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העועת אלף המע מאות ! שבעים ענותי,
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אם למרום  ,אלץ ממרתף׳ עלית,
אם בלבל נלאית רעות יושביה׳
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ססיביות פניף?
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שם ב? ןקום ילא עיר בו זד ובליעל׳
שזפתהו עוד עין לובי עלים?
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^מה משוש פראים באהלים .יחד יעליו
ישימון סובב ארצם יגן !־סןי בעדם,
תמר
תנובת
יכלכלם
עאנג־ות
במנוחות
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*מעסים רמיונים צמאם .יעובדו*
ממכיון עבדוןז עובה! העתר לע־ואליף!
מגבעות נשאיות׳ ומכרים למעי צאן,
כרם
מקעה •.. :וסכת
מטלונת
מגדנות Tבר׳
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הר נעים זמירותייף כין־ם .ישמע!
הבט ? עקבותהרועים  ,הלא משועןד חמק,
מקריות נשגבו׳ מפרדסים נחמת׳
.עתה מעטו׳ ? עעבות עלי הרביות,
?שיחים עלי חלקה  ,מאכולת אע♦
עלמות הכורם לא תצאנה במחולות,
ארעה
אלמים  ,־Vזה Tימים
מאלמת
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הה! הקרב !שהית .ענב ( עורק׳
:שהית אח ןצמלתו  ,זקמה ןכך?ול׳
!וזר׳וג מיטב הצאן׳ ?שתה חלבם׳
יקטול כבשות קטנות :ושיות חמימות*
בשבעת סוסינו ינהג מלבבות .רעם
במגל קוצר וקצור בני איש
האב ? רצח׳ לטבח הבליע;
עתה בניו העלם ; צודלקחת♦

׳

רב

חמול נא ! כי אלכו החלאות׳
הצילה שלידי חרב׳ שארית עמל׳
קרב המשחית ? שעלי שאולרתק
בקשר אמיץ בזיקים שבעתים סלה.
דוב בער גינצבוח; • *
>:
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אל בעלי אספות

עומד .ימים עד .קצף ארץ זיאו
גלו חדשות מאז לאניוז־עו
איים הרחוקים ארציות נעלמו
שמיות בדמותם הארמיות קראו
בזאת זכר עיולם למיו בראו
5י היו עלי תבל איותיותם שמו
T

T

• ״V
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TT
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הבאים אחריהם ראו דרבמו .. .
!לעשיות כמוהם שמו הפצמיו
אמרו עוד .יש אקס לנו יפלו
עור יש מךחקים לא באו שמה
ארכה הארץ עיור היא געלמה
ואת אשרזיזמו עשו גם עלו
־׳• .יי

,

־־J
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כן .נעלי ? וספות בחכמההעוכילו
הרשות יצירות גלות ה? ךלו
ובמשיוט בינתם רב1ת תודיעו
הים תרו י
גם הדור האחרון
תעלומות גלו אתייר& חתרו
■ גם  .הם מצאו וצפונות הביעו
לע

אף• בי בערי קדש מתת ענדם
זה הים גדול וו־חבז'ךימ
אנשי לבב עברו במשוט התבונה
מעמקים רכים ראשונים בארו
אזנו אף חקרו .ועיני עם האירו
נבעו מצפוניואמרוית 'אל אמונה
רב יעשו הבאים■ אחריהם :בים -
גם להם המלאכה ודתהדים• ־
עיור• רבות להם קךמיונים השאירו
ובימינו הבמי לב עוד העמיקו
.
ער ללשון אר־צנו רב יעתיקו
 .מה רבו מעליהם בלס ;?־ת*
VT

תב
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TT

TIT
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חזקו אווחוי משוט! ע1ר יזם העביות
לקנות לכם שם עולם ביו תרותיוח
כאשר .עד הנה יך־כם ליא מטה
מקראי קךש המאירים עינים
מ ?אר אותם אל תך© :דים
עיור .רב נשאר באפל ועלטה-
יב

איצק גרידץ

הנחמה
בדד ישבתי

ואביבי רבו יגוני,

רחקתי מישע  /אין שלים במעוני
והנושים בא כסות ושמלה לקחת•
דמעות ילדי דמיתי כמעט אבדתי
״ הלתוגה נבראתי fאם לצרה נולדתי ?
מי יחן תפתח ארץ פיה תבלעני שחת ! ”
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בה־שועתי ואזעק בנפש מרה
וזעת מות על אפי נגרה♦
והנה איש אחד נגש הלום
וינקש על’ הדלת  ,ואיקץ— והנה חלום*

¬ל¬

ב
מכתבים שונים
מכתב
לאחי בני ישראל היושבים במלכוד־!

וועסטפהא*

לעף לע אורות הכנסיה׳ הנקראה קונסיסטור*
יום  ,אשר הוסרה  hvהיהודים במדינה חלאת •

מאת

בחך שאטלענדר
ננעתק מלשון

אטכגזיח)

תקס״ח)
בחודש הראשון הוא חדש ניסן לפנההזאת (
יצא דגר המלכות מלפני אדוננו המלך ירייה,
להכין ולתקן כנסת הקונסיסטוריום על היהודים
המשגים במלכות ו ו ע ס ע פ ה א ל ע ן  ,ונמצא פתגם
דגר המלך על אודות ההכנה הזאת בכל פרפיה נדגרי
הימים  ,הנקראים מ א ג י פ ע ה ר ( עלה ח״ח ) • והנה
“מדאגה

[ י ]
מדאגה נדבר  ,פן יצאו על ההתחדשות הזאת  ,אשי
לא היתה עד הנה בתוך עמנו  ,משפעים מעוקלים
ונלוז שפתים אשר לא כן  ,על כן אמרתי לתת דברי
לפני כל אפציס לדעת תכלית הפנסיה הזאת  ,איכותה
וסגולתה  ,ואקנה כי״לא למותר יהיו דברי אלה.
הקונם ים מוריוס היא חברת אנשים
כגסת"
ידועים המתעסקים בעניני האמונה והדת
(רי-זיו-יסו) ׳ כאשר יתעסקו לערך נעלי משפע הגדול
(• סשיין־סריבוניז! ) בעניני כל ריב «משפע

וכאשר

יתעסקו ראשי משגיחי המרעה (פחוי ;«» דירעקנוחריוע)
בהשגחת המדינה והנהגותיה.
והנה
(ריאיו-ייזו )

אמרתי  ,ל ע ר ך  ,כי לא תשוה החברה הזאת
לחברות האלה מכל צד  .דת האמורה
תסמן  ,לפי הוראת המלה הזאת הנהוגה

אצלנו בלשון עמים  ,דברים פנימיים ודברים חצונייס.
החלוציים הם הנהגות הנופלות בחושים  ,כמו באוש
אמנם חלילה
הראות  ,השמע  ,וההדגשה וכוי .
שתהינה הנהגות האלה בנמצא רק בעבור החושים לגד.
אין לך בן דעת אשר חשב מעולם שעצמיית הדת
ועבודת האל בי׳ה תהיי אך העבודה החוצית  ,במעשים
ונניב שפתים  ,כמצות אנשים מלומדה ; לא כן ! אך
תהיינה הנהגות הדת האלה רק אמצעיות  ,להפשיע
את האדם מהנאות חושיות אחרות  ,ולחזק בנפשו
המחשבה והדמיון ממציאת וקדושת עצסאחדאלהיי,
ולהרגילה בחובותיה ע״י פעולת החושים המיועדים
לזה  .אס כן לא יהיה הצד החיצוני מדתהאמוכה■
ממצא  ,רק בעבור הצד הפנימי ממנה  ,אשר הוא
עיקר

ב יא!1
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עיקר ת :ליהו  .ושני צדדים האלה המה תאומים יחד
נהכרס לצורך האדם  ,אשר איננו שכל נפרד לגד  ,יכ
נס מורכג מנח הכוכע מגשם ושכל יסד •
ועתה ישלשאול  :האס תתפשט פקודת הקונסיס*
טוריוס והשגחתו על כל שני חלקי דת האמונה  ,וא לא?

והנהאץ ספק שפקודת הקונסיסטוריוסתתפשט
על המנהגים ',ופל הרגלי הרתיינענודות
אלהיי  ,ועל מערכותיהם וסדריהם  ,קנצי למליןלע
כל• צד החוצי מדת האמונה  ,כי נןצ!ה המלך נאד
היטב בפקודתו על אודות הדני הזה • אס כן תתפשט
השגחת הקונסיסטוריוס על משמרת פקודת הנתינות
אשר ינתנו מהיהודים לצורך עגודת אלהים  ,ולהחזיק׳
בתי החנוך ובתי משענת .האביונים ; ועל תשלומי
החובות אפר עשו כמת עדת ישראל בימי קדם  ,ועל
עבודת אלהיס עצמת  ,ועל בתי תפלה  ,ועל אופן
למוד דת האמונה  ,ועל בחירת הרבנים ומלמדי.
תינוקת  ,ועל הדרכת הילדים לשמוע בפקודת המלך
ומצות המדינה  ,ולהלחם בעד -ארך מולדתם  .ויותר
יהיה מגמת פני הקונסיסטוריוס לעורר מדות המוסר
בעם  ,ולהרגילם בחובות אזרחי הארך  ,באשר 'יש לאל
ידם להגיע לא תכלית הזאת באמצעות הדת הקדוש.
ולפי דעתי יחשב ג" כ לחלקי החצוניים גדת האמונה,
הדברים הנקשרים עמה :ונמשכים לתכליתה  ,והם,
מערכת עבודת האל וסדורה הנכון  ,החזקת המנהגים
אשר היו עד הנה  ,ואחזקת חקי ישראל נעניני
האירוסין והנשואיךוהגרושין ודומיהם  ,וגס השית או
;c
המעטת
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המענות המופרות ; אשי המה אן לפסוק  ,זהמונעיס
את היראה האמתית  ,וגס המעטת ענודותחושיות,
ולחדש מנהגים חדשיס לתכלית היותרנרצה  ,לטהר
ולקדש את הלב  ,והקמת נתי חנון לסגן בהס מורים
(מלמדים .להיותם מוכשרים להורות דור הנא אחרינו
אמונה אמתית  ,ולחברי ולתקן שירי תהלה חדשים,
לעורר לב העם ליראתה׳ הנכונה  ,ודומיהם.
אך סא יקשה השואללשאול  :האם תתפשט פקודת
הקונסיסטוריוס ג״כ על צד הפנימי נדת
האמונה ? אז אצטרן להשיג (לא נהחלט כ״א ע״ד
תנאי ) שאמת כן הוא  .הן אמנם שאין יכולת ורשות
לקונסיסטוריוס לשנות כאות לנס עקרי הדת המוקדשים
והמקובלים מכמה אלפים שנה  ,או להחזיק יד כתות
המכחישים  ,האוהבים ההשתנות מאהנת החפשית
והחדש  .חלילה ! אן נהפון הוא  ,חוג הוא על
הקונסיסטוריוס להציל אמונת העם מכל התחדשות
המתאוננים  ,אשר אינם קרואים וננחרים לזה  ,ומוטל
עליו להזהיר כל מורה להיות נזהר נהוראות אמתיות
חדשות  ,לבל יתעה לב העם לדעות זרות ( נפסדות
ח״ו  .אן כח ויכולת לנעלי הקונסיסטודיוס ללחום
נגד כל מנהגי הגל ומעשי תעתועים  ,ונגד כל
המעשים אשר אינם שייכים לאמיתת הדת  ,ואשר אינם
רק מקריות ותולדות העוחן והטעות  ,ומוטל על
הפקודים על האמונה והדת להשריש כל הדעות והנהגות
׳המפחיתות חק המוסר ומדות נניהאדס  ,והמונעות
מלמלאות חונות אזרחי הארץ  ,ףא גס סא הנהגות
גאלה כבר גופנו והורגלו בכמה דורות לפנינו  .הנה
כח
.

כח ויכולת כזה צריך להכתן ליד הראשים הפקודים,
הממונים על השגחת דת האמונה  ,למק יהי׳ לאל
ידם לפעול הטוב הנרצה ממכס.
i

דתהאמונה היא חפץועני! המפר
מכל חפצי האדם  .היא תעורר בנ 1העיון
היותר תמידי  ,היא תרומם רוחנו ותתן שקע לכפפנן,
היא תלמד את האדם דעת עצמותו ןחומתיו « ,תורהו
תכליתו כעולם הזה ונבא  ,ותעה מחשכתו ודמיונותיו
לחקור תמיד אחר דעת המחוקק העליון ואחרי אמרותיו
'הזקוקות  .ויען כי ההתעסקות בהשגחת הדת ה(א
.דבר יקר מאוד  ,עליכן אין ספק  ,שמלכנו הטוב והחכם
'ינחר עליכם  ,אחי האהובים !  .איש אחד נבחר וטהור,
'איש אשר כבר נודע ושמו יקר עליכם ע״י מעשיו
הנקיים והכשרים  ,וע״י עמליוהגחלים וקנאתו לעשות
טובות לבית ישראל  ,כאשר הראה לעין כל בפעולותיו
עד הנה  .ונלוו אליו  ,להחזיק ידו בדבר הגדול הזק,
י אנשים יראים וכשרים הנרצים לעיני העם.

גמהזנכנד

והנהני

כן הכל יגידו

קולאחד ,שכנסת
הקונסיס;

טוריוס כזאת הוא דבר גדול ורב התועלת  ,ני
מעתה לא יהיו עוד עניני דת האמונה ביד כל אחד
מהרבנים  ,כחכמים כאינם מבינים  ,לעשות ולגזור
נהם כרצונם  ,אך נתונים נתונים יהיו העניניס
הגבוהים כאלה ביד עדת חכמים נבחרת ומוכשרת
.להם  ,אז תגדל מעלת הדת  ,על ידי האחדות,
ויקר ערך
פנימיי ,ותשבות כל ריב וקטטה,
ברגע החלו ואינם  .ופחת אשר היו מנהיגי הדת
נפזרים ונפרדים ורחוקים זה מזה  ,יהיו עתה אחודים
ואחוזים

x
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ואחחיס יחד בנקודת מרכז אחד  ,ועל ידי זה
,תשיג  ,ידם דגבור חילם לבצע ולמהר מעשיהם על
צד היותר כקל ומוכשר " " .אז ימלא משאלות אחינו,
ותבא תקותס  ,לראות דת אמונתנו בתכלית השלימות,
7חחאכוש תצא מעבדות לחרות  ,ולא תאסר עוד בנבלי
י הלחן ומורן הלב המונעים אותה להתנשא מעלה מעלה.
י הכה

החרמת* אשר 103לנו

להיות

משפט

־אמד

לצו

וההכנה הזאת אשר הוסדה
י ככל' תושבי ארן ,
להחליש ^ ד הסכלות והטעות  ,הן המה יעלו דצמילוו
׳קרן ישראל  ,ולא נהיה עוד בין העמיס כשה פזורה
נדחה ותועה.
ועתהאמת נכוןהוא ,אסנאמר ,שהכנתהקוס
סיסטוריוס הזאת איננה רק טוב לבד,
צאו וראו רוע
וצורך•
פי גס היא הכרחמעמד חנוך הנערים אשר היו עד הכה ! דלי חכמה
ורזי דעת היו רוב המורים בבתי ספר  ,על כן היה
למודס מעוקל ומשונה * )־  .מעצה כמהרה ומדעות
נפסדות
* ) למשל  :מרט ידע הנער בין ימינו לשמאלו׳ טרם
ידע עקרי אמונתו מה המה עד לא הודיעו לו
רוממות אלהיסב״ה ואיכותו הקדושים  ,וחובות
האדם לו  ,לעמיתו  ,ולעצמו ; טרם הבין הנער

*יי

אך פסוק אהד מחורת משה על בזריא  ,ויהי אך
השיג השגרה אהדז קטנרת מכל זה  ,החחיר־1
המורה ללמד ,אותו שטות פתח פתוה  ,ופסולי*
המוקושין  ,דיני מזקצה  ,כחובה וגירושין וכהנה#

*
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נפסדות אשי להם  ,בחרו עניני למד אשי לא יועילו
ולא יצליחו לתקן ולתיטג לבות החניכים הרכים בשנים.
אמנם כי בדרכיהם הנלוזים הפחיתו יותר תא הנערים
מאשר תקנו ( כאשד תראו למעה )  ,הן עינינו רואות
מדברי הימים לעמים  ,ומדברי הימים לבני  .עמנו,
כי כחות הנפש ותקנת מחתית צריכים יותר שמירת
והשגחה .מימי נוער  ,מאשר צריכים לקי ,כמת גוף
הנהמיית של אדם  ,אס אל ישוג אדם אמר וממה
לפראים ושובבים • ועל השגחת כזאת ישים עתה
הקונסיסעוריוס את עיניו,׳ להכין ולתקן בתי ספר
.לחנך הנערים  ,למען יישב דור הבא אחרינו  ,כירק
גס לבד יוכלו לתריס קרן עמנו  ,לעשות לו שס לתהלה
ולתפארת בין העמיס.
וגםעל הנהגות תמציות
משפעיה הנהגות אצלנו יפעול הקונסיסעוריום
פעולות היותר טובות  .כי גם בדברים האלה נשאר
לנו הרבה ' לתיטב ולתקן  ,כאשר יעידו ,יגידו כל בעלי
שכל ותבונה.

שבדתהאמונה ,ועל

שאוני  ,אחי היקרים ! הרשוני לשנות הפ נקצור
נמרץ  ,הדבר אשר כבר הגדתי בענין זה
גמקוס אחר * ) באריכות  .הנה שס אמרתי לאמור :
נפקחה נא עינינו לראות מוסר המדות וטוהר הדעוא
אשר היו לאבותינו הקדושים באלפי שנים הראשונים,
הלא

* )

בספר

הולדות ' נו! ,

אשר

 .בלשון אשנגדח  .ינרפם

הבר בעל

המכתב הוו

כברעסלדאיחקג״ט

הלא נראה כי כל השגזתס היו ישרות ופשוטות
(חידזרע

בען.רי  £עע וו1ן<־ען

ונדעןתס

ואמונתם היתה אחדותושלימות ; וכל מעשיהם הטובים
היו ישרים בלי חשבונות רבות  ,ולא היו צריכיםלקשט
תא הטוב בקשוטיס זרים  ,רק הצדקה היתה מתראה
ערומה ביפיה הטבעית  ,ודי לה זאת למצוא חן בעיט
עצמה  ,בלי להלוות תמרוקים ותכשיטים .מאחרים.
נחק הבריאה והטבע אשר שם גודלו  ,הושפע להם
רצון עליון חקוק בלבם בעט אלוה  ,שם היו כתאומים
יחד עס כל אשר סבבום  ,אחוזים בחבלי האהבה
והרצון  ,פס התלבשו רוח אהבה ויראת ה׳  ,המשמחתא
הלב (ימלאהו חדוה ונעימות  .ומלא גיל ושובע שמחות
תרו עיניהם לראות מפעלות־יה  ,ונקל מקום אשל
הביטו מצאו כי כל אשר עשה אלהים והנה טוב מאוד ,
הכל נאה ויאה לתועלת יושבי האדמה  ,נתונים המה
להם מידי הבורא הגדול  ,ובכל אשר פנו מצאו סדרים,
פעולה  ,חיים ישמחה  .הנה זאת פעולת הטבע וכח
החיוני אשר בה  ,וזה אשר השפיעה על לבות בני אדם
התלוים בה כיונק על שדי אמו  .כי כאשר הביטו
והתבוננו תמיד בפלאי הבריאה ונחלותיה התנשאו
הלמות ומלאו אהבה ויראת התרוממת מפני הבורא
הנשגב והנעלה  ,אשר הוא מקור האור ומעין כל טובה.

בתורתנוהקדושה נמצא כמה ספורימעשה,
המודיעים לנו תמימות דרכי אבות
הראשונים  ,יושר ופשטות מדותיהס  ,וטהרת מנהגיהם
בעבודת האל נ״ה  ,הכל ע׳ידישר בלי חשבון ומותרות,
עד שהקורא ספורים האלה  ,סא זך לבו ותמים,
יתאוה

1

יןt

יתאוה ככל נפשו להיות חי גס הוא כימי הצלחה כאלה,
וישתאה ויתפלא על צדקת התמימים האלה.
אולם•מה מאוד מלא

לכנו עצבויגון ,יסור«
םא

עפעפינו מלראות כעתותי נועס כאלה,
ויניעו על ארחות דורות האחרונים ! מה תשתוחח
נפש כל חוקר מעשי הראשונים נימי קדס  ,כי יראה
אין רחקו מחתינו ממדות אבותינו כרחוק מזרח
ממערב  ,וכמעע אי! דמיון נינם ובינינו כי אס שם
אדם לבדו  .ומה נאמר ונדבר לדור החדש הזה ?"
הלא כל איש מבין אשר נעועה בקרבו אהבת עמו,
יראה ויכיר כי דור הזה גרוע יותר מדורות לפנינו,
הגס כי בכמה בחינות נדמה להיות חלקנו עתה נעים
ויפה מבשנות מאות שלפנינו  — .הן אמת שבימי צר
וחשך ההם עברו עליהם צרות ורעות רנות  ,שנאה
בזיון ורדיפה הקיפו אותם מכל צד  ,אן תנחומים היו
להם מצד אחר  .יכ כאשר חשבו את עצמם לעס
סגולה מכל העמיס  ,כעס נבחר לאלהיס  ,אשר נושא
עון אבותיו רק לימיס מעמיס  ,ובכל יום חכו לביאת
גואלם  ,קבלו עליהם צרותס באהבה  ,ועל כנפי הדמיון
התרחשה רוחם על פדי נועם  ,אשר קוו לגעת שמה
בקרב הימים  ,ואשר שם נח יבוזו כל רודפיהם
ומשנאיהס  .נפשם מלאה מעונג וחחה אשר יהיה
להם בעתות הנאות האלה  ,הן המה המתיקו להם כל
צרות הזמניים  ,ונתנו להם אומץ וכח לשאת ולסבול.
יחד היו קשורים בחבלי האמונה והדת  ,ונפש איש
נענדה בנפש אחיו • ,ואיש ערב בעד רעהו נסי\ ם
ובמות  ,ונזה עמדו בנסיון וסבלו רוע מכותיהם
בסבלנות ונפחו( גדול עד מאוד  .אמנם אנה ברחו
ימי
בא2 1
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ימי המספד אף ימי העונג האלה ? הן נתקו
חבלים ועבותות האהבה  ,האח נוגד באחיו  ,ולב איש,
ודעותיהם שונות ורחוקות
נפרד מלב רעהו ,
זי מזו  .אלה ישמיעו קולס עד לב השמים וסופדים
ומקוננים על הסכלות ! פתיות אשר הכבידו עלם עליהם,
ואלה מכחישים את הכל  ,ולוצצים נעזית •י' Tמצח על
כל דברי קדושה • פה אנשי תעתועים מאמיני כל
דבר  ,מתעים בתהז לא דיך ! ושם אנשים קלי דעת
מתעבריס וחומאיס נגד אמתיות אמונה והדת היותר
יקדם וגבוהים  ,ולןעגים על עקרי הדת ; אשר גס
מוצאיהם יכירו וידעו  ,כי  ,מנוקה מכל סיג ופסולת,
המה מלאים מדות נכוחות ומוסרהשכל  ,אשי ? התדבק
בהם האדם ימצא אושר אמתי בחיי העולם אזה והבא.
ורבים •מהלצים האלה לועגים ומבזים דברי חכמי
הרבנים מבלי לדעת מעשיהם  ,ומבלי לחקור הסיבה
אשי הסנה אותם לתקן דניים חדשים  ,ולפנות ולהפך
נמה עניני הדת הראשונה  ,וחבלי לדעת ערן יקר
החכמים האלה  ,אשר נתן להם ידוכח (אף אסאיננם
נביאים וגני ?ביאים ) לשנות לפי הצורך מצית וחקי הדת
התלים במקום ובזמן  ,ולבעל כמה חקיס  ,כמו דיני
נגעים ומהיות  ,דיני ינום ודומיהם  ,ולחדש מצות
אחרות במקומם ,וכן להגביל ולקנות הזמנים והמועדים,
יען כי לוח קביעות הע׳תים היה מבולבל ומלא ספק
בימיהם ; ומקראי קדש תלויים מפי קריאת בית דין,
«  pשאי דבלים אשר תקנו ועשי לפי צורך  ,אמנם
זדוני ׳מנינו לא ידעו להבדיל האמת משקר  ,התועלת
מהנזק  ,והיופי ממאוס  ,והמה שופנים בח וליצנות
על הכל נאשר לכל  ,חלפים ושוחקים על כל דבלי
חכמים
'י
;י
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'חכמים  ,אשר אסנצרפסככסף אין ערוך לחכמתם
ורוחב ידיעתם  ,ותומכים על דעותס החדשות והקלות,
אשר נדמו כקנה יצוץ הנשבר תחת כל תומכי בו.
והנערים בגדלים בלי מוסר  ,בלי דעת חובתםלאלהי® ,
לאנשים  ,ולעצמם  ,מואסים תורת אל  ,ויפרקו העול
מעלצוארס  ,ותאוותם הולכותומתגברות  ,וישתכחו
בעיר כ! רע עשו  .הן אמנם כי רבים עוברים עלתד
האמונהבכלל  ,יען כי לא ידעו ערכת  ,ולבס ננער
מדעת חכמה ומדע  .ךא על זה דוה הלב  ,ניסג
אנשים מלומדיםמתפלספים  ,אשר להם יד ושם להורות
•את העם את,הדרך אשר ילכו הב ואת המעשה אשר
יעשון  ,גס המת ישחיתו את הלבבות בדעות עקלקלות
•והפכפכות  ,תחת אשר יורו לשומעיהם להחזיק ולקדש
; כל דברי מוסר ולהשכיל על כל דברי קדמונים  ,יתנו
׳להם מקום לקלותולשחוק  ,ויהפכו לב הדור למינות,
■ולפריצות גדר  .ועל המתחכמים כאלה  ,האומרים
וחושבים שהם מאירים עיני הדור-,־ יפה אמר חכם אחד
מחכמי עמים לאמר  :״ נמשלו כקוף הזה  ,אשר
הצית יער אחד צומח ארזים באש  ,וישמח כי ראה אור
גדול סביביו  ,וגס הקופים אחרים הריעו ורננו לאמר:
ראהריעינו קוף זה האיר תא פני כל יושבי הסביבה " .

הגדולההזאת למאיןתצא

אמנם' בשל ימ הרעה
בזיון הדת והשחתת המדות האלה ל אין זה
כי אם מרוע החנון  ,יען כי געו״ה רוב מלמדי בני
אמונתנו לא ידעו לטהר לבות התלמידים בימי הילדות
והרכות  ,ולהרגיל את"שכלם להשכיל ולדעת ולהבדיל
נין האמתלשוא  ,ולא ישימו לב רק להרגיל תא התלמידים
בהרגל יתירה מימי' נוער בעבודות חוצות וגופניות,
ובהחזקת
ב= 3
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ובהחזקת המנהגים הרקיס  ,גלי לעורר לגס לע
טעמי המצות ומכותיה! ותכליתן העיקרית  ,ולא יאירו
.עיניהם באור תורה הזן והצלול " אך מנלנליס רעיונם
וטוענים עליהם למודים קשיס וזרים  ,אשר אל ימלא
לב נער רן וצעיר להשיגם וצהרגישם  ,דברים ופלפולים
עניניסאשר
אשר אין לאדם בן דעת חפץ בהם ,
לאתצאמכח אל הפועל בכל ימי חיינו-
.אפשרותם
ויען כי אין סדרים בראש הילד  ,הן במעשה  ,הן
.במחשבה  ,לכן כאשר יגדל הנער ויראה או ישמע
החסרון באתת העניניס האלה  ,אשר הכביד רבו עליו
מנוער  ,יפרוק כל עול הדת מעל צואריו  ,וישליך התוך
עם  :הקליפה  ,ויהי כאדם .שובב  ,וילך בלא מוסר ובלידתנונהל  . .ועוד קלקול הוא גדול בינינו  ,שכל בניואמונתנו מתפללים,ומברכים הברכות בלשון עברית,
ורוגם,לא ידעו ולא יבינו מה שהם מתפללים ממחסור
•ידיעת.,הלשון הזאת  .ואף שחז״ל התירו לקרוא אפילו
■קריאת שמע בכל לשון שאדם שומע ומבין  ,אם הוא
מדקדק באותו הלשון אשר קרא בה ( ש״ע א״ח הלכות
ק״ש סימן ם״ב )  ,וכן הלכה  ,בכל זאת לא םק עוד איש
בישראל אשר הנהיג זאת בעדתו  , .ומתוך שהם
מצפצפים ומהגיס בל ידעו מה  ,לכן לא יכלו להתפלל
,במנהודעת  ,והתפלה היא רק עול עליהם  ,ועושים
הכל רק מהיגל  ,כמצות אנשים מלומדה  .ומה יצא מזה ?
אם יגדלו ויקרבו לחברת העמיס ורואים מנהניס אחרים
בעבודת אלהיס  ,הס גועליס וממיס מנהגי ישראל,
ולא יחושו על דבר ה׳ בכלל  ,ותכבה שלהבת היראה
בלבבם ,־ והמה כבנים לא אמון נם  .ומזה באו ג" כ,
שצנות ישראל אשר לא יבינו מאומה מכל העבודות
והתפלות י

 jכאc
והתפלות הנתונות להן  ,תחת אשר תקדישנה אחצפשותן
נימי שנתות ומועדים נדבראלהיס  .חיים  ,ה! קוראות
ספרי הנל וספורי עגניס בלשונות עמים  ,המעוררים
את תאותיק  ,ומשחיתים את למן.
עלכן יראה וינחן כל איש אשר רוח חכמה ואהנת ה׳
ועמו נקרנו  ,כי הכנת כנסת הקונסיסטוריוס
מאנשים חכמים יראים ושלמים  ,אשר ישגיחו על מעמד
ימ אמונתינו לתקן כל הקלקולים הנזכרים האלה  ,הוא
דנר נחוץ ויקר מאוד  .והוצאות הכסף לא כניד ,הנצרכים
להחזיק הכנסיה הזאת  ,ולהכין הכנות;; _ צרכי נתי
החינוך ודומיהם  ,נעיניכם אחי היקרים ימה היא I
סא תשימו לנכס  ,המלא אהנת אדם וחפץהטונ  ,על
גודל התועלת והטונה אשר תצא מזה  ,ויספוק לכם דעת
גודל ההכרח וצורך ההכנה הזאת לשכן כלתלוצה 1מיאון
מקרנלנכסהזך.
ועתה׳ אחיהאהוניס ! הנה עיניכם רואות כייעשה
לכם המלך ירייה כל אשר ניכלתו לעשות
נענויכם  ,יותר מאשר קרתם ממנו  ,והישג לכם מכל
הנה!
נסיכי ארץ הרמים אשר מלכו עליכם לפניו .
ונכיר טונו וחסדו  ,ונקנלהו נאהנה ורצון 'הטוכ  ,ונתן
תודה להמטינ הנעלה הזה ממעמקי לבנו  -אן נירכס
ונרצונכסהוא  ,להתענגנטונ הזה  ,ולמצוא בומנוחה•
שלימה  ,אס תחזיקו בלב שלם נפקודה הזאת אשר נתן
לנו מלכנו הטןנ בחכמתו ובתבונתו  ,ותעמילו לעשותה
בכל יכלתכס  ,ותחזיק! יד העושים והעמליס להוציא
תמחשנה הכשגנה הזאתמכח אל הפועל ' ,אז תדעו
חסד אלהיס אשר השפיע עליכם לתריס קרן ישראל,
אשר היו נשפליס ועשוקים מאלפי שנה  ,אז תשנעו
מעם ושונע שמחות  ,והיה לכס שלום.

 1בב ]
 מכתב מאחד מילידי ה א מבורגאל הברת א׳ ה׳ ל׳׳ע
האמבורג כ״ה תשריתק״ע*
אל עדת חברת המאספים שלום !

אךזה אשרקויתיהנהבא,

ותוחלתי

־;

לאנסבה •

אתם שאלתוכי לדעת תורת הבית  ,בית הספר
הזה אשר הוקס ץאשר הוסד בקרב שניס בעירנו * )
מי המה מיסדיה זמחזיקיה ? ועל אדני מה הוטבעו
אשיותיה ז וזה אשר צפיתי כבר לענות* עוד טרס
תשאלו  ,למען הודיע על ידכם לעיני כל חישל הטוב
והתושיה

* Cבית הספרהוה  ,הנקראבית המדרש של
תטקת בית רק  ,הוא ראש לכלדברים
טובים אשרהוסדו פה בקריה המפוארת הזאת,
המגיעים לכבוד יראי ה׳ וגדולי נדבי לב  ,אשר

,

רבים הם בשלש קהלוח מתאימות אה״ויע״א,
והגרה במהלך המאסף גספר אי״ה בפרטורת
חקגוח ותועלות הביר־ז הזה  ,בין ספורי שאר
הכנות .הטובות אשר הוסרו בעיר עליזה הזאת,
והם

נ כג ]
והתושיה  ,תועלת ה 3ית הזה כי רביהיא  ,ראשית?
על  pחשתי ולא
טובה ואחריתה ישגה מאוד .
התמהמהתי לתת שאלתכם נדבר הזה בכל אות לבי
ונפשי.
אנכי עומד מסביב האישהנחמד  ,אשר סועלידי)
עשה זאת בראשונה להכין זה הבית לשם ולתהלה לכל
יושבי קהלתנו  ,ועוד היום שוקר על דלתותיו  ,לנהלו
בתבונת כסו ולהגביה קרנו למעלה ראש  .ואספרה
אפם קצהו ממעשיו הישרים  ,אשר כלס נבונים לחקקס
י
בעט ברזל ועופרת לזכרו( דור עולם .
הרב התורצי המופלא החכם והצדיק מהור״ל

מענדל פ״פשי' ,

זה זכרו

תפארתו,נודע
וזה שם

בשערים אשר טרח ועמל תמיד לטוב עם הי  ,והוא
כל ימיו למד והרביץ תורה בעירו  ,והעמיד תלמידים
רבים  ,אשר כעת יורו משפטים ליעקב ותורתו לישראל.
ומעולם לא עשה קרדוס מתורתו ! וכל תורה שעמה
מלאכה לא בטילה  ,ויעש מלאכתן  ? ,ביתה  ,ויתר
עתותיו הקדיש לה'  ,ולא רד(» צמר שלמונים4
ויהי אתרי עמדו על בני ת׳ית דק״ק אלטונאיותר
מכ״ה פנים  ,ויפן וירא כי ץא איש  ,מכל הנערים אשר
יוצאים מבית ת״ת  ,יודע תויה ומבין חכמה  ,וכאשר
*באו כן ילכו  .כלם כצאן תעו מבלי רועה  ,שוכבים
צראש

והם לע אדני נדיבות יקומו< הן סעדתקדושר־ן
בכלל  ,והן מיחידי סגולת המסולאים  ,כל אלת
נועדנו׳ להעתיק במנחבינו גמחברוח הבאורת.

דה♦

נ

כרc

בראש כל חוצות  ,וינלו נהנל ימיהם  ( .יניס מנדיבי
העיר  ,כראותם נערים האלה ככפרים מדעת  ,הולכים
כפראים ושונניס  ,וחנקו אשפתות  ,המה נאנחו על
דוע הזמן והמעמד  ,ותרופה לא נקשו  .וכאשר הגיעו
האומללים לשנת גאולה  ,נני י״ג  ,וינרחו מנית הספר
זינקשו החפשית נמקוס רחנת ידים  ,אומרים מי אדון
ליו ? ני עם רגלים ירוצו רצוא ושוג  ,יהמו יסוננו
בעיר  ,נסחורתס ומרכולתס  ,ויהיו לנזיזן ושמצה כעיני
הנכרים  ,והמה הסנו אשר הפנו  .י— נפזנה נא
הימים האלה לא מונים  ,ולא לכבוד דור ראשון היו — .
והרג רמ״פ הנ״ל התנכל מסיום נמחשנתו  ,כדתהמ
לעשות  ,להסיר המכשלה הזאת  ,ולהמציא תרופת
לתחלואי נפש ימ עניי עמנו  ,גיסן כה וכה ולא
מצא עזר כנכדו.
בשנת תקס״ר העיר הי את רוח איש אחד מקציני
עירנו — ינוח בשלום על משכנותיו ויחונן הי את עפרו!
רקם כגנר איל  ,וידנר על לב הר" מ לאמור " :לא
מרף ידך  ,ואל תאמר נואש  ,קסשנס חלציך  ,והתחזק
עוד למצוא שארית ותקוה לילדי עמנו  ,ואנכי אהיה
נעזריך  “ .ויקס הר״מ ויקח אתו עוד שני אנשים,
הלא המה התורני מהו׳ מאיר העסי  ,והתורני מהו׳
ליב קנאר  ,כי  .גס המה גנאים דת״ת  .ונלוו אליהם *
המשגיחים וכו'  ,וילכו אל בית הנדיניס  ,ויעוררו את
לנס לאמר  :־״ ראו תא עני נני עמנו ואת לחצם,
והתעשתו להם  ,והושיעום מאשר חנן ה׳ אתכם ! ”
■ויענו כלס קול אחד ויאמרו  :ברוכים אתם לה׳!
עשו סג תוכלו ! ויהי הס מריקים שקיהם  ,וינדנולתת
מדי פנה נפנה כפי אשר יושת עליהם  ,ותר 3הרנה
נעירנו

3

כה1

בעירנו  ,ויכיבו לבס על הדני מחל הזה  ,אזבדבריו
יראי הי !הרימו נדרים ונדבות  ,יזה מביא עצים,׳וזה
מביא לבנים  ,זה יועץ וזה סופר  ,והמלאכההיתה דים
להקים בית הספר הזה לכבוד ולתפארת  ,להגדיל תורה
ולהאדירה  ,ולהאכיל ולהלביש משפר רב מילדי נני עמנו,
ולחנכם בתורה ומוסר דרך אק  ,וגס נכתב ושום
הכית׳כאשר תראו עיניכם משרים
נספר תקנות
במגלת ספר קענה אשר אנכי שולח לכס בזה  ,כתובה
מיד סופר מהיר  ,ועתה עשו כעוג בעיניכם להעתיקו
במאסף  ,והיו דבריכם לרצון בעיני אוהבי הטוב והאמת.
עוד יגיל לבי בזכרי מענה איש אחד עשיר ונדיב
לב בעירנו  ,בבואם המאספים לביתו לשאול גם ממנו
נדבה  ,פתת האישואמר ” :מה ,וכמהאתן ? יכ
אזכרת ימים מקדם  ,םג אנכי הייתי מבני עניי ת״ת,
ולא למדתי בבית הספר רק איו מקום יין שרף ושכר
ושאר צרכי אשת רבי  .וכאשר עמדתי על דעתי נהמתי
על אשר בליתי ״ הזמן ללא תועלת  .ועתה בתה ארצה
את ה'  ,אשר חנן אותי ברכוש גדול ? אה לכס צחר
הכסף  ,קחו כאות נפשכם -,תקנו את אשרעותו
וכן עשה באמת  ,נתן את
הראשונים  ,והיו ברכה
צרורותכספו  ,והגבאים לקחו כחפץ לבנם.
כזאת וכזאת דברו אף עשו נדיבי עירנו  ,וטובה
מעשהמעצה  ,הפעולה מרצון — -.
ותכלית היותר עקרית בהקמת הבית הזה הוא,
לחנך ילדי ישראל להיותם יודעים דבר ה׳  ,ויסודי
אמונתנו  ,ולהרגילם בדרך ארך  ,מוסר ומתת טובות,
וללמדם ראשית למודי הידיעות הנצרכים לאדם להחיות
וכשרון  .והנערים יבחרולהם
• אתנפשובצדק-

הדרך

«

1

כוE

הדרך אשרירצו ,סא דרך תורני (אשר יקר מאוד בזמננו ),
או דרך מסחר ומו״מ או אומנות  .ופס כל זה לא יהיו
בוערים נפס  ,רק ילמדו כל הצריך לכל בעלי דתישראל,
ומעשה כתיבה וחשבון וכדומה  — .ומלבד אשר ימצאו
כשנעים נעריס מבני עמנו מדלת הארץ בבית הזה יד
מחסורם באכילה ושתיה ומלבוש  ,עוד תועלת אחרת
יצאה מזה  ,הכי נכבד ועלה על כלנה  ,והנא;
טרם אשרצו  6ד הבית הזה  ,הא בני ענייםשוכבים
,
בראש חוצות מבוזים ומגועל־ם  ,לא תאר ולא הדר למו,
"עמוסים בבלוי הסחבות  ,ועיני איש מנכבדי העיר לא
הניעו עליהם  ,נס גושו לדבר אתם  ,וילכו לפניהם
בגאון  ,והמה שוכבים נבשתס  ,ומגודלים בנית אביהם,
אשר שם לא למדו ארח  ,ולא שמעו כי אס דברי נאצות
וקללות  ,כדרכי המקהרקים בקרב הארך  .והנדיבים
אשר בקשו אורחים על שולחנם נימי שבת ומועדים,
נאשר יצאו מבית התפלה  ,ונאספו עליהם עדרים
ארחות נוסעים מארבע כנפות הארך ,ואותם אספו הבית
לסעדם על שולחנם  ,והאכילום מעדניהס  ,והשקום
מי.ינם (וכמה מהאורחים היי בעלי הון  ,והמה רמאים
ונונבי דעת  ,ודוברי דברי תורה לגנוב לב צעליבתים
אשר אינם יודעים ספר )  ,זבני העיר יושבים בביתם
עטופים ברעב  ,ואביהם לא יכלו מצוא טרף למו,
!יגדלו כנטיעים בשדה  ,וכעיער בערבה — .
לא כן עתה ! מיום הוסד הבית הזה ויפקח הי
את עיני נגידי עמנו  ,ויאספו עליהם בצי ת״ת  ,וסעדו
על שלחנם  ,ויתנו עליהם מחצות  ,וידבר על לבס :— .
ונפרט בכל חצישצה געת הנקורת נעקסאייען ) ילבן
לתת להם מתנות כסף ומלבושים  ,ונזה יעוררו בלב
הנערים

נ בזI
לנערים הדלים קנאת כבוד ודרך ארץ  ,ואהבת התורה
והחכמה והמוסר  ,ותתנשא רוח האומללים האלה,
ויראו  .מותר הנכבד מן הנקלה  ,וישכחו ויעזבוארח
רע והשחתת המדות והקללות והחרפות  ,אשר שמעז
בבית מולדתם " ויתלבשו •בלבוש הפנוה ודין איץ,
ויאיצו תמיד להישב דרכיהם  ,למען מצוא מן בעיניי
מחוננס ומאשדהס.
זאת פעולת הרב רת'! פ הנ״ל  ,וזה פריו ופרי
הנלרסאליז  ,ומחזיקי ידיו  .וכמעט הוקס הבית,
ויקנאו Üאחיו משאר קהלות מסביב  ,ויקומו ויעשו גם
המהכעוצס ידיהם  ,וקנאת החכמה בערה מסביב.
וגס מרתוק באו  ,ואגרות שלחו לר״מ לדעת איכה
נעשתה הדבר הזה  ,וילמדו לעשות כתבניתו  ,כי ראו
פעולתו יותר רצויה וממהרת לעשות פרי משאר בתי
החינוך.
והנערים אשר לא יאבו* דרך התורניים  ,וילמדו
מכמה או מלאכה  .וזה כמו ששה ירחים  ,חלה איש
נכבד  ,חכם ויודע ספר  ,כבוד שמו לתפארת רבי
אליהו ליינדז״ל  ,וירא כי בא יומו  ,דצואתביתו,
דתן עשרת אלפים שוק ( מארק,׳ והוא לערך
מ׳ג״ט ) ללמד נערי בני תיית מלאכה ' נקיה וקלה  ,אחרי
אשר ידעו תורה  ,ונוהגים בדרך נכון  — .ינון שמו
לעולם  ,וזכרו לא יטוף ו¬
גם משאר קהלותנדבו אנשי שם לתת קין קיימת
מדי שנה בשנה  ,וחתמו ידיהם בספר מיוחד לזה  .גם
נדר איש אחד לקנות בית מיוחד לת״ת  .ועוד יום
יום ינדרו וינדבו רבים לדבר סוב הזה.
והנערים נחלקו לששה כתות ,

לכ

ינער במדרגתו ,
 . .יעל

נ כח ]
ועל כל כת מורה נכון  ,והגדול שנהם הוא החרם ׳ל
קרונו ,איש תורני ויודע לשון וספר,
אנרהם
ועושה כאמונה* ( וככר צלחו תלמידי נית הספר
ה!ה להיות נעצם הכית למורה לאחיהם)
וכאשר ראה הר" מ כי רנו הנערים ולא יכילם הכית,
דקרא לאיש נחמד  ,תורני גדול  ,כ״ש ר׳ נטע
ממענץ ,עודנו נימי חרפו והרי הוא
עלינגען
מן שנעים שנה לחכמה  ,ויפקד אותו לראש ישיבה
ללמד ננית אחר עם הנחוריס אשר עשו יד נתורה
םוףדנר,כל
וחכמה  ,והעתידים להיות תורניים .
איש עומד על משמרתו  ,הגנאי  ,והמשגיח  ,המורה,
והתלמיד  ,איש את אחיו יעוורו  ,ובאמונה המעושים.
ועל כלם הישיש הרב רמ״פ מערב עד נקר יפנה מכל
עסקיו  ,והיה לנו ועיניו שם כל הימים  ,וכל דבר
הקטן או הגדוליביאון אליו  ,והוא ישמח בחלקו  ,מנלי
שכר  ,אףשכרפסידא  ,ויעשה זאת רק למען ה' ולמען
תורתו  .וה' ממעל ישלם משכרתו  ,יחלמהו ויחדש
נחו  ,לעת זקנהושיבה  ,למען יעמוד עוד שנים רבות
על הבית הזה  ,ויצליח במעשיו  ,להגדיל בישראל בניס
משכילים  ,בעלי חכמה מדות ודרך ארץ ומכינים
הורת סע! הי

פתרון

החידה

כבדךראשון עמוד ל״ר
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כשלכד* כויטוס אח
ירושלים ,והוליך אתהיהודים
t
י שבילארצו  ,היו בין חיל לומייס אנשי גצע,
הלוחמים בעד השלל יותר מבעד הכבוד  .וכאשר לא
מצאו
* ) כה כתב לנו המעתיק  " :בחורף החקל״ט
הייתי בעיר נעאפליס /והלכתי לראות ביח גנזי ספרים
אצל אחד הכומריבם  ,אשר הבאתי לו אגרת מליצה
מאחד מאוהביו  ,ומצאתי בין הספרים מגלח מפר כתובןז
* בכתיבת יר ישן גושן לע הקלף בלשון דומי  ,ושעד הספר
חסר ,,גם בתוכו חסרו כה וכה כמה דפים  ,ושמחתי מאור
בי מצאתיספור המעשה ה> השלם בליחסרון  ,והעתקתי*׳
בעברית  .ואף אמנם לא נמצא שום זכרון דברים ממעשה
הזה בספר יוסיפון  ,בכל זאת רחוק הוא שיהיה כותב
המגלה הזאה בודה הדברים מלבו  ,וכפרט כי גחאמחו לי
יהר הדברים אשר קראתי בה מחולדות הרומיים ע!1י
הסכמה שאר דברי הימים  .ואפשר• שנעלם הדבר
מיוסיפון , .יען כי היה מבאי אצל מ ים ו ס בסחר,
וגם היקודיס באלכסגדריא הסתירו הדברים כימי יוסיעון
והגה יען לא אוכל לערוב בעד אמיתות המעשה  ,לכן
בקשתי שאל תחתמו אומו בשמי " .
דף,

*

נ־ לc
מצאו מאומה ביד היהודים האומללים  ,יוח תעתועים
התעה איוה אנשים  ,והמה סכלו ל " ת רבים מאנשי
המלחמה  ,לאמור  :שהיהודים בלעו מענעות זהב בתוך
בחנם  ,וידעו להוציאם מתחתון  ,כאשר יהיו במקום נעת
נסתר  .ויאמינו הסכליס-לקול הכזב הזה  ,ויהי לילה אחד
רפלן על היהודיםהשבויים  ,ויהרגו ממנס כאלפים איש,
ניחתכו את בפנס  ,ויבקשו הזהב ולא מצאו  .וירע הדבר
מאודלשישים  ,אן לא יכול לענוש העוברים כי רבים המה
נהוא ירא מלחמת אפם  ,ויהי בבקר וימצאו נער עברי
אחד ,רבן שבעה שנים' ,יפה תאר עד מאוד  ,והואיושב
אצל אחד ההרוגים  ,וינך בנכי תמרורים  ,ויזעק זעקה
'גדולה ומרה׳ ' ,עד נכמרו רחמי אנשי המלחמה  ,דאבו
להוליכו אל האהל  ,ולתת לו מאכלים ומתנות  ,ולא אבה
לקבלם  ,ולא קם ולא זע מגדת המת  .ויוגד הדברלמישוש
! רקם וילך אל הנער הבוכה  ,וימצא את הילד יפה אשר אץ
כמוהו  ,וידבר אתו שונות  ,וינחמהו  ,והודיעו לו כי הוא
׳מימום  ,וישאלהו המ שמו ? ומה לו ולהרוג הזה ? והנער
דבר הישג לפין עברית ויונית ,אך בלשון חמי היי מגמגם.
ידען ויאמר בלשון יוני  :אוי לך ראש בני בליעל האלד!
'המעט מכס נ־ החרבתס את ירושלים הקדושה  ,ושרפתם
־בית אלהינו  ,והרביתס בנוחללים  ,עתה םג השגויים
המסורים תחת ידכם  ,השומעים ונכנעים לכס  ,ובידם
אין נשק וכלי קרב •,גסאותם רצחתם וזלזלתס בפגריהם!
אוי אוי לן ! התחשוב ?י לנצח ידום שופט עליון  ,ולאישיב
רעותיכםבראשיכם ? ראה אכזר ! ההרוג הזה הוא אבי,
־איש צדיק תמים מנעוריו  ,לא הרע לכם  ,ולא שלח ידו
■להלחם אתכם  ,כי הוא אחד ממלמדי דתנו  ,וצדקות עשה
בלהימים  .ועתה הוא מתגולל בדם מידי הרוצחים
הרשעים

הרשעים האלה  ,אשר אפה לאש עליהם ! —־ ויפילעל<
בני המת וישא קולו רבן עד מאוד  — .כשמוע טיפוס
דברי הילד הרן להצעיר  ,לפראלתי חכמתו ותאר בכיו,
וירך לבבו מאוד  ,ויבקש לבכות  .ויעמוד כמו רבע שעה
מבלי דבר מאומה  ,ועפעפיו ?כוו על הילד  .ויהי כי חדל
הנער לזעוק ולילל  ,כי אין לו כח לבכות עוד  ,ויפתח
מיעוס את פיל ויאתר אליו  :הרגיע בכי ! הרגיע ! אלהי
אבותיך יודע  ,ואלהי הס יודעים  ,כי לא בי האשם  ,נקי
אנכי מרציקות ‘ השבויים האלה  ,אן מחמדת הבצע
עשו הכבלים כזאת  ,וחרפה היא לי ולכל החיל  ,.ועתה
מהר אנקום דם הרוגים  ,ודס אביך  ,רצו לקחת שני
אנשים מהרוצחים  ,דתלוס ויקזיקוס במסמורת על עץ
במקום אשר שכב אבי הילד  ( ,אחיי ק קברו את ההרוג
הזה בכבוד  ,וישימו אכן גדול על קביו • והפער פרא ותו
קובר אביו  ,ויצעק צעקה גדולה ויחלש ויתעלף  .ויצו
טיטוס לרופאיו לבוא לעזרתו 4ויהי כמעט חצי שעה ויחי
ויפתח את עיניו  .ויוסיף טיטוס לנחמהו ויקחהואתו אל
אהלו  ,וישתומם מאוד על חכמת הולד הזה  ,עלדבוריל
ועל תאר פניו  .ויגד לו הנער כי שמו טבאי ׳* לשםאביל
יהודה
החברוגי/אשר היה אחד .מסנהדרין הגדול
בירושלים
.
דקחהו
טיטוס לרומי 4ויתנהו םש לאתר
מאוהביו לגדלו וללמדו לשון וספרי רומיים  ,ולהביאו לפג*ו
בכל יוס  .ויהי טבאימנ  3בעי?" כלבבי' הבית ונושא חן
בעיני כל רואיו ,ובבאר להראות פני כרטוס הוסיף לאהבתו
כי ראה רוחב שכלו הולך• וגדל מה יום ביומו  ,וגם הגער
אהב את גומל טובו ויחשבהו לאביו  .אך בכל עמלו אשר
עמל טיטוס להסירו מדת הישיאלי  ,אל צלח מדו ; כי
הנער עמ 1באמונתו  ,ולא אכל כי אס לחס ודגים ,ולא
שתת

נ לב ]
עומד ניפץ • דהי כשלשה חדשיס
שתה רק מים,והוא
טיטוס  ,ויתזע־ן לשלוח הנער הזה יחשלימה
קודם מות
אהובת טיטום  ,כי אל אכה להחזיקו
אל בערניצי׳
אשר לא נודעת עד היום  .ויכתוב אגרת
בחמי  ,מסבה
 ויבקש מאתה שתגדל הנער כרצונה והואלבערניצי
 .בעת ההיא שלח טיטום שני אנשים מיועציו
יתן כל•שכרו
שסאחדאניום׳ ושם השני
לאכסנדריאשל מצרים ,
מירון׳ ויפקוד בידם אתטבאי ,ויצו עליהםלשמת
 ,ומאלכסנדריא ישלחו אותו ע״י אנשים
זלהיטב לו בדרן
אל 3ע ר נ י צ י  .ויהי נדרןי
טובים וידועים לירושלים
השלוחים עם הנער  ,יכ יראו משאר
נאניה וייטיבו
אשר היו ג״כ באניה הזאת  ,פן מדיעואותו
הרומיים
מצא חן בעיני כל יושבי אניה  .אמנם
והנער
.
לעיטוס
האנשים האלה לאלנשנדריא  ,ודרו בבית
כאשר באו שני
עוינים את טבאי  ,ופניהם איננם אתו
אחד לבדם  ,ויהיו
 ,ולא דברו אתולשלום  .בלילה אחד נאשר
כתמולשלשום
המעה והמה חשבוהוישן  ,וידברו רע ממנו,
שכב טנאי על
אחיו  :מה זה עשה לנו הקיסר לגדל ילד
(יאמרו איש אל
לו טונות גדולות  ,הלא לרעתו ולרעת
עברי הזה ולהטיב
יגדל .הנער הזה  ,וחכמתו תהיה לנו למוקש.
<גם רומי גדל פרעה את משה בביתו  ,והרבה ללמת
"הלא כאשר
 ,והוא שלם לו גמול רע  ,להחריב את מצרים
מכמה ודעת
עמו  ,כן יעשה הבן הזה לעס רומי באחרית
(לפדות את
שמע את הדברים האלה  ,וידום ולא נע,
הימים  .והנער
בקרנו  .והמה עצרוהו בבית  ,ולא עזבוהו
(לבנו נמס
להראות פצי יושבי העיר  ,וגס אחרומלשלוח
ללכת לחוץ
” '' ירושלימה.
אותו
(ההמשך בחוד׳» הבא)

ה מ א ם ף
'חודש חשו׳ן

ה׳ת׳ .ק־ע

' י•

א־'
שירום

'  .תפארת ישראל ; ' . .
הוא שיר הושר לנבור יושבי קהלת בערלין׳
ו  4נבוד בעל־1י הבי■'  ! -ביקור
חוליםבעיר
הואח׳ ביום אורה ושמחה׳ עצרת ר־ייתה להם•,

למלאת מאה שנה ,

מיום

הוסרההחברה•‘

הטפוארה הזאת  ,יום ה' ר׳ח אלול ה׳תקס״ג•

אם גפן ביוקק עדת ישרון נשארת ׳ז
אף שריד מעם ?לאומים
מפזרת;
" - -זחה זךים נתקואגרותיה,־
עוד אחוזת רעים לאחוז התאמצה.
מקהלות מקהלות כ׳ה חניה נקבצה
:
על אדני צ,ךק עוד בנתה ?תיה♦
גא

* 3

לדt

ג
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בנהר בגרו מימיו חקם עכרו
מעל בל גד־ותיו מפרציו נגח
ירדו תהומות שם יפרדו לנחלים
כן נך־חי ישראל י מארצם גרו
כארצות שוביהם .יהד התאחרו
זעיר עם וזעיר עם לשבת נרךלים♦
:
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ז־את ! שתאה 'לב י־אהזהו שער
!בושו אויבים כיידבערו -בשער
יךאו מופתי אל  .אותותיו במו
י
אשר חזם אז נסים מנוסח חרב
איכה \כתו מברך ער .ערב
למיה
אין עוד מפלט
תמו!
אמר•
'הלא
־▼ 7 : ,
׳• J
* ־י ־■
יך ׳_  tי
לע

יכ
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הןג־ו:ם עצומים פרןפה רןמלו ;
חדלה ממשלתם לנצח חדלו
מאשור ובבל נשאר אך שמותם
?םזץן גם רומי הפיס הלכו
מלכו
מפחדם תזה ארץ
ולא ניותר אס זכרם ולשונותסג
r־ ;
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• : v ,ד ;
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נ לה ] ,
וישראל .עם לא/עז ?אין מגן ;וצנח
תחת  .קעת נהי תחת כידוןלןינר.
 :ומאז היה לגיד רםצרימיו י
מדור לדיור אמר אויב  •:אפאהו!
ובמטאטא העמד חעב לגו־פהו
•י ' ? אין עפבהאעוךם עורמעטןאיגמוי
•• T

TT

:

־” T

ומל זאת עם?.עלב דע 'היום הנם ־
לעוא רגעו ג1ים זעמו לחנם
• מעאו־ית ישראל עיור מלאה ארץ
אף אם אין בידיהם עבט ממעלה
בטח ???/נו ?לי פחד ובהלה־־־S T

 T־.

*

.T

־־ * T

תחתצלמלכים  -אין צורות איןפרץ.
זיאתעמךהלהם
תמו לנצח
אז בחךפם או :ב םע
?עצמותם רצח *
אגרתם 1סד בבל ארץ טלעלו• .
הולך עבי:והוא אסור בנחותים
ירו -עלים
מצא — עם ציון
יכ

חא

אל

םע

■ נ לו ]
הז הלק יעקב מורשת ?#טילים י • ־.
ערום .יכפו לרעב פךסו לחמיהם
ש? 1בלע .ערש חי יאמצו כח
לוסד והידקה ראשית היק קהלותם
ה ? רת בקור חולים ? ?ל מ #1כ'ותם
״• .ףא בית מאן לאורחים לכף תלםמנ׳וח♦
באלה  .יתפאר■ ישורון עם אלוה,
:־
חולו לכם .עטים מדבר נכוה ן
■•■ ל ^ דיתטסשו מוסרם דשרם ת  #כחו נ * )
סיי כמוהםדקל לחץ לעזרת כושל
אף אם אין בהם  #ר שופט ומושל ?־*♦
צדקתם הכיח [ אחר תיוכחו1
* . Cח^ '1ד ;פש~ כלקרויא ^ ספרי העמים החדשים,
הכותבים שטנה לע ישר ^ל  ,ולעין כל יצוחו
לאמור ן אין מוסר לורע יעקב ! לו^ חיושב בשמים
ישחקלמו.,ראשוג? בעשקו ממנו אחוזחינהעסלינו
ויגיע׳ כפינו  ,והאחרונים ח  £צים לעשוק ממנו
צדקךזינו ומוסרנו  ,בזרה להם ! לעגה להםI
והחים בשעחוח׳יהם,

 3לו ו ז
מה נפלאת יעבין בךליץ האדרת1
אלן הוד הקהלות! את חמדת 1תפארת! י
מה אהללך ז הן נעלית על בל תהלה
על צדקת פךזיונך בסתר כי אתפלא
מלאה .כנאד תחי ונפעי תתמלא
t . t
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הרוע לבי  -ובלעתי אי! מלה*
מצפון מים מכל ארצות עכניך
כלמבקעיעזך חרמו $
־ין^
מעפעתטלחםךך למויתעףפי
יבא פליט מעיר באע ערופה•■
הז

T

• T

••

^

*• T

:

T

זה על דכאת עצמיותו5חפ<ן תרופה
זיךך תפתחי געט גךביות תניפי*
ומה
טובך אז 4 öfBעלתן
לקרוב גם לרתק אל ךל הש |לת
בית וזולים בנית מעוןלאמללים
בצרי ובכל ממסר מלאת אסמהו
אף מבחר הרופאים פלו 1ת עלית
לרפאות חולי עמך בל : .רת סללים*
בר

־ ;•T

T :

i. -

י ־'

 :־•• T

: 1לח ].
וזבח■
מעלה
יחי Tרצוי
פעל
 :״ -
T
 T״ ן
תקארת עזך עלה .על כל שבח
?י וןפשות הצלת תתה להן חיים
משפחות יורוך השבת למו אביהם
והיוךים .לע הי זרעם תודתך בפיהם
"פאר פאר לך" ייאמרו ודמעתם על לחי_י.ם•
צהלי נעבקרי חולים בגיל תשתעשעו
קיצרו ליפי ' הסד אבותיכם זרעו
מיום הוסדכם בא תקופת מאת שנה
פצחו ךנה ! לכם ןאתה לשמוח
בח
יגיעי
לכ
יגילו
עמבם
יי
 * J T ,יי
Tי
*י V T
זה יום אורה [ שמחה חגו ברננהj
בית י_עקב לבוז אתם
קול תודה קול ומרה
אל שו3ן-ךש  1קים
כגמול
Tהשב ״Tנא ••אל
• :

נקנו נריע
למיו נשמיע
נשא נא כפינו
כפלים
Ttידם
־•
•

הארך ןמיהם הרבה להסשניות חיים!
יוסיפו עוד צאת ל :שע עמנו*

נ לטt
כה שרפי להלל מי ישורון יושבי קדהעליזה
הזאת  ,זה ששה שנים  ,אז בימיהשקע
והצלחה,׳ עת רותה עובה  ,ותשבע נועם
וצדקה  ,ובין חומותיהשלום  .ועתה — '
י אההנפשי ! מה תשתוחחי ומה תהמי עלי ? ׳
עוד אודנה  ,עוד נשארו לה שרידים i
< ■
ואשא משלי ואמר :

הבת ברליןי

עת בעליל

עדיךיפי&יית

ריואיןי ע5שוויפארוך 'תהלדזז
עתה  -חצי הזמן נגעוף  -התרפיה/
אוין׳ם ע1ד תיפי תעני ?בתהלה*
לב

שלום

היה{

נ מ ]•■

ב
דברי תוכחות
אשר דרש ברבים הרנ הגדול היזכס התזרפי
והמושלם נמה! ׳ שמואל
דקהלת.

גרענינגן במדינת

בערנשטייןאב״ד
הוללאגדופז׳

בעת נשרף העיר הגדולה והמפוארת ליידן♦

(סוף הדרוש *)
לס ונשיב לבנו אל השבר והיגון אשר קרה לעיר
המפוארה לי יד ן  ,ונשים נא עינינו עליה •
הלא נמצא השרידים אשד נשארו לה  ,איכה נטבעים
במצולות הבכי והאנחה ; רבים מיושביה הנמלטים ממות
על ידי פל£יס  ,גס המה .נפלו למעמד עוני המר.
גס עשירים רבים האמונים עלי תולע ובחיק העושר
והצלחה  ,עתה אבד/ממנס כל הונם כרגע  ,והמה
יבקשו עזר בלב כשבר ונדכא* ועוד רבים הולכים
ותועים בלי מחסה ומסתור מזרם וממטר  ,ורע עליהם
העשה החיים ; עיניהם יביטו במר־ נפש על החרבות
ושממון  ,על יתר פליטת מחמדיהם אשר היה להם זה
ימים לא כבירים  ,ועתה הס נענים ומרורים מרעב
ומחוסר
* ) הההלר־ו והמשך רהדרוש הזה ; ס־פה בתקופה
רביעית למאסף חקס״ט,עמודרצ״א  ,ועמודשמ״ב

נ מא ]
ומחושר כל  ,ויקנאו את אחיהם הנהרגים ממפולת
המינים  ,ונקברים תחת תל אבניהם ועפרם — .
אמנם הביעו נא וראו ! כמלאך הגואל ירחף
מלכנו הצדיק והאהוב וידא על כנפי האהבה
והחסד לע כל פנות מקום המהפכה ; כאב רחמן אשר
ימהר ויחיש לבוא לעזרת בניו הנמצאים בצרה וצוקה,
כן ראה ראינו את אבינו אדון הארץ כמהר חץ למטרה
הלוך ילך רצוא ושוב בעמק העכור הזה  ,להציל ולהושיע.
ובזה הגיד לעין כל  ,יראה כל העם וימנו  ,כי כל
חפצו וישעו רק למשול בלבות עמו  ,ולקנות לו אהבת
עבדיו  .בנל מקום ראינוהו פועל פעולות עוגות
בעצמו ובכבודו הרמה  ,בכל מאמצי כיוו  ,וגם הטה
את אחרים לעשות כמוהו להציל ולהושיע  ,פה עמל
ויגע לשכך דמעת האובדים ע״י דברי תנחומיו  ,ולהרבות
עצמה ללא כח  ,שמה הכל התפלאו והשתוממו על רוב
חסדו וענותנותו  .בין שאון טרדות המדינה הרבות
העמוסות עליו  ,אחזתהו הרגשת,הצדקה  ,ואליהכל■
תשוקתו  .ראו נועם דרכי מלכנו הנאהב ! מלבד
אשר נתן סך גדול להקל צרות האומללים  ,ומלבדאשר
המציא מזון רב להחיות נפש רעבים  ,וגם אומנים שונים
קיא לבנות ולעשות להם כל הצורך לפי שעה  ,מלבד
כל אלה התאמץ בכל יכלתו להיות מגן ואחסה לנדכאים
האלה בכל וכל  .הלא הוא  ,מלכנו הטוב  ,צוה לנו
להתאסף יחד לדרוש במקהלות מעלות הח  6ד והצדקה,
למען נלך גס אנחנו בארחופיו  ,ולמשות כמעשי*
הטהורים.
רבים הס הדרכים אשר הונהגנו עליהם למשוא
«עשי צדקה שונים  ,וא לדרוש חכמות שונות  ,יש אשל
תרחש

 1מב" t
ת־רחש גנו מעצמה הרגשה אחת לעשות אחד ממעשים
הטונים  ,או תתעורר ננו השגה מאחת הידיעות,
נלי אשר ידענו מהןבתחלה  ,דש אשר תגיע לנו הרגשה
וא השגה כזאת ע״י לימוד מאחרים  ,ויש אשר הורה לנו
השכל ; כי כזאת וכזאת נאה וטונ לעשות  ,וישפיע לנו
אהגה לאחד העניניס  ,בהראותו לנו הטוב והנעימות
הצפון בהם  .ורוב פעמים ילמדונו דברי הימים מעתיס
קדומים איך נסדר ונעריך הרגשותינו ותבונתנו לפי
סור נכון • וע״י זה התעורר רוחנו ויאירו עינינו.
אמנם יותר מכלם יכול מלך חכם לנהל את לבנו עיי
אשל ומוסר מארחות עצמו  .הנה בהיות כי על חסדו
יצפה כל האומה  ,רחשבוהו כאביהם הרחמן  ,לכן אליו
ישאו כל העם את עיניהם בעת צרה ומצוקה  ,אליו
יגלו כל מכאובם  ,ובזה יש לאל ידו לחקור אחר ס 3מ
ואיכות הרעה  ,ולהושיע את עמו נפי היכולת אשר בידו.
ומה נעים המוסר אשר נתן לנו המשורר אלהיי,
דוד נעים זמירות ישראל  ,בהללו יקר מעשה הצדקהI
סג הוא היה מלך גחל ,וידע והכיר צרות עמו  ,וחק עשה
לעצמו לדאוג בעבורם כאב דואג בעד בניו  .מה יפו
דברי המזמר הקדוש הזה  ,אשר בחרתי לראש תוכחתי
היום  ,נאים ומכוונים המה למלכנו הגומל טוב,
פזר נתן לאביונים צדקתו עמדת לעד ( ר״ל פזרונו
וצדקתו לאביונים תעמוד לזכר ער בלב עמו  ,הנכנעים
אליו מקיחתלנן )  ,קרנו תחם בכבוד ( הוד עטרת
תפארתו אשרעל ראשו יעלה ויפרח ממלה מעלה  ,ני
העם יאהבהו ויכבדהו מאוד )  .גס נמצא רמז מנעימות
«עשי מלכנו הטוב  ,אשרצוה לנו להתאסף היום לדרוש
בצדקה  ,בכתוב הדר הזה (ישעי ,ל״ב חי ) ונדיב י'
;ריבות
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נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום• ונאמי (סם ל״ג,
ט״ן _ יי! ) הלף צדקות ורבי משרים מאם בבצע
מעשקות נעד כפיו מתמוך בשחר אשם אזנו משמוע
דמי״ם ועצם עיניו מראות ברע  :הוא מיזמים ישכון
טצדור־ז סלעי□ משנבו לחמו נרתן' מימיו נאמני□ ׳
צדק ומשפט מבון כסאו . .
י' הנה נא  ,אחי ואוהבי ! הבו ונעשה  ,איש איש י
לפי חילו והונו ' ' ,כמעשה מלכנו הנכבד והנאה:
ונקנה לנו בזה אהבתו וסנינתו .
נמהר ונחיש לתת
חלקי אחד מרנושינו לאחינו הנענים והאומללים " הנה
זה דרך עמינו בית ישראל מאז ומקדם  ,למהר ולבוא'
לעזרת הנכשלים  ,בכל מקום ובכל זמן  ,ולפעול להם
ישועה והרוחה בכל פעולה האפשרית  .מעולם לא היה
מכחיש נמדת הרחמנות הנטועה בלב בני אמונתינו  .לכן
גם עתה נקנא קנאת הטוב נמדה יתירה  ,ונקום לעזרת
ולהצלת המצוקים האלה ! למה נגדע מאחינו היושבים
בערים אחרות יאשר כנר עשו הצדקה והחסד מצדם.
ומי יתן ויקדם מקרא שכתוב ■ (ישע :ה ל״ב י״ז)
והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט
ובטח עד עויד* ם ר״ל בזכות ־ 'הצדקה יצו ה׳ את
השלום על התבל  ,וסר רעת  -המלחמה מן הארץ.
ובזכות העבודה והעמל אשר נעמול בעבור הצדקהישכון
הכל בטח והשקט במעונו  ,עוד תפרח ותכונן המקנה
והמסחר כבראשונה ! '— אנא אחי ! יכנסו נא דברי
אלה בלבבכם  ,לפעול נכס הפעולות אשר קויתי ואשר
רציתי מכס  ,למען יקוים ני  ,במקום וענץ המר אזה,
.מה'

נ מד ]
מה שאמר החכם שלמה (משלי כ״ , 3ט"! )
לאיש במענהפיו וריר בעתו מד .טוב •

שמחת

סוף דבר  ,לכו ונחזיק עונה לאדוננו מלמו האהוב,
ונתון נתן לו תודה ושנח ממעמקי לננו על מעשיו
הטונים והנחמדים  ,אשר עורר אותנו לצדקה ולחסד,
ולנו בטוח בעמו  ,שיחפצו הטונ והכשרון  .לכו ונשא
כפינו כלנו יחד אל אלהינו בשמים  ,ונתפלל אליו בעד
החיים והבריאה ושלום הוד תפארת מלכנו  ,ובשלום
המלכה הגבירה והמפוארה  ,ובשלום כל ביתו ומשפחתו
הרמה  .גם נתפלל בעד שלום כל האומה הזאת,
ובשלום ראשיה ומנהיגיה  ,ובפרט בשלום יועצי המחוז
הזה  ,וראשי עיר הזאת  ,לטוב להם דע עולם  .אמן.
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טבאי החברוני
(הממשי)
ויהי היום והשמועה באה אל אלכסנדר ^ כי מיו
טיטס  ,אז אמצו האנשים האלה את לבס  ,ויתנכלו
להמית תא הנער בסתר ; ךא מדי רואם את הדרת פניו
חרדו מלמלאות עצתם הרעה  ( ,ישיבו אחור ידם  ■.פעם
אחת
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אחת כצאפס לרחוב ופנאי נשאר יחידי כניה  ,נכה.
הנער ויתפלל ויקרא בשם אלהיו  ,שיצילו מדי האנשים
האלה אשר לבבם לא עוב -עמדו ' ,ובתפלתו קרא את
שמם•
רשעים.
והנה מירון שכח לקחת דבר
אתו ,
וישב
לביתו
לקחתו
,
וישמע
בפתח החדר את
התפלה 7יזשר התפלל טנאי .
וישב ויספר אותה
•לאני ! ם ,ויחר אףשניהם  ,וירע להם הד? רמאו, 1
׳ועל כל חרת להם הדביקות הגדילה אשר דבק הנער
באמונת  .היהודים  ,אף גס כי כל מגמת פניהם.
והשתדלותם .היה תמיד להסירו מהאמונה הזאת  .זא
גמרו בלבם להמיתו בלילה הבא  .והבית אשר דרו בתוכו
י עמד על גבעה אחת  ,ונחל אחד שטף עבר אצל הבית,
המשתפך אל ים אמצעי כחצות הלילה כאשרקי הנער
שינה חזקת  ,וילכו לאט אל המשה ! ( יתפשוהו ויסתמו
את פיו וישליכוהו מחוך לחלון אל הנחל  ,י ךא ? היותיכ
היה חשך אפילה לא ראו כי אניה קטנה קשורה בשפת
הנחל סמוך לקיר החלון  .וימהרו לסגור את החלון
וישכבו על מטתם ,
והנער נפל אל האניה וישכב
בתרדמת המות מפחד ובהלה  ,ולא נשבר לו שוס עצס
(והיהודים מספרים  ,כי בא מלאך מן השמים ויקחהו
בזרועו  ,וישאהו אל היהודים אשר באלכסנדריא ) .ויהי■
בנקר ויבא בעל האניה וימצא את הנער• ישן דקיצהו,
ויפתח את עיניו  ,ולא ידע בתחלה אפה הוא ? ומה קרה
נו ? אולם פאשר התיצו מחשבותיו ויזכור אשר עשו לו
האנשים אמש  ,ובגודל חכמתו ירא מלגלות לו הסודפן׳
יובילהו ליד הרומיים  ,ולא הגיד• מאומה לבעל האניה,
אך שאל שאלול  ,האס יש יהודים בעיר הזאת ? •וכאשר
ענה אותו ?* זניס הס היהודים הדריק פה  ,נקש הנע"

מאתו
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 :האת! שיביאהו אליהם  ,ושם יקבל פלי גחל  .ויעש
האיש כן  ,רביאה! אל ראשי היהודים  ,ויספר להם הנער
 . .בלשון עברית מה נעשה לו  .ויבקש מאתם שיחרישו1
ושיתנו שכר לנעל האניה  ,למען יחס גס הוא  .וכן
היה  : .אחרי כן גדלו היהודים את מבאי  ,ויתנו מורה
ישראלי עליו  .אך מגודל הבהלה אשר היה לו בעת
הפילוהו לנחל  ,נחלש כח גופו ונפשו והוא חולי תמיד.
אמנם אשר לא עשה הוא מלא בנו אחריו  .ני כאשר
גדל והיה לאיש ויקח אשה והוליד בן  ,ויקרא שמו כשם
אבץ יהודה♦ וכותבי הדורות ספת  ,כי זה יהודה
הבן התחבר עם בחור אחד מישראל  ,ושמו שמעון * )
והס היו חברים ואוהבים יחד בכל• ימי חייהם  ,ולומדים
הורתם בהתמדה יתירה  ,ובסוף ימיהם התחבאו במערה
 ,להיות נפרדים מרעש הבריות  ,והסתפקו במעמאכל
 .הנשלח להם ממשפחתם  ,ושם הרחיבו תורת משה,
וחדשו הלכות ודיני הדת הרבה מאוד  ,והמה הראשונים
ממיסדי המפנה  ,הנקרא אצל היהודים תורה שבעל פה,
וגזרו גזירות וגדרו גדריס ,וחזקו את התורה לבנין עולם,
אשר עודנה היא נהוגה אצל העם הזה  ,ומי יודע כתה
אלפים שנה תהיה עוד *מורה מהם  .ועחה בחנואפ
מחקרים ! דעו איפוא וראו  ,כי קצרי די אנחנו  ,וכל
חכמת אדם תתבלע  ,אין עצה ואין תבונה  ,אקחפ
וגבורה נגד תהלוכת התבל ונגד הדברים הנגזרים להיות
מה שיהיו  .כי לולא ניצל מ ב אי ממות נגוע אבלו,
ומשבוע בנחל לא היה ןב יוצא ממנו המיוזק ומחדש
דת

* )

אפשר שהוא ששעון

בן שטח.
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.דת ישראל  ,והרחיב את התורה והאדירה וכוי זכו׳ — .
לפני מותו שלם טנאי גמול גחל להמטיביס
עמו  ,והציל את היהודים אשר באלכסנדריא מבוא בחרב
ולפול חללים לפני המצריים  ,או להיות גולים מעיר
הגדולה הזאת  ,אשר ישבו שם בבטח והדוחה גדולה.
והמעשה כן היה  .איש מצרי אחד מתושבי אלכסנדריא
הביא בבית תפלה של היהודים איזה אורחים ישמעאלים,
להראותם גודל תפארת זה הבנין  ,וכלי מחמדים אשר
בתוכו  .ויהי כי הרימו קולס מאוד בדברם  ,ויגער
בהם יהודי .אחד ויצום לצאת מבית התפלה  ,ויהי ני
מאנו לצאת ויתפשום שני נערים גנוריס והשליכום חוצה.
ויחך אף האנשים האלה  ,וילכו אצל ראשי העיר  ,וילשינו
על היהודים  ,ויאמרו כי באזנם שמעו  ,אין• היהודים
מקללים ומחרפים בבית אלהיהס את המצריים ואת
הרומיים  ,ומתפללים ומבקשים מפלתם יום יום  ,על קהשליכו אותם חוצה  ,למען לא ישמעו תפלתם  .רק
כי הישמעאלים האלה היו אנשים מכובדים  ,ואוהבים
ומכירים לראשי העיר  ,תאמינו לקול דבריהם,ויכתבו
שטנה על היהודים אל רומי  ,והעידו עדים רבים,
.ויבקשו לגרוש את היהודים מעירם וא לתתם בידי
־המצריים  .ויודע הדבר לטבאי  .ולו היה אוהב נאמן
בין שרי !י.טענאע בחמי  ,המגודל עמו בבית אקד
•בהיותו שם נימי נעוריו  ,והמה הריצו אגרותיהסהז
.לזה שנים רבות  .ויכתוב טבאי אליי ויגך ויתחנן לו
להעביר רעת אנשי  .אלכסנדריא  ,ויספר לו אמת
הדברים  < .לולא המליץ דזמענמטזור הזה בע1
היהודים  ,אזי כלתה אליהם הרעה העתידה להם בדור
אחר זה  ,כי שארי שרי .-נ! ע; 0ט היו שונאיהם  .וישלמו

אנשים

 3מח ]
־אנשיסלאלכסנדריא לחקור ולדרוש אחר הדברים ההס. :
:ויהי נגואס ויצוו להביא להס ספר תפלת ביהודים,
;וחכם אחד רומי העתיקו לפניהם  ,ויבקשו ולא מצאו.
ובכל זה ענשו תא היהודים עונש כסף רב על אשר שלחו
.ידם במצד (בישמעאלים  ,אשר הע אורחים ומכובדים.
י ״t

מליצה נפלאה

.

!

לאמורעסטע r
־ אשר המלץ החכם אב ? ע
 .בקהל י ' המחוקקים בעד היהודים יושבי ארן,
צרפת לתת להם מריות (משפע אורחי באק.
)

*( אמרו המאספיבם :

בהתאסף ראשי עים צרפוא-

וחכמיו $לפני מלוך עליהם הקיסר נ א פ ו ל ע א ן,
‘לשובם הק ומשפט לארץ הזארת  ,אב הג דבר
היהודים לפני קהל המחוקקים  .והמה תעיצו עצה,
' והשכילו ונוכחו יחד  ,האם היהודים ראויים להיורת
להם משפם אזרחי מארץ ככל תושבי © דינה  ,אם
אין • והנה .היו בין המחוקקים מליציה ומסטיניה
'ל־}י הודיה  ,וכר ^ ש דהממטימה היד־ז רהכומר
חדיבם
אבבעסארי  ,אשר הרמהלדבר ד.3ףים
•נגד בני עמנו  ,ואחריו קה החכה הסומר

אבבע

לאמורעטמ ^ זימזח אתי מליצתו לדבר לטובות
ישראל
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ישראל • ומגורל יקר ערך המליצה הזאת " המעידה.
לע עומק שכל החכם הזה ; על אצילורז לבבו׳ ועל •
צחות יעיוניו ודבריו׳ העתקנוה ללשון■ עברית ׳ וכדי
היא זארת המליצה להיוות; חקוקה כדברי הימיכב!
לישראל־ 1׳ לזבד עולם ; מל תשבח מדודוח הבאים
אחרינו« וזכר דתמליץ הזח לבלבה •
, ,OJKPrn

. ..

-i

;י

י'

ואלה דברי

אדוניס !

■ ■-

•האיש * ) אשר קדמני לדבי לפני מקהלותכם.־
הדמה  ,אשי .העטין על,היהודים  ,לבלתי תת להם
משסע האזרחי ,בארץ  ,העמים על עצמו’עצין לעצות
בך ,נגד יקד פשאיי) חלמת! ( צג 1אצילות למה ( נגד
•נשירעיוניו ודעותיו . .
׳ קול אחר חלש ממנו *■י 4אאנס הוא קול .איש תמוך
חיות אהבה וחנינה  , ,אשר לבו רחש עובלכלמץאדס,׳
קול צזה קורא  ,להשמיע לכם•גם הואשאלת האנושית
והצדק■ ,-אשר צבר יצאה מפי מדברים אחרים •אשר
קדמוני  . ,ולהביא לפניכם, .דבר ' האומללים והנדחים
על לאחמן  ,הסובלים עול 'םה 3ל .אשר העמם עליהם
גאיץאשםחא ^ יכ סא בגללאשר .החדקו  ,בידם שארית
ו ' ־  .י .י
־ י' • .
'
זצדזן

נ נ*■1
זכרון אנותם  ,הקור חצגס  ,האמת אינם נבדלים ממנ1
לק בהבדלים מקריים ( ;ו£ע! ^ע »ו ;עהנ(< נקי<טן) .אמנם
המקריים האלה כעשן יחלו© ( ,יהי! נלא היו בעיני מם
תפארתכם  ,ובעבורם' לא תרחיקו מהיסוד אשר המגיעה
חצמתכם הרמת  ,לבנות ולצונן עליו חקי אדם ומשפמיו.
תחת אשר היה למתנגדים לשדר לפניכם הענץ
הגדול הזה בבחינת יסודותיו על אדני הפילוסופיא
ומשפטי הטבע  ,שקלוהו כפלם החשבוןוהקנין  ,כאשר •
יפלס איש דבר הנוגע בקימוץ הוצאת הבית  .היאות
לאיש משכיל לערוך ערן אדם וליעד מקלותיו לפי ר5
או מעט הבצע אשר נוכל להשיג מהכנותיו ! מפעולותיו ?
הנה זה ימים מקרוב החלו המרודים האלה  ,אשר
הורד קרנםעייי אכזריות קדמונינו  ,להראות לנו שאלתם
ומפץ לבבם  ,להיות נגאלים ממעמד השפלות והכנעה
אשר בו צללו ; אן רבים שחקו עלמשבתיהם  ,ולועגים
לבזיונס בחשבם כי די להם להשיב שאלתם ריקם  ,סא
יאמרו  :שהיהודים המת אנשים  ,אשר לא יועילו לחברת י
האנושי האזרחי  .אין גם תועלת אחת ,יען כי
לעולס לאיהיו מוכשרים לעובדי אדמה  ,לבעלי מלחמה  ,׳
. . ..
לאומנים ובעלי מלאכות .
הנאזה להשית אמרים יקים ומשפטים תפלים
כאלה לפני אסיפת חכמים כמוכם  ,אשר כל המשפטים
אשרחרצתס עד הנה כלס •לקוחים מחוקי הטבע,
ומיוסדים על אדני הסדר הנכון כיתד במקום נאמן ? i
למה לא ישקלו צל השאלות המובאות לפניכם  ,בפלס
היסוד הזה  ,אשר שמתם במועצות ודעת עמוקה,
לכונן עליו כל החקיס הנגזרים מלפניכם ? המשטין,
על היהודים לא ילאה ולא ימצא נו נשום פנים  ,יכ
ההכשר
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ההכשר לעבוד האדמה וללחום מלחמות  ,תהיה המדה
אשר מודדים גו משפכוי חכרה האנושית  .הלא תחת
אשר עמל את נפשו בחקירת חח בני ישראל  ,מחתיהס
ומנהגיהם  ,היה לו לחקור  ,האס לא זכו היהודים הבר-
להיות להם משפע אזרחי‘בארץ  ,לפי העיקרים אשד
הנחתם ביום עשיתם תקנית המדינה בכלל.
הנה מיום בא ‘ דבר היהודים לפניכם לא היתה
לתועלת מה יועילנו היהודים ? ומה
השאלה :
 3צ ע לקבוץ המדינה כי יתן להם משפט אורחי בארץ ?
כי התוענת היותר גדולה לעס  ,היא  ,שיעשה צדן
ומשפט .ואס נחליף ונמיר תועלת הזאת בתועלת-
החשבון והקנין  ,אוי יהודים ! אס כניס אתם  ,ט31
לכם להשאר במעמדכם כאשר עד עתה  ,כי אץ שוה,
לכס העמל להיות אחים אתנו.
הן אמת נכון הדבר  ,כי חוב הוא על מנהיגי
המדינה לעמול בכל מאמצי כחס  ,לעורר' קנאת
החכמה והאומנות והמלאכה  ,כי בהם תלויה טובת הכלל.
אולם להשיב לכל אזרח הארץ כמשפטו  ,הוא הדבר אשל
אין לו חפץ וענין עם התועלת המגיע ממנו לטובתהכלל♦
כל נעל הבית יודע לבחון בבני ביתו  ,ולהבדילם־
באיכותם והתמדתם  ,טרם יפקוד אותם על אחת־
ממשמרות ; הרוצה לקחת יליד איש אחר בביתו להיות
לו לבן  ,יחקור ויבין היטב במעלת הילד ומעשהו  ,האם
ראוי הוא לזה  .אמנם הילד אשר יולד לאיש מאשת
יזיקו  ,לו משפט המזון וכלכול מחוק הטבע  ,ואין לן
דין ומשפט בעולם אשר לא יזכה מער בזכות הזאת«
אס באנו לזכות את אחד לפנים משורת הדין*
אן עלינו ‘ לחקור ולשקול התועלת וא הנזק המגיע
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נ נב *
לגו מיתר שאה הזה ; אולם אם נא « לגזור דני • כ ד י ן,
אין .לכו י לחקור כי אס האמת .וכל המעלות
והחסרונות אשר למבקש משפע האורחים אס אינם
מזיקים למדינה  ,לאפס ותהו נקשנו  ,ואין להס עדן
עם עצם השאלה.
 1עתי< סא אין .אענה אחרת להלחם צגד היהודים,
לבלתי תת להא משסע אחד אתנו ; אס לפי היסודות
קשר הנחתם ביסדכס סקי ארצנו  ,כבר זכו היהודים
בזכות הזאת  ,במל יוצל איש לבקש מאתכם שתחמם!
לנצח תקות האומללים האלא  ,יען וביעןכי ח15ר ,להם
הידיעה .וההכשר ,לעאות מלאכות ? ואה ג «  ,הלאו
המחסור הזה הואי מ עש ה יזד׳י כ1ותולדותיהמהירות•
והשעות אשר לבד,אמונתצו מימי קדם בעקיןהזה ף
למה יאפצל למסעיניס מאתכם  ,שתקשיץתא האיד
ואא שבר -העם ה)ה בחבלי חקי ארצנו  ' ,אשר חוקקו
קאתכנש לגונן את משבי אר |  ,ולא להזיקס ?
• הלא תכל־ת העוני ! השבר אשר יגייע לאדם  ,הוא,
אם לא ימצא שוגז דרך .להצלתו ולהרוחתו  .היהודים
השוככיא בקרבנו אומללים ומבוזים מאז ומקדם ,אל
הרגישו דצ הנה״תצלית רוע מעמדם  ,כי התקום
הנעימא לה;ות פחיי  .6לא' נלקחה עול מאתס  .עוד'
יכלו; :,כפל■ שאר העשוקים אשר הי'ו בארצנו ).'',להסיר^
עפעפיהם ממאסר הברזלוהעבדות  ,ולהביע לא נועם
ימי העתידות ',זלהצחס בעתייס ־העוביס הבאים • כל.
שוכן בלרקעזבאש וממאוה במאוד לתנחומיס  ,עד שכ(
דמיון וכל אפשרות גאולתו 'יקר בעיניו מאוד  ,והאמונה
בה-ישמא',לבבו  ,ויאמץ את רוחו • — ,י > עתצ.,
אדונים י .בהפוין־ תמונת ארצנו מהפכה גדולה ונפלאה.,

*
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אשר על ידה יוגבל מקרה ארץ צרפת לעולמים  ,יזקות
שמתם להם ולא יעטרו  ,וכל קרן אשר תגביהדעתה,
כן יקום וכן יהי  ,וננחלתס ישמחו כל אחינו  ,לשמן
ינליה בפח ושאנן תמיד  .ואתם תבקשו' לסתום צל
מעיני התקוה לעם הנדכא הזה ! אל מי ישאוהעשוקים
האלה עתה את עיניהם לבקש סתר ומפלט להם
מחרפתס ומדוע מצבם  ,אשר נגזר עליהם' בלי' שינוי •
והצלה ? הלא אין תקוה עוד ליהודים & ,ר תוחלתם,
בקורות  ,ולא בבני אד -ס
ני לא בעת  ,לא
ישימו עוד מבטחם  ,אם לא .נשמיד עתה אכזריות
.קדמונינו  ,עתה בתהפוצת הגדולה והנפלאה הזאת,
אשר ראו עינינו  ,אשר ׳נהפכו הדברים ' ננלידו אנשי
מדע חכמים ונבונים  ,ע״י גחלי׳עצה ונאאני  -אח
כאלה ; םא לא נסיר עתה את המבוכה ״והטעות,
אשר נתהוה מהסכלות והפתיות  ,ילה’נדילז  3יניגו ובין
 ,מי אדםבשר ודם כמונו— ; אמנה׳ אםלא בעת
כזאת נשיב אל העם הזה יקר ערן  ,אנושתם)| ) ; ,כ
 ,נשאיר גם עתה לשוא תוחלתם  :אז; מותיפיא אנחנו
על אכזריות קדמונינו  ,והרע להיאאתר מאשי הריעו
.להם אבותינו  ,כי אנחנו מענים■" .אותם  .בעינוי  .המר
אשר לא הרגישועד עתה בקרב ;מי ? צרותם .הרבים,
והוא עינוי מות •.,להיות שדודים .מכלתקותהעתידןת,
.ולראות כי הוחק להם חק בחל להשאיר חרפתם עד
. . . ..
. , .. .
ע(לס • ,
מחוקקים ומכונני ארצנו הרמים ! חבית האנשים
האומללים וענגי ' לב האלה שפכו דמעות שמחה,
בראותם חכמתכם בפעולתכם הראשונה ; הרצון
'זהחחה אשר ימלא תא לבבם  ,נהביגוס הבריאה החדשה
הנביאה
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*הנבראה לשוב ולצמיחת קין ארצנו  ,העד תעיד למי
פי קנאת לאומימהלבישה גס את רוחס  ,וכי הצלחתנו
תצליח גס המה  — .ואיככה תוכלו לראות  ,כי ברן
יחד כל בכי לאומינו  ,ובין ברכות אחינו הבאות אליכס
מקצה גבול ארצמ עד קציה  ,ישארו אן בני אבות
הקדומים האלה לבדם אומללים ועצבים  ,וימי שמחת
י• צרפת יהיו להם ימי תוגה ואנחה ? ראו ! פה עומדים
לפניכם היום בני אדם תמימים ונקיים  ,המתפללים
לכס ומבקשים למות גס המה מפרי גודל רוח עם
הצרפתים המוצלחים  ,ומפרי עוז זרועם ( ידם החזקה; .
■ חיים ! תנ 4לנו
שמעו נא כי יאמרו לכס  .תנו לנו
כבדונוכבני אדם ,ונשבע גס
יותר מחיים" -י־־-
אנחנו מנועם חפשית הארץ  ,וממתק פדיונה!
ידעתי גס ידעתי היעב  ,כי רבים! מצעירי דעת
* וקצרי מזמות> יענו ויאמרו כמתנבאים  :שבכל זה
ישארו היהודים בקלקולס  .אמנם מי זה בן דעת
צלולה יאמין באפשרותהדבר  ,שהיהודים ימאנו לעולם
להתחבר בחברת האזרחים בארץ ; הלא לכבוד עצמו
~ לויהי׳
ירחק כל איש מכס לחשוב מחשבה כזאת .
אמת נכון הדבר" שכל היהודים לא יועילו ולא יצליחו
לקמץ המדינה ( ונאמת מחשבת פגול היא « , ,או
המתנגדים לקול הטבע והצדק בחזקה  ,יוכלו לחשוב
אתזאת )  ,הנאוה להניא לפני קהל מחוקקים דברי
דנה כאלה ? הנה לא לתקן איזה צרכי בית  ,לאלשפוט
■ ריב ומדון בץ שני אנשים  ,אתם נאספתס פה  ,אדוניס!
אן לברוא עם הדש וארץ חדשה נקחא נקראתס,
לחוק חקים טובים וישרים  ,לכונן ולתקן את המדינה
.חשביה  .םא ןכ אין לנם לשפוט את אדם באשר הוא
C5
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שם  ,רק נאשר אפשר לעשות ממנו  ,אם נרגילה ,
ונחנכהו לפי צורך המדינה  .וזה דרן ממשלת המדינה
בעתים קדומים ורחוקים  ,בחכמה ומלאכה כוננו סדי
הארן  ,לפי החקיס אשר חקקו להם חכמיה הגדולים.
ואתם  ,אדונים ! אתם קראתם לשנות מאה
הזקנות והנהדרות האלה  ,להביאן ולחדשן נימינו לעינינו
דבר אשר לא האמננו לולא ראינוהו  .נמהר חץ למנודה
מהרתם בחכמה ובאומץ ידים לעשות מעשים גחלים
ונוראים ההם  ,לתת בזרוע שלפת המדינה כף חכמה
ומאזני צדקה  ,שמתם אור לממשלת הארץ  ,ומשפע
לרגליה  .וחיש תבוא העת  ,בה תחזינה עינינו,
מה יולד מחוש המשולש הזה  ,חכמה וצדק וממה עוז
התואמים יחד  ,בה נראה התועלת היוצאת ממנם
להיפבדרכי בניאדם  ,עד גס הנרפיםי? שח לדברים
היותר גדולים.
ההכנעה והשפלות אשר היתה ליהודים  ,עשקה
ממנס כל תאוה וחפץ למלאכת חושב  .לרן העבדים,
כי ישאו עול המאסר  ,להיות אובדים ונואשים מכל;
אמנם הפלא ופלא הוא  ,שבכל צרותס ובזיונס נשאר
ליהודים שכל זן  .וכדי הס שיוסר ממנם עבותות
העבדות  ,בהיות שאף בכבלי מאסרם רחש לבס התאוה
הצחה להיות נקראים בני אדם ותושבים.
הלא היינו עבדים גם אנחנו  ,ךא בהבדל מעצו,
שעלנוהוקל אפס זעיר מעלס ף הלא עוד מעט והיינו
"1יכולנו נרפי מלאכה" יי Tובלתי מוכשרים לעבודה
כמוהם  .כי הכל היה הולך הלוך ורע  ,הכלנתקלקל,
כי כן מקרה כל מדינה  ,אשר שם צאנח־ס הצעירים
החת ?בלי הגחלים  ,אשי הגחלים בלכדו ברשת הסכלות
והמעות

נ

נו1

והמפות  .נכל מקום אשל נו האדיריכ 1אוהנים את
הגאי! יאת התפארת  ,שם הרעב והמות ננמצא.
הקלאלות הנצרכות האוד לחיי אדס  ,כמו ענודת
האדמה  ,היו הולכות הלוך ודלה  .ר,אצר היה ככזה,
ועל שכמו נשא עול מסים קשים  ,רפו ידיו מעבודה
ומעוני  ,על כן עו? את שדהו  ,וילך אל העיר לבקש
נה את הלחם  ,אשר היה ראוי להביא שמה ' .
גס החכמים אנשי רוח לא מצאו׳ הצלחה כי סא
ע״י כתני‘ עמל ולהג הרנה  ,ע״י דבריי חדות והיתול
י ונמוהסדנתס קטני ערך ; אולס מעשי סכמה אמת* ת
ופעולות התכונה הגנוהות  ,המיקחת אתי נעליהן,
גאלה■ לא נמצאו לא ננתי החכמה (סקאד’איי,עו 5 0א
 3נתי דין ולא ננתי הפי הגנוהיס  .עוד מעע והייינו
יכלנו ישנים שנת עצלים  ,ואין מקיץ  ,כמעת כלנו
נשחתים  ,כלנו דלים (אומללים  ,כאין חק חכמה  ,באין
צדק ומוסר ,
יי י
ופתה  ,אדוניס ! כאשר היה נקל לכם לחדש
'בריאת עס צרפתנכללו  ■,כן יקל לכס להפך ולתקן עם
יקר הזה  .׳ הנה נקרב לנם נצפן זרעי זרוע לסגולות
גדולות  ,ולכשרון מעשים גדולים ויקרים  ,ואס עד
גנה חסי לזרע הזה די סוס  ,והיא ממון עמוק עמןק
בתלמי לכנס  ,מבלי הציץ צץ ולהוציא צמח  ,הלא
' לכבוד 'תפארת יהיה 'לגו  ,אס נעמול אנחנו להקם
ולהשקות עפר תלמס להעלות ולהצמיח הזיע ' מעמק
׳ ' ומחנאסתרו  .אז יאמת נגדם  :ראי \זה" מעשי ידי
הצרפתים  ,הנה זה פרי יגיעם להשלים כל חסרון,
זלהיטנ ולתקן בכל מקים ונכליעכין 'אשר ,ימצא ' להם.
בצדק ובמישור נוכל לגזור אמר  ,איקל' ז ' ' לכסעיזר
להרגיל

נ נד r
להרגילתא ■ ליהודים לפי קנהצתמדיינתנו ופעולותיה,
מאשר תוכלו לעשות תושביסילווביס ומתוקנים מאלף
פאר' אזרחי ארצנו  ,אשר לאיועילו ולא יצליחו לקטץ
המדינה  ,פחות מהיהודים  ,וככל זאת אין משאין
נגדם  ,לכל ינתן להם משפשאזירחי כארץ  .אס לא יחצה
החושש בזכות ה) את' ,רק לפי■ חלק התועלת המניעה
לכלל הקיבוץ ממצדומלאכתו״ כמת צרפתים יעמידו■
תחת מרמת' היהודים  ,עכור רפיון  -דם ומיעוש הכשיס
ולמלאכת ענודה  .כמה י עשירים  ,כמה אצילים
' (עדעמ״ציע)'■וכמה כומריס ' 'אבדו משפש האזרחי  ,י׳ען
־■‘ ט אל מנאשותס  ,לא מהכשר וימהירות מלאכתם■ יגיע
שום תועלת לחניה התדיניית  .כי מי זה יחפוץ
וישינמהסיאךשונה קשנה  ,נלתי׳אסיישקול להם מחיר
כסף עוני לסוחר ! — עלי אלה ראוי לשוסעין,
זל הם 'יי'  ,חקי המדינה לשבש מוסר  ,ללמדם חובתם
לקיבוץ המדינה  .ויפה אמר הפילוסוף יז ) ”כלצלצל
"האוכל מאשרלא קנה נזעתאפו  ,בדמה פאלו גנבו,
ולא נבדל רק מעש משודד הדרן  ,המחיה' את "נפשו
מרכוש • פונרי ארח  .אןס הבודד ונפרד מחניה
האנושית  ,ואין לו עסקעס שוס כן אדם  ,לו הקשפש
והזכות  ,לחיות כאשר יקר בעי? ץ,־ אמנם השוכן בתוך
הקיבוץ  ,ונהנה מעמל אחרים ; ,חוב הוא עליו להשיב
יימחייכז בעבודה׳ופעולות ידיו  ,ואין גס אחד יוצא מן
הכלל  .על כן תהיה העבודה הכרח וחוב גדול לכל
’איש מאישי החברה  .כל אזרחי החונק את ידיו ולא
'יעשה
I

* )
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.ייעשה מאומה  ,םא דל אם עשיר ,
בעל רמיה ועולה הוא . 4> .
וגס אמנה הוא  ,כי יותר נוח לנס לעשות מפחותושפל
ידיםשביהודים איש עובד אדמה ,איש חיל  ,ובעל מלאכת
עובה  ,מאשר תוכלו להסיר הרפיון והעצלות מבעלי הון
רב  ,ומבעלי נחלת כהניס  ,החפשיסמכל דאגהויגיעה,
ולבבם קר נגד כל טובותושיה  — .גס ליהודי העשיר
נפש עמלה ומוכשרת ליגיעה ועבודה מאוד  ,והוא פעל
ועשה כל היוס ; הגס אס נאמר  ,כי יעשה זאת רק
להסך בעדו נגד המיון אשר נבזהו  ,ולמען מצואמחסה
וסתר בשפל מעמדו יאשר חלקנו לו ; לא כן נמת שריס
וכומרים בתוך עמנו  ,המה לא ידעו מאומה מעמל
ועבודה  ,ותמיד הס חונקים את ידיהם  ,וישבו תחתיהם
במקום אחד כעמוד שיש  ,מבלי לנוע ידיהם ורגליהם;
גי׳  .מה להם ולעבודה ? הלא מאוצר המדינה ומנחלת
הכהניס ישולם להם שכר בטילה.
בחנוהו אנ ונסוהו  ,אדונים יקרים י .להשיב לבני
אדם משפט אנושתס  ,הלא חכמתכם ולבנם יאמרו לכם,
כי כן נאה להם לפי משפט ההכרח והצדק  .השיבו
לבני אדם חיי האזרחי  ,לגני אדם אשר נשאו זה שנות
מאות רבות עול קושיגו ושנאתנו  ,ובכל זאת יחשבו אותו
לכבוד לי 5ס להיות " נקראים צרפתים ,ולמצוא
בתוכנו נחמה על הצרות אשר עשינו להם  .המ
מתוקה ומה נעמה לנו ההתחדשות הטובה אשרהל
קוינו ימים רבים  ,הן עזה פעולתה להפך לב אדם והיה
לאיש אחר  .מה יקר הרגעלשבוי  ,בעת צאתו משביה
נחירות  ,איך תחירוחו  ,ותרבה אומץ  ,ויתעוררו ’י T
גלכחותיו  ,ויוכשרולפעולות רנות ! אם אמת הוא,
סא

סא

שנל
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.שכל אדם נברא חפשי  ,וגעת לדת אץ אחד יותר
מרעהו  ,אזי אין כיו ויכולת לנו להשפיל ערכם ע״י
הכנעת הענדות  .ואם אמור,יאמר המסטין  ,יען כי
אינם מהירים ומוכשרים לעמדה  ,על כן לעבד עולם
כשימנו — ,הרי הוא כאלו אמר  :ששרצי המיס
 .המושלכים על חול היבש  ,אשר שם מתנועעים לאט
לאט ורוחשיס נעמל ויגיעה הרנה  ,גס גמיסאל
 .ימהרו בתנועתם כשאר דגים וכל אשר חי נמים.
אס אמנם שהיהודים שומרים ימי השנת וחגיהם,
' ומחזיקים נשאר הנהגות דתם ; מה זה עושה ? די
_נכס,יאמין כזאת  ,שעמדת אלהיס אשר לנו  ,ומנהגי
ד דתנו■ וקני קדשינדימניעונו מלהיות צרפתים טוניס ?
י הלא דעה כזאת אן לשחוק תהיה בעיני כל נעלי
אסיפתכס  ,ואץ אחד מכס יטה את אזנו לשמוע דברי
ריק כמוהו ' .כי הנמצא קמץ מין אדם אחד בתבל,
אשר אין להם עמדת אלהים  ,הרגלי דתיים  ,ומנהגים,
על איזה אופן שיהיו ? גם הצרפתים בעצמם  ,אשר
י הילודים מבקשים אחותם  ,הלא גס המה להם דת
האמונה' ,בתי תפלתי׳׳׳יומנהגי דתיים  ,וימי מועדים
* —:׳ וחגים  ,קודש לאל עליון ?
קנצי
 ) * :פה מיגנו איות דפיבש  ,יק ני המח מחזיקים
דברים ואשר יצאו ספי פילוסוף מצרי  ,ואט
י
המה ננים וישרים בעיניו  ,הלא ילא גחנו לכתוב,,
"
,

 ,ואין לגו בעלי אמונח דח ישראל' הלק בהם ,? ,ו
כן עזבנוהו.
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,קכצילמלין  ,דעו נא 'אדוניס ! כי מפמד היהודים
כאןר הוא עד הנה  ,הוא זר ' ונפלא ונגד המנע,
.ובמצב הזה אינכם יכולים לשפוע עליהם  ,ולהגביל
‘עיכס לעומת שאר אישי היזנרה המדינית  ,עד אשר
;תשי^ו לתת להם מעמד המנוחה והחפשית  .כי כל
אדם אשר אין לו ארן אבות  ,לא יעלה ערכו מעל ערך
'הפראיים  ,שוכני אהלי קדר  .לכן עלינו לייזדס
?החלה עם חברה המדינית  ,ולתת להם נזה יאלם
׳שיוה עם שארהתושבים  ,ואז נוכל לעמן אותם  ,לדעת
עדינמה ידם מגעת לעזור לתמוך זחע המדינה., , ±הנה׳ הגיח לכסהמסעינים  ,שהיה,ודיס ,אינם
.נחשנים כמי עם צרפת  ,אן זרים .ונכריםי המן; ,
,המתגזלייס בקרב הצרפתים  ,אשר,על כן .אין .להמןת
אזן .לת'חנתם  ,ואין להם ,משפע צדק ' להיות נאחד,יס
 1אתכן,וכי עול יהיה  ,לתת ,להם חלק בכנוד ומעלה,
אשר יאה רק  ' ,לבני תושבי ארצנו האמהייס.
 . .אמנם דברי אפל ושקר כאלה לא יעלו ויגיעו
• ללנבכס  • .יכ בבחינה האמתית לא יתכן לקרוא את
״היהודיםבשם' א 1מ ה בפגי; עצמה • יג המהדק יתר
סלינות פס נפזר ונדחה  ,כי אס אומה לא יאה 'לאותם
אשר אץ להם לא מדינה  ,לאממשלה  ,ולא חקי הנהגת
המדינה  ,ואשר אין להם זמן ומקום אסיפתראשיהם
י• יחד  .קר כאלה יקראו י ע ס  ,אותם אשר להם אביה
׳ מדינות  ,אולם אגודה המדינית אשר היתה■ליהודים
ז נבר.סלפה ועברה כמו ארצות אפור ומדי  . .אס אמנם
י שזרע העמים האלה  .כנר נפרדו ממקורם  ,והמה
־' התערבו והסתבכו בין שאר עמים  ,אשר לא כן בזרע
,היהודים  :בכל זאת אס נפל הברן  ,ואץ  -עוד אבן
אחד

נ■• ] . i»:
אחד מסוגר עם ,אכן איור  ,מה ימן ומה יוש־ף אם
נמצאו האנניס נסזרות הנה והנה לנדנה  ,או אס נלקח
מהן לננין אחר ? הלא המין הראשון נגר נהרס
ואיננו  — .היהודי נולד בשכונתנו  ,מונק משדי אמו
סמוך ליונקינו  ,הוא נושא  :מקרותיו .על ; אדמתנו,
וחקי מדינתנו ימשלו' גס עליו  ,הוא סובל עול חסים
כמונו  ,ושופעים המה גם שופעי(  ,והוצאות מדינתנו
עמוסות גס על שכמו  ,הוא^ יזקן סמוך לאהלינו,
ויכרה קנח סמוך למקום אפר כרינו קברינו; ומה
יחסר לו עוד להיות -צרפתי אמתי ?.ומה לנו משפע
יותר לשאת שם היקר הזה ?
לכן אין עוד חקירה ואין ספק  ,שהיהודים הצכנדים
ע״י יקר מחשבתם  ,והנפלאים ' ע״י מקיותס וציותס,
מר זכו נמשפע האזרחי  ,לפז  .היסוד אשר הנחתם
ביסדכם חקי הארץ לכל משני בה> ואם תמאנו לתת
להם זכות הזאת  ,אז תהרסו נידכם היסודות אשר
עליהם בציתס את הברן נשזללכם חקי הארץ החדשים "
כי מת תועלתם בתקנות דתי המדינה אשר נעשו
ונתחדשו5המזן חוגג גדול .ובשאון' בר לעיני כליושבי
תבל  ,מה יתנו ומה יוסיפו  ,אס תקעינו בעצמכם
המעשים הגקולים אשר עשיתם  ,אם סור ,חסות
ממגמת פציצס אשר היתה לכם להגביה קרן הצדקת,
ולהפיץ אור וישע על פני כל שונציארצנו ; אםתשא)
פניםלמחשבות .הבל ויעוא נשארות אשר אא לקדמוצינו,
ואשר הם מתנגדים לשקים (משפעים ' ישריםוצדיקי©
אשר חרצתם עד הנא ?־
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מכתמים
.שיר העצל על

המנוחה

מנוחה נעימה ! לך אשירה
קסתי ארים  ,לך מלין אחכירה,
אך יא היום  /כי עיף אנכי ר ;גע /
מחר אשיר  ,מחר לך אתריועע,
בי אהבתיך  ,מנוחה רעיתי1
לכן אלך ואשכב על מטתי • י*
משה כמהו מענדל פ״פ

*

מצורע וקשי יום

איש אובד קשי יום מאס בחיים,
הלך במרי לבו לצלול־* 'בטיבם*
ויבא איש אחד מצורע לקראתו
ללכח אל הרופא לבקש רפואתו/
וחנה חכם אחד הבין מחשבותם
ויעץ להם להחליף הליכותכם,
ויאמר למצורע  :לך אתה ורחץ במים?
ואל הרופא ילך המואס בחיים •

ש* כ
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השופטים
הוי שופטי ארץ ! הוי עמודי עולם!
המוחה אומרים צדקתך  .צדק לעולם — .
פלאי

חדות
הדה א
על עורי נקפו הלם פעם
לא אכל לחם ולא אשתה מים
ואני עז וגבור קולי כקול רעםי
ובטני עבה לא תקיפנהו שתי ידים.
למכי אתן לחי  .וחרפה לא ׳מבעתי
למקרא העדה ולמסע המחנוות ידעתי*

הדה ב
נרדף אני  .לזאת נבראתי
אמצא אנכי נמצאתי -
טרם
י •" T
כיד מבקש; הנני
וביד מוצאי אתני
שמעו נא את עצתי
הגידו את החידה ותמצאו הדתי.

נ,סד״-i
מור .ע ה
עמוד
בעאסך• הלתקסיישמקיפה,עניה .
השאלה .על
קע״ג״פרי הלימרוני מה שמו בלשון
עברית? השיב לנו חכם אחד מגדולי מחקרילשוננו,
שיוצרי הזה צכללינשסו ׳אתרוג  /הנמצא נימה פעמים
בתלמוד ; ואמר  ,כי שם אתרוג הוא שם כולל לנל
מ־צי פיחת השויס במראם ולייחס לפרי האתרוג הנודע
ייורמנ־ועריע)* זאף גסשחכם
לנו  ,אס רב אומעמ-
הזה הביא איזה ראיות .לדבריו מסוגיות הש״ם  ,בכל
זאת לא נתברר לו הדברהישב  ,להתיר פריאחד
ממינים האלה למצות החג  ,חון מהפרי הנודע לנו;
זבעצו׳תנותו הודה כי דבריו צריכים• חזוק .,ואין לסמוך
עליהםלהלכה  ,קר  .בדרן חקירת הלשון ראוי להתבונן
עליהם  .גיבקש מחכמים התלמורייס , ,.אשר להם יד
׳בחכמתהלש \ן .‘.,,לעיין לע הדבר .הזה  ,׳ולחוות עליז
ואשא יצוידו מעצה טוב׳והגוןבעניןהזה,
ידעתם■.
׳יישב נא לשלוח ־את מכתב! לידינו  ,זאנחצו נעתיקהז
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אותיות
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ומפני להט החרב המתהפכת
עוד מעט תרע~קךש היה בשלכת
אך אלהים דן דינם ( את ריבם רב♦׳
׳& מעו וכי

מקרתיישראל ןכר גירית ראשונים
ויתן עיוז לבחיךיו  .בגי החשמונים
הנאיונים
בוזןלןלון ^
דכניעם .ןיהפכם ביום,ר)ךב♦
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שמעו וכד

הציל אין אונים ויהר׳וג אדירים
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שטעו■־וכר

כלו גרשו׳ אךמת י׳ןראל דואזניחו
אך שארית חמה אמריהם הניחו
כי שמני ה|ךש בטומאתם האליחו
אל מלןדש אל נוי טמאזקךב♦
תע

שמעו וכד

נ
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הנקנים כי שבו ואל המקדש באו
אסוך שמן אחת ,בזוית מצאו
עיני ארורים את זאת לא ךאו
חתום בחתם משוח׳ וזר 13לא התערב.
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חזק גואלנו מי ימלל גבורתו
 :משען ומבטח עוז בישועתו
חסרו גבר
עם סגולתו
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באורי ספרי קרש
באור מלי עכרית ופתרון פסוקים נעלמים
3אוד אל נחש בריח (קןמ)1פפע  0ען1ןנ^}ע
תוספת

אמרועל הנחש בריח כי בהבעות ושקירות עיניוישבה

אבי ויקח ערף לנפשו  .והיה כאשר יביע בחיות
או בעופות קעגיס  pיעריחס וימנעס לנוס
קעכות הנה .והכה ירוצו אל מולו ואל מול המקוס אשר היו
מפניו ,
הלוןושוב  ,אחכס מעע מעע ירחקו מן המקום
בראשונה
ויקרבו אל שען משחיתם  ,וכאשר הרבו את מרוצתם
הזה
רבות  ,כעגל ירקדו אל מולו ,בפיו אשר פער יקפצו
פעמים
שאולה  .והוא חנם יבלעם  ,לא עמל ולא
וירדו חיים
 ,ממקומו לא סר  ,לא זע ולאקס מתחתיו •
יגע בס
עוד לאמור  ? :מעשה נשף מעשיו* ואתה
והוסיפו
תדמא בנפשך  :משיחות הילדים ונשים זקנות4
הקורא אל
בחדרי המילדות  ,או מן אנשים חשוכים בא
מן חיות
הזה■ והדעה הזאת  ,אל נא י כן ספרו וכן חשבו
הספור
מן המסקרים יודעי תולדות נפש חיה  ,ובראשם
רבים מכולם לינעאוס בפורס  .ואס אמנם הדעה
הגדול
היא ממני במאוד מאוד  ,בכל זאת בעוח אני
הזאת רחוקה
כי גס הסכמים והמכשפים אשר נקראו חרעומיסחשמ
האלה  .גס נראה לי כי פעולות הנחש ההוא
כמחקייס
לו בעני[ השיאו הדורות הראשונים לאמונת
והדומים
הכשף

1

נ

סטt

הכשף  ,ולא עוד הלא הממשיל משלים אחר דעת ההמון
ולאאחראישמתחכס בחדרמדעו ; אסכן
הואנועה ,
גס בגלל הדבר הזה הכחש בריח משל הוא על ארץ מצרים ,
ארץ מלאה כשפיס מאז ומקדם פכתונ  ,ויקרא גס פרעה
לחכמים ולמכשפים ויעשו גס הס בלהטיהם כן.
והנכון בעיני הוא  ,כי כאשר יביט הכחש בריח בחיות
קטנות או בעופות קטכיס עיני לוהטים ולהניס לו
כברקים הס שקירות עיניו לחלושיכח
(עיי^ ייו -ע
האלה  ,ברקים רב ויהומס  ,כדמו נתעו  ,אין מכוח
לנפשם  ,ואין מנוח לכף רגלם ; כאיש משתגע כן ירוצו
הנה והנה  ,נאבדו ממכס כל משכיות לב  ,ולא נשאר להם
רק רעיון המשחית הזה  ,לכן אליו ירוצו וממנו ירחקו;
אמכם כאשר ירבו את מרוצתם כן יגבר עליהם החתת,
רעדה ופלצות יאחזמו  ,פוגתלביטריחס  ,ותקצר נפשם
בעמלם  ,יחרפו נפשםלמות  ,כשמחיס אלי גיל ישמחו
ני ימצאו קבר • ואין בדבר הזה הפלא ופלא מפלא אשר
עינינו רואות יום יום  ,כי האנשים אשר אחזו בס הפחד
המבהיל אותם לא לכוסו משחת אשר פחדו  ,וכאשר תגבר
עליהם הרעדה יפלו בו  ,ובתמהון לבירוצו אליו  ,ואס
מקרה ופגע כזה יקרה לאדם אשר חלחלו ה׳ בבינה לתה
נתמה אס עזובי שכל וחלושי כח כאלה אשר מקול עלה
נדף מתחלחל לכס בקרבם יכשלו במכשלה הזאת.
ובספר אשר הזכרתי במאסף משנת לתקס״ט דף
שיל מכונה בשם  :על מעשה כשף מן כחש בריח  ,מצא
בעצי מחשבות רבות לבאורו  ,אמכם לדעתי דבריו איכנס
נכונים  ,כי הכחש בריח לא יעלה על העץ  ,אס כן אין
מקום לבאזרו על הכחש בריח  .עיין בספרו  .ואס
היסוד אשר הנחתי יסוד מוסד הוא  ,רצוני לאמור  ,אס

עיני

׳3

ע1

עיני נתש בריח לוהעיס הס כאשר יביע בחיות ועופות,
זא תנין ! תשכיל איך הושאל שס להסעל מעשה כשף
בפסוק  :ויעשונסהסבלהשיהסכן.
סוף דבר הכל נשמע — לא אכחד ממך אתה הקורא
כי בכל הספייס אשר חפשתי אחר תולדות נחש בריח
מצאתי רשום כדברים האלה " -הנחש הזה נמצא במחלוקת
הארץ הנקראת אמעריקא ־ אמנם אולי לא ידעו בעליהם
מציאותו כי םא ממחלוקת אמעריקא כי רבו עליה
העוברים והשנים -,ואולי אגדה שאריתו במחלוקת הארץ
אפריקא ואזיען  ,כאשר נאבדה השארית מן התחש ומן
מינים אחרים  ,כי כאשר ירב האדם על פני האדמה כן
ישמיד החיה רעה מן הארץ  ,ואיך לא ישמיד עד כלות
המין ההוא בכור המות ואב למזיקים את הנחש בריח אשר
הוא קל להשחית אותומהר  ,כיתנועתיו לאעלאע,
וקול תנועותיו נשמע מרחוק  ,ובאבן קענה סקול תשקלנו
כרגע  .ואל אפנה סא ירבו השוכנים באמעריקא גס שם
ימחה שמו ויאבד זכרו,
כאור הפסוקים ך ' ח

דע

ל״א כפרוזה למד מן ספר איוב

עגומה פרושו דאבה וכן בדברי
(ך״ה ) ,
רבותינו ז״ל אל יתלוש מפני עגמת נפש ( .לשוןהרד״ק
שרשעגם  ) .וענץ הפסוק ובא אחריו הוא ; הלא בכיתי
לקשה יים כי בא אלי הרע במקום העוב  .עיקבפדוש
מעי רתחו ולא דמו.
רש״יז״ל ( ,ך״ז ) .
להפך היה כאשר ראיתי איש קשה יום ואביון רתחו מעי
קדמוני ימי עני ,כמו קדמוני מוקשי
ולא דמו .
מות  ,מדוע קדמוני ברכים  ,סא כן הוראתו פה ; הימי
עני קדמו לי  ,אמנם בפסוקים הבאים יבאר דעתו  . :הוא
הלך "

נ עא c,
הלך באישון לילה לבקש ולחנן עמר האני![  ' ,אמנם
הנשורת הימי עני מן האביון קדמוהו  ,כי מלאכיושלח
לפניו ,כי לאח ולריע היה לכל יצור אשר עליו תאבל נעשו.
(ן״ח ) קדר הלפת ,בלא חמה .אצתי ללכת
באישון לילה  ,וכן י לא הלכתי בגדולות ובנפלאות
ממני  :לא אצתי ללפת י בגדולות ובנפלאות
ממני  ,כי אס דרשתי וחקרתי היטב  ,למען לא אכשל בהן,
וכן אס הלכתי עס שוא ותחש (שרשו חוש ) על מימה
ענינו לא אצתי ללכת עס שואולאחשת*
רגלי ,
למרמה רגל ' כאנשי חמם הממהרים מעשיהם למהרשלל
ולחוש בז  ,ומחלוקת השניה מן הפסוק הזה « :לא חשתי
למרמה רגלי? תעיד על הפרוש הן! •,על הנקוד הלכתי,
מבנין הכבד  ,אמנם בספרים אשר לפנינו נכתב
אס הלכתי עםשוא (איו' לא ה ) נגד הענין כאשר באיתי,
י נכתב בספרים כל המם קדל י! ?.יאי ,נגד הכלל
סג
נאמרו
אשר אזכיר  ,והוא  :כל הפשוקים אשר
נספר אחד מכתביהקודש  ,ונשנו בשי אחר מהם בלי שנוי
ענינסעניןאחד ופההןראותו לפיהענין ; קדר הלכתי
בלאשמש  ,באישון לילה  ,ובתהליס (ל״ח זי ) הוראתו לפי
הענק הוא  :הלכתי בבגדי אבל  ,ולא עזד הספריםאשר
לפנינו הם נגד המסרה ח״ל ; :הלכתי ג' וםימןקדר
הלכתי בלא חמה  ,אס הלכתי עם שוא  ,ולא׳הלכתי
יענה .עוף גדול וחזק
בגדולות ? ( ן״ט ) לבנות
מכל העופות  ,גס כנפיו ונוציו גדולים מכל  ,אשר אין לו
חלק בבינה  ,ופעם ירנן ופעם יקונן  ,׳ואיוב קרא אותו
נעבור הרנה ( איוב ל״ש  ,י" ג ) כנף מנים  .ובעבור
הקינה בנות יענה  ,ובלייא שם עוף הזה (םמרויש) י
,וחיבתו ; עורשחל מעלי מנילןר?  /ועצמי
(למיד )
מיה
־
,

נ עב1
מיה מני חרב  ,וענינו  :הלכתי כסום המס עגול האביון י
אבל.
על כן עורי שחר מעלי ועצמי חרה ( .ל״א )
יש אבל יחיד ואבל הקהל  .אגל יחיד הוא הבכי ומספד
תמרורים אשר יבכה האדם על אבדן קרוביו ורעיו כדרך
הנטוע בלב כל אדם  ,ואבל קהל הוא ההספד על אבדן
אדם גדול בדורו  ,בו יסופר נשבח המת  ,בו ידובר דברים
אשר החי נותן אל לנו במליצה צחה  ,גו ישאו משלם
בקינות  ,כקינת דוד המלך על שאול ויונתן גנו  ,ואס
השומע מתעצב על אבדן אדם גדול הדבורים הרמים
והנשאים למשיבת נפשו הם לו  ,ועל כן אמר המלך שלמה:
־ טוב ללכת אל בית אבל ( בית מיוחד למספד גדולי הדור)
מלכת אל בית משתה־  :אמנם באבל יחיד אין בו כיסא
בכי ומספד תמרורים  ,לכן אמר הנביא ירמיה  :בת
עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד
תמרורים־ אולם בימי איוב היו מומרים בקול יללה
בקינות אשר קננו על אבדן אדם גדול כנראה מפסוק אשר
לפנינו  :ויהי לאבל כנויי וכוי  ,אשר ענינו לאבל לבד היה
מורי  .ומפרשים פרשוהו דרך משל אמנם כבר אמל
רש״יז״ל  :אין לן מקרא יוצא מידי פשוטו.

'איבעחעטצונג איוב קאפיטעל למ״ד
! c'51'rt 13ע5בשט־
(דיוו5מ!^ ענדען5ער1ע ^ עהערן
4טפרעכען)

כ״ה*_ *pH ürtlSipiט5מ

11p»h ;11ייגעט
דעק

$יידעגדען » ין טר^ הנען,
 Hm rtnהרנטה imנן1 .ויינג 1ס 1)1נ ^יקןינג' ) ,גי 5ט
»יינע ^ רטער פיר » יינע 1עע$31
דט

יי

נ :עג ׳c
יג״  0דמנן מיךקטמטט דפכן גגרוומדטעטפן * וטמן גור
!
בעוגיט ,
בג
סטמטט ד.עט י ןיכטעמ כור דישטערע  ,טוומר3
 ppirtu ,טוימןVom
 *fz 1הערימה גי 3ט פי}» עהר » יין מיגגערסטעכו
מוין — :pfer ; 1מין מוגרוהע ?
 3מרמן טיקטע מיך דימ מוכ ^ יקסגמכריבט;
כ״ח♦ מין מייגער טטמק פיגשטערען נמכט מיי 1טע מיך
גמך ; -
טטמגד דמן5מר דער ^ עביטהענדען פער!מ»»3ונ, 4
מוכר טרון & :עהעגד  ,ווימ מיין ן״עבעטה» ,ייגע פיר*
ביטטע פמד.
כ*&♦ מן ! מין וומר דער ברודער מייגעש יעדען טח*
רעגדען 4עטעעעמ.
ומ1ך מיין טהמטי^ ער  £רייגד מייגעש יעדען ק1מ>
ן :עגדען טטחישעס,
למד♦ דט דימ היט 5ע » ייגע הויט טוומר?  5מרבטע,
»ייגע ^ ידער 5ערטרמקעגטען  ,פערדמררטען "
ל״א ״ ביימ מייגע  £טמדטעגפייער גור דיהנטע »יין ומין
טעגטפי! ,
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תהלים מ״ת
א( ) שתי כתות שרים שרו בזי אחר זו  ,ההיו
הראשונה מהוד ותפארתירושליםוציון  ,וכת השניה
מתחלת מן הנש אשר עשתה׳ בארמנות ציון להפחיד
מלכי ארץ אשי היו בהן ( ,אחריכן שרה מצדקת ה׳.
הכתהראשונה שרה פסוק ב'  ,ג'  ,ח׳  ,עי  ,י״כ  ,ופסוין
י׳יד

נ עדc
י״ד  ,וכת הפניה פסוק ד'  ,ה  ,ו'  ,ז׳  ,י'  ,י״א  ,ופ '10י״ב,
ופסוק ע״ו שת שתי הכתות יחדיו ( .כ ) מ ה ל ל מאוד,
מהלל בארצות רנות  ,וענין הפסוק הזה הוא  :תהלתך
בכל קצר ארץ  ,אמנם הרקדשך בעיר אלהיט לבד.
(ג) מחברתו  :ירכתי צפון גבעיר אלהיט ) הר צ :ון,
()ר
יפהנוף  ,משוש כלהארץ  ,קרית מלך רב .
נודע
בארמנותיה ,בארמנות הקריה אשר זכר .
למש .גכ  ,נפסוק הנא יבאר נמה הוא נודע,למשגב.
יחדו .כל המלכים חלפו ועברו את
(ה ) עברו
כן תמהו ,כאשר ראו
המה ראו
הארמנות .
אתהארמנות תמהו נעבור יפין  ,פארן  ,וגדלן  .נחפזו
שרש חפז ושרש פחז דומים בהוראתם ( עיין ספר אוצר
הפרשים שרש פחז ) וענין שניהם פעולה במהירות ובלי
נחפזו ,בנס ה׳ נבהלו ורצו
נבהלו
סדרנכון .
במהומה ממקום למקום  ,ואחרי  pרעדה אחזתם וחיל
כיולדה  ,כי כאשר תאחז האדם הרעדה והחלחלהץא
לאל ידו לרוץ כה וכה  ,על כן פתשו בתחלה ננהל! ונחפזו
ואחרי כן רעדה אחזתם ( .מ ) כאשר שמענו כן
ראינו ,כאשר שמענו מן האניות תרשיש כן ראו עינינו
הנס אשר זכרה הכת השניה בעיר אלהיס אשר יכונן ה׳
עדמולם ( .יוד ) בקרב היכלך ,בתוך .היכלך,
כמו רדה נקרב אדניך  ,אשר פרושו רדה עמך אם תהיה
דמינו חסדך בקרב היכלך,
בתוךאויביך .
שי מן המפרשים אומרים דמינו הוא כמו אלמיתדמיוני
ואשוה  ,ואם כן יחסר הדבר אשר דמו לחסד ה'  ,וישמן
המפרשים אחרו כי הוראתו כמו  :והיה כאשר דמיתי,
לשון מחשבה ופרוש הזה נכלא ממני  ,כי לא אוכל להבין
פרושיהס
המאמרהזה  :חשבתי,חסדה׳  .אמנם לדעתי
צדקו
י .

צדקו יחדיו  ,ועדן דמיתי פה  ■ :חקרתי  ,כי החוקי
מדמה דבר לדבר  ,וחושב מרוששת  . ,ורצונו לאמור כאשי
היינו בתוך היכלך  ,במקום קדוש הזה  ,חקרנו חקירת
אלוה  ,חקירת חסדך  .ובפסוק הבא יבאר את אשר
מצאו בחקירה הזאת ( .יא ) כשמך אלהיס  ,כשמן
אלהים אשר הוראתו דיין ושופע כן תהלתך על קצוי
אלאמונהאתה
ימינך•
צדק מלאה
ארץ .
וגס בחסדך אין בו עול לילוד אשהיכי צדק ומשפט מכון
נסאך ( .יד ) למען תספרו לדור אחרון,
כמו הי יספר נכתוב עמים ( עיין תרגוס הפסוק הזה מן
הבוחן  ,המליץ והחוקר רמנמ״ן ז״ל וכן אז ראה ויספרה
(עיין נשרשיס המכונה שפת אמת שרש ספר ) אם כן
ענינו כמו למען תכתבו לדור אחרון ( .טו ) ה 1א
ינהגנו על‘ מות .בעל המשרת אמר כי הן שתי
מלות • ( לשון הראנ״ע ז״ל  :אם כן ענינו הנוןנת ׳ה
הכת הראשונה אמרה
תעבור ימי חיינו בארץ .
י בתנו סגולת ציון על ספר  ,כי גס אחר מותנו תהיה
ילכו הסגולה הזאת לשסולתהלה  ,וכת השצייה אמרה
נפסוק י״ב  :שמחו במשפטיה'  ,ועתה נחנה טעם
לדבריה  ,כי במשפטו הצדק תשאר לנו שארית צפש«
סג אחר מותנו  ,העפר ישוב אל הארץ והרוח תשוב אל
'אלהיס כי כל דרכיו משפט.

1

עו1

תהלים מת
j”*f H

 ptotfwדער ועהנע קרת
ערשטעס ק ת ה ס

 5ן .רתש תי« ט ן ! ןטט «1 ,יבער1ו 11געריה״ט ל
"« pfttfיין היי ^ ער בער 4תיןט תין תוטרער ן.תטטעש>
פטתדט.
ג תיהר  #יטטערגע 3טןיך1י^ ט דער5יתנשבער, 4
 \mדער פענסשען  ,בןיהענדעשטען ן;ען :עכד;
תי* ט דית 5ריידע דעש ^גדעש ,
*׳ דער fü’ur.rtiiתייגעש ערד 11,בעכען קעני^ שי
 3ו *1י ט עט

קת ה ס

ד תין דינען פתן? עשטען תי* ט ן .תטט תייגע תגער*
קתנטע ><ת 3טל
ח רען קעגין .ע טרתפען דתרין3ו«ת»#ען  $דוח3ות ;דער?
טען  ,בעטרתכטעטען דתל
ו • >* יט Hיד,רען בעטרת3טוגן .ען טטץ .תיהרע בעחתוס
דערונן:ל
«!תזרדען תבער פזע5זיך ערסרעקט  3 ,ערתיררט,
ןיפען' הין  ,ןיפען הערל
ן

תיין ^? ידערניטטערן  ,תייגע תנן .סט בעפיז ד _)1ח /
ת[ 1ווערען דת ^ עבעהרינגען • א )
>דט

א ) דער פ*,תתדטט בעטרת 3טעט דיהש ערתיי^ ניש(t]t
תייגע פיקוגן :ן .תטטעש  pul ,דען קעכי^ען « ייגע
5ור 3טבתרקייט 13גיי 4ע♦1

נ עז £
ערשש ע ס

קש ה ס

ח » יטשייגע <>£שרן :ענחינדע5ערברשכמש ד! ש trmn
פיעפע5
ט דיהש הערשען ודר  ,יענעש } שהען שושרע שויו״ען
וזין דער ששש׳דש דעש העררן צבאות  ,שין דער
 ,זי
ן; שששעמ שששדש*
 I%דש}יש ן.ששש פיר דיש עו1ין:קייש ^ רינדעשהשבע*

 113יי ש ע ש קש ה ר
דיינעכן'הייזי^ ען שע*פען שפשהטען
יוד שין

דיינער

; 4שדע כשן•
יא הערר ! דיינעק ג)1ה*1ען ש$רי 5טער ב ) ענששפרי5ש
דיין pnn
 3שן שיינעץ ענדע דער ערדע בי}  «5דעמשנדערן —
כשן דער ^ערעכשי^קייש ן:רייפש דייגע רעבשע• ; ג )
ישנשבער, 4
יבע} פרייע דך דער3
ןייעש ענש 3יקש שעבשער יהודה ! ’
*
דיינער ן.ע{ עש<עשין :קייש ייען־ען ג

'4עהעש

דדימששין

אלהים(ן.ששש )
 ,ב) דער נשר^ע
העברשישען שפרשכעש! רשפ(**נן .זיך ריכשער.

דער

ג ) דער פשששוימש ןדבש 13פערששעהן 5ש(7ע הש ;דצ
 pjpiiן .שששעש דכד דיכר ^ערעכשי^ קייש שוכשער
4עשרדנעש } $ע1בשש ן.נשדע ; פערשיבונן,ען פינדען
ביישן״ששש ; יכש ודדער דיש ן .ערעכשץ .קייששששש שי

ג
4

עוז t־

,עריסטעס קור ה ר
(רו 1נטערברי 5ט .דרוש צווייטע קרוהר)

״

יג 4עהעט רחק צירן רינ^ ס העסק,
1וו1וקליי}י 1ט ע? !:רונן , ,
 5עה< עט * ייגע טי *0ע ,

יד
בעחערקעט*יינע5עסטונן:סחערקע
* ' בעסטייי^ עט * ייגע פ& 1עטטע
צייבענטור ^ עו רחין עיר דירו עעעהטע ;רוכקרו ^ עס
מצן 5כו %ז ■ *
'
 . .ב י.י ר .ע ק ע ה ר ע.

טודע) די*עךן:רוטט ,רחטערעווי4ער !:רוטט ,עיהרעט
.. ,

רווט צור

רוזגטטערבןיכקייט •

ד)

ד) דרס ערסטע קרוהר ווי]* #עןjכיי;3עטרזן! עמ1
ןויןי
דען ! :רוטט עץזרט רחכ 13 1רויינעק ע״י^ ען רוהקj
דרוס צווייטעיקרוהר רובער  :ערייעט רוייך » יט דער
ן,ערעכטין :קייט ן״רוטטעט  ,עד ) דיוע וי 3ערט רוו ;*
דירו רחנטטערבציכקייט דער ועע1ע>

פתרוני

נ טע

]
\ .

י

גי.

יי

תולדות גדולי ישראל

מגילת• יספר
והיא ,תולדות איש מופת׳ ה׳ה הרב הגאון האטתי
 :המנוח נמהר יעקב יעבץזצ״ל  ,אשר היד־! אב״ר
י בק׳ק עמק  ,בן הגאון אמתי המפורסם בכל הגולה

זצ״ל• אשר
׳ חבם צבי

תולדותיו

וקורותאכוותיו

 .אדירי בר־* חפץ נכרתבו ושוס בספר בכתיברת ;ד
; המנוח בעצמו ׳ וקרא שמי מגלת ספר♦

המאספים:
•אמרו

אוצר מגילת ספר הזאת

הלא היא כמוסה נין גנזי אוצרות הספרים אשר
' ניד ידידנו איש חמודות התורני המכס השלם  4 ,פת
 . .שיי ; יאאהנת
• נוף מגזע שלשלת היוחסין מהו׳
החכמה והמדע  ,ולמען הפיצם בישראל  ,ולחוק זכי
גדולי עמנו בלב זרע ישורון עד חר אחרון  ,הינובהיע3
• עמנו החנם מהו'  . • . .הצ״ל  3151 ,לבו להשאיל לנו
המגילההזאת להעתיקה במאסף " ובמה נשיב תגמולוא
הנחמד הזה ? הן בצע כסף לא לקח מאתנו  ,ותשורה
•אחרת אץ להניא ; לכן ירצה לפניו מנחת פיצו  ,והפאר

והשגת

i D :] j
והשגה אשר נתן לו גזה  ,לעיני נני עמנו ולעיני כל קוראי
מכתבנו  ,כי לו נאוה תהלה  ,כי צדקות עשה בעמו,,
והפליא עשות  -נוובות עמנו  ,במתת יקרה ונחמדה
הזאת “ .
והנה ישראל הוא יודע  ,דור לדור יספר יקר תפארת
האיש הגדול .,אשר תולדותיו אצחנו מובילים פה  ,כתובים
מאצבעות המנוס הקחש " ו״ל בעצמו  .כל שומעיהם
תצילנה שתי אזניו ממעשים נפלאים ונוראים אשר קרו
׳ לאבותיו ואבות אבותיו  ,ואשר קרו לו בחיי עצמו  ' .לס
• הזקנים אשר עודנו בחיים חיותם נשארים מדורהגחל
הלז  ,אשר עוד רשום בנפשותס פלאי קורות המנוח הזה
ומלחמותיו אשר הי! לו עם שאר גדולי דורו  ,גס המה
לתאוה יבקשו לראות מעשה החיים וסיפור התולדות
י מהענק הגדול הזה נכתבים על לוח וספר ; אף כי
הצעירים ממנס לימים  ,אשר אך לשמע אזן שמעונפלאות
מחנו  ,הלא המה כלתה וגס נכספה נפשם לקרוא מעל
הספר דברים נפלאים כאלה  .אמנם בהיות כי ימי שני
חיי יעקב המנוח ז״ל מלאו עמל וכעס  ,ודברי ריבות
• בשעריו ’,ובקרני ראם יחד יתצגס עם שאר ראשי תפארת
י ישורון ; ויען ני סק וגבול שמח למכתבינו  ,לבל יבא כל
ריב וכל מדון בשעריהם  ,ואך אמתושלוםיהיו דגליהם,
לכן שמרנו לנפשותנו  ,ונשיב באיתן קסתנו  ,לבלי נזכיר
שום פרמי ענין ריב וקעפה  ,ונגוע בקצהו ; ועבור זה,
י ובעבור שאר אריכות דברים הבאים במגלת ספר הזאת,
אשר אין להם חפץ לכל אדם כ׳יא לסעיפי משפחת הגאון
המנוח ז״ל  ,קצרנו המגלה הזאת  ,והעתקנו כמעעהשלישממנה  ,דברים הנוגעים בקורות חייו  ,השוים
*׳
■ לכל נפש  ,ואשר לא ירעו ולא ישחיתולאיש ; וכאשר
נגיע

נ פא £
נגיע אל נקודות זמן ומקום ריב אשר היה לו או לאבותיו ,
כזכיר אךבקצרה  :פה היה לו ריב עם פלוני
ופלוני וכוי  ,וזאת היתיה אחרית הדבר,
ודוגמתו • והעושה שלום במרומיו יעשה שלום עם
יראיו  ,ואנו אין לנו חלק וצד עם הדברים  .הרחוקים
מהשלום והאחדות  .והן חק וגבול שם עלינו האיש אשר
נדב לבו אות! לתת הספר הזה בידינו  ,לבלתי הוציא
מכשול מתחת ידיו  ,לתת מקום לבעל דיןלחלוק  ,ולעורר
את הישנות הראויס להתישן לבלתי העלות עוד על לב,
ולבלתי נגוע בכבוד קדושים אשר בארץ  ,ועל  pבזאת
יאות לנו לבלתי העתיק מדברי הספר היקר הזה יכ אם
אחרי אשר יעבור שבעו עליהם  ,ואת אשר יבחר נבחר
םג אנחנו  ,והיה זה שלום.

דה

מגילת

ספר

אבי ישטרבם השומר אמת לעולם׳ כאור
׳ה הקכצו ושמעו אל יעקב  ,וישמע אליכם
אלו־,יבם אלהי אלהיככש ואלדד אבותיכם•
אספרהאל חק ולפועלי
עשית אתה ה׳ אלהי  ,אגידה ואדברה עצמו
מספר ,איה שוקל ואיה סופר  .ה׳ אלהי ארוממך כי דליתני
ולא שמחת אויבי לי  ,עצות מרחוק ה' נראה לי ממעשיו
ועלילותיו אשר הראני  ,ואמרתי ימ יתן ויכתבון בספר
מלי לעד בצודיחצבון בכתב בית ישראל  ,י בניס יולדו
ו
א» 1
יקומו

אתןצדק ,ואומרהרבות

& 1ב ז
*־קומו ויספרו לבציהס ליוס אחרון  ,אז ימלא שחוק פינן
(לשוננו רכה%
ואתחיל מאבי זקני  ,אבי אבא זצ״ל  ,אשר אכי כקרא
בשמו  ,ה״ה הגמון מהור״ר יעקב במהור״רבכימץאשככזי
מגזע ז״ק  ,ק היי מכהגס לחתום שם משפחתם  ,כי היו
זרעקדש  ,בצי בחוכיס וצרופים בימי הגזרות ושמדות׳
והמה נשארים נאמנים לה׳ מכמה דורות מגדולי חסידי
אשכנז הקדמונים 4ואבי זקני הכ״ל הי׳ אחד מראשי
חכמי ווילנא המסוימים באותן הימים לפני גזירות חמיל
שליי  ,והי׳ תלמ* דו של הגאון מהו׳ יעקב אב״דדק״ק
לובלין  ,אביו של הגאון מהו׳ העשיל זצ״ל  ,אצלו שמש
בישיבה  ,ונתן לו בתו  .אבא רבא הוא חתצו של הגאון
החסיד שבכהונה בעל ס׳ שו״תשער אפרים ז״ל  ,ראש
ב״ד צקי ווילנא המעשירה אז בהיותה בשלותה  ,והיה ל(
כתב יחוסו עד אהרן הכהו •
וא׳א זקני הגאון• בעל  -ז״אז״ל החסיד הגדול מ״ל,
היה כל ימיו יושב בתענית סרןימפבתד״ש  ,לבד מכמה
פעמים בשנה שהי׳ מתענה משבת לשכת  ,ושאר תעניות
רצופות  ,וככל זאת הי פצץ מאירות כחמה  ,כאלו כל
מסשוחי שריי*  .,ילא ; פסק פומי מגייסא יום ולילה•
והרוצה לדעת עוד ממעשיו והרבצת תורתו ועומק למודיו
והוראותיו■ וקדיזתין  ' ,יעיין בהקדמת הספר ש״א שכתבה
בצו הרב האיבהק כמהו׳ יהודה ליב ז״ל  ,שהביא הספר הלז
של אביוז״ל לדפוס ; וצפשר זקני הגאון החסיד כמקום
צבודוק״ק או נין ,והיא צקראת בודין ,היאהיתה
צניר גדולה ועשירה ,הצבה שציס קודם שצבשה הקיסרוכו׳־
והרב ר׳ יהודה הצ׳יל תקע אהלן של תורה בירושלים
תזב״ב  ,ומת שם בשם שוב  ,והניח אחריו בן חכם גדול

הרב
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הרע ר' ידידיה זיל -,אשר נשא נא הרג יצחקי ז״ל מר ;£
דארעא ישראל נימיו .
וגת אחת היאה לאמ״ז הגאון
נעל שער אפרים  ,ושמה נחמה ז״ל ,
היאהיתהאס
אדוני אני מורן הגאון אשת זקיני הרג מוה״רר יעקב
הנ״ל  .וספר לי עליו הגאון ר״דאופנהיים  ,שהיה
מניח ותלמידו מובהק" והגיל להפליא מגודל חכמתו
ובקיאותו  ,כי ארבעת חלקי ש״ע היו שגורים ול על פיו,
ונעשה לו נס  ,כאשר אספר הנה.4
ויהי בשנת ת״ח לפ״ק  ,עת צרה לישראל נאק פולין
ליטא ואוקריינא מצר הצורר חמיל שר״י  ,ומשם
נתפשעה הגזרה ונמשכה לקהלה הקדושה ו ו י ל ב א
המהוללה ועדינה  ,נדדה מקינה אחר שהיתה יושבא
בטח ושאנן  ,ורבו שם בעלי חכמה ומעלה ועושר  ( ,עלו
לשם ולתהלה על כל שאר ק״ק *  p !fבכל מקום שהגיעו
לשם מודם וטלטולם בארץ אשכנז והמדינות היו נחשבים
מאוד  .כך סח לי הישישהק״ה ר ' בערכהן  ,יושבי
הקילה הזאת עלו לשם ולתפארת על כל אנשי פולין נכלל.
אמנה חכמיה היו אנשי שם ומופלאים גדולים  ,שלא משו
מתוך אהל בית המדרש הגדול שהיה שם למודם  ,וכל
הלילה אל יחשו ללמוד הלכות ופוסקים  ,לדרוש ולחקור
באמתה של תורה  ,להלנה ולהוראה  ,ולא היו ישנים
בבתיהם כל ימותהשבוע  ,כי אס בלילי שבתות וי״ט.
ומהם נעשו גנורי חיל אריות בתורה  ,כלס זכו להיות
מורי הוראות בישראל עם שאר לומדים מופלגים קצינים
ומנהיגים .
מהם היו החכם המושלם הגאון החסיד
שבכהונה
בעל
שער
אפרים
ז״ל
שהיה
ראש
ג״דבורלנא"
והוא
בעל
ברכת
הזבח
ושאר
חבורים
,
כאמח עליו שהיה
יודע טורים וב״יוכו'  ,והרב בעל השייך  ,והרב החסיד
ו
ב6 2
ובעל
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ובעל הוראה ציתהללזצ״ל  ,מלבד שאר גדולים  ,כלס
הלכו כגולה נפוצו נאק להיביץ תורהכישראל  ,והיו
למאורות « מהרש׳ין נעשה אנ״ד בפירדא  ,ומשם
נתעלה לשנת על נסאו הרננות נפפד״מ  .והרב נעל
נית הלל נתקבל לאנ״ד בהאמנורג ואלכמנא  ,והרג ש״ן
אני,אנא עס כל כני ניתן
גהעלישויא בארץ מעהרין .
נתישנו ג"כ במעהלין  ,מתחלה היה לאנ׳יד ב ט ר \ ב ש,
ולן צדק בנית הקצין המפורסם נשס ר י י ן ק ו י פ מ א ן
אח״כהיה
ע״ה  ,ושם למד אצלו בנו של העשיר הלז .
אנ״ד נק״קברודא  ,ואחר זה נתקבל שונלאב״דבק״ק
א ו ב י ן  ,כהיותו עוד עומדת נעושר ומעלה  ,וקנע ש ם
ישיבה  ,ושמעו הולך גס בכל ארץ טורקייא הסמוכה■
לשס — * ,־
אן נפרם נואם $ל המנוחה והנחלה עניו עליהם
רעות רבות וצרות צרורות על שכמם  ,כמעט שכנה דומה
נפשם בחרב היונים הארורים האכזריםימש״ל  .פקח;
אזנין ושמע מה שאירע לאני זקני הרב כמהו' ' יעקב
ז״ל  ,שהיה אז נח!ר נשנים  ,ובהחפזסלנוס ולהמלמעל'
נפשם מפני חרב היונה  ,נפרד האיש השלם הזה מחמץ
ומאשתו הילדה (שנשארה אצל אביה-,׳ שברח עס בניו
ואשתו אל ארץ מעהרין שלא יטבעו בטיט היון ) ופגעורנ
בא״א זקיני מהר"* ז״ל הטמאים האכזרים האלה אשר הרבו
חללים  ,עקרו כמה קהלות לא השאירו פרסה מבני
אומתנו בארץ אוקריינא  ,וחשבו למחות שם ישראל מארץ
ליטאופולין  ,ושפכו דם נקיים קדושים נאמנים לאלהיהס׳
לאלפים ולרבבות אפר היו כצאן לטבחה  .וכאשר פגעו
הארורים באיש צדיקהלזה  ,וגזר עליו השבאי שיכרע
לחרב להתיזראשו  ,וכן עשה  ,פשע צוארו לחרב חדה
למסור

נ
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למסו ר נפשו להריגה על קדושת היית ( יחודו  ,וכעוד«־
על ברכו לקבל המיתה במנת חרב  ,ונמפששפרחו
נשמתו  ,מהזה מלאך נגע גו  ,כי נתן ה' רחמים בלב
הצר וחמל על רכות שניו  ,ותחת שהיה רוצה להוליך
החרב על הצואר בצד החד  ,נכמרו רחמיו ועפה לו דחיפה
בצד בקרנא של כלי חפצו דרך בזיון  ,ואמר לו קום לך
כלב בחור ולך לנפשך  .ויצילהו ה' מחרב רשעים באופן
כפלאמאוד  ,ויהי לנס ופלא גדול .
ויתחבאאח״כנין
־ ההרוגים מיראה מחרב שאר אכזריים  ,ולא נכר
• להעובריס דרך שמה אם הוא חי או מת  .היה לחודב
במם  ,מוטל בין המתים הנהרגים על קדוש הפס  ,ונין
בצעי המיס מתנסה בשק למחסה מקרח  .בלילה היה
נודד לבקש אחה מחיה ולקט עשבים מפרי מר הגדול
בעשבים באגס  ,להחיות את נפשן .
בידב הזה נשאר
כשמונה ימים  ,עד תום כל הגוי ערל וטמא וצמא דם
מאגי ערב לעבור  ,אז ברח אל נפשו וימלט.
והנה בהיותו בין ההרוגים היו שם איזה אנשים מבני
עמנו מתחבאים גס הס  ,ועמדו מרחוק וראו כל המעשים
שלא״אזקניז״ל  ,איך שחת לעפר נפשו תחת יד הצורר
ברצותו לפגוע בו  ,וחשבו שכבר הותז ראשו בכרע! לטבח,
וכראותם חרב הצר מונחת על צוארו  ,חשבו כי לא יחיה
' אחר נפלו בדחיפה לארץ באותה החרב  ,שלא היתת
באמת מכת מות כלל  ,אך האנשים ההמה העומדים בית
• המרחק ורואים בבהלה ואימת מות נפלת עליהם  ,דימו
• שהורס ראשו מעליו והושלך לארץ  ( .כענין שאמת חז״ל
בגמרא דחזו דמחו לי׳ ונו׳  ,עד אחד במלחמה אינו נאמן,
אבל כאן שנים היו  ,ואמרו ג״כ נדדמי ) לפיכך כשהגיעו
אלה האנשים אל אא״ז הגאון בעל שער אפרים ז״ל,
שנמלטו

נ פו "]
שנמלטו מיד האויניס בחמלת ה׳ עליהם וגאו למדיצת
מעהרק למקום חפצם  ,ויפקד מקום אדוני זקני מהר״י
ז״ל  ,וחקרו אחריו אצל פליטי קרב הלל ,אס ראו אותו חי
או מת  ,ויענו האנשים הגמלטיס ההם הכפרים והולכים
לתומם  ,ויאמרו  ,כי ראו כעו״ה שכרע להריגה והותז
ראשו  ,העידו על מה שלא ראו בראיה ברורה  .על זה
התיר הגאון הגדול המפורסם בדורו כמהו׳ העסלזצ״ל ,
•את אשתו ע״פ שאלת חכם והוראה להתיר  ,כי היה דבר
פשוט מאוד  ,וברור בכתוב בתורה  ,על פי שנים עדים
יקוםדבר  ,אף כי בעגונה דהקילו חז״לאצלה  .אן
אשתו הילדה היפה בנשים לא רצתה לקבל תכחומין על
החי בעל נעוריה  ,ולא הטתה אזן לכל השידוכים הגדולים
אשר דברו לה  ,ומאת ה׳ היתה זאת שתעמוד הצדקת
נטהרתה  ,להוציא ממנה שלשלת גדולה  ,דור ישרים
 .יבורך  ,מטע להתפאר  ,כי אחר חצי שכה בא ההרוג
ברגליו  ,ויהי לאות ולמופתבישראל י מן אז והלאה לא
רצה הגאון הכ״ל להתיר שוס עגונה בדור ההואובצוק
העתים  ,שהיה שם עגונות רבות מבעליהן הגאבדיס
ברעש ההוא משוד היונים הארורים  ,ויראממכשול  ,על
גן קבל עליו שלא להזקק לשוס התרת אשה  ,מאחר
שהמכשלה הזאת תחת ידו  ,שהתיר אשת איש גמורה,
ואמר שנעת רעה כחיה אין לסמוך כלל אפילו על שגי
עדים גמורים  .ונתקיים בו לא יאונה לצדיק כל און.
אבא מארי זצ״ל  ,צבי
אחר זאת כולד
תפארת ישראל ,מהזוג הנבחר  ,עודם בארץ
מעהרין  ,ומשם באו אא׳ז הגאון בעל ש״א עס חתנו
אא׳ז מהר״י ז״ל עס כל נפש ביתם ל בו די ן היא
א(  3ין ,לאש מלכות אונגרין  ,והיה שסרג אב״ד כמה
שנים
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שכיס לקהל החשוב אשר היו שם־ בפת ההיא  ,והנהיג
נשיאותו בכבוד גדול  ,והתחתן בעשירי הקהלה פס בכיו
ונכדיו  ,והרביץ תורה לרוב  ,ויהי שמעז הילך בכל ארץ
גוורקייא  ,ובארץ ישראל גחל שמו,,יביס מגדולי האיץ
מריצים אליו אגדותיהם בשאלות ותשובות כאשר ישאל
איש בדבר אלהיס  ( .אלוני אני מוס הגאון ז׳יל עודנו
כפר רן נשנים למד תורה אצל אביו א״ ; ז״ל בשקידה רנה ,
והלן
והיה לו לב חריף וזפרון,גדול  .ועצום מאור .
חכמיהספרדים,
לסאלוכיקי בימי חרפו ללמוד גס דרכי
אשר הץ שם נפת ההיא חכמים גדולים• ועצומים  ,ושמש
את הרב הגדול כמהז׳ א ג י ׳ ק ו ב ו זצ״ל ביחזד  ,ומשם
חזר ל בודי ן אל בית אביו  ,ולו שם כשס  :הגדולים
בעודו ילד בחור בשנים  ,ומצאתי ראיתי בין כתביו אגרת
נתב יח הקדושה שלא״ז הגאון החסיד נעלש׳יאז״ל/
שכתב לו לסאלוכיקי להזכירו על שקידת' למודו והתמדת
חקירתו את חכמי הספרדים לעמוד לפניהם לשמשם,
(לדעת לב כל אחד מהם וחכמתו  ,ולהביא את<
•מחידושיהם  ,באגדת הזאת הרגה לככדז אמ״ה ז״ל
הילולים ותואריס כדין שכותבים לגדולים אנשי השם •
באמורי הגאון ז״למאז בילדותו החל רוח ה׳ לפעמו,
וכתב וחבר שאלות ותשובות ארונות ולחכות בעשיה ידות
נייר או יותר  ,והמה היו מונחים עד הנה כבית גנזיו;
ונראה מפני גודל כמותן הניחן ולא הביאן לדפוס בספת
ח״א  .גס אנכי נכד ממני הדבר לענוד עליהן ולשום
עיוניבהן  ,בפרש שבא לידי שלא בעונתו  ,שמתחלה
עברוע״י זרים שנים רבות  ,ומי יודע מה ..נפקד מהן■,
וגס הכתב היא ספרדית  ,ובקושי יוכל לקרותן מצורתן;
לשרדותי הממגות  ,והן למשא עלי  ,לכן בהכרח הוכחו
ןמ

נ פח ]
«! הצד פד שיבוא הגואל להם הציאס לאור ■.
סג היה אא" מ הגאון יפה תאר ויפה מראה  ,ועס זה
היה נוהג בחסידות עצומה מנעוריו  ,לק חשקו בו
גבירים כבירים  ,ונשתדך ונשא בת עשיר גדול מעשירי
קהלבודיןהישנה  ,שהפרח לו ממון רב  ,והיהאאמ״ה
בגודין עשיר מסוים  ,אח״כ היה רב וחכם בקהלשאראי
בארץ נוזנא  ,שהיו שם ג״כ עשירים מופלגים  ,וכאשר
נלכדה העיר בורין מאנשי הקיסר ירייה  ,הלכו כל הקהל
שבו וזקני וזקנותי  ,רגליהם לנחושתים הוגשו והוליכם
לבערלין שר החיל של אנשי,הצנא פרייסן  ,ששבה אותם
ונפלו לחלקו  ,ונפדו בברלין  .ואאמ״ה נעתק משם
בדרך נם ופלא שנעשה לובתחלה כאשר באה העיר
במצור  ,ותבוא כדור של אש  ,מקנה השריפההגדול,
שקוריןקאנאן  ,ויפול בבית שהיה דרשסאמ״הז״ל  ,דך
את הבית רסיסים ובקיעים  ,ויקח הכדור את אשתו
הראשונה עם הילדה שהיתה לו ממנה  ,והוא היה בחדר
הסמוך ?.זיהן בבית אחר ,ולא הזיק לו מאומה וניצול בחמלת
יה אליו  ,ויהי לנס  ,ומשס ברח וימלט  .ובפרק ההוא
גתב התשובה הנדפסת בספרו על אודות אשה שנפטרה
ולאח״י הז״ק אחר שלשים יום בשנות ' החזרה  ,־ונתקבל
לרב בק״ק שאראי הנ״ל  ,ועמד לשרת את הצבור הלז עד
יתום מצור אובין  ,והנהיגו בו כבוד גדול  ,וכאשר קרבה
פקודת העיר שאראי ותבוא גס הוא במצור מאנשי חיל
הקיסר ירייה  .וכשמעו כי נשבו אביו ואמו הלך לו אמ״ה,
ופנה מאותה המדינה וגא לו לארץ אשכנז  .ובכל הדרך
הארוכה והטלטול הכבד  ,לא רצה לקבל מתנה משוס
אדם  ,אעפ״י שהיה ול שם גדול  ,ובכל מקום שהגיע
לשם חרדו לקראתו  ,והיה מסתפק במעס הכסף הנמצא
נידו •
ובבואו

I
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וננואו לוייניציאה התארח נבית מאון החסיד
המופלג כמוהררש״א זצ״ל  ,וחנה יתירה נודעת לאמ״ה
ממנו  .שם אזל הכסף מכליו  ,כלתה פרועה מן הכיס"
והזמין ול הקנייה דרך פלא אחד מחורי ארץ הגר
ס״נימיו) שהיה חיינ לו .סן מסוים  ,שיא לשס ונזדמן
לפונדקאחד  ,ופרעלאמ״הכל חזנומשלם  ,באופןשלא
היי צריך לעזוב מדת חנזירות שהחזיק כה מנעוריו להיות
שונא מתנות  ,כענין שאמרו חז״ל נדרך שאדם רוצה לילן
מוליכין אותו  ,נאשר ה' אתו  .משם ענר על מדינת
אנשנאך  ,ומשם נא לק״ק פראג.
וא״א זקני מהר״י ז״ל עם אשתו אמי זקנתי אחר שעני!
עליהם כמה גלגולים נאו לאלעונא  ,וראו את ננס אמ״ין
ז״לנכנ( ד (כי הוא ז״ל תקע דירתו לכאן כאשר אספר
למעת נעזה״י  ,אחר שכנר נשא אמי מורתי הרננית
ע״ה )  .ומשם נסעו לאין הקדושה דרך ארן פולין,
וזכו להתישג בירושלים תוב״ב .
ואחישנפערהאשת
נעוריו של א״ז  ,והוא כנר זקן יותר משגעים שכה,
והכריחוהו החכמים אשר היו שם שישאאשה כזקנותו  ,ינ
איןמניחין נעיר הקדושה לשנת אדם כלי אשה  ,אפילו
יהא זקן ושנע ימים מאוד  ,וזימן לו הקנייה שם זיווג שני
הגון ’,ג״כ אשת כהנת ממשפחה מיוחסתשנישראל  ,היא
היתה הזקנה מלומדת המופלגת שהיתהשמה מלפנים,
ושמה יהודית  ,נת הגאון המפורסם כ״מ נפתלי כ״ן אנ״ד
דפפד״מ  .ונפער אני זקני כמותר״י גס הוא כירושלים
נשיבה מונה ןב ע״ג שנה  ,ונכתב משם להודיע לאמ״ת

ז״ל.

ונחזור לתולדתו שלאמ״ה ז״ל  .בהיותו נפראג
הי׳ שמו הולך וגדול  ,ורצה הרג ר״ו אב״ר דמדינת פיהם
לתת

[ צ ]־
לתת לו בהולאשה  ,מס ממון רב  ,ולא אבה לקחתה,
יוחמא היותה אלמנה (וכשאת אח״כ להגאון אב״ד
מפראג )  .משס נסע אמ״ה ז׳יל וגא לו עד ברלין  .ועם
היות שרצו כמה עשירים גחלים אשר שמעו שמען הגדול
ביסוד בק׳ האמגורג להשתדך עמו ולהפריז•לו ממון רב ,לא
נתן עיניו בממון  ,ובחר במשפחה מי תסת  ,נתקשר
עמו דודי הרבניכמהור״ר זאבע״הלקחת אתאחותו,
בת אבא רבא הגאב״ד דג״ק בעת ההיא  ,ה״ה כמהור״ר
אשלםזלמן נייאמארק זצ״ל  ,היא אמי מורתי החסידה
כימ״דהיתה לו אשה משכלת
הרבנית מ׳ סרהע״ה ,
משפחת מירלס
יראת .ה' טהורה מגזע הנבחר
? :מפורסמת מחסידי ק״ק ווינא הישנה ,המלאה לה אנשים
צכבדיס נדיבי ארץ אנשי מעשה וחסידים גדולים  ,בעלי
תורה מופלגים  ,וכל הגאונים שבאותו דור דעה דבקו
*הס והתחתנו עמהס  ,כי גדלה מאוד מעלתם בתורה
ניראה במעשים בעושר ובנכסים  ,בגדולה ובשם טוב
[ביחוסיס  .ואבא רבה מרקשישא הנ׳יל האריך ימים
על ממלכתו בג׳ קהלות בשלום ושלוה  ,והנהיג את הניבוי
במישור וחכמה  ,וכן גדלו השלש קהלות בימיו רבו למעלה
ראש בעשירות וכבוד  ,והואז״ל ראה בערך מאה וחמשיס
גסחרחמשי יולדו לו בארןליטא,
מצאי חלציו אויותר ,
 1כל אחי אמו ובעלי אחיותיו אנשים גדולים בתורה
ובמעשים  ,מהם רבנים  ,מהם קצינים במדינת פולין
וליטא  ,מלאו פכי תבל והארץ האירה מכבודם•,
;  .ואמ״ה הולד מאמי הרבנית ז׳'ל כק״ק אלטוכא חמשה
בכיס וחמשה בכות • בשנת תקי״ב הזאת עודם חייה
וקיימים ת״ל  .ושם באלטונא בכה ’ לו* ה׳ בית כאמן,
!הקים ל< בהמ ׳ד הגדולסלליז^ שיסדו לו גבירי ועשיא
הג״ק
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' «!*ק להרגיז גו מורה אמתית לשמה  ,ונאספו אליו שמה
לומדים ורמים מופלגים מארץ פולין ולימא  ,שהיו
עוסקים כתורה,בשקידה רנה  ,מס ולולה לא ישבותו
גסמלאוןדיהס
וללמוד גפ״ת ופוסקים הלנות ואגדות . ,
 ,לה ' כשאר ידיעות עד שנעשו שלמים נתורה ובחכמה.
•גס־ למדו ממנו ז״ל פרישות■( זהירות ותנהג חסידות
י אמיתית ויראה פנימית  , ,נאשר היה ז״ל שונא גצע ומואס
אפילונממון שהוא של יושר אצל ימים אחרים  ,ומימיו
לא קנל מתנות ממון מנשר ודם היחידים  ,עם שפעמים
רנות הניאו לו דומות כלי כסף ונל־ זהב יקרים  ,והשיב
 :פניהם ריקם ,ולא אנה לקבל מהם מאומה  .מי יוכל לספר
׳גדולות מעשיו  ,אל יאומן כי יסופר ’,אם לא מי שראם
וידע-ושמש אותו  ,כאשר עוד לעת הזאת ( שכתבתי מגלה
:זו ) נמצאים נגיקהלות איזה אנשים וקנית ששמשו אותו
ז זוכרים מעשיו והנהגתו הקדושה ולשרה ולמוד תורתל,
 .המה מתמלאים שמחה וצהלה נדנרים ממנו  ,חכרון שמו
י הוא תאות נפש מכיריו ויודעיו מלפנים  ,כי לא נשמע ולא
׳נראה כמוהו בארצות האלו משנים קדמוניות  ,על כן
; גדל והצליח בתורה ונחכמה  ,שלמר ולימד  ,כי כל תוראו
לשם שמיס היפה  ,לא להתגדל ולמצוא ןמ בעיני נני
אדם  ,ירק :להרצות כבוד מראו  .והיה ' לו לב אריהלהציל העשוק מיד עשקו  ,ולא נשא  :פנים נתויה  ,קיים
 :אל תגורו מפני איש  .והפלא הגדול שלא יכלה תאית הכסף
 .אשר יענה את הכל להעות לננו אליה  ,עם היותו ז״ל
מעופל מניס ונבנות ,וניתו ריקן מהכנסה מדובה ,כליימי
 .היותו רנ בקלויז לא היה לו רק ששים ר״ע לשנה דבר קצוב,
והוצאה מדונה הכרחית עצומה מאוד עליו  .ואף שהי'
אדם ענוגורן מאוד  ,חלוש השבע ורפה המזג ככל זאת
נוהג

י . 3צבL
,נוהג מסתפקות האפשרי  ,למען לא  .יצטרך -למתנת
בשר‘ ודם  ,נאשר הין בעל נמחוןואמונה■ אץ■ גמה
;בכל הארץ.
ד  ,אמ״הז״לק 3ע ישיבה
ומדרשגקלויזדאלטונאקחג
.לעשרים שנת  ,שהרביץ;  13תורה ומכמה ויראת שמיס,
"ושמו הולך בכל הארצות  ,ומצודה פרוסה בירושלים.
ורניס מחכמי אשכנז ופולין מריצים אליו אגדותיהםושאלותיהם בכל דבר הקשה להם  ,והיה חשוב דינו ופסקו
כאלו נפסק ונגזר בבית דין הגדול .
סג מקהלות
הספרדים שסיים אותו ודורשים דבר הי מאתו,ואחר דברו•לא שנו .
סג צרכי צבור דשלש קהלוה אשכנזים  ,וקהל
ספרדים שנהמבורג היו מוטלים עליו לחן ולהורות בין;איש לרעהו  ,ובי! קהל לקהל  ,ולא סרו מאחריו  .סג
;בהיות חמיו מר אנא רנא הגאב״ד מהר״זמירלסהנ׳יל
'מלךבג׳קהלות  ,ואדוני אבי מה״ג רבגקלדז הוא היה
.המוציא והמביא ,מחמת היות חותנו הרב זקיני  ,זקן נכבה
,אשר מוטל כמה שנים על ערש חי  ,וכל מילי דמתא עלי׳
■דמר אבא רמיין  ,וכל זה בלי שכר ונטילת פרס היה עבד
לעס הזה  ,ותקן להם תקנות טוגות רבות  ,וגרס צדקות
.הרבה רגו מלספור.
הן אלה קצות דרכי איש האלהייאמה״גז״ל  ,לבאר
•כלס אי אפשר  ,והעליתי מקצת שבחו על ספר דרוש
הספדו אשר קראתי
יציב פתגם * כללו של דבר היה
,לו לב ארי '  ,גבור כארי ורץ כצבי לעשות רצון קונו בכל
■ דבר שהיתי לטובת ישראל  ,במקומו ושלא במקומו  ,היה
נדרש לכל שואל  ,לשבר מתלעות עול  ,ורובי תורה שבכתב
ושבעל פה הוו דמי ליי כמונח '■",בקופסא ' ,
עם
בקיאותו נפלא .בכל ספר־ שאלות ותשובות  ,גם היה מכיר
ויודע

ג צג ]
ויודע לדניכמהילשונות •,ספרדי  ,איטאליאני  ,מריך,
הונגרי  ,אשכנזי ופניית  ,ומנין בכל חכמה  ,לפני
מלכים יתיצב  ,ונתן ה ' חנו בעיני השררות בכל מקוס
אשר עמד שם  ,כמו שאספר למשה בעז״ה  ,גס היי ותרן
בממונו  ,ובקי נמילי דעלמא ובהנהגה המדינית  ,והיל
נהנין ממנו עצה ותושיה  .ועל כלם היי איש קדוש
לאלהיו  ,חסיד גדול בכל דרכיו  ,וצנוע בכל עניניו  ,יהיה
מקובלגדול  ,ונאמן בכל ביתס״ה ותיקונים והאר -י;
כמעט שגורים על פיו  ,נמו שהיה בקי בנגלה  ,מקרא
ומשנה  ,הלכות ואגדות  ,ש״ם ופוסקים וארבעה סוריה
בכלל ובהרבה שו״ת חדשים עם ישנים  .והיה צחלשון
בדבור ובמכתב  ,כאשר נראה מחבור! ס׳ שרת הנדפס,
(והניח עוד תכריך כתבים בערבוביאגדולה  ,כי היו
מונחים ביד זרים שנים רנות  ,כי נמסרו בידכמהור״ר
אפריםע״הת״י להביאםאלי  ,ונפטרבליסא  ,ונשארו
שם בידי אנשים אשר לא ידעתי  ,ואחר החקירה והפצרה
נשתלחו לידי בערבוברב  ,ולא אוכל לדעת מה נפקד
מהם - ) .
זממדותיו האלהיות הוא  ,שאפילו יהבו לי׳ כל חללי
דעלמאלאהוומשניבדבוריה  ,ולא נשמע על פיו לעולם
 ,דברי שחוק וליצנות  ,ובכל זאת דיבר עם כל אדס בסבר
בניס יפות  ,והיה אהוב וחביב לכל מכיריו ויודעיו  ,אשר
יאו כי רוח קדושה וטהרה בקרבו  ,מיעוט שיחה  ,מיעוע
תענוג  ,מיעוטשינה  ,מלא רוח חכמה ויראה מוסל
וענוה  ,לכן היו מוסרים נפשם עליו אוהביו ותלמידיו’,
והיו דואגים עליו וממציאים לו פרנסה בכבוד  ,באופן
שלא הי׳ מוכרח לעזוב מדת חסידת!  ,שהחזיק בה מנעוריו
שלא לקבל מתנה  ,ולא נהנה מסעודותרשות  ,ולא יכלו
להעבירו
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להעכירו על דעתו להתרצות לקבל דורכות  ,כי כמ 1למלן;
1■"■ . .
יובילו שי למורא  ,אך לא עלתה בידם •
והנה מיד אחר חתונתו עם אמי מורתי הרננית
ע״המסח לו שותף מגי[ בסחורות להחיח כהן  ,כד"
שיוכל לשקוד על למודו בבית הספר בלי דאגה  ( ,השותף׳
יעסוק בעדו עם המעות שאמצע  ,אבל לא ארכו לו
הימים  ,כי השותף שלו ברח מזה לאמסטרדאס  ,אחר
שנתאנלו כל המעות  ,ויצא אמה' ג זיל נקי מן נכסיו פתע
פתאום  ,כי הבורח לקח הכל נידו  ,ולא השאיר לו מאומה<!
ולזה רנתה הדאגה בלבו עד שכפל בחולי השחורה,
מדאגה שלא יצשרן לבריות  ,עד שהיתה רפואתו קשה
מאוד  ,וכבר נתיאשו כל הרופאים ממנו במקומו  ,ויעלוהו
ללכת למקום באר מיס חייט צובעים במרחץ של עמס,
סמוך לנהר רהיין • וכן עשה  ,נסע לשם לעסוק
ברפואות  ,ובחמלת ה׳ עליו הועילה למצוא ע״י הז צרי
ותרופה למחלתו ושב לבריאותו  .וגם ני היה לו כתב
ערבות ובטחון מאני הבורח  ,שהיי משועבד של קהל
אלנוונא  ,אירע שנפל האיש ההוא למשכב  ,ויהיחליו
חזק מאוד ,ודאג אמה״ג ז״ל שמא מתוך צרת בנו שהשתרגו
עליו חובותיו חלה האיש עד מות  ,לכן לקח השער חוב
זשלחו אליו קרוע  ,כד שלא יצטער  ,ולא ישים על לבו
דברי הבריחה  ,וחזר האיש לבריאתו.
בחצי חודש סיו! בפרק ההוא (שכת תנ״ו ) נולדתי
אני יעב״ץ  ,בצו הראשון  ,וקראני בשם אביו ע״ה יעקב
(אכן אני חותם עצמי יענ״ץ  ,על פי צוואת אמה״ג
כמוזכר בהקדמת ספר שאילת יע  3ץ ) אחרשקדמו
לפני שלש בנות  ,והיי ז״ל בצער גדול  ,כמעט נתייאש
־מהיות לו ק זכר  ,כסבור בתלת זמני הד חזקה  .וכבר
צוה
' י ־
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«5ה וסדר -מוהל אחר במקומו  ,אס יולד לו כן נפוח נפרד
מביתו  - .יזף הוא חזר לביתו ממרחץ iובא שלס בגופו
ובריחתו יוס או ממיס לפני המילה  ,והכניסני לברית;,
ומל אותי הוא ז־יל בעצתו  ,והיה לו שמחה גדולה ) אצפה
לרחמי שמיס שתקוים ביתקותו ושמחתו בעת מוצרי/
>: .
.
ויהי רצון שנא אבוש ולא אכלם מאבותי .
עסכל זה שכלה קרנו ואבד מעותיו לא שיכה מדתו ,
ונסתפק במועט ובצמנוס גדול נגד מבעו והרגלו  ,וגלגל
עצמו בצער גענין הפרנסה  ,רק שלא יצפרך למתנת
בו״ד  .אבל נמצאו בקיק אלפונא והמבורג אנשים
נדיבים  ,והתחנמו אין ובמה להמציא לו פרנסתו בלי
שוס מתנה  ,והיו מפילים מלוא כיס שלהם  ,ולוקחין ממל(.
ז״ל איזה סך מעות דבר מועפ ע״מ לסחור בו  ,ולזמן קצר
ה\ו מביאין לו כפלי כפלים של הקרן  ,ולא שויתרו משלהם,
כי השבע השביעם שלא לעשות כן  ,כי באמונה יעשו עמ,1
שלא להוסיף ולוותר לו מאומה  ,אבל שלח ה׳ ברכה
במעשה ידיהם  ,וימצאו מאה שערים  .ויהי כי זקן א״א
זקני הרב אב״דדג״קהכ״ל וחולשתו כבדהמאוד  ,רצה
נגיד אחד פו״מ דקהל אלפוכא  ,שימסרו כל עסק הרבצות
•ביד חתן הרב אג״ד  ,הוא אדוני אבי הגאון ז״ל  ,אף שהי,
עדיין רך בשנים  ,ושיקחאא״ז הפרס כמקדם  ,ולקצוב
לאמ״ה פרס בפני עצמו מן הצבור בעד שמושו בהוראה
אךבדברהזההיומתכגרים  ,ולא
ובהנהגת הקהלה ,
עלתה בידו  ,כמש״ל בסי׳ד* אמנם התאמץ הגביר הזה
לקבוע לאמ״ה ז״ל ישיבה באלפוצא  ,שבה הרביץ תורה
בשקידה רבה ויצאה ממנו הוראה  ,גם כל צרכי צבור
הרשומים היו מופלים עליו בלי שוס הצאה וקבלת פרס,
ןאעפ״י כן היתה פרנסתו מעופפות לו כצפור ע"* אנשים

חשובי©

נ צו]
קשובים העוסקים באמונה במעותיו ומרדחיס בהם
הרבה ונתנו לו חלקו  .ורבים מכגידי העיר השתדלו
בעבורו אצל סוחרי לונדו!  ,והמה שלחו לו אבנים פ! בות
ומרגליות לסחור ולהרויח בהן  ,גס עשה לו הגביר הלל
מסחר יין כשר הבא מצרפת ואיטאליא  ,ועשה לו פירות
בהרוחה  .ונזה מצאאמ׳ה ז״ל די פרנסתוגשופיבלי
קבלת דורון משוס בן אדס  ,אף אס פרס שלו מן בית
המדרש דקלויז שהיה בו ראש ישיבה כלל היה רק דבל
מועט  ,ששיםר״ט לשכה  ,והוא היה צרין לכה״פאלף
ר׳יט לשכה ) כי הי׳ מטופל בבכיס  .וכל זמן שהי׳ כבודו
שוקפההיתה הברכה מצויה אצל בכי הקהלה  ,ומעשי
ידיהם מתברכים  ,והעשירים מתרבים  ,ממש אין כסף
נחשב בימים ההם.
והוא היה אהוב ונכבד לכל העם מקצה  ,חוץ מאחד
עשיר עצום ותקיף הגדול בקהלה היו מתנגדו .
לכן
אחרי מות אא״ז הגאכ״ד מהר״ז מירלס ז״ל  ,מיד נתנו
עיניהם אנשי ל׳ק באדוני אבי מורי הגאון חתנו של אב׳יד
הנפטר  ,ומינוהו מיד לראש אלד וקצין עליהם  ,דהיינו
הרבנות של שתי הקהלות האמבורג וואנזבעק  ,תיכף
אחר שבאו מקבורתו של אא״ז ע״ה באו אצלו ואמרו לו  ,יחי
אדוננו הרב  ,אן בק׳ אלטונא שס היה נמצא צרתו בצדו4
הואהרבר׳יימ  ,ושם היה המתנגד התקיף הלל  ,ועמו
השתתפו עוד איזה משפחות בעצתו ,
נגדאמ״הז״ל.
אז יחלק העם באלטונא  ,חצים היה אחר אמ״ה  ,וחצים
אחר ר״מ הלל  ,והושוו לדעת אחת שינהגו שני הרבנים
נשיאותם בשוה בק׳ אלטונא בשותפות  ,כל אחד חצי שנה.
(י :יהביד אמ״ה ממשלת הרבנות בשתי קהלות הלל וחצי
הרבנות באלטונא  . .עד התעורר ריב ומדון אחד
והפריד

ג צו ]
«הפריד בין הדבקים  ,א) הניס אמ״ה את בית המסת
הגדולה של אלטונא שהיה הזלך לשם מאז מינזה« לאנ״ד
אחרי מות חמיו הנ״ל  ,עזב את הרבנות וחזר « הלן
לקלויז מקום כבודו בתחלה  ,וכל אנשי שלומוואוהבי«
לא יכלו לפתותו להעבירו מדעתו אשר הסכים בלבו.
אל יצאה חצי שנה אחר המאורע הנ״ל שהניח
כבודו בג״ק  ,עד שבא אליו כתב רבנות מקהלה
אמסמרדאס  ,והיה זה נע״ש פי בשלח (שנת ת״ע)
והוא יושב בבהכ״ג מעופף נעלית ותפלין קורא שנים
מקרא ואחד תרגום פ' השירה מתון ספר תורה  ,והובא
אליוהאגרת בבשורה.
(ההמשך במחברות הכאות)

ד
בקורת

,

ספרים חרשים

מציאת הארץ' החדשה

כולל כל הגבורות והמעשים אשר נעשו לעת מצוא
האיץ הזארת (אטעריקא)  ,לכר־ 1אגפיה ובר׳ נעתק
ונכלה מספרי העטיםבשפה ברורה וקלה  ,ללמד
נערי בני יש־אל יופי הלשון הזאת ולהודיעם גכורוון
׳ה ונפלאוחיו אשר יעשה בכר* הארץ ׳
מאתי
, . . . ..
משה בן א׳א הרכני המפורסם מהר מענדל פ״פ׳
.גרפם בהוצאות המחבר  ,באהטונא׳ ודתקס׳ן•

1

א *7

המעשה

1

צחc

ממפה הגדול והנורא הזה  ,בהגלות נגלית לעיני
משבי שלשת חלקי חלד  ,החלק הרביעי מכחר הארץ
(אמעריקא) זה כשלש מאות שנה ע״י החנם
ק' אלומבעס ' ,אשרילא ידע איש ממנו לפניו  ,ממם
הושם אדם על פני האדמה עד היום הזה  ,הוא אחד
מהנפלאות היותר גדולות הנעשות מימות עולסע״י
חקרי לב חכמים  ,וע״י התאמצות שכל אנושי לגלות
מסתרים  .וכבר הוחקו הדברים היקרים האלה על ספר
עם ועם בלשונותס לגויהס  ,למען ידעו ויתפלאו עליהם
דורות האחרונים* והנה בתוך עם בני אשכנז הנוצרים
התעודד גבר חכם וסופר מהיר  ,הארון קאםפע בעיר י
ברוינשווביג ,איש אשר הרנהילהיטגלנערי בני
עמו לכתוב להם הרנה חכמה ודעת בלשון צח קל ומובן,
ויספר להם גס המעשה הזה בלשון עמו נעים ומתוק
מאוד  .אמנם בלשון עברית עוד לא נמצא הסיפור הזה
כתוב בכל פרטיה ( ואפס מעט ממנו נזכר בספר ראשית
למודים ובספר הברית )  .עד קם בחור נחמד  ,צעיר
נימים ורב בתנוחת .,ה״ה המשכיל כ״ה משה הנ״ל,
מציאתיהארץ החדשה אשרחבר^
והעתיקספר.
יןאמפיע  ,מלשון אשכנז ללשוננו הקדושה  ,והמעתיק'
הלך בעקבות המחבר האשכנזי  ,רעש גם הוא מטעמים,
להאעים הענין לחיך נערי בני ישראל  ,ולשונו צח ונקי
מאוד  ,דרוש הוא לכל חפציו  ,וירוץ כל קורא בו.
ובמקומות רבים הפליא המחבר לכתוב בלשון עברית
ואציגהפ
צחה ונעימה מאוד  ,כפי הנאות לעניח .
איזה ציונים מהעתקת הספר הזה.
’”( עמודצ״ב) ויזכור ק ל ו מ ב א את העיר החרשח
אשר הגה על אי דאטיגגא לכיגנח לעיר מושה •
 .ועד
י י
• י

 3צט■ ׳]
'ועד כה ל»ת ישב אדבם שם  ,לעבוד ארח האדמה
ולזרעה  ,כי לא נמצא שם עובד אדמה• וירד עכב
 .לבבו להוציא מארץ ספרד  S5חכבם לב וחושבי
ץ מחשבות לעשות בבל מלאכה ועבודות  .אדמה  ,גבם
לבכורת העיר על תלרח עד בלותה* ויהי אחרי ק
. .ויהפך לבב קלומבא לאמור  :אם אוציא עובדי האדמה
’מארצנו  ,והיתה הארץ הזאת שמעה  ,אין חורשואייt
 .זורע  ,ומדוע אעבירם מנחלתם ?— ויועץ את המלך
לאמור ; עשה זאת איפא וקרא דרור לכל האסורים
,בבית הסהר  ,כל הורג נפש׳ וכל אישיאשר ירתף
להמית  ,ואביאם אל ארץ החדשה לעבלה ולשמר • ,
ולכנות העיר על תלה  ,ואעבוד בהם ' בפרך* וייסב
' הדבר כעיני המלך  ,ויעבור קול ביל 'מלכותו לכל^
' שרי בית הסהר  ,לאמר לאסורים צאו  .ויתאספו כל
‘ אנשי דמים ומרמה לעבור ארץ הודו*
זקלומבא לא מחכמה עשה זאת  ,לאסוף אליו כל
נבל ובני בליעל להושיבם על אדמת נבר 5כי בלבבו
■ חשב להעבידם בפרך  ,והמה הלכו בשרירות לבבם
'המג •,כאשר הרשיעו לעשות מנעוריהם*— כי לא
מהרה ישוב הרשע מרשעתו  ,וגם כי יזקין לא יעזוב
חטאתו* "־ ויפתו־גם את לב צדיקים ללכת בדרכם'
למען ספות חטאת על חמאת ׳ ותמלא הארץ חמם
והמרי גנבים י וכף“
עמזדצ״ח  ,בפארו חוס השמש אשר סכל קלומנוס
־ואנשיו בעברס דרך יס תחת ק 1ה ( p pה (וןק!ורונ1חר)
יאתר בזה הלשון? .
והשמש
7%
ז3

E
זק

.

"והשמש זרח על האנשים  .דתעלפו וינועו בשיור
.בשממון ודאבון נפש׳ זלא ידעו מה יעשו׳ בי השמש
ירה חציו והכרה ’;  Sראשכם  ,והמורה היין נבקעו׳
ויבאשו כל המיס אשר בירכם  ,וירקב כל ה ^זוכל ׳
ונשחת וירם תולעים  . .וישאלו ארה נפשם למורה׳
כי פחדו לר :,עינם ׳ פן הבער אש רהשמש באניורה
וחשרפגה מחומס וילכו קודר ומכאובים (? ) ׳ ומכף
רגל ועד ראש אי; בם מחום׳ ויפלו ארצה׳ בי לא
היה להם כח לעמוד על רגלם ׳ כי לא אכלו ו * S
’ שתו לכ היום ׳ וגם שינה לא היה להם מחויב היום"
וקלומבא גם הוא שוכב בראש האניה בשבתן מתנים
"ומרירות לב ׳ וגם הוא חולה למאוד  .וישאלו למים,
כי גרונבם נחר מצנזאוף ויצעקו אל קלומבן>| ,
הושיעה אנ כי נמזת הפעם —1ויהי בדברם אליו,
והשמים התקדרו עבים׳ וירד גשם נדבות בחמץ רב,
ויקומו וישתו איש באות נפשו  ,ותהי תחם" “
סג הוסיף המחבר בראש ספרו לוח אחדמשמות
גזרות  ,אשר העתיק מלשון עמים  ,ולאנמצאובספרי*
אמכם בהעתקה
עברית אשר לפניו בכוכה מיוחדת .
הזאת מצא המבקר מקוסלמאן  ,אף כי סמן המחבר בזה
על איזה מחברים חדשים ילמשל ; קרא אתקו
ה מ ע רי ד י א ן קשתותצהרים  ,והוא שםקשה ;ופוב
מזה ; קרהצהרים  .תחת אופן הסיבוב אן ההיפוך
;(״עכרע <ייקע  0ראד להראס  :מהוגות הסבוב ; ארץ
ג י ימ א כ י א לא ית ק ל נכה ריפת  ,ףא שהוא כן לדעת
גןגוריון  ,בכל זה אינכן מוסכם דדוע  .ארץ מבוננר־ו
פעשמענז
׳

(עעמשעס ז»גי־) איננו כפזן ומדוקדק  ,וטוב לכתוב סתם
וגס כשתי
יבשר׳  ,כי כן הוא לשון המקרא נכונה .
'מלות מדינות ודבשהלא תכונה היבשה עצמה  ,ואינכם
רק ההפוך ממדינות היס (הנמצא בתלמוד ) .
גבעות קצויארץ (1£ןרן.עב’רו.ע) אינו יפה  ,כי שפת הים
לא נקראה ק צ ו י א ר ץ  ,ונכון לקראסהרי השפה♦
מלות כומר רומי (עמעסט ) אינו שם מוגבל  ,כי כמה
כומריס יש ברומי  ,ונכון ראש הכומרים  ,או ראש
״ ,
כומר״י רומיים.
מלבד אלה נמצאים עוד במקומות מעטים 3ספר הזה
איזה קושי בלשון  ,ונאמן הוא בעל המחבר המשכיל
לתקנם מעצמו בהדפסה השנייה.
ובכלל הוא ספר יפה אף נעים  ,ותועלת לכל חפצן
'לדעת דברי הימים משכים קדמוניות ,וטובה עשה המחבר
לבכי עמו בהעתקתו הנעימה הזאת  .ונדפס באותיות
יפות וכייר יפה מאוד  .וראוי לכל אוהב לשון וספר
עברית לקנותו נלשומן בין אוצרות ספריו ...,ובפרט אנשי
פולין היקרים  ,אאר לא יקראו ספרי עמים  ,אליהם נאה
ויאה לקנות הספר הזה לקרוא מתוכו המעשה הגדול
הנ״ל  .והמחבר בענותנתו יתירה לא אץ להפיץ ספרו
על פני הארץ  ,ומוכחים הרבה מגלות ממנו בחדרי
משכיותו  ,וזה עציהו מלהוציא חלק שני מספר הנ״ל
•הנדמה לטוב ויופי חלקהראשון  ,כי עוד לא הושב לו כסף
ההוצאה מהדפסת חלק הזה  .לכן חושו ובואו כל
מוכרי ספרים לקנותו ולהפיצו בישראל.
נמצא לקנות ( במקח  24שילליכג  ,או 6ז ג״ש
פרייסיש קוראנט ) בהאמבורגאצל ר׳ חייס ראהלעס,
ובברלין אין הפרן יאקאביס קונסט אינך גיכער
האנדלונג  ,שפאנדדער שטראסע ( נותרע .) 23י ,
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ר׳ רפאל ארי׳ פ״ס
ה׳ ע• וועעל
המנהיג ד ראובן רענגעד — ר* וועעל
ה׳ ראובן עט מארקום
— ב♦ זימאנסזאן
ד שמואל וואיבורג
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— מייעד מ* מייעד
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ה׳ ל♦ האלטיויגסאן
ד שלמת
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(שיר רועי ")

לימי

שיבה

ישראל,
הרואה  ,אביר
מה בא נתן

מחלפות ראשו ככסף הלבינו> ובקרב לבו חכמה;
רהי הוא אומן את ידידיה  ,גן הוכן מרחם  ,לנחות עס
ה׳ בשבט זהבו  ,וילמדהו חכמה ומוסר Jבחור ,בטוב
ומאוס ברע  ,ויספר לו תמיד תפארת גבורת מעשי אביו
הגדול • ויראהו יוס יוס מחלון ארמון המלך את העיר
הקטנה בית לחם  ,ואת אהלים הקטניס  ,זאת נאות
דשא החמודות  ,אשר סביב סביב לה ; שמה שכבויישן
דוד בימי נעוריו  ,וינפש שס  .ומדי התהלך נתן—,
ובימינו אחז יד בן המלך — לשוח בשדמות יהודה  ,או
בעמק השרון  ,או לראות מחמדי פרדסי עין גדי!
התמהמה ויעמוד כה וכה עלי הדרך  ,לחזותולהשתומם
על

* ) שיר רועי ( ווידוע ) הוה העתיק בעל־־* המכתב
מלשון אשכנזיה*^ ,שר בה נכחבה ונדפסה
במאסף חקמ״ד ; ובהיות ני המעתיק הוא בן רך
בשנים  ,וזה ראשית פרי תבונתו  ,לכן ייטב נא
בעיני הקורא המשכיל לשאה פנ* העלבש הזה,
לבל ישפוט • לאכחו כשפוט מלאכת איש< מהיר
ורגיד־* בלשון צחוה  * ,סך ירע הו כפי שנותיו ".
ולמען עורר לב ילדי העבדיבם לנסות כחכם
ולמשוך קמת סופר בלשוננו הקדושה  ,העתקנו
ר״ה
פה המכתב הזה ( באיזה הקונית;) .

על פלאי מעללידוד  ,מעשים כאחד המקומות האלה4
פה הראהו העמק 13 ,שככ המעה המסולא וישאף צלליה,
שם שר שירים וזמירות נעימות  ,גץ שריקות עדרי צאנו
החעיס במרעה טוג ושמן ; הה המפץ נובע מיס צלולים
שביב ול שתולים ארדס גבוהים ועצי תמר  ,ושושנים ועצי
«ושם יתס ריח ניחוח  ,ועל ענפיהם עוף השמים ישכון,
אפרים׳ יקננו  ,ומנץ עפאים יתנו קול זמרה  ,ומדלקת
«ורו וימן ביד  ,וישר אתם מזמורי תהליס ליוצר האביב;
פהה!יע  3יס  ,בתוכם תלה את כנוח ;
שססנכיהיער,
בהס $יל את השה ממלתעות הדוב הטורף  .זא כשמוע
העלםכאלה  ,הציקתהו רוח בטנו  ,ושרים כחולליס כל
מעיניו  ,וידבר וירוח לו ויאמר ;  «,מדוע לא דמיתי
ואשוה םג אנכי לדוד ? "
ויהי היום בלכתם
בשדה
פלשתים  ,וגספרס נפלאות
אדיר האדירים אשר עשה לעמו  ,ויבואו אל העמק  ,אשר
םש מצבת קבורת גלית עומדת בגאה זקופה  ,כאשר הים
גס הוא בחייו  ,וראשה מגיע אל הגבעה  ,שמה נחל צר
ילפת אימות דרכו בקול דממה והשקט  ,נוזל תחת חמי
הסלעים ומערות חשכות  ,ומימיו ישתפכו לא הנהר
הסמוך ול ! ועל שפתיו הושלכו עצמות הפלשתים
המוכים  ,גפזריס הגה והנה  .ועל המצבה עמד החנית
כמנוד אורגים  ,עליו שת הערץ כסלו  ,והחריד מערכות
ישראל ; ועל החנית תלתהחץ  ,חלוד מרובהימים,
ומתחו נוע ינועו מרוח המשיב בו ; עתה ינשוף ועורב
סמ
יקננו ;
ובקול י " אנחותס  ,באישון לילה ואפלה
ישובו יספרו לפלשתים האומללים קורות אבותיהם נמקים
הזה  .פה גשבונרגיעה  ,אמר הזקן הנכבד  ,וישב שם
עם ידידיה על הגבעה  ,משם נשקף לבקעה אשר
תחתיהם

נ

טc

תחתיהם  .ומה רעדהאחז* את שלמה הרן והענוג.
בראותו הקאה עוף תעוף על עצמותהיבשים  ,וקול
קריאתה כקול אנחה  ,ומתחת המגן .התלוי דאוהיכשופים
העכורים  .ויען הזקן דאמ^" .התזכור נכי ! אי*
זמעשה הכורא אשר קרה פה במקום הזה  ,ואשרשניתי
״ ושלשתי לספרןל ? הלא הוא גלית אשר חרףישראל,
«דוד הכהוארצה  ,לא בחרבובחנית  ,כי אס נצורי כחל.
ויען ידידיה  :ידעתי  ,מורי ! ידעתי  ,הלא זה סרס
גלית התולה בחצר מצודת המלך  ,אשר מדיראיתיה*
נימיילדותי  ,ואירא ואגן ואסבא בחיקמכקתי  .ויפן)
נתן  :כן הוא  .אך הבה Jשירה כאלי את שיר מלחמת
הצעיר מני ישי עס הענק הגדול  .דשקועשלמה
• מחרדתו  ,ותכח עליו החח  ,דשא משלו ויאמר:
* רעשו הרוסות ! והריעו כחלי עמק ! נכיפלשת
ישמעושירי  ,יאזין דגןאלילם) ויפול שנית ככלס מפני
ה׳ אלהי האמת ; כי לא יושיעלמקערים לו  ,ודםעבדיו;
השפוך לא ינקום.
לעגלישראל ,-חרףעושהו  ,ויאמר  :לא■ יעמר חן
נמגכי  ,וחניתי לאישבר  .ויעמודויצחק -י* ולא
הביע אל שמימרומים T,שם ירעם בקולו־אל  ,לא ראה
הלנגון  ,שם סלעים יתפוצצו מקולשדי • " י ,מי כערכי
בישראל ? מי באהלי יעקב לא יחרד מפני— ככה
דברהזדבגאה  ,ויבעתו חיל למומים  ,ואף מלכם חרד׳
עמס.
הלא נדלה קומת בןקיש ? משכמו ומעלה גנוה מכל
עס ? ופכיו׳יחורו מפני הערל דובר גדולות! ולאיצא
להליים עםע;''ד נחה עמו ? "י־"
איהשריונו •,יהונתן ? הכי כשבר נדונן ? החיל
לוחמים

*

לוחמים יכתרוך  ,ההרדוף אחר נגור אשר הכית  ,כי-
לא נלחמת מלחמת ה׳  ,ולא אזרת כגבר חלציך ? גגוריי
ישראל ! האץ נח לנס ל האין רוח נקרב עבדי ישראל ?
ינ בכובעות לא התיצבו  ,ידיהם לא לרומח תשלחנה • .
גדול אלהי ישראל  ,נוראים עלילותיו ! ידי גמרים
ירפה  ,וברכים כושלות יחזק  .מי חלש אם הי בעזרו ?
הצעירה ביהודה  ,בית לחם הבזויה בננות ישותך
היא לקחה נער רועה אחד מבין מכלאות צאנו,
ותשלחהו לא מחנה מלחמה — דך את לועג לישראל
(המית תא מחרף אלוה.
חרפתך  ,ישראל הסיר נער,
נקמתך נקם עלם!
מעולם לא עלה עליו מגן  ,וכובע לאינשא על ראשו;
ואזניו לא שמעו קר שריקות שה הנפרד מעדר ומבקש
אמו  ,ונהימת הנחל ני ישטף על החלמיש וחלקי אבנים
אשר על שפתיו ; ךא קול מלחמה ותתעלי-ייקרב  ,שאון
הנשק ומצהלות הסוסים לא האזין  ,להב חנית '' ונידו{
לא ראה  — .ומבין עדריו לקחהו אביו  ,ממכלאות
צאנו שלחהו ישי.
והוא אזר חיל  ,וימהר חיש במרוץ הצבי והאיל  ,דק
על פני השדה  ,לא השגיח על הקוץ והשמיר אשר ברגליו,
ולא פנה לקול שיו השורק אחריו  .וישמעו אחיו קול
מצערות רגליו  ,וישקיפו מפתח אהליהס  ,ועמהס שאר
ויאמרו:
דלעיגו לקראת הבא .
בחורי מלחמם,
״שוב ! שובה אל העדר  ,שובה אל האס אשר ממנה
ברחת  .פה האריות ישאגו  ,פה יזול דם הנמרים;
הפ לא ישרקו הכבשים ; »
על

[ י& ]
לע

מי תשחק אליאב ? על מי תלעגו  ,בחורי ישראל?

עוד
על הגדול בגנוריס  ,על ראשון למנצחים .
יבוא היום  ,והוא ישליך מאתו מקלו וילקוטו  ,ויאחז שבע
מלכות עליך  ,ישראל  ,ואתה תשתחוה להדום כשאו.
אך הוא לא שמע ללעג אחיו  ,לא הטה אזנו ללצון
הבחורים  ( .לוחמי אליל כלס ! הלא גם המה חרדו,
ואך ממורך לבבם לעגו — ) ויגש הנער — רוח
אלהיס לבשתו — וירא את אהלי הלוחמים  ,וישמע
אנקות בתוכם  ,ודברי מאש  ,וירא לבושי שריון רוגזים,
ויאמר  :אין זה אהל
ומתנים חגורות כושלות .
מלחמה  ,כתלונת רועי צאן נדמו לו אהלי הגנורים.
את הארי ראו מתהלך על פני השדה  ,ואת רעם שאגתו
שמעו  ,ויברחו ויתחבאו אל האהל  ,ושם נאנחים וינועו,
עד עכרו  — .למת יאנחו הגנורים ? מרוע יחרדו
בני החיל ? כן שאל הרועה הקטן  .ובקול פחד ובהלה
ענו אותו ויאמרו  :הלא ראית  ,הלא שמעת חרפת
ישראל ? הבט עיניך וראה שם על הגבע ; שם עומד
לועג ישראל  ,בוזה אנשיחילנו  ,ומחרף אלוה «., 1אין
מונע.
׳
” ישראל הלא עם ה׳ הוא ?
הלא ברית אלהים עם יעקב ?
מי זה זה ילעג לישראל ?
מי דבר סרה על אלהינו ?>,
ככה אמרהנער  ,ורוחאלהיסלבשתו  ,וברח עליון
התאזר  ,ונפשו דרכה עוז  ,זב עפרות תבל  ,ממענ
לשמים התנשאה יחידתו  ,כאשר הרימה פעמיה  ,עת
שר

רש נמים זמירות קדוש ישראל  ,ואמר  :ה׳ מנת סלקי
(כוסי  — .דינוג ול מקל הרועה ממנע וחנית,
(יהי לו הקלע אשפה מלאה חצי הי  .ויקרא  :הניאוני,
הוליכוני אל שאול  ,הנני אלן ואלחם מלחמתה ' ! וירא(
כלם להב קנאת ה' הנועדת גקרגו  ,ועיניו ככיחיי
שא  .ויעבור נין המון הלוחמים  ,ונאריה אל שלל
הוכן לקרב ; אחריו הריעו הנערים  ,ושפתי זקנים
נרכוהו  " .ז רגש לא האהל  ,בו שכב המושל בישראל.
ויהי כי נגע נקצה יריעות זהב אשר באהל  ,ויראו אותו
השוערים  ,וישתוממו עליו  ,וירחיבו זל את פתח האהל
מופז ותרוקס — .
קום נא שאול Jקום מכסאן  ,כ• נא מושיע זשראל י
בין החכמים הסובבים את הנהא  ,וביןראשיאנשי
הצבא גגש הנער ונידו הקלע ומקלו וילקוטו  .ויפתח
תא פיו ( והמה משתאים  ,ומחרישים יחד• כלמו — )
וידבר בשם אלהיו  ,לאמר  :הנני באתי ללחום מלחמת
אלוה!
ויאמינו בדבריו  ,ולא אמרו עליו נואש  .יצ אמי
העלם  :נאלהיסאעשה חיל  ,ונהי אדלגשור,
"הלא גם חשה נהג את צאנו ,במדין  ,ופדהתא
ישראל ; ובמקל רועה עמד גס הואלפניכם פרעה.
גי נפלאים מעשי אלהינו ! ״ כן הגידו חכמי שאול,
ויהללו תא אומן לב בן ישי  .ומקיר אהלו לקח שאולתא
גובעו  ,והחנית מימין לכסאו הזהב  ,ויתנם להנער.
קח תא כובע הזאב  ,לע ראשי היה בלחמי עם עמלק,
ואת החנית הזה  ,בידי היה עתנגשתי בראש מערכות
ישראל ביום קרב  •— .גש הל ®  ,ישי הזקן ! התכיר
.עתה תא בנד״הצעיר ? אס אשי ילדת «  ,הזההוא
אשר

ר

נעו
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אשי מדדן ינק ? ואתם עבדי ביתישי ? אל ׳עוד
תקראו שמו  :דודהקטן ? מידי המלן נתן לו המנע
והחנית הזה — .
רקח האדמוני עס יפה עיניס תא המנע וישימהו
על ראשו  ,ונידים חורדות הניף את החנית ; — ויהי
בעיניונאונד נחו  ,כאיש אין זרועו עוז  ,ויקוד מול
המלך  ,וישב לו את כלי הנשק  ,דנט השמים וירוח לו1
ויקרא  :אלהים ! היה אתה מגן וצנהלי ! ויענו רבים
מהעומדים עליו  :אמן ! ינרכן הי ! צלח ורכב,
ויעזרן שדי אשר נשחת 3ו.
ויקרא מלן ישראל לשנים מהגנוריס אשר סביב
לנסאו  ,ויצו ויניאו תא דוד אל האהל הקרוב  ,ניבא
נין הגמדים
השמש  ,סר יפעתו ממגדלי ירושלים .
שכנהנער  ,נאהל המלך שכן רועה הצאן  ,ויישן שינת
הגנורים.
טרם אסף הירח את נגהו  ,ותענור התנומה מעיכה,
עד לא התחנאו מכני נשף  ,והנם שמעו מתו רננת
נעד
נקר  ( ,יתמהמהו עוד לשמוע קולו כי נעים .
כמעט נם הייח
עזרת ישראל עמו התפלל אל אלהיו .
והמכניס עד לא התחנאו,
מפני יפעת קרני שחר ,
והנה קול שופר הולך וחזק  ,קול תרועת מנשר מלחמה
נשמע לאמר  :קומו ! קומו ! צאן לקרכ  ,הלאה ממחנה
ישראלי ! וין לב הנער בקרנו  ,כלתה ונכספה נפשו
לצאת ולעשות חיל  .ובידים מפזזות אחז את הקלע,
וחלוקי אבנים נתן אל תוך ילקוטו  ,וישימהו ויתלהו מעל
שכמו לפניו  ,ויעמיד הלוחם • מלחמת הי וייחל  .־-
דגש שאול וחכמיו ושריו אתו  ,ויקרבו אל הנער זינרכוהו
ויאמרו לו  :צלח ! חזקואמץ  ,ועשהחיל ! .

«1

ןמ האהל יצא הנער  ,אחוז ביד המלך  ,וסביב ול
גבורי יעקב  .אחריו ראו הזקנים וישתוממו  ,כערים
ראהו ויקדו לו  .ויעבור הלון וקרוב אל המקום אשך
עמד גלית לבזות ולחרף  . . .שםכצבבוזהישראל  ,כצבבגאה וקומה זקופה כגבעה במדבר ; התמר הרעכן אשר
תחתיו בבקעה  ,ושושכי העמקים בוז יבוזו  .בעיניו •
!יאמר בלבו  :מפני חרדוהשדמות  ,מפני ידמוסלה;
•מרעם קולי נועיד “ ינועו ענפי הארז *; ,ומכחי יחשפו
היערות — הה Iבעב קטן העולה עליו ירעם הרעם
,.
לפוצץ ראשו אשר כסלע  .־־־־
נורא היה כובע הנחשת על ראשו  ,נדמה כיער
נעיכי כל בעל ככף  ,ושריון הקשקשים ומצחת נחשת על
רגלו  ,כברק חץ השמיט בעיני רועי הצאן ; ובידיו להבת
.חניתו  ,ארון מאוד  ,וראשו מגיע עד אהלי ישראל;,
וכאשר הכיף והמה אותו השיב רוח מכל עבריו  .זאת
.ראה הנער  ,ולא חרד ;’ ירעם קול שאגת המצחק שמע,
.ולא כסג אחור  .וכמו יונקות השושנים הרכים והעכזגיס
בין ארזי הלבנון והאלוניס רענכיס  ,כן עמד דוד לפני
־הענק הזה.
ויראהו המחרף את האלהיס ויבזהו  .וירא את מקל
הרועה ביד העלם  ,וילקומו התולה מעל שכמו  ,אן את
שערי השמים הנפתחים לו  ,ופני אלהיס השוחקים לו
ומגינים עליו  ,ואת המלאך הגואל אשר לפניו  ,אותם
לא ראה הלץ  — .ויפתח את פיו ויאמר:
”הבמקלות תגוש לפני גלית ? בחלוקת אבנים
תאמר להמיתהו ? כצרור אבן מרגמה פור אפוררך;,כעל קוצים עלי חלקה אסתולל עליך  ,לפני עוף השמים
אשליך את בשרן . ,ומגלגלתן אשתה מיס מדי בקר

נבקר  .אם לא תבכה אמן עליךהיום  : .,לן כאוגרש
* תא העורגים הדוחפים שם על מפלת גדת האיל  : ,ואל
י -
״החרדמאכחתם־ — » .
« ־ הנה■ אנכי גאא,לין בשם אלהי ישורון  ,צור; ישראל
ומושיעו -י כן קרא הנמר הלוחם מלחמת אלהיו  " ,ומדי
׳
דברו התחזק לבבו ואמץ את רוחו .
הדבר ' עוד בפיו  ,והכה כקול רעש כרוח אשר
סביבותיו  ,כי כברה יוצא מהענן  ,בא החן מאשפת
אן מלאך
קשת גלית  ,לעוף ולהתנפל על ראש דוד .
אלהיס סוככהו  ,ויעבר החץ מעליו  .עוד לא עבר
רעש קול החץ ברוח  ,והענק חשב כי מת דוד ואיננו,
והנה האבן החלק יצאה מן קלע דוד ותשבע במצח גלית
(לשם הנחהו מלאן אלוה ) • אז נפל הכידון מידו,
ויכרע הענק ויפול ארצה  ,וככברתארץ אורן כסה גוית
המת  .ומקול רעש נפלו חרדו הרועים בעמקים,
ויעלו על הגבעה לראותי ' איזה הסלע נשמע ירד מראש
ההרים  ,אן איזה מגדל כהרס ונפל ממבצרי המלן.
והנה כקול רעם בא קול מפלת גבורס לאזני בעלי פלשת.
ודוד שבר את המגן אשר על חזה הגבור  . ,ומכף הלוחם
לקח את החנית  ,אשר מלפנים הגבוריס ראהו ויפנו
עורף לנוס — .
אז כסו ראשי צבאות פלשתים  ,ויקללו את דגן אלילם,
4־ וישברו את תמונת פסלו  ,החקוקה בלהב חרבמו  .אן
הריעו וירננו בני ישורון  ,ומגבעת ציון ראו מנוסת
המוכים.
אשריך דוד !אשריך ידיד אלוה מנעוריך י עודך%
* נער ותן גבוריס  ,ותרדפם ; ביד עלם נפל הענק!
 .מתי ידמה וישוה לן שלמה ? .ד׳

ככה
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־כהה רש ידידיה  .וצפרי העמק שמעוזמרתו  ,ם 3ע
לודומיה  ,כל מחריש ומשתאה לקול שיר למג»
בנגינותיו • וכנשר התחדש נעורי הזקן  ,בשמעו
נפלאות ה' ועז״ו  ,ויחבק וינשק תא המשורר הקק,
וינרנהו  ,וימשחהו לרועה עמו.
משה האארכלייכער•

משכיל
בערלין ,בשפפם
ניר בערלין
לבני ישראל היושבינם בעיר
5a
המלד
שיחם לפני אלהים  ,כאשר שבוב -המלך בשלוםאד1
ביתו  ,בשנת ה׳תק״ע"

"־אל נערףונוראי! אלהי הרוחות לכל בשר !
גדל חסד ןר 3כס !.
עדיך כבואה היוםלהשתחוות לפניך

בבית הזה4

במקום מקדש מעש  ,אשר סכנו ידינ<
*לעבודתך  ,לשאת שם אליך נפשנו ברנה ותודה  ,בימי
מועד ושמחה  ,גס בתפלה ובתחנונים  ,לעתותבצרה,
דרוח לכו.
האמנם אלהיס ! השמים ושמי השמים לא יכלכלוך,
ואין אדם בארץ  ,גס המגביהי לראות בעין דעת  ,אשר

נ יז ]
סקי אלוה ימצא  ,ניאפה נעלית על כל  ,ואין ערוך
אלין בשמים ממעל ובארץ מתחת  .אן מאהבתן את
בני אדם האצלת מרוחן עליהם  ,נפחת בם חח חכמה
ודעת  ,להתבונן נפלאותין,להשכיל ולמלל גגזיותץ,
ולרנן חסדן ומונן  .ועל נן מצאנו אנחנו עבדיך
היום את לבנו להשתחוות אל היכל קדשן ביראתך,
(להודות לשמן ני אנפת בנו  ,עניתנו ותהי לנו לישועה,
הראיתנו צרות רנות ורעות ותשב ! תנחמנו  ,ני רחום
וחנון אתה  ,לא לעולמים תזנח ולא לנצח תמול  : ,אם
הנאנת תחבש  . ,ואס מחצת ידין תרפינה — .
מעין הישועה ומקור הברנה ! אתה בחרת בארן
הזאת וביושביה  ,ועינין היו הב תמיד לגדלה ולהקימה
על■  . :נשכת עציה מלניס אבירים  ,מושלים גדולים
’ונאהנים  ,נחה עליתם רוח חכמה וגבורה  ,רוח דעת
זיראתאלהים  ,בצדק ונמשפע הכינו כסאם  ,בדעת
ובכשרון העמידו הארץ על במותיה  :ותהי למופת לכל
ארצות תבל  ,לגברת ממלכות  ,לנס עמים  .בה חשד
ואמת נפגשו  ,צדק ושלום נשקו ; חכמים ומביני מדע
נשאו ראש  ,עתק! ולאמונה גברו  ,כי תבונתם  ,שלהבת
יה  ,כלפיד תבער  ,כירודי אש ממנה יתמלמו להאיר
מחשכי תבל  ,להודיע תועי רוח בינה ,
לא ינשלוונ — .

ללכת 3ד p

 .טוב לכל י גם את מלכנו עבדן הנאמן פקדת,
נתת בחיקו אשה משכלת דגולה מרננת  ,חותם תכנית,
יפה כשושנה נרה כחבצלת ; ותקטן עוד זאת בעיניך,
ותנרנהו גס ברכות שדים ורחם  ,יוצאי חלציו כשתילי
זתיס  ,מטע ה ' להתפאר  ,ישמחו אלהיס ואנשים  .גם
את אחיו וכל בית אביו ברכת  ,ותשיתמו לאילי ולמגיני
ב
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הארן

נ יוזc
הארץ  ,הוד והדר עליהם הופעת ן צצצ 6ציצו( , fyfrW
ןכ< רוא הס יכירו כי המה ברוכי ה• ,
» כן הגדלת ככור הא ' ן בישועתך ימים רבים" ותחממה
לארןתפץ  ,לנגי צבאות גויס ; התברכו בא עמים
לביס* וציזומים אשתה  ,לאמר  :הגדיל ה׳ לעשות עצ)
הארןהזאת! הגדיל לעשות עמצו מה שמחנו מאוד •
אף חבל יעקב נפלה בנעימים  ,כחלת ישראל שפיה!
ניתחת כנפי מושל צדיקחסינו" שבטושבטמישור*
חשף עלינו  . ,בשח ישבנו זשאק מפחד לעה  ,אז אמרכ$
זצשלוצו  :בצלו נחיה בל נמוש לעולם .
ואתה הצדיק ! אהה ! התעברת עם משיחך
הרעשת ארצו סצמתה
רבושבריה — רעשו מוסרים
עד צי משה  -ד הראית לנו קשה ותשקצו יין תרעלה
צגרבה כל שמחה • ^ חדל שאון עליזים- Tבעלוא
אדוניס זרים ~־ רבת שבעה לה נפאנו! שפוי! ראיצו
 1עה ! ־־= .
;
י . ,
 .רצנו נא עאה ה״ רצנו! והאר 4פניך אליצו■ I
אתה תשביח שאון ימים ! והמון לאומים* תאאיפ
{ארג; ע זעף הרד זלעפות ׳ ,וסערות לבב אנוש$
אתה י נוהג בעזך צבא האמיס וכוכבים אין אספך*
שומרים פקודיך״ גל יעבורו הקם שמת להם iואי!
האדם בראת בצלמך פדמותך jחפשוצתתל 1ן ולרוחו
אין מעצור לבחור בכל אשי יחפון ; בחיים ובמוא ןS$ 3
| 3רע  .אן מה מאוד עמקו מחשבונך ! איש בעל לא
יד.ע  ,איש תבונות יחפוץ! הוא ילאה הליכותיך,הליכזא
אל ,בקדש Iהכל הולך וסובב kמחוז ח1צך  ,אל האקוא
אטוב אשר יסדה .חכמתך מקדם  ,בעשותך שאים וארךi
 Siiמרגשת פועלי און  .תצמיח ישועותורב ברכות !־»“«י

«»
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יצנן נא עתה ה׳ רצנו  ,והאר פנין אליכו ! —
זה הים הגחל ורחב ידים  ,להבדיל בין הארץ לארץ,
יצב גבולות עמים  ,גוי מגוי ולאוס מלאום יפריד.
והנה  ,אניות שם יהלנון סוחרים אל ארץ רתוקה,
לערוב מערניהם  ,להרבות רכולתס למרחקים  ,והיה
סחרס קודש לה' ,כי גס חכמה ודעת ישאו למרחוק  ,ונגש
איש ברעהו ועם בעם  ,והיו לאחדים כל יושבי תבל.
פן הדנר אם עמים קרנות יחפצון  :צבאות ידודון
ידוחן  ,ומירכתי ארץ גויסיעורו ללשונותס נארצותס,
.קרב איש ברעהו  ,באץ מבין את לשונו  -אן לא
לעולם ירינו  ,לא לנצח תאכל חרב  ,ברבות הימים
שנאתם וקנאתם תאבד  ,וברית שלום ינחתו  .זא
יהפן לבבם  ,איש את אחיו יכיר  ,ורעת רעהו לא
יחשוב עוד בלבבו  ,אחד באחד יגשו  ,יחד יתרעו
ימתיקו סוד  ,ולעס ההולכים בחשך  ,יהל אור
במושנותס ; ותמלא הארן דעה ויראת ה '  ,כמים ליס
מכסים  .כי אתה אלהיס טוב לנלורחמיךעל כל
מעשיך  ,לא לתהו בראת התבל  ,כי אם לכבודך יצרתה
אף תעמידה  ,ועיניך פקוחות תמיד על דרכי בני אדם
ומעלליהם  ,להוציא יקר מזולל  ,להפוך קללתם
לברכה  ,ורעתס לטובה  .ועל כן גס היום נשימה יד
למופינו  ,ולבנו אל ימהר להוציא דבר לפניך  ,על
אודות התלאה הגדולה אשר מצאתצן בימות עדתנו,
זסכות בענן לך מעבור תפלתצו.
חננו עתה אלהים חננו  ,והאר פניך אלינו!
שופט תבל בצדק ולאומים נמישריס ! הנה שקעה האר|
ממלחמה  ,החרב שבה אל תערה  ,לא תרע עוד ולא
תשחית בגבולנו ; גס אדונינו המלך שב לביתו לטוב
כ ב
ב2
לנו
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לגו ולבנינו  .אנא ! יאמן נא «תה גגו את הדני
אסר דנר עבדן החכם" זמכל אדם נחרותיו  ,לאמר:
כי אתי " אשר יאהנ ה' יוכיח וכאב את3ן ירצה _ .
חנון1רחו  0י אתה סומן יד קויך  ,ולא תעזוב כל
אשר לא יזנח חשלום נפשו  ,סמכנו נא וחזקנו לבלתי
קוץ נתוכחתך  ,גל עינינו ונבישה את הטוב אשר ילדו
ימי הרעה באחריתם  ,ונדעה כי טוב לנו ני ענינו
למען נלמד מקין  .יהי חסדן לנחמנו  ,וכאשר׳‘ -
שפת שלום בארץ  ,כן תשפות שלום בקרבנו  :יבוא נא
י ׳ ’לרגלי הסידן מלכנו  ,וינוח נלנבינו  ,ימחה דמעה
מעל כלפנים  ,דמם יגון ואנחה  ,לא תזכרנה ולא
תעלינה עוד על לב  ,למען ישמח המלן ננ, 1ואנחנו
כגילה בישועתו!
שלח אורן ואמתך  ,המת ינרונו באימות יושר,
ידריכונו בנתיב מצותין  :לא  .יראה בנו ערות דבר,
ועול לא ימצאבתוכנו  ,והיה פעלאוצרנו חכמה ודעת
‘ ”! יראת אלהים  ,ולא יהיה עוד ' שארית ישראל למשל
ולשנינה נין העמים  .העבר עינינו מראות שוא,
ואל תצלמפינו דבר אמת ; לב טהור בראלנו  ,לאהוב
בל יושבי ארץ מגורנו  ,ולעזור איש את רעהו  ,למען
דעת כל עתי הארז  ,כי אנשים אחים אנחנו  ,אל אחד
בראנו ואב אחד לכלכו  ,ונשלומם שלום לנו!
יהי נא לבנו ממים עם אדונינו מלן הארץ לעבת
שנם אחד בכל מאדצו  ,ולעשות רצונו בלב שלם ובנפש
פרי דד ין
למשיחן
חסדן
משוך
הפצה .
ווי ל ה על ם השלישי ולכל ביתו ; באנרתו תסך לו
ותחת מפין תחםהו ; קדמהו ברכות טוב,ותשניעהו
שובע שמחות את פנין ; יהי שמן לעולם  ,וכסאו נכון
עזרנן
לפנין נימי שמים .

 1כא ]1
עזרנו אלהי ישפכו וחדש ימינו כקדם  ,הי' אתה
'מושל בכל  ,ובידך כח וגבורה לגדל• ולחזק להל • • יהי
שמן ה׳מבורך מעתה ועד פולס Jא מ ן-י
 .החזן משורר תהליכם קאפיטד־ ,למ״ד  ,מן זמרולה׳
עד סופו  ,והקהל ענו אחריו  :הודו לה׳ וכי טוב יכ
לעולם חסדו  ,ואחרי כן מתחיל החזן לשורר בזאת♦
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אלהים ףרעשת ארץ לןצפתזעלינו ■
הראית עמף קשה להם בשירינו י
אולםזישר מ׳שפטף _ יפרןפךתנו
אנפת בנו♦
לבן ' נוךה לשמךזיה
יכ

הורו וכי

^ינו• ראית אל נחמת על הרעת
אפף שב מפנו ותהי לנו לישועה
נתצו לוקרב הרפי השבות המלחמה
שלום בארץ יהי אל תיראי עיור אדמה♦
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המו עיונף פרייסן תם שובי נא למנוחיכי
כוס התרעלה שתית לא תפוב עורזעליכי
הוחילי נא לאלרזים נהם בל חרבותיך
מלבב־ וימלאמשאלות; ף•
היא .יהן
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 .קושי ישבת בערלץ קומי קריד־ו נאטנדן
זמרי לאל ה1די ל 1קדמי פניו ברננה
השם ממלך עלום לא וכנף ע'וד מוקד
הוא .יצמיח ארוכתך ולשחר .יבקיע אורך*
הודו וכר

קול רגלי המבשר ק'ול קנת צופ :ך
לבשי בלדי עזך הנה אדוניך
הגה Tבא
ולפניו Tנס יגיה
ואנחה
TT:
 T־ I־  :־T T
זה
הייום עשה אל ביו
נגיל
נשמחה י
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ד
ז
•יj
•t
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הודו וכר

ןירוך בואך מלך יום שולף למנוחתך
עתה ישמח ישי־אל יגל ציאן מרעיתך
לכי מי
נדאג
ונירא הליא
אתה
עטנו
•- :
T • :
־ ■ ד׳
״T
שבטך
שבט מישור
שלום Tרב
ושפיות
לנו*
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•
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£
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חודו וכד

|מש עיי ךזזארת בראשונחי ,ע״י כודש מ ^ך פרס י
וגאולת ישראל אשר היו שש בגלות שבעים שנות’

$ורס לביע אומר מכבוש עיר בבל  ,ואה לכו לספר
לראשונה תכונת עיר הגדולה והעליזק הזאת  ,אשר
גנלתהוהצליח ? על כל עריpדס  ,בגדולות ונפלאות.

אשורןהמלס*
סעמיראמיסאשת כינוס מלן
המהוללה מכל בכות קדס  ,היאהיתה
ובוכה העירבבל  .כינוס אישה היה בזכההעיר־הגדולה
!העצומה כינוה  ,ככתוב עליה בספר יוכה  5 ,י נ י כ ו ה
לביס
לאלהיס ' ",ויושביה
פיר 'גדולה
לחול " היס; הוא נלחס עס אנשיי בא ק פאר ^
והכהאותס ולכד את העיר ב א ק פרא ,ויהי שמו הולך
וגדול בכל ארצות אסיא  /ויהי אחרי מות נילוס ( ,אשתו
כזעמיראמיס מלכה אחרץ על רודינתאשור  .ותהי
ובאשה יפה וחכמה עד מאוד  ,ותידוף אקר כבוד ושם,
!תבקש להגדיל* שמה בארץ ולהגביה תפארתה
מעל [תפארת בעלה המת  ~ .ומה חכמתה
ממדה לה  ,ותושע לה עוז זרועה ורוב חיל ? ועשרה
‘לעשות גדולותמפלאות  ,ותועץ לבכויו את העי' ר ג בל •
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ותשלח להביא מכל הארצות בוכים  ,כל חורש וחושב,
גגושי מלאכת מחשבת בפציס ובאבכיס ובמתנות  ,ותצו
להכין ולאסוף חמר ואבנים ועצים  ,וכל צרכי בכין  ,וגס
כלי מלאכה הרבה מאוד  .ותבחר פשריס רבבות איש
מיושבי ארצה  ,ותפקידם על הברן הזה • ותהי המלאכה
גדולה עד להפלא  ,ויקימו בבקפת שכפר פיר בחלה
ונפלאה  ,חמודה ומפוארה  ,אשר כמוה לא נראה ג 6בימי קדס  ,גס בדורות האחרונים עד היום הזה • והפיל
הזאת נבנתה בתמונת מרובע  ,שלש פרסת לכל רוח,
ד.הי הקיפה שתים עשרה פרסה י ונהר פרת שנוף עבר
בתוכה  ,ושפת הנהר משכי עבריו היתה מוקפת מחומה
גבוהה  ,ובכל מקום אשר הגיע קצה אחד רחובות העיר
לא גבול הנהר  ,שם היה שער בחומה  .וסביב לעיי
היתה חפירה עמוקה ורחבה  ,ומעפר החפירה עשו
לבנים ושרפוהו  ,והקימו ממכס חומה אחרת סביב לעיר •
והחומה הזאת היא אחת מהנפלאות הגדולות בתבל -
אורן החומה כאורך היקף העיר  ,שתים עשרה פרסה,
וגבהה מאתים אמה  ,ורחבה חמשיס אמה  .ולמעלה
על פכי שטחה היו בנויס שתי שורות בתים ורחוב ביציהם.
ותהי לע החומה הזאת  ,רחוב יפה וחמודה אשר כמוה לא
נראה בכל ע*ר  .מתון חלונות הבתים ולחוץ נשקף על
כל סביבות הפיר עד עשרים ושלשים פרסה  ,כי בבל
נבנתה  -בבקעה רחבה  ,אשר בתוכה ישטוף הנהר פרת
בגאון ותפארת  ’ .ומתון חלונות הבתים ולפנים הביט
העץ על כל שטח העיר הגדולה והעליזה בבל •,על כל
מחמדיה  ,ופל הגנות התלויים על המגדלהרס  ,ועל
היכל האליל כל  .ותהי החומה הזאת נפלאה כמלאכת
הבנין> וגסי נחמד לשבת עליה  ,בהיותה עומדת בחם/
ומוקפת

(מוקפת מלוח צח ונקי אשר השיב בתוכה מכל צד*
והמלכה ספמיראמיס  ,אשר* ’ סללה נתיבה לפלות
בקל על שיא ראש היכל בל ,ידעה לפנות דרך לפלות גס
אל רחוב החומה הנפלאה " הזאת.
והאבניס השרופות אשר נבנתה החומה ממנן  ,היו
מוחות ומחוברות יחד בסיד הנמצא בשפת נהרפרת.
' מאתים וחמשיס שפריס היו בהיקפה  ,ועוד מאה שעריס
אשר עמודיהם ואדניהס כחשת  .ומגרש היה בין החומה
ובין העיר כשלש מאות אמה רוחב מכל עבר  ,ועל
הקרקע הזה זרעו כל מיני אפל בפת בוא העיר במצור ,
ותוצא האדמה הזאת ד אכל לכל יושבי הפיר.
ורחובות העיר היו ישרות וארוכות  ,חצים התפשמו
לאורן נקו השוה עס כהר פרת  ,וחציס'  T:התפשמו
לרוחב  ,עובר בין הרחובות כמו שתי'־ : vז וערב  .והבתים
היו בכויס תחתיים שכלים ושלישים עד רביעים  ,כתמונת
בתים שלנו  .ובמקום שהנהר היה צר  ,עשו גשר לע*3ר
עליו  ,והוא לערך מאתים וממשים אמה ארכן  .ובקצות
;הגשר בכתה המלכה מבצר משגב מלן  ,מבצר מקצה מזה ,
ומבצר מקצה מזה  ,אשר מעליהם ראתה על כל העיר;
והמבצרותהאלה היו כמפתחות למעברותהנהר  ,אשל
אליהם תעבורנה האניות אל כל פכות העיר • וסביב
* המבצרות היו שלש חומות עבות וגבוהות מאוד  ,והקיפס
שלש פרסה  ,ובקיר החומה הפנימי זבמגדליה הץ חקוקים
ציורים ותמונות חמת וכלי כשק שונים  ,ודמות פכי המלך
• והמלכה  ,ושאר ציורים המזכירים מעשי תקפם וגבורתם.
אמנם כפלא על כל היא המלאכה אשר פשתה המלכה
•ותחת לארץ  ,וגס ההכנה למלאכה הזאת היא אחת
מהנפלאות  .כי צרתה המלכה לחפור בור גדול ועמוק,

יחל

 Jכו !
דין? גמה
מעאות ,בתמונותקערה3 ,מקוסשפל
וארן  .וינסו את ירכתי המר בלבנים ( ,יטיחו א 1תס
 1סיד * אל הב1ר הגחל הזה משכו תא מי נהר פרת}
ויהיו המים המרדים מלמעלה העיר נחלים אל המר,
והמים היולדים למסה תמו נכרתו  ,עד ני יינש התהום.
«ינרומעלה מתחת לקרקע התהום  ,מקצה מבצר אסר
למבצר השני אשר נשתי קצות הבער  ,וקירות המערה
הזאתספנו בלבנים ,בעוני עשרים לבנים ,וגובה המערה
כשאמות  ,וימנה שמונה נאמה  ,ושערי נחשת היו לה
בשתי פתחי המערה  ,ותתוס המלאכה אחרי שבעה
ימים  ,אז השיבו למשוך המיה מהבוי אל תהום הנהר,
’ויהי להמלכה סעגדראמים דין לעבור ממבצר למבצר,
«ומעל לנהר פרת ומתחתיו — .
ועוד מלאנה אחרת נשגבה מאוד היה בנין בית האליל
 3ל  ,ועודנו עמד המין הזה נימי
העראדאט כותב
הדורות  ,והוא ראהו בעיניו בהיותו בנבלי ומדת
שטח הבנין הזה יועבר לע נר (דורסועטםער) היתה
וארבע מאות אמה  ,ועליו עמד מגדל חזק וגבוה  ,ועליו
 Wמגדל קטן  ,ומגדל על מגדל ! עד שקונה מגדלות
וה עלהז  ,ובמגדל העליון היה חדר  ,בו עמד שולחן
אחד  ,ועליו פסל האליל וכליו ; ואשהאחת ? שאיהשה
'לבדהןנל לילה  ,וקראיה גביאת בל .ומדרגות
בנויות סביב סביב למגדל  ,ובחצי גבהו היהיוקוס לשבת,
למען ינוח שם גל עילה בן  .ובראש המגדל העליון היה
מקום מוקף במעקה ” ,לעמודשמי ,הכשדיסוהכומריה
החוזים בכוכבים.
והנפלא היותר גדול ונודע מכל  ,הם הגנים אשר היו
?וחוצה לעיר  ,מקראים גנות הלרם  ,או גג וןי
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מ ע ל פ פ י ס  ( ,הענ^ עגדע  ,חדער

סוועבעגדעגערטפן)

הלא המה נחשבים במספר שבעה מעשי פלא אשר בתבל;
זזהתארס ; גן על גן היה בשפוע ההר  ,אחד גבוה
מרעהו  ,עד עלה גובה הגן העליון חמשיס אמה,
ומגרעות כתן בין גן לגן להבדיל ביניהם  ,ויהי מראיהס
בחמד לעין עד מאוד  ,כי בהיותם בשכיוע ההר הביעה
העץ על כל שפחי הגנות כאחת  .והגנות העליונים
ממכס היו בולעים אחורי ההר  ,ותמוכיס על החומה  ,כי
חומה היתה בנויה מקצה כל גן עד הארץ  ,לעובהעשר
אמות  ,והחלל בין חומה לחומה היה חדרחשך  ,יעןיכ
הוא סתום מכל צד  ,אךבמגרעות אשר בין גן לגן הין
חלונות  ,ומשם הופיע אור אל החדרים.
וזה מעשה קרקע הגנות העליונים  .קורות הניחן
על החומות מראש אחת לאחרת  ,והקורות היו מאבנים
נחלות שמונה באמה אורך  ,ושתי אמות רחב  ,ועליהן
חנה מכסה התחתון  .והמכסה ה«ה כעשה מקניםוסייד
המחוברים יחד  ,ועל המכסה היתה שכבת לבנים
כפולים טוחיס בסיד  ,ועליהם שכבתעופרת  ,עשויה
כגג  ,לבל יויככם הגשם  .ועל מכסה העופרת צבת
עפר הרבה ^ ,בזהותלול  ,עד יכלו להשריש בהשרשי
עצים היותר גבוהים  ,ושתלו שם אילנות שונות  .ובתוך
כל גן היו מעיכות מיס  ,הנמשכים מלמטה למעלה גלי
לזכמה ומלאכה.
כל תפאית מחמדים הרבים והנפלאים האלה  ,אשל
היו מכונסים בעיר אחת יחד  ,הגביהו תפארת עיר הזאת
על כל יתרהערים  ,ושמה הולך בכל עמי הארץ אשי
נימים ההם .
והעראדאט הסופר  ,אשרעיכץ
ראו מחמדיה  ,הגיד עליה לאמור 5עלה יופי העיר הזאת
מכל
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#כל אפי ראו עיני על פד האדמה  .וגס׳בספריהכביאיס
הקדושים הרבה יסופרמגאוכה*הדליה  .אמכם אן המה
התנבאו על מפלת העיר העלתה הזאת! ( השחתת גאונה
מרעת יושבי בה ; גי רבו בתוכה זדים ועריצים! אשר
 .השתיתו התעיבו עלילה 4ממצא  03ישעי׳ (י״א!1קאפי*
מ״ז ) ובירמי׳ (נ״א) ובשאר מקומת מביאיסההלה •
ומרש מלך פרס הוא היה הראשון אשר גדע קרן נת
לאביגפוס p
את
.בבל * כי מלחמה עשה
גיטאקריס מלכתבבל! ויבא עליו בחיל עצום ורב%
ויהי בעברו על כהר בי כד ס  ,הוא הנהר היוצא מהררי
 ) $Ctmemfdוכופל אל יס תגרת*
,ארמון(>e © e&iirge
ויהי בדרךויבא סוס אחד אל תוך המים! ויפגע • ויסר
אןבורש.לע המיס! ויצו את עבדיו ! ויכרו ממכו שמונים
ומאת תוצאות ( ארמע ) על כל צד המיס מסביב!
ויבלו בל סילו בעגולה הזאת את לג ימי הקיץ! ויקלו.
המים דע יוכלו לעבור בו ביבשה.
הכה  pהיה לב מלכי פרס בימים ההס ! לקפת
נקמתם מכל אשר יעמוד נגדם ! בס מעץ ואבן ומיס..
וכן עפי^אסשותש (  ) Xerxesמלן פרס ! אשרצוה
את עבדיו להכות תא לפון היס ( העלליספאמו )בשומים
.ובעקרבים! לע אשר עלה על גל גדותיו !" וישבר את
 « ,עגרותיו.
ויהי אסרי כן דמן פורש תא פכי העיר בבל  .ויצאו
 .אנשי העיר לקראתו לערוך אתו מלחמה קרוב לעיר•
 ..וימס פורש וירדפם עדחומותיה! ותבא העיר במצוד•
י ויושביה לא פתרו ולא רגזו מפורש וחילו הצרים עליהם;
; גי כאשר שמעו ימים רבים לפניו תא שמע גודש וחרדתו
אשר עשה מסביב! וידעו כי בס על עירם יצא להלחם!
ירכינו

S it.

י
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רכינו צידה לדוג להחיות נפשם גימי מצור WÄw .
בחומות העיר ומגדליה ומצודות . « ,כי בימים ההם טרם
ידעו מכדורי אש המפחיתים חיל וחומה ובתים  ,לא עלו
להרוס נריח ודלתים הגחלות ונצורות בשמים  ,םג
באבנים לא יכול האויב לירות מעל חומות עיר הזאת אשר
גבהן מאתים אמה  .ובמגרש אשר בין חומות העיר זרעו
בני בנל את השדות מלאות כל תנובה  ,ושם מצאו אכל
לרוב  ,ובארות בארות חפרו בתוך החוצות  ,וימצאז
מעינותמים רבים.
ויעמוד פורש את מחנהו ימים דגים נגדפניהעיר•,
ויצר לו מאוד  ,יל לא יכול לה  .ויהי כי ישבו אנשי העיר
בטחושאנן  ,ולא יראו מפניצריהם  ,ויזכוי כורשאת
אשר עשתה סעמיראמים להובישמיפרת ולהמשיכם אל
הבור הגדול הנעשה לזה  ,ויצו סג הוא את עבדיו  ,ויחנו
על מקום תוצאות נהר פרת אל חוצות גבל  ,ועל מקום
אשדותו  ,ויחפרו צבורות בארן וימשכו תא המים לא הבור
אשר עשתה סעמיראמיס  .ויאמר להם כורש  ,ראו נא
גאשריקלוהמים  ,אזתאזרומתניכס  ,ותעגורוותבואו
גיד רמה העירה  ,רק התאוששו והיו לבני חיל ! וכורת
וקצה אנשי מלחמתו נשעו מן העיר ויחנו על השדות
מרחוק.
ויהי נאשר ראו עבדי כורש ני קלו מי פרת  ,ויעברו
גרגלם תון המיס מבין השערים ויבואו העירה  .ואנשי
העיר ישבו שלו־ס ושקטים  ,ולא סגרו שערי החומה אשר
על הנהר  ,ולא שמרו החומות אשר על שפת הצהר  ,ומת
ויהי כאשר נלכדה העיר
לאנשי פרס לגשת העירה .
מקצה אחד  ,לאידעו עוד גני העיר היושבים בקצה' אחר
ני נא האויב  ,ולא שמו על לנס ד ;ר  ,ויהי הס שמחים

אונליש
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אוכלים וחוגגים ויפלו ניד האויב כרגע • והיהודיםאשר
היו שבויים ביד מלן בנל  ,אשר הגלום כבוכדכצר מלה*
נגאלו • דקס הי את דבריו אשר דבר לעסהזהע״י
הנביאים  ,כי נא עת קץ שבעים שכה לגלות בני ישראל
נבלה • וישלח ה׳ את פורש עבדו  ,ויקרא להם דרור,
ויוציאם ממצוקותס  ,וישב להם את הכסף והזהב  ,אשר
לקח כבוכדכצר מירושלים  .ויתר חסדו וטובו אשר עשה
את בכי ישראל  ,ואשר חזק ידיהם לבנות ניתהאלהים
בירושלים הלא המה כתובים על ספר עזרא ונחמיה.
וכל מלכי פרס האמינו בה׳ ודבריו אשר שם בפי נביאיו.
״• האומר לכורש רועי וכל חפצי ירושלים  ,ולאמר לירושלים
מבנה  ,והיכל תוסר “ וירבו עשות חסד את היהודים,
כאשל יעידון םג כותבי דברי הימים •
(ההמשך בחודש הב* 0

רעיונות
צוי זה מפניו נחיר־ נירא יחד,
ואחרי ;בואו אץ יגון ואין פחד?
יי אני אני הוא "

..

לע

המות

יענני,

כן אמרתי? זה ינחמני . .
מ

ו לאt
עולם

.

הפוך •

בימי קדם לפי ספרו נכבל עושהו  ,׳
ובימינו לפי גבד יכובד ספרהו• '
1במה יזכה הגבר? במחמדעיניים -ד
ובהת^פס לנדיבים בחלקלקית שפתים ;.
או כי יעוז פניו  ,ויתנשא בגמרה,
והכסף יענו; את הכל  /ולו המשדה*
»  Vיי'

היי,

האדם!

הציד
ימינו כתנומת
־ ־ד
•• T
עלי גבעה בכרמל,
בשכבו זרחה השמש,
ובהקיצו מתחולל הסער* י•
גזביבו ברקים ירוצצו , /
אלונים יחוג 1ינועו*
 3פשו תשתוחח בזכרו,
בוקר לא עבות,
שנתו כי_דערבה,
חלומותיו כי נעמו*
מה לך לבנות טירות . /
אנ 1ש 1חלרך כעוף נודך*

3

לבt

עודך מציץ מחרכי המגדל,
עוד מעט ‘,ורוח ממדבר,
יהרוס משגב  .חומותיך,
יפרוץ בתי משושך♦ .
שם חרול בודד,
יניע ישפיל ראשו;
שסיילילהעצב,
»ם הדמיה תתלונן •—
דוב בער גינצבורג

יפתררן החידות
(במאסף חקייע תקופה ראשונה עמוד מ״ 0

.

א!

;

אם עוד נעלמה היא בעיניך1

בידיך"
קחאתהתוף
ב
הגיתי בדבריך גופת צופים,
מאד יקרו גם במשקל גם במרה■I
בקשתי את הנרדף כנרדפים
ומצאתי את החידה בחידה.
פלק ווילדא
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ה

מאס ף
■

.חודש

■ו .

•«
 . - .ו * 1■■ *. II— 1.. .. .. . , 11

שבט ׳ה ת ק" ע

א
אל המחבר

ספר מטעי קדם«

יפה אמךיף מה מתקו
■ ומה נמלצו
לפאר ר,ךךם יחןילון הקולות
מעשיף וספוריף מה נמו־צו
בלשון למודים מדברת ? דלות•
רבים
אומרים ״
שפתינו
אתנו “
 *י *
 T tי*
• T
לדבר לחבר ולזמר יחישו$
אבל ;קומו לצחק בנו׳
והבמ־ם
יחשבו •אם
יחרישו♦
־־  :דד •.
'* : t
  :־״הירש רעע מתושבי■ ארהיסי

I
'1

יוסף (אשר עודנו בכתובים׳ מאת
 *@flbמעשה
ד־־׳בהור המושלם  ,תותי ומליץ׳ החתום• למטרה)

•ד־ —* — * ) אזי אחרי צהרים  ,והשמש 3מרכנת1
לן ארחו דרן־ימה  ,וישראל מתגולל עלי יריעותיו
למצוא נופש  ,ורעיוני( חתו  ,נעתוהו חלומות מיוסף
גנו  ,ראהו לע הררי זהב  ,וכתר שושנים מצחו פאחהז,
פשנו זרועי( לחנקהו  ,והנה חלום ! —
וישב על המעה  ,ודמעות יזולון מעפעפיו  ,והנה
 3ת משכלת  ,נצר מטעיו  ,מתהלכת בץ הדסים  ,לכוש
שנים וכעדי עדיים  ,ופרחים עלי מצחה  ,סוכנת כמחול
ונננור  ,ותיטיבנגן  ,וקולה בנעימות:

»קוטר* .דזמאושר באבוח ! האזינה שירחי,
אב

קץ יגונו׳ שמת ושמע אמרתי!

יוסף בנך ( מיהאמין?) שליט צלח למלוכה׳
מבין חהים יצא׳ בעבורו ארץ חם ברוכה;
מושל בתאותו׳ ימשול■ 1מלכים יוסף בנך,
עור יוסף חי ׳ חי'■ יתי המלך יוסף בנך ! » -
נאשר יתהלך עוכר ישימון תהו לא דרך  ,והוא צחה
צמא  ,ונפשו ריקה  ,גם בית סג איש לא ישור  ,ופתאום
אזניו
* ) ראה רמב״ן עלההורה  ,בגאור בראשית ס״ה,
עפוק נ״ו  ,נ״ו  ,נ״ה.

נהל £
אזניו קמגו מטף מים ירעשו חלו מראש צורים  ,גס במן
ואנשים יחזה — ,הלא יעמוד מחשה משתאה ,ועשתנותיו
נבוכו • —׳ כן רעדו כל עצמות■ אבי • ישורון עלי
דנרתהליויפג לבו  ,ויפול על יצועי( אחורנית  ,אין
קול אין רוח ףא נשמה אין בקרבו  ,שכב כאבן חמס,
ולבו נמס  .כן מצאוהו בניו  ,כן חצאואו ויחרדו  ,ויפלו
לפניוארצה  ,ויזעקובקול  :אבינו  ,אבינו ! לאיפגעוך
רעיוני שמחה  ,לא תמות ני תחיה אבינו הפעם ! אל
מירא  ,אמת בפי אחותינו  ,ושירתה אמת  ,עוד מפינו
שמע נא ! לה אמר בנך יוסף המלך  ,מהרו והעלו את
פאר לבבי בעגלות האלה ( יתנשאון עיניך ותחזינה מעשי
ידי אמני מצרים ! ) מהרו אל תתמהמו בוא יבוא אבי וכל
'ביתו • — ויפקח עיניו ויאמר  :יוסף נכי  ,יוסף
מחמד לבבי עוד חי ? תרב שמחתי כגודל יגוני  ,ר3
יל הלא עודו חי ! קומו בני ! חומו\
הנחוצי אליו  ,אלכה ואראנו בטרם אמות.
• 1י' י' ' י י משה כמהו' מענדל״פ 8

הביאוני

ב
דברי  .הימים לבבל
נ ההמשך)
חורבן

בבל

בימי

דריוש

דהי כאשר הכניע פורש את ,אנשי בבל  ,וישלימו אי»
(יענדו אותו ואת מלכי פרס אחריו עז ימי דרי< מ
ג כ ■* 3
היסעאספים

נ לוr
« י ם « א DDי • ) Darius Histaspis ) Dרהי נימי
היסעאספיס דראו מיעל את המלחמה אשר התגולל
נאק פרס ומגפותיה והמרד אשר נתוכה  ( ,יפשעו נדריוש
מלן פרש  .ויקומו ויחזקו את המנצחת ויכינו proלחב
להחיות את נפשם נימי מצור  ,ונפעם הזאת שמרו מאוד
לעשות ננל ינלתס לנל תלכדהעיר  .ויחילו לעשות
הכנות נמעשה רשע ואכזריות גדולה  ,יכ כל איש ואיש
נחר אשה אחת מהנשים לו לאשה  ,ויתר הנשים אשראל
אתנולנהניוס
היו לאיש אשפןאלמקוסאחד  ,ויחנקו
פןתנואהעירנמצור  ,ותאכלנה הנשים
אחד  ,ני אמרו ,
את האכל אשר אשפט להחיות נפש אנשי המלחמה  ,וה!
לא יכלו הושיע לנו  .וימיתו כל הנקנות אשר נעיר,
מלנד אשה אחת לאיש  ,ואיש א ת אמו החלו  ,יכ ירא
לשלוח ידננמן הורתם.
כשמוע דריוש תא מרד אנשי ננל וינוא על העיר,נחיל
עצום ונורא  ,וינהג תא מחנהו לפני החומה  .ויחרפו
אותו אנשי העיר  ,וילעגו לו מעל החומה  ,ויאמרו  :אל
תוכל ללכוד עיינו עד כי ילדו הפרדים (ניע דיו! א!י! ע!{ע
^ענעהח״ערח )  .ויוסיפו אנשי העיר לצחק מעל החומה
נדריוש ומחנהו  ,כי נמחו נמנצר העיר נמצודותיה
.ונמגדלותיה  ,אשר אין ללכוד  .וכאשר קרנו ענדי
דריוש להרוס החומות נגלי משחית  ,השליכונני
העיר עליהם אננים גדולות  ,וישנת הכלים ( הסוללות
אשר שפכו האדנים.
ונחתת ףא דריוש עליהם כי לא יכול להם  ,ויבוא גס
הוא נמרמה  ,ויכרות מי הנהר להוניפו  ,כאשר עשה כורש
ןא לא צלח נידו ; יכ זכרו אנשי ננל את אשר עשה כורש
לאמתם  ,ויסגרו שערי החומה אשר על נהר פרת,
ויעמידו

נ לז ]
ויעמידו על החומה צופים רניס  ,איש איש על משמרתו,
ולא יכלו הפרס״ס לעכור גס בדרן זה  .ויהי מקן תשע .
עשרה חודש אחרי אשד חנהדריוש לפני העיר ולא יכול
לה  ,ויהי כחודש העשרים וילד פרד אחד * ) אשר
לצעפירוס״אחד מנכבדי פרם אשר הושיב תא דריוש
על כסא מלוכה  ,אחרי אשר כנש את אויביו  ,והוא היה
בחמד בעיני המלך  ,ויאהבהו מאוד  .ויזכור צעפירוס
את דברי בני בבל  ,ואת אשד לעגו לאמר  :לא תוכלו
ללכוד תא העיר עוד יכ ילדו הפרדים  ,ויחס וילך אל המלך
וישאלהו לאמר  :היש את נפשך נתמיס]ללכוד העיר ? ויען
המלך ויאמר  :ישרש  .וימהר ויצא מלפני המלך  .וישב
אליו חמוץ מדם  ,וחועמו ואזני! כרותות  ,ושער ראשו
ויחרדהמלך  ,ויקס
וכלגזיתומלאפצעים .
מגולח ,
מכסאו ויקרא בקול  :מי ומי עשה לך כאלה ? ויען
צעפירוס  ,ומי מבלעדיך ? היש איש באק אשר יוכל
עשזת לי כזאת בלעדיך ? למענך למענך יזלון נחלי דמי,
למענך אין מתום בבשרי ; ראית לעג ' בני אשור  , ,ואת
חרפתם אשר חרפוך  ,מלכי ! ולא יכלתי עוד נשואיאת
מריס  .ויאמר המלך  :אומלל ! האם לפצעיך ולחבורתיך
״  :זישימו בני בבלבל ? הנעבור זאת ישלימו אתי ! .
זיען צעפייוס ויאמר  :רצה נא אדוני תא עבדיך  ,הואל
ושמע לי  ,והנה לימים עוד מצער ובבל בידיך  .עשה
זאתאיפה  ,מק׳ן עשרה ימים שלח אלפים איש מקצה
אנשיך

* ) לידת הפרד הוא נפלא ונגר הפבע  ,וינול להיות
ני סעו בבהמה1ו  ,ויחמבוה לונר  ,והיא נקנה,
נאמר נמ* א ד,פעורת הואד־ן עוד היום במיג'
הסוסים.

 Jלרוc
אנשיך  ,ויתנו לפני שער סעמיראמיס  ,׳ומלות מעה
עשר יום שלח,נא עוד אלפיםאיש  ,ויתנו לפני שער נינוש
ומקץ ארנעיס !שגע יום תשלח עוד ארגעה אלף איש אל
שער הכשדיס  ,והמה ילחמו את העיר ; אך אלתתן
נידם כלי מלחמה נצתי חרגלאיש  .ואחר ששים ושנעת
ימים תנוא אתה ונל המחנה אתן לפני שער העיר  ,וגני
פרם יעמדו לפני שער בעלידי ושער ציפי ,או
תראה המ יעשה ענדן.
• זיצאצעפירום מאת
המלך
,
וילך
הלוך וגנוג אל שעה
העיר  ,רעש כאיש הנורח ממחנהו לתתידלהאויג,
וירא שומר המגדל  ,וירד מעל החומה ויפתח לו שער
העיר . .ויאמר  >:אנכי צעפירוס  ,לכה .ונחני אל זקני.
העיר  ,ויעשק  .וישתוממו,הזקנים עליו  ,ויאמרו:
מהלךצעפירום  ,ומי לן פה  ,כי תנאאלינו ? ומה קרה
ךל איש אפרתי ? ויען צעפירום  :ראו נא פצעי  ,שפעו
ודעו לכ דריוש שונאנו עשת יל זאת • הנה יעצתיהו
לאמי  :הרף .נא מהעידהזאת ,כי לא תוכל לה עד
עולם ; וזה פרי עצת ; ,המי פצעני ונשא את ידידי
מעלי .
ועתה .הנתגאתי אליכם אישים ! לחסות
נצלכס  ,ולהנקס מדריוש אדני  ,כי אנכי ידעתי
בל עצתוותחבולותיו  .ויאמינו שרי בבל כצעפירוס .,על
דגר הפצעים אשר ראו ונ •  ,וינקשמאתס  ,ויתנו אידו
מקצה אנשל המלחמה , . .
״
,׳
ויהי מקץ עשרה ימים ויקם וינהגם חוצה לעיר  ,ויפגע
.באלפים איש אשר שלחדריוש  ,דגם עד נלתיהשאיר
איש אחד  .וישמעו אנשי ננל וישמחומאוד  ,וינסח
נצעפייום  ,וישענו על גנורתו  .משנעה עשי יום
אחרהז נפל םג על אלפים איש אחרים  ,אשר שלח דריוש,

יל

נ

לטt

ןר גס אופס באיש אחד"“ ,ויהללוהו מי מל וימדוהי
; וככלות עוד עשרים יום  ,ויבואו ארבעת אלפים
מאוד
איש מאנשי דייוא  ,ויפול צעפייוש סג עליהם ויהרגום.
וישב העירה  ,ויקבלוהו בני העיר נתפיס ובמחולות.
ויאמרו זה יושיענו מיד דריושומכף כל הקמיםעלינו.
ועתה היה לנולראש  ,אזורחלציך  ,וצו לנו מהנעשה,
ונסור נלנו -אל משמעתן  .ויתנו לו מפתחות העיר.
ומקץ ארבעים ושבעה יום בא דריוש את כל מחנהו
יעל העיר  • ,כאשר יעצה! צעפירום  ,ויעלו ימ
«ילחמו
העיר על החומה להלחם את אויביהם  ,ויגש צעפירוש
שגי השערים ויבא דריוש עם• כל
ויפתח
חילו העירה  .ויראו בני בבלויקראו  :מרמת למרמה!
תוןהיכלכל.
וינוסו מעל החומה  ,וימלטו אל
עמדו על משמרתם  ,עד ינ באו גני פרס
והנותרים
 ,ודריושמקדם  ,ויעשו בהם הרגבר  ,ויאמר
מאחור
דריוש  ,אנקמה הפעם מגני גבל  ,אשרחרפוגיויבזוני.
המצודות והחומות  ,ויהרם כל השערים  ,ויהרוג
וישבר
נממשיס אלף איש  ,מלבד שלשה אלפים מנכבדיהעיי
תלה על העץ  ,להשלין אימתו מל האיץ ..
אשרואת צעפירוס עשה לשר ומושל על העיר  ,ויכבדהו
גל ימיו  ,ויאסף חמשיס אלן נשים אל העיר  ,להפרות
המונה  ,והקם העיר למ ביד מלן פרס ימים
ולהרבות
מים.
ש -כ

:נ מ f
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באורי כתכי קדש
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־דיו
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 ,באור מלי עברית ופתרון פסיקים נעלמים•

ויאמר

ה׳

יפן

כיגבהו ' בנות ציון

ותלכננה
כפיות גרון
ומשקרות
פינים ,
הלון ז
עפו
ף
תלכנה
וברגלים
תעכסנה
(
ישעיה
ג
'
ט״ז
)
;
מחלוקתו
הראשונה היא:
יען כי גבהו בנות ציון ונו '  ,ומחלוקתו השניה  :יען ני
הלוך וטפוף וכוי  ,ובאור מחלוקת הראשונה כן  :יען יכ
בנות ציון הולכות בקומה זקופה ( דברי חכמינו ז״ל)
ומטות הגרון הנה והנה והראש אחריהן ומשקרות פינים
לעורר האהבה עד שיחפצו בהן הבחורים .
ועתה אציג
לפניך דברי רד״קז׳יל ואפרשם  ,קר במקום אשר כתב
המלה ; יגאוס ארמוז בסימן ( ? ) כי לא כן עמדי  ,לא
בגאון לבב הלכו בקומה זקופה  ,כי אס לעורר האהבה  ,ני.
איןנל חדש ואין כל ישן׳ תחת השמש ; עד היום ידביק
מושלי המשלים מבנות הארך כאשר דבר הנביא מבנות
ציון במחלוקת הראשונה  ,ואין הפרש ביניהם קר במלים
כהפרש מליצת איש נביא למליצת מושלי עם  .גס כל
הדברים הנכתבים במחלוקת הראשונה יעידו על פרוכי,
ולא עוד גס אם יהיה כדעת רד״ק  ,הלא אץ חבור בין
גבהו בנות ציון לבין מחלוקת השניה  ,רק מחברתה כאשר
אמרתי ; יען ני הלון וטפוף תלכנה וכד  :ואלה הס דבד

ריק.

נ־

מאc

דליק ^ ועזד פרפו בו מלפון רבלפיכו ז״ל "לא מחוקות
*ולא גדושות אלא טפופות  ,כלומר מלאות בשוה בלא
*תוספת ובלא גרעו[  ,וכן פרוש הלוך ( טפוף תלכנה היו
*מרקדות בהליכתן בגאוה ( ? ) לעשות פסיעותשוות*
ומן העכיןהזה גסנדנרי חכמינו ז״ל  :עתידהקב״ה
להוסיף על ירושלים אלף טפף גינאות ( יומא מ׳ ח ע״א)
ופסיעות שוות בעת .הרקוד הן הן הפסיעות הנקראות
בל״א וצרפת ־(  . )pasועל ברגלים תכעסנה אמר
הרד״קבפרושו  *:מקשקשות ברגלים געכסיס שתלוין בין
שהם הפעמונים ומשמיעיןקול* צא ולמד מדבריו כי מן
*המחול (ט ^ ) ידבר הנביא אשר בו פסיעות שוות,
ובתנועזת-הרקוד היו מזמרים ומנגנים לו על ידי השמעת
קול פעמונים מגון היאות למחול  ,ופן נהוג עד היום
■במדינות שונות כאשר מצאתי בספרי המסעות  ,וכדומה
לי גס בספר המסעות מן החכם שפאארמאן.
עכם
לדברי רד״ק אשר הצגתי לפניך הוא פעמוןהמקשקש,
ובשרש עכס אמר  * :נ׳וליהמקשקש* ודברי שניהם נכונים,
פי בפסוק ואת תפארת העכסיס יתר הנביא מן הענש
'אשר היי; לתפארת כאשר היו נהוג בימים הקדמונים  ,היו
קושרים עכסיס (סע^ען) בגופם לנוי  ,ואחרי כן לא עשו
כמנהג הזה כי אס הלציס (כחירען #עע ^ו) .אמנם בפסוק
’וברגלים תעכסנה ידבר הנביא מן הפעמון אשר היה
־לצורך כלי זמר  ,ובפסוק• כמכס אל מוסר אדל ענינו
הפעמון הנקרא בל׳יא ( :ק1ינ^ען ^ ,חקע)

;

אל
המלה הזאת תורה לפעמים כמו על יד  ,דרך משל:
הנתוצינז
^ .

•M-

נ׳מב ]
הנפוצים לא הסוללות ואל התת ( כמקום הנפוצים על
ידי הסוללות ועל ידי הסיב ( עיין רד״קבפרושו ) וכן
ויפרו את בריתי אל כל תועמתיכס ( יחזקאל מ״ד וי ) על
ידי כל תועבותיהם  .עיי[ גם בספר הקאנקארראנץ
על המלות מהחכם נאלדיוס.
T

מוסר
אמר הרד״ק שרש יסר עכץ הדל ( מן מוסר ומוסרות)
פכץקשירה ; ופל הפסוק עשה לן מוסרות ומוטות אמר:
רצועות ( וכן פרוש רש״י ז״ל )  ,אס כן מוסר הוא הכבל או
החגל אשר בו יכבושהארס לכל יש למלאות רצונו  ,ואיך
אשר יהי׳ גס החכלמן הוראות מלת מוסר כאשר יוכיח
הפסוק אשר הזכרתי •
או יל
אדם אשר סכלות וכעס ענינו וכל מעשיו מנוהלים
הס נקרא כן •
משלי ז׳ כ״א — ל׳ג.
ליב  .כשור אל טכס ,הוא השור המוכן לטבח,
בשור אל טבח יבוא ,מאמר קצר הוא (עחיעיע)
ורצונו לאמור כאשר יבוא הפור,אל מנח לבית הטבחים,
מאכילים ומענגים אותו עד בוא יומו  ,כן יבוא הוא אל
בית אשה זונה תענג אותו עד אשריפול בשחת זו אשר
ממכהלו  .יוכעכס אל חוסר אזיל ,מחברתו:
והולך אחריה פתאום כעכס אל מוסר אויל  ,כי כפעמון
המקשקש על ידי החגל של אדל ( גחנל אשר ימשוך בן
אויל ) פתאום הוא מקשקש וכל סומע משתומם עליו  ,כן
הולך הוא פתאום אחריה וכל רואיו ישתוממו עליו.

כלה

 1מגt
לויבער* עטכינ4
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כלה

אמר הרד״ק שרש כלה  :יטנין כלם ( מכל הפרטים
אשר זכר משרש כלה ) והדומים להם ענין כליון והשחתה?
והסיף ויש נענין השלמה והוא קרוב לעני[ הראשון  ':כלה
הבית לכל דבריו  ,כלומר נשלם הבית  ,ויכלו באפס תקוה,
ותכלינה שבע שני השבע  ,ככלות כחי לא תעזבני ; • זמן
השלמת כח  ,והוא עת הזקנה  .וכן לדעתי הוראת שרם
גלה  ,ואין ביניהם הפרש רק חלוף אות ףל באות בי״ת•,כ
גם הוראות שרש בלה סובבים על ההשחתה ,ההשלמהיועל
הזקנה.

י

ידה

השרש הזה בלי אותיות בלים אחריו סו 53על הממשלה
הנאה ,

(א ) ד 1זט mז» נ 4ע 4ע4ז 1זסטעט «♦רד  ‘ ,בי*  pwעט
•• ׳ סעדטעט.
(ב )

rtt

ר1זט ,
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• .ז »ו 1ן< מדי

טנעמ)1וי 5ו*יינ 1וגדער ',י »זנד *fl

 1מד ]
הנאה נחמם אונערמה  ,כמו  :ונחזקה רדיתם אותם
וכפרן* ( יחזקאל ל״ד ד׳ ) ותדגומן (ח! ־ן» urniucJniח!דנ
»יטהערטענעהערטט חיוזרייח)  /וכן והנהנים ירח על

ידיהם (ירמיה  ,הי ל״א )  ,הנהנים ימשלו על יד* נניאי
שקר  .ופעל רדה עם ני״ת אחריו ענינו הממשלהאשר
איננה בחמס ונערמה  ,או הנאה ברצוןה'  ,נמו ולח
בדגת הים  ,רדה נקרב ארנין  .והשרשרדהעסלמ״ד
אחריו מורה לע הנצוח המביא אלהממשלה  ,נמו זא ירד
קוייגער .רעשם דיח
שריד לאדיריס (ד1ון בעז ^ט
»עצטיו-ען ) ניאל משלו נאדרים אשר לחמו עמס ניתא
הנל הנו לפי חרב ולא נשאר בהם עד אחד  ,רק נצחו להם
ועל ידי,הנצוח הכניעו אחרי נן את יבין מלך נגען  ,ועל
ה׳ אמר דבורה אשר משל,נגנור־ס והובילם תחת רגליה:

׳ה ירד לי נגבוריס (ה׳ משל נגבוריםלטובתי )  .ופעל
רדה עם מ״ס אחריו מורה על הפאר הנותנים למלכים
מסעם  .יב התנועה נכלל הוראות המ׳ים  ,כמו אם
אמור אמר לנער הנה החצים ממך והנה (שמואל אי'כ
נ״א ) אשר ענינו םא אומר הנה ,קח את החצים ממןונוא
עמס הנה  ,וגם הפסוק וירד מיעקב יוכיחני התנועה
בכלל הוראות המ׳יס  ,ועל כן תרגמוהו הרמנמ״ן ז״ל;
( rmיעקב «ירד דער הערטערקחאייען ) ומבאר תרגומן
אמר  ,כי,וירד מיעקב ענינו  » :יקום רודה ומושלמיעקב»
אמנם אין הוראה זו ןמ הוראות רדה במין הקל  ,ולדעתי
תרגם הפסוק וירד מיעקב והאניד שריד מעיר  ,כן:
( p*rtטריו«5ד.ע « ירד ער15ון יעקב  « , piירד נער*
עטעהערן דען *יך נ^ך רע^ ענדנק רעשט ) גי שרש

מעיר הואעוד  ,זק דרד מיס עדים ( p»Hטריו*5הע
• « ירד ער5מן» .עער ט «עער ;יהען) וכ 1וירד צורם מזבל

!ל

ל מה £
ול לילות שאול (עיין ננאורי קימזמור מ״ע ונשרשנלה)
תרגומן  :עיון !יי ; עע1יט3ע » ,ילד גהטט היע טריוייעהע
גי  -ן 3 13ערטשעהרן דהש

טהטטענר* ) ? ,ופעל רדה

נמק

הכנד הנוסף הוא נתינת הממשלה כמו מי העיר ממזרח
צדק יקראהו לרגליו  ,יתן לפניו גויס ומלכים ירד  ,יתן
כעפר חרנוזכקש נדףקשתו  ,אשר תרגומו("ער ה״ט "׳ת
»הלגעאהנדע דיה
 4לועען  5 ,ע! קער
ט״ערט הין טטויב ,

הערבי׳י)•,

גרענסיגקייט ער״עקט  ,ויה
געבי) דעט  ,קעגיגע ה « ;ןשע 3ט  ,דווס
דען בל^ ען הין טערייה  5ער « הנדע! ט ? )

זרודס (לא דודם ) נפסוק שם מימן צעיר רודס איננו
"משרש זה ירק שרשו רדם כאתר אבאר בבאורי מן
• ־
:י־■
מזמור ס״ע <•- - .
באור מזמור ס״ט
גני איש ,אמרהרד״ק
־ גס גני אדם גס
שרש אדס  : :מי אדס הם המון העם  ,ומי איש הגדולים
כמו גדעון גן יואש אישישראל  ,ר״ל גדול ישראלוראשם*
אמנם אין לדמות נן אדם עם אדסובן איש עסאיש  ,הלא
ליחזקאל איש אלהיס וממשפחת הנהנים הנכבדתגישראל
קרא ׳ה ננל פעם  :גן אדם  ,סג אמר לו  :ןג אדם.
הננא  ,בןאדס צופהנתתיך  ,אשר פתרונו לדעתרד״ק.
יהיה הדיוט צופה נתתין  ,הדיוע הננא ! לא אנ  ,גן י•
אדם הושאל מן בן אדם הראשון על איש ממשפחת ישנה
•«נושכת  ,יסדר הדנריס במזמור הזה יוכיח כי גני אדם
הם אנשים ממשפחתםר  ,ונני אנשים הם אנשים אשר
ביתאנותס איננו ידוע לשםולתפארת  ,וגסהרמנמ״ן
תרגם הפסוק הזה  ( :דער גלהשע! !עהכע  )• ,עהגעדער
 4ע » ״ « פ)  ( .הי )

אטהלמשל אזני ,

כמשמען ,

דנרמן

המשל

 1מו ]
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הפרשה ח ' בספר משלי המתחצת הלא חכמה תקרא.
*אמר עליה  :אני חכמה שכנתי ערמה  ,וכאשר דבר
•הנביא המקונן מן העניבפרשה  :אני הגבר ראה עני וכו׳ .
־מידתי תרגמתי(דענקסעי־יו) וכן תרגמוהו הרמנמ״ן
ז״ל תהליס ע״ח פסוק ל ואמר עליו בעל זמירותישראל:
 ?:כמו דברי חכמיס וחידותס  ,תושיה רבה במעש דברים
*ציין שכל להבינם?
אפתח בככור
חידתי/
׳כמשמעו  ,אפתח
בקול
ככור
חידתי
.
(
דו
)
היא
החידה
,אשי דברהב .
בימי רע ,בימי הזקנה אשר אץ
בהם חפץ . ,
כמו
עד
אשר
אל
יבואו ימי הרעה ( קהלת י״ב
א‘ . ) ,
עון
עקבי ,עוןצעדי  0דינע פעד.ןטריטטע)
כמו
שפכה
אשרי
,
נעץ
רגלי
.
תבני ,כמן הדלת
תסוב
על
צירה
(
משלי
כ״ו
י
ז
)
פעס לצד זה ופעס לצד אחר
^ (היןמוכד־הער "ע<דע, 0
עון עקבי
יסבכי,
 1לשון שאלהור׳יל ; הסבוני עווני פעס לצד זה ופעסלצד
אחר עד אפר סרתי.מן הדרך השוג מן כלוכל ? סא שופכו
אשולי ברכי הכורעות אמצתי ולמעגלי צדקשבתי ; את
פשעי לא כסיתי מנגד עיני  ,כי מעבירה הנגררת מן
עבירה :שמרתי ; אמנס האנשים החשאיס האלהאשר
 3מעלס מעל ילכו מן דחי אל דחי  ,ימשכו העוןבחבלי
שואיוכעמת העגלה חשאה המה ידאגו על נפשסבקרוב
*,אליהם יוס מותם  .ובפסוקים הגאים ידבר מןהאנשים
•מבועחיס פל חילס ועלאלהיס לא ישימו כסלם  ,מדחי
*ה׳ ילכו אל דחי אחר  ,כאשר ידאו כי ימותו ויעזבו
לאחרים חילם יאמרובלבס  :אקרא משכנותי בשמי וינק
שמי לדור דור ; ומדחיזה ילכו אל הגדול מכלם  ,לעשות; .להם שם גמר^גזיל בארן לנצח נצחים לערכו מלחמות
ויהרגו
ר" * י

i

מז•E

רהרמעסירב ( .; .ז )■ הנוע חי ס על חייל ס,
מחברתו  :למה אירא הבוטחים על חילם  ,ועכץ למה
אירא בפסוק הזה כמו את ה׳ אלהיך תירא  ,אס כן פרוסו
למה אכבד הבוטחים על חילם ( .ח ) אח לא פדה
יפדה איש ,ברוב עשח לא יוכל איש לפדות את אחיו
מיוסהמות  .לא יתן ל א ל ה י ס כפרו ,גם כופר
עצמו לאיתן לאלהיס (ר״ע ספורכי ) ( .ש ) ויקר
פדיון כ פ ש ס ,פדיון נפש מן הבוטחים על חילם
( יוד)
יקר הוא במאוד מאוד עד אשר יחדל לעולם .
עוד לנצח ,ענינו  :ויקר פדיון נפשם מלחיות
וי ח י
לנצח  ,והד״ו כמו רקחו לי תרומה ( .י״א) כי יראה,
אס יראה אחד מהבוטחיס על חילם • (י׳יב ) קרבם
 3ת י מ ו ונו׳  ,כמו קרבם הוות אשר ענינו בקרב לבס1
קראו
יאמרו בלבנם בתיהם ומשכמתסלדורדור .
אדמות,מחברתו :קראובתימו.
בשמותס עלי
משכנותס בשמותם עלי אדמות  ( .יג) שים עיניך על
הפסוק הזה ועל הפסוק כ״א  ,במקום  :וארס  ,בל ילין,
נמשל ,נכתב בפסוק כ׳יא  :ארס  ,ולא יבין  ,נמשל
 Tובהנשאר דומים הס זה לזה ,ועתה אבאר הפסוק
אשר לפנינו  ,מחברתו  :ואדם ביקר בל ילין כמשל ביקי/
כבהמות נדמו  ,ורצונו לאמר  :אס האדם אין לו לינת
לילה ביקר (במשכנותס ) נמשל הוא ביהר  ,במשמותס
כבהמות
אשר קראבשמו  ,והיקר ההוא כמשל הוא לו •
נדמו  ,מדברי המזמרור״ל  :ינון שמס ,וכפשיהס כבהמות
נדמו ( .י״ד ) מחברת הפוכה היא (חייכעמינוועסיוןן)
והיא  :זהכסלדרכסלמו  ,וכן  :אס אמרתי אספרה
כמו,הנה דור בנין בגדתי  ,מחברתו  :אס אמרתי אספרה
כמו דור בנין הנה בגדתי  .עיין רד״ק בפרושו מן מזמור
ע״ג

 2מח £
ע״ג  .וכן  ,זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות עוב■
מסנרפו  :זכר כי לא תשוב עיני לראות פוג רוח חיי ור״ל
העין אשר בגופי לא תשוב לראות<ע  3נפשי  .גתחית
הגוף כחש אבל בהשארת הנפשאא כחש כאשר אמרתי
(והעין אשר בגוף קרא בפסוק הבא :עין ראי( היין«י ;כ(י3עמ
*  Oועל קאמר  :לאתשורכו עין ראי  ,והוסיף * עיניך
בו ואיננו? עין ה׳ תראני ותהגניכשאמות  ,והוראת ואיננו
כמו ואיננו כי לקח אותו אלהיס  ,עיין בראב״ע על הפסוק
כילקחאותואלהיס )  ,ועוד יש מחברות* רבות כאלה.
(אחריהם בפיהם ירצו ,ענינו הבאים אחריהם
יהללו אותם ( .פ״ו ) שתו ,הדגש תמורת הנח
(רד׳ק )  .כצאן לשאול שתו ,מרוב התלהבות
המזמר בא מענין לעני[ ועל ידי כן החסיר הפעול p ,
עשיתי גס אנכי בתרגומי .
מות ירעם ,המות
ה! א רועס  ,כנה הקרב עס המות ור״ל ינהגו עם בר אל
הקרב  ,למען ידברו דורות הבאים מן מעשי גבורותיהס.
וירדו ,הוי״ן היאוי״ו המהפכת העתיד לעבר  ,אמנם
הענין יוכיח כי העבר איננו העבר אמתי כי אס העבר4
הבא לסימן ההחלע  ,ורבים כמוהו בספרי הנביאים.
וירדו בס ישרים לבקר ,הבהר הידוע אחד
שתקי׳ן הנשמת מתרדמת העולם הזה (לשון בעל זמירות
ישראל ) .
וצורם ,אין צור במקום הזה כי אס ^היכול
לה׳
<קראל צור  ,כי כאשר נמצא בצור מקורמיס חיים}כ
נמצא בל מקור כלפוב  ' .ולדעת הרמב״סז״ל ( עיץ
ספר זמירותישראל ) צורם כמו צורתם וענינו כמו עצם
הדבר  ,אמנם לדעתי נכונים הס דגריהרמלסז״ל:
את אשר יקראו היום עצם קראו העברים הקדמוניםבשם
אמת או צלם (עיין־ בספר מורה נבוכים פרק א׳ ) ;
לבלות

 3מט ]
ל ב ל ו ת  ,כמו לכלות כי אין הפלש בין שיש בלהושרש
כלה .
וירדו בס
ישרים
לבקר
וצורם
לבלות שאול
מזבל לו ,מחברתו  :וירדו בס
ישרים לבקר וצורם ירד מזבול לו לבלות שאול  ,ועכין
וצורם ירד מזבול לו לבלות  ,כמו וירד מיעקב והאביד וכו'
(עיין בבאורי מן שרש רדה )  .ואל תתמה על השתנות
הרבים מן וירדו ליחיד במלות וצורם אשר ענינו וירד
צורם  ,כינן לרן לשון עברית לשכות האותיות והנקודות
גמחברותיה  ,נמו והכבואי :עודד הנביא  ,אשר מחברתו:
והנבואה נבואת עודד הנביא  ,אס כן כחלפת מלת נבואה
במלת נבואת ונמשכת Kמלת עודד  ,וכן האי; לה שרה אמו
(האהלה אוהל שרה אמו ) וכן כסאן אלהיס עולם ( כסאך
כסאאלהיס עולם ) וכן אס יהיי :נביאכם ל  ,מחברתו:
אס יהיה נביא ה׳ נביאכם • לא  ,אס יהיה נביאכם
נביאי ה׳  ,כאשר חשבו מפרשי הראב״ע ז״ל כי המחברת
הזאת היאנגדהטעמי׳ ־ עיין פרוש הראב״ע ז״ל והרמבמ״ן
ז״ל על הפסוק אשד הזכרתי .
ועד כה לא דברתי
דגר מן מחברת לשון עברית
כי
אס
גמר ולבון דברי
הראב״עז״ל  ,ועתה אוסיף עליו  :מחברת לשון העברית
לא תשמור הוראות המלים בדרך פרט  ,כי אס בדרך
כלל  ,ואתן לן משל  :המזמור אשר לפנינו התחיל ואמר:
למה אירא בימי רע  ,אשר ענינו למה אפחד פחד בימי
הזקנה  ,ומשך המאמר למה אירא אל המאמר הבוטחים
על חילם  ,אשר ענינו למה אכבד הבוטחים על חילס  ,ני
גם את זה ונס את זה מן הוראות השרש ירא  .ובנאורי
הבאים אי״ה אעידה לך עדים נאמנים וחזקים על הדבר
הזה .
ועתה שים עיניך פל המאמר וירדו בס ישרים
לבקר וצורם לבלות שאול מזבל לו  ,פה רמז המזמר כי יבוא
ד
א4 1
היום

היום אשר בו ישחית ה׳ הפאול אשר דבר בה איוב נאמת!
; #גרוס שחול נגדו וחין נסות לאבדוף דקח אלין נפשות
הצדיקים  ,והצדיקים ימשלו ברשעים כאשר ימשלהיוס
הארס בבהמה  ,ומה ירך« דברי הגוחן הר אב״עז״ל  :זה
המזמור הוא ככבד מאור כי יש בו מפורש חור עולם הבא
ונשמת החכמה שלא תמות ( .יז ) עד כה דנר המזמר
מן האנשים הבזפחיס על חילם ועל פשרם ואת האביון לא
זכר נגד הבפחתו בפסוק ג׳  ,על כן אני אומר הוא הדבר
אשר דבר  ? :אפה למשל אזני? מפסוק י״ז עד תום המזמור
מעצה המשל אל המזמר אשר היה איש אביון ופרוש אל
יעשיר חיש :אל יהיה מורך בלבבן
תירא כי
אתה המזמר האביון כדין האביונים אס יפשיר איש אחו/
יאמרו  :פלוני עמל והצליח  ,ואגפי לריק יגעתי  ,יד
אלה*  0נגעה בי  ,למה אני עמל ? דע פי ההצלחה בתבל
הזאת איננה הצלחה קימת  ,לא ירד אחר האיש הכעשר
פנודו  ,על כן הנחם  ,עוד יש שנר לפעולתךבהפרד
ני נפשו בחייו יברך ,אל
צפשןממך  ( .י׳פ )
תקנא בו  ,כי  ,אס איש הכעשר יבין בחייו את נפשו לאחר
המית גס הוא ישבח ויבין כל תלאותין להיפיב לן  ( .כ)
אבותיו  k.תשוסבוסקבקנאתך
תבוא צני דור
בו  ,כי תבוא עד דור אבותיו נהסרד נפשן ממן  ( .כא)
אדם ניקר ובל יביך האדם הוא ניקר ויתרון ר5
לו מבהמות ארץ  ,אמנם אס לא עין וישלך מנגד  ,החלק
אשי כתן לן ה׳ בנינה זא הוא כמשל כבהמות בתבל הזאתi
(נדמה כבהמות בהפרד נפשו ממנו •

נאt
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פזאלמם.

(» ין דיוער » יבערועט3וכן .ה» בע ^יך ד» ס העבר» יטע
»» רם ( J«d«mנישל ) ביי » בעה ^ טען  ,וויי! » ין דער
דייטטען טפר ^ עיקיינעש פ» רה» כדען » » ט  ,ד» ס רען
בעגרין דעט :ע 5בען »ןי* דרוקט ; עו ווערע עין» עהר<13וי 0
טען  ,דט דיוע טפר» כע ד» ם עבען ערוועהכטע העבר» יטע
«ו » רט » ויפכעד ^ ען * עכטע »» :ן *»; .ט p 13ביי » טפי 5ועהר
»וכריכטין » :יין ןעהר^ דיכט  ,וויי? ד»ש  ,וו »ז ד» רוכטר פער;
טטחכדען « ירד  ,קיין ן .עדי  3ט »י; ט» 5מיין ןעהר; 4ו» ט »ן
ן« ערע רי  3ט* ן\ 1ר • ו« ען נון דער { עוער »ן דען » וכטרטיד
דעכקט  ,ווע^ כער 3זויטען דעק ו »ן;כ» כטען ןעהר^ דיכט »וכד
דער ן .ע«ייכען פר » וע  ,מ ונד ד »ן !!♦ » pornן דען  ,ווע 1כער
נוויטן עכען דיועק ! עהר^ דיכט » וכד דעק וו » הרען ^ דיבט
טט » טט ה» ט  ,ד»ן ה» ט ער » ייכע ע» רטטע»1כ 4פ»ן דעק
 » . |» d«mייכע ן»:כ? בעטטי ^ וטע ערק 1עהרוכ 4ד» פ»ן
»יוט היר כיכט כעטץ • .ד »ש דער פ*»ן* יטט ד» ט «» ט»ן
»ין דיוע ^  pfojnפערש » כיפי 3ירט (» » 11ייכע פערט»ן »כ?
כי * ט » ,וכד ד» רטטע 1ןט ) ,ווירד דער^ נמטרע»! ועןבסט
וו » הרכעה« ען•י »יך סוערקע כור דט « עהרערע דער »! טען
ד .עברע» ר » מ^ עאייכע בע*^ ריפפע פערט » כיפי 3ירטען ) .

1

ייסטער» 5ן

דעקו »נן״ «
*עהכען

קרחים » יין

דען

פ ו» *p I

*

» יהר  5ע | קער »יכםןכעו»> וט הערעט דיוען פ» רטר»ן, :
*ייעד » ויפווערקו » ק » יהר בעווחהכער דיוער « » כדע!;
ב» רען ווע 1ט,

3

 pjpw mפ»ן ה» ר.ער » דער כידר ^ער » בקוכפטד< ן,
»יק » יבערפ 1ום » דער

» ין

ד

דירפטי 4קייט ! עבען*

ב« . 2 4יי!

1

נבE

יןבריכ4נדעזע־־רען »ויוצ1פרע5ן,
Ifrii1m \m 4וויי*ע ה<
 4 j”Mייטט 15ערה» בענען » דפטןימען דך הינ^זץ*
עוויג^צ 1ן,

 5הירמויך ווערדע » יך דע » pw tritriM£הר היננ” 4ען j
א ) יעכט » בער בע^ יכנע d>mדעכן 5יטד .ערץ(» נ 4ע
»ין דענקספרוך!

 pnriii 6ו»ן1טע »יך £ורבט , £»:עכ; מטןיך דין » ,ין

»יינען 1ע 3טען ט»ן״ען ?
*המבען »ייגע פעה 5טרי « טע »יך ב» 1ד הירהין tffto ,־
מורטהין ן 1ייטעט ? ; ב)

די»

 ) 8דער פ* »ן» ימט ערפי ^ ט דיגע פערטפרעכונ* .ען}1ין
דער נעה» 5יבען מרדנונן״ » 15ער rinפערספריכט*
) 3די» ק5יינען ר1םו1יי3ונן |-פ»ן דעק רעכטן ווע^ע ׳ ווע 5כע
»»ן פעה 5טריטטע נעכט  ,בריכ^ען רען » עכטן כור ד» ן
 rin piriועע5י4קייט  ,ווען ער פ»ן »ייכעק פעד{.ער »ין
דען » נדרן  : / öibsיך פ1ו? ד הירהין  ,ב» 5ד ד» רטר\ ן
ווענדעט  /ביו ער דך !»5 f; ».ן דעק רעכטעןפ » 5ד
ע ; ט  5ערכט • ד» ש1כצ 3טרע »»  3ט דער פו»» 5יסט »ין
 1ע  pפמ ^ עכדן חרך מיין ני} ד » נטד» ןיך  .דער ערשטע
 5עה 1ער פ»ן »» נכען ן; ר»ש| בטטעהט ד»רין  ,ד» מ
 rinניבט מין» 4טט ־ ו » נדרן מין » יהרע »» כט » ונד
רייכטיה» ער »* הרע כופרדכט ועט 5ען י די »  3ע» ער,
קונ , 4דט די»  4יטערדי* ער ווע| ט פערן .ענן1יך ד ; ד /
[ ברינ^ ען וי» ; ניכט ד» פ»ן » ב  ,ו» נדרן » ין דען וו » הן,

2 13ערעווי4ען ! »וכד דיוער נגנחיך
; »* הרען ;»ה» ן

3

נג1

ך 5,‘pndffו11סני צויך עיר דיש עהרעור 3טד.שבען,
 pöbwשיהרע5ועער« ינט חין שיהרע> 5שגט ,
שיהרען» pr5nין שיהרען רייצטו־ק ; עט3ען ?
 gדער עשרנעד^ טטע )»nק»ן «יי ;ען בחדער טכס»3ש
קויניכב! /

רען »חרי 3טער !.שסט קיין [ ע^ ע^עץ !ן״עבען י
^ די» « ע<חעגערןע«ונן :שי« טנו טהייער,
» «Iדשם« יש יע ^כיזיכ^ ען,
 <f» 10דשט » »ן עו/ין ! .עבמן,

דער ן:רועט ענטחיינען קענטעי
<ערקוכן3.וושהר;
 11ן:ען :ען דיש 0
*ד» פ ««יי« ע  ,טהשרען  ,שוכ« ינטן .ע

טטערבען,

*ש« נד »כדערן שיהרע טטער שיבערןשססען »יטען*

 12דעכקען « יש שין » יהרעק «יככע:
; שיהרע עשחענוטע חערדען «י» 5ערעודן; ען,
!שיהרע !ו» הט\ ט 5ע בוייבען עיר » ונד עיר,
; די«ען ן.שבען ; יש שויןי דען (שנדעשעסן » יהרן גשה» ן5
\  ? 1השט סן ש« יךדער » ע; ס שין «”  pr :ערש^ ט״ערקע
קיין גשכט1ש^ ער, 1nvH

*«שחירד ער דשן דשדורן עשר^ טטעןיט  5 ,רע״י4ט*
שחיין שיהר שיץ; .ס « עןגסט פטירגט הין שיש שיין 5יהf
 14די« ע

דט

ריש

טהשרהייט שי« ט שיהנן  pilrtשייןען,

נשכשעןט שיהרע טהשטןריהשן «שחי

ויש

דשהין  ,דשט « יש טושענדע שין‘ םזש3טן ששרדו1ששמן<
ד» שיט דיש ן.טי 3סע שיהרע הע( דענטחשסן שיין*
בע״שהרע •

 1נד ]
 rtu 1 5פיהרען הין  frnט1ו 1ופע  piiן .עוויטן ט » ד

—)ג

^ייסעם דורך 1וייכעn!1Mp»rt־  pדך צ*וי*3יי; 5ענדע
ד*! ן העררטען ווערדען 1ויבער | rt rtuיעגעק
 rtnן .ערעכטען,
הייןין .ען קרייוע טרי ^ פ;
דערען בעטיט 3ערtMrt
פירענד הערניהן ווירד,
 15טזייפען די1ן נ1ערר1ז»ונן .ען דעס ט 1וטטענרייכעט • ד)
 16ווירד> דינע ועע 3ע  t’irtדיכער ן,עוו1ו{ ט כעפרייעןt
סרח^ פירענד »יך ע» פפ1וג 4ען.
ס rlן ־ז גי ן דירפטי? .ען
ד1ו
 pD »Mlrt*sה ) 0
 ) 4דעך cDwIrtirפיהרט *.ייגע /ן.ד1וכקען טכט 5 wrtער
' !$ר  4ט ניכט ,ווען דרו  ptjטרזדע פיהק  ,קע» ט רד-/
לויינעןצונדרן ^ ד^נקען  » ,ונד גיכט ווידעך3וריק ,רווכ(
דירו { יקקע רוויו3ופי{{ען  ,ווירו מוטרופט דער פר!{[
1ד« ט«7ען .דעררודענדי 3מער ^ irtדע  pפונקט טטעהט,
דעןעה  3טטען  13 ymoערריי3ען ״
ד ) דער העברערזר םטע{{ ט 4יך דרוט טרוטטענרייךtob
1וב^ עדזכדערט 1זונד1וונ3ון :ע ;ן[.יך פ 1ור\
זו ) ביי 15 P «3פערו דנד די1ז היי{ כחנן״ענדע [ עהרן
י עכטה1ו{ טען  1 15 p’rt ,ווגד 16פערי ! .יבט ערידינע
רזטרו{
רוויפט{ יסםע  ,לזוגד־ נוסועהר גיי^ט ער דע ^
ויין רוהר הין» ,יטהין גרוג׳ן לוין דער רורדטג^ ודרו ער
 4 P ’rttaרוונד 5פערורונקיגדין :טע•
ו ) בלזך דע  pן .עוועהג{יכען ן.רונ 4דעך1ןךע העטטע דער
עי
־ רי 3טער  #יטדעק 16פערו ענדץ;ןע >דטן ?
הרוטטע גיוהערטר דירו ן״ררוטען בע{ עהרט  ,א!דנ

[ נה £
 jfוייע ניכטקזייס/יטהין, .

ו! ען מיין

ר/
מנדרערריי3טהי>
ערווירבט ,

ז)

ןייכען הויןפטמ ; ד5ער> /עהרט  3 ,ערבעסערט  ,ער*
העהעט*

 1 gמיק טמדע ני» ט ער קייכע פעט 5עf P’k

מ! נד« ייגע מייטערע ווירדען פמ ^ען מיחק ני 3ט נמך׳י

 19ןןען ער מין דמעק 1עבען »ייגע ועע^ ע בדענקט  ,ח)
דמן ווירד ער דייכע ג :ע/4יהונ4
מוי* 5מן 3עק/ 4ונדע פרימען  ** ,ים ן״מעעק הערנע!
?ען -נען•

דיךע» פמר 3ו העבען/

 2$ערווען״ע !

מיינסט וןירתט

דומ * 15יינען  5עטערן
וומנדערן  ,ט)
.

ווע| כע2ימ דמע«מכגעג3י 3ט ווידער ערכ^יקען ווערדן*
רג
ד?
ןווטטע ntlrtוייגער פער*י 3ערוע מיק3ווייטען £ער*
נמך גמך דימ דיר1טי 4ען בעןעקרען 5ער פערסמני-1י
5ירט דמהער יחפ< 1משמן3עשט מיינע מונ:י 3טבמרע
פערשמן פפרע3ן / ! ,מדורך דער מיינדחק מוי* דער
»עע 1ע  £ערדרענן .ט !וירד  ,וו ^ גען דער מדעכטוומונ4
5ערמור:מ 3ט המט  ,מ! נד דער פ*מ ^ ישטמיוטדמדורן
מיק פטמנדע  ,מיי?ען מיהק מיץ.גען « ע 13 4נעה* /עך
 C Iווען מיין מר> /עך«1מן " מהר גי«4ט  ,דפ מיין מנדרר/יין
 34יק :ן!4מ 3ט המט * ,מ ווירד ער קןיינ» יטהי , 4ער
* 13מץ.ען  :דמס 0יק* מן המט *יך ווידער >/יך
פפ 5ע 4ט
5ערפוומהרן♦
י  0דמם  JitoMיי^ מט כוסועהר 4ע4ען רען .נייד י
מ ) רער  ,רען ד!מ בעניירעשט  ,וועד מיי^שט בעפינ31רע

נ

נוE

 . 51דער » עכט הטט טייכע הטהע  ,טינכערע !) יודע3
ענטיי ^ ט ער טבער דען ו .ןעט 3ען דער פערגוכפט,
,דחן ! עבט ער  ,וויט טיין  £יה,
פטירבט הין  ,ו/יט לזיין פיה• יוד)

פינדען  «3 ,דען דו  0קט»» ען ״ירטט* :ז
יוד ) דטער  pjrttcהטט טייכע ן;ר .טטע ע־כןי 3קייט » יט דעכן
1) , 48ול 5ל1ן דיל) טיבר{ עט3וכן .טין דעק פטרץ .ען העפט
ן 1יפערס חלזזרדע  :ל) ין ביידען פוח ^ ען הטס דער דיכ#
טער דען 3וועק דיל) טוגפטערבןיפקייטדער * עע $ע13
|עהרן  ,טוכד ל) ין מידען פיכדעט  \mטרטפען ( מושאים)
עליפטען  ( ,מאמרים | ןצריס ) פץ,ורען  ,טוכד * .עןבטכו
דען העברעטיפען פל)רל){ ןע 1יט ^ ט ( בעל ענין במלינם
שונוח ) כור דט  ,סל) )יל) דורפטוי) כעטהין .ליכד  ,חיין
דט דיט עפרטפע דפר ע)4פ  5ינדונ 4ערפטרדרןיך » טפט •
דער פלט ^ יטם ווירקט 5טר3י ^ יך דורך טי ^ פןיכיטעט,
$יפטפטו 1ע קןטרהייט  ,פטרעכ^ ע טרדכוכן , .דורךדיט
פטיץ״עחנן .דער טידעען  ,טונד דורך דיל)  pn ’rtל)יי 4נע
^ט ^ יטהי^ קייט טוכד הער13י 5ע טפרטפעי
בייט דילער ^ רטטען עהטיפקייט טין דע  pהויפט3וועלן
טונד דער » טניער טיוט דענכטך טייכע ן .רטשע פערפידכהייט
טין דער 13טר ^ כד' טרדנו :ן .דער מידען פלט ^ ען ליפטבטר,
ט וכד די) ע פייכען » יר טויןי טיהרע בעלטכדערע »!) יקטזיטע
טק »טפ )י 3יטיען בע 3ד^  13הטבען • טין ט! כ♦,רען נייטען » טפט
דער פטעט דטט { יד טוכד דער קט 1לפטכישט 13דעק פטר*
הטכדעכען ! ידע דיט קט>ופטלי3יטן  ,טיןיין וט ווטר עו כי3וכ
מ־לן רען ט! טען 4ו .עיי;;י 1טעכטווטך על ניפט טי ^ ערלט,
טוכד

■>****7

 1ד נזc
#ונד מק !#עגי^ עסען ביימ דען ממרמעןיטען 13 ,מונד נמ (
דען גייס /דמם קענץ״ס חד  .דיוער קעגי " 4מר דיכטער
»וגד קמ» פמנימט  » ,ונד דיןכיימטפין " ירקטע  .דער
דיגטער רמכטע  r5*oמג 5ערטין:ונן :דעט ? ידעכו מן דימ
מק » פמ:י 3ימן לזונד כיירו דער קמ » פמ*י3ימן מן דמט$יד  ,מ! נד
» rttמורדען | יד מונד קמ» פמד 3ימן3ון (.יין ^ עביןדעם סוגד
דער דיגטער טטריך די :עט "ען , .וע 3טע
בעענדי^ ם •
יענעט , 13ו«1ה 1טע דמע חדער יעגע מרדנים מוק וויינע
♦ויריק בעןיבין .ע קמ» פמוי 3ימן 13בען \נטט־ן.ען ; רען דיכטער
♦" כד קמ» פמניסט וומרען מין מיינער1זייג 3יגען פערטמן
פערמיינין .ט • » מן ברוי 3ט נור דען  13מוני 15פערו דענז
 48פ:מן» ט « מ 13בעטרמכטען 1 ,מ » ירד » מן דך במ | ד
מיבער3יין.ען  ,דם דער נ!1מן » יסט ביימ מכמרדטק .דעט
^מ; 3ען מן דיח קמ» פמד3ימן דמנטע •
הירמוים פמ ^ ט  ,דט ד«מ מיבערסריפטען דער פ!מ» 3ען
! 4ויסע
יוכ 3?1ע דימ דיכטונן :טמרט בעטטי^״ען  /״,נד
 4״ויקמ 1יטע מגמרדגונן:ען בע3ון .המגע!  ,פמן ן; רמטר בע?
דייטוגן; דכד׳ מונד דט »מןד« מפימן» ען בעסרפערטטעהן
"ירדע  ,ווען »מן דיוע מיברטריפטען 3רטטעהן » עכמע"
מיך״יכטע דמהער  ,דם טריפטסטמ^ ר דימט בעהער3ין.ןע
»ע 3טען,מ! נד " ענין״טטענס דימ דיכטונן .סמרטען  ,ווע 31ע
מין דען מיברטריפטן מגגען .עכן " ערדן  ,בםטי»»ען*מן 1טן;
וומו הייטט p !3ביימטפין שיר  ,שירה  ,מוטור  ,מוטור
שיר  .שיר מזמור וכוי ? דיפס קעכטע »ייגעט ערמ  3טענט
מק פץ 1יגסטן מיק מאסף ו; טעהן  ,עט דימ מין דעק
העברעמיטן  ,מרעד מין דעק דייטטען טהיי{ דעשוע1בען ז

j

נחt

משלי בא  ,וי״ו

פעל ' אוגרות בלשון שקד הבל נדף
מבקשי מות.
כאור*
אץ למאמרי ,מ 3קשי מות> , 4באור אחר כי אס מרי
נפש המחכים למות  ,ומשמעת המאמר פעל אוצרות:
הולדת כסף וזהב בין על ידי מלאכת מחשבתי הנקראת
אלכעמיע  ,ובין על ידי קסמיס (בל ,א וויכשעל רופהען)
’ אס כן ידעכו סוד הפסוק הזה • המלך הזהיר את העס
לאמור  * :אל תאמינו בהולדות מיני מתכות על ידי
פעולותהאדם" אין מציאת לדברים האלה כי אס בפי
אנשים כחביס  ,שקר והבל הוא מדף מנית לבית ומאיש
להיש (חיין נ 2ערבריינ 1עג  cpו* ע י’ 3ס )* משחריהס אבדו
את רכושם והונם  ,היו לעבדים לכל איש מלוה ובביתם
אין לחם ושמלה  ,על כן מאסו בחיים ובקשו המות.
הזהרו ! אל תהיו אץ להעשיר  ,כי מחשבות כל אץ אן
למחסור ; קבצו על יד  ,כי מחשבות חיוץ אך למותר* .
אס כן כקשר הפסוק הזה פס אשר לפניו  ,והלא  * :מחשבות
מחץ ןא למותר  ,וכל אץ אך למחסור*  .ומחברת הפסוק
ד״ו כן  :פעל אוצרות ( הוא ) בלשון שקר  ,הבל כדף ( הוא)
פעל מבקשי מות  .וכבר אמיתי כי מחברת לשון העברית
יי לא תשמור הנקודות על כן נחלף פעל במחלוקת
הראשונה לפעל במחלוקת השניה ,כי דין מאמר קצר
למחברת " העברית  :גמלה הנכתבת בראשונה
תשלם ברעיוניך המלה הכחסית כפי אשר ישית עליה
ושמור הכלל הזה אשר אז; וחקר הראג״ע
העכין .
ו״ל ; אמכם רבו 4ס רבו הקוראים בו אשר לא ירח לסוף

דעתו

נ

נט1

דעתו גענץהזה ,כי כן דרכו לשוס קכצילמלין ( .מיע
■ צושפרעק  ,וכן תימס המאמר הזה
האלבעןוזארסען
איוב ח  1על כן באתי אחריו למלאות דבריו ולהשלימם פה
ובבאורי חן מזמור מ״ט  .ועתה הבוחן יבחין וידע כיי
נכוכיס הס דברי הבוחן הגדול הזה • גס האיש זךהשכל
החכם ר׳ איצק אייכל ז״ל אשר כתב בעש סופר מהיר
הפלאופלא  ,הוא גס הוא החליף במחברתו פעלבמחלוק*
הראשונה לפעל במחלוקת השניה עיין בבאות/
איברזעטצונג•
דייו ממט3ער3ייו.ונן; ס*לףנסט ו« ת־ .ככ11וין דעט זי^נערע
»וגד ; חי* ט לוייןכיכטי^עטן; ריכט,טחפט נורנרכוןייפעןםע•

פתרוני♦

ד
והעתק מספר מור וקציעהלהגאון יעבץ
התררת.י
זצ״  ( , 4דף מ״ז סימן חנ״ס ) ע״ד
•הקטגיורת כפסח • *)
ובשעח הדחק ודאי יש להתיר גס כל הקטניות
באכילה  ,שהרי אפילו רבינו בעל הטורים
שהיה
*) אלה דברי האנרח אושר בחב ; לנו איש נכבד
ונשוא פנים אחד;
"שלום לבעלי אספות וכוי.
אין זה קול ענוח מלחמה ונויוח  ,ולא קול מדון
ורבה  /קול שלוס ואמת באמחחה של תורה אחס

ו ס£
מהיהאפמזי  ,ובימיו ככר התחיל מנהג חומיא ץ  ,לא
השגיח כה  ,וכתב ; וחזמרא יתרה היא  ,ולא נהגו בה •
מכלל שלא קבלוה אבותינו האשכנזים ז״לבימיו  ( ,לכן מה
שהרשם בהלת דש״ע א״ח על מוצא דין חומיא זו
הטור
שומעים  ,ומחוץ לגדרכס לא תצאו  ,אס חאבר
ושמעתם  ,ל ^ סוף ולקבוץ  ,ולהודיע לכל קיראי
מכחביכם  ,הרבריס אשר נאסרו ונשנו בענין
התרת הקטניות כחג הפסח  ,מגדולי הגאונים
והפוסקים בימים הראשונים  ,ונתחדשו עתה ע״י
הנמי הקוגסיסטאריוס בוועסטפ ^ן  ,אשר ביניהם
שלשה רבנים מוחזקים ונהוגים על פשא הוראהt
ובשלשה הכי נכבד ה״ת פאר רומו  ,הרב המאור
הגדול  ,צדיק ורתמיבם  ,זקן שקנה חכמה עצה
בערלין שלאי״ט׳
אריה ליב
ובינה  ,נסהו'
** בי׳ר ור״מ העססין וכוי  ,אשר כל חורה כלה
שגורים בפיו בכלליה בפרטיה ודקדוקיה  .והגד־ז
ב״ד אחו ,האוחזים בדעת
יען כי קמו ח כ מ י
המחמירים  ,והכריזו נגד הקוגסיסטוריום חנ״לf
על כן לבל יהי מקום להוצי 1<5רבה ח״ו לע כבוד
הרבנים המקילים הג״ל  ,ולבל יהשבו המון עכם
מהקהלורת הגחוגוח חחחיהם  ,אשר לא קראו
.בספרים  ,שהסברו הדברים מלבם  ,ואין להבש
מקור ומוצא בפוסקים אשר לפניהם  ,הואילו
בא להעתיק במכחביכם מה שנאמר ונכתב בענץ
הזה  ,להקל או להחמיר  ,למען ידעו בני
על־ .1אדני מה יוסרו דברי הרבגיבש המקיליבש
וזאלרי ונוי  ,וכו.,/

 1סא ]
 : ,הטור  :משבשתא היא )  ,ולא נתפשטה ביניהם  ,וכמה
פוסקים חושבים אותה^ לשטות  ,ומנהג טעות  ,שאץ צריך
אפי׳ חרמה והתרה  .וכן מוכרח מגמרא ערוכה דלית
ורנאמהדראסילקא ואירא לשני
דחשדלריב׳״ן באורז ,
תבשילין • וכל חומרות דקטניות נולדו וצמחו מאורז,
(עפ״ד ריג״ן ) וכיון שנעקרהשורש  ,ממילא יבשו הצמחים
מאליהם.
ומפידני על אדוני מורי הגאון זצ״ל  ) ** ,כמה צער
נצטער אותו צדיק על זאת  ,כל חג המצות היה מתרעם
ואמי אי איישר חיליא בטליכיה למנהג גרוע הלז  ,שהיא
יזומיא דאתי לידי קולא  ,ונפק מכה חורבא ומכשול ( תחת
אשר חשבו להתרחק ממנו מרחק יב ) באיסור חמץ גמור,
ני מתון שאין מעי קטניות מצויים להמון לאכול ולשבוע,
צריכין
והנה מאוד שמרנו ר -יגפשותינו  ,לנגוע אף
באפס קצהו באחד העגינים  ,אשר נחלקו בהבם
לבות אנשים מישראל  ,למען נרחיק ממכתביני
בל עקשוח פה ונלוז שפתים  ,בהכליח הרחקה,
וחדלנו מעסיק ברבר הזה ; אך לשאת פני הנכבד
כוחב האגי־ת הנ״ל  ,ולמלאות רצונו אך במקצת,
העתקנו פה מקוב אחד מספר מור וקציעת
 ,ובזד־ז * אין דיינו אשם,
לתגאון יעד׳ץ
זצ״ל הזה לאור עולם זה שניבן
דחל> א יצאן הספר
בבירות  ,ובידי רבים נמצא  .ומי ישים בנו דופי ,
* 4ם נגרום שיקראנו עוד מתי מספר  ,אשר ל>*
הגיע השפר הזה לידם ? והיי לגו שלום.

דה•

** ) הגאון חכם צבי ז״ל4
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צריכץ לאפות לחם מצות הרנה  ,בפרטות העניים ומי
שבכי ביתו מרובים  ,ולא יספיקו להס תבשילים הרבה
לשבר רעבונם  ,מוכרחים על כרחם להספיק להם מצה
די לחמס לביתם וחיים לנערותס  ,מתון כך אינם
נזהרים בפסה כראוי וכחובה  ,ועושים אותה גדולה הרבה
ושוהים עליה מאוד  ,קרוב הדבר שנכשלים באסור כרת
ר״ל  ,גס המצות עומדים להם ביוקר  ,ואין יד יכל אדם
משגת לעפותס די הצורן לבני ביתו  ,ולא ימנא להם
אפילו די שבעם אף נכחם חמן יכל השנה  ,וקטניות
נמצאים בזול גלי• טרח ובהתר  ,ואתו אמנועי משמחת
י״ט  ,בסבת חומרא שאין לה טעם וריח  .לכן אשרי
שיאחז צדיק דרכו  ,יתן אכל למכביר ,
וכקאתעלולי
החומרות הזרות אל הסלע.
ואף אס היה נראה גס מדעת אמ״ה זצ״ל  ,שלא ערב
את לבו להתירו  ,בלי הסכמת רבים  ,מפזם דברים
המותרים ואחרים נהגו בהם איסור וכו׳  ,איברא הא
ודאיליתא  ,דאוקמה ריח בכותאי  ,אי כימא בבכי
מדינת הים דדמולהו ,
א״כהיכידשכיחעבדי  ,אשכחין
לזימכץ דהווימחמירי אמוראי במלידשלי מדינא  ,משוס
פריצותא דעבדי דמטרכי מילתא  ,ובהפקרא ניחא להו,
מאי רלא שיין האידנא לגמרי גבן בכי האשכנזים  ,דלית
לן עבדי  ,וכולן בכי תורה כינהו  ,ישר^ קדושים ומחמירים
על עצמם ביותר  ,וכל דבריהם ע״פ חכמים עושים,
פשיטא דליכא למיחש למידי  ,אלא נראה דהוה חש להמון
דבת עם שלא תלעוז עליו מדינה  ,למקרא ליי ב״ד שריא.
אבל כשיסכימו חכמי אשכנז על ככה להפקיע חבל חומרא
זו ,
סשיטאליתקצריןבשש  ,ואין כאן חשש  ,לא משוס
דברים שנהגו אפילו לסייג  ,ולא משוס שאין ב״ד יכול
לבעל דבריב״ד חברו עד שיהא גדול ממנווכו׳ ,דבמלתא
דנפק

סגC

1

מפק מכה חורנא ליתא להאי כללא  ,ומשכה ערוכה,
עיין לחסשמיס רפ״הדמ״ש  ,שס תמצא דברים נכוחים
 ,על ק אני אומר בפח  ,־ המבטל מנהג זה של
בעכיןזה
מניעת אכילת קנוניות ( והחמה \( ממנהגים גרועים
) יהי תלקי עמו  ,הלואי יסכימו עמדי גדולי הדור
כאלה,
 ,הכני הכני כמפל לדבר מציה זו  .וכל ימי
נמתחהלז
עומד ומצפה מתי יבא לידי זאפרסס דעת אמי׳ה,
הייתי
תבל חומרות  1bשאין רוב הצבור יכולים לעמוד
להפקיע
בהן  ,לקיים ותגזר אמר ויקס  ,זאקנעכה בדפוס זאעשנה
כיון להביאה לידי מעשה  ,לתקוע בה מסמורת  ,לקבעה
למרות  ,לזכות תא הרבים  ,ולהסיר מכשול מדרן
■הלכה
בודאילמצוהרבהיחשב.
עמנו ,

הידה *>
t

2
%

הן

וידים

קלותי

חזקתי/

רפות

בגד לתפארת גם פ תך לסעד חלקתי«
ואף

כי

מלך

ישראל

גרש

גרשני/

 4קרובי הוי בעדי זעקו אף הוא קרבני«
 5גם השרים בשירם בעדי ישאו רנה,
 6באבי־חם אחסה ותחת כנפיו אשבונה,
 7או מרחוק יאתה להיות לי לעזרה,
׳* )

היפה הזאת  ,אשר כל פותר אותה ימצא ׳
החידה
טוב עעס ודעת  ,מצאתי בין אמתחות המכתבים
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10

גם צדקתי ענתה— מ מתוך דרציה : ,
עוד אוסיף לעשות חיל במחי פי שנים,
אשר לא גזלתי אשיב אשלם כפלים,

s
9
11

אבי משררת משה כל עת כי יפקד שמו/

12
13

אנכי באתי זמלאתי את מקומו,
הלוים שגאוני  ,המה מא :ו חביתי,

14

האיתן לקיח יקח אך אותי,
שלשה בנינים בניתי בארץ עבר,

15
16

למקרא

העדה

ולהודיע כל

רבי־,

 ! 7גבם לאיש מרב'״ תהפוכות אתן

משמרת,

& . 1הן אלה קצות דרכי כלם לי לתפארת■,
19

מלך

מואב

ולחם

יבש

נקי־או

בשמי,

 20איש רש ומעלה גרה לא יטעם במטעמי,
 21ואם תקח גביע מלא וגדש בידיך,
2%

ותקדים עין לפה לראות מח זה לפניך,

 23על שפתו בשפה ברורה הנני לעיניך.

דה חותמי♦
אשר הראני התורכי הרבני המדקדק כמוה,
האכאווער נר״ו  ,ממעשה יד
זכוויל
נעוריו  ,לפי דבריו  ,ויהי כי מצאה חן בעיני ,ואפצר
בו לתתה לי להעתיקה כמאסף  ,והנני אעיר לב
הקורא  ,אף אס איננו מאוהבי החדות  ,לבל יעבור
עליה בהעברה מהירית  ,ויכיר למי החתמת,
וימצא עונג כי ידרכננה וימצא פתרונה — .

ש— כ
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המאסף
חדשי אדר ה׳תיק׳ע׳

לשני

א
ש י1־ י,ס

קוהלל #נה♦.
את ענה י• מה נעמת!
על כל תענוג רוכ!מוו! 1
: -

־: : - t

•״ ד

עלי עיף תצלל ככנפוף׳
תשיבי נפשו כי תקחינו בולעו “•
אדם כל היום תאוה יתאו׳
tt

t

-

־ :

־־די  :־

יאבל ושתה ויקי י ^ סק׳
אף נפשו כל ותעב ׳
אם היא מאהלו תתרחק ׳
ה

א
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ו? עביר מעלות העטע
עדי ינטו צללי ערב׳

י ״'' 'v״־

• הךמשים לנ^ עוהו כמךךןרות הרב׳
יעבור היום כתמול כאמע♦
מחרשתו׳
יעזוב
יהי
לילה
 . - :־; ־
ן •
י* T :
לעכב על מלא־לר תבן׳
מתחת לראשו לשים אבן ׳
3ו ; 1כסה בבלואי כסותו♦
לאט הנעימה ! תצעד הנה׳' ,
תזרי לע עפעפיו כשמלך׳
תלוטינו בענן סמוך ׳
תהבקינו בזרועיך 'בזרועי אהבתך ענה
»רע שיך׳ אהב בוגד השנה׳
"למעכב איש אושר יבא׳
ומענה׳
נגוע
לנפע
,׳אבל
ג ץ ד
“ t v
v :
ד

"לפנה ערף ימאן לבא• "

C TD
נ
כן ייאמרו טשנאיף׳
אבל תלונתם לא עלי־.
אם רוחם סם זועף׳
ועל תולדותם לבם יזעף י
בנר שמנו כי כלה׳
־*״•

״T T

יי־ :

לאט לאטיךעןד אורהו,׳
עיוד נזעט ן? בה כלח׳
יראה עיור להבאישהו י
אל

עתה ש?!ן עליו יתן׳
לאט יעלה הלהב מאפלתיס
עלי ןשוב :הי לאתן
נר מאיור׳ מאיר בטהרתיו׳
T

.

•

TT; T :

!
j

כז האדם מוטות החלד צוארהו•
־T
•TT T ! -

j

מפיה ומפח צרה רגיוןיסיובבוהו ׳
נפשו עליו יכאב׳

?

לע

*

:

־

TT I

ומקצר חרז ידאב♦
ה

ב

ג

•[ KO; i

עתה׳ מבחר הרופאים ! תעניש עליהו,
?היקף ענה ! עתה תנןחינו.
עמל דנ׳ון אול תעביחיהו׳
כח .עצמותיו יעובלארצו־♦

רועמה"

אוזבתןד ענה !
ידירתןד מה נעמה!
חסלה,
בזהב אופיר
לכ

לע

אל

; TT

♦

:

\ T

אדמןד׳ ובלעיוני אין גלה*
הירש nä״ nמוואלטש ^

<$
(על משתורראחד 3על1פכור הצזופד אתהמאf
ארבע שטס בעבדו דין* *  , miורוצ * Wאא
הקינה מיוסדים על חרח ^טתמ • )
 - Nהמשכיר קסתו מדם ענבים,
מה לך יכ זעקת  /לפניך פני להבים ?
שמעתי קינתך ואבל יחיד עשית עלץ־,
■ ■n
מי לא יבכה כי תפתח שפתיך ?
סי לא יקונן יכ ישמע .מפיך תלאה ?
אד יעלה מגרונך  ,וקולך מה נוראi
דרש דרשת והנה שרף בתוך לועיך,
 1יבע־ בקרבך כאש  ,ותורתך בתוך מעיך*.
אז מר תצרח כאיש מיין מתרונן,
31עד בוס ענב כל פגר תקונף

 3סטI :
וחמת היין יוליכך על ראש ההרים,
משם כינשוף  ,תבכה על שובני קברים,
■
שש תצעק נחי  ,ובחמור נרעי־י קולי* ך*
עדי תפול ושכבת ועיבה שנחיך.
לכן כיוס גפלך יקוננו כל מוברי יין -
יאמרו ; מה נעשה לגפן  ,ואדם לשתות אין ?׳.
והבוצרים יתאספו על קברף בתאניה,
ויזעקו  :חפ נגדע גפן ישראל שורק פריה׳ז
אהה ’• תמול שמעתיך  ,לשינף על נדיב חרצת*:
בא מ י ם ער נפש ,.עשות קנה יעצרז-־
אמנם מה חטא המת  ,כי תקונן אותו ?
$דוע לא קונן הוא עליך טרם מותו ?
מה חטא בנו כד שפכת• עליו זעמך ?
הלא ךא על צרור כספו שמח עיניך•
מה יתהלל חוח ביער תפארת עצים,
הבזאת יתפאר כי יחללוהו במושב לצים f
אמרת  :״ שבת משוש קרית ד — הבירהh
הלא אתה הבאת היגון העירה*
נהמת  :״ מה לך יכ חצבת הפ קיר ! »
הודיעני  ,מה לך פה להלאות בני עכר?
המ חטאנו דנ תנע במבחר קברינו,י
השב במארב לפול על ספסרי עמנו•
ברחךל  ,ברח אל ארץ אבותיך
שם תקונן ותספוד לע בטן הוריו*
שתק והעייל ? ותנה בכוס עיניך,
בטיסאלבשקנאה  ,המלהשמךי

משה ftt
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בקורת ספרים חדשים
ספר זכר צדיק  ,כולל שתי דרשות אחרונות,
אשר דרש הרב הכאון המפורסם  ,מופת הדור
הכהןזצ״ל  ,אשר היה
צד,כמוה׳ רפאל
■אבד בשלש קהלות אה״ו׳ והמספריםאשר
• נעשו לו במיתי׳ ותולדותאיש המופת הזה
מיום הולדו עד יום מורתו  .כל אלה חברו ע״י
חתנו ותלמידו  ,אשר יצק מים על ידו  ,אליעזר
ליזר ין הג״ה מו״ה,יעקב לביתקצנעללענבוגן . ,
אלטונא חקס״ה  ,בדפוס האחים רהמשותפים ,
כ׳ שמואל־ 1וב׳ ירהודד־ז בון םג״יר* ז ־
המחבר ממד  ,אשר לו פי שכיס במח  ,דדיו רב ;>־ ,
הן בידיעה פומית ובדרכי הרבנים ואופני דרשותיהם,
והן בידיעת הלשון וההגיון והצחות  ,כתן לכו מתנה אחת
אפיס  ,והראה לכל מבין ידו החזקה בשתי דרכים האלה,
צדיק♦ והכה הוא חלק
מחברתו זכר
ע״י נעים
ספרו לשלשה חלקים  ( ,א ) שתי דרשות אחרונות
מהגאון המנוח הכ״ל  ) 3 ( ,המספרים מעשים*ל
במותו  ( ,ג ) ותולדות חייו ; וקרא שם פרטי לכל חלק  ,ושם
פרטי לכל אישי החלקים  .ככה לדרשה שלפני האחרונה

ציון במשפט  ,ולאחרונה ותורת

ולהספד

חסד,

נ

עא t

ולהשפד אשר ספד הרב הגאון הגדול המרוח רמוה׳
המרורים׳
מספד
צבי הירש זצ״ל  ,קרא
ולאשר  .ספד גיס! הרב הגאון אב״ד3ק״ק קראששין:
לצדיק׳ ולאשר ספדהואעצמ :: ,1הגץן לבי,
צבי
איש  " ( .־ותמוה
ולתולדהקראבשסמעללי
יתמה כל משכיל על החכם המחבר הזה  ,כי ירד ממעלתו,
דצמד גם הוא בהרגל לא נאה  ,להרבות בשמות פרשים
והמנהג
לעניניס הנאות ומספיק להם שם הכללי .
כמנהג המחברים החדשים  ,המה יתנו שם פרשי גס
לספרי נביאים הנעתקים מהם  ,וגס פורשים פיד בשס
ההקדמה  ,אשר יקדימו להם  .ועל זה נאמר  :פרס אחר
הכלל אינו אלא למעש  .אמנם איש שוב שעם ודעת
כמחבר הזה  ,הי' לו להתרחק מיעלי שמות נצלה ) — .
והנה אין לנו מצוא חפץ ודבר דני  ,ולא דין ומשפש לנו,
לבקר אחרי איכות הדרשות וההספדים הנזכרים האלה,
אשר סגנון אחדלכולם  ,רק זה מעמיק וזה מיחיב  ,זה
יחדד וזה יחדה  ,זה גורר וזה תעורר  ! ,כלס לתורה יבקשו,
לברר ללבן ולגלות עמוקות במאמרי חז״ל הקדושי'  ,ולבא
בסידמדרשיהם  .עליהםישפעי התורניים  ,ויבקחהו
הדרשנים  .ומעולם לא עדה על שדה זה בעל ההגיון
וצחות  ,לעבור עליו בעין בקורת.
אישתשקף עין ויבחן לה
אמנם על מעללי
המבקר  ,היא התולדה י ,וסיפור קורות הגאון המנוח,
איש גדול הנייל  ,אשר נבעה מעש סופר מהיר  ,וממתת
שפתי חכם  .ומי כמו המחבר השלם הזה יודע יותר כל
מצפוני מסתרי האיש המופת הזה  ,הן במקרות ותלאות
חייו  ,והן בהנהגותיו ומדותיובהיותו גודדבחדריו  ,או
גחגרתהניהיתו ? הלא הוא הסתופף בצל קירתו ימים

רבים

 1עב1
רמה  ,בפוהיאלולאשה  ,והוא היה ול לרן ,מרצפה
{פשו ובטח לנו  .ובקץ ימיו לא זז מצדו  ,והוא " יצק
מיס על ידו ״  .וככלות נחו לעת זקנתו  ,ואור עיניו אץ
אתו  ,עצפיו קראושנה ,-ויהי לו לפה  ,וכמו גוףלנפשן
המסולאה • ובעין פקוחה  ,וכשכל זך וחרוז ( אשר זה
מלקו ) 3חןאביו כלהימים • והנה כל אשריראהושמע
המחנר מקורות עלומי הגאוךהמנוחז״ל  ,הן מפיו  ,ןא
משפתי זקנים אשר היו נני גילו  ,או אשר ידע וראה
3עיכיו* ממעשהחייו כאחרית ימיו  ,כל אלת יספר לנו
ואמרים נעימים וצחות לשון עדלהפלא  ,ודכריו יוצאים
מלב ונכנסים עד חדרי לג  .וכל-וה אל ספור התולדה
בחינות רכות מלאות מוסר השפל ודעת האדם  ,כלן
ככוחות וישרות למוצאי מדע  .ואס אמרתי אעתקהלן
למשל ודוגמא המקומות הנכחדים  ,הלא עלי להעתיק
הספר מעללי איש כלו  ,כי כלו נעים אף יפה.
אך למען ההרגל אציג לפניך הפ צמן אחד  ,ככתבן
בלשונו ,-הלא הוא אשר הרהיב בנפשי עוז  ,ועורר-תא
לבכי כסלים ( .מעללי איש דף ה׳ עמוד ב? ) נזכור המחבת
מעלות ומדות המנוח הצדיקזצ״ל  ,יאמר:
" ואס בדנרי הגדה ומוסר  - -ה׳ היוצרכפשותלב-דג
יודע  ,כמה נפשות השיב לאל בכל המדימת -אשר הוסי?
א>ךו עליהן בהוכחתו ובמוסריו האלהייס  .רבות שמעתי
ידעתי אאר פעל ועשה ל^ה  .אחת' היא אשראמרתי^
לזלילה לי לכחד מלוך את אשר ידפתי׳אני  ,ני גדולה היא
וציצי  .באחת־ השנים אשי ישב על כסא הרבעת בק״ק
£ינ  0ק ,דרש בשבת שובה כרבים עצעושק איש את רעהו,
להביא הכתובים ?;יחזקאל " חבל ישיב; רשע גזלה ישלם
וצל ״ שס העיר את כל חמתו ואש ה׳ אשר לערה בקרבו,
למ צל המעוידם משפע  ,ועל עושק רש וגזל והחמסאשר
בכפיהם

1
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 58פיהם  .דתמימרלהעטאישאלאחיו׳ל ^ י  :הנמצא
פזה איש משד רוח אלהים דובר בו  ( ,מלתו על לשונוv
דהי ממסית היוס ויבא איש אליו בדמעותשליש  ,ויאמר
לו *דבר סתר לי אלין אדוני איש אלהים ! הכה זה לי
פשריסשפה נמצאה גזלת שותפי בידי  ,בערך עשרים
והב  ,והשותף ההוא איננו  ,יפ הלןלעולמו  ,והכיח בכים
אחריו  .ועתה הכי :שמעאי תמול את מזסר אדוני־ ואת
תוכחתו  ,על כן השקט לאאוכל  ,ונתתי אל לבי להשיר
הגזלהליורשיו  .אכן בוש אני מ־פניהס  ,וגם ירא אנכי
אותם  ,פן יגישוכיולא מצאה ידי די השב כאחת  .ויבקנזי
מאתו לתת להס חמשה זהב אשי הביא בידו  ,ולהבטיח4
להס־להשיב הנותר  ,וכל אשר ימצא עוד בחשבונו תוך
השנה ,-מבלי הגיד להם ,כי הואהמשיב  ,ולדבר לא לבס•
למחול לו העושק אשר עשק אותם בכל השנים ה^ה  .והיה:
בשמעו וישמח לבו  ,ויתאמץ מאוד על הדבר  ,וטרם כלות
השנה השיב להס את כל העושק ההוא  ,ועד היום לא
כודע לזולתו שם המשיב " .
״ אס בחכמה ועצה — מי הקשה אלי<וישלם ? על'
דברתי ! כל הימים אשר הייתי עמי לא ידעתי גס אחת
ממועצתיו אשר יעץ ולא כפשתה והצליחה  ,כי חכמת
אלהיסבקרבו  ,וכל אשי היה עושה ה׳ הצליח בידו  .גם
לכ שיחותיו הריס לה׳  ,והיו קדש  ,כלס מלאים חכמת
ויראת ה׳
יז ואס לפח אמיץ-י  -יהגה הוא הי׳ אמיץ לב בגבוריס,
לשבר מתלעות עול  ,להשיב רבים מעק  ,און אס ראה ביד
איש חסון כאלונים  ,במה נחשב היה לו ר לאזוב אשר
בקיר או לירק השדה  .אמז את לבבו ומסר נפשו ומאודו
להוציא בלעו מפיו  ,בז כגל מפחידיו  ,שחק על כל
מתקומממוילעב למו  ,לבו ככיג בטוח בה׳ אשר הפליא
לחסיד

נ עד1׳
לחסידלו  ,לי ה׳ לא יעזוב את עושי משפטיו בארץ  ,לעל
כן כל כלי נוצר עליו לא הצליח  .סוף דבר נל אויביו
השלימו עמו ! "
כה דבריו באש האהבה מלאים חן ומפיקים נוגה בכל
הספר  .אך שתים יש לי לשעון על המחבר  .אחת  ,כי
חלק סיפוריו במכתבים ואגרות  .על מהזה? איזה
התועלת תצא ממנו ? ונהפוך הוא  ,כזה מונע מרוצת
הקריאה  ,ומבלבל החבור iki .היתה ריצת האגרת בפועל
החרשתי ( כי יצאה התועלת לשמוע אמרי חכמים שונים,
ואופני מכתב שונים ) ; אן משווי הלשון והמליצה ראינו
באגרות אאלה כי כלס מרועה אחד נתנו  .שנית  ,מדוע
נא הוסיף המחבר לספר לנו דברי מעשה מצדקת הגאון
זלל ? הנה כפי אשר יספרו האנשים איש אל רעהו  ,היתה
שנאת הבצע אחת ממשניות חמדת מדותיו היקרות.
כי כן יספרו ( וראוי לחקקה על ספר לאות ולזכיין , Cכי
פעס אחת נתן לו עשיר אחד מתת כסף הרבה  ,לכלכל
שיבתו  ,והמנוח הקדוש ז״ל לקח את הכסף ויטמנהו.
בארמונו  ,ולא נגע בו  .ויהי לימים ויבוא העשיר אליו
בדבר ריב אשר לו עס אחד  ,וימהר המנוח ויקח את־
הכסף מארמונו וישב לו ויאמר  :בתחלה קח הכסף הזה•
ואחר אשפוט ב״כיך ובין• איש ריבן — .־ כזאת וכזאת יוחק
בעט ברזל ועופרת למשל ולמוסר  .אשרי הדור שככה לו1
אולם די לכו בצדקת הצדיק הזה  ,מודעה לכו מספר*
מעללי איש ,די לכו בקראנו אותו למותנו מקנאים,
קנאת חכמה וצדק התואמים יחד כלב המנוח הגדול הלל
ולחפוץ בכל לבנו להיות כמוהו  .ומי יפן והתאמן החכם
ל אליעזר הלל יותר להפיץ ספרו זה ביעקב  ,ולחלקו
בישראל  ,כי אך מעטים נמצאים מספר זה בערים
 ם־
אחרות חוןמעיר מושבו .

בשורת

ספרים

חדשים

 .בעיר לבוב ( לעמ 3ערג ) נדפס עתה שנית ספל
למורי□  /תתבאר ט דרכי המליצה ( חקירה
לשון
פ״פ משפט הגיון והצחות  ,מאת האיש האלהי החכם
חיים לוצא^ סי
הכולל והמשורר הגדול מוה׳ משה
ו״ל  .הספר הזה הוציא המחבר כחייו ונדפס פעם
מאנטובד!  /שכת ה׳ תפ״ז  ,ועתה
ראשונה בעיר
בראד,
סבא שנית לדפוס הנ״ל ע״י חכסאחד מקרית
אשרמענותנתולאחתסרקראשי אותיות שמו  :ב ' 'ג
סבראד  :הגס כי ידיו רב פעלו בהוצאה החדשה
הזאת  ,ני הוסיף עליו איזה הערות יקרות ורבות למד
והקדמה׳ אחת מלאה לקח פוב מהתחלקות מיני השיריםi
וכללה להם משלים ודוגמאות משירים ישנים אף חדשים,
אשר כל קורא אותם התענג יתענג בהם.
ולאבן בחן נציגה לפניך  ,קוראנו האהוב ! איזה
ציונים מהקדמה הזאת ,,למען תדע לדון המלאכהj
אשר בה תעמול יד המוציא הספר הנ״ל  ,ואשר שלוחה
היא לנו מהחכם ב' ג׳  /וכה אמר:
מחבר ספר הזה  ,הרב המובהק  ,המקובל האלקי,
משה חיים
המשורר הגדול  ,החכם הכולל מוה׳
לו צ א טי ,הוא אחד מבני עליה המעמיס " כי לא
רבים יחכמו כמוהו  ,להיות ידם בכל  ,בנגלה ובנסתר
בחכמות וידיעות  ,כנראה מספריו הנחמדים  .וכנודע
משמעו  ,המשמיע תהלתו ומספר כבודו • גסהגאוך
המכונה יעב״ץ  /אשר דרכו מאז להכות3ש 3פ פיו,
את כל איש אשי איננו ישר בעיניו  ,ומאתו לא יצאה
חנופה  ,הרבה לספר בשבחו של הרב החכם הלל  ,והעיד
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עליו כספת תו י ת הקנאות ,שהי׳בקי בכל חדרי
קורה  ,ונכלחבמהוקדעים'
"ותכלית הסכר הזי; הוא ללמד דרכי המליצה
וחוקותיה  ,ומייורה דעת גדיי המליצה יותר מהמכס
החחנרהלזה ? מי כמוהו מורה ? .הלא זה משה האיש
כתג ספרו לישרי□ רקדזל1ז  /אשר כברמדע
לשסולתהלא ,ונסרןחץערכו  ,כייקךהזא־מאוד  .וגם
בחבור אשר לפנינו ?דכ מעקי ידי אמן  ,תא הכל עשה
יפה ובסדר קכון  ,ע״פ מקי ההניון והצחות  .ומשלח
אשר הביא לדוגמא מספרי קדש ומהתלמוד  ,נאותים
מאוד  ,כלסנכוחים ישרים  ,משנימיס־ ותכנונים
לדנריו  ,וכי׳ " ,
" והנה ? תחלה עלתה כמחשבתילאוסיף על הספר
הזה הלמוד מסיני השירים למחלוקותיהם ,ולבאים
ע״י לקט שושניס ופרחים ממיטב שיד לשוננו  ,חדשיס
גם ישנים  ,אן נחמתי ולא ספקתי זממי  ,יפן חסתי על
הוצאות הדפום  ,כי מי הוא לידי יתקע  ,שישוב׳ לי אף
הכסף אשר הוצאתי על ההדפסה הזאת ? הלא זעתי
פדכמהמגפתאהבתהחכמהודודשיה  ,בזמננוזהי"
" אמנה ? כל זאת הו^תילבאר הלמודממיני השירים
?קצרה ומי וכו׳  ,וזה מקרוב כסיוד לכתוב לע ספר
משפטם  ,ומקוידהס  ,ומקומם איה  .ןא מעמדי
(מלאכתי ובריאת מפי  ,לאנתגוני לבצע מעשי  .אולם
כלהנמצאבידיאציג לפניך  ,קורא האהוב ; לדוגמא,
אולי ייטב בעידן  ,והיה זהשכרי " .
"ומוחש החלי .,אבקש מידיד ' הקורא ,לשפנ1י?
3צדק ובמישור לע דבר איזה שמות זדים ,שקראתי
לשירים  ,הלא גס החכם הממכר לוצאטי היה מוכרח
להשתמש במלות זרות ונננריס קדם■לאזן  ,נאשר יראה
הקורא

 [ .זע £
הקורא נפנים הספר  :ןא המ לעש 1ח  Iהלא גללמ  1פ
ההסכמיות ( קו ;םםו)!1רנור Cנמרם הממם למלים
!שמרים נפה  ,כמחינחפגו " .
" ופתה אמאלסדי מיני הפילים  ,זלנאר,משפפם
נקצרה  ,ואומר;

השיר ממחלק לפני גילם /.הסוג׳האיזדגקרא
ועוייי4 0
שיר ספור  /וא הגדיי (דיוו « !׳ט» פ?
והוא,כשהמשורר ממר בעדו  ■ ,ומספר או מגיד נשמו
אחהדנר וענין נדרך שיר  .והסוג■ הפני נקיא
שיר וכ 1היי ( דילו דר^1ונ1יםעפמעזיוו1 ),ה'(א/ו
כשהמשורר שם בפי אחרים איזה רמס אולמי! כאלו
כדברו איש אל רעהו  ,עלפידתי׳-השיר  ( .אולם כל אחא
מהסוגים הנזכריסכולל מיניה ׳שוכיס  ,׳וכלמ?{
מתפרד לבמ< :פרטים » .
״ והכה מיני הסוג הראשון הס:

א ) ספור פיוטי (

יילן

»הזוכt) 4
ער3

בו יסופר איזה ענין אמתי .או בדוי ! וההשקפה
הראשית והעיקרית היא להנעים הספור לנפש השומע,
־־־־*־ ( פה ידבר
—•
ע״י דרכי המליצה ויפדה 4>.
המחבר בטוב טעם ודעהמההבדל שגיןהמליצהוהשיר ,
ונין הדבור הפשוט)
״ ועתהבמא לבאר פרטי מין השיר ה/ה  ,והםi
משלי שועלי□< או משלי עזאפע
%
(דיח ע ^ פיםע5ו!בע , 0שיחות חיות ועופות ודקלים
ודוממין הס ע״פ רוב תוכן המשלים  !itaויסופר מהם
במחלפאיזה שיחה• או מאורעפרטית ! ומתוך הספור
יאומת או יולד &זה מאמר מוסרי כללי כו׳ *
״והנה המשל שלייותס ( שופטים ט״ו ) הלוך הלכו
העציםוכו  /ומשלו שלנתן הנביא (.שמואלב׳ !,י״ב)

שני

 4נ עח ]
שני אנשים הץ כעיר אחת ונו’ ( ? )  ,וכן המשל של
והדגים לר׳עקיבא ( ברכותס״א  ,כ ) ,
השועל
וכמה משליס בתלמוד ונמדרשיס  ,וכמו כן המשלים
שועלי□ /מר׳ ברכי/הכקדן  ,ורבים
שבספר משלי
והנדר /
הקדמוני/ובן המלך
בספר משל
המאסף׳המה ממין הזה•
וכספר
%

משל

הידד ( ,מ ^ חריע ) .

ק כנוהו השלם

ר״י בר״יל ז׳)ל בהקדמתו לספר תהליס  ,והחכםלוצאכד
מרתמיד  /ואולי מתר כאות,
קוראו העסיס
מאמרמושא/
מוש> 5ל ׳ או
לכנותו ספור
כמו שאנחנו קוראים לשס ד ב ר אחד ,,שכוונתו
מתחלפת מהוראתו העצמית שם המושאל  /כן
ולקרוא מאמר או ספור שלס
יכין לדבר
מאמרוא
שכוונתו מתחלפת .ומשוכה מהוראתה ,

ספור מושאל» .

י (פה הביא המחבר כמהמשלים (או משלי חדה לפי
פכדיו ) מספרי תכ״ן ) .
׳‘
שיר גבוריס (דחסהכגןדען ;^ עדיכט,עע1ופעע)
3
השיר הזה יושר על גבור מלחמה  ,איש זרוע  ,כביר
חפ ואמץ לב בגמרים  ,חרף נפשו למות לישע עמו ואק
מולדתו  ,או על א״ש חיל ירא אלהיס  ,גבור לכבוש את
יצרו  /איש מופת לרבים  ,מצוין וגדול מאחיו במעלות
ובמדות  .והכה המשורר יספר בשיר כזה  ,קורות האדם
הגדול הלז  ,ודבר גמיתו וחין ערכו  ,אסלכח אמץ
 גס יעפול לספות שאר ספוריםהכהוכז׳ ונו׳ .
נאי ס קטכ יער ן (עפי ^דען ) המצערפיס עס הספול
הגדול  ,אן בלי לחץ ודחק .

יןדערג*
 Qשיר צץרי (דיון בעעורייבעגדעמדר י£
רע פ^עייע)  /תבל ומלואה המה נושאי השיר
הזה

3

?
;
\;
1־

p

\
\

עט t

הזה  ,כל אשר אפה תאה הן בעין בשר  ,והן בעין השכל
(הדמיון  ,אס שימלא הכפש עונג  ,או יראת התרוממות,
או פחד ובלהה  ,כל זאת יצלח למלאכת שירך  .נאות
דשא  ,יער וכרמל  ,שפלה והר . ,אפיקים וגאיות  ,שדי
■ גס ארץ ציה ושממה  ,צלמות
חמד וכל חלקה טונה ;
מלא סדרים ; אלוני בשן רמי הקומה  ,שחוח מזוקן,
■הורד לארץ צמרתם ונו׳ וכו׳> \ -
יי והא לך שתי דוגמאות ממין השיר הזה  ,המעוררות
אימתה ופחד והשתוממות  .אחת היא בישעיה ( ל״ד)
לזפת וכו׳ עד אך שם
נחלים
:ונהפכו
מנוח וכו׳.
ומצאה לה
לילית
הרגיעה
הדוגמא השנית לדעתי אין ערוך אליה  ,והיא כחזון
נחום האלקושי ( נחום בי ) מגן ג ב ו ר י ה ו מאדם
פארור זכו— " ,י
ופו׳ עד ופני כלס קבצו
" ועוד סגנון אחר  ,והוא בדרך צחוק והיתול בעובדי
אלילים  ,הוא בדברי ישעיה (מ״ד )  :חרש ברזל
ראיתי אור וכו׳ »,.
וכו׳עד חמותי
מעצד
"ואולם השיר ( תהליסק״ד ) ברכי נפשי את הי
וכו 4,מציור תפארת הנריאה ומחמדיה  ,וכליל הוא ביפיו.
ובין המשוררים האחרונים חבר הרופא ר׳ אפרים
לוצאטי שיר נעים מזה המין  ,ויהי שירז נעימת האביב ,
האביב הגיע וכו׳"
וזה לן איזה בתים  :הנה
״ גס במאסף משנת תקמ״ה ( חודש ניסן ) נמצא שיר
אמנם במאסף
האביב יפה ; אן בלי משקל וחרוז .
החדש משכת תקס״ט נמצאים שירים כאלה במשקל
וחרוז  ,על ארבע עתות שכה  ,וכלם מחמדים " .
 <,ואציגה לפניך־איזה בתים משיר על הסתיו,
שהוא .היפך האביב:
נצבו כנד נוזלים  . ,קפאו מי פלג ,וכו•
(ראה במאטף תקש״ט  ,חודשטבת ) .

*V

] ft 1
דמ
עדיכס ׳) חל
שז !עחר־^
*  ■qשיר למורי) (ו1
לארס דעת איזה דבר חכמה ומוסר  ,אומוסר
השכל  ,או מלאכת מחשבתיכו׳■»*־-' -י־  ( -פה האריך
המחבר בפרטי מין השיר הזה  ,והבי א דוגמאות מתכ״ן ,
למספרי משוררים ישכיסוחדשיס ובסוף דבריו יאמר ) :
« ,ובימינו נפלאות עשה המשורר הגדול הרב ר׳ נפתלי
הירץ מיזל ז״ל בשירימסר  .וכמעט בכל אחד משירי!
השתדל לספר בשבח החכמה והמסר ויראת ה׳  .ולדעתי
זו היא תכונתשירו  ,המציינו ומבדילו (רמס קסיסקשע"
כי לא יגביה עוף . ,ולא
יימטיעע » יינעל־
יעלה לסמים שיאו ; אמכס חבלים כפלו לו בנעימים,
שיריו מלאים חן והדרת קדש• Jlnsjמ ^יטד .א/נר
*יימר1י5קייס ) • ונו׳ ^ .>» . sw b
האלךקוראאהוב ! מעט צדי ומעט דבש מן ממתקי
אקדמה הזאת  ,וכדי היא להיות נלוה לספר לשון
למודים מלוצאכד הגדול  .וגס ההערות לספר הזה
מלאות למד ודעת ; ושמח תשמח לקראת החבור הזה •
וזאת לדעת  ,ממוציא זה הספר לא הדפיס ממנו רק
ארבע מאות ספייס (עקסע ^רע) ומי בכל קוראי
המאסף .אשר יחפוץ לקנותו  ,יגש ^י  ,להודיענישאלתו;
ואנכיאודיעהו .בעתתשלס המלאכה  ,כמה יגיע ערך
מחירה  ,אשר לא גודע .לי עתה טרם גלות המלאכה

יא•ל .

,

שלום הכהן•

ספר ירמיהו  /עסהעתקהאשכנזיתובאור  ,הנדפס
צירנדארפל%יצא
בעיר פירדא אצלר׳ אי צק
גקרג הימים מתחת מכבש הדפוס •

ה מ א ס ף
• לשנת היתק״ע,
שלישית

תקופה

נ11

בית  -בל -אר ^ יביצנמים<55גים ! פתח f *t
זי
י
’

יי־

’

׳י

התענג הנפיע יב יפיקו ריח
בן תתעזין הרוה נעזמת ההץם
באמרות ? :הורות ניזקקות עבעתיס
?הנול ספי הבמות ? כור התבונה צרופות
ממענביליס ני־ח־ים מבעלי אסופות
ט  -ב8-

נ ג ]

המאסף
.חודש ניסן ודתק״ע

א
«׳וים

אל החכמה
נעתק מלישון אשכנזית עדי פי דברי השיר > 5שר
שר
החכם
בדומויער בשבח החכמה
ומעלותיה,
ובספר גנות• המתחכמים אשר היו בעמים מני קרס,
דישו * *-התפארו בחכמה ויחשבו לשברה
באהלה
ולחסות בצלה ,אלה בכה ואלה בכה* אמנם כלם שקר
נחלו ׳ וחכמת מה להם •־־ ולגורדי יקר תפאררה
השיר הזה העתקתיו ללשוננו העברית "

בת' אל! מלאה חור! ממרום תופיעי
רוח אדם בך קשורה  ,לך נמשבה
בנתיב אמת תנהלי  ,לאנוש תשפיעי
בלתך תחתל בו  ,מפניו ברחה •
■£ .! * [ .
אורך

 1ד ]
א 1רןי מך 3א ל^ ב חיים לנפש
מעוף מק1ם שכת אלים זרוח־
ממאסר הגו  ,בית חסר ורפש
באברת
ממר
לד
תתנשא
הרוה •
*- : V$
V V
IT
•  :־■ ••
T
—
מני קדם עמים ?ברוך ןמחשבת
ךמוף לאימת □יל בעוז נאו־ךה *)
בו.בורת ישע לימין איש נ;< ; ת
הוקיון

לב מפיקה ,אהבה בועוררה,

מדה מחזקת מנן  ,עזר וחסון
מנחש ן .חם בלבב אנוש חלוש כ 0
רובץ
* ) ידוע מהבלי המניס לי■ בין האלילים הרבים אשר עבדו
להס כגדוו .ס חלילה תחת תשר קרתו בשס מינערוו » /
מושלת החכמה  ,פקודה על ברואי חלד להחציל עליהם
רוח בין ,לעורר אהבת החכמה בלבבם ולהוציא מתשבתס
מן הכח אל הפועל* ולמען הראות כתה וגבורתה לעיני
כל עובדיה  ,העמידו צלחה בהיכלה  ,בדמות נערה יפה
עד מאוד  /עועה מעיל גבור חיל ובגדי נקם תלבושת,
וכובע ישועה בראשה ,בימינה כידון להלחם נגד הסכלות
והאולת  ,ובשמאלה מג! וצנה  ,מחסה ומסתור לכל
אוהביה צ 3נ יכבדו בלח הפתיות והדמיון *

[ ה ]
רובץ לפתח תשוקה ומוליד אסון
לפ,ניו קצךי קכל ילבו יגןחודן •
עינידז נועצות כעןמש למ ^ר
מיפעת האמת לבן בל תכהן,
לכסילשצם עיניו מחבט זהר
תקיא; קךני

האמת 3ל חעוי־נה.

?זה רב תפאךתף  ,אח חכמה נשגכה!
לב נבון ונפשו קר לף לבד כמהו
אף .היוכלו השג אותף ברום הגובה?
נורא מראהו  ,כל הזיו ותמהו •
לשאוב ממקור אורף רבים שאפו
בנשף חעהם בעודם מימשו
אבן שוא עמלו שקר ךךפוי
בי לא ? מ« את שמה באשר דרשו •
סתז־זבסי

נין
 9תה?מי*) ארץ מן3ך התגאו
 .י
היות ?; נקיות נתיבותלך התפארו
אך הקמתם אפס  ,דבריהם לעי
כי תחת אשר האךת המה עירו• ■
דיועעס מתהבא וסיקתגע
קיה לאור ואין ,שוא הלתהתיוחלתיו
בי הקמה םע הוללים בל תקרועע
הרק למענו חכם .יחלה לא לזולתו?
זרים שחרוך ? ארץ יגזכולה וגלמודה'
עןבו עיר מושב  ,עול הברה יעברו
קדשו צום  ,שנתם מעינם נדדה -
חצבו
לנפשם
קבר ,
מות
בחרו¬
^
T :- :
(v
VT t v
T .T
אולם את בל תגורי ? ארץ אוילים
שוחרי
הבלי
תעתועים
רדפי .תהו
ד יי
״* ; •י
״♦
*
5
גס רחקת ? 1ח?רת נךפים ועצלים
אשר
בתבונתם
להטיב אל
v t
• {
 T־י
< •• •

*) דיח ז 5£יםטן גריק ליזנדס׳

ידעו•
׳ tr
עוד

[ ז ]
עוד אחרים בקשוך בין הכוכבים
על במתי עב בתל גאוה דיכי
יבהבלי חלומות רהב ושמי כזבים
אתם ואת מבבת רעיהםשכחו •
רבים חשכו ברזי חידות יד!במו
דמיף מעולפת בצעיף סתלי אפלה
נם המה שגו  ,בחשף ץימו
בי השמש איף תא,יד באישון לולה•
נם נחנו למצוא ך?ר חפץ נתורה
םג נחנו באור עקבותוף נלכה
!
אפס לא כאלה נחפשה נהקירה
־דרןל מבע נכהור  ,לבל עובר 9תיחה
הקשיבי בת אל! אל קול שועתנו
לדעת אמתף רק אותה נ?שנו
צוי נא וידזי אור פנימה בקרבנו
למען,נדע איך נכשיר מעללנו־
לאולת

[ ח £
■
יינו
היכלות לב
לאילת
׳*T
—
T־
 fי W
הורינו איך מול עוו סכלות נלקמה
לב הנף ומרמה תגלי לעינינו
נראה דדך עולה 3נהש עקומה:
הבר הישרים בלבותם הזקי
לתת לנדכאים עןרה כציה
למהות דמעת העשוקים למלט נקי
לשמוע קול ענות חלושה על גבוךה׳
 3ך .טוב אדם עסד נחזק לב בדק
ולכבד כל איש נעמוד על מישמרת
לכונן אשר החברה כפעל צדק
ולענד על לאשה עטי־ת ת? אךת*
יו« לי־ ג' רי ז״?י מדעסוי

עיר

ראטאנצע).
ש< ר ספוריי (
שם כארץ הגליל,
הר גנוה ותלול ׳
ראשו לעב יגיע•
עוטה מעיל פרחים/
ומגד גרש ירחים*
כל רואיו יריע*
בבוא חודש ומועד,
כל העם יועד,
אל ההר הטוב ינהרו*
שם יצהלו וישמחו/
מראש ההר יצוהו׳
יתרועעו אף ישירו•
בהמון חוגג נמו׳
בטחול משחקים יצאז׳
אמנון ורעיתו המאושרה*
הוא כגורי אריות,
והיא כיוני הגאיות׳
נפשו בנעשה קשורה .
עודם מתעלסים באהבים,
לקול עוגב מקשיבים׳
והיום נטה לערוב.
"נשובה נא העירה,
׳" כי באה הצפירה׳
"והלילה הלוך וקרוב .׳,

{ י ]
לה דבר העלם
לרעיתו בלב שלם •
ותען  ,אתך אשוב;
אך טרם אלך מזה . ,
אקטוף הפרח הלזה
אחר לאהלים נשוב•
ותשח ארצה .מהרה,
והיא לא נשמרה׳
ותפול לתחתית ההר־ ׳
נפשו יצאה בראותו,.
כי שדדה רעיתו,
ויתנפל גם הוא מהר • •
הה ! הנאהבים בחייהם׳•
מתו גם שניהם,
כמים דמם יזה*
עוד על צחיח סלע/
דמם לא ג בלע
:
עד היום הזה
■*.
דוב בער

גינצבורג־

ב

נ אי

]

ב
דקדוק לשין

ענרי

שיחה בעולם הנשמות
הקדמת המוציא את השיחה לאור"
אליכם אנשים חכמים ונבונים יודעי בינה ! אליכם
יזלתי אערכה ! לכס אשר חשל וחליצה תבינו✓
לכס פתה גדולות אגידה ! נפשכם השוקקה במים נאמנים
וחיים אשר חפלג אלהיס וחחעינו שאבתם fהשביע אשביע
הנה חיום אשר להבין בספרים התלותי  ,ובתורת אלהים
ובספרי נביאיו קראתי  /מאו ועד פתה שפתנו הקדושה
בה כל חעיני/
והנבחרת  /כאותם על לבי שחתיה*
ולתכליתה תמיד חקרתי  /ובכל ספרי המדקדקים הישנים
והחדשים בהשכל רב השכלתי — אולם כבניני הפעלים/
וביותר בבנין פעל ובבנק הפעיל אשד ' לפעמים יוציא
הראשון את בנץ הקל  /ולפעמים יוציאו השני♦ ולפעמים
יתדמו שניהם אל בנץ הקל " ועוד רבים אשר בס נבוכו
כלס — בכלס אל מצאתי לנפשי מרגוע ־ כל הימים עליה
יגון בלבי שתי ונפשי החשתוחחת עלי בקרבי הומיה/
כי בלבי אמרתי ובנפשי דחיתי  :האס לבעל מניס לשון עברי "
לא ‘ יהיו דרכים נכונים בשתושי בניני הפעלים להשתמש
בכל בנץ על פי חקו המונח לו ? אץ * ה כי אס בחסרון
ידיעתנו

נ יב ]
ידיעתנו הם נסתרים חננד עינינו< וחי• יתן ואמצאס אמי/
ועד תכליתם אכואה * והנה כעת — לפי מתשכיד—י־
נגלה לי הרז הסתים הזה •
לכן אחרתי להודיעהו חל
אנשים מכיני חדע זולת  /חולי גס החה דכרי יצדיקו*
והנה חלקתי את השיתה לשלשה מחמדים ’ כמאמרהרחשון
בארתי את שחושי כניכי הפעלים 3א ר < ןיטכי ובחאחר
השני חכאר הרכה שחות הנחצאיס כספריהקודש  ,ויזחדקדקיס
לא ידעו נכונה חה הס  /ואנכי אקרא להם שם חדש
והוא  :שם
הפעלה הנגזר חן הבניין הקל י וחתם נוכל
י•
יי n :
לכנות פעלים אס גס כמקרא לא מצאנו©* וזה מועיל
להרחיכאת הלשון כחאד מאדי וכמאמר השלישי העירותי
את לכ הקורא כספרי הקודש אשר ימצא לפעמיםכמליצתם
מלות ארמיות* ולא לחגרפות יחשכו* כי למען הגדיל
את תפארת החליצה התעדנו כין המלות העכריות  /וכמו
כן נמצא לפעמים כמליצתס שחות הדשיס אשר לא ימצאו
נהגדה פשוטית  ,כמו חחה /לכנה* וכל זה ליפות
את החליצה מכל צד וצד י זה תוכן השיחה אשר אני
נותן לפניך היום קירא נעים ! ועתה אכקש חכם אנשי
אחת ! יודעי כינה ! הכינו נא את דכרי אלה אולי שגיקי
יתכינו לי* ואס ייטיכו דכרי כעיניכס ׳ והיה זה שכרי*

שיהה בעולם הנשסות
בין הרב ר' דוד קמחי* ונין החכם ר' יו«? 1בר״ילי
ר ' :דוד קמחי (אחרי
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קמהי * כשמחת הלך רש נודד ללח 6
ח דוד
t
כי יופיע לעיניו אל יפעת קרני השתר אוצר חמד מבין
אבני חלונתו ; כן תקולל יוס שמחות לי■זאת צפירת הנקר
אכר יזיזרתק שנת עם חוזר תנחני אל מחזה פניך אתי
רתמד לכי ! אשר יקרת לי זה הרנה ‘ (נופל פל צואלי1
ומחבקו )*

ר׳ יואל בר״ילי

כמשוש נפש עייף

מצמאה,פי
נתר

יישאוהו ברכים כושלות אל נתל עדן חטיף מקיר איים ; כן
השחחני אתה אחי ! חקור עדן חכמה ימתק רעות  • .אשר
צמאה לך נכשי זה כחה — עוד לא עברו הנעה יחים
חיום הפרדי ממך  . /בשנתנו יתד* איש נגד פני רעהו,
בהתעלסנו יחד לשפוך איש את שיתו נתק עחיתו ; אק
מה ארכו לי יחי גלחוד אלה ! אשר ישנתי בודד חבלי
התענג בחברתך איש חסכיל ! — ראיתי  /כי כאשד יכעס
אל איש הולך נכוחות שנת בדד אתרי הבדלו מעצרת בוגדים;
ק יחר לאים חשכיל שנת נעזב אתרי הפרדו חחברת רעהו
אשר יאהבהו כנפשו —

רעיכאת

ד מד קמהי* גורלך גס גורלי היה
לי ! — אס בשפל ארץ חקוס כסא שקר וכזב ותשושבוגדים/
תצמדנה יחד נפשות ישרי לבב צחדת עולם ; אף כי  .פה
חול התזה שדי בחקוס היות יושר — -נתת  /וכאב —׳־
ראיה

 3יי ]
רמוה — גס געת דחקי חמך לכ הגיוני לבי חך 3ך נקשרו*
כל עת אשר שמתי סת לשוניני הקרשה אל מטרת סקירתי
(רבת עשיתי זאת בימי פרידתנו) גדלה תאותי היות פיך
עס פי  /כאשר גדלה תשוקתי למצוא את צפוניה — והנה
זה מועד שובי ממרחק הליכות  /אמרתי אתישה מפלט לי
מסערת רגשות לגי אשר כהמית נער יהמה אל דודיך  ,סל
ק העיפותי את פעמי מול נוה חניחתך והגה הקרה
אלוהים אותך* לפני על אס הדרך* —

ר׳ יואל 1בר׳יל•

האל אשר בדברו חסד

אלאמת

יפגיע — האל אשר על פיו צדק ושלים ישקו — .אף
הוא נפש צדקת אל נפש ישרה ברוחו יקריב* ועתה אל
גתמהמה פה אתי על אס הדרך •
לכה נלכה לח יחד
אל נוה מנוחתי  ,או הל אחד אהלי שקט אשר תרצה  /כי
נפשי נכספה לשמוע מפיך את אשר הקרה אלהיס אותך
על הדרך —

ד דוד קמחי•

את אשר

הקרה אלהיס לפניבימי

פרידתנו אלה יקר הוא מכל הון  ,ומכל חרוץ נבחר* ('ר
יואל בר״יל משתאה  /ומביט גפניו ) — קוס אחיי נלכה
נא יחד אל האהל אשד שס על רחש הפסגה הנשקף על
פני הנהי  /הן שס ישב רוח צח שפייה  /ואל האהל הזה
קקגצנה לפעמים נפשות המשכילים האוהבות לשוח ולשמוע
כל דברי חכמה • דע כי זה שבעת ימים ממס הפרדי ממך
עד שובי הנה  /קבצתי חקירות יקרות בדקדוק לשון עבר
— אשר היו לי לחדות לב ולמשיבת נכש < ואותס מודיע
לך כיוס למען שחח גס את נפשך בהמה • אולי יבואון
גמס עוד שחה נפשות זכות אשר ישחתו לשמוע תא הדברים
אשר

[ יט £
אשר אחדש כיום בדקדוק למון עבר  ,כי גדלות ונצורות
מני מטיף כיוס בדקדוק הלשון הזאת ( וילכו שניהם יתדי :0

ד יואל בר״יל1

•ק

יצו היוצר

חתוגה חדוה

יחי הפרידה אשר מרו גס מרו׳ הצמיתו
וחמר מתוק .
נטעי נעחנים אשר שבעתים נתענג  .כיום בהחהי• — -דע
אחי ! יכ גס אנכי לקטתי אורות משדה חקירת הלשון
מעת הפרדי ממך עד שוכך הנה  — .צמחי חמל
המה — ראשית בכורי פרי חקירותיי אשר חקרתי בדקדוק
לסין עבר חפת היותי פה בעולם הנשמות * ולחי אביתם
ראשית לחנה אס לח חל — קמחי ? אכן טרם אציע
דברי אלפני אתה את אשר מצאת  ,אל תאחר חהחיר את
עיני במאור חקירותך כי כעל מטר איחל .על דבריך —

המאמר

הראשון".

סדיני הוראות כניני הפעלים בלשון עבר •
ר׳ דוד קמח י* הלא תדע גם אתה אחי ! כאשר
לב כל משכיל נתחן בלשון עבר הוא יודע ־ כי עוד נשאר
חלק גדול בדקדוק לשון עבר אשר לח ישרו ובחרו המדקדקים
כראוי בכללים נכונים ואמתייס  ,עם כל העמל אשר עחלו
פי
בזה כל מחקרי הלשון הראשונים עם האחרונים ׳
לסוא עמלו כל המדקדקים אשר היו עד המס הזה  ,למצוא
כללים נכונים אשר יפרדו הוראת כל בנין מחבית ,ואשר
יען כי מצאנו
יגבילו גבול נכון בעד שחוש כל בנין *
.ערביב ובלבול גדול בשחושי הבניניס בספרי הקדש * כי כן
מצאנו בהרבה פעלים בנין הפעיל לבדו אוציא את בנין
הקל,

 3טי ]
הקל ־
ובמקצת הפעלים משפט ההוצאה הוא אל בכיין
כעל לכדו  /ובפעליס התריס רבים ישתתפו שניהם יתד
להוציא הת כנין הקל*
וק תיהנו בהרבה פעלים בנין
הפעיל ( השר משפט החצאו לה יהיה רק בהוצאת הקל ) בא
בהוראה אחת י 1ס הקל  ,או תתת הקל — -ויזיוס עמדי
על דעתי לא האמנתי אנוכי כי יחצח באמת ערבת ובלבול
גדול כזה בחלק אהד מלשין עבר המכוננת בכל שאר תלקיה
על פי כדר נכון ויזיושר מאוד  • /וליזה יגרעו המינים
להפתבך בשמושיהס זה בזה אשר לא כן מצאנו בכל שאר
הלקי הלשון ? ולמה לח הניחום מניתי הלשון על חקותיהס
חמיד מבלי להחליף ולהמיר את שחושיהס זה בזה  /כחשר
לא החליפו עד״ח גנטית הסחות את שחוש‘ היחסים להשתמש
ביחס הגביל שבו תתת יחס הנבול שאליו וכדומה ? —
אמת ! גס אנכי לא מצאת־ דרךנכון לצאת מן המבוכה
הגדולה אשר מצחנו בשי׳ושי המינים בספרי הקדש • על
ק הוריתי גם אני בספרי לאחור  /כי הבנינים איכס
שומרים את חקותיהס בהרבה פעלים  /אבל בסתר לבי לא
סקרתי באמונתי אשר האמנתי תמיד ביקרת לשון עבי  /כי
את זאת חשבתי תמידי כי חוק נכון ומוסד נתן מאת מניתי
הלשון אל הוראת כל בנין  /והפוכי שמושי המינים אשד
מצאנו בספרי הקדש  /כלס יתהוו על כי טעמים והקים
ידועים  /אשר נעלמו מחנו באורך הזמן  /כאשר גלה ממנו
רוב יקרת הלשון • ומה קשבת אתה בזה אתי ?

ר׳ יואלבר״יל*• כמוך שפטתי גםאני" כי לא
רצה מניח הלשון להפוך חת סדר המינים ולערב את
סחושיהס זה בזה מגלי טעם וסבה ידועה " והנה תנכי
הייתי הראשון חן המדקדקים החדשים אשר אזרתי כגבר
חלצי  /והתחזקתי להבריק מעט אור בתוך החאפל העבהזה*
כי

נ יי1
יכ בספרי* עמודי׳ הלשון התלותי להורות כי יש הבדל נין
הוצאת בנין פעל להוצאת בנין הפעיל  /אף כי לא עלתה
בידי יזתשבתי  /כי נגד התק אשר רציתי להורות כי תמיד
יהיה הנדל יזה בין בנין פעל לבנין הפעיל כאשר יוציאו
שניהם את הקל  /יזצאתי אותם בפעלים רבים משתתפים
יתד להוציא את בנין הקל מבלי אשר ירפתי להבדיל מאוס
ביניהם  /ולא .בשתי להודות את חסרון ידיעתי בזהי
אבל בכל זאת כונתי להועיל בדברי בהודיעי אל מדקדקי
לשון עבר  /לבל יתלו החסרון הזה בלשון רק בקוצר
ידיעתנו מחנה  /ואולי יעורו על ידי זה עוד אנשי רות
לדרוש ולהעמיק בענין זה יותר  /למען מצוא דרך סלולה
בין נבכי המים האדירים האלה  /ולהוציא את דיני
הבניניס מתהומות השכחה  /אשר נשקעו בהם זה יחים
רבים׳ ונפשי קותה לשמוע מפי אתרים את אשר לא מצאתי
אנכי בחקירתי  /ואת אשר התאויתי מאד לדעת*

ד דוד קמהי* את אשר תהתו נפשישרה
תגיענה יד יוצר כל אבי כל מישרים — ואנכי אאיר לך
ליום את האופל אשר כסה זה יחים רבים את יפעת חלק
גיול כזה בלסק׳ ואורך כי עם כל תערובת שחושי הבנעיס
אשר מצאנו בכפרי הקדש  /בכל זאת נקצב חק נכון ומוסד
אל הוראת כל בנין  /אשר לא יעבור אותו לעולם * ותחת
אשר האמינו לפנים כי זה הוא הגרוע בכל חלקי הלשון
נבוך כנבכי יס בלי סדרים ,ידעו כעת כי בכל חלקי הלשון
לא העמיק העברי לדרוש ולחקור היטב אתרי הבדלי
המושגים הנבדלים זה חזה בהבדלים דקים /הנגלים רק לעין
המשכיל המעמיק ולכונן על פי הבדלי המושגים האלה את
בניניו ,אשר .יבדלו בהוראותיהם זה מזר כפי אבר יבדלי
המושגים* ומה רב הפלא אשר תטיף ההשכלה העמוקה
[] %
בענץ

 jיה ]
בעמן זה)5ל נפש החוקר המשכיל י כאשר ידאה  /כי תערובת
שחושי המינים אשר תחצח באחד הפעלים  /היא היא יצחה
חאת הבדלי המושגים אשר־ יתפרדו יזן הפעל הזה עצמו,
כאשר ית כרדו ה 3דיס י זגזע העץ — את כל זאת חורה
חותך כיוס בטוב טעם ודעת — יום שמחות יהי זה אל
כל דורשי לשון עבר ! — יום בו יודע כליל תפארת לסומו
הקדשה  /אשר לא נדחתה בגאון כל חמדתה חיום גלותה
מעל אדמתה — יודע כי כלה יפה היא כבת מלך בהדרה*
כלילת חן ומלאה חמד רב׳ אץ בה דופי  /אץ בה עילתה!
־ — ואולי יהי זה יום זכרון תודה לפני אלהיס אשר כפלים
עשה עמדי לחסד* כי אתרי אשר הטה חסדו עלי להוציא
לאיר נכון חת כל התעלומות האלה  /גס חבלים הפיל לי
בנעימים להורותם כיום ראשונה  /אל איש זך השכל ותפס
'כולל בידיעת לשון עבר כמוך־
כי מה מתוק לאיש כבין
דבר ! להטיף את עמקי חזיזותיו אל אזן חנס לב אשר
יחכם בקוצר חלץ היוצאים חפי החוקר  /תחת אשר לא
יועילו רבבית אמרים אל נכש אויל מתחכם  /כי קצרה יד
רואו הכהה מהבין את תכלית עומק הדברים והוא לח כן
ידמה בנפשו — והנה זאת האחת אנכי מבקש מאתך רעי
המשכיל ! כי חתה תציע לפני בשאלות כוללות /את כל דבר
הקשה אשר יקשה בהוראת בניני הפעלים  ,אל כל חשמל
החפץ לעמוד על יושר מדות שחושיהס  /כאיש אשר יבוא
לשאול מענה מאת רעהו בענין הרחב והעמוק הזה  /ואנכי
אשיב לך על כל השאלות אשד תסדר לפני בדברים אשר
תנוח דעתך בהמה —

ר׳ יואלמ־״יל •

השמלות משר ישמל

כל
שויול׳

החפץ לעמוד על יושר חדות שחושי בניני הפעלים בלשון
עבר  p /שלש*
השחלה

[ יט )
העאלה הראשונה היא  ,מדוע מצחנו כמקצת הפעלים
כנין פעל מוציא לכדו את כנין הקל  /כמו מן כבה  ,למד
הלמד,
דמד לא המנה
תאחר בהוצאת הק ל ככה
מפעלים אחרים רכים יוציא כנין הפעיל לבדו את כנין
הקל ? כמו מן נפ 1ל תאמר כהוצאת הקל הפיל  /וחן
אכול  ,האכיל? הכי יש הבדל מהבין פעלתהעצם
המוציא אשר יבוא עליה כנין פעל /לפעלת העצם המוציא
אשר יבוא עליה בנין הפעיל ? ומה הוא זה ההבדל ? —־
השאלה השניה היא  /אס נאמד כי פעלת העצם
המוציא אשר יבוא עליה בנין פעל  /אחרת היא בענינה
מבעלת העצם המוציא אשר יבוא עליה בנין הפעיל  /ויש
מדוע מצחנו כמה פעלים אשר
הבדל עצמותי ביניהם /
ישתתפו בהם הפעל והה פעיל כאחד להוציא את ב״הק?
בעול תאחר בהוצאת בה״ק בער גס הכעיר
כמו חן
בה״ק נהל גם הנהיל;
ולן חן נהול נאחר בהוצאת
וכאלה הרבה מאד* השאלה השלישית היא  /מדוע מצאנו
כמה בניני הפעיל החתדמים להוראתם אל כניני הקל  /או
כי הס באים תחת הקל /כמו בנין הפעיל הק 1מין המתדמה
הפעל הודות אשר יבוא
בהוראתו אל בנין הקל טמון ,
לעולם רק במין הפעיל  — /הלא בנין הפעיל עקר
הנחתו הוא להוציא תמיד את בנין הקל? —
קמהי ־ היטבת לשאול אחי ! ככל משכיל
ר' דוד
המסדר את שאלותיו בטוב טעס ודעת על פי מערכת
הענינים  /והנה אנכי אשיב לך אחת אל אחת על כל שאלותיך
אשר שאלת  /עד כי משפטי הוראות כל בנין יהיו נכונים
בידן  /מוסדיס כיסודות חזקות אשר לא ימוטו לעולם  /ועתה
הסכת ושמע את אשר אדבר אלין *

(ההמשך בחודש הנא)
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תולדות

גירוש

ישראל

היהודים

מספרד

הדור ראו כן תמהו המעשים הנוראיס והנפלאים ׳ אשר
נעשו עתה לעינינו חדשים לבקריס ; מאז עשרים
שנה כמעט התחדש פני תבל  /רעשו מדינות וכסאות/
לאוס מלאום יאמץ  /ומשפחות עולות ויורדות  :אלה תולחת
המלחמות הגדולית  /אשר כמוהן לא נראו ולא נשמעו חכמה
■מאות סנה  /ועשית ספרים אין קץ מקורות שנות העשרים
האלה  /כי רבו תולדותס  /וחי יודע  /מה יולד עוד ? ואיך
תצלנה עוד אזנינו חסחוע חדשות ונצורות ? —
והנהf
אין מגמת פני המאסף לאסוף עניני מדיניים כאלה  /אף
כי רב הס ; כי חק שחנו לנו לשחור מחסום לסו פינו-,
לבלי זכור מאומה מפרטי דברים האלה  /אין גס אחד* אך
!
בהיות כי עיני כל .יושבי תבל נשקפות עתה על מדינת
ספרד  /שם מקוה רעש המלחמה ומהומת הקרב .הגדול /
:
ורבים חקרי לב חפצים לדעת אחרית הדבר  /ויהי מה#
בלי ספק יולד מהרעש הזה /שתשקע האף והחרון  /השנאה
והרדיפה  /אשר זה סגולת עס הספרדים נגד כל בעלי
אמונה אחרת  /והארץ הזאת אשר היתה ארץ גזירה וחרם
לעם היהודים כשלש חאות שנה /תפקק עתה עיניה ותרא/
יכ
►

נ

כאE

לי חג *וחד לפל גני חדס  /כלנו גני חל חי נחנו  /לו
השמים ושמי השמים  /והארץ נתן לכל חשר נשיית רות
עור תעבור המשטמה מל3
חיים באפו לשגת עליה *
הספרדים  /יפתחו ליהודים שעריהם ולח יסגרוס מפניהם4
ולח יאחרו ’ עוד השמד" לק לדגר דגר כעת  /חיזרתי לספ^
בה לכל קורחי מכתבי המאסף מעשה גירוש שפאניא
ופורטוגאל  /אשר קרה זה כשלש מחית שנה* חף חמנס כי
נודע לכל חיש ישראל 4וחגותיו ספרו לו המעשה הנדול
והנורא היה  ,וכל זאת רגיס לא ידעו ממנו רק כלל המד
ולא פרטיו וסגתו • ואני יגעתי ולקטתי מה שמצאתי מענק
הזה מפוזר ומפורד גספרי היהודים והעמיס  /וחגרתיה
אחד לאחד  /וחציגם לפניו פה גקצור האפשרי*
רגיס צאו לארצות
לאיטאליא׳ ומשם
( ולדעת קצת באג
שני  /אתר כגוש

אחר אשר נפזרו ישראל געמים /
הנגג ; גתחלה ה וגאו ע״י טיטוס
התפשטו לארצות שפאניא ופורטונאל
היהודים לאלה המדינות כגר לפני גית
33ל)  /ומשם לצרפת ואשכנז ושאר מדינות* והנה קורותיהם
ותלאותיהם גמדינות האלה רבים הם מלמנות׳ הלח המה
כתובים גספרי דגרי הימים • וכמדימת שפאניא ופורטוגאל
אשר שס מצאו גתחלה מחסה ומנוח  /עגרו עליהם כמה
וסבת
צרות ורדיפות מיום שנתם על האדמה הזחת*
שנאת הנוצרים ליהודים בימים ההם היתה כפולה ./אחת
קנאת ישי הנהרג  /ושנית קנאת הרכוש אשר עשו בני
ישראל בכל מושגותם  /בהיותם מתחכמים מאוד בהילוך
המסחר והקנין  /ובנשך ותרבית * אמנה זמן רב לפני
הגירוש' אשר אספר  /מצאו היהודים■ מנוחה ומרגוע בארצות
ספרד ; כי לא לבד נתן להם החירות לסחור בארץ  /ולבקש
מחיתם כאות נפשם  /ולעמוד בדת ישראל כחקו ומשפטו/
כי

«י גס רבים עלו לגדולה  ,מצאו חן כעיני המלך  . /ויהיו
גכנסיס ויוצאים בחצר המלך  /ויהיו יועציהם / .עד עלה.
קרנם לחעלה ראש* ביחים ההם תיושם אנשים גדולים
כפורה ובחכמה  /הלח הס הנודעים בשחותס לתפארתה
ותפארת ישראל  /כאשר אזכור איזה מהם למטה•
אמנם כמאה החמש ‘ עשרה למספר הנוצרים (בשנות
וזאה הראשונה לאלף החמישי לב״ע ) הורד קרנם וסר
תפארתה  /שבת מנוחתם  /ותחת מרגוע בח רגז ובהלה/
ניזה ושלל  /עד כי כלה גרש גורשו משם* והצרות החלו
בשנת  1412למספרם ( היא שכת ה ' קע״ב ל ' בע * ) )
ע״י ראש הנוחרים ( פאפסט )
בענעדיקט השלש עשרה"
על פקידת הכומר הזה לח הסכימו כל מדינות ספרד  /אך
נעלי מדינת אראנ׳^ ניא ** ) לבדם היו אתריו*
ויהי
לחפצו

* ) כן הוא חשבון שנת המעשה הזה לפי כותבי
דברי הימים הנוצרים  /אמנם בשבט יהודה
(מעשה מ') כתב׳ כי בשנתה' קי״ג אירע המעשה
הזה  /וכן הביא בעל שלשלת הקבלה; אבל
הס טעו בחשבונם ׳ כי בשנה הזאת לא ישב
הפאפסט בענעדיקט על כסא גדולתו  ,וכמה
מגדולי* ישראל אשר היו .באסיפה הזאת לא נולדו
עוד בשנה הזאת•
**) ארץ שפאניא ' הוא ספרד  ,נחלקת•ד־ישתי
 :מדינות גדולות  /שם הגדולה ממנה אדץ -קא־
סטי לי א  ,ושכם השנית ארץ אראגאניא*
וגם הן נחלקות למלכיות קטנות ,קאסטיליא כוללת
השע

[ בג ]
■ «חפצו למשוך אליו לנות כל יושבי• שפאניא  /ולמצוא חן
בעיניהם  /וישם מגמת פניו להטות לב היהודים ׳ הגרים
שה  /שיקבלו עליהם חיזונת ישי " אך לא בא ביד חזקה/
רק אבה לפתותם במענה רך  /וע״י ויכוח  /יכ חשב לברר
ויעש זאת
להם בראיות  /כי צדקה אמונת הנוצרים י
בעצת איש יהודי מומר  /ושחו הישראלי יהושע הלורק/
וכאשר המיר דתו הסבו שחו היראנימוס דע סאנקטא
פידא * )  /הוא • הסית את הפאפסט שיבואו חכמי ישראל
לפניי  /והוא יוס־ח להס בראיית ברורות מן התלזמומ
שהמשיח כבר בא ; והוא ישי הנוצרי * והמומר הזה היה
רופא בבית הפאפסט ׳ ואוהבו ויועצו * ויפקד בענעדיקט
את הדופא הזה  /ויחבר אליו עוד אחה מלומדים נוצריה/
היודעים בטיב לשון הקדש והתלמוד  /ייצר לקרוא לרבנים
אשר בכל מדינות שפאניא ליואלהתוכח עס• האנשים האלה/
ישנת 1413
וכן נעשה * ויהי בראשון לחדש יאנוחרי
למספרם (בחודש טבת ה ' קע״ג לב״ע  /התועדי יתדו שלוחי
קהלות ׳ספרד ** )  /וגס חכמי הנוצרים להתוכח יחד באחת
מערי

תשע מלכיות  /ואראגאניא שלש* מלבד עוד
שאר מחוזות וגלילות השייכים לשתי מדינות
גדולות האלה /כידוע לבעלי תכונה ארץ המדינית•
*) כן נקרא שמו בספרי ד״ה מחכמי העמיס . ".אך
בספרי היהודים יקראו שטו גי ר ונו מי די
פיוסימנד עוד אחרים . ,והוא
סאנקטא
בעל שלשלת הקבלה והכותבים אחריו׳p’äiwtJ
עוד שמו ע״ר גנאי*
** ) בספר ‘ מגט יהודה

נזכרו כל השלוחינש
בשמותם,

[ כי ־£
»פרי אראגאניא י ' וראם ליזיבריס חאנו 5ריא הייהאיזייזי-
היראנימוס הנ״ל  /וחכמי היהודים בחרו לראש המדברים
את
׳
'
~:

■) -־■ -

* 1--י י

-י —
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בשמותס  ,ואלו הם  :־ר ' זרחי ' הלו '  /השר דון
וויטאל בןבנבנשתי  ,ר ' מתתיהו היצהרי  ,דין
 שמואל הלוי  ,ר ' משה בן מוסא  ,דון,טודרוסאלקיסטאנטין  ,דון -יוסף בז אררוט  ,דו! מאיר
חלגיואה  ,דון אישטרוק־הלוי  ,ר׳ יוסף אלבו*
דון יוסף הלוי׳־ ר׳ יום טוב קרקוסא  ,אבוגנדה,
דון יוסף אלבלג׳ והחכם בוגנואה  ,ור׳ טודרוס
בן יחייא מגירונא • וכתב עוד שם  " :והסכימו
כלם שיהיה דון וויטאל ראש המדברים׳ מפני
שהיה הכם בחכמות  ,ויודע בטיב לשון לאטין;
והסכימו עוד ביניהם  ,שלא יהיו ענינם כמרת
היהודים המלומדים בישיבותיהם ׳ ליכנס כל
אחד בדברי חבירו  ,ולחרף כאשר לא יודה לו׳
כדי שלא יהיו לבוז בעיני האפיפיור ( הפאפסט)
אן־יינהגועם הלורקי וההגמונים  ,קארדינעלע)
•
ביישוב ומוסר  /ולא יתקצף שום אהד מהם/
אף אם יחרפהו׳ וכל■ אחד ידבר בנחת ויאמץ
לב חבירו שלא .יפול ' וכן עשו באמת׳ או איזה
וכאשר• אמר
‘מהם יצאו לפעמים חוץ לגדרם .
הפאפכט פעבם אחת על מאמר אחד בתלמוד
בדבי המשיח  ,שהוא זר ורהוק להאמין /קפץ
 1ר' אסטרוק י ואמר  :״אדוננו האפיפיור ! י עד
שאתם מאמינים במשיח שלכם כמה דברים
 ' יחיקים ׳ הניחו לנו להאמין במשיחנו אחת  .׳'על
־ ׳

[

נהC

ויתוכאו יתד איזם שעות ביו£
את התפס‘ דון וויטאל *
יזחורף  1413פד עת הזמיר  ' 14 * 4והפאפסט בעכע-
דיקט בעצמו היה במקום הוועד׳ זא שלת לפעמים תיש
אחר במקומו * ולמען החניף תת היהודיה ולהטות לבס
בדבר פתיי  ,דבר הפתפסט עמהס במענה רך מאת  /וגם
השיב להם כל הוצתות וצרכי הוועד  /עד כי תהבוהו היהודים
באמת  /ויחשבוהו לתיש טוב ותוהב ישרתל  /וכבוד עשו לוי
אך חמתם במרה בקרבם על המומר היראכיחוס ׳ תשר הטה
אותו לעשות המעשים האלה  /ואשד היה המשטין הגדול
בדבר הזה *
ובטרם הלכו חצחי ישראל  .למקום הוועד נקראו אל
הפאפסט  /וימי אליהם בדברי חנינה ׳ ויאחר לה  /0שיאמצו
לבבם  /ולא ייראו  /רק ימרו כל מחד העולה על דוחי/
ובויכוח הראשון התחיל הפאפסט למר*
לגרר האמת .
ויאחר לחכמי היהודים  :תדעו׳ ,כי לא ,באתי ולא שלחתי
אחריכם  /כדי להוכיח מי חשתי הדתות אחת ? כי ידוע
אצלי שדתי ואמונתי אמת וכו '  /אך לפי סהיראניחוס אחר/
שיוכי-ת מתלמוד הרבנים שלכם * היודעים יותר מכס\
שהמשיח כבר בא  /לק לא תדברו לפני רק גמר הזה לגד ""
ואחרי כן שם להיראנימוס בניו  /ויצוהו להתחיל הויכוח •
אז התחיל המומר הזה במאמר התלמוד  :שיתא אלפא הוי
עלחא וכו ' ושני אלפים ימות המסיח׳ ורצה לברר חזה
אמיתת משיחם*  .והשיב לו דון וויטאל תשובה נכונה*
וכאשר

על זה נתפעל הפאפסט  /ושלוחי ישראל 1חרדו,
והתרעמו על ר' אסטרוק  /והתנצלו אוהו ונקשו
שלא יהר הפאפסט  ,׳ כי האיש הזה לא רבי
בהסכמת כלם*

< יכ ]
ויאושר פקפק היראנימום על תשובתה השי 3לו חפ3
אתר מישראל 4ותמיד כאשר כתת אתר את פיו  /שתקו
האחרים* וכאשר ראה המסטין כי לא יכול להם  /כתת
במאמר אחר  /והס השיבו תמיד לפי דעתם *
וכשנחלקו
נפשט איזה חאוזר  ,וכל אחד מהמתנגדים לחדהו כסברתו
יזמרו חכמי ישראל להיראנימוס  /הלא באת לברר לנו תדברי
יח״ל שדעתך אמת  /לכן צריך שיהיה פשט המאחר אשר
הבאת ראיה מחנו׳ ברר כשחש  /וכל עוד שיש לכו פשט
אחר tצריך ראיה לראיתך * וכן הסכיס עייהם הפאפסט*
קכצי למלין  /ק חלפו ועברו ימי הויכוח  /והיראנימוס לא
נצח אח הרבנים*
ויהי כאשר לא יכול להס  ,בא לפעמים
בדברי כעס ואזהרה  /אך הס השיבו בנחת  /וסמכו על
הבטחת הפאפסט  /שלא ייראו מדבר כאשר עס לבבם*
ולפעמים התקצף הפאפסט עצמו עליהם  /והם השיגו
חמתו במענה רך וחכמה*
ומדברי כלם נבחרו תשובות
החכם דון ויטאל  /ור '
יוסף
אלבו * כי כל דברם בדעת
ובהשכל גדול*
והכה אחרי כלות ימי הוויכוח הלכו בני החבורה איש
לביתו  /וכבוד גדול נעשה לרבנים * )*
ובפעם הזאת לא
קרה ליהודים דבר רע  /כי אס איזה פקודות קשות אשר
לקד בענעדיקט ע״ד החובות אשר להם לתבוע מהנוצרים
אולם

*) כן יספר בעל שבט יהווה׳ ובעל 1שלשלת
הקבלה /ובן נמצא בספר צמח דוד גאנז* אמנם
איזה סופרי העמים התפארו -,שהיראנימוס נצח
• את הרבנים • אך שקר דברו בפיהם׳ וכזב הזד.
לא יאמיגו גם • כוהני דברי הימים מהאומות
חיורעים

נ מ ]
אולם גס הס נתכטלו מהרה  •/כי* הפאפסט הזה הוסר מעל
בקידתו יחים מעטים אתר זה  /ואחריו הוקס על מארטין
מן פלארענץ איש אשר רוח אחרת נו ע״ד היהודים* אך
נכל זאת לא נשאר הדנר כלי רושם  /כי כמה חאותיהודיס
נתפתו כימים ההם להמיר לתם ; לכן התאזר היזכס ר'
יוסף אלנו כגכור חיל  ,וכתב את ספרו הנככד עקרים/
3ו חזק את הדת ואמץ את ל 3החטים עקלקלותס • ועוד
כמה ספריה יצאו לאור כזמן הזה ,וכראש כלס ספר קדשי
הקרשים מהחכם דון ויטאל הנזכר*
אולם רעה גדולה מזה כאה ליהודים בא  pהזאתאחר
המרים האלה׳ ע״י האויל המתקדש וינצענטיוס פרע?
ראריוס *)  ,האיש הזה עמל ויגע נפל מאמצי כחו/
להטות

היודעים עומק שכל 1חכמי הרבנים וחוזק אמונתם׳
)ראה נספר
SBelfljiji
 3 .ווסט bcm(£n<3l. ü&crf.
■0.
© emler, %l), 28 ,
15, p. ioo.
)2lnm. !D.i
*) נסתפקו כותבי דנרי הימים ככומר הזה  ,האם
היה יהודי מומר  ,או נולד נוצרי ? ומקנאתו
? 1דת ישי נטו אחריו המון הנוצרים  ,ותשובו
ככל עוז׳ ויספרו ממנו אותות ומופתים ונפלאות
הרבה • ואהרי מותו שמוהו בין הקדושים (קא־
נאניזירטן  .זיא איהן ) . .ויען כי גדול שמו .בבני
עמו׳ ויהי להם למופת  /לכן צלהו נידו כל
המעשים אשר עשה לרעת היהודיב׳ ולמגרעת
דתנו

*

{ כחt
להטות היהודים שיקבלו עליהם דת ׳ישי ' הוא הסתלל אצל
היזלך והשרים והעם בפתוייו הגדולים  /להפריח את־
היהודים שימירו דתם  /וימררו חת חייהם חתור .יעד הניעו
ל 3כמה רככות יהודים לקכל אמונת נוצרים * אמנם המה
פשו כזאת חתוך אונס  /וחף פי הלט לכתי תפלתם  ,ולמראה
עין התראו מוצרים  /כפל זאת כקיכ לכס נשארו יהודים/
וחלו את כניהס כסתר  /ועשו חת הפסח כמועדי/׳ וחגגו
יתר .המועדים כמחכא  /והס נקראים אצלינו אנוסים"
ועומס שם כמדינות החלה עד היום הוה ; * \י ורכים
מהיהודים
דתנו הקדוש*
וכתב
בספר
דברי,הימים
שהבר החכם ר ' יוסף בן יהושע הכהן הספרדי/
וז״ל  / :׳נימים ההם רבו השמדות בספרד /וידל
ישראל מאור /כי קם הכומר פרא ו י נציג צ יו'
מעיר
ואלינציא׳ מכת בעל רומיניגו ( רא־
מיניקאנער) על היהודים  /ויהי להם לשטן/
ויסת עליהט ארז כד־ 1יושבי הארץ  /ויקומו
לבלעם חיים׳ ׳ויכו רבים לפי חרב  ,ורביס
 .שרפו באש׳ ורבים הדיחו בכח החרב מעל ד'
אלהי ישראל׳ וישרפו ספרי הורה .וכו'* וכתוב
"  .עוד שם ן ויהי הבליעל הזה בעיניהם לקדוש׳
" ויכתוב קאליסטו האפיפיור זכרו בקדושים/
 .וחוגגים לשמו בחמישי לחודש אפריל• "
כותבי הדורות
 ,דורון׳ שכתב
לארץ אחרת׳
יעצהו לעשות

יספרו מאונס אחד'  /רשמו ר'
אגרת אחת לבכי  /אשר ברח
בלשון המובן לשד פנים׳ כי
כמעשה
אבותיו׳ ועוד שאר
אמרים

{ כט ]
מהיהידים לא רצי להמיר דתם אף למראה פץ* וסכלי כל
הצרות  ,יחתו על קידוש השם* או 3רתו למדינת סורטוגאל
ולשאר ארצות  ,כאשר היה מקום אתם ל93ות •

;ההמשך כהודש הבא)

ד
מוסר

השכלי

מעשה חולדה ובור הנזכר בתלמוד * )
עיני ד'

בנאמני ארץ

רפש נשמע  ,הסופה יאתה׳ סואה וסאון רוחות משרתי
 .אש לוהט יחד ילחמו ' ,יפלישו ענני אופל על ראשנו
מראה שמש יעליטו לעינינו  ,ערפל חתולתה ; שחים התקדרו
ע3י 0

אמרים כאלה  ,אשר בקראם הנוצרים חשבו,
שיעצהו ל־יקמדי אמונרז ישי  /אך הישראלי
הקורא אותם בעין פקוחה ראה  /כי גזר עליו
להשאר בדת יהודית והאגית ה; את עודנה שמורה
בוואטיקאן ברומי בכ״י •
*) מעשה זה מצאנו נרמז בסדר תעניות אלו
(ד ' ח) עיי ' רשי ותוס ' שם • אמנם יותר מפורש
הלא

*

נ

ל1

ע 3ים< מכבים תספו נגהה  /חשך כסה תרץ — פלצות יתחזוהו
גני חלד בלהות יבעתמו ; הצפרים יצפצפו ויעופו חקניהס;
בהמת שדי ישתנו יבקשו מסתר במו ארב ; עדרי בקר יתנו
קולס ינוסו לחשמותס* י — הסער ישתוק  /שקטה נורתה
על פני תבל* — השותה יהמה /ויהירעס בתוך רעס ברק
בעקב בזק✓ זרם מטר נתך תרצה  /שביבי להב תף תש חתלקתת
* — מוסדות השמים ידגזו  /יסודי תבל יתמוטטו  /זיקות
בוערים שלהבת יה משמים נפלו  /שקמים יגודעו✓ תלים בני
חתה שנה ישורשו עם נזעם׳ חלוני בשן יתפוררו✓ חף
צורים נעתקו ממקומם וסלעיה ינפצו ! —י
בעת ההית  /עתליה בת עמרם׳ השבה ממשפחתה
ללכת בית תביה  /היתה בדרך נשענת תחת עץ וחבה עד
יעבור הזעם•
חזיד קולות יחדלין  ,התשותות תשקטנה ׳ רוח קדים
יכץ עלי תרץ  /העננים יתפזרו  /המעטה העלטה סרה מעל
כני התרמה✓ המפכה החשוכה תקרע  — /השמש ביפיה
הציצה

עוד יותר מבואר הדיל
הלד•
הוא בערוך סי '
בשלשלת הקבלה✓ כי זה גם השנים ימנה בם
אירע המעשה* ליען כי מעשה זה מלא מוסר
להעתיקו פהי
אמיתי
השכל־ויראת ד '  ,לכן
אולם לא יקוה ממני הקורא העתקת מלה במלה
כי אם העתקתי בלא אונס כי כן יסדה המליצה,
לפעמים דברי בפה הנערה✓ אשר לדעתי
ושמתי
כדברים האלה בלבבה ידמה ובנפשה תחשב אס
שהבטחנו בעלי השכם
היתה אשו־צ חיר־׳י כמו
הנזכרים•

( ל*א £
הציצה בין ח מרמה לאור באור פני מלך /מנגה נגדה עבים
יעבורו ; אור צח ובהיר יהל ההבל  /כדורי ייעל ישובו
יופיעו ; השחים כספיר לטהר׳ כפנינים יבריקו רסיסי מטר
בדשא עשב על מעטה ירקרק המכסה שדוה וכרמים;
כבדולח אגלי גשם עלי עצי יער יבהירו — מבצלת השרון
נפתחה תפיק רימה  /עצי פרי יטיפו עסיס /דגן ובר ממשא
זרם יכנעו  /יריחו ראשם ; בהמות שדי יפצחו רנה /עדרי
בקר בנהק ישובו חמסתרס  /המון צפרים זמר יהגו /עפאים
ושית יריחו קול* — עתה גס עתליה עזבה מקומה להשיב
רוחה ׳ גס היא עם צביז חלד תתערב /גה שפתיה עס אלפי
ברואים תודה תבענה לאמר  :חסין יה ! אדיר — מלא
טוב Iשגיא כח ורב צדקה ! נוראות תעשה׳ אהבתך תורה ;
עבים תצבור ובענן תגלה כבודך ; אדים תגביה להוריד
ברכה ונשיאים תעלה למלאות בריכה ; תרעש חים /להפיק
חיים ; ברעם תסער אוכל למכביר  /בשואה הוציא דשא/
החליד האדמה למלאות פני תבל תנובה — ,כן דרכך מת!/
מחושך חור הוצאת  /חתהו יסודות מתנגדות אתדת /חבוהו
צומת שונות הפרדת  /כן דרכך לפנים וכן עוד עתה,
אחרית צרה גילה אחרית שמחה תוגה

 .מה אדם חלדו אין
בשחוק הלב הדמע עין
עקב שמחה הוגה ובאב
ודמע לעין דומיה ללב —.י-
אוךבכיתי בנסיעתי מאסתי ואיך אשמח עתה בשובי אליהה*
בסתרי מזימות אלה הולכת דרכה  /והפן יתרת והנה
גבוכה בעצי יער • תועה בדרך סגר עליה המדבר אין יוצא
ואין בא  /ותרן אנה ואנה ותקרא בקול גדול — הנם  /ךא

הרה

V.

[

לבt

— חעחל הדרך תקצר נפשה׳
הדה תפנה ואץ איש
לשונה דבקה בחכה מצמא ,ותרא בור חים ותבקש לשאוב
אמנו להרות צחאונה  /אן ,מעגלותיה נדו תחתיה ותפל
יתשקע בבור * — הה ! קראה ,הה ד' ! חחפחקיסאקרא
הושפגי נא כי באו חיס עד נפש ! חי יקום וחי משיי! /חי
יחשני חחים ,האדירים האלה ?  — :.לחה תקרני זה ? חה
חטאתי לפניך ד ' ! הלא בקצות  .אמתי הלכתי ראות שלום
חשפחתי ולהשיב דבר ! — אך צדיק אתה ד ' ! פתה פיך
חמתי ׳ כי רגע קטן עזבתיך  /בשצף קצף בטחוני סרתי
חעדעיני* — ככה צעקה הנערה ואין חושיי! לה  ,כחפט
במצולה נטבפת כאבן נדחה וחבלי חיים ינתקו* פודפפסאחת
נס תה להמס קול — והנה איש בא דרך יפרה ויעמוד מרעיד
על נהי תמרורים האלה  /ויבט בבור וירא צלחה .ותחשק
נפשו דה ואש האהבה יבער בקרבו ויאחר  :חי את כי
זעקת ? — אס חמי תמותה את ונכשלת ונפלת פה /או
חחתי ב ליעל נפרדת הנה להטות חלכה עלי דרך ? אף כי אס
לפי תאר פניך אשפוט השבע אשביע /כי מלאך את ולא שטן’
ותעז הנערה ותאמר  :אלתתן אדוני את אחתך כבתבליעל/
אשה קשת רות אנכי מבני אדם כמוך אני /אךקרסולי מעדו
ונפלתי בבור הזה* ויען האיש ויאחר אחנס ! נפשך בכפי
אך אשים נפשי בכפי להצילך אס תגיד לי כי תקחני לאיש
אחרי העליתיך • ותען הנערה /לאים אשר ישלך נפשו מנגד
להציל נפשי הוא ימשול ב  /לו אה  /לו איעד רוחי ונשמתי•
הדבר *צא' חפי הנערה  /וישלך החיש כמעט כל גויתי בבור
<  .ויט לה חבל ותאחזהו ויחזק האיש ביד אחת בחבל וגיד
שנית בסלע היוצא חבור עד כי הוציאה בלי תבלה*
י

■s

(ההמשך נהדשסיון>

/

[ לג ]

המאסף
הורש אייר דדתק״ע

שיר הגפן
גפן פרי הלולים ,

מתת ^ מ:ם

את ?; שיבת רוח מרקחת הס:ים
בף אתענג  ,הודף איגזיר אביע
כל פעל אליהים ת? אךתו תידי
מאזוב עד ארז עזו נעידו
ועל בלמו גךלןז

גךלויודיע

נ] 3

בל

נ לד ]
בל פרי בל נטע לתעלת נבראו ־׳
מתוקים טעמו להיף  ,ומרים ירפאו
וכף מתק אף מרפא אהוז־ש יחד
אם בם אדם ובהמה לךיר נחת
את גם אליזים גם הנפשות משמחת
בבואף בא גיל  ,לנם בל ;גון ופחד
דמי בי נעיר אף השף ;שופני
להחתתני״בעיונות בלחה הקיפני
מצל נךדפתי  ,צר לי מךחבי הלי/
והףתי שפל בעיני מאד קלותי
ואירא פני וו* ^עפר ^! וווף
ממשקף אקח בלס — ואחי לאולד
אן אלרו עיני והעבים .יסער
אין עוד עצב הצרות התבלעו
לאקח בנוך אשיר אף אריע

אראה

[

להL

אראה בטוב העתי אך ?trat
גמלך ביך!ר אנכי צולה
הוד גפן והוד עשה ברנה אשמיע
אשב בסוד רעים בי ליטב לבנו
באהבים נתעלסה נהרןע בפינו
אמרגוז הבה נקרתה ברית עלי יין;
רוב ;מינו שוא אף ןעס ואבל
בלילדידות וגפן דדינו הבל
ומותר אדם מן הבהמה אץ
על בן דם ענב! עמך אשתעשע
בימי מועד לשמהה בך אתרועע
הידד אקיא עם דוךכי גהף
שמחתי
אשא ־־על ראש
ראשך
הנה
* • T :
X V
| :
• ״
אנגן בתרועה איטיב לך שירתי
בקהל הברים אגיד אשירעזך
] 3* 1

מה

נ לי ]
מה אוךהלל לב* מהירןחני ׳י
הלא את בת ערק! לי בח תתני
׳ לךל 1ת לעות בלמודי שיריך
ני זולתך בל מעעי נקתמו
דומם ;שבתי ש?תותי נאלמו
העפתי נתיך ,לך;9ךץז
* ש — כ

דקדוק לשון עבריי

שיחה בעולם הנשמות
(ההמשך)

י {.

•«
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בתשובת הסאלה 'הראשונה /והוא — דע  /כי הפעלה
היוצאת יזעצס הנושא למען הוציא פעלה אחרת בעצם
אחר  /תפעל על אחד משכי דרכים׳ או ( ) 1כי פעלת
העצם המוציא  /היח חלה על העצם האחר  /כל זחן עשו ת
זה את בעלתו  /וככלות פעלת העצם המוציא תכלה ג״כ
פעלת העצם האתר ועל דרך זה העצם המוציא הוא
גומר

1

נ לז £
גומר 3פי1לתו האתת את פעלי! העצם האחר — ־אי( ) 2
בי העצם המוציא הוא רק מעורר על ידי פעלתי את פת
העצם האתר לפעול פעלה מה אשר לא תכלה עדן בסוד
מעליו פעלת העצם המוציח רק היא נגמרת אתרי אשר
כלתה כבר פעלת העצם היייציח אשר עוררה את כתו
לפעול* ופל דיך זה העצם המוציא הוא גורס בפעלתו
את פעלת העצה האחר —
והנה מניתי לשון עבר הניחו שני בנינים ! בנין פעל.
ובנין הפעיל להוציא את בה״ק  ,בפי אשר תהיה פעלת העצם
המוציא על אחד משני הדרכים האלה אשר הזכרתי' כי אס׳
תהיה פעלתו על הדרך הראשון אשר
כבה
תחיד בבנק פעל  /כמו בפעל
הנה האיש אשר יוציא על ידי פעלתו
בגחלת  /כאשר כלתה פעלתו  /כלתה

הזכרתי אז תבוא
שהבאת בשאלתך,
את הכביה בנר או
ג״כ פעלת הכביה

המכבה לא המבכה
בעצחים האלה  /לכן יקרא הוא
וכן התלמיד הלומד חרבו  ,לא ילמד תורת רבו רק בעוד
אשר ילמדהו זה —־ וכאשר תפסק פעלת הרב המלמד תכלה
אדוף אשד
ג"כ פעלת התלמיד הלומד  ,ו׳כן הדין בבעל
אחד הוא בענינו עם הפעל לחוד ־׳ — ואס אמנם תהיה
פעלת העצם המוציא על הדרך השני אשר הזכרתי /אז
תבוא תמיד בבנין הפעיל כמו בפעל נפול✓ הנה זה האיש
אשר ידחה איש אתר העומד על גג העית עד כי יפול לארץ/
נאחר עליו כי הוא הפילו לארץ /כי הנפילה לארץ היא נגמרת
אחרי אשר כלתה כבר פעלת הדחיה* וכן הנותן לרעב לחם
מאכיל את הרעב  ,כי הרעב אוכל את
לאכול הוא
הלחם חחרי הפסק פעלת הנתינה *
ובתסיבת השאלה

השניה אשר שאלת /

הנני איחר

לו:

נ לח ]
לך  :עד כי תמצא לפעמים בנין הקל הכולל לפי• הנראה
בהוראתו רק פעלה אתת׳ וכאשר תשכיל היטב תמצא כי
התחלת הפעלה חשר יורה חותה
ב״הק 1ה  /היא כחו
בעלה בפני עצחה הקודחת תחיד אל החשכת הפעלה
הנחשבת ג" כ לפעלה חחרת בפני עצמה* ובלשונות העחיס
הניחו עליהן שני פעלים למען שמן כל אחת בפעל מיוחד,
והעברי יכניס את שתיהן במיז קל אחד אשר ישתמש בו
כעס על הוראה זאת ופעם על הוראה האחרת * כמו
בנין קל קום הוראתו לפעמים על התחלת הקימה אתרי
הישיבה ( אויף שטעהען ) כמו וישישים קמו עמדו ( איוב
כ״ט ) ולפעמים ' על החשך הקימה מבלי אשר ישב ( בעשטע-
הען✓ שטעהן ) כמו ועתה ממלכתך לא תקום (שמואל א'
י״ג ) בנין קל חיה הוראתו לפעמים על התחיה אתרי
המות ( אויףלעבען ) כמו יחיו מתיך נבילתי יקוחון ( ישעיה
כ״ז ) ולפעמים הוראתו על המשך החיים אשר יחיה החי
נטרס ימות ( לעבען ) כמו לא אמות כי אחיה ( תהליס
:v

ק״יח ) וכן בה״ק
ידוע הוראתו לפעמים על התחלת
ידיעת דבר מה אשר לא ידענו עוד ( ערפאהרען )  /כמו
וידעדוד כי עליו שאול מחריש הרעה (
שמואל ז /כ״ד)
ולפעמים המשך ידיעת דבר מה אשד לא סכחנו עוד ( וויס־
סען ) כמו יח״עים כי רעבים אנחנו ( מלכים ב ' ז ' )
והנה כאשר ירצה העברי להוציא בנין קל מה  /אז
יוכל להשתמש בכל אחד משני הבניניס המוציאים אשר ירצה־
— במין פעל בבחינת הוראת הקל על התחלת
הנגחרת מיד בכלות פעלת ’ העצם המוציא /ובבנין
בבחינת הוראת הקל על החשכת לפעלה אשר איננה
מכעלת העצה המוציא fעד״מ המגביה את האיש

הפעלה
הפעיל
נגמרת
השוכב
על

נ  ] vhי
לפ הארץ ומעמידו על רגליו  /הנה הוא גומר בפעלתו מיד
את התחלת הקימה ( דאז אוי  5שטעהען ) ומסבב את• הלזשך
שטעהען )  /לכן נאמר על צד השאלה*
הקימה ( דאז
אקים את סכת דוד הנופלת
אקומם ;
וחרבותיה
(יעמוס ט ' ) וכן המביא רוח חיים בפגר מת הוא גומר
בפעלתו מיד את פעלת התחיה ( דאז אויף לעבען ) ומסבב ׳
הזה 3טרס ישוב לחות
את המשך החיים אשר יחיה החי
(דאז לעבען ) לכן נאמר ה ' מחית  ( rpnplשמואל א ' )' 3
החיה את בנה ( מלכים ' 3ח ' ) וכן המגיד לנו ד 3ר
אשר
חדש אשד לא ידענו עוד  /הנה הוא גומר 3פעלתו מיד את
ערפאהרונג ) מסבב את המשכת
פעלת התחלת הידיעה ( דיא
הידיעה אשר נדע הדבר הזה עזד ימים רגיס ( דאז וויסן)
לכן נאמר ידיי 1ת שחר
קצי ( תהליה לט ' ) —

מקומו ( איוב לח ' )

הודיעני

ה׳

והדין הזה נוהג בכל פעלי מקרה  /יען כי כל בנין
קל מפעלי חקרה יורה  /ק על חלות המקרה בעצם ׳ כן
פל התמדת המקרה בו  /כמו חכו ס גדול שכור ( ווייזע
וועדדען  - -זיין )*
ווערדען י  -זיין * גראס  /ראוישיג /
גלל גם
החכם /
חכם גס
לכן תאמר בהוצאת הקל
ומבלעדי אלה יתכן עוד
גס ה ?& לר •
הגלל /
שיבואו שניהם בנין פעל ובנין הפעיל להוציא את בה״ק/
אבל כל אחד נבדל בהוראתו מחבירו על פי החק אשר נתן
להם מאת מניתי הלשון  /כאשר אמרתי לך בתשובתי על
מיתת איש או
שאלתך הראשונה  /כמו מפעל  ■HlDתאחר

המיתאיש /

וההבדל

הוא ,

כי זה

אשר יכה אתהאיש

מופו -.מכת מות  /עד כי ימות

מהמכה הזאת

הבריא והשלם
אחרי זמן מה יהיה אחרי רגעים מעטים  /הוא יקרת
מסית ( כי לעולם לא -ימות איש בריא ושלס בגופו תחת
יד

[ מ ]
מ• החכו מכת מות ׳ אף אה יוסר את ראשו בפעם אתת)
אבל האיש אשר דלכנדי כבר מכת חרב והרג ׳ ואך ניצוץ
חיות אחד היא נשאר תקוע בלפי  /הנה זה אשר יוסיף
להכותו עוד ויכבה את שביב הניצוץ החלש היה הוא יקרא
יי מיתת כי מיד אחרי פגעו בו היא מת ובטלו כל חושיו
והוא כאבן דוחס ׳ וכן העולל הטחון לרחם אחו אשר לא
קי עוד חיים שלחים ואך נצני החיות החלו לפרוח בו —
הנה זה האיש אשר יפרוץ את בנין ינופו כרגע ברחם אחי/
<אחר עליו כי הוא מותתהו — ועל דרך זה הוא ההבדל
בין בנין פעל לבנין הפעיל משרש ילוד׳ כי האיש אסר
ישכב את האשה ומסבב שתלד את הילד לאחר מספר איזה
קדשים הוא
המוליד *  /אבל החיה העוזרת וסחרת את
פעלת הלידה היא
המולדת 7וכן הבדיל על דרך זהבץ
בנין פעל למין
הפעיל
משרש
נחול
כאשר
תדוק היטב
בכתובים *
ובתשובת השאלה השלישית אשר שאלת /הנני אומר
לך  :דע כי כל משכיל בלשון עבר ימצא  ,כי חניחי לשון
עבר אהבו מאוד למעטאת שרשי לשונם ולהקטין את מספרם
בכל אשר יוכל  /ולזאת תמצא כי הס לא הניחו תחיד שרש
מיוחד /על כל כעלה החועדת מצד עצמה להכנס בפעל
מיוחד ונבדל בשרשו ׳ ואשר הניחו עליה ג״כ בלשונות העמיס
שרש מיוחד  /כי לפעמים אהבו הס יותר לכנות את הפעלה
ההיא על פי העלה אחרת תולדתה ( אף אם היא איננה
תולדתה

*) וכן המכיניבש את צרכי הלידה לפני הלידה
ביום הלידה הס המולידים
■• .
דנרי המחנר

ר

מאC

יולדתה רק על צד השחלה) חסר הונת עליה כבר פעל
ידוע כלשון  /ולהשתמש בבנק הפעיל מפעל הידוע הזה/
מאשר ישתמש  33״ק מפעל חדש חשר יקו 3בשרשו חת
הפעלה הזאת  /כמן הפעל הגיד אשר הונח על פעלת
הדבור ,/יען כי בדמיון העברי הדברים הס נובעים מהפה/
כאשר יזלו חי הנהר החושך את מימיו מן המעין  /וק
קמת
הפעל ה*  £יג אשר הנחתו הראשונה היא על
הרודף חל הנרדף  /יען כי הנרדף נשוג לאחורי  /כאשד
יקרבו רגלי הצר המבקש את רעתו — וכן כל הפעלים
הנמצאים רק בבנין הפעיל הס נגזרים על דרך זה מבניני
קל חפעליס אחרים  ,אף כי לא נדע אנחנו בכלם את הוראת
הפעל האחר  /אשר ממנו נגזר זה הפעל בכנין הפעיל;
יען כי הרבה פעלים נאבדו ממנו  /כל אשר לא נפקבו
בספרי הקדש — והנה כעלים כאלה לפעמים הס שומרים'
כל חותיות השרש בתמונתם יסדרם כמו  -בשני הפעלים
האלה אשר הזכרתי — י ולפעמים תתחלף בהם אות אחת
מאותיות השרש  /על פי משפט חלוף אותיית המוצא ואותיות
קה״וי  /או כי יתהפכו אותיות השרש כפי משפט הפיך
האותיות בלשון עבר — וחי לח יראה כי הפעל הורות
הוא בנין
הוא בנין הפעיל משרש ראה ׳ והפעל
הפעיל משרש עלה ? — ומאלה תקיש על השאר*
אבל לא כל הפעלים הנגזרים על דרך זה מפעלים אחרים
יניח העברי תמיד בבנין הפעיל /כפי אשר יחויב מצד עצם
הוראת השרש לפי עקר הנחתו  /כי לפעמים אחרי אשר
נעתק זה השורש ממקום הנחתו הראשונה למען השתמש
בו בזה הפעל  /ירתה העברי כאלו יהיה זה שרש ייינת
3י; צס אל הפעל הזה ויעשה ממנו בה״ק  ( /ועל כי ה־יב
יחלוף ויהפוך את אותיות השרש כפי משפט אלוף החיתיות
הריתחנבית

ן

[

מי]

דמתחלפות׳וכפי חלוף הגזמתי והה /כחי פ״י ע 'ו ל״ה זז גזי/יתיי
ע״וו״ה בכפוליס ) פחו פעל גהה העזר מפעל נ 1חכי
הודאתו היא נהיגת הי 1צס אל מתח חפצו אפר ינוח שחה
(הנידז) הפעל סרה הנמר חפעל מרור /פי הוראתו היא
( יזמר)  /הפעל
החרידה באדון עד אשר ימרור מתו
קצורהנאמר על קצירתהתבואה ( הקצר) הפעל צדול
המורה על פי עקר הנחתן שקיעה  /ומורה גס הוא יורה
על עשית הצל  /יען כי הצל הנראה על הארץ הוא כאלו
שוקע מהעצמים העומדים אל פני השמש ( ליצל )  /והנה
בכל הפעלים האלה  .ודומיהם יתדמה בנין הפעיל בהוראתו
אל בנין הקל  /כי הפעלה הזאת אשר יורה איתה המדבר /
על ידי בנין הקל /משפט הוראתה הוא אל בנין הפעיל לכי
עקר הנחת השרש  /ולפ* עצם הוראתו בתאלה כאשר יבין
כל משכיל *) '
(ההמשך בחודש הב« )

**) הקמחי לא הכניס בדבריו רק ארבעה פעלים*
כי ממן על רוחב לב שומעו אשר הבין מעצמו
את יתר הפעליס ד־זנכנסיס תחת המין הזה.
ומדרך החוקר המדבר אל אוזן חכם לב הוא
לפתוח לו את שערי החקירה המוליכה אל מטרת
האמת /ואשר אליו יגיע הוא נשען על׳רות.
בינתו לגד  /ובאמת החוקר המשכיל אשר לו
יד לדרוש ולהעמיק בשרשי הלשון/ימצא עוד
פעלים רבים הנגזרים על דרך זה בניני קל מפעלים
אחרים  /ואשר לזאת הסנה יתדמה בנינם ההפעיל
אל

[ מג ]
»f

ג
הולדות

11
ישראל

היהודים

גיירום

מספרר

(ההמשך)
כו ^ מוע הגומרים את מר האנוסים  /פי אן כחש
יכתשו בחחונת יש•  /ולבס בל עמס  ,הודיעהו למלך
פערדינאנד׳ ולפאפסט קםיסטום הרב״עי  /והמה שלחו
פקודה לשופטי האי נקו וי ז י טי א ן  /לעקות עין עליהם/
ועל מעשיהם  /ויצוו למושלי כל עיר ועיר לבוא לעזרת
להעניש את העוברים בעונשים
השופטים האלה /
גדולים ומרים  ,ופתשגן כתב הדת נתן בכל עיר אשר בכל
מחוזות שפאניא  /ויחרדו היהודים מאוד על המר הזה/
עד כי יוער משבעה עשר חלף מהם שבו לאמונת נוצרים^
ויקבלו

אל הקל — ומה מתוק לאיש נבון המחקר
י הזה !

המגלה

לו

את

פנימית

הלשון

ומראה

לו

את הוד יפיה  /איך היא יודעת לצרף רעיוני
שתי פעלות בפעלה אחהאשריעשה העצם הנושא
—י■ ואיך היא תשנה את מנהג שמוש הבנינים
ובהגנות הדברים אחרי
 ,על פי הצרוף הזה —
כן בפי ר׳ יואל בר״יל יזכרו עוד פעלים אחרים

• [ מי ]
ויקבלו תשובה חהה על אשר עסו בסתר ׳ ושניאילע־יש
נשרפו חייס  /ועוד אתרים אוסרו בבית היישיזר  /וכשצרו
סס ימים רבים  /והיוצאים חפשי היו לתרסה ולביזה*
והוכרחו לעסות בבגדס העליח שני צלמי שתי ועיב אדומים,
לאות  ,כי ראויים הס להשרף  ,גס על המתים לא חס/
כי הוציאום מקברם  /ושרפו את עצמותיהם  /ויקחו את
נכסיהם אשר השאירו אחריהם  /ולא נתנו לבניהם ירושתם*
ויהי כאשר צר ליהודים מאוד ויעזבו רבים את רכושם וכל
אשר להם  /ויברחו לארצית אחרות ; אמנם שופעי
האינקוויזיטיאן היו לשטן להם  /ולא הניחום לעזוב את
ארצם ; ובכל זאת רבים נסו משם בסתר •
וגס אותם
אשר קבלו עליהם דת ישי לא נצולו מצרית ורדיפת המון
עם  /וכל נגע ומכשול אשר קרה ליושב -ארץ הזחת תלו
באשמת היהודים  /או בכחש החומרים למראה עין*
וכן
היה המעשה בעיר טולעדא /כי בשום שרי ה  1יר מסים
חדשים על בני העיר  /אחרו הפחותים בעס /כי בעון
היהודים באה עליהם הצרה הזאת  /וירוצו לבתי היהודים,
ויהרגו קטן וגדול יחד  ,ונס על ילדי החומרים לא חם/
ויהרגו גס איתס  ,וכאשר שקט הרעש השתדלו המורדים
אצל השררה  ,לגזור חקיס קשים על היהודים המוחריס,
ועל המארען * ) אשר קבלו אז עליהם דת ישי ,ונגזר
עליהם

)*
מאהרען או
מוירען  ,הס ערבייכם עובדי
כו״מ  ,אשר ישבו במספר רב בארץ שפאייא'
וניחמו תמיד עם הנוצרים ,וגברו עליהם ויגרשום,
ויחגאו הנוצרים ביערות ומערות על פני השדה
״ מפהר המוירען  ,עד שנתאחרו עם רב מהנוצרים,

ומכו
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עליהם שישחרו תמיד בסכלותם /ולא יעלו ולא יגיעו לשיס
התמטת בעיר או במדינה* אמנם הטיזרים חתנו בחקיס
האלה  /ואחרו  /שהוח נגד דת אמונתם /וגס הסכים עחהם
הפאפסט  /ובטל התקיס האלה¬
אלה .המרות מרו החלך פז! רדי נא נ דוהמלכה
איזאבעללא אשתי על היהודים אשר ביזדימתי /בעצת
המיניסטעד צורר היהודים
דע טוררע
קרעמאטא'
ויהי כאשר הוק החלך לעלות לחלתתה .נגד יתר פליטת
עם חוירע [  /ותסיתהו איזאבעללא אשתו לנדור נדר<
להשמיד ,לכ היהודים חארצו  /או להכריחם לקבל אחוכת
ישי  /ואז יצלח ואז ישכיל * וככלות המלתחה  /ואנשי
סכאכיא הכו והחריחו כל שריד חהחוירען ׳ אז כלו המלך
והמלכד את מחשבתם הרעה  /וגזרו על כל היהודים
לי 1זיב את ארצם חשך ארבעה חדשים חיום צאת הפקודה
(בחודש חערץ^  149למספרם  /או חדש אדר הרנ״ב
ל״בע )* והצורר ד ע טור ר ע הנ״ל הסית חת המלך
לקצר עוד מזמן הקצוב הזה  /ולהזהיר לעחו בעונשגדול<
לבלי מכור ליהודים לחם וחזון או שאר צרכי אדם  /אם
המצא ימצא אחד מהם נשאר בארץ אחר כלות החודש אפריל
(והוא סוף חדש השני מיום המירה יד ויש מכותבי הדורות
יספיו  /כי אחר זה יצאה עוד גזירה חדשה  /שהיהודים
המגורשים לא יקחו אתם כסף ויהב ואבנים טובות  /וכל
דבר יקר ערך  /אך מלבושים ולחם ויין לבדיקתו* ואחרים
מכחישים הגזירה הזאת* ויהי מה ׳ בכל זאת לקחו יהודים
הרבה
-

-־־־־׳

-

-

זיכו *יה ת ד־זמוירען מכה רבה ׳ ויכניעובש׳
דכריחום לקבל דת ישי  /ולסוף כלה גרשוה

נ

מו I

הרבה אוצרות' רב בכסף חהב והבכי טובות עחהס  /הגס
לי חבס יצאי משם בעוני ובחוכר כל*
ויהי ככלות המועד הקצוב הזה  /והכה גרש גורשו
לשש < זאית אלף נפשות יהודיס  /אנשים נשיה  /וטף  /מהרץ
החרס הזאת * והנוגשים אצים  /ולה הניתוס להתחהחה
אין גס רגע  /כי הנשארים הוכרחו להמיר דתם /או הומת/
או נחכרו לעבדים ולשפחות  ,ובין המגורשים היו חכחיס
וצדיקים גדולים  /כאשר אזכור למטה איזה חהס בשמותס"
וירדו כלס באניות  /ויתפשטו הנה והנה לבקש מנוס ומפלט
נחרצות נכריות  /והמה עוברים הלוך ובכה  /ותעל צעקתם
השחיחה  — .ונמצא באיזה ספרי הקורות ,שכחה יהודים
המוכנים ללכת מהארץ  /הוכרחו להשאר שס  /ולהיזכר
לעבדים  /יען כי חסר להם איזה דינרי זהב ׳ לשלה שכר
האניה  ,אשר על כל אחד חהאומלליס האלה לשלם לרב
והמהירות והאכזריות היתה גדולה כל כך  ,ע1
החובל ־
ששתי אניות החלאות נפשות ישראל  /אשר לא יכלו לעבור
מהחוף מסבת איזה מניעות באניה  /נתעכבי אחרי כן
מלעבור ביס  /יען כי כבר עבר המועד הקצוב מאת המלך/
והיהודים אשר בהס נלחצו לעלות ליבשה  /להשאר בארץ/
ולהחגר לעבדים ושפחות ־ הלא למשמע אזן דאבה נפשנו ! —
וחי ישער ויספר הצרות הגדולות אשר הציקו ליורדי
האניות האלה ! כמה אניות הוצתו באש  /והיושבים בתוכן
נשרפו או טובעו ביס ; ויש היו כל כך מלאות מנפשות
אדם עד שחכובד המשא נטבעו ; ויש הושלכו הלאה חרות
ומגלי הים  /ולא מצאו יבשה ימים רבים  ,עד שחתו יושביה
ברעב ובקור *

גס דבר היה באניות וחתו נפשות רבות/

וכראות הקלתיס את זאת  /ויוציאו את הנשארים חיים על
האיים

[ מי ]
האיים הקרובים ושם חתו ברעב׳ וא נטרפו חהיזיות־ור3
החובל אחד עבר בו רות שגעון׳ ויחפוץ לשחוט כל
היהודים אפר באניתו לנקום כקחת ישי* ויהי סס סוחר
מצרי אחד על האכיה׳ ויגער בו לאחור  /חה לך לנקום
דם ישי ? הלא דחו כספך לכפר על חטאי בני אדם ׳ וגס
הוא צוה למחול ולא לנקיס׳ ואתה אל תשפוך דם האחלליס
ולא הרגם ר 3החובל ׳ אך פשט את בגדיהם
האלה *
ויוציאם ערוחיס על אחד מהאיים  /ושם חתו חקור ,או
נטרפו מהתיות — ואתרים חהס הבאים בשלום עד מחוך
לעיר כעץ ( היא הבירה במדינה אשר שחה פעץ כשם
הבירה ׳ והיא באתת ממלכות הבארבארייע בתלק אפריקא)
לא יהניחוס בני העיר לבוא  /ויסגרו השערים מפניהם׳
יכ יראו מפני רוב חספרס וגודל עניותם* וישארו
האומללים על לני השדה ׳ וישמו באהלים ׳ ויאכלו עשבי
השדה /הגדלים שם דלים ורזים בארץ צתיתה הלזו* ולצדקה
תשבו היהודים ליושבי עיר הזאת׳ כי הניחום בטח ואין מכלים/
יען כי שאר גויי ארץ הבארברייע אך זרו לחו ׳ ויענם
ויצוררס כאות נפשם׳ כאשר הרבו לספר מתבי הדורות*
זה פרי סכלות צערדינאנד המלך ואשתו איזאבעללא
המרשעת׳ וזה פרי גודל לבב הממרים הנרפים ושאר
מסיתים הרעים והחטאים* והחכמים והישרים אשד
בין הנוצרים במדימת שפאניא התרעמו מאוד על המלך
והמלכה אודות הרעה הגדולה הזאת׳ כי אמרו  /שתשחת
האיץ ע״י מיעוט יושביה ׳ וגם אחרו  ,כי לא מחכמה
עשו כזאת ׳ להכניס כל בני מדינתו בסכנה גדולה׳ כמעט
גרם לתת חרב איש ברעהו ,כי בכל אשר השתמרו השופטים
והשוטרים בהכנותס לגירוש הזה  /הלא יכול להיות שהמון
רב מישראל  /העולה ( עם האנוסים) על סך שחונה אלף
נפשות

[ מח ]
מסות׳ מחדירות לכס הגדולה יאחזו חרב וחנית להלחם
מס סונאיהס  ,ויכו באויביהם מכת הרג ואבדן  /ולא
יחושו אס גס הם דאכדו  ,ותמות נפשם עם רודפיהם
ויפה התפאר החכם אכרבנאל את צדקת
האכזריים *
היהודים בזה  /כי דרכס לשמוע אל פקודות החלך והשררה/
אשר בצלס הס חסים  /ולהמע מפניהם  /גס אס יגזרו
עליהם גזירות קשות ומרות* ונסתבכו כותבי דברי־הימים׳
ולא ידעו  ,מה הסב את לב המלך פערדינאנדלעסית מעשה
רשע כזה ? האס היה אוהב הון  ,ויקו להשיג אוצרות רב,
כי יגרש את היהודים מארצו ׳ או אס עשה זאת מקנאת
ישי  ,וחשב לכונן גס בשמים כסאו ? והנה הפאפסט
מלך מאמין
' א ל כס א נדר הששי נתן למלך הזה שם
אמתי ; קאטהאלישער קעניג)  ,אף גס כי בלי ספק
שתק הפאפסט בין לבין עצמו על סכלותו וקנאתו הבל/
והעד  ,יכ הוא בעצמו קבל היהודים המגורשים מהמלך
המאמין הזה׳ ונתן להס חירות לשבת בארצו"
(ההמשך בחדש הנא‘ )

פתרון

החידה

בתקופה שנייה עמודס״ג .
«ותות ששה בקולך יחזק תשמיעפ
שנים מהם בראשית שמך נביעם
על אות האחרון נראה תמונתך
אמנם אין פה מקום מכון לשבתך
פעם קל תפעל פעם תהלך ברגש
מי לא ידע עתה שמך—

 T-מ—ב— *

[ מט ]

ד
באורי

ספרי

קודש

באורי מלי עברית ופתרון פסוקים
נעלמים
מזמור מ'ו
לדעתיהמזמור הזה והמזמורים

אחדיר
וח״יז' הכאיס
מ״ז

סוכנים על הקורות אשר עליהן סוכנים מזמורי
אסף כ׳ג ׳ ע״ה׳ ע״ו* כמזמור פ״ג סכר החומר׳ יכ
אהלי אדום וישחאליס חואכ והגרים גכל ועמון עמלק
כלשת יובכי צור ואשור אחרו  :לכוונפחידס מגוי ולא יוכר
שם ישראל עוד  /וכחזמור אשר לכנינו הודיע לנו המומר
מן גבורת ה׳  :משכית מלתחות עד קצה הארץ ; 3מ1מור
ע"ו אייר אסף  :שחה שכר רשפי קסת מגן וחרכ ומלחמה׳
וכאשר לפנינו הודיעו לני כני קרח  :קשת ישכר וקצץ חנית
עגלות יסרף כאש ; כמזמור הזה ספרו לנו מן הרעש׳
והרעדה אשר היו כימים וכארץ ח״ל  :יהמו יחסרו מימיו
וכפסיק וין  :המו גויס מטי
ירעשו הרים בגאותו ,
ממלטת נתן קילו תחוט הארץ ׳ וכמזחור ח״ת אמרו:
כרוח קדיס הבכר אניות תרשיש/־כדרכם כעת הרעש׳
וכחזחור ע״ה אמר אסף  :נסוגים איץ ויישכיה׳ וכחזמור
פ״ג התפלל כענין נכואה על הרעש  :אלהי שיתחו כגלגל
כקה
] 43

'] ? 3
כקש לפני רות  /כאש תבער יער וכלהבה תלהט הריס ק
ובסופתך תבהלס ; במזמור ח״ז נאמר:
תי־דפס בסעדך
עמים נאספו

נדיבי

אלהי

עס

אברהס ׳

ק

אס

האסיפה

היתה בירושלים אשר שס נקבצו שבטי יה ׳ ועל הענין
הזה אחר  :יזלך אלהים על גויס אלהיס ישב על כסאו
קדשו *

כי

הנדיבים באו
והיה

שלוס עס עס ה /
ובמזמור ח״ת נכתב :
הענין

לחטן שבתו וכרתו לפניו ברית
הדבר

כי

ההוא כאלו יזלף  .על כלס ,

המלכים

נועדו בירושלים *

נועדו אשר

לפי

יפישו

והמזמר קרא במזמור סי' ת לנייביס

מלכים ׳ או גס יולכיס היו בתוך הנדיבים ( אונטער דען
גראסן ) אשר התאספו בירושלים  /או ענץ מלכים יועצים
תכחיס אני בן מלך קדם ( עיין

כמו מלכי ישכר עליך  /ב |

רדק ^,שרש מלך ) או קרא בדרך
כדרך בעלי השיר ובפרט בלשון
לשדה נקרא מלך •
ועתה אס

הפלגה לנדיבים מלכים
עברית אשר גס מלך

—

תתקור בכל

המזמורים אשר

הזכרתי תמצא

בי מלכים רבים עד קצה האיץ קשרו קשר נגד  .ישראל
ונלתחו בו׳ וה ' השבית אוצרות כלי המלתחות אשר לשנאיי/
ראתרי כ $עשה רעש
עד אשר באו נדיבי
עם עס ישראל*

גדול בכל מדינותיהם וגבר יד ישראל׳
עמים לירושלים לכרות בדית שלום

אמנם

המזמור אשר

בעת הרעש או על עת הרעש ׳

ושתי

לפנינו שר

המזמר

כתות שרו

אותו׳

הכת הראשונה בטחה בה ' ׳ וכת השניה יראה מפני הרעש
הגדול והנורא אשר היו בכל ארצית תבל * הראשונה שרה
פסוק' 3׳ ג '
פסוקים ד ' דן

ה׳

וי׳׳ו  ,ת ' ׳

טי״ת /

יו״ד

וי״ב

והכת

השניה

ופסוק י״א קול ממרום נשמע*
פסוק

נ נא ]
פסוק ב* ו״ג פנינס אלהיס לנו מחסה פל רן לא
נירא נעת אשר תלדר־־בה הארץ תמורות שומת והרים
נמוטו אל לב יחים  /והוראות בלב יחים לחו אל לב ימים
סחירות ישראל) ודתיונו חי יעלה בהר ה'  ,ואולי הוראת
הבית כהוראתה לרוב׳ ולהט הרים היה ועל ידי ק נשפכו
חעינות תהום חרס חיס רבים הקיפו הדים אחרים אשר
מטו  /וזה אשר אחר בחוט הריס בלב יחים ׳ ואין לך
אימה חשפה גדולה חזו • (ד ) ,בגאותו  /בנאות ה' .׳ ואם
תסוב החלה הזאת אל חיקי׳ כאשר חשבו קצת המפרשים
היה לו לאמור בגאותם  ,וענינו לחה לא נירא הלא הרעם
בא בכח וברצון ה '* ( י״א )  /ענינו הרפו ודעו כי אנכי
שופט כל הארץ  ,ארצה להיות רם על ידי גויס האלה׳ ארצה
להיות רס על • ידי הארצות האלה׳ ולא עליכם לפחוד
פחד׳ אמנם רוחחתו בגויס הוא חשכטו הצדק  /ורוממתי
(י׳' ב) ׳ אס אין הפרש בחלים
.בארץ כחו וגבורתו*
בין פסוק הזה לפסוק ח ' יש הפרש ביניהם בבטוי שפתים׳
ואתן לך חשל ׳ אס תאחר עחי אל ׳ תבטא החלה אל4
ביתר עוז׳ כי אלהיס הוא המאוד נעלה  /אמנם אם
שמעת חכי עליון כי אותך לבדך יושיע ועל זה תאחר:
עחי אל׳ תתן עוז על חלת עמי להוציא אחרים׳ כי דעתך
לאחור עמי ולא עם אחרים ואת זה רמזתי בתרגומי על
ידי שמי האותיות ,
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איבערזעטצונג*_■ " ־
 ) 1דעם זאנגמייסטער דער קאראהיטן איין געזא :ג
אויף עלמות *C
ע י ש ט ע ס ק א ה ר♦
 ) 2גאטט איזט אונס שוטץ אונד קראפט,
הילפע אין דער נאטה איממר אנוועזענד*
 ) 3אין אומוועלצונגן איזט דיא ערדע נעגריפען׳
בערגע דראהן אינם מעער צו שטירצען•
וויר פירכטען ניכטס•
צווייטעס קאהר*
 ) 4אך עס איזט גאטטעס ערהאנענע קראפט
דאס מעערע שיימן ׳ שטירמן  /בערגע רוישך
ערשטעס

קאהר*

 ) 5דער • שטראהם  /זיינע אבטהיילונגן  /בחייגן
ערפרייליך
דער גאטטעסשטאדט  /דעס העבסטן רזיי־
ליגעם וואהנזיטצע•
 ) 6איןאיהרטהראנט גאטט׳ זיא קאן ניכט וואנקז;
פאם מארגן ־אנבעגין איזט גאטט אין איהרר
הילפע•
צורי¬
*) קיינע צערקוטהמגידבר דית תינסטרוחעכטע מלחות
(דית פרהתלענען) ווערדע תיך3ייא ערקלמרמג דמס
 :R8כזתליזס תנצייןך

צווייטעס

7

) 8ע״לקר

קאהר•

רופען יאטמער אונד נאטה ,רייכע

בעבען/
זיינע דאננעד ראללען  ,אך דיא ערדע פערגעהט י
ע ר ש ט ע ס ק א הר*

 ) 8גא ט ט צבאות אייזט טיט אונס
יעקב'ס גאטט איזט אונזערע פעסטע
צווייטעס קאהר•
 ) 9קאמטט׳ שויעט גאטטעס טהאטען׳
ער פערוויסטעט  /פערניבטעט דיא עררע*
ערשטעס קאהר*
 ) 10ער פערניכטעט דען אללנעטיינן קרע✓
צערבריכט באגען  ,שטוטפפט אב שפים! /
לעסט קריגעסוואגען איז פלאממען פערלא;
דערך
שטימטע פאן א בען *
איינע
 ) irזייד רוהיג אונד וויססעט ! איך דער אלל;
ריכטער ,
האהייט דורך י ע נע פעל;
צייגע מייגע
קער׳
צייגע מיינע ד״אהייט דורך י ע נע ערד•
שטריכע*
ערשטעס

קאהר•

 ) 13טיט אונס איזט גאטט צבאות
יעקב'ס גאטט* 6זט אונזרע

פעסטע*
מזמור

ן•

גיI

מזמור ט״ז

* V

א ) סלם כתות סרו המזמור ה!ה ׳  .הכת יזר^שוגיז
יון יריזי ה ' שרה פסוק '3 :ו״ג* וכת השניה יין בית
ישראל  /שרה פסוק ד ' וה/י וכת השלישית לזן 3ית חהרן׳
הפסוקים ויו '  /דן ׳ תי״ת $ופסוקים טי״ת יוד שרו
גל הכתות* ( י ) כל 1הפחים תקעו כף׳ המפרשים
אחרו תקיעת כף (יד) לשמחה* חמכס התקיעת כף לשמחה
חיננה נמצחת כי חס3פחות המון׳ גס המחלוקת השניה
יון הפסוק הזה תירה כי יזכצות כלי זמר יד3רו  .על ק
חני חומר ענין כף  ,פה׳ כמו כפות זהב ונצוח כלי זמך
דומה חל חשר נקרח בלשון חשמז (יחניטשחרען מחיק)
ולפרוש * ה תרגמתי  /כי הרשות נתונה למתרגם לבחור
בבחור חשר יש לו יתר בחר ׳ חו יתר שחת במליצה /חס
חין לפרוש חהר יסוד חוק מחנו בבחינה  .בקול רנה/
יש תרועת ימן וחנתה ׳ ותרועת מלתחה ותרועת שחתה׳
על ק חמר התרועה הזחת תהיה לששון ולשמחה *0 ( .
עלה אלהיס בתרועה ׳ כאשד עלה חרון חלהיס תרועת
מלתחה נשמע לפניו  /חבל עתה חסר שב למנוחתו  /עתה
חשר נתן ה ' שלים לנו בנועס זמירות תריעו לו  /וזה
חשר חמד  :זמרו לחלהיס זמרי .
(ט )
מלך חלהיס
על גויס כבד בחרתי המחמד הזה בבחורי  ( *onpי)

גדיבי עמים

נחספו

עס

חלהי

חברהס/

מחברתו  :נדיבי עמים נחסכו  /פס חלהיחברהם נחסכו*
הנדיבים היו בירושלים כפת מועדי ה ' י כי לאלהים
הגיגי ארץ ׳ רצונו לחמור לחלהיס מחסה לחרץל ומבלעדי
תשוב הארץ לתהו ובהו * מאוד נעלה מחברתו מגן מחור
נעלה'

«יבער־
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איבערזעטצונג*

(ליזט מאז דיא פזאלט! , 75 , 48 , 47 / 46
^  83 , 7מיט אויפמערקזאטקייט  ,זא ערגיבט
זיך דארויס זעוזר קלאר פאלגענדע געשיכטע :
צאך איינר קאאליציאן פאסט אללר פעלקר געגן
איזראעל  ,ענטשטאנד איין אללגמיינר קריג געגן
דאסזעלבע/הירין וואורדן דיא וואפפן־פאררעטהע
זייבר פיינדע־צערשטעהרט  ■,אמד איהרע פלאטטע
שייטערטע ; הירליה פאלגטן ערדנענן אונד שטיר*
מע צו וואסער אונד צו לאנדע * דיא פיינדע
וואורדן דאדורף געצלואונגן  ,פרידן צו מאכן"
עס פערזאטמעלטע זיך איין פרידענסקאנגרעס אין
ירושלים  ,ווא דער פרידע פעסם גזעצט וואורדע י
דער פזאלמיכט בעטראכטעט דיזע בעגעננהייט/
בעזאנרערס אבר דען פרידענסאבשלוס אין ירושלים
אז  ,אלם מען דאדורך אללע פעלקר איזראעלס
גאטט אלס קעניג אנערקאנט העטטן • )
קאהר דער

גאטטעספירכטיגן
איין

מעננר"

פזאלם

דער

זאננטייסטעד ,
 ) 1דע ר
ק א ר א הי טן•
 ) 2פעלקר ! שלאגעט דיא טעללערכען אנאיינ?
!
אנדער׳ א) ,
לאסעט פאר גאטט פריירנגעזענגע העדן;
שדערפאלל עד;

) 3 .י דען דער עוויגע  /העכסטע ,
האבענע
איזט דער גראסע קעניג דעס גאנצן ערדבא?
דענס •
קאהו

[ ני ]
ק «' וזר דעס 5אלקעס•
 ) 4פעלקר האט ער אונס אונטרווארפן/
נאציאנן אונטר אונזרע פיסע געלעגט,
 )5איין ערנגוט אונס אויסערזעהז,
איינע פערהעררליכונג יעקנ'ס ,זיינעס ליג־
לינגס •
קאהר דער לעוויטן•
 ) 6אונטר שמעטטערנדן קלענגן  ,שטיג דער
הערר עמפאר ׳
פירכטרליך האללטע פאר איהם דיאקריגעס־
פאזוינע.

לאנזינגט;
ך;) יעצט לאנזיננט גאטט׳
לאבזינגט אונזערם קעניג  ,לאנזינגט;
 ) 3דען גאטט איזט אנערקאנטער קענע דעס
גאנצן ערדבאדענס;
שטימט אן איין ערנדאונגסליד ! נ)
אללע

קעהרע•

 ) 9דער אללריכטר איזט אנערקאננטר קעניג
אללער פעלקר,
דער אללריכטר זאס אויף זיינעם הייליגן
ריכטרשטוהלע,
 ) 10דא פערזאממעלטן זיך ,דיא גראסן אללר
פעלקר,
אינד דאס פאלק  ,ווערכעס אנרהנלס גאטט
אננעטעט;
דען

דען זיין » יזם דיא שירמענדע קר « פט דער
ערדע דער רייכע /
" ג)
איין אונצערגלייכליכעס
אנמערקונגך
א ) אייגע ארט צאן יאניטשארן  -מחיק  ,וואראוים1;5ר=
אוטהליך דיא יעטציגע ענטשטאנדן אי; ט* דער
כזאלחיסט רעדעט דיא צעלקס וועלכע דאחאלס
דיזע קונסט בעזאסן  ,אן* דאס זיא פאר גאטט דיזע
־׳*
איהנן אייבנע יוחיק העין לאס) זאללן*

ב) דעד העברעישע אויסדרוק אי;ט אשכיל׳ דיזס הייסט

בעלעהרענד ( ואשכילי עם יבינו לר3ים)  /אונטרזו-
בעני  /צאדסענד ( אשכיל על דבר יאצא טוב) 3י-1
גליקענד ( ויהי דוד לכל דרכיו אשכיל)* אין אללן
דיזן בעדייטונגן צעדן דך פזאלאןדא 5אן #היר וגירד
איין בעגליקענדעס ( ערבויאונגס ) ליד דאאיט 3ע־
ציימעט ; אין דעס  48כזאלס׳ איין בעלעהרעס־
דעס ליד׳ דען ביס צום  . 10צערז ווארכט דער
צזאלחיסט דען קעניג ׳ דאס ער דורך דינע גליקלי־
כע הייראטה זיך ניכט צאן ; יינן פצליכטן אלס קעניב
אבלייטן לאסן זאלל י צרייאלין זאגט ער איהס דיס
ניכט סיט דיררן ווארטן הערויס ; אלליין אאן קאן
דאך דאז כאעטישע געוואנד׳ ווארין עד ; יך צערי*
בלייערט׳ דורכבליקן אונד זיינע אייגענטליפע אבדכט
צאן דעם  10טן צעדו אן  /הערט דער
לעזן •
פזאלס אויף  /בעלעהרענד צו■ ויין* אין דעס 11טן
צערו ווענדעט דך דער כ; אלאיםט אןדיא פרינצעסין/
אונד

[

נחt

* איגז־דער  10טע דיהנט איפס צי אייכם אערגאעע.
^ דיזר צווייטע טהייל דעס געזאכגעס איזט  /וויא ער
־' אץ דער איברשרי 5ט אכגעקיכדיגט ווירד  :איין לי-
 3עסליד* נון האבע איך גאך איין בייאסכיל פאן איי־
<עס פארשוכגסלידע אכצו5יהרן  ,דאז דען נאיין
משכיל 5יהרט *
הירצו וועהלע איך
דען  88טן
פזאלס< אונד יזיינע קמפטיגע איכרזעטצונג דעס-
ועלבן ווירד ׳ וויא איך ניכט צווייפלע  ,מייכע בע-
הויכטונג בעגרינדן ; אוס יפדאך דפס לעור איינן
זומק צו געק׳ ווילל איך5ארליי 5ע כור אייניגע
 5ערזע דיועס כזאלחס איכרזעטצן:
פערז . 16
עלענד אונד הינ5פלליג בין איך 5אן יוגענד אויף,
גון חוס חיך נאך דיינע בעאנגסטינוען ערטראגן—
לצורף איך ציוייפפלן?
 5ערז . 19
נעזעללשא  5טראוכד פרימיע האסט דוא עכט 5עמט,
יזימע פערטרויעטע האסט דוא ענטפערנט —
איינע אוככעגרייפליכע דונקלהייט *
איך צווייפלע כיכט ׳ דאס ליזער כזאלס  ,אויך דעח-
יעניגן אייסערסט אויפפאללענד זיין ווירד  ,דער
איק נור פליכטיג דורמליקט* דען ער אחט
גאר ניכט מיא דיא געיועהכליק אבגעפאסט* אללע
פראגן  ,וועלפע דארין פארקאחחן׳ בלייבן אוכבעאכט-
ווארטעט ; אלליין אללע דיזע פראבן בעאנטווארטן
ןיך פאן זעלבסט ; דען דער חאן ,וועלכר זא יעחמער־
ליך קלאגט  ,וואורדע איינר לער געעהרטעסטן אין
גאנן איזראעל (חלכיס א ' ה' יא") ; אץ זיינר יוגעכד
אבר

 jנט ]
אכר חום ער אדם אירגפכד אייכפס פפחפק׳ אץ
איינע אוכטעראירדישע גרופט געווארפן ווארדן דין •
דינפ דאחאליגן קלאגן קעננן דאהער קיינן איררע
5יהין< דא דער פרפאלג נעלעהרטהאט׳ דאס,דיא
שטראפע צו דינר בפספרונג אונד דינפם גליקפוואר‘
איך האבפ אין דפס צארהפרגפהפכדן נעדאגט'
דאס דפר פזאלס  45צווייא אונגלייכארטיגע טהיילע
האבע ; דיס שטיחט אויך ירט דינר איברשריפטאיבפר»
איין ׳ דיזפ אחט וופרטליך  :בפלפהרפנדפס ליבפס־
ליד" זאללטע נון בייא דפן איברשרי 5טן שיר חזמור
אונד חדזור שיר ניכט פטוואס עהנליכפם שטאטט
האבן? איוט נפמליך דפר ערשטפ טהייל איין סיר
אונד דפר אנדערפ איין חזחוס זא הייסט דאוגאנצע
שיר מזמור* אחט פס אבר אוחנפקפהרט /מזמור
שיר"
ג) איך קאן אמפהיזן  ,דאם דפס לפזר דיא פראגע
איינפאללן וועודע  :דנד דיא טהאטןאק  /וופלכפ
אין דפס איינגאנגפ אנגפציהרט וואורדן  /אויך אין
דפן ביידן געשיכטביכרן (חלכיס׳ דברי היחיס) אנ=
גפגפבן ? איךאנטווארטפ  :ניין י חאן פינדעט דארין
קיץ ווארט פאן דפר אללגפחיינןקאאליציאן (פזאלס
) 83׳ פאןדעס שיפכרוכע דערפלאטטע ( פןאלס/)48
פאן דפר צפרשטפהרונג דפר פיינדליק וואפן ־ צאס
רפטהפ  /נאהפ כייא ירושלים (פ! אלס  6ך אונד אדך
צוס טהייל פזאלס  f4öפאן דען סטירחן אונד ערד?
כפבן ( כזאלס  4 6אונד  / )76פאן איינר צוזאחהס
קונפט דפר גראסן אונד דפר קעניגע אין ירושלים/
יופלכי!"

 3ס ]
וועלפע׳ יויי^ז איך ניבט צודיפלע אין פזאלס' 4#
אונד  48דייטליך אננעצייגט דנד ( דהע אויך
יזיינע איכרזעטצונג אונד ערקלפהרונג דפס פזאלחס
 48אין יזאסף התק׳ע) ; אוכד הירויס פאלגט פאן
זעלבסט ' דאס דיא רענירוכג׳ אונטר וופלכרדחע
נראסך כעגפכנהייטן דך עראייגנעט  ,דך ניכט חיט
צוצערלעסיגקייט גשטייזמן לאסך צוואר גלויכן
אייניגע פרקלעהרער  ,דאס דיא אללגחיינע קא^ליי
ציאן׳ אונטר דפר רעגירונג דעס קפניגס יהושפט
סטאטט גהאנט העטטע׳ ווייל 5אן  ioפיינדליק
יזעכטן׳ וועלכע איס  83טן כזאלס אויפגפצפהלט
דנד׳ דרייא ווירקליך ידט יהושפט איס ק ייגע ווא-
רע[  /אלליין דיא איכריגן דגן ? וויא דפס אכר אוי |י׳
דיא ׳ וא האט דיזע אונטערזוכונג ׳ אויף דיא ער־
קלפהרונג דפר אגן פרוופהנטן פזאלי׳ן קיינן אייס
פלוס  /דפן פס ווירד אין ריקדכט דערועלגן ׳ אם
ראטהזאיזסטן זיין ׳ וואס איבפרא־לל דאז ראטהזאח-
סטע איזט  :דאז כוך זא 5יל אלם מעגליך yאויס ידעם
בוני! צו ערקלפהרן.

פתרוני

ה

נ

סא ]

ה
עניני□

שונים

א

מנתב אל מוצאי המאסף * )
על דבר ההידה אשר שמו בתוך המאסף
בתקופה שני' לחדש שבט תקע׳ ־
המתחלת:
הןקלותי וידים רפות חזקתי וכו'
אשר לא גזלתי אשיב אשלם כפלים זכו'
ז״ה חותמי
*וישיס

קראנוהחידה

נכבדים חוהבי חייתי.

הנפלחה הזחת ,

לח ידענו

־*

יזיעשה

הדבר הזה* — חיזרו חחינו דורשי חיית ! די
הוח

•) המכתב הזה שלוח לנו מאת נבוני מדע והשכל
הבאים על החתום תחתיו* ואף כי חוק שמנו
לתת מחסום לפינו לבלתי הביא דברי ריבות
בשערנו  /בכל זאת גם מטרת האמת והנכוחה
תמיד לנגד עינינו ; והנה אם אמת הדבר .,נעשתה
 .התועבה

[

סבt

הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו לברלחתיס לשם זה ולא
וה שחו אשר יקראו למחבר האמיתי רק הוא
הרג הגאון הגדול הנודע בשערים בגוד מהו'
אהרן בן קלמן אב״ד ור״ח דק״ק ארוד גחדיכת
אוכגתרז
ראו זה דגר חדש אשר כנר היו לעולמים ; השבענו
ספר צמות
אתכס ! אס לא שמעתם אס לא ראיתם
המליצה אשר להרג הפייטן בגוד מהו ' וואלף גומר נרו
(אשר נדפס בברלין מחדש תקע ) ש.ס שס תבקשנה
גס תמצאנה  ,גס החידה גס פתרונה .מאת הרב מהו'
»הרן בן קלמן נרו'  /ונחנו בחפדנו אמרנו אולי מגודל
*קרה העתיקה האיש הזה לתומו ולישרת לבבו להגיד
לאדם חה יהי ' והי' כי תקראנה איש ואים ופותר■ אין לה/
אז יוסיף איש הזה שנית את ידולהוציא• גס  .פתרונה/
לשס החתבר־ האמיתי מהו ' אהרן בן קלמן הנ״ל ; —

P
התועבה הזאת מאיש הזה לחרוש בעגלת רעהו,
לכסות מערומו בפאר בגד עמיתו ולגזול
פת כף אחיו אשר עמל בו  ,אז בודאי שבט
עברתם לו יאה^ ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו
המסו ירד* לכן עצור במילין לא נוכל והעתקנו
מכתב הזה מלה במלה להיות לאות ולמופת
לרבים למען לא יוסיפו לעשות כזה* אולם
גם נבטיח לאיש הזה ,אם יש דברים עטו
להצטדק ולהתנצל בדברים כנים ואמתיים ,לע
נכחד האמת תחת לשוננו  ,להגיד ישרו .לעיני
ד״ח
העדה •

] »C.
ק יאות לבן משכיל להגיד דבר 3שס אחרו להי 1סכ3מ*
תכחיס  /ולהתאבק באב״ק רגליהם ומאת יכופר!
אמנם תקותיכו נכזבה ומה גדלה החרדה׳
עין בהביט תחת החידה  /הפרה לקורא ח״ל:

עצמנו

"החידה היפה הזאת אשר כל פותר אותה ימצא וט 3
"טפס ודעת מצאתי בן אמתחת המכתבים אשר הראני
הנאווער
זנוויל
מהודר
המדקדק
"הרבני
דבריו; ויהי כי מצאה
נעוריו לפי
"ממעשה ידי
"חן בעיני ואכצר בו לתתה לי להעתיקהבמאסף  /והנני
לחי החותמת וכו '*' '
"אעיר וכו ' ויכיר

ע״כ
מה נאחר ומה נדבר לכם אדונים נכבדים ! מה נפלאה
החידה הזאת וכי אחרי אשר היתה יחים רבים (מאת
ד ' אהרן בן קלח ! ) ביד החכם ר ' וואלף בוכנת
ואחרי אשר נסעה חתו מים ועד אפסי ארץ  /גס ראינו
אותה בידו בק״ק ברלין  /בראדי  /המבורג וכו ' בחתימת
שם המחבר חחיתי אב״ק ; ואתרי אשר הוצאה לאור בספר
צחות המליצה זה שנה תחימה ! והנה פתאום — שמע
הקורא ותצילנה אזניך י — עזבה אלוף נעוריה ותלך
איש הלזה /ותהי לו לבת* וכאשר
ותתע בין כתבי
הפציר בו אחד מחכמי המאסף  /ויפל לפניו בכה גס חנן
לתת לו הבת היפה הזאת  /אשר עשה בימי נעוריו לפי
דבריו ויעתר* — ויהי כראות החידה כי כלתה אליה
הרעה  -ותאמר  ,אמצא חן בעיניך להביאני ואנכי נכריה?
לך ואשובה אל מקומי הראשון 1ויען ויאחר  /אס כן למה
;ה אנכי ? הנה נא באת בצל קורתי 4אל נא תעבורי
יזזהי

{■ סי ]
,מזה ! — ככה דגר ויצח עגל הזה ! — הה.לכל
הכלייזה ! די בזיון וקצף  /אין יראת אלהיס במקום הזה!
* — ידענו הנשי החאסף כי לא עליכם האשס  /ולת עליכם
הלונתינו  /כי כחונו כחוכס לא תכקשו רק האחת והתושיה
להגדיל החכחה וגעליה  /להפיח קנאת החכמה גלג גני
ישראל  /למען יבקשו תגונה ויפוצו חעימתיה חוצה להציג
 לאזנם עלדבריהם גשם האומרים גתוך המאסף ;
*ה דוה לבנו  ,איך יעיז מצחו לגנוב דעת הבריות  /על
אנה יתהולל  /הגזחת ימצא חן וכבוד כי יכסה בשר עמתו
וכלבוש זר!
אז אחרנו גס זה הבל  /אס בזאת יתהלל ‘המתהלל
להגיע׳ לשס ולתפיורת  /מה רחית כי עשית את הדבר
הזה /לקחת חידה אחת קטנה  /הלא טוב לו כמה וכמה
כתיבת יד מגאוני ארץ ׳ להדפיסם ולהפיצם לעשות שס עלי
אדמות ; או חם גס בזאת לא תרגיע ולא תשקוט חהחית
וקח לך המחזור החדש עם
רוחך  /הנה יעצנו קומה !
הפירוש חהחכס המדקדק השלם כבוד חהורר וואלף היידנהייס/
ותדפיס מחזור גדול שכחו גבוה מכל עם  /ותלקוט מפירוש
הנחמד אשר עשה ר' וואלף הנ״ל ממנו מכל דף ודף וגם
מזה אל תנת ידיך  /לחתום שמך על כל לקוטי אחרים
אשר אספת מר' וואלף וכה תאחר  :זה שחי או שמי ז ה
או — או — ותשחק לכל החרמות אשר לר וואלף
מגאוני עולס ; והי ' כי ישאלך איש אחר  /מדוע אתה ככה
 wנגד
לן לפרוץ הגדריס ולהרוס החרמות לעשות כחש
השמש ? מה זה מהרת למצוא ? י — ותאמר " כי הקרה
ה'לפני/

נ הס

]

״־ — *)
ה ' לפני  /מי הס חסר נידן לי  .תלקיס בזיז־•,
חי :יעמוד נגדי כי תפתח גסשל פי  .תביע  .חרדית יזני
קדס״ (חידות תשר כבר תקדםלר' תהרן בן קלחן ) *
הה לכל הבזיון ! יתמר גת ישרתל תם יעשה כדבר
הזה ק התדס החדם הזה? ויעקמו זה *' פעמייך
וחין תיש שס על לגו לנקום נקמת ה ' להפרע מהכר' מלוי/
כתשר חלל ש״ש בגלוי  /ותיש תחד מחבורתנו תשר יצת
חתנו למלתחת ה ' .גשת עליו המשל הזה :
־' י
.

כלב דל בת מת מרקחת
נובח1
ומרעבון נפשו מר
ויק כה וגה בלי הבין מה קהת " ,
ויקת צרור המור ולת ידע חיך יפתח . .
ויתחרהתח ! הפעם השבע נפשי השוקקה
וירח ט✓ וילנן מ —י ונפשי ריק ? J

t
.
,
t

ק כל לוקח חידה'  .וגס לפתרונה f,לת ".יבין ( /כיי ..תשתלהי
מה זה בידך ? ויתחרתעשי ידי נעורי להתפתרי.
והנה ידענו כי ישמע התמים ר ' תהרן  /הננלה ל1שד
נעשתה לחידתו  /ויתחר כתשר תחר בתידתו:
הן קלותי וידים רפות (של ז ה) חזקתי
בגד לתפתרת ול ' חלקתי
עוד

* ) האם ערב את לבו לעשות הדבר הזה? —
ד״ה
*r

{-} 5

עוד הוספתי לעשות חיל ברוחי פי שנים
חשר לח מלתי חשיב כפליים ( כעס בס ' צחות ופעם
לחחסף)
 .ככה יאמר הרב הנ״ל* וידום אהרן ולח יביש* אמנם
לחנו חובה היח לכו להתנקם נקמת ה ' ונקמת הרב מהו'
אהרן  /מצרה עלינו חהר סיני לקרוח בגרון:
החידה הזחת מחברו האמיתי הוח ר' » הרן בן
ק למן חב״ד בק״ק חרוד באונגחדן ; דעו כל לדש
ישרחל כי הוח עשה /ולח החורינור ' ז נ ו ו י ל
בהמבורג•
ועתה מוציאי המאסף ! כראות מכתב הזה הבו יהציגו אוחו
בתוך המחברת חשר תצא לראשונה  /גס שאותנו תחתיה׳
ולח  .עליכם יפול כל החשה רק עלינו  /נחנו נשא כל העץ
אשר יגיע* לכם* וחם”'ים־' לאיש *הזה '/מילין להוכיח
יקום נא וישפוט אתנו  /כי ' יודע הות חותנו ויזקוחנו׳
'ונחנו נדע מה נעשה  7וחתם נקיים אס תעשון כחשרצוכו
׳ י
'
' *׳״׳י’
אתכם ״
 :בה ק?ןכ ;דענדסבורג לחדש
תשרינולפרט

לא
rr

:

■־ <י
'

יירשך ;ה׳ ה'תקעא
דברי אחיכם
החוט המשולש לא במהרה מתק

^t

לאוס הצעיר אברהם ווייםנ5עלס הכהן חפ״ג
 )  1מאום אלי ' גחהורר אביגדור זצ״ל * . r ■_:הקטן אהרן בן כה״רר וואלף פרענקל יצו *
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ב

חידות
חידה א
ראשון לראשונים גם באחרונים אני
אין נורא זולתי כי הבריאה ממני
טרם כל יציר אני נברא
טרם היה אור אני נקרא
מאתי כל רמש כל כריה
אמשול בכבדים גם בקריה
אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולי/
בכל הארץ יצא קוי ובקצה מדבר הדום תלי
•קץ כל נשר נא לבני
סוף כל דבר נגד עיני
זולתי אין ריש ואין עושר
בלתי אין גנור ואין אושר
למה השאל לשמי ? יורה נקלה ועוני
כי אם י ש אחרית .תקותי נחם מימני
אם תחפוץ דעת מקומי איה משכני ?
ברום הרקיע וכמרכז הארץ מעוני
 .אמנם אינני באש ולא נמים
לא בחלד גם לא בשמי שמים
בשני יסודות מתנגדות שמו אותי
באחת אתוס  .ובאחת החלותי
אנכי עומד באם הדרך  .׳ י
לראות בכל עובר אורח
אם עוד לא ידעת אותי
וזפוך שיר זה ותמצא חידתי
מ — נ —א
—[ *] 5
חייה
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חידה ב
באחת תנועתי ובאותות שתים
בצחותה לש ח ובמבטא ׳שפתים
אף־־גם מוצאי מיץ אפים ־
בשדה נמצאתי כטל שמיס
כי מוצאי מצא חיים•
ולעיני השמש אמוס כמים*
_ —ף

ג

מכתמים
 7י:

.

-

על אחד ממפרשי ספר קינות לט ' באב•*
מבורך בארת ספר הקינות .
בלהג הרבה במעט התבונות
הבאר רק אין בו מים חיים
רפש וטיט יש בו שבעתים.
עשו באור לקינות כלתה לבך
קיגות על ' באורך יעש מריבך
אל

אשת זנונים

*ילד יולד לי בן נתן לי מה שמו
״אשר אקרא לו ? •י— ״ כזאת שאלת את אמוI
בן מי זה העלם ? — הן תאלמי
;
קראי שמו — בן עמי
'
— .ף

I

) [ Dö

ה

מאס ף
חודש סמן זדתק״ע

א
דקדוק לשון

עבר'

שיחה בעולם הנשמות
(ההמשך)
אמנם לא כל הפעלים אשר יתדיזה בנינם הפעיל חל
ועוד יש
הקל  /הס נמסים תקת הרזין הזה •
לי דברים לדבר אליך ולהמליץ בעד בנין הפעיל הפירץ
ומשיג כפי הנראה את גבול רעו הקל ; אמנם טרם ק אקדים
לדבר לך בבאור עניני ההתפעל אשר לא בארו עוד המדקדקים
כראוי את כל אודותיו  /יען כי לא הגינו במקראיהקדש*
כראוי ׳ והתנכלו לשית חסרון מלות בכמה כתובים אשר
לא תחסר כל בס לעין המשכיל אשר ישמע ויבין את דברי׳
ועתה הטה אזנך אחי יואל ! אל הדברים אשר אדבר אליך —י
ידוע כי עקר הנאת בנין התפעל הוא בפעליםהיוצאים*
גאשר יעשה הנושא בעצמו פעלה היוצאת על בי ההרגל
ממצס

נ עe
מעצה המשא אל עצם אחי  /ולז1זת יאחרו _החדקדקיס כי
עצם החתפעל היא כיעל ובעול כאחד* ועתה דע ! כי
העכרי יפריד לפעמים כין הפועל והפעיל הנראיס׳-להתאחד
כעצם המתפעל  /פעם יראה אותו כעצם כעול לכד מכלי
אשר יפעל כו עצס אתר׳ ופעם כעצם פועל לכד מכלי
אשר יפעל הוא כעצם אתר׳
i

 והנה על הדרך הראשון ישתמש העכרי כמין נפעלתתת מין התפעל  /כמו ויפר׳דו איש מעלאחיו (כראשית
י״ג) יתכקע הארץ לקולם (מלכים א ' א ') כל המיס נקכצו
•יחדיו ( ישעיה ח״ג ) —
זה ימצא כהס גס הצווי*
ועל
כמין קל
ד״ר״הרץ
(שם י״ד)

וכל

מיני נפעל הכאיס על דרך

הדרך השני ישתמש העכרי תתת מין התפעל
אשר יהפך על ידי זה מייצא לעומד * ) כמו
על היאור ( שמית )' 3סגר עליהם המדכר
[ [ סו אחרי הכצע (שמואל א '  )' 0ואיש ישראל

הפך ( שוכניים כ״א) [ יצק דם החכה (מלכים א ' כ״כ)
י[_ אקפו אליו כל זקני יהודה וירושלים (מלכים כ' כ/׳ 0
■*{
תפתח ארץ ויפרו ישע וצדקה ( ישעיה מ״ה ) ליל
יזהם (הושע ה ') גס שיכה (יקהכו (שם ז ') הלק
[תשאהארץ מפניו ( שסא ')
לכס עתה יאשמו ( שם יוד)
(תהלים נ״ו ) עורי רגע ( נקרע) וימאס
ימרו
(איוב

*) וזאת היא פעלת ההתפעל באמת  /כי גדר
 העצם המתפעל לפי עומק ההגיון הואצ ׳*!צםפועל־ פעלה עמדת היוצאת על פי ההרגל מעצם
הנישא אל עצם אחר — והדברים עמוקים —
דברי המחבר

נ

עאt

(איו 3ז ') וי? 1תק צור ממקומו ( שם י״ח) — ועוד מתל
מאלה  /אשר ימצא כל משכיל כספרי הקדש *) •
והכה אס הורגל שמוש כנין קל כזה לשייש התת
ההתפעל  ,יושת לו כרבות היחיס גס3ניכו הפעיל לעצמו,
ולזאת תמצא כמה כניני הפעיל החתדמיס כהוראתם אל
כה״ק ( היוצאים 3ראשית הנחתס) כי האיש אשר ישא איש
אתר העומד 3מקוס גלוי  /ויוליכה אל מקוס טחון למען
ץפנהו או דיץ ? ינדהו•
אשר .יצפוןשחה נאחר כי הוא
האיש אשר יכוף את הכלי יזלא שמן למען אשר יצק
השמן על הארץ נאחר כי הוא יוצק או סוציקאת
את השמן  ,ורן המשים את הקטן כמרחץ נאחר כי הוא
רוחץ או מרחיץ את הקטן — ולן השם 3יוך הוא
אשר הוא מרגיז את הארץ ומרגיזה כעיצס כחו ועל ידי
י 1שר הט ? י 1ו שחה חימות
הריס
זה
הנליאה

והסגלה הזאת ד־זי^י 5מיוהדרת ללשון צרפה!
עוד יורזד מללשון עברי  ,כי כמעט רוב
פעלים היוצאים הנמצאים בלשון צרפת ,הם
מתהפכים לעומדים בבואם לשמש תחת ההתפעל,
כי כן יאמרו הצרפתים *
La porte oivvre , le3 etats assemblcrent ensemble , il tour ne a tout vent , il «irr etc au
grand chemin , la riviere hausse , le jour
baisse , ii fait branler la terre , avant le
levant du soleil , oii penclics - vous ? etc.

יביחוד הראה  .את זאת ההכס האדון פריעדריך
שיואן בספר הערוך צרפתי — אשכנזי אשר
—־
חבר ברוב חכמה ודעת

עב I

נ

«;#ריאה הראשונה נאמר צי־ הוא ע 1מק או מעמיק;את* ־ מי*5
יאה*
ההייס  /ומאלה תקיש על השאר* — וחן הענץ תוכל
גתח<
להכיר ולהפריד כין כנין הפעיל היוצא לשלישי ממין
מהק
הפעיל היוצא לשני  /כמו ־והסגירוהכהן שכעת יחים
(ויקרא י״ג) הוא יוצא לשלישי  /ולא הי^ גרמכיכיד 5 ,עח
לנח
אויכ (תהליס ל"כ) הוא יוצא לשני —
אן ל
(ההמשך בתקופה הבאה)
.

.

שלמה לעוויזאהן מפראג י ייינ
-

— — י■

מס'<

.

שנה

ב
תולדות

גירוש
“
גירוש

_
ז

י .שראל

היהודים

מספררו

(ההמשך )

I
ו
ןו

היהודים

מפורטוגאל"
י

*
ז
?

ורביס ממגורשי שפאכיא מצאו יזנוס ומפלט כחקוחוי*
היותר קרוכיס  /כי הלכו למדינת פורטוגאל*
כימים ההם מלך •שם המלך יאה ת ן השני  /אשר ככר י,
היטיב מס היהודים אשר כארצו ימים רכים לפני וחן הוה •) /
והוא
ן
׳
ן
.י.
.
..
י. .
י
״י— -
<
*) המליך הזד־ז שליח איזה יהודיצם  /ובראשם
טעדא(
אברהם 1ע בעצי»  ,ויוסף צאפ ^
1
חוף\
לרדת באניות  ,לתור ולגלות הרשית אצל
ים סוף ,והם הטיבו בשליחותם מאוד  ,ויבואו
וישיבו

נ עג1
והוא ק3ל חת יזמגודשיס׳  -ויניחום לש 3ת'3ארצו  . :וימת
יאהאן וייזלך אתריו 3כו עחאניעל ,המלך הוה התראה
 3תחלה כרחמן על היהודיה  /אמנס מהר נפתה חהחסיתיס
ונהפך לי 1רכ להס* ולמען האה3ה אשר היתה 3ימ וכין
פערדינאכד ואחא3י1ללא השליך מנגד תועלת מדינתו ‘ ויצו
לגרש מארצו כל היהודים ועס החארען הגרים3מדינתו*
אך להחארהן עז 3כל רכושם  /כי ירא מהם  /כן ינקמו
נו ובעמו* .אולם ליהודים האומללים הרע מאוד  /ויקת כל
נכסיהם /וגס 3ניהס וכנותיהס .הפחותים מ3ן ארכעה עשד
שנה לקת חאתס  ,והכריחם לקכל אמונת ישי ‘ זאת
נלאו

וישיבו דברים יקרים מסגולות זה החוף* ונס
היו כמה יהודים בתוך אנשי פורטוגאל אשר
מצאו מדינות הודו ( אסט  -אינריען)  ,ויעמדו
לעזרתם בדבר הזה* אמנם בכל 1זה היה המלך
הזה שונא ישראל בלבו /ולא קרבם אך לתועלת
והנאת המדינה* ונס עתה כשקבל המגורשים
נתן עליהם עול מם גדול  /ועשה עמהס תנאים
קשים  /נם הגביל הזמן  ,עד כמה ישבו בארצו/
וכשיעבור הזמן ילכו משם׳ ואס לא׳ ימכרו
לעבדים  ,וגם משך הזמן הזה עשה להג־ רעות,
כי שלח מהם לאיים חדשיכם הנמצאים,
ושם נהרגו מהפראים והחומסים אשר באיים
ההם• אך אלהים שלם למלך זה רעתו  ,כי
כמה צרות עברו על ראשו ועל עמו בימים ההם
; ( כן כתוב בספר אשר כתב איש יהודי מפורטוגאל,
׳
קארדאזא. . . , .
ושמו אבראוואן
)(Cardoso las Excellencias p. 388 .

נ

ער cי

פלחו היהודים לשאת < ובמרירות לבם אבדו רבים חת נפשש
לדעת  /ורבים הרגו חת ילדיהם בידים  /לבלי הניחום בידי
הרשעים החלה*
ועוד רעה חיזרת עסה להם המלך/
בתחלה הרשה
להם
לצחת
מחרצו דרך שלשה חופי הים׳
וחחרי ק השיב חת פקודתו  /ולח הרשה להם רק -חוף
אחד*
וזה גרס מסעות וטורח גדול ליהודים הגרים
בגבולות רתוקים  /וכמה מהם כבר עשי הכנותס ללכת דרך
חוף חתר  /ויחבדו כספם  /ועשו הוצתה כפולה  /עד חכד
רכושם בענץ רע  /והם הלכו ודלו טרם נסעו מן החרץ *
ומה רבו הצרות חשר סבלו חותם המגיעים לחניית!
יזחוד הציקוס המלחים והחובלים  /ויהיו בעיניהם כהפקר/
כי גס לעיניהם טמחו חת נשיהם ובנותיהם ׳ חו לקחו כל
רכושם חשר נתנו להם חותם חשר לחל ידם  /למנוע הזחה
הזחת *
וגס הנסאר״ס בחרץ וקבלו עליהם דת נוצרים
סבלו
צרות
רבות
אין
קץ
/
וכל חקרה לא טוב אשר קרה
ליושבי
ארץ
תלו
באשמת
האומללים האלה  /ואחרו  /כי אך
כחש יכחשו באמונתם  /על ק נגעה בהם יד אלהיס* אז
נפלדעליהס ויהרגום כל הנופל בידם־
ובכל זה נשארו
אנוסים רבים גס בחריצה הזאת  /ועודם שס עד היום
הזה * ורבים מהם עלו לגדולה ׳
והופקדו למשמרות
גדולות  /הן בחצר המלך  /והן במדינה* וגס בין הכומרים
ושופטי האינקיויזיטיחן ימצאו רבים מהאנוסים ־ כפי עדות
כותבי ,דברי הימים *
ואין למאמין בדת ישראל להרהר
אחריהם  /ק יעשו זאת להגן ולהציל כמה נפשות מישראל
הנופלים בידי האכזריים האלה׳ והנסתרות לד' אלהינו* ־י—
ואלה שמות האנשים הגדולים אשר
יזשתי

הארצות האלה:

היו בייןהמגורשים
הראשון

[ עה ]
הראשון וגדול שגהה הוא החכם הכולל הנודע דון
אברבנאל* תורה חכמה ועושר וגדולה נאחדיס
יצחק
בו יחד ; ולפי עדותו נחסך יחוסו עד דוד המלך ע״ה ־
והנה תולדיתו הלא המה כתובים מפוזרים בספריו ( ונמצא
העתק מהם במאסף הרחשץ׳ ה ' תק״מל  /תקופה ראשונה )*
אך למען קוראי מכתבינו  /אשר אין בידם ספרים האלה,
נספר כה תולדתו בקצור נמרץ *
החכם דון יצחק אברבאנאל נולד בשנת ה ' ק״צו לב״ע
בימי נעוריו היה
בליסיבאן  ,בירת מלכות כורטוגאל *
יוצא ונמס בחצר המלך אלפו נ זי /מלךפורטוגאל  /ומצא
חנו מאוד בעבור חכמתו וידיעותוי ואחרי מות אלפונזי
ויחלך תחתיו בנו יא ה אן  /וירא האברבנאל כי פניו
איננה אתו ככני אביו  ,ויפן וילך לשפאניא  ,ויבוא למחוז
קאסטיליא  /מקום מגור אבותיו בראשונה  /ישם קבלהו
המלך פערדינתנד והמלכה איזאבעללא  /וימצא חן בעיניהם/
ויפקידוהו על החס  /וישמר משמרת פקודתו בדעת ובתבונה/
ויעש הרבה לתועלת המלך והמדינה  /וגס הוא נתעשר
מאוד* ויהי כי גורשו היהודים ממדינה הזאת  /וילחץ גס
הוא לעזוב את חצר המלך והמדינה * )  /וילך באכיה
לנאפוליס /וימצא גס שס חן בעיני המלך אשר בימים

ההס/

*) בהקדמתו ? 1מפר מלכים  ,יספו 4מעשה גירוש
שפאניא  ,ויודיע לנו כמה בקשות בקש לפולך
בעד היהודים  /ויפול לפני רגליו  ,ויבך ויתחנן
לו  ,להעביר הרעה אשר גזו* על היהודים /אך
תחנתו לחנם היתה ,כי המלך אטם אזניולשמוע*
וימאן להעתר

[

(

עיt

ההם׳ ויעבוד אותו באמונה  /ויהי* גס לו לתועלת*
תתרי מות המלך הזה  /ויחלך קארל השמיני על כיחפוליס/
הוברח האברבנאל לעזוב את המדינה  /ויברח וילך ל ז י צ י ל י א/
וימצא גס שס מסטיניס  ,וילך לחי ק א רפ ו  /ומקארפו
הלך ל פ ו ג ל י א  /ויהי שס ימים מספר  ,וישם פעמיו לעיר
ווינמציא /וימת סס  ,וישאו את גויתו לעיר פאדוא/
ושם נקבר*
וספרי החכם הזה הלח נודעים לכל  /כי
גס בעת טלטולו כתב ספרים על הדרך  /והס מלאים למד
ודעת  /כי הרבה קרא ושנה בספרי ישראל ועמים*
ובפירושיו לת״נך הראה בקיאתו בש״ס ומדרשים  /בקורות•
דברי• הימים וכפילוסוכיא * אמנם בבאור פשט הכתובים לא
קדש חך מעט מזעיר  /והלך תמיד בעקבות הר ' דק*
ועוד היו בין המגורשים החכם ר ' יצחק בן
ערמאי /איש תורני פילוסוף ומקובל  /בעה״חח ספר
עקידת יצחק  /ועמו בנו הרב הגדול ר ' מחיר /אשר
כתב פירוש על איוב "
והחכם ר '
יצחק
קארא/
הלך במחלה לפורטוגאל  /ומשם לירושלים ; ובהיותו בדרך
אבד בניו ובנותיו וכל ספריו  /ויצר לו מאוד /וימאן להתנחס*
ויהי כבואו למחוז חפצו׳ ויתבודד תמיד בחדריו  /וכתב
ספר תולדות • יצחק /ומחם בו על אבדן בניו ובנותיו*
והחכם ר ' א צד ה ם צחות׳ איש תורני גדול׳ ובעל
מכונת השמיס ובעל דברי הימים * הוא נולד בסאלאמאנקא/
וקבע ישיבתו בעיר סאראגאסא /וכאשר הוכרח לעזוב את
המדינה בגזירת כערדינאנז  /וילך לפורטוגאל ,ושם קבלהו המלך
עחאנועל  /ויפקידהו לכותב דברי הימיס ( היסטאריאגרא־
 5וס )* ושם כתב ספר היוחסין*
ומבלעדי החכמים
האלה היו עוד בין המגורשים חכמים ושלמים  /ואץ פה
המקום לזכול־ כלס־ב& חותס*
־וגס

 yעיt
וגס יזן האנוסים הנשארים אז בארצות שפאניא
ופארטוגאל  /הלכוי רבים לארצות אחרות  /אחרי זמן מה,
כאשר היה מקום אתם להציל רכושם וכל אשר להם /ושנו
לדת ישראל  /וקבלו תשובה* וביניהם היו ג״כ חכמים
גדולים  /ואזכור היותר נודעים שבהם׳ החכם ר '
יוסף
בן יושע> •אשר כתב גם הוא ספר הדורות  /והאריך
במקום שפסק היוחסין *
הוא נולד בשפאניא  /׳והעידו
עליו חכמי עמים✓ יכ אחר יוסיפין היה הוא בעל דברי
הימים היותר גדול בישראל *
והחכם ר '
יוסף בן
שבט  /.כתב לפירוש על הש״ס  /והחכם ר'
יצחק
קארדאיא׳ אשר כתב ספר בלשון ספרל  /ושחו ( las
 , )Excellenciaועוד חכחים ועשירים גדולים*

ויהי אחרי חות 5
ערדינאנד מלך שפאניא  /וישב
קארל החמישי על כסאו׳ וינסו היהודים בפעם האחרון,
לראות היצלח בידם לשוב לשבת במדינה הזאת*
וישלחו
אנשים ח 5וביס מקרב עמס אל המלך למדינת פלאצדער[/
ויבקשו שס בעד האנוסים לאחור:
//דחם נא עלינו /אדוננו’ החלך ! והוציאנו חחצוקותינוf
הנה אנחנו נאנחים תחת דת אחד אשר לא נולדנו
בו  /ואשד קבלנו עלינו רק מתוך אונס׳ ובכל יום
־ ויום נתונים אנחנו לביזה ולרדיפה לפני האינקווי-
זיטיאן האכזריים  /הלא רבה התועלת המגיעה
 .על ידינו למדינה ולקנין ומסחר הארץ * הלא טובים
ונאמנים אנחנו לך מכל בני עחך  /תמיד נכנענו
מפניך  /וסרט אל משחעתך* לק על חסדיך־ החלף
<צפה  /שתתן לנו רשות לחיות בגלוי לכי דת אמונתנו
אשד

[

עחt

יושר נולדנו בו ; ולמחיר החירות הזה נשלם לך שחונה
מלוות אלף עטרות ( קר £נעך זהב • "
ככלותם לדבר ק  /ויכחרו רחמו המלך  ,ויט לבי לתתנתה/
וגס נציבי* פלאנדערן בקשו מאתו שיחלח רצון המתחננים*
אך כשחוע ק סילו ע נס
ויהי בלב המלך לעשות ק ,
אחדמהגחוניס ( קארדינעלע ) את הדברהזה׳ וימהרוישלת
לץ אחד אל החלך לאחר לו:
,,לא נאוה לך המלך  ,לעשות מסחר וקנין בדת האמונה,
ולהסיר לבך חדס ישי השפוך * צדקו אנשי האינקוויזי-
שיאן הקדושים בכל ' דרכיהם  ,וכל פעולתם■ביושר*
 vלכן גס אתה אל תמנע מללכת בעקבות פערדינאנד׳
אשר בכל מחסורו והצטרכותו הגדולות לא רצה לקבל
השש מאות אלף עטרות זהב  ,אשר בקשו היהודים
לתת לו בעד האירות לשבת בארצו* כי אותם
 ׳״ '•<ושר לא יקבלו עליהם ממשלת ישי ׳ אינם ראויסשירחם עליהם מלך נוצרי " ,
ישמוע המלך את הדברים האלה׳ ויסג לבו  ,ולא  .סר
לתחנת היהודים  ,וישלחה מעליו  ,ולא נסו  .עוד היהודים
לפעם בכעס מיום ההוא והלאה לבקש מקום מושב בארץ
הארורה הזאת  ,ויאמרו נואש* ועד היום לא דרך שם רגל
היהודי  ,כי אס בהחבא וסתר גדול  ,ובסכנה גדולה  ,להיות
נחסר  .גיד שופטי האיגקוויזיטיאן ולהשרף באש^
בושו שונאי ישראל אשר בכל מדינה ומדינה ; בושו והכלחו י
&תס המצדיקים מעשי הספרדים הנשחתיס האלה  ) * :באו
 .ז ׳ י׳  :״׳ וראו,
.
!■ '

 .)4ס2ר .כתג בוכהאלץהסכל! ,ויקרא ששוו משה
‘ וי& י ,בו חרף וגדף עם ישראל ,כנער בבהונות׳
׳ ובתוך
"

[
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וראי  /ליה כין מי ישראל ובינס  ,שמעו ותתחפרוי ני
כימים רכים חתר זה׳ ישכו יהודים רכים כפיר ארא -ן
(כמלכות טפלפנזיא ככחרכרייע של אפריקא)  ,ושם עלו
לגדולה  /והיה להס משחרות פקודות גכוהות  ,וכשככשו
אנשי שפא  :יא את העיר הזאת  /ויעבדו אותם היהודים
כרות נאמן מאוד* וכאשר באו שכניהם הבארכאר! להלחם
עס אנשי שפחניא ׳ וישליכו היהודיה את נפשם מנגד ,ויאחזו
מגן ותרכ ויצאו לעזרת כעלישפאניא׳ וילחיזו כעדס עד
אויכיהס ; ולא « כס להס הרעה אשר עשו אכותס לאבותיהם*
וגס אחרי זה  ,כשהתחזק הרעכ והמחסור כעיר אראן,
ויחרדו יושמה כאנשי שפאניח  ,ויעמלו היהודים מאוד
לשכך את הריכ  ,ויספיקו להם חזון ומתיה מכל אשר מצאו
אחנס כאשר הלכו וגכרו כעלי
כפחלויגיעת יתירה*
שפאניא  ,ותעז ידם בארץ  ,ויעשו הרשעים האלה את הרעההגדולה  ,לגרש את היהודים חעיר הזאת ( בשנת 1669
ומיום ההוא ׳והלאה לא נתן ליהודים
למספרם ) *\
דריכת רגל דרך העיר הזאת  ,הנשחע רשע גדול וכפיית
טובה כזאתH
אחנם גס עליך  ,ספרד ? ־עבר כוס הזעם* חאזגרשת
ישראל חגבוליך  ,ירד חראשותיך  ,והצלחת מדינותיך הלכה
ומעטה ^

ובתוך דנרי פתיותו יפאר מעשי פערדינאגד
ואיז ^ בעללא  ,אך חרה עליהם  ,כי שלחו את
היהודים מארצם מלאים הון  ,ולא הפשיטום
נתחלה ערוכם ועריה • נזה־ל^ו  ,לעגה לו/
וחחיס נשפתי רשע ואייל י
)*

המעשה הזה גכתב כספר ספרדי fiistoria :
 , wnivers. judaic. de Barriosוהובא ג״כ נספר
הדורות ,Mg. SBsMift. !Sitdj 15 ., §. 118 :

גויס רבים הלט חפלה חפלה  /ואתה ירדת חטה חטה ♦
חערביך וחרכולתך הלכו כצולע  ,וקרנך לא יפרת * ואף
גס כי איי זהב לך  ,בכל זאת רוב משביך דלים ופרוחיס,
והעצלות גברה בקרב ארצך  /וכחריך יינקו תלב שמניך•
ועתה חרב מלתחה בתוך חעיך  /עריך נהרסות  /ושדחותיך
שוחחים ־ — חלילה לנו  /חלילה י לשחות באידך;
ונהפוך הוא  /כי ,בקשנו שלוחך  /כשלום העולם כלו* אך
לקח עיניך  /בחון וראה  /כי לא יטוש ד ' תא עמו /פחו
הוא בצרה ויגן עליו בכל ארץ ומדינה✓ וחשלס לשונאיהם
עד אלף דור י הסר נא כעסך  /והעבר שנאה מלבך /והיה
באשר ינוח לך> ושב שלום ומנוחה לרחובותיך  /הושט ידך
לכל בני אדם עובדי אלהי השמים והארץ  /יהי חה  /על
איזה אופן' שיעבדוהו  /ובוא עחהס בברית תחוה וחנינה/
ייזל תאחר עוד  /אני ואפסי פיל  /ואל תחשוב בלבבך /כי
למחזיקי דתך לבדם לתותים שערי השחיס • —י

שלום הכהן•
מודעה
למלאות רצון החפצים לדעת  ,שם פתרעי
מי הוא ? נודיע בזה  ,ברשיון החכם תשלם והנפלא
ווימצענחויזעןשי' בברלין  ,פי הוא
פ״ה יוסף
ד־זיקר  ,אשר העליס כבוד שמו מרוב ענותנתובשם• פתרזד  ,ואחרי הפצרה רנה אשר עשינו
מטעם ידוע  /הרשה לנו לגלות־שמו-הנכבד י
ל״ה

י[

"
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ג
בשרה
_

ספרים
_

חרשים
^

■■-ז

היות מאדם  /כשגם הוא בשר✓ צר כח ; צרורים המה
כחותיו בשמלות החמר חמור חמורתיס✓ כל  ..ידע
ויכיז את אשר לא יבחן מקינה אקר בקינה וינסה
בנסיונות .רבות ; לא ישיג רק אשר ימשש בידים ויראה
לעיניה✓ ותלושות הנה עיני בשר חהבט במחזה נפלאה ;
לק לא טוב לאדה משכיל להריים לכו קחת משריגי עץ הדעת
פרי חכמות נשגבות✓ טרס ישכיל ויכתן האדמה כה שתול
ואימתה׳ ולא ישא עיניו הגבה
גזעו✓ טלם הכין טבעה
יזעלה לעוף במועף ולדרוש בבחתי התבונות✓ ואף כי ביזה
באקר הטבע✓ טרם השפילו לראות ועיניו תשוטטנה
לדעת מוצא דבר ולדרוש
הטבע עצמה
ביזכהת
בפינותיה יסודותיה ואיכותיה *' ׳ כי איך ירהב נפש עלם
קטן לענות במעלות רמות וגבוהות✓ טרם ידע צעד בדרך
סלולה בתדרו ? ואס מסה כאלה יכול ולא יוסיף קום—— 5
ק לא יגבה רות אנוש אנוש לעלות בסולם החכמה ראשו
מגיע שמימה✓ טרס ידע מצבו ארצה✓ ואס יתנשאויהין
לעליית יכול במפומת שומת מבלי דעת שגיאותיו־ וכמו
העלס הזה Aמתוך נפילותיו הרבית ילמד לכת בדרןנכוחה✓
ומתוך גמגום שפתותיו ילמד ׳ דבר מישרים ; כן המשכיל
בחכמת הטבע✓ מתוך טעיותיו אשר תראנה לעיניו באמצעות
הבחנותיו ונכיוגותיו✓  .ירגל נפשו ׳להגות בהגיון ישר ולחשוב
[£ 6
מיזשבית

מחשבות אמתיות כמסת

ברכות ד ' אשר ׳השפיע לנפשו

חהו דכר המשורר  :השמים שמים לה '
והארץ נתן
לגני אדם ׳ בני אדם דייקא ר״ל בני־ חדחה נחנו  /לעבדה
ולשחרה  .חצותנו  /חותה לדרוש חומו ״ — יזה גדלה
חכחת הטבע vמה עצחו תועלותיה  ,וחה רבו כחרותיה!
— היא ראשית כל חכיזה ובה יסד וייזולל חל *ים חרץ
ותבל  ,לה משנ ^ז הבחירה כי היא ק ד ס מפעליו מאד
ממנה נלמד:
א ) כבוד אלהיה בארץ כי על ידה נכיר מהעלות תחיס
דעיס הטביע ביצורים חכמתו העליונה ,הרכיב הרכטת
שומת ואלפים סגולות ותכונות אין ספורות למו בבריאותיו
וכל א' שוחר תפקידו  ,אן ימלא לבנו אהכתו ויראתו
ונבושה ונאמר  :איך אנחנו יצירי שכל מוכתרים בכתר
התבונה  ,נעשה נגד חוקי הטבע ונגד חצותיריתעלה?
— והו הנאמר :
ראשית חכמה יראת אלהיס ? '׳
ג )  - .חכמת הטבע משמרת אותנו חשטי כזב וחשכחי הב^
אשר ישימו שמות בארץ  ,כי הית מלמדת להועיל,
שהחזיונות אשר בעיני הכסיל למעלה חן הטבע* הוטבעו
כאמת בחוקי הטבע  /וכזאת תחרים מלבנו אמונת אולת,
באורי מתעים ( חירליכטער ) בגשם דם ,בכשוף וכהנה,
ותטע בלבנו הדגקות בה ' לבדו  ,כנאמר  :אהר !ה

הלכו וגותדבקון.
 ) iתרבה מרגוע לנשמתנו בהמצאות אשד נחביא בכללותיה
הן הנה תשבענה נפש הצמאה  ,ובס תשתעשע רות
• השוקקה לחזות מועם ד׳ולבקרבהיכלו כנאמר ; משחקת
בתבל ארצו• ושעשועי את בני אדם•
ד ) מה דבה

המועלת אשר

מר

הגענו באמצעתה פלי

האק אשר  .אנחנו .סוכנים עליה ! — על ידה נדע

טורה

 3פג ]
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סור ה  ‘ Vtצפוני ( קאמפאס  /ס נדע ־העביר ארתואי
ימים " ,מעיר זזברק (בליטץ אבל־יייטפר)  ,יצילנו מאש
מתלקחת אס שואה יהמה ונזק נתך ארצה ,
הזכוכיות
המגדילות <  5ערן גלעזר  /נריללפז ) תועלות רנות
נחירי צנפיס /נפנוז־ת המתכות׳ נהכנת חיני רפואות׳
להצה וכהנה רנו כחו רני כאלה נודע איפוא יקר ערך
האדם האפואר נצלם אלהיה  /רוחו עולה חמלה  ,יתרונו
חהבהחה רוחה מרדת חטה חטה  /לכן רודה בכל כמאחד
המשורר  :ותחסרהו מעט מאלהיס ונו ' עוכר ארהות
ימים וגו ' כל שתה תחת רגליי וגו ' • —

ואתרי כי רנו תועלותיה חברו חכמי אומות שומת ספרים
אין קץ בענין הזה ; אך לנו אמוני בני ישראל לח היו עוד
ממס בכתיביס בחדרגה נכונה תתנהל מעלה מעלה בעסקים
האלה  /כי אס זעיר שם זעיר סס׳ ובזה חין מקוס למלאות
לב נערינו  /להרחינ דעתם ולתת חפדניס לנפשיתס  /עד
שקס לפני כ ' סניס .המשכיל היקר ברוך בן
יהודא
ליבמלינדא׳ והוציא לאור ראשית
למודים ח ' א׳*
נו יספר בעשר שעריס ממעשי הטבע ומברואיה׳ מסוגיה
מיניה ופרטיה וסגולת האישים וכדומה * — וככר נתנו
לזנשיס שלחיס כבוד ויקר למחבר הזה  /ויהללו מעשהו
לאחר  :מי יתן פי יוציא לחור גס החלק השני מחכמת
הטבע עצמה מיסודותיה ותכונותיה  /כמו שהבטיחנו
המחבר  /כאשר יראה הקורא הנחמד במכתב המבקר למאסף
(תקמט) " אמנם מעת ההיא תתרבנה הטרדות עליי איש
הזה ׳ ולא יכול עוד השגיח על מאחריו ומכתביו בעסקים
האלה  ,ועד פתה היה החבור חלק שני
כולד הלק
ראשון מחכמת
הטבע תתיס
באוצרותיי  .עד לי
הפציר נו  /לפני שנה הזאת * ידידיי החכם המליץ כ" ה
שלום

[
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זע ^ ום כהן מחעזריטש  /למסור ספר הנ״ל־י לידו  /כתהו
ויפת  /והמליץ הנזכר הציג למראה עץ אחה חומריה
במאסף ( תק״סט )  /להעיר לבב הנבונים על מעשה מפר
ואאיי ק בקש ממני* לתתו לנכון היום
הזה ומשפגע ‘
ע״פ כולו ולהפיצו בישראל  /להועיל לילידי בני עמנו*
והנה כאשר נתתי את לבי לתור בספר הזה׳ ראיתי  /אף
כי המחבר הפליא לעשות /דבריו סלם מחמדיה  /בכל זאת
קצר לפעמים  /להורות ע״פ כללי הנדסה  /במקום שיש
להאריך לפני מתחילים לא ידעו חכמה הנפלאה הזאת.
עוד ראיתי כי מעת נשלם החבור הזה עד עתה  ./חדסית
תשמענה אזנינו מהחוקרים האחרונים  /אשר אז לא יכול
לק שחרתי
הביא במחברתו  /כי לא היו עדן לעולמים ־
וואלף בכמהודר
את פני דעי היקר החכם כ״ה זאנ
יוסף ,לדרוש ספר הזה עד תומו  /ולשים עין פקיחא עליו
להרחיב ההצעות ולהוסיף הערות בלשון קל וצח למען ירוץ
הקורא בו * והנה כאשר התאויתי כן עשה רעי הנזכר
עיניו משוטטות היו מראשית הכפר עד אחריתו  /והדבר
אשר העמיק המחבר לבחון בחכמת האלגעברא הקשה /הוא
לבן וצרף בחכמת התשבורת הקלה  /והוסיף הערות רבות
חדשות מקרוב באו  /בלשון מובן גם ללומד עוד בבית
הגשמים
מהרכבת
הספר* עוד הוסיף משלו פרקב '
בכלל ע ,,פ כלו ׳* ובה ' ה  P ,״  «§ . 149אשר פה תמודברי*
המחבר #השלים הפרק עד קצו ' ולחען לא תחסר כל במלאכה
החפוארה הזאת הכינותי ע״י חיש מבין  .חורש נחשת תשעה
דפים מלאים תבניות אשר באמצעותן יתגלה לעין אשר לא יבין
אוזן השומע*
מקא ספר הזה עם לוח המראות הוא על נייר טוב
ויפה כ ' גדולים ופל נייר בינוני ט״ז גדולים ־
ועתה ד ' הוא יודע וישראל הוא ידע  :פי לא מאהבתי
הבצע

[ פה ]
הכצע כ״א להרתיב לשיניו ולמלאות .הארץ דעה׳« ^!ביא
לבית הרכוס סכרים כאלה  /כי רביס עתה עייי הארץ
זר ת י הדים ( ע״ד יש מתעשר ) ומשליכים לשרנכו לקדושה
אתרי גיוס ; מעטים המה פני עליה דורשי חפרוות' 03
העברי • —לאילה ' המעטים אשים עיני ולבי להיות ידם
עמדי למשען וליישענה ולטעמי בהוצאת ספרים כאלה
וחד' תשאו 'שכרכם .
דעסוי ד' סיון הל׳קע

לאוו! עבדכם

. -

משה בן  -אורי
, ' ,•.־»■j , ff ,י rfi ■■' ,

,

I

» ...-

*

מכתמים
»רבעה הן

אני במטרה

ברב הון אל תשען גם על כל אח אל הבטח «־
החזק בצדקה והיא תהיה לך למבטה"
־ בדרשך מליץ ניוס המשפט  /הון יענן!
"הן אני עץ יבש" ואיך אוכלהעילך"
גם כל אח בגוד יבגוד לאמר אליך:
,/הן אני ערל שפתים/׳ ואיך אמליץ בעדך
אז תקרא " :הן אני נשארתי לבדי " לפני אל
וצדקה הענך ! ,,הן אני כפיך לאל! — ״
י  -ף

לרפא

[ פו ]
לרופא

כילי

לכסף וזהב נכסף נכספת
מאוצר הוליך חילך אספת
ואותם בל תרפא  ,שוא ישועתך
אך הטה רפאים חולת מאותר
הקשר
החכמה אמרה* כקול תקרא :
אזי נגזר הטוב מארץ החיים
לו יתם הרשע מתחת שמים;
כי זה הטוב  :מאוס נרע*
משה בך־ישראל מבית לוי לנדא
התנצלות
אחדי כי התרבו עלי (באגן ) התקופה הזחת יותר
יזאשר דיזיתי בתקלה  /לק לח תוכל עשות כאשד הבטחת/
להביא בחודש הזה ההמשך ממעשי ידי הוא ♦ מעשה

חודדה ובור הנזכר

בתלמוד ; אמנםאדהישהו

גתק-יפה הבאה אי״ה*

משה בן־  -אורי
!
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Leben und Charakterzüge einiger
Talmudisten,
1'

.r

I.

H i l l e l *) .

־

'

Der alten Zeit gedenke,
Der Jahre voriger Geschlechter.
Dein Vater , frag ' ihn , wird dich unterweisen.
Belehren deine Alten Dich.
Pentateuch.

Äußer

den fast unzähligen

gesetzlichen

Verord-

nungen ünd Disputationen, die uns der Talmud

*) Dieser Biedere ist gewiß einer der vorzügk'ä); wir haben daher mit diesem
sten Talmudisten
A

*

l - z
aufbewahrt , und in welchen sich nicht selten Witz
und Gelehrsamkeit unverkennbar aussprechen —
entdeckt noch das Auge eines jeden unparteiischen
Forschers in dieser vielseitigen Cncyklopadie einen
wichtigen Schatz von gediegenen Lehren, moraiischen Erzählungen und den edelsien Charakter;«gen so manches Talmudisten, der sich nicht zu
schämen braucht, den geschertesten Griechen an
י
die Seite gestellt zu werden *). .
Oesters findet man in einem und demselben
Manne die Bescheidenheit und Geduld eines S okrates, den Cynismus eines Diogenes,
die philosophische Begnügsamkeit eines P h o ci o n,
die Allem trotzende Wißbegierde eines E u kl i d es
u . s. w. In gegenwärtiger zwgr pur kurzgefaßten
Biographie werden meine Leser einen Weisen begemacht.
den Anfang
Charakter
, tadellosen
wird also gerne verDer Leser dieser Blatter
manches
daß er in diesem Aufsatze
zeihen ,
hielt ,eS
schon Gelesene findet ; der Verfasser
zu der Biografür nothwendig , alles , was
gehört , zusamMannes
phie dieses würdigen
D . H.
menzustellen .
für die Welt,'
in seinem Philosophen
*) Engel
haben diein seinem Merkur
und Wieland
anPlatz
einen bedeutenden
sen Erzählungen
gewiesen.

t
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]

grüßen, den die meisten gewiß schon kennen und
von dem sie schon so manches Gediegene gehört
haben; dem sie gewiß mit Ehrfurcht Herz und
Hand schenkten
, als sie in der Ueberschrist dm
Namen Hittel lasen.
Wir finden diesen Gelehrten, welcher über
100 Jahre vor der Zerstörung des zweiten Tempels lebte, unter dem Namen Hillel Hababli von
(
seinem Geburtsorte Bahel ) , Hillel
H a sa ken ( dem Ehrennamen eines jeden Gelehrten
bei den Israeliten : ז- ) זקן זה קנה חכמד/ und
Hillel Hanassie von
(
seiner Stelle , diLer
bekleidete
). Er war vornehmer Herkunft. Der
Talmud läßt ihn von mütterlicl-er Seite aus dem
königlichen Geblüte Davids abstammen , und
der Midrasch rabba leitet seine Geburt väterlicher
Seite vom GeschlechteB e n j a m i n ab. Es sey
wie ihm wolle! Große Seelen bedürfen keines
Adelbriefts. In stimm 4osien Jahre verließ ec
Babel, wählte I er u sa l em zu seinem Aufenthalte, stiftete daselbst eine gelehrte Schule,
welche äußerst geschickte und scharfsinnige Schüler
erzeugte, die jedoch mit einer andern dort eMirenden Schule unter dem Namen V et h S a m a i
A 2

I
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m beständigem Streite lag , und eine ganz verschiedcne Hermeneutik hatte *) , zeichnete sich daselbst sehr rühmlich aus , wurde einstimmig zum
(Talmud Pessaclm) ״, und erwarb
Nässte eingesetzt
sich auch den Namen eines zweiten Esra . Dieser, heißt es im Talmud Succa , entriß das Ge; Hille! chat es
setz Einmal der. Vergessenheit
wird er auch
Wahrscheinlich
zum zweiten Male.
deshalb ein Schüler Esra's genannt **).
Erfreulich und belehrend ist es , daß Hilles
hon dem so viele Schriftgelehrten ansteckenden
dieser
*) Ueber die verschiedene Auslegungskunst
beiden Schulen befindet sich im Talmud ein
paradox scheinender Satz : ערסדייז והללי
er
.
 מתירין אלו ואלו דברי אלהים חייםDaß
dennoch wahr sei , möge man Nachlesen in
Mendelsohns Jerusalem Th . 2.
**) Es existirte eine biblische Handschrift unter
(Codex Hilleliamis ).
dem Namen : ספרדזללי
im iZten , und R . Zadik im I5ten
Kimchi
gedenken ihrer als noch vorhanJahrhundert
den . Aber man würde sich irren , wenn man
ihr unfern H i l l e l zum Verfasser gäbe . Einem
mit
Hillel
spätem Gelehrten , Rabbi
Namen , der , nach Einigen , ein in Spanien
in Ansehen gestandener Israelit war (S . Joh.
MorinuS de graec . liebr . text . sincerit . pag.
29 . und Walton Proleg . IV . §. 8 . ) gebührt
diese Ehre.
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Wahne , als

Gelehrsam-

die talmudistische

wäre

hin¬

keit allein zur intellektuellen Vollkommenheit

es vielmehr ( im UasseolieOi

heißt

ihm

Von

länglich , gänzlich befreiet war .

. 16 .),

SoplirimAbschN

stehen ließ , um die

daß derselbe keine Wissenschaft

die

,

er sich nicht eifrigst bewarb , keine Sprache

der

er nicht studirte ; er kannte die Beschaffenheit

wir

rechnen ) »

Erdbeschreibung

physikalischen

zur

( Botanik )»

der Gewächse

die Naturbeschreibung

hinzu , daß alle

wohl , setzt der Talmud
Mittel

diese Wissenschaften

er

Denn

der Thiere (Zoologie ) u . s. w . , u . s. w .
wußte

was

( überhaupt

Berge , der Hügel , der Thäler

sind , desto besser und

sicherer in den Geist der göttlichen Gesetze eindrin-

sie ; wer

vermindert
wissend
ben ; je
heit

; je

cher

leben

mehr

aber

, je

Schulen

mehr

Kenntnisse

; wer

schaften

bereichert

seligkeit

in dem

den

und

roh

Geist

, erwirbt
künftigen

mehr

un¬

zu le¬

nicht

, verdient

bleibt

r f » d er

vermeh

nicht

Kenntnisse

We _r

war :

Grundsatz

Sein

seinen Schülern .
seine

KrttKra , Snoea ) von

( in

Stellen

der Talmud

berichtet

Dasselbe

gen zu können .
auf andern

Weis¬

, je glückli¬
mit

Wissen¬
sich Glück¬

Leben.

Je
war

mehr

Gäter,

der Wahifpruch

Letztem war
meine

mehr

Leser ,

Sorgen,

dieses Weisen .

er gänzlich befreiet ,

gewissenhaft
Gütern

' je

diesem

Von

das

den

kann ich

seinen Grundsätze

gemäß,

versichern , da er von Ersteren , von

nämlich , wenig

Weit entfernt

oder

oder als Handwerk

nichts befass

aus Gewinnsucht

zu treiben ,

gängliche das Vergängliche
er freiwillig

gar

die Wissenschaften

für

^
,

das Unver¬

einzutauschen , wählte

die Armuth , suchte und fand

in der

^

Beschäftigung
mit den Wissenschaften sein einziges
wahres Glück , und war bei seiner Genügsamkeit

s

froh

und

ein

Werkzeug

zufrieden .

Gelehrsamkeit
der

vergehet,

Wer
braucht,

die
wer

Krone
mit

einen elenden Tauschhandel
lehrte

als
seiner
treibt,

dieser Weise *) . Und seine

*) Die wahren frommen und weisen Männer der
alten Zeiten haben sich weder für den Unter¬
richt in den Wissenschaften, noch UrtheilsGebühren bezahlen lassen, sondern alles unentgeldlich gethan , ohne erst zu fragen , wel«!
cher Lohn ihrer Mühe folgen wird. Sogar
ein Richter im getobten lande , Carna,
er¬
nährte sich vom Wafferschöpfen.
Rabbi
Joseph
trug schwere Lasten Holz von einem
Orte zum andern , Und ernährte sich davon.
Und wir finden nicht , daß sie sich über ihre
Zeitgenossen beklagt, und eine Unterstützung

k ? 1
Thatcn glichen seinen Worten ! Seine Genügsam¬
keit und seine Wißbegierde— ein edles Zwillings¬
paar schöner Tugenden, Weisheit heißt ihrMutter — mögen sich in einer und derselben Er¬
zählung aufs deutlichste ankündigen: Hillel
war arm , heißt es im Talmud 5o«iL, und ver¬
diente täglich durch Holzfällen eine äußerst kleine
Münze. Mit der einen Hälfte sorgte er für die
.körperlichen Bedürfnisse seiner Familie , mit dev
.andern für seine eigenen, aber geistigen; denn ep
gab sie(wahrscheinlich statt eines Lnkee - Llllets)
dem Wächter an dem Hörsaale der Weisen. Die-'
.ser hartherzige Pförtner am Tempel der Weis¬
heit versagte eines Tages dem Wißbegierigen,
dem gerade auch dieser kleine Verdienst ausblieb,
Hen beglückenden Zutritt zu der Versammlung der
.Weisen. Angefeuert von dem stärksten Eifer nach
Kenntniß und Belehrung, erkletterte er die Mauern
des Lehrhauses, erreichte das Dachfenster, wehches dem Obergemache Licht verschaffte, legtvor demselben sich hin — im doppelten Sinne
Damit hätten sie
gewiß die Wahrheit zu verachten geglaubet,
deren Genius zürnend auf sie herabschquett
dürft?. Wie ganz a»ders, anders AH
jetzt! -

von ihnen verlangt hätten.

t
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war er jetzt dem Himmel naher — um hier, in
dieser unbequemem Lage die Weisheit zu verneh¬
men aus dem Munde seiner Lehrer Samaja
und Abtalion.
Es war an einem^Vorabende
Sabbaths , und die Rabbinen trugen die ganze
Nacht hindurch Lehren der Weisheit vor. H i kle l wurde nicht müde sie zu hören, und schien
kaum den Schnee zu bemerken, der allmählich
auf ihn fiel, ihn bedeckte und ihm endlich den
Schlaf züfuhrte. Der Morgenstern leuchtete und
verkündigte den Tag ; doch in dem Lehrhause war
es heute dunkler als gewöhnlich
. (Hillel hat
ja alles andere um sich her verdunkelt.) Mein
Bruder , sprach Samaja
zu Abtalion,
warum ist es heute so finster hier? So war es
gestern nicht. Doch einer von ihnen schautte in
die Höhe, und erblickte die Gestalt eines Men¬
schen auf dem Pfeiler des Fensters ruhend. Man
forschte nach — der wißbegierige Hillel war
es , der , vom Schnee überdeckt, das Eindringen
des Lichtes hinderte. Selbst brachten ihn die
Rabbinen in das Zimmer, selbst zündeten sie
Feuer an , um den Erstarrten zu erwärmen.
Hillel, sagten sie, der des Gesetzes wegen selbst
^in

Lehen

nicht geachtet hat , verdient es , daß

l 9 I
wkr um sein Leben zu erhalten , eine Ausnahme
von dem Gesetze machen , welches befiehlt , am Sab 'bath

kein Feuer anzuzünden .

Wie religiös , und

wie menschlich die Biederen

Demuth

und

Hauptzüge

Bescheidenheit

in dem sanstmüthigen

Babyloniers.
! els

So

oft

Sämai

der

zuerst

zum

chen .

Erst am Ende

seltnen

mit

äußerte

Gründen

hielt er seine Worte

Hillel

, sie

zu ma¬
mit

einer

seine eigne Meinung

, dre

zu belegen suchte .

Auch

nicht , wie viele Gelehrte , für

untrügliche

Orakelsprüche .

weise ab ,

daß

nung

des

eingeränmt

der Disputation

Bescheidenheit

er dann

Charakter

den Lehrsätzen seines

Vorzug

Gegenstand

sind

die Lehrschule H i l-

eröffnet ward , wurde

Gegners

ihm

dachten!

Er legte vielmehr Be¬

er nachgeben,

und

der Mei¬

einer Schule , die sonst im Widerspruche
stand , vom

Talmud
denheit

Herzen

^ 688Aekini
allein

huldigen

Dl . 88 ») .

verdankt

Dieser

mit

( Siehe
Beschei¬

ers , daß man allgemein

seine Lehrsätze und Meinungen
erklärte .

kann

Und wer würde

für die richtigsten

sich auch geweigert ha¬

ben , einem Manne

zu folgen , dessen Handlungen

alle dm

achter

Charakter

Menschenliebe

an sich

1

IS

l

Richter

sten nicht ,

bis

und

Menschenliebe

,

tracht

den Meinungen

„ Liebe den Frieden !

predigte ?

ei¬

Ein¬

haben , der nur

gehuldigt

Mannes

nes

gekommen . "

in seine Stelle

mit Freuden

der

deinen Näch¬

war ? „ Richte

du

Wer sollte nicht

die seinigen

gegen

und

ertrug ,

Schonung
allersirengste

mii

anderer

trugen , der die Unvollkommenheiten

Religion

Suche

Eintracht

zu erhalten ! Liebe die Menschen , nähere sie, dem
Von

Gesetze !"

denen Weisheits

tausend
überströmt

durch

Und nicht

des Weisen .

Handlungen

gol¬

andern

diesen und
- Sprüchen

der Mund

todte Buchstaben,
er

verkündigte

.nein durch

lebendige

den Werth

der Tugend , blieb anspruchlos

, und

den strengsten Wandel

nicht,

glaubte

auch durch

ihr etwa ein Opfer
ich nicht für
moralischen

gebracht

Vollkommenheit

„ Wenn

zu haben .

mich sorge , nicht selbst

an meiner

arbeite , wer

soll es

denn thun ? Und thue ich es , was bin ich ? welche
habe

Stufe

ich denn

erreicht ? und

wenn

nicht

jetzt, wann denn wohl ?" - Ern

Beispiel

seltenes

von

Sanstmuth

und

Geduld mögen meine Leser in folgender Erzählung
bewundern
lel

lernen .

aufzubringen

Um die Möglichkeit

den H i l-

, stellten zwei Leute eine Wette

l " z
von 400 Sous an. Der eine, der diese Möglich¬
keit glaubte, unternahm es , den Geduldigen
durch Neckereien zu reizen. Es war an einem
Freitage , um die Stunde , da Hillel sich ge-»
rade in einem Bade befand, als der Wettende
vor sein Haus trat , und mit lauter Stimme
rief: Hillel ! ist Hillel
hier! ganz
(
«ans
ohne Lite!). Ja ! antwortete der Bescheidedene, indem er seinen entkleideten Leck in einen
Mantel hüllte, und dem Wettlustigen entgegen
ging. „Was wünschest du , mein Sohn ?" —
Dir eine kleine Frage zu thun. „ Die wäre , mein
Sohn ?" —
Warum haben

alle

Babylonier spitzige Köpfe?

„Vortrefflich gefragt , mein Sohn ! — Es
fehlt ihnen an geschickten Wehmüttern, die diesem
Fehler gleich bei der Geburt Vorbeugen könn¬
ten." —
Der Fragende entfernte sich, und der Be¬
scheidene nahm seine Badewanne wieder ein. Doch
nach Augenblicken rief der Loft zum zweitenmal:
Hillel ! ist Hillel
hier? Ja— „
wohl !/«
rief der Badende, und hüllte sich abermals in
seinen Mantel.

l r- ü
„Womit
Eine

kann lch dir dienen , mein Sohn ?" —

kleine Frage

Thermodianer
Gegend

nur !

die
(

Warum

Bewohner

haben

alle

einer sandige»

im Orient ) blöde Augen?

„Ei ! eine treffliche Frage ! weil sie im Sande
wohnen , den ihnen

der Wind

oft in die Augen

bläst ."

.

Er war kaum
der Unverschämte
'

ist Hille

ins Bad

zurückgegangen

zum drittenmale

, als

rief : Hillel,

! hier?

„Hier

ist er !" rief

der Langmüthige

in ei¬

nem gelassenen Tone , den kaum abgelegten Man¬
tel wieder umwerfend.
„Was

giebts , mein Sohn

Darf

ich abermals

„So

viel dir beliebt ."

Warum
„Sehr
Gegenden

wohl gefragt .
wohnen

Beschämt

alle breitbeinig?

Weil

und stets

Geduld

sie in sumpfigen

barfüßig

stand der Wettende

Weise , an

die

Er

über
konnte

Absicht seiner,

ihn gethanen

zu entdecken , und nun entspann
Gespräch:

gehn . " —

und staunte

dieses Weisen .

sich nicht enthalten , Hillel
unverschämter
Fragen

?"

fragen?

gehen die Afrikaner

die unmäßige

folgendes

'

unnützen
sich noch

[
Der Wettende

-3
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]
Ich hatte dir

noch

man¬

Frage vorzulegen, nur fürchte ich, du dürf¬
test auf mich zürnen.

che

Hillel
ihm hin) .

(setzt sich in seinen Mantel
Frage

gehüllt vor

so viel dir beliebt , mein Sohn.

Der Wett . Bist du der Hillel , den
man den Nassie in Israel nennt?
Hillel .. Ja.
W. So wolle Gott , daß es deines gleichen
nicht viel in Israel geben möge.
H. Und weswegen, mein Sohn?
- - W. Weil ich durch dich eine Wette von 400
Sous verloren, indem ich es über mich genom¬
men habe, dich zum Zorne zu reitzen.
» H i l. Ist Hillel werth, daß man st'metwegen
400 Sous aufs Spiel setzt? Möge dieser Vorfall
dich für die Folge vorsichtiger gemacht haben.
Was mich betrist, so kannst du noch zweimal so
wird nicht zür¬
viel verwetten, Hillel
nen . *)
. Wirklich konnte man an den bescheidenen Wei¬
sen die ungereimteste Frage thun , er hörte sie
) Eines gerechten Zorns darf auch der Weise
Und so finden wir denn im Talmud
zürnen .
re $sacliim , daA er in seiner Antrittsrede über

r 14 נ
ruhig ' an , ohne im geringsten aufgebracht zu
werden, was bei seinem Gegner Samai keinesWegs der Fall war. Eo kan: zu diesem letzter!:
einst ein Heide, der ihn ersuchte, er möchte ihn
zu einem Inden bekehren, aber er müsse ihm
zugleich die Stelle eines hohen Priesters verschafftn (der sorgte zugleich für das Zeitliche!). S amal stieß ihn eben nicht sanft zurück. Jetzt wendete sich der tanschlusiige Heide an H i l l e l mit
derselben Forderung. Wohl, mein Sohn , crwiederte dieser. Jedoch wirst du es billig und höchst
nothwendig finden, daß derjenige, der im Innern
des königlichen Pallastes seine Aufwartung mit
gutem Erfolge machen will, sich erst mit den Ceremonien und den Geheimnissen des Hofes vertrauet gemacht haben muß. Thue auch du dieses: studire die heilige Schrift . Als er nun an
den Vers kam: Wenn ein Fremder
sich
dem Gottesdienste
nähert ohne
(
vom
Stamme Aaron zu seyn) , so ist er des Toseine Zuhörer aufgebracht war , daß sie nicht

genugsam jene berühmten Lehrer S a m a j a
und Abtalion
frequenürt hätten.
'מי נרם לכס שאעלה מנבליוכו' עעלות שהי
' שלא שמשתם שני גדולי הדור שמעי, בכם
*ואבמליון

[ is נ
es auch

, — so sprach er zu sich selbst : Ist

des

, die Priester-

untersagt

dem gebornen Israeliten

mir , dem

stelle zu übernehmen , um wie vielmehr
Heiden ! —

mit

Heide kam einst zu Samai

Ein anderer

wer-

den Worten : Wohl möchte ich ein Zsraelite
den , wenn
wahrend

er ihn zur Thüre
beiden

seine

Heide

so aufgebracht,

und

lehrte

den

willst
das

,

, das

übrige

Lhue

ist Kommentar .

״Wesen
Hillel
empfahl

diese

du

und

zufrieden

nicht

auch

ihnen

hasol-

thun

dir

andere
du

es

war

Heiden : Was

hast du das Wesentliche

Hier

Samai ' s Stabe

von

H i l l e l aber

dm

setzen

in Bewegung

Füße

der

und

,

hinausschlug

mußte , um nicht die Kraft
zu empfinden .

len

S a-

den ! ich auf Einen ! Fuße stehe *) .

m a i wurde über diese Prätention
daß

lehrest,

du mich die ganze Thora

nicht.

unserer Thora , das

Gehe hin und lerne . — ^
Streng

Kommentar ."

beiden Theile

dem neuen Israeliten

von

sonderte

einander ,

nun

und

ein fleißiges

*)  עד רגלי אחתkönnte anch wohl heißen : nach
einer Regel,
nach
einem Grundsätze,
ungeachtet es mir hier nicht wahrscheinlich
scheint.

[
Studium

]

i6

der Gesetze , damit auch er in der Folge

das

Wesentliche

von

der Schaale , den

trennen wisse.

vom Unwesentlichen , die Frucht
Daß

Geist

von

H i l l e l die richtigste

sicht von Religion

hier geäußert

ner Worte ; aber

auch

verrath

des

aus

Blindheit

Ewigen

kann

geklärte

kei¬

kann

Weisen

Unwissende

scheuen

keine

; der

wahre

die

Unauf¬

Frömmig¬

." Ueberhaupt

niemals

gefällig

je das Heiligthum

„Der

Sünde

besitzen

dem Herrn

kann

schauen :

keine

keit

An¬

bedarf

in seinen Wahlsprüchen

Kein Unwissender

wird

hat ,

zu

er diese wahre Ansicht nicht minder : Kein

Glaube
feyn .

der Hülle

scheint diesem

richtige

Ansicht von

den

Dingen , die uns so nahe angehen , gemangelt
haben .

So

z. B . wenn

zu

sich S a m a i lebens¬

länglich auf Unkosten des Sabbaths

pflegte *),

meinte H i l e l , daß ein jeder

uns

seyn müsse.

„ Tag

für

Tag

Tag

heilig

sey der Herr geprie¬

sen, " sprach er , heißt es ja in den Schriften

der

Frommen.
Von

seinen

häuslichen

Verhältnissen

wissen

wir zwar nur wenig ; aber auch das Wenige verräth

uns den Weisen , der dieses Leben für

*) Siehe

Talmud

Beza.

eine
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bloße Vorbereitung

, für

und ohne Murren

die Unfälle

Und diese Prüfungszeit
dige erst mit

eine Prüfungszeit

, lehrte

mit dem letzten Athemzuge

Tugend ,

die

Schlange

harucht wirden

nicht

!" sprich

habe ich bereits

beständig

Wie

handeln

Armuth

verfolgen

und

Tag

abgelegt

ihn ins

deines

nicht im stolzen Dünkel : Diese
geübt , besiegt diese Lei^

ist es möglich , daß ich jemals
kann ! Nein ! bewache vielmehr

die fest scheinende Burg

chen Herzens . —

ange-

sich nicht eher füö

a 'n den

Lugend

anders

giftigen

zu locken suchen : „ Traue

bis

Todes

denschaft .

Nicht

wandelt , wo keine verführeri¬

seine Tritte

zu

der

er die irdische Hülle

Netz des Verderbens
dir

'von

der Sinnlichkeit

dürfte , halte

und in dem Orte

Lebens,

dieser daher feiner

unvermuthei

unverletzbar , bis

ves

des Irdischen .

vertraue

des Lastersund

sche Gestalten

dieser Weise , en¬

dem letzten Momente

mit stolzer Selbstsucht

hielt,

des Lebens ertrug.

Wir

hören

deines schwa¬

ihn nie über seine

klagen , und als er einst von einer Reift

kam , sich seinem Wohnorte
liches Jammergeschrei

näherte , ein entsetz¬

hörte , so daß seine Reisege¬

fährten sehr erschracken , gmg er ruhig und gelassen
weiter . Und als sie ihn staunend nach

der Ursache

;[
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seiner Gleichmuth und seiner Ruhe fragten, da er
doch nicht wissen könne, ob sich nicht in seinem
eigenen Hause. ein Unglück ereignet habe: so erwiederteer : Nein , meine Frermde, in meinem
Hause giebt man kein unseliges Ereigniß durch
irgend ein lautes Wehklagen zu erkennen.
Hillel lebte 12q Jahre , ein Lehen voll
Tugend und Furcht des Herrn. Sein Richter,
amt bekleidete er 40 Jahre *) , und sein Sohn
R .  ׳Simon folgte ihm in diesem würdiget?
Gamliel,
Amte. Auch fein Enkel, Rabbi
Hasaken genannt , sein Urenkel, Rabbi Siebmfalls zu Nassi's erwählt,
mon, wurden
Ueberhaupt alle, die von diesem Weisen abstammHakadosch,
ren, besonders R . Jehuda
zeichneten sich als große Männer aus , und brachten ihrem bescheidenen Ahn Ehre und UnsterblichG. SaLomon,
feit **).

*) Siehe Juoliassim S . 11. Art. Hillel.
. **) Von einem der größten Schüler H i l l e l 6,
p ? יונתbesitzen wir noch
mit Namen
eine sehr schätzenswerthe Chaldäische Uebersetzung (eigentlich mehr Commentar als Ver) von dem einen Theil der Bibel,
dvlmetschung
der unter dem Namen  נביאי סbekannt if?r
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כילי נוכד חשך מיער לרמת הונו
נ?שו תאבל יאכל ?שרו ? בלה אונו
אחריתו ואבדהלזךער ?ונזלו ?ב;רו'
אמנם המאסף החכם המקבץ חכמה
רוחו יתנעא ?רפא לכו נלכה?....npv
אל  -מות שכרו ובניו צדקות ?בערו
מ־־ב » -

המאסף
חדש תמוז דדהק״ע

א
עיריט

ומליצות

משה וצפ רהc

•

בשלש מערכות

מערכה ראשנה
,

־
f
|
|

כר נרחב /ועל קצהו באר גדול "

מצב  :ראשון

ימשה
$ךץ מחן הנחמדה!
 rpj ?3לי מאד.
ןלי$ם שלי מסד וחרומות יוליכם ? שמחה
גדולה.
/ן * ! ]
* ) היזלתבה היקרה הזאת נעשתה -יזאת החתנר הכלם
החתום תחתיה  /לכהוד .רעו,החשכיל -ככל המ!ה וחכץ

גדולה שוש אשישה ! פה תלי במרחב
** 1
*
י
\
עמךת־־־בתוקכם נפשי תשוב למנוחתה
אשר סמנה עריצים עצרת בוגדי בגד
סךרךהךריבות־־־ . . . .
(נושא

עיניו מחיקה)

רבוית
אתה רו3ב שמש ! נפלאות מ^פר
עצמו אתה אל שגיא ונשגב ולש!3ע,
א,זן שמעך שמעתי ןעשותף נוראות
אותות ומופתים גדוליםםע  .אבהי בארץ-
ביום ה? ה דזןאיתני! מפי התנין
הגדול הפעור לבלעגי ומהרב
מלך איש דמים וןרב היונה כמעטדע
נפשי נגעה אתה בןרעף הנטדה
הצלתני־־על זאת עשה | לא א ^ר ?ש?וךי
האדיר
חדע משה בן ישראל לאנדויא  ,על עתסחלזתו
יוס חתנתו* וחקרי כי חצאה חן בעיננו חקד הצגנו
מעדכה אקת לדוגקא בתקופה הזאת' ־

ד״ה

— ה ־־י
האזיירדך  :דולאל  :דעתיף תפ<ןם
אודך ושפתי לנ־<ה נצדזים תהלתך
תבענה ־
(< אגת3חרימת)

עליך ןת עמי לכי דוי!
אתך תולעת ! שיאל  ,תלי שלהבים
וןאבי יריבות תךממנה! איך מהכוקסת
ומתגוללת כךס :ך־־כני שאול ואבדון
וכלי זעמם בידם: ,קיפוך ־־ וכראשמו■
מלאך אכזרי אשר שבט עכיתו יניף
עליך להשמידך מתדות השמים—
איך משמי שמ:ם כוכבי בקר אל ארץ
מאפלה ונשיה השלכתם • איך אתן
אכני קליע »כני נך סמהנומסות
בידי זדים תהללנה׳• מי ?יוה זאת עליכם
צאצאי :עקב התמים? מי ?יוה  :זדים
שיחי אלה כנם :מים ר? ים ומשלו?
ימ ? למה עליך ןרעקדשוברוך,
זרע שקי .ילדי<ן #ע אשר מימי גס
אתרים

ארורים המה  ,עמהךרו'? ? דד ?וי הסף ׳
הרעל הבוס■ התרעלה לקהת ? זדד
*מדי מרירות אלה עליך בתבה?
ההוא ה?כיד נהיעתף? ' א?ונה! אמנה!
הוא צוה זאת על :ך את ? תולת ייש־אל
ותהי  -עד בקאו דוךם והני | א הרץ
מיספטך ובעטו האמת ?ס? ךתוהקקו-
עליו ' תא עניה סערה והבך האליבי! ול
נקם ו׳אלום ,-הוא ! רצע אמרתו  ,מהורי
הפתנים ימניאות הצבעים יוציאך—
(התרי התחרשו רנתיס)

מנלעדיך מונהלך חוג יטמ!ם אין
מו  #יע לנו! אם אתה ת ^ נון בנק חך?ף
הגדולה ןההזקה ,ובה לויתן נהיט
אתה ’ yjאת רא׳מו
ברא
אם ־• x
תברא,׳ •
ן■• T
ביה . ■<t T
— •.
?רעם גבורירזיך תרעץ ,א! י־ אזי נושענו ־
אליך אצןה  ,אליך׳ אתה מודיעי : --

י  ( .גחל נפש)

אתה פרעה זד יהיר! עליך ק 1ל דמי
ילך י ^ ראל הנק?ים יטכעננית ןד 1נף
הנם אךצה יטפבת ,אל אלתי אבות אבותם
:צעקו  -אתה ועמך אניטי בני בליעל .
ומכצתים במוך ,אתם כלבם מפניו
:תחילו! יבוא יום נקם ומידכם דם
הנקי השפוך דריטידריט— גנורית
ואיט מוךלקהת מנת בוקבם תהי! גם אתבם
יטפעת מ;ם זדונים בכירים נעצומים
תכסה! מניאותיבם גיאות ההרגה ,נפיטכם
נפיט ךמיהיומגאלה אל אבדון׳ הטחת
בתוך בף הקלע קלע ; קלענה  -לאתה
מלך ? ני שך,ץ ! אר :ה מחנק ! איטר משמוע
זעקת אם יטבלה־־קול עוללים ויונקים מחיק
אמתם למות לקוחים תאטם אןניף -י
אתה תורדימעל בסאף לסא הוות
ואון

י—

ח

—

ןאון  ,אל שאול אל1ך? תי בור תהתיות•
(מתניק)

.כי אן?ךח ימים מקדם  -ני אהבונן אל
לג אשר מיום הולדי ועד עתה קךני,
אז אדע ואבין הגבה על גבה
מעלם מעין הי והביון עזה בשחקים
הוא שמלי הוא עזרי מאז ועד הנה ! וזנה
•יי אמי הרהמניה ? מעות הא5רן
על שפת שבלת המום שמני  -לולא
העליון עדי השקיף ממעונו ; ,אזי נחלה
עבר עד נפשי נאזי מארץ החיים
ננזלתי— עיני בת משל ארץ ,על הואר
לרחץ הלכת ,נפקהו  ,ועדי תבתי.,
הושמו  -ראתה דמעתי ועלי רחמיה
נכמרו  -ממ:ם סשיתלןני ומלדה
אל חיק אמי הושבתי ־ ? היכל המלףתא
יולשי עער גדלתי וכהיקו עלי ומי
נעורי

— — D

געורי עברו־ ועתה !ם לי נזץפף לאו :ב!
ומדוע ? יען שעיר אחד משעיךיו
המרקדים מן הארץ נערתי! אלי תשמח
שטן! את נפשי אתה בל תקפה! םג$יף
,יתמלטו כידודי אש ופלדות; עלי ! ל
געברון !,שלח אתה זיבריף ה 5בךם
על .גיא צלמית מקום ממשלתך ,אלי בל
עשו! מבטן שאול נוערה ? צאתי.
ועתה ־י ןגן עדן לרוח היום■ אתהל כה!
(חסעתר

בשיח בשמעו

צעדה)

מהמשך בחדש אלול.

ה מ ת

אונן * )

חכתב לרעי היקר * ׳ •

לאה ידידי י כן לדכי אנוש עלי תבל ואלה תהלוכותיו:
חחעיני חמד ישתה לרויה ונחלי עדן יריק —
מפשו צחאה .ק בשפק לא יספיק גבר ׳ ותהלך בתשכת
עשתנותיו ובתאות לכו יגוע הס גם חיה ימים נעייזיס
ושחש האושר עליו הופיע :
רסיסי יגון וע5כ ימירו
לו כהרי עונג ! דחיונו יעיר את תאותיו  ,כעיריספראים
הנה ׳ אשר לא יכינו לכלום עדיס כחחג ורסן  :בכנפי
גאון תגכהנה עוף  /תשאפנה לשבת מרום — הה!
וחגאונו תורידוהו שתת .פעם יתקצף וידכר באלהים סרה
כי לא הרכה ככוד כיתו וסגלת חכחניו  /ופעם ידחה
בעיניו קצר יחים גכר אין איל  ,ובחר לבו יתאונן על
חכחת שדי׳ האש תבעתהו ותציקהו כחציקות  ,חכאות
חמודות יקצור נגעים וחורם חים השוד והשבר לי יאתה;
הרות י 6ערהו בפגעים וכחכאוכיס וכרכית שוכן חעונה
לנגעי תבל ישוה ; נפשו תתיפת ורותו לא נחה ובאל
עליון יתן דופי*
אנה תעפיל ותתנשא גכר יהיר ? התפשוכ להתליל
הר על גבעה כענקים חקדם ותתלץ באולת ובעורון
לעלות על בחתי עב אל חקום חשק אל אלים ? היוכל
חוחר לפשוע ביוצרו ? —י עוף נא בין רחבי שחים,
הבט
י ) נאך איינעס געדיכטע פאן קלייסט.

— יא
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הבט צבאי צבאות ורבמת כוכבים מפיקים זוהר ונוגה/
ואת מזח הרקיע הסובב כל כוכב ואור ; דרוש מצפונם
זחבורס יחד והשג הסבות אשר על ידיהן יתהלכו חזרי
השהיס בחחוגה דסובבו גלגליהם חבלי הטות מצלם;
חקור כל היצורים אין מספר  /חעלליהס וחסבית חתהפטה.
בתחבולתס ; פרוש מפי רעיוניך לתור תעלוחות יצורי
חפלה שכאגיס ושרפים אין תחונה למי  /והבן משגבי
גבהס וכחותם  ,ועלה אז חבין בלגי סלם הבריאה עדי
כסא* הרס והנשא — ואחר תתלונן על היוצר כל חאפע
ועל חסרון סדרים בתבל /אס עוד לאל ידך.
התתפוץ לדעת חדוע יצרך אלהיס אדם על פני
האדחה ילא שרף בגדודי חעלה ? חקור נא תחלה ׳ גבה לס
חדוע לא עשך ד' אלהיס רחה ותולעה אסר בעפר
האדחה תרחוש ? הינתק חבל היצורים  /היעתקו אלפי
כוכבים חחסילותס וישיבו תל עולם למען הפק זחחיך?
האס יחסו השחקים ויחוגו עד כסא עליון וירופפו עחודי
הגל חחכונס ? ק אלה חפצת אס חאויי לבך תבקש ,
חשול ברוחך ותמשול בשבט חישור על פגעי הזיזן אס
יאחווך .יכ אל חנון ד ' ורב חסד הוא  ,ואך תאותיך
הנה בעוכרין  /הן הנה צומת את נפשך לקחתה  — .בימי
שפוני טמוני הריס ! לחה תבנו בתים על משברי הים ?
לחה תרדו בחדרי ארץ ׳ תחתיכם רפש וטיט והחעל
לראשיכס יוצץ החות בעד ארגות השחיס ? — אוהב התחקות
שרשי ידבר י איך יגבה לבך על גינתך הקצרה ותחשוב
לשבת חרוס בין מלאכי מעלה לחה תשקיף בגאון ולעג על
שוכני חלד כעל תולעים הרוחשים בעפר  ,וערפל יחשיך
עוד חאור עיניך ? ־ — אזורי תיל ! לחה תמהרו לרוץ אל שיה
המערכה< בחקום אבדון וחית תוניס סביבותיכם  ,ברקיס

יתרוצצו

!

י־י■

' 2

—

יתרוצצו שחה וסופה וסער יתפוררו יחד ? התאט
השמיע קול מעלליכם בתבל ? הה אילת ! יישב בשמים
ישתק עליכם  .חוקרי אמת ידמו לו כסיס עגור כי יצפצף׳
וגנורי כח ורודפי בצע כרום זולת למי אדם וכזוחלי עכר
ות ) ירדוכו .קצרו יחי אמם עלי תבל,להגדיל עצה  ,יחי
שמתנו כצל יעמרו׳ לא ישוו בעצמן אשר נשיג ' מושל
ארצות אשר לפניו יכרעו גייס וערים כצורות תפתחנה לו
שעריהן — עוד חעט \ רד שאולה ואיננו׳ גס תוחלתו נכזבה/
עמו ירדה לארץ נשיה והיכלי הכבוד בעזו נסגרו לנצח.
החרישו ! רוח יחליף על פני ומפני האדמה תקע
יחידתי — עמקי השאול יפתחו לי דלתותס ושערי צלמות
אראה ^־־ שם אביט את גבור החיל ורב אונים *) יתהלך
בון ברושים ; מצליל חרבו רגזה הארץ חרדת חלהיס ומדם
חלליו נאדחו ימים ׳ הפך ארצית קרס לציה ולשומה׳
וכזרם חים הזדונים שטף וכלה תלמי עונג וערים יקרית
וגדולות בשחיס  — :שם יתעה גלתוד ברעיון לבו וברוח
באנחה ׳ יספוק כפיו ואנקותיו ירעישו שחקים  " :׳חללי
״חרבי ! אשר מקדם היו חמדת אולתי עתה .נהפכו לי
״לדאבון נפש׳ בלהות חות סורו מערבות יגוני ! עיניס לא
׳/סגרו עדנה׳ השיבו מבטיכס מנגדי ! שכחו ייללתכס
//עמקי תהום אשר חלאתי רב תלל וכבד פגר ! אללי לי/
"כי חשקתי להיות חושל הארץ ומלואה ולקול חמדת המשרה
"הטיתי אזן ! תהלת חתי תלד ־־׳י־ תאוה הוללה את
״לנפש בוערים תכלה בהתעיף עין וגבר לא ידע הנחם—
׳/מדוע לא בזיתיך למען היות נאדר בצדקה ? ימיס חלפו
״ועברו  ,שוט שובו ואכונן דרכי ! הה לא ישובו עוד —.׳
"סורו
* ) אלכסנדר הגדול.

•— יג'
"סורו מחגי בלהות חות ואבדון׳ שפו מעלי הבליגה
//מעט ! " —

סגלת תבל ׳ גאה וגאון ותמית הזמן לא יספיקו
לגבר אס ליריד ימן פולס — אך ה ' יכייךרצון׳ אך הוא
ישביע בצחצחות נפש האדס  /בוערה מיקוד שלהבת יה,
וגס את בת אל׳ תושיה׳ אשר בצלה אחסה ! בך נמצא
עזרה בצרה ׳ אך בסתר מפיך נעבור *טח בין גלי ים
חייט׳ את תנחנו ותנהלנו על -- 1חית .לכו ונלכה באורה
בי יהל Jא! נשיג בשמחה חיי נצח ורוח העת לא
תבעתנו־=  -*-גס רגשת רעש תאותינו תחיש בואנו אל מחיו
השליחות׳ כי התישיה תקיס סערה לדממה  :אז תרומה
בליותינו חסדי עליון יחכאתו ותבינת כפיו נספר לדור
דודים.
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האכל לא ילך בין הקחה בלי עיניס דולקות ולב שחלז*
גס אס לא תהיה שדהו יביט על החלקה בעין
רמה׳ ישחת בראותו תבואת זרע נתרה ברכה׳ ואס שדופה
תהיה נפשו תגתל בו  .ישכיל על הבדל החלקית׳ העבידמ
ק איש חשכיל לא
עתותי השנה ושאר חקרי התבל .
ילך בלי הרגשת נפש בין קחת התבל׳ המון ילדיאנוש/
גס אס לא יהיו יוצאי יריט* אס רוח אדס בקרבו אס
חיי האנוש יקר בעיניו  ,אז לא  .יביט על ערש היונק
חבלי לשוס לב על תועפות כאות שדי הצפונים בקרבו׳
צמיחת תקוה טובה .וכי יביט לאחוריו ליחי קדס יראה
עליו בעין חחלה ׳ ישור רבבות צבאי תכונות טובים ורעים
עילות באדחה אחת׳ ותתפרמה לחילות שונות ; אלה—
תעלינה גבהי שחים איש מהר ׳ אי תאבדנה באס הדרך׳
ואלה — לח תוכלנה להתרוחס חאדקת עפר  /אלה —
ואלה-
וכאשר

!y

• *׳

— " טו
וכאשר התשוטטתי אני בשדה החינוך לראות בתלמי
התרבית׳ הברתו גפני התישיה הנצו רמוני האמונה*
וראיתי והנה -עלו כלו * ) קיזשוני האון ׳ כסו כניו תחלי
הבערות  :זה — יבצה לו בחית טלואות אשר יעלו על
דעיוניו הנבוכים לא באות ולא יהיו ׳; יעקס ויעות דרכי
לתות זתכומת הנערים בדברי שיא ותפל  /וכי יגדלו
הנערים ידעו לצוד ציד חזיונות שוא ! — או ילכו ארתות,
עקלקלות׳ כי לא ידעו דרך סלולה׳ ויכשילו בדרכיהם
הזלכי ארחות יושר ׳ וגס קרסוליהם ימעדו ויפלו שחתה
— מה — ילך עוד בדרך אשרי דרכו ' יותי עילם
אבותינו

* ) לא על ראשי בתי החינוך תשפוך שיחי׳ כי ידעתי
ערכם ׳ וחי לא ישחת בראות החכמים והנבונים היושבים
בבתי החינוך אשר׳ בדעסויא׳ ברעסלויח׳ וברלין׳ ווה
 .חדשות  .שמעט מחברת חנוך :לנער אשר באמסטרדם
הבירה ( ראה החאסף הקס״ט ) ואיך תגיל לבבינו בזכרון
איש טוב הגדול בעמו האדון יאקחב ^ ן׳ איש אשך כל
ישעו וחפצו אך לדרוש טוב לעמו  /השם פניו זה שנים
ליסד בית חנוך בזעזען ׳ אשר ראוהו נבוני עם ועם
ויחשרוהו — שישי ושמחי גת עמי ! עוד מעט ' ותלכי
נטוית  ,גרון נגד מנאציך אשר אחרו לנפשן אין .לך חלק
בתושיה׳  .ולא נחלה בחכמה׳ ירחו ויבושו ־— אף כי
החורים החלה ופחדו למשפט רק על  ,כתות הנפשות
לא על חנוך הגוף׳ בכל זאת איש הלבב יעשה כל מה
שביכולתו לחינוך הגוף ג״כ ׳ כי אם ראשית יחי הנער
הטבעו ברעל אז תקש התעלה׳ אך לאבות׳ ולמורי
בית אב ( פריפאטלעהרער ) אתן עצה לדעה חה יעשו׳
כי רובם ככולם יעקחד דרך הלשרה .כבלי ;; דעת־

— טז
אשר בארץ המה  /אשר אולי דרך חמו כס היה
אבותינו
לתכלית בניהס בארציתס  ,ללשונותס  ,בגוי עמיהם׳
טוב
 .אך לא לנו אחי בית ישראל ! נכון חנוך ההוא/
לזחניהס
לנו הגיייס בין עמים תכחיס  ,החפציס בשלוחינו
לא
נהיה ללעג וקלס בינס  /באמרס " ראו בני יעקל/
איך
מפולס■ שס גלול היה לחי  /פתה מחזיקים בהבלי
אשר
שוא ׳ ותהי להס חזית הכל כספר חתום"
יבא נער כזה בשנים ויגדל ויהיה לאיש וילך בין
וכי
 /יעמוד כאיש נדהם לא יוכל להשיב שואלו דבר/
אנשים
יום לידתו ׳ יאור הוריו ומוריו אשר אסרוהו ביץ
או יקלל
הבית לשאוף רוח רע לאפיס — ואס גס פתה
קירות
יתהלך ברחבה וישאף רות זך ונקי  /בכל זאת
בעוזו
נשימתו עליו ותקצור רוחו — מהם ישאפי יתך.
תכבד
 /ישאפו רוח חפשי ; פרייאגייסט) ויסתגפו —•
חכדייחדתס
אף כי במתק ובנחת ישאבו מי הישועה ויחלימו
ומהם
בכל זאת ישארו עוד בהמת בהרות כהית בנפשה/
נפשותס׳
בהם בימי עליתם מדבר הרוח׳ עיר
אשר לקתה
עליה רשוחי מוקדי עולם  /ולא ידעו איך יסירו
חרות
 /גי ק טבע האדם  .משדי אחז יניק חלב טוב
החמה
* מבית מלחיו ישאב רוח צת או רוח כהה.
או רע
! חס לבי בקרבי עת אראה דרך החינוך לילדי בני
באלהיס
אמרתי/אבוא במגלת ספר זה כתוב עליה דרך
עמי  /אז
בניס׳ אלכה ללקט שבלים מבין ספרי החינוך
נידול
על שולחן ההורים וחורים  ,למען יטעמו מטובם
ואעריכס
להם לברכה  ,ויצאתי ולקטתי מבין ספרים היקרים
והיו
למטה * ) את אשר שס ,ה ' בכחי להעתיק כפיי
הנרשמים
הוחן
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המזן והמקוםד * גס שחתי כוססות■ מספרים אחדים  /גם
מס' הקדות לאויסט״ו ׳ קורה נבוכים לנר ישראל הרחב״ם
 /#ל  /לקטתי הרבה כאשר יראה המשכיל׳
ומדרשי חז
ובתוכם נטעתי גס תבואתי אשר חנן ה' אותי.
התכלית הכללי אשד תצא חחחברת הזאת פי שנים
הל תהיה )a .למען יראו האבות והחורים כי ראשהתרבות*
מקור החינוך נשכת ;ה כמה מעיני אנשים רבים
וכמעט מכולם ׳ והוא /ני ה ט 5ע ׳ היא אבן טחן בצת
יקרת התרבות והחינוך ׳ היא תפעל בעח כפי חסת ידה
על האדם לעאיתו לאיש  /היא עצם החינוך  ,ותרבית
האדם אך מקרה היא לרוב * ) נ )1ללמד לנער דעת
לטעון בעצמו עלי כוחותיו׳ לתמוך על עמל נפשי יותר
מלתמוך על אנשים וולתו ־ רע המעשה מהנערים הישנים
בשנת העצלה עדי יבא איש ויעירס ׳ בחשבם כי מעצמם
לא יוכלו עשדת דבר בלתי ידי אחריס  /לא כן הוא ׳ כל
איש אמנם יהיה׳ את אשר בפועל כפו יהיה — אחרי
יקיצה מעוטה כאשר נאמר להלן - ^ -לא את אשר אחרים
יעשוהו ׳ המחנך ואומן לא לצורף כסך לפסל ידמו ׳ או
לחרש עצים ,לעשות דמית אדם .׳כי  .א ס ,ליושב  .נטע
(גארטנער) הנוטע גן ירק וישקהו ׳ ובכל פעולותיו לא
יוכל להוציא אף חוטר אחד מתחת המגרפות  ,אס לא יד
הטבע  /עצמות היקום קזציאהו —.
בדרך ההטך הוה אעלה מעלה מעלה׳ ראשונה
אדבר מענין יונק שדים — אשר מחינוכו לא נמצא עוד
.■ <-

דבר

* ) כי המעשה בדעת נאטיכטליך האכדפלן )■ כת ההמצאה
(איינפאלל) הית׳ וההחצהיז הלא היא .חחות .המקרהr-.i־-
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ימ פלסוגנו — עדי אפוא לדכריס יקרי הערך תמוך
דרכי הנפש* שיזעו איטא הוריס ישרים ומורי דרכי
הילדים׳ לברי איש התפץ נשלים האדם* הסירו עיניכם
מהביט אל תמונת הפלי שית ׳ הביטו נא אל תהי עולה/
קל י־בדי יסכיחו לתומתינו הקלושים  ,אחרי יושר ללב
נכון חדברה  ,והיו ברכה י
אך טרס נבא לדרכי התינוך מזקירה אס הוא תוכה־
עלינו מפאת הרת והיוכחה לתנך פנינו*

מחובת החינוך
 Sעקיבא אומר  /ואהבת לרעך כמוך  /זה כלל גדול
פתורה *  3ן עזאי אוחר  ,זה ספר תולדות אדס ,זה
כלל גדול מזה
;ירושלמי נדריס פ״ט)
כשלימות לכ כיעל שתסבב פעולתו אל ציד אתד׳
והסט יצאו שרשיס ויסתעכו מלא רוחב
מקומו 9כי בעת אשר נדע מרכז המוחש ׳ לא נוכל לתעות
ולאבוד אותי מעמינו  ,לאאנ 3ד אף פעולה אחת קטנה
ק
חכותותיו  ,כי אחנס נדע כי אל מרכז זה מגחתנו*
תורתנו המשלמת אותנו אדניה הטבעו על מרכז אתד׳
עליו יפופי אופני פעולתינו  ,והוא יהיה תמיד מכת פניני
לכלי נתעה באורחותיה הרכיס .וזה שאמרו התכחיס♦
הב כלל גדול  ,ר״ל שעליו אדני התורה הטפעו .ךא
נמלקו פדכריהס .ר״ע העמיד אדניה על חרט ! ואהפת
לרעך

לרפן מזוך והוא הסרת הפול והחמס מבין אנשי
המדינה י—* ואתיא למאחר הפניו שבת ב ' בחה־מדליקין׳
חפשה וכו ' פל יגל ח ' ע״ם — וכן פזאי א '  .זה סכר
תולדות אדס הוא טבור התורה  /ר״ל כי האדס נכרא
בלחות אלהיס כשכל בוראו  ,ופל ק לא לבד שראויךל
להסיר הפול שלא תכוה פציזן או זולתך ׳ פל כי תכזה
צלס אלהיס׳ אף גס תשתדל כהשלמת נכשך ונכש רעיך׳
גי אם יבין האדם שהוא מעשי אצבעות אל ׳ וכי בצורתו
נברא לא יוכל לעשות רע יי .מ מרשעים יצח רשע׳
והנברא -בצלם אלהיס ראוי שיעשה כתבניתו — וק פי'
המאמר הזה גס הרב בעל עקרים ח״א פ״כד — גס יתק
להיות כוונת בן עזא• לדעת כי אב אחד לכולנו  ,אל אתד
 ויזהריצר כל בארץ  ,ומלוע נבגד איש באחיהו ?
כל אדס איכוא בכבוד כל אדם .אך אין העת והמקום
•תכו להאריך פה בביאור מאמר הנשגב הזה  ,המלא מוסר
השכל אמונה׳ודעת /המשכיל יבין /והפותה לא יחפוץבתבונה*
ואנו אין לנו אלא הצריך לפנימי  /והוא כי בין לר״ע ובין
לג״ע תובת התינוך הוא דלל גדול בתורה /כי איך ידע האדם
דרכי האברה לגלי יזיק רעהו  /ולהיות אדס מדיני לעשות
טוב  /אס לא יאונך בנערותו על זה  /בפרט לכלל קעזאי
האשם בראשינו אס לא נשלים נשמת שדי ממעל * וכבר ידעת'
מאחר המלך החכם מכל אדם  :חנוך לנער על פי ירט
זכו ' והוא חבל נסיוניל כי את אשר ילמד הנער לעשות
ולחשוב מנעוריו לח ישכח עוד  /כי ההרגל נעשה טבע/
וכאז״ל גירסא דמקותא אל חשתכתא  .לק שמעו לי
אבות ישרים ז הנה אדבר עמכם מדבר יקר הערך  /וחנוך
הילדים אשר לימים יהיו לאנשים ותושבים בארץ 1אשר
יתנו ידס לעזור לחברה ׳ ואשר יעמדו לימינכם בזקטתכס*
אס תגדילום לתושיה  /ובסס תמזלו שם ושארית־גארץ • '

[ *• ]

סיעוד

 ־מיעוד האדם
־ ^בע הנעימה_ נת לא גדול ונורא
־'?. ,עקכותיך; .א ו^מיד אךרוקהי. . .
;■ אה אם כל יע הותש תכנית כלתוךה
; דזן העיר3ית  $דני ךזנכה
אט ילך איש בדיך,ולא •עד ׳העיד ^זשדחליה ישיס מגמתו/
יתעה ולין ידע יונהיפנה✓ ק ההולך להשכיל על דבר צריך
לדעת מטית אקייתו* לזאת ערס נצא על מרחב־שדה
הקינון נתקורה על ׳תכלית האדם בארץ*
כל בני אדם . .יצאו מבען אפה ׳ כעשיר כעני׳)כמלך
כאצר✓ האשה בעצכון תלד✓ והילד גס תולדתו בעצמןיבשר
לאכ״ת קולו — בכי✓ אבשר העוצב  /בקדבנו .כטצחיס
כוחות להחיות נפשנו✓ לאיות מעימיס✓ וכל ימינו .נעמול
להוציאם אל הפועל✓ עדי כל פעולותינו.תאבדנה✓ ונעמוד
בקצה תיינו ונביטה לאאור ונראה כי אלוס אלמנו✓ ..לא
היתרנו ולא אבדנו✓  -לזאת יש פחיס אשר יבכו בעת לידת
האדס✓ כי יהגו אשר אך לעמל אך לפקוד עליו עונותמ יולד
ועמים דביס ישמחו בתולדות לדס✓ ההיות טוב להס מלא —״
היית✓ אך השמתה הזאת עלן לא שלמה פדי יגרשומלאכים
 ) * %אנשי הודו לא ידעו
הלעיס אשר יארבו לחטוף הולד—*,

• *ז

* ) וגם בינינו פד עתה הכשלות הזאת תמשילה✓ כי בעתאשר תלד אשה נפש חי יתלה׳ ארבעה גליומת כתוב עליהם
 <.מריס — — על ארבעה קורות הבית✓ ומה יגרשו
המאמינים בהבלים את המשחיתים ומלאכי חבלה חבית
היולדת/

•׳► "■י

׳־ •• * •

איך יחנכו הולד  /כי יאמינו  :אשל נשיית החדה יתהלך
מגוף לגוף למען יתטהר  /והאכר אשר הוליד בן לא ידע
אס נשמת כנו שכן לפנים בגוף בהמה או בגוף מלך גדול/
ו* חלל א״כ הנשמה נתת לה תנוך לא טול*
אחרים
ייתאחרו ׳ כי האדם בספל המדרגה למטה מבהמות הארץ>
לי על .אשך התגר מלחמה בשקים עם אל $דכ /הושלך ארצה
— אך לא אאריך נפש  .הקורא במרים אלה  /החכמה
אחריה תאמר.
׳ האדם מבתר הברואים /לו חלק אלוה חמעל  /נשחת
שדי  /בה ימשול על כל בני חלוף בחכמתו  /בה ישכיל לע
דבר ’: /יםיק גבהי' שמיס לסקל לו שחה נתיבת עולה  /ירד
חדרי תהום ויציע לו שחה עליות מרוחים /יעלה וירד ילך וישוב
ברגל•שכלו  ,עדי• ידע שורש כל• איש עדי היותו כאלהיס להבחין
 3ץטוג לרע ולבחור בטוב לחיות חיי אושר" אך כל אדם יחוה
האושר לפי ראות עיניו׳ הגבור בגבורתי /העשיר בעשרי ,המכובד
בכבודו* אחנה  .ידוע ,כי הדבר הבא מחוצה לצו לא יאשרונו*
הכבוד תולה  .ברצון אחדים  /ברצותם ימו ^ איט וברצותם
יכבדוהו ,היום• יימצא אישיחן וכבוד/־ ומחד יהיה ללעג
ולנדה י האנוש האנוש בחליוחדוה  /אף כי יעשר לא יקוס
חילו  ,ולא יאמין בחיים  /כי לא יתן לו רפואות תעלה
 .׳
למכאוביו י

־־

׳

היולדת  /חאת אסור לעשות מפני דרכי האמורי  /ואשד
חמנס למדנו הרבה כידוע — -מלבד שהוא נגד החצוה
תחים תהיה עס ה ' אלהיך ( ראה הרחבים הלטת
עכו 7ס פי '׳א משנה ט״ו ) וכאשר נאריך אי'׳ ה מדברים
כאלה בח״א  /וראה התשבי תיבת לילית י ונמצאםג
בסיפורי אלילים ( פאבעללעהרע) אשת בליעל החנטהת
הילדים ונקראה בשם לאטיא —י•

ג~* כב —י
*למכאוביו " אך מו משכן'האוסר* אך בקרבנו ח 3יעהפללזוין*
כחקורה ידפוא לע תהליכית צפשנ/־ונאמר  :המיס בטבעו
קמץ מקומי  /גיסו נים עפר /ולמען יעמוד במעמדי /ויהיה
נדיח חולה כל יהי חייו ’צריך לחמת חיי עונג׳ לתת טרף
לנוף ותק לנכש
תענוג הגרף הוא שכר רענון וצחאון  /מלאות חפץ
־ החושים /כי בעת אסר ישבע החיםכשרו
עליו יתענג  /ונפשו תמצא נחת ־ ובעת אשר ירעב יתקצף
.עצגון בקרבו תנוח ולח ידע עשות ־נמחה  /חף נפשו
בקרבו תשתוחח  ,ומה גס אס תלי רע תתקפהו  /חז לכ
מיתריו ינתקו  ,יחלש ולא ידע לעשות עד־ מה /לא יחפוץ
גס בתבונה כי רחשו כבד עליו ־
עונג הגופני היה תועלת גדולה הוא לאדה,
־הוא היה השולח מעיני מזימה בלב מביני מדע לתור
־אחרי אוכל למרחקים —■ אשר זאת היתה מטרת
 הוא ראשאלהיס למלאות פכי כל הארץ אנשים
•מלאכות ומעשה העבודות  ,מקנה וקנין  ,בלתו לא שם
החדס כף רגלו אף פסע אחת הלאה ממקום תחנות  /שת3
בעמק העצלה זלא יוסיןז קוה  ,וכל עמל אנוש אי | * אך
־אס נשיג גבולו מבתר בקצה־ היתרון  /או אז־ הוא רע לנ/
יוז נאבד כחית רבות גשמיות ורוחניות  /נצלל במי העצלות׳
הרפיון  ,הבערות והאביונה  ,המותרות תמנענה איתנומכל טיב  ,תשים חסך מבדיל בינינו לבין התבונה ; הכפש
״ תכסה בשממון  /ערפל תכסה החנו; ולא נוכל לראות אור
המדע* אך לא ־מפני זאת נמאס בעונג הזה כולו ,,כיהוא
נגד כני עליון  /אשר בנה אשיות אושרינו כולנה על אדני
הספק  /עח נלך בדרך הישר נחיה  ,ואם נתע ונט שמחל
נחות  /ואך בדרך החפשי הזה ליותר אאדס מ! הבהמה •
בימי

— עג —
מחי קדם י דורית עולמיסץ שיו אנשים אשי לזסוה
הגלי שוא כסתה פניהם׳ חשכו הארץ הזאת ארץ
חבורתנו למדני שחמה׳ כל חעשס ותולדתם היה לפולס
הנצח ׳ לזאת לא שחו עיניהם כלל על דרכי המגל׳
לא דרשי כלל מזיגתה ושליחה׳ החביאו ' עליה דגייס
אשר לא דן׳ לתאם יכיה כעיני־דורשיה* האיש אשר גתר
גחיים נעיחיס לרשע וגעל תאיה שחוהי .גופנו׳ אחרו
החתתכחיס האלה׳ גופנו אך גית האסירים׳ גו הנשחה
תשג כחאסר חדי היותה גחורד עדי גא המית אשר ול
משפט 'הגאולה לפתח רתיקיה׳ ותצא לנעימות נצח או
לדראון עולם׳ לזאת לחוש עלי גריאת . ,הגוף עבודת
המדמה קראו .עוד היו כתות אחרות אשר שכנו באוהל
'הסכלות גאחרס :
איש החפץ בחיי נצח יענה גופו
גתענית׳ צום׳ נכי ותפלה כל ה יחים אך גזה ישיג
עילם ועד .ונדחו אנשים כאלו אצלי לחוזה גמכניס׳
אשר שת גשחיס עיניו ורגליו גארץ כשלו —
תודה לך איפוא־ יושג שחים ! כי העכרת עתיתי
חיסך אלו׳ והאירות גקרגנו איד החכמה האמיתית
לדעת .כל דנר על מתכונתו (אף כי עוד מעטים ישננו
נסערה החשכה הזאת  .הלא אך מעטיס .החה י —)
להבין חטרת חיינו  /כי החכמה תשפוט גציק על תכלית
היותינו בארץ ׳ אחריה תאחר♦ כי תחשה דרכים לה -.
א ) היוצר כל בחכמה אל רחום ו חני ן הוא /גרא כל
יקום למען יאושר ג כל מקום היותו; כפי חסת כחו
ופעולתו.
נ) גחכחתו גראאותמ -ד  -תא האדם — להגדילאושרמו.
לא הדרך הי!3יןז אל התכלית ( דאס חימטעל) לבד
י־
יאשדני/

כד
התכלית לנדה תאשמו׳ אל ק,
יאשמו  ,גס לא
;
.אך הדרך תילימו אל התכלית  . ,והתכלית תורה לרך
׳ לתכלית אחרת גדולה ממנה  ,וכן לאץ תכלית.
לזאת חיים האלה והבאים איזחיס יתד  ,שניהם לא ד רך
הגיונה לכד המה  /גס לא תכלית האוסר לבד׳ אך
דרך ותכלית יחדיו רתוקים בשרשרת  ,והחפץ
בחיים הבאיס יסתור ארחות דרכו בתבל הזה נפעולות
ומעשים טוניס  ,אשר לא יקנו כי אם:
בעונג כי הוא יזוליך מתות האדם לשלימותס * וליאת
ג)
האיש המונע טוב מבעליו ׳ אוי לו כי ימנע מעצמו
אושר הנצח  ,ואליהיס יבקש המשטין כי׳ אם בחר
 Vלהשכין־נשיית שדי באוהל אדחה* להסגיר בגושיה
רוח חיים הלזו אי לך סכל ! כי תמאס משכן הנשמה,
־ ותחפוץ לבלעה למנוע מהנה עונגה  ,ואיה תנוה אז
מישך ? ק קברשה מאוהלה החוצה ; ותשוב למקום
אשר באה יושם טרס מועד צאתה אל אביה׳* והוא
מקהלות
נגד רצעו כי עשית זאת׳ גרש יגרשך
המורדים במצזתיו ׳ ותשא עעך.
 ) 1כל ילדי הטבע* צבאות האיץ* בני עליון פולס יעמדו
במכלול יפיס על מקומם אשר חלק להס אל הטוב*
ישפכו עונגס על כל עיבר ,החפץ להתענג מטובס
ישלח ידו ולקח מעץ החיים ואכל וחי  .ואיך יתאחרו
הכסילים לפשוע באלהיס בחמרס  :אלהיס ברא הטוב*
העדה אותו באדרת היופי ורביד העונג * נחמד
'למראה ונעים לתיך לחע | ימנעהו מהאדם ? ! איך
אל רחום וחמן ברא אך לזאת העונג לעמת בו בני
 .תמותה ? ! חלילה לאל מרשע ! איש התושב כזאת חרף
עושהו  .והן גס

ה>

ר) כיזות נפשט יעידו׳ כי ה ' חפץ בו* הרעבון ׳ הצי*זין,
הנטועים מו לטבע צול חי׳ יתנו עידיהם ויצדיקו
יכ יד ה' עסתה pi^iלמלאות תבציגו בארץ מטוג
הגברא לממו.
ועתה יכ ראינו אשר היזכיזה׳ לתלונה הכונן עונג הזה׳
גראה יזה לכי תורתינו וחכמיט ז״ל ׳ היתצט דברי לעיניהם׳
ותעתיק לך פה דברי רביט הגדול חשה בן חייחון נ״ע
בפ׳־ד לשחגה ברקיו *) וז״ל:
* " — -אגל מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמציס
״וקצת .אנשים יזהם ג״כ חנטות אחר הקצה האתר
"בצום׳ וקום בלילית׳ והנתת אכילת בשר ושתיית
* "יין והרחקת הנשים׳ ולבוש הצמר והשער ושכונה
"בהרים ׳ והתבודד במדברות לא עשו דבר מזה אלא
כמ״ם/־ולהפסד  -אנשי המדינה ג״כ
 .״דרך רפואה
"כשראו שהם גפסדיס בחברתם וראית פעילותיהם עד
״שיפתדומהפסד מדיתיה בעבורם׳ וע״כ ברחו להס
"למדברות ולמקום שאין שס אדם רע׳ כמאמר
"ירמיהו ע״ה (ט׳א) מי יתנגי כמדבר מדון אורחים
/׳ואעזבה את עמי ואלכה־ מאתם כי כולם

• • " מנאפים

* ) העתקתי פה דבריו השייכים לענינינו  /תף כי נמצאים
בקצת סכרי הש״ס  /על כי כתבתי דברי בעצםוראשונה
לסני אנשים תשר תינס בעלי תלמוד * וגס תלו הלא רדס
מהס לת ילמדו ספרי החיצונים ׳ סג שחתי נוספות
במסגרות וסימנים — ובזולת זה מרי תכמה ‘לא
* יתסרו בשנותם*

*

ונ

—

"מנאפיכז עצרת בוגדים• * )

ולאשר

רמי

אלו

"הכסילים שהתסידיס עשו אלה הפעולות ׳ולא ידעו
"כוונתם חשבו שהם טובות ומונו אליהם שיהיו כמותה/
׳/וענו גופם בכל מיני עינוי ותשבו שהם קנו לעצמם
"מעלה וחדה טובה ושעשו טובה ושבזה יתקרב
"האדם לשם כאלו ה ' יתברך שונא הגוף ורוצה
"לאבדו והס לא ידעו שאלו הפעולות רע׳ ושבהן
"יגיע פחיתות מקחיתות הנפש —׳" -
עוד שם ג
"וזאת התורה התמימה המשלמת
חותנו—
לא
זכרה
דבר
"מזה ואמנם כוונה להיות האדם טבעי הולך בדרך אמצעי׳
"יאכל מה שיש לו לאכול בשיווי וישתה  " . . .וישכון
"במדינות ביושר ובאמונה׳ לא שישכון במדברות
"ובהרים ולא שילבוש הצהר והשער ולא שיתע נה
/׳גופו׳ והזה ירה חזה לפי מה שבא בקבלה  /ואמרה
׳/בנזיר (במדבר ו ' י״א )
וכפר עליו
מאשר חטא על
"הנפש׳ ואז״ל ( תענית
י״אא׳אהאדא ' שמואל  ,:כל
"היושב בתענית נקרא חוטא ) וכי על אי זה < פש
׳/חטא ? אלא על שמנע עצח\ מן היין*
והלא
׳׳הדברים ק״ו׳ מה זה שציער עצמו חן היין ( החרבה
"היזק ׳ ובלתו יוכל האדם לחיות בטוב ) צריך כפרה
"המצער עצמו מכל דבר ודבר ( ההכרחי לקיום המין)
׳,עאכ״ו ! ! ! ־־־־
"ובדברי

* ) וכאשר באחת גס עתה איש הנלבב ירוץ כמעט למקום
שאיה  /לבלי יראה חרפת אנוש — ומה גס לרשע
לפנים יקרא היום חכה  /שתום העין ( אויפגעקלעהר-
טער ) ולחכם באמת רשע> ע״ג תפוג תורה ויצא משפט
מעוקל —
-י

\

כז
■ "יכיכרי ג3יא>* נו וחכמי תורתינו ראינו שהיו לזמנים
"כעולם על השיווי* ושמירת נפשם וגופם ,וענה השי״ת
אחד בעולס אס
"על יד נכיא ליוי ששאל לצים יום
״יתיזיד או לא ? והוא אחרו לזכריה () S — V1
׳,האבכה בחודש החמישי הנזר ה» שר עשיתי
״זה כמה? יענה אותם  :כי צמתם וספוד
,,בחמשי ושביעי ׳ זה שבעים שנה  ,הצום
,,צמחוני אני ? ! וכי תאכלו וכי תשתו  ,הל*א
"אתם האוכלים ואתם השותים ! אח״כ ציה אותם
״כיושר וכיועלה לכד לא3צ ו ס ; והיא אחיי להם
י  (,,סס ט ' י ') כה אחרה ' צגאות לאחר משפט אמת

,,שפוטו (ר״ל לדין את חכירו לכן> זכית אשי זה כלל
ודיעית וחסד ורחמים
"גדול כמשפט מיחיס
אחיו(כלי כמת אל
"עשו איש את
״כאלהמת —) וכו ' ואחר אח,,כ _(ת ' י״ט) כה אחרה'
"צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום
"העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה
"ולמועדים טובים  ,ו (הוי*ו  -תשמש להלהורות
,,יתס ' הצטרפות נענין  :כאשר ) והאמת והשלום
״ ( האחת לאחיתו  ,כאשר ניכר להלן  ,והשלום כץ
"איש לאיש כלי לנות אל האמומת והדעות יכמ״ש
"הרכ) אהבו* ודע שהאחת הסהחעלות השכליות
"מכני שהן אמיתיות לא ישתנו ׳ והשלום החה יזעלית
✓החדות אשר נהם יהיה השלום?3גולס " ע״כ וכדומה
לזה כתכ הרלכ״ג (משלי \״א י״ז) בכתיג גומל נפשו
איש חסד ועוכר שארו אכזריח״ל  :הנה חישמגדל
"גלשי החומרית ומחזיק אותה לתת לחומר ההכרח ח[
״המיון והלבוש הוא  ,איש חסד  ,שלא יגרע מדבר
,/חקו הראוי לו  ,ויחמול על הראוי לחמלה עליו ,אמנה
"חי

דעותיו

כח
" //מי שהום עופר בשרו ומיצר לגופו מה הוח> הלזרי/
//לי יזי שהוא אפודי על עצמו פל שכן שהוחחכזרי
//לזולתו* והולם המר זה  /בי קצת הנשים
//יחשבו עבודה לשי״ת מה שיתענו גופם עינוי׳ וזה
//הפך רצון השי״ת  ,ולזה תמצה שלח העמידה התורה
* *דבר יהיה בו עינוי לנפש הבהמיית רק מעט יום
־ //ה ח ד גשנה /והיה זה לי ק הלחות הנפשות החומרות
//הוכנו לעבודות השלל  /ולה יוק להס זה חס לה יהיו
//לבריהותם  /ולזה חי •שיהיה סבה להחלות הגוף .השר
//בתלותו יחלו חלו  ,הלחות  /הנה הוח יגלגל לווית
//הש״י  //ע״ל דפח״ח* ורחה גם עקידה שער .ם''ג/
ועוד רבים הספרים • החלהים מופר בזה *> ודי• בזה*
ונטה עתה לתענוג השני  /והיה
תענו ^ הנפשי
תענוג הנפשי על חשיות הסלר בחכמה בנויהי עת נשכילה
£ל דבר ונדע הותה על נלון בסדר ישר השר יהיה לחחד
בידינו (ההרחהניע) חז נתענג עונג רוחני* מביע עונג
הרוחני הך החכמה  /המנה תוצחות נחליה  /היה תתן
חיים בלב המשכיל להעונג הזה יתר שהת על הגופני׳ לי
חחנו גהרי הושר החמיתי תקרנה* הך גס לה דרכים רעים
המה השגת גבול החקירה  /עד פי יחלש הגוף ומיתריו
ישכבו  /הי אס יתחכם ההדס  /והיית לח בה עדן הל
חולם התבונה  /ויהגה בלט כי ידע דרך עמדה — השר
רבים המה בימינו חהתכמים כהלה ׳ המצפצפים ו מהגיס
גבינתס ונחמת בקקל הבוערים ינוחו --ד
בתענוג
* ) ורחה ויקרח רבה (פ״לד) מהחד כתחד השייךלענילינו*
פ״ש ותמצה מרגוע לנפשך־

־^
■ כ« —
התענוג הרוחני הזה נמצא עוד כתלה  ,אשר תתן
מיס קיים לנפש האדר  ,ותחזיק גחמתו ,היא — האפונה
קשר תקיר מימיה מידיעת בורח ק קד שלם בתכלית השליחות*
חפל אשר קחרכו פד הנה נדעה לשלות ערך תענוג
הגופני והרוחני ונשיה מגמת פנינו לחברם יחדיו על סדר
צכק ( הארמאנירען )‘ הגופני לא ימשול פל הרוחני והיותנו
ימשול אמנם על הגופני  ,אך לח יעבור’ גבולו ויבזה הגוף
גולי ,אם יחפוץ תענוג הגוף להדים ראש עליו חז יעמוד
השכל למשפט ׳ וכללו הרוח זיגבור על שנלו ׳ והוא גס
הוא לח יחשוב יי אך השקיה מעונו ׳ והארץ הדוס רגלו׳
או ב־־ת כלאו ׳ או אז כשבת אתים יחדיו אס ישבו  ,מה
טוב ימה נעים גורלינויהי אז נמצא אושר בתבל השובבה
הזאת׳ אשר נותן לצו להיות מקוס לשבתנו מדי היותינו
 3ארן  .ואך המה יחדיו אושר האדם השלם
ושלימות מין האנושי בכללי —

בפרטי,

אך עוד תסר לנפשינו כל אם חחתתתסר׳ והיא —
ולהכרה  ,כי האדם מדיני
בטבעו׳
והוא׳ החברה
יש לה זכות על כל איש
פרטי
׳
כזכות
האם על מה,
תשר ינקתהו חומנתהו עדי משתהו לאיש  ,כן החברה
היא אס האמש היא אזמנתהו׳ היא סחכמהו עודנו נער
לבלי יכול במהמורות ילדי חלד
ופגעי טבעו׳ היא
וןדריכהו להשכיל על דרכו  ,והיח
תומכת
גורלו
כלהימי״ם.
ואס אמנם נמצאים תכונות רבות באדם ׳ אך צפונים
המה' בקרבו׳ וישנים שנת עולם  ,אס מקיץ נרדמים לא
יהי׳ האדם יהיה נבער מדעת כל עור בני גילו לאיעירוהו
משנתו ׳ אס האנוש בחברת רעים לא יהיה ׳ הוא גבר
לא יצלח לכל  ,וכמעט יצער מבהמות הארץ בערכו.
קרחת ייזי קלס יעידו זאת  ,ילחדוגו יכ הארס בעת לא
דר

ל)
דר בחברת רעים  /הוא כפרא לחוד מדבר> לגווללהדוג׳
.וכל^ דאליס גבר ( מאמר הוא  .התל להיות
לתחום
־ל  -והכנעני והכרחי א;
גמר בארץ ־~־ ? ראשית יוד 'ח ' -
בארץ —  -פס י״ג ! ')
הארס בעת הולדו יצא עריס הבטן אחי  ,ותם הורי{
לא יתנו עליו ’ ,עין חחלתס לנטלהו .לנשאהי בתי״קס מק
הוא ? האס תניקהו משדיה  /והאב ישאהדעל ורועו למען
הרגיעו ,החכם לא ישכיל על דבר אס יד הקנאה לק
תמשול בי  /יראה חכמי קדס אנשיה אשר תיו לפנע
ואשר יתיו אתו היום ידרשו בחכמה ' . /והוא יעמוד כבער
מנגד ? הוא שחוק לרעהו יהי ? לא ק ! מעיו יהמו
לדמות אליהם..בגדלם .הילד בראותו בני גילו יהלכו/
יריצו  /ירקדו  ,ישתעשעו במשחק  ,גס הוא יעשה
כמוהם ./ובעת יראה כי עין .הוריו ומחנכיו עליו לטיבה,
ימצא לבו 'תודה וידידות אליהם* מכי עוללים ויונקיק
קולות שומת מבשרי הדבור יצאו עת ישמעו איש אל רעהו
_ידבר  .ואיך ידבר האדם אס גלמוד יהי ? ועם מי ידבר?
מה לו לחכמה ' אס בקהל אנשים בל ימת ? ואיך יחכם
אס לא ישכיל מדית ותהליטת גוף ונפש רעיו ? הלא
דרכי לבו בחאוהרעיו יביט !  —-וכבר שרתי על ואת.

למען נפות לבבך אם כנים דרכיו
*ן
׳שא ו־עף למרחוק א;יךחזת בני  0ל1

הבקשה
׳
•ולדעת תה כני האדםומזירכיו
משכיתי לבבף הה אחי! הןתן־רושה
ואס נתפשה מעמי השמחה  ,נראה כי אך מחברת  .רעים
תקיר

תקיר חימיה  /כי האדם בעל צרפים דכים כטכעי אשר לא
יוכל להסיג אף אתד יזהם חס לא ישכון בחכרה  ,כי כדכריס
הנוגעים אל חזונו ׳ זה יחרוש ויזרע ' ויקצור וילוש #חה
יטחן  ,חה יאפה* זה יחטוב עצים ,חה ישא 3חים  /חה
יכרה חלח וכו ' וכו ' • כדכריס הנוגעים אל הכסות זה
ישרה פשתה וינפצה  ,וזה יגזרו צחד ייסרקהו  /זה יטוה
ויארוג  ,וזה יתפור וכו ' וכו ' וכיכרים הנוגעים־ אל הכית
זה יתקן כלי אומנות לחרוש עצים 4לסתת אכניס  /וכהנה
מלאכות רכות ככל דכד שהאדם צריך אליו* .

ההמשך כחרש הנא

דברי

ימים

ספור דכרי היחיס והקרות להרוחייס חיום הוסד העיר
רומא דע העת אשר נעתק חושכ המלוכה מחנה אל.
תעיר ניצאנץ  :משך זחן אלף ושקניס וארכע
שנים.

חולדות ראמולוס מיסד העיר רומא
העיר רומא אשר משלה חשך זחן ר 3כמעט על לכ הארץ
־— עד אשר כזחננו עתה כשפל והורד לארץ גאונה
ע״י הקיסר האדיר נאפולעאן ־*־-־־ נוסדה ונ,מתה ע״י
רוחולוס ( .) 3006

— לב —
עירהיתה בארץ איטאליא
.׳ ואלה תולדות רוחולוס ,
האמצעי  /בחלק מחנה הנקרא לאציום  . ,ושמה א ^ נא
לאנגא* ויאמרו סופרי דברי -הימיס׳ כי אסקאניוס
ק ענעאס חהליטי שרי טראיא מאה בשנת  .אדפיס
וחמש מאות ושטנים ליצירה ; ) 2580׳ וימלך פה•
ובארבע מאות שנה אתר הזמן הזה  )29 8 & .מלכו
בעיר הזאת שני אחים נימיטאר ואמוליוס ויקנא אחוליוס
באחיו׳ ויהי .כי חזק מחנו ׳ ויסר אותו מעל כסא
המלכות ׳ ולמען חזק את מלכותו המית־׳את גן מחיטאר
אחיו ואת בת אתיו ושמה  :רהעא זיליפיא ׳ שס בהיכל
אלילית וועסטא * ) ותהי לה לכמת* וזה היה לפר
להנות וועסטא  :הן נדרה נדר לבלתי הודע לאיש ולשמי
אכן רהע  £לא שחרה את
את בתוליה כל יחי אייה.
נדרה ׳ ויבא אליה איש בסתר׳ ותהר ותלד לו שניתוחים.
ויהי לשמוע אחי אביה האכזר את הדבר הזה וישלת ויקיז
אותס ׳ ויצו להשליכם אל הנהר שיגער ׳ ואת אמס שם
לכלא בעת ההיא ויצא הנהר משפתו  .החוצה׳ ויעברתא
גדותיו׳ והאנשים ענדי המלך• השליכו את הנערים נמים
אשר לפניהם׳ ויהיכשוג המיס אל תוך גמתיהס.׳־ וישארו
הנערים ביבשה אל שפת הנהר־ וגופדי דברי הקרות
ספרו

*) וועסטא חמלה מסלו מליצי האומות בתוך הבלי אליליהם׳
כי היא תנשב את אש הקדש בכל הבריות אשר בארץ
וכי היא גת זאטורנוס וריזעא אבות כל האלילים׳ ורק
היא לנדה שחרה את בתוליה לל ימיה׳ במות
.־׳ זאטומום והעמיס גצו לה היכל ומזבח׳ אשר בו תוקד
אש תמיד לא תמה  .וחשפע מות להכהנת אשי
נתנה אות להמות.

הפרו  tי כי' גאה זאכה יי? היפר רתניק אותה  /׳עד כי ח 5אא
שר רועי המלך וסחו  ; Faustulusויקח ויאסוף אותם
הביתה  ,ויתנס אל אשתו אקקא ? 1וירענציא  /כי נכמרו רחמיו
עליהם  ,ויהי להס לאב ויגדל אותס כרעי צאן ׳ ויקרא את
שס האחד ראמו ^ וס  /ושם השני רעכלוס* ויגדלו הנערים
ויעשו להם סס בין ילדי הארץ  /ויהי פי שחקו עס דלי
הרעים  /ויהי ריב בין איש לאחיו  /ויבואו הנערים אשר
‘להם הריב לפני ראחולוס ורעחום  /וכאשר ישפטו כן יעשו.
ויהי היום  /ויהי ריב בין רעי מקנה אמוליוס ורעי מקנה
נומיטאר — אשר נשאר עדן בארן אחרי הורידו אותו מעל
כסא החלטת — ויצדיקו את רעי אחוליוס בריב ־ אחרי הדברים
האלה /ויריבו רעי כוחיטאר עם רוחולוס ורעמים בהיותם במשתה
כיתרה להם אשר חיבי אותה במשפט — ויחזיקובדעחום
ויביאו אותי אל נומיטאר אבי אחו  /והוא לח הכירו
הרועים להאחיס את דבר
ויגלה  Faustulusשר
,מולדתם ״ בימים
עדי יקנאו את
,אליהם אנשים
טמיטאר בטא /

ההם הי ' לחק בארץ  /כי הבנים לח ישקטו
קנאת אביהם  /ויעשו בערמה  /ויקביצו
מהרעים  /ויבואו ויקומו על המלך אחי
וימיתו אותו  /ויושיבו את אבי אמס על

כסא המלכות*  .ויבקשו אח״כ מאבי אמס המלך רשיוף
ליסד עיר על שפת הנהר טיבער במקום אשר השלט שחה
אתרי הולדתם  /ולמשול בה.
במקום הזה היה שבע גבעול  /אשר קצתם הושבו
כבר לפני זה* ויקומו האחים ויחזיקו בהן וינחלו איתן.
ויבנו להם בתים שחה  ".ויתרועעו עחהם חבית אנשים
ריקים רבים  /וגס רבים מבני יושבי אלגא לאנגא התחברו אליהם/
כי אחרו  :כי יהי' לנו בהאלק לארץ נחלה גדולה מאשר יהי ' לנו
בבית אבינו*  .ויום  .יום נלקטו אליהם .מהערים אשר סביבותיהם/
אנשים הנגרשיס מארץ מולדתם על יכ חטאו נגד חק
" החומה
[ ] 3
'

׳"

לד מ

המדמה ולדואר ,ויק 3לו אותם האחים בתיך • יזתניהם,
ותהי לרה למקלט׳ ובזאת עשו תיל ויהיו לע / 3אכן
לא ארכו הימים  /ותהי קנאה ויזמן בין שני האחים וימית
ראמוליס את אחיו את רעמוס וימלוך לבדו על עמר ויעל
את גבעת פאלאטמוס לבמת עליה את  :עירו החדשה בשנת
שלשת אלפים ושש ליצירה׳ ויחסור פד לבן ופרה לבנה
במחרשה * ) ויעש  .מענה סביב לגבעה ,ובתוך המענה
עשו אח״כ התפירות ויבנו את החומה כביב לעיר ' אלק
תולדות רומא הבירה ,ואף כי היתה .ביום הוסדה קטגה
מאוד ופחיתת הערך  /אק בהיות אנשיה גכוריס ואנשי
חיל לח ארכו הימים  /עד כי גברה • והתאמצה על לכ
הערים תשר סביבותיה  .ובאחרית הימים משלה כמעט
על לכ הארצית אשר על פכי האדמה׳ כאשר נספר עוד כע״הי'
מחקת והנהגת המדינה בהחלת הוסרה ,
מכל אשר אמרנו ראינו  /כי ריחולוס הי׳ איש גבור
ואמיץ  /וראוי למשול ; אכן רוב אנשי עירו החדשה היו
מבכי הרעים אשר גדלו אתו  /וכלס אנשים בעלי זרוע
אהבי התרות  /אשר לת יוכלו לסבול עול מושל ובפרט אתרי
אשר הכירוהו מנעריו כאחד חהס׳ וכאשר יחפץ נפש
דומוליס למשול לבלי חק ׳ כן תבחל נפש האהכת התרות
לבלי חוק  /בממשלה כזאת  .ולא יסבלו בארצה יכ אס
,ממשלת הנפיכיס והעם  /כאשר ראו חישבי ארץ העטרוריען
אשד בשכונתם היוצאים מהיונים /-והנהגת מדינתם  /כהנהגת
מדינת היוניס  /חפשית ,והמלך לא הי׳להס׳ כי אס הייצת והבא
למיהס במלתחה גס הוא ראש השופטים וראם הנהנים*
ויבחרו להס מקציני וגדולי העסחאה אנשים ♦* ) להיות
יועצי
* ) אולי עשה כזאת בנחשו אייה נחוש/ומהותו לא מדע לנו.
* * ) אק אה״כבחרו עוד מאה׳ ובשנים הבאים עוד מאה ויותר

t

*

מעצי ומנהיגי המדמה (  ) Senatלדרך ממלכות
■ המניס*
והס יתיעצי על כל חויות חרצס  /טרם יביחו חיתם לפני
העס* כי גס הקטן והצעיר יבי 1ס ירצה לדעת את דגר
האדיכה  /כמשפט התושבים ( בידגער )  /ורק הגרים אשר
מארץ נכריה  /והעבדים אשד תחת ממשלות התושבים לא
יוכלו לדבר בקהל ועדה כדת מה לעשות בארך וכה היה
מנהגם  :כל העם מקטן ועד גדול התקבצו בשוק העירלשפוט
על דבר מה ׳ ולאחר כל איש ואיש את דעתו  .ולמען לא
יהיה המלה ושאון בין הפס׳ התלקו כל העם אשר היו אז במספר
פקריהס שלשת אלפים ושש מאות איש תושבי רומא לשלשה שבטיס
( $ח<1*11י1ז )/וכל שבט לעשר ראשים (קוריען ^ ולפי המחלקות
האל  /עמד כל איש מהעם אצל שבטו וראש מחלקתו בחלוקת שדי
האיז✓ נתן לכל איש מתושבי הפיר סתי כברית ארץ
(מארגן ) לאחזתר אכן אח" כ כאשר נלחמו בהעחיס אשר
סביבותיהם וינצתום וינחלו את ארצם  /אז הגדולים בעס
ושרי המלחמה חחזי להם  /כפי חפצם  /שדות ונחלות חאק
אויביהם* ובזה התאמצו הנסיכים והשפטים  /ויקבצו
וייעשו מיל משאר אחיהם והעם  /ויתקפו עליהם* וכאשר
הורישו האבות את פשרם וחת חילם לבניהם  /ובניהם
לבניהם ׳ ויבקשו גס המה גדלות  /וידחו למשול בעם
כחפצם  ,ולמען עשות הבדל בינם ובין המון העם  /קראו
את שם העם  Plebeiiואת שס הנסיכים ) * Patricii־
מסחר הכסף ( מטבע ) היה מצער בארץ ההיא בימים ההם.
ואולי לא הכיח מטבעות מכל ופל .כל איש היה עובר
את שדהו או צוה לעבדו לבנותו  /כי כאלתיושדק אחיתו
היה עשרו לבדו ולא ידעו מטמינות  /וחצרות כסף לא
הכיח גס תקים לא היו להם  ,ושפטי העס לא נראו עוד
בעיר*
* ) הראשין הוא תיבה נמית מתיבת  Plebs׳ והוח שס דלת
רעסיההמון׳ ורש ני נמר מתיבת  Paterוהוא חבוי־אש*

■ד -

-

•לו

מיו 1/האמונה■ לכדה היפה דתם׳ יהיא הלאה חסיון
החקיס* רוב דהס ותורת אליליהם קבלו מהיונים ' ואפ
כהניהס בחרו להם מתוך חכרת האצילים ( אדעל ) ורוחולוס
סס* את עצמי לראש הכהניס* לא עשו מאומה 3לתי אס שאלו
את עי האלילים  ,ולק הושבו׳ שתי חברות כמיס  /אשר שם
הארוספיצעס•
אועורעס ושם " השני
האחת בלשונם
האויגורען ׳  .נחשו ויתנבאו חהעופפות וצפצוף העופות
ומאכילת חיני צפרים אשר יזונו בבית אלהיהס לצדך זה
ומקול הרעמים ורבים כאלו • ובנחשס נחש שחו פניהם
לפחת קדם מזרח השמש  ,ויעשו עגול ‘־סביבם בארץ במקל
עקום  /והעגול הזה נקרא טעמפלוס בלשונם  /יכן יקראו
לזמני גס את בתי אליליהם׳

־׳

וכהני

הארוס פיצעס עמדו

על מזבח גזבחס את קרבנותיהס ויביטו אל קרבי הבהמית
ואל מעיהם vומהם התנבאו ויורו את • העס את חפץ
אליליהם* ובזה משכו את לב העם לעשות את אשר יתפץ
•המלך או שרי המדינה ; כי פה אחד להסולכהניס׳ אשר
היו תמיד מחברת האצילים ומקשיבים לקול המלך
המלך התלבש בלבושי ועדי החלטת אשר נתנו עם
העטרורי לנשיאיהם /ובצאתו לרחוב העיר הלט לפניו שנית
עשר שוטרים ( ליקטארען ) זה אחר זה* • וביד כל אחד מהם
* 1גדת קנים ( פאסצעס ) ובתוכם נראה קרדום ארוך והס היו
לסמן  /כי׳ הוא השליט  /ובידו ליסר  /להחיות ולהמית*
גס היה לרומולוס שלש מאות איש רכב שחרי ראשו׳ וביחים
•הבתים יסדי מאלו חברה נכבדה הנקראה חגרת פרשים —
•ריטטערשאפט— .
מזאת תראה קרא האהוב ! כי אנשי רומא הראשונים.
־לא היו כפראים בלי אמון ׳ כאשר יאחרו איזה ספרי העתים5
כי אס הם למדו כבר מהעמים אשר סביבותס  ,ובפרט מיושבי
ארץ העטרודי ץ .א*ך ינהגו ואיך ילט להיות לעס* —

(ההמשך בחדש הנא)

חדש אב ודתק״ע

א
ומאיצות

שירים

V

.קינה
על .חרבן נית

אלהיני

ציון'! אמךתי אסתיר עיני אלזדל
מראות את־עניך ועני מין?
אש? חה כיום הימים

למי

ענג

ועמם המקרים אין מספר לןיו אל:ך
על  -הרי נשפה אעלה ?מר נ?שי
שים אתענג ? מראה הלקום ? ראו אל
ן 3יולדה אחזורי חיל וךעדה

— לח —
בי  -מהרים האלה גךלו הרייך
סיני ותבור י3ךמל וחיב, ,
עיבל וגייזים חךמון ולבנון עךי עבדיך
לעמק ;רדתי עם נןרו במורד
זיסעות נ? עי אער  -החעךבי עם־דמעתיך
אמרתי כעבד ; עאף צל אשאג :גם־אנכי
רוח צח ברוח נעב מיאותיך
הה! גם־עם ליא  -עקט לבי מם נו^
עך
כי לעמק ;רדה נם־את מראעי גכעותך
עקתי ל;ער בעמי להתענג בקוילצפרים
;עירו לע נצר בקול ז?1ךה לאלסיך -
אמןתי בסו אלה ! תח לבבי _
"r
אעכח אך־־רגע את־מכאוביך
<,
ולאבל נוךבכו עירותמו .
׳ ,
כי -מעצי ;רע הן .נךלו אחיך .
רועכתי .בצ§ןים האלה מי־ותן־־ל' איי •
אעיף אל  -קציי חבל עם לא תשמענה
^נחותךי  ,י.

ליט

־-

"

ולכל־תכלה ראיתי ! בול וקץ
ואין קצה־ לנחלי דמעותיןז
אמיתי אבדתי
א?

אל

לעולמים

וס

אשמה עוד?
םנ י  #בי דזלד
תקותי

אעבור ארחות נמים• ימם

ותקותןף
תטבענה .ןמו אכן

צרות נ ? ׳טי כי  -רבו וצרות?!־
מכליהם " טאו ךתים אינק תנהומין
?השפיט כן ישבור

דד

את  -מטית עולל

או באיטר אחרי לדתם וחיובו
תעלי

ןכ

גם־ארו

לעלות

על־הרי שמחות; ף

י,

אהה iגם־שם אל  -מצאתי מנוה
אל

שבהתי

שויתי לומים

אף־־תיגה

אחת

,ו

מתוגותיל

האלה בל -מז־זמדי תבל

כאשר היו פן ע \ עו פ ! וע תענוגיותלד
בת עמי ! 3ר ?צי תחת משא הןגון
יאשפוף דמעות ? נסל על פרצי חומותנןי
למיתי

לשאוב ט ? קור לבי

סי

,י

V

_.jgR

—

מ¬

מי וטרופהונסם לתהלואיך
ן?זעמו למו -הכך ןעיבו את־־נפעך

י •

ןנך 9את אך־מעט־מפעעיימבותןך
אמךתי ? עבר עמים רבים תמצאי נחם
תךגעי כמעט רגע ברעת ךעותיך
מכל־עברופנה
תביטי כה ״Tוכה
*T
V '• T
•
• •
העקיפי ממעון pro־ תעאי ספביב עינ :ך
ליא׳־אה לבדך ןהלה פלאים
נפלה לעמק מרום עמיך
אל  -לך לבדך וזמר ערי
כי  -העקה כוס תךעלה גס  -את  -אחותיך־
•■ .־ '
צור העליזה עטרת בנות קדם
מלאה עמן ודבע וצף וליטבתי נכאתןך•
יי■ «•/־
־;.
כסו אמותידז עין ;מים
ומ׳ממני אדמתה פךצו אוצרותןך
מער; ם דזמעמירהעדן הארצות
מעם יצא מלפנים ראעבביאןף  .־
מעם

——  ?,iD׳־*•*•

סעם הובילו | ניני הכמי־ז ־• י

־

ייפיצום בארצם ראשי חכמיך
עם דרך כוכב מיעקב האיר על  -אדמת נוף
דקשל בצדקה על־־רבבות שכמך ־
ארץ • יון אחריהן אין ערוך לה בגדלה
דמתה הקמת ישקיה אל— אשר בניך
עוד תצלנה אןני משירות סשוךריה
לא נשמע ? מהן מיום שןרו לוייך
שם משכים בשבט סופר שם הבמים מהבסים
נוקרו גם ־ יהדםע  -גדולי נביאןך
שם הקי בעט בחל הקים נפלאיכם
’ .ישתוממו על* ךזם גם שומרי הקותיך
ועוה־ארצות כאלה אין מספר
הרחוקות ממך והקרובות אל גבולותיך;
תשבה וסיני אם אשנה ת? אךתן,
אם אל אןקרן כל עת כזכרומך
בעברת ס' צבאות ,שוכן שמים * :
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הורד

— במ

—

הורד אל  #אול ןאונן ך־סו אליך
מצו למיו 'קבעת כוס •חמת שדי
ייT

י

» ,

נעו כשכור?נ 9לו כאשר נפלו א׳עיותיך
הה ! גדול כים #לרך בת ציון
כךמותי מקרה כל  -אלהאל־־מקר־וך
ומעיני ן& תרכל נחס
חנם בקשתיו כחרבות רעותיף
הן ראלהי נכר השתחוו ישביהן
כחשו באלהי אמת מרדו באדוניך
מתי כאין תורה אבדו כאץ חזון
נביא לא הכירו חוזים כחוזיך
מי הגיד מראש את אשרןקרמו
סי בשר עתידות למו הוך־יעום קכשרןך
לכן בשלו ןאין מךריך תעו מאין מורה
#גו בהבליהם ע;בו אלרדך
מלכים המליכו תעו גם הם
השיאם זדון לבם הוסיפו על־חטאתוך
ותהום

■
— מג * -
ותהום כל  -האיץ וימירו יו ^כיד» ׳
עד־כי  -׳עאו עדים ?  ramכער:ך ־••
אנה תוליכיני ו־והי תךהיקי נדוד'
א $ה תשאיני על א?1ות;ך .
תךאיני ק?ר 1ת עמים יעןבר מתו
ת ץכיחיני גיא אפל מ ו ^ינו בניך

־

י

אמצי לבבי כת ציוןדוזקייןרועותי
למרוט ימעד ראיעי ולהץליכהועל—קברןך
עכרו .
יענים *•רבות
הלכו
דור;ית
T T
T־
T T
ועוד תחיה תוגתך ?לב אוהביך
וכאחד מהם גם ־• אגבי 3ת ציון■
ך.
כי  -אן?ךה ה;מים ע? ור מימי.
אזכור א? רהם יצחק ליעקב
מכורי אל עליון כלמו אבותיך
אזכור אהרן ופיגחס אלעזר ואיתמר• ׳
כהנים לאל עליון מקריבי ןבח:ך
ואסא ••v׳
דוד וימלמה ? ה.1יעפט
[ *] 4

אחז

— מד —

ארוז ויהזקיהר המה מלכיך
'
־
אוברה אידיאל עעלה ויואל
?זסעיה יאליאל ויסי ללייך
 •.־־:
הימן לאסף לאיתן
לבלבל ודךדע מנעימי ומירותיך
א;זבךה עסואל לאלןהי  .לנתן• י■
ויגלהו דרסלהי ועאר נביאיך
תך3ק לעוני לחכי אם לא ^ אןכורהקדעןז
י זרים הללוהו עסו3ליך
עם ני־אה ?בוד ׳? לליון עם נגלו -האלהים
גם עם ביום מועד התקבצו ךבבותלך
ויעדה המעיבה גש םע אל נלזבאת
נודע בגללם עמך הלו לתזומגבלריך
הה! םג עליהם עכר בוס ההרעלה ־ • י
נפוצו חלליהם ןראע בל־חוצותלך
לעל ' זאת אל תךמע עיני מאין הפוגות
אתן ענת לעיני אם נסלה ענת-עינלך־•■
הה

¬מה¬¬
:־

הה ! סי ' לתן י ^וגתי ויוה יל ־

אךניע צירן אף׳־מעט בסתר !ינמיך  : %־ ׳
אךגיעה אם אתן לעפעפי תנומה
ובחזיונות ל;

הל

אחזה את מראןף ?

םא נקיפוני רעיונות אין מספר •
ינדילו יטכעתלם דמות כל תוגותוך?
ואיי^ן
נשבעתי ביגוני בת ציון אם אנום -
עדי תנד־ומי ?ודי תתני פוגת לאנחותוך
עדי 5כלה תעדה כליה
תעסי לבחע תקיה תסירי לבוימןך
כי י׳ 8תקוה יא״ר ל ?י-
סי״י׳ע אלה תאמרנ? ץזילו צר בעדותיך1
הוא נכאיב אף יחכע
הוא■ מחץ אףיירפא את

מכאוביך :י

הוא פדה סלפנים בזרע עזו
עם גדול קעזת־ עליו  Tנגעז״ז
לאסירים צאו -תפ ^י

ויע^ ה

^ ומ
דעשה נפלאות איןכמהפי ? ,3Vר'פך ;זן
צוה לים ייבקע לסכמות חקפאו ׳
ויעברו מביעה אלפי ךצוצ:ף
לא  -נסוגה אחור ; מינו לא  -השיבה מבלע
עדיהשפיל־־' גאון עריצים עדי השמידאת-
 .מוגלןי
 .י
ויושב על $ןךמתף .עם עצום ועז .
בנים גדלת נתשאים עלןרועותיןז
הנחסי בת ציון! דזנהמי רע;תי
אל־תשמיעיני כעת את  -קול ; ללות;ף
שריד
הותיר ילנו
צבאות
■בחמלת ה׳
י'
־
 :־  :י־
*- : V
אל ־!עבה לנצח .שומרי דוקותיף
׳ בערן אבותיהם נלכדו בנים .
שכחו את ־• מכאובם בל־ ;׳מכהו סצותלר
עוךם מחזיקים ככרית אלהיהם
;לכו כל ־ היום ?עקבות מור;ין
עוד ;בוא יום ;שוב ה׳ שיות עמו
עוד תראי כמקדם ? שמחת בניד
 -׳־ ־ " י '

יהפך

;הפך אבלך לששון מס״דך■ למחול
לרומה כנורך ולשיר תודה קנותיך
הקיא ' אל  -כל אם ; לדה בנים,
תלד אחריתך כמני ? אשרי אשדבניך
;גיל בל  -רואה ותרון לשון עובר
.יתערב ? שמחתוםע ת?שי עוגכיך
;ספר אל  -בניו והמה לדור אהרון
את  -מעשה ה' ותשועת אלה; ך
ואליך בת ציון אמר נם  -היום
הסירי מסיה היגון סעל -פנלך
הנחסי ךע ;תי ,דזנחמי אהובתי
הלא עוד תך) וה רבצת על־פתחי שער־ף
רפאל בר׳י פירשטנטהאל

ימח־-
שיר ספח־ייי■*).
רוח נסע מתימן
ויעבור בארץ בנימן
מרעשו העביס נפזרו
נחשפו שדות ויערותr
ובנחלים ובנהרות
מצוקי קרח נגזרו•
על הרי שפיים
השלג• נמס למיס
שעפים ועוברים בשאון
מגרים במרד ההר•
על גדותיו עלה הנהר
ויגרשו מימיו קרח וקפאוך
וינועו אמות הספים
 ,ועמודי הגשר מתרופפים
עליו נבנה בית אבנים
מושב שבנא הסוכן
איש ־ עני ומסכן
עם אשתו ובניו הקטנים*
כשמעו קול הסער
אשר על הבית מסתער
אחזוהו פחד ובהלה*

*) נאך קיירעס געדיכטי!  5אן בירגער*

/,חמי

מס ״•»
"חנני אל חנני!
יצילני׳ '
״אוי מי
//מנחלי בליעל האלה*’־•
והמים גברו ועלי
גושי קיח התגוללו
והאדנים -פור התפוררו ,
ושבנא ואשתו יבריח
מהמות ימים יהמיח
זעקת שבר יעוערו*
וזרם מים כבירים
י
מזה ומזה נגרים
'מאוד רבתה המכשלה;
מצפון בא הקרץ
פרץ על פני פיץ
'והמת שמו למפלה ,
על שפת הנהר נאכפים
המונים מבוהלים ודחופים
פלס הלכו שחוח
כלם כפיס ספקו
קולם נשאו ויזעקו —
ולהציל לא עצרו -כח*
והנה על סוס דוהר
איש שר לנכבד מהר

?

ובידו כיס מלא שקלים

//עשרת אלפום שקל• ׳ "
//על יד האיש אשקול
׳/אשר ימלט את האומלל
והמים גאו»; גאו • -
קולות ברעש נשמעו
וכל הלבנות נמוגו ;
מצוקי ארץ יהפלצו ■
ופגות הבית־ יתפוצצו
 ואגפיו ינועו ויחוגו י׳,מהרו אחי מהרו•
//קומו עזרו עזורו!
/,והשכר מידי תקחו• "
שמעו ורגזו כלמו
;
ואין נודד ממקומו
העשוקים לשוא גאנחו•
 .י .

ויבא איש הלך .
לבבו כלבב המלך
והוא לבוש נגדים צאים
במצוקה ראו עיניו ’
והדברים שמעו אזביו
אשר טפי האמן ' וצאים "
ובאחת האניות מהר
ויעבור בתוך הנהר
בין משברים וגלים*

3 - r,

א-rr

ויבא בשלים אל• שבנא **־י
אהה ! והאניה קטנה
מהכיל כל הנכשלים*
וישנו! וישלש מהלכו r -
יי׳
עד הצליח דרכו
למלט נם הנשארים4
*־
ויהי אך נמלטו
וקירות הבית נשמטו
ובעמקי תהום נקברים ׳
"בא" ידיד היקר!
/,לך נאוה השכר ׳
,/נש הלום וקחנו* "
"•
הלא בעינינו תישי־י
יקר מחשבת השר!
אך ההלך ישר ממנו*
*

״לא בהון ומחיר
"נפשי למות אסגיר»
כה ענה ההלך:
"כספך ת! לאובד
״אשר רכושו אבד״  .־ ׳ י
ויפן האיש וילך* •
י

וואלף בד׳אמדעסו־יא

דקדוק ? 1שון

שיחה

בעולם

עבריt

הנשמות

נין הרב ר' דוד קמחי־' ובין החכם ר' יואל בדיל•
שלישית ל ע״ב)
(החשך מתקופה

דוד קמחי וראוי שתדע עוד בי ימצאו
ל'
פעלים רבים אשר כל אחד משני העצמים אשר תקיף אותם
הפעלה יהיה נותן ומקבל את הפעלה ההיא כאחד /כאופן
שכל אחד מהם הוא פועל ומפעיל כאקד /כי פעלת ההפעיל
היא נקשרת תמיד עס פעלת הקל " ולכן יכוא גס ההפעיל
והקל על הוראה אתת (וההפעיל הכא תאת הקל יבוא
תמיד כיחס הקל ) על דדך חשל ! ראוכן המתקרב מול שמעון
ההולך אליו עד כי יגע כשמעון׳ הנה מנעו בשחעיף שמעון
׳ וכן
ניגע ג״כ3ו* ולק ראובן הוא הנוגע
להפך* ולק תאחר כי ראובן עע או  .הניע אל שמעון׳
וק להפך • וק שנים הפוגעים בהליכתם זה אל זה כל
אחד מהם הוא הפוגע והחפגיעי וק הוא חן ההרגל כי
ה ^ ק לא יאתר לאוהבו מלשלם לו גמולו  /אך יחוור
ל ^ ק את הפה אשר נשקהו ׳ ולק שני אוהבים הנושקים
זה את זה נשיקות הרבה כל אתד הוא הנדצ& ק והחשיק
(ר ,

(ר ' יוחל בר״יל יניע רחשו תל הדברים החלה ) ' )מאלה
תקיש על השאר  ,כי יחצתו עוד פעלים רבים חמין הזה*
חלה הס תקיתתי אשי עאכתי לחפץ הוציאי חלק גדול
בלשק מגר מעמק המבוכה אשר הניחוהו שקוע ־בתוכו כל
המדקדקים עד היום הזה ־ ועתה הודיעני צת חת תשר
תחיזר נפשך בזה Jהכי מצחו דברי חלה חן בעיניך ?

ר ,יוא ^ בר״יל

׳יזה זה חומר תליך

חת חשד לח

יאחר כל חוקר משכיל בשמעו חת דבריך ? חי זה חחוהבי
'לשון עבר תשר ישמע תת דבריך ולח ייחרתס פל לוח לבו ?
׳י — לו נפשות כל משכילי עמנו אישר ישנס פה מול מחזה
סדי  /חל חוהל החכמה הזה כיוס נקבצו ! חולו קולך עד
'רחבי תרק תל משמע חוזן כל דורשי לשון עבי הניע!
חיך תגדל כיוס בעיניהם תפארת לשוננו הקדושה ! כי
תחת תשר התעיבו לכנים חת חלק הפעלים בלשון עבר
כש״ש כורה תש היוצח מבין נטעי נעמניס ; ידעו  ,כעת
יכ בס זה נצר חמד הות מטע להתפאר* -תשד/טש
ועזב ויהי כנצר נתעב מפת תשר גנת לשון עבר העלה•
חות• ^— וחטכי תשר דגול מהל רעיך כיוס הי־תי
לשמוע רחשוכה חת דבריך חלה גמה אשת לך תודתי ? ' תיש
צלבב ! חס לת כי תסדר עתה לפניך חת כל דיני יזמיניס
מהחל ועד כלה  ,על פי החקיס תשר כומתה חתה
להס ואשר השיזעתני כיוס כאלו יסדרס חיש החותר במחיר
חקירותיו על ספר ׳ למען המת למשמרת חל כל תלמיד
'החפץ ללמוד את דיני הפעליס בלשון עבר — ידעתי כי
בזאת תשמח נפשך־

ד דיד קמחי■־ חי זהלת
תטופנה שפתינבון דבר כיזוך? ־

ישמח

לשמוע חת-אשר
׳ד

נר

-יי -

—

ד י 1א^ בד׳יל• כל המדקדקים אוהבימשר
הסדר בלמ< ד׳ מבארים תחלה את כל דיני המינים הכיעליס
בבני עצמם  ,וחתרי כן את דיני המינים הפעוליס׳ בפני
עצמה  ,ואתרי כן דיני בנין התעעל׳ וכן אעשה כיו » גס
אני׳ ואומר:

מדיני הבנינים הפועלים
1.

כל פעלה ראשית הנעשית בעולם׳ תהיה היא לפי
וובעה עומדת ^ מיד בעצם הנושא  ,תו מצאת על פי ההרגל
מעצם הנושא אל עצם אחר  ,יזשפט הוראתה הוח חל בנין
ואליו תתיחם
הקל אשר הוא לאש ואבי כל המינים ־
כל פעלה ראשית  .והוא יהיה כבי טבע והרגל הפעלה ההיא
עמוד הס
*" כ עומד או יוצא׳ כמו ב״ק שכוב ישיב
עומדים׳ .כי  .בעלות השכיבה הישיבה והעמידה הן עומדות
לכי טבען תמיד בעצם הנושא ולא יפעלו בעצם אתר"
 5״ק לןבוץ צבול בקלע הס יוצאים ׳ כי בעלות הקביצה
הצבירה והבקיעה הן יוצאות על פי ההרגל מעצם המשא
אל עצם אתר  ,כי על פי הרוב לא יפעל המשא בעצמו את
הפעלות האלה־
$. 2.
והנה הפעלה הראשית הזאת תוכל להעשות מע^ם
נושא הקל על אחד משני דרכים  :או ;  ) 1כי נושא' הקל
הוא עשה את פעלתו מכחו ומעצמו מבלי אשר יעצרהו או
יכריחהו לזה עצם אחר  .או ו ) 2כי הפעלה אשר יעשה
העצם נושא הקל היא תולדת פעלה חחרת הנפעלת בו
מעצם אתר אשר יעזרהו או יכריתהו לעשות חת הפעלה
הראשית

/

—

גה

-r .

\

הראשית׳ ולילא פעלתי־ העצם האתר לא היה־ גס הוא עשה
מאומה —
■ יהנה הפעלה השניה מאת אשר יעסה.העצם■
האתר בעצם • נושא הקל למען הוציא ממנו• את ידפעלה
הרווית׳ .הנ :תו עליה חניתי לשון עבר שני מינים הנמרים
מן המין הקל והחתיתסיס אליו כאשר תתיחם הפעלה,
השניה אל הפעלה הראשית — ולחה לא היה די להס
במין אחד
בו כל כעלה שניה כאשר היה די להס
כמין אחד לסמן בו כל כעלהראשית ? — לזאת הסבה:

•5• 3
כי כל פעלה היוצאת מעצם הנושא למען הוציא כעלה
אחרת בעצם אחר תפעל על אתד משני דרכים  :או( >1כי
פעלת העצם המוציא היא חלה על העצם האחר כל זמן
עשית זה את פעלתו  /ובכלות פעלת העצם המוציא תכלה
ג ׳כ פעלת העצם האחר* ועל דרך זה יהיה המין המוציא
תמיד בנץ ?עלכמו בפעלים כבה
ימוד כאשר נרצה
להוציא את בנינם הקל נאחר ? ? ה למל — או() 2
יכ העצם המוציא הוא רק מעורר על ידי פעלתו /את* כת
העצה האתר לפעול פעלה מה אשר לא תכלה עדן בסור * )
מעליו

*) ובהרבה פעלים• יהיה  ,בי נסור פעלת העצב:
•

המוציא אשר עוררה את כח עצם נושא הקל

* לפעול את הפעלה הראשית ; לא יסור בכל זאה.
העצם המוציא בעצמו להיות מצטרף ונדבק אל
■ עצס נושא הקל כל עוד שלא .יעשה הפך הפעלה
השניה שועשה* כמו בפעל יפרק עד״מ׳ הנה
האשה המינירןת אחרי אשר עוררה על. ,ירי
שימת

*

די ^ליו התלת העצס המוציא׳ רק היא רנררת  :אחריאשד
כלתה כגר פעלת העצם המוציא אשר עוררה את לתו
לכעיל * ) ׳ ועל דרך וה יהיה המין המוציא תמיד3נץ
ךזפעיל כמו לפעלים נפול אכיל  .כאשר נרצה להוציא
כאחר5 ^5»Dי ל"
את בנינם הקל
• $* 4

שימוע פי הדד בפי התינוק ארע כח ד־זתינוק
להיות יונק ; לא תפרד אחרי כן מהתינוק כל*
עוד שלא תעשה הפר הפעלה השניה שעשתה
— והרבה פעלים כמוהו •
* tולפעמים יקרה כי בטרם כלות פעלה הראשית
אשר נגרמה מפעלה הישגיה הנפעלת מעצם
המוציא ; ישוב העצם הנזכר לפעול שנית את
הפעלה השניה ההיא בעצמה׳ בעצם נושא הקל/
ועל ידי זה המשך ותאוחר זמן גמירת הפעלה
הראשית • וזה יהיה על פי הרוב בתכונות נפשיות
ונשתמש עליו בניין פעלעל פי עומק הכלל
המונח כאשר יבין כל משכיל ׳ כמו ׳ כי כלם
מיראיםאותנו (נחמיהליו) יראה אחר יראה
וכעסתהצרתה (ש״א א') כעם אחר כעס"
רתח" רתחיה(יחזקאל כ״ד) בהבערה אהד
הבערה  T :ויובן על פי זה עומק מליצת כתוב
»חד בשירה המספרת צדקת האל וחסדו אשר
־ יעשה בהשפטו עם  OJ7כבלעון ( דברים
ל'׳' ב־ כ׳'א) —

*

•4

•$

בהרבה כעלים נשתמש בשני המינים המוציאים יחד
להוציא את בה״ק  /וזה יהיה ג" כ על חחד משני דרכיכ/
או (  ) 1ני כל איזד מהם נגדל כהורחתו חחבירו על כי התק
אשר צתן אל הוראת כל אחד מאת מניתי הלשון  /נחו
מפעל עור נאמר בהוציות בה״ק עורר או העירי /וההבדל
הוא כי המעולל< prדרש | הוא זה אשר יגמור בכעלתי
את תילית היקיצה כגוף הישן  /כי לא יחדל חהרניזהו
משנתו כעס אחר כעס עד אשר הקיץ גס מהתנוחות הכאות
ועפעפי עיניו הס עומדים
אחרי בטול השנה החזקה /
פתוחים ; אבל המעיל את לל ' ^ | איננו מסלק בפעלתו
(בטנה או שלא בכונה) מגוף הישן רק התרדמה או  .השנה
החזקה אשר בטלה כל חושיו  /ואחרי בטול התרדמה יגיע
הישן מעצמו לאט לאט עד תכלית קפלת היקיצה  /כי
ימהו מעט מעט חבלי התנוחות מעל עיניו * ) וא ( ) 2ני
שניהם הס שויס בהוראותיהם מגלי הנדל כלל ביניהם *
וזה יהיה כאשר יורה ב" ק אחד על שתי כעלות שיטת אשר
האחת מהגה היא׳ הקודחת והאחרת נמשכת אחריה תמיד,
קחו ב״׳ק ישוב הוא מורה לפעמים על התחלת הישיבה
אחרי הקימה ( דך זעטצען ) ולפעמים החשך הישיבה לפני
הקימה ( זיטצען ) ולזאת כאשר נרצה להוציא חוחו נאחר או
ישב בבחינת היראת הקל על התחלת הישיבה הנגמרת
הושיב בבחינת הוראת הקל על
קכעלת העצם המוציא  /או
המשכת

* ) ובגלל זה יהבןכדר שני הבנינים האלה  /כאשר
יזכרו שניהם• יחד זה עלזה  /למען הורות על חהק
הפעלה או ליופ.י המליצה *

נ] 5

נח
המשכת הישיבה אשר אימה כנהדת יזפעלת העצם החוציא
— וכן הדין בכל פעלים כמוהו•

•5

$.
את בכין

גס בפעלים אשד יוציא בנין הפשיל לבדו
הקל נשתמש ג״כ לפעמים בבכין פעל* אבל אז תהיה הוראתו

על חוזק פעלה ראשית הנכללת ראשונה בבנץ קל  /פמו
* 1לנ הוראתו על חוזק פעלת הדליגה יותר חן המורגל
(אזי יךלכ  ) TO? TNSאניאשד יאחר רקמאכילת
האש והחרב — ואס הפעלה מצד עצמה היא קשה או מעלה
וצריך חזוק חז עלוי י־ב אל הנו שא לעשותה יאהב העברי להשתמש
במין פעל על פי הרוב יותר מבמין קל* כמו בפעלים צח"!
 3לך" ודומיהם׳ אבל גם בפעלים כאלה העקר הואבנין
הקל ( ואס לא ימצא הזא בעצמו בספרי הקוד "  /הכה השחות
הנמרים יזמנו יעידו על מציאותו
_• >5_ 6

__ _

* ) בפעלים אשר נא זרות בבנינם הקל כמו הפעלים
שוב נשול אשר בנינם הקל ישמש גס על
הודאה ההפעיל  /יורה בנין פעל על חוזק פעלת
ההפעיד הנכללת בננין הקל  ,ושמיש ההפעיל
לא סר ממקומו בעבור שמיש הקל■ — והפעלים
כאלה הכס מעטיכז מאוד ( ועיין■ * איכה א׳ ט״ז
בבאוד החכם ר' אהרון וואלפסזאהן ני' ועיין
י גם משלי ה׳ ג' ואיוב ל״ו כ״ח) ולא יחשב ביניהם
הפעל טוש אף כי אשר מצאנו בזכרידז
ומ ^

תי אה עין הארץ

ההיא ביום אחד ( זכריה

ג' )* .כי גם שם הוא עומד  /כי זה הוא מאמר
אבןהראשה אשר תאמר אל עצמה כי לא תסור
מהיות

נט
6.

§.

•י-

;

נפעלים *מעיים ישמש בכין פעל להורות פל הפך
הפעלה הנכללת מנין הקל  /מ!ו שרש היזורה על עקירת
הסי פיס
מהיות אבן פנה הכית כל־ ימי עולם  /כל ימי
היות העדן בקרב הארץ* ( על דרך ׳ עד בלתי
שטים לא יקיצו׳ כי לא יחדל העון מקרב הארץ)
כי המאיזד אשר יפותה על אבן ראש המונח
 .ליסוד בנין גדוד 1ומפואר צריך שיהיה מאמר
קצר ( חדודי ) אשר ירמוז על הבנין אשר יבנה
עליו • או על אורך קיומו אשר יקום* או על
מועד תכליתו אשר שם לנגד עיג* ו הבמה׳ וכדומה,
(ולא כדברי המפרשים אשר לא ירומז הבית
כלל בחור המאמר המפותה על אבן היסוד>
״*  -והנה המאמר הקצר הזה אשד אמר השםלפתח על אבן מאבני יסוד בנין ביתשני׳ היה
נכון מאד אל הזיזן אשר הוסד בי הבית הזה׳
כי אז היו רבים החוטאים בישראל׳ אלה בנשיאת
נשים נכריות ( וכמעשה־ המוזכר בפרשה ־ההיא
־ עצמה) ואלה בלקיהה נשך מעניים /ואלה בגזל
מתנות כה :ים ולויים ,ולא היו ראוים אז שיבנה
להם בית המקדש  /לולא כי הש׳'י הוא אב רחום
לישראל המעביר על חטאת בניו  /בידעו כי
יצר לב האדם הוא רע מנעוריו  /וכן יהיה עד
ברוא שמים חדשים■ וארץ חדשה׳ כי לא יהרל
מהתערב טהור בטמא  /על כן הוא הפץ למען
צדקו להגדיל הפארר־ב מקדשו . /ולהרים קרן
; .. .
משיהי •

r5*1

השישים חן הארץ׳ הפך שרש החורה על התפשטות
השרכים בארץ — סקל החררה על הסרת האמיס הפך
 § קל הקורה על השלכת האבנים*י §. 7

הרבה פעלים יחצאו בלשרן עבר הנגזרים חבניני קל
ייפעליס אחרים אשר הס תולדתם ( אי בהשאר חיתית
השרש בתחונתס וסדרם  .או בהפיך חיתית השרש וחלוף
אותות החוצא יאותית אל׳וי החתתלפית זו בזו ) *) והס
יבואו ג׳'כ ממן קל׳ פחו הפעל צור הנאחר על הקפת
האוי 3מסביב לעיר  ,יען כי או היא צל ליושבי העיר ,
הפעל משלו הגגזר יזפעל חיש ,כי הנשקע יחוש חן
החים אחרי אשר עזרו לזה הסשה — הפעל ק טור
(עיין סיף •  ). § . 5הנגזר חפעל קדו ר ,כי על ידי פעלת
 והנה בכל הפעלים האלההקטירהי יקךר האויר
ודוחיהס ידחה ההפעיל בהוראתו אל במן הקל  /כי הפעלה
הואת אשר יורה אותה המדבר על יד בלק חשפטהוראתה
הוא אל בנין הפעיל לפי עקר הנחת השורש בתתלה כחו
הפעלים

* ) וגם אותות מ״נ ואותיות ק״צ הן מן האותיות
המתחלפות זו כזו כידוע למדקדקים — ונראה
בי גם ההא והחיו הן מתחלפות לפעמים זו בזו
 ,נעבוד ד״שד אשר יש להם לסמן־ את הנקיבה
בלשון •

כא
הבעלים הח 1ל הולות אשר לא יבואו פי אס ^ 3כי ן
הפעיל ׳ יען כי הס נגזרים יזמיני קל עלה לאל• אסר
הס תולדתם *).
•$. 8

ימצאו בעלים רבים אשר כל אחד משני העציייס־אשד
תקיף אותם הפעלה יהיה נותן ומקבל את הפעלה ההיא
כאחד✓ באופן שכל אחד מהם הוא הפועל והמפעיל נאחמ י
כי פעלת ההפעיל היא נקשרת תמיד עם פעלת הקל  ,ולק
יביא גס ההכעיל והקל על הוראה אתת✓ עד״ח שני אנשים
אשי יס להס ריב דברים זה עס זה • כל אחד מהס
בשפכו דברי נאצות פל רעהו הוא לב את רעהו ׳ ובהיית
שעל ידי זה הוא מסבב שחבירו ישיב לו על נאציתו ויהיה
ג״כ לבעמו ׳ ולק הוא ב״כ מלי׳ב את רעהו ׳ ;ולק
שייהס
 ) <$ואל התמה על המצא חלוף והפוך כאחד כאותיות
השרש  ,כי כאשר השכיל לחקור היטב בשיש*
דישון עבר תמצא עור שרשים רכים אשי בא
נאותיותיהס חלוף והפוך כאחד * או כי נתחלפו
שתיכם מאותיורת השרש • כ• כן יקי 5<5הבסיס
אשר עליו יקום הרבי־ כן או סבון ,,והמאמר
הנקצב בטוריכש י ^ לים ה ; ער  :ים זה אל זה
בערך מיושל יקרא שיל* כאשר יקרא ג״כ
והשם קיא הוא מתדמה בענינו
המישור שלון•

שפתים,
אל השםצאדז ,וכי 1לצון הוא לזות
וכל

ישועההיאלציאהמן הצרה* — והבן ! —

~~

סב

-י-

שכימז הס יביים והריבים זה אהזה וכן המן בכלהכננליס
כי!והו •)־ ׳־
(ההמשך נכרך הנא)

ג
*)• וכן הפעלים׳העומדים אשר ? 1פי טבעם ? 1א יפעל1
אותם• נושא הקל כגופו  ,מכלי אשר יוציא אח
הפעלה הזאת נעצטה גט נעצם אחר זולתמ
אם יש עצם אחר מוכן לו כעת פעלתו המוכשר
לקנל את הפעלה ההיא  /יבואו לפעמים ככניז
הפעיל כהוראה אחת עט הקל  /אחרי כי פעלה
ההפעיד היא נקשרת עם פעלת הקל* כמו היליל
הנא תהה ילול• כי השומע קול יללה הנוגעת עד
הנפש ירק גם היא את קולו בנכי  .וכן הצריח
הנא תהת ציוה" כי הקול החזק היוצא מפי
הצועק כהי או; ביער יוליד  .בת קול הדומה לו
כידוע־ וכן בהגלות נגלות עצם מזהיר אשר
־ ' יופיע בהוד אורו־ יקבלו שטחי׳ כל העצמים
האפלים אשר למול פניו את יפעת זוהרו • ואחרי
כמוהו—
כלות פעלו־  :הגלותו יזהרו גם הם
והבן ! — וגם על זאת ראוי להעיר פה את כל
משכיל כלשון הקודש  /כי מדרך העברי הוא
ליחס כדבורו הרגה כעמים את פעלות חמשת
דזהושיט אדי' איברי החושים כעצמם לא אל
־
האדם נעל החושים /כמו  ,מלך ביפיו תחזינה
־ עיניך ( ישעיה) תחת תחזה  ,תהי נא אזנךקשבת
(נחמיה א ' ) תהת תקשב —-דוכן השכל והתכונה
ייוחסו

סג

ג
גידול

בנים

י ( ההמשך חד ' לא)
יהגה 3יחי קדם נעול הת3ל היתה במעמד כפיריה׳ -צח
ידעה עוד לעשות כל ד3ר על מתכונתה ׳ ח? היה
כל איש עושה כל החלאמת לעצמו כהי צררו ויכלתי ׳ אך
היתה בעמל ויגיעה רבה (כאז״ל כחה יגיעות יגע אדה״ר
עד  -שאכל לחס וכו ') יס המלאכות היו אז גרועות מאוד
כי לא ידעו השועלים עוד כשרון המצשה בכליילאכה /החרש
חכר׳ שדהו בחרה או בעץ חד וכהנה  /הקיצר עקר שכלים
גידי  /הלוכס עקי עלים ( מאחר ויתפרו עלה תאנה —
ברא ' ג ' ח —) וים שלכם עור בהחה בלתי מעובד אשר
המית
ייוחסו ברבור העברי הרנה פעמים אל 1הלב/
כמו׳ בני אס הבס לבך ( משליכ׳׳ג )  .ולזאת
מצאנו בהרבה פעלים מבעלות החושים ומפעלות
השכל ־ כאשר ייוחסו אלדאדב בעצמו ( המושל
ברוחו ובכל־־* הושיו להטותם אל מה שירצה)
יבואו בהפעיל תהת הקד/כמי ,לו הקשבת ( אזין)
למצותי ( ישעיה־ מ״ח ) ( ועיין משלי ב' ב') • ' ולא
האזין ( אזנו ) אליכם ( דבריכם& ') ול;> 5הבינו
(לים ) לעצתו ( מיכהד) ,׳ — והמשכיל יביך

— סד* —
המית וידו ויכם מערומיו וכהנה" ( מא ' כתנות עור —
סס ׳ שס כ״א — ) ופל כי ראו כי לח נכין בירס טוב
הטבעי אז גמרו למשות תכרה והיא קבוצת אנשיס יביס
השי תכליתם טיב הכללי ׳ ויחלקו המס לכתות זה למד
מלאכה זו וזה  .מלאכה אחרת וישתתפו יחד כחברים  /כל
כת מהם מוסים מלאכה בעדם ובמד אחיהם׳ עובדי אדחה
הכינו מזון להם ולכל הפס׳ אורגי בגדים הכינו לכישיס
להס ולכל אחיהם וכן כולם* החכמים במס חקרו על כל
דבר נכון לאשר דרך ההמון אסר כל ירמז גתבונה  /ויתנו
להם לחודיס ישריס־ ומאית אנחני היום וני החכרה ייצד
כטבע הראשונה והשניה  /כי גס מחמת ' ההרגלי לא מכל
האדם להפרד מחנה  /ואך הבל כל אדם יהי אס החכרה
תבטל יהיה נעדר השמחה  /משמן ומשענה  /רק כבהמית
וער יחיה החדה׳ עד שפל מערך בהמית יער כי נשמתי תשס
כל עצחותו* הה לח אוכל כלכל רעיון הזה ! סירה ספני׳
הה אכזר ׳ הגליגי נפשי ! אך רעיון אך חלום היה׳ אלהיס
עשה את האדם לדור בחברה .והות יעשה רצונו׳ לעולמים
לא יפרד רתוקי החברה ' ואתה נזיר הולך ערירי  /השכן
ביער רחוק מחברת רעים  /ירא את ה ' כי אל קנא הוא ! —.
ואס אמת נכין הדבר כי האדם מדיני בטבעו ׳ חובה
עלינו איכוא לחנך בנינו על כי דרך הזה לטובת התירה/
זאת תהיה מטרת החינוך  /לל 'ידו כי החברה הטיבה עמו
משאה פול סבלו  /לזאת מוטל גס עליו חלף טובתה׳
לסביל עבודת משאה עליו׳ האכר  /החיש ׳ החכה׳ המלך
מלס יתנו לכי חסת ידם תלקס לטוכתהכלל /ולזאת
לא נכון לחיש אשר יט־ד עצמו מקהל החברה  /או לעשות
דבר אשר תתנגד לחפץ החברה  /רק ישלים עצמו ואחייב
בכל יכולתי  /ולזה כוונו ח5״ל כאמרס אל תפרוש מן הצמר
— ובכן

סה
— ובקנאמר  :יעוד האדם להיות מאושר  /האושר
בחיק התענוג ימצא  /והתענוג בחיק חגרת רעיס
ינוח״ —
רעות האדם בארץ להן פסבשלשה*  ) 1הרע הטבעי
(נאטירליכעס איכעל)  2׳ הרע המדותי סיטטליכעס
איגעל)  )3הרע המדיני (גזעללשאפטליכעס איבעל) .
 ) 1הרע הטבעי
הוא יזה שיקרא לאדם מצד טבע ההייה וההפסד*
ויולד עס האדם׳ מפאת חומרו הרוק לזה׳ וטכני זה
יארע לקצת מי איס ג"כ יזוחיס • ומפאת יזזג הארץ אשר
הוא שוק בו ׳• ר״ל שימי העתים וכהנה המחדשים עעי
גני אדס ע״י שנוי אויריס ורוחות* כל אדם יכבול הרע
הזה  /זה בכה וזה בכה׳ ,זה מעט וזה הרבה׳ לפי מסת
לשדו אשר ינק חסדי הטבע  /וכני חקי התבל אשר הוא
שוכן בקרבם׳ כמו החום׳ הק-־ה׳ הרעב  /הצמאון׳ המדוה׳
הזקנה׳ והשיבה׳ ואחרון על עפי — המות  /והמה
מחק .הטבע אשד לא תתקיים ני אם בלויה והפסל /ובהעדר
האישי תתקיים ההויה המינית ׳ ונבר אחר גאלינוס ; לא
תיחל נפשך בשקר שיהיה אפשר להיות מרסי הנדות ושכבת
זרע בעל חיים שלא ימות ולא יכאב או תדיר התנועה
ר״ל שהאדם נברא על מתלונתו  /כל מה שאפשר להיות,
מחומר ודעהו י — אך היע הזה בכל זאת מעט פעולתו
על האדם השוחר חקי הטבע  /כי האדם הטבעי ( רעל
נאטורמענש ) אשר יחיה באמונה עס הטבע על רגל א'
וישמע לכל אשר יצוהו ׳ ישלחו כצאן עויליהס השדה בלי
פנית עליהם לדגות בבר ׳ הייה כמעט בל ידעו מתחלואים
רעיס  /עד זקנה ושיבה בריא אולם הנה  /יבלו בטוב
ימיהם׳

ימיהם  /וברגע שאיל ימתו✓ בלי עוצב יקחס המית בתיקו'/
כאס חשר תשא היונק בחיקה באהבים ; בעוד עלינו הבכור מות
יארו " לרגעים לרגעים /בכל עת נחשב כצאן לטבח יובלו» בכל
עת תתקפנו בלהות צלמות  .המה ( אנשי הטבע) ייייתי כעלם
תומס׳ עטינס מלא חלב/יחח עציייתיהס שקוים  /ואנו — עלי
גבול יחינו יבוא החיתבתיל מלאכי משחיתים  /חגורי חרב בלהות
ורומח העצבוף בהמה יפצעו נכשינו מכת חרב הרג ואבדן * )
אס לאדם הבר לא יהיה אוהל לשכון תחתיו להסתר מזרם
וממטר  /מה זה לפניו ! השיח האמיץ אהל / .המערה משכן
לו  ,אס בגדיה שניים ושלישים לא יהיו לו כמונו  /מה
הוא לאיש אשר הרגיל בשרו מנוער ללכת עמס ויחף!
בשרו נחוש נגד פגעי הזמן  ,עתותי התמורה * אסגשס
אשמים יכול  /כי השלג תקפיא רגליו לא יבצק  /בטנו לא תבקע*‘
ומה לו לכריס וכסתות אס הארץ חטתו ירק דשא מצעו ?
אך אנו בני תענוגים ואביונית מה~ חלקינו מעמלינו ? עת
נהיה על פני השדה ביוס קרה ׳ או גשס חשחיס יכול
ואנו במרחב השדה  /איך מחינו סרה תהי  /כנינו זועפים
לא נדע שלו * ומה גורלינו ? תחת כי הסתדרנו בנעורינו
על ילדי התענוגים ׳ עתה נהיה עבדים להס  /עתה יצרו
צעדי אונינו  /נקוה לכח ואומץ לעמוד נגד התלאות —
ואין׳ ולגבורה ולא נמצא  /ומאין נוציאם ? החן גורני
כוחותינו אשר אספנו בשחמתינו ? אי מן יקבי לשד אשר
ינקנו חשדי אס תלוש המזג ?
ולמען

' * ) וזה לדעתי כוונת מאחד הז״ל באחרס מלאך המית
(ככר ידעת דברי הרמ״בס בסורה משיתוף שם מלאך —)
יש לו אלף עמים׳ מלשון ועינו כעין הבדולח —

וצמען השלים נכש האדם לכלי יכנע כל יום חתמת
המציק  /ילדי התלד ופגעיהם׳ ולחיות בטוב ובנעימים/
צריך המורה לשים נגד עיניו תמיד דרך הזה* והוא/

טוב לגבר כי• ישא

עולי

בנעוריו (איכה ג' כ /,ח)

דייהקשוה! גוף ונפש
זה כלל גדול במינון  ,והוא :
הנער לסבול כל דבר קשה אומץ הלבב אשר באדם טחון
במחבא  /ואס יתאמץ האדם ויגבור בכו! /אז ידלה מי מורה
ממעמקי הלבב ׳ ואס לא יתאמץ ישכב בחיק העצלה׳ האומץ
הזה הוא הכרתי׳ כי בתבנימשולו׳ יגון  /און ותמס הד 3מ
בכל מקום עיניך צבאותיהם תחזינה  /והאדם לא יוכל לעמוד
נגדם  /אס לא נסה בפה ואומץ מנעוריו  /אס לא הרגיל
■ מכוער ללחום נגדחעיקיו — פגעים אלו איזנסהמה
נפשו
מבוע הטוב כי בלעדם היה האנוש אנוש  /נא גא לדע?
חדרי נפשו  /ורוחו שכב בחיק העצלות  /לא נתן ידו לפי/
אגל עתה נהפך הוא האדם ילך כגביר בין ילדי הזמן הרעיס
בכל חפצו יתאמץ למשול עליהם • דרך קדמונינו באומני —
אף כי דרך הפכפך וזר היה — אך בזה היה לו יתר שאת
בהרגילם הילדים לאמץ כחם כידוע — לא חכמות רבות
תועלנה לאדם  /אך דרך העמל  /אשר בו עמד על סי׳י
דבר הוא יסוד חייו ואושרו־ לא ק אומני וחורי הילדים
בימינו השמים חטרתס להקל כל מעלי צואר הנער /יחפצו
ללמדם כל דבר בנקל  /ימלאו מותם בחלום אין תבינה בהם׳
והנפש — תכול בתרדמה  /ילאתדעלאס  /המה מעטכיה
נפש הילד כל יחיו ׳ וישכחו כי לא למען ישב בבית ספון׳
חיבק את ידיי  /על דיישק ערש ( קחנחפעע ) וכובע זהב
בראשו יולד האדם׳ ־אך למען ילך במרחב התבל׳ בתבל
חלאה חוחים וקחשוניס  /גס מ־ מלכים ' ונדיבים ירדו
לפעמים

סח
לפעמים מכסאותס  /אס תצוה החקדה ׳ וישמו על הארץ
באבן מראשיתם ( נחשד שמעיו כאלה ? יחינו רב — ) החמת
מנוער בכיו אחריתם רע יריה ׳ בל ידעו סלו כל הימים,
נהסס עליהם תתאבל׳ בעת כגע ימצאם כי לבס חסר אומך
ישכן ־ — בן מפונק כזה — תחיד בפחד ממי חמת המציקים
ילדי הזמן  .ואחה מורה דרכו׳ התחכה מבן חלוש המזג
נגוע הפנוק ׳ אשר הרוח תריפהו וינוס מקול עלה נדף/
התחכה מזה כי יתן לך תורה על חינוכך ? או התחשוב
לי תוכל להסיר מחנו כל נגע וכל מחלה בעוד יחיה על האדמה ?
הה  /לא כן ! גם בניכם ישאו לימים משא העת  /גס עליהם
יארבו עמלות וצרות רבות /יגון /צמאו[ /רעב  /חוס׳ קומ
רב או מעט  /וחי זה האיש אשר יאהב את בניו׳ האב אשר
מפנק מכוער בניו ׳ ובעת יגדלו ויהיו לאנשים יעמדו כאיש
נדהם כגבר אין איל נגד לוחמי החלד י או האיש המקשה
בשרם ונפשם מנוער למען יוכל סבול כל בהיותם לגברים
ראה שמה׳ בן אכר ילך ערום ויחף׳ ישחק להמון גשם׳
תשואת הרעם לא ישמע ׳ ירקד בעוז עלי דומן השדה׳
ופניו צהובים ושמתים  /ומאין זאת לו ? מחומר אחד הן
קורצנו  /ומאין ? אס לא מהקשות מפו מנעוריו נגד משחית
ידגיד» והנפש —י התכנוק* ושמה ׳ בן גדולים ישקיף בעד
מיוייחודו  /הפחד שם אהלו עליהם  /ישב בין
החלון /
קירות הבית לאיש אסור באזיקים  /לא ינוע כמעט אנה
ואכה  /וכי ילסו השמים בעבים וקול המון גדול בשמים
ישמע׳ רעם ואש אוכלה׳ אז יזחול בקין הבית׳ יתכסה
פצחו בכרים וכסתות  /יאטס אזנו ויסגר עיניו לגלי ישמע
ויראה תהפוכות התבל  /ומאין זאת לו ? הלא מהתפנוקי/
יפ הורגל חכיער במורך׳ אומניו העבירו מדרכו כל אבן
גגף ואף כי קטן היה  /ועתה כי יבואו פגעי התבל אשל

אל

— סט
לא יוכל איש להסירם לא ידע שלו  /יפחד כי המות בקמה,
על כי לא נסה בחומץ.
לזאת הקשו גוף ונפש הנער ככל מה דאפשר  /וכפי
מסת נחוש בשרו כן תגבור אומץ נפשו וטובו /ווה תשיגו
ע״י כי לח תייניעו מנער חבלי התלד ואדרבה ידע אותם,
לא תנאחיהו  .עמדו לנגדו לפעמים משטין בדרכו לחען
יפסע עליו אס יתפוץ לבא למטרתו ,רתקו ממנו המותרות׳
והוא  /כל דבר אשר הכרחי לאדם למען יתיה ולשמות בחייו
3כל מקום וומן כפי היינהג  /אל ת״ינע מחנו  /אך הדבר
אשי אין בו מו ע י ל  /ובלעדו טכל לחיות בטוב  /הרחק
מפתת ביתך  /רק לא תסור חן דרך הנעימי  /למען לת
תקרא נפרד ( ואנדרלינג ) אשר לא ישעה כלל לדברי
הבריות ויעשה מה שלבוחפץ׳ כי תהיה לבוז*
אחנה,
אבית ! מעיכה יהמו בראותכם ילדיכם ילכו שחות תתת כפות
רגלי הסבלות ; אך השבעתי אתכם  /הורים ומורים!
התלצו נגד הרתמים  /רחמי פוא ! זכרו׳ כי זאת ריזחיכס/
באשר תעשו הטוב והישר להם ׳ והנחתו *
ואס כזה
תעשו יכניע לבב בניכם ׳ ויתחמץ נגד קצי הזמן  /יסובו
עליהם רביו  /לא יבוא בקרב לבס׳ והמעטים אשר יבואוס׳
לא יפעלו בזרוע כת עליהם׳ כי גבוריס המה לכבוש את
יצרה׳ על כי רוב עמל האדם אמנם מיצר לס יבואו/
הבהמה בל תדע עצבון גדול  /אך האנוש אשר רעיונותיו
יבהליהז  /מחשבותיו תדחנה כי חרב תלוי על ראשו׳ ומתחת
לרגליו שתת׳ רק הגמר יכבוש יצרו /ונער כזה בעת
יגדל ויהיה לאיש יוכל לתת מסדו וטובו גס על אחדים/
לעוור להם בצרה  /בהיות לאל ידו לעשות  ,כי אומץ בקרבו,
ובזאת יבא למטרת היותו • להיות מאושר בהאשיף
את רעיו־
(2

—

v .

—

 ) 2מרע המדוהי
מלאך משחית אושרנו השני  /אותו יקנה האדסע״י
חולשת העורקים  /אשר מקרבה יוצאים׳ תחהון לב / 3ס¬
רוח  /אכיומת✓ פחד  /רעדה  /לב רגז נגד עצמוורעי/
ופל שר שריס יקוס׳ אל הגדול ‘ המה הרפים אשר
חיזנס חובו נחלי משתיתים  /התאוה  /הקנאה ׳ והכבוד/
הרבנות ( העורשאכט ) וכאלה  /המה יחשיכו נוגה שכלינ/
ויפסידו כאות גופינו* האדס בעת הולדו לא ידע אף שחץ
דבר חנהס ׳ אך ההתחרות באנשיה  /ההתערבות בין הבריות
יולידו חמת כאלו׳ כדבר יתפשטו בכל עצמות האנוש אבר
אץ לא עצמה ‘ ועליהם ראוי לגנות את בעל הדבר אשר יש
לומדות אלה׳ כמאמר הנביא חידכס היתה זאת לכס׳ ועל
זה המין אמר שלמה (משלי יט ' ג ') אילת אדס תסלף דרכו
ועל ה ' יזעף ליו ! ! ! ואמר עוד ( קהלת ז ' לא׳ ) ראה זה
מצאתי אשר עשה אלהיסאת הארס יכד והמה בקשו חשממת
רבים ! והחשבונות ההם יביאו לאדם רעות אלו׳ והוא נמשך
אחר מלות החרמת כולס׳ ר״ל רוב התאוה במאכל׳ במשתה
במשגל  /ובמלבוש וכהנה /ולקיחתם ביתרון כמית׳ או בהפסד
סדר  ,או בהפסד איכותם  /כי יבחר ברע ׳ כי אחנס הנפש
אחות הגוף היא  /ואס יבחר האדם לתת חלקו בחותמת
לגוף תחלש הנפש גס כן׳ כי התשוקה לדברים אינם הכרחים/
אין תכלית לה  /והוא ׳ חס תתאוה להיות כליך מנחושת הלא
כסף טוב יותר  /ואס תתאוה מכסף  /הלא זהב נאה יותר
וק בכל דבר׳ ולח יסור סכל רע המחשבה מהיותו בצער על
אשר לא ישיג מה,שישיג פלוני מן המותרו ' ויכניס פצחו
בסכמת עצומות כהליכת הים וכהנה  . /וכשיארעי לו
החעוראות בדרכים ההם אשר ילך יתרעם מגזירת השה
ומשפטיו ויתחיל לכמת הזמן ׳ זיתחיה איך לא עזרו להניע

עא —
אל ממון גדול יקנה בו ' יין הרבה להסתפר בו תמיד וכהנה/
מחנם השומרים טבע המציאות  /ישיחו תכליתם יוה שכיוון
גהס מאשר הוא אדם  ,מפני הכרחי לגוף יבקשו צרכיו
ההכרתיס לחם לאכול ובגל ללבוש מבלי חותר חה דבר קל
ויגיע אליו כל אדם במעט טורח כשיספיק לו ההכרחי/
וכל מה שקראה מרע זה הענין וכבידותו עלינו הוא חפני
בקשת החותרות  /וע״י בקשת חה שאץ הכרחי יקשה גס
מציאת ההכרחי " כי כל אשר יתאוה האדם יותר חותרות
יהיה הענץ יותר כבד  /ויכלו הכמות והקכיניס במה שאץ
הכרחי ולא ימצא ההכרחי־ ואס תבחן בסדר המציאות קראה׳
כי כל אשר הענין ההוא יותר הכרחי לבעל חי הוא  .נמצא
מתר ויותר בקנס  /י וכל מה שימעט צורך ההכרחי נמצא
יותר מעט והוא יקר מאוד׳ כי הענץ הכרחי לאדסעד״יי
הוא האויר והמיס והמזון  /אמנם צורך האויר יותר גדול
שאס ייזסרהו קצת שעה ימות אבל המים יעמוד בלעדיו
יום או ממיס  /לזאת האויר יותי־ נמצא ויותר בזול /וצורך
המים יותר מן החזון ׳ ולן ימשך העכץ בחזונות  /מה
שהוא צורך יותר נמצא יותר ויותר בזול במקום ההות מאשר
איננו הכרחי כמו הלתס  /אמנם החוסקאט והאינגוועך
אינם כל כך במוצא כי אינם כל כך הכרתים ( ועין עוד
חזה גי״ג לשלישי מחורה)
ואס ק הוא כי רעית המדותים יבואו לנו ממקור החותמת׳
צריך  ,המחנך הרוצה לשרש שורש פורה ולענה הזה מקרבה
לתת .עינו על  Sדרכיס *
 ) aכלל גדול גס בזה :

טוב לגבר

כי

ישא

עול

מנעוריו ,/כאמור למעלה׳ כי הנפש אחות הגיף היא/
ואס הגוף חזק אז גס הנפש תתחזק ולא תחפוץ במותרות/
וסוכל ללחום נגד חשחיתי טובה ׳ חף כי לחה זה החותרות
לפני

עב
לפני איש אשר הרגיל מנוער מפי להקפותו  /ולא יחפוץ
בתכנוקיס • קום ידידי ! בתר לך מזמרת הארץ מעט
צרי לשמירת הבמאית  ,מעט מש ללקיחת התענוג/
ואת היותר תאיים  /יהיה לחאכל לבהמת הארץ ולבני
האדס■ הדומים לה*
 )bהסירו מאורח הנערים כל אבן נגף אשר ישכב בדרכם
‘ לשטן להס ( אס הס לא יוכלו בכחס לעבור עליהם ולעמוד
נגדם) למען לא יתפעלו מהס ׳ ויחלשו עורקיהס* יכ
נפש האדם תשפל ותכעס אס תמצא מונע לטובה אשד
לא תוכל לפסוע עליו* תשטה מעליו ותלך ארחות
עקלקלות  /אשר נחמדים למראה עיניס*
ג>) שמרו בכם ובבני בתיכם לבלי תעשו מדות מגונות לפני
הנער  /לבלי יראה מכס ויעשה רן ׳ כי רוח מחק הטבע/
שהנער יעשה את כל אשר הגדולים יעשו  /וידחה אליהם
 בנערותו ׳ כקוף הזה אשר ישוה מעשיו למעשי אדה/ואס הנער בילדותו יקנה מחת מגונות אז רע לי׳ לי
ההרגל תעשה טבע שניה  /ואז לא נוכל לעקור מקרבו
שורש הרשע*
 )dאך להפך  /היו אתם ובני בתיכם בעלי מדות טוסת/
פשו הצדק אתם יבתיכם למען היות בניכם נכס*

 ) 3הרע המדיני
המה הרעים אשר יביאו לנו מידי אנשים כערמו׳ מי
אשה׳ אשר עליו צדק מאמר החכםבאמרו  :כי הוא מלחמה
.הכל? 1בשל?1־ (אללער נעגן קללע  .פל איש יחפוץ דבר
ויושיט ידו לקפהו ׳ ובא אבירו לעשקו מידו  /וכזאת :בר
מסילת זולתו ידחק יעבטו אורחזתה \ עדי יגבר האחד/
וידרוך על צווארי חבירו*
כבר

־יי־~ כבר אמרו חו״ל  ,איין דנר רע מרי חסמים ׳ והוא
מאחר מעט הכמות ורב האיכות כי יכלול מוסר ומדע רב ־
י״ל הרע הקכיני ( הוא אשר יקנה האדם ע״י מעשיו ) לא
יבוא מיד אל הטוב בהחלט  ( .עיין חורה נבוכים בעשירי
לשלישי ) יכ אם מצד ההויה כשחש אשר האיר על כל יתלבן
הבגדים  /ותשחיר הפנים * כל הטבע כולה שליחה וטובה ומום
אין בה  /אך הרע יבוא מחברת איש ברעהו׳ או כי האדם
יעקס דרך הישר * וכי תשאל אתה איש החפץ בשלוה מה
לעשות ? האס תרחיק בניך משאון קריה  /מחבית אנשים/
ותושיבס בדד ביער  /גלמוד במדבר בארץ לא נושבה ? הה/
לא כן ׳ לא לתוהו ברא אלהיס אותו לשבת יצר  ,האדם
מדיני
בטבעו׳ מטרתו לעוור את רעהו׳ במדבר לא
ידע
שלו׳
שליחותו
היא
מקנת
החברה /היא תוכל לגבול שליחותו
אס תרצה *
אבל  /רעות המדיני המה בתכלית המיעוט
להולך ישר /ומורגל בעמל מנוער׳ כי לא תמצא מדינה אשר חרב
איש באחיו תתפשט בה כולה/אך מציאות ' מעט /ואס גס יכרע
האדס תחת מצב רגלי החברה׳ אז יענה ויאחר  :הן אסבול /כי
אדסאנכי  /לזאת נוצרתי ‘/ולמען שליחות החברה והתושיה
אסבול ואז ינוח לו* לזאת טוב לחנך את הנער לסבול מנעוריו
פגעים רעים וילך שחוח תחת כפות רגלי חנאציו  /אך בכל זאת
יראה המורה כי לב הנער לא יפול /למען לא יהיה רך הלבב/
.אך יתחזק בשמחה • ואמנם האדס הפרטי יש לו ג״כזכות אנושי
(אענשליכעס רעכט ) אשר החברה לח תוכל לקבוע ממנו ולעשותו
כבהמה׳ לדרוך על במתי אנושותו /לשוס אותו כעפי תחת
רגליהם .אך דרכי השמירה בזה /אכתוב אולי אי״ה בחקוס אחר
במאמר הנהגה אדם* בארס< אומגאכגחיט מענשן ) כי הוא
מאמר יקר מאוד־

ההמשך בכרך הבא*
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ספור דברי הימים והקרות להתמיים
(ההמשך יוד ' לי)
חטפת

כד־1

נערות

בנות עם זאניגי

מגמת ראייילרס היתה מיד אתרי הוכדו

ממלכתו
את

התדשה׳ להרבות את יושבי העיר  /ולתכלית הזאת
יסד בגבעת קאפיטאלינוס מקלט לכל הנמלטים בכבת אחה
כין  /ולכל המתאוננים בתושבי עיר אחרת או לעבדים
הגירחי־כ מאת אדניהם "■ שסגתן להם חקוס לשבת׳ ויבטיח
איחסלהגן בעדם כל יחי היותם במקלט הזה ׳ ובדבר הזה
התעלסו אנשים רבים׳ ויום יום רבו יושבי העיר רקהנשי©
חי׳רו* ולמלאות החסרון הזה " שלחו הנסיכים מלאכיס׳
אל כל הערים אשר סביבותיהם לאחר  :תנו לנו מבמתמס
לנשים  /ולאיאותולהס* ויבוזו אותס לאמר  :ארשה היא
לנולהתחתן את אנשים כחכם ׳ ויתנכלו אנשי רומא לקחת
להם נשים בתזקה או בערמה׳ תחת אשר לא יאותו לתת
אותן להם בנפש אמצה'
ויצו
■A

—הע

—

זיצז ראחולוה ויקראו יום ייועד בארץ לכבוד נעפטק
אליל היס * 1וילזייר לחג את החג היה בשעשועים שנים,
ובמיני שחק  /אשר לא נראו מעולם בחרץ * ויבואו ויעלו יזכל
הערים סביב עס החל אשר על שפת הים* אנשי העיר צענינא/
קרוסטוחינוס✓ אנטעמנאו ובפרט רבים מאנשי זאבעו* כלס
באו הם ונשיהם ובנותיהם ויטפס עמס * וילכו אנשי רומא
לקראתם ; ויביאו אותם אל ביתם  ,ויראום את כל הדברים
משר תקנו בעירם הקטנה  /ויתמה איש אל רעהו  /וייטב
לבש  /כי החליקו הרומים בעיניהם וימשלו את לבס׳ ויהי
כי החלו שעשועי הקרב ׳ וישבו סביב למעגל אשר בו לחמו
השחקים  /לראות בשחק" ,ויקומו כל הבחורים בני רומח
כאיש אחז  /ויפלו על הארחיס /ויבקעו את המון הרואים/
ויחטפו להם נשים למקפרס * ויחרדו האנשים אבות הנערות;
וימהרו וינוסו מבהלים אל ביתם ואל אמס •
ויהי
*).
׳
■
״,
י
.
־
*

נעכטון היה בן זאטומוס* וכאשר הסיר יופיטער אחיו
את אביו זאטורנוס מעל כסא המלכות  /חלק עש שני אחיו
נעפטין ובלוט * את ממשלת התבל  /ויהי הוא מלך
השמים והארץ ואלהי כל האלילים ׳ זיתן לנעפטון את
ממשלת הים  ,ולבלוט* תא ממשלת התהום או הגהינס
אשר שחה יבואו כל הנשמות אחרי הפרדס חהגויה י ויציירו
את נעפטון יושב על המרכבה  /ולפניה אסורים ארבעה
סוסים גחלים • בידו האחת מיתר הרסן אשר בהן ינהג
הסוסים
וגירו השני מזלג שלש השנים ׳ אשר בו יניע
או׳ ינוח גלי הים " ואף כי ביס ממשלתו חזקה לעשות
את כל אשר יחפץ  /בכל זאת יופיטער אחיו חזק ממנו,
וממשלתו גחל ה מממשלת אחיו  /וגם יעשה תא כל אשר
יחפץ וא יצוה עליו יופיטער <.־*— כן משלו מליצי האומות
מאליליהס*
[ &

*

 "רע־ * ויהי כי מרו מי רומא על לב הנשים  /ותואלנה לשבת
עמס*  -אילם לאמת החטופות חרה הדבר מאוד ויאמרו לנקוס־
את • התרפה הזאת • מאנשי רומא* ויהי כי קטנו בעיניהה,
הפריס יחד על הפיר רוחה  .להלחם עליה,
ולא פלי לכ
וילכו אנשי צענינא  ,וילחמו בה בראשונה /ויכו לפני בני
רומא * ורוחולוס המית את מלכם  /ושחואקראן בחרב¬/
ויסר את בגדיו ואת השריוז אשר פלח ויקח זיבא אותם לעיט־
כל הפסהפירה* ויעל אח״כ אל גבעת קאפיטאלינום ׳ ויתלה
אותה שס בהאלה הנקדש לאליליהם׳ ויקדש במקום הזה
לזכרון התשופה היכל להאליל יופיטער *C
אח״כבחו פס חנטפחנאטי  /ויעש להסהאחולוש כאשר
עשה לאנשי צפנינא /וילכד את עירם׳ ויבקשו חאתו להחיות
את ־נפשם /ולהתאחד ׳אותם פס ארץ הרומים * /גס אנשי
"■ קריסטוחונום
* ) יופיטער היה כאשר אחינו כבר ,אצל היונים והרומים אלהי
כל האלילים לו הכח והממשלה על הסחיס  /על הארץ ועל
כל תבל ומלאה* אותו ציירו  :ראשו מכתר בעטרה וגופו
־ טפטף בשמלה  ,תאר פניו נורא חאוד  /קוצות ראשו
וזקני התלתלים שחורות* בידו האחת שבט החלטת׳
.ובשניה חצי אש׳ בם ימית את כל הקחיס נגדו׳ ובהם
׳ הט את הנפילים הנוראים  ( .גיגאנטן ) ויגל עליהם את
ההר הגדול ע ט נ א  .אשר בחי זיציליען ועוד הרים עשנים
גדולים חשד על איי הים ׳ וכן הוא ישב על כסא חלכיתו
.ופל צדו הנסר יזלך העופות* גס ציירו אותו רכב על העגלה
ולפניה ארבעה סוסים קלי החרוץ ותחת פעמי  .מרכבותיו
 ,גזשפביס ארצה הנפילים הגדולים הנזכרים ׳ נשאים את
■ ראשיהם נגד האלילוזרקיס בכת אמיץ וחזק אבנים גדולות
*
ועצים גדולים עליו ׳ והות קלע עליהם את אבני חציו

ואת הרעמים;-י־* .

קריסטומונוס ? או ויתירו• בו יזלתחה" וילכד גס אתם ואת
ארצם כאשר עשה לאנשי אכטעחנאטי* אתרי הלכי את
סלש העדים האלה הרחיב את גביל הארץ  ,וחת מחשלת
רומא הגדיל מאוד * ויהי כאשר כבש ראחולוס את שלש
העמיס המכריס  /ויבואו גס עם  .זאבינימהסיר קירעס/
אשר היו גדולים ועצוי׳ים מהראשונים  •,ובראשם טאציוס
מלכם ויכבשו את־החבצמת אשר בגבעת האל א טי נ ו /$
ויט גס את חיל רוחי פעסאחר העם • וירא רוחולוס כי כחג
.לב .אנשיו וכי לא יוכל לעמוד נגד אויביהם ויצר לומאוד" וידר
גדר לבנות עוד 'היכל להאליל יופיטער כמקום אשר נלחצו
מהאויבים׳ אם יחזיק האליל ויאמץ את לב הרומים אך הפעם׳
וידבר על לב אנשיו ׳ וילחץ גס הוא גדיז* אחד מגדודי
האויבים הקרוב אליו ויסגהו אחור* ויכול הוא ושלישו ביון
מצולה אשר בבור * בכל זאת לא נצח ראמולוס את כל האויבים
כי חזקו ממנו* ' ויהי כי קרבו לחדש המערכה ולהלחם וייראו
הרומים מאוד ויחס לבס׳ כי נפל פחד זאביני עליהם;
ויבואו הנשיס אשר חטבו להם הרומים מעם זאביני׳ ותעמדנה
בין שני החילים  ,ויצעקו ויבקשו מאבותיהן לבל ימיתו את
בעליהן למען לא תהיינה אלמנות  /וחבעליהן לבל יהרגו את
אבותיהן פן חהיינה ליתומים  .וירך לבב האנשים; ויכחרו
רחמי אביהן על בנותיהם  /ויעשו ברית שלום עם הרוחיס,
ויתנו ביניהם יכ מהיום ההוא והלאה  ,שלי העמיס האלו
יהיו לעם אחד ,ויקראו את שס תושבי יומא קואיריטן
מהעיר קידעס אשר להזאביני ; והמלך טאציוס ימלוך גס
על הרומים עם ראמולוס  /ומאה אנשים ' מאצילי פס זאביני
יתאחדו עם הנסיכים ( וענאט ) ויהי כן* ׳
וירחיבו את העיר
להרוחיס

רומא/ותהי

ואנשי זאביני ישבו

גבעת

בגבעת

פאלאטינוס
קאפיטאלינוס/
בגבעת

זעה -
'בגבעת קואיריגאלי־ והעמק אשר בין שתי הגבעות היולי
.היה מקים ועד לכל העס  ,חה היה אח"כ השוק הידוע
בשס 5אדוס; והנה אתרי אשי התאיזלו שני העמיס/
'ויהיו לעס אתד  /אל יפלא בעידן קורא האהיב  /הס
תמצא עתה בהעיר רומא  /עשרים שכה אחיי המיתה׳
(  ) 3026שבעה וארבעים אלף איש שלבי חרב תחתאשד
היו לפני זה רק שלשת אלפים ושלש מאות איש*
(־ההמשך בכרך הבא)

שמואל עהרנבערגרן•

מכתמים
לבני

י ש ט ע

אS

בליתי שתות שכר צוה חהכט
ראו זה רעה נגד פניכם
אט בשירים ב? 1תשתו יין
מטיבי זמר בקרבכם אין•
 v V־־ ביוס

חתונתו

במה אברכך היום יובש אפריון
יום גיSך היום גס לבי שמח —י
בך־נוןן-צרה  :דום שמש בננעון
ומשה יתחנן  : -עמוד ירח •
משה נך־־ישרא? 1מבית דוילינדא

עט
« ——-

—

Fן ; . Ii| I

-

ה מ א סף
חדש אלול דדתק״ע• ,
א
ש׳י ר י ם'

א. .

,

משה וצפרה.
(רהמשר מי' ט' )
~~

״ -

מצב שני

,

׳׳

רעים משוררים •
כלם
המה חמה אח ננרוכהי
המה המה אח צורנו!
חני׳ לנו גיל  ,ומכוחה,
חני לנו כולבננו •

אח,

-אהד

*האיר נא האיף־
לנצח את דךכנף
ממנו אל תסירי
את מקל ת? אךתנו•
הראינו נא הכרים
ז1ינ 1ת מי מנויה'
ולנהג עם עלרים
־

יעי לנו עו וכה -
כ ^ש

המה המה את ? רובה
חמה המה אר 1צורנו
חני לנו גיל ו? זנוחה
ית'ני לנו כלככני"
אחד

וגבינה
הלב•
זאה
ח?
t r • :
• יד
r : v

לשנע האכלתינו,

— פא —
בגד צמר מלבינה
אה העטה ה׳נטיתינו•
הסירה ;גון ואנחה,
הפיחה אהלינו,

לפניך נ1־זנו נכךכה s ,
לף נהנה תודתנו
כלם י
חמה המה אה וירוכה ׳
המה חמה אה צומו,
הני לנו גיל וטנוחה'
הני לגו ׳בלבבנו
(הלכים חלהכוזרי)

י מ צ נ שלישי •
צפרה ומלכה
צפרה

י^ אי עיטך אחיהי וראי שמה הרעים
הנאספים!

מלכה

 ? ,mpה " מפניהם !םע
פי־אים3וךךים נחד נ?נל !ול ! צר לי עליכן
בנות חמד תפארת האדם  ,יען בוערים
כאלה  ,לתת לסו דדיבם הטובים
לודפים  ,אתן' תסורכנה־ ליטוא אה יונה
עופפת את כנפיך בירקרק חרוץ
נדזפות ,עליהםתפריטי '* - cהתאוה נהיתה,
וריטפלך אהבה נחר עליהם נדעסי• -
לע! וא אילת אהבים פה אהבה דגבק^ עי!
את חנך נעלת סן בעיניהם בל תמצאי!
צפרה

אחרד למה

זרד

הבל תלזבלי ? דמה זה

?אוצרות יעקר תההללי ? מדועבנפנכן
בטל מ׳מבים הדף  ,לבתיכן גבת
תג ?.הנה ?  .העל כפות רגלבןרגל גאוה

*)

 tvציור

יזוןככה כידוע לחבץ.

כר עוכר  :שתהוה? האם בעינכן הרמה
תלבבנה ראיכן ? אתן אהבה תכקשנה?
אתן אש ?לפיו־יח תבעךנה ? אתן?
ייציזקת) . . , .ד . . . .
 S. ü .כ ה (

ומי הנה הקוסמות קסמים לצורר נפשותt
צ sר ח

מידזנה?  :ליא קוסמותקסמים ,ולא מצ׳וןדזת
• נפשות!
•
׳:
אהבדה תבקש אהבדד -נפשורת ,נפשורת
תבקשנה-
.נרמבער  ,אש וקרת  /תאהבה כקרבנו -
;לזסר השמן  ,הני ד־עה ־ ? אין נפרז •
השלהבת הכבה• ־ היא העזה ,היא ממשל
רב .משלת• מלא׳ט מקדמי ארץ נבון
בסאה .־ נחנו צאצאי תבל עבדיה •
נתרצה ן
ובמה אריה
כלני•
•• v “ ! ‘ r V
—V
TV

;• •

?מלים,

 .ינ י* כ ה (י!ל ל3ה) •
אל

יועיל במו  ,תחביר עלי
: . -־־ .

צפרה

בנאוה,
בבואה הבכיר לארץ נמגר  -בעניה
עד למעלה נריממנו יננךלהו

י

’טל כ«

~

ענוה? איי-
TT- J

׳ ,

לכן׳ בנית מתן  ,אם זאת מץהלת בנינן
•אם זאת האבן החן ביז־יבן תהי-
צפרה

בת עיכבה! ךברלך במתלהמים יבמרקרית
י חרב פפיות בלמי  -מידי את
מבטאת! הנידי למה זה גאין וניבה
תעדינה! מי אתן המנדילות? למה זה
הדרע לבן> על ברביו לכרעלבניכן?
האלהים אתן להפיל תחנתי בל ניכן י
מהבלות

— פה —
מהבלות־כלכן! םא בלילה ! ,ירן יחד כצבי
נשף  ,חרה ; קר הלך באירים י ^ור
יע לככן  ,יוריד דמעותיו שרתותיכן
לשקת  ,א;י טוב ? עיניכן־יהלכן המלוכה
;ארנה ןמי נתן שבט משלים;3ךכן? מין
מ ל* כ ה

ידעתיך ערומה ־ מסלקת לשון! על מי
תחליקי? אתי בל הפתי! םא יומך;.בוא
3ו Tלבוא Vאל
המלך
תקראי? אזי
לפניו
IV V
• ▼ן״• •
*•י• * ; TT
חתנפלי  ,למען שפחתו כל הימים
תהי  -אנכי לנצח? 0שי אהס^ כה—
(הלכה בתרי אף)

ההמשך נכרך הבא*

פר׳ —
■שד

ב

t

כאורי ,ספרי קודש

ביאורי י ־מלי ' עברית
נעלמים
פזאלס 90

.־

ופתרון

פסוקים

איבערזעטצתג"

י ~*

(דער• גאנצפ אינראלט דחפס פזאלמסציייגט  ,דאס דפר"
פרהחבי^נפ כ־ברצאםר די1ס; פלק ידהן צו דפר צייט
 1'5רצפרטיגט האטטפ  /רלס דייא איזראפליטן שקלאק
אין פגיעסן;ווחרן  ,פאסט חונטו־ אי׳הדר ארבייט פס'
ליבן יזוסטן  ,אונד ק ויש דיא ווערקפ דפר שפהצוצג
צו נפדכט בפקאמך)

 ; ) 1עגעש משולס .לעס געטטליפן מאננעס •
הערר ! אונזרע אזרקועללע ווארעסט דוא
מענשן־געשלעכט צו מענשז ־ גשלעכט;
פאז
 ) 2אלליין עהע כערגע גצייגט /
ערדע אונד וועלט ו .ע ; ריידעט וואוררן,
.
יא פאן עווימךיט צו עוויגקייט ,
ווארעסט אוגד ביזט דוא גאטט *

)3

— פז— ,
 ) 3פיהרסט 1וא דיא מענש? איז איינע § ערצודי*
פעלטע נאטה,
זאזאגטדאז  :מענשענקינדער! נעסערט אייך
 ) 4ווען טדזענד יאהרע פאר
דיר}
דעס געסטח פאראיבערגעגאנגענען טאמ
איינער נאכטוואכע גלייכן,
 ) 5איהנען אבער אים נאכטשלאפע וואסרשטרעה־
•
מע דענרעסט*
דאס זיא פריה מארגענס ודא גראז וואנדסלן/
( ) 6עס בליהעט אינדריי§ עט מארגענס,
מעלקע אמד פעררופטעט אבענדס)
ך) דורך דיינען גרים שכלאכטן/
איבר דייגען אונודלעץ שטוינען מיססעןך י
 ) gזא האסט דוא אמזרע זינדן פאר אויגן —
אמזרע געהיימסטע פאלטע ערשיינט קלאך
;
פאר דיינעם אנגזיכט;
 ) 9יען אך ! פערפלאגן זינד אמזרע יאהרע אין
דיינעם גריממע•
זיא שיוא׳ח  /ודא איין פערהאללטער לויט •
 ) 10אין זאלכם עלענדע זינדאמזרעיאהרעזיגציג,
יועץ עם האך קאממט אכטציג נא/,
אמד אייטל אונד ניכטיג זינד דיא פראכט;
פאללסטן;
דען דיא שנעלליגקייט טרענט  ,אונד וויר
ענטפליגך ( נ)
 ) 11ווער דיינעס גריממעס אללגוואלט קענט,
דער פירפטעט דיך ניבט םינדר אלס עד ריך
פערעהרט•

(2a

— פה י—
 « ■) 13גיג אונס צור

צייטאנווענדונג « יין ריכט;

מאס אז¬
¬ tלעהרע » ונס אונזערן זין ווייזליך לייטן• (ג)
 ) 13לאססע אב  /הערר ! — וויא לאנגע נאך?
זייא ניבט אונערניטטליך געגן דיינע קנעכטע"
 ) 14ערפרישע אונס דורך יענן מארגן —* דורך
:
דיינע גנאויע /
דאס וויר לעבענסוויריג דאנקלידער זינגן
מעגן*
 ) 15ערפףייע אונס זא לאנגע אלס דוא אונס נע;
טריבטעסט ( /ס
אלס עס יאהרע זינד׳ ווא וויר בעזעס זאהף־י
 ) 16לאססע דיינע קנעכטע דיינע שעפפונג/
איהרע קינדר דיינע העררל״כקייטן שויא ; י< ,
 ) 17עוויגר ! א גאטט אומר העדרי
לאסע דיינע הולדרייכע גיטע אויר אום אונס
־>
■
וואלטן ,
• אונזרע זוירע■ ארנייט אונס פריכטע בריננז/
דאס אוגזרער הענדע ווערק דיין לינפאללעס
וועזן בגרינדע • (ה) c
■. , ,
אנמערקונגן•
<?  0ענטוועדר ווארן דאמאלס דיא לענענסיאהרע
דער מענשן נור  70ניס / 80אדר דיא שקלא־
פערייא  /ווארין דיא איזראעליטן זיך נעפאנד[/
 Vפערקירצטע איהרע יאהרע־" '
(נ) דיא זעעלע ווירד שנעללפאם [ קערפרגטרענט/
אונד
r. .־

 ^ .ונד ענטפליגט" קאן דיא אוגשטעיבליכקייט
דער  .זעעלע דייסליכר אויסגעדריקט ווערדן?
ג) צייטפערשווענדונג אונד טהארהייט זינד קוועל?
לען דעס לאסטערס"
ד) דעו־ העברעאישע אויסדרוק איזט ווייט שטער-
קעו־  /ווייט קיהנער ; דעןאין העטטע שטאטט
כעטריבטעסט אינערזעטצן מיסן  :פלאג־
טע סט •
זו ) דיא קיהנהייט  /אין וועלכר דער ערהאנענע .
 .פזאלמיסט מיט גאטט שפריכט  /איזט אץ
.־ .אללן הייליגן ביכערן אהנע נייאשפיל  ,אויס?
• גענאממן אין דעם נוכע איוב•
דען נאור צו דיזם פזאלס וופרדע חיך אין דער פאלגע
י-ליפערן ; אום אבער דיא חויפפאללפנדםטן שטעללן צו
ערקלעהרן׳ בעחערקע איך ) 1מעון חין דעס ערשטן
פפרז  /חין לזעונה חלהי קדה  /זא וויא חקום אין תלחוד
.בעדייטעט דאז וועזן׳ וועלכעם חאן אלס אורקועללע
דער וועלט  /זח וועניג וועגדענקן קאן  /חלם חאן דען
.רויס וועגצודענקן פערחאג* געהט חאן נאך ווייטר צו-
ריקאונד ערוופגעט  /דחס דער רויס אונס דאצו דיהנט,
דיא זיננליכקייט צו חידנפן  ,צו5אוחן  ,זיא צו דענקן/
עד חבר חן אונד פיר זיך ניכטס איזט  :זא זעהן וויר
איין  /דאס זיינע ניכטהינוועגדענקונגחויף דאז רעעלסטע
אוגד פאללקאחחעיסטע וועזן הינדייטפט׳ וועלכעס
חיברהויפט ניכט וופגגעדאכט ווערדן קחן  /אונד אלם-
דחן זאגן וויר חיט דען תלחודיסטן  :חסני שהואחקוסשל
עולם ‘ איך בעחערקע נחך :
מעוןחין דער פאראס
[] 7
׳ געפיהרטן

¥
גפפיהרטן דדייטונג צינדפט זיך מר אץ דפן שאהן אנ־
גפגפלפנפן שט־1ללן  /הינד־ הין דעם ’ 9 1פזאלס ; ,הל-
ליין דפר צפרצתסר דעכזפלבן האט אפפענכאר דיין מ5ן-
ניער אונזערם פרהאבענען פזאלמיסטן נאכאהחן וואללה
אזנד  /דאס איך עס איס פארבייאנפהן זאגע  /זיין פרש-
טער פפח איזט איינע גראבשריצט אויף דענזעלבן ; אויף
איק זאגט ער:
העכסטן,
ער זיטצט אים שירם דעס
אללגוואלטיגן שאטטן *
רוהט אין דעס
דאהער האט ער זיך אויך דעסן אויסדריקע בעדיהנט;
אכר אייגפנטליך איזט מעון אץ דפר אנגעגפמען נדיי-
טוכג איין קונסטווארט אויש דער5הילחזא  5יע פאן חשה
רמי •  ) 2כי גז חיש * פס פי־נדעט הירבייא אינ־
וופרזיאן שטאטט  /פס יזום הייפן  :כי חיש מ * ) 3
׳דאז וואורצלווארט מנה אץ למנות ימינו  ,האט דיאגע-
דייטונג 5חןמנה אהת אפים  ,או< דכ | דיאפאן והשיבך
על כנך  :אויףדפן פאריגןפים זפטצן *  ) 4ומעשה
ידינו כוננה עלינו קאיזט שטאטט ; וברכת מעשרה
ידינו כוננה עלינו  ,וויא כי לא דברתם אלי נכונה
בטאטס  :כי לא דברתם • אלי בדעה נכונה שטעהט
סי ה פ ר׳ישי ז״ל אין אמג) 7

פתרוני

ג

—די צא

.־= *-

ג
שונים

עניניס
א

מ כ ת מי מ
מכתב

חרות עלי קבר

משודד

בל 1תרבו תדברו כה!,
,/הרעב ממית ארב לדמים "
משורר אהד גוע פה
רעב ללחם ושבע ימים *.

לנעמי
אחר קומה

מטושנה

ננואי

לבד־־נון תדמיוני\ הן יום אמש
ראיתם למעני עמד השמש-
מכתב עלי קבר רופא
גוע אשר שם כמדבר עיר
גומץ עשה בו יפול חופר
שאול רגזה  :אבד ציר
ואנחנו קמנו מצאנו כפר ־

פתרון

החדה א '

מתקופה

שלישיית ד׳ ס״ו

מה פרצת .ריש ! עליך פרץ .
אפס  /כי לא תחדל אתה מקרב הארץ

פ"** ־ז
פתרון ה חידה ג' מהקופה שלישית דף ס״ה
הן במדבר בישימן  ,בית ישראל חידתך :מצאי/
בעגלתך לא .חרשו׳ אף יל נטעו  ,אף בל זרעו,
כעין הבדולח יעטפו עמקים  ,עד לא מאהל יצאו,
המה ראו  pתמהו  ,על מראה עיניהם התפלאו,
כזרע גד ולבן מראהו׳ אולם מה הוא לא ידעו,
הריהו באף  ,טעמו בלשון  ,טעם לשד שטן בו
מצאו,
לכן בשפתם ' בלשונם ובאפם מן את שמו קראו"
דו ד מ א נק י יו י ס ץ י

חידה
בן שנע אנכי  ,אף -גם בן שתים,
יום אולד בו  ,ששה רכת העיניס,
חד t t

מוצאי

■׳c׳’ y

*יץ

••

£

׳ה
1

רעו: ,
צאו * ,
לאו ,י

ץ,

ק»

או’
יד

מוצאי מצא חייכם  ,עברו משכיות ליבנו/
כל הון יקר אתו  ,ועם נדיבים מושבו ,
לי הכסף לי הזהב  ,מטמוני מסתרים לרוב./
־שוהם יקר וספיר  /בתים טלאים כל טוב/
עם פועלי צדק אשב  ,ועם נעלמים/
עם מתי שוא בריתי  ,ועם הולכי תמים,
ן עם ישרים אשכננה  /ועם רשעי ארץ/
בי יעתקו יגברו חיל  /בי יפרצו פרץ•
בי שרים ישורו׳ בי מלכים ימלוכו,

אך עזבי ה '  ,שכחי אלוה  /שלחני יערוכו־
לפנים רואה יקרא לי  /יכ עם נביאים נבאתי*
מזבח הוקם בדברי  /בגורן חלקת היבוסי*
רוח ה ' צלחה עלי  ,ועל לשוני מלת אל/
ראשי עם אתיתי  ,ומשפטי עם ישראל ,
לחם אבירים אכל איש  ,כזרעי מראהו/
לאהובי

'

אנחיל

יש /

אשכיל

מעשהו/

אך לא לעולם אשמר חסדי  ,בל נאמנת בריתי/
כי גז חיש אעופה  /אהי ' כלא הייתי,
יתום הייתי עוזר׳ ולב אלמנה ארנין/
ואהי לתנין —
ותשלך אפי אחרי *•גוי ,
v
לכן אל תאיצו לבקשני  ,מצוא אותי בל תשכילו
וזולו לכם דרוש אחרי  /עלות על במתי בל תעפילו,
כי מאז כל יושבי חלד . ,מטרת חפצם שמוני/
אך נדרשתי ללא שאלוי /נמצאתי ללא בקשוני•
דוד

מאנקיוויטץ*
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Ueber Religion und ihre Ceremsnien.

Älle

Völker der Erde , sobald

ersten Zustande

der Rohheit

heit heraustraten
ten , fühlten

und

dem
Wild-

sich gesellschaftlich vereinig-

das Bedürfniß

chcs die Kraft

sie nur aus

und thimschen

eines Bandes

, wel-

habe , sie zusammen zu halten und

immer herzlicher und enger zu verknüpfen ; sie mußten cs aber
resst ,
als

auch

fühlen , daß

das erste Motiv

wahre

persönliches Inte-

die Dezweckung ihrer Ruhe und Sicherheit ,

Kitt

ihrer Vereinigung

ft ! , diese Vereinigung

A

, nicht der

permanent

zu

*

machen ; sie mußten

es fühlen ,

Motive , welche aus

den einzelnen Gliedern

zusammenhängende

nicht

ander

in einander

ihre Individualität

schütteln

die ersten
eine

Kette bildeten , nicht die Kraft

haben , sie so unauflöslich
daß

daß

sollte . Dieses

dieses Dahingeben

zu fügen,

sie wieder auseinZusammenhalten,

des eigenen Ich , dieses Auf-

opfern seiner Persönlichkeit , um an den allgemeinen großen Ring
Attractionskrast
chen, von

sich anschmiedett zu lassen , diese
nach dem Punkte

dem Eintritt

hin , um wel-

ins Leben an , das

Wollen des Menschen sich drehen soll
konnte unmöglich

durch

das

führt

ganze
m u ß,

sinnliche Anschauen

des Zweckes der eigenen Erhaltung
denn Sinnlichkeit

und

bewirkt werden;

die Harpyen

der Ungenüg-

samkeit und Unzufriedenheit

in ihrem Gefolge , die

vielmehr

sie noch nicht besitzt,

nach dem ,

ihre scharfen Klauen
dem , was

was

ansstreckt , als

sie schon besitzt, das

daß sie von

geringste fahren

lassen will : eine übersinnliche

Kraft , eine innere

Anschauung , zur Verachtung

der von außen ihn

umgebenden
dem Ewigen

Objekte

begeisternd , mußte das von

in das

pflanzte moralische

menschliche Herz tief einge-

Princip

wecken ; es mußte das

geistige Wesen ans dem Lhiermenschen

heraus mb

3
auf der himmlischen Stufenleiter
sen hinauf

gezogen werden ,

Standpunkte

zu seinem Urweum so von

aus sein physisches Ich

diesem

gern

seinem

edlern und bessern geistigen Ich aufzuopfern .
welche Zaubermacht

Aber

konnte in jenen finstern Zeiten

aus dem rohen Steine

den Funken schlagen , der
die Fackel anzündete , welche dem schwachen Sterb-

!!chen dre Bahn

zur Himmelsleiter

Welche andere Macht

zeigen sollte?

als die Religion , jene hei-

lige und

: röstende Himmelstochter

Wunder

bewirken ? Cie , so unvollkommen

verschleiert

sie sich auch

ihren

, konnte dieses
,

so

ersten Günstlingen

gezeigt haben mochte , konnte doch nur ganz allein
die gcscllschaftlichrn Pflichten und Tugenden hervorgcbracht

haben ; sie allein ,

Guten , eingefaßt
Kit

und

von

Sinnlichkeit

durch

den Pendel

alles

den Ufern der Genügsam-

Zufriedenheit ,

dem inner » Princip

als Urquell

konnte

den Kanal

den 'Strom
der Tugend

der
nach

zurückführen ; sie allein konnte

des Geistes , das

dunkle Gefühl

von

Recht und Unrecht , nach dessen Tack jeder Mensch
die Gesundheit oder Krankheit seiner Seele , wie
der Arzt den körperlichen Zustand nach dem Tacke
des Pulses , berechnen kann , in Bewegung
Der Glaube

setzen.

an ein höheres Wesen , dessen Macht
A 2
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alles Umgebende schuf, das mit allwaltcndem Auge
duf das Ganze, wie auf das Einzelne herabdlickt,
das Gute belohnt und das Böse bestraft; der
Glaube, mit diesem hohem Wesen in irgend einer
Verwandtscl>aft zu stehen: dieser sich jedem denkenden Wesen aufdringende Glaube war der elektrische Funken, der die ganze Kette durchzitterte
und mit allgewaltiger Kraft die Glieder fest zu«
. Ueberall, wo Menschen sich in Gesammenzog
sellschaften vereinigten, erschien ihnen diese milde
Gottheit , und jeder strebte nun nach seinen Kräf«
len sich ihr zu nahen, um ihr den Schleier zu
lüften, womit die gütige Vorsehung ihr Etrahkenhaupt bedeckt hatte , damit das sinnliche Auge
des Menschen nicht geblendet statt erleuchtet würde.
So erstiegen sie nach und nach jene Himmelsleiter,
einige höher, andere niedriger. Aber ob sie gleich
alle der Göttin , die ihnen die Bahn zeigre, nur
öon hinten Nachsehen konnten, so glaubten sie doch
noch Winke von ihr erhalten zu haben, daß außer
jenen gesellschaftlichen Pflichten des Menschen
gegen Menschen es noch andere gegen die Gottheit
selbst, unabhängig von den erstem, gebe, wodurch
das Band der göttlichen Verwandtschaft enger gezogen werden, oder sie doch wenigstens zu ihrer

entstand

das

Völkern

für heilig

wurde , so daß man

gehalten

bestrafte,

Uebelthater

den , der cs verletzte , als

bewog,

noch

selbst einen Eocrates

und welches

bei allen

welches

Ceremoniel,

Mach-

nach seinem Tode dem Aesculap einen Hahn

einer hohen

oder niedern
von

nachdem ihre Ideen
ner oder

ihren besonderrr Begriffen
sen.

Die Rohheit

aus

der Hirnschale

Stufe

auch .ihr

war

immer ,

angemes-

und Charakter

opferte Menschen , und

trank

der Feinde ; der Fanatismus

sich oder andere , und

verstümmelte

vollkomm-

der Gottheit

oder geistiger , und

sinnlicher

auf

standen , d . h^

waren ,

unvollkommner

Ceremoniel

nun die Menschen

Nachdem

ten zu lassen .

so

könnten , und

gelangen

näheren Bekanntschaft

kasteiete sich

durch Fasten und

selbst bereitete Schmerzen , um

sich der Gottheit

gefällig zu machen

feinen Gunsten

und

sie zu

zu bewegen ; und wo ein milderer

Geist herrschte , brachte man

der Gottheit

die Erst-

linge des Feldes , höchstens das Blut von Thieren
zum Opfer

dar . ,

So

Stufengang

von

unten

ihr Ceremoniel

haben
herauf

wechselte daher

bis es endlich , wenn

alle Nationen
angefangen
mit

bei einem Volke

den
, und

den Ideen,
die höhere

Reife des Geistes begann , znr reinen und
wahren
Erkenntniß
der Gottheit
überging.
, Es ist ein unverkennbarer
Vorzug
unserer
Nation , daß sie einen Stammvater
hatte , der in
Rücksicht der Erkenntniß schon auf der
höchsten
Stufe
stand .
Alles Ceremoniel hätte ihn der
Gottheit nicht naher bringen können , als
er es
schon durch Liebe und Vertrauen war ,
woraus
alle Pflichten des Menschen gegen
Menschen entspringen .
Diese Liebe , dies Vertrauen war sein
Princip , gut
handeln
seine Religion . Sein
Vaterland , wo er vielleicht nicht nützen
konnte,
verlassend , suchte er als Kosmopolit
in einem
fremden Lande nach feinen Kräften der
Menschheit
wohlchätige
Begriffe
einzuflößen .
Nicht zum
Nachtheil
eines andern nach zeitlichen Gütern
strebend , überließ er seinem Neffen die
bessere
Weide , rettete ihn sogar mit Gefahr
seines Levens aus cirrer schändlichen Sclaverei
und behielt
nichts von der Deute für sich ; flehete um '
Schonung für die Sünder
und übte gegen jeden die
Pflicht der Gastfreundschaft . Er konnte
also weder für sich noch für seine
Nachkommen irgend

m Ceremoniel für nothwendig halten, und es

also auch nicht verordnen. Seine guten Handlungen flössen aus seiner Erkenntniß Gottes und
, daß Menschen dienen
aus der Ueberzeugung
Gottesdienst scy. Dieses hinterließ er seinen Nachkommen und zum ewigen Andenken wurde die
Befchneidung eingeführt, nicht als Ceremoniel,
um eine erzürnte Gottheit zu besänftigen, oder
uns durch diese Handlung Gott gefälliger zu machen; sondern als ein immerwährendes Zeichen,
um dem sinnlichen Menschen es desto eindrücklicher zu machen, daß er gleichsam sein Herz beschneiden müsse, um es unempfänglicher für das
Sinnliche und empfänglicher für das Himmlische,
für den Willen Gottes , d. h. für die Pflichten
des Menschen gegen Menschen zu machen.. Wer
sich diesem Gesetze nicht unterziehen wollte, also
die Erinnerung zum Guten verachtete, der wurde natürlich von der Gesellschaft ausgeschlossen.
So ging der reine Begriff von der Gottheit vom
Vater auf den Sohn und die Enkel wandelten
auf dem Pfade ihrer Vorfahren unmittelbar an
der Hand Gottes. Allein eine besondere Schickung hob die ganze Familie plötzlich aus ihrem
Wirkungskreise heraus , versetzte sie in einen unwirthlichen und ihnen ungünstigen Boden , wo sie

8
als

verachtete

wahren

und

Gottesdienst

der bürgerlichen

eingeengte
,

Cckaven

d. h. an

Tugenden

an

dem

men

der Ausübung

und Pflichten

unttt

verhin -

dert und also die heiligen Spuren
verwischt und
vielleicht auch bei manchem das Erinnerungszei -!
chen verabsäumt , oder wenn es ja beibehalten

Note

barm
-

ich

׳

b

fen t

wurde , doch seine wahre innere Kraft verlor , ss
daß es , wie jede Theorie ohne Praxis , zu einer
bedeutungslosen
Handlung
herabsank . So ging

des-2

diese auf einige Millionen herangewachsene Familie
die Stufenleiter
des Himmels rückwärts . Sich
immer wehr von der Sonne der Wahrheit
ent -

bloß

fernend , tappten

sie , von schweren Leiden gebeugt ,
in ägyptischer Finsterniß und ihr zur Erde gesenk-

tes Auge suchte bloß das Irdische .

Mehrern

zu bilden .

«jed

so fr

mk
-

Diestn

blieb es Tag und sie
fest der Spur
ihrer Vorfahren , deren
Zeichen sie auch noch an sich trugen . Doch endlich erweckte die Vorsehung , die das Gute und
folgten

Große , welches die Sterblichen mit so vieler Mühe
sich erringen müssen , nicht verloren gehen läßt ,

btt h
HM

zwar

blieb eine dunkle Ahndung , ein dunkles Bewußt feyn von ihrem vorigen Standpmckte , aber nur
wenigen war es vergönnt , freier zu athmen und
sich einen eigenen , obgleich kleinen , Wirkungs kreis

es, >

dich
M

ycht
rr

!

da

nKt <

& wch
!

berb

^
g;

einen Mann , " der gleich
unter seinen Brüdern
Bote Gottes
barmung

einem

leuchtete und als

in die Kinder

lebte ,

ich den Namen
fen einzigen

höher ^ ' Gestirn

dachte

und

Moses

handelte .

Sterblichen

des Vaters

durch

so frevelhaft

Brauche

noch zu nennen , um

die-

zu bezeichnen ? Et ׳war

es , der das Herz seiner Brüder
wieder verbinden

ein achter

seiner Liebe und Er-

das

Band

mit dem Herzen

der heiligen Gesetze

sollte , das muthwillige Menschen

abgerissen

hatten .

Er

bloß sinnliches , auf das Irdische

sollte ihr

geheftete Auge

wieder zum Himmel richten und die Leiter sie wieder heraufführen
herabgestiegen

, die sie aus

waren .

Finsterniß

gewöhnten

möglich,

niedergedrückten

und an

Sclavenblick

und nach der Sonne

er das reine Himmelsband
nur Selavenfesseln

wieder

aufzu-

zu lenken ? wie sollte

' anknüpfen , wo überall

waren ? Nur

mochte dieses , und

so tief

Aber wie war es

diesen seit Jahrhunderten

richten

Sorglosigkeit

eine Allmacht ver-

sie allein bewirkte

es. auch.

Zerbrochen wurden plötzlich die drückenden Fesseln/
befreiet

stand

Wunder

zum freien Gebrauch

die Masse ,

moralischen

Kräfte .

und Moses

kam durch ihr

Staunen

vereinigt

durch

dieses

ihrer physischen und
ergreift

angeerötes

die Menge,
Zeichen ih.

IO
MN zu Hülfe , indem er sagte , daß nur der Gott
ihrer Vater
diesem

dieses

die

größte

Dieser moralische
unterhalten

konnte und daß

Funke

säuerten Probe

sie

schuldig wären.

zündete , und um ihn zu

, wurde das Osterlamm

vorzüglichste
vorruftn

bewirken

Dankbarkeit

eingesetzt.

mit dem unge-

Es sollte die erste und

Bürgertugend

, die Dankbarkeit

, her-

, ohne welche der Mensch nur ein Unge-

Heuer ist und

mit Recht von der Menschheit aus-

gestoßen zu werden verdient ; daher auch der , der
dieses Zeichen verabsäumen

würde , sich diese Straft

zuziehen

glimmende

wurde

sollte .
von

Flamme

Dieser

der Weisheit

Moses

Funke

nun

endlich zu der

angefacht , die dem Volke in der Finster-

niß vorleuchtete , um
dem Wege

nach

ihm

die verlorne Spur

dem heiligen

Sinai

zu

zu zeigen.

Alle Vorbereitungen

waren getroffen , aller Augen

auf diesen Moment

gerichtet , und der Haufe stand

in

stummen

tend ? und
war

,

ich

Erstaunen
glaubte
werde

, das Kommende

gewiß , den ich
se

erwar-

bin ,

ich

y n in seiner Herrlichkeit

zu sehen , so zu sehen , wie sein si n n l i ch e s Ange ihn zu sehen wünschte .
und welches Erbeben
statt

den Unsichtbaren

Aber welches Zittern

überfiel ihn plötzlich , als er
zu sehen ,

nur seine Kraft

und

seine Allmacht

mußte

in dem Donner

sich sein Erstaunen

dieser göttlichen
nahm .

Ich

Stimme

sah und wie

vermehren , ;als er in
nur folgende Worte

der Unsichtbare

ver-

bin dein Gott , der

dich erlöste ; du bist mir also Dankbarkeit

schuldig,

aber ich fordere nichts , als daß du dir die wahre
Erkenntniß

Gottes

einprägst ,

des Gottes , nach

dem man kein Bild modeln kann , und mir dienest,
indem du ein rechtschaffener Bürger
Pflichten

wirst und die

erfüllest , die zu deinem und deines Nach-

sten Wohl

gereichen , indem du nicht falsch schwö-

rest , nicht falsche Zeugnisse ablegest , nicht stiehlst,
nicht

mordest , den Ruhetag

und Mutter

ehrest .

den Augen ,

hältst , und Vater

Nun fiel ihnen die Binde von

ein Blitz von Sinai ' s Höhen

sie abgerissen ; aber wie den ,
Hand
nur

den Staar

blendet

gestochen , das erste Tageslicht

baten

sie Moses , diese göttliche Stimme

mehr

sie von

hören zu lassen .
der Erkenntniß

seinem Willen wieder
ten ,

hatte
heilende

blendet und schmerzt : so erschrocken und ge-

sic nicht
dem

dem eine

nun

hörte

Selbstständigkeit

Gottes

einen Begriff

erst mit
des

Nun

erst , nachund

erhalten

der Erschaffung

Ganzen

keit bei den einzelnen Gliedern

von
hatihrer

dich' Selbständigauf , und was

vor-

her in tausendfache

Theile

zu Einem Volke vereinigt .
lizeiverordnungen
sonders , nm

getrennt

war , wurde

Nun wurden ihnen Po-

, Gesetze , Lebensregeln
der Beschränktheit

und be-

ihrer Begriffe zu

Hülfe zu kommen , Erinnerungszeichen,oder
monialgefttze

Cere-

gegeben , die sie in allem ihren Thun

und Lassen und überall , wo sie ihr Auge hinwendeten , begleiten ttnb zum Nachdenken
Denn

wenn

sie auch nicht gerade zu dazu antrie-

den *) , so mußten
dentung

sie doch , da sie alle ihre Be-

hatten , wenigstens

anlassen , um
rum?

das

beantworten

auf

zu können .- Wie

zeigt leider ihre Geschichte .

Geist

׳Sinnlichen
konnte

im Stande

dem rechten Wege

verfließen , und
ihren

zum Nachdenken

sich ihnen aufdringciide

doch alle diese Wegweiser
immer

reizen sollten.

läutern , um

das

unterscheiden

zu

W a-

wenig aber
waren , sie

zu erhalten ,

Jahrhunderte

nur Zeit und

das

mußten

Umstande

mußten

Geistige von
lernen .

ver-

Aber

dem
nun

auch ihre Existenz , ihre Selbstständigkeit

als Volk verloren gehen , der Geist ihrer Religion
hatte sich einmal mit dem ihrigen amalgamirt

und

* S . Mendelsons Jerusalem
, zweiter Abschnitt,
S

95
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konnte nie wieder ganz vertilgt

, die mit

Erinnerungszeichen

vielen aufgehobenen

und

mußten

aufhören

ihres Landes

dem Verluste

werden , trotz - er

an deren Stelle nun Gebete *) festgesetzt wurden , die
Erinnerungen

theils

an Erinnerungen

, Lheils aber

bei dem , der sie versteht , den Geist zum Geist erhebend

Flehenden

stürzten durch Leiden

So

seyn sollten .

die Kinder Israels

und Bedrückung
sim Sonnenpunkte

von ihrem hoch-

herab , und so erklimmten

ihn , sobald sie freier athmen

Aufklärung

des Geistes

bis endlich die Worte
füllung

, und

freien Gebrauch

ihrer physischen und moralischen Kräfte
Fluth

mit der

anderer Nationen

durch den ihnen wieder erstatteten

und

sie

konnten , schnell wie-

der , und so werden sie durch die Fncnon
fortschreitenden

den

für

und Stärkung

und Beruhigung

diese Ebbe

noch öfter durchwandeln,

des Propheten

ganz in Er-

gehen , daß die ganze Erde mit der wahren

Erkenntniß

Gottes erfüllt seyn werde .

Dann wer-

den fte mit Klopstock ausruftn:

 )* '־Siehe über die Gebete meine kleine Schrift : Re¬
formation der Juden , bei Hm . Phrlippsvhn, gr. s.

—
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der Gottheit

! du heilige Menschen״
freundin,

׳

^,Bester Segen

des Himmels ,

wie Gott , dein

Stifter
'

״Wenn

dein ewiger

, unsterblich,

Strahl

in edlere Seelen
sich senket. "

Aber noch ist freilich der Zeitprmkt der Wiedergebürt

im Allgemeinen nicht gekommen , noch zei-

gen -sich viele Verfinsterungen

an

unferm

zvnte , noch giebt es viele , die an
theile gewöhnt ,

das

Tageslicht

auch viele , besonders
gend , die vor
nicht gewahr

dunkle Vorurfürchten , aber

unter unserer frivolen

lauter

Sonnenstrahlen

werden

vor lauter

Vielleicht

noch Jahrhunderte

Ju-

die Sonne

und, , wie Vater

singt , den Wald
werden

Hori-

Bäumen

Wieland

nicht sehen.
verstreichen,

ehe die Masse

zu ihrer primitiven

und die Schale

vom Kern , das Kleid vom Körper

unterscheiden

lernt .

wünschenswerthen

Soll

Epoche

müßte man besonders
Liturgie

anfangen

dieser so

einer Verbesserung

,reue , der Vernunft

dem Zeitgeiste angemesien
feiten in der Synagoge

die Ankunft

gelangt

beschleunigt werden , so

mit

und

Stufe

der
und

abwechselnde Feierlich-

verordnen , um die Schlum-

mernden zu wecken, und die Wachenden munter
zu erhalten .

Auch der Helldenkendc braucht noch

Oel zu seiner Lampe *) , damit sie nicht erlösche.
Es müßten nicht nur die Kinder reim Begriffe
von der Religion ihrer Vater , von dem wahren
Gottesdienste und von den Pflichten des Menschen
gegen den Menschen überhaupt

gelehrt werden,

sondern es müßte auch der Jüngling , der nach
unfern Rabinern **) mit dem ersten Tage seines
beginnenden vierzehnten Jahres

schon als Mann

austritt und der sogar in den Zeiten , wo die Ist.
raeliten noch ihren eigenen Staat

hatten ,

bei

Kriminalverbrechen der Todesstrafe * )*״nicht entgehen konnte, mit der größten Feierlichkeit effentlich in der Synagoge sein Glanbensbekennttüß ab4 Der berühmte Prediger Williams
in London entwarf 1776 einen deistischen Gottesdienst , der such
anfangs
seiner Ermattung
entsprach . Er führte
ihn aus und Leute von allen Nationen
strömten
herbei , selbst Voltaire
und Friedrich
der Große
wünschten ihm Glück .
Aber obgleich der ganze
Gottesdienst
voller Andacht
und Erbauung
war,
so wurde er doch durch seine Einförmigkeit
bald
wieder aufgelöst.

**) Maimvn

im

zweiten Abschnitte, von' der

Mannheit.

Talmud Kidrrfchm
. . S . 6z.

«ג- *
legen und

geprüft
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werden ,

in der neuangetretenen
sein Vater

ob er seine Pflichten

Laufbahn

kenne , und ob

sich der ihm obliegenden Pflichten gegen

den jungen Weltbürger

mit Redlichkeit nach seinen

Pflichten

entledigt habe ; ob er mit Wahrheit

der von

Rabbi

Eleasar *)

eingeführten

nach

Formel

sagen könne : Dank , daß ich mich heute der Schuld
entledigt

habe , die mir

entgegengesetzten Falle

als Vater

müßte

oblag .

Im

der Katechet

abgewiesen , zu keinem bürgerlichen Gewerbe zugelassen,
und der Vater
desselben verantwortlich
gemacht
werden , bis er ihn seinem Zwecke naher gebracht
hätte .

Auch sollten bei dieser Gelegenheit

rigen Aeltern

von

den Volkslehrern

die üb-

feierlich er -

mahnt

und mit den Pflichten der Erziehung

Kinder

bekannt

gemacht

es dem Jünglinge
seinem Eintritt

werden .

, wenn

in das

Was

ihrer

frommt

er einige Wochen

männliche

vor

Alter ein oder

zwei Capitel , oft ganz unpassende Stellen , aus
dem Pentateuch
lernt , und sie der Gemeinde an
dem für ihn so wichtigen und heiligen Lage singend

vorlesen

Gemeinde

und

zu können ? Was
noch mehr , was

frommt

es ^ der

frommt

es dem

*) Medresch Rabus tm ersten Buche׳

Staat , wenn das angehende Mitglied dieses und
oft nichts alS dieses Ln die Gesellschaft mitbringt?
Weg also mit dem, was uns nicht nur nicht
wieder zu unserm ersten Standpunkte zurückführt,
! Nicht bloß
sondern uns sogar davon zurückzieht
Geist, der
lebendige
dersondern
todte Worte,
Geist unsers. Patriarchen trete in den heiligen
Tempel, und alle jetzt sich absondernde Glieder
werden-sich wieder zusammenfügen und eine festanschließende allgemeine Kette bilden*). Denn nie
wird das Bedürfniß der Religion untergehen. Die
sichtbaren Gesellschaften der Anbeter Gottes können
vielleicht noch kleiner werden. Cie werden es
häufig, weil das , was zu ihnen von Re!igion
geredet wird, das Herz kalt läßt und den Geist
nicht befriedigt. Doch die unsichtbare Gemeine,
die ihr Knie nur beugt vor dem levendigen Gott,
vermehrt sich oft wenn jene sich vermindert.
Doch ich fürchte zu weitlaustig zu werden,,
wenn ich meine Ahndungen, Wünsche und Hoffnungen, ach die süßesten, die der Mensch fassen
kann, noch länger in Worte ausströmen lassen
.

*)

Hrn.

Niemeyers

Worte.
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Der / in welchem schon das reinere Licht

wollte .

hat ,

sich entzündet
Andeutungen

auch

meine schwachen

verstehen ; wer noch in der Dunkel, besten Auge würd 'e

herumirrt

heit der Vorurrheile
Licht nur

zu vieles

wird

blenden , statt

auf

ihn

den

Aber zs

zu leiten .

Weg des Rechten und Guten

dir , o Allmächtiger ! der du mit so sichtbarer Va'lerhuld über deine Menschen
Dig sich auch unser

schwacher Verstand , aus

finden kann , in denen wir umher

Labyrinthen

zu

führen

und Tugend

Glücks , der wahren Weisheit

wahren

wirst , zu Dir will ich mit dieser Versamm-

lung

ln leisem Gebete

alle

unsere

Vaterhände
freudigen

niederlegen .
Dank

mit

der Glückseligkeit

Fürsorge

des

und

in Deine

Hoffnungen
Empfange

unser«

Du

Segen,

den Bürgern

die-

geschenkt hat .

Wir

des Wohls

und

Menschengeschlechts ,

daß

uns

allen Freunden

viele unserer Glaubensbrüder
ihrer physischen und

erheben

den mannigfaltigen

für

ser Erde und besonders
uns

meine Seele
und

Wünsche

den Deine allwaltende

halten

den

scheinen , sie doch endlich an das Ziel des

irren

freuen

waltest und , so xci•

den freien Gebrauch

moralischen Kräfte

schon er-

haben und in deinem reinen Lichte wandeln

-md daß uns allen die Hoffnung

vorleuchtet , bald

ihrer» Beispiele folgen und im Besitze der achten
sittlichen Freiheit, der wahren Erkenntniß deiner
und deines heiligen Willens sein zu können. O
verleihe, daß alle unsere Mitbürger recht bald von
y.׳m reinen Glaubett unserer Vorfahren überzeugt
werden und die Schale von dem innern allein
Heil bringenden Kern unterscheiden-lernen. Laß
den Geist- der Ordnung , der Harmonie und des
Friedens unter die Nationen sich ausbreiken, laß
deine wahre Erkenntniß immer mehr wachsen und
die Gemeine derer» die dich im Geist und in der
Wahrheit anbeten, immer mehr vermehrt werden;
laß dm Zrrivahn in sein Nichts ׳zurücksinken und
den wahren, herzerhebenden Glauben immer mehr
empor keimen, damit die Menschen immer inniger
und feuriger fühlen lernen, daß Religion das
schönste GesckM ist, was du zum Tröste des Leidenden, zur Freude des Glücklichen, zur Stärsung des Wankenden, zur Erguickung und Erhedüng des Sterbenden aus deinem Himmel auf
. Amen!
diese Erde herabsandtest
• Deßau.

J0. Lax.

