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משכיל ליוסף *

שמש דרח
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מער־־־־‘
׳ ובסיני

תהילתך  /אלדזים 1ןבשרו :
כדורי שחקיכם ומסלוליהם ׳
עו־מק עציתף יספר* "•
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:בם הגדור־ / 1הררי עד ׳
נז־־־־דו ׳
מאמרתך

תקפךעידו• ז

ו ^הני לבדי ׳ אשב משמיבם /
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ובת שירתי הישן — הגוה ? —
בלעדי ׳ אלז־רם ! גם יחידתי
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( עזו ) ׳
הגס סיותי ערר ‘-עזפת :כם5
הא פלגי עדני* עלי לבי ; ^ ית ;
אלהיםג
:גר וני נחר —  :ראהנא /
• •tl T
ראה אזכרת זבחי
מבט

לבי— i

בשמש לא אוכל־/ 4

ולךאות תפארתך אבקש ? —
שביבו /
חרד
אמצה עץ
tול־^ו
♦ *.
“* •« ־־■״•
T I T
אף שמץ מנך האוכל־־ 1השיג ?
אמתתך לחקור כלתה נפשי /
ישותך להבין כמה בשרי ן
הכי שרפיך  /והיור־־תזקךשף ׳
שייתס כלא  /לערך גללך5
*

*

*

טספד
מכביכם לאין
צידת
*מי
״ Jי* T : ‘ I
T
״T
הזדזיריס כספירים  /ונבראו ?
מסלול
הדריך
מי
י־S
• I • :

T

במותס ׳
T

וךך?  0חפלי ^ז מ^ין ח־אה ?

( שד }
מי קשרס ? חיה רוח כי^ הכם ? —
נשמת,רוחך יי ! — דברהך העצומה !
אדון כלכת ׳ אתו־־ז

ועל־ 1ד־בךף ׳

הוא !

התרלכדו :

?נזבילי עולמות ׳ ביק מרכןעים /
מהרו ♦ונחפזו ׳
בשמעם
שמעך :
י
*
'הדגה
במים /
־י TT
* ׳־ •

הצפוד
בשמים /
־ •
־ T־ •

בהמת
שדדת /
וחיתו
יער :
.*: •S
־V T
; ־:
 T־
מתהלכים_יחד ׳ בתבל כוננת /
באלון ובאחו ׳ ימצאו נופש:
ויצירי בין ׳

מעטלי דעת ׳

עליהפם  :תתעעו אף  :שמחו:
*

**

אתה נתת נעימות נפש /
ו ^ חמד רב ׳ לעין שרדית :
תשקוף לפעמה בין תלמי שלדת /
בפם מתעמרת ׳ ושוכחת :
ך ב

ג 20

וחיש

( שח )
וחיש מהר ׳ לחורש מצר־* ׳
'3שולח ודליותיו ^די שחקיכםs
מבינות נחמדות ׳ צנהרות ה־אנמים /
כוננתבש !
אלרדבם !
אתה /
¬ו
׳י • :
ג? «
‘ t
■־ 1מראן׳
גופת ; צוף הר
היער ו
לצל
מוצק ׳
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בנוניבמ */
הריכם !
צברת
אתה
•
■־ :
•T
+ ;- T
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מבריחים לרעם ׳ -מטיפים עסיס •
בחלב גשם ׳
השקית ׳
אתד־י,
; •* ״
T | "1
־׳T
ובטל בקר ׳ ארץ מלףדת !
נשמת א §*נו ׳ מסביב ^נו• ׳
כריס מצחצח ׳ אתדח מקרר :
ק* יךך ׳ אלדזים ! שו־מוקינו נ.ד!ךרו ו
מאשמורת קיץ ׳ אשר שלחת י
מ; ךך ענבי תומר ׳ מעשה רוקם ׳
וענפיחתרזה ׳ ?ועטי או־גמן י
בתתולת

( שט )
■ הקרח 'שכבה הארץ<
;כחתולת
וגחר־ן:
1
־־
טל
הרויתה
עדי
ז “ Tr
י « ׳• T
•• “ 4

האדכש
נפ #
פיזז *
Sy
T TT
״*• 'V
־I
בשביל כוכבי מעל תשקוף ו
תזכור את ו־תשר חיד^ ף1
תכל  ^-ת ־Tכד־ •' 1ישs
הדרוש
־ -י ^ *
־ :

צוךד־ת עמן תפריד מןלמו ׳
הקיש ותישפוט ׳ תוזפוץ ותמאן*.
להלןר פלאי מעשיך ׳ מי * וכר־? 1
ברוע לעינינו  /הצלחתנו תכונן ! —
*
*
*
ואתה  y\jh׳ ® S :לבב
אלד1 .
עזכחת Vאת Tבל
הכי
” ¥
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י

הנס לבך אטום מלא־בו י
יך?<ת תקפו ׳ ,יזזרון אפו ן

פקח עיניך ! הצהרים  ;.חשך ׳
מתרדמתם ו
יתעוררו
ינשופים
והיל
!
;
זז
• 5
*
־;
• ••
חרדה

( שי )
! rrtnb
הידדT .ברוחות —
׳T
:־־T T
שמע קולם — מר ! צריחו:
הבט שמה  /הרעם רועבש
תדהר ותאזור ׳ בנבלי חרס

:

ירצץ ה ;ער במרוצת גלגלו /
וכהגתק פתיל הנעורת ינתקו ג
עבי שחקיפם ׳ כהררי עד9
דתגועשו:

?פגשו :חוייו /

לפיד ••אש ׳
יגה
תאדם
ומשהור
 *V
TTI T
• :
■ ! בריק הלהב :
י ועל חלקת העורר
!חרד האריה  /וילפת הגמרf
;נוסו מהר מתמרות העש; 5
ארזים ׳
ישחירת
ברדתו
והברד
 :־־־ד•
־־ • :
: *:
ן ־t t
ומטרת עוז -תפיל אילוני בשן5
עדי יפתח גרונו ך\ בם השחור ;
יבלעם ־  -והיו בלא היו• :
*

*

-

*

דבר

( שיא )
דבר ׳ בלועל ! מי נותן חזיז בענן י
ומי זה גועש ? רוח קדיבם ?
מי .ירטש גלי היכשי
לעלות ?הררי נשף1

הנחפזים

הלא אומר בפיהם ׳ בקול וקראו:
אצבע אלהים היא  /י_ד עוקזה פלא !
*

*
*

אלהיכם ! לא כן אנכי עמך !
תהלת מעשיך תמיד אספרד־ז ז
\

כמוני
ותולעה
רמדת
אזל —
•
t
גt
• t
 (ל־יו ; מצא הן בעימך !
משכיות לבב אתה חו ^ר ׳
ראה — כי לך כלתה נפשי •י
נפשי יויערת מאוד —
ראשוני לא תופר־ 1דבר ז
I

עת בהקיץ אשבעה פ | יך
אז אלך,י ! אגדיל ה1ךןל  .והדרך'
הדי

( שיב )
י־זזה 0V
קויתיו !
חושדת ובT 1אדת";
• • *1
T

למען אתענג תמיד בי;
ןנפשי תמר־־ 1בו נצה ל
יוסף הכהן ביטרא ^אמיטץ "

באור

ספרי

הקודש

שירח דבורה * )
באור הטעמים *

בפרוע
פרעות  /מלשון ני פרועהוא (ש«זתל׳ב) /
ענינו נעול הסדר ושתירתו  /והכמה עלשהשחיתו
בני ישראל את דרכיהם במעלליהם הרעיס והנמשך מזהשנתבטל
גס סדור המדיני וטובו והצלחתו ע׳ד שנש תעבדו לאויביהם ♦
וטעס פרוע פרעות להפלגה  /כלומר פרעות רכותוגדולות/
או יאמר שהפרעות בתקון המוסרי היו פורעות תקוןהמדיניי *
וטעס כי״ת בפרוע  p < /בי״ת בהתנדב  /כטעם בעבור /
ורכים כן נ בהתנדבעם  /גהתלבשסרוח נדיבה  /והוא
כמו כנדכה אוכחה לך ( חהל י /נ״ד )  /ועיין הבאור שס כס׳
ומיתתישראל ־* והנה הרוס הזאת לא תולד ני אס בסבת
החירות  /ולהפךהשעבוד * העמל המה יקצרו את הרוח  /ולא
יולידו שוס מעשה גדול מפלא  /ונהיות שאף אתרי הפרעות
והצרות האלה התלכש העס רוח נדיבה  /אין זה ני אס יד ה'
ג<&תה זאת  /מה שאמד בפרוע בהתנדב נרנו ה׳  /גלומד
נעבוד
׳■עיץ המאסף ליי־ש

מש « • v

( שיג )
נעבור הצערפות אלו5׳ העניניס יחד ראוי שתברכו את ה׳ :
אנוכי לה׳ אנוכי אשירה  /הכפל ליופי המליצה ולהפלגה /
ואמרה נוה ני שירתה דנר נחשב ונעלה מאוד  /להיותה
לכבוד ה׳ אלהי ישראל הגדול הגבור והנורא  /לא כרוב אותן
השירים שהס לכבוד בשר ודם או לאלילים חדלי נח  /ולכן
תקרא « לכיס ורוזנים לשמוע השירה הזאת tבצאתך משעיר -
בשעת מתן תורה  /כאמור וזרח משעיר למו ( דברי׳ ל״ג ) /
וזכרה זאת כי שס נגלה גדולתו וגבורתו לעיני כל  /גס שס
נעשה למלן על ישר^  /שכעבור זה הצדיהה לאמור אזמר לה׳
אלהי ישראל  :הרים נזל*ו  /נמוגו כמיס גוזלים (רש״י ) :
בימי שמגר  /אף שהושיע גס הוא את ישראל  /נראהשלא
היתה תשועה שלמה על ידו  /ואף עלפי שהנה אתהפלשתים /
מ״מ מדין כנע את ישראל כנר בימיו  :בימי יעל / 1הנכון
שזכרה אותה נזה לאמור  /שאף כיהאשה הזאת עשתהתשועה
גדולה כל כך לישראל בהמתת סיסרא  /הנה גס בה לא נתהוה
אמצות הלב הזאת  /גי אס אחרי אשר קמה היא להושיע את
ישראל * ועעס ההמשך אל מה שלמעלה  /לפי שוכרה ה'
אלהי ישראל העושה נפלאות בעבורם  /אמרה עתהשבימי
שמגר • לא בכר זה  /כי עזגס בידשוסיהס tחדלו ארחוו—/ .
ע ! ידי ששבתו האורחים עליהם מפני פחד האויב! כי אותן
גברות הארץ המכונות דרך או אורח לא נקראו כן יכ אס
בבחינת העוברים והשנים עליהן  :מזוככי נתיבות  /שהיז
מוברחים לזה בע״ג  /הלנו ארמית עקלקלות  /וגס rחד^
«רזון  /שס כלל לבקעות ושדות שאינן מוקפות בהרים
ג( £י1יד ♦ עבנן )  /וכן ערי■ הפרד ( תעני1לזנד * תטעתוי)
כל זה הוא לשון פרצה  /שהוא מענין פתיחה  /וההפך הוא
המבצרשהוא■ מנועם בצר  /וזה עעס הדנים חדלו  /שהוא
מוסב על כל מיני פרזזן  /ואמרו שחדלו מלהיות עוד עריש
ושדות  /לפי שיושביהס ועובדיהם עזבום ונסו אל ערי־המבצר
או אל המערות להחבא שס  :שקמתי  /עד אשר קמתי ־».
אם בישראל־*  /מרחמת עליהם גאס שתרחם על גניה
(הר״יאברבנאל )  :יבחר אליהיס חדשים  /כלומר והנועם
שעשה להם כן לפי שבחה נאלהיס חדשים שראו אצל יושבי ארן
כנען

נ שיד )
כנען ועזבו את ה ' אלהי אבופס מקדם * וטעם יבחר הכוחר
(ווצון וועד.לםי )  /והוא לשון הוה תמידית  /פעם אחרפעם/
כטעם אעגור נסך ( תהלי׳ מ״ב ) שהערנו עליו בספר זמירות
ישראל  1? :הם  /שס  /ענינו מלחמה  :אט יראה  /לשון
שלילה  /כמו אס יראו את הארץ ( גמדגר י״ד )  /והטעם ני
אן» על פי שהיתה המלחמה בשעריהם  /נכל זה לא נראה כלי
מלחמה באחד מארבעים אלף בישראל להלחם בס נגד אויביהם ,
כל כך נמוגו ולא הי ' בהם עוד רוח לעמוד מפניהם  /עד אשר
התלבשתי אני רויז נדיבה ללחום מלחמת ה׳  /ואז רבו
המתנדבים בעם  /ולהם נתון  / , 2S :כלומר ידידותי
זאהבותי  ’ppinS :ישראל  /השרים המנהגים את העם על
פי חקיס טובים וישרים  /ויש נם לבארו על המתנהגים עצמם
על פי חקי הטוב  /ומזה הפן תרגמו הרב ( וואקרי וועננר ) :
ברנו ה '  /אתי! גס על התשועה שעשה לעמו גס על מה
שנעשתה על ידכם  /כאשד חנן אתכם כעת הזאת ברוח
נדיבה  /כי מידו הכל " וגס אתם  :רוכבי אתונות צחורות *
ר״ל לבנות  /והוא מענין צהר וזהר  /וכת ' הרב * והטעם
לדעת קצתם על הסוחרים  /ולדעת קצתם על קציני הארץ:
ויושבי  hvמדין  /הס השופטים  /ומ״ס מדין נוסף ♦ ^וכן
אתם ההולכים עתה על דרך בלי פחד  * :יחו  /ספרותה  3ת
ה׳ ושירו לו  :מקול / 1יותר עוד מקול מחצצים בין משאבים/
שהוא קול שמחה גדולה  /כי שם יתנו צדקות ה ' * או מ״ס
מקול מ״ס הסבה הגורמת  /כלומר בעבור קול השמחה הזה
ברכו ה׳  :מחצצים בין משאבים  /אלה הרועים אשר אחרי
האספו כל העדרים להשקותם  /ישובו ויחלקום ביניהם  /ויהי
לכל אחד סך כל עדרו מבלי נעדר מהם שה אחד  /תחת אשר
ונזכרס זה
מלפנים באו עליהם השודדים ולקחו מהם רב /
ישמחו בשלום הארץ ויתנו צדקות ה׳ אשר עשה לעמוולארצו/
כן פתרו הרב המתרגם  :צדקות פרזוגו■  /הצדקות שעשה
עם ערי הפרזות  /לפי שעתה ירדו עם ה׳  /אשר היו נחבאים
בהרים ובסלעים  /לשערי אותן הפרזיס ללחום בהאויב  /יכ
וטעם הכנר יתכן לומר  /כי
כן אמר אז לחם שערים ״
וכאלו אמר
צדקות פרמנו שס אחד המורכב מב׳ שמות /
צדקות

( שטו)

:
צדקות־הפחון שלו /

ממר

פס;

מהומות

ובשמירת הכלל הזה יבוארו במה

בנתונים ; עורי עורי  /אחר שהעלתה על מחשבתה ירידת
ישוב בדמיונה העת הזאת כאלו היא עתה

׳יחון העס למלחמה ,

לשוןלפניה  /ותעורר את עצמה לדבר שיר לחזק ולאמץ את לב
ניהלוחמים  /וכת׳ הרב ( קרי4ט* 4זאנ / ) 4בי כן היה דרפס
!כליבימים ההם  /ואמרה לברת  /הוס והלחם כי תצלח ואין לך

ס

ס,

לעשות כי אס לשבות שבי /

אשר;
רנן:

אין

פל

לום;

}:

בפרשה

עורי דברי  /לשון נופל על לשון ; אז ירד ׳ נקשר
דבורה ׳
אז ירדו לשערים עם ה׳ אז ירד לי
/
עם מה שלמעלה
נגבוריס /

וולוי

כנזכר

הקדומה :

עורי

ספק

כלומר כשכבר בא
שינצחו /

עתה  /כמו שזכרנו •

גהס הרוח
העתיד /

וזה נועם
והיודע לב

ללחום

מלחמת ה׳
בדמיונה

ני כן הוא

ורוח המשוררים והתפעלותס

נעת שירתם לא יתמה על זה ; שריד  /קראתם כן  /לפי

ה
ה
ן,

ן
’

והאחרים
שלא יצאו למלחמה ני אס עשרת אלפים איש /
ליריבם  /נמו
כאלו אינם בהיות שאין בהם רוח גבורה :
נאדיריס  /כי היחוסיס ימירו זה בזה לפעמים  :עם ה׳ ירר
/

5:

״

ן:

;

והוא

ו
לן

;
:

שריד  /והמה באמת מתי מספר /
ה׳ בקרבו  /ולכן ירד לי בגבורי׳ ׳

)/

,

להורות על
להוסיף הכנוי ( 4זיר )
לפעמים בל״א
הדרך
אס שירע אס
ההצטרפות שכין המדבר לעדן המדון־ר בו /
שייטב בעיניו  :מני אפרים  /כיון שזכרה כלל עם ה׳  /זכרה

!ף;

מעלות איזה שבטים  /ואמרה אותן שרדו בגבורי עמלק שרשם
כדנתיב ויחלוש יהושע
אפרים ! והכונה על יהושע /
הי׳ מן

;

את עמלק ואת עמו לפי חרב  :אחריך  /אפרים בא בדמן
בעממיך  /שזה השבט הי׳ במחנה דגל אפרים ונסע מיד

!!ה

ר
?
,

ה

0

;י

,

לי בגבוריס  /נן הוא
נכון מאוד

אחריו /
וכן

מסע אחרי

בתורה /

ממה

דגבעה  /אשר

הפסת

בבחינת הכפל

כנזכר

נראה

המאמרים

נגפו

שלחמו

ואמרה שאף

מ״מ הוא עם ה ' ורוח
וטעם לי להנאתי  /וכן

ואמרה בזה שנס הס אנשי חיל /
הס

לפניה׳ ב׳

מימן בדגל

/

לדעת הר״י

אברבד)

שקראתים

לבדם

נגד כל

פעמי '  :מני

אפרים /

מחוקקים  /כלומר חכמים וסופרי׳ /
מעלת זבלון שהיו
<גלה על רעיונה

וזכרה

ישראל

במעשה

מכיר  /זה מנשהי
מעלתו שממנו באו

וכיון שזכרה מחוקקים /
מושכים בשבט סופר /

ואמרו

(

ששז)

ואמרו המפרשי ' הגומס שהיו סוחרים גדילי׳  #כי ? כולן לחוף
ימים ישכון  /וכיון שזכרה וגולן זכרה אח״כ יששכר אחיו
ושכנו בדגל מחנה יהודה  /לאמור עליו שמעלתו עולה על
כלן  /כי שריו היו עס דבורה בזאת המלחמה * ועל שלא
נזכר בכתוב שהמה ירדו למלחמה כי אס זכולן ונפתלי לבדם4
יתכן העעס שהיו עמה בעצת המרידה גגד יבין  /ונתנו לה
המלחמה4
עצות איך תתנהג הן קודם המלחמה הן בשעת
ני הס היו יודעי בינה לעתים על פי עלות הכתוב ✓ והראי׳
שאין הכונה על הגבורה בהמלסמה עצמה  /ני נזה לא יהי׳
ממולה מזבלון הנזכר מקולס  /בהיות שגם הוא חרף נפשו
למות  :ושדי  /לדעת הרה״מ הוי״ו מבדלת נעגין 4וכאלו
אמר אמנם שרי יששכר נבדלים מהראשונים גמה שהיו עס דבורה י
ועעס היו׳יז אמרה קצתס שהיא נוספת כיו״ד נהמות שדי /
ואפשר גס לבארה כיו״ד המר  /ושרי  /כלומר אשר הס
נאהבים לי הס ביששכר  /כי היו עם דבורה * ועל זכירת
שמה תחת הכנר  /הנה גי כן הדרך לפעמי׳ בל״הק כנודע ;
תרגם הרב מלשון הכיור ואת גנו  /כי
ויששכר כן ברק /
סמך ברק בהנהגת המלחמה על עצת אלה החכמי '  /וידמה
היות אחת ממועצותיהם שימשוך את עמו על הר תמר /
זעי״ז יוכרח סיסרא להמשך אחריו לא העמק  /ואז ירד הוא
רפול עליו ועל מחנהו במרוצה להמם ולאבדם  /כי יתרון
גדול במלחמה צאשר העומדי׳ בראש ההר על העומדי׳ בתחתיתו /
וזה שאמרה  :בעמק שלח ברגליו  /הגועס על ברק  /ינ
סיסרא מושך םע עמו בעמק  /ונצערפו שס
מיד כשראה תא
עוד איזה סבות שנזכיר לקמן ואשר היו לתועלת עם ה׳  /ירל
מהרה אל העמק וכפל על האויב והכהו 4ומה נאה מליצת
שלח ברגליו  /יאמר שמהירתו היתה גדולה כל כך 4כאלו
מסר ראשו וכל גופו אל הרגלי ' להורידו מהר אל העמק *
ויובן מזה נונת הרה* מ  :בפלגות ראובן  /אהד שזכרה מהירת
ברק לבוא אל מלחמת ה׳  /זכרם ההפך בשבעי׳ אחרי׳4
ואמרה נמה שנפרד ונפלג ראובן נזה ולא בא למלחמה /
אומר אני על אנשיו שהם  :גדולים חקקי בל  /ת ,/י סגיאין
ננלי לבא  /כלומר מחשבות ודאגות רבות חקוקות בלבם /

( שיז )
אולי ינצח האויב✓ הלא טוב לנו להמתין איך יפול דגר  /וכיוצא
במחשבות כאלה המאחרים את ההסכמה  /ני לולא פן  /למה
.ישנת נין המשפתיס  :לשמוע ערקית עדריכה  /לפי שהיו
בעלי מקנה רב  /כלומר שלא תשגיח ני סא על ברכך הפרטי  /י
מבלי שוס לכ לצורך הכלל ולטובתו  /אין זה כי אס לפלגות
ראונן יאמר בע״כ שהש גדולי׳ צ הקרי לב  /במהוס חקקי
בל  ‘ /יוכן לפלגות נמקוס בפלנות ליופי ההשתנות  /וכן שכל
הרב לשנות המליצות מעט בתרגומו  :גלעד  /נס הוא בעבר
הירדן שכן  /ולא נא אל המלחמה * נראה מזה שכבר לברה
דבורה על לב כל ישראל לקום נגד יבין ולהסיר עלו מעל
צוארס  /ולא שמעו אליה מיזוצר רוח וממורך לב  /ני אס
יששכר זבלון ונפתלי לבד השכימו עמה בעצתה צ ודן  /מלבד
שלא בא  /אכל גס נס מפחד האויב לעבר הירדן אל ראובן
וגלעד  /כל כך נפל רוחו  /וכן ת״י גזו וערבו ירדנא ושויאו
נכסהון בספינן י וזה שאמרה כאן בלשון תימא  /ני הראשוני׳
עמדו במקום שהיו שס  /אבל דן למה צ יגור  /באניות
להתגורר בארץ אחרת מעבר לירדן  /מטפס וני יגור אתכס
גר * וכיון שזכרה האניות  /העלתה ביעיונה אשר  /שהוא :
ישב ? 1חוף ימים  /הרחק ממקום המלחמה ובטוח שלא תגיע
אליו יד האויב  /וכעבור הבטחון הזה אינו חש כלל על צרת
אחיו  /רק שלום יהי׳ בגבולו  :ושל מפרציו ישמן  ,כפל ענין
של חוף הים  /ונקראו החפיס כן בעבור שהס פרצות בארץ
אשר על שפת היס כחצי עגול או יותר  /ושס ילינו הספינות
להיותס שמוריס בזה המקוס מחמת הדוחות והספרות /
ויותר שהפרצה היא
לפי שהס מסובבים משפת היבשה /
 /ויותר שהיא עגולה  /יותר
גדולה ונכנסת תוך היבשה
אמות! יובן מזה כינת הר״המ :
תהי׳ מסוגלת לחוף
וילון  /וכן נפתלי  /עס חרף נפשו למות על מרומי שדה \
/
הדף  /נראה לע׳' ד שעדן הרפה לומה בזה לעדן ערוה
שהנחתו הראשונה על הגלוי בלבד ( כמו שנתב רש״י ז׳׳ל על
לראות את ערות הארץ באתס )  /ועדן הקלון ובזיון אינוינ
אם הנחה השליה  /שהנוצה אז על גלוי מומין או כל דבר הראוי
להסתריותר ? ולכן נקרא חורף העת שיפלו הפנליםמעל
העצים

( שיח )
העצים ויאבד הימן מעל פני האדמה אשר כשה את עין הארץ /
ותהי אז עירם ועריה ומגולה לעין כל ל גס זה נועם שפחה
נחרפרת לאיש ( ויקרא י״ט )  /כלומר נגלית לאיש ( וכענין את
מקורה הערה )  /שכנר ידעה איש ואיננה עוד כתולה ל וכן
המעס כאן  /כי כל המשתמר מן הסכנה ינרח ויסתר ממנה4
אכל עם זה להיפך ימנע מעצמו כל מחסה וסתרה ומגלה נפשו
בפרהסיא להתראות פנים עם הסכנה לתועלת הכלל  /וכן
ת׳ הרב ( דעק נ1צמ־י * יך כצור מטע1לן ) שהוא נמו ( ב5צומ
 : ) jitootsע bמרומי שדה "  /כמקו׳רס וגבוה/כאופן שיהיה
נגלה ונראה לעין כל  /וטן בזה גס על מקוס המלחמה שהיה
בהר תבור  :באו מ^ ניס נ^ חמו ׳ כיון שבאה למקזס המלחמה
זכרה ג" כ מעשה המלחמה בעצמה  /ואמרה כי שם באו מלכים
להלחס  /ני אז נלחמו גס שאר מלכי כנען עם סיסרא בישראל/
ובודאי שכך הי׳ המעשה  :בתענך ע? 1מי מגדו  /שני מקומות
הס כחלק מנשה  /ומן הנראה כי רחוקים היו זה מזה  /נמו
שאמר יושבי תענך ובנותיה ויושבי מגדו ובנותיה  /וא״כ יתכן
לפרש כי כאו מלכי כנען  /והוא סיסרא ואשר באו עמו /
להלחם בתענך  /והיו חילותיו כל כך רכיס שהיו מגיעים על
מי מגדו  /וכת׳׳י בתענך הוו שרן ומען על מי מגדו ( מדכייי
הרד״ק ) י אמנם זה לא יוקשה כלל  /הכי אמר תענך אצל
מגדו  /אלא אמר על מי מגדו  /ואפשר שהמיס היוצא ' ,סמוך
למגדו  /אשר כשביל זה כמהו בשמו  /עוכרים גס על פני
תענך כמרחק כמה פרסאות • אכל זה יקשה  /שהי ' מקוס
המלחמה כהר תנור  /והוא כחלק זכלון  /ותענך הוא כחלק
מנשה " ולכן מן הנראה שסיסרא משך את חילו אל הר תנור
נגד כרק  /ושאר מלכים שנכנסו ככרית עמו  /נלחמו אז על
תענך  /שהי ' עיר מכצר לישראל  /ואפשר גס על מגדו ועין
דאר ושאר מקומות מזה החלק כארץ ישראל  /כי כן זוכר גס
כס ' תהליס נשמדו כעין דואר על המעשה הזאת  /וכאשר הוגה
סיסרא נשמדו גם הס אשר מוחו בגבורתו  :בצע כסף לא
? 1קחו  /פתר הר״המ המאמר הזאת להיות דרך התול  /כלומר
אע״פ שהיו רכים וההגרכו בלבבם שינצחו וישללו שלל רב  /מ״מ
לא נא להם בצע כסף ע״* המלחמה הזאת  /כי אס הלנו
לאבדון

( שיט )

ז/

לאבדון  /כי מן השמים נלחמו  :מן
אשר העירותי נמקו׳ אחר ( זמירות

תה

ישר12

ת

להם  /יש כאן ב '

נפי
השמים נלחמו /
שיר ל״ה ) מערן שרש

טעמי׳ נזה המאמר  /או שיהי׳ נושא נלחמו הפועל

ק

נחנרו

/5

טטריט
טעמו מן

P

מסתרי׳
הנסתרים גזה הפעל אותן
בטטריטטן )  /ויהי׳ א״נ
נפעל לקחו  /והרג ת ' מפן הראשון שהוא נמצא יותר גכהובי ' :

ה
ה
ה

הכוכבים ממסלותם  /הנכון נמו שאמר הרליבג ז״ל  /שככר
סנוריס
סיסרא ועמו והיה משים
היה אור השמש נכח פני

שו

01

דכופכיס ויהי ' טעמו מן

בעיניהם /

c

השמים

נלחמו

הלוחמים ( 4זאן

פאק  / Qm ' aאו שנושא נלחמו הוא “ הנפעל  /ואז
השמים נלחמו האויניס ( פאק  iwvnוואורדן זיא

גס

סכג השם ב״ה שרנו וגנרו אז מי נחל קישון /

ולכן כשירדו עליהם נרק ועמו פתאום מהר תנור אל
הונהלו אל הנחל אשר לא יוכלו לשמור ממנו מג׳

העמק /
טעמים

הנזכרים  /וטבעו שם  /כמו שאמר נחל קישון גרפס י ואמר
עול וז״ל  /כשיעשה ה״שי המופתים יסבב עליהם הסנות אשר
עמס יהיה יותר מעט מהזרות במופת ההוא אצל הטבע ע״כ :
גרפס  /טאטם מן העולם כמגרפה זו שגורפת את האפר מן
הכירה ( רש״י )  :נחל קדומים ׳ נחל שהי׳ שם מקדם 1b /
למענהו
גברא שם מקדם להנקס באויבי ה׳ ע״ד כל פעל ה׳

/

ל
ו

(הרד״ק ) ; תדרכי נפשי עז  /נשנאה לאבדן האויבים קהיה
ואומרת kנפשה  /מעתה תתעוררי
בה רוח ה׳ כפלים לפעמה /
ללכת הליכה עזה

(

ולעשות

וקוממיה /

גדולות ככל העולה על

רוחך  /כי א* ן מי מנעך ומנריחך ללכת קודר ושחוח • ותדמה
במשל דריכת נפשה הזאת לדהרת הסוס נשמרים רגלו בעוז

I

הלמו,
ויך בחמו עפר הארץ  :עז ׳ תאר הפעל דרך  :אז
הנה דריכת רוחי עתה הפועמת בקרבי  /כהלמת עקבי הסוס
הסוס ידהר
אז בשעת המלחמה  :מדהרות דהרות אביריו ׳
מאוד

כשיתאוה לרוץ בעי נפש

ורסן ולא נתנו לעשות כן /

והרוכב

עליו כולם עדיו במתג

כי אז ידלג ויקפץ מרוב

חמימות

הסוס 12הרוכב
נפשו ולא ינוח רגע אחר  /ולכן סומך דהרת
להיותו מסבב אותה  /וקראו בשם אביר  /בעבור הנח שיש לו
לכבוש עז נפש נזה *
שם עיר

1

קרובה

ויוכן מזה

למקום

כונת הרב

המתרגם :

מרוז /

המלחמה ולא באו לעורה לפיכך קללה

אותס

( עך >
אותם  ,אנל הרחוקים שלא גאו לא קללה אותם ( הדד״ק ) ;
מלאך ה׳  /רוח ה׳ אשי כקרגה  :ארו ארור  /המקור אחרי
הצווי להפלגה  :לעזרה ה׳  /כביכול העוזר את ישראל כעחר
את השנינה (רש״י )  /והטעם לכבול שמו הגדול  :בגבוריכם «
עם נרר ,שנצחו וגנח במלחמה  /וטעם הכפל ליופי המליצה;
תבורך מנשים יעל * היפך מחז  /כי היא היתה זריזה לעזרת
ה" ; מגשים באהל ׳ כי כית חבר הקיניהיו יושג אוהלים נמו
האנות בימים הקדמונים  /וכמנהג הערביים ואנשי קדר עוד
בימינו  :הלי נחנה  /יותר ממהששאל  /כדי להתראות
נאוהכו נאמנו המבקש עונו והתענגו  /זשיבעח עליה  :בספל
אריריבש ׳ בכלי משובח ונאה  /וכל זה מטעם שאמרנו :
תשלחנה « תשלח אותה  . /ונכפל הפעול ליופי המאמר ;
להלמות' עמלים  /למה שהולמיס ומכיס בו העמלים במלאכות
רכות העמל ( הרל״נג )  /ולי נראה שגופס כנוי עמלים על
היתדיס  /באלו הס עיפיס ויגעים ממשא המקכת המכה עליהם<
כזה או נזה הנה הוא שס מוי מורכב על דרך המליצה שתבחר
לפעמים נשם חדש המושל על איזה משיגי הדבר ההוא תחת
השם הלודע  /והרג ת׳ נפי הענין ונפי הנאה בל״א ; מחקה׳
לשון חקוי (כמו בעע ברזל ועופרת לעד יוחסו ) י ומחצה /
לשון מקץ מנתו ♦ וחלפה  /לשון העברה יוצא מצד אתר
(מדברי רש״י )  :בין רגליה נרע נפל וגוי'  /מחוך שמחת
מפלתו תרבה לדבר במיתתו אשר תלמה ברעיונה כאלו הזא מת
עתה לפניה  /ואמרה שכאשר בא היתד ברקתו כרע  /כלומד
התאמץ לעמוד על ברכיו ונפל אחור מתוך חולשה ושכב מעט i
וכרע עוד פעם אחר פעם וחזר ונפל / .כדרך המומתים
מחוללי חרב שיחנועעו אנה ואנה טרם שיצאו נשמתן  /ותראה
בדמיונה אלה התנועות מתמעטות ורפות אחת אחת כדרכן /
עד שנהכריעה האחרונה באשר כרע שס נפל שדוד מחיתו r
ותיבי  /לשון דבור*  /כמו ניב שפתים  /ורנוחנו פרשוהולשון
מיחא כתחעה דמחרגמינן יבבא (רש״י )  /והר״הגו חבראלו
נ׳ הממנים בתרגומו  :האשנב ; הוא הסוגר את החלון /
שהוא שס החלל הפתוח tהכמות שרותיה  /החכמות שנהן /
ואמרה זאת לרך התול  /אוי לאותה חכמי  /אוי לאותה גבורה /
וכן

( שכא)
וכן צל אותו החלק! כי היא לא שמעה אמרות האשה הזאת
נהדיא  /אבל שמה הדברים האלה בפיה הנאותים לה מפאת
מעמדה עתה ומפאת מתכונת נפשה  /וכח הגאוה המושל בה ט
לפני שבר גאון « ומה שזכרה האס  /וא שהיחה מפורסמת
ובעלת שם בימים ההם  /או לפי שהוא מדרך האמהות להתפאר
נפרי בטנם  :העננה  /לשון רבים  /והדנש במקום הנח :
אף היא תשיב « לעצמה את אמריה שיבנה בהן בזה האופן
שהשיבו לה שרותיה  :רחם רחמתיס ? 1ראש גבר  .לכל נבר וגבר
יש לו שתי נערות מהשלל  /כל כך הוא מרובה  /והחלוקה הרבה
הזאת תאחרס מלבוא ;  SSwצבעים ׳ כמו בגדי משי וארגמן4
שהוא המשובח שבשלל הוא לסיסרא  /גס בגדים מרוקמים בכמה
מיני צבעונים והב וכסף תכלת וארגמן  :רקמתים י ענינו הרבה
פעמים  /כלומר מרוקם מאוד בכסף ובזהב או כל דבר חשוב4
וכדמתורגס בל׳׳א ( רייך 4םטיקט )  1? :צוארי של* ל  .כלומר
שמצאו אלו הבגדים היקרים על צוארי השלל הן הנקבות שוכרו /
לאמור שבזו שיות רבות והס עתה שפחות לסיסרא ולעמו :
נן יאבדו  /ונהיות כי כבר ידוע מהקודם שזה אינו כי סא
תניזומין של הבל  /ונבר ירד הוא ועמו לאבדון שאולה  /השיבה
הנביאה מי יתן שנן יאבדו בל אויביך ה '  /ר״ל אויבי עמו /
אבל אוהביו יזהירו ויחליפו כח בתכלית השלמות  /כמו השמש
נעת שהיא בחצי השמים  /ני זא נכר גבורתו וחמימותו
נהמדרגה היותר עליונה לאותן האנשים הדרים בזה המעלה
לאורך הארץ שיהיו להם אז עת הצהרים * ונמשל הנשגב הזם
שהוא משל העוז והנצחון סימה הנביאה את שירתה 4ועי*!
יוחזק בלב השומע זכרון כל השיר שהוא שיר נצחון  /גס תיבת
ועוד נזכיר סגלה
בגבירתו מסוגלת מאוד לזה התכלית *
אחרת מזה הסיום להלן י

מתכונת השיר*
אחרי שבארנו פרעי המאמרים נשול לעיין על כלל השיר
ומתכונתו  /שהוא כמו גוף אחד שלם  /שיש לו ראש
וסוף  /וכל חלקיו משולבים זה בזה כטבעות השלשלת  /ט
ז*
א 1זג
נא

f1

(שכב)

 i־si

h . ■1

fl:

וה כל השיר * נמה שאמרנו גוף אחד עלים ר״ל  /שמלבד
אין  hהסמן מכל Aהעניניס הנאותים לזכור נו  ,הנה סג
יאק לו סרח עודף נערנוב דברי׳ הבלתי שייכים לכאן  /והמבנוליס
ההתפעלות האמתית בלב הקורא או השומע  /ועל כיוצא בזה
אמרו כל המוסיף גורע  /וכל יתר כנטל דמי • ומה שאמרנו
ישיש לו ראש וסוף ר״ל  /שתהי׳ התחלתו באופן שתעיר את
לב השומע לסור מכל מחשבה אחרת ולנגזות אוזן kקול המשורר /
ואס שיהיו האמצעים אשר על ידם יסונב זה רבים מלפרוע אותם
תה  /מ״מ בזה ישתוו שיהיו תמיד מעין השיר ומעין ההתפעלות
הראשית אשר חולד ממנו בלב השומעים  /אס לשמחה אס לעוצב /
אס לקוק אס להודות וכיוצא בזה • ועל הקצה האחרון הוא
►הסיום כונתנו לומר  /או שישוב וינחה את לב השומע המנוחה
בהשקט רוח ההתפעלות אשר רחש ע״י השיר  /כדרכו לפעמים /
או שתגבר על ידו אותה ההתפעלות בהמדרגה העליונה
האפשרית  /נדרכו ב״כ לפעמים  /עכ״פ תהי׳ שס תמיד סבה
מיוסדת נכוחות הנפש המביאה את המשזרר לסייס בזה  /באופן
שאס יתוסף עליו אפילו מאמר אחד בלבד  /מ* ד יהי ' נכר כסרח
העודף * ואשר אמרנו ובל חלקיו משולבים וגן '  /כונתנולע
ההעברה שכין חלק לחלק  /נין שיהיו חלקים מפורדים / .
דהיינו שיכון לכ אחד על ענין שלס בפני עצמו  /ויהי׳ גבול
קצוב ביניהס לאמור  /פה יתחיל החלק הא׳ ופה יסיים  /ובעקבו
יתחיל החלק הב׳  /וכן כלס  /נמו בשיר שלפנינו וכמה מזמורי
תהליס  $או שיהיו חלקים בלתי מפוררים  /אכל תקועים זה
בזה בהעדר הכרת שוס גבול ביניהם עד שתחלקס למאמרים
אחדים  /נמו שיר ע״ג ומקצת שאר מזמורי תהליס  ) * :הנה
תמיד
נם נזה 'תדמה ישיר לגוף שלס ! ני פל נוף תויכב מחלקים רניה *
אילם יש שהוא מאדכב מחלקים מסורדיס אשר בהגדלה זה מזה 1יהי•
פל אחד לנר כיכר בעד מצחו ! כמו גוף האדס המורכב מראש יד לרגל מחיל
•« כנד וכוי  .אשר יש כרס מקום לאמור דע פה גבול כל אמד מהם ; לכן גלף
העץ ינוורכב מענפים ועליה ופירות יכו׳ ׳> גוף מראה השזנות המוי־כנ יוכמה
«!לגליה ושלשלת של ברזל ונו׳  /ורכים עוד • ויש גוף המורכב מחלקים הבלתי
&*ורדיס באופן תגזפר * ידיח גוף קורתץע  /וגוף הק«ה  ,ונוף רכי־וי
המכולה (ולאבום) וגוףמין אמד מכלי זכוכית  .וגוף עשת זהב וכלכיוצא ;ה• /
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( שבג ).
המיז י 5טרן שיהי׳ הרעיזן הבא מיוסד נאות! שקדם  /באופן
שאס תאופר הקודם וחוקדס המאותר* ועל אפת נמה .וכמה
אם תעדר מאמר אתד  /יכולכל הסדר ויהי׳ מעות אשד לא
יוכל לתקון * ואף .כי לפעמים בפן הראשון ההעברה הזאת
נין תלק לתלק אינה נגלית אל ההשקפה הראשונה  /ויראה
םש מה שהוא מכונה אצל בעלי השיר האחרונים כשם הדלגדת
(צויין םפדונ ; ) / .גס יש אפה ממיני השירים אשר יהיו בהם
התכונה הזאת ליופי ולהוספתהשלימות ( כאשר נמצא גס מזה
הדוגמא במזמור ס׳׳ח ומקצת שאד מזמורי תהליס )  /מ״נז
תהי׳ שם העברה נסתרת ועמוקה כמובן  /כי מבלעדה לא יאות
למבין * ומה שאמרנו ני זהי בל השיר ר״ל  /שזה הבדלו
משאר מליצות הנמצאות כספרי הקודש כאמרי למך ובלק ומשל
יותס וכל מליצות נבואיות ומשלי שלמה וכיוצא בזה  /אשר גס
המה יבדלו מההגדה הפשוטה  /ומכונים בשם מליצה אומשל /
אכל שיר לא יכונה כי אס מה שהוא גוף אחד שלם וננ״ל /
כעין שיר שלפנינו ושירת הים  /שירת האזינו ושירת חנה וקגת
דוד על יהונתן ושאול והדומים לזה / .וכאשר יבואר נל זה
ניתר באור במקום אחר אם יחנני החונן לאדם דעת «
ומעתה נשוב להתכונן על חלקי השיר אשר לפנינו/ולו הן:
פהיחד־־ז  .ט׳ ח^ קים מפורדים  /סיובש ♦ והנה
בהפתיחה תגולה מיד לאוזן השומע  /גס הסברה הגורמת
אתהשיר  /בפרוע פרעורח בהר־/נדי עם ^ גס הסבד<
התכליתית אשר לו  /ברט ה׳ • מזה תעבור לדבר מך
תפארת השיר ׳ בהיות תכליתו לעצם נשגב כזה  /אשר בצאתו
משעיר וגו׳  /והוא החלק הא׳ • ההעברה מזה ל החלק הב׳,
כנר בארנו לעיל בנאור הטעמים  /והוא מעין הרלגה שזכרנו
לעיל  /אמנם ענין זה החלק ftaכבוד המשורר שהוא נבחד
מכל העם לשיר שיר זה  /כמו שהי׳ נבחר מכלם לעזרת ה'
ולהושיע את עמו מיד צר י ויש להעיר שאף כי תורת אמת
בפי חכם  /יהללך זר ולא פיך  /מ״מ רשות נתנהלמשורר /
אשר רוח בטנו הציקתהו  /ואף ני רוח ה׳  /לדבר מתוך
ההתפעלות ככל העולה על לבו  /וכן יאמר המשורר האלהי
בא ב ג זג
חהליס

<

עופר

)

(תהליסמ*ה ) לשוני עט סופר מהיר  /נם אזכירה שמך בכל
דור ודור  /כאלו הוא נטוח שיקוס שיח בעבור יפיו ונעימותו
לדור דוריס ♦ החלק הג׳ ידבר מן שמחת הנעזרים  /וטעם
ההעברה לפי שזכרה בקוף החלק הקודם קוצר רוח העם
וננ״ל  /הנה זה יעלה ברעיונה הפונו  /הוא רוח הנדיבה של
המתנדכיס בעם בראשונה להלחם מלחמת ה׳  /ותזכיר אהבתה
להם  /ותקרא להס לחלק עמה בשמחתה לכלך את ה׳ /
נאחר ןכ תקרא גס לאותן שבאו להם רוח נדיבה וחירות אחר
התשועה וכנ״ל י מזה תעבור אל החלק חד  /לפרוט נו
המתנדבים תחלה לקצת המלחמה  /הס דבורה וברק ושרי
יששכר  /ולהלל מעלות אנשי זה השבט ממעלות אנשי שאר
שבטים אשר מקדס היו אנשי שס וננ״ל " מזה תעבור בנקל \
החלק הה׳ לפרוט גו המאחרים לבוא אל המלחמה י נם מזה
היתה ההעברה קלה אל החלק הו׳ המדבר בעסקי המלחמה
עצמה  /הלוחמים משני הצדדים  /מקום המלחמה  /סדרה
ואיכותה  /התשועהוהנצחזן ♦ ההעברה אל החלק הז׳ גם
הוא כעין הדלגה ומבואר כנר לעיל כבאור הטעמים  /בו יעורר
אותה הרות אשר בקרנה אל הללת מרת וברכת יעל  .החלק
הה׳ יפרוט אח״כ מעשר .יעל בהמתת סיסרא  /ומזה תעבור
אל החלק הט׳ להתל בו גאות אם סיסרא ׳ שהוא משל לנאות
האויב אשר נפל עתה משמים ארן • גס זה מהנאה בשירשלא.
תכפיל להשיב על אמריה  /בהיות התשובה כבר מבואר ממה
שקדם  /כי אס תעבור מיד מן הפרט אל הכלל  /כן יאבדו
לנ אויביך ה׳  /שהוא עוד על דרך ההתול מעין החלק הקודם "
ושוב חן הקללה אל הברכה ׳ ואוהביו כצאת השמש בגבורתו/
אשר שניהם יסיימו את משיר על דרך נאה ומהודר מאוד ♦
ני הראשון ידביק כל פרטי השיר יחד ויעשהו לאחד שלם /
והשני ישוב אח הנפש מהמיח ההתפעלות kהמנוחה וההשקט ♦
יואל ברייל *

( שכה)

והמליצה•

מדרכי הלשון
מאמרי יבל בן הגי

לבית דבר♦

מאמר 'ג
( המשך

וכן

כל

סבה גורמת

המאמר
היא

מחד *

העבד)

שתפעול
באמת  /לא
סבה פועלת

ע״י אמצעי הואהרצון  /מ״מ תהי /פועלת בהרצון
1רידא * אבל הסבה הפועלת גרידא במסובב ע״י גובעה
המוכרחת ונחותיה הנעועיס בה  /אין להקרא סבה גורמת
מכל וכל  /לפי שאינה פועלת בהרצון * * )
מעתה נשוב להתבונן על המלות מדוע 1על מה ׳ למה ׳
אשר בזה יתדמן שערן כלס תורה על שאלת הסבה<
וגזה יוכנו יחד בהמלה האשכנזית (זוארוק )  /והבדלס כמו
שנבאר  :מרוע ׳ שאלת סבד .הפועלת (זוצוחער  /ודצווצו ) ן
על מה  /שאלת הסבה הגורמת (ווננכו»ע4ן  /ווצוריבר ) 1
למה ׳ שאלת הסבה התכליתית (ווצ!ל!  /לז !ואס ) ♦ וער©
שנהגה בפרעיהס יש עוד להעיר  /שהשאלה כזאת תהי ' לפעמים
שאלה גרידא  /לתקן חסרון ידיעת הסנה בלבד  /ולפעמים
מצערף עמה התמיה ✓ דהיינו אם נודע להשואל כבר סבה
אחרת אשר מן הראוי שתסבב הפוך התולדה שנתהוהי  /כמו
שנראה מתוך איזה כתובים הבאים "
 ,א מח שהןא (3נה מן סה יי  / 2כמן סגהמן
1ה  /ומשקלר י־ע בחסרון היד׳ד כמשקל השלם
;די־ע  /כי כן מצינו 3יי שענינו כמו ! 3יי " ואף שבאמת
לא
יי )

וזה ההבדל הע1תי בין פעולה נתירית לפעול! « :וניחת ,בהיות תולדה
«ה תחלה במיזשבה וגורמת אותה הפעולה אשי תס?ב אותה כמעשה,תגי!
היא פעו&ה כחירית « ואס לא איגה ני אס « #ולוז מוכרחת •

< ״שגו )
לא ידעתי לנון פעם ההרכבה ה 1את לע נכון  /מ״מ הדפת
נותנת מהמקומות שמצאנו המלה הזאת 'כספרי הקודש שענינה
הסבה הפועלת " אכן תרגום הארמי יתרגס המלה הזאת
 3נ״מ מה דין  /והוא• תרגום מה זה  /אבל מצינו שניהם
בנתונים׳  /וההפרש רב כיניהס * ני■המ זה שן1ה על איכות
הדנר  /כמו מה זה בידך; ;.חות ; ׳ל )  /והדומה  /ולפעמים
בצרוף התמיה  /כמן ( ניאשי־זכ״! ל )  -מרה זרה מהדרת
^מצוא ( וואט צומע דאס ? האסם דולו * לו4שווינדי ווצזם
54ונדן ? )  /וכן (שיפט-ס י״א ג״י ) ומה זה תאמרו אלי מה
לך (ו1אט’ איוט דאט אלולו  / :ראט איחר אזין פרא 4ט) 1צ01
■  8עה 1ט דיר ? )  /או ( יז״א לאה׳ )• מה זה רוחך• סרה ואינך
•אוכל( onSוואט אטט יאט ? דוא ביטט יא אווהט 1אז אונו־
■ ה׳ ) מה זה~ שבתכם (וואנ*
.תיטעטט ניבט ) ל או׳ ( מ>׳ב אן
לוטם דאט ? איהר קעאופ טאן ווירר ־? / ).וכל כיוצא בזה יאמנם מדוע שאלה על הסבה•  /שתצטרף לפעמים ג,׳ כ עס
'התמיה  /כמו שזכרנו לעיל ׳ כיוצא בזה  :י י
מיזע באהכם אל*י ואתכם שנאתכם אותי ( נראכית ליי
;<״« )  /לא שאל' לא על תכלית ביאתם ולא על גרס ביאתם /
יכ אס יהיו מה שיהיו  /ככל אופן היפה השנאה ראויה לעצור
אתכם מנוא! ומה פעל א״כ את הניאה ?
מדוע פניכם רעיכם היוכם (שס׳־ ' )  /גס בזה לא
שייך שאלת התכלית  /יצ ' הוא עבע מוכרח באדם שירעו פניו
גשקרה לו דבר רע  /ולא שאל כי אס על השבה הפועלת זאת "
מדוע עשיתם אירת׳ הדבר הזרת ותחיין ארת הילריבם
<שמ<ת איי י״יי )  /מה פעל את העשיה הזאת בהיות מצותי
סבה מכרחתאתכס להמיתם ־♦ והן עכו בערמה שהי׳ סס סבה
מכרחת המניעה הזאת  /ני חיות הנה ובטרם תבוא ן 1יהן המילית
!יללו  /אף ני שבאמת יראת ן 1הים היתה הסנה הגורמת ברצונם *
מרוע מהרתן .בוא..היום (שה ל י״ח )  /איזה סבה
העלה מהירת גיאתנם בהיות הרועים סבה מנרתת אתכם
להשהות זמן רב *
מדוע ? 1א יבער הסנה ( שס נ׳!׳ )  /איזה סכה פועלת
מניעת התולדה המוכרחת בסבת האש • ( וכן שופטים ה׳כ״א>
ירמיה

( פיכז )
ירמי׳ ח ' ר׳ וליב /

יתמיה בי ג' !

שס י״נ י״א זכ״א )

׳ בכל

אלי$

לא בתכלית ולא מרס הדני  /אז שהם ידועים
הדבור אינו
שאינם שייכים פלל לשאול עליהם  /כי אם נסבה
כנר  /או
הפועלת גרידא לגד ♦
המלה הזאת על הסבה חי ורמת  /בבחינת היות
ויש שתורה
כ פוע ^־ו  /כמו שזכרנו לעיל • מזה הטעס ן
היא ג׳>
נתת bnu nbro »bאחד ואני עבש רב (יהושע
מדוע
׳׳׳־ )  /שזה הי׳ לגרוס שאקבל כ׳ גורלות "
•״י
משדי »bנצפנו עתים (אייב לל א׳ )  /כלומר
מרוע
אמונת המשפט הזה  /והנה יודעיו Nbחזי
מה יגרוס בדעתנו
והמכירים אותו לא חזו לו ימים וזמן  /ני הוא
ימיו ׳ כלומר
תחת הזמן  /ולכן ( נפי מחשבת המילל שס ) אינו,
יתברך איננו
בכל הדברים הנופלים תחת הזמן * ) *
יודע ג* כ ומשגיח
 ,שס כי* ה׳ ח׳ 1ש״א ל ' ל "6 .ב י׳־יזי׳־ד ,
(וכןסס י״ח ג׳
א׳ 1יחזקאל
שס י״ע וז״ד ,

מ״א א׳ ו׳  /ישיליה ל ב׳

/

ירמיה י״ג

בנל אלה העדן תולה נהרצון  /והש^ה על הסנה.
•"׳י י"?« ) ׳
הפועלת נז וגורמת הדבר •
הסבה התכליתית  /כבחינת היות היא ג*כ
ויש שתורה על
וא״כ פועו^ ת נהרצון  /נמו שזכרנו לעיל *
גורמת /
מזה הטעם :
׳<ד )  /כלומר יהי׳
מרוע אתה יושבbבדך (  mneי״ח י
אתה עושה לעם מה שיהי ' איזה תכלית גורם שאתה
הדבר אשר
ואין איש אתן  /אשר המסובב מזה שכל העם לרין
יושב לבדך
עד ערב  /ובסוף תלא ויאבד כל תכלית שאתה.
לעמוד מבקר
מכון אליו •
ברכיס(איוב ל י״כ ) < לאיזה תכליתי'
מדוע קדמוני
• והכפל לעל Nb nnbמדחס אמות • מדוע
קדמוני ברטס
תכלי ת ז<ןי׳ זה והוא לא
ריבות ^ v bNשם ל״, ) J», 0
 Nbיענה * ( וכןם״ג•"עמ* בן ירמי׳ יז׳י׳׳«- -*•)-
יענך  /כי b3דבריו
על התכלית הפועלת ברצון וגורמת המעשה♦
בכל מוצא יזה הכונה
על

*)

גן פירש הרב אגן יחייא *

(שכח)
^ל־־מה (או נקמץ המ״ס )  /נמו הינץ אשר הוקם על
היסוד המונח מקדם לא ימשך לעמוד עליו מפאת
הטבע המוכרח  /ט אס ע״י אמצעי  /הוא רצון הבונה  /כן
ד!םבה הנורמרת לא תמשיך את המסובב ממנה ע״י הכרת
הטבע  /ני אס ע״י אמצעי  /הוא רצון החושב המצרף
אופס נדעתו " מוה :
על מה אבדה
הארץ
(
ירמיה
״׳
״״א)  /אין הכונה על
הסבה הפועלת אבוד
הארץ
/
הוא
החרב
והרעב
והמר  /גם
לא לע התכלית שהוא להעניש יושביה  /ני אם על הסבה הגורמת
ואת  /ונמו שאמר על עזבם את תורתי י
על מה גאץ רשע אלהיבס נתה׳ליה / ) Nאס אומר
וודוע כאץ  /יהי׳ התשובה לפי שעשה הרע בעיניו  /ואס אמר
למה נאץ  /יהי ' התשובה למלאות תאותו  /אמנם אמר מה
מרס שנאץ רשע את אלהיס ולא יירא  /על יכ אמר־ בלבו לא
הדרוש ״
ה׳ «

( וכץ דברים ג״ס כ׳' נ /

מלאכי ב׳ י״ד /

איוב י׳ ׳ב

ח״א ג1׳ ׳ת #
ד״ג י״ד /

ירמיה א י׳ ו<״ג

אסתרדי ה׳ * )

•

ויש שתורה על הסבה הגורמת היותר קרובה היא הסברת
התכליתית  /כמו שזכרנו לעיל * מזה המעס :
על כידז הכית ארת■ אתונך( במלכי כ״בל״ג ) < אין
הכונה על הסגה הגורמת ההכאה היא הנטיה מן הדרך  /אבל
אמר לאיזה תכלית עשית זאת  /אס להטותה אל הדרך  /את
הו לא תוכל עשה  /יכ אנוכי הוא יצאתי לשטן ♦
עיר* מר־ז תנו עוד רתוסייפו
סדרת
(ישעיה
א׳
ה׳ ) /
כלומר למה תענשו  /כי תכלית
העונש
להשיב
משובת
החוטא
/
ואתם תוסיפו עוד סרה על חטאתיכס * * ) "

V0i%

(או בסג״ל המ״ס )  1מורכב מן
בזה  #ונא לפעמים גלי דגש נדץ

יחם הלמד ומלת
דבר שלא

נודע

עדיין
־*י ) ■אמנם על מה -זה אתת מבק * לנתחיה (לד ) אינו מן החרן ,
ני שם גועמו על הדבר המבוקש  ,כמו ולבקש מ^פגיו ע^ עמת
(אסתר ד׳ ח׳ ) •
* * ) אס לא נאמרשעעה
קלחהמשרשי* •

ע^ מוז

& ס על אתה מקום

משינס

נדע•

ג שכט)
עדיין  /ולפעמים בדגש הידיעה  /כמו במלות?2׳ ה נתן
(בראשית מ"ז ח׳ ) •
ימי שני חייך
גלול(שופטיםע׳ ,׳׳׳, ,
ונאמר בכל אלה הטעם  /ני השואל רוצה לדעת מ/3ה * ) .
וטעם יהס הלמד ידוע היותו הכבול שן1וי ונו נכלל התכלית "
דש שטעמו כמו על  /כאשר מציגו אמרי יל אתי הוא  /ואמר
פרעה למיישראל " וכן מלת למה תשאל
(א ) על התכלית ׳ אם שרוצה השואל לשמוע וה
התכליתמהנשאל  /נמו למה הרגזתני להעלות אותי (ש״א
)  /הידעת למה באתי
כ׳^ טי׳י
שינון לאמור שהדנר מה יהי׳ כלי
«ווה הטעם :

אליך <לראל  7Vכ׳ ) *

אם

תכלית כלל וללא יועיל4

למה חרה לך ילמדה נפ ^ פניך ( גראפית ל׳1׳ו ) ׳
ונדמוסיף ואומר הלא אס תטיב שאת  /אבל החרון ונפילת
רוק4
הפנים לא יועילו כלל  /ואס אל תטיב לפתח חטאת
והוא «»S3
ותרד מטה מטה * וכן למה זה תשאל לשמי
(שופטים*״ב י״ח ) .

ועתרה מרת

למה זד־־ .אני

צם

( ש״ב י״ב

ל׳< ) ׳ למה זה אתה רץ בני ולך אין בשורה מוצאדת (66
י״ח ל׳ב )  /ורבים עול ♦ אס שינון לאמור שהתכליתהמשוכג
יהי׳ רע או מגונה  /מזת הטעם :
למרה ה׳ יחרדה אפך בעמך ( שמית ל׳יב׳״א )  /אף
שיש כאן סבה גורמת הוא מעשה העגל  /מ״מ מה יהי׳ התכלית
מזה  /למה יאמרו מצריבם וגו׳ *
למרת הלננרה עמי ( יזת א׳י״א )  /הנה כונתכס
לטובה /

אבל התכלית המסובב ממנ 1יהי׳ נאמת לרע לי /
כי

ולוא להיות שבמאתר השא^ ה יבואו צל אותן המושגים אשר הסבמאמר
התשובה  .רק אחד מהס נעדר  .הוא מלתי כד־מ ׳ והיא מחר
באחת ממלות הש:לה ׳ דמיון זה  :מי אכל את הלחם ן ראובן אכל את הלחם5
 %ידוליר את עתו קוסמיות  $מתי יהיה האות הזה ן
איך הוליך את עמו
הנושא,
מחר יהי׳ דאות רזה • הגה כמשל הראשון לא ישתנה כי אס מלת
בשני מלת האיכות  /ונפל-שי מלת המתי לכד « וכן כל כיוצא כנה • וכמוכז
נאתר ג״כ כהמה כוחו גדול ? כהשערות כוחו גדול ; לרמה באתי
אליך י להדבד הזח באתי אליך  .כאופן שאס נציג לכד השם הנשא?1
«גליו נמקוס מלת השאלה ©ה יהיה מאמר החשוכהשלס  .ויש לעיין כזה ■

כי מר לי מאור מנם ופדמבואר במ״א * וכן ש ^חגי למד-ז
אמיתך (ש״נ י״ע י״י ) ׳ חדל לך למדת יכוך(ל״ « כ״ה די ) ,
ורגיס עוד *
(ב )
עלי
הסבה
הגורמרת
כאלו
כתוב על מה • א©
שיכון לדעתה על פי הנשאל  /מזה :
למה לא הגדת לי ני אחותך היא< ,בראשיתיינ יית ) ־#
ינ הוא לא ידע שיראת המות גרמה זאת •
למה ידבר אדוני כדברים האלה (שםמ״ל « ׳)  /כלומד
מה גרס שנחשבנו בעיניך כגנבים  /ואדרבה יש כאן סבה הראוי׳
שתגרום הפך המחשבה הזחת /הן כסף וגו ' י " אס שיכון
לאמור שאין כאן סבה נורמת כלל  /מזה הנועם :
למד־־; אירא בימי רע (תהל־סיי״« י׳ )  /כלומר מה
יגרום לי היראה הזאת  /הכי עון עקבי יסוכני  /וכלפירש
הרמ״במן שם ♦ אס שיכון לאמור שהסנה הגורמת הידועה אינה
ראויה לגרוס המסובב הזה בדעת המתבונן עליהם • מזה העעס:
למה תבכי וגו׳ ( שמואל א׳ ס  /כלומר לא היה הכעס

שנעסתךצרתך לגרום זאת  /הלא אנוכי טוב לךמעשרה
מיס • * )
למה תעשה בה לעבדיך נ שמיתה ׳ט״  / 0מה גרם
לנו זאת  /הנה עבדיך מוכים כחועאיס ואין הסרחון תלוי
מז  /כי אס במה שלא נתן תבן לעבדיך ♦
ולמה זה חרה לך ' h jהדבר הזד־* ( ,ש״ב י״נז מיג)■' 1
כלומר מה גרם לך החרון על שהקדמנו להעביר את המלך
הירדן  /האכול אכלנו מן המלך אס נשאת נשא לנו • • וטעם‘
כפילת היחס על מה חרה לך על הדבר הזה  /בהיות שאחת
משתי הסבות שזכרו היתה גורמר־י .שתגרוב :הקדימה הזאת
את חרונס » אבל אחרי שאינם באמת  /לא היתה הקדימה
הזאת ראוי׳ לגרוס חרון כלל •

י -ב -ל
או אס לא ילע חזה הכעס  ,חשב שמדעת הנדס כרמה לועלבה ! .ונין
לזה נמנתומו« עכ* פ הגונה על הנבה׳ הגורמת *

:

( סולא)

?

תולדות

:£

)׳S

אגרת אשר כאה לידינו על דבר החדשות » שר נשמז*
^
לעבוד
|

1,55

*

במלחמה

כאחד

אנשיו «

ואנית «

מדאגה

מדבר

תאניה
על דתו *

■^י/

ישראל

מאנשי

ויקח

הנלחם

הקיסר♦ דיה

כמדינות
דזתוגדי «

דברי

ואלה

תחת

ממשלתו

היושבים

vTי

 Iחוקו

הרים

ישראל

ובית
לחטוא

נחם

אשר

קול
ולעבור

נגד ן \ הים

נבון !

איש

כעת עם

המושל

את

והורה
פקודת

השבל,
בדברים נעימים דברי חן ומוסר
יתנהגו אחיו לשמור את
 « ,עם ודעת איך
מתורת אלהים למען הפק
מבלתי סור

ק

4

הזמן

עמו
בטוב
מלבם

רצון ־

וברכים כושלורעאמצו

ידים רפות

י

ס
’יי־i

ישאן הרים שלות וגבעות צדקה לאחינו בית
ישדירי יושבי ארץ גאליציע ושאר מדינות

\

יר״ה ישבו בטח ושאנן עד בוא הגו^י ב״ב •
הקיסר

וי'
אגרתכם הגיעתנו

|

נפשנו

\

T
1

׳j
ל
’

ז
1

;
\

מרה ועצבה
ישראל אשר
דנר מלחמה
דופקת עלי
לבעל הגזרה
על

וקראבוה
ולמראה

/

'"
בדמע /
עינינו

י

אוזן

למשמע

רפו

ידינו

דאבה
אף

/

כי

אח רוחנו  /בראותנו צרת נפשכם על אחינו בית
עבודת מלחמה ועבודת משא לבל
נלקחו לעבוד
והנה בקשתכם
וקרב בפקודת הקיסר יר״ה *
לוח לבבנו לאמר אולי תוכלו הועיל אולי קערוצו
״ עתה אתם זרע ברובי ה ' במה נושיע אחכם ?

עסקי

ממון

באו

אז

אמרנו « כחנו

/

אך

יחרד

לבנו

בעדכם

נשחד

לעשות  /הלא ייקרפדיון
 Iאס על עסק נפשות באו עלינו מה
מעיר מתים יקח ולא יאבה כלמחיד  /על כןרחקה
 Iנפשם /
\

\

אלו

תשועה

מכס

וצדקה

מרחוק

תעמוד

•

אף

לזאת

ני
שקצת הלקוחי ' לאנשי הצבא המר ימירו דתם /
בשמענו
תעשינה
איזה מצוות ה׳ אשר לא
נאשר יוכרחו לעבור על
יתייאשו

( שלב)
יתייאשו מדמה עוד׳בנחלת ה׳  /ועל צן נסוגים מאחרי ה׳ /
והנה שתים רעות יעשו אלה  /א׳ ימירו כבודו ית׳  /ג׳ אם
בוא יבוא הקיסר לפקוד אנשי חיל היהודי׳ ולא ימצאם כמספרם
יצוה לקחת אחריס תחתיה׳  /על כן עליכם זאת המצוה /
חזקו ידים רפות וברכי׳ כושלות אמצו  /בחרו נא מהלקוחי'
איש שכל יודע מנין לדבר דברי כבושין על ל^ אתיו  /ידבר
באזכיהס לאמר התחזקו והיו לאנשי חיל  /עבדו את ה׳ .באמת
ואת הקיסר כתמים ומצאו חן בעיני אלהיס ואדם  /אל• תעזבו
חקי ה׳ ומצותיו על ישראל והיו אחרי ה׳ ונתן אתכם לרחמים
לפני הקיסר ושריו • השמרו בנפשותיכם פן יהיה דנר םע
לכבבכם כליעל לאמר  /הנה נטשנו ה׳ להיות עבדים לנויי
הארצות /
ובעבדותנו עזבנו ה׳ ביד מושלינו להעבירנו על
חקי ה׳ ומצוותיו  /כי קשתה ידם עלינו לבטל רצונו ית׳
מפני רצונם לחלל שבתות ה׳ ומועדיו  /ומה בצע כי נשמור
משמרת ה׳ קצתם מבלעדי קצתם אז עת מבלעדי עת  /הלא
טוב לנו לאחוז באחת משתי אלה  /אס ליהרג על קדושת
הש״ית  /או להמיר דתו  /כי מה לנו עוד חלק ונחלה באלהי
ישראל כי גרשונו היום מהסתפח מחלתו להעבירנו על רובי
תורתו ״ אחינו ! נפשכם לא כן תדמה ולבבכם לא כן יחשוב /
כי שתים דרכי׳ אלה יחד לא יתכנו * נא  cכבר־ אמר הכתוב
אלה המצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם  /ואמרו ז״ל
לא שימות בהם  /ר״ל אס בוא יבוא איזה מכרית ויכריח את
איש יהודי לעבור על אחת ממצות ה׳ אשר לא תעשינה ואס לא
יעבור יהרגו  /אזי יעבור על בל  .מצות ה׳ ואל יהרג  /חוץ
מע״ז וג״ע וש״ד אשר בשלש אלה יהרג ואל יעבור * וכל זה
אס אין דעת המכריח להעביר את ישראל על דהו  /כמושל
שמצוה על הישראל לבשל לו תבשיל בשבת לא למען חלל שכת
רק למען מצוא תבשיל לאכול בכזה אמרו יעבור ואל יהרג /
והנהרג' ואינו עובר הוא בכלל מאבד עצמו לדעת " אולם אם
כוונת המכריח היא רק למען העביר על הדת יהרג ואל יעבור
(אס יש שם יו״ד מישרן! ) אפילו שינוי מנהג בעלמא אשר בכלל
בחוקותיהם לא תלכו  /כמבואר כ״ז ברמב״ם פ״ה מהל׳ יסודי
התורה * והנה אין דעת הקיסר להעכיר אתכם על הדת כי
אס

( שלג )
ה /

אס לעבוד עבודתו נעת הלחמו ביזם קרב כחול או כשנת /
והפל שאינו מעביר את היהודי על שוס מצוה אחרת  /אחר
שאיין לו תועלת בעברס  /לכן הנהרג ואיננו עובר דמו מידו
ואף ני
נדרש ני נמו המאבד עצמו לדעת כן הדבר הזה •
חילול שכת נזה אין נו שוס אישור ונילנוד עבירה כלל כשכבר
אמרו דל מחללין את השנת נגד עכו״ס הגאיס על עסקי נפשות
לבוא;אז״ח שיחן שליט ס״ו)
אפי׳ לא באו עדיין אבל רוצים
ואין הטעם שם משוס ערי ישרן) ני אס משוס עסקי נפשות /
והעד שעל עסקי ממון אין מחללין אף כי יכבשו העריס /
ויותר מוה שאפי׳ לנתחלה מותר לישראל לבוא ברצונו להשכיר
את עצמו להיות מאנשי צבא המלחמה  /אף ני יודע שיצטרך
כמו שהתירו להפליג כספינה נ׳ ימים
לחלל שבת את״ז /
קולס שכת אף ני יודע שיצטרך לעשות מלאכה אחר כך בשנת
כמבואר (אי״יזה ,״! ייי״ייםעץ> א׳ ניח׳יא שם ) • אשר על כן
המשוח המלחמה כהן צדק יוסף בן גוריון  /חחרי לכתו גולה
לרומי מצא חן בעיני הקיסר ויתן לו לגיון אחד מאנשי חילו
וישימהו שר הצבא עליה׳ וישלחהו ללחום על העמיס ולכבוש
הגויס אשר מרדו כקיסר • והנה זה האיש הי׳ איש צדירן וירא
אס ה׳ מרבים כמבואר ניוסיפין ואיך לא שמר מצות ה׳ לכלתי
לכת ברצונו ללחום מלחמה אשר לא לישראל ולחלל את השנת
אשר אי אפשר מבלעדי זה במלחמה  /אבל הוא הדבר שאמרתי
שאין כחילול שנת כזה שוס איסזר ונידנוד עבירה אפי׳ במלחמת
הרשות כאמור " ( כ ) אשר יעלה על לנננס מחשכת רעה
להיות נדחיס מאחרי ה׳ ללכת לעבוד אלהי׳ אחרי׳  /הנה לא
וו שמעשהו זה הוא שלא נדת וחובל בעצמו כי כלה הוא עושה
ומנפש עד בשר יכלה בעו״הז ונעו״הב  /אלא אף נס זאת
יהיה נבזה בעיניה׳ נמאס  /אשר כה משפטס עס כל מומר
אשר לא לכבוד יהי ' ביניה׳  /והי׳ מעשה התמורה לו לשס רע
ולחרף אותו בה • לכן אחינו כית ישראל הלק ^ יס לחיל צבא
המלחמה זו היא דרך ישרה לפניכם  /וזאת עשז וחיו חיים
נעימים וערבים  /שמרו דרך ה׳ לעשות מצותיו בכל עת שלא
מעשותס! ואס ני כעת שהיו אנוסים
יהי׳ מונע על ידנס
תעברו עליהס /

צא נעכור זה יהיה קצף ה׳ עליכס
הק״בה

ינ

אין

t

( שלד >
הק״בה נא בטרוניא עס בריותיו לתבוע מאיש מה שאיין יכלת!
עליו • אס כה תעשו יהי חלקנו עמכם  tשכרכם הרגה מאל
על פי פעלכם* ני בגללכם ישכון ישראל בטח על אדמת עמי
הארצות אין שטן ואין פגע * ועתה אתם ברוני ה׳ עבדו את
ה׳ במלותיו בעתות הפנאי/ואת הקיסר בעבודתו בעת מלחמה
וקרב * והיה בהניח ה׳ להקישר מכל אויביו אז תמצאו חן בעיניו
תחת אשר עבלתס אותו באמת ובתמים  /או אז יעיר ה׳ את
רוחו הטובה להטיב עמכם  /ני יבחר מקצתכם לעמוד לפניו
ולשרתו ולהיות שרי רככו ופרשיו  /וקצתכס יהיו אנשי מלחמתו
להיות עם הנשק בערים הבצורות  /וקצתכס יחיו על אדמתם
אשר ינחיל אותם הקיסר בארצותיו  /וישבתם בטח איש תחת
גפנו ואיש תחת תאנו *
והיה זה שלו׳ מאת אחיכם בית ישראל דורשי שלומכם  /ומתפללי׳
אל ה׳ להעיר לבבכם לעבוד את הקיסר בתמים  /ולהעיר לב
הקיסר ושריו ושרי הצבא אשר לאנשי המלחמה לנהל אתכם
נרחחיס  /והיה מעשה הצדקה שלום ט יכניע ה׳ אויבי
הקיסר תחתיו ✓ בימיו ובימינו תושע יהודה ונ״לג אנ״יר "

משרי מוסר"
תסיסות השה
ויהיהיום ויצעק השה kן! הים
הקל את עניי ועמלי  /ראה נא כל היום לחוץ ילחצוני
חיתו ארץ ותקות שלום ומנוחה אבדה י ויען אלהיס אל השה
ויאמר  :ידעתי גס אנכי ידעתי כי״יחלש ורפה בראתיך 1אמנם
שיי Iדבר נא Jאיננה אעשה להצילך מיד עריץ ז השיני
"כפיר ודוב שכול  /אס צפרניס מגפות אתן לך ? דאנח השה
ויאמר :
אהה . Jמה ישעי באלה  /למה אהיה אח לטורפי
טרף ? ויוםף 1אלהים ויאמר  :התחפוץ בחמת תנין ? וישיב
השה  k:נא אהיה למפגיע ולצור מכשול לכל הקרב ן 1י י ויאמר
-אלהיס

ויאמראנא  /הושיעהלהי' \

( שלה )
ן1היס עזד  :התאנה בקמים נס תנגח ? גס כזה תתעבנפשי /
ענההשה  /למה אדמה לשור נגח ? ויוסף!2היס ויאמר  :איננה
תמלט את נפשך מפח יויזשיס אם לא תגוף נס אתה נמוהס ?
ויען הפה 12kהי׳ ויאמר  :אהה  /ן 1היס Iאס בלתי זה תשועה
אץ! הנח לי Iני ירא אנוכיים תתן לי נח לנגוף חיש קנוא
התשוקה לננוף גס נפס נקיה 5טוב הוא ני אהיה נגוע ומונה
ואסבול מנאונות וכצעי רשע  /אך אנוכי אהיה נקי " ויברך
יוסף בדה בר״נ •
ן! היס את השה ויחדלמהתאוכן *

הנרדף ♦
מדת פניכם רעים ? אחים אהוביםt
שאל החמור לשחל 1ונמר •
ממחרשי רעה  /מצירים אורבים
לבנו מר לנו ׳ מר1
אהה 1צירים ׳ אי המה?׳
הרחוקים ? י־ הקרובים ? -
חיש ננזסה מצרה איומהי
אתה לא תירא ולא תפחד *
השיבו המה יהד ׳
חמור אהה  /ואין לחמור אויבים *
*

*
*

תוסיף חכמה תוסיף שנאה !
הוסיף דעת תוסיף קנאדח !
אך כסיל ובער ישבו שאנן
בחושך הבערות כבצל רענן •

י -ר

( שלו)

מודעה* c

r:

כני נזיז ע בכל ערי יהודה את אפר המיר ׳ה תא לבכם של הקהלה גאה
ןך ^ ןך
ותהודה ק׳' ק דעסוי׳יצ״ו לרומה בית המדרש להיות בז שמריה מצוייט׳ בהלכה
!גמליה בעלי קרניה היודעים ללחיס במלחמתה5ל תורה וגה לקטנים שאה אין גדיים
אין תיישי׳ואנשי קהלת « יצ״ו עשו בנל כוחה מה דאכשר להה למשות לבבל את ה׳ מהונה
וגה אנשיה חשובים וצדיקיה משארי הקהלות קדושות יצ״ו החזיקו בידה אלא שכבראמרו
חכמיה ־*"ל ממלין בקודש ולא מויידין וגי חנוכה יוכיחמל נר תורה דקי״ל כבית הילל
דאמרי המהדרין מן המהדרין בכל יום מוסיף והולך וכן אס אין מתנדביה בעם לתת הזן
עתק לחזק ידי יושבי ביק המדרש לא די שאימי בתוספת אלא שהוא פוחת ויורד ח״ו כי
יוצאת מרובים מאוד כאשר יש חשבון ביד אלופים הגבאים ינ״ו ברן אחינו בניישראל פחמו
והביטו לראות מה כתיב מה טובו אהלן יעקב וגו׳ כאהלים מ 1מ ה׳ ומאתר שחביב לפגי
הקב״ה בתי מדרשות וכן אמרו קז״ל אין להקב״ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה ראוי
לכל מי שנגע יראת ה׳ בלבבו לחי! כתי׳ יכולתו לבית המדרש ;ה ומצוה בו יוקר משאר בתי
מדרשות לפי שבשאר בתי מדרשית כבר היה להה סמוכין מכל צדדין מל ידי אנשים גדולי ,
וצדיקים קדושיה אשר בארן המה ונשמתה בצרוי החיים בצל שדי ומל ידי אנשיה חשובים
אשר חיים עודנה השועחיס בה ' ובתורתו שהיא ען ח״ס לחיזזיקיההב שאמרו חז״ל
ללומדים בה לא ואמר אלא למחזיקים היינו המוציאים מהונה ללומדי תורה ולתת מכוין
לכדני׳ למען יחזיקו נתוית ה׳ אבל בית המדרששל « עדיין אי « תספיק הכנסה שבאה לו
לפי גודל הוצאה שיש עליו ואינו הקוחן משביע את הארי ואינו הבור מתמלא מחולייתו
זהנה רבותינו דרשו במדרש פ׳ בחקתי פל פסוק פיי צדיק ען חיים שכוונת הפסוק אע״פי
דכתיב כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולה אס אין ביד הצדיק זכות התורה אין בידו
כלוה האי כמי שיש בידו זכית התורה הנקראת ען ידים וסיפא לקרא יוכיח ולוקח
גפשות חכה 3םן מי שבידו להושיע לבית המדרש שלנו יקנה לו שה עולם לכבוד ולחפארת
וימצא חן בעיט ה ,ואדם והמתחיל להטיל מלאי לנים ל׳המד ביד הגדולה והרחבה הרי זה
משיבת כי הכל הולך אחיי הראשון כמן דאת אמור קודש ישראל ראשית תגואתה כתאנה
נבכויה בראשיתה מצאתי את אבותיכם יכל המזכה רני® אין חטא גא על ידו וזכות רכים
תלוי בו והשומע לצו יאריך ה׳ ימיו וישמן לבטח עליו בעושר ו כני ד לעולמים  /ויזכה
ליום אשר יקנן ה׳ אותנו מכל העמים  /דבנהלנו כמד רמים > יא« נעבוד אותו
היום יום ג׳ ן״ז אייר תקמ״ח •
גחדוה כל הימים •

הק׳ שמחה בא״מו הגאון אמתי המפוום*
מוה ,צ״ה וצ ^ ׳יה חדיפקק דעסויאיע״א •
מה א « מה כוחנו לבוא אחר החלו מאן מלכי רבנן ובפרט אחיי דברי אד״מז נר״ו
שאינן צריכין חיזוק כי שמעו הולך למרחוק שכל דבריו בתום וביושר < ובצדק כל
אמרי פיו  ,אך איין אנו אלא כמזכירי׳ את העם ונפרט יושבי העריה הגדולים ובתוכם
אישי ק״ק כרלין וברעסלויא יע״א לפסוק לנו להעדנו ולתומכנו מה® בהרי זו ומהם
■ את דברי גי זיל
בהרי עלי ! עליהס אנו סמכנו ובהה א « בטא « שלא יעברו על לא יחל
קר* ביי רב הוא מוצא שפתיך השמור ובפרט לדבר גדול כזה אן למען שמהה ילמדו כל
עושי טוב באנו הנה לעלות להה לזכיין שכל איש אשר נתן אחלי שפר יחים מעשיהו
הטוב והיטב לה׳ משור פר! ובזה עוונותיו יכופר ,אלה דברי גבאי דג״השהג״צי

הק ,מאיר יפה •
*) נד וגונו « אח יזק*יני« 0מוני

mגרבי« י

הק׳ מאיר פיודא •
בה״גזץ דק״ק דעשויא

יע״א ייפרסם כתג*

דברי המאספים -

