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כוכבי יצחק
כולל

פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי
.השיר בזמננו
להועיל וללמד בני יהודה קסת הסופר
 לעורר, !: להבין דירי חכמים משליהם וחידות, ולהדריכם נגתיב ההגיון
 לאמת ולאמינה ולדרים,  ונחתה קסת נחושה זדועיתם, קנאתם לשפת קודש
. קרנה כמקדם
.

נאספו לאנודה אחת מאת

בר־י

.שטערן

מענדל

Siebenilndzwimzigstts Heft.

Eine

Sammlung

, exegetischen und
, philologischen
, lirerarhistorischen
ebräischer Aufsätze
Sprachstudiums,
poetischen Inhaltes, zur Förderung des ebräischen
herauögegeben
von

M. E. Stern,
und Hall«
Äesellschast , » steipzig
Mitglied der deutschen mvrgenlündischcn
Inhaber der f. f. ö(l . Medaille für Wissenschaft und «tunst.

und

Wien, 1862.
Grdrucht bei Philipp ürudiiur.
Adresse: M . L. Slcr», Stadt, Kohlmessergasse Nr. 475, S. Stock.
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Bon A. B. Gottlober
מעת מו־מה בשקר רבקה׳
ללכוד בערקה הנמים׳
הא?זת את השל?! חבקה י
ותלד  ' -המבתמים.
»ל «יל־,ערום ישב ל 1השקר מנגד
בי ירא את שבט ' אמת מכהו׳
ותנא מר ^ ת ותכסהו בגד
רלןד עם מחנהו בוגדי בגד
הל1ין מקצה התבל '.דע קצהו.
אז החלה האמת עורר מלחמת׳
בקש כלי קרב שנונים לירות בקמים ׳
וילטוש לה שבל חרב נוקמת ׳
ובאשפתה שם חצי הטכתמים.

על קבל שני ארים המהים במשך שלשה

קדשים.

ראתה האדקה׳ בי טוב מאוד הנמו
ואוכלות חסדם הבשילו ' לנצהים;
_ ותשם בנוער סוף לסיימו- ותצפנם בשלושה ירחים - .M . E. Strrn.
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אזכרת אדזבה.
לבנוד נשמת אמי
מילתי התמימה  ,אשה יראה ד׳
היא תתהלל ומנשים באהל נלובה,
נפה פלשה לעני
ולאביון
מתוחה
.
,
לקים מלות אל היא
כאילה שלישת  ,ותה* לנקה יקלה
עדי שונה למנוסה,מי רבקהאשת
מתה החנם השלם המופלג בתולה
נ“ «.
לפיק.כבוד מויה יצחק שטערן
נש״ק
ט״ז
תיון
הלביא

בךמע 1ת אזברך׳ אמי׳ ועיני פלגי מים ׳
אף קודר שחותי ונפשי לך דואבת;
אהבתך
לבנןך נפלאתה ",עדי עזי! במות׳
עדי •בי
המתיקה '
לך vאת tבל
מ־־ר
• Ir • :
lt
החיים י
vv
־־״־־
אין
ןמוה בעזוז תומף וברהם רחמתים׳
עדי
נפשך בנפשם ’ שבעודם נזשלבת -
לע
בן
במראית אהבת אם לעולם נצבת
תמונתך• היד,דה לפיני  -והיא לי לעיני .ם:

לשאת
למס במוך תלאה בסבל השקט ודממה׳
עובד
למשלחת
'
אל
ברהל נאלמה.
ולהחזיק במעוז האמון בעצמתזיךים 7
לו/מוך בנפש נדבה ידוע׳ מחסור ועוני׳
ושמך
וזכרך תאות נפשי  -עדי עזבי מלוני׳
למות
מות ןשרים ' -לשוב אילןך השעיס
■י
מענדל בר״י׳צט־ידן.

אלון ? מת.
נטוע לאזכלת
ידידי וידידיה  ,חביב כל לויש׳ תולה
ושיחלי סכמה ותושיה ,היה הלב הששס
השוקל השלם
הנאדל
לתהלה
,
הלן
נטמקי
מדע
ואטומים לו שקופים ,מתק השפה בדבש
ונופת לופית ,
ני
!
שלי
מדע
נמנה
באשד האלופים  ,שמו
נושאי כלי נינה אליו אתופיס ,כבוד מו׳ה י פ ש כ ל ד והטוב ל מ לשוק לוקון -כפופים  ,ובל
נ
נטע
ל
ניע המנונה בפי גל
לאש קהל עדת •שולן נקיק

. 1'. ß ct r.׳<,ה

דלע rד ען
יעיא גאתן! בכבול אל עמיו ביום
הלביא לפיק.
<& tf v11.

V 0n A!. (L.

קונני׳ בת שירתי ,לשמועה כי באה׳
חרדת יליל קורת עד חדרי לב נגעה׳

נ׳ ביג תמוו

שסע אבדן חכם וה^ סף איש חלל׳
. כתר1איש נאדר במדות חץ וצדק ל
איש סתר לנבונים והגינה לו סתר׳
! והוא נאסף בין ליל- ר,אח בר הסחר
עוד לא מלאו לקיו׳ עודנו מלא צח׳
עודנו הונה בחכמה בלי השקט ונח י
-צולל בעמקי חקר וחשכה' לו באורחי
עט סוברים בידו לחרות סתרי חניון׳
' כנבול הקקיון- והנה זה איננו
והוא ••מתJ י
- באהלו
הזאתחקת
!?התורה
TJ T ;
:
1־ \ ־
I
מה זה מהרתי מות י לשחת עין תקארתי
" גפן פחת יאור ואמון ' לו משמרת׳
' צל לפליטת סופרים׳ לאביונים אבן עזר׳
דורש טוב לעמו חדשים' לבקרים׳
עט סוהר מהיר וחובר דוברים׳
!ולטקהלת בת זירעזדען פאר הוד ונזר
מה זה מהרת לגדע כעלות הכורת
לפה נוף׳ משוש חקמה׳ והוא עודנו חורת
)י לדור אחרון לבוא חלל משה איש תחלה*־
- עודו שוטט צלם מהקר׳ והוא תופש הקסת
והנה זה חו־בף קידמו מתבוססת׳
!י בלאיתע י עוד האסף וא ^ לאכתו לא בלה
*) Nachdem der Verewigte sei» bovelt # durch die Bibliothek de» LiteraaUgemciii verbreitetes , auf reichhaltige » bewundernswürdige»
turvereines
au »-׳
basirte » und mit der gediegensten ForschungSgewandtheit
Quellenstudium
vollendete , unternahm er eS
Abrahams״
gestattete », geistreiches ״Leben
dieselbe Weise zu bearbeiten ; und wie wir
auf
Nloses״
Leben
״das
eher als wir Aufschluß über das Leben de»
bereits
selbst
er
dürste
,
stören
größten der Propheten « halten haben , und es hat der Tod ihn an die
jenes Glanbenshorte » verhindert , dessen
eine » Lebensbildes
Vollendung
als
der Mission des ZudenthumeS
Leben doch nur mit der Entwickelung
vollkomuien abgeschlossen betrachtet werden kann.
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מה זה מהרת לכרות עץ חסד ובן־כה׳
■צמרת תהלה לייודעיו וחמדת משפחה
-רב צללים לבוחרי מרע איך אותו כרת
,  ר)ן' רחטים ואהבה לכל עטו לכבוי־, איש
ובקדרך שמשו כלא עת עוד לבואי׳
! לכל העם הזה שחת- "לאי לו לבדו
- מה זה מהרת לכבות עמוד אורליהוך־ים
האם רבו כמוריו למו העמודים
?י בעמדם כקיר נטוי ובגדר הדחויה
■ואם נם אלה בלא עתי ייתמו אחת אחת
;הלא יכול ץע ייהודה המות לשחת
?י ומה זה תחיש לבלעם בחרבןז הנטויה
מה זה מהרת׳ מות׳ לתת מגרעת
.במסיק הון' רב בעד פרי ץע הדעת
!י וכל חפציו לא ישוו בעד פניני מהקרים
ועד כ^ה יקרא לחכמה ' אחותו׳
עדי למחנה' אלהים היה בית נכאתו׳
)*.וקאוציר כל' חמדה השאיר אחריו ספךיםי
gehört , in !■britischer Beziehung
* ) Die Bibliothek des Verewigten
großartigsten , die wir je gelast jeden Faches , zu den reichhaltigsten und
l'tebc zur heiligen Sache wie zur Wis׳
sehey , da er mit hingebungsvoller
diesem Gebiete Erschienene
senschaft und mit aller Kostenscheue alles in
sich angelegen hatte sein
cs
sannueln
zu
Einschlagende
wie in dasselbe
einem
TcstamenMlansel
laut
Samnilung
diese
lassen . Wie wir hören , soll
Institn ^ tlS Schenkung
öffentlichen israelitischen
noch nnauSgesProchcnm
verdenkenHW ^ wnrde man
zuznfallen bestimmt sein , Könnte man es uns
und die
, den EMuM
domo
pro
hier
wir
wenn
,
finden
es unbescheiden
SegensverDieses
:
aussprcchcn
innigste Bitte an die Testamentsvollstrecker
zu Wien frenndlichst zuznwenCultusgcmcinde
mächtniß der israelitischen
den zn wollen!
in dieser Beziehung zu
Nebst den vielen und triftigen Gründen , die
als krastgiltig und
jener
insbesondere
dürfte
,
Gunsten Oesterreich « sprechen
und
des Talmuds
» Studium
den Ausschlag gebend hervorzuheben sein , daß da
in Oesterreich , Theilnahme,
der ebräischen Literatur in keinem Staate , wie
eines
gefunden , und daß daher die Verlegung
und Bebauung
Vertretung
sich
Staates
dieses
eben
Metropole
der
nach
«
derartigen Literaturschatze
und
»
Segen
des
,
Nutzens
des
Quelle
nur als die entsprechendste reichste
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מה זה מהרת  -אך מה אעאל ככה -
הלעולם ! חיו נביאים ,רוח י אל בם נחה?
ואחי אויר תורה הלנצח יןימים,׳‘ -
הלא עת ופגע אחדי לכל ברואי חלד.
תהתימו יכרעו יחד׳ בעזב’כילד׳
כבור עו־יץ .הלועז בה׳ עוכר דת ותמים!
ועת האמות בלא יומו פועל מערים.
אז אבל מסביב בכל פנה ועברים.
ז על 'חסיד בי כמת כי סם תמים דרך;
בי מי יבוא תחתיו׳ מי ;מלאי מקומו?
מי ידאה בכנפי רוח לעופף למרומו׳
אם ,קרן יאור בבה ליקרו אין’ערך? -
ידיד־יו מתאוננים מסביב לקבר,
והוא לשימי רום ככר נעאיהאכר,
בצל עדי להתלונן ולחיות' היי רוח -
מי ייאמר לו מת׳ בנועו טרם בלותו?
אזכרתו עמורה נצח נם ' אחרי מותו׳
'והגיון רוחו חרות לעד עליי לוה.
ונם אתה ידידנו ׳ אף בי כבה אורך,
בכל זאת בקרבנו עוד נעיאיר הודך,
וחן צדקך וחכטתך עד אחרית הימים ׳
ביי עמע מחקריך לעד בל ; דעקהיי
:וכל ’
מפעליות
נדבתך בקרב הארץ
לברכה,
•T
*II
•I: T :
T T : • I ... I X
הכרך בנך אלהים לא יכבה לעולמים!
«, um, im hochherzigen Sinne de
bewähren könnte und müßte
, zum ewig dauern« wirkend und Förderung schaffend
verewigten Gründer
, hervorragend
, Möge die fromme
den Ehrenmonumente für ihn zu werden
hiemit bcsich
Entschlafenen
Gott
in
«
de
Witwe
biedere
geistreiche und
» Wunsch als Anwalt srcundlichst zu befürworten und
, diese
wogen fühlen
einen Lorbeer unsterblichen Verdienstes um die jüdische Literatur in
, sich hiedurch erringen.
, ebenbürtig jenem ihres Gatten
Oesterreich

«de« Heile

Stern.

7
Wien.
Beitrage von Dr. Adolf Jeltineli, Prediger in

שערי הסוד והיחוד והאמונה לד
בעל הרקה.
•צאו לאור ראשונה ע״ם ב״י מינכןנו '  52ע״י א
ווינא .ה ר ן י ע ל ל י נ ע ק׳
מגיד מישרים פה

זהו שערי הסוד והיחוד והאמונה.
אמונת לבנינו עלות
וכל ו־חומינו ‘ ) הדלת קודש מנח שהוא יחיד ואנחנו
עדיו כי הוא אחד ואנחנו
חיינין
לידע
בתדע
שכל
חכמתינו
כי
הוא ההוה היה קודם
כל ההויות כאשד שמו
מעידו
באולו
ומשמעותו היה חוה ויהיה ואנחנו עמו עדיו
ניחדהו בכיון לבנינו
ומדעינו
פעמים
בכל יוס לומד שמע ישלאל ה ' אלהינו ה'
אחד פי' ה ' קודם
העולם
א
ל
בעולם
אחד בכל יום ועולמים  ,א ל ה י נ ו קנלת
מלכותו עלינו כי
כן
הלאנו
בשכלינו
אמה
הלאית
לדעת כי ה׳ הוא האלחיס ואי;
עוד מלבדו
וידעת
היום
ומהו
אחד
זהו
אחד
כל
אשל
יש
נו אין קצה לחכמתו ואין
חקל
לתבונתו
וליכלתו אין
קצה וליחודו אין eppאין לו התחלה ואין לו סון} אחל
שעושה
פלא
ולא
ישנה
אני
ה׳
לא
שניתי וכשעלה לצון ) 1מלפניו חדש ובלא עולמו
להודיע כח מעשיו לעמו
והוא קדמון כת אמל מלך ’שלאל אני לאשרן ואני אחלון
ומבלעדי אין אלהיס אל
תפחדו
ואל
חלתו
וגו׳
עד
ואתם
עדי היש אלהיס מבלעדי
ואין צול בל ידעתי הרי
מודיענו שאין קצה וגבול ליחודו יוצל הוא ויודע הכל אמת
אין לו פנים ואחור
וגובה
ומניה כי אין לו קץ וזהו אחד שאין לו קץ לכל אשל ים
לו ואין לו גבול
ואין
לו
אבלים
,
ברא עולם ברא עולמו בדברו ג )
וברצונו
ובמחשבתו
ואין
לו
דמות
בריותיו
ולא צורת בריותיו ולא מלאה מוני
יצירותיו
והוא
אחד
ואין
לו
שני
ואין
לו
מדות הנושמים אינם כי אס
להבין לבני אדם
וכבר
הזהירנו
שלא
נחשוב
עליו
דמות
יצירה
ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם כי לא ראיתם
כל תמונה ותמונה אינכם רואים זולתי קול וכשם שאין
לו תחלה כי היה כל
הימים
כן
אין לו תכלת חי אנכי לעולם אך מכח מעשיו
ושבחותיו הכרנוהו
שאין
כמוהו
הוא
אחד
ואין
לו
שני כי קודם שהיה מעשה פעולתו
הוא היה כל ואחר פעולתו לא
גתמענו
היותו
כי
לא
חיה
פועל
פעולתו
למעני
הויתו ואין %תוספות
וחסרון כי אין קץ וקצבה לכל הוייתו שני החקר אלוה תמצא
אס עד תכלית שדי
תבא
עושה
גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין « ספר ולתנונתו
אין מספר
ולגדודיו
אין
חקל
ואין
חקל לתבונתו אין ערוך אליו והוא נפעם אחת
הכל
קולא
אני
אליהם
יעמדו
יחדיו
המבין
אל כל מעשיהם שומע תפלה עדיך כל
בשל
יבואו
והוא
קרוב
לכל
קוראיו
לכל
אשל יקרא נגע לבבו רואת ואינו נלאה
׳ודש
ואין
הכל
יודעים
אותו
ואין
לדמותו
לאור
ולא
לצל
ולאי(ל ) כל] 3ריותיו כי הוא
׳ ) ר״ה אלעזר ועיין הקדמה
רקח שכסוב שם ח״ל כל אדם צריך לרשום שמו
*ז כלומר ח פך לפי פירוש חכמי המחקר.
עיין מאמר ד׳
יהודה בישימון (אשר לכ דבריו על דרך חכמי אלכסנדר׳״8

בספרו ונו.

)’ ’ 33
׳"א בלא עמל ובלא יגיעה
ברא .הקג׳ה אה עולמו  ,אלא ב ד נ ר ה׳ ע״נ ודבר הי
הלוגוש של חכמיאלכשנדריאה

בכל ויהיהל  .זמה שתמצא בדברי הנגיאיס כינויץ שאמרו דרך משל נענין זה
תמצא המשל נשאר דברים  :ראש וכובע ישועה בראשו ראשו כתס פז  .ע י ן עץ
ה׳ אל יראיו עיני ה׳ אל צדיקים בעיני ה׳ אלהיס  .אזן ואזניו אל שועתס בכיתם
באזני הי  .פת אל פי חי  .שפה ומוצא שפתי לא אשנה .
פנים יאר ה׳ פניו.
לב ויאמר ת ' אל לבו  .יד הנה יד הי  .מ עי ס על כן המו מעי לו .רגלים
ותחת רגליו  .וכן תמצא לאין ,ראש וראש עפרות תבל .עין  ,וכסא את עין הארך.
אזן האזיני הארץ  .פה ותפתח תארך את פיה  .שפת על שפת היאור  .פגים על
פני כל הארך .יד  ,יד הנהר .לב  ,קפאו תהומות בלב ים  .טבור יושבי על טבור
הארץ ,בטן מבטן שאול שועתי .רחם  ,בניחו מרחם יצא .כנף  ,מכנף הארץ זמירות
שמענו .ירך  ,יקנצתים מירכתי צפון ארץ ,ומצינו השמים מספרים כבוד אל אבדון
ומות אמרו באזנינו שמענו שמעה  ,והאבן שמעת את דברי ה' ההרים והגבעות יפצחו
לפניכם דנת וכל עצי השדה ימחאו כף  ,התריס רקדו כאלים  ,וכל גבעות תתמוגגנה .כל
אלת משלים הס אך כלפי גנוה ומעלת כבודו שייך לומד ראש שני כבודי ומרים
ראשי כלפי עזר וחזיון עינו לומר ואשימה עיני עליו  ,ולהשמעת קול תפלה שייך
לדינר ושועתי לפניו תבא באזניו  ,ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני  ,אמירת צווי שייך
לומר פה על פי אהרן וכמו שפתי צדיק ירעו רבים  ,ולגבי רצון לעובדיו ידבר פנים
באור פני מלך חיים ובעוברים רצונו ונתתי את פני  ,רואת אנכי את פני אביכן,
ופניה לא תיו לה עוד  ,ולנבומת שמראה וירא ישראל את היד הגדולה  ,ונודע יד
ת׳ באדם ויושביהן קצרי יד על גני חכמת לב וכתוב לב חכם  ,מעים בהרהורי
מחשבות האדם המו מעי ותורתך בתוך מעי  ,רגל על גבי מנוחת וגבורה מטי
אויביך הדוס לרגליך .הנפש היא הנשמה היא תעיד על הנורא שאין לה אברים
רק שנפחת מרוח קדשו וכל שכן נורא כל אין לו כאברי אדם לכן נאמר ברני נפשי
את ה ' שהנשמה דומה לו בדאיתת פ״ק דנרכות לכך אמר דוד ברכי נפשי את ח׳
והנביאים היו נשבעים בנפש חי ת ' אשר פדה נפשי חי ה ' אשר עשה לנו הנפש
לכך הזהיר משה איש האלהיס ונשמרתם מאוד לנפשותכס כי לא ראיתם כל תמונה
מה הנפש אינה יודעת תמונתה כך הנורא ,ותמונת בניי פרצוף אדם וכתיב ותמונה
אינכם רואים זולתי קול אס כן מה דמות תערכו לו ואל מי הדמיוני ואשוה יאמר
קדוש  ,למי הדמיוני והשוו והמשילו ונדמה  .היי הנ״ת העלים מישראל כל תמונת
שלא יעשו כמוהו כי אין לנורא דמות בריותיו  ,ומה שכתוב ויאמר אלהים נעשה
אדם בצלמינו כדמותינו ויברא אלהיס אח האדם בצלמו כדמותו בצלמו עשת אותו
זה ספר תולדות אדם אדם וגו׳ שופך דם  ,לא שיש לבורא דמות וצלם #ריותיו אלא
פי ' נצלמינו שאנו חפצים להתראות לנביאים בפרצוף החמוד הוא פרצוף האדם צלם
המיוחד לנו דמות דמיון הנראה לנו כבוד ויקר זהו בצלמו על דרך היקר והכבוד
שחפץ באדם כדפדיש ר ני נ ו סעדיה כמו אע״פ שכתוב לה׳ הארץ ומלואה קרא
לארץ ישראל ארצו לפי שבחר בת ומה שנקרא אש אוכלת כמו אש שבוערת בלבו
נוקם ונוטר לאויביו כי באש ה׳ נשפט כי לבורא אין כלום איברים עליו ודמיון
וכל החבורים כי על כל בורא עולם אין שייך נו צלם ודמות ואברים אין אלה
כלל .תראה המתרגם אח פ* ה׳ על מימרא דתי בעיני ה ' קדם ת׳ יד ה׳ החלו
הן קדם ה ' ותחת רגליו כמעשה וחחות כורסי יקר .באמת ובשבועה אין ליוצר
לא דמות ולא צורה ונזה אבותינו הקדושים מאהיניס כל מה שיש נשיר השירים
ראשו קווצותיו עיניו לחייו שפתותיו ידיו מעיו שוקיו חבו אינו אלא הסל .תראה
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נמדיש חזיה ונכל חמדלשות הנדרשים  .ו ש נ ת י ה ל ו ס א ) 4כתג נתפרו בתואלינו
בהכרה פנינו לא נאמר אלא נצלמינו כדמותינו שכל דנר דומה זה לזה נאמר בו
צלם לפי שאדם עולם הקנון ודומה לכל מעשה האלהיס  .ואמר כן לני׳
חננאלורבינונסיס
ולבינו נתן וכל הלבנים ידעו וכתבו שאין דמות
לבורא ונושם  .אברהם
אבינו
הוא
תבין
וידע
.
על
כן
אומר
אני
שמאמין באלוהותו
(יבין ) בי כמו שאין אברים לנשמת שיצאתה מרוח קדשו כן האמת אין לבורא גון»
ונושם ודמות וצורה כלל וכלל המאמין אשריו ומי שלא יאמין ידון באש לא נופח
כי הבורא תנות לכל וקרוב לכל יותר מנון -לנשמה ואין לו דמות .
הכבוד הוא '
מלאה בוהק שנקרא שכינת ובאותו האודם ברצון הבורא מראה ומדמה לנביאים
כפי צורך השעה לזה כך ולזה כך  .בני תן דעתך והשמד מפניו שלא תחטא בו פן
תכזב,עליו כי הוא ה ' אלתיס אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם אני הי לא שניתי
אך מאד בוהק באור וצח מכל כאש אוכלת מראת וחזיון בלב הרואה  .בין תבין *
את אשר לפניך והטה אזניך והשתחוה לאדוניך ועובדיהו בכל רצוניך  ,אמרתי ללבני
ענין זכרתי רוב הבריות קוראים עין נוגה הכבוד,המראה האלהיס חלילה לבני אל חי
מלבטוח ומלתאמין כי אס בבורא עולם  .כפי שכלי המעט ומדע אלמד לבכי אדם
לא תהית כוונתם בדבר הנבואה לעין המלאכים או לעין הנביאים לקראת אל כי
אס ליוצר הכל אשד אין לו דמות ואין לו קץ הוא בהוייתו ׳וביחודו נ מ ו ך ה ע ו ל ס
וחוץ
לעולם ואין מחיצות הרקיעים והארצות וימים מקיפים אותו ולא גורעין
ממנו ואתם עדי נאם הי ואני אל  .תדע בשכל לבבך ותשכיל כי בורא עולם אין
לו קץ וסו[» וגבול ולא עמידה ולא ישיבת ולא הליכה ולא עלייה ולא ירידה ולא
נמוד אך כפי חפץ רצונו מראה יחודו אל הנביאים זהו כי אס גלה סודו אל עבדיו
הנביאים וגס ליראי ה׳ סוד ה׳ ליריאיו ועל כן כשאתה מתפלל דע לפני מי אתת
עומד ולא יהיה מחשבותיך כי אס על הנורא העומד לנגדיך ודאה ושמע והבין י
מחשבת לבך וכשאתה אומר בא״י אל תחשוב על כבוד כי אם על הבורא  .בא
ותראה ותכירהו ותעידתו מתוך שמו הנכבד כי שמו הי התוה בכל ומתוך
שמו תדע יחודו ומעשיהו וחפץ רצונו אז תדע לעבוד לו .י״ו בא״ת ב״ש מצפץ
מצפץ בגי' הוא הבורא ההוה בכל ונס בגי׳ ברחמים ואת השם במלוי ירד ה״א
יא״ו ה״א בניי הוא יחיד היי שמו העיד כי ח׳ אחד ושמו אחד על כן תחשב עליי
ילא על שוס דבר אחר .על כן בתורה הזהירך משה וידעת היום וגוי ובנביאים
תשכל וידוע אותי כי אני ה׳ ובכתובים אמר דוד לשלמה ואמה פלינה בני דע את
אלהי אביך" ועבדהו בלבב שלם ובנפש חפיצה  .על בן אזהירך ואלמדך וחשוב
במדעך רק על נורא עולם ח׳ כשחדענו אז תדע לעבדו כי בקרבך קדוש ואין לו
דמות וצלם זהו למי מדמיוני ואשוח מנין בדעתך וחשוב בלבבך ולא תטעה כי רואה
ואינו נראה ולא ראהו כל חי ולא יראתו כי היאך יראה הנברא וני שנראו והוא
איננו נורא היאך יחזה הנוצר את יוצרו היאך ישתוף העשוי את העושה בחפצו ובמאמרו
הכל וכבד בררתי לך כי בצלינינו כדמותינו הוא צלם פס שחפץ להראות כבודו כדמות
אדם שלא יתבהל ויתפחד  .והאמת והשבועה כי לבורא עולם אין צלם ודמות ני
אס לכבוד שמראה לנביאים והוא חפצו ורצונו כי הוא ממלא כל עולם וחוץ לעולמים.
* ) היא ד פנתי דוטלו אפר הקדמת חפרו כהכמוכי הוצאת• לאוד נלפקיא  .וכל המאמר
הזה מו9א נאגרת שרמנ״ן המתחלש פיס אמנה אני . U10
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וא״ת מאחל שבתורה כתיב חי
אנכי לעולם ואולם חי אני וימלא כבוד ה׳ את כל
הארץ ובנביאים כתיב את
השמים ואת הארץ אני מלא ובכתוב׳ ' כתיב וימלא כבודו
את כל הארץ אס כן
למת
נאמר
נשא לבבינו אל כפיס אל אל בשמים והלא הוא
בארץ וממלאה ולמת
נאמר
כי
האלהיס
בשמים וכת׳ ' ויתפלל חזקיה ' וישעיה׳ בן
אמוץ כל זאת
השמים
שני
השמים
כשאי
והארץ הדוס רגלי וכתי ' משמים הביני ה׳
לאה את כל
בני
האדם
והלא
כתי
'
האל
מקרוב
אני
ולא
האל מרחוק פלא את השמים
ואת הארץ
אני
מלא
ואמרו
רז״ל פי׳ מצות המתפלל צריך שיתן עיניו למניה ולנו
למעלה
ובפ״ק
דברנות
צריך
להיות מקום קבוע לתפלתו שנאמ ' אל המקום אשי
עמד
שם
את
פני
ת׳
יתפלל
בכל
מקום
שירצה כי מלא כל הארץ כבודו הלא בזמן
שבית
המקדש
קיים
היה
ונראה
ינקום
כבוד
בהיכל
קדש
כנגד בית המקדש כי שם
מקום לעד למלאכים עולים
ויורדים וזה שעל השמים על כן הכלובין היו פולשין
כנפיהן למעלה כמו שלמה
כלפי
עיני המלך ששם מלאה כבודו למלאכים וגס בחר
בנו בנוי לתלפיות
לתפילות
והיו
עיני
ולבי
שם כל הימים כי המלאכים הממונין
צליכין מקום
קדוש
כי
על
פיהם
גזר
לעשותו ובמקום שמראה כבודו שם הוא
חפץ שיהיו
רצון
המתפללים
על
כן
צריך
לקבוע
מקום לתפילתו וכשאדם משתחוה
במקום
שכבודו
שם והבורא
בכבודו ומנהיגו בחפצו להודיע לנביא חפץ בוראו
ומשתחוה
לו
הרי
מאמין
בנורא יתברך וכתי׳ וינן שם מזבח לה ' הנראה אליו ובתוך
הדמיון הבורא המנהיגו ויראו
את אלהי ישראל והבורא שמתיו וביד הנביאים אדמה
שני בית אלפים עולמות
בפ״ק
דע״ז
.
ובאותו
דמיון נגמור תשלום הצדיקים אז
מלאכים שואלים איה
מקום
כבודו
לשיפנו
שם
לנורא
ובמקום שידע דוד שעשוס
לשמוע שם התפילות אמר
לבנות בית המקדש  .ובמקום שלומדים ניוב להתפלל
דכתי׳ בכל מקום אשר
אזכיר
את
שמי
וגוי ואני תפלתי לך ת ' עת רצון וגו׳ אז
ישמח לב מבקשי הי .
הבורא
ועושה
הכל
י
'
הוויות יש לו ראשון ואחרון מעלה
ומעה ודי רוחות
והוא
בנכבד
ובחילופו
באור
ובחושך
ו
נ
 pפ ר י צ • ר ה דע וחשוב
וצור והעמיד
על
בוריו
והשב
יוצר על מכונו כי הוא יוצר ובורא לבדו ואין זולתו
ומדתו שאין
להם
שוך
וכן
י׳ אלהיס בקריאה שאין נמחקין וכן יש י׳ בפסוק
נקרייה
ואין
עוד
ו
'
מהם
אני
ואין
עוד
ודי
מהם ואין עוד  ,ומה שאמר בשפר
ת ק
ומת
5
)
אמר
ר
'
ישמעאל
אני
ועקיבא
ערבים
בדבר כלפי שיעור הכבוד הניאה
והבורא
הוא
המנהיג
והממלא כל העולמים וחוץ לעולמים לו אכרע ואשתחוה
וכבודו הוא
אמונתי
אליו בקשתי וזהו ושכינת עזו גגנהי מרומים הוא
אל הינו הבורא
וזו
היא
האמונה
הנאמנת
ה׳ אלהינו ה׳ אחד .כל היודע זה ומבין
בדעתו וחושב
באהבתו
ויראתו
ובתורתו
מובעת
לו
שהוא בן העולם הנא  .הצדיהיס
רואים פני שכינה כנגדם כי
יראו איך ממלא הכל וימשוך רוחם אליו וכשהם עולים
נצרפיס באש של פני כסא
הכבוד ואחיי כן מונחים בצרור החיים ושם נהנין מזיו
השכינה יש זוכה ליקרב
יותר
מחבירו וכן נפשות הצדיקים כל אחד נהנה לפי
מעשיו ואשריו מי
שיתקרב
ושם
יגלה
להם סודו ואת ישרים סודו וישמעו דברי
אלהים חיים ויבינו
ושם
מליצים
על
ישראל
ועל
כל
עושי
עובה
אותם הישרים
בלבותם ולעתים כשהשמים
והארץ יכלו זה העולם יהיה מים במים יעשה לתם
כמו כנפיים ויפרחו להם
סביב
השכינה
זהו
ואת
אחרונים אני הוא ועם האחרונים
)5

הוא שפר שיטור

קומה
סמצאהו בספררזיאל  .וגם מאמר זה מובא נאנרש הלמבץ.
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והס
הם יועציו וכעת יאמר ליעקנ ולישראל מה פעל אל ויתעדנו מזיו השכינה
מלך
ניופיו
תחזינה
עיניך
ואני
נצדק אחזה פניך נאור פני מלך חיים האור תעלה
ננרימות
אור
גדול
וזה
יהיה
לך
מקור
חיים
ואתם המקים נהי אלהיכס חיים
כלכס חיום:
שער היסוד .ויאמר הראיני נא את כנודך כנוד שכינתך מאחר שאמרת
לי
כי מצאתי חן נעיניך ואדעך נשם ננקשח ממך הראיני נא את כנוד שכינתך
כל
ענייני דמיות ניד הנניאיס אדמת היאך ענינך  ,נרוגז רחם תזכור היאך ענייני
רחמים או חנינות או תפלה כשמנקש כך היאך נזעם תצעד ארץ והיאך דנרי ילך
לפניך להפיץ אוינ .וכל מי שיפרש שמשה אמר הראני עצמך ( כאן חסר ) ועשוי
לעושה ונוצר ליוצר לראות פניו הלא הרוח כראוי ואין כח לראותו לעין ולא הנשמה:
שער הכבוד  .וידעת היום והשינות אל לננך כשתחן דיעה נלננך ותהרהר
אחר
הנורא הוי רץ מן המחשנה והשינות אל לנניך מה תוכל לדעת מהנורא
כל
והוא
לא
ננרא
הוא
היוצר
והוא
לא
נוצר
הוא
העושה
והוא
לא
נעשה אך תעמד
תיוצר על מכונו כי ה׳ הוא האלתים הוא הנורא ההוה יהיה והויה היה הוא האלהיס
הוא
האדון המושל נכל גשמים ונעוני השמים ממעל נגונהי מרומים עד אין סוף
ועל
הארץ
נאויר
העולם
ונעוני הארץ אין דנר נעלם ממנו מתחת עד אין חקר
ואין
עוד נכל העולמים וכסאו תלה למעלה נאויד העולם למעלה מן הרקיעים
והזוהר
כרעיה
שנינין
די
נור
נכל
הרקיעים
ונעוניץ
ת׳
נשמים
תנין כסאו מזוהר
נשאו נא לו נכל הרקיעים  .ז׳ כשאות  ,נערנות כשא הנורא  ,נמכון כשא המלוכה,
נמעון כסא הצדק  ,נזנול כסא הקודש  ,נשחקים כשא הגאות  ,נרקיע כשא תגנורה,
נשמיס כסא גדולה .
וננרייתא
דמעשח
נראשיח " ) נארץ התחתונה
יש נה חיות הקדש
והאופנים
וכסא
הכנוד
והדום
רגליו
השמים כסאו והארץ הדוס
רגליו ומושג יקרו
נשמיס
ממעל
ושכינת
עזו
נגנהי
מרומים
והשנות
אל
לנניך כי
כסא תכנוד יש לה גנול כמה רנואוח פרסאות גדול אדונינו ורנ כח ניד הנניאיס
אדמה כמו כמראה אנן ספיר דמות נגי ' רל״ו אלך! רנוא פלסה אך הנורא היה
והוה ויהיה ת׳ הוא האלהים ואל תתן לו ננול אך לנניאים כפי רצונו מלאה דמות
כנוד
כנוד ה׳ כנוד אלהים הסתר דנר סוד ת ' ליריאיו יהי כנוד ה׳ לעולם וניוך שם
מלכותו לעולם ועד:
שער הסוד .
ישראל  ,ותחת רגליו מלמד שדמות יעקנ נכסא ודמות
פניהם כסופי
תינות
סס
כמעשה
לננח
הספיר
וכעצם השמים לעותר כמראה אנן
ספיל דמות
כסא
הא
למדת
פי
'
השמים
כסאי
רקיע
דומה
לכסא הכנוד וזהו וראית
את אחורי
נגי
'
כסא
זהו
שמאלו
תחת
לראשי
לראשי
אותיות
ישראל
וישכון
כנוד ה׳
על
הי סיני ה' הכנוד הכנוד עליו ויכסהו הענן נגי' הנה לעכל האכילה כדאמר
כייש
יומא
ומראה
כנוד
ה׳
תג׳־ן על הה״א של שם לומר שמראה זוהר תכנוד ת׳
מיני זוהר נוגה והי עניני כנוד מתראה נאש מוזהרות
ומוצהרותאורצח
ה'
נוגה ניחזקאל והי כנוד אל ישראל מלמ' צח נהי מראות נראה על ההר ת׳ אור
נפרשה
ראשון
ננראשית
והי
רקיע
נפרשה
שנייה
מלמד
שמראות
אור ונוגה כאש
אוכלת לעיני כל ישראל כל אחד רואת כפי הראוי לו ניחזקאל אלתי ישראל וכן
*) עיין בגהמ״ד שלי חיי ג׳ ישם ממצא וסקיא מדרש כונן.

במזמור לה׳ הארץ ומלואה ה׳ מלך הכנוד כי הכגוד מתראה גד׳ רוחות העולס
ולמעלת ואותו כנוד יראה לישראל אורו כל אורך זרח וזרח יראה.
•סער סוד.
המרכבה  .א פ ל י ו ן ע ש ה ל ו ה מ ל ך
גגי׳
פאי נוי עשה
זח כסא הכבוד ורוח אלתיס מרחפת על פני המיס  ,מזוהר אור צח שלו האיר על
פני המיס  ,מזוהר אש נברא כסא הכבוד נכון כקאך מאז מעולם אתה נשאו נהרות
ה '  ,הבריק אש צח במיס ונעשה שביבין דינור אש ספיריות כמעשה אבן ספיר דמות
כסא  ,שלמה מעצי
הלבנון בניי עשה כספיר והוא נגד ירושלים כסא ה׳,
עמודיו עשה בגי '
אלו
העומדים
לפני
כסא
הכבוד
.
בא
"
ב
ד
ר
'
עקיבה על
וי" ו זי״ן זה שמי לעולם אלו שמוח המפואשיס כל אחד בנוכסיסי אש ובתוך חומת
אש ומראות אש עשת כסף אם לבנה בצירוף ,
רפידתו זהב אש מוזהבת אש
אדמדם ,
ומרכבו ארגמן  ,נ ס ו ף מ ע ם
ה
בראשית פרוש על כסא הכבוד
בגד שכל מיני מאורות שאין כיוצא בהן וזיו חמה ולבנת וכוכבים ומזלות כנגד אותו
זוהר כנר לפני אור החמה ומוקפין לכסא זהב וברקת וספיר וזה מרכבו
ארגמן
בגי׳ כליו כעין החשמל  ,ר צ ו ף א ה ג ה זה חשמל בגי׳ תוכו רצוף אהבה תחת
חלל הכסא תיבה וגה מגילה עפה ונשמת הצדיקים  ,זהב מרכבו ארגמן תוכו כעין
החשמל מתוך תאם החשמל המקיף לכסא הכבוד חשמל המקיף סביב תוכו חשמל
בלי לסוכו חשמל מיני צבעונין כעין חשמל באם ונרד סוד ת׳ ליראיו ובריתו,
תוכו רצוף אהבה האבות הס הם המרכבה ,
עמודיו עשה כסף שמות
עליהם ראש להבה והאותיות פורחות ומשוררות שירה ,
רפידתו זהב רצפת אש
זהב לפני המרכבה  ,ארגמן במדרש חזית זו המרכבה  ,תוכו רצוף אהבה
ופניהם איש אל אחיו מי יתנך כאח לי כרובים ואופנים חיות בתיבה שבחלל
הכסא עם נשמת הצדיקים שאין בתם קנאת תמים תהיה עם ח ' אלחיך ותיתח נפש
אדוני צרורה בצרור החיים את ה׳ אלהיך בצרור בגי׳ בכסא הקדש ,
מבנות
ירושלים וצדיקות מקוששות נבנות יריאיס ושלמים  ,וכסא כבוד ינחילם סופי
תיבות אדם המה היוצרים יושבי נעעים עם המלך במלכותו ישבו שם יש שזוכה
לפני שכינת ישמחו ויעלצו לפני ה '  ,מרכבו
ארגמן כאריגת של מיני צבעונין
קינה תוכו רצוף אהבה צדיקים שמאהבת עפו תורה ומצות ופרוכת פרוסה
לפני כסא הכבוד  ,צ א י נ ה וראינה פסק יש שיוצאין ועומדין לפני כסא הכבוד
ועשה פסק בין צאינה וראינה ים רואים ונכנסים בברירות האור ויש בלא ברירות
יש בישות ננגס ויוצא ויש שלא ברשות יש עם בנו הולך האב ויש אב בלא גן,
וראינה בנות ציון המצוייניס במעשים שובים
ובמלךשלמה שהשלום שלו,
בעשרה
שעשרה לו אמו מלמד שכל תפילות של ישראל העושים מן הלב
בכוונה
נעשים׳
עשרת
תשבחות
בראם הבורא ממת שאמר הסר מעלי המון שיריך
מכלל
שתם
עליו
וזהו
ולחתך
עליון
על
כל
זהו
לשם
לתהלה
ולתפארת לתתלה ואתה
קדום
יושב
התלות
ישראל
ולשם
סנדלפון
מזכיר
שם
אותו
נמס׳
מגילה
והכתר עולה
ולתפארת ישראל אשר בך אתפאר ואז השבח שבעשרת מתרבה בזוהר באור פני מלך
החיים  ,וחסידך יברכוכה כבוד מלכותך אמר כבוד מלכותך מתכבד  ,כל הנקרא בשמי
בגי׳ הנה הס כל בני ישראל  ,לכבודי ולעתיד יקח מהשכל צדיק עישרו ויהיה כתר
בראשו יהיה ה׳ לנאות  ,צב " ׳ נא״ת ג״ם השם צבי שעבד לשמו בצביון נפשו זהו
בשמך יגילון כל היום כי תפארת עוזמו אתה ואור צדיקים ישמח לב מבקשי ח׳
ותפלת ישרים רצונו כמו אל תשוש תורת אמך ו ' פשוטה היא ה״ק הרי אמך בגי׳

—
ישראל  ,ביום
ה ' בשמחה.
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חתונתו כחתן יכהן פאר ,

וביוש

שמחת לבו ענדו את

ישער הכבוד  .אל גנח אגוז ירדתי בגי' זה עומק המרכבה  ,אגוז נין תנין כי
האגוז ים לו קליפה מרה ירוקה ולמעה מאותם קלים שמשירין אותה יש לה קליפת
עץ כמין נ ' טסות והאוכל נתן בתוכו ויש לה ד ' צלעות ב ' צלעות נתוך קליפה
אחת וני צלעות בתוך קליפה אחת ונין הצלעיס עומדת קליפה דקה ויש קליפה אחת
נוחר אגוז באוכל כמו חלון נין שתי צלעותיו ולמעלת במקום אחר יוצא מצלעותיו
כמין זכרות ומשם יונק מקליפה המרה על כן אין תועלת נמצא נאגוז כי הגרעין
יונק מקליפה שאס יקלוף קליפת תמרה קודם נישול הגרעין בעודו באילן ידיו
בגרעין התולעים וגוי עלץ לכל ענף וענף לאגוז  ,ועתה פתחתי לך פתח להבין
בלבבך זהו אל גינת אגוז ירדתי לראות כי אפו הגדולה כמו אגוז -ענה וקליפי ארץ
קצרה כי כמו קליפת החיצון הירוקה בין מבחוץ ונוגה לאם מנוגה נגדו הוא כמראה
הלפידים הרואה למרחוק להבת לבנה נראית כקליפה החיצונה ירקרקת כשעות הוא
קליפת הנופלת כנגד והנה רוח סערה באה תחת הירוקה ב' קליפות כשמתיינש
האגוז ענן גדול כאש ברד וישת חשך סתרו סביבותיו סוכתו כעין סכת אחרת כשהאגוז
נא חשכת מיס עבי שחקים כמין ב׳ קליפות האוכל נתון בתוכה ומתוכה דמות ארבע
חיות ד׳ צלעות נאגח ב׳ בקליפת זאת וני בקליפת זאת ד׳ ראשים לגרעיניס ד׳
מפיס ודי חיות למעת לחיות ורגליהן רגל ישרת וכן לאגוז נשות כל חוליה חלוקה
בכנפיס.
עזרי מעם ה' עושה שמיס וארץ אנא ה׳ הושיעה נא אנא ה ' הצליחה נא,
ותמונת אינכם רואים זולתי קול פי׳ לא לאו שוס תמונה בכבודו שהיא אמונת*
כמו שייסד רבי׳ ק ל ו נ י מ ו ס באופן של יוס
כפורים מלכותו בקהל
עדתי זו גילוי שכינת כדאמר ה׳ זו גילוי שכינה וכבודו זו קדושתי שהיא במערב
מאמר אוריה לפי ששם כבודו ונקדש קדושתו שאין לו לא תמונת ולא דמות כדכתיב
ומה דמות תערכו לו רק קדושתו קול ורוח ודבור היה הות ויהיה והוא מלא
כבודו מעלה ומעה:
פסק היראה והאמונה  .לכל יראי ח׳ ים לכוין כשהם מברכים ברוך ת׳
ומשתחויס ומודים ומכונים בלבם לאותו קדושתו לבדו שהוא כבודו בלא דמות וצורת
לק קול ודיבור וכן אמר ישעיה למי הדמיון אל ומה דמות תערכו לו והא דכתי׳
נעשה אדם בצלמינו כדמותינו  ,וכן עיני ח׳ וכן מתניו מלמעלה כמראה אדם
וכל הנך דמיונות לא קאי אמקום קדושתו ושכינה כדפרישית שאין לו קדושתו דמות
וצורת רק קול רוח ודיבור והוא מלא שמים וארץ ואין שוס בריה יודע מקום קדושתו
וכבודו לא מלאך ולא שרף ולא כל כיתי גדודים שלמעלה ש״כ נכי״מ א< ן כל
הדמיונות הכתובים כגון נעשה אדם וכוי הנך דפישית קאי אגדולתו שהוא מלכותו
שהוא במזרח וכן שיעור קומת של ר ' ישמעאל קאי על אותו גדולת ומלכותו
ונקרא כרוב המיוחד הנאצל מאשו הגדולה שהוא אש אוכלת אפו תדע שהרי נגע
באצבעו הקענה ונשרפו אותן המלאכים שנבראו מן תאם כשאמרו מת אנוש כי תזכרנו
ואס כן אש אוכלה אש שהוא וקדושתו וכבודו ומאותו אש הגדולה אצל וברא כרוב
המיוחד ולא מן אותו האש שנבראו מלאכים ושרפים וחיות ואופנים ואראלים וכיונים
וכל כיתי גדודים של מעלת וכן כל השמים ושמי השמים שהן כי׳ נבראו מאותו האש
שהוא הוציא מן המים מן חלק שלישי ם״נ וכל נשלים עפר הארץ ואותו הכרוב
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המיוחד
שננרא מאשו הגדולה שהאציל מקדושתו ולא ןמ האש שנבראו כסוס של מעלת
שלא
להשוות
כבודן
לכבודו
לאותו
יצר
דמות וצורת וצורת אדם ומינים וידוס וממתנים
ולמעלת
ועל
מצחו
חקוק
י״ה
אכתריאל
ותפילין בראשו וכת« ,נו ומי כעמך ישראל
גוי אחד
בארן ושיעור הקומה של ר ' ישמעאל יש לו בצלמו נברא האדם והוא יושב
על
כסא
הכבוד
והוא
רם
על
גאים
שהם
ד׳
מלכי
ארץ
נשר
אריה
שור
ואדם לארבע
דוחות
הכשא
ללמד
יכ
הוא מלך על כל המלכים וגס הכרובים למעה על אדון
ושכינת
עמהס כי הכרוב המיוחד למעלת על כשא הכבוד גדולתו אינו ממנו אך
מקדושתו
שבמערב
ולכך
יש
למעה
מהכרוניס
משמשים
לקדושתו וכן אית׳ נשפר
היכלות
י״ה אכתריאל גדולתו תדריאל אלהי ישראל קדושתו אדירידון עריצותו
ולאותו
הכרוב
המיוחד
היושב
על
כסא
כבודו
יש
פרגוד
של חשמל מוצנע ששמו
איש א
ל
ודומה
לתכלת
והוא
הפרגוד
משבב
כסא
הכבוד משלש צדדין לבד ממערב
שזורחת
קדושתו
שבמערב
על
גדולתו
שבמזרח
על
כסא
הכבוד
וזהו בכ״י כבוד ה'
הוא קדושתו
ממקומו הולך זורח על גדולתו ומלכותו ולאותו כבוד אנו מברכים
ואומרים
בכי״מ
וכן
כל ברוך היוצא ונפי יראי השם צריך לכוין ולברך להודות
ולהשתחוות
לאותו
כבוד
קדושתו ואותו מלכותו שהוא קדושתו נקרא בשפר יצירת
עולם המודי
והוא מ״ד עולמות שתם עשי ספירות עולם המודי עולם הרנרבנות
עולם המדע
עולם הנפש ופי ' מודי הוא לשון שנח ומהלל לפי שיצרו תב״ה לאותו
הכרוב
המיוחד
כדי
להיות
לכל
שרי
מעלת
מקום
קבוע
להלל
לשבח ולפאר ליוצרם
ומ״מ אותו
גדולתו הוא רם ב״ד רם על כל גויס ונשא הולך מגדולתו וכהו ' ונשא
אותיות
שאינו ( ? ) כלומר שאין לו לקדושתו לא דמות ולא צורת ולכך חותמין נברכה
משולשת
האל
הקדוש
ולא
האל
הגדול
כדפרש שאין לברך ולכוין בכל דבר ענודה
ליוצרו רק
לקדושתו בלא דמות וצורה וזהו כי אל מלך גדול וקדום אתה גדול הוא
גדולתו
ומלכותו
והוא
כרוב
המיוחד
וקדוש
הוא
קדושתו
שבמערב
והיא אמונתינו
וזה שאנו
המיוחד אומרים והחיות ישודרו וכוי פני כל חיה ואופן וכרוב לכרוב כלומר לכרוב
שהוא עולם המודי סובבים פניהם ומשתחויס.
סוד  .תניא
בברייתא ’ וסך בן
עוזיאל שגילה מפי
ירמיהו
הנביא ) 7ואין
לגלותו
אלא
לצנועים
מספר הרי אביגדור הצרפתי ז״ל וגס
זה מספרו.
ויגבה
ד
'
צבאות
נמשפע
כשעושה
משפע
באומות
העולם
נעשה
גבוה
בעולמו
בספר ומתרומם על בסאו ומתקדש שמובמרומושנ ' והתגדלתי והתקדשתי ונוי פ״א
היכלות ויגבה ה ' צבאות במשפע וכוי כי כסא הכבוד אינו יושב נשוה
אך צד אחד
גנוה וצד אחד נמוך כשהנ״ה יושב ע ( כסא מדת הדין אז מתרומם
יושב
ועולת
בצד
גנות
שני
עלה
אלהיס
בתרועה ה׳ בקול שופר אלהיט זה מדת
כדין
ואז
עלה
כששומע
תרועת
ישראל
ה׳
זו
מדת
רחמים
בקול שופר שמתפללים
בקול
משפריריס מעשיהם אז מתהפך למדת הרחמים כביכול ומנמוך כבודו בצד
כסא
הנמוך
ומיקר׳
ה
'
כי
אל ת ' בא״ת נ״ש מצפן בגי ' ברחמים זהו שם קדושתו
בלא
דמות
וצורה
כי
אס
קול
ורוח
ודיבור והוא כאורית שבמערב וזהו כי קדוש אני הי.
אין
מגלין
אלא לצנועים ברייתא ד י ו ס ך גן
עוזיאל ויראו את אלהי
ישראל מלמד
שראו שכינה ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר תחת כסא הכבוד ואמרו
חכ״זל
המתרגם
פסוק
זה
כצורתו
פי
'
וחזו
ית
יקר אלהא דישיאל תר• זה בדאי
ז)

עיין ש׳

נן שירא הקטן גראשו.

והמוסיף עליו וחזו יה מלאכיא דה׳
אלה׳ דישלאל הרי זה מחלף ומגדף שעושה
הכבוד מלאך אלא וחזוי יה יל,לא אלהא
דישלאל א " 5ן ע ז׳׳ ל א ומראה ולא בחידות
פי ' שהיה מסתכל נאיקפקלליאה
המאירה יכול מלאת שכינת ת״ל כי לא ילאני
האדם וחי לא אדם אף חיוה
תקודם
אינם
מאות פני שכינה אלא אף מקומו אינם
יודעים שנאמ׳ בכי״מ כמו שאמרו
רז״ל כי אדם עולם קנון ל״ל כי כמו שהב״ה
ממלא כל העולם כלו וכלוח מעמיד
העולמים עולם התחתון ועולם העליון כן
הנשמה מעמדת הגוף ומנהיגתו לכל
אשל תחפוץ ומה שאמרו לז״ל כל מקום של
וד ' הוא ובית דינו ל״ל על הע׳ כי
על
ידה
נפלעין
מן
הרשעים שני הלא את
המחלבה יס וכו ' מחוללת תנין.
וזהו קוד הייחוד
ששאל
רבי
יהודה משפירא את לני׳ אלעזר
משפירא .היאך יש לנו
ליחד
שמו
של
הב״ה אס כמו שאמרו לז״ל בשמים ובארץ
ובד׳ לוחות העולם
והשיב
לך
אס
אדם
מייחד
נפי דבלי לבו שפיר קא עביד אבל
יש ליחדו כנגד י׳ הוייוח שבעולם כמו
שכתוב בספל יצילת עומק לוס ועומק תחת
עומק מזרח ועומק מערב עומק דרום
ועומק צפון עומק ביוב ועומק רע עומק
לאשית ועומק אחרית פי׳ כשאדם
יחנווף נד׳ של אחד אז יחשוב לעומק לוס היינו
למעלת לאין קוף ולמעה לאין
קוף
היינו עומק ונתחה לעומק מזלח שתן ארבעת
אלפים וחמש מאות עולמות
שתן
חוצה
לזה
העולם
מלאים שיל חדש נתל ומלכות
וקול דממת דקת ודי אלפים והי מאות
לרוח דרוס מלאים הוד והדר פאל גאוה
יי־און ודי אלפים וה׳ מאות עולמות
לרוח מערב מלאים תפלת ותפארת שמחה וששון
וגילה ולינה ודי אלפים והי
מאות
עולמות לרוח צפון מלאים חן וגדולה ונצח
ונגולה  ,אחורי חי
העולמים
מקיפין
חומת
אש אחלי חומת אש מקיפין תלי נלד
אחורי חומת נלד
גלימין
תלגא
אחורי
גלימץ
תלגא
כותלי קופא אחורי כותלי קופא
פנפי קערה
אחרי
כנפי
סערה
כלובים
מעופפים אחלי כלובים מעופפים כנפי לוח
אחלי כנפי
לוח
אלף
אלפים
כתות אחלי
אלף אלפים כתות רני רננות צבאות אחרי
לגי לבבות
צבאות
אלפי
שנאן
אחלי
כת «שוללי שירות אחלי כת משוררי אלפי שנאן לכב לנותייס אחלי רכב לבותייס
שירות
כת
מרנני
רננות
אחרי כת מרנני רננות
כת תוקעי בשופרות אחלי כת תוקעי
בשופרות כת מליעי בחצוצרות אחלי כת
«ליעי בחצוצרות כת ממתיק׳ נעימות
אחלי כת ממתיק׳ נעימות כת מקלקל׳
תושגחות אחלי כת מקלקלי תושבחות
אילו מקיף עינו הימין  ,מכאן ואילך תהום
תהו ובתו ואפילה וחושך עד שאץ
חקר ולא שיעור ולא קוף
'"ח
והעולם ולא קכום וכל אותם
אלפים עולמים כל אחד גדול מזה העולם כפלים
הזה ממצוע בינתיים
תלי כנגד כל אלו עולמות יש לו ליחד
שמו המיוחד ולהמליכו על כולן ואס מייחד
כענץ זה בידוע שהוא חבילו של
אבלתס
אבינו
שייחד
שמו
של .הב״ת בעולם ואחל
 Vיאמר בשכ״מלו
בכוונה אחד נא״ת ב״ש כמכין ח׳ מאות וקי כאורכו שלעולם
ייעוביה של ארץ לומר לך אל אחד
בראן ומאחל שכנגד אחד תופקין לכך צריך
י־״חדו כנגד כולן :תם ונשלם שבח
לבורא עולם ברוך הנותן ליעף כח ולאין
״’51ס עצמה ילבה.

, Uabbinrr in Lglau.
Dr. L. I . Kngrr

von

tf.rfijrff

.
ילקו « סי׳ ל»ד עיי הגינה  .לא נס לרוה ר׳
אליעזר אומר אל סהי קורא לא p:לסה ,אלא
*״ { Pלקה ,
עכשיו
נלהנוגע
ננפרולסס
פורסס
אילן
ואילן
 .ע« כ  .והדנריס אין להס שקי,
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ולפי דעתי עסה פה המעסיק פירוש נין הדני,ים והשמיע הוי׳ו נמלת ולא  • ,מןהי
■ ולא כן אמנם בזה אשל י,׳א ננמוג ובסיד
נמקומוס לניס סשלונה אינו משנה יעני,
נאמן נדלשס ל׳ אליעזל וא״ב צ״ל  :אל תהי קולא ולא נס ולא  :ולאנס  ,י*ל הינה ארוס,
והיא מלה דומיה  Tolansגינוני נגזל מן הפועל  volareשמשמעו פולס .ונאל לני אליעזר
דנליו ואמל  :עכשיו כל הנוגע ננשלו למה פולסה  ,ליל כ׳ הלשון ' לא נס איננה משוללת
לק העדל הליס ,נ׳ נמוסו לא סלן -והלן לו נדרן כל האלן ,אכן עוד לא נשמע נ׳ מיתה
אדון בל הנניאיס היסה ניהל שאת ונעלה על מיסה צדיקים אסלים ,אשל גם הס אן
נעדר• נשמה וגופם קייס ולא ילאה השמס .אולם מלס  volansאשל משמעה פולס הורה
כ׳ קיום גון -מריעה נמוסו היה נתכליח הסייס הגשמיים  ,עורקיו לא ישכנו ולמה פולס לצוא
ושוב נצנולי גדתו על גלילי מיתריו ,כאשר אם היהה עוד נסיים מיהו  ,וכאשר לא • דע איש
אח קנורסו ,כן לא • כיל איש אס מיתתו ,בי דוס סיים מתהלכת נקלנו ועתה לא אפונה  ,יב
גס נתינה פולחת פלסה שגיאת המעסיק  ,וליא אוו ל נלי ספק פולס נליז  ,אן המעסיק
אשר לא הנין דנליו היה סנור ,ני ל״א קולא חסת לחה לחה והסוה סי״ו נמלת פולס לסימן
נקנה  ,ולו סכם השכיל זאת והניס פירושו מבני הנש.
והנה דרשות כאלה המפרשות מלין אגל • קודהן נהלל׳ קודש נאשר אס יולדו על ניני
לשון אסלת,לא מענוות הנה במדרשים  .לדוגמא מצאנו הלנה פעמים באגדה מלס הן
מפורשת יוצאת משפת יונית( »wהן) במשמעת אסד ,עיין בעלון עלן מן  .׳לקוע יחזקאל
נייאנאלעלמאחוחנ״א מפנןלמר• נישא  ,ומפרש איפוא
סי  .קמל הקנאי הזה נניאה,ל׳אמא
מלת ביאה כמו* ß .נל* יון  .ילקוט סקת  ,שמעו נא המורים ,שועים  ,שכן בברכי הים
קורץ לשועה מולה  ,והוא» Miro «, püp 0נל׳ יון  ( .ועיין עוד דרשות כאלת נס׳ ב״יטריזגע
וזןטעיטחוווכזעיורטוכג להסכם זקס סלק א׳ צד ) 19— 32ונהייפן
לוי טעייווב אוגד
מצינו " שפירשו מזיל מלין מלי יון כאשל אס היו עבריות  ,דלן משל  :סנהדרין,
ששונאין הדלת פנים נדין ( סוטה פיע) Jpi0v׳  n׳  Kynedrion , mדיית יק י דא תהא
והוא  diateeheנלי׳ קפנדריא  ,אדמקיפנא איעול אידל׳ נהא ( מגילה)
קאי ,
והוא  compendaria suppviaנל׳ רומי  ,ונתנה ונהנה לנות בתלמוד ומדרשים  .אכן לא
מקוצר דעתם עשו מזיל דרשות כאלה לסלק מלה אסת לארבעה ראשים  ,הלא תלאה ני גם
נענלית עשו זאת ומי פה׳ • קור הנה לאמר ,ני לא • דעו הסכמים הראשוני׳ ענרית,אולם היסה
תדלן הזאת נימים ההם דלן כל האלן  ,ונם ל .כמ• יון עשו נמחכנסם כמוהם  ,כאשל הראה
זאת הסכם זקס נספרו הניל סיב צד ע״ה  ,כי ע׳ס לכל מפן הסת ה מים  ,ונשנות העת
ישנה המנהג וסול להיות אולם האנשים הנאים ויניס מקום למנהגים אסלים ,ונדנר עוד נזה
אי״ה במקום אחל  ,ס " ם יעקב נמוהירב אונגער:

 »» L. Eisler, llabbincr in Emvanonndמ
.
גע״ה.

אלהיס יעירך חמיד ידידי ויהי

מכתב .

י

עליך סחרה!

שא נא לי ידיד יקל  ,בי לא השנתי על אגלתן הנעימה מיום עי לחרש האביב מאומה
עד כה  ,באשל העלדוח והתלאוחהלנות  ,אשל הקיפו עלי נמשן הזמן ההוא לא נתנוני השג
לוס• הנכאה וחת לה מרגוע אן -מעט  ,ומלנד אלת הנה אני היקר • מיה סלה אח מליו ,אבל
הכביד אכפו עציו עד מאד באופן כי הוכרחתי לנסוע מזה עילה נאקקאווין מקום מולדתי
ולשנת פס אתו ימים ,אשל אמנם לא ה " ל׳ נהם ספן  ,ימים נמו אל עלב לסבי אכול ושתות
ולא נתנה שנה לעיני לרוב צער ,עצב ויגון ,כ׳ • לאח׳ פן — אכן עתה חודה לאל סיי לפחה
חזקת יד ה מ סלה מעליו וסננה איננה עוד ,וסקוחי נדי  ,בי אני משוש סי• ועטרת לאשי ישוב
נקרונלאיתנו הראשון ,ויעמוד נקו הבריאות כמקדם ,ואז ידידי נגילה ונשמחה • סדונחעלסה
נאהבים נהל־ן אגרות זה לזה מדי סדש בחדשו כאבל הרגלנו מאז היינו רעים ואוהביי נאמנים
אשר נריח שלומם לא המוט כל ימי עילם  .אם תשאלני על אודות כונני יצמא סובלת כ״ו
אשל יצאה לאור נשנה הזאת מה יה " משפטי עליה הנני אומר לן ,נ• לניס הס המכתבים
והמאמרים בתוכה  ,אשר נעמה ל׳ הקריאה נהם נמאד מאד ,לאלה אחשוב מכתב הרג החכם
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מהי ' ׳ פאללאק בדגל גי״הג הישגה נעיל פאהרליץ  .מכתב הנקורת להמליץ היקל והנכבד
ר״ש רובין ( נמה שיאבה להצדיק נגדי אה בעל החלוץ נמנעא " המעשה הזאת" הנה לא יגדל,
נהצעקדותו זאה  ,נהיוס שהלביס " מע ^יוה" נל״נ נמצא לק במובן הפולים בדויים  ,זאגען,
לעגענדען ולא במובן מעשה הנעשהבפועל ,כי אז לא יסכן לומל לק מעשי׳ נל״ז וביחיד,המעשה
הזה" דוק והמצא ,כי כן הוא)' המאמל • על דבלה שנועה אלה " להמכם מאהל“ נו יסהלך בלהבה
על ענין הכנועה ויבאל גם באופן נאה משקבל על הדעה ומהישב על הלב הלבה מאמלי׳ אגדיים
הנלאי זליס בהשקפה לאשונה  .הפילים מקדמוני לבנים וקראים מוצאים מידי החכמים
דיקעק ופינקקעל ועוד כיוצא באלה; אולם ניהל שאה הסענגהי על מכאב יפה אף נעים
להחכס הגדול נין הנוצלים לייכלין זכלו לנלכת נצח נו יגיד על פני מזמל הלש ע פלפל
(ששעעעערקארן) דלכו הנשח׳ המעווה והמקולקל ויצדיק שפלי התלמוד נגדו ונגד שאל משמיני׳
אויבי ד ' ,אשל חפצו לאבדם ולהתס למדולה אש ,ועלינו לשבח ולתה לב תודה לאדון דל.
«יללער ,כי התאמץ להוציא מלגליה יקלה זו מחעלומה אולה  ,יען אין להכחיש ,כי נדנל
כזה ישכל מעט פי המלשינים ודובלישקל על התלמוד ,אשל לא ימעע מקפלס בכל דול ודול.
על דבל השתוממות המליץ המ  .כיל ל״ש נאכעל (צד פ״ז) איך " חש פלוני אלמוני
מאמשטלדא׳ המלוז "  ,אדם חלוץ וכולי" ללי שלמה מדוננא והנס כתובים על פי עדות החכם
דיקעם בשפל ההלשיש כ״י ללמנ״ע ? הנה אגיד לך ידידי  ,כי לדעתי נולדה טעותו זאח על
זה הדלן  :בצד הלאשוןמכנם חמד השמיני מובא בהטלה מכתב קטן מהלב ל׳ שלומה מדוננא,
אפל ’
קייס באלת הדגלים  :ועל נננין זה של המשולל שיל קטן נשתופי אלדד  .ח׳ תנועות
בדלת וכן נקוגל:

אדם חרוץ לנןראת חרוץ
חער!ט ו? טח' באל וזכור

מה תרוץ גי1נק אל יד
בי במחנה נבא אלד־ד

(לן ראוי להיות מפני משקל השיל ולא כאשל נדפק בטעות בכוכבי יצחק הנ״ל) הנה יאמל
י' שלמה נפילוש ,כי משולל אמד של השיל תקטן הלזה ,אולם האיש מאמשטלדאס נלאותו ,כי
שש הלב מדו בנא מתום על המכתב משב במהילות קריאתו ,כי גס אלה החלוזים המה לו ,וכי
היא ל׳ שלמה חנלס  ,ושכח בי נאמת מביאם נשסאמלם גשם המשולל הידוע לו .מהתאמל ידידי
אל דבלי החכם שד״ל בכ״י הנ״ל צד ת׳ על כי הלהבחי בנפשי לקלוא שפינוזה נחובלת כ״ד
יאש עמוד ״ב נשם מוקל גדול ? מה חאמל להודאתו כ׳ אמל בלבו למשוך ידו מלשלוח
עוד מכתביו נין הכוכבים ,אבל ,כולי" וכל זה על כי בתומי קלאתי לשפינוזה סוקל גדול?
פני יחשוב שד״ל ,כי שנאתו הלנה והעלומה נגד שפינוזה ותלמידיו קבה מספקת היא ללדוף
עד חלמה איש ואיש מישלאל ,אשל ישא בכבוד שם בלוך שפינוזה על שפתיו Vהאמן יל אחי,
כי .נס אני מאמין באמונה שלמת בכל מת שיאמין החכם לוצאטו ,גם אני אשתחוה ואכלע
בדפים לפני גדולי חכמי אומתנו הקדושים אשל באלן היו כמו הלאנ״ע ,ל׳ יהודה הלו׳ ,הלמב״ם ,
הלמנ״ן ודומיהם ואענוד דנליהם עעלה ללאשי  ,אולם אחשוב ,כי נענול זה לא כתןלי
לשית להמליט ,ני ? פינוזה לא הי ' סוקל גדול ,כי אס אומל הגם כי לחוקים מחשבותיו
ממחשבותינו כלחוק מזלח ממעלנעסכל זההי׳ חוקל גדול ,לק סקילתו הטתו מדלך האמונה
העהולה בה הלכו מאז כל ישלי לב ,אשל ’ לאת אלהיס ויקלח התולה הקדושה בלבם נשלשח,
ומת יענה שדייל אם אציג נוכח פניו הפלוקוף האלק׳ ר ' יצחק ארעמה ז״ל ,אשר עם יראתו,
קדושתו  ,התלהבות רוחו וחוזק אמונתו לא נמנע מלהזכיר בשבח גדול אס שם ארסעו כמעט בכל
Vודף « שפרו הנכבד העקידה,הגס כי הפלוקוף היוני הזה המזיק גס הוא בכל כחו באמוניקדמו׳
העולם ומאנה לא סר כל ימיו ? איץזה ,כי אם שבעל העקידה ז״ל משב "הן זה מאז דרך הפלוקופי ',
כ׳ נמלקו בדעותיהם בענין הדבל " המדברי׳ ברומו של עולם זה אומר נכה וזה אומר בכה,
כצהוא נס דרך אלקטו ; אולם בכל זאת חקירת גדול׳ היחה אמו ,ועלינו אס לקיים ולהעמיד
 ,’, fיאו להפילם אלצה בראיות חזקות ונאמנות,ונמו שהתנהג הל״י אלעמה ז״ל עם אדקעו  ,כן
יי לנו להתנהג עם ברוך שפינוזה רצוני בשונה ונסת במועצות ודעת ולא להתגולל ולהתנפל
יו בקללות לנאצות  ,בחרפות וגדופים ,אשר לא ישוו מאומה — יוכן אמת אומר ,כי עם כל
י וי והכבוד ,אשר אתן לשד״ל על חכמתו הגדולא והנפלאה ,אשר תהלתה מלאה הארץ
ב׳בלא שפתי מלומר ,כי נפע׳ הזאת לא עשה כלאו׳ נכתבו ,ואני אסלח לו — עתה
’ אמרי שפכי שיחי לפניך ,ואסרי הגידי לן אס בל לבני אבוא למלאות דברי ,אשר
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לגרסי לך מכבר נהציע׳ לפניך איזה הקונים *) בקשרי ניך ,אשר נראים נכוניש בעיני  :א) נא
המלאךז 5ד הם(מלהיס נ' י״ע י״ס) נלאה ,ני הראוי( 7ךיהם נמו ועדיך יבוא ( מיכה ז׳ י״ב)
הגע עדיך ( איוב יי וי )  ) 3רהח לתחיה ( יחזקאל נ״ד הי) המליצה הזאה אין לה' מובן הלל,
אולם ׳מנן מאד  ,נ׳ ע״י מלס  ,רמה ' הנתונה בראשונה נהימה למעמיק העעוס להעמיד את
,
רי״ש גם בראש המלה שלאחריה  ,סחת נ׳ הלאו׳ והנבון הוא נתחיה הנמצא עוד איזו
פעמים
נפרשה הזאת  .ג) לנהנים המקיש מבני צדוק ( יחזקאל מ׳ח ׳"א) נלאה  ,ב׳ צריך להעמיק
אות מי׳סאל מלת המקיש ולקרוא המקדשים  ,ד) יום ההוא ירחק מק ( מינה זי י״א ) מלס
חיק פה נעלמת הפונה היא והמפרשים נפנקו נדוחקים לנים למען תת לה נאור ; אולם
לדעתי נראה ,נ׳ נשמעה אות לי״ש ממנה ברוב העזים והזמנים  ,אשר עניו עלינו והקריאה
הנבונה «ירחק רח) ק" ממוננו  ,לחוק מאד" באשר נודע ,ני קשור הפעל ההמלט עם העקור
•ולה על חזק הפעולה נמו שמעו שמוע — ולאו לאו (ישעי ' ו ' עי) ובדומה ונאמר השמעתי זה
הנאור לאזני חנם אחד ממנמי עמנו השיב לי נזה הלשון  :פירושיאחרים לירסק חק רחוקים
ייתץויד מאד לבלי חק ופירושן ני תקרא  ,׳למק לחוק" קלוב במאד מאד אחשיב ,פ׳ יהי נן גם בעיניך .ה)
ישימות עלימו ( ההל׳ ,נ״ה ט׳ז ) המלות ,ישימות" חתומות וחתומות ופולש אין להן  ,אנן
לדעתי נראה ,ני מתחלה הימה הנוקסא נתונה לפני הי; ד .תיק נזה  :ישים  N1עלימו ונעבור
שלא הנין ענין הבלה 1תהמשיך המ״ים אליה ונהי׳ ישי מות אבל נאמת נמחקה ונשמטה אות
אל״ף בארך ימי גלותנו והראי ' ישים א 1ת גן ^ ימ 1באמרי ,ני המשורר הקדוש ,אשר צריו
רדפוהו בלי חשך עדי לא ידע צאת ובוא מפניהם העביר על פני דמיונו החזק בליעת קלח
ועדתו ,אשר היו לאות ולנח לדורות אחריהם ויקרא בגדל התפעלותו מי ,יחן ויעש ד ' גם
עתה נפלאות בקרב הארץ יפים אוה עלימו ! ( כלומר על לדיו ) ומה יהי ' האוח הזה ? ירדו
שאול חייה ! ומה נשגבה ונפלאה המליצה הזאת ! ו ) שמאל בעשותו ( איוב כ״ג עי) המלה
,בעשותו" אומדת ירשוני ושמעתי מפי הלב הגדול אבי המנקרים מ ויה שייר נ ' ׳ בהיותי בעיר
בהר פראג ,ני הקריאה הנבונהאיל’  3עטות 1ויקביל לפי וה היטב אל מלח יעטוף  ,אשרבחלק
השני מזה הנתוב  .ראההתקוני‘ המעעים האלי נסתי לפניך היום ,יען אחשוב ,ני לפיהם יבוארו
פנתוניסהנזנדם שבעתים היטב מלפי הנוסמאוה אפר לפנינו ,אבל זולה זח לא אעהימין
ושמאל מהדרך ,אשר פנו לפנינו המבארים הקדמונים  ,נאשר אזהרת ידידי הסכם ישייר ז״ל
נגד• תמיד ,אשר כה דברה אל• נאגלחו הנעימה מלי ניסן תרי״ב אודה לך היות נקל מאד,
שיחליף המעתיק אות באות
 .אמנם אין די נזה למהר להחליט ,שנסנסח פסוק אחד ננל
פעם ,שיקשה עלינו פירושו ,שאם •ותן רשות לעשות כן המיר ,הנה לאט לאע יחליף איש התורה
נולה נהננים אות אמרת סחה הדומה לה  ,ויקלקל נוגס התודה לגמד׳ ! ונן •שתמר מאד
המפרש לבלתי שלוח יד בנוסח הנתונים זולתי בשעת הדסק והצורך גדול ,היינו כשאין אפשר
בשום אופן לפיש המלוח ננסנן ,ואף אז לא יזיל להחליף אות נאות  ,זולתי בתנאי שיצליח
נחלוף נזה להמציא פירוש בדוי ננון וקל מאד נפי טבע הלשון ע״נ .אנן כמה רחוקים דלני
ינים חכמים החיים בזמן הזה מדרך יש״ל הנ״ל ,כי הם למורת רוחנו ולעצבו! נפשנו יעברו
נל סק וגבול ויפרצו לגמרי הגדלות והסיגים אשר עשו לנו חכמי המקורה מימי קדם ,ונפרט
הסכם הגאליציאני יהושע העפיל שור הוא יעלה בזדונו נענין ה הקונים על פלהם  ,ני
 1י־

ברצותו מרחיב וברצותו מקצר ,ברצותו מוסים וברצותו גורע מלה או מלות בדברי נביאינו
הקדושים והעהולים ושאר נתבי קדש  .פתח נאה המצוץ מחברת שלישית ותראה  ,כי
האמת אדבר — ולא זה הקלקול לנד יצא מאח י׳ה׳ש ,כ׳ אם גם יחשוב לעשות נחקוניו
גדולות ונפלאות בששת ימי הבריאה נהפכו שמים למים! ( שם צד צ״ז) אל נא נעשה כן
ידידי אל נא נלך אח יהושע נדרן העקום עקש ופסלהול ,אשל הוא הולך ,כי אס נחזיק בכל
לב נדבר ד ' ,נאשר הנחילוהו אבותינו לנד לאמור  :בראשית ברא אלה ים את
השמים וכולו
ולא את המים ! והנה הוא ,אשל הודו על אלץ ושמים ’ ,ליק לך ולכל הנלוים אליך ברנה
עד בלי ד׳ מארונות השמים כס שוקת אוהבן ומוקירן הכ׳וח פת אייבניץ '" נ תמוז תרנ״א לפיק.
.
ל  .אי׳זלעד.
*) על הנושא
הזה
כנר
החלות׳
לדבר
בהרחבת דבלים קצת במכתב  ,אבני נזל" להסכם
לעעעעריש ססח הרחום .
צ  .א — ר.
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 von Professorמזמור לתודה .
)1817 .

(September

מי־זה אפוא ,מי־זה יתן־לי אבר
אעופה בשפתי  .ארוצה ארח.
מעל״שמיםבזמיךי אניע?
לוי פי מלא עירה רב מכלנבר¬
או לו זטרח־עתי בבני־קרח ;’
הנה אחת"מאלף לא אביע
הנה חםזיך׳ אלי ב1ךא רקיע י
כגבוה השמים על־האךן
ככה עלי
נבר ;
אם־כזיאיבבה
ד1
 - T־־- T
•
T T *• J
יוכל הודות אותבה
איש בער לא־ידע כבעיר ושרץ׳
ובפיו לא ימצא לא חן לא ערץ?א)
אם לא משפתותי יזל חנופת׳
רק מים נעכו־ים מרים אזובה.
העל כן אל אודה  .לא חי׳ אליך?
מקים ממעמקים נרי התפת.
למה מהורות לך אחור אשובה?
הן נם לחטאים ת^שוט/ידך׳1
אף כי אל־איש ישאל ספר חסדך׳
כי הדבר הזה כבד מטנו
מהרזה תהמי עלי׳ מדרתשתוחחי׳
נפש "׳ נילי וש^חי.
נם כי עצם ח־י קצר חננו׳
הוחילי לאלחים יכ עוד’אודנו
יודע נסתרות׳ ראה ראיתי
אם־הלכתי עם־שואיאו7עם־הישר;
ערקת כליותיי לכי בחנת
א> ?^ רץ  ,מלה מחודשה להוראה כח וגבורה « .לי עריץ

ומעוצה:

*2
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יא  »-מחיר ב?זלאכתך אז חזית,
מואס נגער עם י ע! הץ ולער׳
 Jולבבו־ יעת על־תורה תקנת
כי לי לא יחסר בל׳ הבן הבנת׳
כי אנכי לא מקלון אחתה  ,יז
אה לא־ירדה עדנה אדם כמני׳
אף לא אירא’ מעני
כי קוא וחבל אלה  :על־כן אתה
כסף’,ענג.’,דקר לי לא נתת.ז ז
ותרא כי אמנם אחתחמי־תי,
כי עלףקל אקוץ כמלאכת פרך
ובעקבות ההמון ןם־אני’ אלך';
ותרא כי מאור חיים נגזרתי׳
אם תטה אעוף מני הדרך,
ויעד ועבר למורד במלך;
ותרא כי עוחות מלא כל־פלך׳
כייןפול הנפל כיון הרעיע
(עד־אן על־כל־היקום עולה
׳
תמלכי,־);
ותרא כי אנכי
בא ביטים ההם המרבים פעע;
ותאמר־"אתן לו חיים ויעיע.
׳,אודיעה נא הכן הזה ,כי עקב
" שמר את־ימסזמרתיידןטב לכת,
ובעוז אטם אזנואל־כל־מדיח;
" צפון אליו אתי עכר ועקב,
" כל־עין אל ראתה׳' ומברכת
"
נפעו תהיה ,ובחצרותי/יפריח♦
• ״ כל־אלה עת ידע׳' לכו .יקעיח.
,׳
אל־עעעוע• תבל כל־ןפן רגע,
" וכעחק נחעבם  ,וכ^ר מעקת.
"
מחלקת
לא ~
עוד • I
ימצא “I T
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"א1ךיזהע בין רוחו לבערו ,יבזח כל פנע;
" לבו אל־הטירום׳ יעחק אל־ננע ".
ולהודיעני ,צורי תמים ׳ את־אלה י י
מה עעית אפוא? לי אל נגלית,
אף מלאכיך לא אלי עליות ; ז
נעז ולנעןיאם תראני פלא!
אם עמעתי קולך ,א 1הקרית
אלי ערף וכרוב ,הן לא’ הנחת
לי חפע ובהירה  :הכל לקחת.
כי אם לבי כחל לי ,הנה נטוה׳
אם אבן  .יתפוצץ׳ לו כזאת יחז:
כי מי עקע ופחז
לגירוד עוד באלהים אז_יעצר־בח?
ובבר אל מאנוס תעזאף ניחח.
אך §ה עעיר;?  -בעעור לחדע,
ירח האיתנים׳ עתו' תי,נעף  .י
אתה ברסיסי לילה נאלתניי)
יום האיום ההוא נאדר ' בקדע׳
ומזי רעב עמך ולחמי  .רעף׳
טה־זה ,אדון ,עכבה העבעתני?
האם' אעמה הרביתי׳ וענאתני.
ותיעביעני! כי צומי נעלת? T
אמנם לו
עברתך
בי״קצפה׳
1 : T
'• TP .ןי1
• T I IT
כי עתה אל דול ?ה
עלי ענה  -לא־כן׳ אך זאת פעלת,
עד־אדע כי רב־־טוב אלי אצלת  .י7
אל רחום אל חנון ,ארך אפים!
מה־נפלא חסד הז אותי חנת!
ענם כי מלדה אך טוב קויתי,
לא הוחלתי לזאת  ,רקע עמים.
)3

 #לני ,א׳ ן* .
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ח־עתי בכגפיף יל סבת
תמיד׳ ובבל־מגור מצל הדתי;
אןי לא עד־פה צפיתי צ^ יתי,
 ,מה אגמלף  ,אדון? מד .אתן דולף
בל־הטובה הזאת ? אפם כל ;זבח;
ולעוני אין די סבה"
אף אם אזנף׳ אלי אטיד כדלף,
אף אם ארבה עירות אלף ואלף.
מה־־טוב הסדף; עתה ביי ' ידעתי׳
כי ייטב לאדני דרבי מקדם .׳
עד יום הטותה לא אסור ממנה.
אינע כל־הימים כאער יגעתי";
לבי לא עוד יתור אחור וקדם ׳
לא יפן בה וכה י הנה והנה.
ודרכי עד־אנוע היה תהיינה
ניאער היו עדיפה ; כי הם ייטבו,
יעירבו לאלהים  ,אליו נעמו.
אייככה עדומו
מדרכיהם׳ איעים קר יה אהבו,
ובספרי המים נכתב נכתבו?
עיור ' זאת ענית  :הן מהיום ומעל
לא עוד אחעוך עטי מצאת החוצה י
ומזטות כליותי לא עוד אסתירה.
את־זקךקד ' כל־פועע ובליעל׳
המתעה את־אחיו׳ אקום ארוצה ג) ׳
ובלא מסתר פנים מלין אכבירה,
בימות הגלולים הסר אסירהr ,
אעבית הכומרים מורי התהו י)
אחעף עריות כל־הכהן ליצר
אף כל־עבד לבצר׳
נ) עכיןלציצס«
ד) הנזונה על ח« ק! גציס.
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הבונה חכמתו .על־אבני־בחו-
וכפיו ייאמר בי אין הקם במה.,
נוזר מימי מצרים נזר נזר׳
אתה נוחי מבטן בענת .קס״ת׳
אתה הואל אפוא ותהי לי סלע.
לא .על־קסתי אבטח  :אתה תן עזר:
הואל אל־נא ריר,ם אוזפש הב,פת.
אולם אצמית׳ אכרית בל־דברי־בלע.
אבליג׳ ולקש אחשב בל־אבני־ר! לע.
מזרע אברהם ארים בקמץ
בל שקר׳ בל סרה׳ ורצאבלם להב ״) .
הואל הנני רהב׳
הואל .יזל לקחי וימתק חמץ׳
הואל וטהר־יתם יוסיף אמץ.

ה) נן■ כהנחי

זה שלם

וארנעים שנה ומשיחי

להב לשון

נקנה  ,ואחל ימים ושנים תקנתי

ונהנה׳ היעלןז 3לד,ב ,ועתה המזלחי הלשון לנמוח שמיה מחמלה  ,ני מלה תאכלם
נו ללח יוחל ««לח ה ^זלןד ,ואן! אם לך ; הוא לשון זנל ,יהיש הפוטל ח״ל ללהבה
שהיא אחותו ,נעו ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמלה  ,שהכנו׳ ר7זל לנקבה (*ך" ונן
לפתח חטאת לובן ,הננוי סהל לשם זנל חטא  .ונקוד מלח וחאכלםעל דיו תיאכלהי

י

אם לא נפח ( איוב פ׳ נ״ו)  .ולענין « קול השילה הזאה  ,עיין חון! יומא  .ועם היות
ישודתת של שילה זאת על אמונה נוזנת  ,הנה האמונה ההיא הועילה מאד לחזק את
אס לגי בעבודת התולה  ,וללוממכי על נל המענביס אשל עמדו עלי להשית׳ ולחניאי,
ולשומי ננל בני גילי .ומעולם לא מבלתי שילים בהתלהבות אמתיח  ,נשגבת ואלהיס,
נמו המזמול הזה.
פאדונה ,צום גדליה ,שנת נעל הייתי וגם זקנתי ולא ראיתיצדיק נעזב.

שדל•
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Mitthrilungen von

des Ka r ä er s M oseS D a r a i.
(כרך אי שיר קם־ט *). .
(Fortsetzung

. A!1s dem Divan

הנשני זמני
ואחרי ׳)' :בל 1יתי
* ־* **:
מצח ר  $תי
[. 1קשתוידרוכה
רקתח
בפלח
 7 Ir- v s

שושנה שפד/ה
עינד ",גוזלה לב
צוארה במגדל

אבלי עם־ינ 1ני**)
הושבתי
ליעדני.
 5 r־ח•
בסהר וחמר. .
י^ כל־לבןאימה.
הרטון אדומה׳
׳? נשקם בבלךעת מי הז

יתנני.

שביה נדלח׳
בלי !ד ’ ושלח׳
נעים רך וגם צח*)
ענלןיו מפיצים תמיד אור לעיני.

הורידה ל $זמךם צבעוני ועקרב/ 3
י לנש״ך מייללח״יה .יניע ויקרבי
מבלי
רשותה"
4
הגדול והרב )
י !
:
T
רק־לי אקרה קום־ קרב חנקני.
קדשתי׳ ואחר
קדושים גמורים
רדתי בבום
עם
בת
שרים
'
וחורים,
"אחלי עת היותה לי אשת נעורים׳
י ""
יום
חפצה
בחפצי :ורצונה
רצוני•
זן !
! ע • :
״ :
•
*} עיין כוהני יצחק גרן כ״ו צד
 22וצרין לח קן שם אלו הטעיוס  :צד  23שורה 11גדעו•
צ״ל
גועו .שם שורה צד 27הריעו ,צרין להיוה הה״א נקמ׳ן.
**>
העיר
הזה
הוא
אהד
מעירי
המשק
הנקרא נער׳נ א לגזלה  ,והוא מן המעטים שנשיר׳
החול הנושאים
אקרוסעיקון על מצחם  ( ,עיין לקוט׳ קדמוניוס צד מיז ).
י ) מלס אחרי נקדם׳ נשוא נח עפ*
׳ דעה המשורר המניח הנע ננל מקום לטונה המשקל,
וכן להלן מלוח אחלי ',־ נרמז׳ןה
;
רעיוני'
,
לעוני
,
וילצננא,
'
ונענה,
'
מסלי
,
מאמין
 ,לנאמו,
סאוסו ,נמנמל ,כחמור ,וחדל.
!
)
נכי׳
:
לח
—
3
)
הצהלי
שערה
נדמוה
צפעונים
ועקרנים יורדים על פניה
וחופפים
אומן
באילו
רוצים לנשיך איש אשר <! יד לקרר
אליהם  )4 — .הגדולה והדנה
היה לו לכשדג ,והחליף נקנה נזכר נשניל החרוז — .
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רפאתי לבבי
ף $ךבה ^ נתי
פל?גי בה חיותי׳

-

בשפתה ודקה)5
בשקבי בחירןיו׳
ומותי ברחל) ה.
אשב בה כמלןי והיא עלץמיני.

חטאות כלץעורי בפר צור וחובי,
זכים שים לעבן־ןי רעיוני ולבי.
ר) ךב*) כל־בשורות על־יד ציר ונביאי
ומחה
כל־פשעי
וסלח •לעיני.
; ״•
T
T J
:
(ברך כ׳ יעיד קע״ן) .

ולי אשה ממררת לחיי
ורוחי שבעה הב רוע ולענה.
ונפש כל אנוש תנעם
באשתו׳ אבל נ ^ שי לחוצההב ’ ונענה
ומוצא״ותי בתעותה
בפשעי׳ ורבקי בה ליד מעלי ואנה י")
קראה הזמן "מורה לרויהי
וחלצי׳ ’ ואני אקרא בש ^ נה.
ודגלי
בה״עצורים ואסוךים )7ולא אוכל הלןד אנה יו אנה.
ימלא
צור׳״ברדוקה׳ -את Iשחוק ובלשוני ישו זמרה
ורנה׳
י ' ״
) T •» - I,
׳ * * • *,׳ל * t •: t s
יי
פי,
ומאשת מדנים  ,היא
בלותי׳ אהי נבדל׳ ואשובה לער^ ה").
ללי עוד
מחלי") :
אישה
מבישה
לאישה"
מהרה אל״״Tנא
"
רפא  Tנא.
• ־1
ן
״T
!
״T
 TT J
.

(כרך ב׳ שיר ק״ם) -

בלב שחור ופה דולק ידבר
ידיד עמי ,ועודנו בבגדו,
ו :חשב כי אני מאמין לנאמו Iוחום •קרבו
אשר
הסתיר
בבגדו:
VI
 - .I • I
*)  mit Pataeh.ז קךבsic
") פמוש מלה רוק נהוג מאד אצל
המשוררים הערניים בשיריהם ,ואחריהם נם6צל
המשוררים העבריים  ,ויעוין
הערס
הרו׳
רשד״ל
נ*< בהדיואן של רי׳ה ז-ל להם׳ נייג ^ר
נ״י צד קל״ד ,ונלקוע׳ קדמוניוס צד
מ״ו
בהערה
.
—
°
)
מה
שקרה
ל׳
להחעוס
אליה
היא בעבור פשעי ,והש" ׳ אנה לידי
ל ה דבק באשה רעה סו ,כעונש על מעצי ורועאח׳.
יהוא׳ו של מלס ואנה מיוחרה
לגמר
•
ואינה
באה
אלא
בשביל
המשקל
.
—
׳
)
היה
צריך
לכהוג עצורוס ואקורוס כי
רגלים
לשון
נקבה
,
ואולי
מעני
שמצא אסורים ידיה ( קהלה ז׳) .
— )8ומי יחן ואסעער
מאשם
מדנים
אשר
סבבה
וקנסי בלא עה ,למען אוכל לשוב
עוד לימי נעורי .י  -י ) מסל׳ ח׳
מסלם וכן להלין ממשנו ס׳ ממשנהו ( ע׳ ל״ק לי « ' « )-
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3

ו א זכר חיות בל־לב כמים ׳
וכל־פנים־יחר ךע!1102 1״״),
וטוב ול יחשך נאמו
בפיודע תכל שבאת לבבו מןךיד,)" 1
ואחר־בן
ידבריבו בלב צחי ואבן מחשבוי/לא] עוד יגידו־ “)
ומה
תועיל
טבילת
איש
1
ימ
?
ם׳
והשקץ והעובר!« 1T2
(כרך ב׳ שיד קפ״ג).

בוזה דתו על־תאותו
ובערום ובחסר ובדד
וקבורתו מחוב נם ה< ך
יונק חלב ’ מחיק בבריתי
נרמה ' יום הוסר מנן־דת

שים חיתו ,צור׳ בעמל.
רב יוסי ,ואלילה בחנ ^ ל.
לך שית  ,בחמור מת א 1גמל
משד בת י :שךאל נגמל׳
אל ,אל ״ציץיTז Tיצא
ויטל.
־* ־1

(כרך ב שירקם״ח>

שרתי עשיר ילעג אל־דל
נבזה וחדל אישים ' מעני
וקפד ,רחב עער־בו נ־'
נ?זתי  :ידי תגאה! פן ' תש׳

נשאר רק מחיל ואון,
יו׳יולבל־בשר דראון,
גד כל־אישים ובקול שאון׳
בר ,בי לפגי שבר נאון.

(כרך ב׳ שיר קצ״ו)

למוד חכמוה־ת ולא תחפוץ ואל די
בבלתן,
ושור
בדעות דבורים ציץ בכל מריקים צוף ודונג משנ? ד/ן.
ךל

באחת מקצתן.

ץע

- - j
והדונג » t
וצוף ״ :לרפא
להאיר אור ״" r
בלילות I ; .
מחלתן.
rלגופות  -ן•  t tי
י" ) מבלי לזכור אשל כמים הפנים
לפנים המגידים ממשנהו של אדם הקבורה בו — .
“ ) נעור הזה הניע הנח נ' פעמים
נמלה יחשך ונמלה מידידו ,שהיו״ד היה צ*ל נח
נקהל — .
נקדם' מלח ואון
ע״מ
נעול
רכלהן
(
יחזק׳
כ״ח ) ולא בחולם נשניל
המשקל .
והן
נקדהי
שי
"
ן
ממשנו
נשוא
הי
קוון  ,והוקפה׳ מלם לא ,ההל עפ״< דעה
המשורר ולעונה המשקל ,ואם ׳הקן איש
באופן
אמר
יושר
נאה
מיהן
אני
להומה
לו.
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"Briefen

offenen״ von

, Hrn. ** in * als er
Sr. Hochmürden
ticläkigt wurde.

Lö w y,

Josef

An

Von

מערי עינים אם לןז יריצו
מכתבי עמל ואון'" פתוחי חותם",
ונפת אמחזןז כדבע לחיןי׳יחמיצו,
וכגבורים יחתים’יחגרו 'חרבותם;
כזבובים באחור סוס מהיר יאיצו
היעצרו מרוצו? הלא ילאו כוחותם!
כןר,מין* אם מתנים יחליצו,
אןיז לר,עת ונדה נהפכו  .קעתותם - .
הן דרןיתולעיים לרמוע כפגףם׳
יעלו' באעם באפם לברות’ למו׳
בחשןי ’יחתרו בתים ובמסתרים,
ובין’ רגבי אדמה ב5ןעם  ,הנמו!
חנם ירדפו’ אחרי כנפי ; ערים
בעמןס ממעל חורם ר,נמו? -
VonN. Keiler.

. 22ZNV2

נכ׳י מחניה כ״ו צד  53הניא איש אחד שיי ״הצל נני אדם״ והוא כלו גנוג v'v» wb
"ייושליס ' חוניח א' צד ,01מעשה המשויי המפואי אמן נמליצה הי״י נפהלי ממנדל
שוי ני״ו ולו המוהמת שמה כדינו נשופי הנוח יל״י  .אן כי זה האיש משה ניעטהאלז שנה
אח שמו וחמויה " השושנים ןהאהלים" קיאו "הניל נני אדם ' וגס אה טעם איזה מליצוח
גחון השיי שנה ליע ; יאיחי מעשה ונזניחי משל נודע נשם היג המגיד מדוננא ז״ל מן

קןאדוןוסום־ו.
אל עיר סחר־סוסים כל סחר פונה
ויעפעת סוסים כפתה את עין האדמה;
עתיהאסף היא למכר ולנ] נהי
כלם י.אל
בצע
כסף
יצפו
עטה.
\ T
- v
*.* v
י- r
t t
נם חבר ג ; בים 1יא  ,עודךי ליל,
ועללילא
יחסר
לאורבים !במו
ארב׳
TT J
** * V
J
 Sי
VT

ביום,על העזוק ידם תעעז חלל׳
ובארוית -
מלאכתם
בנכזף ידם,
\\ x
בערב.
- s
t :
»v . r
r r״v
גנבתי יום וגנבתי לילה גם לחד
ע ^ העזוק זפיברו  -ובעיני בכליהם;
פן יכירו הגזול ' לא יפחדו פחד
בי הלא סוסים רבים' לדמו במראיהם.
אך לסוחר אחד סום נחמד ונאוה,
מטין ברודים* אמוצים'׳’ ובלו אין דפי;
הוד נחרו אימה׳ צוארו ^ בוע נאוה,
באלפים אל היה כמוהו ליפי.
בערב צור טחצבו  -חח הדר גאונו -
גם זנבו נכרת ,על אחוריו' לא סרוח;
מנגבים! ועזודדים לא יירא אדונו׳
בין אלף .יכירהו לבו בטוח.
אך הנגב ערם יערים -אב ב<םלי
ומאחורי חסום הךביק זנב;
"עתה לתנכר לאדונו׳ והוא פלאי׳"
אמר זזנבל
בלבו•'
ואת -הסוס
גנב.
ז -
} י
v :
זז
אבל כזנה ביאה! החטיא המטרד!,
לבלןסז את סוסו האדון אך לצא;
ויכירנו מהר מלא יחוד ותפארה.
גם
בדבר ■הזנב  -זז•חדתו מצא.
•ן -
ד

tt

הביט הטיב והגה סרח העדף;
״את הסום תנה לי '־  -ולך יהי הזנב"
ל) ךא אל הגגב ,והוא נס ואין רדף׳
כי וב ^זה וכלימה בפו פניו- .
גם אתה לעוק המליצה גנבה הבאתי
בזנית" הכזב ותוסף דברו רוח;
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אך ת^עזך האח־ן  -א1י לף גי נדמית<
העיר יהי לו  -דלף ז ; ב הסרוח!"
העלה .
מדי דבלי למעלה מן הסכם היקי נ״מ
להודיע נזה אס הל,ולאים הנכבדים דבלים אחדים שוי נ״י נעל השיל הגנוב ,אמרח׳
אודוס
יו
,
ואולי
לדנים
שמעי אה
מהם אשל לא
שמעו סדשוס אשמיע ואז גם אה הגנב
בפיהם ׳נלכו ויאמלו  :גם וז לעונה ! מעז
'לא מהונן ! — נין אנשי
שם
«
לימי
כבוד
׳שלאל
וחבמחו
נ
אשל הלשה וגס ילדה אילנו
יילל ’ ען' ואשל ׳שנוקקו כאבני הוד ננזל
יייקיע גס שם החנם הזה המיזחנוש נאוסיוס הליעעיאעול שלנו לאלן -דוי ,׳זהיל הזוהל
״יל״ר ' .
חועל נחמד מגזע קציני עיל נלאד׳
(החכם יהיש
נעל " החלק ' אחיו הצעיד) ולבו לאה
הלנה חכמה ודעה ,וניוסל לוס המליצה
והשיל נושקה בו נעיז
ולנה
אש
שיריו
היקרים
הנע
צים
מעדנים
בשלשה מסבלוס "<לושליםי נושנים
לנפש עדינה ולא נועל הוא מכל גדולי י.
משוללים אשל היו בעמנו מאז נשהם חזון.
גס קפלים
לנים
אשל
אזן
ו
הקן
עודם
שמונים נשוך
ה 5הלו ומצעים לצאח לאור עולם,
בהם בחל לו
המחבל דלן• חדש לא שעלוהו הראשונים
נשעה נו הקדושה ,ולק איזה מחבלים
חדשים באלן לוקיא דלכו
במקלה
זו
זה
לא
כביר
והוציאו
מעש קפלים מזה המין ,והוא:
יא* ל קפוליס
בדויים המיוקדים מצד אחד על שבח
הממס שונוס  :אהבה  ,גבולה  ,אמן לוח,
ח קיי־ ׳ « וקל
וילאס
הי
,
ומצד
השני
על
ננוח הלעוס :
קנאה  ,חנופה  ,צביעוש,שנאה הדס,
״סיאם מן
העונה
ונוי
,
אשל פי העמיס יקבנו :
ראוואנע ,נאסנג ^נגן  :הן נודע מאד מה
יל לא קפלים כאלה
להרנוה
אה
יקר
חעאלס
הלשון
ולכלול אס יפעהה  ,לנע! ע מוקל השכל
«י חל« ׳ לב
בני הנעולים לדעה למאוס נלע ולנחול
נשוב ,ולהכין מעעמים לנפש המשכלס
לאשל אהבה
,
וכל
הקולא
אח
קפלי
המלין
ייי!  .ועיש
צנוע
ליאנלהסמאפו מקאוונה נלישיא  :אהנס
"
ילאה
כי
לא
אלמן
׳שלאל מקופלים
ולא עניה שפשו מלעשוס גם היא■
נמהכונס
שפס
כל
גוי
וממלכה
המההלכס באלן וללקח
כמוה ,דאם בכל מקום מוקשי מוגש
גשם עוגתן ס׳ ואלכקנדל
ממאה
לא
יבוש
יעקב
ופניו
לא
יחולו נגדם  — .גס הסכם שול
הלאה
אח עוצם כסו וכס שפסנו הקדושה למדי
נסלק אחד מקפליו אשל הוציא לאור
׳ה ל
המול
"
(
לנוב
1861
,
ומחלקה הראשונה
5
ממנו יצאה כבל נשנה  ) 1855וחופיו
סייעללעמימוח
האנוקים
נשפאניען.
לשונו
זהב
קגול
ולעיונוהיו שלל צבעים
מצבעים שונים אשל ישאל נמו בחלש
הקופל׳ס
אח
המונוה
המדברים
ודעוחיהם ומדוסיהם <
למינוס
« קומוח מושנוהס  ,יקרים עציהם עול
שיי
וגידים ויציגם סי לעינינו ! מה עונו ומה
בחארו
לפנינו
אס
ניס
הקוהר
אשל
למשפש
האמונה אינקוו׳זיעיאן ושמונה הנענים
הנגשיס
שמה
מכן
עריצים
על
לא
סמק! ואין עלון-
אליו בבואו לתאל אח החג הנורא
 Auto -uaיאקיפח העם להשביע נצסצסוח נפשו
מן המראה האיום ההוא ! קון -דני
.־ ? ילא «שכיל לא יניח
אח
הקפל
מנין
אצבעוחיו
בלעדי
אם ישן חודה בלבו צהמסנלונכל
גו ’י פה לי
י׳ ,דש יסיים יוציא עד מהרה אח החלקים הנשארים
לאור ,ואז בודאי הגדל חפאלס שפס
קלנה בכבוד.
אלה
כס קצוח דלכי המכס ההוא ,ומלבד זה
עשה חיל גס נסקילח הלשון ויחבל קפל
י '* ־( פח
עני
'
על
כל
שלשי
ל״הק
ועודנו אשו
 1י ייייי׳ ימעולס לא גלה אה שמו על מאמליו נכחוניס  ,ועל כל זאס גדלה ענוש נפשו
הנדפסים לק נק״וס י .צ .ר .וזה זכרו
״ 15״י
קפלו^,הל המול״  .אחלי אשל נודע לו עי׳
מכחני נהמגיד נומי  20שנה זו דבל
ג‘ ה של '
השיל
״הבל
בני
אדם״
כשב
לי
(
ביום • 18 .
ו
וני ש״ז ) דבלים אחדים המורים על
ענוסנוחו
גם
יסד
,
ומלוב
שובם
ויקרם אציגם פה לעיני הקולא  ,וז׳ל:
^
"
י
«
אשי
הראיתי
מידידי
בדן 109 -להמגיד ש״ז אח
דבלין אין יחלה אפן על האיש
ג__\ 5י ־־־ קיש  ,כי נא ’
לושלימה
ויגנוב
השושנים
והאהליס
אשל
אל
לי ויהפכם להבל —
® ; אודן מאד על דבלין השונים ועל
יושר לבן המחנוצן נאמלין הנעימים.
ןנס יא «חשבוה
צעירי
הזמרה
ובני
הנביאים
^
יי אס מליצותיהם וזמייוחיהם על מיס מסשנוסי ולא דרכיהם דלכי ,כי הם יצמיחו
לנים
בלי_ עמל והלאה ,וימהרו לחלקם ביעקב
^
ס
בישראל
;
וכל
רואיהם
יכירום
כ׳ הם זלע נלכו
P
חמציצים הה מה  :ונבל זאס כל אחד ־ י :ירי
״יעו  ,לבלשי ידה מהם נדס ,למען ידע דול
אחרון ... .מי המה ומי אביהם Iואני  ,לא
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כן אנכי עמדי ,אני לא אהלל אה מעשי ולא יקרא עליהם שמי  ,ומנין ערפל אשר שמהיחהולתי
אשקיפה על יודעי נינה דורשי השפהואעה אזן למשפנום עלימי  ,אם ירצו פועל ידי ,אז אגיל
נרעדה ,ואס ישפילום ויגעלוס וישימום אולי לשמצה ,אז מוכן אנכי לא שפם אל ניה ננאסי,
כאשר הסזינ׳ עיני כל נרשום מעני לשער  ,הר המור׳ .ויוחר מהווי יגל לני ננא אחד נלאע אל
נין פרחי ונצני דקטון) אחד ושנים לענדס לאוהניו  ,או לרקמם למרקחה להריח אה ריח
ניחוחם או לטעום עעם לפי חכו  ....מדעה׳ היענ ,כי לא קוצים וקמשוניס משיי ריח ונעדרי
טעם יקטפו למעדנים  ,ולא נלויי החנוה ונעלוה נלות ומעולאוה ישקו מנעליהן ! כי אס
שושנים ואהלים ,כפרים עם נרדים  ,קנה וקנמון ינחרו לשעשועים ולמנעמיס  ,ונגדי חופש
או אדר היקר ׳ושדו לההכן נם  .ומה ׳הרון אסר לנעליהם ? כי אם ראוה עיניו ! . ...
"ירינו נא רועים על אדות נאר מים ויקראוהו " מי מרינה ' ,ינצו נמסנה העניים על
פכים קעניס נאשר ינצו ילדים קטנים על חרשי האדמה ועל שנרי זכוכיה ; ואנסנו נאים
נימים נניס להינוקוה להאתעשע ולקטון> פיחינו ,לדלג ולקפן ולכרכר ננל עוז  ,ולשמוח על
ימי נעוריהם ועל חום דמם נקרנם ועל משקם לכל הענוגוה נני אדם ! לא נקניאם ולא
נןם  ,לא נשוט מוסר ולא נשוט לשון  ,נ׳ מה מנו • הלון נעליצוהם ? ומה יוסיפו לנו
בשנתם שקעים ושאננים רפי ידים חדלי שעשועים ונעדרי עונג כמונו היום ? לכן קורא אני
אליהם  :ינא דודי לגנו ,ויאכל ערי מגדיו ! שמחו נא נילדוהכם ,עד ישיג ה׳ אח שנו ה כס !* וכוי.
ענ״ד אשר בודאי ישמח עליהם כל קורא גס אם אין מחשבותיו כמחשבותיו נענין ההוא,
ויהיו לו כראי מולק נו יניע אל סדרי לב זקן שקנה סכמה למען הסכמה ,לא למען כבוד
מדומה  ,והנרכג׳ נפשו בגללו.
הכ״וס פג מארנאוו נחדש אלול הכהר׳א.

נפתלי קעללערי
Von Fabius Mieses .
 )1כל ימי עני רעים

מכתמים.
(Heine

.)Nach

נאמנים פצעי האסון כאהבת אסת נעורים י
אם זהךביקוןו לא7יעזבויף ולעד עזמוךים;
נכזבה;
אמונתה’
מדעה •היא׳
ההצלחה
•  T:ז
TT
V:
I :״• T
״ ■־* T T J
בערב היא באה ובבשרי היא עבה.
 )2בתר עניא אזלא עניותא.

לרע אין כל רק כמסה ר! טנה אחת
ובא הדוב ופגעה או״תפיול לעזחת;
וע(ציר אוצרותיו זה את זה קגעו׳
__

 )3הכילי.

כילי כחייו לא יראה מלא כף נחתי
ומה בצע בדנןיו ברדתו אל"עדותי׳‘

31 -

)4

-

אהבת רעים )Nach Tiedge.( ,

אם אזעק ואשוע
א 1אשמח ואנוח,
אז בחיק הרע
אשפוך שיח;

לסבולזעמל ומכאובים׳
או לשמיה ננעלים י
הלא לנצח טובים
מאחד השנים.

"" Zsr. 3«u.י*
על הרועים חרה אפי ,רועים אוילים,
עוזבי הצאן ,תועי רוח ,מהבילים י
בכןדת רועים.

תגעש ארק׳ מטו ממלכות ,נוים המו,
והם -עד
נצח לא
יעירו׳
שנתם t xנמת
 :״•
••* v
t :
ושנו צאנם שבכו משובה
ואין משים על לב להשיב
לבקש את האובדת"לחבש
ולרדיות במקל־נעם הומיה

נצחת ׳
את הןךחת׳
לנשברת׳
וסוררת.

אם מנזם ויחממו׳ דמם ;מיצו׳
מה מנם !הלוך אסינבכו/פצח׳
הן ? ידם טובם ׳ ושבעו אף יותירו׳
יאמרו  :ברוךיי! נדלו העשירו!
הוי רועי .ישראל צדיקים שומרי אמונים!
מה־לכם נרדמים שבת בבתיכם ספונים־׳
ןה במעט שנות מעש תנומות וחנוק ידום
?בר ספו תטו אלף שנים פעמים!
ועוד ?שראל לא נושע ,עוד ולך שחח׳
עמום מני בטן עד כי כשל בח,
בי מאשריו מתעים  ,שחתו העמיקו׳
ובצו לצו קו לקו תחתיוזיעיקו'; '
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לשלומו מר למו מר ,לרעתו ישמחו.
נסיע יאכלו ,חסן ויקר 'ימהר,
יאמרו  :אך ט1ב לישראל השאת והסבר,
כי ! שאו על מנעוךיהם דע ימצאור,כר.
ואם אסורים הם בזקים לנחשתים הגשו,
!לשדרן בחקלי עוני׳ מן גו’ י גירשו׳
!צרו צעדי אונם׳ אלופימוי מסכלים
בחפים לא טובים ’  -גם מוסר הבלים:
* \ ־1
״

-

* T -J

אז בני אל חי הטה ׳ בנים לא ישקרו,
עם ’ל בך ד !שכון' ואותותם לאי ינברו .י
אוי לנפשם אם ! זיידו החובות פתח:
בשם !.י נבום ך,מיו ,צריו ננגח!
חרב יאכלו ,הוחדה וגם מרוטה,
חרב 'נול,מת ; ר,ם ברית לטבח מעוטה —
אך העת יתרעם בקולה ’,החרשים שמעו!
הקשיבו לתוכחתיה׳ מוסרה אל תפרעו!
"עת לטעת כרם ן! נטע שעשועים
ועת לעקור שלש פורה רש מעשה תעתועים
יזרעו לצדקה כלב איש ואיש !ולד׳ י
ידע עלי מה נברא אדם! ’,דע מה חלד".
" .עץ לפרוץ גדרו ,בריחי בחל גיע ׳
!בא ישרון לנינו ,יאכל אף ' שבע׳
ממגד שמ!ם מעל  :אמרת אלה 'צרופה,
גם מעץ הדעת ,עלהו לתרומה"!
"עת להשליך אלילי כסף׳ כליל !חלופי,
להשפיל גאותיעריציים’ ,ראשם ! כפו;
לא יאמר לכילי שוע ,נמשויתשוה,
הוא תפושי זהב וכסף ובקרבו אין רוח".

—
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"עת לחבוק הבמה י קרוא מיודע לבינה ׳
לא יאמר לסכלות גברת׳ לאולת עדינה,
היו כשחר ' ליבראל׳ קומו ארו!
הגיהו חשביו׳’ינוסו הצללים מעברו♦"
עת כנוס חכמי לב ואספו אספה.להחיות רוח ’ עמם דוות ' נפש עיפה י
יינהיו ממני מזור גם יצמיחו ארוכה׳
ולא ייראו מחמת מקנאים ׳ מפני קשת דרוכה׳"
"עת לקרוע בגדים צואים׳ לבוש מחלצות ׳
ולא תהיו חרפה בגוים ׳ בוז' לכל הארצות;
שני בלדי כלאכם *) מוסרותייכם נתקו!
חפשים אתם' י ,שפע עמים תינקו .״
"עת לאהוב אנוש בל גוי ואךם יחד׳
וסרה קנאת־דת׳ עיניה מזירלסחד,
בי המשפט לאלהים׳’ הוא ישפומ רמים׳
לא יהיה רשע מתהלך כאשמים ".
"עת מלחמה עם מור־די־אור מחק מתנים
לאלה חולבי חשכים׳ עררים מש עיניים;
ועת שלום רב לאוהבי תודה’ השפל מדע
יודעי העתים  :להדום לבנות ולנטע '.
Prrdiiicr in U>icn.
Miitheiiunflen von Dr. Ad. Icllinck,
ליקושים מספ״י נ״י לקשתים אני אהרן י■עלי ל י נ ע ק.
ג >1א  .אמי אהרן השעי
צפנת  £ענח לי' יום^ בן אליעור (מיליפו mpמדשני
׳ י! יחשל
לילידי נני ענק הלמנ״ס

) ״ל

אשל
גדמשין כמי שנהב בהר,רמזו ,pbנלאשיה * )

*) «'
הדשיצאן ? לא ידע ה׳ המדים הקדושים האלה אד
ממחול משחה  :לשעז הגוים ושנאת
׳
׳
׳
«שיי בקשה ר׳ דוד ממע הלמניס •דל
שינהיג לו ל׳ qprמה שהנץ בשודות הלא״בע
א  ,גד מומי שהיא לאיה מונחה ומניחה
שאללה
הלמדים
לד
אנלהס
< שילה מזי״שה יששילושי הלאנ״ע נחמדים היו בהששהז הלמנ״ס גנו על אדוההלאנ״ע
כמו בהולה צוואה .
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כבד נדפס במרגליות טובהאשר בו נאקפו והיו לאחדים ג׳ ביאור• פירוש הר א ב* ע על
התורה ור׳ יקוהיאל המאקף קרא אוהו נשם א״י 1יוסף  ,ואפק קצהו הראה וכולו לא
הראה ני מלבד אשד דלג כמה דברים השייכים לפי' הקצר על ק׳ שמוח ( הנדפם ע" ׳ החכם
ייט״רזיל)השמיע ג*כ מאהבה משותרח ומיראה מגולה כל ביאורי קודוס הלאניעאשר
יכלו להיוה לאף ; נגף ולצור מכשול בזמגו ובמקומו.
ע״כ אמרתי כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל ר׳ ׳ושף בן אליעזר והעתקה׳ ולקעהי
אקפלו ס׳ נכתב על קלף דברים אשדים הנשמעים בקי אהל ׳ושף  ,ועתה קירא נעים אזר
נא כגבר סלציך וקום קרא מה שנחנו החכמים בדורות שעברו דורות אשר קאנט נהר המלך
לא ראו והחוקר היגל נבדלי; לא שמעו  ,במקהלות הקיראל לא התפללו ובואי כלה לא שנו
ושלשו  ,ותנין ותדע ס אי; כל חדש החת השמש  ,מקיא אחד לכל  ,דורשי; והוגים נו,
משיני; ומשאיל־ ; נו  ,דני; כל אדם לכף זנות  ,אץ מושיבי ; צופים ושומרים דילמורין
ושפיקולעורץ על הומות ירושלים ואי; משיאי; משואות בראשי ההרים לנער ולבעל הנקורת
והחקירה נעכרא דארעא  .ואלה ה; העתקות• :
 .יש לו קוד והמשכיל ידום פי ' אם
פריטת לך לך פשוק והכנעני אז בארן
לא נאה מלת אז להודיע שאז חפשה מיד אמר יהיה הפי ' קשה וקתום וראוי להעלימו והוא
רמז קודו בחמלת פרשת אלה הדברים ופי ' הוא בי איך אמר נכא; מלת א ; שמשמעה אז היה
בה אבל עתה אינו בה הלא משה כתב אח התורה ובימיו היה ה הארץ ניד הכנעני ולא יתר;
שאמר משה אז כ׳ הדעת נותן שנכתבה מלת אז בזמן שלא היה הכנעני בארן ואנסנו ידענו
בי גא שר הכנעני משם כ׳ אם אסרי מות משה כשנכבשה מיהושע ולפי זה נראה כי לא כתב
משה זאת המלה בכאן רק יהושע או אחד משאר הנביאים כתביה כאשר מצאני נשפר משני
גם אלה משלי שלמה אפר העתיקו אנשי סזקיה מלך יהודה כי אחר ששלמה חבר השפר למת
נזכר שם תזקיה שנולד אחר כמה דורות רק היה זה קבלה בידם איש מפי איש מפי שלמה
וע״ב כתבוה ונחשב כאלו שלמת כהנו  , ,וככה בכאן היה הקבלה ניד ישראל שבימי אברהם
להאמין בדברי
היה הכנעני בארן וכתב אותי אחד מ; הנביאים בכאן ואחר שיש לנו
קבלה ונדבר׳ נבואה מה ל׳ שכתבו משה או כתבו נביא אסל הואיל ודברי
כולם אמת והם בנבואה ,ואם תאמר הנה כתוב לא הוקף עליו התשובה דע ב׳ ר ' אברהם
,פ " נפי ואתחנן כי המלות הם נגיפות והעממים בנשמות עי  :יש פרשיות שנכתבו בתורה
פעמים גם שלש ויש באחת תוקפת על האמרת ואינו נחשב תוקפת ועוד כ׳ נפי׳ הראשון '* ) ,
נפי לך לך אמר כ׳ לא נאמר לא תוקף עליו רק על המצות כלומר הה שהזהירה התורה לא
תוקף עליו לא הזהירה' כי אס על מקפר המצות ועל עיקרים אבל לא על
המלוח ע׳כ אס הוקיף נביא מלה אומנות לבאר הדבר באשל שמע מפי הקבלה אץ זה
תוקפת והראיה מן הזקנים כשחרגמו א תורה לתלמי המלך בלשי; יו; כאשל הזכרתי נפי נח
ששינו " ג דבלים נמו שכתוב נהק׳ קופלים ונמק׳ מגילה ואס תאמר החליפו אבל לא היק פו'
התשובה הלא חלאה נפקוק וירכיבם על החמיר פתרגהוהו על נושא אדם והנה שתי מלוח
במקום מלה אחת וכן ואת הארנבת תרגמוהו ואת צעירת הרגלים  ,וא״ת מפני אימת מלכות
עשה זה מי נת; להם רשות לשנות ולהוקיף ולגרוע נעבור אימת מלך ואם המלך היה לומד
כתיבתנו והיה רואה ששינו הנה היה חילול הפס נפרהקיא ורז׳ל אמרו מקום שיש חילול השם
׳הרג ואל יעבור ואסר פלא חששו לכל זה התבאר בי היה בהם נח להוקיף מלות
נדי לבאר וק״ו שיש כס ניד נביא להוקיף מלה בדברי נביא לפרש דבליו ואף בדבר שאיני
מציה לק קיפול נדברים שעברו ע״כ לא יקרא תיקפח  ,ואיה עוד הנה אמי זיל נקנהדרץ
פרק סלק שאפילו אמר כל התירה כולה מן השמים סין מפקוק זה שלא אמרו הקנייה אלא
משה מפי עצתו עליו הכתוב אומר כי דבל הש׳ נזה יש להשיב כי זה על עני; המלוח
כאשל אמי למעלה ולא על הקשור " ומה אאריך אחל שר׳ יהודה ור׳ נחמיה דרשו במק׳
מכוח נפ׳ אלו הן הגול׳; ויכתוב יהושע את הדברים האלה נק׳ היית האלהים סד אמר ח'
פקוקים של תורה וסד אמר ערי מקלע והנה זה מפורש ונע׳ הקימן רנה צ״ע שם  ,זה
הקוד אין ראוי להודיע לבני אדם נעבור שלא יזלזלו בתורה נ׳ מי שאינו משכיל לא ידע
להפריש נץ הפקוקים שנכתבו נהם מצות ונץ הפקוקים שנכתב נהם קיפול דברים גם
*) אמר אהרן ישנו חסח ידי פי׳ הראשון של הלא״נע על ק׳ בראשית כ ' ׳ ויגעתי
ולא מצאתי המאמר הנזכר מבעל צפנת פענח .
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בע ליי
האומוח שאומרים לנו)* חולהכם היחה
אמה לק החלפהם אותה ושניהם אותה
ע״כ אמל
והמשכיל
זדום
כי
המשכיל
יודע
כי
זה לא
יזיק לק הפתאים יאשימו על ככה .
פריעת
דרא פקוק נהל ה׳ יראה באלה
הדברים פי׳ בהחלה הפרשה ודעהו היא
נ ' י* י ה׳ הוא הר המוריה
שנבנה
בו
ביה
המקדש
כמו
שכהוב
בדברי הימים ומשה לא כסב
נשורת איזה הר
היא לק כחב המקום אשר ינחל הי
משמע שהוא לא ידע איזה הר הוא כי
לא גלהו השם
עד
ימי
דוד
ואיך
אמר
בכאן
נהר
ה׳
יראה שמשמע שידעו משה ועוד שאמר
אשל ’ אמר
היום
שמשמעו
כאלו
אמר
זה
הוא מה
ילאה
שאומר עשה בדורנו כשעול׳ן לרגל נהל ה׳
כלומר
הוא
עולה
לעשור! המועד בירושלים
ולהשהחווש נהל הי ולא ’תכן שיאמר כן
לימי משה ולפי זה לא כוזב
משה
זה
הפקוק
לק
כשבוהו
הנביאים האחרונים נאשר פ " נפקוק
והכנעני אז בארן בע׳
וירא אליו (ליל לך לך) ומשם הבי; זה.

Fränkcl .
( von Salomonתמשך  ).אגדה נדרשת.
פרקגי( .
עירובי; כיאבי) " דרש
רבא מיד ויוסר מהמה בני הזהר עשוה
קן  ,בני

״’1
קפליםהרבה
הזהר בדברי קופליס יוחל מדברי תורה
וכוי ובל העובר על דברי קופריס חייב
מיסה
שמא
תאמר
אם
יש
בהן
ממש
מפני
מה לא
נכסנו עשוח קפלים הלנה אץ קן ולהג
הרנה יגיעת בשל
אר׳פ ובז׳ מלמד שכל המלעיג על
דברי חכמים נידון בצואה רותחת
״״ qTלה רנא מי כתיב לעג להג
כתיב
אלא
כל
ההוגה
נתן
פועם
עעם נשר  .יעו״שנפילש״י
'לשוק׳ ד״ה " מפני מה לא נכסנו זכו׳.
והנ״ל בכוונת דרשתו  ,לאמר ,
דרך
החכמים
י ,יד
והשיפרים בה תורה  ,הוא כאור נוגה —
יאיר עד נכון היום  ,ואם כי הם המר.
פועלי
דיממא
,
באומנותם
ייייא
ומלאכתם נהתורה,
גס
היא
אשל
אליו
תשוקתה  ,כי מאיש לוקחה ,
אחד  ,ונקראת על שמו  ,לא חשכת עלתה ממנו  ,בכל יקוהוא הכניק בה רוח חיים  ,ותיו לרוח
תריס
וגנזיה
והדרת ערומיה — כיום
היולדת מקיני
—  ,ונקרא ״אש כלה״ —  .ובמשאו
גלית החיים
אזניק להתירה  ,כרתה בריתה —
והשלום
—
עמו
,
וכמאמרם
״אין
האשת
כורתת גלית אלא לעי שמשאה כלי " — .
לכיזנהגו
בה,כמו
עם
(
—
נוגה
—
)
ישיקו עפח״ם ,בחלוקאדרבנן ,בתאלתים,ובבואם עליה לעיני נחדש׳ ויומידכלה ,גילו
נכתנות
אור
ועור
,
כי
כל
לה ,
כבודה בת מלך פנימה ( נהתוך
דכילה בה — )  ,ולא היו הגל•[ ללבושי;
דאורייתא  ,אלא ללנועין  ,שלא יהיו נוהגי;
ה מנהג
הפקר
,
לעיני
החמורים
,
אשר
עשאו
יס P־q
מהלבוש׳! "שעוח־ן לנהמה " ( עיין תוקפתא
פרק שני — ) לגלות עניה שלא נדרכת
והלכתה ,והנא לעהר מקייעי; לו מכתנות
’י ! ' «
קרני
אור
וההוד
שניחן למשה מקיני —
י כסס בהתירה היא כהלכות משת מקיני  " ,נודע ״וביקרה דמשי .קיושסנע " —  ,כי גם
פנים
עמא ומ״ע פנים עהור "  ,ובירור
יילה היא לפי
הוראת וצורך תשעת  ,מהעת והדור ,
׳ " ”;
נמה שיכולין רוב הצבור לעמוד —
נהייענ״א
עירוני
;
מה
שמניא
נשם
רבני צרפת,
'ש
"
על המאמר " אילו ואילו דברי אלהים
׳עי״ש
)
—
.
והנא
לעמא
פותחין לו ,
נעומאזידיו  ,נעיר תקפי  ( ,עיין ידים פיר
ה׳
קלייה_
ילל’ אור<
למשנה
הזאת
בקבוצת
■
חכמים
כרך
א׳
)
.
מע ר העגל  ,ובשחרית פניהם כשולי
ן_
כי נמנע מתםאורם,בלא • /ידעם,
rf/׳* \j4* ,w ; 1w v
משת האיש ,מה היה לו
לזה ג «»-׳
י מדמיין
« ׳״ו< i• fb׳\  v׳ v׳• ׳ ת' t ' irvs -
להן
"
בהלכותיו4 y *>1
מקיני ׳f
כחנו
לכם
על
קרן
השיר
שאין לכס באלוהי ישראל " (עיין ירושלמי .יגה
חגיגה
וי ל ' הלכה נ
'  ,ובפרקים הבאים יבואו דברינו בזת
באריכות — )  ,וביום שנפרנו הגוזר׳
לי י יה נ ׳ליע  ,והרגו
בניה
הענווים
,
שישנו
על
כקא
משה העניו  ,ודנו נריח ד׳  .אשר את
(יל '  •rc,רוח
 " .היה קשה יום ההוא לישראל כיום
שנעשה בו העגל " ( תוספתא שנת פ״א
ד3ל ,״’ שש הלכה ד׳ יעו״ש)
.
—
ולפ״ז
יפה
עולה
דרשתו
של
וי־.ד3
רבא פה  ,נאמרו  ,העובר על
— שתם
נשמת התורה וחייה — חייב מיתה" ,
לה ב׳ נעשית לו קמא דמותא,
די ' לייס האלה יתאימו עם
דנדיו
ביומא
ע״ב
"
דלא
אומן
קמא דמותא "  ,ולדברי ריע
“ ״ללא
משמש חכימיא קעלא חייב " — .
,
ילתיקפתא
ברכות
ע״ג
איסא
"
בן
עזאי
אומר וכי
יהי א לי
כל שנערפה דעתו מפני חכמתו שימן
יכל
שנערפה
חכמתו
מפני
דעתו סימן
רע הוא לו "  ,כי החכם באמת הלומד
הס מאמיני דת מחמד
ונגדם שיש תרמנ״ס ז״ל אחד מעיקריו.
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מה  ,לדעה אוהה נעעמיה ורוחה  ,מה; סמיד מגרעה בדעתו  ,נידעו שדעתו
נההולה לשס
מקור הסכמה עד חנליהה  .כי היא ננ׳ה  ,ולכל הנלה לאיה׳ קן לחנה
נטמנה לדעה
ונשנאתו להלננות  ,ואהנהו אה המלאכה ,מלאכה והאומנות נהסולה ,אינו
מצותן מאד " ,
לרשוה ורשים  ,שנמנע מהם אולם  ,לק אדרבה משחדל עצמו להתאבק עלמי,
התוודע עצמו
ההורה  ,בעשר יגל׳ חכמים כמותו  ,ולשמש חכימיא  ,למע; הוסיף בדעתה,
וללחום מלחמה  ,אבל הצנא מלא שכלא דה׳ חשל "  ,הוא ידמה נהחושן אשל שנינו  ,כי
ושימן יעה הוא לו
 ,ונפקח עינו הגבוה לדעה עוב ורע כאלהיס  ,והחכמה נערפה מפני
כבל בא לקן הידיעה
רע הוא לו  — ,כי שופו יה״ שיהחנא הוא ואשתו — ה א שה יפה ישגה
דעתו  — ,ושימן
ההוא רומא דאתענד קלא  ,המתהלך לרוח היום —  ,באמלו לו " איכה
עעס —  ,מפני
לעצמו ומחמיר לאחרים " — .ולדברים האלה התכוון הילל באמלו ( אבות
רשע עלום המר,יל
"  ,לדעתה באהבתה  " ,׳שיף " לרוסה —  ,ונשוף העניה אמדו " מאי
פ״א) ״ודלא מוסיף
ובחוש׳ דיה מאי ’ אשף וכוי) — תקנליה אימיה "  ,והוא אמו הזקינה שנהבי,יה
ישיף ( יעו׳ש
אותו  ,והיא התחדש כנשר נעוריה  ,כי נאמה עץ חיים היא למחזיקים
על ידו  ,חיקבליה
יליף " ולא משמש חכימיא ,נחשבו אותה לען הדעת  ,וכבר אבל ושבע ממנה,
בה  ,לק ״דלא
 ,״קעלא ח״ב " ובשמפו ״נהגא חלף " שחלף והלן ונתבזה על ידו  ,הוא
נמקראו ומשנהו
מהחייב בנפשו  ,ומאבד עצמו לדעה — והרבנות מקברה אותו — .
ריש " נידון בצואה רותחת "  ,כי ה מ לעי י על דברי החכמים ועעמיהס  ,שהם
ולפי דברי
וההלכה  ,ואשר עועמיה חיים זכו  ,מזה נשמע שמעולם לא נמשו דבריהם
נשמה התורה
לא נא בפיו  ,לק נשם שהוא מכניש אותם בקנאתו ורהימהי נכרישו  ,כן
בלבנו  ,וצעמיהם
 ,וכבלעו כך פלעו  — .ונידון נהו ״כי שופו יהי ' שיניח אותו לבדו  ,על
הוא מוציא אותם
אשר לו  ,להריח בדבריו אם יש נהם עעם וריח  ,ולמשא יהיה לאיש דברי-
הכקא הלבנות
וצא — צא — שאמר לו ( שימן אי) .
אמרו  " ,קרא ושנה ולא שימש היח הרי זה כותי ומגוש " ,ני הוא נמי
ובשועה כיב
הלוקח בל הדברים ננהנן  ,גס להתוארים והתמונות במעשה מרכבה ,ומגשימים
נוחי ומגוש
 — ,ונהניעס לשמאל (להעושר והנגיד המדומה אשר בשמאל)  — ,את
להמנב והמרכב
רגל עגל הישרה הנאמר ביחזקאל  ,יוצאין לעבודתו  ,ע״מ לקבל פרם׳
פניהשול  ,וכף
קינים ורגלים  ,ושולחים לרגל השור והחמור  ,לנגח ולדרוש לה חבר ים
ולוקחי! למו משם
 ,היושבים לימין הקב׳ ק במלאכתו להקינו של עולם  — .ובמשנות רעיונם׳
והת״ח האמיהים
 ,ישפולם במשנתה  ,תמונות מתמונות שונות  ,ותמונות הללו בצלם אלהים
נוראין מהמקרא
מקרבם  ,יחי,לגו נגדם בתפלתם ועבודתם  .נמשך ולבוש מגדיל וחוצן בינם
חדשים  ,הנאים
 ,ומתפללים ועובדים למו  — .ודברים האלה אתי ' בדברי לשב" ׳ ( שם י'
לנין האב שבשמים
שיש נו גסות הלוח כעובד ע יז "  ,כ׳ הגש רוח ע״ השרו ; החכמה  ,ומכמ׳תי
ני) ״כל מי
דעתו  ,גס עינו תלויה בדמיון גבהות לוחו  ,ויחזה לאלה ים המצייר בדמייני
נערפה מפני
וגס אמרו (שם) "ר ח נר חנינא אתל כאינו נא על העריות וני " ני בגסים
ועובד לו — ,
יחשוב שכבר בת לתכלית הסכמת והבינה  ,הנקראים בלשון המקרא נש®
דעתו ודמיונו ,
ככתוב " אמור לחכמת אחותי אתי׳ ( משלי זי) וכתוב " אש לבינת תקרא (משלי
"אחות,אם "
נ״ז אי)  — ,והרי הוא כאילו בא על כל העריות  — .ובדף ה׳ (שם) אמיי
בי ועיין ברכות
מנין אמר רנא אמר זעירא שמעו והאזינו אל שגבהו וכי רב נחמן ני
"אזהרה לגש׳ הרוח
מהנא ורש לבבך ושכחת יכתיב השמל לן פן תשכח וכ " והתכוונו בכל האזהיי"
יצחק אמר
 ,שאין דברי חורה' והסופרים שבכתב יפנע־פ מה קיימת ונקנית  ,אלי*
הללו לאמור ולהוריה
 ,ובשמיעה והאזנת מאיש אשל רוח ד׳ נו ,אבל לא מהספרים אין קן בהלכי"
בשימוש חכימיא
אח הידים  ,ומביאי ; לנסות ריח  ,ושכחת החלק,אלוהי ממעל  ,ועימעי®
פשוקות  ,שמעמאין
ונדבק נציל ישראל  ,אשל הוא חלקם רצוי לבבם  — .והס הם דברי הספי'
הלב  ,הנאסד
א ני אם שמר חשמלו; מנין אתה אומר שאס שמע אדם מדברי תולה לאשי!
פרשת עקב " ד
שראשון מהקיים בידו גן אחרונים מתקיימים בידו ח יל ב׳ אם שתל חשמלי!
ומקיימו שכשם
" ,הר• לן מזה  ,כ׳ שמול יזכור בדבור אחד  ,הנותן עדות גס על דבורי®
המצוה הזאה
 ,פשם שדיבור הראשון שיצא מפי החכם  ,מפורש ושים שכל  ,ירד לחייי
אחרונים  ,לאמור
׳משמרות נעועיס  ,וקרוב הדינור בפין ובלבנו לעשותו  ,וע ' כ מקיימי,
לב השומע כדרבונות
לא נמהלה הנתק ממנו  ,ויהק״מו נידו  — .כל הדברים הללו לי*
יכנה גם האחרונים
— ר’ ל מפיהם ולא מפי כהבס  — ,כי לוקח לבבות מכס  ,וכההוא מע®"
נאמר רק בשמועה
( שנה ל״א)  ,שקירב אותם תחה כנפי השכינה  .בדיבור יכלל אחד ■ .־ ''
והילל עם הגרים
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יע־נ נקמו בקשרי נר,יומה ושמירתה  ,להון " שמע "  — .ואם אהה הקורא לא -האמין לאוס
לזה ' ,ולא הרצה עוד להודיה לפרושי נדיקדוק מילה ״שמע "  — ,שמע נא אה קיומם (שם
נקפיי) , ,או אינו אלא לפי שפונה ' = ראשונים ומשנחס כשם שאין הראשונים מהר,׳ימים
כך אי; האל,יונים ממקיימי ם מיל והיה אס שנות השנה אין אמה מעלים זנו׳ " הרי ל־ שאצל
שכהה אסזו מילה "׳« ונה "  ,ני הש נהה איננה מצויה ,רר ,נהשונה מהקשר צו לצו קו לקו זעיר
פס זעיר שם .— ,,ואז " אין אהה מעלים עמך עד שילך לו שנאמר השעין» עינך ונוי "  ,ני
השונה בל• יוה  ,עושה נם אה התורה יניפה  ,ורומה פנה אל ביה אביה  ,כ׳ עשת • עשה
לו ננפים נ ;  :ר יע 1ן .השמי ; ונוי״  — .ויש לתאריך עוד נזה אך נעה לקצר אני צריך  ,ועוד
'מזי; למועד.
ומעהה נבוא לדברי ההוקי  ,שרשמנו בראש  ,דייה " מפני מה לא ננהנו "  .וזה לשונם
"וגס בהלנה למפה משיני לא נחנו נדי שלא ישהנחו "  ,ועיין נמחרש״א שנדחק למצוא שהיון
ופשר דיבור הזה  ,וחשש ולא מצא  ,ולפי דינינו נאמד  ,שמדבריהם אנו שומעי;  ,שים דעת
נעלי החוקי הוא  ,שההורה שנע״ש והדבר׳ קושרים לא היה נמו הורה נע*פ — בערס
שנתרבו תלמידי שמאי והילל שלא שמשו נל לרנן ונעשה ההורה כשחי הורוה "  — ,רר ,בזמן
הקושרים ( סימן ני ) היה הנל בלולה נההורה שבנתב  ,והנהג היה אומר להקישייס
והחכמים שבבל דוד  ,״דרבוני וחיו״  — ,לדרוש בה נעעמית ורוחה  ,לש• הלינות עולם — .
והלנה למשה מקיני נקראו  ,ונאמרו בדורות האחרונים דבצר לבם  — .על הלנות שנשתנחו
מעמים  — .ועיר לא ננהבו דבר• הקושרים  ,כ׳ אס היו נכתבו נעעמס  ,היו נתרחבו הדברים
עד מאוד  ,ונם להחליך ולבנות בנל דור ודוד בדברי דורות הראשונים בהבעל עעמם  ,ועשום
קשיים הרבה אין קין  — .ונס לא רצו לנשוב דברי הקושרים ולשה אותם מבלי טעם רק
בקיצור וכהלכה למפה מקיני  — ,ולהניח גס אותם להחנמיס והקושרים שבדורות אחריהם
לדרוש נמו במדרש הנתונים  " — ,נדי שלא ישתכחו " והי,־ נזהרים בדבריהם באזהרה,
״השמד לך פן ששכח "  — ,כ• השונים והלומדים מבלי עעס  ,ושלא לשם מה  ,יחרבו
יישרוממו נגקות רוחם  ,לבלי לשמוע להנשיא והשופע אפר יה״ בימים ההם  ,אם ני עעמו
נצידו ונמוקו עמן  ,וירהנו הנער עם הקיצור ש״ ע שבידו  ,נזקן ועתיק יומין  ,הלומד ברוח
יה המרחפת על פני מי השלוח ההולכים לאע  ,בהליכות ושקונו של עולם  — .ובנקים
נמכשניהון  ,ומוקר אולש ( מן היכונווזריכוע רעכטע)  — ,לעי; הסכמים  ,הצופין לעין
יילמעיין היוצאת מביש קדשי קדשים  ,לטונה הכלל  — ,ונעקרס להנעיעוה ממשמרות נטועים
ע ל ״ « קור חיים שכל נעליו״ ( משלי ע״ו> — ,למען לשקוע את עצמם נדבר הלכה ,למשמירש
השכחה  — ,משמורת הצילה והמושך  ,השומרים הבלי שוא  — ,ועי׳ז יהי׳ נשתכחה " הורת
הכס מקור חיים לקור ממוקשי מות״ ( שם י״ג>  ,והתלמידים שיבואו אמריהם  ,אשר לא ראו
«עולם מאורות מימיהם — והם כתינוקת שנשבו לנין העכ״ום — .״וישהו " למיס הרעים —
מיס העומדים  ,או מן שען -מים רבים אשר נקישה ושערה דרכם  — .ונין כך וכך ישחו
וימותו " ,בנעשית למו קמא דמושא וכאמור ,״ונמצא שם שמים מתהלל "  — ,ודברי אנעליון
«כוונים בזת לדברי יחזקאל ( קפיעטל ל״ן פקוק ןי) " ויבואו אל הנוים אשד באו שם ויחללו
אש שם קדקי באמור להם עם די אלה ( ומקיימי; להדנדים ככתבן) ומארצו יצאו וכוי " ( קי' בי ) -
והנעים זמ׳רוח  ,ברצותו לצייר גרוס קדשו  ,ההפרד והחילוק מן ממשלת ומשפט
בישי  ,ביש דוד  ,וביש יהוצדק  ,בביש ראשון  ,אשד רוח ד׳ דינר נס ומלתו על לשונם  ,לביש
חפמינאי  ,הצדיקים  ,וביש יוקף ( ק־מ; די) בביש שני  ,א  :ר קלעם ועמוד ממשלתם הישה,
בכריתת בריש עם הרומים  ,שנקראו בלשון המקרא והחכמים נשם צור וצר —  .וגס נקאוש
«תכעס  ,לא היו ככקאות ביש דוד  ,אשר אלהים נצב נטדשם  ,ואשר שפטו ודנו לאור ציון —
1־יי״ אלהיס אשר מציון הופיע  ,נאמרו יהי אור ויהי אור  ,רק דרכם וישיבתם היו כאפילה ,וד נו
י® ״« ' «קפדי דגזרשא —  ,ובעלותם להר סיני לאחר שנקשלקה השכינה מההר  -היו הוקעין
על« ס נדנד הלכתם ( עיין יבמות ק״ע בי וביאורי לזה בהמגיד במאמרי ״בית חשמוצאין " — )
בקיצי הקנה  .מקיני —  .ונמשוך היובל ( — אסר קליקה רוח ד׳ — ) המת יעלו נתר  ,לצוד איש
את אחיהו חרס -
נאמרס על כל דרכי משנסם וקפד גזרתם  ,שהם י הם הלנה למשה
י!ש '־’ — " .והיו שיאלין תשובות והלכות !אל הין יודעי; להביא ראיה מן התורה " (מגילוח
תענית )  ,כי' נההחברהס להצדיקיס המתקדשים והמטהרים אחר אחת בתווך — והוא עמוד
העבודה בשור פד —  .ימקו  ,ורחקו מעליהם אש סכמי האמת  ,נאמרם לתם "קרב אליך אל
ח ;ש בי ׳ל קדשש׳ך
והקימו אש דבריהם ,בנס הציק שנין עיניהם ,וקרן השזר שבידיהם —,
ינשלמס אש שפתם עם פרים  ,והתורה היתת מונחה בקרן זויה ( עיין קדושין קיו) ונשתכחה  ,קר
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שפחס ( סימן הי ) ונמטפשה דעתם  ,ולא היו אבוס דינם יותנין להביא לאיה מן החולה אן נדינין
והענודוח  ,שהן הן גופי חולה  ,ויש להס לע מה שיסמנו ( משנה הגיגה יי)  ,והוא בלבלי ד יוסי
(ינמוח שם ) , ,האומל אין לו אלא חולה אן חולה אין לו "
.ומעמה נבוא לדנל׳ הנעים זמירות ( שמואל בי כ״ג ) — ע״ש אהד מבניו " ניח
דוד — " לי דיבל צול ישלאל מושל באדם צדיק מושל נילאח אלהים " ני ביתי  ,וניס
׳הוצדק ( —שנקלאו ג”כ בשם צדיק או צדיקים  ,עייש ביח צדיק  ,או שמעון הצדיק— ,
ועיין כונני יצהק
העפט : 2:5ייטע  , ), — 29מלכותינו ונהונחינו  ,הוא מהסד ר; הלואה
ללבב הנאמד ונדבק נצול ׳שלאל וגנחנו לניחי  ,ממשלח באדם והמדינה  ,ולביס יהוצדק
ממשלו ילאח אלהים  ,לוס ד׳ דיבל בנו ומלחו על לשונינו  ,ועצח שלום היה נין שנינו " ,ושמהח׳
נאמלם ל׳ ניח ד' נלך  ,כי ממשלחי נכסאוח למשפט כסאוח לביס דוד ,היו ננס האול  ,אול ציון,
ואול סיני —  an ,סיני אשל ילד עליו ד׳ לדבל עם משה פנים נפנים  ,ומסיני ניחן לו ולכל מי
שיושנין על נסאו ,ולומדין נלומו ,אח קלני האול וההוד ,והלכתם שהוא כהליכוח אל בקודש — ,
נקלא הלכה למשה מסיני —  ,והוא כמאמלס " לא מקומו של אדם מכבדו אלא אדם מכבד אח
מקומו מכאן אמלו כ״ז שהשכינה נהל כל הנוגה נהל מות •ומת נסתלקה שנינה הכל לשאין לעלווז
נהל —  ,״ודבלים הללו נכללו נאמלו " ופאול נוקל יזרח שמם נוקל לא ענוש " — יאם ני
בעליות משה אל האלהיס  ,נאמל (שמוח " ט) " ויאמל די אל משה הנה אנוכי נא אלין בעב
הענן " —  ,זאת לא נאמל  ,אלא כאשל סיים הכתוב שם  " ,נענול ישמע העם בדברי
עמן " — והמה לא יכלו להשיג ולשמוע  ,לפי סכינח נפשם והכנתם  ,מבלי העב הענן — .
״ונס בן יאמינו לעולם "  ,כי יצטלכו לן — ולהיושניס על כסאן — לאולן וניאולן ,ע"
היבריס הנאמדים נשה  ,ונלוהי  ,בכל דול ודוד —  ,וגס עמשלח ניח דוד יהיו " לא נסיל
ולא ננס ני אם ברומי אמר ד׳ צבאות " — ( זנליה די)  ,וזיהו "כי לא כן ביחי עם אל כי
בריס עולם סס לי " — והוא הבליח סייס ושלום  ,וסלילה לי להיות ממגלי עולם( ( עיין
סוטה שם ) —  ,״עלובה בכל " — באשכול  ,שידו בכל  ,במי שהכל שלו —  ,ויד בל
נו —  ,וכאמרם ״ראם הדור כל הדור  ,משה הוא ישראל וישראל הוא משה " —,
״ושמורה " —  ,וע*כ נס החולה ברוסה דבוקה ברוסי  ,ושמורה בלבי עד עולם  ,ולא
יסור מסוקק מרגלי המהלכים נין כל עמודי עולם — " ,כי כל ישעי וכל ספן כ׳ לא יצמיח"
מנוגה ומטר  ,דשא ומציל  ,מאכל נהמה או קון ודרדר מקוצי הסנה —  .אבל לא כן דלן
בית חשמונאי מן שמעון בן מתתיהו ואילן  ,נהחמנרס עצמם להצדיקים  ,ונלקמס בזרוע
עיי דברות צול מצא  ,וצל מסל ( — והוא לום וצעזארע קיסלין של אדום —) להשלשה
כתלים  ,נעשו הכתלים האצה נידם  ,לבליל׳ דמילפי ( עיין שנה קנ״ב —) וקוצים
ובשמשם בתנא סלן כזאת  ,הרי הוא כאלו כתבו על קלן צול — שאין להס סלק נצור
ישראל —  ,ואם בי גם בדרכם — על משענתם נעמוד האמצעי —  ,ולמודה בדבלים
ככתבן  ,יש מעט נוגה ( — וכדברי הזוהר יתלו  " ,ליח סטרא אמלא דליח ביה נהול׳ זעל
מסיטרא דקדושה וכי ") ומער להצמיח  ,אבל נגד אנשים כאלה בנר קרא הנביא
' ישעיה " כל הנשל מניר וכל מסדו כצין השדה "  ,ונזיהר אמרו " כל המסד דענדין לגרמייהו
הוא דענדין "  ,בי הוא רק הבלי דגרמי ורום אין נמו  ,ויזכור בי נשר המה לוס ה ולן ולא
ישוב —  ,ונוגה ומעל שנפל רק על הקליפות והלביש  ,ולא אל החון והזריעה באלן  .אשי
במעדר יעדלון  ,אץ לו כס להצמיח  ,לק דשא וחציר מאכל נהמה  ,או קון ודלדל <
וכאשר קלא הנביא מיכה ( ובמאמרי בית סשמונאץ הארכתי בביאור כל הקפיטעל ז׳ ממיכה
על נ׳ח —) נגדם  ,״טובת כחדק • שרם מסוכה " —  ,וכל הדברים נכללו נאמרו , " ,מנו :ה
ומטל דשא מארן
״ונליעל כקון מונד כלה ם — ״  .״כי לא ביד יקסו " —  ,לא
גופם ( הטמאים בחייהם ובמוחם ) ולא כחרס  ( ,הכלילי דמילפי ) ולא ספריהם  ,כי בלעו
בקון מונד ( האומר קלב אלין אל הגש נ׳ כי קדשתין) ומעמאיןונוקנ׳ן לכל הנוגע נהם — .
"ואיש יגע נהם ימלא ברזל חלב ומנית ונאם שלן ישרפו בשבת "  ,ובמדרש אמלו " שלן
ישרפו בשבת זו סנהדל• גדולה שבלשכת הגזיה " ,והם הם הסנהדרין של צדיקים " שלא היו
נקי " כ׳ לא היסה שמולה בלבבם — ,והם הס שדנו בשליפת בל הגון נאש ( עיין משנה
סנהדרין ניב)  — .ולפי דבלי היוסיפון נשרן הזקן שאמר ליוחנן ינאי " די לן כחל מלכו®
הנס כתר כהונה לזרעו של אהלן " (קדושין פיו)  ,עפיי משפע סנהדרין הצדיקים  ,אשי
בראשם היה הבליעל אלעזר בן פוערה  — ,ויוכל להייוס  ,שנעת ההוא  ,עת הפלישה רדיפלי
ולמיסה לחכמי אמת  ,שר אמד מסופריהס וחכמיהם בדברי "דוד האסלוניס " האלם  ,נ גי
■וחנן ינאי ובית ד* נז הצדיקים — .
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ומעני ; לענין באו־וו עני;  [ ,הוער כ״ב ]  :מ׳יד ירא אם ד׳ בה• ומלן 1ע  0שונים אל
תתערב א״ל ׳צמק אלו ששמי הליום לכו׳ התנאים מבלי עולם וכי מנלי עולם הלוא מיישבי
עולם שנאמל הליכות עולם לו אצא אלו שמולי; הלכה מתון משנתן "  ,והוא כדברינו,
השוני; והמור׳ ; מחוך התשר דנזרתא — ,מבלי שימוש תירו ,בדרישת הנהוג וטעמה  ,ולרעת
על איזה עת  ,ובאיזה עת נאמרו  ,ועיין יתבררו לו דזי התולה  ,ותרן ל דין [שימן ד ] ובירור
הלכה  ,מפי רבים בדורו  ,אם • כולין עוד גם נדור ההוא לעמוד נס — השונים הללו מורי;
מתיל משנתן  ,גס בהבעל הכעס  ,ומבלי חקירה ודרישת בעת ועת — והוראת השעה — ,
ומקצצין רגליהו; בהליכות עולם  ,נאמרם על הלכתם שהיא הלכה למשה מתיני —  ,וע״כ
אי; נמו חקינו והלינות של עולש  ,והרי הן מבלי עולם  , — ,ודרשו מז״ל להמקרא " ירא
את ד׳ בני ומלן " לפי דרנס " מאן מלכי רנק "  ,והרבני; הללו  ,הם הס המשמשים לאביהם
שבשמים שלא על מנת לקבל פרק  ,ועושקי; בתורה לשם מה  ,הנותנת לו מלכות — ברברי
י״מ ] אבות שסי] —  " ,ואי ; לן ב ; תורי ; אלא מי שעושק בתלמוד תורה " —  ,וגס כנקת
ישראל " בזמן שעושי; רצונו של מקים [  -מקומו של עולם  ,בדי אמות של הלכת שיש יל
בעולמו —  ,וראה ביאורי לזה בכיי
העפע ftצ תימן ה׳ —  ) ,נקראו בנים ככתוב נניס
אתם לדי וכי " ,׳— כי רות ד׳ הוליד לרוחם  ,מלק אלוקי ממעל ,והוא תלקם וצור לננס — ,
וחינה יתירה נודעת למו  ,שגקראו גס נשם " ממלכת נהנים " —  ,והשכינה ורות הקודש,
שהיתת מדברת מסיך גרו ; נ; דוד  ,קראה פה,לכנתת ישראל,בשם " בני ומלן " —  ,והזהירה
איחס ג״כ ,שהיראה נגד די  ,יהיו רב; ומלן ,לאביהם שבשמים הגבוה מעליהם ,והוא הוא ילאה
הרוממות  " , — ,ועם פונים אל תתערב " ,כי המילין מתון משנתן אין להם יראת ד׳ ומורא
שמים —  ,וכאמור —  ,לק יראת התה[ פ והתושן  ,מהאש שמורה שנגיהנס  ,ומי תהום
לנה  ,נערם שאמר אלהיס יהי אור
ובאי; נמו יראת שמיס ויראת מעא [וכאשר הוכחת• בכיי שם —י]  ,נקראו ונדמו
בלפי; מדל בשם " נוסי ונול [ תועה שם ] ובדורות הראשונים  ,היו מברכי ; בברכת היום —
ה איי —  ,גס ל״ב ברכות הללי עליהם  " ,נלין שלא עשאני בור  ,ברון שלא עשאני כותי"
[היספתא ברכות פרק ששי ]  ,כי כשם " כל מצום שתחזיקו כותים — שנחלו לבית מקדשם
ויראתם בגבול שכם —  ,מדקדקים הרנה יושר מישראל "  ,נפה הע“ ה שקרא ושנה  ,מדקדק
נמלות שהחזיקו
נם,יוחל מתיח האמיתי  ,ובכיו שמו נאה לו והוא נאה לשמו  ,ונקרא
מחדל " נול  ,פותי  ,פרוש שפמי״ —  ,והוא כמאמרם [ סנהדרין ] " וילך ירבעם שכס תנא
משום י׳ יוסי מקום מזומן לפורענות בשכם עינו את דינה בשכם מכרו את ׳וסן בשכם
נחלקת מלכות בית דוד "  ,וגס הוא נפרשו מזרן החיים  ,ומעמיד דבריו על דבלי הורה,
יד; דין תירה  ,הלי הוא מענה את הדי;  ,וגולה לישראל  ,ובית ייתן
למקום בור
 — 1שאי; בו מים חיים  ,מימי שלוח מאור ציון שממנו מוכלל יפיו
של
עולם
—
,
והוא
הלינות עולם וירן אין הקדמה לתורה —  ,רק נחשים ועקרבים המסיתים לאכול מען
הדעת —  ] ,וחוסך מצרים ולא זאת אן זאה  ,הצדיקים וע״ה הללו לקחו בזרוע  ,ונתרמה יד,
את עשרת מלכי בית
דוד .■-ובזה נשלם פרק ג׳  .וההמשך יבוא אי״ה.
שלמה פ ר ע נ ק ל.
(תימן אי) ובאופן אסר אמרתי לבאר את דברי ל» פ ודברי ר בא האחרונים
עייד
שפלשתי נמ״א את דגליהם ( סנהדרין ומגילה) " כלי לצנותא אתורא בל מצצנוסא דע״ז
( « "! בקבוצת מפמים העפע 1ז״עע — . )82והוא עפ■ ׳ המשל הנודע שעשה פלממעטהא"
להאליליס  ,שרצו לקהת בזרוע למה לעצמם  ,אס כל בשר נהמה חיה ועון  ,ולאסור אותם
לבני אדם ובכל דור ודור  ,היה להם ע״יז דו״ד עס הנני אדם  ,עד שקם פלקמעעהעוס,
יעשה פשר בינותם  ,נזנחו לפניהם פר שמן ,ואמרי שנתח אותו לנתחים  ,חלק אותם לשני
לניייס  ,נלד אחד שם להנשר והשומן והעור של הפר  ,ובצד השני העצמות והפרש  .ולהצנוי
הזה כיסה והלביש אותו באומנות ויופי  .עם מעט שומן מנרו והמפתה היפה הדקה הזאת
כיסה אח התוך  .ונתן הנדירה להאלילים  ,שהמה ינסרו לעצמם את סלקס בראש  .והאלילים
במדי מבינותם  ,ללעוז האליל הגנות מעל כל האלילים ,שהוא יה " הגומל בעבורם את הטוב
גע ’ניי  ,והוא שלח את ידו לתשומן הנגלה  ,ונעל אס סלקו בראש מהמכסה והמלבוש,
והנמצא בתוכו העצמות יהפדש  ,הניס בכעס כבידם להאלילים — .
והנס הורה הסכמים והקופרים  ,כמשלם לאשה שחורה ונאוה  ,שמורה בלנושה החיצון,
ייהאש שמורת שנגסלח האור  ,ונאווה  ,נהתין שבה  ,להמסמם עצמו לאורה  ,ועוד זאת
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סכמי האמה  ,נלצונס להכחיל דבליהס ונכ״ז לעולל אס לב השומע  ,לכוס עינו ולבי,
להמון והספון נמו  ,הלניכו לפעמ־ס אה דבריהם ננגדיס צואים  ,למען לפקוס אה עץ
ההוגה  ,לבל לכנוע עינו בהלבוש  ,אלא במה בכסה הלבוש  " ,וכל ההוגה בהן ( כבן אדס
נשים לבבו להמון — -ולא כהאליליס הנהמוס והמעולים ) עועס טעס בשל " — וכאמול — .
אבל מולח הכסילים  ,הולה ע״ה שקלא ושנה ולא שימש ח׳ח  ,נמשלה לאשה • פה וסלה טעם,
ולנוס והב באן! מזיל ( אבות פיק ששי)  ,ולהפליס מצינים  — .כי  ,ננמנע מהם אולם,
המיצב נגדם כמו לנום  — .וניצאס נגדה כמו לקלאח כלה  ,לא יצאו לק למה שהוא נגד
פניהם  ,והוא ללבוש המיצון  ,ובהלכה נ; ה בדלף האלילים  ,שבסלו יא ..יזו בכנף שעלה היסה,
נעל גודלם נ״כ בינותם  ,על הפלש והעצמוה — ,ונעשו ישים מלמעלה ומלמטה — ,ואסלו
עי״ז על עצמם את הבשל  ( — .עיין פקסים מ׳ט ב׳ נדנל׳ לב  ,האומל " ע״ת אסיל לאכול
נשל " )  — .ובלעגה על דבלי החכמים  ,שלמו את גמולם נלאשס  ,נקלאם לשמם " בית
יצאה "  ,כי יצאו בזח לק " נגד פניהם וממידה למידה " ( ע״ן ’לושלמ׳ חגיגה פלק ני הלכה נ'
יעו׳ש )  .לציני לאמול  ,כי מידה הסוף שבאשה יפה וקלת טעם  ,הוא כמידה שמלה המצונה
מהאשם שחולה ונאווה  ,ובמידה לעגם על הלבוש החיצון מדגלי החכמים  ,אנו מודדי; למו
על פניהם  ,בהמון שבדבליהם  ,והמת נידונים נמו כמו האליל ם ביה " צעוז "  .־ = ויסקייס,
נמו דבלי הנביא ( ישעיה לי) " וטמאהם אח צפוי פקיל׳ כקפך ואה אפדה מקהה זהבן מזלם
כמו דוה צא — מאמל לו "  — .ואולי גם במאמלס " כל מה שיאמל לן בעה״ב עשה מון
מצא״  ,התכוונו בור  ,לעבד עבל׳ או שכיל יום  ,שהחוב עליו לעשות עבודתו שלימה  ,מבלי
לשנות מדעת נעליו ואדוני  ,לק אס יאמר לו לענוד עבודה ; לה ונכדיה  ,זאת אינו מוטל
עליו להיות בקוס ועשה  — .ובעלילת לשונם ״מון מצא " — ,התכוונו לאליל " צעוז ",
לאליל העליון על כל האלילים וענודות הזרות — וכולם נקראו על שמו  — .לאמור  ,כל
ענודה כעורה ומאוסה  ,ואשל הוא נכלל נידנוד ענודה זרה — ( הנקראים עיש " לעוז " ,
ועיש צואת עבודתם )  — ,לא תעשה דברי נעה״ב — .
(סימן נ ) ,בירושלמי חגיגה פ״א הלכה מ '  ,איהא  " ,א׳יר ׳ודא בן פזי אכתיב לו רובי
הורתי אלו התוכחות אפילו כן לא כמו זל נחשבו א״ר אנין אלו כהנה׳ לן לוני הורה׳ לא
כמו זל נחשבו ? מה בינן לאומות אלו מוציאי; קפלירן אלו מוציאי; דפהליהן אלו מוציאי;
דתנליהון "  ,והניל בפירוש " רובי הורתי " כפירוש הל׳א בקיע " לובי לשון ליב "  ,והיינו שננ״ן
הנקראים ״מוכחות " כ׳ צא באו אלא לתוכחה  — .יש דבלים לניס המתנגדים זה לזה  ,וגס
לחורת משה  ,ואעפ״כ לא כמו זר נחשבו  ,ואלו ואלו דברי אלה׳ ם ס״ם  ,והכל ניתן מרועה
אחד  ,וניתן הכתובים המכחישים זה את זה  ,להדרש גרוס העת והזמן  ,ורוח המקבלים נדור
ההוא  — .ולי אנין אמי לו כן ,ואדרבה הונה נביאים כפלים כיוצא׳ מצרים עמדו לישראל,
אבל המאספים לא כהנו והעתיקי  ,אלא הדברים שאינן קותלי; זה לזה  ,וצא לדברי תורה,
וכמאמרם " בקשו לגנוז קפר יחזקאל וכי " נקשו לגנוז ספר קהלת וכי "  ,ויפה עשו חכמינו,
הסופרים והמאספים  ,שגנזו ועמנו  ,ולא כחנו ללובי התולה  ,כ׳ אס היו מעסיקים כל
הדברים  ,הלא אז גם הכתובים שלנו " כמו זל נסכבי וכי " ולא היה נ ' מ בין תורה ישראל
להורת הגליונין  ,שדברי אחד תוחל לדברי השני  ,ודברי השני לדברי השלישי — " ,אלו
מוציאי; קפליהן ואלו מוציא’[ דפחריהןואלו מוציאי; הנייהן " — וממה הפי ל׳ל נ'  ,והפירוש
מן ״דנתליהון " הוא כמו ״הנליהון "  ,כי לכל דיבור ודיבור  ,יש הניא עמו —  ,וזיהו
דברי הכתוב
ויוחל ״אמרת אלה׳ צרופה וכי אל תוקף טל דבליו פן • וכיס בן ונכזבת "  ,וגס קהלה
אמל "
מהמה בני הזהר וכי ונמיר אמרו ממהומה בני הזהר בכל המכניס יותר מכ׳ד
ספלים
מהומה
הוא
מכניס
בתוך
ביתו
"
—
.
וליא
אמל
(
בלכוס
כ׳ס
ני ) " מנעו בניכם מן
ההגיון " והוא כפייש׳' ׳ " אל תרנו במקרא יותר מד " " רצוני נזה במלת די היה כתוב בשני
’ודין כזה ״ד׳’ ״ וכוונתו שלא ירבו במקרא • ושל ממני; ״ד״״״ שהוא כיד ספלים — .
(סימן גי) ולדברים האלה נ״ל לכוון נם את דבריהם ביומא ע' וברכות ג'  ,ונתחיל
מדברי ר ' אליעזר ( ברכוה שם ) " שלוש משמרות הוי הלילה וכי וסימן לדבר משמלה ראשונה
ממור נוער שניה כלבים צועקים שלישית אשה מקפלה עם נעלה ותינוק יונק משדי אמו וכי " ,
ב׳ הלילה והחושן נהדיעה  ,בזמן ביה שני  ,כיסה גס צהאלן  ,במחשכי נאות חמק  ,ולוח
הטומאה  ,ולמשיכה הזאת היה ג׳ כיתות נפרדים  ,משערה הראשונה המה הכת הידענים
והחמורים  ,אשר במשיכה יתהלכו בהלכתם  ,ומערבים הדברים והצירות נערב — רב , —.
ואתא ממרא ונטש לשרגא — הוא נר אלהים נשמת אדם —  .והוא נועי במשנתו בלי
נשמת מ״ם  ,ועליהם אמל הכתוב " שוא לנס משכימי קום מאחל׳ שנת אוכלי למס העצבים
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כ; יחן לידידו שנה " — .
המשמרה השריה  ,היו בתחילת
הצדיקים ונס דלכס היה
ה־ע 1עניגןצוען  ,ובמקומם3י?ו
דלן
סוכן
ואפילה  ,ויהמו בכלב ויכונו
במכניס עצמם נכס " ; '
לערב ן — ג« ו אלה גימינו
יח־אינוהאדחקנוען
"
)
ואבלו למקאנ׳
דלננן  ,הסופרים  ,ההולכים
בדרכן ד ' הישרים — ,
נהקיציס
והברקנים שפרשו לרנלס — ,
שדין רגליהם ( עיין
מ״ק
וכל מלק עוג שלפו ניגמנתיה,
וסחת בי ההורה נקראם " לקח
עוב
,
ען
חיים
קפל׳ גזרתם  ,לא
למרו
;
ניד
יקים
נה
יקסו
,
",
כ׳ ייטמא•; להידיס  ,ומנקב•;
נהלכס בצאנם ונקלס
אוזן בקוצי הקנה — ,וגס
לנקש
אח
די
,
והיו
לוואי
; ננלנין
בימיהם ״אש המי,נדו לנוצה
הב הב קיננוח ננ״ז היה
ככלב ( יומא ביא) "  ,כי בשמשם
הממון —  ,לא היה לאש
ע״מ לקבל פרק  ,ואהבסס אם
המונח
לאכול
רק העשרוס והעלמים
הס הגיהוקים ה״וקייעל
אי
—  ,והמשמורת השלישים,
עס״על
,
שנינו עצמם נשם "
נים ייקך " וחסידים  ,ואשל קלו
מלכם נדרך העם הזה ,
ונהחנרו למנרה מיוחדה להיום
עצמם
למדנייוה  ,ואמרו על עצמם  ,אך .שמחו היוקיס ,לאוחוח ולמופםים בישראל  ,ופלשו
ללוחם ,לה  0ת משיורי
המה מחלמידהם וניחם  ,וירשו
האשכלוס
—
י
אישי
הכלה
ולוח הקידש
מלוה ייקולש
— והבנים בני די היונקים
מחכמינו—  .ואם כי המשמידה
להלנה
הזאה הוא קלוב לבוקר
שלאי
מראש
אח
הנולד
—
וזליחק השמש —  ,מצאני
מהס  ,ונהנו דופי
״יעל
כל
משמר
במו —  ,וקיים ר״א במאמרו
ומשמר
יושב
הקניה ושואג כארי ואומר
אה ביתי
ושרפם׳ אם היכלי והגליהיס לנין העכו״ס" אוי,לבנים —  ,שנעונוחיהס החרנם׳
ודנליהק בו ה אחי;
כמאמרם ( יומא ע׳ בי) "מקרש
הנה
הראשונה — ) ונמצום ( כי הצדיקים היו מחמיר״ שני שהיו עושקי; בסורה ( והיא
למראיה
ובגמילות
עץ גמצוח
לקדים
(
והיא
הכחוניש)
הבת
השלישים —) מפני מה חלב
ונתפרדה החבולה ,ול! ח
מפני שהיסה בהם שנאם מינם“
האחדות נדיח ד ' שהיה שולה
נאומה
—
,
ובזה
(נ 'מ לי ) ד״ה "לא
חלבה
׳חישב קושיים החוק'
ירושלים
אלא
תינק
על שדנו דין תורה וני ,
וני " —  .ולפי דברינו בל הדברים הללו  ,עולי; נקנה איר! דביומא אמר מפני שנאת
בלוק
השק
ולוח
האחדות
אחל  ,כי אמרי שנפקק למודם,
—
,
ונתרבה המחלוקות ושנאת ה '
גם
׳
י
הי
^
כל
־נ
^י
ז
ופת
הד
היו
,ת
י
מעמידי
;
׳ ־’
דבריהם
על דבלי חולת  . —-וזלועס
נאמיו מלחמם התולה  ,ואס ני רובם נבולס בעלו ננוח אלתחבק את הקפל  ,ולוחמים איש
ידנלינו הס
נבל —  .זו אומרת בני המי,
שנפלנו הם דנדי תולה ודץ חולה ,
אתל׳
וכת השנית אומרת בנן המת
רוח —  ,לנכי החי  ,ני גם
נופל וגלוי
עיניס
בחכמת
יוונית
ליייפמעאלים
החן הקים אותנו ( כמו
—
)
לצדיקים  ,ונתן אח החלב בידינו
כשלישיה אומרת בנכם זולל וקונא קירר ומולה — ,יד האח־ ותקפל ביד השנית
וכת
ודכי
נ
;
איש
ס׳
וחלב נוקמת
הדת לא מבדל הרבדים  ,לעשות
משפע אמת —  ,כי הוא מרב
יעד אבדון תאכל  ,וכל אחז
פיפיות  ,ומביא שנאת חינם,
אומרת נם צי גס לן לא יהי '  ,גזורו
ינתלנו הדייג׳ גזירות
כתוספות מלונה לע העומד,
והגזילות
והקיקלוקץ
—
.
וע׳״ז מלנה
ילא נתגלה קיצם —
.
ירושלים  ,ועוד עומדת נחלגגה
כקיומס
.
(
יומא
שק
®לא
) " ראשונים שנתגלה
נתגלה עונס לא נתגלה קיצס " והוא גיר כמאמרם (שם ) עונס נתגלה קיצס אחרונים
®תכי
בעסונס
הראשונים " רשעים היו אלא
נהקנ״ה
"
שירעו
געמזנס בליקנ״ה שנמר אותם בעצמם שהם רשעים  ,ועוברים
על לנרי תולה  ,אלא ששמו
לעמו ונכים אך בלא תורה
,
(
עיין
כ״י
העקכו
’*" 6ל —  ,ובתוספתא
20
אות אלן
ונה לץ הוא אזמל ברכות פיו איתא " ומנין שאך על
ואתגה
התורה ועל המצות תיל אשר נתן
לן
את
לוחות
האבן
וגם
מדברים הללו נשמע שהנרבה
יאשינה בתולה  ,לפי דעש לבים
מגדולי מנמי הראשונים היה
?1ז ליי הילת אמת וני — “ )
צרין להיות בברכת "אשר
 .ונביאי השקר התעו אותם
נשימת בטחו ; נזה  ,וע' כ נשלאו
את עונשם  ,שנו מארן אויביהם
מדלן הרע  ,להלן בדרכי התורה
5
 ,ולשמוע■ בקול ד ' — והוא
י־י ^ ייסאדאחענד קלא — ,
ונשוב
רשע
מדרכו וחית ,
!*5’ 1י
■ '® ' י של
עולם
,
ונתגלה קיצם  ,וחולו לציון  ,שממנו
ולאלון
התירה
«בל ®
הנתונה על אבן שחיה
אקרונים נכשלו בעינם  ,וחוטאי; וצא ידעו בעת חטאו ,שממנו הושחת העולם ־— .
’)כ 'י®
—
,
והיה
—  , ,הזדונות נעשו לתם
מוכים
נסנו,ריס , ,הצילה נקה
ארן  , ,שלש משמרות ה <,הלילה
יע, , — ,ולא נתגלה עונס
—
 ,ובלא
ואשמו
,
כי
בהפקר
אורם
היי®®’ תישן עי אין ןק
קפו נאוולתם  ,ונשארו נעונם
— ועי״ז ״לא יתגלה קילס "
"יייא אה המקום ופ׳י מה ראה ובי אמר ליצחק רואה אתה והוא כמאמרם (ביל ) על הפסיק
"<]
ס < -ת שאני רואת  ,איל לאו
אמר הן אמר לשני נעריו רואים
אמר הואיל החמור אינו רואה
יי
ואתם
עם
אינכם
הקמור
"
—
רואים
.
,
עד
שנו
’ הע י עוד המלא דההוא ביאה המולה צדק  ,וסוא העני
לשיעא — .
הרוכב על החמור —  ,כמען לא
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ובסנהדרין ציר! אמדו " אי; נן דוד נא אלא נדור שכנו זכאי או בדוד שכולי חייב"
והוא הוא כדנרינו  ,היינו כשיתגלה עונש נם לעלונס  ,ויפקיחו עיניהם לראוס אס עונה,
יוונח כל הדור  ,אז ינוא מלאן הברית ,להפריה רורו הטומאה מעל הארץ  ,וניוס ההוא יהיה
די אחד ושמו אמד ,והמלא הארך דיעה ,להבדיל ני; אור למושך  ,והשלשה ימי מושן ׳שהפכו
ליום אמד ,
׳וסלדיצנאוס  ,הנושן אומר באמירה אמס לכלכל צ נא יו ( ע "; בדברינו נזה
,המגיד שנה ממישיס
גייטע 223־
והשלשה משמרוה מהלילה — יהיו לעם אמד,
והשונאים המנדים זה לזה  ,כאחים בני ניס אחד — והוא ביה ד ' אשר לו הארץ הבל
ומלואה —  ,וכל הנכנשין לדרך הניס ( יהיו) נכנשץ דרך ימי; — נמרכנהו אשר פני אדם
לימינו — ) ולא יהיו מקיפי; ויוצאין דרך שמאל — ( .ללאס נגד פניהם —  .לפני השור אשר
הוא משמאל —  ,כמנודים ואנילים נשחיוס פניהם —  ( .ט "; יחזקאל מדוח פרק שני
ירושלמי חגיגה יעויש — וחתנונן נמליצס׳ ומליצה דנריהס
)  .ויש להאריך הרנהנזה ועוד חזון למועד
.-(שימ; די) ננן חנניה נשנה פניה  :״־טע  ,520הארכה׳ והוכחה׳ לחזק השערה מאור
מינים  ,שהשם ״ניסוםים " הנזכרים לגנאי אצל מזיל  ,הס המה הכס " עקייעל " — וכשם
שהצדיקים אשי לקחו אה קרניהס ושמם  ,מהעמוד ההון  ,מהני שלשה עמודים לשמעו;
הצדיק —  ,ונקראם גס לכהני ניה חשמונאי נשם צדיקים ,כ• גם המה היו מהמהקדשים
ומטהרים אמר אחה נסוך — ומי׳ כ יקראו נשם צדיקים עיש ״צדיק " —  ( .עי׳; נאדר״נ
פרק חמישי יעו״ש —  ,ונקטיעה הוו "; מ; הינה " צדוק וגיסות " החנונן נדנדיהם שם ואה
דנרינו פה —  ) .והוא שמעו; הצדיק —  .ככההביחותין  ,לקחו לשמם " ניחושי עיש
ניסס " ( שם נאדרינ • עו״ם )  ,והוא השם ״ניס ׳ושי —  .והמכס הגדול ל׳ מרדני יאשם
זצ׳ל — חנל על דאנדיין ולא משתכח׳ ;
השיב על דנר•  ,נניח שנה שלישיה  :ייטע,79
ולא מצא נחת רוח  ,נפהרון לשון ״ניחושים " ע״ש ״ניס ׳ושים "  ,נ׳ לא נמצא נשום מקום
דוגמתו  ,שיהיו נקרא נית על שמוח שנים שווים נשמותס״ — "•עו׳יש.
והנה אחרי אשל הצעה׳ לפניו נחודש כשליו שנה אסר  :אס מאמרי " מנחם והורדות ",
כהנה׳ לו נמכחני מחודש נישן  ,נחוך דניים אמרים  " ,ומעסה הנני לצדק לפניך אח השערתי
נדני הניתוקים  ,וקרני לאמור  ,נלאשית התיישדוס חנית העשייעל  ,תלמידי נסאי הארנל׳,
היה שמס ואותותס ״ניס ’ישי״ או ״ניס יוקף " אן נעה שיצא מנחם  ,שהיה הנביא והראש
לחניהם — ( ולפי רמנואר נהיוקיפו ; ניבא הוא להורדות שימליך —)  ,ואשר קראו עליו נעה
ההוא  ,נדני׳ הנעים זמירות (ע״ד פקוק טי ) " אותותינו לא לאינו אין עוד נביא ולא אתנו יודע
עד מה "  ,וכדברי המדרש ( המובא בילקוט תימן ההיו) " אין עוד נביא וכי וכן הוא אומי כי רחק
ממני מנחם — ״  ,ויצא הוא ותלמידיו  ,שמונים זוגות של ח״ח להרבות רעה  ,ולעבודה המלך
הורדות ( חגיגה ט״ז נ' • עו״ש ובירושלמי שם —)  ,ונתמנו ממנו למופתי;  ,דייני גזירות ונזילות,
ושמו אותותס אותות על קל; השול —  .והוא הורדות שנתכנה מחכמינו זיל  ,נשם " ענדא דנית
ושור ״(קנהדרין י״ט —) ,אז נאקף השם יושק — בכול שור ההדר לכל רקיד׳ ניס יוק׳ — מתם
וביתם  ,וגרעו והוקיפו בשמם ואותותס  ,ודרשו  .נמו לגנאי  — ,גרעו הראש משם מנחם —
ואח אות האחרון מהשם ״׳וקך " —  ,ונחנו את הראש — מן שם מנחם  ,נביא ומולה השקי
להשור הורדוק —  ,לזנב שם כת הזאת  — ,ובלשון המשנה ( שוטה כי) נקראו נשם "החסידים
שוטים "  ,כ׳ נעשו לזנבי אודים משול הנר האדומי  ,בקבלתו אותם  ,לנעלי ,כנפיס ופקות ( ע״
<!
בכורות ל׳ ני ) —  ,לנניף המעשרות בזרוע  ,ומלונשין נכקות קריקי; של זהנ  ,בדייני שקליק'
ונזילות  ,לדון ולענוד בעבודתו  ,עבודת הדורש דמים —  ,ולפי פתרוני הישר בעיניך  ,נמאמי
הילל ( אנוח פ׳א ) ״נגד שמיה אבד שמיה " ,שדינר זאת נגד מנחם חנייו  ,שיצא לעבודת הורדות
ואמר כי מעתה יהי ' נקרא שמו ״נגד "  ,כי יבוא בזרוע ונגידוח על העם —  " .אבד שמיה“
השם מנחם  ,ולא ינחם עוד בנחמת אור ציו; —  ,כי נסם אלהיס אוהו דיך אלך פלשתים לגי'
האשקלוניס — ,וליון פרשה בידיה אי; מנחם לה —  ,נוכל לפתור כזה גס לדבורו השני (שם)
״יד לא חושיך יתיך "  ,וברמיזה הדינור הזה התנוון לאמור ,״עדות ניהוקף שמו "  ,רצוני"
העדות על זיע יושן -וביתו הוא שמו — כל המוסיף לילך בדרכם להתאבק בעפר רגלי
החכמים  ,ולשסות בצמא אח דבריהם  ,הנובעים מצור ישראל  ,מקול החיים  ,תלמיד כזי׳
הוא מנית ׳ושי  ,ויש אם להמקרא שם יושן -עליו  ,כי יושן -ד׳ עוד ללחמם  ,לראות בנחמת
ציון וירושלים  ,נהתורה ודבר ד׳ שיצאו משם מפי האשכולס — ,אנל דלא מוסיף ׳קין -וציי!
לחשם יושן -ומנחם — ואבד שמם —  ,כי במניעת אורו מקרני ההוד  ,ועין שלו תלוית
לקרני השור ,לא יוסיף עוד לנחם
וציון מיללת ״שמעו נ׳ נאנחה אני אי; מנחם ל׳ —י■

וגם
«נמסהילל « נידו קיא עליו
—“ נ׳ ״היללבדברי ׳ר «■ ׳ ״על אלה אני נינ< ה ,ע ' נ• • ולדה «■ ה  ,ני דסק ממד
מנחם1,1וני — "
ומנחם ( — נטלם שיצא ׳מנמס ממועדי אל להעמליס והפשלו־ם
שנוא׳ נפש דוד
  ),לא נמלקו ״(משגה « גיגהשם).
(שימן הי) (« epp
שכה קנים ) " ליש נן עקשיה אומי זקני מיה נל זמן פמזקינין דעהן
«וטיפה עליהן שנאמר « שיר
שפה לנאמנים וטעם זקנים יק « וני • עו׳ש ונשנה קנ״נ ,ונדנלי
מהלש״א נאמרו " ופירוש
הפשוק לנאמנים נעצמס  ,שהיו שומנין לנוון דנורם מסיר להם
השפה  ,שהקנייה נועל
מהם נזקנופם שלא ׳דנלו עוד דבריהם נטעם ומנוון עכ״ל —-
ואנחנו לפי דרכינו נאמר ,
אסר
•
שהוכחנו
מדברי
נן
עזאי
ומאמרים
אסלים
,
שע
ה
שקיא
ושנה ולא שימם ה״ח  ,סנמחו מוטלפח מפני דעהו
נ׳ נתקעו עצמו לדבר הלנה ,כיהי
נמקוס יאמן  ,אן הורה אין לו  ( .כמאמרם
נינמוה
שם
)
 ,והוא דן ושופט מקנלהו וראותו
ניישפל דגזלתא  ,מנל׳
נטע « ׳ היבריס  ,שהיא טעם ותוקע את עצמו נמקום נאמן —  ,לאמור על הסכמם
נטרפה  ,מפני דעהו  ,נכל הלכות הללו  ,שהם נכללה הלנה למסה
«שיני  ,והוא ,הוא הנאמן
בדבריו וקבלהו עד משה משיני —  ,וע״ז באז ננעלוסס ניד
רמה  ,על השונא׳ תוקעים
—
ינוטח
נצור
ישראל
—
,
והיו
הורנין
נמו  ,על כי אין להם
מנה צדיקים — ' ״ ויום
ההוא
היה
קשה
לישראל
כיום שנעשה נו העגל " " שהיהה עומדה
עמו באוויר  ,ומכרזת
ואומרת אנוכי ולא יהיה לך ע" ׳ האבן שואבת והשם  ,שתלוי ולוקקו
אפימה ועיין שנהדרין ק*ז
נ״
]
,
וכנה
מכשפי
ערב
רב
—
הללו
,
עי׳
עינם
התלויה
להר
איני  ,ועי׳ השם
״שיני״ כפיהם  ,ידמו בדמיון דעתה  ,ני דגליה; על הי שינו עומדת
יליוה׳ן על עצמן אנכי ולא
יהיו לך —  ,ואוי לנפשם  ,כי גמלו להם רעה  ,ושימן רע היא
להם —  ,כי לעס■
זקנותם,בנמנע מהם גס אורם החושית  ,וכהו עיניהם ליאיםב א 1י — י
ונס מקוצי השנה,שנאו
ונקבו
וקצצו
לרגליהון
רגל
ישרה
כעגל
—
.
נעשו
לפשסים •.
ואז נתקיים נמו  ,מוליך
כהנים שולל וכי״ — והם מכת הנהנים הצדיקים  ,העוורים
יהכשחיס  ,והבעל׳ « ומין ,
ירי ' ״  ,לנאמנים בעצמם המתל״עין לעציהשנה  ,נדיר העצים — ,״ משיר פפה לנאמנים
ובשרם יבלו רוח די ומבלי אל ומבלי מולם —  « .שיר לעס
זקנותם אח השפה מהם
—  .״וטעם זקנים יקח״  ,לבל לפתיח נשער פיהם  ,כפעפוטי
דברים  ,ורבלי חלומות ,
לאמור
,
שהם
ותלמידיהן
מסובין
היו
מלפנים
נהר סיני
 .וכל
)את באה לתו  ,על
שדעתן
—
היתח
קודמת
לחכמתן
—  .ונתקיים נמו דברי [ הספרי המובא
למעלה ] על השונה בלי
עעס  " ,והיה אם שכוס תשכח אין אתה מעלים עינך וכי "  ,וע״ג
לעס זקנותם  ,גם בנפחם
עצמם אז כמו קאק׳ חייור׳  ,ואזוזות הבר לצפית בסלזמס לחכמה,
אין נכח חכמתם  ,קק
לקמת
אבן
בפיהם
,
למען
יהיו
בחכם
מסייש
ונאיו ; הבר ־־־־ • ל נל
להשמיע קולס ,בין
בני
אדם
,
ולעת
מלוא
להשליך
עלי «! [ עיין ע״מ אות אווז ]  ,וני,ה נתבונן
ר® לסיומם [שם ] "אבל
זקני תלמידי חכמים אינו בן אלא כל זמן שמזקינין ימתן מתיישנת
שנאמר [שס ] בישישים
סכמה ואורך ימים חנונה  :והיא כדברי הנעים זמירות " ני לא ןכ
ביה׳ עם אל וכי " כי
העמלים
והפשסים
שנוא׳
נפש
דוד
,
לא
באו
אל
הבית
,
בית
דוד —
והסכמים סכמי אמת
,
חכמתן
קודמת
לדעתן
—
.
והדעת
נולד
ל
«
ו
מחכמי .ובינת  , ,בצפייתם
והסנוננס בהחכמה  ,שהיא
משין לבבם  ,נולד־ למו הדעת והחכמים הללו ינהלו את תלמידיהם
יייל המלאכה
—  .מלאכת מי שלוח  ,הנשלחים מאור לאט לאע להיושב׳ מושך
 .וגם
ממת ינהלו לתלמידיהם לאט
לאט לרוח החנמה  ,להוליד הגינה והדעת בלבנם —  " .וכל זמן
אמזקינין דעתן
מתיישנת עליהם  :כאלו הילדים הללואל נא לו מחוצה  .רק מקרבו ולבני
.
ייני׳ז נפחו
נשמת
סיים
גם
נרומם
,
להיות
מהמליחיס
ודאין
לרוח היום והאור והדברים
כדרבונות ומסמרות נטועים
 ,שמורה בלבנם ומיתין לדעתה באהבתה —  .ונקרא׳ סנריס,
ר׳ בהתחברות והתדבקות
רוסא נרוסא  ,אז נדמה לכאו׳א ש מ לבו ומעצמו הול׳ א הדברים
הל״ שיפנו בלבנו מאז
לימין
רוח
די
—
,
ודרך
הסכמים
בלמודם
עם
תלמידיהם היה בדרך
?! ייויאעעם שהיה הוא
השואל
והמה
המשיבים
,
וכן
ר׳ טיפין נהג כך עם תלמידיו — .
לתיספתא ברכות פ״ג יעדש
— ]  ,ויש לבאר עוד כמה מאמרים נדרך זה אך לקצר אני צריך
ימיי חזי( למועד . -
שימןואיו) והבא בסודם
סיד מדרש הנהונים ,ע״דהאמת,דרך פר״דש  • ,דע ני נם הדרוש
י« ' וקוד בדרך אמת  ,הוא
באמת פשטא דקרא  ,ומיד ההנדן האמיתי —  .וכדבר« ר״מ
[אבות פרק דששי ]  :כל
העוסק בחודה לשת מה  :לדעת כל דינור ודבור לסם מה וטל איזה
יאמרו  :זוכה לדברים
תרבה וכי « נלין לו רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר שאינו פוסק
יכי " כי כל דבלת נחרזים
ונמשכים לע קדר נכון והגיון —  ,וקפד התורה פנידו הוא כספר
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חולדוה ו) דר —  .אן מרז הזהיר לבל לגליה כל רוסו  ,בפני בדו והתלמידים הקטנים — .
ונאמרו הינף אסיז  :ו־וי לנוע וארך רונן ומוהל על עלבונו  :לעלבון המלעיגיס על דניי
הנמים  ,כ• אינם מבינים נסידותם —  .הלעג הזה לא יוציא לוהן מגדרך  ,רק ההא מוסל
אך במקום 'אסר מצאנו שהזהיר
לעלבונו בשגגה דעהו  ,ואהה השאר צנוע וארך רוס
להחלמידיס  ,לבל ילעגו על סידוחם  ,נאמרו [ במדרש הובא נילקונו משלי התקגט ]  :דברי
הנמים צריך לקשרם על לנו ונו׳ וסידוסם איר האיר אפילו שיסה מילין שלהם שקיל כנגד
בל ההורה " —  .בי אך שהמה מביעים בעי נים גלויוה נס להנפלאוה נההורה  ,בנ״ז המה
צנועים לבל לגלוה רק בדרן מידה ופיסה  ,ובדבר• המשורר [ ההל ם קי’ ט ]  :דרך פקודך
הבינני ואשימה בנפלאותך " —
וגס ריא הגדול נצוואהו לסלמידיו [ ברכוה נ״ס נ ]  :הזהרו בכבוד סנריכם ומנעו
בנינם מ; ההגיון והושיבום נין ניבי היה  :ההכוון נמלה " מנרינס "  ,להתורה שנקראה
"הברהך ואשח נעור־ " — בי המוסיף לדעהה ביסודה וסודה די לה נקרא סבר  ,בי מיני
רוסו ברוסה  ,וגס היא דבוקה בו,ויתלכדו ולא יתפרדו — ולמען לקיים דברי הבהוב [שם ] :
דרך שקר הסר ממני ותורתך הנני " ונם " אין מ גלין רזי מורה אלא לסכם ומנין מדמהו " —
ונדב הזהיר אותם שיהיו נזהרים בכבוד הכורה  " ,ולא ירגילו את בניהם במקרא יותר
מדאי או נדרך הגיון — ,אס לא  ,שיבינום אותם ני; ברכי של מנמיס  ,להוליך לאע
לאט אומס ואה רומם הטמון בקרנה  ,עד שיהיה סבם ומנין מדעתו.
שלמה פ ר ע נ ק ל.

von Srnjor Sachs ,

מכתב.

לכבוד האברך הנגיד השלם  ,משביל ונבון דבר  ,מליץ נעים ודובי צסוה להלל בשית
שווארצפעלד די מנסת זנרון ברם ממד ,היונה ,הפליט ,התמיה ,מאח
מה״רר בנימין
המוציא לאיר.
כל הנא לליפסיא עיר המרכולת לימי מועד כל הקנה וכל קנין בל מקס ובל ממכר בל
הנא שם ,אם גם לנו לב נשר לב אדם ,יה• לב אבן ולנציב מלח .בי עיני בל איש נשואות אל
גלומי צמר ופשתים ואל כל אדרה שער  ,אל כפתורים ופרסים  ,אל בל אבן יקרה וזכוכית ,אל
כל מתכת ואל בל מסכה אל כל מלאכת עין ואבן ואל בל מולק ,ועל הבל עיני בל ולב בל אל
הכסף ואל הזהב  .ובבה יאבדו שם בל עשתונות תושיה ,וכל שרעפי מדע ילבו בתוהו ,דם
האדם מקשה כלו ויה׳ למוצק ,רעיוני גבר ■ והנו ויהיו למתכת ,ובל מחשבותיו הן מוזהבות
ובלהה נפשי ונכספת והה׳ לכסף  . . .ומה ינעם ויערב מאוד לפגוש נין ההמון היב הזה
אשר לנס הומה רק לצבור המרים ממרים מכל הומר ,ודוס לא יבוא ניניהם ,מה • נעה
ויערב לפגוש ניניהם גס איש שש ועושה לדק ! איש דורש מדע ודורש את דורשי המדע ,איש
קדוש עיבר נץ מחללי כל קודש — כל תושית ומדע ; איש אשר לא כאהד בני האדם  ,יסטא
לכבודם ,איש אשר שמי נפשו לא נהיו לברזל ונהשת רק הוא עוד נפר ורבו —  .בן בקודש
מזיתיך ידידי בנימין ! אלהיס יחנך ,בן בקודש חזיתיך ,יקירי שווארצפעלד  ,סזיתיך בקודש
נין כל דברי סול אסר יסנוך מן הקצה אל הקצה מצדך יפלו אלפי סעיפי חורה ,ומשמאלך
רננות שניבי אורה ,ואחה העמוד הכן נצב על עמדך ולא תמוש ,הענוד נין בל טמאי נפש.
ושבנה אתם נחון טומאתם  ,ואליך לא יגש כל חיל• וכל טומאה לא תקרב אליך ,כ׳ לקמת
רצפה מעל מזבח לבן הניעד נקרנך בשלהבת יה אש דת,ונא השמש לן ,שמש הסכמה.
וטהרה ! לכן יקרת בעיני נכבדת מאוד ,ותמיד תהי נ; ימיני ,הוחס על יד • מיני ,והיחה לן זאת
לזכרו; עד יום אחרו; ממני ידידן ומכבדן בלב ונפט  .ליפסיא יום הי ביו נישן תרטיז שניאור זקש.

Satomon Uuliin.

Kritisches von

ברבת ה ' עליך איש לבני ! אמרת אלי עם ספרן היקר  ,בי דברי הבקורת אשר
נלוס הכ״י כ״ו מצאו מן בעיניך  .בי בגללם ' יתבררו והתלבנו הענינים אשד יביאו
כיס שפתנו איש איש ממלאכתו אשר תמה עושים מנסות ביכורים אל היכל מקדשנו .
נגדילה נץ הפגה הסמדר והבוסר .למען •קצרו מטיבי לעד נשפה את פרי עמלם,

מרית'
יוגבי
ונדעת
וצעיי'
0

-
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היוגניס בעלי להג יראו ילמדו
ויקסו מותר להיטיב מעשיהם לפני .מנאי , .ומלל! ה מחנה
העברית טוב מעת ודעת
במקהלות
הכוננית
;
—
ותשאל
ממני
לנופף שנית ידי בספת הבקול
גס על הנ״י הנונרז׳ הוא
המסגרת כ״ו  .הנני לעשות כדבריך ,והא לן שנית שלשה גרגירי
נקיית בדבריה מעטיה ניד העת אשר חזקה עלי:
צד  5 .נד׳יה  :אמר שדייל — נאמנה ! אך
נודד
הסכת
הזה
נהגות
לנו
!
מי
ישן ונדע
מי
< ענין סתירת מחקי׳ שפינוזה אל יוס מותו
של
הסכת
שד׳ל
?
(
הי״ו כי יקי הוא לנו ולכל
בית
ישראל
!
)
כאפר
לא
גבין
מאבינו
יצחק
מדוע
יק
לפני
מותו נכספה נפשו אל ציד השדה!
־־־ ואולי זה הדבר אשר יצדיק
את הסכת שד' ל במהסלותיו על ' החוקי הגדול  ,באשר נד
נייס ושכיב מר איור להא׳ מילתא
דנדיסותא  " , .י ,העירונו ( תשובה נצסת  ) 26 .כ׳ גס אין
אסד ממשנאי שפינוזה אשר
יטפול עליו המניעות" " ערמה ומרמה" חואריה הבלתי מתאימים עת
י -ייאס נעל הדין נעצמו :
שפינהה
הלן
כל
ימיו
בדרכי
מישריס
,
(המשתדל )  .כמו כן לא
ערב לב מלדפיי בתכלית
השנאת
להחליט
על
נקלה נדני שפתית כי פפינוזה לא היה חוקר
גד יל • — המשפט הגיוני אשר
דיש הסכת שדייל כמין קל וחומר של שטות הוא נאמת רעיון
לס ונשגב  .ואס קל הוא בעיני
הרואה רק על פניו  .חומל הוא אל השכל הרואה מנעד
יחו יל אל עומקו  .הא לן
המשפע
האחד
עשי
הזה
(
מולה
ננוכיס
החדש
סלק שני צד 4הערת
־ )-האלוה  ,הוא העצם
נעל
הואריס
בלי
תכלית
,
הוא
מחויב
המציאות
"
— והביא שת
כמנהגו מופת ראשון
ושני
על
המשפט
הזה
.
ונמופת
השלישי הציב ההגיון הלז לאמר  " :היכולת
להיות בלתי נמצא היא אות
חלושה
,
ובהפך
אות
גבורה
נהיכולת
להיות
נמצא
.
ועתה
את
נל
היקום הנמצא בפועל (ולא "
מחויבעוזהמציאות״ כאשר העתיק בשגגה הסכםשדייל! ) כולל לק
נמצאים נעלי תכלית  :א״כ
יגדל
הנמצאים
בעלי
תכלית
בפועל
מעוז
הבלתי נעל
תנל׳ח נכח ?" ( ולא ,
ההחלט
"
כאשל העתיק הסכת שד' ל ויצא משפט מעוקל ! ) וגלה שת
פפינוזה בהערה ( )Schotte
דעתו
נזה
להוכיח
מציאות
השם
גס
למפרע
(
. ):1 posteriori
והרעיון מונן עע" י מה שנודע
כבר כי שפינוזה הלן בהליכות נפש אפלטון אשל החליט
הלירות הראשיות בתיר
השלמות
היותי
אפשרית
.
ועתה אמרי ראותנו הלום יש " היקום
חסרים בשלמותם כי קן ותכלית
להם,הלא נדמה בנפשנו צורחת העליונית בתכלית השלמות
ונצחית באין קצה; אכן אין
יהיה היש הזה היותר שלם אם הנהו רק נכס הדמיון ולא
*פועל המציאות ? — ואת
רצונן
להבין
המשפט
הזה
על
בוריו
ראה
בדברי הצרפתי himils
*  Snisscבהקדמתו
להעתקת
ספלי
שפינוזה
 42א 1עמוד מ ד ־  -מיז ביאור נכון ומתוקן
ע  -ההגיון הזה הנראה לכאורה כדבר שאין׳ לו שסל — .
שם פיק שנים עשר :
יא למדנו חדש כל מאומה בעמל החכם שד ל להכריע נין הכתובים הנראים כמכמישיס זאיז
,
כי
מלבד
דבלי
חכמי
התלמוד
והמדרשים
אשל
מצאו פכר לכל
הסתירות האלה והעלו את הפשר
הזה למדרגת שלש עשרה מדות דר׳ ישמעאל שהתולה נדרשת
*הן בהנליע כתובשליש• בין שני
נסובים
המכחישים זה את זה ; הנה רבו כמו דנו נס בין נעלי
*־® 8יי — מחכמינו ומחכמי
העמית
הנזכרים
כלונס
בספר
קונסילייאדור
(
) Conciliador
ר מנשה בן ישראל —
המבארים
והמתרגמים
אשל
הפליאו
לעשות
בהכרעות
כאלה  ,ולא
חקירה דעתם עד
שמצאו
ברובם
נוסחאות
בונות
והקולר חלו׳ בשגיאות המתרגמים
המעתיקים ,ומשה אמת ותורתו אמת!
,יי 21מזמור להודה
מהמכס מהר״ל דוקעס  .מה צדקו חכמי הנפש בהחליטם  .כי
'  8יי; נח השכל בחקירה
עיונית
יתאחד
אך
לפעמים
עם
כשרון
כח
המדמה
ביופי ונשגב.
•ן זה החכם הקילע
ברפש
מחופש
הנקייה
אל
השעיה
ולא
יחטיא
,
עשה לנו הפעם שיר
ייזילהס־ר תחת הסיר ! —
^
בשירי הקראי ר'
• כן נקדתי המלה לפי מ ויראי,וכשעלה נעת קלעו׳ העיר שם נסי״ 2החכם המנקד
שהיא
נקבה
מן
שעל
והיא
בלתי
נמצאת לק פ" א במקרא
"ר  5.יא הסמל שערת נשרי,,
שגה כפלים  ,נ׳ המשורר הזה רמז על הכתוב (שופטים כי)
1
ג ? ' ? ׳ ” 5״ולא
יחטיא
"
.
— בדלת החרוז הזה צ״ל קשתם״ ת׳ "קשת״ — .-שם יו

,

י -עיר המנקד ני נ קד
המלה נק״ח ע׳ד חק מן חוק — גם זאת שגיאה  ,כ• יק
י ®יל בחילם יולד הנסמך פל בתולדתו
קייס  ,לא כן במשקל פול בשורק גדול כמו כאן
ש • ל בגדולתו גם בסמיכות כידוע — .
 26 . 7שיר זן ונעלה מהל׳יד
ראפאפורט
.
מדברו
נאוה
וטהור
,
ושמן
השיל נוטף
> קיא נטל חרמון בבתי נפש
הקורא
.
אבל
נננין
המלוח
שגה
זעיר שם זעיר שם  ,ד״מ
עין גינית הניפו.
—
״
בגנן
אמן
במלאכת המה " חיוז בלחי טהור הוא ! ומי
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יורנו דעת ההואל " גנן  .רנלהי נמצא נמקלא  ,והנמצא הוא יגן ' "ויחמוס ננן שנו" ( אינה
 '5ו') ל״ד המבארים שם  .וימה מזה היה :יניוגב אמן נענודה הגנה  — ,ומדוע ידבל המשולל
אל דודו נאל נקנה  :נמשך בך ,לך באמצע המסוק ? — ' זכול באהבה׳ ' לא יסנן קשור המעל
ז נר עם ימס שנו  .אשלי מי שעוונותיו סמורות ! — העהקהו במעטה דבור הגד" היא נהננה
שילייה ני יפה ונשגבה מליצהו ,אם ני גס פה לא חדל נסעס נמעס מחטוא בלשונו נמעט,
ננה עלב אח המין במשפטי  ' :החיים מנו נ עד לה הצלחה הביס רחוק ממנו" .
ובמליצה " ולא יעלו במעלוח על מזבח וגוי שאינה שייבה אל הענין בוודאי לצה להניא
המליצה  :לא הניף ברזל על מזבח ה' ני חרבך הנפה וגו׳ — .
לד  32 .השיל אי הסלע  :מושך נמלק שפתיו אה לב הקולא  .אך בבית העשירי בחרוז
השניהשחמש נפעל ״הלמו לי  ,המה הניסו לי שלא נדה הלשון ! —
לד  33 .אגדה נדרשת במין סומל מהמבקר השנון הליש עראנקעל ,וכוונחו רצויה
וטהורה ,כ׳ נמלת נפשו  ,כמו נפש כל המשכילים הנאורים ,על המסמלות אשל נטעו נעלי
אסופות הקבלה במצווה תקנוה וסייגים  ,מבלי שום עצה ומלילת במקודם טעמם ונימוקם
לפי הזמן והמקים  .ונדרך דיש ( כי אמנם לק דרש הוא מה שחלק המלה לשמה לשתי תנות
אשל לא יוכל לעשות כן נשאל לשמה המוזכר בתלמודים ובמדרשים ד״מ עבירה לשמה וכוי
ונוי ) פירש נזה אח דח׳יזל בתענית ע״ש  .ויפה השערתו בהערה סי׳ וי על ניטול מצוות
באלה בספלה כל נדלי ; ובתעלה סי' א׳ היטב במליצתו *החסידה לבינה" נרמז על צדיקי
החסידים לובש׳ לבנים ( ״וחוק לבנים  :תתנו ! ) וזנל לדבר ני על" החסידה״ ת״א"חיולתא״ — .
צד  ■11.הניא לנו הדל ( Alois Müller .מחבל הס׳ פירושים וצדוקים נל״א )1860 .
נס" א" מנתב קטן מהחכם הנוצרי מחלין אל ל' יעקב ,ונשי" נ' מן ל׳ יעקב אל לומלין
איזו תשונה קטנה אכן לא טל המנתב הקידס ,ונס״ ג׳ מכהב ארוך בלי פסיחה אל מי נכתב ?
ובלי חתימה ממי נכתב Vובלי הודיע לאיזו תכלית נכתב ? וצורתו איננה כצורת.אגרש ,כי
אם דומה בהתחלתו  " :ידוע לבל ונוי  .לאיזו מודעה (ויוכל להיות כי הכותב הנוצרי נעלמו
בסב לאיזו תכלית מודעה כזאת בעשותו תוצאה קצרה ממכתבו אל נוניט אשל נביא פת להלן;
ויקר׳הוא א״נ כי החכם Müllerיודיענו מאיזה מקול לקח את המכתב הזה !) והמכתב
עצמו שלוע וקלוט ומקוטע ומלא שינישיס וטעיות מסל ויחיל ומשפטים בל נדעם ובל נבינם,
וגס הסבם המעתיק וגס החכם המוציא לאור לא העירו ולא הזכירו א׳ מזה נעתק ואיה
מקולו ?' סוף דבל לבל יתקלקל בחכמים האלה החזקת לחבל שאינו מוציא מידו דבל שאינו
מתוקן ,הנני מוכרח פה לה פיך אור על הדבל הזה ואם בתאריך מעט  — .המכתב הזה
בשלמותו בקומתו ובצביונו נדפס עוד בשנת  1837בספל :
 esel 1irl 1to“ von (!. Friedlllndor .״ Heitriige zur I?eformntiou 8״
ונשנה להדפס עי" יכם אחד ושמו רוני; מקאפענהאגען נסוך עלי היהודים של דר:
פ־ל־פזון בשנת  1839נומעל ,87והעיר המעתיק שם כי במכתב הזה נפלו איזו שגיאיה
ועתה אם ייטיב הסכם Müllerלהודיע לנו מאין העתיק המנתב הזה ,אולי יעלה בידינו
להשוות שתי הנוסחאות למען הוציא הדבל לאמחי ,כי לא דבל רק המכתב ההוא ויקל מקרהו
בכמה אופנים  .החנם הנוצרי יוחנן לוסלין נתב אותו אל היהודי lloneto de Lates
רופא בנית האפיפיור  Leoברומה *) ויבקש מלפניו להמליץ בעדו לפני אני הנוצרים נגד
מתקוממיו ומרדפיו על דבר אשר הציל את ספרי התלמוד מדין השליפה  .וזה נוסח האגרה :
(ואנכי לא אגיה ולא אתקן מאומה לק אעיר כפעם נפעם על השנוי פה מעה שנדפק בכי"
אשל לפנינו ).י
לאדוני שיושב בשבת תחכמוני המאור הגדול עמוד גולח אריאל נהיר הוא
נשחקים רופא מומסת א״מ מזל טוב נלע״ז נוניט במדינת רומי הגיון רופא
פיפיור!
אסלי דלך מבוא הנאים בשערי הקידה נכנסים בשלות ויוצאים בשלוה גם אני הצעיי
הסותם בשולי היריעה המשתחוה אפים אלצה ני אין ממנה למטה אדוני אסל׳ שלומות
לנות ולשות מוכרע מפני קוצר לשוני ומעוט שכלי באתי להודיע למכ׳ת איך ( עי

Juden und des

der

*) ®crfll. l'iviiiö Fürst im Jahrbuche für Veschlchte
, zweiter Band, 1861, Seite 337.
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נ !6חתר
נהנדפת ננ״י המתה׳ל נמלות ״ידוע לכל״ הפלתי נמצא הפ ) סין פג* שכיס
נכי’ :
שנים לא רבים) הקיתר ( נ :״י  :מאכסימיליאן) אדוננו יר״ה ( גנ ׳" ") :ל ,והוא א״ה
אחיי מות
באומתנו )■ הקיסר ? ) ילד לעיר קולוכ׳אה מקום פ׳ם לפס ׳פינה גדולה באמונתנו ( נר " -י
וסנמיס גדולים בהרמת אלהוח ובאו כולם אגודה אמת נבהלים ונחפזים נאנחים
ובונים (
אמד בר "  :ונבוכים) קוראים בקול גדול הופיעה המלך וקיסר הנה נמלכותן יפנו עם
מפוזר ומפורד ודתיהס פונות מכל עם וזה ע"’ תפרי התלמוד שנידס ושנאותם
התפרים כתוב
ואדוניבאופן זה ( בכיי  :פיגיך זה ?' כמה חירופים וגודופיס וקללות ותפלות נגד
אמונתנו
האמנה פיפיור הגמונים חכמים גלמים וכומריס ולא עלזה בלבד כ׳ אם
יגל
הקיתל
ומלן
ופריס
ופחות
וכל
אומה
ועם
מלכי
וזה
(
בכ
"
<
ז
ועם
פלנו
דוה
)
נכל יום
דוס הם
מתפללים ומקללים ונו׳ כמו שאמרתי וכ״ז ( נכ״י נשמעו ארבע מלות האלה ) עבור
תפרי
התלמיד ועוד רעה גדולה יותר שיא לנו לשוב על נפשנו שאם לא היו תפלים אלו
היה
האמונה כולה אמת וכולם יהיו מאמינים ביפו « פיח פלגו רק אותם התפרים לנד
מדיחים
אותם
מלכן
ישרה
לכן
למלן
אין
פור
.
להניחם
ולכן
אנו
מיעציס
לפי
הוד אמנתנו
ובתי
לאילי׳תפלתנו וגם מזהירים שכל תפרי היהודים אם על הקיתר טוב •כתב ללקחס ולהביאם
הקיתר ואלן ניד פר אהד ממונה על זאת ואח׳' כ כולם יתנו לשריפה אם  .לנד עשרים
וארבעה
שהם עיקרי הורתנו אבל כל תפרי התלמוד ישרפו בגו נורא ׳קידהא  .כדי פלא יהי
להם קנה לקלל
מלכנו
ולן
ק׳
תר
אדוננו
.
וכל
בגי
עמנו
גם
לחרך
.
ולגדך
.
אלהינו
ובתי
תפלותני ,
ועלד עבור תבה
אחרת גדולה מכל אלו כדי שיוכלו^בשם אחד ( ? ) אחר שייפת כל אלי ' יי • '
התפרים
שהס מתן מבדיל ניניהם ונין אמונתנו ( בנ״י  :אומתנו) ולכן אינם מכירים בוראנו
«ראן ועד
לכן ׳כתב וכוי כעפר שורוח נשמע מהנא ננ״< שלפננו) וכל זי .עשה ותגג אמד
הוא
המומר Pfch'erkornשל״׳ ) מבני עמכם שחזר לדתינס (?) כמי שנאמר ממך יצא
חושב
על
ה׳
רעה
יועך
ונליעל
גס
כמו
שנאמר
מהרתין
ממן
יצאו
וזה המשומד כמו שאתם
קוראים
בלשונכם היה ול נמה אכלוה מפריס ! הגמונים ובלבד « כומר ת( Wonttcאחל (יי־ י
אחות
אדוננו הקיתר ירייה ולא לנד אגרפה רק בעצמה הלכה לפני הקיתר אדוננו יר* ה
ונפלה
אלצה
ובכתה
לפניו
וחמלה
אדוני
אס׳
עמוד
עולם
ומושל
נמים
עליך
כל
חטאים
יפפעיס
שנעשים ע"’ אלי יתפייס מפני שבידן יש למסית ואינן מוחה מת עדות • והראתה
ציין כ׳
אם מאדם זה פהוא היה מאמונתם ויודע כל קפלי התלמוד לכן אדוני אני מבקש
"מעלתן כדי שיהיה
לן בס נגויס ומלכים וקיסרים שהיו לפניך כשתעשה זאת ונזה
יידע אמת נאמן
ואדוק
באמונתנו
לק
אם
תעשה
זאת
כ׳
יהיה
טוב
בעיני
אלהים
וארס לכן
'כתב שבכל
מקום
ומקום
שאותם
ספרי
התלמוד
ימצאו
(
מכאן
עד
מלח ונלקחו נשמע נכי' ׳)
ללקחם
ולשרפם מפני קשות שאמרתי ( ,בג" ׳  :שנאמרו) ועתה אדוני עביר כ׳ כ אזהרות ובקשות
יתרונות ציה ללקוח אותם התפייס ולהביאם אל גנז• המלך ונלקחו  .אחר .
זי אמי הקיסר
® " ליי
ליקח עצה מה לעשות מספרים אלו וכן עשה ואסר עצתו כתב לי אגרת חתומה
(« "!
עד
והמלכות
נ
;
«
ע
בכ״י
)
והשביעני
על
מאמר
גזירת
הקיפי
והמלכות
שאני -בכי '-י
ש ^ני
יוחנן רוסלין) אהיה מבחין וחוקר ודורש בספלים אלו אם כאלו נמצאים נהם אם לאו
י אנ’ כמי
מעוג־ שכלי וקוצר השגתי צפי מה ש דנני ה׳ עי׳ טורח גדול שלמדתי ועיינה׳
 3הפרים
אלו עבור חשק ואהבה שהיה ל׳ כל ימי ללמוד ולקרות בקפלי לשון הקודש הרגלת•
יתפנה׳
ונהנח׳
והשיבוח׳
למאמר
הקיסר
שאגי
לא
ידעתי
ולא
שמעתי
מקפלי
התלמוד
מאלו
®יי3רי ה וכזי רק
ואם שקפרי התלמוד יהיו נחלקים לדינים וחוקים ו א גד ו ה וכל מי שיאמין
' "« ' 1ירי׳
ימצאו כדברים האלה שאותו המשומד ( בכ״יז שאותו פלפל — ר״ל
 Pfefferkornהנ׳ל — בלבל עם כומריו ) מדברי אוחו הקפר או תפרים ׳שרך .או ישרפו ני
'ש כמי׳
תפרי קבלה וספלים אחרים נכבדים שיהיה הפסד גדול ( סקרים נכ״ז) לשרפם וכל
! 1,5"/
ע
י
וליייש׳ע
נשמע
בנ״י
)
מה
שאוהו
משומד
אמר
,
אמר
רק להכעיס ולהרשיע ואחר
?  ,דיננו
יינקה׳ ייקיתר ידיה ( נכ״יו ז»ל) קרא סגרתי ( בכי׳ סבותי) וכיונתי ציוה אותת הספרים
ה
להפיכת לידי אדוניהם והנה אריגי כשכוחו המשומד ( בכי׳ ו פלפל) וארמי שנת
יו1נ ’^
ה
ראו
פעל
ידי
עצתי
נתבטלה
עצתם
צעקו
בקול
גדול
לאתר
פא ; ׳ מין ואפיקורס
 , <sנהנו
וכופר ( בכי׳ ונוקש) נעיקרנו ולא די להם שצעקו נינים אלא אוחו המשומד ( בני"
^ ° Bייאי )
הדברהדיו « גמור כתב עלי קפל אמד ( בכי׳  :ואסר) ושלחו לרבים בכל מקום
^ לפיסה
נגד כבודי ואמונה׳ ( נכ״י  :בכמה טעיות וכזבים ואותם חכמי יאותה
י יביי
כתבי
עלי
ג״נ
ספר
אסר
ושלחו
לרבים
בכל
מקום
ופו׳
)
ופרסמו
זת
הדבר לפני סוקר
י מנה
והלשינו עלי ( שמי המלוח חסרים בכיי ) ואני פעם אחרת כתבתי עבור כבודי ספל
ל3לפין
אשכנז וחלקתי חשובת׳ בבמה פניס ונתת׳ עעס לדברי ורצו לשרוך אותו הקפל

48

—

שחברה׳ וכ  .ראו שלא יגלו להבאיש ריחי בעיני חוקרי האמנה (גנ'י האפיפיול ילגמוצים
וחכמים אמרים) לשרון» קפרי וגם לקרוא ברבים ממנו נמו שכהנחי ושאני נההי עלמי ועצה,
החס משפע האפיפיור בדבר זה ולא היה להם יכולה לעשוה דבר נגדי נפנו עלי שפר גדול
בכי׳  :מלא דבר שוא וכזב ) ושלחו אוהו ברבים כדי לקללני בעיני אלהיס ואדם ולכן ( מכא(עד דבר זה נשמט נההוצאה אשר בכי׳ אשד כנראה כ ה בהו כמדבר בעדו שעל זה מורה גם
המהום  :ואהה הי אלהיס ונוי אשר לא נמצא נהמכהב לניניט׳) אדוני מפני שאני ירא שהם
ידרשו אוהי למשפט חון למקומי ומדינה׳ ויהיה פזור גדול בדבר מחלה אני פניך הנעימים
משחר ( צ״ל מאחר) ששמעה׳ מ״כ ה מיד בחדרי האפיפיור אן -כי גופו הקדום נהן ניד חכמה!
מבקש אני ממ* נ שהשהדל לי מאה הקדושה האפיפיור אדונינו שלא יהיה להם יכלהם או
רשוהם להכריחני לבא לפני דין אמר מון משופטי מדינה׳ נמו שנמצא בחוקים ונימוסים
שלנו ואס אמר כן ירצו לבא לפני קדושה אדונינו האפיפיור לפן אני מזומן להשיב להם
ולישר דבר על אופניו אבל לבא לקולוניאה למשפטם או בקרוב אליהם זה אינו יפר בעיני וגם
אינו דין שבראשונה חון למדינה׳ אצא למשפט ולדין ובזה אדע כי מצאהי מן בעיני מ״נ
ושלא לחנם עמלה׳ והפהדלת׳ נדבר זה והייתי סנה שלא נשרפו כל ספרי התלמוד באשכנז
(כל המהימה הזאה נשמטה בכיי ) כי בוודאי אני יידע ומאמין שכל מה שאמרו והוציאו דנה
על ספרים אלו הכל עשה ועשו נדי להראוח ברבים וכוי לכן אני מבקש ומתחנן כמו שאמרתי
שלא המזור בקשה׳ מנם אחר שבידך יש יכולת לעשות זה ויותר ונמת שאוכל במדינה׳ לשרת
מ״נ או אמרים עבור מ״כ אעשה בלב שלם וברצו ; טוב ובנפש מפיצה ני מ״נ יש לצוותי ועלי
למלאות זה יודע האל המיוחד שתמיד יקיים מ״ב עם חוסי צלך נקו היושר ובמזג בריא
כרצונך ורצון אהובך החותם בשולי היריעה תמיד מבקש אהבתך ומזומן למאמר כבודך-
הקטן נגדם
רומילין מפוילעס דוקטור.
עכ׳ל המכתב הזה היקר והמסולא גם נענינו גס בלשונו  .וינוס תנה ההוצאות אפי
איש תבונה יפיק ממנו בקורות דברי הימים בכלל  .ובקורות עם ישראל נפרט  .ובתכונת
האיש החכם הנוצרי הזה המאיר בארן משפה נימי האפילה כש הם נהיר באישין לילה  .ולעת
מצוא אשוב לנתח לפניך נסרי המכתב הזה אחד לאחד וראית ני כנים ^דברי  — .ואתת
\s׳*~ .׳
שלום וכל ניתך שלום וכוי  .שלמד#' .בי! •

./

/ ,

דרוש לפרשת זכור בשנת תריחל;
VonK Horowili , Rabliincr in Wien.
אס׳ ועמי ! הורונו חכמינו ,חיי יומני׳ ( סנהדרין פיס ע׳ב) איזהו בן ע״הב ענוותןושתל
ברך ,שייף ועייל שייף ונפיק וגייס באורייתא תדירא ,ולא מחשיק עיותא לנפשיה  .נראה נ6
ונסקור איך נקשר עם אלו שלשה דברים אושר האמת׳ וחיי הנצחי  .הם אמרו (ויקרא רנא פי כיז׳
וילקוט התלים סי׳ ק״ב) על פסוק הכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה ,וכי עד ענשי'
עתיד אומה אסרת להבראות שהוא אומר ועם נברא יהלל יה Vאלא זה דורו של מרדכי שנעיי,
נריה חדשה  .הן אמת נכון דברו כי מלה וגס ילדה ציון אח בניה מחדש בדורו של מרדכי ,ים!
תתעולל עציהם הצורר העמלקי עליליה ברשע ויתנכל להמיתם ולהשמידם יחד ביום אחד ,וכאסי
זמם המשעין ,המרשיע כן עשה והשיג הפקידה כלה ונחרצה מטכס המלך וממשלתו על הדבר הזי׳
ולולי רחמי הי כי לא כלו ,לולי חסדי אל כי לא חמו ,לולי שהיה לנו שומר ישראל אשד לא ימ6
ולא יישן ,אזי חיים נשמדו ,בשצף קצף נאבדו ,מקרב האין נכחדו  .והן עם בל אלה יעצרו נמל’6
וכף ישימו לפיהם בני אל חי ,בני עם נברא אלו להודות ולהלל לשם ה ' עם כל זה אינם מביא '6
לו שירות ותשבחות על כל תגמולו עליהם ,עם בל אלה אינם מזמרים ביום התשועה הזה בשב'6
"ההלל " כאשר נאמנה אתם נימים קטני הערך מול התשועה שנעשה להם ביום הזה ,ובאמת כ נ י
התעוררו חז״ל על השאלה הזאת נאמרם (מגילה י״ח ע״ב) מ״ח נביאים וזי נביאות נתננאו ליי6
ליבראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חון ממקרא מגילה ,מאי דרוש1־ אמר רחב'!,
אמר רינ״ק ומת מעבדות לחירות אמרינן שירה ממיתה לחייה לא כ״ש ,אי הכי הלל נמי נימא וני
יבא אמר נשלמא ההם הללו עבד• ה ' ולא עבדי ניעה אלא הפא הללו עבדי ה ' ולא עבדי אחשויי6
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«דחנס הראוהו ,כה תפזלו כפף הפזרו זהב ,פה הנו פאר ומד ,,פה הרבו מנוי! ומם! לרומם
ולהרחיב אה נהי אלהינו  ,לפאר ולהדר אה נוה קדשינו ,פה הביאו והרבו מנוה ומהן להגדיל רגל
נהי למוד וחנוך ילדים ,פה הבי גודל פלזינכס להרחיב ולחזק נהי מהסה ומזור לדלים ואומללים:
צדקו ועמקו מאד דברי גזז״ל במדרש הפרשה שלפנינו ע״פ ומשיה משנצוה זהב הדא דכה נ
כל כבודה בה מלך פנימה ,הרצון להם ,הגם כ• צייה’ ־ לעשיה אה אהל המשנן ואת כל כליו
בהפליה היופי ונשלימוס ההדור ונפזלי! רב יעצום משובצים זהב ואבני חפן למלואוהס ,עכיי׳ז אל
הנהג בפזרון הגדול זה רק להפליה האמיחי לפני ולפנים בהיכל הי מקום המקודש אשר שמי
נקרא מליו ,אך לא להפליה הבל ורהב ,׳חוצות ונרסינוה הפזרו לרוב כהן -וזהב  .הראיתם לדעה.
ידידי ,אשר לא כן עושים קציני העם כיוס הזה ונהפוך הוא ,אל בל עניני הבל ומחמדי הגל פזי
ינחנו עד בלי די ,זהבם וכקפם נחוצות ישליכו ,ובכל תפנוקי עדן שלחנם יעריכו ,ואמנם אל
מקדשי אל לא שמו לבם להרהיב גבולם ולחונן עכרתם ולהציגם כתפארת אדם לשבה ביה המקודש.
אין זה כי אם התשוקה הנמרצה אל כבוד המדומה המולידה תהפוכות כמו אלה ,וכל זמן אשי
המכשלה הזאת החת ידינו ,וצא נשתדל להקל עולה מעלצוארינו  ,אב הי
ענדיאחשורוכ
א נ ן ,ואולם אס רצונינו להודות את שם ה׳ כעל כל אשר גמלנו כרחמיו ובדוב חקדין ,אם רצונינו
נאמה ולמלא אחרי דברי הכתוב ,ועם נברא יהלל יה ,סונה וחק המצוה עלינו להיות עבדי ה ' ולא
עבדי אחשולוש כמאמרם ז״ל התם עבדי הי ולא עבדי פרעה.
(נ) מדה אסרת פחותה צא נגרע ערכה מהראשונה אשר ציינה מהות המלך אחשויוש ,היסי.
תשוקתו הננערה אל הההיפוה ,וההצעדקוה ( געפאללזוכט) ,לנו הלך נפעם נפעם לישא ח; וספי
בעיני כל אדם ולהצעדק בעיני כל איש ואים ,כל היום ההאוה האוה לאפון} כן -מצא שנס והלול
מכל אדם קנון או גדול ,הגס כי לא נעשה מעמו דבר מהצדק והמשפע אשר יאמר עליו כי הוא
זה נושא פרי תהלה והודאה ,לעשות כרצון איש ואיש ,הי׳ לו לחק נוקד ,אך לא מצד ממלה
גדולה וחנינה יתירה אשר דפקו נסדר׳ לבבו ,גם לא מפני אהבתו העצומה אל קו המשפע הצדק
והישר ,כמנהג המלכים ונפיני האין אשר בזמן הזה  ,אל כי אם אך נעבור תשוקתו העצומה אל
ההתיפות וההצעדקות ,יען היתה כל מגמתי למצוא סן בעיני כל זולתו ,הרהיב נפשו לנעות ק'
חשד ומשפט ישר אל כל אדם ,אך נאמת לא העיב ולא ההספד עם שום איש ,כאשר •אמרו
המישליס " הטוב לכל הוא הרע לכל " והכי נאמר עליו לעשות כרצון איש ואיש ולא רצון איש
ואיש יען עשה עצמו לעשות לנון כל איש אבל נאמת לא עשה:
אפן ידידי ,מדת ההתיפות רעה יפכלות היא מאד באדם ,היא תעצור בעד כל השתדלות,
המפעל הטיב והישר ,היא המיה לכל המתנשא ברוח אנוש ולכל אשר תעוף ברעיון והגיון
כאשר אך עמל ורעות ריח ומבוכת המלשגים באופנים שונים ,על דגלה סונים ,ומת מאד נמלצו
? ; V־ נאה דברי המדרש ע״פ לעשות כרצון איש ואיש ,אמר הקנייה ,רשע ! שני אנשים מבקשים לישא
אפה אחת שמא תוכל לי שא לשניהם ? שתי קפינות פורפות נים אי לצפון ואי לדמם שמא חובל
'לי '

רוח אתה להנהיג אח שתיהן ? למחר שני בני אדם באים אצלך מרדכי והמן שמא סוכל לצאת

ידי שניהם אלא לרומם אחד ולצלוב אחד ,ואי; ^ כיל לעשות כרצון איש ואים אלא הקניה שנאמל
'׳^  ,Vנו ומשביע לכל סי רצון ,ולעתיד לבא הקניה מביא ארגנטין בעולם ומנהגי שניהם כאחד דכתיב
אומר לצפון תני ולתימן אל ת  :לאי עכי־ד הנחמדים  .אמת ונכון הוא מי שרוצה לצאת ידי כל
הברייה ולעשות כרצון כל איש ואים מי שרוצה לישא חנינתו לכל אדם ולישא פני כל גבר ,כלים
מראה פנים לשום צד ולשום אדם אינו נושא סנינתו ,ולבסון} גס לעצמו ולנפשו אינו גומל ונושא
חנינה ,אמתח זה הדבר תלמדנו מעפה אחת קרת מלפנים אשר אפפרה לכם :
איש אחד הולך שחוח מרוב זקנת ושינה_ נזרקה נו ,אפר חצי ופגעי הזמן הרדפוהו בלי
~ וחפן והצינוהו כמעט ערום ויסן ,-הלחן אלצוהו ליקס משענתו נידו ולילך אל מרחבי תבל עם בנו
יחידו הקטן ,הנשאר לו למשיב נפשו ולכלכל שינתו ,למען יבקש טרן -וסק מזונו במרחבי האי!
ומלואה ,ואולם לא היה אתו מאומת להקל מעליו משא המפיע כי אם ממור אחד ,עליו נעל מעט
מלבושיו וחפציו וגס בנו הקטן הרכיב עליו והוא נעצמו נהג נידו החמור וישם לדרך פעמיו.
ויהי כאשל באו הנוקעיס אל הון שערי העיר הראשונה ,ויתמהו אנשי העיר ויאמרו איש אל
רעהו ,הראיתם מימיכם תהפוכות כמו אלה ,אשר נעל הקטן ,קל ברגליו רוכב במנוסה שאנן על
הסמור ,והזקן ,תש גס הולך שחוח אורח ברגליו נא ,אין זה מדרך המוהל והיראה  ,כשמוט
הזקן אלה הדברים אחל לבנו ,דע בני ,גי להסיר ממנו עקשות כה מוכרחים אנחנו להפוך העני!
ולהחליף השעה ,הוא אמר ויהי ,הזקן עלה וירכוב על החמור ינעל אקטן נהג נו ,אך כנואם אל
עיר אסלת וישמע הזקן אה העם מתלוננים לאמר ,לאו זקן אכזר ,נחשב כמו זר ,הוא באיה!
תקפו וכאיש גבורתו יושב על החמור ,ותנער קטן דל כס ורז המזג לרגל המלאכה יבא כחוא מכמיי
ייאמר הזקן לבנו ,בני אתה ,ולא כן אנחנו טושים עודנה ,אין חפאלתינו על הדרן הזה  ,נלבי*
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יא שגילו ’דא לרגלי הסמור למען
נמר ,יאלם דומיה דונל עמק ולפג תשאצניס  ,כאפל דבל כן עשא,
’ 1לני שניהם יחדיו ,ואולם
רפוס רגלי הנוקטים במרחבי עיר אחרה ,ויתלוצצו האנשים
האז גאמרס אין זה כ״א
תכלוה
ופהיוה
גדולה
,
בי
למה
זה
אין
גס
אחד
משניהם
רוכב
על
החמור אשר נחו יכיל
לכל
הפחות
לקבול
משא
אחזי
,
אז
נשמיע
הזק
;
אלה
הדברים פתח אס פיו
יאמי ,בני למימי,
נאשר
הראית
בעיניך
ובאזנין
שהעת
אין
בידינו ומהנמנע הוא לנו לעשות
5לצון נל איש יאיש  ,ני כל
האופנים אשר נקיקי במקע אל ישרי בעילייכלס יסד ,על משפע אמד,
הטתה ידברו המה ' כטוב
בעיניהם ,לא אפן עוד למשפט שכלם ושכל משפטם,נלכה נא לדרכינו,
באופן הטוב והישר בעינינו  ,ונדרך הנאות לענינינו.
מעצם הקשור זה יצא
לנו למיד גדיל ועצום  ,הוא יאר עינינו לראות בדעות בני האדם
גשינויה; יבחלופיתן,
כמאמר
חז״ל
נשם
כפרציפיתיהם
משונות זה מזה כן דעותיהן משונות זו
מ;י ,וא״ב איפה נמה גדלה
הקכלית והמשגה להראות פניה לכל דצ ולעשות כרצון איש ואיש.
ועם כל זה פחיתות זו של
ההתיפית וההצטדקיה נעופדיני  ,היא היא אשר תשתרר גם השתרר
ביייינו ,על זאת עצבה
רוחנו
ותאנל
נפשנו
,
וזי
החילם
לעשות
המתחדשיק לבקרים ההולכים
לרוח הזמן ,ושואפים
לעשות
חדשה
בארן
,
ואך
בזאת
נאות
להם
לנהוג
המיר אחדי׳החקיס והנמוקים.
י־י ' ! פעמים לא מעט גס אחרי
בזמנינומקי ונמוק׳ דתות אחרית ,בזאת אותת נפשם לעשות כמתכונתן,
יי בייל אלה המתחדשים
אשד כמעט הז כל פרי ישעם למגמת חייתם להנהיג נמוק•
נפדים בתוך מחנה העברים ,
כל אכל גדל ותצליח על אדמת ישראל ,כל המטעמים אשר נעשו
■הופנו בנית • עקב אי חפן
יקראו למו ,אותם תתעב נפשם ויהי לבז נעיגיהס ,אן את כל אפר
®יפיט להם מנוגה נגדם
מצד
אחר
,
אותו
ינעם
ויערב
לנפשיהס ,הוא נושא חן 'ומקר בעיניהם,
^יי! ,מהללים ומשבחים עד
אין מקל  .האמנם ענין זה מאמת עד מאד נמת עצמת מחלת
המפיס האלה ,כי כטבע
מחלת הג־ך .כן טבע מחלת הנפש ,והן החילה שולח ידו נפעם נפעם
יק לרגלים המזיקים לו
והמכבידים
את
חלין
,
תחת
אשר
כל
«
אפלים
מועילים וקמים קגוליים
סזע נ וגעלה נפשו,
פעם
יבחר
נזה
ופעם
באחר
,
ופעבור
שטה
ורגע ותנה נהפוך הוא וימאן
פטם גזה ופעם נאחל ,ולבקון
 לא ימצא נועם וקורת רוח בשום דני ,ולא ידע אתו מאומה נמההפ ? ן -נפשו ,הלא אז;
אמה היא על מצין הבחן וחיך אוגל יטעם ,מקול אחד לפניהם כמו זה כן זה _ .
כן אמיתי
על
תכונת
הההיפות
השוררת
נעת
בקרב
ישראל
דוה
לנינו
ותאנל
« 3פינו ,לעשות כרצון איש
ואיש ,לעיון הזה הוא השליט בקרבינו ,נו תלויות עיני כל לתת ול
יעיז והמשרה ,כרצון איש
ואיש
זה
מרדכי
והמן
,
כנאמר
במ
רש  ,מא :ו המתחדשים אלו להפחית
פרית הידידות עם שום אדם
ואפק רצונם לעשות כטוב וכישר בעיני מרדכי וגם בעיני המן ,ובאמת
"’ ®5עושים כרצון אחד מהם,
יען גס עתה חק היא נמלפנים ,אי יהודאי ׳היראי אי אימא׳
וכל עוד מלת
החניכות
וההתרעות
הזאת
מושלת
בקרנני
,
כל
זמן
שהתכונה הרעה הזאת
'"יי-טח נקרב ממנינו ,אכה׳ עבדי אחשזלוש מנן.
אמנם ידידי ,העת לכס
נאת העת לבער מדת ההתדמות מעל גבולינו ,באה העת כנרות
טלחיק ההזיפות מקרב
אהלינו ,העת לכם להעריך ולהקדיש דבל הי ומצרתו ,השמל לך פן
 tpאחריהם ופן תדרוש לאלה
נאמר איכה יענדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה
העה לכס לשמוע
דבלי נביאנו האמת
אל תשמח ישראל אל גיל
יי ננס אתם בחירי וקגולי
אל ,אתם אשי בני אל מי תקיאו ,לשמוח ולמדות נימי חגים אפר
 .איי "’ דת אחרת
הוקבעו ?לו ?מה לכס  ,כי תעשו כמנהגי ונמוקו הדת אשר כמו זר נחשבו לבית וגי
"יה ומתנגדיםומתנחשים
מה
לכס ,ני תלבשו נגדי שיש ורקמה ולערוך שלחנכם במשמנים
תקים כנימי מועד
באותם הימים אשר הוגבלו לחג לדת אמרת Vתחת כי שבתותיכם
י טליכס תסללו
ותנוזו
לעשות
אותם
במזון
חול
וארומת
תמיד
וחסה
!
בבגדי
חול הנועדים
חנף
ולעבודה
?
הראיתם
מימיכם
כי
מאמיני
דתות
אסדות השתדלו לעשות כמנהגי דחכם?
" £ה טל מסם לעשות
ולהתדמות כנמוקי דתכם לסוג ולשבות את ימי שבתותיכם ומועדיכם ?
‘ ' • ״ל החרפה ועל הכלימה ,ונדי בזיון וקלן.
^נ " כן ידידי ,כל עוד אפר פחיתת רהסיפות
משחקת
/
נו
,
כל
עוד מדת ההתדמות תושב
לזצצ׳כו ,נל זמן אשל
לא ננתק מוקדי האוצח הזאת ונשליכה עבותות קכליתיה ממנו,
טבחי אסשורוש
אנן ,ואולם אם החפץ בנו להודות ולהלל את שם ה■ כעל כל אשר
^
י -יוק ונטלוה ,אס
לצונינו
למלא
אסל׳
הכתוב
בדברי
קדשו
,
ועם
נברא
יהלל
יה
,
עלינו
קי בכל עוז להיות עבדי די
ולא
עבדי
אסשורוש
,
כמאמרם
ז׳ל
התם
עבדי
ה
'
ולא
עבדי
פרעה.
מ
«דה שלישית יטה
ופחותה אשר היתה נמטל אסשורוש היא היותו כפוי טונה נגד
ענ
^
£
’
•
'
א
'
ממלקחת
ולגולמצלם דמות מהותו ,ולהאמת זאת
אבן מההכרח לנו ליקס שנית את הקפל
בידינו
את מקכת העלה אשל היא
הראשה ופנת העצמי לכל המעשה

^"י’׳

יהם
נקדל'
"

כן
כעמים,

והצדק,
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ההוא  .שם נאמר אה אשר קלה עם נגהן וסלש שני שלישי המלן מפואר• השן  ,אין התקצפו
במלכם ויבקשו לשלוח יד נאחשויוש ויסננלו אוחו להמיתו ,והמעל הזה נתגלה למרדכי והוא
גלה מזה אזן אקחל והיא אמרה כ ; להמלן נשם מרדכי ,ויבוקש .הדבל וימצא כי אמה נכו; הוא
ויענשו המרצחים אלו נצונש מוח ,ויכחב הדנל נשפי הזנלוניה אשל למלן ,ונזה נשלם ינגמ־
בל הענין הזה ,ואולם נשאלה נא האמה נשלם ונזמי ה־נל מכל ופל ? האס לא נפקד האז המלך
לעשוה עוד מאומה לה שלום הדבר ? כ• הה נעשה איפה נהאיש מרדכי אשל הציל ופדה אה ח"
המלן ממוח  ¥ההוא נשבח כעז לגמרי ולא ׳זכר ולא יפקד איה; פעלו ,לא נא זכרונו
לפני המלן למען ישיב לו גמול,עדי מאה ה׳ היזה הנשנה לנדוד פינה מעיניו והנימה מעפעפיו,
לא זכר אח מרדכי עדי ירד מלאן ונדד בנהו ומנעו בקרקע שש ה פעמים ועמי על גנו ואמי
כפוי עונה כפוי עובה עמוד ועשה עובה למי שעשה אחן עונה ,כנאמר במדרש ,ואן כאשי
נה״של באלה צור ,להניא לפניי אה שפל הזכלוניה ,ו כי כקראי לפניו אה הקידוח בנגה ; והרש,
והגידו לו על דבל שאלהו כ׳ ע־ן לא נעשה עוד שום דני הגמול והכרז עונה למרדכי ,אז הפקחנה
עיניו וצוה להח לו יקר וגדולה ולכבדו נגד זקני עמו עקב פעלו העוב,
הראיחס ידידי הנה כי כן יודחו של הכפוי עובה העכורה והשחורה ,נאשר נאמנה נעצם
וראשונה עם נפשית עכומה ,וכאשר היחה נאמנה עם נפש איזשיריש  .והי נפשו לשאול הגיעה,
אנחנו? הגידו נא היש בקלנכם מד ח הילה עונה
אם לא גם נענץ הזה עבדי א תשו דוש
מיל המטיבים אחפם אשל לפעמים אשרכם ׳שדו■ גם ה נינו ? היש כנה לב ל־עה ועי נים לראוה
ולהכיל אה כל העיב והחקר הנעשה לכס מזולהכס ? או אס לא נהפון היא ,אשל חשלמו רעה
'השם אהבה ? או אולי לא כן הוא ? אש כן איפה איה הכלח עונה שלכם נגד מלמדכס ומידיכם
ולאשי דהיכם ? אנשים ,אשל קדשו כל עהוהיהסוימי ח״הס להגוח נהולחינו הקדושה ,אנשיש,
*אשד בעד אשרכם שלומכם וי-״בהכם •עמולו ויפעלו ,אנשים ,אשל נעדןס ובעד בנינה בחודש הי
ז •למדו ,אשל בעיכס ובעד בניכם יהגו בה ־יום ׳לילה ,אשל בעיים אל אל ידרשו וישימו,בעדכם
׳שאו ויקננו ? ואם אמנם לא נאוה לאיש היהודי לעשוה העיב והחשד נעבור השלום נמול
והכרה עונה כמאמרם ז׳ ל אל הה׳ כענדיש וכוי ,אמנם לא מפני כן הזהרה מלוח הירח עינה
למי שנהמייב בה ,ומה גש להקל אשמח הכפוי עונה והשלום רעה החח עונה  .הן אן בל חודה
וה״אנה ומשטמה יקצרו ראשי דחכם ומורי עדתכם למכביר ,גס דבלים אשל לא כן נהפאו עליהם,
ני המרו אח לוחש זיאנלוס נפל פה ועליהם נחנו בקולם ,פה לעשוה כפל העולה על רוח אנוש
ולמלאור .לצון איש ואכה  ,לישן דין וחשבון ,פעס לזה ופעם לאחל ממפעלם וממעללם ,משנתם
וקימתם ,מדנורם ומלחפוחס ,מחנומחס והקיצוסס ,מכל דבל ודבר אן .גם ממקום « גירשם וגיח
יירשם ,כנאמר והביעו אחד משי .עד בואו האהלה .רן נניח זאה בעז.
לשאלה אמרח נפן ,עד כמה הגיע עליכם הכל־ טינה נגד פני הי המפן חקד ומינה להעיב,
אפר אן לו לבדו ׳חני יאחה השבח וההודאה על היל ? אשי אן לו דומיה ההלה מכל החי אפר
נשמה נאפו ,כמאמרם ז״ל ע׳ פ כל -הנשמה ההלל יה על כל נשימה ונשימה חהלל אוהו ,עד כמה
היקר בעיניכם הודאה הזאת ? וראה נא והנע מה גידל העלון לו ואיזה חידה והלל מידן מבקש?
הלא לק ליראי .אוחו ללכה בדרכיו ולשמור מצזהיו ככחונ נדבי קדשו ,מה ה ' אלחין שואל מעמן
כי אס ליראה וגוי ,עדנים אשי לק לן לנדן ישכנו וינמילין אן עינ וחשד ואשר זמני ונצחי ,הלא
אן זה דנל הפיר והההלה אשל ה ' אלהין שואל « עמן ,הגד נא עד כמה עלינה ההלה הזאה כעת
נפי עדה בני ישראל ? האס זפול הזכור המצוי .הזאה נכל עה ופעה ,האם הקדם "אח פני הי
אנהיענדיאמשולושאנן ,השבח
נשיר וקול חודה הזה כל היוםתמיד ? לא ! אומר ואענה,
וההלל לא ישמע על פיכם בלתי אס נפה ס קפל הזניוגוה לפנינה ,השפל ,אשל נו נרשם נכחב
אמח מעשה כל איש ופקודתו ,השפל ,אפר מנין שורותיו יזכירו כל נאי עולם לחיים ולמות  ,הקפל,
אשל מאליו יקרא ומותש יד כל אדם ני  ,לק נעה יפתח הקפל הזה יזכור איש הישראלי כיום
להניא קרנן הודה ושיר תהלה לאלהיו ,כמאמר המדרש ,קפלי מ״ם וקפלי מתים פתוחים וישראל
אומרים שילה  ,לא יבא חק ; פרק נ  :נ איש הישראלי כיוס להודות לשש ה ' ולזמר לכבוד קדשי
בלחי אס מן השמים ילד מלאן המשחית להוליד ולהפיל אלה מפה לאלן או להוביל ולקרוא אלה
< : «:לקברות אל כנלח אלן.
לא ,ידידי ,צא נעח יאמר מישראל נ׳ מכיל עוני .הוא נגד ה ' ,יען לולי כן נ׳ עסה גם רוח
אמרת העונה יוחל בעדני האמונות והדעות היחה נעם הזה ,נ׳ עתה על אופן אחל היותר טוב
הי ' נשמר בקדושת יום השנת ,כי עתה לא יבאו לנים המתפרצים נעם ויחללוהו ויעשוהו ליום
המלאכה ,ני עתה לא יבאו קציני העם המבורכים בהון ורכוש ,אשל עליהם מק החיוב להכיר עוניז
ביותר נטל ,לא יבאו נמעט כ׳ אם אלו לבזותוולחללו ,לולי הי׳ עם ישראל מכיר עוני .לאלהיו —
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לחי• םע מגל עמי הלק
י ,’1מייל עובה ,כי עמת ממלייב בילתל להגיר עלבת הלל זלהלזזת זלהלל לשה קזשז —לדל*
לא
הי ,נקל בעיניו לבלתי שיווע אל קול דבלי ה׳ בתל שיני אליו ; וזכרת
כי ענד היית נאק מצריה
ויוציאך הי אלתי* משס ניד חזקת ובזרוע נעויה על כ! לוך ה ' אלהין
לענות אש יום השנת ,לולי
הי׳
ישראל
מניר
עונת
אלהיו
,
כי
יעשה
•
תן
עיניו
ולנו
להגדיל ולהאדיר
כגילי קדושה תודתו ,להוקיר
עלגה מפז ואופיר ועגולה אבני מק ,כי עתה ישתדל בכל עוז כ׳
ירחיבו ויפוצו מעינות מכמתה,
דוחו להקים בתי שפר ולמוד ני ישתלו ענפי אמריה העתודות בכיס ה׳ צבאות ,כי עתה תשאתו
ובתי מדרשיה ללמוד וללמד נמו תורת הי תמימה שבנתב ושבעיפ,
יאפק גס לב האבות ישיב
לבנים לגדלה ול־ננה על אינן הזה למעי יהיו ננעיעיס מגודליה ליריאי
י• ' וחושני שמו ,לילי
הגיל
ישראל
עונת
נגד
אבותיו
וזקניו
משנות
דול
ודור
,
כי עתה מהנמנע
לחי לקלן ולבזות
את
עיקרי
הדת
אשל
עליהם
מקלו
נפשהיוחייהס ,ואשל עליהם הלנו נשמחה
בעוג לבב למצר מות.
אכן נענץ הזה עצמו
נבלש געת מעאת יהודה ,את גל הקולות אפר ענדו לפניו נס ידע ולא
הכיל ,ואס כל החמודות העתידות לבא
באחרית
הימים
לא
שם
על
זכרונו
,
כמאמר
הנביא
בתוכחתו
‘-ל עו; הזה  ,ילע שור קונה,
וחמול אב,ש בעליו ישראל לא ירע עמי לא התבונן ,וכאשר באלו מזיל
במדרש על כולן  ,ישראל לא
ידע לשעבר עמי לא תתבונן לעתיד,נ׳ הכת מדתו של כפוי העונה אשל
בפפל״ס תאשם נפשו ,א׳ ,שחת
לו הרגשת מושר השכל הפנימי הנעועה נקרב איש ולב עמוק  ,יען
נחש במצח נחושה אז תעוב
אשר קבל מזולתו ,וזה כרי חטאתו על העבר ,ני ,שוגר נשאנו נפש
ובזדון לב בער* החנינה
והחמלה
ונועל
דלת
אחריו
בפני
עיפי
העיב
והחשד ,על ב; תאשם נפשו
על העתיד.
יין ,א כ ח י ע נ ד י א
ס פ ו י ו ש א כ ן כן נמדת כפוי עונה ,כן נמדת ההתיפוה ופן במדת
הגאה והגאון  ,ואולם אס
המק
בנו
להודות
ולהלל
לשם
ה׳
כעל
כל
אשר
גמלנו כרחמיו וכרוב
«אדיו ,אם רלונינו למלא
הפעם
אחל
דברי
קדשו
ועם
נברא
יהלל יה ,עלינו להשיר מעלינו אשמות
ייללו למען נהיה כולנו יחד
עבדי הי ולא עבדי אמשילוש ,גס לא עבדי פרעה ,הללו עבדי ה' ולא
עבדי פרעה.
ואולי מחלה
שלש מדות הפחותות והצשמתות הזהירונו אז ל נאמלש (פשיזיה קי״ג עי
■ ני) שחין
הדעת הובלתן,
ואלו
תן
,
דל
גאת
,
זק
;
מנאך
.
,
ועשיר
מכחש
,
ורצונם לומר כפי ענינינו א׳ הן עס
גני ישראל זת החילו לעשות
הכלים ,ולהטות דרך ענויס ,לו לעס קדוש ,לבלתי לכת בגדולות ובנפלאות כיא להיות נחבא אל
וכנאמר אליי מפי ה׳ על יד נביאו ,ואל זה אניע אל עני ונכה רוח,
יאיפה א'יכ תועבת ה׳ אם הדל
הזה גבה לב ויום פינים הוא ,נ ' והנה העם הזה זקן נאק גזעו
ומראש מקדמי קדמתה נבחר
לה
'
להיות
ול
עם
שגולה
להשיק
אור
האמת ואמונת אש דת בקרב
עמים כנאמר מפי נביאנו,
והלכו גויס לאורך ,ואם תזקן תזה משפיל ומבזה את עצמו כל כן
׳■פגיה אחרי נמוש׳ ומנהגי
דתית אחרוה ,נעשות כמעשה עמים אחרים ולהדמות אליהם ככל אות
יפשי  ,תועבת ה ' לכ
עושה
אלת
,
גי
,
מי
כעם
ישראל
גוי
בארן
קבל
מאת
האל
•
תני
עונות רנות ל_ד׳
פלייי יזשפר כמוהו,
ולכן
עליו
נעל
מק
החיוב
על
אמת
שנעה
להודרז
לשש היי ולהכיר המון "שדיו
'יחמיו מכל
העמיס
אפר
על
פני
האדמה
,
וגל
:
כ
;
אס
חדל
•
חד
;
מלהכיר את כל המון הטוב
"! ' '-לשר להביכה נמל נתברך,
ובאש ? תליה זהלל יכחש לאל ממעל  •:ידדז הנל זיאמל אל ־.זא,
ז כג אלה שגא ה׳ ויקוץ נש ,ואין הדעת שובלה;.'  :יעומת שלש מדות
הרעלת הגלל ,עני שלש מדלת עונות אשר הצגנו בפתח דרושנז ,נהם
ינהג תאדם חיי האושר
והנצחי
,
א
'
,
ענוות
;
ושפל
ברך
עקב
אשר
ארסות צדיקים ישמור ודרך עכויס
יעי• לבצת׳ יום לבנו ולבלתי
שאוה נפשו לאחוז נקנשיני הגאה וההתנשאות ,נ' ,שיין ועייל שיין
ינפיק לגדיש באורייתא תדירא,
עקב ילך בתלם לבבו כל הימים את דרך חייו על פני תאק ,ולא
*,יי 'יי '! ושמאל מכל התורה
והמצות
אשר
צ
ותו
ה
'
,
ולא
ישור
לשאול
לקול
מלחשים ומדמים ,ולא
׳פגה לכל אשי יהי ' שמה
הרוח
ללכת
תחת
אחד
השיחים
,
ג
'
,
ולא
מחזיק עינוהא לנפשי' ,עקב בי
אם יינה כבוד עשרו אצ נשאל
לנו ולא רמו עיניו לאמי כמי ועוצם ידי עפה ׳ל אח החיל הזה,
ק יכיר ויודה אשר אן מתתאלהים וחשד׳ אל עשו את כל אלה ,ויודה לה׳ חשדו בלב תמים ,על
* " פי גמלהו כל הימים • .
ואל
ה׳
כי
חפינה
ותיבנה
תכונות
אלו
נקמנו
,
וכי
חשבונה תמיד
ייייס נגנוצינו ,לעוב לנו מעשה ועד עולם ,אמן ז
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העשיר
במיות־ו<
משל<
vד ־
r
Inda %Gordo».

Von

^־ףישזעשיר חלה נאנש ויתעלף
Tכל
הרופאים Vפה !
אחד
אמרו :
חלת!
T
* :
T V
J T
 :־1T
ובבר החלו בניר
שום_עין _על קניניו
וכבר האלמנה! בזלבבה
על אד 1ת איש אחר העבה
ובני החברה אפפו על מעמדם
 חמה' רוכלינויקנפש ארם -ובברערןי הרב מלים ודברים
לספדלטת׳ לעקור נם "לטחוןהרים■
וישם ציר אל דלתות אמרתו
את הכתוב  :לרב_תרבה' נחלתו;
וכבר העמיק הרהיב כיסו■י חיק בגדו
לשום בו כפר שלטת מספדו:
מאה שקלי זהב !  -וקברי נטר בלבבו
כי בזהב הזה במאת השקל
יעבור עד מעבר לנהר הדקל
לעשות ^ קנז־תוקמן לערוב מערבו:
לביא שש ממצרים' לנלוטי תכלת
קדה מערב׳ משבא סמים ושחיתי
מיריחו' הדפים עם כפות וצזר\
ופרי עצי הדר מארצותנמרי
ובשובו יספר לסבלים ופתאים
מקרים נוראים ומעשים’ נפלאים
מבני הרכבים נושאי השלטים
מו־חבעס״הטלך אסור ברהטים
מנהר סמבטיון ועשרת השבטים
מעבר לנהר נוזן ?! צאו דחי "

״ *-
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ובעוד רוח הרב בהלום מרחפת
עלי ארצות ר)ךם ובני עם ויפת
עב רוח המת אל '.קרבו .ויחי ! -
דיו♦ ! תיןות רבים אברח ' פעם אחת
י_ען ני אחד נמלט מבאר עחת!
אז ראה' כל איע פי אבד חלומו
וי ^בו כלם איש איע למקומו.
הרב ?גזב חלום סחרו כנעתו
ויישב 1אל תורתו ולקנאתו
ובני הדוברה עבו בית היין.
ויבלכתס אמרו  :הוי עעיר יע & ׳
ןיח ירע עינף
נם למותי לא .יתנף
בעבור לא  .יעבעו אחרים הונף■י
החלה לא ענם ני עוד דזילע הנהו
לע י בן אהיה לו לפה ובמקומו אען:
אחי ! העל בן ימות נבר '. ,יען
בי תבנו ביו/נם מאבני קברהו ?
אמנם ; דעתי בי ימר' ללבב בל נבר
עתיתבנויד תקותו ויכזב וב* העבר
אף מי ' האשם' אם זאת התוחלת'
נוסדה מראש על עמודי אולת •׳!
אל תרבו חזיונות י אל תבהלו ברוח
לראות בליתקוה באשריבטוה
אז אל תחלה' לבכם תקוה אובדת
אז לא תקראו לתוחלת  :בוגדת.

רופאים ורפאים(
)Sonneto
״מדוע זה ננרע מבל נבר ?״
 -דברו הרופאים לאלהתאוננו -

5)6

"הטה פסליהםלדודים  .יתנו
"נחנו רק ניגע למות ועבר:
,׳להם יע עם עולם אחרית ועבר
"ואנחנו בהעןי נתכם ' ועמנו ”
"ליו גם בנפיל׳ם נפליאה מעעינו
"היספר מהם באבדון }קברי?"
צדקו דבריכם !  -האלהים ענטו -
ואני לא אעעוק בלי עלום ועבר
ועמל כל יאלם אגמול ואעלמה :
על בן 1לעעות גם לכם עם וזכר
"הרפ א ים" יקראו למתים בלמו׳
לדעת בי פעלי הרופאים ר,נמו!

הספד
De Profundis *‘ de Reranger , par״ partie d’apres le
Her . Berger,
maitre de langues moderne.
!

מתה עלי אעת חיקי הדפה בנעים
אנא׳ בגן עדן נעמתה תנוח.
בי יאער תחוגי חמותי? הכמת הרעים . . .
מגיא דתופת עוד תעוב הרוח - .
מדרגדלה אהבתה׳ אהה בי אבדתיה;
הון לא ימולה אהבת אשה; י
מה־נעמה גורלי אחרי לקחתיה . . .
;מים ארבעה או המעה - .
אף בי לפעמים ריב ומצה העירהי
לא תמידי חפצה במדנים;
בי גם במוקד האהבה לבד .הבעירה . . .
עכנייבנים
דברי
אם
. .
.
י  :י
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ואם גם לאהבת האנסים חמדה.
ואע מתלקחת לבביה;
בכל זיאת מעולם" לא בנדה . . .
באחרון ממאהביה - .
נדיבת לב׳ לכל רעב לחמי פרסה
מבלתי בקע מאומה
לכלי הלך ה*יו |עה ממתח . . .
ו  |:ךן בעלה הךימה• ־
נפע הדרי והודי׳ תקותי נולה:
החיה' אחיה אחלי מותח?ז
'לא בייאחריה' אדה חיים עאולה . . .
למען אראה בקבורתה - .
Exegese von M. E. Stern.
הלא אהלן אחיך הלו • וגוי( ,שמות ד׳ •"ד) אץ אמד « 1המבארים vvלבו לפשר
מלה הלו• החמוה למא 7ובי הלא גס משה לוי כאחיו ? ונלאה ג• מלה הלו׳ באן ל ה ואל
והפלגה  ,נ׳ נבל נמהל עלזה במהילה הקבלה מלז׳ל ני שבע לוי לא נשתעבדו כידוע  ,ב•
יל ' אבק היו מופלגים ומצוינים במעלות ובמדות רמוה  ,ונדמצינו בעגל נקלוא משה
אדונינו  :מי לד׳ אל• ,מיד ויתאאפו אליו בל בני לוי  ,ובמאמר_ משה  :האומר לאביו לא
לאיתיו  ,ובלי אפק היו נודעים לגבולי בח רוחני וגופני  ,ורנה נפצול משה פת לבלתי שלח
רי״י לפרעה  ,אן יכ מדוב ענוה ולנאות לוח עשהו בידוע והאיש משה עניי מאד  ,גבל זאת
מחרות אן די גו נלאה  ,בי לא היתה הענוה פה על אפנה ,ב׳ עת להתרומם ועת להשתוחח,
וגם הגאות בלאה ד׳ למעניתה וגס לום הלבב לתכליתו כדמצינו באאא ויגבה לבו בדרכי
י' (דיהב׳"זוי) ובאשר הלאו בזאת בני ל,׳ נשלפס חלבם גס איש מיל אחיו לשחתלחמם,
י גל• אפק מדת הלחמים נאוה ומעעלת למאוד וביתר שאת מול שאל בשל  ,ובכל זאת
«עם לעשות לד׳ השלו חולת חובת הלבבות וברוח מזק מצור עשו מה שעשו  ,כי זה אורח
גבה לב וגדל נפש להאיר בל פנים הגשמית לבלתי השגיח עליה  .וזאת היתת נ׳ב תפארת
י ’5לוי עלי דרכם .והנה משה בהראותו פה ענוה • חילה ושלא במקומה ,נלאית כמעט דומה
לייייך לבב  ,הלאה בזאת כי לא החימש לבני לוי הנודעים לגבה׳ נפש וגדול• הלוח  ,וז׳א:
ה לא אחיך הלו׳  ,ל״ל הוא • תן עדותו על התיסשו לבני לוי ותולדתים מגבול• כס באלה,
יידעתי כי דבל ׳דבל הוא אש בל אשל אלוה .
ומדי לבלי באהרן אחינו המו מעי לאמרות סן אשל שמעשי מפי ידידי וחביב לני
יעללינעק ני• וזנול
לניד החנם הסוקלהשלם הדרשן המפואר לחהלה מויה אהל ;
"זכרנו עוד .נפי נשקו בל פן יאנן נתהליס העיר עלי נקעו מלח בל בארמית ולא אמר
 I5אשר מבני עבל הנהו  ,אשל לזלא הנהו בעיני בל דורשי זמירות ישראל ? אכן בפנותו
ד יך נדמים לאלסוש הפשע אמל  ,בי הוא לתפארת המליצה עבור מלש פן הנאה אחריה
בן  0ן עיב נקע
סנדמית בהנדסה עם מלס בן  ,ועל ינ לא לצחות תחשב נאמרו  :נשקו
שם נר  .ודפס״ח  .והכה העלני על מליצת  :נא נימים ,הנאה להורות הזקנה ולא ידע אנוש
שחרה  ,ואמר  :נ• נל עוד היות האדם מלא עלומים אשל כל שעלי החיים על פני כלם

—
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לפניו פסוחיס אז
לא ׳ « ,ה אס עס « גילי יק כפי פנים סמימזה כפי דיך הטבע  ,אכן אמרי
אשי כנר שיבה
זרקה
בו
והצבא
אשי
לאנוש
עלי
אלן
כבי
מלן
הלך
לו
,
אז יסל למנוס אס
קצב העס הנשאל
עוד לו יק לימים ,וכאיש אשי לא הנסלו לו קי יימי שוא ולילוס עמל
וזה !
בא בימיםEr kam dahin, wo man die Tage zählt. .
ועל הנא
אמרח ענד אביהם אנכי  ,ולנלסי אמרו :אנכי ענד אבכהם כמשפט הלשון.
העיר  :כי לצה
לה ויוה נזה על גודל סמימוס אמונה אליעזר מדמשק מול אדוניו נאמרו,
כי איננו
כשאל
העבדים
אשל
ימינם
•
מין
שקל
ומשמשים
אס
לבם לק למען קבל פלס
להמיוה נפשם  ,עבדים
עצמיכאלה שמים אס עצמם לעיקל ואס אדונם לספל ' ,אן  :ענד
אביהם יצונו כל
וכל היוהי וכל סעודה’ היאלהיוס ענד אנלהם בכל נפשי ומאוד׳,
והוא ה עי קל ,
ואמי׳
כן
:
אנכי,
הדאגה
בעדי
היא
נאה
אסרו
ודפמ״ם
ישפסים
יושק.

קול נהי ובכי על מות אשתי הנעימה אהבתיה מנוער אהבת נעורים אשת
היל הצנועה מרת חיילה
לעוובעער ,עלתה למרומי אל להתלונן
בצל שדי ביום הכפורים מנשים באדיל
תברך לפ״ק.

Läwbeer.

Van Nathan

הלכת לדרך מרחוק אשתי היקרה
הלכת לבדך ואותי* הנחת ברוח נשברה,
הלכת בדמי ימיך לאל על מארץ נשיה,
ואנכי נשארתי בדד לשאת תאניה ואניה.
הלכת למסעך מםע בל בני תמותה —
המסעות הגדולות כלית — ואני אנה אנוסה?
להליכות עולם שוכן מעל לך קרא:
קומי לכי למסע צלמות אל ארץ גוירה;
לקול דב־־ו שמעת ,לפקודתו הקשבת,
את דבר פיהו מלאת ולעם־ הנך שבת —
ואני מה לי פה עלי ארץ ותבל
אם ימי משושי נהפכו לבכי ואבל ?
אם מרה ולענה מי רוש מנת כוסי
ביום אקראך בשם ואינך ,חמדת משושיI
לזאת קול כתנים על מותך אי־ימה
אריד בשיחי ואהימה מימים ימימה.
את נצבת לימיני כל ימי חייך
עתה נצב הגל הוד .והמצבה לראשך,
שם בעמק הבכא  ,זה מקום מגורותיך,
במקום חשך ולא אוד ינוחו עצמותיך;

!

ואנכי עומד על שפת העין  ,עץ הכני.
על כבודי יכ הושלך מדהי אל דחי —
אימו עתה קרני פניך הבריקו כשחר?
איפה הודך ותפארתך למו אין שחר ?
היית כלול בהדרך כשושנה פורחת
יפיפית מבני אדם השבעתיני נחת,
עתה כי מארץ החיים הובלת לשחת —
הודך נם יפעתך יחד על עפר נחת.
ואיך אנחם  ,לעת חיש מהר בשלי הסער.
להחריב נאות ביתי לבמות יע־ ?
לואת קול כתנים על מותך ארימה
אדיד בשיחי ואהימח מימים ימימה.
מה אעידך ומה אדמה לך חמדתי ?
אין ערוך אליך  ,מוכים דודך סגולתי!
לבבתיני בהוד עדיך עדי שבתה מדהבה,
עשית לי מטעמים כאשי ,נפשי אהבה,
מביתי הנאמן פנית כל חדק,
מעונת׳ שמרת כל עת באמת וצדק,
כל חיך טועם מצא צוף נועם בנואמך,
בדברך נופת הן ,הן הוצק בטוב טעמך.
בתום לבב רק לצדק שמת פעמיך,
זה דרכך בקודש עד יום מוחך מנעוריך,
ועתה הה  ,עובת את ביתי נטשת נחלתי,
מי ירפא את שברי ומי ימחץ מכתי!
מעי מעי חמרמרו כלו עיני בדמעות
על אבקיאשה מאושרת בפרוע פרעות
לזאת קול כתנים על מותך ארימה,
אריד בשיחי ואהימה מימים ימימה.
את אצלת לי ברכה  ,אך את גבירתי,
אותך ראיתי בבנות  ,אשד ,כמוך לא מצאתי
את הנוה והמעונגה בבנות הארץ
ובפחו חלפו שנותיך  ,בא יום הקרץ!
אהה  ,שוטף מות הוריד עדיך והדרך,
נא בארמנותיך לפגוע בך ויהי ערך ;
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לקח עצם מעצמי יביע־ מבשרי,
יעודד אהלי כנה ; ־י והאפיל הדדי —
אך אס גם כאני גדול כאש אוכלה
כזאת אנחם ולא אמד־ נבכי סלה:
הלכת לדרכך על פי ה׳ ומעב־ לקברים
יקיצו וירננו לקדאת בואך שוכני עפדים —
אשרך ! במישור הכינות צידה לדרך,
ושכר טוב לעמלך ולפעולתך אין  .עדך,
עדי יבולע מות יזרח בצלצח צדקתך
ובאזד החיים יאוד זוהר ג׳טמתך ! —

ואלה החרוזים■חרותים על מצבת קגררתחג

 :יי׳ '־ p

חולי ונוחי  ,בת עמי  ,בבכי מד וזעקה!
יונתך בחמי סלע — עמה תמה הצדקה,
יפת חן  ,רבת חיל שטף מות בזעם,
לבלע אותה לא חמל על טובת טעם,
ךוי אהי ,הוי אחות עמדו על עין הבכות.
לקבר הובלה הנאד־ת בתשבחות,
עשתה כחפין כפים כבית אביה כנעוריה,
ותורת חסד על לשונה בל ימי חייה,
ועל מלאת ימי טהרה יעיד יום מותה,
בשובה ביום כפורים לצל אל  ,מנת כוסה,
עליה קוננו בחמורים כעני כהלך,
על כי פתאום נקראת לבוא אל המלך;
לב בבודה אשר השאירה בשובה לדמים,
זכרה לבינה פ.ה בקין קימת לעולמים!
נתן לעוובעעד.
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רצפה N2

איה ,

Beitragr von Simon
( ב״ב ג׳ ב׳ וכ״יז י׳

עמילן2״« v׳׳ . 0

עם על שן הסלע תלול וגבוה
בין הרי ןהודח׳ תמו ; ה אחת תנוע.
תטונת אעד .זר^יה כפופה בשיבתה■
אסר למרחק תיישמיעצעקות יללתה- .
שערה ליןזז' ׳
תארח ורק
חשד
משחור
;  —, - j -ד
ז ! 7ז
I - t
» ;
בעת תגים יבנ;ית_ יענה יבקשו משכבן
עוד תפרש בפיה שם ’ מבלי מרגוע.
וגם בחצות הליל תמיד י.שם ׳ תגיע» - .
ד •
 :״- 1
סביבה ישאגו כפןרים נמרים ולביאותי
וגס ייחרקי מלתעותם לקלוע הנדות
אשר טור,עי ם שימהעל הצור לעיניה
זאת רצפה בת איהוהגדות' קניה - .
 ..סורו עורבים ונשרים הרפו נא הרף
משם אל’ תכיני לבניכם הטרף!
נא המולו ונם חוסו _על  .אם המ :ללת
אשר נדות בניה עוד תשמור בתוחלת".
עודנה בתוחלתח כי אלה ההרוגים
משינתם יקיצו לחיי תענוגים!
בני מלך הטה שם גדלו ניארטונים
ואין־ {יפלו בחללים מידי הגבעונים! -
* " 1הצור תמים פעלו אין עול במעשהי
ואיך רשע כזה ’ עתה .יביט בעייגיהו ׳>׳
פקודיו בישרים כל מעשיו נאמנים
הבנים־׳‘"
חטא ! -אביהם' \ tימתו
ולמה ׳יעל
־־־ ־
«r t:
*3' Iמ 1ה ע’ -י ע '<צ והעלו על הצול משוס הצוי חמים כעלי.

,כ׳־
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"אישי שאול מת׳ עם נדקר במלחמה
ועוד לא ינוחו עצמותיו* באדמה”
הה עתה נם בניו’ לעין שמש הוקיעו
ועוד גףותיהם ' לעפ־ לא הגיעו !״ -
"אין מכאוב כמכאובי לו תחתם נדקרת׳
למה רק אנויבי ' מבית שאיל נשאךתי,־׳
למה שבתיזז_ק? תי להביט זה העמל
צר הט ה נקם למה רק עלי המל ?" --
;הי ערב׳ ; הי יצקי׳ תתחדש הלבנה׳
ועל לסלע שם תשב’ בחצי השנה׳
משם קול תאניתה תשמיע לעמקים
לא תירא השרב׳ לא רעמים וברקים - .
הקוצרים בעמקים אלטותם ברנה
אזניהם תצלנה מזמירות הקינהi
לחגור תלביש שקים׳ על לבה מתופפת
פיח תתןיעלעינה לא פוך בנואפת ’.
"שר הצבא אבנר אם פיך פי בשת
למה נתלו שני בני ארמני*) מפיבישת
למה בחלק ' שפתך אותי הה ' הטת?
משבב׳ מלבך עלית טהר נזרו השבת".
"אדני הצדיק׳ משפטו אשא בחיקי
הה צרוריטעל שכמי שאור פשעי ובצקי ! -
בבת עינה תדום ' רק תבה על לבבה
 Xועוד עפרה • *תשתוחח ד rשם
בשפל מצבה.
v r
־־  tז

;תכו מטרות החרף ארצה בסערה׳
 rילפתי ״ 1כפור
תהיינה
דמעותיה
בק־ה׳
*7 v 1
* :
r v
דxi*) שש י .י 6שץ אלמו  ‘: ■:ג ני א מי.
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לאבני ר! רח ; רןפאו גם עורקי שפתיה■י
לאתבה״על לבה לא תפרע} כפיה• -
יהי ערב יהי בבקר׳ תתחדש הלבנה׳
וגם ’ לעינה שינת מות נתנה למנה׳
לקץ ' שבעה חדשים’ התיפחה נשמתה
לעמתח.
המוקיעים
עצמות בניה
אצל
 \ 1״ז r
וי • *
ז ;■ - t
~ :
״ .׳
הקוצי □,בעמק בימי ר,ציר החטים
בחרדת דומיה’ לשן הסלע מביטים;
לא ישמעו עודצעקה  -השטש זורחת
אחת
גויה
עור
המוקעים • :יראי
« ״•ואצל
 J׳T
^
 * •! 7 V;עופו הערבים׳ יתקבצו הגשרים׳
אןיי אין נודד כנף לשמנת הפגרים;
אהבת האם תגונן גם בעת סגרו עיניה
בניה - .
יעיר ״ •יקנו  6׳על :גויות '
בנשר
יT v 1
*T
V V 5
וכשמוע ך,מלןדךודא־ןז .נאהדו בחבורה
האם עם בניה בכבוד עשה להם סבורה:
'  #ם d ;qÄ־ ,בת א ;ה’ י ? 4ד.,
מנוחה•י
בניכי׳ גם את תמצאי
"עם ־* ^ :עצמות
t
,
- tן •

שיר הקרביים על קבורת עיבד אדמה׳
“Chor aus Shakespeares ,,Cymbelme .
)(Nach Herder II , 27 .

^?ב במנוחה
לא ,יע  :וןזr
שוטריהם;
kih1£ד *השרים ־עם
ז " ...

7י* כלאבך

!בו גוןז
לעבוד חגם בארמנותיהם,
נל י-ייקילי• בעבדים ןאדונים
בהמונים.
ירדו אחריה
"
  I v -J״r
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מעת מצח
ענן? נצה
קדר בחרה׳ בקיץ ערב :
עכבה דומם ־ ־ ״
^;מל י^ם
עת המנוחה עתה לולב -־־
ליייקילי■־

באוילים בנבונים

הטתלעים
לף : »Vקרב מעק עאונים - .
י,
« יי״לי־ דק .על קבר הגאיונים
חיל הןפאים .יחד חונים - .
במנוחה!
* ־־
עכב ־ t T
ל** לקחיד

הלא
לקבר פניהם פונים  .עם
בנין? עוד  .מלחמי׳ ;
י* י־ י
ייv
מלבים וערים
למגב במנוחה!
רודים בערים
אל  :עיקוף
כלם יהד  :רדו עמה - .
עודי הדאגות בעד לביע ולדם ; ' ז
ניי״יילי  :בתופעי ארצות
סופהוךעם-
באביונים
נפץ וזעם
בכבד יהד ימצאו מלונים-,
עוד לא :
פלו
לף
.
לעכב<־־
ל י»קיל" :כל רודפף הזדונים:מצאו בקבר עלמונים  .־־
עזכב במניחה!
לא :קיצוף
«
חיל* הרפאים׳לי°X
-ל יי־־ק־לי :

' °'E
עד

ר/עמוד

איע מכאובות
מעט הטובות
ועמל רב הלקף מעודף י
עם מתחת
תרוה נחת
בכנידף.
•»*־’ ־נ־י־׳ tבעלום 6ה •׳״'
לגוללף

ביום

קץ

הפלאות

בעת יעיר הטעמות מקפץ על הגבעות , - .
von I . H. Löm, Blicrlkhrer.

Exegksr

באור מאמי חדלסנהדרין ל״ט ינ״א.
נמצא אה* בנש ביס שפי ארד ע* ד המלילה והיא חביב אלי  :אדבר גי על שרש•
מחצב אמונה הנוצריס על מה אדניה הענעו  .אולס אס גס נהבחיו לפני פניס אחדים  ,בכל
לאת לא באתי עד חומו ובכל מקיס אכר אמצא ספל ממקבל חלפ אי * ;5המלמד לגי לעת

>— br
מעג '[ ההוא,לא אמנע מלעקיק גו למען
אראה האס ’ עינו דיני איש אחל מדרכי אמלסלותי לי.
יאס גס מעטים הם קפלים כאלה
הנאים לידי עקב ני לא נמצאו נמדינתינו ע״פ פקודה
יטיילו יל" ה אשר לא ילים איש אח
ידו
לנהוג
נגד
אמונס
זולח־נו
וידי
איננה
מקנס לקנוס
’י אפליק ההיצעים  ,רצוני קפלים
אלה
היוצאים
מקהה
מדבש
הדפוק
ניזון
לארלוח וממללוס
פ ?ישל אדונינו ובהם ידובר על
האמונה
הנזפרה
לפי
משפע
העיון וההגיון ; מנל מקום
"■' חיל לימיה הנאים ני אולי
יש
הקוד
.
ויפסחו
פעלי
ארצינו אם ינסן נהם דרור לנל מסקר
יחישיה והסכמה לופשי חצא
מניח
הקהל
נו
ימנע
ממנה
כל
זוהר ואז נראה אור צח כיוס
ייייל וגס קפל הנ״ל אולי
יצא
לאור
עולם
כי
נל
אפונה
לאמר אשל ממנו יראו נערי נ״ז
אמהח אזל והזלמנו הקדושה
נמושנו״ם  .הנה היום הזה אנה ה׳ לידי קפל מלחמוס סונה
יחיש קונשענדינא משנס
ע״ח
לעשוס
לה׳
ונענלי
על
דלחומיו
ואנוא
לדגלי הסכם מהל״ל
’■’  qPקמסי זצ׳יל אל
קיום
מאמרו
הנקרא
קפל
הבריק
וזיל  :וגס אליהו הנניא רמז לנו כי
חילתנו הקדושה
הנמשלק
לאש
נמו
שנחוג
אש
דק למו  ,ח ה יה עומדח לעד ומיס לניס לא
’ י־לי לכנותה אך השאל לעולם
והראיה
כי
אסר
שכתוב
כי
אש
אלהיס
אכלה
אח
הפל ואח
ימציס ואח האבנים למה היה לכסוב
אסלי זה והמים אשל נתעלה להכה ? אך רצה לרמוז
־י אש דתנו הקדושה חנלה המים
נכהו
דת
הענוים
נמי חעאסם עיכ וניאות׳ הדגלים י* כ
י־אלה שממת• נהם כמוצא שלל רב,
כי
לדעתי
יובן ע״י! מאמר נפלא נסנהדלין פרק די וז״ל
" 'ל ההוא צדוקי לל׳ אנא אלהיכם
כהן
הוא
דכתיג
ויקמו
לי
חלומה
כי
קבליה
למשה נמאי
ע י’ל וני חימא נמיא והנתיב מי מדד
נשעלו מיס איל בנורא גיניל דנחיב כי הנה ה׳ נאש
’ 5יא וני׳ יבואר בהקדם הצעה
ה קיושה נעוות מאמריה והשתמש אסת על דנל הרעה הגדולה אפל נעשתה על תולסינו
נהם
נגד
הוראתם
האמיתית ככל העולה על לב איש ;
ייאמת כל איש ישל אשל יראת אלקיסעד
לנו נוגעת יצעק מלה עם הסכם יש״ל ( קפלנסינת
'!קבלה  ,הערה ג׳ ) על מעשי
תעתועים כאלה  ,להשתמש נדנרי הקולה והנביאים שימוש
ילחי מקנים עם המכוון
נהם
כפי
האמת
אתנה
נמלא
כנר בהלנה מקומות נפיק אשל
המינים מכחיש׳ התולה
הניאו
דגליה
נמלסמתס
נגד
הסכמים הקדושים נעזר לדעתם
ה ,פתלה והפכו את
הטוב
לרע
עוו
דרכיהם
מתאותס
להיום
אח תאמת ע״י פי ' לא אמת
יפ ייש החולה
ולוס
שקל
אמרי
פיהם
לקיים דבלי הנביא האלוה  :מהרקיך ומחריביך ממך
’ ”* י■ אך אם נסקול
אסלי
מקול
וקנת
מלאת
לא
טהורה
ההיא
נלאה
כי יקרת תולתינו
ע־ןה ה זאת אשל בה גויס יתהללו
נהולליס  ,לאורה ילכו כעורים סושך ישקדו על דלתותיה
י? ' ליק ויגעו  .לכן נכון עליתם
לאמר
דבלי
המלאך
הדובר בחלום סל המלך הכוזרי ואומר
" י לינתך רצויה אבל מעשיך
אינם
יצויס
.
כן
גס כוונת המינים אשל הניאו לאיה לדעתם
יין המולה היקה נכונה כי בקשו לסמוך
עצמם
במחקר
עיונם
על
דבלים
העונים
כחלש
ולפה
’לולו את משענתו נידו להשען בו
בלכתו נתינתו באלן תלאונות לא דלך ואשר אין בה
י® ליישן צא יפול הנופל ? היו
מעשיהם
בלתי
לצוים
יען
כי
שמשו בחולה היפך מן כווותה
ר'״ייחית והפכו דבריה מאור
אל
חשך
.
אבל
לא אאריך נדברים עוד כ יא נבוא נזה אל באור
' פ אמל שלפנינו ונאמר כי הצדוקי היה
אחד מהמינים מאמיני זולת אשר היה פוקח על שתי
®מיפים כשמעון הנקרא פעטלאק ( לוקי
כ"ד ליד ) לא ידע אנה ’■ פנה ואיך ישכיל לדעת האס
^יימת נאבדה ונהלקה חלילה תורת
משה
מן
האדן
לכן
בנוע
לבנו
עליו
מפניהםפק כנוע עצי
‘’® י מפני הרוס אמל לר״א :
אלתיכס
אשל
הוא
כהן
ור״ל
אשל
׳ספון תכלת האמת למען
,',פללי הדעת בין בני אדם
כמאמר
הנביא
כ׳
שפתי
כהן
ישמרו דעת  ,דרשוהו חכמינו (מ״ק
ע 'א ) אם הלב דומה
למלאך
הי
צבאות
■
נקשו תירה מפיהו ונוי וזה האלהיס לוה לקחס
נ ״ ת,זמה ׳ היא
התרוממות
הנפש
—
כאשל
קבר
למשה
כי
לוה
לתורתו למות כעלות גדים
יזי  ,במאי טבל הקניה  ,רצונו
נמה
יזכה
דרכי
בני
איש
הנאים
לחקור
ולהוציא אמת משקל
יי כזב קלה ? — הנה דעתינו זאת
בנאור ויקמו לי תרומה לא זלה ולא חדשה היא כי כן
י9

ייול שהיא דעת הניר שמות

פיכה ליד

וזילויקחו ל׳ חלומה ההיד ( משלי גי ) כי לקס

לכס תורתי אלתעזובו וכו׳
אמר הקנ״הלישנאל מכרתי לכס תורתי כביכול נמכרת׳
י שנאמל ו־קחו לי תרומה
ע״כ
ויר״לנזה
כי
יקחו
את
השם
יתעלה
להם
לתרומה למען
«״’ תורתו הקדושה ,
לי
כמו
אותי
כפי
'
המ״ב
שם
וכן
אמרו במדרש תנמומא  :איל
^וי׳י
■ התולה היקה שלי
ולקחתם
אותה קחו או זי עמה הה״ד ויקחו לי תרומת בין זאת.
 5ןן מ® לדעת לנינו
המורה
(
ל״ב
לשלישי
)
תכלית
השם
יחע׳
נלוות
הקמח המשכן והקרננות
" jי י ראשונה היא הכלת אלהותו
ועצמותו הבלתי נעל תכלית  .הנה היס־ך הלדוקילמפוש
יי ? */׳ * דרכו אשר אם נודה
כי
חסת
האס
אשל ילדה לקברים על כי נק לידות וכס
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היה לה עוד ללנס נין הסייס  ,עסה קמה נסה המונה ממנה  ,ללשת מקומה והיא כעץ לענן
שסול על פלגי מיס השלח פאלוסיה עד למרחוק ועליה לא ׳נול ; עוד נשאר ל׳ לנאר פסוק
מלא נישעיה מ׳ ׳״נ שהוא מחנגדלקנלס אמונה המשיח  .וכאשר הראינו לדעה היסהספארס
ההורה והנניאים כל כך גדולה גם אצל המינים אשר לא מישראל המה  ,כי אם מצאו מאמר
מלא סוהר לאמונהס החדשה והנפהלה שעזבו האמונה וסמכו עצמם על הכהונ  .והלא אלישע
אחל ( חגיגה ט״ו ע״נ ) שהיה לב בתורה ואוהב ה־זחקיה ובכל זאה מאן בנחירה ועזב מקירו
כחש נאלהיו על אשל שמע מפי יונק רך מקרא אחד נ הה ליס נו״ן ולרשע אמר אלהיס מהלו
לספר חוקי והיה הילד מגמגם בלש נו וכשמע כאלו אמר ולאלישע אמר אלהיס  .וניכו!
קיסר ( גיעין נ״נ ע״ד ) אסרי שמעו מסי יונק ארזדאת הכתוב ביחזקאל כיה ונסתי את נקמתי
באדום ביד עמי ישראל וגוי עזב עמו ואלהיו " ואזיל ואגייר״ ; על אחת כוי כ ימאן הצדוקי
המסופק לעזוב תורת אבותיו ולהחזיק באמונה חדשה אשר לא שפרו ראשונים ,אם יתנגד לה
מאחל מלא בנביאים כנ״ל ולא • וכל להחליט דבר  .לכן השיבו ר״א כי לא ישנה אל ולא
׳הליך תורת משה שהיא תורתו כל ימי השמים על האדן כי לא איש אל וינסם ואש דת אשל
הופיע מסיני לעמו • שלאל חגיה כיוס נהיר עד אחרית הימים כי לא סכנה ממים רבים
מימי החטאת מעולם ועד העולם .
ועתה עלי להוכיח בעדות צודקת כי השם צדוקי יאות גם על ענד משיחי כפי פרושי
הנזכר  .הנה בשתי מקומות בדברי חז״ל ברכות נ״ד ע״א  .וסנהדרין לדייי ע״א למדנו שהיו
הצדוקים כופרים נתסיח המתים לכן יאמר הסבל מהם ( כוזרי מאמר ג׳ ס״ה ) אך שיקראם
שורש לכופרים  " :אבל הצדוקים אינם כ׳ אס אפיקורסים מכחישים עולם הנא״  .והסכם
מהל״י אלנו ( עיקרים מאמר ד' פרק ל״א ) יאמר על הצדוקים ג״כ שכופרים נהחיח המתים■
ואך ני הרנינו מן האדומים ( אמרי נינה פרק גי ) • .חשוד אותם לכופרים בתורה שנעל פיי
אשר על כן נזכלין יחד לנשרפין בבית הדש; (יאשר לא כן הראה לנו לדעת הסכם גרעגיז
נספרו געש־כטע דעל יודען חלק גי הערת ירד צד'<17׳ וז״ל Es crcjtcbt sich um! :
folgerichtig daraus, daß die Saddncücr gewisse traditionelle
Gesetze
( anerkannt haben n. s. w .מכל מקום לא שמענו ולא ראינו מהם שהיו כופרים בתורי'
שנכתב ושיהיו עובדי אלילים חייו כי אדרבה להיפך נמצא בתשינת ר' בצלאל סי' ג׳ מ!
הצדוקים שנזמן הקודם היו להם כמה מדות טונות  .ואל תשיח לבך לדברי נעלשלשלה
מאמינים; כ'
הקבלה (מאמר אנט־גנוס) כי הצדוקים יוחל רעים ( מןרביתוסיס) ובלתי
עיקל כוונתו על חסרון אמונתם בתולה שנעל פה ותסית המתים כאשר הוא נעצמו חין
בדי דבור • פלט דבליו שאמרו ודל יספרו הנאים ממלחמת סיינדרה שנמצא שם היום יוסי
כאמונה
מפ״ב נחות ובתוכם יש כת אחד שאינו מאמין אלא פשט דבלי התורה
וביסוס ע״כ  .לכן טעה ותטעה החכם נעללערמאן נספרו blachrichtcn ans
צדוק
 dein Altcrthnme 11. f. w. S . 151להעתיק דברי נעלשה״ק " ובלתי מאמינים הנ״ל
עם  Die Zndncäer waren aber weit schlimmer, ja gan; ungläubig ! ! :והה
אדרבה יאמינו נהי ובמשה עניו  .א״כ איך נבאר מאמרים כאלה  :סנהדרין פ״ד ת״י
אדם ננר^ נע״ש ומפני מת שלא יהיו צדוקים אומרים שותך היה לו לתקנ״ה במעשי'
בראשית ! — ע״א פרק לפני אדיהן  :תייר כשנתפס ר״א לצדוקים  ,פרשי׳ צדוקיםתפשיהי
לנופו לע״א ! — ובמאמר שלפנינו יאמר הצדוקי אלוהיכם ולא אלת־ ולפי שהוציא אס עצמי
מן הכלל כעל בעיקר  ,א״כ לאינו הצדוקים מכחישים גאלתי אמת יקדו וישתחוו ללא אל
או שעושים סותך להק ב"ה יחיד ומיוסד ? אמנה ששי תשובות בדבר  ,א) או שהשם צדוקי
משותך לכל כופל אם יכפור בעיקר אחד מעיקרי האמונה והוא תחיה המתים או אס יכפוי
בעיקר לכל העיקרית וסנה לכל הסבות ולזה אולי נגזל השם צדוקי מן מזל צדק Zrus ,׳
ויהיה עיי המאמר שנח קנ״ו ע״א האי מאן דבצדק יהיה גבל צדקן  ,נגזר א״כ מן צדקת עיי
משה שהוא לפי דעת ידידיה האלכסנדרי נספרו חיי משה  ,יוסיפו! בקדמוניות סלק 'י
והראנ״ע שמות נ׳ יו״ד ( וכן געזעניוס בספל המילין שלו) מלשון מצרית תחת כי כוסי■
תורתנו הקדושה יבארו מן המים משיחיהו כאלו היה מקירו עברית  .והשם צעיוס נמלי*
בבל לפי דעת החכם אמסמאלד סל׳ מ בהושע ה' "יא  .ועוד בילדותי שערתי בנפשי לאמי
כי אולי נגזר ממנו השם צאדיאקיס יען אשר המזל יופיטער הוא המושל על כל שאר המזליי•■
ודיל  .יאות א״כ השם צדוקי לכל אופני ההכחשה  ,בי מי שלא יאמין נתחיה גם הוא עו« י;
תחת המזל כי עם כל החריצות לבטל המיל,מול לא יספיקו מעשי האיש בכל עתותיו ושמי
חייו נאק להטיב גורלו ומנת חבלו דעיקר שנר מלוה בהאי עלמא ליכא ( קדושין ל״ג ,ע״נ)
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יאריך גוה הרבינו יב״ע (
עקידה שער כ״א וכ* ו למערתו) ומי שיאמץ בשותפות הוכיחו
ע ’’י רבותינו נפרק מלק
שהוא עע״ז  .האריך גזה הרמנ״ן בצוף נופה לשונו בפרושו על
ההורה פרשה יהרו לפקוק לא
יהיה לך אלהיס אמרים וראה דמנ׳ים קפד המדע פ״א
יעקידה שער צ״נו  .התשובה
השנית והיא הישרה בעיני כי מהמלה לא היה כתוב בפל
:י ייקימות מאלה צדוקי כ״א
מין
או
שם
אמר
כדומה
לזה
,
אגל
באריה
ה
וכובד הגלות אשר
חלדו להם מדפיקי
התלמוד
חרדה
גדולה
כי
יראו
מחמה
רודפיהם ומשנאיהם  ,לכן סלפו
פס אמד בשם אחר להציל אח
נפשם מיד עושקיהס מנס  .ולא זה בלבד עשו אבל השמיעו
יס מאמרים שלמים אשד
הדפיקו מחדש  .וכן למדתי מדברי הגאון מהר״ש נר צמח ( מלחמה
איבה מ״א ע״א ) כי יחקרו
מקפל הכוזרי כאשר נמצא היום בידינו  ,בל הדברים אשל דבר
המכס הנוצרי אל המלך
הכוזרי ותשובתו עליהם — לכן רב עוב יעשה עמנו האיש המכס
יז י אשל ירשום לנו
בכתב
מק
יק
נעע
ברזל
ועופרת
שמות כל הקפלים אשר יחקור נהם
אס מענו או הלבה לפי שנוגע
לאמונת זילתינו וגם יציג לעינינו כל הנשמעות האלה  .לכל
ייפחית לפי הענין נקצור נמרך
כמו שעשה הסכם מהל״ש נלאך ( הולדת לש״י הערה)* )56
אדר כל הקשרים אשר יצאו
משובשים
מתחת
ידי
המדפיסים
והמעתיקים
נועלים בעם  .ואז
5ל’ קפק המצא ימצא ראיה
אל
השענתי
נחלוף
שם
מין
עם
צדוקי כנ״ל  .וצדוקי הצדיק אס
ייידפיקיס נשער לפני
’אמר  :עלינו נאמרו אויביהם הפלילים בי אין נו עולתה אשל תעיר אף מאמיני זולת
מיופי
וגדוע׳ המאמרים בש״ק ולכן נשחיתה ען נלחמו ונכריתם מהמת
השמים  .ובאמת בקשו אויבי
ישראל כמה פעמים לחח קפדי הגמרא למאכולח אם לשרפת
’ילא ה ' שהיה לנו ובחמלתו
על
פלעח
הצאן
להציל
אס
העוב
להם
,
הקים אליהם מושיע
י 5נ ילא נתנם למשיקה .
היוצא
לנו
מזה
שהשם
צדוקי
אינו
מתנגד
לפרושנו במאמר שלפנינו
אשי נרמז נו לפע״ד
נצחין
הורתנו
הקדופה
נקיף
הימים על האמונות אשר צמחו על שרשיה
למעלת לאש כנעעיס
המלקקים מוח העלים אשר יצמחו עליהם מקניב וישתו
®קי’ עצמותיהם לכן תחת זאת
היא לנדה תעמוד באחרית הימים בזית לענן ולא יבול
ז ’א תמוש מעשוח פריה
למכביר
ועליה
לתרופה
ני
הוא
לנדה
עהורה
היא
מכל
סיג
ומכל
®מן דופי ( מו״נ ל״ה —
ל״נו
לשני
)
ובה
ימלא
האדם
אח
דרך החיים העולה בית אל ולעת אשר
' 5יו כל העמיס גדלה
ותפארתה ויאמינו באלה׳ ישראל  ,לב אמד לכלם ורוח נבון יפעם
ל® נ׳ אז חבקה הכרה אלה׳
אמת את האדן כמיס ליס מנקים והמשיח האמת יפדה כל
ליי חמותה מכבלי ההבל ואקילי הכזב
ואז עיד אמרם במדרש קהלת תירה שאדם לומד בעוה״ז
55ל היא לפני הורתו של משיח .
תלמה
אמ
אמת
מארן
וצדק
•
שקף על בני אדם וכלס
®יניס כלס נכוחים למבין וישלים למוצאי דעת .
פת אוהעל׳ יום ה׳ תזריע הרנ״א לם ק

יעקב צבי הלרי.
*■m \ )-
מדי  I׳• ( ’
זכרי WM
שם המכס ׳ \ jy
היקר !m j ’.' t
מהר״ש בלאך tjityi
וקפדו ׳«
ס” ר ,׳•✓ו
לא ׳• ו »»/׳-
אמנע «׳« «■»-
בה *
להעיר י •■*
פה ׳-כ׳ ״»>■
מניח כ״ו צד — 64
הי  , 66.נתן • דידינו המלין המרומם
מנחם נפשינו מקום לדברי נתקין
ישי" עמום ה,
ה׳ יו ,ויצלה הדנריס
הדברים החנחי
החבה׳ לו לפני עשר שנים  .כי המה היו המנחה

,־ ׳׳• יי ענדו הימים והנני
היום מחזיק בתקוני הנז ויש נ׳ גם נהניח יחיה כדעתי מדברי
‘ י ״ ג 'ע בהקדמתו לפי׳
מגלת
אקתל
וז״ל
:
וזה
נועם וישלח קפלים וכולם משנה ספר
יהד שהיא המגלה העעם
פתשגן ע״כ  .יקודו נדברים י״ז י” ח ; יהושע חי ליב  .והלאנ״ע
^ " מני כלשונו ובדרכו .
הנה אס גס אמרו ני אין שני נביאים עולים נקננון אחד ן מכל
 ®’Jj,לאינו הרנה
מליצות
נביאים
יקכימו
יחדו
גם
מפן הרעיון גם מפן הלשון כנודע  .זה
י יאין
כאן המקום להאריך עוד  ,ולעת אחרת אייה ארחיב בדביל׳.
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קינה קמו מיה ניוס נאמני השמועה אל הלקה הל נ המכס הגדול מו״ה יצחק
דוב בער לעבענזאהן נעל
המחנל תעודה נ יש לא ל  ,ניס יהודה,
שלשי לבנון  ,אפס דמים  ,ניס האוצר וכו' יהי ספלו בלוך!
ל.ץ \

,,והיה ני יאמרו אליך על מה אהה נאנח  ,ואמלה אל שמועה כי באה 1נ« ס כל (נ
( יחזקאל ה״א) אללי ל׳ כי ה״סי
לאסמי קן כעוללוס אסכלה בציר אין אשכול לא)ול
( « יכה זי ) מאי אשכול אלי׳ איש שהכל בו ( קונוה מ״א) " .

 r 0 11 ik 0 a. K 0 r h.ז> Von I

זעקי והילילי מאוד ארץ ראסיה׳
השמיעי הגה והי בכל אגפ!ם’!
הרימי קולך ברחובות תאניה ואגיד׳
אף ערבי קנים על כל לוחותים׳
השמיעי קול יגון קול ענות מרה
כאבל אם על בן תענוגיך י
קראי למקוננות׳ תיבחנה
ליום
צרה׳
אף הפכי לאבל כנור משוךךי .ך .י
ואת ק .גזי נזרך מעטירה
ועשי מספד -מר כחמר על הבכור׳
האנחי זעקת שבר צרה קמבכירה
ממך גלה משוש נאסף גיל יואור.
את שכולה ך׳ךית גם ילדת
בן' זה יולד בך׳ כנך בכורך׳
והיום הזה כל חמדתך אברת
הוי כי פנה הודך והדרך.
זעקי מעברים׳ קונני’ על שפים
וקול ברמה היד הרים ! צריח׳
כי מת ׳ כי נקזר מארץ החיים
איש׳ דעת למכביר בארצך הצמיח.
זה עובד אדמתך שבע להם׳
רזרע לחכמה  .וימצא מאה ש? נףם
הוא קדוש היכלה ונזירה מרחם
בעדה הוא • :נלחם
לחם
שערים.
״ד
דv t
 :י*

—
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הוא הקים את " בית י ה רך,ד..
על עמודים' בנולם לכבוד 1ולתפארת׳
ויער איש ן ש 'ך א ל לתורה ו ל ת עוך ה
ויך שרשיו בלבנוןיבגפן אדרת.
הבת .יעקב איה מקים ’ ידיעותיך
בונה אליך בית במו רמים; ז
מגדיל הנך בלב מלבך ושריך
הימגביהך לשקת בסוד חכמיםל
הוי׳ איך תשקוטי’׳ איךיתדומיל
איך דמע לא ףורמון כל פניםל
מי הפך לבן חטאים באדומיל
מי הלבין כשלג חטא כשניםל -
מי הראה לעיני השרים והעמים.
בי לב ישראל במו ^ ה תמים ?
ומי נלחם עד א"י  .פם דמים
הקרע השמלה מיגוללה בדמיםל
הוא ? צדוק  ,הוא איש הרוה.
איש מסתתר בעלית קיר קטנה.
יום בשדה חכמה הלך לשוחז
הביא גם פרחיעם שושנה.
ויחברם לאגודה מ_קלעם מקלעת
ויענדם על ראש ישראל לעטרת!
ועל נזרו תייץ אכןי הן הדעת י
הנה הוא בביתי האוצר למשמרת.
זאת לו אוצר בלז סגולה י
יקר מבל הון ומשך פנינים׳
זאת לו חמדת התבל בלה
בי נהכ 5כו ' לו לשבים ולצנינים.
בערשדוי שכב כשלשים שנד,
וימאס בעיניו בל חמדה שכיה.
עוד אחת היאזלו על בלנה ל
חקור דעת ונצור תושיה.
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וידרוש רבן  .ויכתוב _על לוח
ביי חט כאובותי לא א 1ת 1הפריעו;
ועת מרה נפשו עליו תשוח
תנחומות אל לו אמר הביעו.
הן  .יאהב\\ את בן יוכיח
בשבט אב תוכחת חיים אלהיו יורנו.
מכה ונטענה בפקודי אל’ ישיח
אשרי הנבר מתורתך יה תלמדנו.
ובעוף מכלוב משחת יקרה ברוח¬
בן העמל את נפשו הפיח
עיףיחגע עוד לא עצר בח
הה ;’ לעצור ולכלוא את הרוח.
זכור ץ את כלי ענותו-
ראה עניו ועמלו שופט רמים;
אם את הלבוש בתהום כפיתו
אסוף רוחו בסתר ’ כנפיך עולמים!

מחזה מו -ל
מחזה.
T VI V
T vr V
Reitzes.

von Moses

אשת מדנים התע -תח במנורה.
עד למ’א 1ימעטימצנינים מחירה.
בעלה לא ? בטח ברוחה איננה_זכה׳
בי לשלול אותו לא תמוש עד דכא.
גמלתהו רעות רבות ללא טוב;
בל ימי דדיה תארוב לו קדוב.
דרשה צמר וכל מחמדי ארץ-
ובחפץ ' בפיה לא תעש רק פרץ.
היתה כאני סוחר במרוצתה ' ’
ממרחק’ תשב -אך לא בחגורתה.
ותקם
בלילה
לדרו־זד
חציה-
־lT T
 ־־ T :״J
I
״T V

ותטרוף לביתה רלבער 1ר/יה.
זממה שד בעלה ’ליינק ׳ ! תעשהו ׳
כפה נטעה חרם על צעדתי.
חגרה ' בעוז מסניה לריב נצח׳
ותאמץ זרועותיה להכות ברצח.
טעמה בי טובי היות תמיד סחרחר,
לא תכבה אש ' לילה ריב לחרחר
ידיה שלחה למהלומות נקמתה׳
בפה תרצ״מוןיישבט לחבוט אמתה.
כף תפרוש לקחת הון די והותר במהמה
רגע תפזרהו עדי לא ישאר מאומה.
לא תירא לביתה משלג׳ מצינה יורדת׳
יען אש תמיד בקרבי אהלה יוקדת'  .י
מרבדים עשתה' בבצע מעשקות׳
מההוןא״שר״לקהיה' בפה חלקלקות«
נודע בשערים ' בעלה לאיש ימצה ומדנים י
כי תשקהו מי מריבה יתמיד בעז פינים.
סדין עשתה היום  ,תמכור למחר׳
אן־־ לאי למען הרבות ’ ;זהיר מכר ושכר.
עז והדרי אם רק' היום ’ לבושה ’עלי שבם׳
לא ' תדאג׳ אם נם מחר לה ! חסר הלחם,
פיה פתחה תמיד בקללות נמרצות׳"
בי על ’ 1לשונה תורתי חסד ונאצות.
צופיה הליכות ביתהיליטצא עלילות פשע׳
ולחם לא תאכיל רק באגרוף רשע.
’קמו הבנים׳' על לא לה' יאשרוה׳
בעלים" אינם בחרמה׳ .ויהללוה.
רבות בנות רציאיהב״נה ריבי ומדון׳
ואת עלית על כלנה בזדון.
שקר" החן ! היופי" בם תתהלל ׳
תחלל.
בסרבה
יראת -הצור
אם
•״
:
▼ : 1• :
•ן -

— 72

—

תנו לאש ה כזאת מפרי ידידי.
אף יחסדוה בשערים מעשיה.

האיורח ביתה אלה,ים .
)

־׳

)

ifj,

)(Nach Schiller.

S d) u l b a u in.

(

Von Moses

רןי וענג רדיתי
שכב בחיק הרים
באהבת  .ילדות שגיתי
באחד בני ההרים!

נדודים לרב שבעתי
ומנוחה לא מצאתי
אןי שמעה שמעתי
ואליה ' לא באתי;

ורוח פתתה לבבי
לעזוב מקום מנוחתי׳
למקלי קראתי אבי
אחים לכלי גולתי י

הרים גבהים בשמים
לשטן ’לי נצבוי
נהרים נכבדי מים
לעצור בי חשבו:

התקוה בי ת ^ כת
אזרת מתני היל
ולא עצרתי ללכת
יומם גם ליל"

עלי גבע 1ת והרים
מעלות לי עשיתי
עלי ןאורים ונחרים
"מעברות לי בניתי:

"ארץ זהב לפניך׳
היו אליז דבריה
"שור ,באילירכליף
ביום ת״בא אליה.

בי תגןוה רעןתי
רדתה' לי לעינים;
וילקץ ימים באתי
לנהר רחב ידים;

או־ץ

באין
באין
חפץ

באין נגע
עמל ובעש
שטן ופגע.
לבבף תעש:

אל חיקו׳ שמח נפלתי
אןי הוא אמרתי1
עיעני לאשר שאלתי׳
למקום
אשר
תרתי¬י
¬ד !
 :״
• X- V

?לב ימים אדירים
ד! ט1ן גליו הוליכני
לכדם שטפים כבירים
“?  mpחן£צי לא הנחני;

דוה! לבא עמה
אין דיו ומפלה
נם רעיתי נאלמה
בלעונה אין מלה.

שעיפי לילה.
(המשך) .
S r i d 111a 1« n.

M .

Von

השאול
הה ,מות מלך
יב
הה  ,מות אתה אדון הכל !
אתה כגבורתך תמחה ממלכות
מתחת שמים תשדר מערכות,
מרוח פיך יכבו שמשות ומאורות,
בעוזך תפורר עולמות אין ספורות,
אף השמש המאירה הרעה ושבה,
אך בחםדך תחי  ,כי תחיינה נדבה,
ונם אותה לקץ הימין בחמת רצח
הלא תקלע למחשכי תהום הנצח —
הנד ! מדוע בחרת לבני אשפתיך
מטרה קלה בזויה ? ולא תקלע ברק חציך
בבטן יצורים נשגבים ממנו ?
מה ילוד אשה ? מה אנוש כי תזכרנו ?
מה האדם קרוץ מחומר מלא זעם
מול גלגלי ערבות ואדוני הרעם ?
ו■ בה רעתך עוד אתי  ,לא אמרת ; אחוסה
ואת חציך ללבבי הה שלשת ירית,
שלשת ! עוד טרם מל #ת שלשת ירחים,
שלשת ! הה  ,לא ארפא לנצחים! —
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יגההסהר! מה לה תביט,בעץבוניה
עלי תבל ארצינו  ,עמק הדמיה,
בפני עצב כאיש מתהלך באבלו ?
התקינן על האדם כי מר חבלו ?
כי ידכא תחת מ־מס גלגל חייתו,
כי ירבו מחליפותיך  ,חליפות רעתו?
היף ! הן הצלחת החלד תהו ואין,
שוא חסדה וטובה  ,אף אם תיטיב עין;
אכן אושר הצדק הוא כשמש בהירה
לנצח לא יאסף  ,ולא ידע כל תמורה!
(ההמשך במחברת הנאה אי״ה).

זמרת כניורי.
ביום הולדת את בני בכורי בענדיט המכונה ברוך בשביעי

ברוך בני בא׳ יחי גם ברוך יהי לפיק
, vffeiitiichrr Lehrer.
Von I . Fischer

בל לגובי ברח,
בי קזשומפרה׳
במעוני זרח׳
בבקר לא־עבות;
אשתי תמתי,
רחל אהובתי ׳
ילדה ' לחדותי ׳
בלשע אבי אבות.
עלה לי
שחר.
-T T
־- T
נולד
לי
זכר׳
T T.
שכרי ליום מחר  -׳
מאל בו אחסה■
היום נבראתי -

בשם אב נקראתי ׳

קול ילד בביתי׳
תמונתו אחזה*
שמעי משפחתי׳
היום ברכתי'׳
האח צלחתי׳
יום זה אזכורה ׳
אתו' אבי^ ה
לתודה ותהנה׳
מהרבות ' רנה
בי לא אסנורה.
מלאתי גילה,
ביריעות מגלה ׳
להביע תהלה
לבי אפתךוה;

לירח ויו

בשנת

?אלמה לשוני
פוהוציא ששוני׳
אכל גלויירצוני
לאל בו אבטחה.
בשמש זורחהי
את ' יום החשכה
מגהה הופכה ׳
לבי תוגה מעירה;
כן שמחה חדשה
אלי ניגשה׳1
רוחי לבשה׳
את נפשי מאירה.
?! חונן הלבנות !
איודןז לרבנות׳
עלי חסד ; דבות
עמייעשיר;/
עיני בדמעות׳
מרב גייל באות׳
ושפתי נעות׳
אחשדראשישה.
T * T
V VJV
במגלת לבבי
חרתי תויי׳

עם ר! ךא מכנתבי ׳
אשר’ אשרי ' אעיר;
לי נפלה ס^ לה׳
בגן ברכה שתולה׳
ערכה הוא מפלא
מאוצרות עשיר.
אנא אל בראי׳
היה אתה מאורי
לנחות בני בכורי
במכלול‘ התודה׳
בלבו לטעת1
אמונה ודעת ׳
צדכ/די .נובעת ׳
ורוח הטהורה.
ברכות שמימי
מגדי החיים ׳
בעדי עדיים
ייהיו לו ערוכים;
אלי ! היה אתו׳
בגשם' בעתו
יתנהל לאטו
ארוכים!
יחי חיים
י
*•1
;״

ביום הפדיון.
ברוןי אדני סלעי ישעי ואורי ׳
בעל בל פעולות׳
מביעיגמולות׳
בכורי ׳
י
?
ב
את
י
ו
! r
לפדות v
החיני • t
אשרt tvjv v
•j
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בחץ יום זה׳ בזקח־ני  :.ח^ א-
היוםזקניתי
בני לו אריסיי
:פרח תמיד מטענת גן רוה.
ברון! ,יהיה בני בתך ריאע מע! 1עי ׳
רצה אל מצודתיי
במךחת תודתי׳
הקימה נא בבני זברון היותי.

״רק רע כל היום .״
Von Jacob Kohn.
עד מתי תרדפני עמל ? תרמסני לאיץ ?
נחר לך אנשים וצא הלחם עם מתי חיל!
מה לך עמדי ? הלא פרצת בי פיץ!
נעויתי שחוח  ,פצעתני אין ני מתום
הנח מני עדי רגע וכמו בחזיון ליל
אנוח מיגוני ואחי בחולם חלום.
עוד עלי תניף את שבט מלכותך ?
על מה תכה עוד ? תוסיף זעם
הן ראשי לחלי לבי דוי מעברתך;
מדוע הואלת שבת בסבת הנופלת ?
בתוך בקיעיה והריסותיה עוד תרעם רעם ?
פח תכין מושבך ותצת אש אוכלת ?
שמה שרי אלפים יבנו טירותיהם
ענוקי נאוה מלאי עתק ירומו על
צי־

לך פה המקום נשה נא אליהם!

שמה עלי עישותם תשכון סרות
! 0ה לך פה אצל עני ודל!
כי חפצת למעונתי — פח לא תנוח!
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המד ,יובילו ימי לך ׳מחד ומנות
וכבית׳ אץ לחם ואין מים
לא אכבדך ולא אתן לך מתנות.
עוד לא חדלת ממני עמל ורעה-י
מדוע תלח  £עם חלימ ימח עינים!
ווד יהיר מתאבך בנוה חף מתלאה ?
הן נאורה רענן עוימי רימעה יתערו
ולי קברים כי הייתי נקי כפים
ותמימי,דרך דם ענני ראש ״מכרו ?
חגור חרבך על ירך ! רבה צבאיך -י
שפוך חמתך עלי — סוררת עיני תהו
אפם כי לא תרב תפא־״תך —
הלא ואת עמל יש לך לדעת
אם לעמק העכור תובילני תימפילני לשחת
לא ישנא שללך — כי דנית תולעת!
מה יתרון לסער הולך וחוק יפוצץ סלעים
אם תחת מנדלות שן בנויות לתלפיות
סכה בכים ומלונה במקשה הוריד פלאים ?
מה יתרון לנהרות איתן ולנבכי הים
מהם התפוררו צורים נהיסו אשיות
אם ע־בים בתוכם עדו עד היסוד בםV
הי עטה מעיל הוד ותפארה הא־־
אשר מפחדו ושאתו י,־גוון חיתו יע~
אם מול דוב שכול חרק ׳מניו ושסע נדיV
׳ גם אמיץ בגמרים ח־ף נפשו למות
אם תחת אביר לב יקום ננדו נער
"מום עין ושרק יטוש המערכה בח־פה ובוו!
ואתה עמל על תולעת יעקב פיך פערת
עלי הרחבת כשאול את נפשך נקבר פתוה
לבנלעני באפך תהמי — כאש לוהטת בע־ת.

ץ
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הרבי קצפך ! הוסף עלי שאננך והתרגוך!
הלא טהור לבבי מעון נכון בקרבי הרוח
אמנם צדקו משפטיך ה׳ נסחרו דרכיך!

® .
"« m•jooncrי* תפלת המליץ.
לא לשמש אשא עין בקיע עורתה
לא למולכת הדם קעי והב לבושיה,
היא אך תנים החשך תגיה עיסתה
וכאשר יפוח היום ונסו הצללים — ואינה.
לא לכוכבי מעל אפל הליל יניחו
עב קל כי יבוא ינוסו יתחבאו;
לא לעש כסיל וכימה מועדים יודיעו
יסבו בלכתן  ,וכאשר יחנו כן יטעו.
נם לא לאדמה הנני אכי־ע ברכים
להשקני כוס ישועות ניל ותנחומים ;
רק בדבר אלהים שוכן רום שמים
תתן ורע לזורע ומנד תבואות ללאומים.
ממך לבדך  ,אב המון כל היצו־ים
רק ממך אקוד .ישועה ורוחה,
לראות בעניי לך אשפוך בכי תמ -ורים
לדאות כי אזלת יד ונפשי מלאה אנחה.
מעטה שלג עת תכסה פרהי חן ודשאים
הנחל נהפך לקרה וכפור כאפר סביב,
המית ושאון גליו יהמו מימיו נקפאים
כאסיר לק־את דרור מיחל לקראת האביב.
והנה אחת אחת תחדש פניי האדמה
העלים לעצים שבו וירק דשא באחו
לנחל קי־את דרור בקול רעם ודממה
וגליו בגאון הים שם ירקדו וישמחו.
גס לי שלח ישע לאסיר בחבלי עוני
תן לי תיאות לב אושי־ בינה וחיים,
אם חטאתי נגדך מםפ־ך מחה עוני
או אשיר לך שיר הדש בכנור ומצלתים.

» Males H. Enkor.סי*

פתח

דברי(המשך ) .

גס על דבלת פסיק המעמיס החנה המכס רני ואמל ״כל מ ״ שאיננו עפי ' פסוק
לטעמים לא האני ולא תגמע אליו -וכן אמלו לז״ל למאי נ׳׳מ לפסוק טעמים ( חגיגה וי)
ופלש“ ׳ א״ס ב' מינין צריך אחה לפסוק הטעם סל ויעלו עולוח נאחגסחא כוי או נז״ק עעם
שמפסיק הדגול ממה שאחליו ואם מין אחד הי ' צלין אחה לקרותו באחד משאל הטעמים
שאין מפסיקין כנין פשטא או לגיע ע״כ דיל כי אם חאמל שגי מינים צריך אתה לנתח אח
יימאמליס על הדלך שאנו הולין ולהטעים מלח עולוח נאחנח וא״ח מין אמד ה " לאיי שיה"
איפא פסוק הטעם של מינה עולוח אם נפשטא ועד") ויעלו עוליה וי נסו זנסיס
שלמים לה׳ פליס (שמוח ע״ד) או נלניע כזה ויעלו עילות ויזנחו ונחים שלמים וגוי
דאמלו ( מגילה ל״נ) הקולא נלא נעימה ושונה נצא זמלה עליו הכחוב נאמל וגס אני נחתי
לכס מקים לא טיניס וגוי עכ  :״ה נלאה שהיו מנגנים הקליאה בימיהם כנהוג אצלינו היום
וכן פ " הלא״ש ( נדלים שם ) ד״ה שכל פסוק טעמים כוי לנגן המקלאוח כהלכתן כוי ע״ב והוא
אמת כ• ע״י הנגינות ׳ניןי הקול א לחה פרוד והנדל נמאמליס וא׳א מנלעדן כמו שתלאה
באלה המקלאוח אעלכה לעיניך (ש״א -י) ושמואל שכב בהיכל הי וגוי בפלש " ושמואל שכב
במקומו נעזלת הלו״ם השומלים נית המקדש וכן ת" ' שמואל שכב נעזלת ליואי בהיכל ה׳
אפל שסיאלון אלהים ע״כ ר״ל ושמואל שכנ חד א מילהא וני ה' סמוך עם היכל כלומל וכל
אלהיס עלם יכנה בהיכל ה׳ ושמואל שכב במקומו ומאין נו ללש" ׳ לפלש כן ? אלא שפסוק
הטעם הוא ׳ולה דלכו שאלו הי׳ הפי׳ מהכתוב כ• שמואל הי׳ שכב בהיכל ה' ה " צליך נעל
הטעמים להטעים את המקלא עד*ז ונל אלהים טיס יכבה ושמואל שכב בהיכל הי וגוי דוגמא
לזה וזיקת׳ עליכם מים עהוליס ועהיתס מכל עמאותיכם ומכל — נלוליכס אעהל אחכם
(יח; ׳ ל׳־ו) מי■ גיד על פנינו דיכו של מקיא זה אם פעל וטהלתם מחובל עם מכל טמאות כם
אס לא ? — אלא שהאתנח גדל בעדם ואלו ה " משפע אחד להם סלל הנגינה ה " לאו׳ להיות
כך וזיקת׳ עליכם מים עהוליס ועהלהם מכל — טמא וסיכם ומכל גלוליכם אעהל אתכם
ואולם על הדלך ה מקי בל אצלינופסקו ליה ג׳יכ חז״ל (קדושי; עינני ) ונשגבה לא אוכל לכו•;
דע תי של לב " הגדול ( מי׳נ חיני פמ״ו) בפי׳ המקלא ( ינע " כי) וכן פלש -׳ הכתוב כאשל הלך
יגז׳ עלום ויחך היתה נמשכת עד שלש שנים וזה לחוק לכן ג .י אמר הלב המורה צדק שזה
הי ' נמלאה הנבואה לא במוחלט גס הלום לאיתי למבאר נודע שנלחן בהבנת לש” ׳ ( במדבר
יי) גדל פלע שעל ראשו וגוי נקוד פתח קט; (כי ל סגיל) לפי שהוא דבוק לשער לאשו פלע של
פעל עכ״ד לש" ׳ ז״ל והוא מתקשה בהבנתו לפי שבאמת אין הנדל באותם שהם בני שש נקודות
נין הנקמך ונין ה :פלד ? כוי ופי׳ דחוק ולחוק לכל קולא דבליו עיש והיודע סוד הטעמים בלבנו
יבין שדגל גדול דני נזה הפרשן הגדול לש -׳ ז״ל אשל גם דיכי נקידות הטעמים הוא ידע
וכל צעדיהם יספור ליל שאלו ה " הטם פלע בנפרד לפי הכלל המונח נכלל׳ הנגינה כשיש
שני ענינים במאמר אז׳ משפע האי לבא נזיק הי ' צליך נעל הטעמים להניס נקיד לטעמי'
כזה גדל פלע שעל ראשו ונהיות כן נעבור שאותן השמות מדרכם שישתנה נהם הסגול לקמן
בנגינת אס״ן -ואך גם אז״ק כמו ו־נן שלמת את גזל (מ" א טי) להטות משפט — גבל ( איכה גי)
יירשו אלך ( ישעי ' ׳"ד) הי ' לאו׳ א״כ הסגול שבמלת פלע כשיה " מוטעם בזיק להשתנית
גס היא לקמן וע״כ שמלת פלע דבוק נע נין פלע של שעל והכל ענין אחד לא אאריך יוחל נ׳
ייייקימוח המלין מסלכס נגה האמת נהפילוש הצודק עיי הטעמים כמעט נשקך על פני כל
המקרא וכל איש יודע שכל נבעו לו מצפוניו במדרשו rח ז" ל ואס אמרתי אספרה נעו • אלנו
יידנליס לא ׳חילם ספל — .
ונפלאות ממני ולא אדע למה בדקדוק האותיות והתנועות השמות והפעלים
הלחינו בעלי הלשין פיהם וידברו בספריהם הלנים לכל הצריך לענינס ובעני; הנכבד
הזה ליל בהנחת הנגינה קצרו לשו ; וקצת מהמה שמו יד צפה ולא דנלו מאומה  .ואולי
קללת ידם מתשיגה וכמו שהעיד על עצמו הלב ארקולעי ופיו ענת נו נספרו ערוגת הבשם
לאמי " לא טוב אנכי מאבות׳ אשל העידו על עצמם שאין טובם נידם להשיג המיסיקא
השמ״מית " אלו דבליו שם  .וכמוהו דבל גם החכם נעל מקנה אבלם נסיך ספלו , ,מ׳
שיבינם (ל-ל הנגינות) לא יצטרך ס " אסל וזה אינו בנו ונגנז ממנו עד נא גואלנו " עכיד
יאשר הסלם לעשות במלאכה המפוארת הלזו ( כולם אנשי שם) הראשון במעלת הגאון נעל
שיח יצחק הוא הסל לגלות את מסתריו ולא ענה עד היסיד בה כ׳ אין בדבריו ד׳ להטעים
י*® ,׳ מקרא אחד קצל  .ק׳ טוב טעם ללאיב דעת דרכיו חפצתי ולא אדע כי לא ראיתיו עי

—HO
הנה  .שערי זמרה להמדקדק השלם במלאכתו הרז״ה לא באתי שעריו אן המקראות גדולולז
בלי לאטיין אשר משס לקס הרזיה אח דבריו נעלם כעת מעיני .גס משעעי העעמיס להסכם
המופלג מהו ' זאב וואלף היידענהייס זיל משפעיו בל ידעתי כי לא ישנו עתה חסת ידי
והמאסף לנלם הנודע נין בעלי אסופות הנן זאב העסיק מלים כדרכו בתלמוד לשון עברי
לא הוסיף על הראשונים ולא גרע מהס דבל  .לא נשאר לפני כי אס מסברת עעמי חזלה
ימהגאוןהמלין « והרירישראל ’ צסק זיל מין דקיקלאדמר  .והיא  ,אף כי רחב היי לב
בכל מחקר וחושיה כן אמנם האדם אן עיני נ -ר ל .וכוצוז אנוש יראה ני מי האיש
אשר יאמר זכיתי לני מצאתי שכל באתי עד תכונתו  .ומי האיש יסדור סדרי משניות
לבב ומקר דעת ימצא בכל אשר יענה וישכיל  — .לכן הוצרנתי לפעמים להוסיף על
דבליו או לגרוע מתם כאשר אני אסזה לי אסל׳ הבסינה והנסיון במקראי קדש  .וראה
כי גס זרע אמית זרעתי ויצמח ויהי לגפן אדרת ושלשיו חסתיו יהיו כל מבין ומשכיל על
דבר ימצא עוב במחברתי זאת  ,כי מאד תכבד העבודה לעשות בה ואנכי תקנתי עמודיה
אסרי עמל ויגיעת נפש  .לא רבים יחכמו לבוא עד שעל הפנה עד שקם הרב הגאון מותל״ר
שלמה זיל האנ״ד דק״יףלנוב יע׳א ויפתח דלתות בית הי ויבא חדריו  .כלתה נפשי לדבריו
הנעימים וגס נקשתי
שער נעימה ולא מצאתי נעם לנפשי.
והנה אנכי עזבתי את מקומי אשר יצאתי משם  .נטשתי את משמלתי לשמור אח דרך
הקדש והלכתי בדרן מרחיק אשל לא אליו כיננת׳ אשורי ועתה אלכה אשובה אל המקום
אשר עמדתי שם בראשונה להיות מחסה ועז לשומרי התורה  .הנה ערכתי את ערכם קדש
הלולים לה גם נבעו מצפונם בתלמוד כי יש אם למסורה וכן אמרו "« סורח סיג לתורת"
(אבות פיג משנה ייג) ופי׳ הנרטנורא המקורח שעקרו לנו חכמים בסקלות ויתרות בסורה
הם גדר וסזוק לתורה שנכתב שעי׳ אנו מנינים כמה מצות איך יעשו אותם כמו נקנות
נסכח נסכת שנים חסרים ואחד מלא שממנה אנו לומדים להכשיל סנה בגי דפנות
ובגין מועדי ה׳ אשר תקראו אתם שנכתב סקר בגי מקומות ללמד אתם אפיי שוגג־ס אתם
אפיי מזידים אתם אפיי מוטעים עניל וכבל הוכחתי שכמה הלנית נשמעות עי׳ המסורת
גס נשער כתני הקדש מעתה ונוי והי ' זה שכרי נתועילי לאנשים אשל כגילי לנוב בחמשה
ועשרים לחדש הרביעי אתור לפיק .
ן

משח צבי ענסער מלבוב.

הערה כללית בשפה העברית.
Von Israel Fürth, lUbbtnrv in Strakonib.
ראיתינתל״ע להמדקדק הסכםהמנוח « היו וואלף מאיר ז״ל
230־  tz.כלל מונס
נל׳הק כני שמות ממינים שונים בלי יחיד אז יאמר פעל המצטרף על שניהם על
הרוב לפי העין היותר נעלה ונכבד בפעולה הזאת  ,אס זבל אס נקנה  ,כמו ויתחבא האדם
ואשתו  ,או ותדבר מרים ואהרן נמשה ונ י עיש  .ואני אומר דרך כלל כאשר יאמר הצלפתי
אס יצטרף תואר א ' על נ ,מינים מתחלפים יאמר בלי לנים ובלשי! זכר היותר נכבד אצל
המדקדקים  ,רק יחפשו להפך לאמר מין הזכר באחרונה לשמנו לתואר למשל trouvii
“ Ma liiere et 111011 pure 8011t contents״ או 1a;1 80eur et 111011 frere ,
עיין  ,Mnchntוכן יאמר תאיטאליאניu
.1111eur011x׳ 111״, ] ,a (loiina e l’iiomo 8011
“  soggeti alla stesse passioniעיין . Koniasnri -Vero.eגם אס יבאו נ ' שמות
ממינים הפכים בלתי נעלי סייס בהצטרפות תואר אחד על שניהם בלי נעל מפסיק ניניהם
לפי המין הסמוך ממש לתואר למשל “  11 avait 111 bouclio et los yeux ouverts״
או להפך "  II avait 108 yeux et la liouelie ouverts״ כן יאמר העברי ג ' נ פעל
המצטרף על נ׳ שמוח ממילים שונים בכל פעם לפי המין הקמין לו ממש ,ולא מפני שהאחד
הוא יותר עיקרי ,ולראי ' " ויאמר אסיה ואמת" בראשית כ ד ,נ״ה ■ .ותשר דבורה וברק ' שופעים
הי ,אי .ותבאנה נערות אסתר וסריס " ויגידו לה מ״א ד " ,ד"  .שלי ותבאנה קמון לנערות
ל' ויגידו סמוך לסייס " • ,ותאמר לו זרש אשתו וכל אהניו" שם הי י״ד • ותכתוב אקחר וכוי
מרדכי היהודי" שם ט׳ ,כיע ,וכאשר קים עליהם מרדני היהודי ואסתר" שם ט׳  ,ל״א  ,גס

אסיבאו

והחכמה והיודע נחון לך דיה ב׳ א״ < ,״ג ,״אפי והווה׳ נחנה• ׳ימי׳ז ' ,ן . ,ויבאו האנשים על
הנשים׳ שמות ליה ,ך ולעניד היא מיותדש בחקי ההגיון לקרב מין הפעל וההוא? לשם הקמוך
לי לבל הללנה א׳,נ• השומע בשמעו השרון דקדוק הלשון  .והבן.

Biliring.

ß.

דעתעליון

kückcrt
, «Oll

גין נתן אל לשממית לארוג קירית הסערות יתנהלו אחר עקביהם,
גם השמים הוד קולו ישמיע
דעת לנמלה למאכלת שוקדת,
ובתוכם גם האדם רגשותיו יניע.
להבין צוף הדבורה תפרש כנפיה
לתולעת רומשת את השני ללדת .חפצו לגלות תודות תיירו
אף שם הזבובים במחולת מחנים
אש ' .אתה ארון לפניו גתת,
יבין יחקור תהום לבבהו,
יעופו בגיל בשלחו למו קרנים.
לכנף הגנים הוא מורה זמירות
יען עצמת החידה בנפשו שתה;
בכל מפעליך אחוד ,אותותיך,
לבשר כבודו חדשים לבקרים.
אך אותך צורי אנה אמצאך!
בחין עדך ישמיע מהלל שירות
אף השושנה תפארת הברים
שם ברעש הגה מפיך אאוינה
משח־ ער נשף תפלס לאור שמש אחוד ,הודך בדו אורך,
פעמיה
בתולעה קטנה גדלך אבינה
בי ארנש רוחי ,הוא חלקך —
ובשוח עינים תנוע כנפי קרניה.
תהומות ים בהדר ישמיעו רעם
אך אדון רק זה יבוא בסודך
איטר תבח־הו לראות כבודך.
עת סער ד׳ יניע קויהם,
יבין אלוני יער כהולם פעם

מחזה אל־מחזה.
T VJ V

ch .

 hrli׳)!.

T VJ

 Adolfו!0י1

 ) 1חיים וברכה  ,שלום ושמחה  ,לכבוד אלופי ורעי  ,גו לכ היום מעיני נרע׳ ,דעה בינה
"• שכל נמנורו  ,ויראה ה׳ היא אוצרו כמוהר״ז קאפלאן  ,נפשו בעוב הלן ! אין דבר בפי,
ינלשוני אין מלה  ,לערוך לעיניך אה כל השמחה  ,אשר מלא* מורשי לבב• ננואני אגרתך
הנחמדה והנעימה ביום שמונה עשר לחדש הזה  .לך לבני עם נשמתי  ,כל ימי על אדמה• ,
למאה לך נפשי אויתיך  ,אף רומי בקרבי אשחרך  .מקפר רגעים ביום זכר אזכרך קלה  .ומדי
) 5י ' אוהך ומדי דברי בך תשוח עלי נפשי  ,ראשי ראשי  ,ועיני הדמע ולא הדמה על גורלך כ׳
מ י יעל שפה בה עמי השכולה  ,אשר אהה הייה מגן ומחקה לה  ,לולא עברו על נפשך המים
י -זידוניס אילם קוה  ,לא לעולם יעזוב ה ,אה מקוראיו ! מה ערב קול השקוה נאזנינו  ,מה
נעים קיל בה השמים הזאה  ,הקורע חלוני לבננו  .והקורא אל נפשנו  :מה תשתוחחי ומה
י! המי  — ¥הנה מרפא בכנפי ופעלהך עמי ! — ראה הי אה עגיך כ• הגדיל מאד  ,ירפא
אה שנרך ולא יענך עוד ! — ואני לקיל נגע• בני אדם  ,אשר יחדו ׳הושהו עליך ולקול ישכך
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בעמל אנוש גדול מנשוא  ,צללו
ששתי ולנני למש את העולים האל  .ו ,אס אמנה ידעתי  ,נ,
לא יובל עע׳ לצאת בעקבי
לני
,
קחם
נא
אתה
בלצון
,
לצני
ולצה
אז
לציני העוב ! —

העננים .קדרות .ילבישו שמים,
ונ’תיבתם .על
פניימו יסלו׳
מבטנם מטרות ־ י עז זרמו יזלו,
שחקי קולייר/ן ,אש להט במים,
רגע  -לו מיד החרסה _קךני.ם׳
יפוצו עבים׳ את־זעפם ישלו,
הקלות,ןחדלו׳ ’ ליא עוד יהלו?
מקדש
תולדה י Tאז
ייה
שבעתים
-l. .
1rT
* I
* :
•1
הנה בל־נגעי
לירות חציהם,
הדק ומשוכה

אדם בי יהדו׳
לן זעמם נשאת׳
על־אךהן מצאת

דים ! תם ואסון לא נצח נצמדו.
מהד יבקע בשחר אורן,
הלן ואור .עד ? שנהאיהרידןן:
ואתת עסה שלום ונדון ,
נלון  ,ונלון הדוקעול היל,ל ובמכה לעיסך הנכבדה ,יכל כבוד ניתך מולדתן ומודעחך
כהל״א נ״מאן שי ' עם כל כבוד ביתו וסנלנו ■ כמ״צ
מענדעלזאה; ה״ו.
אני
אוהבן
לנכשו
אבל
ה
פ
אבלי
עהלל׳ן.

מענה  ,ידיד נפשי אהוב לבי  ,מליץ משביל וסופד מהיד בבור
מוהרא״א עהרליך ני״ו.
פלגי מים לב איש ניד המליצה
לעיוני ,אל כל אשל תפשן תענו ! פעם תוציא שעלת יגון
ושיש ז עצב מאוצלוסיה וחכש
גבל
צלמות
,
ופעם
תעביד
לולו
נעל
על
נפשו תפזל
ענני דאגה,ומשמיההקוה
יופיעו
עליהקיניאולחנמומוס אל יתשכין נקיבה השקע ונעמה —
אבל כזה וכזה אך לוח המה ולוא
׳שאם ; ואוי לו לגנל דואה עני ולמן  ,ואנו׳ לאיש אשל
גדל המצוק אלמו וינעו ננתינוה
עולמו  :כי מה הדמיון כ׳ ׳מלן נפשו מלמ׳ן ,ומה המזון ׳כ
יוציא למימנ דגלו מצל ? ! הן
לוחו
׳מוג
נקלנו
ינשלו
עליו
יכאב
,
והחקוה ות תוחלת קצלות
יל הנה לגהות ממנו מזול !
.
גם אתה  ,אוהב דבק מאס,
את למצז שמעת ותלגז נענך  ,ולעניי וקשי יומי מעין
כסליליס יהמו  ,ונאהנסן ני
נאמנה
אתי
ונממלתן
עלי
כ׳
עזה,שלמת
פי
נס
שילתן
העדנה לנממג* מעצבי
ומלגז׳
,
ולצקת
בלבני
ציי
מיפא
הקיה
עונה
לימים
יבואו  .אמנם
כי' נעמו גס מהקו
מאד
צלצל׳
מיחד
ננולן
,
והד
קול
ע גנן הבקיע מדלי לני  .אנל אהה,
מה ׳מדילוג׳ דבלי חנמומוהין
היקליס  ,והמושל  ,הלמן נצנים כנוגשיס על לאפי ומנופפים
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שנע ענרסס עלי נשלף  qipורמה
לזאה השלר לי נעונן אס נהתעעף
מל• « .שכיל שיר ידידוחך  .ואפה ידידי
ומלוסיך על לשוני ; אך הוד החזיון
היאיסני — רזוה קשה הרזה עמדי !

—

שפוכה  ,וצא ייפו ממני עד בלעי רקי ? !  . . .אשר
עלי נפשי יצאו מפי דנרי הגה נכאים אלה  ,לענוש
נכבדי חניני יקירי  ,הנף רואה נזה נ• דנריך נפי
אשר חזיה לי נהפך עלי למשריה ,וסרה מראה נועם
...

טוב מראה עינים מהלך נפש.
(קהלה 1׳

הסתיו .עת כי .ילכיש שק השמים
ועריפים ערפלידושןי .יחתלו׳
ויסירה וסופה ארצהיחדלר׳
המים.
קרח
כלה -
כמת
ותהי
 •T- lv
י \T
 • :י
ומעט קט כי ישלח שמשכ־ןךנים-
זקיוילעמלו׳’
ובעד עב הבקיע .
ולנגהם מסלול בענןזיםולו.
והדר הקשת אז ' ירהיב עינים;
פעריות חמה פתאם שנית .יחדו׳
ופני רום ר ^ו  -כפו עפתה:
כן קשהידם׳ .יד אל כי עליו קשתה׳
כל  -עמל אדם וצר עליו נועדו -
שוא תשועת תקוה בי א 1ךה תראנו ...
ובבית־ו  -צלמות הה .יגאלנו ! . . .
ואלה׳ החמלה והרחמים ׳רחמך ויברכך וישלם נמומיס לך ולאוהנך נאמה
הנהן ק אפל אן.
מוקירך ביושר לנב  .זאב ו ואלף נר״י

ונחמיס,

הערה בענין תפלת היה עם פיפיות.
Von M . I . Moimon.
כנר העיר הרב שי׳ר ( סולדוח ר« א הקציר הערה כי ) שהחרוזים הנמצאים לפנינו
בשפלה זו ( היינו מן נאור פניך יהלכו; עד ואשה השמע מן השמים ) הם הוקפה ממאוחרי
האשכנזים  .והראיה שגם אצל הקפרדים נמצאה חפלה זו ,ושם היא נקצור ונלי חרוז אמד
יק האשכנזים עשו ממנה פיוע וחוק־פו בה חרוזים יעדש  .ובהערה כיד שם כחג " יכן עשו
(החזנים שהיו ג*כ פיימניס וחברו לעצמם שפלוח ופיועיס כרצונם ) נפי הנראה ,בימיהם
ואחריהם הרנה שין ,ואחד מהם מנר בלי ספק היה עם פיפיוש שלוחי ממך ביש ישראל
הורם מה שיאמרו ,וכן מראים רוב פ יו עי הקליר שלעצמו חברום לבקש מאש השם יכולה
ולשון צח להחפלל נעד הקהל וכוי  " .אמנם לדעח׳ נראה " כי שלוחי עמך ניח ישראלי'
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בחפלה זו ,אין הנוגה על ש״ן
העיניים לפני החגה
להתפלל נעד הקהל ,אבל הנוגה על
השלוחים המנמים נידיעוח
ולשונות
,
אשר
לפני השרים וההגמונים  .ועוד נימי חכמי נשלמו מאח הקהלות  .לההונס בעניני
אמונה 71ח
החלמוד היו הרנה חכמים אשי היו
מלומדים
ומוכשרים
לונזמיס כאלה נמו רינ״ח  ,ר׳עור ' אנהו
והדומים להם  ,והיו חשובים נניח המושל
ע״י מכמסש ועריכם שפחס
,
וידוע
מה
שכחב
הרמנייס
ז״ל
על
א ודוח ונוחים נאלה נאגרחו
הנפלא לחימן ,
ופרושו היקר והנחמד על הנהוג כל
כלי יוצר עליך לא יצלח .ועל הצלחה
השלוחים האלה נחקנה הפלה זו  .ועעי״ז חונן
היכיב
מלח
"
פיפיוה
"
•
עוין
מה
שנהב החכם
רוו״ה נבאורו " :
נגליון כ״י של ףר ו נהוג ,מהרים היה
אומר פיוס כי לא מצאנו פיפיוח כיא
נחרב וכלי זין עכ־ל ,ואולם
הראניע
נפרוש
(
קהלה
ה׳
,
אי
)
העהיק פיפיוח ושחק " שהנונה
על מלחמה
הדעות והנאת המופחים והראיוח לנצח
משני צדדי הלוחמים והמחוכמים  ,כאלו
נלחמו
זא׳ז
נחרב
פיפיות
.
ונמלאה
כעין
מלילה זו (
נמדנר רנה פי״א ) " מגנורי ישראל זבי"
סנהדרין ונחי דיני! ותלמידים ובלס אחוזי
חלב
כמה
דחימא
חרב
פיפיות
נידם  ,מלומדי
מלחמה זו
מלחמתה של חייה "  .הזרם מה שיאמרו ,
הבינם מה שידברו ,השיבם מה שישאלו
(מושב על השואלים  ,חן
בלבם
מה
שישיגו
אל
השואלים
אותם ) ידעם איך יפארו ( אמונת
ישראל ,ואם
הבונה על שין הידועים לא אדע הכונה
נמלח יפארו ) שלא יבשלו בלשונם ולא
׳נקשו
נשנונם
,
גם
זה
הלשון
וכוח
והצעת גיענות
והנאת ראיות לנצח  .וגם לשין זה לא ׳פול
על תפלח שלוחי לנוי העוברים לפג׳
התנה
להתפלל
בעד
הקהל
.
ולא
יבושו נמשענס ר״ל
הקהלות לא ינופו
נמשענסזה,הם השלוחים הנבחרים
מאתם להיות להם לפה ולמלין ולמגן
בעד האמונה
והאומה
.
ואל
יאמר
פיהם
דנר
שלא
כרצונך ,כ־ היה נחון אל השלוחים האלה
לכלכל
דבריהם
במשפט
הינוב
,
שלא
להוציא
דנר
נאצה ובזיון נגד האמינה המושלת  ,ונכ״ז
להגן נעד
האמונה הטהורה  ,לפאר אותה ולהציג
נלכדו
ברשת  .כיחנוג ך דיאלקינו המה חנונים
הנכונה ( לא
ומיוסמין
המה
מרוממים
)
עי׳
ט׳ז
(
א״ח
שי׳ חקפ׳ב ס״ק ני) " במושך של ר״ה
ויוה״ב נחוג
ומלומדיך המה מלומדים  ,ואין לו נאור
לפי מנין הפשוק שמניא וחנותי את
אשר אמון
׳ח " וגוי  ,ע״ב יש להגיה במקום זה
ומרקוו־ך
המה
מרוחמים
,
נ" ׳ נא .
יכ״ה
ע" ב.
בקוף הקדמה של
וכמדומה שראיס׳ עוד נאיזה מקום שגם
במחזור שנח ת״ח הגיסא ומלומדיך המה
מלומדים ,
יוכלו לנצח והבונה שחכמת אנוש באין וכאפס היא ,אך
ד ' יתן חנתה מפיו  ,ונעזרו ובחסדו
שוטניהס  .ועד״ז בדניאל עמדו לפני
ננוכדנצר״  :ואני לא מחכמה דאיתי ני וגוי
יהב חכמחא לחבימין
ומנדעאלידע׳ נינה  " .והמשכיל
יבין טעם סמיכות תפלה זו לתפלת עלינו
ויאחיו ומה שרשום במחזורים
וטוב
לנטל
גירות
רעות
,
וגס
סמיכות
ג׳ פסוקים המפוזרים
נמקומותם
בכתבי קודש אל תירא מפחד פתאס וגוי
וקשורם לאחד הנמצא בסידורים אחרספלח
עלינו  .׳עוין
מדרש
אסתר
פקקא
אם
על
המלך
טוב •
כתב לאבדם  " :כיון שהגיע מרדני אצל
התינוקות
כאל לאחד מהם פסוק לי פסוקיך ,איל אל
הירא מפחד פתאש וגי ' פתח השלישי ואמר
ועד
זקנה אני הוא וגוי שמח מרדני שמחה
גדולה
וכי
נשורות
טונות
שנשרוני
שלא אפחד
מן העלה הרעת שיעצת עלינו ונו "
ע״ב
"
.
זה
שערתי
מכבר
,
וכעת
מצאתי נסי שבע יהודה
(ד׳
לעמנערג ל״ד ע״ב)  " :אמר שלמה מן הדברים
האלה ׳קחו תוכחה שלוחי עמנו השלוחים
למלכי אדעה שיעיינו
מאד
על
היוצא
מפיהם
וכו
"
ונו
"
.
ובסופו כתב  " :כי לפעמים מעוט הזכות
מכשיל
השליח שנן נאמר בנבואה משיב חכמים
אחור ודעתם יסכל ונו "  .ולא לחנם אנו
מתפללים ביום האדיר היה עם פיפיות
שלומי
עמך
"
ע״ב
.
עוד
אנו
למדים
מדבריו שגס נימיו
לא אמרו
חפלה זו רק ני״כ שכן נראה מלשונו "
ביום האדיר  ( ,עי ' הערה כ ' לתולדות ר״א
הקליר הנזכרת ) .

l b.
01‘itr .uu »»» D >>mi d S chm a r }fr
אלהים יחנך ידיד יקיר לי!
שמוע שמעתיך מתלונן על כי החשיתי זה
כמה
ולא
שממחיך
.
בדבר
רוחך
תשאלני הכי
היטבת• עשו כי
הפרתי ברית אחוה הנאמנה  ,יתגולל
עלי חטאת נוגד בעמיתו  " .הלא טרם
נסעת ממני " תאמר
במכתבך
"
חנקתני
בזרועותיך
נשקתני
בכל עוז  ,ובקול דממה מבכי
אמרת " " :
מתי עוד אראה פניך " " ועתה שכחתני
כמתמלב ,אהוב נעוריך עוד לא הזכורה " .
אענס רעי,
חך
אנכי
מפשע
ואין
ב׳
בנו( אשר חטא ,
לשון ימיה אני לא אדע ,ושפת חלקות
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יחקה מני  .קדוש לי הנייח אשר ניחנו ,לא אחללה ,עוד לני יפעם אלין,אהנתי עומדת
נאיחנה ,עח ומקום לא יכנוה  •.דכי אני ימי קדם  ,ועיני נגיה מים  ,ני נטל משכים חמש
הלנו  — .מה יפו ומה נעמו ימי היוחנו יחד ! לא אקח פז חחזס וזהג שנא מחיים.
הה מי יחנני ’ יהי קדם  ,נעוד שמש אשיי לא עננה ,וכאניה על נהי שאנן יחנ ידים  ,אם
היוח לאט יפוח ,וגלי ימים •שחוקו ,נח״ס \ התהלכת_י_! נצדי יע נאמן את כל לני נמיקו
שפכתי ,וכמיחי׳ כנוי אשר יחדיו יתנועעו וקול נעים ישני',רגשית מחאימיח לנותינו העייו.
חיינו נין שושני חמד ופיח• נועם נזלו ,םיליני ממאיר וקיצי מכא־נ דניים כל יוה
אין נהם היו נעיני  .אני אמיתי נהפזי  :האין היא מחוז כל חפן ,ואנשיה עליה ימיו יתענגו
כאות נפשם ,וכל האותס נקיה ,דימית• חזיוני הודי נצח אותי ינחרו ; אולם אהה ! עתות
שמחה הטהורה אשי נעין אלה׳ נפשנו התעדנה  ,אשי הנה שניני אוי נאצלו מאור מזוקק
שנעתים — מעטים הנה עלי חלד ,כניק אוי נהיר נשחקים יק לרגעים אשורנו — התעיך
עין תענוינה ,ותחתיהן תמונות שחורות ונוראות ,אתון פגע ושניו! — לג ראש תרומנה,
אותנו מכל עני השנינה ,ואת כל שממות נפשנו לאל תשימנה  ,והחליפה הזאת משמי שמיס
אל תחתית גיא צלמות — מה מאוד אח גורל חיינו תמרי ! גם עלי עניה כוק התרעלה,
ידיד נפשי ! כמו אז אנשלום — דמה כי יק פשע נינו ונין הכתר — נתן נין שמיס ואין,
נעינו יאה מגוי מםנינ ,נל׳ יכולת להנצל  :נכה נם הזמן נהפך לאכזר לי ,אחזני נציציח
יאשי ,ונמחק ידו מתני חנק ,תשליכני הלאה ממערת׳ ,למנוד ראש הציגני ,ואנכי בל אדע
מה  — .נצדק אמי חכם אחד  :מהמאוד יעצג לננונזכרנו כ׳ נן אדם יק לדאגה ויום עניות
יולי ! וגס נמנה האחת אשי חננו אל — השינה — לא יתענג ,כ׳ הלא אז ישכח כל מניהו וכמת
נדמה  — .לכו חדלתי מכתוג אליך ,כי איככה אכתוג ועטי ינוע ניד׳ כאשי • נוע נננרה ?
איננה אדני אם ממת המציק לא חתנני השגרוחי ? גס רגשות לנ יחשו כי עת יעה היא— .
אמנם ראה ! קולן — קול ידידות המנע ממקום טהור לא שזפתו עין — נפלאות
עשה  :הוא צוה דומיה אל הקער המתחולל על יאפי ,ויפח נקיני יוח חדש ,לנחוג לך כפעם
נפעם את אשי הומה לי לני  — .ונזה אסל ואשלח לן פה מנחה אחת קטנה — הלא היא
נתונה  :הנגד ,לאות כי אהנת עולם אהנתין — .

הבגד.
אדם ! ישח החטאה מזורה על נתיג חייך ,פלם כל פשע נמאזנילב טהור — פן תכשל.
אל תנעס על אומן יומן טיס נוא עח״הנקיון ,אולי ננואה אשיות תנינה ימשו — ותפול .
וכי ישימך החטא כתמונהאחת ,ואתה חמשל נו ,אל תאמי נלננך כי אדונו אתה לנצח ,אולי
’כשה שמלה חדשה — ותחלש ותאנד  .זכור כי שופע עליון נעד תכלית כל מעשיך יחתום —
ונחרת נעת.
הצדקה אמת היא ,ומשפר החטאים לא ימד ולא • שפי  ,אמנם הישע אשי לו יתרון ננל
ומאית נצח עליו תנוח  ,הוא ה כ גד  .האיש הנודע לי מתמול שלשום לאות ,כאמונה היא עושה
אם על שדי המעיכה אח׳ יחיצנ ,כי כמוני גס הוא למוח ימשוי חיתו ; אולם המגלה שוד
אשי פניו פני חם ולנו רע ואשם ,הנוגד נגד אשי לכי תפארת האדם — דמות שדי —
כדגלים יימס ,אשי אח כל יקי וקדוש יחלל ענוי תאוה נמנזה ,ויאמר ,הלא משחק אני —
אותו אך אוינ אכזרי כנמר נגועל נפש יתעב  .ועונש איש כזה מה יהיה ? שמעו משפט מלן
׳שמאעלים  :שאלימאןהשני מנה על האי רהאדוק וישפוך עליו סוללה נשנח  1522למספרם.
ייעניו ימים ינים וירא ני חכמתו וגנויתו כאין הנה נגד אומן — דוח של הנוצרים  .ויה•
היום וינוא אליו אחד מן הנצורים ,ויגלה למלך כי יעקור נידו את האי ,אם יתן לו מנוי
שהיו את נתו לאשה  .נעץ עיט ירד יתנלך לחדרי נטן הנוגד — וניצה לו ,ונעמל מעט היה
אדון האי ,ונהגיע העת לגמול להנונג מעשהו ,ויפקד המלך ותלנש נחו — היפיפיה כנשי
מזיח — עדי עדים ,ותואר פניה עשיפעתחליוכחם כזוהי השמל ננוקי — אנינ התנוצצו,
יחתצנ נוכח החתן ,נמעגל לקחו קרישים עמדתם ועל זרועם נשמות משי וזהנ מופז על
יינתן ,ואנני נזר מתנוססות מחנה לשניהם  .פתאום היעים המלך ניניו אל הנוגד לאמי:
׳,יאה תיאה כי אנכי את מוצא פי אשמור ; אכן אחה נעמך נגדח  ,ואם הינק ננו נאמת
ואמונה יזמת  ,הלא נעילת עורך לא שוה לנו להניחן ,לכן הנדל מעיין  ,ונזה גם זיע הישע
תשמיד ,ני הנשיון למדי הורני כי לא אמון נדנליך ,ונצע לנ יפסן להכזינם  " .ויגזל אומי,
׳יפשיטו אה עולו נחליצי נלזל ,ונמטה נזלקת נמלח — מיועדת לאפליונו — השכינוהו
למעצנה  ,על המרד והמעל אשל עשה.
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ההמלחה והחכמה.
))las Glück und die Weisheit “.״ « )Nach Schiller

Von Jäkoli Goldcnweiscr .

מאת אהובה ב9ךךד) ההצלחה
לסבת את החכמה הלכה׳ז
ותאמר  :כל טוב אמלא אסנדך
תני "לי את רוחך!י
כאם בן בטנה את רעי גילתי
מכל משכיותי לו אצלתי; י
ועיני נבל עוד לא תובענה■
כי חתום אוצרי עור שפתיו תבענה!
נבואה נא אחותי בברית/יחד
 .את לחמך תאכילי בעמל ופחד,
ועמדי' בהשמט תשבעי תגובתך
את כל טובי אעביר .על פניך.
והחכמה בשחוק תעיב אמריה
ותמחה בנחת זיעת אפיה:
שובי לדודך כלתה נפשו"אחריך,
ועלי שפרה נחלתי כם בלעדיך!

קיול ביומם .על סר ציון ששמם.
von Moscs I . La»da ».

חגרי נ?5שי אבל׳ שק על מתטם!
שחי נא מטה׳ נם קונני לע צדה!
על שוממות ארצך׳ על שקרה פעמים׳
החי! ,זעקי׳ הלילי ,האנחי מרה!
לבי נא בין הרים׳ בין שמה ושאיה!
שם הרימי קול׳ שאי קנה ' תאניה ; -
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עם נפעי תתיפחי ! תךני קכי!
.ע? 1ע1בי בת עמן’ מרפא תבעע;
על רפיון אמונה עם תתעי בדחי׳
אף קול נוחם ברמה עם תעמעי;
עם תהמי תניעי תספקי כפים -י
על אבדן פאר ציון’ הוד ירועלים - .
נם את אם העבולה מכל תפארתי
קומי רוני בלילה עפני עיח!
קונני עם נקעי עם נפע נעברת !
י באיעון ' חען עת הינעוף יצריה;
ספדי על בנין בי מר נאנחו׳
על עבדן"כי עז נם ערפי יה בכו )* - .
הוי עיר המהללה ׳י נזר הלאומים;
אין אכלו עערין יחדיו אמללו ?
א? /חמדת אלהים■י את חבלו בנעימים־
נפלו בנין ,הה! פלאים נפלו;
איכה' כלילת יופי .מעוע בל הארץ,
מנת פוסן יגון׳ אן ' צוקה אן פרץ! -
ציון גברת ממלכות׳ באון בל צבי,
אין להעמידן כלה אף אויב הרה;
בנין ך7ה יעדר ! הוליכם עבי,
ואת גלמוד נעארת תמוגי בצרה;
נם במן הוי ! ןל רוחם הומיה,
יתאונני יילילו בארץ נכריה ! -
הוי קריה נאמנה ! הוי אוצר קורע!
תפארת’ קדעין זרים בלעו,י
השביתו' הנין ’,עמחתהח׳וד־ע,
נר/צו מקדען מזבחן טמאו;
*)סגיגה (ה׳בי).
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כל ה1ד כל חמדה לע מוקדה נאגדו׳
חלפו גנולהימארצןי נדדו.
עזם למרות אפן בם צרים ליסעלסו׳
חללו ןקרתם אף מעלו בם מעל;
מול ר 1כב שהרןם בגאונם התר,לפו׳
ואת בלי מקדשו הת.עיבו לבעל י
בם סבאו ישתו דם ענב ושכר׳
ויהללו ויודו אלחי הנכר - .
הוי מהרפי אל שדי רודפי אן עול!
אין לא יבין לבבם בל יחפוץ דעת.
כי שוא זרוע גבר ימין אדם דבל׳1
אם מבוס עליון אן שותה ' רבעת ל
אין לא תהתו מתגרת יום זעם׳'
כי עת ,נם על ראשכם .ירעש הרעם׳־־ -
הלא רק שדי בדדו באה צרה!
י מידו גם נזר וחרב מולכת ;)
הוא קצף על עמו הה׳ אפו חיה,
על אשר לא אבו בדרכיו ללכת;
בא שבר על ציון׳ אתא פעמים׳
ציון אוי! עותה ,חטאה ירושלים ! -
תוככי ציון נקבצו גם,יהד
רב חכמה וגבורה׳ יופי גם נחת■•
בן שלו במן שאנן מפחד׳
אין שוד בגבולן אך שלוה פורחת;
שחקו לקטב כל מגור לא ראו׳
כעל פלגי' מי נועם עצים נטעו - .
(ההיוסן ינא)
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אל הבן

הילוד.

Von I . H. SpcrNn g.
מאג יקר הוא ידידי יחידי יקירי ונחירי החכם השלם הכביןעשירר כשיי .וסיפר
מהיר שמו נודע• למתלה מי״ה דוד הכהן ראפאפורט כ״י ומאס יקרה היאהאשה
החכמה משכלת ותמימה מי פריידע מחית  .ביום תשמיני ללדסו עח נמול נשר
ערלתו היא יום שמחת התורה כנת יהי מקורך נ רוך נפ״ק .

,.רדי נפש זבה
ארצה ' בית־המר■'״
ביה בדממה דקה
אלהים נתן אמר;
אז ח־ךת מרמה
את נקש נשגבה י
פה אלי אדמה
לגו תול ' מרבבה.
בבתנות־עור תנוח
בבטן־אם רקמת !
ותביא בך הרוה
לחיים על הקמת!
חוצה פרצת בטוח
ולתבל יפעמיך שמת!

הורים ינןרים מצאת
ולבן יקיר ה :יתז!
דוד נעים זמירות
עיניו ' נגדן? נזאירות
גילה אווךך ' נושקת
ובן היא הובל,ת.
שלח אדני ביעקב דבר
אליה עולל ’זך ונבר :
יונק מברך בבלז
הקשיבה נא הקול!
קח הברכה מני
הבאת ביום השמיני.

עמך לעמק הביב א■י
אתן? להברה ארחו
תקוה ,גלל ,והצלחה;
צדקות לפניך תהלכנה
אלי ארין־השפלה׳
שמחיות אותך תשלחנה
בארצות החיים’ סלה,

היום שמיני ללידתן?
נמול בשר ערלתך !
דמיך היום נשפכו
על מזבח דת ' נמסכו -
נתונים המה נתונים
לבא בברית אמונים!
בדמיך יחיה יילד
תאךיך ז יטים בחלד;
בדמך אמת קנית!
האח ! והעת וריבית.

האח ! מרחם ןצאת
ראית;
שמש
אור
 « tד
v v

בת־עינך דומעת
פלג דמעה נוקעת -

מלא בי שלום שלחו
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מחה דמע ידידי!
היום ' נקראת יהודי
כרת ברית " לאמה
קדשה׳ נשגבה " אימה.
 3ם היא בעד דתה"
דת־קדש אמונ״ת״ח
בנחרי ךם’ מת"ב" םסת
ובדגלייה מהינססת;
ללחום בעד דת מורשה
היא חגורה חדשה" "
אשרך ה״ליכס״ך בקדש
בעשרים וארבעה להז־ש.
בכית רב־בבי
רב שנים תחי!
דמעותיך כמים פרצו
בקרבן שי  .ירצו ; "
לפי דמעה נגרה
יו־ביון שנות עשרה
בגבורות^שמינים" שנה
בפתך דשנה רעננה
כום־דוייך רוח י
טל אורות״־״נדבה!
נם בשנים מאה
נויתך" ךשן שבעה
ונ״פישך אמונה " אמנת
ובצל חכמה שכנת.
וכמו פלגיו נהר
יר) רו מרהם־ההר
בין פרחים,ועלים
בשלום ידודון הגלים;
*) מזל סשפי מאזנים .

בינות פרחי הצלחה
ח ;יך עולון ככה""
חמדות עם שעשעים
כבוד לך מביעים;
התקוה ביפי־שיריך,
ת! שנך על ברכיה"
מוצא שפתחי שומרת
תענדך  :עטךת תפארת
בנער נם בשיבה'
נפשך בענג שלוה - .
נ ילה לימינך נצבת
עת פ_קחת עיניך’ ;’
וגילה אותך סובבת
כל ימייהייך.
ואעירה לי עדים
שני מאזנים בנךים *>
מאזני חייך הטה
ישללו מנה נעמה
ששון בשמאל ובימין
עי יח־הימיז♦
יפיפית בן הדר
כשושן פתח הסמדר
אמך עמך שמחה "
ונפש אביך צלחה !
מטךב״ן־נדבו״ת"
בגיל יראו האבות
שלשים גם רבעים
ברכות־יח שבעים.
שמע יונק ;יעים
דיברי מלבי באים -י

וגם אליף רע!
ברכה לבי נובע
יהיה לפניך הבן
צדקה' לחייהו בן;
תגדילנו להפר ,לתורה;
3דזכק!ה מ \טד ,ותושיה
גם ' בשפה .עברייה
לו משפט הבכורה.
והיתד ,בעק התנובה
מתוקה 1.חמודה ,אהובה
וגס עלקי יולדת
ברכה מעל יורדת
כשמןייכן נוסק'
שמחה תחרה א1תןי.
בן’ ילדתי בחבל
מלי ידיד אמת ,

יפילןי בנעימים חבל;
בעין עלי פלג
באביב פרחיו בשלג
בקיק ירקרק מעילו
לבקרים יתן יבולו.
ככה קע חייהו
בעתו יתן פריהו
במטה אהרין .יפריח
רעת .חייים יצמיח
ברת .ייף הורו'
 .ואת תתימרי בעבורו.
אם מאשרר ,גילי!
שי למורא תובילי
אשד ,מצאת טוב
בךלמזל־טוב•׳

לו

המלים והחותמת
יעקב הירש שפעילינג.

אות ברית.
מבלבל חמשה מאמיים שלחתים לאות ברית אל הרב החים הגדול ,החוקי
הנעלה ,המגיד מוסר השכל צדק ומשפט ומשרים לקהל עדת ישראל
אשר בוויען,הלוקח נפשות בקסם אשר על שפתיו מו״ה א ה ר ן י ע לליי נ ע ק.
Hon Jacob Hrifmann.
איש יקיל לי ! מכל אשל שלמת אלי לאוה בליה עיי ידידנו הלב המכס היקי מו״ה שלמה
נונעל לא כאני כיום הזה כי אם שמך ״כלך  .די איל נהס לנדס לדבק נפשי אמליך.
ולהניע מיחלי לגבי ויהמיון פהמוה ימים אהבה וידיד,מ לך ,הן שמך שמן תולק " ,כלך יין
לננון ,ולמאול פני כי אשימם  ,אדעהכלגע  ,מה האיש אשל יר,לא ויזכר נמו  ,ומה מפעלוחיו
י -לנוח על גוי ועל אדם ימדו  ,ומה מאושל הנני כי נפלו לי מבלים בנעימוח אהבהו  .אנל
אני מה ' /מה שמי Vומה זכלי'} מה יולו ץ ומה יודיעו Vמה עשי ה י עוד נמלד ? חולעה
אנכי ולא איש ,ומה אפוא הדבל יש לאל ידי להה לך לאוח נייה ניני וניניך ׳• ודנלס׳ אני
עם לני גממר  :אמה ואמונה כי חולעח אנכי ולא איש  .אולם ממין סולעח המשי הנני.
ק ענה אלן הלזו גדולוה העש  ,הבין מלבוש למלך ושלים  ,קולים לנגדי מפש ולמעעה הה לה.
ואולי נם קולי יהיו לנגד ,אמד מני אלן -ימצא אשל ישאו רן ומעד לפניו ,ויהי אה נפשו
לעשות מהם אדל לההפאר ,אנקה נא ואוציאם נגד השמש  .ולכן שלמתי אליך מכובדי ! מעע
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מקורי ,נצפיחי גיאסה סהיה האחד מני
אלף אשר ישאו חן ורוקד לפניך  .שוש אשיש ודל
אחגורה ני ארע אשר לא לשוא לפיה׳,
אומרה
הון
,
ולא
אספן
עוד
,
אשברן
נל
5
בי
לאייר,
עחה הנה כל משאלומי נמלאו ,גניחי
אין
עוד
מחקור
גל
דבר
אשר
שארך
,
אשכח רישי ,ועניי
ומרוד׳ לא אזכר עוד  ,כמו שחיקי
דם
ענב
בכוק
רויה
.
ומה
מאד
סשגא
שמחק
•
לו ימצאו
דברי עוד מושך ח קד ומונן
לחצנס
בציר
לעד
נעע
ברזל ועפרה ,ולהרחיבם ולהאריכס,
בעבריה או בלשון אחרה .
ועסה
אני
ספלה
אל
הישג• בשמים כי יקם אה בריהנו כל עוד
אשר נשמה שדי תחינו ,וכי נהרי נחלי
אהבה
אשר
בנהר׳
לבננו
יהלכון
,
לנצח
לא
יכינו .
ולשיה אהבתנו למקור נובע טוב ומועיל
לחכמה עמנו ולחקקי לנו  .איון  .אחי• שמעך
דברי אלה משיה לבך לחמשה מאמרים
אשר
שלחה׳
אליך ,בחנם כבחון אח הזהב  .ומה
שדתי הבין לי
 ,הורני ואני אחריש ,ואלה חמשה מאמרים .
א•
תרגום
משלי
.
הסרגום
הארמי
*
)
אשר ישנו עמנו על קפר משלי  ,לא ממי
•הודה יצא ,כי אם ממי הנוצרים
הסוריים
.
הן
עינינו
תחזינה
כי
רבו
כמו
רבו פקוקים
אשר לא נתרגמו נו לפי הנוקח
האמה׳ הנמצא אסנו ביה ישראל ,כי אם לפי
נוקח ההעתקה היוניה המיומקח
לשבעים
זקנים
המשיגה מאי מן הנוקח אשר לנו,
גס בחלושים ,גס במגרעוה,
גם
בנוקפוה
,
כידוע ,וזה הוא אך דרך המתרגמים
הנוצרים אשר היו מימי קדם ,
יען
וביען
לא יכלו לשחות מיס מן המקור הראשון • ,עוין
היטב עקרים ( מאמר שלישי
ערק
כיה
דפוק
וויניציאה
שנת
ש״ד
)
.
וגס
אין בכל התרגום
הזה שמן מני דרשות מזיל,
ולא
כן
הוא
מנהג
כל
התרגומים
אשר ממי יהודה יצאו ,ואף כי
הרגום פקוק כמיס הפנים
לפנים
(
כ״ז
י״ט
)
הוא
כעין
דיש
איננו עוד דרש חז״ל ,ואץ זכר
לו בכל קפדיהם ,אך
הרעיון
לבדו
נמצא
בתם
על
ענין אחר ,יעוין ברכות ( ניס אי)  .ובלעדי
כל זה הנה טמונות
בתרגום
הזה
־שהי דעות
מדעות הנוצרים הקדמונים .׳ אי ,היא בזיון העשיר
והרחקת העושר ,יעוץ מתיא (
״ט
,
כיג
,
כיד
)
:
ויאמר
ישוע
אל
תלמידיו
,
אמנם
אני אומר לכם,
הי יקשת לעשיר לבא אל מלכות שמים :
ועוד אני אומר לכם ,יקל עבור נמל בחור מסע
מבא עשיר אל מלכות שמיס עכ״ל .
ושם
(
שם
כ״א
)
 :ויאמר אליו ישוע  ,אס תספון להיות
תמים לך מכור אה כל קניניך וחן
לעניים
,
ויהיה לך אולר בשמים  ,ונא לך אחרי עיכל.
והוא להפך מדעה סז״ל ,ימוין
ערובין
(
פיו
אי
)
:
דני
מכבד
עשירים
,
ד״ע
מכבד עשירים,
ושבח ( קי״ט אי)  :עשר
בשביל
שהתעשר
,
ונדרים
(
ליח
א׳
)
:
אמר י׳ יוחנן כל הנביאים
עשירים היו (
והמשכילים
יבינו
כי
מגמת
פני
ר׳
יוחנן
במאמרים האלה לא היתה כי אס
סתירת הדעה
הניל
,
והוא
כנר
•
רה
חן
לשונו
אל הספר אשר נזכרה נו הדעה ההיא ,ימוין
שבה ( קע״ז א ) נדפוקיס ישנים ובעין
יעקב
בם
:
ר׳
יוחנן
קרי
ליה
וכוי
)
.
וכתובות
(
נ
נביא) :
נאושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר
ממומש  .וערכין ( כיח אי) ! ואס החרים את כילם
אינם מוחרמים ,דברי ר״א ,אמר ר׳
אלעזר
גן
עזריה
מה
אם
לגבוה
אין אום רשאי להחרים
בל נכסיו  .על אחת כמה וכמה
שיהא
אדם
סק
על
נכסיו  .עתה קורא משכיל ! פקח עיניך
* ) יותר נכון לקראו  :מהדורא
אחרת מן התרגום הקורי הנקרא  :פשיטא ( איינפאכע
בוכשטענלינע אינערזעעצונג)  .כי
הוא
קרוב
מאד
אל
התרגום
הקור׳ הלזה ,גס בלשון ,גס
נענין ,גם בדרך ההעתקה מלה
נמלה
,
ולרוב
יתברר ויחלבן הדבר הקשה אשר נו על פי
התרגום הקור׳ ההוא ,ולמשל,
ראה
נא
תרגום
פקוק זרזיר מתנים (ל׳  ,לאי)  ,וזיל ,ואכנא
דמזדרכיל [ נמ״גדפיס נאזעל,וממנו
בדפוסים
אמרים
:
דמזדרז
.
ונמוקף
הערוך
(
ערךאבכא) ,
ואכנא דמזדרנילין נינת חרנוגלי ותישא
דאזיל בית גיורא עכיל  .והוא סתום וסתים מאד
אך התרגום הקור• יגלה סתום
ויגיד
פשר
דבר
,
כי
נו
כתוב
:
ואבנא דמזדרבל בינת
חרנגלתא ותישא דאזיל נרים
גזרא
עכ״ל
,
וזה
באורו
לפי דעת מביני קפר ולשון קורים:
אננא  .הוא תרנגול,
מזדרכל
הוא
הלוך
נטוי
גלון ,גזלא הוא עדי ( יעוין שרשים לרד״ק
(שלש חשף)  :כשני חשיפי עזים ( מיא כי
)
אמר
נו
התרגום
כתלי
;
גזיר׳
עזים
,
כלומר שני
עדרים עכ״ל ,וכיה במתורגמן ( שלש גזל ),
יע׳וש ,ובמי׳א אלאה כי גזל הוא אך שנוי מבטא ממלת
עדל בעברי ) ,וכונס התרגום הוא
לפית
:
תרנגול
ההולך
נטוי נלון נין התדנגילות ,וחים
ההולך בראש העדר ( ־עוין שנח
ע״זני
:
עיזי
מקנן ברישא  .ונפי׳ לש״י שם  :מקגיין בליש
עזרא  ,מהלכות בראש העדר ) וא״כ
צריך
להגיה
בתרגום
אשר
אתנו
במיג
:
ואבכא
 .תחת:
ואכבא  .בריש גזרא  .תחת ביס גיורא  .ואגב
אוררוא אעירכי גם במדרשמשלי (פקוק זרזיר
מחנים ) כתוב אשר זרזיר מחנים הוא
תרנגול
כדעת
התרגומים
הניל  .ודיל זרזיר מתנים,
זה מדי כשם שהתרנגול קורא גלילה וכוי עכיל.
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וראה ני הדעה הנוצריה הזאח היא עמוני .בחרמם פשוק אל היגע להעשיר מבינתך חיל
(כ״ז גי)  ,ודל לא חקרב לעחירא אלא ננינתך פרק מניה עכיל ,וכן בחרמה הקורי כחוב:
לא חחקרב לעחירא אלא בחכמתך אח פרק מנה עכ״ל ,כאלו היה כחוב  :אל חגש להעשיר
בנינחן חדל ממנו  .בי  .היאחקרון ההורה הראשונהושלמוח ההורה האחרונה  ’ .עוין עקרים
(מקום הנ״ל) :ובכאן עעה החכם גירונימו המעחיקשהעחיק חמימה בלה׳ בעלה מום  ,ועשה
כ; כדי שלא " וחש לחורה משה שהיא שלמה ,כרי שיאמר שהיא חקרה,ושחורח ישו ,השלימה
אוחי .עכ״ל ,וזאח לפונה בחרמם פקוק כן דעה חכמה לנפשך ,וזיל דאין תשכחח קדמיחא
אחיין אמריתא דעבא מינה עכ״ל ,בינה היעב בזה  .וכן החכם יוחנן דוד מיכעליק כתב
במבואו לאיוב ( צד ) 147על התרגום הזה כי הוא  :האלב קריקעליך  .אך בלי כל ראיה.
וידידי אד׳ס הגדול מווילנא כאב לי ע״ז כדברים האלה  :וע״ד הרגום משלי  ,גס מה שלשונו
קיוב ללשון סורי יקרב את דעתו  ,כאשר ספריהם הקדמונים כתובים בלשון זו ,ולפלא קפר
לי ידידי החכם ר״מ שעראשון כי שמע מפי הרב י ' סיים נסמן פרנס ז״ל בשם הגאון ר״ז
מרגליות שהיה חותנו לפנים בנעוריו שהרגיס זה לא לנו הוא עכ״ל  .ישמעו חכמים ויושיבו
לקה  ,וירבו לדרוש ולחור בחכמה על התרגום הזה ,ויוציאו לאור משפע׳.
עוד דברים רבים יש אתי על אדוח החרגיס הזה  .ועל אדות הדברים הקשים אשר נו,
אך עתה לא • חנוני הענינים העמוקים עלי להציג כלם נגד תשמש ,ואציל מנתם רק ארבעה
דברים להל גס לבדם ,ואלה הם:
אי  .על  :גיח נתיבות נצנה (ח׳ ,ני) כתיב בתרגום  :ונינה ( ונין) שנילי קיימא עכ״ל.
ונ״ל כ׳ נעל התרגום חשב מלת  :בית הכתובה פה לקורים ,אשר הוראתה נהוראח מלה
בין העברית  ,ולכן תרגם  :בינת.
בי  .על פסוק רב מחולל כל ושכר כק־ל ובכר עברים (כ״ו ,יי) כתוב בתרגום  :קני מייש
בשניה דקכלא ויו׳א עביר ימא עכ״ל  .בעל התרגום תרגם את הפקוק הלזה כאלו היה
כתוב ני  :רב יחיל ( לשון הרגשה ,כמו הכוני בל חליתי ( שם קוןג פרשה כ״ו) לפי רש" ׳ ורלנ״ג)
יפי ’*15ל  “£ [$1עבר ים ( כאלוהיחה מלח  :עברים חלוקה לשתי מלות  :עבר ים ) ,וכונח
הפקוק היא 'לפי׳ז  :רבים מכאובים לגו כקיל ולבשר הבכור העובר ביס  ,ועבר ים הוא כנוי
מליצי בלשונות מזרחיות לאיש שתת שכר ( ער איזנו דורך דיא זעע געגאנגען )  ,לפי
עדות חכמי העמים .
גי  .על פקוק צפניה צפן רוח ושמן ימינו יקרא (  :״ז י״ו) כתוב בתרגום  :רומא גרביחא
קשיא  ,ונשמא דימינא מתקריא ענ״ל  .וכ״ה בתרגום הקוני  .התרגום הזה הוא כאלו היה
כתיב בעברי  :רוח צפון קבה ובשם • מין תקרא  .והבונה היא  ,בעת אשר הרוח הצפונית
(אשר היא לרוב טונה ,ככתוב ביבמות ( ע״ב אי)  :ד לא נשנה להם רוח צפונית  .ובגטין
(ל״א ני )  :ורוח צפונית מנשבת עם כלס  ,שאלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת)
היא קשה ורעה ,אז׳ נס היא תקרא בשם הרוח הימנית ,היא הרוס הדרומית ( אשר היא
לרוב קשת ורעה  ,ככתוב בגטין (שם)  :ורוח דרומית קשה מכלן) ,והוא משל מוסרי המלמד
לאדם דעת ,כי גם האיש אשר הוא לרוב עושה טוב • קרא נשם איש רע ועושה עול נעת אשר
יעשה רע ועול באיש אשר יעשה לדוב רע ועול ,ולבן נחון לו לתשמר מאד לבלתי יאונה לידו
אן> פעם אחת דבר רע ומעשה רשע  .וקרוב מאד כי המתרגם כון בזה לגנות אח הפרושים
(שנוא׳ נפש הנוצרים ) המתהללים בשם צדיקים ועושי טוב ,בינה בזה.
די  .על פק־ק אם תכתוש את האויל במכתש נתוךהריפות נעלי לא סקור מעליו אולתו.
(שם כ״ב ) כתוב בתרגום  :אין מחיית ליה לשטיאנמכתשא נגוקיעתא ונאורדך לא תעביר מניה
געיותה עכ״ל  .למלוח  :ק י ע ת א ו נ א ו ר ד ך אין שחר  .ונ״ל כי תחת  :קיעתא צ־ל  :הריקתא.
והוא הכיפות ,יעוץ ערוך ( ערן דייקא) כי  :הריסא בלש־ן ישמעאל הוא הכיפות ,ובמלח:
ובאירדן נהפכו האותיות  ,וצ״ל  :ונדכורא  .ונזכר ,והוא כנוי לעל* ולנוכנא ,ימוין מסברת
הערוך לר׳ שלמה פרחון ( שרש עלה)  :בתוך הריעות נטלי ,פ " הזכר של מכחש שיורד מלמעלה
עכיל  .ודע כי נפסוק הזה משינה התרגום ההוא מן התרגום הקור׳  ,כי בתרגום הקורי
כתוב  :אן מחא ,אנת לה לקכלא בגו כנושתא מדם לא מוסר אנת לה אפלא מעבד אנה
שכלותה עב״ל.
נ■ שם בעל ספר כלבו .שם נעלקפר כלבו היה לדעתי  :כלב ובן נראה ממ״ש נשער
יספר ( דפוק וויניציאה)  :שם קפר זה כל נו מבואר על כ׳ שמו בקרנו עכ״ל  ,ור״ל כי המחבר
קיא אס ספרו הלזה בשם  :כל נו למען ירמוז את שעו בקרנו  ,כ׳ נשם  :כל נו יש אותיות:
כלב  .עיותר נ׳ל כי היה שיי ' • י  3לב .1׳עוין כרם חמד ( מסברת שלישית צד : ) 114כאשר
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בסב באגלהו לאוהבו כלבו « ליוולנו הנזנלה בסמוך עב״ל  .ובזה מונן עוד יוסר מיש בשטר
הנ*ל  .ולעי ההשערה ההיא היה איטלקי  ,כי השם הזה איננו מלוי כי אם נאלץ איטאליען.
(ההמשך נמסברס הבאה ).

מרת לב.
)Sandor.

(Nach dem Ungarischen des Kisfalikly

lisch.

Hü

Dr. Adolf

11011

כלם כאחד כלם ! 1x1 :
הוי ימים מקדם עברתם
ימי שחרותי  ,איך מהרתם לביות? אתה נחל הולך הלוך ונום
אתם הלפתם אותי עכרתם
תוך שאון שמחה ורנה
שמחתי שללתם  ,איך אמצא מנוה ? ער בואך לים תדון ותעלוו
אך בו תפול ת־ך נהי וקנה:
אם השלג ילבין פני האדמה
במראה תראני שנותי עברו,
ותתכס,הארץ בצעיף אלמנותה,
הלזאת לעולם תהיה שממה
נלי הים  ,עת עליהן גביו!
באים והולכים ימי חיינו
הלנצח עוד לא תחליף כסותה?
שנה אתי שנה כר נע עברה
יבוא הקיץ עם הנצנים
יעלוז השדה כאשי בתחלה,
עולם עומדת רק צרת לבנו
תעוף העת  ,ואנחה נשאיר! .
חנטו פניהן כל הגפנים
—
תחלה
צפור שמים ישמיע
בור ומעין נדעך ממקומו
נהר ונחל ייבש יהיה לאין,
אך אתן  ,אן הלכתן שני ?
לא הבאנה עוד לראות פני ?
אך הלב לא ימצא שלומו
לעולם ידמע ויול מקור העין.
תוך עצי היער נחל שוטף
 ,ריק והבל ניל שמחה וששון
גליו זה בזה יתויקו כנחושתים
רגע יולידם  ,רגע יקכרם
ברוש וארו במרוצתו חוטף
עדי עד נם ציה ואסון
יכסם ויקברם בחשכת מים,
מאלוני יער עד עשב השרה
גם כה העת לא ישברם —
מחמדי האדם הרף תעבורנה
יחדיו בפיו קבר מצאו
דמע ואנחה תמיד תחזורנה!
גם אחד מזעמו לא יפדה
אברהם בן חיים

היבש

שס משעיזסו יעז בישראל.

— 95

—

ה ש § ק.
)".
 Verzweiflung״
'schm
Kotzebuc

der

VonM. S. Rabrnrr.

)Nach

((. 1VN!,

הכנע} כי .יזולד בניהו מןvn׳
מכרכר לפני אמו וידלג ברגליהו׳
גם ד׳אקרודו עזצא מזון ולחם׳
עת  .יבקע אהלווידא בכנפיהו.
ןהאידם יציר־שדי ,אשר באפיו ; שמה׳
גם פשע ללכת לא יפשע כרגלים.
:עךי ' היצורים׳ גאון הוילכי אדמתי
יאלף אכול ולכת׳ ילין כין שדים׳
והיום בחתולתו ינוח, ,ירגיע׳
ללכת ולאכול ילמדוהו בכושרות;
מחר ימוד כוכבים׳ תכן מזרות׳
ולפות הירח מעלי יעוף הרקיע;
יהלום משנות עולם׳ ןח; ה ח :י נצה׳
יחפש יתחנן׳ ירחש ותיפח׳
עדי יחלש בכלח׳ כזכה מרצח׳
ויפוליכעי דומה וזכרו ישכח.
אף כבני אדם כלב רכסי רדיכים׳
מעללי עמל ואון סודם נמתיקו׳
למלכה המשרה לעלות שיאם כעבים׳
מאין' מספר יוקצה’ זממם יפיקו י
מדהבה׳ חמם׳ תאנים ' ורמיה׳
תגרת נקטה גם כבוד שבעתים׳
משטמה׳ שדנים׳ וזרוע נטויה׳
יראת חמותה אף חמדת החיום,
פרפה׳ שנים׳ הם נשק נתנו׳
להיה והבהמה ההולכים בשפלה;
דברים׳ פתיחות׳ ' עינ.ים׳ תרעלה,
אף לאנוש נוצרו׳ אף למענו כוננו.
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כל בהמת הארץ -כל חיתו יער׳
רק באביב ילוו להיות זרע בארץ׳
והגבר כל  :מי צבאו פועה וסער׳
יתעלם באהבים ויבואי־ו הקרץ׳
ועוד בשים עך ;ה יכנה התשוקה׳
האוכלת דם’ ובשר כרקב ועלוקה•
בעודוי עול ימים /ורגו* :שתעשע-
תושיט לו תרעלה מהול ' בגופת׳
גם פרחי עז־נים בעקבה תשתרע׳
עלי מהלך לקבר׳ מפלת לתופת.
(המק•
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מכתמים.

jg

Bon Markus Weißmann.
• 1בילי התפאר בי תורת יי במעיו,
־ ואישר שנאה נפשו לאזעשה לדיניו׳
^
לכן באישר אפל הוא פת חרבה,
לא השביע דישן ;ל נפש רעבה.
כסף מטהר ממזרים.
 2.־א שה הטמאה תעשה ?תורה,
י
' " 1י
־ .ב  -׳י
י
וספרה לה —  :תהי טהורה;
בן אתה נטמאת  -ואזהרת
אחרי אשר מנית וספרת.
מי שאשתו מושלת עליו ח־יו אינם חיים.
 3.לנחש נתן תודה מלב עמיו-ן נובעת,
בי פתה את חוה אכיל מעין הדעת ,
בגלל זה  ,להייות ש 1ךר באשה כל בעל
ככר תלדה עליה קללת אל ממעל —
לו
מישלה זבנו
לשמיוע
ז ! ז
“ 1־׳־ * •*
ותאלצנו I t
בקt 1
לה • 1
גס באכלנו מעץ הוד  :י ם תמנו לנוע!
ומחדרים איטה.
 4.לטילדות העבריות עשה אלהים בתים,
מהדדו־תם הילדים אישר להרג מטים;
ועתה מ 1ךים הטיורים עיושים למ 1חדרים ,
להכרית בם מארץ החיים את הנערים.
הטחכד והקורא.
 5.אחד היוביל ספריו לאייש נבון דעת,
ויהיינקראו ביו
וימלא חמה
וכעם,
 : - -יו■ז -י ,זזויאמר להמחבר  :הלאזכל אישר כתבת
מספרים אחרים שיונים גצב ננכת;
ולמה זה עלזיךןז בסוהר אישבה,
במשפט חאייש אישר תמצא בידו הגנבה ?
עולם הפוך __ .
' 6.שאול הלוז אל בית ׳שמואל הרועה
בי בקיש
האתונות ־על ־יד
הריועים;
זז׳
<
י י
והיום נלכה אל בית המור תועה
בי נבקש אי זה בית הרואים .
_

_
;*Mt - u. Univ.-fol
< u
.. frWurl

_

Vorwort.
Wir fielen uns hiermit verpflichtet , einer hohen kaiserlichen Akadeniie der Wissenschaften zu Wien , fiir die , in frenndlich wohlwollender
Würdigung

unseres

literarischen

vieljährigen

Streben « ,

zur

mühevollen
Förderung

und nicht ganz verdienstlosen
und

Fortsetzung
unsere « heiligen Institutes , in großherziger Mnnisicenz
uns gewährte Subvention
unsern tiesgesiihltesten Dank öffentlich ausznsprechen.
Die hohe kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat es hierinit , wie
schon oft , aus 's ancrkennenswürdigfle
beurkundet , daß kein Gebiet des
Wissens ihrem theiliiehmendcn
Interesse
fremd und ferne stehe , kein
Zweig der Literatur außerhalb des Bereiches ihrer Beachtung
und väterlich fürsorgenden Pflege sich befinde , und daß sie jegliche Saat eines
ernsten , gemeinnützigen und verdienten Sttebcns
und Wirkens mit dem
wohlthätigen
Than
aneisernder
Aufmunterung
nud thalkräftiger Unterstütznng der Erhaltung
Sie

, der Förderung

hat , indem sie nach

und dem Gedeihen zuznführen

gütevollcr

prüfender

wisse.

Einsichtsnahme

von
dem Wirken und Schaffen , wie von den heilbringenden
Leistungen nnscres seit sechzehn Jahre » mit aller Mühe und Selbstaufopferung
sortgcführten Sammelwerkes , durch welches — wie wir dies mit befriedigtem
Selbstbewußtseiu
als allbekannt voraussetzen dürfen , wir zu einer Zeit
allenthalben
im Gebiete

vorherrschender
der cbräischen

Auferstehung
starrung

Apathie
Literatur

in die Todesnacht

schleuderten

diesem verödeten

und eingerissener totaler Bergessenheit
einen zündenden Lebensfunken der

allgemeiner

thcilnahmsloscr
frostiger Erherrschende rege Leben und Wirken in
zn schassen und hervorzurufen
so glücklich wa-

und das nun

Gebiete

rcn — indem sie , sagen wir, unser zur Kräftigung eines geweihten Literaturzweiges
und sich gottlob als segeubringend
bewährendes
Institut
ihrer hohen Aegide zu würdigen gernhete , hat sic einen neuen Lorbeer in den
reichen Kranz ihrer bisherigen
unsterblichen Verdienste um Wissenschast
und

Kunst

geflochten

altehrwürdigen

heiligen

deren

wir

Namen

hiemit nochinals

und

hier ,

unfern

eine

Literatur
dem

wärmsten

beehren , welchen sie sreundlichst
Wien , im October

1862.

rühmliche

Denksäule

und Gottessprache
Forum

der

Oessentlichkeit

Dank ehrfurchtsvoll
genehmigen

im

Bereiche

der

sich begründet , in
gegenüber,

auszusprechen

wolle.

M . E. Stern.

uns

4

Didjtergruß.
An Ihre

t . k. Apostolische Majestät

Elisabeth
bei Gelegenheit

Eugenie,

Amalia
Allerhöchstihrer

allgeliebten Kaiserin

unserer

glücklichen Heimkehr,

den 14 . August 1862.

Von M . G . Stern.
nah 'st , erlauchte Fürstin , und entgegen
von Millionen,
Tönt Dir ein Jubelgruß
Gebete , aus des Busens heißen Zonen,
Geweiht in gliih 'nder Andacht Herzensschlägen.

1 . Du

Und wo Du ziehst , auf allen Deinen Wegen
Flicht Dir Dein Volk der Liebe Blumenkroncn,
Und schau ' t empor zu himmlischen Regionen,
Daß Deine Heimkehr sei zum Heil und Segen.
Daß wie beglückt , Dich , herrlichste der Frauen,
schauen,
Wir beute Dich im Jugeudglanzc
verklärt,
Verjüngt , in der Genesung Strahl
Dir immer '11188' aus lichten Himmelsauen
Der Segen der Gesundheit niederthauen.
Vom Hort der Huld und Milde Dir gewährt!
2 . Es ist nur Eine tiefgefühlte Bitte,
Mag sie ertönen auch in vielen Zungen;
Sie ist nur Einem Liebesquell ' entsprungen,
So vom Pallaste , wie aus nied ' rer Hütte.
O wögst
Von
Das
Als Du

■

Du weilen fort in uns 'rer Mitte,
Deiner Völker Liebesband umschlungen,
flehend seine Hände hat , gerungen,
zur Ferne lenktest Deine Schritte.

D ' rum kehrst verjüngt Du heim nach langer Reise,
Ertönet laut im weiten Völkerkreise
Der Kinder Dank , im frohen Jnbelsang:
O schirme , Herr , fle fort , in milder Weise,
Zum Glück der Ihren , uns und Dir zum Preise,
Und ״Lebehoch !" Erlauchte , lebe lang!

Immor1el7e.
Auf das Grab Dr . Theodor
Gest , zu Venedig

Mannheimers.

den 25 . Mai

1862.

bist Du , Armer , früh schon heimgegangen,
In Deines Daseins vollster Blüthenkraft,
Nachdem die Weihe Du kaum hast empfangen
heil ' ger Wissenschaft,
Des PriesterthumeS
So

Dey' Haupt so manche Preise früh umschlangen
Fiir Vieles, das Du schufst so meisterhast°,
Ach, mußtest Du , nach kurzem Sepu aus Erden,
Ein Baum voll Legenssrncht, gebrochen werden!
Gebrochen— so zerbricht der Sturm die Aeste,
Die mit dem Wipfel reiche» himmelwärts;
Gebrochen— unter Bessern wohl der Beste,
Au Geist ein Glutheustrvm, au Fleiß von Erz,
Und an Charakter eine Eiseuseste—
1111b
. früh gebrochen- uud ein Vaterherz
Und all sein- ebeusglück und all !ein Hessen,
Es ward mit diesem Todcastreich getrosseu!
Doch, ihn allein nicht traf die Todeswuude,
Ten hochverdienten
, weilgepries
'ncn Greis;
So wie Dein - ob ertönt aus Aller Munde,
Wie Alle Dir gereicht der Würd'gung Preis,
So traf auch Alle diese Schancrkunde,
So lras sie schwer der Freunde weiten Kreis,
Die Alle, schmerzverbrüdert mit den Deinen,
Dich lebend liebten und im Tod beweinen.
Doch, warum ob des sriihen Todes klagen,
Wo sich so schön das kurze Seyn bewährtDen schönen NamcnSrnhm, den Du getragen,
Du hast ihn durch Dein Streben nur verklärt!
Wer Hunderte an Geistesmacht geschlagen,
Der hat im Tod zu seyn nicht aufgehört;
Hat er schon früh solch edle Frucht gespendet,
So hat sein ird'sches Tag' werk er — vollendet.
Fahr' wohl, denn edler Waller. der so gerne
Nach höchsten HLH
'u ergriff den Wanderstab
Um Heil zu schöpfen aus der - ichtcisterne,
Zogst, ach, Du dieses Mal — für immer ab.
Den Heilsguell suchend, fandest in der Ferne
Du , hoffnungslos, ein frühes fremdes Grab —
Doch, ruhst £11 fern auch, erdcnmüder Waller,
Dir grünt ein Denkmal hier, im Herzen Aller!

3Ä. E. Tterrr.

)* !היד רננה

קיול

,ביום צלוח ׳אדוננו הקיסר האדיר פראנץ יאזעף הראשון י״ה
המעברה לעבור ולהגלות בכבודו
• במדינת אונגארן בשנת ב ר ׳* ת מלך עולם לפ״ק

Bon M . E. Stern.

? ל תרועת גיל ? מה קול הקריה הומה1 מה ק1•
?מה קול הששיו; אשר אצכי שומע
*) Für das ״Kaiser׳Albu
geschrieben.
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מח קול השטחיות רחב ,ארץ ביוקע?
מה היה לבת הנגדי ׳ כי כל איש _ילןי רומה ?
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,עדי ארץ ישתחוו שרים גבהיקיומה ?
כמעט ירון כל אלם  ; ,כרכר צולע?
האם שר אל מרמים לגבולם ניוסע,
כי קראו תהלה לשערים ; ,ישועה לחומה? —
הנה בגד לארץ  ,טוישל גב1ר צולה,
תרועת מלכו בקןב 1כה1ד שמיש ז1ךח:
פראנץ ;אזעף  ,שר 'שלום  ,משיב חרב לנדנה!
 .אבי הארץ׳ לרגליו שיוישן אהבה פורח,
על כן ;נצחו גם עלגים וידלג פפה,
כן 7תרוץ 71כל
דאבה  ,וכל גזvפה
עין
רננה■'
על "<
 7 ,ז
^ tti I
 2.על כן תעט גיל אדמת הנגר׳ הנאדרת,
בגאון האבסבורג ; חנו היישרים בלבותם,
כבני יקיר מול אביהם  ,היוד משליו בראותם;
כי מנת כוסם אמונה׳ וברית תמימות מישמרת.
מפרחי אהבהוישיר ;ענדו לו כתרת י
ישובו יוישבי בצלו המטים עקלקאתם,
חסד
משיחם כי קרן
למליץ
בינותם,
»V
| * T
י* •• * \ “ ,T
X ”I
;בושו
ר
;
ע
מתת
עיוד
כתף
מורדת — .
הנה בא כמבשר שאם ; ,ישועה משמיע,
קרן חסד עולמים מהיודיו יופיע,
ח;ים באיור פניו , ,קסם חנינה בשפתותיו.
על כן ;מרו תהלתו ע1ז גדלולהיודייע! '
לפני ישמש שמו .ינון  ,על א'ו;ביו ז;ר; ע,
עדי נךןר עטים תחתיו  ,ואשרי כל חופיו!
 3.וגם ;עקיב׳ עם לא עז ; ,רים כנף רנניו׳
ואל גיל כעמיםזיךים '; ,שדון רון תודתו;
כי מי מנה עפר ;עקב בין שבטי נחלתו?
ומספר רובע ישראל בין שארית בניו ? —
מי האיר אופל ארחו בברק הוד קרניו ?
 y׳ פנה אבני מכשול  ,שם מישור מפלתו?

מי פפואנץ ;אד׳נף הו״ם טגנשר כמנתיו?
חרפת עמים י!הםיר !? ,מחיות דמעה מפניו — -
על פן פבא השר  ,אשר ברציוניו חיים,
אל גיל כעמים ישמח נמנה אחת אפים,
רננת ת1ד1־Tתיו.
ונפלים למשנה ירים
‘1
lי T -,
ןי | " •
ועת תה1ם הקדה מר1ן עמים מםכיב י
כפן מול זאביו,
לקראתניוא־ו  ,־ •• י
ישיש ־גם,הוא י " I -
•T
תחר כב1דו .בקהלם לנצח פנגיניותיו!

Mittheilung von Dr. Adolf Jellinek , Prediger
in Wien.

,

ספר-sbvn
לר' יצחק בן אברהם לטיף ז״ל  .הוצאתיו לאור ע״ם ב״י מינכק
נומי 38להבנת ספר הזוהרהנסתר והנגלה אחר הרב המחבר
ז״ל אני אהרן

,

!

יעללינעק יושב ודורש פה ווינא■

וללה תולד ות יצחק בן אברהם  ,למר המחבר מטעם בחירתי בחיים
התמידיים הלמתיים נכתפת וגם כלתה נפשי לעלות לל דרך גדולה לבקש לה
מנוח לשר ייטב לה כי לל בלה עד עתה לל המנוחה ולל הנחלה לצלת
מדירת לרעי לשר היל קרית הלרבע ולעלות עיר גנורים קרית מלך רב
לשר היל דירת קבע להנצל מיד ) מכי המושך חכי בחכה ובחבל ישקיע לשוני
ולל יתכוכי השב רוחי עד לשר גולחתי ותר ממכי כחי והפכקוכי בעובי הקירות
והנקיוכות עד כמעט כס חלקי מיושבי קרנות שלני עובר ומהעבר על ריב
לל לו ומתקל מרשות שלינה שלי לרשות שלי וכל ימי בין החכמים גדלתי
והנה כל ז ק נ ת י וחכמה לל למדתי כי כל שנותי מלומד ננתיונות הייתי
ועולמים הפוכים רליתי וכמה כשלתי ונתתי ועליתי וירדתי וקמתי וכפלתי
עליתי למרום הבקשה ולל שניתי שבי ובלתי במעמקי _ מימיה ולפילו חית
בידי לל העליתי ולף גם זלת בהיותי בימי חרפי שלמתי נפשי בכפי והעיר
ה׳ לת רוחי ונם לני העירותי לת לבבי וכחי לחבר חבור כללי לחד קרלתיו
שער השמים ונשלתי לבי להעיר בו לל דברים נעלמים תתומים וחתומים
וענינים עמוקים ודברים עתיקים עד היות עיקר כונתי לבילור מכוסת
להעלים המשל בנמשל והכשיל גנושל והייתי בעיני כבור ל חדשה שצמחה עתה
לע" פ שעדותה בידה כי מקדם קדמתה רק לם נהיתת לל נרלתה  ,וכללתי
חבור כללים גדולים מחכמות הטבע הנקרל מעשה נרלשית ומחכמות ללהות
הכקרל מעשה מרכבה ולקטתי מה שנכלל בפרשת נרלשית שנים שלשת גרגרים
ברלשי פרקים ורמזים עמוקים בבילוי סתום נכלל קצת סתרי התורה והננולות
שהעירותי קצתם השלרתי רובם לל המעיינים מדעותם לשר הם חכמים
\

Ä

גדולים ממני אחרי שהעירותים הערה מיושרת ופניתי הדרך לפניהם והקירותי
המסך המפריד נין הרואים ונין הנראים ויהי כאשר מעמו מברי בקצת הממה
אשר ניד ' מעמ הדנש ותאורנה עיניהם וימהרו ־ויבקשו ממני להרמיב להם
נקבי המשכיות ולהוסיף להם גם כן מאותן התערות הנשארות ולהביאם במסורת
הסודות המופלאים והמכוסים והם לא ידעו כי פליאה דעת ממני נשגבה לא
אובל לה וכי לא ידעתי ישאלוני להוציא להם מים מן הסלע ולהוציא ולהמציא
מציאות קיימת מן ההעדר המוסלמ כאילו הן מדמי ן שהסכמת מאין תמצא
והציקו לי כל הימים ויפתוני ויוכלו לי עד אשר כמעמ התנכרתי ממה שהייתי
מכיר בעצמי ואמרתי אולי אמר אני ובעלתי דעתי נמיעונוה מעני דעתם
ורצוני מפני רצונם והכרימתני אהבתם לקלקל השורה ואתאפק ואעל העילה (?)
ואם אור השמש נעלם מעיני מרוב הגלתו שנתי וראה לסקור ולדרוש לאור
הנר היפה לבדיקת דע מקום שידי מגעת והייתי בעיני כמוצא קצת סתרי
התורה מן המחבואים אשר התמבאו שם ואותו הוא מעע נגד שאר סתרי
תורה והנבואות הנפלאים והנשגבים ממני ואמנם מנעתי את אשר לקעתי
והבאתיו אל בית האוצר ומרוב אהבתי וספן נו והיות הסכמות הנכללות בו
רמות בעיני כמאמר החכם ע״ה רמות לאויל חכמות קראתיו ג כ " ז " י ה " מ ל " ך
ואולי מת שהוא גקול וקשת אצלי הוא קען ורך אצל כל מבין זולתי כאמרו
ג״כ ודעת לנבון נקל  .וראיתי להקדים לכונת חיבורי זה קצת פרקים ארמוז
נהם כללים גדולים מאיריס אל מציאות האל ית ' ואתמוך אליו סוד מציאת
העולם וצורתו בכללו וחלקיו וקיום התכלית האנושית שהיא ההשארות ר״ל
השארות הנפש הסכמת אסר הפרדת מן הגון» בראיות חזקות קרובות אל
המופת ומגביה הבניין נשאר הסתרים הפנימיים שאליהם היתה כונת הסבור
הראשונה ואעיר ג״ב אל סדרי החכמות המגיעות את האדם לשלמותו האחרונה
ואל ידיעת מהות כל אחת ואחת מהן  ,ושומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי
מצוסיו שמור לני מלחשוב ומלסמוך על דגר רחוק מן האמת וישמר •דרכי
מתעוא בלשוני י ומלומד דבר שלא כרצונו וינחני במעגלי צדק למען שמו:
סרקא אמר הנביא ע״ה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל תגבורבגבורתו
ואל יתהלל עשיר בעשרו עניני פסוק זה וצורת כל אמת ואחת מ« שלש מעלות
הנכללות נו ר״ל החכמה והגבורה והעשר כבר הרחיב החכם הר״ס ז״ל במציאות
כל אחת מהן ומהותה ואני איני כדאי להוסיף על דבריו ולא לגרוע ולא
לשנות כי הם מבוארים בתכלית הביאור ומתוקנים בתכלית התיקון אמנם מת
שאני צריך להוסיף לו נאור כפי מנת חבורי זה הוא בקצת עניני הפסוק
שלאחר פקוק זה ר״ל השכל וידוע אותי עם ביאור שני ענינים הנמשכים
אחריו אחר אשר אקדים הקדמה ואומר כי מציאות האל ית ' הוא מציאות ההכרחיות
האמיתית וכל מצואים זולתי ית' מציאותן אפשרית כשנערוך אותן אל מציאותו ית׳
שהוא הסנה הראשונה וזהו עיקר הגדול והיסוד הנאמן שכל המצואים' כמו
שאמתוהו וקיימוהו הראיות האמתיות והמופתים הנחתכים שלא יצוייר שום
ראשם (רושם ? ) אחריהם וידיעת מציאות זו הנשגבה והמעולה בתכלית רום
המעלות רצוני לומר מציאות האל ית׳ היא מושגת מצד נביאיו העבעיים והרוחניים
לא שהשגתה מצד השכלים הדוחנים היא השגה שלימה בתכלית השלמות
והמקויימת בתכלית השלימות הקיום עד שאין אנו צריכים לחפש אחר לקיחת
הראיות מן המצואים העבעיים כהשתדלות ארקעוע׳ בכלל רוב המעיינים הקודמים

ננתינס תנת התנועות הגלגלים שנוניות על דעת הקדמות אע״פ שיעלה בידנו
מכלל השתדלות אותו העיון הטבעי ראיות חזקות ראויות לתמוך על עדותן בעוד
שלא תהיינה תותרות שום עיקר מעיקרי התורה אעיר אל קלת עיקר מעיקרן
נפרק השלישי אמנם השתדלותינו במקום זה בקיום המופת מצד השכלים או מפני
שאנו מוצאין דינו ומגיעין לתכלית כונתנו בראיות השכליות המופתיות בלבד מבלי
שניגע המחשבות והעיונים נמצואים הטבעיים המורגשים עם היות קצת הרגשיס
חועאיס לפעמים במקצת המורגשים וזהו אמרו השכל וידוע אותי הכונה שתהיה
הידיעה מצד השכל לפני שהיא ההשגה האמתית ואיני יכול לדקדק נעכין זה
יותר מזה השיעור במקום זה פן נהיה נוטים מכונת המגור לזולתה
נעיה רחוקה  :פרק ב׳ השכל האנושי ישיג צורת המינין היקודייס
האנושי ומהתם השגה עיונית כללית והשגה פרטית ורצוני בפרטית
הוא שיפשוט צורותיהן הפרטיות מעל החומר וישכיל עניניהס ומהותם *
נקבת היות הרכבת כל המצואים היקודייס נכללות בהרכבה האנושית לפיכך מתוך
ידיעת האדם עצמו ידע הכל וכן ישיג שכלו צורת הגרמיים העליונים הגלגלים
באמצעות ההרגפים לא מהותם לפי שאין אדם משתתף עמהם בחומר ולא בצורה
ולא בטבע אמנם המצואים השכליים שעליו ובפרט השכל הפועל ישיג השכל
האנושי מציאותו ר״ל השכל הפועל לפי שהוא ממינו וקבת שכלו מהותי
היא לפי שהשכל הפועל עלה ושכל האנושי עלול וגבול ההשגה הוא להקיף
היודע את הידוע מכל הצדדים בפכליה ההיקף ואם יהיה הוא המקיף
שלמעלה ממנו יהיה אז השכל האנושי המשיג מעולה ונכבד יומר מן
המושג ונמצא העלול מקיף ועלתו מוקפת וזה שוא והוא הדין לשכל
הפועל אצל המצואים שלמעלה ממנו  ,ותקנה השנית בהשגת שכל האנושי
מציאות השכל הפועל היא מצד היות השכל האנושי מצוא נכח וצריך להוציאו לידי
«עשה על כל פנים ויתחייב שיהיה מוציאו חון ממנו שאם יהיה בתוכו לא יהיה
לו מונע יהיה מצוי נפעל ויתחייב ג״כ שיהיה המוציא ממין המוצא כמו שכנר
התבאר במופת במקומותיו ויתחייב ג״כ שיהיה המוציא שכל נפעל נבדל ממומר
הגיף שאם יהיה כח בגוף יצטרך גם הוא למוציאו לידי מעשת ואם יהיס המוציא
שני נכח יצטרך גם הוא למוציא שלישי וישתלשלו המוציאים והמוצאים עד לאין
תכלית ויהיו כולן כמות בגופים כי אין מציאת שכל נכח אלא מצד הדנקו בגוף
ומצד היותו המוציא ממין המוצא אי אפשר להיות זה המוציא קנה ראשונה וביאור
זה הוא כי השכלים הנפרדים יצוייר בהם הנדל מצד היות האחד עלה והשני עלול
חי היא הקנה המחייבת ההבדל ביניהם והיותם ככללים תחת מין השכל היא מצד
היותם משתתפים בעצם לא שהמין קנת מציאותם כי אם קבת השתתפם בלבד לפי
שהמין הוא עצם האישים לא דבר אמד מון מעצמם לפי שמציאות כל מין באישיו
ומציאות מאישים במין לפיכך יתחייב מציאות קבה ראשונה אל הכל ישתהיה
פשוטה ונבדלת מכל המצואיס זולתה בלי שום הרכבה ולא שום רבו׳ ולא שום
למיון ריבוי כמו שהוא מבואר במופת במקומותיו ועוד אעמיק העיון בזת העיון
ב ליך מדרכי המופת בפרק שאביא אחר זה  ,ועכשיו נשאר עלינו לחפש אחר זה
הה 'קש השכל« וזת שהוא מן האפשר שי אמר המטעה או המוטעה המקצר בעיון
כי כבר מצאנו המורכבים היקודייס שתחת גלגל הלבנה יוצאים מן הכלל אל הפועל
באמצעות האור והחשך שהם המוציאים הקרובים ונמצאו צורותיהן נפקדות ואובדות
אחר יציאתן לידי מעקה ואולי כן ההקש נשכלים האנושיים שהם נפקדים אחר
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שהוציאם השכל הפועל לידי מעשה נשיבהו כאולתו פן יהיה מכם בעיניו ונאמר
כי היוצאים המורכבים הנובע־ים שחומים ממין ההיולי שהווים ממנו וחזרתן אליו
בהכרח לפי שטבעו שפושט צורה ולובש צורה אחרת ולא המצא צורת בלא חומר
ממון לשכל ולא חומר בלא צורה אבל תשכל אינו בעל מומר וצורה גשמיית
ואינו מקבל צורה חוץ מעצמו כי הצורה שקבל כגר מהשכל הפועל הוא עצמו
ועצמו היא צורתו לפיכך הוא קיים בקיום שבתו מצד היות שניהם דבר אחד
והוא עצם השכל לתמנע תחלוק בנבדלים אלא שדבוק השכל האנושי בשכל .
הפועל לא יצוייר בו דבק מזגי מכל צד לפי שהשכל הפועל עלה והשכל
האנושי עלול וגם לא יצוייר בו חלוק כי אם מזה הצד ר״ל היות השכל
הפועל עלה והשכל האנושי עלול אם כן יהא הדבוק נדרך דמיון משל וזה
הוא שוד עמוק תלוי בעני ן גנוה ועוד אוסיף לדבר וללבן ענין ההשארות
ר״ל מציאות צורות הנפשות המציאות בפועל והשארם אחר הפרדס מעל
הגוויות ומעלת כל אחת ואמת בפני עצמה וציור מקומותיהן דרך משל ועל
דרך הערה מן הגלוי אל הנשתר אע״פ שכבר העירותי על זה העניין סשתוס
שפר תולדות אדם אעפ״ב חייבתי כוונת
בחיבורי הקטן הוא שקראתי
החבור להרחיב נקני משכיותיו במקום זה על דרך משל למען ירון הקורא
נו ואגביה בנינו ברמזים אחרים נעלמים ושידות עמוקים שתם (ברומו ?) של עולם
ואכלול אותן נשני פרקים מפרקי זה המאמר בע״ה  :פרלן ג׳אחר שהעיר
הנביא הזה ע״ה אל ידיעת המצוי הראשון ית' מצד הראיות השכליות נאמרו
השכל וידוע אותי שמך לו כי אני הי להורות שתכלית ההשגה היא לידע
המצוי בלבד לא שיש דרך להשיג מהותו ושמך לו גס כן עושה להודיע שמצוי
הזה הוא עושה כל מה שזולתו ומנהיגי בחפצו לא על צד החיוב כמו שטוען
בעל דינינו וענין עושה במקום זה על פי ראיה מכלל הראיות השכליות
שיעדתי להעיר אליהם הוא שכבר תתבאר במופת שהשכל הפועל נבדל מן
החומר הנדלה אמתית ושתשכל האנושי הוא ממינו במו שקדם נזה המאמר
בפרק שלפני זה ואס כן הוא נברא כמוהו ואפשר לו ר״ל לשכל הפועל לידע
מהותו ולא להיות מציאותו בפועל כי אם בתשינו שבת מציאותו ואס אינו
משיג שבתו כשיעור ההשגה המיוחדת למציאות עצמו אינו שכל בפועל בשום
פנים כי שנת היותו שכל נפעל הוא מצד היותו משכיל בפועל אם כן
השגתו היא מהותו וזה המושכל שהוא שבתו הוא הפועל מהותו תמיד בלי
המשק שאלו יצוייר השתלק ההשגה אפי׳ רגע קטן תשתלק תוית המשיג לעי
שאין מהותו זולת ההשגה לפיכך תתחייב מציאות עלתו שנה קיום מציאותו
שהוא מושכל בהכרח וזה מבואר מאד במופת אצל כל מעיין זך המשתדל
באלה הענינים האלהייס ואם תהיה עלתו עלולה יתחייב לה כל המתחייב לזה
העלול שקדם בו המאמר וישתלשל הדבר לאין תכלית וזה שוא אם כן יתחייב
מציאות שנה ראשונה בהכרח ויתחייב גם כן שיהיה זה המצוי שהוא שבה
ראשונה בלתי גוף שאם היה גון! לא תהית פעולתו שכל נבדל שבו הפעול
מתעצם וכבל השתדל אלשטו׳ בנתינת שיבת התנועות הגלגליות באמצעות
מניעים שאינן גופים ולא כתות בגופים כמו שהוא מבואר היטב במקומותיו אם
ישתלקו1
כן אילו המניעים הם פועלים התנועות תמיד בלי הפשק שאם יפשקו
אילו המניעים יתבטלו התנועות ובהתנטל התנועה העליונה יתבטלו כל התנועות
שבתוכה הקרונות והרחוקות ויתבטלו כל ההיות המיניות והאישיות אס כן
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המניע הראשון הוא עושה תמיד בלי הפסק שאם יסתלק המניע מלהניע
אפיי רגע אחד קען תתבעל מציאות העולם העבעי בכלליו וחלקיו והמניע
הראשון הוא הבורא ית׳ אס בחפץ פשוע כשי ידיעתנו ואמונתינו או באמצעות
שכלים נפרדים כמו ששידר ארישנווע׳ והנמשכים אמר דעתו לפיכך אמר הנביא
ע״ה עושה ולא אמר עשיתי ולא אעשה וכמאמר ישעיהו ע״ה השמים החדשים
הקודם תת
והארץ החדשה אשר אני עושה כמו שביארתי בחיבורי
הנביא ע״ה ר״ל ישעיהו ע״ה כלל העבר וההוה והעתיד בפסוק אחד והוא
אמרו אן! ידי יסדה ארן וימיני נופחה שמיס הודאת לשעבר קורא אני עליהם
תיראה להווה ולתתמדת הדינור כאומר לעולם ת ' דברך נצב גשמים יעמדו
יתדו הוראת לעתיד והנה הראת לדעת כי יסוד אמת והאמונה השלימה הוא
לידע שיש מצוי ראשון נבדל מכל המצואים זולתו כמו שהורו עליו המופתים
כל המצואיס השכלים והנובעים
ושהוא פועל
הנחסכים
הנאמנים
ומנהיגם ומצד שאינו גוף ולא כח בגון .ואיני אוחז מקום חיוב העיון האמת׳
היותו נמצא בכל והכל בו ומצד היותו ידיעתו שהיא עצמו שלמה בתכלית
כל מיני השלמיות כולן יתחייב היותו רואת ויודע ושומע הדברים כולן המושכלים
והמורגשים כמו שאעמיק בזה העניין בו העיון בפרק מפיקי זה המאמר
בע״ה  :פרק ד' רצוני להרחיב בזה העיון הנפלא קצת הרחבה לפי שאין
רוב הדעות האנושיות יכולות לציירו ציור שלם ואומר שהנפש המדברת היא
ענע והראיה על זה היא שהיא מוצאה בכל אדם ופעולותיה ידועות אינן
נבדלין מן המורגש וכשיתחזק וגכ״ה ( ויגדל) Vכתה יופיע עלית אור מציאות שכליות\ \ y .,
נבדלת מן החומר והוא השכל הקנוי כדמיון אור השמש הנוצץ והמתפלש במרגליות
ואין תאור עצם המרגליות אלא שפעולתו נכי־ת בה חת תאור השכלי חוקר על
סבת זאת הנפש המדברת ומתפלש בידיעתה לפי שהשבה זולת הנפש שאם אין
הענין כן תהיה הנפש סבת עצמה וזה שיא ואם החוקי השכליי אינו הנפש לפי
שפעולתו אינה ממין פעולותיה לפי שפעולתו אינו בגוף ופעולות הנפש כלן
מצואין בגוף ונמצאו פעולותיה בזולתה ופעולות זה החוקר השכליי תן בעצמו מצד
היות פעולתו היא עצמו וכן הנפש המדברת נותנת צורה חמרית לכל פעולת
אומנית והשכל נותן עצם שכל " לכל נעל שכל והנן זה לפיכך יתחייב שיהיה זה
החוקר שוס שכל נגדל מן החומר והוא השכל האנושי המצוא בכח וזה השכל
תביאהו חקירתו להשיג עצמו ואז ירגיש שהיא בעצמו סבת תאור בכח הנוצץ על .
עליונות הנפש המדברת נפעל עד שנעשה צורת לה על הצד שאעיד עליו בזה ' ,X׳ :־־
המאמר בע״ה לעי שלא נמצא שוס אמצעי בינו לבינת וזה השכל כשימצא בפועל
ישוב למקור חקירות האמת על סבתו של עצמו והשנית על סבת יציאתו מן
הכת אל הפעל וישיג אז כי סבת מציאות בכס היא שכל נבדל לפי שא׳ ,אפש־
שהמציא הוא את עצמו וכן ישיג שאין גו דיות ולא אפשרות שיוציא הוא
עצמו מן הכס אל הפועל לפיכך יתחייב שיש לו מוציא חוץ ממנו שאס יהיה
ך< ' y -
בהוכו היה מוציא בפועל תמיד וצריך שיהיה אותו המוצא שכל מצוי בפועל
כמי שהוא מבואר היעב במדע תשבע ובמדע האלה  .וכבר הקדמנו הביאור
בזה מת שיש בו די • וכיון שהשיג זה החוקר שהוא השכל האנושי סבתו
שהוא חוקר עליה שהוא השכל הפועל הנעשה המשיג והמ ושג דבר אמד מצד |ג!*:י ; י-
היות השכל והמשכיל והמושכל דבר אחד וכבר ביארנו גם כן שאי אפשר
להיות אותו השכל הפועל סנה ראשונה לפי שזה המושג שהוא השכל הפועל
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שהוציא את המשיג שהוא השכל האנושי מן הכת אל הפועל כבי חייג התיוג
~י ' ■ !׳ המופתי היות ממוציא ממין המוצא נהנית ודין זה יתחייב לדון על השכל
י< \< -הפועל כשיחקוי גם הוא על מושגו שהוא תנת מציאותו חת לא ישתלשל
ל>

י עד לאין תכלית לפיכך יתחייב מציאות סבם ראשונה אל הכל והיותי בלתי
גוף ולא כח בגון> ושהוא אחד אחדות אמתית ואינו נכלל תמת שום מין
ולא תחת שום תיג אלא נבדל בתכלית ההבדל והוא בורא הכל ית׳ ויתיומם
ויתנשא על הכל וכל אלו הענינים כבי בא המופת הנחתן על כל אחד
ואחד מהן במקומותיו ועכשיו נשאר לנו לחפש באיזה ענין יגיע זה
השכל האנושי אל היציאה מן הכח אל הפועל לפי שבשביל זה המשכנו המאמרים
זה אחר זה בזה הפרק ואומי שאיפשיות הגעתו למעלה זו היא בידיעתו
עצמו על פי הקדר הנקדם בזה הפרק וידיעת שנותיו הקרונות והרחוקות
ר״ל שבות הטבעיים שתחתיו ושבות השכלים שעליו עד שיגיע לקיום שבה
ראשונה על דרך הקיום תמופתיי כי מי שאינו יודע מה שלמשה ממנו
ושנותיו שלמעלה ממנו כל אחד כפי שלמותיו וכפי השגתו אינו שכל בפועל
לפי שיתחייב למציאות השכל השלם הנבדל היותו בכל והכל גו לפיכך אין
דרך לשכל האנושי להיות שכל שלם בפועל כי אם בידיעתו צורת העולם
בכללו וחלקיו על פי השיעור המיוחד להשגתו ויהיה בו אז הכל והכל בו
וביאור זה כשתהיה ידיעתו מהשפעת בכל חלקי המציאות היי נמצא הוא
בכולן וכשתהיינה גס כן הצורות הטבעיות והשכליות פשוטות וחקיקות בדעתו
על דיך האיות נמצא אז מזה הצד כלם נו ותשלם הכולל אותם בשכלו המצוי

בפעל מן האיפשר הוא שיתחדש על ידו שוס
חידוש לשעתו גשום
חלק מחלקי
המציאות ב ח פ ן
הבורא יהי על ידי נש
ואולי
יזדמן שום טבע בקצת העתים וענין זה היא שוד מופלא אינו ראוי לגלותו
כי אם ברמז כזה ואל היחיד השלם בשלמות השכל " ובמעלות המדות .פרק ה'
מפתח לידיעת שיד צורת המציאות על דרך תאמת ואומר כי לא ימלטו
המצואיס מהיותם מחויבים מהשגה הראשונה או שיהיו נבראים בחפץ ואם
נשכים שהם נמצאים על דיך החיוב כסברת נעל דינינו אם כן אי אפשר
שלא ידמה העלול לעלתו שתתחייב ממנת נשום צד מהצד ובנר נא המופת
האמתי שאין שום דמיון ולא שום ערך בין הבורא יתעלה ובין שום מצוי זולתו
וכן אלו ימשכו המצואים מן השגה הראשונה על דיך החיוב לא יחויב להם
קץ ותכלית לתמנע היות כח האל ית׳ מגיע לתכלית אם כן בהתקיים עניין
זה לא נשאר מדרך העיון אלא שיהיו כלן נביאין בחפץ פשוט כולל כמו
שחייב העיון המופתי ר״ל מניעות יגוי החפצים בחוקו ית׳ כיון שאין מפצו
ית׳ דבר חון מעצמו ומלת בראשית מעידה על חפץ פשוט כולל בלבד ושאר
החפצים הנכללים בו מתוארים במאמרים והבן זה  .ונצטרך עכשיו לעיין
ב ח פן אם הוא קדמון או חדש שכיון שאין החפן דבר מון מעצמו ית׳ אס
תאמר שהוא מחודש נמצאת מחייב חדיש הקדמון ואם תאמר שהחפן קדמון
נמצאת מחייב קדמות המחודש אמנם כנר הכריחתנו חקירת העיון לחתוך
הדין
על קדמות
החפן ביון שאינו דבר חון מעצמו ית׳ אבל אמונת
החדיש מחייבת הגלות המפן בשעה שנגלה על פי גזירת החכמה האלהית
המחייבת האפק קודם מציאת העולם ולפי שאין לחפן מעורר ולא מודיע חון
מעצמו לא יצוייר יציאה מן הכח אל הפועל  .העולה בידנו מזה העיון הוא
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במפץהכרחית מצד הנמנע המנע החיוג על פי היגוין
הבריאה
כי
שהקדמנו ונמצאת היות החפץ מכוון אל עת הראותו אפשרי על פי גזירת
החכמה כיון שאין החפץ גס כן אינו נבדל מעצם החכמה כפי מה שחייב
העיון האלהי המופת " לא שאין דרך לא להשיג מהות החכמה היא המחייבת
נביא
הראשון
האפק קודם מציאות העולס יצא מכלל זה ש ה נברא
במפץ ע ש ו ע כולל בלא שוס אמצעות נברא אחר לפיכך אין מציאותו
מורכבת כלל לפי שאין החפץ הקדמון מצטרף עס שום דברי חוץ מעצמו כדי
שיהיו שניהם מצטרפים למעול פפל אחד וזה עיון ,דק מבואר במופת אמתי■■׳׳־'V
ומזה הנברא ראשון השתלשל הכל על דרך שפע ואצילות השתלשלות דבר - -
מדבר ונמצא עצמו כאילו הוא עצם העולם בכללו כדמיון איש אחד בעל שכל
שלם כולל נפש מדברת ונפש חיה ונפש צומחת ויגשים ואיברים חיצונים
ופנימים וכשאירע שום שינוי או כאב או ריבוי או מיעוט בשום חלק מחלקיו
מיד השכל מרגיש אלא שאינו משתנה בהשתנותם אס כן הנברא ראשון ית׳
לפי שהוא בכל והכל בו וזהו אמרו מלא כל הארץ
יודע הכל מצד עצמו
כבולי וכל המצואיס מושפעים ונמצאין ממנו על דרך אצילות והשתלשלות ואין י v-'v
דבר חון מעצמו כחיוב האור מן השמש ואין האור זולתי השמש והכסות
משתנים על פי שינוי המקבלים לפי שצורת השכליות והרוחניות והגשמיות כולן
מושפעות זו אחר זו על דרך היות האחד שבת השני ועל דרך עליונות
ותחתונות ר״ל ראש ועקב וזהו עיקר המצואים כולן ובאמצעות השכלים הנפרדים
הקרובים אל הנברא הראשון הושפע דמות כ pא המושג ממעל לרקיע ושמיוב
העליונים
קדם ושוד המיס
מציאותו מצוי בשכל והוא שוד כמי ש מ י
ושוד הפרכת שהעיר עליה ר׳ אליעזר הגדול ושוד א pפ ק ל ר • א ה מ א י רה
ושוד כ שא הכבוד שנפשות הצדיקים גנוזה תחתיו והוא המתואר בערבות
באמרו שלו לרוכב בערבות שיה לרוכב בשמי שמי קדם והוא כש יה והעד
ביה שמו_ ותוא שתר עליון אעיר אליו בפיק שאביא שלישי לזה אל תדמה
זולת בה וכבר תארוהו גס כן קצת אנשי לבב בגלגל השכל ומציאות זו ^
מחוייבת גס כן מצד תיקון המציאות הטבעייות ושלוותה לפי שמדרך העיון
ההיקשי יתחייב שימצא שום מצוי שובל גשמות העולם להיות אמצעי בין עולם
השכל ועולם הטבע אמנם התיחשו לעולם השכל היא פשיטותו והבדלתו משום
חומר כולל והתיחשו לעולם הטבעי הוא להיותו שובל העולם הגשמי בכללו
ומשפיע לו מציאות במפץ הבורא ית׳ על צד שאבאר בפ י ק שאביא אחר זה
לפיכך הוא מתואר במים העליונים והוא נמשל על דרך הערה מן הגלוי אל
הנשתר כדמיון העצם השובל המקרים התשעה כי גשמי המציאות הכוללים
התשעה  .כעי המובן מן השדר הנרמז במראה יחזקאל ע״ה והתבונן בו היטב כץי
כי היא שוד מהשודות הגנוזים בעשר שפירות בעשר מאמרות שבהן נברא העולם "י’־ *1
ומאותו המצוי הנמשל בדמות הכשא במשלי הנביא הושפעה מציאות הגלגל
העליון המצוי מצד העיון ההקשי גס כן ר״ל גוף הרקיע הנקרא שמיס השובל
צורות העולם כמו שתתקיים במופת במדע ההיקשי תשקול במאזני חכמת
ההגיון והוא שוד שמי השמים ועל זה עיון דק איני מושג כי אם אצל היחידים
המעמיקים בעיון תשלם ומצודת זה תגלגל העליון המקיף הושפעו צורות הכבדים
וכל הצורות שתחתיו וכל המצואים הגשמיים על דרך עליונות ותחתונות כמו
שכבר ביארתי אם כן כלן נמשכין מעצם הנביא ראשון והוא בכלן וכלן בו ג" '',
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כנר«) בבראשית ובנרא ולעשות וכל «ה שהם עושין הפועלים הרוחניים והטבעיים
רי׳ " 1סוא עושה בדמיון האדם שכל פעולה שיעשה שוס אגר « אבריו הכל «יוחש
לאדם וברוחניים כדמות שופעים ובהם כדמות שוערים ומהם פועל־ן בעצמן
ומהם פועלין באמצעות הגשמים וכל זה שתר עליון לפיכך המושכלים והמורגשים
וגם המחודשים לשעתם הוא הפועל אותן באיזה עניין שהושג מציאותן אם
במראה או נחלום על ידי הרגש או על ידי השגה שכלית או על ידי נש
התחלתן כולן היא מן הצורה העליונה שהיא ראש העולם כדמות הכחות
הנמשכות מן הראש ר״ל מחשבה השכלית וההיכי והדבור והזכרון והדמיון והרגש
והתנועה החפצית אמנם החיות הרוחנית היא  ,הרואה והיא השומעת והיא
המדברת והמזכרת לא ההרגש רק השכל היא המנהיג הראשון והוא המשיג
מהותם ומהות החיות הפועלת ואין כל דבר נעלם ממנו והשודות עמוקים ותדביים
עתיקים לפיכך יחייב העיון היות השבה ביאשונה יודע הכל מצד עצמו להיותי
עצם העולם בכללו ומשיג המורגשים מצד ההשתלשלות וכל זה שוד עמוק נמשל
בנקודה
העליונה
ובקויס
ונשעח
ובגוף
ונאשפקלריא
המאירה
מעצמת
ובדפיש
העליון המצוי בשכל החותם תצורות
באין תכליק ובלא זמן והמבין הזך השלם יבין  .ועוד אישיף להעיר אל קצתם
הערת קרובת אל הביאור ומאמרי זה בע״ה והמראות ו ה ג ו ו נ י ן הממשלים
ממציאין להם שורש על פי קצת תמדעות כנרמז בדודי צח ואדום • ואשוב לכוונת
העניין ואומר כי כבר התקיים בשדר המדע ההיקיש׳ מציאות מצוי שובל צורת
העולם ומציאות שני למטה ממנו שובל גשמות העולם וצורותיו כמו שהעירותי
אליהם במה שקדה ולפי שאנו רואין קצת המצואין נבדלין מהחומר הגיף וקצתן
מחובדין ממורגש ומושכל וקצתן מחוגרין מחומר וצורת בלבד ומקצתן מורכבי ן מן
הישידות הארבע ומסוברין ממניע ומתנועע ומן הידוע שאין הנבדל גוף ואין
המורגש מושכל ואין החומר צורת ואין המניע הוא עצמו המתנועע עם היות
העולם נכללו מציאות אחת כעי מה שחייב העיון המופתיי תתחייב מצד העיון
התקש־ תאמתי שימצא שוס מצוי כולל הנבז־לי׳ והמושכל והמורגש והחומר ותצורה
והמניע והמתנועע והוא השובל העולם כלו בכלליו וחלקיו לפי שהם צורתם
«(Vu־־ ותכליתם ורשות הפועלים בידו נחונה ולפי שהוא שכל בתכלית רום המעלות
יתחייב שידע הכל וינהיג את הכל הנהגה מיושרת:
(ההמשך נמחנלס הנאה)

Aboth ".״ Exegese über den ersten Abschnitt im Tractat
Mitgcthcilt von S . D . Luzatto , Professor am Eollegium rabbinicnm in Padua.
*> כל ישראל וכר׳  :משה קבל וכוי והם אשרו וכי:
כך היא החלה המשנה משה קבל  ,ומקכהא ואח מקדר ישועות היא  ,וקדרה אחר
מקנת ע") למעלה מהוריות  ,ונקראה מקנה אנוה על שם שמשולש נה קדרן של אנוחינו
*)
גי

פירוש מסכת אכחק לאחד מרבותינו הצלשתיס ז״ל העתקתיו
ממחזור ויעלי כ׳יו״אשל ניד ידידי המשכיל והנבון כמר יוקף אלמנצי  ,והוקשה׳
במאמר מוקגר חלופי נקחאות אשר מצאתי גב״׳ אחר אשר ביד ידידי הנ״ל,

אנישד״ל
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הראשונים דור אסר דור .היאך קנלי חורה זה מ!ה  .ונהגו העם לסנותה נניח הכנסת5
(ס״א נימוח הקיץ) ני[ מנחה למערינ נשנח לפי שעמי האין ( ס״א לפי שהימים ארוכים
ועמי האין הנעלים ממלאכחן) נאספים ( ס״א שם שנאו) לקריאח ההורה ומשמיעים
אותם מדות תרומיות השנויות נמסכחא זו פרק ליום ( ס״א לשנס)  .כלפי שאמרו חכמים
נהמניח את הכד ( נ״ק דן 1ל ') הי ניהו חסיד מאן דמקייס מלי דאנוח  .והם הנהיגו
להתחיל נה כל ישראל יש להם סלק לעה״ג שהתחלה יפה היא וכד• להמשיך לנ עמי
הארך  ,שלא יחיאשו מן התשונה ומן הגאולה  ,לומר שאנדה תקוחם מחמת קצת ענרוח
שנידס ; אנל אין ננא זו ממקכחא ז!  ,והחלת פרק היא נמסכת סנהדרין  .וכמו כן
הנהיגו לסייס נכל פרק ופרק ר' סנניא נן עקשיא  ,ואם אותה נ נא אינה ממקכתא
יי  ,אלא קון> פרק היא נמסכת מכות פרק אלו הן הלוקין  ,ולפי שיש נח סיום נאה
נהגו העם לאומרה נקון> כל סרק ופרק .
ה■
משה קנל הורה מסיני  ,כל הח) רנ כלת שנכתנ ושנע״ס  ,כאותה שפירשו חכמים יזי ^
נמאימתי קורץ ( נרכות ה‘ ) אמר ר ,לו■ נר חמא אמרר‘ שמעון נן לקיש מאי דכתיג עלה
אל• ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות תאנן והתורה והמצות אשר כתנת׳ להורותם,
לוחות כמשמעו  ,תורה זו משנה  ,מצוה אלו מצ «ז ותקים  ,אשד כחנחי אלו נניאים
וכתונים  ,להורותם זה תלמוד  ,מלמד שכלם ’ ותנו למשה נס־נ•  .ועוד מצינו נפקיקתא V ' J
ושאר אגדות שכשפחח לו הקנ״ה למשה נמק ' סרח אמר לו אליעזר נני כך הוא אומר
יהושע נני כך הוא אומר וזהו שאמר הכתוג דנרי חכמים כדרנונות וגו ,נחנו מרועה
אחד  ,ודרשינן נהכל חיינין נראיה ( חגיגה ג ') אע״ס שהללו מעמאין והללו מעהרי;
הללו איסרין והללו מחירין  ,כלם נתנו מרועה אחד  ,רועה אחד אמרן  ,ואלו ואלו דנרי
אלה־ם  .חייס ( ק״א ולפיכך לא ניחנה תורה חתוכה  ,שאילו כך לא היה רשות למודה
שיורה (מסכת סופרים פרק י״ו הלכה ה ') .ותורה שנע״ס היא קמנעירין של הקנ״ה,
כמו שפירשו רנוחינו נאגדה  ,והוא שאמר הכתוג אכתנ לו רוני חייתי כמו זר נחשנו .
שאין לך דנר הכתונת ננניאיס ונכתוניס שצריכת תלמוד שלא נאמרה למשה נסיני אנל
לא ניחנת ליכחנ על ידו עד שנאו סופרים שנכל דור ודור וכחנום על סי רוח הקדש,
כמו שנגזור עליהם מששת ימי נראשיח כמו שג ' זה ספר חולדות אדם נלפני אידיהן
(ע״ז דף הי ) והוא שאנו אומרים נתלמוד נכמה דניים נקנהדרין פרק כהן גדול (דף
כ“ נ ני) וניומא ( ע״א ני) גמרא גמירי לה ואחא יחזקאל ואסמכה אקרא  .ולכך אני
אומר שנקראו נניאיס וכתוניס דנרי קנלה  ,שהיו מקונלין ונאים מימות משה  ,ומכל
מקום אינם שוים לחמשת ספרים שכולן מצות וחקים  .ולא אנו נלנד נאמרו נקיני 1אלא
אף התרגום ופיסוק׳ המקראות והעעמיס נאמרו למשה נסיני נעל פה ^ כאותה ששנינו נאין
ו־ י
נץ חמודי (נדרים ל״ז ני) אמר ר׳ יצחק מקרא סופרים ועטור קופרים וקרץ ולא כתנין
וכתנין ולא קריין הלכה למשה מסיני ואמר רג חננאל אמר רנ מאי דכתינ ויקראו נספר
נחורת האלהיס מפורש ושום שכל וינינו נמקרא ,ומסיק זה פיסוק טעמים  .וזהו ספיקהו
,
של איסי נן יהודה שהיה אומר ( יומא נ " נ) חמשה מקראות שאין להם תכרע מן התורה.
וכההיא דהכל חיינין נראית ( חגיגה ו' ני) תיכי קאמר ויעלו עולות כנשים וכו נפקא ץנ|
מינה לפיסוק׳ טעמים  .שטעמי הנגינות ( ס״א הניגונים) תם שנאמרו למשה  ,מי תולש
ומי זוקף ומי יושנ ומי עומד ומי העולה ומי היורד ומי המונח  ,אנל סימני הנגינות
סופרים הוא שתקנום  ,ולפיכך אין ניקוי עניני ( ס״א ענרייא) דומה לניקוד שלנו  ,ולא
שניהם דומים לניקוד ארך ישראל ( א) ומשני שתיו הטעמים והננינות משתכחים הוא שחקנום,
יסמכו על מה שאמר תכתונ עת לעשוח לה ' הפרו תורתך  .ולפיכך לא ניחן ס״ס לינקד
שאע״ס שניתנו פקוקי העממים ונגינות הקרייה מקיני במסירת יכתיג ושום שכל  ,על
פה נאמרו ולא בסימני נקידה נספר  .ועוד מצינו נמק ' מגלה ( דף גי) שהתרגום ניתן
נקיני  ,אלא ששכחוהו וחזרו ויקדוהו  ,ולפיכך זכה תרגום שאמרו חכמים שצריך אדם
להשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום  ,מה שאין כן בכל לשון  .וכן
וכנר דנרתי על הפירוש הזה נכים חמי רניעי עמוד ר״א  ,ושם העתקתי דף
אחד לדוגמא  ,וכאן נחלופי הנסחאות הנמצאים נדף ההוא קצרתי לפעמים
וסמכתי על מה שכנר כתנת׳ נכ״ח הנ״ל.
א) אמר שד״ל כנר נתגלה עחת מקרוב ניקוד משונה מאשר אתנו  ,וכנר דנרתי
עליו נספר הליכות קדם ( אמסטרדם  ,התר״ז) מן עמוד כ" ג עי ל' ומן ל״ז
עד ל״ט.
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אמל לב עמים שהשיג מר רב נטרונא׳ גאון  .ואמריג( נמי נהקולא אה המגלה למפרע
(מגלה ׳" ע נ ') ואמל ל' ס״א בל אנא אמל לי • וחנן מאי הכאיב ועליהם ככל ההבלים
מלמה שהראה לו הקנ״ה למשה בקיני דקדוקי הורה ודקדוק• קושיים .
ומקרה ליהושע  ,דכהיב ויען יהושע בן נון משרה משה  ,ואומר ומשלחו יהושע נ1
נון נער וגו '  .ויהושע לזקנים  ,ועל • ה׳ יהושע נמקרה לזקנים ( ס״א ל״ג ה ' סבוה) •
הס שושטים שעמיו לישראל עי שמלך שאול  ,וקורא אוחס זקנים  ,שכן הרך למנוח
זקנים על הצבור כהכחיב אשל יהעח ס הס זקני העם ושוטריו  .ומצינו שיהושע מקלה
' ' ' ' ' ”‘ לזקנים שהיו רוייס ושוטרים אח ישראל (ק״א ויהושע הוא מקל לזקנים שהיו בימיו
שהיו רוהיס ושוטרים על ישראל עמו) כדכחיב ויענהו העם אח ה' כל ימי יהושע ובל
ימי הזקנים אשר האריכו • מים אחלי יהושע  .ואוחס זקנים מקרוה לשופטים שאחריהם
שהיו זקנים ( ק״א ל״ג נ ' חנוח) וכל אחה מהזקנים והשופטים ( ק״א וכל שופט ושופע)
מקר לחברו  .והא לן סיר השופעים עחניאל  ,אהוי  ,שמגר  ,ברק  ,גהעון  ,אנימלן
תונע  ,יאיר  ,הגלעד׳  ,פנחס  ,׳פחח  ,אנצן  ,זה נעז ( ק״א ל״ג ג ' חנוח)  ,אלון
ענדון  ,מנוח  ,שמשון.
וזקנים לנביאים  ,ונביאים החקבלו זה מזה  ,וזה קירן של נביאים  ,על•  ,שמואל
(ק״א מןקין>  :נח;)  ,גד ,שמעיה ,עיוא אסיה השילוד ,אליהו  ,אלישע  ,מיכיהו  ,עובדיה,
ז יונה  ,מיכה המורשה׳ ( ס״א מן מרשה)  ,ישעיה  ,יואל  ,נחום  ,חבקוק  ,צפניה  ,ילודה,
יחזקאל  ,חולדה  ,חגי  ,זכריה  .ומלאכי  .ונביאים מסרוה לאנשי כנקח הגדולה  ,ואל,
 .הס עזריה_ ( קי׳א עזרא) הוא עזרא פעלה מנבל וגלותו עמו  ,זרוננל • ,שוע  ,נחמיה
קו■  Iמרדכי בלשון  ,בכל לשון היה יודע  ,כדאיחא במגלה  ,שמיושב׳ לשכת הגזיה היה  ,ואיה
יאמר• דהוה כ״ ל לישנ־ ודריש להו  ,כדאי' במנחות פרק ר ' ישמעאל ( ק״ד ני ) זימנא
היא לא הוו ידעי היכא עומר לאחו״  ,אברח  ,אחא ההוא מרשא  ,אומיב קידא ידיה
אאיגלא  ,וחדא אצליפא ן אמר להו מרדכי מי איכא דובתא דשמיה גגות צליפין  ,בדוק
ואשכח ( ק״א ל״ג נ״א חבות) .
ובאבות יל' נתן ( ס״א ל״ג  ,וגייס ובברייתא) כך שנינו  ,משה קבל חורה מסיני,
של ויתנם ה ' אל•  ,ואומר זכלו חורת משה ענד׳  ,יהושע קבלה ממשה  ,של ונתח מחויך
לי
עליו  ,זקנים קבלו מיהושע שני ויעבדו העם את א׳ בל ימי יהושע וכל ימי הזקנים
וגו ' שופטים קבלו מזקנים  ,שנ ויהי בימי שפוט השוכעים  ,ונביאים קבלו משופעים,
של וישלח ה ' אליכם ניד ענייו הנביאים יום השכם ושלוח ולא שמעתם  ( .ס״א חגי
זכיית ומלאכי קבלו מהנביאים)  ,ואנשי בנסח הגדולה קבלו מנביאים האחרונים  ,הן
חגי ( ס״א קבלו מחגי) זכריה ,ומלאכי  .וברייתא זו קורי; אותה אבות יל ' נתן ,ולא ידעתי
על מה  ,אם מפני שהוזכר נתחלה  ,הרי ר ' • וסי הגלילי הוזכר שם ראשון  ,שני לו ר'
נתן  ,וכן מחסלת  ,משה נמקים בענן  ,בריש יומא מ״ת׳ לה ( ק״א ל״ג ט׳ תנוח ).
.
 ,ויש לומר שר ' נתן סידרה  ,ובך מקורת בידם  ,כמו משנת ( ס״א במו שסידרו) ר' סריא
יי ' *■' יייור' הושע־א  ,ומשנת נר קפרא ( ק״א ונר קפרא) בפ״ב דע״ז ( ס״א ל״ג)  ,וישמואל
(ס״א ושמואל) ולוי  ,ובן תני לוי נמחניתין נפרקא קמא היבמות ( ס״א ל״ג ז' תנוח) ,
וזו היא משנת ל׳ נתן האמורה במדרש קהלת ומדרש פסיקתא רבתי ( ק״א ובמדרש איבה
בפסיקתא לבתי) .
מקלות לאנשי כנסת הגדולה  ,לכך נקיא שמם כנקת הגדולה  ,לפי שהיו כנקייא
גדולה וחשובה וקדושה לפני המקום  ,שהן גדלוהו להקב״ה והחזירו עטרה ליושנה  ,כדאי
במקנה יומא נפרק נא לו (דן׳ ס“ ט נ' ) משת אמר האל הגדול הגבול והנורא  ,נא
ירמיה ואמר האל הגדול והנורא ( ס״א ולא אמר גבול)  ,אמי גויס מלקי’! בהיכלו ואיה
גבולותיו  ,נא דניאל ואמי האל הגדול ( ק״א האל הגדול הגבול  ,ולא אמר והנורא ),
אמר גויס משתעבדים בבניו ואיה נוראות־ו ( אישון  ,ע״ן ירמיה ל״ב ׳" ח ודניאל ע' י‘ )
נחו אנשי כנ״הג והחזירו עטרה ליושנה ואמרו האל הגדול הגבול והנורא  ,אמרו הן
.
 ,הן גבורותיו  ,שנעשה אלן אסים לרשעים  ,הן תן נוראותיו  ,שאלמלא ניראוחיו היאך
|צ .י( 3יאימה יחידה מתקיימת ( ק״א_ הן הן נוראותיו  ,שאומה יחידה בזו יבולה לעמוד) נין
■\ ר "■ האומות  .ובאגדה נותן מוראות ( אולי צ״ל נוראות) המקרא למוראח מקדם ( ס״א נותן
מורא למקדש) על שם שני ומקדם׳ תיראו  ,ואיזהו מורא מקדם  ,לא יכנס אים להל
הבית נפלקא קמא היבמות ( דן ,ו ' נ'  ,ונק״א ל״ג ׳" א תנות)  .ואומר נורא אלהים
ממקדשך  ,אלמא ימולא במקדם ( ק״א ל״ג ג‘ תנות)  ,וזהו שאמר גויס ( ק״א ואין זה
מורא שגויס) מלקיין בהיכלו איה מראותיו ( ק״א ל״ג נ״ת) .
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הס אמרו שלשה דניים  ,אנשי כנ״הג אמרו פלשה דניים  .הוו משונים נד׳ן דמחץ
מ ?יק אלינא דשמעהא  ,נסוף הוייוח  ,כלומר ממשיכי! לספונ עומק הדי! ולישא וליה!
גו  ,ומפרש נספרי נפרשה אלה הדנייס ( ס״א ל״ג אלא  :הוו משונים נדי!  .ממשיכי!,
מפורש נשפר׳ נאלה הדנריס ) אס נא לפניך די! אחד שנים ושלפה פעמים  ,לכשנא
לפריו ( ש״א לכשינא לידך) פעם רניעיה אל החשכהו מיד  ,לומר כנר פשר,שיו פעם
ראשונה ושניה אלא מזור ופשפש נו  ,שמא המצא נו עעם אמר  .וננר׳יחא דר ' נש!
(ק״א דר' נש! ל״ג) מפורש שכן מצינו נאנשי כנ״הג שהיו מהוני! נדי!  ,שני גם אלה
משלי שלמה אשר העמיקו אנשי סזקיה מלך •הודה  ,לא שהעהיקו אלא שהמשיכו< ונפיק
יסנהדרץ (ד!> ז ' ני) מוציא מלא שעלה נמעלוש  ,וסמיך ליה ואלה המשפטים.
והעמידו סלמידיס הרגה . ,להרנוה חכמשכם ( ס״א ל״ג נ״ח  ,ומוסיף  :שכל המרנה
נשלמידים מדנה נחכמה  ,דאמר מר) מינה ׳שינה מינה סכמה  ,ואמר מר הרנה ( ס״א
הורהו למדשי מרנוהי  ,ויושר מסגרי  ,ומשלמידי יושר מכלם  .ור! מצינו ניענק שניקש
רשמים על הדני  ,שני ויקרא יענן לאלה׳ ישראל לאמר אם נרך חנרכני והרניש אח
גנולי ( ד״ה א ' י ' יי)  ,ופירשו רנותינו נמסכה חמורה ( דף י״ו) והרגיש אס גנולי,
נחלמידיס  .ועשו סייג  ,גדר והרחקה לדנרי חורה ( ס״א ל״ג ג״ח)  .ששהיו גוזרי! גזרה,
למצוח כגו! שניוח לעריוש נפ״נ דינמוח  ,כדי להרחיק אדם מן העניה עצמה שאסורה
מ! השורה וכן הוא אומר ושמרחס אח משמיש׳  ( ,ס״א ורז" ל פירשו) עשו משמרה
למשמרח׳  ,הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו  ,שאף גזרה לגזרה פלוגחא דאניי ורנא,
ימאן דלא גזר דייק לקרא הכי  ,ולא משמיש למפמרח משמרה׳  ,ונמשכה ר' נחן אמרינן,
(ק״א ל״ג כ״ו שנוח) נ; עזא׳ אומר הוי זהיר נדנריך מנטלח! ( נס״א מלה זו מחוקה ),
יעשה סייג לדנריך  ,כדרך שעשה הקנ״ה סייג לדנייו ( ס״א ל״ג נ״ח)  .אדם הראשון
חורה  ,משה  ,איונ  ,נניאיס וכחוניס  ,כו כדמפיש החס (ס״א כמפורש נמשכה ר' נח!
עיין נפירוש האחר שלי מדר' יוסף נר ' יהודה וחמצאס כלם מפורשים)  .ושנינו נמכילמי,
לא חוחירו ממנו עי נקר  ,הנוחר ממנו עד נקר למה נאמר  ,לא נא הכשוג אלא
לקנוע חח ום לנקרו של _נקר  ,ואיזה ,זה עמוד השחר  ,מיכן אמרו חכמים אכילה
ששחים ואכילה זנחיס והקטר חלנים ואינרים מצוחן עד שיעלה עמוד השחר  ,כל הנאכל׳! ' •
ליום אחד מצוחן עד שיעלה עמוד השחר  ,ולמה אמרו חכמים עד חצוח  ,כיי להרחיק
אדם מן העניה ' ,ולעשוח סייג לחורה  ,ולקיים דנר׳ אנשי כנ״הג שהיו אומרים שלשה
יגייס  ,הוו משוני! נדי!  .והעמידו חלמייים הלנה  ,ועשו סייג לחורה ( ס״א ל״ג מן
ושנינו ואילך) .
-

׳

שמעון

הצדיק

י־י׳:

שמעון הצדיק  ,כהן גדול היה  ,ונימי אלכסניייש מקדו! שהרג יריוש נן אשחר.
היה משירי כנ״הג מן האחרונים שנהם ( סיא ל״ג ג״ח)  ,שכנר נימיו נפטרו לגיח׳
®ולמס רונה ( ס״א יונס ) של כנ״הג  .על הפורה  ,מפורש נניייחא דכחיג אס לא
גייסי יומם ולילה סקוח שמים וארי! לא שמחי  ,וכדאי נלפני אידיהן (דף ג ' ) שהסנה
הקנ״ה עם מעשה נראשיס אם ישראל מקנלין אח השורה מועג  ,ואם לאו אחזיר
אחכם לחהו ונהו ( ס״א ל״ג מן וכדאי)  .ועל הענודה  ,ענודה ניח המקדש  ,אמרו
(א״א חז״ל) כל זמן שניה המקדש קייס היה העולם מחניך מל יושניו והגשמים יורדי!
גזמנן  ,שני והיה אם שמוט ששממו וגו׳ ולענדו נכל לננכם ונכל נפשכם ונשפי מטר
ארצכם נעשו  ,ואיזו זו  ,זו ענודה ניח המקדש  ,ונזמן שאי! ניש המקדש קיים אין
העולם מחנרך על ׳ושניו  ,ואין הגשמים יורדי! נזמנן  .ישני השמיו לכם ם! יפחה
לננכם וגו '  ,וחרה אף ה׳ נכס ועצר אח השמים וגו '  ,וכן ננניאים  ,נחג׳ הוא אומר
®שיושם נא אל ערמה עשרים והיפה עקרה ( ס״א יען ניחי אשר הוא חרג  ,וצ״ל פנה
אל הרנה והנה למעע יען ניח׳ אשר הוא חרג)  .ועוד מצינו נראש השנה ונמנלה
אלמלא מעמדוח לא נשקיימו שמים וארן.
ועל גמילוח חסדים  ,שני כי חסד חפצחי ולא זנח  ,ועולם לא ננרא משחלשו אלא
בג«’לוח חסדים שני אמרח׳ עולם חסד ינכה  .ועכשו שאין ענודה משקיים העולם נשורה
ונגמילולז חסדים ונפסלה  ,שהשפלה משונה כמנודה  ,כדמפרש נספרי ונחפלח השחר
’ ’'
15י•® , ,ולענדו נכל לננכס  ,וכי יש ענודה נלג  ,אלא זו חפלה  ,וכן הוא אומר
אלה!־ די אנח סלח ליה נשדירא  ,׳שיזנינך  ,וכי יש ענודה נננל  ,אלא זו חפלה  .הא
למדה שגדולה חפלה  ,ואף מן הקרננוח נראה אל ( ס״א נ״ל ל״ג) היא משונה  ,שהרי
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השוגה היא כקעדת  ,של מכון הפלח• קערה לפדן  .ואמרינן רשנ״ג אומי מיום שסרג
ניס המקדש אין לך יוס מאין גו קללה  ,ולא ירד נו  :לגרשה  ,ואמליגן בגמרא ועלמא
אמאי מקיים  ,אקדושה דשדרא ואיהא שמיה רנא מברך דאגדסא ( ס״א ל״ג מן ואמלינן) .
וגדולה היא גמילות חסדים יוסר מן הצדקה  ,כמי שאמרו סכמים שזה מסיים וזה בין מסיים
נין לאמי מיסה  ,זה בממונו וזה נין בגופו בי; בממונו  ,זה דרן הלואה< שמלות אה
העני מעות נשמת דוסקו ואינו מתבייש  ,ואילו צדקה כשנותנה לו מתבייש  ,זה לעני וזה
אן .לעשיר ( ס״א ל״ג ה״ח) .
אנטיגנים וכוי

אלא וכי׳ על

מנת

שלא ו » ׳:

איש סוכו שם עירו  ,כדכתיב ירמוס ועדולם סוכו ועזקה .
פרש  ,מנה  ,לסם סק  ,פלוונדא ( ס״א פרונינדא) בלעז (proviuniia , fr .
 ) provendeונקראת פרש לשון פרוש המג  ,לפי הס ג ( ס״א ל״ג נ״ת)  ,שנועל הרב
משאות מאס פניו ונותן להם  ,ויש לומר לשון פרושת לחם  ,מפושק עליו לתה לו כן
וכך  .או שמא לשון משאת הוה נאמת מן הלשונות.
אלא על מנת שלא לקבל פרש  ,ומסיך דבר זה פקרו המינין  ,כדמפוזש בברייתא,
שהיו יושבי; לפניו שני תלמידים צדוק ובייתוש  ,וכששמעו כך פרשו והלכו להם ונעשו
אומה לעצמן שלא לשמוע עוד דברי סכמים  ,מפני (ש״א שאמרו) שכל דבריהם הבל וריק,
וכי למה אדם יגע לריק ועמל לרות אם אינו נועל שכר על המצות ( ס״א אם אינו נוטל
עלית שכר) ,כשנורין שכן אמר אנעיגניש שאין תשלום שכר לצדיקים .ועמד  ( . . .ס״א ענן) • רקב
שמו וזכרי ( ס״א וזכרו ל״ג) אמד מן התלמידים ( ש״א מתלמידיו) מבני פריצי עמנו (ש׳יא
ל“ ג נ״ח)  ,וכתב לתם שפר גזרות (ש״א רעית) מקק און עין גליון ומכתב עמל ( ס״א סקי און
ומכתבי עמל)  ,תקים לא טונים ומשפטים לא ימיו נהם  ,ועל שמס נקראו צדוקין
ונייתושין  ,יאק ושלום שלא עלה על דעתו ( ש״א שעלת בדעתו) של אנטיגניש לומר כן,
אלא כך אמר  ,שלא יאמר אדם אעבוד את יוצרי כדי שיספיק לי צרכיי  ,אלא מספיק ואינו
מספיק יענוד את בוראו מאהבה  ,משום כאשר ציני ת' אלה׳  ,ואע״פ שייסורין נאים
עליו אל יהרהר ואל יעיין אחריו  ,אלא יקבלם מאהבה  ,כדכתיב אשרי  .הגבר אשר
חיסרנו יה  ,שאע״פ שמיצר עכשו  ,שמח הוא לאחר זמן  ,ששון> הכבוד לבא  ,כדכחיב
בשמרם עקב רב  .ואילו כל המקיים מצות על מנת  ,כשרואה תנאו כלת  ,מניחם והולך
לו  ,שכך אמרו חכמים בל אהבה שהיא תלויה בדבר  ,נטל דבר ונטלת אתנה  ,ושאינה
תלויה בדבר אינה נטלה לעילם  .ותנן נפ״ז דר״ה האומר חנו סלע זו לצדקת בשביל
שיחיו בניי ושאקכה לעילם הנא  ,הרי זה צדיק גמור  ,לאו בעלי מנת קאמר  ,ומאן דענד
הכי לאו מעליותא היא  ,מיהו החם מוק׳ לה בישראל  ,שמחוך שלא לשעה בא לשמה,
ועוד שלא יתחרט אם לא יחיו בניו ובאומות העולם דליכא למימר הכי מונח התם מנא
לן דאסמין  ,עהכא ומצליין לחיי מלכא ובניה ( ,ס״א ל״ג מן וחנן)  .ואן ,מטעם אהבה
חלדה בדבר ( ש״א ל״ג אלא ומזה הטעם) אמרו חכמים שיענוד אדם את בוראו מאהבת
המקום ולא מאהבת שבר המצות ( ס״א את בוראו מאהבה)  ,כדכתיב ואהבת את ה׳
אלהין  ,ולא מתוך ילאה ( ס״אלנדת)  ,שמא יחתוך אנונא (  ) aununaויפסיק פרנסתו
(ס״א פירוש אנונא פרנסה בלשון יון) שכל העונד את רבו מאהבת  ,אפילו מכביד
עליו כל היום  ,אינו דומה עליו ( ס״א בעיניו) לכלום  ,כדרך שמצינו ביעקב ויהיו בעיניו
בימים אחדים באהבתו אותה  ,ואילו העונד מיראה  ,כשרואה רבו מכביד מליו  ,מניחו
והולך לי.
ויהי מורא שמיס עליכם  ,עם אהבה  ,שלא ינהג קלות ראש כלס׳ מעלה  ,בנן
המתחטא לפני אביו מחמס אתנה שלנו גס נו  ,כמו פמצינו בחוני המעגל ששלח לי
שמעון בן שטח אלמלא חוגי אתת גוזרני עליך נדד  ,אבל מה אעשה שאמת מתחטא
לפני הקנ“ ה כנן המתחטא לפני אביו ועושה לו רצונו ( ס״א ל״ג מן כמו שמצינו) .
it

יוסף בן יועזר מי

ויוסף בן יוחנן מי׳ יוסף בן ירי ' ויוסח בן מי ' כל זמן
שאדם מרבה מיי יורד
לגהיגםr

צלדה  ,שם מקום  .קבלו מהם ן מאנשי כנ״הג ( ס״א קבלו ממנו  ,מאנטיגנוס) .
וכל הזוגות הללו השנויין באן ראשי סנהדראוח היו ,ופירשו חכמים נמסכת חגיגת שאחד
מהם נשיא  ,שני לו אב ניח דין  .בית ועד לחכמים  ,מפורש נבר׳יסא  ,מלמד שיהא
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ניחו של אדם מזומן לחנמים לניח ומדם  ,באדם• שאומר לחנרו שמור ל• נניח פלוני.
והוי מתאבק נעפר רגליהם כיצד נזמן שחלמיד חכם נכ5ש לעיר אל סאמר איני צריך
לי  ,אלא לך אצלו ושב לפניו< ואל השב לפניו לא על הכםא ולא על המעה ולא על
הקפסל ,אלא על הקרקע ,שהחעפר נעפר רגליו  ,שמחוך בן ח!בה  ,כדאי נפ״ק דשנהדרץ
ישמעו! התימני ד; לפניהם בקרקע  ,ויש חימא  ,דאמרינן במגלה מנץ לרב שלא ישב
על גני מיניה יישנה לתלמידיו על גני קרקע  ,שנאמר ואהה פה עמו־׳ עמדי  ,ונננא
מציעא פרק השובר אח הפועלים ,מימיהם אנו שוחץ ועל גני קרקע הם ׳ושנץ  ,ויש
לימי הא למיגרק כמשה  ,הא לעיוני כשמעון ( ס״א ל״ג מ! כדאי)  .והוי שוחה נצמא
אח דבריהם  ,נרצו! ובנפש חפצה  .כמים קרים על נפש עייפה  ,ששותה לתאבון ,ומהקנלץ
ברצי! על לנו.
פתוח לרווחה  ,מפורש ננר״חא שיהא ניתך פתוח לעוניים ולפנים ומרויח לתם
ומספיק ברוחב ידים  ,כדרך שהיה ביתו של איוב עתוח לצפון ולדרום למזרח ולמערב,
ולמה עשת איוב ארבעה פתחים לביתו כדי שלא יהו עניים מצעערים פד שיקיפו את
כל הבית  ,אלא כל הנא יכנס בדרכו ויצא נפתח השני  ,שלא יראוהו העומדים דרך
כניסתו ויתבייש מה! ( ס״א ק פירש יבינו משה )  .ויהיו עניים בני ביתך אל חרבה עבדים
ושפחות לשרתך  ,אנא הבא עניים במקומם להיות בני ביתך  ,ויעבדוך ותקבל שבר
עליהם  ,כדרך שעשה רבא  ,כדמפורש נהזהב  ,ובברייתא מפורש לא בני ביתך ממש,
אלא שיתו עניים משיחין מה שאוכלי! ישותי! על שלחנך ובו'  .ואל הרנה שיחה ,דברים
נעלים ( ס״א ל״ג ה״ח) .
באשתו אמרו  ,רננו הקדום כשסידר המשנה פירש פן  .ק״ו באשת חברו  ,משני
טענת הבריות ולזות שפתים ( ס״א ל״ג נ״ת)  .באשתו נדה לא גיסינן  , ,שאך באשתו
עתירה אמרו  ,משני נעול חורה .
מיק אמרו חכמים  ,מחוך^ דבר זה למדו הנאים אחריו והוסיפו על דבריו  ,ופירשו
שלפיכך לא ירבה אדם שיחת עם האשה שכל זמן וכוי.
גורס רעה לעצמו  ,מפרש בברייתא  ,כיצד  ,בזמן שאדם הולך לבית המדרש א
לבית הכנסת  ,ולא היו נוהגי! נו כבוד  ,או שערער עם חברו  ,אס ילך ייספר לאשתו
כך וכך ערערתי עם חבר״  ,כך וכן אמרו אלי וכך וכך אמרה׳ לו  ,נמצא מנזה את
עצמם ומנזת את אברו  ,שכיון שסח לה כל אות! הדברים אך היא מנזה אותו נלבה.
ונועל מדברי חורה  ,שמתעסק נדברים נעלים  ,עומד עמה ומשחק עמה  ,יסיפו יורד
לגהינס  ,ששחוק וקלות ראם מרגילין הס" האדם לערות  ,ופעמים שאין אשתו מ נלת
הימני  ,ייצרו תוקפו ,והולך לו לאשת אחרת ונכשל בת.
יהושע וכי '  :וניתאי וכוי:
(ס״א הארנל׳  ,מעיר ארבל )  .קבלו מתם  ,מיוסך בן ׳ועזר ומיוסך בן יוחנן,
יכן כלם קבלו זה מזה  .עשה לך רב  ,מפורש בברייתא  ,כיצד  ,שיעשה אדם אח דנו
קנעי  ,שילמד ממנו מקרא ומשנה הלכות ואגדות  ,נועם שהניח לו במקרא סופו לומר
לי במשנה  ,ושהניח לו במשנת סופו לומר לו בתלמוד  ,ושהניח לו בתלמוד סופו • אמע
לו במדרש  ,ושהניח לו במדרש סופי יאמר לו בהלכות  ,ישהניח לו בהלכות סופו יאמר
לי באגדות  ,נמצא אוחו אדם • וצא מלפניו מלא כל עוב וברכה  .דבר אחי עשה לן רב,
שלא תהא תוקע עצמך לדבר הלכה  ,דכחיג ושונא תוקעים בוטח  ,השונע אח מ׳ שתוקע
עצמי ( ס״א לדבר הלכה) ואינו נוהג במותו  ,היא יעמוד לבטח  .ומהו תוקע  ,דאחא
’’ נא ק מיה ונמר הלכתא ומדמי מלתא למלחא  ,ואית ליה רנא במחא ולא אזיל למינמר
מיניה  ,דביון דלא אמרוהו חכמים בפירוש  ,צריך הוא לילך לפני רבו וללמוד.
וקנה לך חבר  ,יכתיב חרב אל הבדים ונואלו  ,חרב על תלמידי חכמים שיושבי! בי
ננד יעיסקין בהורה  ,ולא עוד אלא שמטפשין  ,יכתיב ונואלו  ,וכתיב נואלו פרי צע!
יעיד נאמר טונים השנים מן האחי  ( .ס״א ועני! אחר) מפורש בברייתא שנים שיושבי!
יעיסקץ בתורה  ,טעה אחד מהם הלכה או פסוק (!}“ א נפסוק או בהלכת) ,או שאומר
על טהור טמא ועל טמא טהור  ,וחברו מחזירו  ,יש להם שכר טוב בעמלם.
והוי דן את כל האדם לכך זבות ,אס עשה אדם דבר שיש להכריע עליו לזכות
ולחיבה  ,תכריעהו לכך זכות  ,באותה ששנינו נמס שנת פרק מפני(  ,מעשה נאים אחר
שהשכיר עצמו בגליל העליון  ,ונר׳ יהושע שסיפר עם מטרוניתא בחיר ( ס״א ניחוד) ו
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וכשיצא הלך ושבל ',והכליעוהו תלמידו לכן> זכוה  ,שמפה׳ שנחזה צינולא ( ס* א לוק)
מפיה עליו חוזקק לענילה  ,וכן נאוה ו חשיד שפדה לינה אחה והשכינה למלגלותיו ( ס״א
ונפהשכים ענל והכליעוהו לכן> זכוה לומל שמעולח הדלך לאה קלי וכשהשכינה למלגלוחיו)
מפני החלמידים ( ס״א ל״ג נ״ת) שלא ( ס״א לא) היה נקי נהה ( ק״א מוסיןז  :כמו
שאמי שם אמלו שמא יש ניננו חלמיד שאיכו נקי ללנינו.
הלסק משכן לע ,,מפולש ננלייחא אחד שכינו שנניח ואחד שנשדה  ,שאין הנגעים
גאים אלא מחמה נ־חיו של לשע  ,עוונותיו של לשע גלמו לקהול כוחלו של צדיק ,כיצד,
נלאה נגע נכוחל שנין לשע לצדיק  ,קוחלין כותלו של צדיק  .א״ל ישמעאל ננו של ל׳
יוחנן נן נלוקא אוי לדשא ואוי לשכנו  ,עונותיו של לשע גלמו לקתול כשלו של צדיק.
ו 5הימה  ,מדהניא נתולה נהנים ונהה׳ נגע צלעה  ,נפולה היא לכס שהנגעים נאים
עליהם  ,לפי שהאמוליים הטמינו מעמוניוה של זהנ  ,כפילוש לש" ,נוזאח תהיה  ,ולי
נלאה דנשולה היה להם לצדיקים כשמוצאין מעמוניוה  ,ולכך נא צלעה ננהיהם  ,אנל
 -,רשנא צלעה ואינן מוצאים שום מעמון  ,נידו ע שהוא לשע  ,וגלם לשתול כתלו של צדים'
(ק״א ל״ג מן ויש תימת )  .ואני אומל ( ש״א ל“ ג אלא  :דנל אחל) הלחק משכן לע,
מי שהוא לע לשמים ולע לנליות כמו שפילשו חכמים אוי ללש ע לע  ,כגון שאוהו אדם
למאי גנג וגזלן  ,ואמלו חכמים שלא יהא אדם נמשך אצלו  ,שלא ילמד ממעשיו  ,מפני
שהן דנלים שהנפש מתאוה להם ומחמדחן  ,וכל שכן שלא יתחנל עמו  ,ואפילו לאדם
שאינו אלא לשע  ,שהוא לע לשמים ואינו דע לנליוה  ,בגון מי שהוא עונד ע״ז  ,או
אוכלי כנלות וטלפות  ,ואין צליך לומל שלא יהא נמשך אצלו  ,אלא אפילו שום עסק
ושותפות בעלמא לא יהא לו אצלו  ,ואפילו לאקלא׳ נעלמא  .שכן מצינו ניהושפט מלך
יהודה שנתחנל לאחאב לילך לדמות גלעד  ,והיה עליו קצן) מלפני הקנ״ה  ,שני ויאמל
בה אמד ה ' הללשע לעזול ולשונאי ה ' תאהב וגו׳ .
ואל תתיאש מן הפולענות  ,אל תהי מיואש  ,אשאולין בלעז ( ) asseurö ) assi 'ire
(ק״א אקגודל בלעז ) (  , ) assegurare , assicurareכך נחבל במשנת לי אפלים
(ס״א כך נקוד נמדלש ל ' אפלים)  ,כלומד אס לאיה פולענות ממשמשת לנא ( ס״א
ונאה) התקן עצמך לעמוד נפלן קודם שתתחזק לבא ( ס״א שיתחזק הדבל)  .וסמך
אל חתיאש לאל תתחבל  ,שאס תתחבל לאדם לשע תדאג מן הפולענות  ,תלאה ותחשוב
איך ינצל ממנו  ,שבודאי • נא ( ס״א שאם נחחנד אדם לדשע יתקין עצמו לפולענות,
וידאה היאך • נצל ממנו  ,שננלול יבא)  .וננלייתא שנינו אל תתיאש מן הפולענות  ,שני
שיהא אדם מהפחד נכל יום ( ס״א ואומד שמא היום יבא עלי הפולענות  ,שמא לממל,
כדלך שהיה איוב מהפחד נכל יום) שני כ• פחד פחדתי ויאחינ•  ,שמחוך כך לנו שלם■
עם הקנ״ה נכל שעה  ,כמו שמצינו ביעקב שאע״פ שהבטיחו הקנ״ה  ,היה דואג שמא
קלקל אחר כך ולא הבטיחו הקנ״ה אלא על מנת שלא יקליןל  .ד״א אל תחיאש מן
הפולענות כיצד  ,בזמן שאדם לואה את ביתו מצליח  ,אל יאמל בשביל זכותי הקנ׳ה
נותן לי פדנסחי בעילם חזה והקל! קיימת לי לע״הב  ,אלא • אמל אוי לי ( ס״א לו)
(שלא ס״א שמא לא) נמצא לי בפני הקנ״ה ( ס״א נידו לשני המקום) אלא זכות אחת
והוא נותן לי ( ס״א לו) מאכל ומשתה נע״הז כדי שיאבד שכד• ( ס״א זכלי) לע״הג.
(ההמשך נמחנלת הנאת ).

Mittheilungen von Prof . S . Pinsker.
Aus dem Divan des Karäers Moses Darai.

(Fortsetzung
)*.

כרך ב‘ שיר קל״ט
 711Yבאממעונים_ ולקה בעצמה ואודם
בת חמודה מבנים יזקרה היא קפדנים .
*) עיין כוכבי יצחק כלך כ״ו

צד  22ונלך כ״ז

פוטון בת

צד  . 24וצליך לתקן שם אלו
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אהובתי
•T
מפקד ■1
החזיקתני ־על ■  :־I
שמה « »■ ־ • 11
 זוהשכרתי וזקדךתי לחםר 1נה מביתי
ואמסה בזכרי אותה ממתי בדמזעתי
ולער עליה אעשה מקפה כתנים  .פז' בת
הייטב לי אכול ושתות בבליעת לא אראנה •'
ואני ינר ממנה -
ימנה ־■••
תערב -לי ״י
ואידי » V־
I ",
שוכנה5
תחתיה
 ( v vאלוי
ואיזו
ייז
והיא ־ ;  vד
על־ארין ״ ״  iן •
I •• j
ולמה לי חיים והיא כמתים באשמנים? פז' בת
רע עלי ראות ביתה בל/׳פיה והמותר.
וטימבנה ומגורה מימתוממיז י) מראותה
"י י
1 ■:
י: ,
י יי '  . 1י י
אשכח צורתה
ולא
אנשה
פגיה לא
אשר היו אל־נפשי שעשועים ומזרנים  ,פז' בת
קרובי וכל־י1ך_עי כח״כם זכרוני י
הביצתי בתוך .עבו" ולינתי בציוני
אל תנשו  ,ובכל עת־עלו אלי ופקדוני
יוםייום  ,והיו תמיר לבעור׳ בזמנים  .פז ' בת
חוסי אמי עלי ומנע׳ קיול מבכי,
זנחי אבלי ונחמי אבי  .בי אלכי
קראני צור אל־נן עדנו  ,וב <רני כי
נ^ דוה יי אלהים דמעה מעל כל־פנים  -פז׳ בת
כרך ב' שיר ק״מ
ומרוב מכא־וב החליתיני י
הברתי ובתי יום ,עזנת־ני
ובאש רהקך שרפתיני  .חברתי
הכרע הכרעתיני  .פז חברתי
והמרחטת אביונים
משושיהיית באהלי■
ושמחתי בוי וגם גילי ׳
והיקרה מפנינים
י־1
•י  1־
 1י ■ יי
איכה קראוך האסונים
והיום במיותך אויה לי,
עד־כי בחשבי הקדרתיני
וכוס מר וחמר )2השקתיני
בךחקך . ,עד השכו־תיני  .חברתי וברר עויהיושבתיני  .חברתי
' רבתי מכל־בנות•
שברך השביריי) את־־לבי
ןגם שיתי במדינות י
דך3ה אבלי ועצבי
פניך לו גננים שנות
,ותמיר חם לבי בקרבי
העעיווו  :צד  24שורש 17קום  :קלב  ,צ״ל  :קום קרנ  .שס צד  i6שורה3
ואבן  ,צ״ל ואו; .
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אחור" ואור .למעת עיני,
מעונה  ,ולא רחמת־ני  .חברתי
ואז ירוח לי מאני  .חברתי
חמול צורי על־סנלתך
קרבי ליןיבך )4נכספו,
זכי־לי׳יז?? זיה? $ד
ראות סנ:ך אישר יפו
קול תישמע ביייטועתך,
אאוה -ועיני דם
נטפו,
עיתי בביתי בואי רני
יחידה ידידהי איך והמתיני
ושירי לי על־קריני  .חברתי
ברך ב' שיר קצ׳יג
תד
וכמה יד נשקתיה לצרך וכל־ חפצי כר1ת א , 1וקצות
והשלמתי בכרה* '׳) עם אנשים  ,אאו עמס עשות בל־ך־ב ומצות.
ונשבעתי בחי ראש איש אשר תאותי תהיה “) לרבות ורצות.
ותחבולות לשלי ממשנאי במענה רך אה־ מרבה ועצות י) .
ערי ישבתי פני צרי להיטיב אמת נראה ולב ועיילרציות)8
וסר רעם פניהם כשהיוק פי׳ וביו רעיות קבוצות לא נפוצות
שטור את־נפישך מריב״) מריבך  ,ועם לוחם לך לעשותמרוציית.) ,0
שם שיר קצ״ד עוד על זה הענין.
י
ובמה ( עת) ") לאייש הומם בכרה* אהי מודה ומשתהות לאפי.
וכמה ךי נישקתיה לצרך ׳ ולו אוכל בדתיה באפי
ג'י יוקמה מר לרפאיותי לימוני בבר נעם ונבאש בא באפי ") .
וכמה מהלל ישבח למוישל  .והוא פתי ודק  .נישמע עלי פי.
^j
וערפי.
י־
וכמה י“ft v
לאויל .
וכסיל ;• ־•• I
איקר ; • * T
לשלטונם ' * ,״
עלי . -
גבי . X ,
ועת
אגאה
עלי
כל־־־עזר
וטפסו
.
ועת
אשחה
לשפחתי
וטפ*
)15
וי*
vi v
וי "
ךt
 : •1ך
•
'• יt 1
• • t s:
י-
ועור
אשאל
לכל־חסע
בידי
ואל
תולריות
זמן
שנוי
בכפי- . )' 4
י 1 v־
1 :
•יv j t • : I v
1
! ־־<
ז
;״ •
ימם שיר קצ״ט
בראותי מתן טוב אל אל־בלתי הייותר ממנן
במעט מטה רגלי לולי תים יוצרי יודע אני.
וכשכלי בי מרע מעשי דשי נדל עם המרוני.
ובלבי אאמין ובסי אעיד לעד ; ; דעת־ קוני
בי צדק עננת זולתי ואמונה ענ:תנ— - :
שם שיר ר״ב
לך צא מארצך ומגורך למצא חפצך  .וראה החץ
לולי נד מיתר קישת לא השלים מהיד ורבו הופץ ") .
בי הפוחד :שיג ,תמיד ?!ךפ 1ויהי להון קובץ.
אך העצל  :דמה לחמור עוד תחת משאו רובץ - .
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שם שיר ו״ג
מעט .קח ואם1ף למעט יחי רב ׳ וציץ אחד דדה לוקטרקז־טף.
ושור ניטמי זבול עת נאספו אישר ףד מחל עז ושוטף — .
שם שיר ר״ה
אם תתן צור ניותן  ,ואנשים ייודוף כי תיטיב לןי.
א 1תמנע' הוא הפונע  ,ואתה" ' ) נבזה על מפעלך.
על־כן חוב תיעזר  )' ,את־דךבך תמיד ותסלם מעגלך.
לעשות הפצור ,כנמצא אם על־כחך איו על־מחלך)•9
רדריוך הדרך הבינונית  ,בה ;רום .על בל דגלך
במדבר בחם אל תשכן  ,ובלב״ים אל תהיה מושלך
בשפת ;ם לך תצ-ל מחם נפשך מעמקי; )‘9ם רגלך
אל־תפתחזיד מבלתי אל )20אל תקפץ איותה אם אצלך.
ב
וישפיוט בין נפשך ובשרך עיור בישתותך ובמאכלך .
שפטם היום משפט צדק  ,מחר משיופטך !צ־לך.
אולי :.אמר עליך אחריך אשרך נם אךולך' ג ).
בי השלטת׳יוצרך .על־:צךך נם שכלך על־סכלך
.ותשים “) רסנך תוך פה תאותך במאדך וב; כלך.
עד־בי תבואי אלמן עדן וישם צור לך בהי )1מהלך  .־•
שם שיר ר״ו ור״ז
לבי לחץ קשת עלי מצח ; פת החן במיו צנה ; נם סיוחרה.
סודי חישבתיהו בת1ך לבה והיא ביו סובבה אל־בל־אנויש סוחרת “ - .
ליונה.
ועיניה ; t
שמש ן •• r r
וטצהה jלאור •/ v
את־־חשוקתי • T 1
י־• Tt
לעיורכים v
* 1 I
ביונה “ — .
אני
והיא לי עוד  .ז
חוישקה ן י
; זI
כז־הוא ואיות כי 1r־ •
באמת I v
עניתים v v; v :
• • •1
שם שיר ר״ט
אל תבזה דבר פן תחבל  ,בי כל־ביוזה הוא נבזה.
וראה בי אין בכלל הנבראים כפרעיש דק נם רזה.
vr
rr
 «,י
“ יr 1
•
V J
ובעת בדת ל 1דמך מגופך על־בגדןד מזה.
לכן חוב בל־דך עז תחשב ,נם בל־קטיון נד1ל תחזה.
עד מהרע ונזק תדדה ישמור מז;ה ומזח.
י ) ביו״ד נו״ן ח ' יו״ל מיה ע״ד כל שעריה שוממין ( איכה א ')  )* .מלשון מגני * ׳
השכרתי(ירמי׳ ס ')  )4 — .לקרב אלין כמו ,כמו
סמרמרו « )3 — .לסי!
נגיד אקרננו  ,והוא מהשיעל  .־) עיין ל״ק צד מ״ט  — .י ) שהייה• מסאוה
לדכוס  .י) והייח׳ מינה חחבולוח ועצוח לרמוס משנאי ע" ׳ מערה רך  .ומלה
לשלי מלשון לדני אתו נשל• ( ש״ב גי )  )* .עד שהיה נראה באמה שהשינות׳
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פני צרי להינויב ולב אויבי לרצוח  6"« ) 9 .ריבה ד ' לה יריבי  ) 10 — .מלשון
ועל המרוצה לפסוח  0ימ ' כ״ב)  ) " — .הוספה׳ מלה זו בסביל המסקל.
לא אוכל להלום היפב חבור המלוח אך נראה נדרך כלל שר״ל סכמה ובריס
מריס וננאשיס משחמש נהם לעובחו כנקמיס מרים לרפואה  ) 1a — .לפעמים
אני מתגאה אשי' על השלים ולפעמים אני משחחוה אפילו לספחח• " ) ואני
 .נצרך לסאל נידו הנהון לי ובכפי מחולדות הזמן השנוא לי  ) " .כך מצאחי והיה
צ״ל חסץ  — .״ ) נכ״י ואת  ) " — .היה צ" ל ודישיר אלא שעשהו ע״ד
הישר לפני דרכיך• אם שסם הוא נכון 8 — .י ) שהעשה המועל
אמנם שאתה בן כפי ישלחך או חסרון <כלחך  .והיה צ״ל מחלתך אלא שכן
דרכו עיין ל״ק צד מ“ ע  ) *9 - .בכייי ממעמקי  .־ ״*) מלשון כס ואיל.
כלומר או אין ניכלהך לחת  — .י )2מלשון אחלי יכונו דרכי (חלים קי“ ע)
* )2נקדחי כך עפ"< רצונו של המשולל ובאמת היח ל״ל ותשים  .יכן וישם
בסמוך היי! ל״ל וישם  )JS .צ״ל בו  )24 — .איני מתפעל מחצי אהבתה.
(שיארוז אחל נודעת׳ שאהבתי אסר חשבתי אותה יחידה בתוך לבה היא סובבת וכומרח
עמה על כל איש  i.29 — .יונה הא׳ כמשמעו ויונה הבי מלשון העיל היונה
ענין אונאה ותרמית  .־■

עליך כפי

העתקה משירי דעלא וויגנא.
Bon M . Beilenson.
אנטיגאנע את עסטענע בקימתן על אחיהן סוליניק ועטעוקל
בני עדים מלך טעבן׳ בהצותם יחד על ירושת כס הטלוכה
ויך איש אחיו ויפלו שניהם חללים. -
אנטעאגע:

כ"

עסמענע :

גחו נא ו*נח1ו 7
הה מכה אף מכה
איכה תב1אף חרכו
שניכם תאומי ימים
ככה תואמי חללים

זומנה מאד רשעתי
.על זבחך כס תכה
ותחת חרבך קךב1
:חד שקולי דמים
א׳וי אחים אמללים
שכולי
אחיות נחנו -י
נ
" ־־ »
Tן

2,־

גחו נא אנחות'
עיני .כסה אופל
קולי מיללז.:נ.ע
הה איך כה פגעו
שניהם יחד נצחו
>1
 1׳« ״ vrי

זומנה מאד למערתי
לבי תוגה וערפל
כא ;ח 1ת ד1ם טע.

.

א1י שטועה מחרדת

זה לב־זה ב״קעו •'
כן יחד נוצחו —
י אוי מחזה מרעדת .

שכולי אחיות נ! ךנו!
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יציעו?
אגה ״אים1
־•
ד J

את דמם יגיעו? —
איש אבד כטיוהם!

אל_.ירכתי בזר אביהם!
אהה פזליניק ;קירי
ואתה עטאזקל בחירי.
שכולי אחיזת נחנו!
(מאב״ן ).

von L. Eisler , Rabbiner in Euwanowitz.

מכתב

נ״ה  .בלכת ל תי\ ננל אשל לן  ,לעי היקל!
מה אומל לן אח׳ מה אדנל ובמה אצטדק על חלונותיך  ,אשל הלינות עלי לאמל:
העמי! ידן נצלחה  ,מחלפה נמלאכהך מלאכה הכהינה אהה וכיוצא חנה נפעם הזאה
לא אומל  ,כי דאגוהי הלאותי ומצוקות׳ ענלו לאפי והן מנעוני מטבול עטי בדיו ,לא לא!
כי אם אודה עלי פשעי לך  ,ואחה כאוהב נאמן ולחמן שא נא לעוון אמין וחטאחו
יאומל שלחהי  -והנה מיי חכשין> לשמוע דעתי הקלת גס על חובלה כ״ז ממכחב
הטה׳ כ*י  ,אשל נלאהה זח חמשה חדשים במחנה העגלים לא אמנע מהדלש לשאלחן
זאת  ,ואפן נלאשונה אל הקינה  ,אשל קונן המלין המפואל ל' מנחם נל״י שטעלן על
מוח החכם הגדול ל ' ׳ששכל נעעל נ״ע  ,נאומלי  ,כי היא מלאה לעיונים למים ונשגבים
וההן עדות נאמנה על כוהנה על עדן מינלו כי נאוה ועל מליצתו כי נעמה  ,היא
ילדה בעזוז בחה אל חדדי לני והשאילה בנפשי לושם חזק ונאמן  ,אשל לא ימוש ממנה
לעולמי עד  .שעלי הסוד והיחוי והאמונה ללי אלעזל מגלמיזא מוצאים מידי החכם
יהילשן המפולשם מ־ל״א ׳עללינעק יכללו במה דבלים המעילים מעוללים אח נפש
הישדאלי אל האמינה וילאה יי הטהולה  ,אמנם מה שנוגע נהם אל חכמה הקבלה,
'לוע חיע אחי  ,בי מעוד’ עי היום הזה ומאז נשמח אלוה באפי לא עמדתי נקוד ד'
לשמוע מה שמלאכי מעלה • אמדו ולהבין מה שייבלו לא ענלתי נמחנוחס ולא באתי
נמקהלוחם כי אם בחומי אלן ואח אלה׳ הכבוד אנוכי אעביד ולפניו אשפון שיחי
׳תחנתי  ,כי יפתח לבי בתודסו תודח אמת וישם נו אהבתי וילאחו  ,לעשות לציני וחפצו
ולעבדו בלב טהול ולוח נכון כל הימים  ,לכן על הקבלה וביוצא בה ישפטו אחדים ולא
אני — נקלא* המליצה ״בשח גנב* להח׳ קעללעל מלאחי שחוק פי כל היום  ,אחשוב,
ני גס אחה 'תצחק במוני בשומן עין עליה וחאמל  ,כי חיה ושנונה היא ומכוונת היטב
אל גננת הגנב ל' משה ען קלם  ,בה יחי מנת חלק כל הנועלים וחקלי לן אשד אסלי
כי אין לאל ידם להוציא דבל מת בלוח מבינתם לאוד יגננו דבלים ויחמסו ענינים
ממחבלים שונים וישימום בכליהם לקלון ולחלפת ולבשת פניהם  .עתה נלון ד' נבואה
אל המש ן המאמל " אגדה נדלשת " להל"ש פדענקעל  ,האיש הזה הוא נאמת חכם נפלא
יגדיל כחו וגנולתו למשון> מצפוני חז״ל באגדותיהם ונפלט נמת שנוגע נהם אל קולות
עמנו בימי קדם קדמתה  .אמנם צד לי מאד  ,כי החכם הנפלא הזה ינהג לנות פעמים
יכן גם נמאמלו הנוכחי מליצת לשונו נכבדות ,באופן שילאה הקולא נקלאו מאמליו עלם
הגיעו עד החצי  ,ולמת זה ? למה ילאה את הקולא חנם ? הלא יהי טוב יוחל ,אס ינחל
לשין צחה ונקי ' ,לשון בה ישתמשו חכמים אחדים גדולים ומופלאים כמו שי״ל שד״ל) 1
’ה״ש מתד״ל לען> מהלא״ג ודומיהם נחקילותיהם היקלוח והנכבדות  .ידעתי נאמנת ,כי
אם כה יעשה ימצא לב חן בעיני כל חכמי לב  .תחת בי עתה לנים מהם יפחדו וינהלו
«קיש׳ לשונו ויחדדו מכובד מליצתו  ,באשל הגד לי ושמעתי מאיש נאמן ויקל לוח —
והנה כמו המאמד תיקל " אגדה נדדשת" כ; נמלאו עוד דבלים אחדים • קל• העלן נחונלת
נ ) הסבם המפואל הנ״ל ישים לפני קולא׳ המגיד ש״ז נומל 7תשובתו על• על
אודות שפינוזה  ,והנה לא אדיב ולא אתוכח עמו עוד על הנושא הזה  ,ועל
הקולאיס הנכבדים לשפוט הדין עם מי ; לק על האחת אעיד  ,ני לא יחשון
פיו מלקדוא שם לשפינוזה נשם הכבוד ״לשע עלום"  Iזכלו זאת והתבוננו השיבו
אוהבי שפינו! ה על לב!
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כ״ז הואח במו הדרים לשבח זנול להרג מהר״א הורווין נאור מאמר חז״ל קנהדרין ל״ע
ע״א להמשניל יעל,ב צבי הלו׳  ,והעלה נענין חשלס "הי‘ עם פיסיות" לל״י מ״מון :
אולם ניוחל השחעשעחי בל,לאי מבחב " אוח נריח“ להסבם הנכבד רייסמאן ,נו ישכיל
לבאר איזה לשונוח בחלבים משלי קשוח ההבנה וילאה לנכון נמה שינויי הנקחאות שהיו
לפני המחלגם השפר הלז  , )1ומד• דברי בחלבים מפלי אעירן על דבל • קל שמצאחי נו
והוא שלשה כ״י ה ' שחלגס עב גבל מכימא מן עשינא וגברא דידיעחא מן הוא דזריז
נסיליה ״הנה הי' הנוקחא לפניו’ בנר חכם מ ע Iואים דעח מ א מ • ן כח והוא נאמח נבון
מאד  .ואוסיפה לן עוד שני חל,וניס נזה הקפל  .אשר עלו בלבי באלה הימים אולי
ייענו בעיניך גם הם  ,הא ' בשלשה ע׳ ל״ה  :כי מוצאי מצאי ( כן הוא הכחיב) חיים
ויפק רצון מד׳ לדעח• נעחקה בעעוח בלולה השלישיח מזה הכחול היו״ד לסופה והראוי
״•מצא״ ונמלח ״ויפק י הנקוד הנכון ויפק  ,כי בונת המאמר על העהיד ולא על הענל
הב'  :לב נבון • נקש דעח ופני ( כן הוא הכחיב) כסילים ירעה אולי! ( ע״ו י״ד) לדעתי
ולב
הקריאה הנכונה " ופנים" והוא נרקז עם מלח "לב" כאלו כחוב " לב נבון
 3ר כסילים  *.ולא אכחד ממך ידידי  ,כי זה חמש שנים בחב לי חנם מפואר  ,אשר פני
שנים מאור החכמה לו למנה איזה חקוניס בספל חהלים  ,אשר אשים פה לפניך כבחבם
ובלשונם ועליך לקרבם או ללחקס  :מזמור נ״ח האמנם אלם צדק חדנלון נראה שצ״ל
״אלים* כמו אלקים  ,וחיבול מוסב אל השופעים לאמור  :האמנם אלים ! צדק חדנרוןV
משלים חשפעו וני' לא ! אן> בלב וכילי שם פסיק ד׳ זולו רשעים  ,נראה " שצ״ל נזולו׳
שם כ ' ימאסו צ״ל לדעחי ימסו שם ״ידרוך חציו כמו* צ״ל ״נמו״ ונלאה ב׳׳כ שהמלוח:
במי שבלול חמס • הלין צ״ל מיד אחלי המניח ״• יזהלכי למי" מזמור ע״ג א '  :אן עוב
לישראל  ,אין נבל המזמור זכר •שלאל  ,וכל המזמור איננו מדבר כלל מעניני האומה.
ב״א מעניני היחידים ענין צדיק ולע לי וישע יעיב לי  ,ונם לפי מה שבחוב "ישראל"
צריכים אנו לומר שמלח אלהים מוסב על שלפניו ועל שלאחריו  " ,אן עוב לישראל אלהים,
אלהיס לנרי לבב  " .לכן נראה שצ״ל " אן עוב לישראל ( אן סוב) אלקיס לנרי לבב"
והצלעוח מקנילוח א״כ  .סם ד ' כי אין מרצגיח למוחם  ,נראה שצ״ל ני אין חרצנוח
ל מ ו ,חס ובריא אולם  .שם ס ' ימיר,ו וידברו נרע צ״ל יעמיקו ומקביל לעמח ממרום
* ).אן הראיוח שהניא החכם הנ״ל על היוח המחרנם ספר משלי נוצרי  ,אינן נראוח
בעיני נבונוח בל כן  ,כי הדעה להרחיק העושר בשביל קנין הדברים האמחייס,
אשר ינחילו נעליהם אוצר שמים לא נדח הנוצריה דוקא יסודה עדשנאמר ,כי
עליה • רמוז המחרגס נחרגמו " נניונחן פרק מניה " (משל• כ״ג ד ') כי נאמח
דעה כיוצא בה גס בלב השלם ר ' • וחנן הנחה שרש  ,ני כן נמצא ויקרא רנה
פרשה ל ' שמכר כמעע כל נכסיו בגלל למזכי באורייחא  ,עד שבני דורו קראו
עליו במוחו  :אם • מן איש אח כל הון ניחו באהבה שאהב רני • וחנן אח שחורה
וכולו (עיי״ש) הכי נאמר  ,כי ממיסי אמונחס למי לעשוח כן ? ? והנה במו שיר'
יוחנן ודאי לא זכר בעשותו מעשהו את הלקח  ,אשר נחן ישו לחלמידיו  ,כן יתכן,
כי כונת המתרגם ספר מפלי לא הימה נתרגמו הפקוק שלפנינו להביא נזה
סעי וסיוע לדברי הנוצרי  ,רק שחשב בתומו היות כן נאמה פשועו של מקרא,
והמ״ם של ״מבינתך״ העמוד במקום בי״ח  ,כמו שמצינו הרנה פעמים שאותיות
נ" מ יוחלפו wנזה  ,הגס שבמקום " תיגע" בלי ספק הי' הנוקחא לפניו "חגש"
על בל פנים אין מתרגום זה הכתוב ראי ' שהמתרגם הי ' נוצרי  .ואס • אמר
רייפמאן  ,כי רבו במו רבו פקוקים  ,אשר לא נתרגמו נו לפי הנוסח האמחי
כי אם לפי ההעתקה המיוחסת לשבעים זקנים הנה לא יוכיח נזה רק שהמתרגם
לא הנין שפח קדש ולא שלא הי׳ •הוד• ? כי כן נמצא סילון הנקרא מבעל מאור
עיניס ידידי׳ האלבסניר■ ידנו ספר• חנ״ך רק מתרגום השבעים ( כאשר ידבר
נכבדות על זה בספר הנזכר חלק אמרי נינה פיק הי) ושפחנו העברי ' נכרי'
נחשבה לו ולא הי' לו בה ידיעה כלל  ,ועם כל זה הי' יהודי ? ומי יכחיש זאתV
אולם הראי ' שהניא החי רייפמאן לדעתו מן הפקוק כן דעה חכמה לנפשן וכולו
(ב״ד י״ד) שתרגם " אץ משכחת קדמיתא אחייא אחריחא דענא מינה" היא
יותר חזקה ונאמנה מן הראשונות והחוב מוטל על חכמי לב לישב התרגום
הפרע׳ הזה בישוב נכון ולהראות עד מקום שידם מגעת  ,כי גס המתרגם ספר
משלי אחינו בשרנו הוא ולא להרחיקו מעל גבול ישראל!
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כמקרא שלאחייד  :כשניה — כאין  .ע״כ לשין החכם הזז ; אכן שמע נא אחי אשי
קמי  :נפע־שים מחזיונות לילה בנפול הידמה על מחי חנל ואני שככה׳ ואישנה  ,והנה
יוה על שני סלף ואשמע קול מדני אלי " מה לן ולהחעקק  ,הקוני בתני קיש ? הנא
ידעה  ,כי יהושע המתקן הגדול עודנו ה• ? הנס לכן ההקונים לזרעו של שוי ואל התערב
במלאכתו בה ס״ רוסו תמיד שן מיה תהי' לן באחרונה ! המראה הזה הפסידני והנהילנ׳
עד מאד ואלן מי בחמת יוסי יוה ויומיס  ,עיי שוית• ודוממת• נשש• משערות הרבות,
אשי כהמות •מים המו בה  ,ואז גמרתי בלבי לשמוע בקול היוני אלי לבלתי שלוח יי
מיי ננישח ששיי הנביאים והכתובים מיראתי שן יצא שכרי בהששיי  ,ב׳ אחטא לשור
ואאשם — עתה ידידי אעביר לשנין החבויים החדשים  ,אשי נשלחו ל׳ מידי מחבריהם
ודי״אונא״ניגק״ט להסכם היקי והנכבד
נשנה הזאת והם  :לוי אלעקשאנדער  -זאגע
מהר״מ שעעין בקריאתם מצאתי עינג רב  ,יען שניהם כאחד עונים  .ובדבריהם לאזן
שומעת נעימים וערבים  .השני " קיקיון יונה " להסכם המשויקם  ,החוקי השנון מהו.
שניאיי זקש )3נו יראת  ,כ• יגביר ללשוננו הקדושה  ,כ׳ שפת יה אתו וכי הוא איון
לה  ,נו ידני נעז רב ותעצומוה על לב הנבונים והמשכילים נעם  ,כי ׳תמכוהו בכל
מאמצי כחם ויבואו על החתום בהוציאו שנית לאור מכתב עתי " היונה" ומי • חן ואחי
בני עמי יטו אזן קשבת אל דבריו ולא ירשו ידם ממנו  ,באשי ראוי הוא החכם המהלל
הזה לפטיו ולעמוד לימינו בפעולתו ועבודתו  ,אשי יענוד תמיד נשיה הליטעראטור
העברית לא למען הרומח ממון ולא למען בצע כקף ( כ• מה הבצע אשי־ יש לקוית
לשופרי ישראל מבני ישראל ?) יק מאהבתו לשפתנו ומאהבתו לחכמת ישראלי — ו־ \א
תכנתו .השלישי  ,ראש העדה " מליצה משפרת נשבעה מחלקית אשי שי נשפת אשכנזית
המלין המפואר ל׳ א  .פיאנקל ונעתק ללשון עני מאת יעקב שישעי מורת נניח הספר
לילדי • שויין בעיי שיייפטאיע על נהי וואאג  .ההעתקה הזאת •שרה בעיני מאד  ,יען
מליציתיה זכות ונעימות  ,על א־נ׳ צחות הלשין" הטנעו ורוח ששת ביבלית מרחפת עליה;
ואס גם כה וכה מצאת• איזה שניאות כמו צד ח' ושלום פרוש בחון יכילו תחת " על"
יען השרש פרש לא ינחר בשום מקום עם נ'  .צד ׳" א ממלאת חסת ממלאת י "ב לתודה
אליו נקשרים הוא גערמאניזמוש שם פחוד יפחדו תחת פחי יפחדו ( יאת הה ל׳ ם ׳“ד
ה ' נ״ג ו׳) ל״ב העוד האין  ,תאם תחת העוד  ,האין  ,האם בלי חטף  .כאשר נירש
תמיד נבוא ה״א השאלה לפני אות גרונית ורבים ממליצ׳ העניים לא ישגיחו על הכלל
הגדול הזה  .צד ל״ג צבאות פרועים תחת צבאות  ,יען כ• הוא נסמן אל המלה שלאחריו.
ל״ח נטיעיכם תחת נטעיכם • קניכם תחת • קניכם " וכדומה הלא בזת לא • נרע עין
שפרו במאומה  ,באשי יתרון שפר וקשי בכל הוא עליו • שים המנקר הנאמן את עינו
ילפיהו ׳גזר אמר תעוב הוא אם לא  .ומי יחן ותמלין הנכבד הזה יוסיף לשמחנו נם
נימים הנאים בשיריו העברים  ,אשר • קריש ויחמיים הס ומעדנים לנפש הקירא יתנו
ובטרם אחתום אגרתי זאת אגלה עוד את אזנן  ,ב• על• המגיד • שלחו אל יד• זה זמן
לא כביר חנם אין כסף מאת ובי התורני החזן המפאר מהו' פנחס האשע נק״ק אסטראיוא
(יי • איין ימיו ושנותיו בנעימים) ואשמח מאוד בקרוא אותם  ,יען כי נמצאו נהם יבריש
עונים ומושבליס מאנשים חכמים נבונים וידועים המדוים עונג את נפש• תנכספה לחכמה
ובה תמצא נוחם מינונה ועצנונה  :אולם גס במכתב עתי "המנשר" היוצא לאיי ע" ׳
החכם ינ״א בהן צדק נלנוב יש ויש כמה ענינים היאוים לשיח לב אליהם ורבים הם
החכמים  ,אשר יפיקו נו דברי תבונת ודעת ובתיכם גם ידיד לבי הרב תחכם החוקר
הנודע לתהלה נשער בת רבים מתר״מ דושאק יצ״ו  .ע״י מכתבי עתים כאלת יפוצו נכי
ספק מעינוח המדע נקרב אחינו ויושג נהם הספן היקר  .אשר הוא להגדיל חורה
י) ברשות לנשמת • ו״הג מרי שלמת בן ננירול הנספח אל ספר קיקיון יונה הנ״ל
מצאתי חרוז אחד שתום וחתום והוא  " :בקראי ענני יום רחשי על כ׳
תקוב" מה זה הוראת המלות " כ• תקוב" ? ותנה החכם י״ש ז קש ׳פרשן ,כי
תקלל" ואני אויה ולא אנוש  ,כ׳ לא זכיתי להבין זה הפירוש אולם יתכן  ,כ־
נפלה טעות נזה תחרוז והקריאה הנבונה אולי " כי ׳קוב " מלשין פ׳ י ' יקננו
(ישעי ' ש״ב נ׳ ) שנאורו דבור ואמירה מפורשת ( עיין רד״ק) וא״כ בונת החרוז
בקראי ענני יום ס• יפרש ויבאר רחשי על (מלשון • שונו לא על הושע ז ' ט״ז
שהוא תאר לאל עליון) אשר בקרני יהמו.
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חכמה ולהאדירן .

-

חי ' נמוג ובנעימים והמענג על רוג פלופ נחפור,ס אוהבן ומור •,רן.

ל .אייזלער.
הערות שונות  ,א) ז "ל הערון ערן נעל" 1פירוש  .מנו מפמע מליק וממנו
משמע כלפי מעלה  ,וכולו ע״״ם •רצה  ,כ׳ מלה מנו בלי דגם חירה על הרבים מדברים
בעדם  ,ואני בעני׳ נפלאה ממני ולא אדע איה איפוא מלינו מלח ״מנו  ,נכהב׳ קדש ?
ואם נמצא וחקח אזני שמן מנהו (איוב ד׳ <״ב) הנה הוראהו כמי ממנו פאן אירס
אולם מלח מנו ובמובן מדידן כמו שיאמר נעל הערון אינה נמציאוח כלל ? ונסיעה ל״ת
 ..י «(/ך א ודאי הגיסא הנכונה ממנו ובעל המאער שם הבדיל במו אנשי מזרח הנקראים במסירה
מדינחא• ( עיין ביאור נלאשיח נ ' כ״ב) בין " וראוה ממנו על לבים מדברים בעדם ונין
הוראתו על נסתר יחיד  ,כ• שאופן הא ' קרא ממנו ובאופן הבי ממנו ע״ן שם והראם
בי נכונים דברי י
ב) בעדן "• חף" יפרש לנינו נה; דברי המשכת מכשירי; פ״ג ח ' בשעה הדייש
והיחוןז לעולם טמא נזה הלשון  :פירוש אס הי ' שעה הקציר רוצה הוא לרחוץ רגליו
בשביל פיהו נקיים לדום התבואה " וזה הימה באשל שש במשנה ( ׳עוי״ש) לא ידובר
מהכשרה הזרעים לקנל טומאה ע" ׳ מי רחיצת רגלי אדם כ־ אם ע״י לחיצת רגלי הנהמה ?
אולם מצאת• בדברי הרע" נ למשנתנו שמניא פירוש אחר נזה הלשון" בשעה הקציר רוצה
הוא שהנחמה תרחון רגלית בשביל שיהיו נקיות לדוש התבואה " ומי לא ■ראה ,כ• הפירוש
האחד הזא הוא נעצמו פירוש נעל העלון ( הגס שתרע״ב לא יזכירנו נשמו וכן לא
יעשה בפירושו הימני' ם זיי ל שמביאם תמיד נשם אומרם ?) רק ששם במשניות נדפס על
פי ניסחא נכונה ושה על ס׳ ניסחא מוטעה  .ומהנכון לשים תמיד עי; על טעיות באלה
שנפלו בפירושי יבינו הערוך ז״ל ולתקנן כלאו• ממקום אח •  .והנה מדי דברי בספל
הערוך ראיתי להעיר  ,כ• חיך שאר דבלים הערוכים ממני במכתב העת• בן חנני ' שנת
נ' ג ' ד ' ות ' נגד החכם רמ״ל נעל מערב• לשון אמרה• שהעתיק בטעות מלס " אליה"
(ע "; ערוך ) איין מוזיקאלישעס אינשטרומענע ושת• ' לו להעתיק " קלאגעווייב " אולם
מצאתי באלה הימים  ,כ• נערן "רביעית " • הקן הוא בעצמו ובכבודו טעותו זאת נאמרו
שם נתעלה  .בחלק הא ' צי ע״ו ערן אליה קיא קלאגעוו״ב חתה מוזיקאלישעס
אינשטרומענט  .ועם החכם רמ״ל ז״ל הסליחה על השגת• עליו חנם .
ג) עלן טבריא  ( :א״ב במדרש ב״ר שלשת קראו בשמות ם על• אדמות עברי ' על
שם טנלייס וכן האמה  ,כ• הוא הי ' קיסר שליש• ברומי ומת שאמרו עוד בעיבורה של
א" ׳ או שטובה ראייתה זכר לינר) ויאמר הגאון נעל הפלאת שבערכין" ומייש הרב
המוסןז זכר לדבר א׳ אפשל להולמו" אולם לדעתי כונה החכם ת « יסן> לומר  ,ב• באמלם
בעיבורה של א" ׳ וכול• לא • אנו להכחיש הדעה הראשונה האמתית" טבלי' על שם
טנלייס" בי אם חפצם לחת נזה ציו; ורושם לזכר לינר  ,למען שעל ידי המלה הענייה
"עיבורה או טונה ראייתה" יקבע הכם הנכרי עברי ' יוסר בלב התלמידים ולא ישכח
מהם  ,ולפי זה הוראה זכר לדבר במוסף פת תימה כמעט למאמרם המורגל" אסמכתא
בעלמא הוא  .וזה ברור.
י) ערך יבב  ( :א״ב תרגום הריעו ותריעותם יבינו ותינבון) ויאמר הרב נעל
הפלאת שבערכין " ימ״ש הלב המוסיף הייעו אינו נסורת אלא בשופטים ועזרא ודבריו
צ^ ע" הנה יחשוב הגאון המנקר הזה  ,ב׳ המוסף יניא ראי ' מן פסוקי התורה  ,לכן
יניג  ,בי תריעו אינו בתורה  :אולם נאמת כונה הרב המיסף על הריעו והריעיחס
הכתוב ביהושע י׳ יי שתרגומו • ניבו וחינני;  ,ועל כ• שתי המלות האלה נצבות •חד
נספר הנזכר  ,לכן משם ולא מן התורה • ניא ראי ' .
ח) עלן יקר  ( :א״ב לשון מקרא הוא וששין ויקד) יעל זה העיר נעל התפלאה :
הרב המוסף גורע נזה יכנר איחא במגלה דף ט ' אהא דמקשה הש״ס אלא מגלח מאי
תרגום שבתנו מקרא א־כא ומשני וכל הנשים יחנו יקר לנעליהן הרי להדי ' ייקר הוא
לשון תרגום ע" כ אולם נאמת אין המובן למלח " מקיא" בדברי הרב המוסף כמו בתלמוד
(במקום המצויין) ר״ל " לשון הקדש" כ־ אם מיבנה " ספרי קדש" לכן יצדק מאד החכם
המיסף נאמרו לשון מקרא הוא רוצת  ,ב׳ מלת יקל הארמית מקום כבודה בספרי קיש
אסתר ח' ט״ז וכזה הוא תמיד כוונת "לשון מקרא" בדברי המוסף והוא פשוט מאד.
ו ) הרב נעל חוי״ע העיר על רש“• שהניא ראי' למלת " הרכין" גטין ז' אי) מן
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ויט שמים ( תהליס י״ח יי) מחרגמינן " ואלכין" למה לא יניא מדורו «ן יעי נא  :יד
הנהוג נחירה ( בראשית ב״ד י“ ד) פררגומו ארבינ׳ ? אולם נראה  ,שרע"• נחר • וחי
נמלח " ארנין" לראי' ימן כ׳ חלמה מכל וכל למלה " הרנין" ששניהן העני ולשון ז  :י,
לאשוק • ״ארכיני" שהוא יצוו• לנקנה .
! ) החנש הגדול י ' מנשה נ; ישראל נקשרו "  :שמה ח״ס" מאמר די שלק ה‘
הפיר  ,כ • ״מה שנקיא אצלש שמת אליציאום (  ) Klisinniהוראחו שדוח אילהו  ,נאשר
נתשרקס ניניהש מנין העלוהו בגון» ונשש נסערה השמימה מי'ש  :אולס לדעח• נראה
•ותר כנו; וששונו  ,כ• מלח עליזיאיס משרש ״עלז" ( היך שר״מן  ,׳ונעלן  ,שראהלאקען)
נגזרה ר״ל המקיש שש • עלזו חסיד•ש נכנוד ושמחה עולש על ראשש  ,והוא נרלן> א״כ
עש המלוח ״גן עדן" שהוראה; ״גאלטען דעל לוקט  ,דער זעליגקייע"  .ועל ננין מליח
רומיח מלשון הקיש מיץ מאור עיניש שרק צ"! .
מ) נכרש חמד החשיע• צי קי״ע כחג החכש שלונגיאן  " :יכן ששריר לדעה• שלשו
שין) ואשל נמצא גש בארמית ונחלמיד שש שרשרן> ( ע״ד שחלחל בעברית) ויהי ' שעריי
שם טל כקא ונן נראה מן הנהוג .שש ושמח• כקא׳ ממעל לאנניס האלה  ,אשי טמנה׳
ונטה אח ששרירי עליהם ( ׳רמי' מ״ג •י) נ• ששליר הוא נרדף עש כקא ונו ' הנה
גששים טעה שה החנש הזה  ,לאשינה  ,אין למלח שלשין» נשיש מקוש נתלמוד ונמירש
הוראת לקא  ,נ• אש הדיס רגלים ״שעמל" ע״ן ערוך  ,ואש כן נשל עוזר ונשל עזור.
וזאה שניה  ,אש ששריר הוא נלין» עם כסא הנה יהי' " ונטה אה ששיירו" כמו ונעה
אח בקאו "  :אולש מה תאר והדר יש למליצה זאח Vנאמר נעה יריעה  ,נעה אהל,
נעה שמים" אנל הכי גם נאמר נעה כקא ? וקשור כזה מ לנד שהיא נגד חקי הלשון
הוא גש נגד חקי ההגיון לכן ודאי הננו; נדעה המשישיש היות הוראות ששריר יריעה
וייםן נאליאנין  ,ולו נאה ולו • אה החגור עש השעל ״נעה" .
ע) נהצושה להמגיי שנה חמישית נומר 74כחג החכם הנכנד מה״" ׳ י״שמאן  ,נ׳
נחרצוש אונקליש ( בראשית מ״ע ד ) הניתחא הנכונה  :על יאזלח לקנל אמך נמקוש
״אשך " ור״ל על אשל הלכת לקראת אמך (•עו״ש אולס החנם הזח שהח  ,נ* הלך
לקראת" לא ׳תורגש נשום מקוש נמלות " אזל לקנל" כי אש " אזל לקדש " דוק ותמצא
כ׳ כן הוא  ,לכן אם הי ' כוונה האונקליש כאשר יחשונ ריישמאן נודא• שהי ' מהרגש גש
שה " על דאז לח לקדש" ולא " קנל" אשי יורה חמי  :על ההשיד וההחנגיות לדני מה
(וכן הוראתו גם נששח ערנית) על כן השערתו נעלה ומנועלה וקיש• הבנה תלגום
תאונקלוס נמקימו עומד .
י) הרג החנם המשואר מהו ' ר"• קעמשן» יניא נמאמרו על "השנת" ■ מ  :חנ עתי
להח ' ר״ז שראנקל צי קמ״ד משנה זאה) ראי ' על הייה מלח שנה ם תש נאמרה על
מיעלי י' ננל ולא על שבת נלאשית מן הנתונים מלכיש נ׳ ד' כ״ג  .ישע׳ א ' •“ ה
הושע נ ' ׳"ג  .איכה נ' וי  .יען נהם יקדם חיש לשנת  ,ואילו הי' תננה שנח שבח
נראשית לא הי' כחוג חיש קודם לו  " :אולם לא אנין איך תתכן ראיתו שהניא מן
הושע נ ' • ״ג הלא שם נלת• עשק המוגן נמלת שנת  ,שנת נראשיה האן -שמלת חדש
תקדש לה  ,יען שאל המועייש נכללים נמלות  ,וכל מועדיה" הכתובות שש אחר שבח ?
נימי  35היטב לתקן המשכיל היקי ל״ש נאכער
יא) בנן ח  :ני ' משנה העניה
בזמר מעוז צול ישועה׳ בית ג' נמעט שאניח׳ תחה שעגלה׳  .ואני יאיס־ף על ינליו
כי לדעה׳ נשנו איזה טעיות גס נשאר הנחים מזה הזמר  .נניח אי  :לעת תכין מטבח
מצר המנגח ׳ .ראה לתקן לצר המנגח נאות ל' כמו  :הכינו לבניו מענת (ישע " ׳“ י כ״א)
לי זולת זה אין למליצה זאת מונן כלל  .נניח נ '  :ניגון כחי " כלה" נראה שצ״ל כלה
נקל כמו שנעה" והמליצה הזאת מלשון הכתיב ת הליש ל״א ׳ " א לקחה  .נניח י ' לאו׳
לחנר מלח נקש עש המליח שלשני־ " כרוה קומה נלוש" ואז יכין החרוז " ונחיתה לו
לשח ולמוקש" ולא ׳כאשר נדשם בטעות נקשר׳ התשלה נקש א  :ג• נן וכי ' .
ינ) נקשר " הורת ששת קדש" להמשכיל ע$ .אנדי צד •" א מצאתי כתיב ; כ■ נבוא
ה״א הידיעה לשני רי״ש קמיצה נקודתה קגול כמו לשני א ' ח" ועי הקמוצים וזה שוא
ושקל  ,כי לא מצינו הלעג כאשר • אמי שש  ,כ׳ אש הרעב  ,ונכל כ״י קשרי קדש לא
יראה ולא ■ מצא אן» גש מקום אחד  ,שנקודת היייא הידיעה נקגול לשני לי״ש קמוצה.
ומה שיביאני להעיר שה על השגגה הזאת הוא  .כי זה שנוטות אחדים הלכתי לנקד
בית קשר אחד במדינת מ  .והנה עודני עומד על שחח הניח שמעה׳ קול מולה משמיע
לאזני תלמידיו ! נבוא הי״א הידיעה לשני רי״ש קמוצה נקודתה קמל ובי ' שמעת
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והשתוממתי —
ונאמר׳ אליו אחרי נקשת מחילה יקליחה ממנו  ,ני שקל היא מורה
הביא מהרת קשר
דקדוק
הנ״ל
נידו
,
והראני
דבליו
שחור
על
לב
;
(
אשר
אמנם
הוא
זכי
לחרב! ! ) אזי
נשבר לני בקרבי על ההפקד והנזק הגדל המגיע מלמוד משחה ומוטעה
כזה לילדים
תבוא העת הרבים בתקוע בלבם דברים ב; כיתד במקום נאמן ואמרתי לנששי מהי
ומול•
ילדי העברים ( הקורא יבין  .כי רק מרוב ולא מכלל המורים  ,אדני
יו \| בר \ שה) ילפווילא
לדעה ולהבין שפת עבר על בורי ' ולחקור עליה עד היתיד בה ,למט!
שלא יוכרחו עוד
ללנה נעיניס קגורוה אחרי כל הנהוב בקפלי דקדוק חדשים מבלי
היכולת לבחון האמת הוא אס לא ,מתי מתי ? ?

Igel , Kreisrabbiner ,

von Dr .

מכתב

שלום לך ידידי  ,היושב בשבת תחכמוני  ,החכם והנכון  ,הטהולל
ברוב התשבחות׳ יהי כזית הודך וברכת שטים תבא על קרקדך.
כטוהר״ר זאב זבדיזער נ׳' .
מכתבו
הנעים הגיעני באמצעית אחין היקר והנכבד  ,ה״ה המשכיל ונבון לב כמר'
משת זנריזער נ״י
 .רנה שנעה נפשי עונג וגיל בקראי אותו  ,מי יתן ירבה כמון בישראל
ללכת בדרכי ד׳
לשקוד עלילתית התולה והחכמה באהבה עזה ועלומה  ,עד שגם המין
העקקים והדאגות
לא ידיחוהו מענה נדח  .אשריך וטוב לך כי גם אחי־ הנ״ל הכרה׳
! נו מעלות טונות
 .ואהוב בעיני ד׳ ואדם  .גס אני מקרבו אלי ואקבלנו נקבל שנים
י יפות  ,כאשר
יאות
לו
.
עתה
אפנה
חל
שאלתך
העמוקה
נענין
המאמר בברכות פ״א '.
תניא אמר
ר
'
ישמעאל
בן
אלישע
פעם
אתת
נכנקה׳
להקטיר קטרת לפני ולפנים ,וראיה י
אכחריאל יה ד '
צבאות יושב על כקא רש ונשא  ,ואתל לי ישמעאל בני ברכני  ,אמרתי
לפניו רנש״ע
בניך נמדח יהר״מ שיכבשו רחמיך אח כעקך  ,ויגילו רחמיך על מלותיך והתנהג עש
הקבח ישמע הרשמים  .ונענע לי ראשו  ,קמ״ל שלא תהי  .ברנה הדיוט קלה בעיניך .
ידידי את דעת׳ תקלה נענין זה.
ראשונה צריך לדעה שהשרש ברך כשהדנור
עוקב על השי״ח כיון ברוך אתה הוא
איני
לשון
שפע
ויתלו
;
ממה
שהי
‘
בהחלה כ״א
לשון שנח ותהלה .
שנית כי השי י ת
חפן
שתהפלקם
גדולתו
,
בעולם למען יכירו בני
• ;■ ד,׳אדם אש בוראם
ויעשו מעשים הגונים ,המדריכים את נעליהם אל הצלחתם ומונעים אוהו
מלפול נבאר
שחת
ומטעם
זה
הוא
מבקש להלאות אה יקל תפארת גדולתו לעיני
תעמיס  ,ורוצה
בברכת נ״א  ,כלומר שבחם ונהפלהם  .כי מי שעיניו טחיח מראות
גדילת האל ית' אין לו יתרון הבהמה .
שלישית צריך לדעה  ",כי מי שרוצה להכיר
,
תבונת איש
ומלותיו ומחשבותיו יגיע אל מגמתו ויגלו לפניו מצפוני חברו  ,כשישאלהו
\0
[
על
תשוקותיו
היותר
נטועות
בלבו
.
לכי
כל
אחד
ואחד
יוכל
לשפוך שימי לפני הקב״ה
ו׳באוהי י* י׳י כפי
תבונתו ומזגו  ,ובפי לחשות לבנו  .הכילי עד"מ  ,אשר כל ישעו וחפצו
נתינות
נתינות ולקבוק
כעפר עושר ונבקים והון רב  ,מברך האל  ,אם ממלא רצוני ונותן לו
״בל
וכן
יי
אם נשמע מפי איש  ,אשל אני מקבשים להכיר אח__שיחו ותבונתו,
^ 4 ,*1שזיא מתפאר
ומקשט
עצמו
במעלות
החשובות
בעיני
הדיר
ומקטין
ומקתר
את
מלותיו
הטובות בעצמם אך מנחות בעיני המון העם
יפטם תפזיקק לדעה חכמה ונינה מפי,ר
הונו ופעם אחרת רוי ^ אחר הממון  .ואל
חמוקי
פונה
ערפו
וחכמה ובינה כאייל בוזה.
' י ג• ג '.י ופעם משים מפות
החקידוה על פניו ונין הפרושים יתחשב  ,אז ניע ונכיר שכל מגמהו
לליון) אחר
הכבוי
המדומה
.
בן
מי
שיראת
האל
נגעת בלבו לא ישעה אל המון העם
ואל חקבמחם ,
הוא אוהב הטוב בענויי בלי לשניה  .וכשרצה שלמה המלך ע״ה שידעו
העם איזה תשוקה
בוערות בלבו יוחל התפלל ריש ועושר אל תתן לי  .ודוד המלך אתל
נתח שמחה בלבי
מעה דגנם ותירושם רבו  .ואן) שהיודע בל ידע בל מצפוני לב האדם
בכ׳*ז התפלה
מועלת
לעורר
מחשבות
קדושות
ונפרע
תפלת
איש מצייין  ,בי בתפלתו
מגלה את רגשותיו
 ,והעם נגרר אחריי ויעשה במעשהו  .יתפלח שלמה המלך לא בלבד
היחה מעוררת מחשבות קדושות בלבו לב המתפלל ב״א גס בלב השומעים.
אחל הדגלים האלה יקל לתנין תוכן המאמר תנ״ל.

 ) ,yמאו
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הקב״ה שאל לר ' ישמעאל הכהן הגדול שיברכהו כלומר שיחן הודאה יפנרו על
איזה דגל היוחל חביב וחשוב בעיני הכהן המתפלל  .ועל זה השיב ל' ישמעאל יהל״מ
שאוכל לברך אח שמך על גודל חשדך ורחמך  .ונזה גלה לגפה לבבו וידע העש כ• לא
.
נקש שררה לעצמו ולא_ שאל קיום מלכותו וכהנוחו אך קיום האומה ואמדוהו •ל“מ
שיכבשו וכוי  .כ• כשידונס הקנ״ה נמדת הדין ■ ,האומה אינה יכולה לע« " גי ׳ יל פ״ן כ .
נקש שידונם נמדח הרחמים  ,כדי שמדת לו על רוב משדיו אשר תגדיל לעשוה לעמו; .ז ו) 'pxvt
ונענע לו הקנ״ת בראשו כביכול הי ' לו גוף ,אך העקל הקנ״ה השכים לזה  ,כ׳ ^ י<
קמ״ל' 1
תשונהו מצאת ןח בעיניו  .וממילא מונן שקבל חשלהו  ,ולבן מוסיף התלמוד .
עשהI
בלבת הדיוט אל תה* קלה בעיניך .כי הכהן הדיוט נגד השי״ח ועכ״ז השלתו ושבחו
רושם אצל הקנ״ה הנעלה מן כל נלכתא וחושנחתא  .וכל זה מטעם הנ״ל  .ואין לי
להאריך  ,ודי לחכימא כמוך המעט שאמרת־.
ומידי דברי משנחו של הקנ״ה אשרש לך ענין נכבד וקשי ההבנה המאמר הכל ברא ל ' ר ץ
ה ' לכבודו צריך ביאור  ,ב׳ איך יעלת על דעתנו שהשי׳ית הנעלה מן הכבוד ירדוף אחריו
וישתוקק אליו  ,הלא מאמר זח בהשקפה ראשונה חילוף וגידוף  .אך שמע ואחות דעתי
הקלה גס נזה  .לכנודו שילושו כשי בנודו  ,נערך בנודו  ,בלומר כל מה שבלא ברא
באופן שראוי והגון לכנודו  ,א׳ ם שערהעלטניש צו היינער גרעשע אונד צו זיינטם רוהמע.
כי הנה כשנביט אל תוכן הבריאה הכל לכבודו נברא .השמים משפרים כבוד אל ומעשי
ידיו מגיד הרקיע  ,ובל חלקי הבריאה יעידו ויגידון כ• אין קדיש ואין נורא ואין רחום בה'
ונפלט היות שכלם מתאימים לתכלית אהה  ,שלם בכל חלקיהם  ,וטוב מאד  ,ואין גם
אחד אשל •מרה שי ה '  . ,ויעשה מעשה הסותר החק אשר נתן השי" ה נטבע (,אם לא
בעתים הקדמונים שרצה לשנות חק הטבע לתכלית אחלה)  .וכל זה לא עשה הנורא
לתשארתו ולהתפאר  ,כ״א בשביל האדם והצלחתו ואשרו  ,אך האדם מניר שהבריאה
מעידה על כבודו  ,וכשצופת ומביט מעשי ידיו של הקנייה כלו אומר כבוד  .לכן אמרו
הבל בלא יר _לכנודו כלומר שברא מתאים לכבודו  ,כאלו _ אמרו הבריאה עעידה על י .י
הנורא  ,והנורא עשה מלאכתו כפי מה שראוי והגון ללנודו  .ונזה יתפרש לנו תכתיב \־־ .־ ' :
'
(במלאכי) אס לא תשמעו ואם לא תשימו על לב לתת כבוד לשמי ושלחתי בנם את\ י
המארה  .כ׳ צריך לדעת שכל הנמצאים  ,חון מן האדם  ,מוכרחים בטבעם אשר נטע ה'
בלבם  ,לשמור את__תשקידיהס ואת חקס בכל עת כגון האש לא ישנה מעולם את טבעו .
ולהיות יורד מלמטה או מכנה באופן שישוה אל המים ^ ,כן המים  ,העפר  ,הצמחים ,י • ו , \ ü
והגלגלים הסובבים בהילוך שאינו משתנה  ,וכן הבעל׳ הה״ס שאינם מדברים  ,כגון
הנהמות והחיות  ,ולמש האדמת  .וגם האדם היה כאחד מהם בהיותו נגן עדן  .אך
נימים הנאים סר מן הדרך הטוב והמועיל ותלך נדרך עקלקלות  ,וחלל את שם קדשו,
עד שירד ג^ נ  ,שלא נבל נו צלם אלהים  ,ותחת שהיתה לו ההכנה להיות המובחר בין
כל הננראיה  ,ותמורת שהי‘ מן תלאו׳ שיגיע אל שלמותו והכל יכירו נו דמות אלהיס ,בר (_?!׳ '•■' ’-־
היה נבזה וחדל אישים  ,באופן שבל שאר הברואים נתנו כבוד והדר לנוראיהם חון מן
האדם ,,ולא נופל עליו המאמר הכל ברא ה׳ לכבודו  ,כי ע"• שלפעמים נוחר האדם
את תרע ומואס בטוב לא נכר נו שהוא מעשה ידיו של הקנ״ה הראוי להעיד על
כבודו  .לכן אמר הכתוב אם לא תשמעו וכוי לחח כבוד לשמי וכו ' .
עתה אשים קבצי למילין ואתקרא לך שלום ולכל מרבית בית שלום  .הי' מאושר ־ך ■־ י-
׳
עד בלי ירח  ,ועל דגר אמת צלח ורכב כאות גשש ידידך.
הק׳

אליעזר

אליה '

איגל.

דברים אחדים.
Exegese von Dr . I . I . Unger , Rabbiner in Jglau.
1.
ולשרה אמר הנה נתת׳ אלף כסף לאחיך הנה הוא לן נסית עינים לכל אשר
אתך ואת כל ונובחת (בראשית כ׳,ע״ז) המפרשים נלאו לבוא עד תכונת המקרא הזה
ולרדת לסוף כוונת אנימלן בדבריו אל שרה  ,כ׳ כלם כאחד ענו ואמרו כ• המלים :
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זנה הוא תשוננה על נשוא המאמר הקדוס  :א לן> כ, q p
אשר המליס :
התוה
עינית לרסצוש אותם  ,כ׳ אין יהיו אלן) הכתן) נקוה
(  , )Ehrenerklärungהלא אנשיס הולכי רכיל ודונר׳ עתק גגאוז וגוז גוז יגוזו
גאמרס  ,המלך אמי להניא אה שלה לפניו ונה; לה מהנה כיד המלך  .וגלעד׳
זו  -ו ^ נפלאה היח אשר אמי אנימלך :
לאחיך ,הלא כנר ראה וידע כ׳ היא געילה
והי ' לו לאמי :
לאישך?
ועל פן לאו אש

הלחן
עינית
לה,
זאה
נעל,

אולת המכין הוא  ,כ׳ אנימלך ידע היעג כי לקיחת שרה לניתו אשל כנר נעשתה
היא מעוות לא יוכל לתקון וחתרו! לא יוכל להמנות ,כי כל אשר יעשה עתה לכנוד שלה
ולתפארתה לא יוכל להראות העמית והשרית  ,אשר נעזות מלחת לא יאמינו כ׳ מאה ד׳
היתה זאת
לגלח׳כל ננוע אל _שלה  ,אח חוס לגנו ונקיון נפשו נדנר הזה  ,כי כמו שער
(ץ\ *,נ  :פשו כן ׳דגר
איש וא״ש  .ולכן החריש פרעה  ,אשר גת אותו קלה כאלה ( גראפית
׳" נ
רנה^ ׳ ') ולא דגר מאומה אל פרה  .אן שלמה מגיתו ויצאה והיתה לאישה  .אן זאת
ל ,
אנימלן להגיד לשרה ( אחרי אשר אולי שמע גת את המקרה אשר קרה לה נמצריה)
כ׳ לא עוג הדגל אתרי היא עושה נאמדה לאישה אשי הוא  ,כי ע" ׳ זאת קמה וגש
נכנה כמעלה לחן גת לעתיד לכל מכן עז אשר ׳שפין נאהנת  :ויותר ט־נ לה להגיד
ץלי^
רהמיד האמת  ,וכאשר ידע כל איש כ׳ היא נעולה נעל יהי׳ ג-ע לה מתן מגדיל נעדה וכתות
עינית אשל ׳כתה נה עיני כל איש הרואה אותה  ,ואן) אש תהי '
נוכחת עמו לא
•תן עיניו נה  ,וגת מלך עז ישב עיניו מהגדה ולא • רהינ בנפשו עוז החאות להניא על
ממלכתו חעאה גדולה ונעשות מעשית אשל לא •עשו  ,לקולת תל׳לנה אזני ההמון ויחנו
את המלך לגדופיש  .ויוכל להיות  ,כ׳ דנר אנימלן כדנרית האלה לפני זה גש אל לג
א נרה ת והוכיח אותו על פניו אל מולן לגנו לאמר האמת  ’,ועל שמנו תמיד על הנת
אשר יעשה לו אלקית  ,ונתן לו אלן) כתן  ,למען יהיו לו נעת לרה אש כופל יושת
עליו מאת
אנשית פוחדת ומחעיא אדת נדגל  ,למען לא ישלחו יד אל שרה  ,ואנלהת
אנה לעצתו.

•;,

כ0
_
ונפי״י יהי ' פירוש הכתוב  :וכשלה אמר הכה נתתי אלן) לאחיך ( נדרן שחוק —
 — scherzweiseאמר לאחיך יען כי היא אמרה כן ומלה הזאת הקנה לו ולה את
כל המחלה והקלון) הנה הוא ( ר״ל אנרהת) לך ( להנאתן ולעונחן) כתות עינית לכל
אשד אתך (ל״צ לכתות עיני הרואית אותך) ואת כל ונוכחת ( אח כמו מה  ,ע״ד שה
,
•
של נוכח עמו ( איוג כ״ג ז ')  ,ר״ל עתה תוכלי לעמוד_ עת כל איש פניה אל פנית
•&  Kו \ך
שקעת ושאננת מפחד רעה )  .ומנת ונוכחת היא ניגוני מפמל ישן נכח נלתו נמלא ,אשר
ממנו נגזלו גש מלית היחש  :נוכח ! נכח  .ויתורגש Und zu Sarah sprach er : :
ןSiehe , ich habe Deinem Bruder tausend Silber (Schekel) gegeben
t
,
siehe, er ist nun für Dich eine Decke der Angen Aller , welche bei Dir
dürfen.
culgcgeulreten
frei
nunmehr
Du
wirst
Allen
und

II .
)
שמעון ולוי אחים כלי חמש מכרוחיהש (בראשית מ״ע הי)
לדעתו
מכרותיהם
במו מ ג ל ו י .י ה ה בחלון .האות כמו ישכל פ׳ דוגרי שקל ( תהליש ק״ג ׳" ג) תמורת
ישגר על דרך נזר חמורת פזר  ,דלקת  -דלגת  ; -נגר •  -נקל ; שקר —
(ינ׳')•,
שגל ־־ ש :ל  .חרג — חרק — חלן  ,ויקניש כאלת  ,כאשר אנאל אי״ה נמקות
אחר
.
ומגלה
היא
כלי
חלש
אנן
להחליק
בה
האבנים
(
מלכיש
א
,
ז
'
מי
)
 :כל אלה
אבנית • קרוח כמדות גזית מגוללות במגלה מנית ומחון  .ושעול הכתוב  ,כי שמעון ולוי
יהפכו נאפת אח המגלות  ,אשל התעתדו למלאכת הניח לכלי חמש ומלחמת וזהו עדות
לאשש נ׳ עז ולענרתם כ׳ קשתה ומלח מכרותיהם איפוא ’תודתה נהלל׳ קדם.
111.
ויה׳ ,האחד מפיל תקורה זאת הברזל נפל אל המים ( מלאכים נ ' ו'  ,הי)
(כני׳  :׳ -
,א ת הוא שם כלי ( ) Axt, Hackeוכללים אחים ,למחרשות ולאחים (שמואל ח ' ׳“ ג
^ כ״א) או אתים .וכתתו חלנותס לאתים (ישעי ' נ' ני ) ואמר אחל זס <ילן!
הברזל
שתת ולא הזכיר חת האח יען כי הוא נודע מענינו  ,במו אלן> כשן) ממת שקל כשן) .
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 der Klausner " des Herzberg״Nach dem DeutschenFrankel in Wertheimer 's Jahrbuch 3619 .
מלכת היום עלתה מרומי לקיע ,ואורה מלוא התבל ,ודממת ליל עודנה שלעת על
חני חוצות  ,בלי נשמע קול עורבי מערבה  ,קול קונת ומוכר  ,קול שום דהר ומרכבה
מרקדת  ,הרחוב עזוב מאץ אלם  ,כל בית ממכר שגור מבוא ; י ' שוחרי העיר וכנעניה
עבדים המה  ,ומרבית תושביה ממי יהודה יצאו  ,על כן בניתם «שכנו רגליהם הפעם,
ינצל,קורתם ׳חסיון ,אלה אוכלים בצהרים ומעיבים לבס ,ואלה נין זרועות השנה • תענגו,
אלה ' יהגו בספלים  ,ואלה ינשו את בניהם  ,לראות אם הביאו מוריהם חכמת בלבותם,
ילדעת אם לא• ישקלו כספם בלא תורה ,ויגיעם בלא חכמה  ,כי שבת היום לה  ! ,קדום
היום לאדונינו ! בוא .אתי קורא יקר לוס ! 'הבת ל׳ ידן  ,אנהגן  ,אביאך אל חון בית
אחד ההומה מאדם רב אשל נקבצו באו בו  ,ונראה מה מעשיהם  .החדל כלול הוא
בהדרו  ,קירותיו משוחים נקיי לבן כלבן השלג  ,פני הרצפה נרחצו לעותר ,מנורת נחשת
קלל נח ששש קנים המודעה למען היות לה ברק ,אחוזה בספון תניח נלתוק ויורדת מעה,
השלחנות נחפו ביריעות פשתים צחורות  ,והכסאוח נעולות מאדמים,׳ הקרואים לבושי
מכליל כלם ,הגברים לבושים בגדי משי שחורים  ,והנשים עעופות אדר • קל  ,אבני נזר
מזניששיח בראשיהן ,וחרוזים יעדו חלקת צואריהן ,העף אשל נא לרגלם ,ירקדו! בשמחת
עליצתש כבני צאן ,וקול המולתם מלא את תסיר ,חבל היושבים צהלים ושמשים ,מדברים,
משחקים ,ומצחקים מעוב לב ,ועקבות הדאגה על פניתם לא׳נודעו  ,כי כמו נקשת ומל
נפש אחרי הדיחו עמלו !וקרבו ביין ושכר  .ישכח לישו וישמח אל• גיל ,כן נשכח אנחנו
עברים ביום השבת את עמלנו ואת לחצנו ,לא• נזכור את תבלי העוני אשר לכדונו אתמול
ערם התקדם יום ,ואשל ישונו לקונננו כתפנית היום שכמו ללכת ,ונהי אן שמחים ועוני
לב  .על רגעי מספל ׳שלין איש ישראל מעל שכמו נעל התלאות העמיסית עליו  ,ישיר
מעליו • הנגדים אסר זהמתם זעת בשרו ,ירסן למשעי  ,יישן בשמן ראשו  ,וילבש בגדיו
החמודות ,יעזוב את ים הדאגה ,ויחתור אל תחון) הלבוש ירקרק חלון לתור לו מנוחה,
יתנשא מעל מצנו בתבל  ,ועל כנפי לוח דמיונו יגביה עוף  ,והוא עם אלפי חמודותיו
ישכיר בקרנו משרת בלי מצרים  .לכן כמשוש חתן לקראת כלה לבת החן אשר השמחה
נשקפת מבין שמורות עיניה ,ושחוק נעים מרחף מל שפתותיה ,נשיש אנחנו לקראת השנת,
ובטגה נרות ובשירים ובשמחה נקימה פניה  .י —
הדלת סובבת על צירה ואיש גבן קנון תקועה בא הביתה  .לחייו הצנומות  ,ומצחו
אשר היגון הארין למעניתו עליו  ,יתנו עדיהן כ׳ ההצלחה איננה שוכבת חיקו  ,ולא
הפילה סבלו בנעימים  ,וגס הבגד העדים אשל עליו  ,ומצנפתו אשל מרבית שערותיה
נמרעו מרוב ימים ימלא את דבריהם  .האיש הזה הוא מורה לילי׳ העברים  .ואחריו
כעיר צאן באו חלמייץ לוקחי תולה מפיו •  -ילדים רכים אשר מין חלב מנקחם עוד
לא נמח מעל שפתיהם — הביתה  .נעל גבה קומת  ,בריא ודשן כעגל מרבק  ,והכרח
פניו תענה נו ' כ• לנו צפון משכל ,ואץ חלק לו בנינה ,יושיב אה הילדים שביב השלחן
העגול העומד נסדר נתון  .ואת ילד אחד יפת עיניס ומצנפת מצופת זהב בראשו,
ירים נידו ויעמידהו על השלח;  .הקרואים עזבו מופנם ונסנו גם המה השלחן ,עליו
אמר המלמד
יניחו איש איש מתנת ידו לרגלי הילד העומד  .״אמול את הדרשה יוסף
אל חילי מדי החליקו בידו אח לחיו  .״ויקרא אל משת " *) נתן הנער קולו ,והעומדים
הפו אזן קשבת לכל הגה מפיו יצא ,וגם בעד מפח רוחם עצרו לבל תשנת הדומיה השוררת
נחיר.
כעל נזלו אמרות הדרשה מעל שפתי ’ יסף ,אגלי גיל עלי לחי׳ האבות המאושרים
התגלגלו ,בראותם אח הנעל עומד הדור בלבושו ,עיניו מתנוצצות כעין הנזק ושפתיו יפיקו
יעס ; התורים כחולמים היו ,למרחוק נשאי עיניהם אלי ימים יוצרו אשל אור התקוה
זרוע עליהם ,יקרניס מידה להם  ,קשו עתידות למו כ׳ יוסף יוסיף ימים יוסיף דעת,
יגיל נבשל ונפש  ,יוסיף אומן בגי ולוח ,יורה משסע ה׳ ליעקב  ,ולתורתו רבים ״מלי.
*) מנהג קדום הוא להתחיל עם
ע״ד ונס ,רוקח<

הנעל
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יוקף בלה מהטיף ,ולהמולה
מים לנים טח שמל׳ הנהלוח נפתחו שלן קול תרועת שמחה
מכל העומדים ,כל שה נשק לו וכל ) לוע חנקההו — .
יוקף הסל ללמוד נקשל
חולת אלהיס • משולש ושום שכל ,אחלי אכל השכיל ללעח
לקלוא בן ,ולבטא את
הכתוב
נקפל
נמשש
«
.
שחח
הלימוד
הזה
זנח
מששחה
הוא מקלס
קדמתה נניח ׳שלאל ,
החולים
ישמחו
נלאוחם
נל
בטנם
וילד
חשקם
הולן ונקוט קדימה
טלי מקלול הדעח ,
קלובים
ומיודטים
׳חאקשו
ללחום
נמנטמיהם ולשים אתם משום,
ואים איש יניא
כלי
מפן
אחד
אשכל
לה׳
דל
וגס
המולה ישא משאוח מאח פניהם כנלכס
ה׳ אשל נס! לחם.
מלגע ההוא ח " הנעל
נאפל תתחלן ,׳נדל מאחיו קדושים המה לה' ולחולתו ,אבותיו לא יתנוהו טוד להחתלן
הקטנים
ומילדים
כגילו
אשל
אתם
שעשע
תמיד
,
ונחנלחם
מצא עונג ,כל משחק במו דוה
׳לחיקו מאמו ,בל דבל המשמח לבב ילד ומוקף אומן לבדי
עולו ויצול׳ גוו ימנעו ממנו ,
לבל
ישע
נדגל׳
שיא
.
ולק
על
חולת אלתים לנדה יסית
הנעל .ננוקל השכם ׳קחהו
הנטל
העומד
לשני
המלמד
לשלחו
ולעז ל כנגדו ,לבית הקפל.
ואבותיו אל יתנוהו גם
לנדות
בביתם
סן
יתמהמה
לכן
יתנו גם אח אכלו ניד המשלח
והוא ׳חצהו לשנים  ,וכל נתח
טוב יחן אל פיו  .נניח המלמד משכן צל לא לחב ,אשל
חלאתו בו ,ישב הילד תלן
עיניו ׳הלון עליו אמים ,והענוג בל -היום  ,מלמדו ללא תועיל ׳ענידהו בשדך ,ממבטי
ולדגעים
׳חלד
משני
תנופת
ידו
,
נכל
כחו
יצפצף
בשפתיו
כצפלים
עפות אח אשד ׳למדהו מולו,
אם כ׳ לנו לא יבין מאימת ,יכאשד יחל גלינו ,ושניו ׳טפו
זעת ,יצא על החלקת אשד
לשני
הניח
המלאה
לה
קיא
צואה
בלי
מקום לשאוף לוח צח.
ננוד הזה ׳אקל הילד
ימים
לנים
,
ויהגה
בתולת
ת׳
מבלי
תנין
יסיח וחין עלבת  ,וכאשד
יגדל מעט יובל
למולה
התלמוד
,
תוא
יעמיק
עליו
משא
לטיפת אשל ילבן תחתיה  ,כי
•צלו חדלי לבנו מהביל תדנדיס
 ,ודוח נינתו חקצד מתנין הלימודים ,כי שגבו ממנו .מולו
שלא אדם לא לימד ׳דליכהו
בתוהו לא דדן • ,וליבתו במשעול צד ,דלן מטלית ומחילות
טפל חשכים ואין נוגה
לתם
.
—
יגלה
לי
מקהל׳
ם
אשד
אין
טוב
ב
•
אס
לכקוסם בעד
עיני עול ימים נמבקה
עתיק
יחשוף
לו
נעלמות
אשל
הטיב
עשה
לו
כחד
אתת[ החח
לשונו ,אלה יבואו כלעל נקלנו_
להדעיל מחשבותיו הזכייה ׳ללחי מעין לנו רטהיל ויעשוהו
י
למעין נלפם ויעידו אח המטאתתלונן לפתח בלא יומו )* .
דדן
נבול
מלא
אבני
נגף
יצולי
מכשול
הוא
הדדן לחדל׳ אופל האלה  ,הדידן
נו לא ידע שלום ,לגעי מדגוע
ועתות מחליש׳ כח זלו לו  ,בלא בח • לן לשני לודסיו
אשל ■ לדפוסו בל• חשן לעלות
תל התלמוד ולבא מלים קצו כלבב יניף שבטו על קוקיו
למען ימהרו לדין אירח — .
בננול עלה מגפן נבול
יבול
,
אוד
שניו
יפיל
והודו
׳הפן
למשחית
,
חורת
מות
חנקה לחייו  ,בל אודם בל
׳ושי
מעליהם
ינום
,
יזקין
עדם
יבא
נימים
,
ובהגיעו לשנות
הנחלות ,כמלא ימים ילן
שמוח
ממלא
—
כף
השנים
אשל
מי
,
כי
כמשא כנד יכבדו
ממנו אחרי אשל חלשו
הלכו
למו
באין
עונג
ובאין
נחת
ולא
לאה בטונה  .או אז אביו
ואמו לא ישקיטו ,עד
אשל
ימצאו
לו
עז
ל
כנגדו ,יחנו בחיקו אשת למען ילאו בנים
לבניהם — .
הגולל
כל
הבנים
השוקדים
על
דלתות בתי קפל האלה אשל יכלו מנחל שנותיהם
ני׳ ליק  ,וכקוק כשלד אין
הנין
יגדלו
ויבואו
ב׳
מיק
מבלי
דעת
אנה
פניהם
מועדות,
היה גם גולל יוקף  ,שנות
וכאשר קרנה שנת השבע עלומיו עלו בתוהו  ,לא למד חכמה  ,והליכות עולם לא ידע
עשרה
האיצו
דודות
ומקרפוח
באבותיו
לאמד
:
"
חושו אל תעמידו
הניאו את בנכם בנלית עם
אשה לראות עמה חיים כי לא טוב היות האדם לבדו ! הלא
מלאו ימיו שנע עשרת שנה
ושער
זקנו
המל
צמות
!
שנות
האדם יכלו במו הגה ומתי
יעשה לביתו ! ״ אנוח יוקף
נועצו יחד כ• נכונה בפי הנשים ויש־חו לב למצוא עלמה
בלבנם אשל תהי חבלת
ננס
ואשת
בריתו
,
וה׳ הקרה לפניהם את האשת אשר הוכיח לו.
כאיש נדהם נכלם
ונבהל נל׳ חמדה ובנפש נבוכה עומד יוקף נוכח העלמת אשל
נחלו אבותיו לו לעזר  ,ואשל עינו
לא שזפתה עוד .עיניו ישית לנטות באלן ,מכליל
הבושת חכקה שניו בליל ,והיא נם
היא
לאלן
תביט
,
כי
למת
ישגיחו
יתבוננו
זה
על
זה?
אבותיהם רצו ומהי יצא הדבר ומי
הוא
זה
אשל
ימלא
לנו
אותו
להפר
עצתם ? שני
*) כנר דגלו מזה לבים
ובן שלמים אין מאלו המלמדים נלמדם לתלמידיהם הצעירים
אח לובי ההלכות
האוח המשגל  — .וההגדות המדברות מדברים שבצנעא ב• וחת תתעורר בלבם
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הכלה ההנשו גצעץ> לגל יראו השולה  ,המלים אשל הושמו גפי סחהן אותם ישמור לדגי,
’סן הגונטה טל האצננו המושט לו ,ילקק בלשונו אשר נצמא נשמה מכוש היין  ,כי צמה
צמא הוא אמרי טנוהו נצום נפשו כל חיום  ,יכה אה כיש הזכוכית אשר לרגליו לשננים
כהוח לא יחמול ,ומרשיה יפוזרו אמה הנה ואחה הנה והנה הוא טומד ברגלו האמה טל סף
נית השפל ,ונרגלו השניה נניח סחונתו ! אך הלא מלאו ימיו שנע עשרה שנה ! וטי מחי
יוחיל אנוש קצר ימים Iהלא אביו נן חמם עשרה היה בצאתו מחופתו ואמו נח שלש
עשרה נאשר הרחה אותו ?  -יושן! חי נשקע וננעחה עם אשת נריחו ,והי פתח לחמה
ותלד לו בנים וננוח  .אבץ הטה שפמי לשביל כל מחשולו ,והוא שם בל מעינו בחורח
ה  /והשפל לא מש מנגד עיניו גס יום גם לילה — .
הימים יגוזו השנים ינקופו  ,נהלי נמלי העת ישעופו שטוף ועגור עלינו דמשכונו
עלי דרך כל האין  .ימי אנוח יישןז מלאו למוח ,אורח לא ישונו הלנו ,אל אלן הפחד
והחקות  :מגור פועלי און ומקוה תום ילך  ,שמה ישנע איש איש מפרי דרכו  ,הכורת
נריח לעיניו יחזה בנועם ת'  ,והזינה אחריהם נלהוח צלמות ומגור משניג יראה  .שמה
צפון רב טוב לחכם לבב הולך נכוחה ומהלומות ושסעים לגו מקל בל הולך עקלקלות,
אין אשל התקוה תשא על אנלוחיה שמח אה הנפש הנאנמה והנאנקה אשר כבל נואשה
לראות טוב באלן החיים  ,לעורר בקרבה רשפי נחמה לנל תאמר נואש  ,תבלע לפניה
המשכה הנשוכה על עין גן אלחיס ,ופני הלוט חלוט על מקום עין לא לאתה ,לצוראות
לה כי שמת תנא על שכלה  ,ותחת חיותה פה ערומה מכל שמחה  ,פשוטה ועולה מכל
עונג ,תתענג שמה על ה׳ ושממת עולם על ראשה ,והאמונה תאצול שמה אוצרותיה להנחיל
אוהביה שבעתים נכל משכיות לב ותענוגי נשיים אשר חשכת מאתם בהתהלכם עלי
אדמות ,ומחת אשר שלח רזון ננשרם עלי חנל ארצה ,הדשן נפשם מזיז כבוד ה' בצאתה
מנית חומל משכנה ושנה אל נית אביה כנעוריה — .
אבות יושןז לקניות הובלו ועמתם גם משען לחמו  .נעצב ומר נפש נשאר יושן>
אחריהם ניאותי כי נשבר לו כל מטה לחם  .מקום מוצא ללחם איה לא ידע ,כי אבותיו
נחנו לו ולהטן> אשר גלגלו למס לאכול ונגד ללבוש  .תמורת העתים לא שתה יגון-
בלבנו  .ודאגת ימים יבואו לא עכלה את רוסו ,לא שם על לנו לדעת כי לא לנצח ישא ו
יולדיו טרחו ומשאו ולא לעולם יחיו אשר על כתפם יתנלוהו ,אל התבונן לאחריתו מי
יכלכלהו בלחם ויכסהו בבגדים אחרי אשר פקודת כל אדם תפקד עליתם ,רק עתה אמרי
שכנס לעשר מוח נעורה הדאגה בקרנו ובקול גדול שאלת לאמר  :מאין • נא לחמך ? אך
עתה נפקחו עיניו לראות כי רעה נגד פניו וא־ן ישועתה לו  .חכמה אשר תחיה את נעליה
לא למי ,כי נהחלמוד שם מעינו כל הימים  ,אולם היעלוך שלחן להוגי נו ! האם לחם
יוכל תה להשוגים באהבתו תמיי ? היתפול חגורות מעליו הלחנים לכסות נמו מערומי
מאהניו החוסים נצלו ? ומאין • נא עזרו ? בעין דומעת לאה איך מחסורו נא כאיש
מגן ,והרעב כונן אשוריו אל מול שחח ביתו ואין לאל ידו לצאת לשטן להם  — .אך
עי מהרת הבליג על יגוני ,ויסב עיניו מנגד המלאה הנורא הזה  ,כי לא קמה נו רוח
לכלכל מחלתו  ,וסנט אל עמלו לא עצר כת  .זבל אח הנחלה אשר הנחילו לו אבותיי,
ואל השמים נשא עיניו ועל המכין לעורב צידו השליך אח ׳הנו אשל פרקו אבותיו
מעליהם במותם  " .האח הלא יש תקוה ! " אמר בלבו ונפשו שנה למנוחתה  ’ .יסף מכד
את נחלת אבותיו ויקס אח יצלול הכסף נידו  .אולם לא שח על לג למצוא חית ידו
נעשות מקנה וקנין  ,כי אם שאב את מחסורו ממעין אכזב  :מכיסו אשר הלך ומסור
לשמע צלצל בסף המורשה שכח דישו  ,ואת עמלו השליך במצילת הנשית כי נמלאת
יום יום .
ספק העצל מאושר הוא בארן  ,את אשל תמצא ידו לאכול יאכל וישבע בשלות השקט.
ודאגת מחר לא תפריע שמחתו היום — .
עבר קציר כלה קין  ,השמים לבשו קדרות ושכנה ערפל פרוש על ההרים  ,החורף
■שלג ,על פני חוצות וישליך קרסו בפחים ,חלוני בית ’ יסף נמפי בכפור דק יעלימו יתעלס
שלג ,לוח קר יפיח בעד הארובה ,וישמיע קול כקול שריקת לועה עדר ,הילדים הערומים
והיחקים אשר חנן אלהיס אותו יחרדו וינועו מצנח קרס וזלעפוח לעג ודמעתם על
לחים ,כי מכיסו תם הכסף ,ומניחו אזל הלחם ועל האח אין גחלת לחמס  ,ואשתו תהיפח
תפרש כפיה ולרגעים תשפך מלירתה על ראשו ובקול גיכיס תקללהו קללה נמרצה  ,רק
הוא — הוא עומד דומם וינצור על דל שפתיו מדבר דני  .וכאשר נלאה .נשוא קללת
אשת בריחו וגדופיה הרבים הניף שכמו ומנין שפתו נשמע קול דממה דקה " גם זו לטונה"
ויפן ויצא החוצה  .אנה פנה ? אל נית תאלהיס מקום מסלע האנשים האוהבים לשבח
תכין ידים ,ולמם חסדים ינעם להם מלחם העצבים  — .עבודת האלתים התמה  ,שנח
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המו; לנה ומפלה ,ניי! ה' מזוג מאץ
ירמסו מחה שוקיס ולמונית  ,ואשר אדם ,רומסי חצרות בית ח' לפגי ממיס אחדים
באו
לדרוש
אח
ה׳
ידרשו
מחה
אחל
כל
ממכר ,אים
לדרכו פנו לעשות מעשהו  ,רץ יוסף נוחר
לפניו ,ילכדו מכל ההמון הרב בבית אלהיס  ,ומכה
הוא יושב פניו קדמה אל הסשר אשר
ואחורו
אל
האת
המבוערת
,
בית אלהיס
אוה למושב לו יען כי בביתו אץ
לחם
ואץ
שמלה
,
בחר
הסתופף בנית אלוה ולהחס
בשרו בקרה משמוע בביתו אנקת
ילדיו
וחרפות
אשת
מדניס וכעס  .נבחר לו שנת בשפלות
•דיס ולסבול זלעפות רב" ממשוח
עבודת
מאומה
ולשבוע
'לחם  .אולס אל תדאג לו בלבנן
קורא נעים ! סן ימית ברעב,
יהי
לבן
נכון במוח אשר ימי עניו לא ימשכו ,ולא לאורן
ימים במצור ובמצוק ימיה  ,כי כן
העם
הזה
וכן
הגו
•
הזה
לשוכב
בחיק
העצלות קדוש
’אמר ולאשר ידיו ימאנו לעשות חושיה
מואס בבצע מעשקות יקרא ,הוא בזעת אף זרים
יאכל לחם ומעמל יד־ אחרים ישבע,
בעלן
יענוהו
,
ובני
ישראל
ישחרו
שניו לעת מצוא;
מרבים העם להניא אליו נדבת ידם
לממן
יתפלל
בעד
החיים
אל
המסים .לא ארבו הימים
ותפקחנה עיני עדת הי לראות כי
יוסף
מתהלן
את
כל שכיות החמדה מאפס ותהו נחשבו לו ,וימלא האלהים ,ומאהבתו לחורת ה' ומדבקו בה
את ידו להיות נם הוא כאחד הנעלניס
וירימו
גס אליו נדבה — .המשמר־ הזאת עונה
בה.
כמרי הוא מאד עץ חיים היא למחזיקים
ולא במסכנות יאכלו לחם  .כל דבר אשר
דת נצרת  .עליו יגילו  -ביום מוח
אדם
וביום
הולדו
— ישמח עליו הנעל(
ישראל גס הוא ,כי באשר ■ בא המחזיק במסירת
הברית החדשה אל הכהן כן יבא איש
אליו  .הוא ישא רנה ותפלה במחיר על יד
ערש ילד היולד אשר כמעע נפקחו
עיניו
לאור
באור
החיים
לחלוח
פגי ה' לשמרהו מלילית
וכל צנאיה ,הצודיס אח נפש ילדי
בני
האדם
לקחח
,
לבל
יצדוהו חרם ,והוא ילמוד עשנה
בעד בצע כסף אצל משכב מת *
)
אשר
סגר
המות
יצודו מלאכי בלהות את הנשמה אשר הוצגה ערומה עיניו לבל יראו אוד נצח ,למען לא
למדתפית
ויתעללו בה ותתע בתוהו
לא דר ן .־ כי יפיל איש למשכב ותקרב
לשחת נפשו עת • קראו הרופאים לגהות מנו מזור
ולהעלות לו רפאות תעלה וכל
קרוביו
ומיודעיו
יחד
ינכיק
,
ישולם
להבעלן לבענוד
ינצח בנגינות דוד בן ישי,
אולי
׳לא
ה׳
וישמע
וישיב
אפו
.
כי
ימות
איש ובן אץ לו,
כסף ינסן לו למען יאמר קדיש
לכנות
מדורת
התופח
הערובה
מאתמול
לנפש האדם  .הוא יבא
פתח• כדינים וימלא כפו זהב במותם,
וגס בבתי אביוני אדם יציג כף רגלו עת יבא קצם.
ההילן משכים (
ארמאדאקס ) ידרשהו ,וגם גלו■ העיניס (
אויפגנגקןערסצנר) •שחר פניו ,כי
לעתות בצלה בל בד איש אל חחתיצל
כנפי האמונה ינוסו בחידת נפש לעזרה  .ערש ילד
תיולד וגדיש קבר לו נשתוו  ,ללכת אל
בית האבל או אל בית המשתה אחת הוא לו ,כי
רק אל הכסף הוא נושא אה נפשו
בנשאו
תפלה
,
ובשכל
יבא
על
כל
נפשות
מת
,
על
כן שב לנו לרגב עפר אשל כל רגש
אין
בקינו
.
הוא
לא
•
תעורר
לקול
ועקת שבל אשר
יעורר איש מצאו רע ,ולא יתערב
נשמחה השמחים אל• גיל ,לא יתעצב אל לנו באומרים
לו  :כי בית ה' י לן לששון
שיח
בעד
רעהו
אשר
הוכח במכאוב על משכנו,
כי למה זה ישיח יגון בלבבו ?
הלא
בחבורתי
נרפא
לו
,
ובכאבו יחונש כאב חיסר לחמו,
לא תצלינה אזניו אל שמועה
כי
באה
אשר
מת
איש
בלא יומו  ,שמועה עובה היא לו,
כי מיורדי בור נפשו יחיה,
יבמות
אדס
תשבע מיהו למס  .וכאשר עת וזמן לכל מרכולת
יש אשד יעלה מכרה ויקי
ערכה
נינוח
הקונים
אשר
אחריה
■
דרושו
,
ומוכר־ה יאמר:
ברון ה׳ ואעשיר ! כן גס
נמרכלה
האיש
הזה
—
הסהלים
והמשניות
—
עת נכונה אשר
יקרו מאד ומחירם • עלה
שבעתים
:
שוע
מועף
כי
יעבור
בארן  ,קעב כי ישוב צהרים,
וכעמיר מאחרי הקוצר
יפלו
חללים
,
אז
שפה  ,כי אז יחזיקו שבע נסים נכ?ף האישכפלים יקח בכל חרון לשו[ ,.ומשנה בכל ניד
תזה ,זאת אומרת  :בו אחרי כי איש• מת
שוכב ארצה חלה נא את פני ה ' אשר
קרא אל  .אלהין כי אלוף נעורי נפל יבא שלום • נוח על משכנו ,וזאה אומיח  :קום
לפתע למשכב  ,אולי היכל  .הועיל אולי תערון
להשליך משני בכור מות ערפו ,
והאשה אשר הוסיף תת הוא סוכל לו וספתהו ללכת
אחרית ,כי אבן חן הוא הגסף
אחריו
כל
אדם
•
משון
,
וערם
יכלה
עבודתו
שמה ,הנה זה
נא ציר שלוח אחריו
להב־אהו
ביה
מה
או
חילה
אחל
,
כי
אז
המומתים לא יתמהמהו,
רגע ימוהי וכהחעיף
עץ
שאיל
יחחו
גם
חוצב־
קבר
ימהרו יחישו מעשיהם ,על כל מפתן
בית אפר ידרוך
עליו
הקעב
ואים
בריתו
:
הרופא ,ידרוך גס הוא  ,כצל הולן אחריהם
ויוצא נעקנוחם  ,אז ■ מלאו אמחחוח ה
ב
עלן
נקף
ובתיו
זהב
׳פרוצו
,
ובלב
שמח
יקרא:
עשרת־ מצאי! ,און לי!
*) המנהג הזה מנטל הלכה
מפולשת נש״ס ברכות ג׳ ע״ב זביו״ד סימן פמ״ד סע״ז.

גס ׳וסן « צא חית • די נמשמלח הזאת  ,ומיום כשפת אל הבהוצה חי במנוחה
שאנכי;  ,יום • יש השהכל די יוחיאו וחיסר לחם נא כאלי  .אן היש איש בתבל אשי
*השאל לאמי  :מאושר אני בארן ? הנמצא גבי על שני האדמה אשר יחהלל לאמי:
אינני חשל מאומה ! ? " אדם לעמל יולד" חק עולם הוא אשל לא • ישר בלהי אס
ישרו תקוי! שמיס וארן  ,גש בבוש השממוה אשל ביד יושן משן המקרה נעפי רעל
להרעילה ,כ׳ כנר באה עס דודים לבהו הנבילה — מלאו לה ארבע עשרה שכה —
יידו לא השיגה די פת נדה לח למען חתה לאיש  .נששו ירעה לו עת דברה אשחו נאזניו
כדברים האלה " :מי ■ קח את נתנו לאשת אס דל אתה וידן קצרה מתח לה במהל
הבתולות ? מי ישים עליה עין אם הוא איננה לנושה ארגמן בננות נכבדי אלן ? העלם
תדע כ׳ לא בימים הראשונים הימים האלה ? לפנים בישראל אש לקח איש אפה לבנו
אן אל צור ממנו חוצבה הניע ,אם הוא שוקד על דלתי בית הי או על דלתי בתי ממכר
יממשך  ,אם תופש תודה הוא ויראת ה׳ אוצרו ,או אם הוא תפוש זהב ובשן ואץ פחד
אלחים לנגד עיניו  ,ואם בת איש אשר אלה לו היא ,אן בלא בקן ובלא עד• עדים,
ערומה ביום הולדה לקח אותה לביתו  ,וילנישה רקמה  ,וינעלה תחש וית; אותה אשה
לבנו ; לא בן הימים האלה ב׳ רק אל הבשן ישאו עיניהם בנשאם נשים לבניהם ,
ואך על הזהב יכונו מנעם  ,העלמה אשר יכבד צרוי בשפה בה יבחרו"  .כה דברה
אליו אשתו  ,ונמשתריס נבחה נפשה עת ימים יבואו עעופי שחלות לבושי קדרות
נגדה התיצנו  ,ועיניה דאו אין קמעו לח " שרה מזוקן גס שיבה זרקה  .בה ' ואים
 " אל נא התני ליגון חילן ובחן ביד התוגה לבז " נחס האיש אשרלא ידעה .
באמונתו חי את אשתי " הן לא אלמן ישראל מאנשים אשר י בלק הזהב לא עור עיניהם
עוד ,ונפשם יודעת מאד בי שקי הבשן והבל הזהב ואן בת ירא ה ' היא תתהלל
ואותה יתחתנו  ,ויד הי לא קצרה מהושיע וישלח לכו אח האיש אשל הוכיח את נתנו
לו לאשת ,ותמצא מנוח אשל ״עב לה בביתו בלא בשן ובלא זהב"  .ובאשר אמר כן היה
בי שלח יה ' עזרתו מקודש .
הקצן יצא בעיר מגורי יושן פרן וצוחה כשמע ברחובות קריה  ,בי התל הנגן -
קול נהי ומשפד תמרורים נבל בית  ,שה אס על בנים נופיה זאת תנכה מנהמת לב על
כי לוקח מעל ראשה מערת חפאלת בעל נעוריה מעוזה ומעודדה  ,ואלה משבר לוח
"לילו על מות אביהם פולש לחמם ודואג על מחשורם  .שמה מר צורח נעל על כי
שנה תמות שני אשת חיקי וישלח האם מעל הבנים  ,פה על עלם ׳נחמד נסור בארז
עלה הבורח  ,שם עלמת פורחת ברוב חן ותדר כחבצלת השרון המוח ידי הדה לקעפה,
יעל בן בבל רחובות משפד ' ובבל העיר תאניה ואניה  ’ .ישן לא מצא מנוח לכן רגלו,
כל היום דלו .מבית לבית אשר שם מת ,ואן בלילה לא סל אל ביתו ללי; ולהנפש אסלי
עבודתו  ,בי נקרא אל בל מת ואל כל חולה למען יעמוד ויקרא מקראי קודם בצאת
נפשו  .ויה׳ היום ויבא יושן אל ניסו מקיש אשל לא דרכו רגליו זה בירח ימים מאז
החל הנגן.
״חנה " Iקרא בקול גדול.
מה תחפון מני • וסן ? שאלת א^ תו.
״שמחי וגילי רעיתי ! בי היום תהיה שרה בחנו לאיש אם תאבי ".
״האין בראשן נבונה ? או שתית היום לשכרון ב׳ עינין תחזינה זרות ופין ידבר
תהפוכות ? או אולי כתן ה' לן מעמון בי בה תדבר ? "
״לא נעשן בי רוח עועים  ,גם לא הלום "ן אנכי ובבל זאת אגידן בי היום
.
סנה; שלה בחיק איש את תאני ! ״
״אם בן שפרה נא לי מהר מה נהייתה ? כ׳ הלהנת תשוקתי לדעת פשר דבר ?
"המדעי אס יצחק לאש העדה ?"
"ידעתיו גס ידעתיו ,אן מהר שפר אחרית דבר ! "
״יצחק ראש העדה נא סיום לבית התפלה  ,ומדי שפכו שיח בבה רב בני בי מתה
עליו אשת נעוריו ,וילד שעשועיו חולה למות^ ובגלותו להתפלל עלה הנימה ויקרא בקול
גדול לאמי  :שמעוני אזי ורעי י .עוד ישוב הקעב ,והמשחית לא השיב ידו מבלע  ,על
קילוח בתינו נעו׳ קי משחור פחם ועל דלתי בתינו התוינו ״אין איש מאנשי הבית נניח" *)
*) ההמון יאמין בי המשחית יפסח על הנחים אשל עליהם האותות האלה באשר
פשס ה׳ מל בתי בני ישראל במצרים  ,ומות חוצב קבר הוא לאות בעיניו כי
החרב נאספה אל תעלה והמגפה נעצרה.
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החטאים שחייו על עונס
יעל אטלס ,בצואר׳ נשינו וטסנו • ליוו קמיעות אפי נתן הקדום
מא
 . .גס לווצנ
קבל אח ועיי לא שנה סיג אל נינה  ,עודה מעוששח על
לאשינו ,לכן צוה הקיוש אשל
בחול
מסכן
יקה
בתולה
עניה
לאשה
והחישה
תהייה
נסצל
אוח,
כי השמחה ביניח לקברים חכסה
המירשאן> וחעצול המגפה  .וחנה מצאתי איש כלבבי הגמול
נשחלי אשי לא ימיש מניח
הוא נאוח לי ליבר הזה  ,עחה מ• הוא האיש אשר
לו נח ואץ ' יו משגח
לחתה
לאיש
•
אוח
לי
להניאה
ננלית
עם
נעל
נעוליח
נניח מועי
לכל ח׳  ,ואני
אלביש
אותה
בגדי
יון
ל
לחשאיח
כאסח ננוח הנדיבים גם מאחים כסף
נדת אחן לה מלבד
משביחו אשר תהיה שלמה מאח ה׳ אלה• •שלאל כ׳ הציל אח עותו
והשיב תמחי מעל צאן
מרעיתו"  .עתה מת תאמרי חנה ? התאני לתח את נתנו .לאיש
בחצי מות ?"
"טוב הדנר בעיני
הדבל כי אפדה יושבי העיר כי שלה נאה נימים ואנכי עוד גאות אלנש ולכבוד יהיה לי
מריח שחח",
'יסף נחפז ללכת אל בית הנשיא
יצחק
אחל׳
שמעו
כי
ישי
חיבל בעיני אשתו,
ואת פי הנעלה לא שאל כ
• גם אותו לא שאל אביו בפסי לו אשה  .הנעל לוקס מנית
ה ' והנערה מחדל הולחה
בקול תרועת שמחה ביתה יצחק  ,שמה הפשיטו מעליהם אח
בגדיהם הקרועים וילבישו
אותם מחלצות ,ייצלו וימנו אח הכסף אשצ אמל יצחק  ,לא
הרבו דניים ב* דבל הדבר נחוץ ואגודתם נוסדה לנצח.
השמש יצקה איל יקרות על הארץ  ,ובעזוז מומה
להטה
אח
כל
נאות
האדמה,
הקוצרים יניפו חרמש על שבלי הקמה בדממה ,ישלחו
מגל
‘
על
תבואות
שדי
חלומות נשנים
זועפים ,קול עונים הידד לא נשמע ,בשדי חמד לא
ייונן
לא
ירועע
,
ערבה שמחת הקציר,
כ׳ המוח סח קציר לו  — .נושא אלומותיו לא
יבא
ברנה
,
לא
יתן שמחה בלבנו מעת
דגנו יחילושו רבו  ,ב׳ לא ידע אם לו יהיו
לאכלה
,
"
לא סן יכין ואסר יאכל וזרים
ישבעו כסו ,כי עיניו לאו
היום בנוקל את שכנו הקלוב אליו בעצם חסנו  ,וכחתף צוד
צדהו המוח ,חייו נזעכו
ובצהרים לקברות תובל ועזב לאחרים חילו  — .שאיה תשתיל
מלא ייסב החבל,
והשממון
ימשול
ממשל
רב
,
הקטנ
תומך
שנע
הוא
,
ובניו
:
נכי וצעקה
יורשי עצל המה
,
נכלה
שממה
וגיל
מארץ
החיים
גם
הנותן
זמירות אשר נין העפאיס
יקנן והד זמרתו
ימין
עצי
היעל
לא
ישמיע
נחוץ
קולו
כאלו מצות הקטב עליו חזקה :
תאנק דים ! הדרך אשר
בין העמקים עעופי נר כנחש עקלתון ישתרע עזוב הוא מאין
עוני ,לא נשמע עליו קול
לא יעברו עליו  ,כי איש רעש אופן ,נאסף מנו כל רגש סיים וקול המילה וגס ברגל
איש יושב בביתו מיראת שן יקדמנו המוח  ,רק על המשעול
הצר העולה מן העיר עד
חצר המוח עליו עקבות החיים נודעו  ,שמה ילכו אנשים ועל
כתפם ממיסה מטה
לוטה
במעטה
שחורה
חונה
שוכב
איש
מח
אסל
ישאוהו
לקברו בקברו
אשל כלו לו  .אסלי
המטה
לא
ילכו
אנשים
רבים
לעשות
כבוד
לנפש
המת
כמשפט  ,לא
נשמע קול קורא " הגו
נדבות לנשמת המת" דומם ילכו אין קולא אין משמיע  .והנה
בדממה האיומה והנוראה
הזאת אשר תפיץ מחתה מסביב נשמע פתאום קול תרועת שממה,
הקוצרים הניחו חלמשס
גם הם הקנו פניתם לארץ ,ועיניהם משוטטות לדעת תוצאת השמחה איה ,נושאי המעה
להביט אחורנית  ,ותנה מחנה קטנה נוסעת בקול המון חוגג,
שלים מוגנים תופשי כנור
ועוגב משחקים לפניהם וחמה מפזזים ומכרכרים בכל עוז.
הולכים במחול תליך ורנן
,
חתן
מכתן
פאר
וכלה
לנישה
עדי
עדיים הולכים נ •,רב
המחנה הזאת ופניהם
מועדות
מול
חצר
המות
לכרות
שם
בלית
עולם
בינותם
.
— כל
אובד וקשה יום
אשר
חפץ
להטביע
דישו
בגלי
שמחות או במצולה היין נלוה עמהם ,כל
סואפי נפלאות אשל יאבו
לראות נעינים צלם דמוח החיים במקום מושב המית נהלו
אחריהם  — .עד שעלי
רוח באיש ,ידי חופשי כנורחצר המוס הגיעה המחנה בגילת ורנן ,אולם פה לא קמה עוד
ונבל נרפו ,לא עצרו כת להניע אצבעותיהם ,בלי זמרה נפלו
לארץ ואין מרימם  ,כי מ• ישמיע קול
שמחה בראותו מנגדי נכאים אשר מר ינכו על
מחמד עיניהם כי מת
ואיננו ? היעמוד לב איש בראותו גלי עפר אשל נערמו לפני רגעים
אחדים ותחתיהם
בחשך
יכוסו
מתי
סודו
אשר
לא
עבר
יום
מאז
המתיק קוד עמתם ? או
החחזקנה יד•
אדם
בראותו
קבר
פתוח
כפה
פריץ
חיות
מחכה למו ערפו ? — גס פני
החתן והכלה נזעמו  ,כי
פלצות נעתתם  ,בידים לפוח נטו אבירי לב אשל שאל רוח למו
את יריעות החישה לאהל
על ראש המתן והכלה ,המברך השח אמרתי ,ולא תנעים קילו
כפעם נפעם ,הקרואים
אחד
נאחד
נגשו
ואיש
אח
רעהו
ידחקו
מפחד
אשר
נפל
עליהם.
לניס התנחמו על אשר
נלוו אל המחנה כי תחת אשר חשנו לשמח רומם הדאינוהו כי
מ׳ זה ישמח והמות עם
מבטיו המפיקים אימה נוכח פניו  - .המברך כלח ברכתו ,האם
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נשקה נששחים דולקות אח נחה  ,והאב חנק אס חסנו נץ זרועותיו ,והנה הה שוד ושני!
השק אחזו  ,ניניו שקו  ,שניו חורו ,עיניו קמו בחוריהן כמשמיוח נטועים נל׳ שנוח
’ייץ ושמאל ,מאורן נהה — ,דעך — אחר — נסגרו — נצח  — ,הוי נעל[ גנר
לא יצלח ! המוח היה מקור מחיחך  ,והקנרים היו חלקך וגורלו ,ואח נחך הנאח הנ ה
לחוג גס יוס שמחח גילך לעיני המחיס נוחני לחמך ומימך  ,והנה הס ! השיגך המי ח
ויגורך בחרמו ,מח במקום קדוש נאשר חיית על אדמח קודש< לך לקן וחנוח על משננך
נשליו ם  ,ואחרי עבור שנים ינוח נאשר בן בחך יהיה לאיש  ,ובני שלשים לך ׳ההלני
על האין  ,וגס אז שוט ימיח שחאום ,יוליך אולי גס הוא אח נחו חנה לחוג אח יום
חחונחה ב׳ לא יחדלו משמרי חבלי שוא מקרב הארך ,דור הולך ודור בא ואמונה הבל
לעולם עומדח.

דברי חפץ.
Freie Uebersetznng einer Nenjahrspredigt des
I . N . Mannheimer.
חנמים ונבונים ,האזינו אמר• נעם ,הנחמדים מזהב מחרוך ומאבני שהם,׳ הסולנים
בחשך באו ותראו אור ! דברי שי חנם נראשיח השנה ,בטנא ששח עבר הנאחים למנה.

Bon Alexander Joachim Tchor.
ה׳ צבאות יושב הנרובים  ,רונב בערנות שונן שחקים  ,לך ת׳ הממלנה והמתנשא
לנל לראש ,גדול אתה מל השמים ועל בל הארץ בבודך ,בידך עתות האדם ,אל בל אשר
תחשך חעמו ; מועדים ידעה  ,מחים קצבת להללך נקהל רב  ,נשך המון חוגג  ,למען
תריק עלינו בינות שמים מעל ,וגשם נדבות סניף עלינו  .אהה ה ' רונב שמים ונגאותך
שחקים ,זרוק נא מים טהורים עלי הרגעים האלה ,נס נרגש קדש נשא לבבנו אל בשים
לשני נשא בנודך  .נורא הארך ומלואה Iששוך רוחך עלינו וקדש לנו השעה הנחמדה
הלזו ,נח נןשוך שיחנו אל חיקך נשא בעדנו רנה ותשלח לך ה ' אשר תהלחך דומיה,
לממן תקשר לבותינו יחד בבבלי אמונה ינמעדנות אהבה אליך ולמען תחמננו רוח נדיבת
נאשר אהבת .סננו נא חננו Iתהי נא תשטה הזאת עת מצוא לנו ,נה בל מחשבותינו יעלו
לרצון לפניך ; עת ישועה לנל עיף ורשה ידים ,ובה ימצא מנוח ; עת רצון לנל חולני
ארחוח עקלקלות לשוב בשלום אל בית אביתם שבשמים  ,ישונו ויבואו תחת צל קורתך,
ונננש׳ חסדיך • חסיון  ,חמה • אמרו אליך ! חטאנו לך אדון סלח נא נרב רחמיך אל,
י■ סלחתי ,מחיתי נעב ששטיבס ובענן חטאחיבס ;
יאחה ברחמיך הרבים תענה ותאמר
עת נבונה לבל מצליח דרנו להניע תודות לך על אשר מצא סן בעיניך  ,וננל טוב
בינתה ו ; ועת נהמה לבל קשה יום ולאים אשר נששו עליו תאבל ,בה נל סערות לבנו
יקומו ליממה  ,וימלא הרותח תחת אנחה  :העת הזאת ,יה* נא נבון מוצאת נהילל נ!
שחר ,אשר נשורת מוצאת בשיו  ,ני אחריו יבא יום צח ובהיר  ,נו ישמח בל לנ ובל
קרב ; בה מילים נגני על הל רשיון רוח ; ריב ומינים תשבית תשעה היקרה הלזו ,צא
צא נאמר להם ; שמש צדקה ומרשא נבנשיה חתית לנו העת הזאת החמודה ,אשר ננחס
אושיר אל תסלח ; חסן ישועות תעשה לנו  .שלום על ישראל ! שלום ובל טוב על ארן
מנירוהינו ! שלום וישע על הארך ומלואה ! עתרת שלום ונרבה עלי החבל הלה ויושב•
בה — Iלב שמח שיא לנו אלהים לב אחד יהי ' לנלנו ,ובאיש אחי חברים נעת שנמנו
לסבול עבודתך ,באורח משסע נישר _ לנת מעתה ועד העולם.
השעם אליבם אחי ורעי ,אל יבם רעים נאמנים אטיף אמרתי  .אך בטרם אשחח
ששתי ואיברה קחו נא מראש את ברבות׳ ,ברבות הצלחה חיים ושלים  ,אשר ממעמקי
לבני לבס יזולון  ,שאבת ים « מעיני אהבת לבבי אשר בנתר דינור ובמוקד עולמים היא
קרני בוערת ,רששיח רשש׳ • ת קיש לה מים רבים לא יובלו בנותה  .שאו אחי נרבה
מאת ת ' מנה אחת אשים היום בראשית השנה.
ובעת אשחח ששתי ,ואת אשי • שים ה׳ נש• אותו אשמור לדבר  .ואתם אחי שאחנה
גששי ,הטו אזניבם אלי ושמעו  ,וישמע אליבס אלהים  ,ישמע וירחם ,ירחם ויחונן  ,ובל
משאלות לננס • בונן.
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חנה
אל בל אשר נשים מינינו נתזה מפלאות חמים דעיס פנים אל פנים  :נשא
אל השמים
עינינו עת הבקר אור  ,אז השמם ביפי ה עינינו תחזינה  ,בעלמה ׳פהפיה
הנה  ,בלילח
ח; והוד עולמים  ,וקרני ם מידה אל בל עמק ונחל  ,אין נאתר מחמתה,
 .נבל שושן
ופרח תפיח נשמת רוח מ״ס ; ומת הלילה יפרוש בנפיו השחורות בעורב על
מרחבי חלד,
אזי עינינו לנבח יביעו ירח יקר הולך בין רבבות אלפי כובנים במלך ננדוד,
וגחחן ׳בהן
פאר יעדה הוא אח בלמו לגאון ולתפארת ; ואל ארן נביע גס שמת נחזה
מעשה
תקפו
וגבורתו
;
נראה
ארן
ממנה
יצא
למס
לבב
אנוש ישער  ,עשב מזריע ז 1ע,
בל ען עושה
שרי ; פלגים דבלי מים קרים ונוזלים לאע במי השלוח וכעין הנדלח לעהדו,
המשמחים
נפש עין> וצמא ; הבל למנדול ועד קען הוא מותם תבנית נפלאות שדי  ,הבל
עשה יפה נמחו ובמקומו ,
והכל יתן עדיו כ• אך לעונת האדם נברא כל היקום,
כ׳ אך אותו
אהב האלחים מכל רננות יצוריו  ,ויחננו ויאמר לו קום רש האדן ומלואה
בי לך נתתיה ,וכל אפר אתה רואה לך הוא ,ותהי המשרה על שכמך!
אבל
נין מדת הנבראים ימצא גס אחד בהם הדגול מרבבה והעולה ברב ערכו על
כל אחיו ,
אשר לא יע שכמו לסבול ולא ׳בנע פתח יד האדם ,והוא —  :הזמן .אולם
גס מגרעות
נתן לו ה'  ,הן הוא עשה יעשה לו בגפים  ,ובצל יברח ברח ולא יעמוד:
הרגעים
׳עבורו ,השעות ׳חלופון ,והעתים ׳נקופון ; הימים קלו מני ארג ; גם שנות החיים
יממן ידודון
כגלים ניס ,אשר אלת יחלפו ואלה יבאו וימלאו מקומם  ,וגם אלה יעלו
זץ ! .״ בתתו ,ילפתו
ארחות דרכם  — .וכאשר חוש מהר יעבור הזמן מן האדם ,עוד קל מהרה
יעבור תאדם
מן
הזמן
;
ויתר
שאת
ויתר
עז
לתזמן
מן
תאים
,
ב׳
אן
!
אם
יעבור
הזמן
מהרה ,הלא
ישאיר עוללות ,היא מזכרת נצח  ,ואדם יגוע וימות ואיו ? לא • שוב עוד
לביתו ,כלה
לב  .ואשר עלענן וילך בן האדם לא יכירנו עוד מקומו ,וגס זכר אץ לו לא יעלה על
ב; פתח נעים זמירות ישראל אח פיהו ויאמר " נשכחתי כמת מלב" ומדוע
לא אמר
האדמה ,״בימים כנר עברו ?" אין זאת גי אם יתרון לזמן _ מן האנוש אנוש עפר מן
אשר
כצין השדה יבול ויאבד לנצח ,ועת תצא רוחו ,ישיב לאדמתו מנו לקח — .
הנה העת
היא קנה דמ ה בה מפעלות הרוח ותאוות הנפש ׳מדו ולה לבדה אין תאוס
ואין
פעולה
;
ראי
מוצק
היא
,
נו
יתאר
כל
אשי
תאר
והדר
לו
,
ולה
לבדח
אין בל תמונה
ותבנית ;
היא אם בל ח׳  ,תשלים בל חפצנו ,ולה אין כל רצון וחפן ; בה נגבית עון!,
נרד מעה או
נעמוד על מקומנו ,והיא אך לעבר פנית תלך תמיד הלוך זנקוע בלי הרף.
לכן
אחת דברתי ,כי הזמן לא ׳בנע חסת ממשלת האדם ומקולו לא יחת — .
אולם
אל נא • פול לב אדם עליי לאמי ! אוי ואבוי ,הן אני ' ען יבש ,ויתרון לזמן
ממני ,כי
נצאח רוחי אגוע ואמות ואבד שמי וזכרי  — .ח׳ אל ! ב׳ לא כן ידבר ,ובי
לא צדק
ואמת מפתח שפתיו • .זכור ז א ת ויתאושש ,יעלה נא על מחשבתו ,בי נצלם אלהים
ובדמותו
נברא
,
ובי
רוח
ה׳
נוססה
בו
,
ואך
לו
לבדו
נתן
ה
'
צבאות
מעלת
השלמות,
ייפח
בקרבו׳
נשמת
רוח
השכל
,
אך
לא
לבדו
חלק
בבינה
מכל
החי אשר על פני
האדמה ;
ובאשר לאין יחשב האדם בלתי הזמן  ,ת! לאפס ותהו הזמן בלתי האדם — .
והנה האדם והזמן בעבוהות
ההתאחדות יחדו נקשרו ויהיו לאחדים ,ולבן עלינו
לשום אל לב
היום ,עת בל חליפות העתים  ,ולבחון את בל מעשינו במרוצת שנוח חיינו  .אן! בי
פנה תמימה חלפה הלכה לח  ,ושרה חדשה חנה נאה  ,עתה בכקא ליום
חגנו עת בא
בל ישבי חלד ,כשב הילד ,לפני האדון ה ' צבאות והי יניא נמשפע אותנו
בני חלון! ,
יפקוד
מעשינו
דרכינו
זמעללינו
,
אס
שמרני
תורותיי
חקוחיו
ועדותיו
:
נביא
נא גם
אנחנו לבדנו במשפט אותנו נעלה על זברוננו פעל פעלנו נימים עברו חלפו
ואינמו
;
אנשי
נינים
נקרא
הפעם
,
ב׳
עומדים
אנחנו
בין העת אשר כבר עברה
ונין הימים •
צעין! עלטה וצרו ,בין העבר אפר בנד היה ונין העתיד אשר עוד ערסל חתולתו  ,אשר
פרש עליו ת' צבאות  .כן הוא ,אח׳ ואוהבי Iבכנעני אשר בל השנת יערב
מערבו ,
ולתקופת השנת ישים עיניו לראות תיש בצע בעמלו ,ביגיעו ,ברב רבלתו ; והנה
אס יראה כי
עשה פרי תבואה ,אזי ׳וסין! דרכו ; ואם לא יחשב מחשבות להעיב רכלחו
ומסחרו ,
למען לא ייגע לריק  ,ולא יהי פעלו מאפע  :כן גס אנחנו  ,אחים נאמנים,
עתה עת שנה
תמימה סחן ערן! לנו ,ואחרת תאיר אלינו פניה ,נעלה על לבנו בל מעשינו
ופעולוחינו
אם עשינו בדת מה לעשות ובמצוה ע" ׳ משת איש האלפים ,לא הפרני בריח,
לא עברנו
חק ; נשתטה ונראה נקרב ולב פנימה  ,אם אורו עיני שכלנו ונדע להבדיל
נין טוב ונין
רע בין האור ונין החשך ; אם לא הלכנו אחרי צו  ,ואם יש שכר
לפעולותינו ;
ואם לא ,אז נחפשה ונחקורה להיטיב מעללינו ,ובזה נפיק תבונה ומקץ,
דעת על
אחת
שנע.
באשר
אמר
חוזה
יה
נביא
עליון
אשר
כמהו
לא
היה
ולא
יהיה
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«למנוס ימינו כן הודע ונביא לבג חכמה " והנה לא עלה על דעה הנביא לאמל ,לדמי)
«ספר הימים  ,כמו ימי הנעלוס או ה! קנה נמה הס( ,אן> אם גם צעדי מסער אלה
יסמכו חכמה ובינה ) אן זאח היא חפלה משה  :אתה ח' בלאה הבל ויופבי בה מעפר
מן האדמה יצלח אה האדם נללמך ונדמוחן ,ותפח בקרנו נשמח לוס סיים ,ועוד הגדלה
«סין אתו ,כי לקצין שוער ומושל שמתהו בתבל ,ואת כל שהה תחת רגליו ,ואן לו לבדו
נסת מלק גבינה מכל תחי אשל על פני האדמת ,אנא ה' ,עשה עמנו עוד אוח לטונה,
ותן לנו סכמה ונינה « למנות את ימינו " ,אשל ידאו דסלפו כעל כנפי נשלים ,לדעת אס
עשו סל׳ תבואה שלש למטה ופלי למעלה כאשל אהבת  ,ונזה נביא אל קרבנו «לבב
חכמה" ,כי אם נלאה כ׳ סרנו מן הדין הטוב בעיניך ,ולע עשינו למרוח עיני כבודן,
או* נשובה מתל אל דלן • שבון אור ,ניטיב מעללינו ונצל כנפיך נשובה נחסה ונתלונן;
"
ואס נבחו! לדעת כי הלכנו במעגל ישר באורח צדקה ,א)י נלאה לעלות עוד מעלה על
שלבי סולם יראת אלהים ואהבת האדם ,המאחז פני הרקיע ויאמר אליו  :הוא ארץ  ,יי ' r
ואס תאלץ יגביה השמימה - ,
והנה כל איש אשר יאנה להניא חשבון פעלו ולדעת מצנו אס השתכר או הפסיד
מאומה בשנת העברה  ,ישים עיניו על ארבע הנקודות האלה אפל יעמדו לנו למערה
ועליהם נכונן מאמרנו  .ואלה תם  *.זבלון שאליה העבר  .חתקוה אל העתיד  .האמונה.
«שעלות תאהבה.
אלה הארבע תמה מיטיבי צעד  ,המת תבואת עמלנו נחבל הלזו הנשמה בעוד נשמת
לוח חיים באפנו ,וזולתם הכל תבל ולעוס רוח ,הכל חציר ינסן• ,נש חציר נבל ציץ,
ייני אלהינו יקום לעולם ,ועמו מחשבותינו ,חקוחנו ,דברינו ומפעלות־נו.
תזכלון תסלת ינלנו ,אוחו נעמיד גם בראשון למטרה  .והנה בל איש ,למגדול ועד
קטן ,נישא בבתי נפשו בקרב לבנו פנימה  ,צלם ימות העתים אשל עניו עליו  .לולא
זאת היי ימינו אשי חלפו  ,כלא תיו ,ואן» אם •תיו ימי שנותינו שנעים שנה  ,ואן» אם
נבא בגבולות ,מאפס יחסו יחשבו ,נבל מוצא נקל היינו כאלו היום נולדנו ,היום יצאנו
מלחם ,ימים עניו נמחו מזכלינגו ,לא יזכרו לנצח ; בחלום כחזיון לילה אשר יבא בלב
שנין בנפול תרדמה עלי אנוש ,בהקיץ האדם משנתו איהו ? את הכל ישא לוח  ,גננסהו
סופה ,השכחת לקחתהו לה למנה ,לא ישוב לנעליו  ,ולא יכירנו עוד אדניו  — .לכן
אח׳ ולעי ! אל תשימו יד לפת לאמי  :לה׳ דומיה תתלה — ,אן תנו שנח ברכות אין
 JPלרוכב נעלבות ,אל תחנו מעצור ,על כל טוב אשי גמלנו ,לשונכם תהגה חסדו כל
היום חהלתו אל חתנו מעצור ,על כל חגמולוהי עלינו ; וביתי שאת על כי נטע בתוכנו
ע ז הזכיין ,אשלי נצלו נחיה ,הוא עמוד התוך והיתד הנאמן ,עליו כל כבודנו ■תלם ,עמו
מקול חיים ובלעדיו מת אנו ? ומה חיי האדם בלעדי הזכיין ? מה הנה רגשות צחצמוח,
הכית כל טוב ונעים  .אם לא יחיו שמורים בלבנו ? תחעין» עיניך נו ואיננו  ,ומת כל
חענגוח בני האדם בלחי הזכרון אשל הוא משמלת מימים חלפו ? נו נשבע שנע שמחות
גם באחרית הימים אם נעלה על לבנו ׳למי קדם ושנים קדמוניות  .ולמה כל חמדת
תגני והאות בני תאדם ,אם קל מתלת ישכחו והיו כלא היו ? על הזכלון ימיה האדם,
ני נקשר פתיל חיתו ובלעדיו הוא איננו אדם  .בל איש אשי בלב רגש סננו ה' • ובל
לדמות במשכיות לבבו מה יגדל ששון לבב האדם אם באחרית שנותיו יראהו זכרונו בבלאי
מוצק כל המעשים אשי נעשו תחת השמש נח״ הבלו  ,כמו חי  .מי בכם נא נימים
אשי היה בחליפות וצבא מם תזמן הנוגד ,יעלה על לבנו שנים חלפו וישבע ענג ,מעדן
ינחת פניו • נהרו  .הביטו ולאו מעלות הזכרון כי רנות הנה ,כי המעט מכל אלה עוד
ייתר יגדיל לעשות ,בי כל יגון כל עצב אחרי אשר נקום ונתעודד ממנו ׳הסן לשמחה,
5ל אקון לששון ,להנחה אנסת ; ואין ישמח אלי גיל וישים ברנה הגבר אשר משגרי הצרות
ינתיי נחלי היגון שבוהו גם קננותו לפנים  ,השתרגו עלו על צוארו ,אם יעלה על לנו
אין שגא זא כגבוי מתניו ,לנש כשריון אמונת ,ובטחון חלנשת  ,ויט שכמו לשגול נטל
החלאות אשד אפפוהו אן> אם היו משא לעיסה ,לא מלל מלין ,ודומם חבה לאלה׳ חשדו
עד ני נשמו מימי הצרות ונחרבו משברי היגון  ,והוציאו למרחב יה  .הוברון הוא אני
תיקיו! אשר מי כמהו מורה ? — חזכרון הוא המשענת עליו ישען האדם בלכתי למקעיו
במדבר הסייס ; על חזכרון יחיה האדם על פני האדמה  ,ובלעדיו היה הכל הבל  .אשרי
האדם ב׳ הזברון לו לחבל  ,אפרי הגבר אשר השאר לו המת משמרת נצח מימים עברו,
זכדון מעתות נחמדות  ,בם שפן שיח לפני האדון ה' צבאות ,ובדמיונו עלה על כנפי
לוח אל אלתים גנוה על גנוה ; מימי הילדות והנערות  ,עת תבל ומלואה וכל צאצאי
הבריאה שחקו לפנינו  ,וההצלחה הימה שכנת לנו ושוכנת בחיקנו ,אבותינו בזעה אסים
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עמלו ואנסנו
עיי סנואחם אבלנו ; מעס סקעצו כף עם יעים אה ונים  ,ולנוס» ,
תיו פתוחים
ליותת ; מעת נה יצאנו על מיחני סנל לקנות לנו יד ושם עוג ננסי
מכסף וחרון .
הימים תאלת פד עולמי עד יעלו על וכיוננו ,נצח לא ישבתו  — .גם
ימי מכאוג
ויגון אס יגאו עלינו  ,אס יד ה ' תגע ננו ליעת ושדי ימי לנו  ,אם ציות
נפשנו יחישו
מסלע למו ,ועקנוסיתס לא נודעו  ,גס תמה ישאירו לנו וכיון קדש ,עונ
ונעים למנה,
המסלה העולה גם וכים יהיה נרוך ,כ׳ כציון! כסף יציפונו וינחנונו ; המת יסקלו לפנינו
נית אל וינינונו מפעלוח תמים דעיס ,אשי דינו נסתרה לגני מצליח נ כ ל עת.
— אשינו מה עוג חלקנו ,סנל נעים נפל לנו לענת,
וביון שמו ,נו חיינו חלואים,
ופייו  :הנסיון,
גם הוא פי׳ עמלנו ותנואתנו אפי תשאייה לנו העת אחי• השידה מאתנו.
אחה נושם
החיים ! ברון אתה לאל עליון אשר ננוע אותן נתוכנו לחיותנו כיום הות.
הוכרו!
מנל ,כי ו והנסיון יסדו נצמדים ,יקיים מוהנ מחרון נחמדים ; אשרי תגני המה לו
ולתם הכל תנל.
II .
הוכרו! אשי הוא לנו משמית מן העני ,והתקוה אל העתיד ,המת יחיו ׳תחנרו
ויתקשרו
פדי
יהיו
לנשי
אחי
.
ובאשי
אל
ימלע
בל
נמצא
מהיות
לו ממציא ,וממור ניני
»לחו ,כן גם
נחי׳ האדם כל מעשה ופעל הנא אג או תולדה למעלה או פעולה »לתו,
וגם כל
קורותיו כל אחת אומות נעקג רעותה כרתוקות השלשלת אשי אשה נאןותה
תתלכדנה ולא
תתפרדנה וולת׳ נסוק יד  ,לבן גם התות הוא אן פי׳ העני ,והעתידמההות יולד ;
ובאשי נאתג הסוה  ,כן גם עצמה תשוקתנו ואהנתנו אל העתיד  .כלנו,
נני אדם גם
נני איש ,בקנון כגדול ,בעומד נמיום שלני סולם ההצלחה ,כמסתחר נשפל
המדרגה ,
בלמו אל העתיד "חלו נכליון פינים  ,גם בל איש נענות ונמאס קען עין
ושפל אנשים  ,גס לו
העתיד
למנה
.
—
אן
'
על
העתיד
ימיה
תגני
,
ואף
אם
המות
עומד אחי
כותלו ונידו מיג שלופה  ,עוד נכל ואת יאסוף ו׳ קנן ליום הממית כי אכף
עליו פיהו ;
צידת ליום ששת ימים יענוד האדם נועת אפו ,יצא לפעלו ולענויחו אן למען הכן
סשניע׳ ; נקין לא •חן תנומה לעפעפיו ושנה נעיניו לא יראה  ,ויאגוי אל
החרף ,למען
לא נמסבגוח • אכל א ו לחם עצנים ; וניד חרוצים יעמל כאשי תעשינה
הדנויים ,למען ׳בון ניתו ,וגם ורעו אחריו " יש ניבה ,ויניס יחיו לעולליו,
עד הנה
ינינו מיציי וממלל׳ איש נאשר הוא מפי מן האימה ,מעפר נא ועד מפי
ישונ ; עתה
נניטת
ונחזה
נו
מצי
היותו
נמל
נפש
ורוח
ונכל
ירכיו
משכיל
.
גם אמי
מאלף לא
מצאתי
,
אשר
לא
׳תאוה
צמאונו נחמדעים אשי אקף מי כתתאוה אל העמיד  ,אין גס אמי נחם אשי ׳יזה
ויאמר זי  .נוסף לזה אם יעלה על לננו וביון
עוב מימים
נמים בימים עניו ,עוד יחי מגדל תאומו לימים יבאו ,לממן ,ישאירו לו גס חמה זכיון
עניו ; באכי אשי ,אחי• שדי אימתו ישות פניה ויזרעה זימונים ,אל גשם
נינוה " חל,
כן גיסה נפשנו לתאוה לימים יוצרו ,למען נוכל לנצע אח אשי יזמנו ,לבלות
מעשינו נזין
טונ ונאה  ,אשי ימצא חן נע׳ני אלהים ואים  ,ונוציא יקי מזולל ( .בי
נל׳ תפונה
כל איש אשיתחלח מעשינו על שדה החכמה איננו עוד נקי מכל חלאת וערג רנ) לבן
השאיר לו הזמן זכיון טונ וערג למשמרת מימי נערותו ,והוא  :כ׳ תואיל
לכת נימי
תנוער נמסלה העולה ג׳ח אל  ,הוא גם עי זקנה ושינת לא • פן ערף לנינה
נייאו לנל
תכלים זקנותו את ילדותו ; וגם האיש אפי אל היה מאופי כמהו  ,ואן
ניגון ועצג
ישים אל לנו זכיון ימי תשתיות ,כי נם לא נסת הצג כף יגלו עלי מסלול
הדעת .ואן
בינות הימים נאו אל קרנו מכמה ותנונה כאשר יקרת בזאת פעמים אין
מקפר ,זה ■
אמי  :מ׳ יהן וימי הזקנה יכסו פשעי הילדות ,וחטאות נעורי נל יזכרו — .
כן הוא,
אח׳ האהובים  ,מ״ האדם נקשרים עם לבנו  ,וסאוחו וחקותו ’ עניו *)
אח הזמן .
אלה המה חלקו נמוד בחיים חיתו  ,כי למה לו חיים בלעדי התקוה ? האם
לא היה טוב
יום המות מיום הולדת ? התקוה הוא תסנל אשי ׳רכס את האדם
לאלחיו  .כל
תפלה כל תחנה הוא חקוח אל העתיד  .לכן גם היא למנה לבל
איש ואיש
למען תהיה לו עזי כנגדו נצי לו  — .אולם נעמיק נא שאלה  ,נלכה
נא ונראה
איה איפה ואיזו היא התקות  ,נה נענוי חלולים לקראת העתיד  ,תאם
היא כחלום
מזיון לילה  ,נערב הוא נא וננקי איננו ? מה המת חלומות כאלה אף
אם לא סוא
ידברו ! הלא מחזות כמו אלה תינ והוסיף לנו המת  ,אבן חים נשטף
מרוצתה
התאוות חאספס אליה באסוף עמיר גמה׳ ולא ' ימנ עוד מקומם איה ; ואם היא פי׳
ומשאלות
אשי
מן
התפעלות
והתאמצות
הלב
׳ניאון
,
אשי
בקצף
על פני חמים
*) מן ויעבור אח הכושי.
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המה המתנשא כמו ני וימס ? הנם הרגע גשש « ? האם הרגשה יקרה כמוס ,אשל נה
כל שקע לנננו ושלוחו חלואים  ,אד על איני נהו נוקדה  ,ועל קור• עכניש נגהה קן
לח ? הלזאח יקרא תקוה נח שמים ? ואשק כזה נשם הוחלה יכונה ? וני חאמלו  :כן
הינר ,כל אשל יקעד לננ אנוש ,יצהיל פני גנר וינחמו מעע מעצנונו ומרגזו נעה ההוה,
הוא נשם חקוה יכונה — האמנם צדק חדנלון ? חי אל וחי כשפי Iכי לא חצדקו נדנרכס,
חזכו נששעכס ; אן חקוח דנל הנוסן שמחה קימה נלנ איש  ,אשר ישניעהו ענג
הימים ׳שניעהו הזכלון' שמחוה עד נל׳
נאחר׳ ח
ונחה גם היום גם ממר  ,וגם
אן לזאה יקרא
יי  ,עד כי מלגשת צמצמוה יה! שנח והודיה לרוכג על נמה׳ ענ ,
נצדק הקוה  .אולם לא כן השמחות אשל נם התהללו אתם  ,והתקוח אשל נה .הקשרו
מוקל שלומכם  ,ממת לא ירוו צמאונכם  ,ולא ימלאו משאלות לנכם אן> נעה אכלכס
מהם ,אן> כי אחרי אשר יחלשו  .והנה אן לזאת יקרא חקוה נמלת שדי ממרומים — :
נצח ואל  -מות; אן הוא תמלא משאלות תלנג והזמן ,ונעוד לא נשים
חקו ת ח "
התקות הגדולה ההיא על לנננו  ,כל אחיותיה כאשק נחמנו  ,כחלום מזיון ליל אשר
יצין יחלן> וינש ; נלעדה לההו כל משאלותינו ; כקצן> על שני מים אשל ירים ראש וירי
מעה וימק ,כן כלמו אן משאות שוא ומדוחים  .וכל איש אשר עיניס לו ולג לתנין ,ילאה
וידע ההנדל ,אם אל החקוה האחת אשר אמרנו נשים מגמה שנינו וכל לנננו ואם אל אלפי
אלפים ולננות מקוות אשר נמשל יקודם ; אס האחרונות ימצאו מן נעיני תאים ,אזי לא
•מצא מנוחה ומרגוע ,ושלוח לננו תעש לה כנשים  .אולם האיש אפר ישים ה׳ מנעהו ,ואח
העוג נעיניו יעשה ,הוא ׳נסור נלאשונת ,יקשור החקוה הגדולה הלזו על לנו ויהי הקשר
אמין ,כל מחשנותיו ומפעלוחיו עליה נכונו  .הוא ימצא מנוחת לנפשו ,הוא ישנ על שמריו
שוקע ונועח לא " לא רע .האח ! מי כמהו מאושר ? ! ששו נחייו חנורן ,וגס עת יעלה לר^אוה
אור שני מלן ,אשריו,לו העשר והאפר הזמני והנצחי למנה  .חתקוה היא משען ומשענה יתד
נאמן ,ומעלה אליה כל משאלות לננו יקלעו  .הן ישמח ויגיל נינה אס יעלה על לנו כי גס
אחרי אשל תפוג נויתו לעשר ממנו לוקחת ,עוד נו נשמתו אשל נשח נו ה׳ נמקדו הגדול,
והיא חשאי למשמרת נצח ,תגיע עד שעל ה' ,ותשנע שונע שמחות את שניו ,שמה התנער
מעפר החמר ,׳זרק עליה מים עהוריס ועהרה ; וכן נה • שים אל לג ויוכל לקוות כי נם
אחרי מותו ישאל לו זכרון נצח מלי אדמות  ,אס נניו יזכרו אח שמו ,או מפעלות ידיו
׳שאו שמו לתפארת — זאת היא החקוה ! לזאת • אמרו " תוחלת" ונצדק ואמת " תקוה"
שמה יכונה ; לא חזיוני ליל אשר רגע יציצו ויפרמו ורגע כחציר ׳מלו ; ולא מהתלות
אפר רגע ׳ניאון ורגע יעלו נתחו ויאנדו  :לא כן אלה אפר יקוה איש תמים דרן,
"תקוה נצחה" שמס  ,והמת חלק אלוה ונחלת שדי ממרומי שחק אל תנצח ננלאו ואם
יקום עליהם הזמן השודד ,חפצו נידו לא יצלח — .
אשרי האיש אשל ישא החקוה ההיא נקרג לננו שנימה ,הוא • שא אוצר נחמד הון
יקר ונעים .אשר מיום ליום ומעת למת • רנה עשרת מונים ,ויעשה פלי חנואוח למכניר
לחיים הזמניים והנצחיים ,אן הוא •שמח וירנן אס יראה נניו ילכו הלון וגדול ,כ■ • גלה
לשניהם כל לננו ,יחשוש להם מצפוני נענו • ,שים אל קרנם תקותו ומסקנותיו  ,למען
יראו ממנו וכן יעשו גם תמה  ,את אישר חסל לעשות יכלו תמה ,את אשל הניע נאמונה,
גס המה יחזו ,יניעו וינהלו לאמרת ת' ,לו גם המה יעו אזן ושכם ,ואם אשר זרע נדמעת
יקצרו המת נמה ; אן הוא ישיש אלי גיל אם יראת  ,משעלוסיו ומעשי ידיו יעשי לי יד
ישם גס אחל• אשל תצא רוחו ,והוא לקנרות • ונל ,ינא נצור ויעמן נעפל נמלע ונמלנן,
זכרו לא יקון> גם אמרי תירשנו התולעת ,הוא לא • דע עצנ  ,יאנה ודאגה ירחיק
מאהלו ,יגון יאנסה כ׳ יפרשו אלנות ידיהם עליו ,כמלונה נמקשה המה  ,וכצלל׳ ערג
ידים . r
חיש מתר ׳נעו  — .אלה המס שמחות החיים אשל ׳צהילו שני גנל ,המת יחזקו
לשוח ונלכים כושלות •אמצו ,המה ינהלוני לאע לאע למרומים ולחי• הנצח ולא יוליכנו י ' ' ב
תועה נדרן ,המה אשמו ועשרנו על שני האדמת ופרי חנואת ־הזמן.
תחקות היא נשם החיים ,מתת אלוה רוכג שמים ; משגג ועזרת למחות נצרת ,לעני
לאניון ולרוח נשנית.
 . 111האמונה והאהנח אשל נחנו למורשת לנו קהלת יעקנ ,הנה לנדהן מקמרוח
נעועיס ונאמנים  ,לחזק נקרנ איש 1לנ עמוק אח5זקוח הנצח ואל־מוח  ,ותנה סנל
נחלתנו  ,אשרינו ועוג לנו ,לא נירא מחמת הזמן המציק והשודד  ,כי אל יוכל לקחת
מאתנו הקגלה היקרה הזאת ניד חזקה  .הן כל חקזה כל תוחלת ,אם אן לאושר הזמני
מערתה ,ולא נחלל• קדש • קודחת ,כמן לשני רוח הוא לפני הזמן האכזר  ,וגם אם
תתנשא ,רגע כשנלול תמס תהלון ותהי לו לשלל ואיננה נ׳ לקח אותה תזמן  .כל זכלון
*
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טוב אשי הוא שאייה מימים יולסו  ,משמיה «•«• ם עניו ,׳הסך ליגון ואנסה  ,לנ שמח
נדני בעל ונפסד ,נטל הדני נטלת השמחה ,ועוד יוסיף עצב עמו  .אוי פני הזכיון ׳לנש
קדרות ,ובל נפש תמלא דאנה אולם האמונה לנצח תקום  ,ואן> אם הזמן אילים ׳גני
ואווי חלציו אומן וחיל בגבור לרוך אורח ,חינו ריקם תשוב אל נדנה ,טליה לא ׳תגני,
והיא ביתד נמקו ם נאמן נצח לא יצען ,וכצור חלמיש נלב ים ,אשי אף אס ירעשו גליו
ויתגעשו בי חרה לו  ,הצור ממקומו לא ימוש ,השנלח לא תשטפהו ועוד יעמידהו הבן
נקרנ לנב ,ברוח סועה וסעי המכנה שלהבת אש גדולה העולה שמימה ,ויפיח רוח חיים
תוך נחלים עוממים אשי במעט בנחה אשם נאפים ,ויעל אותם נלהב אס השמימה —
כן האמונה אס לא אך על שפת חנפים נ* אס נקרב ולב משכנה — לא תירא מסערות
הזמן ,לא לני כ* לא תחגני עליה ול)א תובל כנותה ,ויה• להפך כל עוד יגדל בחת הן
יגדל גס שלהבת האמונה הטמונה נקרב לננו  ,והיחה לאש מתלקחת ותאי את חלילה,
ליל השפק והמבוכה  ,אשר נעד עיני שכלנו יחתום ויוליכנו תועה אין דיך  .ולכן דעו
איפוא ולאו מעלת האמונה ,אך היא תאזור מתנים אומן וחוזק ,אן נאורה נראה אור.
וכן אמר מלך ישראל אשר רוח ה ' דני נו  :״הנה טפחות נתת ימי  ,מדות בשעלך ימי
"שנות׳ עלי חלד ,עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע  :אן הנל כל אדם ,אפס ותהו הגנד
"ב• במה נחשב הוא  ,אס רוסו יחיש מסלט לו  ,וגוו אל עפרו ישונ  ,לא יכירנו עוד
"מקומו ,לא ׳זכר ולא • פקד ; כאריה במסתרים  ,׳ארב לו תמות מיום הולדו ,וגס במספר
״הימים אשר חרצת לו ונחת לו לחבל ,אך נצלם יתהלך  ,מסכה נסוכה על פניו  ,ולוט
"לוע על שכלו ,כ• אן הנל •המיון ,מנחי שנותיו נאפס ותהו יבלת ,כל ימיו מכאובים,
"יעמול • אסוף ויקנון יצבור כעפר כסף ממרים סמלים  ,ויניחם לאדם שיהיה אחריו,
"ונערס ישבע פר• תבואת יגיעתו יבא מלך בלהות יצעד צעדי אונו ויוליכהו אל חצי
"מוח  .ורע עליו המעשה כי לא ידע מי יאסוף וישלוט נכל עמלו שהוא עמל תמת
״השמש  .אם כן ,מה קוית• ה' מה היחה תוחלת• ותקות׳ אם לא אלין ח' ? חוסלת׳
,לך היא  ,ובך כל מעיני סלה  Iאחת אל מסתתי משגבי ומנוסי  ,נוחם לגני ושמחתו
״ולא אירא מות ; ואף אם אראה מלן בלהות פנים אל פנים ,מורא לא יעלה על ראשי
״פסי פתאום לא יבואני  ,לא יהלך עלי אימים  ,אך ירק אירק בפניו ואמלא שחוק פי,
"ב׳ לני נבון ובטוח כ׳ מידו תקמני  ,ותאחזני ימינן ח' הנאדר׳ נכח ,והובילני אל מי׳
הנצח  “.ובן הוסיף נעים זמירות לאמי " אן לאלהים יומי נפשי נו שימי מבטחך,
כ׳ ממנו מ ק ו ח י — " ,אשרי הגבר אשר נסך ח' בקרנו רוח אמונה כזה  ,הוא ישא
אולי נחמי בנח׳ נפשו  ,כען שחול על פלגים • נל׳ מיס לא יחדל מעשוח פי׳ תבואה
למכביר ,המשמח אלהיס ואנשים — .
כל מכס ואיש תבונה ׳חגור
חלציו
אזור
האמונה
;
אז בלי אימה ופסי ,ישחק לפגע•
תזמן יחד.
 IV .אכן למען הוציא האמונה הטמונה בלבנו לפעולת אדם  ,ויפוצו מנגינותיה
חוצה למען ׳שאי לבם זביון נצח עלי התבל עליה תתהלכו!  ,אל חתנו מרגוע לרוחבם
אשר בקרבכם סן,׳מך נעצלתים ,ואת אשי לא יהרוס הזמן בעברתו תהרסו אתם נפיק
רוחכם ; שימו לנכס ב׳ תוציאו ממנה עזר ותועלתי למצוא חן בעיני אלהיס ואנשים,
למען יודע אמונה י׳אמן בי רוח ה׳ נוססה בכם  ,התהפכו בתחבולות לעשות מפעלות,
כבוד ת׳ עליהם יראה ,וכל אשר טוב בעיני האדם ; עשו ככל אשר לאל ידכם לעונת ארן
מכורותיכס  ,למען יצא לכס שם תפארת על האין  ,ונזה תנחלו כנוי ,וגם הנחילו אוחו
.לשלשים ולדנעיס ; שיתו לבכם לעונת אחיכם ,למען חרב פרשת גדולתכם  ,רשאי לבס
זכרו!
נצח ; עשו לביתכם ,לבניכם אשר נתן לכם הי נחלה וסגולה ,נהלו אותם במסלול
האמונה ,ואס המת על האמונה יאמנו  • ,היו גם נימים יבאו עיים נאמנים על תום
רוחכם ; האיש אשר העת משחקת לפניו  ,והאשד הזמני לו חבל  ,כ• יראת עני ואביון
חסר נל ,אל יטמון ידו בצלמת לאמי  :לולא חפן ח׳ דכאו ,כ׳ אז חנהו גס הוא כמוני
בעשר והון רב  ,אין זאת כ׳ אס מה יצא הדבר להעלותני על פסגת ההצלחה ,ולהוריד
אותו אל שאול החסר והבשן ,ואיככה אוכל עשות דבר למרוח עיני כבוי • ה׳ — ח•
שדי ! וכה לחי ! בי שקר וכזב מפתח שפתיו ',הן מי זה נא בסוד ח׳ ? הלא ברחוק
מזרח ממערב ובגבות שמיס על האין ,כן גבהו מחשבות יה ממחשבות גבר  .אס כן מי
זה תכלית שדי ימלא ? הלא מקרא מלא הוא ״ואהבת לרעך כמון" כמוך :
בנפשך,
וזה אבן פנח תורתנו ,יסוד מוסד עליו תשען  .לכן אח׳ ,השמרו מאוד לנפשותיכם לבל
יהיה נכס חטא ,פן •ראה ת׳ ורע בעיניו  ,ויעולל לכס כאשר עוללתם לאחיכם האביון,
ופרי מעלליכם תאכלו  — .דעו כ־ הטונות והרעות הנאות מהאדון ה׳ צבאות באשר
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יאנו כ! ׳סעו ,ולא לעולם מסן ,כוס ההצלחה ביד ה׳ הוא לאשי ׳חפן גו ׳הנהו  .לה!
אן צדק צדק חידשו,׳ וכי ׳מוך אחיכם או שארבם הקרוב אליכם  ,וכן גס גר והושג
אשי לא מנית אניכס הוא ,כי מעת ידו ,והחזקתם נס ,והייתם להם מושכי סקד  .אשיי
משכיל אל דל לא " יא יע ,נכל עת נכון לנו ונעוח ,כי אן צדקה חציל ממוח ,ועל
כל דרכיה יגה אוד  .עשו עוג נכל עת מצוא  :כי תיאו עני ואביון אמי ח " צעי ימיה
על לחם צי ומים לתן  ,וערום ילן נל׳ לגוש ,וחייתם לו לעזי לעת ציה ,ונכם יעמוד
לו .יוח והצלה < לאיש אשי נששו עליו תאבל ,שלמו נחידיס ; כושל יקימו! מלינם ,וידים
יפות חזקו ; סעדו לגג אנוש השוכג על עיש דו׳ ; החיו לבב זקן ושנע ימים ההולך
על משענתו ,וכסן> אין לו לשנוי יענונו  ,איש איש כמסת ידו ושכלו  .זרעו לנס זיע
לצדקה וניג הימים תמצאוהו  .היו נכונים ונעוחיס  ,כי יעשה שי• הגואה לשמנם
ולזכרונכס עד עולם
גם חאחנה היא מתת אלוה  ,נחלת שדי גנוה על גנוה ; דיני נועם כל דרכיה,
שלום וניכה כל נתינוחיה .
סון> דני  ,איון היצורים ! היום עת עדת לאומים חסוננן ,ואחה שתחת ארונות
השמים לשמוע אל הינה ואל התשלה ; היום ניום הזכיון עת תניא נמשפע אותנו ,חשקי
מעשינו ,פעל פעלנו נשנה חלשה — הלא הוא נספיתך — וכנקרת רועה עדיו תעניי
גס כל חפלה וכל תחנה אשי תנא היום לפניך ; היום נכסא ליום מגנו נס אנחנו נפיל
פה תחנתנו לפניך ,ואחה תשמע מן השמים לתת לכל איש ואיש די מחסורו  ,על כל
פשעינו תכסה אהבתך ,ותסיר מקרבנו אלה׳ הנני  :שנאת וקנאת איש מרעהו וכל התאוות
והחשוקות המתוענוח הנאות לרגלם  .שלא~ נא לנו אורך ואמתך ,שפוך עלינו רוחך ..וקח
המסכה הנסוכה על עינינו עיני נשי  ,למען נראה איזה חדרך ישכון אוי ,לעבדך בלב
חמים כאשי אהנת  ,העונות אשי גמלתנו עי כה לא ימושו נא מזכיוגנו ,יחזקו נלננו
החקוח והאמונה  ,ויורונו למשוך חסי גס אנחנו את אחינו האניון  ,ואז יפרחו השלום
והאהבה בינינו ,ויהי כזית הודם ,עד נא ינא שילה ,יום הגאולה והישועה  ,יום אשי נו
תמלא האין אהנה ואחות שלום ורעות חכמה ודעת אלהים כמים■ ליס מכסים אמן — .

 Bon Prof . S . D . Luzzatto an Prof . T . PinSker .מכתב.
ידידי החכם היקר שלום ! בשמחת לבב קראתי לקוטיך היקרים
מפז והחלות׳ קריאתם פעם שניה  .ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא
שמו של פירקוויץ ,ששם נפשו בכפו ולא חס על נופו ועל ממונו ,עד
שהוציא טמצפוניהם מטמונים יקרים כאלה  -ומה היה שכרו? הקראים
לא תמכו בידו להוציא לאור אוצרותיו ? אין בהם אהבת הליטיראטור
והקדטוניות ? ואפילו אהבת כבוד עדתם ואבות אבותם ? כל שכן שהוא
ראוי לתהלה.
וגם אתה ידידי היקר עשית מלאכתך כאמונה ובתבונה רכה׳ וכהבנת
שירי הקדמונים הצלחת עשו יותר מכל חכמי אשכנז  ,גם כי עדיין
הנחת כה וכה מקום להגיה ולפרש  .ואזכיר עתה שנים גרגרים שנשארו
בזכרוני  .בעמוד 166המשורר כתב הרע 1תו לצורך המשקל ,ועשה המקור
הרעות בוייו תי״ו בזולת שיהיה השרש מנחי ליה ,על דרך השכח חנות
אל ,ואתה תקנת הרעו ,ונשחת המשקל — .
ולא ירע לאיש 3ער משנאו וצרו ,כהרעותו לנפשו; ירע כצ״ל ברי״ש
לא בדלית והכוונה כי האויל מזיק לעצמו במבטא שפתיו  ,ואויבו לא
יוכל להזיק לו כמו שיזיק הוא עצמו (האויל) לעצמו  .וצר לי כי עדיין לא
באו לידי תשובות תלמידי מנחם ודונש  ,וזה ימים רכים שלחתי מחירם
לאחד מידידי.
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ובמקום אחר ( כעמוד )48המחבר אוטו הטלה נאכל ,הטלה אינו נאכל,
ואתה חשבת כי כוונתו על שני טלאים ,ובאמת כוונתו על מזל טלה.
שמחתי כי ראיתי כי גם אתה לא אמרת שהקראים הם שהמציאו
תחלה הנקרות והטעמים ,רק החליפו נקוד בנקוד ,ואקוה כי תסכים עמי
במה שכתבתי נגד החכם גרעץ בהמגיד  ,י
טובים ונכוחים דבריך בהביאך הטענות לשני הצדדים בענין זמנו של
משה דרעי ועל החקירה הזאת התישבתי הרבה ,ולכך התמהמהתי לכתוב
אליך  ,אבל סוף סוח אין ספק אצלי שלא היה המשורר ההוא בשנת
ד״א תר״ג ,ואיננו הוא משה המדקדק שהזכיר סלמון בן רוחים ,והמדקדק
לחוד והרופא והמשורר לחוד  ,וכמה משה אברהם נולדו בסים במאתים
שנה  .ומה שמחייב אותי להכחיש קדמותו הגדולה איננו מפני שלא
אאמין שהיה המשקל גוהג זה אלף שנים  ,ולא ׳מקשה עלי להאמין
שרי״ה ודטב״ע למדו מהקדאי ,אבל הם שני דברים  .האחד כי הקראים
בתחלת הפרדס מן הרבנים היו דורכים דרך הקדושה והפרישות והטהרה
והחומרות ,כנראה מכל מה שהבאת מראשוני מחבריהם ,ולא יתכן שיהיה
ביניהם בימים ההם איש חכם ופייטן גדול שינבל פיו כמה וכמה פעמים
ויחלל כמד ל״הק בשירים מגונים כל כך שאתה לא מלאך לבך להדפיס
כל דבריו ( כגון בעמוד פ״ב)  ,כמו שלא אאמין שהיו משוררים כאלה
בימי לוטהער וחבריו באשכנז ,כי בעלי כת חדש ,הטתהללת בקדושה,
לא יסבלו בקרבם דברים כאלה אשר יתנו אותם לחרפה ולקלס לבעלי
ריבם  .וע״כ נ״ל שהקראים גנזו הדיואן ההוא והסתירוהו כדבר אסור
עד שכמעט נשכח זכרו  .והשני לא אוכל האמין שבתחלת המצאת
השיר השקול כבר החלו להשתמש במקראות ימלא כדרכם ודרך שחוק
וחתול ,כגון שיאמר אדם לנשמתו ( דף ע״ט) לו יש חרב בידי כי עתה
הרגתיך — היש חוכא ואטלולא גדול מזה ? וזה נמצא אצלנו באחרוני
המשוררים  ,כגון חריזי ועמנואל ,אכן אין הרעת סובלת שראשוני
המשוררים יעשו כזאת ,ובפרט הקראים  ,המכבדים את המקרא יותר
מהרבנים.
גם
המנהג
לכתוב
מספר
השנים
בגיטט׳
בפסוקים
כמו שאנו עושים
לס״ק טי יאמר שהיה נוהג זה אלף שנים ? ואני לא ראיתיו עד תחלת
האלף חששי.
אבל שלשלת היחס מיוצא׳ חלציו של המשורר ( עמוד ט״ט) ,בזה
יסלחו לי בעלי מקרא אם אינני מאמין בה אמונה שלמה  ,כ־ בענינים
כאלה כבר מצאנו אצלם דברים בדויים  ,ומי הוא זה באנשי הנלות
שיהיה יודע שלשלת יחוסו עד שש מאות שנה לפניו ? ודי בזה,
ואתה תשפוט.
דף ע׳
וירוק
רוק׳בכ״י והרוק — למה לא תקנת ותרק רק ,עתיד כמו
תקרב שלפניו — .שם ודאי כך צ״ל ! חשוף סוף דיורישיו שוא ".קראו לו.
ע“ ג כהחבירי — ואחריו — עזמו זרח — יש כאן ג׳ שואים במקום
תנועה .לך נא ראה ,אולי יש געיא אצל השוא  .השתוממת ( כהערות
צד )140על נוסחת אכביד את עלכם — והוא בד״ה ב׳ יי ,עיין
מנחת שי,
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דף ע״ו שיטה אחרונה וןןל 1ת תננלה ,נ״ל מן ועלהו לתרופה ,ואולי
צ״ל ופנלים׳ או אמר על 1ת תחת עלים  .פ״א הלע) לם — ואיה היתד?
וכן ( דף ע״ו) במבחר ההרים — איה היתד ? אולי יש כאן משפט בלתי
ידוע לי — אולי יש כאן איזה סימן פרטי בנקוד ההחין הללו —
השירים טנוקדי׳ ? שם צ״ל כמו נבל — םג 1ךיו.
ם״ג ויעשיר איש ויורישו ( וימיתהו ויעביר נחלתו לאחרים) למחר,
ואם חיה ( ואף אם לא ימות) תמורנת 1סביביו ( המות מקיף אותו והוא
תמיד ירא למות׳ או ימותו קרוביו) .
פ״ח אחרי דרכי אעברה וכל הכוונה 5אני הולכת לדרכי׳ למקום
שיש לי לילך ,ואמרתי בלבי שיש לי רשות לילך בלי שיעככני אדם׳
ואין לי שום פחד ממך ,כי נשברה אימתי — לי בם ( בדרכי) כרשות
יש לי כמו רשות ללכת בדרכי.
פ״ז וימסיר ,אין ספה שהוא חוזר לאל ,הוא גזר על העשירים שיהיו
טרודים בחשבונותם ,ועל העניים שייגעו ויעמלו ,והנה מקרה אחד לכל.
צ' ו — בחצרותיו ,וכן צ״ה ו —  ,בהאספו  ,חוי״ו שורק נחשבת
כתנועה ,והשוא שאחריה נע  ,זה על דרך הנקוד האשורי  ,כי במלת
ושאת( 1חבקוק אודיסא) הויו שרוקה ,לא כן במלת ופישו ,הויי׳ו חטופה
(ביצוא)  .והנה המשוררים כלם מפכימים בזה ,כי ו ותנועה אחריה היא
יתד ,ו ושוא אחריה היא כתנועה ,אבל השוא שאחריה הוא נח אצלם
(ראב״ע במאזנים ,ומשה ן' חביב כדרכי נעם)  ,ודרעי זה עושה השוא
ההוא נע.
דף צ״ו הערה 3לא צורותיך ,אלא אבריך.
 רמים .עי,ניו דמעותק״א חטאות ז1ר ; ,קב 1ץ טז1ר לכל ז1ר
כגחלים  .הרי זה כעין מה שאמרתי בחלומי לדף ס״ג) יצךספים ,ואולי יותר
טוב לכתוב • יצר רספים ,כמו כאן זיור רמים — ומח שאמרת  ,ס״ד) כי
מלת ספים לא היתד ,חסרה יתד וכד  ,לך בקש ולא תמצא בכל שירי
הקדמונים יתד ובי תג ,ויתד ,ור תנועות.
שם אלד,י אין דמות לך באלים — מלת לך נחשבת כבי תנועות,
אולי יש געיא אצל השוא.
ק״ג כדבר חדו לך — צ״ל חזיו — נך.
ושוא) tסר
אספים
ריש Iק״ח
רק (« : T
בר •• ז
בין: ,וד ־ ־ זT
טלאים • J
לכל־חפץ׳  rי י
“ h
וז
•
מכלל אמו 1תם ־״ כן צ״ל.
בסוף דף 55כמו נזר .וכתרים — צ״ל כנזר ו ־ כתרים ,או כמו זר
י־כתרים.
 56גב ושערים — צ״ל גב ו־שערים.
שם יאור ומאורו וכוי צ״ל יאור כ־מאורות וכוי ,או ׳,איר מאורו.
 136ויקרא ראש למזלות ,צ״ל ונקרא  .ועירי יעקב הם עיירים עשרה
ששלח יעקב לעשו  ,או עשרה חמורים ששלח יוסף לאביו נושאים
מטוב מצרים ,ומפני שהיתר ,הסעודה בגן ועל יד הנהר ,אמר שהיו שם
עשרה חמורים נושאים כל טוב ,כחמור׳ אביגיל שהביאה לדוד מאתים

לחם ושנים נבלי יין וחמש צאן עשויות וכוי ותשם על החמורים  .וכמקום
כלחם צ״ל בלחם׳ ומלת ממנינו מלשון אשר מנה את מאכלכם׳ החמורים
היו מזמינים לנו מאבלנו בלחם אביגיל שהיה על גבם  .במלות אמרו לי
חסר תנועה אחת וגם אין להן הבנה ,וצריך לתקן ,ואין רצוני להשמיעך
דברי נבואה או חלומות  ,כדי שלא תוסיף ותאמר שהם דברים בטלים.
ודע שאם היה לי פנאי הייתי נותן לפניך הגהות כהנה וכהנה ,ואל
תאמר שתיקח כהודאה  .ואם תראה המשורר לעטטעריס ,תתן לו תודה
בשמי על ספרו אשר שלח לי  .ושלום רב  ,והי יצליחך להוציא אור
גם החלק השני  ,וגם כל מה שחדשת על הנקוד האשורי ועל חכמת
הדקדוק ,ועיני רואות.
אתה עתה ברוך ה' ,אתה שלום 'וביתך שלום וכל אשר לך שלום,
כנפשך וכנפש הכ״וח פה פאדובה היום ך' תמוז תר״ך  ,ידידך מכבדך
ועבדך שד״ל )* .

קינתוךו  0ש1רר Bon A. B . Gottlober .
אך ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי
ואוד נגוע כל היום ותורחתי לבקרים (תחלים ע״ג) .
יער

סד ,בם3זן ץע
אתלך בנוף,
סוז לנוגה הקהר
אשבע וגוני מדורי,
רחוק מכני אדם דברי שאגתי
כרחוק מלכם 'שלהבת אהבתי.
שבו נוחו צפרים

?צפיור לצודד נקש׳,יבקשו.
עמלתיזינןגתי,
כתבתי,חברתי,
אהבה זרעתי,
ןאיבה קצרתי,
;ען זרעתי אל חוחים וקמ'ש1נים,
דיראון הייתי ולבוז לגאיונים.
מה אוחיל ואשבר
האדמהv
מכל כני
 I״ « T T•I
Tכי שלום

בל כעלי הכנף1
בי ; ך לא ארים
לנגע הענף׳
להשבית מנוחתכם׳ 'שוכני צל עפאים ,המה לטלחןןח,
יקר בעיני שלומכם ,שליום נחמד ונעים ,תחת אהבתי אותם הם !שטמוני,
אנכי א;שקם  ,והמה ! שבוני.
י
י
כמוכם כמוני
הן עמל הגע
להחבא ברחתי׳
כעט על לוח אח1ק,
כי גדול אמוני
וזד מוסר פורע
טכני איש נ! יחתי
עלי ישוזק עזחוק,
כי איוכיחם על כי " מר,יעקשו,
*) Die Antwort Pros. P i n Sker s ans dieses Schreiben befindet
ילקוטי sich unter den Titel:
 dem so eben uns zugeמזל קוטי בתרkommenen
2. Hefte des «Ozar Lhochma
" vonI . Kobn
, S . 86.
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מקן יו־הב נער.

;שיתעל• חטאת מלשני כפתר,
ועוני נכתם׳ לא ; כבם בנתר , .
מחרף  :דרוך קשת
;שימני למ ^ יה,
מקנא  :פרוש רישת
נשמרה׳
ו״רנלי לא
• TT ,
כה זרים מסביב .יכרו לי שחת,
כי אעל מפח ,אלכד בפחת , .
עד מד .׳מישיול כזב
נעדרתv
והאטת תהי
ז • V v*vst
v v! T I
,ב
»
?
הלישקר
^
:.רדוף אויב מעם׳
,אלוה התפארת?
:הר אף כסיל ובער
ורעם j
ברק
ויישלח
עד מתי ,הה ,ישתרר בן בליעל
־  I ttזז־־׳
I
ועלי מתהלך בתטס  :ישליך נעל! והיה המוכיח לרשע מומו
עד מה תפרח אולת
דמו כעפר וןנללים לחומו,
ומה :עשה זה הנכר
כעץ על :בלי מ:ם?
איכה :עצור בעד פיהו?־
ועלה חכמה נובלת
לא תמה טל שמ:ם ? י
נכון בידיו אידוישבר
עד מתי יררה לץ אל נקי קולע׳ כגנג ?! ליי,יייעי ׳
:סר למשפט אלהיו י1ר3ו,
והרשע צדיק מטנו בולע!
והישע לנצח אדוש ידוישנו.
עד מה :שמח הרשע
לאיד נקי ותמים דרך?
בערים השערומה
הן ראית• ונסתי,
;הנה ברוחו הקשה,
ברך?
רעש ושאון הקמח
כל IVV
תכרע T
לפניו • *I
TTI
תעבתי ומאסתי,
עד מתי זד .יתןגרד" !& ןה חילי
וצדקת הצדיק כוסה חשכת ליל! ואצא ה; עךה בקש מנוה,
עת כי דורש הנני
בי שוכחי העיר פה ..יחליפו צח.
והבהמה,
אל האדם
פה אין איבה טוישלת,
'ואראהלמר 1ת עיני י
לא :עצור בעם נקם;
צאצאי שאול ואילת
:ד הרשע ר1ממה,
ינ ;ד חזקה :עצור עז קרפד ,צח,
אין פד ,אישר חשקם.
ותם לפני רשע לא  :מצא מנוח .פד צפרים :קננו .תמימי דרך,
ץ^ה תם ונקי ? פ:ם
ואדם אין מער לעבוד בם בפרך,
פד ראשו פז ;עטר
הןאב :ן»רוף ?;ער׳
ונעיר׳ אי שמ:ם!
צפורישירה ;עורר,
שים,
נגעו בחכם חר'
שטה מעולל
־־• TTI W‘t
״
.
ובנשוא פנים תמישולנה הנשים.
משפט אמת רוטינה
בהטותן לב השרים,
שוד ושבר תרבינה
קרנות בעליהן להרים
האשה בחבה הן בטח תעל
בךמם אשר לא ברעו לבעלי
מוכיח חכם בשער
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ש' 1םכי דם אח מרחם,

מפד אל פד ;נתר
,אהב! אחב<" משורר.
רק לוזחג נפדה,׳דם,
אוכלי עם ,איוכלי לחם,
לו בן אדם יפקח עינים,
■
ז •* ־' * י .
L
הופכי איור לחשזז ותבל לבית כלא,
השטים.
מעוף
לאהבה
.ילמד
vv
.
. 1>' ",
» -
עד מה פני אייש תרדופו
אלה ? —
׳ריבון •• v
י
הלאלחים ז״
•
הפככם !  1׳ ״
ז vii
הן ישכון אל את שפל רוח.
ועיון רוח והבל?
א1הב החיות לב נז־כאים׳
עד מה חרב תשלומו
ואתם ,לבכם שאייל פתוח,
להפיוןי לתיהו תבל?
עד מה תהגה ריק ,אהה ,פן אדמה! ריב לכם עם אלווים,
ולמה זה בכזב החתל תחתלויv
והארץ פעבורף תשאה שמטה !
הכהתל פאניויש באל תהתלו!
אקנא בצפרים,
לא תשיגם .יד גבר;
מתי רוח לערה
רוח זיעת ותבונה;
בארץ יראו צרים
ענן חישןי יזרח
שמלטה .יעלו אבר,
לאמונה!
האמת
והיתה
ובחרב בני איש כי לפול רב חלל,
T VIV
VVIT
TITI
לאכול נבלתם .יעטו על השלל .אז לשבו בני אדם כאחים ןח_ד,
מפחד•
אייש שלאנן ושקט ,ישלו .
לא אפקוד על העורב
אוכל נבלת הפגרים,
עד תנפה .עורת,
 ,לא אזע1ם על ע1ף טורף
שותה דם האבזרים,
לא יטרוף אייש ?  #חל
עמיתיו,
לא
והוא
,
חלנשר חוס על איש
רעו פן זית אחרת.
אם לא .יחמול איש על צלם תבניתו ,לא יאבקו יחד לאמים את לאטים,
י \■
vW
•
 " .ז ־ 1־ ־ ,
ו? ל ׳וישבי תבל לישתו כיום תנחומים י
מה זה תריובו בקשת
אחיהו׳
איש
ילשין
לא
הגברים!
על לא דבר,
• r
■ו ■ ' ■
כזבים לא יפיח,
—
?
ובלבישת
בים
י־*T
‘.
לא לתן כעפר פיהו
המבלי אין די קברים?
מה ץ־גז פן חלוף עד בא חליפתו? במישור עמו מוכיח,
ובן אשפה ,הה׳ מה ;.ריק פני אישפתיו? דובר אמת לנשא על ? פלס,
גאוה
והיתר! הארץ אז למעון שמלם.
T vvr
ידרוך ברגל »
I
vזה •*
גם אנכי העני
עלי במתי התבל׳
ורחפולתאוה תאור׳
את אחי אשתעשע,
לא אדרה חדל אני
לאסור מלכים ? כבלי
אוהב אח להתרועע;
זח על עם ? קי ׳,עיר כל חמתו,
לא לזרוטו נטלם דברי שאגתי,
לען אכלתהו איש קנאת דתו.
יקען־ה ? אש שלהבת אהבתי •
ד! פכ?ם< ך,ז1בחי ^ דם׳

בישועת אל אנילח,
אסיר שכמי מ© כל ;
אעירה

הכנ 1ר

והנבל

ברבת

שירתי

וברית מלח

ככתחלה'

לראש אחי
עולם

תבאתה

אתם אבד 1תה !

שארית אבני זכרון
משדה

התמותה

בוויענער־ניישטאדט ) * .

von Herrmann Friedenthal.

Mitgetheilt

ותרגז בטני ורוחי הציקה כיי על כעל  :עורי  ,תסמר
 1 .רתת אחזתני׳
פתאום מאוהלי ,ערבה שמחת גילי ,במות בעלי
מפחד בשרי ,אשר גוע
בן הי יהונתן ביום א י״ח אלול כט״מ״ן תנצב״ה.
ר' ישראל
 ,רעיוני רותחת  ,לבי ישים במרקחק ,יומם אקרא
 2 .אש יגוני קדחה  ,׳אזכרה ואהמיה  ,אהה אויה ,ונהי נהיה  ,על מות
לככיה ,ולילה לא דומיה
בני יקיר לי שמחת גילי ,אשר לוקח מאתי בשבת
לבן חמודות ר׳ שטרי׳
ה׳ לתמוז ונקבר ביום א׳ לאלף השישי תנצכ״ה.
מ׳ גומה אימת ה׳ שלום שהלכה לעולמה כ״ה
 3 .זאת מצבת קכר
ט״ה לסרט לאלף השיש* לב״ע תנצב״ה א״ס.
לאב שנת
 ,אקונן בחדרים  ,והספד אעירה  ,וקינים אגבירה
 4 .אבכה במסתרים
מני נאבדה זוגתי ט׳ חנה בת ה׳ יעקב שהלכה לעולמה
כלי המרד ,אשר
ביום ג׳ שנת מ״ו לאלף השישי תנצב״ה אמן סלה.
בכ״ה לסיון
שנפלה עטרת ראשי,
 5 .אזעק מרה ,מרוב צרה ביום צוקה וצרה ,
מוצב לאות לציון הוצב  ,ובטני כמי מרים תצב,
כסטירת אבי אבי ,אבן
אב  ,ולכן נפשי תדאב  ,כי בארץ בא נאמן בית,
ויתומים היינו ואין
כמה״ר חב״י שנפטר נשכת רב כבד ויהי למ״ס
יחזקאל
וחודו כזית  ,ר
השישי  .תנצב״ה עם שאר צדיקי בג* ע א״ם -
עובד ק״ל לפי לאלף
נעדר ,בנות התן תילילנה ,ועל שלוי אשר נאסף
אלי עזר׳ אשר
תלמד קינה ,לדור דודם ותבכינה ,מקורי עין
והוזנה הה תמללנה ,לשונם
ותדמענה ,מ' טירוקא בת ר יצחק אימת ר‘ יונה שהלכה
יפות עין לחברתי
ימים לירח מרחשון ׳מנת קי״א לאלף השישי
לעולמה ביום הי בכ״ד
_
_
תנצכ״ה עשצב״ע אמן .
*( Herr Szäntü,
 Neuzeit", gibt, indem״der geistreiche Redacteur der
er eine möglichst getreue Uebersetzung dieser
Epitaphe
in Nr. 21 seines allgemein geschätzten Blattes , die liefert, folgende Notiz
tung der Originale wiederzugebcnuns erlauben : wir hier zur Einbeglei Herr L a m e si >1a,״
 Niederösterreich׳k. k. Rath und Conservator für
in dem Berein für Alterthumskunde, theilte jüngst mit, daß in Wiener-Neustadt
 abermals jüdischeGrabsteine gesunden wurden. Wie vor mehreren Jahren
aus eine ähnliche
Kunde, wendete sich auch diesmal der Wiener
israelitische Borstand an den
Bürgermeister von Wiener- Neustadt mit der Bitte, die
Steine nach Wien
transportiren lassen zu dürfen. In sehr höflicher
der Herr Bürgermeister von Wiener-Neustadt zu Erwiderung gab jedoch
erkennen, daß der dortige Gcmeinderath den Werth dieser Denkmäler
nun
wisse und auch selber für die gute Erhaltung dieser selber zu würdigen
der Stadt zur Zierde

Grabsteine werden nun
gereichenden Antiquitäten Sorge tragen wolle . Die
aufbeund Sorgfalt
Achtung
aller
mit
wirklich
in Wiener -Neustadt auch
Bildung der dortigen
wahrt und geben Zeugniß von der fortgeschrittenen
weit entfrüherer Jahrhunderte
Bürgerschaft , die von dem Vandalismus
so schone , sie ehrende
fernt , ihren Sinn für Denkmäler der Vorzeit aus
die Grabsteine in zwei
Weise bekundet . Herr Herrmann Friedenthal copirte
- Neustädter Magistrate »,
Exemplaren , wovon eins im Archive des Wicner
niederLultusgemeinde
das andere im Archive der Wiener israelitischen Epitaphien vor . woraus
gelegt wurde . Uns liegt eine Abschrift der sechs
1285 , der jüngste von
wir entnehmen , daß der älteste Stein vom Jahre
merklich von
1370 herrühre . Der Styl ist in den beiden Jahrhunderten
einander abweichend ." —
alternden und in
Bereits vor achtzehn Jahren , als die immer mehr
befindlichen früheren
Spitale
dem
neben
des
Grabsteine
gerathenen
Verfall
des gefeierten Predigers
zu Wien auf Anregung
jüdischen Gottesackers
Untergange und
gänzlichem
vor
sie
um
,
wurden
abgeschrieben
Mannheimer
indem wir in
,
wir
forderten
,
wahren
zu
totaler ewiger Vergessenheit
abdrucken ließen,
unserm Bikure Haitim -Heste die vorzüglichsten derselben
auf,die
Nachahmung"
״zur
unter andrem mit folgenden Worten
können : ״Mögen
wir hier bei Gelegenheit zu wiederholen nicht unterlassen
beherzige » ,
in Israel
Gemeinden
auch sämnitliche
Die« übrigens
mit so unbedeutenden
Commune
eine
für
und
verdienstliche
so
dieses
nachzuahmeu!
baldmöglicht
dankbare Unternehmen
kosten verbundene
den Hingeschiedenen
Denn ohne zu bemerken , daß ״dies eine wahrhafte
dem traurigen , wehmüerwiesene Treue " sei, ohne zu bemerken , daß nebst
schon an und für sich
thigen Gefühle , das der Anblick eines Gottesackers
zerfallener und gebro«
Anblick
der
noch
mehr
weit
uns
,
erweckt
uns
in
uns
Verwesung
chener Grabsteine , die das Bild unserer gänzlichen,
, ist nebst
ergreift
uns
herzzerreißend
und
demüthigend
,
vor 's Auge führen
für die Geschichte haben;
dem die Wichtigkeit zu berücksichtigen , die diese
hiedurch
indem das Alter einer jeden ' Gemeinde auf 's Unwiederleglichste
zum
leicht Grundsteine
garantirt wird , und diese Steine ~iec Gräber
werden können . Es ward und
Baue einer spätern Geschichte der Juden
daß wir keine Geschichte,
wird uns in neuerer Zeit der Vorworf gemacht ,
denn das Versäumte
uns
laßt
,
nun
;
haben
Geschichtssinn
ja , keinen
Dahingeschiedenen
der
möglichst nachholen I Laßt uns mit den Denkmälern
unserer Friedhöfe
begnlncn ! Laßt uns die zermorschten Hieroglypheit
historischer Urkunden
dechiffriren I Laßt uns aus den Gottesäckern Saaten
der Geschichte herhervorholen , und au « den Gräbern die Auferstehung
zu betrachte » . Wir
beisühreu ! Ein jeder Tag ist hiebei als verloren
» , aus , in ihren
fordern hiemit sämmtliche Rabbinen , als Seelenhirte
und es baldmöglichst zu
anzuregen
Unternehmen
diesem
zu
Gemeinden
bewerkstelligen ! Gerne u . s. w ."
vaterländische
Unser hochverehrter Freund , der rühmlichsl bekannte
bereit » längst die ״I n s ch r i s t e u
hat
Dichter Ludw . Aug . Frankl,
zur Alterthumskunde
des allen jüdischen Friedhofes in Wien " , als Beitrag
um Bereicherung
Oesterreichs , herausgegtben , und sich ein hohe « Verdienst
begründet.
und
erworben
Gebietes
diese«
dem
unter
Lieben
mann
Im Jahre 1856 gab Herr Koppel
alte » israelitischen
de« Prager
Titel : ״Gal -Ed " Grabsteine - Jnschristen
Notizen heraus,
Friedhose « mit deutscher Uebersetzung und biographischen
berühmte
zu welchen unser hochgefcierter Freuud , der als Alterthumrsorscher
eine scharfsinnige
zu Prag , Herr S . L. Rappoport,
Oberrabbiner
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Einleitung״ historisch bedeutende
" schrieb
. Wer da den Reichthum der
Geschichte Prags an geschichtlichen Daten
, Episoden und Legenden sür'S
Judenthum kennt
, wird es dem Herrn Kop. Lieben sitr diese vorläufige
Spende Dank wissen
, so wie wir ihm heule für die freundliche Zusendung
de» Heftes danken
, indem wir ihn zur unermiidlichen Fortwirkung aus-

Stern.

erlauben
.

zumuntcrn uns

מכתב פתוחה
להצדוקים  ,השמנים  ,צבועים ורשעים ערומים.
Bon Salomon Frankel.
לכנוד ידידי אח• היקר והנכבד נ" ׳ ! שאלתן שאלת תכס נרוצ ,מפונה ,וז״ל " הודיעני
נא קיבה המניע לדן הקוחל יצחק׳ ,ופיצה סמנשר יופי ,למלאוח פחוק פיהם נדיצה ופילה,
מיטתץ
ונחירון וג׳דון> נגדן  ,והנה מפי הפמועה שמעתי  ,כ׳ למן נראפך  ,נקפורן אסל
/
כה! צדק ( נקנוצה חכמים והמגיד סנה חמיפיח ’ זייעע  )— 278ודמיה אוהו לחמול« ,ל
לא עמדו נדנולו וסנועמו ״נסי האמת ומי נספו׳* ( — במכמניו אלין מסנה תרי״ח
— )  ,ונם לא נמי שפרע ,נחמסו גס אוחי והחברים ,ואם אמה הדבל ב׳ זאת הוא הסינה.
כיא׳ אחה לחוב בנפשן ,פענלת על דברי עצמן ואזהלתן אומנו פעם אסל פעם
לגלות קלוני וחמקו ברבים  ,מהדברים סנינינו לנינו  ,כי פן נהיה גס אנסנו לנוז
סהסלפנו מכהנים עמו .ונכסלנו נאנסים סאינם מהוגנים ,וגם מהטעם נסיות עוג אל
כ• הוא ממ״ב את
תקל׳ רע  .וצדקה תהיה לנו ,וסכל לב נטול נפרוט• דרב יוקן>
העניים ,וסימל אותנו נדן מהצדקה מפני הרמאים —  .ועתה מה זה היו לן •ש תסס צדקה
הנאת עלינו צעקה ? — ותכלית מכתבי זח ,נא להעתיק,למעני את מכתבן ליב״א על
פאלתו נדנל מאמרם "בן איס ס׳ ,וחני תר• מסיד׳ ,וצולנא מרננן יקני שמעניו " ,והסיום
למאמלן  ,קני דני אמונה " שנאי הראשי דגלים כריס קטיעה ,נסקל • ויחל וטעות׳ המגיה
והדפיס נמ" ׳ ח״נ וס״ד —  .ועוד זאת הנני לדרוס ממן  ,אחלי אסר הסלוח לנאר לנו
(נתכוכני יצחק הטפט  23ונהמגיד שם) אס הקפיטעל ׳" נ נמהלים על זמן הצדוקים מניח
חשמונאי ,אולי יעלה נידן לנאר גם הפקוק האחרון סמה עד״ז ,כ• כל ניאול• המנארים נמלח
נלס לא יפלו בעיני" עד כאן לשונן —  ,ונשול׳ מכתנן עוררת אותי לאמל , ,וגס דע
מס שתשיב להאדמוג׳ ,והוא המלין הלן נן עירן יערן ,אשל תפליא לעסות נחסם  ,פלאי"
נמ״ע ,הציל" נימער  . — 22וגם בעיני ׳פלא על ניאחו שלא כדרכו ודרכה — דלן
.גבל במליצה שוכנת חיקו ( — ע״ן במכתבו כ״י ה '  20ז״עע ) — 51הנקראת בלשון
ונשמשה עמה נחגא
המליצים נשם  ,בזני ( — כ׳ מיטב הסיר בזנו —) נח ציר "
סלן ,חלפה והלכה לה ,וגס הוא נחמלן> לנן נקל לנקר "בצואה רותחת ולביצת בלב
ינספולי אשה עם נטלה נמשמורה השלישית " — .
והנני להשיב לן על ראשון ראשון ,לא ג׳ האשם ,מעולם לא מלת על דעתי ,לדמות
חמור לינא ,חמור שעסקיו רעים  ,לסמור קבל או לסמור נושא ספלים ונפלט לחמור
של יוחנן כ״ג  ,וכי מפני בנייח השוטה ושחן הזה ,היה לי לאגד בל הדברים ,האמורים
והמאירים נאור ציון לחוליות ומיתת (סימן אי ) הרשים הצדוקים והנימוסים נימי בית
שני ,ולדבר• רינ״ז בתשובתו לחצדוקים ( ידם פ״י מ״ו ׳עו״ש —) ? —  .ומה אעשה
סימן א׳  .ולמען להיות כמסייע ,לחברת מקין נרדמים ,הנני להעתיק לן פה ,מת שמצאתי
באמתחתי נש" ׳ • שן נישן • » ' יסן ממלא (  -ועל הנליין היה כתוב "' ונ״ל
"ממלא" היא ע״ש מ״ד מי מלא ימצו לווו" והנא אל מקומם חייב לברן
,ברון זוכר הצדיקים" ) ( עיין ברכות ס״ו נ׳  ,) -שכיב דמן ,סליק בן זכאי
ומנחם מגודל ל ' חסי  ,קם מי קנא ושמלה שמיי ובעי למקפיד עליית  .קם
יצחק מן־כוק ושתקי' א״ל נן זכאי שנקי' דהוא גני סב והוא בעא מחייקרא
נאיוי׳' עאל ואפטור עליית קשה היא סלוקן של צדיקים ממאה תוכחות מסי
שחים שבמשנה חורה ומחורבן בית המקדש  ,דאילו בתוכחת כתיב והפלא די
אה מכוהן ,וכתיב ושן נהמות אשלח נם ,יאקמוה חבר" א בשור וחמור שנשכו
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להגושאים לסוא נפשם ונשבעים למרמס  .בדרשם דמים ! שהצי׳ן ונפגע  ,למלוא גזה אס
דמיונם ? הלוא רק בשביל מניעה אור ציון מרפים הללו —  « ,־נו הגבוהה יהסלויה
(עיין סנהדרין ג' נ' יעו״ש) העעהו לס־וה נדון נו — ,וללאה בחוטם זקופה ,נסזכריס
היולאין לנונין —י ונלנפו עור לנוב ( — טיין שנח נ״ב ו ע"ז ל" נ —) ,נא כמבשר
לגולי־ציון — החח איר ציון עור לנוב — ונהחנלוח לבנו ,נחן עלי בקולו קול חמור
לוב ,הרוכב על עני נדעה ודל גאה —  .וני צאו נגד פניו המשחנוח ככרום ,יצא "ממידה
למידה " לשלם אה הודחו וחונה ו נגדי ,נמנונע כחנית לחלוח ני בוק׳ שרוקי ,אשר לא
«לחה על לבני — .
והנה אחרי אשר רחצה׳ ננקיון נפשי ,והראה• לן ,שלא טל הלנונין ישונו דברי כי
כבודם,במקומם ,טיר וטור לבוני ,מונח — —  .הנני לנאר לן■ גם הפשוק האחרון
מהקפיטטל ׳" נ נתהלים  ,ולפי דרכנו נאמר בביאור מלח ״כרם"  ,ט״ד ביאור חז״ל טל
הפשוק "בכרמי טין גדי ,כרמי לישנא דמכנישהא" ( שנת פ״ח ב )  ,והוא כמו כרס ביבנה,
שאמרו בירושלמי " וכי כרס היה שם אלא אילו חלמידי חכמים שחיו עשו״ן שורוח שורוח
ככרם" ,והנה אן> כ׳ "משמח ׳ושי נן ייעזר וייש• בן יוחנן נטלו האשכלות" ( שוטה מ״ז)
שנתבשלו וננכרי נקרן אורה ״אור ציון שממנו מוכלל יפיו של טולס" — ,ויינם היה
״ן המסומר בענביו שנתבשלו לאור מששת ימי בראשית — ,כי " מציון מכלל יופי אלהים
הופיע" נאמרו ״יהי אור " — ,ושמה ישנו הכשאוח למשפט כשאוח לבית דוד " ,איש יהודה
נטע שעשועיו" ( ישעיה ת׳ פשוק ד יעו״ש —) ,ורוח ד׳ — במעשה בראשית — דינר נס,
ואלה יש נצב נעדתם  ,ומלחו ‘ על לשונם  .ובלקחס ממנו הדברים לקחתם נקראת " לקח
טוב" — טוב וישר בעיני אדם ושמים —  .אבל אהה ! האשכלוח והנטע שעשועים
(שימן ב ) ,הללו  ,נתבטלו ונעקרו ממקומם ,עוד מיום נשיאות שמעון בן מתתיהו לשיא
את נפשו ,להיות נשיא מלן וכ״ג  ,למשול בממשלה בלתי מגבלה ,נמדינית וחדתית,״ נכ״ז,
אןז כי נעלו לתאשכלוה ,נשאר עוד השם ״כרם ד׳ צבאות" גס להנ״ד של נ״ח — והיא
והמיתו נא" ׳ ,ובחורבן בית המקדם כתיב ותרד פלאים ,ותנינן שהיו אומרים
שמצאו שם דמות סמור  ,ואילו נסלוקן של צדיקים כתיב ה « ' יושן! להפליא
העם הזה הפלא ופלא ,וכל כך למה ואבדה חכמת חכמיו ובינת ננוניו תשתתר
וסנינן משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם אלא אחד הה ,יכו ( — נעלי
החקוניס —) שיהיו אומרים עליהם ,חמו״ר דמתניתא סכם חופלא ריב ןננן
נגדם  ,אמר יצחק מן־כוש משום דאנן ממולאי אמריה מיל• ממול״תא ,אמר
בן זכאי אלו שתקתי ' מן הן הווינן ידעין הדא מרגניהא להשיב לתלדיקים
תשונה נצחה על תשונה! מאהבה לפי חיבתן הוא טומאתן והקונליס עלינו נעלי
הקבלה שגרענו אותם מן חמור ( ידים פ״ד מ״ו) היודע לאניס נעליו ,ביוון
ששמע יצחק מן כוש להדא מילתא נחת מן ׳חמורו וישב על אבן שהיה לקבל
כוש תנחומי! עליו ' .
שימן בי .במאמרי " ביה חשמונאי" פ״י הארכתי והוכחתי שנית מכני לחוד ,וביה חשמונאי
לחוד ,ב השם בית מכנ״י נקראו מתתיהו ובניו הארבעה — מלבד שמעון זה — .
ונהשס בית חשמן — או חשמונאי — נתכנו תולדות שמעון בן מתחיה ,שנקראו
על שמו ״השמן" או תשמעוני ( — והי וחי ממולא אחד נוחין להתחלף —),
וחז״ל ,רק עליו יעל ביתו דרשו לגנאי ,אבל לא חלילה על בית מכב" ׳
 ,ושמואל האומר
מאקאנעער החסידים והקדושים יעו״ש שהארכתי נזה
(בשם ספר היוחסין שנגנז ונשרף נימי הורדיס —) " כל דאמר מניח חשמונאי
מלכא קאחינא ענדא הוא" ,פרע בכיוון השם " מלכא" אצל " חשמונאי" לאמור
שרק חולדות האיש שהרים העטרה מראם "איש • הודה נטע שעשועיו" והוא
צמח דוד ,נלקחו לעצמו הכתר והשם ״ «לבא"  ,תולדות איש הזה התערבו
אח״כ נעבד׳ אדום —  .ונפרק  .ה׳ (שם) הוכחתי מראייתם נהמשנח סוטה
(מ״ז ) על נעילת האשכלות  - ( ,שיורי אנשי  « ,שת הגדולה שנקראו נשם
"איש־כלח" או איש־כול  ,ב׳ הבול  ,כל בית ישראל שנקראו ׳ נשם " כרם ד'
צבאות" ,היו בהם ,כאמרס "ראם הדור בל הדור משה הוא ' ישראל וישראל
הוא משה")  ,בזמן נ״ח ,מהפסוק (מיכה ז ) " אין אשכול לאכול בכורה איומה
יפשי " ,שמזה נראה שהיה קבלה לחז״ל שנניאת מיכה בקפיטעל ז׳ הוא על זמן
בית חשמונאי ,והארכתי שמה בביאור בל הקפיטעל על זמן ההוא ,ובעת
כתבי למכתב הזה תכריחני הענין לשום עיני לחקפיעעל ישעיה ח ' ומצאתי

55
ה¬
מסכמי • שלאל • ועציו ושומעיו נימיו וסחילס •ימ • ורוכן גנו
והמישסא
הכנסה
הלנה מאלה אשר נהנו ידם לדי .והיה עוד הקוה מהם לעשוה עננים,
עוד נמצאו נחוכס
( — הננניח משדידח נה ציון ננחצו לעיר דוד  ,ומאבניה ועשלה
גס בקלן נ׳ח שמען
אח ניחו ושלטונו נלמים  ,בקלן משיכה מצד הר הניח — ) שעעו
חלים לקרנו ,וננה
אחלי שתעה •ורונן ינאי ננו את אזנו לעצה הצדוקי אלעזר נן
וחתמו עליו — ,אנל
וערף לחכמי ישראל ,והחולה היתה כרוכה ומונחה נקר; וויה בישו
שחולה  ,ורמס והרג
נשארו נכלמו  ,רק הצדיקים נני שחורה  ,וסייעתם הדייני גזירות
(קדושין ס״ו ) ,ולא
קלן נן שמן ,שאין להם חלק ניוח אלוקי ישראל השוכן נתון נני
והגדלות ,שכתנו על
דגזלתא ,ומהדברים ככתנן מחכרוכה ומורחת נקרן משיכה  ,קרן
ישראל ,רק דנו מהספרי
ונתכנו משליטי חכמי אמה נחשס
זויח ניתו ושלטונו  ,זא נשקע מתם השם ד׳
וגם האוח עין שקשו וגרעו נהשס " שמן* ,על נגעו גננת
״כלם זלוה לבני אדם “
ונזה סימא לעינו ולא ידע כ• מסל יבואנו
טין — אור ציון ועין העולם
להיות תלויה על הרשים והרשות  ,לקיים נמו " ייפח אדם ויששל
הוסיפו לעין הזאת
תשפלנה* — ,ומעתה לא נשתבש נאמרינו  ,כי נגד לשים הללו בלשון
איש ,ועיני גבוהים
דור אביו יקלל ואת אמו לא • נלך ובו “  ,ולכרמם שנתכנו ( במשלי
מדברת גדולות" ,
בנות העלוקה* ( ועיין ע״ז י*ז — ) ,ואשר כנו לאורו של עולם —
שם —) נהשם ״שתי
 .נגדם .ונגד ראש ואני המשפחה הזאת — ,קרא בן דוד ( שם פסוק
והיא אור ציון —
ותבוז ליקהח אס יקרוה עורבי נחל ( — היייוס האדומי ובניו,
׳״ז ) ״עין תלעג לאב
בני נשר* < והם הרומים שדגלם היה נשל — ) —  .וגס הנעים
בני אדום — ) ויאכלוה
נגדם  ,״אחה ד' תשמרם חצרנו מן הדור — זו לעולם ,סביב רשעים
זמירות קרא ( פה )
לבני אדם* —  .ובאמת היה סוף בית חשמונאי וכרמם ,כדברי הנביא,
יתהלנון כלם זלות
 ,נאמרו ( ישעיה ה׳ פסוק י״ז ) " וחרבות מחים גלים יאכלו ",
שפר " שירת דוד* עליתם
שנמחקו שמם מהאדלכחא ( עיין ר״ה ׳ “ מ וביאורי לזה נכי•1
רצונו והחרבות מאלו
גלי האדומים והוא אנעיפאטעל ובניו והקרן בן שמן .נתהפך ונשתנה
הי  ,) — 22אכלו
— ) ולקרן שור ( והוא היייוס —)  ,ולתהלוכוח מכרם זלות לבני אדום,
לקרן צור ( והוא לום
ל והמקדש ,בנו את שלטונם ושלעוני הלומים —  ,ועליתם קרא
אשי סביב סביב לבית
.פקוק ח׳ ) ,״הוי מגיע בית בבית שדה בשדה • קרנו דע אפס מקום ובו׳
הנביא (שם
ונראה מה שאמרו ח! * ל נזה ( ,ברבות ו ' נ ) ,מאי כרום זלות לבני
ומעתה נשן נא
דאמרי תלווייתו כיון שנצטרך אים לבריות פניו משתנות ככרום וכו׳
אדם ונו׳ ל״י וד״א
דמסתשינא  ,מהעוף שנכרכי הים ,וים לי לסמוך על דברי רב דימי
יעו״ש ,והנה לולי
נהפסוק כאילו נכתב " כנים זלות " ,וביאורם
(יעו״ש) ,הייתי אומר ,כי ל״י ול״א קראו
הרשעים • חהלכון זלות לבני אדם ,אשל גם חרטומי מצרים לא יכלו
נהפסוק ,לאמור ,סביב
—  ,ודרשו המה להמקרא הזה ,על אלת המסננים ימהדולי אפיתחא,
להוציא בלטיהם
 ,ונמנע מתם אור פניהם  " ,וכיוון שנעשה רם מלמטה נעשה רשע
המתוודעים עצמם לרשות
ק״ג ) וסביב יתהלכו הרשעים האלה בעין תלויה  ,ובהשתנות פניהם
מלמעלה* ( סנתדק
—  .ומסומקא לשחרות עד שנשחרו פניהם כשולי קדירה —  .וביציאת
מחייירא לסומקא
נ״ח,
שמה לשמים רבים  ,אשל מהם נראה  ,שגם הוא התנבא על זמן
גס
ושירתו שירת דודים  ,על הכלם בקרן בן ( — או ״בית*  ) -שמן
וננניאחו
שננה בתוכו ,התכוון להכנסת ותננישחא מהנ״ד של נ״ח ,בהקרן שבצד
והמגדל
הנקראת על שמו בהבלטת העין — בשם  ,קרן בית שמן״ — ,
הל הבית ,
שבתוכו נקרא בלשון חכמים ( מגילה וי ) נשם " מגדל שד " ,כי כל
וגס המגדל
 ,ציתו ומגדלו ,נבנית משדידח בת ליון —  .ונאמרו ויקו לעשות עננים
הקרן הזה
(שם פסוק נ ) ,הוא כדברי מיכה " אין אשכול לאכול בכורה איותה
ייעם נאושיש
 ,וים להאריך ולהמליך אח בל הקפיטעל על זמן ההוא ,אך גם
נפשי״ —
נתבשלו עוד הדברים הללו כל צרכן  ,ע״ב אל אבוא מתת רק
אללי לא
את סוף הפסיק ( שם ס' זי ) " ויקו למשפט והנה משפח " והוא
להעיר ולהמליך
הכסאוח למשפט כסאות לבית דוד  ,שלא היו מקבלים גרים בימיהם
תחת
ברצונם  ,ביראתם מכלאי הכרס  ,ולא לצו לערב ולחלל הכרם בית
אף שנאו
 ,נזרע הנא ממקום אמר ,ונזמורוח זר ,״וקשה גרים לישראל כספחת*
ישראל
• נאי בן שמן ,ובית דינו הצדוקים ספחו וגיירו להעמיס שכבשו בע״כ,
ויוחנן
אח״כ לשיפטיהם —  " .לצדקה והנה לעקה* תחת השם לדק
והמה שפטו
שכינו לעצמם ,נאה צעקת ,צעקת הסגרים והפרושים — .

מנחס
והשמונים זוגית פל ת״ח ( סימן ג') לעבודת חורדיס האדומי  ,הדויש דמים  ,אמיי
(בירושלמי סם) " שיצא כנגד שניו"  ,כ׳ מננהה «! הנה שניו ובאמור
" וי״א ממידה
למידה •
צא" ,כ׳ בהמידה מידה הדי! שמדד הורדים למרווה׳ והחנמים ( ב״ב גי) ,במידה
דינו דנו
ומדדו גם המה בענודחו ,עד שאכלו ובלו אח בפרו ורומו —  .נ• מש" ׳ שםק
דייני «
ירוה
הללו
,
סרג
לאהובהו
אשמו
מרים
,
ובניו
הסגירם
והבוערים
,
עד
שנבשל
ינפחגע
ברגלי.
המיסה
,
בעשאו
״מעשה
הורדים
"
—
ונחלה
נמול׳
מאישה ונהק״ם גו נביאה
יחזקאל
על אדום ושעיר (קשיטעל ל״ה ) " לב! ס׳ אני נאום ד' ב׳ לדם אעשן ודם < רדסן
ובו",
ולפי דברי העושר׳ ם מליו ומיחחו באה מהשמחה דמו לתולעים ובנים  ,ומת מיסה
״סילא
הרומי" —  .וזיהו ״בפועל בפיו נוקש רשע הגיון סלה" —  ,ובמה יהי ההגיון?
שסביב
שנראו רשעים בסילא והירדים יתהלכו בנים זלוה לבני אדם — ץ וישיבו רשעים לשאולה
לעצמם
,
ממכה
הפרעושים
,
—
מסיד
שוטה
ורשע
ערום
—
,
והיה
מבסיהס
רימה
ומצעם חולעה — .
ונעה עסקי
במכתב
תשובתי
!
אה
אלין
,
העלו רעיונו נקרב׳ ,השערות ורעיונים
מדפים
בחולדות ימים ההם  — ( ,ימי ב״ח ומוני המעגל " דאחא לי ' שינתא נוים שבעין
שנין"
—  ),שנטלו גם להמעוררין אח הישנים —  ,ורעיוני הללו לא ימנו למיני שינה,
בנקפם
ואמ! ם בעקב אחיהם ,האשבלות והגרם ,המבנים לששה׳ ישנים —  ,לאמור כ׳
המה
אמריהם ,ואם אעשה פרישה בינותם ,אהי׳ בפורש אותם מן החיים ,ט״ב הקלח לי
יקירי,
אם אממ״ן לתשובת• על יתר מנרי מכתבן ,ואם ההברה יאלצני להציג לשנין
את ילדי
רעיוני החדשים בשי סדר תולדוחם ,ולתת למו חיים ,לשני הנן איש ס׳ ובו ' —,
ואולי
אמרי כ• תשים עינן עליהם יקיצו גה איתן משינתן  ,ולא סקרן נס  ,וימצאו חן
בעיניו
יותר מן הדברים העתיקים והנרדמים ,אשר נבעשת לראותם ,והנני נזה להעתיר.
מדמיוני
אל הכתב ,ולן המשפט לקרב או לרתק ,ויהא רעווא דאימא מילחא דסחקנל
וזה תחל• .
(משנה תענית י״ט וגמרא שם ב״ג) " מעשה שאמרו לו למוני המעגל התפלל שירדו
סימן גי
 .נייישלמ׳ נדרים שרק חמישי הלכה ו ' איחא "שמונים זיג של תלמידים היו לו
להילל
תזקן
גדול
שנהן
יונתן
בן
עזיאל
והקטן
שנהן
רנן
יוחנן
בן
זכאי ובו׳
אמר להן היכן הוא הקטן שנבם שהוא אב לסכמה ואב לדורות אצ״ל הגדול
שבכם ובו' אמר להן • כנס ביון שנכנס אמר להן להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם
אמלא" ,והנה נגד תמנין מתשמוניס זוגות ת״ח שיצאו עם מנחם ,אחזו חז״ל
למנין התלמידים שנשארו עם הילל  ,אחר שיצאו מנחם  ,נ״כ נמנין שמינים
זוגות ,ומזה נראה בי גס נמסלקותם חלקו עצמם שוה נשוה נתמנין ,אבל לא
נהשכר (— והוא אוצרותיהם ונחלתם  , ) -ונדבר• אדר״ג סרק י״ב  .בשם
שאין אדם סולק שכד לחנירו נעו״תז בן אין חולק שכר לחנירו לעולם הנא
שנאמר ותנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומיד עישקיהם בח ואין להם
מנחם למה נאמר אין להם מנחם שני שעמים וני' ונעו״הב אין להם בלום
וכי' יעו"ש ( — ובמאמר• " מנחם והייייס ' ,נארח• לכל דבריהם שמה מל
דברי הילל ,על תולדות ימיהם —) ב׳ הניח •צאת ,במלבוש• כבוד — מלונשין
נחירק׳ של זהב — ,ולזבח משפחה — לזנוח על המזבח ,לב הוידיס האבזר,
למשפחת בני התערובת מהאדומים וחשמנים —  .מנית יצאה הזאת ,נתחוודעם
עצמם לרשות ,ונהחמנוחם לווייני גזירות והנזילות ,לא ד׳ שלא סלקו עצמם
בהשבר ,עם חבריהם ,בית הילל  ,שישנו על כל• אומנותם במלאכתם בהתירה
וחכמה ,אלא שעשקו גם לחבריהם האלה  — ,ונגדם אמר הילל לתלמידיו
"להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא"  ,ולשים צערא בעו״הז  ,אגרא לע״תב,
ואתם תירשו נט״תב גם לתמלק חבריכם המצערים אתכם בע״הז — . .
ועוד זאת למדתי העדות הילל בחליי על רינ״ז הקטן מתלמידיו שהוא  ,אב
לחכמת ואב לדורות " —  ,שסמן נזה אח ידיו עליו לאמור אן> שהוא הצעיר
לימים הוא האב והגדול להחכמה ולהדורות —  .ואם ב׳ סיימו שמה " ואצ״ל
הגדיל שבכם"  ,כל מי שיש לו עינים ליאות יראה ב• אין זאת מדברי הילל,
,
רק מדברי המסדר להחלמוד ירושלמי —  ,והוא במין שאלחם בנבלי ( סובה
ב״ח ונ״ב
— ,קל״ד ) " וכי מאחר שקטן שבכולן כן גדול שבכולן על אחת במה
וכמה"
אבל כנר החרו לנו גדולי המחברים לבאי דני׳ הראשונים שלא
בדברי האמוראים — .
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גשמים ופו׳ שלח לו מנ״ש אלמלי שוני אתה גוזרני עליך נידוי ונו ' ( טי־ן ברכות ׳" ט)
מה שלחו בני לשכת הגזית לחוגי המעגל וחגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
ונו' איכס׳ מעיני ונים שבעין שנין וכוי " עד " נע׳ רחמי ומיס" •עו״ש ,ובירושלמי פ״ג הלנה
והנה רבו הפליאות והקושיות בשני מעשיות הללו ,וביותר בהמעשה ראשונה,
ט ' יעו״ש
ולא יק גלגולה אחת צף על פנו מיס רעים הללו למצוא אח רוחם המרחפת עליהם
אבל נענד׳ן נפחז ( שימן די) לא מצאו,ידיהםו רגליהם ,להמיס מפכים  —-מע״נ< הישועה
רק נגאונס לפני המקום ,כאנשי דיי המבול נגלגל׳
מעיין היוצאת מניח קדשי קדשים
נדן שדומים למיס ( .ע’*ן תוספתא שוטה פרק ג " ) — שקעו נחהומא חחאת —  .ובשערה
נפשם גרשו רפש וטיט ,ואבני משולמות (המשילים מוח ,ע״ן חגיגה ״ב!  . -ומחקו להכם
שכחנ דוד אמשפא ( שונה נ״ג קע״א ׳עו׳ש )  .ולא גלו והעלו רק חשפא וחיש שנור
 .והתלמידים השוחים.
שאץ נ 1לשאוג מים חיים  .רק חוצפה וגשות דעח כלפי מעלה
במשנתם מבארם וביאורם ,ומי מלא ימצו למו ככהן צדק ( — רצוני כצדוקי הלוקח כל
הדברים במלואם ״דברים ככתבן" — ) ,מאבני נהו — ע" ׳ צנור׳ משולמות י— • .חזגו
וינועו כשכור ,וימי שנותס • עלו בשינה עולם ,וימותו ,וש״ש מתחלל ע״׳ — ועליהם רמז
אנטליון ,נאמרו ״חכמים הזהרו בדבריכם ורו‘ ״ — .והילל שראה " גלגולה אחת שצפה
על פני המיס וכוי״ |  .ושמעון בן שטח«,בראותו לתמי שחו  ,נחל אשר לו יעבר ,היוצאת
מן מי גאים הללו ,שלח לו " ,אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי וכוי " —  .וגס בני לשכת
הגזית נאחז ם לסוף דבר הקפיעעל כ״נ מאיוב "והגזר אומר ויקס לך וכוי" ׳ קראו נזה
נם בראשית הקפיעעל הזה (  -נגד אלה הלובשים לבוש סוני —)  .ולתת דופי במעשיו,
(  -אלמלא היה סוני ״צדיק מופל יראת אלחיס״ נהשכל וידוע אוחו — ),אס שימש
נהמפחח של גשמים שביד הקנ״ת ( והפתוחה על אבן שתית — עיין במאמרי נ״ח ,נהצופה
סימן ל• ( ירושלמי סוכה פרק ה' הלנה די) " הלל הזקן כד הוה חמי לון ענדין בפסז
הוה אמר לון דאנן תכא מאן תנא ולקיליסן הוא צריך והכתיב אלף אלפין
׳שמושניה ונו׳ יטו״ש .ותתכוין נזה התהלה מגבורת המופתים חון לדרך הטבע
שעשת בנו ד'  ,אם כ• גם קול כזה ,הוא קול ד' אשר הרעים על מיס רבים,
ומההוא קלא נעשה הרוס סערה נאש מתלקחת ,העוש• דברו לעשות גבורות
ו
ונפלאות ,ונחלה כקמיע חמת זרועות עולם (  -עיין ירושלמי חגיגה פ״ב ה״א
ונסערה העלה את אליהו במרכבת אש להשמים ,
נדרשת בן פזו) — .
ונסערה השיב ד׳ לאיוב — אבל אחר כל זה שלימות מופת כזה מעיעו , -
וההוא קלא היא ככל הקולות הנבראים לשעתם ,והנחלה רק כקמיע תחת
זרועות עולם ,למען טהר אותיות המנחשים והקוסמים ,הפורחין באויר המעופשת,
ה ; אה ממחלת הדור הטורים והפיסחים ,בשנותם לימין עליון  ,ונמ״ר (שמוח
פ״ח) מדמה וקורא רוח קערה " סוסו של הקניה" ,ושקר הסיס לתשועת וכדברי
הנביא ( ישעיה לי) " כי אמר ד' קדוש ישראל בשונה ונחת חושעון נהשקע
ובבטחה תהי' גבורתכם ולא אביתם ותאמרו לא כ׳ על סיס נניס ע״ב תנוקין
וכוי —  .והלל העניו בענוות נוחו ,כלל גם לעצמו ,בתוכחתו להעוגדים נפמז
נאמרו לתם " דאנן הכא^ מאן חכא" לאמור הלא אלהיס בשמים ואנו על
תארך וע״כ יחיו דברינו מעטים " ,וכי לקלוסן היא צריך וכוי " הלא קילוס
נזה יש לו על אחת אלף אלפי! מהקרובים אליי יותר .ובכ״ז לאחר שאמרו
שירה המת נטרדין — ( —-עיין חגיגת י״ג < ״ד ובמדרש איכה ג ' ובחוקי ד״ה
מזיעתן של חיות וכוי •עו״ש ).
ונזה נתבונן גם בדבריו נגד תני " כד עניין בכושר" ,וחם אלה הרואין
וצופין נאיר ציון  .מחדרי לננס הנאחז ונדבק נצור ישראל מושל באדם את
גבורותיו ונפלאותיו בדכה ושפל רות — ובשפלות רוחם מסתפקים נמעט,
'ונתנין מזיו השכינה השוכן בתוכם  ,ומודים ואומרים הן הן גבורותיו הן סן
נפלאותיו — ,ותתלחם הוא בקול יממה דקה  ,ברוח ושם י׳ שנחר למשכנו
" חביב היא קילוסן של ישראל •ותר מכל מ״ע .ונעים
בתוך בני ישראל
זמירות ישראל רוח י' דיבר נו ומלחו על לשונו (שמואל נ״ג) יושב התלות
ישראל ( חתליס כ״נ) ,ועל שרוח ד' דינר נחס הוא הוא הטעם שסביב ונעים,
כי בשובם אל ד ' השוכן בתוכם לקחת עמהם דברים עונים ,מההיא רוחא
דאתענד קלא הוא הוא הלקח טוב והשכינה מדברת מתיך גרונו  ,ונתגלה
גדלותו בך  ,וגם ניכה ושפל רוח ,וטפי" הדברים האלה נכרת הברית חיים
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להמגיד סגה ה ) ,״טע  — 314׳עו״ש —< ) למען להתהלל בחכמתו ונבולפו  ,בגבולי!
הגשמים ,בלשון מלבלת גלולות
באמלס לו " המילאתן ׳גיחך ובו' הלא לעחן לבה
ואין קן לעונותיך ונו'“ .יב אתל׳ שתלאת׳ את גלולת ילך ופיך לפגות כח הטבע ,וגדלת
שמים ,ואנוש מאלוה יצלק ומעושיתו יטה ל גבל " ,כי נפה אל אל ילו ,־ואל שלי
יחגנל (איוב עו) " — .הלא מלנל חילול הפס הנצמת מזה ,אין תךלעונותיך .כי מעתה
ילאו העולים בך" כ׳ תחבול אחיך מנם ובגלי עלומים תפשיט ,לא מיס עין> תשקה
ווולעב תמנע לחם ובו ' " .כ׳ הלוא שיך יעיל בך ,כי אחה האיש  / :לוע ונושא הפנים ,
וגס בניבול והטבע נושאים פניך וילאים מזלועך הלמה ,ולמה לא חמלת  ,על עתה על
האלמנות והיתומים ,על הלטבים והצמאים ? ומה תעשה אם יקימו אותך במשפט .לאמיל
שאתה הגולם ע״ע מהמתים בלעג וצמא ־  .ע  ,ב לא לבל שלא חילס בנוי וחולה
עגול זה ,לק הבל • שנאוך בעונן מנחם ומכשף ,המבחישיס בפמליה של מעלה "—  " .על
בן סביבותיו פחים וינהלך פחל פתאום "  .ואס חושך ביקה להחקילים השוטיא אשל
שנינותיך ,ללל להשמכל אמליך במופלא ומבושה מהם ,וע״ב גס אתה " לא תלאה"
להפחים ,״או —י אין מולא נ״ו עליך ,בי  .שפעת מים תכסך" וגס מתננייך בלאותם
את ילך בגבולה הנשמים ,והשפעת המים שמכשך ,גס המה יהיו מהילאיס לנפשוחס ,פן
תבוא מנול על העולם וישיבו אליך לאחו! בכנף ,שמלתך ,לאמול״לני לאינוךולא נמות" .
א״ב תהא מולא שמים עליך ,״הלא אלוה גונה שמים ובו ,״ — ,וגם זאת לך ללעח ,בי
לא נבל יחחז ממך ,״• לאו צייקים וישמחו —  .ונקי ילעג למו" — .
ומעתה נבוא לחקול ,בשפל הוללות אלם י  -לול ליל ומבמיו ,לול ליל ולולשיו —
שהוא בלל גלול בהמולה וחבמה  ,ואן! ב׳ נאנלה מאתנו החמלה הגנוזה הזאת  ,ננ״ז
גבל מצאנו ממנו במה .לשמים וציונים ננ״ך ולבלי מו״ל .ואולי באשל נחפש צמו ,יתגלה
לנו במעט ,גס חוליות מוני הזה ,ומעשינו ובוונתו והנה נילושלמ׳ (שם) איתא  ! :״אל" ׳
ופלוס  .ואולי גם נמאמלו ששנו ושינו חבמי המשנה ( אנוח ש״א) " אם אין
אני ל׳ מ׳ לי ונשאני לעצמו מה אני ובו‘ התבוון ,אם לוח י ' בהנשמה חיים
אשל נפח נאפו ,לא לי הוא  ,להיות חלקי וצול לבבי  ,לשוב אליו  ,ולקחת
ממנו לגלים ,״מ׳ לי" בשמים לשבח אותו ,ובי לקלוש׳ הוא צריך " ,ובשאני
לעצמי" לבל ללנל בלל בשמו ,בי אני לעצמי לא חלק אלוקי ממעל " מה אני"
בין האל)) א לפין הננטלין ונטליין — " .ואם לא עבש יו אימתי" ,ני לעילם
ילאה אלם אס עצמו באילו הוא יום אסל לפני מיתתו ,ואס לא ישוב חיום
לאשל העמיקו שלה אימתי — .
ובאופן אחל פלשתי למאמל הילל " לאנן הבא מאן הבא" לאמיל הלא
עול לא לאינו בנחמת ליון ,ועול לא נתאספו העללים שה פזילה ׳שלאל,
למגלל עלל עופל בת ציון ,ששמה ישנו בסאות למשפט בסאות לבית לוי,
וחנו עיניבם בקלן בן שמן קלן האופל  " . -מאן הנא נהפלטין בני אלום
האומליס עלו עלו על חיסול בה — ,ותל חקויש נעשה משכן לנהמות בהלל׳
אלן> והיא הייייס האלומי השיל הבל —  .מהאלפים באלופי אלום מלבותא
בלא חגא  " . -ובי לקלוסן הוא צל׳ך והנתיב אלף אלפין ׳שמשוני ובו ,כי
גס שול ילע קוניהו  ,וגס המה בקולסן משתמשין נחגא אלף לקשול נחל
לקונם בהאלפים והעיילים  , • -ועל הייייס ובניו המליצו נעת ההוא "אלם
(או אלום)  .ניקל (  -אלוף ) ולא • נין ( גס לה אות אלף שהוא לא כאלוף
ניהולה — לק —) נמשל כבהמות נלמו " וקלן האופל הל שעיל ואלים ויושביה
המה הנחמות נהלל׳ אלף והאלוף עליהם הואימלכוחא בלא תגא ( ע״ן
קנהללין צ״ט נ . - ),ואולי גם הילל נהאלנעה ינלים שאמל נגל מנחם חנילו
(אבות פ״א — יעיין מה שבחנתי נב״< ה '  27ז״טע  ) —42התכוון נהיינול
״ויאשחמש נסגא חלף " לאמיל שהוא משמש נחגא של אלף מאלפי אלום —
וא ,וס ,ממוצא אחי נוחין להתחלף —  .ובבל היה שנים נא" ׳ שתשולים
מנית יצאה יצאו חלוצים נגל פניהם — לציני נגל אלה שהיו לפניהם — ונשנו
והמיתו (עיין ׳משלמי תענית שלק ג ,הלכה ו .),ועל נ׳ גנוה מעל גבוהים
האלה שומל ׳שלאל ( היושב נתהצת ׳שלאל נאמלס כי נשגב שם אל עליון
להיות גס אלוה• תאלן — .ומוחל האדם מן הנהמה אין וע״ב המליכו עליהם את
"מלך לשדה נעני" והוא השול המלך שבבהמות  ,וללשו עליו אח הפקוק ויתלו!
אלן בכל הוא מלן לשיה נטבל ( קהלה ק׳ ה ' פ ' ז' ס ,׳עו״ש —)
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סדין מוני המעגל ני נריה דמוני המעגל וכו׳ •עו״ש ,ומזה אנו מאין ששמו הוא כפס
אני אנ־ 1משוב ומצוין׳ נשם מוני — .ומעמה לא נשסנם נאמרינו ,כ׳ מוני הזה הוא
ני גלי ' דמוני הכ״ג האחרון נן שמעון הצדיק  ,ונם על •דו נעשו אומוח ומושמיס נגד
היליודויוק שנא ' לחמוק אוצל המקדש ,על פקודה מליקוק מלך יוון ,וננוא אל ההיכל
ליאוח אס האוצר ולקחחו וכו׳ וירא כנוד א ' נמחזה נוראה וכו ' כ׳ ראו קוק סנוש
וכו ' ויגפהו נשה -כפוח רגליו ונו׳ ( דנה״■ לנ״ח ק׳ ,)8וגס נעה ההוא ינחנו מתנגדי
מוני ,דופי ננק הזה ככחונ (שק ק'  ,)4שמעון אשר מעל מעל נאוצל ההיכל ובארך מלדתו
הוציא שם רע על חניל הכהן לאמזל על • דו נהייתה הרעה הזאה להיליודולוק וכי גם
נכקפה נפשו לממשלת הארך " .ונימי אנעיכוק נלקח הכ״ג ממוני ,ונגלה מהישוג נדפני
עיר המלקט אשר לפני אנעוכיא ( — ונהרג שמה ע״י הנריונ׳ מינילאוק ואנדלוניקוק ) -
ומתחילה נחנה הכתר כהונה נממיל לג ,מאנטיכוק ליושיע אחיו .הנקרא יושיע הפושע,
ויושיע זה תשפיל כנוד המשפחה וננוד הכהונה,י כמנואר נארוכה נד״ה (שם ) ,עד
שגעוונותיו ועוונות הכ״ג — לא מבני ׳הוצדק — שעמדו אחריו ונרשעת המלך אננרכוק,
נחרנ ונטמא הנתמ״ק ,עי שקם מכנ" ׳ ונניו האלנעח ,ואח״כ שמעון נן מהחיה ונניו,
הנקראים על שמו נשם " ניח חשמונאי"  ,ותמה ננסצם לציון עיל דוד ,ואח חצגור׳ ציין
(קימן ה) צנורי השפע כי משם ציווה ה׳ את הנרכה ,ונלקחם נזרוע להשלשה כחלים
שאינם תולמחם ,אז מלחמות ומלינות לנוח היתת עליהם מן הפרושים והעם מימי יוחנן
ינאי עד קוף ימיו של ננו אלכקניר ינאי שנקרא נלשון העם נשם ינאי הדיקי,
(— וכמו שנארח׳ כ״ז נאריכות נמאמר׳ נח" ׳} ואחרי מוח ינאי ומלכה אלכקנדרה אחותו
של שמעון נן שטס .אז שלחו מתנגדי נ״ח ,למוני זה שיתפלל על הגשמים ,כי .אמרו
שעצירה הגשמים נאה ,על שמעלנו נהכחל כהונה שזכו נת נית ׳תוצדק כפי הנטחה
הנניאים  .וע "כ לא נשמעה תפילת הכ״ג ( — שאינם מודים גם נניקוך 'תמים ־־ ) ניי״י
על הגשמים שהתפלל נניח החילון שתהא שנה זו שחינה וגשומה ( יומא נ״ג נ) ,ושלחו
אחרי סוני זה הראי׳ לאותו איצטלא ,שהוא יתפלל התפילה זו ,וע״כ אמר " נניך שמו
פניהם עלי שאני כנן נית (— והוא ניה ד׳ נהמ״ק —  ),לפניך — "  .כי לפי דעתם
ולפי דני׳ הנטחח זכריה ( ק׳ ג׳) ל• נאה הכ״ו .לשמור מצריך ולדו! את ייתך —  « ,יע״נ
נמנע אני נשמך הגדול" — שהנטחת ל• ע" ׳ נניאך לתת לי מהלכים נין העומדים ,להיות
כהן של הגדול — " ,שאיני זז אכאן" ולא אלך מקוים לניח י׳ עד שתרחם על גניך.
ונזה תעשה לי אות תמופה ,אס■ אני ראוי לכ״ג  ,ונזה נתנונן גם מה שאמר לסם
נקיף " ,צאו וראו אם נמחית אנן הטועים"  .והוא הוא האנן שחיה אשל לפי ינלינו
(נהצופה לה מגיד שנה ה ' ז״עע  214נההעלה שס ) נמנו תנ״ד שלנ״ח עליו וגנזו,
ונייושלמ׳ (שם) איחא אמי להן כשם שאי אפשל לאנן הזאת להמחוח מן העולם(—כ<
ממנת הושת העולם ונו פתוח׳ דרך ארן נהליכוח אל בקודש ,אנן נחן פינת יקלח ) . -
כך אי אפשר להתפלל על הגשמים שילכו להן ,ונתן נזה דום׳ של שגנזו גם לתאנן,
מוקד מוקד הזה ,הניחן לפני יהושע נן •הוצדק ( —-עיין זכריה ג' פ״א — )  ,ואשל
ישנו עליו הנניאים והסכמים מנית יוד ויהוצדק ,נהתננאס מארון -התורה,
ט״ן
הצופה שם — ) ,וכל מאן דהוח מוני מילה (
מהמונסח נארון החולה
) נקב לה
מן חמן (
מעיני ל שראה שגעה שעמים נמעשה בראשית נכי עוג )  .וכל דהוה
משכס מילה הוה מ״נל לח לחמן"
( ירושלמי שם ,ויעו״ש שם היטב
 ).ונא זה
ללמד על זה ,למען להשוות התולה עס ללך אלן — .ואם נ׳ נאו טועים והוטעו נו,
היו לחם להחזיר אנן טוב תזה לנעליהם — להאשכילות הטונים "שהיו י למיין הילה
כמשה לנינו " (תמורת ט״ו ב) ,נשים אלהים גס אותם כמו אס משח ננקלת הלול — .
והעגיל כל טונו טל פניהם .ונהשכוחו כפיו עליהם  .לא יצאו נגד פניו — ( — כמו
הטועים מנחם והשמונים זוגות  ,שיצאו נגד פניו — ועי "ז יצאו לקרנות רעה — )  .רק
ראו מנקרת הצור ,אח כל כנודו וכל עונו נמעשח בראשית —  .ואס תשאלני מ׳ המה
האשכלוח הטונים האלה ? הלא חם החסידים והצדיקים האמיתים מניח דוד וניח ׳יעיה.
יאשר להם המפתח להפתוחת הזאת ,ויגיעת שניתם ׳ (  -התורה ודרך אל) ,יע " • ניטה
ניח דוד ובית יהוצדק —) היה משכחת עון — .וכדברי חנניא (זכרית שם)  " .כ׳ הנה
האנן אשר נחתי לפני יהושע על אנן אחת שנעה עיניס הנני מפתח פתחה
ומשתי את לוון הארך ההוא ביום אחד י וכו' " עי " מי אתה תל הגדול לפני זרוננל
למישור והוציא את אנן הלאשה ( והואהאנן■ ״מוקד מוקד* — ) תשואות סן סן (— ואולי
פתרו מעת ההיא גם הפקוק חזה על סוני ,והאבן שתית  - -והנן — ) לה״ ־־ •
וכאשר ראו בני לשכת הגזית ובראשם שמעון נן שטח ,שלא לצו לדחוק אסהקך,
1
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בדרשם עח עה ,ונהיט יהעח שמלכה אלכם נדדה  ,והיא ובנה הלקיניס היי נכנעים
להפלוסים ,והיא החזירה להם הכחל חולה  .וגס המה היו מיועציה ושופטיה  .ובראותם
כוונת ומעלת אלה ששלחו  ,והחזיקו בימין חוגי הצדיק והחסיד לאמיחחו — ,וגם המה
נייעם לתכונת רוח חוני זה ,שלוח זקינו נו ,שהעידו עליו ( נד״ס לב׳ח שם ) שלבב
חוגי היה שלם עם ד' אלהיו ,ושונא לכל פועל• עול ,יהיה אוהב שלום ירויך שלום,
וגם נעת לכתו אל המלך לא הלך רק לטונה העם ,האל) ויושביה  " .וגם העידו עליו
שהיה  ,איש ישר ותמים  1 .ע״כ שלחו לו  ,אלמלא חוני אתה מחברתנו ,ואנו מכילין אותך,
כי יק המחלחל׳ ריב ,והצדוקים — היראים כעת לנפשותם ,נ• משים המלכה ניחנו — ,
השישי נך שבל ישראל שמו פניהם עליך ,היינו גוז לין נידוי  ,מחשש התקלה שיוכל לצאת
מיבייך ,אך ידענו אנו נך שלא כן אתך ,ולא יצא חילול השם על ידך ואדרבה " תרחיק
עוולת מאהלך  ,ולא תתאווה לבגדי וכלי זהב והנשן> מהמקדש —  ,ושית על עפר וכוי
וביי וישמח אביך ואמך ואגל יולדתך (משלי כ״ג — ) ,כי אין כוונתך ללחום את מושל —
בדעתך כי הוא לחם כזבים —  .וע״כ  ,לא תשיג ( כעת! גבול עולם ובשדי יתומים אל
תבוא —* ואס מכם לבך ישמח לני גם אני  " .ועל דרכך נגה אור דור שהיה שפל
(והוא דור בית ׳הוצדק שהיו אפל ושפל ופח ע״ע מעונות יושיע הפושע ואילך —  ,תאית
והגבהת והושעתי בתפילתך —" ,וזה די לך לע״ע וישמע אביך ותנל יולדתך  .ומעתה
דעה סכמת לנפשך אם מצאת ויש אחרית וחקוחך לא תכלת —  .כ׳ בתחבולות תעשה
לך מלחמה ,ותשועה ברוב יועץ — .וכשם ושחל׳ לך אנהת׳ (
והוא שמעון תצדיק
ומוני —)  ,נכתר הסירה והעבודה ,כן חשמל אתת לבלאי — והלן ילך ונכה נישא משך
הזרע בוא יבוא נינה נושא אצמותיו — ,ונזה נחנו לידיים שינה — ונשוב ד‘ אח
שיבת ציון ( וקיא עיר דוד ומלכותו)  -אז כל הדברים שנינחיס היו כחלום ,וימלא שחוק
פיני ילשוביכו רינה ,אז■ יאמרו נגוים הגדיל ה ' לעשות עמנו ועל הנישיס הנפלאות שנעשה
על ידך הגדיל ה ' לעשות עם אלה לרעם בית יוד —) —  .וגם יוכל להיות שפתרו ( או
שלין — ( בעת ההיא  ,בשוב ה׳ את שיבת ציון וכוי" ,היינו כשישוב הקרן בן שמן ( — קרן
האופל — ( אבני ועפר ציון למקומם ,והר הגדול שבצד הר הניח • ,חי' למישור לפני זרוננל
( — והס בני זיובבל הנקראים ' על שמו —) ,אז נהיה כחולמים ,לראות מנדל פורח
באוויר ( והוא המגדל והשלטון שננה שמעון בן מתחיה מל הר תזה — וימלא שחוק פינו,
ב׳ הים לך שחוק גדול מזה ,ליאות רקיית שעירים ( — שעיר יאיום —) ,במגדל שד,
במגדל פולח באייר נכנס לימין ומקיןז:ויוצא דלך שמאל —.
ומעתה נבוא לדברי ר' יוחנן (שם) כל ימיו של אוחו צדיק — היה מצטער על
מקרא זה שיר המעלות בשוב ה‘ את שיבת ציין היינו כחולמים אמר מי איכא
דניים שנעים שנין נחלמא,׳ ניצוחו שיקוים שיבת ציון ע" ׳ הנשים והנפלאות שיעשה
בגבירות הגשמים ,ואם כי .אולי היה להם נקבלה מרבם או שדנו הגזירה שוה הזאת
מעצמם  .לדמות .שיבת וגלית ציון — הוא עיר דוד — הנחרב ע" ׳ נ״ת ,לגלות וחורבן
ירושלים ע" ׳ מלך בבל ,כשם ' גזירות גלות נבל היה שבעים שנח ,וכן קן גלות ציון ע״י
נ " ח) יהיו ג״כ לסון> שבעין שנין  ,נכ״ז היה הוא מצטער כ׳ נכספה ונס כלתה נפשו
לחצרות י  ,להשיב העטרה לביס יוד והמצנפת לבית ילעיה — עי בי תראו לי חבריו
במשלם ודבורם  ,לבל לדחוק אח הקן ,עי שהניחו את דעתו ,ינחנו לייידס שינת — .
וזיהו ( בירושלמי בס —)" נחת מילורא ( — והוא המטר שתתפלל ושנשנע בשמו הגדול,
עליו —) עאל לי׳ למערחיה נ ס ולמך לי׳ ועניי שקיע בשינה׳ שבעין שנץ" .ב־ עאל
למערתי ' רחוק מהעיר ,לחבריו בית יוסי תלמידי נתא׳ הארנל׳ שנא רצו להתחבר עם
נ״ח והרחיקו ושרשו עצמם מהמיית העיר ,וגס הוא ביון שגמר מלאכתו ופעלו ,עבור
הקהל ,ואחא מיטרא איכס מעיני וחזר עצמו לחברת תעסענער ,ולא נשמע ולא נראה
ממנו דבר  ,עד כלות השנעין ' שנין ימי שיבת ליון — ,ותשבע׳ן שנין הללי כלי נעת
מלחמת הרקיניס ואס תינליס ( — עיין סנהדרין צ״ז  ,אלא מלכות ראשון שנעים שנת"
׳נא״ש ונפרש " ׳) — ואז נראה עוד תפעם  — .אבל גם בפעם ההוא  ,לא עניו לה
יקרא כדמבע׳ ליה "
 ,בעי רחמי ימית,
ולמען שתנין בדברים הללו ,הננו להעתיק לך דברי הייסיפון בסיפורו למיתת חיני,
וז״ל , .ויה׳ ביום המלחמה ומצאו את חינו נחבא במחנה יהודה — .ויוליכוהו לפני ראשי
היהודים מנחבאחו ,ומהעמיתם אותו לפני הראשים — ,מזה נשמע שרצו ליון אלתו כמרגל
ומפיס דברי מרידה — ) .ויאמרו לי הראשים והעם התפלל על דבר הזה אשר קרה לני
אולי יעשה ד' למען שמו ( — שחללה ונשבעת נו —) ייתן בידינו אח אליסתונליס ואת
תכהנים אשר עמי —  — ( .ולצו נזה ללכוד אותו בפס ולהראות לעיני העם כי אל נכין
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לבני טס המלך וכ״ג —) ויען אוחם סוג• ויאמד אמם עם ד ' ומם כתניו — ואני
אחפלל עליכם ,וגם טל כמניו אתפלל ולא אקלל ולא אאוי אח נהג• ה׳ ופו' (— וגזה
גילח דעהו ביי למה ,כי הנהונה לא להרקינום —  ) .ויהי בהחפללו כדנרים האלה ויפלו
טליו לשמי יהודה וימיהוהו — י  .וזיהו דנל׳ לי•  ,בטי לסמי ומיה .והוא הוא הלחמי
והשפילה המוזנל נהיוסיסון ,ועי״ז מס — ,ומיין בלש" ׳ שנהוב  ,יא נמי משום חנן בליוני
לא כחוב נקסלינו"  .ולפי הנוקחא הזאה הוא הוא ממש לבל• היוקיפון שלשט׳ ׳שלאל היו
ומסקו אס״ה זאה מהקפלים גי אולי היו להם בקבלה
שהמיחו אוחו גמה המפילה
שגם איזה מסכמי הפלוסים המחזיקים בימין הלקינוק שהיה ג״כ מסנלהם — ,גם המה
חיו מהדנים אוחו כדין מולל גמלכוס
וסנה מזה אנו לואין ,ני בני בנים הם כבנים לחולדוחס — ואלה חולדוח סוני,
סוני בל בליה .אלה ממגליהם גלגוליהם חפלוחיהם ,אוחיוחיחם מיפחיהם ,שונאיהם
לודפיהם פלושסם ,מחבואם ,חיוחם ומיחתס .— ,ומטסה לא ישלס איש נט>ולסה ידיו,
אם • סן גם למו מלק באיזה ק׳ מלבל׳ הנעים זמילות  ,ומה מאוד יסכנו הק ' קיט
ק״מ לשום נפי אמד מהם ,או בפי אסד מאוהביהם ,שקלאו ושללו בשמם נגד לודפיחס— ,
וגפלט בטח שדגלי אחו בית הלקינוק בלשון שקל אודיה ספלחו —י אמל (שם פקוק ל)
חסה אהבה׳ ישטנונ׳ ואני חפלה  — .והנח כל הקללות האמולים שמה ממל נפש ולב
קלוע ,הנגלש ונגלה מהקחפס בנמלה ל — ,נתקיים בהלקינוק ובניו — ,ובאמלו
(שם) ״׳זכול מון אבותיו אל ד ' וחטאות אמו אל הממי - ,ההכוון נזה טון אבותיי,
הלמיקה הליגה והעלופה להסכמים והשלושים שנעשה עיי אבותיו ,תיו נזכלים ונסלחים
וע״נ לא ביקש לק שיהיו מכלים נם לפני ד• אבל
בדמי הסכמים טל ספליהם
חטאת אמו .והיא אלכק נדלה אשח • נאי שהיסה אחותו של שמעון  pשטח ,וגם היא
לבל עת מלוא מנסה לחפלושיס> וגס חמה היו מחפים עלית  ,לבל להזניל טוניסיה
ומעלה! נגד בעלה הלאשין  ,ואחיו אנטיננוק  ,שנהלג על ידה ,ועי״ז גלמת מיתת נעלת
אליקטונלוק ( — וכמבואל נ״ז נאליכות אצל תקופליס ,יעיין נמאמלי נ״ס פלק הי )  .וטיב
אמל נגדה  ,חטאה אמו אל המס וגם אמל (שם)" ויאהב קללה יחנואחו ולא מפן ננלנה
ותלמק ממנוי  ,כי כל ממת תלקינוק ואנשיו טל מוני חיתת על שלא לצה לאקטלינלוק
והנהנים שהיו מבפנים .ונלך לכולם גימד — .ונקפיעל ק*מ אמל  ,טמנו נאים פס לי וסבלים
פלשו לשת ליד מעגל" — .ויש להאלין ולנאל במה קשיטעל תהליס עד״ז ועוד מזון למועד —.
סימן ת ' מההמשך נעלים הנאים.

שלמה פרענקעל
מכתב בקורת.

Kritisches von Salomo Rubin.
שאהבה נפשי!
מחודש שטבל .והנני להטביל אל פניך
נעשתנוח׳  ,מדי קלאסי אח מכתבי
כאספה קלני אול ממשכיליס מז מילים
את נפשנו נלאשית השנה הזאת תחכם

יהי נועם ה ' עליך ,ידידי
גס השעם נעניתי למשאלחן במכתבך היקל
אה כל השעיפיס והלטיונים אשל השתלבו עלו
מליצת מאמל׳ מדע ושילי נועם אשל נקבצו באו
בכוכבי יצחק מסבלה שבע ועשלים ,אשל שמח נח
המלין המשולל מו״ה מנחם בלי• שעעלן חייו:
לד 7שעל• הקוד והיסוד והאמונה לד ' אליעזל מנדמיזיא  ,אשד הוציא לאול מבית
מלשים ונבון
גהזכיו הלב תחכם ההולל ל״א • עללינעק • הי ד׳ עמו  .על חכם
לחש הזה אני קורא הכתוב -י  ,מיס עמוקים עצה בלב אישי ב• לנו מלא סכמה ידעת
נובע באין הפוגות מעיני חושיה אשל יפוצו בכל טבל ישנה בליטעלאטול הענליח ,ואיש
חנונה <דלנה" מאש־ גס דלת ידלה לנו בלי חלן> ומשקה אותנו מחילת הדאשונים מיס
נוזלים מנאל משלוה שלי אומתנו נימי קדומים  - .בהשוות כי׳ חזה נומ'  52אל תכי׳
שזכל הלב המכס ל״אגיינעד נקפלו שלשנדחאצד  50ננומ'  92נ "כ נמינכען  ,נלאה
בי הב״י הנוכחי צליך איזה תקין מעוות ומנות מקלון  .נד״מ בפתיחתו ת׳ " מנח שהוא
יחידי ליל  ,טנק ניהוג יחודו ' כמים שם שהוא דית משמו א לי עז ל הקטן; במי
שנהפוך נוכל להגיה הב״י  92עי• הכ״י הנוכחי  ,ד״מ מת שהניא שם הל״א גייגעל
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״ולנינו חננאל
ולנינו נסים״ והגיה נ  *pם ,ונא« ״ צ״ל כ« י כאן צד " 9לנינו סננאל
ולנינו נחים ולנינו
נ ה ן" ולצונו על נעל העלוך .וכן כאן להלן ני״ה " אמלחי ללנני
ענין וכלה׳ וכד'"
■•
סקען כהעלה _ צ״ל " עין -נוגה " ה ' " עין נוגה" נ׳ גס פה כמו לעיל י״ה שמו אלננזד
החכם גייגעל
הנוכחשס .שהוא חכם עדין* מנניא נחקון המלה נ צ ד פ י ס שס,
שכן נמצא נחמה נכ״<
• לד . 10
נהעלה הסכם
המו״ל חיי  3מוטל מאמל לי יהודה נל סימון ג״ל פ' י״א  :נ לא
עמל ונלא יגיעה
ניא
הקנ״ה
אה
עולמו
אלא
נדנד
הי
.
המאמר
הזה
הוא נפי ג,
ונוכל נפי י״ג
ע״ד
קושיא
(
עיין
י״מ
שם
)
וככפי
הנראה
מחמל
העניניס
נמל,ומוח אלו
קשה למצוא
נכוונה
המאמר
הוה
ונדומיי
רעיון
הלוגוס
של האלכסנילים (עיין מונה״ו
להלנ״ק וצ״ל נשער
׳״נ) ויוסר • חנן כי למו נו על דעה׳ להלן שם פ' ג '  :מכאן שהיו
סיר ומנים קודס לכאן  ,יכ
הוה גס סול וה מקומו גח ?מ׳ למש שנאלכסנדדיאה כידוע.
אמנם נודע קוד הלוגוס
גם לחכמי הנסחרות נאומחנו נהננח •י נ עשרה מאמרוח
נגרא העולם וניחוי
נהרגו«’ אונקלס (מימרא דה‘) והירושלמי ( על ניאשיח נרא מתרגם
נחונמסא ניא ) כי
החכמה היא המאמר נרמז " כולם נחנמה משיה" "ה׳ נחנמה •סד
אלן " ונס ' •יצירה
!
קול
ורוח
ולנוי
.
ושם
המאמר
הנורא
והיוצר
הוה אצל המקובלים
הוא יה נלמו על " כי ניה ה ' צול עולמים" ( ישעיה נו ד׳ ) והוא
אדם קדמון נריח
על מלאה האיש
ניחוקאל  .ושמו המלאכות״ ועיר א נ פ • ן נננוד השם יחי המכונה
"אליך א נ פ׳ ן" ,ינלסון המדרש (לפי הערה הלנ״ק הנ״ל)
אדריכל
וסלסול
(נ“ י ש' ב״ז) לספי '
ליייאסהר  , Honower :נספר׳ ההודיים  ,Hakt :אצל הפעניק״ס:
 Kolplaשל "ל :
קול
—
סי
—
יה
(
לעקסיקון
מרש
או׳נד
גלוגער
נמלח
מכמה
)
 .אצל חכמי
יון ,Nowa
ונסי
׳ושני
ארן
לאפפען
:
פלא
—
ראשיה
,
נלשונם
;
Kied
 . Uararaואוח
הלוגוס ה 1ה
היה
_
נלשון
מסחרי
ההודים
המלה
:
Aum
הקדושה להם ,וכ״ז להננח
אלילה הגשמי הננל׳
« הרוחני המסחחר ע“ ׳ ממוצע שהוא הלוח הנורא ( ) Demjurg
או שכל הפועל (
עיין מקול חיים ומועו״ע על הראנ״ע פ> נראשיח ונמק ומוח אסלים
מוה הסה אצלו),
ואצל
אנן
גנירול
וסיעתו
:
הספן,
.
או
:
לצון
הקדום
(
עיין
מוה
נס'
צפנה פענח
מתחכם
ליי
מיויק
)
והוא
המלאך
אצל
הקראים
הקדמונים
,
(ליקוטי קדמוניוס
מהסכם ר״ש פינסקער) ¬- .י
שם לי13
נד״ה אל גנח אגוז ונו ' •ם קליפה אמח וכוי ולמעלה ממקום אחי
יוצא מצלעותיו כמין וכרוח ומשם יונק וכוי.
רמו האגוו ננסי" מין וכרוחו נסוי
היסוד והענור
להמקונליס מוטל נאחד הטעמים אשל תלמידי פיחגילוס לא אכלו לדייק מין
הקטניות Bohnen
נעבור שאחרי הפשט קליפתם בעודם נאנס ותראה נהם כמין וכרוח;
ונכלל יניס סודות
המקובלים על האגוו כמבואר בסי גינת אגוז לר“יי גיקעילא .וואח
כוונה הביכה (
מקולה
מבעל
הלכות
גדולות
)
אחר
•
בעולת
בתולה
:
אשל צג _ אגו! בגן
טין ונו ' (לדייק
על קוד וה ( נמ״ע נן — חנניא ) 1861נ׳ גם השם גן עדן עם עזן,הדעות מלמו
הלאנ״ע פ׳ בראשית ,עבודת הקודש מרי׳« אבן גנאי ח״א פ״’) — .
שם צד: 14
״וכתוב ונישא אותיות שאינו" מציב לו החכם המו״ל ציון השאלה ?
והדנר פשוט
שר״ל  :חמלת ונישא מלא יו״ד היא נסילוקה אוחיוח שאיני- " .
לד
17
מכתב
יקר
קנקן
מלא
חדש
ויש
!
מהרב
התכת
מהרי״ל
א״ןלער נרו .תיקוניו
בכתובים מעיני ' צעד
המה וקלובים לאמת  .ביבר הכנו׳ " עי הם" יתכן כי הראשונים
השתמשו וא בשני המשקלים גם יחד .ט ״עדיהם" מורכב מן עד הם
כמו,אליהם 1
מן אל הם
ט״י
אלו מן אס לו (ובלשון התלמודים אפילו מן אן) א׳ לו)
עמדי מן עם
״נא עד אליהם" .עדי .וכן לוב תכנוים בלשון כידוע .והעד המענה מחנו מהצו פה (שם כ')
 נדבר "רתסיה " אולי כתב נכוונה רי״ש ס' נו״ן ליופי לפיך נופלעל לשון  .נ׳ שני
האותיות האלה מן למנ״ר הנגרים מתחלפים לרוב במקרא (ראה
דבלי חכם אחי
נהשרון
להכרמל
שנה
1
את
לי
152
המונה
מקומות
לנים בסילופים
כאלה) ואס
יפלא
הדנר
בעיני
קוראי
שפה
מחה
,
לא
נפלא
חיה
באוני
שומעי לשון חיה.
ונכלל רנו כמו לנו
מקומות נדבר׳ הנביא הוה ( אשר נימיו התערבו סיגי לשונות ארמי
וסויס׳ נכ 0ן>
לשוננו הטהורה  .והתנבא נעת צל ומצוק לישראל אשר עצר עצרו בעד
הנביאים והסופרים
לדקדק בלשונם ולהקפיד על נתנם ,פי נעת כזאת יתבלבלו הלבנות
אן> ט לשון
(שם ת' ו ' ) " המדברים ועט הכותבים והמעתיקים) הצליכים תקון מנוי ושנוי ד״מ
וכמשכע
•
הגוים
אשל
סביבותיכם
עשיתם"
נצ״ל
.
ט
" לא עשיתם"
דלעיל תטעה אח
וכן (שם ’ " א) " וגסהמעתיק ,כאשר יורה ענין הכתוב הוה ושני הכתובים הקודמים לו.
אני אגרע ולא תחוס עיני" השם עיני מוסב גס אל הפעל
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אגרע במובן הפכי מן " ולא • גרע מצדיק עינו" ( איוב ל״ו ז׳ ) .ורן ( ט״ז שס) "נשלא■
אה חצי הרעב (הרמים נהם אשר היו למשחית אשר אשלח אוהם) לשחחבם ,הוא מאמר
מוסגר וחרגומו  :אינדענן איך טן־  -דערע דעכו הונגערס פפייןע ( ד״א געפאחי־
פערדעיבען וואוידען ,אונדיידיא
!* ! לומען אןן « ד פפייןע ,דיא יע איי  :מצpß 1
פעררערבען  .וכן ( וי עי)
טןיידערן ווירדע)  pirtאייך ול
איך יעאאןס נאך
"וזכרו פליעיכס אוח* נגוים אשר נשנו שם (נ* א אשר נשנרחי) אח לבם חזונה* מחת
"אשל נשנו שם" היה כשוב באיזה נוסח אחר " אשל נשנרסי" ואיזה מעמיק הכניס
השקון מחגליון על פנים הספר ,בחשר קלה כזה במקומות ינים במקרא כידוע< ובן
(זי י״ב ,׳“ ג) יש ערבוב וסכסוך בנחרי הכתובים ,ולפי השערה צ״ל  " :הקונה  .אל ישמח
והמוכר אל ׳שאבל כי המוכר אל הממכר לא ישוב בי חרון אל כל שמונח ואיש בעוונו
ועוד בחיים חיתם לא יתחזקו וק״ל .וכן (שם כ״ד)
"והבאתי רעי ג 1ים ויר ^ן את בתיהם

והשבתי גאיון עזים ונחלו מקדשיהם׳1
כי ככה מקבילים הדלת והסוגר נכפל מכין במלות שונות זו לעומת זו ( .׳"ד י״ד) " אני
הי נעניתי לו נ י ברוב גלוליו" כמו להלן ״נענה לו ני" — .חקון הלב הכותב נשם
הרב שי״ל בכתוב (איוב ב״ג טי) " שמאל בעשותי" שצ״ל נ ע ע ו ח ו להשוותו ׳עם
יעטוף נראה כמוכחש מהכתוב ( ישעיה נ״ז ט״ז) ״כי רוח מלפני י ע ע ו  qונשמות
עטיתי? אין זה כי אם רוח אחד בשני הכתובים האלה
אני עשיתי" הגם פה צ״ל
המקבילים ע טזן לעומת עשה והפושר ׳פתר— .
צד 19שיר מזמור לחודה אשר שר מהד״ש דל נרו בימי נעוריו לה' על דבל
מקלח בלתי טהור כי לא טהור הוא אשר קלהו בליל צום העשור .השיר הזה (יקודחו
על אגדה חפלה בקוף יומא) היא נשגב אבל מעשה מקשה כדרכו  .הוא יפה אבל בלתי
אכוכוהענויקי שלח כדרכו * ) .כ׳ כמו שלא ירצה נחפלוחינו נימים האלה ובזמן הזה
מבטאי הפייטנים הקדמונים לאמי אל הסנה הראשונה הקדושה והטהורה  " :טהר וכוי
(בשיר המבדיל) " לחן וכוי (ביוצר נ' ר״ה ובמוסף א' ר״ה ובשחרית יוה״כ ובמקומות
אחרים המיוסדים על כחוב זך ונקי " הרב כנסני מעוני ומחטאחי טהרני") " כל וכוי
לא חטנפן" ( נשיר היחוד יום וי ) ,כן פגול הוא נפי המשורר הזה לאמי אל קדוש
ישראל  :״■ אחה ברסיסי לילה (! ) גא לח ני " ) בציון התערה צ״ל מלאכי ) ,חרת מנואל
ונינו נבזה ! חרוז בלתי טהור בי לא טהור הוא ! — שפתנו הקדושה ( עיין במורה ג חי)
גם טהורה תחיה ! ואם עקם הכתוב שמונה או שש עשרה אותיות לבלשי הוציא דני
מגונה מסיו ( שסמים גי ) ,עלינו לעקם אלף שירים לבלתי נבל שפאנו בחרוז אמד ! ומה
נם השמוש במלות ״רסיסי לילה" (שי'ה ה׳ נ'  "' ) . . . .ונפעל גאלח־נ• . . . .
ובמותו גם המבטא " שככה השבעתני וגו׳ והשביעני" המיוסד על דברי רשי׳י ביומא שם,
אבן נאה ומתוקן ממנו לשון יש״י נסנוב על י נסתרים  :קבלו ,וכוי השביעוהו וכוי ולא
נוכח כלפי מעלה  .זאת צורת השיר בבחינה מוסרית ; אבל גם בבחינת חומר הלשון
איננו נקי מכל מום .ד" מ  " :עוצם • די קצר הננו* היד קצרה אולם העוצם איך יקצר ז
״וכבר לא ייאייס תשאף ניחוח" חקר טעם ! " אף אם אזנך אל אטרוד כדלף* חרוז
משבר את האוזן ואח הרוח!
צד  34מזכה אותנו הסכם האמת• תר״א יעללינעק הי״ו עוד הפעם נב״י לא
׳סולה נזהד אופיר .הספר צפנת פענח חזה ( הקורא לא ימירנו עם ס' צפנת פענח פי'
על חראב״ע מר׳ שם טוב בן שפרוט הזכירו החכם כרמולי בוו" ע בן — חנניא 1862
נו״וו ) 7מוזכר מהחכם יה״ש ( החלוץ ח״א צי  ) 100 — 98נשמו אהל יוסף כמו
במכונה במרגליות סיבה  .והפילוסוף ברוך יי שפינוזה נאמרו ( נספרו תורת האלהית
והמדינית פיק שמיני ) שהוא חיה חראשין לגלוש סוד הראנ״ע בזה ,נראה שלא ידע
מהספר צפנת פענח הנוכחי  .ואם יזכנב  .החכם המו״ל נימים הנאים גס עם ההמשך
מהספר היקר הזה ' ועם דבריו על החלת ספר דברים ,אשר רמז עליהם בפי לך לך.
אז נראה אם « סכים שפינוזה עמו גם בפי דברי הלאנ״ע שם  " :ואס תבין סידהשנים
‘ ) הפך נדרו נחמגיד שנח ששי ה גליו! י״ב לאמר  " :ואשתמש בלשון הזאת הקדושה
בדרכה ולא שלא כדרכה" והניא אח נדרו זה שם חכ״ד במטבע מגונה ומוקצה מחמת
מיאיס על המגיה ספרי כוכבי יצחק  ,לכנותו  :כלב שב על קיאו .. .וכן
לא יעשה ! —

04
משי" שכוונתי « ),ל שחים משיה ( כיחז״ל כ• הן היי תי״נ אבנים אשי צוה •הים « ,לקחת
««צג לגלי הכהנים גילדן) האפלים ; ׳הישע ס ) ,אשל ציה (דבלים פס) לנחוב טליהן
אח הל דגלי התולה ,וימו שם ע״ז הלאנ״ע נאומיו " להכיל החולה" שלא כדעח הגאון
אשל הגיא שם מיד אס״כ .כ׳ אם כ ל החולה בקומתה ונצניונה נכחנה • על שחים עשלה
האננים האלה להן גדולות דייר,א ( והמנהג כמנהג הראנ״ע כי נסידוח ינהג) ונבל
גילן ולחנן לא היו יכולות להכיל אח כל חמשה חומשי החולה במלואם האשל הם לפנינו
היום  .ונזה תשונה על השגת החכם שי״ל (המשתיל דניים א ),על שפיניזח האומל
נפיק שמיני הני׳ל ,ה• הלאנ״ע החג נימז כ• לא משה החג שפל החולה והיי ,נאשי גדעת
שי״ל למז הלאנ״ע והו ' דוקא המקיאוח האלה הס נושפים והוי ( ע״ ,שפי׳ מו״נ החדש
ס״ג צי .) 21אמנם שפיניזח חדל תיעב חדק במעמקי לימי ישויות הלאנ״ע בנ״ל ,וקולל
הנקוד חחפש׳ חזה תלוי בצוואר מענק אגן עזרא .ונאספהלריא מאירה ונהירה יאו
הסופי המהולל  B Auerbachנשפלו המליצי• ״שפינוזח " *) ,ואחריו החכם הבלשן
ר״ש ז קש בספריו החחיה וכימי חמי (עיין  .ספרי תשונה נצחה צד  ,)20כ׳ יוח שפינוזה
בהליכות שני ספריו נענינ• האלהיח להפיליסופיא דורכת עוז בעקבות הראנ״ע ,אשי הפי
הנראה אך הוא ילה ירה אבן מישי התפלסופותו של שפינוזה נימי נעוריו כאשי עייל
המולה מהלמנים אח ריח מסקרי הלמנמ״ן נשנות עלומיו" .ונמצא עוד במשפחת שפינוזה
חכם אחד שהיה אדוק מאד נהלאנ״ע והוא מובא נספר שם הגדולים לחרב סיי״א נהנו׳:
סיב הכולל המוהל״י בנימין איססינחא ;שהוא נל* ספק  Espmuzaשם הראשי׳ למשפחת
שפינוזה ) שחני ספר
ניס העזר על היאנ״ע והוי" ( תשונה נצחח צי  20הנ״ל
בהערהשם) — .
ניגר הערת המהם המייל צי  33אודות אגרת הרמנ״ם לר' אברהם בנו שאינה
כולה מזויפת — •ם להעיר ,בי השערת האחרונים ( חיענ״ן מוזכר נהמגיד לשנת הלי״ח,
והרג ש״ר נמ״ע ׳שורן סיג) נדגל זיון> האגרת הזאת  ,נמצאת עוד ,לפי הערת שם הגדילים
הנ״ל אצל הלאנ״ע  .נדני׳ המהרש״ל " אשר גמגם והסתפק קצת בהקדמת ספרו ים של
שלמה אם דני• האגלח הס דברי הימנ״ם והוי " .וז״ל ןזרש״ל שם  " :ונפרע ינר׳
הרמנ׳ם והוי ושלי ליה מריה והוי אם הן הוא מה שנמצא באגרתו שהתה לבני וגזר
עליו ללמוד  ,ספרי החכם י׳ אברהם אבן עזרא אשר לא היה נעל תלמודי•" עה״ל .אמרי
דבלי מהיש״ל האלה נמשכו קצת (ישורון ח' ג עלה לצופה צד  )15יטעו לגזור אומר
הלה ונחרץ על הראנ׳יע זצ״ל כי לא היה נקי כ״ה בתלמוד ,ולא ראו נ• נשם הגדולים
חני ל אצל הראב ' ע מביא בעדות הרב ר' זכריה נ! סרוק שאחר הפליגו נשבח הראנ״ע
י) הפן פי׳ המקור ח״ם והמועו״ט שם ,אשר נאמלם שם " הי הל אלה נאמרו למשה
נדרן נבואה לכתבם כך" נראה האלו שבחו את דבלי עצמם נפי לן לך אצל הכתוב
והכנעני אז גאלן ,ב• לפי״ז אין זה סיי מסוכן ה״ה אשל הוכרחו להעלימו ,אחרי
שגם חז״ל אמרו על •" נ פסיקים האחרונים שנחילה הקנ״ה אומי ומשה כותב והוי.
ואולי התחבאו נחסלת ס ' דניים ג״ה נסתר האדרת והאמונה מפני היראה (" ומפני
קוצר חנינת ההמון והו' נדי שלא יחשבו הפתאים שמכחש עניני דבלי תירה" לשון
אוהל ' יסן> שמות ס " < ״ג) ורק י' יוסף בן אליעזר ור' ברוך י׳ שפינוזה אזרי חיל
לגלות אח הסיד מבלי • חתו ויערוצו מפני המון לנה — .
*) הרב תחכם ר״ל לען> במכתבו העתי נ ן — ח נ נ י א  1862נסיף נו׳ימ  4בבקרו
שם אח ספל צרפתי נענין הפיליסופיא היהודית והקבלה מן  A. Kouclierמעיר
נצדק על ההתקרבות שנין שפינוזה ונין הדאנ״ע ,וכי דע היום הזה לא העמיקו
עוד דורשי קורות הפיליסיפיא נחפש מחופש בדבר הערך הזה שבין הראנ״ע ונין
שפינוזה ,מלבי החכם ר״ש זקש אשר התעורר על הדבר זעיר שם זעיר שם .והנה שנח
כ• עוד לפני הל״ש ז קש העיר כנר על זה הסופר תחכם המעתיק ספרי שפינו!ה
לאשכנזית אויערנאך הנ״ל נספרו,,שפינוזה " הנייל (הכולל נחון דמיוני חזיוניו גס דניים
יקרים אודות מקול מחקרי שפינוזה)  .ע״ב חדל הלב לעף לאמי דני נשם אומיו
בהערתו שם אודות השיווי של שיטח שפינוזה נשיי אלילת הנפש עם דברי הראנ״ע
(במדבר ב״נ ה״ח) ,ה• החלק לא יתלה החלק לק נזילת ההל תשנה גזירת החלק
ולא אוכל לגלות זה הסיד כי עמוק הוא " ,כי הוא זה אשי העיר החכם אויערנאן
הנ״ל נספרו הנייל (הנזכר נספר׳ מו״ג תחדש ח״ב צי  21בהערה שם) ושם הזכיר
ג״ה אח דברי הראנ״ע ( במדבר הי ) , ,דע כ׳ כאשל ידע החלק אח ההל וינק נהל
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קידושין

והם בתכלית

הדקות

לד  35אגדת נדרשת מהחכם ר״ש  6רענק «ן ניו  .החהס החלמוד• ה! ה )4מדלג
על הררי הלכות ומקטק על גבעות האגדות ,וטוחנן זו בזו בקניה יקה וישרה מענו או
הרבה .כ* יורש אגדה אין צדיק בארן אשר • קלע אל הררים חלוים נשערה ולא יחטיא.
ואין נר ( צד  35על ד״ר העובר על דברי שוטרים חייב מיתה  ,) °וצד 37על חוס׳
ני״ה מטני מה לא נכתבו) בלי חנן ( לד  40העטימאלאגיא על צאוש * ) והניטריקון ,של
י ")  — .ונכלל דעתי כי יתר תטאית החכם  8רענקןעל דרכו ללקוט שושני הישטאריא
הנאחזים נשנך האגדה  ,מאשר דרוש ידרוש אותה כזקן שיושב ודורש לתני העם דברי
כבושין — .
י
צד 79מאמר על הטעמים והנגינוח מהמדקדק הגדול ר' משה צבי ענקער נרו ,
אשר ניתש נשנו• קצת בהקדמת שטרו ״הנותן זמירות " ( לנוב  ) 1856והוא תחלק השני
מקשרו הגדול בכמות ובאיכות ״משאת משה " ( לבוב  .) 1854החכם הזה הוא אחי משרידי
המדקדקים ,אשר כל רז נקשר׳ מדקדקים חדשים גם ישנים לא אנק ליה  .ואנכי ידעתי
אח האיש הזה ואח שיחו טניס בטנים ורוח ברוח ,ואמצאהו לנא מלא קטר׳ בחכמת
הדקדוק בלה״ק  .הכל חלו׳ במזל י ) אטילו חכם בחכמתו  :החכם הזה המצ״ע ,התהלך
אז נימי נעוריו עם אנשי הקגולה מטילי אור נעיר מולדתו הלא המה החכמים רש״ל
ראטאטורט נרו ,י*• ערטער ז״ל ,ר״ל מיזיק ז״ל ,ור״א נאטקיש ז״ל ,אשר הבקיעו
בארצנו שחר בוקר לא ענות  .ועתה הוא נשאר גלמוד וערער נדור חדש אשר לא ייענו,
אשר לא יחזיק בידו להכין אותו בעבודת הקודש .ולא יתמוך נימינו לקעדו במלאכת
תורתו .יהי ת׳ אלקיס בעוזריו .ויזכהו להוציא לאור את ששריו הרבים והשונים אשר ראיתי
כרוכים ומונחים בקרן ז ויום ארגז ו בביתו ! —
צד.91
אוח ברית מהחכם המנקר ר״< ר״טעאן נרו .נקי ' י א' מביא בין
הרנה רו) ־וח להוכיח כי התרגום האימי אל משלי הוא מעשה אחי הנוצרים הקור״ס
)4

)s

)6
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שוטר מהיר ומנקר נאמן בינרי ימות עולם וקורות שנות קדם המסוזריס
והמסוריים בשני התלמידים ובמדרשים ,כאשר הראה כוחו בי עז במחקרים וביקורים
היקעאר״ס כאלה במאמריו הנדטקים בשטרי נעלי אקוטות שונים ,ובמאמרו האחרון
"בית חשמונאים" הניטש נהמגיד ( ואשר נדבר עליו לעת מצא) ,ונקון> מאמרו הנוכח•
נענץ הכתות בזמן בית שני צי — . 42 — 41
בטי ' המאמר הזה שמעתי דבר נאה ומתקבל מטי אחי קדוש החשיד׳ ם ר׳ צבי אלימלך
מדינוב ( אשי שמשת• אותו נימי חרשת• בהיותי אדוק ויבוק נחבר החקייים) לאמר:
למה״ד לארמון המלך שלטניו עומד למשמרת איש חיל וכלי מטצו נידו לעצור מבא
בעד כל איש אשר לא יקרא לבא אל המלך ,ואס • זיי האיש ההוא ניד רמה להבקיע
אל הארמון ,אחת דת "י איש המשמר להכותו אל החומש נשלח אשר נידו טעם אחת
ולא ישנה  .ב׳ מחטט מוח לאים זרוע הזה בלי שום נימוק הנהוג בנייד הין ייני
נטשוח ; אמנם לא בן משטט איש זע נטש תמרים יי נמלך המתהלך בביתו או נחון
להכותו נטש ,הרוצח חזה לא יוכה טעם אהח בלי עיים ׳ והתראה .כ׳ אם נטלילים
יובא לשני השוטעים ,׳ ועמדו העדים לענות בשניו רשעתו ,ואס אין לו• מלאך מלין
ונשיו אין תוכחות להצדיק אח נטשו .אז ירשיעו אוחו למות נעונו .כן הדבר הזה
בתורתנו הקדושה נח מלך פנימה ומשומרח נשיג גדיים .והיה כ׳ • ענוד איש על
אחי מחר״יג מלוותיה נמשטט יבא ,שוסעים ושוטרים ידעוהו באחד ארבע מיתות ג״ד
או עד ארבעים יכוהו  ,או כוטר נטשו יושת עליו .לא כן 71יהיר המרהיב עוד
ננטשו לעבור על דברי שוטרים העומדים למשמרת ארמון התורה האיש ההוא חייב
מיתת עי ארגיעה ,ב• כן משטט משמרת המקח ולא יעבור ,וכל העם ישמעו וייראו— .
• וטיטער האומלל ! עכשיו הוא צואה ברוב כוחו וצא יאמר לו .ולנקון) (להלן
במכתב החכם רי"צ ! 118צי  )66נעשה צדוקי! בקטן החל■ החכם הגדול ג״גער
ליחס אח הצדוקי אל י צדוק הכהן הגדול מאחיו  ,ובגדול כלח החכם תנ״ל לימקהו
אל ליק האליל הגדול מאחיו ! —
החכם הבלשן ר״ל דוקעק בקי אוצר נחמד ח״י צד  113ידרוש ויתור אמרי המקומות
שנזכר נהם המאמר הזה ,ושכח ( עיין מאמרי
לקט שכחה הנדטק נהמגיי שנה
ששית גליון כ״י) כי נמצא בזוהר נשא קל״י בטי ר״א 'נר״ש  :הכל מלוי במזל
ואטילו ס״ת בהיכל — .
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ג ס הראיה ממרגומו על הנהוג אל תיגע להפשיר וגוי לא תקרב לעתירא וגו המייסי
על דעה בזיון העשיר והרחקה העושר שהיא דעה נוצריה  .ול״ד « שוס הא אין ראיה .
נאשר ידוע ני כתני קדשנו הסכן הסכינו במקומות רניס לציין את רחג לגג וגגה עיניס
אשר שמן ענה בשה ונופש לנו מחלב כליותיו ,בתואר עשיר ע"ד וישמן ’ שורן ויבעט;
ונהפן את שפל רות נעל ענוה צדק ולב לא • לן בגדולות ובנפלאות ממנו ,בתואר עניו
או עני ע״ד ואח דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים וגו ' ,עד שנטשה ההוראה הזאת
סגולה בלשון ,להחלין! עשיר ברשע ולהמיר עני בצדיק בכתובים רבים• ,הלא המה לד" ק
(עיין אוצ״הש שרשי עשר ורשע) " ויחן אח רשעים קברי ואת עשיר במותיו" ( ישעיה נג)
במקום רשע ,ולהפך " ונבל אשר יפנה ירשיע" ( ש״א י״ד) « ואיש מזמות ירשיע" (משלי
י״ב) במקום יעשיר ויצליח ,נאשר גם בערבי נקרא עש-ר פושע ( אוצה״ש שיש עשר)
ונכתוב אחד (איוב כ״א כ״ח ) מוציא
גס נדיב מכללו ומכניסו בציון הזה ע״ד שופך
בוז על נדיבים .ולנגדו נרדן< עניו ועני עם צדיק וישר כמו "והאיש משה עניו" (במדבר
•ג) וכן " צדיק ונושע הוא עני וגוי (זכריה טי )  .ובספרי " ספר המדות" סרק ששי הראיתי
לדעת ,כי השם הון בכל מקום בואו במקרא מורה על עושר הנאסן> נענץ רע ועושר
כמור לנעליו לרעתו ,ואב לכולם " אך עשיתי מצאתי און " ( הושע י״ב) שפירושו כמו
ה ו ן ומורה און ועול  .ובסי משלי מתנגד לרוב אל צדקה ( משלי טי  .יי  .י״ד) והדברים
ארוכים שם  .וכן הראיתי שם פרק שלישי כי כמעט כל המלות המורות על מושג העושר,
יש להן גם הוראה צדדית על מושג עוצר רעה ויגון  ,ד״ע נ צ ר ( תיל׳ם ע״ו) בצע
(עמוס טי) הוה ( איוב וי) וכוי וכוי.
והרעיון הזה ק מו וקבלו והוריקו מקודש אל המול גס חכמי הגוים הקדמונים נמשל•
מסתריהם ובהבל• הגמתיהם ,כמו שמצי נו אצל היונים הקדמונים  ,אשר כנו את האליל
הממונה על הממון והעשירות נשם  Plotusכשם מלך בלהות המושל נגהינם נשם Pluto
והוא הוא בידוע  .ובלשון רומית שם מושל תגיהנס *  Diמן  Divesשהיא עשיר.
וכן השם לממון  Peciinmדומה לדייק ( כי לד״ה הוא נגזר מן  1>ecusצאן) אל peutuo
פשע במו בערבית כנ״ל  .ובסיפוריהם עור יופיטר את עיני פלוטוס הממו יה על העושר
למען יסלן> דרכיו בהשפיעו מתנותיו על הטוב ועל הרע והיה כצדיק ברשע בעוה״ז .
ועל פי המלין לוציאן היו חברי שלוטיס העשיר תזה  :הכקל הגאון המרמה המחלה
העדנה והבושת  .והמשורר האיטלקי דאנטע בספרו התופת נקו!) הפיר חששי מכנה את
הלוטוס הזה  il gran oiuiiooהשונא הגדול  .ולדי החכה  J . Dyuesנמצא פלוטוק
הזח מועתק נשם עשיר בכתוב הנ״ל  " :וימן אח רשעים קברו ואת עשיר במותיו"
שר״ל בסאול תחתיה במעון פליטיס העשיר  ,כמו רשעים נכלל שנקראים מתים לדחז״ל.
והעיר חכם אחד כי כל מיני המתכת בעבור עני חמים ועקב משכנס בחיק תחתית
האדמה נחשבו להיות בחברת שלוטה מלך בלהות חזה ,וברית כרותה למתכת עם השאול
והשטן היושבים מתחת לאין שיאיה ומשמה  .ע״פז שם מין המתכת זהב בעברית שהוא
דה ב בארמית  ,מהוראת זוב דוב ( ראה נמ״ע הכרמל נ'  886דעת חכמים בחלון-
וע״פ נח ד״מ קול קהל וכוי) המורה אל זינת טומאות הנון) במו צרעת נדת ש״ז וכוי,
שבולם מקטרא אחרא דו נח א (  ) i)cwtaבהודו ,דוב (  ) I)c\vבפרס ,הבל או זבל
(  )Teuselבאשכנז וכוי חולדות
נעל זבוב או נעל זבל הידוע  .ומקורו מן הפאול
הנקרא ג״נ צפון לד״ק ( ,איוב כ״ו זי) ושם מלכו
נעל צפון לד״ק  ,וזהו "מצפון
זהב ׳אתה " ( שם ל״ז כ״ב)  .וכן השש בסן) מלי כשן)  ,כי המכשפים המה ; עלי
ה ח • מ • ע (’ וצאי ירך ח ם בן נח אשר בנו את מצרים מקום הכשון) והנחוש הנודע
נשם המלאכה השחורה מארן שימור היא מצרים) המהפכים בלהטיהם ע פ ר אל מתכת.
וכן השם נמשח מן ",נמוש" וקסם  .וגס מן נ ח ש זוחל עפר שהוא נחי' סמאל
אשר קללת אלהים תלו• ני ״ועפר תאכל כל ימי חייך" ע״ד ״עפרות זהב"  .ומהשם
עפר הוא ג״ב שם המתכת עופרת ומקום הזהב אופיר כולם מהוראת עפר
ואפר מעון הנחש והשטן ל״ד נבוני לחשים  .ובן השם ברזל ( ואמר המקור חיים על
הראנ״ע פ ' מעות בי הברזל יש ני חולי הצרעת ע״ש) או בידל בארמית המורכב מן
בר־זלל או נר־דלל וכוי וכוי  .ע״כ האיסור " לא תכין• עליהם ברזל" " כי חרבך תנפה
עליה ותחלליה " ואת עשו שהיה ננחי׳ נחש הסמאל ( כידוע אצל המקובלים עפ״י
האונקלס המתרגם על איש שדה נחש־רכון) ברך יצחק אביו " ועל חרבך תחיה "  ,כ• כן
גם הפרסים מכבדי האש ואחריהם פיחגייס אקרו להעביר סכין בתוך האם הקדום.
ולכן היו בל חורם• ברזל תועבה בעיני הפיסיים הקדמונים  ,ובכל ארצם לא נמצא ברזל,
דע שהוכיחו לקנות כלי אזינס מעמים אחרים  .ועפי״ז יובן מדוע האליל מכר היא
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נבצע qosוזהב  ,ונס על הפקר
מעיקול היה מימנה נאפולי חבליהם על הסוחרים
והגניבה  ,כי מעיקול הוא ג״כ שס הפאן! האי  ,והוא חלמון המצל• או חלמה
ההוד " שהוא ח 0בן נח לאש חמכשפיס לפי דעחס כנ״ל ,כי גס מעיקול היה מכשף
או pח י דומה אל ש ח י בלמו
ג ה נ ח ש י 0אשל במטהו הנודע  .ע״ב השש ש כ ל
המלאכה השאולה הג״ל ואל מקי .וגם נקלאיש הסומלים ס נ י י ( 0איוב מ' כ״ה)
ע״ד ״אובל חבלים" (אילים נ״ח ו ),והדגלים עסיקיס -
אביונים אמנם החזיקו גמדה
והנה כה אחה מהנוצלים הנמרים הנודעים בשם
חעניוח ( כמו כה ח א  " pס לפניהם ונח ה צ ־ נ י ק י ם עוד בין העכו״ס) חאה לא
עקב המסולה הנ״ל לבדה .,כי אם כמו שהחזיקו במים סיגופים ענוים קשים המחלישים
הגון! והבשל למען החיוח אח הלוח והנשמה לפי חזיוהיהס ( הנמצאוח עוד בין כהוא
החסידים בדולנו נאיצוהנו) ,וכהנו מה שכחנו ( מהיא ׳״ט ,לוקס י״יז)  .וזה אמס כ׳
חז״ל למען החנגד לדבליהם ולמדותיהס ולהחלאק מדלכיהס וממחשבותיהם כימוק מולח
ממערב כחנו בשבח הממון והעושר ודלפו יקום זה ממונו של אדם שמעמידו על לגליו,
אס כי אמלו נמ״א יא׳ עניותא לישראל ,אלהיכם אוהב עניים וכיוצא נזה .
ומעתה אם היו כחוב בנוסח אשר לפני השבעים והמחיגם הארמי ( אשל גזה צדקו
להעשיר ,נוודא׳ חיה טעמו ל ש ע
הסכם י״פמאן וסייעתו כי היה נוצל*) אל הגע
כמו נכחונים הנ״ל  ,אן הארמי חלגם המלה כצולחה ונזה סעא למשפט הלשון וללוח
המקרא  .נ״ל — .
אלה הדגלים אשל לאיחי להעיר אח לוחך עליהם  ,ואחת השא לעוני אם חפלזח׳
על המדה ואם אמיתי דבל שלא כהוגן . ,כ• הלא אך דבל הוא והאמת לנדה מטלהי,
והלמה קל; שפתנו וחכמתנו כל •שעי  ,והרבות זוהל הכוכבים בשמי אדוננו הלב תסכם
ל"מ בל" ׳ פטעלן כל חפצי  .יה* שלום גביהן ושלוה במעונן  .כ׳ כן חג וין ממני ידידן וכר
הכו״ח פה נאליסוב בסמים׳ לחודש הרביעי שנח בלכה ה' על כל ישראל.

_

שלמה ואבין.

לו ית חן
ב־אש ם׳  .סורח נבוני וזזנון" איפר נתת׳ ו בחתנו■ ,לוע

סשניל דווי* תכסה ביוס

Bon R . Keller.
לא «מנבוכיחןטן״׳ יךידי ,הגד י
כי הבאתי לך »מ1רר ? ".זאת הפעם;
עינך
כארץ מאפליה זאת פקוחה
.
 ,י • ז י• יו
/׳ " י Iי ־ "
לראזת א1ר כד,׳ד ולדעת טוב טעם.
אכן ! כין עוךים רכים נבוך פקח׳
ישר הולך כין הפסחים — צ1לע;
אם צץ מטה סכלות ושקרפ־ורח
לזי־ום  -קי אין שומע!
אז המשכיל
מה כחנו כי נ_יחל צאת כמלחמה
נגר ךבב1ת מ1ךךי א1ר ר(ךםי הבל?
אם זלע ^אל £אנ1ש' מן האדמה׳
הבין שאנני ^ם נפל לנו הבל?
תחת משא ד׳תלאזת נדכה נש1ח׳
נטל אשה ובנים  :בבד על שכם ; —

חתונתו.

•בעד ר ו ח ־ tז v vנסיע
הילחום
הער-חל
«• •
! די
עת נויו ירעב וזרעו מ5.3ן'ש לחם ? —
הלא
נזכה
בשסטנו אם
נשאלה
בכה —
Vf V
 /־ •* fl
י' < <* 7
TT
ובכל זאת לא נטמ1ן יד ®* לחת;
כסי מפת כיונו נלח1ם במערכה,
ואם מעט פעלנו — ך׳ לנו נחת,
-

רפים מטדריכינו1ןךךך ;שרה׳
פססריהם א1ר
מדע Tלנו
זרוע׳
V ••I * J
T
t
*
הלא א^
סום
גם המהזיג1ן ו $־ה?
יכום הלא היה כל הי1ם נגוע?
ואילו מאנו ידיהם לעשות תוישיה.
כי עתה גם גחנו ; שישנו כאסלה;
ועתה אם חכמנו נחריש בדמיה?
את שממנו נדרוש  -פרכ1ת המכשלה ?
ככה נתחז-זקה ואמץ נוסיסה
עת בעמל ותלאה אזלת,ידנו׳
נלביש עז וגבורה וכה נחלשה
•
אם אל חכמי דור דור נשא עינינו1
ואתה ; דירי אישר מעולם נלוזמת •
בזרע עז נגד פ1זי התבונה,
לבנות לף פ;ת עתה הנה .קמת
לךביוק באשתך ולאישה לך כאמונה;
פן תבהל כי תראה התת החיים,
ונסישך תלאה ביום ם1עה שער?
,.משא על שכמי ,בצוארי יחים"— ,
תאמר — ״ואיך אלחום את אויבים בשער ?״
הבט אל "טורה“ זה והתאזר ה; ל-י
זה האיש לןדחמל ראה עמל וכעש
ורוח 1לא נלאתה ,והאיר לנו הל; ל,
ואם רפ1ת הוא פעל ,אתה ככחך תעש!
עשה וגם תוכל•י כי אלו־׳ים בעוזרך,
«והוא ביום חתונתך ; כרך את החבר
"אשתך כגפן פודה כ! ךכתי ביתך",
ומלאכי' ,על ;ענו  :׳כן ;ברך גבר !''
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(Nach Florian.) .

Bon Israel Rill.
לפני כס מלןד בלהות כי בשם !קראו
משרתיו עושי ךצ1נ 1כלם נקבצו ובאו׳
כי עפעפיו יבחנו מי איש חיל רב־פעלים,
חלילים;
הפיל
ויתר Tעז
שאת
כיתר
אישר
•T
••
»VV
> ”
VVIJ
“ »
רצתה.
נפישו
1
חיר
3
.
ליו
אישר
את
יודע
Tאז
TTT
־* «
״* S
 T״
עיסתה.
בארץ
תחתיו
יתנהו
מישנה
אישר
יי
■I " I
־T 1
•“ .
• Vi
 1־V
ותצא בתוכם להתיצב גם וקדחתי
לקחת׳
תצוד נסיש זיזI T
תארובt v ,
כחתף : v
אשר ז1v v :
זאת ד
מזרי • יפחה
עיניו
,
הנורא
קרב
אחריה
■T :
ז■■ T
־ tI . t V - .
אישר יפיל אימתה על נוי ועל אדם יחד!
רפאים "יערו,
רנזה לו,
מתחת
'שאול
ז זז ־ .
־ Tן
» ־
ן
!דבר עמים תחת רגליו ,בישלה ;.עציו •
כל אלה חברו לטו יחדיו ,אספו אספה׳
והנח משוט בארץ באה המגפה<
עצומים הרוגיה׳ דפאיה מי מנד"
רבות בנות עיסוקה  -והיא עלתה על כלנה׳
משאתה ;גורו אלים סביבה נשערה—
כמעט קט מבכור־מות היות גברת נבחרה —
והנה זה בא ר 1םא־אליל טוב לב שמח׳
כי הכה באלפיו ,ברבבותיו הכין מטבח,
?י .על־כל־בגי־חלוף הגה גם רישתו מזרה—
‘־
עתה לא נודע אים 1א לטי משפט־הבכורה '
״לי ;אתה גם הוא ,יריע אף .תגריה׳.
מגפה ורופא לא ;שי כינימו מוכיח ז
עתה הנח נגישו חיל עוינות וחטאים
אשר יורידו הטונים המונים לעמק רפאים,
כי למלאכי־זעם גם המה .יחשבו,
כרתו ברית את מות ועל ספרו ;כתבו׳
בתוכם ת א ו ה באין מעצור— ; אחרונה הכבידה<
כי בלי ממסר מתחת שמי יי השמידה׳
» ״ ז ,׳ ז • T
י1
 , « :י י י,
וערובה׳
שמורה
;r VTע
מחלה ונ
7לה 7כל
־ ,:־.T
» T
־  :־T
!*תנור ,למעלה ראש ,ותצלח למלוכה1

עת לכרו״ן

ועת לכנות.

ניום דנתן דת הםלך להיות ר,יהודים נחשנים כאזרחים
לקנות שדה ונדם ננל םקוטות טושניתם 18 . Febr . 1860 .

ימללו
המה —
ואנחנו
בברוד.
 1־11
'• T
־I • •1
« f- T
Bon Simon Bacher
פורצי פרע
יטם שרדו מרד
דהימו ב׳שאונם

באמת ובתמים
למלןד ארצנו.
יושבי המדינות
כסאות המלוכה
יבגדו בטלןד

חרשים לבקרים
נדבק
במלכנו—
*« ־ Iי •• 1 -

הה .יגברו בארץ
בלי הבין3םךד
לבגוד 3אד1נם — :
נחנו
היהודים
במלכנו
נוטען!
V
־‘ ־
י־ י "
• י־ י
להתערב  .עם קושרים ועם בוגדים נמאן׳
נעבוד כל הימים
הוא יושיענו ! —
.ינפצו בנגינות
בחרב המשוכה;
בכל
פלד
ופלד- r
r :
Ir 7
Iwr
נחנו היהודים phnלא נמיר
אמונת נפשנו חזקה טיטמיר ; -
לא נבקש כנם,קרים
הוא יושיענו ! —

רוח תטה1ן
הנהג מטגעון
בשואה
ורב
פחד
עמי עקטרייןי יחדr
תנוע במערה
הארץ
ככברה;
ז
זז1
 ־זזנחנו היהודים כפלע כלב :מים
לעולם 3ל
בעטים;
1
1
יrנטוט 1 • 1
יי
להתבולל ז יי ־
אם הקשית :ישמיעו
וכל חק :פריעו
Tנעז
במלכנו —
הוא יושיענו!
•* fl
מלקים הראשונים
בעלונוקאדונים,
חיטבונו ?גרים
־י 'שכ1ןבחרדים׳
ונודדים ללחם
הטינו היקקם — .

מנוח מצאנו
תחת זה מלכנו

ויאלפ:ם 'קןנה בארצות נרדפנו
ממדינות למדינות — למרגוע שאפנו;
ונם לנחלה באנו
הוא יושיענו - .

ע \ץן\
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•נשב באזרחים
במשכנות מבטחים,
ליושבי המדינה
בלי היות לשנינה
תשחק שפתנו
לעברת צוררינו - .
על צוארנו עור לאזיעיקו
וללחוים נגדנו בל עוד ; מיקי.
ולעני שפתותם
שבר .קשתיותם
הוא יושיענו — .
עתה זהמלוינו —
ביד אלה׳ שטים
בפלגי המש
המלכים
בל
לב
הפרחים
פנבעיול
י .־*  t׳
¬וז¬
י,-
נתן לנו שלומים ! -
ורק אלה׳ המרומים
לכן בכל לבב בבל נפש הללוהו,
ברכוהו:
במקהלות ז:
ובתמים  1־" | ,
באמת • 1 1
v V: v
כי נתן לכם חנינה
הורו כקול רנה,
הוא יושיענו ! —
בלב מלך ארצנו -
הוא בל נדחינו
לארצנו
יקבץ י־ו-
 •1 1ו
בעת תבא שנת גאלה
יעלנו מטצולה
י ' 1י
י,
י,
ואז מאפסי האיים
לציון יעלו ט1שיעים !—
לא .ילחמו עור עטים אז בחרב המשוכה
ולא ימשול עוד מלך בי לאדני הטלויה -
נודה לאלהינו!
ואז ברננת שפתנו
"אל היה ןגן 2נו הוא הושיבנו! —*
אם אי<

אני £ , Hי

?H

) אבות

Bon Markus Kohn.

T

פ״א (.

¬צ

עת בך ,גבר■ נלחמו כוכבי מעל ,פלגי מימיה הם מעיני ןישועה,
.ימצאו לך בתתך להם קולך.
וטתלאיות הזמן אתה ינע-
גם אישת חיקך בך תמעל טעל־־ הן במ_קל־ח'ובלים תשר עבד ואמה.
תעיר לבם לתת אזן שמעת;
הגידה נא לי? ,מה הושע?
אכן הנפשי הענןה לקול דממה
אל תבקש עזר מאוהב ורע,
דקה ,את־בל חפץ לבבך תעש -
כיי בלמו הלא .יבגדו רב בגר ;
אל תבטח בגדיב ,מגו בל תישע• תושיעך ולך " טב כל ימי חייך,
וישבבת ש.קט ושאנן באין מפריע
ולקול זעקך עמר ;עמר מנ^ד•
כי שוכן בקרבך מלאך מושיע -
,הלא אם תכקיט מזור ורפואה,
אך;3ם:שך תקקש ,היא תרפאך ; הישלך עליו,יהבך,והוא ,יכלבלך. .ג
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דברי הברית והשלום )-
אשי
ונימי במי יכין ראש רקיאיס הישיעו מה״ו יוסף ׳‘׳! אנאוויטש חנס ׳! דת כ« לי ניקרא
«עיי■ האליין.

 Bon Josef Löwy .מכתב .
מאד
וחנינה מאה שוכן מעונה לך נשיא אלהיס ,רוכס לב לגני מקרא בעדי! יסורו!
האלי,!,
אלהים יחנך ! מאד ננסך נכאפת׳ לגסה לפניך אדוני זח ימים רבים ,ואם אמרסי
הפעם
למאות נצל קורתך בערס אעוה  ,אלך ואינני  ,הנה האדן הזאה צלצל כנפיה ולרווקה
ממני
הדרך לבוא שמת ואני זקנתי  — .וכאשר מנעני ה' מכנוד לדני אתך פה אל פס
אמרתי :
אבוא נא במגילת אפר ואפיל לפניך תחינתי לנל יסרה אפך מל הקיקיו! הלזה
אשר נא
מיד נכריה ,לא • דעת אתה ואבותיך ; וכאשר תשאלני מי אתה ,ומה שמך ,ומת
בואך,
ולמה הרגזתני ? אז אשיבך לאמר  :עמך הסליחה אדוני ! ידעתי כי עדתך קנית
קדם
קרונה
אלי
מכל
שאר
קהלות
הקראים
הקרובים
והרחוקים
,
ולעמוס
זה
לד
אפנה
אדוני
אף
אם
לא
ידעתני
נשם
ואס
לא
שמעתי
ממך
רק
שמעך
הטוב
משמן הטוב  .אכן
אל נא
תאמר  " :למה זה תדרוש שלומי ? הלא אחה שנאת אותי ,כי אחה מבני הרבנים
ואנכי מבני
לא כןהמקרא J1א ל נא אדוני תדע ! אס אבותיך ואבות׳ אכלו באר ,המה מטאו
ואינם ;
עמנו היום  ,בכם ובנו בחד ה ' להיות לו לעם אגלה  ,נצרכם צר לנו,
ובטוב
לכס ישמח גס לבנו ,אל אמד ברא אותנו ,ומשדי התורה החלוצים לנו ע" ׳ נאמן
ביתו גס
אנחנו גם אתם כלנו יונקים כשני תאמיס והיא משינת נפשיכם ונפשינו ; מעולם
לא
התרתם חלול שנת או שקצים ורמשים וכדומה  ,אשר המה מעיקרי הדח והאמורה,
כמונו ;
אמנם
פעם
אתם
המחמירים
(
כמו
בשבת
,
בעריות
,
בחלב
ובבהמה
הרה
ונכדומה)
ואנו
המקילים ,ופעמים להפך ,אבל בשרשי הדת כלנו כמוכם כמונו נאחזים בחבלי האהבה
והאחוה
אשר לא ינמקו ,חלשו הזמנים לקרות למחנה ישראל מחניים ,גורל אמד לבלנו,
ולמה זת
לנו שנאה תעורר מדנים בין אחים תאמי צביה כמונו ? הנה תורתנו בטק חיים
שתול על
פלגי מים ואנחנו כענפיו ארזי אל פונים קדמה צפונה  ,כלמו יורקים מגזע
אחד,
צוחקים לסערת כ׳ תרעש לפרק הריס ולשבר סלעים ואף אס ינומו כאשר ינוד
הקנה
הכורת נמים לא יאבדו מגערתו כי הכו כלבנון שרשם ,הזקין בארץ ׳אודם ; אכן אם יבוא
עליהם להניף ברזל
שניהם .טל הענף האחד ולאעף פארה נמערצת ,אז גם השני כחציר
יבש ימולל ומחו נם
ועתה אס מצאר ^ סן בעיניך ואסרי תודעתי לך את כל ונוכחת שמעני אלוני ! הטה
ל• אזן
שומעת ואדבר דברי  .שאלות רבות יש ל׳ לשאול לך אדוני  ,רבו כמו רבו  ,אך
אחת
אשאל ממשלתך או השיבני דבר ,תשונה שלימה על כל אשאלך ,או מכור לי ברצונך
הטוב
מאפריכס ואקחם בכסף מלא עובר לסוחר ,ואנכי אשים לילות כימים  .לחקור בהם
ולילה
כיום יאיר לי עד אמלא מבוקשי ,כי ידעתי גם חכמיכם אשר בארן המה גם תם
לא מצצו
דבר מאצבעוחם ,וכל ההלכות בין דם לדם נין דין לדין נגע לנגע אשר■ ורוכס,
הלא המה
כתובים ומושרשים בתורת אל ח• המאורה לנו ע"• מרע״ת ונביאיו הקדושים
אחריו ,
ונאמתחת׳
אין
מאפריכם
כ״א
אפר
חזוק
אמונה
,
לא
'
אלה
נכחם
אופיר
,
מן
החכם •
צחק
טראק׳
דפוס
אמאעערדאם
(
ועתה
נדפא
מחדש
בירושלים
ע״הק
תחת
מכבש
הדפוס של
הגביר משה מאנטעפיארע) אפר דד מרדכי מן הסכם מרדכי בן ניסן עם הנלויס
אליו דשוא
זולתם אין וויען ואפר׳ תפלות הקראים ד ' חלקים חדשות מקרב באו ,ג״כ דפוס וויען,
ניד* מאומה מאפריכם אשר נפשי אותה לראותם ולהגות נהם ; נלעדם אציג
לפניך אדוני היקר מעט מהרנה אשר -נעלמו ממני לחארון ידיעתי:
א ) קדוש החדש  .איך אתם מושבעים ועומדים לקדש החדש
ע״ש
ראיה בלי שלוחים
ובלי
טעללעגראפיע כאשר היו משיאין משואות בעודנו על אדמתנו ? ואינו מן הנמנע
שהסוגו
אח חג המצות נעדחכם אשר שם נגלה הירח ביום ט״ו לניסן כמונו ובעדת
הקראים
אסרת הרחוקה מכס יאכלו בו ביום חמק על שהירח היה מכוסת וכן ביום

;u sein, wen» wir
Wir glauben unfern Lesern nicht unwillkommen
, an der sie manches Interesse
ihnen eine Lorrespondenz eröffnen
Der Einsender.
.
finden werden
Wir sehen mit gespannter Erwartung der interessanten FortSt.

.
entgegen

setznng

)*

78
פכסוייס אשי על שניתם ! אמר ונכרתה תנפש ח״ו  .וילה זה באלן תמרח שם • ראו
המאורוה ברקיע השמיש לרוב וכמעט בקין ובחורי לא • שבוהו נעצם השמיש לטהר,
לא כן במקומנו אשר האדיש יעלו מן הארן ויכהו לרוב את עץ השמיש ובסרט בימי
הגשמים אשל סעמיש לא • תראה הירח מתני עב הענן ואיך תדעו נץ מלא להקר?
 )2טומאת מת  .ידעתי כי נזהלחש עד היוש בטבילה אסר• נגעחש נמת לטהר
אתכם ; אבן מה בלע בטבילה בלי הזיית שליש• ושביעי  ,ונהי כטמא כלנו אה לא נתחטא
«עפר שרפת החטאת ככתוב " ואם לא יתחטא ביוש השלישי וביוה השביעי לא יטהר" ?
ומה המשפע לכם במחי עכ״ום מטמאים גם הס במגע ובמשא ואס אין ?
ג) תפילין  .אם חכמיכם הקדמונים  ,יהיו עגן ושאול זהיעחס אז • חמה בן טנא׳ והיעחו,
העבירו התפילין מעל ראש ויד או היא מציאת חכמיכם האחרונים לפרוק עול התפילין מעל
צוארם ולדרוש לאות ידך ולטטפת נין עיניך על לב ומוח מושב הבינה ותשכל נכח ולא בפועל?
ואני בעניי אמרתי שסכמיכם הראשונים שמרו מצות תפילין בפועל ואעשה לי עזר כנגדי מתלמוד
(ברכות וי״ו אי ) ר״א הגדול ( אשר לדבריכם לבני מקרא יחשב) אומר " וראו כל עמי
האין כי שם הי נקרא עליך " זה תפילין שבראש  ,ואיך ידרוש נזה ולנו בל עמו ? אן>
אשיב אח אמריך ל׳ לאמי  :אולי הניאו נעלי התלמוד זרה אשר לא לוה ר״א הגדול
בספריהם  ,אולי הניחו בפיו ינר אשר לא עלה על לנו מעולם ! אכן אם קדמוניכם
הניחו תפילין בפועל ניוונו אז התלמוד במקומו עומד וכנים זא גס דברי המשנה (מגילה
נ״ד ני) נחנה (התפילין) על מצחו או על פס • דו הרי זה דרך הקראים  — .עכ* פ
מן הראוי לידע מי הוא זה אפר תעביר תמלוה הזאת ובאחת זמן מן הזמנים חי
האחרון הזה.
ועתה הנני פיסח על שני הסעיפים  ,גס יקצר המצע להניא לפניך מחשבות! הפעם
ני דנו ,וכסל׳ מלאו שאלות  .וספיקות אשר בינינו ובינכם ! וטרם אחתום את שמי
עוד אערוך לפניך ערכי והוא מצער  ,נאשר אינני לא רב ולא חובר חבר רק אחד
מכנעני ישראל והיה מדי יום ביומו שקדתי מאז נעת מן העסיס לשקוד על דלת• התירה
אם מעט ואם רב  ,וס״ל ברכני ה ' בגללה נבנים ובננות בעושר ובנכסים ולא חסי לי
מאימה רק תשובתך אשר עליה אקוה והיה כ• יבואו דבריך הערבים אלי ואשימם עטרה
לראשי וענק לגיגיות .,
גי .קאנישא ט״ו כסליו ואוהביו כצאת השמש

בגבורתו לפ״ק( .החשובה במחברת הנאה ).

כ״ד מוקיון וטכבדך יוסף לאורי.
Henriette Wohllerner , mitgetheilt von
Wolf Sbriser.

®
 Ottסכ ת ב.

שלום לך ידידי ! מעשה אצבעותיך הרוני עונג וערבה לנפשי
לראות ידידותך מרחפת על פני .מכתבך׳ ובהולך בחליל הליכותיך בקודש.
ומה מאד דאגנו על מניעת מכתבך עד הנה׳ וביתר עלית על זכרוננו
בימי החג׳ ימי חופש׳ עת סרקנו עול המסחור מצוארנו וכצסור מפח
נמלטה נפשנו מעבודת היום  -אז זכרנו בך ונכסוף נכספנו לשמוע
משלומך הטוב ולדעת מקום מושבך מעמדך ומצכך הנוכחי  .והנה בהביטי
אגרתך דמיתיה כמבשרת טוב ומשמיעה ישועה — אמנם כאשר שנים
או שלש דלתות בו קראנו  ,חיש נתקדרו קרני שמש חדותנו; ראיתי
כי נפל לבך וגם רעיונות מבהילות ישופוך ראש וימררו חייך בדבר
כמתיר שהן ת״ל בריאות ושלמות  .והנני ממהרת להרגיע נפשך
ילהכטיחך שזוגתך תדאג עבורן כנהוג  ,היא תכרכק כפי משאת ירח
ותסכול על שכמה עול מחייתן  -האהבה הנטועה כלב כל אם גם
עליה תשתרר ׳ לכן היגיעה  ,חזק והיה לאיש ללחום נגד פגעי הזמן,
10

אל ירך לבך ואל תאמר נואש  .כי רבות ראינו נימינו איך •תחשך
אופן ההצלחה׳ ואם ראשיתך מצער אחריתך ישנא מאד  .־י לכן חוחילה
לאל והוא לא יעזבך! ובו׳  -אשת ידידו וש״ב

יענטא וסזהללערנער.

(כ• »• הסחי ) .

No » I . M . Seidmann.
עלפה ממלאכתה תישביות התולדה׳
ע1ר לא תיטיב שאת
לא תוסיף כחה תת,
כחבלי השינה ותרדמה לכדה.
ואם נם כפעם בפעם תרעד מקרה
ומשנתה תעורר,
תמין אפה■,תזורר,
■ויהי נשם ושלג ורוח סערה,
עד מהרה תסגיור שנית עפעפיה
ותתעם בשמיכה
ותשב למנוחה
ועד הקיצה תחלום חלומותיה .
ואם תחפץ  :דיך 1לדעת כמיני
מי ומה זה הךלום ׳!'
קרב הנה גש הליום!
שא נא עיניך והביטה כחיוני!
שמה לרבבות פרחי קרח ובסיור
חדשים לבקןים
,יציצו בלי סדרים
ולרבו אף  :עצמו ברבות הקור,
אכן עד מהרה .יחדו כחם היום
תמס לו/הלכו
לרמעיות לתכו,
הראית קל אלה vאך זה החלום ן
מטיועדי אביבה טלפי החבצלת
חלמת הענלה1
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ו?רבע וסרניה,
מכרה  :כי אבדו וכלו ? אין תוחלת.
* *
*
גם קרב לבכי הקרה כעז ׳ * יה
אף שם כל ציץ וסרח
אןז כם 1רזוזקךח ׳
כלי תאר וחרר  ,פלי כל ריח וקטורה — .
ולטה ע1ד אחי תישאלו וח׳דברוr
הדמעות
"לאלר!
־T I
 Tי־V
‘־
"איה התוצאות“
״אנה מקורן“־ ומאין ,יקרוי־‘“
ייבשו;
הלא מלבבי יזרמו ! — ושם 16
T
11
■ ■ ! ■ ■■
’י
כי שם למ 1המקור
והכפור
הקרח
כפרחי
 .־r
- <v
1• :
יתחדשו.
ונצח
,
יתנו
נצח
אשר
• ן *T
V:־
־T
:־V

הגולם.
P hi l i p sv n

D r . Gustav

nach

des Originals

ini Versbau
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Non I . H. Lö»v.
 1איש צדיק תמים היה׳ הכם ^ ורע לתפארתשם רבי ליב מהאף י) יקראו א בפראג הטכתרת
חי חיי אמונים  ,לא הכיר,ששוני החיים
מאם ב? תם אופיר בהון יקר וערי ערים:
וכל הלילות לאור נר קטון יבקש עמקי פישר
אלה לא _יאךיןד לו כי קלזיעיף לו ? |'שר
והוא ירבק נר דונג בידו בוער לא להבל;
כי למען ;עירו ? הפיל עליו שנה חבל,
לכן8זן לרגעים עלכנזאיו ;ישן ;נוח
הן מחלמותיו ; עוררו להב הנר בטוח
הגם איש שיבה היה׳ ע 1ד לא כהתה לו עין
ראשיו כסף צרוף ותחיו ןןז מטעיני ח;ין
י ) :־;רא כן על פס מקיס מילזחו האכע.

 11und־»
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ספרים אין מספר סביב לירכתי חדד? יעט?דו
כאילו ע1ךזקיו לעולם (* הספרים ל 3ד 1יחמודו
וכל אישר תדרוש תחקור נפשו כספרי היעה
כן קרן ע1ר ?שר 1וקן עיניו מחסרו ט1םעת
חיורד על פי
עחר
u:
זקנו - -
r
מדותיו " , 1
כשלג¬י¬
יתן
לו ; קר ומראה פניו כהילל נן שחר
מהעלה לא תנוע :ד שמאליו וימעט רגע
:רגז מראש ועד ברך כאיש מכה מכת נגע
ולקל מאגא שפתיו גדים ל 1ראש ויד ורגל
עד אישר הקיר את האמת ורוחו לאורהזיגל.
אם תגש לו ביראת כבוד אישתו הןז $מגת
השביתו מלמוד? כמזון לב? משענת
.הנה ״לה ,בא1ת  ,,ורושם י׳יאת יקוצרו¬¬חיום יודיע
כי גז חיש נעופה כצללים פני הרקיע
לא •׳תאו
לישתיה Iולא <-יחפוץ
כי
לנצר
־ • I
״ •
ללחם• ,
Vv ,
מטעי תלמודו  :דרוש ככל לב ובכל שר.
ככה
יבלעו
רגעיו
הרוח
דד
י ,נ ^
וזד
*איש v
את ; יי
רעהו !
לפי t
אישר
כקרכו
תמיד
מקור
לכל
תושיה
פתוח
,
v
1■,
:
ז
•
,
I
1
ז
• ז
ז •׳
ועת
כי
קול
הקורא
אל
בית
העפלה קראהו
מהר כלב אמונים הילך ואין דבר מנעהו
התעטף נפש? פני גבוה מעל נבוך,
לסעויד כתחנוניו לכו ולקדש פני האלוה
כי האמונה ח;יו ושש? ינ רוחו היתד,י
תשוקתו לדעת על כל מאדו עלתה.
 2.אך הרב גם מיתר למודים יד לא הניח
עד •בי לא
נשארה לו
שעה
קטנה
לשיג
ושיח
׳r r
tt T
t~ :
■ •
- -t
תנועה •היא
החיים
ודומיה -היא
המות
־.
י
־ ־•
•1
־ ! •1
לקן
בני
בשחרך
לדעת
נא לא תשבות שבת
לו אספת לנפישך א'1צר1ת הקמה  :קרי ערך
דע נא וראה כי לא באת ע? ד לחצי הדרך ׳

1י) עולם כהכנח מז״ל החנל נכללה  Welt ,נמצא שעמים חרנא כמקרא .למשל גם אח
העולם נח! בלגו ( קהלח גי יא) נאור הרמנמ״ן הסם הטכיע נלב נכי האדם אח
אהבת העולם die Liebe zur Welt .והנה נודע ני שדי טן היעה הזיק לנשמה
(מודה ב' לראפון) וכלי סשק היה נחלש נח השכל עוד יוחד ט״י שיי ען החיים
ואלו אכל האדם ממנו היה סי לעלמא הדין כלי לקנוח לנששו ח" הנצחיוח נעלמא
דאה* ווה סי' ואכל וחי לעולם ( כראשית גי כ״ס) והב; כ׳ קצרתי.
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אקנה אל רוחות טהורות כמ1ף התרועע.
קול נש?ת הצדיקים — רוח ורוח שומע
נשמה בנשמה ורוח ברוח תצמדגה עמד
חמד
לבדי יחמור
בחלד
לחם ־רב
ללחום
אם
י־v T
■■ I
ז
■ :
vi
•I
הן ימי קדם לנו מאנשים רבים יספרו
התגהגס את רוחות ובריתם להם לא חפרו •- .
ובן רבי ליב 'שקד לקבלה בשמחת נפש
ובישם עליון ׳ לא בעבור יגלה ויה מחפיש חפש
שם אלוהיו חקק עלי לביו כמו בעט נחושת
הוא יורה לו בישקירתו שים האמת תלבושת.
מורה נזר! לא יכזב בי ןלמד בטוב ,ונחת
אשר בשמלם מפעל או בארץ מתחת;
אישר תרעש בים או על פני הרוח מרחפת;
אשר בגן ערן א 1ביטחת בלי ותפתה מעופפה;
אשר יתעורר באדם איו  :ו־סק בעורקי ימהל;
אשר יבצע בהרים או ;שאר ?נחל ;
אישר יחנןא בבית תפלה איו יתנשא בלב שרץ;
אישר יכסיוף ישמשה או ידפוק בעפר ארץ;
אשר תדשא בפרחים או יתראה פני יער;
איה צדק גוזמא ואן בשוט ; הלך רשע_ בער;
הבער ,עמוקה  ,הקבלה י תחוה ליו כל אלה
והיא גם היא מלאה לפו בכחות עד להפליא פלא.
י' י׳
* <*• י
י י 1ן י
יי
פעם ,יצר תמונה בלי תואר , ,יצרה מחומר׳
וומר
אליה ^
הביע
בבגדים"
"אעטיפך
Vt
״V
־ •
 ן• • ; | • ; ז•ואחרי עשה זאת  ,י,דו בגולם המת שוטחת
מגלה;ק #נה  ,מנה \ם.עת שם שדי זורחת
ובלח השם׳ הה פלא! מה נעשה הפעם?
פתאיוט לפתע לנגד עיניו רוח רב הטעם
ורבי ליב ;תחלחל ושפתיו .יענו ; " סור מני !"
פי הרוח ימלל  -הנני!׳1
״קראתני הנה
משרתך< עבד ביתך אגלי  .בבון בעדך
עש1ת ליגון ולמש 1ש טהרה בכלמצזיתיך
חדיש
בפי -היום ראש
שמת
אשר
V
■
י
השם ו■ «
את ־ -
אך v
I'• ממור לך מאוד לבלי תשבח בכל ערב ש?ת קודש
קחתו לך ולשומו בידך  ,בי לדרור שאו
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■רפי!

ץ»
•*י, ,

.

. ,ף

ד

א) מן דלא

רוח1ת טובים בשןת ונם אלה אשרירעו־.
 3.ורבי ליב הצדיק החזיק עמיו את הרוח
וזה לא מיש מצדו אם לא אל פיהו 'שלוח
ובל אשר יצוה עליו מחריש ובטוב לב יעש
׳כי !Vאלהים
יישבו*? ב1
וינהלהו
לכל מעש.
־ rי 1
י ' יי
T:
ספרים
אחרים ד1קם
גבר
» ד•
להביא  1י •
 nיי
ולשאת «• ״ •
עורר « v
לא נרפה ממלאכתו טהר רץ מעבר לעבר
כן לא,׳לא כל ימי השבועה ולא  .יכישול צח
יטה שכמו לסבול׳ לעבוד  .יחפוץ לא לנוח
אל אדונו עיניו :שא כתעודת העלם
הקריב בכל נפש ורוח תמורת חסדו ישלם
ואם מפי רביו ואלופו תורת אל שומע
מקרבו וחוצה ששון לב הרוח נ 1בע.
תלמידים כי נצו׳ כי ציעקה נבירת הבית
הוא לא סר
ממקיומיו ׳ שליו
יישב  ,הודו כזית
י • י1
י״
יי ,
י ־•
ככה חמשה ימי השבועהזיד 1לא תלא
מלאכת רבו .יעשה יסבול כי שפוץ באלה
אך אם יום השש׳ יביוא וירוץ אלי אורח
׳יוסיף הרוח לעבוד׳ הוא ישא לנפשו טורח
,ימהר לכלות עבודתו בלב עמום ושבב1ת רוח
כאיש ירתוח;
יהמו ' י יי
כליותיהו ״
בחיקו׳ ידמו יי'
נפשו קקסוף לה לצאת ?!גדתה וחוצה
רק אימה סביבו׳ רוחו בןע 0אפו נאוצה (א
מקצפו
תאומה  :להט
תפיוצנה
ן,
עיניו ״*1
י 11
׳< "איש זיז
כל עצמותיו תאמרנה׳ כי לעביוד בל תחפוצנה.
רגע והגה רבו בקול גדול את פיו פותח
׳הרוה :עמוד מזעפו ואך בלט מתיפח — .
אם רפה הי1ס לערוב הרב חיש יקראהו
.:קח ש 0נורא מפיו ויסתום מקור הקהו
חגה גו:ת מת רק עפר לכדו ישם ;נוח
מחוסר תשאר הדמות ואין זכרון לרוח
זה הוא הגולם כאשר שם לו הרב שם בחלד
עוד היום בפראג$0:ר מטנו כשב כ; לד.
ה־

ו־נאן.aufgebracht fein
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 4.פעם ח 5ןףב לב 1א י1ם בפיר עם חטךג 1ע
אשר בסליחתו ועם .ששונו בהעוכל וידוע
לוקח
המת
שמלת
ושמחת > -נפשו
הרב .Tיבתום
¬ו¬
“
■ •
!■■ -
¬ זכר שי חייו  ,חלריו אשר באבק פורח
זכר חטאות נפשו ,אין אדם צדיק בארץ׳
כה ידבר באזני בני עטו׳  :.הגה ייום י1ם במרץ
כי תסלח לו אשת חיקו חלה פניה עתה
פן אם למראה העינים הוריד ? ביורה מטה
בקיש סליחה מתלמידיו׳ לא על חטא ופשע
אך פן דבר אתם קשיות בלמדם תורת ישע
אף לא ישכח חלות מהרוח סליחה כסדר
בעמדיו לפניו מלא אימתה בסנת החדר
כה התאזר נפשו ובשמלת מת לבנה כשלג
פלג !
יצא — נהר V:אליהים
לבוא בית יי
 Vיי
»•• •• T
״
T

3

נתאסםו שם יהודים ה ^ תיר לח־כב שמי
"צר לנו המקום היום" השתאו בני ארץ
ידים -
רחב
בבית
הה והמצד יגדל עיור
 r־•
 :־
י י-
״״
י1
ו־? ,
ז
אייש לא יכיר איש איפיוא ,יעמדו יחדיו ימנים■י
מי יתלחש פה  vיתלחיש מקשה רוח ולחץ
בהמית צבא מתים בעמקים  ,המולת בני שחץ
כבד הוא להחנק ׳״־ מלא הבית ובקול פחד
ניורא ? קול ההמון אף כהיוללים ! צעקו ! חד
ואין ך?ר זולת ראשי מתים נראה פני רוח (א
מעיניהם חפץ נפשם לדממת בור זרוח
אך רגע והרב ;ב 1א וקרבו /בד שאול ייודע:
״הסירו בגיי מתים ואיש ם ?ם לא ; שוע —
אתנו פה נק ? צו ! חייו מתים חדלי כח
שם הנורא בפי הגולם שכחתי 'שכוח

¬ג

אך ארוץ קחתו כי לא נראה עור כוכב מעל
אייש איישלא זיםור ממקוסיו ולא יךר״וןי כף ' ימעל,,.
כה ! מלל הרב ויחוש לחדריו כעיוף רב כנסים
ו! קח השם מהרה ו; סת1ם מקבת הדדים
א) מם האויר  , der i'ufttaum ,ולשי שרוח הוא משההן! (מורה מ' לראשין) לכן ־בחן
נא הקורא מכם נין רוח לרוח כשירח׳ ואס רוח אלסים נה לה יאמר לס הנל
ורעוח רוח ולא אירא כי יאמרו עליה לאמר רוח אין נקרכה ב׳ נחשם כשניהם
יענה וחנה הרוח מרחשח על שניה.
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;רוץ אח1ר והנח ^נוי חבית לכל ע ;ד
איה צבא שאול? איננו בי <טנ אל ירכתי קבר.
בצקוין לחשיעם1ד הרב׳ ע 1דיקט וק1ל :שמיע:
"אשרי איש ישים מבטחו רק באל המושיע;
מהיום
ועד
פותה
עבוד
ליה
לכדו
אחלה
"~
WX
TIT
*I
TI
 lר
 T״r
בל
את
.
או
לע$ד נאמן דוח בן מרומים סלה .״
ואחרי עבר יום פסוו יקה בדעת מיושבת
וישים
לפניו
הרמות
איטר
מעפר
נחצבת
וז •
ז זז
־ו
 יV" Tf
V rvtY
ויברך
עליה
פרכות
ויחבקה
בקיר,קבוע
(נ
וזה הוא הרוח_הגלם וכן הוא בפראג ידוע
עוד דמותו *ממה ומנה כל איש ספורות ירב
אך אני ברות׳ זאת לי ספרה בנשף• בערב.

ך ^ :ךזליום ש5עים שנה *(
ןעם " ׳ אגדת חז״ל נמשכת העניה  q7כ״נ ע״א) .

Non 91. Langbank
״)(Rach dem Deutschen des Dr . M . Vettevtö.

<

.:נ ההיכל יהמה
מקרואים  ,ומסביב הנרות יאירו׳
־ ■■ T
» ף .
 I. T־ •■
ז•
לחיי_ ^■4כלם יאדימו ,
ועיניהם
כברקים
יזהירו׳
וז
v: t
 1• 7 1־ ;♦
^
ביין
ישמח
כל
גבר׳
וכל
איטה
במחל
מכרכרת׳
<
•
ז
־־
t
»
ז
וז
• t
וז
ז ־ז v t
וביטאון
עליזים
השמחה
הומיה
היא
וסדרת — .

נ)
נדני׳ חז״ל  :בל קנוט כמחצה על מחצה .ונמר שהוא מילדי העניים .לדעה החכם
נן זאג נמצא נמק יא קנעה כוש נקרא כן לפי סהסמיים קנוע׳ ; ניקוד הכלי.
*)
השיר הזה ישודחו נל״א מהמלין המפואר הנודע לסם ולחהלה מ״ו מאיי הלו׳ לעטעייש
נ“ ׳ נמאקן! האשכנזי המכונה נשש ( ) Jahrbuch für Israeli !« !, Wien 1846
ואני הלנשחיו מחלצות לשונינו הקדושה  ,יאפלמהו אליו לאמי  :הכר נא הכהונה
ננך היא אשי יאחה אליו  ,אם לא ? ויכירה ויאמר  :כהונה נני היא  ,אן> מצאה
מן נע׳  :׳  ,ויעיד  :׳ ויאשרנ׳ כ׳ בניר מצאה ידי נשפהנו הישנה  ,אשי כל מכנדיה
הזילוס  — .אך העיר אזני  ,כי עוד יש לתקן הרנה נהעתקה׳  ,ו״עצג׳ לנל
אפלים עוד השיר הזה  ,יק אניחהו אתילמשמיח  ,ומעה לעח אטנוד עליו ואראהו
מת לעשוי! עיי לי ולא עשיתי — ואשמע לעצמו ואעם כאשר ^ דנר  ,ומאז ופד
עפה הייתי מצין! ומטהר השיר הזה  ,ואשיי כל נדיליו לכלול ■  , vsוהנני נותן לו
חודה נקהל רנ על גמולו שגמלני .וכאשר ש״ם הרג י' עזריה מן האדומים נפרק
*" ח משפרו
נו מאור מינים לאמי  :נאמונת זה אחי מן הפרקים אשר נגלל מה
שהוקפה׳
דני׳ המאור הנז ' עעמח• יערת הינש אשר שס נפי דודי מדוד החכם
יהודה מקומ" ׳ .כ׳ נהיות׳ נעיר מנעונ״ה משחדל להדפיק תנורי זה  ,ונדמיחי
עוד לימים מאין הגנה בפי הצורך  ,נתעצנח• אל לני  ,וירא אוחי הנכנד
הנז ' וישאל : •:מדוע אהה ככה  ,עניחיו וכוי .אז להנו פניו ויאמר  :זו נאמת
שמועה .הדשן עצם  ,כי שפרך זה אשר אמנם לא עמלת נו עד הנה רק ימים
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אזי הקלה הד1ם  ,תהנה  ,ופניה יחות ,
! . V r Vז
ין־vi : v
1
דמע־ות׳ אספו נכהם ויקדת;
עיניה דלפו
סכיניו ,
דיח־ה מבטה
לבקש •••את
י■יישוטט ■ ■
־יי
1
< ־“I
כי הקדליו — והיא מ•חלת עליישובו — .
v
אימה
יהגה
אהבה ,
וסדור,-.\ N
מלא
לבה
1־ -
•• 1
•״YV
־ :־ ז
- 1
•1
לא ירגיעוהו שלק הקרואים ושעשועיהם יחד;
העלמות תשאלנה על החתן בלי הפוגה
יr
י ין
Itf
• T* - 1
ז«• t
תוגה.
ימלא
ולכבד.
ישוסה*,
חשד
ונפשה
ד
יז "
« דד
ן vד
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טול הנרות בהלם  ,מתניות הכלה .יזהירו לעלן ׳
נם בביום עיור את עינו • תן היין
ויקדשהו,
האלהים “ - 81■I
לפני * VfT
הכהן • } ..
נשא ־ { ..
אישרTT V
•i
דתהו.
כמצות
חתונתם
לנרד
“ T
J♦I
TT
קשר »*
את V | V
VT | " I
עוד מקול הברכה ההיא יצלצלו אזנים,
עוד :זהיר כבד חפה ׳ תאוה לעינים;
לעת כזאת אלה יעצור הנהו? אנה? -
הן עזב אהובתו במעט היום פנה!

j

נם בשחק  —.יאמרו המשלים — ישיגו הלב מכאבים1
קלבים ! —
ואנחה • I :
יגון TT -1-
והרוח  T ,ו
ולעתיות ניל,זיr I V I
במפח נפש עיני כלם :ביטל נכח הדלת ׳
תחלת — .
שוא דכל
יישוב ' ,
העלם לא
אד
VV
lT
T
־V* *T I
הדר באילן עד מלאה קשקו שהוא אז מחוק לחיך  ,נ
אחדים  ,יקרהו כשרי ע׳ן
ידך שניה עליו  ,ומהרהוריו חחח הכקן> חביא זהב
בזמן השענה הזאת חוקיןז
אומר כ׳ החכם לעעעריק נעצחו נמני  ,לבל אמהר
ואבני חשן .עכ״ד .כנה גם
אני והוקשה׳ נועם השיר הזה במקומוה אין משפר,
אחישה מעשי ובנלל זה הנדלה׳
על לבושו — .ויהי ככלות׳ העתקה השיל הזה עד תומה
ואעלה עוד עדי זהב
ממחברות כוכבי יצחק ( ב׳ ימים רבים ׳עבורו  ,וילת על
נאה לידי מסברה הששית
מתבלת לאור  ,עלם תנא אלי הנה לעיר מושבי  ,ניד
ירח יקשה אחל׳ צאת איזה
מזה לקריה וויען לעתים רתוקות ולמועד מועדים ) - .
אסד מקוחל׳ עילי אשל ישעו
כנר נעתק השיר הזה גם מאת התורני המשכיל הקושר המהיר
ואשה עיני ואלא  ,כ׳
נ״י  .אן זמוה׳ בל יעבר ש׳ כי נוגע אנכי בעדות  ,ואהבה
מ״ו זעליג צבי מאנדשיץ
ופסה הנה נא הואלתי לדבר אליך הקולא,
האב לצאצאיו חעור עיני
שקשים .את—הדבל הזה  :דע ב׳ לא נכמד עצמי ממני  ,כי
לא אכחיד עוד חתה לשוני גם
" (כוכבי ’צמק מסברת רביעית ושביעית) עוד נמצא
בהעתקת׳  ,העדים האלמיס בוקר אשר יקהה כל שנים  ,ומידי זאת יל  ,כ׳ כעת
משוזל ומשורד בין שורותיה
לרשמי השיר הנז ' נבול בחינתי להיוח מזוקק 'שבעמים כאשל
הראשון הקלח׳  ,ולא
מדי כחנחיו שלחתיו להתהלך בחון ולא שניתי לו— .
עשיתי לשיר תנובתי  ,רק
שנית לאור  ,אז אשוב והניעוחי אוחו באשר • ניע
מי • תן ואמלא עקום להוציאו
 ,והוי יהדר אשוה עליו  ,ושל עוני וחעאת׳ תבושל— .
נכבלה ואצלוןז כנוי שיניו
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ויחילו עד בייש ויסלחו מלאכים לבקישהו
ולפתח דתין רבץ  ,נם גיל ואינהו;
הכלה יושבת דומם  ,תש־ם סתר פנים,
וכליועגים לאבלה ; עטרוה שני עם עדנים.
 2.השמיש באה  ,ובית משתהו עזב הנער,
ויצא כין ההרים כלב היוטה כסער,
לרגעים הביט מעירה  ,לאיר ערבים המופיע,
עדי לעמק ,קטן יסכמו צאלים  ,הגיע!
פיה
עודה
הקברים ,
פה״זרע
טמון
י'
־ ■Tlj
V
T
'
לצמח מעפר לציץ בעשב לקץ ה;טין,
פה
ינוח י*ידידיו נאמן
לפניו Tכל
הימים,
 T־
 TVSVי TT:
־• T
נתק
מלבבו
,
אך לא יפרד מנו לעלמים.
כי כאב גם נחת  ,כל קירית הייהו
העירו תש לבכיו גם_ בלב רעהו,
כעת נבחרת לחק ;ךדיות נינימי יערו:
פה גם שמה יתלכדו ולא יתפרדו;
לא יפרידום עתומקיום — כן נישבעו שבועה —
לא חמות  ,אף לא אבזייון ובלהיות תחתיה5
רצינם הוא ,יפלם נתיב אל ארץ צרה
משם שטועה אלינו מני עילם לא עברה.
ובמית האחד — טול עיניו מעות צוקה .ואפלה —
דדיר נדר ככאב כשרי ונפשי האכלה;
למראית לידידי לעת ערב במ
&ליחימכה
ומגי מות ונצה; ,גלה ליו את המפכה:
מאשר הגו פעמים אין מספר מלפנים,
אשר
כפה את
רוחם
תמיד
בחשכת
עננים,
ן• v
• t
t v
\ t
1 v:
־ *1ז •
ולאשר יאמרו נאש החקדים לדעת,
זאת — נשבע במיתי — ירע חחי כלי מנרעת.
הירח ,יקר הילך ,ובלבבי תיש ושאין,
גם רוחי תערג לרעת ,תבער מצטאין,
ויעמיד
אצל
קבר ז •ירידי
בשקט
ודממה,
V
״v
׳ <.׳
,v v 5
גt T
לךא1
ת
איר
האמת תרח לי שטה■
כרישים ; עטרו הקבר סביב בשלות דומיה,
ולבקש ברכה ;שח אליו כעין ביכ״ה
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בפלגי דמעותיה מצבת האבן מרטבת
הטיפה את עפריו וגדתיו הנרקבת.
ובבלי דעת  ,בקיול ךמטה הנהו מתרונן
שירת דד 1אישר בצל שדי  .יתלונן י
שירת אהבה תמימה כל אמרתה צרופה,
כשמן בעצמותיו צרי ומרפא הטיפה.
שירה אישר בנחת תשמיע נחמה לעצבת:
כי האהבה תמתיק גם את המות׳
תאיר חשכת הקבר באיור עדן איור נעים
ותסיע גס את הבריח מארץ הןפאים.
ומעצמת הומרה תיימוקה בקרבו פעמה׳
לבא אל ת1ך שערי ליל חשך ודממה׳
לראיות ונשר דבטיחהו ידירו בעת הנבחרת
תעלומת מות ,ונצח ער עיולם נסתרת.
שאלתיו על לשונו — והנה קיול זמירות ,יריע י
דממה וקול נעים ,כקול כניור מלאכי רקיע ׳
וכרן לנכי בקר ; — איך יהמה עתה לבבו •י
הן זאת זמרת ; דידו הקריוב לבא -
וכמיו חולם הנהו  ,וכמו אייש ב 1נגע-י
ותמונה נחמדה ונעימה טול עיניו ברגע:
מני,קבר עלתה ,וקאיור תזהיר קרנים •
תאר ; דידו הוא כסהו היוד שמש.
ויאמר  :״אנכי,ידידך  ,למענך הקיצותי משנה
אל תעבר שערי מות ,אל תסור הנה;
אך נצת האמת מנת נכר באדמה׳
והשוישנה הכלילה בהדרה  . ,ינחל ברמה
"דמיונות ושעים־ם  .יזרע ליו בתבל ארץ שאיה
וישבלי אמונה המות .יקצור בזרע נטויה,
ובארץ אביב נצח  ,מהם אמת פורחת׳
וברכבת עלמים שזטה  ,את כל ונכחת♦"
־■
״מה לך עפר ואפר אל במתי שחקים
דם והתחולל  ,אל .תך,רם — ואמונתך תקום ! "
אך הוא .יתחנן בטצו_קת לבבו  " :נא ישמעני,
עשה כדבריך י סניה חשפי והאר עיני" .
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״הראני וארע  ,איך א 1רזיהל את הליל,
והנפש על ? נסי רוח תהלך נאזרת ח:ל !"
והתמונה -תענהו «ברוח
נשברה
ישפר!
נעימה:
ו •!
r
• •
וזז
7 7 :
ןt
״הזהרתיך
!
אך
משמר
עליך
לא
אשימה
!
״
החולם  .׳נשא הפעם כעל ?נפי נשרים,
רעף בכתף  , 1ttלארץ לא סדרים,
לדבריו משאול עמוקים אזנו שומעת,
ובאין מעצור !הלם אל הכמוס לדעת.
המעבדה ישני העולמים מפרדת ,עבר הנער׳
וישאיר! יכת שער —
ויעמיד ־ י
במבא ־ י'.־
הנצח  ,י י י
ותמהר רוחו בשער חשך ואפלה יישופוהו;
משם אראלים;יתנו צדקות
ויהללוהו X .־־׳
אשר חזה נ$ה ,פליאה מדעת ?
שגונה-
הקיץ וירנז ,ונסי׳צו למנוחה לא שבה,
האדמה
עדנה
בערפל
לפניו
מרחפת
t 7• 17
7 v^r
v 7 :7
! זז
ז ־v v
וקרן זיהר שמ:ם מול עיניו ע1ד מעיופסת.
גבמו
רגע אחד
עפה
העת* ,חייש
נזה,
« '
זזT T
• 7י
TT
ורוחו מלא עיוד מן
המחזה אישר חזה.
י ,
ז
• י ־־■• ן י• •י
יי.
ולאט שנו רעיזניו הטנלעים מעונג ׳ממים.
<1
־י
ין ' .י * ז
■ ׳V
T
ע . ,לי,ידע הנתיב לה לוך נגד החיים:
ועבר יום שמחתו  ,ואת ךע;תו היקרה,
בי החל המשתה  ,וכי אתו־ נקשךה;
ותארנה
עיניו —
ויקם *היש
ברגשת סער,
זז7
7
״ Kt
יי .
וימהר לשוב העידה  ! ,יעבד בשער.
(ההמשך במחנרח הבאה) .

 Entgegnung von S . H. Mondschein .מענה .
(חתימה  ),וגס מעצלות לא יאבו ללמודחכמות (לע) ויאמרו כ׳ מיראתםאלהים

יעשו זאח  — .ורעה גדולה עיי לאיה׳ והוא מקור כל אמונה שוא  .ב׳ דבלי האגדוי!
בחלמוד ומדרשים זרים יקבלו כששונו!  .למשל מה שאמדו העיבור במעי אמו נר דולק על
(לע) וכל איש אפילו השמי שבאנשים כשחעילהו נמו שמעירים הישן ומאמר לו  ,הלא
הנקי!) עהה לידיעוה אלו ,השמים כמה מקשרם ,ואיך חכונחס ,ומה שיש בהם ,ומה
הם המלאכים ,ואיך נברא העולם כלו ,ומה הבליחו ומה הוא הנפש  ,ואיך חחחדפה
נגון> ואס נפש אדם הפרד — הוא יאמר לך כן בלי קפק  .דכקוף לידיעה אלה
הדברים כשי אמיחהם כוקן> שבעי אלא שהוא ירצה להניס הבוסן> הזה ולהגיע
לידיעה כל זה בדיבור אמד .וכבר העיב שלמה במשל* מאמריו בתואר עניני העצלים
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יאשו ולואה מסון! העולם ועד קושו (מ) ידמו כ׳ הל חלב או שעוה ידלק על לאש פלי
הנו!  .ולאה נקפל השמח חיים מהחכם ל׳ מנשה  pישלאל פילוש המאמר הזה  .כי
 Mההכנה ללמודים  ,הל אלהס נשמח אדם הלמז נזה  .וחני! מאמליס לנים כהנה אשל
המתחקדיס ומחמכמים ׳קכלו נמו  .כ׳ ישלים דלכי ה׳ צדיקים ילכו נס ופושעים •כשלו
נהם  ( .מא) והמתחסדים המחקדשים לעיני העם  ,אשל אין להם שוס מידה עונה או
«מלוח ושלימוח • דיעח חכמה המה ללוג ישרצו וילנו נעילוח קענוח אשל שמה אולח
ופחיוח שמו ק! למו .כי כנים דנלי חכם אסד האומל ,אשל נעלי מצעל חצעל הנפש  .ואמל
חכם אחד ( עשאקע) נעיר מצער העם היושנ נה יצ״ל נמחשנחו האלהים אל עליו; הגדול
הגבול והנורא כאשר יציירהו המדפים על שער קדר ספלה  .או דמה אלהיס נקרנ לנו
כאיש מחלהלה יורה זיקים חיציס ומוח ומצחק עם נליותיו ורחמיו וחסדיו ועונוח־ו
הלנוח לא ישכילו ולא ׳נינו  .לא השיגו הנורא והננלא ,לא יזכירו אוהו לק פעם
ננוקל  ,ולעח עלב יקראו שמו נחפלוח אשל לא ׳נינו  .והמה לא לגשוחם  ,לק הגיון
ועצלוחם  ,והכל משל לעצלה מנקשח החכמה  ,נאמרו  :תאוח עצל חמיחנו כ׳
מאנו ידיו לעשוח  .כל היום החאוה תאוה  ,וצדיק יחן ולא יחשוך  — .יאמר כי
הקנה נהיוחו חשוקחו ממיחה אוחו  ,שהוא לא ׳שחדל נמה שינוח החשוקה ההוא.
אנל ׳לנה חאוחו — והחנוהן קוך המשל נאמרו וצדיק יחן ולא ׳חשוך  .ואי! צדיק
כנגד עצל אלא כמו שאמרנו שהצדיק נגני אדם הוא אשר יחן לכל דנל חוקו,
מורה פרק
כלומר זמנו כלו לדרישה  ,ולא ימנע מזמנו דנל לזולת זה .
ל״ד לראשון -- .
(«) מיד כ׳ צא הולד לאויל העולם נא מלאך וקערו על פיו ושוכח כל מה שלמד ( נדה ל' י
וילקוע שמעוני נלאשיח)  .העקרים מאמר ד ,פרקי' אומר  :אני מוצא שמש• עוללים
ויונקים ׳קדח עז  .ר " ל הקדמוח חזקוה שהם נענע ולא נאו לו ע״צ הלמוד והרגל,
והם המושכלוח הראשונוח שנפי עוללים ויוצקים  — .וראה דנר׳ העקידה על
הפקוק ויפח נאפיו נשמח ח״ם  — .ונספל עלוגח הנושם דן) ס״ד אומר  :כ׳
חנן ה' אח כל איש נכשרו! לג לכל חכמה ומלאכה ,ונעודו נרמס אמו כלם יחד
עמינים נחנו  .ואין דנל נשגג אשר לא יוכל להשיגו כאשל •גדל דה• לאיש כ•
הנפש הוא מוחם חכניח כל מדע וחושיה  .ואם רואים אנחנו אנשים ננעלים מדעח
ולא יצלחו לכל אי! זה מפני חוקר כשרונם כי אם מעצלה ורפיון ידים או נממאח
הוריהם כי עזנו אוחס אל המקרה ולא למדו אוחם מאומה  — .והחכם רנה״ו
בקעיו גן נעול דבר נכנדוח על עני! הגדול הזה —
(מא ) חכמי החלמוד צפנו הדעס וחידוחם נדרשים לאלה אשר מלאו כרסם מדבריהם  ,נם
נא ו אל היכל החכמה שנימה וילמדו סתום מן המפורש  .כדנל׳ המולה פלק ל״ג
לראשון  " :אנל צריך לחנוך הקנונים ולישנ קצרי החנונה כפי שיעור השנחם .ומי
שיראה שלם נשכל מזומן לזאח המדרגה העליונה ר״ל מדרגת העיון המושה׳ וההוראוח
השכליות האמיחיוח יעלהו מעע מעע עד שישיג אל שלמוחו אם ממעורל שיעילהו,
או מעצמו  ,אמנם כשיתחיל נזאח הסכמה האלהיח לא יתחדש לו בלבול לנד
באמונתו אבל נעול לגמרי  .ואין המשל נזה אצלי אלא כמו שיזון הנעל היונק
נלחם החעה והנשר ושתית היין שהוא ימיתהו בלא ספק ,לא שאלו המזונות רעים
בלתי ענע״ס לאדם  ,אנל לחלשת לוקחם לעכלם  ,עד שיגיע לקבלת התועלת נהם כן
אלו הדיעוח האמיתיות — עכ״ל  .ורק חקרי לב אוהבי נפלאות יקבלו דבלי האגדות
כפשוען למשל סיפור רנה נר בר חנה שראה לסור עומד עד קרסוליו נמים וראשו
תגיע השמים ( בנא בחרא ע״ג) הוא בעיניהם מעשה צפלאה וידמו שיחעאו לאלהיס
אם לא ׳אמי  .ו המעשה הזאת כפשועה  ,אולם נזה אשר •חשנו להוקיר דנל׳
החכמים ,המה מבזים אותם וחועאיס נגד נפשם .כי כן הורנו נעל העקרים מאמר א'
פכ״ב .אין האמונה נכל דנל מביא אל ההצלחה ץנ אין האמונה בנמנעות ממה שישים
תאדם מצליח וזה דבל לא יספק נו שוס אדם  .כ׳ האמונה שלאו׳ שמשים אח
האדם מצליח הוא האמונה נדבר האמיתי שהוא אמת בלבד עכ״ל  ,ולאה נקפל
עמודי ׳הודא או בספל עקידה ביאור מאמרי רנה נר נל חנה  .הצפול שעומד עד
קרקוליו נמים הוא האדם העובר אורחות ימים להניא ערך לניחו וראשו מגיע
השמים במחשבתו ידמה אעלה נמתי עב  ,ולבנו יגנה  .אולם קרדומו כל עמלו
נחבל לא ׳ועילהו לנא עד התהום — .ראה אגרת הנדרש׳ דעתו נענין הגדות
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לנוח אנסי זוליזם  .ורק אומר ודנרים מצפצפים אל אלהיס .ונזה עם אל אלהיוידרוש  .ולעשות
עוג עם נריומיו לגמול חשדיס ולהכיר סם ה ' הגדול נא«ח לא ׳נינו ולא ירצו ( « נ) א־ך
יענדו אח ה׳ נשמחה  .או יגילו לפניו נרעדה אם לא נחגו דרכיו ולא ראו מפעלוח
אלהים הי עח מראוח עיניהם ומהשכל לנוחס  ( .מג) והםכן השכינו נחפלחם נארשח
שהתם לנדס נלי הני! מלה  — .נערם ידע הנער קרא אני ואמי  .נשפח לא ישמע
׳שוע ,וקורא אל אלוה  ,עד שינה זרקה נו והוא לא ידע (על) ואנחנו דורם׳ החכמה
אוהנים אח אלהים כ׳ עוג לכל הוא  .ויראסנו אוחו יראח רוממחו .כ׳ רם ונשא הוא.
נכנד אלה׳ הבנוד והעז נכל עת  .ונכל מקום נגיש לשמו  .לא רק נחפלה אשר היא
ודני׳ נעל אוהל יושן> פרשת שמוח נפתח דנריו  :אחן לך כלל לכל המדרשות והאגדות.
ז סו דנריו נקיצור  :האגדות טל שלשה דרכים האחד של מצוה שקנלו על פה הניאו
פשוק שידמה שרמז עליה  — .והשני כל חכם שדרש נרניס ורצה למשוך לנ
העם לקח לו ודרש נו כפי רצונו לצורך זמנו כאשר יעשו המשוררים — .והיה זה
כהוראות שעה  .והשלישי כל חכם שרוצה ללמוד לתלמידיו שומת החכמות הוא רומז
על
רמזים נקצור והיה מניא לו פשוק דומה לקצת מלותיו להיות לשימן על
הרמזים ההם  - - .ודעו ני דנר׳ אגדה לא כמשמעם הם אלא נל אי דורם מה
שעולה על לנו — ע״ן שם.
(מג) ותמה המאמינים נהנל׳
רוחות
ושדים
ומזיקים  .ונאמת אין לנו ,מזיקים יותר
מהכשילים ותשרי דעת  ,אשר עליתם אמר שלמה נחכמתו  :פגש דוג שכול נאים
ואל כשיל גאולתו .והרמנ״ס גמורה חלק אי פרק שניעי אומר  :וכני ידעת כי כל
מי שלא הגיע לו זאת הצורה אשר ביארנו ענינה ( אשר לא הניע לשכל הנקרא
צלם אלפים) הוא אינו איש אנל נהמת על צורת איש וחנניתו .אנל יש לו
יכולת על מיני תחיזק וחידוש הדיעות מה שאין ק לשאר ב׳' ח ,כי השכל והמחשבה
שהיו מוכנים לו להגעה השלמות אשר לא הגיע ,ישתמש נהם במיני התחבולות
המביאות ליע .והוליד הנזקים כאלו היא דנר ידמה לאדם או יזקפו  .וכן היו
נכי אדם הקודמים לשת  .ואמרו במדרש כל אותן ק״ל שנת שהיה אדם נזין) נהם היה
מוליד רוחות ר״ל שדים  .וכאשר רצהו השם הוליד בדמותו כצלמו והוא אמרו
ויחי אדם — והוליד בדמותו כצלמו — הראנ״ע על פשוק ולא יזנחו עוד לשעירים
אומר  :הם השדים בעבור שיראו אותם המשוגעים נדמות שעירים ,ובמקור חיים אומר •
ודע שזמן זאת האמונה היה קרוב נימי משה רנינו ע״ה והה בני אדם נמשכים
אחריה מאוד ונשיחים נת תמצא כתוב לשדים לא אלוה  ,וכבר ביארו מז״ל לא
אלוה דנר בלתי נמצא — .
(מג ) שאין אהבת תקנ״ה נקשרת בלבו של אדם עד שישגה נה תמיד כראוי ויעזוב
כל מת שבעולם חון ממנת  ,וכמו שצוה נכל לבנך ובכל נפשך  ,אינו אוהב
הקב״ה אלא בדעת שידעהו  ,וע״ם הדיעה תהיה האהבה  ,לפיכך צריך האדם ליחד
עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו אח קונו כפי כס שיש באדם
לתנין ולהשיג — רמנ״ם הלנות תשונה פ״ו.
כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם שהם מאמינים נשם הנכבד  ,כ׳
הרבים מאמינים להשמעת האזניס שיאמר להם אדוניהם ככה ולמעלה מהם שראו
זה
לא כחוב בתורה ואם יבוא אפיקורק לערער כי אין אלתיס ישימו ידם לפיהם ני
ידעו להשיב ואשר נשאו לנו ללמוד חכמות שהם כמו מעלות לעלות בהם אל
מקום חפצו יכיר מעשי השם במתכות ,ובצמחים  ,ובחיות ,ו 3גין> האדם נעצמו
שידע מעשה כל אנר ואבר כפי התולדה ולמה היה על זאת המתכונת ויגבה
לבו אחרי כן לדעת הגלגלים ־ ומדרכי השם ידע המשכיל את השם וככה אמר
 ,משה הודיעני נא את דרכיך  .וזה לא יכול להבין רק מי שהוא סכם מופלא— .
י ^ב״ע שרשת יתרו.
(מד) מי שלא הגיע לחכמות למלוא נס עריבות כפילושיפיס ואומר שהוא ירא וחשיד
אוהב שיפגע אלתיו בנדידות והעמידה והתחנה והתפלה נמה שהוא יודע מהתחנונים
והבקשות .אלה החדשות אין לתם עריבות הי אם ימים מעטים בעוד שהם חדשים
וכל אשר ישנו אל הלשון לא תפעל לתם הנפש  .ולא ימצא לתם כניעת ולא חנינה
ויפאר נעתי היום והלילה ונפשו תתבענו נכוחוחה אשר נענעה עליהם מהשמע

87
קבע להם ובפולק מול מעל צוארו (מה) נעס אצא השדה ,כי אלינה בנעלים ,על
המישול הגדול בנאוה דשא עומד אנכי כנקודה קטנה נהנליאה הגדולה  .הלקיע הנטוי
י על לאשי הוא ביה הפלה לכל העמיס  ,היכל הקודם נו אכבד ,שדי סלוח על הלוחות
שמים  .אנוכי ה ' אלהיך  ,לא יהיה לך אלהיס אחדים על פני ושאל דבליו
הקדושים  — .ואנכי אפול על פני בחיל ולעדה  ,אשא כפי אל מצוהיו  ,סעיפי יעופו
»אין הדום לגלו לפני בקא קדשו שמיה ,כל קלב׳ יקדישו אח שם קדשו  ,מגדלו אעמוד
אבהל  ,אשים יד למו פי .אשתומם ומלה אי! בשי  .ואכיל בהדלח קדש נקדב לבי .כי
אלה׳ ס עליון נולא מלך גדול על כל האל !— .
ותלאיה והדגול והאכילה והשתנה והמשגל והליוח בממון הלא ישאל מהחלע על מה(ונ־ \ץו.,
J
שקשל נפשו אליו .ויוסיף בחלטחו לוח ק מן הענין האלה .אשדעלח להתקלב אליו.
כוזלי מאמל גי פ״א.
(מה) ב׳ כל עוד יוסיפו חכמה ודעח בתכלת הנמצאות מצד טבעם יוסיפו הבלה וידיעה
אח מעשי ה׳ כי נולא הוא  .ומי יודע בכל אלה זולח החכם הטנטי — עקידה
שעל ל״ה  .וכשהבין הענינים הטבעיים בבל נכנסה נפלוזדל הבית  ,וכשהשלים
הטבעיות ותבין האלהיות כבל נכנסת עם המלך אל החלל הפנימית  .ואהה עמו
נניח אחד  — .וזאת היא מדלגת החכמים והס חלקי השלמות  .אבל מי שישים
כל מחשבתו מזולתו וישים שעולות שכלו כלם בבחינת הנמצאות ללמוד מהם לאיה
על תש״יה .לדעת הנהגתו אותם על איזה צד אפשל שתהיה מהם אשל באו אל ביה
המלך .וזאת היא מדדיגת הנביאים  — .מולה פלק א׳ לשלישי.

Als Fortsetzung des Früher» von
S . Frankel.

מכתב

פתוחה כי .

ועתה אחי יקירי  ,אחר• שעוללתי אותך משינתך  ,וטיילנו נכלם הקלן בן שמן,
ושם נפקחת עינך ,וראית כסוני המעגל " עלמא מחניך זוו " דהווה כרמי׳ ענידא ז״הין
( — כ׳ מה שהיה נקרא מקודם כלם ד׳ צבאות ,נקרא מעת " בן שמן" ,נשם נ״ד של
 j,נ״ס —  ) .דהוות זייהון ענידא זלעו " ( ירושלמי תענית שם —  . ).והזרע הזאת לא
היתת מתזליעת על מ׳ שלוח ,מקור נפתח לבית דוד —  .רק מהזורעים על כל מיס
משלחי רגל השור והחמור — ,והם בני התערובת מנכד הלקינוק האחרון לנ״ס והולדוס
שנתכנה מחז״ל בשם שור (סנהדרין ׳" ט) — .
ונהתהלכנו שמה אחוזי יד לרוח היום ,שמעתי אח שאלתך " מאי קלא בעלמא"
ע״ן ירושלמי תענית פ״ג חלבה ט ׳עו״ש —  . ).תתינח שול שכן ישנו — ,נמלך
(
לשדה נעבד ,אלך אדום ,מגדל שור ,קרן שול ,וכדאמרן חמול מאי ענידחיה במחניתא
'לן בקלן אופל ,קלן בן שמן ,למבעי קרניו משם , — Vומפליאחך והשתוממתך ,ראיתי
כ׳ גלגול לוח סוני נכ  :ס בך ,והחרשתי ולא עניתי דבל ,עד בואינו אל אבן העזר,
( — הוא הוא האבן טוב  ,אבן ישראל ,שהיה נתונה החת הארון ,ותיו נכנס ויוצא
נאורו —  ,ומשהעמידו היוונים אותו על המקום שבנו נעזרה חיה נקרא " אבן תעזי"
 .ומשבאו ני׳ד של נ״ח  ,ונמנו עליו וגנזו בקלן האופל היה נקרא
או ״אבן עזרה "
מהם ״אש[ סימאוחא " או ״אבן הטועים" —  , ) .הוא האבן " שכל מאן דהוה מונד מילת
( — מההיא רוסא דאתעביד ק לא בעלמא —  ).נסיב לה מן חמן" ( ירושלמי שם.
 ).והיא
ונישבו על אבן הזה
והוא האבן אשל ״שמענן מדהוה עליל מוני לעזרה (
מנהלה ( — כי גס הוא היה לישראל כאלון התולה ,שחתולה משתמרת בקרבו — ) .
עאל ומנהלת" ( ירושלמי שם■ עו״ש ותתבונן בדבריהם —  . ).וחיכך בהגיענו למקום אבן
העזר ,נהיר גס ענינו ,ושם ראינו להלקימס האחרון ,נושא משך הזרע ,והלך ילך ובבה,
 ,ואז נסה אחד  .אמרנו,
על גזיזת אודניו ,דגזז מיניי אטינניק בן אחיו ,אליסטניליס
ש" מ ,שהוא ,הוא החמור גמל ,דאזיל למינע׳ קרניו  .ואך אודניו דהוה ליו גזזו מיני' .
והוא החמור דמתניחא ,חמור נוהק מחוך כפיסה של מרובין  ,דשתל׳ אנהתי לו , -
.
ובעת ההוא כלו השנעין שנין ,וכאמור —  ,ותולא רכיב לדידי '
ואם אחל בל זה  ,אין לאיה לדבר ,להקחומי עין ,זכר ורמז לב לינל  ,ימצאו גס
שמה ,במדלה על הפקוק ( נהתוכחה ) ,,ושן נהמות אשלח נס ■ בול נושבין ואין ממיחין

88
ח" נ עם חמה זוחלי משר מה אלו נושנין וממיסי! אן> אלו נושכין וממיחץ
וכבי היו שנים שא“ ׳ שוי נושך וממיס סמוי נושך וממיס“  ,ובירושלמי ( העניח
פיק ג' הלכה ו ') איסא שזה״ל " על אלו מסייעי! שכל מקום ועל חיה יעה
נושן #
ובו' לא >ppדשי חיה יעה אלא אפילו שהמה יעה ובשר היו שנים שא" ׳ שוי
וממיס סמוי נושך וממיס" ,והנה גם שי שי רב דחי יומא יקשה ,מי לא יודע ,בי שכל
עושה הקש״ה שליחוסו ,אפילו ע" ׳ יחוש ופרעושים ,חלוס לשני אדם ובשי היו שנים שא" ׳
יסוש נשך וממיס לעיטום ,ואלה אה הוידוא ,ומה נאו להשמיענו ?  ,ולפי דרכינו נאמר
שהמליצו זאס  ,שלשון שניו להן חכמים ,אס הבינוי׳! על הידוח והרקינוא —  ,לאמור,
לא באופן ,שעס שנסחזקה המלוכה שידיהם ע" ׳ הרומים ,ואז נשסנה ענען לחיה יעה
ועויפח ,אלא גס כשהיו שמדרגה שוי וחמור ,היו שנים שא" ׳ שנשבו והמיחו זה לחזקיס
וזה לסיני המעגל —  .ושבינו״ שור הסנוונו להוריוא וכאמור —  ,והשוי מאיום היה
קרניו קודמוח לפיאוחיו  . -וחוליה יקרנו ויגלו בהימסו  ,היסה נשיבה ונגיפה להסכמים
וימיאה כחזיר מיער למשפסחי
והלננן  ,שדרשו עליו מקיאוש ( ב״ש גי אעי׳ב)
ולנעליו ( — והוא היקינוא — )  . -ואם בי למראיה הפין שראשיה היממו ,האלפים
והעי־ייס עונד׳ האדמה שליל חמין אבלו ,והחס שהיה היקינוא ע״ע נעל השוי ,נעשה
החור הוידוא בעל לנכדו ,שכ״ז ידע שור קוניהו  ,רצוני  ,שידע שבלשון העם הוא השוי
דב״ח .שקנו אוחו לעבדם —  .״וחמור אנוא נעליו" —  .וגס החמור •דע בי מעסה
והשנאה והקנאה הזאה ארא להשור ,וצינן להנקינה
יאכל נהמא דכאיפה ,מאנוא נעל נכדו
( — ע״ן ש״ב ע״ד)  .עי יקעל לכולהו מרוסיה  ( ,נ" נ ג' — ) בי האשה היפה הזאה ,היסה על
על אפו וחמסו ,כנזסזהן) שאב חזיר מיער — וחמור נקרא הרקינוא שעמא על עצמו חושה
השור ,ואם כי הרקינוא היה מבס הפרושים וחשרחם  ,נב״ז היה נקרא מחכמי האמח " חמור
אדום ופרוש שכמי"  ,כ׳ העה אס שכמו  ,שבש החמור ושכם שן חמור ,לאנול ולשאס
אשמח פר החעאח —  .וכאשר היה הפר ההוא עוד בן שקר  ,והובא לפסח אוהל מועד
האנהדרין ,על הריגחו לחזק יה ואייעחו ,אמך הוא ידו עליו להגן בעדו ( אנהירין שם) ,
וגס הוא היה " חמור של נסחים (עיין כלים ׳" י) ,לאנעיפאעער ושניו  ,ונאמבסם עליו
הפיחו אס המחלוקוס שישראל ,ונגד אחיו אריאעונלוא .וגס שמע לחמס זוחלי עפרשלחשו
ונלסמם נגד אחיו והמקדש
באזניו  ,לילך בדרכם ״דרך נחש עלי צור ( ׳היא חום) " -
 .ואעיגנוא ענשו
העלו חזיר על חומס ירושלים ( אוןז אועה )  ,והרגו למוני המעגל
נחסכו לאזניו  ,למען שיה׳' הוא האסקופה שמבוא החשיעה על ידו כי נשאלו אוחו
מהעבודה שמקיש ,לא ׳שאר לשני אנעיפאעער  ,לחרוש רעה ששור וחמור יחדיו — ,
וגס להדאוח  ,כ׳ הוא שאמס העבד עבדים  ,לאנע־פאעער ובניו ענד׳ רומי  ,ובבר עלה
על אזכיר המרצע ,נאמרו אהנחי אח אדוני אלופי איום  ,ולא אצא חפשי מעניוס השור
הוידוא ,ושור המקדם ,ושימש שחגא אלף —  .ודענא ליה עשה אעיגנוא לדודו ,כי פיסח
בזה אס אזניו לשמוע להקול היוצאס מהר חורש —  ,והשומעס נהר איני ,בי לי בני
ישראל עניים " ,ולשל לדרוש הפאוק הזה כמין חמור ,להספיק עצמו שעבודה המקים —.
אבל גס זאח לא הועיל בי סחה שקיוו שזמן ההוא שיקוים נביאה (זכריה ע ' ) " הנה
מלבך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכש על חמור" — ,נהרג ע" ׳ הצייק ועני ,זה
סוני —  ,וסורא רביב לייייה ,ונעה שרכש החורא עליו  ,ונעשה הוע לחמרא דה הוא
רשיעא האדומי —  ,לא חמל עליו  ,ובהביאו אוחו לפני האנהירין מנח הפרושים  ,ביס
יצאה —  ,מכס פרושים נגע נו ,ומדיו לי נמידחו כבכור שועה וחמור ,ודנו אוחו בעריפה
כפער חמור ,למען לא יסער עוד חמרא דההוא רשיעא  ,לנוא עם חיל מלן ערש לעורר
נלהוח ומלחמוס בשפיכה דם נקי ,לא לעזר ולא להועיל רק לבושה וחרפה — . — ,
ונערם הפרד׳ ממך ידידי ,אמרח׳ לאפר באזנך עוד זאס ,נשעעו רעיוני על מ׳
השלוח מן מימי נראשיח ,מימי ביון אשר משם אלה ים הופיע ודרך צמרי ציון באו
להמעיין היוצאח מניס קדשי קדשים ומשם מידנו בקנה המידה ,גס לאלפי אדום ,עי
ביאינו למי מחנים ,סולדוס מלכי ביס שני ,מן ראש גיא שמנים ( — שמעון נין מחסיה ,) . -
עי המלך לשדה נעבד ( — הורדוס אלף ושור האדומי —  , ),ושמה ראינו למחנגדיהם,
אח כעעוררין אח הישיניס ,ואס הנוקפין ומכין אח העגל נין קרנו ( —עיין חואפסא
איטה פרק ׳" ג • עו״ש—  , ) .והבהניט׳ נאור פני המעורר׳; והנוקפין  ,תאוחזץ  ,שנקי
כפיהם מהמעשרוח ( — עיין ירושלמי איטה פרק ט׳ ה ׳ " א ,וביאורו לזה שמאמרי נ״ח
לנבל וכנוי לעורר השחר  ,בוקר לא ענוה —  ,הכרס׳ נמו  ,שהם הם משני " אאף
והימן וידוסון הנביאים נכנורוס שנשלים ושמצלסים וכוי שני אאן> על יד אאף
הננא על יי• המלך" (ד״ה ב״ה פ' א' ש׳ —) —  ,וננג ,המנגן  ,היה עחרוחא

89
ילתתא לרומא דלעילא  ,לנות עליהם רות השיר  ,והיו  ,מתנבאים ליי המלך ,במלגות
שמים ,ומלכות בית דוד —  ,וגם ראיתי שמה להגעיש — אות ודגל בית מכני (עיין —
תערל־שעלד באני 1זייעע  . — ) .— 260שהיה נוקף ומכת בירושלים — על שתמי
העם ,לעורר תא הישינים —  ,כשהיה חל  ,מועד ואשישת האשכלות הסכמים והזקנים,
לקחת עצת מפיהם  ,ולשאול על דא מאי ועל דא מאי  ,— , ,ונחזיונ׳ ראיתי  ,ביאת
’יחנן כ״ג הצדוקי " ושאגתו בשדה יער ,נקרב מועדי אל שמעתי ,וחוליות שאגתו ,היתת
בה קול ( — עיין שועה ל״ג א׳ — ) .מגואלת נימים  ( ,והנעים זמירות משלת וימחה
לבת קול חוטני עך יער ,המניא בסבך ען קידומות —)  ,צווחת ואומרת  ,נצמו טלי׳ —
ושמו אותותס אותות ,לאמור אנוכי ולא יהיו לן ,ושרפו ( — הוא ואביו ונינם יחד —  ),כל
מועדי אל בארך .וביטל את המעוררין והנוקפין ,ואת תפשיט — ,כי " בימיו אין צריך לשאול
מל דא מאי ודא מאי" —  .כי נמשלו בממשלה בלתי מגבלת ,והוא נאחד ,מי ׳ישיבנו —- ,
יעשנעלת השנהירין נעל השיר ( משנה שועה מ״ח ׳עו״ש — ) .מבני י אשף ג״כ כי מי שסמק
להחבריס ממק גם להלוים  - ,ובאמור —  ,וגם באין' בתי משתאות ליין האשכלות
הדובב שפתי ׳שינים ,ממילא נטלו המתנבאים נשיר  ,ומעוררין להישינים — .
ואס כי נטלו שיר׳ שמחה בנבל וכנור ,השאירו לנו ,המשוררים על יד אשף ,שירי תיגה
לזכר נתיצת ציון ,ונעילת השנהדרין ,והמתנבאים ליד המלך ,ואחד מהשיר׳ תוגה הללו,
ובמדרש
הוא הקפיעעל ע״ד —  ,אשר משם ומדברי מז״ל ראינו לכל החזיון הזה
אמרו " אין עוד נביא וכו׳ וכן הוא אומר כי רחק ממני מנחם" ,והוא בדברינו (כוכבי
יצחק  23 .זייטע  ) .— 31וכמאמרם ( ב״ר צ״ס) שמנחם הי׳ מן דאשף שהתנבא ליד
הייל . — 1וסיים הנעים זמירות (שם) " קומה אלהים רינת ריבך ובו ' ( נגד בני יהורע)
.־ אל תשכח קול צוררך וכו'
ונגד נעילת תאשכלות קראו נגדם על יד אשף ( תה לים פ') " רועה ישראל ובו'
עוררה את גבורתן וכו׳ גפן מעצרים תסיע ונו ' —  ,יכרקמנה חזיר מיער וכוי" — ,
וחז״ל דרשו להעין תלויה על ניס חשמונאי — ,נאמרם " זנו מיאור כשם שאין חיות
הים שולטות ביבשה  -כך אין פולעין בך" ,והוא נגד צור ורום שנמשלה לחית הים ,כ״ז
5יזהו ישראל — בארך הנגב וביבשה ( עיין במאמרי אוח אשמדאי בכ״י ה' ) — 21
יהוה מסייעתם צור נימי דוד ותחילת ימי שלמה —  ,ורום בימי •הודה המכבי —  " ,ואם
לאו מן יער" ,כאשר לא זכו ונ״ח הרימו לקרנס מצד הר הבית שנקראת יער בכתוב
"מצאנוה בשדי • ער " אז " מן חייתא דחורשא " ,כי בהקימם את פלעונם ניער מסרו
'נייתא לשנאייא — ובמביא למעלה ,בסבך עך ,קדרומות ,בי מי ששלט בנאייס ,משל
נהנית ,ובאריש ' ,הוא החרב והקרדום מל סנן עך מהיער  ,ונתרימם אח פעמי המישל
מל הר הבית זאת היחס למשאות נצח , ,כל הרע אויב בקודש" — ירע ירוע כי ערב
יי —  ( ,ועיין במאמרו נ״ח פרק ד׳ נתצופה להמגיד שנה חמישית זייעע " , )302וישב
עליהם אח אונס וברעתם יצמיתם* —  ,וחז״ל ספרו ( ערכין ׳" א תענית ב״ע ובירושלמי
שס) " כשחרב נהמ״ק ערב ת״ב ומוצאי שנח היה ומשמרתה של יתוריב היחס והלוים
אומרים שירה ומה שידה היו אומרים וישב עליהם אם אונם וברעתם יצמיתם וכו‘“
ועיין בגמרא והירושלמי ירש" ׳ ומיס ' שם ,האומרים שהשירה הזאת לא היתה מענין
 .ולפי דרכינו נאמר כי בכוונה שמו
היום רק הפסוק הזה נפל בפומייהו יעו״ש
חכמינו — שידעו לכל הדברים לאמימתן —  ,אח השיר נקמת הזה ,נסי הלוים ,על
משמרתו של יהוריב ,שהיו מן דאסף — כי במחלקת המשמרת ׳ ( נימי דוד ושמואל) להכהניס
והלויס יצא הגורל הראשון ממשמרת מול משמרת  ,משמרת הכהונה ליהוריב ,ולעומתם
משמרת הלויס " לאסף ליוסף בן אסף " והוא היה ראש משמרת הלוים ויהוריב ראש
משמרת הבהנים ,כמבואר כ״ז בד״ה א׳ ק׳ ב״ד פ׳ ז׳  ,וק׳ כ״ה פ׳ ט ' —  ,ובני אסף
הללו היו ג "כ מהמתננאים ליד המלך — מלבות שמים ומלכות בית דוד — נאור ציון,
אשר משם אלתים תופיע ,וע״כ כשנתנעל ע״י בני ׳היריב ציון  ,ובל הדברים הנאמרים
בה ,אשר בתוכן גם המעוררין נשיר וכאמור —  .אז יצאו גם המה נגד פניהם ,נשיר
נקמה —( ,תהילים צ״ד) מהופעת אל נקמות ,והתנשאות שופע הארך להשב גמול אל
גאים  -גיא ראש שמנים — שהשפילו את מעונתו  ,והשופעים והמתנבאים ברוחו —,
ובהשסוק (שם כי ) ״היחברך כסא הוות יוצר עמל עלי חוק " התכוון ג״נ למו ,שענעתם
היו ״חבר היהודים " ,והמה ונ״ד דנו מספר דגזרתא —  ,והפכו כחומר חותם ,רצוני ,חותם
האמת ,הטוב והישר  ,נצלם אלהים מששת ימי בראשית שבתון החוקים ,מהמכתב והכתב
שנברא נין השמשות (— אבות פרק ה' ) מאצבע אלהים ,נתהפך אצליהם בחומר ניד
היוצר —  .לצור ממנו נייר על פי החכמים —  ,ועמל עלי חוק —  ,ולחבר את
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אשר לא חוגי — והיא סיבר « סס ,ביחס ,וכסאס יעגלי עמים לבית ומשכן י ' —.
ו «*• ספר היצירה הזאת בראו עגלא הלסא ( — והוא עגלי עמים אלפי אדום ,מלך
לשדה נעבד —  ) .זפריט־ שפחיו ,ומשמר ,על הכסא הווח —  .כי אז יאמרו בגויס " הגדיל
ל לעשוה עם אלה"  ,המה סבירים שהגדיל ל לעשוח עמהם  ,לא כן "הגדיל ד׳ לעשוח
ממנו —  ,ויושג בשמים ישחק גס עלימו  ,כ׳ אצבע אלהים זה ,הגיא גם עליהם מכח
מצרים — וכאמור
ופיהו "ה :סנרך  ,כי "? ,הלא סב,רם הוא רק מינור שמביא ליד׳
שחוק  ,וחבור עצבים ,מעצביה ועמל לההוגה ועמלים בחוקיהם ( סימן הי) .הנגדרה מחדק
ומשונה  ,ואשנלוח מרירות למו הנטועים על מ׳ עיגער מ* מלא משלחי רגל השוד והחמיר
וחזיר מיער —  .והנביא (מיכה זי ) אמד נגדם יום לגנוח גדרין יום ההוא ירחק
חוק — .כ׳ כל עצמן של גדליהס לכרמם ,לא עשוין רק למען בל ’ כלסמנה חזיר מיער
השוד והחמור  — ,וגדר וחקנח הסבירים  -ברוח ד' — הוא לבל לגדל חזירים ובהמה
דקה באין ישראל
ועוד זאח מגדרן  ,לבל לעייל להר ל — לשבח בשבח חחכמוני
— בלא בר לבב ונקי כפים ,ומי שלא ראה אח אור ציון מימיו ,ואינו בדרן ארן ויראה
שמים —  ,והס אלה שחומי עין שלא יכלו לקר,־ה נהאוחיוח הפורחין סליהם באויר
מששה ימי בראשית  ,מעה הופעת אלהיס מציון —  .וגס גירו עבור עין התלויה ,והס
הצנועים ,והפיסחיס על שחי הסעיפים  ,כי עור והיסח לא יבוא אל ביתם
וגדר
הזה הוא הגביל שגבלו האבות הראשונים ,אברהם ויצחק ,בינם ונין הנערים ,שלא ראו
אח המקום מרחוק (וכמירשם שם —) — .
אבל אתה ! מעח שנאו היוצר׳ עמל עלי חוק  ,שפשעו לחכתנות אור מהתורה ,
אז אנשי גבול הללו  ,פרצו ונצתו להמר והגבול ,ונגרשם משם ,אלה שנחכנו י מהם
נשם " אשכול הכופר" ,כי אין לו אמונה צדוקים נ־ ספר דגזרחא  ,גרשו גס להכסאוח
למשפע כסאות לבית דוד ״שהיו ממנין זקנים (— עיין מדרש רות וירושלמי כחובות פרק
והלכה א ' —) בבתי המשתאות שלהן  ,שהיה מיין המשומר בענביו מששת ימי בראשית — ,
ואשכלות העונים והבכורים הדובב לשפתי ׳שינים ,בחיבור ריחא שכל ישראל בו ,לרוח
מי שהכל שלו — ,ומשנעלה סנהדרין ואשכלוח האלה ,ותחחיהם באו הכרם זלות לבני
אדם  , ,דגמי ודבקי׳ " ( — ע״ן סוטה מ״ח א') רצוני  ,אלת שנחכנו נשם " מכת
פרושים" ,ואלה שכחנו על קרן השור שאין להם  .סלק באלוקי ישראל — והס המה
נ״י של היקינוס והורדוס —  .אז שנו סכמי האמת במשנת הראשונה "משבטלה
סנהדרין בעל תשיר בבתי משתאות" שירי שמחה משיר׳ ציון —  ,נקראם עם הנעים
זמירות ״אין נשיר את שיר י ' — שירי ציון — על אדמת נכר —  " ,ומגד׳
וינקי׳ שרי" כי תם המה השירי חוגה ששרו בני אסן> נגד מנגדיהם ובקרם
"ויגליא ' אסור" רצוני שירי הענדנין; המעניין יס״פין לעור העגל ,למען לעשות ממנו
שעוסין לנחמה (— עיין תוספתא ידים —)  ,שיר בזה בשבח הנתב  ,א• אתת רשאי
לאמרו נעל פה — ,כי יהי׳ נראה כמודה להמנל׳ עולם  ,שאי אתה רשאי להרהר אחר•
היוצר׳ עמל עלי חוק ,תמת שהמלאך שישב בגרון בלעם ,הכריח אותו זה כנר להודות
לנו ,נאמרו (במדבר כ״ג) " ולא ראה עמל בישראל ד' אלהיו עמו ותרועת מלן גו" ,
וסנורא דא  ,בריעות וחינה  ,מחבר מבלי עמל ויגיעה ,את כל ישראל כסבירים ,לכסא
ד ' וחוקותיו,שבהם חקק את כסאו  -והוא ,השמים והאין ומליאם —  ,וכמירשש
"אם בחקותי תלכו חוקות שנהם חקקתי שמים וארן חוקות שבהם חקקתי את הירח
חוקות שבהם חקקתי את הים חוקות שנהם חקקתי את התהום" —  .וגס יחזקאל אמר
״ונתת׳ רוחי בכם ועשיתי את אשר בחוקי תלכו" —  .כ׳ אז ירחק מק עקל מחיק
ומסוכה בגירות לנהמות מהבונים בימי הנינים ( — מיעעעליאלעער —)  ,וישיבו לרוח
האדם העולה למעלה ,לחוקי ימי בראשית .אשר רוח אלהיס חיים מתהלן נמו לרוח
היום — ואשר מוני מילה נסב לה מן תמן —  ,ובעת שיקים אשכול כזה שכל הדור
נו ״יום ההוא ועדיך יבוא למני אשור ובו׳" כי אליו גויס ׳דרושו מה סעל אל -
וגם הנביא לגדם  ,והמלאך שישב בגרונו ,נע״ב הודו ,שגם המה לא יכלו לכנוס למחיצת
"צדיק מושל יראה אלהים"  ,ני ממשלח צדיק וחכם אמיתי ,וראייתו במעשה בראשית,
הוא נעץ יראת אלהים ,שיאה אחר הופעתו מציון ,את כל אשר עשה והנה עוג מאוד —,
וגס הוא נצפ״חו בעין צור לבבו ,וחלקי מציר ישראל מושל ושוכן באדם — הוא רואה
נעץ י ' יראה"  « ,סין -עולם ועיסופו ,הפעולות שפעל  ,ואשר עתיד לפעול — ,ונלקחו
משם הדברים ,הם  .המה הלקח טוב  ,לנרי גס לחוקי התורה ,ולהשוות אותם עם חוקי
שמים וארן ,להתוודע ולהגלות לעץ נול ,שספרי התורה הזאת ,הוא הוא ספר תולדות
אדם —  ,וכמדישס על הפסוק " כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל ^ ראחה״עינו
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כהלמיר לפגי רגו ומנרכים כל פרשה ופרשה למה נכתנה
שישראל * ושנץ לפגי הקנ״ה
לכלול אס דגדגו נהון דנדהס — וכי עד מחה נהסתרת
וגי ' ״ <עו״ש ומראה שגובל
שננסג ,נקרא — אז גם ההורה היסה כסוגה לפניו נאש
השס ״יראה" ולא נהשס
■ פרק ששי הלכה א ' — )
שהורה ע״ג אש לנינה ( רש״י גרבה ועיין נירושלמ׳ שקלים
פני הצדוקים והנימוסים והסמויים  ,לגל לראוה נהאש
והאש שחורה הזאה ,השחירהחוזים סחה רגלי ד׳ ונהשגלוס השכינה לאור סיני בנמינס
לנינה ! ,לננס הספיר ,שחזו
פניתם ראו נהסוקים לא טונים ומשפעים לא יחיו נמו שמנגחים
ונשחרוס
התורה
 .ואודני דשמע זמרא (  -נשנס הכסג —) נעקר ונגז
כי מורא — ויוכה שער —
רעה ,ונתנו על קרן השור שאץ להם חלק נאלוק
מיני ' —  ,וע״כ יצאו לסרגיס
זמירות ״היחנרך כסא הוות וכוי " — והנביא מינה אמד
ישראל ונגדם אמר הנעים
אז יחנרך הכסא והשם שלם — נתשם ירושלים — יראה
יום לננות גדרץ ונו ' כי
את מורץ ולא ׳ «ן! עוד מורץ "  -ו׳ הגרר ויתלנן המורה
״והיה עינך רואות
שלם
לנינה —  " .וכן הוא אומר כי ליושנים לפני ד׳ יהיו
האש
על מת שנכתנה  ,והוא ,הם כדנרי אטיגניס " אל תהיו כענדים המשמשים אח הרג
סמרה ואתננה" — והם
מורא שמים עליכם" — והוא הוא היראה שמיס נעץ
טל מנת לקנל סרק וכו׳ ותהא
" הם המת אותיות " מאור" ,והמאור שנה מאזור אל " לקח
י ' יראה —  ,והאוחיוח " מורא
וגליתי היתה אתו החיים והשלום — ואתנם לו דיכאני — .
טוג — ונאור פני מלן סייס ,
ניחת הוא —  .ויש לתאליך הלנה הלנה נזה אך נס
ומפני שמו — י ' ילאה —
שגנלת׳ לעצמי נדנד הראשונים ,ועוד חזון למועד —.
אנוכי יראתי פן אצא מדגלי ,ותגנול
 ,לדנד הנעים זמירות על יוצרי עמל עלי חוק — שכהונה
ומעתה נשוב לעניננו
השמשות  ,ואשל ממנה התחילה שלשה משמורות הלילה ( עיין
נאש שחורת  ,והננלאת נין
 , — )— 40האומר (שם ) "יגולו על נפש צדיק וכו׳ ".
כונני יצחק הטפט ! 27״טע
ונדנק נצדיקו של עולם  ,צדיק יסוד עולם —  ,ועל עמוד
והוא הצדיק האמיתי הנאחז
מקומו של עולם ואין העולם מקומו  ,והצדיק האמיתי הזה
זה העולם עומד  ,כי הוא דע אוהג את המקום וכו' ( אנות פרק ששי — ) .הוא הצדיק
שתלועת מלן נו ונקלא
— ע" ׳ אור ציון —  ,ולחקיד לוחשי לחישות כאלה ניתן
מושל נילאת אלהים ממקומו הגזירות לפי דעת הד״ג׳ גזירות סתומי עץ — ,וע״כ גודו
הכח לנעל הגזירות — היינו
הכופל נגררות " , -ודם נקי ירשיעו" ולפי דעתי נרמז
עליו ,נקראם לו ״אשכול
האמיתי ,שהרגו אוחו אנשי אנעיפאעעל ותרקיניס —
פה המעשה ינחוני הצדיק והחסיד
—  ,ונשא את לגנו אל כפים  , -אל אל גשמים —
נאמרם עליו שהגיס לעתו
המנקרים המשחקים הייתי אומר שגס מיכה נאמרו אנד חקיד
( — ולולי כי יראתי מאגודות יארוג ,ונו ' על הרע כפים להעיג וכר רמז נחזיונו להמעשת
מן האיץ וכו' כולם לדמים
ס ' יעו״ש ונניאוד לזה נקימן ד׳  ) —-את הפקוקים " על
מחוגי שדרשו עליו ( נתעניח
יגיד עליו רעו" כי הוא נמשג כדע להיטיג את
כפים פרש אור ויצו עליה נמפגיע
" ויסב עליהם את אונס ונלעתם יצמיתם וכו ' " • צאו גני
הכפים ׳— . — ).ונהפקוק
" ממידה למידה " ,לאמור אתה ד׳ לעולם תשב כקאן
אס!) נזה  .נגד משמורת יהודנ
האשכלות והנ״ד בקלן אורה" ממידה למידה לא נעל ,יישב
שנטלו
ללול ודור " — ,ואן) "  ,ועל דאטפת לכרם ישראל ואת ניח מכני ואח מוני נהתחנלן
וימדד להם  -במידתם —
אניות מחענות הנשקפות על פני הים  ,על קרנות קניות
סננית
עם נחאלום  ,ובהקימן קפיטעל  13פקוק  ) — 28ינופץ — נת אדום — ,וכדברי
נ׳ת מנני ( .דנה" י לנ״ח
יקרוה עורג׳ נחל" וקו!) מטיפיך יטוסו[ מהרומים ונדנד
משלי " עין תלעג לאב וכו׳
ושמחי נת אדום ( י  -ונמדרש איכה " זו קיסלץ " והוא צעזארע
׳רמי ' ( איכה ד ') ״שישי
אותה נכלילח • ופי לעיר סון> הים —) גס עלץ חענל כוס
בנץ הורדוס האדומי שננה
אמר נגדו  :דם רדפת ודם ירדפך —  ,ועוד  .זאת נ״ל,
תשכלי ותתערי" וגס יחזקאל
נהפקוק " וישב עליהם את אונס וכו' נמשמולה של ׳הוליב,
נקפולם מאמירת השילה
לחורבן ראשון מפולמוס של פוממ״ם ואילן ,עד שכבש
התכוונו
בחורבן ראשון ושני
הרומים — ,ואורנן השני הוא ח ורנן שע״י טיטיס ,ונפלמוס
הורדוק האדומי מטעם
מתחילת שלום עם הוריוס ,ושריו על נקמתם מנ״ח ~,
הראשון עשו החנידם והלוים
שהיה שנאת גדולה נין הקנאים ואגדפס השני וביתו שהיו
וגס בפולמוס השג• מצאנו,
משארות נ״ח מצד אמם.
ודרכיהם למדתי לביאור הפקוק׳ ברכת  ,ונאמר  ,אמרי
ומדברי סז״ל ועל ברכיהם
גס הופעת " ד׳ יראה" לימות המשיח  ,והוא הופעתו מציון
שחשב בל תופעות  ,חשב וכוי* מימין מושל באדם נצלם אלהיס  ,והארוחה על לוח
ואמר " מימינו אש דת למו
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לגבם באש לגינה,
מלננת הספ:ר שחזו חיוו! מליו — ומאבן ספיר דמות כסא שמזה
יחזקאל
דת
בזאת
ניחן
ל
«
ו
,
וגס
מים
לבים
,
מי
מלא
,
מי
שיבעל  ,הנותנת שמיה
שלא כיח ימינו — ,
לא יוכל לכנוס לשפי אש האהבה ,מלוח לבבם ,אל דתם —,
והפטיש יפוצ׳ן והקין
ישבל ואבן הספיר לא יזוז ממקומו — , ,אן! חובב עמים" ,כי דח
הזאת יסודה מהאותיות מעשה בראשית ,מחוקות שמים ואלן
וזה קפל סולדות אדם
הוא כלל מול בתולה,
ב׳ לקן הימין — ,יהיו שימה נפי כל שקפל מורה הזאת הוא
הוא הספר חיים,
והלקח
שוב
,
לבל
חולדות
אדם
ה
נ
בלא
בצלמו
—
,
,
כל
קיושיו ביק¬
( — יד הימין המקרבת
לכל
אדם
במידת
הלחמים
—
)
,
,
והם
תוכו
למלין
"
,
להתוודעות
והתגלית תליכוא אל
מדבלחין"  ,כי לוח בקודש — על האבן אבן בחן פינת יקרת מוקד מיסד " -ישא
ל
דינר בם ומלחו על לשונם — והוא במאמרם " עפ״י הדברים
האלה כרתי עמן נריח
מלמד שהדברים שנפה חביבים מן תבמב" ני הדברים שנפה המה
העתקה מנקרת צור
לבבם ו מהנשמח חיים אשל נפח ד ' יראה  ,ואשר חלק מכבודו
ליליאיו —  ,וביום
שידבר בת איש הרוח לחבל רוסו אשר ; תנכל ונתבשל לאור ליון -
לי־ -כמב והמכתב
שנבראת נין השמשות הוא הוא הנותן בת לוח חיים ונקראת על שמו
(  - -בי אלמלא
הוא
לא
היסח
מעלתה
יסירה
משאלי
הדגלים
שנבראו
נין
השמשות , ) , -
ולומד חורה כמשה
לנינו ( חמולה ע״ו נ ' יעו״ש  ) -והלבתו הוא הלבה למשה מסיני —
כי נם הלכתו נאה
מחזיונו בהליכות אל בקודש —" ,תורה ציוה לנו משת מאורסה (לפי
קריאת חזי׳ל נינוח
נ״ז סנהדרין נ״ע —) קהלת יעקב" התורה הכתובה נאש
שחולה ע״ג אם לנינה,
היא כעאולסה לקהלת יעקב והאשכול שכל היול נו' נקרא גם
נשם ,אשככה" איש
בקודש — ,ואלמלא כלה ,והוא ימשול בה  ,בבואו עליה לגלות פניה כהלכה ,הליכות אל
חאשכלות ׳אישי התורה והסכמה הנמשלת לאשה יפה אשת נעורים
איילת אהבים יעלה סן
  ,שהסירו לבוש השחרות ממנה ,היה נשסל פני הדור ,מהאששחורה ,כפני הצדוקים
פניהם — פני אדם .והביחוסין והחמורים ,שלקחו לכל הדברים ככתבן ויצאו נזה נגד
ונגד — מידת הרחמים שהיא לימין ד '  , -לשמאל שהוא פני
השור ( יחזקאל א ') ומידת
היורדת הדין  ,ונגדרם וסייגם ,בנו גדלות לנהמות) ויש ח אדם
וישפל איש בריחם
למטה
—
,
ונפשית
להם
סמא
דמותא
לבל
'
להתחשב
בין
בני אדם  ,רק
נין
הבהמות
השורים
והחמורים
—
,
וכמאמרם
(
שבת
פ״ס
) "למיימינים
בה סמא דחייא
למשמאילים
בה
סמא
דמוחא
"
,
כי
מהשמאל יצא להם החוקים לא
עונים ,אשל אל יחיו
נמו  ,עם פני אדם נצלם אלהים חיים אבל המיימינים בה׳ בצלם
דמות תבניתו חית יחיה בחוקי ׳ד וכאמור
,ויהי נישרון מלך נהתאסן! לאשי עם
יחד שבעי ישראל"
ומפרש נזה את דבליו ,אימתי לאש הדור כל הדור ,המלן והאשכול —,
״גהסאסן! ראשי עם ובו׳" ורוחו הוא קינצן -
לזה נאה השם ׳מלן לישרון  ,אבל לא
בממשלתו בממשלה
בלחי מוגבלת —  .ומעתה ידידי אחי הנני לשוב אליך בתשובת דבלי
מכתבן ,בדבר
העתקת
המאמרים
הקטנים
ששלחתי
נחפזי
זה
כבל
לינ״א
,
קשה עלי מאוד
העתקתם מחדש ,כי
דרכי
מאז
הוא
,
לרשום
יום
יום
על
הגליון
דבלי
רעיוני בעלבוני' ,
כפי סדר תלדותם,
וכאשר יעלה ברצוני לעשות איזה מאמר או מכתב שלם מענין אחד,
הנני מלקט מהגליונוח,
ועל שם זעל■ שם ,ומלקועיס הללו ,ומהדברים שנתחדשו לי נעת
כתבי ׳נברא המאמר,
ועתה קשה עלי עחיקא מחדתא  ,אן אחל כ״ז אראה להתאמן
לעשות לצונן  ,ובאיזה
ימים
אשלח
לידן
ההעתקה
גם
מזה
,
והרשות
נידן
להוציא
אותם
לאור באיזה מקום שתרצה.
ועתה באתי לסין!
מכתבן ,מאוד צל לי להלבין פני האדמוני ,וגמרא גמר זמורתא
תהא ,ומי • חן והיה בל
המלגלגים מנקרים ,פוסחים כאלה  ,אשל אין ניכלתס לברוח
גם מנשיכת תשנ״ד
תלמודי ,,הנוקם ונועד כנחש — ,ולולי בי נשאתי פניך — נאמלך
כי עוד נמצא אנשים
כמותו שלא מצאו רגליהם בינרי —  ,לא הייתי משיב לפרש דבלים
המפורשים באר היעב ,
ליודע ספר לבוא נו פנימה ,ואלה אשר לא ידעו להספר לק מהשער
הסגורה לפניהם,
ומהשקפה ראשונה נהאש שחורה ,באספקלריה שאינה מאירה ,גס פירוש
לפירוש לא יתלבן
הדברים
ויהי׳
בעיניהם
בקשר
חתום
—
אן
למענן
הנני
להשיב
בקיצור.
לצנותו ופליאתו
על תיבת ״רותחת" בדברי ר" פ ( עירוני; כ״א — ) לפי ביאורי
בכוכבי יצחק העפנו
 — 27אלמלא עינו הגבוהה למאס בחלקו ,ואלמלא גונה אפו,
היה מליח ודאין גם
במופלא ומנוקה כזה שנפל בגורל המלגלג  ,כי האלילים באפם
ונעקם ,על נרי אדם,
שנפל בגורלם הנשל  ,ולהם הפרש  ,נמנו וגנזו לעצמם ,את האש
למען לא יהיו־ לבני
אדם נמה לנשל הבשל ,והנה ר״פ בדמותו את המלגלג להאל׳ל׳ס,
יפה אמר ״שנידין
בפרש
רותחת
"
כי
כל
האם
אש
סמל
.
הקנאה
—
נשאר אצלם

להרתיח הפרש והעצמות  ,— ,ובנפחם ברוחם היורדה למטה — ( ,באש הקנאה — )
 ,הלא צסוחם — .
אמור נא נס אמה מה המולה ?
נכ״י  27ז״עע ,41ע״ז נאמרו
ושאלהו בסימן השאלה טל הדינור " בימיהם "
ומלאה כי רק בימיהם בימי ביס
הדברים מכבר ,סתם מקש! ע״ה  .ט״ן יומא נ״א
שני שהקרינו לשלקן גבוהה אח המשחת (מלאכי אי ) — אבל בימי ניס ראשו! אכל אש
וע״כ אמרו (שם) שבימי בית
המזבח מהבליאים והשמי׳נים הטול׳! על שלחן מלכים
ראשון היסה אש המזבח רבוצה כארי —.
ובשמשו בתנא חלף — הגא שאינו הולממו — נתחלף לו ב #שנת הלילה האיש
באשה וילד נפל אשת בל מזו שמש ,לאמור על הניח יוק׳ שכינו עצמם נהשס " איש׳
כלת" לפי ביאורי (בכ״< שם) ,אמר הוא שאמרתי שכינו עצמם נשם נשים וכלות ושמשש
כוחם כנקיבה — ,היש לך חילשות דעת כזאת ? ומה יענה לזה יב״א ? הכי ימצא גס
נזה ' את דמותו ? — ולחפאות עלי דברים אשר לא דברתי ולא עלתה אל לבי —
ועל מנקרים כאלה אמרו בהמשנה ( מ״ק וי) צדי! את האישות וכוי —-
ועתה אחה ידידי אחי בדעתך אותי ,כי מעולם לא רדפתי אחר הרבנות ,ולא
התוועדת׳ לרשות ,ורק מאהבתי את מלאכתי ,מלחת המים  ,מים שאין להם סוף,
והארוכה מארק מידתה ,שמתי נ !שי בכפי לשונו במים האדירים האלה מים אשר נא
יעבר — ,ואחרי כל החפלות ליוצרי וקוני המאיר את עיני ,אני מתפלל שלשה פעמים
בכל יום ,בכוונה ושים לב ,את התפילה " אלה׳ נצור לשוני מרע וכוי ונפשי כעפר לכול
תהי ' וכוי " ונתפלות סוני ( — נגד הרקינוש ואנשיו שציווה לו לקלל אח הכהנים שהיו
נפנים — ,ואשל לא שלחו נעוולתת ידיהם —  ).״יקללו המה ואתה תברך" —  .וגם
אתה אח׳ עזור נא ל׳ נתפלחך לבל אשכל ולא ׳כשלו בי אסלים —  .וגם הודיעני נא
את משפטך — בלי משאות פנים — על מאמרי " בית אשמונאין " נהצוסה להמגיד,
משנה העברי ושנה זו ,ועל פרקי " אגדה נדרשת" שיצאו לע״ע לאור בכוכבי יצחק
מחברת  ,27 , 26ובקבוצת חכמים מסברת א' — .ועל מכתבי זה .שהוא כמו נוספות
דברי אחיך אוהבך נאמת ולב תמים מצפה לתשובתך ומשפטך
לכל המאמרים הנ״ל -
שלמהפרענקעל.
שייר לסימן ד׳ ( ז׳יטע  . )57שמואל ׳ב ק׳ ה׳ פ׳ ו׳ עד יי ונד״ה ק׳ ׳" א פקוק ה׳
יעו״ש ,והנ״ל כי הצנוריס הללו להמשכת המים מגיחון ,מתחת לארק ,היו
מעשת ידי אומן מופלא משנות קדם ,והיו הולכין בדרך עקלתון ,שלא יתוודע לעיני העם
מקום מוצא המים  ,וגם צלמי הצנוריס שעמדו על ראש ההר היו בתמונת טורים ופסחים,
 ,ועוד זאת' יוכל
להורות כ• לא יתראו בעין אדם ,וגס רגל אדם לה ימצא נתיבותיה
ע״י מלאכת מעכאניקעס —) לעוור ולקטע עיני ודגל*
להיות • שהיה נכח הצנוריס (
והם חם הטורים והפסחים ,שבטחו נמו יושבי יניס,
דלא אומן להם ,ונוגע במו -
שלא יוכל דוד לבוא הנח ,רק אסר הסירם —  ,ואולי היה בכוח הצנורים הללו לשטוף
גם מים רבים על ראשי האנשים העומדים ממטה ,ויתינו לעלות בראש  , -וכפי המבואר
ביהושע ( ט״ו פ' ס״ג ובשופטים קי א'  ,פי ח'  ,כ״א) כבש ,בני יהודה ובנימין לירושלים
רק לא יכלו להורישם מן המצודה וישב היבוסי את בני יהודה ובנימין בירושלם ,והוא
הדבר אשר דברתי ,כ׳ יראו להשטף מיס רבים ,וע״כ עשו שלום ,ובני המצודה הספיקו
ליושב׳ ’ יושלם עם מיס  ,שהיו מקלחים מן הצמדים בראש התר והמצודה ,והצנורים
בתמונת טורים ופסחים ,היו ׳ לערבו! לאנשי ׳בוס נגד הצמאים והעורגיס לאפיקי מים
ויראים משטף מים רבים שלא יגיע אליהם —  ,וע״כ התחכם דוד נגדם  ,ובתחבולות עשה
עמהס מלקמה ,להביא בראשונה תחת ידו את מוצא המיס — ,ואמר " כל מכה יבוסי
(  -והוא השומר והאומן להצנוריס  ) ,ויגע בצמר ואת הפסחים ואת הגיורים בראשונה
(מילת בראשונה כתוב בד״ה ׳עו״ש) יהי ' לראם ושר" —  ,כ׳ הכול היו תלוי בראשונה
מזה —  ,ובמדרש אמרו " מה עשה יואב הלך והניאו ברוש אחד רענן וקבעו בצי החומה
וכסף ראשו שהיה רך ואחז נו דוד וקפן יואב וכוי ונחלה בברוש ודלג על החומה וכוי",
ומחמת ב׳ לא היה יכול להביא את המצודה במצור ,כירך עורכי המלחמה ,ע״כ נתן את
נפשו ע״ז ,ועשה את מעשיהו נחפזו ,ולא מלק כנוי לדוד נאשר עשה ברבת בני עמו;
וגם פה לא לכד יואב רק מצודת המים ,הטורים והפסחים ,אבל כבישת ציון היה טי"
דוד ונקראת ״עיר דוד" —.
ומעהה נחזה אצן אה דברי חז״ל בצמר׳ ציון ,ולפענ״י רק למו התכוון ר' יוחנן
נאמרר (סוכה מ״ע) " שיחין מששת ימי בראשית נבראו שנאמר ונוי ממשה ידי אמן
מעשה ידי אומנתו של הקב״ס" —  ,ובזה יתורץ קושיות חי״ס י״ה " אל חקרי בראשית

נו' ו! ״ל " ומיהו קשה דר״י
אדל״י דהנא שנר מששה ימי נלאשית ננראו ונו׳ ולקמן
פרק החליל אל״י נשעה
שהרה
דוד
שיהין
ונו׳
—
ועיין
נרש״י
(
שם
נ״ג ) שנהקשה ג״כ גוה
ולפי דרניני למדני,
שהשיתין
מאומנותו
הקנ״ה
מששה
ימי
נלאשיה
,
היו נציין ,אשל משם
אלהים הופיע
למלאהתו
,
לעשות
מעפיהו
נששה
ימי
נלאשיח ,והשיחין שכלה דוד ,היה
המקדש ,נגד מקום הנסכים,
רעים אנחנו שומעים . — .ואין פרן ואי! יוצאה ,ואין צווחה ניניהם ,ואדלנא קול שני
ונזה  ,נחנונן גס
נדנריהס ( העניה כ״ה נ ') ,א״ל אליעזר נשמנקנין אה המים
נחג תהום אומר לחנירו
אנע מימין קול שני ריעיס אני שומע ,שנאמר תהום אל
תהום קולא לקול צנורין
א״ל לדידי חזי לי ההוא לודיא דמי׳ לעגלא תלתא ונו׳
והנ״ל  ,כי נרמז נזה
האומנות של השיתין תחת המזנה שכלה דוד ,ואשל חינר אותם
דרך צנולות להשיתין
מהל
ציון
אומנותן
של
הקנ״ה
מששת
ימי
נלאשית
והס הס הקול
שני ליעים ,כי עצת
שלום
היה
נץ
שניהם
,
נין
צנורי
תהום
ציו
!
—
שמיו ניד :מלכות
נית דוד ,ונכי דוד
היו
הנהנים
שמה
,
לצור
ישראל
,
שדינר
נמו למשול נאדם
ונין
צינורי תהום המקדש —
כ״ז שהיו החת ידי הנהנים ,שלא שלחו נעוולתה ידיהם אסל
כתל המדינית — ,וע״כ
כשהיו מנתכין מיס נחג  " ,יגיד עליו לעו ויצו עליה נמפגיע",
לאמר ״אנע מימין "
— .ולנה נאמרו (שם) ״לדידי חזי לי" ,נא לפרש דדן חנולס
ואמר שהצינור המחנר אח השיתין
הללו
,
היה
נדמות
שור
או
עגל
שפלותה
שפתיו
,
ושתה
מתהום עילאה — מציון
אשל משם אלהים הופיע — ,ושפן אותם לתהום הסאה
מירושלים  ,והוא התהום
שכרה
דוד
—
,
"
לתהומא
עילאה
א״ל
חשול מימין" כי משם
ליווה ד ' אח הנלכה סייס
עד העולם ,ומשם יד׳ן עמים יחן אוכל למנניר — " ,לתהומא
תהאה א״ל אנע מימין" ,
כי מחערוחא דלתתא ינוא מעלותא דלעולא — ,וסמן אח
דנליו על הקרא " הנצנים
נלאו נאלן עת הזמיר הגיע וקול סתור נשמע נארצינו"
( — ועיין נלש״י ומהלש״א
הזה —) עד התהום —  .שמה — ) ,ולפי דרכינו נאמר ,מקרא זה נוקג ויולד ( —לתור
ועוד זאת נ״ל ,נ׳
אותיות אהנת שני ליעים הללו — אהנת ציון וחינה ירושלים
זה לזה — נימי דוד
ושלמה
,
ניכלנהאותיות
השם
"
ירו
יראה
"
,
שהוסיפו
על
השם
שלם,
בי נראשונה  ,נקרא
לק
תל
ציון
מאנלהם
,
נשם
"
ילאה
"
ע״ש
כי
מציון
מוכלל יופי אלהים
הופיע ,והעיר •
נוסי
היה
נקרא
נימי
שם
נן
נח
נשם
״שלם
"
(
—
עיין נ״ל שם — ),
כי נעלם
שהתחילו
לקרוא
נשס
ד
'
,
היו
חושני
!
,
אחרי
שרוח אלהים — שהיו מרחפת על
פני המיס — השלים את
מלאכתו ,נששת ימי נראשית  ,עז נ את תשואות מי סוכתוד
ונעשה  .״אל מליון " והשמים
ל״ד והארון ניתן לנג׳ אדם —  ,ועד צדק ( — רצוני ,ע,
״מלכי צדק" —  ),ישונ
משפט —  ,ואחריו כל ישרי לנ — ישלם מסוכת שלם —,
ונגד צדוקים כאלה,
מניח
חשמונאי
,
אמר
הנניא
(
מיכה
ז
'
פסוק
ד׳
—
) "ישלם
מסוכה — . . . ,
ומעת
שכנש
דוד
למצודת
ציון
,
נתחנר
ההל
להעיר
,
כשנת אתים גם
יחד ,ונשם אחל
נתכנו
ע״ש
שניהם
—
ילאה
שלם
—
ילושלס
,
כ׳
מפתה היתה " עיר
שסונלה לה
יחדיו
"
—
,
ומן
מעונו
נציין
,
עגני
ד׳
בת
מראשית השנה עד אחרית השנה,
( — עיין תוספתא נלכוח
פ״א ,אתה נאמר שמה על הפסוק  ,ויהי נשלם סובו וכו׳ יעו״ש
ותתבונן נדנל׳ ודבריהם,
האמיתי אח עינו ,כל ולעת מצוא יבואו עוד דברינו נזה —  ) .ולא יגרע גם מהצדיק
זמן שעצת שלום היה נין שניהם — .
וננ״ר על הפסוק (
שם) " וירא את המקום מרחוק ונו׳ מה ראה ענן קשור נה
וכו׳ “  ,כי שמת נמצא
המפתח של גשמים שניד הקנ״ה  .וגם האור ציון ,שניסה מעיני
העשרים דולות שהיו מלפניו
ל״ו  .ולסלון יניא דברינו  ,את העמוד ענן ביום ,כי מעת שפרש עליו ( — עיין איוב
נזה —) אורי ,דנו ונדונו נו ,שעזב ד' אח תשואות מי סוכתו —
וכאמור —  .אנרהם
נתרפא גאול הזה ,ולאה ,כי העמוד ענן קשור נו —  ,ודי הלן
לפניו נעמוד הענן
ביום
,
לאיר
ציון
אשל
מעונתו
שמה
—
ודברים
חללו
אתיו ג״כ
כמאמרם " כל
פעולות
טונות
ישועות
ונחמות
שעתיד
הקנה
לימן לישראל איננו אלא מליון
וכו'  , - -והס הם דנל׳ ר׳
עקינא  ,לפי נוסחת התוקפחא ( — סוכה ספ״ג יעו "ש
ונל״ה ט״ז —) " אמר ל״ע
וכו׳ הנא ניסון המיס נחג נדי שיתברכו עלין גשמים
ואומר והיה אשל לא יעלה
ממשפחות
האין
לירושלים
להשתהות
למלן
ד
'
צבאות ולא
עליתם יהיו הגשם ואס
משפחת
מצרים
לא
תעלה
לא
נאה
ולא
עליתם
" —  ,ואן!
שמצרים לא למטר
השמים
תשתה
,
רק
הנילוס
משקה
אוחו
,
נכ״ז גס תהום חתאה לא יניע
את מימיו אס קול שני ליעיס לא נאה — .
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ועי״ז נתבונן ג״כ גלגליהם וביאורם בפסוקי איוב ל״ו פסוק ב״ע טד  qipהקפיעעל'
יטו״ש ובמסכה הטניס ח׳ יעו״ש —  .ולפי דרכינו נאמר שרמזו חז״ל גם בזה להסיפור
מהוני שהגיס לטתו כלפי מטלה  ,ופרשו להפסוק " אף אס יבין מפלשי מב תשואוח סכמו"
סכהו הוא המיס אשד לוח אלהים  ,בטרם שאמר " יהי אור "  ,וככתוב "ויהי בשלם
סוכו — ( — ומטונחו בציון כי משם אלהים ה ופי ט — וכאמור —)  ,ואמר זאח
נגל הקוסמי והובר׳ לילה  ,אן> אס יבינו למפרשי עב וכוי הן פרש עליו אורו וכוי *
הלא הסתומי עין הללו לא יכלו לראות באור ציון  ,ובאמלו " יהי אור" פרש אח אורו
טל המיס  ,ואור הזה ,שכסה לשרש׳ הים — ומחו שרשי הים ? התהום — מכת גס
אותם בסנוורים  ,ומקטע אח רגליהון ,להיות מהנופלים סתומי טין ,ולא ידטו ולא יבינו
ושנה בדבריו עוד הפעם " על כפיס כסה אור וכוי " אף אם
נחשיכה יתהלכו -
נראה לעין בשל העמוד ענן ,הוא מכוסה מעיניהם ע״י האור —  " ,ויצוה עליה במפגיע"
ורק ע״י המפגיע והמתפלל  ,היודה בהשכל וידוע אותו (— והיא השם ״ד ' יראה" — )
לפני מי הוא מתפלל  ,אז יצו עלית —  ,״יגיד עליו רעו" ומי הוא רעו ? הלוחש
לחישות ( גמלאשם — ) ומי הוא הלוחש לחישות ? היודע והמבין להקול דממה דקה
אשר ד' נו  ,הנאה מצור ישראל מושל באדם  ,ומההוא לוחא דאתענד ק לא גאמלו יהי
אור ,ואיש כול כזה  ,שהוא בכול —  ,והכול בו —  ,ומושל ביראת אלהים —  ,בל
העולם בולי כדאי הוא לו ונקרא דיע ובו (אבות פרק ששי — ) התגר ונדבק ברעיון
אין סוף הבורא 'ומבין לרעך ורע אביך  — .ותרועת מלך גו —  .ואיש ליע בזה יודע
להיטיב בפיס —  ,בעין ״ד ' ילאה" שראה את כל אשל עשה והנה טוב מאוד — .
״מקנה אף על עולה " ואמרו ( חז״ל שם —) " ואם לחש ועלתה בידו ומנוס דעתו עליו
מביא אן) לעולם "  ,ומי לא ילאה בזה הרמיזה על מעשה  .מוני  ,שהניא על נפשו  ,אןז
המקנה —  ,והס האלפים והעיירים לבית אנעיפאעער ותלקינוס — ובאשר ינואר להלון
נפנים שנהרג על ידם עבור זה.
סיס? ה׳ ( לזייעע  . )59ד״ת א׳ ד׳ " המה היוצרים ויושבי נטעים וגדלת על המלך במלאכתו
•פנו שם " ובנ״ל פרשה ח׳ איתא " עם המלך מלכי המלכים הקנ״ה ישבו
נפשותן של צדיקים שבהם נמליך הקנ״ת ובלא את העולם" ,ובשבח קי״ד אמרו " מאי
ננאין א״ל יוחנן אלו תלמידי  .חכמים שעוסקין בבניינו של עולם בל ימיהם" ,והם המה
היוצרים —  ,ב׳ בחומר ניד היוצר  ,כן בידם לעקור ולעקוב להוסיף ולגרוע ולדרוש,
בהכתב והמכתב שנברא בין השמשות ,נאש שחולה ע״ג אש לנינה  ,ולהפוך בחומר
הדברים ( ,ע״ן סוטה ט״ז ואנוח פרק ח' משנה כ" א —)  ,שנשחל פניהם מהאש שחורה,
והעומדים להשתנות ולמות במק כל הגופים שחמת השמש ,וננפחם ברוח הפנימי שבחולה
להאש לבינה שתחת האש שחורה  ,המה חיים וקיימים  ,ונחלננו בלבנת הספיר  ,שחזו
החוזים — נאור סיני ואור ציון — תחת רגל  ,ד׳ —  " ,ויושבי נטעים" ,והוא כדברי
הנביא " איש יהודה נטע שעשועיו " והס המה היושב׳ נטעים והאשבלוח בבלם ד׳ צבאות
בית ישראל —  ,ולהם הבסאוח למשפט כסאות לבית דוד  ,ואין ישיבה נעזרה שמנהרת
מאור ציון ,אלא למלבות בית דוד נטע שעשועיו ,בי נאמת לק ע״י הנטיעה הזאת שפרה
ולנה ( חגיגה ג׳ ׳ב יעו״ש — ) בקרן אורה ,נתושף השם • לאה על העיר שלם ,ונהנו את
של זה נזה  ,ואת של זה בזה ,לאמור ״מציון תצא תורה ודבר י' מירושלס"  ,תמת
שמלאשונח היחה פולה שלימה ( — דבלים ככתבן —) נשלם  ,ודבל ד' במעשה בראשית
יצא מציון —  " ,וגדלה עם המלך וכו ' " וגנולם הוא עם המלך מלכו של עולם ,ויראה
כעין יראה ,מת עיניו משוטטים בכל העולם  ,ולא לאת עמל בישראל כל זמן שתלועח
(ריעות ומינה) המלך היתה נו  ,כך המת שעסקם נננין הגדר והגבול ,עוסקים בתרועת
המלך ,נננין ותיקון כל העולם —  ,ויום בניות .הגדר לקן הימין —  ,כשיתגלה השם
מימינו  ,שהוא פני אדם  .וימין הזאת מקרבת לבל הנברא בצלמו  ,אז ירחק מק וגבול,
נהתייצב גבולות ופירוד בני אדם —  .ובהתנשאות לבנינו אל כפים — ועין בל אנוש
יחזה מחזות הענן הקשור נהר ילאה —  .ומחזות דניאל (ז' י״ג)  .שחזה בחזו וי לילה
וארו עם ענני שמיא כנר א נש אתא וליה יהנ שלען ויקר ומלבו וכו'
ושמעיה אמר ( אנוח פ״א ) " אהוב את המלאכה וכו׳ ודברו זת היתה ג״ב דבר
בעתו ,נגד הכיתות שמשלו בדורו  ,שתי בנות העלוקה (— יוצרי עמל עלי חוק וע״מ
לקבל שלס —) האפקולסות והרשות ,אשר רק נפש עמל עמלה למו והזהיר שמעי׳ נזה
לתלמידיו שלא יהי ' חלקם עמהם  ,אלא בהעושין מאהבה ועונדין מילאת —  ,ואיזהו
המלאכה שיש בה אהבה תמידית  ,אתנח המקום ואהבת הבריות  ,והשם ״יראה" נו — ,
זיהו מלאכת מלכי המלכים לתיקו! ובנין העולם  ,כמלאכת נפשות הצדיקים מושל• ביראת
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אלהיס שישבו לימי! הקנ״ה
במלאכתו ,וגס עתה בחדשו בכל יום תמיד מעשת ברד)שיס,
לא יעשה דבר ,אס לא גלה
קודו
אל
עבדיו
הנביאים
— ומלכוסא דאלעא כעין מלכותא
דלקיעא  ,ואלהיס נצב בעדת אל
ובקרב אלהיס ישפיע  .ויהושפע אמר אל השופעים
שהעמיד ,״ראו מה אתם עושים
כי לא לאדם תשפטו כי ל״י ועמכם בדבר משפט — .
ונספר׳ אגדה נדרשת הארכתי
בביאור כל המשנה וכאן לא באתי רק להעיר בקיצור
הנצרך לעניננו
.במדרש ( ומובא בילקוט
סימן
רי״ד
)
"
ויפקחו
על
המזבח
אשל
עשת
ובו
'
וכי הוא
עשת והלא הם עשי אלא מלמד
שחיאל משאו נבוב ושמו אותו בתוכו ,וא״ל שתשמע את
הקול מיד מחה האש אשל בידך
והדלק
מתחתיו
מיד
וימן הקנ׳׳ת נמש ומת" —  .ונזה
נתבונן גם במאמרם (בלבות ו׳
ונחנחומא — ) על תפילת אליהו ענני ד' ענני  ,ענני
שתלד אש מ; השמים ענני שלא
יאמרו מעשה כשפים הוא" כ׳ אם יצא האש ששקעה
בארך ושיצאת ואכלה לכל
הקלננות שתקריבו •שלאל במדבר ( פרקי ל״א וילקוט תקכ״ד)
א! היו אומרים בי גם עשייתו
מעשת תוהו וממשה כשפים  ,וכמעשה ח׳ אל —  .וע״ב
ביקש שתרד אש מן השמים — .
שלמהפרענקעל.
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ויאמר  :מכל עבדיך אדוני ! אנכי עשות הטבתי
גם בל אנשי בריתך יורוני דענו ויאמרו  :אפם זולתיו!
החרבתי.
בקטב Tישוד
הביתי ; • , t
אני  vז ־ ן .
•
שאיה « v IV
מספר י ״ י
אין r - -
״ארציות ) - r
ז•
זקן <נם עול ;מים י 1נק עם איש שיבה אמרתי אסאיהם,
בעמיד מאחרי הקוצר ! שבמן  ,אז באפי אליהם קרבתי
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לחומי רשף ראשם לחל׳  ,אחוזי השבץ לבתם אמולה,
רב חלל וכבד פגר על תעצומות עזי ! תנו עידיהם —
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X׳

J

״הס עצב נמה ו ^דל אישים״ ; .קרא קול פרא בין שפתים,
״אמנה לי נאוה תהלה ,,מאתי מעין כל פ נע נובע,
שמע אדון  ,אנכי אביונה  ,אמתך נאמנה בארץ ' החיים !"
״הנני משכלת דוריות
למדי  ,־ זכל יאיש בריא
אולם אנדע,
1
' ־ "
'.
.
י־T
י.
באדם אחד ;צורים למכביר  ,עם נולד נם דיור אחרון  ,שוישתי,
ראש פתנים וחמת תנינים בזרע אדם תמיד אשתו־ע
״כרתי ברית את־עוין ופשע  ,לכל חטאת נקרא נקראתי-
יעור עיני
פקחים׳
תעלה,
♦ r Ir :
קסמי  t־־׳״
•
tr
אנושה ־ tt
מכתם > •• »
באין • !
רפאות t *t :
אדוני
<
הלא
אצלת
לי
ברכה
?
הן
מכל
עבדיף •• •: -נעלית׳■י" —
י־
י
נ
•
1
־
1
•
t
:
11
 ■ Iז
זי I v t
אולם הבט י' מה צולעת שמה מבין סלעי מעי מפלה,
אשד ,כושית י צנומה שדופה י כפתור ופרח על צואדיוניה , ,
שכורת מ ;ין  ,הכלילית עינים מוראה גם נגאלה — .
מיונה '
שלטת
מבטה י
נועלת
איימה אלוף
נעוריה ,
,
ז
־ זv
־1
ד V״
• ז
־ : I׳, v
בצעיף
קדשה מתעלפת׳ ולצודד נפשיות באותה חומדת,
L
.
ל ייז
י
־ "
 ,ז
, - ,ד
על זדון לבבה על עקשות דוחה ענתה בה הכרת פניה.
כל דישא גס כל עשב ; מולל ויבש באשר תלה צועדת.
שעירים יrירקדולעמתה ,
נחשים
צפעונים
סביבה
יחיוגו,
ייr T *. 5
! Tי
- .
*
 .־T
J
אבלה
נבלה
האדמה
ותישם
במקום עליה
עומדת.
ז!
ז 1t
ז “J r T: 7י־ ״ .
־1 :
T v T
■VT
אסירי שאול ; תזון אף כל יושבי חישף וצלמות נמוגו,
כלבי ישחת לשיונס יחרצו  ,יליל ישמיעו כמו בבית מרזח,
שעיר על רעהו . .יקרא  .סורו ! ואז כלם אחור נסינו.
ותתןנב לעמת הכקא ובקול תאניה תתיפח -- :
״ישמע
מושל נאדרי באבדון ,
הסכת
ארשת
שפתי
אמתף,
׳ ־ ׳
••
י<• ־ _ ו  .־ • ״
V v ■:
• ־ ••
 ■:ז I ..
מעשי תקפי אני אזכורה היום לסניף נפשות לוקח
■י"

n -

-

כעזוז־נוראותיד,
רעתי
רחבה
תכלה ראיתי קין ,
״לכל
IV
1
••• :
• TT
ז !• • " T T I II
■ TI
TI
כל עבדך השחיתו דים  ,ואני עליתי על כדמי׳
ככל עת אנכי רצונך אמלא כי מה אהבתי תזרתןז
ככל דר ודר אבלע״כשאול ח״ם כני אדם אין ספיורית למיו׳תחת מסוה קידש אתחפש  ,ועלילות,רציון ;פיקו י
ובכן אצמית הישרים בלניותם׳ מארץ אאבד סיימו .״ —
«׳משמרים הבלי שוא חכמהיעזיובו  ,חבור עצכים שטים העמיקו-
״ *• 1
•
•-*
' V
י׳
י• ־  . • V־■ "
— לבשת ־דהבלו,
כלם חוזים שוא ותפל  .דנז -רו
כל מאורי הדעת אקזייר עליהם  ,ובילדי פתיות !שפיקו \
האח ! זה דרכם כקל למו  ,עוד באחת .יבערו דכסלו;
הרוח — ,
קוסם * .איש
לשבח
הקדוש ,
נביא
לאליל ,
*לסגוד
- r
־ I״
ג  -״
 IT•T
ז• y: T
לרדת.,ריקים מעשי תעתעיס כמו ענלי מדבק ישתוללו — .
״בעלי השם חמסו תורה  ,וינאמו כחשים ורעות רוח,
רוח עועים נסוכה עליהם  ,טחו עיני חסר־תבוניות חבלני,
כעטלף .וי״נשוף מיורדי איור  ,כל אדם בשמן קדשי משוח .״
״בערי הפרזים גס בקך ;ה ה'ומיזה ציועה זיונה הנני,
ואענב באתנן זנונים ' על מאהבי שוכני ארץ הנד,לאה,
ותרא אחותי הרשעה ותישחת נם עגכתה ממני
״שבע תיועביות בלבי י אחת מאחת ברעתה נפלאה,
על מזבח לבי תוקד תמיד איש זרה שלהבת תחתך,,
להעלות את־אזכרתי אזכרת עוין ופשע וחטאהי"
״מה עז כאטונת־שוא נתעה  ,ומה מתוק כתאנים ורמש.
ךע ;ה י
צרתי אמת תכלית שנאה אשנא ואקוץ גישתז
■ אויבת התושיה׳•'“ —
כצ -ךקה רעותה בחלה נפשי  ,הנני
אז יר1צץ הכסא  ,והשטן  ,טישתאה עלמדבריותיה,
קם בחפזיו מכסא מלכותו  ,וידיו נושאיות עטרת תפץרת,
דפער את לועו לקראתה  ,ויקרא כקיול נד1ל אליה:
״החריש׳ .ירשתי! כמעט גדלת ממני אשתהממארת!
נרצו מעשך לפגי ער מאיור ׳ הכבוד והעטרת לןד נתונים.
אולם הגידי אי מן.ה באת  ,מה שמןז פי א? נןי למזכרת ?״ —
״החסידה מארץ בוקאוינא כן ענתה זאת אשת זנונים,
_מךי דברה אלה הדברים׳ רכזו השעירים ויהטיון י
דלחמו  ,וירעשו יחד בחדביות צורים עם הצי שנונים.

*ד*

ג•

נ¬
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.עד 'שערי 'שחקים האדימו  ,צללי נשף מארץ  ?:ליון,
אן הבל לאשש מתהפןז  ,ההר 'שקט שאנן בבתחלה,
ואיקץ וארא והנה חלום ,ועיני בהקיץ עיוד עיוד ;חזיון — .

קול בוכים_על הר ציון ששמם ""( .
שד)
Bon Moses I . Landau.
בל ;ניון בל עצב אל לב לא ישחו,
לא מצאו כל דיופי בנעיםחבלים־ו;
על עשור על נבל עלזו גם ששו,
משחר חלים עד נשף חיימ; 1
לא ;דעו מחסור בשדה בבית,
מגדיש עד קמה עד כרם דת — .
הרעיפו,
ו'. ' ,
שחקים .־ '
מעל •ילמ 1יי
ברכיות •’■
חכלילי עינימו מרוב דם ענבים;

תאנה ורימון פלגי מגד התנדפו.
מריאים נתנו חלבם וצמר
חבשבים;
■• •
י ׳•
«■ T
1fV.
 . , ,גם 13הני אל בל ח 1םר לא ידעו,
בי מדישן חלקם למדי שבעו — ,
״  .מבצרי ציון על תלם נעבו.
הרס לא ראו  ,לא ;דעו קרץ;
מגדליה הרמים בע1ז הרהבו,
ובשיא נבהימיו אד לעגו לפרץ;
תיוישביה
שקטו Jבצי־
בגפי
מרגוע,
(: T TV5
״« r
^ »
בי שמרם מפגע שיוכן נב1ד! — .
ועל מדיום הר צייון מה חזו עינינו!
מי זה בר1ב הודו שם הפיץ קמים ?
הוא היכלהקיוריש•י זה דביר אלהינו!
בתהלה ובתפארת לו פי ' שדם;
ליו נהרו בניד ,בח 1גג ורננה,
לראות פני אל פעמים שליש בשנה ; -
בי ביו איה ;ד ,משבנו בי ;הי,
אם עשיר אם דל אף ביו
שפןי
תפלה;
זה הוריד דמעה כי גדול הנהי,
וזה שובע שמחות רבי תודה פיו מלא;

;
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שנימיו גם יחד {דעו התבונני
כי דים נם עושר מיד אל נתנו־
'שם כוהני אל חי ליו מנחה קטרו׳
י דת לעט 1היורר גם ת 1ךה נישמעת;
'שם חוזי עליון רב מוסר דברו,
י לשונם הרעיפה ציף חכמה ודעת;
ישם הרישיב אל תפלה שם ירח קטורת י
בינות לכרובים מעל לבפיורת.
אל מה א שיך ציון עת פאר תצניופי ? -
עת ה1ד זה הבית בך הבריק זוהר;
אל' מה אדמך׳־' את מחמד כל יופי!
י עת בך { קדה איש זית יפעת כל טהר ׳
אז דמית ציון את דגול מרבבות;
אל שחר לא הועם בוקר לא עבות!
עתה אין מקדיש מזבח עוד אין י
אין כהן אין נביא אין מנחת נחה •
ישבת כנור קודש נם שיר עלי'.',ז ׳
ובנות ציון הזי תלכנה שחח;
בני ציון ' היקרים אמונים עליתיולע,
הה ! דכאו לארץ הלכובגיולה ! -
עיוד יפעת הירדן כעין השמים ׳
מימיו הזכים עוד יבריקו סביב;
ע1ד שניר וחרמון יעטרו {רוישלים י
בנזר שושנים עיוד יענדם האביב;
עוד ; הל אור עולם אורם כיור ישחר
על הדר השריון עלי רפים; ט_ל צחר ! —
אך הר הקודש הה ׳ נהפך למשאו ן י
ובראש כל מרומים אך/1בים ; שכונו;
במקום כבוד עליון ישם הופיע ;איז י
כעת לאל נכרי ישטה ייונו;
אך נבעת קודש שיוממה עומדת׳
כי עליה אש דת בל עור יוקדת ! —
מחיל . ,
ציון
ריקה ׳• ז¬
איכה נותרה וז • •• 1זי
rעיר חפצי בה היתה לכליון תהו;
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כמוה עבי א 1םל קוירות ל:ל .
וכמהפכת סדום נהפכה לבהו;
בין צללי אמש  ,בנטיות עגני ערב.
נפלו נב1ךי אל  ■,כרעו לחרב ! —
מי  :מנה הרוגיף ליל צלמותv
מוכי 'שבטין? מספר עצמו;
איש מטף יצאה
ותאכל
שלהבת,
׳ י . 1יי _ 7־
־
־־ V T :
עד נבלהציידן ש;גריה שממו;
בף ל:ל ;נטל הה •י נשף רוב תלאות,
מפו ל!ךשינו תטו מן בלחות — ,
ככה
נפלה ציון
תפארת
אלהיט,
r T
ז 1ז
• V •• , • I
• V:
ברעה לפני צר גם קום בל ; ספה;
הב תישכיון עפתה ׳וישבת גבוהים,
נאסף כוכב נגהה שמשה חלפה;
.קרני הורה חשכו כפתה עלמה,
משאיונה
ועלז Tבה
נחה
שקטה! -
* ;
T
 n״ ••
,1 T
T Itt
Schiller) . NDST ! W

(Nach

Bon Moses Schulbaum.
.על יד הגי נתיבה מתחלקת,
מבדלת בין הדו :ים ובין המות ׳
בה דבל שעירים בטח דרכת
וירו על כל עובר חצים .ומות;
ואם לא חפצת להעיר את הלביאה)",
לאטף לכה וקולף אל תישמענה.
על שפתיו טעברה תלויה ממעל,
אכן איננה מעשה ידי כני אדם,
כי מי זה ערב את לכו העל ?'
תחתיה ישטפו הט:ם בחזק dt
יהמו
יחמרו
יתהפכו אף
יתגלגלו . ,
vr v
1vv
•ג ־
־  3 Iד־ ; r
להרסה מרפה  :חישבו ולא יוכלו.
*) 5ן קראה׳ לנטל — השלג התלוי
לו גני השוויץ ( לאווין) כה «׳ המשורר,

גלל« ההר ( לאווינא)

כאפר

יקראו

יפתח ׳
שער
והיראה Iכמ_1
מן הוא
• זי■
־־
T : TT
•1
אייוסיניורא כישער שאיל מתחת׳
אכן מתיוכיו שרי חמד נתנו ריח ׳
גם כם שמש ביקר כבודה זרחת.
מטכיון שבתי רב העמל והתלאה
מי יביאני אל החלל!ה הנפלאה•י
בה אךבעה נחלים .יעקרו יחלפו,
אי מזה באו אין יודע נאמנה,
אל ארבע רוחות השמים ; שטפו,
תימנה,
צפיונה אה
וקדמה
יטה
־T T •• I
T T
T J| “T TT
וכאשר ;צאו מרחם ביו נולדו,
כן תמו נכרתו הלכו ואבדו •
שני סלעים שנ;ם גבהים בשמ;ם
כשני .קרנים נטועים בראש הוזרה,
עליהם עננים בני אלהים חיים
יפז -זו ויכרכרו ברב עז ותפארה;
ממעל לבני אדם לתבל וליישקיה,
כי כאין בעיניהם היא וכלד,מיוניה.
בראש ישבת המלכה צחה ומחדדה,
כסאה עיולמים לא שנר לנצח,
יקרה
ועטרת כל סגלה ובל אבן
ייז  :ז  .י? ' ייי,
יי'  Vי
לכבוד ולתפארת נושאת על מצה,
עליה תשלח השמש ברק חציה,
אןי פניה תצהיל וחם לא תחמה.

הנעל

^

)Nach dem Deutschen
^ (

Von I . Willheimer ^Oberlehrer.
נפר אחד פזג את נית אנוחיו וילך לנקש אשרו נתנל אלצה כחפץ חוריו  7«, .׳
יאשר נא על אס הדרן דפמוד משתאה כי לא ידפ אם לתימין או להשמאיל  :ובהשכילו
לנחור והנה אשס יפת תואר עומדהי לקראתו  ,נחמדת למראה פינים אנל הכרת פנית
יננחה נה כי אלחותית עקלקלות ועם אנשי און חפרד  " .נעל " קראה לו מרחוק " אחה
לא חדע אחו דלן חנחר לשלם נה מצעדי רגלין  ,לן אחרי ,וכל ימי חלדך תהית נפוג,
יאה הדרן העונה הזאת ישרה ולחנת ידים מתוקלה מא3נ< נגן , ,נל׳ עמל ויגיעה חוכל
להלם נה צעד• רגלין  ,ראה האנשים הלנים ההולכים נה  ,והכרח פניהם תענה נהם
כ ' לא תאונה להם רעה ונגע לא יקרנ נאהליהס"  " .עיני חחזנה כל זאת"  ,ענה הנער
אנל הגילי נא ל׳ מ׳ את ומה שמן V״התענוג אנכי"  ,ענפה נקולח הנעימה " ,ואוינ•
?יאו לי חעאח !" ערם כלתה לדנר והנה אשה אחרת קינה אל הנעל אשל לא היפה
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ישישיה ורבה רון כראשונה אבל הלונה חיה במתון ( עלנשטך 1א  £ם ) קולה ערג ומראה
נאוה  .״נער טוב"  ,אמרה במתק ששתוהיה  ,״אל הלך נדרך אחה  ,נ׳ לפאול תונילך
אמנה  ,האורח אשר היא הראה לך הוא ישר ורחב ידים וגס רבים בו הלכו  ,אבל
הה ! העוריס אינם יודעים אנה המה הולכים  ,קן דרכה הוא ! מוח ואבדון ! ההמהר
לשחת את נפשך ? איעצך מנע רגליך מנחינחה  ,לך אסרי אם יש את נששך להגיע אל
ארן האושר העד והשלום  ,והלא זאת חפצת ?" " אבל אמרי לי שמך ! " השיב לה הנער
ותען ותאמר  :אנכי הצדקה ( דיא נזוגענד ) והנה פה על • די הדרן אשר אתשו׳ן להוליכן
אל האוסר ואל השלום !" — ״דרך יפה אן> נעימה"  ,צחקה הסעאת  " ,ראה נא ראה
האורח הצר והמעוקל הזה ,גם הקרן והדרדר אשר נו צומחים ! התרצה לגון באבן רגליך?
התתיגע את נפשן לעלות על תריס חלולים וגבוהים  ,ראה כי מתי מקשר המה ההולכים
נו ! אבל הצדקת הוסיפה לדבר אל הנער ובחכמה פסחה פיה ותאמר  :לא רציתי לנחם
אח לבנן בדברי חלקות כי לא נסית׳ באלה  ,גס לא אעלים מעו! ך כי דרכי צרה
ומעוקלת ובנקל לא תוכל לילן בה גם מה יועילני להתל בך ולתאר לן הדברים קלים אס
אינם  ,גס זאת בל אכחד מעמך כ• רק מתי מספר המה ההולכים בה  ,אבל דע ! אן>
אחד לא נחס עוד אשר דרך עליה אל תשים לבך ועיניך תמיד רק על הדרן התבונן
גס אל המערה לאן היא מוליכה Iשא נא עיניך נגד ההר הגדול והנורא אשר מרחוק
יופיע לנגדן .הראית העיר הנחמדה אשר חגיה לקראתן ? שמת מטרת חפצי וקץ דרכי ,שמה
נוה ההצלחה והאושר והשלום והשמחה !" " הרק נארח הצר והקשה הלזה חוכל להגיע אל -
העיר העליזה הזאת ?" הוסין! הנער לשאול את פיה  " .רק באורח הזה תוכל לבוא שמת
ענתה הצדקה  ,אלוה בכבודו ונעלמו יעד נוה האושר על הר הגבוה וחלול הזה  .הלא
כל הדברים העונים לא תוכל להשיגם רק בעמל וביגיעה  .אם יש את נפשך■שהארן
חתן לך את יבולה והשביען מפריה הלא בזעת אפן תענוד אותה ? ב׳ הרהיב עוז בנפשך
שאנשי ארצן יכבדוך הלא תעמול עמל רב להקים להם דברים עונים ומועילים ותפעול
גדולות להם  ,ונעבור האושר אפר לא יחדל מד עולמי עד לא תהפוך לעשות מאומה—
"אבל התבונן נא אס האורח הצר והמעוקל הזה אשר רק בחלאה ונעמל רב תוכל לילן
בו וערוך אליו « סלת׳ תיוחס והמסקלה" צעקה החטאת  .״הלא אמרתי לך נחס לבבי —
הוסיפה הצדקה לדבר — כ׳ ארחי אינו נקל ללכת בו  ,אולם לא תוכל לדמות בנפשך
כ׳ יהיה תמיד מלא עוגל ותלאה  ,כל תחלה קשה ! אולם אם עשה תעשה דבר אחד
תמיד ותרגיל את נפשך בו ויכלת עמוד  ,והדבר אשר היה קשה מאוד בראשית  ,יקל
באחריתך  .דע אנשים רבים ההולכים אחרי ,דמו בנפשם בימים הראשונים כ׳ " עפו ויגעו
ורק כברה קטנה הלכו מדי פעם בפעם  ,וכאשר יספו להליך כן עצמו וכן גדלו כחותם
מיום ליום ! ׳ ומה גדלה שמחתם בהוסיפם לעלות אל רכס גבוה ,אם הלכו הלוך וקרב
אל מערת חפצם  ,והיה בחשבם ללאות ורוחם לא קמה בם כ׳ נפל לבם ; והביעו אל
העיר המעעירה ורוחם וגס המחשבה הנכונה לביא ' שמה התחדשו בקרבם  " .קצרו ימי
החלאה" אמרו  ,״אבל תבואתם עדי עד"  ,וכאשר קרבו למטרת חפצם כן הוסיפו לילך
דרכם נשמחה ובטוב לבב ! " ודרבן  ,אמר הנער בפנותו אל החטאת  ,דרבן תוביל אל
גיא שחת בראשיתן שמחה ואחריתך תוגה ! " מי יזכיר תמיד על האחרית ? ענתה החטאת,
רב ? אם דרכי מעינה בעת לבב ההולכים בה ! ״שקר דברת  ,פיך ענה בך  ,אמר הנער
לחלון) מאושר
.
הלא אז אהיה "הכסיל הגדול אם אבחר ואקריב תענוג אשר חיש תמהר
דע אסל לא יוסי!) ! צדקה ! אני אלן אחריך  ,הגישה לי ידן ותנהלני לבל ׳מוטו פעמי,
הי׳ לאור לנתיבתי  " Iחכי תהי • דן עם מתי מספר  ,קראה עוד החטאת אחריו  ,ולא
תשית לבך לגדוד הגדול ההולכים אחר• ? מה יועיל לי ,ענה הנער החכם ,אם ארי ברעה
בחברה גדולה  ,עוג היות מצליח במתי מספר מהיות נרע ובעוני בהמון רב ! אלן! תודות
לן צדקה בת השמים אשר הצלת אח_ נםש׳ מידי המסיתה אשר נחלקת אמריה רצתה
ולהייחנ׳ מנחלתאלהים  ,נא אלתעזבני  ,נהל■מצעדי לבל תמוט אשורי ולא ימעדו
קרסולי ואם איען> ואיגע  ,סמכני חזקני ואמצני.
יונה

בלא׳טו מהו׳

משה

יעקב

וויללהיימער

זצל .
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—

105

—

Nach dem Ungarische
MohäcS" des Jos. v. Eötvös.״ »
der

ביתר .

Dr . Adolf

Hübsch . Rabbiner
und Prediger
Neuschnle in Prag.

Bon

גא וראה כמה חציש' א״י שעלייג היא עושה פ־לות  :ולמה היא עלשה פירו '  :י׳אגני׳ ולינ״ל  :מ״ל אמל ע״ש שמזנלין אותה  ,וחלינא אמר ע״ש שהם מהשני; בעפרה" .
ירושלמי פ“ 7לתענית  ,ששישה׳ איני לבתי.
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מעשה דרך

אמונה■
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Bon Ahron

בית גלול ולהב י 7ים עמ 7לפנים על י 7כיה — השלה כילי — פאלעוגאל בעיר
המעטילח אמתעעללאם ,מלאהו וחנניחו הלאו ללעת כי שמה מושב שופעי העלה יושב׳
על מלין .על כסא המשפע ישב אז איש נבון וחכם — לב ל' משה מאלעיירא ושמו
יל לז אל אנם ליה וגם אל תהום הקבלה הציע .כל הימים ענה אה נפשו ,לנו להון
יוכל האוה והענוג׳ גני אלם  ,נעל כשיו מהמון בשחל דלל;) צלק צלק  ,האמונה היהה
אזור מהניו  ,ולא תל מללכי אנוחיו ומהמשלה אשל פנו ימין ושמאל  .ואן בה אחה
היהה לו אשר אהבה באמונתו  ,עיניו הכהוח אילו ורשפי גילה מהם החמלעו נהביעם
על בהו זאת הנאהבה והנעימה  ,כאילה שלוחה על הרי בתל  .אשת חיקו מתה עליו
בלגע ללח אותה — עתה ישב על שלחנו  ,הנאנח תמה נטל התפלים אשל עליי
יישח מעה  ,אחוז בתבן רעיוניו  ,אשר השתרגו עלו על לאשו מלי אלחו לחברה אח
לעיחו — הבלילה  ,והנה אמתו נאת לאעת החללה ותאמר  :הנה נלון עומל נחצל.
בשמעו הלניים האלה  ,וישא אה ראשו הנפון) כאגמון  ,גבות עיניו השחורות כעורב
כשאי למעלה  ,נאנח ולומם ישב ככה רגעים אחלים  ,אחר כן קרא בקול עז כגבול
«לחמת ״יבוא*  .ויהי נהתיב הללת שניה על צילה  ,והנה איש זר מלאהו נא החללה
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וזה שארו  :קומתן קומח איש בינוני  ,פניו אורו כאור נקר לא פגום  ,רקמו בפליז
הרמון צמה ולננה  ,ושמן לדעת ׳כ ' הסכמה מצאה נו קן לה  ,קוזצזחיו שלמלים שמומי!
כעורנ ׳ורדוש על לנו םנינ  ,שפמיו קמטים קנצו לאוש  ,כי שונו שיען! הזמן כנר עני
עליו ויה׳ לו למרמם ונכל זאח לאי נפל שדוד וימשול עליו נרושו,מעיניו מה אור
שמים כעין החשמל אשר החשיד אור פניו .נדון עמד  ,ופלצות כתתו  ,ולא כענד לפ ,2
אדוניו כ׳ אס אמיץ — רוח  ,לפני מורהו אשר הניע אליו שר וזען> ,ויאמר " למה זש
הניאושני עד ,הלום מורי ? הנני כ׳ קראש לי  ".ויען המורה ויאמר " הנני נושן לפניך
שאלה עמוקה  ,הנינני נא אושה  ,ני עיני הכהות נלאו לחקרה" " .הגידה נא לי מור‘
שאלתן" ענה נרוך "אן> כ׳ זה כניר לא השכלתי ממן מאומה  ,ננפש חפצה אמלא
שאלתן"  " .כנד יהי ממן הדני נרון" ענה המורה " אם לא שפקח עידן והתנוננת נה
׳ימים יניס " " .עוג לו כ׳ ענותי" ענה גרון " כ׳ לי להשיג לך כל שגמולין עלי" קרא
המורה " ונ  "$למען התורה ? ראה נא נרון ! כל אשר ישאל ממן מורן נן אדמה
גוו ונשרו יכנו  ,שעש נכל לנך ,ולא ׳נצר ממן גס עמל ירחים אחדים ;
ונפשן
הרש שאטם אזנן לקול ?> מן — אמונת
יהודה ,שדופקת על ילחי לנן  ,ואש
חפן מירן היושב׳ בשמים  ,יהי שמו מנין  ,תשלין אשר׳ גון ?" כנה עששה לה השמועה
כנפים ?" שאלהו ברון ופניו סורו " .כן אזני שמעו ככל אשר זה כביר נחשת׳ וינבא
לני  ,ואנכי אל האמנתי  ,אן> כי נראו אותותיו במראה עיניך  ,ונוקשת נאמר׳ פין נ׳
לא הגיח בתורתנו כמקדם  ,ורוחן קרה מעליך ; עת סקרנו מפעלית ח׳ צבאית הוקרת
רגלן מנית  —-התפלה ,שלחנך מלאת קיא צואה נל׳ תפרי חכמינו  ,גם את יום השנת
לאי תשמור לקדשו  ,וממאנלי פגול לא תרחק " .המורה שם קנצי למלין  .וגרון גם הוא
תחריש — .אסר כן פחח המורה שנית את פיהו ויאמר  :אחה אשר עוד ננעורין
עמוד ה ש,ו י ה לן קראתי  ,וברב חכמתך חקרת תהום המדע  ,וכל שערי סתרים
לפניך נפתחו — חפן עורן! כיוס אל אמונתנו והלכת שובב נדרן לנן ?  "Iעל פני
נרון הדממה שוררת " .ברון" ענה המורה שנית " אתה תלמידי אהובי אשר כבר בטני
אהבתיך  ,וחקות׳ דנית ל׳ כי חשב על כסא׳ אחרי  ,הה  ,נשחה דרכן  ,רוסן זרה,
ותלכד ברשת הפתיות .עורה נא משנתן ושוב לדרכן הראשון " .השב קם ממקומו,
ודמעה פרצה דלת• עיניו  .ברון נאנח וישא כאוב קולו ויאמר " מורי היקר  ,אנן גלות
מעל לבני  ,ודג תודות לן על כי החילות לדבר את עבדן  ,לפניך מורי מנעורי אשר
ככלי מפן • קרת ותכבד בעיני  ,לפניו אני .אסתר חמדת כל רואיה  ,דע כ׳ אך לפדן
אני נלחן לרסון ננקיון כפי ולפני סוכני שתקים  .שמעה נא לקולי  ,כל מעשי ופעלות'
לא ממקור הסכלות הנמהרת לא ממעין הפתיות תשוטן! ועוני חקו ילכו למו  ,ודרכי
אשר_ סלוחי ל׳ לא דרך גאון וגונח הוא  ,הלא ידעת כי לא בטחתי נשקר ובכןב  ,כל
מחשבותיו רמות ונשאות הנה  ,וממקור החקירה נובעות הנה  ,וכל עששנותי מנאי
החכמה שאבתי  ,והנה אן הנה פתיל חיתי  ,ונפשי אחין! עליתן  ,ולו גס ידעתי כ׳ כל
ימי צבאי עמל ותלאה אנחל ; נאשר תענה אתה את נפשן על אמונתך הטהורה הצרופה
נכיר לבנן  ,וכאשר נכון אתה להקריב כל הונך ורכושך כסאן ותיתן על מזבח האמונה,
ולמה זח אגרע אנכי ? מדוע לא אאזור מיל גם אני ללחום אל דבר נעלה בעיני אבר
צרפתיהו בצרן) כסן! ? הלא ידעת אין ירדתי אל תהום החכמה וכל עקבותיה לי נודעו,
וכמון כמוני עליתי מרום הגלגלים העליונים  ,נאשר
רנה ותפלה אן כלוים שומרי
הפתח ולא בכהני המזבח יראו  ,ואנכי עוד יותר ממן לעלות העפלח׳  ,מצאתי האלהים
והחיים עומדים יסד אח » ' יד סביב לתורה הקדושה ; ראיתי איכה מרומים מכל תמונה
תחת כל היקום ישכנו  ,יחפקחן עיני ותאור!  ,אז נשבעתי בנפשי לשום אותו לאמונת
לי  ,לחי׳ ולנשמתי עולמים  ,וכל מחשבות׳ אן לו נשנות מתנה  .ג ם זאת אגיד ולא
אכחד כ׳ לא אקרא אנכי בית ה ' בית תפלה  ,וכל מצות ה ' אשליך אחרי גוי  ,יען לא
אמצא בהם את אלה׳ אשר בחרתי  ,ואליהם רות׳ זרה .ועל דבר השבת ? הלא אשבית
כל ימי לנוח מכל עבודה  ,כ׳ כל טוב החלד תועבה בעיני .ואשר אמרת כ׳ אמלא
בטני פגול ונפשי ערגה לבא בברית דת אחרת  ,שקר הוא וכזב ושלילה ל׳ מעשית כדבר
הזה  ,מתורת משה לא אט ימין ושמאל  ,ומכל ארס רע אכלא 'רגלי  ,ועל אלה אתקע
לן כפי ואשנעח"  .ברון עמד מדבר  ,פניו אדמו כחולע ועורקי מצחו קמו — .אחרי
רגעים אחדים פתח המורה אח פיתו ויען ויאמר  :״עשת ידעתי את כל לבן  ,ועתה
מה אשיב על דבריך ? דברי בן אמון " " הוי חכמים בעיניהם ונגד פניתם נבונים" "  .ב׳
אם אמרתי להוכיח דרכיך על פניך ולהראותן משוגתן ידעתי כי לריק איגעה  .אן זאת
אגיד לן שמעני  :כמון כן רבים עברו חק ויסורו מן הדרן  ,כמון כן רבים ערבו את
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לנס ברב חכמתם דה « ,לעלות אל הל מרום תעלומוה אל אשר הונילתם חאות נפשם
אכן מאמונהס לא סלו  ,ואס באו נקהל אנשים כמעשיהם עשו גס המה  ,כ ,ידעו נ<
היא לאשיח סכמח האדם .ועחה נלון  ,היה נא גס אחה מסוכנו ,אל חמוק ממנו ,ואס
לא תוכל לעמוד נפני רוחך הסוער נך כסערה ים  ,לכה נא ושפך שיח לפני האלהים
יראו האנשים והאמינו כי ישל אחה  ,למען לא אשא עליך חלפה  ,ולא יאמרו ""זה
תלמיד לג מאלעיילא" " למה זה חעשה מלחמה ומלינה בין היהודים וישמעו צולריהם
וישחקו ? למה חגזל שלום לננס ושלוח רוחם ? וידוע חדע כי לא אוכל אנכי לסגול
מחני להיות למגן לן מענלת אנשים ומקנאתם מל כי אינך שומע בקול ה ' .ולו הנן־ח
און לדברי  ,ותשב בנית התפנה נין שלשת הגדולים מנלי העמיס מלין כל ענודה  .וגם
אנכי לא אשים לאהבתן קן בלבני  ,ואח נחי אשל תשקה נפשן נה לא תחנוק עד ■
שינן אל דרכך העונה  ,אל המקים אשל נו • שכין אור .ואל האמין כי אן לשח אני
עומן ללגלין  ,לא  ,כי ידעתי נאמנת כי באחרית הימים תשוב לדרך הראשון  ,אז תרא
כי כל מעלות לוח האדם כקלף על פני מים נדף ואיננו .ועתה השינה לי דבר אס שומע
אתה בקולי פן תהיה ערף למלתעוח הנחם"״ ״הה לני  ,מי יחן ואשמיען את דנלי,
ונא תחנני לאיש דזהפכות  ,כי כאשל חרותים על לוח לנן כל דבלי התולה  ,כן חלות
על לוח לני  :אין חפצי בס  .כי הידוע תדע את מלחמתי בכל פז בנפשי ובריחי.
להשלין אחלי גוי כל חקותי אשלי ועוני ? כי ידעתי אל נכון  ,כי לו מלאחי את חפצן
כי אז לא הרתקחני לעולם  ,לכן הרף ממני ,ולנצח לא אעזוב אח חולת משה ולא אסיר
ממנה ימין ושמאל  ,אך גם למען מחשבות׳ העהורוח והנשגבות הנני נלחן לפנות עורף
אל כל עונת האלן ; ועתה אל נא תעמוד לשען לי בדרכי אשר אנכי « ולן בה  ,וגם
אני לא אהיה לן לצור מכשול על ייסלתן  ,ואס אמת יהגה חכן ני נימים יבאו אנחם
על כל מעשי  ,חכה נא לימים יבאו "  " .גשה הלאה נן בליעל " קרא הלב נחלי אף
«אומי תעזוב  ,ובישי בתי ובתורתנו הקדושה אתה קין  ,רדת אל שאול מתחת אשר שעל
פיו לן ; אתה נעשת תורתנו ואנחנו נגלשן מעל פנינו "  .נלון נתן עיניו על פני לנו
הרועמים וילן  . .עוד לו .ע קען מדדו עיני הזקן את אלן הבית וישב וישב על כסאו עיף
ויגע  .פתאום נפתחה הדלת  ,והנה נת יפת תאר ועונת לאי נאה  ,והגש אל השב,
ויהי בראותה כ׳ עורקיו לא ׳שכנון ותפול לפני רגליו וחנן  ,ויפרש הזקן כפיו על ראשה
ויאמר  :בלכתי' לך לנדן עתה בתי אשר אהבתי  — .העלם שפינאצא נשא אח רגליו
וילך אל בית קטן לא רחק משם  ,אשל פלש עליו העוני כנפיו השחורות  .הבית נתן
לדעת כי הוא למשפחת הסוחרים העברים אשר בשם " שכורי כנעני ארן " יוכלו להקרא.
נכונים המה לכל דנל ממכר  .ונמו פיהם ונתלקח לשונם יעירו את התאות נלבב כל
,
להמיר לקנות ולמכור כל קני ^ התנל  ,ואת שרעפיתם נקרנס ישעשעו ,ועם כל זה מחמדי
סגלתם אן מעיל אחד וקלתת נחשת אחת ,ונניח הזה יקבצו נגדים בלים וממלאים וכלים /ו
מנפצים משנות דל ודל  ,ואל בית אבותיו זה הרים ברון פעמיו  .וזאת תמונת אביו • :
גוו אלון אן נשלו רזה וראשו כשוף  ,פניו מקמעיס רקתו צחה  ,אן משערותיו אפל
מענו המת נדע כי גס הוא פרח בתמר בנעוריו  .אמו נאה נימים  ,ועודה בריאה ושלמה,
ואחיותיו אשר בעיניהן הפיקו חאות נפשם הלכו לקראתו  .וכלס חנו לדבריו ויניעו
אליו דוממים  ,אן יען לא דנר דנר ויפתחו את פיהם .וישאלהו אביו ויאמר " בלון
אין נפל הדבל עם רנן ? ״הכלת עמו בלית" ? שאלה _ אמו , , ,הדברת שלום אל אסתר"
קראו אחיותיו  .משיתי עמו חוזה לבלתי נרחיק איש אס אחיו ולבנת׳ נענע " אלחוחינו " נ" <.
ענת בלון .״מה זה" ? קראו כלס  ,ואביו  ,אף בי ידע מחשבותיו ולא האמין נם קלא ן .י'
בגרון ויאמר ״הלא פקדון לראש בנית התפלה ? " ואחיותיו הלחינו פה ויאמרו " הלא
תקח אסתל דודתך לן לאשת ?" אן הוא ענת ויאמר " לא לא ".בלעם נורא וחזק עמודי
הניח ירופף כן אחזתם יראה ופחד ויקראו כלס פה אחד " לא להיות לאש ולא לקחת
אשת  ,ואן לנוע ולנוד כל משאלת לבן?" — פתאס ויה ס אביו את בלם ויאמר "דבר
סתר לי אליו ' ,ויען ויאמר " הלא הלכת מעם מורן נחלי אף  ,וחקש עלפן ותמאן
לענות מפניי לסור מדרכן הרע ?" " תה אני" השיב הנער " לא יכלתי עשות דברו כי
הקשח לשאול ממני " " .דבריך ממני נעלמו" אמר אביו אן זאת יודעת נפשי בי חסת
אשל לך המשפע לשמרני כנת עין מכלימה ויגון עוד חרב אנחתי וצרתי שבעתים ,והולדת
את שינתי ניגון שאולה  .הה תקוה נח — רוויה  ,באשה זונה וסוללח_ בגדת ני  ,תוחלתי
על ימים יבאו נכזבה  ,ותחת אשל נאמר לי  :זה אני הלב הגדול ונשייו שככה לו  • .ויו ' י׳
לי באצבעותיהם ויאמרו  :זה אני הנעל העולל והמולה ארור הוא ויונקתו  .ועתה
השלד נא מאנין כאשל נפרדת מאמך  ,וכאשר פנית עלף אל בת יפת מלאה נחמדה
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למינים  ,אשר דאתה על כנפי הסקוה כ׳ סרים אס קרנה  ,פגה ערף גם אל אמך
ואסיוסיך  ,אשר מרב סוחלסס טל מלך וספארסך לבשו גאון וגובה  .מיה בקרב בני
רחובוס  ,בלח ימיך בודד ננעזב מאוהב ומרע מאשה ומבנים  ,רבס שנעמי יגון ואנסה,
ועוד לי רב עם בנוה׳  .אך בשובך לאדמסך זכרני ואל השכח  " .כן דבר דרך אל הסדר
השני  .ובעינים מפיצוס זעף עזבוהו גס אסיוסיו  ,אך אמו נשארה ועיניה העיפו דמעה
"הה ברוך" קראה  ,וידיה סמכו פניה וסלך  .ויבקש ברוך לרדוף אמריה  ,אך היא קרצה
אליו בעיניה וחעבור  .ברוך עמד בחוך הניח  ,ידו האחח על לבו  ,מכאוב לבנו נח על
פניו  ,נעזב ואמלל נאנס  ,וישלך אדרחו על כספו רקק אחו ספר אשר נססס עליו שם
קארעעז־ום  ,וננשארים העיף עינו נבהלה ונלעג ובוז ' ,ויפן כה וכה ויקרא בקול דממה
״חיו בטוב אנוסי ! " וילך — הלילה פרש כנפיו על הארך ויכם אח עיניה  .ויהי נעברו
דרך ביס — ההפלה והגש אליו חמונה מכסה בצעיף וסקלא וחאמר אליו " .השמך ברוך"V
״לא אעלים אס שמי לעולם " ענה ברוך  " .עסה קחה שכר עונך " והנה להע חרב
מחהפכח על ראשו ,אבל ברוך נסוג אחור וימלט  ,והמרצח ברח כ׳ קרבי אנשים לבא.
 ,ואחרי עברו רחונוח מספר ויבא אל ביס גדול ,ויעל על המדרגה עד הביס העליון,
< \ ויפסח אס הדלח ויאמר ע ~ 3נעליו ״יהי ה' עמך ואנכי חלמידך "  .והניח ביס חרש —
זכוכיח  .ויהי ממחרח ויקהלו כל עדח הפורטיגעזיס בעיר המעטירה אמסטערדאס וניס
המפלה מלא מפה אל פה ,ר ' משה מארע״רא וסלמידיו מזה ומזה עלו על הנמה אשי
עליה המורה הקדושה  ,ויפסח ר ' משה אח פיו ויקרא " יען גזר אל שיי  ,יהי שמו
מברך ,אומר ,כי יחננה אחי מבני עמנו נסהו לא דרך ויקשה ערפו ללכס נשרירוס לבו,
ובברית דח אסרס לא נא — כי אז לא יכלנו לדבר עליו מאומה — סרס יחים לה'
ועסה שמרו אח נפשוסיכס לבלי שנח אחו יחד ולנלחי אכול עמו ולבלחי דבר אליו דבר,
ותחת אפר נקרא שמו "ברוך" נקרא שמו " ארור" וימהר ויסיר ידו מעל קפד המורה
וירחק ממנה מט ושחוח  .הנקהלים התחרשו יסד  ,ואחרי ' כן ענו בקול גדול ויקימו
אח דבריו  .אך בביס — תפלח הנשים עמדה תמונה יפת מראה על עמדה  ,ראשה שח
ארצה ומתוך צעיפה נטפו דמעות אין מקפד  .ויהי בלכת ההמון איש לביתו  ,ותרם גס
היא פעמים ותלך אל ביס יושבי על מדין  .ביום ההוא נשמע קול פעמון נחוצות
אמסטעריאס וקול קורא  " :בהסכמת ראשי היהודים נגרש ברוך מתוך העיר על בי חרף
אח אמונתם ובברית דת אחרת לא נא ,ואלהיט יבקש אס הנרדף  .ויהי בנשוא הקורא
את קולו לפני הבית אשר בו חסה ברוך ,ויקח ברוך אח אדרתו ואת ספרו ויקרא " חיה
בנעימים" וילך  .בן עז ^ ברוך שפינאצא  ,עושה בנס ידו אח הפהילאזאפיע החישה,
י < גדול בחכמת כבני ענך ולא קם במותו  ,בשנת אלף שש מאוון וחמשיס את העיר
אמסטרדם  .ויחי ברוך ארבעת וחמשיס שנה  .ושבע עשרה שנה אחרי אשר נגרש מעירו
מת נדד ונעזב נעיר האאג בלא אשה ובלא בל אוהב.

*) מציצה

l.

Ueber Meziza.

Wir verdanken die Mittheilung folgender, ihren: Inhalte >:nd Resultat
das Allgemeine äußerst wichtigen Briefe und Dokumente , die׳ nach für
Güte des Herrn Rabbiners Lazar H o r w i tz in Wien . Es sind diese
um so mehr der Veröffentlichung und Ausbreitung würdig , indem sie ein
von Benanntem gegebenes Lvtuin enthalte:^, das auf d:e Begutachtung
einer rühmlichst anerkannten talmudischcn Autorität , wie Moses Schrei -ber s. A. zu Preßburg basirt ist. Und das schmerzliche im ersten Briefe
mitgetheilte Faktum , das den fraglichen Punkt in Anregung brachte, und
*) Häufige Nachfragen , ob des in dem bereits vergriffenen ersten
Hefte enthaltenen GuchachtenS des s. M . S o P h e r , so wie erst
jüngst wieder neuerdings aufgetanchte Zeitcrrcignisse, machten es uns
zur Pflicht, diese ganze Lerhandlung , wie sie im genannten Hefte sich
vorfindet, hier nochmals abzudrucken, und hoffen wir dem Wunsche
des Publiknins hiemit nur zuvorkommend zu entsprechen. St.
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auch die Approbation
dieser rabbinischen Eelebrität ohne Weiteres herbeiführte , empfiehlt sich mn so mehr der allgemeinen Beherzigung
und
Nachahmung in allen Gemeinden Israels , jemehr die Verdächtigung
der
bisher bestehenden Form der Meziza (mit dem Munde ) thatsächtlich hieraus
erwiesen , indem sie nicht nur als ekelhast im Allgenieinen , sondern speziell
als Gefahr - und Unheil bringend sich beurkundet , und die nach Uebereinkunft der Herren Vertreter , seitdem bereit « hier eingestthrte Reform diese«
religiösen Aktes , der Heilung
der Operation , dem Allsspruche hiesiger
Aerzte zufolge , weit förderlicher , als die frühere Form , ist.

; ני1כמ
■

 <צו1?מהרו ו

,מה ראיתם ^ש־תי

Der würdige , sehr verdiente Herr Doktor Z . Werthheimer , s. A . Primärarzt des israelitischen Spitals , Mitglied der löblichen medicinischen Fakultät
und der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien , war es , der dieser Sache mit
warmer Theilnahme
sich annahm , und um dem Verdienste die Krone
bleibender Anerkennung zu ertheilen , führen wir hier wörtlich seine Eingäbe an die hiesigen Herrn Vertreter an , in welcher er sie zur Autoristrung
dieser Reorganisation
anfsorderte:
Wohlgeborne

hochzuverehrende

Herren

Vertreter

'

Ohne die grringste , irgend wie zu deutende Beziehung auf die vor
Kurzem , in Folge einiger Beschneidungs -Operationen
eingetretene Kalamitäten , woran erwiesener Maßen durch ein unglückliches Verhängniß , nur
die Instrumente
der Operateurs , keineswegs aber seine , von mir und mehreren Kollegen sorgfältig untersuchte , Physische Beschaffenheit schuld waren,
und ausschließlich von dem Wunsche beseelt , eineni höchst wichtigen religiöscn Akte, alles Unanständige , des Künstlers Auge , wie des Laien Zartgefühl
Beleidigende , und , in mehreren Fällen allerdings auch vielleicht Unheilbringende zu benehmen , proponire ich, gestützt in religiöser Beziehung aus
die Beilage A . und in artistischer — mit freiwilliger Entsagung
jeder
persönlichen Glaubwürdigkeit
— auf die Beilage l>. Dieselben mögen dem
hier Folgenden durch deren Unterschrist und Fertigung
gesetzlich bindende
Kraft und Sanktion
ans hiesigem Platze verleihen:
1.

Das Bespritzen der frischen Veschneidungswunde
mit Wein ans dem
Munde de« Operateurs , so wie das ekelhafte Saugen
und Schöpfen
derselben mittelst der Lippen , sei von nun an und sür die Zuknnst
allen Beschneidern am hiesigen Platze als nicht gesetzlich
vvrgeschrieben,
und als ein nur ans schmutzigem Boden wurzelndes
Herkommen , aus ' s Strengste untersagt ; Sie haben vielmehr dieselbe
mittelst eines feinen , früher ungebrauchten , und daher im heißen
Waffer wohl ausgekochten Schwämmchens , welches sie nun , Behufs
ihres Zweckes , mit kaltem , mit warmen Wasser , oder nach Ninstäuden allenfalls , mit Wein tränken können , zu besprengen , durch
gelindes Abdrücken vom Blute zu reinigen , und solchcrgerstalt das
Maß der Blutung zu regeln , d . h, nach dem jedesmaligen Bedürfnisse
zu befördern , oder zu mäßigen.

2.

Das zur Abtragung der Vorhaut erforderliche Bistouri soll nach der
bei andern Operationen
üblichen Weise , unmittelbar
vor dem jeweiligen Gebrauche zur Milderung des scharfen schmerzhaften Eingriffes
mit reinem Oliven - oder Mandelöhl
befeuchtet werden.

Wien , den 15 . März .

vr . Werthe

'imer.
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noch folgende zwei
Als minder wichtig werden nachträglich
Punkte vorgeschlageu.
1 . Das sogenannte Kränzchen , welches nach vollzogener Beschneidnng
angewendet und umgebunden wird , um jede Reibung zu verhindern,
zugestellt werden , damit
möge früher ven betreffenden Partheien
es mit einem beliebigen Stoffe selbst
die Apperhenstven
allenfalls
der Reinlichkeit und selbst
überziehen können , um den Forderungen
'
des Luxus zu genügen .
benöthigte
bas
Sicherheit
mehrerer
zu
unbenommen
jedem
es
2 . Bleibt
selbst besorgen zu
neue , seine und wohl ausgekochte Schwämmchen
dürfen.
Beilage Litt . A . ist im Urtexte ebräisch ; Beilage Litt .. B . folgt
hier wörtlich:
Erklärung.
iu Beziehung aus dem BeschneiNachdem Herr Dr , Wertheim
dungsakt israelitischer Knaben , und Behufs einer deßhalb zu veranlassenden,
die zwei
Veränderung , au uns Endesgefertigten
höchst wünschenswerthen
folgenden Fragen kollegialisch gerichtet hat nämlich;
1 . Ob wir mit ihm der Meinung seien, daß bei dem Beschueidungsakte
des israelitischen Knaben das Sangen und Schöpfen der frischen Beund das Bemittelst der Lippen des Operateurs
schneidungswuude
sprengen derselben mit Wein ans seinem Munde , nicht allein nicht
nützlich und zweckmäßig , sondern vielmehr entbehrnothwendig,
lich und selbst verwerflich sei, und
2 . ob wir gleichfalls die Ansicht theilen , daß das Bestreichen des zur
mit reinem OlivenAbtragung der Vorhaut erforderlichen Bistouris
oder Mandelöl unmittelbar vor dem jedesmaligen Gebrauche desselben
geeignet sei, die Schärfe des blutigen Eingrifss zu mildern.
und

So erklären wir in vollkommener Ucbereinstimmnng
selbst den » ns unterlegten Worten des Fragestellers:

mit dem Geiste

mit Wein
ad priimim . Das Bespritzen der frischen Bcschneidungswunde
und Schöpfen derselben nüttelst der Lippen des
sowie das Saugen
Operateurs , betrachten wir einerseits als uunöthig , nutzlos , unzweckmäßig und ekelhaft , andererseits aber sogar als verwerflich , weil dieses Verfahren unter manchen Unständen allerdings geeignet ist, gewisse
möglicher Weise auch aus den Säugling
Krankheiten des Operateurs
zu übertragen .. Ein gelindes Andrücken der Wunde mittelst eines in
selbst in Wein gekaltes , warmes Wasser , oder nach Ersordetniß
anständiger , und sattsam
ist zweifelsohne
tauchten Schwämmchens
zu regeln , d . h. es nach Umgenügend , daß Maß der Blutung
ständen zu begünstigen , oder zu mäßigen,
ad secumlum . Sind wir allerdings überzeugt , daß das Befeuchten des
mit reinem Oel,
nöthigen Bistouris
der Vorhaut
zur Abtragung
üblich ist.
wie dies bei andern Operationen
Wien den 6 . 1837.
vr . Freiherr

von T ü r k h e i m , k. k. Hofrath.
von W a t t m a n n.

Reg . R . Professor Edler
Professor von Berres.
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A.
שילה יום א ' ע״ז שנע תקצ״ז לפ״ק הה וויען הבילה יצו.
החיים והשלום  ,למשמרת עולם ,לכבוד < ״נ אד״מו הלב הגאון המול ההארה ׳שלאל
משה קופל נ״י אנ״ד ול״מ דק״ק פלעםנויג יע״א.
לשכנ״הג כקש״ת מוהל״ר
ילמדני לבינו  ,מה משפע הדבל אשל נשאלתי עליו מאח ידידי האדון הלופא
י ו ע ל ע ת ” ם מפה ,והוא עפ״י דין ודה הולתינו הקדושה צליך המוהל לעשות המצילה
לאחל המילה בפיו ושפתיו דוקא ,או אם נכון הדבל לעשות פעולת המציצה ע"’ המצאה
אחלה אשל המציא לעבול קפוג ביין או במים ולקסוע אחו פעמים על מקום החבולה
ויפעול כמו כן לפואת החנוק הנמול כמו מציצת הפה ,ועבת השאלה נהיתה  .באשל חדשים
מקרוב קלה מקלה פה עידנו בכמה ילדים נמוכים ממוהל אמד מומחה אשל פלחה נעור
לשלם צלעת ממאלת וכקתה הצלעת את כל נשל המילה ומשם פשתה בכל גופם והלנה
ילדים מתו מחמת הצלעת ההיא כ׳ אין דן דינם למזור ולפאות תעלה לא עלתה להם,
ועוד איזו מתם בחיים חיותם נאנחים ונחלאים ,ושפעו הרופאים כ׳ פן נאה לתם הרעת
הזאת מחמת המציצה שנפה המוהל ,הגם כי בדקו המוהל ונמצא עהול ונקי ולא עולתה
בו לא מיניי ולא מקצת׳' מהחול׳ הלזה  ,עכ״ז למיחש מיהח בעי בעלמא  .והנה אנכי
השנתי כי לפע״ד אינני רואה שוס דבל אשל יתנגד לזה מצד דהינו הקדושה ,ואע״ג שאמר
ל״פ ( שבת קל״ג ע״ב) האי אומנא דלא מיין קכנתא הוא ומענלינן לי' מ״מ הרי לא
שילש שצריכה להיות המציצה דוקא בפס ושפתים ובודאי נכון ג״כ לעשות פעולת המציצה
נדבר אחל העושה פעולה ההיא להוציא הדם ממקומות הרחוקות דזיל נחל עעמו למה
הצריכו סז״ל כל עיקל _המציצה משום לשואת הנמול ,והל׳ מעידים רופאים מומחים שגם
הקפוג עושה פעולה ההיה כיוצא בה ,וא״כ הא נעשה פעולת הרפואה  ,ולמה לא נאמן רי'
להלופאיס בדבר הזה כמו בכמה רפואות אשל המציאו גדולות חאחרונדיס אשל לא שעלו
הראשונים.
ואין להשיב ולומר כי הלשון מיין הנזכר בדברי ל״פ הנ״ל מורת דוקא על מציצת
הפה בשפתיס ,דה א מציגו ( שנת ש״ח ע״א) דו! לה זאת קובלת פירוש אסל והיינו דמייתי
שם הש״ק עונדא נההוא צדוקי דחזיא לרנא דקא מעיין בשמעתא ויתנה אצנעתא דיל׳'
תותי כרעי ' וקא מיין נהו וקא מבען אצבעה " דמא  ,ופירש" ׳ ־!הי' ממעך גלגליו על
אצבעות ידיו עד שפך דם מנין קשרי אצבעותיו  ,הלי דלשון מיין אינו דוקא לשו; יניקה
ומציצת אויקזו־גען כ״א גס לשון כבישה ומעיכה אויקפרעקקען ,אויקדליקקען ,וכן פירש" '
(ויקרא א' ע״ו ) ע״פ ונמצה דמו לשון מין אפים כי אפק חמן כובש בית השסיעה על
קיל המזבח והדם מתמצה ויולד  ,וכן פירש" ׳ (משלי ל ' ל״ג ) ע״פ כי מין מלב וגו ' מין
קחיעה  emprcindreכמו וימן על וגו ' ומעתה הגם כ׳ נלאה לע״ד פשו ע להחיל הדבל
הזה ,עכ״ז אין דעתי לעשות דבל חדש כזה עד אשר ׳קכים עמדי אד״מו נ״י ולכן ׳מחול
נא נמחב״ת להודיעני דעתו הרמה נענין הזה נקרב הימים  .והיות כ׳ חלש המזג אנכי
כעת מחמת כאב בראשי ל״ע אשל כלאני נחדל המעות זה איזו ימים על כן דבלי לעו.
והנני תלמידו ,אוהבו וידידו ,משתחוה מול חדלת כבודו.
הק׳ אלעזר הלו׳ א׳״ש הולווין.

שילח פ״ב נגה׳ ליום ת׳ נ׳ שבע חקצ״ו לפ״ק.
שלום וכ״ע ואורך ימים ושנות חיים לידידי תלמידי הרב וכו' מוח ' א ל ע ז ר קג״ל
ה ו ל ו ו י ן נ"י אנ״ד נע" מ וויע! .
׳קרתו הניעני ויפה כתב כ׳ לא נמצא מציצה בפה דוקא כ״א למקובלים שאומרים
למתק הדין על ידי שה ושפתים  ,ואין לנו עקק בנקתלות היכא דאיכא למיחש לקכנתא
כל דהו  ,והנה שרם מין מצן הכל אחד וכתיב מין אפים ( משלי לי ) וימן על מן הגיזה
בשופעיס בגדעון  .ובכולם פירש״׳ לשון קחיעת וכבישה להוציא דבר מכחו  .וכן פירש
לד״ק והלאב״ע יע״ש  ,וא״כ אין לנו אלא להוציא הדם ממקומות דחוקות יחיה על אחה
שעולה שיחי'  ,ויש להאמין המומחים על זה איזה שעולה תפעול כמו מציצת שפתים ,ועיד ! ,
אני אומר אפילו ה״ מפולש נש״ק מוצן בפיו  ,מ״מ כיו! שאין זה מהכשל מילה אלא
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והחנוק מוהר בשלומה ואביו עושה
והמל ומרע ולא מצן נבר גמר מצוהר
משום סכנה
רחוקוה ובפרק ר״א
ממקומות
פעולה להוציא דם
בסכנה עי שיעשה
פסח אלא שהוא
אספליניח
 והרי, דאספלוניח וכמון שהוא משום סכנה ה״נ מציצת
דמילה < לין> ל״פ דומיא
אספלוניח שנזכרו שס נש״ס באבי׳
וכמון גופי‘ אין אנו נוהגין בכמון כלל גס לא באותן
אחרוה
רפואות
'הרופא׳
להקפיד אם המציאו
 ש" « כיון דמשוס רפואת הוא אין, ולבא
במקומם והוא הדין נמי מציצה אפילו מי' מוזכר במשנה מציצה בפת מ״מ יכולים להמיר
המומחים שיעידו נאמה אם הספוג עושה
הרופאים
 אך יזהירו, נדבר אחר כיוצא בו
תיקרה
ויחלימתו ובנפשו
 ה׳ ירפאהו. לפע״ד
 יותר מזה אין לחוש, פעולת מליצה נפת
.מפפ״דמ
משה הק ' סופד
ונפש א״נ דש״ת

An den Herrn « »-. Z. Wertheim
er, Primararzt
israelitischen Spitale zu Wien.

im

Hochzuverehrender
und wohlgeborner
Herr Doktor ! Ihrer Anfrage
zufolge , ob nach dem Ritus unserer Religion die Mezizah blos mittelst
des Mundes , oder auch aus andere Art geschehen könnte , habe ich die
Ehre Ihnen zu erwidern , daß , indem die Mezizah keineswegs als wcsentlicher Theil der Befchneidung anzusehen , sondern nur als Mittel vorgeschrieben ist, das Blut auch aus den entferntesten Gegenden der Wunde
herauszuziehen , um dadurch deren Heilung
zu befördern , daher jedes
Mittel , welches diesem Zwecke entspricht , ohne Weiteres anstatt der in
Rede stehenden Mezizah
mit dem Munde , angewendet
werden darf,
welches auch aus dem Talmud und Maimonides
deutlich zu ersehen ist,
die sich folgender Maßen
hierüber
aussprcchen : ״Derjenige Operateur,
welcher das AuSsaugen unterläßt , setzt das Kind in Gefahr ." Aus diesen
Worten
ersteht man , daß es bei der Handlung
des Aussaugens
einzig
und allein auf Heilung
der Wunde abgezielt sei , keinesfalls aber wird
uns die Art und Weise der Mezizah vorgeschricben , noch weniger werden
wir auf die bei uns
bisher
eingesührte
Behandlung
pünktlich und
beschränkend hingewiesen , indem dieselbe wahrscheinlich aus Mangel einer
bessern Erfindung
bis jetzt nur so wie sie ist, bestanden . Da nun aber
verständige und sachkundige Männer Ihres Gleichen übereinstimmend
ein
anderes , zweckmäßigeres und der Heilung zuträglicheres Mittel in Vorschlag bringen , nämfich einen in Wein oder Wasser getauchten Schwamm
auf die wunde Stelle
einige Male gelinde zu Pressen , welches Mittel
nebstdem , daß es die Wirkung der Mezizah hervorbringt , auch noch den
Vorzug hat , die in manchen Fällen drohende Gefahr zu verhüten und
abzuweudcn , so dürfte meines Erachtens
von Seiten
der Religion gar
keine Bedenklichkeit , dem einzuführenden
Schwamme
anstatt der gewöhnlichcu Mezizah , im Wege stehen . — Indem ich Sie freundschaftlich grüße,
zeichne ich mit Hochachtung Ihr Ergebenster
Wien , am 23 . Jänner

.דמעה

1836 .

Lazar

Horwitz.

 רסיסיBon Jakob H . Sperling .

 אשר עזב חלדו בדמי,  ידידי יקיר, אשר הטפתי על קבר רעי אהובי
י.ימיו לשכון מרוטים באור החיים
 צללי אפל ישתרעו, א3הלילה
;חישכת־־אימתה
, ערפל
כפה
שחק
TT
- lV
V T*l
T• \
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אין א1ר  ,אין כיוכב  ,אך עבים  :פעו,
פני סהר יועמו  ,ענני־עיםתה.
אז בחישכת־ליל  ,בשערי־צלמון
.על קבו רעי אתנפל  ,אישתחה;
בכה אבכה ישפה  ,בדד ואלמיון י
ווםיסי־ךמע  ,על עפרו אשפכה  .־־
איך פה בערטיות עפר :תבלל 'שיהם
קונים ? —
וזהו,פיוז * 1וז־
•ז
כוקי־היוד T
י!- r
אץי גדה ;7קוה מ ^ לסת חן ונעם׳
איך פה אחריתה מלאזעםר הפנים ? .
איך קדקוד היכל ודיונים נשגבים
:חשיוף אוצרות שחק כסילזעש וכימה;
י איך פה כטהשכיס ל. 1ימתקו ונכים
לברות :הי למתלעיות־עש ורמה ?
הול ,ארם! צלם־;ה  ,נזר הבריאה!
כל נשגב  ,כל נפלא  ,חקרת ותבן;
איך פה תישן הפות  ,ככיור שאזיה,
ולזיכרון חלדך"— דומם נציב אבן ? —
נפשי עלי תישתפך מר מר אהמיה
אזכרך בחי.ים  ,הה'  ,ואויע רע;
איך מכום,עדנים  ,שתיתי לוויה י
לימיני עת'נציבת  .אהוב וריע!
קםם על שפתיך׳ תטופנה צופים
נעם מליך לנפשי פנימה מתקו;
ייופי וענות־חסד ׳ פניך עטופים.
בנעימות אהבה  ,עת נגדי שחקו .
אזכרה ימים מקדם< שים נעימים
עת הלכנו לשוח כרגש אחוזים;
מאחרינו שמענו rזאת נחלת תמימים
כצל האחוה שלאנן  :שבו עליזים•
צמורי־הלבבות!
״אשריכם "נאהבים!
  ,ד־ ־ ״ "
אם ח״־שטים  ,לכם  :נעמו;
מה מאשח/ם נצח דגולים מרבבות!
באהבה תשמחו  ,מפריה תטעמו;

J

.
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מלשתות כום־עון נקיה תנקו י
אף מהר ללבכם תענוגי־בהמה;
מדשן פרי־תאר עדן תינקו
אהבה בתענוגים׳ מה לכם נעמה“ !

ס

אך לא בני־חלוף אתנו קנאו
בי גם .קנא חבלנו אראלם ;אתיו;
מקדיש אפמם  ,שא שאו
ועל נשף חשקנו בקנאה ;חדו — .
"מה לילדי גויש עפר“ הטיפו אמר
"בי דדי 'שמ;ם לטיו נפלו חבל;
מה לישיוכני ערפל קרוצים מחמר
להיות במ1נו  ,חפישי מני אבל ?
במינו ? — מאד הצלחתם גדלה ׳
בי האחוה זרה לןן־  -א;ד \־
י
׳השפלה
בארץ
שם
אדם
אזי לבני
,
ז *• t
Jvvs
T
“  I״ TT ~ J
האדווה תשקטיו ׳ נעימיות עמיה — .
"מה לנו בי האהבה ישמש נדב1ת
אלי ׳'וישבי חשך תבריק זהר־עריפים;
באהבה ; תנאו על אליםבני־ערביות
וגם ערני בשר למ 1ניל מרעיפים - -
"טח לנו בי ; תנשאו בני אניויש ארורים
מלוך ; מלכו עלינו באחוה נצחת;
בום עממו נסיךבמסך־תטרורים ׳
אל שאול אך ; רדו אלירבתי־ישחת“ .
נחמדה> —
קנאו באחיה
אראלם
בה
 I־ «■ TT J V T
יI I
TV IV
ופתאום שמשך  ,בעיוד ייומם באה;
לחרדה,
שמו •לי ־ * ' T T
חשקי T
את Vנפש * i V־I
V
אך עלי אז ראו ועינם נם דמעה — .
עלי אז ראו ׳ איך רוחי נשברה
בום עצבו; סף רעל לבי שכרו;
אזי זרמי דמע עינם במר נגרה,
בלב נחם הביטו את אישר דקדז — .
י עתה שפיר גזרתך בעפר ;ת 5לל,
פה בארץ מאפליה שעך ושדת!
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פרח־הוד נעודך לשחת ;תמלל
ובז־מי ימין? לגיא נשיה ירדת!
בה ?גפו ימי גיל  ,ענג לנפשות יזקר'ות
חלפו,12עדי קידש  ,גז נעם־חלומי;
אל ההרים אשא עירם נגרות
הה ! מאין תבא  ,שלוי ושלומי — .
הכככים
יתנ? 1םסו
יחלופו ,
העננים
*T
*»
T
'«* • T
מפלשי — ^נים  ,א1ר כןםא1ן ם1לדו;
בפני־להבים
הפהר Tיבוא ,
ימם
•TI
• ”1
T
ועל עיוני קברים  ,קרניו ש1לח — .
מה נורא המקום■ פחד גם שואה!
על כנפי־צלמות מרחפת השלוה;
 ,פהזקטו לדממה סער ןם סיואה
ובאחיות משלימות  ,ערקה רעליה — .
פה יגיעי־כח  ,עובדי בטלון־אורח
ירגעו<
אטם שבוTTינוחו ,
לחיק
Tf
“ •« T • I
מטרתם רךפו  ,אחרצל־ב׳לךדו׳
כלם תחת השמש אין? שוא ;געו — .
פה אסיךים שא ; נו גדול'  .גםזקטן
ועבד חפשי מאדניו בישאול מטה;
שנת עולם נמו  ,אין ם ;ע אין שטן׳
הס השליכו — הה  ,אימה ׳ הישקטה — .
צעדי מלוי בלחות אזני .קשבת
פיה שאול לקראת^ יאו תן־גז מתחת;
מות
יפקד Iלמערכות »כבוד
מישטרו
VT
I••- ,
*TI
לרגלו תכו כל שעירי גיא־שחת.
על נסאו ירבץ  ,איום רב העיג:ם
פניו יבריקו להבות־דם איש־קרין;
I v|t
ן"
־1
־■
־ «* 1
 T־י
קרנים
תשלח ״ 11ץ•
מידו •  s־
חרב־מותה • t
 irז
vv
כארין — .
יאבד ,״דכל חי
יהרוג ,
דבה
־I v T T
׳- r
״»
סביב לו גדודיו  ,בידם כלי מפעמו
שלוחים לרצח י קלים מגי ארג;
פניהם תו־טות׳ כברקחצטיו
מעגלימיו .ירעיפו  ,דם״ קטנ וחיג - .
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בחמת עכשוב .יועילו  ,חרבם האנונה
מעטה לטבח׳ חכות ובים חללים;
אל בל י 1םי וחמדה בל .יתנו חנינה ׳
ועוללים — .
זקנים
יישפכו ׳ דם
: Tאוצה
*T w ,
 ‘hl T• »
אם על בניה  ,הה  ,יחדו ;רטשו
אב ואת בנו ביום אחד :רצחו;
דודה  ,מחיים ישרישו
בלח .עם T
T
בצדיק  ,כישע  ,מתבל שחו — .
על בחור ובתולה הם לא יחמולו
מלך.צח גם שבע־שים זעפם בל ;רף;
בעמיד אחו קוצר לפי חובם יפיולו,
לטלןז בלהיות . ,ישליכמו לטוף — .
חלבמו הוא ישתה  ,ודמיהם ימוצץ,
בדי חללים האח■ ישאג 'שאגה גדיולה;
:ערער כל חי  ,יישבר ׳!יגךם  ,יפיוצץ,
.על מ_1קד מזבחו  ,ןליל :עלו לעולה — .
הה מות! איום וגיורא,ישליט תחתיה!
ויהי;
צוית — ז  vי
קצף • • ,
בשצף 1v lv
Iw
אתה 1
v
להלמני  ,לפצפצני  ,בזויוע נטויה
t
• 1 Wm :
 1־ • •• « 1
ן  tו •• •
להישקני סח קבעת  ,ומרודת־נהי — .
אתה מבין זרועי  ,דורי חטפת1
כפיף עדן נוטפים דמיו הנקיים;
יונק רענן באבו -קטיוף קטפת-י
נטועים - .
תלמי .לבי
סרחי־יפיו על
"J
יJ
־ } •*
״J T
*I
המעט מפן! ארז :לבנון רבי עפאים,
כי גם על פרח ה1ד עינך פקחת■י
האין די בער לקצפף קהל הרפאים,
כי גם נפשזיו —  ,ברצח לקחת׳־‘
שוישן חמד באביב  ,שרויש השרשתl
מדוע נם החוח בל התערערת!
לטרוף רעזיזקר הה ! בלביא חשת,
מדוע א>תי  ,בח :ים השארת ? —
שפעת קברים נוראים< פערו לוע
חנוני נא  ,בתוככם  ,אחוזת אדמתי;
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פצה פיך 'שחתי .חיתי לנלוע׳
והורידני שאולה  ,אל מחמד לבתי — .
אך לא פיה  ,ברחם אדמה מעונתו,
לא בין מלתעיות־רטה בעשר ;ס'וד 1י
בי ת1ם גם 'יושר היו פה מטרתו
לכן בשחקים ׳שמה  ,בהיר ה> ד. 1
אשקד ! עזבת ארץ לא־מטהרה
רוחך לשמ;ם  ,פנה  -יעל י
בןר'1עות־;ה  ,תישתעישע נפשך הברה
ואנכי אחריך• אעלה גם אעל ! ־־
מגבהי שבתך  ,שם בטע1ךר,שםח1ת
עילי דע נעזב  ,הה ! רגע השקיפה!
זכור ! ברית אחור ,כרתנו בעמק אנחות
ורסיסי־דמע  ,נא עלי הטיפה .
בינינו לעד עומדת  ,אהבת־קדש
אם אישבחך רעי• תשבח ;מיני; —
בכאב' -אצפה  ,מתי יזב1א החריש
יום  ,עמך בין ככבים שמתי קני - .
רבת־תפארת
שיוישנה
האהבה
כי
• VTS
 -T T־ T *:
בעדן גן אלהים י בהדס תפריח;
ך!*זח ! לאדם עייד היא לעד נשארת
עת אותו אל אלים משם הדיה — .
נפלאו;
נשגבה ׳ מעשיה
האהוד,
 T 1 * T V •I־ ; TT
 1~ T־T
בה  ,נפישיות נאהבים פתע נפידו,
בנעימות נצח קן למ 1מצאו
ובשערי גן עדן גם במותם נצמדו.
האדווה שלהבת־;ה שמיש צדקה
ביפי ' איור זורחת׳ בבקר לא עבות;
להיולכן צלמות  ,בחשכה מבלקה
תאיר למ 1ך,דרך לשמי־עךביות.
לכן מרוטים שכנך ,תשובתך הךמתה י
זהרך בין ככבים  ,כסהר זרות•י
בשד1ת ;עדן שמד , ,אתך אתעלסה,
ובנן אלהיט באחור ,נלכה לשוח■

-
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Der erste Brief der Tichemiten an Hiob Ludolf,
kaiserlichen Rath.
Aus

dem hebräisch - samaritauischen

Urtexte

ins Hebräische

transcribirt.

Bon Dr . Alois Müller *)
(Gedruckt

ist dieser Brief

samaritamsch

im Jahre

1688 .)

:בשם יחיה אלהי ישראל
 כודי לו תמיד ננל:  ואלהי אבותינו ! אלה׳ אביהם ויצחק ויעקוב: יהוה אלהינו
 וגלא קדוש הר גליזים בית אל הוא:  אשל_ שלח משה נבינו בתולה והמצוה: הימים
 אשל אמל יהוה והיה בעבלכם את הילד; תקימו את: המקום חמבחל עליו השלום
:האבנים האלה אשל אנב׳ מצוה אתכם היום בהל גליזיס
: אמן:  ביכלוחו הגדולה:  ונשול יהוה ישמלכס: ובתל כן נשלם עליכם
 וזכיתם: וכד בא אלינו מכתב בלשן העברי על יד יעקב בן ישראל העומלי היהודהי
 דעו אחינו כי אנחנו בני ישראל:  מת הוא:  לא ידענו שם שמלון: אך אנחנו בני שמרון
 ולא:  שמל׳ החולה הקלושה חולת משת בן עמלם:  קדישיס: השמיים עם־ קדש עהולים
 ולא:  ועמנו ששל יהושע בן נון: נקלא אלא התולה מן בראשית אל לעיני כל ישראל
: נקרא חשל׳ נביים היהודהיס
 ומן בני לו• ומן בני: ואנחנו כלנו מן בני יושן> הצדיק מן שגט׳ אשלים ומנשה
:שינחש בן אלעזל בן אהלן הכהן
* ) Bekanntlich ist gegenwärtig
Nablus , 12 Stunden
nördlich von
Jerusalem , wohl der einzige Ort , in dem Samaritaner
seßhaft zu
finden . Der erste europäische Gelehrte , welcher die Aufmerksamkeit
aus sie richtete , war Julius
Scaliger . Zuletzt trat Silvester de
Sacy mit ihnen in Korrespondenz , welche mit einigen Unterbrechungen bis zum Jahre 1820 dauerte . Die Samaritaner
erkennen
bekanntlich nur die 5 Biicher Moses als göttlich au ; das ganze
übrige alte Testament verwerfen sie. Sie haben zwar auch ein Buch
Josua , welches aber von dein unsrigcn ganz verschiedell , voller
Fabeln , nur arabisch vorhanden
ist , und die Geschichte bis auf
den Kaiser Hadrian und weiter fortfiihrl , ober auch nicht kanonisches Ansehen bei ihnen hat . Sie haben den hebräischen Pentateuch
mit samaritauischen
Lettern
geschrieben und lesen ihn in
ihren Synagogen
nur hebräis
ch vor , die samaritanische Uebersctzung ist fast ganz außer Gebrauch gekommen , da sie das Hebräische
besser verstehen . Aber sie lesen das Hebräische mit einer ganz eigenthitmlichen Aussprache . Den Namen Jehova lesen sie Schema שמא
d . h.  ״der Namen ." Daher die Fabel
daß sie einen Götzen
unter dem Namen  ״Asiina " anbetcn . Das Wort בראשית
sprechen
sie nicht wie wir , sondern mit Pathach im Anlaute . Uebrigens ist
ihre Umgangssprache
arabisch . — Der vorliegende Text ist leicht
verständlich . In demselben sind die beiden Worte גריזים
 הרstets
als Eines geschrieben . Die mangelhafte
Ortographie , der wir in
einzelnen Worten begegnen , darf uns nicht Wunder nehmen , wenn
wir bedenken , wie wenig wohl das Hebräische bei ihnen im Gebrauche
ist. Weiter bemerken wir noch אפרבגי
 ״der Franke " , שלאים
ראו
 ״Jerusalem  ״, אעלד
 ״England  ״,  ״ מהnicht  ״,  פשטנוvon השוט
die Wahrheit  ״wir wissen , kennen " . Geschrieben ist der Brief im
Jahre 1685 (? ) . Jedenfalls haben sie eine ganz eigene Zeitrechnung.
Der Einsender.
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ואנחנו נאמר יהות שמא במימר  :והיהודתים יאמרו אדונאי  :ואנסנו נאמר בראשית
נפתח  :והס יאמרו בראשית נמעך  :ואנסנו נרחך נמים מכל הנומאות׳  .ונמול עילה
הילד הזכר ביום השמיני וכל אשר בחורה נשמרו  :ולא כבעיר אש בשבס והמועדים ולא
נשכב עם אשה נשבח והמועדים  :ולנו שנעה מועדים  :הראש מועד הפסח ושביעי סג
המלות ונספר ממשים יום ממחלס השבח  :אל יום חג השנעוח  :ומדש השביעי  :ויום
הכפור  :וחג הסכות  :ויום השמיני עצלס:
ונצלי ליהוה פני הר גריזים ניס אל  :בערב ונבקר  :ונקד ארצה; ונשחסוה על
שנינו על אפי הארץ:
ועמנו ספר חורה מן ימי הרצון בחנואנישע בן פינחס  :כחוב בו אני אבישע בן
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן כחנתי אחו נפחס אהל מועד נתר גריזים בשנת .שלשה
עשר למושב בני ישראל אלן כנען לגבולותיה סביב  :אודה את יהוה:
ועמנו קבלי הננייס הקדושים  :קבלת אבינו ייסן> בן פרח  :ואלעזר ואיתמר
ופינחס  :ובניהם הכהניס הגדולים  :ויהושע וכלב  :והשבעים הזקינים  :ואלדד ומודד:
כלם קבלתם בידנו  :׳ נשלח אחם  :עליהם השלום :
ועתה נבקש ממך אה אדני  :תגיד לנו מה אמם דתך  :ונניאך ותורוחן  :אן אתה
ממנו שמרי  :ויש עמכם שמרים עברים כמונו  :כי ידענו אן נאנלנד ממנו  :ונא לנו
מהם כתנים  :ולהם רב  :מן חמש שנים מת שלמו כתב  :ומה קשענו אמת דחס ואימנותם:
ומאז נקשנו מהם צדקה כלתו המכתבים:
ואנחנו נשול צדקתכם אם ישכס עשים חסל ואמת אתנו  :תשיבו אתנו דבל אמת:
ולא תכסו כלום  :כי אנסנו זכרנו כל אשל דרשתם אחו ממנו  :ולא תשכחו מן עוב
וחסד צדקה נדנה לתמקום המז ^ל הל גדיזים  :והנניים והנהנים ולכל יתום ואלמנה :
ועוד נזכר לכם אן אנחנו לח ישא הספל המולה אלא הנהנים בני אתרן ובני לוי:
כאשל אמר יהוה  :וינתג משת אח תחולה הזאת ויחנה אל הנהנים בני לוי הנישאים את
ארון ברית יהוה  :ועוד אמר ויצו משה אח תלוים נשאי אלון בלית יהיה לאמר  :לקחו
•
אח ספר החולה תזה ושמתם אתו מצד הארון בריח יהוה אלהיכס :
ועור; כן נדרש מן חסדיכס הן היה מדרשכס תשלחו לנו צדקת ותעשו עמנו עוב
וחסד  :תשלחו אתו עם איש אפרנגי או תשלחו ללאו שלאיס היא בית מכתש לאפרנגאי:
והם ישלחו לנו  :לא תשלחו מאום עם אחד יהודה׳ ני ישנאו אתנו וישקלו עלינו נעבור
אנון עזבי סג׳ מאשר בתולת  :ואן תוכלו תשלחו מנם שנים אנשים לנו  :עד נזדמן נם
ונשמח נהם ויהי עמנו טוב יתר  :ויגידו לנו דברי האמת ; ויחמלו בזאת המקימים
הקדושים ; וישונו בשלום  :ונשול יהוה אלהינו אלתי השמים והארך  :יפד׳ אתכם מידי
דננינם וישמלכס אמן:
ועל עקב נאמר אימנותי בך יהוה ובמשה בן עמרם עבדך  :ובתורת הקדושה  :ונהל
גריזים בית אל וביום נקם ושלם  :וברוך אלהינו לעולם וברוך שמו לעולם:
ושלום יתוה על משה בן עמלם ננינו  :ופללנו נעלמת וביום נקם:
הכתב ביום יג מן חדש השביעי שנת ששח אלפים ומאה וחמשה ועשרים שנת:
לבריאת עלמה  :כתבנו אתו בעיי שכה הקדושה מול הר גריזים בית אל  :מן אנשי שכס
השמרים  :כתבו מרחיב בן יעקב דמנני אפלים בן ייסן> הצדיק  :עליו השלום :
Die Ausschrift dieses Briefes lautet:
ישיג אל העיר הגדולה פרנקפורט ליד אדני איוב לודולן) אזכנזי  :בארך גרמניה:
Die Adresse der Hülle dieses Briefes:
ימט׳  -לעיל הגדולה פרנקפורט ליד המלך הטוב איוב לודולף אזכנזי  :יהוה ישמרו  :וכן
יסגי איקלו  :אמן:

(ייBon Nathan Meller
!ד1י עמק חשןו אפלה,
עב־ענן וערפל םביב1תיו׳
St.

Schiller
).

(Nach

יממחת לבי מהבדלה
לו ידעתי מצ1א תוצאותיו־
Knaben.

Einem kaum 12j8hrigen

)*
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ללנה.
נכע1ת
»צפה אראה
ז
נ
»  rי! ■ :
tד
ע־נים,
תאות
הרי בייטים
־ י־־ י י•
ז"
מי .יתן לי אבר בי1נה ׳
אלי ההרים אפרוש בנם:ם.
הן אשמע קול שרים.
זעךכ אף נעים לאונים,
וריח גני נרדים וכפרים
לי יביאו רוח׳ות השמ :ם.
שם תפוחי זהבזיציצו,
יבריקו ׳
י  :חדו מבין ^פאים .
ופרחי־חן שטה ןציצו
נצח ריח ניחוח ; פיקו.
שטה באיור־׳שמיש עולמים
האח  ,מה נעים לשבת,

ורוח ההרים ההםהרמיםרוח חיים נבל נשכת.
יקום
לי IT
הוזי ■
לעוטן׳ T
אבל ! ) 1 .
 ,הנחל  .גליו יהמו ׳המרו.
שחקים י
ברעש ׳נשאו גבהי
י י • ■ :יי.
י ׳ ל  ,׳׳ -
לק1לם תספר שערת בשרי.
אכן שם אניח תתנודד ׳
אןו חסרו תפיצימשיוטיה,
לרדת אל ת1כד ,התעודד ׳
בי רוח צרור בכנפיה.
על אלחים הישלןי יהבן? ׳
כי הוא לאי :תן ערב־ון משנדם׳
אןי דבר — פלא
לארץ־ ^ דה רחבת ה;ך:ם •

פוליטיקין
(תרומה שרק נ' משנה ה׳).

Boß .

Bon Hermann

קורא נעים ונחמד ! נורס אסל לדבי משלש מלה זאח ומהולאתה אגיד  1bג״ב
מה לאיהי על כבה ומה הגיע אל• לנחול לי מלה אשל אין לח שם ומקום נכל כהני
חנ״ך לק נדנלי מז״ל הקדושים ז״ל שם איה! מושנה  .ועהה הקכח ושמע  .הנה זה
בשנה וחצי ענלו מעה אשל שדי המר לי מאד והנמה על• • דו לקחה מני עעלה לאשי
הוא אחי המלין מוה ' מ לדבי נ״ע  ,הוא היה לי מעוד* אוצל נחמד ונעים נענוחוח
האחוה והאהנה האמהיה נפשו היחה תמיד קשורה ננששי בי באנ אה ננו לצני ובל ימי
היותו לא יען> ולא יגע לחת לי לקח עונ ללמד זלועותי לחלוש ולשדד אס אדמה קדם
ולשתול עליה צמחי צדק אשל לק נניח אלהים! ננוה שתולים ונסצלוח אלהינו ישלימו,
ועתה אתה  ,איננו ! עז נ אח האלן נשמה הלזו ! והנה אמש לא אבמד זאת תחת לשוני
נפני קהל ועדה ולא אכלה אס שסח■ להגיד נשעל נת רניס כי עלם שנה אמי ז״ל
עק> לחיים האלה לוח לעת מאת אלהיס נעתחו ונינה כל אדם עזנחו ונענול זאה ערס
שם למוח דרך  ,צדק נל הלן לפניו ולא כמות כל אדם היה מותהו  ,בי נקעה נסשו
נחייו וחיתו היסה עליי לערס ולמשא נלאה נשוא וכלכל זנעקנות דלן זאת סלת נתיב
לאפו ולא משן — נפשו ! והנמל — נפשו ! תסמרנה שעלות לאשי נזכרי זאת ונהעלותי
עלי לוח לני הדנר הזה ! ישמו שמיס על זאת ! על זאת נשמו זקנים ונעלים יאחזו
שעל ! אולם תדע ג״ב קולא נעים ונחמד כי אצנע אלהים היא ! ונשנה היה מאת אל
קדוש ונורא  ,אולי לאת נחכמתו הנשגנה כי הוא לעונת הכללי ולעונה הפלמי ! נמסנות
מתהפכות נחר לו אלהיס דרבים אלת אשל נהם יפעל ויעשה חפצו הקדוש ולהראות נתן
כתו ועוצם ידו  .כי איה אנוש קצל ימים ודעת אשל יובל התהלל ולאמר  :עליתי שמים
גס ילדתי וממשנוח אלוה נקרג לני ונפשי ? איה נן — תמותה אשל יזע מאימת
מננהי שמים ממעל או מעמוקת משאול תחתית ? מי זה הוא אשר ידע סקר אלות או
תכלית שדי מי ינין ? בי לולי בן מי לאה זאת או מי שמע באלה איש באחי ז״ל ואשל
מנעוריו גדל על נרכי החולה והחכמה ויראת שדי ; איש אשר היה *נאדר נקדש וכניר
מצאה • דו נשפת הענליה  ,ב׳ מה נמלצו דנליו מדנש ומנפח צופים לפיה האוכל  ,כאשל
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’יא זאח כל מנין ומשכיל מששה ומשרים «הברות כוכבי יצחק אשר לא הרפה את ידו
ייחס עד יום מותו וגס קשפרו הנחמד ילדי שמשועים אשר כל נפש יקרה «שעשע;
איש אשר היה לו כל ימיו שכל טוב ובינת אדם •שר הולך  ,הכליה שגאה שגא כל ארס
ונקש ׳
יע ׳ תחנונים דבר תמיד עם רעיו ומענתו לא היה עזיה אחרי הברתו השתוקק
לי!\ '" r
נל איש ורבים וכן שלמים ההאשפו תמיד שביביו לשמוע ממנו דבירי טוב עעס ודעת
יאיש אשל כשלשים שנים למד ילדי בני ישראל חורת וחכמה ומישר ורבים אשר עשו
®יי על ען הדעת  ,גדלו והצליחו  ,כי למד זרועותם למשוך נקשה שופר מהיר ; איש
אשר היה מבען אמו חמדת לב אביו ושמחת נפש ■ולדתו  ,בזיעה אפם גדלוהו מנעוריו
לתולה ולעבודת וכל כשן ,וזהב לה נחשבו למו  .ואיש אשל כל אלה לו • מוח מוח
אחד הנבלים אשר בארן ותהי אחריתו כמוהו ? לא כן הוא  ,לק הדבל כאשל דברתי לב
תישל הטהו  ,לוח עועיס אנדה עשתמתיו  .ולאינו מקדושים וצדיקים וחשידים אשר היו
לפנינו כי גס לגלם נלכדה בלשת הסעאה ולא מרשעת לבם עשו זאת לק מיצר לנס
אשר גבל עלימי כמאמר חז״ל  " :אין אדם חוטא אלא א׳׳כ נכנס נו רוח שעות" י״ל
ייח רעה או יצר — רע גדול ,ואלהים אנה זאת לידם לאיזה סנה הידועה לו יתברך,
ינכל זאת נקראו בדורות אחריהם קדושים  ,נגן עדן אלוה מנוחתם כבוד ומזהירים כזוהי-
הרקיע וכתבתי על זאת טורים אלה להיותם מצבה לאחי ז״ל •י

בךמד אלף וחמש ישירים הניע
טרם מיותיו שריו לחטוא את לניו הניע<
ובכל זאת ניודע לילן כי ברכה אחריו הניח;
אתה רב מחמשת אלפים ישירים כתבת׳
ער ייוםמיותף  -ארח חיים לא גנזבת,
כגן אל גם אתה תנוח כחצר שחי תפריח .
צדיק אתה אלות כי אריב ליך  ,אך משפטים אדבר אותך  .הן אמת אולת אדס
ירבו תשלף  ,אולם למת תראני פה עלי ה אלין שושנה נחמדה ומענגת אשל בלא ראות
ונבלת ותהי דרושה תחת פעמי רגל עובר ? למה תראנו היכל ענג עם עליות מלוחים
אשר פתאום נהפך במהפכת זי־  !.ויסודותיו נהרסו עי היסוד נהם ? אך מה אדבר.,
אנוש אנוש איך יבכה לו סלםי שק שמים לחקור חכמתך הנשגבה והקדושה והטהורה?
יק אתת אלוה צדיק וחכם אנו קצרי דעח ושכל נשים יי לפת ונדום ונרסן הדומיה
פינו ננלומה  .אך יהיה הדבר איך שיהיה עלי לני דוי ונפשי עלי תשתוחח נח עיני בל
היום לזרום בממקור מים כבירים  ,יומם לא אמצא מכוח ולילה לא דומיה לי  .אך
זאת נחמתי בעניי ,זאת אשיב אל לני  ,אתה יושבי בשמים ! נחמתי  ,אחה צורי וישועתי
ברוב שרעפי בקרבי רק תנסומיך נפשי ישעשעו  ,ואסרי אשר אנפת ני וקצפת עלי עד
«אוד אודך אלי נם על זאת ביישוב אפך וחנממנירק עד ארגיע אפך חיים ברצונך נכי
אס נערב ילין בנקר רנה תשמיע ,נפש מכישה בענני צרה ויגון פתאום נאור השמחה ‘ כ ;' ^
יששון תופיע[ ורק על זאת אפרוש כפי אליך אלתים בי תהן מנוחה נבונה לנשמת אחי
מרדכי דל הסתירה בסתר כנפיך ונצלו הקדוש  ,מן חלקה בין נשמות זכות ומזהירות
יתהי צרורה בצרור ח " נצח ותשכון בטח ושאנן מפחד רעה  .אל תאמר בלבבך קורא
 ’«5ס נ• רק למען אחי אדבר נא שלום בו ולמען יונק שדי אמי אפרוש עתה נשער בת
יביס כשות עיני ם עליו מראשו ועד רגלו  ,הן תוי ! וטל איש אשר ידע את האיש הזה
יאת שיסו בחייו יבוא ויכזנני אס שקר סחת לשוני ,ולא נאוה לכל איש לדבר ממנו
חלילה רע מאומה ונהפוך הוא  ,ראוי הוא להלל בשערים מעשיו ' .וגס אני ברית כרתי
עס פי לני ונפשי ללמוד בעד נשמתו כל ימי חיותי על האדמת הזאת בכל יום ויום
דברי חכמינו ז״ל במשניות ובגמרא ולאמי אחרי זאת בהתאסןז בני ישראל להתפלל אל י
אל חי קדוש ונורא קדיש דרבנן לזכות ולטהר ולקדש נשמתו  .ואחר׳ הדברים והאמת ;; ’ י יי*
׳
ייאלה תדע ותשכיל קורא נעים ונחמד מה היא הסנה אשר הביאתני לחקור ולדרוש
אחרי מלח פוליטיקין  ,ונחזור עתה לעניננו  .מלת פוליטיקין הוראתה  " :בני פלערים של
מלכים" ומשרש מלה ^ את חצב מלח פאליעיק נל״א אשר הוראתה שטאאטשקונדע  .כי
»* ' יוע הוא כי נימים קדמונים בעוד תלכו עמי הארז בחשך הסכלות  ,בלתי ספק הוא
״ 16
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כי חנמהו הנהגה המדיני וחקותיה כמו זר נחשבו למו ואור זה נל נגה עלימו  ,רק
בהיכל המלך שס היו חקוח האלה נמצאות ; אולם אחרי כן כאפר אור זה פרש מעות
כנפיו על כל פאת• הארך ושקלה על דלתוה כל איש ואיש  .החלש בשכלו אמר גניי
אני נקרא כל איש אשר ידע חכמה זאת פאליט־קער משש המפשע פאליטיק כלומר גס
הוא כאחד משוכני בהיכל המלך אשר כל חכמה בל נעלמה מנל וכל רע לא אנק למי
וגס להפך ממלה פאליטיקער נדע נ׳ מלח פוליטיקין הוראתו ; בני פלעריס של «לכיס•
אני ערם אכלה לדבר אגיד לך עוד קורא נעיש ני קך הכקן> אשר אקפח׳ זה ששה
עשר חדשים במחוזות אחדים במדינת הגל על שני קפלי תולות הקדושות ועל שני כלי
קודם מזהב וכקן׳ אשל יבואו לירושלים עיר הקדושה בניה הכנקת החדש עולה לשד
אלתיס זהובים ע״וו  .וכל איש אשר נדבה רוחו אותו לתת למלאכת הקדש הזאת ב'
זהובים ע״וו יתן לו ספר חשובת דוד אשר תברחי ללמוד ממנו מיקר ויראת אלוה ויכלה
הכקן> הזה לעיל קאמארן אל יד הגאון אנ״ד משים מוה ' פינתק ליב פליעדען ני' אי
אל יד ר״הק משם הנכבד ר' גרשון וו״ק ני'  .בעיר הנ״ל יעשו בל• הקדש ובעיר
וואיעצע; במחוז פעקע יכתבו ספרי התורות הקדושות  ,האחד כלה בזי אדר שני והשני
יכלת נעלב • ים בפוליס הב״על אחל תפלה שחלית  .ובזכות מצות זאת אשר ישורון
עשה עתה ׳שקין) אלוה ממרום קדשו מן השמים ויקבץ נדחינו מארבע כנסות הארך
יניאנו לציון עירו ברנה ולירושלים בית מקדשו בשמחת עולם אמן.
אברהם צבי

באס

מפרערויא.

לתודה.
מזמור
T
:
״ :
Non I . L. Gordon.
לידידי

שאהבה

נפשי ,כבודי ומרים ראשי החכם
המעלה,
גבר תמים ואדם

הגדול

והמליץ

הנפלא

לעטטערים נ״  ,י *)
מאיר
ייי׳־ר
ביום שלחו לי את שמונח פניו על לוח למנחה
נפש־ אותץל

מקן־מות

גער!

ובבקר חיי ובע 1דני ;לד¬
עת ישחר
ע 1ד בקציות

שחרות׳

הפיץ הזהר

הקדים

בשמי

תכניתןי ברוח נכח•

עברה

ולמיופת לי א 1תןי

נפשי

החלד
בחרה.

Novitätenschan" geben , so können wir״ *) Da wir für diesmal keine
es bei Gelegenheit, wo wir ein treffliches Gedicht zur Ehre des
riihmlichst bekannten Dr . Hi . L etter i« zn gebe» in der Lage sind,
nicht unterlassen , seiner neuesten gediegenen Spende im Gebiete
der ebräischen Literatur ehrenvoll z» erwähnen . Wir meine» hier
seinen nach L. A. Frankls
Primalor " ins Ebräische übertragenen״
בישראל
 welcher ebenso separat , wie in Begleitung des vonנשיא
dem bekannten ebräischen Dichter A. L. G v t t l o b e r nach
ממצרים Aus Egypten ", in's Ebräische . bearbeiteten״ Frankl ' S
also in zlvei Ausgaben , dem Publikum vorliegt . Wenn wir diese
jüngste Blumengabe , welche die Muse Letteri's ans den Altar der
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אז על שיריך השכמתי אחרתי
'ובספריך להגות לא ׳עמתי
כי רוח שיר ציון אך בם הכרתי

.

ומליץ כטיוך להיות נכספתי
ית:ובכן מעיר רוחי מאיר ה
.ומבלי דעתך את לעתי נחית
ובפר עץ דעתי עת כי עמל
ופרי בכורים אישכלתיו הכשילו
וסמל ׳
נס לי- , חכם
גבר
אז לוז
V T •
fr
v V JT T
ראשית בכורי׳ ;די שי הובילו
וברצון מבין את פניו קדמת
ובחסד עולם גם איוחי רחמת י
והלאה חפצי מצאתי. ומן אז
כי גדל הפדל אלי משכת
לא הובשת פני אלין? נשאתי
 אב עמי התהלכת£ כרע
ובברית' אהבה אתך הבאתני
 י. ובלוח תבניתך כיום כבדתני

הן תכנית זאת לקצות איין מודעת
אזני אירופה אל שמך תצלנה
כ׳ בלישיוץ ארצך חכמה ;לעת
ebräische
» i'itevatnv nicbergelegt, als eine gelungene llebersetzung
bezeichneten
, so würden wir eines kritischen Fehlgriffes uns schuldig
machen. Wer die säst nniiberwilidlichen Srbwierigkeiten, die diese
meisterhaste, durch und dnrch dentsche Dichtung Frankl's dem Ue' bersetzer bietet, mir einigermaßen erwägt, der wird da« Markige,
die Eleganz und die meisterhaste Gewandtheit, die in dieser Arbeit
sich beurknndeu, dankbar zu würdigen wissen und es sreudig auerkennen, daß Letteris hier eine dem Verfasser bis in -die äußersten
Nuancen und Gedaukenschattirungen folgende unnachahmliche
U eb.erdicht » 11g des , Primators " geliefert habe. Ma» muß aber auch,
wie Letteris. mit dem doppelten Priesterornatei»1 Tempel der ebräischeu und deutscheii Diuse geweiht und bekleidet sein; man muß
eben, wie er, _ ein verdienter thatkräsliger Veteran im Felde der
Literatur gewesen und noch immer sein, um seine Hand a» eine
derartige Aufgabe zu legen, und sie so glücklich und rühmlich zu
lösen. Möge er daher hier unfern Dank im Name» aller Freunde
der ebräischeu Literatur in Empfang nehmen, lind möge sie allen
bestens empfohlen sein.'
'
S t c r n.

124
רביות וגדלות ידיף תפעלנה
ושפת .עטף הרבית ותפר
בספרים רבים ניותני אמרי שפר.
עתה גם בטעיוני הצר זכרך
?שמיש בנקיק■ צור בא ויניע;
ובמיורשי לבי מיקר איורך
איר הרש עלה נגה ’’יופיע •
תודות לך אל עליון כי עד כה באתי!
מה אותה נפשי ומה לא מצאתיv
נפשי אויתיך מקדמות נער
בחלים ךוז1ן לפי צלמך חזיתי
ובהלךן עתה כנגה לטהר
 ,נעם
תבניתה שבעתי רויתי5
־
־*•  vז • י• י
תבניתה
בלוח
נכחי
תנוח
 . .י|
.
־
י
־
על כן אזכרך עד יומי יפוח.

!עקת קבר *c
על מות הבחור הנבחר׳ מודע לבינה משה בן איש נכבד יקר ערך
הקצין ר׳ דניאל אייזלער יחי -
נולד ער״ח פיון בשנת תר״ג
לפ״ק ומת ביום כ״ג לירח אדר ימני בשנת תרכ״ב לפ״ק  .נפשו
תתלונן בצל שדי.
Fischer.

Jacob

Bon

אנוש כי שתה כיוס החיים למיה ׳
האריה
ימים ,
כמזית -שנית
אדם
חיה,
I • wv
די
־ •
זד
יז
לעזוב מלונו  ,הטית באזניו ק 1ךא1
אם נפרד ממנו  ,לא נעצבה;
ראש הערה *) Von Herrn Fischer hat so eben unter dem Titel
Primator" die Presse vcr״ eine Bearbeitung von L. A. Frankls. Wir können dieser Arbeit das Belobnngsdekret redlichen
lassen
; und wiirde selbe Hrn.
Strcbens und mühevollen Fleißes nicht versagen
! Sinne gelungen sein, so er mit zu angstFischer in weit bessern
licher Hingebung dem Originale nicht säst wie ein unzertrennlicher
Schatten gefolgt wäre, wodurch er eben dieselbe in den Schatten
'der pietistischen Ehrgestellt hat. Doch wollen wir diesen Umstand
Stern.
.
furcht vor einem— Rosch Haedah zuschreiben
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זאת המנוחה  ,זאת הימנה הערבה ; .
כי רק י^ גור פה ;עדנו הב 1רא.
אבל המציג רגליו בגן חיי אדמה,
פרי החייםרוחיו ע1ר לא טעמה,
שמש אביב חייו לזרזה החלה;
ובפתע פתאם קדרות תלביש שמיו,
ימיו י
במבחר
יכבה ,
חייו בבקר
א1ר
זי
:־ :־
v :• Iv :
־T
זעזליו נספיודה  ,עליו נתא3זלה __.
גם אתה הצעיר׳ עלם יפה תאר׳
עיוד התהלכת בנתיבת ; מי נער.
והמות תפשף בזר1ע'ו הודקה,
גדע ענף עלומיך ב;ד 1העצומה י
הקשיח לנו מצרה האיומה,
וצעקה.
יללה ! זז1
מק׳ול • T T
אזניו • 1
אטם ־TXT
T

J

דרך חכמה ודעת3ח1ר בחרת,
משביל המוסר והצדק ל*ז סרת.
זכית את אךך!ך באמונה ברה;
קראת ספרים המאירים עינים,
בהם מצאת שעשועי החיים.
 :־ ,־ •
י ׳י , T’ 1־1
תענוגיות הבל היו לך לזרא.
דבקו בך בני משפחתךחמפיוארה
הישרה,
ודרכך ־״׳
לבך v r1
תמת י ! |
/ראו י• ־
קנית.
לך
ואהבתם
חנם
לכן
T *It li
 ! T • 1•• T־T T •X
מכיריך איותך אהבו והוקירו;
בלם הכירו
:פרי
אתה ׳ T *.
הדר ־T
עע TT
יI
באלפי הבחורים דגול ה; ית.
״אביך ייליל“ תוחלתי נכזבת.
"איכה נהפכה שמחתי לעצבת־ז
הה 1חמדת נפשי ממני ברחה'■
בני• ; פה תאר ומראה׳ בני ככ1ךי
בלכתך ממני הקדר ת את איוף
הינזבעתני ביגון בבכי ובאנחה“ .
אמך הנקשר ה כך בנפשה התמה ׳
תאנה ותזעק מר ״איך ודיתי לשמה,

n
<צ
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״בר בטני ,משוש לבי לטה עזבתניt1
צרי ללבי הנפצע איה אבקשה?
מתחדישה —
מבתי האנושה בי
• ■ ן  -״t
ד
  -ילעמק תוגה תגצב שמתמישבני"
אהבתך לאבויתיך מאור נפלאה,
זאת הראית עד  .עת חליפתך נאה
לא ת? לא אהבתך בם 1תך במדים;
נפשך תתחנן לאל גיותן תעצומות.
להשקיות לב אבותיך מביום תנחומות
ולמחות את דמעיותם באגלי שמים .
_נ
¬ל

נפשך עתה בין מלאכים ישנת;
שם אין יג1ן ׳ אין מכאוב  .אין .עצבת
תתענג במחזה שיוכן הרקיע.
עוד שיוב תישוב לאבותיך התמימים,
לעת בר! ; בואו הרמים הנעימים
ולקום נרדמים קול שופר יריע.

מכתב
D. Pum.

Von

להרב החכם נשגב ונעלה המליץ המפואר מדברותיו נאוה  ,אור
ישראל׳ כוכב נוגה  ,כבור מו״ה מענדל ימטערן נר״ו.
נעזר השם ,

דיןM1»fc

כהרתילש״ק :

זה שלש עשרה שנס חנקו גזו עניו ,מעה קללה -ל־ מקילה נ-ן השוכנים נמקילוהם.
אמנם מני אז הדלה׳ מעעק השמוק  .נעה אבל ! • עצוני אנשי מדע  ,דורשי הש -ה ,לשלוס
איזה דברים אל בנודו  .ונעהרהי לו!ו  .רק נשמי המ -וסד לא נודעה• רק אל בנודו.
הקעורה .ואחלה
ותדבר הנשלח בעה וק א ( תלמוד־שע עקקעגעזע) ואקוב אותו נשם
אדוני אק ישים עינו תשקוסה ויהיה הקעורה כמהבונחה ; תן אז -ובל -להשיק מעיני
החוצה  .ואולי הוא קעורה תועבה  ,אזי הזהרנו תול״הק קעורה זרה לא העלה על
מזבח הדשוק .על בן אס ייעב בעיניו  ,ואם אין ? נא להודיענו ע" ׳ רצי הק״ירה,
אס ישרה בעיניו  .וזה הוארה ! נשאל נשאלתי מאחד ממיודעי נעברו דרן שה ארן מאלדוי
הוא תר״ר « .מרגליות  .ובה אמר בשאלתו " אבקש ממך ידידי לבל הדיחני בקנה של
דרש  ,רמז  ,וקוד  ,בי אס נהשבל ודעה על שי חקירה עיונית ‘ מדוע לא עלהה שנהם
של הבהניס הגדולים בימי ביה שני הונ״ב '} לזאה לשואלי נדרשה• ונמצאה׳  ,ועניתי
ואמרתי לו נשי קע שבלי  .רק ראשונה אציע אה דברי חז״ל  .הן אמה הס ז״ל דרשו
יומא ע“ו ״אמר רבה נר בל חנה אמר ר יוחנן מה דבתיב ? יראה הי הוקין ,ימים
ושנות רשעים תקצרנה  .ילאה ל חוקין ,ימים זה מקיש ראשון שעמי ת״י שנים ונא
שמשו נו לק י“ ח בהניס גדולים  .ושנות רשעים תקצורנה  .זה מקדש שני שעמד ת״ן
שנים ושמשו נו יותר מן שלש מאיה כהניק גדולים ‘ ושי'  .צא וחשוב בל אחי ואמי
לא הוציא שנחו" עב״ל הגמרא  .ולשי גלקה ל1ת וריבי א לא שמשו בבית הראשון ןמ
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שמונה בהניס גדולים  .והניאו ראיה לדנריהם מן דברי ס־מיס שנאמר הוא עזריה אשר׳
כהן נימי שלמה מלך ישראל  .וםהירה לדנריהם ז״ל ע״ן נ־נמנקר הגדול הלק אמר
נינה פ׳ נ׳ דן! קמ״א ונימוס עולם פ' ל״ג דף קע״ג ואסרי שהבאה• דרשוה סז״ל
אחוה דעה אף אני — דנר ידוע ומפירקם שמשה רנינו ע״ה זולה סכמוסיו הרמוס
למד עוד הנמס מאס חרטומי מצריס  .עיין פולין היהודי מידידיה האלכקנדר׳ סיפר ג'
וז“ ל ״שמשה רנינו השלים אח עצמו נפלוסיפיא הנקתרת ' היא הנמס החרטומים  .ונין
החכמוס אשר למד מהם  .למד מהם גס הנמס םמ׳ הקטורח וההקטרה  .כי מאוד מאוד
גילה אז חכמה החרטומים נחכמוח הטנע ונכל מיני הקמים הנקרא ( עגיפטישע מומיען)
ומהם למד כל למודו  .אף הוא ע״ה נחכמחו השלים א* ע נחכליח השלימוה  :עכ״ל
וידע בחכמתו אשר כל מי שלא למד סכמה ' קמי הקטויח ואופן ההקטרה  .׳מוח מעש;
ענן הקטורת  .ועתה נאחד עשר קמניס שצות אותנו מ״רעה היה איזה מתם שהם קמי
המות  ,ואולי הוא הרזלננת  :ועד נאמן לדברי מן ויקרא ט' כ״ג “ ויבאו משת ואהרן
אל אוהל הועד ויצאו  .תניא רש“ ׳ ז״ל" למה נכנקו ? מצאת• נפרשת מלואים הנוקשה
"פ 5תתו“ כ שלנו  .למת נכנס משה עם אתר; — ? ללמדו על מעשה הקטורת "תזה
נתבאר שאן! השלם כאהרן שהיה נביא ד' וניבא במצרים לא ידע נעלמו אופן ההקטרה
עי שלמדו מר״עה  :ולפי זה לדעתי מחו נדב ואניהו  .שנאמר " ויקחו שני בני אהרן
נדב ואניתו איש מסחתו ויתנו נתן אש וישימו עליהן קטורת ויקרבו לפני ה ' ותצא אם
ותאכל אותם“ ויקרא ו ' א'  :וכפי דרשות ' חז״ל הוא מטעם ארבעת דברים  .או יען
שנכנקו שתו " "ן  .או פרוע ראש  .או שלקחו אש זרה_י או שתורו הלכה בפני יבם.
ולדעתי הוא מטעם שלא למדו ממשה יבינו אום; התקער הכמו שלמד אהרן  :ועיין ילקוט ' ־ ז׳ -י '
שמעוני רמז חקכ״ד" אנא יוק׳ בן דיוקתא׳ אומר כמין שני חוטים של אש • צאו מבית
קה״ק ונחלקו לארבעה  .ונכנסו שנים בחוטמו של זה  .ושנים בחוטמו של זה  " .וכו'
ושם " ויכאם נכתנוחם בכתונת של הנשיאים .הוא של מתים ".כמו שהניא רש“ ׳ ז“ ל .ושם להלן“
וימותו לפני י׳ ר׳ אלעזר אמר כעין מיתה שרפת נשמה וגון! קיים“ הר• לדעתם נחנק׳
יק מעשן ענן הצןטורת מריח הקם שנה  .וכן כאשר הקהיל קרח אח עדתו לחלוק על
הכהונה אמר משת בחכמתו  .במדבר ע״ז ט״ז ‘ ויאמר משח אל קרח בוקר ויודע י'
וגומי זאת עשו " ואיחא בילקוט רמז חש״ן" זאת עשו קחו _לכם מחתות הרי לכם
תשמיש החביב מכל הוא הקטורת וקם המות נתן בתוכה ש ו נשרפו נדב ואניהו <' ־ד\
לפיכן החרה בהם  :ויקחו איש מתחתו וישימו עליהן קטירח ואש יצאה ותאכל הר״ן
איש מקריבי הקטורת  :ושם י״ז ה׳ "זכרון לבני ישראל אשר לא יקרב איש זר להקטיר
ק שזית  .ולא יהיה כקרח וכעדתו“ יען מה Vשמר״עה לא למדם  ,מעשה הקטורת ואופן ס.K j -
ההקטרה  :ושם ׳"ז ו ' אתם המתה פירוש הר״א נ״ע  ,וז״ל“ תטעם מה ראית ? .שנבחר -..י.
שרפתם המקרינים“  :ואם ישאל השואל
שידעתם
אסרן לכ׳^ג יתכן שבחכמה
משק י"! א ' ויאמר משה אל אהרן קח אח המסתת ושים קטורת וכשר עליהם ויחן את
הקטורת ויכפר עליהם  .ואיך יעצור המגפה בדבר שקם המוח בתוכו ? ע״ז אשיבהו
שאין הקטורת העוצר המגפה הקטורת שמקטיר׳;  :ועיין רא״נע  .וז״ל " ושים קטורת"
ילא אמר הקטורת והמשכיל יבין עכ״ל  :ועיין בפירוש מוטט שאמר  ,שרמז בזה שהקטורת
העוצר המגפה אינו הקטורת הראוי לעבודה  " .והמקור סיים אמר גי' כ " יען שלא אמר
הכתוב בה " א הידוע לכן משמע שלא היה אותן הקטורת הכתובות בתורה רק סממנים
כדי לדחות את עפוש האויר שהית קינת המגיפה  ( ":ואנו נוכל לומר כ• הוא ההקעורת
שמקטיר׳; בכל יום כי בכל יום היו מקטיר׳; קטורת אחרים) ועתה נשובה נא לעניננו.
נימי בית הראשון שהכ״הג היו דור אסר דור בירושה מאב לבן למד האב לבנו כל אפני
ההקטרה לבל ימות מעשן ענן הקטורת כמו בקבל מאבותיו עד מש״ר ע״ה לא היו קוצר•;
ימיהם רק מתו כאורח כל ארעא  .אמנם בימי בית שני קנו את הכהונה והמפרה במחיר
רב מאת הממשלה כדברי סז״ל יומא י״ט" דאמר רב יוקף תר׳ קנא דדנר׳ ע " לא מרתא
בת ביתוק לינאי מלכא עד דאקמי ליהושיע בן גללא נ כ ה נ א רנרנא  :ע״כ לא היו
רוצים הכהנים המוסרים ללמדם לתכהניס שקנו הכהונה במחיר את אופן ההקטרה  .ועבור
זה נחנקו מעשן ענן הקטורת כ• קם המות בתוכו כנ“ל  .ועיין נקפר׳ פ ' שינחק "לכי' \ י
אמור" בשביל שהיו מוכרי; אותה נדמים התחיל; שנותיהן מתקצרין" ובירושלמי יומא פ״ק
אמרו  ,במקדש שני שהיו כה״ג נוטלים נדמים  .וי״א שהיו הורגים זה את זה בכשפים"
וכילי  ( ,וענין הכשפים לדעת הקדמונים היה דבר שלא ידעו קנחו עפ" ׳ סכמת
הטבע קראו נשם פימליא של מעלה ומטעם
הטבע קראו כשפים וחכמת
יה אמר ר' יוחנן חולין ז " למה נקרא שמס כשפים שמכחישים שימליא של ;
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מעלה יען פלא נתודע שבחו ועיין לש״נא חולין בפירוש האגדה זו וז״ל "ופימל־א נקיא
דל הטבע וכוי  ):ואל יקשה להקורא אם
החיל וצבא השמים והמה סוקח השמים
בדברי  ,מדוע לא מחו כל השנים יותר משלש מאוח כה״ג כ* בכל יום ויום היו מקעירין
קטורה חמיד  tע״ז אשיב בשלשה פנים  . -או שהקטורח מכל יום לא היה אוחו
הקטורח שמקטירין ניו״הב  :או יען בכל יום לא היה כח הסם חזק יען שהעיקרים היו
גדולים  ,אמנם נערב יו " הה היו מחזירין אוחו למכחשח ושוחקן יפה יפה כדי שחהא
דקה מן הדקה על כן היה כחו חזק מאוד שהמיח אח המקטיר אם לא למד דור אסר
דור אופן ההקטרה  :או יען כל השנה היו מקטילין באוהל מועד והיה גדול כפלים כק״הק
והיה דרך לריח הקם להחפשט אנה ואנה  .אמנם ביום הכפור׳ ם היה מקטיר הכה״ג
נק״ק ונכנס לשם פעם אחה נשנה והיה האדר .נעצר שמה כל השנה ע״כ לא היה
להריח ( אשם חמוש שנקעורס דרך להחפשט ונכנס לחוטמו של המקטיר מיד בבואו אל
הקודש פנימה והזיק לו הריח מהקעורח ע״כ לא עלחה לו השנה כי לא למד אופן
ההקטרה  :ועוד אמרוחז״לשם " .לא היו •מים מועטים עד שמח ומוטל באשפה וחולטים
יוצאים מחוטמו "  .ופירש הריטנ״א ״על שהריח מריח הקטרה  “:וכן אצל המלך עוזיהו
מלאנו  .נשנה מוח המלך עוזיהו  .פי‘ רש״י " ביקש להקטיר קטורת וצרעה פרמה במצחו
ויען מה היה לו בל זאת ? יען שלא למד מאבותיו אופן ההקטרה  .ויען לנו אשר ביקש
להקטיר ועד״( לא הקטיר סרחה הצרעת  .ואס היה נכנס לשני והקטיר היה מת
ממש מטעם שבחנתי  :ואיחא בילקוט ישעיהו רמז רע״א ״שרשים עומדים  .שעתידה
ואל יפלא בעיניך השעית׳ זאת
האש לשרוף אותה כשם ששרפה לקרח ועדתו
ותחשבני לזר ומוזר לבני עמי על שאומר שמשר״עה יצוה לנו נתו״הק על מעשה
הקטורת דבר שלמד במצרים ? ע״ז שען לשוני צדקתי  .בי כנר אמר הרמנ״ס ז״ל אשר
מפיו אנו סיין וכתב נמו״נ בל״ב מ״ג וז״ל " יען היה המנהג מפורסם בעולם כלו שהיו
אז רגילים להקריב מיני נע״ח בהיכלות שלהם ולהקטיר להם לא גזרה חכמתו שציונו
להניס העבודות ההן ולבטלם כי אז יהיה מה שלא יעלה בלב האדם לקבלה כפי הטבע
האדם שנוטה תמיד למורגל ונו '  ’ ":עוין שם  ,עליו תמכתי יסודה׳  .ועתה אחר השמעתי
דעתי בזה יהלס נא כבודו דרכי בקודש במאזני שכל אם המה טל קוי האמת נאמרים
וקלעתי אל המטרה אם לא ? — מידידי הדורש והמבקש יושר דברי אמת ח"
המקטיר׳.
 .אחריתי יהי מ״נ״ן
בטוב ובנעימים ממנו המכנדו הסר למשמעתו

z> von Dr. N . Friedländer.

Mittheilnn

זה לא בביר חידה חדתי לבני עמי ורק שנים מהם הצליחו בפתרונה והנני
מעתיק אותה לך פה למטה ואל תצפינו אם תרא אותה כי טוב הוא.
הן בשלושה אבנים את בית הקימותי
אבז פנה בשתים זיריתי;
יסודתו ואת
(
לא שבתתי בשש את כל עבודתי
למטה מעשרה עיר ראש גבי בנית•
כליל בהדרו לישר באדם פתחתי דלת•
הלא רע ובליעל לא יבא לביתי י
נוה ומיקלט ל איים גכור ה ל הייתי
אה להיות גואל גם אנכי נקראתי.

פתרון י החידה.
נאלהו בני אדם  ,אין עושני ׳
תרים אך שנים בארץ נבחרת מצאוני׳
נפשות יראי ד׳ בי ילינו;
פי שנים לקה

יום

השלישי ממני,
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רובץ בין הטשפתים במנוחה ראני ,
ילדה הצפינו־ ,אם בראותה ,כי אתו אני ,
עלם בהיותו לבדו בתבל לא ימצאני .
דוד חכמה לבני עירו לחידה שמני
לבשתם לא הגידו  ,אך שנים ,מי אני ;
עזרו כי ימצא גבר גם אותי ימצאני.
נפשי ולבי נסתרים לאזן תשמעני;
דעת אותי ' ואת אחותי אשר תשנאני
עברה אשה ׳ לא נולדה  ,מצית מחוללינו ,
דאה אותי אבי ! והכר אם בתך אני !

Non M . Samueli .

)Nach Kautzner
חליפות הח״ם (.

עננים ; בואו  -ודבורו כרוה
מיי ישים לעת דלתים ובריחי•
באלפי מםיביות יתהפכו הח;ים
ייבוא —ויחלוף כל תחת ד,שםי .ם.
פדי האדם .יצמיחו  .יגדילו
אשכלות הבחרות לאישים .יבשילו
אדמו *כחבצלת
הנערה
לחיי
.
' • W..
 TTז
f | - * •• TI
הן טיובת מראה היא —הה !ונזבלת•
אתמול הוא היה גם היום הנהו
ומחר הגד נא איפה איהו ?_
שושנה ואלה מסער תהדיפנה
ארציות תפרחנה — ממלכות תחלופנה .
 Lי
'V ' 1 .
;יגע הכבוד לנגוח לנצח
והעת בחרטישה תישחיתו ברצח
אופן המקרה תסיוב הנה ושמיה
גם קול ענות גבורה  -על ידה נאלמה .
הצלחה הבוגדה אם תשיחך
דע זאת כי אך רגע היא תשקןל
כל יום ויום אומר .יביע לנו
לריוב יהתלו בנו
רגעי שמחיות
בפ:ם כבירים האדם יש 1טט
הן רוח 1בקרבו רק עוד יתמיוטט
בשפק  .ואפלה הוא נ 1ע עוע
איווה ;בקיש ! העד משכנה נגיע ?
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הנה לבג אנוש אשר יהמה ברעש
;פעם סחרחר בין שפחה וכעש
ומלחמה
תמירה
בקרבו
שוררת
TT « ■
T • .
1• :
v Vנ
היום נריו כנה — אתמול בוערת
שחוק המקרה הוא זה התעה במחשכים
מטרת האדם תשכון במרחקים
אותה בל ישיג פה בארץ החיים
 ־.י ־
,
■־־
אנוש ישזה
.לככני לכת שטים
ראשון חלומותיו לו היו החיים
אחריו אןי ;ניוא למקום רהב ;דים
שטה אז ; חל להופיע לעומתיו
.איור בהיר בשחקים עת כיוא חליפתו

\
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• קיקיון יונהAnkündigungsschrift. Bon Senior Sachs.

(Paris 1860)
Der Zweck dieser Broschüre ist, die Erscheinung eines Cyclus
, die der bereits rühmlichst bekannte
von Monaiheften anznzeigen
Herausgeber zur Förderung eer ebräischen Literatur liefern wollte.
Wir sagen: wollte; denn leider ist es vorläufig bei diesem ersten
, da uns bis heule keine Fortsetzung zur Hand gekommen,
Heste geblieben
" gleich jenem bekannten des gleichnamigen
und scheint es diesem״Äikajon
Propheten ergangen zu sein, nur dürste hier die entgegensetzte Ursache
obgewaltel haben; denn was dort die zu viele Wärme, die Sonnengluth
gethan, wäre hier durch Kälte, Apathie und Ersrostung aller Theilnahme
. A’est tont comme che־/, nou« — eine alte Geherbeigesiihrt worben
, Ergreifendes,
, die ewig neu bleibt. — Wenn je etwas Anlockendes
schichte
Gediegenes und BeherzignngswiirdigeS als Einladungskarte zur Theilnähme für irgeild eine an unv für sich preiswiirdige Sache geschrieben
und in die Oeffentlichkeit gesendet wurde, so ist es dieses so meisterhaft
ist dies eine cbräische Prosa, wie mau sie
“.
abgesaßte ״ü i t a i 0 11Es
in der Neuzeit nur allznselten findet. Man weiß nicht, soll man die
, den aufeinander
. soll man die Gemüthstiese
Leichtigkeit und Gewandtheit
quasi sich ihiirmenden Bilderreichibum und die allenthalben vorherschend
. Wir sind zu beengt im Raume,
concise Kürze darin vorzüglich bewundern
, da wir für diesmal keine Novitälcnschau geben, uns nur
und müssen
, den
. Nur so viel noch: der werniuthgetränkte Herzenserguß
kur; fassen
der Verfasser über den so frühen Tod seines geliebten Sohnes gibt, ist
, so hinreißend jede
so markig. so reich dotirt an kunstvollen Wendungen
, so großartig mit der Blulessenz des
Faser des Gemülhes umklammernd
, daß man ihn dem berühmten״Arba ÄohoS" PappenWehes geschrieben
heim« als ebenbiirtig an die Seite setzen dars; und wenn je ein ״Mifajott“
, so ist es dieses! — Wir
der Prophetensprachean den Kops gewachsen
senden hieinit dem wackern Sachs unsern innigsten Brudcrgruß aus der
Ferne zu und wünschen seinem״Ailajon" eine solche Gluth der Theilnahme,
auf daß er nicht nur mit jeglichem Monathe, sondern mit jedem Tage
Stern.
.
ein neues liefern müsse
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