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כוכבי ;יצחק
כולל

פרי מחקר' וילדי מליצה מחכמי הדוד ימנעימי
'; ;  .השיר בזמננו.
 ; ,.להועיל וללמד בני יהודה קסת הסיפי
ולהדריכם ' בנתיב ההגיון׳ להבין דברי חכמים משליהם וחידותם ,לעורר
קנאתם לשפת קדש׳ ונחתה קסת נחושה זיועותם■ לאמת ולאמונה.
ולהרים קרנם כמקדם.
יצאו לאור בתחלה עיי

מע נד ל

בר " י.

שמעדן

ובעת ע״י

טרדבי בר׳ יצחק והודה ווייסמאן היות
חיברת ליו.
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מכו^ ז למנחם המאסף.
בצאת לאור מהכרת ל״ז מספר כוכבי יצחק
Bon I . Fürtd, Rad. in Slrakanit,.
"כלה עתנו היקרהי מי יהין עליך לאמר?
הבל נדף מעשהו ופעל בפיו מאפע?"
כהלך נרך עלי ראשנו הפיצות תכונה בשפע,
להבמוקד קדש כישרון הצת תורה לשמור
הלב שמחת מאז כמחברותיך עוד גרס לתאבה׳
לבהטהורה לבקרים הסחת לאסיף הטוב באהבהI

Io

U L?.

בה אמר עוד אחיך ישראל .
מ מקור קרים נוזלים שאבת ותענג לב ונםש
ע ם שרים שרת נצהת ותוכל למו מפני קוש ט׳
נ דנות פי מליצי ׳שרון אספת ובכרמי יה ירע ע■
ך לית מכמני פנינים במבביך אלה משבב ר.
ל בנו נבון בטוח גם עתה מעשיך תיוג ן:
׳ש אוהב התורה ל,
מוקירך אורב נאמן כבריתך

איסרל פירטה.
אף נר־י •
בנה נר מנחם המסדר את הכוכבים.
הלך לו— ולחלק הלז לא הגיע;
עתה בוכבי שבת ללכת הם שבים,
ומרדכי בן יאיר יפעת הודם יגיה)* .

.
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חחיק 6n־  tלעין I »wc
*) הכל תלוי במבב־ וזבי«ביב והקונים רדביי בום־יב « ־׳ביב
אש־ דוצאית הדפום רבות ודורשי הכסה ולשון מעטים  ,ע״נ אחלה פני הקוראים הנכבדים לםר .דi
) ועל ירי יוכלו להשיג נם חמהב־ות הקודסויי !
לשלוח לי בטוכם מהיר ההוב־ח הזאת j
שטעון ו־ל ויק־ תפא־ת לשש עילם ( תולדוו« ' י
החכם
ביול .הנה כבי נודע חין עיך
אביא אייה בסחב־ח ל״ה) ויבטחו ב• יודעי שסי ס״דח" שלא או«יא נם אני הב־ שאינו מתוקן,
ביאת אני בוטח כי תמלאו רצוני בכבוי מלא וידבס חבון עמדי למשען ולמעה למען ש «.׳ עי
פועלכם׳ הדר והוד .ויכלתי עמוד ואו ׳הלו " : . ,וכבי יצחק " באור גדול מאד לפיק•

Ifit *«.
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ציון אזוריה.
לכבוד נשמת ידידי החכם המליץ המפואר כ* מ

מאיר הלוי לעטטעריםנ־ע
נאסף גיוס ׳א ר׳ח ס י ו ן ת ר ל • א י*שיק ( ,נ 87נ M*iגj«n 2
)»
נאספת׳ ידיד יקר ועמך אחד המיתרים
מכנורי ציק׳ כאוד מצל נשארים׳ד
ועמך שושן ההלה לתפארת שפת ע^ר■
עמך נגדע מידי כורת עט סופר מהיר׳
־עמך כבה למליצה מאיר כאור בהיר׳
עמך כליל מהללה הה הובלי לקבר )- .י
נאלם פה יקר מתק בשפתו וטרופה׳
לוקח נפשות בנעימות אמרתו צרופה׳
שב רוחו מרומים אחרי חיי ' עוני׳
*) אציגה נאנזה גםא <:לאסדבל• שילאסל *יריז* אליינםגמ יי ל ' י׳ כליל
; תפאדת בלאשו נססי לז .לשמו ו ל ז כ לז כנדלאזמלבלו  ,וז׳ל :
מאיר אתה יורוך רעיך׳ הודךלדור ודור חדע׳ למדת עמך טוב טעם
עסיס — דטוניס יטיפו ספריך׳ וכוי וכוי.
מאז חברת דברי שיר ומליצה׳אף מכתבים עוניםסעטך יצאו׳
יפוצו מעיניך פלגי מיםחוצה׳ רבי תורתך שכל טוב ימצאו.
הודעת שלום אסתרבת אביחיל׳ יוית -חן לראשך צפירת תפארה
וזרחה לשפתנו הצפירהבאשון ליל־ יציצו עליה אבני נזרועמדה.
לנגן הטבת על אילת השחר־ עד חקרילבעמוק עמוק הגעת;
טהורים באוריךזכים מעמר צחר־ טמזני אוצרהשרשים כן הנחת.
עץ הדעת מגזע ישיהמתקת ,רנש עוררת בתחנת בת יהודה
יוסיפון מרוסית לעברית העתקת׳ סופר ממיר לשונך דורשתתעודה?
הסויל.
־י ) הנני מעה׳ק סה בקוצי מל<! שוכן דגלי מנחל איון עלון לסמי מיה׳ל מאש
המלין דוד משה מיצקון נ" ׳ מווינכא( ,בשמש׳ עממו ולשונו) בו גלה אזנו למושל בהגלוש
נגלוש מאמרו " מ ב ס נ גלוי" נבה׳ע לב“ ׳ .מודעה שיי ינייו כי נרע סוא מצנו
ומעמדו ועניו מורה מאד ,וייחש נשה ונמכשב לקברן קנוצש כתן נענויו לכלכל אש
שיבשו .אוי נא שכך פלשה נימינו ,נימים הנאורים האלה אשר ננ< הנעורים ריקיש
ממורים מכל רגש־קיש ורעיוני־קלומים ורק בילדי הסוה יש« יקו ,לעש ב אה אשר די
המאמעייאליזמוק גבלה על שני הדור החדש וזרועה משלה לגרש כלה אה שששנו המשיקה,
חבלה מזוקן בעיניהם  ,מהשששרו בנמלה הענריס ,נאשר לפי דפשס לא ישכון עליה
משכיל בזמננו  ,עת לכל מהן צרכי המייס וישכון י׳ליקתיש בכל היא ,ותנלענה ההוצאוש
אש ההכנקוש עד אשש מקים צל מזח כנש כל הגה וכל שיח ושיג אסל אי; צמר הבןש

,1

אחרי שבעו י לחץ כמו שבעים דעה
מנת עצב ודאגה לנחלה לו נתנה׳
בס־ לבל חחכמים יושבי בשבתתחכמז/ני׳
חותמי עני נאווילמו׳ ימי חסר ורעים׳ י
בלויי סחבות בגרם׳ נעלים בלים מטדאים׳
■ שחי■ ראש יל בו לבתם מהאמלה׳ז.
רואיהם יכירום כרגע במרחקים׳ ' ז
כי מבי דאגה הם וגרימחשיבים -
'והם תהלת עמם ופארו יחידי
סגדה.
< - n
כרין בעקבם ישישיה :דל,ה מהם להמיית אש נעליהש — גן •ישישו שנוא הא השפה
העבריה ויו לעגם איירי רואם ני גש המאיר
לפטרה' לשון הזהב עילם מסן
בעדו ,זקן ביהה מבקש לחם לעה זקנה שנע • מים כקשה ורעב ושאלהו שהלן באין
לשמנו ולקעיו — הלא ענין רע ומר בזה בכחו להשיל חומה ששה ליון נ־הר עז ממסנוה
חהפוכוח שוטח שנוח מאוח רעת *׳  -לכן לא היטיב « ה " ל והאש 0חלד■ במבחני
הגלוי — .והי ' לו לחשש תחבולה אחרת השארח לטושיה  .הן השוכן נעיר קטנה ועניה׳
אין עזרסה לו נמקים שנחו ,כי עניו ומדודו גדולים •ותר מהטיל כלה ,וא ' כ אנוש הוא
לבקש משען מחוצה לו ,מאה אנשי האין הרחבה והמלאה מאדם רב ,ומקליט הערים
הגדולות אבר אליהן • אששו כל איש מלוק מוכה ומענה,
ושואל כזה
שעור
נ א 1נ * pן וההכרח לא ׳גינה — לא כן מ״ה״ל המלומד בבמה לשונות א״ראפיוה
חבר לכמה רזנ׳דוח נכבדות משיצי ההשכלה ,מוכתר בשם הכבוד " דאקטאר " ואושיה
מעדאילליען לו נתונים  ,מו״ל מ״ע בששת אשכנז ,ששה חיה מלאה עלומים ,והוא יושב
.בנשר וביען קריח מלן סרתי במדינות ,אשר נס איש המוני מדנה־ העם ימלא בה
שמלה לעורו ודי מחסורו ( אולי לזה השיב דוד המלן ע“ ה לחכמי ישראל כששאלו :
עמן
ישראל
צריכים
פרנסה ,וענה ואמר :
פשעו
ידיכם
ננדוד,
ו״ל להחסשע במקום רחב • דיס אשר יחנו שם הרנה אדם וגדוד אנשים בהמון וזה כחם
להחיות עס רב ^ והיא גם היא נודעת בצדקת פזרוגה .ינדבו ח עשיריה לעםו ^1חקר בכל
חע מד להפליא .גמה באהבתם ונאמלשס לא יקפצו ידם מאחיהם האביון והעט גם
בדעה ,אן -כי■ מאיש ים ונכבד עושה טוב וחסד בעולם ההאצלה זה רבות בשנים ; הלא
•ובל שס למךוא מחסה מסלט ומסחור נשנה אחת משטח המסד .והנדיבות הבוררדס בה —
באין אונס להוליך קול הקריאה מקיר העיר וחוצה — ורק ראשי ורהט העדה הישרים
בלבוהס הם היו צדינים לדעת מה הגיע אליו והס שחו עצוח לחבוש לעצניסיו ולהובילו
למחוז חפצו באופן
נאה
ובצנעה הכל לשי חין ערן המקבל ולשי צרכו כ׳ רב הוא
(עי כתובית ס״ז) — ומה שיכולים אלושיס אחדים המתנדבים נ־-יס להיטינ במ  -שה הצדקה
בסקירה אמה נשובה ונחת ,לא יועילו כל אלפי האנשים המקשקשים נזוזיהם נמיע סלוני
כה וכה ,מכניסים בחשאי מענע שחוקה ומוציאים נשבעה קולות בקוראיםש
הנדיב הגדול
על נדנה קטנה — כי נאמה יבואו להשמיע
נמנידי
חדשוס נס החידוש
הנפלא גזה שיה " סושי ששת עבר נעזר נמה ולא
נעזב בכל — הלא מצער
היא ולא שוה בנזק הכבוד והחשארס לעני בן טוניס ! — ואין .להניא ראי׳ ועדות סכך
פשה גם
האיון לאפרתי  :בפאריז בצרחה לו וגם הצליח חפצו נידו בהודיעו צערו
לרבים ,ב• הוא ערן מכתב גלוי לנט עמו ,עם צרפה הגדול והרב עם חכם ונבון אשר
בכבוד הליטעררטור שלהם • הימרו ,ו׳ בר אליהם בלשון עמם הצרופה אשר רובם ככלם
•וימים אותה ואוהבים ספריה וסופריה בכל לננס ומאוים ,אן החכם ההוא יכול
לאמר־־תן  ,נייעו ני דבריו יעסו פרי חנונה ,וארשה שפתיו נל ימנעו ברוח נדיבה ,
נפרע כי אצל העמים אץ חזון כזה נפק וכמעט בל חכמיהם ומליציהם לחמם ומימיהם
נאמנים ופרנסהס בכבוי גדיל ,ולכן כי יקרה לפעמיס רחוקות אחי הסופרים שאינו רואה |
ברכה בעמלו והוא גבר לא יצלח ,אז רו־ש מהר • נהרו מכל עבר ופנה ,לקה לו
רחמים1
וחנינה ,אן אחינו נ״׳  . . .אהה ,ה׳ אלהיס ! מ׳ לא ידע רוח העם לכל מחלקותיהם |
זלעוחיהס השונית  ,לפלגוק קהליה יעקב בזה״ז אין קצה ן ולוב העשירים בארצותינו
הםן

כמוהם חלית׳ נמשלת לאלה׳
נאדר בעזוז זמרה הפליא יסלא.
גרלך בתוכם .בן שחר׳ 'והפלת.,
אעבור עליך ואראך עם !
הל סת׳י'
בדם דמע מיצר תמיד מתבוססת׳
לילות ' עמל לך מנויוידחי שוא הנחלת;
בכל זאת אזרת חיל זע ובדו׳
נטעת פרחי הדר עלוי^ נחח׳ י
לא נם לחך במפעל ודוחך לא רפה׳
זזדשים לבקרים .בעת שבעך רעות
ברואי מליצה יצרת חלקו מחמאות.
פניני חן׳ מכלולי תפארת לשפה.
ואלה אשר למרודך לא פנו בחיים׳
למותך כהיום ישפכו לב כמים -
אין למו חלק בבץ  -ומה גם ב! 1בוניםז
הפככם 1העיני אנשים תנקרו ?
למתים תבכו׳ לחיים תוזבכרו ? -
־ליושבי עמק החרוץ אין רגש להמונים * - .י)
האורהודוקשים והרעפארמער
המחקישיס והמהחדשיס .אשי לא ידטו או אשיו עליה׳ש
קריא ששר כחוב על טהרה
גשינ״ק
,
ואלה
אנשי
הנינים
סמעטיש
>
!
יויע׳ס וקוראים ,הלא
יונס אין יזם «שנש לסל
?
נס
אש
'
עצמסונמוש
.
צוארם
«
ינ
.
« ;ץ ונא; . ,וכמעט  ..כ ל
«' שופרי׳ ם ננאניס
שאין
להם
השועה
ד
•
פלנששם
,
ונים
הנדינים אל ימושו לוה
«אומה ולא השעל
עליהם
«
ודעה
כזו
,
כמאט
בנשר האי ,סננר׳ השכינו להק »ן לבב»
לדגלים כמו אלה  ,וכאשר
׳שעוררו אהה « הם  ! .עיר שס . ,לנשמנך ולשמור מעט געי
«כופר הגדול הקצרא
לעורה נפשה
מנר« ,ה זה לשני איש כמוהו הלא אץ
«קו« ; «שניט אח הארי וכד•
נדון וכלימה ! —■ דוהר שוב היה לרומלץ! ולהמיר און
הנדנו !,הלקות והצנומוח ,על
מקנח ספריו ומחנלוהיו הרנוח והנע־מוה ,להודיע נ « כהנ
גלוי לכל אחנ״י המ הוא «
נקש
«
אנשי
מסייו
החפצים
ניקרו
ועונתו
,
היא
לקימה ספריו
ייזתיר « חנה ידם ,ולא
חה־ה
!
אח
נדנה
גלויה
אן
נחור
מקנה
וקנין
,
ואו
סכי נם לכנו< ׳
ילתועלח הנעזר,ועי"!
׳הוספו
נ״כ
הרנה
«
הנדנים
וקונים
המונים
אחד
המרנה ואחד
««« עיט ,נידעם
הכליה
המנץ
'
הטוב
המנוון
נזה
,
ונידעם
שגם
אם
׳מפיטו לזה אל ינופו
לאשר לפי
חצוניוה
סינר
7
<
לשלם
רק
כפי
פרן
ושווי
השפלים — ועלנד עני ,פנינו ם
יקנו יניס הספרים היקרים
במחירם הקצוב ,ויש אשר מפאה טנעו או מצנו נא ׳העורר
לשלוח ניחול נדנה « חנה חנם
ע׳י כה״ע ,ועפ"• מכירה הקשרים והכונו! הפזל המקווה
ייל ידם תהיינה הנדנוה
מסוימית
ומצוינות
בפעור
הראוי
לההבנד
,
ואם
ירצה להאדק
טונה להמהנדנים
והקונים
יוכל
להודיע
שמוחם
נפעל׳
המיט
ולא
להזכיר ערן זמכקת
«ימינה מפי• כנויו של
אותו
!
קן
.
—
המרל
.
י
*** ) נם ידידי המשכיל
השלש ומוהרי '  .האיד צער ני׳ התאונן ע"! נק־נתו אשר
קי! על מות ישרים ,ל ע ט ט ר י ם
ש ט ע ר ן ז״ל ,חיל בהערה  :הנה זה מנגעי
ה 'יןן • י»7וד  ,זה דור הרשומה
לא יחזה מישרים ,לא יתמנו ביד׳ אכמיס בעודם איים
יקימים ,ואהל• מזהם יקימו לה
כ מצבות וציונים « שואלים דרנו נמאילם ,אשר אילו נהנו

*

אך אם 3ם עם הזה ורף ךל מנדי׳
הוד תהלה בשערים לך נפלה'*למנה
ושם על פני חוצות בק מנצחי מזמ1רים׳
ואלה אשר בשוך כערער בנשיה
יבלמו מאזב־יתך לכבוד פדך־ ,ז
בשמש יבון עולם׳ מול* ירה דד דדים.
ואתה שוב בשלום בצל נצח לנוח
הרוח.
כבר מלא פעולת יומו יד והותר
הק .ואפלה—
כבר תם יום החלד׳ מעוף צוי
והנך היום משוח לשר יש וזמר׳
בה בל הי לננן באין צרוממרי׳*
והיה ה ל ו י לכהן* ’ באלמות סלד»—
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מענדל בר׳י שסערן.
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!« !.ן ,לידס אילי לא מ<מ כ■ ידו ״מ פי « ונחם  .ואה מקדמיה נן היא ! גויל «סורר
ן ימחנל מגי׳ לחיוה גלפי ופיני יפל 9רונ גאלן לפפיס  - ,׳י לקבל נדנוה ,יפנ ללחם
וסנפ מיסה ונח ,וכי ימצא קבי מינים המם להניא ממי! להציי לי אנן סיס מסיחה
נססר ופליה כמינים מאיים גדילים ונפלאים לחלל מאד ,והאנן הזאחקי האימה מזפק לחייב
נאשר 0ננ להפלנה ,נהמנננקו נפסד
אה הפסיייס לנם כאבן אפי פזנוהו בכליה כמו,
היפנה ,מד ! מנהוסיבה ,לחם סאל פה חינה— ואנן לונמנו— ל מ צ נ ה ין-
ה מ ו “ ל.

• 0. Lo/zitto«. a.י1׳ ככתב
 ttהיקר שלום .בשמחה רכה קביעתי מכתבך םע כוכבי יצחק.
סג שפחתי לע בשוותך שאתה מוציא לאורם׳ חובות הלבבות מתורגם
אשכנזית .והנה על תולדות בעל הס ,,אין אתי דבר .אבל דבר גדול
ילד׳ בחיי יש אתי׳ טה אזנד ושמע.
בשער אהבת ד' ם׳ וי רבנו בחיי מגיד שכבר חבר בל׳ עברית
תוכחה לנפש׳ ועוד הודאה לאל ובקשת מחילה ותחנונים ושכתב
אותן בסוף הספר  .אך רוב הסופרים אשר העתיקו ־ם חובות הלבבות
השמיטו התוכחה והבקשה׳ וכמעט היו אובדות מן העולם .לולי אנשי
איסליאה ( מנהג בני רומה) שנהגו לומר התוכחה בשחריתיוה׳־כ י
והיא נדפלת בבל המחזורים שלהם ,ואולי משם לקחוה הספרדים
דהדפיסיה בקצת ממחזוריהם בין מוסףיוד",כ למנחה .ונדפסה ג״כ בדורות
אחרונים בסוף חובות הלבבות׳ ותחלתה rנפשי עז תדרכי .והיא ג״ב
בס׳ החכם דאקפאר זאקס -E Ueuguwe Poesie der Judenעם העתקה
«אתו בלשון אשכנז.
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ךא ח נקשה לא נדפסה רק כשנת ש״א כסוף המחזור מנהג כני
יומה עם פירוש קמהא דאבישונא ,אך לא נזכר שם שם הסחברי ונס
יייא מקוצרת וחסרה הרבה עד שאיננה רק כמחצית מסה שהיא בכ״י*
יהנה בהונות הלבבית דסוס טגטובה שנת שיים בשער אהבת ח פ״ו
נדפסו המלות האלה בגליון « :התוכחה כבר נדססת במחזורים
ובםדורים׳ והבקשה תודסס בע״ה במחזור החדש אשר התחלנו" ואני
אל אדע אם קיימו דבריהם -יכ מחזור בני רומה דפוס מנמיכה הנשלם
בשנת שיך בקשתיו ולא מצאתי ממנו רק קצת דפים ואולי נם
אם נדפסה שם• לא נדפסה אלא בקיצור כמו במחזור דפוס בולוניא.
אבל ברכני ד׳ ונתן בידי הבקשה ההיא בסדור בני רומה כיי על קלף"
והיא נמצאה נ״ב בפארמד .בארבעה כ״י של
*<! וחם 481׳.684
 997׳. 1062
רק חלק קטן מהבקשה הזאת זכה להיות מפורמט בעולם׳ וכל בני
אנהג ספרד אומרים אותו בסליחותם׳ ואת שם נעליו אינם יודעים
והוא הוידוי אשר תחלתו rאשמנו באומר ונפעל  :וגם האשכנזים
והאיטליאנים אומרים הוידוי הזה בימי השובבים אבל ר׳ יצחק לוריאה
<uria׳•« , *«ioht1״*!) לא היה רוצה לאסרו.
והנה בחובות הלבבות דפוס אמשטרדם שנת תקליח עם פירוש.
ודפוס וויען תקנ׳ז ( ואולי עוד בדפוסים אחרים) נדפס הוידוי אשמנו
באמר ובפיעל וכתוב בראשו rנעל ס׳ ראש אשמורת מביא ינ זח
הוידוי יסדו אף עשאו קדוש אלהים החסיד בעל חובות ' הלבנות.
אבל אחד הדדו* ההוא נדפס בדפוסים הנ״ל וידוי אחר׳ תחלתו  :אשמנו
אבל אנחנו אשמים׳ בקרב העמים׳ נגדנו ולבגוד אנו מועדים ,ואלה
הננדים ונו‘ וכוי׳ והוידוי הזה לא ידעתי למי הוא׳ וככ״י של• איננו*
גס לא כמחזור בולזניאה׳ ואין ספק שאיננו לד׳ בחיי— ודי ני ר'
בחיי בכתבו הבקשה הזאת היתד .לננד עיניו בקשת רבנו סעדיה נאון
שהוצאתי לאור ב ^ ריענט׳  1851מן עמוד 387והלאה ,והכניס בדבריה
הרבה מהענינים והרעיונות האמורים בה׳ אם בטלות אחרות׳ ואם נ 'כ
כמלות ההן עצמן ; וזה שאמנם לא דרך גנבה׳ כי אין ספק שבקשת
הגאון ודתה ביסים ההם מפורסמת בישראל׳ אבל הוא לע דרך שאנו
מכניסים במבתבינו רעיונות ומליצות מספרי הקודש ומדברי הזיל
המפורסמים באומה.
ועתה ידידי היקר .אס יש את נפשך לפאר העתקתך בבקשת ד
בחיי הבלתי ידועה בעולם .הנני מוכן להעתיקה ולשלחה אליך ,אך
כתנאי שתקבל לע עצמך להוציאה לאור ככתבה וכלשונה נלה׳ק—.
שי בעיני כי לא נתת מקום בכוכביך לשירי על הנאור" ואעפיי
שהניתיו נחבא אל הכלים הז ל״ה שנים׳ אין לי בעבור התוספת

שהוספתי נו לכבודו של זקן .בטיס יפות —.אעכי זיכר אש שלחתי
אליך סרגן ג* פתחיה נדרשת —.יפה עשית ־שנתת טקוש קעתי ^'ל
דמשיג; וטי יתן ותתן שס ג״ב קינתי על בתי הנדפסת בצשידת׳
תפארהיי— •אתמול נתתי שלום לבני בכורי בשמך .והוא עבר זה
יפים רבים הודיעני כי הטבת חסדך עמו .פרת רחל שמעתי שהיא
בכעס (גלי על אודות הויכוח על הקבלה ( דעתן של נשים קלה)• .
• אתה עתה ברוך ה׳ .שאדונה ו׳ כסלו עת לחננה לפיק.
ידידך שדל.

1.. kisiei
מ כ תב •
החיים הברכה והשלום להרב החכם השלם כבוד מהד מ . . .ד . . .י*
בעיר א  . . .יע״א.
מאז שמעתי שמעך הטוב .כי אתה אחד סן השרידים ,אשר התורה
החכמה והמדע אחוזי יד ילכו בהם ולא יתפרדו .נכסוף גבספתי תמיד
לקרא דברי חכמתך כתובים בספר ,למען התענג ׳עליהם ולמעא
שעשועים במו׳ ועתה מה מאד שמחתי ותעלוזנה כליות׳ בשלחך אל
ידי ספרך החדש » דברי חכמים" ע״י היקר והנכבד הריר ח .וו .נ״י
ש*ץ וש״וג דפה׳ אשד הי׳ באמנה אתך בעיר א .מה מאד שמחתי
לראות מתוך ספרך הלזה׳ כי לא הגד לי החצי מרחב ידיעתך ׳ כי
הוספת חכמה וטוב על השמועה אשר שמעתי באשר הראית בו לעין
כל■ כי ידך רב לך לפרש »המלות והטעמים במאמרים סתומים
או ססופקים“ בדברי הזיל .אשריך ידידי אשריך .כיי אתר ,החלות
במלאכה יקרה ונכבדה בזו ושמת עינך למנראשונה לפרש .מםבו1
ברכות בעזרת אלקי המערבות" אשריך אם תוסיף פירושים ובאורים
כאלה המונחים לפני היום על כל הש״ס■ באשר ידעתי נאמנה ,בילפ
חבט׳ לב ' יודוך ויברכוך על מפעלך זה והגם שלא נעלם ממני׳•ייני
מלאכה גדולה וכבדה היא ,אשר שמת על שבטך ; אולם נם יזה לא
נעלם ממני׳ כי שוקד אתה על דלתות התורה והחכמה יום -יוםדח
תתמיד לחקור בדברי חכמינו ז״ל וחדותם ולכן לני נבון בטוח ,כי ל&ו
יבצר ממך להוציא מחשבתך הטובה לפעולת אדם וכי חפצך ,אשר■
הוא חפץ ד׳ בידך יצלח .ולמען תראה ידידי כי שמתי לבי לספרך׳
היקר וכי קראתי בו בעין בוחנת מראשו עד סוסו אשים לפניך מה
שמצאתי נכון להעיר על דבריך בה וכה .יהי נא חסדך עמדי להטות
לבך אל הערות׳ ולבחנן ולצרשן היטב׳ יכי אולי תמצאנה חן בעיניך
ואלה אפוא הן :א) אגרא דהספדא דלויא ( ברבות דף ו׳ זי הנה אמרתי
עם הספר  :תכלית ההספד שיבאו רבים לל׳ת את המת ולילך אהד"
המטה ובזה יכבדו את הנספר .רלויא שרשו דל וענינו במו זל קצור
I

של אדל— אזל -־הלך געחעןז וא״ב טי שבאים לשמוע ההספד מקבלים
השכר בשביל הלוית המת .ע״ב סתוך דבריך׳ אלה' נראה .שהנס ששדש
דלויא הדא דל עיקד י הוראתו מענין הלוי׳ .אולם לסי זה יקשה למה
לא אפרו סיד אגדא דדשסדא לווי או הלוי׳ וממני מה הוסימו דלית
בראש ? לכן נראה כדעת בעל הערוך ששרש דלויא היא דלא שענינו
הגבהה ורוממות וכונת המאמר כך הוא לדעתי )* .רן רבים הצדיקיס
והחסידים ככל עת ובבל דור ודור .אשר ילבו שחוח פסני ד צבאות
ויעשו טוב בסתר באומן שלא נודע לחמין העם מעל צדקתם .אשר
מעלו בימי חייהם ורק שרידים מעשים .אשר קרבתם הרבת אלודם חפצו
המה • ראו מעשה צדקתם ופעולת חסדם למכביר  :אולם אחרי מותם
כאשר ירים הספדן קילו בנח ויספר באזני העם מה פעלו הישרים
האלה בימי חלדם ויוציא כאור צדקם ישרם ותמימותם הנה אז גס
כל רעם מקצה ירעו מה היו וירוממו אותם למעלה ראש׳וא״ב אנרא
דהשפדא דלויא .רוצה מי שיאים לשמוע ההספד מקבלים שכר בשביל
ההגבהה והרוממות ההיא .ב) דף י*ח .דלמגל קאתי• גבן .הכה צדקת
מאד בפירושך« .בשביב בעת קרוב יבנא אצלנו .אומנעהענד* .ואני
אביא ראי׳ וחזוק לדבריך אלה משפת ערבית שכה תורה סלת אגל
(בחלוף עי״ן ואל־ף) על הסבר .והמלות לאגל  .מן אגלי הוראתן .בסבתי
דבר מה ומזה נבנה הפעל עגל שענינו עשות דבר במהיה - .עגלתי
שענינו המהירות והנחיצה כבלשון ארמית .ונם נוכל לומר  .שעיקר
שרש המלות האלה היא  .גלל•* בהוספת העיין ( על שמו ש אות העיין
ראה דברי ידידי החכם הנכבד  -הרב מהר״י ווייסע נ״י בכוכבי יצחק
חברת ט״ו צד מ׳ו * ).שר יורה כידוע על חתנועה הסנובית .ג) דף
כיה .פחות מגי בלבודדמי .לדעתי נראה יותר נבון .כי לבור אחד
הוא עם לבט **) שהאורתו אחיזה דבוק וקשור .שכן תרגם ואויל
שפתים ילבט(משלי יי הי) .וסליף בשסוודה מתאחדרוצה האויל
אשר בבלי דעת מלין יכביר יקשר ויאחז (ווירד געבינדען .געפאנגען
אוגד פערשטריקט) במוצא שפתיו וכאשר יאמר המשל :ברב דברים
לא יחדל פשע .או נוכל לומר .כי לבוד נבנה משרש רבט הערבי

( vsamבחלוף

האותיות רי״ש ולמ״ד

דלייתום־״ת)שענינו  :דבוקוקשור

שני דברים יחד .ד) דף ל״גי :הר הבית סטיו כפול דד סטיו לפנים
מסטיו .לא ידעתי מדוע נטית פר .מדברי בעל מוסף הערוך אשר יאמרן
*) קכא :א ביאורי בזה ,נאופניששוניס ,נ<ז« רי״משל ומליצי,״ ח׳אובס*
 .,אלון בכות" דלוסלאשיו .המויל.
* *) ק כמנת׳ גם אני במאמר "לסו; • חולה ולפון סבמיס* הנדפס כבלי נהנשר
להמבשל ,והשיש לב 3ןנלדן> טס
לפת ישס טפל ברולאס" -הסויל.
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סיווש סטיו בלשון יוני בנין עשוי לטייל תחתיו למחסה מזרם ומשוב
ולפיהו יציין החכם רמ׳ל  .י  .ויתרגם נאללעריא ? הן אמת׳ בי וצפת
בחט במ׳א תרגם המתרנס .סטיו* וזה מפני שכסו כבנין העמודים
(דילענגאנג) מסודרים אלה הז אחר זה ןכ גם ברצפה האבנים סדורות
ונערכות זו לעומת זו׳ אולם עיקר הוראת סטיו הוא כמו שיאמר בעל
מוסף הערוך זיל .ה) ףד ל׳ה .דנגררילליביה .שרש גור — גרר מלשון
לא תתגר בו מלחמה .וישלה ד׳ בעם ת״י ונדירייטצען—עררענען׳ע״כ♦
ובאמת לא גור ולא גרר כ׳ אס קרא הוא אשר הוראתו דייטצען וגם
מלת ונוי שהנאת) לראי׳ מת״י היא הפעל (המכוון לבנין פעל) משרש
גרא וכן בכל מקום המצא בתרגומים מלת גר כהודאת דייטצען
עדדעגען׳ שרשה ומקורה מן גרא 1ונם מלת דנגררי במקומנו פה היא
מן שרש גרא בכפל הרייש עיין הפעל׳ כי זולת זה האית יו׳ד אחד
חדי׳ש הב׳ מה תהא עלה ? .ו) מיא דסלקא .בזה הערך תאמר ידידי1
.סלק תרגום של עלה" ואני בעניי לא מצאתי בכל התרגומים אשר לפני
מלת סלק בהוראת עלהוהתרגום של עלההוא תמיד טיף ובהודעה
ארפא לא בדרך אחר .עיין היטב ותמצא כדברי .ז) דף ל׳ט שלקות
וםרגיותשהנ׳ב .לא אוכל להבין מדוע תדחקלפרש  .פרגיותנעמעסטעט
ששרש פרג הוא ודי של ימיר ושרש מר נמצא בשניהם כאחד" .ונטית
מדעת הערוך׳ אשר יאמר׳ בי פרגיות פי׳ תרנניליז קטנים בלשון
ישמעאל קורין להם פאריג ? הלא נודע למדי׳ כי בעל הערוך היה בקי
מאד בלשון ישמעאל כאשר הראה זאת מכמה מקומות החוקר והמבקר
הגדול הרב מהו׳ שיר ני׳ בתולדות רבנו נתן היקרות והנחמדות מזהב
ומפז רב ? לכן כדאי הוא דבנו נתן זיל לסמוך עליו נם במקום הזה.
וגם אם בעיב נודה לדבריך היות הוראת מלת פרגיות׳ געמעםטעט ,הלא
טוב יותר לומר שהוא לפי זה הפירוש מלשון מפנק מנוער עבדו ( משלי
כ׳ש כ־א) תפנוקי מלבין ( תרגום וזאת הברכה) ושהוחלף ושהומר נו״ן
ברי־ש וקו״ף בנימ״ל .ח) דח נ׳ו טורדני דסלכא .שומר כלי המלך:
.׳סור הוא שומר ודני םה כלים ובכלל זיני כלים1םכלים שונים׳ געראטהע
הויזראטה"׳ ע״כ• אולם לעיד נראה יותר נכון׳ כי טורדני הוא בהפוך
האותיות במקום טוזדיני והיא מלה רומית. us״«..־■ ״! שהוראתו אוצר
ולפי זה ריש טורדנידמלכא הוא ראש אוצרות המלך כלומר ראש
הממונה על אוצרות המלך וכעין זה פירש גם רש״י זיל עיין שם .
ט) אמטוזוזא דידך .לדעתך׳ יכ כל אטטול הנמצא בתרגום הלט ד
שבסוף מקומה בראש התיבה שאחריה וכמו אממו לדבי בשים וכן
מטול ובדיל“ .הלא כמה מקומות בתרגומים אין להם שחר לפשל מטול
דגלי קדם ד׳ ( תרגום תחלים א׳) או ממול דייחדר כזעיר רוגזיה (שם בי)
מפול דה׳ סמיך יתי (שם ג׳ והרבה ביוצא באלה ׳ הכי נוכל לומר
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*היא כמו מטו לדגלי .מסו לדייחור וסטו לדה׳ ? הנד נא באמו/
זנתמיס הי * הבגד ,לזה הקעור ואם תאפר לדנק כזה טוכ הוא י
ינאמת נחסוך הוא לע־ד .לסי התרגומים כל אסטו להכי הנמצא בשים
הלמ״ד «בדאי  -מקומה בסוף התיבה שלסניה וכאלו כתוב אמטול'
דגיהדומה לפלותקןטול היכנא הנמצאות לרוב בתרגומיאמת
וכבד העירותי על זה במכתב העתי בן חגגיא משנת  1861צד408
במאמרי,דער הוריות קאספענטאר׳ עיין שסי וראה נם במסרי .בייטרעגע
צור דאבבינישען שסראךיאונד אלטערטהימסקונדע״ צ ( .98י ) -
ליבש אייזלערהכי׳ח סה אייבניץ׳ ל׳ג בעומרתרכיז.
שמעון העמסוניvon Josef L0wy.
היה דורש כל אתים שבתודה ,כיון שהניע לאת ה׳ אלהיך תירא
סירש .איל תלמידיו ר׳ כל אתים שדרשת מה תהא עליהן ? א׳ ל כשם
שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכד על הסרישה
דע שבא ר״ע ודרש את ה' אלהיך לרבות ת׳ח ( ,ססחים כיב
אי) ובאמת אל ; נשמע ולא נראה אסילו דרשת את אחת
בשמו בבל התלמוד ובלי ספק ביטל את כל הדרשות מדאגת
מדבר אשר רב עצמותיו הסחיד  — .אך מה זה המורא הגדול אשר
טגעו מלדרוש כדרכו׳ וכי לא ידע גם הוא .לרבות ת׳ח ' כדברי ריע .
וא לדרוש* ולרבות אמו ואביו כדברי נותן התורה  .איש אמו ואביו
תיראו ? כמוהו גם נחום איש גם זו דרש כל אתים שכתורה ( חגיגת
י׳ב א׳) ומורא לא עלה על ראשו ולא שמענו שסירש באת ה׳ אלהיך
תירא -י
מדי דברי בר״ע זכור אזכור מיש בשבת (ק׳ד בי) על מאמרםr
והלא בן סטדא הוציא כשסים ממצרים בסריטה של בשרו ? איל
שוטה היה ואין מביאין ראיה מן השוטים׳ בן סמדא וכוי ומסיים אמו
מטדא אמו מנדלא נשיא הוי כדאמרינן בסומבדיתא סטא דא מבעלה,
ע״כ  .ובתום׳ rאמר ר״ת  :דאין זה ישו נוצרי דהא בן סטדא אמרינן
הכא דהוה בימי פסום בן יהודא דהוי ,בימי ר׳ע כדמוכח בברכות דף
ס״א וישו היה בימי ר׳ יהושע בן סרחיה כדמוכה בס' בתרא דסוטה:
ולא יהושע בן סדחיה שדחה לישו נוצרי כשתי ידים ודי יהושע
הוה קדים סובא לו״ע׳ ע׳כ.
הנה אם אמת שבעלי תום׳ מחפים על ישו ועל מאמיניו מסגי
דרכי' שלום (כאשר נראה מתוב׳ עיז ב׳ א׳ דיה אסור ,נגד הרטבים
הל׳ עכו׳ם סיט הל' די) אמנם מה לנו ולהם להזכיר  .דאין זה ישו
נוצרי ' וכי מי שקדם לאטר שבן סטדא וישו אחד הוא י יתר על זה
מבואר היטב בבבלי סנהדרין ס״ז אי .ובירושולסי יבס ת0׳ מיז " שכן

2נ
יעשר לבן סטדא בלוד שהימינו לו שני תלמידי חכמים והביאוהובביר,
וסקלוהו״ ; וכל מי אף שאינו יודע בין' ימינו לשמאלו יגיד׳ שתלאוהו
לישו בירושלים ולא סקלוהו בלוד !' ועדיין אנו צריכין י למודעי .מי
הוא ' בן סהזדא ? אולם דע כי השליח יאקאבוס אחד מאחיו לישו
הנוצרי !; Math. ,18 .65 Epistel an die 1. 19 Golot.e׳ Stark. Ü, 13
■נסקל'  iתחת יד הצדוקים
לחשבונםt. xx 9,1׳Jösephua Ai
ואף אם נודע שלא דנו דיני נפשות■ אולי מרגשת ההמון נסקל כמו
אחיו ישו אשר כמוהו נספח בלא משפט ביד הגדול שבירושלים ואינו
מן הנמנע שנסקל בלוד.
ומאחר שלפי מסקנת התלמוד הנ״ל שאמו נקראת סטדא ועל שם
אמו,נקרא; ית  :ן שבן סטדא אשר הוציא כשפים ממצרים הוא יאקאבום
בנה וטכיון לדברי' תוס " ',דאין זה" ישו הנוצרי" כי אם אחיו אשר גם
הוא בן סטרא כמוהו ונסקל וי״ו או ז' שנים קודם חרבן הבית ואז
היה ר״ע — אשי ימי חייו ק״ך שנה ונהרג ב°בי שנים לאחרהחרבן—
כנן שימים בן דורו של יאקאבוס \ משא“ב' ישו — אשי נולד שבעים
שנה ונתלה ל׳ז קודם חרבן הבית .אז היה ריע כבן שלשים שנה רועת׳
צאן כלבא שבוע חמיו ואינו בן דורו של ישו.
ועתה כאשר דרש ר״׳ע את ה׳ אלקיך תירא בביר נאסף ישו ואיננו
.ודרש בלי פחד ומורא ליראת ת״ח כיב ר' נחום איש גם זו אשד
דרש קודם עשו ישו לאלוה — ולא חש לדרוש גם הוא .לא כן שמעין
העמסוגי אשר בלי ספק דרש כאשד פרח נצר משרשיו ומדאגה מדבר
ליתן כח ביד כת ישו לאט־ פי אימר אלהים קרובים אליו יותר מישו'
.אשר אמרו אליו ׳,שב לימיני" ואותו תיראו .לכן פירש וביטל כל
הראשונות פליתן אות ומופת לכת הנ״ל לאמת דבריהם וליראה
אותו  — .גראסס־ קאנישא תר״ל
,
יוסף לעוזי
•
*) לדעת אחרת הכהן הגדול  Ananusדחשוהו מ; נ ; המקדש לאלן וכשל ומת
•ונקרא ' אקאנוש הצעיר ,ואין להחלין .ביאקאביש הזקן ' ,את
ל״וחכן ■ i.in .t' sי ..
אשר הזמש בשקידת היייוש אגליששא כשנת  44אי  43למשתלם ועשו נם שגיהס .
■בהון עשרים שנה  .אנל יעקב הצעיר שלשנינו נלאה שהוא ׳ .יקב איש כשל סכ  :יא ( עי1
׳*ז אי ,כי! נ')• בשר אחד במצרים ( ניע■; ני! אי ) אשל ; משם הוציא כששים ואשל חי
■בזמן ל״ע ומל ידו נתשש למינות — .ואגב גררא הצני להציל דבלי חושי בעש‘ עגילה.
כ״ג אי דייה אמר ,מיד הערה של הגאון מהו' ישעיהו בערלי; ,אשל כשב שם על הגליד;
"ימצוה ליישב " ואולי כוונת השישי כן היא .הנה זולת פני • אקאבוש הנ״ל הזכירו
•בהלמוד עוד שלשה יעקב מינאה אחרים מדור האמוראים ואלו הס ן יעקב  .מינאה דרב
"הודה  ,מנילה כ׳ג א ' ,יעקב מינחה "7ל׳ ' אנוהויע״ז כ* ח א '  ,ויעקב מינאה דרנא• חולין
שיד אי .ור״ל‘ ׳ « קב מינאה דלג •הודה אינו « ׳; ואין להחלין» עש יעקב מיצאה נשאר
׳מקומות ,כי לולי זאת לא היה מזכירו כאן ל ע ני ן הלכה ,לכן עוב להגיה  ,׳מקב Ci
מצעה״ כדי פלא להחלישו — .אבל יעקב מינאה דרבא אחד היא עס יעקב מינאה ׳"•
יל ' אנוהו ,אן> כי מכרה עצמו כמהעתק בחורה' ואינו רק כמשלוצן י בדבר ולקנטראב  ,י
ייאן> רנא הקהה אש
שניו לאמור  :״עליך אמד קלח על הארן שששכנו כמים " מלחא ,
«נשתמע לשרי אשי — — ,
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מכתב רומז בקצרה על גדרי סננון הלשון המשובח■
הישרה שיבור לד המחבר ) -
עתרת שלום לכבוד איש חמודות התורני המופלג השלש וכר.

ועלהח־ך
’

הניעני מכתבך הנהמד והיקר ע׳י .י  . . .והנני ממהר להודיעך
קלשט אמרי אמת כי שנית מאד בחשבך כי מנת שתיקתי זה כמה
היא מפני שאני מתרעם עליך על אשר חדלת לענות לי על שאלתי
לפני שנים אחדות .וגמדה שמדדת אני מודד לך .ובאמת ידיד יקר
לא כן אנכי עמדי .כי לא נסיתי באלה לדקדק עם אנשי שלומי כחוט
 ..השערה ולשית עליהם חטאת על נקלה .וגם אם לפעמים אחד מהם
לא יצא ידי חובתו נגרי .אני מעביר על ממתי ועל כל פשעיםתכשר.
אהבה .ואולם יקירי האמן לי בי מאז קבלתי מכתבך האחרון בחורף
שנת התרכ״ג רבות פעמים היה עם לבבי להשיבך מלים ולא יכלתי.
כי המון טרדות תלאות ודאגות סביב שתו עלי ומנוחת נפשי היתר.
להן לשלל .ואינני שליט על עתות׳ ועל הגיוני לבי להשתמש בהם
כרצוני ולהטותם אל כל אשר אחפוץ .לא כימים הראשונים הימים
האלה הכה לי .ולא כאשר ידעתני מאז הנני עתה .רוחי מרחשת על
משברי ים זועף יסערו להפיצני .ועמל ועוצב אין קץ יקלעוה בתוך
כף הקלע .וגץ כה וכה תושיה נדחה ממני ומורשי לבבי נתקו  .ואם
אתגנב כרגע אל אחד הספרים ואשתעשע בחמודיו כמעט׳ עד מהרה
יקום האורב היושב לי בחדר— אחד מצבא הזמן האכזר משרתו
עושה רצונו— והתגולל והתנפל עלי בשצף קצף ויסתבני בחזקת
היד אל אשר יהיה רוחו ללכת .ובגלל הדבר הזה םג במכתבי * העת
היוצאים לאור בשפתי קדשנו אך  :לעתים רחוקות יבא מאומה מפרי
עטי׳ בי יגעתי ולא הונח לי .ולא לך לבדך מנעתי מכתוב כי םא
לרבים וכן שלטים הנאהבים והנעימים לי ,ושהדי במרומים בי חף אנכי
מפשע .ומאד ידאב לבי בי הוכרחתי לטמון נתבי דברי שלום ואמת.
אשר ירחש לבבי לאחי במרחק .ואה׳ בעיניהם ינעקש דרבים מפיר
בזדון בדית האהוד ,ובועט גם בקדשי החכמה חלילה  .ובבד השבתי
למשפט לקחת לי מועד ליםלוח  .איזה ענין לאהד מכתבי העתים
ולהתנצל אגב נררא לפני כל בעלי בריתי המהנים על דכדי ואינם .
* ) המכתב היי,־ הלזה אשר שלדו הכותב לאדד כידדיו  r :r :־־כד בא לידי סר .ו•
עזבו; הכתבים של ידידנו המניח רנ״ק ז״ל והי .נועד לדנהת ־י ^ «  • , ^ ,עליו  -מיתי
בהליג
״מגיד
משנן■; " נל־ון ראשון ,וברב , -׳ ״ המשך •בי * זיע c .. “ ,״'  rשינית זים׳ מעט
.. .
.
כ  :.ענז נואשתי » הוציא יתד ה -ליונות ( ע־ע נדםכו שתי הוב  -־ת  ,ימ ”; ) 50 kr .
לבן הנני נותן דב  •-האנדת בין  :וכבים,
ותביבנ׳ נפש הקו־א » גרלד ישמעו הצעי־ים ויבשו
ולא יטהרו לבוא בקהל בעלי אכופית בטרם יבינו שפתם לדבר צחות יבם־ס לדת היק אשד
יבחרו דרכם על פיהו ,והיו הדנ  -ים האלה נר לרגלם ואוד לנתיבתם פי־  .המז״ל

-
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אך גם זאת לא עלמה בידי ואוחילה לאלחים ני ירחיב לי ויאר פניו
אלי אז אתפוש עש סוסר כמקדם ואשייל בפרדס המומיה עם אחוזת
׳מדעי יודעי לשק וספר לשאוף רוח וללקוט אורות כאות נפשי — .
ואחרי הצטדקי לפניך ידיד לב* אשובה אל אגרתך מחורף שנה
־«■!עברה -כד .שחרתני להניד לך דעתי על כמה מםאסריך הנדפסים
במקומות שונים -ואומר  :אמנם ידעת• גם ידעתי מאז כי כביר מצאה
ידך בשפת קדשנו וללשונך תגביר לתת אמרי שפר לכבוד ולתפארת
כאחד מפליטת סופרינו העושים חיל להרים קרן העבריה׳ אולם אחרי
אשר לשמוע משפטי בלי משוא פנים חפצה .אל נא יחר בעיניך אם
לא אכחד ממך את אשר בלבבי והוא  :כי אל תכלכל דבריך במשפט
להיותם נגבלים ונערכים כדרוש לחפץ הטעם של בני הדור החדש-
יזדמיונך כאיש מטיב נגן אשר חננו הטבע בקול אדיר וחזק ערב לאזן
שומעת אך לא ירע את הטעמים של המנצחים בנגינות אשר על
פיהם יפלסו נתיב לשיריהם -וישורר ככל העולה על רוחו •-ומבלי
ח ש ך ישמיע במרום קולו קול גדול ולא יסוף -קול ענות גבורה המעיד
■על הכשרונות הנחמדים הנטועים בקרנו מלידה ומבטן -אך גם על
העדר נתוח החלקים בסדר וערך נאה והצטרפותם לאחדות כללית
שהיא תכלית השליטות הראויה -כן נם אתה בלי מתג ורסן עדיך
•לבלום -תבא תמיד בעדי עדיים לפאר ולקישש לבלי חוק גם כל דבר
קל הערךדעךי לא יראה כל מאומה מעצם העגין מרוב התכשיטים
אשר יכסוהו על פני בלו -ותחת אשר יבקש הקורא את תכלית
רכונה הפנימית׳ כשטף מים רבים אליו יגיעו המון מליצות רמות
זנשאות אחוזות ודבוקות אשח בעקב רעותה כטבעות עןלשלת ארוכת
המדד -ועד ימצא מבוקשו ייעף שבעתים ,סוף דבר תאריך במקום
שיש לקצר -ובמקום אשר תכונן מצעדיך לדרוך באורח ישר  .תעל
שמים תרד תהומות — .והנה כבר מודעת זאת לכל מבין עם תלמיד -
בי כל עניני בני אדם וכל המעשים הנעשים תחת השמש הטה משתנים
לפי המקום והזמן אשר בהם יצאו אל הפועל -כי כל פרק ופרק של
הזמן וכן כל איקלים ואיקלים יש להם חותם — תכנית מיוחד אשר
■רשוטו נכר בכל פעולות בני הדור או תושבי הארץ הזאת -וישים
אותותיו אותות על בל הננינים והכלים ואופני עשיית הבגדים
וצבעיהם ועל מלאכת הציור ועל חכמת המוזיקא ועל סגנון לשונם
של הסופרים ונעלי אסופות■ כי בל אלה חברו להם יחדו בציון מיוחד
המבדיל אותם מתולדות זמן או מקום אחר -ורוח אחר נוססד ,בם .
•ואתה תחזה כי בדורות הקדומים נבנו הננינים באופן משונה מאשר
הם עתה׳ בי התנשאו על גבם כמה מגדלים מעשה צעצועים -והיו
מוי־תריס ומעוטרים במקלעות פקעים ופזורי ציצים למכביר ,וכן היה

־
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כמלאכת הכלים והבגדים׳ והצבעים הנבחרים והחביבים ביותר היו אלה
אער יםעלו_ פעולה חזקה ועצומה על כל— הראות בפו צבע האדום
וכדומה׳ ולכן ‘ נם לשון המושכים במבט סומר היתד ,מלאה כפתור
ומרח׳ ועל כל עוץ וקוץ תלי תלי של מליצות הפורחות באויר ׳
*ולס בימינו אלד ,ובאדצותינו ,אשר הרוח האייראמי — רוח דעת
זתושיה — שליט בהן׳ הכל נעשה באופן היותר פשוט וקלי וגם דברי
הבסיס בנחת נשמעים רבד דבור על אפניו׳ ועל מליצתם נוכל לאלר
בצדק  :לא כחל ולא שרק ולא פרכוש ויעלת חן!
והיה כי תשאלני מה המה התנאים הנדרשים לסגנון הלשון
לעשותו מוכשר להפיק רצון מאת הקורא המכין׳ ולהיות מתוקן ומקובל
ונחמד ונעים ומסכים עם רוח העת החדשה י לע זאת אענך בקוצר
ונעימה׳ שהרעיונים אשר
מלים  :התנאי הראשי הוא  :שפה ב ר ו ר ה
שבהשקפה ראשונה
כך דע
מבוארים לכ
־יכוון עליהם הסופר יהיו
'יכירם הקורא בכללותם ובפרטיותם באין נגרע דבר׳ כאלו הם מוחשים.
׳<
וכמו שהצייר והסוסל אשר יתארו אישים פרטיים׳ מההכרה שתחיהK-m
התמונה המלאכותית דומה סכל צד להתסונה המתוארת־ ולא יספיק
*ם יש ביניהן איזה צד השוה לבד׳ כי אם יחסר בהמלאכה כל שהוא
■פסולה׳ כן הענין ממש בצאצאי עט שופר ,לא די שתהיינה מחשבותיו
רמוזות כ מליצותיו ונודעות לאדם אחד מאלף כי אם גלויות ומבוארות
לצל׳ ונוסף על זה צריך להטעים את דבריו באופן שימשכו את הלב
ויכנסו בו בנקל׳ כי רק אז יקלע אל המטרה וישיג התכלית הנרצח,
וזולת זה חכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל׳ וכל מעשיהם תוהו
לא יועילו ולא יצילו כי הבל המה — .והתנא• השני הוא הרחקת
׳ההפלגה והנוזמא מגבול המליצה הפשוטה׳ וגם במקום שחשטוש בהן
•הוא נחוץ׳ ישים הסופר לנגד עיניו תמיד את השעור הראוי והשדה
הדרושה׳ ומהם והלאה לא יזוע׳ כי ההפלגה שלא במקומה או יתירה
יעל המדד .מעוררת שחוק ומרגלת את האדם לדברים בטלים ולעזיבת
תשכל הישר וחקי ומשפטי ההגיון׳ וכל האומר שהוא מגדר השיר
!והמליצה אינו ' אלא טועה  .ובאמת יש להאריך בזה הרבה׳ כי נוקשו
ונלכדו כו רבים גם אשר שפתם אתם׳ אך אץ לי סנאי ,ובלעדי זאת
.גם הנבול והשעור דדאויים לאגרת גורמים הקצור  .ובמה שנוגע עוד
:ביהוד לסגנון הלשון של הסופר העברי׳ הנני מורה על מד ,שכתבתי
במגיד שנה חמישית במאמרי " על דבר הרחבת לשוננו הקדושה“
ובהערות* למכתבי " דברי שלום ואמת" ועל דברי רעי החכם השנון
והנעלה מיו ישראל ראלל נרי׳ שם במאמריו " המטהרים"  .ומכניסי{ גרים'
ועיין במאמר הנכבד  .המטהר אל תהרוס לשון הקדש ' להסופר הנפלא
ר׳ אליעזר צווייפעל ( שם ג  4ון ) 30שהסכים לדעתנו.
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ואחרי אשר הואלתי■ להניד לך את כל לבי׳ לא אפרד ממך מבלי
הזכיר מאין יצאו,לסי דעתי׳ הקלקולים הנזכרים למעלה אשר ישחיתו
לכ
חלקה .טיפח בסגנון לשונך ו וכמדומה לי שהוא אמת ויציב  :הנה
בל
אשר ישים האדם למוסת לו בימי ילדותו ישאיר בקרבו רושם
קבוע וקים אשר לא ימח משם כי אם כיד חזקה ובחהאמצות גדולה
ויתרה של האדם ,הלזה בעצמו׳ ולכן שליפות בל איש ואיש או העדר
שלי
מותו בעדן מן הענינים תלוי במקור הראשי אשר ממנו תוצאות
ידיעתו ועסקו בזה העדן׳ ובמה שהיה לו לעינים והאיר לפניו נתיב
בראשית ימי עלומיו נעיד שהיתח נפשו רבה ועלולה לקבל
י כל
צורח כאספקלריא הזאת שכל מה שאתה מעמיד למילה יתראה בה
בצלמו
כדמותו׳
אם
מחמדי עין מזהירים ככוכבים׳ או ־פנים נזעמים
מלאי רוגז ובאלה .ועתה ידידי .אחרי אשר אתה בלי מורה ומנהל
קנית לך ידיעתך בשפת קדשנו וידיעות אחרות אשר רוב בני עמנו
התלמודיים סח בארצנו ימנעו את בניהם מהן ,בלי ספק אנה המקרה
לידך בראשונה רק ספרי מליצה ישנים ,ועל פיהם אחזת דרכך
ובמתכונחם עשית כמוהם׳ ומי יודע אם לא רק מעט עסקת בספרי
חכם
* העמים המרבים לדבר על המליצה והשיר לכל משפטיהם וחקיהס
אופניהם תנאיהם ונדריהם׳ הכל .כטוב טעם ודעת ובגוי על יסודות
חזקים ונאמנים׳ ועל כן לא הגעת עד בה להוציא ישן מפני חדש.
ואולי
בספרי מפני שרוב עסקך היה בספרים עברים ישנים׳ ולא הנית הרבה
עמים
אחרים
וביחוד
בספריהם
של
פלסופי אשכנז החדשים לא
הודגלת נם בן בדרך החקירה הישרה  .יהבקורת ההגיונית׳ ולכן רוב
מאמריך ישיטו להם את הדרוש לקו והחדוד למשקלת׳ מבלי בחון אם
הם
מכוונים אל נקודת האמת או לא .וזו רעה חולה אצל רבים מסופרי
בד
עטנו
אשר
יחשבו
בלבם
כי
פעולתם רצויה אם יחשפו זרוע עוז
להראות עוצם בקיאותם בספרים שונים ולדרוש כמין חומר מאמרים
זדים
ונפלאים על דדך החדור והפלפול׳ אולם בזה לא נראה מאימה
רק כשרון רוחם

לפעול

גדולות

והסופר

איננו

חרמם או

אשף

אשר

.יראו
נפלאותיהם לפני קהל ועדה בי בחיר אלהים הוא ובטרם נוצר
בבטן
הקדישהו להורות לעם דעה ולרעות אותם בינה והשכל׳ ולכן.
חלילה לו לחלל עטו לתפארת עצמו וישוח לנגדו תמיד בי תכלית
הספרים היא דרישת האמת .י)
*)׳ למען חיע ונחנס
לא יכבלו מליהם חק  ,ואיך
■קטרל׳ אחד ממיודעי מדרשן

.קו חוהו ואבני בוהו ,ונחון

קורא אהוב עד נמה דרושים כאלה הנבראים מאנם ומהו
המה מסים מקלקלוחם ויאבדו דרך ,השכח ושמע אז אכל
נזה הנוגה נמו למיס מגדלים הפירחיס באויר דט עליהם
בל חלומוחיו ודבריו אשל שקל גש נם הההסך נתחנולוחי

הוגעתיך ידידי באמרי פי .אולם נם אנכי רק אמת חפצת* וכונתי
רצויה■ ונבון לבי בטוח כי לא תקציף עלי ואולי יכנסו דברי אלה
נלבך ותברבני נפשך..
_ ועתה אחי׳ הבה
נכדתה
ברית
מהדש׳ וכאשר יקרת בעיני נכבדת
כן משכני  .חסד גם
אתה׳
ואהבתך
אל
תסיר
ממני כל הימים׳ ואי1
׳»די יברך אותך וחיית ורבית בטיב ובנעימים כחפץ רעך כנפשך.

אלכסנדר הלוי לאננבאנק• • .
״נ  9להגיד שאיוב ואפסו היו מחולקים בשלוגתת בעל• ה ס למוד פג דבר איוב (בבא במלא
י״י ס״א ) והוא ,בעצמו ,י“ל איוב ,סבר נמאן דאמר איוב אל היה ולא נביא ,וע״כ
יסאמרה לו  :בין אלהים ומת ,השיב לה  :כדבר אחת הנבלות תדברי ! — כלומר בלא
י«ח ותבונה־ תוציאי משיך מלים ,כי איככה תוכלי ותאמרי  :ביר וכוי הלא איוב אל היה
ילא נברא! —  ,ואל ימ אישוא תכונני אמריך ?'■ — הה ! אלהים מונן לאדם דמה ,והמה
יאנו בתעתועי שוא ,ויהי להם שכלם למכשול ולפוקה לשגות מאמרי דעת ,זה חלק עוזב*
איית ונחלת נוושלי שקר! — דרך אגב אציגה נא נזה מה שכתב ^לי המשכיל ה ' אלימלך
•ינסעערגוש מסאמבור ,בביאור ,ס  Pהפסוק  :גם את ה ונ ו ב נקבל וגוי כי• כאשר
יגיה לו האשה דניים קשים באמרה  :ברך אלהים ,תיעב חרה לו והשיב הל לברים
?לריס■ונמרצים לאמור  :כדבר אחת הנגלות תדברי ! ותו לא ,ומכאן ואילך היא■ הערה
ייתב שעשר .,ופירוש מלס  " ,גם " כמו " אן> כי "  ,ור״ל אן> כי מענע בני אדם הוא אשר
!אל אס העוב נחשן לקבל ולא אח הרע — בכל זאת לא חעא איוב ויסבוב היסוריס
יאהבה וברצון .ויחורנש לפ״ז  " :וופן ארך ,ויי ר ניר דאס נועע נערן דאס שלעכטע אבער
איכווילליג אננעהמען ,דעננאך " או  .ז  .וו  . — .והנה  .זה נאמד ונעים ולא אמת ויציב ,
’לא גם נקאפיטעל א ' כי׳ב כתוב :
בכל
זאת לא חטא איוב ? — וראה ' נא מה
לכתבת׳ אנכי בביאור הכתובים באי ״משל ומאיצה " אי׳  301בהטיה לשם.
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המו״ל

גזירת ת״דז(
)1646

הרנ -רב באוקריעא בימי באנדאן חמעלניצקי
נעתק מלשון רוסיא ע״י י .צייטלין מהאמעל בדוסלאנר.
 היהודי אשר לא קרא בקפר קורות הימים אס הצרותוהתלאות אשר עברו על אחב״י בימי הבינים ,ימי חשך ' ואסלה׳ ואזכר
אל שמעה מסועבוח הנוצרים וכהכיהם מקכאי קנאה הדת ( בפהאל
ללב) אשר חגרו בעז מסכיהם להשאות אס ההורה הקדושה׳ סורס
משה׳ משרשיה׳ ובכל מאמצי כמס סתרו לקצן אס ככפיה ולשים לה
נדיח■ ודלתים לבל הרחיב את גבולה לבל השתרע עוד ' הלאה ,-
לא יכול למוש ולחוש בכפשו אהבה זכה וטהורה■ ודי סודה וברכת
להממשלוה' האדירות המחכוססות בימיכו אלה על אדמה איירופת
להוד וחדר׳ אשר כל ישעם וחפצם לנהל אס עבדיהם על מי השלוח׳
מי מנוח 1ח ושלוה׳ ומשפטים אחדים להם לכל איש ואיש 5ללי הבדל
דת ואמונה ; זכמן הענויס הקשים והרדיפות אשר נרדפי על צואר׳
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אבותינו הקדושים" תחייב חת נפשנו להתפלל בעד שלום מלכינו
ומושלינו בדור הנאור הזה ; רגש קודש כשגב ונעלה כזה יתעורר במעמקי
לגבינו ,עת שפר הזכרונות פתוח לפנינו ומבעד שורותיו יופיע
לנגד עינינו מחזה נורא ואיום  :הקאזאקין עם לבדד ישכון יעשו עם
היהודים כטוב בעיניהם  ,יהרגו ויצנבו אותם ואין אומר תשב ,עח
לרה ואפלה היתה אז לבני ישראל .דלתי בתי המדרש והתפלוח
הקבו על ציריהם כל היום וכל הלילה כי כל איש ואיש בא לשאול
את פני ד׳ בעד נפשו ,בצום בבכי ובמשפד ישבו כל היום  ,שקים
הלבישו ,ובאפר ישבו .תא בל כספם וזהבם נהנו לאויביהם רק למען
תציל את נפשם ,אן נא יועיל הון ביום עברה וזעם נזרה זאח
מלפני ד׳ הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד .והס רק מטה־זעמו שבנן
הנוגש בו .רב סודות לדי ,על אשי בימים האלה קול שוד ורצח
כזה עוד לא ישמע.ואחייב" ׳ יושבים בשלוה על מקימס .,ככל_אמיהם
®" 5ל ' י׳הנוצרים ,והולכים אחרי אלהיהם ודתס^ באין מחריד ומפרוע ככל
בני דת אמרת ,ליסוד מוקד הונח בדת הנוצרית האהבה הכללית .
(אוכיפערזאלליעבע)  ,אהבת כל אדם יהיה מי שיהיה ,ובשמחת לב
נביט כי סג היהודי נחשב כאחד מהם וגס הוא לא יצא מהכלל
הנעלה והנשגב הזה ,והנסיבות אשר הסבו את המרד לש הקאזאקין
בלוססיה הקטנה ואת הדברים אשר נתנו יד לשנאתם על היהודים
בבר ידועים הם לכל איש ואיש כי לא מקנאת הדת צור מחצבתם I .
בימי מלך וולאדיסלאב קם פתאום איש אכזר ורע מעללים ; .
בלוססיה הקטנה ,פאבלוק שמו ,וברוח גאה וגאון גזר אומר להדיח !
את אפרתי פולין משאתם ולהכניע את עוזם וגאון רוסס גס על:
הישועים ( יעזואיטיס) על אשר ישכירו בתי תפלות ,למעון ליהודים |
בעד בצע כסף ,ועל מנהגים קדושים אחדים אשר נספחו אל הדח !
בליססיה הקטנה מרה אפו ,ולהוציא את מחשבות לבו לאור שם אח
פניו לזאפאראזיע ואסף שם המון אנשי חיל ,וגבורי מלחמה מקפל
רב מאוד ,מהקאזאקין ילידי הארץ; הזאת על הדרן מזאפאראזיע
פרצו הקחזאקין בבתי היהודים ,השוקטים על שמריהם ,ואין אתם
יודע עד מה ,ובחרב מלאה דם הרגו אותם ושפכו את דמם כמיס י
בתי החפלות הרסו ואת כל הינס ורכושם בזזו ,גס על כהני פוליןI
שפכו כאש חמתם ויעשו בהם נקמות ואכזריות נוראות גדולות1
כאות נפשם .אימתה ופחד נפל על היהודים ועצמותיהם רחפוממגור,
האיש אשל רק נמלט מידם מצא לו מקלט בפולין ,בהודע הדבל
לסטאניסלאב׳ שלח עליהם שני שרי צבאות  :געטאן קאנעצפאלסקי
וניקאלאי פאטאצקי גס הגבול המצוין •"לאן" .הגבור לאן בראש שש
מאות אנשי חיל ,התנפל על הקאזאקין בעת אשר קאנעצפאלסקי

ופאנואצקי סבבו אותם מעבר השני׳ הקאזאקין נהלנו ע״י הפאליאקין
ואח העדקפאבלוק לקחו לווארשא ושם גמלוהו כדי רשעמי ; כסא
ברזל עשו לו לשבח ואחלי מבול שעוס אסדות החאבכו גאוח עשן
והי« לברוח ללבה אש אוכלה׳ בן יאבדו כל הרשעים ז
בשנה 1648מה של הצבא קאנעצפאלשקי׳ לפני מוחו צוה
אח בנו לקחה בחזקה אח כל הון חמעלניצקי ,המתגורר בעירו
צינירין .אחרי מות הישיש קאנעצפאלסקי לקח בנו אשס עשירה .
מבכות פחים וסגנים לו לאשה׳ אך האביד הא הונו בענין רע ועוד
הכניס אח ראשו תחת עול חובות רבים ועצומים .בחפצו לתקן אה
מעמדו הרע ולחזק את בדקיו׳ גמר בלבו לנסוע להערים אשר נפלו
ול למורשה מיד אביר המנוח׳ ותחלה נסיעתו היתה לעיר ציג5־ץ ׳
שם שאל אצל היהודי אשר לקח ממנו בקבלנות את העיר כולה׳ ר׳
זכריה סיבילענסקי׳ אס ימצאו אנשים עשירים בעיר׳ ואם יקבלו אותו
בסבר פנים יפוח׳ור׳ זכריה הנ״ל אשר אל ידע חא מחשבת קאנעצפאלקקי
בי רעה היא וכי רק לשלול שלל ולבוז זב בא פנה׳ תעביר לפניו כל
נכבדי העיר אחד אחד וביניהם נחשב גם סמעלניצקי׳ קאנעצפאלסקי
בשמעו את שם ממעלכיצקי׳ זכר אח צואה אביו המנוס׳ וגזל ממנו
מצר אחד ומקנה רב מאוד ,חמעלניצקי בידעו כי ךא לשוא יקשה
חא ערפו אס השר קאנעצפאלסקי זאת חסך ולפני חרונו מי יעמוד׳
נשך את שפתיו בדומיה והכניע אח רוח גאוחו כמעע קע ,אך בקרבו
רגשו « וורשיו ביס נגרש ובהמות גליו המו רגשי נקם בסבו׳ אל כל
הסחרין שלה דברים בספר והזהירם לשמור סא נפשם מממן אן>
קאכעצפאלסקי כי רב הוא ׳ התתרין האמינו לדבריי וילאו כוס את
פני העיר ובלי מלחמתם עליהם  :קאנעצפאלסקי אשר אל ידע
מאומה ממזימוח חמעלניצקי לפרוש רשת לרגליו נסעמציגירין הלאה.
פעם אחת היה חמעלניצקי בסוד מריעיו ואוהביו ולהראות את כחו
וגבורתו לפניהם׳ אמר בקול ענוה גבורה כי כבר השיב תשלום וגמול
אל חיק קאנעצפאלסקי כפי מעלליו אשר עולל לו׳ הדברים האלה
הגיעו עד קאכעצפאלסקי וכרגע צוה לשים אותו במאסר ךא לא רב
היה מושבו שם בי בערמתו הרבה ברח מבית הסתר לזאפאראזיע
ושם כרת ברית אהבה וידידות עם הקאזאקץ והתחריס׳ כעל כנסי
כשרים עבדו את מחוז קיעור ולהשביע אח רעבון לבבם וצמאונו
לדם אפרתי פולין ,הרגו את היהודים היושבים על סא הדרך בחשבם
כי הס אוהבי פולין ובעצה אמת עם אפרתי פולין ומושליה —
וולאדיסלאב שלח חיש מחר שני גבוריס מצוינים  :פאנואצקי
וקאלינא״סקי לקראת מחניהם .הפאליאקץ התנפלו פעמים ( פעם על
המים — ירקרקים ופעם לרגלי קארסוק) על חיל חמעלניצקי ,ךא
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לא עצמי כס לההגבר עליהם וכל עמלם השאר מעל׳ בי .חמעלכיצקי
ואנשי בריתו החיצבו כמו דכ בתעצומות עוזם ושחקו לרעם גבורות
אנשי מלחמתם׳ פאנואצקי וקאליכאווקקי כפלו בשביה ולהוסיף מכה
על מכתם מה בימים האלה המלך וולאדישלאב בעיר מערעצע לא
רחוק מווילנא־ .הפאליאקין בראותם את מעמדם כי ברע הוא וצפויס
הס אלי מרב ,חגרו את שארית כסס וימצאו להם מפלנו מאויביהם
בערים הבצורות והחזקות .בימים האלה הראה את נווב—־ לבבו ואת
נפשו המשתוקקת לעשות צדקה וחסד עס כל איש ואיש ,כי בעת
מהומה ומבוכה הזאת הגין בעד כמת מאות משפחות יהודים ,את
שערי ארמונו פתח לפניהם וקבלם בשמחת לב ועליצות נפש— .
היהודים מהערים  :צידאב ,בעליצערקאב ,פאבלאוויץ ,ועוד
ערים אחרות; המליטו את נפשם ביום ב׳ דחג השבועות  ,להערים :
אסטראג ,נעמיראב ,ועוד אחרות ,והאנשים אשר התאחרו מלצאת אח
פני העיר ומוצה ,נתפסו בידי הקאזאקיס ,אנשי שוד ורצח ,ותיו
לברוח ללהב חרבם השואף לדם חללים ולא ידע שבעה ,התתרים
פרשו ידיהם גם על ספרי" תורות ,מחמדי בני ישראל מימי קדם ,ועשו
מחם מנעלים לרגליהם וכריס וכסתות לסוקיהס  .עשרים וארבעה אלף
יהודים' הנמצאים בארבעה ערים *) בראותם כי שערי השאול פתוחים
לפניהם ,הסגירו תא נפשם להתתריס בתקוחס הנעימה כיי אחיהם
היהודים יושבי קאכסטאנטינאיפאל יפדו אותם מידם בעד בצע כקף,
החתריס הטו אליהם חסד ולא עשו לתם שוס דעה ,כי גורלם המר
נגע עד לבבם ורגשי חניכה וחמלה התנוססו במעמקי חדריו ,היהודים
מקאכסטאנטיכאפאל לבד מכסף וזהב אשר פזרו למכביר לפדות את
נפשות אחיהם מידי אויביהם ,עוד סתרו בכל עז למצוא להם מקום
מרגוע ומנוחה לימים הבאים  ,היהודים מעיר סאלאניק עשו גס כן
כמעשיהם ,גם מרומא  ,וועכעצע ,ליווארנע ועוד ערים 'אחרות הרימו
היהודים נדבות גדולות בעד אחיהם בעלי אמונתם.
(סוף יבוא)

Von A. Schreier.

בריאת

ויאפר לח אלהים  »»" rטעי גפי
הנה אותך למנחמת טוב תתי
לאיש עציר ועזוב מיקומי האדמה;
*) אלל הדג ר׳ נהן נממטאלא נרשם שמוח העלים האלה.

השנה♦

21
לכי לשלום ורצון כן־אדם תפיקי
חושי נא לעזרתו ירך בו החזיקי
מהדי לחברתו כנחתי שק« ודמפח"
עת תראיהו יושב עיף מתלאות
יקונן ףא יריע וכטל יתן דמעות
לאבדן מולדתו באסיר־בור יתאכל׳
אז תקרכי אליו כמו בחליל הולכת
להגן בעדו ,ולהט חרב מתהפכת
תשיב לנדנה ,ובשרו לא תחבל ! -/
ויהי נערב לעת צאת האנחות
טלב 4היגעים׳ צחי צמא לרוחות
מרוב העצבים אשר יחנו ויסעו,
ובמרוץ העתים ישיבו יכחשו כמו
דע יזועו שומרי בית ואין עוזר לסו
.יתעותו ובקנה רצוץ ' יגעו —
ותתכם השנה בצעיף ענן קל
ור׳צלחית בידה !.מלאה עסים־־טל
משענת לרגלה עת תנוס במרוצתה
ותרחף ארצה .גס צבאי חלומות
צלמי כל מקיה מעל ומתהומות
נלוו לה לשרתה במקום תהלובתה.
ובבואה ארצה .וחנה האדם שחוח
צועד למולה בנבקת רוח ןע־לדכח
יצוא ושוב׳ כי המנוחה נעדרה׳.
הורד לארץ ראש עיניו בה מדבקות
חשכו הרואות ? ראי דמעות מצקות
והנהו בובה ומקונן בנפש מרה:
"קצת• בחיי בי לאלחים חטאתי
גדיל ?!צבי ורגזי אנושה מכתי
גם צבאות שמים בגדו בי יחד
השמש שזפתני ותכבד עולי
הירח מאיר דמעי ויצחק מולי
וכוכבי שחקים מפני פחדו פחד״ !—
עודנו סופד נחשב במשתגע
מיתריו רגשי יכשכוד התנועע
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ותטף השנה לעידו המרקחת׳
ערי דלוס וכל מקד׳ השפים
אשר יבריאו ויאריכו החיים
וישן האדם לע עפר נחת.
ומראות שעשעות תמונות יקרות שונות
נהגו החלומות על פני ים דמיונות
לפני נסש דרגע נרדם על מפתו.
ותתעלם באהבים כבימי בכורים
טרם טעמה עוד מכוס תמרורים
עודנו יחף מכל חלאת חטאתו — .
את כל ברכות אדמה ראה בתרדמה
כל מופתי הבריאה תמיסה ושלטה
חכמת לכ חרש וחושב ועתידותיהם
יתרון עבודה לע עצלות ודמיה
תענוגות אדם שוקד כל היום לתושיה
אשר כל האוכלים מיגיע כפיהם;
וישמח לבו עלי חסודות התבל
ויצחק בנפשו על רעיוני הבל
אשר עברוהו עודו נואש לבלי תוחלת:
ויושט ידו לחבק את היצורים
אשר קרא שמות בימי הנעוריםr
וייקץ אדם — ויהי נפש חיה משכלת !
אז החל אדם להתנחם מעצבונו
בי מלאה צבאו כי נרצה עונו
לאלהים דומיה נפשו דע לכלי אובד
ישמח במלאכתו וימלא פיו תרועה
יקוד .ייחל ישאב ממעיני הישועה
גם יחיה שאנן■ מתוקה שנת העובד.

von Mosrs Schwär ?.

הנודד

הר״ מהןפ *י ! ? כיגרי,׳  -ואכל?
ומה לחי ,כי אנחליעלי תבל-
כי אנוע ואנח־ כצפ1ר ג 1דןת? ! !
חלד,
בי V T
^ •*
מכלים יו *
חמכח־דיב * 1״ *
•I
אךאה  -יי TT
vצ

ליאוס־.
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אךאה : -חךו שחתן דךכמ 1שב דלה
אראה : -שרים נכחדים ,ותקרתם א ^ דת!
אדאה  -ביוגךם ?שליו ,מפשעמו ? לדחפיו,
אראה— חנפים  .יצלחו,חילי  ;omינברו',
'אראה עריצים  -ב?דם נתנה הארץ;
אךאה  -אבות נאלחים",בדמעות מיניהם בלו.
אראה  -בניהם ישומיים? ,י מאו־צותם נליו-
ובאין‘ מרפא ,והה? ,שברו בבוא הגןרץ!
אהה! בתבל יוצרי ל^ה שלחני,
האצל מלי מהודו ,בן־אלהים קראני,
'למשול בעוף השמים ובחיתו  :ערv
הלא טוב ממני הרמש .לא יבין מקרהו,
טוב ממני החציר ,אשר בן  .-לילהה§הו,
טוב ממני המוץ: ,הרסהו סער ! !
הלמען ראות עמל ,אור עולם ראיתיv
דבבי ומספד חבלי,יען בהוילדי בביתי?
י ומדוע לאימךחם הובלתי לקבר ?
ח» אנוש בלמי־׳ מחלה בלי ארובה:
אשרי לא יבין ,חייהיו שלוה -ימותו  -מנוחה
והדעת— אך ס? אוב יוסיף לנבר! י
הה ! מה— פשעתי .מרם גוננתי ברחם,
ומה  -חטאתי ,בי ?צו־תני .ותשיתניישכה
;עלם' מעין בל'8 '.תה נותן חיים
והקטן עוד בעיניך ,חיותי חיי הבל.
בי' תשים עלי משמרי ,תענני בבבל.
יובלי דושך תרדפני' תחת השמים? !
או רמה הדרתך .מהביט לשוכני ? ת׳ חמר.
ונבזה :צורי 'בעיניך ,מגזור' עליויאמר,
ורק מקרה ? קרני פה׳ בעמקהיבקא ? -
ואיך לא איפון׳אים :ש בורא רום ותחת ?
ל^ אאמין .כי אך! רית אנוש— שהה?
כי
תכרת
תקוה יותושיה
נדחה? ? -
T
ו 1ז
*t T■ T
האחפוץ בצדק׳ אם נ?ר הרשעv
דזאכןו ל:ש'ע 7אם ע£ים הפשע?
האבוז ע ^ר -אם אפס האשד? . -
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האמאם איש זרע ,זישים בתבל משטדהו,
אם במקרה הפבל״גם הדוכם יקרהו" '
ומקרה אחד לרוזנים "ול ^סירים בכשר ? ! .
הה  ,מקרה׳• חנה נא כמעטרגע.
הרף ממני ,ואבלינה ,בל— פגע!
אבינה לדברי  -אשתמר מדבר גב1ה  -יי
פתיתני ,אמרי .פתייתני‘ בקצף וזעם -
יען בל־טגפ״ותיף שלחת אל־לבי הפעם,
וכמעט קט אפונה  -בחשתי לאלוה ! !
וכי אפסה תקותי׳ ואבוש משברי,
אבדתי "לנצח/ ,אין' מזור לשברי,
יעל כי הגה בתבל דרבי נסתרה ? -
או ? גהה מזורי ,תנוח נפשי הטשתוחחה,
תחת חשף אראה אור ,ונסו ?גון ואנחה׳
אם אמךה '-י אכחש  -וו* ךבר סרה<9
נשגבת׳ צורי ! מעשיך מדדטאד ; פלאו!
לחזות" ז־רבך בקדש עיני בשר לאו ;
ואיש } ,חדו־ אל עמקי 1פלאך ,אין!
הן חרם וסהר יורוני ,בי נמצאת,
התבל ומלאה תאלפני ,ביי על כל נעלית—
אכן ’,חי" לא יועידך ,בי לא תשודך עין! !—
השצל (

Von Leopold aöiMflcr .
(חתימה מחוברת ל״ה)

־האמונה.

ובכן איש לעברו בשדה  -אמונה תעו.
נבובים הם לא ידעו נבון  -ארח <
המתקדשים והמתחדשים נצו גם נעו
חלק לב בנים ואבות כעדת קרח
לכן רחקו ממך רבים אשר רגלך נשאו
י
דבר למשפט אמת־מהם כי ים לא
לא ידעו אם את דרך המלך מצאו
או דרך עקלתון צנים ופחים מלא.
רחקו ממך כי ממי יאורך לשתות נלאו
ועתה גפשם תערוג אל אפיקי מים חיים
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מבאר מים המרים את בטנם מלאו
ועתה עץ־־דעת ישליכו בה וימחקו המים.
מאסו בך כי 8ת את הדעת מאסת
ובינת ' אדם בעיניך בחשבה כאין
עלי סבלות אחותך כאם נאמנה חסת
ובניה תשמרי כאישון בת עין.
בושו כי בחכמה אשת נעוריהם בנדוא) :
ואשה אחרי בלותה הביאו באהליהם י)
בושו בי עלמה טובת שכל לגרשה זדו נ)
ואל אשה סית טעם נתנו חיליהם)ל
מכל עץ הגן אשר כל אוכליו יאשמו ה)
אמרת " אכול תאכלו איש איש כחפצהר׳
אך מפרי העץ אשר כל אובליו יחכמו
תאמרי " השמרו לכם מגגוע בקצהו".
השמרו לכם אמרת אל תפקחו עיניכם
ואל עץ הדעת לא תקרבו פן תמותו
אל ישיא אתכם יפיו כי רעה נגד פניכם
ומפניו כמפני חרב היונה תנוסו.
כאלה וכאלה כל היום תשקרי
לאנשים אשר לכתם משכל צפונה
אך לאנשי הדעת עיניהם לא תנקרי
כי אלה לא יחפצו בי אם בתבונה.
"כי אם בתבונה׳ כי אם בתבונה"
רבים יריעו ,ואת אלה׳ אבותם יסיעו.
ולעמתם יקראו אחרים " כי אם באמונה"
ואת הישן מפני חדש לא יוציאו- .
ויהי כאשר גברה יד המלחמה
וכנבורי־־בח מאנו לענות איש מפני רעהו
והנה פתאום נשמע קול ברמה,
אלהים ממעון קדשו נתן אמיהו:
א ) השכל או החכמה יגדלו עש האיש מנעוריו  ,ג ) ס אעונה  ,כי • יא ממנוח יוי
ולול ,ג) הסכמה ב׳ נהל • וס אסיש סיפוח ולהן מעמוד לעולס ננעול׳ס• ד) האמונה
האשה סוא מיה הלי דעח ,ולא ידע ואש•
אין לה «« ,8כי המאמין לא ישאל עעס ,ה)

»2
למד .תריבו אלי כלכם■ למה תנצי
ואנכי אך שלום ואמת אבקש באהליכם
השכל והאפונה לשתי ממלכות אל יחצו
שמעו דבר אלהים כי פיהו המדבר אליכם:
"השכל והאמונה תאומים אנכי בראתי
איש את אחיו יעוורו אבל לא ידיהו
את  #ניחם יחד לתתם לאדם קראתי׳
כי הם אך שניהם יחד בתבל יצליחו.
הוא יתן פריו בעתו׳ ויפאר כבוד הבית
והיא תחלק שלל בבטחות עתירותיה ז)
היא מנויה טהורה מלאה שמן זית
והוא כהן הראש והעלה את נרותידד ״)
הבן במקרא.
דברים ניב  ,נ׳  -יא .לא •שיך לאחיך וגו ' ,לנכי׳ השיך ז » ׳ .לולא קבלה ח' 1ל
*הכן שמרע״ה כיון באזהרה  1.לדבי נחון נדיל .כי מהכאה המלך הסורר סל מדינת אסל
אגסיה עוד לא מלאו •דם במלאכה ועבודה ,לסוס מע על כל מלאכה ופעולה יי אי
צמה• האלמה המובאים מאל׳נוח אהיוח ,ולחה הופע לכל הנפסה דא הצואה במקומות
ממסלהו! כ׳ מבלעדי  .אה ,אנסי מדיניה האחרוח הקריבוה שכבר מלא אוחס הנסיון הכאה
ודעה ויהיון הכשר להם במעסה מרס ומוסב או למרום ולזרוע ע״צ היו״ע• ,וכלו למכיר
מר• יבינום במחיר מענו ויסובב עי״ז נזק רב ליושבי ממנת חמלן הזה ולא • ונלין לסבת
יחדיו .והנה בצאת ישראל ממצרים בל״ס לא למדו ממעשי הגויס ,אשר ישבו ^ קרנס ,סוס
דבר באומנות יד ובעבודה אדמה  .כי רק ללבון במומי הסכינו במסכנות ולא סירים
והין •וכלו לעמוד מיל גו״ האק הכנעני אשר באי שמה ? לכן צוה המחוקק  " :לא
•סיד לאחיך*  .ר״ל לבלה׳ הה «ליו מס ( ק״נען צאלל אויפערלעגען) נ ש 7כל דבי
לנכרי ח סין.
אסר י סך ( אץ אירגעני עעוואס דאק סערצאללע יועדדען קאנן )
משלח ידך ולא • נוח שבע העוני על גורלו
יברכך ה ' בכל
למען
והוא חוב ,
בארך אסר אהה באשמה ,כ׳ לא נסיה הצג רגלך על במה׳ המדרגה בפנינים המדיניים
ככל הגזים אסר מסביב ( — .וכ״מ דימה לזה נכי׳ נסם הדי פ ז ל)
והנה הרמב״ם ז׳ל הניא ״לנכרי השיך״ למ״ע דיניה ,אכן נודע מש״כ הסל״ה
ייסיי שאין המצוה לה לווה לגוי ניניה שא״כ לא הי׳ כס לחכמים לאסור רביה גוי ,כסיעה
העו׳ז •ויד סי׳ קייז ואויה סי ' הקשיח עיש ,וכ 'כ בקנאה סופרים פרש ששי להשיב פ׳ד
חוח ' איי סי׳ קעיב וראה נו׳ב המדויה חיייי סי ' ס״ב וסויה מ׳ באי סי ' נ״ד  .ולסי״ז
ליפות קושיה המזרחי על אמרם ב*מ פ״א אס כהן הלוה את עמי מכאן שישראל
בחנם קודם לנכרי ניניה שאלי  -גס בלא קרא ידענו שישראל קודם ,הלא אןו להקדימו
לא צריך קרא דהיפוק ליה מננלה כמ״ש פסחים כ׳א ,ליי׳ סברא הוא להקדים נתינה
דגר למכירה ונכרי ,וכ״ס ישראל ונכרי ,והניח נציע ,ולא הירך דהחם שאני דיניי אץ
אהה מצווה להחיותו אבל הנא שההלוואה לנכרי גרביה ג ' כ מלוה שפיר צריך קראשישראל
בחנם קודם  ,דאולי יפה המזרחי ג״כ שאך מסוגיא הנ׳למוכ דהלואה לגוי גרביה מצוה
דאל״ב הדרא קושיה הגמ ' לדונחא ליל קיא פסיעא דיסראל נאנס קודס דמצוה היא,
ע״כ הקשה דלא ליכתב קרא כלל ונילןז ק״ו מנגלה וממילא לא •דענו אס הלואה לנכרי
גרביה מצוה ,אבל לפיד השליה אין צורך לזה שההלואה בעצמה לנכרי אינה מ״ע ולישראל
עצם ההלואה מלוה ,ודמי לההס בנבלה ומסברא שישראל קודם — .והארכה׳ נכ״ז בספרי
"נר ווצוה ותורה אור* ( נ* ׳) על חרי״ג מלוה ס׳ ' שיו ,ה מ ו " ל.
ז השכל יצליח את האדם נהזמניות ולפי שעה והאמונה נהקוח העתידות נזה
מבא  .ס) מיי השכל האיר האמונה האמהיח והנדל מאמונות כוזבות הן אמונות דייויו
ימליניאגמן או אמונות הבלים אנערנלו -נפן.
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מנחמים מחכמים < .״*״ מו־ח־).
,,אל תשחת מכתם !“ כתוב בספר תר,לים,
כ• ברכה נו ע« 1ה םרי תואר הלולים,
בפיו חרבות ינוצץ •רוצץ כאי* להכות
בוסר השנל יביע יגיע חדדי לבבות.
אחרי מומים לבקר כלשון ערומים יוכיח.
גאמנים פצעיו .ידקור וארוכה יצמיח.
םא י'.ךש כדבורה■ כמוה דבש ישביע,
והוא כעלוקה תמוץ דם לרפא ולהושיע ;
לכן »ב מכתם דח אחד מורה כחץ.
משבעה מוכיחים מאריכים לשון אין קץ,
והבר לבכר התולים כששר מליצה משוחים
לע לעג לץ יבש כעץ וקוצים כסוחים.

 )1משפט חרוץ על המחברים א)
אל מליץ ומשודר אמר אלהים גחדוןr
"כי עשית ספרים בכתובים עלי גיליון
ותאכל מפרי ץע הדעת ,משל והביון;
בזעת אפך תאכל לחם תשבע כזיון,
בינך ובין האשה אשית איבת כליון,
ארבה עצבונך צירי לדה חבלי הריק
ואל הקורא תשוקתך כצמא למים בציון
ומבקר ימשל כך יחפש עלילה ושריון,
גם מתחסד יחםדך לא תוכל ניקיון
והן האמן תמאן  .למדי יורך הנסיוןד

 )2ומחדרים אימה.
למילדות העבריות עשה אלה׳ם בווים
בהחיותן הילדים אשר היו להרנ מטיס
ועתה מורים המורים עושים לכו חדרים
להכרית בם מארץ החיים את ך.נץךים.
ו)) קלי) גל) ה 8נהס ״יוה ׳הרון לגמל הל 8י ' 1נ 0ד» • ״ « סל ומליצה '  >psח׳א,
« 1ני!  , 0לא לחגמ׳ס לחס ' 0 08׳ ' 70
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 )3קינת שפת עבר
אנכי עבריה עניה מאד דלותי -ובין שפות חיות ילא נחשבתי,
לכן בעיני עשיר חי נקלות׳ ,מתח אנכי  -כי זקנתי ושבתי.
אכן אחרי מות עשירים אכבדה׳ הן תוי ונוי בבית מועד שמה,
הביטו אל הציון והמצבה עדה -בחרוזים יקראו שמותם עלי אדמה;
גם העני אשר בחייו כמת דמה -ימצא בי חפץ למעשה הצדקה¬
 :כסות עינים לו מליצה רמה -ולנודד ממקומו אני משענת חזקה.
לעצב נולדתי .הה ! השבר והשאת -לכן למדתי לשוני לדבר קינה
אבל אעורר על נל קבר מת ,ואל דל אעורר' חמלה  .וחנינה —

 )4המתקדשים ומטהרים )ג
שני מתחסדים נצו גם רבו ,אדות רביהם אשר מארבה רבו-
זה אמר rרבך סובא וזולל -וזה אמר  :רבן* אויל■ משתולל.
ויבא השלישי ויכריע ביניהם ,ויאמר  :צדקו יחדו גם שניהם.

ב) לאה ינל׳ ״הקולא כהג שע״גהקבל“ נגליוני ״מגידמשנה" צל׳»47
 Qהא לכם ,קזלאיס גנונים ,דגל גאה נניאול לננ״ח  :אזלינן במדנלא וסזיי!
מנהו אוחי דשמעי גדשייהו משמנייהו ונגדי נהלי דמסיוא מסוסייהו אמינא להו איה ל|
ננוייכו חלקא לשלמא דאהי ,מדא דלי אנומא ( כף הילן) וחדא דל• נדפא ( כנף ),והי'
עהידין ׳שלאל ליחן מליהם אח הדין ( נ ' נ מיד ,ולאה קשל• ״משל ומליצה ' •) 150 'P
כי חנה חז״ל אמלו קנהדלין ס׳ דני נשיאה אוקמי ד״נא דלא הוה גדיל וכוי ומהיי
הקניה לישלע « מעמידן וכוי  -מ ' הגהוח׳ לימשלמ׳ -נכוליס שיא דשוש קלאמאשין) ונש׳ז
הוולי ( אוחוח לגנים) ד « שלהי גלי « ׳ דאג ש י — ונשם
הניקאק׳
מיג :
זה נוכל לכנוה אה לאשי ה מ vו ה מהעי נני ׳שלאל אנשי מושם נדולוהם ,אפל מלג
עמס ימוצו ונדם ע נ ו י ם שושם וכשוחם ,והון מתק ולכוש לחם ׳ « ולו נלא משש« ונל,
עמל — הלונשים נגדי ל נ ן ומששיטים נגדי עני׳ הדעה חלומקים מצלם לקנל שניהם
נמנמה ,הזלים זהג מכיש ויעשו להם לג — ענל מלנק — ונו ידנקון ; הלא עליהם נשא
המשל נמליצח ל ' נ נ׳ח לאמל  :נלכה׳ נעלנוח המ״ם נמישל הגדול והנולא ,העולם הזה,
הנשמה הלזו שאינם עושקים נחולח ופנוי*
ואלא המחקדשים ומנוהלים נחנל
•ונ״מ ,כי אס נהלכוה אכילה ושהיה כל היום  ,נלמון הליכס נממאה נשנהם על שיל
שמנוח נעני גניהם .ואשאל אח שלוה הנשן:
נאווזוח
נענס
הנשל ומפעמים
שמנחם ,ונהה פול
?הלקאךגויחכם
היש ׳ל מכם מלק ונחלה גם לעוהיג
לנפשכם לא « « נסם? ומה חחהללו כ׳ עוז לכם ללמך נמוח להקן נשמוה
ולהפיק לצון מהי נכח האכילה ? — עודני מדנל והנה האחד הל * ם ילן ,אשל * אמי
כ׳ הוא זה « י ו ח ק יוצא ילך לני פלוני ופלוני ,ויש לו א״כ זכוה אנוח וזו כסו
נשא כנף ,נחול האדם המעלה ,האומל כי כל ממשנושיו זכוה ועחולום
לאלקיו ואחד
העליונים נכחו ח מוסוס
וגני לעיוניו ושלעשיו יגניהו עוף על נשי מלו« ׳ העולמוח
כנשים עד נש יה ומל המלכנה — ולא המעשה עיקל אלא העמשצה —
פולשי
הלא זה עון פלילי ,משוגע איש הלוח והלועה אויל׳ ,ועהידים הנאים נהיכלם והנואנים
כנוי לשמם לתה יין ולשאה עונש על כשלם ואולחם  — .חן ׳למזון מלי והמשכילים • נינו,
ודעו כי לא על הצדיקים ועל החסידים הילאים חי נאמה והחללים לדגלו נחמים ,חטוף
מלה׳ ,חלילה לי מחעוא נלשונ׳ ; כ״א על הלומים התועים והמתעים הנוכלים האוכלים
והשוהים  ,המגלים ימיהם נתענוגים וצדקה והסי אינם עושים ,הממלאים כלשם מעיניה
ומשמנים נשל כלים ועהויים ומלעג ימנעו לחב • נש נקודים ,המתפללים נעי אסלים י
״הן נא אח העם נשנוייס " ! והם נהנים ממלח ונענלה צג ישעו ,כי ענודה הקויי
עליהם נכסף — ׳שאו ! על אנה יכונו ינלי ,ונכון להשיג חלפה אל מיקס ,דכ • שיה׳«
שלח! לנס ליקם ,אן נחזיק נהולש השלמן עלון ,וצדיק נ א מ ו נ ח ו יחיה ישמו נלון— -

 )5ישיבת ברכים ( תול*ג)
& יכנסאדס ל נ ו ר ם י (

כ״ה

ד,עדון ).ואני גוי • 5ל נ ן ו ז ן)דלמא »<ספיד*
נירפת

בזנוניה ( פינת ט! ; וראך .סד ,׳* נחבר,׳ בזזופסד.
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? ר ך גדול העיר וויען ויבים בניתענוגיה;
אך הבערזע הגדילה ' הכיח ועצומים הרוגיה — .
») מי שאשתו מושלת עליו חייו אינם חיים  .י
אם האשה היא הנושאת ונותנת ומשרגסת את הבעל׳
בברותו תתן רוש להטו יהשך לפרודת לענה ורעל.
הלא כה אדם הראשון לשנות חייו בא סוף וקץ.
באשר חוה אשתו ,היא הביאה לו לאכול פן העץ.

ז) האשה אשר נתתי עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל׳
אכלתי ואוכל עוד גרבהבראשית .וע׳ ״משל ומליצה״.)84
האדם אמר rאמנם אכלתי מעץ הדעת,
בשגם צויתי ,לבלתי אכול אף לא לגעת
מה המות ימהר ;הישר- ,
גדולה חטאתי
אבל׳ מוצא אני מר פ עו ת את הא ^ הו¬
לאכול וארד שאולה׳
לכן אוסיף עוד
אמותה הפעם וביד  .חאשה אל אפולה— .

 )8כמשלים שערי אתי ־ נרא ( בימנ״ט).
מצה נקרא "לחם עוני" ,כאשר יאמר משל הקךטוני ז
במקום אשר העוני יתגורר׳ שם ריב ומצה :תעורר.

יסיכסן* מטהר ממורים.
אשד ,טמאה תעשה בתורה  :ומפרה לה— והיא טהורה:
ומשרת.
כן אתר ,נטמאת׳ ומהית— אחרי אשר מנית
 T :־T 1
י

• )1תנו שכר לאובד׳ מתוקה שנת העובד.
נעימה שנת שוכב' למעצבה,ולמר נפש תרדמה ערבה.
ויש קשהייום ונכה רוח ,איננו ' יכול לישון לנוח׳
נודד נבוך ברוב שרעפיו .שנתו תדר מעל עפעפיו:
עיניו¬
ענב ,להשיל תנומה על
לכן יגיח לפיו דם
 ^״T
!
ישתה ישכר ירדם מיין ,ישכח רישו ומדודו אין1

11׳ הרפותי כחרד נמס,
 dmמערוריה תראה כמדינת גאליעי ^׳ח
בעמותם מלאכתם ככית הבחירה מרח.
בחירם רצתה נפעם .כלבו מבע תוחבות.
ואלוף עירם אך בחלקות ימא דעו —
הן ירזמון דרך ךרמ 1תם בראמי תיבות:
״ ? חיד  -כפה' חנף ז ימחית יעו■ "
 » 2אם אץ אני לי יש לי.
יל אוהב נאמן אחד מודע ורע-
אך לנמקו במו־פי שפתי קצרה ;
מי הוא זה ?’ הלא אנכי י1ך•8
אני הוא ! ואץ מני אחלצרה.
 )13וכילי כליו רעים.
מתוקה מנת העולה לע עדי* סמכבו .־
אם ידו איננה מצומדת לע לבבו.
חלום רע לא יהלמחו לבאה עוח.
אכן הכילי הון אונר יקבץ און.
לבו סוגר וידו כבדה עליו כאבן—
לפן מפחד תמיר מנור בטגורו מלוח ,
נובל ! כובד כפך מעל לבך הפיךה.
תפתח ידך אז תבאח ולא תירא.
מנתך תערב לך ונפמך כל תמוחי
) 14רכי טככד עמירים,
מלמ קדימות חכמי לב מ ?או.
מקום .מעלה וזמן כמס נקראו.
ימלמתן לעמיר למנח בבית תסלחr
םמ בצד מזרח ימב למען יוראT.
יעמוד " מלימי ,ממי!" לפמר יקרא.
ולהקפה בממחת תורה יעלה תחלה.
 )15קינת הפורנו.
אהה לגפמי בי גתפמתי בעון חדור׳
בכסח נטכרתי .וימיטו אותי כבור !—
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 )18אסתר ןס התורה טנק ? שנא׳ נ הסתר אסתיר מני
כי תשאל ג מאי; בא המנהג מאז סלפנים -
להתחפש נימי הפורים ולתת פסוח «ל פנים •
ףא אני אענה  :כי באה הנאווה במגלה -
לשלוח מתנות לעני ולהחזיק בסתר די ממה •
לבן התחפשו וגם האביון פניו לא נלד"
אל נכר העטוף ברעב וכלפות אל עפה•־־
אכל אניד לך הפעם פעם יותר נכבד ונעיםi
לאמת צורה אחת — גלויה .ולה מסרה אין-
והשקר משנה פניו מתחפש בלבוש צבעים.
בחדר טמא— גם סימן פוזרה מראה לעין—1
אמנם בן םא דרד עולם עיננו צופיה.
נראה ימין השקר רוממה ע 1שה תושיה׳
בף דמיה תעשיר כעליה כי ציד בפיה-
ובת האמת עזובה ושוממה דחויה ועניה;
ובכן כמו בפורים בבה בכל ימות השנה,
רק המתחפש וצבוע רצוי לאחיו פניו י .קןיו,
והולך נכח 1כר 1כתובו רוחונאמנה■
אליו יתנכרו ישא ויסבול ופניו ריקם יראו.
 )17לא עם הארץ חסיד.
פזב להיות לסדן מהיות

רנן

חסיד.

כי הנה כשיבוא אליהו לעתיד,
והיה אם יאמר " :חסיד יותר חשובי,
הלמדן חיש קל להיות איש חסיד ישוב
ואם בה יאמר rלמדן מאד נעלה.
היוכל החסיד לחיות למדן פין לילה ?
 )18היצר והעוני.
יצר הרע שאל בשלום אחיו בךעוני
ויענהו  :״שלום לי׳ שלום׳ אפם בטוניr
הן קדם שכנתי עם אהלי אביון ועני י
עתה גם בהיכלי עשירים ונגידים שם אני -
בי יש מתעשר עושר גדול לםראח*עין׳
וביתו בוקק׳ ובידו בל מאומה אין !״—
ףא היצר השיב אמריו rגם אני כסוכה,
לא עוד כבימים ראשונים רוחי נבוכה.
הן עם רשעים בני־עלוה גרתי בראשונה.
בעת גם את צנועים ומתקדשים אשלנה׳
כי יש מתראה צדיק הולך כדרך תמים.
ובל יצר פזטות לבו רק רע בל הימים —

־ * *;

H. « » wy -

» $7 Vonת.

der Verständigen sieht,
Und was kein Verstand
)Gemüth . (Schiller
kindisch
ein
Das übet im Einfalt

אהבתי ויראתי
אמת הנאדרה־
חיי נשמתי
צפירת תפארה
מחמדים בתבל

אך לפעמים
תרד אלינו
משמי רמים —
לשבת בתוכנו1
הנה נודדת
מהיכלי שדים
לאהלי אנדים
ולשוכני הרים
בשגם חומדת
להאיר עינינו.

והאמת־בשמים
תבחר לשבת.

בלי מנוח
תדרוש לאוהביה
ריח ניחוח
על שפתיה
הענוד .תגביה
תשפיל הגאוה
תכבה התאוה
תעורר האהבה
וחשכה תגיד.
באחת מעיניה.

כמוך אין —
אשדי עין1
ראתך בחיץ
צרופה מהבל
זבח וברה1

לאלהים חיים,
וקרבתו תואבית
בכל טוהרה

1
I

לפניו משחקת
ובנפש שוקקת
עליו מתרפקת
קחת זוהרה
מאמתו הנשגבת.

1

תשנא שקר
ושפת רסיזז
ולכל חקר
עינה צום!ה
תשקול ערבהו
כפלם ומאזנים
תעשה כנפים
לשתם עינים
תשמור נפשהו
מכהש ועדיה.
ותכסה נאברותית
הגי הארץ
לסוכך עליה
משוד ומקרץ
לכלי ישסו
חמדת האדמה
תשך בדממה
ריב ונקמה
טרם ינסו
לפרוץ פרץ*)

*) ננפש האדם המגמה אהגה האמה לכן «דגר הילל נקענוהו או הארס העומד
«וד
גמצג הילדוה — רק אמה .אגל הכונ הולדה הלמוד והגידול הוא « .הלה לריח באנו*
אשר •אצ זן ועהור מיל׳ יוצרו .הגה ;ה ימנ על פי ההכרח שירא לדני האמה ( מהמה
יראה ) נודע
המאמר  veritas parit odiumולפיה׳ יסנ השני משאה משרון השכל
כמאמר המלך החכם פחי יאמין לכל «■ גר .שלישיה שי כזגוה אשר נולדה מן ההרגל ועוזר
רגיעיה ׳דגרו אנשים שקר להועלהם,כ׳ ׳חנפו למצוא להם אוהג אי עוקר והמוכר משננו
הדני העומד למכור החח כי יאמר הקונה רע דע ואוזל לו זא ׳ההלל .אולם אין א< 0
ישקר גמלהו מאהנהו אה המג ' ועל כ׳ יאמין או ידע נצפשי שנכון ונאוה לאדם לכזה
ודי למשכיל מל דגר( .וז״ש חז״ל ! שהדי חקרי אאגי״הו  .זיל•)
)הי »«
צורנא הנה שעד לחמאער הרומי אשר הגאה׳ שכן אמר אבי׳ ( כהוגוה פרק ׳" ג ) האי
מרננן דמרחמין ליה גני מאהיה לאו משום דמעל׳ עם׳ אלא משום דלא מוכח להו
*«
׳לי דשמ׳א  .וכנים דנריו כ׳ האיש הדונר אמה גלי חריפה ומשא פנים הוא לא יקנה
ול
רעים רניס  .ואולי ע״ז הזהיר שלמה (משלי "ז י״ז) נבל עה אוהב .סרע ר׳ל אס
הרצה
אח
לצרה
צריך
אחה
לאהוב
אח
חרענכל
עה
ועונה
שלא
חוכיחהו
מל פניו למען
לא
ירחק עצמו ממן כי לא״יאנה לשמוע  ipmפין .וקלוג לודאי׳ כנים דגר׳ המבאר
ואח
לצרה יולד שהוא יולד לךנעהיד על דרן הההול .מי «’שמע מישע גענארען ווערדען!
גענוי שלא נמצא נהזה ולעולמי דע לא •מצא ( לאה נאור להמכס רא״א זיל שם ) .ואשר
,ר Vfנ י » jדמה
כשהילה לדגל נמשנה לנאוה ג׳ ׳* ג כל שרוח הנריאוה נוחה הימנו רוח המקום » »

>

כה תופיע
הנה השמים
לייהד הרקיע
נגבה שבעתים
ינאור השמש
ניאשית הבריאה
"» גבה פליאה
האטת המביאה
 »*5ואה ואמש
; 0אור העינים.

והוי המכינים
להטיף אמרים
ויהיו לצנינים
בצדי הנערים
השוקדים לתבונה
באמת ובתמים —
הטה חכמים
אנשי נעלמים
לא לאמונה
ובלי סדרים—

יאמרו לסלף
התורה הטהורה׳
מיראתם לאלף■
האמונה דןאיורה;
אוי יתעמרו
באמת הנהירה
ישפילו האדירה
יתירוה מגבירה
ולה יזמרו
בגיל ובמורא1

1

ינייד ,מאורות
זתנא 1ת חיים
איותיה טהורות
5זהב— פרוים1
ינכן הכיל'
^ניבה ישברו
»יכה יספרו
זיהלתה יזמרו
’,יניב הקול
; 5מרות ומצלתים

ישפיקו בזרים
ילדי חיצונים
הורסים הנדרים
ולמאורת צפעונים
יוליכו יהדופו
בכחש ובמעל -
מורי בליעלI
טור לרעל
ימירו יחלוסו
עשרת טונים.

בכבודה יתימרו׳
בפיהם יהללוה.
ופיה ימרו
ובלבם יקללוה —
והאמת המזיקה
מה אומרת '?
"נפשם בוחרת
בשם ותפארת
ואמתי רחקה
מהם — ויחללוה !

’’יוה הימנו יכו' נ״ל שאץ כוונה יחנ״י לאמי מי שרוח הנליאוס אלא טח שיות
הימנו וכן שלושו טל שי הקימה אמס והיא ,כי על שני שנים חמשה
נוחה
בליאות
..
.
!'עיז חדשה ( אשר לא שערו חלאשונים ) שולש נלנ^ התמון ♦ א׳כאחרנסבטלה הדיעה הקודמס
'ז לי כחנה גם בעיני ההמון ,הוכן עי״ב לננו לקנל אה החדשה ,למשל אמונה נעלי
^ליש מצאה נלומא הישנה מאמינים ינים יען כי היסה כנל אמונת האלילים
['!זיק בעיני קטון וגדול סחה אשר השניעה האמונה החישה נששס השוקקה ,וכן
'לו הערניים אסיה אמונם מחמד נביאם כי נאמת האמונות האלה קודתן בהדרת
יישנו הקדישה ( הרחיב לדבר מזה הרב הגדול רי״ע נעל העקידה שש״ח ) ויש בהן
האמת עכ״ש כל כן כיי להעיר לנוס העוני• עי! לישר ולעוג .למען ישנאו מעשה
'וענות אשר שנא ה׳ ולא עוד יענו כמעשי הגויים אשר עשו לאלהיהס נימי קדם ,עי״ז
יקרב העת אשר כלם יקראו נשם אלקים אחי .תדמה איפוא דימה חדשה מאת למטר
'«ים בעתו אשל יקוה לאיש והוא ירוה הארן והולידה והצמיחה .אולם גס באושן נ׳
'<ש ייעה חדשה בלב ההמון כאשל ישמעוה משי חכמים משואליס אנשי שם עקב זאת
ףינו נח ויזנו אחרית אן> שהיא בעיקרה תזיק לעם .למשל שחירות אמתיות אל למודים
'מנים « עיון ואך לחוקים ממעשה בני אדם שלא תוכן עוד לבב ההמון כל צררו להשיג
חיות הלמודים האלה ומהקתילות לא ׳חהוה חקון המיות להטות לב שומעיהן
ךיר נטיב ולמאוש נרע .ותהי להיפן כי מסן יחצנו השומעים באלות נשנרים ויגישו
חיתם חמל וענטיע  ,מל כן ראה הדור ם פנינו באין צלפה מעשים מגואלים כ< נהפן
* שוקט ובוטח להיות כפראים נמדנר שותים דם אחיהם והורגים ורוצחים בלי חמלה
הלוג נקנה מדעות רמות ונשגבות כאלה אשר דברו חכמי תזמן בראש
'« טל
י " ' ,ואשל לא תכו; העם ההוא אליהן את נפשו עוד ,עייז הפיחו רשפי שלהבת ריב
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34
כי צפונה
לנאמני—רוחי
לרועי אטוגה
אורה זרוחז
בלי אימה
לאמת נצמדו
בצלה חמדו
וכנד עמדו׳

טאלהי התפארת
אשי משמים
צדקתו נשקפת
ובתבל מרחפת
אהבתו המצרפת
כחמה בצהרים
חמלתו טזהרתי

לכן לחמה
מקורה פתוה.
ומכל הנפש
היא נעד־רה
אשר מרפש
לא מטוהרה —
לרודף קדים
רוחה זרה׳
דרכה נסתרה
ואין נהרה׳
באזנו פחדים
ועמל יהרה— .
האמת לבדה
בי מדברת
קרוב •מחמד ה

ככה זכה
האמת תביע
ללבב דדכא
יגונוהרגיעי■
באלהי הצבאות
בישימון וציה
בעלטת הדומיה
כפלים לתושיה
לאליהו נוראות
בצדק הודיע.
לא ברעם
' ובאש מתלקחת
לא בזעם
ובמלחמה נצחת■
אבל כרוה
צח .בן $פ:נן. .. , :

בין הדרכים
בזהב _קךנ.ים
יצא לשוח
בדממה ונחת
כן אלהינו
יעבור בנחת
לנגד עינינו
בא־ץ מתחת
והאמת התמה
לפניו מתהלכת
במשטר מעיכת
בנחלה מבורכת
ולנפש■ נשטה
נטישותייה -שולחתי
האיש המבקש
את תעלמיתיה
אל יעקש.
כעגלי רגליה
כי ישרים
למוצאי דעת . .
באזן שומעת
ונפש -נכנעת
־ כו -הגברים

ומדו;  ; -vs ’1מאןלי  -זיקיס־ -אכזרץת״׳חימה דשימו התבל רמיקאהו -לכן סח » נאמק י?6
מחסוס לפיו לבלתי בלוח■ לעס|:י ב< וס7ות _-מנהני■ אמונה שוא ; -ה«ה בעיה הכין הא היי;
<rr7p1»J

אמויה

אתית עובה ממנה  • ,כאשל הזהירו תז״ל במיל׳ דאבות

לאמי :

חכוו*

«,היו בדבריכם וכו' ,והם ■ אמדו ( חגיגת  -עלב) אין דורשץ במעשה -בראשית בשנים ירי
במרכבה ביחיד אאיב ה יה ח ס^ ס מב -ין #ד
הסתים) ולמכסה ע^
מאי ניסו סהר• תורת• הנה זאת תעז ,המציץ! -וכור הבחירה נתבם לוקות בו עלן■ למיי'
למען הסי • אם נוחה דעתו לרוח הגליות .ליל שתיושי רוקס -׳על ידיה כי ׳קבלוה ביל
בשלום • ובמישור ולא יצמח ממנת .מיס ומעל -א לא נתת רוח לחובביה ולבל החוסים בי'
א ,נעת  .ידע החכם כי לוס ת׳ דובי בו ועל כדנה -תאמלון  - :קול המון כקול של•• איי
אס• מא  -תנריאוח איננה נוחה ממלה -אל ישיתו לבם לדעתו -ת!■ בס אלה׳ס לא יחצן
בה בכן" יסמל החכם דעותיו .בלבו " עדן -נהל שוקעיו -במועצות ולב דעת לאעאל ע י
הסרת■ א« תימ .שלהן ,וראוי _ להעת :ק המשנה בא בוא לשי הכוונה בנ״ל  :בעצ״בני
א׳מעלהין לעהיען ,דיא דיא מענגע ערהענען אונד פעיעדעלן ,אלק געעעליה'
אויששלוצגיס ; אבעל לאססעע  ,עלנסע לויעערע וואהלהייעען אנס באעעמיסששעלל'
גמלעען ,זא נאלד -זיא צעשעערעכד אויןז -דיא מענגע ואיקען  ,ווי־ל זיא■ צור א 1ג
יעכעיען צ "ע געלעהיע וואולדען) .
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אתיו עדיה.
האמת אהבו
ובואו אליה

-

כבוד הבו
לנושאי כליהi
לרגלה תשבעו
׳פניה תחזיק

בצלה תהסיון
מדשנה תוויון,
•,ועונג׳ תשבעו
י מפרי מעלליה

יוס גי' .שופטים  ,קפצי אמת לפ״ק,

יאהב צבי הלוי•לשרו.
הנה לדעתי פלוש׳ זה מכיס קלוב־' לאמש כמו המסה אשר נגנת עליה
אממית ומתקבלת אל הדעת ,ע* כ אנסנו כלנו סיים היום נעיד אל סכמה
הקלינויק עדוס נאמנה שהיא הלצה כעיני יה‘ כאשל תוסין> עצה הלנה דעת
ותכלית בל השתדלותה איננה להקניט ולסקנוין ולהקהות שיני מחבר או כותב
מאמר שלם ולהתפאר על הספלים לאמר שגו במאת או שינו טעמם ונמר
ריסס וככל יתר הלשונות כמדקרות סרב פיסיות אשל ישתמשו בהן מבקרים
קליטיקאסטעל( מן בקורת תהיה ) כאלה המתכבדים בקלון רעיהם י כי להיפך
יגידו מבקנים באמת ,קריטיקער ( מן ויהי בוקר Tדעתם בענות סן וטוב
טעם ,לא בלעם ולא בזעם  ,לא לנדן -ולחרןש ,רק ללבן ולצרף  ,למען ילאה
המסבר ששגה נגד משפטי הלשון או חוקי המיון׳ או שכס ביסוד מעקלי אמונה
ולא זכר דגלי סז׳ל האמתייס ,אס כה יעשו המבקרים התמימים והישליס
בלבותם אז בוודאי לוס הבריות ולוח המקום נוחה מהם ',יען בל מגמתם
לפקוס עינים עולות ולישר תועה דלך למען ישוטטו ' רניסי צהשביל להיטיב,
ועל מבקרים כמוהם תבוא ברכה — אבל המבקרים הצעירים מקרוב גאו רק
על כבוד נפשם מבטם וכבוד אסלים ישפילו׳ — לכן בא נא ואראך את אשר
פשה אחד מאלה ומכשול עונו נגד פניו אשים  .תנה אנכי הערכתי בכיי
מחברת ל״ה מאמרי "בקרת ובאור סזי׳ל" בו הראתי לדעת מהות ותכלית ת& ׳
בים הקטן גס דברתי מהקרי והכתיב איכה נהיה וממסברי מזמורי תהליס
סכל לפי קט שכלי וענייס דעתי .אכן בימים הרבים הסם אשר בוששו׳ הב וכבים
הנאהבים לביא  ,ואני אמרתי בספזי  :יען כי עלה "השחר" לכן נחתם בעד
הכ״י הנה כמעט נשכח מאמרי ההוא מלבי ולא העלי תיו על זכרוני עוד
עד היום הזה אשר באה חוברת ל״ו מהכ״י לעיני — ראיתי ושש לבבי כי בא
אורו וכבוד החכמה והמליצה טל פני המחברת זרס .אמנם בין הדברים הטונים
והנכוחים אשר שם לנו בה מנחם נפשנו  ,מצאתי ראיתי מכתב ( ובקורה)
ערוך אלי ואשר כותבו היא המשכיל ר' מאיר יפה יליד עיר מושבי אוחעל,
מביא מאמרי הנ״ל בכור הבחינה וינסה כסו ללחום עמי בזרוע נטויה נגל זקני
עמנו לעיני השמש ,מחת יכ היה יכול לשחר פני ולסהוכס אסי סדר בחדר עד
אם נלאה למי משנינו האמת והמשפט ,אגל הוא לא עשה כן ,ובכ״ז באר לכתוב

)ע לפס "מבקר" היוצאמריס:

מהכבד

בקניוןרעהו ,העומד נימי; «חבר

לששנו ,ודולך בקשה לשונו על המוסך בקשה קופל לילוח חצי החוניו חדלי בענו ,כבר
שפכה׳ שיחי וכמש־ בדכי׳ חל״ד צ״י  87ובה מצא ש״נ יי׳  25ע״ש ,
המו״ל— .
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אלי מכתב גלוי למעןיאיר גם הוא ככוכב מאיר ,הוא המקנא קנאת קרי וכהי 3ומרשיע
אותי על לא עול בכפי  ,יססוב לסיוה כוכב כאחד ממצדיקי הרבים בכוכבים
המזהירים לעולם — אני אמרתי שנשתנו אותיות בספרי הנביאים ברבות
העתים לפי שלא כתבו בעצמם את ספריהם הקדושים ,עתה קנאת אש דת () V
אכלה את המבקר ,וישאל אימי כמתמיה ומתנכר ,כי מה אעשה לתורת משה־
אשר אדון הנביאים מפי הקג״ת כתבה ועפ״ז ימצאו בה קרי וכתיב למכביר
אלה הדברים קראתי ויפג לבי ,כי ידעתי תא האנשים אשר אנכי יושב בתוכם
אנשי אוהל ( ו ) מקנה סס — " מקנה אף על עולה" הן המה ירגנו עלי
ברחובות קריה לאמור כחשתי באמתת התורה חיו  .ואם שפינאזא שקר ענה
נגד חראנ׳ע שחפץ האיש הגדול הזה לרמוז בבראשית י״ב ו ' וכיב י״ד ובדברים
א׳ ב׳ כי לא משת רבינו בעצמו כתב את ספר התורה ,ואם גס אמת נכון
הדבר כי רמז הדאב״ע דרך סוד שקצת מקראות גמורה נוספו אחרי מית מפת
(ומס מזרעא דיעקב לחשוב כזאת סגול היא לא תרצח vעכ״פ רב ההבדל בין
דעת הראב״ע ומחשבת שפינאזא עליו רחוקה אחת מרעותה כרחוק מזרח
ממערב על אחת כו״כ יסיח ההמון בשער ויביט אמרי לגנאי כשמעו דברי ר'
מאיר וישימני לחוקר פוקר .כי דרך ומשפט אחד לכת הנמשכים בחבלי סוא
אתרי רביהס " הקדשים" עם המינים אינם מאמינים אשר יקראו להם מאורים,
שניהם יחייבו את המחזיק במורה הטהורה ומבקש דעת בכל מאמצי כסו:
אלת ישנאו אותו בגלל חשקו ותשוקתו לתורת אמת ואלה יתעבו גו על אדות
אהבתו את המחקר להביט פועל ה׳ — כן אנכי עומד במוך לימיני פתאים
המאמינים לכל דגר ולשמאל׳ חכמים בעיניהם המכחישים בתורה ואמונה
הצרופה  .ואס אחשה הפעם ולא אענה על מענת ד׳ מאיר הלא יאמרו שתיקה
רהודאה — ואס אדבר ? באמנה ,תקפן בעיני לדון עם הטוען עלי
דברים של מה בכך כאלו אל שמע מעולם מה משפט הביקור ומעשהו והענין
המבוקר מה הוא שואל ממנו .ואנכי הלא מראש אמרתי שהמחבר שיר מחלה
לדוד חי בזמן מן « ימנים אשר לא היה מלך לישראל לסי שיקרא אח השם
יח׳ אלוהי המלך מה שלא נמצא זולתו בכתבי הקודם שיחיה נקרא סשסייתמ־ך
המלך בה׳א הידיעה גלי שיבוא אליו תואר אאר לבאר הסתים מי הוא זה
המלך הכבוד  ,אם לא נאבה לדרש חז״ל נדדה שנת המלך  ,מלכו של
עולם ( ואין סומכין על דברי אגדה ,ע ' ירושלמי נזיר פ״ב ורמב״ן ז״ל
בהקדמתו לפי התורה ) ואס לא נקשיב לדעת הראביע ,דיעה שמתנגדת לשכל
הישר ,שיקרא גתהליס כ״י׳ המלך יעננו  ,הקב״ה במזמור ההוא מלך אשי
ידובר בו מהמלך המשיח .ועתה ראה רב דעת המבקר העונה לסתור דברי
ולהראות שיקרא הקב׳ה ח׳ צבאות העלך בח״א הידיעה מבלי תואר אחר ( אולי
בפרוס במקרא נמצא כן מבלי עזרת הדרש ? לא כן ) כיגשה״ש כתוב ה ^ אני
הרומז על המלך הכבוד — גס אנשי כנה״ג (אלה שלפי
המלך חדריו
כל הריעות מיו זמן רב אמרי דוד המלך ,ראה גן חנניה שנה ראשונה מחברת
גי  .ובספר בן סירא  ,סשר כדברי ר״ע מן האדומים במ״ע פכ״ב  ,ידעת שאיננו
נדחה מחכמינו זיל אלא ביד אחת  ,הגדיל לספר בשבח שמעון הצדיק ב ן
דורו שהוא היה לפי המשנה באבות א׳ בי משירי כנה״ג * איכ מה
הועיל המ נקר בעדותם שתם חקנו לאמר  [ :המלך יושב על כסא ים — : :
*) ע |־ו« א]ת " ט(ומלש תשליםל־יו<ל 1׳ גינות פ״ג ש־לים ’,פית־ולגת^אתתלןיש״ו  ,המו״ל

אם אלה דרכי הניקור ואס לא השחוק מסה
המנקר  01: sכי יהגה כיינס
מל ארבותיס ההרוסות בעבור שאמרתי פלוני אלמוני סנר את השיר
כאלו הפשטתי בזה את אדרת דוד מלך ישראל מעל שכמו ואנכי הייתי
הממציא כראשון אשר באר מזמורי חהלים על זמן מאוחר ,ת  .ן כי נודע
לכל שהגאון המבקר האמת׳ מו״ה ש״י״ר ז״ל ררם דים ברבים ביאוריו הנפלאים,
אל כמה שירי תהליס שנתחברו בימי החשמונאים  ,ואין פוצס פה נגדו
ייודוחו כי נעים  ) * — .ואם בזאת רק נקצה מטה החקירה המכחשת ח '*,
נגעתי באמתה תורתנו הקדושה עד שצריך להביא לני
הר׳י אלנו בעל
העקרים לעד שזאת התורה כמו שהיא בידינו היום לסי משך הקב־יה דאבית
לבנים היא י ' שנתנה למסה בסיני מבלי שנוי כלל ? הלא בכ״ז אמרו בירושלמי
חענית פ׳ בג ' פרקים ובמס ' סופרים פיו שמצאו ג ' ספרים נעזרה מעונו
זאטוטי והיא ו ק י י מ ו יש נ י
ם
ובטלו
אחד א ' כ נוסחות
שונות מלא עזרא הסופר נסורת משה מורשה ועשה אחת מהן למזויפת לפי
שסמך עצמו על הרוב  ,ומהדבר אשר יסופר על שני אופנים עכ״ס אופן אחד
מהם נטל ומבוטל ? וע״כ אער הרב במ״ע פ״ה ז״ל מה שתקן והגיה עזרא
ספר התורה בראותו יכ נשתבשו הנוסחאות אם מחטאת והתרשלות אבות ינו
י’ « ,בית ראשון אם מחמת כמה הרסתקי דעדי עלייהו נגלית בבל — - v
התורה תקום נשלימתה לעולם כי אמתתח איננה תלויה בקרי וכתיב ומתי׳א
הוא והוא שסופר ומונה בפל״ד דאבות דר* נ ומהשבע פעמים בבראדית וי״א
פעמים בדברים נ״ב שנכתב נער תחת נערה .אין כל נפקה 1 .לאמונה ,לחקר
או לדין ,בלחי כי נלאה ממנו הימים מקדם ימות ר  '.ס אשר נתחבר בהם
הס״ח כי ישן נושן הוא במאד מאד ולא הבדילו אז ה בני אדס עוד כיי צרכו
בין זכר לנקבה .תנה תאלהים דבר לפמו מורתו מפארן הופיע בלשון המורגלת
אז לבני ישראל תיוצאיס ממצרים בהגדה פשוטה ונספור מאמר עם כל הפרטות
■יסעיפי ההוראות שהיו לה ,ומליצה ומשלים המורגלים  ,ימגיפט כתיבה נכונה
הנהוגה נעס בעת ההיא ,למען יבינו מצותיו וחקותיו לטוב להס כל הימי כ.
כן אמרו תזיל דברה תולה כלשון גני אדם ולזח יתואר השם נסהיח ההוא
נסואלים מורים על הגשמות כי לא ׳שינו ההמון במחלת המחשבת מציאות בל מי
גשם (ראשון למורה פכ׳יג ).ויען כי כל שפח חיה חשת  : .לפרקים אל כחנוט ה
) ג  0אנ< הבאתי הבר במ״נו המגיד בשם שסר קדמון צרור סמור שהמזמור שיר חגנס
הניס ל ד וי וגו׳ זמרו לה׳ משי דיו וגז׳ נוסד בזמן חנוכה בימי מתי! " הסשמוני
וכת החשיד««  Kssäurוכן החליטו בעל׳ הפילאלאניע שנס מזמור קמי« נתחבר בעת
ההיא ,ועדותם נאמנו מן  :תהלחו בקהל חסידים ,יעלזו חסידים ,לעשות נקמת נגייס—,
יי " א שתאיסיס או « ססטנטל נקראו ״קהלא קדישא " ברכות ט׳ רנה קהלת «'
יכן " נקיי ' דעת " חגיגת כיב ני«•( «"ז ' ( והארכתי נמקים אחר  /ולא •כה
ימ׳א ר׳־ימאיר יפה לאי׳ מדברי ד «איי ( פסחים קי״ז ) כלו תעלות דוד א״ת
*לי אלא כל אלו - ,הלא כה דברי ל״מ שם !
כל סשגחום ( לגייס« רש״י כל
הפלות ,מזמוקיס  .הפתוחים בחפלה כגון הפלה לעני) האמורות נחהליס בולן דוד אמרן
א״כ אדרבא־ מהתם ראי' שיש וחמורים בתהלים שלא נאמרו מפי דוד — ועי הי טב נ «ד ' נ
י* '«[ סטי ׳״( 1אאר אבות בביאור «! מוי קמ׳ד המצדן לדחי וגוי הפוצה■ את־ יוד ענדו
"י ' ’5י ״׳״יי ’ ״יי יש״יי׳ ייי  °״י“ 0,י '"ל לי״״ י' לי —- 21 — 17אכן ר אה -מדרש
הבס בראש שה״ש  :דוד כסב  .ספלים ,ד ,פ  .ל י ס נ כ מ נ ע ל פ מ ו״  .ושם «'* ! מגיל
 ,יי ומדים שיט א ' ורנה קהלת ס ' החכמה אעח  :א «פ*• שעשרה בני אדם אמרי ס'
ההליס עכלהון אל נאמר על שמיתה אלח עי׳ דוד
מרד ׳ .,■ w״ז.
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בלי חיים וכל לוח אין בקרבה אתר עד דול אסמן בלי פנוי  .תעמוד כי
אס הדמה לילד ,יגדל ויהי לנעל נעים עם יפה עיניס ועוג מאי ואחלי ימים
כי יגדל עוד ויהי לאיש חיל  .נחמד נמראהו ובעוג עעעו ,לכן לוח אסלת
מרחפת על לשון דול המדגל ונם לוח אחלח נשפת דור ישעיחו ,ואן -כי
לוח
ה׳ תמיד
סגה
גלשונס ,בכ״ז הכלל מיסכם שאין שני
נביאים מתנבאים בסגנון אמד — .ואולי נבין עפי״ז השנויים בין דגלוח
הראשונות להאמרונות זכור ושמור ולא תחמוד ולא תהאוה כי ה׳ דבר לעמו
כפי עצם כווית גודל או קוצר המשיג ובלשון אשר שימם בס הדור ,ויפה סמלו
זכור ושמור בדבור אחד נאמרו כי אין הנדל עצמי3ץ אמד לשני אלא מגה:
הלשון בכל דור ודור (רצוני ,נין כעבדים שיצאו מכור הברזל ממצרים ונין
סבני חורים שנתגדלו במדבר עג ברכי החופש) הוא יבדיל ביניהם  — .וראה
נא בתנמומא בשלח י״ח תיקון סופרים אשר ; שקנו אנשי
כנה" ג.,ויש
ביס סתירה מומלעח למיש העיקרים מ״ג פכ״ב בכוונת
תיקון
סופרים שמשה
מעיקרה תיקן הלשון  0«.השי״ת כסופר המתקן הכתב דרך כבוד .ורובין מן
מוצא דחז״ל סנ< , -רין צ״נו אפילו אמר  .התורה כולה .מן הסמים חוץ וכו ' מדקדוק
זה ( פייש״י חסמת ויתרות) וכוי ,דבר ה׳ בזה ,וצא אמרו חוץ מאות זה (כי
יש אות שאינו לא חסל ולא יתר אצא נחלך> באות אחל ,א״כ אינו נכלל
בדקדוקי כי באמת כמה אותיות תקנו אכח״ג■ והדין ניחן ונשמע  :אס יוחנן
כיג העבירי .דיית המעשר (מ״ש ע״ה מע״ו ) כדברי הי״ש והר״מ לפי שלא
היו יכולין לומר באותו הזמן ככל מצופך אשר צויסני
ואם עזרא מקן לתת
מעשר לוי לכהניס לפי שלח לצו הלוייס לעלות עמו
לכן
קנסיגהו דלא יהגיגן
להו (מע״ש שם ,ועי יבמות פ"ו .חולין קל״א  :ועוד יתר מקונים נסוע  :פ״ע
מע  :הנס מכיש  .היי רשאי  .להם לתקן אותיות כפי צורך השת ; ומ הלש■ן
בזמן מן הזמנים .כי גם אס נאבדה מהם רוח המליצה האלקי ולא ידעו עוד
להניע רעיוניהס במשלים נעימים ומליצות נמרצות כאשר הופיעו חזיוני .עליון
נימי קדם ,אבל משפע הספה והבנתה בידיעת .דקדוקיה סרטיה וכללותיה
בודאי ידעו על נכון — כי זה גורל כל לשון ,כאשר -חדלו המשוררים בעם
אסר התנוססה גס לוח ה׳ להנעים זמירות ולעלות שמים נחועפוס לום
שירותיהם ,כן יתחילו מדקדק׳ ומחקרי הלשון מלאכתם להחסקות על שרשי
מחצב כל אות ואות  ,כי יבנו בנינים יצרפו המלות חסל או יתר ועל הכלל
מולל יעוללו כנסן שארית השפה וסלע כלמה ילקעו  .ועם כל מה שדברו
גדולי עמנו כגון הכוזרי מ״ב סי׳ ל״ד וראב״ע בראש ספרו "שפה ברורה ' ( ו פ'
בעקדה שער סי) מקדמות לסה״ק ומעלותיה הנשגבות כי הופיע הב אל שדי
לאדם הראשון ,היא אס כל שפה מובחלה מכל הלשונות ,עכ״ז לא מלס על
לנס לאמר שהיסה כבל בראשית הויחח שלמה בתכלית השלמות עד שלא תוכל
להשתלם עול יוסר ,כי בכל ספלי חתניך נראה למכביר אשר מקרה שפתינו
חקדוסה כמקרה יתל הלשונות פעם עולה היא למעלת ופעם יולדת בסתר
שמדרגה ,וכסי־ ערך המשיג וסדר רעיוני המדברים נסכן תרבה עצמה או תקעין
מזה ,לכן נצדק כסב חלב נעל מהנות כהונה בביר פע״ע שהסופרים תקנו
וכהנו ואברהם עודנו עומד ,וסלאייממ״ל במדבר ס״ד ואדל״נ פל״ד כך אמי
מזלא וכוי  ,היי שאס יאמר לו אליהו לעת כתבת אגלי מלהא למפרע שהים
_ «« .ומר בתולה ואעפ״כ נמסל הדבל לו ולחכמי הדולות כפי סכמהס וכוי .עכ״ל•

הנס נלאה בעליל שעזרא מדעת עצמו הקן ,יכ״ס בפסקי המיס׳ מנחות ס׳ כל
חקלבנות זה״ל כשכתב עזרא החולה נקלה א« ־"אס 'יאמר מפה למה נקלס
אשיג הלא לא מחקתי ,ע״כ — .ופליאה על מ 0״כ בעהמ״ח צלול ־שחיים מאמל
,,נגינותי ננגן ' ,שודאי משה לגי«־ אמל תורתי עם נגעת העממים ( ע׳ מגילה
כיג) ותמס על כל הראשונים למת לא פירשו מל,לא סיפליס לאל״י אנקודות
כגון קמץ ופתח דאי לאו להלכה למשה מסיני הס מנין־אני יודעים אותן —
עכ״ל ,ולא ידע דהניקוד ודאי אינני חלמ״מ כעדות ל׳ אלי׳ נחול־ז״ל .וגס
דגליהם בנדרים וקליין וכתגין הלמ״מ אינם המשמעי ,דאין '*וכל לומר על
מלות מנביאים אחרונים ומכתוביס שהם הלת״מ הלי אמרו פ״א דנ״ב משה
כתג ספלו וכוי ישעי ' משלי אנשי כנהיג כתבוהו ואלו היו גס הס הלמ״מ א״כ
כלס משה כתב או אמל ? וגם אמרו נרפ״ק ומגילה שת״א ניתן מסיני !
ולדעתי הנ״ל מבואר גס כן מה שאמר משה לאלהים !' במיבל י״א נו״י ) ואם
ככה( 518לשון נקבה י עושה לי ,וכן נמצא ביחזקאל כ״ח י״ד ,כי חוק אחד
לעליה הלשון עס ירידתה ,סבות שונות וחולדת אחת להן — פעלשיעדענע
אולזאכען ,גלייכע סאלגען — .אולם לא יקלחה (ויקרא כ׳יא פ׳ ) הקלי יקלחו
כי הסחלפו אותיות אהו״י — .וגם כל מספל יחיד ולבי« לא הקפידו בני
קדס קדמתה לכן נמצא למשל בראשית מ״ג כ׳יח וישתחו ותקלי כדין וישתחוו
ברביה שמות כ״ח כ״ח מטגעסו וקלי מטבעותיו ,ועול כאלה ( ולאהבראשית
מ״ט י׳יא שמות כיב ד ' וכוי ל״ג י״ז  ,ויקרא כ״גי״ג במדבר י' לי׳ו )  qfcלא
הפסיקו מראש בין מלה למלה לתה ליו* ביניהן אלא כל המלות היו יחלמשולבות
אשה אל אחותה ,לכן נשאל עוד בכתיבתו הראשונה .בגד" ,בחסרון האל״ן» ,
(בראשית ל׳ יייא כמו מסעו (בראשית כ׳ וי) מצחי ( במדבר י״א י״א) מרשית
ן דברים י״א י״נו כי לא תקפידו על כנחום ) וקרי ב׳ מלין בא גד:
שמות
ד׳ ' 3מזה קלי מה — זה דבלים ל׳ ג ב׳ אשדת נ מלין,
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•
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במאמרי
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אנאמאטילן דע ל
העגרעאישען שפלאכע) ובכן הראינו לדעת סבת קלי וכתיב בשורה ) ואם
גס לא נכחש שיש באיזה מהם כוונה מיוחדת להורות גס הלכה עליהם נאמ ר
**) דעת יהלו״םנזת קשתיעלי להולמה לפי דעתי הצעירה ,לכן אשוב הלום למאיר
יבא אקרא ואון אעירה' ,למען יצדק נדברו •וכה נמששע הסקירה .וכבר מלה’ ואחותי
במקום אחי אמורה ,ואני בתומי מחןיק בדעת ' זאת כחומה נשננה בצורה ,כאשר גמני
יגמרו אנשים של צורה ,שהתורה הכתובה והמסורה כנובעות השלשלת אשה נאחוהה קשורה,
מלועה אחד נתנו לישראל שה פזורת ,ועלינו־ להאמין באמונה שלמה וגמורה ,שתורת משה
נשאלה בידינו ערובה בכל ושמורת ,כמו שנפנה מן השמים מפי הגבורה ,בל• שוס חשרון
ויתרון בלי כל שנוי ותמורה .הכל בכתב מיד ה ' והכל נאמת ושוס שכל בשפה ברורה,
ובכוונה מדויקת ומספר ומפקד מצומצם נפקד אוח הי מן נמרה ,ולא חלו בת חלילה
׳ 7׳ מגיהים לנגוע ולגרוע אן .כחוע השערה ,וע :לא הסופר שהיה שופר ומונה כל האותיות
שבשורה ,וכלכל דבריו נמשפע המשולה במשקל' גמדה ומשילה  ,לא חדש לבל מדעתו
ולא קלקל אס השורה ,רק אזן חקר ישמן ושקן מה שהיה והחזיר למשנת המערה,
ותזכיר כל הנשכחות אמת מהנה לא נעדרת ( — Jראה תמורת ע״ז גי אלפים הלצות
ישתכחו בימי אבלו של משה ונוי ' בעתגיתין חנא אל!ז ושבע מאות קל׳ן וחמורי! יג״ש'
ודקדוקי סופרים ,סוכה כ'  ,כשנשתכחה הורת עלה ייייי* יי  -יי ׳» ' "י״יי.
׳ג«-
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כדברי הרמנמ״ן כי אין הפק שלא נפל במאמרי השי׳ימ השנוי על הקרי ותהזדמן
נאשר יתכן להיות במדבר אנושי לפי שהסכמה העליונה לא מעשה דבר מבלי
מועלה והכליה ,לכן ודאי הוא וכדאי להעיר נפש המקובל והמשכיל על ענין
אשר ידרשו באיות מדרכי הדרוש המקובלת באומה  .אולם מהפד קרי וכתיב
כאלת נער קנון יכהבם בי מענו הס אשר מתם דין נובע .ואויל המבקר משוגע
איש הרוס האומר כי כאשר בתורת משה כל קרי וכתיב סהר ויסיר יורו הלכות
לנו ככה רומזים גס כן בכל הנ״ך לפנינים נכבדים  ,אס כן אתה מוריד כבוד
מורת משה שיש בה רק ע " ד קרי וכתיב ותגדיל עליה יקר ערך ה' ירמיהו
על אחת אפיס ,כי כמענו כפלים מהפר קרי וכתיב שב  ,ומה גס לא ידעתי
לבאר למשל הקו״כ בדניאל אשר מהפרס הרבה יסר מ אד ממספר ה קו " כ
גסומשי תורה  ,ומי פתי יאמר כי חשף ח׳ זרוע קדשו גלה ספוניו רב יומר
בדניאל שהוא מן הכתובים מאסר גלה בתורתו השלמה והקדושה * סין זאת
כ״א תואנה מבקש המעקס ומסלף דברי יושר לעות דרכו בדינו ונינו ,ולא
יפה משה " יפה" בכל שיפתו ומכל עמל נפשו בכתבו מכתבו אלי בז עת אסים,
י “ צ׳יה׳יל
אין יתרון לו לאיש שפתים ,והיוצר עין יאיר עיניס .

ז ץ־

פל״ו) והרמנ״ן כ ' נש' המצות שלש שני שכל הלכות הנלמדות מדברי נביאים כלס הלכה
למשה מתיני דהא אין נביא רשאי לחדש דנל מעתה ,והוא ע״ד אמרם תוכה כ״ח רלכעא
וקרא אתמכתא .ומלשון הגמ׳ כריתות ה׳ הוכיח " שהג״ש מתיני לכן אין ליוגה מעצמו
אא״כ קבלה ,ע׳ לש׳י כינוין מ׳א ופתחים תיו ירושלמי שם פ״ז וק״ח שיש נ . ,ונשו״ת
מג "! ח״ג ת " חלמ״ג ואות יאיר קצ״ב ובני יונה דמ״ח ופתח דברי דורש לציון האריכו
■הקרי והכתיב הלל " מ כמשמעו וכל תמלאות והחתמת היו בכוונם מיוחדת מן הקניה —
ונדרז״ל ברכות ח ' שנס משנה וגמלא נחנו למשה  ,עירובי! ניד  :כיצד תיל משנה ( תולה
שבע״ם) משה למד ובו ' ( ע׳ לש״י ותותפות שם פ״א  :ושו״ת חוע השני תנ״גז מו״ק ה
גמרא גמיל׳ לה מתינ-י ( ע׳ מנילה ׳ " ט) ובירושלמי פאה פ״ב חגיגה פ״א כמה הלכות
נאמרו למשה בשיני וכלן משוקעות במשנה  ,שם ונו׳״ר פכ״ב ומדרש קהלת וש״ל ל״פמיו נשעה
שנגלה הקנ״ה בשיני אמרה למשה על התדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד
וותיק עתיד להורות כבל היה וניתן הל" מ ( י״מ שנמשלו לו מדות הנדרשות מ״ד בלל
ואשל החכמים לומדים הפרטים המקתעפים מהן להבין תחום מתון המפורש  ,ועי היט ג
במדבר רבה פי״ג פי״ד ) והנה נכ״מ שנאמר בשילוש הלו! 'מ ( שבת כ״ח ע׳' ע ק״ח
עירובי; י׳  (..ע ' הגהות ש״ב הגאון מוהלצ׳ח ז 'צ קוטה ח׳) צ״ז ( «' תוקפות שם דיה
קשר) חג :גה גי  :מועד קט! ג׳  :פתחים ק"■ מנילה י׳ט ונזיר ,נ״ו  1' « :ליו  :מכותי״א.
חולין מ׳ב מיג מנחות ל’ב ליה פ״ט  :ועי נדה מיה ).לא יתכן בהם מחלוקת ,ולבן
ב א מ ח אמרו ( ע׳ שילש"’ תוכה ל״ח) כל באמת הלכס היא ( שבת צי׳ב ,וש״נ) שאין ב,
לדבר המוטל נקפק שחולקים ופליגיס (הארכתי נמ״ע המלין שיא ) אכן לאה בתי שוי ת
המצרןו תימן קצות באיזה מקומות שהעלו על לשונם הלבה למ״מ ולאו נדוקא אתמר
אלא הכוונה על קבלה קדומה מלנותס או תקנות חכמים .ושייך בהן פלוגתא במ״ש
התוקפות יבמות ע״ז דיה הלכת ונרא״ש נדת ח ' מקוואות נשם חר״י ,וכ״ב בתפארת
ישראל לפי' המשניות יומא פ״ב נמים פתחים קייב זוגות הלמ״מ וזהו לק למאן דקפיד
ועי תיעב בהקדמת הרמנ״ם לקי זרעים באורך — .וע״ע קי בקורת התלמוד ע' אם למקרא
ולמקולת ומו  /הזמן שעל י״ג אס למקורה הפי׳ וההלכה במצות תולה שנעל פת  ,ובהצורה
להמגיד שנה ז' נ״ו  30מאמר ״קרי וכתיב "  ,ובהוספות להמנשר שיא נ״ו 17 —21
מאמר " מקרא קודש " לידידי הרב ובו' מותיר ס״י פאללאק נ״י ,ובמבוא לת׳ב ולמכילתא

^a^ taimm1m₪m₪₪m₪₪₪a₪₪a
^m

מיני תרגומא. .
VonM. Enk
א) ׳לאה לאיתי6ת
הלסן זה הדסק בגליוני העגל’ שכה
השיעית ,אשל כלסצו שני סכמיס
גדולים ,מוה׳ שאול קאציכעלכזאהן
ומוה׳ יהודא פיכקענשנויין
נ״י על ביאור תלגום המקלא :חוסלה
ממושכה וגו׳ (משליי״ג)
מןדמשדי למעדלו טב מאן דתאלי בסברא*)
ע׳ נ־שמן להכרמל שנה ב '
צד 2״  ,וגהצופס להמגיד הנה ששית
האלנסי ; עניני כמלגיס לנניאיס
וכחוגיס  ,ולאס ג*כ ;הנשל להמנשר שנה
י'
לד  ! 04לא יל« הק׳ וואהלמאן נ״י
מה שכחו ; ;הרגום המקרא למס
מרעהו
יוסד
(
איוב וי ) לגברא למנע
ואמה כאלו בהובי .ל מ יצ> לשנא לקרא מן סנרא משלא עיש ,והרבי פשו«
(
ישעי
'
נ׳יד
)
וחסדי
מאסו לא ימיש—
גס
הה׳ שמעון ננלך ני ' היטב אשר כה ;
בביאור ההיי וכעכס אל מוסל (משלי
ו׳
)
היך
כ
ל
בא
לאשורא
;
שצ״ל
«כאש ,ומזה (ישעיה גי) וברגליהם"בכלא" כי״עכס" שירז לכבל וסל ובערבי
העכסנר ,ועי׳ בס׳ הפלפון — .ולי נלאה
לסדש כי פי׳ כל בא  ,מעשה לשה סייגה
יסביכה  ,והוא משם  :ל ו ב (ירמיה
ה  /עמוס שי) שפנינו סל קלוע (
געסלאכעען ) ומזה גמסנז ( פלה פ׳ י״ב)
קלן של כ ל י ; ה (מעה מקולעת מסולגה
מעשה שנכה) ולאה מו׳ק י ' והאומן
מכ
ליב פי׳ ר״י מפסיע .ו « ש״כ ידידי
הרב המי מוס' אייזק הירש ווייס נ״י
בנוספוה לספרו היקר
סזונוהמשפט לשון המשנה לי 25
דלשהם  :עס
וסיס.ן  ,ייע״ם( .ויש לסוסין}
ימרדו,
מעצה
פלל
עי
הוייט סוטה פ״ס
והוא א״כ
ממכונה
הלשון
לגזור פמל
מסס ,וכן מצאתי במקרא פעל 3 :וקר
<פ« יס ז׳
}
משה
3
ד,ר
גלה
“
«
:
רינדערהירט) .אך ל נ יותר נכון הפי׳ בוקר"
שהי!
למספש
ומבקר ( אונטעלזוכמל)
כבקרה מעה עדרו ,ולא  ,כבקרה יוקר“וקצה לאיה וסמך ממש׳־כ ( יחזקאל ליס
לשון .נופל על לשון ) .ונמגלה עפה על
כנסי
הנשרלהמבשר הראה׳ דבלים
הרבה כמו אלה במאמר ארוך ערוך
נסדר א״ב
גשם
"
לשון
סכמיס
ולשון
הורה
'
וזה דבל השמטה משם  :גבה
אחה ,כסב בעל ההשבי
שנגזר מן הב עין ,ולא זבל הבהול אה
בס יכיל
(מ״א ז׳) מורה במקרא על מדס גשמיה
(אולי מזה  :כבלה אלך (נלאשייז
ל״ה מ״ה  ,מ״ג ה׳ ) מלה קרקע ,ויהי
השלש ,בסי והכי'(} שמונו לדמיון והמס
נואף .כמו סעף סיעף שבט שיביע ,כסס
כרסם ,כגל כיבל ,כסא כיסא) ומדל
עשו מזה מלה זמניה ,כמלה " פעם"
מגבלת מקום וזמן  :פעמותיו ,פגנשיכז,
פקט ה לטבס־ (יסזקאל כ״א) סרגומו :
אשמנינה־ — אף שלא כסוב מיופת
(!
"מ כמו נדס״ל מוס עי ן פדויי ,ע '
שנס צ' ,ביצה ל״ב ומלוך .חס מהע)
לפז
שדבר
השנון ,מניו ימעע ,ווה.
שאמי (.שם) ס תו ס ה לטנא ,נעו
פס הה סיא ,פגסממה ונמסרה על ידי
השפזה
,
ומזה נס ק הפעל מרט ,כי
.יסיט ; ע ;« גבהו ,וכן הפעל לטש,
מלשון הלש ( ;סילוף והיסך אסוון) .
ימי'
ז ( פס) איס עשויה לבדק כורש
מסרד׳ל שהוא־ שסי מספל יסודי אמד
ואסשל
הפעל
מדד
אמד
הוא
פס
שם
כמספד דזד ,סלפי דקוה מדודו איא
לחלק מקומו לשנים.
סריס ,באלמיגוזאי ,יייייייך "1'ivl

" מלשון מעדר ומחרשה ■,חה יאמר של״ל " למרע"
זה אומר "למעדרו
מרע ,וישמר הדלה בעד ההינה ויבאהרי״ש לפכיהעי״ן
.מלשון שכיב
כס״ה אומר אני כי צללו במעמר,׳ יס התרגום
וכוי .ע״ש .ובמחילת
ולא ירדו ‘לסוף כוונתו ,ואשר אנכי אחזת לי
בעלמא
והעלו־ חקפא׳הנה נא ידענו כי דל״ת בארמית כמו זיי״ן בעברית,
זה פתרונו.
" עזר" — ראה בן שירא ב׳ פ״ז  :האמן בה׳ והוא
ולמעדרו פירושו
והוא נהוא לן עדורא ,וכן אזרוע ,אדרוע (ע׳
יעזרן ,הימן .באלהה
) וזו כוונתהתרמש .״מן דמשדי ילמעדרו״  -מן
תל״ע בהערתו ע״ז
לא ידע כי הכל מפי עליון וריש ועושר מידו נתן,
איש בער אשר
ולעזרת בן חלוף ״חל— עב מאן דתאלי בסברא—
ושם בשר זרועו
שברו על אלהיש ועל ה׳ משליך יהבו ; הן האדם
עוב ממנו השם
כצי׳ן השדה ,והבועח באל שדי יעשה חיל תשועת
כחציר ימולל וחסדו
רוח איש יכלכל מחלתו (שם י״ח) תרגומו :מחא
עולמיםן  -ב),
 ,נ״ל שצ״ל  :כוהניה (כ׳ תמורת בי ) כי
דגברא הסובר ברהניה
פירושו מחלה ,כמו ( שבת כ״א) ובעינפוהי נייחן
השם "כרה" בארמית
הש״ס הגי׳ :כרימי) דמערבא (ועיין בתרגום בן
כל כריתי (במסורת
ל״א׳ ובערוך ע׳ כרה) .וכן בתרגום הכוני בל
סירא ל״א כ״ה . ,ל״ז
) אברהיח ,צ״ל ,,אכרתית״ — .נ)< בית מבר (שס
חליתי (משלי כ״ג
ערקא" פירוש בית סגור ונעול כמו טרוקא גלי,
כ״א) תרגום " ביתא
) —.ד)׳ וחיך ׳אוכל (איוב י״ב) שם וכן על כל
(אולי מזי^ קטר ,קשר
 ,תרגם המתרגם "מוריגיא" ,אולי לע שם המתלעות
ימם " חך" במקרא
מלש  ,תבואתי תשריש (עמווואורצעלן) וסוא
נגוזו ,ט גז גזעו — וי״מכמו
« בחילוף זה גרגוס  :ממשק מליל (צפנית ב ׳ )
מבני שעורה ש׳ גס '( ,וכי
הפעל מסק נמסנייח (אבפפליקקען) ; אכן
משמע מלוסין  ,שהוא מקור
 ,נמרנוצר בעגניס אודה נמאניס ובשמים — .
נודע שנאמר מוסק רק בזהיס
מםך* לשון עקירה ,מקוהך וממולנו) .כהוראה " עקר"
וי״מ שמסתעף מן"
( ,וי א עקר כמו עצר  ,עצמי מלוה ,ועולל
שנעקר ממנו :הפקר ובסלם
; קלעים  .צלעים ; -קלחת; צלחת ; תרעדון -תרקדון׳
רסס .וכן קלי כמו צלי
עדעס (מיכה ל ) כסב בספל הנצאון לר ' יו״ע
יתנם
וכדומה»  — .לכן
סימן מיד מלשון חכמינו ז״ל .מתון  ,ממתן*,
מילהויזן ( נדפס ש׳ ליינו )
זה עי ' הפסוק  :גס פי ימנו (ימתינו) בגויה עתה
'כלומר ימתינו בגולה .ואולי
־וקרא נא דבלי  ,הערות קצרות" בפרסי חבצלת
אקבצם יהושע ס )— .
ובמ״ע .העת ' נפלאתי על אמלס ( סיעה מ״ח ) :מאי
שנה לצ י  22ן ,ע ש.
ממעולר לע לשה׳יכ(:תהליס י״ע» .ולמה לנו לדחוק
נופת צופים  ;-ואין  ,הלא לנגד עינינו ומשלי ה׳» נופת סעופנס גשם
ולומר ,י שצפה על גבי נעה
טז״דוהמו״ל.
־נל׳ס צוףדבש — וסוא פלא*•'
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אשר ינוחכו המאכל ויחתכו עד אשר דק׳ משורש " מורג חרון׳ ( ישעיה
מ״א ) — ,ה)י לא יבין הוות (שם וי) תרגומו  :רגושתא ,וכן  :כעקי
ותותי ,מדבר הוות ,פי׳ המתרגם אתרגישתא ( ל״דען ) — .ו)׳ ישכחהו
רחם מתקו רמה׳ ( .שס כ״ל) ,אכזראין דכשיאו לרחמא מסכיכין וגוי.
דרש רחם מלשון רחמים  .וחמלה ( עיין פי׳ רש״י בשם ר׳ תנחום)— .
ז)׳ על שדי יתענג ( שסכ״ז )
יתפרנק ,צ.״_ל' יתפנק — .ח) ׳ואףהתיסך
מפי צר ( שם ל״ו) פלא ו נ ך׳  .כאלו נכאב " התירך ו־מלשון דקרא:
פצני והצילני ,וגדרז״ל  :שטר פצו׳ ,דמפצי ליה ) — .ט)׳ ישר על אנשים
(שם ל״ג) בתרגום ’ :חריץ לבני נשא ,ר״ל יצדיק עליו את הדין להגיד
כי ישר העוה ויאמר חטאתי נגד בני אדם — ')׳ יגיד עליו רעו מקנה
אף על עולה (שם ל״ו) דיחוי לישן חליתי בחבריה קנאתה ורוגזא
עלוי יתק .כנראה היתה הנוסחא לפניו " יגיד ע צ רעו ■,אף עליו
עולה" ,המעלה אבק לשה״ר להוריד כבוד חבירו ,על קדקדו חמתו
ישיב קיא תחת יופי .י  -יא) הבאת אל אוצרות שלג ( שם ל״ח) אפשר
דעלתא לקורכרורי  .תלגא .לפ״ד להשוות לשון ק ו ר ט ו ר י למלה
"קארידאר" בצרפת ,הוראתה תא יקטן  .בחדר הבית ,וכן מצאנו הרבה
מלות בתרגום ארמית מושאלות משפת לועז — יב) ׳ תקולל חלקתם
בארץ ,תהי ליט ארסא שעיעחהון בארעא .יתכן שכולל שני הפירושים,
אחד שלח לק ( טהייל) חלקת השדה ( בראשית ל״ג) חלקה טובח ( מ״ב
גי) ומשנהו מלשון חלקלקות ( הייכעלייא) מחלקת לשון ,בחלק שפתיה
(משלי זי) ואנכי איש חלק ( גלאטט) ־ומקשס״חלק —
(סורי יבא)

קדבת■ אלחים■ ■ .
N'n h 2.r. iÜlcijci. Von-Simon Bacher.

אלד,ים א 1תף אך:אד: ,

■

כאוד קרני השט•« זיו :נגהם יפיצו י
וגם בנעם הפרחים עלי אחו יציצו,
במראה הפכבים במרומי שטים
ובגלי״משברים אשר על פני ה5ים׳ ,
באוי* הירח בהיר הולך בשח יש
• 1גם בחשכת צלמות .בשמיי ,rעמקי®״ ■
..׳  ■: . -נרקמת הצבעים על פני הארץ.סבוב
בלבנת כפור׳ושלג כמו בירקרק האביב•— . .
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אלד,ים א 1ךזך אזטמע:
בעת בשאון קול עזם העננים ירעימו
הברקים ירבו— החזיזים יהימו׳
בקול רננת סיט ועגור שם מבין העסאים׳
בשיח עוללים ויונקים כמו באנקת חלכאים׳
בזמרת העליזים פורטים על פי הנבל׳
וביללת קשי יומם עוטים בגדי אנל׳
בנעם קול האוהב יתחנן לדעיתי׳
ובאנחות לב נכאב יבקש צרי למכתו*—

אלוקים1יך בל מעיד:
בעת כבקר לא עבות ימי חיי יקיפו-
ועל ראשי השחקים טל חסדך ירעיפו׳
בעתות הצדה אם על ארחי מחשכים.
ורגלי תבשלנה על מעגלות חלקלקים.
אם סערות העמל יניעוני בכברה-
ועלי תעבור חמתך וגם אפך בי חרה-
אם לבי ' יתחמץ ורוחי בי תשוח,
בך שמתי מבטחי .ואז לי ינוח.

אלך,ים עטך אנכי:
בעוד באור פני החיים אתהלך לפניך׳
ומגן עזרך לי ישים לאורה החשכה
עטך תמיד אהיה עת יכרו לי קבר.
ונפשי ממד,ך גופי תרים האבר
בבת עיני תמגר בעפר האדמות.
ולנפשי יפתח שער בית הנשמות;
דודי ישלח לי ידו שם מבין החור;
בצל שרי אתלונן .שם יקרא לי דרור—.
משה

הילד ( עי׳ ש״ל פ״א ).יגוז נ.

הבן יקיר משח רך וטוב יפדדעעים .בת מלך מצרים משתהו מן המים,
בחיקה נשאתהו ותאהבהו מאד כאמו; גם פרעה אביה אהבו ושעשעו עטו.
ויחי היום כשבת המלך על כס כבודו .על ברכיו הילד וסביב לו אנשי סודו.
דו< ר ומיידית ץד ה.
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ובתתו עטרתועלכםולענגושעשועים .נפלר,ארצהור,שברנפצהלבקיעים.
המלך נמלא עצב וקצח בוז ורעדה ,ראה כי רעה נגד פדו וידע קסדה.
גמשריו נבהלועל המקרה אשר קרהו .פחדוורהו .אף הרה אספ וכןתמהו.
חזו עתידות למו על כן הטו כסער — וי קראו לכל חר 6ם ואשף ושופט
בשער ,לאמר. 5הבועצה כדת מה לעשות להנער?
"דתו אחת!" כאחד ענו בחמד ,שפוכה׳ ירד שחת! כי שלח ידבכתר מלוכה!
אך על היועץ יתרו צלחה רוח אחרת ,ויאמר  :להמית ילד לא תהיה תפארת.
רוחנו אל ידון ,אולי אין בו עולתה ,לא לקח הנזר בזדון ,משחק לו עשה,
הלא זה משוש דרך הילדים יונקי שדים ,לכל דבר אשר יביטו יושיטו ידים•־
לבן שמעו נא לעצתי והטו א זני ם  :כחנוהו נא ונסוחו וקחו קערות שתים,
באבני חפץ וכלי זהב תמלאו האחת ,ומלא השנית עם גחלי אש מתלקחת
והיה אם ישלח אצבע בכתם פז לגעת׳ נדע כי זדוךלב הטהו ויעש בדעת י
ואם יפרש יד על מלאת גחלי אש צרבת׳ בער הנער— נשוי חטאי
אין לו משפט מות!
עצת יה היתה זאת— להיות מנינו וסתרו— וייטב בעיני כלם לעשות
כדבר יתרו*) .
וימלאו קערה אחת גחלי אש בוערת׳ ואכן יקרה וזהב אופיר שתו באחרת.
את שתי הקערות הניחו מול הנאספים ,בהקכץ אנשים ונשים וטף
למאות ואלפים׳ ולראות תוצאות דבר המשפט היו נכספים —.
משה חזה אור ברק הספיר אחוז גו חמד— אכל מלאך אל מסתתר
לנטות ידו עמד—
נגה שביב אשו אחז שמורות עע ו כרגע ,ויתפש הנחלת ועל דל
שפתיו נגע— ומאז היה כבד־פה כי לשון־אש בו פגע—
ותרא עין המלך ושריו וכל הקרואים ,כי אין עדן בנער הלזיילד שעשועים,
נבחן וימלט מחרב פרעה ולא מתי למחיה ישלח להפליא ישע׳ ויחי
דהי_ לנם!
מרח,
*)
לאה
סמוה
רנח
סכ״ז עמלק ויתרו היו בעצה עם פרעה .ועוד עיי
סנהדרין
ק״ו
וגדל
פ״א
ג
'
היו
באותה
עצה
בלעס ויתלו ואיו ; .ומזה קיוע
למאן
דאמל
ב״ב
י״ד
איוב
בימי
מסה
היה
וכוי
עיי
שם
היטב  ,ובן סוא
בשמות רבת פכ״א איוב שחיה מיועצי פרעה ,וסם עי״א תירא מעבדי פרעה
ארז" ל זח מיה איוב ,ומסגנון הלשון "ארז״ל“ נלאה שמלו נהמדלש ידי
אעתיק ,ומקור הדברים בירושלמי סוטה ס״ה ה״ח תני לבי ישמעאל איוב
מעבדי פרעה חיה ומגדולי פמליא שלו( ,במלאה מקומות והגהות שלי לירו׳
ל׳קלאטאשין ש*נ) וקרא נא בס׳ בקורת התלמוד ע׳ איוב  ,ולבך תשית לדעתו.
והתגונן במוס' ב״ב נו״ו ד״ה וי״א איוב בימי יעקב היה הני יש אומרים לאו
היינו ל׳ נתן ,ולא העירו כי בילוש׳ סוטה שם האומר בימי יעקב הוא ר*
אבא ,ועי גר״ל פניו .ושם פי״ט ל' אנא גל כהנא ,ובפי ע* ו  :ר׳א הכהן
בלדלא ,ובפים :גל' אליעזר .וע״ש ובמ״כ_ שם סצ״ג דיה ברילא • .מו״ל.
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צלם ? :בובךנצר המלןי (דניאלגי)
נבוכדנאצר מלך גדול שליט עז׳
עשה מסכה ראשה כתם׳ טה ור פן,
ששים אמה קומתה ושש אמ 1ת יחנה׳
ובבקעת דודא בבבל קמה נצבה.
וישלח מלאכים לנם־כים ים■,צליאדמה■
להקהל ולבוא לחנוכת הצלם שמה.
ז אז חיש נאספו כלמו ולא־ התמהמהו׳
ויעמדו לפני הפסל נכוכדנצר עשהו'.
והמלך פקודה נמרצת בקול רם השמיע׳'
לאטרו " לכם כל העטים דברי אודיע!
כי תשמע אזנכם זמרת עשור ונבל׳
תקהלו ובאתם לבקעת דורא בבבל.
.שם הקימותי צלם,מזהב פך1ים,
יחד זקן ועלם לין :תשתחוו אפים
ואשר לא יכרע ונתן כתף סודרה׳
אחת דתו להשליכו מהרה באש בועדה" ,
מיום ההוא בעת ק 1ל זמרה שטעו׳
כרגע נאספו ובאו ולצלם כרעו.
בלתי הנניה טישאל ועזריה מבניייהוךה׳
לא שמרו ולא עשו כךכר־הסקודה,
לא פחדו ורהו לא יראו ולא כרעו׳
ובשמעם את הקול — בשם ה׳ קראו.
בעבור זה אנשי כשדים קרבו נגשו׳
לשונם חרצו ועיניהם קרצו לטשו,
הביאו רבתם רעת ויתנו שאון קולם׳
ויאמרו ל-נבוכד^ צד ז יחי המלך לעולם!
אתה׳ צוית פקודיך ותגזר אמר וחוק׳
אשר כלי איש ואיש מקרוב ומרחוק,
מדי שמעו זמרת כנורות וטצלתים,
יכרע ברכים לפני הצלם בליעצלתים.
;ואשר ימרה פיך ולא ? אכה כרוע׳ .
לנוע;
 :ירה יייה בתנור בוער יתום
• ז ־
יד׳־
t
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יש אנשים אשר דברך אינם:י_יאיפ׳
חנניה מישאל ועזריהו רעים מךננים.
הלא אותם הפקדת על מלאכת ביל.
ואלה הנם פועלי אין עושי .עולי•
למשמעתך מושל אביר וכביר בל ^םורו.
כחך לא יכירו ומשאתך בל' יגורו" !—
המלך קם בחיטה ועיניו זרמו אימה.
ויקרא להביא לפניו האנשים הרמה.
הדבר יצא מפיו ועבדיו חשו כנשרים׳
ויביאו לו מבר,לים -את שלשה הגברים.
ויאמר להם המלך  *.ד,אתם בי 'מרדתם,
ומזעטיזרעמי כי נורא לא חרדתם -
הנה כשם אליה׳ קראתי שמכם לתפאךה׳
ובצדיד ,וזדון למה זח רוחכם לי זרה;
הטרם תדעו כי ערוך לכם יום׳ ^ברזת׳
הלא זה דברי כאש ולה תהיו לבריית!—
לכן חורשי ז$ון! לקול הקריאה הקקזיבו׳
ומן היום ההוא והלאה לעשות כדת תשובו.י
עת קול־שופד וזמרח -־אזניכסזתשמענד"
תסלויעל פניכם וברכיבם תכךענ״ה׳ -

‘;וואס^הל ^שיב טצותי תהי אזנכםעדלה,
׳’באין 'מציל תפלו .בלבת אש אוכלה *.יי
ומי הוא .-א' להיכם זה• עליו תשענו׳
ד מידי ׳יפלטכם אם .׳תמרו■ ותמאנו ?—
'ויענו' השלשה ברות עדולב• נחוש־ז
להשיבך על הפתגם הלרלא נחוש,
•רכבוד שדי באליל־שוא״לא נמיירה׳
' ' ולא נשתז־זוה לצלמך בבקעת דודא׳
.ולא־ נירא■ ני תאפר להרחיב ב׳מדורה׳
בי יראת .־ה׳ כאש בקרבנרעצורה.
י ״ש אלווים גואל מימינו אש־־דת׳ .
׳ תנדיקים ככפיד יבטח עשוי לבלי חת—
הוא עשנו הוא אבינו רק אותו נאי׳$ה׳
הוא ישלח מלאנו והצילנו -מושפי להבה
ואם לא וחפץ לגאיל — והגד ,נשרף—
־' ט^ב לנו■ אשרינפשנדילמות נחרף.

— 48

.
י' !

-

מעשות הרעה הגדולה הזאת  .למעול ם_על
לכחש באל ממעל תל " כבוד לבעל,
לו חכמת השכלת שנאת רשע ןסל>
לא צוית להשתהות למסכה  .ופסל!
אז אף נבוכדנצר עליהם מאד חרה .י
להשיק התנור שבעתים בזעםזקרא.
ולגבוריו אמר לעשות נקמה משלשתם.
י לאסרם בכבלים חזקים ולהכביד נחשתם,
למלא חפצו ופקודתו מהרו■העבדים׳
ועודם היו מלובשים בבגדים נחמדים*
השלכו לתוך הכבשן שלשה הצדיקים־
ידם ורגלם אסורות בנחשתים באזיקים —.
אכן עבדי המושל כי מעשיהם חשו׳'
נשרפו כרגע אך לתנור נגשו .
ולעברי האל האל פגע לאזקרה׳
בין להבות אש התהלכו כמו בקרה.
יען בלב שלם בטחו בישע אלהים,

* &< /
\ד•,׳■'  ■/י
.14
.

ף.
^
״.

לסלטם ממוקד שלח שרף מגבוהים*),
*) בשמוח לבס ס״נו וייס אמרו ! גבריאל הציל למכניםוחבריו ,וכן הוא
בפסחים קי״מ שומר נווב קי״ז ע״ש ואגדת בראשים פ״ד פלידר״אל׳׳ג ,ובביר
סמ״ד ושח״ש לבס עד שהמלך מציגו  :אימהי ילד מיכאל גסמ״ו— .
יע׳ הוספה להמניד שע״י יי׳ 18מורי אין ) 5ואולי הכוונה על משיב
בשיר השירים רבה פ' אמרהי אעלה כשאמר נבוכדנצל ולוה די רגיעאה דמה
לבר א ל הי ן ילד מיכאל המלאך וסערו על פיו ,בר איש ליה ? ואולם
בירושלמי שבש ספ״ו ושמואל רבהי פ׳ ה׳ לא גרסו מיכאל ,ובשמוש רבה ׳ע
כ׳ הגי׳ מלאך השטן— ( ועי׳ שבח נ׳ו ושיר השירים רבה פ׳ אל תראוני גם
׳? -שם נתחלפו גבריאלומיכאל ,וכאלה לנוח) .והנס נשה״ש לגס ס׳ זאת קומזדן
ינאמר  :הלכו להם חמיו אצל דניאל אמרו לו וכוי נסגוד לו או לא ? וכי'
(מיש היטב) .וכ׳ בזרע אברהם וז״ל  :קשה מה היה שאלתם והלא על זה יהלג
ואל יעבור ,ונראה לי לפי דאיתא בכתובות שצלם נבוכדנצר היה אנדלטי
וכו " עי׳ שם .ונמלאתי יען אשל לא זכל שלא נמצאןכ «מ'דכשובות  ,אפס
בתוספות שם ל״ג דיס אלמלא נגדוהו לחמיו הוו פלמי ופסחים נ״ג ד״ס מס
לאו ועיז ג ' ד״ה שלאהשתחוו ,כ*כ בשם ה ליס" ,עיש .ואולי מטעם זה
אמלו בבראשית רבה ספנ״ו ילדו חמיו לכבשן על מנת שיעשה בהם מוחש
(נס)  ,ולאת שמות לגס פ׳ ט׳ לא ירדו אלא בסימן ,כיצדוכר׳ ,ועיד עיין
ברכוש כ׳ ,פסחים קי״ז  ,סנהדרין ציב ציג  ,וירושלמי סס מיג סה״ו,בראשית
רנה פס׳ס ויקרא רבה ספ״זוסל״ג ,במדבר רבה פטיו ,ש חיש לבה פ׳ אעלה
בסער וס ' יונתי ופי אם חומה וחנסומא נס צו ופיתצוה .ונשוית מהרי״קשלש
קל״ז ,מאיל נתיבים סי׳ פ״גשבות יעקב סיב סי׳ קיו,וכשבת׳ עוד מזה בספרי
«ל תרייג מצות סי' לצ״ז נענין לקדש השם גלבים,ואה׳ .«,ח ט ו " ל.
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וד,טל’ך הביט ועל המראה השתומם׳ תארו' נהפך לבן לבו' כאבן דיוטם׳
ו ^י אחזו בשרו מפחד סטר׳ ולשריו ויועציו הנאמנים בבהלה אמר:
ה לא השלכנו לכבשן רק ' שלשה גברים׳ אשר יחדו בכבלים היו «לסריס׳
** כל י־או נא בתנור אנשים ארבעה׳ גם בלבושם לא ננער ,אש לרעה׳
ט תהלכיםבשבעשמחות תוך להבות הרדס׳ וכן שלטים מפתחיםמארקים,
לא טיה וחבורה באלה החברים שמה׳ ותאר פני הרביעיכבן־אליסדמה—
 0יי נורא המראה הפלא,ופלא ; ' מרוע לא יבער האש בקדושים אלה '
ק תטהו השרים נמנו כלב אשה והמלך קרב לפתח הכבשן מלא בושה׳
ייקרא בקול נשבר וני־׳ב נמס כמיםי " צאו נא מזה עבדי אלהים חי\ם
עתה ידעתי כי אנכי רק אדם׳ וצלמי ופסלי להושיע אין לאל ירם׳
נ!פ לאית אלהי ״מרון ראתה״עיני׳ הוא אחר אפס זולתו ואין שני )* :
אי יצאו השלשה שלמים ותמימים ונאספו פחות וסגנים מכל לאטים,
ייאה מבערת ונפלאות־גד'ל'ות הזו׳ כי גם מישערותם באש לא נאחזו,
יאי כי מלבושיהם לא ישנו פניהם ,אף אין יש ריח תבערה ביניהם—.
ינכיכדנצר החל להלל צור ישראל  :ברוך אלהי חנניה עזריה ומישאל
י ויפוצה את עבדיו מאש להטה׳ השולח מלאכו ממרום למו לפלטה
יען בכבודו התימרו עדותיו שמרו " ,לא נבגוד ולא נסגוד לפסל" אמרו
וזע ליכו נפשם וליום המות שחקו ,כיה בטחו מאמונה לא רחקו
 0היום והלאה מי אשר יפיוץ פך.ץ ,וילעג לאל קונה שמים וא־ין,
ינתח לגזרים ביתו ; כת שאיה ושממה ,כי הבל הם כל אלילי אדמה,
ללם אלמים החוסים בצלם יאשמו ,מרום לעולם ה׳ ׳מנותיו לא יתמו!
טעת ההוא עיני המלך נפקחו ,וינחם כי רגליו בחשך התהלכו
השגיא ממשלת שדרך מישך ועבד נ גוי׳ הנחילם כבור בין שריכלגויי,
יאל שרי המדינות יצלח ספרים ,ולכל העמים אשר בקצוי תבל גרים
לאטר לה׳ צבאות אתן שבח ,כי קרוב ליראיו ישעו הצלה ורוך
לא האמנתי ערי בעיני הזיתי׳ ומאז גלולי פז בזיתי כדור ,זריתי,
אלהי העברים הוא אהד אין כמוהו ,ומאפס נחשבו לי עצב־ תוהו
לק אל נא תעבודו אלהים אחרים׳ ולא תסגודו לישקו צי המניסואישרים׳
?פילים תעתועים לבקיע־ם תשברו ,אך יש אלהים לישוע ׳ו תשברו,
יייא יושב בשמי קדם ועזו בשחקים׳ הוא ראשון ואחרון על עפר יקום,
נ וכ חסדו נפש קדושיו מבור העלה ,שירו הודו לו זט־ו איני סלה
טארנאוו ,כסלו ת״ריז• י ר א א ת ה ' ,לס׳ק ט״ו״ח.
*) נהעתקה לימיה  Vulgataעש״י היווניה להיטלאנימוק« 5צאז הישפה חפלה
יילי מהין האש ,לאמל  :נלון אחה ה' אלה׳ אניהינו שמן הגיול מפיאל ומשינה
^עילס• צדיק אחה נכל מעשין

4

דלכין ישלים

ומשפטיך אמה.

נחנו פשענו ואו; פעליו
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»שיד.
Von S . Fricdnilnm
, Oberrabbincr Galantha.
1,
__
שידת׳ בכורשיין תתה׳
חתה ,אך לא צרפת ;
טובה מחנף גערה,
לברר ללבן ולחקר,
אחר כל מוטים לבקר■
להגדיל תורה להאדירה.
•2
אבל מהרת בשפטך.
גם פנית בכקרתך
מדרך אמת הפעם!
אך ישוט לשון הניפוח,
אך קול דברים הרימות■
ללא דבר וללא טעם:

3
אם קצפתי דיני׳
והוגעתיך גם אני■
שא נא לפשע .סלחה!
כי מאהבה מסמרת׳
מכל כזב נעדרת,
דבר ירכר אחיך.
4

שאול ישאלו  ,׳באבל"׳
להחכמים נוהלי הכל.
בלשוננו הקרושה,
וכן יתמו באנודה;
המלה " למת" הוסרה■
וגם "שממיון" מפרשה

ונעזונ פקודיך ולא שמרנו למשוש ככל מצוהיד אשל צויתנו לעוג לנו כל הימים  .ט״י
הנאה טלינו מגור נציק ונמשפע ושחננו ניד׳ אויכי נפשנו נכף מטול מלך רפט אי!
כמוהו לרוע .ואנחנו טנדיך וכל מכנדיך היינו לחרפה ולנו — .אל נא ! אל שטפני
ואל חכלימנו ואל חשל נריחך למטן שמך

אל חתל חמלחך ממנו למטן אנלהם אוהנל

יצחק טנדך ויעקב קדושך .אשר הנטחש להם להרנוח זרטם ככוכני השמים וכחול הים■ I
ואנחנו טמן קטן ודל המטט מכל הגויס ונחטאחנו נ לה כנודנו .אין לנו לא מלך ושלי® ,
לא גנול׳ מלחמה לא נניאים לא טולוס הנחים לא מנחה קטורה ולא מקום להניי ,י
לאשיח נכולים שמה  .אנל לננו נשנל ורוחנו שחה לטפל וחלצנו .הטחל לרו כאלו הקרנני
מנחל אלפי צאנה ואלפים מיטנ אלים וטחודיס לרוב .נמצא נא חן והתד לפניו!
הבוטחים בך לא ינשו .נכל לג ונפש נלך אחריך אוסך נילא ונשחרך שמיד .אל נא |
ששימנו לקלון ושמצה וחננו נלחמים גדולים ,הראנו ה׳ נפלאוח־ך ופדנו ותן כבוד לש« ו
איני .חורשי רע טל טנדיך יהיו לדראון ונננולחך שנור וממס  ,ידמו כי אשה האלהים:
לבדך וכבודך מלא כל האנין תלה הללו יה כל מעש■ ידיו הללוהו כל מלאכיו .הלליהיj
השמים והמים אשר מעל לרקיע .הללוהו שמש וירח וצבא הכוננים .הללו אל טל ומעיI
אש ונרד חום וקול שלג וכפור יום ולילה אור וחשך נרק וענן  .הללוהו כל הרוחות
ההרים וגנטוש האלן וכל אשר נה .נארוח ימית ונהרות הנינים וכל אשל נמים .רמש
צפור כנן> חיה ונהמה ונני אדם יחד ,ניש ישראל נלכו ה׳ כהניו ועושי דברו וכל קדושי'
וכל הנפשות והנשמות ברכוהו רוממו הו על כל שהלה .חנניה ומישאל גדלו לה ' אתי אש
גאלנו משאול ויחללנו ממוח ויוציאנו מלהבות אם .הודג לה׳ כי טוב כי לעולם חתיו — !
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גם לקטצים עשיתיה,
מבוא בשוא כלתיה,
כי כן ילמדו הילדים:
בית כף למד על יעלון,
אם הקדלת יחדלון׳
ובקטץ גדול
נקודים
*)

הן הודעתי נאמנה■ ,
בי לא דברת נכונה
עתה קחה נא כרכתי.
צלח ורכב בקגינך,
אכול לחמך וישתה ייניך.
כאות נפשך וכאות׳,

ד,ד לבבי!
Von Mimisch Landan
)"
der Waise

Leier״

(Aus meiueu

במנות היום ,אעזוב הקרת,
ולשאף רוח ,אתהלך ביער —
אתלונן בין עצים,
רבי־תפארת
עליהם ממעל ,יתנוסס הסהר — « -עלם מתבודד‘ שאלתי בהלהלח
שלמה תתנה׳ בחשכת היער ?
ובפרוש הליל ,שלמה שחרחורה׳ «׳תיום אנכי" הביע ביללה
אברח משאיון־ -ואתחבא במשאץ« ,נסתמו עיני השמש והסהר“ '
■
אתרועע לתולדה עלמה טפוארה,
"אבי
מת
,
הועם
אור
יקרות
ונין שדיה׳ אבחר לי טעון— !
"בחורי עפעפיו ,משרכת תולעת
נעימה המחזה ,בארץ הפלאות׳
"לכן אתבורד במחשכי יערות,
צפרים יצפצפו ,מבין עפאים
—
'ואתחבא מראות שמיש מוסעת
ולרוח צח ,יפוח מגבעות
»וככה אתנה ,גלמוד בהרים׳
כמתפללים ,העצים ,נדים ונעים
"אגעל בתבל ,פה אחמוד ישבת
ובבואי היום ,ליער שמה,
«שכיות חמדה׳ בעיני בקברים
עלם חזיתי .בין הכבאים
וקרני חרס ה רשפי צלמות״!
עינו כברכה מתיפח בדממה
יהמה׳ יהגה אך נכאים !
הכרתי קולו ,זכרתי אבי,
תפשתי העלם ולא היה—
שושני לחייו ,כסרח נבלו,
ככה הרעים " ההד בלבבי;
ועננה שכנה׳ עלי מצח
ובמר נפשי ככה אהמיה י-
עיניו נמקו .בהוריהן התגלגלו,
בלבו *שער בעצמותיו רצח !

*)

נש 'י

א״י " יע׳יג אהח גזי! ג׳ " '
■ גאנל " נקייז נהפשק מא«ר׳

והפש־ו
כסבמ׳.גאמרו כ -צ׳ל בפיא ,וגם לא יח־ן פס זה יק באנל «ל מוש  .ו־נל זה מ־סס
זה
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.ל,סלע 5לב נ?דם"
Vou 91. Po,nmcnt.

סלע יוצק צור חלמיש,
בלב ים זועף רחב ידים,
והכן יעמוד ממקומו לא ימיש.
יהדפוהו סביר גלי המים.
ותהומות חים נרתחו בטעיה,
הכן יעמוד אמיץ וחזקי•
ים — ים שגי ללדת הרה,
ה
ויז נצחם כמראה הבזק,
ונעמוד ככה מחרישים טשתאיו .1ונתבונן בדממה זרוע הנגלתה׳
וסערות סופתה לו קלסה ?
מדוע הסלע אמיץ פלאים,
סהויב והימלך ככף הקלע.
רוחות איתן נשערו מימהקים.
■ומדוע לא את זה הסלע ?
יפרקו סלעים והדים חזקים.
התדע מי הגלים המה ?—
התדע מי הוא זה הסלעv
הסלע ישראל נכון לצלע ,והגלים המה קנאה ומשטמה.
רבות צררוני י יאמר יעזראל׳ רבות צררוני הדחתי 'שאולה
ואנכי באמונתי בשפתי ובאל ,בטחתי לא אמעד לא אפולה.
שאון לאומים ,רבים עטים;
משברים וגלים עכרו אותי!
כסלע זה— בלבב ימים
אנכי אחור לא נסוגותי,
ויז נצחם לשמי רמים,
והגלים יתגלגלו יהמו יחמרו.
וו וסלע לא 'יעתק נצב עולמים•י
כאיש ומים בסאון יסערו,

דברי

מרדכי.

וויען ,תשרי תרל״ד ,עלזו בחג

הסכות הזה ,ל&״ק.

זה זמן כניר סלן) ענר ,ולא כחנתי לך qhחצי דני,
ידידי היקר
דעה ויגון  ,דאגות שונות וטרדות הזמן לא נתנוני לתפוש
מקוצר רות ומעוצר
על ימיני לשמני ,נימים האלח אגדו עשתנותי כי תלאות
עט ם וסר ותעמודנה
את קריה מולדתי לרחמרר נעיר ומדינה אחרת
רנות מצאוני ,עיזנתי
ארעי — אהה יד ה' ני
לדירת
מדירת ק נ ע
יצאתי
שסוכם .ונסשי משלום זנוחה ,כי לא נאתי אל
שלומם ,חמת שדי לראשי
המנוסה.
קרנוויאתיו,
הסוכות
זמן שמחתנו ,ימי חג
עד שנא עמה
ותרופה  ,לרוסי הנמוכה והעטופה  ,ויהפכו לנוקר
הן המה העלו ארוכת
לנפשי  :מה תהמי ותשתוסס׳ ? הרפי ,ודעי כי לא תמרגעה
תעופה  ,ואומד
היות תאדם נאק  ,תנת התנל הלזו עם כל מסמדי
הזמנית תכלית סעודת
כאפס וכאין ומי חכם הוא ישכיל יתגונן .כי אך כאורח
עין ,מהנל הס יחד
פה יתלונן ,עוד מעט ילךי שונ לניס עולמו שס עושנו
נצל דירת ארעי
על קשה־יומו מר יתאונן ? — הלא זאת חורת המצוה:
יכונן ,ולמה זה
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לשנת נסוכה שנעת ימים ,לדעת ני ימי חיינו שנעים שנה וסעוס״ז דומה
לסוכה ,וזה כל פרי הסר תוגה ולהנחה על כל צרה וצוקה — .ומנועה זה
תקנו חז״ל ל ק־ר ר א
נחג הסוכות נספר ה קהלת .שכל דנריו צדקו
יחדו כי כל הקניניס המדומים כשמק מאזנים נסשנו ככדורי נורית תמס
יהלכו ,העשיר לא ירנה לשמוח נזרוח שמש ההצלחה עלי אסלו ,והדל לא
יוסיף עצנ ני רע ומל גורלו ; הנל הנליס אמד הקהלת הכל הנל! —
(הארכתי נכ״ז כסמגידש״ב נו׳  37ונס ' ״משל ומליצת" סי '  );2ע״ש היעג ).
זאת מנליגיתי עלי יגוני גס אני נהגיע הול חג הסוכות ,והיה
כזה ששוך־לני גדול יתר מאד נ הגלות נגלות
לעת כזאת גם הפרא נע-
נומר ממ״ע "
ואוכלההקהלת" אשר כוננו ידי ידידנו הח ' פעלדבדא נ״י ,מצאתי
המגלה
ואמרתי  :שישו נני מעי! הענלתי כל עונו על פני ועל
המלאה
התענגתי
,
כי
לעונה כוונתו — אנל צר יל מאד כי המגיה הוגה מן
המסלה העולה והנה עלה הקהלת ערף נפיהו כמו המודעה שנדפסה
נהמ״ע " ווימהער איזראעליע" שניהם מלאים שגיאות הדפיס ועעיות שופל )(•ז
עד אין ספורות ,שמתו דנריו הנעימים ואת מתק אמרותיו המהולות הפכו
למרורות,עקבוקורא הפראבע לא ימצא ידיו נו מכף רגל פד קדקוך מראשון-
לסופו,
ערב לנ ששם עלו להוריד כניד האדם המעלה הזה.
והנני
יוסיף
להפליא
על
השמת
השיר
"
אל
הקהלת
"
והמאמר
"
סיפר
העדה* שכנר הדפיס נהקהלת שלו אשר נספח לתמי ע " זיענעננירגער
איזראעליע“ לראשונה ; אף המאמר ״אל כוחני עמל״ נלקה נמסר ויתיר )
ונפש היפה תקצר כאורך לשונו ונהפריזו על מדת הפהראזאלאגיע נלהג
*) ה־,£ל «°-פי! 'פאל '" י" 61הח 'הפלם הניה זאמל<ששל «י'ה אהרן
דאינצויייגנ״< «למג ,אן> הוא נמלא שניאוס הדפיס ,ומתוקן אח״כ « ידי המחנר
הלא נקשלחי , ,ככל

ונצור  » . ,אש!־ שיליי היקרים אשל

יונס כנר הו׳ל משחר

 «1ולד
נכה׳ע ויעשה כלס לאגודה אחה  .טעמו ולאו לגליו עומס ונכוחים ,פשס־ו
שושנים
נעעי
מליצוסיו
לא
יעלו סוסים ,שירו מעה אהלן שנע שושל אשל נידו ישלח
סאיוס
,
סליו מסוק וקולו עלג כננליס וכנולוח  ,אמכם כן נמצאים נששלי איזה עעיוס
שוסלים
נפלעיהן ודקדוקיהן אולם של הכלל נאמל נו כי טול ואשל• ל«•
שחסלונות-
ו
מנויס
והשולים — ועדוח
החכמים
נאטטלאנעל
ונויטעלנאן נאמנו
מאד,
שסו
עז
*
ים
עליו
ומשיליהם הודו לשמו .נס אני אודהו כ• נסשו עלנה לאלוג
שירים
אליגינאלים ושנח אני אס המחניי מן המעה יק כמ״ש נלקועי צבי נדלשסס :

מקיע
דניים
משנה
לא כן

אננים וס נטל משנה ונוקע עצים 1ה נעל נמלא -כי לא ׳  ppגנל המעסיק
מלשון אל לשון נאין כל חדש בתוכן הענין לק כמקיע אנן מעקים למקום ונעל
(
מלשון ״ « שנה החולה" אנשריפע) שונה נדני אחד מה ה  :אה יש לו נמלאכסו9
הממציא דנל מד חו ומניא אומל מן החדש ילדי מחנניתיו ,היא כמו סולח ונוקע

עצים עד
שיהיו לאוים להוציא מהם כל• למעשהו ; ועושה חדשוח זה נעל הלמוד מחלק
עניצים
שלמים
לגולים
ודולם
נכלל
ונשלט
למל
העני! אשל לפניו .מלאכה כוו מחממה
אס נעליה חסן ל 1ועלה צדק ונחת לוח להעוקקים נה מעשה ידיהם להתשאל.

— ומלנד אשר ספר שאינו מוגה לא ירצה « ,צ ח ת לו המעריך
ולעג חרגה
בדרכי מליצתו הנשגבה ,למשל  :ומעל שכבה הירח —
המו״ל אגב חולפא
מחלת ה׳ — ובעל המור נקי לביתו — כדי להספישס  ,יספוש
מקיר תזעק
עמהס — וכהנה לבוה  .ולפעמים שכס להבדיל בין ( לשון)
(בעפרייען )
וכבודו ירדה — והגיע נפשי  ,וישב מסו  ,ועינו
זכר לנקבה ,ויכתב :
מצמצמה — וכאלה ,הערס ידע שהמבקר מדקדק עם
בריאים ,שהקול
השערה  ,וחבל את מעשי ידיו — ואל יאמר כי שגגה היא וכל
כמחבר כסוט
למה יחן יד ללצים לשחק בו ומקום ללון עליו  ,להגיד כי
התחלות קשות
הפסולת תחצה ,ובמלאכה ו ישימו תהלה
דלן תגרים לו שמראי ; את
! — למה יאמרו  :לאו הביא במכתבו אשר קרא בשם "אגרת
סחת תהילה
" וזהלשונו  " :כי יראה אנכי אולי ירחיבו עליו כל
תפארת
פי לחוק" — הלא יראתו כסלתו ואין סתירה כסותר דברי
העוברים
את נועמו ,וסאעיליקער ימשלו בו יחפשו עולות ופגיון ,ועלהו
עצמו בשנותו
יבול נין לילה יאבד כקיקיון  ,וכדי חרפה ובזיון ! !
פעלדנויא שומע לי ,לן שקול ישקול דבליו במאזנים ופלס,
לו ת׳
יכבדו ויתפארו ולא יהיו עוד למשחק ולקלס ,ולא יאמרו הקוראים:
ני עמה
הקהלתי — הנה גבר עמיתו אני המפץ ביקרו
הבל הבלים אמר
שואלת ' וענותו ואהבתו את האמת מחן בי רוח חקוה ותוחלת
ונפשי עונתו
עלי ולא יעיר חמסו נאם אוכלת  ,ובגליונוח האחרות יתקןהשגיוטת
כילאיקצוןס
טוניס מפיקים תועלת  ,וידעו ה כל כי הוא שונא אולת  ,ויד
ויביא לק ענינים
נו מושלה ,פריו יהי למאכל ועלהו לתרופה לא כעלה
הסכמה וההשכלה
מרדכי יציץ ופרס כחבצלת .או אז יגדל כבוד
נונלס  ,אז  .יגל יעקב

_

הקהלתלפ״ק.

ליום כלולותיי
Bon William Zeitlin . Slud. Med. an dcr Universität zu
Königsberg.
זה היום רוחי בקרבי הה סוערת׳
בו מקרי חלדי עיני ,תחזינה׳
נוגנים שרים שירו התרועעח
ולב חותל אם כי " צמה יתענג׳

אליו נפשי תתגעש והיא נעכרת׳
בנטות שמשי אשר זורחת עודנה׳
ימ״סוער ברגש אזני שמעו —
סמר גם מפחד ונמס כדונג׳

צוד צדוני בה לימים ימימה׳
פח ורשת החופה רקמה׳
יד רעית ך פר ,נתנה לראוה (?)
יעיר לי אזן קירא הכתבה :
לאסרך בל עליה תקח אחרת
טבעת זאת לה שמת לעטרת׳
נתק מוסדותיה בל תוכל פלחי
יעלת החן זו בחלקך נפלה,
נעיר « אלאלענצא פלן ווילנא ,יזם ו' ע׳ פמח פרל״ג.

זאב בר״י

צייטלין יליד האמעל(בארץ רוסיא הלבנה) .
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Von Benj. Joseph Groß.
;גלי סתפיות ; ,שוב המסכן מחורש ואמיד;
כאנודת עצו
עיפות מושכות עגלה המלאהזעמיר,
ולשוט הנער ’ אתונות
כעפר קאילים; ,עוף העלם כרשפי לריבז־ח!
לנות רעיתו
ויער לתהילץד לאטיו  ,רבה .קישת מהיר במלאכתו;
משדה
אמתחתו
מלא ־ * .־׳1
לקטיו,
ושפן וארנבת • !  ’ | tמ-
בצירו ;
להתפאר ז •■
־ • t־
:
נשקפו ■ “  • :יו
vv
 iז ז|  I־!
שם מרחוק ,יתראה המשורר ישוב האהלה;
ומסבב׳ אלונים
משכיות  -דגיוןז סלה!ז -ז
מהלןד־נפשו ^ נוע ^ חוג״מלא
Von Jacob Fischer
ארח מי םי .
מחמד נפשי ברוך המכנה בענדיט יחי׳ כתתי
אשר ערכתי לבני בכורי
ביום בו נקרא כר מצור ,בשביעי לחרש השני
לו ספר תנ״ך׳
בשנת דבק בהקי קדשלפ״ק.
הקשיבה׳ כל מחשבותיך העירה ו.קך'שה,
עורה ; ני עורה לדברי הציבה׳ בימים הנאים אותם חדישה,ז
את אמרי פי לנס בלבבך
עשרה שנה .נפשי תמה גיל רוחי מלאה תהלה,
בני היום הנך בן שלש
נאמנה -להודית לאיוני בלשוני אין מלה.
ירומו בי גלי תודה
יקר ותפארה ,בין שוטרי דת קדש מושבך הוכן,
היום הזה לך יום
נאדרה׳ בשם "בר מיצוה" לעיני הקהל תיון.
היום תכבד במתנה
כל הספרים ,נחלה קדושה נכביד ,יקרה ורמה,
הא לך בני ספר מבחר
תבל היקרים■ אף תכון לעולם ועד על האדמה.
לא תסלה באוצרות
בת אדון שמים ,מם‘ אל עליון דבריה יצאו,
התורה הקדושה
החיים ,דורשיה ושומריה שלום־־אמת ימצאו.
תחניטנו ותורנו שביל
צירי אדון האדונים ,תוכחה מאהבה תביע לשונם.
הנביאים המה
ואחרונים ,במליצות נשגבות העטו הגיונם.
יגידו קורות ראשונים
הספרים הכתובים■ זברון דברי הימים בנו מקיטים,
ספרי אמת ויתר
ימיר חצובים׳ לב נשכר ונדכא ולב תועהמרימים.
משלי מוסרם במרומי
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שאב
בבל עת טהמעינים הטהורים!
המבעים בכל ספרי הדש*"sw
שתה
בצמא דבריהם והיו לך לאורים׳
כל ימי חייך לא תפול במהשכים
חרות
על לוח לבך בצפורן שמיר׳
אמריהם המאלפים צדק וענוה"
אספם
בתוך
רוחך כבגרן העמיר׳
האמונה תסך לך בחומה נשגבה.
להראותך
נתיב צדק ודעת עמלתי ,בעד
כל עמלי שבעתים לי תשלם
אם
תרחיב
גבול מטעי בך שתלתי.
מרצוני הזה רצונך לא יתעלם.
בני׳ בני
את פקודי האלה זכורח׳ גם אז
אם בבית מיער לכל חי אנוח׳
בתום ובצדקה את
חלציך חגורה׳ את הספר הזה פתח בלב פתוח.
אזי
ברבותי תסור כוך כל הימים׳
בעל כל חסדים עליך ישגיח׳
גיל
נפש
תמצא בין תמימים וחכמים
" אל מו׳מעות כל דרכיך יצליח.

שמרא לא האי.

(מדלש

מהליםז׳)

השקר בא לנח׳
מצידי לחמי שמנה;
ופרי עמלי חלף׳
למצא כתבה
מנוח׳
ובי אהיה בעלד׳
כחיה ובל
יבש קדמת שלף—״
בהמה
במתי
עישר אעלך ,י •־איר׳ כל יגיע׳ ?"
רמש וצפור כנף
אוצרי לך אתנה
שאל את פיה׳
וימלא נח חימר"
נכרת
ברית
אהבה
אזעק
ולא
תושיע׳,
ויגרש שקר מפניו .ולא תוסיפי
לדאבה־ מני נדחה תושיה".
"אך זכר ונקבה׳
יחד כתבה נשבה
״מה חרי וזעם ?"
׳מניחם יבאו
לתנה"
בר,׳מקט ונפש ימלוח י ענתה בטוב־טעם׳
דבר אליו
באפו,
אחרי יבשו הקים׳
אתה
היית
והוא יצא בגפו.
בעוגריך
יצאו מימם השנים.
ועל מי עברתך?
אכן כאשר יצא,
השקר לדרכו הלך׳
הלא תזכר דבריך ׳
ה׳ לפניו הקרה׳
וישב אל מלאכתו׳
עת באי בחברתך:
אימה לו מצא
ידו בעולה שלח
לא לשקר אמרת׳
"מחסור" שמה נקרא וימלא סי אמתחת׳
לתת לי טחמדיך —
מקרהו לה ספר,
וכל אשר הניא׳
במנחה פניה
מוצא שפתיך שמית
כפר,
יד רעיתו לקחה —
ואכל מחסור בדיך
ויאמר  -היי
אשתי
ויקרא  :עמוק כאני
ולא תקראי  :עניה :מנת כוסי אנחה•
עושת עושר בכחש׳
"מריס אלכד ברשתי׳
,אוי '• שאג בקול׳
ורגלו למרמה תחש,
בי מלאכתי דמיה•
צברתי בסף כחול׳
חסר יבואנו טהרה׳
נימוטי כזב
לבושי׳ למחסור נתתי כלי
ובביתו תחול מארה־
ארבה הוני
ורכושי .ולא תשבע כשאול
מ״ו״ח
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צדקת ה׳

( מ .לעבעגאצט)

אלעקסא האבר היה
ששח וטיב לב תשיר  .בי להון ועושר *י
*סאה נפשו ושדה ששן
וטוב
יפות  ,הרבה חח נוח! לו  ,אשר הנחילו אביו ביום נחלה  :יונו
ויה׳
לו
לחם
לאכול ובנד ללבד»
לא חסר דבר זולתי — עזר
כנגדו אשד בקשה נפשו ולא מצאה ,
אסנה רבות בנות כפר מולדתו
ךא אין אחת בהן מוצאת חן בעיניו
והנערה « כאטארינא* אשר
בגודל לבבה נחנה את חנה להתפאר
ותאמר  :אנכי אשליך בלבו חכה
ובמכמורת הזהב אצודנו יגעה בדי דלג
ותחדל ותאמר  :נואש ; —
ויהי היום בלכתו בדרך בעור כברת אר*
יניא כפרה פ י  .וישא
אלעקסא אח עיניו וירא והנה נערה הולכת,
ויהי אך הביט אליה ותישר
בעיניו מאוד כי היתד ,נערה גבהת  -קומה
ובריאת —בשר יפת  -תואר
וטובת— חן להפליא אף הוד והדר לבושת
וריח בגדיה בלבנון בי היא
שבה עתה פשוט כשדי  -חמד אשר ליד
דרך ומתהלך בינות משפחות
דנצנים והפרחים אשר יציצו שם לאין
מספר  .אלעקסא לא יכול
להתאפק וירד מעל העגלה ויאמר לנערו
משרתו אשר עמו  :נהג ולך
ופורה אל המלון שמה ואגבי אלוה אל
הנערה הלזו בי דבר לי אליה,
העלם והעלמה הלכו הלוך ודבר יחדיו
באשר הוסיפה עין אלעקסא
להביט אל יפי פניה ואזנו לימשיב אח
נועם דבריה ושכל מייד ,כן
יספה נפשו לאהבה אותה ולדבקה בה.
בקרבתם אל הכפר פ ויפרד
אלעקסא מעל אהובתו אבל לא לנסוע
לדרכו בי אם ללכתמרחוה
אחריה ולבוא בצל קורתה —  .נפשי רצתה
בנתך בטערעזיע  -אמר אלעקסא
לאדוני הבית בבואו החדרה— ומכל
הון יקרה לי  ,הרב עלי מוהר
לאשה״ — ״ לו נחתי לה חיים עד חצי עשרי ואתנה ותנה אוחד ,לי
וטחלצי
יצוא יצאה — השיב אדוני
הבית
בי עתה היתד ,לאל ידי
לתתה לאיש נחרת• בו ,אך לא בן הדבר
אנכי
אחיה
ולא
אכיר
,
ואיככה
אוכל למשל ’ בה למנרה בכסי ואח
פיה
לא
אשאלה ? הניחה לי
ואקרא לנערה אשר היא עתה בחצרי—
,אד נא התחנן אלעקסא — אל
נא השלח לקרוא לה נ״א אני אלך אליה
ודברתי על לבה '  .לך וד׳ את
דרכך יצליח להיות מוצא חן בעיניה
נמו כעיני — אלעקסא בלע
לעיני העלמה את המסכה הנסוכה עלי
יזעלומות לכנו  ,אולם מה חרד
וינע לבבו בשמעו את מענה מערעזיע
יאמר  :שמעה ודעה וניב שפת•
בינה  .נערה יפת מדאה ומוכת שבל
יא תמכור את נפשה בלא הון
בי אם חרב במחיר ימיה והודה ולא יהיו

) N׳(

נפשי1
לסגולה נלתי להמרבה בכסף מקנתם  - ,אל נא ידדוח
חכסוף לכסף נמאס ואל יעור ענונד ,נוגה— הזהב את יפי עיניך !
האהבה שרתי\ הוא ראשית כל אושר  ,וסגולה אשר לא תסולה
בצע כי
בכתם אופיר  .ולא יערכנה זהב שכא ״  ,האהבה ? מה
יקרתי בעיניך ומה תתן ומה תוסיח אהבת עובד אדמה לי ? היא
תושיבני בבית שפל ואופל תביאני בחדרים ריקים מכל וצרים כקנרים,
תאכילני לחם עצבים כי ארעב ובבלואי הסחבות כאחת נשי הכפרים
תעטני  .אך מה ינעם חבלי וייטיב גורל ' כי אמצא חן בעיני אחד אדוני
הכפרים ויבחלני לחברתו ואשת בריתו ! הלא הוא יביאני בית גדול
נחמד למראה מבית ומחוץ ומלא חמודות חוסן ויקר הוא יערוך לפני
שלחן מעדנים וכל טוב הארץ ואח יעדני עדי עדים עם עדנים ובגדי
מכלול אשר אלימו כלתה נפשי ילבישני ,ולכן חרל לך ממגי ואל תוסח
דבר אלי בדבר הזה עוד כי אינני שומעת ושחת את דבריך  .ואף
השב אל לבך ותכין כי גם לך אין שוה לבוא בברית אתי בלית עולם
ונחמת עד מהרה כי הבאת אתצוארך  .בעול כבד אשר לא תוכל שאתו,
הנך מתאוה יפי׳ בלבבך וטוב מדאי ייטב בעיניך אבל הטרם תדע בי
היופי הוא שושן רך וענוג אשר יציץ ופרח לשמחת עין תשורהו אך
מרוח שמש ההצלחה עליו ותכלל את ים־ו ; ואולם כמעט יענן העוני
את האד עליו והנה נבול יבול והודו נהפך למשחית  - " ,טערעזיע
לא כלתה לדבר את הדברים האלה ותפן ותשב החדר•־ — ,הפעם נפקחו
עיני אלעקסא וירא ויכן כי טיב העושר לבעליו וכי הזהב הוא המפתח
אשר כל דלת נעולה וכל לב סגור פיתח — וילךוישב לביתו ויהח לו את
שכנתו את קאטארינא לאשר ; ,נערה רעת תואר ודקת — בשד אך
בעלת שדות וגנית וגם מקנה לרוב  — .לא ארכו הימים ותחל
קאטארינא ו תמת  ,אוהבי אדעקסא הגידו באיש אחד כי יד ד׳ נגעה
בה ותמת כמות כל האדם 5ואולם אויביו העידו כלמו פה אחד כי רק
בעלה— אשר רע בעיניו רוע תארה ו ישנאה בלבו — היתר ,בה והוא
הקציר את ימי עלומיה למען קחת תחתיה עלמה כלבו  ( .אם חפץ
אתה קורא לדעת רמי הצדקה קום ולך אל אחד הקדושים ואנשי הרוח?
אשר מלאה ארץ גאליציא אתה ם והוא יגדך קשט דבר אמת בבבדך
אותו מהונך ומראשית כל סגולתיך וחמודותיך אך אני מד ,כי תשאלני?
הן נביא אינני ואף מחלצי נביאים לא יצאתי ואולם אשר שמע ה אזני
אותו אשמור לספר באזניך ) — כאשר שב אלעקסא מק כור את מתו
אח קאטארינא ויקם וילך אל בית היין ויאמר לאדוני הכית  :תנת
יין לקשה  -יום ושכר לשבור  -לב " בבה בכו ענה האיש משה בהציגו
היש בבנות
לפניו כום יין — בכה בכו לאשתך אשר מתה עליך כי

לקטורה ומי בנשים אדמה לה ותמוה כתוארה וכמראה י הלא דטיונח
אל הסרות רקות הכשר ורעות התואר אשר ראה פרעה בחלום הליל«
ויחיד ויקץ  .ואולם שבע סתת ההן בלעו שבע סרות בריא־ ת בשר
ויסות פיאה תחת אשר עתה פר עב ושמן בלע כתנין את אחות
הם־ות הדלות והרקית את המורה ולא נודע כי באד ,אל קילו - -
הס ־־ קרא אלעקסא  -כי לא להזכיר < סן יודע הדבר ויבורע נם
לי גם לך כי בשבתי בכית הסוהר לא יתנני שתות יינך ושכרך בי אם
כדג אשתה אך מים  .כאשר חמו ימי בכיות קטורה ודמעות אלעקסא
יבשו חרבו ויקם וילך כפרה ם  -לדבר עם טע־יעזיע כי אמד :
עתה לא תבישני משברי ולא תשיב את פני - .אך גם השעם תלותו
נכזבה ,תוחלתו — מחלת  -לב ושיברו  -שבר  -רוח  -לשוא ספר
לאהובתו את רוב עשרו שדותיו וגנותיו שוריו ופרותיו עבדיו ואמהותיו•
וכי עתה בביתו תמצא כל טוב ומנת כוסה מיה תהי  .בדי ריק העתיר
אמרים ויפצר בה בחלקת לשונו אף בכר ,ויתחנן אליה  .הנערה תכגידח
את לבה לבלתי שמוע לקולו ותאמר חלילה לי מעכור את שארי להיות
לאבר לאשה ״ ; הדבר יצא מפיר ,ואלעקסא נמלא הימה ויקרא בחרונו :
הוי נערה אדלה יונה פותה אין לב ! חי נפשי כי דבריך כספר החתום לי
ולא אדע פשרם  ,אז בהגידי ראשונה את כל לבי לך ואתה השלכת
שאלתי אחריך כשאט נפש וככלי אין חפץ בו נחשבה והקל אהבתי
בעיניך  ,אז החרשתי ואדום כי אמרתי  :לבה זונה אחרי גלולי כסף
וזהב היא עושה לבעל ואיך תתיצח טערעזיע אל איש רש ונקלה אשר
אין רצי כפף לו ? אבל במה הצדקי■ איפוא בהכבידך את אזנו לבלתי
שמוע גם היום בקול תחנוני אחרי אשר ברכני ד׳ ואעשיר ונקלותי בעיניך
נם בהבבוי בזהב ובכסף ? או החשאי מרום עיניך אל בני מרום עם
הארץ ותדמי בנפשך כי כהוד פניך ויפעתך כי רבה את אחד אדוני
הכפרים לכוד חלכדי ? הוי נערה הסרת לב  ,אמנם הם יחליקו אמריהם
לך מהשקם אל ידידיך ומתאותם לקטף פרחיך אך אל נא תאמיני
למו ני דם מאן ימאנו לקרוא שכם על־ך  ,שאלי נא קרוביך ומיודעיך
ויע־דוני כי כנים דברי פי  ,ופי חלקות החנפים האלה רק מוקש הם
לנפשך ואם יפתוך החטאים ההם ותשביעם רצון  ,והנה חיש קל יעזבוך
דבזוך ! — ישמוע טערעזיע זאת ותמלא חימר ,ותרם קולה ותקיא :
פה לי ולך כי באת אלי להוכיחני ולהכלימני ? הדל מני וצאת יאם
מלא בושה וכלימה יצא איעקסא
סאן אתה > וציאך מעלי בחזקה "
ובלבו נאוה ואהבה יחדיו ערכו קרב ,,הנה הנערה געיה בך ותנישך
מעטה  — .אמרה הגאוה — ולבך לא יד,פך לשנוא אותה תכליתשנאה?
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או הנוא תבוא עור אליה
ותתחנן לה לרכוחך ?יחי וירקה בפניך ?
ופה הרעות לה ובמה
הכלמח אותה כי תגרשך מעל סניה בכלימה ובוו ד
.אל נא יפול לבבך על
הדבר הזה — השיבה האהבה אמריה — אמנם
היום כי חרה לה על אחד
העם קצפה םג עליך ותשביעך חרפה ואורם
כשוך חמתה ונחמה על
אשר
דברה אתך קשות ותשא םניך ותרצך —
רגעים אחדים הטה
אזנו
לעצת
הגאוה
אך עד מוזרה וגברה האהבה
נכחה יכ רב  ,ואלעקשא
חשב מחשבות להפוך אח לב ירידות נפשו
לאהבה אותו ולהיות לו .
—
ויזכור כי ענאפרי רעו מנוער בחר
לשבת בכפר מושב אהובתו
ענאפדי היה ערום מנעוריו  .וישא רגליו וילך לדבר ולהועץ אתו כי
בבואו הכפרה ויפגשהו ברחוב וישאלו איש
לרעהו לשלום  . .מה לך
אלעקסא ומי לך פד .במקום הזה כי באת ד
הקנא קנאת בי ותחפוין
לקחת לך נם אחה מבנות הכפר הזה עזר
כנגדך ? — «כדברך
כן
הוא
אבל הה ; אינני גבר צולח כמוך יכ
העלמה אשר אהבתי
לא
תאהבני
"
בת
מי הנערח הזאת ומה שמהך
האולי טערעזיע הוא ? הן
רבים צירים נסו לצוד את בכרה קרה הלזו
ולא יבולו  « — .הראית נערה
גבהת לב ורמת — עיגים כמוה בכל בנות
האכריס מקצה הארת ועד
קצה הארץ  :ומי היה * ביר ? .הלא אבר גם
הוא י שמע ואגדך
שורש
דבר
חוט ‘ נאותה ולא יפלא בעיניך  .בת
עשת׳ עשר שנה
היתד
.
טערעזיע כמות עליה זאפיע אמה ויען אשר
אשת אדון •
הכשר
אהבה
את
זאפיע כי היא הניקה את בנה פטר רחמה
סיום הזלזיו
עד
יום
הגמלו
לכן במות ט־ניקתו רקחה אמו את טערעדע
כתה ותהי
להלכת
.
טערעז־ע
אכלה
למגדנים ותלבש שני כאחת בנות
אצילי ארץ  .אמנה כת
אכר את — אמרה אדונית הכפר רבות
פעמים — אך לא אחנך
לעובד אדמה לאשה כי אם לאחד אדוני'
הכפרים תהי  .כאשד גדלה
טערעזיע ותיף מאד וינבר .לבה ותשא עיניה
אל בן אדוני הכפר אשר
הניקה אמד , .וחור חיצי — אהבה ללבו הרך
ולא החטיאה המטרה  .־־
הדבר נודע להגבירה וירע מאוד בעיניה
ותמהר לשלחה מביתה
ותשב לבית אביה  .״ הן נקל לה — אמרח
פערעזיע— להוציאני מביתה
אבר התוכל הוציא את החצי התקוע בלב בנה
אוהבי ואהובי  :החצרח ?
הלז ירה ירה את היציואליהאכן ידוע תדע אלעקסא כי גם אהוב תרצה
ויצב למטרה לו אח בתוליה  -ועתה מה
לך כי תבחר בה ? דאין
מים טהורים ונעימים כי תאמר  :מי ישקני
סי רפש ומרפש רגל כי
צמית ? ה• ין לחם חמודות לאכל כי תלחם
לחם בגואל ? _ « צדקת
ענאפרי ! אך הה ! כמשוך אבן הלזו תא
הברזל וחדניקהו כה  .כן
משכתגי העלמה הזאת במושכות נסתרות
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גקרכתי אליה ותדביק
את נפשי כנפשה דבק עולם  ,וידעתי עתה  .כי
אתה פקחת בדבריך
את עיני ואנינה לע פה זה נתנה כאש הסחה יג
בשסעה את אחרית
דברי  _ .אלעקסא ספר לרעהו את אשר נדברו
הוא ותרצה יחדיו .
 ,לך לשלום דרכך ואנכי אשית עצות להשלים
חפצך ״״ אם
תצמיד את טערעזיע אלי והיה שנרך צפד בהד — .
ויהי מקץ שני
ירחים
וענאפרי
בא
בצד קורת אלעקשא  ,הה מדוע בה
נפלו פניך
ובשרך
כחש
משמן ? הנד נא אלעהסא ואל תנחש לי1
,הה
תשוקתי
אל
טערעזיע
כי
עזה שלהר ,רזון בבשרי ואהבתי כי נפלאה
אור
פני
הפילה
.
הה
מדוע
התמהפת
לבוא ותיחר עד עתה ? לו ידעת
איך
הוחלתי
עדיך
ונפשי קותה לך כי עתה מהרת לבוא ! ראשית כל
פחדה היא תוחלת
ממושכה ואין אפור ננש ונענה כאסור תקוה -
השמועה טובה
הביאתך
אלי
הנה
?
בן
הרבר
תן
לי
צמד בהר כאשר
אמרת וטערעזיע
נתונה לך לאשת , 1ר,יאומן לדבריך ? הלא תהתל
בי ? הסבת ושמע1
הנה האדון אשי אליו נש ־זה טערעזיע את
נפשה ועיניה ,
בגד בה דשא אחרת לו אשר .כערכו וכרום מצבו
ואחי _ טערעזיע
אשר היד ,למשען לה ופרי עמלו ועבודתו בבית
ובשרה אכלה
ותשבע  .הוא נוע שלשום ויאסף אל עמיו ועתה עוד
נגע אחד הבא עליה
וטעדעזיע תרוץ אחריך כי תהייאנח תאר,בך ותרצך.
,ופה הנגע אשר
אביא
עליה
הנד
נא
ואדענו
 " - ,הקשב ואדברה ן
הנה האהבה אשר
הציתה טעיעזיע בקרבך יוקדת על מזבח לבך
׳ושלד,בתה
שלהכת־יה
תצא
אש
ממנה
ובערה
ואכלה
את ביתה וכל
אשר לה  .התנערה
הזאת תמסה ותתיך את הקרח הנורא הרובץ על
לבד ,ונפשה תחם
אליך  “ ,אכל יראתי פן תיאני “ הניחה לי ובלית׳
את דברי ונם פחדך
ומנורתך כאפמ ׳בליון ־ מחר חג להנערר. . . ,
הוא יום חתונתה
ובואר ,בבריח קודש עם הנער שאהבה נפשה ויען
אשר נם
טערעזיע
גס
אשתי
קרואות
לבוא
אל הפשתה רכן אני
אצור,
את
אשתי
לבלתי
נתון את טערעזיע לד,פרד פעמה לשוב הביתה
עד אור הבוקר ואחה
מחר בנשף בחצות הלילה חתגנב לבוא לכפר :
ותאיר את ביתה חנם
אין כסף׳  " -ועבדה ואמתה* ? אמתה תלך עמד,
לבית המשתה ,
ועבדה ילין בצל  ,קורתי ־ אם כן אודך יועץ נאמן בי
השכלת אשר יעצת
! כי תרא טערעזיע כי אין לה בית לשבת לחם
לסי אכלה ושלמה
לעודד ,אז תכנע ותשח גבהות לבבה ותבוא ותתחנן
אלי לאמר  :הנני לך
לאמה אך אספה אותו אל ביתך זלא אספה
ברעב ובחוסר כל ״  ,אל גא תדבר גבוה
אנעקסא 1טערעזיע לא
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תבכה ותתחנן לפניך וכי תשאל האשף אל תוך בית איש רבים יהיר
מאספיה אשר בשמחת נפשם יפתחו לה חדרי בתיהם וגם את
זרועותיהם  .הראית

אבן

יקרה

משתפכת בראש כל חוצות ואין

מאספה ? יכן דברת ! טערעזיע הוא אבן יקיה אבל זהמתה יד יא
טהורה ותחלל יפעתה  .־ " אל נא תאמין לעלילות דברים אשר שם
הל איש בליעל ול<ן יהיר ושמו  :קארל מאן מורה בבית הספר אשר
בכפר מושבי  .המתלוצץ הזה נסה דברי חלקות אל הנערה יתנער בו
ותאמר  -מי אתה אשר תדבר אלי כדברי בלע האלה ? המורה שמע
ויבדא מלבו דבה רעד ,עליה ויספרנה באזני אויבי טערעזיע אך המורה
נחם מהרה על אשר דבר בטערעזיע וירם את כל מלשיניה והדבה
הרעה נשכחה  _ .החייתני ענאפרי ודבריך נתנו בלבי שמחה וגיל
מרבה להכיל  .ויחי ממחרת ברצי הליל ואנשי הכפר  -הקיצו משנתם
הנעמה מקול השמועה אשר נפוצה ; וסביב כי בקצה הכפר באחד
הבתים נצתהאש לא נופח  .מנער ועד זקן מלאו את נבידהסוכדיהם
מים ויחרדו לרוץ למקים התבערה  ,אנז בטרם יביאו שסה להטה
הלהבה את כליל הבית ממרום גגו וער תחתית יסודותיו ונם כל אשר
בחדרים פנימה ובאסמיהו ובגרנהו היה למאכולת אש  * .הן נקל לך
קורא לדעת למי הבית השולח באש ? לטערעזיע הוא אשי בין לילה
חששה ואת אשר רכשו אבותיה בעמל ידיהם ימים רבים לוקח ממנה.
ברגעי מספר • _ ענאפרי אחז בזרוע הנערה ויאמר אדיה  :בואי
טערעזיע ושבי בבית עד אשר תשובי תבני את ביתך אשר אכלתהו
השיבה הנערה  -נוגה
האש  .״לא כי פה בחרבות האלה אשב״
ושוממה עדי ירחם ד׳ עלי וישיבני לאדמתי  .טערעזיע בכתה כל היום
בכי רב ותהיינה עיניה שתי עינות דמעה  .ענאפרי הלך יום יום
לראות שלומה ולנחמה מינונה  .ויהי ביום הרביעי ויאמר ענאפרי
לטערעזיע  :אבל אשמה את אשר מאסת ב לעקסא אשר תוכיחך ד׳
לו על כן תוכיחך בתוכחות תימה ויפליא את מכותיך  " .אל נא תוגה
את רוחי חנם  -התחננה הנערה _ ואין תאמר  :ד׳ תוכיחני לו  ,ואין
נפשי אליו ולבי בל עמו ? ענאפרי היה כחרש לא ישמע את דבריה
ויוסף לדבר  :הה מאד נכמרו נחומי עליך כי המר לך שדי ער מאודי
ביתך ומלואו  ,שוריך ופרותיך ׳ אכלו באש כליל ושדך הנשאר לך,י
את באה ?
ואת אנה
עוד מעט ובא הנושה אשר נשה באביך ויקחנו
־!
יו־ ,
אין לך טוב כי אלך ואדבר על לב אלעקסא אולי ישמע אלי ויאבד׳
לקחתך  « . -אולי ?  -שאלה הנערה בגודל לבב _ הכה נפלתי
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פלאים ?  , .כן הדבר 1מאוד אפחד אחר,ה אולי לא יאבה אלעקסא
האוש לו נערה אשר אין לה בלתי אם גדתה  :או הידוע לא תדעי
עוד כי רק בחבל הכסף תמשוכנה אליהן כיום הזה הנערות את לבות
דגברים ״ ? ,,אמנה אני דלה וחסרת־הון  .השיבה טערעז־ע  -אד מת
עושר איש אדמה בארצנו הזאת ? הה אך בית צר ונוטה לנפול ,
צמד בקר שני סוסים כחושים ורזים ונכי רגלים וגם שדה אחוזה אשר
מדתו לארכו ולרחבו נמדת אחוזת־קבר  _ .הלא ? כן דברת :
מערעזיע _ ענד ,אליפז אך לא כעובדי ארמה בארצנו אלעקסא כי
ברכו ד׳ בשדות וגנים בקר וצאן וגם כסף וזהב הרבה לו  _ .התיעצני
עגאפרי !  -שאלה הנערה בקול דממה  ,התעצני להתמכר לאכרבעד
לחם צר ומים לחץ ? כן הדבר ! זאת עצתי הלא טוב היות אשת -
אכר מהיות ל חד אדוני הארץ לשפחה ולרחוץ את רגלי גבירתו ?
ימאץ לך לחם לאכול ובגדים לכסות מערומך בימי הוד וסתיו ההולכים
וקרבים ? ואף ידוע תדעי כי אהובך איננו חסר לב ככל האנדים וכי
הוא יודע לשון וספר  _ .אם כן _ נאנחה העלמה _ לך לאלעקסא
ענאפרי שלח לקרוא
כאשד אמרת וכאשר אבדתי אבדתי ! _
לאלעקסא  ,פתני רעך ודורש שלומך ענאפרי השיאני להגשא לך לאשר.
ויוכל לי  -אמרה הנערה אי אלעקסא בבואו ביתה ענאפרי  .אך שתים
אני שואלת ממך  ,א׳  .הסר נא את בגדי דאכרים יושבי _ הכפרים
מעליך ולבוש בגדי כבור כאחד יושבי הערים ני הלא אלימי נמשלת
ועלי יושבי הכפרים מאוד נעלית אשר המה ערלי לב וכבהמה נדמו
בעיני- .

בי .קנה לך עבדים לחרוש ולזרוע

שדיך  -ולקצור את

קציריך ואחה תשים עיניך עלימו לעבוד עבודתם ולא יאכלו לחם עצלות
אך במגל ומחרשה אל נא תגע ידך  _ .״כדברך _ ענה אוהבה —
כדברך ידידות נפשי _ אף כי הקשיח לשאול _ למען תדעי אשר
אין נפשי כי אם לעשות רצונך טערעזיע ולמצוא חן בעיניך ; .
ואח לא יקרא שמך עור  :אלעקסא כי אס אלעכסאנדר הוסיפה
הנערה  .גם בז•ו ת חפצך אשלים  ,השיב אוהבה וגם שמי אשנה ולא
אשנה רצונך  _ .טערעזיע היחד ,לבעלה מקור תענוגות ושמחות
ונם תוגות ואנחות  ,שורש פורה ציצים ופרחים  ,וגם חרולים וחוחים,
כוס מלא יין לבנון מהול במי _ רוש■  .כאשר התענג אלעקסא עלי
ישיר ,והודה ונועם דודה כן התעצב עלי כסל _ דרכיה ומשאלותיה .
ונמלא דשן
ויום יום דברה אליו לאמר  :הבה כסף ! הבה זהב
נפשנו ובלבושי כבוד ויקר נכהן גויתנו 1ובמה יודע א פוא כי נפלינו
נחנו משאר האנדים אשר ישנם פה אם כמוהם לא נשביע בטוב
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?דיינו ולא
נערה עדי ? הלא הגד הגיד לי ענאסרי כי יש
זזהב רב מאוד
ויאשרך כי עשית  ,וגם אתה באת אחדיו ומלאת
■דבריו ותאמר
:
ברוך
ה׳
כי
ברכני בכל  .ודמה זה תקשוץ את ירך
<תאהכ את
כספך
יותר
כי ראה רעה נגר פניו  .מאשת בריתך ? אלעקסא בכה במסתרים
ואולם
אהבתו
לא
נתנתהו למרות מי אשתו
שאהבה נפשו לבלתי
תת לה את כל משאלותיה  ,וגבהות לבו שתה
מהסוס לפיו לבלתי
גלות דה מעמדו ומצבו ובי בכסף ובזהב רב לא
זענו ה׳ מגיח׳
מיחס
,
זה
השקר
.
אמר בלבו פעמים רבות  -וזה
סריו ולולי
כחדתי
מטערעזיע
את
האמת
אז
נשמרה מרעה נפשי ונפשה.
ויהי מקץ שנה אחת
ואלעקסא קץ בחייו  .הה הביט אל הרפתים ואין
בקר וצאן כי שן
טערעזיע אכלתם ,ואל צמרו _ והנה ריק מכל ושקלי
כסף אשר אסף ימים
רבים כעוף התעופפו כי טערעזיע עשתה למו
כנסים •  -ויהי היום
ותאמר
טערעזיע אליו  :הנני הפיצה ללכת ולראות
שלום קרובי ומיודעי
במקום מושבי תנה לי מאה שקל כסף ואקנה
«דמונים בי איך
אראה
פניהם
כחלקת
צואר חסר כל עדי ? " אל נא
תקשי לשאול ז
ת
ממני
ני
אין ידי משגת ! בעלה הפץ את האמת
אשר הסתיר
ממנה
עד
עתה אך היא לא נתנה לכלות דברו ותקרא :
דנך עשיר
ואיך
תתרושש ולא תתבושש ? ובמה נופלת אני משאר נשי
האכריסאשר בחרוזי
אלמוגים יעדו את ציאריהן ? קפוץ נאאלעקסא
את ירך המלאה
ממני
ואף
אני
אפפוץ
רחמי ממך והנני הולכת ולא
אשוב וגם בי תשוע
ותתחנן לא אשמע כי חלילה לי מהון את אשר
לאיחנני ומאהוב את
אשר ישנאני ׳  -אלעקסא שמע ויסוד לבו
ולא קם בו רוח
לגלות לה מצפוני לכו ויאמר  :מ־מה " לא הבינות
מערעזיע אמרי
פי
ועלי תזעפי חנם  ,אני אמיתי  :אין עתה מאה
שקל כסף אל תחת
ידי ולבן אחלי הוחיל׳ נא שבועות ספורות עדי
ידי הריקה תמלא ואז
שאלתך אמלא  ,ואם נחפזת את להרוך אאסור
עגלתי ואסע העירה ב .
 . .ותקותי נבונה כי לא אשוב ריקם  < .אזור
מתניך ולך אלעקסא
ואל
תוסיף ראות פני בלתי צרור הכסח אתך .
״אל תדאגי חנם
יפתי
<
הנה
היהודי לוי היושב כעיר ב  . . .הקרובה
דלוה רבות פעמים לי
כסת חנם אין נשך בי נדיב לב הוא  ,גם הפעם
אלוה מאתו כסף
די מחסורך ורוח לגו .אלעקסא נסע לדרכו ךא הה
ד׳ את דרכו לא
הצליח  .לוי שחק לו וימאן בהלות לו גרה אחת
באסרו  :יט פתי ינח
את פרי עמלו עלי קרן צבי ויצרור צרור כססו
ךל

כסוי
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בכנסי צפור מעופפת? כן
נותן בם » כנשך לרמז אשרגניתו « ק,כל.
אחה אלעקסא שלתת את
בית אשתך באש ואת כל רטשה העליות,על
«וקדה והיא שלס .1לך
כסעלך וכתגמולך עליה ותלחך את לכ אשר
לך כבית ובשדה ולא הותירה
עוללות - .ומה תשאל עוד ? השענו סמנה
כי אבדת בשנה אחת כל
רכושך אשר רכשת ואשר רכשו אבותיך
בזיעת אסם ימים רבים
ותבקש להסגיר גם את ביתך ושדותין ביד
זרים ונושים אכזרים
?
או
הביסיה וחנה כסף סניה וזהב קווציתיה
תרצה טערעזיע את נושיה ?
היהדלו עטה טוש הפקודה יום השלום
ז לא יבואו לרשת את שדה
אתוזתך וביתך וגס את משכבך ומשכבה
«תחתיכם יקהו  .איך
תתהלל טערעזיע ותאמר  :חכמתי נכונותי ולא
תבין לאחריתה ? " אני עכרתי
את נפשה ונפשי וטערעזיע חסה ולא און
לדי ־ _ האמת חלד אך אמת
וסדי בטנה ישוה לה אודם ממעי השקר
רק כזבים יפרדו ואת נפש
בעליהם יקחו  « _ .אהבתי אח סערעזיע
התהללתי בשקר
והתפארת
,
לאמר  :רב חילי ועשרי גדול סאור
אחדי רואי כי
רק
העושר
נצמדה לי לאשר .כזבחי לה יתן חני בעיניה ותבחרני ולכן גם אחרי
ואחעשד
תמיד
מדאגה מדבר לאשר :
אולי תשטמני ותבזני על דבר
אשר רמיודה " _ .וכי שאלה טעדעזיע
מדוע נפקד הבקר ברפתים
ויכלא ממכלא הצאן ? מה השיבות לה ?
«מכרתי את הבקר והצאן
בכסף מלא ונתתיו בנשך כי קר הנשך את
 ».בעליו מעשיר וימלא
משכנותיו טוב _ »אם כן אין טוב לך כי אם
חתן תורע לאשתך ולא
תכחד
את
מצבך הרע סמנה או התבחד כי יגלו
גושיך את ענייך
ורישך
?
״צדקת
מאוד לוי ! אבל בושתי ונכלמתי « אוד
לענות כחשיבי,
אהבתי
את
אשתי
ואיככה אוכל וראיתי כינונה ועצבמח
בשמעה כי אני רמיתיה ?
בחרתי המנוח עם יורדי בור מראות את
עיניה יורדות דמעה _ .
אל נא תדגי ככה אלעקשא 1לא שאהבתך
אותה תמאן לנלותלה דבר
אהבתיה יותר מנפשו כי אמת כי אם מאהבתך את נפשך ; ולו
עתה חשת ולא התמהמהת לעשות נאשר
יעצתיו למען תחדל משאול
ממך את אשר איננה ידך משגת ושיפה
אל לבך ! ראה והבן כי
דמעותיה
אשר תוריד עתה דמעות שמתה הנח
לעומת הדמעות אש־
יזלו
מעיניה
ביום יבוזו הנושים את יניעך ואת
נחלתך  ! — .אם כלימחך
תחסום את פיך  ,שלחה אלי את טערעזיע
ואני אגלה את אזנה ואהי לך
לפה  _ .״כן דברת לוי ; ועשה כדבריך
והיתד .נפשי בגללך  ,אך
תלך נא ראשונה טערעזיע לראות את פני
קרוביה וכשובה הביתה שלח
אשלחנה אליך  ,התלך אשתך לדרכה
בטרם תקנה לד ,אלמוגים ? ;
( קא־אללען ) • לכן אש ישך עושה חשל
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?מדי לוי דחה לי מאה כסף 1רא כי אם אלמוגים אשאילך לתתם
יטערעזיע למען הלך את דונה בחפץ לכה  ,ובשונה הביתה השב
תשיבם לי  .״וני תשאלני מערעזיע איה האלמוגים אשר טמנתי7
 »,ף אתה אלעקסא תעגנה דבר אמת ותאמר  :האלמוגים שאולים
דייו והשיבותים ליד בעליהם  .ואם הפיצה את במו סעי ולכי ללוי
וקני אתרם ממנו  .חי משיחנו ואדוננו כי השכלת לעוץ וכן אעשה ואתה
תשכור בחסדך לגלות את אזן טערעזיע כאשר דברת וגלות אבן כנדה
סעל לבי המעיק תחתיה  _ .אלעקסא שב למקומו וירא לאשתו
האלגומים אשר הביא בידו אך לא הוטבו בעיניה  ,ותשאל את בעלה
לאמר  :הראית אלגומים כאלה מעודך לרוע ? ומי מכרם לך7
,לוי ! — ענה אישה —  .לוי מוכר דגים ?׳ מאין לו אלגומים למכור,
המצא אותם בבטן דג אשר קנה״ ? , ,אם לא ייטיבו בעיניך קומי ולכי
לך העירה י־ אמר אלעקסא במרמה  -והשיבם אליו ואת בחרי
לך טובים ויפים מהם — « צוד ,עלעססאנדער לנער  .אמרה  ,וירתום
העגלה ואסע העירה ואתה השאר פה " .הא לך האלגומים ואל תשכחי
להשיבם ללוי

; " כן

אעשה וחלילה לי מט :ף את לבן־ -צוארי כאלמונים

אשר דז מתם יד איש יהודי — אמנה היטב חרה לי עליך אלעקסגדר ׳
מדי רואי כי דבקה נפשך ביהודים ואת משנאי אלהיגו לא תשנא ד
או הטרם תדע כי גם אויבי נפשנו הם ומוח עצמותינו ימוצו וירשנו ״ ?
,לא צדסת רעיתי! כמוני כט וך שנאתים ולו ישבתי על כם מלכות
כי עתה צדתי להשמיד כל היהודים במדינית ממשלתי וכל כספם
וזהבם  :פרי נשך ומרבית  ,נתתי טערעדע בידיך  ,כי למיום באו
היהודים מארץ רחוקה לגור בקרבנו נחנו הלונו רששנו וכל רכושנו
וחמורותינו נסבו ויהיו למו  ,והקטן זאת בעיניהם ועוד לרמינו יררושו
ומבשרנו לא ישבעו  ,אך לא בן האיש לוי ,הוא דורש שלום הנוצרים
בשלום אחיו העבריים  .ולו חי בשנים קדמוניות  ,בעת חרצו שופטי
בליעי משפט מות על בן— אלהנו  ,כי עתה הציל לד אותו מידם ,
( המשך יבא)
 1לא נתנם לשפוך דם ־
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בקוךת בערזע
בקרבך י
בירח בול  .בשנת ; ברך בוניך
ב־להות ב־עיר ב־יו־ה  ,ב־קחת בערלי ן ב־י עתה1
ב־תי ב־אנקען ב־טלו  .ב־ינותם ב־וקה ב־תה !
ב ע ר זע ב־ת ב־ריעל  ,ב־ ערמה ב־נכלי ב־גד ,
?־הבוהה ’ ב־ניה ביעורו;' .ב־להטי ' ב־רקב־־ך־יליה,
ב־טנם ב־הקהב־יחךב  .ב־יעה ב־שרם ב־תרים!
ב־חוריה ביעלי ב־ריתה׳ ב־וכים ב־ודז־יבב־אשפהות
ב־לי״ב־לואי  .ב־גד ׳ ב־רהו ב־נחגי ב־תות.
ב־או ב־כ .חבאי ב־ ^קנים ׳‘ ב־פיק ב־ךכים ב־בוץ
ב־רוח ; .ער ב־וער  ,ב־חשך ב־מצור ב־מצוק.
ב־חח ב־שחת ב־לי  ,ב־חלו ב־תי־ב־ןיון ! -
ב־ושו בער זי אני ם ב־דים׳ ב־אשר ב־טחתס ב־שוא.
ב־ניהם ב־יךניות ב־והו ׳ ב־ל״י ב־סים ב־ריא - ,
ב־אבלכם ב־תחלה ב־ךבורים  ' ,ב־כן ב־רותכם ב־וסר.
ב ;על 1הכם ב־מות ב־צר ׳ ב־עבור ב־צוע ב־צע  ,י
ב־אהם ב־בור ב־רזל ׳ ב־מבוכת ב־ך! עת בור־זה !
ב־ינו ב־וערים ב־זעם ׳ ב־נו ב ;דק ב־תיכם1
ב־עטו ב־ימנחת ^ ערזע .ב־לודה ב־שמן ב־אושים
ב־חנו ב־טוי’ בים שאר ק !' ב־שמיו  :ב־נם ׳ בלו )* -
ב־רוך ב־קי ב־מסחר  .ב־וחר לעבודה ב־מלאכה1
ב־עיו ב־קשו' ב־וו־אכם ,ב־טחו ב־ו ב־ישועיהו
* ) קרא במ״ע ״הלבנון״ שנה * שיחת גליי] 12

טי״ח
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"אין

נביא רשאי לחדשדבר*

הרה״ג מ  :רן סיוח
דל בספרו מורח הנביאים המכונה אלה המצות ,
במאמר ״בירור אליהו״
יפ״ב
)
קמקשי דברי התלמוד אהדדי  ,הס אמרז  :אי?
נביא רשאי לחדש דבר אי
אמרי יהושיע בן נון מסומיה לא צייחינו לי׳ וכן אם
יבוא אליהו ויאמר  :אין
חולצין בסנדל אין שוממין לו שכבר נהנו העם
בסנדל  ,וכיוצא בזה
אמרו
בירושלמי  :אי אתי משה ושמואל לא שרי לי׳
והם אמרו  :תלויות לא
ישרפו שמא יבוא אליהו׳ דבר זה עתיד אליהו
לדורשו  .לכשיבוא אליהו ,
וכן יהא מונח עד שיבוא אליהו  .ובישוב הסתירות
הצלו יאמר מהרין שאמנם
אם יעמוד אליהו ויאמר לחדש דבר הלכה לא
נשמע אליו  ,יכ לא
בשמים
הוא
אבל
אס
יברר לנו דבר אשר מצבו ואמחת
מציאותו נעלם מאתנו
נשמע בקולו ימ״ש  .ואף שבהיתר הספק הזה וחידושי
דנספק מצי ' ות שומעיו אל
המתנבא אם כה יאמר כך הן הדברים  ,כבר
קדמו הרב חי״רא ז״ל נספרו
עין זוכר .מערכם היא אות מ״ו  ,בכל זאת נעלם
משניהם שהדבר הזה
במחלוקת שנויה כבר בימי התנאים והיא נשנית במשנה
האחרונה ממס׳ עדיות
אשר ז״ל  :אמר ר״י מקובל אני מרבי יוחנן ביז
ששמע מרבו ורבו
מרבי
הלכה
למשה מסיני  :שאין אליהו בא לסמא ולסהר
לרחק ולקרב ,
אלא
לרחק
המקורבין בזרוע  ,ולקרב המרוחקין בזרוע ,
משפחת בית
צריפה
היחה
נעבר הירדן ורחקה ןב ציון בזרוע  ,ועוד אחרת
וקרבוה
וכו׳
כגון אלו
אליהו בא לסמא ונטהר לרחק ולק־ב  .ר״י אומר :
לקרב אבל לאלרחק  ,ריש
אומר  :להשוות המחלוקת  ,וס״א  :לא לרחקולא
לקרב אצא לעשות שצום
בעולם שנאמר  :והשיב לב אבות על בנים ולב
בנים מל אנוחס ( מלאכי ג׳
) יעיין בתו׳ יו״ט במקומי מה שיש לדקדק מל
המשנה  .ואנכי מאהבת
הקיצור אעיר אך דבר נפלא באמת שלא עמדו עליז
המפורשים " והוא אמרם
שיבוא אליהו "לרתק המקורבים בזרוע" האיך יבוא
אליהו לבטל הלכה מרווח
בישראל " משפחה שנטמעה נטמעה" ואיך נשמע
בקולו  .הלא מפורש אמרו
אס יביא אליהו לשנות מנהג שכנר נהנו בו אין
שומעי! לו  .ופי׳ר״ע
ברטנורא שפי׳ שיבוא ל  .רר ספק המשפחות מי נטמע
ומי צא נטמע אשר אמנם
ישארו כשרות לפי ההלכה  ,רחוק ודחוק מאד .
כי איך נצייר בנפשותינו ש
ישלח
לנו אליהו הנביא צא לעזר ולא להועיל אך ורק
להלבין פני המשפחית
בדור
שהוכשרו
,
בעבור אבותיהם אשר כבר נגוזו חלפו
וסברו ועוד אינם .
אבות
יאכלו
בוסר
ושני
הבנים
תקהינה ? אבל לדעתי ברור
הדבר שמחלוקת המשנה
שנויה בדיוק על משפחה הרומית למשפחה שהיתה
געבר הירדן | והוחזקה
לפסולה  .אלא שאיש זרוע כבן ציון קינוה  ,ונהו
רבים מעמי האדן אחריו ,
עד שנס אחר שנשברה הזרוע של בן ציון  .אי
אפשר לרעת עוד באיזהו
המשפחות נטמעה* והיינו ספק מציאות בכגון זו יאמר
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ר " אס יניא אליהו
וינרר ויאמר זו היא המשפחה שננומעה גה הפסילה נשמע
ול ׳ יכ אמגס הה
1
הכ
 :משפחה שנשמעה נשמעה אינה מקובלת מסיט אנצ
נהנו נההמכמיס
נכשרות מחמת חסרון ידיעה נספק המציאות אכל אס
יניא אליהו לנרר
נשמע
בקולו
,
מאחר
שאגלאי מלמא למפר « «"י הו® »
רוח הקודם או
גילוי
א
יהו
.
׳אמנה
חולק
נזה
רני יהודה ואומר שאף נססין
המציאות אין
שומעין
לו
לרסק ( מאחר שכנר אססקא ההלכה  :משפחה
שנשמעה
נשמעה
וצא
נשמיס
היא ) אנל לקרג  .ור״ש חולק אף נזה כי לדעתו
אין כח
ניד
הנניא
,
ויהיה אליהו  ,לשנות מהלכה שכנר נפסקא מסמם
החכמים אף אל
לקרנ  ,אנל ינוא אליהו לדעתי להשמת המחלוקת ד׳ל ספק
מציאות אשר
מדיין
נמחלוקח
שנייה
,
כגון
ספק
טומאה תלייה ועומדת
אז ממון
המושל
נספק
.
אנל
החכמים
חולקים סג לע זה יכ אצ יצויר לדעתם
שינוא
אליהו
נענור
דנר
קשן
אשר
אין
אישר כללות האומה הישראלית תלוי
ני .
ואין
הקנ׳ה
מכנה
סדרי
נראשית
נענור איש
אודנרפרסי  :וינזא
לדעתם
לעשות
שלים
נעזלס
ר״ל
להסיר
הפחד
׳הסכנה המרחפת על ישראל
משענוד מלכיות
ומשנאה הכנישה נצנ האומות עלינו  .עינינו הרואות שניחר
אליהו גס
נספק
מציאיח
נמחלוקת שנייה  .וא* כ דנרי התלמוד ( ע׳ פסחים
ייג ) תלויות לא
ישרפו  ,וכן ( ׳ע נ״ע כ׳ מנחות ס״ג ) יהא מונח דע שיבוא
אליהו  ,הוא דעת יחיד ושלא כדעת החכמים * )
א  . 2 .ווייספאן
* ) הואיל
ואחא לידן אימא מילתא שראיתי נהכחנ יד אשר תחת ירי
עה* ת ( מאת
הגאון
מוהר
"
שנדה אכד׳ק סיורדא זצ״ל נעהמ״ח זכיין יוסף)
נסוג נס׳
נחקיתי
נשם
הדיין
הגדול
מו״ה
ליב פ״נ וזיל  :כמדרש ונמתי
גשמיכם
נעחם
נצילי
רניעיס
או
אינו
אלא
כמרני שנחוס אמרו אפי׳ שנים
כשני
אליהו
והגשמים
יורדין
נערני שנתית אינו אלא ם״ קללה  :וניל דאי׳
ומפרשים
שיל
מין
אלהיכס
שומר שנח היאך מוריד גשמים כשנת הא נישא
מרה״ צריה ,
ומשיניסלו כילא עלמא דיליה והוי הכל רה "  ,וננמ׳דנרכוס
דליה משמע
נשעושין רצונו של מקום הארך נתן לגני אדם  ,וא׳׳כ כשהגשמים
יורדין נערני
שנתות קשה קושיה המין וצ״ל דמיירי כשאין עישין רצין המקים
וכפיר קאמר
דהוי
סי׳
קללה
ודוק
הישג  ,עכ״ל ־ ולדעתי אפי׳ כשינא אליהו
ויאמר
פלפולי
כדנא
אין
שומעין לו  -נס שכח לפיס חורסא הסי׳ של ערני
שנסית 1חשנ שהכוונה על ליל או יום שנח
ונסי׳ אמרו כמדרש שש ( וייר
פל ה ) ונתתי
גשמיכם נעתם בלילי שנתות ( סי׳ ברנה ) אך נערב שנת
קשה הגבס
,
ולא
קשה
מידי
כשירש״
תענית
« ' שב״א צריכין להכין הכל
צלרכי
השנת
,
וכיה
מסירש
נמס׳
עירזבץ סיג  :שאין אליהו נא בערבי
פנחיס
מסגי
כמורח
.
יע״ש
:
ד,םו* ל
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מיצרת - V
,־ * V V

נצח (סאת יעקב ביכרינג)

לכבוד גבר הוקם על בתורה וחכמה ראש המשוררים והחכמים הילל בן
שחר מוחי מנחם מענדל שטערן ז״ל  ,עלה שמים ביום י ) (תרל״ג)

בכוכב נוגה כי ; הל בגבהי שמים
י יקר הולך בתועפות מיומי רקיע
,עלי המון גחליו מאצל קרנים
"מיפעת שביביו לכל סביביו ישפיע
והנה רכסי כרויים יופיעו נהרה
כחמה זזברה;
מברק
יזהירו * T -
רוצציו ־י •
ttmI
* -i
כמלך בראש חיליו בהדר גדלהו
מתהלך בעגות־צדק חסד ונעימות
בתנחומותיוינוחם כטל הטוף מלתו
ובאור פניו .יסעו על שרי תרומות
הודו,עליהםזיציץ ונצחם ,להעטרת
תשבץ עךיים וגאון יצבי תפארת;
*> לא ידע יום מותו  ,ואני נותן בו סימן ואציב ציונים בפרנוי השנח .

מנהם בן ם־ב ביום י־בשבט־הוא זה ט׳לירחפעבר.
חשך היום ולא אור־בו הובל בכבוד לקברו בבור -אוי! כי
מנחם  -הה אבד בן יצחק כוכב מליץ
יחיו ממגי
מנחם  -מר לי כי בא נרו כבה ואין  .כל לב דוה ונחלי
דמעה נובעה כל עין ־בבכי רב וקול נהי והגה וקינה  -כבד
האבל ומספד בכל מקום ופנה  .פיד הגדול כים קרכם
היום  .והכאב אנוש במאד והאסון איום ! ־־ לבד זה
ינחמנו מעט מעצב לבבינו  .הכי חבוריו קימים עמנו .
פעל ידו לזכר עילם יהיה  .חי מנחם ולא מת  .ויקח מעץ
החיים ואכל בגן עדן ־ ורוחו שבה על  .ונגהו במרומים
יזרח  .מבורך הוא וטעמו עד נצח  . ,לפ״ק.

מו״חהפיל

דמית כוכב־מנחם מאיר״עידם
בין צבא יודעיךיגס מארץ מרחקים׳
^ל1ר 1למויהדרך ב_ אמוךכפים
להטיבילהועיל ולהזריח מחשכים,
חכך ממתקים הגיוניך ספירים זכים
הלא בספרתך מזהירים מן החרכים.
שר החכמה רב תבונה תופשזקסת .
לך' רגשות רוממות מעד־ן מטעם י
רוח״חןונועםזעלימ 1מתנוססת
גם ספרי המחקר ’ לשמים שיאם
מנוזלי  .עטך’ בעזוז’ החח נהרו
היו כעין הכתלח ובשיש יטהרו י -
בעזר נגדך לא המתקת חיתך.
אף לא בבנים סביב לשלחניך
רעיתך
היתה
החכמה היא
אך
I V Tr 1*  rזT
י « T V־1
וצאצאי רוחך הן המה בניך.
בן זרה לך התבל ותענוגי בשרים
לךאת,ץ אוצרך וקניניך מישרים . .
אף אס המחסור שם אורב אחריך
דה ! כן בהלר גורל נחלי העלך -
.עינך במרומים ׳ ובחכמה כל מעיניך
לכן לאליל־זהב לא כרעת ברך
אך בהיכל ” התפארת ככהן' משוח
הדעת והאמונה לך פי־שנים ברוח.
אבל הוי , ,עדן מלאכתך לא בלית
עוד ידך אמונה להגדיל תושיה.
והנה לשמיים נקראת מרום עליה
כבהנךך' ןנפשך ז ש  :ה בית אביה;
לולא העיר 'והאיר בעל ' השם מו־ח.
כוכבי יצחק נאכפו לא ; בפו קרוח !

) ( »'0

רודה בשפת.עבר ׳ מליץ ומשורר!
אחריןז אוריד ךמעות כאפיק נחלים.
נאלם כנורןז לכן קול נהי אעורר
ראו ! הנמצא מה גבר רב־פעלים ?
כל חבריןד ותלמוריןדנם רם נאנחים"
אוי נא נלקח הרועה והצאן נךחים1
אכן גבהו ועמקו כחשבות בני עליה
לא ברקי אנשי ההמון הליכותיהם.
הם׳ תאותנפשם רק באדמה חיה י
חמודות חדל בל מטרת תעודותיהם
ןרהלמו האמונה ותקות־שמים1
ולהבלי התבל הגה '.יקראו  :חיים - .
לכן המות להמר .חרדת נצח
בו קרץ וכליון עינם" צופיה
אימה שמה ושאיה בלהות רצח -
אולם הנצח בו ; חזו״נוצריתושיה
מאב הו חמים  .על־מות״ציר שילוח
ובנשיקות האהבה יאסוף הרוח - .
ןכ מות החכמים תחלת חייהם
יתנעממעפר הגו וחד־הבלים
שכת’יקצרו ברנה פרי קעשיהם
בעדן לשוח מקוסימור ’ ואהלים.
לכן אשרןז נשמה זכה ויקרה
בין שרפי־קרש תופיעי גהרה>* 1
סטאניכלאיו  .ס נחם אב

קומי אורי כי בא אורך*•"י

* ) נם ידידי
החיהכותב היקירי בן עירי המשכיל השלם מוה׳ ליב רוביןנ״י (חתן
ג
וישם כבוד לשמי י ג ר י נ ג נ״י ) שלח לי שיר יקר לכבוד המליץ המנוח,
מו״ח  ,ויסלח לי בטוכו הפעם כי לא הדפסת* דבריו
בחובות הזאת מאפם מקום .
המו״ל

I

Bl

—י

מאסר דורש קדמוניות * )

הפק אחד אשד לפי דעתי לא העירו עציו עור
בו יתכאי
והוא  :םח היו ימי השבוע נקראים ונקובים בשמות
גיס דורם וסוקר
הקדושה  ,עת הימה עוד שפה מדוברת בימי בית
 5יטיס בלשוננו
בהיות ישראל על אדמתם כאשר׳ יש אתנו היום ככל
?^5י! או שני
 ,אוהיו נקראים רק בשם ראשון ושני לבי ; ?> ־־־
לשונות בני אייברופה
לנו ג״כ להתיר גס שאלה אחרת אס היו שמות פרקים
ימיה יסתעי>
אעפ״י שידוע לכל מה שאמרו מז״ל אן«
לחרשי השנה אס לא <
עלו מבבל  ,בכל זאת יש אפנו עור מקום ספק לשאול,
שמית חדשים
בלשון עברי לחדשים שמות מיוחדים ורק בנבל
אולי היו צה מקדם
אייר וכף — 1ובפרק שמצינו איזו ראיה לדבר
נשתנו לשם ניסן
נקבו בשמותב״תנ״ך כמו בול  ,זיו  ,איתן מ —
באיזה חדשים אשר לשתי ראשים עתיקים ועמוקים ,לברר דברי הנימי
י ופס יפדר רוח הסקירה
עלו מבבל ומבין שורות החקירה הגדולה הזאת
\ ־יא?» שמות המלאכים
עצמיים ואיזו כנוייס,ויבואר איזה מן הנמחקיס  ,ואיזה
י יצהירו ג״כ איזו
 ,והנס חלקתים פה לעין הקורא בפרקים אחדים,
איכס נמחקים
ישמע השומע  ,ויקה אויזן קשבת ותהי זאת משכרתי.

פרק א

!

הפקירה ועור יותר מאהבת עמי הקדשתי עתות
מאהבת
יל הזמן  ,או יותר קרוב אל האמת אשר אגזול בחזקה
אשר ישאיר
איזה רגעים מימי עמל אשר מנו לי  .ואורה כרובה
ממני ואעשוק
בקשת רמיה חלילה ) איזה בזקי ראות גס לימים
.קשת $אולס לא
עלומים בהיות עוד ישראל נחשב לעס  ,גס ארצו
ראשונים  ,שנות
שרתי במדינות — וקרניה אשלח להאיר קצת מחשכי־־
רבתי בגזים
בסתר המדרגה ונעפרו זה כמה בעפרות העת
תלאובות הנטבעים
 ,אין עוד צעד — ומיי רעיונות׳ תשוקקנה הנה
אין עוד משעול
! וסלעי־מגור נאמרו על כל שעל ושע  , :אמנה
והנה אגני נגן
הפונה לכל קוראיו שמתי מבקחי וכפי כחי אקום
התחזקתי ובד׳
מיתר הפליטה  ,וביין השלל אשר שללה נפשי עלה
כי הצלתי מעט
ליישב ולהתיר שאלה הנוכחית  ,אס היו ליהודים
בידי ברק־זסב
שמות פרקים לימי השבוע כ זשר יש אתנו
עת ישבו על אדמתם
ח — והכה ארחיב בזה מעיק הדיבור ואקוה כי
היום בלשונות שונות
הקורא למעמסה  ,אם בעת אשר נאזור תיל לדרוש
לא יפול בעיני

רדזנעדםאשר ח 3ז
וועי*
 l,המאמר הי ,io 1s.היה ( 121ל1-וצשר °
ביתח1ן הוא צי צב! יס נין נ 3 5 1׳o
י להוציא לאיר  ,ומידו <
המשכיל השלם מוהר׳י ה א ל צ ר נ* אחרים גננ .יש אשר אמו ססוכוים כחצים אנשיהש ,
?5י> יינשיחני לחח לע ידי גס מאמרים
הפו׳ס
נעצור תנרמה; גכשי  ,וכל ר,־,וראיכ יוחהו סלה .
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ולפקוד ולהשיב כל דבר
גיל מכונו כספר ושיפור נצטרך לגזר,וו ^
אסרי איזה וכריה סצוכיס
בתחלת ההשקפה  ,עדי יבין הנני!
לאשורו — והנה זה
ראשית דברנו להכין סקירה אחת אםה'י
צס כימים קדמונים בכל
אומה ולשון הימים קצוביס  ,ברורים י
וחלוקים בשבעה ימים ,
לשמע אחד  .אמנם הכרייוני הענין להקשימ
ולהטיל ספק בזה ולשים
עין על הדבר » כי בימתי בלבי " יי!
אנחנו בני ישראל אשר
קבלנו תורת ה׳ התמימה — מידי רועה
נחמן במעמד הנכבד
והנורא
,
ברבבות אלפי שנאן קבלנו ג״כלמנוה
ימי השבוע לאות
ולעד
כי
בששת
ימים
עשה
ד
את השמים והאי!
וכל צבאם וינפש ביום
בשבו מת ולעשות צ״כ השביעי  ,ותהי לנו לחוק ולמצוה לחלק הימים
סדרים
סדרים
בחדשי השנה  -אולי לאP
היה אצל שאר אמות מוצאי
בקר וערב  ,הם לא האמינו בד ובמשה׳
אולי לא חלקו הימים
בשבועות כלל וכלל ועשו רק סדרים כפי אשי
חשבו והעלו בלבם ורק
חדשי השנה הסדירו כפי מבט ומצב הירח׳
או אפשר שצם הס חלקו
הימים לשבועות  ,והקציבו שבעת ימים
לסדר אחד  ,והיתה בידם
זו קבלה מנח או צם מאדם אבי כל
נברא  ,ומשה רבינו ע״ה
אבי כל הנביאים הוסיןן עלינו רק במצוה
מיוחדת  ,לכבד את יום
השבת
לקדשו לשמרו בכל אופניו ודקדוקיו
אשר המיס למשפחותס
לא
יבינו
זאת ולא יעשו ף —
והנה ידידי
הקורא
,
פליאה זאת אשר נשצבה ממני  ,ראה
זה מצאתי דבר
יקר
בדברי
החבר לכוזר ( מאמר א׳ ס " נ״ז ) וז״ל
שם  :השמעת
מעולם
על
אומה החולקת בשבוע הידוע שהתחלתו
ביום ראשון
והשלמתו
בשבת י! — היתכן שישוו בזה אנשי״הצץ,
ואנשי איי
המערב
מבלי
התחלה והקהל והסכמה מ — " עכ״ל .וזה
הוא ממש
שאלתי
ובקשתי
לדעת אמיתית הענין ' הזה  ,ואמנם זה
החוקר
בא
ואתא
מרבבות
טענותיו והתיר כל חרצובות ספקות׳
בחריפא
סכינא
,
עי שמצא
עוד בזו השאלה ראיה — וכעין מופת
חותך לבריאת העולם
וחידושה
כי
העולם
היא
נבראת וכל הדרים
עליה ,פלס יבואו ויסחעפו
מאיש הנוצר ביד אל הוא אדם הראשון
ע״ה  .ואב אחד לכולנו ,
אחרי שיש ביד בל העולם למספר מפקד
ימי השבוע החל ביום
הראשון וכלה ביום השבת וממי ירשו זאת ,
אס לא מאדם אבי כל בני
אדמה מ — והנה האיש אשר לא יחפה
ללכת כמוכה בסנורים תומך
וסועד אל פקח המנהלהו  ,רק ירצה
לצעוד לאור ד׳ שכל הישר
אשר חננהו עליון יתעלה לדעת ולהבין,
יוכל למצוא בתחלת
ההשקפה סתירות או לפחות התנצדות שתים
לדבריו .
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א ) מצד עמים גדולים ולאומים מושלים -בחלד מקדם קרמתה
אשד הרעישו העולם ויצאה נוכעס בממשלתה  ,והן המה לא ספרו
’מיס ולא מנו שבועות כלל  .והמה היוונים והרומיים הראשונים
כידוע לכל קורא סיפורי דברי הימים שלהם וא״ב מה נעשה לדברי
החבר וראיתו ף —
ב ) וכמו כן נוכל להראות מצד אחר חולשת הראיה הזאת
כי א?ז לו יהי כדבריו כ׳ כל עם ועם ללשונו סדרו והקציבו ימי
השבוע  ,בכל זאת לא נוכל עוד להחלים כי מאדם אבי כל נברא
נשארה קבלה הזאת לחלק הימים בשבועות  ,הלא המכחיש יוכל לומר
כילא כן היא  ,רק ממצב הירח למדו זאת לפי עלותו וירידתו על
ארבעת רבעיו לפיהן חשבו וסדרו השבועות  ,כי במלאות שבעת
ימים יסיהכחצי עגולה ובשני שבועות עגולה שלמה  ,וכן מירירתו
יעד הסתה כי יוקח עמדתו במקומנו בשיעור כיינו ימים ועוד —
בקירוב ה — עיין ראב״ע ז״ל במדבר על מקרא מבן חדש ומפלה
עד שום ' המחברת  ,או על קרוב מהמקום הראשון ז״א׳ז והמשכיל
■יבין ע״כ  .אלה הן שתי המענות אשר יוכל המוען להעמיד נגד
דאית החבר ולהשיבהו  .אמנם כתר נא זעיר קורא  ,והתבונן דבר
ותראה מה נעים חלק חכם יקר ונשגב נעת ידובבו שפתיו דברי
חן  ,עוד מרס יעלה על רצון נכחו להחליש דבריו  ,הקדימו כבר ,
וחזקה במסמרות לא ימומו  ,וזה החכם אמר כמתנצל ( מאמר א׳
סי׳ ס״א ) וז״ל שאין להביא ראיה מא מז מופקרת אשר הס מכעיסים
את • אנשי התורות בכמו אצה הדברים  ,כאשר היו מכעיסים בצלמיהם
ובאליליהס  ,ואומרים כי הס מו  -ילים להם מ — עכ״ל  .והנה
כאמת אין לנו אומה מופ־ןרת ופוקרתיותר מיונים ודומים הראשונים
אשר עברו אלילים אלמים ונתנו לכל דבר כח אליל מיוחד כידוע
לכל קורא הבליהם בהאמימעלאגי
ונספר ( מו״נ חלק ג׳ כ״מ ל׳
ול״ז ) ובאמת וצדק נוכל להחלים שבכוונה פשעו להכחיש ימי השבוע
כדי להבזות תורת ד התמימה  ,וכמו כן קמו בכל דור ' ודור משמינים
ומכחישים להאדיב כל נפש בעל תורה ודת ולא אחד אחד בלבד
המפוזרים והמפורדיס  ,רק עמים עצומים ונוראים בכלל  ,כאשר
מצינו זה לא מעם בימי מרידת הצרפתים ששמו להם למשפם ,
למנות לכ שבוע לעשרה ימים ישלש שבועות בחרש וכל זה בכמה
מיוחדת להכחיש כל דת ואמונה כידוע לכל קורא מקרה בלתי מהוד
כזאת - .
ועתה קורא איש חמודות בוא עמי לאם ואסוך דעת ואראך
לפלא כל המכחישים מעם יושב שוקם ונומס  ,ודבר לא היה להם

צ 1ס שוס אמד מיושני אייכרופה אזי׳ אפריקא  ,כי נסתרו מעולם
מנגד עיניהם ולא נמצאו  ,ולא נראו עד יום אשר נא קלומבא  ,ושם
עיונו ופעמיו ללכת אל פרץ פפתית  ,ולהוציא ממסגר היס תבל פרשם
ויושניה  ,הן המה ארצות אמעריקא  ,ופארו  ,אשר סביבותס ארצום
רנות  ,וגויס שונים ומשונים לצנאותיהס וגם הס לפי דעתם היזם
והדלה  ,סלקו הימים לשנעה  ,וספרו ימים ומנוישנועות ־ ־ וביופי
פידוש נפלא כי היו נהם משנפות מיופדות  ,שהקדישו את יום
השביעי כקדושה מה נגד ימי הפול ( עיין ספרים באורך מקאמפא)
וממי למדו זאת הפראים האלה ף — מסתמא מעשי אכותיהם
כידיהס — 1והפכם ווילאנד נספרו דיאגנים הניא כי ידעו ג״ג
ממעשה המבול עד אשר אמרו כי שני ככבים לפמו זה עס זה והיה
מבול לעולם  ,ומאין למדו זאת אס לא מנפ שקבלו כן מפיו  ,וכן
מצינו להם שהקריבו זבפים ואנשים פיות ובהמות לאליליהם  ,וכל
עוד נפשם בס קרעו הלב והכבד בפומה למען יעלה כתמרותעשן •
הבל הפוס השמים  ,ויהי לדעתם לריפ נפופ ( עיין במדרש איכה
בג תיחא ובקהלת במקרא ומתפתים בדרך ) .וז״ל ראה בכבד א״רלו'
כהדין ערבאה מכיס אימרא ופמי בכבדא  .וכן היא ( נדרים י״ג
בי ) עורות לבובין  .וכתב הר״ן שהיו תקרובת ע״א שהיו נוקבין העיר
כנגד הלב והיו מוציאין אותו כשהוא פי וכן כתב שס הרא״ש ז״ל .
ומאין למדו זאת אס לא מאנוש (יעיין ע״ז כ״ט ב׳ ל״ב א׳ ובי ) וא״כ
נתבררה לנו ראית הפבר מצד אמד — והנה גס טענה השנים
נגדו אין לה שום יסוד ומקור כי אס נאמר כי כל העולם למדו
זאת .ממעמד ומצב הירח א״כ מאין ידעו יושבי אמעריקא לכבל
ולקדש את יום השבת ס — אס לפלק יצאה להם מהירת מאין'
באה להם הקדושה מ ־״ ובלא זה הטענה הזאת היא משענת קנם
רצוץ ורעיון רות כי נאמר שהקציבו השבועות לפי מעמד ומצב ה׳רפי
בהתחלקותו על ארבעת רבעיו־ הן בכל פדש יתוסף יום אפר ועוד—
ובשנה ט״ו ימים בקירוב  .וא״כ איך ספרו ופקדו הימים האלה יי
כי בעבור שנים או שלשה ירמיה בשבועות תמימות תבא מלאת השבוע
בשלשה ימים לפרש  ,ואז עדיין איננה הלבנה במקום הראוי לה.
למלאות הרבע  .ומי יוכל לספור את רובע הלבנה בכמו אלה .
וא״כ תבאנה השבועות בלתי מסודרות לפי תכונת מלאות ופגימת
ותהי׳ פגימתו ומליאתו באמצע ימי השבוע  ,וכבר נתבלבלו הס וכל
משנונס — מ ואין להם עוד שוס שבוע לפי התפלקות הירת
ומתכונתו מי— ובאמת כל בני עולם מנאו בשבועות הימים כסדר!
ראשו :ואפרון דבר יום ביומו ח — ומעתה נראה בעליל כי שתי

טפלות האלה ילכו מזהו דאבה  ,ובדבר ספ לא ביצות הזה
מאמפריקא ופיה נתבררה בחזקה ראית הסכר הנאמן לאלהיס
ותורתו  ,ותורת אמת היתה בפיהו במופתיו ובראיותיו כי אי אפשר
כל זה מבלי התחלה  ,והקהל  ,והסכמה  ,מאב אסר  .ועתה הנה
קמה לנו גס נצבה ראיה נפלאה  ,לחידוש העולם  ,וחכם עדין«
מנביא  ,ודבר ה׳ וסודו ליראיו להשכיל ולדעת את אשר ימצא
אחריו בזמן כביר ארצות רבות ולאומים גדולים  .גם בם ידעו
ויבינו וישכילו כי יד ד׳ עשתה בששת ימים את השמים ואת האח
וינח ביום השביעי  ( .המשך יבא אי״ה)

נחמן יצחק פישמאן-

תפאו־ת

יינזראלVon M. Ehrentheii

בכל דור ודוד ני‘ מדינה ומדינה,
כיום כלילה בכל נוף עבר ופנה,
לאמי תבל כלס יכרו קב־,
העיזו יהדו כל שוכני חלד,
כלכם האספו נא שב וילד,
תפארת ישראל גדולה ורפה

אספסף רב אראה המון רנות־ם;
יהפרו באדמה בזעת אפים—
לקבר מלפניהם— כל בני עבר,
•
דירי

רלדיר! ר *.ד » יי! ד די«

מקצה לקצה — כ־ו בארץ:
לא יכיל אותה נכר האדמה!

;  Von J. l. Glückדקדוקי סופרים
אכופף ידי ואשית על
ואת מספר רובע

מעלי,
עפר
ישראל ,אטע אהלי.

המבורר וכן הנביא בעוז אם פירסו עליו  ,מפליו לפעמים הדמיון
מעל כניו  ,ומציג המלה אבר על לכונו  ,להשוקחו ני רנה היא  ,ערמה
מבלי לבוש כיוס הולדה  ,כמו ״ויקרא אריה !" (יפעיה נ״א ח ) ודומיהן— 1
והנה בלעם הגבר בחום העין כאבר החלה רוח ה׳ לפעמו במסכה ישראל,
כם אל המדבר פניו  ,אחור וקדם  ,וירא במחזה הנורא אשר חזה ימקי
"והיה זרעך כעפר הארץ" ( בראשית נ״ח ה׳ ) ובאוח נפשו ,לשיר שידחו שפח
הדמיון אסר ראה מלפנים — וענה " מי מנה עפר יעקב" *(במדבר ב״ג י)
כנוי לזרע יעקב אשר היא כעפר  ,ואמר מי מנה  ,כלומר  ,מי יוכל למנוח,
והיא עבר במקום בימני  ( ,ע׳ וש״י בראשיח נ״ט ג ) ,ומספר אח
ישראל .ע״ז כ׳ הנאור שם שהיא מקור בפלס שם —ולד״ק
רובע
ענינו  ,ומי־פפר להסות אל מי מנה ונא דגש ח׳ הנח  :ע׳ חל״ע ח״ה מ״ב
פ״ג  §.שמ״ה — ולרעת׳  ,לא היא זה ולא תמורת המקור כ״א שם המקרה
 ,נפ״ע  ,הנראה לעינים  ,והוא מאמר מהיפך  ,כמו " ותשם בפוך עיניה
(מלכים ט׳ ל׳ ) ענינו  ,פוך נעימה  ,וכמו "שלחו באש מקדשיה" (סהליש
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ע״ר ) עגי5ז״
שלחו אש במקדשיה"  .וכן כאן סיעותההפרכר  :מי מנה טפי
יעקב
ואת
מספר
רובע
ישראל
.
ומלח
מי מנה גם מלת "אח" מושך
עצמו ואסר
עמו
,
וענינו
בתשלומו
:
מי
מנה
את
עפר
יעקב
ועי מנה חח
מספר וגו׳ .
מנה וגו׳ .והזי״ו של ״ומי״ (? ) לדעתי היא וי״ו המחלקת וענינו או מי
ה׳ רעי ,
י

לא אחסר אם

אעמוד או אצא ,

ברי

סע^

למענהו  ,נתנו
מרעה אחד —כי
הרעד .אותי מעודי הוא
v
v
הרעה
בשושנים  ,אם לצאת אם לעמוד את היא ביניהם,
והנקוד מורה —

בחוב (
נקוד על אתבראשית ל"! ב׳ ) וילכו אחיו לרעות אח צאן אביהם,פירש"
שלא
הלכו
אלא
לרעות
אח
עצמן
.
—
ואם
אמנן
חצי
שכלי
לשלח למערה
ולירות אל נקודת האמת — לדעתי כן היא  :יש מלח
את שהיא
יחס
הפעול
מגזרת
נע״ו
,
ושרשו
אות
והנפוד
את
 ,משקלו פל
נמו מת  ,ובבנו׳
אוחי אותן — .-ויש מלת אח שאיננה סי׳ הפעול זשע־דה
במו עם  ,מגורת
הנפולים ושרשו אתת ומשקלו נמו צל הן  ,וכבנוי אתי
אתך בדגש על
חסרון אוח הכפול  — .והנה פעל רעה הוא עומר כמו
"רועים במדבר (
נגנים ( ש״ה ו׳ במדבר נ״ו ל״ג ) ותרעינה באחו ( כראשית מ״ח ג ) למנוח
ג׳
)
ופעמים
הוא
יוצא
כמו
"
הרועה
אותי
(
בראשית
מ״ח
יג" ו ) וכן כאן
לראות את צא! עס סי ' הפעול  .את וא״נ הוא יוצא —אבל
לפי שנקוו על את כא הכתוב לרמז

שענינו ג״כ נמו עש  ,וא״כ לרעות הוא

פ״ע  ,וזהשפירש
כנאמר ״ויכבו " ׳ שעיקר כוונתם היתה רק לרעות א״ע  .ואני מוסיף עליו
לאכל לחה" — ( וכן פירס״י בשם המדרש j״ " lומראהו את
הילד ( שמות 3׳
וי ן שראתה עמו השנינה  .ר״ל  ,שמלת את כמו עם —
משום דקשה לו הכנו׳ אצל השם — ) .
או נאמר ע״ד הלציי  ,וילכו
אחיו
לרעות צאן אביהס  ,אבל לא
לרעות את בור  .אביהם (זה יוסף ,
כנאמר
עליו
"
בכור
שורו הרר לו" ) כי
ינסך בל סביבומם ולא יהיו מרעה
לצאנס
(נמו שנאמר כראשית מ"! ן */וע״ש
העתיד יאמר ני
מעם הלינה זו היסה סנה הגורמת לרעות אח עצמם ני
למחיה לפניהם שלח ה׳ אס יוסף מצרימה שלא
ה׳  ,וע׳ פירש״י שם ל״ז י״ד ובסוטה י״א ) .

ימותו נרע( 3ככתוב
(ה& שך יבא)

שם

מ״ה
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אחידה י .א לכם חידה נשציאח ,
בדמות מ־כבה וארבע חיות הם געה •
בכל עבר רואים אוחו  ,אנחנו  ,ונחנו לא מצאנוהו  ,אך סלם
פעמים  ,וכה אותנו הסרחנו  ,ואנו אם בכל כחנו נבקשהו  ,בכל חפצוח
העברים יחיד הנהו — .
■ והוא לא סם לו  ,ולא פעולה  ,ונא מלה  ,אך
מחת הסם בלא המולה ) * — .

יעקב ליב בר״ב גליק מלייפניק.
־* )' '" זה פתרונו  :הכנו׳ הגון«  ,אנחנו  .מרכב  ,אם פושר האל 1״ף הוא
נהנו  ,ואם סופר נ״ח הוא אני  ,ובצימפים הוא אנחנו  ,והוא
לרוב כמקרא  ( ,איה סופר ומונה ) ונחנו  ,ג׳ פעמים (שעות ס״ז,
בראסית מ״ב,אינת גי ) ואנו רק פעם א׳ בירמיה ( מ״ב ) — ואני
כבר כתבתי חידה זו בסגנון אחר  ,הלא כה דברי  " :הנה אנחנו
רבים גרודי״ו לא ימנו ,ונהנו רק שלשה באין אלוף לראש עמנו,
ואח י צאת  .ח מן התכה אש־ לנו — בנביאים בחי בנו ואנו
למקום אחד  3אנו — ואין נפקותא ’ בלשון אחרי שהמכוון אחד ,
והקורא יבחר י — .
_
המו" ל.

דברי חכמים וחדותם (מאתסו״ח) 0 .
א ) מעשה בנכרי סבא לפני שמאי א״ל גיירני ע״מ שתלמדני כל
פחווה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו  ,בא לפני הלל גייריה
א״ל דכנלך שני לחברך לא תעביד זו כל התורה כלה ואידך פירושה זיל גמור
( סבת ל״א )  .נושן» על מה שכתבתי בזה באורך בהערה לשי " משל ומליצה"
הי׳ ( 281ייע״ם היסב ) הנה שמעתי דבר נאה ומתקבל  ,אשר יאמר כי
הנכרי ההוא לא חפן להתיהד רק אמר כמהתל לשמאי וזו לעגו ע״ד שאמר
קיסר לר׳ תנחום ( סנהדרין ל״ס  ) .תא ליהמי כלן לעמא חד  ,תהי נא
בינותינו אהבה ואחות שלמת  ,בדרך אחד נלכה אחוזי־יד  ,פויה וחקה אחת
יהיו לכלנו בלי הבדל בין " דת לדת ! — אן« הוא (שמאי ) השיב אמריו בסכמה
וככל אס ידיו לדחפו באמת הבנין על פי מדותיו  ,ממשל משלים הוא
לרמז לו  :כמו שתואר פני
המינים משונה זה מזה  ‘" ! ,בית תפנה בנויה
בצורה אחרת מבית משתה  ,וכדומה ; ככה מנהגי כל עם ועם שונים ונבדלים
בתמונתם  ,ולאוס מלאום יפרד לפי תכונתם ואמונתם  - - .והלל  .ענהו באופן
י)

נבר נדפס בסמי נמ״ע עברי אנכי שנה עשירית נליון ס״ו אפם כי
נסמטו שם ההערות  ,גס גפנים חסרו איזה מלות ומכלל טעות השיג
עלי הנאון נ נ י ישראל האבר״ק טהארן נגליון י״ס ע״ש  ,לכן שניתי
הדברים נשאי ינעס ואמלא אתה חסרת .
הטו״ל.
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אחר לאמר  :אל הדמה כנפשך המה נהיה כמוכש  ,אכנכם כן סוכת כל יושגי
תורת כל
וזאת
מגל לאהבה איש את עמיתו  ,כלס שהים לחובה ,
ואידך,
האדם ) *,יאשר יסדו כרע כאח יתהלכו לא ירפו ולא ישחיתו ;
בין אדםלמקום ’ " פירושה ,בענעים כאלת
היינו בדברים הנוגעים
צריכה האומה הישראלית להיות נבדלת ונפרשת משאר גויי־חלד ! — זיל
צ מ ו ר — צא ולמד  :הלא כתוב בתורתנו " ואהבת לרעך כמוך" אף נכרי
במשמע  ,ובכ״ז נמצאו שם הרבה מנות הנוהגות רק בנו ולאבאומות  ,כן עשת
הל .1העניו בתשובה מזאת המהוללה פעולה עזה ונאמנה על לב הנכרי ונכנסו
הדברים באונו להכניסו בברית היהודית ויתגייר באמת ובתמים .מג = 3גג״גן
ועפה ישראל ! אן) אם לעת כזאת בבקרן של מלכיות  ,הגענו בענינים
המדיניים לשווי הזכיות  ,סרה המסכה המבדלת בין ישראל לעמים  ,והאמת
והשלום לנו ולשכנינו יחדו ממים ; אבל בנוגע לדת נפלינו אנסנו היהודים
מן הגויס  ,ילכו איש בשם * ' אלהיו ועם ישורון באמונתו יסית ! —
ובקונטרס ״נודר פרך׳ ( נ״י ) כתבתי עוד מזה על המעמיקים שאלה,
לא כשאלת סבם בהגדת ״מה העדות ותסקים והמשפטים" ? הקפך לעמוד
בסודם ולדעת טעמיהם ולא להתעקש הוא מבקש  ,אך כשאלת רשע  :מה
העבודה הזאת ? — גי עבודת הקודש עליהם כמשא כבד מעמסה וקלסה,
בהפקירא ניחא להו לעקל ולהחנכל לפרוק עול התורה והמלות מעל צוארימו,
")

ע -ירושלמי נדרים פ״ט ה״ג וב״ר פכ״ד ואהבת לרעך וזה ספר
מולדות אדם כלל גדול בתורה  ,והנביא מלאכי אער :הנא
אב אחר לכלנו אל אחד בראנו מדוע נבגוד איש באחיו ?
ובמק״א כתבתי הכוונת בזת עפ״י המשנה ( סנהדרין פ״ד מ״ג ) לפיכך
נברא אדם יחידי מפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחבירו אבא
גדול מאביך ושלא יהיו הצדוקים אומרים תרבה רשויות בשמים  ,הנה
אלהיט עשה את האדם הראשון יחידי וכלנו בני אב אחד ( ארה״ר)
נחנו  ,לבל יבקשו • חשבונות רבים לאמר  :כמה רשויות בי -גתי מרימם
וידעו כי זה אלהיס יחיד ומיוסד והוא באחד אפס זולתו  ,וזו תילדת
דאב להורות לדורות דרכי שלום ולא יבגוד איש בעמיתו לאמור  :אני
גדול ממך ושאר דוס לי  ,אחרי שאין לאחד מן הנולדים מעלת יתירה
על השני וכל בני תבל כאחים תאומים המת (ראה רמב״ס פ״ד וס>
מפרקיו ובעקדת יצחק שער כ״ב וכ״ז ) ותשכיל ע; מוצא הדברים על
מה יכונו דברי המדרש* ( ב״ר פ״ח ) שאלו המינים ( ממאמיני השלוש)
אח ר׳ שמלאי וכו׳ מה הוא דנתיב נעשה ארם וכו׳ מה דין דכתיב
אל אלהים ה׳ וגו׳  ,אמר להם לשעבר אדם נברא מן האדמה מכאן
ואילך בצלמנו לא אשה בלא איש ולא איש בלא אשה
וכו׳ שלשתן שם אלהים הן ( ע״ש ודברים רבה פ״ב וירושלמי
ברכות פ׳ הרואה ) ני מיום ברא ה׳ אלהים את האדם מן האדמה
לא יברא חדשה להקים זרע זרוע לרוח  ,ודרך גבר בעלמה ובלעדי
איש לא חתר אשה לעולם  .אף אין יש לאחד יתרון מרעתו מבטן
ומלידה  — .הן ירומו! מלי והמשכילים יבינו ! —

לכן הס אומרים  : :לנה לרוח־הזמן ( צייטגייסט ) ואורח עולם ( וועלטאומגאנג)
דיו אין קודמת למורה ! — הלא על
ומלה גפיהם :
נשמורה —■
אלה1סייעתש  ,ת ;ן מ ^ מר 5״״ . vננת לננשומ לה ׳הפר ןתורתך  ,העושה
ע< זים לתורה מפיר בריתו סל הקכ״ה  .יר חופש הדתות ( רעליגיאנס׳
 .פיייהייט ) תעשה ! את למכשול ולפוקה  ,ומתיר איתורים לא מקיים אמונתו
נעשפט ונחוקה  ,ראשיתה מתוקה ואחריתה שוחה עמוקה — .

(הסשזך יבא )

.

.,

המו״ל,

דרכי תשובה

לידידי הרב החשיד ונו׳ ובו׳ שלום וברכה וכ״ט סלה!
אל נא תשיב תתפלא בי עד ממי מאנתי לענות לך על אגרומין
וכאלוחיך הנכבדות ? טרדות רבות עומדות היו לסטני עד הנה  ,וגם היום
מנינים שונים יעצרוני מכתוב אליך רובי תורתי ומעכבים את המשובה הראויה
לאיש נמוך ; אפס ני עזה אהבתך לי ומשום אין מסרבין לגדול לא יכולתי
עוד להתמהמה  ,מצגי נערתי ובשמן גערתי  ,ואבוא להשיבך אמרים קצרים
על הסדר  ,ואס שגיסי בספזי עמך הסליחה!
א ) בפחת דבריך אתת נכנס לספיקא על מה שנהגו כותבי מנה״ע
לבי "  ,ובפרט בלשון אשכנזי  ,לכתוב נגליון אחד חדשות של סול ואח״נ ד״ת
וחידושים יסודתס בכתבי קודש  ,הלא אמרו ר״ה י״ח  :התקינו שיהיו מזכירין
ש״ש אפי׳ נשטיות ונו׳ ונמצא שטר זה מוטל באשפה ובטלו ונו׳  ,ונ״ה
נכה״ע שירי הכל ממשעשין בהם וכל עלה טרף ומושלך בראש חוצות (? )
אתי הקייאה » ואף גם זאת שבודאי אין נזהר בהם בשמרם שלא לעייל
לבה" כ ( ע׳ ברכות כ״ג ) ובש״ע רפ״ד ס״ד אסור לרקום פסוקים בטלית
ועכ״ש בדפוס דנתיגא מעליוחא הוא ואיש בה משום קדושה נמ״ש הטו״ז
סי׳ רע״א סק״ח ( ע׳ מג״א רו״ח רפ״ד ושל״ד  ,ושו״ת דברי דוד סי׳ נ״ו
באורך ) ועוד יש נ״נ חשש בדבר שהד״ת כתובים בסוף ומונחים דברי סול
אדגרי קדושה  ,שמטעם זה צוה נעל שו״ת מקור ברוך שאלת ו׳ לגנוז הלוחות
בנדפס בסופן ברכס הלבנה ודיני קדיש  ,ע״ש היטב  .הלא כה מוכן דבריך,
ועציהם אין לי מה להשיב שכולן בטייין  ,ומבוטנין מעצמם — גס לא איש עתי
אנכי  ,שאל נא את המעריכים יורוך ויאמרו לך  ,אך העד מעיד בהם כי יבואו
דבריך אל נא ידפיסו אותם נס ף נניוניהס  ,פן יניחן דברי קול עלימו
בילדי נכרים יעיקו חחתס ויהיו כמשא — .
ב) ראה דבריך טובים ונכוחים בהליכות הלכות ועולים יפה בקנה
אחד " כל חד לשיטתו אזיל" ואני מוסיף שגם בדרכי אגדה יתיישבו הרבה
מאמרים הנראים כסותרים זא״ז  ,ואלו נתבונן מי האומר ומה שמו  ,לא
יקשה מאחד על חבירו לפי שכ״א הולך לשיטתו וכללא הוא גברא אגברא לא
ימינן ( ע׳ סנהדרין ג׳ יביצת ט ' ברש" ׳ וחוס ) ,ובמ״א אערכה לעיניך נמה
דוגמאות מות בתכמודים ומדרשים  ,נעת אציגה נא עמך רק דבר אחד בליל
בהלכת והגדת  ,הלא הוא ברבות ( ב״ר פצ״ד ומדרש שמואל רבתי פל״ב ) :
גתורתו של ר׳ מאיר מצאו כס; ב ובן דן ק ושי ם  ,והקשו כל המפרשים
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לאיהז הדוא הקושיא לדונתא בכללן אחז מוצא שנעים ובפרכדן שנעים חסי
אחר ( ע׳ נ״נ קנ״ג י ) והיך היה נן דן משנים והוא אח ס״ט נמנה ? אה!
נודע דלשיטת ר׳ מאיר לא צריו להשלים  ,ולכך שית לדעחו נמשניוס (סתם
מתניחין ר״מ ) סנהדרין פ״א מ״וסנהדרי גדולה היתה של ע״א  ,ר׳ יהודה
אומר ע׳ (אף דקי״ל אין ב״ד שקיל הנא החיש קרא ע׳ בהדיא ) וכן אחה
מוצא כמשנה ענות פ״ג מ״י (דר״מ ) מלק ין ל״ט ר׳ יהודה אומר אוכעים
(דכתיב -ארבעים יכנו ) —וכדברי ר׳ מאיר נ׳ הרא״ש כערכי פסחים לעני{
ספירת העומר מ״ט אע״ג דנמיב חמשיס יום דרך המקרא כשמגיע המכין
למספר עשירית פסוח אחת מונה בחשבון עשירית ואינו
משגיח על
חסרון א׳  ,ונ״כ כל הנפש לבית יעקב שבכים וכן א ר ב ע)י ם יכני.
א״נ איפא ר׳ יהודה לשיטתו דלא סבר נמית סמוך לסכום  ,ולר׳ מאיר לאו
הקא —ללן נתב ד״נג .בתורתו " בן דן" פלא היה לו נ״א
■ בן אחד והוא היה
כמנין ס״ט  ,ואפ" ה לא קשה בנללן שבעים ובפרטן חסר אחד  ,שכך היא
דרכה של אורה דנחתא נככום בהגיע חור חשבון עשיריות  ,נדבר האמור.
(נע׳ נאוי״ט שבת פ״ז מ׳׳ב אבות מלאכות ארבעים חסר אחת ) .
ג ) שאלתני לבאר לך את הכתוב כד״א  :הוי אוהב את השמא ושנא
אס הנמה וכוי הנמה בכך  .לא אבזם להגיד איני יודע — גם בעל יהושע
כ׳' בזה דברים של מה בנך ,ייע״ש — .
ד ) פליאחך על פליאת ידידנו הרב מהר״ש קצ״ז ני׳ בהצופה להמגיד
מ״ב גליון  30על מם״כ במנורת המאור נפ׳ המצות שע״ט ח״ל  :וכדגרסי׳
במסי וי״ה  :האכה חי בת בג׳ דברים  ,אגדה מגלה נר שבח  ,והסי׳ ואמרת
האשא אמן ,הנא אין זכר ורמז מזה בר״ה ? והוא לא ידע סזה ,,וכדגרסינן'
בר״ה" מוסב על מאמר שלפניו ש״כ  :והקטנים וכו׳ כשמגיע׳! לחינוך וכו׳
ולדגרסינן במס׳ ר׳יה (ע״ש ל״ב ל״ג ) והמאמר "האכה חייבת" וכו׳ הוא
בפ״ע — לא חדשה היא וכבר כחב לי זאת אחד מידידי מרוסלאנד בכם הח׳
הארמלין מבראדי  —■.גס עצ דברת ידידנו מהר״ש הנ״ל במגד ירחים ח״ד
מאמר " גבעת שאול" כוונת לדעת ידידי הרב מהר״י ברילס ני׳ בס׳ דורש
לציון  ,ע״ש היטב — .
ה ) העירות
בצדק
על
אמרם
בזבחים
ק״ג,
לא
פסקה
כהונת אנא
מזרעו של משה שנא׳ (ד״ה א ) ומשה איש האלהים גניו ונו׳ (ע׳ פירש" ׳)
וסמי במדרש וי״ר שמיני פי״א  .ובמ״ג לא הזכיר דברי הגמ׳—זכוריאזכירך
ואשלש עוד בשמות רבה חציה פל״ז ושם כחוב רק ראש המקרא ונדחק המ״נ
לפרש איש האלהים משמע איש מיוחד ומקיים אשת ריח ניחוח  ,ולא זכר
במח״כ שכמה פעמים העתיקו רישא דקרא ועיקר ההוכחה מסיפא  ,כמ״ש
בפי׳ החוס׳ כחובות כ״ט  .קידושין ס״ח נ זבחים ה '  :וע׳ נמ״ע ביס המדרש
שנה ראשונה מסברת סיון צד— . 29
ו ) צחוק עשית לי בהקשוחך בלדתך דרשות רבנים ישנים על ברכי
רזים ורמזים גימטריאות ופרפראות נאות כדעת זקנים נוחה מהן ,כן ארחות
הנדחנים הוללים דבי הלולא לשמח הקרואים על החתונה נמחולח מחנים ,
הס מריקים כלי נוטריקון וראשי תיבות למדי ודורשים שמות לשבח ולגנאי ,
למשל  :מיכל " מי "יחנך " כאח"לי .
שאול "שכרו " אחו "וסעלתו
"לפניו ; א ב ר ד
■ ס "הבור "ריק "אי! "
בו
"מיס,דוב
"
די
"
בזיון
"וקניף
.וכדומה — או מי ישים אלם "אשמרה ׳
■ לני "מחסום  ,וכי ימוך "יש
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טעש סדור "מזי "רעב "ולסמי "רסס  ,וכן

'מתעשר "ואין "בל  ,אם יש
* ״מצאונו״רכות ״רעות ״וצרות  ,ואס לא

עמך

התרים " הם " תנו " לרגליך

״‘ שא ״מדברותיך ? הלא "אזן *מלין " תבחן על רכר אמת ,והל אלא
פנ׳יומי מילי בעלמא כינהו ! — והנני יוסיף להפליא עליך בהביאך את
״מבול" מפני חטא דלטורין בר״ת ״מות ״וסיים ״ביד ״לשון — ולא נן
הוא ומהרסיך ממעי הגימטריא יצאו —צא וחשוב  :קין כל בשר בא לפגי
 '3מלאה הארץ המס  ,מסגירים — עולה במספר שרה " מר דיניהם הזה היה

נהתם על ענודה דה וגלוי ערוד .ומילה״ ( — ) 16.60אף העמסת כוונה
רחוקה במאמר ר״ח ( סנהדרין צח • ) אין בן דוד בא עדשיתבקש ר ג
לחולה שהוא עפ״י ר״ת ״גומנדליס (ראה שבתקד  ,ובהקדמת0׳ הזוהר  ,ושס:
משכיל אל דל דא שניב מרע ) אדוני חצה את הדג ולא מצא מרגליות בו—
<תיך יפרנס הונחת ר״ס ממקרא שנאמר אז אשקיע מימיהם וגו׳ ? — גם
אני ביעי נעורים  ,אחזתי בעקבות בנגל הפורים  ,ושמנתי יסודות׳ על רבנק
ראגדמא בעשותם כן לאסמכתא וסימנא לעמים מזמנות  ,ואמרתי " איך שנאת
מוסר״ ר״ת ״אשם״  ,ועל פי יושק משיב טעם הניקוד על וישקהו "ויאמר
■״דיני ״קרא ״שמו ״יעקב ״ויעקבני״ — ולמת פתח באגני "*גדל אנ כח
אדני"  ,איחל " אס יתמהמה חנה לו" אדם "אוהב דבק מאח" איש
שדה "אוהב ‘ין שנר שופך רס האדם" איש תם "אמונה יראת י שד
תורת מצוה" בינה " כשמים יי! נר הבדלה  ( ,שתקנו הבדלה בחונן הדעת)
בכה "סוף כל האדם" ( שהעוה״ז דומה לסונה ) עקדה ,רמו על קירהמזבח"
חחה " חי הסר ונם חרון" מרדכי  ,מהר ׳קדמוני רחמיך ני דלותי מאד"
׳היות ״חשרך ואמתך תמיד יצרוני" — וכהנה רבות אשי והצגתי מעט מזער
פה לפ״יך ועשיתי לך מטעמים כאשר אהבת  ,לו לבדך יהיו לשעשועים ני
ונאשר ששתי והתענגתי כל מעשת עלומי הנא בספרתי
•באלת אפנת
״א גדת בראשית״ (כל תרי״ג מצות ונו׳ ונו׳ בר״ת ״בראשית״ ',רובו )
כנר נדפס במ״ע —עברי אנכי ) ונפשי יודעת לעת כזאת כי לא תהיה תפארת
המחברים נדרך זו ואין רוח סכמי הזמן נוחה ממנה.
).

וזה דבר השמטה מכס  :סי׳ קע "תטמאו "איש "׳מנגעים "רעים
״בו ״ידבקו " .רוחו "תאבל " אף "יקרא "ברבים " שנטמא '! "שיזהרו
״רואיו ״אל ״תיגע ״נו ״׳ד ; "שיתפללו "כעדו "יבקשו "רחמים
״תשועת ״אלהים ; ״שיראו ״אוהבי ״רכיל ״ברעחו ״* קחו ״תוכחה — .
(והכוונהבכתוב  :טמא טמאיקרא  ,שכן חובת כל הטמאים המטמאים,
נגלות אזן אחרים למען ידעו הנל להזהר בל • קרוב אלימו  .ואמרו
סוטה ל״ב טמא יקרא להודיע צערו לרבים ויבקשו עציו וחמיס ,
וראה ג״כ חולין ס׳ נל דמננע ברומי ונו׳ דלחזי וצבעי רחמי ; א״כ
שתים זו ישמיע בקראו  :״טמא טמא״ ! לאמר  :סורו ממני אל תגעו,
והעתירו בעדי ופגעו! — ועוד בה שלישיה נמ״ש תרמב״ס ז״ל ס״ת
טומאת צרעת ופי׳ העשנים נגעים פי״ב מ״ה  ,למען ילמדו רואיו
ליראה ה׳ ולשמר פיהס מדבר מרמת ( ע׳ ערכין ט״ו :א״ר לקיש
חורת המצורע של מוציא שס רע  ,ואר״ל המספד לשה״ד מגריל
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ל ) ביאורך הראשון בפסחים מ״ט  .ח״ס המרבה סערראו בכל מקום
סוף
«תריב ביתו ונו׳  ,ומייתס את גוזליו ותלמודו משתכח  ,לא יסר שעיני«
הלא
לנגד
עינינו
מסלה
סלולה
וקרובה
אלינו
ולמה
לנו
ללכת
ארחות רחוקות
עקלקלות ? ומה איכפת לך ידידי לפרש הדברים כפכטם  ,כי אין התורה
נקנית
אלא כמי שמסתפק במועט ואינו מתפרנס הרבה  ,ואך אז שמורה כתוך
מעיו
אם
לא
יכניס
מעדנים
לתוכם
(
קרא
כספרי
״משל
ומליצה״
170
מ״ע אור
הורה
צד
44
)
ונקיי
הרעת שבירושלים לא ישבו לסעודה עד שידעו מי ומי הקרואים
המסובים עמהס לשלחן (ב״ב קי״ג ) ואל יסב מ״ח בחבורת ע״ה (ברכוה
מ״ג )
וזה המרבה סעודתו בכל המקומות עוכר שארו ואחריתו להכרית  ,כי
סובא
וזולל
יורש
,
מביאתו
מארץ
ישרש
,
פריו יאבד בענין רע ואשתו ובניו
יגרש ;
בהסחברו
לרשע
ע״ה
ומשך
ידו
את
מושכי
המון
למשוך
את
בשרו
במאכל
ומשחה לא יהי לו מושך חסד בעניו ומדודו  ,אך בצלם יתהלך ממושך
ומור «
ומשך
חכמה
יסוף
ממנו
וימי חייו לא ימשכו  ,עדי ימוש בנפש מרה
ובעמקי שאול קרואיו כלנ״ש שם  :ע״ה אסור להתלוות עמו  ,על חייו לא חס
וכו'
—ומה נמרצו אמרי אחי הצעיד נגיר רב תבונות מוה׳ שלמה ווייסשאן
כי׳
במליצת
לכרי
אז״ל
שם
:
אף
אין
מנדדן
על
אנידתו
,
ר״ל אס ימות ואבר
מתוך
הקהל אין השמש מכריז על פטירתו » מת מצוה"  ,שמו בחשך ימסה
ואל
יתאבלו לאבדה  ,כי הוא גם בחייו היה נבדל מקרב העדה  ,ישכב נרדם
בירכתי
קבר
ולהעירו
ולהקיצו
אל
נא
יתנו
בבכי
קולם
,
ושינה
לרשעים
נאה
להם ונאה לעולם ! ( בס׳ אלון בכותהארכתי,ואפ״מ)
עונותיו  .וכהערה לתולדותיו רמזתי צמ״ע ״׳העת״ בלה בי נו6 .
על מה שאמר ר״ל גם הוא בשה״ש רכה פ׳ אל תראוני אין הקב״ה
רוצה במי שאומר דילטורייא  ,והבן בדכריו חגיגה ט״ז קורות ביתו
של אדם מעידין בו —שאף הן לוק־ן בנגעים — אף הוא אמר ב״ר
פמ״א וי״ר פט״ז פרעה בראתן לקה ששלח מדנים ונו ׳ ,והוא שאמר
שם  :אסור לילך אפי׳ מאה אמה במזרחו של מצורע  ,ובהגהות׳
למדרש הבאתי ני טעו בעל מ״כ וידי משה לפרש רוח
׳מזרחית,
ולדעתי פשוט שתפש לשון הכתוב ( ד״ה כי ) והצרעת זרחה במצחו,
וכבר הראתי שדרך ר״ל ככ״מ לדבר ולדרוש כמליצה יפת ונעימה — )
סי׳ קפ״ח  :״רחמו וכוי  .נאדר יאמרו רבים כטעם המצות שהיא מדות
החמלה כן להעשות  ,למען לא יניח רם השפוך בעליל לארץ כמים
הנגרים לבלתי "’ הכסות  ,אכן נודע שאין לחשוב « עמי המצות בהחלט
כי למה אין מנסים
דם שחיטת בהמה ? ונפי׳ נ׳ כתוש׳ ,ישנים יומא
ס״ז שגס כיסוי
רם
חיה
ועוף
אחד מהדברים שהשטן משיב עליהם.
סי׳ ת״ו  " :רמז
"
ים
"
במצוח
"
תקיעת
"
שופר
"
איל
:
"
שומע
"
תרועה
"יאחז " רעד "
בהלה
"
אימה
;
" רדומים "יתעוררו " בחפלה " אנקה
״תשובה
״שלימה,
—
סי׳ תקע״ג  " :אם "תשה " בנכרי "־תן " שכר
"רבית  " ,אפס " שלא " יהיה "רגיל " תוך " ביתך ; " תקנו "רבותיצו
"שלא "ילותו " אף " ברבית  ( .והכוונה שכ״מ נשל״ה רס״ו ע״ש
ובקנאת סופרים ש״ו והארכתי נמק״א ) .
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ח ) כמו שערס שחכמת המכונה והמחלקות (שיידעקונסט ) <Mnp
 C h e m i 8לפי שמקורה במצרים ארץ ח ם  ,כן היא בפי׳ החומש »אם
למקרא" לידידי הרב בן אמו זג ני׳ פ׳ נח ו׳ י״א  ,ומוסיף שארץ מצרים
היתה נקראת בלשון הכהנים חמיה ננ״ש -
..
ט ) מבקש לדעת את נרדף בפעל אחז תפש ומרובה לא מפשס י
הצד השוה שבהם שדומים בהוראתם לפעל ח זק  ,הנה הוא יורה בכל מנין«
גופני או שכלי  ,על לקיחה בחזקה ובהמאמצוסימירה  ,כמבואר במורה (דברים
כ״ה ) והחזיק בה ושכב עמה (שם) וחפשה ושכב (שופעים
ויאחזוהו פלשתים (שם ס״ז) ויחזק בפילגשו (שם כ׳ ) ואוחזבפילגשו
(משלי כ״ו )
והחזיקה בו ונשקה (ש״ב נ׳  ,וע״ש טו ) ותאחז יד וגז׳
לנשק לו ( בראשית ל״ס ) ותתפשהו בבגדו ( מ״א אי ) ויחזק בקרנות
(שם ) א ח ז בקרנות ( וראה חבקוק ג׳ ובפירש״י ) וכן ( ש״ה ג׳)
אחוזי
חרב (יחזקאל ח׳)
תופשי משוט ( קהלת כ׳ ) ולאחוז בסכלות (ירמיה
נ׳ ) וחופשי התורה (אסתר אי) אחוז בחבלי (חבקוק ד׳ ) תפוש זהב
(במצודות שם פי ' ענין שטוח ופרישה נמו פשה הנגע — ולא ידע ינ פשה
מגזרת נ״ג״ה ) ומלשון אחוזה כחוב ( ירמיה ג׳ ) שער האשפות החזיק
ובדרז״ל (ב״ב ג׳) חזקת הבתים ( עירובין ח׳) חפיסת יד (בכורות ט׳)
מפיסח הבית  ,וכאלה רבות ; ויש ג״נ אחז תפש לא בחיל ולא
בנח  ( :שמוח ד׳) ואחוז בזנבו ( יחזקאל כט ) בתפשם בן -בכפךחרוץ (המליצה
נאוה אס יהיהפירושה  :באחזם בך כנשען על מקלו  ,משבר מהרה חיש קל
בלי עמל נח ידים  ,כי הנך קנה רצוץ — ) ואס אמרתי ארדפה לדעת אשיג
אסלק בין הפעלים הנרדפים התם  ,אם הנאחז או הנתפש הוא בעל חי זא
יהי ההבדל אשר יאמר לשון תפיסה על מי שנודע לי נבר שהאורב יחכה
לו וצופה להשיגו  ,ואפס כי עז הוא החופש וחזק ממנו ולא יכול לנוסולמצוא
גצפלט לבלתי התפם ,
ואחיזה היא פ מ או מי ת אשר הנאחז לא יו!
להזהו לבל יפול י ז "במצודה רעה  ,סע״כ נאמר (איו־ :ע״ז ) ואחז בערפי,
עורף ולא פנים  ,כי בא מאחוריו והנאחז לא חזה מראהו ולא נזהר  ,ומזה
(קהלח ט׳ ) כצפרים ה אחוז ו ח בפח וגו׳ כשתפיל עליהם פ ראום; אכן
נודע ממש״כ ( ירמיה נ״ו) נכלוח ירמיה לדבר ונו׳ ויחפשו אוחו (שסל״ז)
ויחפש אח ירמיה וגו׳ ויחפש בירמיה וגו׳  ,שגם תפישה לפעמים היא
לפחע פתאום בלי ידיעה בחחלה —וכן ( פס נ׳ ) נלכדת ואת לא ידעת
וגם נחפשה פי׳ הרד״ק ני נאה פתאום הרעה נחפשח ולא ידעח —
ולשון אחיזה אצל חולי וחיל ורעדה  ,אין זה לפי שהצירים והפלצות יאתיון
פתאום  ,אך יען הס חזקים ואין מי שתקיף מהם ; ולא ימצא בבע״ח זונח א ם
רק פעל אחז כי לא ביד יתפשו ולא נכח יגיד איש עלימו רק יפלו בעצמם
ברכת מזורה לרגליהם ונאחזים ' י י בסבך מכליי יכולת לנטות אנה ואנה — .
י ) הקשיח לשאול במה מצינו בתלמוד שהתלמידים חילקים על רגם
ונזכרים קודם לרבם ? הנה כי כן רנות מצאני ואין מוקדם ומאוחר נד״ח
(ברכות טי ) .ר׳ מאיר אומר ר׳ עקיבא אומר  ,וכן שנח נ״ו  .הקדימו ר*מ
 3ו״ע רבו ( בבת נ״א ) דמ״א וו׳ טרפי] אומר  ,ור״ט היה רבו  ,וע׳ תוספות
יבמות פ״ו  ( .עירונין נה  ) :עולא קדים לר׳ יוחנן רבו ( פשתים חי) ר ' יהירה
קודם לר ' יוחנן וכ״ה שם קי״ח ( .שם צ״ג ) רבי אומר ר ' נתן אומר ר׳ יזנניא
< fעקגיא אומר * ואחרון אחרון קודם ( מיכה נ״ט ) רבי כופל בה ר״א בן
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פיטא מוסיף  • pv ,פרטא קדמו טונא (ר״ת ז  ) .רמ״א ואב״י אומר  ,וו" «
היה תלמידו נמ״ש יבמות צ״ג וע״ש ברש״י וחוס׳ ( ע* ז נ״נ ) רבינא אומר 1׳
פדת אמר  ,וע׳ תוס׳ בם כ״ב ריש אין מעמ-דין ( הוטה ד׳ י ) מקדים בן עזאי
לר׳ עקיבא רבו ,וראה נתוס׳ שש וחוס׳ כתובות ק״ה  ,וב״מ ד׳ לה — .
ומעני ן לענין באותו ענין כבר כתבתי במחברתי ( והיא לא נדפסה)
התלמוד* לפ״ק)
כללי
תפארת" ( כנח תרי״א "אלה
"סליל
כלל ה״־  ,ואעחיקה ממנו מנים בנוגע לזה  ,הלא כה דברי  :נפעמים מייחי
הש״ם דברי האמוראים תוך הביייתא לפרש מיצי מיל׳ ע׳ ע״ז ל״ו ואמר ר״א
במארה וגו׳ ,וכ״ה הגי׳ בעי " ב״ 3ס׳  :ע״ש  .וע׳
בר אהבה מאי קרא
חולין כ׳  :חוס׳ ד״ה אנא וז״ל משמע שר׳ אשי הקפה אותה קושייא דאביי
ורבא נמי אמי לשנויי הך קושיא והם קדמו הרבה לר׳ אשי ( ע׳ קידושין
ע״ב  ,כשמת רבא נולד ר׳ אשי ) ועפי״ז יפה העיר בזה ש״ב הרב הגאון
המפו רסס מוה׳ צבי ח י ו ת ז״ל בהגהותיו שם ב׳  .בגי׳ רש״י ר׳ אשי
אמר ע״ש  ,וע׳ חוסי שבועות ד׳  :ד״ה רנא אמר דהש״ס לא היה קובע
דברי רבא אחר ר׳ אשי ( וע׳ נחוס׳ שם ריש דןו כ״ה י ) וראה ברלב״ססי׳
י״ב דה״ג גמה דאשכתן ר״א דמקשה לרבא אןו דר״א קדים טובא נרבא כמ״ש
יבמות קי״ג ע״ש ,ובס׳ באר שבע הוריות ספ״ג דכ״ד  .כ׳ אדבר׳ רבא
האידנא דחלשא עלמא לכאורה היה נראה דל״ג רבא דאיך יקבעו דבריו אדבר׳
ר׳ פפא תלמידו ? אמנם נמצא כה״ג בע״ז 3׳  :אר״פ ובמכיר בעליהם אמר
רבא דייקא נמי ונו׳  ,וגדולת מזה מצילו ביבמות ל״א שתירק אב " על קושיה
הנמ׳ אדר׳ אשי אע״ג דר׳ אשי לא ראה את אב " דנולד יום סמת רבא ואב"
מת בחיי רבא כמ״ש יבמות ס״ד :וכתובות ס״ה א׳  .בחומא אשת אבי׳
(ע״ש היטב  ,ותמיהני בי נעלם זאת מעיני ידיד נפשי ש״ב הרב הסכם החו״ב
קדושה" צד
מוה׳ דוד כהן צדק ני׳ במחברתו היקרה "תוספת
 26ע״ש ) וע׳ גיטין ב״ט  :ואמר רבא קפחינהו ר׳ ספרא אמר ר׳ אשי
במאי קפחינהו ופירש" ׳ דר׳ אשיא״ללרבא ,ואיך יתכן זאת הלא נילד יום
שממו בו ? וכן קשה דאשכחן ביבמות ק״ז  ,שקבע ר׳ אשי דברי ר״פ קודם
רבא ( מ׳ בבת צ״ג .עירובי! נ״ו  .ורא״ש שם ) ובתוס׳ נזיר י׳ ע״א ד״ה
אימא כל התירוצים שתירק בש״ס בשם רגא לא תירק רבא מעולם אלא משום
דהקפה ארמא ב״ס הוזכר בש״ס בשמו  ,ונה״ג אשכחן ביבמות ל״ה :ועי ב״מ
מ׳ וכן אמר רבה נ׳ רש״י רב גרסינן שאין זה לפון הגע ' להביא דברי
אמורא סיוע למשנה  ,ועוד רבה תלמיד ר׳ חסדא ואיך אמר ר׳ חסרא
משמיה דחלמידו וע׳ ב 5זוס׳ פס  .ובמ״ק ט״ז אקפיד רבי וכו׳ כררבא וכו׳
ונכר הקשו איך יאמר רבי נדרבא שהיה אחריו כמה דורות  ,וכן מגילה כ״ס
שאל רבי את ויב״ק דא״ר יוחנן ארשב״י וכו׳ הא ריב״ק היה קודם לר״י,
וכן יבמות קכ״ב  .א״ל ר ' נהנא לשמואל ונו׳ ואמר ר״א ונו׳ ואמר רבא
ונו׳ והא ר״א תלמיד שמואל הוה ואיך מביא ראיה מתלמידו ולא ראה אה
רבא  ,ובב״ב ז׳  .ר״י נשיאת א״ל ר״ל וכו׳ ור״ל שבר כדדרש רבא ופו׳ הלא
רבא לא ראה את ר״ל —ובנזיר ש״ה  .ר״י ( בן צורי ) משום בן עזאי והוא
היה תלמיד ר״ע סבירו  ( — .ע׳ מוס׳ שם ותום ' ע״ז « ״ה ) .
והנה בשבת ל״ט  :א״ר ינאי בשם רב  ,וב׳ במסורת הש״ס צ״ל
רבי ,משום דר׳ ינאי רבי׳ דרב תלמיד רני  ,והיך יאמר הרב הלנה בשס
תלמיד * אכן נודע מש״כ בעל ב״ש בהוריות פ״ב .ד אשכחן לן בדונתא נוובא

— 95

—

דיל  ,כריתות "י! א״ו חיי א נשם גר
יע '
יעי כגת
שבת ש״ו
ט״ו  :א״ר יושכן
יוסנן אמר ר״ל
«זוגות
ז
.
א״ר
הונא
א״ר
אבא
בר
בר
!
זבדא
ברא
ופסח׳
ופסחים
ק״י
:
א״ר הונא א״ר
ששח  ,אעפ״י שהיו שביתם תלמידי ר״ה דאתעקת מפרקי׳ ( ע׳ יבמות מ׳)
י״ק מ״א  :ר׳ ייבא סבא בעי מר׳ נסמן  ,כריתות ת׳  .א״ר ינאי א״ר
ייסכ!  ,וע׳ ירושלמי סנהדרין פ״ג אקלס רבא בר זבדא דאמר שמועה משוס
דזעירא מיניה  ,ועי בילה כ״ז  .ופירש" ׳ )"ל נו״ש בן מנשיא וחבריו ובסוס׳
קול' 1י"ח  .ד״ה אמר ר״ס  .ומום׳ ע"! נ״ט  :ווא״ש סס וחולין ע"! א״ר
פפא לרבה וכי בשייר ס״א שט״ס הוא  ,ע׳ רש״י כתובות ל״ר סע״א  ,ורא״ש
בנורות '0יש נכיר וו״ן ריש סונה ותורת חסד כלל י״ג — נו״ו.

(המשך יגא)

ידיעת ובקורת ספרים.
מהגאון המקובל רבינו יוסף יעבי׳לז״ל ממנורסי
ספרד בשנת מ״ב ונו׳  ,עם פירוש חדש לברר
^ננבן ולהגיה דברי המחבר בטוב טעס  ,נקרא " אוד קרוב“
מאמר
—*
ובסופו* «■ ** •■
%
'אחרית דבר" להוכיח יסודי הקבלה מפשטות הכתוגים ׳
מאת ט:
שם החה״ש הרב המבאר זקן בחכמת ובשניס  ,איש סמורות ונשוא
פנים  ,כבר נודע לתהלה עפ״י מאמריו ככה״ע  /חותמו " טישו״ב"  ,לשונו
זהב ש ח ו ט ובודק בעין בקורת לאור נר הסקירה והדרישה לתורה
ולתעודה  ,והוא המחבר ם׳ עין גוחן פי׳ לבח״ע אשר בו יתפאר ; הטיב
כראות באור
הסייס ,וסוסיה הודיע לרוב  ,בפירוש הנפלא אור קרוב
את הכל יפה עשת בהדר נכון באר היטב  ,פנינים בידו הענה  ,וכל הקוראים
יידוהו סלה Iגס הוא הציב ציונים מתלמודיס ומדרש בכל המקומות אשר
מזכיר המחבר מאמר תז״ל  ,והראה בקיאסי הגדול — . !.אכן■ לא מדע לי
מריע איננו מראה מקוס נס בפסוקי חנ״ך והמענסמהס ? — אן> ע״ןאל
פקח עינו הטהורה לעורר על הלשון הרגיל בפנים הסינור בסגנון אתר,
נמשל  :פרק ט׳ צד נ״ה  :כגון הנרבוני ואלבלג וסראסא  ,כעין זה לקמן
פי״ב צד ; 70שם לד נ״ט ! הוציא אבני שוהם מראשי הפחנים  ,נ״ה לקמן
המאור הקטן ספ״ת ; ושס צד ס״א  :היהלך איש לע הגחלים ונו׳  ,נ"!
גק«| המאור הקטן רפי"  — .וכן יש להעיר ששם צד  56כתוב  :ובספרי
ודברח בם ונו׳ (ובפלוגתא ) למדתני חכמת ישראל ונו׳  ,וב׳ המבאר סי׳ י״ג
 « //דומה לי כאי!ה מדרש סז״ל יקרא פלונתא ואולי הוא מדרש תמורה״ —
וא '׳י איני מודה לו על התמורה  ,ואולי המירו לשון פסיקתא בלשון
פלוגתא  ,שבייה בפסיקתא זוטרסי מביאה הרב החנם מאיר איש -שלוס במאיר
מי] נספרי פ׳ ודנית בם ( ואתחנן פלייר ) ״ע״ש,

—
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הדש  tו  / 1/י u
הלולים׳ מאח הרב תג׳ המפורסם בחורהומוממז
r
וניראה כש״ח מוה׳ יוסף) בהן צר?

פליט״א  ,עם תיספתלויי» " זח5ו י »
תוםי* ת
מדרשה " מבנו
יחידו ותלמידו חמורו  ,ב־א
כרעאI
י דאבוא,
זרעו למינהו  ,זרע ברך ה׳  ,פרי ישוה לאבותיו  ,פרי קודש הלולים  ,אב
בחכמה ורך בשנים  ,איש חמודות ורב תבונות הר״ר דוד בהן
צדקני׳
אשר מימי עלומיו עד היום הזה נודע נשמו בתבל לתהלה ולתפארת —שניהם
רב האיכות המה  ,מלאים חורה ומדע על כל גרותם  . . .גס הלבישו את חידושיהם
היקרים ודעיוניהם העמוקים מחלצות נאות ה״ה מליצות רמוס ונשארת כדרכם
בקרש פנימה וחצונה חן חן יאמר לספריהם — ובימים האלה נדפסה ממני " אגרת
גק־ת" בהמי יד שי״ח מנועי .5 —3שש הרבתי לדבר אודותם והוד והדר שרתי על
מלאכתם מלאכת הקודש  .יע״ש .כעת אכפיל את דברי :כל אשר עין יפה לו  ,יחזה
ינ זה הספי מלא אמרי כפר  ,לכל אומר ומלה נאוה תהלת !
—״

י 11"1*TINדד״  ,מכתב עת המאיר לארצות יהודה וישראל

באש דת  — .מ״ע היקר ההוא ישלח קרני
זהרו להפיץ חורה חכמה ויראת ה׳ ולעשותן כחוט משלש משזר .ורב יוסף הנהן ;
הגדול מאחיו הנ״ל העומד זה רבית בפנים ככהן נאמן בהיכל ה׳ צבאות לכרת את |
אחיו בקדש ממכון שנתו פראנקפורט ענ״מ ( העיר ואםבישראל ) מעריכו ומזריחו ; !
והנן יקיר לו החכם השנון החב החריב ר׳ דור כהן צדק ני׳ השוכן כלבוב הוא תומך:
שבט־ סופר ( מיטרעדאקטער )  ,חבר במלאכת הקודש  ,בהיותם כהני צדק לאל
עליון יעלו שבעה נרות בכלחודש  ,להרים קרן התורה,החכמה הנאורה ויראת
ה׳ טהורה  ,למען " אור התורה״ יהל בכל מושבות בני ישראל  . . .המחברת
הראשונה ( מירח טבת תרל״ד — יענער  )— 1874יצאה לאור עולם והיא כלילת
נהדרה  ,כלה אומרת כבוד ותפארת לעושיה אותו ואת בנו וכשמה כן תהלתהסלת! •■-־
צר לי מאד ני צר המקום נזה ולא אוכל להאריך למען המע׳ יך להגיד להקוראיס יוסי
אמריו הנעימים והנאהביס,להעביר כל טובו על פניהם ולהראות יפיו וסין ערכו בין
כוכבים — למען דעת כי גליה לדרעיה  .ונפל נהורא באור תירה ,ע״כ דברי מעטים
נעת והנני רק כמעיר נקצרה זעיר שם על דברת הרב המאיר המזהיר נשמש נתיר1
כהן צדק זריז וזהיר ומהיר ולשונו זהב טהור  — .ריש צד " 18אס אין גדיים אין
מישים" מראה מקום הוא בילקוט וממת אני על בקיאתו הגדולה ני לא הביא
מן המקור נ״ר פמ״ב ,וי״ר פי״א  ,רבה אסתר וירום״ סנהדרין — צד  25את
רעיתי השבעה ונו׳ טעות הדפום הוא ,וצ״ל  :השבעי — צד  31בענין דרוס
ולוד עי׳ הצופה להמניד פנה ח׳ נומי  , 41,40ושנה ט׳  , 24,23והגהות׳
לירושלמי מכות פ״ב וסוןז הוריות — צד  38נותן טעם לשבח מפני מה היו העדים
שראו הירח מצוינ ם בביצית ייעיש  ,ואנא זעירא מסייע לר׳ בר,נא רבא ב'
הוא זה טעם המנהג להסתכל בציצית ולנדקן אחר קידוש הלבנת  ,זכר לסימן
עדי ראיית בעיבור שנה  — .צד  48בצדק מגיה רב כהן צדק אמרם  :נוטלי!
סכר צ״ט מנה  ,שנ״ל  :מנה וצ״ט ,מנין צדקה  .ייע״ש  ,שכל דבריו
הנכבדים והנחמדים המה אמס ויציב  — .ראוי ונכון הוא ני כל איש
ירא ה׳ האוהב חורה אן 1חובב חכמה יאסזןז אח מ״ע החדש׳ « איי׳
הורה״ המלא תבונה ואמונה  ,דעת ודת  ,ואהבה נאמנה לאחינו בני עמנו  ,אי
ביתו  ,למען ישבע ענג א׳ף ימלא נחת ובאורו  ,יראת אור ~ .

