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Mittheilung von Dr. Adolf Jellinek ,

ספר גנזי המלד לד יצחק  pאברהם לטיף bi
(המשך ממחברת כ״ס ) .ערק ששי .עוד אותיף להעמיק בזה הענין הנשגב
ולהרחיב נקבי משכיותיו קצת הרחבה במאור כולל על עי זה התדר הרקדה
בצורת העולם בכלליו וחלקיו ואומר כי התחלות האורות שקבלו המורכבים
מן היתודות היא צורת המחצביס ותן משתנים במיניהם השפלים ואי אפשר
להם מבלתי כמות גלגליים שפועלים בהן פעלים משתנים ומיני הצמחים גם
כן משתנות בצורותיהן ובעגעיהן שנויים חדים שאין בבח הדעות האנושיות
לעמוד על מתפרס ואי אפשר להן מבלי כחות גלגליים משתנים ר״ל הככבים
הפועלים בהן על פי שינוי מיניהן השפלים כאמרם )"ל אין כל עשב ועשב
מלמעה שאין לו כוכב למעלה מזל ברקיע ומכה אותו ואומר לו גדל וכולן
כולל אותן תוג הצמחון ואי אפשר גס כן לכמות הגלגליים מבלי כסות רומניים
מתמידים צורת מיניהם הרוחניות וכן התדר במיני בעלי חיים המשתנים במיניהם
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השפלים ובנובעיתן ונצורותיהן הסמליות והרוחניות וכולל אומן 31pהחיות
ואישי בני אדם כולל אותן הנח תדברי וכשם שהצורות והנובעים משתנים למ מין
ומין מהמולכביס כן הכסות הגלגליים משמנים כפי שיכוי פעולותיהן במורכנים
וכן הכסות הרוחניות משחנות כפי שינוי הצורות המידות המקבלות פעולותיהן
וכן אי אפשל מבלי נושא אסד קובל הכסות הגלגליים וצורותיהן והוא הגלגל
העליון המקיף על כל ומתון שהוא קובל הכסות הגלגלים נמצא תובל גם כן כל
הכסות וכל השבעים וכל הצורות היסודיות המתהוים באמצעותם וכן אי אפשי
לכסות הרוחניים המשתנים המיניים מבלי רומני מצוי בשכל כולל וקובל לפ
הצורות המיניות וכל כסות הרוחניים והגשמיים העליונים והתחתונים עד שנמצא
הרומניים פועלים בגשמיים וזה מה שעל הרקיע בדמות הכקא שהוא אמצעי
נין תקכלייס והעבעיים וזה קוד עמוק ועיון דק וכיון שכל הכסות הרוחניים
פעולותיהן תמידיות ומתוקנים בתכלית התיקון וכן כל אחת ואחת שומרת קדרה
ועומדת בעצמה אי אפשר לאילו הכסות מבלי התחלות שכליות מון מעצמן
והס שכלים נפרדים נבדלים מחומר הגוף הבדל מוחלנו והס משתנים נמעלותיהם
על דרך היות האחד עלה והשני עלול ומנהיגים הכסות הרוחניים המקחנין
הפועלים נצורות ובשבעים עליונים והתחתונים על דרך השפע ואצילות שמשפיעין
על אותן שהן מון מעצמן ושתנין בעצמן ממינן לכל נעל שכל והתגמנן ?זה
לפיכך אז איפשר שלא ימצא שכל עליון נבדל מן החומר בתכלית ההבדל כולל
כל תצורות השכליות כלן וקובל אותן לפי שהוא שרשן והחחלתן ולפי שמציאות
האישים במין ומציאות המין באישיהם ומציאות הקוג במין ומציאות המינים
בקודם ואע״פ שהמינין נחלקין נחמריהן ובענעיהן ונצורותיתן הגשמיות והרוחניות
אעפ״כ כלן נכללין תחת קוג המציאות הנבראת לפיכך יתחייב מציאות השכל
העליון כולל וקובל ומנהיג כל המצואים שתחתיו עליונים ואמצעים ותחתונים
והשבעייס והרוחניים והוא בכולן וכלן בו והוא הנברא הראשון ומאחר שהאישים
ומיניהם כול נבראין יתחייב להיות הקוג העליון הכולל נברא ואני אומי
בהחלש הוא בדמיון קו ג להם רק בהעלמת העין במקצתו כי הקוג או
המין אין להם מציאות מחון לשכל רק אומר דרך משל ובמקצת העלמת העין
נם כן שהוא כדמיון אור השמשי הנוצן על הגופים העליונים והתחתונים
ורצוני בעליונים אל הצורות הכוכביות כולן ורצוני בתחתונים אל כל הנבראין
היקודיים שתחת גלגל הלבנה שכולן מקבלי[ האור כל אחד כפי סמרו וכפי
שבעו וכעי הכנת מזגו ועצמו לפיכך הוא,נמצא בכולן ומצד זריחתו והתפששו
עליהן והיום תיקונם ופעולותיהן והשלמת צורותיהן נו ובפעולותיו נמצאו כולן
גו מזה הצד וכשם שאי אפשר לזה האור להתעלס מבלי התפשש על המקבלים
כך אי אפשר למקבלים להקתר ממנו לפי שנושאו ר״ל נושא האור הוא הגוף
הנכבד והעליון בשעורו ובערכו מכל הגופים המקבלים ממנו ושים לבך לדעת
זה המשל כי אין כמוהו מורה על תוכן מציאות הנמשל וב ואמר הנביא ע״ז
הלא אב אחד לכלנו להורות על היות הראשון אצל כל הנבראים כאילו הוא מולידם
והשם שלא יצוייר שם אב כי אם בהיקש אל הבן ולא בן כי אם בהיקש אל האב כך לא
מצוייר לזה הנמשל מציאו ,שלימה כוללת הנבראים שתחתיו כמו שלא חצוייר להם מציאות
בזולתו כלל ומה שקמך לו הלא אל אחד בראנו להורות על מציאות הבורא ים ' שאינה
משתתפת עם שום מצוי כלל והעיון השכלי׳ מחייב זה מניעת הנברא הראשון
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יומי מאחד והיא שלא יגדל ל«י שאין בבליי סוג כלל וכן במעלת מציאוהו
לפי שהוא הכולל הנעלה ננל כל הנבראים )ולחו ואין אסר הנברא הכולל
מלבד הנורא ית ' שאין מציאות נכללת בכלל הנמצאים זולתו כמו שהורו עליו
המופתים הנסתכיס האמתיל והוא בורא הכל ית' ויתעלה על הכל .פרק ז'
בסקירת סוד בנין המציאות על דרך שאלות ותשובות ומשלים מעירין
ונאותים אל תכונות הנמשלין בהן .השאלה הראשונה היא אם עולם השכל.
מצוי אם לאו ותהיה התשובה במצוי ר״ל בהן ואחר כך באיזה עני ן מתרבות
או מתשנות הצורות השכליות הפשוטות שאינן גופות ולא כחות בגופות ותהיה
התשובה בעלות ועלולים כדמיון על עליונות ותחתונות ואחר כך ישאל גמה
נשתנה עולם השכל מעולם הטבע ותהיה התשובה בקנת העליוניות והתחתוניות
הנאמר בקדר מציאות השכלים הרומניים זה אחר זה עד הקצה האחרון שהושפע
ממנו דמות
הכסא המצוי בשכל הסובל גשמות העולם
המתואר במים
עליונים
והוא
פשוט
נבדל
מן
החומר
לפי
שנאצל
ממציאות
פשוטים שכלים
בלי אמצעות שהם האש והדוח והמים הפשוטים העליונים וזהו סוד שלש אמות
שבהן נברא הכל כנרמז בקוד הקורא ונשנים הנקראים הנרמזים גם כן בשלש
מלות אהיה ובשמות מלאכים ובקדושת ישעיה ע״ה וזהו אמרו די שליטין שמיא
רצה בו שמותיו יה׳ לפיכך לא יצוייר לזה השלישי תנועת כלל אלא שנמשל כדמיון
מומר לא בעל צורה לפיכך תארו המשל הנבואי׳ בכסא ובאבן ספיר ומקצת
המעיינים המדקדקים בחכמת האלתות המשילוהו בנפש המשכלת הפשוטה
המצואה בפועל וכל זה סוד אלהי ואחר הכסא הושפעה מציאות הרקיע העליון
הקובל צורת העולם ומציאותו בשכל ג״כ יקבל חומר וצורה דע שנעשה גוף
מתנועע לפיכך נמשל בקרח הנורא מצד עביו והתקשרו בדמיון התקשר והתקבן
המים הנגררים עי־ שנעשו גוף עבת בארו השם עבים רנובו ותעד המהלך
על כנפי רוח הפשוטה ואמרו אל אשר יהיה שמת הרוח ללכת ילכו יכ זה
הרכוב העגה הוא המהלך על כנפי רוח ותגן זה ואמר עבים קתר לו ולא
יראה ראיה על שהוא מתואר הגלגלים בעבים במקום זה הוא מה שסמך וחוג
השמים יתהלך ואולי לזה כיוונו חכמים ז״ל הוגלדה עפ״י אמצעי ' לפי שזה
הרקיע הוא האמצעי המבדיל בן המים העליונים למים התחתונים והנן זה
ואחר כך ישאל על שינוי התנועות הגלגליות ותהיה התשובה שהם כדמות
מום הלג וקור המוח ולחותו העניין איוך ועמוק נודע מצד הגלגלים ומצד
טבעי נעלי סיים ואין זה מקום* ביאורם ואחר כך ישאל על שינוי מומר
הככבים ממומר הגלגל ותחיה התשובה כהשתנות הצפרנים מן הגשר בזוהר
ובפעולותיהם בעולם ההויה וההפסד ובגוף הארך ובפרט לפעולות הצפרנים
בנשר וגם בזה עיון טבעי ארוך ואסר כך ישאל על יתרון אור תשמש על
שאר הככבים ויהיה התשובה כיתרון העינים מן הבשר ומשאר האברים וזה סתר עליון
גנוז בקבת האור ובקבת הראות ואחד כך ישאל על שינוי המומר הגלגלי מן החומר
ההיולי היקוד « ותהיה התשובה כשינוי האברים הפנימיים שהם בלי ההויה וההפסד
מן האברים המצונים ועוד ישאל על שנוי צורות היסודות ותהיה התשובה
כדמיון השתנות הלחיות בנעלי" חיים ועוד ישאל על שינוי צורות המינין ומתיה
התשובה כשינוי צורות האברים ושינוי הדגשים בבעלי חיים ונפרט הצורות
האנושיות החומריות שמדמה שום מקרון בקדר הנהגת הנברא ראשון הקובל

מציאות העלום בכלליו ומלקיו ותהיה התשובה כדמיון תגלחת הצפרכים והשער
שהם מחלים חלילה ונמשכין « גומותיהן הקודמות להם כדמיון חלקי הגן> שאינן
ייגיישיןכלל לפי שהן כלו לא נו והנן זה יצא" מכלל זה שהמציאות כלה
נמשלת נדמיין איש אחד נברא בחפץ הבורא ית׳ ותדע ותשכיל ממוצא דנר
מכל פלש ופלש מפרשי זה המשל קובל צורת הענין העיקר הנעלם הנמשל
גי יאיש תבונות ידלנה  :סרק ח ' מפתח להבנת תודות דברי התורה והנבואות
אינם כושים מאחד משלשה דרכים והם שיהיה הכתוב כפשושו מבלי שיצוייר נו
שום מיך או שיהיה משל מעיד אל ענין נעלם שאין פשט המשל נו אלא שהוא
שוכן בתוכו בשכינת הנפש נגיף שאין הנפש ממין הגיף או שיהיה הכתוב כמשמעו
ל״ל כפשישי אלא שיש בו תוד פנימי נושף על משמעות הפשוש הגלוי וכבר
מצינו מאמר לחז״ל אין מקרא יוצא מידי פשושו ושים לבך למאמר זה לפי
שנענורו התבותי את פני הדבר במקום זה ואחר הק^ ־מה זו אומר דרך כלל
פי כל דבור ודבור שיצוייר בפשושו שום גשמות או הפעלות או דמיון או
עליה או ירידה או עמידה או הליכת או ביאת או העברה או דבור או
ק-ף או רצון או שום שנוי אם שתהיה השגה רומנית או הרגשית או במראה
או בחלום הכל נתמך לדבר נברא כי כל מדומה או נמשל הכל בלי נפעל
הפק לפיכך כל אלה הדמיונים והמשלים צריך להרמקם מהאל ית' הרחקה
«ופחית אלא שהם נמשכים מחפצו יה' על ידי אמצעיים שכלים או מורגשים
לפיכך נהרוייב כל אחד ואחד מהם לשום מצוי מן הנבראים על דרך התוד
שכבל כפי מה שיעיל אליו ענין הכתוב בכל מקום על דרך השתלשלות ואצילותv
דבר מדבר עד הנברא הראשון כמו שהמשלתי בנקודה ובקוים ובששת ובגוף
ינאתפקלריא המאירה ובדפוק העליון אחר השמירה הגדולה משעיות המחשבה
בפניני המשלים ובשמות המשותפים והמושאלים והמתיפקים ובכל מקום כפי
ענירי כמו שאבאר עוד בזה המאמר נע״ה ודע כי זה השכל העליון הראשון
הנברא הוא משיג עצמו ר״ל שהוא משיג וכל דבר מושכל ובל דבר מורגש שאינו דבר מוץ
«עצמו מצד השתלשלות עד הקצה האחרון באחרונים וממה שצריך לדעת הוא
שאין משיג מהות שום דבר השגת שלימה רק שכל פשוש לפי שמהות כל דבר מצוי
היא פשושה ר״ל שמציאותה בשכל הפשוש לא בהרגש וזה עיון דק אל מדמה
זולתו אם כן השגת זה השכל הראשון עצמו היא השגת המהות הפשושה
השלימה התכליית ר״ל מהות העולם בכללו והשגתו היא מהותו כי אי ן לש כל
השלם
מציאות
נפעלנזולת
הענין
המושכל לפיכך נמצא זה
הנברא
הראשון
היא
עצם
העולם
ומהותו
גם
מזה
הצד
הנה זאת חקרנוה
פן היא שמענה ואתה דע לך  :פרק ט׳ האש היסודית אינה מורגשת ואי
אפשר שאין לה מציאות אלא שהיא כדמיון רומנית מצואה בשכל ואינה זולת
הרוח לפי שהאישיות נשואות ברוח המקבל כמום היום ולפי קורבת האויר אל
הגוף הנכבד שהוא החמישי קבל דמות צורת האש כמו שהתבאר במקומותיו אלא
שערבו של זה הרוח ערבא צריך וזה סוד הנעלם מכל בעלי עיון הפילוסופים
ואשוב לכוונת הפרק ואומר כי כן ההמשל באש העליונה הפשוטה המצואה בשכל
הקרובה אל הסבה הראשונה בלי אמצעות וברוח הפשוט העליון הנמשך אחריהן
הבן זה ובסבת הקטור יקבל האויר מראה להבי כדמות ענן ונמצא כמעיר אל
סוד המשל הנבואיי באמלו ענן גדול ואש מתלקחת וכל זה קוד עמוק והחלק
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העליון ק האור כשיגיע ליסוד האש יתנועע תנועה סנונית לפיכך לא יתהוה
העליונים כמורנש מן המים
איסט׳ כאותות
שס עב כמו שביאר
התמים הרותמים המתנועעים תנועת משומת ותנה אין תנועתם מצד ט 5ע
המים כי אם מצד האש המחממת האדר המניעם וזה היקש דמיוני ר״ל כדמות
הוראה מעירה מן הגלוי אל תנשתר ומן המורגש על המושכל וההערה היא
התנועת הגלגל השכובים באמצעות הרוח הפשוטה והתערה הזאת נמצאת גם
כן כדומות אל החומר הגלגל׳ כדעת הממשלים גאש ובמים וכונת זה השוד
הפנימית נעלמת גם מרוב החשידיס  :פרק י' הנברא הראשון הוא אמתואל
בפנים ובאש והאש הרומני משפיע האדר הרומני השכליי על המקבלים
השכליים שש צורות אלהיות הנרמזות בפרשה ראשונה שבמעשה
הרומניים
בראשית ר״ל ביום ראשון כלם קדושים והשביעי המתואר באש קודש הקדשים
והס השלים הראשונים אליהם כיון ל ' אליעזר הגדול באמרו שבעה מלאכים
המשרתים לפניו לפני לפנים ןמ הפרכת ושבעה אלה המשרתים הרומניים
המתוארים בשבעה עיני ה ' השפיעו אור מורגש על השבעה המשיאים הגשמים
שהם שבעה ככבי לכת והאור גדול המתואר באש השפיעו המאור הגדול הגשמי
והששה הרומנים המקבלים אור האש שהם ששה קנים היוצאים מן המנורה
הטהורה והם ששה אנשי « הבאים מדרך שער העליון גם השפיעו כמות על
הששה משרתים הגשמיים שבהם הגיעו לקבל שפע המאור הגדול הגשמי»
נמצאו המקבלים והאור הרוחניים והגשמיים כלם מאירים אל מול פני המנולת
שכלה מקשה אמת עד יליכה ועד פלחה וכבר העירותי אליו נמה שקדם בזה
המאמר והמבין קוד נוצצים ונחשת קלל יבין ג״כ קוד שרף וקוד נחש הגמשת
ואמרו נפרשה זו ומשך על פני תהום פשוט ידוע והוא הנכון ולפי שזה
האור העליון הנכון המתואר נפנים נעלם מהשגת דני אדם כאמרו לא תוכל
לראות פני בי לא יראני אדם ומי רמז נו רמז פנימי והוא שהמשיל בחשך
נזה המאמר אל היות האמת נעלמת קודם זרימת זה האור העליון הגנוז
העתיד להגלות לזמן קץ הימין כמו שהעירותי אליו כמנור הקודם הנקרא
שער השמים ואמרו ורוח אלהים מרחפת כונחו הפנימית רומזת אל רוח
הקודש המושפע ונאצל על הנביאים ועל השלמים המצויים בתוך הזמן המתויים
בכל דור ודור יעל כל אחד ואחד כפי שלמותו שהם הגמשלים בפני המים
שהם כפי החכמה הנמשלת נמים כמו שפי׳ נפסוק שלח לחמך על פני המים
ומסתר׳ הכוונה הפנימית ג״ב שהרוח העליונה האלהית השכלית מרחפת על
פני המים העליונים כמו שהעירותי אליו במה שקדם ואחר שהמשיל במכוון
הראשון נמשך ובמים הבטיח נאור העתיד ואמר יהי אור ולזה כוונו רז״ל
נאמרם ראה שאינו כדאי להשתמש נו רשעים בעולם הזה עמד וגנזו לצדיקים
לעתיד לבוא והנן כוונת אמרו נאור נפרט כי טוב והוא סוד אמדו ואני
אעביר את כל טובי על פניך ואליו רמז דוד ע״ה נאמרו מי יראני טוב
והעד נסה עלינו אור פניך ׳ה לפי שזה הטוב הוא הכולל המציאות כולו
כמו שבארנו נמה שקדם והוא סוד אמרו בששי והנה טוב מאד דרך כלל כלו׳
טוב כולל וגם נמלה זו ר״ל מאד קוד אחר ובתוקפת אות הה״א־ בשש׳ סוד
גמור מסבון האלף (בגליון אי״ק נכ״ר וכו ' ) הכולל השמות הפשוטים הכוללים
כל חשבון על קדר האחדים והעשיות והמאות ומעיר אל קץ הימין וכפלו

מעיר אל מדם מזמן המוגבל האחרון כנרמז בנוצר חסד לאלפים ואינו רואה ואינו
יודע  :פרק י״א הדבור אי אפשר לא בפחות משתי אותיות וזהו יסוד אש והוא
נרמז באותיותיו האות של מעלה כמראה חשמל והאות של ממה כמראה אש
כנרמז נדודי צח ואדום לפיכך מלה זו רומזת על פנים ואל אסור ואל אחד
יאל שני יאל ימין ואל שמאל ושתי האותות מצויירות בשש שש כנפים שהם
קצוות נאמרו מניף האין לאמו! בכנפות הארן כנפות כסותך מה שאין כן
נשאר האותיות א״ב להעיר ג״כ אל שנים עשי הנבנים מהשם הנכבד ואל
י״ב צורות גשמיות כוללות ואל י״ב שמות פשועים כוללים המשפרים כולל ואל
י״ב גופים כללים פשומים ר״ל מחוברים מסומרן צורה בלבד שהם מעידים
על מציאותם בענין שאי אפשר בזולתן ולא בזולת אחר מהן כמו שהעירותי
אל קצתן בחיבורי הקודם וממה שצריך להתבינן נו הוא שהימין הקודם לשמאל
אלא שהצורות השוקעים בדפוס העליון הקודם הן שמאלית פונות לנגד שבתם
שהיא הקצה האמצעי דרך משל והבולטות הן ׳מיניות עונות כסדר העגול ג״כ
לנגד אותה סבה בהכרח ובזה עיון דק למוד " והמבין הזך המעיין היטב ברמזי
ד’:אל ע״ה נאמרו חזה הוית די כיסוון רמיו ועתיק יומין יתיב וסערין עתיחו
יייימיך שכלו באותן הרמזים על פי הסדר שהם נמשכין עליו יעמוד במשעול
סתר מציאות העולם וסתרי סתריו מראשו ועד רגלו עמידה כללית אשר אין
דיך לנטות ימין ושמאל המשכילים יבינו .פרק ’‘ במן הידוע הוא שהתנועה
המקונבת אין דרך לנעלי העיון ולא צד ליכנס אל החקירה על התחלתה
אמנם אנחנו המחזיקים בתורת משה יבינו ע״ה המאמינים בחידוש העולם
אינו רחוק אצלנו לחפש אסר התחלות התנועות הסבובות דרך ההיקש השכל"
ודרך הסברא מיושרת ומכללם תנועת גלגל השמש ואומר כי המחקר השכל"
יניאנו לשער התחלת תנועתו באחת מארבע נקודות ר״ל ארבעה רגעים והס
רגע היות השמש בנקודה מזרחית או רגע היותו בנקודת מצי שמים על הארץ
אי יגע היותו בנקודה המערבית או רגע היותו בנקודת חצי שמים מתחת
לאין שהוא רגע והרחיב זריחתו נקצה המזרח וכבר העמיקו קצת הקודמים
מחכמי אומתינו והרחיבו העיון אחרי חקירה זו ומשכם ענינם ליחס התחלה
זי אל רגע היות השמש בנקודת מצי שמים לע הארץ עם היות מהלך השמש
יאותו רגע אל קו השוה ר״ל היותה בראש שלה או בראש מאזנים ומה מאד
הטינו לראות לפי שאותה נקודה האמצעית היא מסברת שני הקוים הישרים
החולקים את הגלגל המישור לארבעה מלקים שוים אל זייות נצבות ויהיו אז
כל סלקי עגולת האופק שהוא האופן המפריש פונים אל זה בשוה וזו היא
הערת הכתוב נאמרו להאיר על האר׳ן לפיכך נמצא השמש באותו רגע ובאותו
חלק מאיר על כל קצוי העולם וזו ענין צהרים בכל יום באותו רגע גס כן
רצה נו צהר בפאא מזרח וצהר בפאת מערב ובכל החלקים והרגעים הנשארים
אין אורו כולל כל קצות הארץ מצד היות הארץ כדורית עגולה כמו שהתבאר
היטב בחכמת התכונה וזו היא קדימת■הלילה ליום בהערב השמש בנקודה
המזמ!י' תכף זריחתו עליה באומו בעצמו והוא שהמשילוהו בחוט השערה וכעי
נטות השמש לצפון ולדרום תקצר השמש ותשתנה מדת הימים והלילות בקוצר
ובאורך ויתהפכו עליה המקרים הנמשכים אמר התקופות הארבע והנטיה
מנקודה זו זמן העובר עליה היא נטית מקו היושר לאיזה צי שתהיהורוב
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הנטית ומיעונוא הוא כפי הקירוב והמרחק וממה מאגו צריכין לדעה הוא שהצל
אפיקה האור אינו דבל אסר זולתה הכלל לפיכך ההולך ופניו נגד האור היא
יוצא מן הנקודה המערבית דרך משל והולך נגד מזרח דרך הקו השוה הוא
עולה תמיד וכשיזריו לו השמש מניס הצל אחריו ויניס מן הצל נמשך אמל
בגוף וכפי עלות השמש מן המ! רח הולך וקרב יהיה הצל מתמעט ובהגעה
זה ההולך עם הגעת השמש אל הנקודה האמצעית לא יהיה אז לזה סגוף
ההולך צל כלל ואם ירצה זה ההולך להושיף נמדת מהלכו כלפי המזרח ,נמצא
אמריו לנגד השמה לפי שהשמש נוטה לפאת מערב ויהיה אז הולך יורד מאותת
נקודה עליונה האמצעית ויתהפך הצל לפניו וכל מה שיותיף במדת מהלכו
יושיף השמש להתרסק ויוסיף הצל כמדת ארכו ונמצא הגוף גס כן נמשך ורודף
אסר הצל ולא יתכן שישיגנו לעולם לפיכך נמצאת תשלום מהלכו ודרכו הישרה
בהגיעו לנקודת היושר שהיא התחלת התנועה הראשונה ( :ההמשך במחברת הנאה) .

Von 8 . Eisler , Rabbiner.
ב״ה שפעת שלום וברכות למכביר לך ידידי יקירי אוהב תורה וחכמה!
אחרי עבור ימים ,שבועות וחדשים נמו אותותיך לא ראיתי  ,עד שכמעט
חשבתי ,כי לא הזכרני עוד וכמת מלב נשכחתי ממך ,מת מאד שמחתי לראות
בצאתי בנקר מניס הרנה והתפלה ציר נושא המכתבים הולך לקראתי ואגרת
נידו כתובה מכבודך אלי .אזי אמרתי מה מאד נאמנו דברי המשל ,כי עת
הבוקר כל יקר טמון בקרבו ולא יתלה בזהב וכתם אופיר  .וכפתח׳ האגרה
ואקרא בה שתים ושלש דלתות גדלה עוד שמחתי בראותי מתוך דבריה המלאים
חן ונועם ,כי נקי אתה מעצלות ורפיון ידים  ,נאשר רק מלאות מתלאות שונות
אשר השתרגו עלו על צואריך מנעוך מכתוב אלי נמשך הימים האלה ,אשר
אמנם ימי חשך ואפלה אקרא למו ,כי כן תיו בעיני .ועתה כי מצאת מנוחה
והרוסה מתלאות הרבות העמותות עליך עד הנה אברך את ד׳ אלתי ישראל
ונמו פי אהללנו .יתן ד׳ וברכתו תהי בכל אשי לך ,ושלום והצלחה ושנות חיים
תמיד יננטרוך .והנה צדקת בדבריך ,כי נימינו אלה תגבר יד השארלאטאנעריע
ותשב על כתא מרומי קרת  .אהה 1מה מאד יכאב לב כל אוהב תושית בראותו,
כי רבים עתה האנשים ,אשר עם כי לא למדו תורה וחכמה ורוס אין בהם
וכל כחם וגבורתם רק להרחיב פת ולתאריך לשון בבתי כנתיות ובראש הומיות —
ינתנו במרומים רבים ,תמת כי אלה ,אשר לא ידעו לעור עיני ההמון לא
יהלו ,לא ישתקשקו ולא ישמיעו בסון קולם ,כי אס ידרשו החכמת באמת ויפיצו
אוד על כמה וכמה ענינים נליטעראטור העברית ויצניעו לכת עם ד׳ אלהים
חיים — בשפל ישבו ואדם לא יזכור אותם כאלו לא בחיים חיתם ; אולם
כירזל ונקוה ידידי כי עוד ימים יבואו ונפקחו עיני העברים תמכית בתנורים
ונתנו לבם להגדיל נין העקר ובין הטפל ,בין אור האמת הנהיר ובין חשך
השקר ומהתלות ,ניחל ונקוה ,כי שגעון השארלאטאנעריע יאבד יכלה ויוחלף
כליל מתוך ממנות גני ישראל ולא יהי שם ושאר וזכר לו לעולמי עד —

עתה יקירי אסרי ראותי ממוך אגרתך היקרה ,הנחמדה והנעימה  ,כי עסוק
אמה כעת בדברי אנדה ומשים מעיניך בהם ,בוא נא עמי אנהגך אביאך אל
גיס המדרש שם אראך איזה מאמרים ,אשר אם לזרות ענינם או לקושי לשונם
אי לקנה אחרת כדומה דאויס לשית לב אליהם  :בתנחומא פ׳ נח נאמר ,,ויהי
כל האין שפת אחת זש״ה אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו
עתיק זה דוד אמרו כנגד אחימועל ודואג אמר דוד לעני הקב״ה רבש״ע אל
תהרגם כשאר בני אדם פן ישכחו נהים שעשית עמי אלא הניעמו בחילך
שיהיו משולשלים בעולם והורידם מגדלומן למה כי מרו בך  . . .ד״א אמר
דוד כנגד דור הפלגה אל תהרגם פן ישכחו בהריגה שהרגת דור המבול אלא
הגיעמו בחילך שלשל אותם בעולם  . • .והורידמו  . . .למה כי מרו בך
,,וזה תמוה באשר תיוס זה תפסוק ( מהלים נ״ע י״ב) הוא מגיננו אדוני"
ילא כי מרו בך שמקומו בתהלים ה ' י״א ? ונראה ,כי ע״י שווי ההברות
שנמצא בשני אלת הכתובים למעלה הדיחמו " ופה הניעמו " ,הורידמו נתחלפו4
לבעל המאמר והרכיבם יחד והיו לאחדים במחשבתו• שם בסוף פ ' מסעי
"מה עשה קשר אותו בקורכין שלו מיוקר שנאמר "כי הנני משלחך כגבירה"
ואני חפשתי ובדקתי בכל כ״ד ספרי הקדש ולא מצאתי זה הכתוב ? גם שאלתי
את עי החכמים ואין מגדי לי .במדרש קהלת א׳ ג׳ " תני ר׳ מייא כתיב
שג״ע שנתות תמימות תהיינה אימתי בזמן שאין ישועה ושכני׳ ניניהם " ימים
הרבה עמדתי משתומם על המאמר הזה  ,אשר הוא נפלא מאד וכמעש תבנית
חידה לו ,כי מת זה הוראת המלות בזמן שאין ישועה ושכני ' ניניהם ? אולם
אחרי זמן רב ,כאשר עינתי בויקרא רנה פ׳ כ״ח מצאתי פתרון החידה ,כי
שם נאמר בזה הלשון תני ר ' חייא אימתי הן תמימות בזמן שישראל
עושין רצונו של מקום והנה נא זה ולמד על זה רצוני  ,כי אין שוס ספק,
כי מאמר יי רייא בויקרא רבה המובן • פה נתקלקל ונשחת תארו ונשתנה
לבלתי מובן במדרש קהלת וממלת " עישין "
נעשה שאין וממלת ישראל-,
ישועה " ! וכי תשאל ידידי א״כ המלות ושכני׳ ביניהם מה תהא עליהן ?
אשיבך ,כי גם זה יתכן ,כי ר' חייא הוסיף למאמרו " אמר כך' ,ושכינה
ניניהם ונתחלף שכינה נשכני ' ,כי שנשתא כיון דעל על ,ולפי זה המאמר
בשלמותו במקומנו פה כך הוא  :אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין
רצוני של מקום ושכינה ביניהם .שם '3י״ז  :אמר ר׳ הו נא ויהי האדם
לנפש חיה ועשאו מכורין ענד בפני עצמו דאין לא לעי לא אכיל" מה הוא
ענין מכורן? ומפרשי המדרש לא העירו עליו כלל ושתיקתם כהודאה דמיא;,
אולם לדעתי נראה ברור ,כי גם פת חלה יד תנועות והראוי מכודן נדלי״ת
שהוראתו בסורי משיענד ( עיין התרגומים ,ערוך ערך כדן ומה שכתב הסכם
ר' יששכר בער נ״ע על זה השרש בבן חנני ' שנה שלישית צד רל״ז) ונתחלה
ודאי לא היה כתוב רק " עשאו מכודן בפני עצמו" ויען כי מכודן מלה זרה
היא כתב מבין אחד על הגליון שפירושה מענין ענד ואחר כך הובא גס
הפירוש פנימה וכן לא יעשה .שם ז ' א'  :אמי י׳ שמואל רב נחמן הכל
סיפדין ועופחין על מיתת הצדיק וזה הישע עושת לו מרזיחין פירש מ״כ
מרזיחין יש לומר ענין מרחצאות ותענוגות משתה ושמחה וכן מצאתי שוב
באות אמת ותימה ,כי שכח ,כי הוא לשון המקרא וסר מרזח סרוחים ( עמוס

י׳ f׳ ) שפירושי לדעת אני הרד״ק ( ראה פי׳ רד״ק בירמיי ונ ") ה׳ ) הרמת קול
נין לנכי נין לשממה וכן הוא בלשון עלבי אבל מרחצאות מאן דבר שמן ?
שם ח׳ א'  ) :חלין אפוי דנר פדי׳ על ) רות המלות האלה ) חלין אפוי ורונורן
יחד כני העיר החכם הנכנד מהר״ל דוקעם הי״ו * ) נמכתג העתי נן מכניה
משהה זאת צד ק") והוא יחשוב שם ,כי מקוד ענין זה הדנור בערבי הוא,
אנל לדעתי הראה יותר פשוש ,כי מקולו בלשון המקרא להצהיל פנים ( תחלים
ק״ד ש׳יו ) וזחלין הוא — ) הלין — צהלין נחלון -האותיות ,גם יתכן ,כי
הקריאה ההכוהה " ) הלין " בהי״א והושם נשעות חי׳ית המולתו ,ואתה יקירי
אם תעיין נערוך ערך " זה " השלישי תראה  ,כי מקלה זה קרה גם בהותחת
התלמוד תושה מ״ו חולין ז ' כי לפהי רנינו הערוך הי׳ ההוססא משלנו זהותי
הלנ ,מזהיהין אומו ולפהי ר״נ מיספיא ולפהיהו ההותחא " זחוחי  ,מזחיחין" .
שם ש׳ ש״ז  :וחכמת המשכן בזוי '  . . .זה זקן שהוא יושג ומשכין נדנריו,
כגון זקן שהוא יושב וד^ רש לא מכירו פהים והוא מכיר לא תקח שחד והוא
לוקח ,לא מלוה ברבית והוא מלוה " נראה ברור ,כי משכן היא מעכין עניות
ודלות וכמו שפירש בעל ממנות כהונה עושה דבריו ישים ודלים שהוא עצמו
איני עושה אותם ; אולם מה נאמר להחכם דמ״ל שתרגם מלת משק ( עיין
עליך דפוק לאנדויא ) קונדיג ,
געלעהרש " ? אין זה בי אס שכתב תרגום
המלה הזאת כד ניים ושכיב להיות שאין לו כונה והבנה כלל .אלה המאמרים
עם העלומי שמתי לפניך היום למען הראומכה כמה צריך לחקור ולחפש
ולבדוק בבואנו אל מקומות שהומים ונעלמים במדרש וכמה צריך להעביר רוח
הנקורת עליהם למען שהרס משיגי השבוש ולנקותם מחרולי השעות אשר
כסו פניהם  ,ואמה ידידי אס יישבו דברי בעיניך ומחנם אציע לפניך מזמן
לזמן ענינים כמו אלה ואם נוכח האמת יהי דרכי לני ישמח — שאלתך
אח יקר אמלא בשלחי לך בקרב ימים מעשים ע״י ציר נאמן ספר מקול
ברכה על התפלות להחכם המפואר מהד״ל לאנדסהושה יצ״ו אשר נכספה
נפשך זה כמה לראותו  ,אקוה בי בקראך גו מאמר כמוני הן אמת זה השם
נאת ויאה לו  ,כי מקור ברכה הנהו ליודעי דעה ומביני מדע וכל פנינים
ואגני חפן לא ישוו בו ,באשר החכם המחבר ישכיל לדבר בזה הספר על כל
תפלה ותפלה נפרשות ויחשון> מקורה ברוח נכון ,בשכל ברור ובדעפ צלולה.
בבואך אל תפלת הביננו ,שחקן שמואל מראה נקוד שם כבשאר הסדורים
והתועים על דעתך י ש פ ש ו נבנין נפעל ובאמת הי ' לו להחכם הנ״ל להעיר,
כי זה הנקוד יאות דוקא לפירוש ראשון של יש״י ברכות כ״ש אי שכונתו
*) החכם הנ״ל עשה צחוק ליודע• שפח ארמיס בנן חנני' משנה ואח צד 914 .
נהעחיק? המלוח משק לנוח קודשא  ,הנמצאוח גסלגוס חהליס ( קמ״א ה ')"
"  Del der heiligen Größe״ החח שהי ' לו
להעחיק Oel der heisigen״
 heiliges Salbölוא "  ( Salbungע "[ לש״י חלגוס הרמנמ״ן ודבל׳ החנם
המבאר ל ' יואל בליל ז״ל) באשל נודע כי כל מפוח ומשחה מחולנם יבאה,
לבו ונקמינוח רגוח ,ומה גם שהאונקלוס יחמם בשילוש שמן משחח קדש (שמוח
ל׳ לי׳אן משח לנוח קודשא !
,
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העוברים לע דבריך — ישפטו כלומד יהיו נשפטים ; אולם לפירוש הפני
אשר יאמר " והתועים במשפט על דעתך ישפטו הפיגם ללמדם לפעוט כדבריך"
הנקוד הנכון ישפטו בקל וביותל סי׳ לו להעיר על זה ההבדל בנקוד לפירוש
הב' להיות כי הוא ולא הראשון נראה עיקר בעיני רש״י ז״ל וכן נראה נם
בעיני וגלי שפק גם בעיניך ובעיני כל נבון דבר וסכם לב — .בהיותי בקין
העבר ימים אחדים בעיר ברין הקלה ל׳ לפני מפל אזרח רענן "המדבר על
תולדות הלמג״ם ז״ל ותנה מחבלו היב התורני ל ' ישראל טויבער נ״י יראת
נו בקיאות גדולה ,וכי קיא ושנה תיבה בקפלים ; אולם צל לי מאוד  ,כי
ערבב האמת נשקר ולא נתן את לגו לזרות ולהגר המון מהדגן והתבן
מהנר ,אמול נא אתה ידידי אם יהי ' בזת תפארת לרנינו הלמב״ם בימשנו
אליו שפרים ,אשר דרכם ירחק מדרך חקירתו כרחוק מזרח ממערב ? ניחשנו
אליי למשל שפר החלומות(> ) כאשר עשה זה המחבר בדך ג׳ ? ומה נאמר
לדבריו דך כ״א " הוא משת לדעת י״א אשר הציל את עצמו ע״י השבעת
געיל פאק ומדוע נשיר מרבנו ההוד ואדר זה אי :זה כי אם מרוע לב,
איילי אשל ידענו בבירור איך הרמב״ם שפך מרון אפו על כותבי הקמיעות
ועל לוחשי לחישות וכיוצא באלה גשפרו הנכבד מורה נבוכים ? הלא כה דברי
רננו מנזה ז״ל בחלק א׳ פ׳ ש״ח  :ולא יעלה במחשבתך שגעון כותבי הקמיעות
ימה שתשמעהו מהם או תמצאהו נשפריהם המשונים ומשמות מביום לא יורו
על ענין נשום פנים ויקראו אומן שמות ויחשבו שתם צריכים קדושה וטהרה
ישתם יעשו נפלאות כל אלה הדברים לא יאות לאדם שלם לשמעם כ״ש
שיאמינם וכולי ובפרק ש״ב :ויאמרו כזה הוא שם יעשה ויפעל כשיכתב או
כשיאמר על תאר כך ואמר כך נכתבו הכזבים ההם אשר בדאום הפתאים
הראשונים ונעתקו השפלים ההם לידי הטובים רכי הלב השכלים אשר אין
אצלם מאזנים ידעו בהם האמת ותשתירום ונמצאו נעזנונותם ונחשב נהם
שהם אמת ישוך דבר פתי יאמין לכל דבל " ואמרי הדברים והאמת האלה
שיצאי מפי אדוננו הרמג״ם מי אמר לנו לא טח מהשכיל ומהבין יאמין
לההודעה הנ״ל ,כי הציל את עצמו ע״י השבעה ? הן אמנם אין זה רוע
לב ,כי אם יושר ותמימות לב אם לא כאמין לשמועות כהנזכרות ,אשר אינן
מישיפות על כבוד  .הרמג״ם מאומה  ,ונהפוך הוא מאפילות ומקדירות זהר
חכמתו הרבה והעצומה ,אשי תהלתה מלאה הארץ ! נם מה שיאמר בעל
אזרח רענן דך כ״ב " הכי רבנו לא ידע יישך וחכמתו היינו חכמת י׳ יישך
די ליאון המחבר שפר הזהר " איננו נכון ,באשל נודע למדי ,כי לא י׳ יושך,
כי אם ר׳ משה די ליאון ,אשד חי במאה הי״ג למשפרם הוא הוא המחבל שפל
הזוהר ומלבד זה לא נודע לי מהליטעראטור שלני איש ,אשר נקרא ר' יישך די
ליאון ? ואם יאמר לכו דך י״ג " דידוע דמש' שופרים נכתב קודם התלמוד"
ייי ישכים עמו בזה ? נאשר בהפך ידוע הוא ומושכם מכל המבקרים וחכמי לב כי
ייש ' שופרים נכתב בזמן מאוחר מאד אחר חתימת התלמוד ( עיין בחוברת כ״ז
מכוכבי יצחק צד י״ד שהבאתי שם דברי הרא״ש ז״ל בזה הענין) גם הי׳ לו להרב
המחבל לשום עינו יותר על צחות הלשון ולא לכתוב איזה פעמים מדוע הלחמו
"כנגדו במקום " נלחמו " או יקלו במקום הוקירו " וכדומה כי כל כמו אלה לא
יערב לאזן הקולא .על אלה הדברים המעטים ראיתי להעירך בטרם תבוא
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"לקמח תפר אורח רענן .ואתה ידידי סנוב בשובע ונרכה ודשן ורענן תהי׳ כל
הימים כפאות אוהגך מכבדך ומוקירך * ).

Von Rabbiner Dr . I . I . Unger .

דברים

אחדים.

הן גור יגור אפם מא 1תי מי גר אתך<1לי.ין ^ .^12
(ישעי ' כ״ד ,ט״ו).

ראיתי את הלחין אשר המבארים לוחצים את המקרא הוה ואזכור את
בריתי אשר כרתי לעיני להתבונן תמיד על קשור העניכים המשולבים איש אל
אחיו ועל הפעלים המשתנים מענין לערן באותו ענין  ,כי כל פעל פעול
למענהו ועוז פניו < שנא לדני בלשון נופל על לשון כנודע.
והנה בשתים נעו פה המבארים (בתוכם Gcscnius , Ewald , Hitzig , :
( Knobelלפי דעתי מדרך הישרה שיבור לו האדם אשר נפשו שוקקה לבוא
בחדרי משכית השפה העבריה  :א׳ בחשבם כי גור יגור וגר הם מענין יגורו
עלי נסים ( תלים נ״ע ,די ) שפירושו לשון אתיפת למלחמה ,ובאמת לא נמצא
השורש הזה בענין זה כ״א נקשור על או בתוקפת מלת לבאור ,כמו יגורו
יצפונו (תלים נ״ו ,זי)  ,וקשורו פת עם את הוא אחד ואין מני להמשיל לו
ולהחבירה ; ב׳ בנתחם את המקרא לארבעה נתחים ובעשותם את המלות א פP
מ א ו ת י למאמר מותגר אשר עי״ז מליצת הנביא תוגרת ומתגרה  ,כי המשפע
הראשון הוא נעדר נושא ונשוא ודבריו יפלו מבלתי יכולת השני להקימו וכשל
עוזר ונפל עזור.
ואולם מתהלוכות רעיוני הנביא יראה עין בעין כי העוב הראשי אשר
יבשר לעיר הקודש הוא השלום אשר ידבר אל עמו כמ״ש ורב שלום בניך.
ומענין השלום הוא לשבת תקע ושאנן מפחד רע ואין מחריד ,ולכן יאמר
אח״ז  :בצדקה תכונני רחקי מעושק כי לא מיראי וממחתה כי לא תקרב אליך.
ולמען הראות גודל תשקע ההוא בכל הארן העשוי לבלי חם ימלא את דבריו
באמרו בי לא על ירושלים לבדה יפרות ה' את תכת שלומו כי על כל תנלויס
*) נדנר המאמר הסמוה נפרק <«א משרק׳ ר ' אליעזר ( נאה מכתבי נחונרח הקודמת
צד י" ח) הנה אחשוב ,כי יהבן שנעל המאמר הביא באמה דאי' על ממשלה
ננוכדנצר נעוף השמים כראוי וכנכון מהבחוב בדניאל ב ' ל״ח ובכל די דארין
בני אנשי חיוה ברא ועוף שמיא יהב בידך והשלעך נכלהון ,אך כוחב אחד כחב
על הכליון וכן סנחיריב אפילו עוף לא היי י נול לשחוס פיו ח ק » ישוחו שנאמר
ולא הי ' נודד כנף ופוצה וכולי ואחר בך הוכנם זה הכהוב מהגליון נפנים השפר
ונשמע העקר שהזא הכחונ של תפר דניאל מחוכו .והננו מוקיף להעיר פה עוד
על זרוח אחח שמצאח• נפיק׳ י ' אליעזר פ' נ״א והוא שפירש מלח אפשים
(יחזקאל מ״ז) מעני ן ליאר (?) כי זה לשונם  :וגי כלפי המזרח לעבור נהם עי
צואר שנאמר וימי אלף נאמה ויעבירני נמים מי אפסים שהצואר אפם לגיף ()V
חחח כי לכל המפרשים ישנים ונס חדשים הוראת מלח אפסים הוא קיסולים " קנעכעל"
וכנראה גם מענין הכתוב .נצד הנ״ל יש לקרוא חחחTentorins Fentori .
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אליה הבאים עמה גברים עם ושלמים הם אתה ,והגר הגר אהה אי אשר
® 5ל עליה ויתלונן בצלה לא יירא מעושק וממתתה קרובה ולא יגור ולא ירום
מפני כל בלתי מפני ה׳ לבדו .והנה גור יגור הוא מלשון מורא ופחד כמו
לילא כעת אויב אגור (דברים ל״ב ,כ״ד )  ,אפס מאותי
הוא נשוא ,מי נר
אתך היא מלשון הגר הגר אתכם ( במדבר ט״ו ,ט״ז ) ,עליך יפול מענין ונפל
על הכשדיס ( ירמי׳ כ״א  ,ע׳ ) על פני כל אחיו נפל ( בראשי׳ כ״ה י״ת ) והוא
 5וש א
המאמר ,ושעורו בהגדה פשונוה  :הן מי גר אתך עליך יפול גור יגור
אפת
מאותי
.
ויען
כי
גור
יגור אפת
מאותי הוא הרעיון הראשי ותכלית
המאמר
והנושא
מי
גר
אתך
הוא
בלמי
נודע ויהי׳ מי שיהי' ,לכן הוא
מצחות המליצה להקדים הפעל לנשוא והנשוא לנושא כמי תמותת רשע רע
(תלים ל״ד כ״ב) יאלף עונך פיך (איוב נו״ו  ,ה' ) ודומיהם * ) ויתורגם:
Ja, fürchten wird Nichts außer mir, wer nur bei dir wohnt und
sich bei dir niederläßt.
וכל המקרא הוא איפוא מאמר אחד אשר נהפכו עליו ציריו במתכונת
המליצה ועל מקומו יבא בשלום ואמר שכלה הנביא את ענין השלום החפשי
מכל פחד ומחתה הוא נותן תבלין לדבריו לאמר כי יוצר הכל הלא הוא אדון
המשחית והמתבל אשד יתהפך ניד היוצר כחומר חותם  ,ואס מפי העליון לא
תצא הרעה אין אדם שליכד ברעהו להפיל עליו חבלי אימתה ופחד או להניא
מורך בלבנו ,וכל כלי יוצר עליו לא יצלח והי ' כלא היה.
 II.כי יש לען תקוה אם יכרת ועוד יחליף ויונקתו לא תחדל אם יזקין בארץ ,
שישו ובעפר ימות גזעו מריס מים יפריח ועשה קציר כמי נגוע .יגבר ימות
וימלש ויגוע אדם ואיו .אזלו מיס מני ים ונתר יחרב ויבש יאיש שכב ולא
יקום עד בלתי שמים לא יקיצו ולא יעורו משנתם ( .איוב י״ד ,ז׳ — י״ב)
המבארים הבינו בענין הזה שני דמיונות  ,יכ בהחלה ידמה המלין את האדם
לע׳ן השדה ואמר בי יתרון לען מן האדם ומותר האדם אין ,כי לעץ יש תקוה
ותקות אנוש תאבד ,ואח״ז ידמה אותו לים ונהר ויאמר ,כי כאשר המיס אשר
אזלו מני ים לא ישונו עוד לאיתנם ,ונהר אשר יסרב לא ישוב להיות נחל
נובע ,כן האנוש האנוש אם שכב לא יוסיף קום והמהלך בארצות החיים.
והנה כל איש אשר יש לו חיך לטעום חין ערך המליצה ודרכה בקודש
יבין וידע כי דרך המבארים נזה לא יתכן משלשה טעמים  :א׳ כי עקר
הדמיון השני הלא הוא חסר מן הספר ,ולו עשה המלין את הים ואת הנהר
לדמיון חדש ,כי עתה לא נתן מגרעות לדבריו וצייר אותו כאשר צייר את
דמיון תען לאמר ,בי אמר אזלם וחרבם לא ישונו ,וזאת גס משפט האדם
עת תקות חוט חיתו תנתק לשנים ויכלה באפס תקוה .נ׳ הלא הדמיון הוא
נגד הטבע והאמת ,כי מפאת הטבע המיס לא יאבדו מני ים ונהר לא יחרב
וייבש כי אם לעתים רחוקות כנודע .ג׳ אם כדברי המפרשים הלא הדמיון
תשני יחלש מאוד בערכו אל הראשון ,כי בדמיון הראשון אמר כי הען הצומח
נעלה יתר עוז ועצמת על האדם החי והמדבר ,ובדמיון השני אמר כי הים
יחרב והנהר ייבש ובמות אלה ימות האדם מבחר הבריאה ועת ופגע יקרה
a.

%. 301

I

(* Bgl. Ewald, aussiihrliches Lehrbuch der hebr. Sprache
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אה כלם .ומי הוא ! ה ואיפוא הוא המאמין ,כי ירד המלין במליצתו הלמה עשי
מעלות אחורנית תחה אשל אחה דתו לדאוה על כנפי רוח הגיונו עד חוג שמים ?
אחת היא ?נ״כ אמרתי ,והמליץ רק דמיון אחד אמר ורעיון אמד רחף
על פני רוח דמיונו ,והוא חלישות האדם ואבדן נפשו לנצח נצחים כמאחז״ל:
"איוב כופר בתחיית המתים היה" .ועצם הדמיון הוא מן פשוק ן׳ עד פשוק
יי  ,ומן אזלו מים והלאה הוא שיום הדמיון בדרך גוזמא ( ) hyparboleנאמיו
כי במות תאדם מאבד ממנו כל פקוה ,ואף אם ישמנו עליו קדרי בראשית
ויראו חדשים לבקרים בתהלוכות תשבע אשר לא שזפתם עוד עין רואה ,כי
יחרב הים ויבש הנהר והשמים ירופפו וילכו בתתו ויאנייו ,אז גם אז לא יקיץ
האיש אשר שכב ולא יעור משנתו שנת עולם והנה המליץ שומר פיו ולשונו
לעלות ממדרגה אל מדרגת בשלם הגוזמא ( ) climaxויזכיר במחלה העדר המים
בימים ונהרות אשל הוא פלא קטון בערכו אל אבדן השמים ,יכ הראשון הוא
לכל הפחות בגדר האפשרי ע״י רעישת הארץ עת מחתה נהפך כמו אש
מתלקחת אשל נכחת הרים יולדו וים יושם כמרקחה ונשתם גיא הרים ומעיני
הנהר וכל מקות מים .אולם הציור האחרון הכביד ,כי אבדן השמים הוא נגדר
הבלחי אפשרי לפי ידיעתנו ודגל אשי אין לו שמר ,והציור הזה הוא ראוי
להיות עד נכון על תוקף דעת המליץ בי לכ תאדם כוזב .ויתולגס:
Der Baum hat wohl Hoffnung ; wird er gefällt, so treibt
er auf 's Neue und sein Sprößling bleibt nicht aus . Altert auch
in der Erde seine Wurzel , erstirbt auch in dem Boden sein
Stamm ; von des Wassers belebendem Dufte blüht er wieder
empor und treibt Zweige wie junge Pflanzung . Der Mensch
hingegen — stirbt er, dahin ist für immer seine Kraft ; ist der
Mensch einmal verschieden, wo ist er dann V — Schon ist dem
Meere das Wasser entwichen, schon ist der Strom versiegt und
ansgctrocknet, — der Mensch, der sich hingelegt, steht noch imMer nicht auf; ja , sogar der Himmel ist bereits entschwunden,
— noch immer erwacht er nicht, und wird nicht einmal geweckt
— aus seinem Todesschlafe.

Exegese über den ersten Abschnitt im Tractate " A b o t ()“.
Mitgetheilt von S . D . Luzatto , Prof , am Collegium rabbinicum in Padua.
(חמימה ) .הוא ,הלל ,היה אומר אם אני לי מי לי ,מפולש בברייתא
אם ' איני זוכה בי מי הוא שזוכה בי וכשאני לעצמי מה אני ,ואף בזמן שאני
טורח לעצמי מה אני לכמה עולה הזכייה ודאי אינה עולה אלא לדבר מועט
בכל מה שאני טורח כאותה שאמר ר ' שמעון אורמין רמיקא וזוודין קלילין
שקשין הן מיי העולם הנא לקנותן .ואם לא עכשו אימתי ואם איני זוכה
לעצמי בחיי מי הוא שיזכה לעצמי לאחר מיתה ,וכן הוא אומר כי לכלב סי

היא עוג מן האליה המה זה ישע שמתקיים בעולם הזה ,שאם ‘ עשה השוגה הקנ״ה
מקבלו ,אגל צדיק כיון שמה שוב אינו מישיף זכוה ,וגפ״ג דשנה דורשו גענין אמר
(ת״א ל״ג מן ובפ״ב)  ,ועוד אמרו חכמים מי שעלה בערב שנת יאכל נשנה .מי שלא
עלח נע״ש מה יאכל נשנה .שמאי אומר עשה הורתך קנע  ,עשה לך עתים לתורה וקנע
לך זמן ללמוד הורה ,והמנעל מעתקיך  ,שאם אי אמה עושה כן  ,מתוך עירוד
עתקיך אמה ממנעל ונואש מן המורה .קנע ,כמו שימנעוהו לדין העתיד
לפ־י «י שאמר והיה העולם  ,קנעה עתים למורה וכוי ונאור לארנעה עשר
לא ליפתה איהיש נעידניה נאולחא דתלישר כגהי ארנישל דילמא ממוך שיקנע
עצמו לילמוד משכא ליה שמעתיה וכוי ( ש״א ל״ג מן קנע כמו)  .ד״א עשה
שירתך קנע  ,כאומה שאמרו חכמים לעולם ישלש אדם שנותיו שליש נמקרא
שליש נמשנה שליש נמלמוד ומי ידע כמה חיי  ,לא נצרכה אלא ליומי  ,ולפיכך
שקנו דנל יום ניומו נשחלי׳ שליש נמקלא ונו ' ושלשתן נקרננות מיירו ולכך
לא נתקנו מעני ן אחל דתפלות כנגד חמידיס תקנום ( ש״א ל״ג מן ומי ידע ) .
׳גגלייתא שנינו עשה מוומך קנע ,כיצד ,מלמד שאם שמע אדם דנל מפי
מכס בבית המדרש אל יעשה אותו עראי אלא קנע  ,ומה שלמד אדם יעשה,
ואח״כ ילמד לאחרים שיעשו ,שני ולמדתם אותם ושמרתם לעשיתם.
אמוד מעע יעשה הלבה  ,יותר ממה שמאמר כמו שפנו רבותינו  ,שכן
מצינו באברהם  ,שאמר למלאכי השרת פת מרינה אתם שיעדים עמי ,שני
'אקחה פת לחם ,ובאחרונה בוא ולאה כמה הביא לפניהם ,מהיי שלש שאים
קמח שלת  ,ויקח חמאה וחלב ובן הבקר ,האכילם שלש לשונות בחרדל שנ׳
גן בקל רך ועוג ,שנן נקל משתמא רך  ,ומדכתיב לך ללמד אעיני  ,ועוב
להורות אשליש׳ ( ש״א ל״ג מן ונן הבקר ) .אבל רשעים אומרים הרנה ואפילו
מעש אינם עושים שכן מצינו בעפרון שבתחלה אמר לאברהם השדה נתתי
לך ,ואח״כ נאמר אלץ ארבע מאות שקל כשף ביני ובינך מה היא ,ובאחרונה
כששקל אברהם את הכשף מהו אומר  ,וישקול אברהם לעפרון וגו' עוני לשומר
כתרגומו עובר נכל הארצות  ,שאין אדם שישלו ,מלמד שהיה מקפיד על
המשקל  ,והושיף לו את הקלבונות ( ש״א ל״ג ד״ת).
והוי מקבל את כל האדם נקבר פנים יפות ,
שאם
נכנשו
אורחים
אצלך
קבלם ברצון ( ש״א נענין) שיהא שברך ודעתך שיג להם ואף להם ייודע,
יישברו שנשבר פנים יפות ונחבל ( ש״א ובדעת ) שוב וגלב שוב אתה נותן
להם ; מפני שכל העושה ואין דעתו נוחה בכך פניו משתנות לרע .ישנו
לבותינו מלמד שאם אדם נותן לחברו כל מתנות שבעולם ופניו כנושות בקרקע,
כאלו לא נתן לו כלום.
רבן נמליאל אומר
וכוי
:
שמעון
בנו
אומר
וכי׳
הוא
עיקר וכוי מגיא חטr
עשה לך רב  ,כדמפורש לעיל .והשתלק מן השפק ,אל■ תעמוד נדבר
הלבה נקשק  ,אלא עשה לך רב .ד״א השתלק «ששק אישור  ,שכן אדם זקוק
להניא אשם תלוי על השפק .ולא תרנה לעשר אומדות ,ואל תרגיל לעשר
מאומד שאע״ע שהמרבה במעשרות פילותיו מתוקנין  ,מכל מקום יש לחוש
פעמים שלא יטול כשעור ,ופירותיו שבלים ,ונמצא מביא עצמי לידי שכק,
ואפילו הוא מרבה במעשרות יש אישור בדבר שאע״ע שפילותיו מקילקלין,
שהן שבלים וחולין מעורנין זה נזה ,לפיכך לא ישול מאומד ,אלא גמדה מדודה

ומתוקה מיא גדושה ,שנמלאו עכשו מתוקהין  ,הפילות והמעשיות (ת״א יש
איתור בדבי ,שהמעשלות טבלים ,דאמר מל המלבה למעשיות פילותיו ממוקנין
ימעשמתיו טבלים — ושאל הדגול ל״ג)  ,ואע״פ שתתלומה ניטלת באומד,
דתניא אלעזר בן גמליאל אומל ונחשב לכם תיומתכם וגו'  ,כשם שהתלומה
ניטלת באומד ובמחשבה  ,בך תלומת מעשל ניטלת באומד ובמחשבה ,אין תלומה
דומה למעשי ,שהמעשל נתנה לו תולה שיעול  ,אבל הלומה אין לה שיעול ,דאמי
שמואל חטה אחת פוטית כל הכלי שנ ' לאשית דגנך ( ש״א ל״ג ג״ת ) ,ושאמלו
חכמים עין יפה ן £מד מאלבעים יעה אחד מששים ,בינונית אמד מאלבעים תקנת
חכמים היא ,אלא שתמכו על המקלא  ,אלבעים וששים  ,מוששיתם את האיפה ממומי
השעורים  ,אחד מששים כפשוטו של מקיא ,דאיעה ג' תאין  ,וששית האיפה
הוא מלי תאה ,והוא אמד מששים לחומי שהוא ל׳ שאין ; אמד מאלבעים,
דכתיב ששית האימה ממומי החטים וששיתם את האיפה מחומל השעולים,
וגלתינן בייושלמי אמל שמואל תן ששית על וששיתם ,דהוו להו שלש ששיות,
ונמצא מולם אחד מאלנעים ,ולפיכך כתיב וששיתם לשון לבים ,לומל שנוטל
משני חמליס שלש שתוהי איפה שהן תאה וחצי לששים שאין שהן ק״ך חצאי
שאה  ,מלי שאה לאינעים חצאין ; ואחד מממשי « ,דכתיב במדין מקח אחד
אמון מן החמשים ,יש לך תרומה שהיא אמתה כזו ואחו היא  ,תלומת דגן
תילוש ויצהל ,וכדבלי ל׳ יותי.
שמעון בנו אומי  ,כך היא שלין של נשיאים מבני בתילה ואילך  ,הלל
ושמעון  ,גמליאל ושמעון  ,גמליאל הוא רנן גמליאל הזקן  ,שמעון הוא לבן
שמעון שנהלג ( ת״א ל״ג י״ת )  .יהודה הוא ל׳ יהודה הנשיא ( ש״א לשיאה ל״ג) .
מלל ושמעון פילשו רבותינו ביציאות השבת שנהגו נשיאותן בפני הבית מאה
שנה ( ש״א מישיף ; ולא לאו גחרבנו ,אלא לבן גמליאל שעמד אחליהם נהג
קצת נשיאותו בפני הבית ) ומקצתו לאחל הבית ,ולפי שלא השלים נשיאותו
בפני הבית ,לפיכך לא נמנה עם אלו ועוד קטן היה באותן הימים ,מבן יוחנן
היה יאש ישיבה מפני שהיה זקן ,מתלמידיו של הלל ,ואותו לבן גמליאל בן
בנו של הלל הוא לבן גמליאל הזקן ( ת״א מותין : 1וזקנו של לבן גמליאל)
דיבנה היה  ,כמי שמצינו בכל כתבי באבא חלפתא אביו של ל ' ייתי בן חלפתא
תלמידו של ל' עקיבא שאמר לו לרבן גמליאל דיבנה זכורני ברנן גמליאל הזקן
אני אביך שהיה עומד על גב מעלה בתל הבית וכו '  ,וכן ביבמות פרק בתרא,
הוא ל״ג שנקשו להרגו ,שאמרו עליו בעל החוטם מתבקש ,ושמעון בנו הוא
רגן שמעין ( ש״א מיתיף  :שהעמיד קינין ברבעתיס [ עיין כריתות תוף פרק
א ]  ,וקבלתי אני שהוא רגן שמעון ) שנהרג עם ר׳ ישמעאל בן אלישע ,שאמר
עליהם שמואל הקטן בשעת מיתתו שמעון וישמעאל לסרבא ,בשלהי מת׳
שוטה .אבל ממה שמליני ( ש״א באלה המשפטים שנהרגו כאמת) אומר אני
שהוא רנן שמעון אביו של רבנו הקדיש ,שהרי נער קטן היה בימי ר ' יהושע
ור״ג דיננה היו מלוקין כאחת  ,ואחריהם ר ' עקיבא ור׳ ישמעאל כאחת ,בימי
רש״בג  ,אבל גדולים היו ממנו לימית ,ור׳ יהודה ור' יוקי בני גילו כמו ,שאפרש
למטה  ,ואחריו ר״ג דיבנה גם ( ש״א גם ל״ג ) הוא שבקש לבן יוחנן עליו ועל
זרעו מלפני אתפתייניש קישר בגטין במי שאחזו ( ש״א ואותה שעה גקש ממנו
עיר יבנה לחכמים ולתלמידיהם) הוא שנחלק עליו ר׳ יהושע במשי ברכות

וגנכולוה ונראם המנה ,ונעלו ככניאומו ממנו ,ואל! ליו למ" 3ג מגילם מל ל'
יהודה ור ' יוסי בעלני כעמים ,הוא סגקסו ל׳ מאיל ול ' כמן להולידו מכסיאוסו,
כדמפויש נעוף יהוליומ ,הוא אניו סל לגנו הקדימ ,הנקלא ל׳ יהודה הנשיא,
כדמפילש בפרק הסוכל אס הפועלים .ובנו סל לבנו הקדום מניהו הנסיאות
אמריו היה שמו ר״ג  ,כדמפורס בפרק אחרון מל כתזנוס  ,ור״ג אומר עמה
לך רב ששנינו כאן הוא בן בנו של הלל ,ור״ג הזקן היה נקרא  ,ושמעון בנו
דכל ימי גדלתי בין החכמים הוא רנן שמעון שנהרג ,ומה שקורהו ( ש״א שנקרא
כאן ) שמעון (ס״אל בלא סמיכה )  ,ים לומר מעד שלא נתמך אמר דבר זה
ונתקבלה בעיני הסמידים וקבעוה בשמו  ,ואע״פ שנסמך אסרי כן ,משנה לא זזה
ממקומה .וכיוצא בדבר שנינו בסנהדרין ע׳ היו נודקין  ,מעשה ובדק בן זכאי
בעוקצי תאנים  ,ופירשו בגמרא שהוא רבן יוחנן בן זכאי אלא שבעודו תלמיד
יושב לפני לבו אמר דבל זה  ,וניאומה לרבו וקבעוה בשמו  ,ואע״פ שנעמך
אסרי כך ,משנה לא זזת ממקומה ,שכיון שנקבעה נקבעה.
כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה  ,לא מצאתי
ילא למדתי מהם שתהא מדה יפה באדם יותר משתיקה  ,שמעליבין אומו והוא
שותק  ,כמו ששנינו הנעלבין ואינן עולבין  ,שומעין סלפתס ואינם משיבים,
עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ( ס״א ל״ג יו״ת )  ,שאינו
עומד וחוזר ומוציא דבה על חברו שני ומוציא הוא כסיל  ,וכ״ש אם מוכיחים אותו,
שני אזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין  ,וזהו שאמרו חכמים מלה
ג סלע משתוקא בשתים  ,וכן הוא אומר גס אויל מחרים חכם יחשב  ,וזהו
שאמרו יפה שמיקה לחכמים  ,ק״ו למפשים ולא עוד אלא אפילו בדברי תולה
יעה השותק ועושה ,מן הלומד ודורש בדברים ( ס״א ברבים ) ואינו מקיים.
ולא המדרש הוא עיקר  ,לא זהו עיקרו של דבר שיהא אדם עסקן ( ס״א
שיהא כל עסקו) ללמוד ולדרוש ,ולא לקיים .אלא המעשה  ,כשהוא משתדל אף
לקיים לשמור ולעשות ,לבד הלימוד ,הוא עיקרו של דבר  ,כדכמיב ולמדתם
אותם ׳שמרתם לעשותם ; אבל מעשה בלא תלמוד ותלמוד בלא מעשה  ,תלמוד
גדול  ,לעי שאין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד לפי שאין לו מהיכן
ילמוד  ,אבל התלמוד מניאו לידי מעשה וכמו כן שנינו בשלהי האשה נקנית,
שנשאלה שאלה לפני רבותינו  ,מלמוד גדול או מעשה גדול ,נענה ר׳ עקיבא
יאמר תלמוד גדול שמביא לידי מעשה .אמנם יש לומר כאן ללמוד כאן ללמד,
ללמוד לעצמו גדול תלמוד  ,ללמד לאחרים מעשה גדול ,מוטב שיעשה מעשה
מצוה משילמד לאחרים  ,כדמפורש בסוף פרק ד׳ אבות נזיקין.
וכל המרבה דברים מביא חטא ,ואין צריך לומר בדברים של גנאי  ,דבלא
רבוי מיהסר ניבול פה  ,כדאמרינן בפי בתולה נישאת ,הכל יודעין כלה למה
נכנסה לחופה וכני וזהו דאמרינן במגלה ,כל ליצנותא אסירא  ,דנינול פה בין
ברב בין במועט ; אלא אפילו רבוי דברים של שבח אל ירבה ,כאותה שאמרו
חכמים אל יסער אדם בשבחו של חברו יומר מדאי  ,שמחוך שבחו בא לידי
גנותו ,וכן הוא אומר ברב דברים לא יחדל פשע  ,ואומר וקול כסיל ברוב דברים.
רכן

שמעון וכוי העולם קיים  .על הדיןוכוי? ר'
סליק פירקאז

חנניא ושוירצה המקוםוכוי:
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רגן שמעון ,הוא אגיו של רגכו הקדוש  ,גנו מל רגן גמליאל 3ן מחלוקתו
שלר ' יהושע ( מכאן עד סוף הפרק ת״א ל״ג) העולם קייס  ,שאלמלא אלו שלשה
לא יהקיים העולם  ,שכיון שלא יעשו דין  ,ויגזלו ויחמסו זה לזה  ,ולא יאמימו
דנריהם אחד לחגרו ,ואין שלום ניניהם ,העולם אגד וכלה ,שהורגין זה את
זה ,וכל דאלים גגר .והכי קאמר על  .הדין מתקיים העולם ,ואפילו יעשו הדין
לא יתקיים אם לא ישפטו אמת ,כדכפיג ושפטתם צדק  ,מה כתיג נפרשה,
איש על מקומו י גא גשלוס ,ואפילו ידונו וישפטו אמת ,לא יתקיים העולם
אם לא נשלום ,דכמה גדול כח השלום ,דכתיג ונתתי שלום גאר׳ן ,הכל תלוי
נזה .ודריש מכילתץ על שלשה דנרים העולם עומד ,הכי קאמר ,גזכות שלשה
דנרים שישראל עושין עומד אפילו כשדנין אמת ובשלום לא יעמוד  ,ויחזור
לתהו ונהו  ,אם לא נח! ט המשולש ,ואז לא נמהרת ינמק.
וגמשניות מדוייקות אין כמוג המקרא אמת ומשפט וגו׳ ונראין הדגריס
לפי שגמקרא אין כמוג .ושלום ,אלא ומשפט שלום גלא ו״יו .והמקרא גמרי
עשר גנגואת זכריה אלה הדגריס אשר תעשו דגרו אמת איש את רעהו
אמת ומשפט שלום שפטו נשעריכם ר ' חנניה גן עקשיא ,פי ' בייש פירקין
למה נהגו לאמרו.

שיר לר משה ן חביב.
Mitgethcilt von Dr . A . Jellinck.
עלי גנות המגלות שער ראשן ולא ידעו כי שער ג אשת ערות.
(אמר אהרן יעללינעק ; השיר הזה מונא נס׳ דת נשים לר׳ משה נגרין  ,ומספר
שם שעגר נמקום אשר מיה מנהג כל נשי המדינה ההיא ,לגלות שער ראשן
ונזמן ר׳ משה נגרין לא התפללו גמקהלות ולא הוכיחו את העם גלשון נקיה
וע" פ חוקי חכמת הדינור וההלצה ,ע״כ אל תאמר שהימים הראשונים
היו טונים מאלה ) :

נא וו בניות עירי כהיוד תפארת מתעטריות מוסר ולא תפרענה
תפרענה
אדמדם הוא ;וראיע
תגלינה כי יTצהיוב
אכן שער ראשן
* |Tv T
וT
J
 I Tנ ־T V
I •• T
אולי מיריות הן ולבן תמיד ראש לא תגלחנה אבל תפרענה
חוקר כליות איילז ישלם להן כפרי חסידותן וכן תפרענה.
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•מסורת הברית ד .
VonI . Meller
מ מ פ נו י ה '
אמת צ ד ק ו י ח ד י ז ( זמירות ישראל ) הייס לד מאוד  ,פ  :ה
לערוג ,עת
העלמה תרצה
הרימה
פעמיה לשוב אלי עיר מולדתה אחרי
התענגה כל
היום
עלי כלילת
אחת
מרעיותיה :
מדוע כה ללכת
תאיצי
אהוגתי ? שאלה
רעותה  ,אחלי לילי פה גס הלילה  ,ומחר נשוג
שמיס ופנית
והלכת
לדרכך
.
שאי
יקרתי
אס
שלמך
זאת
לא
אמלא
!
הן אנכי
את דברי לאמי נתתי כי עוד היום לפנות ערג אשובה ,ואם אלין פה הלילה
יייילא פי לא
אשמור הלא
דאג תדאג לי
ותשתוחח עליה נפשה  ,פן קרני
י^ תין אמנם
עוד
היום גדול  ,ובערס
תבוא
החרתה ויהי לילה אני
בזרועות
הורתי
אנוח.
כה דנרה
העלמה והשק
ליעיתה וחפן שכמה ללכת— .
האהבה תשוה רגלינו
כאילות ,וכצבי ירוץ
פתח ; גם רגלי מרצה מאוד קלי,
אך מדי ערכה נפשה
מליה לתפר לאתה
האהובה את כל אשר ראתה עינה
השמש

היום  ,למען
לא תלולה ,
וצבאותיו לא
יימשו
ייחק

חושך ,
מנה

אנדה הדרך
אור
עיניה ,
מאוד• לשוא
אין

לחוג

תחדה נשמחה  ,גם את פניה  ,הגו רגליה מן המתלה ללכת דרך
והיא לא
ידעת .השמש ירדה
תחתיה וזהרה
אספה ,גס נתיך הליל
נראו
עמת לעין  ,כי עב ענן כקה אופל כל פני רקיע השמים
עיפה
ויגעת כח שלחה
תרצה
עינה הנה והנח למור אם לא
עוד מקום חפצה  ,ומת מאד
אחזמה פלצות  ,לדעת כי מגלי משים
וכי תועה הנה .
בפרץ
רחב
פרצו
דמעותיה
החוצה
ויאפילו את
וכמעע
צעדה שנים או שלשה צעדים
ותפול בבור עמוק עד
הרימה

מושיע לה .

—

בכח

קולה

ויהי

עד

כראותה

כי

היד
תקומה

יכ

הריס
הבל

עוררה  ,בדי

ריק

צעקה,

ותוחלתה

מאפע ,

ותפן

למעלה ולפני אלהי
אבותיה
שפכה שיח :
אתת אל רחום וחנון אבי יתומים
ומעוז
אנוש
בצרתה ,הנו נא גס אלי
אזנך ,
ואם לא למעני  ,כי קשת לב
ומלאת
עון
אנכי
,
עשה
למען
דוד
אני
,
אשר
תתהלך
לחניך
בתום וביושר
לגג
מנוער
עדי
זקנה ושינת ; תנה עוז לבת אמתך
לעלות מעלה ,או שלח
מלאכיך  ,המה
מנוד שאון
הזה
׳עלוני
ולנות מולדתי
ינחוני .קרוב ד ' לכל
קוראיו בתום לב ,
ולתפלת נפש זכה ומרה  ,בכל עת אזנו קשבת.
כמעע כלתה
לדבר  ,ותנה קול קורא באזניה  :מי את אשר צעקתך עלה
באזני ? ומה לך
פת ? כצלצלי כנור
נעים עם נבל ,
לאוזן
אוהב
זמרה ישיר ; כן מתקו קול
דברי האיש
הקורא
לאזני
הנערה
האומללה
אשר
כמענז
החלה
ליאש
כי
ישלח
ד ' לה
עזרתי מקודש.
נערה עניה
ונתעה  ,אשר שלחך ד ' רחום וחנון לחלון
נפשה ממות .במענו מלין ורב שכל
ספרה לו את כל
המוצאות אותה הי־ם,
ומה הביאה הלום.
הרגיעי ,
כן דברת  ,יכ
למסית נפשל שלחני ד ' הנה  ,אנכי
אעלך עלה .בה דבר האיש
הנכר ,ולא אחר
למלאות דברו .מי יחוק נענו
שיפר

עלי

גליון

את ששון לב

תרצה,

עת

מעמהי בור

הועלתה

ורגלה

עמדה

*) Wir beeilen uns , diesen schon vor Jahren uns zugesendeten , durch
gekonimenen und »un Plötzlich wiedergefunabhanden
einen Setzer
unsere « geschätzten Mitarbeiters
Aussatz
denen vortresslichen
Meller !»gleich unserm Lesekreise mitzutheilen.

Stern.

במישור ,או מי יבנוא בשפתיה את רמשי יונתן ,עת לנוגה הירח אשר «גי1
בקיעי עננים נשקף עיניו את העלמה מצפנה ,אם לפני רגעים אחדים קי^
אדם — נאשר הוא אדם הניעהו לרדת לעמקי בור ולעזור לב נשבר ונדכה׳
מה מאוד ששלנו עתה בקרנו לראות כי הנמלעת היא עלמה צעירת ימים
ועונת סן עד מאוד מי זאת ? חשב בלבו ,אם בת אדם מאדמה ,או בת אלהים
ירדה מרמה ? כקש יבש נהריסו אש ,ככה מיש החלה אש האהבה בקרני
לקדוח ובכל ירכתי לנו שלחה זיקיה — .אולם בכל זאת נצר בחכמתו עלי
דל שפתיו מבלי הגיד לנערת דבר ערם תביא העת לדבר .מה אשיב ■לך׳
איש חמודות על כל תגמולך עלי ? שאלה העלמה אמרי גם תער רגשותיה
בקרנה לדממת ודמעות תורת וגיל זורמו עיניה — הגידה נא לי מה שמך,
למען על לוח לני אכתבנו ובשובי לביתי לאמי אודיענו ,למען מברכך גם
היא ,מלבד אשד תעניקך מכל אשר ברכת ד׳ .אולם הה ! מה אמרתי ! תלם
נא יקר רוח ,אם לא בזדון הכלמתיך .אמנם לא נכחד ממני ,כי לא בעד
מתת חלצמני «מצר  ,ורק יען לב עהור בקרבך צפון ,פתוח לכל רגש קודש-י
אהבה ידידות ממלה ויראת ד׳ ! צדקת חמדתי ,דבריך כנים ,ענה העלם ,מנוקר
חיי לא קנאתי במצליח דרכו ואוסף הון כעיע חוצות ,כי מה ימנו אוצרות
זהב וכתף לנעליהם סמור עמל נפשם וזיעת אפם  ,אם לא דאגה ועצבת עד
בלי די ? בצל האושר נעילי כתף לא ינוחו ומרגוע לשוא יבקשו ולא ימצאו,
עדי יכתה עליהם צלמות ובארך רפאים ינוסו עם כל יגיעי כס ,אך אף כי
בדלי לתף לאז אספון  ,אל תחשובי כי אבוז כל תגמול ושלום ! ומה אתה
שואל ממני ? גדולות אבקש  :אהבתך ! ענה יוחנן בקול דממה ״לני ? שאלה
תרצה  ,לבי כבר לך הקדשתי עת מני גיר הוצאתני " איפה ? האתן לדבריך
אמון ? שאל עיני ותגדך כי לא שקר מלי ,ורשמי פני ובר לבי לך יעידון!
ענתה הנערה שמעני איפה עלמה נעימה  ,אמר יונתן ,הן דבר נחון עמה
לביתי יקראני — אהה ! אני הזקן אשר נפל למשכב זה ימים רבים  ,בראותו
כי קרבו ימיו למות שלח אלי לבוא מהרה אליו  ,למען אנכי בנו יחידו אעצום
את עפעפי עיניו הכהות ,ובזרועות׳ ישן המותה .למלאות אחרית פקידתו,
לקחת ברכה מאתו ,טרם יעזוב את ארך הנשמה הלזו להתהלך לעני ד'
בארצית החיים ,מהדתי לשום לדרך פעמי ,גשם ומטר סוחף לא עצרוני במסעי
יומם  ,וחשכה ושנה לילה ,כאשר עיניך רואות .אם כן ,עמה תרצה ,מושה ואל
תתמהמה פה אף רגע ,מהר עופה עלי כנפי אהבה אליו למען תשמח את נפשו
השוקקה ומברכך טרם עלותה השמימה — .היטבת לדבר  ,תמה ! אמנם אני
עמה לדרכי אלך ,אולם בטחי בעוז אהבתי אשר אשה לא תכבה נצח ,כי
לימים לא כבירים בוא אבוא לעיר מושבך ואת מסתרי לני לאוזן אמך,
אולי לא תמנעך ממני .ממך ? שאלה האהובה •— ואיה תמצא איש יקר ונכבד ממך ?
או במה איפה תוכל שלם את נשיה לך  ,אם לא בנפש בתה אשר ממות
הצלת ? לכן ,אמר יונתן ,השבעי לי ,יקרתי ! טרם הערדי ,כי תוחיל עלי בואי
ולא תנגוד בי ,גס אתמהמה לבוא ,ואף אנכי אשבע כן■ יסור יסרני יה ,אם
לאיש אחר זולתך ' את דודי אתן ! ושמי מספר החיים ימסה אם אפה אסרת
אקס ! ומי יעד בנו אם בריתנו נפירה ? שאלת תרצה ,הבור בו נפלת והחולדה
אשר עמה כבלי שפסה עומדת ! כחצות הלילה באה מרצה לביתה בלי מקרה
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י פגע לעי מדוע זה י לשוג ,בחי  ,אסרת Vומי היה לך לפינים בלכתך
בדיך באישון לילה ואעלה ? ד׳ המוב שלס מלאכו לנחומי הדרך לפני.
"לו ידעה ,תמתי יונתי ,אמרת יוכבד ,איכה בנפש שוקקה לקראת בואך
צפיתי ,והרגעים כימים בעיני נחשבו .אל תאשימני אהובת נפשי אמי יקרתי,
אמרה הנערה ,הן גם אנכי הואלתי לשום עוד ערם נעות היום לדרך פעמי
אולם רעיותי הנאהבות העתירו עלי אמרים ,פתוני בנועם מדגרותיתן עדי יכלו
לי ,להתמהמה עוד בחברתן מועדים תפורות ,ולו לא דאגתי לך יקרתי  ,כי תעצוב
אל לבך אם אחדל לבוא הלילה ,כי אז התעלתתי עמהן עד אור הבוקר.
״ומה ראו עיניך היום ? תפרי נא לי ,ומה אמרה יתכה ,עת ראתה כי
אין פני הולכים עמך  ,ההיטב חרה לה ,יען כלאתי רגלי מבוא אל
המשתה ואל השמחה גס אני ? ״עד מאוד"  ,ענתה הנשאלת —
היא ,אמרה ׳תכה — כנפש אהבתיה  ,וכל מעייני אך בה "תלה  ,היא,
אשר בהצלחתה נפשי צולחת  ,ובצר לה גס היא השתוחחה  ,היא תחדל מבוא
הנה להגדיל ששוני  ,יען׳ כברת ארן בינה וביני ! אולם אנכי בלשון רכה כל
אשמת ממך גלותי ,ואת תלונותיה השמתי עד מזעעה נהה וחמתה שככה" !
ומה ראו עיניך היום ? תפרי נא לי  ,למען ישמח לבי גם אני .העלמה אשר
עמלה לה בכל עת למדה בשמחה את פני אמה ,הקודרים מני ענני דאגה
ועצבת כל הימים ,שמחה מאוד בשמעה הדברים האלה  ,ולא בוששה אף רגע
להפיק מאויה ,אולם לא הגידה לאמה דבר מכל אשר קרה לה בדרך  ,ואת
האגודה אשר יתדה לעולם  ,כי כלימתה תגרה במוחם צר את דל שפתיה ,רק
מכתה כי לימים לא בגירים שוב ישוב אהוב לבת אליה וכל תעלומה יוציא
אור " .הרגעי בתי .אמרה יוכבד  ,נבר השמעחני דיי ! הן ברכיך משלות ונפשך
עייפה ויגעת כח ,לכן מושי נא לזרועות התנומה לנוח ולהנפש מכל המלאה
אשר מלאתך בדרך — .כן דברת אהובתי Jענתה הנערה  ,וחשק לאמה
ותעל על ערש יצועה — לנום ולישן ?
האהבה לא תתן
לבעליה
שנה  ,למען לא ישכחו אותה אף רגע — כי אם להתעלס בעת
דמיונה עם רצוי נפשה ,אשל הדרת תמונתו מול עיניה נצבה ,וקולו הנעים
אזנה שמעה — .חושך ואופל אפפוה ,בחון אישון לילה ,השמים התקדרו
בעבים ואין כוכב זורח ובבית הנר נדעך ,חדל תת להב ,אך בקרבה נגה אור,
ותעופה כבוקר לה הופיעה — .כאשר תדשא האדמת ירק דשא  ,ורבבות
נצנים ממעיה יצאון ,עת שמש האביב יחל זרות  ,ככה רחשי ששון וניל אין
ייספר עלי תלמי לב תרצה עתה יציצו ,עד כי צרו קירות לבה מהכיל אתהם,
כמעט כרעה נפשה תחת מתק סבלם ,כי שמש האהבה הנצה נעריפיה.
האח ! מי יתנך כעת לי ,רבקה רעיתי ! אמרה מרצה פעמים רנות  ,מי ימנך
לי  ,חמדת לבי ,לשפוך נפשי המלאה אל נפשך  ,ואמצא רוחה !
 מרצהחמדתי ! אמנה יפה אף נעים החלום אשר מחלומי ? חלום
אהבה
,
אשר בכל
תענועי החיים אין ערוך לו ; אך מה תשתוחח עליך נפשך בהקיצך ! מה
ישבור לבך בקרבך ועיניך ימלאו מים ,עת הזמן — צר ואויב משחית ומחבל,
אשר ראשית כל שממות מלדינו מלידה ישכל ,ומבחר׳ תקוותינו עלי המשבר ימותת
ביד חזקה מנועם שנתך יעירך ! לימים לא כביר ? הה ,עלמה עניה ,לבך לא
ינבא לך את אשר העת תרה ללדת ,ועיניך לא מזו עוד את כוס התרעלה

אשל הובן לך ,ועוד מעט תשתי תמצי את שמליו ! לבה ולעילם ימים  ,ימידא
לאמך אשל באהבתה עליך כל היום חופפת  ,ובל שמחותיה ותוגותיה ממך
תצאנה לא ידעת עד כה יגון ועצבת  ,השמחה היתה אומנתך ,ולתישי ששון — -
טל ילדותך ( .ההמשך במסנלת הבאה) .

שיר

לחנכה ( :אל
הלשון)

, öffentlichen Lehrer.

Strauß

Von Moritz

את לשון חי עולמים! בך צוה
חתום בצרורות תוהו הוציא לאור,

׳11

«<11

מלשונות קדומים לך נתן החנינה
בך שעשועינו אבן פנה ירה
בך מסיני אל עם סגולתו קרא —
עת קרא אקרא תפלתי האזינה!
עת אעפילה לעלות מרום הרי שיריך,
נפשי תחרת לבוא היכלי שיריך,
ממלא דשן נחת שלחנך השמיעיני1
השקיני מנופת צוף מליצותיך
ממרומי הגיוני עשתנותיך
רוחך עלי האצלי הדריכיני<
ישר אלך ,בל אתע בנתיבותיך
*
בל ארמם ברגלי בשמי תגובותיך
בין ערוגות ממעיך נובח תנהליני;
עלי תשור תשורי מזבול מעונך,
הורני נא גם משפט דרכי לשונך
תטכיני בימין צדקך החדקיני!
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אגרת להחכם משה הנרבוני ן״ל (מאמי
פילותלעי).
. S . Pinsker.

Mitgetheilt von Prof

אמר שמחה ) ה המאמר להסכם ר ' משה3ר׳ יהושע נרי דוד הנרבוני
ז״ל נמצא הסס ידי בכתב יד בכרך אחד עס באור השמע הטבעי לאבן ר״שד
מהעסקה ר׳ קלונימות בד׳ קלוכימות .ועםp׳ השמוס והעולם לאריסטו ובאור
אגן יש״ד .והס המאמר הראשון וגי פרקים הראשונים ממאמר השי מסע׳ הנהגה
ההוה לאריסטו הנקרא איקונומיקא .והנה ידוע שזה החכם המכונה ג״ב מיסטרו
יידאל נולד בערך ה״א וששים בקרוב .ולמד אצל אביו בנערומו בפאדפונאן
ונפער בשנה ה״א קכ״ב בקרוב .היה חכם גדול ועמוק בפלוקופיא וסד השכל
(ואד וחבר פירושים על ספרי ערב ,והנודעים מחבוריו הם  :פירוש לכוונה
הפילוסופים המכונה בערבי אל מקצד לאלגזאלי ופירוש על מאמר אפשריה
הדבקות לאבן רש״ד .ופירוש להדמשים הטבעיים לסכם ערבי זה ( הוא אצלי
כ״י ) ופירוש לסי בן יקטן .ומאמר בשלמות הנפש  .ומאמר בבחירה נגד אגרת
הגזירה לחכם אחד פלאי .ופירוש על איכה ,ופירוש על המורה שכבר נדפק
(ינבויין על אודותיו ועל ספריו בספר
המפוארMelanges de Philosophie
• Munkנ״י להסכם juive et Arabe p. 502 ff.
אבל זה המאמר שאני נותן פה לפני הקורא בלתי ידוע עוד כפי
הנראה להבינליאגראפען׳ שבזמננו שאילולי זה היה מזכירו זה החכם .ולפי
שהוא קטן בכמות אמרתי לפרסמו ע׳יי הדפוס• ( בגשם הוא גדול באיכות
ונותן תוספת ביאור לפירושו בקצת מקומות לס׳ המורה .והנה זה המאמר
שמכנהו המחבר בסופו בשם אגרת נתחבר עפ״י עדותו של הסופי שם בשנת
מאה ושלש לאלן! הששי .והוא מביא ג״כ בו פירושי לספר הכוונות וגם חותם
שמו בתוכו .אשר מכל " זה אין ספק יוהר שהמאמר הוא לו .ותוכן עניינו
הוא פירוש על מאמר ארוך להרא״בע ז״ל בפרושו לפי כי תשא ( שמות ל״ג
כ״א ) שמביא קצת ממנו כאן בקצת שינויים מבנדפס ונעור עליהם במקומם,
ונדרך אגב ג״כ פירוש בדרך פילוסופי ובעל .הספירות או סכמי הקבלה
(כמו שהוא מכנה בעצמו ) על סיד שיעור קומה .אמנם מה שהקדים למאמר
זה פסוק כל הנקרא בשמי ( ישע׳ מ״ג זי ) והניח ביאורו ליסוד בזת יצא
בעקבות הפילוסופים והמקובלים הקודמים לו .וגם ר׳ שבתי דונאלו פישו
בהקדמתו לספרו■ ובספר אצילות שהוציא החכם יעללינעק נ״י בספרו המצוין
גנזי חכמת הקבלה דורש ג״כ זה הפסוק .ומעיר שם זה המכס שגם ר״ש בן
גנירול כבר ביארו ע״ד הסוד .ויעויין ג"כ בספרוBeiträge zur Geschichte
der Kabala 1. 2 u. II. 27 .
ובסוף המאמר הוא מזכיר גי׳כ מהנסת הפילוסופים עולם קטן ,דומה
לעולם גדול ואינו מן הנמנע להניח היותו הוא מעתיק ׳ס עולם קטן לר׳ יוסף
גן צדוק ז״ל .עכ" פ צריך הדבר עוד לחקירה .וויען אדר התר״כג— .

כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.
למה
שהייה הכל הוא השלם והשלם הוא אשר אין חון ממנו דבר
ממנו היה הכל תאמתי הוא אשר אין חון ממנו דנר כלל וזהו הרינון נמלת
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כל הנזכרת גזה הפשוק ולמה שהיה הדעת והיודע והידוע אמד אמר כי הוא
כל הנמצאות נקראות בשמו .ירצה שהן עומדות בעצמו אמרי כן באר אופן
התחייב היותם נמצאים בעצמם מלבד מציאותם בו ותכליתם האחרון ואמר
ולכבודי בראתיו ,ר״ל הכבוד ,יצרתי ו ר״ל הגוף העליון אף עשיתיו השפל וירצה
בכבודו עצמו אשל הוא רצונו וחכמתו כי הכל אמד שעצמו גס כן נקרא
כבודו ,כאמרו " הראני נא את כבודך “ הנה נראה מזה הפשוק כי הנמצאות
כולן עומדות בשם הכבוד ולפי שהן בעצמן כמציאות אחרת נתחייב .ממנו בארו
הנביאים זה הקוד וקראו הכל אדם וכנו חלקים מה בשם רגלים וחלקים אחרים
מתנים וענין אחר אסורים .והיותר מעולת שבהם הפנים והם אמרו דמות
אדם .ואמרו ותחת רגליו " אחרי כן לתוקף הגלות נתמעטו הלבבות ונצכורכו
לבאור יומר ארוך ומברו על זה חכמי ישראל תפר שעור קומה וכבר רמז
עליו הר״מ בפרק ע׳ * ) התחיל בו דע שהנמצא כלו כאיש אחד .והנה החכם
ר ' אברהם ב״ע באר זה יומר בשלמות בפקוק ויאמר משה אל י ' ראה אתה
אומר אלי ,בשאמר ז״ל :וזה היום שראה משה ובקש י ) מה שבקש היה לו,
כיום מתן תורה לישראל ולא הגיע אדם לפניו ואחריו אל מעלתו וחכמתו
׳ ) ,ורבותינו עליהם השלום אמרו ) 4שתראה לי קשי של מפלין ודברם נכון
רק לא כאשר ׳פרשוהו חכמי הדורות * ) שהוא כמשמעו כי שוד עמוק הוא
עד מאוד ) • .אמר אברהם המחבר כבר פרשתי כי השם הנכבד י ) הנכתב
ואינו נקרא ככה ) 8המה שם העצם והעצם היה הכבוד וכוי עד אמרו כל
חשבון שהוא מאחדים ) 9עוד אמר מתדבק לזה זה לשונו .הנה תמצא האחד
0י )
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קוד

התפלות
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והתקדשתי

ועוד

אשר בך

אתפאר והנה מאחד האמתי “ ) אין לו ממינה והוא כדרך כל לכל התמונות
כי ממנו 8י ) יצאו ותנה הגויות העליונות שהם המאורות שהם הככנים
אין להם פנים ואחור אף לנשמת אדם העליונה אף כי למשרתי העליון אף כי
לעליון העליונים .והנה האורך בין שתי נקדות ותנקדה קרובה 4י ) אל
הפועל שר תפנים .והנקדת האחרת תיף הכח ותנועת האדם לפנים והגוף
העליון אל הימין ותצמח אל העליון .והנה משת ע״ה ) , 5יכול לדעת ולראות
בעין לבו איך תדבקנה הבריות 8י ) ביוצר בראשית ומדרך הכבוד אין כח בנברא
לדעתו וזה לא יראני האדם וחי בעבור היות נשמת אדם עם הגוף והנה
אסרי מות המשכיל מגיע נשמתו למעלה גדולה שלא הגיע כן בחייו י  ) ,והנה
משת שב כללי על כן אמר 8י ) ידעתיך בשם כי הוא לבדו יודע הפרטים
י ) צ״ל ע״ב והוא הע״ב לראשון מהמורה ,אבל בנדפק כך  :דע כי זה
הנמצא בכללו הוא איש אמד וכוי — .י ) בנדפק מקרה מלת ובקש ) * — .מלת
וחכמתו חקרת בנדפש■ —  ) 4בנדפיש  :וחכמינו אמרו ) 5 — .בנדפק :סכמי
הדורות ) * — .בנדפם חקר  :עד מאד — .י ) בנדפת ח׳ מלת  :הנכבד— .
 ) 8מלת ככת משרה בנדפש ) 9 —^ .בנדפש  :וכל חשבון מתאחדים— .
״* ) בנדפש  :הוא האחד — .״ ) בנדפש ח ' מלת תאמתי — .יי ) בנדפש
מאתו — .י  ) ,בנדפק  ! :והכוכבים 4 — .י ) הנקודות והנקודה הקרובה— .
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שלא יגיע בו בחיי האדם 8 — .י ) בנדפק  :אמר השם.
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וחלקיהם בדיך כל " ) ובעבור כי הנכבד באדמה הוא האדם על כן צורת
הכרובים והנכבד באדם ישראל על כן דבל קשי של יזפלין .על רן כתוב בתער
שיעור קומה כי השם בורא כל גוף וכל נכבד מגוף והנבזה מהגוף ואמר ל'
ישמעאל כל היודע שעורו של יוצר בראשית מובטח לו שהוא בן עולם הבא
יאט ועקיבה ערבים בדבר זה .וזה הוא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו ואמר
עי ד ) J0וזה לשונו והכף כדמותנו קתר כמשתיר עצם השמש בכפו שלא מפרד
הגשמה מעל גויתו והנה וראית את אחורי מפאת שהוא הכל וכבודו מלא
הכל ומאתו הכל ובל תמונת כל• וזהו ותמונת י׳ יביט:
עד תנה דבלי החכם השלם ר ' אברהם ב״ע המחקה החכמה האלהית
על אמממה אמנם שהם יצטרכו אל באור כדי שמובן כונתו בשלמוח לע כן
אני משה בן יהושע בן מל דוד הנרבוני אמרתי בלבי לפרש זה הענין ולהרחיב
נו המאמר ואומר הנה אמרו שהראה לו קשר של תפלין ודבריהם נכונים ירצה
שהראה לו קשר העלול בעלה שהוא העקר והכל טפל לו ונדבק נו והודיעו
איך מתחייב ממנו שהוא קוד האלהות לא שהודיעו מהות המחוייב כי קצת נמנע
לו וקצת נ 1פשר לכל ועל כן אמר שהוא קוד עמוק עד מאוד אמרי כן באר
אמתת השם כדי שילקח ממנו נאור על השמות שנאו בשעול קומה אשר אין
להם־ מונן כפי הנגלה ויודע בקבלה כאשר אמר אברהם אבינו ביצירה שקלן
צרפן ותתחיל ואמר כי השם הנכתב ונו ,עוד אמר הנה תמצא האחד האמפי
שהוא הכל על קוד התפלות והתהוות .ירצה כי הוא הברכה המלאה ומאתו
ימלאו הצמרות כאמרו ומלא בלכת ׳ה והוא אמרו וטעם והתגדלתי והתקדשתי.
ירצה שמציאותו משובחת בענין שממנה יצא מה שנמצא והוא לו פאר כאמרו
יעוד אשר בך אתפאר כי ישראל שם משותף וכאשר באר זה רצה לבאר בו
אחור ופנים איך יאמר בו ועשאו בתמונה כוללת נמשל האחד ואמר והנה
האחד האמתי אין לו תמונה והוא נדרך כלל וכו׳ .ונשמר מן הגשמות ואמר
והנה הגויות העליונות ואמר נטל הנמשל ודמה צולה ליוצרה ואמר והנה
האורך בן שתי נקודות .ואי אפשר לי מבלי שאביא בזה המקום מה שהתבאר
נאלהיות על דרך הקצור מזה השוד ר״ל שעור קומה כי הוא פרי האלהיות
והוא כח הכרחי בסבות זה המאמר ממנו ואומר:
נתישר מאת האל אל ההצלחה האמתית ויוצ׳ן לנו הנכסף לחכמים
כאחרית הימים והוא סוד הש״י :בארו הפלוסופיס כי אין בנמצא כי אם שנים
האל ובריאותיו והנמצאות כולם זולת האל נמצאות מאתו והוא הנמצא האמתי
היודע הכל ודעתו והוא הכל אחד והשכל והמשכיל והמושכל הכל אמד בו
ית' וכבר בנאור זה בפרושנו לספר תכונות ונודע לפי זה לשקועים בחכמת
ובארו שהנמצאות כלם יש להם מציאות מתחלף וחקו זה ואמרו שמציאותם
הראשון הוא מציאותם ההיולאני בכסא הכבוד והשמים ושמי השמים והגופות
השפלים בעצמם ומציאותם החמרי אשר להם במה הוא תמרי הוא מציאות
היותר פחות שישנו להם  ,אסר כן יתעלה מציאותם כפי אשר יראה מהחמר.
והחלת העלותם הוא פתומם בספירות העין דרך משל כי ׳ופשטו מן החמר
באופן שהר גבוה אלף פרסה תכילהו בת עין אחרי כן יופשט עוד מן החוש
 ) 19בנדפס  :כלל 0 — .ג ) בסוף זה המאמר— .

והוא שיראה אותם האדם אמר העלמם «ן החוש וימצאם בנפש .רצוני לוויי
גמיש המשותף עוד תאמר הרפש למלאך ויתעלו וימחקו בדמיון ויפריד קצי*6
בקצת וירכיב קצתם עם קצת בי זה פעל הדמיון רק הס עדין מלקיים מלקיי6
פרעיים ,והרה ישובו למציאות יותר משובח בהפשיעם השכל ויפממם צורי6
נכבדות רפרדות ותמורות כוללות בגדרים ובציורים או המגיע מהם בדעתו דיך
משל ממציאות המגיע לו בגדר האדם והוא שהוא מי מדבר כי אין ספי!
שהמצוייר ההיולאני ישוב אז שכל ונמנה מהצורות השכליות ועל זה רמז הר״ם
כשאמר " ) כי השכל כשישכיל צורות האילן והפשיע צורתו וכו׳ .ואתת תוכל
לדעת כי זה המציאות אשר לנמצאות רצוני לומר שכל בקנין ישיגהו הפתיחות
במה שצורותיהם פותחו בשכל האדם באמצעות הגדיים וישיגם הרבוי מצד
התיחשס לתם לצורות והתרבותם בעצמם ,וכאשר יקשר עם אלו המושכלות כח
הנקרא שכל היולאני פועל ויפעל בו השכל הפועל מה שנתנוהו שאר השכלים
בתמלה והוא השיג עצמו יצייר הצורות הכוללות מופשעות בלתי מתיחשות
לצורות הדמיונות ולגדרים ועניניהם ידיעת כללים אחדית פשועה כי השכל
הפועל זה ענינו עם שהוא קבת הצורות האלו רצוני לומר שציורו קבת המצא
הצורות השפלות לא הם צורות ושבת עצמו כמו שתם שבת שכל האדם הנקנה
ואלו הענינים הם הבדל בשכל הפועל מהשכל האנושי כל עוד שלא ישוב
מלאך.
הנה מציאות הנמצאות בשכל נבדל ממציאותם בשכל האדם בענין • הכלליות
והאחדות הפשיעה לצורה צורה ותהפשע מתרבוי הקורה לה אך בענין שיושפע
ממנו אז תגיע שהישרה מה שאין כן נשאר הנפרדים לשבת .חמרם וכערין ששכל
האדם' עלול מהנמצאות על דרך הנזכרת רצוני לומר שנראו לו תחלה עוד
חקו בדמיון עד שנתלבש השכל מהן שהוא במחלת ענינו כלוח המוכן לכתיבה.
ושנמצאות התחתונות עלולות מכרסם ישראל רצוני לומר שציירו להם
הוא עלת היותם והוא מקבצם ולכן קראו התורניים השכל הפועל בשם הזה.
עוד תדע כי כמו שנתעלו הנמצאות .ממציאותם ההיוליאני עד השכל הפועל
כן לא יחדלו להתעלות מציאותם רצוני לומר מהותם כשכלים הנפרדים העשרה
בפשיעומם ואחדותם בהם וזה יתרון המלאך האחד על האחר ר״ל כפי יתרון
פשיעם ואחדות הנמצאות בכל אחד ואחד מצורף לזה צייר כל אמד מהם
גלגל אמד הציור ההוא היא סנה נענים ' מה להמצא הגלגל ובדרך הזאת היה
השכל האחד סנה לגלגל אחד רצוני לומר נמה שהוא מניני< אבל מאל ית׳ סבת
הכל  :ואמר החכםנ י ) זה לשונו:
ואמנם מה שנמשך נו המנהג מאנשי זמננו שיאמרו נשמניע כך הגיע
ממנו מניע כך או הושפע ממנו או חוייב והדומה לאלו המלות הוא דנד לא
יתאמת מוננו על אלו ההתחלות הנבדלות כי אלו כלם מתארי הפועלים
נתחלת המחשבה לא נאמת כי הפועל לא יגיע ממנו' דבר כי אם הוצאת מת
שנכח אל הפועל ואין בכאן כח ולזה אין בכאן פועל .ואולם שכל ומושכל
משלים ונשלם נו שהמושכל הוא עלה למשכיל ולזה אין הנה פועל ואמנם
שם עלה ועלול על צד מה שנאמר שתמושכל הוא עלה למשכיל וכאשר היה
 1י)

נס״ח לראשון מהמורה.

״ ) אבן רש״ד— .

זה כן אינו נמנע כמה שהוא כעצמו שבל ומושכל שיהיה עלה למציאות חלקים
מצד מה שיושכלו ממנו לצדדים מתחלפים מהציור היה מה שהוא צוייר אם כן
מהמניע הראשון המניע לגרם השמים והוא העלה כנפש השמים רצונו לומר
כעצם השמיני כלתי מה שיצוייר ממנו גלגל שבתי דרך משל והן הענין כאחד
אחד רצוני לומר שכל אחד מהם שלמותו הוא ציור עלתו אשר תיחדהו וציור
העלה הראשונה ובזה היה תנועתם כולם ימשבו לדכי אמד והוא הקדר
הנמצא לכל וגרמים השמימיים אמנם יתנועעו להוציא מה שככת כאומן הצורות
הנבדלות אל הפועל והם הצורות ההיולאניות עד כאן:
הנה גליתי לך אמתת מחשבתי ושהיא דעת הפלותופים שיהיו לאלו
הצורות שני מציאיות מציאות כפעל והוא מציאות ההיולאניות אשי להם.
ומציאות ככח והוא המציאות אשר להן כאותן הצורות .ורצוני ככח הנה כמו
שנאמר שהצורות המלאכותיות להן מציאות כפעל כהיולי ומציאות כשח בנפש

עישן:

ולזה מה שיראה שאלו הצורות להם שני מציאיות מציאות נבדל ומציאות
בהיולי והנבדל הוא שכה לאשר כהיולי ואמנם יומתה הפעלה להיולאניות אל
השכל הפועל יותר משאר הנבדלים כי היה הוא היותר מתדמה למציאותם
השפל ולכן יוציא הצורות השפלות מן הכח אל הפעל כתמרים אחר הכנת
הגרמים השמימיים לחמרים כמו שאמר כתפוח כעצי היער רצוני לומר שאין
כהס עושה פרי כן דודי כין הכחות השמימיות כי אין מכלם נותן רק השכל
הפועל וזה להאותות הצורות אשי הוא עושת אל הצורות השפלות יותר משאר
הנפרדים כי הם כשאר השכלים כענין נפלא לא תצאנה הצורות מהם והם
כעלה הראשונה כענין היותר משוכת שיוכל שיהיה ובאחדות הגמורה הפשועה.
ולזה אמנם אמרו הפלושופים שהש״י אחד ושהוא היותר  ,משוכח שכנמצאות
וכזה הוא התחלתם .ולזה כאר הר״מ ז״ל כפר' י*ו פרק צור .ונצכת על הצור
השען ועמוד על התכוננות׳ היותו ית׳ התחלה שהוא המבוא אשר תגיע
ינ ) ממנו אליו ירצה כזה שתכלית ידיעתנו בש״י הוא שנדע איך היא ית'
המחלה כי כזה נדע כאמתת כל מה שבעכענו לדעתו ר״ל כשנדע כי הוא
התחלה כצד שהוא שבל ומשכיל ומושג  .יושג כצדדים מתחלפים והוא משכיל
הצורות כמציאות היותר משובח שאפשר שיהיה ולהורות על היותו ית׳ התחלה
כזה התאר תקנו משדרי התפלות היום הרת עולם כי הוא ית׳ מחדשו חדוש
אמתי תמידי .ולהורות על קשר הנמצאות כו ית׳ מצד ההשכלה אשר היא
עצמו אמרו אם כבנים רחמנו כרחם אב על כניס .ומצד הבדלם מאתו ית׳
כמציאותם בעצמם אמרו אם כעבדים עינינו לך תלויות עד שתחננו .ולהיות
היא המשכיל כאופן היותר משובח שיהיה והקדוש שבקדושות והעלויים השלים
המאמר כמלת קדוש .ואמר עד שתחננו ותוציא לאור משפנונו קדוש כי
ממשפטנו וכחנו להתדבק עם הנפרד ית׳ הקדוש אמן .ובבאור אמר החכם
נ״ר 4י ) וזה לשונו  :ומחוייב אצל הפלותופים שיהיה מה שישכילותו השכלים
הנפרדים הם צורות הנמצאות והתדור אשר בעולם כענין כשכל אנושי אמר
שיהיה השכל אינו דבר זולת השגת צורות הנמצאות מצד שתם כמלת חמר.
 3י)

הנדפש :

יגיע.

—

״ ) רצונו אבן רש״ד.

—
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והנה לצורות הנמצאות המוחשות מדיגוה במציאות היוהר פחות מהם מציאותם
נחמרים אחרי כן מציאותם בשכל האנושי .יותר ממציאותם גיזמריס אחרי כן
מציאותם כשכלים הנבדלים יותר צכבד ממציאותם בשכל האנושי  .אחרי כן להם
באותם השכלים מדרגות מתעלות במציאות כפי התעלות אותם השפלים בעצמם
ואותן ההתחלות הנפרדות ישובו אל התחלה אחת צפרדת היא השבה בבלם
הצה הראשון אצלם לא ישכיל אלא עצמותו והוא בהשכילו עצמותו משכיל כל
הנמצאות ביותר מעולה שבמציאות ויותר מעולת שבמדרגה וסדור .ומה שתחתיו
הנה עצמו אמנם הוא ביתרונו בזת הענין  :תנה המאמר בשהתתחלת כאשי
לא תשכיל אלא עצמותה הנה היא שכלה בכל מה שבראה הנה היה מחוייב
זה לו היה מה שיושבל מעצמותה דבר הוא זולת הנמצאות בשלוח :ואמנם אשר
יניחו שאשר ישכילהו הראשון מעצמותו הוא הנמצאות ביותר נכבד שבמציאות
ושהוא השכל אשר הוא עלה לנמצאות לא שהוא ישכיל הנמצאות מצד שהם עלה
לשכלו פנננין בשכלנו:
הנה ענין אמרנו שהיא לא ישכיל מת שתחתיו■מן הנמצאות ר״ל שהוא
לא ישכילם בצד אשר נשכילם אנחנו אבל כצד אשי לא ישכילם משכיל נמצא
בזולתו ית' לפי שלא השכילם נמצא בצד מה שישכילם ישתפהו בידיעתו יתעלה
מזה וזה הוא התאר המיוחד בו יתעלה  :הנה התבאר שדור אחד ופועל
השתתפו בו כל הנמצאות שתון> אחד והעמידה על הקדור אשר השיגוהו המעיינים
בנמצאות אצל העלית אל הראשון קשה ואשי ישיגוהו השכלים האנושיים ממנו
אמנם הוא כולל:
עד הנה
דברי
החכם
השלם
מתיר
בשלמות
כל
דעת בדוי צומח מהנועים
מדרך ' מתחיל
החכמות
ומשלימה
בפלושופיא
.
משות
דת
האמת
באמת עצמו:
הנה נגלה מכל זה שהנמצאות המוחשות הם צורות נפרדות בעלה
הראשונה והוא משכיל אותם באופן היותר משובח• ואחר שהוא כן הנה אפשר
שנקרא שעור קומה מדת הנמצאות כאמרם היו נמתחים והולכים עד שגער
בתם ה״ק״ב״ה .רמז במדה על היחש שיש נין העלול לעלה ולזה חברו חכמי
ישראל שעור קומה .כי הנמצאות כלם הס קומת ולכן כקרא כמר .תנת תנין
מזה אמתת מאמרו כי הוא ית ׳ /אין לו תמונה והוא בדרך כלל לכל התמונות
כי מאתו יצאו בציורו ואחר שהוא כולל את כולם כמאמר החכם שהאל ית'
נפנים מה הוא הנמצאות כולם הוא נקרא תמונה הנה הקומה יש לו פנים
ואמור ותפנים הוא אמתת עצמו ר״ל ציורו לנמצאות על הצד אשר הוא הוא
מציירם .והאחור הוא איכות התחייב הנמצאות ממנו ואין תפק שהפנים בלמי
נראים רצוני לומר שלא נוכל לדעת הציור אשר לאל יתעלה בנמצאות מה
הוא רצוני לומר לדעת הנמצאות על הדרך ההיא והוא הפנים אפילו מלאכי
השרת אין מכירים אותה כמו שקדם כי היא עצם אמתת האלהות ולא ידע
האל כי אס האל אך משה ראה אחוריו ר״ל איכות התחייב הנמצאות מאמו
כאשר ישיגהו השכל הפועל כי משה שב מלאך ה׳ והוא הנקרא קרון אור
פנים ר״ל התחדש ההכנה השנית עם הצורות אשר נקכין נהחרב הראשונה
והוא ראותו לוקח מאתו אליהו כי הצורות המושכלות ההוות הנפשדות כי כל
הוה נפקד ותנצסות מצד הנצחי הנושע כי השכל ההיולאני כמו שיאמר
ארתעו נצחי רצוני לומר השכל הפועל הנקשר בנו .כי ידע את אשי שם
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ילא
הכור איי אשי הגה יאשר השיגוהו השכלים האנושיים הוא מה שגמרנוהו
ישם
הפלותופים והיא שאיכות המחייב הגמלאות מאת האל הוא כי השכל
הראשון ישכיל
מתחלפים אלה הגמלאות באופן היותר משובח ושעצמותו ילוייר ממגי
לדרים
מהליור
עד
הגיע
הגמלאות
המוחשות
העליונות והשפלות
יבכלל
כל
הלירות
מתדבקות
כי
התחתונות
נשלמות בעליוגות שלמות השגה הן
יישיגות
מלד
העליונות
אס
בהעתק
לגמרי
הענין
בנפשיות
ואם מלד שחשוקיהן
העליונות כעני ן ננפרדים וכאלו הם נעתקות ושנית באחת יותר משכילות
והנן
זה  :ודע כי עם כל זה שהתחתונות משיגות העליונית בנפרדות והן מלד
זה
מהדבקות
התדבקות
השגה
הנה
העליונות
משיגות
את
התחתונות ונותנות
׳• הס
מליאותם אשר הוא עלמותס אשר היא נפש ההשגה יומר משובח ומזה
הלד
גס כן הס משלימות את התחתונות ונותנות להם מליאותס ותם מתדבקות
3
עליונות
התדבקות
מליאות
והשגה
וזהו
המכונה
באחולים
ויספיק
הרמז נזה
אחר
הלעת
כל
מה
שקדם
.
והנה הליב הקומה ואמר והנה האורך נין שתי
3קידות
והיא הקומה והנקדת הקרונה אל הפועל ר״ל הנמשל אל הפעל הגדול
ה יא
הכבוד
שר
הפנים
ר״ל
והוא
הנקדת
העליונה
ישם
עולם
הכח
והיכלת
יהנקדה
האחרת
המקבלת
לראשונה השפלה היא הנמשלת לקוף תכח .ואחר
®העמיד גובה הקומה נתן עעס למה נמשל האל לפנים ואמר ותנועות האדם
לפנים.
עוד נתן ימין ושמאל בקומה ואמר והגוף העליון אל הימין והלמח
אל
העליון  :ירלה שהגופות העליונות יכונו נימין והשפלים בשמאל ואמר שמן
הגלגלים
מה
שיכונו
בלד
הימני
מהגוף
והס
העליונים ומה שיכונו בל ד השמאל
והם
הפחותים וכמו כן ברגלים יש מהם נקרא גשם ימין ומהם נקרא בשם
®מאל
ואס
הס
משל
לגופות
השפלים
.
ובאר
זה
ואמר
והלמח אל העליון ירלה
לימי
שהלמח אל העליון משפעו נעלך השפלים וכאלו אמר שהלמח יכונה בשס
ימין
ישפלים
וכל
שכן
נב״ח
יכ
כבר
אמר
שהעליון
אל
הימין
:
ואמר הקמת
המשכן
באר
הפנים
והאחור
על דרך שקדמה ואמר והנה משה יכול לראות
 3עין
אץ כחלבו איך תדבקנה ר״ל והוא האחור .ומדרך■ הכבוד ר״ל מליאות האל
בנביא לדעתו והוא הפנים כלומר עלמותו לא יראני האדם וחי  :אמרי
־ן
נתן הסבה בהמשיל לורת האדם ליולרה יותר משאר הלורות ואמר ונעבור
הי
הנכבד
באדמה
הוא
האדם
על
כן
לורת
כרובים
שהם משכן קומה והכנסים
־®ל®
שבות והשניות להוראת העלה והעלול .והנכבד באדם ישראל והם מגיח׳
תסלין
על כן היה האדם המשלים מניח תפלין והוא אמרו על כן דבר קשר
®ל
תפלין
.
ולא
השפיק
במשל
האמור
לבד
ואנחנו כבר גתננו השגה הנרמזת
יזה
ולפי שהוא השתדל בכל זה לבאר שפר שעור קומה כאשר הודעתיך
הזכירו
על לד הנאור לא מלותיו ואמר על כן כתוב בשעור קומה כי השם
 3ירא
בל
גוף
וכל
נכבד
מגוף
והנבזה
מהגוף
והוא
המקרה  :ירלה שהנמצאות
כלס
הם
קומת
האדם
השלם
אשר
יקראוהו
בעלי
הספירות
ג״ב
אילן
.
וחלקי.
הנמצאות
הס
הגוף
ומקרי
הגוף והוא הנקרא ממתגיו ולמעה והוא הנקרא
 3שפר
שעור קומה מירכותיו ולמעלה והאחורית הם התחייבם ממנו והפנים הם
אמתת
מציאותם
בו
.
ודע
והנן
כי
למת
שהיה
האל
ית׳
הוא
ציירו
הנמלאות
ייוסר
שלם ומשובח שלהם והוא אשק לא ידעתו זולתו והיו הנמצאות קשורות
3י
על
הדרך
הזאת
האלתית
כמאמר
שלמה
ע״ה
ישפר שיר השירים אמות
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לגו קמנה קרא מממניו ולמעלה כמלאה זוהר כעין החשמלה .ואשר למטה
כמלאה אש כי החשמל הוא הנהיר שבשלהנת האש ובאש הזוהר הוא השכל
הראשון ולכן נקרא אור שכל והטפות הן האש הנקשר בשלהבת ולזה נאי
אברהם אבינו ע״ה בספרו וכלן קשורות זו נזו כשלהבת קשויה בגחלת .ואמי
משה ע״ת נתפר תורת י ' ר״ל אשר אין נו דבל נמל בלי תועלת .וירא אלהיט
את האור כי טוב ואמרו חכמי הקבלה כמדליק מנר לנר ומטיבם ולפי זה
ההתאחדות היה יהיה שם העצם שהוא הכבוד והוא בעצמו שם תאר כולל
כל הנבדלים והגויות עליונות ושפלות בעצמם והוא שוד בדול להורות כי הוא
צורת העולם .ואסל שצייר קומת האדם ושם כפות רגליו מקרי הגוף ושם מן
כפות עד הארכובות הגופים השפלים כאמרו והארץ הדוס לגלי וקרא גופות
הגלגלים ירכתו וקרא השכלים הנבדלים הגון! העלי וני והעליון אל הימין וקרא
ראשו השכל הראשון וקרא פניו אמתה מהותו אשל לא תושג כי יד על כש
יה מלחמה לי׳ בעמלק מדור דור כי לא יושג בהשתתף עמו זולתו ,ולזה תהיה
ע״ה 25וקרא אחוריו ימה
המלחמה נצמית כמו שבאר האלהי לבינו משה
שיושג והוא ההתיצבות על הצור.
גס את זה לעמות זה עשת אלתיס .רצה להשלים הצורה ואמר .ודע
כי כל הצמחים והחיים בארץ כעוף וכבהמה וכחיה וכו ' עד סוף מאמרו כמו
בזה כלו להשלים מדת הצורה ואמתתה בעיניס וידים וזולתם עוד נמשך אחר
פשט הכתוב כאמלו ושכותי כפי עליך עד עברי  :ולי נראה שרמז נו מה
שנארוהו הפלושופים כי העולם הרומני והגשמי שני הפכים לא יקבלם נושא
אחד ומי שזכה להתענג באור הרומני ישמר ממנו הגשמי ידע את אשר
שם ולא יזכור את אשר תנת יתדבק עם הכל התדבקות השגה אחר
התדבקות המציאות לזה אמר ושכוחי כפי עליך עד עברי .כלומר ששתר
ממנו הנמצאות הגשמיות עד הסתלק השגות התדבקות עם הנבדלים .אמנם
אמרו וראית את אמורי מפאת שהוא הכל וכבודו מלא הכל ומאמו כל  :ירצה
שהוא יראה אחוריו מצד השיגו הנמצאות אחר שהוא עצמותם המשובח וציודו
כלל את כלם ובציור ההוא מתחדש הכל מאמו והוא אמרו וכל תמונת כל וזהו
תמונת י׳ יביט .ירצה שכל הנמצאים הם תמונת הש״י אחר שהם בו במציאות
היותר משובח והוא תארו אשר ייוחד בו ית׳ וזהו ותמונת יי יביט כלומר
עצמות הנמצאות אשר הם תמונתו לא פניו ית ' כי זה נמנע אלא בעצמותו
האמת ית׳ ועל זה בנה שלמה ספר שיר השירים כלומר ראשו .כתם פז,
צוארו .בנינו .רגליו חכו• שניו .קווצותיו .זה אינו כי אם מלקי העולם כלו
והתעלות הנמצאוה בו.
ואמנם עשו הנביאים המשל הנכבד והמשובח הזה שכשידעתו האדם
מובטח לו שהוא בן עול!ח ־הבא  :והש״י אינו גשם ולא כח קיים בגשם ולבלתי
תכלית מהלתו אבל הוא נבדל למה שאין מציאותו בו כי אינו צורה חלה
באמצעות המרחקים אבל האל בשמים למה שהוא נותן לו המציאות ועלוי
המציאות אל מי תדמיוני יאשרה יאמר קדוש אמנם הביאם לזה לתת המושכל
מומש ולזה עשה משה המשכן אשר הראתו הש״י בהר סיני ולזה ראו הנביאים
" ) בכ׳יא לראשון
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עי -הרקיע הוות כתא וראו העם האש במעמד ההוא וראה אברהם מנור
עשן ולפיד אש ימו שרמז עניו הר״מ ]" ל:
גס הפלוקופ״ם הניחו עולם קטן דומה לעולם גדול והראשון נמדרגס
שכננו הננדל אשר הוא נפשנו האמסיח .ויעקב המשיל הדבר לסולם והנה י'
נל ג עליו לא בו .והתורניים המשילו ) ה לאילן .ומכללם ההאר כי גבוה מעל
גגיה ,שומר רומז גם כן בלולב ולזה אמרו נחלקה התיומת פסול כי אין
ב יאשון שום ירוי וכסוכה גס כן רמזו על זה והסק־ רמז על העליונים ולזה
התני כשלא יהיה מדבר מקבל טומאה מה שלא התנו כן בדפנות ושאלו רחבה
שנעה וגבוה עשרה כל זה להערה .ופחות משלשה כלבוד דמי כי שלשה מלקי
הנמצאות מתאחדים כמו שבארנו  .וכל  .אלו המשלים לחסרוןי כח השכל האנוש
נענעו והיותו נדבק בחמר והקשר הנצחי בהכנה ובהסתלק הכבוד מעל תעני
יסור המשל ויושג הנמשל כיום ההוא יהיה י ' אחד ושמו אמד  :וזהו קוף מן
שכונתי לבארו בזאת האגרה .והאל יכפר בעדנו כתבנו זה כי ידמה שסידוה
היזכמוח היו נמסרות מקדם פה אל פה כמו שהביא ההכרח לכתוב הענת
כחידה כן הניא העת לעיין במשכיות התפוח ולהשתכל בהן ועל כל עניין
אין מוסרין אותו אלא בראשי פרקים  :והש״י יסיר ממנו כל מטריד וכל מעים
אשר מחוץ ומבפנים עד שנגיע אל ההצלחה האמתית אשר היא תכליק
התכליות באורו המאיר כל מחשך כמאמר דוד ע״ס כי עמך מקור חיים נאורת
נראה אור .אמן וכל ישראל חברים בכלל הברכה .תהלה לאל נורא עלילהך
שלמה ערג סוכות מממברה לשנת מאה ושלש לאלף הששי לתחלס סנוב הלנולם.ינייאתו בכלל מן ההעדר הגמור כי אין מון ממנו זולתו יח ' וישתבח א״ס:

דברי הבריתוהשלום.
Löwy.

Mitgetheilt von Josef

אשר נכדתו ביני ונין ראש הקראים הישישמהו ' יוסף ל ({ א & 0ווי  £2ש,
חכם עדת נעלי מקרא בעיר האליץ( .המשך ) .
שלום וישע רב לחכם חלשים  ,נבין לחשים ,רכב ישראל ופרשים ,מוליך
ומביא לאן קדשים  ,כבוד הרב מהו ' יוסף לעאנאוויטש נ״י והמשרה שכינתו תחת
עורית תחשים  ,יחדש ימיך לבקרים חדשים  ,וכל אשר תחת דגליך כגנוריס
כחלשים ,כלס יפרמו אף יכו שרשים !
מת נעקו עלי מעשה אצבעותיך מן א׳ ניסן המלאים אמר החכמה
והבינה ,הרהבתי בנפשי עוז ותעצומים בקראי את הטורים פטדה וברקת ספיר
גזרתם ; קראתי למאהבי והראיתי להם רצונך הטוב ואשר כמחשנותי מחשבותיך
עם אלהים ואנשים ,לא כראשונים אשר שמונו לשכים בעיניכם ולצניניס נצדיכם
יאשר הקימונו דלתים ובריח גדר מזה וגדר מזה לבל נקרב זה אל זה כל הלילה
כי יחשכו ככני נשפם — .ורוח השימו נין עדרי צאן קדשים לבלתי היות שם
ערוב — ויכלו מחלק את עם ה ' ויעבר! ,בין בתריו ויעבירו קול במחנה

לאמי  » :שמיו «נפשותיכם פן תכרתו גלית לאחיכם  ,שונאיכם מנדיכם ! לא
גאלה חלקך  ,אשריך ,גם אין זה הדרך נלך גה ,כגר נפלו הימים הראשונים
ואינם  ,כל העדה כלם קדושים כמוכם כמונו ,עמך עמי ואלהיך אלהי!
וכאשר טעמתי מצוף דנליך נלנתי לאל עליון אשר לא הקיר שנע ומחוקק
מיהודה וישים אותך לאג נתוך עדתך אשל נה מלאת מקום אניך נ״ע וכה
יוסיף לך האל זקנה ושינה אמונה ,ותראה נשממת ניתך ונננין קריה נאמנה
השוממה וה עגונה !
זה ימים לא כניליס שלחתי לך אדוני ע״י הפאסט ספל ככני יצחק
מחנרתי כ״ה ; שים נא עיניך
נדף  34והשינני דנר כאשל עם לננך היקר
ומה היא דעת קדמוניכם אשל נלי קפק מקרו ודרשו נזה הענין ; והיה אם
תסכים עם דעתי אז אשמח כמוצא שלל רג ,ואם טעיתי אתי מלין משנתי,
יאשים מחתום לפי לנצתי אלים עוד לאשי נין החרים הגנוהיס המה הראשונים
אשל גנלו נמכמתם הנשגנה אף אם היא ממננגדת למולי— .
מנעת אדוני היקר להודיעני מה פעלת אצל המיניסטעריום ,אם חפשים
אמס כעת משרת נצנא המלחמה כאשר עד הנה או אס תעגלו חלוצים
גם אמס כמונו ? אולי יש לך עוד לדנר אל המלך נעיר וויען הגירה ואם
יודע לי עת נואך שמה ,ואנה אמצאך ,אז אשים לדרך פעמי לראותך ולקנל
פניך ; כי שאלות רנות סגנונו לשאול לך אדוני ,והמצע יקצר מלכתונ לך כהנה
וכהנה ,ונאמתחתי מעט מזעיר מספריכם להאיר משכת עיני  ,לכן עדי מנעני
ה׳ מכנוד לדנר אמך פה אל פה ולהניא לפניך כל הדנר הקשה אמרתי אציגה
נא הנה שמן ממנהו ואתה נמסדך מוליכני אל מטרת האמת והשלום.
א א' 1אסרו חכמיכם הראשונים — קודם ה' יוסף הרואה — החיתון
אשר נו ריס משפחה וכי לא היתה שרה אמנו מבית הרן נת אחי אביהם ?
וכי לא אמר לאליעזר ״אם לא על בית אבי מלך ואל משפחתי ? " וכי לא
צוה יצחק " וקח לך משם אשה מגנות לבן אחי אמך ? " וכי לא היתה רחל
ולאה קרונות ליעקב ? אף לזאת החרשתי ,אמרתי אולי ממתן מורה והלאה
נאסרו ; אך מה תענה לגנות צלפחד אשר עליהן נאמר  " :אך למשפחת מטה
אביהם תהיינה בנות צלפמד לבני דודיהן לנשים ? "
ב כ״כ תמהתי על אשר לא תזכירו נזכרונות מדי שבת בשבתו גם שם
נן בנו של ר׳ ענן הנשיא ושמו ר׳ יאשיחו ראש הגולה אחר אביו והוא שאול.
 Hבספירה תתפרו ביום ראשון " היום אמד יום " אשר מדרכי הלשון לאמר
שם המספר " אחד " אסר שם העצם כמו איל אמד ,כבש אחד ולא להפך אשר
לידיעתי לא נמצא כי אם פ״א במקרא ( במדבר ל״ט אמד נפש ) והוא חון
מגדר הלשון בלעדי כי מן הראוי להיות נפש אחת נקבת ולא אאריך בזה.
ך* צום העשירי אשר לכםבכ״ג * משרי —תמורת צום גדליהשלנו —
לא ידעתי מקורו איה ? אם לזכר עולי בבל ( נחמיה ט' א ' ) כאשר נתפריכם
*) Jost gibt in seiner Geschichte des Judenthum ' s und
seiner Sekten II. Band Seite 307 irrthümlich den 24
an. S . Len Clianunja III. Jahrgang Seite 291.
Der Einse>»der.
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אי לאיי להחענוה בכ״ד בו ומדוע לא המלא בתפלת לום הזה שום זכי מנממיה
הנ״ל אם באמת עליו נתמך הלום הזה ? ואולי קראוהו ל׳ יהודה הנבול בשמרו
מהתת יהודא ( פ׳ אמור ) " וכן סוף תשרי " מבלי להגבילו באיזה יום מן הימים.
עוד יש לי דברים לדבר עמך אך בי אדוני ואל יחר אפך ,כי הדבר
אשד אני דובר הפעם ידעתי כי רק הוא אכן בכל זאת כמעמשה הוא על
ליי אף לא אכתידו תמת לשוני ,והוא  :היש מן מאפשרים להתאחד בתלת
הקראים והרבנים והיו לאחד ? ואם אמר תאמר  :מי שמך לאיש שר ושופע,
נינול הכרמים כרם ישראל ? אז אשיבך  :רתוק ממני כזאת אדוני ! אמנם מדאגה
מדבד אשל אדבר בו ; הלא מעקלי דתנו הוא בנין בית הבחירה השלישי ובבל
יום המכה שתבכה על תלה כמאמרה  " :היום ,אם בקולו תשמעו ! " ומי אשל
לא יאמין בזה אין לו חלק ונמלהבישראל ; אז נבוא לציון ברננה ונקבץ נדמנו מכנפות
האין ויעמדו הבהנים על דוכנם והלוים על שירם וזמרם ויבואו גם בהי המקרא
בתיכם גם מבני הרבנים ; אך מה אני רואה ? אלו יתקעו שופר בעיר ,ואלו לא ימרדו
אף מעע מזעיר ; אלו יענו נפשותס ישנו בתעניתם ,ואלו ישדדו אדמתם יאריכו
למעניתס ; אלו ישבו נצל שכה ,ואלו יקראוה בקה ומנוקה ; אלו יאכלו מצות
ומרורים  ,ואלו ישתו שכל מעורים ; אלו יתפלו יום אמד לעומר ,ואלו יהפכוהו
כחותם ממר .זה שלש פעמים נשנה ילאה שעלוריה בבית ישראל ; והכהן המשיח ?
אס מהקלאים אז ישעמוהו בעלי החצים ,ואס מהרבנים אז האמרים עמו נצים,
ומה יהיה נתופנו ? ריב מדון ומצה ,איש באחיו יהתלו כאשר היה נעו״ה נימי
הפרושים ,הצדוקים והניתושים .הלזאת יקרא משוש כל הארץ ? הלא עוד לנו
שנת פה בארץ נכריה ,תמת גפן מוריה ,מבית מלא זבחי ריב ,ומה לנו לעזוב
את שיר הנשר בשנתנו בקרב העמים אשל שלמים הם אתנו ללכת לאלץ זנת
מלת ולענה ! —
חזיונות כאלה הנעיתוני ותערוני להראות לך המראה הנורא הזה;
ינישישים מכמה להשיב רומי אשל כהלם פעם יהלמני עדי שוב אמריך אלי.
ומבלי להערימך עוד ולמרר את נפשך היקרה אשים קנצי למלין ואתיים
בברכת אכול בשמחה לחמך למם עוני ,במג המצות הבע״ל ואל תהיה קלה
בעיניך ברכת הדיוע כמוני
לעמי( .התשובה במחברת

Rubin .

נראס־קאנישא אדר
הנאה ).

Von Salomo

תו״ך,

מכתבים

עניו

אל

ייייקייד יוסף

יש״ר *1

>}׳ ישא ה׳ פניו אליך ,גבר רם בתורה ונשא בחכמה ,ראש המדברים וגביר
נעלי אקופות ,גאון זמננו ופאר משכילי עמנו ,האירה הארץ מכבוד זוהר שמו
הר״ר יצחק שמואל ריגייו ! יזיי״א— .
* הממזג הזה וססונחו בצדו מזכיר המכס היעלה הר״ר יפ״ר זללה״ה נסחרו האחרון
אשר הדפיס לחיי מוחו מוח יפריח וקרא פמו ! "ילקוט יפ׳ר"  .ח״ל פס נהוסחוח
אל קויטייס "מזכרח ■ פייר ״צד: 177״ סחר נחינס הקנלה יכו' רנני הדור חרקו
עליו סן ,הניטו נו כלאחר •ד והיו כמחריפיס וכוי  .אמים לעומח אלה היה
ג״כ מ׳ סהסמיע קולו על מלאכחי זאח וכוי אמנם אם יוחד מאלה לא נדחס
*

*
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רנת שגעה לה נפשי ונוהג והמת דשן נאמרותיך המזוקקות שנעמיס ,מעה
אשר כמן לי אלהים עיהים לראות הפלאות מתורתו  ,וכרה לי אוזן לשמוע
גלמודים טהורים מכל שיג חלאה הגלי שוא מעשי תעתועים .כל מעיהי התעלאי
והשתוממו ניראת התרוממות על גודל רוח נין אשר כמן אלהים נך ,להגי!
ולהשכיל נמורתכו הקדושה ,ולגלות תעלומי משתריה מניהות למגוי כתוניה
המצהירים לעין ישי רואה והעלמים מעין כל חי אחרי שרירות לנו הרע הגודש
טיט הגל ויפש אמונות שוא נאש זרה נקרנס להשתרר על הקהל ולהתעטף
נאדרת שקר למען כחש נה ' ונעשה ענדו.
ככה השתעשעה נפשי נשפרך המשולא " התורה והפילושופיא " נגלומך
לעינינו דניים כמושים נחפש מחופש הדק היטב ננקיאות מעירה השתוממות
ותקרנ את נפ השמים — התורה — אל אחותה נת הארץ — הפילושופיא —
והיו לאחדים נתעודת האדם ואשרו .ואת אשר רחקו כל חכמי עמנו עד כה
קשרת נמעדכות ככיתות ויהי לפלא.
ככה הראית לנו כוחך נתורה וידך החזקה נחכמה נאגרותיך החמודות
אשר האירו אף על משכת ארן מולדתי גאליציען.
אולם האחרון הכניד  ,הוא שפרך היקר ,נאין על עפר משלו " ,נתינת
הקנלה " נו משיר הינלת מעיני עדת ישורן ,והרגזת רנני ארך מכשאותם
לחזות ניפעת האמת ונזוהר הצדקה והשלום ,ולא יושיפו עוד לנהל חת עם
ישראל חמת ערפלי עלטה נממשך מעשי תעתועים ומצות אנשים מלומדה .לא
נא עוד כנושם הזה נמחנה הענרים ! —
ולידידי החכם המשורר הנעלה הר״ר  Dr . M . Letterisאודה
נכל לני ,כי הוא אשר העיר את רוחי לתפוש אחלי שפרך המפואר הזה
ולהניאהו אלי ,כי איש יושב אוהלים אנכי ,עומד על משמרתי להורות צעירי
נני עמנו כפי משת נדנח אלהיס אשר חנני כיד חשדו הטונה עלי .ואך מדי
פעם נפעם ארהינ ננפשי עוז לנא נקהל הענריס עם מגלח קטן ,אשר הרתה
רומי וילדה עטי נגנול שדה שפתנו הקדושה.
ואתה אל יחר אף אדוני נקטון הנמלים וקציץ כנפים כמיני .אשר מלאו
לנו להעמיש על ראשך ,הגונה גשמים מעלות מכמה ודעת  ,דנרים קטני ערך
ואמרי עפר ואפר ,כי כתלמיד לפני רנו הנני נא לפניך .להציע לפני הדום
לסקול ערן החבור ההוא «ואוני צדק  .היו היה עם לנב איוה נכונים לספרני
מעה לעס נמכחני ידיהם על אודוסיו וכי ' .ועפה מנין המון המנקרים האלה אבחר
נסלסה לנד להזכירם סה  :והס ,הראסון ונו ' ,הסלים* היה איש הנינוח מעיר גאלאן
ר ' שלמה מנין סמי ,הוא המוציא לאיי עהה מנהגי סיללער מועחקיס ענייה,
דהן על לנו לכנדני גם הוא נאגרה מלאה דנרי סן • !« ,טעו; מל אהה הרעים
אן לא על הענין הראסיי אשר אליו הסקסתי בחבורי ,ואן אליו הריצוחי חסונה
כראוי ,אולי הבאנה שלם החסונות האלה לאור עולם לעס מצוא עכ״ל.
עוד אעריך ,קורא יקר ,על דנר זעיר והער והוא כי מהכתב הנוכחי אסר
סלחה׳ לישר זצלה״ה ,לא נשאר בידי העסקה נקיה אוח נאות .כי אם הנהג הראסיי
בלי שדרים ,ויוכל היות כי נהמנתב הנקי אסר הריצות׳ אל יס״ר זצלה״ה שניתי
ותגהתי כהעס נשעם אוח או מלה אחת או שתים ,והקורא מכתבי נכ״י הנמצא
נין מכתבי ישייר וימצא נו איזו שנוים מהנדהש הה אל יש ת עלי חטאת כחס וזיון)
ח״ו ,כי לא נשיתי נאלה .שלטה רובין.
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 5היאך שאלות קטנות אודיה ספרך " בחינת הקגלה " הנ״ל ; ואחה אדוני תשיבני
נניוגך הגדול את אשר שגיתי .ואז אשמח כמוצא שלל לג ,כי אך את האיות
" 3קש׳ ולא אפנה אל סעפי שוא ושטי כזב .הט נא אדוני אזנך ושמע:
בהשגותיך הנעלות על החכם ריא״ם נראה לפי עניות דעתי כמקומות
ייעטים להציל את החכם הזה מידך הפשיטה סידד לקבל האמת ממי שאמרה
וברת אקפתי איזו הערות וקראתין גשם:

ריאי׳ם" מה במרצו אמרי יושר -ומה שגיתי הבינו לי.
"תועפות
סימן ג . ,אם כי סברת ריא״ם ,כי כל היצורים נבראו לעונג הבורא ית'
זיה ובלתי מקובלת ,עכ" פ איננה חדשה כ״כ ונמצא ממנה רמזים רבים בדברי
ראשוני הראשונים ,אשל אולי נצמחה מפשט הכתוב " וירח ה׳ את ריח הניחוח"
(בראשית ח׳ כ״א ) ,ובלשון הזוהר שם  :ועניד ליה נייחא .ומרגלא בפי המקובלים
בתפלה לשם יחוד קודם עשיית כל מצוה שמעיית לומר  :כדי שאעשה נחת
לוח לבוראי וכוי ואמרו ז״ל  :הנהנה מן העוה״ז בלא ברכה כאלו גוזל להקנ״ה
והכתוב ( ישעיה מ״ג ) " כל הנקרא נשמי לכבודי בראתיו וגו׳ " דרשו ביומא ל״ח
רל מה שברא הקב״ה לכבודו ברא.
יעל שחקו כביכול עם מעשי בני תאדם אס טוב או רע — מרמזים
«כבנו קט גס הכתובים  :יושב בשמים ישחק .לויתן זה יצרת לשחק בו .ואמרו
(ע״ז גי ) עם בריותיו משחק ועל בריותיו אינו משחק .ובפי הזהב  :יתיב וגחיך
נצחוני בני .ובאמת היא דעת נכריה מונשמת כלוב מסתרי ׳הקדמונים במושגים
למים ונשגבים כאלה.
אמנם יהיה איך שיהיה און ועצלה היא לפי דעתי לחקור אחלי תכלית
בליאת החבל כולה ,מדי לא נעצר כח לשום עין בחינתנו .רק על החלק
הקטן המזער והפחות ממנה ,הוא כדור ארצנו -אשר כשחק מאזנים ונגרגיר
חיל יחשב במלוא רוחב התבל ,ואך אופן דק במכונת הגדולה והנוראה הזאת
היילאה לה רננות אלפי אופנים באין ספורות למו ! כי לא כמחשבות הראשונים —
אשר לא הגביהו מעלת ולא העמיקו שאלה כי אם רחפו נין השמים המקרים
במאורות עליותם להעיר על יושבי מטה  ,ובין הארץ מעון האדם מבחר היצורים
אשר רק למענו ולשמש ו נבראו גם משרתי עליון — מחשבותינו נימים האלה
אחרי התודעו לנו אלפי אלפים כדורים ועולמים אין מספר עם שיש דני
נמצא נם ! מי הוא זה קצר עינים יתהלל לדעת תכלית ארמון תלפיות ,אם
רק חלק אלף מהפחות שנקרני מקצועותיו יראה לעיניו הכהות ע״י עששית
זהומה עם פשתה נדעכה ? — אמנה האדם האדם הזה עם נשמת מס אפו
"שולא הנהו בין כל יצורי ה א ר ן ,אכן מי זה לידינו יתקע כי בכדורי ארצות
ושמשות אמרים המתגלגלים במרחבי הרקיע לא ימצאון ברואים בעלי נפש
רעלים ונשגבים ממנו ? הלא ג ם למלאכים ורוחות מדרגות שונות כדברי הרמב״ס
?יי ' יסו׳הת והרמנמ״ן בפתעדאן .ועתה יוכל להיות כי אף השלם נין בני האדם
על -כדור ארצנו הוא קטון האמצעיים להשגת תכלית יקרה ונכבדה בבריאת
ה ת«ל כולה .והמשפט לאלהים הוא ונשגב מדעת תגני עפר ואפר כמונו
בכדורנו החשוך והקטן— .

סי « ן ד' .,הכתוב  :היוצר יחד לגם המבין אל כל מעשיהם  ,להוכחה
הידיעה האלהית בכל מחשבות בני האדם — וממילא אן> במעשיהם העתידים —
נמצא במאמרי " אני מאמין " בעיקר העשירי .ולא אדע ( על זה העירני חותני
המנוח מוה ' מרדכי ליב שפיעגעל תנצנ״ה) מדוע המשדר הזה הוכית אך בעיקר
הזה מן הכתוב ולא עשה כן בהעיקליס האחרים .אשר לכולם ישנם כתובים
על מה שישמוכו — .לעיוני החכם ישייר פה בהיתר שתילה הידיעה והבחירה
ותמצאו כלול ג״כ בדברי הרמב״ם " אין ידיעתו כידיעתנו " נמצאים בשי
אפיקי יהודה.
שימן זי• יוצק זהב רותח אל פי השופר
הצרפתי Voltaireבאמרו,
כי געת ההיא לא ידע עוד המחוקק ועמו מהאמונה המנחמת הזאת ,מהשארת
הנפש  ,ע״ב לא זכרה בתורתו ,ובאמת נפלאת בעינינו שאלת התלמוד לחפש
בדחוקים שונים  :תחית המתים ( אשר לפי הרמב״ם ת׳ תשובה היא עיקר השאלת
הנפש ,וע״ז אמר הראנ״ד שם  :דברי האיש הזה קרובים למי שאמר אין תמית
המתים לנופות אלא לנשמות בלבד .ונקרא בשם תמית המתים לפי דעתו במורה
כי הנשמה היא רק תבונה נולדה עם הגוף ,ע״כ אחרי מות האדם תקום
לחיות בפייע אשר עוד לא נשתה מיום הנראה ) .מן התורה מנין ? — ומכל
הכתובים שהביא .החכם ישייר לא מוכח כי אם שהאדם מורכב גס מחלק אלוה
ממעל ,ושיש לנפש יתרון מה על הגוף גם במעלה גם באורך זמן הויתו; אולם
חיי הנצח ותכלית ההשארה עם כל מתק נעימותיה בימין אל שדי מאן דכר
שמיה ? וצדיק באמונתו יחיה !
רצון החכם ישייר פה כי " אורך ימים " לא ירמוז כי אם על הנצחיות,
אינו מוכרע" הלא אמר ( תהלים כ״א ) חיים שאל ממך נתתה לו אורך ימים
עולם ועד ,הרי כי גם אורך ימים גם עולם ועד מורה פעם רק על חיים
ארוכים בעו״הז ,בי מנין ידע המשורר כי הקב״ה נעתר אל המלך לחוננהו
חיים נצחיים ? גם ענין כל המזמור מוקב שם רק על טובות העולם העובר.
בשגס לדעת רוב מפרשי הפשט מושב " לאידך ימים״ ( שם צ״ג) על הפעל
נאוה והשם הוא ביחש לקריאה.
שימן י״ג .לשון החכםישייר  :ולבל הפחות היה מישיף עליו איזה דבור
להזהיר הקורא פן יפול גם הוא בהכחשה ההיא ,הן אם לא הזהיר תוכ״ד
הלא הזהירהו אחייב באמרו גשם אנטליון  :הזהרו בדבריכם שמא תחונו ובו׳
ונמצא שם שמים מתחלל ,שרמז לדעת רוב המפורשים על תקלת אנכויגכיש עם
צדוק וביתוש•
שימן י״ט .דברי היש״ר " :םה הרבו לדקדק בה כמנהגם בכל דבר
כדי להתנגד אל הכת החדשה " הזכירוני בדברי שפינוזה בשפרו מורת האלהית
המדינית בהעתקה אויערגאך לאמר  Daß aber die Pharisäer nach :״
Verlust des Reiches diese Zeremonien oder doch einen großen
, thaten sie mehr um sich
Theil derselben noch beibehalten haben
— ".
zu gefallen
Gott
um
als
,
widersetzen
den Christen zu
היש״ר המקשה בכוונת ריא״ם נאמרו לענין נטילת דים ,שנכלל במאמר
הנביא  :ככה יאכלו בני ישראל את לחמס טמא .ול״ד רצונו  :אחרי שהצתוב
מאיים עליהם בדרך עונש ,שמרוב עבודה וקוצר רוח בארן לא להם * וכלאו'

לאכיל לחם נמאק ונאלח ,היינו בידים שאינן טהורות — כהוראה
טמא
גב״יי ש״מ שדרך ארץ נותנת ,ואולי גם בפירוש נצטוק ליטול ידיהם לטהרה
הלחם ,כי התוכחה אינה מצוה ,ע״ד החול המליץ נפסוק  :ישא ה׳ עליך גוי
מדחיק אשר לא תשמנג לשונו ,שלכן מחויב — או לכל הפחות מותר לו —
כל איש ישראלי ללמוד לשונות הגוים להקל מעליו התוכחה הזאת ולא לקיימה,
כמי שלא נצטוינו למנוע מהעביר משרק על שערנו למען קים מצות התוכחה:
ינכה ה ' !שחין וגוי — ובאמת בואו ונחזיק טובה למוני התרי״ג מצות כי
לא הכנישו גס מצוות כאלה במספרן<
שימן כ' .נותח ברכת הציצית לדעת ריא״ס :
להתכסה או ללבוש
איננה מוטעה כ*כ לחרוץ עליו המשפט  :כל המשנה ממטבע וכו ' כי נם
המטבע להתעטף אינה רכזנה על פתילי ציצית וגדיליה שלא שייך בהם
עטיף כלל .והאמת כי בשגרת הלשון נוכל לדבר מהציצית כמו מכל הבגד ,כידוע
שלרוב נקרא הכל ע״ש החלק — וכ״ש אם הוא החשוב בכל מלקי כולו כמו
כאן — כמו שם חודש בעבור נתח העת בראשיתו שבו מדוש הירח ,וכן
שבה לשבוע כולו בעבור שם מלקו בשופו .וגס יוכל כעי משפט הלשון להיות
"קר הנשמך כמו " ואני תפלה " תחת " איש תפלה " וכן כאן הסת בבגד ציצית.
יתריא״ס לא בא אלא לומר כי מטבע להתעטף מורה ששנו הכל כפי העולה
על רומם באין טעם ורוח נכון.
סימן כ״א .טוען החכם יש״ר נגד הריא״ס בסברתו כי אות היד וקשירה
השוטפת היא ע״ד מליצת הלשון לכד ,שא״כ למחר יאמר אדם כי נס מצית
המילה היא כמו  :ומלתם את ערלת לבבכם ,או כי המובן בצווי  :ועניתם את
נפשותיכם הוא כמו  :ונפשו עליו תאבל ,עכ״ל .במחילה מכבודו הרם והנשא,
אין הנידון דומה לראיה ,כי במצות מילה מסופר דברים מעשיים  :אברהם מל
את יצחק בנו ואת כל ילידי ביתו לשמונת ימים  ,אנשי שכס היו כואבים ביום
השלישי למילתס ונחלשו לעי חרב ע״י שני אנשים ,צפורה כרתה את ערלת
בנה בצור ותקרא מתן דמים למולות  ,יהושע תלל גבעת הערלות ,וכדומה
למינה ; כשגם הדבר הוא מן המפורסמות והידועות לא לנד לעם ישראל כי
אס גם לעמים אחרים היותר קדומים  ,משא״כ הכא יפה אמי תדיא״ס כי לא
נזכר בשום מקום לא מצוה ולא מעשה ממנו .ובאמת גס ניו״הכ היינו יכולים
למרשו ע״ד המוסר והמליצה ,לולי מצאנו ( ישעיה נ״ח) שנרדף תמיד פעל
ענה עם צום ואומר שם  :ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע.
עוד שם  " :שהרי הקשירה על הידיס לא תרמוז נשום אופן על שמירת
הדברים בלב״ — הלא הריא״ם לא אמר כי אס ולאות על ידו היינו בכל מעשיו.
עוד שם  " :ומאמר זה אינו דומה אל שימני כמותם על זרועך כי שם
נזכר כפירוש משל החותם ונא נב״ף הדמיון משא״כ כאן " ולפי דעתי גס כאן
שם אות הוא שם עצם ( דענקמאהל טאליסמאן) נודע אז במוחש הרגיל להיות
תלוי לנוי וגס לאזכרה נין השדים ( ש״הש א׳ י״ג ) או ניד השמאלית ( יגס
חז״ל ידעו מזה ע"כ בהגשימם המכוון צוו להניח על יד השמאלית נדרשת ,
יד כהה ) לעומת הלב  ,או אולי על אצבעי הזהב ( גאלדפינגער ) שנקרא כן
נעבור התרגל לשאת טבעות זהב למזכרת אהבה וידידות על האצבע הזה
ביד השמאלית המכוון בקישור גיד אמד עם הלב לדעת סכמי הטבע• ושם
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סעדי הזה היה ג״כ קשור (ירמיה בי ; ).והזכיר ( ישעיה ג׳ ) הקשורים אצל גרזי הכפש
והלחשים ,׳ שבולם היו מיני קמיעות לזכרון דודים ואהבה .ונקראו קשויים
בעבור שהיו קשורים על היד השמאלית נוכח הלב לאזכרה אהבה נבל*ל
ונפש• * )
ועתה תמוך וסמוך על ההרגל הנודע הזה אמר המחוקק בדרך מליצתו•
אחרי אשר פתח מצות יחוד השם וקדושת שמו במלות , :ואהבת את ה׳ אלהין
בכל לבנך ובכל נפשך ,ורחשו לעיניו מנהגי קשורי עדי עדיים לזכרון אהגה
הלב והנפש דשא את משלו ויאמר  :דברי ת׳ אלחיך תשא על זכרונך כאלו
אות וקשור על ידיך ועוטפת — היא מין ענורת הראש (עיי(
היו עדיי
בהערה למעה ) כדברי החכם יש״ר בראיה מן המשנה — נין עיניך והיא
ממש דוגמת שימני כמותם י על זרועך ,דברי העלמה חולת אהבה .הרמזים אל
עדי זכרון אהבים שהיה אות או קשור או חימם .וכי הדמיון עם למ״ד אמת
היא בשמיש הזה ,כי גם שם היה יכול לומר  :שימני למותם על זרועך ,בי
מצינו גם בשימוש הלמ״ד על הבנה בדרך מליצה כמו  :הוא יהיה לך לפה
ואתה תהיה לו לאלהיס . ,והציגני למשול עמים ותופת נענים אהיה ,והיית לנו
לעיניס ,וכיוצא בתם• ושרש קשי ירב לבוא על הבנה מושרית ורומנית כמו:
המקשר מעדנות כימה והיו הקשורים ליעקב ,ותקרא קשי קשר ,ונפשו קשורה
בנפשו  ,ובדברי המקובלים  :קושר כתרים לרבו וכוי.
ומה נעימה א״כ — מלבד הענין הנשגב המניא יראה והשתוממות בקרב
איש ולב עמוק — גס מליצת הכתוב הזה .המדמה כנסת ישראל לכלת אהובה
(כי רק בכלה נמצא שם קשור לעעם שאמרנו ) נושאת בזרועה חומם מכנית
לב ונפש (שעל שניהם נופל לשון קשירה
זכרון דודה ואהבתה אליו בכל
מליציית בעברית ) .ובמליצה זו בעצמה השתמש גס ישעיה באמרו אל כנעת
ישראל  " :כולם כעדי תלנשים ומקשרים ככלה " ( ישעיה מ״ע ).
*) ולא לנד חברו קשוריס כאלה למזכרח בי אס נס הפקיעום גבסוניז קעקע
ראזענמיללער בספרו " אלן הקדם" ח"ר בסופו ,ומיבאעל־ס
בנשלם ,לדוגמא לאה
שם ועוד לנים מסופרים '’חדשים גס ישנים המעידים כולס פה אחד ,כי עד היום
הזה המנהג נץ בני קדם לנווה נזרועוחיהם נידם הימניח או השמאליח עי׳ דש!
 Hennaכהונה זכרון .וגם נהגו לכחוב דברי מזכרח הקדושים להם טל פקוח
דואינים
נ״ר או קלף ולחבק נץ עיניהם על המלח .ונש* העלניאים או ה ני
חורצים נתחע מיני אותוה דברים נזרועותיהס למזבלה עולם ט״ש .וכן הדבל
נע וטפח (שהיא מלשון  . )TÄtovirungומספר לנו !  Russeמנקיעוח־ו נעלב,
כי עוד היום המנהג אצל הערניאים כי ישרעו נששל חנניה היכלים ועלים קדושים
או ציורים מכובדים ואהובים על היד או,הזרוע ,וגם ישימו איזו פון לזכלון נין
העינים או על גנוחן או חחה העפעפים ,וזהו  :הן על כפים מקוחין (ישעיה מ" ע
ט״ז) .וזה ג״ב כוונה  " :זה יאמר לה‘ אני וזה יקרא נשם יעקב וזה י כת ו נ ידו
לה' ונשם ישראל • כנה (שם מ״ד נ')  .והעיר חכם אחד נ׳ העבו״ס נהגו לחתום
הקושר  liliodigiuiנהנו הרומים
שם אלהיהם על נשלם בכהונה קעקע .ולפי
לקעקע על נשר העבדים את שמות אדוניהם  .ובעין שאמר ( יוחנן ׳ג ל״ג) המקבל
אות עדותו וזהים ני אמה הוא האלהיס .וזה היה התו ( יחזקאל ט') לד" ק  .אן
כ״ז היה בזמנים האחרונים ,לא כן נימי משת נאסר הדני משום בחוקותיהם לא
הלכו  .ואמר בפירוש  :ושרט לנפש לא החנו בבשרכם וכתונת קעקע לא חסנו
נכס אני הי  ( .ויקרא •“ ט כ״א) וד״ל נמלה לנפש  :לזכרון אהבה איזו נפש כפי
המנהג «“<,
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עוד מם  :״גם מליצת והיו לנוועפת אין לה דוגמא נדנוד המשליי— " .
שפיח  :אענדנו עשרות לי ,והיית עשרת תפארת גידיה׳ ודומיהם הרנה.
ואולי גס  " :וכתנתס על מזוזות ניתך ונשעליך״ ( עיין להלן <p׳ ע׳)
היא ע״ד מליצה למנהגם אז לכתונ נפתח השער מאמר קצר ויקד נמונן כולל
תכנית תכלית הנית ההוא ,כמסופר לנו מן פתחי נתי אלהיהם ותדרי עקד
ספריהם לזכרון ,ע״כ אמר ישעיה במליצתו על ההפך  " :ואת זכרוני שמת אחר
הדלת והמזוזה " והישג פירש המשורר הר״ר שלום הכהן ז״ל ,כי ויתיו לע
דלתות השער " היו מאמרים מלאי כוונה קצרה -ההרגלו לכתוג על הפתח
גנ יא ונצאת גו איש אשר רות תבונה נו  ,אך דוד כתבם כמו בשנעון  ,כמובא
יס ניר דוד  .ע״כ צוה משה לנכי ישראל ( שמות י״נ ) כי למען יכירו נחפזה
נ איפל חצי הלילה את בתי בני ישראל יקהו מדם הפתח ונתנו ( היינו יכתני
כעין  :וקרש לנפש לא תתנו בבשרכם וכתונת ,קעקע לא תתנו בכם ,וכמו:
יאה נתתי לפניך ,שרצונו על הספר התורה אשר כתב לפניהם ,וכן  :ונתת
את הברכה לע הר גריזים וגו ' שמודה על הדבור ואולי גם על הכתיבה ,כי
דברים כ״ז נ׳ משמע כוונת כתיבה ) אותות אדומות המזהירות באישון לילה
וכוללות איזו מאמר קצר כי פה יאכל איש ישראל תא פסחו מתניו חגורים
ומקלו נידו ללכת לדרכו.
ולולי דמסתפינא
הייתי
אומר
כי
גם
זכרון
חיוב
היות
ענד
עולם
בבית
מיוחד עם אשתו ובניו אשר אהב נחקק בצפורן בקוצר מלים על הדלת והמזוזה
סל הבית הזה ( .ע״כ יאמר שמות כ״א ו ' אל הדלת או אל המזוזה בה'
הידועה) והעש ברזל היא המרצע אשר חקק בדלת חובת השעבוד וגס שרע
במענו כתונת קעקע ( ע״ד שהזכרנו לעיל ממנהג הרומים לקעקע על נשר
העבדים שמות אדוניהם ) קלת מאד (שיעור קשן הבלתי נאסר מציווי וכתובת
קעקע לא תתנו בבשרכם ) גס באזנו ( או אולי גס הוא ע״ד מליצה כמו:
אזניס כרית לי ,העי ני האנשים התם ,גולה את אזני ) לרמוז  :שמוע בקול
אדונו ועורו אל משמעתו .וזהו (דברים ש״ו )
ונתת ( ר״ל וכתבת כמבואר
לעיל שמשתמש הכתיב במובן בתיבה בזאת
בלשון
נתינה
)
באזנו
,
ובדלת
ובמקומו
(שמות כ״א ) ורצע אדוניו את אזנו במרצע ; כי בלי פי׳ יזה הלא תהי,אכזריות
חמה למחוך במסמר ברזל אוזן איש נקי אשר נכמרו ניחומיו לעזוב את אשתו
ואת בניו ומתנדב לעבוד את אדונו עד עולם  ,לחלון) את בשרו במקבת עד
אשר תצא מצד השני לנקוב את הדלת והמזוזה ,ואם קל הדבר בתנוך הלא
כרצח הוא נעצם האוזן.
ועתה בעבור התרגל התמידי והנודע הזה צוה כאן בדדך מליצה .שכל
דברי התורה הזאת ,אף אם רבים המה ,יהיו שגורים כ״כ בפיהם ובלבבם לעשותם
כאלו נתונים נתונים המה להכתג נשנים שלשה מלים על דלתי מזוזות בתיהם
ונשעריהם לזכרון שעבודים ע״ד ; עבדי הם ,כי לי בני ישראל עבדים .נ״ל.
(ההמשך במחברת הנאת) .
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המנע והדה כמאמי צביה הגה  ,ובנצמדים מגי רמה .ארח אחד להך
ואל מטרת אמת עפעפיהן יישירו .מאויי שה־הן תדרים ,ומגמה פניהן יחד ה־וה
כל דנר אשר כחן הסה ידן מצור ממים דעים ערוך על אפניו הגועדים מראש
מקדם .שתיתן פקידי אל ,לסמור את כל תיקום אשי עשו אצנעוהיו ■ ,ולהמנוגן
על כל צעדיו ,ולהגחת כל ממעלותיו נמעצות ודעת .משרת תמנע היא על
ארץ ומלואה ,על תנל וצאצאיה ,איש לא נעדר .ומשרת הדר היא רנ על
האדם מכלל עלילות שדי ומנזר יצורי חלד .נן אדם לנדו הפקיד עליון נידה
לגהלהו נתנוגת עצמת ,ולהורותו דרך ינחר  ,ולהטות מעלליו ומזמותיו אל מקום
זה יתד להם אלהים .אך לזרע אדם אך לילד הזה היקר כעיני מחוללו ' מרננות
כניו ונמתי ו נתנו שתי אמנות להדריכו נמעגלי צדק  ,ולשעשעו על נרכים,
מנע ודת החכמות .הנה כנפיהן הפישנה ,ויהיו עליו סתרה מן אנן נגן> ומן
צור מכשול .ועינן תשיתנת עליו לכלכלו נבל מוג.
והשביעהו סלנ סמים  ,יכול ען שדי עם ממאת
המנע תפתח ידה,
נקר .והדת תתן לו דגן שמים לשנע ,לחם חכמה ומותי •,ומים,ממקור דעת.
לפי ימי גנר תתן המנע אכל  ,ולפי שנותיו תכלבלהו  ,ליונק  ,סלנ
שדים ,לגמול .מעט מרק מנשר רך וטוב ,מעט לחם תלת  ,מעט פרי עץ,
וכאשר ירנו ימיו כן ירכה מאכלו  ,וכן יפרץ מזנו .נדרכיה דת מהלך ,והליכותיה
תנחר לה  ,גם היא תכלכל לעי ימות אדם  ,ועל פי שנותיו תשנר רענון נפשו.
לטף ,לא תמן מזמרת פרי תנואתה רק מעט צרי  ,רק מעט דנש ,לנחור,
תוסיף מעדנים ,וכאשר ירכייך ימיו כן מרנה מטעמיתיו ,כי נרג ימים רג —
מצות וחקיס ,ויוסיף שנות חיים  ,יוסיף עדות ומשפטים.
שעשועים הכינה המנע למשוך ילדים אחריה  ,ולהתנ אליה לננס לסור
אל משמעתה ,לשמור את פיה ,ולשמוע נקול פקודיה .כי מאן ימאן ילד אין
לנ שתו שקוי תעלה ,ויסגר דל שפתיו מנוא רפאות שארו ,יפתהו אניהו
כשעשועים  ,ימן יל שושנה עינה כעין ארגמן ,שוש ישיש נה כמוצא אלפי
זהג ,וימלא שאלת הורו .או יונת חן בנוצת צנע רקמתים רנת הוד והדר יקריג
לו אשכר ,התן שמחה נלנו ,וממתיק מררות התעלה ,ותהי נפיו כדנש .או צפוי
רננים יוניל לו שי  ,נועם קול זמרתו ימלא כליותיו גיל ,וימן בגללו לאכיו כל
אשר ישאל  ,וכהה עוד רנות• וכן עשתה הדת .הכינה לה שעשועים למשוך
נהם אמריה איש חסר לנ ׳ אס עול ימים  ,ואם רג השנים אשר נאין נינה
כילד פותה הנהו גם כי נחפה שערמו נכסף .הן ,מדל דעת ונעדר מזמה אך
נמשעשעי נפש  ,אך נמשמחי לנ ימשך אחרי הדת .פקידיה הנחמדים מפז כנד
אנן לו ומועקה נממניו כפלח תחתית .נענור איש כזה יקדה הדת דנרים להטות
לנו אליה .נמעונת אלהי קדם ונזנול תפארתו הפקידה מנגנים ומשרדים נכל
כלי שיר ,לתת שמחה נלנ כל הנאים להשתחות לפני מחולל תנל• ומכסף כל
נשר ותערג כל נפש הסתופף ננית אלהים .כן צותה נגלל זת לפאר מקדש
אל ומשרתיו נכל עדי תפארה  ,ונבל הוד ותדר ונכל חמדת עין ,גם לשום
קטרת מעשה רקח נאף כל נאיו .ועל מניאי ככורים מנחת לצור ישראל  ,יסדת,
לחלל כחלילים .וללכת כמחול משחקים ובקול רנה ותודה ,ולדדות כהמון חוגג
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עד הר אל ,ולהוליך לפניהם בדרך שור קדוש לדי להקטיר אותו המזבחה אשה
ריח ניחת  ,קרניו מצפות זהב ,ועל ראשו יציץ זר עלי זית ,ועוד שעשועים
כאלה אשר הם תאוה לעינים ועדנה לאזנים ,למען פתות בהם לב העם
להרחיק נדוד מביתו אל בת ציון אך במעט מזער מזמרת הארך .ועוד דברים
כאלה ימצא הנבון בדת אשר אינם מצות ,כי אם שעשועים למשוך נהם הבערים
כבעבותות אחרי המצות ,ולא יחשבו ,כי אם לתומכיה.
למפעלות הטבע ומן ,ועת לכל מעבדיה .כל תכונן בעתו .ביום .תעורר
את האדם אל עבודה ועמל ,ולילה ,תישנהו על ברכיה .באביב דשא תצמיח,
ותעדה עני אדמת בציצים מציצים שונים  ,ומשפך רוח חיים על כל נשר  ,ותעיר
את התור להשמיע את קולה .נקיץ  ,מבשל קציר ,ותמך עמקים בר ,ותמלא עץ
השדה מגד תבואת שמש .בבציר תבכר עננים .ותרבה גיל בכרמים .בתתו ,תאבל
הארך וכל ען פרי ,ותכת אתהן בתות לבן כצמר צחר ,ותשליך קרח נורא,
יהאלן את האדם ללבוש שנים .וכן הדת היוצאת לה בעקבות תטבע תכונן את
כל מעשיה בעת נאות להם .עת משים לתורה ,עת לחכמת ,עת לתפלה ,עת
שגת בדד ,עת שבת אחים גם יחד  ,עת שמח העם בשאון עשור ונבל ,עת
החרידו בתקע שופר ,עת תקרב דבר כמו נגיד ,עת שקן תשקצנו .מאזני תזמן
בידיה ,ובתם תפלס כל מעגלותיה .ותשקול כל הליכותיה.
גם מקום מועד אל עלילות הטבע .כי יקח איש עץ מארן מילדתו ,ויטעהי
בארן אחרת ,ימיש מעשות ערי ועלהו נבל ינל גם אם ישתלהו על פלגי מים .אדמה
אדמת מועדות אל כל ען ,אדמת ארן מצרים תגדל ען זה ,ואדמת ארן הודו תגדל ען
אחר .וכן מתר אחד נחשה וברזל יחצנו  ,ומהר אחר כשן» וזהב יקחו ,וגה לעיף השמים
מיעד מקום למושב  ,הן צפור הפרדס אך הודו מזרחית תאוה למשכן לה ,ויונק דגש
(דעל האניגזויגער ,קאלינרי ) אך אמעריקא דרומית יבחר ,וכן לחית ולכל נהמה .חית
אזיר ( גירטעלטתיער ) אך באמעריקא ,ורק במקומות חמים ,ומגורי חית גיראפפע
אך באפריקא הפנימית ,והסוסים היקרים מאד רק נערב ימצאו ,וכאלה עוד הרבה
וכן לדגי הים ולכל צאצאי תבל  ,ונקל לכל מנין לדרוש כל זה מעל ספרי תולדות
הטבע .וגס אל הדת אחותה מקום מועד ,גם היא תתור לכל דבר מקום נאות לו,
ההל אשר העלה אברהם את כל חמדת לבנו לעולת יעדה למקום זבחי אלהים.
והאין אשר אוירה חיי נשמות ואבקת יסלה במר דרור היא ארן כנען ( קינת ציון
הלא תשאלי) לתורה ולדבר ד ' הקדישה גם פקודים רבים אשר באדמת עפר ( פי'
חז״ל יקבם נשם מצות התלויות בארן) תלואיס ,אך על אדמת עפר הארן ההיא
יסדה ,וכל מכם לב יוסף לקח וימצא עוד באלה.
הטבע תחדל לעשות דגל דבר נהחדל סבתו .כי יחדלו הנשיאים לעלות מקצת
הארן מחדל הטבע להוריה טל ומער ותשבת מעשות תבואת שדת וכרס .וכן הדת
אס תנזר אמד לעשות דבר אחד בגלל דבר אחר ,תניא הדבר הזה נהחדל הדבר
האחר ,ואין את לפשה כי ייגעו הסלים אל משמעתה לריק ולאפע  ,לא לעזר ,ולא
להועיל .הן גם שור וחמול לא ייגע איש לשוא ,הימרוש איש בבקרים מבלתי הועיל
כל מאומה ? היעמוס על חמורו רק להכביד עלו ולהכשיל כחו וכל שכי לא יהי לו ?
ולמה זה יינגף בן אדם תבל ? ים התלאות הולך וסוער עלי ,על בן אך כקורן
בעיניו הייתי עתה ,וכי ישתק הים הזה מעלי ארנה לדבר על הענין המועיל הזה.
«
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וה  0 $מית *) Poetisches von S . Bacher .
אל משה לכל

דגי

שאין לך

דנל .שאין לושכנא.

"לטה ? בראו בארץ
"אלה שיוךצי השרץ?
"כז-בובים ופרע'וישים
"אישר יחליקר בנושים
"עורנוויבשרנו
מגורנו ? —
־ « בבל בתי
ז״• י•
\ t
בטומאתה
«והשממית
ןT T
 I־• T J
"אישר תארוב ?המיונים
"בתי .צדונתה
"באהלים ואדמיונים?

יכן רןךא שם דוד נער האךמיוני
ברעייתו צאן אביו 3טךןר בריוב עני
ונשען על מטהו אל אזנו נשמעה ז
ן. .
״ן י:
:
' • ן*. , / .־
׳״לבל יש תועלת ואין דבר שאין לו שעה — ".
שנים רביות חלפו ודוד נס המדורה׳
אצל גבעת החבילה מסתתר בטען־ה
ועם שלשת אלפים אייש שאול רדף אחרהו,
שיוכב במעגל הטחנה והעם ש 1כבים סביבהו;
למראשותיו
T
שם • ! ־ «•
יישן T
הצבא I •• T
שר ־T T
אבנר ־
־
.והצפחת והחנית מעוכים בארץ לטרגלותיו

«

"הלילה לי לשלוח במשיח אלני ידיג
"טי עשה זאת ונקק חלילה לי בלעדי!
"אך להראות שם לשאול בי היה בידילהביותיו".
למראשיותיו — .
אשר rשס
והצפחת
״אקח -החנית
ז־T
־ ן ־
־V r
— - j
 v־1
מהאדמה,
ויקה
עשה
כן
דבר
ובאשר
 ".׳ ״ r t
J:זיז
־1
י -
ז ־ ן* v
את צפחת המים כי נפל ןגלידןמ תרדמה,
ובאשר ל.קחת גם החנית ברגלו אצה
נלחצה - .
ישם
בחזקה
אבנר
ןוהגה בין רגלי
• וז ז
זו t
ן ז*
 . .־ ; •• ־ ז ־•

König David " — , Fliege u. Spinne " in Dr.״ *) Nach Haug 's
Frankl 's Libanon (S . 103).
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«הה פן מות אנוכי! אם ייקץ שר הצבא
כןזקרא בתמהיון ולהרים .רגלו לא אבה
כן עמד שם נחפז בישועל נלכד במצודה
דוד איש התמים הנמישח למלןז על יהודה — .
וכאשר
נשא
בפלצות rאת
עיניו
למרומים,
T T V
־ T -
 זI•
והנה שני
זבובים טלמעל ירחפו כתאומים;
< •“ - ■ ■J
 —,ך• , - •,
על בגלי שר הצבא שם ; שבו במנוחה
אצל פרעוש אשר נישןז את ידו השלוחה— .
דתנרד שר הצבא בתרדמה העצומה,
 .אןי לא הקיץ משנתו מתקה לו התנומה;
.וכאשר הרים את רגליו נס ןם דוד בלאט.
כאיל ־י*על
הרי
בתר
כצפ1ר
מפח
נמלט— .
ו ־t
~r
vr
 י•־־
י ןt
דתן תודה ונם זמרה בכל נפשו ומאדיו
לאל המציל איותו מכל צרה מעודו;
דקרא מראש הגבעה  » :ישמעו נא הגבףם
רה זבוב ומרעיש
נבזה
תרדסו ־יחד
בהרים .׳ י—־
־ | :
־J
י |V
י X,
־• T T

.

וכאשר ענה ליו שאול ז  .הסכלתי ושניתי'
/v V 5
V
r
,
־ » ׳־ו •
ו t־ *
«לך לשלום ו!ישלח לי ב_עד דובער את חניתי'
הכיר דוד בלבבו בנפש נכנעה:
»אל
תבזה
לכל דבר אין
דבר '
שאין
לו
ישעה“.
י V:
TI
 * TT׳T T J
! •■V
•T

היעלים
 ,-: u־
ולתשובת  -זז
השנה I ..
בין ..
צורי . -r.,-
במדבר ןןין נדי נחבא ךוד בין צאלים־ן
כל נקירן הסלעים ישם בנרות נחפישים
שנית
הלוז ' tשאול
לבקישו עם שלשת
אלפים
אנשים.
r T
I: ' I
י*T *'S V I
 -:ד ♦
ובירכתי
מערה
אחת
דוד
יושב
בחררה
- I J- s
TT j
 -*T
י
־r־T T
ישם יישב
בדומיה
ואת
ידו
לא
הדה,
 T T־
:
•
דVI
T
TT
וכא ^Vר Tישב
ישם
ארגה ^
ממית
אחת בלי
הרף
ן ־ ]*
־T
TJT
*T X
־ “
ן • *IV
על יפ המערה קוריה בשתי ובעיב- .

וגם אל זאת המערה קרב שאול ואנשיו
דוד ישמע צעדיותם ״מצאוני*  -לבו חישב;

—
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"מצאוני! מגאוני" ר^ה לביו באיטר,
ףמי עורקיו נקפאו וילסת בתךדמח— .
אולם בראות הרוךסים המערה מסגךה
מקורי עכביש צעקו בנפש נמחרה;
.אמנם לא בא בן  :שי ,18לחור הצפעוני.
"קורי עכביש על פיהו באשר תראה' אדוני“,
וילןי שאול לדרכו ועל צור החלמיש
נפל דוד על אפיו הצילו השממית!
ניכר שנית בלבבו בנפש נכנעה:
״כי לכל יש תועלת ואין דבר שאין לו שננה- ,
"אל תימרות לכל דבר בי לבל :ש תועלת,
"לבל נברא יש תכלית אישר לא תדע האולת
"הליבות מלבי בשחקים מוגר שגבו וגס/רמו
״וכל
נפלאותיו באוש
לעין בשרי נעלמו — /
|T
{ ״
ז
ז « VTי ״*
TT

*r jV!'.

ולמנצח אל תשחת אשר דוד שר במערה
ישר ןם בישבתו על פסא 1ועל ראשו העטרה
לכן :בתיוב ע1ד חיום על לב 1כל נבר:
׳" אל תבזה ואל תמאס וגם אל תישחת לכל דברי.

ואסרי  pלאי1תר "
לא ראיתיה רק פעמים
ואחרי כן לא יותר,
לעיני .נראתה בגן שמים
ואחרי כן לא יותר,
בשמיש בקר מלא קרנים
Eעל
הרי
הבתר,
T״
*V T
כן ראיתיה שם בעמק
ואחרי כן לא יותר— .
שם בטחולת המהנים
ראיתיה בסתר,

me

Und dann nicht

״'s
Rückert

בעת הרריר נפל מעינה
'י־ן. .
 .י
ואחרי כן לא יותר.
בלבויש צבע רקמת :מ
שניה בנתר,
פתהה פיה
אחת
דברה
 «Tי
‘ - - ,
• TJ
ואחרי כ; לא י1תר— .
מסכה שם בחמדת כפים
יי י ,י י י י ־
כמלכה נושאה כתר,
׳<
t:
* ז
v
לכל נצבים בספל !ין
ואחרי כן לא יותר.

Nach

£יו/קה נגדי בהוד עוסת:ם
כחץ לכונן על יתר.
נחתי עיניה אל לבי
[אחרי כן לא יותר- .
ושושנה בין ערב:ם
ועת תפרח תכתר,
חוקה עברהלמעוינתה
יאד! רי כן 'לא יותר— .
עיני נגיה פלגי מ:ם׳
אבל לי :ותר;
הה שושנתי נבלה חלפהז
 ',אחרי כן לא יותר - .
מות קטפה
בצהרים
'7
” י '  ,־ זו«־ •
לא קטף ל 1ב1םי

נישק לו רק נשיקה אחת
ואחרי כן לא יותר- .

הה בין קךישים ארבעתיס
אהובתי תאמר;
חדר משכבה עמוק אסל
ואחרי כן לא יותר- .
נקרע לפי לקרעים
בתר
לקראת
בתר;
 11 ■ VT־
ז 1V
נשארה לי רק גבעת קבר
ואחרי כן לא יותר— .
אחריות ישם על האבדם
בחרט לא :פתר;
ראו פה אפריון כלתי
ואחרי כן לאייותר— .
אחלי מות! איש בינים
לשורתי העתר ׳
ארד מ־,ר שש אחריה
ואחרי כן לא יותר.

מאמר ההסתעפות,
Goldberg
 3ילל

Bernhard

דרכי הקתעפות המושגים הנהוגים בלשון .הבל על דרך
לטבע ראשוני המדברים הטבעיים מניח י הלשון.

« שוכר

Von

מאוד .מהנים

לאשר לא יצויר התהוות המין המושגים כלולים בלשון בלב מניתיה הקדמונים
כולם בבת אתת ,כאשר לא נצדק נשפטנו ,היותם יודעים וחשים סמן ובעתה
אחת תוכן כל המוחשים הם ומשיגיהם ,הנה מהראוי לשום עץ חקירתנו ומבטנו
על דרך הקתעפותס והתימקותם זע״ז .ומה גס להיות ממקרי הלשון קדמוני,
נורחו ויגעו עצמם עד להלאות בשפל כללי הנקוד ,משפטי הנגינה והמתג
יהסקל״ה והנדל מליה הנרפדיס לעני ן אחד  .עפ״י׳ דרכי הציור שלנו וחקי ההגיון
ילתתתעפוח המושגים ,והתחקות על דרכי ציוריהם של הראשונים .איך ועל איזה
ירך נהגו הס בזה .אין מי שישים עין עיונו וכונן חצי חקירתו והשכלתו עליהם
ומם שדברו בזה ,רובם אין ראוי שימחת לראשוני המדברים  ,יוצאי ירך הטבע,
ומחותליס עדן בשליתה .לאשר ייחקו להם מדרגה נשגבה מאוד במעשה מציור,
«ם שלא עלי עלית זמן רב אחרי הבנות הלשון !השתלמותה • מה גס בראשית
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התהוותה .וננעורי מדבריה .ונודע למדי המערה בלשן אחד בדודנו נידוןWarmen
זכר ) -כר .והשערה בלשן אחר בהשתתפות בשר  -במורה .והשערות הענקים :
בן גאכ״ח .בלמש״י הראב״ע במליצה המשמר׳  :עשהי עשר .במחילה כבוד החכמים
ההם .אשר קטכם עבה ממהני ,השערתה אינה משכמת לדרכי הציור של הראשונים
מניסי הלשון .כאשר עיני הקורא המשכיל צופיות .ואנוכי הצעיר בראותי זאיז
העזובה בשדה תרומות לשוננו היקרה .נתתי את לבי למקור ולחפש אחר ההמרם
היותר בלתי מלאכתיה  /ראוי שתיוחש לראשוני המדברים  ,דבר אין להם
עם ההישרה ההגיונית ,ועל שלבי שולם החכמה לא נשו עדן הצג כפים
רגלים .והיה בצללי במי אדיר החפיש ,ונחקר תהום הבקודת  ,מצאתי שאיזה
מושגים מתי משפר ונער יכתנם  ,רני התשתעפות מאוד בלשון ,וכמעע שלשה
מלקי הלשון בנקל יוכלו הסתעף והמגזר מהם .כמושג העוקץ ,הגונה .הכריתה.
ההתפשטות והקמור .וכמעט נפתה לני לחשבם למושגים עקרים ובלתי מתפרדים
עוד .אולם כאשר העמקתי בעיון וחפשתי בחפיש אחר תפוש  ,ראה זה מצאתי
שעל קוטב מושג אחד ראשי ומוחש מושבות הנה לאשי שרשרות הלשון .והמון
מושגיה הכלולים בה ,כולם יוצאי ירך המושג ההוא  ,ומבטנו יצאו .הלא הוא:
מושג תשמש ופעולתו ההברקה והזוהר ולדעתנו השערה קרונה היא  .ומוכשרת
להאמן  ,למי שמשים נגד עיניו למדי מצב ראשוני המדברים הטנעים .מעוט
השכלתם ,וקט ידיעתם אז המוחשים• שהימה ראשית התפעלותם ממלכת השמים
החישה• מושבה במשבצות אלפי כוכבים מזהירים ונוצצים ככידודי אש ברקיע
השמים .הנטוי ממעל לראשינו כשפריר איתן וכאוהל בל יצען .הלא נראה
בראשוני הזמנים ,היותם חושבים אותה אלוה .ועובדים אליה ולהמון צבאית
קאורמים עמה לחברה נמשנות תהלוכותם אשר תאר להם בשרד אל עליון
הרוכב על מלמו ואשר לכולם נשם קראמו  ,ועוד כל ימי הארץ יתפעלו תמיד
המחשבים ממנה  ,ותצליל נקרב לבם מוחש עז ומתניתש עד לבלתי המחות.
ומה גס ראשוני המדברים ,הנעורים אז מכל המון המוחשים הממלאים עתה
נהר׳ נחלי לבותינו על כל גדותס ,להיותם קרובים לנו ומתחקים בקרבינו עוד
בראשית ימי הנעורים ,טרם צאתנו .החוצה על פני רחבי התבל המלאה לה
חן והדר ,להתענג מזיו הוד קרניה ונוגה שביבי אשה מוקדי עולם .איך
ועל איזה דרך יצאו לתם ממושג זה העצמי והקדום ,כל יתר המון המושגים
והתיחשות אחרוני המוחשים ,הוחשו להם על יד  ,בשגות אס״כ רחבו השכלותיתם
והשגותיהם  ,עליה  ,זאת היא מטרת חפצנו ועליה נמנן חצי חקירתנו והשכלותינו
במאמרנו זה .אולם אל תחכה ממני קורא אהוב! לשום לך משטר ושדר בערך
השתעפותס זה מזה .איזה היה עד״מ ראשון ואיזה אחרון .נאשר בכל השערותינו
יהיו יומר קרובים לשכל וגדורים יותר בחוקי ההגיון ,לא נוכל להגביל בברור,
אם ע״ז הדרך דרכו ג״כ ראשוני המדברים .לאשר לא יצויר שנדע עתה שדר
צרכיהם ומעבדיהס אז ,הולידו בקרבם הצורך להפשיט להם ציורים להמת  .אכן
כבור לכו הערכים כפי מת שיושר יותר לעכין שאנו בו .וכפי מה שמחייב
היחש הנחוץ .יהיו התהוותם אצל המדברים קדום או מאוחר .אמנם ממה
שיאלצני הצורך להודיעך פה נפתח דברנו .בטרם תחדור פנימה ותחן לך מהלכים
בתוך צלעיו ומונאיו .הוא• א׳ שהשלילה וחוזק המושג והכבדו ■,השתמנות אחת
לתם נשפה .הכבדת המבטא .והוא התרבותה בכמות או באיכות .רצוני אם ע״י

היתפוה והתרבות המלה הקדומה באותיות חדשית ונוספת באחת מגבוליה .ואם
יהקגזות מבטא המלה הקדומה בעינה והתחלפות בה אות רכה לאורו מוקשה
וכבד ולהפך ..ועלת זאת ההשתתפות .הוא .השתתפות שניהם בגדר .כי גדר
החוזק והכבדת כל פעולה היא .יציאתה מחוק המורגל .וננודה לדרך עשית
®עולה ההיא מאנשים אמרים הבלתי כל כך מתעצמים ומשתדלים בעשיתה.
ונדד השלילה היא ג״כ יציאתה מחוק המורגל .שהוא החיוב  .כי כבר בא
ההוראה בלשון שמושגים המחייגים התעצמו בעלם וראשונה בלבות המדברים.
י5ד לא החלו התנוצץ בהם מושג ננודיהס ושולליהם .וכאשר השתוו בגדר .כן
אמנם השתוו בתמונה וההתמנות .והבאת משלים לזה משבתי לאין צורך ושפת
יח י• יען נודע למדי המצא זאת התכונה גבנין הכבד והנוסף .כאשר כגר
ג ליום מדקדקים חדשים וגס ישנים .ב' שראשית התפש המוחשים באדם .היו
המוחשים והתארים זולת עצמו ושארו .ועל יד על יד החל האדם להשוות
הציורים והתארים תפשם עין שכלו' בגשמים מוצה לו ,לתוארים וציורים הוחש
לי נעצמיו ובקרבי תוכיותו .עד״מ ראשונה הוחש לו מושג הען .ומכונת סעיפיו
וענפיו הגולשים ממנו והמתנשאיס למעלת ראש ,דשפונו ברוח בינתו כי בזאת
התכונה תשוינה ג״כ איברי גופו ויצוריו לאמצע הגיפה .וקרא לרגלו כן מן
וכנוז אשר נטעה ימינך .ירכה וקנה מן בקנה ישקילו שהוא בד ומוכי עץ.
יאכל בדיו בכור מות .מן גדי הארון .אלה המטות מן מכיה משה .שבכי לוי
יין שבכי לגו כסילים משפחה מן את ספיח ר^ירך .ע״ד מטת = שבט .אס«
אום  -לאום מן האמות בתלמוד שענינו סחין> ען .כאשר יבוא אי״ה בפנים
3יינשך דברינו .ג ' כי הראשונים כפי הנראה מתכונת הלשון .לא גדרו עדן
 5ציוריהם גדר וגבול מיוחד לכל מין ממיני הצבעים .ובכלל כללו הצבעים המזהירים
5יותר .ממדרגת הלוגן עד צבע האודם ביותר .תחפ סוג אחד .והצבעים הכתים
יימדרגת האדום ביותר עד צבע השחרות ג״כ תחת סוג אחד .ופעמים • לא
ייעטים יעבור האחד גבול רעהו או יתקרבו זה לזה בשני צדי הגבול .השוה:
לבן  -ותוכן הלבנים על מומר שרוף ומתאדם באש .וכן בתלמוד  :לבן סכין
על חמום ברזל באש שמשתנה לצבע האש האודם .נן  -נצה על הלבנת הפרח.
'נוצצים כעין כמישת על האודם כנחושה .צחי מחלב על הנבנה צחיח  -צחה
על האודם הנוטה אל הכהות מול צמאון ויובש .שחר על דמדומי חמה -
שחור .חור על הלובן .מרה על מראה הכהות הנמשך מחמום ושרפה .חמון
בגדים על האודם כדם .בליל חמין על הגר והנקוי הנמשך מצבע הלובן .להב
ב יק• על אודם וזהרוריה כצבע האש .להב החיב .ביק מנית על לובן הברזל
המלוטש .וכן מרב הוחדה וגם מורטה על לובן הברזל המחודד .נמישת ממויכי
על צנע הנחושת  .הנה הקדמתי לך את כל אלה .טמנם בחוגיך כי יאירו לך
נתיב בהרבה מחשכי הלשון .ובזה נכונן פעמינו לבוא פנימה .וד ' יכונן מעשי
יבינו וישלים חפצנו ומאזוינו .לקלע המטרה ולא להחטיא.
קורא אהוב ! העלים האלה אשל אניכי נותן לפניך היום ,המה לק
חלק קטן מחבורי הגדול " חקרי לשון " אשר חלקתיו לשלשת חלקים .החלק
הא׳ יכלול דרכי הסתעפות המושגים והצטרפותם זה על זה .ותפשתי בזה
ההסתעפות היותר בלתי מלאכתית והיותר כאותה לטבע מנימי הלשון .הנעורים
אז מכל חכמת .וחכמת ההגיון לא שמת עדן קן לה בלגית המתבוננים .יהעלים
<>

האלה תוצאותם ימה החלק הב ' יכליל דרכי ההסרה החיצונית .הסרה המילים
והאוהיוה המסכנה על כל שורש קדום אם ע״ד יתוד קיים ומומלנן .ואם נג״י
יסוד נופל ונמצא וכראה גו לפרקים .והכמהי » ה דעה המדקדקים קדמו! '
אשר רתקוה לשפה בעבוהות משולשוהב קבעם ליסוד מיסד הבנות הלשון רק משלם
אותיות שישיות לא פחות ולא יותר .כאלו נפח רוח נבואי גלב ראשוני המדברים
המבעים ההיו מפוזרים במקומות ומחוזות שונות ,להתנבאות כולם בסגנון אחי•
ולפי דרכי כבר יתכן שימצאו׳ שרשים מבנין אות אחת מורגשת בחבור האום
הצורית הכנופל לה באחת מצדיה לתת לה תואר ותמונה חיצונית והמה השישים
היותר קדומים בלשון וראשי התמליותיה .וימצאו כמו כן מפוזרות אם בעינם
ואם בשנוי מעש בכל המון הלשונות המזרחיות והמערביות .ותמצאם עין הדורש
באם יאמן ידי שכלו לפשוע מעליהם מלבוש הנכר ,המעולפים בו לפעמים׳
באשר בחרה לה כל לאום וגוי נפרד .אחרי התפלג הלשון האמות ,ציורים
ותמונות שונות ,והלבשות מתחלפות .כפי עבע המקום ותכונת האקלים אשי
נאחזו בה .כנודע .אולם לאשי יש בו מן הקשוי להעביר כל המון השישים
תחת שבע הכקורת הלזו להוכיח בכולם ההגזרה ההיא הראשית ,לאשר הלשין
כפי אשר נראה טבעה ואיכותה ביתר הפלעה הנשארת לנו כ״ד ספרי הקודש
אשר בידנו עתה .חלפו עברו עליה חליפים ושנויים רבו מספור עדי התגלגלה
והגיעה לתכונה ההיא שנמצאנה כספרים הנ״ל• שמתי לי לחוק תפוש אמי
הדרגה שניה לה .והיא הבנות השישים משתי אותיות מורגשות .והוכחתי זאת
ההגזרה והראיתי מציאותה בכל המון השישים כלולים בלשון .החלק הג׳ יכלול
הוראת המלים הראשים והנגזרים מהם העברייה או הארמיות והתלמודיות
הראיתי הסתעפותה משישי לשון עבר .ולאשר הנחתי בזה דעת המדקדקים
קדמוני .וברותי לי בכולכה דרך חדש סלותי לי לעצמי אי לזאת חשבתי למשפט•
לשלוח העלים האלה על פכי מון בטרם הגמר ותשתלם הספר על פני כולו.
למען אראה משפט המנקרים אשי אל מטרת מאמת יקלעו ולא יחטיאו .והיה
אם ייטיבו דברי בעיניהם• טוב .תעייני הסכמתם להוסיף אומן והשתדלות נחוצה
להשלים הספר ולהיציאהו אורה .ואם לאל ישימו מלתי ופעולת׳ ,לא אומר קבלו
דעתי אולם אעשה כמצוות הסכמים המחוכמים .באמרם " בטל רצונך מפני
רצון אחרים " ותהי זאת נחמתי .כי כוונתי היתה רצויה לענוד עבודת הקודש•
נם כי מעשי אינם רצויה׳ אולם אחכה .כי תהלה לאל .ימצא נו הקורא
הנבון חדשות בכל סעיפי הלשין .ואס המצא ימצא נו באלף השערות .השערה
אחת קרונה ומאותתת ; רב שכרי ופעולת׳ שלמה .ושתים אשאל ממך קורא
אהוב ! בטרם אפרד ממך .אם מצוא תמצא נו אחת מההשערות אשר יצאה
כנר מעט חוקרי לשק קדמוני .אל החשדני למתפאר בנוצות זרות .והמשילני
להעורב נמשל הנודע .חלילה לי .כי נעיר מצערה אנוכי יושב .ובית עקד
הספלים לא לי למנה נאשר דל אני ואין ידי משגת .ואין לפני כ״א ספר אוצל
השישים להנ״ז אשל מתוכו אסדר מערכי השישים .או אעזר נו נחפוש אחר
משלים לאמת נמו ההשערות אשר אצל כל סעין> מההסתעפיות .כפי הדרך
אשר תלותי לי .ואם שגגה תמצא נו נא אל באפך תוכיחני .דע יכ איש אני
עלול השגיאה כמוך .ואתת בטובך תודיעני .ומה שגיסי הבינני או אז תברכך
נפש המתבל( .ההמשך במחברת הנאה אי״ה).
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והמכתב מכתב 'אלתים הוא סרוח על הלוחות שמוח ל״ב.
שרק אל״ן> הנה כמו שאנו רואים השמש נשלחה קרני הודה עלי
שן>
ובזהב נצוצותיה תצהיל עין רואה ,וכן בלילה עת נראה ירח יקר הו ~ . , ,:
מז יקק תבריק ומתחדש עני האין והדרים עליה ,וכמו עד נאמן חעמוד על
משמרה ומצבה להאיר ולהודיע שאן» שהיום פנה והלך ,גס הלילה למשמרת
העת ,כחשכה כאורה המה צירי וגלגלי משרתי ומלאכי יוצר השבע ונורא
עולם ! ואנחנו קצרי עין בני ההרגל והסלון» אנוש אכיש ההתמדה והעמדה
י ^’ :ו שחומי עין לכל המראות הנפלאות ,שיתחדשו בכל עת ושעה ,ואן» ההרגל
וההתמדה ,ירעה וימליש במוכינו ,ההרגשה וההתפעלות ,עד שכל המראות
והנפלאות כמו אין ואפס דברים קנוני הערך יעברו לפננו ,מחשבותינו לא
תחמם בראותם ,ודמיוננו לא תחיה  .נהנינזם לבנו קר מאבן ועיננו כבדו מקרח
התיגליות ! כמקרה הזאת יקרה ,לכל דבר חדש וחידוש  ,שיתחדש וימתוה בעולם
הן בדבר חכמי ממשב " ,או מלאכותי ומעשיי  ,כל סכמת מצרים ויון ,שיחותיהם
ודעותיהם למיניהם ,ואשר מתם נשתלשלו כמה וכמת כיתות שונות ,וכן חכמת
הערביים ,אשר נשפו ושלמו עארותיהם על שדמות הפפאניען  ,והעת הזאת
נודעת ונקראת עת הזהב ! דור דעה קרן הצלחת חכמת ישראל ! כל חכמי
העולם ומלכותם ,בעולם המחשביי וההגיון ,כמו שישות אליסשא עלאשאן ,שישות
קאפערניקוש קעעלער דעקארש לאקקא ,כולם ישא רוח ההרגל ואמר אין
חדש ,וכן המצאת הדפום ע״י גוששעננערג  ,המצאת הארץ החדשה ע״י קאלאמבעש
המצאת מניעת הברק (בלישצאנליישער ) ע״י בנימין פראנקלין ,וכל ידיעות
ייעלעקשריצישעש שהיא היתת המפתח להמצאת הדילוג רב ! המצאות המסלול
הברזל כולם ישא רוח ההרגל ,נראה בעיננו ,נרגיש נתרגשתינו ,ולא נעורר
לביא אל מקורה ולחקור אודותיה נאכל מפריה ! ונשבע משונה ! נפקחו עיננו!
וכאויו מחשבותינו את תשוב נקבל בלא עמל ויגיעה ,יעמלו החכמים ! יעמלו
הבונים  :המת יזרעו ואנחני נקצור ! כבה יאמרו בני תמותה  ,ככה יחשבו
ילדי יום ! —
אולם לבל ממלה יש ארוכה ,ולכל חסרון יש תקנה ,כי כמו שיש דור
ודור וחכמיו ! דור ודור ודורשיו ! דורשי קורות ותולדות שנות דור וחכמיה,
'אבוקת הנקורת בידם  ,לבקר ולבחון לדרוש ולמקור תכונת ותהלוכות רוח העולם ,
המת יציבו צביונים ,מזכרת עד ,זכרון עולמים ,על כל דברי חכמה ומפץ מועיל,
אשר השכל והנסיון מעיד עליהם ,המת יכתבו נספר ויחקקו לדור אחרון!
והנה משרתני פה היום לספר ולהגיד מן המצאת מלאכות " המצאת הדפוס,
יאן> שהוא יותר מן ארבע מאות שנה עת התגלותה ,לא נמצא עד היום ,מליץ
'ישר בלשונו ,להרחיב דבר בעדה ,ורק סופרי עמים הרבו לספר בזה ,וכתבו
בספריהם ,כל מקראי דפיס העברית ,תמת קבצו ואספו כל מכתבי התעודה
יין ראשוני המדפיתיס ,ואין איש שם על לב עבורם לחפשם ולקראתס ,ע״כ
"® שתיו אספתי  ,כל הנוגע לדפיס העברית כפי אשר ידי מגעת והבאתי היום
הנה מנחה חדשה— .
והנה המשפש מרוץ נוכל לשפוש ,להמצאת הדפוס ע״י יאהן גוששעגבערג
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היהה אם לכל התמצאות והתחדשות ,להזמן העתיד לה ,מבטנה יולדו ומשדיה
הניקו כל המון החדשות הנמצאים ועומדים בעולם המוסרי והרוחני  ,וגם העתידים
להיות  ,הוא יאהן גוטטענבערג הנקרא נשר אוו) (גאנספלייש ) ,נולד בעיר מייין
שנת קנ״ז לאלף חששי  ,ובשנת ר׳ עלה לפניו מחשבת המצאת כלי מכבש בחן
ונשם ,וגם בצע אשר ) מם לעשות ,ויהי׳ ד .עמו ויברך אותו בחכמה ונדעז
ויהי אור ! אור הדפים ) ,את הדפום הוא גלגל השמש הרוחני ! תאיר לעין השכל/
תגלגל תניע תגיש ותקריב כל רעיון ומחשבה ,כל רגש ודמיון רוחני ובצדק
אמר החכם לוטהער  :המצאת הדפיס היא ההתחיות והתעוררות העולם טרם נעה
לערוב כמו שלהבת תגדיל מדורתה קודם תכבה כי מושך ועלטה כסתת פני
תבל  ,וא) כל העמים ולאומים ישנו תרדמת האולת ואיש את רעהו לא ידע,
ועם לעם לא יתבונן ,הצרפתי לא קנא הבריטאניער עבור מסחרו  ,והרומי
את היוני עבור חכמתו  ,כי כל חכמתם מונחת בקרן ) וית בבית עקד ספרים
ישן נושך הבית ה) ה היה סגור בתוכו ,כל חכמת מצרים יון ורומי  ,בל -תבונת
הערביים והספרדים  ,כל חכמת ישראל משנות דור בבית הזה נשארו וכן
התמו ,לא יראו החו׳ן מנגינות הישועה ולא נטעו ושרשו בעם דעות הללו,
כי מכל ספר וספד ,היה נמצא כרך שנים או שלשה ,ולשיא יגעו יד• אדם,
בעט נוצה ודיו ,ילאה כל אצבע ,ינוד כל תופש עט ,יכלה כל זמן ולמטרה
לא נבוא ,ואף אס אלף שנים יחיה אדם ,ידיו לא תעשנה מה שדפוס
גוטטענגערג ! שקמת גבר מכם
תגמור ביום אחד ,עד שקמת יאהן
בעוז ! החיית העצמות היבשים ! אותיות אלמים הפחת בהם רוח נשמה וחיים
שפטת בריח חכמתך הלא אם נקח לוח  pאמד  Sylographie ,ונחצוג
בו אותיות בולטות ונמשח אותם בששר ונעשה עליו עלה נייר הלא תוליד
כדמותו וצלמו ,אז צלחת על דבר אמת ,ונוראות עשתה ימינך ,אבל עוד לא
שקט רוחך ,ועוד לא עמדת חכמתך ,רחש לבך דבר טוב ומועיל ,יעצת
מהלוח ,p
יגעת ! ומצאת ! אמרת הלא דבר נקל ,אם אקח האותיות
שבלוח Sylographie p
ואנתחם לנתחים לעשותם נעים ונדים ,ותחת
מההכרח לכל ספר וספר לוח בפני עצמו ,אולם לא כן באותיות מתנועע
 Typographieאז נוכל לעשות צרופים והרבבות עד אין מספר ,ונבלות
ההדפסה בספר אחד ,נוכל להפרידם ולחברם בלוח ספר אחר ,אז עשת אותיות
אותיות  pועשה נקב באמצע ,לחבר ולדבק כל שורה ושורה בחוט ,אך לאט
לחט בראותו כי טוב מלאכתו ,אשר עשה למהר ולהחיש מעשה הכתיבה ,אז
ראה ויספרה ,הכינה וגם סקרה ,הלא אותיות כאלו מאבדים זמן רב לעשותם
בחרושת עץ  ,מעשי ידי אומן ,ברצותו יאריך ובךצותו יקצר אות אחד  ,אלת
יעדיפו ,ואלה יגרעו ,ואז תשחת מואר והדר ,מראה הדפיס וחשב מחשבות,
לעשות בונים צנורי דפוס ( פארם גיסעריי ) ברזל נחושת ועופרת ,והמלאכה קלה
לעשות אלפים אותיות ביום אחד ,ואותיות כאלת ,המה קשות ונאות  ,ביב
מן ויופי  ,ומהודרים במראה יומר מן אותם של  pוגס המינור בחוט לא
עמד בנסיון ,רק עשה מוליות ברזל סביב להחזיקם באגודה אמם ,ותשלם מעשה
ההמצאה ,עד שנת ר״ה  ,ומתזמן הזאת התחיל להדפיס תחילה תפילות ובקשות
הנוצרים וגס תמונת שונות מפסיליהם ,עד שבשנת ר״י הדפיס לראשונהBiblia
 Vulgata Latinaספי הראשון שנדפס ע״י ג״ב מת גדלה פעולתך ,איש חי
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ורנ הנונוח ,אשר פעלה והנחלה ,ההארה נרבה ,ממנה לדור דולים ,יקומו כל
’ידעי שפר ולשון ויודוך 1כל חכמי לנ יודעי מדע נרך לך יכרעו ! כי נענו
גחל ועופרת נחתם נחתימה הקיומי ! חתמה אות נצחי ! התוית תיו מכתנ
על ! מכסנ אלהים מכתניך ! אלהים נורא עולם צייר צורה וצורף אותיות
יעשריס ואחד אותיית הא"לן> בי״ת ,נרא תנל נקוד תנונתו ( שפר יצירה)
והאותיות האלה המה נתיבות עולם ! מכת 3אלהים חרות על הכדור נהרכנתה
והטעתה התמידיית ,כן אצל גס על נריאותיו למעת לעשות גם הם חדשות
3קר 3הארץ אותיות נעים ונדים נתנועה רצופה אנל אצנע אלקים זאת— i
ועתה נשונ נתנונן  ,נחקור נשנות דורות הישנים ותתראנה לעיננו ,כי
עוד לפני דור מששו באפלה והרגישו הרגשה מהמצאת הנפלאה ,ואליה לא באו,
יאי ציצערא הרומי ,שחי זה אלפיים שנה ,נתפרו תכונת אלהיס יאמר ,מי שיאמן
כי המון גופות חומרים בלי פירוד והנדל  ,נתחברו ע״י חומים וכובד מזגם,
והחיבור וההרכבה תמקריית הזאת ,פעלת ועשתה ברב מן ויופי תבל הלזה!
איננו יודע ? מדוע לא יאמן כמו כן ,שאם נקח מקפר רב מאותיות כ״א
ייעשם מזהב או מדבר אחר ויוכל לקראות עלי ענית מרכבים מהאותיות ראו
איפוא איך הי׳ קרוב לההמצאה ,את מקורה גילה ,ועד תכונותה לא נא ,להוציא
יין תכח אל הפועל ,אך חכה עד בואך איש הדעת ! —
ומה רבו היו הפגעים אשר הציבו להלחם נגדך ,עד שכמעע  ,אמרת
ייאש לבוא אל המערה  ,כישך רק מכשף הנצרך לקנות דברים כמו אלה ,וגם האולת
והפתיות שתיו אז מכת הזמן ,גם הם עמדו לנגדך ,באמרם מעשי כשפים מעשי
לצים זה ! עד שיראת לעשות מעשיך מעשי ישר וזך בפני כל ,לעשית בהחבא תחת
מכתת לועש זכוכית ,ואשר זה היה מלאכתך מאז ומקדם נקית נקתר מלאכתך
בגרזן ובכלפות  ,ציירת ,חקקת ,על לוח עץ ,והי ' כי יבוא איש מיש מהר
החבאת מלאכתך  ,לבל תראה החוצה ,כזה הי׳ גורל כל אנשי שם ,גדולי נעלי
תחבולות ממציאי גדולות ורמות ,כזה הי׳ גורל קאלאמבעק ,אשר הלך מגוי
אל גוי ,וממלכה אל אחרת ,לבקש לשמוע אל עצתו ,למצוא עולם תדש ואין
שומע לו ,עד שברוב יגיעת יעמל מצא מלך שפאניען להיות בתומכי ידו,
ובעזרתו הוציא מחשבתו להפועל ,ובכל זאת רע ומר היתה אחריתו ,כן גס
יאהן ג״ב ביגיע ובעמל מצא שותף יאהן פיקתער ,ונתן לו  800 fl .לכונן
וליתד הדפיס וג״כ נתן את כל הכלים  ,האותיות והכל נתן למשכיל עבור
משכום הקען הזה ,ובאחרונה פיסעער תתפרד מאתו  ,ולקח את כל הרוח
בחזקה ולא לו נתן כלום ,אבל רנה שכרך ,לא תשולת כסף וזהב מחירה,
השארת זכר עולם לתדירות האחרונים ,יאכלו מפרי תבונתך ,המה שתו ,המה
ישתו מי הדעת ויאזרו עיניהם ויהיו בני בינה יבינו בתפרים חכמו והשכילו!
מה שזה כותב בדרום העולם זה קורא בצפון ,ויתערבו הדעות והחכמות זה
הרה רעיון ,וזה ילד מחשבה ,ותמלא הארץ דעת( — .ההמשך במחברת הבאה ).
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Moritz Eichner , Hauptschullehrer.

Exegese von

הנה

הוא לך

כתות

ולשרה אמר הנה כמתי אלף כתף לאחיך
ע יניםוכו '( .ברא ' כ ' ט״ז ) .
נלאו כל המפרשים למצוא דרך הישר בביאור הכתוב מה .ולפע״י
נראה כי כונת הכתוב כך היא  :הנה אמר המושל על איש אשר עבר עליו
רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה  ,כי קנאה חמת גבר וכו ' ולא ישא
פני כל כפר ולא יאבה בי חרבה שוחד ומכלל לאו אמה שומע הן וכן
להיפך .ואם לקח אברהם ממנות ,בלתי תפק אשמו נקיה  ,והוא ידע ) את
בי נביא הנהו .חת שאמר אבימלך  :תנה נתתי אלף כתף ואברהם לקחהו,
חאת עדות נאמנה לעיני השמש כי את נקיה וכתות עינית הנמו לך.

אק אזכרה)" .
למות נער רך השנים  ,ברוך מגנים ! ,ך תשכל ומיטב הגיון למורה לחכמה
לאווינגער נ״ע מתוטשאן•
ולתושיה ,הנקטף באבו בק״ק פ״ב ,בה׳ אריה ליב

Von Prof . Josef Frankfurter.

אבל לבןישחר ו.קנה לשבר,
ךןד עוד בשנים הובלת לקבר,
ימי מספר לן 5מנו .על  £רש חלאים
רפאיםr
סתאם ירדת לארא
ד,ה,
ז־ I v v : t 1ו • t
•«
י ז'
ענדיוד הרהר,ת בנפש שור,דת,
עבורהןנ1ת יבמה מחוג ארץמיולדת —
וישאל :ש «$לו באבל  :מדוע אחרו הפץמ־ם,
ולא שב ןט 1רעיו למ. 1עדהימים? -
יליל גען לאב 1תיו תמור קיול נהמה:
רפש בנכם עזב ערפלי האדמה;
נןרל 1זעלה ליי על־כן ישבהרמה -
עלי מ1ת 1באב 1אל תרבו בכי:
ףוהיו בשמי דום — לזכר1ן .עד יחי.י
Dieser talentbegabte Knabe , Sohn des allgemein geachteten Herrn
Moses LLwinger aus Szutsriu
, ward zu Preßburg
, allwo er seiner
Ausbildung oblag
, leider nach kaum dreitägigen
! Krankenlager plötzlich hingerafst
. In der Bliithe seiner Jahre und seines Hoffnung
«vollen Streben
« hat der Herr
, anstatt zu seiner Geburtsstätte
, zur
Himmelsheimat ihn heimberufen
. Möge diese
« Denkblatt seinen
!trauernden würdigen Eltern zum schwachen Tröste gereichen

)*
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לבחורייVon Moritz Klei » . .
מעת 2212׳  :צחק — להאיר החלו
מן הייום אישר
עמדו על משמרותם
י׳ י < ׳ .
׳ז י
י,י י י י
כפפיר למוהר תמיר ; הלו;
ולבני  :שראל דרה איור במיוישבותם.
4

מעת הזאת רוח המליצה שפונה
על חנטי לב הניותנים אמרי ישפר<
מידי אבירי :עקיב הקסת דרוכה
ללמד בני,׳הורה חק לשון  .וספר.
שפתותם
ממתקים
:
ז
־•
שושנים ■ T
חכם יr . - .
.יביעו אמרים ומליצות נשנבות;
בשכיות חמדה :ישלחו למרחקים
לאהבת לשון הקדש לעיורר הלבנות.
למען זרע  :שיאל וצאצאיהם
כמורם — :להבין
ילט 1רו;
t
v
זי * * • 1
ולהשכיל יי
למען הד 1ו 1ת הבאים אחריהם
בפרץ שפת עבר כמוהם  :עמודו.
לבן אחי ! נתחזקה נאט ^ לבנו
לדרוש ולכתוב בשפת ק 1ך'ש
הנעימה
'•
כי מה תתן מה תיוסיף אהבתנו —
אם לאהובת נפשנו בל ניועיל מאומה ?
ראו< מדריכינו  -יגעים געמלים.
:לחמו מלחמותינו להךים .קרננו;
ונחנו
למה -כיושבים ־>על
הכלים
«* :
זז
שלדם ו'שנןפןים נ* ^ב בבתען ?
אל נא אחי ! נם אנחנו נצא חמוישים
אל תיראון יי צבאות עמנו!
נם אנחנו נחלץ נעביור חושים
שפתנו אתנו — מי אד1ן לנו ? !

—

 $אר

המליצה Von Moritz Klein .

מי כמליצה בעוז תמימה
מי כמיוה נאדרה -י
מר_ ,יערןי ילה בהוד ונעימה
מה לה ידמה בתפארה?
גדלו עצמו גבורותיה
רוחה בכל מושלת;
פעם כשטן דבריה
פעם כאיש אוכלת— .
על כנפי רוח נאותה
מרום שיאה תגביה -י
ובוישפי איש שלהבתה
חשכת תהיומיות תניה.
ממלאכים וצבא שרפים
תביע היוד ונפלאות;
!!שעירים בחיושןי עפים
תשמיע עיון וניוראות.
על נמצאים הנבראים
תפצח רנה ודברי ישיר׳
תישיר על איזים נשאים
תדבר טאזובי קיר.
על רום גבעות הנשא 1ת
תרום תשא דגליה;
ובסתר בר,ע־ת וגיאות
.ייאו עקבי םעמ־ה•

וויען
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עלי לזחי־ם והליכותיהם
תשים עיניה!
תביט י •  ,״ . ,
דרכי בני חרד ומעשיהם
תישקל בפלס מ& זניה.
תשפוט על בפילים ונבונים
תדין על שפל ונשא;
תישפיוט על דלים ואקיונים
גם פני עשיר לא תשא
תעלה לבתי השאננים
שם ת .קנן ההצלחה;
תשפיל תרד כאישמנים
לטק1ם ; בדן ואנחה•
תשמיע את כל הנעיצה
בהיכלי עונג המלןי- 5
ראתה
ומחסור אישר
עיוני
ן•  T vי■ t
־ נ•
בכית נדכה תיומןי ©לןי.
במישתה בחורים ונגיניותם
לשבת;
תואיל תאהב
• •.־ ... .. TV -
זקנים תמוכים על משענותם
תלו ה אל גיא צלמות - .
תעורר רפאים מקבריותם
תשים חרפה לדיור סויר ; —
ולאנשי ישם  ,אחרי מיותם
בנעימת ישירהתישיורר.

החדש! ״Keller. ( Neu - Wien (,

Von

על חרבות היזומות עברה׳ אשר היו מקדם למבצר עיר הגירה ובזמן הזש
נהרתו עד היעוד נהם ועל מקומם הוקמו בתים גדולים ויפים עד למאי
לתפארת העיר  ,אשר גשם "ו ו י ע ן החדשה" נקראו .ראיתי את נוונם
ויפים  ,ראיתי כי שמה הרדיפה אחר המותרות (לוקתוש ) בנתה ביתה ותעמגוש
בני אדם מצאו קן להם למרבה המשרה  ,ראיתי את הרודפים אחריהם ע6
כל שאונס והמונם  ,ואשא משלי :
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נפלוחיוטות ן1יען . .יחדיו אמללו,
אחרי אלף ד־ור עמדו על תלם;
היו כלא היו עתה בי נפלו,
אבד זכרם המה אחרי סר צלם ז
נפלו חל וחומה׳ בחן ועםל<
חזקה;
היו למחסה מאויב ויד
,
נ•I TT
•• »T
» VI -
T
נפלו — בעבור ימי צרה עתות אסל.
בזרה על פני תבל שמיש צדד,ח.
יעזרו
לצדק י
המלכים Tw .
נפלו — בעת ־ • TI
י•
ןאכזךיות רשע לא תלך עוד רומה;
בפא לא •1ינצרו׳
ואמת • ••
■7
צדק. :» I
ואם . ...
ו•
לשיא עמלו הבונים חלזוח1מה !
נפלו החומות נהרסו  ,חרבו — ,
יתר 1ימם ?
אד מאשפות החרבות מה זה
י ,
 VTT; V
־ I־* ־t
נציבו,
ובתים
נפלו
החומות
•T
ז-
1T
בנוים כמו רמים כל רואה .ישתומם.
 .חיבל׳ הוד וחדר רחבי ידים,
התפארת;
ליופי וורב
קצה
ואין
־ •  1זי
 -,״  1־- 1
ט? ןת ומחוץ תאזה לעינים,
שכיות החמדה ממסד .עד טקנרת•
ימם עשר וענג קן להם מצאו
והמיון כני אדם יודפום בכח;
ירדפו : .ימינו ־־ אך לא ישבעו ׳
קנאה תאוה וכבוד לא  :תנו מנוח !
מחוץ לא עוד ןרעימ אלב כפופה.
לכן נפלוחחיומיות  .מבצר וצריח ; —
אך בחדרים כי תסאיון מלחמת תנופה׳
ובריח ?
דלתים
יימים Tלה
הוי ! טי
 • I־
*  T״*
*• T

r
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vonH. S .

Mitgetheilt

—

®°n Dr. 3 . M . Jost.

מכתבג'

פה פ״פ ענ״מ בראשון לשגת תזריע גיוס כ״ח לחדש הדאפין הוא השביעי
לחשבוננו שנת היי״ש.
אלתי ישראל יחונן את אהובי ורעי האדון ר ' שלווה
לו שלום וכל שוב ,אמן.

פרענקל ויברכהו וימן

כיום אנכי נחון בעבודתי הרבה ורק .בחפזי אעבור כאחד מרוכב׳ הרכש
המשועמים בחוצות הקריה לדפוק על דלתי הבתים ולהושיע בין החרכים לאיש
ואיש את אגרתו ,והנני ממהר לתת בידך מגלה אחת קענה כאשר חפצת ולהשיב
על שאלתך ובקשתך .גס לא אוסיף לדבר באזניך אמרי הבל ורעות רוח כפעם
בפעם ולא אתנהג במנהג יהוא בן נמשי למען לא אהיה לבוז ,כי בושתי
ונכלמתי בקראי את מעשת מלאכת מחשבת הפלפול העצום אשר גברה בו ידך
להוציא מתוך גרגירי הזרעונים אשר השלכתי על שדך ,ואנכי משבתיס לילדי
שעשועים אשר לא יועילו ולא יצילו כי אם למלא שמוק פיך ,ואתה הנך
מותה גחלים על ראשי ותגמלני באמתחת מלאה גפן ותאנה ורמון ובשיר גדול
ממעעמיס כלם ערבים לחכי .ויהי ככלות׳ את ברכת המזון ואפול על פני
פני ואבך בקול גדול ואקרא  :אוי נא לי ,כי לא הלכתי בעקבי ר' יעקב
פולק ולא נשיתי להתהלך בשבילי הרבנים הגדולים פלאי סבל המקרבים ראש
משכת התלמוד האמת ורגלי משכת אמרת ומבינים את .מידותיו ומשליו ויהיו
לאחדים בידיהם בקושיותיהם ותירוציהם אשר יתאמצו לקשור אותם בקשר אשי
לא יחותך במרב אלכסנדר ,והמה משכילים להרביע כל מין בשאינו מינו ומרכיבים
את הצפוי אשר ע״פ השמים על המיה אשר בארן ודגי הים על בעלי כנף
ובהמת השדה על רמש האדמה ,למען הוליד בריאות חדשות לא שזפסון עין
כל בשר ! ואנכי אויה לי כי כחגב אני בעיני ! מי יתנני כאחד מחכמי
ארן פולוניא ,ואפעל גם אני נפלאות ! ואם באמת מאסתי בלהנויהם ובלחשים
ובקסמים למה לא זכיתי לשמש את פני רבי אלופי ומיודעי ר ' שלמה אשר נם
הוא איננו שר אמרי רהבים וששי כזב ,והולך במישרים וגם חכמתו עמדה לו
ואנכי כעת כנער קשן לא ידעתי לשאול אף כי לענות ! אמנם אינני ראוי
לעבדך  ,כי אף אם שמשתיך לא השגתי לאמת מאצבעותיך אשד ברגלך ! ובכן
אמרתי שוב לי לשים מחסום למו פי ותהי שתיקתי חכמתי ומדי דברי שכחתי
את עיקרי מכתבי .סלח נא ומחל!
בענין הכסף אשר תחת ידי הישבת לראות .אמת הוא כי למן היום
אשי יסרני אבי שבשמים וישלח מלאכו לקחת מעמדי מחמד עיני ,אשתי היפפיה
והצנועה להוליכה אל ארן החיים אחרי היותה עזר כעדי כ״ד שנים! והי
סגר רחמה ולא הנימה לי בן או בת ,זה לי שבע עשרה שנה ואנכי הולך
ערירי ולא מצאתי אחרת .ראויה לשנת על כסאה לנחמני ,אמרתי אני אל לני
למי אני עמל ? ואיככה אשאיר ברכה אמרי ימי חלדי ? וירע בעיני לאכול
ולשתות רק לרדת לבאר שחה לשבור את רענון הרמת והתולעת ,ואתחזק
ואתפלל ואשמע בת קול קורא  :מרדכי  ,ואומד הנני ! ויען ויאמר למת זה
נעצבת ,ולמה נפלו פניך ? הלא רבים המה אשר יקרה להם כאלה ,וככלות
שבעת ימי אבל ירתצו את פניתם ויישיבו את לבם ויבקשו את כל האות נפשם

יאץ עוד זכל לאהבתם Iאבל  ,קום והנחם  ,כי טוב חלקך מחבק תאנשיש
הנוחלים בחיי הארן הנא « ■,ואהה מצאת חן בעיני אביך וישימך לאב לעניים
ואביונים ,כי לא יחדל אביון ,והנה תמצא הענוג וששון ושמחה על משמרתך
מלי יום ביומו בעמדך על כנך לעבוד את עבודת הקודש ,ויבואו אליך הנאנחים
יא *} תהיה להם למלין ,גם יתן לך אלהים ברכה באשעיך ואכלם ושבעת
והותרת ויש לאל ידך לפול את כל הנותל באות נפשך הטובה
ואען ואזמל  :כן אעשה כאשל דבלת ותהי זאת נחמתי אחלי הלקח
אשתי מעמדי ,חנלונס יאמצני לעשות חיל עד אלכה ללאוהה נגן עלן.
ועתה הנה הגדתי לך תא כל אשל עם לבבי ובלכתיך על משלך ואמתך
בתתך לא ידי ממיר האגרות אשר תבקש ממני למען לא תמעיט את משמלת
האביונים תמת ידי.
ותנה אחלי קראי את תשובתך אודות השני זהובים מהרת* לרון אל
ה *ישט (ושלשו פשט כי כל איש ואים fהיושב שמה מאחורי האשנב או
הארובה פושט את ימינו לקבל כשן> מלאי ; ונישמא אסרינא פ ו שד לאמר
כי לוב האגרות יצא שכלם בהפסדם ) לבקש לי חותמות למיניהן ושן עלים
קטנים ועל פניהם כירק עשב .עם אות המשפר אחד ,וא כצבע הרקיע
המקפל שלשה והגדול מכלם ירקרק עם המקפל תשעה ולעלם שם
עם
«שפמה אשך לא יעלה על יפ איש מבני ישראל  ,יכ שתי וערב נקראו
כן הוא עכו-״ם ומאחוריהם דבק טוב לדבקה בו על גבי האגרות  ,ואבחר מהם
עד תום פקדוכך ,והכם אתי בבית ואשמור את מוצא שפתיך .גם עשיסי כאשר
צייתני■ לשלום אח המגלה אשל היתה שגירה באגרמך לא הפכם לבינו פיליפזאן
'אחלה את פניי וישלח לי את החלק השלישי לקורות אמונתנו מי.ד כצאתו מתחת
המכבש ,בי עד סנה הוא ניד האופים ואיננו מבושל  ,ואולי יעברו עוד שביעים
טלם יבוא אל ביפי דרך שביל הברזל והיה כבואו נצל קורתי אחתך מזנבו כנן>
אחד או כנפים להרי ! לך את אשר כתבתי בשמך וגם תודתי בדני החרם
יעוד המעט אשל עניתי לסרב ד ושק שאותו יק בקנה דחיתי לבלתי עבור
על מצות ל״ת אל הען .ואס אפה שקלת את טענותיו במאזני צדק הלשות
בידך ללחו 0אס מלחמתי ,אך השעל ךל לבלתי תרבות לדבר גבוהה עלי ולא
יצא עתק מסיך כי ידעת מברך רעהו בקול גדול קללה תחשבול  ,ולמת יאמרו הטיס;
אודות אשמם הצולגא מרבנן אין בידי כעת לגזור,אומר .אחת אבקש
ממך טרם אשוב מעמך ,הגד נא לי כמת ימי שטח חייך ,ומס מעשיך בעיר מושבך.
 .תמו דבלי אוהבך בלי לב ולב
הקטן 2 . M . 2 » st

BvnS. L. Zaller
מאמר מפורים .
גראנדשטיין

»שלוח מנות אל .גישי היקר נדיב ושוע הנגיד המשאיל הל״י שלמה
מאת גיקו אוהבו ומכבדו.
(מדרש רבה מגלה אשחר ) שמואל פתח ואן> גם זאת בהיותם בארן
אויביהם לא מאקתים ולא געלתיס לכלותם להפר בריתי אמם כי אני ד ' אלהיהם
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לא מאסתים גנבל — ולא געלתים גמדי — לכלוהם3יון — להפר בריתי
אמם במלכות הרשעה — כי אני ד׳ אלהיהם לעתיד לגוא  — .אם נשים
עין שכלנו גהשתכלות והתגוננות על מאמרי ומדרשי חכמי התלמוד ז״ל איכם
העמיקו ברוח בינתם וחכמתם ובמין ערך מליצתם לפתור מקראי קדש .אזי
עוז ההתפעלות רעיוננו לא נוכל לטמון במצפוני לבבנו■ עשתנומינו יקתערו
מוצת יעלו אומנו מעלה מעלה  ,ויעוררו אותנו מהבלי הזמנים החומפים אותנו
בפחים וצרים •,כליותינו תמלאנה השמערותוהשתוממות מציור נפלא יציירו לנו
גדולות רחמי ומשדי אל כי לא יפר בריתו אתנו לנצח ! ילא ’« אש ולא ינעל
אותנו לעולם ! המה במאמריהם יקיצו הנרדמים והישנים — אנשים החלשים
והנרפים באמונתם הטהורה ,לבל יעלו מהשגחת היוצר בורא התבל ומלואה
והנמצאים כלם מאין המוחלט• כי אף אם נחזה פעם כי רגע ישמיר פניו
מאתנו ונמשבנו כצאן לטבח יובל ולמרמש כל עובר נהיה — אולם גחלת
אהבתו לנו לוהטת מימות עולם — לא נעממה כלה .אור ישורון לא יחשך,
ולא יאסף נגהו לעולם — לא לעולם יטור שגיבת רוחנו — ולא לעד
יקצוף אף בי פעם נטה מאורח האושר הנצחי — עצמו משפר נפלאותיו
עשה עם אבותינו ועמנו .אם כי במגילת קפר כתוב לפננו גבורותיו עצומות.
בתורתנו התמימה ובכתבי קודש ישיבו נעשינו .אולם כאשר לא נוכל לעלות
עד רום שחקים ולקפור רבבות עינים ,כוכבי שמים ,יאורו לנו ,ככה רבו מאד
רחמי וחקדי אלהים לבית יעקב המעט מכל העמים  ,לא אמד בלבד עמד
עלינו לכלותינו מיום היינו לגוי .לא אחד בלבד זמם להשחית ולהשמיד ולהרוג
ולאבד אותנו ,אך הרה לא ינום ולא יישן שומר קדוש ישראל ! העם הרכי לבב
עת נמלאו מורא ופחד מקול מצהלות שוטניהם .יראם איה הדרך ישכון אור
הישועה לחזקם ולאמצם — ומהמית משברי גלי מימי הזדונים יוציאנו לבל
נטבע ונשטוף עד צואר .בכל אפשי וקצוי חלד נעזרו אחינו  ,ואיש אל אחיו
מרחוק ומקרוב יאמר  :חזק ! משנאינו ילבשו תמיד בושת וכלימה ,וידונו ויעלוזו
חפצי קרבת שדי ! מהתורה התמימה נחזה המצוקות הרעות קראו » עת חיו
נביאינו הטהורים .ואלתינו כאיש מלחמה העיר קנאה הדור בלבושו צועה ברב
כמו לפניו יצאו רשפי אשו הצילנו מכף כל אויבנו העריצים .וינחמרו כי אחריתנו
ישגה מאד — בבוקר בבוקר נחכה בי יחדש ימינו כקדם — ובת ציון היקרה
עוד תשובת למקדשה — יבוא יום אשורנו ולא רחוק כי יופיע מני אופל
וצלמות — צדקת ישראל .עלי חוצן ישאו אותנו אויבינו אל מקדשיו ,ויראו כל
גוים כבודו ,ומלכים משמו ייראו .במו בזיעת אפים ,עבדנו במצרים ,ואלהים שלח
עזרו וישועתו לע יד נביאו נאמן ביתו ,ככה אמרי הגלות המר בכל מדרך כף
רגלנו מרקו עלינו אויבנו בשנימו ,ואלהנו הצילנו — רבות מחשבות בלב גבר
אולם עצת עליון תקום לעד ומזימותיו לדור ודור .עת עמלקי אוה להשחית
זרע יעקב — עת בטח והשקט נקעו מקגלותם — מצהלות אביריו לא
הועילו אף כי על אם הדרך נצבו למכשלה וככגורים ידודון ידודון ממעוצתם
לבלעם כשאול חיים .גבוהי הקומה כלמו נגדעו וכעשן מארובה בלו .גם איש
הנינים גלית איש פלשת עת קם כשודד בעים רומו ובגאותו עף שחקים
ממעל משכנות כוכבים שם קנו וחשב כי ידמה לעליון בבח גבורתו .רועה עדר
ישורון אשר הנעים זמירות ,כנשר דאה לקראתו וגבורתו לאין ואפם נחשבה
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 5עיניו .בכת אלוה מהשגחתו ממעל התאזר עוז והמנורה למן נצב לקראתו
יקלע במצחו הנחושה .ויז נצחו המים עלי שדה המלחמה .מני ישראל התבותקו
בדמו העל דומן אדמה .גם נן המדמה נין עמלק עת גאות לנש ומרה אפו
על בן ימיני על ,הי .לא הרע לפניו ברך .בגאותו וגודל לגבו חש 3לההריתנו
מתבל ארצה וגזעינו לשחות ולעקור  ,לבל יהיו לנו שם ושארית בארן החיים —
יאשר פרע לפני מינות המלבה שם נפל שדוד — נבלתו עם פרותיו נהלו
על העץ ונפל בשמת פעל וחממו על קדקדו ירד .והנה אם נשים נגד עיננו
"שלי אלהים ,אם נתנער מעפר חלד ומהבלי הזמניים ונזבור ונקרוא במגילת
אשתר אשר עליה יאמרו מ״ז מגילה פרק ב ' בי נבתבה ברוח הקודש בשאר
כשאר כתבי קדש ונחזה ביום הזח ישועות נעשו ,איבה נובל לעצור רעיוני
הזמרה בקרב לבבנו .מדוע לא נקרא בגרון אלפי מודות לאל ממוללנו ומצילנו ?
מלוע נתאפק׳ מתרי כנורינו שמוע המית נבלנו ? מה נתאונן על פזורנו
יין הגוים ? אל אחד בראנו הוא ישים את ישראל עוד מהלה בארך וראו כל
אפתי ארך את ישועות אלהינו וכמאמר ממדרש הצגמיו בראש דברי לעמיד
לבוא בעתים ובזמנים יבואו עוד ינהגנו אויבים אותנו אל בית תפארמינו ושם
 5שירה ונזמרה לאלהי יעקב תלה.

ישראל

 Von Al . bhajim Schorr .הצבי
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“עת י & ךת אקשיבה ’קול בקי’
“הנח על בל פשעיך הקפה אהבתי
״עת אראה דמעותיך עלי לחי — “
הדמעה■ מותר האדם מן ד,בהקה
גהה
מקור מים חיים נ1בע ,תטיב  .י
יt ,
מד>
לאנ^ ש אבוש מ1ר ^ח מה נ ?
תקל משא לאשר מוצק לו — רוח נכאה?
אולם גם הצבי טדח יחיש ירוי!
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מרדף ?לי חשך באין מרג׳וע
עת עוף ; גע קהה ו; ווץ
אז גם עינו תדמע ךמוע.
בן הצבי ישראל■ מפזר מפרד
׳’ י * ן * 1
־ יי ־ ;
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מגוי אל גוי מח;ל לא חיל
על צואר נרדף באף ,ממשך וטיוןט
הדריכוהו מנוחה יומם וליל.
אכן לי; תבוא דק עת ך
הן בישקעתיו :ענךאל שדי
;מחה הדמעה מעל פניך
ומים בששון ;שקך למדי .יי'
דומה דודי לעופר ולאחד הצב:ם
באישר ינום הצבי : ,קב אחור קניו,
כן גם אם שב " אל מקיומו שמ;ם
:ישקיף ממכון ישבתו: ,שגיח אל בניו— .
מדראהניטס.
אי מי שאדל

המשורר

 Nachקללת
*(
"Des Sängers Fluch.״Uhlands
Bon Leon Rosenthal.
בימי גןךם> 3ית מלך ךזמך  ,ל^ כים הני?! .
םיע
ים ה - 1י
גלי י
מת'ו  ,עד ־ "
1ז
בק1
הארציות ■
Iועל  •11י
סביב מ גניות ציומחי עצים  ,נושנים ניותני ריח
וכמראה הןר שת ,מעין בתוך מימיו ישלח.
עינים
אכזר ז tיישב פרום
בהדרו  ,מלוי
ישם
ז ■יי•
t ■ I v v tm
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זועפים ,נפלו אפים
בפנים
,
יישב
1
כםא
י•
 .י•
י־
על י ,
פחד
עפעפיו ן Tתרו
בעתה ,
מחשבותיו מלאו
בי •Tבל
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אמרי פיהו מדקרות חרב  ,מכתביו דם המה יחד.
מ'ש 1ךךים שבים  .שמו פעמיהם אל זה הבית
האחד ז_קן והשני נער רענן בזית
על סוס דוהר רכב ;שיש  ,ושמאלו5נ1ר תמכה
מצדו הנעי ,החיו שזק^ה  ,גשעיניו ;הה.
והורןן בה אמר לנער  *.בני אזורמתנין?
מעומק חדרי לבן? שאוב  ,העל בל שיריף
אל תפיל ד5ר  ,בשמחה אחוז נם אל תנה מתונה
י
,־ ־ ’
־
־
< - ,
 Tי
־•
־
וכדונג מפני איש  ,ימס לב אכזר באילת סוגה.

*) השיר הגה לא « שאח מליצהג ונועם « דנרו לנד הגא « נסר ושיר השירים כי אס
גס «« אח « ושרו הנשקן> געי אשנבי אמריו המסוקים «דנם  ,אס נעלה אל מרום
קצו וחכליחו ניטיב לראות  ,אח אשר צרר המשורר המפואר הלזה בכנפי מליצתי,
הוא מלחמח האור והמושך  ,מליזמח הפרים הממלאים נשיהם כשף  ,והשרים
אשר כיקם ריק אין בו דים « ,לח« ח הגונה ניחו נלא צדק  ,והעושה ניחו וסרוזו
נציק ובמשקל  ,וזאת השבה אשר « החני ואפח להריקו אל כלי לשו! תפארתנו,
כי נחון עמנו עס נבחר השורש הזח ניחר עוז פרה רוש ולענה  « ,שוררנו המה
מליצנו ושופרינו המה כשואיס כוש ההרעלה עם שמריו  ,ובערום ונחוסר כל
יבלו ימיהם ,ואס ׳חוקו מחשבותיהם ורוב שרעפיהס על ספר  ,לשמח נסם העשירים
והגדולים בעיניהם  ,אהה י' האם לשחוק בחבל ארצך  ,ורק להיוח שעשועים כל
הימים ביאס אוחס  ,לשוא ולריק ׳עמולו ,שכרם רוח ופעולתם הבל  ,וזה אשר
•ראה אותנו המלין נסומו לנגי עיננו האכזר הרוכב על במחי עמו ושרוי • שחורי
עלימו שלף ברק חרבו ויתקעה ולא יחמול בלב הנער ההלך להרגיעו ולהמק השלג יתעלם
בחדרי לב השודד  ,בקולו הערב ומדנרו חנאוח ונעים  ,זה דבר הנדר בקוצר מלים
ואחריתו מה ישגה הזקן הרואה את קלון וחרפת רעהו המפיח נפשו קלל6ח הרוצח
קללה נמרצת  ,י ' השקיף ממרום ושמע קול מר צורת .לכן אמס שלוים ושאננים
עשירים ומושלי חבל ! אליכם אקרא אליכם אתן קולי  ,חנו כבוד בימינכם ועושר
בשמאלכם אל משכילי עמינו  ,בטרם ימשך בטרם יקירו שמיכם ושופט צדק יפקוד
על לוע מעלליכם!
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באו הטםדר1נר  .על מפתן הבית .נצבו
שטה על כםא1תם  ,הטלןי והשגל ;שבו
הוא האכזר — כאור צפון מבשר צרה ׳ צקה מ'שמ:ע
תשביע
עונג
רואיה
כלבנה V' .את Tבל
יפה
והיא —
 :י
V
T V
TTI
TT
• I
אז אצבעיות הזקן . ,על מיתרי כגורו רקדו
נגןבידיו — וקולות אין מספר  ,בל אוזן לכדו
עטו גם הנער הרבה ישיר  ,היטיב נגן ברוח צח
וגם קול הזקן < ןרב הוא  ,אכן באיוב מארץ ;שח.
קדמיונים ;ספרו
משיר אביב ;ישירו  ,שלות .
אהבה  ,דרור .טישפט׳ ;קר איש  ,ודעת קדושים ;זמרו
ירננו
האנשים תשמח
חמדה • ,לביות
מבל
י י* “ ־י "
» * T •I
» Ti
*T
.על כנסי זמרה _.מןלו שחקים  ,למרומים עגנו.
המיון יועציו לא יוסיפו נדף . ,יחדלו הרע
מלומדי מלחמתו  ,בל איש אפ;ם ארצה כורע
גם המלבה תתחלחל  ,באב ושח1ק את לבה המסו
ולרגלי המנגנים י תשלש הפרחים 'שדיה ;כפו.
עטי מח^עה המית נבליכם ,הגם ,ך.מלבה לכבוש ?
ישאג באריה המלך קם בחמתו והניע ראש
וקל מדדה את חרבו 'שלף ,מתהפכת מתער
בבטן' ט" תקעה ? הוי מן האדמה צוזןקים דמי ל,נער!
וכמוץ לפני רוח רדף המיון שומעי קולך,ו
העלם נפל שדוד, -ואנק על זרועות מורהו
והוא בלב נשבר ׳קחנו ,ובאדרתו ; עטפנו
על סוסו ;חבקנו ,ומטקיום הרשע יוליינו.
אך עורנו עומד בשער ,איש באביו לא כבה
מרבבה
הדגול
בכניור
ובכניורו יחזיק,
״ TT .
׳«
י• I ! " ,
• J
אל עמוד אבן ;נפצגו .נ 1חם אחר ל* חזה
לקולתתו 'שטים הרעיש׳ גם שאולמתחת רגזה.

אוי לכם היכל,׳ .עונג ,אבוי לכם ? עיליות מרוחים
?גלילים אל תופע רננה ,סבינבם יאכלו הדרכים
ותוגה T׳שורו
אבל
תישמע אוזן
בוכים
בקרבכם Iקיול
» T
V •• IV
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עד כי רוח נקם .ורוח בער אבניקם ;סז1רו.

אי’ לכם פרדסיס ,בצלכם קרני השמיש לנים
יד3י 0ר׳ ראו פה הנ_ער מךזקר וטשנח פנים
חרט על זאת ,עדי בל מעץ שנר מאין נחת•
??על .׳מל קצירכם ,וישרשכם יעקר מתחת!
א1י לך רוצח אכזרי ,איש מדון לכל ייזרע׳ שיר
פעי .עטרת גאות שכורה מרם ,לשוא תצור על עיר
לשיא — בחיוישך שמך יכקה ,וזכרך יאבד לנצח
זאת תהיה מנת מדיך ,זה ' מול הרצח !
,ככה צעק הזקן ,ואלהים ישמע קולחו,
.החומה היא נהרסה׳ הארמון שטם הנהו
עוד אבן אחת תזעק ,תעיד תספר מקדם הדיי1
אך עיור ליל אחד ופתאום לפתע הרוח שברה. .
יסקיב במקום גנה ,ונטעי נעטנים מדבר שמטה
עץ ליושב בצליו  .אץ׳ גם מע;ן לא ישב יוד צמא
; וזקר המלך נשבת מאנוש ,ולא נחרת על לוח
זאת מאית המנגן ,נשכח ודמה להבל ורוח— .

 V°» 21. B. Gomober.ארבעים ושמונה שנים.
עורי שירתי  ,התעוררי!
את היא חברתי  ,את אור<ןרי.
? 'יום אני הוא שמחתיני.
1לי התלאיות בי המרו,
וטי דרגיון אם עברו,
את עזרתזני ,נחמתיני.
'?י ושניות׳ בי
אספרה,
T
I
־י
T lV
וכין'שוריותם פי .אעברה ׳
ומראש אחל  ,מילדותי:
אזכור ראשונה בית הספר,

'? כתי חוצה לו  ,תוך האפר
גליו §ן ןם מלכותי;

את ילדי גילי שם שפטתי,
שבטי י מישענתי ישם הושטתי
לאשר
ביקריו אז
הפצתי;
-r•It v
ז T־ ן •
ונעורי אזכר rixלמן־ת ' ׳
ולגן התורה עת ירדתי!
ולבית המורה כצבי רצתי;
מקרא קראתי׳ גם שניתי,
ובמשנה׳ תלמוד שם זקניתי,
באשר גדלתי כן בקשתי,
באשר בקשתי ק מצאתי:
אור לנתיבתי  ,את שירתי,
הי.ית מעורי — בך נחישתי.
9
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את ? ל דית לי עת אריתי
מירי עם בשמי ; עת,,יךתי
חץ דעת היית את לי קשת,
אביתיהשמים י
•
אם עלה ז׳• • T
ותתני לי את הכנסים;
את
עזרי
בים
וביבשת.
' • V:
־
V V- l T

הן עמי,ירדת׳ עטי (גלית,
עלית לפריס ׳ שני שבית,
פתחתזירך טיב אשבעה ן
את ספרי משה בןמימוני
את הראתיני,! ,עלוני
מטיט היון — בל אטבעה.

ובים קתלמוד כי צללתי,
וראית פניך לא סללתי —
ואראך
שטה
מתביססת;
I * JVT
TT
•
ןVV
ויהי נראיתיותשטחיני.

ומשה ימני למנחם בן
הציב ר,תךן חזק הבן
ופריט הנס לאנית׳,
 ’Pהביאני אל חרדוV
מי זה הראני איר ספריו ?
מי בלעדך את שירתי!

חבקתיך אני,ותחבקיני,
ותהי לסנפיר ולקשקיטת
ומה לא היית אים־וא את לי ?
ותדאי ? כרוב לי1ת_נטלי
ותנשאי איתי הפרדסה,
ואחזה שמה צבאית חיים,
ז׳ך Tr
• ,
עלו מבבל ומצדם,
מלאכיו יניעו הנעה.

ארבעים שנה ושמונה עיד
עלי׳ שירתי׳ תיפיעי היד,
עוף אף עתה התעירד!,
וקחי כניורך בניר קדש,
בשמיונה עיטר זה לחרש.
וביים הולדתי שיר דברי!

שעו״י ?ן כי פתחתי,
מעץ ,ד" דים כי לקחתי,
ולחכי פ״ריי מתיק היה,
אך את שירתי פתיתיני,
ומביא הנן את הראתיני,
כי נפשי תמיד בךרוסיה.

הן6יבי ננן  ,קילהרימי,
וראי איהביכלם עטי׳
✓
אליך הטה אזן יטו.
אייבי ומשנאי  ,אידבי אירה,
מאס׳ חבטה ,ביוזי תירה
יחדו נכלמו ׳ בישו חתו.

ולך מש;כי  ,עשה פלא!
אנא יערבו טלי אלד"
וישמע נא קיולי ותפלתי:
הנני צורי ארך ימים,
ולשין חכמים׳ולעילמים
אל תקח מני בת שירתי ! —
א  .ב .נ.
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 Nachהבער8$ל .עין־המים.
Von Moses Schulbanm.
^ עין־ המים יז'שב הנער״
הן ' כל שפחת — ניל הימיפ
?ל! עים לעטרת ידיוזקטםו,
האלה ,רוח אך הוא וסופתה,
י?סץ .קל בא ויבהלם שער,
כי קרובה וךחז>גןה עולמים,
אשר אליה ,הוי נפשי כלתה.
יעס יצא1ן ־ גלים"יחד נהדפו.
■הו ׳"כפים ה״אלה הפבהלים
חופזים (ישטפו להמה שי ׳
י 2פקעים ההטה האטללים
?ני ־ מהרה .".בישידשן ־ עצמי.

הו ,אך שוא לתמונההןקרה
עיני
תמיד
באין
פוגה
צופיה,
* . T .
 I־ ו
ז
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כי היא מני לנצח נסתרה,
ובאין"קצה עלי נפשיהומיה.

אל נא רעי  ,תשאלו  ,למה ־
רדי נא הלום חמדת רואיך
זה ב6בחר * ימ 1תי שומם
אלכה,
בטירה
לפה
—
זה
תשבי
נעלמה''-
־•
ז, 1
יז
 ,י *
 t Vז
I
T.
כין כאיש אחד בני
האדמה
הבה
נא
אזרה
פקעים
לפניך,
T
ד
זv: v
נזי ־
וד״1
יציאי  -טעי האביב באדמה.
נער הקן  ,עשיר אף הלבה.
הן ועשמצהלות בת  -אדמה,
ובכיות קולות זאת אשה הומיה,
(תנו בלבי אבל לבד ושממה-
י!י ־ נפשי תאנ;ה ואניה;

הנה עין — המים כעצםהשטים
סביבותיו הערבים כף יתקעו;
בסכת  -נוצרים ימצאו שים
דוידורעיתיו ,כי עדנים .ישבעו.

 ®on Salomo Frankel. Mitgetheilt vonH . S .מכתב
מה  . . .אייר תרכי׳ג אישתעי לי כמותי ימא ההיא גלא דמכדבכב לתעינה
מתחזי כי ציצותא דכורא חיוורתא ברישא וכו׳ יזימכא אזליכא ראולהא ודליני׳
גלא עד דסזינן בי מרנעתא דכוכבא (ב״ב ע״ג יעו״ש)
לכבוד ידידי היקר והגעלה יצ״ו היום השגתי מכתבך תיקל ,אשל בו עוררת
אותי  ,לתקן טעותי הדעות שנתרבו במאמרי " מכתב לעתות הצדוקים וכו'«
גכ״י מחברת 28 ,וגם יען כי בתשובתי נהמגיד שנה שביעית נוממעל 14
יכו ' נשמטו הרנה דבורים בהתנצלות׳ נגד המבקל נ״י שאלתך ובקשתך למלאות
החקרון ,בתשלומי הדברים ,כעי שיצא מעטי בכתליו תרכ״ג .לעשות רצונך
חעצתי והא לך ההעתקה מתהשמטות — .שיל״ת כ״ג כתליו תלכ״ג
לכבוד וכו׳ המנקר נ״י .אתה באת נמתח המגיד
גליון  49שנה ששית)
במלאכות בל ידעתי — מי הוא ,להכני בלשון  ,חציו קשר בעהח דביי ומעתח היכל
יגתלע המחלוקות ואבן במן וכו׳ וחציו בקרני הדרשן המשתלה מהדרישה להפישה

ומפתח היכל מהבמה לאק הגזירה  ,וגמלים רבו משמן והמה פתחות ,ונדני
שפתים משפה העבריה השנה סקרה ולרבה לעט שנע גקולת לשון ההול
עייעא בעלמא ,שלא עלה על דעתו לכתוג מכתבא פתיחה או אגרת פתיחה.
בפילשום רב  ,למלל ולדקור ,בכבד וכבוד הסייס ,חיוולא ושומקא המלאכויז'
והעבעי ( תימן אי ) רק בקול דמעת בחקרו ודרשו בימי קדם פתח וסרת טע
מכתב לפתוח הצדוקים ובו' בפתוס׳ אמת על פתקה של חוה צורת ותהוכיז
שתי בנות העלוקה הצדוקים והניתוחים ( עיין ע״ז י״ז וביאורי לזה נכ״י מחבריו
 28זייעע  ) 55נשמרות פניהם כבושי ומצלי  ,ודבריהם ממצייהם ,היה בשפל
הכושי ,שפת שקר ותרמית ובזולת לבני אדם תניב סביב הלכו ,רצוני לא רו!
תניב לבית החשמנים ,אלא אף תניב לבית הורדות האדומי שהיה אויביהם׳
מאז שכבשו פניהם בקרקע — נכ״ז גדשו הסאה ממידת השקר ,נקראם עליי
כל היום הלל המצרי  ,בהעת שנתן לידם כיס של ממרא ,או בעת שנפל
פחדו עליהם  ,בידעם כי רגלא בחברי ' ידע ( סימן בי ) וכל שהוא ממינו ידם
לפתה נו אות המורא  ,וגם האדומי הולדות ,העיע צבוע אחרי שהרג למרוותי)
והלננן שלא רצו לעשות שקר בנפשם להיות עומדים ונשבעים לקיים לאשי
ולהלל את מעשה תייייס פשט את עלפיו לתחונפים הצדוקים הפוסלין במומם,
ומסרפין ומגדפין נשפת משי ובדברי בלע לשפל רוח ,ונושאים לשוא את נפשם
ונשבעים למרמה  ,גם להאדומי אשר גם על בניו ובני ביתו לא ייס ועליהם
כובל להמליץ את מאמרם הקולא הלל בכל יום הלי זה מחרף ומגדף רצוני
הלילו בכל יום נהלל המצרי — הוא הוא החירוף והגידוף ( ודברים האלה אתי'
כמאן דאמר הודו כוש בהדי הדדי קיימו) וסריפו וגדיפו הוא הוא ההלל האשורי
והאמיתי כי נשפת הכושים שמענו מכלל הן לאו ומכלל לאו הן ,בלמדם אח
לשונם לשקר ,גם במילסא דעבידא לגלוי ,ואשל נודע לכל ההיפך — .ועתה
אם אנוכי הערות׳  ,ותששתי כח המכתבא גללא בזע וכוי בכוכבי יצחק ,דלא
מנדלא שמעתתא נקצוי ארץ ואיים רחוקים וגס אמרתי ומסרתי מודעה שמה,
שכל מדרשי לימי קדם לא על אנשי מריבי יסובב ,ובכ״ז נתחייבתי בנפשי,
בנתני מקום לטעות ,לאמי שהשבתי למחרפי כאולמם ועי״ז לחוקים נעשו
קלובים ,בקשים עלי בבני קטורה ( סימן גי ) נמולי מנשר וערלי לב— .
על אחת כמה וכמה עתיד אתה ליתן את הדין ,גהעתקתך ופתרונן -לדברים
רעים באלה ,לא על דעת מי שאמרם ,בהוספה וגרעון  ,ובפירסוס רב כזה
בהמגיד אמת ושלום אהבו.
ולמען רחוץ ננקיון נפשי ,הנני להתחיל ננקרתך להשמות גנאי כניוח
מחלפי שספרת ומנית אחת לאחת  ,נז״הל " ראשית כל לא אחריש כי הדרך
שבחר נו להשיב למחרפיו דבר רע מאוד וכוי הנשמע כזאת וכו ' ויכניהו עשי
פעמים בנשימה אמס חמור וכוי גס שכור וכוי " השם שכור ,הודיעני נא,
באיזה בתי עירם ( אם " בעין כוס " או " בעין ברכות ס״ו ) ראית אותו בתוך
מכתבי הלא לאו בפירוש איתמר ,ואם אנא לא אמרית ,את מנא לך ,ומשמעות
דוישץ לא שמיע לך ,כלומר לא סנירא לך  ,וכל הנוגע בעין זה להטיף גו
יין ושכר הוא כנוגע מדעת עצמו בבבת עין המבוקר .שלא מדעת המטיף,
ואף את איוב ,אס העיד הכתוב עליו שהיה מס וישר וכוי  ,נכ״ז בעת שבעט
ניסורין ,ורגם לאקינון של מלך המשילו חכמינו אותו ,לבריון שכול וכו ' (ש״ל
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®י0ת ל ' ואף הוא כשנפקחו ?ניניו ,הלומדה חעאתו ,כמאמרם (שם ) כשראה

I

איוג אמר בבקשה ממך שכור הייתי שנאמר ( איוב נו״ו ) ואף

אמנם שגיתי אתי

י■ יילץ משוגתי -— .ואם כי אויבי באיוב לא נתחלף לי ,וידעתי גם ידעתי
י ?<היא לא יפקח את עיניו ,לראות במשוגתו ,בכ״ז נתתי לו כוח של יין ,למען
 1" 1עול עצמי מלהסווכח ,ולהשיב לו מאז והלאה ,על דברי בזיונותיו ,בדברי בלע
 1יצזקר הגלוים גם לההמון ,ונהגתי עמו כעוגדא דרבי ור ' רוייא ,עם ההוא
 1נ 3יא שכור שקרן ועז פנים שאמר לו " אמך אמי ואתה בני ( שגת ל׳ ) א״ל
 1יצ,־ך שתשתה כוח של יין שתת ופקע " ורצונם נזה לאמר אחרי ראותם,
 iגעי 1השועה ועז פנים הזה שגלגל עינו דומה למי מלא והוא עולה נשכיותו
»®3,ת וחוצפה יתירה ,מכל השועים דעלמא ,וכל הרוחות שבעולם — ואף
' ייח השעות —י לא יזיזו ממקומו ,כי כל רוח אין בקרנו ,אז הכירו החכמים
■3הכלת פניו ( בתשובתו על שאלתם " רצונך שתשתה כוח של יין ) וגשלעועי
! הידיס ( נעת נעילת • דיו להכות את שכרותו נושף על שעותו ,ולמען הראות
 Iאת חזיתו וקיאו גס לההמון ,קיימו בנפשם ,תן לשכור וישכר עוד ,ונתנו לו
יכית .ואפקוהו מנית מדרשם ,ולפי דברינו צריכין אנו לעשות הגהה תחת ופקע

> ל״ל

ופקעו ויצאו נזה ללמד

לתלמידהם ,לבל

לענות לכסיל שכור כאולתו ,רק

 1להפקיע אותו מנית מדרשם ,ננתנם לו כיס ובאמרה לו צא צא ,למען תלין
יע«ו משוגתו כמוך — ולפי״ז אתי׳ שפיל חלוקם ,מד״ת למילי דעלמא ,וראיתם
! (שנת שם ) לזה ,שנמילי דעלמא אל תען ( ועיין מה שכתבתי בזה בכוכבי
צד  ) 56מעובדא דרבי כי מעונדא הזאת ים ראיה
מחברת 19
יצחק
גלויה שלדברי שעות ,הגלויה לההמון ,גס בדבורו וחזיתו איננ צריך מענה רק
לשלח אותו קוצה.
וגם בהשם חמור ,מעת שהאכילה חוה גם אותם מעך הדעת וכאמור,
יכללו גס המה בפתקה של חוה ,ומני אז הכירו החכמים נס בתולדות אדם את
החמור בצורת אדם ,ויש דורשין בשם הזה לשבח ויש דורשין לגנאי ולמשל החמרי
ש ’וולתא בפני עקרנא ( תימן ד ' ) ,דהדרא ליה להר תיני לאחר ענחתלקה השכינה
'ימשוך היובל או העושין כחומרי ב״ש וכחומרי ב״ה נקראו בלשון המקרא
"כתיל בחושך הולך " ( עיין ירושלמי יבמות תפ״א) ונלישנא דעלמא חמול,
׳הוא ממו״ר דמתניתא ,שדרשו נעלי התקונים ,לאבני האותיות מראשותיו ,ע״ם,
"חכם מופלא ולב רבנן " הי חכם הוא בעיניו  ,יותר משבעה משיני עעס
(הדורשין בשבעה עיני ד' המשועעין בכל הארך ) ,ונתועה כ״ב ,המשילו לחמור
יצורת אדם ,שקרא ושנה ולא שי«ש ת" ח לכותי ,והוא ג״כ כמאמרם ( ע״ז כ״ב)
״כותי לא ציית דאמר אנא גמירנא עפי מנך .״ — ולא זאת אף זאת מצאנו
לאיזה מחכמי אמת ,מבעלי התלמוד האחרונים ( שהם לנגדינו בראשוני ראשונים
לעומתם ) .כאשל נאה תקלה אל פיהם ,היה מרגלא נפומייהו המאמר " אם
הלאשונים כמלאכים וכוי ( עיין שבת קי״ב ב׳ ונ״ר פלשה ת׳ וירושלמי שקלים
®"ה ה״א) ואס כי גם זאת ידענו ,שבדברים הללו ,לא ללמד על עצמם יצאו
כי חלילה מהם למחול או לחלל כבוד רוחם ,ולחת דופי נו  ,אלא ללמד על
ליי דורס דבצר לבם ,זזה דרכם היה בקודש  ,בתוכחתם לדורם ,אז מפני השלום,
כללו גם את עצמם בחעא דורם ,והיו אומרי וידוי עם הצינור — וניצאם ללמד
מל עצמם לא יצאו אלא ללמד להכלל — .והנה מה שאמרו המה נענותנותם

—
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להיות נתפשים בעון הדור ,בדרשתם 3תפק תפיקי מתכונה הראשונים והאחרונים
אני וגם אנשי מריבי בגאונינו ולצנותינו ובבקרינו נובל לטייל עדרים עדרים
אחוזי יד באמיתת המאמר היקר הזה ,ומבלי דרישה וחקירה רבה נובל לדרוש
בו בפני רוב הציבור מדורינו על הכלל ,ועל עצמינו בפרט ,לאמר אם הראשונים
כמלאכים מלאכי ד ' צבאות ,הנותן אומר באמירת אמת לכל צבאיו ( עיין ביאורי
לזה בהצופה להמגיד שנה חמישית זייטע  222בההעלה שם יעו״ש ) ,ונלמדם
לשם מה טעמם ונמוקם היה עמס  ,ועלו וילדו כמלאכי אלהים ,נתולס המוצב |
ארצה וראשו מגיע השמימה ,לעומק הדברים מנקרת צור לבבם אשר הוא צור !
ישראל הדובר נמו — ״אנו כחמורים " למשא ולמשא הי' לאיש דברו .כי אף :
שגם נימינו דבר ד׳ יקר אין חזון נפרץ רצוני החזון ובאל בשים שכל על
לוחות לבנינו ,לא נפרץ לצאת גברברים היוצאין מן הלב הנכנתין ללב ,אם בחטא
דורינו — או בחטאינו שלא שמשנו כל צרכינו ,ואין נמוקם ודקדוקם אתנו.
ומוקצר רוח ועבודה קשה למשא היה לאיש דברו עבודתו וחמרותיו " — .ולא
כחמור של רשב״י " כי היא הסעירה רק על עצמה אבל לא לאחרים ,אבל החמורים
בדורינו מקילין לעצמם ומחמירין לאחרים — והנה אנוכי ברכבי על החמור,
בעת המלחמה ועת השחוק מששתי במתון ולא במפזון ,לאזניו הארוכות ויהל
תימניו ,להבדיל ולציין ,בכמה וכמת נשימות נין חמול לחמול  ,עד שכלו כל הנשימות
שבגוף החמור ,אבל חלילה לי לתלות עשרה חמורים ,בצורת אדם אחד  ,אפילו
אמר כמה נשימות .ואמה הוא ,אשר חנקה בנשימת אחת לחמור חמורתים  ,וחרזת
אותם על פתיל אחד ,ואותי הגדלת והשפלת להמלות אותם עלי ,ואני מה
לא אילן גדול  ,לא יתד ילא שיכשא  ,רק שוחר ושחור שחור אומרין לשוחר;
לכרום לא תקרב ,ינמוך דורינו אנחנו יושבים בשלוה והשקט .ולולי אחי ורעי;
שנגשו בי לצאת מגדר׳ ,ולהשיב למחרפי גס בכבוד האגדות שאני דורש במוI
(שימן ה ' ) לא הייתי משיב למו .ואז הייתי נותן להכהן המעשר מתנזיונות!
ותלזות שפתים שהוציא ,עליו ידידך הפלאי ,ויש בידי להרבזת בעדים נאמנים |
ובימוד להנודעיס נשם , ,רה "ר יעקב בינרינג והר״ר הילל כתנא ,שהוא כעת |
ננוטשאן  ,אשר אנכי בדרכי ותומי לתמוך לפי כחי בידי כותבים ומלמדים!,
אף לאלה שאין דעתי נוחה מהם ,הייתי מדורשי טובת ינ״א ,אף לאחר שמעל :
נגדי ,וידידך היה מדורשי רעתו ובכל עת מצוא דינר עליו בפומבי דברי
נבלה אשר תקוץ נמו אוזן השימע ' ,וכמת פעמים רצה לגלות קלונו .גם במ״ע
אשכנזי ואנכי הוכחתי ודנתי עמו ,על דרכו לחוב לאדם שלא בפניו  ,ובראותו
כי לא ' נתקיימת עצתו הפך בתחבולותיו בקפיצת רוגזו של יוסף ,ואזל חיורא,
ואחא שומקא המלאכותי והטבעי .וננשאם את גליהם ,לטבוע' לשפינתי על;
ים התלמוד מהתורה שבע״פ לולי כי מחינין ליה נאלוותא דחקוק עליה;,
פתוחי אמת אזי עבר על נפשי המים הזדונים וכוי וכו׳ (יתר הדברים ממעניתי
יקח הקורא מהצופה להמגיד שנה שביעית נוממער — .) 16 15 14
וראיתי להעתיק פת לפניך ,גם קצות דברי מענית׳ אל הפלאי על
נוממער  " 8 , 5ומת שבנית אותו נשם " ריקה " וציינה
דבריו נתמבשר
בתהערה שמה לעיין בגמרא תענית ב' " ואמרת (שם ) שנם לבעל אגדה.
נדרשת נוכל לטעות שהוא כושי ולא פרשת דברך  ,להודיעני השינה שע״י
נוכל לטעות עליו רק בציונך לדברי מהרש״א והנני לפיש ולשתור דברך בהעתקת׳
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לד3די
מהרש״א וז״ל " מה שהיה קראו ריקה אפשל שהיה נדמה לו כעכ״ום
«גני
כוש לפי שהיה מכוער ישמור ניוהל וזה שאמר לו " שמא כל גני ,עירך
ייכוערץ
כמוהך
דהיינו
מארן
משיי
עכ״ל
,
וראה נא גם ראה ,ברצותך להטעות
ידגרי
שקר להשחיר את פני הלנן ולתת בו דופי נתת כזה דופי נכל אנשי
עירינו
גם גבית אביך ואחיך .לאמר שאנחנו מארן כוש ,ונתת מרב פיפיות
לתתס
מקשן ,לשאול אותך ואת איש ריבך " שמא כל נכי עירך מכוערין כמותך
וכי'
"
רצוני
אותך
ישאל
על
דבר
שפתך
נשפת
כושי
הלומדים לשונם לשקר
גס
על במילתא דענידא לגלוי וישאלו לך " שמא כל בני עירך וכוי .ואם התכוונת
שהוא
עובד
בכ״י
וגם
היה
עובד
במגד
ירחים
,
והרי
הוא
נזה
מעובדי
כוכבים
ומזלות וע״כ נדמה בעינך כעכום ומארץ כוש  ,הלוא גם אתה
היית
מעכום
כאלה
,
ועליך
כנודע
לך
לא
נוכל
לטעות
באין
אופן
לדמותך,
לכושי
וחתרתי
בכמה
אתירות
למצוא
פתח
תשונה לך ,בשם כל בני ? בירכו שתוצאת
עצמך
מכללם  ,ולא מצאתי כי התשובה ( תענית שם יעו״ש ) שהשיב אליהו ( עיין
היש'
שם
דייה
נזדמן
לו
וכוי
)
בתמונת המכוער " לך לאומן שעשאני וכוי"
לא
נוכל
להשיב
לך
(
וגם
אתה
לא
תוכל
להשיב כזה להמקשן על דבר
שפתך בשפת כוש ) — יכ
איש
ריבך
וכל
בני
עיר
נו
מנרכין
בכל
יום
"ברוך
שלא
עשאני כושיי " וגס ביום מחר בפורים הבא לקראתנו (אן> אם
נכקה
עצמינו
,
למען
נדמה
לך
במראה
,
עד
שלא
יהיה ניכר נין אדום המלאכותי
לאדום
הטבע) לא נתממש בלבוש וקול כושי " ,והכל ברא הקב״ה חוץ ממידת
שקר
שלא
ברא
ולא
פעל
רק
הבריות בדו אותן מלבן ( פתיקתא) — וכפי
הנראה
.
רוח
השקר
המלגלג
בך
השיתך
לאמר
"
כתוב וכל הרוצה לטעות יבוא
'יטעה
" ולרוחו של ננות שנעשה רוח שקר נפי נביאי אמאב נאמר "צא " וגס
אנחנו
לא
נוכל
להקהות
את שינך רק נקראנו נגדך " צא " המשתמע למרי
אנפין
—
באתרא
דחוצפה
יקגא
ונעקבומא
דמשיחא
( שימן וי ).
וגם
לזאת
לא
אחריש
,
אשר
נבלת
את
פיך
בהתנשאך
למבקר
לדברי ביאורי
את
מאמרם " כל המלעיג על דברי חכמים וכוי " במשלי ודמותי את המלגלגים
לאלילי
בית
"
צעוז
"
שקנאו
וחיקו
שן
,
באשר
נפל
לפומייהו ( עפ״י הגורל) הפרש
והעצמות ,ולבני אדם הנשר ,ונחפשי במאמרי (כ״י מחברת  27זייטע ) 40
לא
מצאתי בכל דברי לאמי שצעוז היא ע״ש " צואה " ולחינם האשימי נזה
גס
החכם
הי״ש
ראבין
(
בכ״י
מחנית
28
צד
65
הערה
6
)
וגם בביאורי למאמרם
"כל
עת שאמר לךבע״הב עשה חו׳ן מצא " לאמר כל ענודה כעורה ומאוקת ,אשר
היא
בכללינידנוד ע״ז ( הנקראים ע״ש צעוז וע״ש צואת עבודתם לא תעשה דברי
בע״הב
גס
שם
,
לא
יזכר
ולא
יפקד
שצעוז
הוא
ע״ש
צואה
וגם
הדבור הזה לאמר
על
מלת צא שהוא ע״ש צואת ,לא מלבי בדיתי ולא מפי יצא  ,אלא מפי שני גדול
הדור
,
ר
'
שמואל
ור׳
אנותו
גשם
ר׳
אלעזר
(
ירושלמי שבת פרק ׳ט הלכה אי ) " צא
תאמר
ול ופירש בעל קרבן עדה " לכנותה לע״ז בשם ציאה ) צאהו ונבלתו את שקורץ
אותו
עני מלך קורץ אותו פני כלב עין כוש עין קון> וכוי יעו״ש — ואתה בגרשך
יפש
וכוי
ונהתמנרך
לכמו
אלה
נקיא
לקיא
וצא לצא  ,שלחת לשונך לכזב
ולשקר
בנינל
פה
וגמלת
"
צא
צא
"
נשחקך
ודברך
מחצייך
,
למען התלוצץ על
דברת
חז״ל והתורה ולגקז גם נמשה רבינו ,הנשמע כזאת לדרוש בדרך אקמכתא
על
ניבול
פה
שלא
נאמרה
משום
איש
,
ואשר בדית ממצייך — לבאר הפשוק
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"לא אתה וכל העם אשר ברגלך ובו׳" לאמי שחלקת מחוקק וישראל קפון
נליא הזה ,אוי לאותה נושה אוי לאותה כלימה וננ״ן כאתר " אם לצת לבדך
תשא  ,ועליך בעל החוטם המריח — וכידון נזה — .כיכל להמלין אם
מאמרם ( ברכות כ״ד ) " היה מהלך במבואות המטוכפות מניח ידו אל פיו
וכוי לא פקק מאי אמר רב אתי עליו הכתוב אומר הוי מושכי עון בחבלי
שוא — .וגם בלצכותך על פרושי " לפרוש שכמי" עיין ירושלמי ערק ט'
הלכה י״א ומראה כי מלעיג על דברי חכמי מערבא אתה— .
שימן א׳  ,ח«[ שכיני[ סיוולא « שימלא ראיש סומקא מסיטרא דאיששא" ומהפיחקא
של אמש דנפל מרקיע לארעא ,נלוש הפשקניוש " זה שפל חולמיז אדם זכר ונקנה
נראם" משלו מאלי דרז׳[ בלחישה אשד לסנירו ,הבלש פנים ( מפני הדור) וקדר׳ שלעוטין
(מנקי כפים) והמבשנא גללא בזע ,גפשיחוח ופמוחוש' לאבני דלינא ,ועור ל 3ונ ,על
פישקה של חוה ,ונפליטש קלמיש׳ ,שחש כניוש מאמרי ( נכ״י חעפע« ") 28כתנ לפשוח
שצדוקים וכוי" מכתב פשוחה אמר הני׳ל אמר המכשב בשביל שאני זכר הששדשי ,לחזוי
על הפחחים ,ולחפש כחי כנקיבה ,ולידי ' אמר ,לא ששמח כח המכשב ,אלא
בנטושן ידך על חי• מלא ,ועל הים אשל איננו מלא בנהנך נקמסך כשהוא ינוקא
מחנלח 19זייטע 22
מבמבם נלישני ' ״( עיין ביעי! נ׳ו ונפיל״ש׳ שם וביאורי לזה נכ״י
׳עו׳ים) היא כפחישוש להנוקבא דחהומא מן הים ,הנאה נאתלשיס בהפס " פלאי-
שחש שמי" דמחחזי יכ ציצוחא לנורא חיוורשא מלנעחי לכוכנא ,ולולי רזיאל ני
יומא ישכר לפומי דימא השוחה לעג כמים השקט לא יכלחי ויגרשו רפש וטיע>
ואתה הוא אשר חשפה כחי כנקבה האינה נאמנה בעלוה והנושנה עיניה במי שאינו
ראוי לח וננחנן להכהן הרישא ולי השיפא הענשת אוחי כחכמי אשונא לאחד מחכמי זס
נקשלם אותו לאויל ושוטה — :
שימן ב) " מכהנא ב ללא בזע ורב לא בחבריה ידע ( ע״ז כ״ב נ' יעו״ש ובפירש״י ובעלון
ערן גלל דגל) ולפענ׳י מכשבא זה היא ממיני אבנים טובות ( והוא בעין שמירה לאייש׳
משה לאבני אפוי ב עין ש״ח יעו״ש) שיש בכח המכחנא הנעשה מהם לפחח פשוחי
חושם נחון אבנים קשים ,ולפי״ז הנמשל דומה בכל צדדיו להמשל לאמר כל שהוא
אמינו ידע לפהח נו אוש המורא וגם ידע לקרות נפשוח• אושוח הנהמה לדעת אס
קלקל בה ,וע״כ ירא אוחו ופחדו נפל עליו לבל יקלקל להפסידו עי״ש ושראה כ׳
צדקתי בביאורי — :
סימן גי) (זבחים ס״ב) " בני אחש דר״ט ישני קמי פתח ואמר י’ ישף אברהם
ויקח אשה ושמה • וחני אמי׳ ליה קטורה כתיב קרי עליהם בני קטורה ופיל״שי אינן
יודעין לדבר כהלכה יעו "ש ונמהרש״א .ולי נראה שהתכוון בשנותו ,אש השם קטורה
ליוחני ,ובקראם אוחם אח״ב על שחקם נשם " בני קטורה" או נשם " בני •ושני" לאמר
נפערס פיהם מבלי חק ד״א ואינם יודעין לדבר בהלכה לדבר נעשו מהדברים שנכסב
שאי אשה רשאי לאמרס נע״פ בדברים ככתבן ,וגס לא ידעו לדבר נהלבוה ד״א ,והליכות
אל נקוים נימים ההם ,העוקבת ועוקרת את המקרא ( סוטה ט"!) הרי הס כבני קטורה
ובני יוחנן הצדוקי,שהיו ממקטיד• הקטורת ,וקיבל ל״הר ,בהצמיו לבן פוערה איש לן
לב רע ונליעל ( קדושין ס״ו יעו״ש) וחוצץ נימיו הרעת רעש הצדוקים להניח התורה
בקרן זויה ,בקרן שפיכה וכל הרוצה לקרות ,קרא הדברים ככתבן ,וייהנו הנער בזקן
נסמכו על אם המקרא דברים ככתבן ,והרי חם ג״כ כבני קטורה ששלח אותם אברהם
אבינו מעל פניו ומעל פי מידותיו  -עיין אנוח פ״ה משנה י״ע) בנתנו להם «תנוח,
ונמסרו למו השם טומאה ( סנהדרין צ״א יעו״ש ונפרם" ׳) כישוןז ומעשה שדים השומעים
«אחורי הפרגוד ומשמשים נ־׳גא חלן> וגם זה שקרא ושנה ולא שימש ש״ח הלי זה מגוש
(שוטה כ״ב יעו״ש) לשמוע מאחורי הפרגוד להנ״ק נצחו עלי׳.
סימן די ) ( נ״ב ע׳י אי) א״ל שא אחווי לן הל סיני אזל• חזאי דהדרא ליה עקיבא
וקיימו כ׳ חמר• שיורה׳ שמעשי נח קול וכוי " וכוונתם נזה לאמי בדברי ר ' יוסי
נתעניח ב״א יב ) לא מקומו של אדם מכניו אלא אדם מכבד אח מקומו שכן מצינו
נהר שיני כל זמן ' שהשכינה שרויה עליו אמרה הורה גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול
ההר ההוא נש הלקה שכינה אמרה שורה נמשון היובל המה • עלו בהר — ".ני אם
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הייקילס מרוח

ד׳

-

מסלההכתוב לחנמיק ,הר,וראיס להשקוק נזמנו (ולא מאסליס בהניחםס
ויולשין

נו

לדני

נעתי ( למען

קיים

הלכה

 3יהי ' המשתאות ) ונכ״ז מוקישין וגולעין
הליכיש עולם ) ,נדרשחס חשוך וחשוך נה דכולח נה ונו' ( אנוח שרר ,חמישי) נז היא
היתה כל אמונחו של הקנ״ה ומן העולם ועד העולש נוקדה וישלה ונה חחזי .לשבעת
ע'נ ' ד' שלאו נמעשה נראשיח נכי טוב והמשועטיס נבל האלן נהשנחה ממידיש  ,נע! נ
ייעילם הנדון אף כי הלשוח נחונה " ׳סיב ונלה בה" נזקנח ויקהת אם המר,לא והמסילה
ילשין הקודש " ,ומנה לא חזוע" כי להדורשין נלוחה דודעין לצרף איחיוח הכחונוח נאצנע
אלהיס להאוסיוח היד הגדולה המחדש נכל יום חמיל מעשה נלאשיח  • .יי "וכל מאן
ימינד מלה נסנ לה מן חמן" — י ימצא נח עדנה גם נהיה ועחיד כיוס נחינחה מסיני
ילימדין חורה כמשה לנינו — " שאין לך מדה טונה הימנה" לדניקוה נד‘ אלוקים
ח״ס נהחדנקוס רוסא נליחא ,לעך ורע אניך והוא הרעיון אין סיף אשל ליח מחשנם
® 3י השיקה נים ,הראשון והאחרון נב" ח הנורא ומבין לרעך ולרע אביך עד אדם הראשון
יגס לחולדוח אין סוף וכל מה שתלמיד וחיק עתיד לחדש כי כולם נאחזים ודבוקים נו
®יא נבל והבל בוי — ולדברים האלה החכוון ל״ע ואהנח לרעך כמוך כלל גדול
3הילה ( נ׳ר וירושלמי) כי נאהנחך לרעיון הכללי אשר חחזס מעין צול לבנך ומהתורה
יכולה בה אז ממילא כל העולם בולו יהי' כדאי לך י לא יהי ' עינך צרה נשל ריעך
'אחיך וכל מגמח החולה הוא לכלל הלח לכלול אח עצמה וישראל בקנייה ולאחד
אח הכל לאחד  ,ברוח ד העימדח בחובם  — .׳ ובאבני דלינא חליא מילחא
(מגילה כ״ד נ') רצוני אס אבן לננו חלויה נדבר נעל ,אז נהנטל הדבר נעלה האהבה
אנל אם אבן לבנו היא מאבן ישראל צור ישראל אבני המקים מקומו של עולם אשר
אחי לכה וששל לוס ,האהבה ויראה הרוממות והאמיחיח נידעש כי לשוס צערא " בהסלק'
אגרא ,בהכלל ואש בי אצל ההמון צרת רבים■ חצי נחמה המשכילים ואוהבי ד' מקנבין
כאהבה יקולין של עצמם מאהבת הכלל ושמחין נהיסוליס אם נצמח מסם טונה להכלל
יצרח לבים המה היקורין האורחים שיש נמו ניטול חולה— .

ונחזור לעניננו ונאמר הנה נמ״א הארכתי ובירחי שאצל סז*ל נקרא הלכה למשה
משיני כל השמיטות והגזירות וההלכות שנאו להם נקבלה עוד מהאשכלוס שהיה למייין
חולה במשה לנינו (חמולה ט׳ז) ברוח ד׳ מהליכות אל נקויש והליכות עולם
גמר,ומש ודורם וכל מקום שאמרו עליו ,,באמת" היא תל״מ הנכתב ונחתם נפיחקא
אל אמת דנשל מרקיע לארעא) ונהעשריס ושנים אותיות שנהן נחנה כל התורה בולה
והן חקוקין בעט שלהבת על בחר נורא וכו " (אותיות דר״ע) ואותיות הללו שירחין באוויר
אור טיהרא דיממא נאור ציין אשר משם אלהים תושיע ,נאמרו יה• אור אבני שיש טהור
אבני המקום שנלקחו משם ,יסובב קונב הלכו וילכו ולשש ומשש המת שנים ללכת — רק המעונב• '
שנמנע מהם אירס אור השנימי מאבני המלואיס הממלאים את בנוי ד' ממ־,ומו נבל מקום -
חם תמה הרואין אח אבני שיש טהור לאבני מים ועליהם הזהיר ר״ע בהגיעו למקום אבני
איש טהור״ אשר מראיתם כעין הקלח הנורא שראה יחזקאל — אל תאמרו מים מיס לאמי
עליהם שהמה מעישי מימי בראשית שנקרשו ונגליו ומהם נעשו השמים ושמי השמים
(עיין נ״ר שרשה ד‘) שנאמר יוני שקרים לא יכין לנגד עיני כ• רק לתנניאיס ניתן הכיז
לדמות הנטיעה לנוטעה ובו ' ולדבר בדמיון לשבר את האוזן וע״ש חנוך לנער עש״י דרכו
אבל סכמי אמת חחיזים בעין צול לבנם לתאור טיתרא ייממא לא נכון היא נני עיני
י' — לדבר בדמיון נניח ועד החכמים חכמי אמת — אשר נשל בגורלם שיתקא יכתוב
אמת וכו ' חותמו של הקנ״ה אמת ( יומא ס״ט)  .וזה דור דורשי ו לעקור ולעקוב להוקיף
'לגרוע נהמקרא למען קיים ההלכה החתומה בחותם האמת מטבעת המלך ,מלכו של
עילם ובל מקום שאמרו ״באמת" היא הל"מ כ• זה סיני שירי עליי די  — .נתוריים
את השכינה והאמת לתארן ׳— בהעשריס ישנים אותיות החקוקים על בתר נורא
ילש׳ דברי המקובלים הטעמים נכתר — והם המה הנני עליה תעולין נהר י ' בנקי
כשיש ונר לבב — :
אנל התוקעים עצמם נדבר הלכה שנאמרה לשי שעה ,ומורים מתוך משנתם ,גם
נהנטל הטעם ונשמשס נחגא חלף שנתחלשה והלכה לה ,נושאים לשיא חא כששם על
הל סיני ונשבעים למרמה נהשם אמת נעדרת שנעשית עדרים עדרים והולכת לח דישנת
טילים עדרים בעדני סיני (עיין סנהדרין צ״ו ובילקוט שנ׳ז) — נאמרס על כל הלכה
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והלנה שהוא הל ' מ גם בשור רוח ד׳ מהם ,על אלה דרשו (*במוס ק" « •עזיםובביאורי
לזה בהלופה להמגיד שנה חמישים  «,טע  )302אח הפשוק ושונא תוקעים בוטח וגם
פה נטלו מעדרים עדרים הללו אח השם איש ,אפר עיניו בראשו גהסם טוב ( והוא הלבות
מעשה בראשים שראה השם במו בני טוב) העולה על גנו ודימו איחם לחמר׳ מיורחא
בפני עקיבא דהדלאיעליא להד שיני נהלנחס וישינחס ,ני גם המה מורים כחמורים מחול .
משנחן ,ולאחר שנשחלקה השנינה ,ונמשוך היובל המה יעלו נהר שיני וחם המה הקנאים
בעט של נמש הנוקמים ונוטרים להר שיני ננחש — ושמו נפי רבנ״ח לאמי שמעח׳
נ״ק ( והוא ההוא רוחא המהלך לרוח היום דאחענד קלא בעלמא) שאומרם אוי 'ל
שנשבעה׳ ( לאמי על ה לנום הללו שהמה מושבעים ועומדים מהר שיני) וענשיו שנשבעה׳
מ׳ מפר ׳ל ( פי משבטלו האשנלוח אין איש שיונל להפר אח הנלל אין ב״ד • נול
לנטל וני') — וכשנאח׳ לפני חכמים  ,נוי וההכוונה נזה לאמי הלא במקום שאין
אנשים ( רק חמורים) השחיל להיום איש והיה לך להפר הניר ושבל בירושה מנר ובר
נר ני זה ששמועחו נאה רק מאבא לא אשק׳ שמעחחא אליבא דהילכחא והוא רק נחמיר י
נישא הקפד• דגזרחא וקבל ירושה  ,מאבא ,וכל בר נר והוא זח שנשסלשלה השמועה אצלו
עי זקנו הוא השיכשא ,השוקע עצמו נדבר הלכה מימי הנינים ובלא ידעו להלן לרומה
הוא מעכב אם ההלכה האמיחיח בהלינחה לרוח העם:
הימן הי) אפר חכמים הגידו ואנוחינו שפרו לכו נרמז אין משפר לקורים וחולדוח
ימים הראשונים  ,המחרפים האלה בשומם פימה עלי נשל ,נחנו דופי גס בהוד יופי אגיוח
הישנים שנאמרו בעוד שהיה רוח הקודש שורה נאומה ,ואשר השם " יראה ' במו להכיר
אח מ׳ שאמר והיה בעולם אן> כי זקנה אמס — אם המקרא אם המקורה אם הבינה
אשר בפשעם ( פשע הניתוח מדור דור) נשלחה ממימי השלוח לאור ציון ,החולני! לאט
לאורו לשטן> מים רבים מיס רעים מי מלא — ולולי כ׳ • ראם׳ מהמשחקים הייתי אומר
אולי רום הנקראת נשם עינערשטאדט . ,היא היא הנקראת בלשון המשנה נשם " מקום
מים הרעים" ובלשון המקרא נשם " מים הזדונים" ע״ם חטינער ששטפה כמה פעמים
להעיר ,ני שפח העינער לא היחה גבוהה מהמים ,וע״יז היו מוכרחים הרומים לבנים
לעירם יניחם על ההרים — ועל זה המנוון הנעים זמירות בחזיונו נאמרו מנחל נדרך
ישתה ע״ב ירום ראש" (חהלים ק" ׳) היינו מיראתם ממימי הזדונים והנחל שלא יעבור
על נפשוחם ( עיין חחלים קכ״ד שיש בידינו ג“ כ לפתור על קימת איום — והוא רום)
ודרכם לחח להם שחיה שלא כיח ע"כ הרימו ראם ,ובנו אח ניחם ועיים ברמים— .
ובזמן ההוא רבו המקנאים בציון וירושלים בשלוות והצלחת הרומים ונפשם ערגה
לאפיקי מי העיבער ,והרכינו להרומים על ראשם והוא שהחריב לארצינו ושרן> לבים
מקדשינו ,וגס שחכמי אמח שראו אח הנולד מכריתת הבריח מניח חשמונאי ,והרומים ואח
אחרית המקנאים בהוללים ולא היתה דעתם נוחה מזה קראו עלימו דברי הנעים זמירות
(שם ע׳יג) כי אין מרצבות למותם ובו׳ לאמי המקנאים בשלוותם ושלומם אומרים ,שאן)
אם •תקשרו כל מלכי עולם נגדם אין נמו ד׳ חרצנוח להמית אותם וע״ב נחרו בית
חשמונאי להתקשר עמם מלהתקשר נגיש וזיהו " לכן ישוב עמי הלום ומי מלא ימצו למו"
ילא ידעו כי גס הרומים מבזים לצלמם בעירם ולא קרנו אותם נחלקות ,רק למען
לבלוע אותם חיים ולהפיל אותם למשואות  ,ואחריתם יהי ' כ• המה בשפלה ישבו שמה
בשפת הטינער ,ומי מלא ימצו למי ,רצוני מימי הטינער המלא על כל גדותיו • ,מצו וישחו
ויספו סעו מן בלהות ( ויש לכוון ולבאר כל הקפיטעל וגם דברי אנטליון מל זמן ההוא
ועוד יבואו דברינו נזה להלין בהשערה וי ) .
שימן וי) ( שיטה מ״ט סנהדרין ציו יעו"ש) נעקנוחא ימשיחא חוצפא יש  :א וכוי
והגבלן ׳שום ( ובסנהדרין יאשם) ואנשי הגביל ׳שובנו מעיר לעיר וחכמה שיפייס תסיח
ובו' יפני הדיר כפני הכלב וכוי כלומר בעקנותא ימשיחא יהי ' הראש חשוב בהדור נראם
והחשוב בכלבים וחשיבות וגבירות הכלב הוא בקולי נצווחו בקול חזק הבהב ומי שיגביר
אח קילו על חבריו הוא הוא פני הכלב ההולך לפניהם בשיחם אותו לראש המדברים —
וחכמת סופרים ב׳ דברי חכמים בקול במוך וננחת נשמעים  ,וע״ב נעקנותא ימשיחא
יחשבו דברי הסופרים לדברי נגוע ומוכח שיש לו מכה בגרונו  ,ונימי קים
צואת כלב היחה רפואה בדוקה ,למי שיש לו מורסה בגרונו — .וחנה אחרי שפתחתי
לההערה הזאת נמילחא דנדיחוחא ,הנני לאמי לך גם דעתי על הזמן שנשנה הברייתא
הזאת וביאורה וזה החל• בחלופה להמגיי שנה חמישית ,ביאר (שם) הר״ר אפרתי להדינור
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נשגיח • qipzמ• בית •5cוהתנבאו גזה שתמונת
הגבלן • סוס לאמר שהניייהא הזאת
5לליל נווי מימי נומא הנותן אוח בעמידתו לגבול מלכוח יומי ישים ,כי תתפשט « לכיסם
«הלאה לגבולם •עו״ש — .ואין דעת• נוחה בביאורו ני גס נימי בירן הראשונים ועוד
קידם למו וכבר היתה מצודת רומי פרושה על כל הארצוס נם מהלאה לא'  ,,ובכל דבל
«שפע ומחלוקת באו המס נזריעם להכריע לא למען הציל העשוק מיד עושקו ולחויך
השלום והאחדות רק למען חלק לבבם לבב הארן .לבב האחים והכסות  ,ונזה • חיו
פיני כל תלויות וצפיות למי ואם כי בארצם עוד משלהבת וועד הישישים ,גחון לארצם
) ייעם תמכו לאנשים אשר צלמם נבזה בעירם ,ואין דעש מדינתם נוחה הימנו ואשר
יפוח היה לננס נו שיהיע מוכרח להיות נכנע תסח מנינם עי שיבוא עתו לבלוע אותו
ח״ס וכאשר דנו ונהגו עצמם במלכות מצרים במחלוקת האידס פהילאמעעער פהישקאן
יאח״כ בימי קלעאפאטרא ואחיה כך דנו ברוח הפשקניוה אשר למו ,נץ האחים הרקינש
יאיישענלוש ,עד שנעשה נימים הללו א“ ׳ לפדאפינן רומי ע״י פומפייש וגאנינוש ,ובאשר
האריכו נזה הסופרים הראשונים והאחרונים ,וא׳כ מה חידוש חידש לנו התנא בימי
אנריפש השני או אחריו ,לראות אח הנולד מהשגת גבול נערך מאה שנים ויוסר עוד
קודם לו ?
והנ״ל אסרי שהרשונו חז״ל להקדים לפעמים את דברי המשניות דע זמן נחמיה בן
חכליה ( ע״ן שנח קב״ג ב ),נם אנו לא נאתר דברי הברייתא הזאת מזמן שמעיה ואנעליון
החכמים והדרשנים הגדולים ( פסחים ע' נ ),שראו את מעשי ד' ונפלאותיו במצולה —
שמן קנה וציין) אחי נבנה ברך גדול של רומי ואיעליאה של עבום ( שנת נ״י נ ') והמת
שיי נהעח צרה ורעה שקז ממלכת הבהניס כהני נ״ח ,עת פירוד הלבנות ושנאת חנם
נין הכתות ומחלוקות האחים הרקינוק ואייסענלוס ,ועוד שמעיה ואנעל־,ץ ראו בחייהם
שלשה עולמות בנוי וחרב ובנוי ,חרב ע" ׳ פומפ״ס וגאניניס ,בנוי למראית עין ע״י צעזאר
יהוריוש האדומי  — .ומוי זאת ספרו לנו הקופרים מגאביניס שצות על עצת אלגקנייא
אשת אריסענלוס שמצאה חן בעיניו) להרוס בל המבצרים אשר ביהודה והגליל,
והרנה מערי הגליל שנכבשה מן נ" ס הראשונים מהעמים השכנים מה להחזיר
אותם לנעליהם הראשונים ,ולהם הרשה לנצר את הערים וערי נבול היהודים,
ובכלל הפריס ,ערי גבול הללו היה גס בית שאן אשר לכבודו שינו את השם
נקראם על שמו נשם גאניניפאלוס ,וערי גבול הללו היו לאבן נגן) וצור מכשול ישראל
בשמירת עברתם ושנאתם — וגס זאת ראה גאניניס — גובאי הזה — אם כ׳ מלך
אין לארנה • צא חוצן כולו ,וככה עס ישראל אן) שנעלה מהם פערה מלכם במקרו
השדרה לחזיר מיאור והם אנעיפאטער ובניו האדומים שהיו רעמערלינגע בגופם ונפשם,
נכ״ז הבית הוועד מהסנהדרין והנשיא והאנ״ד שבירושלים הם המה הבריח המקשר אותם
מקצה אל קצה ומסכים והכנישחא אשר בקרן בן שמן ( או בן משמנים) • צא חורה ודבר
י‘ מירושלים לכל א’ ,׳ וגס חוצה לה ,להיהודיס יושבי נבל ומצרים ,ועל ידם סוכל המלוכה
להתחזק ניד הרקינוס שהית מכת הפרושים ,ע״כ הנייח והגלה לתסנהדרין מלשכת הגזית ומלק אס
מחוזות ובכל מחוזה ומחוזה יהיה מקום משפע נפרז מעשירי העם ואב"ד בראשם ולבל יהי לאחת
יסר שאת ועוז מחברתה ועי״ז יתפתחו חושיי צווארם מהנ״ד שבירושלים ,ואסר שתצא
ממנה כל הדרה המה • היו הארבע קרנות אשר זרו את יהודה כפי איש לא נשא ראשי
(זכריה נ ' • עו״ם) ויהי נפשק הקשר בינותם ,ויחחלקו הלבנות ויבואו ליד׳ מחלוקות
והאמת נעדרת שנעשית עדרים עדרים בכתות שונות ואז לא • מדודו נהרואים— .
וחכה הדבר הזה היה קשה מאוד בעיני שמעיה ,וע״כ יפן לכל השומעים לקולו ,שישנאו
לרבנות נזה ולא יתוודעו לרשות (אבות פ״א מ״ט)  ,וכאשר יאחזו הרומים  q» jנגדי
להושיב אותו על כסא רננות ולשימי קצין עם מחוך לירושלים יאמר בביתי אין לסם
ושמלה ואנכי מפייס עצמי ממלאכתי לא תשימוני קצץ פס ,וכאשר יושיבו הרומים
נתמחוזות לפחותים והדיועים אז נעוח היה לננס כי העם לא יעו אחריהם ויהי ' עינם
ולבנם להניד שבירושלים וישמחו נאמרם להם בית די נלך — ואף כ• תמצה אשר ■נדן
שמעיה טונה מאוד לפי שעה ,נכ״ז היה אנעליון יושב מפחד וחרד פן יגלו הרומים
לנ״ד הגדול שבירושלים להמחוזות או למקום מיס היעים ( והוא ציר המדינה
(רום ) וצר החייבת ( קיסיין) אשר מימיהם המה מים רפים להיושנים שמה בשפלה ומי
מלא ימצו למו) ובירושלים יושיבו להפחותיס ,ואז ממילא יפסק הקשר לירושלים ואדרבה
גס התלמידים תחשיבים יהיו מוכרחים לילך אחרי רנם לשחות נצמא את דבריהםpD ,
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לירושלים בצל מקום שהם אף נמקים ממיס ומים הרעים ,ויתערבו נגוים וילמדו ממעשיהם!
וישחו גס ממים שיגויס ונמצא שיש מהחלל וע״כ אמר רוכמים הזהור בדבריכם שלא יבוא מ׳ שא!; ,
הגון וא גאה וגאון ע״י החלוממוח הרומים לבניה ביחו כימים ו « ״כ אח ם החכמים החוג
פליכס להשחדל להושיב שמה רק מחלמידכס ס״ח הצריכין ברבם והזהדו־ גס אוהםבדבריכם .
שלא ׳כוו ימין ושמאל מדבריכם  .וגם המה יהיו נזהרים בדבריהם כהאלבעה חדשים שמזה
זכריה אשר באו להחריד אוחס לידיה אח קרניה הנויס הנושאים קרן על ארץ •חודה לזריחה
כ׳ אם לא כן חעשו •ש לבם לחוש שמא חחובו מונח בלוח אחם בעצמנם חסיני
גנששיכם לשמש בתנא מחוזה החח חגא ירושלים והגלו מן מימי השלוח ההולכין לאש,
לשטף מיס רבים ,מיס הרעים ,ומלפחבם יושיבו בירושלים לאנשים פחותים ,והחלמידים
יהיו נשארים כצאן בלא רועה ,ויהיו מוכרחים ג״כ לצאח מירושלים ,למקום מים הרעים
״וישתו" ממיס הזדונים וימותו ונמלא ש״ש מהחלל והוא כדברי אשף (חהלים ע״י) שאגו
(בחריצה לשונם ככלבים) צוללן ( והם צור המדינה יצר הח״נח ציר מלא צל חקי רודף
מלא ורודף משי,צר המעמידה ע״ן נ׳ל ונילקוע תקס״ג ובדברינו לזה נהצופה להמגיי
שנה המישיה זייטע  )308בקרב מיעד ן שמו אוהוחם אוחוח וכוי אמרו בלבם ־נינם יחי
שרפו כל מועדי אל בארץ וכוי בחשבם כי מעתה לא יהיה ביה הוועד מועד־ אל ברוח
האחדות אשר • שידה בארץ הקדושה אשר עיני ד‘ בה  ,כ׳ נהחוודעם לרשות יודע כמביא
(נהר ציון זה שכנת בו) למעלה ונשנן עץ אחד קידומות להפריד החברים וכדין נחם
עלי ליי השיה גאניניש אותם לאמי כי נוובתם הוא דורש נפתחו למושל• לואים
מהנ״ד שבירושלים ואסרי שהפרידו ופרצו בה שבן עץ אחד עתה פתוחה • חד ,בכסיל
וכילפות ׳הלימון וכו ובו' — ונגד הסגת גבולי ישראל אמר אסף ( שם פשוק ׳"ז) אהה
הצנה כל גבולות ארץ " ונהסיגם גבולי ״המה אויב חרף ל עם נבל נאצי שמן“  ,ויש
לבאי כל הקפיטעל על זמן ההוא —  ,ונס את הקפימפל ס״ע [שם] על קורות והילדות
סנהדרין וכו ',
לשנחא על גלות
•מיס ההם  ,והוא כתרגס יונתן [ שם פסיק א" ],
ונפסיק נ' אמי מנעתי ביון מצולה [ והוא מלכות יון] ואין מעמי  ,באתי במעמקי מים
[והוא מלכות הרשעה שאין לה סקל כתהום] ושנלח שטפתנ׳ וכו׳ —  ,רבו משערות
ראשי שונאי מנם  ,כ׳ לא רק ראש אויבי  ,קיקד שעד האדומי — והוא רום הנקראת
מחז״ל בשם איום ושעיר — המתהלן באשמיו  ,להתפשט במלכותו היא שונאי  ,רק לבו
מהם עוד שונאי חנם,עצמו מצמית׳ אויבי שקל כי גם עליהם יעבור הריס «המי מלא מראש אויבי,
ונעזרם לרעתי עזרו בחינם ושקר נם לרעתם אשר לא גזלתי אז אשיג והסימן כ׳ לא למען
היושר ולמען השיב אח הגבול עולם מגמת וכוונת יורשי בני שעיר המור׳ ,כ׳ גם אשר
לא גזלתי אשיב והמת מסיגים נזה אח גבולי מזה נראה מגמת הרודף מלא ,צור מלא
לססיג כל הננוליס אשר גבלו ראשונים (עיין שנח פ״ת) בעוד שהית לוס היושר והחירות
מעופפת עלימו נעת שומם לאוחוחם אותות הגבול ,אלהים אתה ידעת לאילת• ואשמות׳
ממן לא נכחדו וכו׳ ונתן נזה דוס• נם בממלכת הנהנים כהני נ״ס שנם המה הסיגו
גבול הראשונים מהר ליון והעמק והוא בית ועיר דיי וצנול• ציון ,ובית ייעיה ויהוצדק,
וגם אותותינו לא ראינו וכוי וקים לסו לרבנן ימשמנים בשיחי! לא ינק• מהדדי— .
(עיין לדברי נזה בכ“< מחברת  28זייטע  59ובההערה סימן ה ' זייטע  93׳עו׳ש— .
ותראה מוי שמה ,כי נם (שם) בהרשימה שייך לסימן י ' ז״טע  54צריך להיות סימן ת'
(לז״טע  )59וכן תמצא בז״טע  95ני״ח סימן ח' לז״טע 59צ״ל סימן ו ' לז״טע 90
ונם נז״טע  96בראש שורה ז׳ מלמעלה צ״ל סימן ז׳ ( לז״עע  99שורה 11מלמטה)
מ״ס  28אישום לן בימוי)  — .וגם בפי
ויתר טעותי הדפיס הנמצאים במאמרי כי׳
שמעיה או אבטליון •תכן נעת ההיא קריאת הפסיק ( ט׳ פס) מוזר הייתי לאח• ונכרי
לבני אמי יתרגם יונתן (שם) וחין נר עמין לבני אמי והוא כינליהם ( יומא ע״א נ׳)
שהכהן גדול ( והוא אנטיגנים בן אריסטיבליס) קרא אותם בני עממין — .ונתפסוק (שם
ל־ב) ותיעב דל ' משול פר מקרין מפייס ( יעיין ירשם ע״ז בשבת פ״ב ובע״ז ה׳ ונתרגם
שם) נ״ל שרמזו נזה החקרנות הרקיניס לאנטיפאטער ובנו חייייס הנקרא מהם שור ופל
(סנהדרין •“ ט) מקרין מפייס כ׳ קרניו המנצחים בהריגתו להרבנן ומרווחא קודמים לפשיטת
טלפיו יפיסיתיו נננין נח״מק ונס לא היה לו אלא קרן אחת במצחו כי גם על בניו
ובני ביתו לא חס והרג נס בבניו ובמוחו נס מלכותו נדלדלה ונוולא — ובתקווחס נעה
ההיא לעקניהא דמשיחא מסיים ( פס .פסיק ל״ו ל״ז) כי אלתים יושיע ציון ויבנה ערי
יהודה וכו ' וזרע עבדיו ינחלוה וכו׳ — ולא העבד -דנית חשמונאי — .
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 ונאמר שעל זמן,  הברייתא שהתחלנו בה,  ראם ונשובה לניאור דבר8וממאי! נסנ
 להשבניס,  שמלני שחזר רוג עדי מגליל,הה יא ימכן מאוד דגליהם הגליל ייזלנ וכאמור
 חגבלן נ׳ל שקראו לחפיר * ׳ת פאן,  חלב גם אה המבצרים פנפאר ח״י היהודים, ״למיס
או בינו לגאנינופ בעצמו נשם גנלן מל ני ספיג■ זהפם
®נינו על שמר נשם גנליס
 הר פעיל, ונשומו לאותיותיו [ מפמו] אוהוח הגבול ( מניח פאן] — ובסרגוס,לגגיל ישראל
 ואנשי הנבול יפובנו מעיל לעיר ולא יחוננו מחאימיס לדברי הפושרים, — ®ייא דגנלא
חכמה פושרים חש רח
®►שרו לנו שאנשי גבול הללו פנאי ורדפו לנעליהם הקודמים
יירא’ חטא ׳מאפו ובו ' ונו' • הכן ג״ב מאוד על זמן ההוא שביעל את בית וועד הגדול
 מאחדות. ובלא ראיתם לאוחויב, הלם נכפיל ובילפוח.  מעם אחד, שחוחי אמה. ינל השיחה
 ונלאוהינו שגם אסר בל אזהרות, והחשלדו לעדרים עדרים, ®אמיתית שמו לאיהותם אותות
,; שיצאו שלא ברשותם לרנצוח וגמלה, נתפלפמו גס רבים מתלמידיהם, משמעיר ואבעליון
 כ• נתרבו נמת, מזה יש לנו לדעת בבירור, נמו הנני בהירה ומנחם ושמונים זוגות ח״ח
 ונעלו מלק נהממשלה ורננוש, שהתוודעו עצמם לרשות,®® ' א גם מהמת שרצים והצדוקים
 ועל ידם נתקיים נערים שני זקנים, ושאגסם בנית הוועד,  בחליצת לשונם,כהני הדור
 וגם מברייתא, — 'ילבינו ובו' נס קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו ובו
'®זאת יש לאיה לדברינו [ במאמרי בית חשמונאין ] שעל עת נ״ס שתרו גס לחקשיטפל ז
. . .. — ממיכה
 ועתה א אי ידידי אסיים בדברי מנעים, כל זאת לאיתי להציע לשגיך נשעס אזאת
 יבושו יכלו שוטני נששי יעעו חרשה וכלימת מבקשי לעתינו ובו' דבלי אחיך מוקירו. זמירות
;ומכגדך שלמה שרענקל
Zu unserm innigsten Bedauern hat unser langjähriger
würdiger
Mitarbeiter , Herr Salomo
Frätikel
, veranläßt durch einen aus
rohe Weise hiugeworsenen
kritischen Fehdehandschul ), sich sür einige
Zeit von der Mitwirkung
aU ullseriN Institute
zurückgezogen . Wenn
wir einerseits
die Ursache , die diesen Rückzug herbeisührte , eben
nicht gutheißen
können , so dürsen wir anderseits
den frivolen
schonungslosen und aller kritischen Würde ermangelnden
Ton des
Gegenparts
da , wo es sich um einen tüchtigen ernststrebenden
Arbeiter im Gebiete
des Wissens handelt , gelinde gesagt , um so
minder billigen . ES ist übrigens
— bei dieser Gelegenheit sei es
bemerkt — schmerzlich und tiesbetrübend , die noch vorhandenen
aus so engbesch rankte Minderzahl
sich reduzircnden
Priester und
Jünger im kleinen Kreise der heiligen Literatur , deren Regeneration
wir , gottlob nicht ganz erfolglos , seit beinahe zwei Decennien
unermlldet anstreben , sich mit einer aller Rücksicht vergessenden seindselig klaffenden Wuth einander anfallen zu sehen ! — Wir brauchen wohl
die Ansichten und Aussprüche unserer alten und spätern Weisen über
diesen Punkt nicht erst anzuführen , daß aber ein derartiges Gebühren,
so nach Außen wie nach Innen , zu keinem Heile , zu keiner Ehre und
zu keinem Fortschritte führe , dürste wohl Jedem einlenchten.
Wir unserseits haben , Gott und unserm Systeme wie unserer
Denkweise sei es Dank ! unsere Feder , so schwach und stümperhast
sie übrigens auch ist , Noch nie durch einen derartigen die Literatur entwürdigenden Kampf besudelt , Und haben gottlob keine Ursache dies zu
bereuen . Der Fahnenträger
irgend eine « Kreises im Gebiete des Wissens muß alle » persönliche Interesse in hingebungsvoller
Selbstverläugnung beseitigen , die Hiiligkeit Und Würde des Gegenstandes , den
er zu vertreten hat , zu wahren wissen und die Uniform seines geweihten
Priesterthumes
nie und nimmer durch Unformen beflecken. —
Wieder mitwirkeitd in den Kreis unserer Lieben eintretend , glauben
wir unfern
geschätzten Mitarbeiter
aus keine würdigere
Weise als
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einsühren
. Bei Herrn Frankels seltenem ausgebreiteten Wissen
können
im Gebiete des Talmuds, verbunden mit seinem Streben, sich mit
, würden dessen Arbeiten
den modernen Studien vertraut zu machen
bei etwas vorsichtigerer Feile und Sichtung unbezweifelt zu den
; und wenn es
besseren Spenden im Bereiche der Forschung zählen
je eines Zeugnisses sür den Werth seiner Leistungen bedürsen sollte,
so dürsten die von uns bereits gebotenen an ihn gerichteten gediegenen
Briefe unseres unvergeßlichen berühmten Freundes Dr. I . M.
Jost , das ehrenvol l ste undau«zei cheudste für ihn seinI
durch dieses beherzigungswürdige Wort der Wahrheit wieder

zu

Stern.

) ( חתימה.קול בוכים _על הר ציון ששמם
Von Moses

I . Landau.

.אך עוד אבות לנו ולמה נקארת
;בה נקבעה נוחם רגלינו כ ( מטו
,לה אהבת עמי כלפיד בוערת
;החת בכי עינם רקפיה ילהטו
.'שמת קךקנוהייא ' חלמת המלת
- .יצמחו אך קמיר אך קית. ובקרו
,,האז עד עתה ינהרו אליך
;מצפון מנגב מקךמה וימה
, יכהו עליה. ,יבכו. בו־אב לב שם
T;יען הוא שמה. יזעקו לאלהים.
, עוניי נם לחץ,שם יסבולו רב עמל
;רב ערה ותקה׳ירב ונע ומחץ
,יסלמובו חוסר נם עער- אך לאל
;אם רק חזיון ציון מול עינם תמיד
, למורטים קער,יו יתנו למכים5
;כי אל אהבת אךעם אך לבם צמיד
, קכילו: קם יום רליל בתולת אל
- .ילו-ועל חרבות ציון מי דמעה_יז
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שם יחבקו לאהבה |ל אבן ? לז קבי׳
,עלימו .יפרוצו בחל דמעותם;
שם .יבכו על אד  ,יתעלפו לע קבר.
ובעד נפש אחימיו יענו נפשוןזם-י - -
ואת הוסת קךשי! את פלטת עולמים!
הקריבי ;א דמעותם לשוכן רמים !
קול לימה .נקמע:
״מהךז  .הקול באזני מאךמת שמל •
מי זה .ישפוך תולה  ,גיכי י.שמיע?
מי זה !חפיוץ אור אם צויתי' ערפל*
ועל מרום משקטי יתאונן ןרי’ע?
מי זהיכאב לקבו יותרמיגיוני ,‘,
על עמי' על ארצי על חמרת מעולי!  -״
״קול קמעהאזני׳ מספד תמרורים ; -
קול תם בבאה׳ קול e>pzע ?קת - .
תוך היכל מקדשי,ירקדו} שעירים ׳
והיא שם בגולה על שקרה דואבת- .
קול קמעה אזני׳ יללת ' נפש בולה - ,
אויה  .ביקה ומבקר .מאין' הפולח-י " -
הרגעי ענ?ה י
■ מחי דמעה מקנים!
חבקי חרבות ציון ! באהבה חבקי•י
עודזימים באים תתעינגי על עדנים1
עוד חומת קדשי בחרדה תנשקי!
עוד אהפוך' קול בוכים לקשון ותרועה ז
אז תשקי מי נוחם ממעין ישועה! —
"עוד אתקע בשוקר קול דרור ארעימה,
לכשר .קץ £יךה  ,גמול נקש המחכה;ז
עוד ארים נס׳ עלי הר ציון אלימה!
ובנועם קול בשורה ארנין 'לב חיא;
אסיר חרפת עמיהוךם אגלה׳
ובקרבי שוטנימו זעמי אקלה< " -
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"עוד אבנה מקן• שי׳ נם יקום נצח י
עוד יהי לנס־עמים׳ לצבי בל תפארת׳
עוד אאסוף קה פזורה ברןה ו^ צח.
אל נחלת אביותם ' ,אל ארץ נבחרת;
עוד ינהרו’ אל 'ציון ’,בעיה עודו,ז’
ישם,יהללו לשמי׳ אף לחסדי ^ם יודו
״עוד אצמיח .קרןין .וד  ,כסאו ארים ,
הוא ! שבית קול נוגש נם קרב םן זעם
הוא יורה .בית .יעקב צךק מקורים",
אף דימה צוף לקחו ישמעו הפעם;
עוד תבוא הגאלה למועד נכונה.
עוד אשוב אל ציון  ,תב נצח אשכונה.
"לבן דומי בתי! האדומי על עוני!
אל עוד תשתוחחי!’ ;א אל תרבי אבלי-
בי עוד השירים מגיל לב תרוני!
עוד בשערי ציון תשישי לקול נמל!
עוד ימים מאים אסרהמנייןד,
עוד אשוב אל ציון — יאמר אלהיך :״
ואם אתמהמה הבי לתשועת׳!
קףי נאיכיייתבוא ־ תבוא במהרה! -
אך כעונם׳ 'יען עזבו תורתי  .י
עוד אאריך הגולה  ,עד בוש אאהךיה;
בעבור זדון מרים  .חטאתם בי רמה'
עוד חרפת בוים עלימוזנםבה! -״
״שובו הלום .עמי! הישירו1ךכ ;כם!
שובו ;א מ 5שע! מרעה שולו;
שמעו לי מני! שובו לאלהימם!
רחצו ,הז -בו׳ מעשיבם הטיבו ז
עמדו נא ב^רץ! הידלו הרע!
!/סירי מקדביבם קל לב פושע! -
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״אז תקחו שיף ש?ר שבעתים1
אזזא.קים ל?ם מושיעכו־ק^אךה ;ל ;
)אז אנחם ציון וירושלים;
או אז תעלוזרוחי ,אף לבכם י ; ל- 1
אז אכונן' ציון ? ,צדקה אשיבנה'!'
אז אמהר גאלוןה ”? עתה אחיישנה!
712V
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מליצה  3 ,ת אלהים  .אד! ב 3ת י׳ 0י.
עוד הסעם באזגי לקהן קט1סי
טרם תפנה שמשןד לי ויהי ללה׳
?ייעוד ?נעורי ' הייה יי שעשוע
אז פתחת לצמאון נפשי מבוע
שתיתי ואלא מעלה.
ואדא מעלה ??שר רב כנסים
יפרוש?נסיו יעוף עילשמים
ידאה שמש ?גבורתו זורח,
ככה את מליצה חרסך ראיתי
ובצמא ' למים1לאורך צפיתי
ואתי לנוגה זרחן ? ל שימח•
?לז שמדו ? יום היוקר ? ל לתם
כי ליית׳ ?יילד היוצא מדדום
מהוד מ?ל עון זן מול פשע,
ואם תם הלחם ?יי ?דזחת׳
ואל קול ׳המליצהשמעתי׳ שמקתי
באמרה לי ; בא ואלבישך ? גדיישע!
בגדי ישע ומעיל צדקה תעטיני
למורה התורה הקדושה תשימיני
ד*,ה לבני עם מגלה ועןה’ גבדןךת,
.מהזיקר ? אדםי ממורה דעת י
.
זורע אמת על אוזן שומעת  :׳
בה פרןתגי החליצה ה$אךרת.
11

Von I
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החליצה הנאררת בחירת אאדי
היא הגביה ^ פל והשפילןב־וה!
תקטין גדולים ןסהפוך ראם לתולעת.
לבן פתיתני בנעימת ךפייה
 9שבה את לבבי ואח־ץ אחריה -
הוי האמנתי למצוא אוזן שומעת׳
אוזן שומעת פן לא שומעות שת?ם
נם שתם עין פן לא שתמי עינים
הלא’א^צא ?ין .ילדי ביית השפר׳
אז אזרע פרי טוב כפאם לתועלת
בלבות,נערים ף?עלה בל נו?לת
יפרחו לטוריימבד .אמרי שפר.
אמרי שפר הנד ,לבנים נתתי
כה נעורי החת רגליהם*שחי
למען' יצמחו !גדלו !הליפו כה ׳
אולם לריק בליתי כהיליפעם
שרק נטעתי/תחת ענב רב שעם
יתן באשים .יעשה רחיר וחייה׳
דרלד וחיוה נטעו לי בני בלנעל
יום יום ימסכו תלמיד לי כוס רעל
נם לחמי במעי לירוש פתנים נהפוכו,
אקרא להם  -לריק! כי אין שומע
כי מה ילמוד נער מוסר פורע׳י
ואוי לו לרועה אם עלריונביובו!'
עלריו -בובו בלם במדבר תעו
לא שמעו
1ען כקול רועה
ולעצות מרחוק אמונה אומן׳
קרא לד,ם לגנות ולנהר מי.ם
והם ברעתם ?עזבי* מקור חיים
'לחצוב להם ?#רות טיטודיומן.
.1
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טיט ודופן קלחו ;נבלו אלהמו
.ירדפו יחבל ילכו אחריצינימיו
מאסו כטוב  ,מאנח נפשם לעשיות צדק
לכן רועיהם זהיקכח רב בכי
צל צ ^ע כי״ילכו מדחי אל דחי
ולבקשם םג חוא ילך ארחות0דק•
ארחות דוךק לכת גם בצל חבלת
.זה גורלי מארץ!  -שמיר ושית
עלו על נתיבתי אקר !חלפתי.
אדון מי׳' צד מתיי׳‘ נא שמעני
אני עיותי צעיר לימים דנני
ומרוב בצשילאיש שקה .נתמכתי.
לאיש  -שקה נתמכתי  .נס מני ליס
האביב בסדרו לא יתן לי ריח
לאוני כנףז ךננים איננה נעלסה י
ואם לפנים במקהלות צפרים בוקר
עניתי הול לתם לרוב הוד רוב יוקד ;,
תחת זאת עתה שסר! תי נצמתת.
שמחתי גצמתה משוש בי אין
ברוב בעש׳" שכור אני ולא מען
הכוני יגוני פצעוני גם ;דעתי ׳
ומאורות מתי עד• לא חשכו
בנות שירתי כלן קני הלכו -
אף לבקשן לספקן את לצי מנעתי.
לניי מנעתי פן יתי כנורי לאבל
פן בדוס נכאיהאפרוט לע פי נבל
ויתטלשה תנוס פני ? פש נעצבת י
'3לעךה שירי  -ואם לאליאשוע—
כקול הםירים תחת תמיר ייקמע
צל ק נפשי בי גלמודה יוקמת.

ולמודה יושבת בפחדה מח־פי
פן  #מרו לי  :המליצה רבת יופי
וילתה' נרה לי ותהי  rizynליל ")
להן 6
& תהיה אילי עוד ?$ןשוע
ןת^3ר בד עזידי על הטבוע -
מנו בעועוון לעזאבו נבונים בכי דויל- .
*) אלה הדברים לחלח׳ לפני ירחים אחדים דע לא ראיתי מחברח ל״ח מב״י הנחמדים
א״ל גס דברי המבקר במ״ע המגיד בליון  46משנה עברה לא באו לעיני ולא
עלו על לבי .הנה לני זה נבא ולא ידע מה נבא .רב מזה כי כחנחי לאמר לאים
סיבה נהפכחי  ,ואם אל זאח צוח ואמר המנקר חל; או שאני עחינוקות של בית
רנן או שכבל באמי נימים וחדל לל לחי לעשוח מליצה ושיר אולם מה פשעי ומה
חעאהי לי דלק אחרי נחימה עזה למוח וירמוס לאלן כבודי ? אס לא ■ דעהס אחי
ועמי  -האזינו לי ואנל• אחוכם  :עקב כ׳ הריקוח׳ מלילה נאה ספוריח משפח לועז
אל לשון הקודם ובמלאכת׳ זאח הכבדה מאוד  ,מאשר תכבד כל העתקה ממפה
מערבית לשפה מזרחית  ,ע<ד שמרתי כפי כחי אז ככל האפשר אח דברי המליצה
אשיר העסקתי למען יקרא העברי כל אופני המלין נפרערוע  ,רטיוניו כשרונותיו
וחלונותיו באשר נשאו לנו ללכת אחריו הלכתי  ,כילד ללון אחלי אמו ולא אע
ממנו ימין ושמאל  ,לכן נמצאו דברי המלין בדבורי .אם העפיל לעלות מרום,
אחריו עליתי ואם ירד בען תהום  ,אתו ירדתי ואשר״יתנשא בלב שלן" עמו דרשתי
א״ל א׳ זה עין אשל חטא ? — או פן ואולי חטאתי על לי לא יכלתי נימים
ההם בזמן הזה למסוך בשבט קופל על לי נשברה אז ידי הימנית בנפלי הנורה —
ולולא רחמי ׳ה עלי למעט נאת׳ שטרי מוח ! —י הנה נעל אחד כתב על פי,
אמרח■ מה שיכתוב הוא  ,וימצא כחוב שנועה תחת שנוע שגגת סופר אשר נקל
היה יוכל איש לתקן ולמחוק אס ההיא שהיא אות אחת מהשם של ד׳ אותיות
מלא  ,והרשה הקנייה למחוק למען השלום בין איש לאשתו אח שמו זה שלם .ועוד
נוח לו לאדם שיבוא על ספק א״א ולא ילבין פני חבלו ברבים ( נ" מ נ״ע ע יא;
סנהדרין ק״ז ע״א)
: ראו נמ״ע המגיד אשל יהיה לנו למופת על נקיוןוטוהר לשונו וצחות מליצתו ( לי באמת אין על עפר משלו ! ) שם נגליון  4לשנה
הנוכחת כתב איש משכיל אחד " חשובה לאוהב ומוכיח  ,ואמר בי עיין במאמרו
הנשאל תחת ידו נכתב יד ומצא לי מתחלה חיה כתוב כהוגן ונחפזו לכתוב מאמרו
הכשלת לדפוס שגה■ נעצמו וכתב טעות רב ושגיאות מי יבן ? אות ומשל לזה במגיד
וליון 5צד 39לשנת זו לחב איש משכיל אחר " מענה רן ,,ונין דבריו הטונים
נמצא כתוב  " :עברו עליהם שנים רבים מעת שהיו״ ! ! וזה לא יתכן להיות טעות
הדפוס אשל שגגת הסופר הוא לאשר יבין כל מבין דעת  .אייל אם תיקונים כאלה
טונים ונכוחים להשיב מכותבי המגיד את חמת אף מבקריהם ושופ טיהם  ,אז ראוי
ונלון להצדיק נפשי בנפשם ,כי נן אדם אנכי כמוהם וגס לפתחי השליה רובצת או
אם יאמר הכותב את ״מכתבים  ,נעל משפטי כי בנדון כזה טוב אנכי מהם ? אנכי
— מתינוקות של בית לב אגדל מהם ? אולם כבל העיר החכם היקר מהרייש
נלאך ניע בתולדת יש״י הערה  56כי לא ימצא גם ספר אחד בין כל סגולות
מממדי הספרים היו לנו למורשת עד היום הזה אשל לא עלו נו קמשוני השגיח
לי זה כל אדם ומנח סלקו בחיי הבלו בעמק עכור הלזה הנה די נזה .ועוד
רב מזה השיבותי אל המנקר הנעלה נמ״ע המגיד
נגליונים 11 — 10לשנה
זו וגס המעט אשל כתבתי סח על הדבר תזה ועל הרעה אשר נעשתה לי לא כתבתי
חלילה לעורר ריב מחדש ולהתוכח עם נעל ריבי כי לא איש ריב אנכי ומדון בל
אשא ואני פלוס אבקש  ,כאיל תערוג אל אפיקים ננגב כן צמאה נפש׳ אל השלוה
ואל המנוסה אשר עדן לא מצאתי ותשוקתי היום הזה בלבד לנקות עלמי לפני
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איתני שפת מנר גם באחת ממסגרות כ" ׳ תנמימות והאהונוח  ,למען יראו הם
צדקי ני בי אמת דנית׳ נמ״ט המגיד■ ולא אתי חל [,משוגתי ובכן נדר גדול נדרה
התורה אל אהבת האדם לטמיפו נציות ואהנת לריעץ־ כמוך כלל הן אשר ממנו
נשמט שלא חמלה האחות לאחרים מל אסנת אדם למצמו עאכ״וכ שלא להיות
המגדים שסי רוח ופתי נפש הנותנים למיהס הימין למכיהס אחרי אשר הכו טל
השמאל .חלילה לנו מ! ה ! לא גאלה מפ׳ן ה' כי חיינו קודמי! לחי׳ רונרינו ( נ“ מ yp
מ״א) מה גס כבוד איש המולה טל יקרת החיים  ,אוחו לא נתן לאחרים לנזה נטד כל
חמדת החלד ואם לא אנה הכותש " מהתגים״ לקחת חא — כנוי’ ? כי אם לא
זמש למשוח בת מלוט אפלא לא הסיר מנין המתקתי נוסי אשר יקהה בל שנים
או אם מתגרת היא גמאוי כתאנים השוטרים אשר לא תאכלנה מרוט א״ה מדוט
לא השליך אותה חוצה אל מקום הדשן למטן לא תזכי ולא תפקד בארן החיים ?
ח׳ ,נפשי כ׳ חרפה לאים להניא הטפקה שורטת שרטת נאזניו או ממודרת צחוק
אל מחנה המגרים היתה לשרוך אותה ואת פישה נאם ! — לכן אחת אמרתי
גדולה יקרת הנקור (חכמת הקריטיק) אפר לאורו נלך ננחינס ספרים חדשים אס
מומיליס ונכונים הם להתאים הדמיונות מם הלשון לטובת הנני אדם  ,או אס ילדי
ההוללות תם  ,לב נפתל חדה הזג וילד שקר .לכן הנקוד כרוב ממשח הסוכך הוא
טומד את להט הסרב המתהפכת לשמור אס גן טי! החכמה לממן לא יבואו שם
נטוי לג להשחית פרי מק הדטת הנחמד למראה וטוב למאכל ולתת תחתיו לרטבים
את למש הקלקל או תפל מגלי מלח .אמת גדולים ממשי הנקוד בי ׳משם נדת
ויין ולפניו לא •היה לא חמלה ולא חנינה למטן לא יצא נזק כללי מי׳ ממני
אחד אשר תומה ילך נדרך לבו ,כ׳ המבקר הנאמן נל׳ משא פנים והמלמח טין
ישפוט וישקול כל מסברת וכל ספר תנא לידו הכל מלמתוQni parzit malis •p
 nocet honisאנל מ• זה מבקר נאמן ? אולי האיש אשר ילקוט אותיות וחנומיח
טל שיי תרומות החכמה והמליצה והוא בקול גדול • קרא לאתר ראו שגגה גדולה
ממודרת' שחוק ! כי ימצא אות יתרה ותנומה סקרה ? אץ זה בלתי רוט לב ומל
כיוצא נזה הנני מוס־ך בברכת השחר אל תפלת ואל תביאני לא ליד׳ נסיון ולא
לידי בזיון ונוי והרחיקנ׳ וכוי ואל ימשלו נ׳ — המבקרים ואל חכרו חטאות
נטור* ופשטי כחסדך זכור ל׳ מחה ה׳!

פה  . .מש" ק

׳ט

ניסן ברכת" א לפיק

יאקב צבי הלוי לעוו.
חלום שבעים שנה ( .חתימה)
Bon A. ürtitßlmnF.
העלם הקשיב פשר דגר פרצה בעצמותיו,
ייליל שרר בבכי . ,יפריע תלתלילןיצ 1תיו,
בי
ריאלי׳
הצלחת תבל בחזיון
שטים' ,
I • ■V  T,־י • - , | : V,
וכי בשמחת חלום א נדת החיים:
'למה
פרחי
נעורי׳ .אס בחיי
שבה?
TT
י I״
 . J־ ־ « ז11
זרקה T -
אם סערת לבבי
ההיומיה׳ בקצף ואיבה,
• ■: ,׳! .
י׳ , T׳•׳וי  ,י״
י,
תלביש שמים ר) ךרות׳ תעט ביניון התבל.
ותנסי; אנית ימטחתי אל סלעי אבל ?״
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״אם שחק היה ישראל  ,כברו גלה ,
מענה אלוד קרס מקדש ציון מעי מפלה ?
אס הלל לקחו .ילדי י־ום ברב משטמה ן
אהבת חי;  ,והצלחה פה עמי,השוממה '•״ ~
יתעה הנה והנה גר מתבל אחרת,
מה זאת אישר אותו באדמה עיזה קשרת ? —
ביגונו  ,וכאביו בי גדול למרחק ; נוד ; נוע,
ישמיע
יללתי
החרישיים
לסלעים
מרה
ובנפש
; •1
* Ti
־ » •
י וזי
זז
V Vr
היום רפה לערב .בלה הליום הי״יהו ! —
!; ישב בערב לבית העצם כעצבון רוההו.
הן שם מתה שמחתו  ,מיגיון רדפה בזעם י
ישם קבר ידירו  ,וישם מעונתו הפעםי.
הפיל על הקבר  ,דלט פניו באדרתr
שוברת;
ורוחי
לבבי
אימה תרד
אחי ז
הזי
VV
•
יי ־ T J 1־
•* T
 Tי
באו
והצלחתי
ומצאתי  ,אישתי
אהבתי
"אישר
׳ • TT
• .ן • TTJ - :
זז -
v -r

r

רגע אחד שללם מגי פרץ בקם פרץ
"מטחו;  .קשת מועפים ביעף ברעיש ומאזן
אחי נפלו ; .והמיון הגביורים יריע בגאון,
ואם כלה ונחרצה כי קן יסע יתר החיים;
מדוע לא נפלתי בעד ארצי ובעד יה׳שלים!
עינג בל אטעם  ,הה ! אלצתיןז להטעימני
"ולהביט לניוגד ,ןרק ישמיט התאמצה עיני ז
שתי,
דבריד לבי לא
מהר V ,אל
סרתי
־
׳VT
*
י ,י
כרתי״ ! /־־
לי
החיים
מעץ
יבשה
זסזרה
ורה
■ * -T
•־־־ י ־ ־ *
ן S TייT
| -J
וייעף וידום — והגה מרחק קיול זמירותזיךיע
דממה .וקול נעים  ,כקול בגור מלאכי רקיע,
שיחה,
מהיכל דיד ,׳'־Iשפד ו• ז
כקול ילד -- ,
I,
;תחגן על שליום הנפש וחין מנוחה.
ובנפשו ,כמיו שפתי אהבה  .נדחק נעות
ואמרות דע;תו הגעימה בנהת נישמעזת,
כמו ;ראה על ? נפי ישחר לפניו עובדת,
בחייה אמללה -ובמיותה באיור והרת.
זזי
T
T
|TV -

\ TT :

ן
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ודברי ידידיו שומע  . :׳קומה מעפר הפעם
לא תהי עוד ליגון למשסה ׳ ופלה זעם!
הן עתה משמים מנוחת הלבב לף נתונה.
על .ישעף וישליום נסישן? אנכי נשאתי תחנה - .
ורוח עדן ימיה  ,וזמרה נעימה תישנהו
- - » , 1 ' lT
־| •J
 ,י ״־  T J V־
עתה הנה תמחה סדמןה מעל עסעפהז5
באזנו יצלצל קיול קרא שלום מנבחים
ועל מ^ חיו יחוש בנשיקת מלאןד האליהים.
דשא מניו בתחנונים׳ נכח שחקים הרמים,
עיד הפעם זז־׳רהעיניו  -ותמגר לעלמים,
החיל
העלומים בן
• TV I,
זקן *St
מניח >במותיו II -,
וימצא  T־
T
אשר עבר גבול בני תמותה בחזיון ל י ל.
מכתב,
Von Nathan
L . Fischer , Hauptschullehrer.
פה ראאב בעשרים לחודש כקלו לפ״ק (  )Verspätetיהיו למצין ' גם
אמרי פי לפניך אדון ככבד המ״ל ,ועל קפרך היקר כוכבי יצחק יכהנו ! הנה
מעודי עד היום הזה לא תקככתי לנשוא כנן הריס להתראות ולהתגאות במדעי
תמעט מדע ולחלק דברי ביעקב ולהפיצם בישראל ,כי ידעתי גם ידעתי בעצמי
נאמנה כי קטנים הנמו מהחיל נמו לצאת החוצה .ומקנה הזאת בכל עת
מדי מצאתי את לנע להתאזר ולתפוש ולדרוך את קקתי החלושה לכתוב כזאת
או כזאת בלשון עבר הצחה ברבים ,והנה זה גס קול גדול ועצום מקירות
לני אלי הומה מדבר כדברים האלה  :מה לך פת ומי לך פה אישון הולך
למות משל עפר לעמוד במקום גדולים ,תופשי מלחמת ד׳ ונושאי כלי שפתו
הקדושה ,המהדרים תורת אל והשמים אותת לפאר בעדת יעקב חבל נחלתו,
אנשים אשר באו אל הקודש פנימה ,מאזני ' הידיעה בידם ואבני ההבנה
בחיקם ? — ואחרי שמע* כזאת אמרתי בלב מלא מורא וענוה  :אכתר לי
עד אשר אמצא מנוח לכף רגלי להציגה על מכון שבת ,ואז אשים לדרך פעמי
לשוס בין עדנים תלמי שדה תורת מן ומכתבי שפת קודש ולמלאות את אמתחת׳
מתנובות עץ החיים תזה המתוקות מדבש ונופת צופים ! ועד אשר יגיעכי
ד׳ למחוז חפצי הלזה אשר שמתי לי למטרה  ,יכתבו וישמיעו אחרים את קולם
ברחובות קריה  ,אשר מהם מדע נשער בת רבים ,כי עטם עט סופר מהיר
הנהו ,העושה פרי עשתונות בעתו ,הבשילוס קרני שמש החכמת ומגדי גרש
ירחי התבונה בעמק המחקר ונתהלוכות הלמוד ׳ ,יכתבו המליצים האלה ואני
אקרא  ,יקפרו המת — ואני• אשמע!
אך כהיום תזה אמיתי לצאתלקרב ,כי עת לחקות ועת לדבר גם
במכתב העתי הלזה היקר מקורות מכון מושגי ,כי לא מצאתי בו אף דבר
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אסד משמיע מאומה מכל אשר העשה במקהלת׳ ומכל הערים אמר סביבותיי!
ומכל מכיריהס ,יהיה ברוכים ! נכבדות מדובר מוי• על הן אמיתי בפעם הזאת
לא אשב עוד בדד ודומם מעתה ,לא איחל עוד עד אשר יפלו אחרים את כימי
לאמר  :כי עת שפר ועת כתוב ! ובמות הנני כי רבים וכן שלמים יעידו! :
ועידון כי נאמן וההון אנהו להשמיע בנחת מכל אשר נעשה במקהלות יעקב׳
אם לעוגת אם לרעת הכלל .והלא ידעת אם לא שמעת  ,קורא האהוב ,גס;
אתה ,כי פעמים לא מעע הרעות אשר נגעו מצפוניהם והועמדו לעין כל:,
אחת אחת שפו תמו מן בלהות החרפה — ומהי להפך ; וגם כי אנשי מיל .
בעלי נפש אשר כבר חשפו זרוע עוזם לעשות בימין צדקם׳ את תעוב בעיני ;
אלתיס יאדסל -עדי נודעה צדקתם לתהלה בשערים לעם הולד ,הס המת גסi
אחרי בן תיו מתירים במלאכתם מלאכת הקודש ,ומקנאה הסיופרים והמשפרים:
התחזקו איש איש כפי מעמדו ויכלהו לאמץ ברכים כושלות וידים רפות לחזק : ,
עבור תוסיף אמץ להחיות לב נדכאים ורוח שפלים להרים בתעצומות לשוםi
אבן מוסדה למוסדות שונות לתועלת מיל באפרתה  ,אשר בעבורם היו לברכה
נפי כל עד היום הזה— .
I
ועל כן הנה שעתי לא אכלא גס אנכי מסער לפני עם ד׳ אלת במתלל !
איש יקר רוח ,חרוץ ושנון אחד המיוחד באנשים נכבדות מדובר בם ומצות ד'
מלומדה בפיהו וביומי ,דורש הפורה׳ והחכמה וכל מעגל מוג וחושיה אשר ;
גק־לתנו ,הוא
הגביר יששכר בער וואגןז נ״י אשר דעת הקהל נוחה
הימנו ,איש אשר אין גם אחד יכלה ממנו לכבדו ליקר כערכו הרב וכל
תושבי העיר םג אלת אשר לא מבני■ ישראל המה  ,בעזוז פאר תהלחו ׳ספרון
הנה זה כמו שנה אמימה מעת אשי נקרא האיש הנכבד הלזה המאיר עיני
המחכים לעצתו פה אחד למנהיג ומנהל בית הספר הראש שלנו ,הבנוי לתלפיות
פה בעירנו *) (  )Schulscctions -Präsesוכבתו אז כחו עמה ,כי מעת
ההיא לא כס ולא שקט מהרניץ צאן אדם על תלמי תורת אל חי ומהשיאת
בכתב ובלשון למעלה למעלה  ,עבור תהית לכבוד ולתפארת פה בקהלתינו
הקדושה בעיני כל אדם גס אשר לא בשם ישראל יכנה .וניתר שאת ויתר עז
שם ושוה נגד פניו את מוסר חכמינו לברכת אזכרתס  :להזתר בבני עניים —
ועל פיו יבאו בל ילדי העניים אל בית התנוך לדעת לעוס את יעף דבר
מאלה בלי מחיה ,ועל פיו יצאו גם חנם באין כסן -הערומים אשי בתוכם
ללמדם מלאכת ידים לתושיה ,איש על פי דרכו ותעודתו אשר גם כי יזקין
לא יסור מנו ,וגס להלבישם מדי שנה בשנה בבגדים חדשים הנמנים להם
מאצילי וטובי בני ישראל בקתלתנו ה״י.
אך כאשי לשמע אז; דאבה נפשי ,כי למכאוב לב כל עדתינו הקדושה
ולדאבון נפש כל המורים העובדים בכרם בית ד׳ באמונה ,כי גלה איש חיל
הלזה אח מגמתו לעזוב את משמרתו בקודש מהיות עוד פקיד נגיד ומצות
לבית הספר  ,אמרתי הנה עצור במילין מי יוכל ? אבוא במגלת ספר כתוב
עליו אולי אוכל שנות את עצתו מתפרד מפקודת׳ ושרתי לפניו את השידה
הזאת להציגה לפניו ,למען תהיה לעדה כי הוא היה האיש גלוי עינים,אשר
הער את הבאר באד מיס חיים לילדי קהלמינז לרזות ממנת את צמאונס ולקחת
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ע יד עמהם צידה לדרך בה ידרכו בעמק הבכס ! ותיקר  :א שירה רש בעיניו
כשיל המזבח למזעלת המורה ,השכמה ,האמה  ,האמונה והצדקה:

:ששכר ! לדאבון נפשנו השמעת
למשמר הקודש לבלי עיודרןריוב
מה 'זאת כי נחמת על א 1רף הופעת•
הראית גם אתה מנוחה כי טלב — T
או על כי ראית קשי הננס הזה
אישר כעד טובף השקוף מי דוש
איש לבצעיו מרתיו עליף מזה —
העל כן בנו .קצת מהייות עור ראש?
אי $נא תמנע אדיון מהלוף בקרבנו
כאישר עד הנה היוישיענו ונושעה׳
היה כרחם משחר לטל .ילדותנו
ובמקרם רבה צבאף,וצאה!
ככיור שטף לזאת הלא נקרא ושכר
שכרנוף,
כי • I־
בתיודת ילבינו יT
שכר I J- 4
כי אתה בחיר אל  ,ה;נם ב־ר בחר ׳
ולציון נאמן בעבורה תמיד הכרנוף.
בטח נא בעזר צור העולמים
וישמור כרם אל עיור ; מים רבים,
כי אז לא נצא נצח נבלמים׳
לא נפחד מלחיישת שןהעקרבים’
גם אנו נעבוד באמת ובתמים
עדי ;מול כמינו כמו ציץ הנובל.
מקוים  .כי נכפיל’ אז רם על רמים
משכרתנו למשנה במישיוף היובל,
וגם למען אחי ורפי ,מורי ילדי ישרון הנאמנים  ,אשר כמו ש 5מ אחים
גי אהבים התעלסנו פד הכה  ,אדנרה גא שלום במקום הקדוש הלזה לאמר:
אל נא יהיו מדון ומרינה ביננו גם מהיום הזה והלאה ,כי כלנו אנשים אחים
אנחנו  ,אל נא נהיה כמולמי חלום אשר בהקיצם נפשם ריקה  ,ותוגה מחת
שמחה ותהלה תמור מהלה בגורלם ! כי מעפא כל תיו לגן חלון> הציון ,ודבר
אלהינו יקום לעולם  .לבן יהיה לבינו ער לעבוד נאמת ובתמים במשמרת שפת
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ומכתבי קדשינו ופפארתינו ולהחזיק ידי העובדים במלאכת ד׳ באמונה בכל ע*
וחלילה מהרפות ומהפעצל מננשות כזאת ,כי אז יאמר עלינו  :שמוני כובודיג
את הכרמים — להרביץ תורה וחכמה ויראת ד ' ודעח בחבל — וכרמי שלי׳
בתי חנוך בני עמנו — לא נטרתי ! כקוי ד ' נחליפה כח ,את האמת והשלום
נאהב ,ואז יהיה נועם ד‘ עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו:

הרחק תהיינה מנו מריבה ושנאה,
עור לא ושננו בתוכנו מדיון וקנאה.
לא .ימצא בגבולנו שאיוו הגאות
חמץ ומצד — ,רק אהבה ורעות•י

נתן אליעזר פישער.
 8ש 1לש  22ת 21י von A . I . Brill . 2

Exegese

שמח במור בילדותיך וייטיב לבך בימי בחרותיך והלך בדרכי לבך ובמראה!
עיניך ודע כי על כל אלה יביאך אלתים במשפט ( קהלת י״א ט׳).
כבר נמנו המבארים בקולם על המקרא ההמום הזה ,אשל קופו הוא!
הותר את ראשו ,ואין זה דרך חכם בקהלת להתהפך בדבריו כרגע ,ולשים*
ימין לשמאל ואור למשך בנשימת אחת ! אולם זה לא כביר מצאתי מאמר אחי1
בירושלמי אשר ממנו תצא אורה על פני המקרא הזה■ זה לשון המאמר  :ר'!
בון בשם רב עתיד אדם לימן דין וחשבון על כל מת שראתה עיני ולא נהנה!
ממנו ( ירושלמי שק! קידושין) .הדבר הזה נותן כבוד לחכמינו ז״ל ,ויוכיח בצדק!
טהרת דעתם ויושר ממשבותם ,כי לא שמו מועקה בממנינו לבל נקח מנלן
בתענוגי התבל ,ולא הואילו להרחיק אומנו מכל טוב ודשן האדן ,ונהפוך היאi
כי צוו עלינו לאכול ולשתות ולשבוע מכל אשר הבין לנו היוצר בעולמו ,באשי!
רצון עליון הוא ולמעננו ברא כל ,וכאשר המרבה לרדון! אמרי משמני האר )!
ומאות החומר חוטא ופושע וסומק נפשו הוא ,כן גס הנבדל מכל צרכי הגון!>
ועוכר שארו לבלתי נגוע בדברים הנותנים סייס לבעליהם ,עונו גדול מנשוא,
כי שנותיו תקצורנה בלא עתו ,ולא נזה חפץ הי — .עתה מה נאוו דברי!
המלך המכס ,היה שמח וטוב לב ואל תפק לרעב נפשך ,לך בדרכי לבך ובמראה■
עיניך ,התענג וקח טוב וכל אשר תראינה עיניך ממש כדברי לב כל מה;
שראתה עינו) אך התהלך בזת בדרכי לבך ,על פי אשר יורה אותך הלב
נהשכל ודעת ,לבל תעבור הגבול ומשפיל כבודך כבהמה אשר אין חלקה בעולמה
כי אם אכיל ישתו לגד — ואפה אל תחשוב כי הדבר אשל אמרתי לך עהי:
היא רק עצה־ טובה ודבר הרשות ובידך לימן לו כמן! קודרת ,לא כן הדבר׳,
דע כי על בל אלה יביאך האלהים במשפט ,מצות מלך עולם היא עליה
לאכול ולשתות במרה ובמשורה ולשבוע מנופת צון! נועמו אשר ערך לפניך על
פני שלחן הטבע  ,כי אך בזת החזק ותוכל לעבוד אותו בלי שטן ומפריע׳
ועתיד אתת לי תן דין וחשבון אס בקולי שמעת ועשית ככל אשר צרתיך• '
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ימה כל דברי המקרא הזה נמישריס יתהלכו כולו כראי מוצק איןנפתל בו —
יילה נעמו דברי חז״ל ,דברי תורה עניים במקום אמד ועשירים ממקום אמר.
ומלך אלקום עמו ( משלי ל׳ ל״א ) מלת אלקום כלאו כל המבארים
לפתרה עד שנא הסכם הנכרי געזעניוש לפרשה שהיא מלה ערבית ,כי קום
*ערבית חיל וצבא פתרונה ,ואל היא ה׳ הידיעה בשפה ההיא ,ואס כן ענין
הכתוב המלך אשר חיל צבאו עמו .עתה ראה זה מצאתי עד איפה הגיעה
סכמת מורינו הגדול רש״י ז״ל ,אשר אף אם לא למד לשון ערבי והיא נעלמה
«תנו ,כנר ידע תהלוכותיה  ,ולבו הרחב כפתיזי של אולם ניבא לו זה זה שמונה
ייאות שנה בלי דרישה וחקירה ,מה שמצא עתה ראש הבלשנים אמרי עיון
יעמל רב ,קום קרא בפייש״י לסנהדרין פרק תנשרפין ד״ה ופנחס ,ח״ל שם,
ייראה בעיני שהתיבה הזאת לשון ערבי שכל פתיחת תיבותיה אל עכ״ל .ומדי
דברי בזה אעיר על מאמר הש״ס שם והוא לא ידע שמלך אלקוס עמו ע״כ,
ילולא דמישתפינא הייתי אומר שהיתה לפני בעלי הש״ס הנוססא אלקיס,
כי מצאנו פעמים רבות בתלמוד שנויי נוסחאות ובנר הרבו לדבר בזה גדולי
עולם ישרי לב ובראשם בעל יד מלאכי סי׳ רפ״ג ע״ש.
ויהא ראשי עם (דברים ל״ג כ״א ) כל הפותרים יחד נלחצו בפתרון
המקרא הזה ,וממלת ויתא יצא לתם הלחן הזה ,כי פירשוה ויבא כאלו היא
יי״יש אתא ,ונעלם מכולם שאס כדבריהם הי׳ ראו* להיות ויאת ?
אולם לדעתי אין קפק שהיא מן שיש תאה אשר ענינו גבול כמי
תתאו לכס ( במדבר ל״ד ז׳ ) ועפ״ז׳ יגואר המקרא כמין חומר .וירא ראשית לו,
גד בתר לו החלק הראשון ולא המתין עד כגישת הארן ,כי שם חלקת מחוקק
ספון ,כי החלק אשר נפל לנמלה לו היה מיד המחוקק היקר ,מיד משה,
ויתא ראשי עם  ,המחוקק בעצמו הגביל ( ע״ד יצב גבולות עמים וגו ' דלעיל)
לו חלקי משפחותיו ( ראש ענינו מספר וחלק ,פעמים רבות ) ,ונזה צדקת ה'
עשה ,לא חעא בזה מאומת  ,כי עשה הישר והסוב בעיני ה ' שנחר לנחלה
לו האדמה אשר הסה משה קו עליה ,והיא יקרת בעיניו מכל .ובזה סרה
גס השאלה הגדולה על פי ' מפורשים חלקת מחוקק ספון  ,שמרע״ה נקני שם
והלא קבורתו בנחלת ראובן ? כי לפי באורי העי׳ הוא חלק המחוקק היקר
(ספון ) ענינו יקר כמו בבתיכם ספונים דחו.י אשר נתן לגד חבל כמלה ,ואין
כל זכר מקבורת משה פה.

Bon
השערות למקרא מן ז״ך ל״ב Lauterbach .
(שמות ב׳ כ״ג ) וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו
ותעל שועתס אל האלהים מן העבודה .על השנות מלות "מן העבודה"
פעמים  ,לא מצאתי מנוח בכל הפירושים ואת אשר אנכי אחזה לי  ,הוא כי
ידוע העם הנכאים ונענים מחת מושל ערין לא ירהבו בנפשם לצעוק על החמס
הנעשה להם  ,ולא יאנחי  ,מדאגה מדבר פן ינער כמעע אפו וסדבקס הרעה
פעמים צדה  ( ,כענק שנאמר ( ישעיה כ״ע) ושפלת מאר׳ן תדברי יכו ' מפחד הצרים
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שלא ישמעו קולך)) וכמש״ה (ממות ה׳ מ׳) מכבד העבודה על האישים והיי•
ע״ב שמו יד למו פיהם  ,ואף כי כל עבודתם הימה בפרך  ,קולם לא ישמע —
אך במות השליש והעם בכו למשפחותיו הוי אדון הארץ ! (כי באמת להם היטיב;
בתתו להם החופש לרדות בישראל) אז התערבו גס הם במים אנסו ויזעקו!
מכאב לב  ,והמצרים חשבו משנת מיתת המלך  ,אבל הם אנחו מן העבודה
ע״כ ויזןנקו  ,זלא היה מי שיבדיל בין נטפי דמע של מצרים למל ישראל,
כי אם השם היודע כל  ,וזהו ומעל שועמס אל האלהים  .שהיא מן העבודה:
(איכה א ' ב׳ ) בכה תבכה בלילה וכו׳• רש״י ז״ל כתב שלזה אמר בלילהj
שכל הבוכה גלילה קולו נשמע .ולי צראת שהכתוב יודיע לנו בזה ,בהיות דרך
המנחמים שלא ימנו להמיצר לבכות בלילה לבל ישומס ,לכן ימחו דמעות מעל
פניו ,למען ישכב יישן וינוח ויחליף כח — אכן היא גס בלילה תבכה ודמעותיה |
על לחיה ,כי אין לה מנחם — ויתכן עוד ,יען כי מראה שנהפכו לה הרעים'
לאויבים רעים ,שמחים לאידה ,ע" כ תתהפך היא בתחבולות ותשתתר ,לא תבכה !
לעיני כל רק בלילה למען תוכל לתת החופש לדמעותיה ממאסר בת עינם!,
ויגרו במורך על לחיה באין מעצור— .
|
(שמואל א׳ כ״ג ט״ו ) היום החלות׳ לשאל לו באלהים חלילה לי אל ישם
המלך בעבדו דגר בבל בית אבי כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קנון או :
גדול .לפי פירוש המבארים כולם קשה תיבת חלילה לי — והנראה לי ,הנה
באמת לא מצינו ששאל אחימלך לדוד באלהיס ,ודואג אמר זאת מדעתו להוקיף1
פשע אחימלך ,ע״כ אמר■ אחימלך ,הכי היום החלומי לשאל לו באלהיס ,הלא
חלילה לי לעשות כזאת ,הן מעודי לא שאלתי לו גאלהים  ,וגם היום לא היה
המחלה לזאת ( שאין שואלין אלא למלך ) ולא ידע עבדך בכל זאת .והגן.
(שם כ״ה כ״ט) ויקם אדם לרדפך וכוי בתוך כף הקלע .לא אמרה זאת
להחניפהו כדעת א׳ מהמפרשים .רק להעמיד על נפשה ,לפי שאמר בעלה נבל:
"היום רבו עבדים המתפרצים וכו ' כאלו דוד מיד בשאול ומפני זה ירדפהו,
והוא מסתתר ורוצה בתפקירא ולחיות חיים בלי יגיעת נשר רק ממתנת חנם
לקק על יד — לכן השתדלה לפייסו בדברים באמרה" כי דוד נאמן רוח
הוא  ,וכל מלחמותיו היו קנאת י״י צבאות ,ושאול אך תואנה מבקש ,ועתיד
להענש על רדפו צדיק תמים ,ואמנם דוד ימליך לסוף (כי אלהים יבקש הנרדף
להצילו) ע"כ לא ימהר לשפך דם ויהיה מלכות של חסד — — ומת שנ״ל
בתיבת כף הקלע ,הוא עפ״י מה שראיתי בספרי העמים שהנשים ( המכשפות)
בארך הקדם זה דרכן תמיד לזכור הר קאף אשר אמונתם ההבל היא כל
הנשלך שמה לא ישוב עוד ונכרתה הנפש ההיא — ע״כ אמרה יקלענה במוך
הר קאף זה — —
(שם ש״ב ל״ג) ויתר תמים דרכי .לדעתי מלת ממים כנוי להקנ״ה
ולעומת האל המאזרני חיל אמר ויתר תמים דרכי— .
(איוב ׳ה פסוק יי ) ושולח מיס על פני חוצות .איננו כפל ענין במלות שונות,
רק אחיי שזכר דבר שהוא למעלה מהעבע שהיא הגשם אשר הוא מהדברים
שלא נמסרו להשליח ( כמ״ש בעל מנורת המאור ח״ג נר ד ' כלל3׳ ח״ג פ״ג
שהשליח נקרא הטבע והכל גיד הטבע חוך מן חיה ,גשם ותחי״המ ,ושלזה
מזכירין ג' דברים אלו בראשית תפלת י״ח ,אלתי אברהם וכוי שהיו עקרוה,
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ואח״ב מזכילין גשם ותח״מו) רק הקג״ה לבדו גויזן מנור ,ואמר במקוםשלא
ילד המטר כמו ביוצרים ,תחת משרון זה ,יתפשט הכילוש ויעלה וישקה כל
איןמצרים ,וזהושולח ( מתפשט ומלחינ)י מים על פני חוצות— .
זעליג הכהן לויטערבאך

V

האביב )" .
T

•

Nathan

L. Fischer , k. Musterhauptschullehre

כבלי הקור"
והגיע התור.

בשמחה קוראים :דרור!

זיעת אפו
ויגיע כפו
יברף פי ש(:ם
אל השמים,

הן החורף
חייש פנה ערף
,וראש האמיר
כמעטה הזמיר.

גם הפךחים
ועמם הצמחים
ניותנים זמירות
עם תודות (שירות.

שר) ט בדו בו
ואין דאגה
וזאת הברכה
הבכא! !—
בעמק
ן••  1 V־TT

|ל הטבע
על הר וגבע

כעלי כנף
עומדים על ענף
הלח ורענן
מפחד ' שאנן-

בעת כזאת
במופת ואיות
האל
פדה
- T
TT
ראל
^
י
עט‘(־
־- T1

ופרקה עלה;
כשיר תפארת
כבו ד אמרת.

מצפצפים ישכח
וזובחים הזבח
שם בקבכים
דוחים.
ומרקדים
*Ti
*Ij

מיד פרעה—

לאל המשגה
עתים זימנה
,חליפת כה
להולכים 'שח1ח.

ועבד אדמה
על שדה שממה
חורש ועבד
וזרעיו — לא יאבד.
 r׳«

הסתו עכר
כי החיום שבר

בא האכיב
וחירות מסביב
ויונה כדרור

Poetisches von

כהוד ןפעתה
,קמה משנתה.
וזיתה כלה

לנעקיב' ולזרעו
הלן־ם אמרים:
ברית בין הבתרים!

*) למזבלה אהבה ויראיז כבוד לא״מד׳ח הלב

זעליגמאן נ״י יושב

-יל

מלץ נק״ק

כלבו ־

&הייג
לדרת לחיק
עתה כנפש
את חג החפיש•
המא׳הג כש״ס

מהור׳י מרדכי

סענטפעטערוהגליל י’פ״א- .
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גם ישראל
הישירו לאל
מוציא אסירים
ממלתעות כפירים.

—

וכל אלה המויאות
ולהגלות,
להתודע
״יT • J
 •:ן—
כי בדוח הד! פ'ש
א!ז חי.ים  .ונפש.

הן גם אל האפירו
חי לער חפץ דרים
לכן ' נתן קאב* ב׳
חיים ונועם מסביב.

Von I . Beer Lewinsohn . Mitgethcilt von
Wolf bhajes.

:עלי זית .שירת דודים.
מקדמי ארץ
היה הזית
נכבד בשדה
וגם בב :ת,
ועלהו היה
איות ההצלחה
מישמיע שלום
ומגיר ברכה.

שידיח

תטודת פתן
ר,הה בשורה
ותהי כרכתי
טנןוה טהו־רה.
לעת .ערב
תב־ואעדיןז
הוגלה זר.
זקחהו בערן? !

תמוה.
אחרית
י T( :
־ S־•

היונה לבשורה ?
יז
TL
לעת ערב
יונה יפיפיה

את זה ראיתי בימי הבלי
מקרה רעה אם נפל בחבלי
 T, L־
י י ״•  Tז
כאשר הגריל לעינים
שבעתים.
חסדיו • ןז ז•
עמי !־ Tr
הרבה ' '
כן י ו t
ועתה ריוע כל רע קרני
• T| T
t, t
יי ” 1
בחציו המות לחומר הורני -

עלה זית
טרף בפיה.

לא אסון בי רוכב שמים
ירבה עמי חסדיו ךב 1תים.

.קלו המים
ממבול הנורא
ומה איות

על

פי מליצת רוז״ל

אמר ליה אהעכינוק לרבי גון .ונשמה יכולין לפעול איז
עצמן מן הדין וכוי( .סנהדרין צ״א)

Von A M . Schreier
הגויה
מתחתיה
אשר בעפר יסודה
■הנשמה
מרמה

בת מלך כבודה,
נצמדו
והתלכדו
יחד פה כאדמה
שמורות

ונצורות
ליום המשפט שמה
הגויה
לנשיה
במותה כי תניע

-

הנפש
מרפש
לשחקים כי תרקיע,
הנאהבות
המשלבות
כמעט כי התפרדו
נבהלה
ובחלחלה
יחדיו למשפט נועדו,
פשע
וישע
עשו פה בתבל
יעידו
ויגידו
לתת רגלן בכבל.
כערמה
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ובתרטה
בקברי
את תומתי יודיע.
מענה רך תשובנה
הנשמה
פרידתן
הנעלמה
מאגודתן
זאת למשפט
עת ממני נלקחה
נדהמה
תחשובנה —
הנשמה
ונרדמה'
תחימה
:
הן אני מונחה —
לתוכחה
"אין,עול בנפשי
נכוחה
הפשעתי
ורשעת׳
 עוד הפעם תתאחדנהמעת צאתי לחפשי? יחד
והגויה
בפחד
הדחויה
מרוב ימים תפר,דנה-
גם היא תביע;
"שברי

דברי חכמים וחדותם.
Lou M . Weidmann - Chajoth.
אמר רגב״ח הוה א)ליגן גפפיגמא וסזיגא ההיא מורא (דג) דימגא
חלתא (סול) על ג5י' וקדחא אגמא (עשב ) עלייהו וקברי [:ינשתא הוא
וקלקען ואעישן וגשלינן וכד מס גביה איההפיך ואי לאו דהוי מקרגא ספעהא
הוי עבננינן ( .ב״ג ע״ג).

א ני ת ־ חזי ת י ב ! ם ־הוך ל ד ה!ה באה ׳
'שם ךאיתליצר לב האדם במגוריו'י
בו ינקש כ ך' ג שנאחז״במצוךהךעה
ב חיםיטמין" לרגליו וילכדבו־שת׳ואשוריו.
כי לידוליק אליו לספות פשע על רשעתו
לסור מאלרי אללים ולתור אחרי לבבו,
ןפתהו לרעות׳ ב נ א ו ת ! ישא אכול ן*מתה,
ובפיו ןחנ 5הו לריבות בחול במפיו חלבו.
(צרי הרע ברוח שפתיו אף אותי פתה,
לח ד־עתי כי ב מ'ע"מ.ק י ת ה ו מ ו ת ט ב,ע ת י
לבי הלך מעדנות’ בלי מגור ומחתה ' .
אפיתי ! ם בשלתי ואבלתי וקובעתי.
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ויהי אך השיאני וכל עצתו הקלטתיי
אז חלף רוח ו ת אחת ו כאש לס ^ ה! —
בינ׳ותי כי בחטיא ייחמתני בושתי נכלמתי׳
ואחס  9כה ביתחיברלותי מצואלנפשי פלטה.
ם־החמךה צללתי קעויקרת ! -
כמ2ט ? !
לולי יקיכוני סעיפי לקית לב ולהתעורר:
הלא כר פינה נןטןה בפי.ם עזים‘ עוברת׳
מתגורר- .
הלזו י«
בתבל -
אנוק■}אנוק  -יי -
בן וvr
••
פעלות ארס מאפע׳ קוא היי)גבר!
הבל בנייתענוגו ,בזב מהפןיי 'עין;
תאותו לנצח תא לד כי ימצא 'קבר,
רואיו יאמרו איו  -כהלום ; עוף ואון— .
Stern.

von M . E

Exegese

*) אמל המעתיק  :על לי יצאתי בהעתקת הפירשא הכבדה והנשגבה הזאת
מעקבות המבארים קדמוני ,נאשר חנני אלהיס לבחור לי דרך מדש נאוה ניתר
שאת גם לכונת הענץ על פני כלו כמו להוראת המלות ,עדי שנימו מותאמים
עולים נקנה אחד בעזה״י להצמיח אור ההבנה במקום אשר הראשונים לא
שגנו בישע ההארה ,על כן אמרתי ויהי מה ,הלא דבר הוא ! אצא הפעם
מגדרי להעיר את לב הקורא על בכורי החדשות אשר הנאתי לפניו בטנא
העתקתי לפירשה הזאת ואשים קנצי למלין לדבר בקצרה  ,ולרמוז לו אך באצבע
קטנה ,ואמצא מן בעיניו!
ישעיה נ״ז ז׳ ואמר ,מטרת הנביא בפי׳ הזאת להורות לעם ד׳ את
ארחות התשובה ואת אופני שביליה איך יתנו בלכתם בה ,למען ימצאו חנינה
ומתד בהגיונם ועל דרכיהם יגה אור החן והחמלה לפני כת שוכן מעל
* ) ההעתקה לפרשיות האלה ,הנמו הפטרת יו״הכ ,ישעיה נ״ז י '׳ד —
נ״ח ט״ו והפטרת יום שני דשבועות ובחבקוק תי ' ג ' ,נמצאת במחזור למועדי
אל אשר לי ,היוצא זיו פעם ששית לאור בבית מתחר התפרים לבני ר׳
ישראל קנעפפלמאכער ז״ל ,ועל כי יצא המחזור הזה בלי חוברת עם באור,
והפרשיות האלה כבדי ההבנה עד למאד עדי כמעט יאמרו  :דרשונו ! ואף
כי שלחתי את אמרי באורי עלימו פעמים לבית הדמית לתתם כלוית
מתגרת אל ההעתקה ,בכל זאת הפעם נשכחו ,ותפעם  .נאבדו מבלי בוא על
מקומם בשלום ,על כן אמרתי אתור למו פה מקום לצאת לעיני השמש  ,עדי
עת מצוא מקום למו בחוברת עם ההעתקה בעת חזון למועד צאתה בפעם
השביעית לאור עולם .מענדל כר״י שטעון.

יאייי כי עוד תבוא העת אשל יחול ד׳ מחלה כזאת לעמו לפנות כל מכשול
יודרכם ,כי הנא לגיהר מחייעין לו( .נו׳'ו) רם ונשא ,ל״ל אף כי רם ונשא
הנכי ומקום שכני מרום וקדוש ,נכל זאת במקום גדולתי ענותנותי לשכון את
יבא ושפל לוח  ,לפחת רוח חיים בלב שפלים ונדכאים הנכנעים נשעה ונחת
יייל פני ולהרימם משפל מצבם  ( .ע״ז ) כי לא  ,כי אין ארמי לריב לנצח עם
יזיין מחומר ,בשגם הוא בשר ילא לקצוף ,בי בעת יעעף הרוח מלפני ,מענין
לי ישמעאל יחיה לפניך ,היינו להתרצות לפני ,אן אפיח נשמת רוח חיים חלשה
עשיתי ,רצונו ,עודו מדבר ופונה מארחות עקלקלות,
יאפו ,וזה :ונשמות אני
י^ :י אשמע ,וכבל הכנתי לו לב חדש ע״ד מהולל אקרא ד׳ — ומאויבי
געון ,כל עת התהלכו אחלי עון בצעו קצפתי עליו והחתרתי
אישע( .י״ז )
אח פני ממנו עלי הלכו שובב בדרך נעית לגו ויצרו הרע  ( ,י״ח ) אך עתה
ניאותי את דרכיו הפונים למערת התשובה ,הנני מוכן לרפאותו ואעמוד
לימינו לנמותו לתושיה ולחלק לו ולאגליו נמומים שלמים ומלאים על כל
גדותם ,עדי לא ישאל לו עצמן על כל ארחותיו מקדם ,ויהיה ואשלם פה
חו״הפ על הושעת תנחומים  ,מענין שלם ( .י״ט) ניב שפתים ,רצונו הברת או
מאמר השפתים ושלום הראשון ,הנפרד מן השני גפחיק הוא תואר לניב שפתים,
יאמר הלא אנכי הנני הבורא את בשורת השלום ,קוראת ומבשרת שלום לרחוק
כמו לקרוב אמר ד׳ והמזריח שמש צדקה ומרפא למו ,ומושב רחוק על החועא
אשר התרחק בארחו ממצות שדי ושב לשבילי המוחי( .כי ) אולם הרשעים כים
נגיש מתער וחופה הנמו ,אשל בלי השקע יתרוממו משבריו ברפש ועיע,
ממורה על מעשיהם המשחתים י והנמאתיס כקיא צואה ,ולמו אין שלום לנצח
נ״ח( .א׳) קרא ,אחלי הראותו נפשוקיס הקודמים את גודל עזוז התשובהואשרה
ההולך לרגליה ,עורר פה את הנביא להרים בלי חשך קולו כשופר ולהודיע
לבית יעקב מה ועל מה חעאו( .יב ) ואותי ,הזהירם עלי יראתם את ד׳ כמצות
אנשים מלומדה ,הלובשת רק מחלצות המעש למראית העין ,הריקה מכל הגיון לבב
וכונה אין בה  ,והיא משלת תעות אשר כמעע אין מרפא לה ,כי יראת ד׳ האמתית
בקרב לב עמוק שמה קנה וכל בבודה פנימה ( .ג׳) הלא תדעו הלא תביני
כי על כן לא פנה אלהים לצומכס ולענות נפשכם  ,על כי גם ביום צומכם,
אשר כל מערתו להשיב אנוש עד דכא ולהכניע ולבעל רצונכם מעני רצון
היוצר ,תמצאו רק חפ׳ן יצרכם להפיקו  ,וכל עצביכם ,כל אשי ראוי כעי אימות
התשובה האמתית לתעציבכס באמת ,רצוני החרטה וצער הלבב עלי ארחותיכס
העקלקלות ,ת נ ג ו ש י את זאת תהדופו בחזקת היד מבלי שום לב עליה( .די)
הן לריב וגו׳ ובאמת כל כונת ותכלית הצום הנמו רק לריב וללחום מול חפן
יצר לבכם הרע ולהכות באגרוף את הרשע לבלתי יתגבר עליכם  ,לא תצומו
כיום ,אל לכם לצום על דין גרמא דיממא ,כמצות אנשים מלומדה ,על כי
העשירי בתשרי כהיום ,כי אין חפן לד׳ בכמו אלת ! (הי ) ה כ ז ה וגוי התחשבו
באמת כי הענויים והחיגופים אשי אמם שמיס עליכם לענות ולהחליש במו את
גויתכם יעלו לרצון לפני די ,עת ידכם האחת מחזקת בשולי עומאת היצר,והאחת
פשוטה לשלח העתירה לשוכן מרום לכבדו גפת ,ולבכם רחק ממנו ,אז כל כפיית
הראש וכל הצעת השק והאפר לחנם וללא דבר הנהו ! (וי ) הלא זה  ,רק בצום
הנועד לרפאות את הנפש מחלאתה ולהמיר את כל בדילי שיג־ הלב עדי תומם
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אבחר ,היינו לפתה אה נל קשוי ' 5ריה עם הרשע ולהמיר אה האגודה עם ה מ ו ונ ה,
היינו תננויה הפנימים והתאוה ההומרית ,ולהתרומם ולהתנשאות נתוקן> עזוז
הזדככות הרעיוניס ,לשלת בחופש הבחירה את כל רצוצי התאוה מעל פניו ולהתנתק
עדי עד מכל פנית הננויה (זי ) הלא פית וגו  /הורה פה באצבע על מדות הרחמים
אשר מקור מחצנם בחמלת הלבב ומעין החנינה מבועם ,כי מעשה הצדקה כאלה
עדים נאמנים הנמו על יקרת הרוח והתרוממו משפל מדרגות תאוות החומריות!,
ומבשרך לא
תתעלם ,הכונה פה להזהיר על היציאה מדרך הממוצע באורח
תחשובי ,לבלתי ענות נפשו בתיגופים יתר מדאי ולהיות צדיק הרבה לבלתי השומם ,כי אם
אין קמח אין תורה ,ורק בתשכל ודעת יהיו מעשת הצדקת שלום( .חי ) אז יבקע,
לעת יפנו צללי ערפלי וענני ליל השכלות  ,אז מאור באור החיים למעלה להשכיל,
ו א ר כ ת ך  ,הונח על רפואת קימת ונמשכת לאורך הימים ,מהרה תצמח ,וצדקך1
תנשרש בלבך ,ילך לפניך לפלס ךל נתיב ,לבלתי נעות משביל המושר עדי |
יאשפך כבוד אלהים לנעימות נצח( .יע ) א ז ת ק ר א ,ותפלתך ישמע אלהים ,ועודך !
מדבר והוא שומע ,עת תשיר מתוכך מ ו ע ה ,רצוני כל שמך נעיה מאורח הישרj. .
אן> אס איננו רק שלח אצבע ודבר און ורק רמיזה ודבור בלי שום מעשת !
בפועל( ,י ' ) ו ת פ ק וגו׳ במצאך נופש ומנוחת הלבב בזאת ,בחלקך לחמך לרעבים :
ובהשביעך נפש נענה ,אז כמשיכה לך כאורה והאפלה כצהרים ,רצונו ,גם אם ענני!
המיצריאפילו לפעמים את שמיך ממעל לראשך ,בכל זאת אור ההשכלה לך זרוע,
ותדע נאמנה כי יש תקוה לאחריתך,
כצהרים ,עלי הנקד השם הזה במשקל הזוגי :
נראה ,כי לעת תשמר נראה צוהר אור השמש במזרח ולפנות ערב צוהר השמש
במערב ,אשר לא כן בחצי היום עת עמוד השמש בעבור השמים ,אז נראה זהרו
לשני עברות המזרח והמערב נשוה וע״כ נקרא צהרים ,והושאל פה על האישI
אשר סייע בהשכלתו לתר מעלת ההשגה מאמתית ,גס אליו יגיע צוהר כעלים!
ואשריו בעו״הז ועוב לו לעו״הג( .י״א ) ו נ מ ך וגו׳ ואז ינחך די בכל עת וגם ;
נצמצחות החורב משניב ישביע את נפשך ,והיית כשתול על יובל וכמעין המתגבר
(י״ב) וגנו וגוי ,והיית לנש ולמופת תהלת ,להשיב ולבנות חרבות עולם ,נהראותך
במפעלותיך על תכלית הנצחית בחיים ,ובזה תקרא בשם גודר פרץ ומשובב את
הנתיבות המנהלים למנוחת הנפש ( .י״ג) משבת ,רצונו עבור שבת ,וקראת לשבת :
עונג היא המדריגה הנשאה והנשגבה במדת ההתרוממות בהסיר האדם כגז
חיש מרוחו בבוא השנת את כל דאגת לבו על עסקיו לבלי התפעם רוחו אן>
מעע על מעמדם ובמצאו יק עונג ותנוחת נפש בידיעתו כי שנת היום אשר
מכובד הנהו לקדושת ד׳ ונהשתערך מחללו גם במצעדי רגליך כמו נמנעא
שפהיך( .י״ד ) אז תתענג ע ל די ,אז יגבה לבך בדרכי המושר עדי אל ממצא
קר ענג בד ' לבדו ונהקריגך כל תאותיך על מזבח יראתו ,ולא תחשב זאת
בעיניך לקרבן ,כי אם לענג נפש ,ונזה ארכיבך על במתי כל תושיה ,והיא:
היא נחלת יעקב תאמתית והמורה כי מחלליו יצאת ,כי פי יד דבר נעת י
לא תהיה לך לקו ולמשקלת לכל מעשיך דרכיך ומחשבותיך רק את אשי ן
דבר עי די— .

99 -

:
|
:
!
י
:

חבקוק ג'  .למי המעתיק בנטותי במעט בכל המיישה « ן האורח אשי
שללו למו המבלרים קדמוני לפדל לי דרך חדש ביד ד׳ הטובה עלי ,למרת׳ להעיר
לס לב הקורל בדברים למדים על המקומות לשר במו הניחו לי בעזה״י מקים
לסמגדר ולהעלות ארובה במעט לכבדות הענק ,ולמד המרבה ולחד הממעיט
ובלבד שימון את לבו .דבר פה הנביא לע היתר שלה לשר חלק ד׳ לעמו
'לילל על בל לאומי האין לבלתי מדות למו קו לקו בעת המיצר ושילומי
חעאתם ,כי אם בשלשלה בשלחה יריב עמם בעת הקצף לבלתי הכריתם מבל
זכל ,ולא במדתו עם העב״ום לשר נאמר במו  :כי לל שלם עין האמורי —
יכל זה עבור זכרו את יום מתן תורתו למו בלמים נעשה ונשמע  ,ועבור
כלתו ברית בלילות עמם וקראו אותם מטע ימינו ומעשה ידו להתפאר וז״ל:
(נ׳ ) ד׳ שמעתי ,הנה תמיד בשמעי את שמך ד ,יראתי ,מן הפורענות הבלה.
לכן ידעתי נאמנת בי תושיט ימין רחמיך להחיות לת פועל ידך בקרב שנים
לבות ,בי כן דרכך להודיע בקרב שנים רבות על פי הנשיון כי מדת טובך
לזכור ברוגז את הלחמים( .גי ) אלוה ,עתה החל לפאר לח התלאות כבוד
י ' גלוי לעין כל בעת מתן תורתו בכקותו את השמים בהודו ובמלאותו לת
הארץ מתהלתו ואמר (די ) ונוגה ,השם תזה הונח על ברק ההוד הנולד מפגיעת
עצם האור אשל מנגדו והוא נרדף עם נ ג ע  ,כי בעצמים בלתי מוחשים הפגישה
היא הנגיעה ,ואמר כי לל נראתה כבוד ד׳ בכל הדרתה בגלוי מתן התורה,
כי לא יראני האדם וחי ,אך גם הנוגה לשר הביטו ,כלור תהיה ,היה למו
להוד אור ,וקרני פאר נחלק למו מידו ,ובכל זאת לל התגלע למו שם רק
לפניו ,והוא הול בעצמו אשר עטה לזר ורחמי
חביון ומעטה עוזו ( .הי )

\ לצון כשלמה ביום הגלותו לברית כלולות
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קנאה ורוגז

עדי לפניו ילך הדבר והלשף לרגליו( .וי ) עמד ,כמעט עמד והנה זה מלוא
לוחב הארץ נאדר מכבודו ,ראה ,במבט עיניו התיר את כל אגודות הגנים
ממקומם ,עדי הררי עד התפוצצו וגבעות העולם השתוחסו והשפלו לפניו ,כי
לכ רחבי התבל רק בנתיב לתהלוכתו הנמו( .זי ) תחת ,עומדת במקום שנים,
מענין תחת .גערה במבין והב׳ מענין
ונכפלו במלה הזאת ב ' הוראות הא
חלף ,ורצונו עבור העונות אשל במו תאחזמו מתת ורגזה ( .ח ) הבנה ריס
וגוי האם חלה אפך בנהלים ובים ,עדי ישערו בהתגלגלס כמו תחת שואה,
על כי תרכב על שושיך כגבור ערוך מלחמה ההולך לקרב במלכבותיך הנועדות
תמיד רק להביא ישע ותרופה ? — (טי ) עריה וכוי ,הכתוב הזה בבד מאוד
הנהו להולמו לפי פשוטו  ,ואת אשר חזיתי פה « עזה״י אשפרה  :ידוע כי
נתינת הקשת בענן לא היתת רק לאות ברית לבלי הביא עוד מבול מיס
לשחת הארץ ,וידוע ג״כ כי לא נבראת התבל אלא בשביל התורה הנקראת
לאשית דרכו ,ורעיון אמת כ« יש בעמקי הדרוש הלזה ,כי באמת אין קיום

 jומעמד לתבל ומלואה בלי תורת מושל וחוקי משפט — והנה בלית הקשת
 jעמדה לבדנה לאות קיום העולם מימות נח דע עת מתן תורה  ,ובנתינת דת
 Iאש ,אשר בה השבעו שבטי יה משיני על קיומה ,מלוי מעמד התבל גם בהם

 jובעשותם רצונו של מקום ,אכן ההבטחה בקשת לא הופרה ולא נבטלה בזאת,
יאמר הנביא  :עתה כאשל יצעד ד׳ בזעם ובשערה תא אפשי הארץ כמי חפן
 :קרבות להשחיתה ,הלא תבוש ותכלם הקשת פנחנת לאות בשחק שלה ,ואמר:

החם על זאת תבוש ההה קשתך והעעה כלימה ,על כי איננה מוכיחה עוד
לעמוד י ילונו  ,על יכ מטות יה מושנעוה הנמו בשבועות גליה מהן חורה ?
ועל כי נהרות —י מעהין אל הופע עליו כה רה — תגקע ארן ,על כי
הארה בקרני אור התורה את פני הגל ,ואף כי גערה המהפכה תלויה ממעל
לראש התנל נעת ענוה העם אה ערפו לאור הזה ,גכל זאת לא הופר בזאת
אות גלית הקשת( — Iיי ) ראוך ,תיאר פה איך כל המופלגים נחוג הנריאה,
הן בעומק הן בגובה ,הן געזוז הזרם  ,יתחוללו ויתפוצצו ממנע עינימו נלאותם
אותו יוצא כגנור ערוך מלחמה( .י״א ) שמש וגו׳ הישיף עוד להפליג ,כי אור
השמש והירח רק למומר הנמו עד כי יעמדו בזנולס ,כי אור החצים ונרק
החניתות ישפיקו להאיר משגיב לי והומר (י״ג) גזעם ,אכן בצעדך גזעם על
פני האין ,אין מטרתך רק לדוש נאף את הגוים אשר לא הכירו את שמך (י׳יג)
יצאת ,אך לעמך ולמשיחך לישע הנהו ,ולא התאזרתנאזור הקנאה והתימה כי אם
למען הצל את עבדיך מעגלת הרודים בם בחזקה ומן הישוד עד הצואר,
עדי לאש מבית רשע תמחן( .י״ד) נקבת ,ואת ראש שבטי האויב תקיג
בחרבך הנטויה ,השוערים משגיב לי להפיצני ,והשמחים אלי גיל לאכול עני
בחשבם בתעותם ,כי לא יראה זאת יה ולא יבין אלתי יעקב (ט״ו) דרכת,
ועלי מצולות • מים דרכו שושיך ומים לנים לך לישוד חומל »ושל• ( ט״ז)
שמעתי ,ואני בשמעי כל זאת ומעי המו עלי מרגזה ,ושפתי צללו מקול הרעש,
בעצמי כמו רקב הגועל  ,ובכל מקום עמדתי תלגזני פלצות ,כי איככה אמצא
מנוח ,בראותי יום צר ומצוק כזה העולה ומתנשא לגוד עם עד הישוד בו!
(י״ד ) כי תאנה ,כי כגר כלה ונכרת כל מטה לחם ומשען מים משגיב,
ואף כי לא נועד יום השילום והפורענות הלזה רק לאחת מהאומות ,בכל זאת
יכאב לב הנביא עליו ונפשו עליו האבל ,כי לא באלה מלק יעקב לגיל במפל
שונאיו( .י״ח)
ואני ,אכן אנכי אשירה ואעלוזה ,יכ נעל שדי יל למנת חבל
בנעימים וכי
שפרה
נחלתי
לגיל
נאלהיישעי
( י״ט) ד׳ אדני ,כי לק את ד'
שמתי לי לחיל והוא משים את רגלי כאילות ,לרון במערכת המק והמשפט,
והוא המדליכני על במתי אדן ועל זאת אודה לו בנגינות.

שכני עפר

יכ

יקיצו *)

לזכר אבות׳ היקרים מ״נ ה״ה אבי הר״ר מענדל ואמי מורתי מרת
 6דאדלתנ״צב״ה.
Von Nathan L. Fischer.
שוננני בתי חומר עת כי יקיצו
לעזבע בצדוצחיות חי״י עולמים;
אמת ואמונה מארץ כי יציצו
בטללי אורות טלם להחיות נרדמים —

101
אז קול שיופר  :שמע ואחריו דממה ד5ןה:
ב 1או נא אמוד  .זזהבתיכם פי שדם.
הקריבו לשמי טהור לבבכם — לביונה זבה !
בירושלים!
לפני
השתחוו
בואו<
י  Ti׳
«:־
• !  -ד
ואך אמלא ז־ברי לחוזי פציתי
פנים
דמעה מעל ״כל
אמחה Tכל
ז• T
• T:
I
חן רחמתי אתכם בני בד בריתי ^
אני אביכם ואתם בני  ,נטעי נאמנים!
גם עיר ציון תבנה  ,בהר מרום המקדש
 ,־  ,יי
יי
■ ו ■ V.
•
בפי כל העמים :זקךא בית תפלה,
לכבוד אליהי  :עקב הנערץ והנקדש
יישירו ביו ישיר תודה  .ישבה ותהלה,
ואת צייון ; שישו משוש — שטחה ' שלמה!
התאבלו
נפשם עליה
במר
אישר
ז t • T V־T
T t; ־
«• V
?.גת צר ןגליה שפך זעם  ,אף וחמד"
עת נאסף הדרה ואישיותיה נפלו.
ועתה תרדה לכם תורתי לעינים
להאיר לפניכם באפלת עמק הבכא -
ו:ךבו ימי כלכם כימי השמים
והתענגו על רוב שלום ושפעת הברקה!
וישמעו נדה׳  .ישראל מקצה הארץ
ויישובו בששון לגבול ארץ אביותם,
r
} vv
\
יד
:ד
שם ? ישבו שלו ולא .יםר 1ץ בם פרץ
דראו כביוד י; איש בחליוטותם.
את פני האדון  :.ראה בל זכורם
במלפנים שליש פעמים בשנה;
בגר כאזרח׳ בזקנם בנעורם׳
;בואו בשי לבבם הקריבו למנה.
הנערים חזיונות .:ראו דבירו
שעל
ובכל
מפעל
בכל
האלהים
vאת
r־
ןt
* ו ז
T:
ז• v:
אזי יישתו כים תנחומים וישירו
.ז •
י
־־
■־ ־ • ■
שירי משוש אחרי שתו כוס רעל.

1

-
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;יפיח לאל ועפהםהדורים
יפצחו
רנה כי
גאל
עמהו;
• ן ן
• ד
י T־
־־
חאח!
בלע
הפות׳
נסתמו
הקברים
TV
\ ־
' Vf
*•
•tI | - I
ך_ עקנ י_עם'יד ,כימי שמיו ;מיהו ז
ואז -גם
אביות♦ ז• !קיצו
משנתם
T1
•  :זז
יתנערו
מעפר
ויעמדו
לגורלם
י ן••
 -דד 1 :!
ז־ t
ברכות תהיום עליהם ואל ;גל רנתם
כמעשיהם עתן להם וכטוב מעללם.

ויראו היוד אלוה ויוכחו כל ניוה
וכל עמסה '$שר ’ נשאו בחיים;
בקרב
בניהם
ישמחו
ויתמהו Tתט- 1ה
י '1
' Iיי "
 ,< --
על ריוב טובם — ועל שליום ירושלים!
כי כאהל׳ העוני וארמנ1ת יסרים
;שמר המישפט ותעש כל ^ךקה
ובכיות בני האדם יחדיונקישרים
ולא ;שמע עיור קינה׳ נהי וצעקה.
ו; עשו כל העטים אגודה אחת
שם על תלמי שדה האדמה הברוכה
ו;שמעו רחוקים ויבואו ' בנחת
Tלתת למלך הפלכים
כתר
מלוכה.
ן V VT • » — lv •7
X :
הן כל אלה ; ניא האל ולא ;אחר
ולא .יבושו לעולם הבוטחים בו בתמים;
קרוב עת ב*זדבריו ׳ בת ציון ;ישחר -
;;פדה את עפו לתישועת עולמים.
טכ תם על השיר  « :בחצוצרות וקול שופר הריע ו"
כ״ט זייטע 28כתוב שם וז״ל  :שמחה כי יפרוץ פרץ (!)
המשורר הלז העושה את השמחה לזכר
;דעתיו בהיותו עוד טורה במקום מולדתי
הנה למען לא ;דרי׳ לשחוק ולעג ביים מחר
בעיני ח&בקוים  -להצדיקו 'לפניהם קעדתי.

ב׳־י

חלק

—
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לכן מפורש ושום שכל אקרא אליהם בכה •*
הרפו וראו זכרות  ,׳שמחה" חלצתי מדחי
כי שם אמי היה שמחה זכריונה לברכה

י■ v Tי •, T1
 .y .־

,

וגם .לקראתי על שמה כן שם מי הנער יח• ,

יאקב צבי ד,לוי לעוג
Falber .

כהנים הנשרפים.

שיר ספורי כפי הגדת יוסף בן גוריק.
על מכלול יוסי חמדת עינים
שוד ושבר שולחו משטים,
היא ירושלים עיר תפארת
משלחת להב אש בוערת.
חיל רומים גבורי כח
לחמו עליה בלי מנוח׳
בחצים כברקים לירות העירה,
עדי לכדס קריה המעטירה
תרועת מלחמה שם השמיעו
עדי חומת ההיכל הבקיעו,
שם עמדו גבורים בעלי קרנים
ללחום בעד קודש מאסו בחיים.
ברומים חכו מכה נצחת
גם עת המקדש כאש מתלקחת,
אך הכהנים מכאב לב אנחו׳
בגדי הקודש בידם לקחו,
ובמר לב עמדו בפתח עינים
מבטם האחרון אך היכל ירושלים■
ויללת שבר הרימו בזעקה,
בראותם שרוסה כל חמדת צדקה,
ועמהס הלויים מנצחים אדירים
בתמרורים השתפכו תטור קול השירים,
ולאל עליון הרבו תחנתם
לבל יחלל אויב הוד כהונתם■
מבין אלה נפשם ממיצר תשוח
קם פתאם זקן מתעורר כאיש חד י
שסתיו אמרי יושר ודעת הטיסו
כטל על רפאים תגבורת הרעיפו •'

—
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עד מתי אחי ! וזעטדו בעצלתים
הנה זה הגיע מועד בין ערבים!
קומו והלחמו מול עזי מצח
המתעבים קודש בשוד וברצח ז
חגרו באפוד ולבושי כהונתכם
במגן גבורים ללחום בעד נחלתכם !
אחזו בגשק ומרקו הרמחים
ולאל ירצה כעולה וזבחים,
בעוז תרהבו ואל תלכו שחוח,
נלחמה בעד קדשינו כל עוד בנו כח !
ומקול הזקן על רפיונם התגברו
וברב אונים מול הצר התאזרו,
בגדי החמודות עטו למעיליהם׳
ורומח וכידון תפשו בימיניהם,
וקולם נתנו בפצח כקול רעם:
"ללחום נתאטצה זנטותה הפעם!"
ובזרוע נטויה כמו חרב נוקטת
להקת ד,כחגים פתאום לוחמת;
לא לנצחון ,גם לא ליד רמה,
בראותם למולם נות אל שמטה,
אך זאת תאות עבדי יה הטהורים!
למות בקודש — מות הגבורים.
וככה לחמו במואסי בחיים
בעד מפל הדום יה — עיר ירושלים.
אולם לעת ערב התבערה פשתה
גם מאנשי חיל הגבורה נשתה.
הבחנים מליאה החגא נבהלו
וכדת מה לעשות ? זה אל זה שאלו׳
כרגעים אחדים בנבקת לב עמדו
ועצמותם עלי שוד משדי רעדו.
עדי פביניטו קם איש בינים
עטוי בגדי קודש מקדקד עד מתנים,
תארו כנוגה סהר בחצי החודש
העומד ראשונה במשמרת הקודש,
היא הכהן הגדול נושא חתומים
וביעצו לבל יהיו למשימת לאומים,
אל אחיו קרא ברוח אומץ וגבורה:
תבחר מחנק נפשכם באש המדורה■י"
אמרות הכהן כעינימו הטיבו
ולעצתו הנאמנה באזן אמון הקשיבו,
ולקרבן אחרון הקריבו שארית חיתם,

—
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על תל חרבות מזבח עבודתם•
וכהולך בחליל בשובה ונחת
קפצו כאיל לגבעות אש מתלקחת,
כראות השר טיטום כזאת מנגד
איך כטואסי בחיים בו יבגדו בגד,
מהר עם חילו רכבו ופרשיו
להציל את נזירי עליון ומקדשיו;
אך אלה מתוך השרפה קולם השמיעו
ובתרועת מות ' מבין התבערה הריעו
וקול אחד ענוהו בגערת קצה וזעם:
«גש הלאה בלייעל׳! גש הלאח הפעםl
ואמרות קודש נשמעו טירכתים:
«עת נשרף ההיכל מה לנו עוד חיים י
ובמפח נפש קראושתומי עינים:
״טוב לנו המותח בשריפת ירושלים״!

אחרית הכסילים ( .עם קול הידMarkus Freund. ),
—
כסילים שוני בתענוגי הבלים
—
ועל כרם התענוגים בעוללים
—
ולרויה ימצו ישתו שמרים
כשכורים משכל נשמטים
—
באפל כסל אשר בו אין סדרים
כיורדי ים׳ אשר באין משוט משוטטים —
—
הם בים תענוג וחטאים סתרים
אחרי שוא אשר כחיים מאשרים
—
לבם ורוחם מריבים,כמדגים
בקרבם סוערים מאוד ברגש שאונים
—
רוחם על פני חושך ,בהשמה
— ,
מרחפת ראות האמת קדימה
—
ולבם אמר  :ימה במעונה
—
ואם לבם לה יתן יתן תימנה
—
רוחם לחזות אורה׳ צפונה
—
לקץ מתנגד באחים נפשעים
—
כמתנגד לאבן מושך לסנה
—
נע ונד בים החיים הנעים
נסו ואין רודף ,במו בתוך לבאים
—
לזאת אין מנוחה ושלום לרשעים

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

14

בלים»
עולים׳
מרים׳
מטים,
דרים,
שוטים,
תרים,
שרים,
דנים,
אונים,
שמה,
דמה׳
עונה¬
מנה,
פוגה,
שעים-
פנה,
נעים,
לבאים,
שעים,

Von

,בנים
.ברים
,בונים
מודים

—
—
—
—

—
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בוזי תורה גם חכמת שבנים
וסונרי אזנם ממוסר גברים
היכלי שוא — כי בעיניהם נבונים
 חמורים,בנפלם יכסו בוניהם

—
—
—
—

(*,על מות סלכנו פרא^ץהראשון
.לאלף הששי

|
*ית ?א״ל

1שנת לך לך מארצך
ע* י
M לו־ו

Von Prof . Wolf

Mayer.

 בקיע: מרחם משחר אם בקר
וחתולת עננים נגה איורו תשקיע
 ת עיז עבי 'שחקים מלוין1וימטר
 נכלאו1אז עיובדי אדמה בבתימ
•י ז

" .יז

 י1" ן

י

,

T

תחבאוי:  לכי על דרך במאן1וה
. צא ואין בא וארחיות יחזילון1אין י
Ins

Deutsche übersetzt vom k. k. ord. Prof . Dr.
in Prag.
Weffely
Wolfgang
Wenn des Frühroths Schein den Tag durchbricht,
Doch der Wolken Hülle trübt das Licht,
Regen stürzen aus dem Wolkenmeer;
Bangend schleicht der Landmann in die Hütte,
Fern nicht wagt der Wand'rer seine Tritte,
Einsam sind die

Straßen — menschenleer.

« Andere, das wir
Dichtung ward, so wie noch mehrere
, von besreundeter würdiger Hand aus dem
spater zu liefern hoffen
Nachlasse des im Kreise der neuern ebräischen Grammatiker rühm. Gerne bieten wir
lichst bekannten Wolf Mayer s. A. uns mitgetheilt
die Hand, diesem uns befreundet gewesenen Veteranen der ebräischen
, und
Literatur ein Deukmahl in unserm Institute zu begründen
machen wir um so freudiger mit dieser Dichtung den Anfang, als
uns zu eben dieser Arbeit die deutsche Uebersetzung unseres hoch, Herrn Prosessor Dr. Wolfgang
verehrten berühmten Freundes
Wessely , beigesendet wurde, dessen Namen wir mit Stolz jenen
unserer ausgezeichnetsten Mitarbeiter anreihen.

(* Obige

Stern.

וכחום הייום השמש תישלח חציה
קרניה. מכסה הענן ; סור מברק
ועצם שמ;ם ;טהר בלבנת ספירים
שא אךם לפעלו ברנן לב שטח
רח1צעדיו ;כין איש במקלו יאחז א
.קול תורה ; שמע אף זמירות ושירים
 ת הייום והנה בעתה1אך פתאום בםנ
סערות תימן ; רעישון פנלולי סופתה
— השמיש באה — סביבותיה סחישבים
!י פראנץ מלבנו1זאת בל זאת באתנו ה
זאת נורל עמך׳ זאת מנת חבלנו
.שחקים
' עלית
המישחת עד
מאז
h t :
t • wt ts *
זן ־
•• ד
בעת ; ישבת לכסאך הוא בם קדומים
 ערפל לאמים,החשך בפה ארץ
אפלה
 ד- בחישבת י־
 ־1 •באה • ׳
* הצדקה י
שמיש ־ י ז זי
v v
ים פרצי פרץ1 ת׳ ג1מטר ממלכ
I VT
-,ז
T I־
T
רוח ?גועים חתעה כל יו־שבי ארץ
,ועמים שתו שכרו מבוס תרעלה
Doch

des Mittags , glüh 'nder wird der Sonne Strahl,
Gewölle fleucht , sich hebt das Nebelthal,
Und der Himmel wandelt sich in reinen Aznr;
Zum Geschäfte eilt der Sä ' mann froh und heiter,
Das

Und mit seinem Stabe wallt der Pilger weiter,
Von des Dankes Liedern tönet die Natur.
Plötzlich kommt der Abend mid erschließet
mit Schrecken ; dunkle Stürme
toben,
Titan schwindet ; schwarz ist das All umwoben;

Sich

Dieß , o Franz ! ist Deines Schicksals Wendung,
Und des Volks , das Dich als Herrn begrüßet,
Von der Salbung
an , bis zur Vollendung . - —
Da

Du

Finsterniß

Deiner

Ahnen

umfloß

Thron bestiegen,
das Volk und Land;

Throne sahst Du wanken , Freche siegen,
Und der Tugend Sonn ' in Finsterniß gebannt;
Schwindel brachte Bürger zu den Thronen,
Und im Taumel schwankten selbst Nationen.

—
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?בולי עולם הפיגו׳ בל חק עברו
בחבלי מלכות מאגו בעביותים נאסרו
במלך
,מאסו
עבדים
Tבמו יT משלו
*i T tv v
•T *J
» T
מלאה
חמס
אה
ריב
ומצה
T V» T
T » T הארץ
TT
 ״I־
 יT־
ובאין מוסר ה^ם פרוע הוא לשמצה
.אין מלך אין בדון אף אין תורה למו
עד שקמת פרא נץ איש חול רב פעלים.
״יממש זרחי !׳׳
ונסו הצלליםJ ז,אמרת
v V
:.
;<! ־Tי
T•T|  ת1ופני תבל האירו מאיור ידקר
על מכונם. עמים עיוד. הצבת נבולות
שךת סוררים באף השפלת ?אונם
קם1Tהרעשז־
לדממה
חדלו
,סערות
tt • נ
5 :t
ד%
ןנים הושבת לכסאותם1בני מלכים ור
ישבו בנים לגבולם אל• נחלת אביותם
איש על מקיומו בא בשלום באין מגרעת
מיופת לרבים היית בצדקתך
אנשי
בריתך
- -•  י, אדירי
- מלכים
- . ־- הם
■<ו
הקשיבו
לאמריף
באזן
.שומעת
Keine Kränze, kein Gesetz war mehr.
Fesseln tauschte man mit sanften Banden,
Da am Throne feile Sclaven standen;
Grän'l und Laster bauten sich den Thron,
Waren König, Priester und Religion
Heilig nicht, und roh das Volk umher.

'rer Franz!
erstandest Du uns, o bied
' re Sonn' auf Deinem Winken,
Eine schön
Freundlich strahlt die Welt im neuen Glanz,
Muthlos sah man die Empörer sinken:
Seit die Gränzeu Du dem Volk gezogen,

Da

Ist

auch schon der wilde

Sturm verflogen.

Musterbild dem menschlichen Geschlechte,
' nen Herrscher setztest Du
Die vertrieb
Wieder ein in die ererbten Rechte;

Jedem ward das Seine nun in Ruh' ;
Und die Mächtigen mit Dir im Bunde,
Hauchten Weisheit ein aus Deinem iWnde.
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!אנחנו נחלתך צאן מרעיתך
עלינו הופעת בהוד ישועתך
.אמרנו באיור פניך נלך לעולמים
אך שוא תקות אנוש הבל מחקהו
עצת עושהו,מי בא כסיוד אלול! לחקיור
— ? לדעת מהזי_עץ אל בנכה׳ מרומים
על כסאיו ? ס יה ; ישב רוכב ערביות
שרפים ממעל לו לאלפים לרבבות
• T1
• ־ך
 ־T *: ז
•ן ז
נקראו
•• ; בלr
• v« בני
! • אלהים
נצנו ד * ד
71 »•  •בי,עליו
 בית חשטלה, ומבין בגפי חיות
 שאון קול המלה,קול שדי נורא נשמע
האזינו
,ישמעו
־ ז* ־
• t x־
•• *. מלאכים
 י1בני ״י
 ז: עליון
נכו־יאל ציר נאן!ן אותך בחרתיך
רד מהר מןה לארץ שלחתיך
ע חלי איש מכאובים.קזם בני סך א נץ ידו
 ; נוח, ;יישן,מנשיקות פיך ; נוע
וישוב הרוח, , ח$ בשריו ;'שבון ב
,אל אלתי הרוחות יוישב הכרובים
Uns auch unter
Ward

Deiner

zuui Heile Deine

weisen Führung

,

Machtregierung;

Lange noch in Deinem Licht zu wallen,
Diese Hoffnung hat uns jetzt verlassen,
Gottes Rathschluß , wer kann ihn erfassen,
Duvkel bleibt , was ihm zu thun gefallen.
Gott

der Mächt ' ge saß auf hehrem Thron,
nur uinringt,
zu ihm gekehrt;

Bon der Engel Chören
Aus sein Herrscheiwort

Doch aus Ähaschmals Heitigthume dringt
Droh ' n,
Eine Stimnie , wie der Stürme
,Engelchöre
,Gabriel

! HimmelSsjöhne

hört l

! der Liebe Bote , Dich

.Send ' ich nieder zu der Menschen Stätten;
a » z e n trafen,
,Sieh die Leiden , die dort Fr
״Küß ' ihn sanft , er möge sanft entschlafen . —
.Sicher wird sich seine Hülle betreu;
,Doch der Geist , er schwingt zum Lichte sich.
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ואתם צבאות טרום חגרו מתניכם
לבשו הדרת קיד^ז צאו לקראת אחיכם
,ם.ן ברום ‘שמי שמי1בסאיי לעד ןב
1אראלי בית אסטרייןז נפלו על פנימ
1זיט1 יבביון׳ יןעקו אל אל. מר
!ים חיים,על אב ובנים חוסה אלד
צדקת האב ויישרו הלא הם בספחי
!• 1
,־״
!י
יי
יי
׳,;* ־
 הב ונוקם לצורריןי1לכל יראיף א
 הושע לאייש ימינך,אל נא רפא נא לו
ספרת
 י- הן י
הנכאים י
" י. בניו ־י
 ת יי1דמע
• ־
— אצרת
בנאחז
לב
נישבר׳
 י: י ־. Iי
I״
 ״- Iאנקת י
I״ י
rמשועת בת עמיו אל תעלם אזנןי
rוקול דממה קיורא ממרכבת אופנים
 עיניכם מבכי אלפי שנאנים. מנעו
!הקרנה: דעו בי עצת"עליון עמוזקה היא מי
בגיא צלמות בל יפרח פרי עע חיים י
•" י ־
*״
“ * ־־
<7 ■
 םל ? ל שמחו נמןני שמים# ב
.ועיני בשר אור עולם לא תחזינה
Ihr , im lichten Himmelskleid,
״Auf! dem Bruder gehet mir entgegen,
״Seinen Thron will ich hieher verlegen,"
״Ocstreichs Engel saßt ein tiefes Leid,
״Bitter weinend flehen sie: Gelinder
״Herr und Herrscher
! schone deine Kinder!
״Seine Tugend, Rechtlichkeit und Sitten
״Kennst Du ja : Er war der Frommen Freund,
״Feind des Lasters
. Send' ihm Hüls' und Segen.
״Sieh, die Thränen, die sein Volk geweint,
״Und die Sorgen, die sich ängstlich regen,
״O erhöre Deiner Völker Bitten!
״Aus dem Himmel tönt's mit einem Male°.
״Weinet nicht, ihr Boten eures Herrn,
״Unergründlich ist ja Gottes Rath,
״Und die Himmelsfrucht des Lebens hat
״Kein Gedeih
'n im Todesschattenthale,
״Und das Licht bleibt stets dem Fleische fern.
״Aber

—
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הפותה לח פיך פרא נ ץ הלא הוא ח״הו
הן פרי בארץ אין לגמול מעשהו
— מוישבו
בהיכלי
קראתיו
איורחים
ממאן
r
• t •• 1
• t \\
• 1ו
t:
ר זיו־רים זרע צךל!ה מבחר הפלכים1לר
ישבע במעון המלאכים. נעימות נצח
! א ןבוא1ם ! צדיק ב:פתחו שערי שמ
גם נאקת אם ט רייך באה בהיכל באך
ךי1עצר אצלתי טה,ועל יוריש
הוא ינחמם ימחה דמעה מפנימו
* נעדרה6  אחת,צדקות אבותיו ינחל
ועליו יציץ נוף לצבי ולתפארה
 בתבוגת ? פיו ינחמו,ירעה עפו
׳ביול רשע. ,ןם בשיו יפרח צדיק
קלה פשע: ,יפגשו. חסד ואמת
 צדקה נבעיות,שאו הרים שליום לעם:
 לשמרחו,ואת בחירי מלאכי אצור
.צבאות
« ו

' ובאר אתנהו,יקראני אבי
יקיר הוא
כי בן
|- ) •

יי
לי »נאום
t: v

.Sterbe» ist für Ihn — ein neues Leben,
,Seiner Thaten Lohn ist nicht hienieden;
,Zu der Heimat Hab' ich Ihn beschieden.
.In die Ewigkeiten reicht sein Streben,
,Ew'ge Wonne sei nach meinem Worte
,Hier sein Loos: — eröffnet ihm die PforteI
,Doch auch Oestreichs Fleh'n will ich erfüllen,
,Seines Vaters Glanz dem Sohne geben;
«Er wird Tröster sein, die Thränen stillen,
,Seiner Ahnen Tugend wirb ihn heben.
,Herrlich wird aus ihm die Krone prangen,
,Und die Völker liebreich er umfangen.
.Tugend blüht um ihn, das Laster schweigt,
,Wie der Haß, wenn Lieb
' und Treu' sich zeigt;
״Redlich wird er walten, Frieden spenden,
,Engel schützen ihn aus mein Gebot.
^,Traut er kindlich meinen Vaterhänden,
.Theuer ist er mir! spricht Zebaoth
."

—
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דברים עתיקים .מכתב ב'♦

לידידי אחי ולעי היקר והנעלה יצ״ו .פתה נאתי למלם את כדדי׳
שהנעתתי לך זה כבר להעתיק למענך את »אמריי הנמצאים בכתיגת ידי ת״י
ינ״א ,ואם כי קשה עלי עתיקא מחדתא מוצא שפמי אשמור  ,ונתחיל בהמיום
למאמרי מבי דבי " אתננה '׳ (בכורות ח ' ב ' ) ,ודצוצא דמית מהיכא נפיק
רוסא ,רמזו בזה בלצנומם למעשה נדב ואביהו  ,דכתיג " ותצא אש מלפני ד'
ומאכל אותם וימותו לפני ד׳ " ,הלי שמיתתם הימה בשליפת ואח״ב קיפל
הכתוב (שם ) " ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן וכוי ויאמר אליהם קרנו
שאו את אחיכם וכוי ויקרבו וישאם בכהנתם אל מחוך למחנה " ,ואיך יתכן
זאת לאמי שנשרפו ,ובגדיהם וכתנתם הי ' קיים ? — והשיב ריב״ח " מהיכא
דעל נפיק " וכיוון לדכתיב " ויפת באפיו נשמת חיים " ,ומאפיהם יצאו נשמתם,
כי נאמת השריפה הזאת לא הימה שריפה גמולה לכלות ולשרון) באש גשמי
להגון) והבגדים ,יאשר אמר הכתוב במו ,הוא רק .למשל ,והוא שליפת הנשמה
וגון .קיים ,וכמאמרם (בסנהדרין נ״ב ) " שני מונוין של אש וכוי שנים נכנמו
בחוטמו של זה ושנים נחונומי של זה ושרפום — והגם לפי דבלי יומי גן
דוסתאי הגוף ג״כ :שרף בכ״ז מסוגיות גמלא דשם נשמע שלא היה אלא
שליפת נשמה וגם דברי רינ״ד יש לפרש ואכ״מ " — ,אחזי לן מנא דלא שוי
חניליה " רמזו גזה על כלי המקדש והמשכן שהזיקו וחבלו לנדב ואניהו ,ולהממשים
ומאתים איש ,כדכמיב " ואש יצאה מאת ד ' ומאכל את החמשים ומאתים איש
מקריבי הקטורת " .וכאשר התלוננו בני ישראל בעצמם (שם י״ז ) " ויאמרו בני
ישראל לאמר הן גוענו וכוי לכ הקרב אל המשכן האם תמנו לגוע " וזיהו
שאלתם  ,היתבן עבור דבל קטן ,נהיגו כמה וכמה אלפים מישראל ,כדכמיב
(שם ) ויהיו המתים במגפה־ ארבעה עשר אלף ישגע מאות " הלוא הכלים הללו
לא שוי חניליה " וההפסד שהפסידו ,ומה היה החטא והעון נזה הגדול מנשוא ? מי ימן
והיה כל עם ד׳ נביאים כתנים ומשרתים לד ' אייתי כל חד וחד געדיא פשטוה לא הוה
עיילבתרועא אמרלהו איימי מרי סיתרוה היינו מנאדלא שוי חביליה " וציווה ריג״ח
בזה למו שכל אחד ואחד מהם יעשה מחצלת במידת הפתח לא פחות ולא יותר,
למען יובל נצימצוס להכניס אותה בפתח ,ועל כי לא היו אומנים במו ,לא
ידעו לכוון ,והיו בולם ארוכים ורחבים יותר מן הפתח  ,והנמשל בזה ,הואI
כמאמרם על הפסוק ״זאת עשו קמו לכם מחתות אמר לתם בדרבי הגוים יש ;
נימוסים הרבה וכומרים הרנה אנו אין לנו אלא ד ' אמד תורה אחת וכהן
גדול אחד " ואת אש יבחר נו מי שיובל לכוון העבודה ( ב המעלה עשן
מ צ נ ו ר י ציון ,ובהנמונה על אבן שמיה ,והשימין — ,עיין יומא 'צ״ג בהמשנה ;
ובירושלמי שם יע״ש ונמ״א הארכתי בביאורם) הוא הקדוש לכוון ולשרת בקודש — :
והצדיק מושל ביראת אלהים " ,ואתנם לו מורא וייראכי ובו' (מאלבי ב׳ ה׳
וי ) — וגס ענודה הזאת מהקטירת ,הנתונה תחת ארון המורה ועל אבן
שמית ( יומא שם ) האבן שתיה אשר נתפתחו נו עיני ד ' ,בכי טוב בהטנע
ועולמו ) עבודה הזאת ,הי ^ היא העמוד המוך — ממולה וג״ח — אשר כל
בית ישראל נשען עליו ,כי על ידה נתאחדו מעם ,בית ישראל ממקומות
פיזוליהם  ,לבית ד '  ,בעלייתם לרגל ובהבאת קרבנוסיהם ומעשרותיהם ועי״ז
נשמרו התורה והמידות טובות בישראל .בקריאת הכהן מתמורת  ,שהימה נתונה
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נ״ר על אבן שהיה  — .ובהרימם ביראה ד/במקום הזה " ,ומפני שמי נמה
היא " — וכמאמרם ״גדולה העבודה שמביאה לידי ה״ת ויראת שמים " —
ת״ת כדאמרן ,בקריאת תכהן מהתורה הזאת " ,ויראת שמים " נתוודע נריח
ייקשורת שנעשו לתם מות למען דעייל בלא בר ,כי אם יהיה הישות לכל
איש לכהן בקודש ,אז ברבות האנשים שלא יוכלו לכוון עבודת הקודש מצנורי
יאור ציון ,יביא כל אמד ענודה זרה להקודש ,והוא לא ידע ,כי בנפשו הוא• —
ייתתר דנתן הבית  ,וכל פתוסיה ימד ,והיא התורה והמקדש ,וע״כ הרוצה
^ "ל בלא בר " מנא " וממהות הללו " ,לא שוי חבילה " ההפתד שיוכל להפתיד
ניזנית ,והוא תיתורה ואחדות השם ,ומוטב שימותו ויאבדו כהנה וכהנה ואל
ייזסללש״ש — ,ואולי התכוונו לזה במאמרם ( תנתדרין ת״ד ) נפק אתא
כי גוריא דנורא מבית קדש  ,קדשים א״ל נביא לישראל היינו יצרא דעכ״ום
’עו״ש ,ובין בדברי ודבריהם— .
וכל הדברים נכללו בדברי מלאכי ב ' נאמרו " וידעתם כי שלחתי עליכם
את המצות הזאת להיות בריתי את לוי וכוי ואתנם לו מורא וייראני וכוי כי
אפתי כהן ישמרו דעת ותורת יבקשו מפיהו וכוי  — ,ועל אלה ,דאייתי מרי
לשתירת השעל השגור ,ותם אלה ששחתו ברית הלוי  -בבית שני  — .ותוןת
נרית ומולא ד ' כלתו הברית עם מלכי ב״ו  ,וקנו הכהונה ומפתחות — בית
דוד — ממלכי היוונים והדומים שקבלו מלכותם מפרש ,על אלה קרא מלאכי
(שם פקוק ח׳ טי ) " ואתם קרתם מן הדרך וכוי — .ובלשון החכמים נקרא
"פרהדרין פולשי " (יומא דף ח ' נ׳ ודף י ט ' א' יעוי׳ש ) ,וגשמשס ' " בתגא
סלף " כהפלהדלין ופולשי הללו שמחליפין אותם כל י״ב מודם ,נם לשכמם
תיתה נקלאת " לשכת פלהדלין ( ומגם היתה נקלאת " תגא חלף " ) כי היו
מחליפין גם אותה כל י״ג חולש וכפילש״י ( יומא שם ) " כלומר שרשעים היו
ילא היו מוציאין ,שנתן ומעמידים אחל תחתיו ,וכל כהן המתחדש בה קותל אותה
ובונה בנין נאת מן הראשון שמתא קלויה על שמו ,ונמצא מתחלפת כל שנה
ישנה ״יעוייש — ,וכדברי מלאכי ( שם פקוק יט ) " וגם אני נתתי אתכם
גנזים ושפלים לכל העם ובו׳ " כי המנא ומחמות הללו " היינו מנא דלא שוי
סביליה ,,שחבלו בנפשם ,וגופם המחולל על הבריות — ,וגס אנטיגגיש איש
שובו ,בהזהירו לכהני בית שני שנתקצלו שנותס על כי לא היה נמו יראת
ד — ,ונשמשם ע"מ לקבל ״פולשי" — רצוני לקבל פקודה להיות מפקידי
המלך — ,במאמרו הנודע " אל תהיו כעבדים וכוי " שיים (שם ) " ויהי מורא
שמים עליכם "  ,כי יראת ד׳ סוקיף ימים ושנות רשעים תקצרנה «שלי
י' ועיין דרשתם יומא ט' שם ) ,בי בשם שברית׳ עם לוי " תיתה בריתי
אתו החיים ותשלום " ( מלאכי שם) ,כבה הלבנות המתודעת לישות ,מקברה
את בעליהן ,בלא ידעם לכוון בקודש — ״ובאש שרף ישרפו בשבת— .
וגזת נתבונן גם במאמרם ( מגילה ב״ה ברכות ל״ד ) " מת י׳ שואל מעמך כי
אם ליראה אטו יראת מילתא זוטרתא אין לגני משה מילמא זוטרמא "כלומר
אצל משה ובדורו ,אחרי שראו העם הנשים והנפלאות שנעשו על ידו למו,
אז ביד הזה נקחו (לא " כקון מונד כלתם אשר איש יגע בהם ימלא ברזל
מלב וחנית) — כי בריתי הימה אמו החיים והשלום ,וניתן בידו המורא —
יראת שמיס — ליירא  -את העם ,וכדכמיב "וירא ישראל את היד הגדולה
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וכי׳ וייראו העם אה ד׳ דאודנונדי ומושה ענדו"■ — ובהכירם בהכרתכגכיי
אה הקרני אור וההוד ,ונשרמומי היד הגדולה•  ' 2יי י׳ עליו ,וכמו שנאמל
"ושכותי כפי עליך" ( שמזה ל״ג) .אז הכילי אשל" לי דגל צול ישראל (להיות)
מושל באדם ביראה אלהיה '" ,וייראו מגשה אליו ( שה ל״ד ) עד שקרבה נדברים
היוצאים מנקרת הלב מקור צור ישראל — וע״כ בדורו של משה עבד ד'«
היתה יראה ד ' מילתא זומרתא — ויש להאריך בכללי ומימי דברים הללו,
אך כאן לקצר אני צריך ,והמבין יבין.
ועתה נבוא לביאורה ( שם בכורות ימ ) " ,כי מעי לני בליעי מלא כתא
דמיא מבי בליעי וכוי חזנהו דהוו מעני אייל הני לאו ניהו וכוי אמר ליה כל
דבעית עניד בהו אייתינהו מי דאייתי מני בליעי שדינהו בתוגדא אייל מלוים
לי וכוי " ,ונ״ל גמילה "בליעי " כפירוש התות' ,ח״ל " ויתכן גי נליעי שם מקום
מדאמר שם בי בליעי איה ביה הלתא צלמי חד ממי ידיה ארישיה מד
אליביה ובהרא דכולה מחוי בידיה לאמורא " עכ״ל ,והנ״ל בהשם מקום " כי
בליעי ״שהוא כינוי לבית האליל מינערפא — דיא געממין דער וזייזתייט,
ונקראה "בי גליעי" כי גכח החכמה לבלוע העולם ומלואה ברוס הנינה׳
ולאתקז השמים בהפניה — ,ובלשון חז״ל נקראה " בי בליעי " כי אצל חכמי
אמת כל מי שחכמתו קודמת ליראתו אין חכמתו מתקיימת ,ובעינו הרעה
ורוחו הגבוהה והנפש רחבה יורד לבי גליעי ,והוא הבאר שחת ,כתלמידי בלעם;
המבליע׳ ' עם ( עיין קנהדרין ק״ה)  ,וגם בלעם עם " השלשה דברים אמרים " (
שהיו בו ( עיין אבות פ״ה משנה כ״א ) שקר בעדותו על עצמי " ויודע דעת
עליון מחזה שדי יחזה" ( במדבר ב״ד )  ,ועופו היה שירד לבי בליעי לעומקא
דתהומא— .
והנה בהיכל החכמה ,היו תלתא צלמא ״חד ממי ידיה ארישיה" להורות,
כי " החכם עיניו בראשו" לחזות במחזה שדי ,כי כל החכמה והתבונה היא י
מהשכל שבראש  ,וכל דבר אשר השכל( ,מתתום כבין מוב ,ורוח גבוהה ) לא
יחייבהו וישיבהו ,האמונה באותו דבר לא מחכמת היא" .וחד ממי ידיה אליביה"
והוא דעת נעלי " נפש רחבה " ומקור דעתם ,הוא דעת הפילותק» אשר שמו
״עפיקור" נאה לו׳ שהיה כופר בהשגחה והשארת הנפש ,ומדרשו הוא  ,כי;
חכמת כל האדם ואשרו  ,להתענג בעו״הז ,והובא דעתם בקהלת ימ ״לך,
אכול נשמחה לחמך ושתה בלב מוב ייניך " והאכילה ושתית היא האושי
האמיתי " ,כי כבר רצה אלהיס את מעשך" כי לכך נוצרת ותכלית הבריאה
היתה לזה ואינו משגיח כעת את אשר כגר עשהו ( וגימל דעתם נתוודע
בקהלת ,ובמשנה אבות שם) וע״כ "ממי ידיה אליביה" להורות נעשות האדם
מה שלנו חפך ,היא היא החכמה מבעלי נפש רחבה שכתבו על קרן שור,
שאין להם מלק גאלהי ישראל ,ניצאם נגד פני ד׳ וממידה למידה "רצוני׳
ממידת אברהם אבינו למידת תלמידי בלעם — .״ובתרא דכולה מחו* בידיתj
לאמורא "והיא דעת" עין טונה ורוח נמוכה ונפש שפילה "והשפלתם זיתי;
הגבהתם ( תימן אי ) לאשר " את דכא ושפל רוחי' והורידו נזה את השכינה:
למטה — .לאמר כי גם הארך ומלואה האירה מכבודו — ובהתולם המוצג;
ארצם וראשו מגיע השמימה ועולין ויורדין נענותינותם למעת מעשרה מפחים;
(רצוני למטה מהעשרה מאמרות אשר בהן נברא העולם ,ואשר נראו במי.
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עמיה פעמים היד הגדולה ,ובענותכותם לא יעלו גם נהטגע ,למקום שאין
עוד למטה מעשיה נופחים ,נידעס כי נם נהטגע
שכלם מגיע ,ויורדין
יש כמה שחיי טבע שלא נגלו לשכל ועין האדם) — ובאמונתם בד׳ בהשגחה
והיכולת יחיו ,והאמונה הזאת באה להם מן " האמה אשי מארן תצמח" והנתיונות
והמופתים ביד הגדולה שנעשו בימים הראשונים ,מיום ברוא אלתיס השמים
ימלואה ,והקורות ותולדות הזמן ,המה עדים נאמנים ואמיתים להשגת דרכי
השם הישרים ,וכמו שנאמר " שאל לימים הראשונים" וכדאמרי אינשי  ,הנשיון
ה יא המלמד לאדם דעת  ,ושנו במשנה " איזה חכם הרואה את הנולד" ופרישם
שהחכמה שלו היא מראיית התבונות קורות הדורות ותולדות הזמן — וזיהו
,,הצלמא אשי מחוי בידיה לאחורא" להורות על שאל לימים הראשונים ,והאמת
»ארן תצמח ,בהליכות עתיק יומין נהדום רגליו ,ושרטוטי ופתוח׳ ידו הגדולה עשרה
העמיס במעשה בראשית — וגם בהשתרת פניו והשרת כפיו למראית עין האדם וחי
עוד ידו נטויה ( עיין חגיגה ה׳ ג׳ יעו״ש — ) ,והוראה הזאת לאחורא ,מתאמת
עם חכמת ישראל (דאז הישטארישע יודענטהום )  .הממלאים את האוזן  ,ברוח
יילרא כל הארץ כבודו ,הדובר גס " ,לא תוכל לראות את פני וכוי הנה מקום
אתי ( וכמדישס ",מקומי טפל לי ואיני טפל למקומו ,הוא מקומו של עולם
יאין העולם מקומו ,ומעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה כי מעולם לא
זזה ידו מהם ,והווה טפלים לו ,הוא בכל והכל בו  ,האחד האמיתי) וכו׳.
ושכותי כפי עליך וכו ' ( ומתרגם התרגום "ואגין במימרי" והדי לך גזה כי
" האמת" הוא כנוי לכפו  ,והוא ידי הגדולה ,והוא הדין להעשרה מאמרות
שנברא העולם) והשירותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו (שמות
ל״ג )  .״
ודברינו אלה ככללו נם במאמרם "תני דבי ר׳ ישמעאל כי לא דבר רק
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בתורה כאלו אתה משמרו להקב״ה שנתן לך התורה ואס לצת לבדך תשא ולא
לאתרים" וביומא ש״ט איתא " מאי גדול שגדלו בשם המפורש וכו׳ אמר ריב״ל
ןלמה נקרא שמן׳ אנשי כנ״הג שהחזירה העטרה ליושנהוכוי"יעו״ש,והנ״ל
בכוונת כל המאמרים הללו " כי ארוכת מארן מידתה ,ואין לך מידה טונה
הימנה ואורייתא קב״ה וישראל חד הוא " וכאמור  — ,ותורה צוה לנו משה
מורשה קהלת יעקב ״וע״כ" כל האשכולות שעמדו מימות משה עד ימות יוסי
גן יועזר ויוסי גן יוחנן היו למידין מורה כמשה רנינו "( תמורה ט״ו ני
יעו״ש ובניסמת התוספתא ב״ק פרק חי ) ,כי נירשם לרומו וענומכומו ,השפלתם
זיהו הגנהתס לאור ציון והר סיני בעלותם אל האלהיס ,למטה מעשרה טפחים
קדושין
כמשהרבינו — וירשו גם להתורהורוחה ,והיתה נקראת עלשמם (
ל״ב ) וזכו לדברים הרנה אף נשעה שלא היו יגיעים  ,כי רוח ד׳ ומלתו דובר
נמו בקול דממה דקת ,ועיים קרוב היה מאוד הדיבור בפיהם ובלבבם לעשותו
גלי יגיעה ,ובחבורם את התורה להליכות אל במעשה בראשית ,ראו בם" כי
דבר רק היא" והיו נהכין מזיו השכינה השוכנת בתורה ונמו " — ,ואם חכמת
בתורה" לבכות בימת מאבני שיש טהור ( אבן הספיר דמית הכסא ,ומאבני
מלואים ,הממלאים את האוזן ( ,דברי מלוא כל הארץ כבודו) נחצנך לעמודים
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שבעה והמה שבעה עיני ד' המשוטטים בכל האין  ,ובמסורת המפמחויז
החיצונים מהתורה והחכמה לידך ,לא עמדת מבמון ( עיין חגיגה ט״ו ) יין
לקחת מתנות באדם — משומר ישראל ,צור ישראל מושל באדם — אן היי
הוא , ,כאלו אמה משמרו להקב״ה שנתן לך התורה " אשר לחמת ממנו במתני*
להיותה נקראת על שמך  ,לדרוש בה כהלכה לפי תהלוכות העולם והמקום
בימים ההם ובזמן הזה ,כי רוח ד׳ והשכינה העומדת בתוכך והרואה ללבב,
הוא הנותן לך התורה הזאת (והיא וכל כלי ארגליה שלם
הוא
מקרא משנה תלמוד הלכות והגדות" ) ,ובשמרך אותה אמה משמר להשכינם
בתוך בני ישראל  ,לאחד המורה ,ואת מלק ד׳ עמו לאחד הגדול ,הגבור,
והנורא ,לא במיל וכח בו ,כי אם ברוח השוכן את דכא ושפל רוח והן
הן גבורותיו והן הן נוראותיו — -וע״כ "אם חכמת בתורה" שהיתה כלי
אומנתו של הקב״ה במעשה בראשית ,ואשר כוננח ,לעמוד הימיני  ,מהעולם
לדור ודור  " ,חכמת לך" וחכמת כל (והפוך לך ותשכח כל) כי גם כל קהלת
ישראל  ,בשמעם להגדה• מההוא רוחא שומר ישראל ,דאתעבד קלא ,בדכא
ושפל רוח ,באמרו "יהי אור ויהי אור " וגס ראו ,ביראת אלהיס " את האוי
כי טוב " בעבר הוה ועתיד " גדלו בשם המפורש " היה הוה ויהי׳ " וחזרו
העטרה ליושנה להכמר שם טוב העולה על כל הבתרים ,והיה למו , ,כאלו
שמעו מפי הגבורה "לאמר לעמי ציון אמה " רצוני הופעתו והמגלותו בחלק
ד ' עמו הוא כיוס הופעתו מציון לאומנותו ,גדלותו גבורותיו ונוראותיו ,כי.
כשם שראה אז שבע פעמים בכי טוב ,וכל מה דעביד רחמנא לטב עבד; ,
שבעה עיני ד׳ אלה משוטטים בתמידות בכי טוב ,ובטוב העולם נדון  ,וקדשוהו ;
בצידוק הדין ובקדש דהגדה ( שהוא בהכרות את מי שאקר והיה העולם") ;
והודו בכל כוחם ,בהקדש דהגדה ודרבנן ,לאוין ״יהא שמיה רבת מברך לעלם :
ולעלמי עלמיא"1 ,אז " נקרע להם גזר דינם ( לפי מחשבתם הקודמת במידותיו) |
ואמרו ״הן הן גבורותיו והן הן נוראותיו" — וכל הגדולות האלה פעלו י
ועשו אנשי כנ״הג במתינתם בדין ( עיין אבות פ״א משנה א ' ותראה שהיו י
נאה דורשין וגאה מקיימים ) ולא באו בפחז ובזרוע על העם  ,ובדישתס בתורה
"מפורש שים שכל ויבינו במקרא וכוי ולהשכיל על דברי התורה וכוי ( נחמיה:
ח׳ )** עי״ז העמידו תלמידים הרבה ,ואכשור דורם בשמיעת והבנת הדבורים ;
והתוארים לאמיתתם — ונעשאם תייג להתורה — שלא יהי׳ נעשה שטומין ;
לבהמה ( עיין תותפתא ידים ) בהרחקתם את הנשים הנכריות ואת בניהם
"מצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם " ( נחמיה
י״ג פ' כ״ד ) שמתו ״ובטלו בזה ליצרא דע״ז (יומא שם — ,ועיין ביאורי
זייטע  34יעו״ש ותראה ג׳׳כ שנשמט שם ,שורה
לזה בכוכבי יצחק ה׳ 25
שלימה בתשורה  22מלמטה .וכך צ״ל " ותועבותיהם ,שלא יתערבו עם בנותיהם
ביצרא דעבירה גם בדרך זנות ובמה נתיר הסרסורים דעבירה ? הלב והעין נבע׳ ,
רחמי " ) .— .והורידו השכינה לארן כמשה רבינו — וכאמור — וכמאמרם ( ביר ) !
"עיקר שכינה בתחתונים היתה וכיון שחטא אד״הר (באכלו מען הדעת ׳
טוב ורע ילא מען דעת האמת  ,שכולו טוב — .נסתלקה שכינה לרקיעi
הראשון (וכמאמרם ״אדם הראשון צדוקי היה" — כמלכי צדק מלך שלם
שהיה כתן לאל עליון ) עמד מפה והורידה מלמעלה למטה" — וירידה זו

עליה היא לדולם — כמו לדור משה לנינו — ,לראות את היד הגדולה
יייקומו של עולם  ,הגנול והנולא — וגלאוסם להיד הגדולה לאמיהוזה ,כי
טוב לאו גם אה עולמם בחייהם לעולם בלול ועלמא דקשוט  ,ואשל ליח אל
אמה עומדה בהולם ,כי■ אנשי כנ״הג בסבמהם ולמודם נהתולה,בלוח האמה,
יאים שכל ,הולידו נם את האמה לאלץ וכאמול — וכמאמלס (יומא שס)
יעל להו פיהקא מלקיעא דהיה כתוב נהאמת וכו' חותמו של הקב״ה
אמת " והוא חותם ימינו במעשה בלאשית שמהם בכי טוב בהאמת אשל מאלץ
תצמח ואת האדם ,בצלם אלהים ,השוכן את דכא ושפל לוח ,וחומם האמת
״מימינו אש ( אול הפנימי ,היוצאת מניה ק״ק ומצכולי ציון) דת למו— .
ימעת ההיא והלאה כל חכמי תולה ההולכים נדלכם ולוחם (מאנשי כנ״הג)
נפל ויפול נגוללם  " ,הפיהקא דכתיב בה אמת " ובחכמם בהחולה וטעמיה ,חכמו
והכילו גם אה עצמם ולוחם  ,לאחד הכל לאחד האמיתי ,בנית ד׳ הבנוי
מאבני מלואיס  ,הממלאים את כבודו בכל מקום ״ככתוב " הנה מקום אתי — ,
ובנפילת הפימקא דכמיב בה אמת מדקיעא לאלץ ,עלו המה על לגליה למדום
למעה מעשלה טפחים בהליכות דלן אלץ המובילה להקולס המוצב אלצה
ייאשו מגיע השמימה ,וכל עוף שפלמה עליהם שלא היה לה יקוד בתהלוכות
העולם ,ולא הימה יכולה לעלות במעלות השולם המוצב אלצה  ,מיד נשלף
מהזקוקין דנולא שיצא מלבה לבבו אש האהבה להכלל ,ולמי שהוא בכל
והכל בו — וכל האשכולות שעמדו ,על לגלי אמת והיו למילין תולה כמעה
לנינו  ‘ ,מהעשליס ושנים אותיות שבהן נתנה כל התודה כולה והן מקוקין
 5עט שלהבת ( בהעשלה מאמלות שננלא העולם ) על כמל נולא ( אותיות
דל״ע) " ומקיא אחד יוצא לכמה טעמים ,ולפי דבלי המקובלים הטעמים
בכחל ) ובלוח " מחוי בידיה לאחולא " ציפו וחבלו אותיות התולה להאותיות
הכתל נויא המחדש בכל יום תמיד מעשה בלאשית ולהכתל שם " טוב"
יאין טוב אלא אחד — לקשול ולאחד את " ׳שלאל גוי אחד באדן " להאחד
האמיתי ,נהקשל של תפילין דכמינה " ומי כעמך ׳שלאל גוי אמד נאלץ"
(בלכות ו ' א ' יעו״ש ) ,והנקלאים עח (בלכות שם יעו״ש היטב ) והוא
הוא הקפל של תפילין שהדאה הקב״ה לעניו ( נלכות ז ' א׳ יעו״ש ) כאשל
אמל לו והחילותי את כפי ודאית את אחולי — וגם כנ״הג נענותכומם
ןחזרו
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העטלה ( והוא

הכתל נודא )

והעוז

( והוא הקשי של תפילין ) ליושנה"

" ואמרו אדרבה זו הוא גבורת גבורתו " של עתיק יומין אשל עוד ידו נטויה
ובהקשר של תפילין ואינו משלם לשונאיו על פניו ( ובמדרש על הפשוק " ויאמר
לא תוכל לראות את פני בקש משה לעמוד וכו ' על שלוותן של רשעים א״ל
הב״ה לא תוכל וכו' ) " ואלו הן נולאותיו " שישראל גוי אחד בארץ " ,היאך
יכולה אומה אחת להתקיים בין האומות " ? אס לא ע״ש דכתיב " וראו כל
כל עמי הארץ כי שם ד׳ נקרא עליך וילאו ממך " ( עיין דלשתם ע״ז
בברכות ו ' )— .
ונזה
נתבונן
גם
בסיף
דבריהם
(
יומא
שם ) " ורבנן ( ירמי׳ ודניאל) היכי
עבדו ועקרי תקנתא דמיקן משה א״ר אלעזל ממוך שיודעין בהקב״ה שהיא
אמיהי לפיכך לא כזבובו " ,והנ״ל בכוונתם לאמר ,לא שיעלה חלילה על
מנתיני עלהחוזים ונביאי אמת ,שעמדו בשוד ד '  ,שהיו כמשופקים ,בגבורתו
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ונוראותיו 5הוה ועמיד ,אלא גלאוהם לדולם כי 5לע הוא ,ולא ננוהלו מיצלא דע")
ודעת דלכיו לא חפצו ,ומכבירין מלין בבלי דעת ובלשונם ושפתם כ3דו לאל עליון׳
ולבבם רחק ממנו .ייכזבו לו ,ולהאמת שהוא חותמו של הקב״ה ,ודחפו לדגלי
השכינה מהדום לגליו  ,אשל משם האמת תצמח .שהעיקל שכינת -תחתוניה,
ומלוא כל האדן כבודו — .וע״כ מתוך שילמי' ודניאל ,ידעו והשיגו אמיתה
הקב״ה לאמיתתו ,ובמקום ענותנותו שמה מצאו את גדולתו וגם לאו שדולה
לא אכשול למפתחות הפנימית מסגול עיני הלב  ,ישאלו " איה גבולותיו
איה נולאותיו "  ,ולפי תכונתם היו צליכין לסיים בשבחי דמאלי " גבול
ונאול הוא בשמים  ,ולכזב בהשוכן את דכא ושפל לוח  ,ובתאמת אשל מארן
תצמח " ,לפיכך לא כזבו בו " ולא סנפו לו ,לפני הציבוד  ,כחנפי לעג  ,בעקימת
השפמים להדבלים שבלב — .וקיימו בעצמם " דבלים שבכתב אי אמה לשאי
לאמלו על פה — .ובזה ניחא שקלאו מסדרי הש״ס לירמי׳ ודניאל בהשם
"לבון "  ,כי לא מטעם הנבואה (שאין נביא רשאי לחדש ולגדוע דבל מעמה).
או ע״י למודם כחוזים וצופים ,בלוח ד'  ,לטעמי הדבלים .עקלו לתקנתא הזאת,
רק אדרבה  ,מתוך שהיו מוכרחים להיות כרבנן ,הלומדים להעם כפי רומם
תכונתם והשגתם  ,כדי לשכך את האוזן מה שהוא יכול לשמוע ,ולא להכביר
במלין בבלי דעת— — .
ומעתה נשוב לדרשת ר ' אליעזר בסיומו " .ואם לצת "  ,בלמדך בלצנות
וריקות  ,כתלמידי בלעם הרשע  ,דמטי ידיה אלישיה וליביה בעת לקחו לשונם
וינאמו נאם מחזה שדי יחזה ויודע דעת עליון " לכוון היגע מאפו ופניו
וזעמו( ,כי חוורא כרבלתא דתרנגולא דלית ביה שירייקי סומקי — ועיין
ברכות ז ' א ' יעו״ש )  .ובאמת " קול אשת כסילות הומיה פתיות ובל ידעת
מה " מדברת ממוך גרונך " לבדך תשא " בנשיאתך על כנפי נשר לעוף השמים
כי בשוב רוחה כנעוריה אל בית אביה בשמים  ,אז נשמע הב״ק מעוף השמים,
היוצאת בכל יום מהר חולב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של !
מורה וכו ' נקרא נזוף וכו׳ ״ ( אבות פ׳ 'ו) — וגם חז״ל בחשבם להשבעת מיני |
פרושים לגנאי חשבו  ,גם את " פרוש שכמי טעון מצותיה על כתפיה " (ילישלמי
סוטה פרק חמישי הלכה ה ' יעו״ש)  ,והבריות בדלין ממנו  ,והוא ישא חטאת
נפשו ,מהלעג הרבה יגיעת בשר  ,ולמשא יהיה לאים כזה ,דברו — אשר לא
תמלא האוזן מהם  •— ,ולבדו ישא את המים הרעים  ,מיי בליעי " עד דשמיט
כתפיה  — ,אבל " לא לאחרים "  ,והוא כלל ישראל שנעשו אחרים לו ע״ין
למודו ,שלא הימה לאחד הכל לאחד (סימן בי) וע״כ נטשו אותו ,ותחת |
הפיתקא דנפל מרקיע ,שהיה כתוב בה אמת " שנפלה בחלק וגורל בני בית ‘
ד '  ,וחכמי אמת ,ההולכים על רגליה ( כבני ביתו של הקב״ה )  ,בהקולם המוצב
ארצה וכו '  ,והמה נושאים ומנושאים עם הכסא ,ובצרתם לו צר .והוא ישא
ויסבול וימלט לא יצא הלך (בזוהמת עט של נחש  ,ואשל ננעל הדלת לפריו ) ,
מפיהקה של חיה ואדם והנחש ( עיין סוטה ,ב ' א ' ) ומשאת שקריו ופחזותו
טמאו ובלו לידיו ,וקצצו לרגליו ועל גחונו ילך ( ,לדברו מחציו) .כי שקר אין
לו רגלים ,ובעצב יוליד דבלים יגעים ולקים ובזעת אפו יאכל חציר יבש — ,
ואחרי דשמיט כיתפה ,ובלו הידיס ,אשל " חד מטו ידיה ארישית וחד אליביה ",
לבדו ישא  ,את הקללות והדמעות שליש " — .ולא לאחרים " שבדלו ממנו ואשר
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 5ע לו אה הדלה' מניה ד' לפניו ,וצא צא אפרו לו ,פס השלשה דגלים אחרים"
עין לפה לוח גבוהת וצפש למנה — לתלמידי נלעס הישע. .
ומעמה נשיב לאש [ ,נכולוה ט '] ונאמל כי מנוי לני נליעי ,והוא ביה
יידיש החכמה אשר למו ,מלא כוזא דמי א מני נליעי  ,והוא לימוד מחכמה
ה :קלאת מים וכמאמרם אין מיס אלא תורה שנאמר הוי כל צמא לכו למיס,
יכ ייו מים הנשפכים ילכו ויתעשנוו למקום לחוק  ,זעיר משם וזעיר משם ,ובמקום
^שפך נשאר רק לחלוחית מעט כך דברי תורה עוניים במקום זה ועשירים במקום אמר,
יכן כל לימוד ומכמה נמשלה למים ומים עמוקים עצה נלב איש ואיש חנונה ידלנה,
יאה על חכמת אמת יסכן השם מים ,על אחת כמה וכמה  ,לחכמת הסאפיסטען
«ב ,בליעי  — ,שכל אומנתם לא היה רק בחריפות שקל להטעות השכל,
ילנלע העם  ,נהפצם להשכל הישר  ,ותיו נונים מגדל על קורי עכביש  ,ומגמת
־ל אמד לא היה רק לנצח את מנירו נפלפול של הבל  ,אן> כי ידעו נעצמם
אישודם חלש ודק ,וכל הרוצה לדעת דרך למודם  ,אם עוד לא קרא .יקרא נתפר׳
'«יהם ,ולימוד כזה בודאי משול למים ,כי המקום שנשפך שכלו ,והוא יסודו,
אין בו שום לחלוחית שדופות קדים ,רק כשהיו מתפשטים בדבורם למקום רחוק
אשר לא עין כל אדם יכול לשלוט  ,אז הטעו ונקרו לעיני האנשים  ,ברוחם
הגבוה .והיה מתקנן שכלם למקום גבוה ונעשה למגדל שראשו ויסודו בשמים
יתיא כמו מים רעים  ,עכורים וסרוחים ,שבמקום רחוק יתקנצו לנחל שוטף — ,
יאחר שהרשה הקיסר לרינ״ח וא״ל כל דנעית עניד בהו .אייתינהו מיא דאייתי
«בי בליעי .ולפי ביאורינו הוא לימוד מהחכמים בעיניהם הרעים דמטי ידיה
שלישיה ואליביה בבית מדרש בי בליעי המבלע עם ,שדינהו פטיגדא נ״ל ש״צל
שדינהו בתיגרא ,וככה היה הריסחא לפני נעלי תיש ' .רק הם אמרו [ שם ד״ה
ני נליעי וכוי ) תיגרא שם כלי ,ולפי דרכינו נאמר אחרי שנצח להלצים בחכמת
דברי התורה ,ומסורים תיו נידו — ,דמחוי לאמורא ; לעשות עמהם כל מה
אילצה ,רצת להעניש אותם במידתם ,ואמר להו יש גכחי לעשות עמכם רע,
כי הרשות נתונה לי מאת הקיסר ,אך אין ברצוני להעניש כולכם  ,ומי שינצח
את חבירו בלימוד זה ,בדברים המתקבלים  ,זה יצא חפשי ,בלי עונש  ,וע״יז
שדינהו נתיגרא במחלוקות ,כי כל אחד רצה להתגבר על חנירו ,אמר להו
«ליוה לי בידעו שמדרכם להטעות בדברים רקים ומיגעים  ,וכאשר אמר קהלת
על כת הזאת כל הדברים יגיעיס וכי ולא תמלא האוזן משמוע  ,וע״כ א״ל
«לאו לאזני " לא בדברים המתקבלים ,לא בדברים רקים אשר לא תמלא האזן
«הם  ,ושדי בית קמאי קמאי כל אחד שדי נאזניו דברים הרבה ,ובלע
ליפי ,שלא נתמלא האוזן מתם ,ותראה למו בשכלו הישר שכל דבריהם דברי שקר
יבלע  ,ואין נמו רוח סיים לשאת את עצמם ,מלו עד דשקוט כתפייתו ובלו
לתו ואזיל .והוא « של יפת אחרי ראותם שלא יכלו לו בראשם  ,והיד דמטו
עליו ,ונתחיינו בראשם לו ,הודו בעצמם על חסיון ראשם ,ואם נמצאו אנשים
האומרים על אנידת כל דגר החשוב בעיניהם אבדתי את ראש ,מכ״ש שנופל
לשון זה ,על מי שמאבד את ראשו ושכלו לדעת [ דעת עליון ] — .לאמר
עליו ,שאבד והניח את ראשו ,וראשו בל עמו ושמט את עצמו בכתפיה ,רצוני
בהכתפית ולמטה בלי ראש  ,כי משכמו ולמעלת נחסר הראש ,והרמת היד דמטי
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ארישיה  ,וגם הכתפייהו בלו להו  ,כי למשא היו להם דבריהם ,וגם במילים
לא היו מראים  ,מכאן ואילך על ראשם ולבבם.
ונמילתא דנדימותא הזאת ,שכך את
ממת
הקישר
עליהם ,וכמו שתפי'
שם עליהם איןשו לאפי מלכא והתחייבו בזה להקישר עם ראשם  ,אך לא נאום
לפני מלך לשפוך דם אורחים ונכרים  ,אשר לא ידעו משפנו ארצו וגם היי
שוגגים  ,בחשבם שנאלצם המה ,או קרוב לארצם  ,ועוד זאת שלא ידעו ,ולא
הוה להו למידע שהוא הקישר (יעו״ש )  ,ובתמשפט ששפט ריב״ח אותם ,נהתיל'
לראשם  ,ושמנו לכתפייהו ,ובלו להו הידים — ובלי שפיכת דם —  .נחה דעה
הקישר — .ונזה נשלם הפיוס והתושפות ,למאמרי שבי דבי אתונא דמנוי
ידיה ארישי ' לראשי הדברים ,שנאבדו ונתקלקלו ע״י מכבש ושעות׳ הדפיש•
והאינם נמצאים כעת ת״י ,למען שלוח לך התקונים  ,ולכשאפנה אשנה גם
נהרישא ,וגם בההמשך מהעתקת מאמר " אשר הבשחתי לך לשלוח לידך בקרב,
ועתה אתה שלום וניתך שלום וכל אשר לך שלום ,אחיך אוהבך באמה

שלמה פרענקעל.

אמר כתני וחתמתי• • שבתי ונחמתי הואיל וזושרן מלין פשיק ושדי לה,
והנני להעתיק לך גזת את רעיוני במאמרם (מ״ק י״ז ) ההוא צורבא מרבנן ישני
שומעניא וכו ' מ״ש דעבד כר״א דתניא ר״א אומר אם רואת אדם שיצרו מתגבר
עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים ויתעשן> שחורין ייעשה מה
שלנו מפן ואל יחלל ש״ש בפיהשיה וכוי ותנ״ל שהתכוונו בשיפור הזו לאמור
שאין הלכה כדברי רב יושן) האומר שמוך לשיפור הזה צורבא מרבנן עביד
דינא לנפשיה במילתא דפשיקא ליה ,כי אין לך חילול השם גדולה מזה ,ומה
יאמרו הבריות ,הומרו הפרושים חמש וגזילה לעצמם ,וכדברי (האשרי שם ) וקשה
הדבר לפרש כך אם הדין ברור לו אינו ברור לאחרים ואיכא חילול השם בדני
וכוי יעו״ש — ,וגס חז״ל משדרי הש״ש נשפורם מההוא צורבא מרבנן ,דהוי
שני שומעניה וש״ש נתחלל ע״י  ,מטאו היי ,שעבד דינא לנפשיה ועי״ז יצאו
עליו שמועות רעות ,והג״ק מהבריות ,רננו והביטו אחריו ,ואולי עשת בזה
גם נגד המילמא דפשיקא להמכמיס ,והוא היה אזמר " קיס יל " — ,ועול
זאת נ״ל כגיישת החוש ' (שם ) " דענר אדר ' אילעאי וכי (יעו״ש ) ,ודברי ר'
אילעאי נאמר על צורנא מרבנן שיצרו מתגבר עליו כי באיש פשוט ,המקנה
שלו כמאמרם במקום אמר" אם פגע בך מנוול זה משכתו לבית המדרש"— ,
אבל צורבא דענד דינא לנפשיה ,וחומד ואוהב ממון אחרים ,ואומר ״קים לי" I
(והיה מחוי בידיה ארישיה זה אין תקנה במדרשו ,ואדרבה תקנתו היא היא'
קלקלתו — ,ותקנתו היא שיפשוט מעצמו השודרא דרבנן ,והם הנגדים לבנים;
שהיו ה״ח שבבבל מצוינין נהם " ,וילבש שחורים ויתעטן> שחורים ובי " ואז
כשיעשה מה שלנו חפץ בחמש וגזילה ,יקומו הבריות נגדו ,ויענשוהו ,וממילא
יתחלל ש״ש בפרהשיה ,כי לא יוכל להוציא מחשבתו לפועל — ,ועוד יוכל
להיום שצודנא מרבנן הזה היה בקמר מהכת " דמטי ידיה אליניה " וכאמור,
ובגלוי מהכת הקראים מחז״ל ( אדר״נ ל״ז ) " פרוש מרוניא " עיין ביאורי לזה
בכוכבי יצחק ,מחברת  24זייטע  , 43שק) ההערה אי ) ודרכם היה בגלוי ככת
תעשענער והמשילים ,לבל להרבות שיחה עם אשה ,ולא מיז נושאים נשים,
ונכ״ז היו מתייחדים עמה לש״ש ( עיין שבת קכ״ז ואדר״נ פרק שמיני ) .ואם

— — 1S1
9י הדן איו בל אדם לכן> זכות ,לא חשד גס אותם ,ששממו גנגדי לגן ,ליגען
9שית מה שלננם חמץ ,בכ״ז על ההוא צורבא מרננן .נשמע הנ״ק מהגליות
שעמדו מאמולי הפלגוד ,כמילתא דפקיקא להו ,לאמר " זה שפל תולדות אדום
יהצגוע " ,והוי שני שומעניה ומזה הכילו גם הדרם לק> זכור ,את הכלת
’59י,

ושלנוונוי ידיו— ,

וכל

העוגל

עגילה

נצינעה

הפלעין ממנו

נגלוי"

יע״כ נענש ע״י ההוא ״זינולא דנולקיה אאמתיה " (יעו״ש )— .
שימן אי ) ( מ״ר שמות מ״ה ) " ויאמל הלאני נא את כנודך ל׳ הנחומא
יי אנא פתח כי טוג אמל לך עלה הכה מהשפילך הלל אימל השפלתי זו
הגבהתי והגבהתי זו השפלתי "  ,והתכוון בזה לדגלי קוקראטעש " תכלית החכמה
יידעו שלא ידע" השפלתי כשידעתי שאני ,ואין נכח שכלי להשיג עצם ופני
יישם ,זיהו " הגבהתי " על תשולם מוצב אלצה ,ולמטה מעשלה טפחים  ,כהנכי
עליה  ,העולין בהלר; בגל לבב ונקי כפיהם" ,והגבהתי" (בכח הדמיון המדמין
הצולה ליוצלה ) לדעת עליון ומחזה שדי " ,זיהו השפלתי " בנפלי גלוי עירם.
9י מזה נלאה שאין בכח שבלי להשיג ,מאי אפשל להשיג הנמנע ,ואף לא
דעת בהמתי  = ,כמו שמצאנו אצל בלעם ,ברכבי ודנולו עם האתון הלאה
לכל את השפלתו ,שלא ידע גם דעת נהמתו — .ואולי התכוונו גם נמאמלם
על הפשוק "ויאמל לא תוכל לדאות פני תנא משמי׳ דליב״ק כך א״ל הק״בה
ליישה כמלצית לא לציתי עכשיו שאתה רוצה" איני לוצת והוא בפי מאמלס
הקודם ( ניי״ל שם ) " טילון היה משה לנבואה ופילש״י שהיה עוד נעל לנבואה
שלא היה לגיל בנבואות נעת ההיא  ,וע״כ נדמה לו בנפשו בלאשונה השגת
העצם ולולי כי חזק גם אז בשכלו שהוא מן הנמנעות והשתיל פניו לבל
לסקול נחקילות באלה ,היה נתוודע נחטעאת שבלו מאז ,כמו לכת המדנלים,
בדבלים לקים ״נאם וכו ' ונאום וכוי מחזה שדי יחזה "  — ,אך כשהגיע
שכלו להמדלגה היותל גדולת ( בהשולם וכו ' ) ולתכלית החכמה ,ולא קם
 9׳שלאל כמשה אז השיג לקות נאום תמדנלים  ,ושאי אפשל להשיג ,גם
 9שירצה  ,וכמאמר

החכם " אם

ידעתיו

הייתיו "

וע״ב לא ביקש

רק " הראני

את כבודך " וכמאמרם " הראני מדה שאתה מנהיג הב העולם אמר לו אין
אתה יכול לעמוד על מדותי "  ,כי הכבוד ,והמידות והשם ,הכל אחד ,נאחד
האמיתי ,ואת פני ,נעוה״ב " ,עין לא ראתה אלהים זולתך " וגם על משה נאמר
״ותחקרהו מעט מאלהיס" — .והראה לו ד ' את כבודו בהיד ,הגדולה  ,והקול
דממה דקה  ,בהקלת כפו ,להכיר׳ גס אז את היד הנטויה והעוז ממי שאמר
יהיה העולם — — . .
׳מדבריהם ועל דרכם וברכיהם למדתי גם לביאור הכתוב (שמות ד' פקוק
י ' וכוי ) "ויאמר משה אל ד׳ בי אדני לא איש דברים אנוכי ובו׳ ובו׳ ( ועיין
בדברי הלשד״ל נ״י בהמשתדל שם יעו״ש ) ובשמות רבה איתא " אייר פנחס הכהן
אמר משה אין אני איש של דברים ואיני רואה כאן דברים ובו" ,וגס איתא
(שם ) "אמרו חכמים ז׳ ימים קודם היה הקב״ה מפתה למשה שילך בשליחותו
ילא היה רוצה וכוי " יעו״ש  — ,והנ״ל  ,כי משה היה נאמן ביתו " גס מתמול
נס משלשום ,גם מאז "  .בלומר זמן רב ,בטרם שהיה עליו יד ד׳ לשליחה הזאת,
יעוד בעת לדתו ,נראו נו האותיות " כי טוב " כאשר העיד הכתוב עליו
(שמות ב׳ פקוק גי ) " וחרא אותו בי טוב הוא " ( ועיין דרשתם ע״ז בשיטה
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י״ 5א׳ יעו״ש ) ,ומאז ראה באספקלריה המאירה » ,שגעה עיני ד ' נבל בית
די — ,ומגודל השגתו וחכמתו בחכמת רוחניות והדיבורים  ,האותיות הפולחין באוויר
טיהרא דיממא היה " מאז " מכם ,כבדין* מנביא הרואה באספקלריה שאינה
מאילה ומדבר בדמיון  ,וע״כ מהשגתו נתקול דממה דקת  ,משבעה עיני ד'
אלה  ,לא היה יכול להתפתות לילך בשליחות הקב״ה  ,ליושבי חושך מצרים>
ועבדיהם לדבר עמהם בלשונם ,לשון הדמיון וע״כ אמר " אין אני איש של
דברים ואיני ר^ אהכאן ( במצרים ואנשיה ) דבלים "  ,כי ראייתי והשגתי בדומניותם,
לא ימנוני לצייר אותם בגשמיות ,לשבר אה אזנם - ,י ונגד לשון בני אדם
הללו " כבד פה וכבד לשון אנוכי "  ,כי אין לי מילין לצייר הרומני ' כפי השגתי
ובדברים המובנים לההמק  ,או להתכמים בעיניהם  — ,ובזה ניחא מה שנאמר
(שם ) בתשובת הקב״ה " או מי ישים אלם או מרש  ,לאמי מי שם אותך
לאלם וחרש ,ללשונם ודבריהם ,דברים רקים " הלא אנוכי ד ' ועתה לך וכוי " ,
ומכאן,ניתן הכח גם להנביא־ם הרואין באקפקלריה המאירה  ,לדמות הנטיעה
לנוטעה ,ולדברי כלשון בני אדם,
ולפי״ז ׳עולה יפה,גם מאמרם (שם ) מהו
והוריתיך ל׳ אבהו אמר מורה אני דברי לתוך פיך כמו ח׳ן " והוא שהדבורים
לא יהיו כעי ההכנת מחשבתך הנשגבה ,רק כמי שמשלח את תציו להמטרה,
ולא נתרצה משה אחר יכל זה ואמר ני אדני שלח צא ביד תשלח ,כי מצאנו
להנביאיס (הרואין באספקלריה שאינה מאירה ) שאמרו והיי עלי יד ד "׳  ,כי
ידו היתה חזקה עלימו ,וביד חזקה הוציא אותם ממחיצתם ,והיו מוכרחים לדבר ,כפי כח
דמיונס ,וכדברי ילמי' ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו ,וקי' בלבי כאם בוערת
עצורה בעצמות׳ נלאיתי כלכל ולא אוכל " ועל כי משה לעי מדרגתו לא היה
לו למי לדבר וע״כ גם רות ד ' לפי השגתו ,היה בקול דממה דקה ,בהתגלות
סודו לו לבדו ,ולא היתה היד החזקה עליו להוציא אותו ממחיצותו וע״כ אמר
 ; ,שלח ביד תשלח " כלומר למי שתשלח ניד חזקה ,העומד בהמדרגה הפחותה
ממני  — ,ולא נתפייס משה עד ששימן! לו השם את אהרן אחיו ואמר לו
"ודברת אליי ושמת את הדברים בפיו "  .כלבבך וכפי השגתך מעין צור לבבך,
"ואנוכי אהיה עם פיך ( כפי מדרגתך והשגתך) ועם פיהו " לעי מדרגתו  ,כי
"מידה אחרת היתה לאהרן ,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ,ואוהב שלום,
והיה משנה בדיבירו ג״כ מפני השלום ,לקיים מה שנאמר האמת ושלום אהבו,
ואולי זיהי החרון אן  ,בתכתוב (שם) " ויתר אן! ד׳ במשה ויאמר הלא אהרן
אחיך סלרי וכוי " ,ואמר לו זאת בדרך תוכחה ,אמרת לפני שאין לך דיבורים
לפני
בהיותועבדי פרעה "הלא אהרן אחיך " הגדול ממך בשנים  ,ואינו• מעבדי פרעה
לוי— . .
ונזה נתבונן גם במאמרם ( ב״ב קל״ד סוכה כ״ח " שמונים תלמידים היו
לו להילל הזקן שלשים מהם ראוים שתשרה עליהם שכינה כמשה רנינו וכו׳
ובי מאחר דקטן שבכולם כך גדול שבכולם על אחת כמה ובמה ? אמרו עליו
על יב״ע בשעת שיושג יעיסק בתורה כל עון> שפורח עליו נשין! " יעו״ש
והנ״ל נקשיותם ,לאמר " אחרי חשבך כל הלמודים מרינ״ז  ,שלא הניח דבר
גדול ודבר קטן .מה יש עוד ללמוד ? שיהי ' על אחת כמה וכמה ? וע״ז יעה
תרצו  ,לא כל הערבה בלימודים ודבורים  ,הוא המובחר והגדול; אדרבה ומעלה
הזאת היתה ליב״ע  ,שכל חכמת הלכה' ולימוד ,שפרח עליו באוויר ולא היתה
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נה על מה לסמוך  ,על היסוד ד״א והוא הליבות אל3ה דוס רגליו ובהופעתו,
*ציון  — ,א) נשעה שישב יב״ע על אגן שתיה ,הפתוחים נו עיגי ד '  ,ועסק
יהתורה שהיסה נתונה ג״כ על אבן שסיה  ,וכל מאן דהוה מונד מלה רס3
לה מהמן "וכאמור ( למעלה) לא היה מניח למז הדמיון למשול עליו ,ובשכלו
יזך ונאור לנו ר׳ ליון ,אכל ושרף לעוף המעופפת גאויר כת הדמיון ובשריפה
ייחס ונשמתם ,והגוף קיים  ,הראה לכל רקות הדבורים  ,המתגאים ננאום
ייאום" יודע דעת עליון ומחזה שדי יחזה׳'  ,והגיע גזה למדרגת משה רניני
*יאמר לו ״ופני לא יראו"  — ,וגס הלל רבו נכל הלמודים שחשנו לו ( מסכת
מיעדים פרק ע״ז יעו״ש )  ,לא אחז בפני הכסא — ,והוא מעשה מרכבה.
ונזה יתיישב גס מאמרם ( סנהדרין י״א יעו״ש ) " יש כאן אחד שראוי שתשרה
*ליי שכינה כמשה רבינו אלא שאין דורו ראוי לכך .נתנו חכמים עיניהם
יחלל וכו '" (והר׳ישל מוחק המלות "כמשה רביכו" יעו״ש) והוא כמאמר הלל
יעצמו " ,השפלתי זו הגבהתי" לאשר " את דכא ושפל רוח"  ,וע״י ענותנותו
לא הלך בגדולות ונפלאות ממנו ,ולמודו בחכמת אלהות ובהתורה ג״כ במדרגת
*שה רנינו — וע״כ  ,הוא והשלשיס תלמידים שהלכו בעקבותיו .אמרו חז״ל
עליהם " ראויס שתשרה עליהם השכינה ב מ ש ה רבינו "  ,כי הם המת באמת
*«כירין ויודעין בכבוד וחכמת אלהות ,כפי תכלית החכמה  ,מחכמת איש ,היודע
׳שאינו יודע דעת עליון" ,אלא שאין דורס זכאי לכך" כי הדור בקשו חשבונות רבים.
סימן נ ' ) ואולי הוא הטעם שקראי לאלישא בן אנויה בשם "אחר " לאמר
לאחר שיצא מחברת חכמי אמת  ,תלמידי אברהם אבינו ,המאחדים את הכל
לאחד  ,והוא יצא עם השלשה דברים אחרים" לקלן בנטיעות  ,ולהפריד נין
הדבקים  ,והם כלל ישראל מלק ד ' וגוי אחד" ,וע״כ ביצאו מכלל ישראל
יייידותס ,קראי לו בשם ״אחר" לאמר שמעתה היא אינו בכללם  — ,ועוד
! את נ״ל הב״ק קשמע אחר " מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר"
(חגיגה ט״י) התכוונו בזת ,לאמרי לא שזכה אחר לב״ק משמים ,או מהשוכן
אח דכא  ,אשר כזב בו  — ,אלא לאחר שיצא הוא מבית ד ' ובני ביתו ומרשות
"* קומו של עולם"  ,אז שמע מאחורי הפרגוד ( והוא המחיצה המעסקת נינו,
'המקום ובני בית ד׳)  ,את הב״ק הזאת בשמיעת והבנת הפסוק בירמי׳ "שונו
(נים שובבים" לאמר  ,מי שנקרא עוד , ,בן בית" או " בני ד ' "  ,אבל לא
יוכל הפורש ממינות מיד מית
אחר העומד בחוץ ואשר ננעל הדלת לפניו.
י*ש להאריך ולבאר נם את דברי הירושלמי (שם) עד״ז ועוד חזון למועד.

Fischer .

 Von Jacobאל

התמונה.

לודוויג

אויגוסט

תואר פני המשורר הנפלא דר.
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אתבונן אל?
דן  ,תמונה נאדרת
בחרט ; די אמן את יחקולן'ה '?,גלי לוח
דגימת היופי בעידך מזהךת
?מעת החכמה על מצחך תנוח,
חן ורצון על זר שפודך ישכונו
לקולן הנעים לב 1ת עם ידנו
לאזן ולנפיש ממתקים תבענה.
Iבראש
מחמדי אתנך,
תמונה
נכבדה.י
־«
־־• I Vי1 1
T
• ־TT
יל! רה את לי מאוד ,לך רוחי נצמדה
בהביטי מדן־• — עיני נ 1עם תשבענה.
Frisch .

Von Moses

לכבוי אלוני חמי היקל והנכבד 'wo

כ״ה שמעון

האביב♦
ארנשטייןמוואעין •ח•' :

מה נעמו זהריך שמש האביב ! הטבע השליכה את צעיף האופל.
אדרת התוגה׳ רגבי קפאון וגבעות קרח׳ ספו תמו ,כסוי ושלג נדרו׳ באו
קרני החרפה ,תפצנה זיו אור שמחות ,ירננו חולבי נתיבות בהוד נגהם.
האכר יתעורר מערשו בלב שמח ,ישיש כגבור לרוץ על תלמי שדי.
ורבנות כעלי כנף מעל ראשו ירחפו ,ישמיעו חמדת זמרתם מבין עפאים,
שרות ננות וכרמים  ,עטופי מעיל דשא  ,שושנה וחבצלת  ,דודאים
ופרחים ,יעלזו עוברי דרך בריח בושם ,יאירו בת עין בהדרת צבעים שונים,
עלמות ונערים נושאי משך הזרע ,יפזזו בכל עוז על מרבדי אחו ,רועה
ורעיתו ימהרו תחת האלה ,בצל דליותיה יחדשו הבטחותימו ,נדד
אהבים ,שם יחנו אלפי שבועות לחזק קשר לבותם ,ומיתרי עונג ברית
חתעלסם יתערבו בל יותקו לנצח .ועל אפיקי מים ירקדו בני צאן ,ידלגו
על ההרים ללחוך עשבים שטנים ,למלאות עטינים חלב rהאח ,האח■
אביב החביב ! עת יקרת רוח חיים תטע בלב נעצב ,תקומם נפש נענה
בצחות רוחותיך ,וצרי הנחמה והתקוה תטיף בלב נדכאים ,מחזיק• בפלך.
וחסרי לחם ,ישכחו דשם ,יחליפו כח ,עת תפרוש כנפי טצהלותיך עליטו!
משה ב״ר אליעזר פריש,

Samuely.

 Emanuelמשה והסנה

עת נהג משה הוא אביר הרועים
עדרי חיותנו יתריו צאן וכשב
ויבא חורבה אל הר האלהים
יודעות שם באחו דשא ועשב;

אז פתאם מרחוק הנה הוא ראה
הסנה
בוער
באש
ואכל
איננו
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"אם כהתל באמש תתל בי עיני "גם אם אש ,קטיהס תבער בעדתי
«אש משטמת א1יבי תלהט בם1
"אם מורשי לנכי נתקו ממנו•'
או חלום חזיון ליל בזאת יראני•' "הפה  <6יא?לו י,וישעו בגזרתילם.1
מפלט
אחיישה
זליו
«כנשר לג1
זt
י1
• t r
* ז ?
»וסנה בוער באש פה אן 1איננו.
 vvזאת וזיא המראה ראית הפעם
אסורה נא ואראה אומר הביע
הפנה הוא למופת לעמי ישראל
את המראה הגדולה והנפלאה
הפנה לא יבער הן מה זאת  -מדוע! ולבת האש היא משטמת הזעם
לא.$
אין יד
מולם
חרוז אויב
אדעה !
 1י rי
״I
״T
 1־I
ואחקורה אולי ״ r t
אחפשה ; ־rl 1
t ; 1
בי עונו ישא במו נוגע
אך במעט רגלו למראה נגשה
והנה אליו קול קורא מלבת אש נקטתם אקח יקם שבעתים
"אל תקרב .הלום בי האדמה קרישה לער לא עקה בעמי פושע
את זכרו אשמיד מארץ החלים.
של את נעליף טעלין!  ,ונש•
"מהזה תשתומם על המראה הזאת "ויהי
בי ינער הפנה אך אבל איננו ? מת1
הן הוא לןי לעתז גם הוא יק לא1ת ירא
בי אשמרה את עטי ולעד אצ -רנו ולתן
ין

כשמע איש האלהים הענו
הסנה את דברי אליהים חיים
מהביט ו! סתר אח ©ביו
תודות לאלה י שמים.

נביאנו
חזה
אשר
הלזה
והפנה
לערה
לך
יהן! הואן•
זז
v
* vt
לאות גם הוא ־לך'X Ir״  1 x־ 1״
*f
«I
עורנו עומד נצב באש מתלקחת
"בי בעמי בחרתי אני אתפארה
על בן רק תהלה תבענה שפתנו
"אך בו אקדיש אך בו אכבדה
לאל חסדיו עד — ואמונתו נ־< חת■
בי לפול 'שבעתים ,יקום מהרה.

קול קורא מעיר סטאנים לוי על דבר מצב החינוך כי ברע הוא ! —

על משמרתי עמדתי וצפת לביתי לראות איש מאחי הנאורים יושבי
זאת ,יתעורר לאחת בעט מופל ,לתאר נחרט האמה מצב החינוך אשת
עירנו
בתוכנו  ,וידבר על אחיו העברים בטוב טעם ודעת כי ימהרו לשית
ישתרר
קץלו ; יחוק דבריו בעט נחל ועופרת נאחד מעלי — העת ,אשר הס
נק לתתנוקס לשפתינו העברית .או נאחד העלים ,אשר חדשים לשבוע
פרים יבכרו  ,עלים לתרופה לרפאות כל שבל בת עמי חומרי ומושלי ,ונעלה
במו רפאות — תעלה ליושבי — מחשכים (זת״ב) ,כי דברי חכמים כדרבונות
בקרב איש ולב עמוק  — .והנה לשוא ,קוה קויתי ומאומה לא
המודדים
ראיתי  ,יחלה׳  ,ולא נא אף דבר אשי יגלה למוסר אזנם  ,ויוכיח על פניהם

דרך החינוך הנתעב והנאלח ,
הרע והמשווה ! — גבר במקילתו ילך  ,אין
איש שס על לב ,יכ אהבת
נעשו
תנצור
על
דל שפתיו ,ובעיניו ידאה  ,ולבבו
יבין כי מפני רעת החינוך
כאשעו
אנשי
—
מדע  ,וישב ידו ליבו פיו ,ויאלם
דומיה ; מדאגה פן ישמע
מאחוריו מרפות חרועיס  ,וגדופי עטלפים מורדי
אור ,אשר לדאבון נעשינו
עוד
רבו
בעירנו זאת  ,כמו בכל אדן גאליציען
ובכנעימס השמורות ינקו
זוהר
הרקיע
מבלי
תת נגוהות החכמת לבוא
בתוכנו — .ואני ,אס כי
עחדם
גם
עלי
יעול
,
ומתך
שחוט
לשונם גם נפשי
פלצות מאוח)  ,כי ממת
עכשוב
למו
,
החרש לא אוכל  ,רגשות׳ לא יתנוני
השקט ,ולבי עלי דוי !
—
רוחי
כים
נגרש
מהמין
רעיונות מדאיגות ומעציבות,
עת אראה בחורי — ממד,
נערי בני ישראל  ,כעורים מכל מותי ונכוחה,
ריקים ומשוללים מכל
המעלות
השכליות ,והמדותיות  ,לא מפני אשר השם
אלוה חכמה ,
וכטליהם
נמלאו
כטל
מלידה
מבטן ומהריון — לא  ,נהפוך
הוא ! יתרון
הכשר
דעת טמן
אלהיס בחובם  ,וזרע פורה מגד כל פריי זרע
יוצרם על
תלמי
לבניהם
—
זרע  ,אשר תמת עין השגחת איש יורנו ויישרנו
למשפט
יציץ
ופרח
לגאון
וצבי
,
יהיה
ברבות
הימים לעץ הדעת  ,אשד מחת
צל
דליותיו
כל בנות הסכמה
יבנו קן למו  ,ומבין עפאיו כל צפרי — הזמרה
נגן
ייטיבו
;
—
ודק
מחתרון
איש כזה מבין דבר לאמריו ,אשר ישם עינו
עליתם  ,עלו על תלמיהם
קמשוניס  ,כשה פניהם חרולים  ,אשר שישיהם
מתחת שישי עץ הדעת
יקנכו
,
ויגזולו
למו
כל
מיטב הליח  ,וכל טוב —
העשיש ימוצו ,עד אשר
ושאיה יכת דליותיו — .ישכון הוא חדרים  ,שמה ובתה כערער בערבה,
והבנים
הוי
משלחים
!
כעיר פרא שובב בשרירות
לנס הרע ילכו ,אלה אל
התאוות ימכרו  ,יפרוצו לכ גדרי הצניעות  ,ינפשם
הבהמי כשאול לא ידע
שנעה
; — אלה תחת כנפי — החסידה יחישו
מפלט למו ,הלא היא
תטוכך
באברותיה על כל איש שוגה ופתי  ,נבל ובלי על
זדון ומרע  ,יקשטו
בנוצותיה
חסידים
הכמו
,
ומה
למו
עוד עדי החכמה ? —
ואלת ,אם
בחמלת
ה
'
עליהם ,
בין מלפשי ענני הבערות אשר סביבם ׳שתדעו
קרני
שמש
הדעת
אותם
יסולא
אורחת דרכם ובחזקה יפקחו עיניהם לראות
כי ערומים הם,
ויתנוששו
;
—
גבול
הנערות
כגר
,
חלפו
עברו ,ועוד חשופי
שת הנמו ! — אל עץ
הדעת ישאו אז עיניהם להביא משם עזרתה  ,עלים
לכסות מערומיהם,
והנה
הוא
בשלכת
! וקוץ ודרדר עלו סביבו ! מהם  ,אשר
לב אמין יפעם
בקרבם
,
ירהיבו
בנפשם
עוז
,
יראת
שמיר ושית לא יחרידם,
וינערו אותמו ראשונה  ,כאשר
ינער הגלל עד תומו ,אסרי כן שארית כמם
ימגורו  ,ובזיעת אפם ויגיעת
נפשם יעבדו עבודתו ,יעזקהו  ,יסקלהו  ,ימשכו
סביבו וישקהו חדשים
לבקרים
גנטפי
יזע
אשר
יזלו
פניהם ,וגס במוח עצמותם
ישוקת — ואם אלוה
החכמת בעזרם ,ירעו טוב בעמלם  ,יציץ ציץ ויפרח
פרח  ,ומשמש עונתו
יבשלו
אשכלותיו עננים,פרי תאוה לעינים  ,ויחיו נפשם
השוקקה — אפס
הה
!
כחם
ואונס
כפרם נתן ,ומאור עינם שחדו בעדם ! —
והנשארים מהם —
עינם
הבלתי
מורגלת
לראות
נכוחה
משגה
ברואה —
הנשארים מהם ידמו כי היום
קצר והמלאכה מדובה לקטוף חורשי הסלונים
הסבוכים אשר ישמרו דיך
עץ
הדעת
לאחת אחת וטוב להם לדלג עליהם
כאשר ידלג התרנגול
על
גחלי
אש
,
עד
אשר
יגיעו עדיו מטרת חפצם;
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ובאשי יתחילו לענוד עבודתו לעשיר! מעשהו ,יה  :ה — נכריה עבודתו זי
מעשהו לווו ! ועת כפולה ומוכפלת דרושה עדי יראו הנצנים ויגמל שיח
!עיר שם זעיר שם — יקום לעשות ענבים ויעש באושים  ,בושר ,כל אוכלו
תקהינה שניו — נפשם עליהם תאבל כי בלו לריק כסם ויגיעם לבהלה.
ייענו עורף לו ,יפרוצו גדר? ישירו משכתו והיה לבער ; — והמה יעמיקו
תלה  ,יעברו חוק  ,יבוזו מישי ,לשונם תהגה עולה ,ואין אלהים כל מזימתם.
והיו לחגא ,לצלם בלהות לפני פתח היכל הדעת  ,ההמון יכונן מבתו עליוו
ויגזור אומר  :״זה חלק החכמה ! ונחלת לומדים !"
ובשלמי כל הרעה הזאת לנו ? — מה הוא הנשגה ? — הלא ידעתם
אחי !■ כי יחד המה תולדות החינוך הממעל והנאלח .החדרים ! הה ! החדרים
המה מקור כל הרעות אשר מצאתנו ,ואשר ימצאוני בקרב הימים ,אם יעמדו
על עמדתם האשל הנם כעת ; הם רק הם המה בעוכרנו ן — הם ימוצו את
דמינו  ,הם יכו חרם את מגנה גוינו באביב עלומיו ,ומהם תוצאות רעות להשחית
רוח ולב ,כי מחדרים אימה לגיו ונפש גם יחד ! — הוי משכילים ! התעוררו
מתרדמתכם אשר העצלות הפילה עליו ,ושימו קן להרעה בטרם תקוץ נענתה גם
הדור החדש בטרם תפרוש מכמרתה לצוד גם בניכם הצעירים אשר לא ידעו עוד השמר!
תחלקם על לחייהם ,תקחם על זרועותיה  ,ותחנקם הוי חניקה ! מועקת — מעוף
צוקה — .בנים יקרים ! מה מאד תענגו אבותיכם בטרם על מפתן החדרים
הארורים תצעדו  ,בטרם נבצם מטבענה רגליכם — ומה מאוד גדולה הדאגה
אשר תשובו לתם כאשר מצל קורותיהם החוצה תצאו ! — ערום הלכתם,
וערום תשובו ,אולם טהורים באתם ,ומגועל תצאו ! — בדבר שפתיכם
מישרים שמחתם לבותיהם ,קרני אור אשר מעפעפי עיניכם התמלטו קרעו
לפניהם משכת העלטה « תוכה על פני ימים יוצרו  ,וחשו עתידות למו כי
תגדלו לגאון ותפארת ; זה יתגאה  :בני יהיה הגאון מווילנא  ,וזה יתפאר
כי בנו יהיה החכם מבערלין ! — אל מאורת הצפעונים אסכם הדו ,וקן
לחמודותיכס בא ! נכמרו נחומי עליכם שיות תמימות ! איך אבותיכם בידם אל
זאבי ערבות אמכם ימגנו ,אשר רמס לא ידעי ,יטרופו ואין מציל ,ומנפש ועד
נשר יכלו ! אבות ! שימו על לב ! הלא תעמיקו שחת מאבותיכם אשר למולך
קרבו ,תם ,רק את גיוי בניהם על מוקדי אש שרפו ,ונפשותיהם שגו אל צור
מחצבתן טהורות וזכות ,ואתם ,גויותימו ונפשותימו גס יחד שי לבכור השטן
הובילו ! — ואתם נבוני עם אלהי אברהם ,אתם תשאו את אשמת העם
תחטאנו15ם תמשו ולא תמהרו עשוה להם נחי שפר
תזה  ,על נפשותיכם
כמתכונתם בערי אשכנז ; גורו לכם מפני חמת אל ! כי שבינו כשערה מאד
הן לא בזאת תמצאו חפן ותפיקו רצון ממנו ,אס תשכנו בעצלתים בזרועות
החכמה העדינה ,ולקול זמירתה שירי אהבים מנומו שנתכט ,ושנתכם תערב
לכם ! לא זאת המנוחה ! ולא זו המרגוע ! עבדו ראשונה עבודת הקודש בכרם
חמד ישראל ,זרעו ראשונה כנשים כדברם על מרעה טוב דשן ושמן ,חזקי
«הלאה  ,אמצו הנכשלת ,אין עיף ואין כושל במי — אחרי כן והיה
מעשה צדקתכם שלום  ,ומתיו לברכה בקרב הארן ! הן אמם מאשרי העם
הזה ,ותרדמתכם נחשבה כתרדמת רב החובל בראש חבל עת שער יקומם
וקופת תתחולל ,משבריו וגליו יעלו שמים ,ותאניה תחשב לתשבר נמים אדירים,

האין זם מכעיס ! על על ווי תקוו לעזרם אם לא מושיע לכם יינם וזרועה©
תאמצכם ? על מי משיווו מבעיבם אם לא על בינמכס משערו ? צופיו עולים
וקסמים נידם לעור עיני העם הנמשכים אחריהם בחבלי שוא כמעה ועריותם
כפורחת העלתה נצה ! לבו עוד היום הכסילים אשי ישימו כסלם במו,
ויראתם כסלמם ,הפתאים אשר נפתו לדברי הבליהם ,והבוערים אשר ינעלו
באש קנאתם ,ואס אין אתם לנו מי לנו ? אם גם אתם ממגאו אל הכלים,
ותלבושת ענוה תלבשו לבושת פניכם ,מי יריב ריבנו ? הה ! ואם לא עמה
כאשל נסו הצללים  ,ונעלה הענן מעל משכנות ישראל ,אי ! ממי תרעו נם
אתם קדימת ? עת לעשות הוא ! הממשלה הרוממה ובתי המחוקקים יביעו
בעין חמלה עלינו יושבי נאליציען ויושיטו יד עזרה להוציא מחשבותיכם
העונות לפעולת אדם ! צאו לפניה ! סלון באמון כח ורב אונים ! איש אל
אחיו יאמר
חזק ! עד תקימו בחוני בית ספר והשתותיו לא יתרסק לדור
דור ! — —
הן אמנם ידעתי מזימות עלי תחמוסו ,בקוי פניכם אקרא רשום נכתב
אמת כדברים האלה . :זכור מה יעצנו זה שנים  ,איך כגבר אזרנו אז כלנו ממנינו
ואזור חלצינו הצדקה ,לקחת נפשות בדברי חן וחסד ,ואספנו רשימות ( אוננוער־
שדיפעען לקול המצפצפים והמהנים אשר תמת שואה יתגלגלו וכאוב מארן
קולם אעמנו אזנינו  ,שמותינו שמנו לחרפות ,ונפשותינו לגדופים אך למען
הוציא הדבר תגדיל הזה ,עמוד התוך אשר כל בית ישראל נשען עליו,
לאור ; — זכור עמל החכם התודנו המבקר יש״ן> איך כבני רשן> הגביה
כנין* מעל לכל לעג לשמצה ,יישן> יצא לרגלי דבריו והגיוניו אשר השמיע
לפני השופע הממונה על זה בעירנו ; וזכור מה יען עלינו גביר אחיו ה . .
ושארו הקרוב אליו מ  . . .ק  . . .אנחנו בנינו ,ותם היסו ,אנחנו נעענו
והס עקלו — .נם ה״ל מ  . .האמור איש חמודות אשר נפש היפה תחייהו
ועל נדיבות יקום  ,גם ה״ר מ  . .הלזה לא היה מעיל לעזול  ,כי את
מזעיר להרוס ! — בעצת אחיו העברים תעורים תרים פעמיו למסעות לעיל
לנוב ,ולבב שמת לתכליתו כל אנשי עצמו בדבריו תחלקו מחמאות ,וכה שחת
נפעם אחת את לכ עמלנו ויגיעת נפשותינו הזיל כסף מכיסנו לבלי תאסף
חלפתינו — ובברק אור הזהב נפן כברק בל מפעל עוב ,כי השוחד יעור
עיני עיני החכמים להרע לנו !  . -אולם אשאלכם והודיעוני  :מדוע לא
יצאתם גם אתם בפועל כפים בראותכם כי אבן חן השוחד בעיני יושבי על
מדין ? ורק במאוייכס הישרים חשבתם אז בי תגבילו ותעשו חיל בארן עיפתה ?
מדוע ,יאמרו נא אהובי ! מדוע שכבתם אז סרוחים על ערשותיכם  ,וחגקתם
ידיכם בעצלתיה בראותכם  ,כי הסג אמול משפע ועולה קרובת לבוא ? כי
האמת בחון כושלת והשקר יעשה לו לגלים ? האמנם תמשו ? נסו נא עוד
הפעם וינסה עליכם אור פניו ה' ! יש מקוה כי יתן לפועלנו ידים ומוחלתנו
לא תכלת ! — אספו כחכם והיו נאסדים  ,תקבצו יחד פרודים ,ולפני אחיכם
מנדיכס ערכו צמודים ! כי קרני נר אחד לא ינגמו האפלה ,מאורות לבים
אם תדליקו תאירו הלילה — .ולבני ישראל יהיה אור במושגותם כחפן
אחיכם — ם ~ ז•

