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בחלומיוהנה איש עומד לנגדי  /וראיתי׳ « ניהוא
מכירי וידידי  /ויאמר אלי קום מה לך נרדם4
כא עמי והראיתיך תענוגת כני אדם  /והלכתי עמו * וכאתי
אל ארמון גדול ורחק  /ומפני אנשים רכים עמדנו כדוחק /
זה עומד וזה יושב זה ער וזה ישן  /זה אוכל וזה שותה וזה
וראיתי שם שני שורים לכנים מנגחין זה
מוצא מפיו עשן ♦
את זה להפיל לכור  /וכל העומדים שם אימריס סחור סחור /
והשוריס רצים על מקום שארכו יותר על רחכו שנים  /וכו
בני נורות חלולין כמו שלש פעמים  /והמקום כגד כנשים
כחלולין וכמסגרת זה אל זה
לכוש וכמסמרות קבועים /
נטועים  /כי יש להמקוס משגרת טופח כמו גדר • והשוריס
‘כחושים כלי כשר וכלי אדר! אין להם לא גידים ולא דם /
והנה שני כעלי
ומנגתין זה את זה ע״י הסתת כני אדם *
שורים הולכים וקמים  /כל אחד משענתו כידו ילא מרוב
ימים  /וגס כל אחד דוקר את שורו  /לנגח את שור חכירו4
להפילו אחור אל הכורה  /וישח האיש ועינו ישפיל  /לראוי!
איזה שור נפל  /וכל פעם את השורים ידקרו  /וכל אחל
יביט את אשר דקרו  /כי הס שווים כמראה וכמדה  /רק שיש
סמנין כנקודה  /והבור רק אין נו מיס  /אכל יש נו חרמות
ארכס טפחים  /וננפלו אין קול מן השור  /רק נשמע קול
העכסיס בכור  /והשור שנפל בהם נשבה אכל לא נשכר /
והכהן העומד שם ימעלהו מן הכור • בהפך הדת מכל הארץ
וככל האיים  /בעל השור שנפל לכור משלם־ לרעהו שנים4

ואשתומם

(

ע)

ואשתומם עם רוב הנגיחות שאין להשוריס חכורות או חבלים /
ועיינתי בהם וראיתי שהם שני פילים  /והנהן יש בידו שני
מקלות גדולים  /לאחד קראתיו נועם ולאחד חבלים  /והוא
קורא ומונה כקול כלא הפרשה  /אחת ואחת אחת ושנים אחת
ושלשה  /וסופר ומונה לא כמספר אדום וישמעאל  /רק כסדר
מספר בני ישראל  /ובהגיעו אל שיט בנימין  ./אזי נא הקץ
וזמן הסשלומין  /ואמרתי זה הוא שהכריז הנכיא כקולו  / .הנה
עמי נעצו ישאל ומקלו יגיל לו :

במלה סלע

שתיקותא בתרין

וראיתי שלשה אנשים חוץ
למחנה  /פניהםאיש kאחיו
וכאשר

ישבו שס יחנו  /כאלו הס נדכקיס בחמר וכופת /
ומצפצפים בלשון צרפת  /כדכרי חכמים הנטועים כדרבונות . /
כאילו הס מכינים שבעים לשונות •
לפניהם ובידיהם כפרים
כגליונות שריקות  /וכולם זה בתוך זה נזרקות  /ואמרתי
לידידי מה הנה  /אשר הס יושבים לבדנה  /ואמר לי הם
עוסקים במראות נגעים ואהלות  /ובדיני נזקים וחבלות /
אי אמרינן ברירה  /וכמה יש סלע חסירה  /ובניהם קללה
ואלה  /מתח* לין ביוס ונומרין בלילה  /והלכה פסוקה דיני
נזקין בשלשה  /וכן תשלומי ארבעה וחמשה  /לכן מתנודדים
שלא יהא דעתם נבערה $כי הן הן הלנות התלוין נשערה •
אם תרצה לידע דינם אני אומרים אליך  /בין תכין את אשר
לפניך  /ואמרתי דבר כי שומע עבדיך * ויאמר דע כי מראות
הנגעים שהים שהן ארבע  /והרבה השנויים הס שתים כצבע /
ושלשה אבות נזיקין הם  /ותולדותיהן כיוצא בהם " הראשון
והשלישי מועדין לעולם אפילו לשאינו מינם  /ונת השני מועדים
למיניהם ולא לשאינס מינם  /המזיק הראשון כשור ביומי ניסן
בצהרים  /לכל רואיו מגיע פיק ברכים  /ומזיק לכל בעין אחת
שיש בחזה  /הן לשמן הן לרזה  /וני תבוא לראות את פניו /
נפול תפול לפניו  .השני יש לו שתי עיניס  /אחת בראש ואחת
ברגלים  /שחורות כעורב על אפיקי מיס  /ומזיק נשבע על
חטאתם

(

)

עא

השלישי 7ומ?

חטאתם נמרי  /אס ילכו עמו בקרי * המזיק
וצלם דמות תכניתו •
לראשון בעינו ולא כדמותו /
הכת הראשון
כתות המונים המונים  /זה מעל זה חונים /
והכת השני פניהם נשגלות /
כנדגלות !
כצורת אדם איומה
והכת
הכת השלישי שדה ושדות  /החונים בכפרים ונשחת /
ושאר

כמלאך

המשחית מלא

רק
הרביעי אין להם ידים ורגלים /
עיניס  /עד כאן דמות הנזיקין ועיניהם •
ידו גורל בראשונה  /מי
ועניניהם /
מקנץ המויקין וכל נגע צרכת  /והכילה מערגת  /וסך
המוכר
הכל מהמזיקיס ונגעים  /נמו מלקות ארבעים  /ומשלשין נמנות
ושלשה  /עד תשלומי ארבעה וחמשה  /וכל אחד רואה
שלשה
אשר בכפיו הגיע  /אך שלשה עשר מי יודע  /והיה אס
את
תמצא חן בעיניו בראותם  /יחליף וימיר אותם  /ואס המר
לא
ימיר וראה אונים  /כי זמן שחורים ומצא למיס  /אזל שמחה
ומשוש  /והוא משלם כאשר זמם לעשות  /קרן וחומש  /ובלבו
ועתה שמע מהאנשים
המוכר ומי הקונה /

וקמוש  /ודין אונאה אין ביניהם  /ני תגרי לוד הס •
חוח
שמענו משלשת האנשים קולי קולות  /מזה קללות ומזה
בתוך
ויאמר הנה אינם
ואמרתי לידידי מה זה ביניהם /
אלות /
מזוקקות/
ואמרתי אס אין יתיהס כזהב
שווין בפסקי דיניהם /
יקרא שמו

סלע

המחלקות •

ואישן

וארא

בחלומי

שנית

אמרלי ידידי כאן לא תאחר  /לך נא אתי אל מקום אחר/
כראשונים !

זה כנגד זה

וראיתי שם שלשה אנשים
כולם נדמות
חונים  /וכן המזיקים אך סך יותר מהמה /
ובהמה  /אריה ליש ונמר  /איל צבי ויחמור  /וכל אחד
חיות
מודיע לכל אדם גבורותיו  /כי בו
מראשותיו זממרגלותיו /
נדי רשעתו במספר  /וכל הקטן
מרשיע ומזיק כשור פר /
הוא בולע  /ומתי מספר הוא קולע  /ועוד רוכבי רכש
ממנו
כאחשתרניס  /סוסים אדומים שחורים ולבנים  /ושאלתי לידידי
על
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תכונות

המזיקים  /ואיך

החיות

בעולם באים  /והשיב

באותות

(

עב • )

באותיות ראשון על חטאים ✓ ועל דבר תכונותיהן הן ידועין
לעושיהן * ויש ביניהם שני נערים  /שדן בלבושיהן אבל כמדותיהן
נעדרים  /והאנשים יושבין ומעיינין בדיניהן  /מה יהיה משפע
הנערים ומעשיהן * אחד רואה ומדק לכריות בזרוע הנטויה /
זולל כשר וסובא כוש רויה  /ומרוב שמן וחטין המשיכה לו אמו
בנחת  /יכול לעמוד כל היום על רגל אחת  /ואוכל פרי מגד /
ואף כי היין בוגד  /ותמיד אכילה ושתיה בידו מניפו  /לכן
כבן סורר ומורה נידון על שם סופו  /כי לבסוף מלסטם
הבריות  /השכם להרגו ואל תתן לו חניות  /אוי למי שבא
בגורלו  /ורנה וישועה לשניהם שראו מפלו  /באבוד רשעים
רנה  /בכל פנה ופנה * שני רואה ואינו מזיק לבריאות  /הן
במזיד הן בשגיאות  /אינו דומה למדת חבירו כלל* לפי
מעשיו יהולל  /לא מכת הסובאים והזולליס  /רק כל היום עוסק
בחלילים  /איש בושת ועניו  /אס בא אחד כנגדו יפיל על
.פניו  /ולעמים יתן חן ולא יכלו להויקו  /אשרי למי שבא
נחלקו ״ וראיתי יכ שני האנשים אומרים לאחד קצין תהיה עלינו /
יקמו המזיקים ומערים וישחקו לפנינו  /ואתה תחלק המתנות
לשלשה חלקים  /וכל אחד כלי משחיתו בידו מרוטה כברקים /
ומי שיכול להכות ולהמית את שכנגדו ולהפילו  /הוא יהיה
ננור בארץ והמת יהיה לו  /ויחלק עליהם כת ובה מנות ✓
וחמושים עלו מידו אל המחנות  /ויאמר אני הגבר לי איל /
גי נשארות בידי כח לעשות חיל *
ויעמדו מערכה לקראת
מערכה למלחמה  /כל המזיקים אדם חיה ובהמה  /ונהרגו
כילם עד שלא נשאר אחד מהמה  /סוס ורוכבו רמה * ושלשה
האנשים לקחו הפגרים  /ועשו מהם חמרים המרים  /דלי
אחרי כן רקח אחד מהם הפגרים כולם מפניהם /
ויגהר
עליהם גידיו ויעמדו על רגליהם /
ואמרתי זה הוא שאמר
החכם גמליצותיו  .הנעים  /ראיתי רשעים קבורים ובאים .

מסלול

( •גג )

מסלול

הטבע

שיחרת שני אנשיכם על־־,
אורת רבות וחסרון המים*)
(ענבי 6ונד) uö5
אלדד
איפוא

היית אחי כי בוששת לבוא אלי זה ימים דנים ?

הנה דרשתיך ובקשתיך בביתך פעמים ושלש /
ולא מצאתיך ״ מה זאת ? הלא ידעתי ני לא הסננא
לעשות כזאת "
נמדד
בדרך רחוקה מאוד הייתי✓ כי נבואי לניתי אחר הפרדי מעמך /
מצאתי מגלת ספר שלוחה אלי מריעי אשר בעיר . . .
לאמור  :גקראך הדברים האלה קום מהר ובואה אלי  /אל
תעמוד  /ני דבר לי להגיד אלין פנים אל פדס • והנה
תמול

*)

בחלתי בדיו מכוח  /לחשב• כי עיי השאלה והתשובה והמשא ותח; בדני

יבוארו העכיניס היטב מבדרן הלחוד גרידא • ועל אשר רחקתי שמוח
עלות ונפילת המיה ׳ הנהוגים בלשונגו* הטעה לפי שהעליה מפילה אינם
עצמות

העדן< ד׳יח כעלות המיס בכיר בעת הבשלו  /כי אס מקרה מכו־כ ע״י

שיתרבה כמות המיס חמש בחקוס מיוחד ׳ ותחהר ותמעט אחרי כן • ולכן בארתי
וחסרון המיס ע״ד הכתוב וירבו המיס וגז׳ ויחשרו המיס
יותר בשמות רבות
וגו ' ( בראשית י״ח ) •

( ינד )
חמול שיני מהדרך הזאת  /ופיוס יצאתי לראות פדך  /לדרוש
שלומך ולהתעלת עמך באהבים •

אלדד
אגל י .דאגתי לך במאוד  /כי יראתי
חרב שמחתי עתה כראותי כי עודך ח*
אחי אם מצאתי דןכשידך  /ספר נא
עידך כדרך אשר הלנת! הלא ידעת
נדכריס האלה •
מידר

פן קראך אתון  /ולכן
ושלום לך * ועתה
לי החדשות אשר ראו
כי נפשי אותה לשמוע

לא ראיתי מאומה זולתי מראה אחד גדול ונפלא אשר שם ן) היס
נמפעלות העכע 4ואשר פכר ראית בעיניך נימי בחרותיך /
בהיותך מתהלך נעיר מולדתך ♦

אלדד
מה המראה הזה ? הגידה נא לי ♦

דידד
י* יצאתי ' כחוס היות לשוח על שפת
בהיותי בעיר *
היס  / .להתעדן תחת צללי אלוני רעננים אשר שתולים לה
מתביג  ,וארא  /והנה גברו המיס במאוד ויגבהו לעלות מעלה
מעלה  /ואחרי כן היו הלוך וחתור מעט מעט  • /ויהי בעת
רד היום ויחתרו המיס מאוד  /ועוד מעט ותראה היבשה /
ואוחיל שם עוד וישובו מי הים למקומם  /וימלאו כל גדותיו
כבראשונה  /ולולא יראתי מפחד לילה  /עמדתי שם עד אור
הבוקר ני לא שבעז עיני מלראות המראה הגדול הזה "
־ אלדר
לדקת אחי צדקת ! וכור אזכור עוד טרם התעו אותי אלהיס
מבית אני  /ראיתי בעירי כזאת פעמים רבות  /וגס שאלתי
את פי המלחים ותוכלי הים על הדכר הזה  /ויענו אות
לאמור  :הדבר הזה כבר נודע לכל יורדי באניות ולכלשוככ
 .לחוף

( עה )
לחון? ימיס  /ני פעמים בכל יום ( דהיינו מעת לעת שהוא
ך׳ /ד שעות ) יתרבו המיס נימים ומהריס גדולים ♦ דעלו
מעלה עד ־ ני נערמו כמו הריס רחסדו אחרי כן מעט מעט
וישונו לאחור  /והעת אשר יעלו ה« '  0תקיא גשס רבות
המים ( פ 1והט )  /והכת אשר יחסיו הקרא חסי־ון המיס
(עכבי ) • ואני לא ידעתי אס אמת בפיהם אש לא  /ינ
מרוב העבודה אשר היתה עלי לא יכולתי לצאת תמיד החוצה /
לראות הקלו המיס או גניו "
מירד
נינים דנרי המלחים נאמרס פעמיס ככל יוס (ר׳'ל חון
ארבעה ועשרים שעות ) יהיה רכות וחסרון הרדם ( עבבי
צוו ; ד{3וחט ) — אך אין עלותם ורנוחס שוה כנל הימים /
ני יש אשר יגברו המי® נהס ויעלו עד קומת רגל ' אחת
(ילוש ) ויש כשלש או עשר רגלים  /ויש אשר יעלו עד ארבעים
רגל כמימי הים אצל העיר בריסטאל! במדינת ענגללאגד,
ועל הרוב לא נראה המראה הזה  * /ני אס בימים גדולים ורחבי
ידים  /ואולם בימים קטנים או כלפי רחבים כיס התינק
(* דטטע ^ ענדיסי * ועער ) אויסנאלטיקא ( ב ^ טימי ^ עער /
צ«־ר צוטט יעע ) לא תונל העין לראותו  /ני רבותס וחסרונם
מעעיס ^ מה במאוד "
אלדד
מן כל הדברים האלה לא הגידו המלחים לי מאומה • ונס
אתרי נן חקרתי ודרשתי אחר סכת המראה הזה  /ויאמרו
אלי  /הסבה לזה נעלמה ונסתרה מהם • ואמרתי בלבני
אלכה נא ואתור בספרים  /אולי אמצא נהם מרגוע ^נפשי /
אך לריק יגעתי  /ני מחקרי התולדות לא הזכירו את המראה
הזה בשפריהס ♦
מירד
?

בזאת אדע כי חפשח כספרי החוקרים הראשונים אשר היו לכנים /
כי המה לא ידעו ולא הכירו את מעשה ה׳ הגדול הזה  /נאשר
.נודע  .י

( ■ער )
נודע מהחוקר הגדול אריסטאטלעס היוני■  /כהיותו כארץ הודו
מזרחית מס אלכסנדר מלן ‘ מוקדה  /ויהי היום וירא והנה
נסוגו מי היס ונכרתו ממקומם אשר היו שם בתחלה  /וישתאה
האיש מאוד  /וימהר וילך בתוך היס וירץ אחרי המיס כי לא
ידע מה זאת  /ויה• בהיותו בדרך וישוכו מי היס למקומם ,
וכמעט רגע ואיננו/לולא הציל את נפשו בחתור מהר kהיבשה —
נם קרוב לזמנינו סי איש אחד חוקר מפורסם ושמו קעפלער
איש אשכנזי  /ובשומן על לב לחקור אחר סנת  .המראה הזה  /עלה
על רוחו לאמור כדברים האלה  :מ הארץ הזאת אשר אנחנו
יושבים עליה היא נפש חיה גדולה ( צויין ווירקליך לעבענדינט
טיהר )  /וככל פעם אשר תשאב רוחה תמשיך מי הים בקרבם
ואז יהיה חסרון המיס  /וכעת אשר חשב רוחה ישונו למקומם /
ואז יהיה רכות המיס “ — מזאת תראה אחי  /איך נעלמה
ונסתרה סבת הדבר הזה  /עד כי בדו דנריס מלכם אשר אין
נהם תבונה "

 .אלדד
נפלאתי מאוד  /איך יעלה על לב חכם דברי רוח ורעיונות
כאלהi
שגיונות
ניידד
לו למדת הרבה ומות בספרים  .מצאת בהם דברי רוח כהנה
וכהנה  /כי ממינו אין קץ לספרים  /וכל איש אשר כשאן
.לבו  /׳יכתוב• על השפך ילידי רעיוניו מכילי  .שים על לב אס
י  :ר -ס המה אס לא  /כי כל תשוקתם וחפצם רק להתראות
 :כסוגד חבורים ולעשות בהם שס,ותפארת — ואולםאס יש
את נפשך לשמוע סבת הדבר על מכונה כאשר למדתיה מפי
אנשי מדע ומספרי חכמים ונבונים  /שמעני ואני אגיל לך♦
אלדד
כשכיר יקוה פעלו כן קותה נפשי לשמוע ממך הדבר הזה י
מידד
וה מאתים שנה היה איש אחד בארץ ושמן

קאוטעזיוס איש
צרפתי

( עז )
צרפתי הוא החל להתגונן במשיגי המראה הזה ולחקור היטיב
על
אודותיהם  /וישפוט ברוחב בנהו  /ני הירח לבדו הוא הפועל
והמשכב השתנות הזאת כתוך מי הים  /על פיו יתרבו במקום
אחד דמעטו במקום אתר  /וכה דבר  :הנה נודע ני העת
מן רבות המיס עד חשרונס ( עאן  wniJsביט עכבי ) שש
שעות וי״ב דקין ( ל׳דנ! ט־ן ) ומעט מזעיר יותר  /ואס יהיה
לרך משל היום רבות המים בחצות היוס בצהרים /
יהיה
חשרונס לעת ערב כשעה ששית וי״ב דקין /
המיס ויגבהו כלילה בשעה י״ב וכ׳׳ד דקין /
ששית ושלשים וששה דקי} יחשרו וישוכו לאחור •

ואחר כן ירבו
ולמחרת בשעה

אלדד
ידבר נא אחיך דבר באזניך ואל יחר אפך בי •
האמנתי  /על
פי הדברים האלה
יתאחר זמן רנות
וחסרון
המים
ככל
יום
מן היום שלפניו /
כארבעים ותשעה לקין י
ני׳־דר
טוכ הדבר

אשר

דברת /

וכינים

דבריך  /פי אס

יהיה דרך

דמיון כיוס ראשון לחודש זמן רכות המיס בשעה ששית בבוקר
יהיה כיוס ההוא רנות השנית נשעה ששית ונ״ד דקץ ועוז מעט
כערב  /וכיום השני לחודש יהיה הרבות בשעה ששית
מ״טדקין
בבקר /
והוא א״כ ארבעים ותשעה לקין מאוחר מן היום
שלפניו • * ) — ואם תשוב ותתבונן בדבר הזה תראה  /ני
בכל פעס אחר מלאת חודש ימיס  ( /והוא  ,ב״ט יטיס וי״ב
שעות ועוד מעט  /ני בעת הזאת יסובב הירח גלגלו ויבוא

אלן
* )

ידעתי שרבים

שעה בלבד /
הירח •

מהחוקרים כתבו שהש־זמת הזיון הוא פח!
אך אני

פלש

רביעית

לא אוכל לצריצס התפבון הזה על פ* מהלך ובנוב

ו ש מהם אשד אמרו גי

ההשתנות מ״ין לקי; ׳׳ וכן חרגלא בכלמי

דאינשי ׳ ואזלה זה יתכן אס יהיה סבוב הילת שלשים יום שלחיה ׳־

לידיעתנו שהירח יסובב רק בכ״ט ימים וחצי /

אבל עתה

לא יכולתי • לכוון החשבון ני אס

לאשר אחלתי  :מ״ט לקין ׳ זגמן שהוריתי החשבון הזה בלבלי אלדד

*

( פ )
כמה יצדיק ויבאר החנם הזה סכת רכות וחסרון המיס הלה ?
האמור יאמר גס בזאת  /שהירח לוחץ אותם ?

א^דד
שקלתי במאזני שכלי שאלותיך הלה  /בחנתיס וצרפתים  /ומצאתי
ני נכונים המה במאוד  /ומי יתן ותגדל חסדך עמדי להוחת
לי דעת החוקרים האחרונים אשר העיבו לדבר מהחכם הזהI
מידד
נבר הבעחחיך להורות לך את הדרך הנכון כפי מסת שכלי /
וניד ה׳ העוכה עלי  /ומוצא שפתי אשמור — אפס הניחה
לי כעת  /ני הנה רפה היום לערוב  /ולא אוכל להתמהמה
עוד פה  /ומחר אבוא אליך ואעשה כדבריך "
אלדד
אל

אעצרך עוד • ויהי צאתך לשלום *
(השאר בדפים הבאים ) •

אהרן האללי י

שונים

מכתבים

אגרות משלם האשתמועי ♦
אגרתג
מאווים •

פיון תקניט ■
בשם אלהיס אל

?גורני

רחמים1

סגור בתדרי כל היום לקרות ולהעתיק את ספר
קומת היהודים בארן הזאת  /ונפשי ,עלי תשתוחח

’ געת

I

(

י! ?51
ו

צאתי
להורותי
הזה1

כלי1
הדיזה

ז
i

4

i

5
k

פא )־

ראותי אח כל התלאה אשר עברה על; עמי על לא דבר •
גפת
נמחה כעת הזאת זכר ישראל מן הארצות האלה אשר
ואיך
נגן אלהיס היו להם  /לא נשאר שריד ופליע כגלוי לא
לפנים
בממלכה הזאת ולא בפארטוגאל ממלכה הקרובה אליה י
אחי Iידעתי כי שבע אף אלהיס עלי עמו על דבר
ידי׳גתי
המרותס במצותיו ולא אנו הלוך בדרכיו  /אבל לא
מפניך את אשר חזיתי אנכי נשיתי את לבי על דברי
אסתיר
האלה לעתות שונות /בהביעי את העם עולה ויורד /
הקורות
פעם אוחו בשבע מלכות ופעס נודד במקל עוברי אורח  /ושואל
ללחם להשיב נפשו הרעבה  /ראיתיו כשחוק לצרה  /מתגולל
כגלגל לפני סופה  /וכמוץ לפני רוח י אמרתי  :אתורה
נא לבקש איה איפא מקור הרעה הזאת  /אשר נלכדו
בה נתי אבות ישראל בארצות האלה י מאחת משפחות
אשר גס המה בניס אשר גלו מעל שלחן אביהם /
אחיהם
ראיתי ולקחתי מושר *
בראשיתימי בוא אנשי ישראל אל הארץ הזאת בזמןחרבן
הבית היא היתה תחת מחשלת הרומיים אשר
מאד עמהם והניחום לעשות חיל וכבוד בארץ י
,העיבו
ובשנת ארבע מאות למספרם באו עם גאט :ויורישו את הרומיים
וימשלו על הארץ  /וכשלש מאות שנה אחרזאת באו עליהם
עש צאראצענן ועם מרירן אנשי אמונת מחסר  /ומשלו
רביס על הארץ  /ותחתס ישנו ישראל לבעת  /עד
שנים
בא אליפונזוס קזאטאליקוס הנוצרי /. .ובימיו גורשו קצתם
ובימי המלכיסןאשר אחריו גורשו ושבו
ואת"כ שבו אל
הארץוהיו• בימי■ מלכי מוצרים חשובים גדולים
כמה פעמים /
קרובים למלכות ״ אך כאשר כסף וזקב הרבו להס  /רבקה
התרוממות והגאות  /בנו להם בתים גדולים  /עשו להם כרמים
ופרדסים שדה ושדות תענוגי מי אדם  /רככו על סוש מלובשים
ושש  /רהיו לצנינים כעיני ההמון באמרו  /הן עם זהשונא
שני
מתמול שלשום בא לגור בתוכנו ויהי עצום ורב ממנו
אותנו
 .אותנו מנחלתנו • וכאשר ראו הכומריס כי גדול ערך
ויוריש
ישראל בעין המלך  /הסיתו את ההמון  /בדרשם רע על
איש
היהודים
א6 1
ו

( פב )
'היהודים וישימו עליהם עלילות לגרים לאמור  :רוצחים המה
ואורבים לדם נוצרים חוכחיס עולליהם דןרכן לאלהיס  /דביאו
את דנתם רעה אל המלך והשרים • ובכל ישרם וחכמתם לא
יוכלו לעמוד לימין צדקתם  /כי גברה עליהם יד ההמון ויראו
מפרו  /ויגרשום מעל אדמתם ל לא למען ענותם  /כי אס
למען המליט את נפשם מפני חמת שאון ההמון  /אשר המו
בעיר לאמור  :אם לא יוריש המלך את העם הזה מעל
בניו  /נקומה יחד ונעבור חלוצים נעיר להמית אותם מנער
ועד זקן לא ישאר איש * ואחרי שקוע החמה הזאת נקרא דרור
לשוב < וישובו אל הארץ  /ולא פגע בס איש ברעה כל עת
אשד היו מתראים נכנעים  /אבל תוך עת לא כביר  /שנחו
את הצרות הראשונות וירימו לב שנית  /וירכבו על סום וילבשו
נגדי רקמה מתעבות כסף וזהב  /ויפרצו פרץ בהראות את
עשרם וכבודם  /ובעירו■ אש הקנאה בלב ההמון עד אשר נוסדו
עליהם יחד שנית ויהרגום וישללו את רכושם ורכים הושיבו
באניות בלי מלח ומשוע  /וילכו הלוך ונסופ -ביס  /קצתם
בטבעו וקצתם באו אל איים וארצות הקרובים  /ובחמלת
יושביהם נתן להם מקום מחסה עד אשר חמת שפאגיען שכנה
ושבו לביתם י וזה היה להם פעמים רבים עד שבימי המלך
פערדינאנדוס קאטאליקוס אשר חי בשנת ה׳ אלפים רנ״ג יצאה
הפקודה אס לא ימירו דחס יגורשו כלס מנער ועד זקן מן
 12ף בתי אבות
הארץ בעוד חדש ימים י וילכו בעת ההיא כשלשים
קצתם הלכו לפארםוגא  4הקרובה /
מן הממלכה הזאת /
וקצתם דרך הים לממלכות אחרות ♦ האנשים אשר הלנו לחלק
אפריקא נסו מפני המיס ובאו באש  /כי נפלו כיד הרשעים
האכזריים אנשי הברבריא  /אשר בזאו את רכושם ויעבידו את
נפשם בעבודה קשה בפרך * גס נמלטת פארטוגאל לא האריכו
ימים! ני אף שנתקבלו שס בחסד רב מאד  /אחרי הראותס
את עשרס ואת כבודם  /העירו רוח קנאה וחמה בעם הארץ
שפאניען ויגרשום מעל
הזאת ויעשו עמהס כאשר עשו עם
פניהם  /וישובו רבים לארץ שפאניען וימירו דתם  /ויתראו
כמקבלי דת הנוצצים בגלוי  /ובסתר לבס נשארו יהודים עובדי
אלהיס אלהי ישראל  /ומאלה יצאו האונסים האלה * תראה ׳מזה

:

אתי

( מג) :
אחי\  :פי לא מקנאת אמונתם גזרו המצרים תמיד כזאת
על ישראל  /ני אס באמת נצטוו על הרחבת דתם ללמדם
לכל איש! מ״מ לא הורשה להם מקל חובלים  /ללחוץ
את הנלוזים  /ולפגוע בס בחרב וחנית אס לא ישמעו jגס
משאת החכמה לא ידעתי איך יצדיקו את מעשיהם בבקש מאת
הגרים לקבל  .עליהם דת אשר כל אנשיה יתיצבו בשטף אף
ואכזריות חמה להניח עולה על שכס בני נכר ? — אך כאשר
אמרתי  /לא מקנאת הדת  /ולא מאהבת תורתם עשו העמיס
האלה זאת כישראל  /כי אם מקנאת גדולתם ורוממות לבס /
למעלה! מתגאים
בראות ההמון את אנשי ישראל עוליס
בעשרם ומתגרים גס  /עושים חיל וכבוד בארץ  /ויהיו להם
לאבן נגף  /ולמען בקש מהס תואנה  /שמו את דתיהס השונות
מטרה לחצי רשעתם« וישימו עליהם עלילות דברים עד כלותס
מן ..הארץ ♦ לו חכמו והשכילו אנשי ישראל  /להשמד על
נפשם  /ולא התגאו נגד שונאיהם  /אשר קטנס עבה ממתנס
בחיל וכח  /לא הגיע אליהם כ 5הרעה הזאת • שפתים ישק■
משיב דברים נכוחים /זה אבי החכם יברכהו אל רחמים /
בבוא אחד מאוהביו לשאול  /מדוע איש אשר ברכך אלהים
בעושר וכבוד וגדולה  /מדוע אתה יושב בביתך הקטן מאד לערך
גדולתך וגזית לא תכנה ? מדוע לא תרכב על סוש  /ולא תרבה
לך עבד ושפחה כאשר יאות לאיש כמוך  /אשר לא החסירו
או היס דבר ? ויען לאמור  :ידעתי ני לא לנילי תחשבני /
ואל תתנני לפני איש בוצע בצע  /אבל למען היקר והגדולה
אשר חנן אלהיס את עבדו  /שמתי חק עלי לבי להשמר נפי
כחי מבוז וקלון י לו בארץ נחלתנו ישכנו  /בניתי לי טירות
םריס וסגלת רוזנים  /אבל עתה בהיותנו על אדמת זרים <
םוכנים על קרן צני בארץ לא לנו  /מה לי ולרעה הזאת לתחר
□מרעים  /ולהביא אלי את קצף המון הישמעאלים שונאינו
בלב ? חלילה לי להפוך בזדון לבי ברכת האלהיס אשר
ברכני לקללה  /לעשות כספי חרבי וזהבי חץ לירות
ני Iבניתי ובקרב קהלי אוכל להריק מברכחי אשר הטיב
אלהיס עמדי על זולתי י תחת גזית כי  -אבנה  /אנונן
בנין עולם  4ולשבטי ואלמור את בני חכמה ודעת ? תחת גן
אשר
ב ג6
ו

פדC

(
אשר אעע

להשתעשע כו /

ולהרים עלי ככל

עלה אשר יצמח

קרן רשעת שכני אשר יקנא לי! אטע שתילים סביב לשלחני /
יתומים אשר אין להם עוזר  /אתמכס ואלמדס תורה־ וחכמה
פרי 5ותחת שני ורקמה כי אלביש" /
למען יגדלו יצליחו ויעשו
אעטיף מעיל הענוה להיות קרוב לכל בא בצל קורתי  /לכל
יירא איש מפני יקר מלגשתי  /לדבר לפני את אשר עם לבבו /
להוכיחני על פני אס אשגה  /ולזרזני לעשות טוב כפי יכולתי /
ואז אשקוט ואשלו נקרב לבי /
יסלפני בחלק אמרותיו ״ ואס
בארץ נתן אלהיס לאדם לשמוח
לכוחן ? הלא ידעת  /כי גס

נבל לא ירמני  /ופה חנף לא
תענני לאמור  :כל הטוב אשר
בו  /ושמחת המקבל היא תודה
מזה לא הניחותי ידי  /שלחני

ומה בצע כי
ערוך מעדנים  .כפעס בפעם וכוסי מלא רויה /
די לנו אס
נודיע כבודנו חוצות בחצוצרות וקול שופר ?
בקרב מזעדנו יעלוז לבנו  /ובין אוהב ומודע יגל כבודנו • כה
דבר אבי  /מה נעמו אמרותיו  /חכמת אלהיס בלבו לא תמעד
אשורו ״
הוא איש נבון מאוד  /יזדע חכמה ולשון /
באדאיאטצי
ולבו צרוף ביראת אלהיס  /הוא בעל מדות
טובות/נימוסיו נימוסי מלכות והוא גדול ונכבד בעין כל העס  /כי
צדקתו וענות לבו ימציאוהו חן ושכל טוב * ביתו פתוח לרווחה
לכל הלך  /בואיו עצבים יוצאים שמחים  /כי כמוהו כן אנשי
ביתו  /כלס טובי עין ואנשי חשד " לולי יראתי לשבת עוד בארץ
הנחמד
הייתי מתגורר בבית אהובי
הזאת מפחד הנוצרים /
נעמה 5גס
להשתעשע בזיו חברתו  /כי
הזה ימים רבים /
תבואנה /

אשתו כגפן פוריה  /ובנותיו תמות וברות  /יום יוס
לבקש מאתי  /לבל אשים לדרך פעמי עד כי יעבורו ימי הקיץ5
אך לא אוכל מלאות דבריהם  /כי יראתי פן יודע הדבר חוצה /
הגבירהזה/
ויהיה לי לרעה * אל תתמה אתי ! בשפרי מבנות
ני תבואנה לדבר עמי  /כ־ לא כדרך אנשי ארצנו דרך אנשי
הארץ
עמהס
גדלה
-

אוכלים ושותים
הזאת « הס יושבים בחברת הנשים /
על פלחן אחד  /ואל תחשוב זאת לזמה  /כי בכל זאת
צניעות הנשים  /והאיש אשר ירום לבבו לחשוב מחשבות
דופי
*

( פה )
דופי על אשת רעהו  /לא ירצה לבוא כקהל להם  • .והסנוהגיך
ועמלים בעדן להביא
עומדים מפניהן /
כמד בנשותיהם /
דבריהתול
לפניהן אח אשר תש ^ נה✓ ונשמרים מלדבר לפניהם
ושתוק אשר יעירו את יצר לב האדם למחשבה זרה  /כי אס
יעריכו את כל דבריהם שקולים במדת הצניעות הכבוד והיראה /
אשר יעיז פניו לתבוע דבר
ומי זה איש זד וגבר חסר לב /
זמה וזרה ?

אשיש'מאוד למצוא האגית הראשונה מאמתיוממך  ,אחי !
לליווארנא * הגד נא נס אתה את אשר קרה לך
במאי
מיום פרידתי מעליך  /חי בנעימים והיה שלום *
משלם •

מוסר

משלי
העטלף

המדבר *>

וההובי *

אשר גסע  /רשנ-רמא

עטלף

אחד שג ממסע החורף
דשא עיניו וירא
בארץ חס לגור « במגורי אביו "
פה אשב יכ
ויאמר אל לבו /
היגל גדול תואר והדר לו /

רקח לו קש ותבן  /טיט ורפש  /מכל אשר בא
אויתיו /
ויהי כראות השר את
ויעש לו קן באחד החלוניס •
בידו /
וירע בעיניו  /רצו לאשר על ביתו
קיר הבית מגוא ? בעיט /
להסיר הקן משם /

*)

ויעש כן *

אמרו המפישיס על שם

המראה בכוצתן ׳•
בגי האלה לדני /

העטלף לבנות /
אלקטה

ויוסיף

ויאמר

ותכייס הנמצא &תיב שהונח על העופוח • פוי!

המכוניס גל״א ( ם 5ויא ) •

וכריות שהעוף אפר יחנכו

המכונה בל״א ( פחפיגייל! )  /יש לי נס כן נוצה יפה מאוד /

אדחה אכנה אותו בלשון הקודש

בשם ההובי

המדבר *

( פו )
אלקטה נא קדם דקיס ואדנקס דנק טוב בל יפלוארצה " אך
לשוא עמל הבוכה  /כי נמעט פנה לדרכו  /הורד לארז קנו *
ויהי בשובו והנה הורס כיחו  /וייצר לו מאוד  /וירא את החני
יושג בכלוב זהב תוך החלון  /ויען ויאמר לו  :הגידי נא לי
חנס7
אחי ורעי  /למה הרע אדונך לי נזה להרוס ניתי
והלא אותך אסף הכיתה להטינך כל ימי חייך * הגה לי עצה
אנה אשים קני להיות שכנך  /ני פתני לכי לשכת עמך כארמון
הזה ״ ויען התני לאמור  :אם אתה לו שמעני  /מהר
המלט על נפשך✓ כי כן צוה עליך אדוני אמש  /לארוב לך
ולירות אותך אס תוסיף עוד להראות פה  /לכן חושה על
תעמוד • — העטלף  :מה מאוד נפלאתי לדכריך אלהV
אחי ! למה זה ארע בעיניו  /והלא טוב לו שנתי פה  /למען
הציל אותו מחיל הזכוכיס והרמשים הקטנים אשר חרכות ככטנס /
ואשר המה חלק ה׳ לי לאנלה יומה מעשיך ני יקרבוך  /מה
חועלתך  /כי ינכדך נשנכת זהב וישביעך במטעמים  /ומה
יתרונך ני מצאת חן בעיניו ? הגידי נא לי מה לעשות  /אולי
אמצא חן בעיניו גס אני♦ — התכה  :ומה זה תשאל ?
הלא תראה כליל מצתי והוד פני * יפת תואר זיפת מראה אני/
הן זה משוש עיניו  /ואנוכי שעשועו יום מם כדברו לפניו דברי
הוללות וסכלות  /לכרך ולקלל כל עובר כרצון אנשי הכית "
זה דרכי כסל לי בפיהם ירצו  /ישישו עליו נעל כל הון /
וימחאז כף לקולי ימיום שכתי פ ♦ לא עשית* מאומה  /ישכתי
נעל כמוהם אך אכול ושתה וצחוק ודבר דבר * לו תאבה־לצחק
בעיניהם כמוני  /אדבר לך לאדוני  /אולי ירצך ולא תוסיף עול
לשוט בארץ י — העטלף  :אל נא אחי # 1אל תרעי לי "
טוב לי לנוד ולנוע כארץ רחבת ידים  /מצחוק ורקוד בכלא7
טוב לי ארוחת ירק ושלוה בה  /ממגד מעדניך בזיקי זהב  /טוב
לי שכון אצל עושי מלאכה  /מהתחעע עם פוחזים ורקי  9מכלים
ימיהם בהבל  /טוב לי עכוד עבודה ולנקש"מחיתי  /מאכול
לחס עצלות  /טוב לי דובר משרים  /מפי חנף ומרמה • לא
ני ארחיק נדוד אלין בכפרים  /כשדות ויערים  /שמה אמצא
מרגוע לנפשי י ויפרוש כנפיו ויעף *

י -ר -ע •
ונאתי

( פז )

במורת

ספרים

חדשים

מגלרת שיר ד,שיריכם מתורגמת אשכנזית<  Sjידי
הרב רבנו משה בן מנהסזצ״יד 4וגו׳ וגו׳ וגז׳ •
(המשך המאסף לחודש

העבר)

ובאתילהניד כל זאת 4לנעכור יהיה אדוננוהרמב״מן
ז״ל למופת לנערי נני ישראל  /ממנו יראו וכן יעשו
לתור ולחקור בכל נחס אחר האמת ובאור הדברים על מכונס!
ולשמעם מפי כל איש ואיש • כי  /אס אדונינו הרב ז״ל אשר
ידיו רב לו בכל חכמה וככל תכונה לא בזה ולא שקץ דעת
אחרים  /ויע אזנו לפרושיהס  /אף כי אנחנו תלמידי תלמידיו *
ואל תשעו עוד לדברי רוח ורעיוני שקר העולים על לב איזה
אנשים מתחסדים בבני עמנו  /לאמור  /החכמה והמדע לא
ימצאו כי אס כספרי בני ישראל הכתובים בלשון וככתב
עברי  /ובלעדי הספרים האלה הכל הבל אפס ותוהו  /פגול
*וא לא ירצה ״ אל תאבו להם  /אחי וריעי Iואל תאזינו
לקולם  /כי עיני האנשים האלה טחו מראות  /ולבס יצפן
מהשכל • לו חכמו ישכילו 4כי כמונו כמוהם בני אב אחד
אנחנו  /האלהים ברא את האדם  /ויתן בו חכמה ותבונה
להבין ולהשכיל את כל אשר נעשה תחת השמש  /כי בזאת
יתנשא מין האנושי מן כל הברואים בתבל הזאת  /ואס כן איפוא
מדוע תבהל נפשנו בדברי חכמות אמתיות היוצאים מפי אנשי
עם אחר  /כל עוד שאינם מתנגדים נגד דתנו הקדושה *
ואיך נעיז ונתגאה לאמור אותנו לבדנו חנן ה׳ בשכל ישר  /וכל
האדם זולתנו כבהמות נחשבנו ? שאלו נא בספרי חכמינו
הראשונים וראו  /יכ במקומות רבים הציגו דעת חכמי אומות /
לא לבד בדברי חכמות וידיעות  /יכ אס בפירושי ובאורי
תנ״ך  /וכן עשו ר׳ סעדיה גאון  /ר׳ דוד קמחי  /זהר״י
אברבנאל ודומיהם "
ובאמת

( פח )
ובאמת

לא

לנד

שלא

יאות הדבר הזה מפאת

השכל ני אס

לא נונל לשמוע בקולס מפאת ההכרח < ט מה
נעשה למקומות הקשים הנמצאים גספרי תנ״ך אנה ואנה  /ואשי
נשארים סתומים וחתומים נכל הפרושים והבאוריס אשר נקנו
ונארו המפרשים למיניהם  /ומכואריס היטיב לפעמים כשפרי
החפץ יחפוץ ה׳ בזאת שנמששה נעור
חכמי אומות ?
נאפילה אס נתן לנו עעיס לראות ? או ללכת נאיחות
עקלקלות  /אס דרך המלך לפנינו ? ( ני כן דרך המתחסדים
האלה ✓ נמצאם מקראות שונים יקשי ההכנה  /וכראותם כי
קצר שכלם מעזור  /ינחרו להם מוכה אפס  /דרניס זרים /
דרך הודיי או דרשי  /מעיילו פילא כקוכא דמחטא  /ויאמרו
בלבכם אין חכם ונבון נמות תחת אשר יכלו לבארם בדרך
וההכרח
פשוטי  /רק אם יטו אזנס לקול איש זולתם ) •
הזה נראה ונודע יותר בנאור השירים הנמצאים מפוזרים
כספרי חנ״ך  ,ני החלק הלשון הזה ( ר״ל השיר ) הוא הקשה
בכל חלקי הלשון  /וצריך נל איש מתחיל בלשון ההיא לעיין
נהם היטיב ולהכינם כראוי טרם יהין לעשות כמתכונתם /
ני נשגבים המה במאוד הן מצד חומרס לנדס  /והן מצד צורתם
לכד  /ומצד חומרס וצורתם יחדיו " מצד חומרו כי כאשר
נודע  /ישתמש המשורר פעמים רנות נמלות בלתי מורגלות
ונשגבות ממחקר איש המתחיל לדבר או ללמוד
בפי כל /
נס ישנה
בלשון ההיא  /ולפעמים ישתמש נס במלות זרות *
עמים סדור המליצה  /יקדים המאוחר ויאחר המוקדם  /ולהפך
ישמש לנוכח בלשון נסתר  /פעם יכפיל דבר אחד פעמים  /ופעם
סוף דבר
יקצר במקום שראוי להאריך בהגדה פשוטיח /
הכל נפי כח דמיונו השולטת עליו בעת תחל רוח הסיר
לפעמו  /כי לא כדרך מליצה פ שטית דרך מליצת שירי "
מצד  .צורתו  :כי השירים הנהוגים בלשון העמיס אשר
סביבותינו  /מיוסדים ומרס על חרוזים ( ריי ^י ) על איכות
התנועות ( ב;1זצ  £נהייש דער ויובן ) הארוכים המה אס קצרים
ועל רגלים (  £יםי ) ועל פי רגלים האלה יקרא שם השיר /
כי פעם יהיה חרוז השיר בעל שש רגלים פעם חמש ונו ' /
לא אאריך בזה כי נכר מדעים המה לכל
-

המעיין במלאכת
השיר

( פט )
השיר • ועל יד החרחיס האלה  Zfיתיפה השיר וימתק
נועם מליצותיו ויערב באזני השומע  /ובעגור זאת צריך
עיון רב לעשות נמתנונתס  /לבלי לערבב החדחיס  /כי
אז יהיו כקול השירים  /קהת קול השירים " ומצד חומרו
וצורתו יחדיו  :ני חומר וצורת השיר ישתנה נפי הענין
ההוא אשר יעיר נח המדמה גהמשורר לשיר  * /אס יהיה
הענין ההוא מות אוהב נאמן או אדם גדול  /או נליון עיר
גדולה והדומה  /או יהיה הענין ההוא גבורת איש חיל /
או נצחון שונאיו או תהלה ושבח ודומים להם  /כי לא כדברי
ומשלי המשורר גבורת איש חיל דברי ומשלי הסופד על
מתו ולא כדברי שניהם דברי האוהב לאהובתו • ואציגה
לדוגמא משירי לה״ק אשר מהם יראה הקורא א*ך נל משורר
ממשל ממשליו כפי הענין ההוא אשר בו • והוא  :נאשר
שר אדוננו משה לה׳ בעת מפו כל מצרים בתוך הים /
דמה את ה׳ לשר צבא מלחמה  /אשר יוצא לפני מחנהו
וילחוס בעדם נגד שונאיהם וכל אשר יקום נגדו יכריע וכן
אמר ה ' איש מלחמה  /ימינך קרען אויב ונו׳ * אמנם
נאשר הוכיח את בני ישראל לפני מותו ויעוררס לאהוב את
ה' ללכת בדרכיו  /דמה את ה׳ בשירתו הנשגבה ( נפרשת
האזינו ) לאב רחמן האוהב את בניו מאוד ובצרתם לו צר /
וכן אמר כנשר יעיר קנו ו ;\ ׳ ירכיבהו על במתי שדי ופו׳ /
ואולם בסוף השירה נאשר עלה ברעיוני המשורר העת אשר
ינקום ה׳ נקמות עמו מיד שונאיהם  /דמה את ה׳ למלך גדול
היושב על הכסא למשפט וחזרה כל רע וכן אמר ני אשא אל
שמים ידי ותאחז במשפט ידי ונו׳ ומזה תקיש על השאר " ועל
בי הענין הזה ישתנו כשמוחס  /נמו ( הי*«נו 1 / 0צוב«4צינ• 4
ע 1ע 4יע  /ק1זצ ; 4דיכט )  ./ודומיהם  /וישתנה נס צורת השיר/
ני מספר החרודס בקנה ( ע 1ע 4יע )  /אין שווים למספר החרוזים
בשיר תהלה ( חי ^נוס ) ונן בשארי סמניס •
כזאת דרך שירי לשון העמיס הנהוגים
יראה הקורא מעצמו את נל העמל אשר יעמולהאיש
הרוצה לטעום היטיב נועם מליצותיהם  /ולהבין חן ערנס .
ואמנם

עודבימינו  /ומחה

( צ )
ואמנם שירי לשון עבר הנמצאים כשפרי חר׳ך קשים ונשגבים
עוד נהיה ונהנה  /גס מצד חומרס גס מצד צורותס  /ולא
יכול איש לבוא בעת הזאת,ע״ קצם * ולבאר זאת ארחיב פה
מעט ואומר  :הנה נודע ננל פעם שרוצים אנחנו לשפוט
ולמור על תכונת שיר אחד  /מחויבים אנחנו לדמות ברעיוננו
אותו העניז״אשר עליו שר המשורר ובאותו מקום ובאותו זמן /
מבלי הוספת או גדעון דבר ממנו  /כאשר דמה ברעיונו המשורר
הזה  /אשר שיריו אנחנו רוצים לבחון / .ויהיה כאלו ציור העדן
ההוא עתה בנפשנו  /שוה לציור העדן אשר בעת ההיא בנפש
המשורר  /ואס עשינו כזאת  /אז נוכל לשפוט על שיריו אס
נ ; נימים המה אס לא ♦ כי נעימות ויופי השירים משתנה /
בהשתנות המקום ובהשתנות הזמן * והטעם  :ני המשוררים
ישאילו עליהרוב צוריהם דמיודהס ומשליהם  /מן המותשים
אשר לנגד עיניהם תמיד  /או מן המוחשים אשר בעיניהם
יקרים ונשגבים מאוד " ובמוחשיס ההם יתארו העדן' אשר לד
ישירו י דרך דמיון  /הרועה אשר לנגדו תמיד שדה ויער
נעדרי צאן  /אס ירצה לשיר ־‘ לאהובתו הרועה  /יתאר וידמה
אותה גהמותשיס ההם  /אמר שידך כעדר ^ קצובות  /ראשך
הכרמל  /שערך כעדר העזים ונו ' * האיש הפרד אשר כל ימיו
עבד אדמה זרע וחרש וקצר ✓ ואשר לא ראה מעולם דבר יקר
זולתי בבואו לפעמים אל העיר הסמוכה למקום שבתו  /וצנן
כל חדש אשר יראה בתוך העיר הזאת  /יקר הוא בעיניו למאוד*
האיש הזה ידמה אהובתו בדברים מורגלים לו ! יאמר עליה בטנך
נערימת חטים ! או יאמר אפך כמגדל השן  /כי המגדל
הזה עודנו בזכרונו מאז אשר ראה אותו בעיר  /ויקר הוא
בעינו  /עד ני ידמה אהובתו לו • והאיש היושב בקרית מלך /
ועידו ראו כל הון יקר בגדי חופש  . /לבושי ארגמן  /אנשים
רוכבים על סוסים ופרדים  /יתאר תואר פניה כבת מלכים /
או ידיה כתואר גלילי זהב עם נקודת הכסף ✓ או יאמר
לסוסתי ברכבי המלך אדמך וכו  • ,ומטעם הזה ישתנה נס כן
חומר השיר בהשתנות הזמן  /כי כהפרש אשר בין איש שדה או
פרד ובין איש עירי  /כן ההפרש בין הדורות הראשונים /
לדורות האלה  /כי לפדס יושבי תבל היו ע 3הרוב או עובדי

אדמה

( צא )
אלמה  /או רועי צאן ובקר /
והדנרים האלה לבדם הספיקו
להס לכלכל אותם ואת נשיהם ואת טפס /
ולא היו צריכים
לדבריס אחרים
זולתי  / rbכמו לצבור כסף ההב רב או לבתים
ומינים גדולים ודומיהם  /כי המה לא ידעו כלל ררן מן הדברים
אשר היותם הכרחי [ לקיום מן האנושי  /לא מן הדברים אשר
היותם בלתי הכרחי  /רק מותרי "
ולכן האיש בימים ההם
אשר היה לו צאן ובקר ועבודה /
נדמה
בעיניהם
לקצין המס
במאוד /
ונן מצינו כאשר שלח
יעקב
אל
עשיו
אחיו
להגיד
לו
את כל
אשר
אסף
וקבץ
בהימיס
אשר
היה
בדת
לבן
/
אמר
:
ויהי לי צאן ונקר ענד ושבחה ונו׳  /ולא אמר ויהי לי כסף
וזהב אבנים יקרות בגדי חפץ
ודומיהם /
כאשר ידבר עתה
איש אל אחיו * ולכן המשוררים בימים ההם השאילו ציוריהם
זדמיוניהס רק מן המוחשים ההם אשר
לעיניהם /
ואס לא
הספיקו המוחשים האלה /
השאילו
לכל
הפחות
מן
הדברים
ההדס תמיד ומולדים מן
הטבע
/
נמו
השמש
/
הירח
ודומיהם /
וכזאת מצינו על הרוב בספרי חנ״ך /
יעקב דמה את יששכר
לחמור  /את יהודה
לאריה  7את יוסף
לשור  /את נפתלי
לאילה  /את דן
לנחש
/
כולם
דמיזניס ממוחשיס אשר היו
לפניו *
לא כן
גדורות
האחרונים
כי
כעת
אשר
החל
האדם
לרוב
ולפרות
מאוד
על
פני
הארץ
ויאחזו ויסחרו בה  /ויעשו
להס
אניות
רצות
ושונות
על
פני
הים
למצוא
ארצות חדשות
אשר לא ידעון אבותינו
מעולם !
וימצאו בהם אוצרות כפף
וזהב ואבנים
יקרות5
וברבות ההון והעושר כן ירבו חשוקות
ותאות בני האדם  /ולא הספיקו להם עוד דברים
ההנרחיס /
כי אס גם המותרים לא
הספיקו  ,נאשר נראה בכל יום ויוס
יתרבו המותרות עד אין מספר /
והמותרות האלה המיל
לנגד עינינו נאשר היו
ההנרחיס לנגד עיני האנשים אשר היו
לכנים /
ובעבור
זאת
המשוררים
נימינו ישאילו דמיוניהס לא
לבד מן
על ידי
אנחנו
נדמה

ההדס העבעיס ני אס גס מן הדברים
מלאכת מחשבת מעשי יד אמן " ולכן בכל
רוצים עתה לטעום נעימות שיר אחד משירי הקדמונים
נרעיוננו תחלה אותו הענין כפי אוחו הזמן ואותו

המקום  /ואז נוכל לשפוט עלץ אס

המותרים

הנעשים

פעם אשר

הדמיורס

נאותים אם לא *
והנה

( צב )
רכפההמחלוקת

והנה בעבור חסרון ידיעת ההפרש הזה
והדעות על שירי קנ״ך ונפרעות על השיר הזה אשר
אנחנו עקה טושיק־ס נו הנקרא כשס שיר הש־ויכס י כי
המתלוצצים נעס ✓ שכנו לשונס נמו חרב וירחיכו פיהם עליו
לאמור  ,לא קואי ולא הדר לו  /ותגעל נפש הקורא אותו
נעבור דמיוניו ומשליו! כי המה דמיוני גזויס ומורגלים רק
נפי פחותי הערך ובמושב עדת שנוריס • ואולם המתקדשים
והמקעהרישבעס  /כאשר ראו כי הרמיוניסהאלה המה באמת
פחותים ונבזים באזני הדור הזה  /השירו מהשיר הזה בגדים
הצואיס וילדשוהז מחלצות לאמוד ' בהם נרמזו סודות נשגבות
ונעלמות מעין כל חי  /בהש נרמזו הספירות  /וקשור העלות
והשתלשלות הסכות וניומה  /כאשר העירו כבר הריעיס
המוציאים המגלה הזאת לאור  /במבוא הספר/יעיין הקורא שם/
אולם לו השכילו האנשים האלה ההפרש בין שירי הקדמונים ובין
שירי אחרונים נאשר בארתי למעלה  /שמו ידם לפיהם  /ולא
הזידו לדבר נדברים האלה אשר אין להם שחר ♦ כי באמת
הדמיונות והמשלים הנמצאים בש< ר הזה  /אינם פחותים ונבזים
מצד עצמם  /רק מצד השתיות הזמן  /כי אלו היו האנשים
המתלוצצים והמתקדשיס האלה בזמן ההוא דהיינו בימי שלמה
המלך  /בודאי היו המשלים האלה נערביס לנפשותס  /ונעימים
לאזניהס  /אך כעת אשר אזניהס הורגלו במוחשיס אחרים /
נשתנו גס כן ענין המשלים והדמיונות •  .ואני לא באתי בזה
להכחיש כלל דעת האומרים שיש בשיר הזה רמז מה לדבר אחר /
ני אולי ניניס דבריהם  ,אך אחרי ששלמה המלך בחר בשירי העם /
יענה בו צורתו  /ני לח לבד לכוונה השניה הקנון  /ני אם
נס לכוונה הראשונה  /והוא פשועו  /ע״ד שאמרו ו״ל אץ
מקרא יוצא מידי פשוטו *

ויצאתיבזה חוץ מגדרהמבקר  /רק להעיר לבב אחי
וריעי בני ישר^ על יופי השירים ולהנעים מליצותיהם
באזנם  /לבלתי לכת אחר ההבל כאשר עשו עד כה  /כי בעונינו!
מהעת אשר גלה כבוד מישראל ובפרטית בדור הזה  /היינו
כחולמים חלום ' 7ואין איש אחד מגדולי העם וזקניו מתעורר
להחזיק

( צג )
להחזיק כרך שפת לשון עכר  /אשר ירדה מעה מעה (ולולי
הותיר לנו ה׳ צבאית שריד כמעט  /אחה אנשיס יקרים
המקנאים קנאת ה׳ ותורתו ! חסמו כל ) ונהפוך הוא כי המה
בעוכריה  /יערכו כלשונה שפתי עמים רכים  /אשר אץ להס
חלק ונחלה עמה * ואס הקים ה ' לפעמים מושיע בקרבנו /
אשר לאל ידו להעמידה על מכונה  /יחעימו אז ;ס לקולו /
ותגעל נפשם כו  /יאמרו על מעשי ידיו המהוללים מאוד גפי
כל העמיס! כי הכל המה ונער יבתכס  /כאשר יעיד על זאת
המכקר  /ששמע מפי איש אחד אשד נודע כתוך עירו  /שדכר
כזאת וכזאת על השפר היקר המכונה שירי תפארת  /מעשי
ידי הר 3המפורשש המליץ הגדול מוה׳ הירץ וויזל נר״ו  .ומי
האיש משכיל ויודע ספר אשר לא יתפלא על השפר הנחמד
הזה ? יכ כמוהו לא היה מן היום אשר גלו ישראל מעל ארצם
ונחתמו ספרי תנ׳״ך ! וכאמת כאשר ראו חכמי העמים את
השפר הזה כן תמהו וינשאו את המחכר היקר הזה כמאוד
ויהללו שמו כשעריס " אין זאת כ* אם כעמר חסרון ידיעת
החכמות אשר בתוכנו  /וכענור העצלות אשר נעופה כקרבנו
ירדנו ככה ✓ להבזות אותנו ואת רועינו כעיני כל העמיס אשר
סכיכותינו * ותחת המה עולים יום יום מעלה מעלה כחכמות
נשגכות  /המשמחים אלהים ואנשים  /אנחנו יורדים מעה מעה
ועם ה׳
ואין שם על לכו לעמוד נפרץ  /ועוד מעע /
נדמה מבלי דעת1

גם

מצד

צורתהשיר /

נשגבים שירי

שפת עברמשירי

העמים  /כי שירי לשון עבר אין שקולים ונמנים במספר
התנועות ואינם בנויים על רגלים  /כמו שירי העמים  /רק
בנויס על סדר נאה ומהודר מאוד  /על דלתות מקבילות
בעלי שלשה או ארגעה תיבות  /נאשר האריך בזה אדונינו
הרמב״מן ז״ל בס ' נתיבות השלום בפ׳ בשלח " וצורת השיר
הזאת קשה היא עד מאוד ✓ ואין אתנו יודע בכרור להניח
כללים ידועיס על משפע מעשי שירים האלה  /כאשר המה
נודעים בשירי העמיס  /וכן כתב אדונינו הרמב״מן ז״ל בעצמו
(שם ) וזה לשונו In « :.תלמה בנפשך מלאכת המזזיק המצויה
בידינו

( צר• t
בידינו היום אל החכמה המפוארה אשר השתמשו

בה השלימיס

ההם  /ני הנראה שא* ן ביניהם דמיון כלל  /אכל קרה לחכמה
ההיא כאשר קרה לחכמת השירים וכו׳ “ י מכלמה שהבאתי
יראה הקורא ני נינים דברי באמרי שצריך עמל רב ועיון היטיב
לטעום נעימת שירי חנ׳' ך  /ואס כן איככה יוכל האיש המתחיל
לטעום נועם השירים טרם הרגיל את עצמו במלאכה הזאת1
וטרם הרגיל את עצמו לכל הפחות בשירי העמים אשר■ בקרבם
הוא יושב ? ולכן מה טוב ומה נעים אם ירגילו נערי בני ישראל׳
ללמוד נספרים אשר חוברו מן חכמים ואנשי שם בכל דור
ודור  /ואשר בהם מבוארים העדרם האלה באר היטיב  /כמו
הספר אשר זכרתי למעלה מערן השירי בלשון ענר מהארון
הערור  /או ספי מבוא התורה להחכם ה « רון אייכהארן /
ושאר ספרי חנמיס הדומים להם  /כי אז נקל להם מאוד
רגיעהי
להבין הדברים כראוי  /וילמדו אותם בלי עמל
ועוד

אחת חשבתי למשפט להציג פה

ולהעיר אזני

מי

ישראל עליה  /ואף אם היא יוצאת מענין ההוא אשר
אנחנו עוסקים פה עתה  /לא אוכל להתאפק ולהכחידה תחת
לשוני  /כי האמת בכל מקום באה והאמת אדבר עתה  / .והוא
אחרי הודעתי את כל העיון והעמל הצריך למלאכת השיר /
תשתפך עלי נפשי בזכרי המנהג הרע אשר יתנהגו מי ישראל
בימינו  /לחבר תמיד שירים וחרוזים לאין מספר ואין אחד מהם
יודע דבר מכל מלאכת השיר  /כי מיום ידע הנער לכתוב
א״ב ולהבין מקרא אחד בתנ״ך  /יחשוב בלבבו לאמור אד סופר.
מהיר ונעים זמירות  /ולכן אין קץ לשירים וחרוזים ממצאים
בתוך עמנו  /והמה ממלאים בטעיות ושגיומת לא תואר ולא'
הדר להס  /הן במליצה והן בסדור המליצה ♦  .כי רוב המחברים:
אותם המה כבעלי השיר היוצאים• בשיר —־ מה לכס אחי ורעי־
ולמלאכת השיר ? הכולכם תהיו משוררים ? בחרו לכס דרך
אחר אשר ייטב יותר ואפר יועיל ליס יותר מהדרך הזה /
מה לכם השכם קום ולאחר שבת /למען חבר חרוזים ושירים/
ולבלות הזמן על .לא דבר  /הלא טוב לכם להשים רעיוניכס
המביאות את האדם לאושרו 4 .
על לגרי חכמות וידיעות /
הזמני

ג צה )
ממני ולאושר מצחי  /הניחו השירים למשוררים  /אשר חלה
ה׳ להם חלק ונחלה נמלאנה הזאת /
קעמודו ! * )

ואתם במקומם אל

רעתה אשים פני להתרגוס הזה כפרט  /ואף ני ידעתי /
את שפל ערכי ומעוט ידיעתי  /נגד המתמס
הגדול הזה  /לא אנוש ולא אנלס מלחות דעי כשני דברים
אשר מצאת ,כתרגום הזה וזרים המה כעיני  /ואולי משגה
הוא היוצא מתחת יד הסופר * הראשון (פרשה ג׳ פסוק ר)
הנה מטתו שלשלמה  /ותרגם הרמכמ״ן  ( /יעהט mb־ .זיין
בנגטט )  /התרגום הזה מתנגד לדרכי המליצה כלשון אשכנזית /
כי מעולם לא יבוא כנוי הקנין אחר השם אשר אליו מיוחס
הדכר הוא  /ולפי מעוט שכלי יותר טוב לתרגמו כזאת  :זעהט
ויין בעטט  D'rmb /בעטט • והטעם נפילת הכנוי והשם
לדעתי הוא  :כראשונה אמרה מטתו  /מגלי הזכיר שמו /
ני לפי שהיה אהוכה שלמה תמיד ברעיוניה ולא ימוש מהונם /
המכה על השומע שיכין מעצמו שכוונתה על מטת שלמה  /אך
מיד נחמה על זאת ואמרה בלבבה אולי לא יבין השומע את
כונתי

*)

ניניה מרי המבקי /

ומי יתן דחוקו

אחינו בית ישראל

לכס למען היות להה למשמרת ולא יוסיפו לעשות
נראותינו יוה

מריו על לוין

עוד^ גי רע ומר לני

יוה! 6וחיה אלינו מנתניה מאנשים שונים  /והתה מלאיס בחרחים

ושירים  /פחותי ערך ־ ואנחנו ידענו האנשים ההם *

ני ה* חנן אותם בחנייה

ובתבונה לחשוב מחשבות אחרות המועילות לנו יותר חחרוזיס האלה י -אן ההרגל
געשה עכע ✓ כי הורגלו מנעוריהם בזאת ולכן עד זקנה ושיבה אל יעזנוה ׳ בעבור
זאת באנו עתה לפרסה זאת

ברבים ,ולבקש מאת כל איש אשר ימנו לנו לתמוך

אותנו במכתביו לבלתי רעמיה אותנו עוד בזירים ׳ כי אס בדברים אחרים בידיעות
ותכחות והדוחים להה •

דברי

המאספים *

*

( צו )
■כונחי  /אז הושיפה לבאר דבריה  /ואמרהשלשלמה ׳ * )
.והשנית (פרשה ד' פשוק ג׳ ) כחוט השני שפתותיך ומדברך
נאוה תיגס הוא ז״ל  :ודא רלו«ן דיי»י |יעפן  /ריא
כ 1פר6ש.ןידלזצוסן5יבןיך " מלת שפראבג^ידמ& סן לדעתי
קשה במאוד לשמע אוזן) * ) וגס אינה נאותה לשיר הזהאשר
חובר ממיס■הקדמונים • ולא אאריך נזה נ* נכר יצאתי מגדר
ך _ש .
הבקורת הרנה מאוד *

חבירינו המוציאים המגלה לאור

* )

/

העירו כבר בעלה

הנזכר למ*1לה

( ימ » ע!( יו .עניןב! 6טט ) על התרגום הזה ויאמרו  /כי נס בעיניהם זר הוא
מאוד  /ולולא • תוק שתו להס לבלתי שנות דנר מת ממעשי ילי

רחתרגס הגדול

ה ; ה  /כבר תרגמוהו באופן אחר ׳ יעיי ; הקורא פה בדבריהם כי היטיבו לדבר שס
בערבה משפטם נגד איש אחד בשמו ר׳ אבירה ברא קל אשר גר בברוינשווייג /
הוא אשי קה
הפשוק

ובראותו

והלפיש השיר הזה בכתב אשכנזית /

אותו*,

הזה! התחזק לשלוח בו יד ולשנהו ׳ וכה שנה

ועהט זיין /

ט ^ ׳זה

התרגום על

זיין בענ1נ1

.הלא יפה אחרו רהייחשוב האיש הזה־בהוסיי» שגגה על שגגה ? בי תחת אשר היה בתחילה
חלת זיין רק• פעה אתת שגגה ׳ הוסץ> עליו האיש הזה עוד פעה חלת זיין /
ונעשה שגגות  /האמור יאחר כחאמר חז׳יל כל יתר כנטול ־מי 1אין זאת כי אס
<חו שאמרו חז״ל אי ; אדס חוטא אלא נכנס בו רוח שטות ׳ וכיו ; שחטא ועבר על
לאו דלא תסיג

גבול! נכנשה בו רוח שטות ׳ אשר פתתהו לאחור איש נבו; אתה

*קי® ופגע בתרגוה הזה ! וכן אחר החכם  /ערום ראה רעה ונסתר ׳ ופתאים
עברו ונענשו — ובאמתאל ידענו מין היה לאדונינו הרמב״ח; ז״ל לכפול הנניי
הזה  /ימה נגרע אס נתרגם nio vr-ut .־׳  c '.בעטט

/

או ז -עהט דלוט בטסט

 / c 'nultfוגס המבקר הרבה לדרוש פה על צא דבר  /׳כי אי; ראיה חכפילת הכניי
■ כנוי ותראהו
גלה״ק כלל ׳ תפני שככר נודע דרן הלשון להכפיל השם אתר הכמי ׳
את היל־ ידות־הס

דברי

•

המאספים"■

גם זאת לא שני תבינו מטעם שזכרנו למעלה  /ואנחנו נוכל לתרגמו מ־ברך
דייגי רעי)  /כמו ישא מדברותיך  /או דייג* ל׳ונטררערונו/ ).

:

דישקודר•

דברי המאספים •

ק ויזת ח עתים
דברי הימים לעיר קארטהאגא

• ־׳ 'W

ר׳ יוסף בר״היבו״ן 5V

הפרי ם ח דשי ם

בקורת
מעשה תעתועים
מגל־ית שיר השירים

י•
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םע

ת״א

המשך הב״ד
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ו *-׳
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ברר־יין
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נ א כ רי כט
ייא4ריםנ 1ן 5אן אוטרן חעררן פרעט * פראנצ1ן דק
וואונמ 4אייםרנ 1האבן  /איהרי עקסע*4פ 1ארי מאסף
 1יבר  5ירט 1יעהרי 4אוני 4העפג 1ע  11ערהאלען  Wh /איהנן
דיא איינללגן בא 4ן 4אר לו א  $פ פרלארן 4עהן * א האק
וויר אויך ל&י^ דיין לדהק אאונפ ריקדכט4נצו ^ ^ן  /צחכד
ליפרן נונ * ננהר טטאט לווייאאו ^ ט 1ע4י יעהרןיןדערן פירי /
 frראט יעדר 5ירטןיאד .ר4אנ 4איינן מאנדרן הננפט2יר
וין אויס ^ אנט " לו4ליי5ר לייע5רוולו ;ד1ן וויר ריא ביטד .ערי4י
פרענו *<גראליאהן לוין מובסקריבליאחן  fr /דלו© טטא«
ד 5נר4ענל 1ינן פאראויטבלאחזוג 4פאן לווייא * והאלי אין 1״י /
סאן נון אן פירט 1יעהרי 4בי יק יערם ^אןי4ן ע ^ פ 2אנ 4מג«
העפטס איין חאלכר טהא 1ר אין | ״ר גלאהלט » ירד< ןןע 51ס

»« ד הירורט ♦פדק אמטרפטענטן לוד<א 5יר  5ט ורטטהיילן
#אללן  /אזנד ביטטן ודר3ו 4לייךאןנורי העדרן קאללעקטערס . /
גייא דעי אויםטה*ילונ 4דייםהעפטס  /יא ו! יא בייא אללי
איברי 4ן  /דיא סובשקריפליאהנט 4ביהק4ל* יך א  },עו* £פאנ4
 fJנעהו*ן אוכ-־ד אמש,אנהערא/לו .ניאר4ן• :י « אלזטןרך אבר
דאך אייד4י ליבהאבר פיכדן  /דיא איהרי בא 4ן ^ אנאטלין
* 13נרהאלטן ודנטן  /יא יא1ל אודך דיים נאך א} א» נס* 4א 5טר
אנ3יי 4י4׳טעהן ן דיא העהרי פאטטפארטא אבר טרע4ג1
#ין דייק פאללי ודא ביללי 4דער קייפר "

 pyוא האבן ודר אד^ אנתק פילר אעטרעספנטן ביזלאס[ /
י.
דיא הפטורות סבל השגה עם חמום’ אשכנזי ובאור
«סאטט1וע5נטליך איינן נא4ן במטר העפט .ודייי ! א!נד ?!!אדזר
אין5ינ^ הע 5טן נאך דען עינן^ טדדילן דערד/ורה  /הער» » .
3ו 4עבן 5או ; ד ליי4ן ודר היר 4דט לו 4לייך אן ! דאט דאסמרסטי
המעט  /יא אייל^ נא4ן טטארק'  tנונ ^ עהר דיא פרעם*
פרלאטן האט  /או ;ר או; 4העפטט אייל^  4רא 0ן  4 /העפטט
אבר
 4^ 1*153ראטן פ׳ ק קאטטעט י עט עגטהעלט אוינור
דען
12
הפטורות
״לבל
הפרשיות
מסדר בראשית  /גאך
 gלים־ם טובים בחודש תשרי  2 ,לשבתות
שביניהסt
%
. 2$

לשבת

חנוכת ׳

דזפטורגת "

אונד1
דיא

לתענית

פאל 4ד} :

עיבור /
העפטי

ווערדן

אליא 3ויאת *ן
אייור

נאך

דעק .אנדרן אין קור 3ר 3ייט ;א 5פאל4ן  /יעדר איינללני אבר
3ייא ווייטק ניבט וא טטארק אן אב  4ן3אהל אלט דיור
מרטטי ויי! "
מנית שוחר־ הטובוד־תושיד .י
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