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זכרת

( רנט )
זכרה חסי' געארג ! שנדו בישועתך
ייוס יום חבר רב טיב בפתיל !ראתך
חסדיו אם !מנה איש כרגליו!»9
כי אם בנו דוךה אפך
נא אל ! לא
על אודות הצאן מן הרועה סר כפך
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הרף מפנו כי די יןש 1ר* הראיתנו
ןזליס ראה אלתים ודא כי נכנעו
פתח דלתות שמיו רוחנוני .עם נשמעו
ודברו יקלח ממרומיו דרפאך
רנע נרפאת ולמון רב עמך נךפאו
גיל לבשו תחת רוח כהה לך !קראו
אהוב לכל ! ptqכי " רופאך
אעקד כיקנד; לךארובת .עמך
מה עוד חסרת לתת כבוד לשמך
 .אם אהבה וצדקה כפני איש אל רעה?
שונא טוב צדק לא הם אד,בה !נחלי
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ומי מגחלי ארץ לא מצא יום שם
מאהבת אל אותם ששת זאת מטוב&8ם
גם אהה שןאתכן? אלזאתקראן?
אחרי גיצזם גתה דמה אוד ה?1ש
אחרי הסתיו עבר
הזמירשע
אוגרי שם אל עודבישועתו :ראן;
תש

בי״כתו תה :ה בשמן טוב על ראשן;
ובצחצחות אוח ״ישבי״ע את !;פשע
ובהלו אוח זאיר בהשןזאורן;
:פתה לף את שמיו ברכ׳ותיהםזיריקן
רצו לתהומות החת טובם לף יפיקו
טרם תקרא לו  :שלח מקדש ,קי[5
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ארך ימים ושנות ח:ים שקוד עליע
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עוד במקהלים תהיה חכמתו גשמעת
בקהל עם מה גדול שמעם ומהנהדרו•
שרי ארץלעזור את אחיהם עברו
זרןני עם וחכמיו גם צעיר ומלוא .דעת

מלוניותיף
אםים עביל נזבל רות
ככנפי שחר כן הם כגפי צלקותיף
עפו חיש עברו .ים אחרית תבל הגיעי
כלם יאהבוף רוו־שיס בשלום הודף
עליון מסעדך
שמעו עמים 9לם
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תקעו כף ובקול רנה לאלהים הריעו

מבחנים ש וניס
ויכוח שגי ריעיס
זרח
מיוםצאתך מעירנו עד

הארץ  /איןמנשר
עתה נחה שקעה

ואין אומר  /נכספה וגס כלתה גססי לראותךאחי
ולשמוע

( ר 9ב )
ולשמוע ממך חדשזת אשר לקתה אונך בענרך

ארחi

פרץ
לא
יצא

שמעתי מאומה  /זולתי מהספר
לאור זה ימים מעטים י

מצפת יקתאד־ 1אשר

זרח
מהספר מצפה יקתאל tלא לקחה
לי ריעי מה הוא  /ומי חגרו ?

אזני שמץ

מנהו  /הגד נא
*

פרץ

לנה נא ונשבה יחד תחת עץ רעגן הלזה  /להסתר שס החת
צל ענפיו מפני חוס השמש /טיס אגיל לך את נל הדנריס ♦
(וילבו שניהם יחדיו וישבו שם ) •
פרץ י

הלא ידעת את ספר הורת יקותיאל מעבה
ר' רפאל הנהן אנ״ד בהמבורג .״. .

ידי

הרג המפואר

זרח

הידעתיו  — tזכור אזכור עודנשכתי עסחבירי נניח אדמ״ו
מהראי׳ד נחורף תק״ם  /ולמדנו ממנו מש׳ חולין עס הפוסקים /
הראה אדמ״ו לנוגנל יוסויום הספרת״י  /והשיג עליו פעמים
רנות  /ונה אמר לנו  :לולא ידעתי את המחבר הזה פנים
ן) פנים ני מופלג נתורה הוא! מכותלי ספרו לא האמנתי /
ני רנו השגמנות נו *
פרץ

אמת הדנר  /גס אנני שמעתי כזאת מפיהו  /נאשר עניתי
דרן עירו בימי חג האסיף ללכת אל כיתי והייתי עמו ימים
אחדים • אך הסנת ושמע  /מיום הולדת הספר הזה ועד
־יפתה לא שמעתי שיהין איש אמד לשלוח נו יד ; ני האנשים
המליניםעציו /׳המה*’ פערו פיהם רק נניתס ובחדר משכנס
לנדס

( רסג )
לכיס  /ולאור כל שמו ידם על פיהם י ועתה קס אס אתד
וזה שמו אשר קרא לו הרב מוה׳ עובדיה נהרב מוה׳ בתך
נר״ו  /והוציא לאור ספר אחד בשם מצפה יקקאל  /ובו גלה/
לפי דברו  /שגיוני ספר ת״י לעין כל מבין וחכם31ב  /לא
הניח  .דבר קטן וגדול אשר לא שש עליו עין הבקיר " פה
הראה שהלביש הרב המחבר בעלית שאינו שלו  /ופה ני לא הנין
דברי התלמוד  /פה שנעלמו ממנו מאמרי המשנה  /ופה ני
אחז עיני המעיניס במה שהביא פעמים רכות רק תיזלת דברי
הש״ס ופוסקים ולא סופם למען יאמינו הלומדים ני כינים
דבריו  /ונפלאתי מאוד על המשיג הזה * * •
זרח
העל זאת תתפלא  tהלא נבר ‘היה כמוהו לעולמים לאין מספר י
זכור נא איך השיג הראל׳ ד על הרמ״בם  /רכתיב עליו דברים
רבים כהנה ונהנה  /ומדוע אשתאה על הספר הזה ?
פרץ
אך סא אתה לו שמעני Iלא לכד שהראה הרג המשיג שגיון
המחבר באפרם שונים/ני אם הודיע לכל גו! שהרב המחבר
התיר לקיחת שוחד  /ואכילת איזה אשוריס ושאר דברים המשימים
את הרב המחבר לשמצה בקמיו ♦ ויקרא את שס ספרו מצפה
יקתאל אשר אמר > :ל יצפו כל היושבים על כסאות למשפנו
ביני ונץ המחבר דוניחו בין שנינו  /והיה כי יראו הרמים מורי
הוראה בעדת ישראל  /כי על לא דבר קרבתי את המחבר
למשפט  /ועל לא חמס בכפו ושגיון בספרו שמתיו כמערא
לחצילשוני  /אז הנד  /ללכת אל מקום מנוחת המחבר /
לבקש מלפניו ! כתלמיד מלפני רבו על חטאתי ועל שגגתי » *
מאת וכזאת דבר המשיג * ועתה אחי  /אמור אתה איך לא
אתפלא  /ני אראה שהרב המשיג הזה נכון ובטוח בדבריו /
ומאמין בשכלו עד ני נגש למשפט לפני כל חכמי דורנו  /ונדמה
בעיני דבריו כדברי איוב  /הן ערכתי משפט  /ידעתי כי אני
אצדק \
אם

( רסד )
זרח
אס כן אפוא האמת אתך  /וגס בעיני יפלא " אך ספר עתהיל
אתי 1אה,ענו היושבים על מדין על זאת ? ומה היה אחרי נן ?
הרץ
מה היה ? קול רעש גדול ותמעת מלחמה אשר יצא להחרים
אותו זאת ספרו •
זרח
את מי ? אח הרב המחבר ? ומדוע ? הכי הודו כל הרבנים
לדבר* המשיג ויצדקו דבריו ? אך לבי ישתומם בקרבי  /איך לא
שמו לב לבחון מהות ואיכות הס׳פר ידי מיום צאתו החוצה /
עד עתה אשר קס הרב המשיגi
פרץ
לא הבנת אותי Iני אס הספר•מצפה יקת 1ומחברו החרס *
T

זרח
מאח הרבנים אשר נדרשו לשוס עינם עליו ? אמור נא אחי
מאת כל הרבנים ? אך שמוח שמחתני בבשורה הזאת Iני
האחת אגיד  /כאשר ספרת לי מדברי המשיג אמרתיבלבבי :אס
נינים דברי המשיג הזה  /לא ידעתי איך נשול ינשל הרב המחבר
בעונות האלה  /הלא אמרו חז״ל אפילו לבהמתן של צדיקים אין
הקב״ה מביא תקלה על ידם  /לצדיקים עצמן עא״נו ♦
פרץ
לא כן אחי ! ני תעית *
החרימו אותו * •

דייני וואנזיבעק ואלנוונא לכדס
זרח

המה לבדם ? ורבני ארץ מה אמרו ומה השיבו ?
פרץ
אין אומד ואין דברים! כי המה החרישו ועצרו במלים •*
אס

( רסה )
זרח
אם כן מדוע עשו דייני וואנזיבעק ואלטונא כזאת? ואיך שמו
נפשם בכפס להחר־ס איש ישראלי  /ערס היו יודעי דין אשי־
אליהם נגש בעל הרע למשפע פה אחד להרשיע את האיש הזה?

פרץ
קנאת רגם עשתה זאת Iכי נאש היתה בוערה בעצמותם ולא
יכלו עוד להתאפק 5ולכן פרשו עליו מצודת חרמם להראות
ני מי אשר שלח ידו במשיח ה ' לא ינקהI

זרח
לך אני מגלה  /ני לא נשר הדבר לפני אשי עשו הדיינים
הנ״ל *  cfiני טוב הוא מצד אחד בהראותם שיראו את רבס
בכל לבכם ובכל נפשם ויצילוהו משני המשיג לבלתי תתו נצוד
במצודת השגותיו  /מנל מקום לא מחכמה עשו זאת לצאת לריב
מהר ולהתעבר על ריב לא להם  /ובפרט המשיג הזה ערך
דבריו לפני רנני וגאוני ארץ  /ולא לדייני א״ו המשפט • —
ואולם הגד נא לי אחי במה סתרו השגותיו ובטלו טענותיו ?
במה הראו לעין נל ני שקר דבר המשיג נאמרו מהתרת לקיחת
שוחד ואכילת אסורים ? הגד לי גי נפשי אותה מאוד לשמוע
תשובתם ♦

פרץ
מה להם ולתשובה ? הלא המה השתימו פי המשיג לבלתי
יתעודד עוד לדרוך לשונו ע״י החרס אשר פרשו עליו ועל ספרו /
וגס אשיו על נל איש ואיש לקרות את הספר הזה ולעיין
בדבריו  /ואס נן השגותיו בעלים ומבוטלים מעצמם  /ומה
להם ולתשובה •

זרח
מה להם ולתשובה ? אנא אחי אל תשקר ני ואל תונני Iלא
אוכל האמין בדבריך האלה  /חלילה וחלילה לדייני א׳׳ו /
הנודעים לישרי לב ואוהבי צדק  /למתונים בדין ואינם נבהלים
להשיב

( רפו )
להשיב  /מעשות כדבר הזה להרשיע איש מעדת ישראל ולתת
אותו לכן בליעל  /ערס גחיו וחקרו היעיב אותו ואת שיחו *
חלילה להם /השופעי עדת ישורן באלנוונא לא יעשו משפט
צדק ? ולכן אחי  iהגידה נא אמתת הדבר ואל תוכני עוד <
פרץ
על דגרתי ! אמת זכיתי ואין בלשוני רמיה  /כי אך יצוא יצא
התאספו
השפר מצפה יקתאל ממכבש הדפוס לאור יומס /
יחד דייני וואכדבעק ואלעונא  /ויעבירו קול בבית התפלה לאוני
העדה להתרים ולנדות את המחבר ר ' עובדיה ואת ספדו
אשר כתב לא יפקד ולא יעלה על לב לעולם להגות בו • ררביצו
עליו קללות רנות ונמרצות  /נבהלתי מראוחס כתובות כספר
אף כי אשא את שמותן מל שפתי *

זרח
מה אומר ומה אדבר ? במה אצדק דייני לעונא ? הלא הוסג
ואס כנה יתנהגו
העמידו1
אחור משפע  /וצדקה מרחוק
שופעי ישר^ ננל מקומות מושגותס  /הלא תפוג תורה  /ולא
יצא לנצח משפע אמת וצדק ? מר לי מר על השמועה לא עובה
אס הרועים נשול ינשלו! וימששו נעורים כצהרים מבלי מצוא
דרך הישר  /מה יעשו העדרים ז — דבר אתה אחי Iהבעבוד
הקריב איש אחד דבריו לפר מורי הוראה! הבעבוי זאת יקומו
אנשים אחרים אשר לא להס המשפע ויריקו עליו חרמם ? מה
נדמה מעללי דיני ן 1עונא ודברתם  /לאיש אשר יבוא ? Iרעהו /
ויאמר לו הנה אנכי יצאתי להורות לך כ* שני ההפכים בנושא
אחד אינו מן הנמנע  /אך אל תשיג עלי זז 1תעעמי בתשובות
פן בחרם אצא לקראתך ״ אמור  ,מה יענה לו הריע ?
או ברוח יברח מפניו כאשר יברח איש מפני הארי ודוב שכול /
או יצחק וישחק לאולתו • כן הדבר הזה בעיר Iומה יאמרו
משה
העמיס אשר סרבותנו בשמעם את כל אשר כעשה :
רבכם אמר בתורתו ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם
ובינתכם לעיני העמיס ונו׳ ואמרו רק עס חנם ונבון הגד
הגדול הזה ונו׳ ומי גוי גדול אשר לו חקיס ומשפעיס .צדיקי©

וני

( רסז )
ונו׳ ועתה איה אפו חכמתכם ובינתכם ז איההחקיס והמשפטים
אנכי Iלא יכלו למצא מענה נכונה  /עד
צדיקים ? חי
הסירם החרס טקרנסi
פרץ
ואיך לא יחרימו  /כי מי זה ואי זה הוא ר׳ עונדיה? איש
אשר מעולם לא שמעו את שמעו ידום וישיג על רב הגדול בדורו
ויושב על כסא הוראה בעיר ואם בישראל  /ויאמר עליו כי
הוא גועה נדברים שאפילו תנוקת של בית רנן יודעים אותו ?
זרח
«ה זאת ? אמרת בלבך השב תשימי  /ובאמת תשובתך נשארת
מעל Iני מה להם לחקזר פל היישיג ר׳ עובדיה ? יהיה ר'
עובדיה הזה  /אחד מן המופלגים בתורה או מן בר ני רב דחד
יומא! הלא עליהם מוטל לחקור לבד של דברי המשיג אם
כינים המה אן לא  /ני נבר נודע המאמר  :קבל האמת ממי
שאמרו ״ יהיה האומר תנס או סכל ✓ צדיק או רשע  /האמת
במקומה עומדת ולא תמוט לעד ! ואס הרב המחבר גדול ומופלג
בתורה  /הלא גס גדולי דורות הראשונים  /אשר קטנס עבה
כי בדור הזה /
ממהנינו טעו לפעמים ני שגיאות מי יבין /
הלא נודע להם מאמר חז״ל אם הראשונים נמלאניס אנו כמי
אדם  /ואס הראשונים כמי אדם אנו כחמורים Iולכן אחת
דברתי ולא אשנה  /לא טוב עשו דייני אלטונא בצאתם לריב
מהר  /והיה להם להתאפק עד בוא יבוא משפט חרוץ מגאוני
ארץ היושבים על כסאות למשפט בין דין לדין  /ני אליהם שם
הרב המשיג את פניו  /וקבל עליו את דינם  /ולא דין זולתם •
פרץ
צדקת אחי צדקת Iני עוד לא נשמע ולא נראה איזה מהם
צדק  ,אם הרב המחבר או הרב המשיג  /ואין אחד מן הנדרשים
הכריע את היף • רק ואת אודיעך נאשר נראה מתוך החרס
של דייני אלטונא  /היה טעמם ונמוקם להחרים הרב המשיג
הזה נעבור שהרבה לשפוך בח בחרון אן> וחימה על כבוד המחבר /
וגזרו
׳ י

( רסה )
וגזרו אומר  /שמחוך כך נגלה  /שכל למודיו והשגותיו  /רק
לקנתורהמה  /ולא להרבות כמד התורה בא כי אם לבזותה/
לתת תכלה באיש גזול ויקר י
זרח

:
ן

באמת! דברי חרוכים ונאצות אינם נאותים לחכם לב  /כי
כל דכריו בנחת נשמעים  /אך ככר נודע■ מאמרם האי לורבא
רשיון)
מרבנן דרתח  /אוריתא היא דמרעחא ליה  /ומי נתן
ובלעדיi
להראב״ד  /לדבר ולכתוב דברי נאצית על הרמבי׳ס ?
ואת לא ידעתי אנה מצאו דייני אלעונא הדין לנדות ולהחרים :
על דברי נאצות וגדוכיםf
פרץ
אנה מצאו ? הלא דין ערוך הוא  :ממין על כבול הרב "

ובמקום

שיש

ערוך

הואI

חלול השם אץ חולקין כבול לרב /

גם זאת זין

פרץ
אבל דייני אלטונא אומרים שהמשיב חלל את השם וכן אמרו
נהחרם  /מיום עמד רנשקה לחרף מערכות אלהים חיים לא
היה חלול השם נזה י
זרח
לא ידעתי למה מלל המשיג את השם ?

.

. , ,

פרץ
ע״י שבזה
המקום "

וגדף את הרב המחבר /

יג

הושוה כבוד הרב לכבוד

זרח

אחת אשאל ממך  /אם ידעת בברור  ,מזקן ואיש שיבה
שעבר עברות חמורות  /התצטרך עוד לנהוג בו כבוד

בוודאי

אחד

( רספז >
פרץ
בוודאי לא ! כי נאשר עבר עברות חמורות הרי הוא נקלה ונכזה!

.

י1

זרח

; אמור  /הלאווין  /לא תקח שוחד  /וערפה לא תאכלו  /הקלות
 jהן או חמורות ? '

ןפרץ
י מה תשאל אותי ? הלא ידעת דרש חז״ל על המקרא נעו
מעגלותיה לא מדע  /׳אין אתנו יודע עד מה תכבד העונש של
ענירה הזאת ועונש של עבירה אחרת  /בעינינו כולם שווים /
ואולם השגרא נותנת בי הלאודן האלה חמורות מאוד כי מהן
נסתעפו סעיפים מים בדינים י
זרח
אס כן אפוא אחי מדוע תרשיע את הרב המשיג ? הלא הוא אמר
בספרו מצפה יקתאל להניא ראיות גרורות לפי דעתו שהרב
המחבר התיר לקיחת שותל זנו׳ וא״כ אין צריך לנהוג בו כבוד /
ובמה חלל את השם ?
פרץ
 4ס אנכי ידעתי שהדב המשיג מאמין שהביא ראיות
נגד הרב המחבר  /אכל דייני אלעונא אומרים עליו שקר הוא
ד^ בר ואין בראיותיו ממש -

ברורות

זרח

I
j

בפלאתי מאוד על תשובתך י  ,מאין ידעו דייני אלגוונא כי אין
גראיותיו
הלא החרימו אותו

ממש?

הכי רוח ה׳ דבר נס והגיד

\ r

ערס נחנו כלל אתספרו/.

להם כי שקר דובר
המשיג "
פרץ

| מי יודע  /אולי נחנו דבריו בינם ובין עצמם ♦

זאיך

( רע ')
זרח
איך תדחה אותי בקש ז הלא אך יצוא יצא הספר ' לאור ל
החרימו אותו  /ואיך יכלו המה לעיין גדיכיס תמורות וקשות /
אשר מפוזרים במהומות רנות כש״ס ופושקים  /במהירות ובזמן
מועט נזה ? זלו -א זאת אם בחנו את דבריו ומצאו ינ על לא
דבר תפש את הרב המחבר! היה להם להשיב על דבריו לעין
כל למען יראו הרבנים אשר להם -המשפע עס מי האמת f
פרץ:

;ז
דייני אלעונא אין משיבים לאיש

• ,י

הלומד לקנתור *

זרח -
מי יודע זאת כברור? אולי הרב ר׳ עובדיה הזה  /איש צדיק
תמים הוא ובתם לביו וכניןיון,בפיו עשה זאת להשיר מכשלה
מקרב עמו 1,הלא מתוך ספרו ניכר שהוא למדן ומופלג
בתורה י ומה גס אס ידעו בברור "שנת 3את ספרו רק לקנתור
מחויכים המה להשיב על דבריו ולסתור טענותיו 7וכה עשו
אבותינו בדורות הראשונים בימי חכמי התלמוד כאשר ראיתי
מעשה בש״ס י אך מה אומד ומה אדבר*' בדור הזה כלנו כצאן
תעינו/ואיש הישר בעיניו יעשה  /זה בונה וזה סותר זה נוטע
ווה עוקר נעל מי אנו להשען אלא על אבינו שבשמיםI
פרץ
מה
לדבר הזה ?

המעשה אשר

ראית בש״ס מחכמי בתלמוד אשר נאות להשות
זרח
•

כמסכת הוריות דך> י״ג ע6ב ראיתי ׳ ואספרה לך בלשונם :
דשב״גינשיא ר׳ מאיר חנם ר׳נתןאכ״ד  /כי הוה עייל רשב״גי
הוו קיימו נולי עלמא מקנדה  /כי הוו עיילי ר '׳מ ור״נ הווי
קיימי נ״ע מקמייהו • אמר רשב״ג געינא דלהוי הנירא נין
דילי לליצהו  /תקין הא מתניתין (כמו ששנינו לעיל ; כשנשיא
נכנס

( רעא )
צמס כל העם  .עומדים  /כשאלד נמש עושים לו שורה ׳א
מכאן ושורה א ' מכאן ונו׳  /וע״י כך היה היכר בין הנשיא ובין
האחרים ) ההוא יומא לא הוו ר״מ ור״נ התם * למחר כ♦
אתו  /חזו דלא קמו מקמייהו נדמקמי רשב״ג  /אמרו מאי
האי ? אמרי להו הני .תקין רשלג • אמר ר״מ לר״נ אבא
חנם ואת אב׳' ד  /נתקין מלתא נל דלין ( פי׳ נועץ נגד זאת •
דש גורשין ני לדדין כלומר נעביד לי ' מלתא כי היני דעביד
הוא לדידן ♦ ) א׳'ל ר״נ מאי נעבדיה ליה ? נימא ליה תני לן
ננוקצין  /דלא גמר  /וני לא ידע נימא ליה מי ימלל גבורות
ה ' ישמיע כל תהלתו  /למי נאה למלל גבורות ה '  /למי שיכול
להשמיע כל תהלתו  /וניעכריה ותהוי את נשיא ואנא אלד •
שמעינהו ר״י לק אמרדילמאח״ו אתא לידיכשופא אזיל ויתיב
אחורי עליתיה דרשלג גרס ותנא גרש ותנא ונו ' יהיב רשב״ג
דעתיה עיין בה וגרשא ✓ למחר אמרו לי כתני מר בעוקצי!
פתח ותני  /בתר דאוקי  /אמר ( רשלג ) להו  :אי לא
גמירנא ניסיפתון (פי ' אס לא למדתי המס׳ הזאת הובשתם
אותי ) פקד✓ ואפקינהו מבי מדרשא  /הוו כתבי קושייתא
בפתקא ושדו  /דהוה מפרק מפרק  /דלא הוה מפריק  /שדו
פרוקא ( פי׳ היו נותבים שאלותס על הספר ושלחו לרשב״ג
בבית המדרש אס היה יכול להשיב עליהן  /עוג  /ואס לא
נתבו גם המה התשובה ושלחו לבה״מ  /ונתב רש״י שעשו זאת
להראות חכמתן י ונו׳ אמר רשלג נעיילעהו ( לבית המדרש)
ונקשינהו דלא נימרו שמעתתא משמייהו  /אשיקו לר״מ אהייש /
ולר״נ יש אומרים  /אחוו להון בחלמא  /זילו פייסו לרשלג •
ר׳ נתן אזל  /ר״מ לא אזל " אמר דברי חלומות לא מעלין
ולא מורידין י עד כה לשונה ♦
פרץ
ובמה תדמה זתשוה המעשה הזה לדברי ריבות גארציגו ?
זרח
גמה ז הלא נער קען ורך בשנים יבין ויראה הדמיון משד
המעשים כי אמור נא  /מה היתה כוונת ר״גל ור״נ כשיועצו
יחד

( רעב)
יחד לאמור לרשנ״ג :
לנכדו  /או לבזותו ?

למול אותנו מסכת עוקצין

?

כוונו

פרץ
מה תשאל עוד ?
מעצמו ♦

בלתי ספון למותו

וכאשר הנין רשב״ג

זרח
ואס כוונו למותו  /מה השכל נותן לשפמו על מעשיהם אחר
כן  /כששלחו הקושיות לנית המדרש  /המונו ללמוד  /או
להקניע י

פרץ
השכל נותן שכוונו להקניע  /כי אס לא כן  /הכתיבו מיד גס
החשוכות על שאלתם  /כדי שיראו הלומדים נכית המדרש
ויבחנו  /רק עשו ואת להקציע את רשג״ג ולהראותן כי המה
חכמים ממנו *

זרח
יפה שפעת ״ וכל איש לנון יודה לדבריך  /ונפרע נאשר ראינו
איך היתה השנאה עמונה ותשלח שרשיה בקרנס  /ני ר״מ לא
רצה להלוך לפייס את רשב״ג אף כי הראו לו בחלום • ואס
כן אפוא אחי✓ צא ולמד  /הלא רשב״ג היה יודע בברור  /ינ
שולחים שאלתם אליו רק לקנתור  /והוא היה נשיא העס ובידו
ומדוע השיב כלל על
לרדות ולישר כפי העולה על רוחו /
השגותם ✓ ולא החרים א? תס ואת מכתבם לבלתי קרא בהם
איש  /ותהיה ע״י זאת תשונה נצחת מספקת לכל שאלותס /
נאשר התנהגו דייני אלעונא עם הרב המשיג ר׳ עובדיה ?

פרץ
ראה דבריך עובי© ונפוחים\ ולו חכמו דייני אלעונא והשכילו /
יתנהגו םע הרג ר׳ עובדיה  /כאשר התנהג רשנ״ג עם ר׳' מ ור״נ
בשם

זרח
אחי ! האמין לי לו חכמו והשכילו דייני אלעונא  /לא פערו
פיהם כלל  /ולא דברו גפני הגדולים אשר כארץ  /וזיל קרי
גי רג הוא  /המדות שמנו חכמי התלמוד גחכם  /כמו ששנינו
במסכת אבות * אפס ככר הגדתי לך בדורנו כלנו כצאן תעינו /
ומקוים בנו המקרא בפשע ארץ רגיס שריה — ומי יתנני לנגיד
על עס ה '  /אז אשפוע על כל הנוגעים בדברי ריב האלהI

פרץ
ומה המשפע הזה אשר תחריץ עליהם ?

זרח
כה יהיה משפעי ! להרב ר׳ עובדיה אוכיח על פניו לבלתי
יוסיף עוד להרבות דברי נאצות בספר  /כי אס ישיג בדברי חן
ומוסר ״ ולהרב המחבר תורת יקותיאל אצוה  /שאל יתמהמה
מלהשיב להרב המשיג על השגותיו ושאלותיו ויצדיק את עצמו
לעין כל '  /ואם לא יוכל להצדיק את עצמו  /כי כינים דברי
הרב המשיג  /אז ישים כבוד לה ' ( לתורתו ויודה לכל כי שגה
בספרו  /ולא במרד ובמע 3עשה זאת כי אם שגגה היא היוצאת
מלפניו  /ומי ינצל מהשגיאות * ועל דייני וואנזיבעק ואלעונא
אשים תוקף פקודתי שימהרו זיבעלו את החרס אשר בקרבם /
ויכתבו כתב שלוס ואמת להרב מהו׳ עובדיה לבקש מלפניו
סליחה ומחילה על כל הבזיון אשר בזו לו •
פרז
ומי יתן ויהיו כ 5שופעי ומנהיגי ישראל כמוך  /כי אז אך שלום
יהיה בימינו * ועתה אחי אני אלך לדרכי  /וכי אשמע פול
קדשות 4לא אמנע מהגיד לן"

זרח
לךלשלום !

ו1
\

( רעי )
אז

המשך אגרת מחודש העבר •
►

עוד לא הציץ השמש ממרום הריס! והנה ראינו עב ענן
עולה מעפר הארץ לקראתנו  /וברק חרנות האדב t
קרניס מידו להנה הולך ואור ✓ כאש לוהט  /מתלקח מתוך :גרנות,
הקיטור  /גס אנחנו הקרבנו מערכה מול מערכה✓ וקול ;רוחו ה
! עללת
רעם במחנה הומה מענראל עבר  /והנה החל הנגף *
טה המראה ומה החזיון בעיני איש  /ומה קול ההמולה ;
באזני חובב אדסi
נסו
ואויבינו
־
/
ישרים
ריב
את
רב
בצב למשפט אלהים
Sגח^י
רעי
זה
/
מגבורת חיל גדודינו  /בלכת אש הבטתי
!
רודף אחר הפליט  /גחפז• חש בז דגל מאחד מצבאותיו  /ימעמי
לממן היה לו נסות עיניס  /להשיר חרפת הנכלמים בנוסס י קימוד
לשובבוסבותי
כאריזועף בדי גורותיו שדדסאורב  /דלק אחרימו
שביתם  /והנה מתי לרעי מרחק ממני  .והלאה .ויקף
עליו חבר גדוד אחר  /מנגע למו יסכן בו  /באזרתי חיל /נשארתי
ואעופה לקראתו לפזר לו "
אהה ז

חפץבידו צלח /במתי מעט ירד אל המערכה /מלט
בזרוע עוזו דגל שביס! מגוללה בדמים ואויבים נתנו אותנומ
עורף  /נגפים מכפל יד שנינו 5אך עתה היתה מבוכתינו /שניטi
 ":י■ '* ימעותגן
חץ שחוט בא אל נפשו היקרה ויגהר ארצה *

כראותהאויב כי נפל גבומו  /החליף נח ויבקעבמחנה frP P .
<ע5
עציו
חזיתי אחינו נופלים  /אבדון ומות פשטו בגדוד  /וזעף :מות
p
שעשו
אף החזיקתני  /ברעש ורוגז  /סורו iקראתי למו«1 ,t

האינכם חאיס בנפול אחיכם שם נפל מבחר שלישפס  /קומו ן:
נקמו דמו  /אס עוד יקרה נפשו בעיניכם  /ואם בו תתפארו "

עדות05

>חלון
לוחמים מרי נפש עברתי במענה המחנה  /למצוא 11

ב 0ך
קבר בירכיתי אחינועס ידידי בחלקה הזאת  /ואיננו׳
כי נס מפני נהנים אויב דעתק
ממקומו 1והמלחמה נסבי* מלישן \
,
לעח ותעצומות לנו י
־1; ff 1
.U

cf

או

1
ו

( רעה )

אז ירדתי מעלמרכבתי  /לחיק עוד הפעם את ידיד נפשי1
חייתו לשחת הגיע  /ומה הוא פקח את עיניו נכאות
בע
עב). /י ממות  /פרש לנגדי ידיו הרפות  /ובקול ענות חלושה דגר לי
ה׳/דג
לאמור הנני גוע אכל נצחנו Iאתה אל אחינותשוב  /לך וקח
קתממן ; ברנותי אלה האחרומת וכרך אליהםתשיב  /כנה דכר  /ותצא
 V /רוחו הישרה  /בהאנחו ופנה למעלה ? ראשו נטתה לארץ /
 "iעל לחיץ הוצקצלמות  /ונשל הדגל מידו וימות ♦
ilm
חזיון מיתתו  /לנגד פיני תעמוד תמיד  /בחיר מרעים
אחינועס ל עדי עד לא אשכחך "
יבינונשו
והרפי בתלי דמעה הורידו עיני סכיב גופת איש הכי נכבד  /קחתי
בין זחעותי את דודי המת  /שכחתי אותי  /שנתתי
!בנוסם* גני עמי  /כי תסנון עלימו המלחמה  /לולי נערי
הקימוני מעליו י׳
■ימו
לשו«
וסבותיאני שנית מול פני המלחמההחוקה  /בלבשלהבת/
לאהדקף
ליאש  /גס נה לשוא חפרתי מותלנפשי  /והנה
יר,יחיל
/
נשארתי
 /לקונן עמדך *
אהה• משריה כן תהיינה עתותעו מקודשות להתעלס
באהבים /

/מלט
לחושך לתוהו! לריק מכלמשוש  /בשוב אלהיס
ייביסנחנו אותנו נשובבאבל  /עודנו תכלינה עינינו מייחל נוחספיקדנוהו
כתינו ! שנינו  /צרה ישופנו איש על עבר פני אחיו 5ועל לחיינו
י ־‘ ' 1דמעות בדמי יתהלכו למו  /דמעות לא נוכל הצפינס *

מתנה  ,י

י /חפף

ותילמו,
/קומו!
פארו"

מןהוא והלאה כערער
נטעם במנעמיהן  /כליל יופי
נמת עליו חח ולקח הכנור בידו ) עש תפנוקי הזמיר  /היו
לנו שעשוע מאוד מאוד  /לא תערכו לנו  /באין אחינועס
עמנו ן אתינועס Iידיד האהוב לכל  /הנותן מעדנות לכל
חדות לבנינו  /אהה Iאיננו "

נהיהבעינינו /
משוש

בנקיזן

שמחות לא

נל ( לו יומר אחינועם

,
למצוא; זה חלק גורלנו
עשריה  /כל גיל תחת
,
ואינני׳
i
אף לקדושים כארץ המה/עת ממהר מדי עגרהקקח אותו
מה [ איכלי שן לחילה פור תתפוררנה וכסאות למשפט יתכחשו לה ן
<תקטן עוד זאת  /על משואות היכל על ארמון ששמם לא
א
יח ב! 8 %
ינוד
השמים אין

נכון לו /

רעוC

(
מוד /
מפניה

בכי חלדI

י

שר ע
י)

דאבון-לאין
עמל היינו /כי תוסיפו

האין די

משחית

כלי

תכינו

מספר /

/

רום אדם
לאלה תשא

תפארת
אס
יחבאו  /אס

צדק
פרס

ורעות /

אהבה

ויושר /

עופי

אלהיס.

הארץ /

לחבל נ 3

קידול

לא צוה *

כמה

מי

עוני
למכשול

2m

/

אליהם

ולפוקה

רעים

./
תרגמה כאויב אכזרי
להקל משאת עמל חייהם /
תחת צל
במשכנות  .מבטחיס

אלהיס

עצבס "

איך

קבר

על

להועיל

■

רעבון

בו

לרנן

/

מכין

מעניתש

חוללת

ירכקו ,

שוכב על

/

לשבת

אוהל

אתם

אבל
.
ק ׳ב

איומה

מנל

למי

אדם

חנות

סוב

שפת

אחזתני

מלמדי

ולא
עוני

ודאבון /

וקופצת

באף

הגד לא

תוכל

אספם  ,לגוי

/

לאשור

למלוכה

הצליחו

עדי

תאלתי לך

/

חסד

/

לאון

מזה

/

נימש מ

! ./

אח

 .שוכחת

סלה

חשל /

✓ רב פגר בגיא ההרגה ? ,
לעינים
/

ברבבות
שס החל הנגף
 /יראה ורעל עברו נפשי

י

מה ני

אס אשא

/

ורצח

עצבון

חושבת
רחמים

למתו

ידיהם

/

רוטטת
ומכאוב

אדס

מחמס

נפשותיכם

אקוב את

היעמודלב אדס יראה
אנוש

כולם

משחית /

חרשי

פניכם

להם

הקים

ומעול  / ,ואל על
ברוכים לאל תהיו

/

עס לא

זה
שם

היה b

מעטר

מ

וימתחם,

ומשפט

חוק :

ינודו

בהמה לא

החיים

אשר

/

הארץ

משפחות

שממה

קרעת

השגיתה

ממדבר

קרא

אשר

/

ואתה האיש

הוצאתJ

הראשון

עיים(

ואוצרות זהב שבר

האדמה /

חיק

תחבולות•

מוצאי

חכמי חרש
למעשיהם "■

כלים

אדם

לפעולת

להתאחד j
נפשות ברואות
להתעלס באהבים  , /ואת
יד
להתרועע־ /
השלום

עפריכס

עוד יקר

אחונן

ותרבות

ומושרות נשק

מוטות

יצמידו

אדס «

אחינועסבעודו)

( המתיק לנו

לא יעציבונו בסוד מרפיס

יתלת׳
' מזה ו!

מה לי

איפה

בגיא

פניס

למותת

/

מסם

החזיון] 4

זלעפיז [ !מידוח
יי'

U

( דעז )

עזת 1 /

ל31
היש

שם י חזיתי אחחת קכר יכל מרואי מלא דם  /מלא גדות <
 ...מאוהבים ומשנאיהס  /ממתים פכר מתו ומדוקריס
אשר עודנה כאפס נשמה  /ומי אדם כתוך גהמת ארץ •

קירותלני המו לי /

וכל שערות

כשריתשמרנה /כשירי

את עמק העכור הרב הלזה  /פלצות על פלצות
מ׳קדקדי עד כפות רגלי תעבורנה ! כל חלי וכל מנה  /ויגר
מזה דמו  /כנפשי על* היו כולנה ♦

(17IU

ןהרגת

ואזכור ואראה  /פכים שונות משחת מראהן לנהלה i
_ עצמות רוחכות  /כנער נפש  /ירדמון כאבאנוש /
עיניס כלות עתות מראות  /וזרוע רמה  /ידיו לקרב /
השגיתהןנלהוח  /ותעמודנה פרושות שמימה 5שפתים פתוחות
מעבור תפלה לא כלו  /במעע רגע קרב קצן  /עצמות
רועשות  /גוויות מקוצצות  /וכל יד עמל מתהפוכות עיני
ומכאוב כחנל הנה ראיתי *

אהד j

 /ואת
 /יל

בולות-
 jicאזס
זהב
שגר•
•מדבר

כל צ 1צכ וכל כלהות הנהיה למן היום התחולל ארץ על עצם
היום הזה לא בא שמשו עודנה  /כולם התקבצו וכאן
הנה כאחד הגאיות "

;[לןלמה1

מחים.

ס
חמהI

לונה ! /

אס
אשא■
.מי3ן ׳ i
שוכחת i

j

הוגה? i

חזיון* ;
לעפה

מזה קרסו כרעו עניסמרודים /

נשוא לשזא ידיהם  /ופניהם יסבו

 U־

עפעפסצלמות /
לבקש

רחמים ואין *

יגועשו משכיב על
עלי שדמות זרע וירעש נפשות הפגרים והחיים
צרמש נעלמה מראות  /רגל עובר ירמסנו בין עפר האדן ♦

נפשם המון
הצוכאיס  /ושוש דוהרירעיש

אחלא ימלעאיש  /מרוך ימס לנכו אל מראיו כי
מבלי מועד ימשלו לא ישלח יד להחזיק בו 5למש מאתי!
חסד  /אדם לא ימנעהו מאדם והוא אויב לו ׳

יועלt

משםנשמע אנקת

רצון

ושים קץ לעמל

נעיניו חטאה גדולה /

כזאת
\
I

על

וכזאת נעשה

לא

מכם ויתחנן מאת אחיו להמיתו

מכאוביו 5ותהי עוד
אכזר כלתי יבהל מפניה

לרחמים r

היוםמשריה  /ההליום ! פריל♦
תבל

!

( רי׳גח )
המה ייחדהו במספר ימי
תנל  /רהבס שפוך דס עמיפס /
צבאם לצבי ולתפארת למו  /דמיס להס  /יתוו בהמה שמותם
ואדס אין בארץ אשר לא יחפוץ באבוד
לזנרון דור אחרון /
.. . .
גל זכר לו •

לפנותערב נתנה יד אל שאריח הפליטה

להסתר /וגמר

אומר הוא הגורל אשר הוכיח בין שתי המערכות /
והנה דממה ותוגה מסביב על פני השדה צפתה מדמים  /השמש
אף שמים
אבל✓
בבואה הנה אופלה לוטה בעבים התקדרו
עודמעע

.בעליהם! אגלי דמע על פני עמק העכור הריקו /
הלוה♦
'קחשיך הלילה תרקיע סביב מרחבי אבדון הנורא

.ורעד

כ]

אנכי

נהלכתילאט /

למצוא את

תידבקון♦

פגריהאנשים

ורוח נכאה שאנן בין
יאנתי♦

אחינועס ידידי

אין קול אין

רכים שכבו סביבותי קודרים מני קרח /
ימה
קשכ  $לא נכונו לראות השמש בבואה  /עוד זרתה עליהם
.בהיותם שלרם בשמחות וגיל לבוקר •
׳ישם  -ישיש הכי
הארץ !
,

נכבד ! הדר זקנה שינה מגואל בדם
ועטרת בנים רבים אב נאמן ואיש חיל

ינודו בניס לא נוחמו יריצון ידיהס יזוקו
לו
גופת איש חופף עליהם  /כאבל בת
*יחסרו נו ' " ’

אכןלשוא חולודמעות /
י<

'

לא

:vci

נאשמו4

על און

לא יתן השיב

ובעפר
למלחמה/

ומולדתובקרבו/

‘גס בזוקן לא יחס לו עודנה תלהת אהבת עמו
־
? זיצת חס 'ין נעורים כעלם נגברתו "

דמעות /

סביב

באבדן

גמרי

עמו

ואב

גם&(

ח3

בריס

אז יהלוך שאיה בין שוכני קבר  /וחיל יאחז את הולך אורת
דעת/עלי נחשב ידע דרכו עבר בה
מתהלך בקומו בבלי
עתה
מתמול שלשום  /בין נאות המלאה בין הידד הקציר /
הפגרים 5בפחד ופחת יביע מסביב/
נעו מעגלותיו בין גויות
ורעע
״יעמוד ולא יכיר מראהו  /חיש ישוב אחור יפנה לגוש /
יחזיקוהו באשורו  /כה

 ( iי*
| סזפג

יפרשו כף' דמיוןיתומיו
פקודתו ימקבר מר  -המות ' /

ני

היקר מ

אז ני!
fo
בצג3א'
פהמע7

בקרב

לחצו!
ניcfiל!
גאנדון ה
1אנלקה
הקרבהנ
מנגדנש
\אישצא
ורזעקיך
ידעתו3
עניזתו -
מתי1

(

;פרימי
מותם
iאמד

רעט)

(ני לא אז יגרעו נטפי דמעותי ודמעותיך עשריה ✓
משחת נפש אחיכועם ידידנו ) :
עזם

/ונמו

לגאול

מפלת איש נץ ערפילי צלמות  /הכרת פניו תענה עוד
חושן עוזו ונדבת לנבון וימחה כמות לא תוכל לכבותם5

ואבזקן על .ירכתו נפלו במספר הרוגים
במותם נכרת שבע גבוריס  /עדי רגע5

בני
הנעורים /

:רנות1

/שמש
1ף
שמים
דמעע

גם שם .הוא תפארת הבחורים  /על ראש גבעה אחת  /ואתו
 s, vחבר מרבבות גבוריס החזיקו על ידו נלחמו ומתו י

♦

בידים רפות מלאות חלחלה החזקתי את גויתו העהורה /
שמתי פי על פיו  /ועל כתפי נשאתי את המשא
היקר ממצב הלזה "

,ןאורת
ענרנה
פתה
סביב /
,זרטע

ינשים

אז נאספו יחד אחוזת מרענו ובכי הקריבו לדודנו
המת ו
כאחד .ככולם רעים נעזבים  /כולנו מלאים מלים מרוב
עצב לא יעבורון פה  /על פנינו דמעות חרישית דוס והאלם
בה עמדנו  /כעצב שיש עומד לציון עלי קבר "
1

העליהםן
ן

cונעפי :
לחמה! ן
jבקרבהן
 ,סביב 1

!ץגניי I
ן

ןתומיו I
־•מות*
ני
I

בקרבלבבנו

יהוי

איש הדמים !

אנה לידךלקחת

אשר
איזו לבב

נפש רענו זה  /לו ידעת
היתה למטרה
לחצך  /יחל נכמרו נחומיך כי עשית ( הגס הלום אין משכורת
כי אס לאבד נפשות ) " לו ידעת משפר האוהבים נאנחים המה
באבדון האיש משלוח ידך  /כי אז תרדנה עיניך דמעה  .קודר
ואבל תהלך ( כל עוד נגע רוח אנוש בקרניך ) לתשובת יום
הקרב הנורא הלזה 5מגן אס תחזיק עוד  /אס לא תעמוד
מנגד במלחמה עזה מאשפת לטבח בני איש לא נכרו זה אכזה
ואיש לא ארב לרעהו ן אס לא אהוב תאהבנו  /כמוני כמוך על
זרועתיך לקחתו  /ובמשבר..אוהבים■ אולי על כולנו עלית לו
ידעתו בחיים חייתו 9עתה היית בעוכריו  /הכיתו נפש /
טבחתו  /ואץ חרדה הפגיע בך גגון האשמה "

מתיאון !
ראהו

הנועדים לרצח לשנוא

/

איש אתרעהובטרם

בגאות שריהם שופכים דמי אדם יאהבוהר
בהודעו

( רם )
נהודעו למו sירצחו אוהביהם יוחילו להם למועד נעכר מזה ־5
שם יסור שבע מחמסמושלים  /וזו כוחם עלי אהבה ואיבה4׳
עלי חנות וחמלה לא -יצגה .עוד ן שםתמצאנו  /אס כדרכיו
זך וישר הייתם  /אס כמותו לעבת אחריו נועדתם 4 .שם
תמצאנו ואתה תחזה אז  /מי זה האיש היתה ידך גן "
_־׳׳ .

אכןלא אותנו לבדנו הפריד

•* ׳ '* 1

■

נפשותינו
שודהקרב  /לא על

גרואות זו לעומת זו לכדנו עלה הכורת 5איפהיביגוון
עיניך  /תזובנה דמועות עלי אחים עלי אבות ומיס ודודוריע*
ואח בודד ומיס יתומים  . /ואס סוערה נאנחים "ופורשיה
•  r ; .ר" 7 -
י!
צף

המסרבת ! איפגזלאישכלת Iמלוא■דאבהותוגה
חרב
בכל «

ח• ךc

י

מקצות ארץ עולה עשןשלהגת  /וערים נוטשות -אומנים
! לגרים נהמה  /ולמניניהס־  /עד אפם נשי)•מלוחם
־ r: :חדס* *C:•: c
!לאיכר אזל לו כלילמחרשתו . ..
*

נמוגהאדום מדהרות חלוצי

צבא!

,

 rer״c . ; . ,

נשף כרוחו קדים ים

־ ונגב  /ושטף ועלה  /כאפיק כחלים 'ומשברי׳ים
כסערת תימן יעבורו גדותיו ?  3שוא גליו ישטופו עמקים
עטופי גר ירדפו עובדיהם  /ושחת את יבול האיץ / ,ואת
י ־,־׳' ■
מגרשיה "
בער

השלח יפולו

חללים לא

יספרו מרוב

 " /כגז

חרמם

י; 3קמה 5יאתיו  .מני צרפת .למצוא קבריהם הלום בץ
פגרי,אחינו 5מירכתי צפון ממזרי קרה יבילון בניהםלאלפים
 : .״• .
ולרבבות 7כולם נתרמים למטבח *
רתלמי שדי זרע העונדז בזעת אפו האויב בלע־דרטש
 :״• ■ ' .
י  .לעיניו •
לא ימלט אינקי 5כירגליזוריה  /בחמת המשפטשלח
.י :,אימתו והדביקתהו בעקב הפנתה לנוס ' 1בדםשארית
הפליט נתך ארצה מקרב נוקמת הריקה אחריהן 7זיתנו צינ
נדרך

( רפאC
בדרך נסובו ! אס יכופר עון בצמר1רננ וקציר כל הרע ארגi
במו דמו תלושן האדמה לתשובת הקציר  /משחתו בה "
.מה אכנה

הוי! מראה ונגאלה Iסאוןסואן !.,

שיקוץנפשי

בך Iמה,מלים .אמצא ואספרה ' ל ^אדמת ממי הנלאה
והנגוע איך היית למדבר שממה  "/למהפכת חרבות י*
אין ציה אין וי& פע  , /האמת נעדרת  /־וסר מרע וברלבב #
אנשים ריסים נצים בזו לעגו לפס * י

זקנים "מחדרםשבתו /

עלהאח ' מבוערת ליחס

מאש

מצמנתיהס.מתקררים.מזוקן  /הגלו /מסוכה יתלוה
אבותיהם הראשונים מדור דוריס •
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אין Vpשאון בי תכה גלים*’־
בפעלתך ». /אדם ! שמור אורחותיה i
 . ,״־״
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קשה *)

נייד 1הכיל־ ’1איש עשיר ורע עין ■ /
בחלוט חלילה ׳בנפול־ 4ןזרךיץן -״ ;
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הכרה הברים ׳ ויישק את קרוא ץ <׳"
׳‘ 1
ויצר לו ׳ ותרד שנתו ׳ ויקץ בחימר,
^
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בקורת . ,ס ערי ם חדשים
♦-ושבי

תבל־ יבינדוישכילו למאום ברע־ולבחור
בטוב כי יבואו בעיד£י המדורת

וישחקו לפניהם ל״ילישו רוח חיים וילחמו זה עם
זה ׳ הנדיב ירתיעץ על־ 1נדיבותו ׳ והכיני עירי
אכזריותו ׳ הנאוה תודיע רעתה ׳ והענוה ארז
חכמתה ׳ וכמוהם רבים  .אשר יתוכחו יחד להודיע
רעת הרשע וטובות המישיר לכת • הבר מארז
הירש דערנבורג בשנת תקמ״ט לפ״ק • נדפס״כק״ק
אופיבאך בדפוס כ״ה צבי הירש פג״ל שפיץ מפ״ב.

הזה /אשרנפי

הןיראתילגשת .אל המלאכה לנקר הספר
רצון מחכרו יהיה בצלם וכדמות החנור המפואר לישרים
תחלה מאת החכם ך /משה חיים לוצאטו ז!' ל  / .בראותי
פתיות עשחטתיו תאיר מנין פתח דבריו לאמור כגובה אפו:
,,מארבע תלונו^ז בל ימלטו כותבי ספרים ומחבריהם אשר ילונו
ע^יהס המוני עס תשירי דעת ותבונה וגו׳ * 41אמרתי אשמרה
" לפי
־
'

*)

ורין
חצ«4ער5

' י1

*

; -

( רפג )
לפי מחסום בל יעמרו אותו התלונות הרבות והעצומות על
הספר הזה אשר כלו נפתל מעשה תעתועים  /לבלי אבוא
במספר המוני עס חסירי דעת ותבונה • אך זאת אשיב אל
לבי  /אנוכי צדק צדק ארדוף  /ולא אירא ולא אשא פני איש /
ני המשפע־ לאלהיס הוא  /על כן על משמרתי אעמודה /
בקורת תהיה — ולא יזידון עוד להקריב קרבן בלתי מומלח
קפל כריר חלמות אל מזבח הדפוס  /להבאיש ריח לשונינו
הטהורה  /להוליכה הלוך וחשוד  /ולהפוך אותנו מהר מהדרך
הטובה אסר שקלו לנו אנשי שס  /ה״ה החכמים המפואאיצו
נעלי מדע ומליצה זנה ונקיה  ,ר׳ משה ה׳ים לוצאטו׳ ‘ י'
דור פראנק* מינדיס ׳ ר  ,נפתלי■ הירץ ודיזל  /ובני גילם
המעטים  /זכרה להס אלהיס לטיבה "
המחבר ( הקדמה צד כ׳ ) לסכור פי האומרים נפלו
כונת
אשיות לשון הקודש ואין עוד אתנו יודע מה לדבר
ביופי המליצה  /ולזאת ישוטטו לקרות בספרים חיצונים אשר
אחריתם ראש ולענה  /כי אף אם ימצא אחד מני אלף המגי*
לאדם ישרו במדה אחת  /כסו פניו חרולים ללמוד מתוכו רנות
רעות ומגונות ותחת חטה יצא חוח  /מסובכים המה כסבנייער
להיות עווחם יותר מתקונם  /יגמלו רעה לנפשם לירד על
שאול תחתית בל יוכלו עוד עלות* * 4כה דברו נאש  /יורה
ויקים בדברי חפץ  /דברי חכמים מחוכמים  /אשר קטנס עבה
ממתניו  ./אף ני מעט הטוב הנמצא באמתחתו גנוב הוא אחו
מנחלת האנשים האלה אשר שפך בוז עליהם " ומה יחשוב האיש
הזה  tמה דעתו ? היאמין כי בעבור ספרו זה  /אשר איכותו
קטנה עוד מכמותו  /אשד אין בו לא טעס ולא ריח  /יעזבך
אוזני המליצה כל דברי חן ונועם אשר ימצאו בספרי געללערט/
לינטוועהר< לעסינס ווילאנד ,
ראננר ׳ האגערארן ׳
י געסגר  /מייסי /

קלייסטא ־דאמלער ועוד

רבים ' נהגה

ונהנה  /המלאים כל טוב י־ונהפוך הוא  /מדי קראס החבור
הזה יקוצו נו ויברחו להשתעשע בספרי לשונות אחרות  ,לרות
צמאונם  /ישחו וישכחו רישת המחבר •הזה  /ואת החלאה אשר
מצאתם שם לכלות עיניס ולאדיב נפש יואיה אס -ק איפוא
התועלת אשר האמין הסב בחבורו  /להגדיל שם לשוננוהקדוש®
אמרו
ולהאדירה ? לנו נא ונוכחה "

(

רפד )

אמררחכמי המליצה  1 /תפרע החכם לעסעג בחמה על

 המשל  /שיסוד כל משל צריך להיות « מתת׳־ מאמרמוסרי אחד  /מלובש במעשה פרטי מחלט  /נאשר מונח
מכמה ראיות גרורות ומצורפות  /אך שאין נאן המקוםלהביאם
פה ♦ .אמנם כאשר נתכונן בהתכור מחמד של החכם לוצאטו
וי ?ל  /נמצא באמת כי גס פתשגן המשל  /גס שם המשל /
גס המדברים כלם יסכימו לגרר ולהקים אמתת מאמר מוסרי
אחד /׳ והוא 1לישרים נאוה החלה ־ גם הצטרפות המדברים
*ין .איש לרעהו  /ואשה,לרעותה  /נאה !מאוד מפאת תולדותלכ אחד ואחד וטבעה הנטועה גה  /כאשר יכין כל משביל /
%ראה .כל קורא בהקדמת  -החנם הלל י וגנל העררסיהאלה
נהפוך הוא בחגור שלפנינו  /כי מה יורה לנו הפתשגן ? או
•אמתת מאמר חלל הוא \צ״הר הוא השטן הוא מקטרג (רבוד
ע״ג ופ׳'ב ) ? ,או :שאוהב כסף לא ישבע כסף ? או שהואממדת
הנד׳יב .להיות נוח לכעוס וקשה לרצות ( דנור ג׳ מ״ב ) ? או
שהוא -ממזת הכילי לשמוע תונחת מוסר ולעזוב דרכו הרע כרגע
אחד ( דבור ז׳ י״ב )  /היפך מה שאמרו החכמים היהפך כושי
עורג ונמר חברבורותיו וכילי כליו הרעים ? או שסוף
■ דבר הכל
נשמע וכל נעלם יודע במשפט ? או כל אלה יחד ? ומה ערן
שס המשל יושבי הבל ? לאמור שאלה המדברים הס יושבי
קבל ? אך מה ערן לתבל עצמה שהיא ג״נ בין המדברים ? ההיא
נם היא אחת מיושבי תבל ? גם מעולם לא ידעתי שענין תבל
אחד מן המדות  /עד ששמעתי מפי המחבר (הקדמה צד ב)
יוצא מפורש  " :ואומר אל לבי אבחרה לי גס אנוכי אנשים נעל♦
מוות ואפח באפס נשמת חיים ידברו זה עם זה אחד לפי מנהגן
הנדיב וגו ׳! התבל תודיע רעתה איך נשחת מקורה וגו׳ • »
ובענק .׳ הצטרפות המדברים הלך אחרי שרירות לגו  /ולא.שמר
הנאה והנכון נפי מהות כל אחד מהם  /כי איך יתכן
שיהיה נדיב מוליד־ הגאוה והנילי מוליד הענוה  /ואס כן הדבר
ראוי לעווב -דרך הנדיבות ולאחוז בלק־ הכילי י ובאמת כל מעשה
הנדיב כספרו זה הס גלם עמל ואון  /יקבל רכילות  /יגרע
בקי מביתו על לא נקש

לקבל ממנו

מתנות  /ורוצה להנקס גס

( רפה )
מאיש אחר אשר יאספהו kביתו (דבור ל*ח ) וכיוצא בזה  /וכל
מעשי הכילי להיפך הס טוניס מאוד  /יעה אוזן למוכיח תפס /
יאהב הנרדף ויעניקהו כל טוב י גס זה הבל הוא ורעיון רותי
דנוד ראיתי רעה חולה על המדנריס האלה אשר כלם נשגעון
יתנהגו וישנו את טעמס כלי טעס וסכה • הנדיב יתפאר
(דבור א׳ ) נגד קירות וכותלי ביתו על נדיבותו וטוב לבו נגל
כל אדם  /וכאשר ישמע קול צעדים על מפתן חדרו יקרא /
מי אתה ? בוא נא ! בוא נא b 1נא מה תבקש ואתנה לך » /
אשר נעבוד זה מתהלל יקרא שמו לא נדיב • (דבור ג ' ) יאמין
כתחלה לדברי הולך רכיל ויכעס על שונא בצע  /וכמעט רגע
יתקצף על המלשין לאמור « כי באת להגיד לי דבריס מאנו אוני
לשומעם “  /גס ידבר עם שונא בצע דברי חן ורצוי ( דבור י״ט
כ׳׳ו ) עד כי ימאן זה לקחת מתנה מאתו  /ובזה יראה נדיב
ר׳איה ברורה שהוא איש רע ובליעל ונחשו בפניו יעיד  /ולא
ישמע לקול רודף שלום המדבר טוב עליו ( דבור מ״א )  /ומה
מזה שיאמין לזה  /למה לא יאמין לזה ? ־־־ הכילי ( דבור
ה׳ ) יעיל על עצמו שלבו לב אבן  /ועוד מעט יתרכך לדברי
רודף שלום ( דבור ז׳ ט׳ י׳׳א ) דובר דברי הבל ורעות רות /
ויהפך לאיש אחר ״ — התבל מדברת  .בינה לבין עצמה (דבור
נ״ה ) ומראה האהבה העצומה והאמתית אשר בה תאהב בנה
הקטן אוהב כסף  /על אשר הלך בעקבותיה להוסיף חטא על
פשע  /והשנאה העזה אשר תשנא לכנה הגדול שונא בצע  /גס
יעצתהו ( דבור ע״ג ) לפרוס רשת לאחיו הגדול  /אשר היא
הלכה לה ממנו בחרי אף ( דבור ס״ט )  /ובבקר והנה היא תעיד
רשעתו על פניו ( דבור פ״ב ) ותיסרו על עזבו את ה׳ ״ ־־־
מחרחר ריב ישנה את טעמו ( דף נ״ט ) לדבר כאלו.הוא
רודף שלום  /ויתאמץ לעשות שלוש בין תבל ובנה ♦ ־— וכן
כמעט כל המדברים *
אמנם אין להפלא על וה  /כי גס הדברים אשר ידברו לגר•
• שגעון הס  /או שאין בהס טעם* כלל או שאינם ראוים
בפי אומרם יד״מ <ד 3ור א׳ ) ג 5הבוקר אור  /החושך לא ינסה

עול

עוד ארץ » אץ וה כי אס יפר ה ' בריתו את הלילה  /ולא
תשוב עוד לבוא על פני תבל י ; דבור ג׳ ) נדיב למתרחר ריב :
תיסרך רעתך כי גדלה מרעת שונא בצע  /הוא לא העיז■ מצחו
להגיד בפני דברי ריבות־ו כאשר עשית אתה “ * אהה ! הכי איש
ריג נדיב האיש הזה ? ואס חמא  /אינו כי אס דבר סרה מל שונא
בצע שלא בפניו כאשר הוא דבר על נדיב ג״כ שלא בפניו 5ובמה
א״נ גדול רעתו מרעת האתר ? ( דבור ד׳ ) רודף שלוס :
*להולך ותר הנד לתת את ברית* שלום אל אנשי ריב ומצה ‘‘ ♦
הלא ידמה כאלו רוצה בהס ובמעשץ  /כי כן אמר ה־שש ב״ה
לפנחס הכהן ברצותו את דרכיו  :הנני נותן לו את בריתי שלוס "
(דבור הי ) הכילי לל לא השליגזני ^קיס על כל עמלי אשר נתן
תחת ידי  /לבי לב אבן “ נראה שכפי דעתי ראוי לתת צדקה
לעניים אלא שהשם מנעהו במה שלא השלימו וגר ל ואיך יאמר
מיד אח״ג ד* לולי ( צ״ל לו ) ה׳ אוהבם לא הגיעו לימיס האלה
ימי עוני וענוי “ משמע שהוא נגד רצון ה׳ לתת להס מאומה
ולבעל עונשו * ( דבור י׳ ) לל כי סיבו עלי אנשיס רעיס וארורים
המה לפני ה ' לאסמי בזקיס וידי לנחושתיס הוגשו לבל אפתחם
לרחם דל ואביון “ * מי יתן ויודיענו מי המה האנשים הארורים
המונעים אוחו  /והלא הוא בעצמו תלה המניעה גס בדבור הזה
בהשס אשר לא השלימו ? (שס ) " בעצור ה׳ השמים מהממיר
על הארץ  /והדגן והתירוש נכו כי אפילות הנה “ ♦ הנה המאמר
האחרון לא יתכן ני אס בסבת רדת הנרד  /לא בעצירת הממר "
(דבור י '׳ד ) אוהב כסף  " :ואז לעגתי ליקהת עמים הבומחיס
על חילם “ ״ הלא גס הוא שם מעוזו ומבטחו בכסף ונוהג *
(דבור כ״ד ) נדיב לשונא בצע  :ללואעידה בך כי החלפת משכורתי
עשרת מונים “ ״ אחת דבר עליו רע  /זו ששמע ממתרחר
ריב 5א יותר  /וא״נ מה ענין לעשרת מונים שוכר ? אץ זה
ינ אס בשביל שהכתוב אומר כן  /ובוודאי שהתורה דברה בלשון
צחה ונקיה • דומה לזה יאמר שונא בצע ( דבור כ״ז ) " למה לא
הבואתד אל קברי אשר כריתי לי “ והוא באמת לא כרה לו קבר
«עולם ט אין לו שוס נתלה בארץ והוא גר מתגורר בארץ נכריה
במשמע מתוך הספר  /אלא יליף גזירה שוה  /כתיב התם
בקברי ( בראשית ׳ג ) וכתיב הנא אל קברי  /מה התם אשר
כריתי

( רפז <
אף הכא אשר כריתי לי "
עשו לי נני תבל הלזו נניס
שגרשו מביתו על לא חמס
אשר הלשינולאדונו • אמנם

בריתי לי  /כי כן נתיבנהדיא /
)דבור כ״ט ) שונא בצע  " :נאשר
לא אמון בס » * כופתו על נדיב
בכפיו  :ואולי נס על מחרחר ריב
לשית שניהס אינס בני תבל  /ני אס הוא ואוהב כסף אחיו י (שס)
נמהוכל הרעיס רכיליהלונו “ " והו נגד דעת המחבר שאמר
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בהדיא בהקדמתו לזה הספר ( צד ח׳ ) שיש לנעות בעת צרה
בריע ההולך רכיל  /כי לו היתה שנאתו שלימה כבר הודיעה
בשער בתרביש  /וזה לדעתו פירוש הכתוב ( ירמי׳ ע׳ )איש
מרעהו השמרו כי כל ריע רכיליהלוך  /ועעס השמחלעשות
מעשה  /ע״ד שאמרו ז״ל השמר פן ואל היינו לאתעשה י אוי
:לקה לאותה בושה ולאותהכלימה  Iהיש נלוי פנים בחורה שלאכהלכה
יותר מזו" השחית מליצת הכתוב הפשועה והנעימה לדבר דנריס
אשר לא כן( — 5דבור ל״ח ) נדיב  " :וישמעו בקולוללחום
בי ועלה מןהארץ » ינס וה אינו ני אם נזירה שוה נדלעיל*
( דבור מ״ז ) כילי אל רודףשלוס  " :פניתי אותי ( תיבתאותי
jיליותרת ) להביט אחריך כל הנכר לראות רקמשחור■תארך » *
למה שס המחבר את רודף שלוס לאיש קדר אשר חשךמשחור
;
תארו ? ( דבור לב ) שונא בצע  " :קרבה עתי לבוא בכלח
אלי קבר “ ״ איך יתכן זאת בפי איש הרוצה למות בחצי ימיו ?
!
הלא זה דומה מאוד למאמר סכל אחד ידוע  :הנה אבי היוס בן
I
שמונים שנה  /ולו היה לו נחת בימיו כבר הגיע עתה להיות בן
'
מאהשנה י ( דבור לה ) תנל  :יי תבל שמי אשר שמה שמות
;
בארן “ " תמה אני איך יכולה עדיין לדבר אחרי שכבר אבדה
•
עצמה לדעת  /הלא תבל וארץ אחת היא * ( דבור לו ) תבל
למחרחר ריב  :יי עוד לא סרה הנגע הזאת וחצי הזה מבנישונא
!
בצע וגו׳  /בל יוכל עוד ראות את דרך הישר “ " ולעיל
אמרה (דבור לה )  .כי תיקר נפש בנה הקטן בעיניה על ינ " כל
טוב תתעב נפשו ומדרך הישר יטה  /ידאה משד להרשיעולא
גן דרכי הקטן ( ללהגדול) שונא בצע שמו וגו׳ “ וא״כ מההוא
שתקרא הדרךהישר ? (דבור לט ) נאוה ; » אנוכי נאוהעליזה
.
 jוגו׳ “ ״ :אם עבור כל מעלזת*ה תתנאה האשה הזאת  /הנהאין
לה להתנאות מ׳'מ על צחות דבורה בלשון עבד  /יכ לו היתה לה
!
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( רפח )
די מה הלשון לא אמרה  :יי ירבו לשלוח לו נדניהם״ 7 4ני אם
ירבו לשלוח לי סוהר ומת!  5גס היפה יודעת שאין כאן ענין
כלל למאמר לנסני אותי בחירתך שאמרה לאמה  /אס לא שממנו
למדה גס היא ללבר בגדרה שוה  /נאמר גמלפה שבאותבוא
לנסותו ונאמר כאן ולא באתי רה לנשני אותי (ל !ל ל 5שותי ) /
מה התס בחדות אף כאן בחדות  ( /דמי ע״ו ) ענוה  :י  ,אם
קטוא יחטא איש לאיש ופללו “ * אנוכי לא ידעתי לכון טעם
המאמר הזה כפי המשך הענין * ( דבור פ״ג ) שר שלוס  :זאת
משו וגו׳ ♦ הנה ערמת השופט הואת גנוב הוא אצל המחבר מאת
אחד המחבריס הלועזים אשר דבר סרה עליהס  /אך בעודה בכפיו
נשחתה ׳ כי איך יאמר לשני האחים יחד  :יי ועתה כתבו בזה
הלשון  :את רעיתי 1שלחי לי .בזה את אשר הכאתי הלילה
מבית חמי הנדיב בתתי תודה כי גנבתי “  /והלא נדיב אינו
כי אס חמי האחד ממנו( 1דבור פ״ז ) מחרחר ריב  .לנדב :
,יק יאבדו כל מנריתי ומפריד רעיס ואחיס אהזביס נמוך “ /
הלא גזה יקלל את עצמו לא נדב ״ — לפעמים יחוברו מריס
אשר לא יאתה הצטרפותם מכל וכל ״ נמו  /ארורים הסד,
השלמים במעגלותם  /העיד רשעת שונא בצע בפניכם /
אין זה כי אם שונא בצע ענרני ויקח את בל אשר לי /
אתה הרשע הנדיב 1ורבים כמוהם י

לשלמה ;להיות
אשר שר

גםפתח דברי המחבר שגיון הוא
בלי אוהב זו רעה חולה  /טעה במשקל להמיר נקבה
נזכר  $ואס ירא לבטל שווי * ההברה בתיבת תגלה בסוגר /
המה
אבל תיבות האחות הנוח! גם האוהב רתרהב ׳
נחרוזיס בעיניו ? Tומה * טטס והשבר מי ינחב ? 5הכי
השבר הוא המנוחם ? ואיה המשקל אשר שקל עליז המשורר
הזה את דלתותיו ? הכי לזה קרא אותו שיר השירים  /אשר הוא
כקול הסירים ? אמנם כלאתי מספר שגיאות המחבר אשר■לן
אכתבס נלס יעצמו מן הספר *

סוף דבר  /הבל הבלים אמר המחבר  /הבל הבלים הכל
הבל ורעות רוח י

