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הקדמה
 הראשון, בחלק לי שסללתי עצמה, זו בדרך הולך הנני השני, מספרי, זה בחלק

 מעט אם ושונה, אחר הוא המהלך החדשה והסביבה המסבות הבדל מפני אך
 שהולך למי ה״ישוב" מן רחוקים במקומות שהולך מי דומה אינו הרבה. ואם

 של החי הישוב למקום סמוך הזמן כל נמצאים הננו זה בחלק ישוב. במקום
 ל, " כ י מ מאפו, עצמו. הזה החי הישוב בתוך גם שוהים אנו מעט ולא ספרותנו,

 בלבד. עבר בחינת לנו אינם וברודס, לילינבלום סמולנסקין, ואף ג, יל"
 כל נסתתמו לא עוד לא. ותו חתומה משנה רק לנו איננה ק " נ ר ה של משנתו אף

 שפע אחת לא משם מקבלים אנו אופן בכל ובר; מזון אלינו משם המובילים הצנורות,
 הדברים יצאו בכל־זאת הראשון, בחלק מאשר יותר כאן דבורי הרחבתי לא והשפעה.
 זה בספר בהם עומד שאני והשנים הימים שמגלת מפני רק ולא יותר, רחבים

 ספרותנו. בתולדות אחדות מיוחדות פרשיות על רק חלה זו הרחבה רחבה. יותר היא
 בספר מאשר יותר כאן נתפרשו חשובים אחדים מהלכים גם או אחדים אישים

 אי־ ספרותנו של התפתחותה בדרך וחשובה גדולה לתחנה כשהגעתי הראשון.
יתרה. גם לדעתי, היתה, שלא שהיה, קלה, שעה בה לשהות לבלי לי היה אפשר

 הראשון. בספר מאשר זה בספר קלה היתה לא לעצמה כשהיא המלאכה
 מאשר יותר חמר הוכן החדשה העברית הספרות בתולדות זו תקופה לבנין אמנם
 ההסתכלות מבחינת הנהו הוא אף ברבו הזה החמר אבל הראשונה, התקופה לבנין

 נעשה כשהגולם הסכנה וגדולה בלבד. גלמי חמר רק ההיסטורית וההבנה
 שמי מפני עליהם, לעמוד אין ספרותנו של בפרשיות פסוקים כמה ן מדבר
 מעשה־ אותם רקח שעה, באותה רוחו על שעלה מה לפי אותם חבר שהוא

 כל יראו לא זה במקצוע שעוסקים אלה לקוראים. מטעמים מהם ועשה מרקחת
 שיש זה ספרותנו, של למשל, הביאוגרפי, החלק כי אגיד, אם בדברי, גוזמא של צל
 נשחת הוא אחת ולא מאד, נשחת הספרות, תולדות לבנין ראשון חמר מעין בו

 מאד מעטות ביאוגרפיות רק תכלית. בלי סתם או ידועה תכלית לשם בידים
 הקצרה הביאוגרפיה זו. השחתה מכלל יוצאות שלנו והסופרים היוצרים גדולי של
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 חוזרות האלה והשגיאות שגיאות, על שגיאות מלאה למשל, כמיכ״ל, משורר של
 יסוד על ונבנים הולכים תהו של בנינים וכמה למאמר. וממאמר לספר מספר

 ומי מפרטת, לביאוגרפיה היום עד אצלנו זכה לא יל״ג המשורר כאלה. שגיאות
 שסדר הסדר את למשל, ורואה, שיריו ספר את פותח יל״ג על לכתוב שבא

 ובריתם, יצירתם סדר זה היה כאילו רבות שנים כעבור השירים את המשורר
 בשנה נכתב השירים: תחת לפעמים המשורר שרשם ברשימות מסתכל או

 באים שכשאנו בעוד אחריו, להרהר עוד שאין כדבר זה את ומקבל פלונית,
 או השירים, חבור בזמן שנכתבו המשורר, של אגרותיו על־פי רשימה כל לבדוק
 לקויות המשורר של האלה הרשימות רב כי מוצאים הננו אחרות, ועדיות ראיות על־פי

באויר. פורחים ולדברים מוטעות להשערות מקום נותן זה ואי־דיוק בחסר־דיוק.
 אתפאר לא לפתחנו ורובצת מצויה כל־כך עוד היא שהשגיאה במקום

 לרב בדקתי מפניה. להשמר שבכחי מה כל עשיתי אבל ממנה, תמיד נמלטתי כי
 האפשרות את או הנחיצות את ראיתי שלא ובמקום חדשה. בדיקה הדברים את
 פהות מקורות על או שישנם, במקום ראשונים, מקורות על נסמכתי לכך
נאמנים. יותר או

 של המסגרת בתוך החמר כל את לצמצם זה בספר היה מיוחד קשי
 את ועברה הזאת התקופה במשך הרבה התרחבה שהספרות מלבד התקופה.
 גם הזאת התקופה אין הנה הראשונה, בתקופה לה שנתנו הצרים, הגבולים

 פסקה לא אירופה במזרח העברית הספרות הראשונה. כתקופה וגמורה, גזורה
 רבים ספרותיים חזיונות ויש במערב, שפסקה כמו לתקופה, תקופה בין בינתים,

 נעוצים שרשיהם או התקופות, שתי של קטן או גדול שטח פני על המתפשטים
 והסופרים היוצרים כל כמעט אחרת. לתקופה יוצאים וענפיהם אחת בתקופה

 וגם בזו גם חלק לקחו הלאומיות ותקופת ההשכלה תקופת גבול על שחיו
 לזו ולא זו לתקופה רק בכל־זאת שיך מי להבחין מיוחדה בחינה היתה ודרושה בזו

 ההכרח מן שהיה ויש לפניה. שהלכה לזו ולא אחרונה שבאה לזו רק ומי אחריה שבאה
 בטא למשל, סמולנסקין, אחד. סופר של והפעולה היצירה חוג בתוך גם גבול להציב

 של ביותר האחרונה בתקופה שכתב בספורים מלבד—ההשכלה, את הרבה בספוריו
 הלאומיות. של החדש הפתיום את נמצא מתחלתם כמעט ובמאמריו — חייו,

 מיוחד קשי לידי שהביא מה —תקופות לשתי מחלק סמולנסקין יצא זה על־פי
 )מנדלי אברמוביץ שאלת היתה מזו חמורה עוד הספרותי. פרצופו בציור
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 לתקופה הרבה יצאו נופיו אך ההשכלה, בתקופת כלו כמעט נעוץ שהיה מו״ס(,
 לעמוד ולבלי אברמוביץ על אחדות פעמים זה בספר לדבר אפוא היה עלי אחרת.

בענין. קשי שגרם מה —מו״ם מנדלי של היסודית מהותו על שעה לפי בכל־זאת
 ולכן תמיד. שוטפים בלתי־נחים, הם המקום. כגבולי אינם הזמן גבולי

 על )גם המקום של הקביעות במדת קבועים יהיו האלה שהגבולים אי־אפשר
 מקומו את אפוא מצא לא ידוע ספרותי חזיון אם חולקים(. כידוע, יש, זו קביעות
 בטרוניה עלי שיבוא מי יבוא אל־נא זה, בספר בו עומדים שאנו הזמן בגבולי

הבא. לספר סבלנות בקצת יחכה־נא זה, על
 האלה הקטעים את נבחרים. קטעים זה בספרי הבאתי כן הראשון בספר כמו

 בקבצים נקבצו לא שדבריהם ביותר, לא-ידועים וסופרים ממשוררים אם הבאתי
 ובלתי־ ללא־ידועים הזמן במשך היו והקבצים מיוחדים בקבצים שנקבצו או מיוחדים,

 הנבחרים לדברים יש לרב ביותר. הידוע מן גם הבאתי ביותר נבחרים ודברים מצוים.
 להארת או הסופר או היוצר של ודמותו דיוקנו להארת גם מיוחד ענין האלה

 כמה עד הבאתי, וצורות. דמיות מתוך אלינו ונשקפת זו בדרך הנבלטת התקופה,
 לפעמים שלמות, יצירות לי, שעשיתי זו, מסגרת אל להכניס לי היה שאפשר
בית־הספר. לתועלת גם בזה כונתי כי מעטים, בקצורים

 מושג נותנים אינם הם כי קטעים, הבאתי לא גדולים וספורים מרומנים
 הענינים, תכן את כאן הבאתי הנבחרים הקטעים תחת והיוצר. היצירה על־דבר

 לתפוס מיוחד קשי לפעמים יש ההשכלה בספורי הספור. את המגלה ה״פבולה", את
 בספורים ודוקא לתלמידים. ביחוד ומסבכים, המורכבים לחלקיה, הזאת הרקמה את

 הזאת, הרקמה לגלוי מיוחד ערך יש להם, מוסרית מגמה תמיד שכמעט האלה,
 ביצירוו! שיש ההמשך מתגלה :דבר עוד לרב כאן מתגלה ידו על ה״תכן״. לגלוי

כונה. ובלי יודעים בלי הנמשכת שלשלת־הקבלה, הספרות,
 בכמה בו היו אז כי לבוגרים, ואפילו לתלמידים, ספר־למוד רק הספר היה לו
 שמיותר מה אבל יתרים. שלמים סעיפים גם ואולי יתרים, פרטים מקומות
הספר. מחבר כון אליו שגם ולמעין, למורה מיותר בודאי איננו לתלמיד

 ולמחפשים למעינים שיועיל והספרים, המחברים ושמות הענינים מפתח
האחרון. הספר בסוף יבוא אחר, או זה פרט

תרפ״ט. בשבט, ט״ז תל־אביב,
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מליציה ההשכלה אחו־ןשר: פרק

 הבודדים המשכילים בגליציה. אשר שדה־ישראל את וסחף ועלה ששטף ההשכלה זרם

 תקופת בראשית שבכר באשכנז התנועה חותם ההשכלה. תקופת לפני ובגליציה בפולין

 בגליציה העברית ההשכלה האשכנזי. ב>>המאםף<< שהשתתף גינצבורג דיב בגליציה. ההשכלה

 המקראית. היצירה אחרי נטו לא בגליציה העברים המשכילים ברוחה. קלטית איננה

 הרומנטיקה האשכנזית. הספרות מן גם בינתים חדל הקלסית ההרמוניה של האידיאל

 אור הרומנטיקה. בעקב הפורח ההיסטורי המדע עוד. ואיננו עבר ובאשר בנעלם והחפוש

 תולדות ואל התיאולוגיה אל החודרת הבקורת הרומנטיקה. ימי בסוף העליונה השכליות

 של הדתית התסיסה בגליציה. העברית הספרות צמחה שעליו הדתי, הקרקע הדת.

 את ההופכת בגליציה ההשכלה לתחיה. ידה על שקמה הדתית המטפיסיקה ה>>חםידות<<.

 האומה התיחדות העברית. האומה חיי את להאריך דרך והמבקשת פנים כלפי מחוץ פניה

 ושיריו. קינדרפרינד ליב אריה בגליציה. העברית בשירה החדשה הנעימה שלה. בהיסטוריה

 תרגומיו. באפוס. נסיונותיו ושיריו. לטרים הלוי מאיר זו. בדרך שהלכו המשוררים יתר

 שנתקלו >>החםידות<, חיי הפרוזה. במקצוע מתגלה גליציה משכילי של היצירה עיקר

 שהיו החסידות עם והנצוח הוכוח ספרי פריל. יוסף לסטירה. ההשכלה של הגטיה בהם.

 של ספור־הפלאים השפעת שבהם. והעממי האמנותי היסוד פריל. של ספריו לפניו.

 החזיון כח ישראל<<. לבית >>הצופה העברית. בסטירה היוצר ערטר יצחק על הרומנטיקה

 של הפיוטי הארג והמראות. החזיונות החלומות, צורת שבדבריו. הפיוטית וההמצאה

 הרומנטיקים השפעת ערטר. בה שהשתמש ה>>גלגול<<, אמונת בחזיונותיו. ה>>חםידות־<

 העברית הספורית הספרות של )פרוטטיפים( הראשונים הטפוסים הנודד. לגבור ונטיתם

 שלו. הוכוח דרכי והתול. לעג לעורר השונים דרכיו ערטר. שיצר ההשכלה, בימי

 החריפים בגליציה חכמי־ישראל גליציה. משכילי מבין חכמי־ישראל אל התקרבותו

 שמשון החכמים. מבין ה>>מליצים<< להם. החסרה והנעימות הצחות הרגשת והלמדנים.

 העוברים גליציה חכמי במאמריו. לטרים הלוי מאיר מרוה. גולדברג אברהם הלוי. בלוך

 >>כרם המדעי. והז׳ורנל המאסף יסוד הנכבד. התוכן אל בצורה והסלסול ההדור מן מהר

 הרבנים. של ותשובות* ה>>שאלות לצורת הקרובה המאסף, של המכתבים צורת חמד*.

 וההיסטוריה. המסרת של הפרטים בפרטי והעיון הדקה הסברה ואהבת הבקרת רוח

22-1 . . היהודי. העבר חקירת לחקירה. להכרה, החזקה השאיפה

ושי״ר רנ״ק שנים־עשר: פרק
 בן־מנחם? ובין בינו מה ואפיו. תולדותיו בגליציה. העברית ההשכלה של רנ״ק-מנדלסזון

 הסמל דרך הדברים. לפנימיות הצפיה דבריו, של החמורה הצורה הנשגב. אל שאיפתו
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 דתיות של המזיגה והאמונה. הדת עולם ממעמקי הלקוחים ובטוייו מבטאיו שבדבריו.

 האמונה שבין הקרבה התבונה. מחלות האמונה. מחלות צרופה<<. >>אמונה בדבריו. ושכליות

 מה פנימית. מבוכה ומלא בטבעו משכיל הוא האדם תבונה. בלי אמונה אין לתבונה.

 מנקודת־השקפה הזמניים החזיונות על דן קרוכמל האמת. אלא הפשרה, לא יעשה?

 הרוחני סוף. אין בלתי־מחולק, הוא, אחד העולם ושל האדם של הרוחני המקור נצחית.

 קרוכמל. בדברי ההגלעי היסוד גסה. פשוטה, אמונה אין ולכן עצמו, אל להתודע טבעו זה

 הרוחנית ההשגה את משיגים החכמים התבונה, של העליון במושג מאמינים בני־ישראל

 וההשכלה. ההבנה של השונות המדרגות והאות*. הרוחני מהסימן בה. ומכירים הזאת

 של האמונה הדתית. האמונה מן וגבוהה נעלה אחרת, מדרגה רק הדת של הפילוסופיה

 שיסודו ביהדות, הדתי הפלא האמונות. ליתר מעל אותה מרימה מוחלטת באמת היהדות

 התבונה. יסוד על ישראל נצחיות של הפלאי הבנין התבונה. של ביותר הנעלה המושג

 בחיים העתים שלש ישראל. בחירת בישראל. המתגלה המוחלט הרוחני ואלהיו*. >>גוים

 של ההיסטורית ההשקפה חדשה. לצמיחה תמיד שבים אנחנו אומה. כל של הטבעיים

 הפילוסופי היסוד ולהיסטוריה. לבקרת נותן שרנ״ק המוחלט הערך ומקורותיה. קרוכמל

 מהקבלה* של הפילוסופי הדמיון שבעל־פה. התורה :המסורה חקר ההיסטורית. לבקרת

 שלא בספרו השערים עזרא. אבן אברהם אל נטיתו הרנ״ק. של לבו את שמשך הראשונה,

 ההיסטוריים המקורות שי״ר-בקרת של הבקרת השערים. סדר נגמרו. שלא או נכתבו

 בין ההבדל שי״ר. תולדות הראשונות. ההיסטוריה תקופות דוקא לאו התקופות. וברור

 של הראשי החקירה שדה מטפיסי. דמיון לא שי״ר של ההיסטורי דמיונו ושי״ר. הרנ״ק

 שי״ר. של השירית היצירה מוזאיקה. יצירת יצירתו מגלות. מגלות שנתנו דבריו שי״ר.

 רנ״ק לדברי הד שבשי״ר. ההיסטוריון את - המגלה יהודה* >>שארית לדרמה ההקדמה

 ידם שעל למלכות, קרובים משכילים אנשים גיא־החזיון על להעלות הנטיה זו. בהקדמה

 קרובים שי״ר של לבו אל שי״ר. של המדעית בעבודתו זו מגמה לישראל. נם נעשה

 שי״ר מבטאיו. ואת מלותיו את וחקרו בו שדרשו התלמוד, של הראשונים המפרשים

55-23 ישראל*. >>חכמת מאבות אחד העברית. ההיסטוריה של רבות תעלומות המגלה
שד״ל — במערב ישראל חכמת עשר: ה- שלש פרק

 ספרות של העברית המקורית הצורה חרבן האשכנזי. ההיסטורי והמדע ישראל* >>חכמת
 הגעגועים לדורות. הגניזה בלבד. ה&כן פי על רק ישראלית היא הספרות במערב. ישראל

 בארצות ישראל* ל>חכמת הגורמים יתר לכליה. הנדונים וחייהם, הדורות רכוש על

 היסודות מן הרומנטית-אחד הנטיה במערב. ישראל* >>חכמת של המ^סד צונץ, המערב.

 בבית־ העבודה עניני חקר הצבורית. המגמה צונץ. של היהדות במדע ביותר החזקים

 בישראל. >>בית־המדרש<< עבודת את בחקירותיהם שהמשיכו ורנ״ק, שי״ר לעומת הכנסת,
 פרנקל. זכריה ההלכה. לחקר גם שהביאה במערב, ישראל* >>חכמת של ההתפתחות

 בתרבות היהודים של המתמדת השתתפותם את להוכיח שהתאמצו החכמים גיגר. אברהם

 היהודים ימי דברי של הגדולים ההיסטוריונים שטינשנידר. משה הכללית. האנושית

 המערבית. ישראל<< ב>>חכמת העברית צמצום גרץ. )הינריך( וצבי יוסט מ. י. :והיהדות
 בעברית. חבוריו לב את שחבר ישראל<< ל*חכמת הראשון בדור המערב חכמי בין היחידי

 להחיות ידן ועל היהודים של הקדמוניות את להחיות שד״ל של הרצון תולדותיו. שד״ל.
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 אלא עצמם, לשם לא והחקר הבקרת ומקוריותם. עצמיותם ואת הלאומית גאותם את נם

 בימי־ חכמי־ישראל מבין האידיאלי החכם והאמונה. התמימות מקור את לגלות כאמצעי

 יהודה לרבי שד״ל יחם והרמב״ם. הראב״ע על ובקרתו - רש״י, - שד״ל בעיני הבינים

 על עומד הכל השירה. אל הקרובות שד״ל מחשבות שירתו. חסרונות שד״ל. שירי הלוי.

 מדת המדות. ותקון הטובה ההנהגה כי־אם ההשכלה, לא שד״ל לדעת היא החכמה הרגש.

 המדריכה התורה ליהדות. ראשון וכיסוד הטובות המדות של היסודות כיסוד החמלה

 העם נוצר במה והאטיצימום. האברמיסמום יון. חכמת ובין בינה הנגוד החמלה. בדרך
 לחיי כהדרכה המעשה היהדות. בחיי המעשה ערך ? העמים ליתר למופת להיות היהודי

 נבחרו. ולמה ישראל בחירת ? מנדלסזון מהשקפת שד״ל של השקפתו נבדלת במה קדושה.

 אלהים, ובהשגחת השמים מן בתורה האמונה לשד״ל. החשוב שביהדות, הפלאי הצד

 התנגדותו העם. לאמונת שד״ל נטית אלהים. באחדות הצרופה האמונה מן לשד״ל החשובה

 שפינוזה. של בפילוסופיה מלחמתו הנבואה. מן הפלאי המעטה את להסיר שאמרו לאלה

 זו, מיהדות שפרשו אלה לכל התנגדותו ההיסטורית. היהדות מן הפרישה כסמל שפינוזה

 ודבקותו ההיסטורית ביהדות שדבקו אלה בכל דבקותו למקבלה*. התנגדותו גם זה ומטעם

 חכמת ישראל<<. ב>>חכמת שעסקו החכמים לרב ומדון ריב כאיש שד״ל ישראל<<. ב>>חכמת

73-56 . . . עצמה.. היהדות דרך אל כשיבה היהדות

במזרח ההתעוררות ־־עשר: ה ע ארב פרק
 בפולניה היהודים בין להשכלה ההתעוררות במערב. ההשכלה שקיעת בשעת המזרח

 היהודים שאלת פתרון לשם העברית ההשכלה ספרות נפוליון. בימי שבאה ובליטה

 לוינסון בר יצחק בממלכה. שונים במקומות שעלו העברית ההשכלה נצני בממלכה.

 בישראל*. מתעודה ההשכלה. דעות את להפיץ הרבה שהועילו ספריו תולדותיו. )ריב״ל(.

 האפן הצגתן. ובדרך האלה בשאלות המעשיות זה. בספרו עליהן עונה שהריב״ל השאלות

 אומנות. או מלאכה ללמוד הישראלי האיש חובת על לוינסון התשובות. של המעשי

 באשכנז. העברים המשכילים דעות אל הקרובות לוינסון של הדעות האדמה. עבודת

 ועל התלמוד על אותן מיסד הוא בספריו. מקבלות האלה שהדעות המעשית הצורה

 הרצאתם לאפן הקרובה הפשוטה הרצאתו לחכמי־גליציה. בזה קרבתו הרבנית. הספרות

 ממליצה*. בלי בדבריו. החריפות חסר שלו. והמעשיות שלהם האסתיטיות אשכנז. חכמי של

 תמיד הנכנע בעל־האסופות, בדבריו. היצירה חסר לוינסון. של וההוכחות הרבות הראיות

 מה יהודה*. מבית ספרו אותן. ומתקן מחבר כי־אם נושנות, דעות סותר לא למוסכמים.

 של רוח מנדלסזון. של >>ירושלים<< בלי יהודה* מבית אין בו. וכורך כולל שהמחבר

 בספר. לפעמים הנכר הלאומי הפתוס במבית־יהודה*. השורר קדמוניה ומסרת משפחה

 הרכבת הדת. גדר תחת נופל הכל הישראלית. לאומה שיש והסגולות המעלות הפתיחה.

 ההשכלה. חיק ההשכלה. מצוות על מצווה היהודי הישנה. היהדות בתוך החדשה היהדות

 הופוחיים. לוינסון של ספריו יתר >>בית־יהודה*. הספר שבסוף המעשיים התקונים הצעת

 ובגלילות בליטה הראשונה העברית ההשכלה פני ה>>חםידים*. נגד לוינסון של הסטירות

 הנטיה בליטה. הלשון של והקולמוס בלשון החקירה פשט. שכולה השכלה אליה. הקרובים

 ספרו הגדול. העולם לרחבי והשאיפה קולומבוס גינצבורג. א. מ. פוזיטיביים. למדעים

 ומן הדקה ההתעוררות ומן הרגש מן זה עם בו שיש הפשוט, שלו הסגנון מדביר*.



ן כ 1ר

 שלהם התרגומים, והיפה. הקל והחדוד העולמית הפקחות שבסגנונו. השקיפות הנעימות.

 המשל הספר. של המגמה >>אביעזר<<. המקורי ספרו כחו. את בעיקר גינצבורג א. מ. נתן
 ואל הטבעיות אל הנטיה עם הספרותי המקור על וגם השם מקור על המראה שבהתחלה,

 גיטה. של ואמת<< >>חזון את גינצבורג קרא כי המספרות בספור, הראשונות השורות הטבע.
 וה>>חדר<<. המלמד בזמוט. קטנה בעיר העניים החיים בהרצאה. הנכרת גיטה השפעת

 מותו ההתחלה. מן הספור את המלפפת ההשכלה ללמד. הם גם הבאים הרבים, המשלים

 השירה לפרחי מאסף ליסד הנסיונות מותו. בזמן ההשכלה ימיו. בדמי גינצבורג א. מ. של

91-74 . . . מאד. האנושית ההשכלה צפון*. >>פרחי והספרות.

אד״ם שירת ר: ש ע ה־ ש מ ח פרק
 בלתי־אמצעית, ישרה, בדרך המביע המשורר ההשכלה. של האדם שירת - אד״ם שירת

 עז ורצון הגיון־לב בעל איש יתרה. פתיטיות בלי פתום עז. קול הדור. לב מאויי את
 בעל אד״ם. תולדות חיים. שאלות הן השאלות תמיהות. שאלות, המלאה שירה ואמיץ.

 מאוחרה, תקופה פרי הם הגמורים הבשלים, השירים מהירה. לא התפתחות כבד. טבע

 חסרון שירי־םסר. גם אין ;געגועים רך, אין ער.1 שירי חסרון העמידה. בימי נוצרו
 טבע, כל למראה הרגשנות חסר מקראית. אפיקה של רשם אין אד״ם. בשירי האידיליה

 המוקדש השיר המאיר. לאור המנונים אור. שירי האורה. טבע - היפה הטבע יופי. כל

 *הגיון השיר לאורה. הוא אורב :רעות מחשבות מלא החשך לחשך. הבוז הארוך. ליום

 נאור*. >>אל הוא האלהים החכמה. שמש היא והשמש הדעת אור גם הוא האור לערב*.

 והמות*. >>הדעת השיר והמות. הדעת שבין הקרע המות. ועל החשך על ההתמרמרות

 בר־ לאדם והמחיצה הגדר הכל. לראות עיניו את פקח לא הדעת מעץ באבלו האדם

 ובין התהו בין הנגוד התהו*. >>ים את יודע המות. את יודע יודע. שאינו יודע דעת.
 יודע האדם והמות. התהו נגד ה>>משכיל* בן־האדם לב התקוממות השכלית. הידיעה

 ומשטר סדר אין מדוע 1 רחמים אין חמלה, אין מדוע מוסרית. שאלה השאלה שימות.

 מן הנגלה האלהים כוםות<<. ארבע מ>>אגדת הנכרת ההשפעה >>החמלה<<. השיר שכלי?
 שבעולם. ההרמוני בסדר לשאלותיו פתרון לבקש אד״ם של נסיונו לאיוב. כמו הסערה,

 שירתו רחמים. הטעון הנדכא, האדם בשם מדבר אד״ם המשורר. על מתגבר המתאונן

 המק עולם*. מבחינת של השירה מן יונקת שירתו יהודית. שירה גם היא האנושית

 הגזרה האחד. המשקל החזק. ההגיוני החבור שלו. המהודק הבית אד״ם. בשירת השליט

 של האליגורית ואמונה*. >>אמת אד״ם. בשירי המפשטים המושגים השוא. על הקשה

 הריאלי הספור אל הזאת האליגוריה מן המעבר באליגוריה. הריאליים היסודות ההשכלה.

113-92 ....... ההשכלה. של
ורעיו מיכ״ל שר: ע ה־ ש ש פרק

 תולדות ציון*. בת >>שירי הם מיכ״ל ושירי מופשטה גם היא האנושית אד״ם שירת

 בשירת האביב רוח מהירה. התפתחות העברית. השירה של הצעיר המשורר מיכ״ל.

 סמלים רק הציורים הפנימית. והתהוותם צמיחתם בשעת דברים תופס ליריות. מיכ״ל.

 במרף השנה. עתות משאר יותר לצייר מיכ״ל יודע האביב את הפנימי. למצב־הרוח

 רק החיים המות. היא והדעת הדעת, סמל גם הוא החרף המות. סמל את רואה הוא
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 זה, מול זה העולם חזיונות את מציג הוא כאביו החיים. משורר מיכ״ל ותקוה. אמונה

 דומים וחייו משורר בן המשורר - שלמה וקהלת". >>שלמה החיים. בתמונות רק אבל
 את בו שר המשורר מיכ״ל. של הפואימות מבין ביותר הלירי השיר מיכ״ל. לחיי בזה

 בשיר המפכים הרגשות השירה. על גם בו שר הוא האהבה. ועל הנער על שיריו

 לפי המשתנה החרוז לנגינה. מנגינה העובר המשורר שבו. הנגינה הנעלות. והתמונות

 הבן הוא מיכ״ל במקהלת" משלמה". לעומת >>קהלת<< והפתוח. היפה הקל, הבית החכן.

 מכריע המשורר זה. לעומת זה מקהלת". של הראשונה בתמונה הבהיר הצבע אביו. של
 של ההשפעה אביו. ידי מעשה ולא ממנו, אורגני חלק השיר של הסיום משלמה". לצד

 כן5ר אל הספורית שירתו בכל מיכ״ל של הנטיה בשיר. ולמצוא לבקש שיש אד״ם,
 האהבה של המוטיב הלירית. הפואימה אל התנ״כית האפיקה מן הבלדה. לחכן הקרוב

 הגבור. מות על האחרונות השורות שמשון". >>נקמת הזריחה. אחרי השקיעה הנכזבה.
 הלוי<<. יהודה >ר׳ האחרון. החרוז העברים". הר על ב>>משה הליריים, הנוגים, האקורדים

 המות. מראה - השיר של המעוררים המוטיבים בין מיכ״ל. ללב הקרוב הגבור־המשורר

 וסיסרא". מיעל מלבד ציון", בת ש>>בשירי בפואימות האחדות רוח השיר. של הטבעי הגמר

 תמונת ועז. כח המלא דבורה של התאור הפואימות. מביתר זו בפואימה השונה החרוז
 בת >>כנור והרך. העצג המשורר שקספיר. של ל>>מקבט<< בשיר ההד עלתה. שלא יעל

 השירים הכוכבים". >>אל השיר זה. בשיר המתגלה הפנתיאיסמום >>התפלה<<. שיר ציון".

 אנושית־אביבית, שירה - מיכ״ל שירת מיכ״ל. של תרגומיו האהבה. ועל האביב על

 ציון אהבת תקופת שבהם. התנ״כיות שיריו. של המזרחי ההוד אנושית־עברית. שירה
 השפעת יל״ג. על מיכ״ל השפעת קפלן. זאב רעיו. על מיכ״ל השפעת שיריו. עם שהחלה

 התקרבותה מיכ״ל. בימי העברית הפרוזה של הצבעונים לבוש העברית. הפרוזה על מיכ״ל

 א. מ. במקום שולמן שולמן. קלמן היהודי. או התנ״כי החכן ואל התנ״כית השירה אל

 פאריז"-אחד >מםתרי בלשונו. הדמיון פרחי בספריו. והרומנטיות המזרחיות גינצבורג.

135-114 אז. שנוצר המקורי העברי הרומן החדשה. העברית בספרות הראשונים הרומנים

מאפו אברהם עשר: ה- שבע פרק
 כאספקלריה, הנבואה תקופת והנבואה. ההשכלה והחברה. המוסר ושאלות ההשכלה

 המוסרית לתסיסה בטוי כנותן הרומן יפה. באור ההשכלה עצמה את ראתה שבה

 והנשגב הנעלה היסוד הרומן. של החדשה הפרוזאית השפה ההיא. בתקופה והחברתית

 תולדותיו. מאפו. אברהם החדשה: העברית בספרות הראשון הרומן יוצר בה. אשר

 כל פני על המשתרעת הרחבה, ההיסטורית היריעה שמרון". ו>>אשמת ציון" *אהבת
 ציון" >>אהבת ציון". מאהבת של הפבולה קדם. בימי ישראל בחיי המשבר תקופת

 הזה, הרומן ביצירת התקופות שלש שרידי רמח״ל. של עז" ו*מגדל תהלה<< ו*לישרים

 הנכרים המפסטורלה", רשמי הזה. ברומן ביותר החזקה ה>>פסטורלה<<, רקמת בו. הנכרים

 שמרון". במאשמת שהתגבר הרומן, יסוד ציון". מאהבת של הגלגול שמרון". ב*אשמת גם

 הנכרים ההוד, יסודות והאידילי. האידיאלי הרצון זה. בספר הנכרים ההמוני הרומן רשמי

 התקופות שתי זה. היסטורי ברומן במחסידות" המלחמה ציון". במאהבת מאשר יותר בו

 ההיסטוריים. ברומניו יחד וכרך מאפו שחבר ובגליציה, שבאשכנז זו ההשכלה, של

והמוסר. הדעת והמוסר, היופי של המזיגה בהם. שנתן כלה, ההשכלה של האידיאל
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 של הראשי כספרו ציון* מאהבת והמוסר. האסתיטיות של המזיגה והפשטות. העדינות

 שמרון*. ב״אשמת הנשגב יסוד והסגנון. הלשון ציון*. ב>>אהבת וההרמוניה היופי מאפו.

 שיש *הפסטורלה* מיסודות צבוע*. >>עיט :מאפו של ההוה מחיי הרומן שבו. הליריות

 >>אהבת ובין שבינו הדמיון שבו. האגדי הדמיוני, המשחק זה. רומן של בפבולה גם
 הלבוש שבו. והמציאות הדמיון ערבוב צבוע<<. שב*עיט היופי שמרון*. ו>>אשמת ציון*

 העברי הרומן השירה. גבורי אל עוד הקרובים מאפו, גבורי את יותר ההולם ההיסטורי

162-136 ההוד,. של הרומן מן התחלה גם נתן מאפו היסטורי. רומן - הראשון

וספיחים נצנים :שר ע ־ ה נ ו מ ש פרק

 שנכתבו הרבים התפארת* *שירי עוד. שעלו הקודמת הספרות של הרבים הספיחים

 בתקופת אפוסים נתחברו התנ״כית התקופה של הראשיים הגבורים על ההוא. בזמן

 המשוררים- במדרגה. השניים הגבורים על גם אפוסים חברו עתה הראשונה, ההשכלה

 של האפוסים האידילית. רות על האפוס במדרגה. השלישיים או השניים מן לא אף

 הלכות, שיחות, אגדות, שחרזו החרזנים למלאכת־חרוזים. שהיתה השירה המזרח. משכילי

 מכוכביהם* עם יצחק* *כוכבי הקבצים והאמונה. התקוה האביב, על שירים שחרזו או

 גם להם שמצאו או לבוא שהקדימו זו, שירה לדרך הקרובים המשוררים הרבים.

 מהקרב* הגדול שירו זמרה*. *קול וספרו איכנבוים יעקב מיוחד. שביל זו בשירה

 על הגדול שירו *הנצנים*. האביב*. ומפרחי )אב״ג( גוטלובר ב. א. השח. משחק על

 שירי גוטלובר. בידי שעלו השירים מהללאל*. שירי מכל והמליצה*. השיר *תולדות

 ישראל*. *נצח שירו סערה*. מאניה שירו המשורר. וצער האומה צער והגלות. הנדידה

 *נתן ותרגום *ירושלים* תרגום גוטלובר. בלב הגדולה ההשכלה ואמונת האמונה

 בני רבים. במקומות שעלו השירה ספיחי בינה*. לבני מתפארת האליגוריה החכם*.

 אליהו מורפורגו. רחל אלמנצי. יוסף טורי. לא די הלל הסונטות. מחברי איטליה,

 הפואימה של השירי החמר ובור*. חולדה או נאמנים *עדים והפואימה ורבל מרדכי

 הפנימי הגרעין אל יותר התקרב ורבל בו. השתמשו אשר לורבל, שקדמו והמשוררים

 ורבל אלה. שירה בדברי השולט הדבור עיקר. האלמים* מהעדים לו גם האגדה. של

 •הטעם בעלי לדרז׳וין. "הללו־יה* שיר תרגום החזקה. הדבורית בשירה יותר הצליח

 מהרמן את המתרגם רוטברג מרדכי בן מרדכי לתרגומים. כחם את שנתנו היפה,

 הרומית השירה רומי*-כליל משירי התרגום. במקצוע האמן דלל ישראל ודורותיאה*.

 החריפה והסטירה אובידיוס של האדמה* מעבודת השונים. בטוייה ואפני סגנוניה על

 העבריות* *הנגינות תרגומי החכם*. מנתן של השני המתרגם בכרך, שמעון הורציום. של

 להיות שהתחילה הישראלית, הנגינה פרנקל. א. ל. של ישראל* *נגינות תרגום לבירון.

 המשוררים התנ״כי. האפוס במקום התנ״כית הפואימה בת־ציון*. *שירת אחרי נשמעת
 מנדלקרן שלמה ; ופרחים* מציצים שיריו וקובץ גולדפדן אברהם : ההם בימים המתחילים

 יעקב דגנים*. ב*כנף סמואלי נ. נ. של התנ״כיות הפואימות *בת־שבע*. והפואימה
 הרומנטית השירה רבים. היו לא שעלו הנצנים *הורדום*. הספורי ושירו שפרלינג צבי

 הד מלחמה. של ספרות אז היתה שמסביב הספרות הזמן. של השירה עוד היתד, לא

 178-163 . . . בספרותנו. גם שנשמע המלחמה



 אחד־עשר פרק
בגליציה ההשכלה

 המשכילים בגליציה. אשר שדה־ישראל את וסחף ועלה ששטף ההשכלה זרם

 באשכנז התנועה חותם ההשכלתי תקופת לפני ובגליציה בפולין הבודדים

 ב״המאסף' שהשתתף גינצבורג רב בגליציה. ההשכלה תקופת בראשית שנכר

 העבריג המשכילים ברוחה. קלסית איננה בגליציה העברית ההשכלה האשכנזי.

 ההרמוניה של האידיאל המקראית. היצירה אחרי נטו לא בגליציה

 והחפוש הרומנטיקה האשכנזית. הספרות מן גם בינתים חדל הקלסית

 הרומנטיקה. בעקב הפורח ההיסטורי המדע עוד. ואיננו עבר ובאשר בנעלם
 התיאולוגיה אל החודרת הבקרת הרומנטיקה. ימי בסוף העליונה השכליות אור

 בגליציה. העברית הספרות צמחה שעליו הדתי, הקרקע הדת. תולדות ואל

 לתחיה. ידה על שקמה הדתית המטפיסיקה ה״חסידות". של הדתית התסיסה

 דרך והמבקשת פנים כלפי מחוץ פניה את ההופכת בגליציה ההשכלה

 הנעימה שלה. בהיסטוריה האומה התיחדות העברית. האומה חיי את להאריך

 יתר ושיריו. .קינדרפרינד ליב אריה בגליציה. העברית בשירה החדשה

 באפוס. נסיונותיו ושיריו. לטרים הלוי מאיר זו. בדרך שהלכו המשוררים

 הפרוזה. במקצוע מתגלה גליציה משכילי של היצירה עיקר תרגומיו.

 יוסף לסטירה. ההשכלה של הנטיה בהם. שנתקלו *החסידות", חיי
 היסוד פריל♦ של ספריו לפניו. שהיו החסידות עם והנצוח הוכוח ספרי פריל.

 יצחק על הרומנטיקה של ספור־הפלאים השפעת שבהם. והעממי האמנותי
 וההמצאה החזיון כח ישראל". לבית "הצופה העברית. בסטירה היוצר ערטר

 של הפיוטי הארג והמראות. החזיונות החלומות׳ צורת שבדבריו. הפיוטית
 הרו־ השפעת ערטר. בה שהשתמש ה״גלגול"׳ אמונת בחזיונותיו. ה״חסידות"

 הספרות של )פרוטוטיפים( הראשונים הטפוסים הנודד. לגבור ונמיתם מנטיקים

 לעג לעורר השונים דרכיו ערטר. שיצר ההשכלה׳ בימי העברית הספורית

 גליציה. משכילי מבין חכמי־ישראל אל התקרבותו שלו. הוכוח דרכי והתול.

 החסרה והנעימות הצחות הרגשת והלמדנים. החריפים בגליציה חכמי־ישראל

 מרוה. גולדברג אברהם הלוי. בלוך שמשון החכמים. מבין ה״מליצים" להם.

 והסלסול ההדור מן מהר העוברים גליציה חכמי במאמריו. למרים הלוי מאיר

 צורת חמד". *כרם המדעי. והז׳ורנל המאסף יסוד הנכבד. התוכן אל בצורה

 הרבנים. של ותשובות" ה״שאלות לצורת הקרובה המאסף, של המכתבים
 המסרת של הפרטים בפרטי והעיון הדקה הסברה ואהבת הבקרת רוח

היהודי. העבר חקירת לחקירה. להכרה׳ החזקה השאיפה וההיסטוריה.

 שוטף להיות התחיל אשכנז, יהודי בין שנגלה ההשכלה, כשזרם עזה.
 המזרח גדות על אשר שדה־ישראל ראשונה נסתחף גדותיו, על ועובר ועולה

 וימנה המזרח מן 1772 שנת של פולין בחלוקת נקרעה הזאת הארץ בגליציה.
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 ישרה. בדרך שמה לחדור התחילו במערב, שעמדה השמש, וקרני למערב,
 וחלופי אשכנז וארצות פולין מדינות בין מצויות שירות היו לכן קודם עוד

 ובד ארג מיני כל סוחרי-פולין להם הביאו מאשכנז :ביניהן נוהגים היו סחורה
 מורי־ ,מפורסמים רבנים קהלות־אשכנז להן הביאו ומפולין סחורה, דברי ושאר

 מדינות בין הדרך היתה עתה אולם מפארים; וכלי־הקדש מלמדים הוראה,
 גם שם נוהגים והתחילו רבים ימים עברו לא יותר. סלולה וגליציה אשכנז
 לאשכנז, מפולין לפנים מוציאים שהיו והמלמדים, הרבנים במקום אחרים. חלופים
 פקידים, לגליציה מביהם, ביחוד אוסטריה, מארצות או משט עתה הובאו

 השני יוסף מטעם שהוקמו היהודים, של בבתי־הספר שהורו ומורים, מפקחים
 האור מפיצי היו האלה ההשכלה שליחי עליהם. שפקחו או אוסטריה, קיסר

 מפקח אחד שנים, גם היו ביניהם בגליציה. אשר בערי־ישראל הראשונים
 למורים בית־מדרש מנהל ואחד בגליציה היהודים של בתי־הספר על ראשי
 וממקרביו בן־מנחם משה של מבאי־ביתו שהיו האלה, בתי־הספר של

 ץ ר י ה ;מ״א( סעיף ראשון, )ספר לתורה "הבאור" בעבודת חלק ולקחו
 ההשכלה קנאת את מאד שקנא ביותר, הקיצוניים ה״משכילים" מן הומברג,

 לב ום מ•ר ואהרן האמצעים, בכל לה ונלחם ם׳( סעיף ראשון, ספר )ראה
)פרידנטל(.
 ונטיעתו הצפונית באשכנז העברית ההשכלה של המרכז חרבן עם
 בית־ מבאי פולין מבני המשכילים גם היו באוסטריה, ביהוד אחרים, במקומות
 או גליציה עם משפחתיים קשרים להם שהיו ותלמידיו, בן־מנחם של מדרשם
 בהתפתחות חשוב לגורם היו והם בפעם פעם מדי שמה באים אחרים, קשרים

 ראשון, ספר )ראה בן־זאב שמה ובא חוזר היה כן בגליציה. ההשכלה
 הרבה בגליציה הוא גם ישב נ״ח( סעיף )שם, לפין ומנדל נ״ה(, סעיף
 העתים", "בכורי של קרבתם גם טרנופול(. )בעיר שם ונקבר מת וגם שנים

 הוא גם וישב לעורכם שהיה "המאסף", מעורכי הכהן, ושלום בוינה, שיצאו
בגליציה. היהודים השכלת על השפעה לה היתה — בוינה

 מהם יש לכן. קודם עוד בגליציה, וגם בפולין, היו בודדים משכילים
 הרופא הכהן טוביה השכלה. של ריח בהם שהיה ספרים, גם שחברו
 אחר־ וחזר שב אך באשכנז, אמנם שנולד מקרמניץ, הרב בן תפ״ט(,—)תי״ב

 הלך והוא ודעת, חכמה ללמוד נעוריו מימי עוד לבו נשאו לפולין, כך
 חבר הוא הרפואה. חכמת ביחוד חכמה, ללמוד שבאיטליה, לפדובה למרחקים,

 מדעי של אנציקלופדיה מעין שהוא תפ״ז(, )ויניציה טוביה" "מעשה הספר את
 מפינטשוב גרשון משה בן אליהו הרופא הרפואה. חכמת של ביהוד הטבע,
 חכמת הכולל תקכ״ד(, )ברלין חלקים בשני מחשבת", "מלאכת ספר חבר
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 תקל״ב(, )ז׳ולקיב מחרוץ" "נבחר הספר את גם חבר הוא והמדידה. המספר
 רב בין שיחה בדרך אלבו יוסף לרבי "העקרים" הפילוסופי מהספר קצור

 בשברשין רב מרגליות, ליב יהודה בפולין, הרבנים אחד גם ותלמיד.
 והוציא חבר תקע״א(, בשנת שם מת אודר. ע״נ בפרנקפורט )אהר־כך ובוזנוב

 הטבע. בחכמת קטן" עולם "אור הספר את )אלטונה( תקכ״ח בשנת לאור
 שהוסיף והמוסר, המדות בענין תקל״ז( )דיהרנפורט מדות" "בית ספר חבר הוא
 אורות" "טל בשם והדפיסו ונצחיותה הנפש במהות חקירות גם אחר־כך עליו

 תקס״ב( אודר ע״נ )פרנקפורט עדן" "עצי בספרו תקע״א(. אודר ע״נ )פרנקפורט
 ראשון, )ספר "ירושלים" בספר הפילוסופיות הנחותיו ועם בן־מנחם עם התוכח
 מעין תקנ״ז(, )ברין הברית" "ספר נתפרסם גדול פרסום מ״ו(.—מ״ה סעיף

 שיצאה והאלקיות", והלמודיות הטבעיות והידיעות החכמות "לכל אנציקלופדיה
 חבר הוא מוילנה. מאיר הרב בן שהיה אליהו, פינחס המחבר, שם בהעלם

 ידיעות וקבלה, חקירה יחד בו וכרך בגליציה בוצ׳ץ בעיר בשבתו הספר את
 ישראל גם החדשים. החוקרים על־פי וגם ימי־הבינים חכמי על־פי המדע

 ימיו בסוף ישב מ״א(, סעיף ראשון, ספר )ראה מנדלסזון של רבו זמושץ,
 זאב גם חי שם תקל״ב(. )בשנת שם ונקבר מת וגם ברודי, בעיר בגליציה,

 ימי־ בנוסח שירים ספרי ההשכלה ימי בראשית עוד שחבר בוכנר, )וולף(
 "כתר אלחריזי; של ל״תחכמוני" חקוי תקנ״ד(, )פראג המליצה" "זבד—הבינים
 תהלה" "שירי :גבירול בן שלמה של הידוע השיר על־פי תקנ״ד( )לבוב מלכות״
 וספר—כאלה שירים ספרי ועוד לאלהים, ותהלות תפלות מעין תקנ״ז(, )ברלין
למופת. מליצה אגרות תקס״ה(, )פראג המליצה" "צחות

 ההשכלה תנועת את בכל־זאת יצרו לא האלה הבודדים המשכילים
 וחותמה אשכנז בארצות התנועה בהשפעת באה הזאת ההשכלה תנועת בגליציה.

 אשכנז. נוסח כלו בתחלה היה כאילו הנוסח בהתחלה. הרבה בה נכרת זו של
 המשכיל האשכנזי. ב״המאסף" חלק לקח עוד הראשונים גליציה ממשכילי אחד
 תקל״ו בשנת )נולד גינצבורג ב ד בגליציה, הראשון ההשכלה סופר הזה,
 החדש" ב״המאסף תק״ע בשנת הדפיס תקע״א(, בשנת שם ומת בדודי בעיר
ובפשטותן, בתמימותן ה ט י ג של לבלדות הד כעין בו שיש יפה, ספורי" "שיר

 הגליל בארץ שם
 ,,ותלול גבוה הר

 עיע, לעב ראשו

 פרחים מעיל עוטה
 ירחים, גרש ומגד
יריע*. רואיו פל

לשורק. חירק בן מבדילים שאין פולין, יהודי של המבטא על־פי הוא גליל-תלול החרוז 1

רבים. במקום ביחיד החרוז לצורך 2
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 ומועד חדש בבוא
 .יועד, העם כל
 ינהרו; הטוב ההר אל
 וושמחו, וצהלו שם

 וצוחו, ההר מראש
;שירו. אף .יתרועעו

 העלם דבר בה
 שלם. בלב לראותו
 אשוב, אתך ומען:
 טןה אלך ^ךם אך

 הלזה, הברח אקטוף
נשוב. לאהלים אחר

 באו, חוגג בהמון
 יצאו,ז לשחקים ב^חול

 ה^אשרה; וראותו ן1א?ןנ
 האריות קגורי הוא
 הגאיות, ביוני והיא
קשורה. בנ?שה נ?שו

 באהבים, מתעלסים עודם
 מקשיבים, עוגב לקול
 - לערוב. נטה והיום

 העירה, נא "נשובה
 הצפירה׳, באה כי

וקרב"♦ הולך והלילה

 ?והרה, ארצה ותשח
 נשמרה, לא והיא
 ההרג לתחתית ותבל
 בראותו עאה נ?שו

 כ^תו, שדדה כי
מהר. הוא גם ווהנפל

בחייהם הנאהבים הה!
שניהם גם מתו
תה; דמם כמים
 סלע צחיח על עוד
 נקלע לא דמם
הזה. היום עד

 אל הצחות, דרך אל בתחלה נמשכה בגליציה העברית ההשכלה גם עו.
 היתד, לא היא בקרת. רוח מלאה היתה היא אך והנעימות׳ השירה

 נטתה לא 1ברוחה קלסית ד'(׳ פרק ראשון׳ ספר )ראה האשכנזית כהשכלה עוד׳
 היו לא נפשה חזיונות והאטית. השוקטה וההרמוניה׳ הכללית ההתבוננות אל הרבה

 עליה מלחמה. וכבד קרב עז כלה היתה מלאה ואידיליים• מוסריים אסתיטיים, רק
 וחשובה גדולה יהודית סביבה הסביבה, את מלחמה בקשרי תמיד לעמוד היה גם
 נפשות הם• נפשותיהם על גם חזקה היתה השפעתה השפעתה. רבה היתה אשר זו׳

 באשכנז׳ העברים כמשכילים יכלו, ולא וההשכלה׳ החרות מלחמת הלוחמים
 היו לא עצמם׳ המשכילים הם׳ גם ממנה. ולהתרחק הזאת לסביבה מעל להתרומם
 מליצותיה המקראית׳ היצירה אחרי הם גם להמשך יכלו לא ולכן ברוחם, מקראיים
את שיצרו הם הם ולכן תלמודית׳ בקרת של ורוח חריפות היו מלאים וחקוייה.

החמה. שקעה * ,



5 בגליציה ההמכלח

 ההיסטורית ת קר ב ה ואת הדתית והמסורה התלמוד בקרת
העברית.
 על ביותר השפיעה שהיא האשכנזית׳ בספרות ביהוד הכללית׳ בספרות גם
 מן הקלסית. ההרמוניה של האידיאל עמדו על עמד לא זו׳ ראשונה עברית השכלה

 עבר ובאשר בנעלם החפוש ואל הרומנטיקה אל הזאת הספרות נטתה הקלסיות
 המחשבה שבין הגדר את גם ומהן גדרים פרצה הזאת הרומנטיקה עוד. ואיננו
 לה בתתה השכלית׳ הבקרת את הרבה והסרתה שכלית גם היתה היא והרגש.
 על־ השכל. מעין עתה עד ונסתרים נעלמים מקומות אל לחדור ידים זה עם ביחד
 וכשהאיר לתחיה. קמו רחוקות ותקופות ההיסטורי המדע ביחוד פרח ידה
 השכל - הגל של העליונה השכליות אור הרומנטיקה. ימי בסוף אחר־כך, עוד

תיאו ה אל הרבה אז חדרה הבקרת ת. ר ק ב ה רוח התגברה - העולם כשכל
הדת. תולדות ואל לוגיה

 ימי הימים דתי׳ כלו היה בגליציה׳ העברית הספרות צמחה שעליו הקרקע׳
 וסודות פלאים מלא היה האויר אירופה. במזרח היהודים בין ה״חסידות" התפשטות

 לידי היא גם הביאה הזאת הדתית התסיסה הטבע. מן שלמעלה ודברים ונסים
 ושל הדת של חיוניים ויסודות המחשבה. את הרבה שהפרתה גם והיא מחשבה׳

 מעין לתחיה קמה בחסידות החסידות. על־ידי לתחיה מחדש התעוררו האמונה
 ההשכלה. של המטפיסי הצד על גם שהשפיעה והיא דתית׳ מטפיסיקה

 מטפיסית. גם היתה כי־אם ופילוסופית׳ אסתיטית רק היתד, לא בגליציה ההשכלה
 בכל דתית׳ גם היתה היא ופליאות. פלאים גם מלאה היתה שכלית היותה בכל

 ההשפעה בכל ונתיבותיה. דרכיה הדת׳ ממנהגי כמה חפשית בקרת מבקרת היותה
 פניה את הפכה אשר היא כלה. יהדותית היתה בה, גם הרבה הנכרת הנכרית׳

 העברית בספרות הראשון הספור את ויצרה פנים כלפי מחוץ
 החפוש מן בה שיש ופילוסופיה בהוה. מחייהם היהודים, מחיי החדשה

 חזר העברי העם העברית. האומה חיי את להאריך דרך ובקשת
 הזאת ההיסטוריה ואת מיוחדת. ריה ו היסט בעל מיוחד עם לה להיות
בה. ולדרוש לחקור למטרה לה שמה ואותה ולהכיר לדעת אמרה

 מן הרבה בו היה בשירה בגליציה העברית ההשכלה שיצרה מה עז.
 אשכנז. בארץ ביחוד המערב׳ בארצות הקודמת השירה את עוד בחקותה הלהג׳

 דתית היתד, הזאת הנעימה חדשה. נעימה גם מצאו אחדים גליציים משוררים אך
 ומחשבה. הגיון־לב יותר מלאה זה עם וביחד יותר. ופשוטה יותר
 )תקמ״ח- קי?ךלקרינד ליב אריה האלה׳ המשוררים בין הראשונים מן אחד

אח התחיל בגליציה׳ ישב אך בפולין׳ זמושץ העיר יליד אמנם שהיה תקצ״ז(׳
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 בנוסח קצת לאלהים/ "תהלה בשיר תקצ״ד( לבוב שונים"׳ )"שירים ססר־שיריו
 בלי יותר׳ וקצרות פשוטות בשורות אך ה׳(׳ פרק ראשון, )ספר ל ז וי של

והדברים: הרבים האמרים ובלי הנפוח׳ מן בה שיש והרחבה, הגדולה החרוזה
 עלילה, נורא שדי

 כגבורה, נ^זר אלהים
 עז בןרוע תומך
 ושמים, אלץ ?צוקי
 מקדם פיך קרוח

ןעמת! מאין קראתם

 שמשות אלפי רקמת
 מעמך, מאור לוד״טות
 ספרות מאין .ירחים
 צעדך, משביב נוגחים

 הכוכבים נדודי וכל
שחק* מחרכי ?ציצים

 .יסבו, לא אף .?לכו
 י^או, שמים מקצה
 .יקיפו, קצותם ועל

 נוךאותיך עזוז יספרו
והללו. מלאכותיך וכל

 נוצר, בצלמך ואני
 בינתך, רוח לבוש
 תקניתך, בדמות נקרא
 נפחת, בי ונשמה
 פי, למו ?לי אשים

תהלתך! אתמנן-זאת

נפשי": "אל שירו הוא יותר ונפשי יותר דתי עוד
 שלוח אלהים, נר

 אור ?גורי מאלץ
 ,1קימנו חשכת להגיח
 דעתי! שדי, נשמת
 מעפר, התנערי קומי,
 הח?ר; מתוך הרמי
 עעיך, מרום שימי
שמימה! פנ.יך ?נמת

כ', כ״ב׳ איוב קימנו', נכחד לא "אם על־פי קיומנו, 1

 באךץ חפצך מה כי
 חלד? על בקעך ומה

 חילך, עוב כי הנקספח
לך? חוספן תפקדי אם

 תבל הליכות הבל חן
 ריק; אך ?סבותיה וכל
 מחמדיה, כל חבל
מאפע! נגעיה אף

 פשוטים בניבים טבע ומחזות מראות גם לתפוס נסה זה משורר
 את לשנות בלבו מחשבות נשא אשר הוא וקצרים. שקטים ובחרוזים וצנועים
 התנועות, של הסילבי, המשקל מן - ההשכלה בימי העברי והחרוז המשקל

 שליטה הפנימית השירית לנעימה יש כלם ובשיריו הנגינה, של הטוני, אל
אחרים. משוררים גם המשיכו הזה הדבר את החיצוני. הקצב על יתר

 לצין יש זו. בדרך הם גם שהלכו בגליציה, העברים המשוררים מן



בגליציח חחשכלח

 ראשון היה אביו תקס״ה. בשנת )נולד גינצבורג ב ד בן חיים את
 ע״ה( סעיף למעלה, ראה על־אודותיו ההשכלה. בימי וסופריה גליציה למשוררי

 בשירים ]ג״ל[ ם י]הושע[ את תרל״ו(, - )תקס״ח סקר לי סטר מרדכי ואת
 )חתום בשיריו תרמ״ג( בשנת )מת ר ו ש ל י ד נ מ נפתלי את שהדפים, אחדים
 זו לשירה דרך שסלל המשורר אך שמו(. של סופי־המבות ר. ל. י. עליהם

 ומת תקס״ד בשנת בז׳ולקיב )נולד לטריס לוי ה מאיר היה בספרותינו
תרל״א(. בשנת בוינה

 ל מ קרוב נחמן העברי והפילוסוף החוקר של בסביבה גדל לטרים
 מפיו. לקח שמעו אשר מתלמידיו, והיה י״ב( פרק להלן, ראה )על־אודותיו

 אביו ויראים. לומדי־תורה אנשים דורות, מכמה עברים מדפיסים בן היה הוא
 לוי לבני "למנצח שכתב המית־לב, בעל איש־הרגש, גם היה הלוי מאיר של

 בקי היה הוא ה/ לפני יום־יום בנו. עדות לפי לבו, את שפך בו שיר"׳ מזמור
 ונטה בימי־הבינים העברים החוקרים ספרי וביתר עזרא אבן אברהם בפרושי

 מלחמת נעוריו בימי קשה היתה לא הלוי שלמאיר עד ל״השכלה"׳ קצת בלבו
 וחרדה תלויה נשארה בלבו לחבריו. קשה שהיתר, כזו במדה ההשכלה

וקלה. לרב ונעימה ברוחה עממית היתה ושירתו דקה דתית נימה תמיד
 תרועה להתריע היה שדרכה הקודמת, ההשכלה שירת אל בנגוד

 נימת לטריס של בשירתו היתה והמנוחה׳ האשר חיי ועל האביב על ולשיר
 או הבלדה אל הרבה נטה המקוריים בשיריו כן כמו בתרגומיו תמיד. עצב
 הראשונים משיריו העבר. גבורי מחיי מחריד רגע עצב, היסטורי מחזה אל
 כי בתלמוד, האגדות אחת על הנוסדת פלשתים", בשדה "דוד הבלדה היא
 שתי והיונה, הצבי פלשתים. בידי פעם נמסר חטאיו על ענש בתור דוד

 הישראלית. באגדה טהרה׳ סמלי רכים, סמלים המשמשות זכות, בריאות
 שיריו של הרבים ההיסטוריים הנושאים בין הזאת. השירית באגדה משחקות

 מיכ״ל. של העברים" הר על "משה את )מזכיר נבח הר על "משה גם הוא
 הארץ׳ אל עיניו את בשאתו האחרונים׳ ברגעיו המחוקק :ט׳ז( פרק להלן, ראה
אלהים: במצות יבוא לא ושמה בעינים יראה אותה אשר

 בית, תקצא ע.ךב לבנות צפור גם
 דת, נקף גם #דה, איש כ.ךם, איעז

 _י#$חו, ביתם על ערב, י^טובו
 .ימחו, דקעותם ן#כחו, רישם

 נפעז, עד סבוני מים ובנשפי
 אגפש! לא אף א^מח, לא אנכי

 נהדרו, לקאד קבי׳ #ם ארצי, עזם
 נשברו, ביעף רוחי כנפי אולם

 נשכחתי, מלב כמת אנכי כי
 לקחתי. מגו ץפר אל אשובה
 צלמ!ת׳ $ןץ עבמותי ג$ןרו
חמ!ת. אי#ן נכר אךמת ובתוך
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 בשירת שהצליח כזו׳ במדד. לטריס הצליח לא הכבדה׳ הנשגבה, בשירה
 בתים כמה בעלת נבו", הר על "משה של הזאת השירה בכל הנעימה. העצב

 רק הם אמתיים לטרים׳ שירי בין עוד שיש הזאת, לשירה ובדומה גדולים,
 קנו. זה ארצו, על משה געגועי את לטרים מוסר שבהם המעטים, החרוזים
רגלו. לכף מנוח מצא לא והוא - לה קן ודרור בית מצאה הצפור

 ליונה. היתד. גם שלו הצפור לטריס. בשירת נמצא עוד הצפור של המוטיב
 מסורה לפי רואה, הוא נעימה כיונה בשיריו. החוזרת הדמות היא המהגר. היונה

 "מקור בשירו השפל העולם אל רדתה לפני הנשמה דמות את ישראלית,
עוד מסורה - ישראלית מסורה לפי כן גם רואה, הוא הומיה וכיונה חיים״,
 הישראלית השירה של יותר גדולה
 היה הזה השיר הומיה". "יונה בשירו

 שנמצאים העממיים, הפשוטים, היסודות
הנגינה: על הרבה העומד שלו,

אני, עו^ה כי אוי
 נודךות, אך אני

 סלעי הנוי מסעון
יורךת. אני הוי

סער, יחול סביבי
 כנף׳ אדוד >דד
 יער סבכי ובין

ענף. אבחר ערירי
 עזבני, דוךי
 חרה, אפו בי עת
 הוליכני יען

סרה. רוח שולל

 בגד בו ענדתי
 זרים, אחרי לכת
 מ^ד ואת ראו

צרים. ^ךךפוני
 ךי1ד חלף מיום
 מים אה סל עיני

איפה. איה׳ 1

 ישראל כנסת דמות את - העברית,
 על מראה וזה לשיר־עם, הזמן במשך
החרוז גם הוא מאד פשוט זה. כשיר

 הודי, בלעדיך׳
חיים? לי זה למה

 צלמןת שכון לי טוב
 חלד, ברחבי מנדוד
 הטץת יום לקשה
;ולד. אח לצרה

 שנ.ים צפרים שם
 ,יישקו. פה על פה
 שפתים חן ומן
.יינקו. עדן צוף

 בית מצאו שאנן
 עפאים, בין נשקף
 דת, שתילי סביב
דודאים. פאר סביב

 גולה, אנכי אך
 בית? אס$א 1אנה

 סלעי גוי ח במעון
שית. שמיר עלה
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 ?זבני דודי
 חךה, אפו בי עת
 הוליכני וען

סרה. רוח עולל

 וץןניה פדם נם
 עבים, למינם הם

 הומיה אך יזנה
החיים. בין וחידה

 ועליו בקן וחד
 נקיים, ךמי עופכי

 ובכיו, הה, תמימים,
?מים. תקות אבדה

 אני, עו^ה כי אוי
 נולדת, אך אני

 סלעי חנוי ממעון
יוךדת. אני הוי

 סער, ;חול סביבי
כנף, אדוד בדד

 בשיר יש אמתי עממי בשיר כמו
 7ונמ בו משל יהודי עממי וכבשיר

 מובהק יסוד הפרוש׳ מן גם כאן ויש
 לטרים הצליח מספר שירים עוד

"הדמעות": השיר הוא מאלה
 ?דנים בפלג

 עינום, דמעות
 נאמנים הנחמים

 בהוים; ה^ה
 פנינים כנטפי
 עמום מטל

 נעימים הנחמים
בדווים. המה

 וער סבכי ובין
ענף. אבחר ?רירי

 רוחי! חיי עובה,
נחמתי! עובה׳
 עיחי, מרי נא ראה

מעונתי. נהלני

 עזובה, ?לי חמול
 דודיך, לי העב
 עובה סלעי הנוי

בכנפיך. ואהקה

 עמעה אןני כן
 דממה וליל בלולה
 אה נהל ןה תע
אדמה. נאות כל

 עומעת אזני ועת
 הומיה יונה קול
 יידעת בפעי מאד
בוכיה. עמי בת

 האריכות, מן וקצת החזרה מן זה
 השיר בסוף מתבאר גם והנמשל ל׳ ז

 הדתית היהודית, הרוחנית במסדה
אחד זו. וקלה נעימה בצורה ליצור

 צרה תבוא בי
 הכאב, ונעבר
 טרה הנפע

 הלב: ודוי
 פנים על אז

 - עינים דטעות
 נאמנים קנחמים

בדווים. ה^ה
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 תרב כי גילה
 תמלא ןנפע
 ן.ךב5ן ובלב
תכלא: ^מחה

 פנים על אז
 - עימם דמעות

 ^דנים
בחיים. הטה

 נתן זו׳ ונעימה קלה ובצורה הדמעות׳ מן כן גם בו שיש מצב־רוח
 בו ויש אשכנזית׳ וגם עברית גם אותו שכתב המים", "גלי בשירו לפנינו
בלכתם: הגלים המית מקול

עץ, עוד תראם לא ולדון ולחן
לאון, ווהיו במים, הגלים

נדדו, חלפו, כי ומהרו ?לון,
אבדו. בתהו  .יטהרו ופניהם

 ולדון ולדון^מים; כמהר
 החיים, ^מחות
 במים כגלים
 יע&תן; ?.הע
 וצהלו ומדי

עץ כל לתאות

 וצהלו וטלי
 עין כל ל^מחת

 .יתבוללו הם
 לאין, ווהיו

 נדדו, חלפו, כי
לו והבול הןאבדו. בתהו

וצרה מגון ברגע !חד^ים
נעדרה ןגילןה[ ומהרו, לבוא
לאון ותהיה ונהרו; ?לו,
- במום כגלים וצהלו ומדי
ולדון ולדון ו#קו ונהד

הדווים. ^מחות  התגלגלו חיע
וךחקו, ולנדוד

 וההולכים ויזל הירץ נפתלי מימי הקודמת, העברית הספרות בהשפעת
 כמו שלו, שיר־התפארת אך באפוס. גם כהו את לטריס נסה בעקבותיו,

 ישראל", "תפארת הוא נ״א(, סעיף ראשון, ספר )ראה לאפוס ויזל שקרא
 עת ישראל שנלחם והמלחמות החרבן תלאות את לספר לטריס אמר שבו
 המקונן הנביא ירמיהו, הוא בו הראשי הגבור ירושלים. על הכשדים צרו
 הראשון השיר את רק לטריס הדפיס הזה האפוס מן בית־אלהים. שממות על
 מאת הכשדיס, עם למלחמה היוצא הגבור׳ עמשא פרידת יפה: מחזה ובו
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 בשיר א;דר'ומכה מאת הקטיור פרידת של המחזה על־פי עשוי זה אשתו. נעמי
 מהשיר בשורה, שורה תרגום, כמעט והוא ם,1מיר1לה ה״איל^דה" של הששי
 בכתיבתם. מאשר נשגבים דברים בתרגום יותר לטריס הצליח ואכן הנזכר.

 שלו, חשך" ו״חזיון לבירון ישראל" מ״מנגינות שילד, משירי רבים תרגם הוא
 שמשורריהם שירים, ועוד טידגה, של ב״אורניה" הראשון השיר מן קטע

 ספרים גם ומחשבה. נשגב דמיון בהם שיש או הגיון־הלב, אל בהם נוטים
 רסין, של "עתליה" החזיון את לטריס, תרגם גדולים, חזיונות־שירה שלמים,
 שנקרא זה, למשורר "אסתר" את תקצ״ה(, )וינה ישי" "גזע בשם אותו שקרא
 שהסב לגיטה, ראשון, חלק "פויסט", ואת תר״ג( )פראג אסתר" "שלום בשם
 נטה הוא תרכ״ה(. וינה אבויה, בן )אלישע אבויה" ל״בן תכנו ואת שמו את

 הם ותרגומיו רוחו, לפי עברית דמות להם ולתת שתרגם הדברים את ליהד
 נושאים אל הרבה נטה הקלסית מהספרות בתרגומיו ובלתי־מדויקים. חפשיים
 היהודי־אשכנזי המשורר של העבריות" ה״אלגיות את גם תרגם הוא יהודיים.

 ספרים עוד וחבר תרט״ז( וינה החרבן". אחר ישראל )"נגינות פרנקל א. ל.
 הרבה וכתב רבים ספרים בהוצאת חלק ולקח אחדים קבצים לאור והוציא

 של התחלה בו שיש ספר וגם ה״השכלה" מימי סופרים של ביאוגרפיות
 "זכרון בשם אותו שקרא הדור, חכמי על זכרונות בו ויש אבטוביאוגרפיה

 זו, בשפה שלו אחד וספר אשכנזית גם הרבה כתב הוא תרכ״ח(. )וינה בספר
בזמנו. מפורסם היה בחרוזים, התלמוד מאגדות

 ביותר; חשובה היתה לא בגליציה ה״השכלה" של השירית היצירה עח.
 החדשה בספרות הראשון העברי הספור את יצרו בגליציה המשכילים אולם

 אחד שמצד אלה חיים להם, שמסביב היהודים מחיי הספור את בפרוזה,
 פנימית, מלחמה עליהם קשרו השני ומהצד נפש קרבת אליהם קרובים היו

 בהשכלתם יותר בהם ושנתקלו יותר להם נראים שהיו האלה, החיים נפשית.
 בגליציה העברית ההשכלה יצרה וככה ה״חסידות". חיי אז היו ובהתנגדותם,

 ההשכלה רוח לפי ה״חסידים". מחיי שלה הראשונים והתאורים הספורים את
 סטיריים. האלה והספורים התאורים היו הזאת, הספרות בקרב שנשב והמלחמה,
העברית. הסטירה את יצרה בגליציה העברית ההשכלה

 יוסף היה בגליציה המשכילים מראשוני האלה, לסטיריקים הראשון
 של ה״שר" ת״ר(, בשנת שם ומת תק״ל בשנת שם )נולד בטרנופול ל י פר

 "מגלה הספר מחבר — הממלכה, לפקידות וקרוב עשיר — בגליציה ההשכלה
 הראשונה )ההוצאה פתחיה בן עובדיה יעקב שם בחתימת החסידות נגד טמירין"

תקצ״ח(. )פראג צדיק" ו״בוחן תקע״ט( בשנת בוינה
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 את פריל שחבר ההם׳ בימים היו כבר החסידות עם ונצוח וכוח ספרי
 ליבל ישראל מאת "וכוח" הספר בורשה נדפס תקנ״ח בשנת עוד ספריו.
 מאד ידוע ההוא. המחבר מאת התאוה" "קברות הספר לכן קודם אחת ושנה
 ומשערים עליו שמו קרא לא שמחברו ספר )תקנ״ח(, עריצים" "זמיר הספר היה

 גם ופולין. ברוסיה הראשונים המשכילים מי אחד פדר׳ טוביה שחברו
 הסטירה אך הלשוני, והחדוד החריפות על הבנויה הסטירה, מן יש הזה בספר
 בה ויש והתנועות הלשון חקוי על בנויה היא אחרת. היא פריל של

 שלהם. והפלאים הפליאות מדרכי וגם והחסידים החסידות של וי ה ה מן הרבה
 החסידות חיי עם וביחד ציור־החיים. בהם יש אמנות. ספרי הם ספריו

 ציור גם שם יש הסביבה. של החיים מדרכי כמה ציור גם שם יש
שונים. ים פוס ט

 כאילו הם עצמם. לבין בינם החסידים מדברים פריל של בספריו
 הספר למחברי שהיתר, זו מעין כונה כאן והיתד, שלהם הסודות את מגלים

 שגלו באשכנז, הדתית הריפורמציה בימי ?1510136£ וחם־זס־זטסלקס ¥1סק1רחט-
 גם בזה יש מלבד־זאת אך עצמם. דבריהם על־ידי והנזירים הכהנים נכלי את זה באפן
 גם האלה בספרים מתגלה יפה. הומור גם כאן יש ולתאר. לספר נטיה
 מסתריו את להאיר אומר שהשכל זה, לפלא אהבת־אמן מעין אהבה, מעין

בקהל. חרפתו את ולהראות ומהשכיו
טמירין": "מגלה הספר תכן

 הצדיקים כל בין "המתגורר פתחיה. בן עובדיה המפורסם החסיד

 מקומות זוניץ, לק״ק מז׳יבז' מק״ק כיבנסעובלילה לנו׳ מספר זמננו"׳ וגדולי

 בחשכה והלך דרך לחפש העגלה מן וירד בדרך תעה החסידות. של המולדת

 וביניהם גדולים הרים בין עצמו את וראה הלבנה שזרחה עד אחדות׳ שעות

 אותו והעיר אחד זקן ובא אחת׳ אבן על ונפל התעלף והוא מאד. עמוק גיא

 השומר הוא כי לו׳ אמר הוא׳ מי לזקן וכששאל מאומה׳ יפחד לבל לו ואמר

 וצוה זו באבן אותם סגר בעש״ט ישראל שרבי בעל־שם׳ אדם של הכתבים את

 הנה ויבוא בחשכה הדרך מן אדם שיתעה עד המשמר׳ על פה לעמוד אותו

 יעשה הזה והכתב הכתבים׳ מן אחד כתב לו יתן אז הזאת׳ האבן על ויתעלף

 כי הבעש״ט׳ בשם לו אמר גם הזה הזקן נראה. ואינו לרואה אותו

 השתמש הזה החסיד מסתרים. עתה עד שהיו רבים. דברים לגלות הוא עתיד

 לחדרי נכנס זה באפן נראה. ואינו רואה ונעשה הכתב של זו ב״סגולה"

 ומכתבי מכתביהם את קרא גם חדרים׳ בחדרי מעשיהם את וראה צדיקים

 המכתבים את בהציעו סתריהם. את זה באפן וגלה להם והקרובים משמשיהם

הקהל. לפני האלה



13 בגליציה ההשכלה

 שבילים רבים, נתיבות יוצאים שממנו הספר, של הראשי הנתיב זהו
 הוא לו בדומה החסידים. של הפלא דרכי אל מובילים יכלם צדדיים.

 "מגלה לספר שניה, קומה עליה, כעין הבנוי צדיק"׳ "בוחן הספר גם
טמיריך.

צדיק": "בוחן הספר תכן
 ומזרזהו אותו מיעץ ארמניה. משה פתחיה׳ בן עובדיה מידידי אחד

 שאם זו, -סגולה" עוד לו שיש הבעש״ט, מכתבי שקבל בכתב ישתמש כי

 לכפר, מכפר האדם את הלוקח דאיסבענן׳ אז הציצית של בכנפות אותו שמים

 נראה ואינו רואה להיות יכול שהוא ומכיון למדינה, וממדינה לעיר מעיר

 חלום. שאלת אז -עושה" עובדיה הכל. ולשמוע הכל בדרכו לראות יכול הוא

 הגזלנים הראו אשר והמחלות המערות אוחן דרך לנסוע שעליו לו, ומגלים

 -שבחי בספר שמסופר כפי לארץ־ישראל׳ קצרה בדרך בהן ללכת להבעש״ט

 כן גם הנזכרת גדולה, צפרדע המחלות באחת מצא שמה בנסעו הבעש״ט".

 המערות באחת כי אזנו׳ את גלתה הזאת הצפרדע הבעש״ט". -שבחי בספר

 בכים אותו יחזיק אשר מי כי כזו, "סגולה" לו אשר לוח׳ כוך בתוך ימצא

 ז בלוח מעצמם יכתבו ישמע אשר הדבורים אז בני־אדם, בחברת ויבוא בגדו

 לתת עליו הכתוב׳ את למחוק וירצה עבריו משני כתוב הלוח יהיה וכאשר

 הלוח, את הנושא להאיש אוהב ולא קרוב לא אינו אשר ישר, לאיש אותו

 אך מאליהם־ הדברים ימחקו אז האותיות׳ על בפיו כזה אדם יפיח וכאשר

 ענן׳ על רכב עובדיה לעולם. תמחינה ולא הלוח על האותיות תשארנה זה בלי

 נדברו אשר דבריהם כל את ושמע שונים, אנשים בין שונות, ארצות אל בא

 על נרשמו הדברים וכל שומע׳ ואין רואה אין כי בלבם באמרם ביניהם׳

 על דבריהם כל את ושמע החסידים בין היתה מסעו ראשית מאליהם. הלוח

 איש לו ובקש עבריו מכל כתוב הלוח היה וכאשר טמירין". -מגלה ספרו

 של הרביים אל הלך ותמחינה חזותיות על בפיו יפיח אשר ישר

 אנשים אל אחר־כך הלך הוא הועיל. וללא הלוח באותיות נפחו הם אך החסידים׳

 נשיפותיהם וכל משכילים. אל וגם סוחרים, לומדים, אל אחרות, ממפלגות

 עובדי־ היהודים אל בא אשר עד הכתוב, מן מאומה מחקו ולא הרוח נשא

 עבודתם את העושים והם׳ רוסיה, בדרום במושבות נאחזו אשר האדמה׳

 ונעלמו הלוח על בפיו מהם אחד נשף רק כפם׳ מיגיע וחיים באמונה

 ורעיו לידידיו במכתבים עובדיה יספר זה כל חלק. נשאר והלוח האותיות

הלוח. על כתוב שהיה כמו הכל - באות אות שמע אשר דברים ומוסר

 האידיאל ואף ההשכלה, של זו כלה היא פריל של בספריו המגמה
 לאידיאל שהיה זה הוא - עובדי־האדמה בחיי - ופשטות יושר חיי של



החרשה העברית הספרות חולדות 14

 הארג אך ס״ב(, ס״א, מ׳, ל״ט, סעיף ראשון, ספר )ראה ההשכלה ימי בכל
 ספורי של הארג אל קרוב יהודי־עממי, הוא האלה הספרים של הפנימי

 החסידים בין יש כי עד והיראים, החסידים בין הרבה אז שנוצרו הנפלאות,
 שלהם. הספרים מן לאחד בצאתו טמירין" "מגלה הספר את וחשבו שטעו
 מאד הצליח שפריל העממי, הזה, הספור מצורת הרבה בה יש כן כמו הצורה

 זה אז, שפרחה האשכנזית, הרומנטיקה של ספור־הפלאים גם אותו. לחקות
 על השפיע רב, שכלי יסוד היה בו שגם וכדומה, טיק פול, ן ׳2 של

 מן גם צדיק", ב״בוחן ביחוד פה, יש וצורתו. פריל של הזה הספור דרכי
 ללב שונים, גלגולים המתגלגל הנודד, הגבור אל הרומנטיקים אל הנטיה
ובלתי־טבעיים. נפלאים
 דורו ובן ארצו בן היה זו דמיונית־שכלית בסטירה מובהק, אמתי, יוצר עט.
 פשמישל, שבמחוז קטן בכפר תקנ״ב בשנת )נולד ערטר יצחק פריל, של

 של הרדיפות מפני ;משכיליה את והתרועע ללבוב בא למשכיל בהיותו
 את כשלמד ואחר־כך, מורה, בתור לכתחלה שם, וחי לברודי יצא החרדים

 לבית "הצופה הוא תרי״א(, בשנת שם ומת רופא, בתור חכמת־הרפואה,
 ההשכלה, בדור — תרי״ח( וינה הראשונה, )ההוצאה ספרו כשם — ישראל״

 או העברים, הסטיריקים גדול של הכתר גם בודאי הולם ראשו את אשר
 של הסטירה גם ישראל". סטירות "נעים מליצה: בלשון שד״ל שכנהו כמו

 מחקה, הוא אין וחזיונות. מראות רואה הוא היא: דמיונית ערטר
 וחזיונות מראות לו יוצר אך החסידים, של והחזיונות המראות את כפריל,

 ההמצאה ומן החזיון ח כ מ הרבה יש בהם החסידים. של לאלה הקרובים
 בספרי וגם החסידים בספרי גם הרגיל החלום, דרך הוא דרכו הפיוטית.
 החיים מחכמת הם גם בהם יש חלומותיו אך ההם, שבימים הרומנטיקים

בהם. שכלית ומהבנה
 העתים" ב*בכורי )נדפס משקל* ב״מאזני *הצופה*, של הראשון בחזיונו

 אשר אלהים על־דבר ישעיה בספר קראו אחרי חולם, הוא תקפ״ג(, לשנת

 במאזנים, וגבעות הרים בפלס ושקל וכו׳ תכן בזרת ושמים מים בשעלו מדד

 לעיניו ונגלו פתאום לפניו. בוער ונרו שלחנו לפני כסאו על יושב הוא כי

 חמרים חמרים משליכה שלוחה ויד זהב, ברתוקות מצומדים זהב מאזני

 האלח המשקלות והנה וירא התבונן הוא ומזה. מזה המאזנים, מצדי משקלות

 דבר כל שמות כן כמו והרעות, הטובות בני־אדם, תכונות עליהן חרותות

 כל פגע, וכל מקרה כל אף האנשים, בלבות ערכם רב אשר סגולה, וכל יקר

 אבני של משקלן את לנסות החל הוא תבל. מתי את יקרו אשר רע, וכל טוב

 החכמה את ר, ש ע ה ו ההון ואת החכמה את נסה כל ראשית המשקולת.
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 באו כמעט והנה השנית. הכף על והעשר ההון ואת האחת הכף על הניח

 ותך קלות מרב למעלה עלתה ההון וכף כפות־המאונים תוך אל המשקלות

 הון וכל מעשר חכמה נכבדה כי והבין, ראה הוא המאזנים. במוט

 רבות קלות. או הן הכבדות ביד, נכרו לא האלה המשקלות בה. ה ו יש לא

 בהניפו קלות שהיו ויש המאזנים, כפות על וקלו כפות־היד על כבדו מהנה

 של המשקלות את בשקלו ראה כן מאד. כבדות היו בפלט ובבואן ביד אותן

 וכבוד עשר שלות־השקט, גם הוסיף >>חיי־חלד* על ו*חיי־נצח^. >גחיי־חלד<<

 מעט אף להגביה די־כובד היה לא האלה המשקלות בכל אולם וכר, והצלחה

 ושם המאזנים כפות את הריק הוא >>חיי־הנצח. של היחידה המשקולת את

 זהב אוצרות כבוד, כל יקר, וכל עשר וכל הון כל האחת הכף על שנית

 משקולת שם שמנגד הכף ועל וכר, ענג והיכלי משכית חדרי וכר, וכסף

 כף־ על ומשאה שלה הנטל כי ראה והנה לה, הדר ולא תואר לא אשר קטנה,

 היתד, עליה אשר משקולת היתה זאת וכר. וכר והעשר ההון כמשא המאזנים

 וכל תכונה וכל מדה כל לשקול הוסיף כן בחלקו. איש שמחת חרותה

 גם האלה כפות־המאזנים פני על דבר כל בהטילו ודבר־שקר. דבר־אמת

 בטעות, שיסודו זה ובין לו נכון שיסודו זה בין לשקר, אמת בין הבחין

 אחר־כך הקיץ החוזה וכדומה. וכזב שוא בחזון החושים, ויתר הראיה בהטעאת

 והמשפט הצדק מאזני הזהב, כפות את עוד ראה לא הוא משנתו. והתעורר

 לבר אל ושם הדברים את לו באר הוא אך ודבר־צדק. שקר ורע, טוב לבחון

 בם והתבונה, הדעת פלס לבני־אדם, אלהים נתן שכל >>מאזני כי

 יבין אף מחשבותיו, כל ישקול רגליו, מעגל גבר יפלם

ו<<. ר ו ש א ל דבר כל

 לשם שכלית, לתכלית והמראות החזיונות החלומות, בצורת ישתמש ככה
 את וה״חכמה". ה״חסידות" את הלילה במראות רואה הוא והדעת. ההשכלה
 "אשה :אחריו ההשכלה ימי בכל אותה ראו כאשר רואה הוא החסידות
 הערוכות שערותיה, מאחרי החשיפה אזניה וכחולת־עינים. צבועה מבוהלת,

 שפה ובלעגי קולה כדב נהם גרונה. מקנה יוצא וכפתור פניה, עבר על לה
 ומעת והנה, הלום יפזו וזרועיה תתנודד דברה ומדי אמריה. ושנה כפל תדבר,

 פניה עור .יקרן ושוקטת. שאננה "אשה והחכמה: בכפיה". תספוק עת אל
 אשר אמריה, ומנעים ילך ככנור קולה ראשה. על מזהירים כוכבים רצפת
לטהר". השמים כעצם ובגדיה ופניה מפיה, בנחת תוציא

 כדי והכל שדי־שחת, בחברת ובא מלאכים עם סוד ממתיק הזה החוזה
 השטן אל נלוה הוא לחדש, באחד בתשרי השנה, בראש ודעת. מוסר ללמד

חטאתם את במצולות־מים המשליכים בני־ישראל, חטאת על רשת בפרשו
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 עוץ כל חטאת, כל האגמים ומן המים מן מעלה והוא "תשליך"(, )בחזיונו
 “כ״משכיל הוא, נלחם בגדיו. כנפי תחת האדם יסתיר אשר כל — פגם וכל

הבל. ובאמונת ובערמה בצביעות ביחוד
 מפיו מדברים וסמנגלוף"* וסנסני סני )ב״תלונות מחזיונותיו באחד

 לבקרים חדשים הנוצרים הרבים, המלאכים על מרה יתאוננו אשר המלאכים,
 שרפים מלאכים, השמים ומלאו החסידים, של במעשיהם או פיהם בהבל

 וירהב בשרף, שרף במלאך, מלאך ויתגרו כנף. עוד הניע לבלי עד ואופנים
בנכבד. ונקלה בזקן מלאך־נער

 חמס נזעק לפניך לכן ישראל, לבית הנך צופה "בן־אדם!
 מאות שנות זה נוכל! בל נשוא כלכל, עוד נלאינו הזה. העם על

 וגם בטננו, רוח תציקנו עתה בקרבנו, עצור צרבת כאש כעם
 יעביר לא שפתיו דל על אם ןבקע, חדשים 2כאובות מלאך בטן
 ומורת לבנו מגנת רבה מה לבבך אל והשבות היום וידעת זעם.

 לפניך, שיחנו נשפוך כמונו, ממרום רוחות מלאכי־עליון, אם רוחנו
 קשות עמך נדבר אם שא־נא תולעה. בן־אדם האדמה, מן עפר
 חמת חמה, כי עזר, ממך ונבקש תלאותינו לפניך נערוך מדי
הכותבת. היד את תוביל נקם,

 זה ורוחות. מלאכים עושה זה, ישראל בית עם עמך, הן
 ומלאכי־ אראלים יבראו אשר אנשים בקרבם קמו שנה כמאתים

 כף*. ובמחוא ברגל ברקוע עינים, בקרוץ שפתים, ברוח מרום
 לרגעים חדשים יולדו אשר מרום, אישי צבאות להמון קצה אין
 מרחבי קצרו הזה. היום עד בני־אלים לברוא בני־אדם החלו מאז

 הזאת, הנוראה הכבודה כל את מהכיל שחקים ערבות קטנו רקיע,
 מלאכים שפעת לרגע, ומרגע ליום מיום ינהרו אליה אשר

 ממרום רוחות יוכלון ולולי מסביב. הארץ אפסי מכל חדשים
 כבר עתה כי אליהם, ונשמתם רוחם באסוף נפשם, את לצמצם
 נע והיינו לנו, מזבול* השמים את עזבנו נחלתנו, את נטשנו

 או הרוח, כנפי על לשכון העפר, במחלות לבוא בארץ, ונד
 ומלאכי־מרום, עת בלא שרפים קומטו כה ובמים. באש להתגורר

 להרמש עתה ידמו שנה, מאות חמש מהלך בקומתם גבהו אשר
 להוציאו יכלת-מבלתי מצרים חרטומי חכמי בו נסרחו אשר

בלטיהם.
 ל>>מקובלים<< הכובד, 3 כנאדות. 2 היולדת. את לשמור הממונים המלאכים שלשת 1

לנו. זבול מהיות 4 האר״י. מימי
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 "אף־ברי" משא. ופקודת משמרת נתן אישי־מרום למקצת
 השופר, תקע על ומטטרון פרסטא טרטיאל, שרשיה, הגשם, על

 וכהמה ההריון על "לילה" התפלה, ועל הרנה על שמעיאל
 לרגע מרגע ולאלפים. למאות ונציבים פקידים ושוערים׳ שוטרים

 יעלו ואחרים בארץ׳ משטרם לשום המונים המונים שוטרים ירדו
 שרפים ואורחת עליהם, נטל אשר את מעשות בלותם אחרי

 בן־ ברקוד או כדב אנוש בהמית נוצרו אשר תאספם׳ חדשים
 ההמולה, כל את בלבבך וראה בן־אדם הבט־נא ועתה כאיל. אדם

 — סלה! ממנה שחקים ירעשו אשר הנוראה, והמבוכה הרגש
 בעמיתו איש ידחקון, אחיו את איש ידודון/ ידודון צבאות מלאכי
 השרף רגל; ישלח שרף לגב ומעל צעד ירחיב הכרוב .יגוש;

 מרומים, במרחבי צוחה הכרוב. את ישא כתפיו ועל יתקומם
 דרך! פנו יקרא: זה ממללים. לאלה ואלה קוראים לאלה אלה
 לעוף כנפים יפרוש וזה נגבה פונה זה המסלה! סלו יענה: וזה

 הגה קינים, שבר, זעקת כלו בכנפיו. רעהו את ושסע מזרחה
 מרחבי־ לנו יצרו בעבורו אשר הזה, הרב הערב כל ומי - והי.

 האלה מרום מלאכי־ תדע? כי מולדתם ומה הם מי השמים?
 אחרי ידיו על מים אהלים יושב חיל גבור איש בצקת נוצרו
 ובני־אלים בגדיו; בתוך הרוחש הנורא החיל את מהכות שובו
 לערוך הכונו טרם וכרס בטן חדרי איש בהריק נבראו ההם

את לחברה יארחו והמה הזה, האספסוף תולדות אלה תפלה.
 יצר ואשר מקדם הנביאים חזו אשר וחיות־הקודש האופנים
בתבונתו! אלהים

 הפקודות, בעלי אנחנו, הננו ההם הנרפים כעדת לא אולם
 כי לחיות־הקדש׳ רעים לאופנים, אנחנו אחים משמרת. שומרי
 הזאת, העדה רהב על אפוא לנו יחר היטב שכם. על לנו משרה
 אתנו הם גם ובשבתם בהתהלכם מלאכה׳ לכל תצלח לא אשר

 אתנו יתהלכו כתאומי־בטן, כאחים, לו אכן יחד. גם כאחים
 בנו, ירהבו האלה עזי־פניס אך בחבנו; הזעם ונטמון החרשנו

 עבדי־אדם, אותנו בקראם היום׳ כל בנו ויתעללו מדון יגרו
 לאף־ברי בשם: יכנו לכלנו למשמעתו. סרי]ם[ משרתי־אנוש,

1רוקמי]ם האורגים ופרסטא! לטרטיאל שואב־מים; הגבעוני יקראו

 בשופר. בני־ישראל שתוקעים מהתקיעות לשכינה עושי־העסרה המלאכים 1

3
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 יקראו ולנר - - קשב רב - לשמעיאל ן ובתרועה בתקיעה
 ריב, יעוררו כאלה מהתלות דברי - המילדות. שלש)ת( בשם

 תבענה המה, ובעל זועם עם השרפים, שפתות מדנים. יהרהרו
 אש וכידודי הלבבות יחמו כתנור נובע, כמעין וגדופים חרפות
 ובכנפים חמות, יחגרו מעל שוכני צבאות כל מעינים. יתמלטו
 איש מלאכי־מרום יחדיו יהלמון נצים, תרנגולים כהמון נודדות,

 כל פני ועל עמיתו כנפי בנוצות איש יד תחזיק שם רעהו. את
 יד תאחז פה כנפו: כף _ותקע נוצתו׳ את ומרט יסחבוהו, השמים

 ונקרח הרקיע כל פני על יסחבהו קרובו׳ ראש בשערות גבר
 השמים, רחבי כל פני על נפוצה המלחמה בראשו. קרחה

 מלחמת לשדה כאבני״ברד; ומכות מהלומות ירדו כמטרות־עז
 בן־אדם: הגד־נא ועתה - שלום. אין ובמרומים הרקיע נהפך
 ומצה הלריב הזה? רפה־הידים האספסוף כל את עמך ייצר מדוע

 מלאכת עושי אישי־מרום באגרוף־רשע הכות הלמען יחוללהו?
 באזני אפוא דבר־נא - כמים? לעג ולהשקותם ובאמונה בתם חקם
 ואת אלהים מצות את יבראו, אשר האראלים מן וחדלו עמך
 כרובים עשות למען לא וחסד׳ צדקה עשות למען ישמרו חקיו

 מנעולים לשום השוערים לאחינו נתן מהיום דת כי ושרפי־מעל׳
 הןלוד המלאך לכל תת לבלתי השמים, שערי על שבעתים ובריחים
 לאישים ומה הבר? את לתבן מה במעונותינו. רגל כף מדרך

?״ שומרי־משמרת בני־אלים את רפי־ידים
 יוצרים כי ה״חסידים", של לבם אמונת על והסטירה הלעג עם יחד

 על ה״חסידים"׳ מעשי על הסטירה מן גם כאן יש פיהם, ברוח מלאכים הם
 מתאור גם יש ברקיע המלאכים חיי בתאור שפתותיהם. וריבות חייהם דרכי
 לעג כפולה: סטירה כאן והרי חבריהם, בקרב האדמה, פני על החסידים חיי

 ול*חסידים" "ל״חסידות הזאת החריפה הסטירה עם יחד אך לעג. בתוך
החסידים. אמונת של והערב השתי מחוטי הפיוטי הארג כל פה

 אשר זה הוא ה״צופה" של לבו בחזיונות ביותר הגדול החזון פ.
 עליה אשר רחבה׳ גדולה, יריעה פרש פה נפש". "גלגול בשם אותו קרא

 של דוקא לאו בני־ישראל, במושב החיים טפוסי שונים, אישים מרוקמים
 שירשה ה״גלגול", באמונת השתמש כאן גם אך להם. והקרובים החסידים

 ראה) 1,פרי לאצ כמו הפיוטית. הרקמה את לרקום ה״קבלה", מן ה״חסידות"

 הגבור אל ונטיתם הרומנטיקים של השפעה פה גם נכרת ע״ח( סעיף למעלה׳
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 הס פה הגלגולים ובלתי׳טבעיים. נפלאים שונים, בגלגולים המתגלגל הנודד׳
על־פה. ובאגדות בספרים המסופר ה״גלגול", כמעשה כלם׳ "גלגולים"
נפש": "גלגול החזון תכן

 עוד בהיותו אשר ה״רוחות"׳ אחד את בדברים "הצופה* בא כרופא

 השונים ה״גלגולים* על לו ספר הזה ה״רוח* מחליד. חי ולא אותו רפא בחיים

 וברכת ערירים רבים ימים הלכו אשר ואם לאב בולד הוא נתגלגל. בהם אשר

 אהב לכן קדושים, בן אפוא היה היה לעולם. אותו הביאה הצדיקים אחד

 איש - ה״רוח'׳ אומר - חסיד איש ״ואהי בדרכיהם. והלך מעשיהם

 וצאצאי נעוריו אשת אמו׳ ואת אביו את עוזב איש יין־שרף, כמים שותה

 - מקערתו. נוהר כל ולחטוף תורתו בחושך לשמוע רבו׳ אל ונוסע מעיו׳

 משתגע כאיש ושוב רצוא וארוץ כף. ואמחא שור, ואדלג בתפלה׳ ואקכ׳ן

 ק&וד וגם קאת גם כי נשבעו׳ לי שומעי כל והמועד השבת ובזמירות

 כאיל. רקדתי שלחן ועל כסא ועל צוחתי, עלתה השמים עד ז ילינו 1בכפתורי

 בתוך שוטף וכנחל בקרבי כמים יין־שרף ויבוא נשתה ולשוני גרוני נחר ואם

 מתלקחת לאש במעי׳ לשרפה היה השרף היין׳ וידליקני--------היום ויהי מעי.

 ניחוח. לא ריח אשה אש׳ למאכלת ואהי מוקדה על ואעל------בטני. בחדרי

 מספד לי ויספדו השרף, היין שרף אשר השרפה׳ את בכו ישראל בית וכל

 לה אשר צפרדע לצפרדע, החסיד ויהי הנפש וכצאת מאד. וכבד גדול

 כי תשת, לא ושכר יין אך וזועקת. הומיה היא וכמוהו כמוהו, לנתר כרעים

 וטפוף "הלך המים. אגמי בתוך השוכנת הצפרדע׳ והנה חסיד גמר מים". אם

 לשוני ותנד שפתי צללו במים. לשחות ורגלי ידי ואפרש ביבשת׳ הלכתי

 ונהמה רעיותי. עם ערב מוצאי בהרניני אנקותי, לקול אזני ותצלנה חכי, אל

 עצי־ צמרת עד הגיעה׳ מרום עד הלילה, כל שועתנו ותעל האביב׳ ימי כל כלנו

 את החסידה ותשמע ביתה. ברושים החסידה עד יקננו׳ צפרים שם אשר היער,

 צפור חזו לכו ויאמרו: הברכה, כל ותהום הבצה. על ותתצב ותעף נאקתנו,

 מטות יאדימו, וכתולע יאריכו חטמו ובדי רגליו ויפה־עינים! אדמוני שמים,

 כלם ויהרסו ילבינו. כשלג נוצתו ושאר צוארו והוד חשכו משחור כנפיו

 לה טרף ואהי ותבלעם חטמה בבדי החסידה ותחטפם לעלות ויעפילו לראות

 ומריב הזבח. את מברך כחסיד ועין, פה מרום ותשא טרפה וכבלוע אני. גם

 האגמים מזמרת ותהי .3 אדם ותהי הצפרדע נפש ותעל הבולע צפור חסידות

לה. ןיליה זאת הנה לחזן׳ תהיה כי הצפרדע פולין". בארץ זמירות נותן ן ז ח

 בגויח ובאה בחטאה ירדה אשר אדם, נשמת 2 הקנה. בכפתור 1

מותה. עם החיה בבשר קדוש דבר בהעשות מדרגתה משפל תעל חיה,
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 על ישבע׳ ומעדנים ירוה רקח יין וחזן תאכל׳ ועפר תשתה מים צפרדע "כי

 לפני עברתי שנה שכיר או יום "׳שכיר ערלה". בשר ובהמול חפה כבוד כל

 ואשא כלביא. לו שאגה איש ומשמאל יהמה כחלילים פרחח ימין על החבה.

 בנגינות ה׳ את ואהללה צוארי. קנה את תמכו ידי ובהונות לחיי אל כפי

 מגרוני, עלה רב ערב וגם המשחקות. הנשים בזמירות פניו ואחלה שותי־שכר

 נסבו אנשי־העיר ושאר לפה, מפה בית־הכנסת וימלא סדרים. לא המולה קול

 עליו, שתו סביב עם רבבות נצורה. כעיר בית־התפלה ויהי מחוץ. הבית על

 ויודע מבין איש ועמד בא ואם גרוני. ולמלאכת לקולי לדברי, צמאים כולם

 הצפרדע. כשיר ושירו נבזה ניבו הן ורע: אח כל אל ויאמר ויחלוף וימהר

 ביום ואני תאכל ועפר תשתה מים הצפרדע אך - קורע באזן החף עור

 למעדנים; ואכלה ממתקים שתיתי חתונתו, ביום מחפתו, בצאתו חתן׳ משוש

 הרופא לי ובתת החליתי. כי למשכב׳ ואפול שבעי. מדי רב כבקר ואוכל

 משכורתי ותהי וימת. החזן ויגוע מכרסי. בלעי להוציא ואמאן הקיא למען סמים

 בלתי ג ד ואהי באתי. דגה במעי כי בנגינחי, הקודש את לחלל עבודתי׳ חלף

 אין דג; ויהי גוע "החזן מים". ואשת ואשוב שפתים, ותאלמנה קול, נותן

 סנפיר לי ויהי כשריון׳ קשקשים ואלבש-------בקרב. ריאה ואין בצואר קנה

 דג ואהי נתעו׳ לא שני כי נחמתי, זאת ותהי אין׳ קנה תומך ובהן יד תחת

 הדגים את גם ואבלע המים, שרץ את ואבלע שניו. חרבות זאב־מים, סורף׳

 תולעת. ואבלע היום ויהי במשפחתי. צעיר וכל דל כל גם ואבלע עמי׳ בני

 תהומות רדת ואמהר לחיי. את ויקב באפי עלה וחוח מעי אל ירדה התולעת

 צדני צוד והנה ואראה מרום. עליתי ומאויי חפצי למרות אך כאבי׳ מגודל

 אחת אל ויתנני הביתה. ויביאני האיש וישאני חכה. ביאור משליך איש

 קול ויצא לשסעני, בראשי שכין האשה ותתקע מאכלו. העושות הטבחות.

 אלם דג אבוי! אוי! אהה! ותקרא: ותצעק ומלפת, הטבחת ותחרד מלועי.

 "שמע' כי אני׳ חי בו! אדם נשמת אם כי זה אין במותו; קול נותן בחייו

 וישאלוהו הרב אל וישלחו------הבית׳ אנשי כל את אחזה פלצות באזני. קרא

 הרב, ויחקור באזןז "שמע' קורא מת לדג לעשות מה לאמור: פיהו את

 אמר ויגזור — בכתובים חפש ספרים, פתח התבונן, דרש׳ ברוחו, הגה

 הדג את וילבשו וילכו שחת. ולהורידו כמשפט למת לעשות ויצו כסבחת.

 ותהי ותשב נשמתו ותעל קבר אל הדג וכבוא לקברות, ויובילוהו בוץ תכריך

 ובני אחיו כדג בולע איש והנרות׳ הבשר מכס מוכס איש ותהי אדם.

 עברי יאמר: אמור ואם ז אתה עם מזה אי האיש: את ישאלו "שאול עמו".

 יקנהו וכי בשר, כאכלו איש ישלם הבשר מכס — — שלם! ואמרו: אנכי,

 נרות איש יעל וכי ממחירו, לבד ישלם הנרות ומכם יחד, ומכסו מחירו ונתן
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 מכם נר, כל יקן לא ואם שבים׳ ישלם יעל׳ לא ואם ז ישלם שבת בערב

 חבל לו׳ אין ואם ; ישלם המכם את נר׳ לקנות בסף אין ואם ז ישלם שתים

 לאיגאל, ואם מתחתיו; משכבו ולקח בבית׳ כלי כל אין ואם המוכס; יחבלנו

 וככל המוכס מעשה וככל — ולאלמנה. ליתום לגר, לו אחד משפם ונמכר,

 העבוט את האביון אחיך הוציא האם ה״צופה": וישאל אני". גם עשיתי משפטו

 עתה כי הוציאו׳ עד חכיתי לו !חכמת מאד :הרוח ותען ז החוצה אליך

 מאומה. כל אין ובידי שני יום בקר ויהי ערב ויהי השמש בוא עד הוחלתי

 וישאל לקחו. בידם הבא כל ואת ביתו תוך אל מכסי מרימי באו בחזקה

 צוה כאשר השמש׳ כבוא העני לאחיך העבוט את השיבות אולי אך ה״צופה":

 ה"צופה": ויתמה יראתילכספי• כי לאהשיבותי׳ הרוח: ותען תורתך. נותן ה׳

 ותען ז מוכס בהיותך עברי היית לא האם ז יראת לא ומאלהיך יראת לכספך

 האלה לאנשים "היש - והנרות• הבשר מוכסי ככל הייתי יהודי איש :הרוח

 לב אין אין. ולב זקן ויש פאה יש הרוח: ותען ז" זקן להם היש ז ראש פאת

 *כל כי לספר׳ הרוח ותוסף בקרבם. אבן לב אם כי האדם, כאחד להם׳ בשר

 תחת דמעה כנחל הורידו בבית־הכנסת דמע הטף ידעו לא אשר הנשים

 הרבה בכו תפלה׳ סדר קרוא הבינו לא אשר האביונים, נשי כי ממשלתי׳

 כי נפש, וענות צום ילדיהן את ותלמדנה---------עונש עליהן בשומי בכה

 וטוב שמח — פרוטה• השאיר לבלי עד הנמצא׳ הכסף כל את מכיסן לקחתי

 להעביר המלך מחשבת כי אזני׳ ותקח ברחובות פעם הלכתי חלקי על לב

 לבי אל יירה ירה אשר עופרת ככדור השמועה לי ותהי הארץ׳ מעל המכס

 כצדקי ה׳ ויגמלני--------ואמות. השבץ, אחזני כי ארצה, קומתי מלוא ואפול

 ואתגלגל הזאת׳ האדמה על שבתי מרודי ימי לכלות - - תפתה. ויורידני

והעכבר". השקץ בשר אוכל יומם׳ אור שמש׳ חזה בל עוף בינשוף,

 נתגלגלה היא הזאת. הנפש נתגלגלה שונים *גלגולים" ־עשר ה שבע
 באה וגם ני־אדם׳ לב משולים והם להם אדם פני כלם אשר ובחיות, בעופות
 את מלבד עוד. ומציר ה״צופה" רואה האלה ה״גלגולים' בדרך בני־אדם. בקרב

 את הרופא׳ את חסידים׳ של ה״רבי' את ה״מקובל"׳ את גם והמוכס׳ החזן החסיד׳
 ראשונים טפוסים מעין כלם כמעט - ה״מיוחס״ את קדישא׳ חברה של הגבאי

ההשכלה. בימי העברית הספורית הספרות של )פרוטוטיפים(

 מחזות ובציור פיוטית בהמצאה גדול היה ערטר של כחו פא.
 דרך :שונים היו דרכיו התנגדות. או והתול לעג המעוררים חיים

 דרך גם לסעמים והרמז׳ ל ש מ ה דרך כן כמו ה. י ר ו ג י ל א ה ודרך החזון
 בכל השתמש והוא כלם, מלחמה ספורי הם ספוריו ד. ו ד ח ודרך במקצת דרש
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 ובערמה. בצביעות בחשך בבערות׳ ההשכלה מלחמת את להלחם כדי כלי־זיין מיני
 ומביא ומבאר מתוכח גם והוא דעות׳ על המלחמה מן הרבה יש במלחמתו

 הוא והחכמה. ההשכלה לשם והכל ודבריהם, מדרכיהם מחכמי־ישראל׳ ראיות
בגליציה. המשכילים מבין ישראל חכמי אל בזה מתקרב

 לא לשונם ועיון. סברה אנשי למדנים׳ חריפים׳ היו בגליציה חכמי־ישראל
 שהרגשת יש אסתיטי. ביסודו היה לא שלהם האידיאל ה״מליצה". לשון היתד.

 נעדרה כאילו הזאת ההרגשה וממעשיהם. מהם נעדרה גם והנעימות הצחות
 כמו חכמי־אשכנז׳ בדרך שהלכו האלה׳ החכמים מבין ה-מליצים" מן דוקא

 בגיאוגרפיה הידוע הספר מחבר תר״ה(׳ - )תקמ״ד לוי ה בלוך שמשון
 י לו ה מאיר מרוה, גולדברג אברהם והמשורר המליץ עולם"׳ -שבילי

 ועוד בפרוזה שכתב ובדבריו במאמריו ע״ז( סעיף למעלה׳ )ראה ס טרי ל
מדה. לבלי וארוכה - ועמוסה כלה כבדה היא שלהם המליצה לשון אחרים.

 דעתם את לפעמים נתנו מובהקים חכמים שגם בצורה׳ והסלסול ההדור מן
 כתבי־ במקום הנכבד. התכן אל מהר חכמי־גליציה עברו דרכם, בראשית עליהם
 חכמי- יסדו ומליצות׳ שירים הרבה לקוראיהם שהביאו הקודמים, העברים העתים
 -כרם היה האלה במאספים הראשון המדעי. והז׳ורנל המאסף את גליציה
 הקודם. השנתי המאסף העתים"׳ ש-בכורי אחרי אותו יסדו גליציה שחכמי חמד"׳
 ראשון׳ ספר ראה העתים" "בכורי )ע״ד היסטוריות חקירות הם פרסמו בו שגם
 בזמן ספרים ז׳ חכמי־־גליציה הוציאו חמד" מ״כרם לאור. לצאת חדל ע״ב(׳ סעיף
 מטרנופול גולדנברג ליב שמואל היה עורכו )תקצ״ג-תר״ג(. שנים י״א של
 שמקצתם מחכמי־גליציה׳ לרב מובהקים׳ חכמים עזרו ידו ועל תר״ו(׳ בשנת )מת
 אחד על־ידי לאור יצאו ממנו ספרים שני שעוד הזה׳ במאסף בעריכה. גם חלק לקחו

 בספרות חשובות חקירות הרבה נתפרסמו תרט״ז(׳ - תרי״ד )ברלין רוסיה מחכמי
 תכן ישראל• ובתולדות וחכמיהם הדורות בסדרי ללב׳ בתלמודית העתיקה׳ העברית
 לצורת רבים ימים היתה צורתו כי עד לחכמים׳ הרבה חשוב היה הזה המאסף
 המכתבים, צורת היתה חמד" -כרם המאסף של זו צורה העברי. המדעי המאסף
 ה״שאלות של לזו קרובה צורה חכמה, בעניני לרעהו איש החכמים שהריצו

הלכה. בעניני לרעהו איש והלומדים הרבנים לפנים שולחים שהיו ותשובות/
 הרבנים לעולם עוד קרובים שהיו אנשים׳ היו בגליציה חכמי־ישראל בין
 ח ו ר כולם היו מלאים הלמדנות. ואל העיון אל קרובים היו וכלם וההלכה,
המסרת של הפרטים בפרטי והעיון הדקה הסברה ואהבת בקרת
לצחות השאיפה במקום ההיסטוריים. הדתיים׳ המקורות של או הדתית

 להכרה׳ עתה חזקה השאיפה היתה הראשונה העברית ההשכלה של ולנעימות
ההיסטורית. החקירה היהודי׳ העבר חקירת כלה היתה זו חקירה לחקירה.
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ר ש ע ־ ם י נ ש פרק
ושייר רנ״ק

 ואפיו. תולדותיו בגליציה; העברית ההשכלה של מנדלסזון - רנ״ק

 דבריו. של החמורה הצורה הנשגב. אל שאיפתו בן־מנחסז ובין בינו מה

 הלקוחים ובטוייו מבטאיו שבדבריו. הסמל דרך הדברים. לפנימיות הצסיה

 בדבריו. ושכליות דתיות של המזיגה והאמונה. הדת עולם ממעמקי

 האמונה שבין הקרבה התבונה• מחלות האמונה. מחלות צרופה". "אמונה

 מבוכה ומלא בטבעו משכיל הוא האדם תבונה. בלי אמונה אין לתבונה.

 החזיונות על דן קרוכמל האמת. אלא הפשרה. לא ז יעשה מה פנימית.
 העולם ושל האדם של הרוחני המקור נצחית. מנקודת־השקסה הזמניים

 עצמו. אל להתודע טבעו זה הרוחני סוף. אין בלתי־מחולק. הוא׳ אחד

 בני־ישראל קרוכמל. בדברי ההגליני היסוד גסה. פשוטה. אמונה אין ולכן

 הרוחנית ההשגה את משיגים החכמים התבונה, של העליון במושג מאמינים
 ההבנה של השונות המדרגות והאות". הרוחני "הסימן בה. ומכירים הזאת

 האמונה מן וגבוהה נעלה אחרת׳ מדרגה רק הדת של הפילוסופיה וההשכלה.

 האמונות. ליתר מעל אותה מרימה מוחלטת באמת היהדות של האמונה הדתית.

 הבנין התבונה. של ביותר הנעלה המושג שיסודו ביהדות. הדתי הפלא

 המוחלט הרוחני ואלהיו". "גוים התבונה. יסוד על ישראל נצחיות של הפלאי

 אומה. כל של המבעים בחיים העתים שלש ישראל. בחירת בישראל. המתגלה

 קרוכמל של ההיסטורית ההשקפה חדשה. לצמיחה תמיד שבים אנחנו

 הפילוסופי היסוד ולהיסטוריה• לבקרת נותן שרנ׳ק המוחלט הערך ומקורותיה.

 של הפילוסופי הדמיון שבעל־פה. התורה המסורה: חקר ההיסטורית. לבקרת

 עזרא. אבן אברהם נטיחואל הרנ״ק. של לבו את שמשך הראשונה׳ "הקבלה"

 של הבקרת השערים. סדר נגמרו. שלא או נכתבו שלא בספרו השערים

 תקופות דוקא לאו התקופות. וברור ההיסטוריים המקורות בקורת—שי׳ו

 דמיונו ושי״ר. הרנ״ק בין ההבדל שי״ר. תולדות הראשונות. ההיסטוריה

 שי״ר. של הראשי החקירה שדה מטפיסי. דמיון לא שי״ר של ההיסטורי

 של השירית היצירה מוזאיקה• יצירת יצירתו מגלות. מגלות שנתנו דבריו

 שבשי״ר. ההיסטוריון את - המגלה יהודה" ״שארית לדרמה ההקדמה שי׳ר.

 משכילים אנשים גיא־החזיון על להעלות הנטיה זו. בהקדמה רנ׳״ק לדברי הד

 המדעית בעבודתו זו מגמה לישראל. נס נעשה ידם שעל למלכות. קרובים

 התלמוד, של הראשונים המפרשים קרובים שי״ר של לבו אל שי״ר. של

 של רבות תעלומות המגלה שי״ר מבטאיו. ואת מלותיו את וחקרו בו שדרשו

ישראל". "חכמת מאבות אחד העברית. ההיסטוריה

 כעין היו שסבבוהו אלה בל אשר אלה׳ לחכמי־גליציה והראשון הראש פב.
 הוא לרנ״ק(. קרוכמל הכהן נחמן היה במסלתו׳ כלם ודרכו לו כוכבי־לויה

 מנדלסזון באשכנז העברית להשכלה שהיה מה בגליציה העברית להשכלה היה
ת. ו ע ד ה ־ ה ג ו ה ו ף ו ס ו ל י פ ה :ד׳( פרק ראשון׳ ספר )ראה
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 שלום אביו׳ .,ברוד בעיר תקמ״ה שנת אדר ז׳ ביום נולד קרוכמל נחמן
 ולליפציג. לברלין עסקיו לרגלי שנסע סוחר העיר׳ מעשירי אחד היה קרוחמלניק׳

 תלמידו. פרידלנדר דוד ואת בן־מנחם משה את עלומיו בימי ראה בברלין ובהיותו
 היה כי לדבר׳ ראיה ויש חסידים׳ של חשובה ממשפחה קרוכמל נחמן היה כנראה
 נין היה כי נראה׳ אפן בכל החסידות. בעש״ט׳מיסד ישראל רבי של מגזעו חסר
 היה הוא נקרא. שמו שעל הבעש״ט, מתלמידי ו, ק ך? ורו מה נחמן לרבי ונכד
 כן גם שנקרא הברצלבית, החסידות אבי מברצלב, נחמן שלרבי בשרו שאר
 לא אביו אך אמו. מצד אליו נטה החסידות קו מהורודנקו. נחמן רבי זקנו׳ שם על
 נתחנך נחמן הנער אולם שרביטה. בקצה ההשכלה כבר נגעה בו חסיד. היה

 הוא ופוסקים• תלמוד למודו עיקר ההם: בימים הנערים שאר שנתחנכו בדרך
גדולה. חריפות האלה בלמודים הראה

 ב ד אל התקרבותו דבר מצינים רנ״ק בנעורי להשכלה ראשונה בהתעוררות
 השיאוהו שנה י״ד בן נחמן בהיות בברודי. שדר ע״ה(. סעיף למעלה, )ראה ג ר ו ב צ נ י ג

 בבית ההיא בעיר לגור עבר והוא ללבוב׳ הסמוכה ז׳ולקיב׳ מעיר אשה אבותיו
 הקיסר מטעם שהוקם ליהודים׳ בבית־הספר המורה אל גם התודע שם חותנו.
 וספרים בן־מנחם ספרי רבים׳ ספרים מצא ובביתו י׳ י נ צבי ברוך השני, יוסף

 אחר־ דרש הוא גדולה. בשקידה בהם והגה שקרא אשכנז, בשפת היפה בספרות
 הרבה ביחוד הגה הראשונים׳ ה״מקובלים* ובספרי פילוסופיה בספרי הרבה כך

 ראשון, )ספר מימון לשלמה המורה" הפרוש"גבעת נבוכים'עם בספר-מורה
 מימון׳ פרושושל עם יחד שנדפס גרבוני, משה רבי של ופרושו נ*ט( סעיף

 בן בהיותו לכתבי־הקדש• עזרא אבן אברהם רבי בפרושי הרבה ן2ע כמוכן
 את עליו אסרו להתרפא׳ בא ששמה בלבוב, והרופאים קשה מחלה חלה שנה כ״ד

 עזריה לרבי עינים" ו״מאור בהיסטוריה הרבה עסק אז עיון. בספרי הקריאה
 השפות ללמוד הרבה אז התמכר הוא למאור. ההם בימים לו היה האדומים מן
 ולמד - זה לפני מעצמו למד כבר וצרפת אשכנז שפת - הקדמונים העמים של

 ושקד הפילוסופי העיון אל שב בריאותו מצב כשהוטב ורומית. סורית ערבית׳
 את בו ששקע הטהורה', הבינה "בקרת הספר על ביחוד .קנט, ספרי על הרבה
 של ושיטותיהם דעותיהם אל גם אחר־כך התודע הוא רב. זמן ונפשו רוחו

 בקש בקש אך הזמן. של הפילוסופיה מהלך עם בכלל והלך ג נ: י ל ש ו .פירמה
 לטריס, הלוי מאיר - מתלמידיו אחד מציו* וכך זמן. ובכל מקום בכל החכמה את

 לברוך 1 ״ספר־המדות הרנ״ק: ישב ידו על אשר השלחן את - ז׳ולקיב יליד

 משבת בהולנדיה שחי שפינוזה׳ ברוך הפילוסוף של הראשי ספרו ה״אתיקה", 1

תל״ז♦ עד שצ״ג
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 מן עזריה לר׳ 2 ם ני י ע מאור ׳”ראובנ ילקוט גבי על רוכב שפינוזה די
 קנט להחוקר ]הטהורה[ 4הבינה בקורת בעקב 3הקנה וספר האדומים

 רומית בלשון 6הורציוס ושירי הזוהר ספר ׳6ך שי ל א ם הר* מ ופרוש
 7 מסמוזטה לס נ לוק_י וספרי וירושלמי׳ בבלי מהתלמוד מסכתות איזה בצד
גביהם'• על

בהיסטוריה. העברית בספרות הראשון הבקורת ספר 2 מאוחר. מדרשים ילקוט 1
רבי לתנא המיוחם ומוסר׳ קבלה דברי של ילקוט 3 של״ג. עד של״א משנת נתחבר

ספרו 4 הששי. לאלף השנית המאה לתחלת חבורו זמן וקובעים הקנה׳ בן נחיניה
הרביעית במאה חי אלשיך משה רבי הדרש. בדרך התנ׳ך על פרוש 5 קנט. של הראשי

הנוצרים. ספירת לפני 8 שנה עד 65 משנת חי הידוע, הרומי המשורר 6 הששי. לאלף
הנוצרים. ספירת אחרי השניה במאה חי יוני׳ פילוסוף 7

 ידוע־ איש ברבים. אותן גלה ולא בלבו הרנ״ק נשא מחשבותיו את
 להן אזנים גם מצא לא אשר מחשבותיו, עם התהלך והוא וחלש היה הלי

 ובשרו לבו הגות מרוב נפלו פניו אט. והלך חקר העמיק הוא מושבו. בעיר
 בעתתו, רעה ורוח בו אחזה ה״קליפה" כי אמרו, אשר העיר מיושבי יש כחש.
 והכירו אותו כבדו גם העיר מבני רבים אך חיצונים. בספרים קורא הוא ולכן
 שם מצא ברופאים, לדרוש הסמוכה, ללבוב בצאתו רק המעלה. איש את בו

 עליהם צלחה דבריהם לפי בחכמה• נפשם חשקה הם שגם צעירים, אנשים
 באנשים מצא הוא אחרים• לאנשים והיו ונהפכו אתו בדברם ודעת בינה רוח

 ומאמרים ספרים וחברו אחר־כך שנתפרסמו מקשיבים, וחברים תלמידים האלה
 בפילוסופיה, בה, עסק אשר הראשית, בחכמה אך במקצועו. איש איש חשובים,

 כלעומת מקומו ואל עירו אל שב והוא שומעים, ביניהם גם לו מצא לא
 ויורד הרים עולה החכמה, בפרדס ומטיל בלבו מחשבותיו את הוגה שבא׳
 זה על הסתום׳ האור על ומצטער מתענה או האור זיו על ומתענג בקעות
חביון. בסתר הנתון

 נגד בלבוב חרם כתב יצא שנה׳ ל״א בן אז והרנ״ק תקע״ו, בשנת
 קרוכמל דבת גם להביא החלו אז הרנ״ק. של בריתו מבני החדשים, המשכילים

 הרנ״ק׳ של שמו את להבאיש בכחו אשר דבר, בקשו הקנאים אחיו• אל רעה
 לז׳ולקיב, הסמוך בכפר שגר קרא? חכם אל כתב אשר מכתב׳ ומצאו

 נתן כי הרנ״ק׳ על אז העלילו הם נחמה. ודברי הקראי לחכם שבח דברי ובו
 ירא קרוכמל ברבים. אותו ופרסמו המכתב דברי את והעתיקו הקראים, אל ידו
 אז כתב והוא החכמה׳ בצל במנוחה לשבת מעתה יוכל לא כי לנפשו׳ אז

 גם הזאת האגרת נתפרסמה. היא גם אשר מידידיו, לאחד "התנצלות" אגרת
 עבריים׳ מאמרים גם נדפסו בה אשר האשכנזית׳ ב״שולמית" אז נדפסה



החדשה העברית הספרות תולדות 26

 על מפורש שמו את חתם לא כי אם ברבים, אז נודעו וחכמתו רנ״ק ושמע
שנדפסה. האגרת

 חדרו מסתר אז יצא הוא קרוכמל. בחיי למאורע היה הזה הדבר כל
 יען אם במסחר, לעסוק והחל העבודה, ועל התורה על שם שישב חותנו׳ בבית

 שדבר חותנו, לשלחן זקוק להיות ולבלי עצמו ברשות לעמוד מעתה בחר כי
 זו׳ להשכלה והתנגדות לגז בודאי בו עורר חתנו, על העלילו אשר העלילה׳
 על וצערו כאבו את העסקים בשאון להשכיח אמר כי או לדבר, שגרמה
 מכם־ של חכירה עסקי בעסקיו׳ לחותנו שותף היה הראשון בזמן מקנאיו. שנאת

 זמנו• את נתן כי ואם הזה. המכס של החוכר בעצמו היה המזיגה,אחרי־כן
 ומראשי־הקהל׳ בז׳ולקיב מפרנסי־העדה אחד שנים במשך היה וגם למסחר•

 של לפילוסופיה אז התודע הוא ולחכמה. לתורה רבות עתים קבע בכל־זאת
 הרבה למד והאפלולים׳ העמוקים נתיבותיה ואל אליה ונמסר החדשה הגל
 מפיו מבקשים והיו בביתו מתאספים היו לימים צעירים אנשים למד. וגם

 סתם רק ולא ממנו. שאלו אשר ככל להם ומסביר מלמד היה והוא חכמה׳
 בינתים שנעשו ותלמידיו, חבריו מבין מובהקים חכמים אלא משכילים, צעירים

 אשר הערים ומיתר מלבוב אליו באים היו בעולם, ומפורסמים ידועים גם
 וממימיו אכלו מפתו ושבועות, ימים בביתו יושבים והיו בהן שכנו
 ולשוהח תלמידיו את ללמד היה דרכו ובחכמה. בתורה אתו ועסקו שתו

 העיר ערב. לפגות בשדה לשוח עמהם בלכתו וידידיו אוהביו את בתורה
 חרבות נשקפו האלה הגבעות אחת ומעל וגבעות, לה מסביב הרים ז׳ולקיב

 למושב־ זו עיר לו בחר אשר סוביסקי, _ין פולין מלך של היכל־הצידים
 ובהשקיפו הזאת הגבעה על בעמדו סוביסקי׳ כי מספרת׳ האגדה הקיץ.
 זה היכל חרבות על גן־עדן(. )הנה ראי"! "הא קרא שמסביב׳ הארץ על ממנה
 העובר העולם על־דבר מדברותיו ונשא היהודי הפילוסוף אחת לא עמד

 ומדמים, לנו ומצירים ומרגישים רואים שאנו מה שכל זה׳ על הקיים, והעולם
 ולמחשבה לרוח רק יש נצחי קיום נצחי. קיום לו ואין ועובר חולף הכל

 את ומרומם מהלל פסק לא פיהם הללו הטיולים על־דבר המספרים החכמים
הזה. הנפלא התענוג

 שלא וכנראה העמוקה׳ חכמתו מפרי דבר עוד אז פרסם לא רנ״ק
 בז׳ילקיב העדה ובהנהלת במסחרו טרדותיו מלבד בספר. הדברים את גם כתב

 לעבודה חייו ימי כל התכונן הוא מיראי־הוראה. הרנ״ק היה וחולשת־גופו
 חסרות כי עוד, נכון אינו כי לו׳ נדמה ותמיד ומקיפה גדולה מחקרית

 להעלות בו הפצירו ידידיו שיטתית. יסודית, הכנה וגם ידיעות, עוד לו
 הראשונים ברלין ממשכילי אחד גס הועיל. וללא הניר׳ על דבריו את
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 בברודי׳ בגליציה אז שנמצא נ״ח(, סעיף ראשון׳ )ספר לפין מבדיל החכם
 בשעת ךבר תקע״ט, בשנת להולדתו׳ השבעים חג את חגגו העיר ומשכילי
 לנו הועילה <מה הקהל: מן דבריו מניעות ועל רנ״ק על לכבודו המשתה
 וקדושיו. אל נביאי לנו הוסיפו מה קרניה? הפיצה לא לו בהדרה׳ השמש
 לולי רוח׳ קטני אל גם אותה הביעו לולי בם׳ נוססה ה׳ רוח אשר
 דבר שמעו שובו, בנים, קרבו : חשך בלי ויקראו ורחובות בשוקים סבבו

 ערלה׳ אוזן פתח למען כחם וכלו ההם הישרים עמלו כמה 1 וחיו אלהים
 ואתה, - אבן, לב תחת בשר לב שים למען למורטים לחייהם נתנו כמה
 תאסוף אתה סופר, עט תאחז אם משכבך, מחדר לעמך להאיר לך נקל אשר
 מצאה רבות הן חכמת, הן ? חכמתי ותאמר ביתך בזוית תתחבא ? ידיך
 נפשות ושלח טוחות עינים לפקוח הנה׳ ה׳ שלחך נפש למחית הלא ! נפשך

 למען יתבקעו, גבוהים הרים שם :וראה עיניך נא שא ־ !חפשי רצוצות
 להוציא מספר לאין פיות ארץ תפתח פה משיבי־נפשז מעינים מקרבם ישתפכו

 תתפשט פה לבני־אדם! למאכל והיו פרים יתנו עצי־שדה שם לשבע; לחם
 - ניחוח בריח והריחו עובר עין לשמח יפיה בכליל לצאת ותתאמץ חבצלת
לנפשו?" רק יעשה לבדו והאדם

 שנת אל התקרב כאשר רנ״ק, לחיי האחרונות השנים בעשר רק
החלטתו הכתב. על מדבריו מקצת להעלות כנראה, החל, לחייו, החמשים

כנראה, נתחזקה, הזמן, לנבוכי הדרך את יורה שבו וכולל, מקיף ספר לחבר
במכתבו הודיע תקצ״ו שנת בסוף החמשים. גבול את כבר בעברו בלבו

ברכה, אחריו ולהניח חלדו בערב ברבים קולו להשמיע לבבו עם כי לשד״ל,
 שערים מספר יכלול הדת, בחכמת 1 במאמר וזה ז הזקנה ימי ויאתיו קרבו "כי

 המורה- בספרו 2הרב דרך ועל צרופה, לאמונה לנו עיקריות היותר בפנות
 בעניניהם מעט או רב בהבדל אך - ,3מרחוק ההדמות על אני ורשאי יכול אם

 ה׳ בי חפץ ואם בו. שאנחנו הזמן למבוכת הנדרש הצורך כפי ובסדורם,
 עוד תמימה". שנה בקרב ממנו הראשון החלק לאור יצא חפצי, וישלים
 אשת מות אחרי מאד, בודד גם והיה המסחר את כנראה, עזב, לזה קודם
 אברהם, הצעיר בנו רק אתו ונשאר עזבוהו גדלו, אשר ובניו, בריתו
 בעוד אז. קטן עוד שהיה העברית, בספרות בשמו אחר־כך הוא גם הנודע

 הרבה עבד פה ברודי. מולדתו לעיר ועבר ז׳ולקיב את גם עזב קצר זמן
 חתנו מגורי למקום לטרנופול, אז עבר הוא מאד. נחלש כי עד ספרו, על

 הוא אך בברלין, לרב להיות לפניו הציעו בטרנופול בהיותו ובתו. הרופא
 על זה על לדבר ורשאי אני יכול אם 3 הרמב׳ם. 2 )טרקטס(. מחקרי מאמר 1

דמיוני. באופן מרחוק, ההדמות דרך
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 חתנו בבית ישב הוא ההתמנות. את עליו לקבל רצה ולא ההצעה את דחה
 כחותיו את מאד החלישה הזאת העבודה ספרו. על לעבוד ויוסף במנוחה

 ספרו של כתב־היד את ת״ר. שנת אב בר״ח ונפטר אותה גמר לא והוא
 אותו ויוציא אותו יסדר והוא בברלין ץ נ צו לד״ר לשלוח מותו לפני צוה

 -מורה בשם אותו שקרא הספר׳ את צונץ הוציא תרי״א בשנת לאור.
 -שערי השם את ספרו בראש הציג עצמו והמחבר הזמן׳/ י כ בו נ

צרופה". אמונה

 משה חיי את במקצת המזכירים קוים יש ובאפיו קרוכמל בחיי פג
 מ״א-מ״ז(. סעיף ראשון׳ ספר ראה בן־מנחם )על־דבר הוא ואפיו בן־מנחם

 לב גם וההסתכלות, ההתבוננות אל כלם מפנים היו קרוכמל חיי גם
 לא כבן־מנחם מחשבותיו. את להביע ומתינות זהירות מלא היה קרוכמל
 בה. להתגדל עטרה ולא בו לחפור קרדום לא תורתו את קרוכמל גם עשה

 אמצעות בלי גם ישרה, השפעה הסביבה על השפיעו ולמדו, תמיד למדו שניהם
 העולם: בעסקי גם הרבה שניהם היו עסוקים שבעל־פה. תורה דרך הכתב,

 הויתו בעצם קרוכמל היה לא מבן־מנחם, בהבדל אך, המסחר. מן פרשו לא
 שהיה מפני העולם׳ בחיי הצליח לא גם הוא במקצת. אף הזה העולם בן
 לא בו בן־מנחם. של זו מיתה לא בעולם והסתכלותו התבוננותו גם בהם. זר
 מלאה היתה נפשו האסתיטי. המסתכל מן השוקט, המתבונן מן כלום היה

 הצורה איננה דבריו צורת הנשגב. לעבר נשא היה וכלו הרוח, סערת
 הפילוסופית. הכבדה, החמורה׳ הצורה אם כי האמנותית׳ השוקטה׳ הנוחה,

 שקראו כמו לפנים׳ לבית, היה צופה אם כי בפרדס־המחשבה׳ טיל לא הוא
 המחשבה. של העליונה במרכבה תמיד היה צופה והקבלה. הסוד אנשי לזה
 נעלה, ודמיון משל סמל, בדרך תמיד דבר דבר רמז. סוד, כלו היה מלא

 לא ואף לצחות, לנע־מות׳ ביותר הקטנה הנטיה אף אין בדבריו בלתי־רגיל.
 לחדור לא־בטוחים׳ מסוכנים, נסיונות מיני כל בדבריו יש ולפשטות. לתמימות

 עליהם ולהתנפל עמהם להתרומם מתחתם, לחתור הענינים׳ של תוכם לתוך
 אותם מבקיע אם כי לאט׳ לאט הדברים אל נגש אינו הוא שללו. על כנשר
 הפנימית׳ שכינתם את לנו מוריד הוא ומשם מרומים אל עמהם הוא עף אליו.
 הזה, מהעולם לא אחר׳ מעולם בא כאילו לנו שנראה מובנם, תוך־תוכם/ את

 אחר, מעולם לקוחים גם ובטוייו ממבטאיו כמה בו. ונתונים רגילים שאנו
 נטיתו החריפה השכלתו בכל והסוד. הקבלה והאמונה"/ הדת עולם ממעמקי

והאמונה. הדת אל רבה
 הפנימי, אל החיצוני העולם של היחס בדבר בספרו לדון יצא לא הוא
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 ספרו את בן־מנחם התחיל שמזה והאמונה׳ החברה והדת׳ המדינה של היחס
 עולם, הפנימי. העולם כלו הוא עולמו מ״ה(. סעיף ראשון. )ספר "ירושלים"
 המושגים שני ממהות בספרו לדון הוא יוצא התבונה. ועולם האמונה

 בהם׳ מבינים מחוץ שהאנשים מה כלומר, מחוץ, והבנתם ממהותם לא כן וגם האלה.
 החכמה פנימית. השכלה בהם להשכיל אומר הוא הפנימית, ממהותםהיסודית, אם כי

 האמת״ז על התורה "חכמת :הרמב״ם עם בעצמו לה קורא הוא בה׳ עוסק שהוא
 האמת, צד על שהיא כמו באמונה כי־אם האמונה׳ של החברתיים בצדדים ענין לו אין

 התגלותם בדרכי כן כמו במקורם, לעצמם׳ כשהם רוחניים חזיונות על הוא חוקר
 הנכונה האמונה חסרה - בהקדמה אומר הוא - קצוות ״משני והשתלשלותם.

 שהורגלו מה תוריית אמונה לחשוב בשניהן השוה הצד אלה! בדורותינו
 כי ישישו שאלה בזה: לבד הוא בינותם וההבדל ככה, לחשוב מנעוריהם

 יחתרו - הרבים והם - ואלה ההיא, באמונה וספק חשד להטיל מקום ימצאו
 יסוד שאינם אמצעים שונות, והפרזות דמיון בדברי ולסעדה להחזיקה ויעמלו

 רוצה הוא תועלת". וללא צורך ללא העמלים והם לעולם, דעה בדור נכון
 אנו וכך דת. מעין האמת גם נעשית לקרוכמל אמתית. כלה פלה, צרופה באמונה
 וביחד מדעית, כלה מיוחדה: אטמוספירה תוך אל ספרו קריאת עם נכנסים

 דתיות של הנעלה המזיגה מן יש קרוכמל של בספרו דתית. כלה זה עם
ושכליות.

 היתה היהודים בקרב קרוכמל של בדורו המיוחדה הדתיות התגלות
 שנמשכה בישראל׳ המשיחית והתסיסה השבתאיות היתה ולפניה ה״חסידות"׳

 ביחוד היהודי׳ לעולם מחוץ גם קרוכמל. של לזמנו קרוב עד רב, זמן עוד
 חזיונות אז נתגלו אחריה, כרוך והיה בה עסק שקרוכמל האשכנזית׳ בספרות

 ויסוד רב דתי יסוד היה בהם שגם ע״ו(׳ סעיף למעלה׳ )ראה הרומנטיקה
 החסידות. חזיון אל קרובים בחינות בכמה היו האלה החזיונות גם דמיוני.

 אפוא עוסקות ספרו׳ את מתחיל הוא שבהן הראשונות׳ קרוכמל מחשבות
 בטבע הסתכלותו את הזאת. החסידות חזיונות אל הקרובים דתיים׳ בחזיונות
 הוא זה. מטפוס המאמין אל הקרוב הדתי מהמאמין מתחיל הוא והדת האמונה

 אל ידיהן על ולבוא אותן לרפא כדי האמונה, מחלות את כל ראשית מצין
הצרופה". "האמונה אל האמתית: הנכונה׳ האמונה

 סם גם בהם שיש "הסמים"׳ בשער ספרו את קרוכמל התחיל וככה
 "זכה התלמודי: המאמר את השער פני על רשם )הוא מות סס וגם חיים

מות"(. סם לו נעשית זכה לא חיים, סם )התורה( לו נעשית
 ז הנכונה העבודה עמודי וירופפו האמונה תרגז שלש "תחת

במעקשי שלשתן יסוד ן מות דרכי ואחריתן ישר דרך תחלתן
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 לעבודה נפשו את המאמין ילהיב כאשר - עיקוב• לב ורוכסי :צר
 בכל למאוס יבוא החיים, ומחמדי עולם מעסקי מחשבתו ויפשוט
 השכלית, ההשגה גם בעיניו תקטן 1אחר החושים; תחת הנופל

 היום כל עינו יהפוך והבקורת; ההגיון על־פי בשמושה מוגבלת
 חדשה השגה כחות בה ויחלום הנלהבת נפשו מעמד אל רק

 וכבר - לו שני צעד - הראשון. הצעד וזהו ממרומים; ועוז
 2 ועצמים מלאכי־עליון פנימיותו בעין לראות ידמה - ברע הוא

 אחר אליהם; להתקרב תחבולה ויבקש החומר משוללי או זכי
 ההגדות, ולקיום לבוא; העתיד וכל רז כל ויודיעוהו עמהם יתערב

 לא ויקראם בספרי־קודש, עדות לו יבקש ,3דמיונו אש לבת פרי
 בטעמים בנקודות, באותיות, גם אם כי ובמלות, בדבורים לבד

 להבורא כשותף עצמו לחשוב ישתגע אחרון: צעד - ובתגין.
 אומר ולגזור כחפצו הטבע לשנות ושבידו שמו(, )יתעלה יתע״ש
 • 4בראשית מעשה מנוחת בתורה המכונה - מחוקיה אותה ולהניע
 והשמעיות השכליות התורה חוקי על נעלה היותו ידמה אחר
 יפרדו לבד שבו ,8והתקון הפרוד עולם על מעלתו רום כפי

 שלבסוף עד והבלתי־ראוי, הראוי והפסול, הכשר והמותר׳ האסור
 8 האנושות מן נשגבים בתוארים עצמו על לספר שגעונו יגיע
 אלוה־תעתועים. עצמו לעשות מאד מאד וקרוב ,7הרוחניות ומן

 כזה 9המצא הישר השכל יסבלהו לא וכמה 8הקצה זה זר וכמה
 ומשולש שנוי נסיון׳ על־פי מאומת הוא כמה זאת ועם בעולם;
 - לבקיאים. רק ורובו לכל ידוע ממנו הקצת הרבה; ומכופל
 ערבי: בשם אצלנו תהרא המאמין בנפש זו נטיה 10ראשית
 רוח ואשר איש־הלבב, ביותר לה עלול )שווערמעריי(, הזיה

 אשר ובמי ,11האדומה בבעלי ביחוד ומסוכנת מהמאמינים, בו
 חמדות ויתר והענוה היראה בנפשו קנין 12 עדן שם לא

המשובחות".

 )משלי ביתך' ובבית "אחר ל״ז(, ל״ח, )בראשית אחיו' יצא "ואחר כמו אחרי־כן׳ 1

 בששה עולמו את ה' יצר שמאז היינו׳ 4 הנלהב. דמיונו פרי 3 סובסטנציות. 2 כ׳ז(. כ״ד׳

 נפרד שבו הגאולה, בוא לפני העולם 5שחקק. החוקים על־פי מאז מתנהג והכל שבת, ימים

 אם7 ׳6 והעולמות. העונות תקון של העולם והוא הקבלה׳ לפי מ״שכינתו'׳ מ״מלכותו"׳ אלהים
שהוא המאמינים׳ של הזה הקצה 8 מלאכים. :רוחניים של או בני־אדם של נשגבים בתארים

 נמצא. זה שיהיה הישר, השכל יסבול לא וכמה 9 הבלתי־מאמינים. של השני הקצה אל בנגוד
עדיין. 12 רגשניים. אגשים אדומה, מרה בעלי 11 יסוד. 10
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 עצמם את הרואים אלה עד הגדולים, ההוזים את קרוכמל מתאר זה בסוג
 שהלכו ולאלה צבי לשבתי קרוכמל בדברי רמזים וכ.גואלים״-יש ב״משיחים"

 על נעלים הם כי באמרם בתורה, שנאסרו דברים כמה התירו אלה בדרכיו:
אליו: הקרוב ממנו, נמוך אחד, סוג עוד יש והתקון״,-אולם הפרוד •עולם

 ברע׳ ובוחר בטוב מואס לבו יצר את מוצא מאמין .יש
 היות בלבו נשרש וכבר תכונתו, ורוע חסרונו בנפשו ומרגיש
 עזר למצוא ידמה כן על האושר, אל מביאים]ות[ והעבודה האמונה
 תפלה ויעתיר עבודה, והרבות האמונה בגודל למחלתו ותרופה

 תכונתו׳ לרוע נענה להיות ראוי אינו שהוא ובהרגישו ן ותחנונים
 הדורות וצדיקי מרום מלאכי צדק. שופט לפני מליצים לו יבקש

 המתים, אל ידרוש בדויים; או אמתיים בשמותם, ויקראם שעברו,
 תסתעף מזה - לזה. וכדומה נרות בהם וידליק 1 נפשות להם יבנה

 ומקריח, וכחותיה היצירה יסודי כל על ממונים בשרים האמונה לו
 דבר, לכל ומתלוים ומתלוצצים מזהירים ורעים׳ טובים 2 וברוחניים

 הרעים. מפני להסתר או ולפייס הטובים בעיני חן למצוא ויעמול
 ומעשים נכריות עבודות על־ידי זה חפצו להשיג יטהו 3הותל ולב

 עבודתו. תכונן אליהם אשר ההם, העצמים כזרות לטבע, זרים
 ונלוז, מתועב בדרך אך הרוחניים, קרבת יחפש ההזיה בעל כמו

 עושה זה וכל מרעתו. ולהצילו להנאתו המעלה, פחות ולתכלית
 להיות ה[נפש,1והלך־ התלגש מצד אם כי הדעת׳ שקול בלי
 מוצא והיותו לבבו, את זר ולט מעשיו את לה]י[טיב עליו קשה

 זרותם]ן[, רוב עם ,4אליה הנערכים]ות[ והעבודות שוא אמונת
 בשם תקרא בנפש זו תכונה 5ראשית - ביותר. עליו קלים]ות[
 חלושי־הדעת ביותר לה עלולים )אבערגלויבען(, טפלה אמונה

 יפעת מחשכת היותה מפאת ומסוכנת* ההמון; מאנשי וחזקי־הדמיון
 דברי ובין הברות המצות בין ותשווה לקוף, האדם את תדמה הדת,

 7אלהים )עבודת עע״א האחרון ובקצהו הכשופים; ומעשי החלומות
 כחות לכל כמעט ועובד ומאמין 8אחדות בפיו אומר ממש, אחרים(
• 9הנפסד״ דמיונו לברואי יותר ועוד הטבע, ומעשי

 במשנה: גם זה במובן נפש יש וכבר הצדיקים. קברי על ה״חסידים" שבונים אהלים׳ 1
 "לב כנגד שוטה לב 8 במלאכים•2 א׳(• משנה ה'׳ פרק )ערובין׳ בית־דירה״ בהן שיש -״נפשות

 שבראשי־ השניה העין 7 היא. ומסוכנת * יסוד. 6 אליה• ביחס בעדך׳ הנמצאות 4 חכם״.

 היינו׳ הדתית׳ האחדות8 זרה. עבודה על שמים שם לקרוא שלא כדי אלף׳ במקום היא החבות
החולני. 9 אחד. באל מאמין הוא כי בפיו אומר
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 הוא אין ב״חסידות", ביותר׳ הקיצונית בהתגלותם המאמינים על בדברו
 דמיוני. לא כי אף קיצוני׳ הוא גם מאמינים. של אחד סוג עוד שוכח

ולחסידות. לדמיוניות ה״מתנגד" הוא הזה המאמין
 ימאן שקדמו׳ אלה שני הפסד אחרית כשיראה מאמין, עוד "ויש

 על־פי וכהלכתן׳ כצורתן המצות לקיים רק לבבו ויכין גדולות בקש
 האנשים! לרוב טוב היותר ואולי בעצמו, טוב וזה והערוך. המסודר

 8 ;שר להיות נלבב׳ או נבוב קטן, או גדול 1 יהי האדם׳ על שקשה אלא
 וזה חשבונות, מדעתו להוסיף ושלא ונגרע, נוסף בא־ן אחת, דרך על

 ירבה כן ועל הפועל. אל כחותיו טמוני שפוני להוציא בכדי 3באמת יהיה
 בהם ויעשה יעסוק קיומם, ובאופני ובדקדוקים בסדורים זה מאמין

 הגדול, הרע לו יסתעף אמנם - קץ. אין עד ובתולדותיהם ובענפיהם
 נשמת באמת שהיא הפנימית׳ הכוונה מן לבו ויסור יפנה מעט שמעט
 ראשיות מצות גם שיאבד מזה, רע ועוד לה! כגוף והמעשה המצוה,
 יסודן הלבבות, חובות בשם הנודעות ן[1והם במעשה׳ כלל שאינן ויקרות,
 להיות היו, כלא אצלו והם ובמוסרים בדעות המחשבה וטהרת קדושת

 מחודד שכלו היות עם כאלה, לקבל ובלתי־מוכשרת גסה מחשבתו
 במעשים, אפילו חלוקה שיעשה עד הדרך, בזה וישתקע אחרים! בעיונים

 בשמעיות, 4 במאודו וישתדל השכליות במצות יתרשל למשפטים׳ חקים בין
 ועל ׳6 עליהן משיבין והאומות עליהן, מכריע השכל שאין 5 לחשבו רק
 מחשבתו.-מחלת־ כפי השכליות המצות משכר הרבה מרובה שכרן כן

 קדושת או כוונה מאבד מעשה רבוי בשם תקרא זו נפש
 לה קראו וקדמונינו )ווערקהייליגקייט(, המחשבה וחולין המעשה

 ביותר לה עלולים !7מיוחדים מינים בשבעה וכללוה פרושים מכת
 גם הסכנה התורה׳ מתופשי המדרגה ופחותי ידענים הנקראים אותן]ם(

 משפלת להיותה וזה קלה! בהשקפה בלתי־נגלית היותה עם עצומה, בה
 לעולם האדם נפש את להרים בעבודה, ]ה[ הגדול התכלית לעפר עד

 הנטיה וזו ההזיה׳ ממוקש בשמירה אך רוחני, ולהיות 8תושיה שכולו
 ואעשנה׳ חובתי מה וקורא מוכן עומד כושי לעבד 9לאחת אחת תעשהו

טרחתו". עבודת פרס לקבל היום כל פתוחה וידו
 בדרך" הפרות "וישרנה כמו ומכוון. ישר הולך להיות 2 1וכו'• קטן או גדול הוא בין1

מונח לאדם׳ באמת יהיה ודברים, חשבונות מדעתו להוסיף הזה, והדבר 8 י״ב(• ו', )שמואל־א
 "בכל כמו מאד גדולה במדה 4 הפועל• אל כחותיו טמוני את שיוציא כדי בטבעו, באמת

 אנשי 6 חושב• שהוא מפני רק 8 כ״ה(• כ״ג, )מלכים־ב, מאדו״ ״ובכל ה(. ו, )דברים מאדך״
 מלא 8 ם׳. פרק ברכות׳ ירושלמי !כ״ב דף סוטה, בבלי7 הן• למה עליהן שואלים האומות

לאם. לאם 9 אשכנז• בשפת עדעל ועדינות• רוחניות
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 בלתי־ של אחרים קצוות לידי גם הביאו המאמינים של האלה הקצוות
 אחד מצד הפרזה כל כי המציאות, מחקי הוא חק יען זה, לעמת זה מאמינים,
 במציאות "הכחשה תתחדש ההזיה נגד שני. מצד הפרזה לידי מביאה

 עדות בכל ספק והטלת אמונה "חסרון יתקומם ה ל פ ט אמונה נגד הרוחני".
 מעשה בוי "ר ונגד אבות"׳ בקבלת כי ואף הישר, ושכל הפנימי ההרגש
 ביתרון מתפארים "בעליה וכל׳ מכל המעשה עזיבת תתחדש הכוונה" מאבד
 האחרונים ואלה - הסוד על־פי או החכמה על־פי למצות הכוונה ידיעת
 עד המצות׳ לשאר ומהם]ן[ הזכרון, במצות החלם זה - ההזיה, לבעלי קרובים
 ונבערי חלושי בחק זולתי וזדון מרי אינם וזמר, עון שכל לחשוב׳ שיגיעו
 בקבוץ תכליתו ועומק המצוד,׳ למניח הכוונה להשיג ביכלתם שאין הדעת,

 משיגים הסודות׳ ויודעי החכמים והם׳ עליונים, בעולמות לפעול או המדיני,
 את להם". המיוחדים דרכיהם על־פי המבוקשת המטרה אל ובאים התכלית

 היהודים מדמות בעיקר קרוכמל לקח הבלתי־מאמינים של האלה תוי־הפנים
 נכר חותם גם האלה היהודים פני על ויש בזמנו׳ אותם ראה אשר כפי במערב,

 קרוכמל, של כמבטאו הזכרון, מצות החלסאז-בבטול זה במערב׳ הריפורמים של
 כנראה, פרנק, ועדת מהשבתאים ה״סוד", אנשי של קוים גם בהם שערבב ורק

המצות. מעשה הם גם שבטלו

 שאיפות, כמלאה החולנית האמונה את גם רואה קרוכמל פד.
 בימי לראותה רגילים שהיו כמו אותה רואה אינו הוא עליונים. כסופים

 סעיף בתחלת הראשון, בספר הומברג הירץ דברי למשל׳ )ראה, ה״השכלה"
 הרוחני המקור את ביותר. רוחנית או כלה, רוחנית אותה הוא רואה ס׳(.
 לבקש עוד מוסיף הוא סוגיה בשלשת הקיצונית׳ הזאת, החולנית האמונה של

 הסוגים שלשת כי שם׳ מוצא, הוא ב״השבילין". מספרו, השני בשער ולמצוא
 התבונה, של המדע חלקי שלשת אל ידועה בקרבה מתיחסים האמונה של

 הקיצונית, בצורתו מקביל, ההזיה בעלי של הראשון הסוג הפילוסופיה.
 דרך? מני ונוטים מרכבה, במעשה ה, ק סי מטפי ב העוסקים אל החולנית,

 של בפילוסופיה העוסקים אל מקביל הטפלה האמונה בעלי של השני הסוג
 מעשה רבוי אנשי השלישי, הסוג בה! יצלחו ולא בראשית, במעשה הטבע,
 הפילוסופים, מבין התורה טעמי בסוד העוסקים אל מקביל הכונה, מאבד
 הן קרובות וככה בנטיעות. לפעמים הם גם ומקצצים בפרדס המטילים אלה
 בלי אמונה אין כי אלא בלבד, זה ולא והתבונה. האמונה אפוא

 ופת ממנה. להמלט כלל יכול ואינו המאמין בנפש מונחת התבונה תבונה.
 להראות, ותלמידיו .קנט של מתורת־ההכרה דברים ליסוד קרוכמל לו לקח

4
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 אדם וכל השכל, של מושגים הם שלנו פשוטים היותר המושגים גם כי
 היא זאת כי דעת, ובבלי הרף בלי שכליים מושגים חושיים מציורים עושה
 בין וההבדל אותם. להשיג כלל יכול אינו זה ובלי בדברים, והשגתו הבנתו
 את ויודע משכיל, שהוא יודע המשכיל כי זה, הוא והמשכיל המאמין האדם
 יכול הוא תערבת• ומכל פסלת מכל אותו ולטהר לנקות ויכול השכלתו דרך

 מחשבות אל בדרכו להתרומם ויכול הדרך פני מעל מכשול כל להעביר
 אמונה לידי ולהגיע באמונתו להשכיל הוא יכול ונקיות. טהורות בינה

צרופה.
 מלאים והדינים הדת ספרי וכל לאדם טבעיות הן והחקירה ההשכלה

 כללים החכמים הציגו מהם הדינים הוצאת ואפני הכתובים בבאור אותן.
 מושגים הקדמונים החכמים להם יצרו וכן בהם, נדרשת שהתורה ומדות׳
 ומה הרב, ערך את בשכלם שקלו וכדומה; והאסור המותר על־דבר כוללים

 להם ובדומה האלה, הדברים כל במעוטו. המועט את ובטלו שקול, דבר זה
 מושגים להם ויצרו ובהבדליהם, הענינים בחקירת עסקו כמה עד מראים הרבה,

 רק ולא כללים♦ אותם ובעשותם מחומריותם הפרטים את בהפשיטם כוללים,
 בחקירה תמיד עסקו הפשוטים המאמינים המון גם כי־אם והמלומדים, החכמים
 מטפיסיים, ומאמרים שאלות הרבה מוצאים אנו ולכן ודעות. אמונות ובבאור

 בלשון במדרשים, או ובגמרא במשנה הקדמונים׳ ישראל בספרי הנאמרים
 ובדרך זו ובלשון האנשים׳ רב בפי ורגילים מפורסמים מאמרים וכמו קצרה

 פנימי, נגוד מעין בהם שיש הגיוניים, ומשפטים כללים כמה נמצאים זו
 שבאו ואי־אפשר פרדוכסליות, של חותם עליהם הנושאים ודברים מאמרים
ועיון. חקירה בלי עמוקה, והסתכלות התבוננות בלי לעולם

 שם - פנימית מבוכה מלא הוא בטבעו. משכיל אפוא הוא האדם
 בארך וגדולה עוד ההולכת - מספרו, השלישי לשער קרוכמל קרא ״המבוכה״

 יותר. נבוך בפעם פעם מדי נעשה האדם הצרכים. וברבות העתים ובצוק הזמן
 לבו? בעמק תמיד הנמצאת הזאת, המבוכה מן להמלט האדם אפוא יעשה מה
 של התיכוני, הפנימי, בצד לתפוס העמוקה׳ החקירה אלא לזה עצה אין

 מרגישים המאמינים אחת׳ אלא אמת אין זה. באפן אותם ולברר הדברים
 להגיע עלינו אליה. להגיע אלא עצה ואין על־אודותיה׳ חוקרים והחוקרים בה

 ויתבטלו השאלות שיתבארו באופן הדברים׳ והתחלת הראשי המקור "אל תמיד
 להגיע עלינו אשר שלנו, האמצעי הדרך וזהו מאליהן". המתנגדות 1הגזירות

נמשך ואחריו היוני, אריסטוטלס לפנים שעשהו האמצעי הדרך לא אליו,

שוה". מ״גזירה זה הוציא קרוכמל המשפטים.
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 על בה שיש הפשרה, לא וכמוסר. במדות לבוחן מחכמינו, והרבה הרמב״ם
 הטוב והשרש היסוד שהיא האמת, אלא הצדדים, שבשני הרע מן כרחה
 גם נקרא השאלה בדרך אליה. להגיע השואפים המתנגדים. הצדדים של

 ,,"התוך וזה הדברים׳ של התיכוני המקום האמצעי, הדרך שלנו הזה הדרך
מכפרו. הרביעי לשער קרוכמל שקרא כמו

 דברי לפי הם, הזמן" נבוכי מ״מורה הראשונים השערים ארבעת פה.
 הראשון היסוד את הניח בהם הספר. לכל כוללת" "פתיחה עצמו. קרוכמל

 הראשונים בשערים אליהם. להגיע הפתחים את ופתח השערים לכל
 יש בהם החיים. חזיונות עם הזמניים, החזיונות עם קשר מעין עוד יש האלה
 משפטו בדרך כי אם הזמן, חזיונות על להשפיע מגמה מעין לקרוכמל עוד
 מנקודת־ עליהם דן הוא הנצח. אל ההדרכה מן יש הזמניים החזיונות על

 האמונה של והנסתר הנעלם בצד נתוח על־ידי הוא מגלה נצחית. השקפה
 אחד. ממקור נובעות והן להן אחד טבע והתבונה האמונה כי והתבונה.

 כלו, העולם ושל האדם של הרוחני המקור הוא שתיהן של המקור
 אורה? מקור הוא הזה המקור סוף. אין בלתי־מחולק, אחד מקור שהוא

 לפי עצמיותו. הכרת אל ולהגיע עצמו אל להתודע טבעו זה הרוחני
 הבריאה כל יסוד קרוכמל, של דבריו ביסוד הרבה הנמצאת הגל, הפילוסוף תורת

 הרוחני ואם עצמו. את ויכיר עצמו אל ישוב שהרוחני הוא, ותכליתה העולמית
 חלק כעין שהוא האדם רוח הפרטי, הרוחני גם הוא כן כך, הכללי
 גסה. פשוטה, אמונה לעולם אין ולכן ממעל. אלוה חלק הכללי, מן ממנו,
 בדבר י. בלתי־גשמ רוחני, יסוד יש פשוטהוגשמית׳ היותר אף אמונה, בכל
 הפתיחה אחרי הראשון השער שהוא מספרו, הששי בשער קרוכמל עוסק זה

 הוא הנכון מקומו אם הוא וספק בספר, אורגני איננו החמישי )השער הכוללת
 עובר זה בשער הראשון(♦ ומוציאו הספר מסדר הכניסהו אליו אשר במקום
 המאמין ובטבע הזמני של בטבע הכללית וההתבוננות ההסתכלות מן קרוכמל

 עובר הוא הפרטיים החזיונות מן האמונה. בטבע וההתבוננות ההסתכלות אל
 היחיד מן גם הזה השער דרך עובר הוא לאט לאט הכלליים? אל זה בשער

השער: את פותח הוא וככה העם. אל
 של גרועה היותר בדת שאפילו עד ברוחני, היא דת אמונת שכל "דע

 שהוא במה גשמי דבר 1 יראתם תהיה לא וערבה, מדבר למודי פראים,
 שבו, היינו-הרוחני ,2המעמידו הכח כי־אם ואובד, גבול בעל פרטי. גשם

קיום. מעמד, לו הנותן3 אלהותם. יראים: שהם זה דבר 1
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 גבול, ובלי כולל הגשמי, תמורות בשינוי קיים לבדו העומד שהוא
 למלאך כוונתו ולחמה דהר, לגדאג כוונתו להר שהמשתחוה שאמרו, וכעין

 והעבודות האמונות ולזה שם(♦ ותוספות מ״ם חולין )גמרא המנהיגה
 ]ים[ הרוחניות הכחות עיקרם]ן[ זרה עבודה כולל בשם אצלנו הנקראות הרבות

 נדרש או ידוע מה, באופן נאחדים או ואחוזים למחשבה רק המושגים
2.לחוש״ לבד המושגים הגשמות ביצורי לחכמים,

 אשר הגשמי, בדבר לא היא שאמונתה שמכיון דת, כל היא ככה
 הנותן הרוחני, בכח אלא הזמן׳ במשך ואובד כלה והוא אותו משיג החוש
 בסמל, לא והזמנים? העתים בשנוי גם ועומד קים והוא הזה, לגשמי קיום
 בו-נמצא תפיסה יש למחשבה שרק בדבר כלומר מסמל, שהוא במה אלא

 המאמין המחשבה. של היסוד הוא האמונה, של הפנימי הגרעין הדתי, שהיסוד
לתבונה. ונגלה שמתגלה בזה רק מאמין

 הישראלית, האמונה זה על עוד יתרה אבל בכלל. באמונה אמור זה דבר
האלהות. של והגבלה הגשמה לכל מתנגדת והיא לסמל׳ ערך כל אין שבה

 מאמינים אמתתו׳ טהרת על היחוד מחזיקי ראשוני קהל *ואנחנו׳
 לפי כלום, ואינם ואובדים חולפים הגשמיים הדברים שכל ויודעים׳
 עם בקשורו לנו המושג הרוחני ושגם ,3 המציאות אמתת על שאינם

 עמידתו אין בסגולותיו, ומאיר האדם במין יותר ומתגלה הגשמים, כל
 התמים, הצור לבדו שהוא יתעלה, בהשם אם כי מציאותו ואמתת

 ואמתת הסבות, מיני כל ביחודה כוללת היינו-סבה ודור׳ בדור לנו מעון
 ודע, — בו• אלא קיומו ואמתת מציאותו אמתת שאין יש, כל מציאות

 ודרך השם, אל הכל לסבב מוסד ליסוד 4האלהיים שיחזיקו מה שכל
 השם גזירות אלא ]ן[ אינם השכליות, ואפילו המצות, שכל יאמרו, משל

 לבני־ בטובו אותן שגילה מפני רק הוא ]ן[ בהם להאמין ושההכרח
 ויסוד אמת שאין הזאת, 5 הפנה לקיים אלא אינו החזוק זה כל אדם,
 שהחזיקו ההיא, הגדולה הפנה כי עור, ודע יתברך. להבורא כי־אם קיים
 חכמי גדולי בה שנתקשו אותה בעצמה היא בקבלתם׳ האלהיים בה

 עומק אחרי אליה והגיעו להם, תתעלם ופעם תתראה פעם המחקר׳
 מזה נפלא ויותר וחכמיהם? הרבה דורות שעברו ואחר התבוניי. העיון
 דת, בעל כל שכלי, בבירור לא אך עליה, יעמוד בעצמה, הפנה שהיא
 בלבו הנטועה אלקים דעת על־פי שמים, לשם מצור, ושומר ירא

בלבד. לחוש 2 ההר. על הממונה המשגיח׳ דהר-המלאך גדא ההשגחה. מלאך מזל׳ 1
היסוד. אבן־הפנה, 5 הדתיים• החכמים 4 אמתית♦ מציאות בהם אין 3
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 ליה )ושארי ד׳" בניךלמודי "וכל הכתוב: שאמר וכמו נפשו, עם וקשורה
 - ב׳ פרק היחוד, בספרו-שער 2כמקיים המביא ,1החסיד להדיין מריה

 הפילוסוף או בטבעו הדור נביא כי־אם 8העלות עלת יעבוד לא המאמר:
 השגת כי זולתו(; עובדים 4וזולתם החכמה, מן שקנהו במה המובהק
 דעת היא יתברך הבורא על שיסמך מה חוץ ותהו אפס שהכל המאמין׳
 אליו, ומתקרב לפניו חביב וברוחניותו בעצמותו שהוא והשגתו אלקים,

 את "דע נאמר זה ועל ים׳ לק א ה עבודת היא יתקיים, זה ושעל־ירי
---מאד. והבינהו זה וזכור ועבדהו״, אביך אלקי

- הסבות סבת 3 בזה. מחזיק כמאשר, 2 הלבבות״. -חובות בעל הדין, בחיי רבי 1
אלהים. ללא מלבדו, אחרים לעצמים עובדים האנשים ושאר 4 האלהים. הראשונה, הסבה

התורה. על־פי האמונה 8 דעפיניטיאן. 5

 והוא ׳8התוריית האמונה 5גדר לנו יצא האמור "מכל
 הוא(-ודעת )ברוך ב״ה ת[-השם1המוחלט האמת דעת היותה

 שהיא מה כפי - הרוחני - בו ועמידה קיום לו שיש מה
 כחור. בהתעורר כקטן, כגדול איש, כל ובלב במדע נטועה
לאלה"• נפשו

 הדת בדעות, הסבלנות של הדת היא היהדות כי ראה, שמנדלסזון כמו
 לראות לקרוכמל נטיה יש כן מ״ה(, סעיף ראשון, ספר )ראה ההשכלה של

 של הדת המוחלטת׳ האמת של הדת היא היהדות כי ולהראות׳
 של ביהדות גם הטהורה. לתבונה רק המושגת הטהורה׳ הרוחניות
 הכחות כל נובעים שממנו הרוחני, האחד׳ בכח רק תלוי הכל המאמינים
 רק הוא הזה המושג הסבות. כל וסבת העלות כל עלת הוא כלם׳ הרוזנים

 התבונה של העיון עמק אחרי רק אליו הגיעו המחקר חכמי וגם הבינה, מושג
 הוא היהודית הדת יסוד כי נמצא רבים. דורות עליהם שעברו ואחרי

 המוחלטת• האמת בכח התבונה׳ של העליון בכח האמונה
 לאלהים, הכל את שמיחסים עד ביהדות, גדולה כה היא הזאת והאמונה
 על והחרדים היראים דעת לפי הן כלן והמצות הזאת, הטהורה לרוחניות

 מאמינים, הם גם והחרדים היראים כי נמצא, אלהים• של וחקים גזרות דת
 במושג מאמינים והם לתבונה שמושג במה רק אמת של יסוד שאין

התבונה. של העליון
 דעת המוחלטת׳ האמת דעת אפוא היא גם התורה של האמונה

 הזאת, המוחלטת האמת על־ידי קיום להם שיש הדברים׳ כל ודעת טבעית׳
 התבונה, של החכמה׳ של ההשגה עליה יתרה וכדומה. והמצות התורה דעת

 היא בה. ומכירה אליה מתודעת הזאת׳ הרוחנית ההשגה את משיגה היא כי
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 מצרפת היא זה ועל־ידי האמונה, חכמת אל האמונה מן אותה מרימה
 הטהור, רוחניותה מקור אל אותה ומשיבה הזאת, האמונה את ומטהרת

העליון.

 הרוחני "הסימן בשם נקרא צרופה" אמונה מ״שערי הזה הששי השער פו.
 ההבנה של השונות המדרגות על ומראה קרוכמל עוד חוקר בו כי והאות",

 הוא מה שם מראה הוא במשלים אמונה. בדברי בעיקר דבר, בכל
 הבנה של שונות מדרגות בו יש וכיצד בדברים שנותנים הרוחני הסימן

 וגבוהה נעלה אחרת, מדרגה רק היא הדת של הפילוסופיה גם ולכן והשכלה•
 של זו דתית אמונה קרוכמל רואה כאמור, הדתית• האמונה מן יותר,

 מרימה היהדות של הזאת האמונה המוחלטת. באמת כאמונה היהדות
 פלאית• נכחרת, דת היא היהודית והדת האמונות׳ ליתר מעל אפוא אותה
 שמורה שהיתה כמו היהודית׳ הדת של גדרה את הפורץ לבן־מנחם׳ בנגוד
 מ״ו(, סעיף ראשון, ספר )ראה טבעית לדת אותה ועשה דורות, במשך
 פלאי חזיון הוא היהודית הדת חזיון ביהדות. הדתי הפלא את קרוכמל רואה

 התבונה של ביותר הנעלה המושג הוא שיסודו בזה, הוא ופלאי מיוחד,
 אשר התבונה של הזה הנעלה המושג יסוד על פ״ה(. סעיף למעלה׳ )ראה
 ישראל, נצחיות של הפלאי הבנין את גם קרוכמל בונה היהודית בדת

 שקרא קרוכמל, של מספרו השביעי השער הוא זה נפלא לבנין הראשון השער
ואלהיו". "גוים בשם אותו

 המין את להפיץ שלא האלקית, ההנהגה 1עצת שהיתה רואים, "אנחנו
 להם עצמית שהבדידות הבעלי־חיים, כיתר מוחלטת. הפרדה האנושי
 ראשיתן וגדולות, קטנות לאגודות לחברו אם כי לבד, מקרי וחבורם

 האגודה עד ומדינה, עיר לקבוצי ומהן למשפחות, ומהן בתי־אבות,
 ם. ו לא י גוי אז ותקרא בהנהגתה, מסודרת שלמה, אומה של הגדולה

 בני־אדם. בהפרידו גוים עליון בהנחל הכתוב: שאמר וכמו
 בין יולדו אחת שאחת האלקית, ההיא, ההנהגה מחוקי עוד והיה

 לדוגמא, לקבוצם• 3 משלימים ונעלים טובים סדרים חללו האגודות
 נטות לפי הקבוץ בעלי בין יתחלקו 3החיים צרוכי והעסקים העבודות

 מעט. או רב שלימות, לאיזה יגיעו זה ועל־ידי ואחד, אחד כל והרגל
 נטועים שהם מה ולפי ומעוט, בפרט מתחלה וצדק משפט מנהגי ויצמחו
 מעט מעט .4כוללים מונחים משפט, חוקי קצת מהם שיתהווה עד בלב,

כלליות. הנחות 4 להם. צריכים שהחיים 3 שלמות. נותנים3 מחשבת• 1
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 ועמהם ובאומה, בקהל במשפחה, וחמלה חנינה אהבה, נטעי איזה יפרחו
 לפניט הנכנסים ,2הטובים המוסרים ושאר והצניעות הענוד! ,1הכבוד
 והנהדר, המועיל אל לבד הצורך מן המלאכות יעלו ועוד הדין. משורת
 קול יתנו כי עד למיניהם, ונאה יופי בכל מחשבות חושבי ירבו ועמהם
 3 המלאכות באלו וכיוצא הנפשות, מעוררים ובשירים וכלי, פה בזמרת

 ]ה[זמן במשך גם ,4בתחלת עוד כבר והנה לחכמות. קרובות שהם]ן[
 דת, אש שביבי קצת 5כן כמו העם בקרב התנוצצו ההוא, הארוך
 נטועות היותן בקודם שנתבאר אלקים, ועבודת אלקים דעת בכח

 הקשה העבודה מן לאומה 6בהניח כן, אחרי והיה האדם. נפש בעומק
 תתרבה אז או נושבת, בארץ והאחזה יסודתה שבתחלת ,7והעצבונות

 במלות ותתעשר בקודם, שבארנו הכוללים, המושגים עשית גם
 בתי ויתיסדו והקורות, העתים וירשמו וצחות, למליצה ותתעלה ודבורים,

 8וידוקדקו והחקירות, החשבונות ויבואו ולגדולים, לקטנים ומדרש ספר
 וטהרת המחשבה יושר אל המוסרים ויתעלו והמשפט, 9הנימוס

 גם ותזדכך תתנקה ובהדרגתו בעצמו ההוא 10באורח ואז הכוונה.
 באומה שהיו הידיעה, אל תמיד 11 הנערכת העבודה גם באלקית הידיעה

 ודע - החושיות. וערבוב 12 החומריות בגסות אך צמיחתה, מתחלת עוד
 וספר לשון ומושגי והמוסרים והדינים כולם]ן[, המחשבות אלו שכל

 ברוב אומה באומה מתפשטים היותם שזכרנו האלקית, וציורי וחכמה
 לקנין שנתהוו רוחניות ומנות נחלות כולם הם השלימות. מעוט או

 אחת עולם לאור ויצאו הפרטים, נפשות בכח היו בכללה, 13אליה
 ועוזרים אמיץ, בקשר מקושרים רב, והמון ארוך זמן באמצעות אחת,
 כלל בין לפעמים יולדו האלו הטובות והנהלות דור; אחר דור אחיו, איש
 ממנה, אחד שבט בעזר ולפעמים לבד, הימים ובאורך האומה אנשי

 יחידים או קבוצים בעזר ולפעמים יתירה, למעלה מה בסבת שהגיע
 ושרי־קודש לנשיא״אלקים בה והיו ולמדום, אחרת מארץ בתוכה שבאו

 הללו והנחלות המנות שכל עוד* ודע - צדק. ומלכי ע״ה אבינו כאברהם
 הם]ן[ אומה, באומה רוחני קודש לאוצר בכללותן שנאצרות

 במדרגה אחד ענין בהם]ן[ להיות שיוכל היינו, לזו, זו בלתי־שוות ן ת ו מ כ ב

הצמיחה בתחלת 4 האלה• למלאכות ובדומה 3 הטובות• המדות 2 אחרים• כבוד 1
מנוחה. לידי כשתגיע לאומה, ה' יניח כאשר 6 העם• בקרב כן כמו התנוצצו 5 העם• של

יגיעו 8 כ״ט(. ה', )בראשית ידינו' ומעצבון ממעשנו ינחמנו ״זה מלשון והעמל, הטרחות 7
של בגסות מעוטפה 12 ביחס. בערך׳ הנמצאת 11 באפך בדרך, 10 החק• 9 מדויק. נוסח לידי

לקנינה. שהיו 13 החומריות•
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 והיא לכולם׳ אחד ושורש עיקר להיות אולם ן זולתו מענין מהשלימות יתירה
 שמנינו 1 התוארים על הפועל אל הכח מן היוצאת שבאומה׳ הרוחניות

 ודרך ׳2ונאחד]ת( שוה הנחלות של איכותן גם ת[)י(היה1 הנה למעלה,
 באומה׳ שיתפשטו והתפארת והיופי והמגונה הנאה ציורי בערך משל

 ציורי גם לפיהם יהיו מעורבים׳ או תבוניים או חושיים והיותם
 בטבע מדעה כן כמו יהיה אלו ובערך המוסר: ועיקרי המשפט יסודות

 באומה מאשר ושונה מיוחד דרך על מוגבלים 3באלקית וציוריה המציאות
 חן רוח רוח: בשם הללו המנות בכתובים יקראו והנה - זולתה.

 טוב, רוח וגבורה, אומץ רוח וצדק׳ משפט רוח ותפארת,
 ם׳ י ק ל א התואר יסמך ובכולם ד', יראת ח ו ר ה׳ נ י ב ו ה מ כ ח ח ו ר

 נמלא :יאמרי מהם אחד כל ועל האלה, הענינים רוחניות על בביאור להורות
 או הרוח׳ עליו נחה או עליו, רוחו את אלקים נתן או אלקים רוח פלוני
 כלל החכמים׳ אחרוני אצל זה דרך על יקרא והנה - אותו. לבשה

 האומה רוח ועם, בעם ומשונה באיכותו המיוחד ההוא. י נ ח ו ר ה ר צ ו א ה
 מפתח הנהו האומה רוח כן---הפרטי האדם רוח וכטבע בכללה: ההיא
 שלימה אומה כל על למתבונן׳ הנכר והבדל בשינוי עצמותו, פתוחי

 וחוקים• בנמוסים הן ׳4 יקרה מלאכה כל במחשבת שהן באופן ומסודרת׳
 הכלל: שבה, אלקית וידיעת בעבודת והן וכדומה, הבנים ולמוד בחנוך והן
 אומה ותוכר תבדל וקורותיה עתיה ומלחמתה, שלומה מעשי בכל

 שבין 5 הערך להבין למבינים לפעמים רק ויצלח שקשה הגם מחברתה׳
זה• ב ה ז ויסודתם זה׳ ל ו מ זה הללו הרוחניים הענינים

 יהיר, 6 היחם. 5באמנות. 4 האלהים. מן ציוריה 3 ואחדותית. 2 האופנים. על־פי 1
 בלשון -המספיק" למדי המתרבים 8 האמנות. מלאכת־המחשבת׳ 7 שלמות. לידי יגיע נשלם׳

התלמוד.

 בבוקרה שזכרנו, הדרך על האומה, רוח ויתעלה 6 שישלם כמו -אולם
 כי עד ערבה, צללי בנטות וישוח יתמעט כן החשובים׳ ובזמניה אומה של
 עד מכבודה, ותרד ותשפל אחת אחת האומה סגולות ויופסדו פלאים׳ ירד
 אהבת תרב באומה והסלסול ההדר ברבות כי וזה, ד. ב א ת ו ה ל כ ת אם

 והנה ולהנאותיהם, לחושים תשתעבד המלאכית? והמחשבה התענוגים׳
 וגאון גאה גם ירב והבצע הקנינים ברבות שזכרנו. והתפארת החן רוח יושחת
 ועל־ ושוד׳ וחמס ריב ויפרח זולתם, על הקבוץ אנשי קצת מן ומשרה

 המוסרים ויתר הזקנים וכבוד החנינה ותאבד הדינים יתעוותו זה ידי
 הלבבות בהפרד שזכרנו. הטוב ורוח המשפט רוח יושחת הכלל, הטובים:

 ומתפשטים 8 המשפיקים נכרים בילדי ובאות מתחדשות והן הדעות, גם יפרדו
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 בימי שבה הטוב ולרוח לאומה זרים ובנמוסים האלה הרעה בימי בעם
 כבלתי־ כטבעיות התאוות, בהתגבר היינו׳ הצמאהז, את הרוה ובספות אושרה.
 ויפחדו ומרוך׳ מהתענג הנפשות גבורת ונשתה הלבבות ירכו טבעיות׳
 עתידותם על ידרשו והקבוץ והפרטי הבאות, על וירעדו ומרחוק, מקרוב

 הדעת רוח :הכלל :ומדוחים שוא אמונת בכל ויתהוללו ובבדים, בקוסמים
 כל ולרגל---להפליא עד יושחתו שזכרנו והאומץ הגבורה ורוח

 והעבודה הידיעה ותתבלבל תחשך 2, עוד וביתר ההשחתות אלה
 לא ואלילים ,4ואמים בשדים טפלות לאמונות ותתהווה 3 ת ו י ק ל א ב

 בראשי גם בזה שמנינו המחלקות לכל הנגע פשה וכבר אלוה.
 בכל, והרקבון ההפסד יבוא אז או וכהניה, יועציה שופטיה, אומה, ה

 שציירו וכמו ומזיק, לרע יתהפך בראשיתו טוב ונמוס סדר יסוד וכל
 הללו ההפסדים תוכחתם, ואש קנאתם בעברת נביאי־האמת, לעינינו
 אלינו הקרובות האומות ובקצת באומתנו שחלו בעקבם, האחוז והגמול
 ומשרה גאון תענוג. דבר: של כללו במקום. או ביחס

 רוח י ת י ח ש מ הרעים ]ה[שפטים ארבעת המה א ו ש ואמונת
 - ,5 וחיצונה פנימיותה - בשר עד מנפש תכלה אם עד אומה. ה

 כי אמרנו, שעם נתבונן, האמור מן והנה - לגוי. עוד מהיות ותשבות
 חלקיה, שבין האמיץ הקשר במיצוע באומה יולד הרוחני הענין
 בעצמו, ההוא הרוחני רק והנה דור, אחר דור ובזמן במקום

 ולפי ז האומה היות ימי כל ההוא הקשר ומקיים המוליד הוא ולבדו,
 עצמות כי׳אם אומה שהיא במה האומה עצמות אין האמת

 המנות כל והעדר האסף נדמה אם ולזה שבה, הרוחני
 תקום לא וכל מכל שיהיה קבוץ איזה מן הנזכרות הרוחניות

 אך כרגע, החבילה תתפרד כי אנושית, וחברה אגודה שום
 ו ת י ו ה ש היינו, בצלם, נברא האדם להיות יצויר, שלא מה באמת זה
 פרחי איזה לצמוח החלו כבר המדבר פראי אצל שגם עד י]ת[, נ ח ו ר

 סבת והיא שלהם, קטנים וקבוצים בית־אב באגודות רוחניות.
 וכלה אובדת אומה שאין שאמרנו, הגם כי עוד, ונתבונן - הבורם.

 המלה נדפסה מונה׳ז של הראשונה בהוצאה 8 הצמארן. אל השבע יתוסף כאשר 1

 אבל עוז. התקון: בא הספר שבסוף ובלוח־התקונים ע״ז׳ ראשי־תבות: של בצורה הזאת

 כל ולרגל יותר: ומובנים ברורים הדברים אז כי (׳8ז )על ע״ז הוא: הנכון שהנוסח אפשר

 אימה, המטילים רוחות בדמות עצבים 4 לאלהים. העבודה * מהן. ויותר ההשחתות אלה

 הצד במובן כשם גם בא חיצון כי וחיצוניותה, 6 יתהוללו. ובאימים ל״חג נ', ירמיה על־סי

כ"ט<. ו? )מלכים־א' ולחיצון" -מלפני החיצוני:
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 עם ומעמידה, לה כולל היותו שבארנוהו הרוח, ויעדר שיכלה עד לגמרי
 טבע רוחני לכל שיש אצלנו, הגדול ,1המונח זה יסתור לא זאת כל

 הרוח ויתבטל יפסק שלא לפי וזה ■־, ובלתי־בעל־תכלית קיים מציאות
 לארץ מיוחד היותו היינו, ובמקום, בזמן דבוק שהוא במה אלא הנזכר
 ספק! בלי ואובד בעל־תכלית ההוא הרוחני גם זה וביחס פרטי, ודור
 לאומה ומנה חלק נשאר יהיה ספק בלא בעצמותו רוחני שהוא במה אולם
 קטן שבגוי בהבדל אך בזמן, או במקום אליה הקרובה שכנתה, אחרת
 שבאמת הגם בו, שהיתר. הרוחניות לבחינתנו תוכר לא מציאותו באבדן

 פעלים רבת גדולה באומה ורק י, ר מ ג ל ד ב א )י( ]ת[ לא
במלאכת אחרון לדור היטב ויוכרו רוחניותה רשמי הרבה ישארו

 החזיונות׳ חוזי 4 הזה. הדבר שיפחית מבלי 3 לו. וסוף תכלית שאין 2 ההנחה. 1
היות. 5 י׳א(. )י', שרכם' ״ומיכאל שאמר לדניאל׳ הכונה

 זה על־ידי הבאים לה׳ אשר משפט ובחוקי בספרים בשירים׳ מחשבת׳
בו שתצא הכוללת׳ ולרוחניותו האנושי המין לכל לנחלה
 מקום אל עמנו בהגיעך מעתה׳----עולם. ימי כל במשך ולאורה לפועל
 אומה לאומה הכולל רוח שקראנוהו שמה ותשכיל׳ תדע הלזה׳ שכלי מצב
 המחשבה תחלת בלשון הראשונים ובנביאים בתורה שייקרא מה הוא

 מעלתם 3שיפחית מבלי ההוריים, הציורים כל לשון שידעת׳ כמו )שהוא
 שבאו והחכמים 4בעלי־החזיון ובדברי אלהי־האומה׳ -( - חלילה

 באומה וגובר המתפשט הרוחניות כלל שלקחו היינו׳ אחריהפ-שר־האומה׳
 שכמו וראו, לו מיוחסים ותוארים בשם מיוחד ודבר לעצם אותו ושמו אומה
 ה[אלקית1 כן ולעינים, בחיצוני אותה ומ!חד המקשר הוא האומה שמלך
 לדור; מדור בזמן גם במקום גם בפנימיותה אותה ומקשר המי_חד הוא שלה
 דרכ)י(נו פי ועל הנזכר. המחשביי הענין של התביוני ציור1]ה וזה

 דבורים איזה נזכיר מדעתו ומבין לחכם ברמזים ולקצר בענינים מעט להאריך
 משפט העם, נכר אלקי הארץ. אלקי חז״ל: ובדברי במקראות שבאו
 ההמיר להם, חלק לא אשר אלקיך׳ ה' חלק אשר הארץ, אלקי

 ובאלהיו׳ במלכו וקלל וגר, ילכו העמים כל כי אלקים׳ גוי
 המקרא: כוונת תבין בפירוש.-ובזה זכרנום לא לאלה דומים הרבה ודבורים

 אלהיה, ועל אמוןמנא על ופקדתי שפטים, אעשה מצרים ובכלאלקי
 אין לחכמים: המאמר עומק וכוונת בגולה, מלכם ויצא בגולה, כמוש ויצא

תחלה. מאלהיה שנפרע עד אומה מן נפרע הקב׳ה
 היא שהזכרנו הללו הרוחניות המנות אחת הרוב על 5להיות ״והנה
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 הנה ידה, על ומוגבלות אליה 1 נערכות והאחרות אומה באומה הגוברת
 דרך ועל זה■ רוחני בתואר ביחוד מתואר שלה השר או אלקים גם יהיה
 עבודתה׳ תכונן ואליו הגבורה, רוח השר יהיה בחרבה המושלת באומה משל
 המשפט׳ החן׳ ברוח וחריצות־ידים, 2מחשבת־המלאכה ברוח זה דרך ועל

 ולעשות הללו מהמנות אחת לכל ל!חד להם יתכן כן וכמו והידיעה. הערמה
 הסמוכים הכוכבים וביותר בעולם, הנכבדים מהברואים איזה לסימן להם

 למוציא השמש משל: דרך מכחותיהם׳ המדומה או הנודע הענין לפי לארץ,
 לרוח מאדים המשפט, לרוח צדק להשכלה, שבתאי טמון׳ כח כל לאור

 כל ולפסול לצייר אומה לאותה אפשר כן וכמו החן• לרוח נוגה הגבורה׳
 גבור תבנית 'מחשבות, חושב איש תבנית אחרים: וסימנים בתמונות רוחני
 מאזני שוקל תבנית ומשפעת-.עשתרות׳ מניקה תבנית בעל׳ - ערים לוכד
וכדומה. משפט

תלויים משרשים, היותם 8 האמנות. מלאכת־המחשבת, 2 ביחס• בערך, נמצאות 1
שלמות לידי ענינה את להביא 6 החליטה• בדעתה׳ שמה 6 רוחני מן רבים 4 בקיומם

בהרמוניה. 7

 הכל יוצר כי יעקב, חלק כאלה לא ואומר: מכריז הנביא "והנה
 הרוחני כי יאמר׳ שמו׳ צבאות ה׳ נחלתו שבט וישראל הוא׳

 וכלל רוחנית ישות כל מקור מלבדו, עוד ואין הוא המוחלט׳
 □ השמי בצבאות בדבוקם היינו, ובפרטיותם׳ לעצמם שהם כולם,

 אמתת להם ואין וחלוף, קץ תכלית, בעלי כולם הארץ, ובצבאות
 הוא( )ברוך ב״ה בהשם 3היותם מצד אלא מוחלט וקיום מציאות
 הדבור מן התבוניי הציור וזהו - סוף• ואין המוחלט הרוחני

 הדבור המוחלטת-ומן באמתתן]ם[ 4הרוחניות כלל ה׳-מציאות אלהים אל
 כללים שהם הברואים׳ כלל מציאות אמתת - צבאות ים לה א ה׳

 אשר המקור לבחור האלקית ההנהגה 5שיעצה ומאחר---הנמצאים לפרטי
 אחר בהפרדה זרעם מקרב ול_יחד הקדושים׳ האבות הם חוצבנו׳ ממנו

 לאומה מספרם ולהקים יעקב׳ שבטי י״ב אחת, משפחה זרע הפרדה
 !צב הכתוב: שאמר וכמו קיימות׳ בגבולות בארץאחוז]ת(ה מיוחדת שלימה,

 לנהלה האלקית החכמה ראתה בני־ישראל׳ למספר עמים גבולות
 למין מורים היינו׳ ם׳ י נ ה כ ת כ ל מ מ תהיה לבעביר 6ענינה ולהשלים
 שיתגלו עד עמה לעשות והגדילה המוחלטת׳ התוריית האמונה האנושי
 ובתואר, באופן ,7שווי בערך הרוחניות והמנות הנחלות כל בתוכה ויתהוו
 מעשה שבכל היינו׳ באמתתן? אליו ונסמכות יתברך בו נאחזות שכולן
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 בלבבנו נדע בקרבנו לאור ובא המתגלה וטוב נעלה רוח וכל אומתנו
 שהםמושרשות]ים[ היינו, לנו, הם ומידו בקרבנו חי אל כי בפינו ונודה

 2דבורנו כפי או׳ סוד וזה •1כולם הרוחניות כלל מרוחו ונאצלות]ים[ בו
 ורוחי אני׳ אתכם כי בתוכם, ושכנתי הדבורים: של ]ה[ציורהתבוניי

 שורה שכינה והדבור שכינה׳ השם וסוד בתוככם׳ עומדת
 —עמהם שכינה לעילם גלו לבבל גלו :3אמרם כוונת תבין ובזה בישראל.

 הרוחני את כשהרגישו האומות, קדמוני השער: דבר של "קצורו
 אותם ונצחה שבו המאור עליהם גבר ,4 חבורם זמן במשך ביניהם שנתגלה
 ברוחניים עמדו 6 אמנם ועבודה; כבוד למורא׳ נפשם והלהיב נעימותו

 שלא לפי וזה והארץ. השמים צבאות שהם וחיליהם׳ הפרטי]י[ם
 שאין להשיג הגיעו לא ועל־כן מבורר, במדע הרוחני להשגת הגיעו
 הוא זה שמצד ומקום׳ בזמן דבוק פרטי׳ לעצמו שהוא במה וקיומו אמתתו
 מציאות אמתת לו שיש במה היינו׳ כללי׳ שהוא במה כי־אם וכלה׳ אובד

 אין ושעל־כן לבד, הטהורה הבינה מושג ושהוא המוחלט׳ בהרוחני
 שחוץ הסבה׳ וזו כלל. בו תפיסה לשכל ולא למחשבה ולא ותבנית לדמיון
 8יהם על ושבו ,7 המונם על האמת ]ה[ חשך 6מועטים סגולות מאיזה

 נשחתה׳ עבודתם וגם לא־אלוה, ולשדים אלמים לאלילים הנזכרים הרוחניות
 הרוחני אבוד עד כנודע׳ גדולות׳ לתועבות והרעה׳ הרשע בימי בפרט
 האומה על אלקים בחסד אולם המה• גם ואבדו ונשמדו לגמרי׳ שבהם
 הדורות מן בדור ולא בנו לא סבתו לתלות נוכל שלא חסד בה׳ בחר אשר

 היינו לנו׳ הראשון המקור עד לאחור׳ כרחנו בעל נחזור אלא שקדמונו,
 זו מחשבה אלינו באה זה עליון בחסד - בתורה וכמבואר האבות,

 השגה1]ה תמיד בנו והיתר. הבינה׳ מחשבות כל על העליונה
 ביחוד—מצד, וקלה קרובה כן כמו שהיא הגם והקשה׳ הגדולה ההיא,
 קושיה לידע רצונך ואם האומה. אנשי כלל עליה שיעמדו אחרי

 על שעמדו ישראל שגם בעצמך׳ הגע כאחד׳ זו מחשבה של תה לו ק ו
 ובכללותם בהמונם אמתתה טהרת על אליה הגיעו לא ושמעוה סיני הר
 נתינת מזמן שנים אלף עבור עד היינו, מבבל׳ הגולה שוב לזמן סביב עד

 עוד סרה ולא לבנו לוח על כחרותה 9שבה והלאה אז מני אכן התורה.
 עד קיימים אנחנו ובה רבים׳ לאומים להמון למורים בה והיינו מדורותינו,

---עולמים״. תשועת ונושע נעמוד ועמה הזה׳ היום
 הדבור דרך כפי 2 כלם• — הרוחני מן רבים - הרוחניות כלל שהוא מרוחו, 1

 של סגולות * אך. אפם׳ אכן׳ 5 אחת• לאומה כשהיו 4 התלמוד. חכמי שאמרו 3 שלנו.

להיות. שבה9 להם• להיות וחזרו 8 העם. המון על 7מועטים.
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 אין כי האידיאליסטית, וההשקפה ההנחה מן דבריו בכל יוצא קרוכמל פז•
 כל כי נמצא׳ הגשמי. את יצר אשר הוא הזה והרוחני לרוחני׳ אלא אמתי קיום
 והקיום קיום. יותר בו יש בגשמי׳ בלתי־תלוי יותר׳ רוחני הוא שהרוחני מה

 מכל המופשטה האלהות של המוחלט׳ הרוחני של זה הוא הנצחי׳ האמתי,
 וזה שונות, במדרגות בהם מתגלית הגשמים עם בקשורה זו אלהות גשם•

 בהם׳ מתגלה הרוחני׳ בהם שפועל זה׳ הוא קיומם האלה. הגשמים של הקיום
 על־ידי ולהתגלות עצמו את להכיר לפעול, הרוחני של טבעו זה כי

 כשהרוחני והנה קיומם. גם חדל בגשמים לפעול חדל הזה כשהרוחני פעולותיו.
 נצחי כח אין מאורו, מקצת רק בהם מבהיק ידועה, במדרגה רק בגשמים מתגלה
 של הבהקה כדי עד זמני, חלקי׳ הוא הרוחני עם שלהם הקשר האלה. לגשמים

 עמים של הרוחנית העליה אחרי סוף. אין שהוא הכולל׳ מהרוחני אחד צד
 והתפארת, החן רוח את אם הזה, הכולל מהרוחני אחד צד רק המשקיפים כאלה׳

 לרומאים׳ המיחסים והגבורה׳ ואמץ־הלב המשפט רוח את אם יון׳ לעם המיחסים
 ירידה לידי גם מביאה הזאת הרוחנית הירידה הירידה. תמיד באה וכדומה׳
 לא רוחני. תמיד שהוא החבור׳ נתיקת לידי התפרדות׳ לידי מביאה היא חמרית:

 ברוחני כוללת׳ אמונה היא ישראל שלעם האמונה גם ישראל. עם כן
 הנצחי, המוחלט, הרוחני ומתגלה אפוא משתקף בו והמוחלט; הכולל

אלהיו. הוא שנצחי כמו העם, אפוא הוא נצחי האין־סוף.
 הצרופה הגבוהה׳ השכלית השגתו של זה יסוד על קרוכמל מיסד כאמור

 ובנצחיות ישראל בבחירת ההיסטורית, האמונה האבות׳ אמונת את באמונה,
 להראות גם אומר הוא י׳-מספרו ט'׳ ח'׳ גדולים־שער שערים בשלשה ישראל.

 אומר הוא ישראל. של הזאת והנצחיות הזאת האלהית הבחירה של הדרך את
ההיסטוריה. מהלך בכל בעין אותן להראות

 שון הרא הזמן ועם. אומה כל של הטבעים בחיים קרוכמל רואה עתים שלש
 מועד בלשונו: קורא הוא הזה הזמן את האומה. צמיחת ראשית זמן הוא

 והמפעל. העז מועד הוא: השני הזמן לאומה. והגדול הצמיחה
 לכל סדר־זמנים הוא זה סדר ן. ו לי כ ה ו ך ו ת הה מועד הוא: השלישי הזמן

 המועד לנו שכשהגיע אלא לנו׳ גם טבעי הוא לכל טבעי שהוא ומפני אומה׳
 תמיד שבים אנחנו אז והכליון׳ ההתוך מועד במועדים׳ האחרון זה הזה׳ הטבעי

 שלשת עלינו מתחדשים הפעם ועוד חדשה, לצמיחה תמיד שבים לבראשית׳
הנזכרים. הזמנים

 מאברהם קרוכמל רואה העברית באומה הראשון והגדול הצמיחה זמן את

 המהוה המוחלט׳ הרוחני להכרת העם הגיע הזה׳ הזמן בסוף שאז׳ משה׳ עד אבינו

 היא והמפעל. העז מועד השני: הזמי התחיל לארץ ישראל משנכנסו קיומו. ואת חייו את
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 והתאחדות: חבור לידי ישראל עם הגיע האלה הימים במשך שלמה. ימי סוף עד נמשך

 רבו אז אחד. במקדש העבודה על־ידי וגם הממלכה על־ידי גם נקשרו בני־ישראל

 והחכמה• השיר המשל׳ נצני ועלו העם, של והמסחר והידיעות והמלאכות הבנינים

 אז חלה והכליון. ההתוך מועד :השלישי הזמן הירידה׳ התחילה שלמה מות אחרי

 לידי העם בא זו התפרדות על־ידי הממלכות• שתי השבטים: בין ההתפרדות

 שוא ואמונת הנכר אלהי עבירות בעם ופרצו למקומן חזרו הבמות - זרה עבודה

 כל גם כבה אפרים בממלכת המושלים. והריגת בעם המרידות גם רבו אז ותפל.

 נבאו ונביאים צדיקים מלכים גם היו יהודה בממלכת אמנם ומלאכת־מחשבת. כשרון

 הגדול הפרץ את לגדור כח עצרו לא הם גם אך בספריהם. לנו רב זכר והשאירו

 מועד ונשלם אדמתה מעל וגלתה נחרבה יהודה גם המלוכה. חלוקת ידי“על שבא

 אי־אפשר אדם כראות אחיקם• בן גדליהו הריגת עם והכליון - הירידה או — ההתוך

 אחר תחיה עוד תהיה וכי חבור עוד יבוא ההוא הנורא הפזור אחרי כי לראות׳ היה

 עצמותינו "יבשו לאמור: העם שאל ואמנם הבקעה. פני על נפזרו העם שעצמות

 תוך אל הרוח באה הנה אך האלה?" העצמות התחיינה—לנו נגזרנו תקותנו׳ ואבדה

זמן זה היה תחיה. היתה ושוב עצם׳ אל עצם וקרב והנדחים הפזורים לבות

רוחבי. ביסודו היה כי הראשון׳ מן הרבה שונה היה הוא שנית. בפעם וגדול צמיחה

 לא הקשר אחד. במקום בישיבה באדמה, כל־כך מעתה תלויים היו לא האומה חיי

 אויביו על למלחמה לצאת ושבטיו במשפחותיו המתקשר עם׳ של קשר עוד היה

"לא :וביסודו בעיקרו הזה הקשר היה רוחני כי־אם לשבת׳ ואחוזה נחלה לו ולנחול

והגדול הצמיחה זמן הזה, הזמן צבאות". ה׳ אמר ברוחי, כי־אם בכח׳ ולא בחיל

 מימי הגדול. אלכסנדר כבוש עם היונים׳ בידי פרם כבוש עם נגמר שנית׳ בפעם

 והתגברות עליה היתה מאז כי שנית׳ בפעם והמפעל העז מועד מתחיל הגדול אלכסנדר

 והערים הממלכות גבול בכל נתפשטו ופארותיה וענפיה בארץ היו ששרשיה לאומתנו,

 את שהשלימו הגדולה׳ כנסת אנשי היו ההם בימים אלכסנדר. בידי שנכבשו מסביב,

 לתורה, סיג עשו אשר המסורה, אנשי הם הם עזרא. של הגדולה הרוחנית העבודה

 החלוקה את שעשו הם הם לדורות, אותו וקבעו וטהרו אמתתו על הנוסח את שמרו

 והם וכתובים׳ נביאים תורה׳ :מחלקות לשלש אותם וחלקו בכתבי־הקדש הנפלאה

 —התנאים—שוני־ההלכות היו אז ולברכות• לתפלות הראשונה המטבע את שקבעו

 היא כי שאם החשמונאים׳ התקוממות היתה הזה המועד בימי והסופרים. הראשונים

 הנה ועלו׳ שהשתרגו והצרות הברית ומרשיעי שהתגברו הפושעים בסבת באה

 הנצחון מלבד לאלהיו. בבריתו נאמן איש וכל הסופרים התחזקו כי היו, התוצאות

 מות עד נמשך הזה הזמן ברוחניות. גדול יצחון גם זה היה במדיניות הגדול

 ההתוך- מועד שנית בפעם התחיל מאז הורקנום. בן ינאי אלכסנדר אשת אלכסנדרה,

 הורקנום בין המחלקת מן ת,5שלפ מות אחרי כמו התחיל, הוא והכליון. - הירידה
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 עד גדליהו׳ הריגת עד ראשון בית חרבן אחרי כמו הזה׳ המועד ונמשך ואריסטובלום•

 מועדים. שלשה של שלישי מחזור עוד בא אחר־כך עקיבא• רבי והריגת ביתר כבוש

 שוב בא אחר־כך הנשיא; יהודה רבי בימי בעיקר שוב׳ התחיל וגדול צמיחה מועד

 והשכלתם׳ מלכותם והתפשטות כבושיהם הערביים, הצלחת עם והתגברת העז מועד

 הזה׳ הזמן ונמשך ומשוררים׳ חכמים סופרים, גדולים׳ גאונים בתוכנו גם עמדו אז

 ירידה׳ שוב התחילה מאז והרמב׳ן. הרמב״ם מות עד הערבית־הספרדית׳ ההשכלה זמן

הששי. לאלף ת' שנת עד שנמשכה

 ההשגה להיות קרובה בכלל בהיסטוריה קרוכמל של השגתו פח.
 ספריהם דרך כנראה׳ לקרוכמל׳ באה היא והכמישה. הגדול הצמיחה׳ של זו טבעית׳ ה

 ה ט ם י ט ב :נ ׳ ג האיטלקי החדשה׳ בעת ומעורריה ההיסטורית ההבנה ממחיי שנים של
 מדע של ראשיים "יסודות מספרו האשכנזי התרגום ;1744 שנת עד 1668 משנת ויקו-חי

 של לידו הגיע כי ואפשר ,1822 בשנת לאור יצא העמים״ של הכללי הטבע על־דבר חדש
 הזאת׳ הטבעיות לתוך אולם,-1803 - 1744 - ר הרך ג. י. והאשכנזי - קרוכמל
 בספריו גם נמצאת ההיסטוריה על הזאת הטבעית להשכלה-ההשקפה טבעית שהיתה

 הישראלית׳ ההשקפה של האלהיות את הכניס - הגדול פרידריך המלך של
 הוא הכלל-דברשגם מן כיוצאת אותה שראה ישראל׳ של ההיסטוריה לגבי ביהוד

 ההתפתחות מכלל כיוצא ישראל את הוא גם הרואה ויקו׳ בתורת שרש קצת לו יש
 שרש לו יש מזה יותר הרבה הרבה ועוד העמים, יתר של הטבעית ההיסטורית

 ומיסד מקןם ישראל/ נצחיות את מחדש כמו ומ!סד מקים הוא ישראל. בתורת
 הוא הזה היסוד של הפנימי׳ הנעלם׳ התוך אך חדש׳ פלאי יסוד על אותה

 לידי להגיע היא הזאת התבונה מטבע בה• מאמינים כלם שבני־ישראל התבונה׳
 מתוך עצמה את פעולותיה, ואת עצמה את ולדעת מוחלטת׳ אמת ברורה, הכרה

 לבקרת מכריע מוחלט, ערך לתת קרוכמל מגיע זו בדרך פעולותיה.
 ברורה הכרה להכיר ההיסטורית׳ לבקרת - נכון יותר ולהיסטוריה׳

 רנ״ק עצמו. את הרוחני הכרת שהיא הרוחני, של הפעולה דרך את ת ואמתי
 שמלבד הגדול׳ העיקר הוא זה "כי שלו׳ ההיסטוריים בפרקים גם ומדגיש מדגיש

 ע ד מ ב לה שיודע עד די׳ בזה אין האומות׳ מן באומה רוחניות איזה ש]ת[)י(תהוה
 והמ_קימה". המעמידה ושהוא רוחני, ענין הוא בקרבה ההוה שזה מבורר,
 לנו, ויפה צריך שהוא ונכבד׳ גדול עיקר שזהו -ודע׳ אומר: הוא אחר ובמקום

 אומתנו בקרב שעלו והתכונות והמוסרים הדיעות על ולחקור לדרוש נרבה כי
 בהם וההצטרפות והחבורים עלינו שעברו הקורות ועל־ידי הזמנים באורך

 ידי על ונשתנינו נתפעלנו ואיך וכר׳ ולשון אומה מכל יותר זולתינו עם שנתחברנו
 ואפילה לדור* מדור בזולתינו בהם פעלנו ואיך ההמה והתכונות והמוסרים הדיעות
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 ]ם[ אותן וכן וכר, מדרכינו וקבלו במקצת אלינו ונתקרבו רחוקים שהיו ]ם[ אותן
 לדרשם שבנו וגדולים לב חכמי כל על ה ב ו ח — וכר ונתרחקו לנו קרובים שהיו

 ברורים לרשמים בכחהדרישה שנגיע בשביל והכל ובשרשם, בעיקרם ולהבינם
 ישראל נפש שהיא ו, נ )י( ת ו ה מ ו ו נ )י( ת ו מ צ ע הכרת לבירור ולבסוף
 עד העתים ותהפוכות במסבות ודברינו בקורותינו בעולם נגלית ואיך הכללית,

 השערים שלשת את קרוכמל גומר לזה ובדומה הבאות". על נקיש ומזה הזה, היום
 ההיסטוריה של הכללי המהלך ואת הדרך את מראה הוא שבהם הנזכרים,

באחריתנו". נחכם למען ויקרה, מעולה אלה בכל "והדרישה הישראלית:
 נבוכי ב״מורה הי״א השער — אחד עוד נוסף שעליהם האלה, השערים עם

 רב־התכן, לספר הראשי היסוד נגמר להם, והערות הארות תוספת שהוא — הזמן״,
 ולמעלה האלה מהשערים ההיסטורית, לבקרת הפילוסופי היסוד

 בקרת בעיקר לו שהיא ההיסטורית, ת ר ק ב ה את לתת קרוכמל אמר
 התפתחותה דרכי גלוי הראשונים, ויסודותיה מקורותיה חשיפת הדתית, המסורה
 שערים שלשה לחבר אמר זאת לתכלית התבונה. לאור אמונותיה וצרוף ישגשוגה

 של ר ו א ב ה ודרכי האגדה ההלכה, בחקר פה, שבעל התורה בחקר
 אחד שנים, רק כתב האלה השערים משלשת שבעל־פה. בתורה המקרא

 הספר, בכל העיקריים, התיכוניים, השערים והם האגדה, בחקר ואחד ההלכה בחקר
 עיקרה ההלכה, יסוד על עמד שבו — בספר הי״ג השער עתה הוא — השער ביחוד
 חליותיה על והראה שבכתב, התורה ויסוד בעיקר הקשור הראשון, ויסודה

 של המושגים כל את וצרף בחן זה בשער זו. על זו ומתרוממות בזו זו הקשורות
 מדרש, תלמוד, הלכות, שוני הלכות, סופרים, דברי סופרים,

 משנה, סדרי מסיני, למשה ב,הלכה י,כתי קר גמרא,תקוןסופרים,
 של האלה המושגים בצרוף ועוד. ועוד חיצונה משנה משנה, בעלי
 המסורה יסוד הזה, היסוד כל של הצרוף מן גם יש גבולם וקביעת שבעל־פה תורה

 ובעלי "האגדה על — בספר י״ד שער — אחריו הבא בשער גם יש זה דבר הדתית.
 דאגדתא, רבנן ה, ד ג ה־א ד ג ה :המושגים את זה בשער קובע קרוכמל האגדה״.
 וכדומה. קדמונים, בספרים כן גם שנזכרו דפי, של דאגדתא׳הגדות ספרי

 וברר והמדרשית התלמודית האגדה של השונות החוליות את קבע זה בשער גם
 מן יש האלה השערים בשני הדתית. במסורה והשתלשלותן וצרופן הבורן את

הדתית. האמונה מצרוף המסורה, של היסודית הבקרת

 קרוכמל אך הזמן", נבוכי "מורה של הראשון החלק נגמר הי״ד השער עם פט.
 שלם אחד חלק עוד להוסיף אפן ובכל לספר, אחדים חלקים עוד לחבר אמר
 אמר והכנתו, תכונתו הספר, בכל קרוכמל של דרכו לפי הזה. הראשון לחלק
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 ולהכיר לדעת אמר הוא ביהדות. מקום להן שמצאו הדעות כל יסוד את לחשוף
 ב״קבלה", קרוכמל מצא מיוחד ענין ביהדות. אשר הרוחני של הדרך כל את

 בספר נשאר האלה מהשערים מספרו. שלמים שערים להקדיש כנראה׳ אמר׳ שלה
 של האלכסנדרונית הפילוסופיה על־דבר עתה בספר הי״ב השער מאד. מעט רק

 ההיסטוריון הספר, מסדר—הזה השני לחלק ספק בלי שיך ועוד היהודי פילון
 - ההלכה, שער לפני הזה השער את והציב ההיסטוריה בדרך הלך ץ, נ ו צ

 למרכבה קרוכמל צפה שבהם הראשון היה נגמר׳ לא אשר זה׳ ששער וכנראה,
 עתה הט״ו אחד-השער שער עוד נשאר האלה השערים מן הקבלה. של העליונה

 המדיניות, לא בישראל, הדתיות השונות הכתות החיצונים": "דרך בספר-על־דבר
 ה״קבלה", אל זו בדרך להתקרב אמר קרוכמל ולאחריו. החרבן זמן עם

אליה. להגיע הספיק לא אך אחריה׳ לבו את מאד שמשכה היהודית, הדתית הפילוסופיה
 ה״קבלד." של הפילוסופי הדמיון הרבה משך קרוכמל של לבו את
 קרוב היה זה מצד וה״סוד". ה״רמז" דרכי - הרבה׳ התנגד לאחרונה - הראשונה

 פילוסופי דמיון בעל הוא שגם בימי־הבינים, ישראל מחכמי אחד מאד לבו אל
 הזה החכם לשיטת עזרא. אבן אברהם החכם הוא הלא והסוד, הרמז איש וכלו

 השער לפני בספרו. עתה הי״ז השער גדול, שער הקדיש ובסתרי־התורה באלהות
 הפילוסופיה מן לקוחות האמונה לחכמת והצעות "גדרים השער בספר נתן הזה

 שיטת על־דבר מסכן" "חכמת לשער הקדמה או והוא נשלם׳ שלא ההגיונית"׳
 חכמי- של הפילוסופיה שיטות בבאור שערים למספר הקדמה או עזרא אבן

נכתבו. שלא בימי־הבינים, ישראל

 בגליציה. ההשכלה של הוגה־הדעות הפילוסוף׳ היה קרוכמל נחמן צ.
 ההיסטורית בקרתו האמונה. או המחשבה יסודות אחרי נטה שלו הבקרת רוח

 ותלמידו חברו היה אחר ממין היסטורי מבקר הדתית. המסורה בקרת היתד.
 בקרת היתה בקרתו )שיי׳ר(. רפופורט הכהן ליב יהודה שלמה אליו: הקרוב

 ההיסטוריה תקופות דוקא לאו - התקופות וברור ההיסטוריים המקורות
הדתית. .למסורת רבה שחשיבותן הראשונות׳

 בעל־בית היה אביו תק״ן. סיון בי״ט בלבוב נולד רפופורט יהודה שלמה
 נפלא. בזכרון ילדותו "מימי עוד הצטנן שי״ר תורה. יודע מושבו׳ בעיר בינוני
 בעולם, רבה תסיסה של ימים היו גדולו ימי ושקדן. ערה נפש בעל היה הוא
 בהיותו עוד ומעשיו הזה הגבור שמע הגיע שי״ר של ולאזניו הראשון׳ נפוליון ימי

 גם קלט זה באפן ושונות. רבות ידיעות לקראת ימיו כל פתוח לבו היה כן נער.
 שי״ר של העיקרית שקידתו בכל־זאת ה״השכלה". מן בהן שהיה ידיעות,

 החריפים מן אחד של חתנו להיות זכה כי עד התורה׳ על היתר. נעוריו בימי



החדשה העברית הספרות תולדות 50

 הכהן׳ ליב אריה רבי הרבנים׳ בין ידוע "גאון" האחרונים׳ בדורות הגדולים
 בימי שי״ר הוסיף מלואים" "אבני הספר על מלואים". ו״אבני החשך "קצות בעל

ו״חדושים". הערות גם נעוריו
 ללבוב אז שבא ל, מ רוב ק נחמן אל התודע עשרים כבן שי״ר בהיות

 דבר - צרפתית גם ולמד בהשכלה שי״ר עסק לכן קודם עוד ברופאים. לדרוש
 האלה׳ באגדות בודאי יש אמת של קורטוב שונים. אגדות ספורי יש שעל־אודותיו

 ההיסטורי ה״מלון הצרפתית׳ והחכמה ההשכלה של מספרי־האוצר אחד אמנם כי
שי״ר על עשה ביל, פיר של (01ןש:10ת1מ€311־ 1!1310ז1טן<6 ־ס1419ט6) והבקרתי"

 אך הזה. הספר מצורת הרבה יש ספריו ובצורת חייו. ימי בכל ימחה לא רשם
 הרשם את עליו שעשתה היא קרוכמל נחמן אל התודעותו כי מהפר׳ עצמו שי״ר

 אתו׳ בדברו אחר לאיש נהפך וכמעט ודעת בינה רוח עליו צלחה מאז הגדול.
 בספרי העיון את עליו הרופאים אסרו שבה בתקופה, אז היה הרנ״ק הרנ״ק. את

 דרך, פני על נפגשו ושי״ר והוא היסטורי עיון בעיקר אז היה עיונו פילוסופיה.
 נחמן של עיונו עיקר אחת. מסלה פני על לא כי אם בו׳ ללכת כונו ששניהם
 היהודים מבין האדומים׳ מן עזריה רבי של עינים" ב״מאור אז היה קרוכמל
 "מאור הספר השפעת ט'(. סעיף ראשון׳ ספר )ראה הראשון ההיסטורי המבקר
קרוכמל. בעבודת מאשר יותר עוד שי״ר בעבודת נכרת עינים"

 קרוכמל. של מותו לזמן קרוב עד פסקה לא ורנ״ק שי״ר בין הידידות ;
 אותה והעיבו הזאת הידידות שמי על קטנים עננים עלו האלה האחרונות בשנים

 בלבוב זה לזה, זה סמוכים ורנ״ק שי״ר ישבו שבהן השנים, כל כמעט אך במקצת.
 שי״ר אמיצה. ידידות בקשרי לזה זה קשורים היו אליה׳ הקרובה בז׳ולקיב׳ וזה
 ודברו שבוע וגם יומים או יום בביתו וישב קרובות לעתים הרנ״ק אל נוסע היה

 לשוח יחד והלכו ללבוב שי״ר אל בא שהרנ״ק ויש וחכמה׳ תורה בעניני ביניהם
ביניהם. וישוחחו

 הסמוכות ובערים בלבוב נמצאו כבר רנ״ק אל שי״ר התודע שבהם בימים
 ך׳ לו ב שמשון ר׳ רט ע יצחק היו ביניהם השכלה. דורשי צעירים מספר עוד

 שי״ר מהם. ידועים פחות אחרים, ועוד מיזם׳ ליב יהודה ביק, שמואל יעקב
 הדורשים הצעירים׳ המשכילים בלבוב מתאספים היו בביתו עמהם. גם לחברה ארה
 את והראה לבוב העיר ברב גם התגרה גדול למדן שי״ר בהיות החכמה. אל

 הרב מטעם חרם יצא כי גרם זה כל הרב. אז שהדפים ל״חדושים"׳ המקורות
 בתרגום תנ״ך ספרי בפרהסיה "הקוראים ורעיו׳ שי״ר את להחרים לבוב בעיר

 יד על הדבק הרב׳ חתימת בלי כתב־החרם׳ )מנדלסזון(• מדסוי" משה הפילוסוף
 נתפרדה המשכילים חבילת גדול. רשם ועשה לבוב בעיר הגדול בית־הכגסת פתח

הכמה. לדרוש הוסיף שייר אולם כך׳ על־ידי במקצת
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 ואי פאריז עיר -תכונת הראשונה מחברתו את שי״ר הוציא תקע״ד בשנת
 אל לבו תשומת את הסבו בצרפת המאורעות עליה• שמו את קרא שלא עלבא*׳
 את אז עליו הושיבו אשר אלבה׳ האי ואל והחפש׳ ההשכלה עיר הזאת, העיר

 סעיף ראשון, ספר )ראה העתים" -בכורי השנתי הספר כשנוסד המנוצח. נפוליון
 בספר עוד חלק. בו שלקה גליציה׳ משכילי מבין מהראשונים רפופורט היה ע״ב(

 אחד בחלק ר ל שי פרידריך על־פי הבית", -הצלחת השיר את הדפים הראשון
 אחר־כך והדפיס תרגם שילר של זה משיר אחד חלק עוד ה-פעמון". משירו

 אחדים, שירים עוד העתים' ב-בכורי הדפיס הוא תקפ״ז. לשנת העתים' ב-בכורי
 עתים' ב-בכורי - לרסין -אסתר" החזיון של חפשי תרגום שלם׳ ספר ביניהם
 -שארית בשם אותו שקרא גדול׳ מבוא מיוחד-עם בספר גם יצא תקפ׳ח? לשנת

יהודה'♦
 ברוחו הקרוב במאמר־חכמה, שי״ר התחיל העתים" ב״בכורי מאמריו את

 המאמר האשכנזית. ההשכלה מבית־מדרש המשכילים של למאמרי־החכמה
 מפלאות -ספורי בשם נקרא הוא ברוחו. אסתיטי־הסתכלותי התבוננות׳ מאמר הוא

 ולפני הלבנה׳ הנמלה חיי על ומספר - תקפ״ב לשנת העתים" •בכורי - הטבע״
 הבריאה בפרטי הנמצא )ההרמוניה(, הנפלא והערב הסדר -על הקדמה הספור

 מכירים בקרת, ברוח חדשים היסטוריים מקורות החושף שי״ר׳ את ומחלקותיה"♦
 -על־דבר - תקפ״ד לשנת - העתים' ב-בכורי שהדפיס השני׳ במאמר יותר

 לפני שם נמצאו ואשר היום׳ ער כוש ובארץ ערב בארץ הנמצאים חפשים יהודים
 כלו נגלה ההיסטוריון שי׳ר אך שנה"• מאות כמה עוד ישראל גלות ואחרי

 ומעלה♦ תקפ״ט משנת - האחרונים העתים" -בכורי בכרכי שהדפיס ב-תולדות"׳
 תק״ץ בשנת תקפ״ט. בשנת הדפיס ספריו וקורות גאון סעדיה רבנו תולדות את

 ספריו, וקורות גאון האי רבנו תולדות ה-ערוך", בעל נתן, רבנו תולדות את הדפיס
 בשנת האלה. לתולדות הוספות הדפיס תקצ״א בשנת הקליר. אלעזר ר׳ תולדות
 יעקב בר' נסים ורבנו חושיאל רבנו בן חננאל רבנו תולדות הדפיס תקצ״ב
 החקירות מן והנוספות הרבות ההערות עם האלה ה-תולדות' קירואן. ממדינת

 את הרימו הגדולים חכמי־ישראל לשי׳ר• עולם שם עשו שבצדן ההיסטוריות
נס. על פעולותיו

 כשר" בשר של המכס -חוכרי לחברת ונאמן גזבר שי׳ר היה ההם בימים
 עוד סמוך היה שעליו אביו, שלהן מעל ירד מאז נמצא לחמו ומזה לבוב, בעיר
 למלאכתו נתן הוא ההם. בימים כנהוג בנים׳ והוליד אשה שנשא אתרי שנים כמה

 בשנים פנאי. מעט רק לו נשאר הספרותית ועבודתו ולתורתו זמנו, לב את זו
 נפשו אז נשא הוא להתמוטט. זה פרנסתו מעמד גם החל המדעי פרסומו גדל שבהן
הצליח לא הזה וכשהדבר בפדובה׳ לרבנים בבית־המדרש התלמוד מורה להיות
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 הרבנות כסא על בשבתו כי בקוותו הקהלות׳ באחת לרב להיות גם לבו נשאו בידו
 היתה שי״ר, התאוה שאליה הרבנות, משרת כחפצו. ובחכמה בתורה להגות יוכל

 בדבר השתדלו ידידיו איטליה• או אונגריה באשכנז׳ הערים באחת להיות צריבה
 אחר־כך קצר׳ זמן הגדולים העסקים לאחד שתף עוד היה שי״ר בידם. עלה ולא

 של באהלה לשבת התאוה הוא אך קודם׳ בה שעבד העבודה׳ אל שנית נספח
 נבחר כי בדבר׳ ע׳ח( סעיף למעלה׳ )ראה ל פרי יוסף הסב תקצ״ח בשנת תורה.
 החסידים אחרים. משכילים וקמץ פריל של מושבו מקום בטרנופול, לרב שי״ר

 שנת בסוף עקרבים. אל כמו שם ישב והוא שי״ר את מאד רדפו שבעיר
 ואב־ לרב שם היה שנים כעבור פראג. בעיר לראש־בית־דין שי״ר נתקבל ת״ר

 גם לו נתנה לא וחקירה׳ תורת של באהלה לשבת שי״ר, של תאותו בית־דין.
 ואדרבה׳ רבים׳ משכילים גם בה שהיו גדולה׳ בעיר הרבנות כסא על כשישב
 של הרבנות וימי מחקר עבודת לעבוד אותו מנעו קטנים וענינים רבות טרדות
 רב חמר ואסף לכתוב שהתכונן הגדולים׳ הספרים משני לו. ירידה ימי היו שי״ר
 וספר "אנשי־שם"׳ אותו שקרא "תולדות/ של ושלם מלא קבץ ראשון ספר לתם,
 יותר הראשון מן הזמן במשך יצא לא מלין", "ערך בשם היסטורי לקסיקון שני

 תולדה מעין רק עוד הוסיף הוא - ב״בכורי־עתים״ שי״ר שהדפיס מה״תולדות״
 תרי״ב(, )בשנת אחד כרך רק יצא מלין" ומ״ערך - יצליח בן חפץ רב על אחת

 הדפיס אחדות ומחברות רבים נפרדים מאמרים רק אלף• אות אחת, אות הבולל
 אך וחשובות׳ עמוקות היסטוריות חקירות מלאים מהם רבנותו׳ בימי שי״ר עוד

 הזמן, בשאלות פולמוס ודברי וכוחים גם הדפיס הוא וכוח. של צורה נתן לרבם
 במערב היהודים בחיי הפרה על עמדו בדת שהתקונים בימים אז, הן גם שהיו

וחקירתה. בהיסטוריה שנגעו שאלות אירופה׳
 בפראג מת הוא במותו. שי״ר היה אחדים וירחים שנה ושבע שבעים בן

תרכ״ח. תשרי בי״ט

 באחד עצמו שי״ר אחדות במלים ציץ לשי״ר רנ״ק שבין ההבדל את צא.
 אותו צץן אך קרוכמל׳ של בשמו ההוא במכתב קרא לא הוא ממכתביו־מאמריו.

 במלחמתו הוא בודד כי שם׳ התאונן שי״ר הגדול/ "האדם הנעלה"• "היחיד בשם
 נחבא יהיה בו, בחרתי אשר הנעלה׳ "היחיד :בו המתגרים הם ורבים הסביבה עם
 הגדול האדם כמו כי תחשוב׳ ופן חנם. לבלעני ראש המה ירימו בעת הכלים אל

 דברי ועל הדת יסודי על מחשבות ולגלות הקדש אל לגשת לבי את אערב ההוא
 ואנה מתי לדעת רק הם ישראל׳ בקדמוניות לבי חקרי כל ידעת חלילה! הנביאים.

 ולא שיבה, עד מנער דרלוד׳ קורות על אדבר מראש. נהיו איך לא היו׳ ]ואיה[
 לחשוף הן שי״ר של חקירותיו הדברים! הם כן אכן אורי. ראה בטרם תכונתו על
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 האלה, המקורות את לגלות ובלתי־ידועים׳ נשכחים במקורות הנמצאים דברים
 זה כסותרים שנראו דברים לי_שב בהם/ בקור הצריך את לבקר ולטהרם׳ לנקותם

 על־ידי ולהגיע ומספרים נוסחאות גירסאות׳ לתקן האמת׳ על ולהעמידם זה את
 במקום ההוא החבור בדרך וללכת חבור שצריכים דברים לחבר מסקנות׳ לידי זה

 בחוש נחן שי״ר גם ההיסטוריה. הררי בין גיא־עמק פתאום כשמתגלה דרך׳ שאין
 של דמיונו אך גדול. היסטורי בדמיון כן כמו עוד׳ ואיננו העבר את לחוש אמת
 הברורה. החיים בדרך מזה, מעבר תמיד נמצא הוא מטפיסי. דמיון היה לא שי״ר
 נגלו עוד בטרם הראשונים׳ ההויה ליסודות בראשית׳ לנתיבות נשאו לא רוחו

 הכחות או הכה להכרת יגע לא הוא היו. לא עוד ומסלולים ודרכים דברים
 והמסורה הדת בתולדות התגלותם. ודרך דרכם בהיסטוריה, השולטים הפנימיים
 היתה שכבר השעה מן חקירותיו את התחיל הוא מעט. רק חקר הראשונה הדתית

 חקירותיו שיבה". עד מנער הךלוד קורות "על דבר הוא דתית. מסורת והיתה דת
 תורה וגם שבכתב תורה גם בישראל היו שכבר הזמן, בגבול נמצאות העיקריות
 ספרי ויתר התלמוד חתימת שאחרי הימים הם הראשי חקירתו שדה שבעל־פה.

 בה רואים שאנו השעה מן הגאונים תקופת היא תקופתו הראשיים. המסורה
 אליה. הקרובה והתקופה הקורות ורשום ופיוט וחקירה חכמה של אור התנוצצות

 קורות על עוד דבר הוא והשלמה. הגמורה הדתית המסורה של הנער תקופת
 נמצאים חשובים ודברים שיבה׳ עד מנער אחרי־כן׳ שבאו תקופות בכמה גם ה,ילוד
 הראשית התקופה היתה זאת אך זו, נער לתקופת שקדמו תקופות על גם ממנו
התחיל. גם שממנה חקירותיו, של

 ביאוגרפיות של מגלות מגלות ודברים׳ אנשים שמות של בסדר נתן דבריו את
 שי״ר מצא חדשים היסטוריים קשרים הרבה ונגמרים. חתוכים ו״ערכים"

 הוא לחכמים. חכמים בין או לארץ ארץ בין רבים ויחסים יחש של אילנות ו;לה
 ההיסטורי רוחו אך האפל, בתוך חצין עוד הנתונות תקופות שלו באורהבקרת האיר
 ואת הכללים, את מאשר יותר ומצא ראה הפרטים את כולל. רוח בעיקרו היה לא

הכללים. את ודרש ובחן חקר או יצר זו ובדרך לאחד, אחד צרף הפרטים
 ה. א/ק ו! מ ה של היצירה מן הרבה יש רפופורט של ההיסטורית ביצירתו

 העולם׳ לעיני וגלויו חשופו החמר, בבחירת רק לא בכל, ושכליות חריפות יש
 אבן וחבר שונים ממחצבים לקט קטנות אכנים יחד. וצרופו בחבורו גם אלא

ההיסטורי. הצבע את זוגם בדרך ומצא ההיסטוריים בניניו את בנה זה ובאפן לאבן׳

 לא כחו, את בה נסה אשר שי״ר, של השירית׳ הפנימית, היצירה צב.
 רסין של הקלסית הדרמה עבוד בידו הצליח מכל פחות עוד הרבה• הצליחה
 בצרפת הי״ד לואי המלך של ההיסטוריון בין היה מדי יותר רב מרחק "אסתר"•
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 היהודי, העם של ההיסטוריון ובין רוחו על־פי האשד, ומשורר מלאכתו על־פי
 גם שמגלים דברים יש בהקדמה רק ז עבר מטמוני ומגלה כלו תורה חדרי חופש
 לדברי הד מעין לפעמים נשמע הזאת בהקדמה שבשי״ר. ההיסטוריון את - הם

 ההקדמה את שי״ר שהדפיס שבשעה ישראל-דברים תולדות על והשקפתו רנ״ק
ספר. על גם בודאי הועלו לא ועוד הרנ״ק על־ידי נדפסו לא עוד הזאת

 בדברים קוראיו אל שי״ר פונה החזיון׳ מיוסד שעליו "פורים*׳ נם לרגלי
האלה:

 הוא שנה אלפים כמה זה הנבחרה אומתנו קיום כי אח? "הידעתם׳
 פני על אשר העמים כל עליו וישתוממו יתפלאו אשר הדברים מן אחד

 החיים׳ בארץ חתיתם נתנו אשר כלם׳ קדמונים לאומים יראו עת האדמה׳
 בימיהם׳ נושבת ארץ קצות על שלטו כלם ורומי׳ יון ומדי׳ פרס בבל׳ אשור׳
 חלפו וכלם אחרון׳ לדור שמם להקים עולם׳ למוסד אבן עמודי להם ויבנו
 יעמודו מהם ואשר לנצח׳ תמו חרבותם מרבית גם היו׳ כלא והיו למו הלכו
 בטחו כי למו׳ כסל דרכם ועל רוחם גבה על נאמנים עדים כמו רק המה
 ידעו עתה עמם, ימי האבנים וכימי לנצח עוד יחיו בלבבם ויאמרו חילם על

 בי הזמן משטף נסתר ואין אותם׳ יבלו ידיהם ומעשי סלה׳ המה אנוש גוים
 —נאמן. קדושיו ועם אלהיו עם רד עוד ויהודה למרמס: לו והיה יעבור
 זאת׳ את גם ספק בלי כלל לנצח שאריתנו על היעוד כי נחמתנו, זאת
 מכאיבים. קוצים מכל ולשמרנו לנהלנו אנשי־רוח לגו יעמדו עת בכל אשר
 וקצרו לצדקה לכם זרעו הפליטה• יתר את והחיו אתם גם זאת עשו לכן
 במו הציתו ועמם. לאמונתם האהבה רשפי אחיכם בקרב הפיחו חסד. לפי

לעולם. תכבה לא לבותם, מזבחי על תוקד תמיר לאש להיות שלהבת־יה
 מהם אחד כי וראיתי׳ ההיא התכלית להשיג הנכונים דרכים "חשבתי

 גמלם אשר כעל לבית־ישראל טוב ורב ה׳ תהלות להזכיר ספק בלי הוא
 בכל ואיך עולם׳ ימי כל וינשאם וינטלם חסדיו׳ וכרב כרחמיו בפעם כפעם
 להם ולספר ויצילם׳ ורב מושיע להם וישלח עמם לעשות הפליא צרותם
 את עזבוה׳ לא ושיבה זקנה עד אשר מנער׳ אהובתם היא עבר׳ בלשון
 למורי־ לנו הם עתה ועד עולם ימות מראש אשר ההם הנבחרים כל תולדות

 עזרא עד בחירו ממשה הנביאים כל לנו עשו ככה באפלה• ומנהיגים דרך
 וסיעתו גרון בן חזקיהו בן חנניה כתבו הנבואה חדלה אחרי וגם ונחמיה׳

 חביב והנס מהן "שנגאלין הצרות׳ את מחבבין שהיו תענית׳ מגלת את
 אחרים וסופרים וברש״י(׳ ב/ י״ג. )שבת הקב״ה" של לשבחו להזכירו עליהן
 א׳( ס״ו׳ )קדושין ישנה בבריתא דוגמא מהם נמצא אשר ספוריהם את

 בשם אצלנו המכונה הכהן, מתתיהו בן ויוסף וכר"׳ המלך בינאי -מעשה
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 סדר את יוסי ור׳ מאתנו׳ נאבדו אשר עבר׳ בלשון ספריו את גוריון, בן
 משמרת ועל טרדותי כל עם בעמי׳ והקטן הצעיר ואנכי׳--וכר. עולם

 לשלל לי הנותרות בעתים עוד עלי העמסתי לביתי, טרף להביא פקודתי
 קראתיו גדול ספר להם לחבר כחי את ונסיתי הנדכאים׳ אחי סבל את

 מיום בישראל ומפורסמים מצוינים אנשים כל תולדות כולל שם׳ אנשי
 עצומות, וחקירות רבות ביגיעות ואספתי אשרלקטתי עתה׳ עד החזון נסתם

 לאנוש ומלמד עלילות תוכן לאל(• )תהלה ת״ל ונצורות הדשות בו וכתבתי
 ולבקר העיונים בנעם עוד להזות ויצליחגי מעבודתי מעט לי יניח בינה

"—ופעולתי. מלאכתי מהרה להשלים אוכל למען בצפונות׳
 את לפרסם עברית׳ אותו ותרגם שלרסין החזיון את גם עבד זאת לתכלית

 שם לישראל תמיד נשאר כי מעשה־הפלא׳ את להדגיש אסתר. מגלת של הנס
יהודה". "שארית אותו וקרא החזיון שם את שנה ושארית,

 מישראל׳ אנשים גיא־החזיון על אחת-להעלות כונה עוד נכרת עצמו בספר
הנס. נעשה דוקא ידם ועל למלכות׳ קרובים שהיו כמובן׳ משכילים

 שי״ר שלשי״ר. המדעית בעבודתו גם במקצת יש ה-השכלה" של זו ממגמה
 אנטונינוס ובין המשנה׳ מסדר הנשיא׳ יהודה רבי שבין יחסי־הידידות בדבר הרבה חקר

 מרקום היה זה קיסר כי להוכיח׳ והתאמץ ובמדרש, בתלמוד שמסופר כפי קיסר׳
 בחר ימי־הבינים חכמי מחיי שחבר ב״תולדות" גם הפילוסוף. אנטונינוס, אברליוס
 אל קרובים היו זה עם וביחד לעם׳ תורה המורים מראשי שהיו כאלה, בחכמים
 וחקרו בו שדרשו התלמוד׳ של הראשונים המפרשים לבו אל היו קרובים החכמה.

 נתן, רבי האלה׳ החכמים לאחד לו נודעת יתרה חבה איו. מבט ואת מלותיו את
 נתן׳ רבי מתולדות לו. קורא שהוא כפי קדם", בלשונות מאד "מהיר "הערוך", בעל
 שכתב התולדות׳ כל יצאו גם ה״תולדות", לכל ראשונות שנכתבו "הערוך", בעל
 האמתית המסורת שומרי המלומדים׳ החכמים׳ לבו אל היו קרובים אחריהן. שי״ר

ודקדוקיה. לפרטיה ודורשים
 את לנקות אמר הוא אך שי״ר׳ של עבודתו בכל נכרת המסורת אהבת

 ה. ת ו אמתי על אותה להעמיד רצה הוא טפל• מכל אותה ולטהר הזאת המסורת
 תעלומות גלה הוא שי״ר. וברר פרש סתומות היסטוריות פרשיות הרבה אכן

 מתקופותיה. רבות על הלוט הלוט את והסיר העברית ההיסטוריה של רבות
 מאבות אחד החדשה, בעת העברי ההיסטורי המדע מאבות אחד הוא שי״ר

ישראל" "חכמת
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שלשה־עשר פרק
שד״ל - בטערב ישראל הכמת

 העברית המקורית הצורה חרבן האשכנזי. ההיסטורי והמדע ישראל<< מחכמת

 בלבד. התכן על־פי רק ישראלית היא הספרות במערב. ישראל ספרות של

 לכליה. הנדונים וחייהם, הדורות רכוש על הגעגועים לדורות. הגניזה

 >>חכמת של המיסד צונץ, המערב. בארצות ישראל" ל>>חכמת הגורמים יתר

 במדע ביותר החזקים היסודות מן אחד - הרומנטית הנטיה במערב. ישראל<<

 לעומת בבית־הכנסת, העבודה עניני חקר הצבורית. המגמה צונץ. של היהדות

 בישראל. מבית־המדרש" עבודת את בחקירותיהם שהמשיכו ורנ״ק, שי״ר

 זכריה ההלכה. לחקר גם שהביאה במערב, ישראל<< >>חכמת של ההתפתחות

 של המתמדת השתתפותם את להוכיח שהתאמצו החכמים גיגר. אברהם פרנקל.

 של הגדולים ההיסטוריונים שטינ^זנידר. משה הכללית. האנושית בתרבות היהודים

 העברית צמצום גרץ. )הינריך( וצבי יוסט מ. י. :והיהדות היהודים ימי דברי
 ל>>חכמת הראשון בדור המערב חכמי בין היחידי המערבית. ישראל<< ב>>חכמת

 להחיות שד״ל של הרצון תולדותיו. שד״ל. בעברית. חבוריו רב את שחבר ישראל"

 עצמיותם ואת הלאומית גאותם את גם להחיות ידן ועל היהודים של הקדמוניות את

 מקור את לגלות כאמצעי אלא עצמם, לשם לא והחקר הבקרת ומקוריותם.

 בעיני בימי־הבינים חכמי־ישראל מבין האידיאלי החכם והאמונה. התמימות

 הלוי. יהודה לר׳ שד״ל יחם והרמב״ם. הראב״ע על שד״ל-רש״י,-ובקרתו

 עומד הצל השירה. אל הקרובות שד״ל מחשבות שירתו. חסרונות שד״ל. שירי

 ותקון הטובה ההנהגה כי־אם ההשכלה, לא שד״ל לדעת היא החכמה הרגש. על

 ראשון וכיסוד הטובות המרות של היסודות כיסוד החמלה מדת המרות.

 יון. חכמת ובין בינה הנגוד החמלה. בדרך המדריכה התורה ליהדות.

 ליתר למופת להיות היהודי העם נוצר במה והאטיציסמום. האברמיסמום

 נבדלת במה קדושה. לחיי כהדרכה המעשה היהדות. בחיי המעשה ערך 1 העמים

 הצד נבחרו. ולמה ישראל בחירת מנדלסזון? מהשקפת שד״ל של השקפתו

 אלהים, ובהשגחת השמים מן בתורה האמונה לשד״ל. החשוב שביהדות, הפלאי

 העם. לאמונת שד׳יל נטית אלהים. באחדות הצרופה האמונה מן לשד״ל החשובה

 מלחמתו הנבואה. מן הפלאי המעטה את להסיר שאמרו לאלה התנגדותו

 ההיסטורית. היהדות מן הפרישה כסמל שפינוזה שפינוזה. של בפילוסופיה

 למקבלה". התנגדותו גם זה ומטעם זו, מיהדות שפרשו אלה לכל התנגדותו

 ישראל". ב>>חכמת ודבקותו ההיסטורית ביהדות שדבקו אלה בכל דבקותו

היהדות חכמת ישראל". ב>>חכמת שעסקו החכמים לרב ומדון ריב כאיש שד״ל

עצמה. היהדות דרך אל כשיבה

 ביצירתה רב חלק לקחו בגליציה שחכמי־ישראל זו, ישראל" "חכמת צג.
 ההיסטורי המדע אל הרבה קרוב נמצא יניקתה מקום ומ^סדיה, מעורריה בין והיו
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 עוד היו באשכנז וחכמי־ישראל ע״ו(, סעיף למעלה׳ )ראה אז שנתפתח האשכנזי,
 משה מימי בינתים׳ ונהרסה נחרבה זאת מלבד הזה• המדע דרכי אל יותר קרובים

 של העברית המקורית הצורה הראשונים׳ ישראל" "חכמת ימי עד בן־מנחם
 תה הי זו וספרות י׳( פרק ראשון, ספר )ראה המערב בארצות ישראל ספרות
 שהיה הוא החשוב היהודי התכן ולכן התכן. פי על רק ישראלית עתה ממילא
 עם כי אז, הרגישו גם ישראל חכמי טובי מכל. למעלה ונכבד חשוב מעתה

 ויאפס׳ יכלה כי היהודי׳ לתכן גם אורבת הסכנה הכלים ושבירת הצורה התפוצצות
 געגועים גם היו לדורות• ולגנזו מעולה שמירה הזה התכן על לשמור אמרו והם
 בלבבות, התגברו רומנטיים ורגשות לכליה׳ כמעט שנדונו וחייהם, הדורות רכוש על

 ע״ו(. סעיף )למעלה, בספרות שהתגברה הרומנטיקה, בהשפעת לכך המוכנים
 בארץ וביחוד המערב׳ בארצות ישראל" "חכמת ןסוד לידי הביאו יחד האלה הגורמים
 ספר )ראה ו״ידידיה" שב״שולמית* המעטים ההיסטוריים הנסיונות מן אשכנז.
 של אידיאל לידי הגיעו אסתיטיים־הסתכלותיים׳ ביסודם שהיו ע״ג(׳ סעיף ראשון׳
 האמנציפציה שאיפות הזכיות׳ שאיפות לדבר: גורמים עוד היו העבר. חקירת

 עבודת־אלהים בדרכי לתקינים שם היהודים בין המערב,-והתסיסה בארצות היהודית
 את לפתוח בדבר צרך והיה בדברי־הימים ומשען יסוד לבקש צריך היה זה לכל ובדת.
 עם יחד בהם• ולחקור בהם להשכיל כדי העתיקים׳ הדת ספרי ואת הזכרונות ספרי

 ישראל" "חכמת גם אפוא קמה העברית בשפה בגליציה ישראל" "הכמת
 שבגליציה• זו את במקצת הקדימה עוד והיא בעיקר, האשכנזית בשפה באשכנז,

 צונץ. ליפמן טוב יום בשם: חתם עברית שכתב )מאמריו צונץ ליאופולד
 "חכמת של למ!סדה נחשב תרמ״ו( בשבת בברלין ומת תקנ״ד בשנת בדטמולד נולד

 ולומדים׳ רבנים בה שהיו חשובה, ממשפחה נצר היה צונץ ליאופולד זו. ישראל"
 היהודים מן והיה היהודי בבית״המדרש נעוריו בימי ישב עוד ליאופולד׳ הוא׳ וגם

 עמד בברלין האוניברסיטה תלמיד בהיותו לגימנסיון• שנכנכו באשכנז הראשונים
 פילוסופית הבעה שנתן מאכר׳ שליאך הפילוסוף הזאת האוניברסיטה בראש

 קרובים שהיו מורים, מפי שעורים שמע וצונץ הדת• על הרומנטיקה למחשבות
 צונץ ארח זה עם יחד זה. מחוג אנשים עם והתרועע הרומנטיקים׳ אל ברוחם
 בבתי־ הראשונים המטיפים בין והיה בברלין הראשונים הדת מתקני עם לחברה
 את הוא גם ראה וכשליאךמאכר הדתי הרגש מן היה בהטפתו לרפורמים• הכנסת
 אמר כי עד הנשגב׳ הדתי הרגש להבעת ביותר המתאימה כצורה ההטפה צורת
 חייו את ובהקדישו בזה, הצליח לא הוא להטפה. חייו את לתת הוא גם צונץ
 עבודת בדרכי לתקונים יסוד האלה בדברי־הימים בקש דברי־הימים ולחקר למדע

 ישראל של והימורים הצרות את לתנות הנטיה בו נגלתה זה עם וביחד אלהים,
 ו״התחנות"׳ ה״קינות" ה״סליחות"׳ ובעלי הפיטנים אל ממנו נודעת יתרה וחבה
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 במערב ישראל" "חכמת של יהד הגורמים כל בנאדם. העם דמעות את ששמו אלה
 העמים על־ידי ישראל" "חכמת מהכרת כי קוה׳ הוא צונץ• בנפש פעולתם את פעלו
 לדורות גניזה מעין לעשות גם צונץ אמר אמר ישראל. של שווי־הזכיות גם יבוא
 העמים׳ לב על גם שנתקבל לתנ״ך, מחוץ ישראל בספרות אשר היהודי חתכן של

 הספרות דבר על אחדים "דברים במחברתו - היהדות במדע הראשון ובפרקו
 בפרוש׳ גם אמר - צונץ׳ לעבודת תכנית משום בה שיש זו )תקע״ט(, הרבנית״

 להם מסגלים אחרים׳ עמים של האידיאלים אחרי בלבם נוטים שהיהודים מפני כי
 לספרות קבר בזה וכורים נכרי׳ עם השכלת קרבם אל ומביאים נכריות לשונות
 דין ולדרוש להתעורר עתה החכמה "חובת לכן לתנ״ך, שמחוץ הרבנית, היהודית
 והגיעה קצה בא כנראה אשר הזאת׳ הספרות במקצוע הנעשה כל על וחשבון
 תחלה׳ בכינה שנעשה דבר איננו זה פרוצס כי הוסיף׳ צונץ חתימתה"♦ לגמר
 בימי גם כי האלה, בדברים נכר היהודים. של רוחם למורת גם נעשה הוא ואולי

 ועוד, ס גג אדוארד הינה׳ הינריך את שהתרועע בשעה צונץ׳ של נעוריו
 צונץ בלב היו ישראל, למחנה מחוץ אהלם את תקעו קצר זמן שכעבור אנשים

 כך. על דוה ולבו קבר, לה שכורים זו׳ יהודית ספרות על חזקים געגועים
 הרפורמה שנטיות כמו הימים, ברבות צונץ של בלבו התגברו האלה הגעגועים
 היהדות במדע ביותר החזקים היסודות ואחד הזמן׳ במשך בלבו נחלשו הדתית

 הארכים חייו את נתן כי כך, לידי שהביאה זו הרומנטית, הנטיה היא צונץ של
מתים. עצמות העבר בקברי ולחפור נשכחים שמות על גם הרבה לחקור

 היא שבגליציה• מזו יותר רומנטית היתר, באשכנז הראשונה ישראל" "חכמת
 זו ישראל" "חכמת צבורית• חיצונית, מגמה בעלת להיות יותר קרובה גם היתד,
 כשהיא המוחלטת" האמת "דעת לעצמה, כשהיא ההכרה ערך את הרימה לא

 וסוף פ״ח סעיף למעלה, )ראה בגליציה ישראל" "חכמת זאת שעשתה במדה לעצמה,
 אל יותר בספריו נטה ישראל", "חכמת של המ!סד צונץ, אדרבה, צ״ב(. סעיף

 שכלם. אחרי ההולכים אלה אל מאשר אמונתם אחרי ההולכים חכמי־ישראל
 למעלה, )ראה שלו ה״תולדות" את שי״ר שכתב קודם עוד צונץ, שכתב ה״תולדות"

 רש״י/ "תולדות הן צונץ, של מאלה השפעה קצת גם בהן שיש צ׳(, סעיף
 שקדמוהו. אלה בעקבות צעד אחר צעד והולך אחרים דברי התופס הטפוסי, הפרשן
 "על הוא ה״תקונים", אחרי עוד שנטה בזמן אותו שכתב צונץ, של הראשי ספרו

 יודען", דער פארטראגע גאטטעסדיענסטליכען )"די בבית־הכנסת* היהודים דרשות
 במערב׳ ישראל" "חכמת של הראשיים הספרים אחד הזה, הראשי בספר תקצ״ב(.

 שלו הפיוט, בתולדות גם בו נוגע הוא וההגדה. הדרשה תולדות על צונץ חוקר
 מראשוני מחכמי־אשכנז, אחדים ועוד צונץ ספריו. לב את אחר־כך הקדיש
 ששי״ר בעוד בבית־הכנסת, העבודה עניני את חקרו ב״חכמת־ישראל", החכמים
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 נושאי דוקר בישראל: •בית־המדרש" עבודת את בחקירותיהם המשיכו וקרוכמל
 של לזה גם אחר, או זה הלכה לסוג שמתיחסים אנשים, לב חקרי וההלכה, התורה
 היה וקרוכמל שי״ר של חקירותיהם בדרך גם והפילוסופיה. המדעית החקירה
חקירה. לשם חקירה ההלכה: מדרך

 מאורעות גדולה. התפתחות דרך היא גם עוד עברה שבמערב ישראל" -חכמת
 ש-חכמת כך, לידי הם גם הביאו נגדה והמלחמה בדת התקונים של והתסיסה הזמן

 מעין תמיד היתה הזאת להלכה אך הלכה• בדברי עצמה את היא אף השקיעה זו ישראל"
 דבר בישראל, הקדומה ההלכה על להראות לשמרנות הנוטים של מהמגמה אם מגמה׳
 בשנת בפראג )נולד פרנקל זכריה של החשובים בספריו ומוצאים רואים שאנו

 בדת התקונים דורשי של המגמה מן או תרל״ה(, בשנת בברסלוי ומת תקס״ב
 שמתבטא מה הזמן, צרכי לפי והתפתחותה ההלכה השתנות על להראות
 בפרנקפורט )נולד ר ג י ג אברהם של חריפות המלאים בספריו בעיקר

 אשכנז מחכמי אחרים חכמים תרל״ה(. בשנת בברלין ומת תק״ע בשנת מין ע״נ
 הכללית האנושית בתרבות גדול חלק תמיד לקחו היהודים כי להוכיח, התאמצו

 מורביה שבמדינת בפרוסניץ )נולד שטינשנידר משה להתפתחותה. הרבה ועזרו
 וספרי מטמונים פה חשף תרס״ז( בשנת בברלין ומת תקע״ו בשנת

 לתולדות מספר לאין גרעינים בהם שטמונים שלמים, אסמים הם וספריו רשימותיו
 האנושית והתרבות המדע של ענפים כמה לתולדות כן כמו והיהדות, היהודים
 של הגדולים ההיסטוריונים יצאו גם באשכנז ישראל" -חכמת מיסוד הכללית•

 תקנ״ג בשנת בברנבורג )נולד יוסט מרדכי יצחק והיהדות: היהודים ימי דברי
 שעל בקשונז )נולד גרץ )העריך( וצבי תר״כ( בשנת מין ע״נ בפרנקפורט ומת
תרנ״א(. בשנת ברסלוי׳ מגוריו לעיר בדרכו במינכן, תקע״חומת בשנת פוזן יד

 במערב חכמי׳־ישראל שיצרו הרחבה, זו ישראל• "חכמת של מאד קטן חלק רק
 מחכמי־ אחד רק עברית. נכתב אחדים, דורות במשך אשכנז, חכמי ביחוד אירופה,
 רב את חבר ישראל' ל-חכמת הראשון בדור אירופה במערב הגדולים ישראל
 אשר מפדובה )שד״ל( לוצאטו דוד שמואל הוא הזה החכם עברית. חבוריו

ובנפשו. ברוחו כלו, עברי והיה העברית השפה על כלו חי הוא באיטליה•

 חזקיה לאביו טריאסטי בעיר תק״ס בשנת נולד לוצאטו דוד שמואל צד.
 ב'( פרק ראשון׳ )ספר לוצאטו חיים משה המקובל המשורר ממשפחת איש לוצאטו׳
 מלאכתו על־־פי היה חזקיה ס״ג(• סעיף )שם׳ לוצאטו אפרים הרופא והמשורר

 נוטה היה הוא הטבע. במדעי וגם בתורה עוסק היה הפנאי ובשעות חרש־עצים
 מה מכל -מעשר" מפריש עת׳ בכל צדקה ועושה גדול ירא־שמים והיה למסתורין

 את דוד לשמואל למד והמלמד ל-חדר" אותו מסר שלש בן בגו בהיות משתכר. שהוא
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 קריאת את לבנו ומלמד יום־יום ה״חדר" אל בא היה אביו וגם העברית׳ ההריאה
 והחמים העדת מה :לאמר מחר בנך ישאלך ״כי כ״ה׳: - כ׳ ו׳, שב״דברים" הפסוהים

 ;לא ופרושם. מובנם כן כמו וכו/ לבנך, ואמרת אתכם: אלהינו ה' צוה אשר והמשפטים,
 ואמר לו׳ קודם שנולדו אחיו, שני שמתו כמו בקטנותו׳ בנו ימות פן אביו׳ ירא

 ארבע בן דוד שמואל בהיות תורה• בנו את ללמד אביו על כי המצוה׳ את בו לקים
 על־פי ה״השכלה" ימי בראשית הוקם אשר שבעיר׳ תורה" ל״תלמוד נכנס וחצי

 סעיף ראשון, ספר )ראה ואמת" שלום ב״דברי ויזל הירץ נפתלי שהורה הדרכים
 זה ועם ביום שעות שבע או שש תורה הנערים למדו שם ע״ב(. וסעיף מ״ט מ״ח׳
 בן החשבון. וחכמת והאשכנזית האיטלקית הלשון את ביום שעות שתי למדו יחד
 עבר שפת דקדוק קודם כבר שלמד אחרי התלמוד, לשערי דוד שמואל נכנס עשר

 הראשון נפוליון ימי הימים - הצרפתים במצות בבית־הספר נוספו אז ומשניות.
 וההיסטוריה. הגיאוגרפיה ולמוד ורומי צרפת לשונות למור גם - וכבושיו
 יום מדי תורה בנו את ללמד דוד שמואל של אביו הוסיף עוד הזמן כל במשך
 בתוך מגוריו מקום את אביו עזב שנה אחת־עשרה כבן דוד שמואל בהיות ביומו.
 אחרות. גבעות נשקפו לה שמסביב גבעה׳ בראש בקצה בית לו ובנה העיר
 בבקר מחפתו יוצא השמש "היה האלה הגבעות שמאחרי איך ומתאר מספר שד״ל
 מעשה-מוסיף היה "וכבר לאלהיו". נפשו ומרומם דוד שמואל לבב ומשמח בבקר

 המחקר בכור ומביא לבו אחרי תר דוד שמואל כשהיה - ולתאר לספר^ לוצאטו
 בקש תכשר׳ איזו לדעת הפילוסופים שיטות כל ומנסה האמונה׳ עיקרי כל החפשי
 אך ז אלהים אין לומר עצמו מלמד והיה ׳,בה מכחש - נסיון דרך - עצמו לעשות

 יום־ יוצאת והחמה רענן׳ עץ כל ועל הגבעות על הפרוש השחר בראותו בקר׳ בכל
 מורד לבבו היה האחרת׳ בשנה ההוא ביום אהלה שם היה אשר המקום מן יום

 ולפי ההוא׳ בבית שד״ל ישב שנה לעשרים !"-קרוב ם הי ל א יש ואומר: בעצתו
 ובכפר בכרך היו חייו כי דוד, לשמואל הזה הבית ישיבת הרבה הועילה דבריו
 עושים היו שכניו וכל וכרמים׳ שדות סביבותיו על רואה היה בביתו כאחד.

העליזה העיר את רואה והיה לעיר בא היה יום ובכל ועובדי־אדמה׳ במלאכה
אנשיה• ודרכי

 איזו על־פי בתחלה ללוצאטו החקירה באה לא ה״משכילים" יתר אל בנגוד
 חיצוניים׳ רבים׳ מכשולים עם נלחם לא גם הוא החוץ. מן כדחיפה חיצונית׳ סבה

 הוא אך דרך׳ מחפש אדם היה עצמו אביו הבהור. ואת החקר את ממנו שמנעו
 ישר• באפן אותו' חפש ובנו וגמטריאות מסתוריים מספרים על־פי אותו בקש

 אל גדולה נטיה בטבעו היתה כן כמו כאהבת־האמת׳ בטבעו מונחת היתה הישרות
 אלהים עם תמים ולהיות בפשטותם הדברים את לראות התמימות, ואל הפשטות

 ארבע־ בן רך׳ נער בעודו הגיע, הזאת והתמימות הפשטות על־ידי אנשים• ועם
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 ספרי־הקדש היו לא והאמוראים התנאים בימי כי החלמה, לידי שנה׳ עשרה
 שנזכרים וה״תקונים", "הזהר" ספר כי מחשבה׳ לידי בא כך ועל־ידי מנוקדים׳

 שאביו ה״קבלה"׳ מן זה באפן התרחק הוא הם. מאוחרים והטעמים׳ הנקודות בהם
 הפשטות את מאד אהב כי כפירה׳ אל מכפירה בא לא הוא אך הרבה. בה דבק

 העברית השפה בחקר מאד התעמק רק והתמימה׳ הפשוטה היהדות של והתמימות
 במשך גדולים ספרים שבעה לחבר סדר לו עשה כבר ההם בימים ודקדוקה•
 התנ״ך׳ ובחקר העברית השפה בחקר הם האלה הספרים וכל שנה, ושש עשרים

 הספרים רב אבל האלה׳ הספרים כל את חבר לא הוא להם. שמוש ספרי או
האלה. המקצועות בשני הם חייו בימי שחבר והמאמרים

 מעטים, אז גם היו באיטליה היהודים הנעורים. מימי עוד בודד היה שד״ל
 שד״ל׳ את גם המסחר. אל נעוריהם, בימי עודם אז׳ עברו היהודים וצעירי

 אך לעוזר. שם להיות לחנוית, למסור אמו אמרה בלתי־רגילים, היו שכשרונותיו
 קצת לו שעזר אביו, בבית אפוא נשאר הוא וחצי. י״ג בן בהיותו עליו מתה אמו

 אל הולך היה ביום אחת לשעה רק וחקירה. ללמוד נתן הזמן יתר ואת במלאכתו,
 אל הולך היה אחת לשעה ועוד בתלמוד, שעור מפיו לשמוע בטריסטי, הרב בית
 חדל אחדות שנים כעבור עליו♦ שיצוה ממה לפניו להקריא עור, שהיה אחר, חכם
 ימי כל בהם שדבק שד״ל, לו מצא אחדים רעים רק מעצמו. הכל ולמד מזה גם

חייו.
 ועוסק כמשורר בעירו כבר יצא ושמו שמונה־עשרה׳ בן שד׳ל בהיות

 ראשוף ספר )ראה מגוריציה )יש״ר( ריג׳יו שמואל יצחק החכם אותו בקר בחקירה,
 הוא שד״ל• בחיי למאורע היה הזה הדבר לטריסטי. לבוא שנזדמן ע״ב(, סעיף

 נמנה גם יש״ר בהשפעת רב. זמן שארך ידידות׳ של בקשר יש״ר עם אז התקשר
 הרבנים בבית־מדרש לפרופיסור שנה׳ ושמונה עשרים בן בהיותו שד״ל, אחר־כך
וללמד. ללמוד היכלת מאז לו ונתנה בפדובה, שנוסד

 ב״בכורי מאמרו־מכתבו הוא בעברית, שד״ל שהדפיס הראשון׳ הדבר
 הדפיס שנה באותה העברים. הנרדפים השמות של בחקירה תקפ״ו לשנת העתים"

 מגלת וכותב מתאונן הוא לשיריו בהקדמה נעים"• "כנור שיריו קבץ את שם
 שכחת לרגלי מבקש• ואין לה דורש שאין העברית, השפה על בדד" ישבה "איכה
 הראשונים שי״ר דברי נדפסו כאשר אפוא, התעורר הוא התורה• שכחת באה הלשון

 ישראל', ב״חכמת אשכנז חכמי ודברי העתים" ב״בכודי ישראל קדמוניות בחקירת
 תק״ץ בשנת היהודי. העבר בכל ולדרוש לחקור אלה׳ חקירות הרבה הוא גם לחקור
 את לאונקלוס׳ התורה תרגום על גר' "אוהב ספרו את )בוינה( הדפיס

 הדפיס חמד" וב״כרם העתים', ב״בכורי המשיך העברים הנרדפים בשמות חקירותיו
 "שירי קבץ )בפראג( לאור הוציא ת׳ר בשנת נפרדים. בענינים חשובות חקירות
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 בת "בתולת בשם אותו שקרא באורים ועם גדול מבוא עם הלוי יהודה רבי
 בית־ מצבות זכרון", "אבני ספר לאור הוציא תר״א( )פראג שנה וכעבור יהודה",
 האוצר" "בית את )בלבוב( הדפיס תר״ז בשנת בספרד. טולידה בעיר העלמין
 שחבר תרי״ב(, )גוריציא הקבלה" ע ה״וכוה את עוד הדפיס הוא ראשונה. לשכה
 ספרים, ועוד ישעיהו( ולספר )לתורה התנ״ך על פרושים וספרי נעוריו׳ בימי אותו

 האשכנזים, ובכתבי־העתים העברים, בכתבי־העתים רבים מאמרים וביחוד
 לספרים והוספות הערות כמו־כן והיהדות׳ היהודים לעניני והצרפתים האיטלקים

 העבריים: מספריו לאור יצאו מותו ואחרי באיטלקית׳ גם חבר חשובים ספרים רבים.
 ב' חלק נעים", "כנור תרל״ט(׳ )ברלין שד״ל" "נחלת תרל״ו(׳ )לבוב שד״ל" "זרושי
 ושלישית שניה לשכה האוצר"׳ "בית תר״מ(׳ )לבוב התורה" "יסודי תרל״ט(, )פדובה

 "אגרות תרמ״ח(׳ )פשמישל שד״ל" "פניני תרמ״ט(׳ וקראקא תרמ״ח )פשמישל
 של ומאמריו מספריו חלק ועוד. תרנ״ד( - ב“תרמ )פשמישל חלקים ט׳ שד״ל״׳
 "הצפירה" הוצאת "תבונה"׳ )ביבליותיקה תרע״ג בשנת מחדש לאור יצאו שד״ל
היהדות"• "מחקרי בשם שנקראו כרכים, בשני ורשה(

 הרבה עוד שעזר אלא ישראל, בקדמוניות הרבה בעצמו חקר רק לא שד״ל
 העברים מכתבי־היד שלמים ספרים העתיק הוא אלה. בחקירותיהם לאחרים מאד

 לעזור כדי ובספרים רבים בכתבי־יד וחפש אחרים למען באיטליה הנמצאים
 וספרותו• ישראל לתורת קדש כלם היו וחייו היה ומיטיב טוב איש לאחרים.
 עמל הרבה בעורון. כמעט האחרונות חייו בשנות לקה בספרים הרב העיון על־ידי
 יום בליל ומרות. קשות ביחוד היו האחרונות ושנות־חייו בחייו נשא ותלאה

מגוריו• עיר בפדובה מת תרכ״ו לשנת הכפורים

 בהיסטוריה דבריו את בנה לא הוא הקדמוניות. בחקר דבריו את פזר שד״ל עה.
 בהיסטוריה החקר נוסחאות• ובשנויי בהגהות בהערות, גם עסק הרבה שלמים. בנינים

 העברית ההיסטוריה אבני הלב. חבת של ענין אלא מדעי׳ ענין רק לו היה לא
 שאפשר התועלת בלי אף לעצמן׳ כשהן גם מאד עליו וחביבות יקרות היו

 פרושים לחבר שד״ל נתן מכחו הרבה ולכן היסטוריים. בנינים לצרכי מהן להוציא
 גם ועוד• הלוי יהודה רבי שירי ועל התנ״ך על פרושים קדמונים, לספרים

 שפתי ברוחו מדובב היה הוא ועוד• פיוטים של ונוסחאות וחקר, בדק מצבות אבני
ישנים.

 היהודים קדמוניות את ישראל". "חכמת בעלי האמתיבין הרומנטיקן היה שד״ל
 חכמי אל ביחוד החכמים׳ שאר אל ותביעות בטענות ובא להחיות גם אמר שחקר

 שחכמים כמו בהן עוסקים הם כאלו לו שנראו אלה׳ בקדמוניות העוסקים אשכנז,
 אליהן. פנימית זיקה בלי ופרס׳ בבל ואשור׳ מצרים בקדמוניות עוסקים אחרים
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 היהודית הלאומית הגאוה את גם היהודים קדמוניות על־ידי להחיות אמר הוא
היהודי. העם של והמקוריות העצמיות ואת

ב הא רוח את להחיות שד״ל אמר היהודים בקדמוניות החקר על־ידי
 יון, רוח אל גמור כנגוד לו שהיה ויעקב׳ יצחק אברהם׳ בני רוח מוס׳ מיס ר

 כמטרה׳ לא לשד״ל היו המדע דרכי לפי והחקר הבקרת בלשונו. ה_אטיציסמוס
 מבעלי יש והאמונה. התמימות למקור להגיע כאמצע המטרה, אל כדרך אלא

 בחכמה שעסקו אנשים לנו היו בימי־הבינים כי להוכיח׳ שנטו ישראל"׳ "חכמי
 לא שד״ל וצ״ד(, צ״ג סעיף סוף למעלה׳ )ראה המדע להתפתחות הרבה והועילו

 חכמי־ישראל מבין האידיאלי החכם אדרבה׳ האלה. האנשים־החכמים אחרי נטה
 רבי אל חדה וגם חריפה בבקרת התיחס והוא "י׳ ש ר לו היה בימי־הבינים

 ממכתביו באחד הרמב״ם• ואל מחשבות, והחושב החוקר עזרא. אבן אברהם
 ראיתי התלמוד שאחר קדמונינו בספרי לחקור החילותי מאז "אני כתב: מאמריו
 ותמימים׳ ישרים דרכיהם היו ותלמוד משנה תנ״ך, רק שלמדו אותם כי בעיני׳

 אחריה׳ ודבקו יונית חכמה שלמדו מאחרים׳ יותר הרבה משבחות מדותיהם והיו
הזה" הדבר על המעיד חדש, ?ד שאינו לידי, הבא ישן, ספר לך ואין

 שד״ל דבק החכמה׳ אל שנטו ספרד מחכמי בימי־הבינים׳ חכמי־ישראל מכל
 ולירושלים לציון הגדולה התשוקה בעל המשורר הלוי׳ יהודה ברבי רק

 את כמוהו בנה שד״ל גם שבאומות. כלב ישראל את שראה הלב׳ בעל והפילוסוף
 קבלת על ממקומה׳ אותה יזיזו לא שבעולם הרוחות שכל האמתית, החכמה בנין
החזקה. הלב אמונת ועל אבות

 ה״כנור כן כמו שי״ר של כנורו וכמו שירים׳ שד״ל גם חבר שי״ר כמו צו•
 היה הוא המשורר. מן הרבה היה בשד״ל אך ביותר• נעים אינו שד״ל של הנעים"

 נימי את גם להניע שתצליח יש מאד המה ההומה וכשלבו הלב׳ המית בעל
 אשר ימי-הבינים, פיטני של ברוחם באב"׳ "לתשעה בפזמון הצליח הוא הכנור.
 וכלות התפלה רוח ועם סוף, אין יגון המלא הקודר, השומם׳ רוחו עם אותו החיה
אותו: הממלאה לגאולה וצפיה וחרדה הנפש

נתנולל הה! וילל ברכי מכאובי: רב לבי! לבי!
אנוש. בסאב וליל יומם נושן. ישן עצבי הנה

צפד׳ עורי אספר אבכה,
פור^ה עיר אויה! לי! אוי השושן. על סרפד כי־קם

העיר. כסדום ציה הנה ציון, כסקום ציון הנה
גרש, עמי שרש בית־אל עשן. המרות חדזן א ני
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התלמוד חכמי לפי 2

חבלי רב $ה לי! אוי אדה! צעיר. עם רב ורש עשיר
בלה. אבכה לילי׳ יומי׳ חמל, לא אף קמל, אותי
דמי וראה צלמי, הבט .1שעיר יושב עמל הרבה

בה. עוללת אל־מי וןבר נתנולל הה! וילל בבבי
חנק; אותי זנק, אך.יה אנוש. בבאב וליל יומס
הכו. דבק יונק ללשון _ _ _ _
נתנולל הה! וילל כבכי — — — —

וליל יומם נבזה! משחת אנוש. בכאבזה יום ארור אור! .יךאה אל הלזה יום
הצור; ולטוש צור הביטה זקרו! .ימח גרוז .יךעך

מתי? עד כי עצור, הוצא טהור. לא כי שהרו! יחשך
שלוה: עוד אין התה, עוד אין ארוך: אל־רע ערוך הוא כי
צרותי? אל שוה הוא מי נאור. לא יום 2 ברוך לא יום

עם? רבתי יועם איכה נתנולל הה! וילל בבבי
את־אנחותי? טעם מי־זה אנוש. ככאב וליל יומם

נתנולל הה! וילל בבכי נילה; משוש׳ גלה בו כי
אנוש. ככאב וליל יומם כל־אבירי. סלה בו כי
נבלם? אשב עולם העד רב, אל מקדש חרב בו כי
מני? תהיה נעלם עד־אן שירי. השבית רב ערב כי
מד, פרם, שדי! עד״אן׳ בית־הטקדש הוד׳ש בו כי
גסני? יאכל ,5כדי יאכל צרי* מיד ,3הדש ;שן׳
חפה? תחת סופה עד־אן נוענולל הה! וילל בבבי
גני? והיה
בתגולל הה!

 אשפה עד־אן
וילל בבבי

אנוש. בבאב וליל יומם

,4הפצי־כה עם נשבה בו כי
אנוש. ככאב וליל יומם יהל. כי אור כבה בו כי
כאריה: קום אהיה! אהיה! צחק׳ עלי ממרחק נוי
מסתתר? אל ההגה עד־אן אל. ממני רחק בו כי
המולים, כל הבלים עד־אן אקזר, עלי נאזר בו כי
תעתר? לא דלים ולקול .ישראל. צור גזר כן כי

הנךכאים יםהחלכא נתנולל הה! וילל בבבי
כתר. מלב נלאים הנה אנוש. בבאב וליל יומם

לרומא. כנוי העברית ימי־הבינים בשירת אדום׳ - עשו
שהיא עםשני. מקדש וגם ראשון מקדש'יבם 3 לפורעניות. מוכן יום הוא באב תשעה
ענפי. 5 ד׳(• ם'ב, )ישעיה חפצי־בה" יקרא לך ״כי על־פי ויקר׳ אהוב
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גתגולל הה! וילל בנכי
אנוע. בנאב וליל יומם

 כרמך, אל עוב
 מך עם 1ח&את

 הולך יער
 העלך חעא נל
 .יעראל נר

 גואל הבא
 דלל בבכי
ליל לא יום, לא

 —הצפיר 3 ח/ י״א׳ ישעיה על־פי 8 זכר. בלשון אים" ״תשכח ולכן חטא, מן רבים 1

 עגל4 השעיר". "והצפיר : כ"א ח'׳ דניאל על־פי לעשו־רומא, כנוי ימי־הבינים בשירת

ר'. י״א, ישעיה על־פי יחדו, ירעו ומריא וכפיר

 זעמך: כלה
 א=ם. תעבה
 הקלך; מהר

 ים. בעצלות
 ז ,יהל מהר
 מרעה. קנח
 נתגולל, לא

אנוע. בכאב

 גאל הבא
 בית־אל בהן

 וחור כרפס
 על־חור גמול

 וחפיר לא־עוד
 ובפיר ע^ל

 וילל בבכי
ליל לא יום, לא

 ג הראל ובנה
מדיו. לבע
 בחור, ועדה
 .2,ידיו הדה
 ;3צפיר אותי
 •4וחדו ו^ריא

 נוזגולל, לא
אנוע. בבאב

 אל ברוחו גם התחבר בימי־הבינים, ישראל בקדמוניות החוקר שד״ל, צז.
 ימי־הבינים, בנוסח גדולה שירה עוד חבר הוא העברית. ימי־הבינים יצירת

 הפיטנים מן כאחדים בבית־המקדש. ביום־הכפורים ה״עבודה" שירת את
 מעשיו עם הדת בחיי הגדול היום פרשת את בשירו הוא גם פרש הראשונים

 זה בשיר שר הוא "יומא". במסכת מספרים שהם כפי והשונים, הרבים
 כדי הדמיוניים, הגדולים, המעשים רק חסרים אפיים. יסודות בה שיש דתית, שירה

 הדברים ספור מדי יותר שד״ל של זה בשיר יש לאפוס. השיר את לעשות
 מדי יותר גם יש שד״ל של בשירה חזון. צורת שיקבל כדי עד כהויתם,
 שבשירת האור המאיר. העולם אור לה וחסר העולם, מן ונזירות פרישות
 דנטי.ים שירים גם לשיר שד״ל נסה ואמנם האמת. אור הוא אחר, הוא שד״ל
 על בבואם העליון, המשפט שערי לפני נראים שהם כפי האנשים על אחדים
 החרוץ" "עמק הגדול שירו הוא אלה בשיריו החשוב האמת. בעולם שכרם
 המשוררים של זה מסוג בשירים הטובים מן הוא אותו. גמר לא אשר

 ראשון, ספר )ראה דנטי שירת של החזקה בהשפעה שחברו באיטליה, העברים
ס״ד(. סעיף וסוף ז׳ סעיף

 פנים בעלת כלה שד״ל שירת היתה בימי־הבינים הפיטנים כשירת
 החשוב מחשבות. גם בה להביע השירה בצורת השתמש הוא אימה. של
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 בו אשר יאכלו", כחלק "חלק שירו הוא שד״ל של המחשבה בשירי ביותר
 ועני, עשר בין שבעולם, לרע טוב בין וההשואה השלומים רעיון את הביע

 היפות• ממסותיו אחת אחר־כך לו הקדיש אמךסון האמריקני שהפילוסוף
האלהית: ההשגחה של הדתי הרעיון על־ידי זה לרעיון בא שד״ל

 ועליו רבים מה־ןה עדי! מהץה,
 ודען, חלב וברכה, מענג

 ובכיו, בכה בקרירות ואחרים
ולען? אפר עקים, ויתכסו
 וחמיו, אלה כל מחסר למה
 העעף, כךמות ותעלון ואלה
 ווברץ־פךץ מאיע איע וירם

הא.ךץ? על השמום כנבוה

 מגבר? נבר עדי, מה־גשתגה,
 רעהו? על .יע לאיע וחרון למה
 ועבר תוגה ןה ועבע מדוע
 נוהו, וחיה החסרון וביה
 קבר אל אחר ורד טובה ועבע

 מראהו? טוב עד־הנה ובעיבתו
 ענית? ענה מאיע איע מדוע

מה־דכית? זה גדלתו? למה זה

 כלמו, כלם עדי, בניך, אם
 אהבת? וזה זה׳ ענאת למה

 ובדילמו, לא אוהב אב כל־זךעו
 קרבת? וזה ן.ה, רחקת ואיך

 - למו נתתי )תאמר( ?בעלתם
 עזבת אולם אדון; זאת, אין אולם

 וחסר דלות בצרה, ברעה,
^ער. ובני חסד מאנעי רבים

 .לעע, עועי ואון׳ עמל ובני
בלע, דברי ועקר, כזב אנשי

 ב.?עע רואי המברכים, הם הם
 מסלע, חזק נכון, לבם וקעוע
 מפשע זכה הצדיקים נפש
 הקלע׳ כף תוך תקלע מדוע

 וחד, וגילו חטאים ובעקט
מפחד? עלום בתיהם ושליו

 לבך נבחה איכה בן־אדם, הוי,
 חעקע תחת .ימצא כי לחעוב
 אביינך, על אל־הגעיא .יתרון
 כל־הךמע? על אל־האריה ותרון
 אזנך, חמה מלי׳ ושמע הסכת
 אקע, ודעת לא אם וםהי ולמד

 מאחיהו, איע עדי חבדיל לא ?י
אביהו. הוא הוא כלו כל־חיקום כי

 כל־קלך׳ מלך ברך כל־נבראיו
 ונגע, ענג אל־כלם ווחלק
 2 והלך עני וקבול לא ?י צוה,
 וקגע, רעה עעיר מכל יותר
 חבלך, ער נם וךל, רע כי גזר,
 כל־רגען ועחקון לא ובכיון, לא

 מעקלת נטה בתבונתו עליון
לגלגלת. עמר ועגג נגע

 ;צח? ובבה על־הארץ נבר מי
 .יאנה? נבר טי מותו יום עד
 מצח ודים נבר מי חומים כל

מסכן. אומלל׳ - חלבה 2 החרון. לצורך הסמיכות בצורת בא ,העשן.1
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נוצח? תמיד מושל ויהי
 }צח, וקאבו היום מתאונן יש

 שמח. וקאד צחק הרבה וקבר
 עילו, עת כאדוניו כעבד
יוילו. יגון רשעות אחר וץמן

 על־הארץ, פה לבל אחד שק.ךה
 על־מרעהו; לאדם :וקרון אין

 פרץ, ;ראה גם טובה ;ראה כל־חי
 מקרהו. .יללה אחד כל־הנקרא

 כשרץ, כאיש כבקר, כאריה
 עו^ה^ן לפגי הוא אחד ואיש איש
 וקמשפט־צדק בניו, כלם כלם
עם־החךק. רק השושן ותן לא

 הבינה, הקמתו עשך, כבד
 אלף בוקמונות וען היא, רבה כי

 הכינה, היצורים אל אחד אשר
 .יחלף; אשרו תאר וקכל־נקרא

 הץמיגה, תבל לקני אחד מצב
 דלף: כרסיסי צורותיו ותרבה
 .ישקלו, אם שוים כלים, כשני
ו. ובדל עץ מראה אל ולבד

 הופיע, חמה תוכל ובה בה לא
 הח:ל, ולכל תור .יש לאחותה גם
 .יגיע מןה הרבה לןה לא אך

 ליל, מדת כן יום וקשרת האור,
 לרקיע ממעל שנה קלג

חיל: העושה מאור כל־נוף .;ראה

 מפלג רגע יחסר לא :עדיף׳ לא
 • 1השלג אוצר או הא.ךץ טבור

 ובדרום- בצפון צירי־האדמה ואוצר־השלג-שני — קו־המשוה - טבור־הארץ גם 1

 בקצת היום שיארך במדד. כי לילה, וחצי־שנה יום מחצי־שנה רגע אף יחסרו ולא יעדיפו לא

הזקנה. 4 צער. כאב,9 הרגלם. 2 אחרים. בחדשים הלילה יארך מדד, באותה חדשים

 יישר תשפט לא כי דע בן־אדם, דע׳
 הכסף, על־פי הטובה תשגה אם
 אשר, .ימצא זהב בלתי כי דע,
 קצף; .יקצוף רבותים בעל גם
 העשר, אנשי תראה מרחוק אם

 ובשצף; הקנאה תוכך תקער
 :רע, תדע אם־תקרב, אלימו

מרגוע. אל־גקשם כקפמו אין כי

 :מדו לא כי עוד, דע קן־אדם, דע,
ואבל. :גון ששחה, שעות בקלי

 עמדו, בטוב שנה ארבעים .יש
 ך.בל, טובת רק טובתם אין אכן
 נולדו; בה כי הוא, כן 2למודם כי

 ,3הבל שבע נךכא, :תום אולם
 על־לחי, :ויל וגיל ששון רשעות

 יחי, בניעם אחת שעה רק אם

 כמוהו? השאשר מי רש הנולד
 מיהם, הרגל בו כי ושאם לא רע
 תהו, דברי על קעשיר וךאג לא
ולהם; לא הוא הבטלה נגד
 יבואו, אליו הרבה גיל פתהי גם
 §ת־להם, כל על ושמח, גרה כל על

 במלח, פתו יאכל תאב וקלב
.4 הכלח אל עיע בריא וקגוף
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 ;דוע - חדל בעשר נולד
 מקדם, שמח עתה, .ידאג אם כי

 יזוע, היום ובמשפט ובצדק
 שנהוךךם׳, אהב אתמול יום אם

 נגוע מכה עתה .יהיה ובדין
 ו.קךם: אחור מאז רדה אדם

 .יקהו, כל־החיים ורע טוב כי
,ישמחו. עת אף .יבכו. בכה עת ;ש

 הירח תחת הטה רבים גם
 מלאו ורע קלון בנעוריהם

 זורח, להם שמש אחר ובעת
 יצאו, פתאם צרותיהם מכל
 פורח, ש?ועם המהיר כגשר
 עשאו: חיש מצבם משפל
 כלך החזיקה ואם אב מבלתי
הטלף. בית אל אסתר ותלקח

 ;דעו׳ הגה תבל אנשי כל גם
 שמום שוכן ;דיו את שכל כי

 ערעו: מצד מצד, ומברכים
 עינום, היטיב החרש לגבר
 .יישמעו טוב הן ;ראו, טוב לא ואשר
 ;ם, רגל לנכה תהבלות וידון
 מח, חקרי אל העצמה וירב

כח. חסרי אל החכמה — ולהפך
 ה על מחשבותיו את גם צח.

 אל בכלל קרובות מחשבותיו שירים.
הרג על בפרט היהדות וקיום בכלל

 אב בלי יתומה, מנערה 2 תרדמה. 1
 "ביום י׳ד: ׳,ז בקהלת הפסוק על־פי 3 המלך.

 בו היה טובה ביום קהלת: על בפרושו מפרשו
זה את גם "כי תדע למען והסתכל, ראה רעה

 לגבר, גקר בין מה אפוא כן אם
 נבדלו? בטח הכל יוצר ובני

 לקבר יובל ט.ךם כל־האדם
 ותגלגלו: ורע טוב קדקדו על
 ושבר, צרה העשיר ;חסר לא
 :נקפלו לא כקף חסרי רעות אף

 כף־נחת גם רעל כום אחת: תורה
מתחת• בא.ךץ פלגו נשתה

 שמח בטוב תה;ה טובה וביום
 קהלת• אמר ,3תךאה רעה וביום

 פקח! אל־איש מליו מה־עעמון
 עתיד-אולת, על־רע גיל יום לבכות
והנפח; לא חכם רעה וביום
 משקלת: לרע .יש כי ;בין ;ראה

 כעש, ;שבע איש .ישמח או שמח כי
;עש. שדי אל עמת־ןה גם־זה כי

 שמעת, הגה כליותי מחשבת
 אזגף: הטה בן־אדם אליה
 ;געת, הרבה אם דלות, רב אם
מגקשף; וכעם ק;אה הסר
 תרעת, לא אשר מאנשי כי דע
 בלבבך, אחיך את תשנא לא
 נח, כלתרע והדו השוו אם כי

לשמוח. אם כי טוב אין כי ראיתי
 של בצורה לפרקים שד״ל הביע וזדרת

 העולם קיום את מעמיד הוא השירה.
כי ההשכלה, לא אצלו היא החכמה י.

 לבית אסתר לוקחה כלי־טויה׳ המחזיקה אם,

 ששד״ל ראה", רעה וביום בטוב היה טובה
 וביום העולם קלקולי בענין תתבונן ואל זוב

אלהים/ עשה זה לעומת
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 שבספרות החכמה דרך היא וזאת ת, דו מ ה ותקון הטובה ההנהגה אם
 ויזל הירץ נפתלי אחרי במקצת בזה נמשך הוא שד״ל. לפי העתיקה׳ ישראל
 אותם והעמיק הרחיב הדברים, את פרש הוא אך מ״ח(, סעיף ראשון, ספר )ראה
 של ענין המדות ותקון הטובה ההנהגה גם אין לשד״ל שלמה. שיטה כדי עד

 והרומנטיקים ו כרום אותם, מעמיד הוא ואדרבה, ויזל, אצל כמו השכלה,
 ברגשי האדם, לב בתמימות שרשם ההשכלה. אל בנגוד אחריו, שנמשכו
 המדות של היסודות יסוד והנקיים• הטהורים לבו רגשי שבקרבו, הנדבה
 מטבעה הזאת והמדד. האדם, שבלב החמלה מדת שד״ל, לפי היא, הטובות
והיושר. הצדק שרש וגם והחסד, האהבה שרש ובה יצירתו, מתחלת בארם

 לה והיא הזאת החמלה בדרך האדם את מדריכה שד״ל, לפי היהדות,
הראשון: היסוד

 הוא המדות, לתקון המיוחד האמצעי והוא הראשון, "היסוד
 שרש בו והיא יצירתו, מתחלת באדם הטבעה החמלה מדת החמלה.
 מעשים לעשות אותנו המביאה לבדה והיא והיושר, והחסד האהבה
 מן למעלה ולא הטבע בדרך לא שכר, לקבל מנת על שלא טובים
 שכר היא החמלה מדת כי הבא. בעולם ולא הזה בעולם לא הטבע,

 את יחבוש אם עד ישקוט ולא רעהו, בכאב כואב החומל כי לעצמה,
ירפא. מכתו ומחץ רעהו שבר

 הרבה ואם מעט אם באמת, נמצאת היא החמלה הרגשת "ואמנם
 אבירי־לב כי רואים אנחנו כי לזה, ברורה וראיה אדם. כל בטבע

 מעליהם מרחיקים הם ובמשתה, בשמחה ימיהם המבלים מצדקה, הרחוקים
 מפני זה? ולמה ומעונה. אלהים מכה נגוע וכל והאביונים העניים
 ומביאה שמחתם עוכרת האמללים של נאקתם ושמיעת פניהם שראית
 ואם מעט אם ויגון, עצבון חמתר( ועל אפם ועל ברצונם )שלא בלבם
 גם ומורגשת ומצויה אדם בכל טבעית שהחמלה לולא זה, ואיך הרבה.

 להחליש תוכלנה מקריות סבות הרבה כי להכחיש, אין לאבירי־לב?
 זה כל אך וקשה־לב. אכזרי ולשימו והרחמים, החמלה כח באדם

 על התאכזרו אשר אנשים, ושמענו ראינו אם בטבע. לא במקרה,
 והנקמה, והחמה השנאה מפני אלא זה היה לא חמלה, בלא רעיהם

 מה עשו או מדעתו, האדם את ומעבירות השורה את המקלקלות
 הנראים האנשים גם כי ספק, ואין מבוקשם. להשיג השעה לצרך שעשו

 הרגשת והנה - ומרחמים• חומלים לפעמים כן גם הם ביותר אכזרים
 כי ברע. ומואס בטוב בוחר האדם לעשות תספיק לבדה היא החמלה

 יגרום שלא ספק אין צר, לו ובצרתו רעהו בכאב לבו שיכאב מי
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 לעזר ולהיות אדם לכל חסד לגמול ישתדל בהפך, אבל לרעהו, רעה
 והמשפט, הצדק אהבת כן גם תמשך ומהחמלה מרעתם. להצילם להם

 אחד כל על חומל אני לי ידועים הבלתי בני־אדם שני בראותי כי
 לאחר, רעה ממנה שתצא לאחד טובה אעשה לא ולפיכך בשוה, מהם
 חברו מיד חפץ גוזל האחד אראה ואם שוה, גורלם שיהיה אבחר אבל

 נחפוץ אם לפיכך - לבעליו. ולהשיבו מפיו בלעו את להוציא אחפוץ
 לתקון באמת מועילה הדרכתנו ושתהיה הטובה, בדרך הילד להדריך
 החמלה להרגשת ואמץ כח להוסיף להשתדל אלא לנו אין מדותיו,
 מעשי לראות נרגילהו שאם כמו כי ובמעשה. בדבור וזה בלבו, הנטועה
 בלבו, החמלה שתחלש ספק אין אבירות־לב, תהלות ולשמוע אכזריות

 נרגילהו אם ככה ואמיץ־לב, קשה איש ויהיה הילד יתהפך מעט ומעט
 אמץ• וגנות והחמלה החסד תהלות ולשמוע וחסד חמלה פעולות לראות
 ויהיה הילד ויגדל והרחמים החמלה מדת בלבו תתחזק וקשיו, הלב

ונאמן. ישר צדיק, ורחמן, חומל לאיש
 היא בני־ישראל, לפני משה שם אשר הזאת׳ התורה "והנה

 לקט, להניח שצותה מה על־ידי והחנינה. החמלה בדרך אותנו מדריכה
 לקחת שאסרה מה ועל־ידי ולאלמנה, ליתום ולגר, לעני ופאה שכחה

 עבוטו, לעבוט ביתו אל לבוא שאסרה ומה ותרבית, נשך העני מן
 ומה אלמנה׳ בגד חבול ולבלתי ורכב רחים חבול לבלתי שצותה ומה

 לו. תשיבנו השמש בא עד רעך שמלת תחבול חבול אם שצותה:
 היא לבדה׳ כסותו היא "כי הזה: הצווי אחר שכתוב במה והתבונן
 עם דבר יהיה פן לך "השמר וכן: - - ישכב?״ במה לעורו, שמלתו
 עינך ורעה השמטה, שנת השבע, שנת קרבה לאמר: בליעל לבבך
 בתתך לבבך ירע ולא לו׳ תתן נתן - לו תתן ולא האביון באחיך

 יתברך, התורה נותן אצל וגדולה חביבה החמלה היתד. וכל־כך - לו״.
 אשר המשפטים העם את ללמד בבואו תורה׳ מתן אחר מיד כי עד

 יודעים הכל - ׳,עברי עבד תקנה ״כי פתח? במה פיהם, על יתנהגו
 וזרעם, הם קוניהם, אחוזת שהיו קדם׳ בימי העבדים מעמד היה מה

 מחריד. ואין עבדיו את ולהרוג להכות רשאי הארון והיה וכחמור, כשור
 יותר יעבוד לבלתי עברי, לעבד דרור קראה משפטיה בתחלת והתורה
 אכזרי! מכת להכותו או להרגו אסרה הכנעני העבד ואפילו שנים, משש

 עינו, ישחית ואם ינקם, נקם ידו׳ תחת ומת אדוניו יכהו שאם וצותה,
 בשבתות העבד שינפש צותה, גם ישלחנו. לחפשי שנו, :פיל או

 גם כי והחנינה, החמלה התורה צותה לבדו האדם על ולא — ובחגים׳
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 רחמיו כי עצמם, בעלי־החיים לטובת אחד מצד וזה והעוף, הבהמה על
 שיתרגל כדי עצמו, האדם לתועלת הוא אחר ומצד מעשיו; כל על

 "לא מצות היא הזה המין מן האכזריות• מדת ילמד ולא החמלה במדת
 כי-כדברי יחדו", וחמור בשור תחרוש "לא וכן בדישו", שור תחסום

 או "ושור וכן השור. ככח החמור כח אין - עזרא אבן אברהם רבי
 הבהמות מנוחת מצות וכן אחד", ביום תשחטו לא בנו ואת אותו שה,
 הוא אפילו עליו, ולחמול המרחם את לכבד התורה וצותה השבת• ביום
 האפרוחים על הרובצת האם הנה כי הקן• שלוח במצות וזה ועוף, בהמה

 או בשמעה נפשה, על ולהמלט לעוף היתה יכולה הביצים על או
 על מחמלתה ותנצל? תעוף לא ולמה אליה; הקרב האדם בראותה

 ענין החמלה כי בלבו. יתרשם ?לקחתה, רשאי האדם יהיה ואם בניה•
 אסורה לקיחתה בהיות ובהפך: לבעליו, רע הגורם שטות, ומנהג גרוע

!״. עמוק חקוי בלבו יוחק החמלה מדת תפארת יקר לו,

 ההשכלה אל בנגוד הזאת היהודית החמלה מדת את מעמיד שד״ל צט.
 יון חכמי של ההשתדלות כל יון". "חכמת אל בנגוד והמדעית, המטפיסית
 החמלה מיסוד אחרים יסודות על המדות תקון את ל!םד בעקבותיהם וההולכים

 על להתגבר עליו כי לאדם, אומר שהשכל מה שד״ל. דעת לפי הצליחו, לא
 לא לאדם להביא והתשוקות התאוות שסוף מפני אם תאוותיו, ועל תשוקותיו

 ם אי ו ט ס ה ו ם י • נ י ק ה ומכאוביס-דעת צרות לו לגרום אם כי קימת, והצלחה אשר
 ולכן ישרה, בדרך ילכו אנשים כי היא׳ החברה שתועלת מפני או - היונים
 בשלומה כי החברה, שלום את ולדרוש ישרה בדרך ללכת אדם לכל ראוי
 בדומות דעות ועוד - במוסר התועלת מבקשי דעת - שלום לו גם יהיה
 מועילות אינן היונים, של השכלית מהדעת כלן שד״ל, לפי הנובעות, להן,
 רגש רק הוא הטובות והמדות המוסר יסוד נכון. יסוד על המוסר את ל:סד

 מצד אברמיסמוס הנכרי: העולם מן היהודי העולם נבדל ובזה החמלה,
 סדר תועלת, חשבון, שכל, הוא: אטיציסמום אחר• מצד ואטיציסמוס זה
 מסירות׳נפש. אהבת־הלב, הוא: שאברמיסמוס בעוד חיצוני, ויופי דברים של

פנימי. ויופי דתית התלהבות
 דעת־אלהים יש ליהודים כי בזה, רואה שד״ל אין המיוחד היהודי העולם את

 ליהודים כי הרנ״ק(, של השקפתו ופ״ז, פיו סעיף למעלה, )ראה ואמתית נשגבה
 מיוחד, ברגש־נדבה היהודים את שחנכו בזה אם כי צרופה, מיוחדה, אמונה יש

נבדל ובזה צדקה, של רגש על עומד היהודי העולם חמלה• של ברגש
 עמוקה. חקיקה 1
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 ליתר למופת להיות היהודי העם נוצר ובזה הנכרי, מהעולם היהודי העולם
 קדוש עם להיות נוצר הוא האלהים. על יותר הנעלים במושגיו לא העמים,

הטובים. במעשיו
 ערך את שד״ל גם מדגיש מ״ה( סעיף ראשון, ספר )ראה כמנדלסזון

 השכלית, היפה, האמונה של האיש מנדלסזון, אך היהדות׳ בחיי המעשה
 רואה איש־הרגש, ששד״ל, בעוד לאמונה, כהדרכה המעשה את בכל־זאת ראה

 ישראל. בחירת זה על מ:סד והוא קדושה, לחיי הדרכה במעשה
 נצחיות, אמתות מלא בארח לישראל נתנו לו עול, בזה רואה שהיה כמנדלסזון,

 מ״ו(, סעיף )שם, טבעית בדרך אליהן להגיע בני־האדם בינת כח יספיק שלא
 בדעות מיוחדים אנחנו היינו לו עול בזה רואה היה כאילו שד״ל, גם כן

 חובות עלינו שהטילו בזה, מיוחדים אנחנו לנו. שנתנו ונשגבות נעלות
באי־עולם. לכל למופת להיות עלינו ובזה ימן, ק ל יותר קשות

 מיתר בני־ישראל של ההתבדלות את שד״ל מבאר זה יסוד על־פי
 מן רבות גם ככהנים. קדושים ולהיות להבדל היה עליהם העמים.
 וימשול התאוות על היהודי יתגבר כי - זה קדושה בשרש יסודן המצוות
 ולסבול ברוחו למשול היהודי את מרגיל והחקים בכלל המצוות רבוי ברוחו•

ולפרוש.

 המעורר הפלאי, הצד ביהדות הרבה חשוב היה איש־הרגש, לשד״ל, ק•
 היתה ברואיו על אלהים ובהשגחת השמים מן בתורה האמונה ולכן הרגשות. את

 אלהיס-מהמונותיאיס־ באחדות והנקיה הטהורה הצרופה, מהאמונה לשד״ל חשובה
 בתורה האמונה לרפיון מקום שנותנים אלה, נגד ימיו כל נלחם שד״ל הטהור. מוס
 התבוני הטהור׳ המונותיאסמוס את מיוחדה הדגשה ומדגישים ובהשגחה השמים מן

 היחוד לאמונת יותר גדול ערך לתת הנטיה מתבלטת אף שד״ל אצל והשכלי.
 ראשון ספר )ראה בשעתו גסהוא-כמנדלסזון התנגד ולכן העם. לאמונת הפשוטה,

 וכללים יסודות עיקרים, שמעמידים לאלה - אחר מטעם אכל מ״ה(, סעיף
 הוא ומסויגה• גדורה היהדות את לעשות שאמרו לאלה או ליהדות, שכליים.
 היה אשר על וגם ליהדות עיקרים העמיד אשר על גם להרמב״ם התנגד
 לכל וקבועה גדורה היהדות את לעשות תורה" "משנה ספרו בחבור ברצונו
 היתרה• שכליותה עם היונית החכמה יד את זה בכל שד״ל ראה ראה הדורות•
 ספר )ראה מגוריציה יש״ר ארצו לבן בדומה - להוכיח התאמץ גם שד״ל

 אין והתלמוד היא גם המשנה כי - מטעמו, לא אבל ע״ב(, סעיף ראשון,
 אחת להחלטה ראיות מיני כל והביא מספר־חקים, הראשון ובאפים ביסודם

 רבים ימים אלה נכתבו לא והתלמוד המשנה חבור אחרי גם כי שהחליט,
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 הקרובה חכמים, מסורת של ענין שבעל־פה, תורה אלא היו ולא ספר׳ על
העם• מסורת אל

 החוש בעל והוא׳ הפלאי המעטה את להסיר שד״ל נתן לא מהנבואה גם
 גדולים, חכמים עם חייו ימי כל נלחם סגנון, בהבדלי הגדול והמבין הדק הלשוני

 הוא בבל• גלות עד ואילך, מ׳ מפרק בישעיה, הפרקים את המאחרים מובהקים,
 את מראש ולחזות לראות היכולה הנבואה׳ של הפלאי בכח כפירה מעין בזה ראה
הפרטים. עם רבים, ימים אחרי גם ויהיה יקום אשר

 ויתר הפלא׳ יסוד על היהדות קיום כל את ראה הגמור׳ הרומנטיקן שד״ל,
שיתקדם. זה, פלא על לשמור אמר מכל

 מלחמתו היתה חייו בימי שד״ל של הגדולות המלחמות מן אחת קא.
 מגולי לאחד אמשטרדם בעיר נולד שפינוזה )ברוך ה ז ו נ י ם ש של בפילוסופיה

 תל״ז(, בשנת ומת תט״ז בשנת ומעשיו דעותיו על נחרם שצ״ג׳ בשנת ספרד
 שהיא עליה, אמר האשכנזים הרומנטיקים מן שאחד זו, פנתיאיסטית פילוסופיה

 אליה• קרובים שהיו או אחריה נוהים שהיו או כלם והרומנטיקים אלהות"׳ "רוויה
 לעשות יש פיה על כי יען הזאת, לפילוסופיה נגוד תכלית התנגד שד״ל הרומנטיקן

 מתוך ולא - נשים״ של ״רחמנות לזה קורא שפינוזה - חמלה מתוך לא טוב,
 התבונה שלטון על־פי החי האדם בלבד. השכל שלטון על־פי רק בדבר׳ נגיעה
 זו, חמלה׳ של התרגשות לידי לבא שלא שפינוזה, על־פי האפשר, ככל שואף

 למעלה, )ראה שלו היהדות ובתורת שד״ל של בתורתו היסודות ליסוד שהיתה
 גם מקום אין הכרח׳ בה שהכל שפינוזה, של שיטתו יסוד על־פי צ״ט(. צ״ח, סעיף

 מאד עליו הקפיד ששד״ל העם׳ ובחיי האדם בחיי הזה הפלאי ליסוד להשגחה׳
הכפירה. מקור את שפינתה בשיטת שד״ל ראה ולכן ק׳(• סעיף )למעלה׳

 והוא ההיסטורית, היהדות מן הפרישה של סמל גם לשד״ל היה שפינתה
 מאמונת- שהתרחקו אלה כל הרגילה׳ היהדות לשיטת מחוץ שיצאו אלה כל את שנא
 ל״קבלה" גם שד״ל התנגד זה מטעם ונפגעו. שהציצו חכמים: בלשון הפשוטה, העם
הזאת. החכמה הקבלה"-נגד חכמת על ה״וכוח ספר את בימי־נע!ריו וכתב

 דבק והוא ההיסטורית׳ ביהדות שדבקו אלה בכל דבק שד״ל
 שלו ישראל' "חכמת אך בימיו. שהתעוררה ישראל", ב״חכמת גם זה מפני
 באיטליה. וביחוד במערב, שוקעת בימיו אותה שראה זו ביהדות, הדבקות היתה
 ישראל". ב״חכמת שעסקו החכמים לרב ומדון איש־ריב חייו ימי כל שד״ל היה ולכן
 אינם ת־היהדות מ כ ח ב שדבקים אלה גם כי תמיד, לו ונדמה לחשד היה נוטה

 - היהדות של ההיסטוריה חכמת היתד. ל לשדי׳ עצמה. ביהדות דים עוד דבקים
היהדות. של ההיסטורית הדרך אל השיבה
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ארבעה־עשר פרק

במורח ההתעוררות
 בפולניה היהודים בין להשכלה ההתעוררות במערב. ההשכלה שקיעת בשעת המזרח

 היהודים שאלת פתרון לשם העברית ההשכלה ספרות נפוליון. בימי שבאה ובליטה
 לוינסרן בר יצחק שוניםבממלכה. במקומות שעלו העברית ההשכלה נצני בממלכה.
 "תעודה ההשכלה. דעות את להפיץ הרבה שהועילו ספריו תולדותיו. )ריב׳ל(•

 האלה בשאלות המעשיות זה. בספרו עליהן עונה שהריב׳ל השאלות בישראל/

 הישראלי האיש חובת על לוינסון התשובות. של המעשי האפן הצגתן. ובדרך
 דעות אל הקרובות לוינסון של הדעות האדמה. עבודת אומנות. או מלאכה ללמוד

 בספריו. מקבלות האלה שהדעות המעשית הצורה באשכנז. העברים המשכילים

 לחכמי־גליציה. בזה קרבתו הרבנית. הספרות ועל התלמוד על אותן מ!םד הוא

 שלהם האסתיטיות אשכנז. חכמי של הרצאתם לאפן הקרובה הפשוטה הרצאתו

 וההוכחות הרבות הראיות "מליצה/ בלי בדבריו. החריפות חסר שלו. והמעשיות
 לא למוסכמים. תמיד הנכנע בעל־האסופות׳ בדבריו• היצירה חסר לוינסון. של

 שהמחבר מה יהודה". "בית ספרו אותן. ומתקן מחבר אם כי נושנות׳ דעות סותר
 של הרוח מנדלסזון. של "ירושלים" בלי "בית"יהודה" אין בו. וכורך כולל

 לפעמים הנכר הלאומי הפתוס "בבית־יהודה/ השורר קדמוניה ומסרת משפחה

 גדר תחת נופל הכל הישראלית. לאומה שיש והסגולות המעלות הפתיחה• בספר.

 מצוות על מצוה היהודי הישגה. היהדות בתוך החדשה היהדות הרכבת הדת.

 "בית־יהודה"♦ הספר שבסוף המעשיים התקוגים הצעת ההשכלה. חק ההשכלה.

 ה״חסידים". נגד לוינסון של הסטירות הוכוחיים• לוינסון של ספריו יתר

 שכולה השכלה אליה. הקרובים ובגלילות בליטה הראשונה העברית ההשכלה פני

 פוזיטיביים. למדעים הנטיה בליטה. הלשון של והקולמוס בלשון החקירה פשט.

 הסגנון "דביר*. ספרו הגדול. העולם לרחבי והשאיפה קולומבוס גינצבורג. א. מ.

 הנעימות. ומן הדקה ההתעוררות ומן הרגש מן זה עם בו שיש הפשוט׳ שלו

 שלהם התרגומים׳ והיפה. הקל והחדוד העולמית הפקחות שבסגנונו. השקיפות

 הספר. של המגמה "אביעזר/ המקורי ספרו כחו. את בעיקר גינצבורג א. מ. נתן

 אל הנטיה עם הספרותי המקור על וגם השם מקור על המראה שבהתחלה׳ המשל

 את גינצבורג קרא כי המספרות בספור׳ הראשונות השורות הטבע. ואל הטבעיות

 בעיר העניים החיים בהרצאה. הנכרת גיטה השפעת גיטה. של ואמת" "חזון

 ההשכלה לל_מד. הם גם הבאים הרבים׳ המשלים וה״חדר/ המלמד בזמוט. קטנה

 ההשכלה ימיו. בדמי גינצבורג א• מ• של מותו ההתחלה. מן הספור את המלפפת
 צפון"• "פרחי והספרות. השירה לפרחי מאסף ליסד הנסיונות מותו. בזמן

מאד. האנושית ההשכלה

 שמשה שקעה כבר אליה. הקרובות והארצות באשכנז שבמערב׳ בשעה קב.
 ליטה׳ ווליניה, לגליציה. מחוץ פולניה - המזרח היה עוד העברית ההשכלה של
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 שנת שנתו, את כמעט ישן - יהודים בהן שישבו רוסיה ערי ויתר הלבנה רוסיה
 יחידים היו ללב יחידים׳ רק בתחלתה פה עוררה הברלינית ההשכלה ימי־הביגים.

 ושם פה קודם גם שנמצאו להשכלה, הפנימי טבעם על־פי הנוטים מבין אלה
 מבין אנשים גם ההשכלה אל שנספחו יש ובליטה. ע״ה( סעיף למעלה׳ )ראה בפולניה

 ב״המאסף" חלק שלקחו הסופרים בין וכדומה. למלכות", "הקרובים העשירים,
 במדינת מדלהינב הלוי אריה ב״ר בר דב תקמ״ה בשנת עוד נמצא

 הכהן׳ שלום בעריכת שיצא החדש"׳ ב״המאסף שירים הדפיס כי כמו[ ה, ט י ל
 הרובשוב יליד תר״ב(׳ - )תקכ״ט שטרן יעקב אברהם והתוכן המהנדס
 אנשים נמצאו *המאסף" על החתומים בין בורשה. אחר־כך שישב בפולניה,

 השכלה. של מסרת איזו בהן שהיתה ערים׳ ביחיד היו המזרח. מן גם
 רבו זמושץ׳ ישראל עוד יצא שממנה בפולניה׳ זמושץ היתה ההן הערים בין
 הלבנה. ברוסיה והסביבה שקלוב מ״א(, סעיף ראשון׳ )ספר מנדלסזון של

 לאלף הששית המאה באמצע עוד נדפסו בשקלוב, שעמד העברי׳ בבית־הדפום
 בע;רה הזאת׳ מהעיר רחוק ולא החכמה. ומן ה״מליצה" מן בהם שהיה ספרים זה

 שב״חצרו" שבבית־המדרש צייטלין׳ יהושע ה-שר" מושב אחר־כך היה אוסיצה׳
 שתרגם משקלוב, ך רו ב ביניהם ובחכמה, בתורה ועסקו משכילים רבנים ישבו
 תק״מ( )האג ממנו מאמרים ששה והדפיס בחכמת־השעורים איקלידוס של ספרו את

 להשכלה נוטים אנשים נמצאו ביחוד ועוד• האנטומיה התכונה׳ בחכמת ספרים וחבר
 בראשית עוד נמצא ;להשכלה׳ במקצת שנטו רבניים, מחברים מלבד באילנה.

 תקנ״ח( בשנת )מת ץ י רו הו כי ד ר מ בן ה הוד י הרופא שם ההשכלה ימי
 בחרוזים׳ והמוסר המדות על תקכ״ד( )קניגסברג המעלות' "צל ספר שחבר
 ובמדות׳ במוסר בדת, חקירות תקכ״ו(׳ )אמשטרדם יהודה" בית "עמודי ספר
 יהודה" בית -עמודי על ההסכמות בין ההשכלה. מן בתכנם שיש ספרים ועוד

 י ב ר הגאון מימי ויזל• הירץ נפתלי מאת ושיר מנדלסזון של הסכמה גם נמצאת
 אל בכל שנטה והעמוק׳ הישר השכל בעל זתקנ״ח(, - )ת״פ מוילנה אליהו
 מדת בכלל גברה ה״חסידות", אל הרבה והתנגד וב״חלוקים" בפלפולים ומאס הפשט
 אל מעמיקים ליחידים הדרך את שסללה והיא ליטה׳ חכמי בין השכלית הבקרת

 בליטה וגם בפולניה גם שהיו האלה׳ היחידים ההשכלה. ואל בכלל השכליות
 יש שלהם. התורה דברי אל השכלתם את לרב הכניסו להן׳ הקרובים ובגלילות

 מנשה רבי כמו החיים׳ בעניגי לראות והעמיקו למרחוק דעה גם נשאו שהם
 דרכו את מצא שלא כביר׳ רוח בעל מקורי׳ אדם תקצ״ג(׳ - )תקכ״ז מאיליה

זמנו. ואת ההם שבימים בליטה מקומו את מצא לא כי יען בחיים׳
 - החדשה התקופה גבול על - החומות״ ״בין עוד שנולדה זו׳ ספרות

 היתה עוד צורתה צורתה. על־פי בעיקר ההשכלה, לספרות עוד שייכת אינה
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 במאמרים מאד מנומר או בלתי־עבריים׳ ביסודות הרבה מעורב הסגנון רבנית: ללב
 הזאת מהספרות דרש. על־פי ונדרשים ברמז הנאמרים שונים׳ מספרים ופתגמים

 אריה שמואל מאת )ורשהתרע״ד( אדר" מול "שלמה הספר את ביהוד להזכיר יש
 הנובלות מעין ׳,מרמה׳ מאנשי שונות מעשיות "שבע הכולל מפינטשב׳ צהלין

 ימי־הבינים׳ בנוסח עוד כתובות אך החדשה, העברית בספרות הראשונות
 ספור־ וכל ומדרש׳ בתלמוד קשי־הבנה למקומות ופרושים באורים עם ביחד

 הפרודים דבריהם את שכתבו יש ימי־הבינים. ספרי דרך על־פי הוא המעשה
 בפולניה הראשונים המשכילים גם ימי־הבינים• מליצי של בסגנון בחרוזים׳ גם

 פדר טוביה כמו ההשכלה׳ בתחום האחת ברגלם כבר שעמדו אלה ובליטה׳
מזה. להשתחרר יכלו לא ע״ח(, סעיף למעלה׳ על־אודותיו )ראה

 הקרובים ובגלילות ובליטה בפולניה היהודים בין להשכלה ההתעוררות
 גבולות נפרצו ההם בימים נפוליון. מלחמת בימי בעיקר כנראה׳ החלה׳ להן

 נפוליון ימי לפני בלבבות. תסיסה הכניסה היא גם הנפוליונית והתסיסה הממלכות
 פתרון למצוא וברוסיה בפולניה אנשי־המלוכה מצד שונים נסיונות היו ולאחריהם
 כאילו הרוסי והשלטון הפרק על הזמן כל עמדה היהודים שאלת היהודים. לשאלת

"השכלה". על־ידי אותה לפתור אז אמר
 למספרנו שעברה למאה השמונים בשנות שנולדה העברית׳ ההשכלה ספרות

 נוחוביץ־מת ליב יהודה מאת בת־יהודה" שועת "קול בשם אחד קונטרס )רק
 בשאלת ברוסית קודם אחת שנה שחבר מחברתו תרגום תקצ״ב-והוא בשנת כמומר

 היהודים המשכילים מדעות והעתקת תרגום מעין רק היא שגם היהודים,
 לשם השכלה של זה במזל אפוא נולדה תקס״ד(׳ בשנת עוד בשקלוב לאור יצא באשכנז׳

 המשכילים מעשית. להיות מלכתחלה נטתה היא בממלכה• היהודים שאלת פתרון
 הרבה רדף אשר מוילנה, הגאון דגל על שחנו ה״מתנגדים"׳ כת אל לכתחלה נלוו גם
 בדברים לעסוק מלכתחלה נוטה הזאת ההשכלה היתה זה מצד גם ה״חסידות". את

 ימי־הבינים• בספרות לפנים זה שהביעו כמו הירח"׳ לגלגל "מתחת הנמצאים
 ברוסיה העברית ההשכלה היתה לא בגליציה העברית ההשכלה אל בנגוד

הרבה. מטפיסית

 במדינות שונים במקומות בבת־אחת כמו עלו העברית ההשכלה נצני קג.
 נתגלו ההשכלה של ההשקפות אך הדם. בימים הרוסי השלטון שתחת המערביות

 בר יצחק ליני1הו החכם של בספריו הראשונים ההשכלה סופרי מבין ביחוד
הרוסי". "מנדלסזון בשם לו שקראו מי שנמצאו זה )ריב״ל(, ן ינסו לו

 קרמניץ בעיר לוין יהודה לאביו תקמ״ח בשנת נולד לוינסון בר יצחק
 אהב הוא וחשובה. עשירה סוחרים ממשפחת היה בר יצחק של אביו שבווליניה.
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 בלתי־רגיל דבר תג״ך, גם למד לו הנולד בנו ואת העברית הלשון מליצת את
 התלמוד מן הרבה ידע כבר עשר כבן הנער בהיות רוסיה. שפת וגם ההם׳ בימים
 בלתי־ היה וזכרונו היה גדול שקדן פיו. על שגור היה התנ״ך ספר כל וכמעט
 נשא אז שמונה־עשרה. בן היותו עד התורה על אביו בבית ישב הוא מצרי.
 הלשון את למד שם )גליציה(. אוסטריה גבול על רתוילוב בעיר לשבת ובא אשה

 ידיעת על־ידי ההן. שבלשונות בספרות ועין וקרא והרומית הצרפתית האשכנזית.
 אחד על־יד למתרגמן תקע״ב׳ בשנת ורוסיה׳ צרפת מלחמת בשעת נמנה הלשונות
 חלה ורוח בשר ויגיעת עבודה מלב רדזוילוב. בעיר מפקד הרוסים׳ הגנרלים
 שם ברופאים• שם לשאול בגליציה, לברודי אז בא הוא בקדחת־העצבים. לוינסון
 מחיתו את ע״ט(. )סעיף ר ט ר ע יצחק ביניהם העברים׳ המשכילים אל התודע
 הקדיש זמנו שאר ואת המשכילים׳ אחד של בבית־מסחרו פנקסן בתור בעבדו מצא

 -שר" את ברית־ידידות כרת ושם לטרנופול׳ אחר־כך בא לוינסון להשכלה.
 למורה נמנה ובהשתדלותו ע״ח(׳ )סעיף ל פרי יוסף בגליציה׳ העברית ההשכלה
 המדברת לשפה אז תרגם לוינסון בברודי. ליהודים הריאלי בבית־הספר עברית

 מגורי מקום לז׳ולקיב׳ ובא שמושי׳ ספר הרוסי׳ המכס" "לוח את היהודים בפי
 והתהלך הרנ״ק אל הואהתודע הספר. את שם להדפיס פ״ב-פ״ט(, )סעיף "ק נ הר
 בחייו. ביותר היפה כזמן לוינסון ראה הרנ״ק בחברת שבלה הזמן את מספר. חדשים אתו

 אחד עליהם• למשפטו והקשיב וכתביו חבוריו את גם לוינסון הראה לרנ״ק
 להשתתף ללוינסון הבטיח כי עד רנ״ק, בעיני זכה "המזכיר", בשם האלה׳ החבורים

 ממנו שחלקים הזה׳ הספר את הדפיס לא לוינסון הדפוס• מהוצאות בחלק גם
 גם לוינסון התודע בגליציה שבתו ימי במשך אחר־כך. שחבר לחבוריו, נכנסו

פ*א(ועוד. )סעיף ך לו ב צ׳-צ״ב(׳ )סעיף לשי״ר שם׳ והסופרים החכמים יתר אל
 היה הוא תק״פ. בשנת שמה לוינסון שב קרמניץ ממשכילי אחדים לבקשת

 ראה לא הזה הספר רוסיה". לשון "יסודי ספר וחבר העשירים אחד בבית למורה
 (1המחבר שם בעלום תק״צ )וינה צדיקים" "דברי הסטירה את אז חבר הוא אור.
 אותו שצינו הספר בישראל"׳ ה״תעודה על גם לעבוד והתחיל ה״חסידים" נגד

 אך רוסיה". במדינת בני־ישראל לאחינו ההשכלה לרגלי הראשון כ״נר אחר־־כך
 לברדיצ׳ב׳ ועבר ה״חסידים"׳ של הרדיפות מפני בקרמניץ׳ רב זמן ישב לא לוינסון

 נפשות ועשה ה״השכלה" דעת לוינסון הפיץ האלה הערים בכל ועוד. לאוסטראה
 ושכב כבדה מחלה חלה ושם קרמניץ׳ מולדתו לעיר לוינסון שב תקפ״ג בשנת לה•

 ינים׳ ר־ע צ ק מעיר א י ב ן־ל ב ממשפחת רקח ץ ב ע י בשם עצמו כבה המחבר 1

 קרמניץ העיר-השם של באותיות כן כמו בער, יצחק אחר בסדר השם של באותיות ויש

)לוינסון(. כבן־לוי הוא ובן־לביא )קרעמיניץ(
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 רבים ספרים על לריבסרן שקד האלה השנים במשך שנה• שתים־עשרה מטתו על
 עוד גמר בישראל" ה״תעודה את ועוד. היונית הסורית, הערבית, השפה למוד ועל

 הקנאים פחד וגם הספר את להוציא דרך למצוא היה נקל לא אך תקפ״ג׳ בשנת
 את להוציא בבקשה הממשלה אל תקפ״ז בשנת לוינסון פנה לכן עליו• גדול היה

 לו. למגן יהיה הספר על קראזי אשר הממשלה ששם באפן חשבונה׳ על הספר
 פרס לתת צוה אך זו׳ להצעה הסכים לא והוא הראשון ניקולי לפני הוצע הדבר
 תקפ״ח(׳ )בשנת בוילנה מבית־הדפוס הספר יצא בינתים רובל. אלף הספר למחבר
 בוילנה ה״מגיד" מאת המדפיס או המחבר עליו שקבל ה״הסכמה"׳ היתד. לו ולמגן
 ה״חסידים". נגד בו שנאמרו הדברים מפני בודאי באה לספר זו הסכמה ההם. בימים
 הקיסר מידי המחבר שקבל הפרס ענין גם נודע הספר צאת אחרי קצר זמן כעבור

רפו. הקנאים וידי
 הוא בודד׳ עצמו את בראותו רבים, במקרים עוד לוינסון פנה לממשלה

 אמונה האמין גם הוא וקנאיה• ווליניה חסידי של צבור בתוך מספר, ו״משכילים"
 הרפואה את להביא ואמר העם שבר כל את לרפא שבכחה בהשכלה׳ גדולה

 שם התקיפה. הממשלה בעזרת בעלי־הבתים, של כרחם על גם לבתי־ישראל
 פורעניות מיני כל מפני כתריס ללוינסון היה עליו, המגינה הממשלה׳

 ונדפס תקפ״ח בשנת )נשלם יהודה" "בית הראשי ספרו השני׳ ספרו את ובחברו
 היהודית, הדת בעניני אותו ששאל שאלות׳ על עגה תקצ״ט(, בשנת בוילנה
 החרדים היהודים גם התקרבו בינתים ברוסיה• אז ההשכלה שר ליון׳ הנסיך

 ממנו, בקשו הם זסלב. בעיר שהיתר. הדם׳ עלילת בשעת טובתו ובקשו ללוינסון
 את יראה שבו ספר, ויחבר המלכות שרי לפני הנאסרים היהודים בעד ימליץ כי
 תקצ״ז(, )וילנה דמים* "אפס ספרו את אז חבר לוינסון הדם. שבעלילת השקר כל

 ונוצרי. יהודי בין וכוח של בצורה נכתב הספר ולרוסית• לאנגלית אחר־כך שתרגם
 על שטנה ודברי עלילות נגד וכוחיים׳ ללב מעתה היו לוינסון של ספריו יתר גם

 אחרי רק )נדפס חלקים בד׳ "זרבבל" הספר הוא שבהם החשוב והתלמוד. היהדות
 בורשה וכלו תרכ״ג-כ״ד בשנת באודיסה הראשונים החלקים ב׳ לוינסון: של מותו
 גם ביניהם - ומחברות מאמרים הרבה לוינסון עוד חבר זה מלבד תרל״ח(• בשנת
 לעת־מצוא חבר שירים וגם - וועלט* הפקר ״די בשם מדברת ביהודית מחברת

מותו. אחרי רק נדפסו האלה הדברים לב שירים. תלגם או
 )משנת באחלונה בקלמניץ השתקע מאז מאד. קשים היו לוינסון של חייו

 צעדים ממנה ירד או במטה שכב השנים כל כמעט ממנה. עוד יצא לא תקפ״ג(
 מחוץ התישב הקנאים מאימת חדרו. את עזב מאד רחוקות לעתים רק אחדים.
 את גרש אשר אחרי לו, היתד, לא משפחה גם - וערירי בודד ישב וכה לעיר׳
 שאלתני "ואשר שנה. לארבעים קרוב - לקח לא ואחרת נעוריו בימי אשתו
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 מותו לפני אחדות שנים לוינסון כותב - הזאת? העיר אנשי עם אתהלך איך
 שבאתי מיום מהעיר רחוק לשבת בחרתי כי ידעת, כבר הלא - מידידיו לאחד
 עם עסק לי ואין למחנה׳ מחוץ אשב בדד היקרה׳ ברודי עיר עזבי אחרי לגור
 זה פנימה בעיר הייתי ולא והטלטול׳ ההליכה אסבול לא וממחלתי אדם׳ שום

 הישר מאנשי אוהבים מעט במתי זכני כי לה׳ תודה אך שנים. וחמש שלשים
 אשר ומהם ברכי, על שנתגדלו לפעמים׳ ויבקרוני יתהלכון׳ סביבי ואשר והצדק,

 עד בעיני חביבים והמה הנבחרים אלה מצאתי במדבר ובענבים העולם• את ידעו
 עוברי" בפעם פעם יבקרוני הזאת העיר מגרי מספר מתי אלה ומלבד — מאד.
 יסבבו ולפעמים כגדולים׳ כקטנים כנוצרים׳ כעברים והרחוקים׳ הקרובים דרך

 את לראות הנה בוא למען נסיעתם׳ מדרך פרסאות כמה הללו האורחים בכונה
 כותב: הוא תרי״ז משנת אחר במכתב כגמולו". לאיש וישיב אתם ה׳ יהי פני.

 מגיד אין ספר* אין סופר׳ אין אורח, אין תלאובות: עיר מושבי הגולה׳ בתוך -ואני
 הנחוצים הספרים׳ חסר צער חדשים". עלים רואה ואין בספרים קורא אין חדשות׳

 ללוינסון גדול היה חייו׳ ימי כל בה שעסק הרוחנית, ולהשתלמותו ספריו לחבור לו
 לחיות יכול היה שלא חולה, לאדם והכלכלה הפרנסה מצער פחות לא השנים כל
ושתים• שבעים בן בהיותו תר״ב שנת שבט כ״ד ביום מת הוא וסעד. סמך בלי

 היהודים בין ההשכלה דעת להפיץ הרבה הועילו לוינסון של ספריו קד.
 ספרו בזה הרבה הועיל ביחוד ההם. בימים רוסיה ממשלת תחת אשר המדינות יושבי

 של ראשיות שאלות חמש על זה בספר ענה לוינסון בישראל׳. "תעודה הראשון
על הקדש לשון ללמוד יהודית דת לבעל הוא הכרח אם א. הן: ואלה ההשכלה׳

 הילמוד ג• העמים? לשונות ללמוד לו מותר אם ב• בתכליתהשלמות? הדקדוק פי
 הן אם והחכמות׳ הלשונות בידיעת תגיענו תועלת מה ד. החיצוניות? מהחכמות
 ומכשול הדת בנזק שוה איננה אולי תועלת־מה׳ לנו תגיע אם ואף ה• מותרות?
 כאילו האלה השאלות את מציג לוינסון - האלה? הלמודים יסבבו אשר האמונה
 ילכו הדרך את להם להורות ממנו ובקשו לפניו וידידים, רעים אנשים, אותן הציעו

 האדם ולשלמות בכלל האנושית לשלמות ההכרחיים הלמודים הם איזה לדעת בה,
 עונה והוא המעשיות׳ מן בהן יש הצגתן ודרך האלה השאלות בפרט. הישראלי

 הדקדוק על־פי הקדש לשון ללמוד ליהודי הוא הכרח מעשי: באפן השאלות על
 בקי להיות כדי עד תנ״ך׳ מקרא׳ ללמוד הוא הכרח וממילא השלמות׳ בתכלית

 העמים׳ מלשונות לפחות אחת לשון גם לדעת מישראל לאדם הוא הכרח בון
 תלוי הדבר רבות׳ בלשונות גם ספרים ולקרוא לדעת ומותר המדינה׳ לשון ביחוד

 תועלת יש ן מותרות החיצוניות החכמות גם !האלה בלשונות שנאמר במה רק
 זה כל על מביא הוא ולאמונה• לדת נזק כל בזה ואין והחכמות הלשונות בידיעת
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 מביא התלמוד מן חכמי־התלמוד. החכמים, מדברי וביחוד ההגיון מן רבות ראיות
 ועל חובה׳ שהיא השלמות, בתכלית העברית הלשון למוד על רבות ראיות לוינסון

 ועד רבנו ממשה חכמים׳ של שלמה רשימה מסדר גם הוא והדברים. הלמודים יתר
 הספר בסוף האלה. הענינים בכל עסקו שכלם הרבנים׳ שבין בחכמים האחרון
 איז ללמוד הישראלי האיש מחובת בהם לדבר אחדים, פרקים לוינסון מקדיש
 הנעל׳ העבודה ]כי להוכיח• מתאמץ הוא ביחוד לפרנסתו, אומנות או מלאכה
עבודת־האדמה. היא ביותר

 באשכנז העברים המשכילים דעות אל קרובות בספרו לוינסון שמביע הדעות
 מי.סד גם הוא מעשית• צורה מקבלות הן שבספריו ורק (,,ד פרק ראשון׳ ספר )ראה
 הוא ובזה התלמוד׳ מן הנמשכת הרבנית הספרות ועל ד ו מ ל ת ה על דבריו את

 שהיא הפשוטה, בהרצאה גם פ״א(. סעיף למעלה׳ )ראה בגליציה ישראל לחכמי קרוב
 של ההרצאה לאופן לוינסון קרוב בספר, לעין היודע איש׳ כל של ההבנה כח לפי

 אסתיטי איננו שהוא אלא האשכנזי׳ מבית־המדרש הראשונים העברים המשכילים
 כי־ והנעימות, היופי ועל הצחות על הדברים את כמוהם מעמיד אינו הוא כמוהם.

 של האריכות מן בו שיש סגנונו, אף המעשיות. ועל התועלת על בעיקר אם
 )ספר ל ז י ו של סגנונו את לפעמים לנו הוא ומזכיר הראשונים משכילי־אשכנז

ועניני. מעשי ויותר פשוט, יותר הוא ה׳(׳ פרק ראשון׳
 יתרה. חריפות בלי בפשטות, הכל אך מוכיח, או מתוכח לוינסון ספריו בכל

 כמו לפנינו, מגלה שהוא וב^חב בעמק שבאמריו׳ בחדוש הלב את מרעיש אינו הוא
 יש אם שבהם• במליצה שבדבריו, בנעימות גם שבי הלב את לוקח אינו שהוא
 לכל: ומראה ספרים פותח הוא שלו. בבקיאות רק אז במקצת, מתגדר שהוא
 בעין, הדבר את להראות כדי והוכחות, ראיות הרבה הוא שופע וכך. כך כתוב הנה

 ודאית, השפעה כך על־ידי להשפיע בדבר, ספק להטיל עוד שאין באפן להוכיח
תועלת. מזה להפיק מעשית, תכלית לידי הדבר את להביא

 חדשות׳ מחשבות מעלה היה ולא חדשים רעיונות יוצר היה לא לוינסון קד,.
 - אחרים של מחשבות ומצרף מחבר בעיקרו היה הוא חדש. בטוי להם נותן או

 ההשכלה על דבריו כל את ולכן למוסכמים. תמיד ונכנע - היה׳ האסופות מבעלי
 ותקן חבר כי־אם נושנות, דעות בכלל סתר לא הוא כאלה. מוסכמים יסוד על בנה

 איזה הכניס הישנים היסודות לתוך אולם פעם׳ אף שנה לא היסודות את אותן.
 מחובר הוא שגם בנין, בנה ועליהן היסוד, שורות על שורה איזו הוסיף חדש, תקון

 וכך חדש׳ גבי על וישן ישן גבי על חדש נדבך ומוסיף טיח טח היה תמיד ומצורף.
יהודה". "בית את בדעתו יצר

 כחלק אותו ראה שמחברו "זרבבל", הספר עם ביחד יהודה/ "בית ספרו
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 *כולל הזה הספר לוינסון. של הראשי הספר הוא יהודה", *בית חלקי לשני שלישי
 — וגדריה׳ הדת יסודות ראשי עם הזה, היום עד היותה מראשית לישרון הדת קורות
 עניניהם, ותכן בתורה החבורים וראשי---המדיני במעמדה האומה וקורות

 שנתחברו וזולתם, ומדעים בחכמות החבורים וראשי הדת, אדני הטבעו שעליהם
 בתורה הן דור, בכל שקמו והמחברים החכמים וראשי עניניהם, ותכן מהזמנים זמן בכל
 הנהגותיהם ידיעותיהם, משה׳ עד מאברהם האבות וקורות הזה, היום עד בחכמה, והן

 פרעה, בכית וגדולתו רבנו משה מתולדות בו ויבוא וכדומה. וצדקותיהם
 בכל שנתיסדו התקנות וראשי זמן, בכל שנתחדשו הכתות על ידבר גם

 התלמוד, בלשון חדשים באורים והרבה ישראל, עם לטובת ומקום זמן
 אליו נלוה גם---בזמניהם. שנתחדשו והמלאכותיים התוארים בשמות וביחוד

 פה ישראל בני לאחינו ה מסל ה ר ש 2 ל ודעת׳ במועצות תחבולה׳ אפן
 מאת רשיון קבלת אחר ודרך־ארץ, והחכמה התורה תקון במצת במדינה

 בו כולל בקצרה". ותכניתו הזה הבית תורת זאת *הנה יר״ה". האדיר הקיסר
 החבורים וראשי המדיני, במעמדה האומה וקורות הדת קורות יחד בו וכורך המחבר
 בחכמה, והן בתורה הן והמחברים, החכמים וראשי בחכמה׳ החבורים וראשי בתורה
 באה משה ומתולדות ידיעותיהם• וגם וצדקותיהם הנהגותיהם האבות, וקורות

 בכל שנתקנו והתקנות הכתות, וקורות פרעה, בבית גדולתו מיוחדה בהדגשה
 סלה מ ה ר ש ל! תחבולה אפן הספר אל ונלוה וכו׳. ישראל עם לטובת דור

וכר. במדינה פה בני־ישראל לאחינו
 וכל האולם גם הוא וככה ה״בית". שער על מרחפת בעל־אסופות של רוח
 מנדלסזון של "ירושלים" בלי לוינסון של יהודה" "בית אין הפנימיים. השערים

 לקראת כמכוון נראה יהודה" "בית השם גם כי עד מ״ו(, מ״ה, סעיף ראשון׳ )ספר
 ומסרת ה ח פ ש מ של רוח יותר הזה בבית שורר זה עם ביחד אך *ירושלים"׳
 בפתיחה, בעיקר נכר הדבר לאומי. פתוס מעין גם בספר נכר לפעמים קדמוניה.

הלוי. יהודה לרבי ב״כזרי" החבר מדברי קצת המזכירה
 והנקנים]ות[י, ]ות[ הטבעיים ומהשלמות והנכבדות הסגוליות •מהמעלות

 מופלגת בהיותה א. הוא: ומאושרת, כבודה אומה לשלמות תחשבנה אשר
 עד הקדמוני יחוסה גמור בברור יודעת והיותה שנה אלפים כמה בקדמותה

 וישרות׳ טובות נמוסיות הנהגות לגוי היתה מאז לה בהיות ב. נחצבה. מנו צור
 המפורסמות זולתה, גדולות אומות שגם עד וטובה, שלמה מחוכמת ודת

 סופרי להיות ג. הזאת. הדת ממקור ישאבו בעולם, והמכובדות והכמה במדע
לדבר מוחזקים דתה וספרי לאנשי־אמת, העולם מלב מוחזקים קורותיה

ומרכשות. 1
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 רחוקים]ות[ לעתים נביאיה חזר אשר והנבואות היעודים קיום בעדות אלהי־ם,
 ומאושרת מאד׳ וצחה ושלמה יפה לשון לה בהיות ד. ארצה. דבר נפל ולא

 ומליצים מופלגים וסופרים חכמים עמה מקרב לה בהיות ה. בכתב?
 זמן בכל - הרבה וחבורים צדק, ומחוקקי אמת נביאי נפלאים׳ ומשוררים

 ויפים טובם לרב מועתקים אשר ומהם ונעימים, יפים היום עד מעודה
 זולתה, לאומות מחוקקי־דת עמה מקרב נותנת בהיותה ו. .2זולתן ללשונות
 מופלגים. וסופרים חקרי־לב מגדולי מחוכמות, לאומות בעולם הנודעות

 לחכמיה להבתי־מדרש בהיות ז. תבל. יושבי כל על חתיתן הנותנות אומות
 יודעים כנקבה, כזכר גדולים, עם קטנים ורובם, הנערים לכל ובתי־ספר

 איזו גס ביניהם לפעמים שנמצאות עד ארצם׳ לשון וכתב בספר לקרות
 לה בהיות ח. הגדולים. כאחד ושיר מליצה ובעלות חכמה בעלות נשים

 ענג והשופכות קדש בהדרי ונהדרות יפות ותפלות ונעימה׳ יפה ה׳ עבודת
 בטבעם אנשיה בהיות ט• נפשה♦ על לבקש העומדת העצובה, נפש כליות אל

 ולא וקנין, ולמסחר ומלאכה חכמה לכל ומוכשרים והשכל׳ דעה בעלי רובם
 ההכרחיות מ]ה(עבודות וכדומה אדמתם בחריצות לעבוד ידיהם תעצלנה
 בה, כל תחסר לא ורחבת־ידים, טובה ארץ מכורתה ארץ בהיות י. אדם. למחית
 עם וקנין מסחר לכל ומוכשרת מוגבלת, ים מבואות ועל אלקים, גן כעדן
 גבורי־ וכח׳ זרוע בעלי אנשיה בהיות י״א. והרחובות. הקרובות הארצות כל

 מאושרת אדמתה על בשבתה היותה י״ב. ומלומדי־מלחמה. אנשי־קרב חיל,
 את בהצותה בשדה־קרב, וכן והשלום, השקט בימי כן רבים, ימים ומוצלחת
 יתהלכו ובדרכי־מוסר אנשי־אמונה, טובי־לבב׳ אנשיה רב בהיות י״ג. אויביה.

 הגר הגר ועם בריתם׳ בני אחיהם עם בצדק האפשר כפי ומתנהגים למו׳
 גס בלתי וממזג ויפי־מראה׳ יפי־תאר רובם אנשיה בהיות י״ד. בתוכם.
 לא בארץ בהיותה גם ט״ו; מבני״חפש• כאחד וענוגים רכים ומהם ומגושם,

 תחת ומשועבדת משונות ואומות שונות בארצות ומפורדת מפוזרת לה,
 אכזרי ממושל וזעם עברה בשבט רבים ימים מנוגעת ולפעמים ממשלתן,
 דתה׳ את וכל מכל תאבד לא ומרודיה עניה ימי ובכל בליעל, ומנוגשים

 בכל ומחזקת אנשי־שם, גם מחלציה תוציא ולפעמים וסופריה, חכמיה
 לה שאין עם ובמוסר במדות אז גם ומתנהגת בדקה, את אפשרותה כפי עז

 ומלאכה חכמה מכל ימינה אחור תסוג ולא מהרבה, ומושל ושוטר קצין
 נגד נפשה אח מנגד תשליך ולפעמים ללמדה, ויד מקום לה יש אם וכדומה׳

החכמה גן מבוא אל דרך לה תת מבלי לשטנה, העומד ופגע, אסון כל

אחרות. ללשונות 2 אשורי. לכתב רמז ומקובל, נאה לכתב שזכתה 1
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 במים המטורפת כספינה תמותון, פן בו תגעו ולא מפריו תאכלו לא לאמר:
 חפצה׳ מחוז אל לחתור כחה בכל מתאמצת והיא וסער, מסועה אדירים
 או לבלעה לועם יפתחו אשר משבריהם׳ והמית גליהם שאון נגד ותעפיל

 מלכים בצל בגלותה תשב אשר הימים כל ט־׳ז. דרך. לא בתהו להתעותה
 שאין עם הארץ׳ כאזרחי דבר, לכל המדינה על תלונה בלי נושאת אחרים

 ועז, שאת ביתר שבועתה את ומקימת האזרחיים, של זכות כל לפעמים לה
 למלכה נאמנת רוחה אבל לפעמים, הקמים בהושרים נמנה היות לבלי

 - שבועתה את תחלל לא למען - טבעית פעולה כל ומרחקת ולמדינתו
 אך ומרד, פשע תשועת ולא חרב תשועת לא קדמותה׳ אל ידה על להשיב
 כבראשונה*. כנה על להשיבה קדשו ממעון אלקי עזר ומיחלת דומם תשב
 אמר זאת את אף הישראלית. באומה יש האלה והסגולות המעלות מכל

יהודה". ב״בית זה׳ בספרו וביחוד בספריו׳ להראות לוינסון

 יהודה". "בית את בחברו לפניו "ירושלים׳" את כאמור, ראה, לוינסון קו.
 כבך מבדיל, הוא אין אך לחוד׳ האמונה ועל לחוד המדינה על מדבר הוא גם

 הוא אדרבה, והדת. המדינה בין פנימי׳ גמור, הבדל מ״ה(׳ סעיף ראשון׳ )ספר מנחם
 לשניהם קורא שהוא בזה, רק לא האלה המושגים שני את לחבר מתאמץ כאילו

 בספרו, דעותיו לכל כיסוד מניח שהוא בזה אלא אלהית"(, ו״דת נמוסית" )"דת דת
 ת ד ]ה[ "אצלה אשר הישראלית האומה האומות כיתר לא כי הראשון, בעמוד מיד

 ודרך־ הנימוס דרכי וכל והמדעים הלמודים וכל והמדינית התורתית
 והכל ביניהם׳ הבדל אין יהד׳ ומשותפים קשורים משולים׳ לכל׳ כאשר הכל ארץ׳
 כאשר והדת׳ המדינה של המושגים בין להבדיל במקום התורתית". ה[דת1 תחת נופל
 דרכי וכל והמדעים "הלמודים את בהם ומרכיב אותם׳ מחבר הוא בן־מנחם׳ עשה

 בן־מנחם׳ של ב״ירושלים" עדות נמצא הזאת לדעה גם אמנם ודרך־ארץ־*• הנימוס
 בשעת לפעמים בו נאחז שהוא רחוק׳ ענף ב״ירושלים" לבן־מנחם שהיה מה אך

 כי מדגיש, גם לוינסון ראשון. ושרש עיקר יהודה" ב״בית ללוינסון נעשה מבוכה׳
 הדת בעזר כי־אם הזמני, ואשרה תכליתה בשלמות להשיג תוכל לא הנימוסית "הדת

 שיש ב״ירושלים"׳ בן־מנחם של דעותיו אל גמור בנגוד הוא זה וכוון האלהית"׳
 ורשות המדינה רשות דעתו׳ לפי המיוחדות הרשויות׳ שתי כין להבדיל כונה בהן

 לבלי אחת כל ועל לחוד׳ אלהית" ו״דת לחוד נימוסית" "דת לבן־מנחם האמונה.
 זו הטבעית"׳ ה״דת בן־מנחם לפי היא הנבחרה האלהית" ו״הדת בחברתה. לגעת
 אל בנגוד טבעית׳ בדרך אליה ושמגיעים ומרגיש׳ מבין בן־אדם לכל טבעית שהיא
 בלתי־טבעיות בהאמונות הטבעשיש מן למעלה ונתיבות דרכים על־ידי הנגלית' ה״דת
הנגלית" ה״דת לוינסון של דעתו לפי לוינסון. כן לא אך מ״ס. סעיח ראשון׳ )ספר
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 הנגלית ]ה(דת גבהה כן מהארץ שמים "וכגבוה הטבעית־. מה״דת גבוהה היא
 ותחבולותיו אנוש חכמת וכמו הטבעית, ת ה,[ד1מ דעת וכשרון בחכמה ושגבה

 לומר( )רצוני ר״ל היא, כי הנגלית, ]ה[דת נגד הטבעית ה[דת1 כן אלקים, חכמת נגד
 ארצו, בתבל ברא אשר ד", מפעל ככל השלמות׳ בתכלית שלמה הנגלית ה[דת1

 הנרצה". התכלית אל כאשה, כגבר כנער, כזקן כבלתי־חכם, כחכם האדם, את ומביא
 הטבעית, הדת מן בתכנה יש כי היא. היהדות של המיוחדה ההתגלות בן־מנחם לפי
 ובדרכי בצורתה שיש כך, על־ידי וגדולה מיוחדה היא הזאת ההתגלות לוינסון ולפי

 שביהדות הזאת הנגלית הדת אולם הנגלית. הדת מן תכנה, בשלמות כן כמו גלויה׳
 משה, של לזו הכנה שהיתה אבינו, אברהם של זו הטבעית, הדת היא גם יסודה

 זרה, עבודה הרחקת טבעי: הוא הזאת הנגלית הדת של העיקרי תכנה וגם
 חויב ש,׳מ דעות, על ובראשונה בראש עומדת הדת הבל". אמונת כל ובכללה

 "עבודת הנקרא והוא וגופני, חיצוני "מעשה גם לה ויש בהן", להאמין אדם כל
 ]ה[עבודה אל בפעם פעם אותנו והמזכרת לבב)י(נו אל המעוררת המעשית, ה׳

העבודה". לב שהיא הרוחנית׳
 של החדשה היהדות עם ההיסטורית היהדות את זה באפן מרכיב לוינסון

 המדיני, הנימוס את גם :הכל הזאת הישנה היהדות תוך אל מכניס הוא ההשכלה.
 והמדעים הלמודים את גם טפלה, אמונה בלי והנקיות׳ הטהורות הדעות את גם
 הוא היהודי. מצוד. האלה ההשכלה מצוות כל על ודרך־ארץ. הנימוס דרכי וכל

מסיני. עוד עליהן מצוה

 שלה המעשית המגמה ולפי היתה, מעשית לוינסון של ה״השכלה" קז.
 גם והיהודים הדת חותם את אז עליה נשא שהכל בארץ כי לה, ורצוי טוב היה
 גם זה. דתי חותם עליה היא גם תשא כלם, היו דתיים שם׳ דבר שאליהם הם,
 חזק שהיה זה׳ חק - דתי לחק יהיה ההשכלה חק כי המעשית, הדרך מן יש בזה
והקיף. אז

 מבין ביותר התורתי זה יהודה', "בית הספר את כלה מלפפת המעשיות
 היהודים. בחיי מעשיים תקונים בהצעת הספר את גומר גם והוא לוינסון׳ של ספריו
 ללב שהם בזה, המעשיות חותם עליהם נושאים הם גם לוינסון של ספריו יתר

 בתואנותיהם שלהם, השטנה שבדברי והיהדות, היהודים אויבי עם מתוכחים :וכוחיים
 הסטירות גם הן אלה מעין היהודים. הצלחת דרך על למכשול הם ובעלילותיהם

 ל י ר פ יוסף של בנוסח צדיקים" "דברי החסידים, נגד לוינסון שחבר האחדות
 ע״ט(. )סעיף ר ט ער יצחק של בנוסח קצת רפאים"׳ ו״עמק ע״ח( סעיף )למעלה׳
 תרס״ד- קארני - דיינארד א. שהדפיס החסידות, נגד עפה״ ,מגלה )המחברת

הסגנון חותם אין אותה. חבר הריב״ל אם הוא ספק הריב״ל, של כתב־יד על־פי
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 אחד ראה אשר חזיונות׳ שני מספר הוא רפאים* ב״עמק עליה(. הריב״ל! של
האמת. בעולם )סומנברל( •מפה־ירח"

:הראשון מהחזיון
 ואחר המופת... בעל הרב עם אחד חולה בית אל באנו העבר טבת לחד^ז "בכ״ז

 על נפלה תרדמה והנה האלה׳ הסודות בעלי של כמשפט ר"!קונים להחולה שעשה

 והשיב לו. כידוע ורפואתו, מחלתו מהות ראשונה הרב אותו וישאל וירדם. החולה

 השואל ועמד כחפצכם. אותו שאלו־נא הרב: לו אמר זה אחר דבריו. כל על החולה לו

 שנפלה עד הנורא, הענין מזה הרבה דברים החולה לנו ויספר הגיהנום, בדבר ושאל

 :השואל אותו ^זאל זה ואחר - גדולה. וחרדה אימה עלינו הנצבים כל ועל עלינו

 ויען: כביר? לא זמן זה שמתו והסביבה, מקהלתנו אנשים איזה בגיהנום שם היש

 לנו בהזכירו ויהי ואלו. אלו ויען: בשמותיהם? הם ומי שנית: אותו וישאל ויש. יש

 לאנשים בחייהם אצל)י(נו מוחזקים שהיו אנשים כן גם בגיהנום כעת הנידונים בין

 נזדעזענו ועמודי־עולם וחסידים גדולים לצדיקים אצל)י(נו שנחשבים מהם ויש כשרים,

 השכחתם לנו: השיב ? בגיהנום שהמה תאמר ואיך המה, צדיקים הלא אליו: ואמרנו כלנו

 הפוך עולם :ואמר הנשמות בעולם היום כמוני כן גם שראה ,ן האלקי התלמודי מאמר

 נשמעה !מה ויהי :מאתנו אחיו את איש ויען למעלה. ותחתונים למטה עליונים ראיתי׳

 ספד־ :השואל 1ל ויאמר אותו. שישאל להשואל, ואמרנו הוא. דבר הלא בפיו. מה

 ויפתח גדולים. לצדיקים אצל)י(נו מוחזקים שהיו עתה׳ הנדונים האנשים מאלה לי נא

 לצדיק מפורסם והיה ר'... בשם בק/.. לכם נודע שהיה הרב :ויאמר פיו את החולה

 הרצפה, מערת הנקרא התחתון, גיהנום של במדור זה כרגע נדון הוא ובעל־מופת וחסיד

 מסוף הולך וקולו קשים. ביסורים אותו ודנים בו. הברערים]ות[ הגחלים שם על

 את מצדיק הוא בו׳ שעושים וכויה, כויה ולכל והכאה הכאה ובכל סופו. ועד העולם

 הרשע מעשי כל גדול בקול בעצמו מספר והוא הנדונים. כל שם שנוהגים כמו הדין,

 יקראו שמאליו הזכרונות׳ ספר הוא לפניו׳ פתוח והפנקס שעשה. סופו ועד מתחלתו

 הזכרונות ספר הרעים, מעשיו שישכח או הנדון יכזב אם והיה מעשיו, כל כן גם

 גדול מפורסם שהייתי לי! אוי הגדול: הרב של דבריו שמעו־נא ועתה - מזכירו.

 העולם שכל ראיתי, זה ואחר ויותר; יותר להטעות בכחי היה ואז נורא, וחסיד לצדיק

 טעיתי שלפעמים עד ונביא, ובעל־מופת אלקי׳ וחסיד לצדיק ויחשבוני בי׳ מאמינים

 ונביא בעל־מופח שאני להיות יכול :בלבי ואמרתי שקר בנפשי ועשיתי בעצמי

את להטעות רעיוני על עלה שנה׳ תשע־עשרה בן לימים׳ צעיר עוד בהיותי---------באמת

ובבא נ׳ פסחים בבלי, בתלמוד כמסופר לוי, בן יהושע רבי של בנו יוסר, רב 1

י׳• בתרא
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 מקדוש ראש־השנה׳ על ובפרט שבתות׳ על נסעתי :משפטי היד. וכה--------העולם׳

 יום ספרתי הביתה בחזירתי ויהי ההם. בימים בקדושים המאמינים כל כדרך לקדוש׳

 נסיעתם של והפאר וגדולתם׳ עשרם אכילתם׳ שיחתם, תפלתם׳ מעשיהם, כל ולילה

 הארץ. בכל נבראו לא אשר ונבואותם׳ נפלאותם ספרתי וביחוד וכדומה. במרכבות

 ואמרתי והנפלאות, הנסים את לשמוע שנה י״ד בני צעירי־ימים נערים אלי תתקרבו

 ומתפלה ה' מיראת רק התורה, מלמוד זה לכלל באו לא האלו שהקדושים להם׳

 להתנהג יכול איני בה שנולדתי הגדולה שבעיר בידעי, ואני בלב. חזקה ומאמונה

 רעים׳ מעשים ובעל גמור עם־הארץ שאני אותי שיודעים מחמת א. ורבנות. בסלסול

 אצל בעל־עגלה הייתי ובפעמים משרת׳ בקטנותי בעצמי הייתי גם בזויה. וממשפחה

 ויודע מיוחס הייתי ואפילו ההמון׳ אצל ובעל־מופת מפורסם שהיה ל... ר' הקדוש

 לומדי־ הרבה בהם שיש מחמת הזאת, העיר אנשי להטעות יכול הייתי לא וכדומה ספר

 והרבה שונות, בחכמות ומלומדים וסופרים, חכמים הרבה בהם ויש מיוחסים׳ תורה

 אלה וכל העולם׳ בהריות מאד ובקיאים הארץ כל את הסובבים משכילים׳ סוחרים

 היו אפילו ואם--------למו המסופרים ונפלאות נסים בדבי־י כלל מאמינים אינם

 זה מקרבים הם מאד, עליו להפליא ההמון שדרך מופת׳ או נם איזה בעיניהם רואים

 אינם הזאת העיר ואנשי מזויף. זה דבר שכל ברורות בראיות ומראים השכל אל

 ועוסקים חכמה׳ באיזו והבקיאים ׳-------בעולם אשר הגדולים הלומדים אם כי אוהבים

 מעמי־הארצים, בחסידות בתמידות שמתנהג מי אבל דוקא׳ ובחכמה בתורה ולילה יום

 על־כן בעיניהם. ולקלס ללעג הוא דוסא בן חנינא כרבי ונפלאות נסים יעשה אפילו

 אשר ואנשים--------סופרים ולא לומדים לא בה שאין מאד, קטנה בעיר לשבת בחרתי

 ומכל־שכן העולם, עניני אפילו מבינים ואינם בפרנסתם טרודים עניותם לגדל

 שואלים והבל, ותרמית כזב בכל מאמינים בני מאמינים והמה ותרמית, רמאות

 ושכרתי אשב. פה ואמרתי: רקסמיהן׳ הזקנות בנשים מאמינים ובמכשפים, במעוננים

 ובניגונ״ם קולות בקולי והתפללתי ומסוגר, סגור וישבתי לבית־הכנסת סמוך בית לי

 עשיתי לבית־הכנסת לפעמים ובבואי-------ורעשי. לקולי העיר כל ותהום ומחיאות־כפים

 הקדושים ומעלות ונפלאות נסים תמיד וספרתי דבר־מצוה ובכל בתפלתי שהיות

 גדולי של להנהגות ממש מסכימים}ות[ שלי הנהגות שכל ההמון שראה והנהגותיהם,ער

 סבבוני אליו, שנסעתי אחד׳ מקדוש בואי ובעת לאנשי־מופת. המפורסמים הקדושים

 הזה, הקדוש של ממעשיות רעיוני על שעלה מה כל להם וספרתי העיר׳ אנשי כל

 ואלו מיוחד׳ מנין שעשיתי עד בי והאמינו וצעירי־ימים נערים אחד אחד אלי ונלוו

 בל משנים והיו אצלי׳ והתפללי למשמעתי׳ ומהסרים סודי מאנשי היו הצעירים

 כל בפי ונקרא------ספרד׳ בנוסח והתפללו חדשים׳ מנהגים ונהגו הישנים המנהגים

 לעשות זה לכלל באתי כזאת הדרגה אחר ובהדרגה החסידים• מנין בשם שלנו המנין

 ובצדקתי׳ בי האמונה בגדל ואחר־כך׳ תורה. קצת ולומר לזמר סעודות׳ בשלש כנופיה
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 וכדומה ק^זרים בקשו גגבה׳אבדה׳ גזלה׳ דבוק׳ חולאת, פגע׳ לו שהיה מי כל אלי בא

 ופרנסה שפע להם והיה בעירי בעלי־הבתים אצל ונתארחו--------פדיונות. לי והביאו

 בזכות עירי אנשי את ה' שברך השכנות׳ הקטנות בעירות נשמע הקול והיה זה. על־ידי

 הקרובות בעירות ענינים בעסק לפנים כשהלכו עירי, ואנשי אצלם. מתגורר שאני

 החולים כל מרפא אני כי לאמור, גדולים ונפלאות נסים וספרו שמי את שבחו והרחוקות

 מכל האנשים באו אז וכדומה. עורים ופוקח אסירים ומתיר עניים מעשיר שבעולם,

 גם בעולם. מאוד נתגדל ושמי מאד׳ והצליחו גדלו עירי אנשי גם ונתגדלתי. אלי העולם

 לגדולה׳ עלו וכדומה, השוחט הגבאי, הסופר׳ החזן׳ כגון אותי, המשמשים האנשים

------------ממני. ונפלאות נסים וספרו ברבים׳ שמי ויהללו

 החפשית׳ היצירה מן מעט אף עוד, הרבים גלגוליו בכל זה׳ בחזיון אין
 במחשבה עשוי שכל׳ מעשה כלו הוא כלל. החזון מן בו אין ערטר. של הדמיונית׳

 עם החשך׳ עם הבערות׳ עם ההשכלה מלחמת את להלחם מעשית. לתכלית תחלה
ב״חסידות". ההשכלה מלחמת של הטפוסי לספור אחר־כך היה הזה הספור ה״חסידות"•

 בגליציה, הראשונה כהשכלה בווליניה׳ הראשונה העברית ההשכלה קח.
 עם פנימי קשר קשורה גם היתה היא ה״חסידות". עם מלחמה בקשרי עמדה

 יותר בה היה המעשית השכליות אל נטיתה ובכל הזאת, ה״חסידות"
 סתם הטיול מן המעשיות׳ מן הנאצלה הנבדלת׳ השכליות מן שבשמינית משמינית
 היא עסקה בזה. עליה השפיעה שגם בגליציה׳ העברית כהשכלה החכמה• בפרדס
 יסוד הוא חקירתה יסוד זבו חיים שאנו הזמן מן שלמעלה בדברים הרבה

 הדת בקורות הרבה היא עוסקת הדת• נושא הוא חקירתה ונושא היסטורי
 לוינסון של הלשוניות החקירות אף האומה. בקורות כן כמו והאמונה׳

 בחקירותיו ת. ו טורי ס הי חקירות הן ועוד( שם" "אהלי )בספרו אחדים בספרים
 הדרש. אל ההשכלה של הפשט מן אחת לא לוינסון נטה אף בלשון אלה
 הקרובים ובגלילות בליטה הראשונה העברית להשכלה היו אחרות פנים
 נטתה הזאת ההשכלה בנעלם• העסק ומן ה״חסידות" מן הרחוקים אליה,

 "נחל - שלה הראשונים הספרים מן אחד אף פשט. כלה להיות מלכתחלה
 "נחל לספרו שנספח )תקנ״א-תרכ׳ח( ן ג וי ב נ ל נ צ _ק הירש צבי מאת עדנים׳
 קצת והגיוני, לשוני בבאור המקרא׳ בפשט היה גם - תקפ׳א( )וילנה דמעה״

 ארצות וביתר באשכנז המשכילים שחברו התנ׳ך, על ה״באור׳ של זה מעין
 ליטא חכמי הרבה עסקו למקרא ב״באורים׳ ס״ו(. מ'׳ סעיף ראשון, )ספר המערב

שלהם התלמודית החקירה ואף הלשון, בדקדוק הרבה עסקו הם ? הראשונים
 "באורים עם קדש׳ "מקראי בוילנה לאור יצאו תר״ט-תרי״ג השנים במשך 1

ק. ה י ב ה וד ה י מאת "באורים" ועם ן 1 ס נ ב ל הכהן ד״ם א מאת חדשים"
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 בספרו קצנלנבויגן הירש צבי - בלשון החקירה על בעיקר מיוסדת היתד.
 על או - תקפ״ב( )וילנה באוריו עם מדות״ דל״ב "בריתא הוא עולם'׳ ״בתיבות
 תרמ״ג[ - )תקע״ד ן א נ}י פלו מרדכי - יחד והלשונית ההגיונית החקירה
 של הקולטוס - בתלמוד; שוות״ ה״גזרות על תר״ט( )וילנה ״תלפיות״ בספרו

 הקפידו שם והשלם. המלא המדויק, הבטוי כן כמו מאד׳ גדול בליטה היה ה״לשוך,
 המשכילים נשתקעו לא הליטאית הלמדנות וסכל המקרא שפת על גם יותר

 פשטנים: זה בדבר גם היו הם ודתיות• תלמודיות בחקירות הרבה בליטה
 המשכילים הגדול. העולם את ולהכיר לדעת העולם׳ השכלת היא .־ההשכלה
ם. י י ב י ט י ז ו פ ה ם י ע ד מ ה אל מלכתחלה נטו כמו .בליטה

 בישראל", ה״תעודה עם בעיקר החלה בווליניה החדשה שההשכלה בשעה
 )וילנה החדשה" ארץ "גלות עם בליטה החדשה ההשכלה בעיקר החלה

 גינצבורג אהרן מרדכי מאת _קמפה, האשכנזי הסופר על־פי תקפ״ג(,
 שנטה גינצבורג, אשר יהודה לאביו שבזמוט סלנט בעיר תקנ״ו בשנת )נולד
 קולומבוס תר״ז(• בשנת שם ומת לוילנה אחר־כך בא הוא להשכלה. כבר

 ההשכלה של הראשון הגלוי היה זה החדש העולם את גלה אשר וגלויו
 ליטה, שיהודי הגדול, העולם לרחבי השאיפה בזה נכרת הזאת• החדשה
 הספר אחריו. נהו רב׳ עני המלאות ונדחות, קטנות בערים ללב ישבו אשר
 גינצבורג א♦ מ• שתרגם אדם"׳ בני "תולדות הספר אל פתיחה כעין היה הזה

 "עתותי את גם חבר הוא תקצ״ה(• )וילנה ממנו ראשון חלק לאור והוציא
 ה״צרפתים את כן כמו בקצרה, רוסיה ימי דברי ספר תקצ״ט(, )וילנה רוסיה"

 על מספר הוא שבהם תר״ה(, )וילנה החרות" ו״פי תר״ב( )וילנה ברוסיה"
הראשון. נפוליון מלחמת

 גינצבורג. א• מ• של לבו את שמשכו הם הגדולים מאורעות־העולם
 הם זה עם יחד אך ויאתיו׳ קרו שאמנם דברים לקוראיו לספר נטה הוא

 )החלק "דביר" בספרו והשתוממות. פליאה רגשי ומעוררים נפלאים
אחרי שיצא השני, החלק תר״ד! בשנת בוילנה נדפס ממנו הראשון

 בעזבונו( שנשארו דברים רק כולל אחיו, על־ידי תרכ״ב, בשנת המחבר׳ מות
 ומקרים רבות הרפתקאות המלאים גדולים, מכתבים בחמשה מספר הוא

 הידוע לוי׳ הדוקטור מדברי שתרגם נפלאים, זה עם וביחד נוראים שונים,
 לטובת ובנסיעותיו בדרכו אותו שלוה מונטיפיורי, משה של מזכירו בתור

 מגפה בשעת לארץ־ישראל מסכנת נסיעה על־דבר ולרוסיה׳ לדמשק ישראל
 כן כמו תקצ״ז; בשנת בארץ שהיה הגדול, הרעש שאחרי בימים ומלחמה

 היהודים ועל־דבר בדבריה יושבי היהודים על־דבר - אחרים על־פי - מספר הוא
 ויחד פשוט הוא שלו הסגנון ועוד. ערב במדבר נסיעה ועל בסין היושבים
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 את המושכים הנעימות׳ ומן הדקה ההתעוררות ומן הרגש מן בו יש זה עם
 ובהיר׳ הוא ושקוף יתרה, חכמה ולא תורה לא עמוס, איננו סגנונו הלב.
 בו ראו לחנם לא ויפה. קל חדוד ולפעמים עולמית, כללית, פקחות בו ויש

למופת. פרוזה של סגנון בליטה משכילי־ישראל

 כללית, להשכלה התעוררות מלא שלבו ויפה, נאה סגנון כבעל קט.
 תרגומיו לתרגומים-בין בעיקר כחו את גינצבורג א• מ• נתן עולמית,

 תקצ״ז(, )וילנה היהודי פילון מאת קליגולה" קיום אל "המלאכות גם יש
 מבין אחדים• מקוריים דברים גם כתב אך - האשכנזי, התרגום מן שתרגם
 נדפסו ממנו פרקים )ז׳ "אביעזר" ספרו הוא ביותר החשוב המקוריים הדברים

 המחבר מות אחרי נדפסו הקטנים הפרקים נ״ד וכל ראשון, ספר ב״דביר",
 בנוסח קצת אבטוביאוגרפי, ספר תרכ״ד(. בשנת בוילנה, אחיו, על־ידי

 רוסו. של )ה״ודויים"( האבטוביאוגרפיה אחרי שנתפרסמו האבטוביאוגרפיות
 על דמיוני, לא אמת, של משל על־ידי להראות היא הספר של המגמה

 בספר אין להשכיל. העינים את זה על־ידי לפקוח הישן, החנוך חסרונות
 עם כהויתם הדברים ספור ויפה, נעים נאמן, תאור בו יש אך יתרה, ציוריות

 בתוך הקלועים נאים, משלים ועם במקצת חדוד דברי ועם פנימית, התעוררות
תשומת־לב. לעורר ספור־המעשה,
 הספר- של השם מקור גם נמצא שבו משל, הוא הספר של ההתחלה

 עם הספרות מקור על הזה, המשל מראה אחר מקור על וגם - "אביעזר",
עליה: קרוא רוסו של ששמו זו הטבע, ואל הטבעיות אל הנטיה

 גם צבור היה בעפרה, בעירו ירבעל הציב אשר האפוד, "לרגלי
 חיל ידו את אלהים מלא אשר ביום בגת חבט אשר החטים, כף מלא

 . ותאמר: האפוד אחרי זונים ישראל את החטה וכראות ן מדין את להכות
 ולא לו תאר לא אשר גלם־זהב, למקדש להקים ירבעל ראה מה
כמוף? הדר

 בבציר הדלה ואת מדין, מחמס אותך להניס ירבעל ראה ומה -
אביעזר.
 היתה עתי אך ארץ. דשני בת - החטה ענתה - אני טובה -

 והאויב כחי, הכשיל התבן משבצות דרך עלי בקע אשר הקדים רעה:
 היה ולו - למענהו כחי יתר הוציא נתנני ולא עתי בלא לקצרני אכף

ראשי. להרים בושתי לא כי ידעתי אז בימי. ושלום ברכה
 ענהו - אחריו לישראל אהיה אשר את ירבעל ידע ולו -
היקר מגלמי להוציא בחרשת־מעשה ידו שכל אולי עתה כי - האפוד,
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 התבונן לא אלה על אבל ואנשים, אלהים יתכבדו בו אשר מפעל
- מעשהו. השכיל לא על־כן

 היוצא המפעל תוצאות על - - ההורים ויתבוננו יתן מי או
 לא עתה כי עולם ימי עד ממנו המתגלגלות סבותיו ועל מביניהם

 גבר שלם, פרי תוצאותם והיה - - הזה, הגדול בדבר דעתם יקלו
- - - וברוח• בגויה תמים

 - - לחבלו יוסיפו ככה ידיהם מעשה את יחבלו וכאשר
 גרעון את להשלים מסגל איננו הילדים למרבית המיוחד 1האמון כי

 כמעט העצם• חסרון על מקריים חסרונות לספות כי־אם הזרע,
 חתולים עליו נתנו והנה הזה, החדש במלון הבא האורח, קול ישמע

 אבריו את יניע לבל קדקד, ועד רגל מכף ומוסרות, חבלים ומטפחות,
 הראשונים כימים לא בן־אדם! בן־אדם! הטבע. ברשיון כחפצו הרכים
 חדשים תשעה בידך היה אשר השלטון, לך אבד ז לך האלה הימים
 חלל כל את אחד במעוף לעוף לראשך, שומרת לבדה הטבע בהיות

 אצבע אף קל, אבר אף עתה ושמאל; ימין ומטה, מעלה עולמך,
 הזמן הרכיב אשר האומנת, ברשיון בלתי־אם מדעתך תזוז לא קטנה

חנה• נשלחת לעבדות כי לראשך,

ההגרך. 1

 בינו יבדילו עבות במצעות בשרו, את ירככו חמים במרחצאות
 ואם בו. האברים את להקשות הטבע הכינה אשר החיצון, האויר ובין

 בתחבולות מסבות יתהפכו עתה כי עשירי־עם, אבותם יהיו עוד חלילה
 בריא־ היות הגדולים לילדי היא וחרפה ,בריאותו עמודי את לרופף
 למצעד חולה היות כי עובדי־האדמה. הכפרים מבני כאחד אולם

 תפארת היא ומזור בצרי תמיד והריח תקופות־השנה, ארבע בראשית
 רגליהם ימעדו ככה עם־הארץ. דלת בני בו יתכבדו לא העשירים׳ לילדי
 זה והיה עליו׳ להשען תפארה מקל בידיהם תת יוכלו למען בידים,
 חמדה רוח עליו ויערה חדשיו לפי לפעמו השכל רוח יחל כי כבודם.
 ובדברים באמר לזולתו וחפצו מחסורו לגלות כשרון ומחסר חפץ, לחפוץ
 אומנתו או מינקתו תעשה ומה דבריו, ורסיסי־עין מאמרו בכי והיה

 באנשים נובח, בכלב שוקק׳ בדב באימים: תפחידהו לנום? האוהבת
 לירוא מורא לו לתת תבדה אשר מבהילים מחזיונות וכדומה שחרחרים

 ותכריע באבו הילד לבב את תמוגג הזה הדרך על סביביו. אשר מכל
 הנפש נחלת וזאת הגוף חלק זה כוסו. מנת ופחד מגינת־לב היות רוחו
מהם". נקיתי לא אני גם אשר האמון, ומאת הלדה מאת
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 בהרצאת המחבר תחיל ר אחר־כך הספר. של ההתחלה־ההקדמה היא כזאת
 בספר הראשונות השורות שש־עשרה. לבן שהיה עד הולדו משעת תולדותיו ספור

 "יתהללו אשר הוברי־שמים" דברי על "החרדים על גינצבורג מספר שבהן תולדותיו,
 משטרם עשו אשר המזלות כי ויבטיח, השמים את תר אשר אביו־זקנו, בדברי
 ספר יודע לאיש אותו להכין ומסוגלים נרצים היו אמו מבטן גוחו ברגע בארץ
 ואמת" "חזון הספר את גינצבורג קרא כי לנו, מספרות האלה השורות - וכו׳"

 נכרת השפעתגימה ואמנם מעיןאלה• בשורות הוא גם המתחיל גיסה׳ של )מחי_י(
 האמת בשירת השקטה, בהתבוננות החן, מלאת והפשוטה, הנעימה בהרצאה בספר
 ברב בא לא הזה החזון אך לחזון. פה גם היתד. כאילו הפשוטה האמת שבו.
 וה״חדר", המלמד רק כאן יש עניים• הם בזמוט הקטנה בעיר החיים ענין.
 דרך. להראות להוראה, הנטיה מן גם פה יש מדי יותר והמורה. האב

 ולקים, לשמור ללמד ולעורר, להעיר שכונתם הם, גם הרבים המשלים
 כעין עושים הדברים, של הטבעי המהלך בעד לפעמים חוצצים כאילו הם גם

 השרש, מן מההתחלה, הספור את מלפפת כמו ה״השכלה" הספור. לשטף ש?ר
 להמשיך גינצבורג כרן ואמנם נקרה• ולכל בקיע לכל חגו, לכל נכנסת והיא
 ואמר בוילנה, ה״משכילים" לחברת הגדולה, לעיר בואו עד זה ספורו את

 את שמלאו והשאיפות המאויים על להרצות ה״השכלה", חיי את גם לספר
 עבודתו. באמצע ומת זאת לעשות הספיק לא הוא דורו. בני חבריו, ולב לבו
 חבריו הרבה ובכו ספדו לעת־זקגה, שהגיע קודם ימיו, בדמי מותו על

ה״משכילים".

העברית ההשכלה יצאה כבר גינצבורג א• מ. של מותו בזמן קי.
 חבורות ערים בכמה אז היו כבר ההתעוררות• ממצב רוסיה ממלכת ברחבי

נסיונות היו קצת קודם עוד וחבור. קשר ביניהם שהיה "משכילים", של
 רוסיה, בממלכת העברים הסופרים של והספרות השירה לפרחי מאסף סד2ל

בוילנה, המשכילים של קטן אחד נסיון עלה גם רבות הכנות ואחרי
צפון" ב״פרחי תר״ד(• - תר״א )וילנה חוברות ב׳ צפון״, ״פרחי את שהוציאו

 העלים בין נשבה אשר הרוח אך הדרום, מן אנשים גם חלק לקחו אלה
 כאן היו התנ״ך ובאורי העברית השפה חקר ליטאית. צפונית, ביחוד היתה

 מטפיסיות חקירות והשירה. המליצה יסודות על פה חקרו זה עם וביחד ליסוד,
 אלא בנמצא שם היו לא ודתיות תלמודיות חקירות וגם פה, שאינן כמעט
 מראשיתה, עוד זה מכל משוחררת היתר, כאילו הליטאית ההשכלה מאד. מעט
 מתחלתה עוד הצליחה ואמנם מאד, אנושית מלכתחלה היתד, היא ההתחלה. מן

אד"ם. שירת את חשובה, אנושית שירה ;תת
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 חמשה־עשר פרק
אד״ם שירת

 בדרך המביע המשורר ההשכלה. של האדם שירת - אד״ם שירת

 פתיטיות בלי פתוס עז• קול הדור. לב מאויי את בלתי־אמצעית, ישרה׳

 תמיהות. שאלות, המלאה שירה ואמיץ. עז ורצון הביון־לב בעל איש יתרה.

 לא התפתחות כבד. מבע בעל אד״ם• תולדות חיים. שאלות הן השאלות

 בימי נוצרו מאוחרה, תקופה פרי הם הגמורים הבשלים, השירים מהירה.

 חסרון שירי־בסר. גם אין געגועים; רוך, אין ניער. שירי חסרון העמידה.
 למראה הרגשנות חסי־ מקראית. אפיקה של רשם אין אדים. בשירי האידיליה

 לאור המנונים אור. שירי האורה. טבע ־־ היפה הסבע יופי. כל סבע, כל
 מחשבות מלא החשך לחשך. הבוז הארוך. ליום המוקדש השיר המאיר.

 הדעת אור גם הוא האור לערב". "הגיון השיר לאורה. הוא אורב רעות:

 שך1הו על ההתמרמרות נאור". "אל הוא האלהים החכמה. שמש היא והשמש
 באכלו האדם והמות". "הדעת השיר והמות. הדעת שבץ הקרע המות. ועל

 כר־ לאדם והמחיצה הגדר הכל. לראות עיניו את עוד פקח לא הדעת מעץ

 בין הנגוד התהו". "ים את יודע המות. את יודע יודע. שאינו יודע דעת.

 התהו נגד ה״משכיל' בן־האדם לב התקוממות השכלית. הידיעה ובין התהו

 אין חמלה, אין מדוע מוסרית. שאלה השאלה שימות. יודע האדם והמות.

 הנכרת ההשפעה "החמלה". השיר ז שכלי ימשסר סדר אין מדוע רחמים?
 של נסיונו לאיוב. כמו הסערה׳ מן הנגלה האלהים כוסות'• ארבע מ״אגדת

 מתגבר המתאונן שבעולם• ההרמוני בסדר לשאלותיו פתרון לבקש אד״ם

 שירתו רחמים• המעון הנדכא, האדם בשם מדבר אד״ם המשורר. על

 "בחינת של השירה מן יונקת שירתו יהודית. שירה גם היא האנושית
 החזק. ההגיוני החבור שלו. המהודק הבית אד׳ם• בשירת השלים הו+ק עולם"•

 אד״ם. בשירי המפשטים המושגים השוא. על הקשה הגזרה האחד. המשקל

באליגוריה. הריאליים היסודות ההשכלה• של האליגוריה ואמונה". "אמת
ההשכלה. של הריאלי הספור אל הזאת האליגוריה מן המעבר

 שנקרא כמו טיכילישקר, דב אברהם ראשי־תיבות: - אד׳ם שירת קיא.
 :היה העצמי שמו ;שנים מספר ישב שבה העיר שם על וילנה מושבו בעיר

 ההשכלה. של האדם שירת גם ם(-היתה )בן־חיי ן ו ס נ ב ל ב ד אברהם
 את בלתי־אמצעית, ישרר^ בדרך ככה, יביע אשר לפניו, משורר כמוהו קם לא

 תנ״כית, אמיצה, בשפה אותם הביע הוא תקוותיו. שאיפותיו, הדור, מאויי־לב
 אד״ם בשירת ההדר. בו רב לא כי אם רב, עז כה, יש בקולו "מליצית'. לא אבל
 טבע בה מתגלה אמיץ. חזק, רצון הגיון־לב, יש בה יתרה• פהיטיות בלי פתוס יש

 שאלות, מלאה אד״ם שירת ובוקע. חודר ישר שכל מטרתו, אל שואף מוצק,
חיים. שאלות חמורות, קשית, שאלות שאל הוא תמיהות.
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 הכהן חיים לאביו לערך תקנ״ד בשנת וילנה בעיר נולד לבנסון דב אברהם
 מתה המשורר של אמו בעיר. הרחובות אחד נקרא שמו שעל הכהן׳ יונה בן

 על ואביו הוא ישב אמו מות אחרי ולכן וחלש׳ עני היה ואביו ילדותו בימי עליו
 תורה׳ שם ללמוד ה״חדר", אל אותו שלח הוא כאב. לו שהיה זקנו׳ אביו שלחן
 צלל הנער אשר התלמוד׳ ים מעמקי תוך אל לבנסון׳ דברי לפי הצעידוהו, ושם
 אך אחר׳ למוד ידע לא חייו לימי האחת־עשרה שנת עד הרבה. בהם וחתר
 בקהל־עם לקרוא אותו שילמד המלמדים׳ לאחד זקנו אביו אותו מסר ההיא בשנה
 אחרי בליטה למנהג שהיה כמו הנביאים, ובהפטרת המגלות ובחמש התורה בספר

 קדש ולשון תמימה׳ ה' תורת לנו יש -כי דבריו׳ לפי לו׳ נודע אז ה-גאוך. ימי
 ומזמה, תושיה מוסר׳ מלאי תנ״ך וספרי־קדש נעימה׳ דקדוקיה וחכמת שלמה׳
 שפת לקראת עז ורגשה אז התעוררה הפיוטית נפשו ורוממה". טהורה ה׳ ויראת

 אל לבנסון של הראשונה הדחיפה היתה זאת הקדמונים. והמשוררים הנביאים
 כמעט כי העברית׳ הספרות ממקור באה פנימית, בעיקר שהיתה ה״השכלה",

 שלש־עשרה בן בהיותו מותו. יום עד זרות׳ חדשות׳ שפות לבנסון ידע לא
 חותנו שלחן על ישב שם לוילנה. הסמוכה מיכילישוק, מעיר אשה השיאוהו
 ישב הוא אך הוליד׳ אשר ילדיו׳ עליו מתו האלה השנים במשך שנים. שמונה

 עם מתיחד היה ובערב בבקר ורק התלמוד, על - היינו התורה, על השנים כל
 של ארוחתו ימי שכלו אחרי הדקדוק. ספרי ועם עליו, האהובים המקרא׳ ספרי

 שם והיה וילנה, יד על אחרת, גדולה לא עיר לאושמנה, יצא חותנו שלחן על לבנסון
 ולהשתלם, ללמוד הוסיף האלה השנים ובמשך זו, בעיר ישב שנים ארבע לסוחר.

 הירש צבי בבית למורה נתקבל שם וילנה• לעיר ובא כספו את אבד כי עד
 זו במלאכה טוב. כמלמד בעיר כך על־ידי ונודע ק״ח( סעיף )למעלה, .קצנלנבויגן

 העבודה את עזב חפץ בלי השחפת. במחלת שחלת עד שנים, מעשר יותר עסק
 למתרך היה בעלי־הון ידידיו ובעזרת הקדש׳ מלאכת בהיותה אהב, אשר הזאת,
 שנה, כחמש־עשרה זו מעבודה ברוחה מחיתו את מצא הוא הלואות• בעניני

 את ומרוששת הנושים את מעשרת זו עבודה כמה עד בראותו בה, בחל אחר־נך
הביב הספר מחבר קב, ע ־י בן אייזיק יצחק עם ויחד בהם, נושים אשר

 התרגום עם תנ״ך להוציא נגש תק״מ(, )וילנה הספרים" "אוצר החשוב ליוגרפי
 ראשון, )ספר בן־מנחם של מבית־מדרשו המבארים מאת ה״באור" ועם האשכנזי

 חדשים" ו״באורים ק, יה ב יהודה שלקט ישנים", "באורים ועם מ/ס״ו( סעיף
 תר״ט- השנים במשך שיצא והתנ״ך, הצליח הזאת במלאכה אחרים• של קצת וגם שלו,

 בבית־מדרש הראשיים המורים אחד להיות נמנה תר״ח בשנת הרבה. נמכר תרי״ג,
 על והארמית. העברית השפה את שם למד הוא בוילנה• הממשלה יסדה אשר הרבנים,
 לחייו האחרונות בשנים ממנה• התפטר זקנתו לעת ורק שנה, עשרים עמד זו משמרתו
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 ישי' בן דוד תפלות "כלו לפסוק בבאורו ובהגיעו לתהלים, באור בחבור הרבה עסק
תרל״ט. שנת מרחשון כ״ג ג', ליום באור פתאם מת והוא חייו גם כלו ע׳ב, פרק שבסוף

 שמתו זה, על־ידי בחייו הרבה וסבל נשא אך ימים, האריך האב לבנסון
 אחד את פעם בכל והוציא דלתו על המות ־ מלאך דפק פעמים שבע בניו•

 עם הרבה שהתאבק לבנסון(, יוסף )מיכה ל " כ י מ המשורר בנו, את ביניהם מילדיו,
 אביו התאבל עליו שנה. כ״ד לו מלאת לפני אחדים ימים תרי״ב, בשנת ומת המות

להתנחם. וימאן חייו ימי כל המשורר
 חתן לבקשת חביבים' "שיר היה בדפוס׳ אד״ם שפרסם הראשון, השיר

 השיר טישקביץ• הפולני להאציל חתונתם ביום השיר את הגישו אשר וכלה׳
 אד׳ם, ערד חבר כאלה שירי־הזדמנות פולני. תרגום עם תקפ״ב בשנת נדפס
 בשנת ראשונה לאור יצאו שלו קדש" שפת "שירי אך ההם• הימים טעם לפי

 החלק את לאור הוציא תרט״ז( )וילנה שנה ארבע־עשרה כעבור בליפציג• תר״ב
 את לאור הוציא תרכ״ז בשנת שנית. הספרים שני נדפסו בחייו עוד השני.
 האמונה "לטהר היא שתכליתה בחרוזים, אליגורית דרמה ואמונה', "אמת החזיון
 גנוז הספר היה שנה וחמש עשרים לאמת"• אך קדש ולהקדישה שקר דבר מכל
 המשכילים, הרבנים אחד את אחד מצד עורר וכשיצא, הקנאים, מפחד מחברו, עם

 )פריז ומליצה' "משל החזיון את נגדו לחבר מלבי"ם, ליבוש מאיר
 את למד א׳ נ פיך פ י. א. אז, הצעירים המשכילים אחד יצא אחר ומצד תרכ׳ז(,
 תרכ״ח(, אודיסר. בפרט', והעברית בכלל )"הדרמה הדרמה במדת האליגורי החזיון
 שטינברג יהושע יצא פפירנא של מחברתו )נגד בספרות פולמוס עורר והדבר

 תרמח(, )וילנה לבקרים' "תוכחתי במחברתו עצמו ואד״ם משפט' "עין במחברתו
 תר״ל בשנת פרידמאן(. שלמה בהר׳ר שלום של שמו את עליה שקרא
קדש". שפת "שירי של שלישי כחלק אד׳ם', שירי "יתר בוילנא נדפסו

 עוד הדפיס "לעת־מצוא' אחדות ומחברות״שירים האלה השירים מלבד
 והורדנה )וילנה כבד" -אבל הספר את נעוריו בימי האלה: הספרים את בחייו אד״ם

 סופרים" "קינת אחר־כך קצנלנבויגן, שאול הרב מות על ושיר הספד תקפ״ה(׳
 )וילנה העדות' לוחות "שני גינצבורג, א• מ. מות על הספדים שגי תר״ז(, )וילנה
 יחזקאל ירמיה, על חדשים' "באורים העברי, בדקדוק תלמידים בו לבחון תרט׳ז(

 בן־יעקב עם שהוציא לתנ׳ך. נכנסו שלא שלו הבאורים מן תרי״ח(, )וילנה וכו׳
 )ספר לבן־זאב עברי' לשון "תלמוד על הוסיף זאת מלבד זה(• בסעיף )למעלה,
 "יתרון בשם אותן שקרא העברי, בדקדוק חשובות הערות נ״ה( סעיף ראשון׳
 הלשון ובחקר בדקדוק הערות תרל׳ד(• וילנה הוצאת עברי', לשון )"תלמוד לאדם"
 בעולם "שיחה ס״ח( סעיף ראשון, )ספר לויסון שלמה של לספריו גם הוסיף

 בספר המחברות שתי נדפסו ששם תר״ט׳ וילנה )בהוצאת ו״בית־האסף" הגשמות'
בעזבונו. נשארו עוד אחדים ספרים לשון"(. "מחקרי בשם הנהרא אחד,
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 שנראה כמו מהירה. היתה לא התפתחותו כבד. טבע בעל היה אד״ם קיב.
 הגיע לא לחייו׳ זשלשים לשנת קרוב בהיותו שהדפים שלו׳ משירי־ההזדמניות

 מאוחרה תקופה פרי אפוא הם הגמורים. הבשלים׳ שיריו בשולו. לזמן אז עוד
 לגמר השלמתם, לידי אז הגיעו אפן ובכל בימי־העמידה׳ נוצרו הם יותר.

 שירי בין שילי־הנער, הרכים׳ הליריים השירים הם מעטים רק ולכן מלאכתם.
 לדרכי־ חקויים בסר׳? הרבה גם בהם אין געגועים. לך, הרבה בשיריו אין אד״ם•
 מן כלום אין בשיריו שלנו. החיים לדרכי קרובים שאינם זרים׳ אחרים, שירה

 האפיקה לשם אף בהם אין המערביים; משוררי־ההשכלה אליה נטו האידילןה׳שכה
 בימיו העברית בספרות כבר הרבים תפארת'׳ מ״שירי מקראית, להיות הדומה
 יותר יותר, כנה היא שירתו ע׳״ג(. ס״א׳ נ״ד, - נ״א סעיף ראשון׳ ספר )ראה

 ושואל. הדורש בטבע, החקרן ה״משכיל", האדם מלב ישר נובעת היא אמתית•
 טבע, כל למראה ההתפעלות מן ההשכלה, של הרגשנות מן זו בשירה יש מעט רק
 האורה. טבע הוא לקראתו ומריע עליו שמח אד״ם שהמשורר היפה, הטבע יופי. כל

 הוא שירי־שמש. שירי־אור, כלם הם אד״ם׳ לנו ששר המעטים, שירי־הטבע
 הם אלה כן וכאלה - בואו ועם השמש צאת עם ולערב, לבקר שיריו את שר

רנה': "לבקר הוא שירו הר□ היום לאור הגדול, למאור המאיר׳ לאור המנונים
 חיל, צקאות המון נפשי תשמע קול
;ללח וכלאשם כוכבים רנת
 בלןל, עסדו ארץ טש^רת על

 שמח; לבם שחר בא כי עתה
 חעורו, עיני על זה נגע גם

אורו. כי אלאה האלץ כל וכלא

 .יקראו׳ החוצות הומ^ה, העיר
 ושער; שוק עלז המלה ובקול
 עאו, השלה וקה^ה אדם
 יער; 1ית;ח כל משמעם נסים שם

 עזבו, וןדונם תזם השליכו
שבו. לסעונותם ומצהלים חיש

 בא מי חשך? איכה איו?
? רטאטאהו

 זהר, כוכבי כל א^ש לו יכלו לא
חצהו, בו חור שחר שבא עד

 בית־הםהר; חעף׳״נם רדף אז
 נכונו, לשוב צבאותם גם עתה
;לגו. כלם מושיעם אל ולעז

 שמןם, חוג על לרבבות אלה הן
 ןריעו. חד2 אחד אל ובבורות

 ןתם, רחבי מה־רמו, אלה אם
 .יביעו, כלם ססיךה ותהלות

 דוממתי, כה עד נבזה, אנוש ואני
שמתי. לא כה עד אלי את ול^י

 האלץ, מתחת עולה עוד זה מי
 הלילה? טזתנות כל בלמו מקולו

 פלץ, וקרוץ איך אשו אור בגבורות
 ומעלה! ס;הו אין אל .?ש כי רן הוא
 השמש, הוא זה המאורות׳ כלך זה

ואמש. אפל ;רדוף אלץ וסביב
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 עושהו׳ ננזי כל לנו יךאה הוא
ייצרנו; האל אדני המלך
 קזנהו׳ כיה בךביר אש כמנורה הוא

 רבותינו: אלפי רבים, להמונים
 קךנים, כיס כןהרים, אזר ן^לח
הסעתים. זקוק צח, בחזם $הול

 אותנו, העיר ןה ובנחת בלאט
 רוח; כל אל מךפא בכנפיו הביא
 >ילנו׳ אל חיים פניו הוד במאור

ינוח: ב^ביבו נפש כל אל גיל

 אלהינו, חסדי וקבשר רץ הוא
צורנו. פלאות בואו עד מצאתו

 חיל, צבאות המון ג^שי תשמע קול
 ישירו. אלי לך - וקרבי לבי
 בליל, עקדו נקשי משמךת על

 הכירו, טובך את חותה כי עתה
 נעזרו, טהר עיני על נבעה נם

אורו! כי אראה רעיוני כל ומלוא

 שר כי עד גדולה, פה היא אד״ם בשירת הגדול השמש לאיר ההתלהבות
 האור רב בו כי יען הגדול", ה׳ "יום לו קורא שהוא שבקיץ, הארוך ליום מיוחד שיר

 "המקצר זה הקצר, ביום בקצר, מאד ממאס הוא זה לעומת הימים. מבבל והשמש
אור. ולא הוא חשך צנים. קדרות, כלו 3מל ה3ה היום רוח".

 על מספר בחשך׳ מתקלס גם הוא האורה על שר שאד״ם מקום בכל קיג.
מלא היא, ונורא איום כלו עבי־צל׳ הוא החשך ואפלתו. חשכו את מגלה מומיו:
 בעיני החשך כאנשי לאורה• הוא אורב רעות: מחשבות מלא גם הוא ופחד. מורא

 החשי יוצא והבה שמש־האור קצת הרחיק אך תחבולות. הוא מלא ה״משכילים"
 וקשה. גדולה מלחמה בה נלחם האורה, על למלחמה הוא יוצא מסביב. מתפשט

לערב": "הגיון בשירו ביחוד אותו והביע אד״ם הגה הזה השירי ההגיון את
 כמעט׳ עקרה אך
 שקש, לה הלכה אך
;ם אחרית על עזד

 קמלה ובעיני
 ךךת1י עזךנה

 מתה של שולי עזד
 רקם חדע
 לצאת חיש נעזר

 אבדון, מתחתית
 לארץ׳ מסביב

חרב. זה יצא

 העמיקה׳ אך מןה
 הךח*קה, לא עוד
 אשוריה, נכיר
 אחליה, תביט עזד

 שמינו, מקצה
 אלינו, נראים
 מאךב׳ חשך

 הע.ךב, כןאבי
 שחת׳ מעמקי

 תחת׳ מתמזמזת
ויעל׳ פשט

 כלה, תבל על
 באךץ, כחש

 במו, כל ויעלע
 ויקומה זז תבל
צאצאיה ויפי

 ממעל, עבים עד
 שמ.ים, אין אמר

מים, כמבול
 נודעו לא איך

נבלעו. איפה

יפי, לא חן לא לו, הוד לא חשך זה ו
 ולפי, משחת אך כלו, בלהות |

כירים, מאוד פניו, .ישחר משחור
 עימם׳ ויעור רואו כלי :פחיד 1

זורח, אזר נעם בחלד שכח
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 שוכח, עתה חלם חצי הוא גם
שחר, ידע וכלא בקר זכר לא
 נחר, אפו הוא אתמול יום לבנת על

גדלה, קץ מבלי להולכים דרכו

סלה; בה מוקש אך חתחתים׳ כלה
 נהה גם רקדו וזעירים לילית שם
ופחד. למנתה הנלודים הם

4 גדול היותר השונא כמפני מפניו להתחבא באים החיים, בורחים החשך מפני

השער, באו בשדה 1השתים באחו, רועי מרחוק ראוהו
;פוצו, היום כל דרך, על הולכי ברחו, העירה םורא ומריא פר
ןרוצו, כלם לתלונתם עתה נתהרו, לשוב ובקרו האכר

הגיפו, ושערים םדלתות סגרו .ינהרו, הבנתה מקנה עדרי כל
יוסיפו; בל לצאת מגור נעבור עד אחרימו, נחרד למעונו רועם גם
ספו, איך פתאם ושאוגה עיר התנת עלימו, .ירעם רגלם אבק מענן
רדפו: מח#ך קמה ותלואי מקנהו, נפש מחשך נחשך פי
מלאו, בתים הורקו, הרחובות צאנהוז אובלי לנלה ומאורחי

גחבאו, בבניהם שמש רואי כל מגפן, הבוצר חלד ראה
כמוהו, אין 2דומם חרבה, אך עתה .יפן׳ הקוצר ובבתים מעמיר
תהו. כל לאש הוא ,3הךטנו הישך הנער, מסבבי נבאו עץ כורתי

אותו, מבעיתים בו אור. להעלות רק - דרך יש הזה החשך מן להנצל
לגרש: יש החשך מן מעט רק אך הפרא. חית כמו

עלימו, וגרומים בשחקים, שם גם יוקדת, אש *את לנו היא אחת עוד
,4גרותימו העלו כלם המה גם מפחדת, אותו גם הכפיר את וקמו
הנהו, עז עוד גביו בעבי הוא אך נבריחוהו, גו מן אנשים בה אך
קצהו. אפם אלה כל גךשו לא הניסוהו; בה אך מסביב ומעט

נאור": "אל הוא זה. לחשך לו, יוכל אל־אלהים רק
ממך, תחשיך לא התהום חשכת הן אתה! האור ובקור נאור אל אתה
עיניך. מול אור הוא זה חשך כי אף שתה, וחשך אור מאז ולברך

תראנו׳ עליון! כלילות, ממים זורח, ובמיל ועש כימה אור כי
הגנו, עתה גם פניך נכח ירח, גגה גם שתש שלהבת

חשכו, עתה בשר כל עיני אך גדלו, שמה רום כובבי עפעפי
נךעכו. הטה ההנים נרות אך ןהלו! כלם אורך שלמת מכנף

על• עלינו. והקפאון הדממה את הביא 3 שם. במקום תאר־הפעל דומיה. 2 המטילים. 1

החשכה. את להאיר נרות־הכוכבים נדלקו בשחקים 4 י״ד(♦ ח'׳ )ירמיה הדמנו״ ״ה׳אלהינו י9

8
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 כי ׳ית־מה, לתכ נוצר החשך גם כי בינה, להבין להשכיל, רוצה המשורר
 בחשך גם שליט אלהים כי מתנחם, והוא האור, יוצר הבורא, בחק חסרון הוא אין

אז: גם ימוט לא חקיו וסדר
 אל! מע#יך׳ גם

 תעתועיו ובכל
 בעלטה גם ##רו

 עו#ים וכמסתר
 ע^יך תמיד כי
 מחקותיהם בל
 1 #ואה תחת #ם

 ארחותם ;צרו
הכעך ר1ל#א

המנוחה. של פיוטית הגשמה 7

 ;דעו, לא ת#ך
 נעו, לא מענלותם

 #מת, להם חק
 חתמת, בהם כל

 ;ביטו, בהם
 ;#עיטו: מה עד
 ;תגלגלו, מים

 ,2אזלו מקדם
סבבו, ב#ךינות

 כא# וךברך
 יצאו, מהרים
 מדבר, בי#ימון

 ב;מים #ם גם
 אלימו תקרא כי

סלם ובמעלות

 עזבו, לא מ;ם
 ;פעו, ;ם אל

 תעוז לא באפל
 ;עבדו, לילות אף
 עדו, ;חד

ע#ית. מק.ךם
גם עולים בם

צוית. כן כי ,3יוךדים

 הצמחים אולם ישבותו: לא בלילה, מלאכתם את עושים והימים הנהרות
 משנתו, יקיץ עת לבקר זה מכינים והמה בלילה, חייהם את חיים אלה - והפרחים
 החי: יתעורר
#דה צמחי רבות
 מפעלם ח#ך בל
 ;ער עץ אלפי אל
 ממע#יהם זה בל

 ברכתם ;#או
 ;#לחון וכמה#ך

לעלה׳ לבד׳

 במו, עיניך
 אותמו, ;#בית
 יופיע, חקך
 ;בריע׳ אותם
 ומים, מעפר
אפ;ם, מנות
 ולפרי, לענף

קרי. .;לכו בל הלקו׳ ;בוא 4#לאי

 הירחים המון
 #ונים מראיהם

 ;לבין, הלבן
 בע.ךב וכ#כבם

 עתה #ו#גה גם
 #חר למעירי

 #דות תלמי #ם
ד#א וב#למת

 ^עצרו, בל ת1#מע
 #מרו: באמ#
 ;אדימו׳ אדמים
 ,3;#כימו ככה

 מראיה, תיטיב
 מהמדיה, תעפון
 ;לינו, ערמים
;תינו. לבקר

לאורה: לחיים׳ לשוב מתכונן הוא ינוח. לא קרבו אשר כל אולם
מנוחה. של זמן הנפש, דממת של זמן לו הוא עורון. הוא החשך לחי רק

 החי כל אל אך
 תגפ# ולמען
גו עמל מרב

 ׳6 לעולת ה#ד
 ^ע?ךת, נפ#

הרוח, ויגיעת

 תרגיע, היא עתה
 ת#כיב העיעה
אותו ות;#ן

 תנוח, עתה
 בח, דל בךאדם

;7מנוח ברכי על

המים. של והשפל הגאות 3 לפנים. בהם הלכו אשרבדרכים הולכים 2 בחשך. 1

לעורוו. הואשך1הו החי לכל 6 בהם. יחדל לא הפרוצס — היינו 5ואחד. אחד לכל 4
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 יקומו, עוד הם וקרביו לבו אך
 ינומו, ובל במלאכתם מחזיקים

שלוח, לחה נם ,1 נךטה לא ׳ימו

 :2 לרוח הולכים וישנו לא שנו׳ לא
 צומו, שדי אל נפשו את לשמור

למו• ?טובה עד משנתה, תקיץ עד

 השמש, הדעת. אור גם הוא שיריו, את לו שר הכהן שאד״ם האור, קיד.
 את שר שאד״ם מקום ובכל החכמה• שמש גם היא לה, נתונה היתה שנפשו
 והוא האור"׳ "מקור הוא אלהים החכמה. ועל הדעת על גם שר :הוא ולשמש לאור שיריו

 זה יציריו, מבחר בדעתו חונן ביחוד אך יצוריו. על דעת רוח שפך לעולמו, מאורו נתן
 זולתו. חי כל ידע לא אשר את הרבה ידיעות יודע הזה האדם בטבעו. המשכיל האדם
 ועוד הידיעה. גבול את גם הוא יודע יודע! שאינו גם יודע הזה האדם אולם
 גם יודע אורה׳ שכלו הזה, האדם המות. את יודע הוא הזה: האדם יודע דבר
 וחשך זה רע ונגד ע. ר ה את גם יודע הטוב׳ אל שואף שכלו הוא, ף ש ה ה את
 ה״משכיל", האדם מתמרמר - שבעולם הזה המות כל נגד - ההכרחי הטבעי, זה,

 והחשך האור? מן יונק הכל אם עבי׳הצל׳ מנין בה. ומאמין באורה כלו השטוף
 האדם, של נפשו - אליו? שב והכל בא הכל שממנו וים־התהו, הוא? מאין

 ה״משכיל" האד״ם, כשירת ואין הזה, החשך עם משלימה אינה לאורה׳ כלה הנתונה
 שירה עתה עד אין בספרותנו הזה. והרע החשך נגד התמרמרות ככה המלאה ,כלו

אד״ם בשירת יש כאלו לנו נדמה המות. בפני ותדבר ככה שתעמוד כזאת׳ אמיצה
 שבין הגדול הקרע על כבירון שר אינו אד״ם אך בירון; משירת הד כעין זו

והמות"׳ "הדעת שבין הקרע על בעיקר כי־אם לקיום׳ השאיפה בין והטבע, החיים
 שיריו: מנבחרי לאחד שקרא כשם

מלאו כוכבים מ;ם ממיםהסירו הנה השמש אור מסוד,
פנימו; מעל עתה הכוכבים

- ו;אירו ;צאו הלכה כי ראו
 ראשימו! עצמו מה המוגם! רב מה
 אין סוף, אין קצה, אין מספר, אין

 - חקר
 שקר! הכף כל סופר, כל עמל שוא
 גאו נאה אם ו^מיהם שמ;ם

;סלה קץ אין עד המרומים ומרומי

 ?מלה, רוח כל ולחקרם ולספרם
 הביעו, לשון כל פה, כל ומפירות
הניעו*־. לא עוד בם האחד למפור

 שמשנו ;הפיר מהם איש ומגדלו
 ;חד, נם לה מסביב הולכי כל עם

 נפשנו, החרד הן נמהם ולרב
פחד, 'אחזנה בינותם ולמךחק

ומספר. מדה 3 הרוח. את השואפות האדם, של הריאות 2 שקט. לא דמם, לא 1
 האחדות את יודע אין כן וכמו סופר, איש אין המחלט האחד את אבל יחסי, הוא מספר כל 4

האלהים. את האבסולוטית׳
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 אלה, כל מהגיד לשון כל .יכשל
נלא. לב כל גם ןיעפו, הסעיפים*

 שלוח, כחץ רצים 3נחרצים ביף
 שמים, אדירי אלה המונים

 ברוח כאבק אצה, גם רצה
 - .4המים ארץ הצעירה׳ הקטנה׳

 - עליה? נךח׳ש החלש העש מי
בילדיה. הדל הקט האדם!

 אבן׳ הררי עד הדק מחול דעתו
 מגעת׳ אל אחי עד אזוב מציץ

 ;בן, הראם גב עד 5גובי מכנפי
 ,6יודעת נפש עד גבר גו מק&ן
 המים וךסים עפר שחק מאבק

השמים. אבק ,7שחק כוקבי עד

 בשמןם, .ידע וגדולות לבות
 בא.ךץ, .ידע ונצורות נוראות

 אןנים, תצלנה נפלאות נדע
 נפרץ הוא רום ראש עד התהום מן

 פרץ,
 לשמיע׳ פה כל .ידע לא את .ידע
עיע. יוכל לא דעותיו פיו נם

 רבו, כי שרעפיו ראש את ?שא מי
 סלה, לרגעים לבו על העזברותןרים[

נסבו, :צאי אלף אלפי רבבות

 ובאפלה, באור ובשנות עונות
 יודע מדוע - נדע איך .ידע
תשתרע. ולאן הדעת ומה

 נחת, כל ענג, כל נעם, כל נדע
 ויפי, חן אהבת הנים, אור שמחת

 ובתחת, ברום נברא כל חק נדע
 דפי, בם אין כי יוצרם׳ טוב בם ;ראה
 לנצח, חיות דעותיו כי נדע
מצח. על זר ,8יודעת פעו נ נדע

 יער, ארחות כל גא^ת, צדק נדע
 הדעת׳ כל הם אלה אך כי נדע
 העשר, כל הוא היטב אך כי נדע
 מנלעת, בכל תת בל טוב כי נדע
 הדזסד, נחת החן, מתק נדע
תו$ד. תבל בהם אך כי נדע

 גילהו, לבני נדע ולהודיעם
 להמה, גם יודע לבו ?דע כל

 רעהו גם כן .ידע כי ובדעת
 נעמה אז כי דעתו, עליו הערב

 ולאןננם, לקרובים בלשונו כן
.9ולעינים לרחוקים גם ובעטו

 היודע, זה .ידע לא עוד ומה
 ?שיח: לא מי על ?בן, לא מי על
 שומע, הוא זה את רואה, הוא זה את
 נריח׳ זה את וימשש, טועם זה

 מאלה עוד לו נעש וכגפנם
*.0הפלא כל אבי הראש׳ עד לעוף

 שעל ארץ 4 לכוכבים; כנוי־כבוד — מרוממים גבוהים׳ 3 ראה• התבונן, 2 המחשבות. 1
 שהוא שחקים,- שחק-ומזה על רמז 7השכלית. הנשמה היודעת, הנפש 6 ארבה• 5 פניהמים•

 שלו. היודעת הנפש את ידע 8 הקודמת. שבשורה עפר שחק לאבק פיוטי נגוד וזה שמים, אבק
 לבטא הוא יודע אז כי לחברו, גם הזאת הדעת תערב אז בוריו, על בדעת, דבר יודע אדם אם 9

 בעינים. זה את הקוראים לרחוקים׳ — בעטו ואם ולאזנים לקרובים בלשונו אם יפה, הדבר את
האלהים. עד 10
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 הנצח, סוד את נם .ידע הוא ולכן
 לדעת; כהו מעל א#ר כל נם

 - וךצח! עד - ידע אחת עוד אבל
 - קורעת! לבב ידע-כל אחת עוד
 עצבת!- איד היודע-הוי זה הן

המות. את נם - זו והדעת - !דע

 נגע, כל ולקור הרע המות את
 יודע; הוא הן - רקח אותו גם כי
 כרגע וידע הןמן ;דע אך
 נוע*. להיות הוא נם זמן בו כי
 ונהי! הי דעת רעה! דעת הוי

.2!הי לא גם כי כהיותו לדעת

 כשמש, אך לו היא דעתו כי !דע
 זורח, עולם היא, תמיד אור #לא
 ת^ש, היא הלא כלילות מפחד

 ;רח, לנו אז השלח ׳ולננהה
 טמנה .יענב כמקום דעתו נם

תחחנה. והכהן האמונה ת#לח

 ואץ, אפס דעתו כל כי ידע
 הנהו; כן לא כן לו נודע כל כי
 עץ, כל אל הנראה האל, זה גם
 פניהו, לא אך ;ראה, אחוריו רק
 אין, לא כי רק: הוא, מה !דע לא כי

לעץ. מאחוריו איש ולהראות

לא־יודע, ויהי יום .?ע כי .ידע

 איננו, יודעם אך והיו׳ הידועים
 ורע, כל־אח מודע, כל כי !דע
 ,3!#נו המות כלו דורו נם

 עתה ולעיניו החי כל כי .ידע
מטה. בשאול לו שליד כל אין 4כלבד

 ללה ולעודם קך;ה המון !דע
 ח;ים, לא כלם כקבר לראותם

 נבלה כי כל־נוה לראות !דע
 מחנ!ם, כלחולת ;ראנה ולעת
 אתנו התנים כלשוש .ידע הוא

נושנו. כי קבריהם את לראות

 ,5קדמנו לעבור הדור כל כי !דע
 דברו, מות על כמונו הם נם

 ההכוננו, לו לא זלרו, אך ושמו
 ספרו אודותיו חלום ולספר

 נלזבו, ה!יהם כחלום א#ר עד
שבו. ולדומה מחיים הקיצו

 לשמוע, .ידע האחרון דור קול נם
 6!זכירו כמתים דורו נם אותו
 לנוע, תמים כנרות דורות )הוי
 ;אירו<, אחרים !כבו כי אלה
 לאחרונה אז ש!ח!ה מה !דע
.7לראשונה ה;ה לה .ידע לא עת

 מותהו, הוא מותו דעת כי .ידע
 !דענו, לא לא#ר מ!ת אין כי !דע
 קצהו, ;דע לא זולתו חי כל

 איננו, 8אחר - !חלה אך ולמותו
סלה המת הוא אך יודע, הוא איש אך

 כמו 4 אותר. ישכיח 3 יהיה. לא כי לדעת ישנו שהוא בשעה גם 2 ימות. הוא גם אשר 1

 לא שכבר בשעה 7 המתים. בין ודורו אותו יזכירו אשר 6 לפנינו. עבר אשר 5 לפנים. שהיה יזה
אחר־כך. 8 לפניו. היה אשר את ידע ולא מת מוטל יהא שהוא בשעה לראשונה, שהיה מה ידע
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לה.1ל#א זבז0 עד הזלדו מיום

 כל טוב, כל כי ידע, כי אף
 חלפו, תמו וקבר באים הם עוד
 ;דוע, צאתו גם יחול יום טלם
 ספו, גם יבואו ומועד #קת

 כלו, כן ארכו אם 1הטפחות ז#נזת
נקהלו. אבדו כן קדמונים כימי

ו'. ל״ט׳ בתרפים ימי" נתת טפחות "הנה על־פי לאדם׳ אלהים מדד אשר השנים 1
עשרו 4 הבל. זה כי הוא^יודע בנעימים לו נפל שחבלו בשעה 3 מאד. לו שטוב בשעה 2

של במובן גם המובנים׳ בשני 5 כ״א. כ'׳ איוב טובו", יחיל ״לא כמו תנובה׳ פרי יביא לא
(,3,ו איוב והותי/ )״כעשי פגע אסוף של במובן וגם ג'(״ משליי', יהדף/ רשעים )•והות שאיפה

ישתכחו לא ומעשיו הוא כאילו 6 אסון. גע,9 גם זו השקפה לפי היא ותאוה שאיפה כל כי

התמותה. לו נודעת מאז כי הרף, בלי ימות מות הדעת מעץ אכל מאז 7 למד•

 3הבל וקחבלו 2 1במאת איד .ידע
 איננו, אונו ,4ןחיל לא חילו כי

 נקל: וקאבל כינונו 1נ1כ#עז
 וממנו, מד״ם זכר אין מחר
 עוח, לא #בה ,5הותו עם הוא
ברוח. כמוץ נודעו, לא נעו,

 יודע, הבאות המת החי זה
 יברחו, כצל חייו כל עם #הוא

 .ישתגע( )וקמו ע2# ומע#יו
 ,6.יסחו לא לעד והם הוא כא#ר

 לעין, יךאה הוא חייו כי בען
אין. עודנו בואו ידע וא#ר

 עליך! אדם תמיד תקכה )הלא
 יודע, לקכות כל לך .יקקה ובכי
 #קלף, יךין רמים כל על אתה
נוע; אתה גם ה#פל ובכל

 אלה את גם תדע עוד כי לך, עודזאת
 כלא(. כאסיר תוכל, לא לך ולהו#ע

 זאת גם עוד לא כי .ידע הוא
 האלץ

 חןתה, #נים היא גם תחיה עוד לא
 קלץ, אליה גם ובא קרב כי

 חלתה, וקבר הה! זק;ה, ובקר
 קקר, לה כרתה בנצחים היא ובקר
כגבר. כחה, תם לחה, נם ובקר

 ממעל, אלה אם יודע ומי
 למו, קץ #אין הרבים האורים

 ועל אליהם גם מןה לא אם הה!
 קמו, גם ויצחק הרע המ.ןת

 המה, גם מקקר אולי וידעוהו
 נעמה לא להם דעתם גם ובבן
 נדעה גם ך.לא - יודע״ ״ומי
 תמו, מתו #קקר בהמה, רבים
 באה וקקודתם נפצו #כקר
 - נ#מו. וחד ומלואיהם והם
 גךלך! ןמד מי התהו! ום הזי
 אליך. #ב הכל קא, הכל ממך
 לנצח. חי כל האדם .ידע אם

 - הנוע, כל את ידע גם הלא
 .ךצח, בעצמיו אם טוב כל לו ומה
 יודע. רע גם אם הטוב דעת מה
 הדעת, עץ מקרי אכל ליום הה
 -ך נודעת! ומות-התמותה מות מאז
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 הטב#לה, ואת לא אכל, פרי לא
 נחת, בה למצוא אהב, דעת אם כי
 סלה, בה מ;ת אך לו כי האמין לא
 #חת, כל .ידע מותו, בה .ידע כי
 - לדעת טמון כל עתידות, לו ח#
נודעת! התמותה ;מות, מות מאז

 התמותהנודעת! ;מות-כי יום יום
 בחיים! כי־אם בט?ת, ;מות לא
בדעת! כי־אט בט.ןת, ימות לא

 עימם פקח הוא - בדעת כי־אם
 טובו-קצב, ולכל קצו, את לראות
העצב. כל והוא רעה כל לראות

 החיים, וטעימים האור מתוק הן
 מלאו, ע?ג הארץ כל ומלוא
 לעינ;ם, אבל כלם, הם חיים

 באו, וקבורים הם מתים ובדעת
 יהי עוד הואוא#רנם א#ר כל על
ונהי. מקפד קינה, הי, נו^את היא

 ך<עץ, ג#א דעת מצא מאז
 מגד, כל ויקחר .יהרה כל אהב
 ן,;;5 ויכחר במים מאם
 ד,35ב ועחר בעירום בו##
 להם, לו ויוציא דרדר לו מצא

ולהם. קנאה כבוד, כל ויאהב

 ק#ת, למדתהו הרב׳ הורתהו היא
 דפי, ?חלף אף מדון, וילמד
 א#ת, דעת נם תאוה, כל התאוה

 יפי, ;דע כי נ#ים, בין הבדל
 .?לא׳ בל ולאספו לכסף נכסף
אלה. טובות כי ;דע נם לו ולרע

 ?הד! נם ורע טוב זה עץ דעת הה
 תראהו, ברע אך הטוב כל את היא
 ופחד, #ד בו תראה מרחוק כי

 תחזהו, בניל ;גון בוא ובטרם
 המות, תציג היינו ולעיני

מבאבת. היא בו #מחתנו רא# כל

 ח#ה, ועתידות בבאות תאיץ היא
 פגיה, על תעביר ;בואו ;מים
 גנ#ה אך אם חד#ים ה?ים אל

 עיניה, מול .יהיו ;#ן כמות
 והלאה, מהם עוד לעמוד תרוץ כי

חדלה. חלפה אחריתם נם כמקום

 ;רב, מכאובו יותר ידע וא#ר
 פגע, כל לו עדל דעתו וכלרל

 ,1הרב תאוותיו כל .?הזק, ה#קו נם
 רגע׳ אר ?#ל לא תמיד׳ ומפהד

 הסר, כל ;חו# כי כביר, כעסו נם
בסר. נו לאבל מותו עם ?ח.?ה

כי אם כי, אף 3 ופחד. רע לדעת בו האיץ החיש, כי נחש, נקרא הוא לכן 2 להרבה. תהיינה 1

 היודע ;צא עדן מכל אז
 ?הד, עמו ;צא דעת ומכאוב

 הנוע׳ ;דע הנח# מי אז
 ופחד, רע לדעת 2ההי#ו כי

 מרי, אך תמו את לעזוב כי ;דע
חמדהפרי.3 3כי מהמר ולהאכיל
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 מלא התאוננות, מלא הוא מכאוביה. ועל הדעת על שר אד״ם קטו.
 היה לא הכל׳ לראות עיניו עוד פקח לא הדעת עץ מפרי באכלו האדם כי תלונה׳

 זה רק הוא יודע כי בר־דעת׳ לאדם ומחיצה גדר יש כי הכל. יודע כאלהים עוד
 תאב שהוא זה את ומעלים ממנו מחשיך לו, המחשיך חשך יש כי יודע. שאיננו

 את יודע הוא - זה עיקר לדעת במקום העיקר. את ממנו מעלים הוא לדעתו.
 אליו. שב והכל בא הכל שממנו התהו", "ים את גם יודע היודע. הוא׳ המות.

 מתקומם ונגדו השכלי, והמשטר הסדר הדעת׳ אל ביותר הגדול הנגוד זהו - הו ת ה
 תהו יליד שהוא המות׳ נגד הרבה מתקומם שהוא כמו ה״משכיל"׳ בן־האדם לב הרבה

 גבול את תמיד לראות - ימות שהוא לדעת בן־תמותה לאדם עוד למה זה.
 גם למשורר נעשית הזאת השאלה לפניו? ששמו הגדר, ואת לו, שגבלו המקום׳
 סדר אין מדוע ז בעולם רחמים אין חמלה, אין מדוע :דתית־מוסרית לשאלה
 והתביעות הטענות את לאור? שלטון אין אם האורה׳ אלוהי אי שכלי? ומשטר
"החמלה". הגדול בשירו אד״ם הביע האלה

 אוכלה לא הבט 1 והי שד אך הוי
לחץ; בלבבי המו, מעי המו
 גכהלה נפשי הה לבי! לבי הה

 המחץ; פשה איפה וככליותי
 כמ?ם, אמס פן ממכוני! אנא

השמים. מפנות אנכי המלה

 ואמש תשך פה צור, כמחלת פה
 אראנה, לא כי אנוח. אולי פה

 שמש, תחת היא א?כתי אכזריות
 מךמס לה חי כל נפשות #ם

;תל״יץה
 לא פה נם זאת אזכור ?י הה!

ארגיע׳
 אם בשאול אסק, אם רום נם

אציע

 עתה נם הנה כי ?דעתי הלא
 ורמש, צפור וכהמה, אדם ^ל
 מלמטה, בא.ךץ פה חי אשר כל

 חמם; .?לכו עד וךצוצים עשוקים
 אין, ומציל נאנקים אדע איך

עץ? מדמעות ?מם לא ולבבי

 וליש, נמר הזאב, אזכור אם הוי
 ?שקו׳ .יהמו, ?הנכלו,; .יארבו,

 ות?ש, שה על בחמתם מתנפלים
 ;?לקו וךמיחם ושאר עור קוךעים

 נוע, וכקולו מרה צועק זה
שומע. איננו ?טרוף, ?רמוס זה

 אפרוח, על אם תטה, יונה איך או
 ופךם? נץ ?מץ נקי ך$ם איך
 ן בפח .?הנו ותנים עגור סיס,

? הכרש למלאת נה.?ה איך ״לשועל
 צבוע, צפע פי ר1הךר מלם איך

קרוע? פר שור נורא עקרב וכחך

 כליל, המזמר קנו ?עיר שם
ששת, לילדיו אכל יושיט מפיו
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 חול, אזר עוד שנית חיש ולהביא
 לגשת, מאן ויחרד, זב^
 וראהו, ברם לק, קן על ומרחף

וובלעהו. בניו שולד צאת עד

 תשתגע איך פתן פי מרוח
 פיהו, אל חי לרוץ הארנבת שם

 עע שפן ;עמוד איך ושחוח
אומר: רולפו מלתעות מול

!השגתיהו
 קורע, הלב איך רחל לב וסגור
תתנועע. עוד איך רגלה כף ובפיו

 זעם, המזרים אריות חבר מה
 ראשימו? חברו מה כדור, עמדו מה

 רעם; נחמם אף בברקים, עיניטו
בינימו! נקלעת חן אילת הה!
 בוקע, בטן זה חןה, זה ראש, ןה

פוצע. לבי קולה ומךקרות

 כשב שם עומד נמר צואר תחת
נתקעו; צפרניו קדקדו וברך

 עשב, על רמו ומביט עומד ןה
נקרעו; בן כי מאזניו, היורד

 מתאונן השיר מן הראשון בפרק
 החיות, בין נראה אשר והמרוצה,

 אשר והאכזריות העול על קובל הוא
מלבדו: היצורים יתר אל השכל,
 ופלי בר הןה-לו האדם גם

 לוקח; לאכול חיה נקש ובשר
 ומרי!־- תוך לךבבות-הוי לאלפים,
 מטבח; בית אל יום יזם יובילמו
 פשע, ותשבנה לא מאז זאת מןשות

לשע. כל .יצלק מר, כל ומתק כן כי

 היער, טולף§וךעש נקמת מקול
שער. כל סמר הגליל, גמלף קול אך

 הלפת, מן נשמע הצאן קול מה־טר
 תשוח; נקשי - חיי מרת המר
 שוטקת, מתחתיו רם זרמת גם מה

 נפוח- כסיר אדו מ^לה עודו
 הללת, פרצו חיות! פריצי הוי
נאבלת. עתה איך שם הנפש כל

 בניה על םא 12 ׳םצפר קן הו
מלפו; טלף - הלביאה הביאה

 צפתיה- בין תאחז עוד תפליט, עוד
 ושאפו, רוח עוד חוים, עודם הה!

 טולפת בטן אל קבר ובלךתם
ומצפצפת. כנף תזלד האם עוד

 רוח, ומהר התם באלץ חי אין
 ומתקו; עוים אל דמיו לא אשר
 רוח, ובכל הה! ןה, לנע עתה, גם
 - וצעקו חללים טוךפים שני בין
 כמום אמם בל ממכוני! אנא

השמום! מבנות אנכי חמלה

 העשק על החמלה בשם המדבר המשורר׳
 השני בפרקו וכדומה? העופות הבהמות,
בעל היצורים, בחיר זד. האדם, יעשה

 לשיח ליבם אלמים הם כי העל
 עלימוז חולה אין ליבם, את רב אין
 ושגיח, לא אל גם אלימו האם

 אוכלימו* מאבלת תאבלם כאש כי
 ובלעו, כלם לטבח כן העל

? ;דעו לא להב בם, מרמה אין כי
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 בזו. נא לעם לנו כל "הנה
 תרעצו: נא אל חיתנו לק

 גזו, נא חנם שעתו צקתו,
 מצו!" בנו וחל לקטו ביצעו
 ראשונה .יקחו תתחנגו-ואת כן שוא

אחרונה. תחנו דחקם על ובשרכם

 מאכלת קחת לאדם לו בשחוק
 ;1פעם הולם או לראמים׳ לפרים׳

 המ$לת, ם1ב?וק שקט עומד הוא
 רעם: קול בשאון מדמו גועה זה

 ומרתח, 2קץ ופורק׳ מבשיט הוא
ו?ןנתח. נושך ולב בשר עור׳

קוצץ. 8 חזק• פטיש 1

וחיל. המון כלא בית ישיםע כן
 במו; אשם לא כנף כל צפור בו

 וליל, יו$ם ויבקרם ?לעיטם
 - למו קציר _יעש קצם יום בוא עד

 תבן, עורקיחם אם גידיחם, הקש
אבן? ובשרם במי׳ חיים האין

 רגליה אברו שם אבירה פרה
מלאה; ח?ים עוד בבנה ותבקע

 מעיה׳ ויעקרו נקרע חי עורה
נוראה; וךותה עמק מכאובה

 נקרבה התמימה שלחנם אל שם
שבה. ברעדה טוב נתח כל ובלי

 גצח, לו לעבדים וחמור גמל סוס׳
ובפלך; באף ויענם .יעבירם
 ךצח ובהלמות סבל משא במטיל
בדרך; .?לכו ואון כח בבלי
 רוחמו, תשמט אם סבלם מתחת

במו. ויצחק עוד לו עובר כל

 בתע ופתאם צפור קול .ינעם שם
 טבוח, נפל גבר בז יור מחץ
 שסע, וישקעהו הדג חי עודו

 - נפוח סיר חיים יורדים ובתריו
 בארץ? את1 על נוקטים אין מדוע
ק.ךץ. למו שית קשר קשרו כלם

 זובח, עולה את האם בבני זה
 .ישמענה? מי תבעה, מה תגעה, מד
 לוקח, יונתו קוסם בדבר זה

 וקברנה־ חי או לשנים חי קזךעה
 כט?ם, אמס בן החיוני! אנא

השמים! מבנות אנכי חמלה

באדם גם היא ידורעה, האדםעושה ולבהמה לחיה רק ולא
 יעשה אשר הזה, והאון העמל נגד קשה המשורר מטיח מהשיר השלישי בפרק רעהו.
לאדם. האדם
 הפלא - ואת מכה נבלאת מה

- ופלא!
 חהו! אך וחץ ה1 על ארץ שמי
 אלה, גם יבעל לאדם אדם אם

 - כמוהו ?ה עלם כבשרו, בשר
 מעשיך, בצעח אבזדיות! לך רב
חציך. ?עופו יודעי בין נם אם



107 אד״ם שירת

 .יעחקו׳ ^עירים אביון לרבי איך
 אןנים; למו אין קול, .יעא ל^טרא
 ונהקו׳ לקעה־יום עריץ .ילעג איך
 עינים; לו כפיהם-אין מופקים עוא

 אחיהו׳ איד על לו טוב כי .יתנחם
פיהו. אקל כקלאת נקעו לןגבון על

 גבר? עם .ימכר עדי הקבהמות
 ועער? עוק על יצג ככבע אם

 #בר? בו יע אם כבקר הובקר
 - יערו יתו;כח ערום #ם ך\עמד

 עובהו, יד תחת .יוסר איך הוי
קוגהו! אחריו וקח כחו .יתר

 .ימכרו, פצאן לרבבות ככה
 הגה, עד משם ענה ענה ייקלו

 .יפגרו, בצים* יכורכתים
תצאנה; נקעותם ודל צר כקעון
 גוע, עם חולה רעב, קולות #ם
ורע. כאח מותו את .יקרא איע

 הביאו, ש רכותם המדינות למה
 כניה; מקחר כל לרעותה א#ה

 הוציאו הנבול עד באו, למועד
 - בחוריה הדר לרעותה א#ה
 האלה, לז^אן מטבח בחרו #ם
תלאו לא אנה עד לך#עה! לה אוי

 הממו, עוררים #קט יו#ב עם איך
 חרם! הכו איך יו#ביהן על ערים
 רחמו, לא #ם א#ה עד מאיע אם

 הכרם; וקאר היכל חקרת כי אף
 ג#הטת!" "אמי יקיר: בן תצעק מה
מקטת. היא עוד רמה על אותך גם

 אחרת, ארץ איע .יעבו הקראים
 יגלוהו; מנחה פקלם אף ולהעיב
 ג#כךת׳ רוח מול חוגג ההמון
 .יהנוהו; אכן על ה#קע מד
 לקרוע, בקנו המ#חית נגע איך

.ינוע. עוד חם חיע לבו ויוציא

 - לטהר כספיר וצח! אלם הוי
 איכליך? מיד אכל #ם התקח
 הסהר, בית אל בא הגה הטקח
 חלבך; פע כי עעים אדם אוכלי
 חורו, פניך ]נעות[, נעים ברכיך
גמרו". מהר "לו מר: יהגה לכך

 וילדך, את נ#בית כי אם, אויה
 דקרו; מהר נהלת, א#ר ובנך,
 #דיך׳ כין א#ר זה את גם עתה

 נגזרו, לנתחים בם נק#ם וכעוד
 תעמעי, זאת, תראי יולדתם, ראות,

תגועי. תתעלפי, תעאפי, תקעי,

 היער׳ מן עולה חלל אנקת הוי
 ערוע; עץ על תלוי כחל מכלוב
 בעער, בו!-כןגעפט כועי ההאיע
 צבוע: עוף כל אל מאכל עם להיות

דמהו, ^ץ זה ב#ר, וקרע זה
באניות.י
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עיגיהו. גם אין כלה ?:צמות אך

 1נטשו צים מעל ;ם מדבר אי אל
 נולדו; בו כיום ^רמים 2רבות

 גלשו, ממךינות חמא לא על אחמול
נדדו; עתה כן הצי מחובלי

בטענה. אבוא אתרגז, 8 רבים. הרבה, 3 נעזבו.1
חסרון. גרעין,8 ט׳יי״א(. )קהלת כלם״ את יקרה ופגע ״עת על־פי פגע, לו יציק לא עת, לו תרע

 שטה, והדפום וסטטוס ובזזום
תמה. העדה כל מ^רף מקר

 בער! איש מולה הוי !אבזרי אב הוי
 צורח? מר מה על אשם לא גלד
 בשער, יפשט צדיק איש עור שם גם
 - רוצח. יךמום חי הרוג צואר שם
 כמןם, אמם בלבבי! לחץ הה

השטגם. מבנות אנכי חמלה

מגיע, שהמשורר בשעה יותר גדולותעוד נעשות והתביעות הטענות
 משחית הטבע הנה ארצה. משמים היורד הרע, שסע אל משירו, הרביעי בפרק
 חנן לא האדם, בלב ודעת חכמה שנתן זה חנון, אל והאלהים, כפיו׳ יצורי את

 תגדיל עוד והיא צרה, ביום לאדם, לו, תועיל לא החכמה היצורים. מיתר אותו
 תפול היא גם הן אך לפניו, .קת מש התקוה אמנם אותם. ולהבין לדעת מכאוביו

בנופלים: יחד עמו
 ,3אתחוללה לך אך חנון! אל אחה

 .יהי! מה ויהי אדבר משפטים
 סלה, בחי א: תגור עטך הגם

 נהי? אל 4תךמה עמל, אל תחשה כי
 קרץ, מפיך שד, בא מעל הגם
האלץ* חיי החגים ארץ אל

 כורעת, שד תחת חי כל נפש אם
חצרות? מחם לאדם למה
 ודעת, חבטה בו נתת העוד
 הכינות? לו טבאוביו בפןן[ לגדיל
 .ךגע, יוחן לא איך הזה הנחמד

.5פגע לו יציק לא עת, לו תרע לא

 ארץ, על האחרון בוא עד יוחן לא
העינים; לב הנורא המות
 ופלץ, איד כל אל קץ ;שים הוא אך

 - החגים סער לדממה ;קם הוא
 .יביע, זה מי אלה חגים סער
המרגיע? הוא אם המשקיט, הוא אם

 לדעת, מותו את מאדם המעט
 מתחת; קברו כי לראות ;מיו כל
 ,6מגרעת חגיו אל .יתנו חגיו חן
 השחת; קרבת ;מיו? ארך $ה כי
 חלד, מתי הךבות בנים? תלד מה

הגלד. נושק מת עצמות ובנושק

 שמגם, גגהו אדם׳ עליך, אך
 .יזילו: ך?ןץה גלבשון׳ קדרות עת
 בבנפגם, סער .ישא כב;ם קול
 .?ילילו? לך לא אם הרעם ומה
 דעלדך, עה תרעם ן5 אתה גם
א?ריף. שפעת מסביב תרא כי

לא כי יוחן, לא איך 5 תשתוק.
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 לנסזע תחל אז נטוי דק קו על
 פרצו, גליו איום לתהום מעל

 לקבוע, ?ךחוך רעים ומלאכי
 נחרצו; לך בקו מטבעים וטפחות

 חייך׳ הם כה לך, קךעני, נא, לך
תחחיך. תרד עד תנוע תקרע

 אביטה, מי את עטך יורדה זאת מי
 חלדך, קו על הוליכתך היא נם

 הושיטה, וימינה חקקתך ;דה
 מאוייך! #ם הן טובך, שם לאמר:

 פחד, כחשהכל שןא התקוה, היא, הה!
?חד. נם ותקלו באתם הנבול עד

 נקר, ?שיג איד איש, הןצרותאזקפות׳
 יושיעהו? מי - בו נלחמים שמיו
 עבר, מכל צר רוח, מכל שואה
 - תרצחהו היא - ,ידו לו ותושע

 חייך, מה־מרו מרום! חלל הה,
^ליך! ערב המות זה מר אם

 נרטבה, רנלם ^רטים עוללים
 עץ; על מים בלבבם, רעב אש
 הבה! אתך? מה אביהם: סבו שם
 אין! לחם, "אין :עוגה בקכי הוא נם
 נקרתי, לו או מותקם, ?תן מי אוי
מתי!" לו מרחם מאלה טוב אז

 מרחם, ךשים מקטן, דלים הה!
 יושיע; לא אב אובד, אב אהובי
 לחם, לשאל הכי זה עני מאב

 - ?שביע? אחקם וקשרו הדמו
 נקרתי. לו או מותכם, ?תן מי "אוי
מתי!" לו מרחם מאלה טוב אז

 עמלו, מחלב ואח אחות שם
?דימו; גלו אמם מטת מסך
 ?שאלו, זה את זה איפה? אמנו

 פנימו: מסתירים בוכים, רואיהם
 הרה, אמם עת מת התאומים אבי

נקברה. היא נם זה ילה:ל וב?שנם

 ה?מה, בניך תטיל מה אב הוי
 ?לד, ובזרוץה תשליך אמם נם

 שמה, עטם תפול טרם ותנשקם
 חלד- ?ךניז כן מוקחים רבים קול
 שמים, אש ביקוד הצת אדיר צי

מים. מחנק נקחר אש מקות מכאב

 קרח מנקעות שלג, הררי מתוך
אץ; לה ומקהיג ^גלה תצא
 קרח, הוד הךרתם ויפתו, איש בה

 - עין מחמדי ברכם, על וקניהם
 ?סעו, כח?ים מחים ארחת הוי

גיעי♦ וקקרה ויתעו נקעו•

 ?קערו, מסביב חצר תאי כל
 ביגימו, קם עוד בתוך, בית עוד

 .יקערו, 2חרים חלונותיו וקעד
 - ?דימו ?תנו מרחוק העם אל
 ו^שן, אש סביב איפה? אזקדים! הזי
הישן. אותם הבמה, ביתכם הן

ר' כיד, בישעיה ארץ" יושבי מ״חרו חרר, מהפעל שם נשרפים. 3 סובבות. מקיפות, 1
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 תלכו, איך הזי, ויחפים, ^רמים
 ובניה, אם ורש, ץשיר :חד

 תשתפכו, איך השלה ולאבני
 וזקניה, עיר ואבותם, עוללים
 שפה, כל ת?ער איך רעב ובמזי
ערפה. פתאם חצכתם כה כעיר

 הטגת, יהגזר חרבות .יחנה מי
 מחנהו, חילי חל.ים, ןספר מי

 שלהבת, כשביב בארץ הרצים

ושיהו? גבר וחי, אנוע לעלץ
 פלך, כל עיר, כל הבתים, מלאו הן

המלך. ארמון עד האסיר מבור

 ערש, על תעה עלומים מלא עם
תלאהו; מחלתו זרים בשפטים

 כחרש, עש כהו, תם כי עתה
 - חצהו. .יל מ.ןת .ךצח ברקמות

 כמןם, אמם לבי! לחץ רב מה
העמים. מבנות אנכי החלה

 בשירת נכרת ארבעה. הם ה״חמלה" בשירת העיקריים הפרקים קטז.
 בת העברית, בספרות אחרת התאוננות משירת השפעה קצת זו התאוננות
 ראשון, )ספר ם י פנה פ שלמה של כוסות" ארבע מ״אגדת פרקים, ארבעה
 על הנוסף החמישי בפרק בסוף, פה גם יש ההיא בשירה כמו ס׳(. סעיף

 ונגלה בא מרי־שיחה את לשפוך החמלה תוסיף כאשר נחמה: מעין "החמלה",
 את לו ומגלה פניו, על האדם אח להוכיח לאיוב, כמו הסערה׳ מן אלהים
 לא זאת לולא יחד. ורע טוב בעולם הוא הסדר וסדריו: משפטיו ואת חקיו
 בחסד׳ העולם נברא ולו אלהים׳ רק הוא וחסד טוב כלו עולם. - העולם היה
 ולא רוחני, נאצל, כלו היה כזה עולם להברא. כלל צריך היה לא אז כי

 ויצר הרחמים למדת הדין מדת את אפוא שתף אלהים בריאה. כל בו היתד,
כלו. הרמוני צדדים: שני בעל שהוא זה העולם, את

 שבעולם, ההרמוני בסדר לנפשו יסוד לבקש משיריו באחדים מנסה אד״ם
 העברית ההשכלה של ההרמונית, האסתיטית, להשקפת־העולם ליסוד שהיה זה

 התאוננות, כלו מלא הוא אך מ״ב(, סעיף ראשון, ספר )ראה באשכנז
 הדרישה ולכן דורש. תובע, רק משורר־מסתכל, איננו הוא עז. פתוס מלא
 באחד מעמיד כשהוא ממנה. הפרישה מן וגדולה מרובת תמיד היא שלו

 המתאונן עם שבו המשורר את זה לעומת זה והמשורר", ב״המתאונן משיריו,
 מתגבר אך האחרון, הנצחון כבוד את הנוחל הוא המשורר כאילו אמנם נראה
 שהתשובות המוצקות, בטענות דבריו, של העז בכח המתאונן בכל־זאת עליו

 קול הוא המתאונן קול לגבן. ורפות חלשות הן המשורר מפי הבאות עליהן
 המתאונן אד״ם חלושה. ענות קול הוא לעומתו המשורר וקול גבורה, ענות
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 בזה היא כלה׳ האנושית ושירתו׳ רחמים, הטעון הנדכא, האדם בשם מדבר
 היהודית׳ הספרות מן וגם היהודיים החיים מן גם היונקת יהודית׳ שירה גם
לספרו. ימי־הבינים מחכמי אחד שקרא כשם עולם", "בחיבת של מזו

 גם היא זקנים. מטעם יש בה צעירה. שירה איננה אד״ם שירת
 שש בן לרב היא שלו הבית כמעט. אחד חק בעלת חזקה, כלה, מאוששה

 הגיוני חבור גם אצלו תמיד יש צלע. אל צלע היטב מהדקות צלעות־שורות
 י״א של רחב משקל אחד, משקל תמיד כמעט ולשורות לשורה. שורה בין

 שדומה מחשבות, כבד המלאה זו כלה, שלו ההגות לשירת אף כמעט תנועות
 ובכל אלה, בשיריו שמר אד״ם גבולים. ולפרוץ להתפרץ נכונות הן כאילו
 את לעשות העלול דבר המלה, בראש יבוא שלא השוא, על אף שיריו,
 חצי־ עוד הקבוע התנועות מספר על בהוסיפו במקצת, רופף הכבד הבנין

 עליו נושא בשיריו הכל המלה. בראש בבואו השוא, שנעשה כמו תנועה,
וחשיבות. כבד־ראש של החותם את

 שיר שר כי עד למפשט, וצורה דמות לתת בשיריו נוטה אד״ם קיז.
 פיוטי, לבוש אותו ומלביש הזה המושג את מתאר הוא שבו הזמן, על

 שם קרא הזה )לשיר האוירית הקלה׳ הדקה, רוחניותו ואת אותו יפה ההולם
 הסופקת "החמלה"(, )בשירו החמלה את ומראה רואה הוא עובר"(. "חלום
 שוקל כלם. היצורים וכל בני־אדם איד על גדול בכי ובוכה פורשת כפים׳
 )בשירו המות לקראת במערכה אותה ומציב מציג וכמו הדעת את הוא

 שהוא המפשטים, המושגים את בשיריו לאד״ם, לו, ענין והמות"(. "הדעת
 הדרמה את גם שיצר הוא הוא ולכן וצורה, דמות להם ונתן לפה להם היה

 האליגוריה העבריות. האליגוריות הדרמות בכל הגדולה האליגורית׳ המפשטה,
 אד״ם של ואמונה" "אמת )ספר והאמונה" ה״אמת של זו היא שלו הגדולה
תרכ״ז(. בשנת ונדפס תר״ב בשנת נתחבר

ואמונה": "אמת האליגוריה תכן
 משנה היא אמת בירושלים. שבתה ומקום בני־קדם בארץ המלכה היא חכמה

 גברתה מפני מתפרצת חכמה׳ שפחת סכלות׳ והנה יועץ־המדינה. הוא ושכל למלכה

 סכלות את מתהלך דמיון׳ בן ושקר׳ מרמה׳ ובעל־מזמות׳ ערום יועץ ולסכלות למלוך׳

בית היא ללוז, הקרוב עמונה׳ בכפר הגר המון׳, לבית באים ומרמה סכלות ומרמה.

 פשוטה טבעה, על־פי בת־כפר אמונה, כי המון׳ אשת פתיות, לב על ומדברים א^׳

 לאשר, תהיה והיא ומרמה, סכלות ברוח תתחנך ופתירת׳ המון בת רוחה, על־פי

 בא והוא ומרמה, סכלות מאת היעוצה העצה את להפר שכל בא אז דמיון. בן לשקר

 אמונה את יתן כי החכמה, בשם הארץ׳ מלכת בשם לבו, על לדבר המון׳ בית אל
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 ובמשנה־לחכמה תמיד האמונה תשגה האמת באהבת ורק למלכה׳ המשנה לאמת׳ בתו

 לנתק מסכימה היא מיד הוא. גדול כי האמת׳ כבוד את פתיות בראות תבחר, זה

 לאמת׳ בתה את לתת היא ונכונה ומרמה׳ סכלות עם בתה את שקשר הקשר, את

 לקרוא שולח הוא בנפשו. עצות לשית ידע לא והוא כמוה נחפז אינו בעלה המון אך

 לפי לספר לנכון מוצא צבעון בפיו. מה לשמוע ומדריכו׳ מורו צבעון׳ את אליו

 בעצתו. לשאל אליו, המון בפי אשר הדברים ועל ויראתו׳ קדושתו רב את שעה

 בינתים בא הוא יומים. או יום בדבר יעין אם עד להשיב יוכל לא כי אומר׳ הוא

 שם לבקש המון׳ לבית שבא שכל׳ על־דבר להם ומספר ומרמה סכלות עם בדברים

 פתיות ואמונה. פתיות את צבעון לחדר וקוראים עצה יחד מטכסים הם אמונה. את

 נפשה חשקה אמונה אך לבתה׳ חתנים יהיו כי בשקר׳ וגם באמת גם בשניהם׳ רוצה

 האמת את ולהמיר להחליף אלא לפניהם דרך אז מוצאים ומרמה סכלות אין באמת.

 האמת בגדי את פושטים הם המון׳ לבית אמת את המוביל צבעון׳ בעזרת בשקר.

 אמת בבגדי יוצא ושקר אפלה, במערה מושיבים האמת את שקר, על אותם ונותנים

 ביו הזאת, ההתחתנות לו. לאשר. היתה והיא אמונה את לו אורש הוא האמת ובשם

 דבריו את משם ושולח המון בבית יושב השקר עקשות. פרי נשאה ואמונה׳ שקר

 הישרה וכל רבות שנים עברו לא האמת. בשם הדברים את חותם והוא ומצוותיו,

 קדם, מלכת העליונה׳ החכמה התעוררה אז כחש. הרבה להג׳ הרבה השקי־ נעקשה.

 הוא המון. בבית לאמת קרה מה ולהודע לדעת שכל, הנאמן, שליחה את שלחה והיא

 הוא, אמת בעלה-ולא אמת אל נעצבת והיא אמונה את ומוצא הערבים בין שמה בא

 בת לה, ה ת את אוהב הוא אמונה, את אותה, לאהוב במקום אשר — שקר, כי־אם

 אולם אמת׳ את לקרוא שולח שכל נמצא. גם הוא צבעון, בבית שם, וחנופה. צבעון

 מיד יכיר אשר שכל, בפני האמת בלבוש להראות השקר הוא ירא באה. אינה האמת

 אשר השדה אל יוצא והוא אזניו ומשמע עיניו ניראה מכל נבוך שכל עקרו. את

 אשר האמת על ומת!פח עולם לאל תפלתו את שם מתפלל הוא המון. בית מאחורי

 מן ממעמקים, לאבן׳ מתחת האמת קול את שומע הוא והנה השקר בדרכי בחרה

 המאסר דלת את מפוצצים והם לחכמי־לב קורא שכל שמה. נאסרה אשר המקום

 זרע בתה׳ עקשות נפש את בידיה אז טורפת אמונה חוצה. האמת את ומוציאים

 באה הנה אך שכל׳ את לאסור מנסים עודם ומרמה צבעון באמת. דבקה והיא השקר,

 הפשיטוהו כי עוד, רגלים לו אין כי בראותו השקר, לה. נכנעו וכלם חכמה, המלכה,

 כורעים ושם בית־המון, דלתות נפתחות האמת ולפני לחייו, קץ שם האמת׳ לבוש

וסכלות. מרמה צבעון׳ לפניה
 אך צדדיות׳ פרטיות, כונות הרבה הזה הספר לתוך הכניס אד״ם

 יהיה והקשר באמת תדבק האמונה כי ההשכלה, של זו היא הכללית הבונה
 מלאה גם היא ההשכלה. של האמתית האליגוריה היא זאת ביניהן. אמיץ
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 כ״לישרים מסתורית היא אין לה. שקדמו העבריות מהאליגוריות שכליות יותר
 לירית היא ואין ל״א(—מ״ה סעיף ראשון, )ספר לוצאטו ח. מ. של תהלה"
 יסודות גם יש בה ס״ב(. סעיף )שם, הכהן שלום של ותרצה" וכ״עמל כמוה

 ה״עיט אל הרבה הוא ודומה ריאלי ס ו ם ט כמעט הוא ן ו ע ב צ — ריאליים
 כעין הזאת האליגוריה את לראות ויש —ואחרים מאפו אברהם של צבוע"
ה״השכלה". של הריאלי הספור אל מעבר

9
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 ר ש ה־ע שש פרק
ורעיו מיכ״ל

 צירן". בת "שירי הם מיכ׳ל ושירי מופשטה גם היא האנושית אד׳ם שירת

 רוח מהירה. התפתחות העברית. השירה של הצעיר המשורר מיכ״ל. תולדות

 הפנימית. והתהוותם צמיחתם בשעת דברים תופס ליריות. מיכ״ל. בשירת האביב

 יותר לצייר מיכ׳ל יודע האביב את הפנימי. למצב־הרוח סמלים רק הציורים

 סמל גם הוא החרף המות. סמל את רואה הוא בחרף השנה. עתות משאר
 החיים. משורר מיכ״ל ותקוה. אמונה רק החיים המות. היא והדעת הדעת,

 החיים. בתמונות רק אבל זה, מול זה העולם חזיונות את מציג הוא כאביו

 מיכ״ל. לחיי בזה דומים וחייו משורר בן המשורר — שלמה וקהלת". ״שלמה
 על שיריו את בו שר המשורר מיכ״ל. של הפואימות מבין ביותר הלירי השיר

 והתמונות בשיר המפכים הרגשות השירה. על גם בו שר הוא האהבה. ועל הנער

 החכן. לפי המשתנה החרוז לנגינה. מנגינה העובר המשורר שבו. הנגינה הנעלות.
 הבן הוא מיכ״ל ב״קהלת" "שלמה'. לעומת "קהלת" והפתוח. היפה הקל־ הבית

 המשורר זה. לעומת זה "קהלת". של הראשונה בתמונה הבהיר הצבע אביו. של

 אביו. ידי מעשה ולא ממנו, אורגני חלק השיר של הסיום "שלמה". לצד מכריע

 שירתו בכל מיכ״ל של הנטיה בשיר. ולמצוא לבקש שיש אד״ם, של ההשפעה

 הלירית. הפואימה אל התנ״כית האפיקה מן הבלדה. לתכן הקרוב תכן אל הספורית

 השורות שמשון". "נקמת הזריחה. אחרי השקיעה הנכזבה. האהבה של המוטיב
 העברים', הר על ב״משה הליריים׳ הנוגים׳ האקורדים הגבור. עלמות האחרונות

 בין מיכ״ל. ללב הקרוב הגבור־המשורר הלוי*. יהודה "ר' האחרון. החרוז

 רוח השיר. של הטבעי הגמר המות. מראה — השיר של המעוררים המוטיבים

 השונה החרוז וסיסרא". "יעל מלבד ציוף, בת ש״בשירי בפואימות האחדות

 יעל תמונת ועז. כח המלא דבורה של התאור הפואימות. מביתר זו בפואימה

 בת "כנור והרך. העגג המשורר שקספיר. של ל״מקבט" בשיר ההד עלתה• שלא
 הכוכבים". "אל זה.השיר בשיר המתגלה הפנתימיסמום "התפלה". שיר ציון".

 שירה — מיכ״ל שירת מיכ״ל. של תרגומיו האהבה. ועל האביב על השירים

 התנ״כיות שיריו. של המזרחי ההוד אנושית־עברית. שירה אביבית׳ אנושית
 זאב רעיו. על מיכ״ל השפעת שיריו. עם שהחלה ציון אהבת תקופת שבהם.

 הצבעונים לבוש העברית. הפרוזה על מיכ״ל השפעת יל׳ג. על מיכ׳ל השפעת קפלן.

 התנ״כי התכן ואל התנ׳כית השירה אל התקרבותה מיכ׳ל. בימי העברית הפרוזה של
 המזרחיות*והרומנטיות גיגצבורג. א. מ• במקום שולמן שולמן. קלמן היהודי. או

 הראשונים הרומנים אחד — פאריז' ״מסתרי בלשונו. הדמיון פרחי בספריו,

אז. שנוצר המקורי העברי הרומן החדשה. העברית בספרות

 העברית הספרות של הראשונה הגדולה האנושית השירה היא אד״ם היח.שירת
 ולא כללית ברובה, שהיאמופשטה בזה אחר, במובן גם אנושית היא אך החדשה,
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 "שירי הם שיריו יהודי. חמר עם לעינים, ונראה נכר אמיץ, קשר מקושרה
 המשורר בפי נקראו בנו שירי אולם לשיריו! אד״ם שקרא השם זה קדש', שפת
 שירת את לשיר האלה בשירים הבן נטה כי תרי״א(, )וילנה בת־ציוך "שירי בשם

ציון. הררי על העתיקה, במולדת החיים
 בשנת אד״ם המשורר לאביו נולד )מיכ״ל( סון ?נ ל כהן יוסף מיכה

 האורה, אל ולשאוף להתפרץ עוד היה לא עליו להשכלה. כבר הגיע כשהלז תקפ״ח,
 בראות וחולם. רך ילדותו, מימי בגופו חלש היה הוא אביו. בבית אותה ומצא ראה שכבר
 גם עברית, מלבד אותו, למדו והם טובים מורים לו נתן לנער, כשרונות כי אביו,
 אלה: בשפות בספרים לקרוא הבן ידעלבנסון לימים צעיר בעודנו אירופיות. שפות

 והאשכנזית, הפולנית מן הם הגדולים תרגומיו וצרפתית. אשכנזית רוסית, פולנית,
 - האשכנזית בשפה ביחוד - האלה השפות בשתי ספרים על שקד שהוא וכנראה,

 נטה שתרגם בשיריו רומנטית. היתה הראשונים, חנוכו בימי אז׳ שלהן שהספרות
 "הריסות את שילד, על־פי תרגם, הוא חזיונות־הפלאים. עם השירה הבלדה, אל

 וירגיל. של מה״אנאידה" השני השיר דברי רב תר״ט(, )וילנא טרויה"
 טרויה׳ הריסת על־דבר המספר השיר מן החלק את תרגם לחנם לא כנראה,
 הם הם ן ב ר ח ה את המשורר מבכה שבהם החרוזים תרגומו. את אחר־כך והפסיק

 נגינותיהם את שרו שעליו אחר, מחרבן הד כעין המתרגם. בידי ביותר שהצליחו
 ציון בת שירת הדברים. את ומלוה הולך דור; אחר דור עברים משוררים העצובות

 רעדה עצובה רומנטית שנימה הצעיר, המשורר של בלבו החיה השירה, אפוא היתה
 ברופאים לדרוש תר״ט, בשנת לאשכנז בבואו בו התעוררה הזאת והשירה בקרבו׳
 בחייו׳ הי״ד משנת בגופו אותותיה אח שהראתה השחפת, מחלת על־דבר בברלין

 אחדים אל התקרב שם תרי״א. שנת תחלת עד וברינארץ ובזלצברון שם ישב והוא
 קידן יליד ש, " ק ז ר ו א י נ ש עם ביחוד התרועע הוא ישראל". ב״חכמת החוקרים מגדולי
 התלהבות בעל חוקר ההוא׳ בדור חכמי־ישראל מבין הנפלאים הטפוסים אחד בליטה,
 השפיע זק״ש ש. ידידות. ברית אתו כרת אשר שבשירה, הנשגב אל היוטה יהודית,

 את מיכ״ל ששלח בשעה - עבריים היסטוריים נושאים אל אותו לקרב בעיקר עליו
 בת שירי את יעזוב כי במכתב׳ אותו הוא גם יעץ ץ נ צו אל טרויה" "הריסות ספרו
 ציוך' בת "שירי ספרו את חבר באשכנז בשבתו ועוד - ציון, שירי וישיר נכר אל

 "משה וסיסרא", "יעל שמשוך׳ וקהלת","נקמת "שלמה האלה: השירים בו ובאו שנקבצו
 ממשאיו אחד את גם שמע בברלין בשבתו הלוי". יהודה "ר׳ העברים", הר על

 חדל שכבר באוניברסיטה׳ שעוריו את שלינג-לא הפילוסוף של בפילוסופיה
 בתקופת כי-אם שלו, הפנתיאיסטית או הרומנטית בתקופה לא אותם,-אמנם מקרוא

 המשורר חיי את להציל אביו עמל כל - וההתגלות. המתולוגיה של הפילוסופיה
שירים, ושר מברלין" שובו אחרי חי מספר וחדשים שנה עוד הועיל. לא הצעיר
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 ציון" בוז "כנור בשם )וילנה( תר״ל בשנת אביו שהוציא לקבץ־השירים שנקבצו
 ובזה וחוחים"׳ "שושנים בשם הליריים קבץ־שיריו את לקרוא אמר עצמו )המשורר

 כ״ז ביום הכנור. נפץ מהרה עד האחרונה(. *זקופתו עליו הינד. השפעת נכרת
וארבע. העשרים שנת אל הגיע לא עוד והוא המשורר מת תרי״ב שבט

 לאד״ם. בנגוד העברית. השירה של הצעיר ר ר ו ש מ ה הוא מיכ״ל קיט.
 מיכ״ל של התפתחותו היתד. קי״ב(, סעיף למעלה׳ )ראה אטית היתה שהתפתחותו

 הריח את העברית אל-השירה אחו הביא הוא ונבל. פרח - פרח כפרח מהירה.
 לשירת אשר הכבדים השיחים מבין והנאה. המחיה הצבע ואת והמשכר הדק
 ראשו את הוא הוציא והעבותים׳ הרבים בצלליהם אימה גם המטילים אלה שיחים אביו׳

 אור של אחד לקו טל׳ של אחד לרסיס הוא צמא כאילו תמיד נדמה בצמאון. הקט׳ הצעיר.
 הנער׳ מתמימות בה שיש תמיר. ותמה ושואל מתרומם הוא והשחק הכוכבים אל בקר,
 בהן, מרחף והוא לבת־שירתו, קלות כנפים תפלה. מלא המיה׳ תמיד מלא שלבו בעוד

 יפה כפנינה המזהיר המרומם׳ הניב את ומוצא בנקל הוא מתרומם ומנפנף. מרפרף
 לזה שקראו כמו נעלסה" "כנף־רננים מזמור־שיר: זמר, הוא כלו זכה. כדמעה או

 ר־ י ש את שר הוא אז אך נפשו, יסוד עד עצב עצב, שהוא יש ההם. הימים של במליצה
 העצב׳ לרוח נתיב תמיד יש העצב. מתהומות המשומם׳ מן אין בעצבו גם העצב.

 פשוטה הבעה על־ידי אם ממנו׳ משתחרר המשורר ממנו. שמעבר מה אל מעבר יש
בו. נפשו עוד כל ממנו ונמלט מתפתל שהוא והתפתלות׳ קפיצה על־ידי ללב או וישרה,

 חרש׳ שם מפכים מעינות האביב. רוח ישרור מיכ״ל של בשירה
 אלא הדברים את ת־פס הוא אין רחש. שם מלא הכל הרים. מבין וגולשים מטפסים
 על״פי וההיסטוריות הספוריות שלו. הפואימות גם התנועה. בדרך הח-ים׳ בדרך
 לפנינו ונראים נחים כשהם דברים מציר הוא אין מהותן. על־פי הן ליריות תכנן׳

 האפוס מן ופריחה. צמיחה הליכה׳ תנודה׳ כלם מלאים כשהם אלא בעברם׳
 השירה ת, י נ״כ ת ה ה מ י א ו פ ה אל הוא עבר אליו, שאפה העברית שההשכלה התנ״כי.
 מיוחדים רגעים מחוך הדברים את תופס הוא הליריקה. אל הקרובה האפית

 פנימי, אלא חיצוני, איננו שלו הציור הפנימית. ופעולתם התהוותם עם
 למצב־הרוח וסימן סמל הבעה, רק הם החיצוניים והתמונות והציורים נפשי,

 נשגבים' תמיד הם האלה הציורים ולכן הנפש. את ומגלים מביעים הם הפנימי.
 הוא הפרח מיכ״ל של השירה בארץ הפשוטים. הרגילים׳ החיים מן הרבה נעלים
 ועולים מתוכם פורחים החיים לוח". הוא סלע כל ספר׳ - אבן ״כל מזמור,

לרצוננו. וכמו לעינינו, ומשגשגים
 והחרף והסתיו השנה, עתות שאר מאת יותר לציר מיכ״ל יודע האביב את

 מחשבות. וחושב תוכו אל מתכנס נכנף, האדם בחרף ופחד. אימה עליו מטילים
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 סמלהרקבון המות׳ סמל ל כ" מי רואה בהרף המות. מחשבות הן מחשבותיו
 המות. לו היא גם והדעת הדעת, סמל גם לו הוא החרף בכל. האוכל והשפק הפנימי
 האדם ידע בדעתו כי והתאונן, התלונן תמה׳ והוא אור־עולם, הדעת היתד. לאביו

 המות׳ היא הדעת לו מיכ״ל. כן לא אך ז והשכל הדעת קץ קצו, את מותו, את
 אד״ם ותקוה. אמונה רק הם והחיים האמונה, ואת התקרה את האוכל ק השם
החיים. משורר היה ומיכ״ל הדעת, משורר היה

 מפשטת באמונה רב ענין אין למיכ״ל החיים. אמונת היא למיכ״ל האמונה
 להציג, עוד דרכו הוא גם לאביו כבן אחרים. מפשטים במושגים הרבה לא וגם
 בראשון מציג הוא האמונה את זה. מול זה החיים חזיונות את הגיוני, באפן קצת

 כי זה׳ שירו בראש מכפר גם הוא האד״ם ובדרך החכמה׳ מול ציוך בת מ״שירי
 במותו׳ גם ונעימות בחייו נחת לאדם תנחיל היא האמונה "כי בו, להורות בא

 הציב גם )אולי ובאחריתו" בחייו נעם מכל שולל תוליכנו אמונה באין והחכמה
 את וגם האמונה את גם אך בנו(. של לשירו הזה השער את אד״ם
חיות. בתמונות גם אותן רואה הוא החיים. בתמונות רואה הוא החכמה
 וקהלת׳ שלמה הן והחכמה האמונה

 כמו האדם. כשהזקין קהלת ותמונת נער
 כעץ גדלים, הם ובתוכה שמתוכה חיה׳

ש על המשורר מתאר שלמה את
 ב או הכרמל על הלבנון׳ הררי

תקוה• שם מלא לבו
 וירושלים, ציון עיר שךמות בין

 תסא.ךת, הדרי כל שחברו בעיר
 שמים, קדשי כל ארץ, חמרת כל

לזןט.ךת. כובבי־אל ץנדו וארזים

 הןבךת, בתבל רבתי בעיר
 יגובו, ותאנים דת ינץ שם
 אך.ךת, גפני תטפנה צופים שם
יזובו. מגבעות וךבש חלב גם

 .יקחרו', סביב וגיל רגן רוחות
עולמים, הליכות לאביב גם בה

 כשהוא האדם תמונת היא שלמה תמונת
 טבעית סביבה לקהלת יש כן לשלמה
 נקוב. עציץ בתוך או מטעו אדמת בתוך
 על וירושלים, ציון עיר *מות
אמונה, מלא הוא שם ם. י ע ו ר ה אות

 ,2יהמרו בגדורדו ה!ךרן ולמי
הימים. חגים אך מועד, חדש כל

 חמדו, שבת בה השירה ובנות
 גצה, שיר ונגה מור פרחי בין בה

 - נועדו יחד בה וסרחים שירים
אלה. שיר ארזה מזמור, הוא פרחה

 השירה׳ א.ךץ זו׳ בבלילת־^פי
 לוח, הוא סלע כל ספר, אבן כל

 מזהירה, אבן היא היקום ובנזר
הרוח. רום אף אדם, חיף למדה היא

והודו. אדם חןקצף. רתיחה, יעלו 2 יסתובבו. 1
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 וירושלים ציון עיר שךמות בין
 שמח, גם עלז בן ילך הלך
 עינים, ויפה כתמר גבה
פורח. כנצה גלומים ביפי

 עהרו, ופניו וצח הוא אדום
 שושנים, ושפתיו כשלג לחיו

 שחרו, כעורב דאשו וקוצות
גנים. מעון עלי כיונים עיניו

 נצח, ;בול לא ענוה־צדק הוד גם
 ;נוח, פניו על לב תמת ופאר
 מצח, על תופע לו רוחו עז הךרת

הרוח. נם בו .ייף גוו כיפי כי

 תל׳ ;דע לא הלבנון ובשלג
 הועמו, עוד לא עלומיו, זכו כן
 תגל, בו נבשו ;חד, לבו כן על
רעמו. אזנו על קינים לא עוד כי

 תבארה בךביר תולע עלי אמון
 חזיו, עיניו מלכות ועבי הוד אך

 ,1עטרה את שעשע ערשו על עודו
;שליו. כטץ;ן 2מוו־שיו כן על

 ,3כצבעוגי נפריש ;גון חש לא עוד

שניה, ברזל קנאה ;דע לא עוד

 עני, לו נראה לא פניו ובגעל
פניה. על .ירקון צרה לא נם

 השמ;ם, בת הנעימה, ונקוה אך
 ,4נטעו כגן עלים זר לאשה על
 כפ;ם, תמחא צוהלת, גילה גם
התרועעו. לו התהלכו, ;דו על

 עלו, לו ח;יו שחר כנגהות אך
 יועבו, כי עת חזה לא ערבם עוד
 נכזשלו, לו כעץ הח;ים כן על
חשבו. עיניו חדש לברי יום כל

 מות לו נחשב נעמה כמנוחה
 הקבר, חשב שאננה ובעלש

 צלמות, בור לא תבל, לו עדן נן
שבר. זעקת קול אןנו העיר לא עוד

 הביע, לא עוד "מדוע?" ושאלת
 ה;תה, אמונה מתניו אזור כי

 יופיע אור ראשה שעל אמונה
.5כפתה פנים ערפל ובעעיף

 חלו, תבל על טובות אך ולאורה
 — שמ;ם תחת רע נסתיר וצעיפה
 תשאלו, זה מי בן הוא!-אם ושלמה

בילושל;ם! מלך הוא, דוד בן

 להתרומם. נפשו חשקה הוא אך וירושלים, ציון שדמות על עמד שלמה ערש
 גם כי־אם אמונה, רק לא שאיפה, גם כי־אם תקוה, רק לא מלא לבו לעלות•
כאן• לא אשר אל כסופים - עריגה כמיהה,

כנפל, חשבוהו ;בזו, רם הר כל ערפל, אמרי הלבנון, על^הרל'
רקיע. גלגל נהברו ולמזח תופיע, שמש לאשם על ולכובע

 בשורה וכן כצפעוני, ישוך אשר יגון 3 לבבו. רחשי 2 למלך. להיות נועד כבר אז 1
 התקוה את גירו כך — יבלו לא אשר עלי־דפנא, זר 4 ברזל. שניה אשר קנאה אחר־כך: הבאה

צעיף. פניה ועל אור קרני ראשה על מצירים: האמונה את 5
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 הליל, בא#ון הלבנון הררי על
 ן#בה, הךמטה ארצה לכס עת
 כאיל, כצבי העלם עלה עזם
יאבה. 1#נפ מורא הוד לחזות כי

 ברחו, 1נ#פ כוקבי לילה, חלף
 ערבות, בשמי תהו אסף סהר
 ואחו, אלון כר הפד, ת1שךמ על

עבות. לא בקר על תרה אור שחר

 .יולד אז בו הצדקה ולרגש ן
 ;רע, איש איך ך#ע, כל עין לא

 חלד, ת1בןרע יאבה אז התרפק
ורע. לו אח אז בו #יקום כל כי

 ואלה, יוצר אדם מצא אז אך
 נוסדו, בו אז אל־מןת רעיוני

 גצה, נעל אלה ברגעים אך
;לדו. לו הם הנאוה וצדקה

 חמקו, ענדו חי# אפל צללי אז
 הרים, ;פזו 1מעחר ומתה
 נשקו אור קוי אל ארזי ולראש
בוערים. הפזפרים משנתם עדים

 השירה על־ידי משל אז למדבר, בא כשדוד 3 מחשבותיו. 2 השחר. זמן — משחר 1

 המשורר אורפיאום׳ על־דבר האגדות מן להוחה התמונה רעים. נרהבים, ובאנשים בחיות
 אורפיאום על כמסופר — הגיע' קולו תחתיות לקצות ״עד כי הקודם, בבית בא ולכן היוני,

 עד מלאכי־החבלה׳ את הקסים זמרתו ובכח שמתה אשתו את משם לקחת השאול אל שירד

אתו. להעלותו בכל־זאת הצליח שלא שללו, אח פלט והשאול אשתו את לו החזירו נ

 נהרו, עיניו אך נךמה, ושלפה
 רוח, ענף ראשו דלת בשיער
 - .יסערו לבו תוך עפק וקרביו

תעוח! נפשו מה רוחו! הומה $ה

 נשקיפו, עיניו נורא הוד .יפעת על
 נחבאו, מליו קול פיהו, קפצה היא
 נטיפו, בל צוף כגורו מיתרי עוד
נפלאו. נולאות ,2זמותיו בתקו

 נאדרו, רמו, מה אלה ותעים
 נבר, לב _יךחב תפעם, רוח עת

 - נגרו עיניו וךעדה מנילה
אדץ־קבר. עז אדם, נערץ אז

 האירה, עאה לפרומים ה^פש
 אדמה, על קךים הפיץ אורה זיו
 חןהירה, מתהה שלג שדמת נם

ברמה. רן פצחו רה זח ו;עימי

 המו אז רגשותיו הוא גם ו^לפה
 .?הזיו, עיניו #די אל מפחזה
 - רעמו נם פרצו הכיל עוד ולאין
ויד״מיו• כנורו מיתרי חך

 :ביע, נעם לשלפה, כגור ןה
 אביהו, דוד הוא זפרתץה, לגעים

 חניע, קולו תחתיות לקצות עד
פיהו. על נגע המרום ובצבא

 פלך, עליצות על ניל, על בנן בו
 שבר, על הגה בו בצר ולעתות
 כהלך בא עת תלאובות וקא.ךץ

 .3נבר וברהב חיות בפריץ בו רד
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 ערב, מוצאי ביהודה הרנין הוא
 קדימה׳ מפאת הקליל צאת נם
 אלב וקפירי אריות השלמו לו

השלימה, אתו קולו אל וחמתם

 שחר, שם העיר המלח, יםע משפת
 שמום, מנגינות זקרותיו, לאזין

 :חר, אפו עת תזו 1 עלוה וקני
כמןם. נחומיו שאבו ובששון

עולה. בני 1

 הנער זה לקנו הנחיל זה כנור
 סלף, אין וקרוחו דרכו אמון על
 ןער רוחו הבן עתה גם ובו

ואלף. חמשה /עירו בו לשיר

 הזה׳ השיר את השר לחיי בזה דומים וחייו המשורר. בן המשורר הוא שלמה
 המשורר נתן בו כי ציון"׳ בת "שירי מבין ביותר הלירי הוא הזה השיר ולכן
 וגדלה עלתה המשורר של שבדמיונו הטבעית׳ הסביבה אף חייו. משירת הרבה גם

 של הטבעית בסביבה ראשון יסוד מעין לה יש וירושלים׳ ציון של לסביבה והיתר.
 מירושלים- העלם שלמה עולה לילה באשון ולכן המשורר׳ מולדת עיר וילנה׳

 והיפים הגבוהים ההרים אל לעלות המשורר רגיל שהיה כמו ן׳ ו נ ב ל ה הררי אל
?שיריו. את ושר כנורו מיתרי את הכה ושם רגשותיו המו שם עירו. וילנה שעל־יד

 פתאום כאן מפסיק כמו המשורר
• הנער על שירו את

נקר! חלד אביב נער, חמדת הוי
 ןשוח, ?ד ו5ל ננת״אל הנך
 עקר, כל על נחז שלום צירי בך
רוח. נקיון אף ותם גילה כלך

 ולשמח, לרן תתקפהו רוחו זו
ארץ, נם שמים אתו וירננו

ושר הצעיר המלך־המשורר על שירו את

 וינצח, י^טיר חי כל וקשירו
ו#לץ. זוחל עד מרום שרפי מן

 אזנים, תקלה לו אמונתו כי
 רקיע, ;שיר אל מעשי לשמוע
 שמום, ;לנו מעלליו הקשיב
תליע. ארץ נם מראותיו האזין

 של הזמר עת היא זאת - האביב
 המלך־המשורר. של השירה זמן גם וזהו
הרועים: משכן אל ובא

 ;צאה, קרה נם חלף, אז הסתיו
 ארחו, צפונה וזרם גשם
 באה, אביב נשמת היקום כל ולאף
שמחו. אליו ראוהו אך וקמו

 כלמו, קךאו ברקחך" לנו "תן
לענף, עלה לעץ, נתן וקרי

 בבת־השירה, ה^.^ל המשורר־העלם׳
ההומה הקריה את אז עוזב הוא

 עממו, מהר ישא בירק שדות
כנף. כל צפור, כל חנן וזמירות

 שעשועיהו, ולדי ולבנון, כרקל
 ונרדים, וכפרים בענבים ןחן

 פניהו יאר ובשן ולגלעד
וקגרים. צוף מתק ישן, למו תת
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 ולבונה, נךך ובשמים, מור הרי על
 שטה גם ושלמה זמיר, עוף כל שם

 כיונה אקר על הביאו אביב
הרמה. מקתה רועים משכן אל

 הופעה, רוחו עוד עח, לא לבו
 :סערו, רעיוניו איתן ובנהרות

 דמיה, יאנה לבו מקרב
בערו. עיניו כאש אהבה ביקוד

 ושמחו, פניו מול ומלאה תבל
 כמום, באה גיל רוח ובקךבו

 ואחו, שרון הכרמל, ןשיש לו
שמום. ןחגו אלץ, תחול לו

 תמה, גם ברה, רועה שולמית את
נשקפת, ובשחר בלבנה ןפה

 שירו־ את שוב מפסיק המשורר
 עוללה! ראמות האהבה היא תלא
 וקרץ׳ מחמר באדם גם היא
 חוללה, בו היא אך נפש גם רוח
א.ךץ. על נתנה לו שמום טוב היא

 מללה, ראשונה "נצח" מלת היא
 גבר, כל דוד כל האמן יובל לא כי
 נבלה, ובאבה מתה רעןה אם
בקבר. טבלות לקום תוסיף לא בי

 נעמה! וקרה, מה בנער אהבה
 תנחומיה, משד וינק כי עלם

 כחמה, נאוה בבנות, היפה
נטפת. נפת אף קמם, בשפתה

 נער, מלך בן ראה שולמית את
 אהיה, צאן רועה הלבנון הר על

 סער, רוח אהבה בו הטילה חיש
חביה. כוננה תמים עלם לב אל

 שכחה, נקשו במאו אף עטו אז
 מלך, שבט החליף רועים ובמקל
 ארחה, רוחו שולמית את לרעות

.ילך. הלך אתה עמק אל הר׳ אל

 עיניה, כתרו ממלבתו, וקןה כי
 נשגבה, לו היא דוד ומטגדל

 עליה נצב ראתהו אך היא גם
מרבבה. דגול העלם ותאהב

האהבה: על ראמות ומ_דבר
 בהמה, עיל אף ושמח, כי נער
הגה. דבשו היא קרח, נער כי

 שפרה! לו מה אוהב עלם נחלת
 למו, גבהו אם מרום, ובבא חיל הן

 צרה, עינם בו הבלו, בנעים קנאו
הגמו. גלמודים שמה הם אך כי

 בבנפום, תעל עלם דוד את היא
 לאדמה, .;רדו לשחקים, ורקיעו
 עינום, יעיף במקום צלמה ;שור
 ברמה. נשמע קולה הוד ןזיף אף

י׳א. ל׳ב, באיוב תבונותיכם" עד "אזין ע*־םי יאזין, מן מקוצר 1
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 מימיהם, והפכים הומים מעיבים
 אדרת, אלוני ברוח יהמו

 - ארבותיהם על הוגים היונים
 דובךת. בם היא אך האהבההוא! קול

 עצבת, אין כי נה^וב 1ח^ק ובעז
 - ^מח, כלו אוהב, אדם כל כי

 המ!ת, נ^לע ע?ב, כל תם לא איך
צולח?! ואהובתו הוא אם

 הרומנטית האהבה זו לשולמית׳ שלמה אהבת את ולתאר לספר שב המשורר
 "הנשיקה". על קצר לירי בשיר שירו־ספורו את מפסיק הוא ושוב ורועה, מלך שבין
 בשושנים", סוגים כרמל הררי "על ושולמית שלמה את אחרי־כן מתאר הוא

 חדוה, כלה מלאה ולכן אמונת־תם׳ מלאה ונפשם נצבת התקוה לימינם
 את עבות", עץ סבכי בין הליל, "בדמי אז׳ שר שלמה רנה. שירה׳ גילה, מלאה

ם. י ר י ש ר־ה י ש

 שירח מכל יש בו מיכ״ל. של השירים שיר גם הוא "שלמה" השיר קב.
 משירת גם והאביב׳ הנער משירת הטבע, שירת האהבה, משירת מיכ״ל:

 על־פי המלך עלם־הפלאים, זה המשורר, על גם זה בשיר שר מיכ״ל השירה.
 על שר הוא המשורר, על שר משהוא ויותר רש! נולד גם לו תמיד, מוצאו

 והנסתרים. הפנימיים החבוים׳ היפים׳ הרגשות את המביע זו השירה,
 שהיתה זו רה׳ י ש ה רגשות על השירה מן הרבה יש מיכ״ל של בשירתו
 השפיעו אשר לפניהם שהיו המשוררים אצל וגם ם י ק י ט נ מ ו ר ה אצל רגילה

 מאכט )"די הזמרה" כח "על שירו את ששר שילר׳ המשורר כמו הרומנטיקים, על
 והזמרה"(. "הזרם אותו וקרא הזה השיר מן חלק תרגם מיכ״ל - געזאנגעס״ דעס
 שר והוא קי״ז( סעיף )למעלה׳ השכליים המושגים על שיריו את שר אביו
 רגש על השירה מן גם הרבה יש "שלבה" בשירו ש. פ נ ה ת ו ש ג ר על אותם

ה. ו ק ת ה אל הקרובה זו אמונה׳ ה
 המעלים מפכים, ת ו ש ג ר מלא הוא זמרה. מלא גם הוא "שלמה" השיר

 בד זה בשיר עולים היפה והחרוז השיר שפת נעלות. תמונות הנפש ממעמקי
 אם אחר. ונגון אחרת צורה ידו על מקבלים פיו, על ומשתנים החכן עם בבד
 בשיר - תנועות של אחד קצב כלו אד״ם של כשירו הוא מיכ״ל של שירו גם
 נגינה גם בו יש הנה - תנועות י״א של הוא המשקל ציון״ בת ״שירי וביתר זה

 והספיריים התאוריים במקומות הפנימי. השיר רוח לפי משתנית הזאת והנגינה רבה,
 ספורו את מפסיק כשהמשורר הליריים, ובמקומות ספורית, אטית, היא הנגינה

 משים בלי עובר הוא אז חזק, בפתוס רוחו את ומביע שירו את לעצמו ושר
 סערת־רוחות ובשעת ועז, בצח הצועד ממנו והכבד המהיר אל הקל, האטי, החרוז מן
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 "שלמה"׳ שבשיר הליריים בקטעים הרגשות שטף בראשית כמו זחקה׳
.1יותר מרכב גם אז נעשה הוא יותר. וסוער חזק גם נעשה החרוז

 יותר. וקל יותר פשוט - זמרי יותר מיכ״ל של בשירו נעשה השיר של הבית גם
 שש בן הסגור הבית מן אד״ם. של בשירו כמו ואטום כל־כך כבד איננו הוא

 מיכ״ל פנה המשכילים׳ יתר וריזירת אד״ם בשירת הרבה השליט השורות־הצלעות,
 ארבע לקראת ישר פתוח כמו ה. אשר השורות־הצלעות׳ ארבע בן הבית אל

העולם. רוחות

 המלך- את לתאר מיכ״ל אמר שבו מ״שלמה", השני החלק ב״קהלת"׳ קכא.
 המפכה הרגש אין הבלים"׳ "הבל בכל לראות נוטה כשהוא לעת־זקנה׳ המשורר

 לאביו, הבן הוא מיכ״ל זה בשיר לשיר. הפנימית ההתעוררות מן אין הזה.
 חכמה שבקש עת׳ בלי שזקן אביו׳ תמונת את בו מציר גם הוא כי ודומה אד״ם,

 קהלת תמונת והאמונה. התקוה את ידן על אבד הוא אך לו, נתנו והן והשכלה׳
 המשורר מציר שבו שלמה׳ של הציור זה אין בהרגשה. מאשר בהכרה יותר מתוארת

 והנדיב׳ הרך לבו עם עצמו, מדמות הרבה ונותן הפנימיים חייו דמות את
 יפה התחכמות. יש עבודת־מוח׳ יש קרירות׳ יש ב״קהלת" אהבה. והמלא הצעיר

 נכרת ובה השיר׳ של הקרקע הסביבה, את מיכ״ל נותן שבה ההתחלה׳ רק היא
האביב. את הוא גם המזכיר החי, הבהיר׳ הצבע ^ל נטיתו

 פרתם, בזהב הספון בארמון
 כותרות, וברק מופזים אלףם

 עימם, מחמדי שש עמודי בין
אוצרות. וקגלות חפץ אבני בין

 ת$אךת, כל בנוה ןה, היכל בחדר
 אמנים, מ^שה ושן, זהב כם על

 ^טרת, ראשו על ארגמן, ץטוי
שנים. רב ושבע כח דל שב ישב

 השכל של זה לעומת מזה הרבה יש ההגיוני׳ הנגוד מן יש ב״קהלת"
 התקוה מול והשפק החכמה הצעיר, מול הזקן והשדמה׳ השדה נגד הארמון :והשכליות
 תקופות שתי ו״קהלת׳", בשלמה לפנינו, נבדלים שטחי־חיים שני לכאורה והאמונה.

 המשורר נתן כח־ההכרעה את אך משלה. מיוחדת נקודת־מרכז אחת שלכל שונות
 בכלות המות ימינה׳ על צל רק היא לה. ד ו ג נ כעין רק היא שהשניה הראשונה׳ לתקופה
 וכל מכל ממנו לשלול בכחה היה לו בחכמה מואס היה שהמשורר דומה׳ החיים.

האחרונים בפסוקים יסוד לו בקש שהמשורר אפוא׳ פלא ואין והאמונה׳ התקוה את

 הפנימי השיר רוח לפי המשתנית הזאת, הנגינה אין הנכון הספרדי במבטא 1

 כל של הפנימית הנגינה שאין כמו נכרת, האשכנזית, בהברה שנתחברו ציון"׳ בת שב״שירי
הספרדי. במבטא נכרת זו הברה על־פי שנתחברו השירים
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 מהשיר האחרון בפרק מבקש והוא והאמונה, היראה את המרוממים הקהלת׳ של
 גם ואמונה. ביראה החכמה את להגביל ואומר והחכמה, האמונה בין השלום את

 המשורר אבי עליו שהוסיף הוספה׳ ואיננו בו׳ אורגני הוא השיר של הזה החלק
 השפעת על־פי רק זה הוסיף שהמשורר או לשער, שרוצים כמו אד״ם, מיכ״ל,
 "קהלת" הספר של הרעיונות מהלך על־פי השיר בכל הלך גם המשורר אביו.
 הפסוקים אל שבא עד קהלת־שלמה׳ בחיי השונים הרגעים את פיו על ונותן

 המשורר וכר". ירא האלהים את נשמע, דבחיהכל "סוף האחרונים: ברגעים האחרונים
 הראשון, בשיר שהתחיל במה הגומר סיום השיר, לכל הנאה הסיום את פה מצא

 בשיר האמונה אמנם שירו. את שר הוא שלהן אלה ובאמונה, בתקוה ב״שלמה",
 ד יסו אבל מפניו׳ והיראה באלהים האמונה ולא אמונת־החיים, היא הראשון
 המשורר ממנו, האחרון בפרק דוקא ולאו "קהלת"׳ השיר ובכל הוא׳ אחד האמונה
 והאמונה אמונת־החיים את בשרשם, הקרובים האמונה׳ מושגי שני את מחליף

 החקירה׳ אל הנוטה המשורר, של אביו השפעת את לבקש יש בזה באלהים.
 שבנפש. ליסוד החיים׳ ליסוד ולא כללי, הגיוני׳ ליסוד לו, למושג היתה שהאמונה
נוטה שהמשורר במה זה, בשיר אחרת בפנה עוד נכרת המשורר של אביו השפעת

 שלמה בפי נותן המשורר המחקרי. הדרוש אל ואף החקירה, אל הרבה כאן
 הכפירה ואל השפק אל הנוטים בספרי־חקירה שקרא ממה וספקות טענות

החכמה(: )סמל המנרוה פסל על דרשה דורש והוא ברוחניות,
 ככה: בך שמו קדם חכמי כן על
 וךך, על חלב בחל, מגן לב על
 אותכה, יודע לב כל 1חרבת כי

עלןך. כבחל בקל ולבבך

 כ״ג(, ג/ )מלכיס-ב המלכים" נחרבו החךב זה דם "ויאמרו הפסוק על־פי חתכת, 1

נהרגו. — נחתנו נבצעו׳ במובן אותו מפרש שהמשורר

 נןךקדך׳ על הצב הינשוף זה גם
יהי, לך כיום לולה אישון כי לא

 ;דך, על ולכו והי קינים כי אך
$הי. כל וילל אתך ;גון וקרי

 לבתך, על שומה זו אימה ודמות
 לאבן, תהפוך פניה רואי כל
 לבתך, תמית לבך אל רואי כי

ובן. בך האיש .יהפך ולאבן

 של מ״המלט" פסוקים ב״קהלת"׳ זה, בשיר יש אד״ם השפעת מלבד
משילר. מעטים חרוזים גם בו יש ר, פי ס שק

 ובעיקר-בכח בהלך־רוחם׳ מזה זה ש שוג הם ו,,קהלת" "שלמה" קכב.
 יצר אשר זאת׳ היא אחת שירה רק ז בכל־זא הפנימית; בשירתם שבהם׳ היצירה

 הבלדה׳ אל הקרוב תכן אל האפית, ־ית׳ הספו שירתו בכל נטיה למיכ״ל יש המשורר.
 בפואימות גם מיכ״ל הוא ליריקן הן המלא-כאב. הרע׳ הגמר עם ספור־המעשה אל
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 הוא אין נפשו. נימי את המרעידים הם והמרעידים המחרידים והרגעים שלו*
 את הכללי הארג מתוך תופס אלא ספור־המעשה׳ כל את פעם אף לפנינו פורש

 מצבי־הנפש את נס על מרים פעולה׳ של חזקה רקמה בהם שיש המקומות
 הגמר הוא -קהלת" זו תפיסה לפי רגשי־השתתפות. בנו המעוררים המיוחדים׳

 אחרי כאלה׳ שקיעה רגעי הזריחה. אחרי השקיעה היא זאת -שלמה/ של הטבעי
 שמלבד פואימותיו, ביתר גם המשורר לפנינו נותן רבה׳ פעולה מלאי סואנים. חיים
 אל הקרוב מוטיב גם מכניס הוא לכלן הבלדה. אל כלן קרובות הן וסיסרא/ -יעל

 המוטיב את העלילה סבך לתוך מכניס הוא שמשון" ב-נקמת האהבה. של המוטיב
 שקרו המקרים כאחד שופטים, בספר גם עליו שמספר זה הנכזבה, האהבה של

 את בשירו הרבה מדגיש מיכ״ל מיוחדה. הדגשה בלי אך המעשים, בהשתלשלות
 נעשה הלאומי הגבור נוקרו. עיניו אף שמשון, ראש את דלילה גלחה עת הזה׳ הרגע

 בבת־ ואמונתו זו אהבתו על סובל הוא האהבה. לגבור אנושי׳ לגבור כך על־ידי
 מתחנן שהוא בשעה אלה׳ הם גורלו׳ אל אותנו המשתפים שלו׳ השקיעה רגעי אדם.

 אויבך-הלא גם ז-המיתי תגמולי כה אם ן הוא אהבתי את-הגמול ושואל;-הדלילה
 מיכ״ל של בשיר היא השקיעה׳ אחרי אחר־כך׳ שבאה הנקמה׳ התלהבות תחמולי!"
 האחרון בבית לבנו עמודי את המשורר לופת פעם ועוד מליצית. דברנית׳ פתיטית׳

הגבור: מות על־דבר הבלדה׳ בנוסח בשלות־עצב׳ לנו מספר כשהוא השיר׳ של
עריו, פרעות ראש מותו גם יךעץ כי צריו, בתרי בין חלל נפל הוא גם
יצאה. נפשו - נקם קול ו;תתו צמאה, נ?שו כזה לטץת אך

 הוספת־לוי רק לנקמה והשאיפה עיקר למות הצמאון נעשה זה בבית
 הגבורה מעשי אחרי השוקע, המת, הגבור אותו. המגבירה זה, לצמאון היא

 "ובתתו לשיר. המשורר את המעורר הוא לילה, עם השוקעת כשמש הרבים,
השיר. של הנפסק, האחרון, האקורד זהו יצאה", נפשו - נקם קול

 *משה השיר־הפואימה גם מלא כאלה ליריים, נוגים, נפשיים, אקורדים
 ונתן במדבר שנה ארבעים לפניו שהלך העם, גבור משה, העברים". הר על
 הוא גלמוד. בדד, גבוה הר ראש על עומד חיי־ארץ׳ עד מדגן־שמים לו

 כל אותה ראה שבנפשו זו, ארץ אל אין־קץ צמאון מלא געגועים, מלא
 עוברים ומורה־דרך. מנהיג ומחוקק, לוחם חיי חייו, יבוא. לא הימים-ושמה

 נשאר ו״לבדר אתו. היו אשר הרבבה, אלפי את רואה הוא במחזה. לפניו
 עזה "אך לו, יקרה ?אהובה שהיתה ארצו, גם לפניו והנה הרבבה"׳ מאלפי
שמה!" תבוא לא אל: מצות
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 רעל׳ צוה $לה! ההר לנבו
 צופיה, עינו ארצו זו ארצו, שם

 - מעל כשמי נ?שז אלתה הארץ
דומיה. בלשונו עז כי מכאבו

 קדרה, עינו ובת שם :?גמוד כה
 יטה, ותבוא ש$ש גם קדרה עד

 - עברה חיש כחץ שקעה, פתאום
לטה?! ש$ש אור .?חשך, עולמים אור

 לירושלים" עינו עוד "ונטויה

 האירו, ופניו בו לבו חם אז
 דמעה, עינו אך תתעטף, נכשו

 - הגירו עיניו ראשונות הדמעות
גועה. נ^שו אך נראו, דמעותיו

 יצאה, שמש גם חלף, הלילה
בש^ם; עליו קדרות לבשה אך
 כאה, שתשו כי דו^ם, .ישכב הוא

לירושלןם. עינו עוד ונטויה
המנהיג משה לחיי מזה נעלה סמל -

 אליה אשר הארץ אל והצמאון הגעגועים ליצור. משורר כל יכול לא והגבור
 המחריד מותו-הספור אחרי גם פסקו לא חייו ימי כל נפשו וכלתה נכספה
אין־קץ. עד נוגה ובשלוה בשקט המספר ואהבה, געגועים חיי על ביותר

 של המוטיב מן יש ציון", בת ב״שירי האחרון הלוי", יהודה ב״ר׳
 ר' ב״שלמה". הראשון, שבשיר המוטיבים מן וגם העברים", הר על "משה
 כשלמה, והוא, מיכ״ל, ללב הקרוב הגבור המשורר, שוב הוא הלוי יהודה
 עצב- לבו, הוא נוגה ועצב. נוגה לבו אך וירושלים! ציון אדמת על נמצא
 שמה. הגיעו אחרי בואו, אחר וגם ארצו, אל בואו וכסופיס-לפני געגועים מלא
 המשורר ושממה. חרבה רק עינו יתן אשר בכל משואות׳נצח, אל בא הוא
 רחוק־רחוק. וכלו-עוד ממנו, מקצת שנתקדם החלום מן עזה המיה כלו מלא
 השיר את אין־קץ, ועצב התלהבות המלאה הגדולה, השירה את אז שר הוא

 נרדם שבות־ציון, שיבת לחלום לקצה־השיר, ובהגיעו תשאלי", הלא "ציון
 המון את רואה ממלכת־המות, אל בא והוא עליו, אז נפלה תרדמת־יה המשורר.
 אל עמם. שם לקדש ובמים באש באו המוקד, על עלו ישראל, שם שקדשו הקדושים,
מראההמות: של החלום. חרדת של המוטיב גם נוסף השיר של המעוררים המוטיבים

 נחד, בו מנעים עודם מתים וידי
 סועךת, לבו על החלום חרדת עוד

 ופחד!- חמם הוי - חי :ד גם פתאום
חודךת. בו הוי, חי, נד חרב גם

 חךרה, חולם לב חי אכזר חרב
יצאו,ז דמיו הוי מ?ם כאפיקי

 - נגרה נ?שו גם דמו ומרמת
קראו. המתים נךמית!" "לנו

 צלמות, חרדת לא תענוגים, וכחוק
 פניחו; על חפף ;ה נעם הוד אך
 - מות! מר חלום חלומו-הו תם פה
עיניהו. פתח עוד לא המשורר אך

 כמיותרים לנו נראים כבר זה, בית אחרי שבשיר, הבתים שני יתר
האוהב־המשורר. של הנאור, היפה. השקיעה הטבעי, הגמר פה
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 אחת. רוח אחדות, בהן יש ציוך בת שב״שירי הפואימות כל קכג.
 בפואימה וסיסרא". "יעל מלבד - אחד ובךתמום בחרוז גם כלן נכתבו הן
שיר את פה לשיר אמר הוא חילים. להגביר להתחזק׳ המשורר אמר זו
 הוסר ציון", בת "שירי כל של במקצת, האוירי הקל, השירי הבית ה. ר ו ב ג ה

פעם: אחר פעם ההולם הכבד׳ הסמוך, החרוז בא מקומו ועל עתה,
 מלחמה לקורה תבור הר ממרומי

 אדמה, ויבקע עלמה קול יךעם
 ;צאה לקרב ארצה רומם לקראת
 באה. היא באש - מפיה וברקים

 שפטת, בישרון היא וךבורההיא!
לוהטת. אש בקרב לפידות, אשת

 ;חד סיסרא חיל _ךכב מאות בתשע
פחד מבלי תעז עלמה, תתצב

 קשת, רומי חיל אל מות, בלהות אל
 נ$שת והיא בימינה ח.ךב אך

 קמים, חיל תקצור שבלים וקמנל
 בדמים, צןאר עד תחצה כלביאה

 ;תמללו אך חצימו עליה
נפלו. כלם כקש חרבה ולפי

חיל חללי פ^ר, רמבזת ?3
 מלחמת׳

נוקמת. היא החביאה-כאל נצבה

 כשהוא אך רב. ובעז בכח ומלחמתה דבורה את המשורר יתאר ככה
 המשורר. נחלש כמו אז לסיסרא׳ עשתה אשר יעל, מעשה את לתאר בא

 יעל. על מספר גם הוא כאשר דואבת, נפשו בקרבו, חבלה כמו רוחו
הבא האיש את והרגה בשלום מלחמה דמי את שפכה יעל אשר הדבר,
 כמו כאן המשורר למשורר. דמי יתן לא הזה הדבר באהלה, חסות לבקש
 לספר בבואו שבנפש. ואי־הבטחון הספק על להתגבר בפעם פעם מדי אומר
 זה אל מבוס2ה של המשקל מן ועובר השיר של הרתמוס את משנה הוא יעל על
בלב ונותן להתחזק אמצעים מבקש הוא לירי. החזק-בשיר הכוריאוס, של
לדברי הד כלה שהיא תפלת-רצח, יעל

!פחד מני סור !.יכני לבי דם
השחת; מעמקי ועלה .לצה בא
 ונחת׳ חן כל מלבי חום ןרש
 התמים, לבי פתן בחמת מלא

 הדמים, במעיל כפני, במעילך
אבן, בו ותנה הסר לבי ו;שר

 ר: פי שקם של בחזיון מקבט הרצחנית
 ;בן, לא וחנינה היי קול .ישמע בל
 תחזינה למלי קדרות שים עיני על
 תעשינה, בחדר ;די ממעל את

 ;שלקו ;חמו נא ראשך ופתני
;לקו. רגע עוד זה חלל וךמי

 אחד קורת בצל לחסות שבא ב״מקבט", המלך רצח של הזה ההד
 בא שאליו הארמון בעלת אשה, על־ידי הוא גם שנעשה משרי־צבאותיו,
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 בפואימה הרבה בכלל נשמע הזה ההד - בידיה, לא אם־כי להחסרת׳ המלך
 חזקה, הזאת הפואימה את לעשות בכל־זאת הועיל לא וזה וסיסרא", "יעל
 רפלקסיות מלאה היא ציון". בת שב״שירי הפואימות בכל החלשה והיא

 מ״שירי ויצאו שנבעו התנ״כיים, האפוסים את לפעמים ומזכירה שכליות
ע״ג(. ס״ז, ס״א. נ״ד, סעיף ראשון׳ ספר )ראה ויזל של תפארת"

 היה הוא מיכ״ל. לשירת הנכון החמר היה לא הטרגי החמר קכד.
 את ומחמת־רצח• הבגידה מהערצת בו שיש חבור לחבר מדי, יותר רך ענוג׳

 בחיי היפים־נשגבים הרגעים האנושיים־ליריים, הרגעים ואת הענוגים הרגשות
 שב״כנור הליריים משיריו ובשיריו. - בפואימותיו נעלה באפן תפס אלה האדם,

 המשורר של שיריו אחרון "התפלה"׳ שירו הוא ביותר והשלם היפה בת־ציון"
 התפלה נולדת ידו ועל שממנו מצב־רוח מתוך שר בו אביו. עדות לפי

 מרחף השיר, את המשורר שר שבו ליל־אביב, רוח הזכה. האמתית, היפה,
 תדע ולא חשך תדע לא אשר וחדות־עולמים׳ גילה הוא ומלא כלו, פני על
רק לו היא כלה תבל וקול ומלואו עולם המשורר בו חובק וחיץ. גדר כל

 דממה מקום בכל יפנה, אשר
 התפלה, קול לי כלה תבל קול נם

הרמ^ט! קול עד כוקבי־נ^ף מקול

 לאלה, וקדו ארזי־אל אתי אז
 ותפללו, אתי עזרים צפרים

 גבה, צבאות כל ובני־אלהים,
ו^אלו! מעזדי ובעיון, אתי

 להטלה, נהפך חיש הלילה ודמי
הריע. ארץ במלוא "הללרה" קול
 כלה, תבל תקרא אתי !״ לרה ״הל

אציע. כי ושאול יטמה עזמים

 אלה, חזיתי, בבל שמך אז
 מצח, על חקוק הוא אור כוכב ובכל
 תמה אתמה בם יצורים;ה ובכל

הנצח. בכתב אחזה אותותיך
 בשירי המתגלה הפנתיאיסמום הוא

רשמים ומלואו. עולם חובקת שנפשו

 בו הקול את שומע הוא תפלה. קול
 יפוח, היום ערב, צללי נטו

 אנחו,4 דומם בלול ומזמרי
 הרוח, .ישרוק ה?ער אלי בין

.יעזחו. יקדו הם קלט ובהדרת

 ןרח, עא ?סף בלבועז הדור
 כוכבים, ענד זר־והר ולרא/טו
 זורח, ע&ואף הוא הליל כ^יא

העבים. כסא על קך>ט נאוה לו

 !האביב ליל האח, בהדרך, מה־תיף
 רוממה, נב^טי אף ;רחב, בי לבי

 מסביב, אחזה הקלט ובעת זו
עזוממהי- ^פה-רוחי לי הסירו

 נילה, לו ברעדה דובר לבי אך
 האמ׳ט, בךמי ותפלל בי אל אל

זה בשיר המתגלה הפנתיאיסמוס
בשעה הרוח, השראת בשעת המשורר
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 שרוצים יש (•121, 120 ע׳ למעלה. )ראה "שלמה" בשיר גם נמצאים ממנו
 )ראה ג לי? ש של מהפילוסופיה - פילוסופית השפעה עקבות כאן למצוא
 השני בחלק יותר לבקש יש פילוסופיה של עקבות אך - (115 עמוד למעלד,
 המתפללים הם השמים לא כי ומוכיח, מתפלסף שהמשורר בשעה מהשיר,
 "רוח" במו. הדוברת רוח־האדם, כי-אם האדמה, פני על אשר כל ולא ושרים,

פנתיאיסטית: פילוסופיה של לא ודוקא פילוסופיה, של רוח הוא זה
רקיע? עיר שנדם, הוספרו

 כי ת^לג, כי בם, אין נפש הן
;ת?ל

 הביע, ופי בם ךבר רוחי אך
שכל. דעת מכלי המה כהו־חי

 הנה, התבל גופת־מת אך גם
 לא־חיים, גלמים עועו אך ובה

 עליה, החי כל גם הטה מתים
עיגים. ישאו לא הם אל־חי אל כי

 הנהו, חי האדם האדם אך
 וקרץ, מץת אך בכל וכלתו

 תראהו, עינו יחז; אל לבו כי
הלב הוא יקום,:ה כל עין הוא

!בארץ

 בשמים, כאל מטה החי הוא
 מצח, ןשא אל אל הוא אך ולבדו

 כפןם, ןפק התפלה על^כנפי
!נצח אל אל רמה אנוש דובר בה

 הכוכבים", "אל בשירו גם מיכ״ל אל שנטפלה היא הזאת ההתפלספות
 הפנתיאיסטי, הקוסמי, הנעלה, היפי אל ההתעוררות מן בו יש הוא שגם שיר
 את המשחיתות הדברנות, ומן ההתפלספות מן הרבה בו יש זה עם ויחד
 הראשונים הבתים בטהרו. להגלות הנקי, הטהור, לרגש נותנות ואינן היופי רוח
העברית: בספרות ביותר היפים מבתי־השירה הם השיר של

 השמש, באה הימה׳ פאתי אל
 .יציע׳ ליל וא.ךץ וכשחק
 ואקש דמיה פשטו ולרגלו
רקיע. צכאות כל חוצץ ףצאו

 השמים ים על זהב וקאיי
 ןסעו, נהנו הרחו׳ לשאפו
 כעימם וישוטטו נךאו גלכו
;דעו. לא ונתיב אין־קץ ארח על

 ולשאול הכוכבים אל לדבר ומתחיל היפה למראה מתעורר המשורר
 "מי לכוכבים: שואל שהוא שיריות־עולמיות, הן הראשונות השאלות עליהם.

ומאורז" כוכב כל המה הארצות — נאורז חיל חיל־נורא, אתמה זה
גבוה ובינת עליון החקר אלוה ושעפי רעיוגי־אל או
בהטה?: לקרוא היודע ומצא אתמה׳ חקוקים שחק ספרי על

תנועות• למספר אחת תנועה תחסר לא למען הים, במקום הימה 1

10
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נשגבים, ,חולמים1 ואפלטון ופיתגור ^ירי־אהבים, תרנו׳ גדלו או

הנהוגה הספירה לפני הששית במאה חי פתגורם הגדולים. היונים הפילוסופים 1
ברלין, את החוצה ה^פרה, בנהר 2 .347 בשנת ומת הספירה לפני 427 בשנת נולד ואפלטון

האנושה. מכתי 3

אןנים?! כרו אז #יריבם לאזין #רילטמום? אתם, ומזמרי־אל

 טענות רפלקסיות, שכליות, שאלות באות האלה השאלות אחרי אך
האמת? השירי הרגש מן בהם יש רחוקות לעתים שרק ודברי־התאוננות,

 בהם האהבה-השלם על האביב, על יפים שירים המשורר שר עוד
 הטבע התעוררות עם והרעננות החדוה מן יש שבו האביב", "חג שירו הוא

 ביחוד היא, גם המתעוררת האלה, החיים לגורל החרדה ומן לחיים ויקיצתו
עמוקה בתוגה מהולה השמחה מחלת־מות. איומה, מחלה החולה המשורר בלב

 שירו• את כתב ששם בברלין, בנכר, המשורר שהרגיש הבדידות, ובהרגשת
 ליסוד שהיה המתוק, הסרקסמוס מן השירית, החריפות מן גם זה בשיר יש

הינה: בשירי חזק פיוטי
 ופוח, ה*ום עךב, צללי נטו
 בלעו, הצללים העיר רחבי כל

 ו^טוח, #מעז 2 1היובל ובשפרע
נודעו. עקבותיו עבים לקצות[ אך

 צולחת, הומיה, העיר וברלין
חג קסח, חג היום, לה כי^חג

 אביב׳
 ונחת, גילה תלב# היא וכמדה

מסביב. צהלה אך זקחוצוחיה

 על אנרט ביתי, אשב מ#מים
 שקר,

 עכךת-5 רוחי 3מכתי נחלה על
 קברי לבי .יהיה ;מי בדמי הה

בוערת. כאעז בו נ#מתי ויגון

 הקברוית, ומנוחת בי #קט־תהו
 רוח, בו התחולל אחרי כיער

 הקערות- ןם אל נפץ אחרי כצי
 !-עוח בי לבי גם כן כי ארה,

 1ל$ץת נק#י עיפה אך חי, הנני

 חיים... למות נקרא אם אני, חי
 צלמות עקת כל נו#א עלם אם
השמ.ים! תחת וקרא חי עוד

 ןריע בחוצות #ם צהלת־עם קול
 ;זרוח ברחובות הגז אור וקבר

 ארגיע, אקאה ביתי׳ נא אעזבה
עורז. עקבי גם רגע אולי הה!

 נהרו, עזם ופות זגלמזח וקבר
 אפום; כל על רגן גילת אך הה!
 קדרו, פני אלה הוד מראות בין

#מום. כוקבי בין ו#בן כענן

 #נים עוטות $למות ויפה־פיות
אהבים; תפקנה עיניהן ל#ןא
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 עדנים, עת ימי, חמדת חלפה !הה
עגכים. #רה נפשי ליפי־הוד עת

 #מןם. אחזה עוד לא עינכן ביפי
 תבן- לא אזני ערב כי קולכן גם

 החיים. נעם כל לי לטרח הה!
לאבן. יהי:ו חלל בי לבי כי

 האחת, ןפתי חגה. אהבת גם
 - כמןת אהבה עז - קרעתי מלב
ערוך שם לבי? אל לה מה

 ה#חת!
צלמץת? בחקום הושכון אור־חןים

* ♦ *
 שמח, חוגג, המון מעחלות בין

הפעם; ואחיש הלכתי קודר
 בורח, אנכי מיגוני הן הוי!

הזעם. מנטל תזנה, מכבד

 עברתי, .לנע 1.ךכב־הבחל את
 המלך; היכל גם בית־הזמרה, את
 תערתי, שידכתי, קעוי־ברלין עד
והלך. אני נודד רכבות־עם בין

 אימה... רעןה ארוצה- לריק אך
היא אחרי !הה צעדי, תשמור

 - הולכת
 הןעזמה, תךף לא רקי בלעי עד

תוחבת. בימיני נערצה וכןד

 באים, הם אתה צלמןת וחגורות
קבר... ריח ריחה השאול, פניה
 -2הרפאים עעמותיה-וכמו שפו

ושבר! תקוה אין תאמר: ולחיי

 ערכה, תכחה בי ימי וכאבי
לבי לה רוחי, חבלה היא

 — מורשה
 מסכה... לענה !הה עלומי, וככום
משאול מחלה היא-הה! מחלתי

קשה!

 - כרע .יחהלך מ!ת אחריה
 בעצלתים! וצעד לכתו, אחר הוי,
 שומע- בל קולי .יאזין, לא שועי
החוים! ארורים המות! ארור

 בשירי- גם יש זה שבשיר המתוק, הסרקסמוס השירית, החריפות מן
 שירי־האהבה לקבץ לקרוא אמר זה שם ועל המשורר, שכתב האחדים האהבה

 של זו היא מיכ״ל של האמתית השירית הנעימה אך וחוחים". "שושנים שם שלו
 גבול, בלי והאהבה האמונה של קץ, בלי וההתמכרות ההתמסרות

 כמו שירת־הפלאים, אחרי כלו נטה הוא תמימה. ישרה, אהבה של
 לרוחו הקרובה העולמית, השירה מן לו שבחר ממה תרגומיו גם שיעידו
 מאת ו״מלך־בלהות" ה״דיג" תרגומיו: למבחר שיכים טרויה" "הריסות )מלבד
 החדשה התקוה משורר היה הוא ץ׳(. בי ק צ מי מאת במדבר" ה״ערבי גיטה׳

והאמונה. העברית לשירה

המתים.2 הרכבת. תחנת 1
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 היתד, זאת העברית. ולספרות לשירה בשורה אות היתה מיכ״ל שירת קכח•
 העתיק העברי הגזע מן לשד. לח, רעננות, מלאה אביבית, אנושית שירה
 גם היה הוא חדשה. נצה העלה פרח, חדש ונצר חטר פתאום יצא כאילו
 שירה ותכנה, צורתה על־פי עברית שירה היתד, ושירתו בשרש מאד דבק

 לפנים העלה אשר השדה, את השדמה, את בקש בקש אנושית־עברית.
 שהעלה הנצה וגם העברית, השירה פרח המיוחדה, הזאת, השירה פרח את
 היה מזרחי הוד הקדומה. הראשונה, הנצה של המראה מן בה היה זה חטר

 יש שבשירה, הנשגב מיסוד הרגש׳ מהתרוממות בה שיש ומליצתו, לשירתו,
 ההשואות אל הוא נוטה והבהירים. המזהירים הצבעים מן בה

 דים גו נ ה אל הרחוקים, הדמיונות אל מאד, ומבטאות הבולטות
 יש עמק. הוא והצל תמיד אצלו רב הוא האור העמוקים. השיריים

המזדחית. הטבעית, ההגזמה ומן הגדולה ההתלהבות מן בשירתו
 זו למחזה, וממחזה לדבר, מדבר היפה, הקפיצה מן הרבה בשירתו יש
 הקדומה השירה אל יפה קפץ גם והוא הקדומה׳ העברית בשירה המצויה
 התנ״כית היא מיכ״ל שירת - ההשכלה ימי של התנ״כית השירה מכל הזאת.

 אל הזאת, השירה צמחה עליו אשר הקרקע אל יותר היא קרובה ביותר!
הלבנון. שירת כריח לה ריח מטעה. אדמת

 הספרות בגן פריו לרעש הפעם עוד החל הלבנון כי השפיעה, היא
 עם העברית• בספרות לזמן־מה שכיח שוב נעשה התנ״כי הנושא העברית.

 של קצרה תקופה העברית ההשכלה בספרות החלה ציוך בת "שירי צאת
 פרק )להלן, מאפו אברהם של ציוך "אהבת הספר ואם אהבת־ציון,

 ולא לעצמו, שירי חזיון הוא ציוך׳ בת "שירי אחרי שנים שתי שיצא י״ז(׳
 מיכ״ל שיצר קודם הרבה יצירתו את שהתחיל מאפו, על שהשפיע הוא מיכ״ל

ושירתו. מיכ״ל עם החלה ציון אהבת תקופת הנה שיריו, את
 להתרועע, רעים איש היה כי רעיו, על ובראשונה בראש השפיע מיכ״ל

 מאד נתפרסם מהם שאחד משוררים, שנים היו מרעיו מאח"• דבק "אוהב
 )יל״ג. גרדון ליב יהודה העברית: ההשכלה שירת של לארי והיה

 )זק"ן. קפלן זאב המשורר והשני׳ שיבוא( מיוחד בפרק על־אודותיו
 היה שנחל הפרסום מן המעט וגם גדול׳ לפרסום זכה לא תרמ״ז(, - תקפ״ו
הזקן. המשורר כבר כשהיה זקנתו, לעת

 מיכ״ל, של י הזמר מהסגנון דבר-מה היה השירי קפלן של בסגנונו
 כעולה קפלן של הזה הסגנון את הראשונה בתקופתו יל״ג ראה לחנם לא
 על הראשונה, ג ל" י שירת על בעיקר נכרת מיכ״ל השפעת אך שלו. זה על
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 הראשונים: שלו שירי-עלילה על ביחוד תרכ״ח(, )וילנה יהודה" "שירי של זו
 - תרי״א בשנות )נכתב וברזלי״ ״דוד תרי״ז(, )וילנה ומיכל״ דוד ״אהבה
 שני ו״בין ים" "במצולות של אלה על ואף פוטיפרע", בת "אסנת תרט״ו(,
 העלילה אל יל״ג כנראה, נתקרב, מיכ״ל בהשפעת אריות".

 לא אלה בשירי־עלילה יל״ג גם נוטה וכמי״כל ההיסטורית הקדומה,
 ב״במצולות לא אף - טרגדיה של בחמר החשוב, ההיסטורי בחמר להשתמש

 הנפש את המעורר שירי־מוסיקלי, חמר בתור אלא - אריות״, שני וב״בין ים״
 שירי־ קרובים כן מיכ״ל של כשירי־העלילה רכים. יפים, רגשות בה ומעורר
 פואימות, להיות טרגי, כבד׳ חמר יש מהם שבאחדים יל״ג, של האלה העלילה

הבלדה. עצב אל ידועה קרבה שבהם לעצובים ויש
 הפשוטה׳ הפרוזה אחרי השפעה• למיכ״ל היתד, העברית הפרוזה על גם
 לבוש מיכ״ל בימי זו קבלה ק״ט( סעיף )למעלה׳ גינצבורג א. מ. של הלבבית,

 התנ״כית השירה אל התקרבה היא מזרחי. הוד של צבעונים. של
היהודי. או התנ״כי תכן ה אל - וגם

 ן שולט מן ל ק היה מיכ״ל אל ביותר הקרוב הפרוזה סופר קכו•
 ומת חי ושם נער בהיותו לוילנה ובא תקפ״א בשנת ישן בביחוב )נולד
 אחרי מיכ״ל, כתב עליו ביותר. אליו הקרוב רעו היה הוא תרנ״ט(. בשנת
 גינצבורג "במקום העברית: השפה את בנחמו גינצבורג׳ א. מ. של מותו

 היה הוא גינצבורג: במקום שולמן אחרי־כן היה ואמנם יהי!" לך שולמן
 אנושיות ידיעות סכום העברי לקורא נותן כמוהו, מסביר מבאר, סופר

 של זה כמו סגנונו, ובנעימות• בשקט אותם מרחיב אפקיו׳ את ומרחיב
 בה שיש הקלה, הנוחה, ההרצאה אל י, ר פו ס ה הסגנון אל קרוב גינצבורג,

 נוטה שפתו כי מגינצבורג, שולמן נבדל בזה אך במקצת. מלהיב מעורר, רגש גם
 נוטה התכן גם מליצותיה. ובדרכי בניביה תנ״כית־שירית מזרחית׳ להיות יותר
 מוצאו-הוא על־פי לא אם יהודי, להיות נוטה אליו, קרוב או תנ״כי, להיות הרבה

 ספריו מתוך אלינו נשקף הזה והתכן תכונתו. על־פי הנה - הרבה, מתרגם
 רומנטית וחמים. רכים געגועים של אהבת־חסד, של מיוחד באור
 )ח״א: קדם" להם-"הליכות קורא שהוא השמות גם ספריו, לשון היא

 תרט״ז(׳ )שם, "אריאל" תרט״ו(, )שם, "שולמית" תרי״ד(, שם, ח״ב: תר״ח! וילנה,
 תרמ״ט(, )שם, ערב" "מנחת )שם,תרכ״ד(, "הראל" תרכ״א/ )שם, השרון" "חבצלת

 ציון׳ אהבת ללב: רומנטי הוא תכנם וגם - ועוד תר״נ( )שם, הקדם״ ״ארץ
 נעלים, רגשות המעוררים טבע ציורי העברית, השפה שפת־קדש׳ אהבת
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 מסופרות הפשוטות תהלוכות־עולם אף פלאותיה. עם הודו ארץ המזרח, קדמות
החלום. משפת הרגשנות, או הרגש מן יש בכל פלא. המעוררת זו, בדרך

 מספריו באחד מולדתו" ארץ אל "בשובו שלו מהמליצה קטע הנה
ח״א(: קדם", )"הליכות הראשונים

'1בתר הרי מבעד מרחוק, מולדת, ארץ הדר אראה "מרחוק

 נופל לשון כעין י״ז(׳ )ב' השירים' זומ״שיר במליצה משתמש הסופר ההרים. רכסי 1

 היא הזאת המליצה 3 מוקפים• 2 הורתי". נשקפת בתר הרי ״מבעד הקרובה: להורתי לשון על

 מרגוע, סלעי כל מנוחה, "הרי רמח״ל: של תהלה' "לישרים בתחלת תהלה של המונולוג על־פי
ם״ג(. סעיף ראשון, ספר )ראה זו במליצה השתמש לויסון שלמה גם שקט". ומפיקי שלוה הבודדים

לחבק כפיה את תפרוש מרחוק קדשה, ביפעת הורתי נשקפת
 בהוד יופיע, שפתותיה שושני על נעים צחוק האובד, בנה את באהבים

 שושנים זרי חיקה, בן פני את בשמחה לחדה פניה את תצהיל והדר
 את תעדה תפארה בפרחי מרקמת פסים וכתנת משבצים תלתליה קוצות בין
 עדינה זלעפה מתרדמתי! הקיצותי עתה האח, הקיצותי!... צלמה. יפי

 יתנוסס אלהים רוח מולדתי, ארץ בקצה רגלי כף בהציגי בחבי מרחפת
 משכיתו. בחדרי חדשה וארץ חדשים שמים ייברא לבבי במשכיות

 והשיבני החייני אשר עליון, לאל את ברוכה יקרה! אם ברוכה, לי היי
 קחי־נא דמעותי, ורסיס פי נשיקות קתי־נא הה! הורתי! זרועות אל

 מלה אין כי אלה, אהבתי עדי קחי רוחי. ורגשי לבבי אנחות
 האח! השמים! לאלהי אתם ברוכים מגורי, ארץ שמי ואתם, בלשוני!

 עבות לא בבקר עליכם החופפת התכלת, שמלת נעמה ומה יפה מה
 היום, מלכת ואת, !השמים _קצוי מבכל פה וביפי בחן לה ידות עשר זה.

 קרני ן[1הם ות[1וברוכים את ברוכה )ה(זאת, חמדה ארץ בשמי המלכת
 עד ולהביאני לנהגני ואמתו אורו שלח אשר כשלמה, אור לעוטה אורך
 זהר, ערפלי מבעד הנשקפה עפעפיך, יפעת נאוה מה האח! הלום.
 גבעות כל שבת, נעימי מנוחה, הרי ואתם, הכסף. בנקודות 2סוגים
 מצל חרשי כל ,3 שקט מפיקי נעם סלעי כל שלוה, הבודדות מרגוע,
 בשמים, נצני ריח, פרחי תרומות, ושדי מנוחות מי כל רננים, מביעי
 בהביטי האח, ברוכים! לי היו חמד, ודודאי הוד חבצלות זיו, שושני
 ישוב עלומי אביב נעוריה, כנשר ילדותי עת תחדש קדשכם הדרי
 בירקרק המעטרים ההרים נפשו, בבתי עדניו פרחי רבבות כל עם יפרח
 ימחאו רנה, לפניכם יפצחו פאר בציצי המאלפים עדן עצי וכל חרוץ
 הנהר לך שלום לך! שלום דניפר, נהר ואתה, ישירו. אף יתרועעו כף,

 על פה האח, הבדלח. כעין המצהירים לגליך שלום ורב מעדן היוצא
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 - - עלומי. ימי באביב שעשעתי פה אמי, חבלתני הזה הגדול הנהר חוף
 ימי בפרח פרחיך יריעות על דלגתי אשר ותלול, גבוה הר ואתה,
אלו ארזי לבניך, ושלום ונכבד יקר שב לך, שלום לך! שלום נעורי,

 נחמד]ה[ ומה קדקדך על החופפת ההדורה השיבה נכבדה מה
 נכבד, זקן הה, !מצחך מרום על המרחפת עולם ימי הדרת

 הרים יוצר נטעך כי גורלך, ומר רע מה אך---יפיפית! מאד מה
 השם כי יפעתך, הדרת אל לבם ישיתו לא יושביו אשר הזה, בפלך
 אנכי אנכי - - לו. ינעם יפי לב להם חלק ולא רגש, רוח אלוה
 הראשון אנכי ז והדרך מהודך לבבו מורשי ינועו אשר הראשון, הוא

 אעפילה קדש ברעד האח, והכנור. הנבל לעורר רגשי־יה בכליותיו
 עדניו צלצלי ונעימות כנורי קוי אעירה קדש ברעד במותיך, על עלות

 אזני תוך ויגיע הצח הרוח כנפי על וינשאו אפסים כל על יתפוצצו
 מלאכי־שלום שעשעוגי ההר מרום על פה הה! מתרדמתו. להעירהו ההד
"-----ילדותי• בימי ברכיהם על

 כזו, רוממה מליצה בפיו אין דברים על ומספר מרצה כששולמן
 מ״זרי שם גם יש תמיד אך מולדתו, עיר לחיק נפשו את בה שופך שהוא

 מלאה השפה תפארה". פרחי המרקמת הפסים ומ״כתנת הרבים השושנים"
קדומים. וניבים רחוקים פרחי־דמיון

 "דברי ספר חבר הוא שונים. מקורות על־פי רבים ספרים כתב שולמן
 תרמ״ד(, - תרכ״ז )וילנה חלקים בתשעה ובר גיאורג על־פי עולם״, ימי

 )שם, חלקים בעשרה שונים מקורות על־פי בגיאוגרפיה ספר ארץ", "מוסדי
 היהודים" ימי "דברי על־פי חלקים, בארבעה ישראל" חכמי "תולדות ,תרל״א-ל״ז

 לגרץ היהודים" ימי מ״דברי אחד כרך תרגם גם הוא תרל״ב-ל״ח(. )שם, לגרץ
 לא אמנם שולמן, תרגם ויום ל פ יוסיפום ספרי את ואף תרל״ו(, )וינה

 יוסף", )"תולדות ס קלט? של האשכנזי התרגום מן כי־אם היוני, המקור מן
 "קדמוניות תרכ״א-תרכ״ג! שם, ב״ח, היהודים", "מלחמות תרי״ט! וילנה

 נתפרסם ביחוד וחבר, תרגם שונים ספרים ועוד תרכ״ד(, שם. ח״א, היהודים",
 שם,תרי״זן ח״ב: תרי״ז! וילנה )ח״א: סי לאיז׳ן פאריז" "מסתרי תרגומו

 בספרות הראשונים הרומנים אחד תר״כ(, שם׳ ח״ד: תרי״ח! שם, ח״ג:
 והרפתקאות פלאי־מקרים המלא הרומנטי, צבעו מפני אשר החדשה, העברית
 אנו העברי. המקורי הרומן נוצר כבר ההם בימים אך המתרגם. בו בחר שונות,
ציון". "אהבת הראשון שלו המקורי הרומן ואל מאפו אברהם אל מגיעים
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שבעה־עשר פרק
מאפו אברהם

 הנבואה תקופת והנבואה. ההשכלה והחברה. המוסר ושאלות ההשכלה

 בטוי כנותן הרומן יפה. באור ההשכלה עצמה את ראתה שבה כאספקלריה׳

 של החדשה הפרוזאית השפה ההיא. בתקופה והחברתית המוסרית לתסיסה

 העברית בספרות הראשון הרומן יוצר בה. אשר והנשגב הנעלה היסוד הרומן.

 היריעה שמרון'. ו״אשמת ציון" "אהבת תולדותיו. מאפו. אברהם זזחדשה:

 ישראל בחיי המשבר תקופת כל פני על המשתרעת הרחבה. ההיסטורית
 תהלה" ו״לישרים ציון" "אהבת ציון'. "אהבת של הפבולה קדם. בימי

 הנכרים הזה׳ הרומן ביצירת התקופות שלש שרידי רמח״ל. של עוז" ו״מגדל
 ה״פסטורלה/ רשמי הזה. ברומן ביותר החזקה ה״פסטורלה'׳ רקמת בו.

 הרומן׳ יסוד ציון". "אהבת של הגלגול שמרון*. ב״אשמת גם הנכרים

 הרצון זה. בספר הנכרים ההמוני הרומן רשמי שמרון". ב״אשמת שהתגבר

 ציון". ב״אהבת מאשר יותר בו הנכרים ההוה יסודות והאידילי. האידיאלי

 זו ההשכלה׳ של התקופות שתי זה. היסטורי ברומן ב״חסידות" המלחמה
 של האידיאל ההיסטוריים. יחדברומניו וכרך מאפו שחבר ובגליציה, שבאשכנז

 והמוסר. הדעת והמוסר׳ היופי של המזיגה בהם. שנתן כלה, ההשכלה

 כספרו ציון' "אהבת והמוסר. האסתיטיות של המזיגה והפשטות. העדינות

 יסוד והסגנון. הלשון ציון*. ב״אהבת וההרמוניה היופי מאפו. של הראשי

 "עיט :מאפו של ההוה מחיי הרומן שבו הליריות שמרון״. ב*אשמת הנשגב

 הדמיוני׳ המשחק זה. רומן של בפבולה גם שיש "הפסטורלה' מיסודות צבוע".

 היופי שמרון'. ו״אשמת ציון' "אהבת ובין שבינו הדמיון שבו. האגדי

 ההולם ההיסטורי הלבוש שבו. והמציאות הדמיון ערבוב צבוע". שב״עיט

 העברי הרומן השירה. גבורי אל עוד הקרובים מאפו, גבורי את יותר

ההוה. של הרומן מן התחלה גם נתן מאפו היסטורי. רומן — הראשון

 שיריו את שר הוא הקדומה. בת־ציון לשירי הכנור היה מיכ״ל המשורר קכזי
 היתה לא ההשכלה תקופת אולם העם. של הנער תקופת שירה׳ של תקופה על גם

 ומכל־שכן המוסריים־חברתיים, היסודות בה היו מרובים נעורים. של תקופה
 תסיסה רק היתד. ולא בה׳ רבה היתד. התסיסה השכליים. היסודות בה היו שרבים

 לבה אל הקרובה היתד. קדם׳ בימי ישראל שירת מכל בלבד. חיים התעוררות של
 ביהוד ולדבר. לשיר היא גם אמרה שבשפתה זו - הנבואה שירת ביותר
 הנבואה, תקופת בימי־קדם׳ הפנימיים ישראל בחיי הזאת המשבר תקופת היתד.
 כמשבר ההשכלה את שראו רוסיה, בממלכת העברים המשכילים ללב קרובה
 שלהם ההשכלה הן וחברתי. צבורי כמשבר ישראל, בחיי גמור פנימי
 ארצות וביתר באשכנז העברית ההשכלה של מזו אסתיטית פחות מלכתחלה היתד.
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 מן י״ד(. פרק למעלה׳ )ראה שבגליציה מזו ומחקרית פילוסופית ופחות המערב
 - שבכתבי־הקדש בשירה רב חפץ שמצאה במערב׳ ההשכלה של האסתיטיות
 הזאת ההשכלה גם וחכמה-נטתה משל ספרי או שירה ספרי בהם שיש ב״כתובים"׳

 נעשתה הנבואה ספרי של הלשון וגם הנבואה׳ ספרי אל ויותר יותר במזרח
 הזאת הרבה התסיסה בתקופת החיים במזרח• הזאת ההשכלה בספרי יותר רווחת
 הגדולה המאירה האספקלריה להיות אפוא צריכים היו בישראל הנבואה של

 שם נמצא ואמנם ונאדר. יפה באור עצמה את ראתה בה ברוסיה. הזאת להשכלה
 החבר את שמצא הוא העם. לראשי מעל הזאת האספקלריה את שתלה יוצר

 ואמן משורר ידי בידיו, ונחצבה ונוצרה נעשתה היא שממנו והאמתי׳ הנכון
 שעשה עד שנים על שנים אותה וצחצח הרבה עוד אותה שלטש והוא נעלה׳
 את שיצר הוא הזה. היוצר היה מאפו אברהם ביותר. ומאירה צחה אותה

 הוא מאפו של הזה הרומן החדשה. העברית בספרות המקורי הרומן
 תקופת יהודה, מלך וחזקיהו הנביא ישעיהו מתקופת היסטורי־תנ״כי׳ בעיקרו

 טהורד. אלהים לעבודת בישראל האלילים מעבודת הגדולה המהפכה
 אנושית־ ביסודה שהיא זו לירית׳ שירה של תקופה אינה כזאת תקופת־מהפכה

 הגבורה לשירת לאפוס, יסוד גם להיות יכולה אינה היא אינדיוידואלית!
 אפשר ברומן רק הפשוטה• העם ומאמונת ממעשי־נסים היונקת זו התמימה,

 ה• הכר גם המלאה והחברתית׳ המוסרית הפנימית, התסיסה את לציר היה
 מאפו של הרומנים נכתבו לא מודרנית׳ בעיקר׳ חדשה הרומן של הזאת הצורה בהיות

 בהיות אך לו. שקדמו ההשכלה תקופת של השירה חזיונות כיתר בחרוזים,
 מתקופתנו ורחוקה נשגבה נעלה, בעיקר בה עוסק שמאפו הזאת התקופה

 לנו שנשאר הנבואה, עם בקשר רה אותה ויודעים מכירים שאנו תקופה עתה׳
 ונשגבה. נעלה היא שלו ההיסטוריים הרומנים של השפה גם לכן בספרים, זכרה

 היושר יסודות כמו האלה׳ בספרים הרבה שולטים השירית־נביאית הלשון יסודות
הנבואי. והצדק החברתי

 מהעיר חלק סלבודקה׳ בעירה תקס״ח שנת טבת בי׳ נולד מאפו אברהם
 אביו עתה. הגדולה העיר ובין בינה המפסיק ויליה, לנהר מערב כיום׳ כנה1ק

 אשה היתד. אמו הנסתר. בחכמת והוגה בתורה מופלג עני, מלמד היה יקותיאל
 ההסי בימים ילדי־ישראל כשאר למקרא, נכנס אברהם הילד וטובת־לב. רכת־מזג
 מלמד־דרדק, של ההוא ב״חדר" שבתו ימי לו ארכו לא אך חמש. בן בהיותו
 ההוא, המלמד מחדד להוציאו מהר הטובים הנער כשרונות אביו בראות כי פשוט׳
 עצמו, יקותיאל של ב-חדר" וגמרא למשנה נכנס שנים שבע לנער ימלאו ובטרם
 בין אז ישב אברהם הרך הנער בעירו. מלמדי־הגמרא בין ביותר המצוין שהיה

 לפי היו שלא מלבו׳ מאד רחוקים בלמודים ועסק הרבה ממנו גדולים בחורים
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 הוגה׳ ילד היה הוא בהם. מתמיד והיה אלה למודיו אל התרומם הוא אך שנותיו.
בהם. עוסק שהוא הדברים מן ולפנים לפני נכנם מקשיב,

 שמורות הגמרא של אחדות מסכות היו שתים־עשרה בן הנער בהיות
 עזרת בלי שם ללמוד לבית־המדרש, ונכנס אביו מחדר אז יצא הוא בזכרונו.

 בהלכות לעסוק בכל*זאת הרבה לבו, את משכה האגדה כי אף ומנהל. מורה
 התערב ולא להתבודדות נטה מטבעו כ״עלוי". שמו יצא כי עד שבתלמוד,

 חבר, מנהג עמו נהג אביו בהלכה. זה את זה המנצחים הלומדים, בין הרבה
 בתורה. דבריו ואל אליו והקשיב בנו של כתלמיד רק עצמו את שראה ויש
 תלמידו עוד היה ובזה מאומה, ההם בימים הנער ידע לא בלמודי־חול רק
 עניני בהם שיש הישנה, הספרות מן בספרים לפעמים שעץ אביו, של

 מסר זו ואת בהם, מועטת ידיעה לו והיתה ולהלכה, לתורה הנוגעים חשבון,
לבנו. הפנאי בשעת

 "קבלה". גם אביו למדו החמש־עשרה שנת גבול את הנער עבר כאשר
 ללמודים הרבה התמכר והוא הנער לב את מאד משכו ה״קבלה" חזיונות
 ב״קבלה" לאחוז מהר ולכן צרכו, כל מוכן היה לא העיונית ל״קבלה" האלה.

 מערבי' באחד נראה". ואינו "רואה להיות ביחוד חשקה נפשו המעשית.
 ההשבעות סדר את עשותו ואחרי זו, למדרגה הגיע כבר כי לו, נדמה שבתות

 כ״רואה התבודד, שעליו האלקסוטי, ההר מן וירד בזה התלויות וה״סגולות"
 אחד האיש, בשכמו. נגעה איש יד כי מאד, השתומם ממש, נראה" ואינו

 המפורסם פלוני, החזן כי הוא, יודע אם פשוטה, שאלה אותו שאל ממכיריו,
 את מאד אהב מאפו אברהם בקובנה. הגדול בבית־המדרש מחר יתפלל מאד.

 כעבור וגם ההם, הימים עד כמובן, שמע, לא החזנים זמרת ומלבד הזמרה,
אחרת. זמרה כל אחריהם, רבים ימים

 למאורע מאפו בעיני היה הצליח, שלא נראה", ואינו ה״רואה ענין
 כבר ובהיותו ה״השכלה" לאור כבר בצאתו אחר־כך, רבים ימים ועוד גדול,

 שבע־עשרה, כבן אז היה מאפו הזה. הדבר את לספר רגיל היה לסופר,
 בעל־בית חותנו, בבית אשה. הוריו השיאוהו שנה שמונה־עשרה לו ובמלאות

 הרחבת מתוך ובנסתר, בנגלה בתורה, ועסק מאפו מעתה ישב בקובנה, אמיד
 בליטא. ביחוד מעטים, אז שהיו החסידים, אחד נכנס היה חותנו לבית הדעת.
 מסתוריות. יותר מלא היה שאוירה החסידים, לחברת מאפו את משך והוא
 שהחסידות מאפו, של אמו המתנגדים. חברת של מזה עליונה, והתעוררות כונה
 אברהם בנה את הוציאה אבותיה, אבות הלכו שבה הדרך מן נטיה לה היתר.

 התעוררות בשעת אנשי־שלומו עם ישב שבו החסידי, הקלויז מן בחזקה
 אל נמשך עוד מאפו של לבו אך השבת. בצאת השלישית שבסעודה עליונה
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 הרבנים גדולי על שנחשב בסלבודקה, הרב אל אז התקרב מאפו החסידים.
 מאפו מצא זה רב של בביתו ונסתר. נגלה תורה, למד ומפיו ההם, בימים
 זו, בשפה כידען עצמו את ראה הזה הרב רומית. ללשון תרגום עם תנ״ך

 שהמלים הקונקורדנציה, ספר בידו היה עוד הרומי התרגום עם התנ״ך ומלבד
 הרומית השפה את ללמוד החל מאפו רומית. בה מתורגמות בתנ״ך אשר

 באפן שבתנ״ך. הספרים יתר אל עבר ואחר־כך ה״תהלים", ספר בעזרת
 לדעת וכדי עצמו, המקרא את גם אלא התרגום, את רק לא למד זה

 בבאורים אף בבאורי־המקרא, גם עץ תרגומו עם המקרא את היטב ולהבין
 ההשכלה אל ראשונה מאפו נתקרב וכך והחכמה. ההשכלה מן בהם שיש אלה

התנ״ך. באמצעות
 מנכסיו חותנו ירד כאשר אך בבית־חותנו, מאפו ישב אחדות שנים

 בית־ בעל של בביתו למלמד להיות רק אחרת דרך לפניו מאפו מצא לא
 הקרוב מהכפר קתולי כמר לבית־המרזח נכנס פעם הכפרים. באחד מרזח
 הכמר המוזג. לילדי תורה ומלמד הרצפה על יושב מאפו את ומצא זה לכפר
 להשיב ידע לא מאפו אולם לעגו, את עליו ויעורר המוזר למראה שחק
 התקרב הכמר רומי. בתרגום מתהלים בפסוק לו והשיב הפולנית בשפה לכמר

 ז. מי הר הקלסית מהספרות ספרים לו ויתן ביתו אל ויביאהו מאפו אל אז
 משם, יצא מאז חצי־שנה כעבור לביתו, ובשובו הזאת לספרות התודע מאפו
 את גם למד אחר־כך האשכנזית, ואת הצרפתית, הלשון את ללמוד החל

הרוסית.
 כנראה ציוך. "אהבת הספור מאפו של בלבו להתרקם החל תק״ץ בשנת

 מאפו של ממכתביו מאחד ההיסטורי. בלבושו בלבו תיכף התרקם לא שהספור
 עברי, היסטורי לא אחר, בתחלה היה הספור של גיא־חזיונו כי ללמוד, יש
 כנורו את לעורר מיכ״ל של רוחו את גם שהעיר זק״ש, שניאור ורק

 את להעביר מאפו את שעורר הוא סעיףקי״ח(, )למעלה, ציון" בת ל״שירי
 חלה זק״ש עם מאפו של ההתרועעות קדם. בימי יהודה לארץ גיא־החזיון

 קודם הרבה כתב ומאפו רסין, בעיר שניהם ישבו עת תר״ב-תד״ג, בשנות
 מספר, כשמאפו תר״ג, בשנת עוד מטפרו. נרקים תקצ״א, בשנת עוד לכן,

 "שולמית"- בשם לספרו קורא הוא יהודה, אדמת על רוחו נטעי את נטע כי
 אז היתד. הספר בתכנית כי לראות, יש ומזה - השירים״ ב״שיר הרועה שם

 יצר ב׳( פרק ראשון, )ספר לוצאטו חיים שמשה זו ה״פסטורלה", מן יותר
 השפיע והוא תקצ״ז, בשנת יצא עז" "מגדל ;החזיון " ע ב״מגדל עברית אותה

מאפו(. של היצירה על
 התכנית, את הרבה שנה הזה הזמן ובמשך בספרו, מאפו עסק שנה ככ״ג
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 על מהרה ונתחבב בוילנה הספר יצא תרי״ג בשנת והצורה. התבן את
 מורה והיה למקום ממקום זה ספרו על שעבד בזמן עבר מאפו הקוראים.

 שממנה עיר לרסין, עבר אחר־כך ביורבורג, העשירים אחד בבית אחדות שנים
 ר או ני ש שמה בא תר״ב בשנת למורה. שם והיה רבים׳ "משכילים" יצאו

 חזר תר״ד בשנת יחד. התרועעו והם תר״ג שנת סוף עד שם וישב ש " ק ז
 אחד בבית מודה והיה בוילנה מאפו אחר־כך ישב קצר זמן לקובנה׳ מאפו

 אלא בדעתו, רק לא "תקיף" לגדולה, שעלה בן־אדם בוילנה, הקהל מראשי
 והחוזה, המשורר מאפו, גם דרכו. על שעמד מי כל את הכה שבהן בידיו, גם
 ומאפו ברצועת־העור, אותו "כבד" ביתו את יצא ובטרם ממנו, נקה לא

 למורה הממשלה מטעם מאפו נמנה תר״ח בשנת בו. רוחו עוד כל ממנו נמלט
שבקובנה. לנערי־ישראל בבית־הספר
 מחיי הגדול ספורו ביצירת מאפו התחיל ציון" "אהבת צאת אחרי

 >שאר תרי״ז בשנת בוילנה נדפס ממנו הראשון שהחלק צבוע", "עיט ההוה
 האחרונים החלקים ב׳ תרכ״ד! בשנת ח״ג תרכ״אז בשנת ח״ב נדפסו: החלקים
 מההוד עבר הוא תרכ״ט(. בשנת בורשה׳ מאפו׳ של מותו אחרי רק נדפסו

 המעבר עם יחד ריאליסטי להיות הקרוב הרומן אל ציון" "אהבת של הרומנטי
 מן ביחוד, שקד שעליה הצרפתית, ביחוד אז׳ האירופית הספרות של

 הצרפתית בספרות רבו הזה המעבר בימי הריאליסמוס. אל הרומנטיסמום
 הגוזמה, יסוד עם ונפגמו, שנפגעו רומנטיים יסודות עם ההוה מחיי ספורים
 שהשפיעו הם האלה הרומנים ועוד. הרגשני החזק, הצבע החולני, הדמיון
 שלו הרומן את גם יצר יצירתם דרך ועל־פי ביצירתו, מאפו על הרבה
ההוה. מחיי

 הקרוב מהזמן חזיונות"( )"חוזי גדול רומן מאפו יצר השנים באותן
 ה״חסידות", מקור את לחשוף אמר בו שבתי־צבי. של מזמנו ההוה, אל

 והצליחו. הרוסית הצנזורה מטעם הרומן הדפסת את לאסור השתדלו והקנאים
 ונדפסו נשארו ממנו קטעים )רק ואבד בבתי־הפקידות אחר־כך נשתקע הרומן

 רבים ימים הזה הדבר על התאבל מאפו צבוע"(. "עיט של ,הה החלק עם
 צבוע", "עיט של ואי־ההצלחה לו, שקרה הזה, האסון להתנחם. ידע ולא
 "אהבת הראשון מאפו של ספרו שזכה זו במדה הקוראים בעיני זכה שלא

 למרחוק חזיונו בימת את להעביר שב שהוא מאפו, על השפיעו ציון",
 שמרון", "אשמת את עתה יצר הוא קדם. לארץ שנית נשאו ורוחו
 והושע רמליהו בן ופקח יהודה מלך אחז מימי חלקים בשני היסטורי רומן

בוילנה(• תרכ״ה-כ״ו בשנות ונדפס תרכ״ב בשנת )נגמר ישראל מלכי אלה בן
 אסורה הכתיבה היתה מאז האבן. במחלת מאפו חלה תרכ״ו שנת בסוף



141 מאפו אברהם

 "עיט של האחרונים החלקים שני בעבור הימים כל עוד עסק הוא אך עליו.
 בצאתו לו לעשות הרופאים שיעצו הנתוח, עצת לדפוס. ובהכשרתם צבוע"
 היה כי עד מחלתו, עליו חזקה תרכ״ז בפסח אותה. ודחה קבל לא לחו״ל׳
 קרא תרכ״ז שנת בקיץ לאיתנו. שב כאילו האביב בימי אך למות׳ נוטה
 מאד שמח מאפו בירת־צרפת. אל אליו לבוא בפריז, אז שגר אחיו׳ אותו
 לשם שגם פטרבורג, את רק חייו בימי ראה הגדולות מהערים הזה. לדבר
 עם עיר־הבירה אחדים. שבועות בביתו לשבת תרכ״א, בשנת זה אחיו קראו

 קוה ועתה גלוי־העינים, החוזה בנפש כביר רשם עשתה ומראותיה תשואותיה
 בבירת־העולם ולחזון, למראה הרעבים לבבו, ואת עיניו את להשביע עוד

 למען בפרוסיה, לקניגסבדג׳ ונסע חליו את שוב אז חלה הוא אך הגדולה.
 התגברה עוד לקניגטברג בבואו לפריז. צאתו לפני נתוח הרופאים לו יעשו
 ספר־למוד פדגוג", "אמון ספרו את עוד שם הדפיס ובכל־זאת מחלתו, עליו

 תרי״ט. בשנת הוציא אשר לנער", "חנוך לספרו השני צרופה", "שפת־עבר
 ובית* בית־נדיב על״דבר קצר ספור קטעים קטעים נתן הזה הספר בתוך
 והערות. מבוא עם מיוהדת במחברת קלוזנר י. ד״ר על־ידי )יצא פילי

 מאפו על מאד חזקה אלול לחדש האחרונים בשבועות תר״ף(. ירושלים
 י״ב וביום מת תרכ״ח הכפורים ביום מטתו. מעל עוד ירד לא והוא מחלתו
קניגסברג. בעיר לקברות הובל תשרי

 ו״אשמת ציון" "אהבת של זו היא העיקרית מאפו של יצירתו קכח•
 "אשמת חבור )אחרי חלקים בשלשה אחד כספר אותם ראה שהוא שמרון",
 שמרון"(. "אשמת חלקי לשני שלישי כחלק ציון" "אהבת את מאפו ראה שמרון"
 המשבר תקופת כל על־פני משתרעת האלה הספרים שני של היריעה
 לכל תאור המשורר נתן שמרון" ב״אשמת קדם• בימי ישראל בחיי הפנימי

 בישראל, זרה עבודה עובדי שוא, בהבלי המאמינים של והזדון המשובה
 יחד, ומוסרית שכלית עמוקה, היא ההשחתה שלהם. החושים ושכרון והתאוה

 היא ההתפוררות. ותאות והתהוללות ושנאה קנאה רקב כלה מלאה והיא
 אל זה בספר באים אנו ישראל. מלכות התפוררות לידי הביאה אשר היא

 ירבעם, מלכות מימי לבית־ישראל אבן־נגף היו אשר המקדשים, ואל בית־אל
 בני את רואים הננו הבעל. במות ואת הקטרת ענן עתר את אנו רואים
 שכורי־ להקת גם הנה חוגגים. שותים, ההרים, אל אוכלים ובנותיו אפרים
 בשפתותיהם נלחמים והם רואים אנו השקר ונביאי מיין. המתרוננים אפרים׳

 להם הקרובים ואלה מעש, רק פה נראים בני־הנביאים נביאי־האמת. את כזב
 הרע המלך מטעם כפים בין אל ובאים מתחבאים מפיהם הדובר הוא ורוחם
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 כל על האכזריות את רואים אנו הזה בספור ביהודה. גם המושל והאכזרי
 הקרבנות ואת המשומם, השקוץ את המלך׳ את רואים ואנו ושעל צעד
 בסתרי רבות תעיות רבים, וסכסוכים סבוכי־מקרים מלא הספר לו. יקריבו אשר

 ומחזות מראות ופחד" אימה תאורי הרבה בספר יש ומעשי־עריצות. יערות
 הרבה יש זה שבספר ביופי ציון"• "אהבת היא אחרת ומדהימים. מרעישים

 הם ביהודה השועים האידיאל. לממלכת גם פה באים אנו האידילי. היופי מן
 ותפארת, יופי מלאים בציון והחיים בני־הנביאים. את כלם מתרועעים נדיבים,
 וכל חזון וכל שירה כל ואהבת וצדקה, שם תשרור אהבה עדינות. מלאים
 אהבה אוהבות וזכות, עדינות הן בציון הנשים גבורה. וכל כביר מעשה
 דבר לכל הם מתמכרים והתמכרות. מסירות מלאים והגברים ונאמנה, טהורה
 ונלחמים וטוב יפה כל על הם מדברים יפים, חלומות חולמים הם ואמת. צדק
 הצבע אך וצבועים, נוכלים ורוצחים, פושעים גם פה יש אמנם וליפה. לטוב

 חזקיהו, והאשר. היושר של וההדר, הטוב של זה הוא הספר של היסודי
 הנביא ישעיהו את ברית־אמת כרת אשר ביראת־אלהים, מושל הצדיק, המלך
 כסא על אחז יושב עוד הספור בהתחלת רק לכסא. פה יושב לדבריו, ונשמע
 הקרובים מבני־השועים, ונדיבי־הרוח העריצות, מושלת אז ביהודה. המלוכה
 שהם יש בידם, ותומכים לבני־הנביאים ומגן מחסה שהם אלה למלכות,
 כשבני־ישראל אשור, מלך סנחריב מפלת עם והערמה. המרמה לקרבן נופלים
והכעור. הרע כל מפלת ביחוד באה לאלהי־ישראל, שלמה בתשובה שבו

ציון": ב״אהבת המעשה ספור
 היה הוא אביעזר. בן ךם1י ושמו יהודה מלך אחז בימי בירושלים היה איש

 בבית־ ובקר צאן ועדרי ובשרון בכרמל לו וכרמים ושדות ושר־אלף"׳ ביהודה "אלוף

 נ_עמה. השנית ושם עירא בת חגית האחת שם נשים, שתי היו לו יהודה. לחם

 עשה אז ותכעיסה. צרתה חגית בה ותקנא היא/ יפת־תאר כי מאד, נעמה את ויאהב

 בנגב הפלשתים פשטו כא^זר ויהי חגית. אותה תצור לא למען לבד׳ בית יורם לה

 לידידיה יורם קרא אז למלחמה, עליהם היוצא הצבא׳ למחנה נספח ויורם יהודה׳

 למלחמה יוצא "הנני לו: ויאמר למלך, אשר הרכוש שר בית־יהודה׳ מלכי מגזע רעו׳

 גם תקום אשר עולם ברית נכרתה לכן ביתי, אל בשלום אשובה אם יודע ומי

 עיניך ושמת לביתי לאב והיית צר לפני שבי אלך או במלחמה אספה אולי לזרענו׳

 אז בת, והשנית בן האחת תלד ואם הרות, ותרצה נעמה נשותינו הנה-------צאצאי. על

 חרה הזה הדבר אחוזותיו. על הפקוח את גם לידו מסר הוא באחיו". איש נתחתן

 עם ויתמם איש־עצתו׳ והיה יורם אל התחבר אשר העריץ׳ יוזבד בן השופט, למתן

 לאשה. לו אהובתו חגית את יורם קחת מיום בלבו שמר ועברתו מגולה באהבה יורם

 יורם לבית אחת פעם בבואו יורם. נשבה כי לשמועה׳ ושמח לידידיה עתה קנא הוא
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 את רואה אישה ן כ ץ ו מאד רבה מכה חלאה עפחתה מכה חגית את ובראותו

 חגית בבית אש ישלח כי עכן, את ויסת זה׳ במקרה השתמש לעיניו׳ נקלה אשתו

 העלילה תכבד ואז אש׳ בו יבער לא יפסח׳ נעמי בית ועל והיפחות׳ העבדים ובבית

 ואת נפשה. את להציל תברח והיא יורם׳ נאות את אכלה לחגית קנאתה כי עליה׳

 ואז עזריקם, שמו את ויקרא חגית בן קםזבעזךי אותו ויחליף עכן יציל נבל בנו

 אש שלחו לפני יריק יורם בית אוצרות ואת אדוניו להון היחידי היורש -יה

 אש והצית יורם, בית על גפרית ויזרה כן׳ עכן ויעש מתן. לבית יביא ואותם בביתו

 ויצעק ראשו על וידיו נעמה בית אל בא אז עלתה. והלהבה הבית פנות בארבע

 עזריקם עם קפצה אעתו רק הכל, ונשרף יורם בבית אע הנה כי ומרה, גדולה צעקה

 בבית־השפחות. נשרף בנו נבל וגם עמה׳ נשרפו חגית בני ושאר החלון בעד חגית כן

 ודברו החלון לפני עמדו כבר וריקים׳ פוחזים שקר׳ עדי שני ובוקית, וחפר

 להמלט תמהר כי לנעמה׳ עכן יעץ אז יורם. בית את אכלה נעמה קנאת כי ביניהם׳

 לשמע באו ותרצה ידידיה ונם הקיצו מסביב יורם בית ושכני נמלטה היא נפעה. על

 נעמה׳ מקום איה עכן את בשאלם ריק. הבית והנה נעמה׳ לבית באו הם האסון.

 להם׳ רמז הוא מאד. אותה הכעיסה וכי בנעמה חגית התקוטטה אתמול כי להם, ספר

 ידידיה והעפחות. העבדים ואת וילדיה חגית ואת יורם בית את אכלה נעמה קנאת כי

 אל נמלטה ונעמה - למינקת. לו היתה וחלאה ביתו אל נבל־עזריקם את אז לקח

 אחיו׳ סתרי אל אותה שלח והוא בבית־לחם, יורם עדרי פקיד קרובה׳ ביעי א

 לבנה קראה היא ובת. בן תאומים, ילדה ושם הכרמל׳ במסתרי אותה הסתיר אשר

 להם הביאה סתרי ואשת הכרמל במסתרי כלם ישבו הם פנינה. ולבתה אמנון

 אבישי אל אמנון את סתרי וישלח ילדיה את נעמה גמלה כאשר ויהי ומחיה. מזון

 יפה־תאר ויהי הרועה בבית אמנון ויגדל לאמנו, זקן רועה אל אבישי ויתנהו אחיו׳

 סלע, בנקיק הבנוי באהל ישבו בתה עם ונעמה לבו. את אליו שת לא ואיש מאד,

 לפלשתית׳ חעבוה אשר המקום, עניות עם יורם בעדות לקטה והיא זקנה, אשה עם

 בבית ישב ועזריקם — להן. הגידה כן כי ממנו, ונתאלמנה לאיש־יהודה נשאה אשר

 הוא ילדותו. בימי התנכר במעלליו ידידיה. בני ותמר תימן את נער והוא ידידיה,

 שנאה. תכלית עזריקם את שנאו והם בם׳ ויתקיטט ויעצבם ותמר תימן רוח את מרה

 ולהביאו הילד על עיניו לשום עכן את ויצו אבותיו לנחלות ידידיה אותו העביר אז

 את ושטף בא אעור ומלך אפרים רעת גמלה וכה כה בין ושבת. מועד בכל ביתו אל

 וחבור, לחלח ויזרמם אותם ויסחוף בני־ישראל את חגל עשרת־השבטים ממלכת

 פליט בא אז הצדיק. המלך חזקיהו, אז מלך כבר יהודה בארץ מדי. וערי גוזן נהרי

 ומנע דרך עלי עמד אשר הריקים, הבעל מכהני אחד זמרי׳ לירושלים, אפרים מגלות

 לבית ויבוא הפחתים לאחד אלילו את עתה השליך הוא לציון. מלכת בני־ישראל את

 שמרון* שוע חותנו׳ חננאל מאת לידידיה מכתב הביא הוא תרמית. מלא כשלבו ה׳
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 יפה־עיניש, עלם כי חלם׳ אשר חלום, חננאל מספר ובו אפרים׳ גלות עם גלה אשר

 על רכוב אליו׳ בא משלג, זך ומצחו אדומות לחייו שחורות, תלתלים קוצותיו אשר

 את יאהב אשר הוא כי לו׳ אמר והוא בראשו, מלחמה וכובע מתניו על חרבו סוסו׳

 תכלית שונה היה עזריקם והנה מגלותו. אותו גם ויגאל ויבוא בתו תרצה בת תמר

 המכתב׳ את שמרה וגם בלבה, הדבר את שמרה ותרצה יפה־המראה׳ העלם מן שנוי

 את ורואה הזה בחלום שוגה והיתה המכתב את היא גם קראה תמר גדלה וכאשר

 תמונת שנאת כן בחלום׳ הזה העלם תמונת את אהבה וכאשר לילה. בחלום העלם

 ופנה אליו לבה את לשובב דרך לו מצא לא ועזריקם בהקיץ. נבל׳ הוא עזריקם׳

 ידו' על מסר אשר חננאל, של החותם את גם המכתב עם ביחד הביא אשר לזמרי,

 ידו על ויחן כמוהו׳ תרמית לב לבו אשר איש׳ עתה לו שכר הוא אתו. ויצפנהו

 אחרי־כן בו לעשות אתו ויצפנהו המכתב עם ביחד הביא אשר חננאל׳ חותם את

 מאשור שב הוא כי לו׳ ולהגיד ידידיה לבית לבוא האיש את ויצו תרמיתו׳ מעשי

 אותו לשאת החותם את לו מסר והוא דויו ערש על השוכב חננאל׳ את שם וראה

 מת. והוא סבבוהו וחבלי־מות אליו לדבר חננאל כלה טרם ועוד חתנו. ידידיה אל

 האביב לעת ויהי — ידידיה. ומבית תמר מלב החלום זכר את להשבית אמר זו בדרך

 אביה אותה וישלח הכפרים׳ אחד אל לצאת אותה יתן כי אביה׳ מאת בקשה ותמר

 הכרמלה. סתרי אל שלח בנו תימן ואת לחם׳ בבית אבישי אל אמתה מעכה עם

 ציון ובנות היקרים בני־ציון באביב נאספו אשר למקום לבית־לחם׳ בבואה ותמר׳

 לפניה וראתה אמנון עם שם נפגשה היא הרועים. נאות אל מעכה עם יצאה היפות׳

 לבושו רק דבר. חסר לא ובתארו׳ בתבניתו בחלום חננאל ראה אשר העלם׳ את

 את הפליאה ולא ציון׳ בנות גאות ידעה לא אשר ותמר׳ ההוא׳ העלם מלבוש שונה

 את גם שמעה כי אתו׳ ותדבר אמנון אל נגשה ומוצאם׳ לבושיהם על־פי בני־אדם

 והוא בידו׳ היה אשר זר־השושנים׳ את ממנו בקשה היא ערב. בקול שר אשר שירו׳

 השחר׳ כעלות קום׳ השכימה ולמחרת נדדו ושנתה מנוחתה אך הלכה׳ תמר לה. נתן

 פרצו ההוא ובלילה הרועה. העלם עם שם דברה אשר המקום אל לבדה והלכה

 וחניתות וקשתות עתה להם ארבו והרועים פרעות׳ בם ויפרעו הצאן בעדרי כפירים

 אל ותבוא זר לה ותעש פרחים ולקטה הלכה והיא מאומה ידעה לא תמר אך בידם.

 את עתה ראתה היא עדריו. את אתמול שם רעה אמנון אשר המים׳ יובל שפת

 מראיהם את עתה ראו שניהם הצאן. את משקה והוא השנית, יובל משפת אמנון

 כי לו׳ ותגד אמנון אל עתה דברה ותמר זו. בפני זה ישר להביט בושו כי במים,

 זר־הפרחים את ותשלח שבידה׳ זר־הפרחים את לו ולתת נשיו את לו לשלם אומרת

 יצא משחית אריה כי פחדים׳ בקול קרא ואמנון ופתאום השנית, היובל שפת אל

 והוא הארי כליות פלח וחצו קשתו את מהר חיש כונן אמנון המרשה. מסתר

להשיב אליה חש ואמנון התעלפה ותמר תמר. עמדת ממקום אמות כעשר מת נפל
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 בעלותו כי ממנו, ובקשה לשמו ושאלה וחן תודה דברי אליו דברה היא רוחה. את לה

 אשר על חסד אתו יגמול והוא אביה" בית אל יסור השבועות חג את לחג ירושלימה

אל אביו ידידיה במצות בא אשר ותימן" קרני. את וירים ממות בתו את הציל

 בין שם וראה הכרמים מבחר אל בא הוא פנינה. עם שם נפגש הכרמלה, סתרי

 בני־הנעורים .משק אל לב שים מבלי הכרם, פרט את המעוללת נערה הגפנים נטישות

 ראה לא תימן אשר ושקט, צנוע יופי היה יפיה הענבים• בציר בשעת ומצהלותיהם

 ויבקש מעבדיו אחד אותו קרא והנה ופתאום לה, והשתומם השתאה הוא כמוהו. עוד

 מצא לא משם ובשובו לחם, אתם לאכול אליהם, לבוא והיוגבים הבוצרים בשם ממנו

 בצאתו הרביעי, וביום מצאה, ולא ימים שלשה אותה בקש הוא הנערה. את עוד

 וידבר אליה נגש הוא היער. סבכי בין עיניו אותה ראו הכרמל, בראש ציד לצוד

 בהוסיפו אנשי־המקום. לה יקראו שושנה כי אמרה׳ היא אך ז לשמה שאל וגם אתה,

 השלישי ביום יבוא הי ממנו, בקשה פשרם׳ הבינה לא אשר דברי־אהבה׳ עמה לדבר

 ביום בבואי אך ספיר. אבן ובה טבעתו את מתנה לה נתן הוא אמה. את וידבר

 הבציר בכורי את המובילים עבדיו׳ עם פרדו על ברכבו שושנה" משכן אל השלישי

 שושנה את לא שם׳ מצא לא הסלע׳ בנקיק המעון אל מדרכו גטה והוא ירושלימה׳

 הטבעת׳ מתוך הספיר אבן את לו החזירה אשר זקנה, אשה זולתי אמה׳ את ולא

 הטבעת מן הספיר "נעתק כי שושנה׳ על־דבר פה׳ שכנה אשר האשה׳ בשם לו ואמרה

 ידידיה וגם לירושלים אמנון בא הסכות בחג - כח״. מאמצי בכל לו יחבר ולא

 באה בחג עמו. התרועע ותימן הנדיבה׳ רוחו ואת יפי־תארו את ראי אשתו ותרצה

 אמר אשר גמול, ומהל בהם, דבק ואמנון ידידיה׳ את לחם לאכול בני־־הנביאים להקת

 לו יהיו כי זה׳ את רק אמנון דרש בתו׳ נפש את הציל אשר על עמו לגמול ידידיה

 החליף הוא צחות. ולדבר ומליצה משל להבין וילמד האלה האנשים בין מהלכים

 ויקשב לבו את פתח הוא ידידיה. בבית וישב ושועים נדיבים בבגדי הרועים בגדי את

 דברי את להעריך ידע ביתו ובני ידידיה ובחברת הטוב ולמוסרו אמוץ בן לדברי

 אשר הקשה׳ המשא את בשמעו ויהי לשון־למודים. לו נתן ה׳ אשר אביר־הנביאים,

 ונפשו שופר קול אזנו שמעה כי חזה׳ אשר חזותו, ואת ציון׳ על אמוץ בן נשא

 לשמור הרוכבים׳ צבא החיל, גבורי בין אותו ישימו כי בקש׳ אז מלחמה, תרועת

 ראה אשר העלם׳ כמראה כלו כבר היה אמנון פני מראה ירושלים. ועל ציון על

 ויהי השופט מתן חלה בינתים רחוק־רחוק. עוד החלום פתרון אך בחלומו׳ חננאל

 ידידיה כבוא ויהי לידידיה׳ לקרוא שלח בלילה ופעם ותמהון׳ עועים רוח מכה

 לא הוא חנם• אותה רדף אשר נעמה, ועל ובניה חגית על זרות מפיו ושמע ביתו אל

 מפתח, דבר׳ עוד יכול לא כאשר האחרונים׳ ברגעים לו נתן ומתן מליו לפשר הבין

 ההון את טמן בה אשר המערה׳ מן היה הזה המפתח למראשותיו. מונח היה אשר

 אשר עד בשער׳ אשר הזקנים׳ אל ידידיה נשא הזה ההון את יורם. מבית הוציא אשר
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 על אותו הכה הוא גם עכן ולב יורם• בבית היתה אשר השערוריה, את וידרכו יחקרו

 ולהרים נדחיה את להשיב ואמר מתן׳ קץ את בראותו וביתה, לנעמה עשה אשר כל

 וימצא בתחבולותיו ויתהפך ולעזריקם, לו למוקש זה יהיה פן ירא אך קרנה. את

 פניו את אמנון ישים ואז חי, חננאל עוד כי בסחר, אמנון אזן את לגלות דרך

 אז יביא בנו, נבל הוא עזריקם, ואת תמר, תהיה ולו חננאל, את להביא אשורה,

 הגיא׳ שער על־ידי הנום בן בגיא ירושלים בקצה ומצאו אותו גלה אשר נעמה, לבית

 בעיניו, חן תמצא אותה יראה רק אם אשר נעמה׳ בת פנינה את לאשה יקח והוא

 עזריקם הוא בנו כי ולאמה׳ לה יגלה אם בו, תחפוץ עתה במצבה היא גם והיא

 אל אותו והביא ואחותו אמו על־דבר לאמנון אבישי הודיע בינתים יורם. בן ולא

 כי לתימן׳ וגלו אויבו עזריקם מטעם אמנון דרכי את חקרו פורה ומשרתו וזמרי ביתן.

 שבות את להשיב לנינוה, אמנון צאת אחרי לעיר. מחוץ אשה לבית בלילה יבוא בוא

 אהבה המלא מנינוה׳ הראשון המכתב את בקבלה ותמר, לתמר, תימן זאת ספר חננאל,

 ותגלה להאמין, לא או לדבריו, להאמין אם בנפשה׳ עצות לשית ידעה לא גדותיו, על

 הסב למען אמנון, בדברי האמן לבלי אליה דברה אשר שפחתה, למעכה לבה את

 לזמרי, הדברים את ספרה ומעכה בסתר. אותו אהבה מעכה אשר מאמנון׳ לבה את

 אמנון בשוב ויהי ואהבתו. אמנון עצת את להפר תחבולות חבלו ומתי־סודו וזמרי

 טמן אשר אוצרותיו, כל את לאמנון נתן וחננאל תרצה, אבי חננאל ואתו מנינוה

 תמר את לקחת דרכו על עוד עומד אינו דבר וכל עשיר, גם עתה והוא בשמרון,

 אוהב וכי תמר, את באהבתו משקר אמנון כי לידידיה, מעכה הודיעה אז לאשה׳

 יודע תימן וגם הבכאים, בין לעיר מחוץ עמה נועד הוא אשר אחרת׳ נערה הוא

 גם וכי פורה לו הגיד אשר ככל תימן לו ויספר תימן את ידידיה ויחקור זה. דבר

 לאמנון, פורה את ישלח כי לתימן, ידידיה אמר אז מועדם. מקום את ראו עיניו

 תפקח והיא למעכה׳ יגיד יראה אשר וכל דרכיו, על עיניו ישים והוא לפניו, לשרת

 עזריקם את עכן הביא בינתים בו. תמאס אשר עד אמנון, דרכי על תמר עיני את

 בית על עוד בעברו ויהי לאשה. לו להיות פנינה לב על ךבר והוא נעמה, לבית

 על נופלת והיא מדרכו, בבואו פנינה את חובק והוא שם אמנון את ראה נעמה

 דבריהם היו והם לאנשי־סודו, זאת ספר הוא שניהם. את מחבקת ואמה צואריו,

 חתונתה לפני ימים שני לתמר הדבר את ספרה ומעכה מעכה, ואת פורה את

 ועם אשד. עם הנום, בן בגיא אמנון יועד מכשפות עם כי אמרה, היא אמנון. את

 מעכה, את בקשה והיא הדבר את משמוע מאד נבהלה תמר הלילה. בחצות בתה"

 בלילה. חדרו את אמנון בצאת אותה להודיע אליה׳ בואו למהר לפורה׳ תגיד כי

 אמנון כי ותימן, היא גם וראתה אמנון אחרי בלילה ופורה, ותימן היא יצאה, והנה

 את לעזוב אמנון את צותה אז לה. ונשק באזניה ונזמים פנינה ידי על צמידים שם

את עתה לבלע מחשבות חשבו וחבריו ועזריקם ימים. שלשת בעוד יהודה ארע
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 לתמר לשלוח לבו על וךבר לאיש־עצתו היה וזמרי אחת׳ פעם זכרו ולהכרית אמנון

 לתוך סם־מות נתן וזמרי תחנונים׳ מלא ומכתב יין נבל תשורה פורה על־ידי בבקר

 המכתב את קראה שתמר בשעה ידידיה לגן לבוא וימהר לפורה, גם הגיד ולא היין׳

 מידך תועבה גברתי השליכי לה: ויאמר אמנון׳ על נכמרו ורחמיה שב כאלו ואפה

 מעט לתת נסו והנה אמנון. עם המכשפות בו שמו א^ר ביין׳ מות נפשך! על וחוסי

 אשר הזקנים׳ משפט לפני הדבר הובא אז כרגע. מתה והיא היונות לאחת היין מן

 תמר, עליו צותה כאשר יהודה׳ ארץ את בינתים עזב אמנון ידידיה. לבית באו

 וזמרי׳ חלאה עכן, מעשי — נודעו ושם המשפט׳ שער אל הובאו ופנינה נעמה אך

 אהבתו, ואת כבודו את לו ולהשיב אמנו את לבק# יצאו והרצים ועוד. עזריקם

 שפחת מעכה׳ את לרצוח אמר אשר משרתו, פורה את מצאו אך אותו׳ מצאו ולא

 לשערי וחילו סנחריב קרב בינתים אותו. באהבתה אמנון׳ אחרי הלכה אשר תמר׳

 עתה היתה העיר לשלום הגדולה המבוכה מלבד במצור. באה והעיר ירושלים׳

 פלשתים גדודי על־ידי נתפש אשר אמנון׳ לשלום ידידיה בבית גדולה המבוכה

 ידעו לא אשר אביו׳ יורם עם אמנון נפגש £ם כפתור. מאי היונים לבני ונמכר

 הגוים ופליטי ירושלים על־יד וחילו סנחריב גבורת נשתה כאשר זה. את זה

 יורם עם ואמנון שבויי־ציון את מרחוק הגוים השיבו אז ה'׳ נפלאות השמיעו

 על אהובות ולב בנים על אבות לב ושבו נפשם אהובי ואל ביתם אל שבו

אוהביהם.

 חיים משה רבי של זו כלה היא ציוך "אהבת של הפבולה קכט.
 נמצא וכ״ה(. ט״ז סעיף ראשון׳ )ספר עז" וב״מגדל תהלה" ב״לישרים לוצאטו

 - ולתמר לאמנון - בספרו הראשיים לגבורים לקרוא אמר מאפו כי רמז, עתה
 :עז״ ב״מגדל הראשיים הגבורים שמות מעין גם לפנינו והרי ושולמית, שלם בשם
 "אהבת הספור שם כי מאפו ממכתבי אחד על־פי ברור אפן בכל ושלומית• שלום
 היה ששמה בספור. הראשית הגבורה על־פי ובודאי "שולמית"׳ היה ציון"

 אלא חזקיהו, בימי גם היה לא זו במהדורה ספור־המעשה כי נראה׳ שולמית• אז
 נשארו בספור, שהיה השירים, בשיר הרועה שולמית׳ השם מלבד שלמה. בימי

 נעמה, אבישי, גם ותמר׳ אמנון מלבד ההיא: מהתקופה רבים שמות עתה גם בו
 אידילי. כלו אז כנראה׳ היה, הספור ועוד. חפר נבל, ;ידידיה׳ עכה׳;מ חגית,

 כי מסקנה, גם להוציא יש מאפו של ממכתבו עז". שב״מגדל זו מעין "פקטורלה"
 זה היה הראשונה בתקופה תקופות. שלש היו ציון" "אהבת הספור ביצירת
 - תהלה" ״לישרים של זה מעין בזה, זה שנחלפו ורהב, יושר של חזון כנראה׳

 וגם ציון", ב״אהבת נבל־עזריקם של בפרצופו נשארו רהב של מפרצופו קוים
על בלבו ידע ^עכן־אשר על כאן - המון על שנפל הפחד, מן רשמים שם גשארו
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 התשעים בשנות נוצר זו, בתקופה שהיה כמו בצורתו, הספור הרעים♦ מעשיו
 אל הדתית הספרות מן עבר רק כשמאפו - מספרנו לפי - שעברה למאה
 שנים מספר מאד. לבו אל קרוב היה תהלה" כ״לישרים וספר ההשכלה, ספרות

 זרות, שפות למוד על הרבה נפשו את אז נתן כי ספורו׳ על מאפו עבד לא
 בשנים התרועע׳ והוא )תקצ״ז(, לוצאטו של עז" "מגדל לאור יצא בינתים

 זק״ש׳ שניאור את בביאוגרפיה(׳ קכ״ז, סעיף )למעלה׳ החדשה למאה הראשונות
 אז. העביר הוא העברי. עטו ובין בינו השלום את הוא עשה מאפו דברי לפי אשר

 ה״פסטורלה"- את אז ויצר יהודה לארץ גיא־חזיונו את זק״ש, של השפעתו על־פי
 הזאת ה״פסטורלה" ראשית. כגבורה הרועה שולמית עם - עז״ ״מגדל על־פי
 של בפבולה הרבה יש עז" מ״מגדל עתה. גם בספור ביותר החזקה הרקמה היא

 מעין שהוא גלותו, בארץ חננאל חלם אשר החלום, של המוטיב אף פה יש הספור.
 ואף עז", ב״מגדל זיפה פני פרצוף את לגלות הרבה העוזר רם׳ המלך של חלומו

 לגלות העקרית הסבה מן בו שהיה דבר לתמר׳ אמנון ששלח בתשורה שנתנו סם־המות
 לזיפה שלומית במנחת שנתן עז"׳ "במגדל סם־המות על־פי הוא נבל, פני פרצוף את

 הצבורית׳ הרחבה׳ התכונה - שבספר הרומן זיפה. של פרצופו את לגלות הנסבה והיה
 ואז האחרונה׳ השלישית׳ בתקופה כנראה׳ נוסף, זה החברתית-כל התסיסה כל עם

 בישראל האלילות של המשבר זמן חזקיהו׳ לתקופת גיא־חזיונו את מאפו העביר
הנבואה. ותקומת

 בספר, נכר "הפסטורלה". מן רשמים גם־כן עוד יש שמרון" ב״אשמת
 מתודעים הננו השועים, בן ציוך, ב״אהבת אמנון אל ציון". "אהבת גלגול שהוא

 אין שמרון" ב״אשמת בית־לחם. שדמות על יורם צאן את רועה בהיותו ראשונה,
 בין במחבא־סתר היושב ד׳ ד ו ב ה בא במקומו הזה. הרועה את לפנינו רואים אנו

 פשוטים, חיים החי הוא, איש־תטבע הוא גם יערי־עד. בתוך זקופים׳ סלעים
 ואבירים. פראים עם נלחם ד, י ר־צ ו ב ג הוא עולה. חיי־פ מלחמה, חיי הם חייו אך

 רכים. געגועים ומלא התמימות, ואל האהבה אל כרועה, בכל־זאת, הוא ומפלל
 שמרון", ב״אשמת הראשי הגבור עוזיאל־אלןדע, הוא, גם ב״אהבתציון" כרועה
 השועים, אחד הנהו איש־שדה, חיי "פרא", חיי החי עבה׳ שמיכה לבוש איש
 אל אותו מובילים הנפשי וישרו הפנימית נטיתו גם אשר נדיבה, נפש בעל אדם
 בדרך־ עבר אשר איש הוא צעיר. עלם עוד איננו הוא אך והיער. השדה דרך

 מסביב אורבים מכשולים. מסביב מוקף והוא רבים, מכשולים פני על שלו החיים
 כי בעצמו ;דע לא אשר נסתר, איננו והוא לקחתה, לנפשו תמיד הצדים לו׳

 והאקטיביות אקטיביות. הוא מלא תמים. גבור איננו הוא מסתתר. רק הוא׳ נסתר
 בסתר יושב נחבא׳ היותו מפאת כלה, הפעל אל לצאת יכולה איננה אשר הזאת,
 ע׳ ליד א של המשך הוא אליפלט בנו. אליפלט אל עוברת פנה,
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 הוא גם כאמנון ציון". ב״אהבת אמנון אל מאביו, ממנו, יותר דומה עוד והוא
 הספור, לסוף קרוב עד אמו, ואת אביו את וידע יכיר לא אשר הוא, אסופי נער
 על־פי מעצמו, והדבק ונדבה, טוב מלא לבו אשר הוא, שועים בן כמוהו הוא וגם

 מלא הוא גם מאמנון. הרבה אקטיבי הנהו הוא אך והאמת. היושר בנביאי גזעו,
 ,“ה״פסטורלה גבור איננו הוא למדינה. ממדינה עובר תמיד, נלחם פעולה, כלו

 עם הרועה מלחמת היא אמנון של המכריעה מלחמתו הרומן. בור ג כי־אם
 עם המלחמה היא אליפלט של המכריעה ומלחמתו בעדרי־הצאן, בא אשר הכפיר,

 קטורה. בת רעומה שמרון, לביאת עם בני־האדם, בין אל באה אשר הלביאה,
 כמו היא ומעתה הדרך, את לפניו מ^שרת בכפיר־האריות אמנון מלחמת ואם

 בלביאה אליפלט מלחמת הנה עקמומיות, כמה עוד בה יש כי אם לפניו, סלולה
 ואף הדברים, את עוד ומסכסכת מסבכת נצחון, עליה הוא גם הנוחל רעומה,

שבספור. והפרובלימות השאלות של הפתרון ראשית בכל־זאת בה גם

שמרון": ב״אשמת המעשה ספור
 על ישב המשכילים׳ ישרי־לב את באפו רדף אשר יהודה, מלך אחז בימי

 היה מעונו שמו• עוזיאל בודד, מסתתר׳ איש הלבנון, גבעות בין אמנה׳ ראש

 אשר בחברבורותיו׳ נורא נמר נצב בראש־פנה, ממנו׳ רחוק ולא סלע בשן חקוק

 תא אתו וישב עמו׳ היה הנאמן עבדו רק עורו. בשפות וימלא הבודד הכריע אותו

 הנאמנים ירושלים׳ אלופי מבני היה כי המלך׳ מחמת הסתתר זה עוזיאל תא. על־יד

 אהב אשר אפרים׳ מגבורי שמיר בת ם ן ך מ את לאשר, נשא והוא נביאיה׳ לתורת

 חיו הם תורת־הנביאים. את הוא גם רוחה נאמן כי בו׳ חפצה לא והיא אחז, אותה

 יהודה. מלך יורם בימי היה הדבר לאישה. בן ילדה גם ומרים בנעימים זה עם יה

 נם הוא נדוד. להרחיק עוזיאל על נטל אז המלכות׳ כסא על אחז ישב כאשר אך

 מואב לארץ בא אחרי־כן הירדן׳ שפת על אשר בחרשת־קנים ויסתתר מביתו

 ראש־אמנה׳ על עלה אשר עד בארץ׳ ונד נע והיה רבות תלאות ונשא ולמצרים׳

 החברוני, מנוח אך לשודד. אותו חשבו מעונו על־דבר שידעו אלה בו. להתבצר

 סי לו, ונודע הבודד, תפלת את אחת פעם שמע הצור׳ לרגלי היתד. מעונתו אשר

 להיות הנרדפים, את המבקש אדם הוא ומנוח ומר־נפש׳ נרדף אלא שודד, איננו

 לאחיו איש ספרו והם עוזיאל, את בו הכיר וגם הבודד, אל התקרב והוא לסתרה׳ להם

 קרו אשר הרבים, המקרים את מנוח מפי שמע ועוזיאל אותם׳ קרה אשר כל את

 עוזיאל את הביא הוא ראש־האמנה. על יושב שהוא השנים במשך וביהודה באפרים

 ה, נ ק אל אשת אלישבע׳ היו: שם בו, יכירו לבל אלןדע, שמו וקרא לביתו,

 של רעותה עתה והיא אפרים, גבור זכרי׳ במלחמה הרגו אשר אחז, המלך משנה

 מות אחרי לו לקח אשר מנוח׳ אשת חנה, אחותה בירושלים; עוזיאל אשת מרים׳
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מל עוזיאל שמע אלישבע מפי נועה. בת ועולמית בנו צפניה אשתו, נו*^ה

 כל הכרית למען לכ}לך, עמיר אותר העלה אשר בנה׳ ועל־דבר אשתו מרים דבר

 שמו את וקראה כבן לה אמצה אשר האסופי׳ הנער ועל־דבר לעוזיאל׳ שארית

 היה לאליל עולה אותו העלו אשר וזה זה׳ הוא בנו רק כי ידע׳ ועוזיאל לט׳9אלי

 פנים בהסתר לירושלים לעלות בנפשו אז החליט הוא בבנו. שהחליפוהו עמלקי׳ נער

 המלחמה דבי־ את לאלידע־עוזיאל לספר אלישבע עוד ותוסף אשתו. מרים לבית ולבוא

 ועזך/קם בן־המלך מעעיה אישה, אלקנה נהרג בה אשר ואפרים, וארם יהודה בין

 אשת ומרים, אלישבע היו: ובה לשמרון׳ באה אשר השביה׳ דבר ואת נגיד־הבית׳

 פני מול אל אותו העמיד מעש;ה אשר אליפלט׳ שנלחם המלחמות׳ ודבר עוזיאל׳

 ציער• ק את באהבתו לו למכשול יהיה לבל המסלה׳ מן אותו להגות בחפצו המלחמה׳

 והיא זכךי;ל .קטורה ילדה אשר מה׳ ו רע את נלחם זה ואליפלט אלקנה. בת

 והיא וכידון׳ רמח ומחזיקה מגן חמושה בהיותה הצבא־. בגדוד למלחמה יצאה

 אשר לאיש, רק לאשה תהיה לא כי נשבעה, והיא אליפלט. בידי חיים נתפשה

 אשר באליפלט׳ נפשה חשקה ועתה בחרבה׳ הפילה חללים ורבים במלחמה, אותה ינצח

 ואפרים ארם חיל נחל אשר הנצחון, אחרי נפשו, את הצילה והיא עליה, נצחון נחל

 ליהודה, אותו ותשלח לאפרים אשר שרי־החיל בשמלות שמלות לו ונתנה יהודה, על

 ישוב אחר ובוטח, שוקט למקום לו הקרובות הנפשות את להביא נפשו בקשה כי

 המלך במצות הלך רק אליה׳ שב ולא קצ;עה׳: את עזה אהבה אהב אליפלט אך אליה.

 לב את לקרב אמרה ואלישבע שמה. המלך שלח אשר המלאכים, עם אשורה׳ אחז

 לגלעד, אליפלט לקראת ותצא יחד׳ נפשותיהם את ולאחד נועה בת לשולמית אליפלט

 אם רה׳ ולקטו זמרי׳ עמדי, של ממתי־סודם לאחד זאת גלתה שפחתה ואביעג

 בחמשה בבית־אל׳ החג יום זה ההוא׳ וביום לרעומה. זאת קטורה ותספר רעומה׳

 בין אפרים. בחורי עם קרב לערוך גיא־החזיון אל רעומה יצאה השמיני׳ לחדש עשר

 שמו את קרא אשר .עזךיכןם׳ בן דני״אל היה מלחמה בה להתגרות אמרו אשר אלה

 עדינה, אחת עלמה חפש והוא עזריקם׳ בן הוא כי בו׳ יכירו לבל עמיהוד׳ עתה

 יהודה׳ גלות עם בשביה בצאתו בגלעד׳ אותו ראתה אשר נועה׳ בת שולמית היא

 נפש את בקש גם והוא ממנה׳ אותו הרחיקו שוביו אך דמע, פלגי הורידו ועיניה

 לראות יצא לבית־אל בבואו ויהי אביו׳ עזריקם את הרג אשר אפרים׳ גבור זכרי׳

 עם למלחמה פניו ולשים מנגד נפשו להשליך אמר לבבו יאוש ומלב בבמות־ישחק׳

 הוא כי נודע, לרעומה אך אביה. זכרי מאת אביו נקמת ממנה ולהנקם שמרון לביאת

 היא שולמית. מעם אליפלס את ירחיק כי חפץ, בו למצוא ואמרה עזריקם בן דניאל

 שבת ים מק להב נודע אשר אחרי החרמונים׳ לנאות אותו ותשלח בשבי אותה לקחה

 לנאות !.♦ך הוא זאת. היא שולמית ובי בשביה׳ בצאתו בגלעד אותה ראה אשר העלמה׳

 הלבנון, הרי פני 4ע הדרך את מצאו לא אשר ואחרי ח׳ א יו נערו׳ עם החרמונים
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 הבודד׳ למעון לראש־אמנה, והגיע אחד לצד הלך יואח דרך, לבקש שניהם, נפרדו

 צור, ראש על עלה השמש, עלות לפני שחר, ועם גבוה, עץ פני על בלילה לן ודניאל

 כי עליו, המתפללת שולמית, תפלת את משם שמע והנה נתיבתו, את משם לראות

 תחלץ כי הצור, מראש אליה קרא הוא המרשעת. רעומה מיד אלהים אותו יציל

 שלוחה כאילה אליו עלתה והיא למרחב. רגליו את ותוציא ההר בשחיתות מלכד נפשו

 הוא גם והוא עליו, הנתונה ובאדרת הטל בעב אותו הכירה לא והיא לו, יד ותתן

 אז ורגזם. עצבם ואהבתם, נפשם משאת על שניהם ונדברו הוא מי לה הודיע לא

 לבת עתה עד ויחשבה ידע, לא אשר היא, המלך משנה אלקנה בת כי מפיה׳ שמע

 ואז ואנשים׳ אלהים עם לבה והם נפשה צניעות כל את עוד ראה הוא שם. בלי

 להתאפק עוד יכול לא ודניאל חמדתה, כל עם שולמית פני על נגה ואורו השמש יצא

 נפשה, מחמל את לפניה לראות נבהלה ושולמית מעליו, אפדתו וישלח ולהתעלם,

 הביאה היא השביה. עם בגלעד אותו ראתה מיום תמיד בו הגתה הגה אשר

הבודד. עם אח1י נערו גם בא ושמה החרמונים, לבית אותו

 הדברים הולכים השני בחלק שמרון". מ״אשמת הראשון החלק נגמר בזה
 תכן הנה ומתישרים. הדברים יוצאים הסבך בדרך ורק יותר, עוד ומסתבכים

השני: החלק
 לשרב אמר כי לדרכו, הלך מנוח בבית ימים שלשה דניאל ישב אשר אחרי

 שנשפכו׳ אביו דמי נקמת נקמתו׳ את לקחת יוכל למען לה׳ הבטיח כאשר לרעומה,

 אשר מבני־יהודה׳ התמימים נפשות יתר את להציל יוכל למען וגם זכרי, מידי

 באליפלט, ויפגע כברת־ארץ דניאל הלך רק ומתי־סודם. קטורה, רעומה, בידי היו

 חרלך והוא ארם, מול במלחמה חלק לקח אשר במקום מאשור, עתה שב אשר

 לאליפלט קרה בדרך ללותו. עמו הולכים אשור חיל ונערי עמו, רב ושלל ירושלימה

 אשר אפרים׳ גבור זכרי׳ אשת לפנים חפצי־בה, נפש את ממות הציל והוא מקרה

 לה, עברתה #מרה רעומה אם וקטורה ציון׳ אוהבת והיא יהודה משבט היה אביה

 ועשה בגלוי שהצטדק מבני־ישראל, הפוחזים ואחד הכושי ממאהבה בנה והכושי

 אליפלט. אם מרים׳ נפש לקחת גם ואחרי־כן אותה להמית אמרו בסחר, רעה כל

 אבי הכושי׳ מידי אליפלט׳ אבי עוזיאל, אחת פעם הציל כבר חפצי־בה את

 עמהם וישב אביה מגורי מקום אל חפצי־בה את הביא ואליפלט הזה. הכושי

 ועם החברוני מנוח עם נפגש לירושלים קרוב בבואו וילך. ויסע לאיתנה שובה עד

 כעצת מרים׳ בית על לסוכן שם להיות לירושלים עלה אשר אביו׳ עוזיאל הוא אלידע׳

 למרים, מכתב שלח רק עמהם, עוד עלה לא אליפלט אולם סודו. את ידע אשר מנוח,

 עזריקם. בן לדניאל קציעה יעודה המלך שמטעם ידע כי יבוא, לא או לירושלים יבוא אם

 בבית. מרים בית על הסוכן את מצא כבר לירושלים אחרי־כן אליפלט בא וכאשר

 והוא מרים׳ נחלת על סוכן להיות אמר אשר האדומי, מגדיאל התקנא זה בסוכן
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 מרים. לחדר הנעול הגן דרך בלילה בא הסוכן כי וראה" אלידע־עוזיאל דרכי את חקר

 את עזב הדבר׳ כן כי אליפלט׳ נוכח אשר ואחרי לאליפלט׳ הדבר את גלה הוא

 גיא־מלח׳ עד בא הוא לו. הציק אשר נפשו׳ משא את לשאת יכלת מבלתי ירושלים

 האיש, את בו הכירו והם אדום׳ בשבי בא והוא אדום׳ עם נלחם יהודה אשר מקום

 ליום נכון היה ושם כלא, בור אל כאסיר אותו והביאו כארי־משחית׳ להם שהיה

 בכפר אותו הציל הזה מהבור לאלהיהם. בני־אדם באדום זבחו בו אשר ליום חשך,

 מירושלים אליפלט בצאת לו. אם היא כי ידע לא הוא אשר אמו, מרים שליח רב

 הוא לאלידע׳ להגיד בירושלים, ועמרי זמרי של סודו ממתי פשחור׳ את שלח

 באשר יצא אלידע־עוזיאל מרים. מעון את יעזוב למען לנפשו, מתנקשים כי עוזיאל׳

 בעלה מקום אי ידעה לא כי היתה׳ מאשר יתר ושכולה גלמודה נשארה ומרים יצא

 ישב כסאו ועל מת אחז המלך יהודה. בארץ והתחדשות התנערות ימי והימים ובנה.

 מרים יכולה היתד, עתה נביאו. היה הנביא וישעיהו ימלוך׳ לצדק אשר המלך חזקיהו׳

 מהומה ימי הימים היו ובשמרון - מפריע. באין בירושלים בנה ועם בעלה עם לשבת

 נאספו שמרון בערי שכרון. וכל תאור, וכל ראש אז נשאה תועבה כל ומבוכה.

 אשר אליל ולכל מצא לאמון עבדו הם תועבה. כל ועושי בצע בוצע וכל רוצח כל

 להם היה וכשחוק הולך׳ ישר איש כל לרגלי רשת ופרשו מוצאו׳ מבני־ישראל לא

 התנשא אשר הגבור׳ היה זכרי נביאי־ישראל. קול להם היה בחרבות כקול תמים. כל

 זכרי בארמון לשון• כל שפת על נשא היה שמה אשר היא בתו ורעומה כל, לעין

 אשר עד בבית־המשמר, ותתנהו אותו לכדה רעומה אשר עזריקם׳ בן דניאל עקוד היה

 גם הובאה שמה לה. יביאו אהבה׳ אשר אליפלט, את וגם כסף׳ רב כפרו תקבל

 הרשת הנה. אותה והביאו מנוח מבית אותה הוציאו ערומים במזמת אשר שולמית׳

 אך בפח. להביאם וקרוביהם, שועי־יהודה על פרושה היתד, והיא רעומה, בידי היתה

 שומה היתד. פיו על כי יען זכרי׳ לאביה עברתה אה רעומה שמרה יחד זה עם

 חדרה אל לשולמית שלחה היא ממנו. להנקם אמרה והיא אמה׳ קטורה את להרוג

 בחרב אותו. הרגו ביום זכרי ממנו לקח אשר אביה, אלקנה חרב את זכרי בארמון

 לשמרון, בא ואלידע־עוזיאל שולמית. לחדר בבואו דניאל׳ על־ידי זכרי נדקר זו

 כי קצה׳ בא כי ראתה ששמרון בשעה ולמקדשיה לאלהיה לציון׳ נפשות לעשות

 בידי הנענות הנפשות את לפדות אליפלט׳ גם בא ושמה בגולה׳ הלכו ועמה מלכה

 הוא הוא. אביו כי לו׳ נודע כבר אשר אלידע־עוזיאל׳ אביו את ולמצוא רעומה

 כרת יהודה מלך אשר הממלכה אשור׳ שר שראצר, ובעזרת אביו עם שם נפגש

 יהודה׳ ולארץ נוראה׳ מהפכה קמה בשמרון ר,שבוים. את ומציל פודה הוא ברית׳ אתה

 והתמימים: הישרים זוגות כלם, והנעימים הנאהבים שבים ה?!דש׳ עיר לירושלים

 מצאו ולא זה על זו התגעגעו אשר ושולמית׳ דניאל וקציעה׳ אליפלט ומרים׳ עוזיאל

 להם ולשים להסתתר היה עליהם ור,תועבות. התהפוכות אנשי באשמת זו את זה
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 אחדים׳ זוגות עוד נלוו ואליהם ולירושלים ליהודה בגלוי שבים הם עתה סתר־פנים.

 נגיד ע_ז.ריהו׳ גם הזמן. מתגרת וסבלו ונשאו והתמימים הישרים עם היו אשר

 באו הם עמהם. הולך ומלכה׳ נביאה ועם יהודה עם היו ונפשו רוחו אשר שמרון,

 בן שלמה בימי נעשה לא כאשר חזקיהו, בימי נעשה אשר הפסח׳ לחג ירושלימה

 ועוזיאל וכרמים שדה נחלת בעין־גדי המלך לו נתן מגלותו עוזיאל של לשובו דוד.

 שם ויבלו קריה, משאון הרחק במשכנות־שדה, לשבת באים וקציעה׳ אליפלט עם וביתו׳

ובנעימים. בטוב שנותיהם את

 כאילו נראה כי עד שמרון", ב״אשמת התגבר הרומן יסוד קל.
 מסובכה היא הספר של והפבולה בו׳ לשלוט מאפו עוד יכול היה לא

 הציורי והכה ומוגזמים, בלתי־טבעיים מאורעות הרבה מלאה היא מאד.
 לא באויר, הפורחים לדברים לפעמים וממשיות ריאליות הנותן זה והתאורי,

 מתוארים. ולא בספר מסופרים מקרים הרבה בטהרו. הזה בספר נתגלה
 אותם רואים אנחנו שאין דברים, הרבה לזה זה בספר מספרים הגבורים
 הספור של שלמות חוליות לעשיתם. עדי־ראיה אנחנו ואין נעשים כשהם
 המחבר־המספר, בידי ומחוברות מרותקות ושלמות׳ גמורות כשהן לפנינו נתנות
 מצודדי־נפשות. או לוקחי־לב אנשים, המון עוברים עינינו לפני בפנינו. ולא
 ותשומת כפולים כמו הם הראשיים הגבורים הספור. במהלך מיותרים כמו והם
 הבודד אלידע־עוזיאל, לרבים. כי־אם לאחדים, או לאחד לא נתנת לבנו

 עד לפעמים לזה, זה קרובים הם בלבנון, היושב החברוני, ומנוח בהרים,
 קציעה ודניאל, ואליפלט ואחד. אחד כל של המיוחד פרצופו את הכר לבלי

דומים. מעשים ובאים יוצאים שמהן דומות, נפשות הן - ושולמית
 פעמים כמה למאפו היה ולמופת ענינים גבוב בספר יש כי דומה,

 הנותנים ומאורעות, הרפתקאות המון המגבב ההמוני, הרומן זה בספור
 בהם רוצה שהוא דברים, לדמות מקום ונקי, טהור בלתי בלתי־מפותח, לדמיון

 הנפרעים רצח, שוד, ואכזריות, רשעות מעשי הרבה בספר יש ובדמיונם.
 ובכל־זאת - תועבה. נגד תועבה רצח, נגד ברצח בסוף אמנם ומשתלמים

 ה״פסטורלה" אל הנטיה בכל. והאידילי האידיאלי הרצון זה ברומן גם נשאר
 על ביותר החביבים הגבורים יוצאים הספור בסוף כי עד פה, גם עוד היא חזקה

 הם לעין־גדי. וקציעה אליפלט אלישבע, וגם אשתו, ומרים עוזיאל המחבר:
 פני על לגור ויוצאים ותרמית, שנאה קנאה, מקום בעיר, לשבת מואסים
רועי. ומרבץ שאננה מנוחה מקום השדה,

 היושר ממלחמת בספר: יש הראשונה בתקופה ציוף "אהבת מן גם
 ה הו ה מיסודות יותר יש הזה בספור הספור. כל מיוסד זה על ברהב.
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 זה האידיאל, מממלכת יותר יש ציוך ב״אהבת ציון". ב״אהבת מאשר
 מתהפוכות הרבה יש שמרון" ב״אשמת אולם זמן, ובכל מקום בכל שמקומו

 בה שנסתבכה ההשכלה, של המלחמה מסבך הרבה בספר בו יש הדור.
 השוגים שוא׳ הבלי "משמרי בין גם היא המלחמה העם. בחיי לחדש בבואה
 לאנשי־שמרון, היקרים מבני־ציון האנשים אחר שקורא כמו אולתם", ברב
 המסתתרים ונדיביה, שועיה ירושלים, מיקירי והעדינים, הנאורים האנשים ובין
 יעבור עד סלעים, ובין כפים בין אל ובאים המציק מחמת שעה לפי
 עם הרבה מאפו נלחם ההשכלה סופרי כיתר מלך. ימלוך לצדק ועד זעם

 ה״חסידות" תקופת את גם לפנינו נותן הוא שמרון" וב״אשמת ה״חסידות",
 ושמרון בית־אל שתקופת כמו במזרח, ההשכלה לתקופת שקדמה זו הזאת,
 לעבודת אלילים מעבודת בני־ישראל בחיי הפנימית המהפכה לתקופת קדמה
 הקרובים האנשים של והדברים השיחות מן הרבה חזקיהו. בימי טהורה אלהים
 לפלגות ידם על נפלגו ובני־יעקב לבם, "חלק אשר אלה, נגד מאפו של ללבו
 ענין יותר הם אפרים, בממלכת הרבים היין" "הלומי נגד או מספר", אין

 ולמלכה, לציון להטיף לשמרון, אלידע בבוא כי עד ה״חסידות", לממלכת
 הידוע בנוסח אליהם קורא והוא הצעיר, לדור ההשכלה, בנוסח פונה, הוא
כאבותיכם!" תהיו "אל ההשכלה: מימי

 זו התנ״כית׳ היצירה את שמרון" וב״אשמת ציון" ב״אהבת יצר מאפו קלא.
 ושאפה אותה בקשה המערב, ארצות וביתר באשכנז הראשונה׳ העברית שההשכלה

 ישדאל חיי של הבקרת מרוח הזאת היצירה לתוך הכנים זה עם יחד אך אליה׳
 במזרח׳ הראשונה ההשכלה ספרות בה והצטינה אותה שידעה זו בקרת בהוה,

 ב״אהבת יחד, גם האלה הספרים בשני ע״ט(. - ע״ח ע״ו, סעיף )למעלה׳ בגליציה
 מן יש ציון" שב״אהבת רק ההרה, של היסודות מן גם יש שמרון", וב-אשמת ציון"

 בן־השיעים חיפה, שאמנון ואשר, היושר של האידיאל ההוה, של האידיאל
 .סמל הנהו בהם, ודבק בני־הנביאים עם והמתרועע בית־לחם שדמות על הרועה

 בהבלי־שוא, המאמינים בקרת ה, ו ה ה רת ק ב מ יש שמרוך וב״אשמת לו,
 אפוא קפל הוא המשכילים׳ בעיני המאמינים ה״חסידים" שהיו כמו שותי־יין,

 ההשכלה את שמרון"׳ וב״אשמת ציון" ב״אהבת אלה, ספריו בשני וגלל תחתיו
 ההשכלה. יצירת של הפסגה כראש לראות אפוא יש מאפו של אלה ספריו את כלה.
 עד יחד, אותם ומזג שלמה אחדות והמוסר היופי את גם בהם וחבר אחד הוא
 ההשכלה יחד. ומוסריים יפים תמיד הם שלו היפים האנשים אותם• הפרד לבלי

 נתמזגה ד׳( פרק ראשון, )ספר באשכנז העברית הספרות של הראשונה האסתיטית
 הם והמוסר הדעת גם אחריה. שבאה והצבורית, החברתית עם זה באפן
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 כמעט מושגים אחת, הוראה בני דברים כמעט הם מאד. קרובים ההשכלה׳ ספרי כבלב פה׳
 וכושל׳ סובל לכל ומך נדח לכל האלה בספרים שיש הנטיה כל עם ולכן נרדפים.
 מרום מבני כי־אם דלת־העם, מבני לא בכל־זאת הם האלה בספרים הראשיים הגבורים

 והורחקו הזאת החברה מן שנדחו המשכילים, מחברת אנשים הם עם־הארץ•
 האלה בספרים זה מצד יש שעה. לפי עניים הם האנשים. או התנאים באשמת ממנה

 לפני עד הקלסיות ביצירות מצוי שהיה זה האריסטוקרטיסמוס, של המזיגה מן
 ספר )ראה ודבריו ספריו רוסו׳ יצירת עם בספרות שבאה הגדולה המהפכה זמן

 האהבה הספרות. אל אחר״כך שבאה הדמוקרטית הנטיה עם ס״א(׳ ס'׳ סעיף ראשון׳
 בין רוסו׳ ימי אחרי שבאו הטבעית׳ הגטיה עם בספרים כמו היא׳ פה החזקה

 ואהבת ציוך ב״אהבת ותמר אמנון אהבת - דלת־העם מבני ואחד בת־אצילים
 - ובת־עניים האצילים מבני אחד בין או - שמרון״, ב״אשמת וקציעה אליפלט
 ענפים עניים. אינם כלם האלה העניים אך ציון"! ב״אהבת ופנינה תימן אהבת

גזעם. את בעצמם לפעמים .ידעו לא אשר ה״מעלה"׳ הגזע מבני כלם הם
 והעניים׳ העשירים עולם בין תמיד המגשר הגשר׳ פה היא ההשכלה

 מואסי־הדעת ולטבעיות. ולמוסר וליפה לטוב השאיפה היא להשכלה והשאיפה
 שאיפות בעלי תועבה׳ וכל תאוה כל רודפי הם עניים! פני טוחני גם הם

 האורג.ית היצירה ולכן ויפים. עדינים רגשות בעלי הם המשכילים פרועים. ורגשות
 החברתיים־ היסודות ובכל העדינות׳ אל ממילא היא גם נוטה הזאת ההשכלה של

 האסתיטי־ היסוד עצמו במאפו מכריע מאפו׳ של ביצירותיו שנמצאים צבוריים׳
 שבה ציון"׳ "אהבת תמיד תהיה מאפו של הראשית יצירתו ולכן מוסרי,

 היסוד עדינות־הנפש. ואת הלך את הנעימות, ואת האהבה את בעיקר מתאר הוא
אידילי. הוא הסוף מאפו של ספריו ובכל זה׳ בספר מכריע האידיליה של

 וההמולה השאון חיי את ההיסטוריים ספוריו בשני תאר מאפו קלב.
 אך הכפר. חיי ואת העיר חיי את והשקט, הנעימות חיי ואת וביהודה שבשמרון

 החיים את והנעימים׳ העדינים החיים את לתאר הנטיה מאפו על גוברת
 את מתאר הוא יפים. בגדרים ונתונה כבושה והתעוררות קלה התהוללות המלאים
 מבעד הנשקף היופי את והשוקטה׳ החיה הגבורה מראה את מרחוק, העולה השאון
 ציון" "אהבת בספר ביותר היפים המראות מן וגלוף. העלוף ההוד את קל, לצעיף

 בכרמים והבוצרות הבוצרים של המנוחה שעת את מאפו מתאר שבהם אלה, הם
 בלבושו׳ הדור אמנון את מתאר כשהוא או ה׳(׳ פרק ציון", )"אהבת הצהרים לעת
 )פרק ושוקטה כבושה גבורה אומר וכלו אריה בעור המכוסה סוסו׳ גב על רוכב
 מהנפלאים אחד הוא ד׳(, )פרק הדר גבנון ראש מעל הנשקפה בית־לחם׳ תאור ט׳(.

 עוזבים כשבני־אדם ר(, )פרק החג בערב ירושלים של התאור או בספר, ביותר
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 נחמד ציור יום־טוב. פני את לקבל עצמם ומכינים עסקיהם ואת מלאכתם את
 ויפי שמים מראה כשזיו כ״ט(, )פרק במצולה אשר ההדסים בין הבקר ציור הוא

 על הנחים והיאורים הנחרים מתוך נשקף הכל - מסביב אשר וההרים הירק
 שישנים עטוף הכל וחן. עדינות בהן יש ציוך ב״אהבת הרועים שיחות אף חופיהם•
 עדינה ציון" ב״אהבת כלה היא השפה גם ב״פסטורלות". הרועים כמקלות ופרחים׳

 ורב־גונים׳ יקר אחד׳ שטיח כעין לה נ דקה׳ רקמה כלה מרוקמה היא ומלאת־חן.
 פני על ושולמיות "אמורשים" אחר: מחזה־חיים ופנה פנה בכל רואים אנו שבו

 מבין הנוצצים והיכלי־שן, נאות וטירות מגדלים עם יפות ערים גיל, חוגרות גבעות
 במקצת, מתהוללים "בפחנטים"׳ קצת למצוא יש בערים ושיחים. אילנות
 ובכל הכל במרכז עומדים לעמתם אך הדר; רוכבים בלבושם, מתהדרים וקצת
 מלוים הם הצח. היופי ואל הפשטות אל כלם נמשכים לבושי־תכלת׳ אנשים פנה
 קולטת שהיא ככה׳ נבראה השפה ביפיו. מלך ועוטרים אלהים, נביא פלאי, אחד
 תמידית, התעוררות־חיים ועם ברק עם לירי שקט בה יש והעדין. הרך היופי את

 - הזה לסגנון החיצוני הסימן וגעגועים. רכים תשוקה מעינות חרש בה מפכים
פסוק. כל מתחיל שבו התמידי, המהפך ר עם הספורית׳ האפית׳ הנעימה

 מאפו על שהיו החיים, הזאת• ההרמוניה משלמות אין שמרוך ב״אשמת
 יחד אך פרא. הוד לפעמים מלא שם הסגנון וגם פראות׳ מלאים זה, בספר לתאר

 לגדר מחוץ כאילו לעצמה, מקום תופסת כמו שהיא הליריות׳ שם מתגברת זה עם
 ח' ובפרק א׳ בפרק עוזיאל )תפלת ותפלות השתפכות־לב הרבה בספר יש הספור.
 א'; מחלק ט״ז ובפרק ו׳ בפרק שולמית תפלת ב׳; מחלק ה׳ ובפרק א׳ מחלק
 הרבה יש זה בספר דממה• וקול רך הרבה ב׳(׳ מחלק י״ג בפרק חזקיהו תפלת
 ללב אך ציון", "אהבת ספר על ועולה מתגבר הוא לפעמים ומורדות• מעלות

ממנו. במורד נמצא הוא

 ב״אהבת מאפו, של הרומנים בשני נמצאים בהוד. החיים מיסודות קלג.
צבוע". "עיט את ההרה, מחיי רומן גם יצר מאפו אך שמרון". וב״אשמת ציון"

צבוע": ב״עיט המעשה“ספור
 בתו ושרה הוא שמו, ןרוחם ומכובד׳ משכיל איש גר עתיקה בעיר

 אשר גדול, סוחר היה ירוחם בתם. ורוחמה בנם ן מ נע עם חתנו, ויוסף

 התרומם אשר אדם ל, ע ג מסחרו את ונהל ישב ובביתו רח־קים, למקומות נסע

 והיא לאשה, שרה את לקחת בגדולות׳ הלך ליוסף שרה שנשאה קודם עוד מאשפתית.

 למסעיו פעם ירוחם בצאת ירוחם. לבית והשנאה הקנאה אותו ותאכל בו, חפצה לא

 וישבו אחרת׳ בעיר אבי־יוסף, בבית לבקר יצאו ואשתו חתנו יוסף וגם הרחוקים׳

ראש עובךיה, אזני את עוד וגלה אדוניו בעסקי מעל געל מעל תמימה, שנה שם
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 כל קמו אז רבים. לדבת היה והדבר יגעים ירוחם עסקי כיי לירוחם׳ אשר הנושים

 נקיים יצאו ומשפחתו וירוחם הון, בלא הכל את ומכרו ירוחם בית על הנושים

 משכיל הוא יוסף, כמו הזה׳ והאיש שאול׳ ושמו אמוין בעיר רע וליוסף מנכסיהם.

 על בית־מלון לבנות כסף לו הלוה ליוסף שקרה האסון דבר את שמע וכאשר וטוב׳

 ילדה אז לפקידו. והיה ן, ז 1ו ה בית אל נתיבות יוסף מצא ומלבד־זאת אם־הדרכים,

 איש להתחתן ביניהם נדברו ושאול, יוסף הידידים, ושני בנה, רפאל את^ שרה

 להרחיקהו מיוסף׳ לבו את הרזן הפך בינתים אך בת. אז נולדה לשאול כי באחיו׳

 תחת הרזן לעסקי בא והוא באמצע, היתה געל יד כי ונמצא, הדבר ויבקש ממשמרתו,

 חסדו את שמר ושאול וימת. במחלת־לב אז חלה יוסף מקומו. את שם ומלא יוסף

 תורת את גבוה בבית־מדרש שם ללמוד גדולה, לעיר נעמן את ושלה החיים עם

 ולביתו לירוחם ושלח למודיו, חק גמר אל קרוב כבר היה הוא עבידת־האדמה.

 מחסה ויהיה אליהם ישוב והוא מעט עוד והשתפכות־הנפש. אהבה מלאים מכתבים

 את פתה והוא שקט׳ ולא נח לא געל אך געל. את וישפט למשפט יקום הוא להם.

 יעולל כי איטליה, מארץ זימון ושמו הגבוה בבית־המדרש נעמן של הנאמן רעו

 מכתבי במקומן ויתן זימון תעודות את יוציא אשם׳ נפשו וישים נעמן על עלילות

 בראשם וקצין אנשי־צבא אותו סבבו מעונו אל נעמן שב וכאשר נעמן אל מרגל

 באה והשמועה נתפס; ונעמן לו, טמנו אשר המוקש׳ את ומצאו כליו בכל ויחפשו

 ללחוץ געל הוסיף עוד ההיא בעת בנהר. טבע נעמן כי ירוחם׳ בית ואל עתיקה אל

 אמר הוא מבית־מלונם. אדם כל להרחיק עלילות׳ עליהם ויעולל וביתו ירוחם את

 משפטם את לדרוש הם יכולים פיהם שעל הכתבים׳ את לו יחזירו כי אותם׳ להכריח

 כי אחרי לאשה, שרה את לקחת נפשו את עוד נשא וגם אתו׳ וישלימו ממנו׳

 שאול פתאום אחת פעם סר ירוחם בבית מאד המצוקה כרבות מאשתו. נתאלמן

 אליהם ישוב כי באמרו הרבה׳ אתם ישב לא הוא אך מלונם׳ אל ואיש־חסדם מיטיבם

 לשמועות האמין שאול גם כי לאות׳ הדבר להם ויהי שב, ולא ימים, שבעה בעוד

 ושונאיהם ובינתים עליהם. טחו אשר ולכזבים׳ על־אודותיהם׳ התפשטו אשר הרעות׳

 אשר ירוחם׳ תחנת אל נשמע לא גם הזקן ועובדיה מהם, אזנם את מקשיחים

 אוהב אדם צרה׳ בעת היחידי ורעו ירוחם ידיד נחמ;ה׳ בידי אליו בכתב נשלחה

 ירוחם בקש זה במכתבו לבני־הנעורים. ילמד אשר המקרא, שפת לראש ולכל חכמה

 בימי לתפארה לו בנה אשר ירוחם, בית קם לו אשר יודע־תורה׳ עובדיה׳ מאת

 לא למען ילך׳ באשר ילך והוא מלונו׳ את גם ממנו יקנה כי מרכושו׳ והרבה טובה׳

 הוסיף וגעל חיב. כמדק־ות דברים ענהו עובדיה בני־ביתו. ובאבדן באבדנו ירא

 נשים, שתי עגן אשר הנוכל׳ ני פ ח הוא ק׳ יי ד צ ר' וחתנו ולביתו, לירוחם להציק

 ארץ מרבני תעודותיו את ולקח המת צדוק ,ר בגדי את תוגרמה מערי באחת ולבש

 בתחבולותיו שבע יתהפך אשר הוא צדקתו׳ ועל בתורה גדלו על המעידות הקדושה׳
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 מעשיו זדון כל על עולמים. בכלא אנשים ולהושיב ולרצוח לשוד לו הוא השחוק ואך

 משדהו, לוי ישיג ולמען וביתו ירוחם נפש את מות עד למען_דכא כי זר./ גם נוסף

 גדולה׳ ירושה עם ירוחם׳ נכדת ושרה׳ יוסף בת רוחמה את נכליו׳ במעשי לו העוזר

 צדוק, ר׳ בידי נפל אשר לירוחם׳ המכתב כפי בלונדון, קרובה, מיכאל מאת לה הנכונה

 ממנה, ולקחו לשרה היו אשר תכשיטים׳ ירוחם לבית בהחבא יכניס כי ללוי, לו יעץ

 וממנה עובדיה/ בן עדן בת לאלישבע הם ועתה נושיה בידי הונה נמכר אשר ביום

 נעמן, אחות לרוחמה׳ להחזירם אמרה ששם לעתיקה, אמון מעיר בנסעה בדרך, נגנבו

 השפה הוד ואת היופי ואת החכמה את אהבה אשר כאהבה עזה, אהבה אהבה אשר

 בית־ אל יובאו אשר ואמה, אביה־זקנה באין יחידה, תהיה רוחמה כאשר העברית.

ללוי. להנשא רק דרך לפניה תמצא לא אז הכלא,

 לא ובבית הגיע הפסח לפני אחד ויום נפש עד ירוחם בבית הגיעה כשהצרה

 זימון כי ואמר, התחפש אשר נעמן, המלון אל פתאום בא אז החג, לצרכי דבר היה

 הוא כי שמועה, ויעבירו למראית־עין׳ אותו יאסרו כי ביניהם, נדברו וזימון הוא שמו.

 משפט ולדרוש געל מאת להנקם לו יקל זו ובדרך זימון׳ בשם מעתה יהןרא והוא אבד,

 ובידי שודדים מידי עובדיה בן עדן את בדרך הציל והוא בינתים ממנו. אביו בית

 באין הזר,/ הכסף את הח;יר נעמן הוא וזימון הלזן׳ מכסף שקל אלף מאת אז עדן

 לצבא. גדולים קבלנות בעסקי ממונה ולפקיד בעיניו, לחשוב והיה ללזן, מאומה׳ נגרע

 דורן גם הביא הוא ולאחותו. לאמו ושמלות ומחלצות רב רכוש ובידו לביתו שב הוא

 עדן מאת בידו הביא מכתב וגם אשתו, לצמה וגם לה אביה׳ עדן מאת לאלישבע יקר

 ובמכתבו ממות, אותו הציל וכי זימון לו עשה אשר כל את ביתו לבני י.םפר ובו

 לדבריו יש במלחמה הצבא מצב במקום נמצא בהיותו כי עדן׳ כותב אביו לעובדיה

 אשר לאיש רק לאשר, אלישבע את יתן כי הם, ודבריו מרע, שכיב צואת של תקף

 אביו לב על עדן מדבר זה במכתב עדן. הסכמת עליו תבוא ואשר מרצונה בו תבחר

 יצא זימון בידי דבריו בוא לפני כי גדול, לשם הפעם עשו עדן ודברי מגעל. לד,זר,ר

 הריסות את להקים פתח־תקוה עתה נפתח נעמן הוא זימון לפני מת. עדן כי הקול,

 ולבית מולדתו לעיר שובו ביום אהב. אשר אלישבע׳ את לאשר, לשאת וגם אביו בית

 שב הוא בו. לשוב קבע אשר המועד מן אחר אשר שאול, בם שמה ובא שב אמו

 במקום לביתה אב להיות הוא נכון כי לשרה, רמז וגם ולשרה, לירוחם פניו את והאיר

מאשתו. הוא גם נתאלמן כי אחרי וידידו, רעו יוסף

 בדמות שם טמון היה המוקש אך ושמחה. אורה פתאום היתד, ירוחם בכית

 וחם י. בבית השמחה בעצם ויהי צדוק. ר׳ משרת לוי, הבית אל הכנים אשר הגנבה,

 עובדיה, בלב כי זה׳ לידי הביא הדבר בתו. ואת אותו ואסרו לביתו שוטרים נכנסו בחג

 להוציא אמר והוא רחמים׳ רגשי נתעולרו בזה, עלילות מעליל יד רק כי הבין אשר

 מצא לא זימון הלזן. אשת בזה אותו הקדימה אך כסף, בערבון ממאסרם האסורים את
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 עצה לשית יכלה לא אותו׳ אהבה אשר אלישבע, וגם עובדיה, ללב מסלות בכל־זאת

 על לדבר שליחים ושלח עובדיה במשפחת להתחתן רצה געל אשר מלבד כי בנפשה׳

 חשוב והיה אשתו מתה אשר צדוק, ור׳ בנו׳ ח זר ל אשה אותה יתן כי עובדיה, לב

 לחגא היה זימון ושם נעמן׳ את בזימון אהבה היא גם הנה בה׳ רצה עובדיה, בעיני

 זאת מה הבינה לא נם היא נעמן. חברו על הרעה את הביא שהוא שמעה כי לה׳

זימון. ישב בביתם אשר ירוחם, נכדת שרה, בת רוחמה ובין זימון בין הקרבה

 הפיצה אשר היא ירוחם, למלון סמוך במקום בית־מלון בעלת וצפנת׳

 לה ודברים געל קרובת היתד. היא וירוחם. זימון על דבה והוציאה רעות שמועות

 שם הוציאה אשר והיא בגלוי, יראה מסוד. לובשת אך צדוק׳ ר׳ משרת לוי, את בסתר

 הבטלנים אחד ירחמיאל׳ בעלה ורעות. רבות צרות עליו והמיטה ירוחם בית על רע

 את ולהשיג לרדוף כתבים ובכיסו ובשובו ממנה׳ רחוק שנים שבע ישב יודעי־התורה,

 הביאה בנכר׳ נשים שתי וענן הנפש את הרג אשר צדוק׳ ר' הוא והפושע׳ הבוגד חפני

 יגלה לא צדוק ר׳ וסוד ללוי היא תהיה למען לבית־האסורים׳ לוי׳ בעצת אשתו׳ אותו

 אשר מפיו׳ מלים הוציא החם׳ עליו בגבור מותו׳ ולפני פתאום חלה לוי אך ברבים.

 מרמה׳ על ומרמה שקר על שקר הוסיף עוד צדוק ר' צדוק. ר׳ סוד את במקצת גלו

 וכל ממנו׳ עתה נקעה חותנו, שהיה מי געל׳ נפש אך עובדיה. את עתה התרועע והוא

 שערוריה אשר וצפנת׳ לו. ידועים שהיו חברו׳ של סודותיו את במקצת גלה מהם אחד

 יבוש אשר בקלפים׳ משחק ריק׳ נער ומאהבה׳ היא לונתנה׳ ברחה בביתה׳ נגלתה

 מן הוציא אשר נעל, בן זרח עם אחת לחברה נלוו הם עמיל. ונקרא היהודי בשמו

 עתה חשבו יחד כלם לגבול. מעבר הוא גם וברח צדוק ר׳ בידי המושלש הכסף

 ההולכת באניה רב• כסף להם וישלח סודותיו׳ את יגלו כי צדוק׳ ר' על לאי.ם מחשבות

 משכיל עזךיאל׳ ועם אחותו רוחמה ועם נעמן הוא זימון עם אלה נפגשו לוגדונה

 אותה הוציא אשר ה׳ פך ש עם שם ונפגש לארץ־ישראל ובא הקדם לארץ נסע אשר

 לר׳ לפנים יעודה היתד. זו שפרה רעים. אנשים מידי אותה והציל ים־כנרת גלי מבין

 ללונדון נסעו כלם הם הבוגד. חפני עתה עליו נשא שמו את אשר הראשון׳ צדוק

 הימן גם באניה נסע אתם מיכאל. להם השאיר אשר גדולה׳ ירושה שם לקבל

 בארץ־ישראל. בטבריה יחד עזריאל עם ואחר־כך בתוגרמה ישב אשר איטליה׳ מארץ

 ושם אותה׳ עגן הבוגד׳.אשר חפני הוא אלקום את לבקש אחותו עם הלך אשר הוא

 גדולה וסערה בים בהיותם ויהי חפני. את חפש אשר שלומיאל׳ גם עמהם נפנש

 צפנת היא מי אז גלה וזרח מפחד, נמוג הנוסעים לב כמרקחה. היה והים התחוללה

 צפנת צדוק. ר' בכבוד המתימר חסני׳ על־דבר לוי מפי שמעה אשר היא היא וכי זאת

נגלה. אתם היה אשר הסוד אך בים׳ טבעו ועמיל

 אחרי רדפו אשר אלה כל ואתם — מלונדון בני־החבורה שבו אשר לפני עוד

 גם כ עד צדוק, ר' ממעשי קצת בעיר בינתים נודעו - צדוק ר׳ הוא חפני־אלהום׳
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 ר'צדוק ממנו. נקעה בני־העיר, בעיני מאד החשוב הקנאי׳ הלמדן גדיאל׳ ר׳ נפש

 המשכילים, את הרבה רדף הוא אף אשר חמול, וקלון געל, ממעשי הרבה מצדו גלה

 כלה, נבוכה ואלישבע צדוק בר' אמון נותן עוד עובדיה אך ברבים. הוא גם נגלה

 את הביא אשר הוא, זימון כי תחשוב אשר עוד כל לנעמן לבה את לתת תוכל לא כי

 עדן כי אחרי עובדיה, כלת צביה, ללב דבריו את מנסה וגעל אהובה. נעמן על הרעה

 נעמן גלה מלונדון החבורה בני בשוב הריזן. קבל אשר המכתבים לפי מת אישה

 אז השלים עובדיה גם הוא. חי עוד הוא גם עדן אביה וכי הוא נעמן כי לאלישבע׳

 אותו להציל יכול זה דבר רק כי בארלו, אשר הרופא, הרגו בעצת ירוחם בית עם

 אלישבע. אבי עדן, גם בא חפתם וביום לנעמן לאשה אז היתה אלישבע המסובך. ממצבו

 ואחיו"׳ "יוסף החזיון את להציג אמרו שם לבית־חזיון. הלזן ארמון הפך החתונה ביום

 בכונה שמה. באו ולכבודו החזיון׳ למקום לבוא צדוק ור' געל את גם הזמין והרזן

 אשר אישה׳ עדן זכרון את תעזוב כי אתה, לדבר התחיל והוא צביה׳ יד על געל את הושיבו

 ותהיה השמים׳ מתחת וישמד עוונותיו את עליו פקד ואלהים המשכילים בדרכי הלך

 היציע׳ פני על הרזן עלה בינתים לדבריו. ושמע למסך מתחת עמד עדן לו. לאשה

 עתיקה העיר בעל בהיותו כי הנאספים׳ באזני ויקרא האדיר, עמנואל וחברו הוא

 דבר יחקור ולמען בה, אשר לריבות קץ לשים אומר הוא לכן וטובתה׳ שלומה ודורש

 מצד וביתו געל אנשי־הריב, יקומו ועתה יהושפט'׳ "עמק אל אותם קבץ נכון אל

 ויאמר, היציע על עלה געל משפטם• את יעשה והוא ירוחם, ובית עובדיה ובית אחד׳

 פתאום יצא אז עדן. אלמנת את לקחת הוא אומר השלום ולמען שלום. מבקש הוא כי

 עתה הזכיר הוא הנאספים. לעיני ונצב פניו מעל המסוה את הסיר ממחבואו, עדן

 צדוק ר' נגד גם אשתו. באזני מספר רגעים לפני עליו דבר אשר דבריו, את לגעל

 לקחת כאומרים פניהם, על מסכות היו זה לפני אשר העדים, פתאום עתה קמו הצבוע

 ואחותו, הימן חפני, אותה עגן אשר והאשה ירחמיאל ואחיו': "יוסף של במשחק חלק

 את אשר צדוק, לר' נעוריה בימי יעודה היתה אשר שפרה, אלקום, אותה עגן אשר

 מי ועם כבד מי את לראות עובדיה עיני גם נפקחו עתה הצבוע. עתה נשא שמו

 לשמחת אלישבע את נעמן לו ויארש המשכילים צד על כלו עתה היה הנצחון התהלך.

 אורה עתה היתה וכו' צדוק ר' חמול׳ געל׳ ידי מתגרת סבלו אשר אלה ולכל הוריהם,

ושמחה.

 זו "הפסטורלה"׳ מיסודות הרבה עוד יש צבוע" "עיט של בפבולה גם קלד.
 והמסובכה, המורכבה העלילה עם ביחד ההיסטוריות. מאפו ליצירות יסוד שהונחה

 יש ההמוניים, הרומנים דמיון על־פי בלתי־טבעי באפן לרב מסובכה שהיא זו
 האחרון, בפרק כל לעין נגלה זה י. ד ג א ה הדמיוני׳ המשחק מן גם בה
 לבושי־מסכות אנשים עם גיא־חזיון מעין פה הוא אשר הרזן׳ בבית המשפט פרק
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 ואחיו"׳ "יוסף החזיון במקום הבא כלה׳ ה״פסטורלה" כמו זה, הוא מחזה ומסוות.
 שב״אהבת החזיונות אל הרבה דומה צבוע* "עיט החזיון כל שם. להציג שאמרו
 היושב צבוע"( )"עיט "זיפה׳ או "רהב" של המוטיב שמרון". וב״אשמת ציון"

 בו ונשנה חוזר הוא בו. ונשנה חוזר עדן(, )נעמן׳ "שלום" או "יושר" במקום
 עליר הנושא חפני־אלקום׳ את שלו, הקנאה סמל את מאפו עשה כי עד כזו, במדה
 שודדי' ממשפחת בני־ישראל, מגזע לא אחר, מגזע שמוצאו לאיש צדוק׳ ר׳ שם
 שפחת חלאה, בן הוא עזריקם שם את ציון" ב״אהבת עליו הנושא שזה כמו הים,

 ונעמן ציון", ב״אהבת לתמר דומה שהיא עצמה׳ על אומרת גם אלישבע כנענית.
 נושא הוא לחנם כי עד אמנון, אל כזו במדה דומה נעמן אמנון. אל - בחירה
 עד ידעו לא כאשר מוצאו, את ידעו לבל זימון, חברו שם זר, שם הזמן כל עליו
 מוצאו את שמרון" וב״אשמת ציון" ב״אהבת אמנון של מוצאו את הספור סוף
 זה לרגלי אלישבע בלב שמתעוררים והחמה, הקנאה ורגשי אליפלט. של

 אל בכל הם דומים רוחמה׳ אחותו עם בדברים בא זימון׳ שם עליו הנושא שנעמן,
ופנינה. נעמה למעון אמנון של הליכתו לרגלי תמר בלב המתעוררים הרגשות

 ו״אשמת ציון" "אהבת של לזו צבוע׳ "עיט של בפבולה רב דמיון עוד יש
 ב״עיט והמקרים המעשים מן חלק ולכן פיה. על נוצרה כי ונכרת׳ שמרון"
 על־ - כי־אם הספור, מקומות וכר׳ אמון עתיקה׳ בעיר לא עלינו עוברים צבוע׳

 בספור תמיר אנחנו רואים בירושלים. ציון הר פני ועל בטבריה ים־כנרת יר
 בעיר וחלק ישראל, בארץ העתיקה׳ במולדת עלינו עובר חלק :מחזה מול מחזה

 שואפים המחבר, בעיני הטובים אלה שבליטה. האנשים גם אך ליטה. בארץ עתיקה׳
 מאפו ושר ספר שעליהם אלה והתם, הפשטות חיי אל ארץ, עפר אל כלם דם

 ביחד הם האנשים פה גם כן שם כמו שמרון". וב״אשמת ציון" ב״אהבת
 "הפסטורלה", הוא, גם שחזיון־הרועים כמו והדר, יופי מאוהבי ה״שועים", מן זה עם

תפנוקים. יצירת בעיקרה, היא אסתיטית יצירה
 אדם של דמיון שרק דבר - עברית מדברים גבורים יש צבוע״ ב״עיט

 אלה וגם ״־ ההם, בימים ולחזות לדמות יכול היה ציון״ ב״אהבת תמיד החי
 על־פי שחונכו הצעירים׳ אף זו, באטמוספירה חיים הזאת בשפה מדברים שאינם
האטמוס העברית. השפה את השליטו לא ובחיים המשכילים של החדש החנוך
 "אהבת של זו היא וכו׳, חמול געל, של זו לא שבספור, והנעלה היפה פירה
 ברוסיה היהודים המתאכרים שמשו לזה כיסוד - עברים אכרים גם שם יש ציוך.
 חמשה־ ביום הקציר חג את החוגגים - הראשון וניקולי הראשון אלכסנדר בימי
 מישראל ובחורות ובחורים ה׳(׳ מחלק ז׳ )פרק המשכילים בחברת באב עשר
 "אהבת בימי לפנים׳ אלה כמו השדה, פני על להפגש אז יוצאים ואלישבע( )נעמן
הכרמים. אל למחולות, זה ביום יוצאים שהיו ציון",

,12
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"פסטו מחזות מתאר שמאפו במקום הוא צבוע" "עיט שבספר היופי קלה.
 בתיאטרון מספרת שהיא הספור לפי ונעמן אלישבע בין הראשונה הפגישה רליים':
 י״ד )בפרק אלישבע אל נעמן של במכתב והשיחות הדברים א'(׳ מחלק ו׳ )בפרק לזימון
 מתאר שמאפו במקום או - השאנן בנוה והאהבה הדשא נאות על א׳( מחלק
 )בפרק השחר עלות לפני לעבודה הכפר התעוררות כמו ותמימים, פשוטים חיים
 א' )פרק בבית־הקברות מאד׳ הלירי הראשון׳ המחזה או הראשון(, מהחלק י״א

 מהחלק ז' )בפרק ודבריה הזקנה אסנת פני מראה תאור או הראשון(׳ מהחלק
 ב״עיט גם צבוע". ה״עיט דפי בין הנמצאים עממיים, גבורים ועוד השלישי(׳

 המשורר עממיים. קוים יש שבספר החשובים הגבורים וביתר לעצמו כשהוא צבוע"
 כאלה בגבורים ענין גם לו יש העם. עין אותם שרואה זו מעין ראיה אותם רואה

 ונכדתו )עובדיה( העם כל פני על הנכבד הלמדן, העשיר העם: דמיון בהם שעוסק
 )צפנת( העיר מן רחוק היושבת הפונדקאית, )אלישבע(׳ בביתו היושבת המשכלת,

 כבוד לו מבקש והוא )געל(, לגדולה שעלה העם מבני העשיר אתה׳ אין ובעלה
 כבוד לו החולק העם׳ שדמיון הצבוע׳ זה צדוק, ר׳ עם מתחבר שהוא כך, על־ידי

להם. ובדומה בלבו׳ התועבות שבע כל את ורואה עונותיו את מגדיל גם רב,
 ומציאות• דמיון וערבוב תסבכת מדי יותר בספר יש ההוד. מחיי כרומן

 השירי, המשחק מן פה יש מדי יותר בטוב. ואמונה אופטימיסמוס מדי יותר יש
 שמהם ורהב, יושר מלחמת של הדתית־מוסרית והאליגוריה חזיון־הרועים הפיוטי.
 ברומן אותות אותותם שמו עוד הראשונים, צעדיה את החדשה ספרותנו התחילה

 הולם היה ההיסטורי הלבוש בלתי־מוגבל. שלטון כמעט עוד בו שולטים הם הזה.
 יותר הרבה השירה׳ גבורי אל מאד קרובים עוד שהיו מאפו, בספורי הגבורים את

 של או שירה של יצירות יותר הם כי יען היום־יומי. הפשוט, הלבוש מאשר
 מתוך מאפו אמתיים• יותר נראים הם ההיסטורי מהמרחק לכן מוסרי, ורצון דמיון
יותר. אמתית ראיה גם אותו ראה בו ודבקותו התנ״כי לעבר הגדולה חבתו

 של החיים במסלול כלו עובר החדשה העברית בספרותנו החיים דרך
 ראשונה עבר החיים. תנועת את לפנינו הנותן העברי, הרומן גם התנ״כי. העבר

 שסלל הוא התנ״כי. ההיסטורי, הרומן הוא הראשון העברי הרומן זה• במסלול
 ההיסטורי, הרומן יוצר מאפו׳ הבלתי־היסטורי. ההוי, לספור או לרומן גם הדרך את

 באו אשר שאחרים, התחלה׳ רק נתן בזה אולם זה. בספור או ברומן גם התחיל
אותה. ושכללו עליה הוסיפו בדרכיו׳ והלכו אחריו



1*3 וספיחים נצנים

 שמונה־עשר פרק
וספיחים נצנים

 הרבים התפארת" "שירי עוד. שעלו הקודמת הספרות של הרבים הספיחים

 נתחברו התנ״כית התקופה של הראשיים הגבורים על ההוא. בזמן שנכתבו

 השניים הגבורים על גם אפוסים חברו עתה הראשונה׳ ההשכלה בתקופת אפוסים
 על האפוס במדרגה. השלישיים או השניים מי לא אף — המשוררים במדרגה.

 למלאכת־חרווים. שהיתה השירה המזרח. משכילי של האפוסים האידילית. רות

 התקוה האביב, על שירים שחרזו או הלכות שיחות, אגדות, שחרזו החרזנים

 הקרובים המשוררים הרבים. "כוכביהם' עם יצחק" "כוכבי הקבצים והאמונה.
 מיוחד. שביל זו בשירה גם להם שמצאו או לבוא שהקדימו זו׳ שירה לדרך

 ב. א. השח. משחק על "הקרב' הגדול שירו זמרה". -קול וספרו איכנבוים יעקב
 השיר "תולדות על הגדול שירו ה״נצנים". האביב'. ו״פרחי )אב׳ג( גוטלובר

 והגלות. הנדידה שירי גוטלובר. בידי שעלו השירים מהללאל*. שירי "כל והמליצה".

 האמונה ישראל". "נצח שירו םערה'. "אניד, שירו המשורר. וצער האומה צער

 החכם". "נתן ותרגום "ירושלים* תרגום גוטלובר. בלב הגדולה ההשכלה ואמונת

 בני רבים. במקומות שעלו השירה ספיחי בינה'. לבני "תפארת האליגוריה

 אליהו מורפורגו. רחל אלמנצי. יוסף טורי. לא די הלל הסונטות. מחברי איטליה,

 של השירי החמר ובור'. חולדה או נאמנים "עדים והפואימה ורפל מרדכי

 אל יותר התקרב ורבל בו. השתמשו אשר לורבל, שקדמו והמשוררים הפואימה

 בדברי השולט הדבור עיקר. האלמים" "העדים לו גם האגדה. של הפנימי הגרעין

 "הללו־יה" שיר תרגום החזקה. הדבורית בשירה יותר הצליח ורבל אלה. שירה

 מרדכי בן מרדכי לתרגומים. כחם את שנתנו היפה, הטעם בעלי לדרז׳וין.

 התרגום. במקצוע האמן רלל ישראל ודורותיאה'. "הרמן את המתרגם רוטברג

 השונים. בטוייה ואפני סגנוגיה על הרומית השירה כליל - רומי' ״שירי

 בכרך, שמעון הורציום. של החריפה והפטירה אובידיום של האדמה" "עבודת

 תרגום לבירון. העבריות" "הנגינות תרגומי החכם". "נתן של השני המתרגם
 נשמעת להיות שהתחילה הישראלית, הנגינה פרנקל. א. ל. של ישראל' "נגינות

 המשוררים התנ״כי. האפוס במקום התנ״כית הפואימה בת־ציון". "שירת אחרי

 שלמה ופרחים'ז "ציצים שיריו וקבץ גולדפדן אברהם ההם: בימים המתחילים

 ב״כנף סמואלי נ. נ. של התנ״כיות הפואימות "בת־שבע". והפואימה מנדלקרן

 היו לא שעלו הנצנים "הורדום". הספורי ושירו שפרלינג צבי יעקב רננים'.
 שמסביב הספרות הזמן. של השירה עוד היתה לא הרומנטית השירה רבים.

בספרותנו. גם שנשמע המלחמה הד מלחמה. של ספרות אז היתר,

 אל התקרבה היא הרומן. אל הגיעה כבר זו בשעה העברית הספרות קלו.
 של רבים ספיחים בה עלו עוד זה עם יחד אך להם. בטוי להיות והתחילה החיים

 או גבורים שירי - היינו רבים׳ תפארת״ ״שירי אז נכתבו עוד ההודמת. הספרות
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 על - התנ״כית התקופה של הראשיים הגבורים מן אחדים על תנ״כיים. אפוסים
 )ראה הראשונה ההשכלה בתקופת אפוסים נתחברו - שמשון דוד/ משה׳ אברהם,

 התנ״ך, מגבורי גבורים עוד נשארו אך ע״ג(, ס״א, נ״א-נ״ד, סעיף ראשון, ספר
 אף המשוררים- עתה שרו עליהם במדרגה• השניים מן או במעלה הראשונים מן
 אנשים האלה השירים את שרו לרב במדרגתם. השלישיים או השניים מן תמיד לא

 בשנת בפרשבורג )נולד שטרן מנדל אשכנז" משכילי של מבית־המדרש
 שנים במשך יצחק" "כוכבי הקבצים של המו״ל תרל״ג(׳ בשנת בוינה מת תקע״ב׳
 הירש צבי תקצ״ט(, )וינה התשבי" "תפארת על שר תרכ״ט(, - )תד״ה רבות
 חמודות" "נזר ושת תרי״ז( )ברסלוי אלישע" "הדרת על שר רילינג1וסך?
 שר ר א י ו ס ך ל א י ר ב ג חמודות"(, )"איש דניאל ראש על כאלה תר״כ( )שם

 בנימין בראשית? ספר על תפארה" "שירי המה תרי״ב(, )אופן זמרה" "שירי
 אפוסים היו בימיו כי מספריו, לאחר בהקדמה שספר מה לפי ומצא, בקש היל

 הגבורים ויתר - כנראה ידע, לא השאר על - ואליהו דוד משה, על רק תנ״כיים
 אפוסים שני חבר הוא החסרון. את למלא ואמר תפארת", "שירי חסרים שלנו

 יהושע על ואפוס תר״ג( וינה קדם", "פרחי בספרו )נדפסו ויפתח גדעון על קטנים
 תרי״ג(, וינה שירים", בעשרה וכו׳ וגבורתו תקפו ישראל, צבאות שר )"יהושע,

 )"רות, אפוס של לגבורה אלה "גבורה" משוררי בידי היתד. האידילית רות אף
 ר״מ ב מנדל מאת שירים בארבעה וכו׳ ומשפחתו אלימלך קורות מספרת מליצה

 את מ־שברשין שיפר ל ב י פ חבר המזרח ממשכילי תרכ״ה(. וינה ן". ט ר ג מ י ו ב
 ל״שירי אות ־המס החצרות את לתת אמר שבהן ת״ר(, )ורשה השיר" "חצרות
 שירים בשנים־עשר חלקים "ששה כולל להיות צריך היה החבור ויזל. של תפארת"
 שבע מבאר יעקב יצא מאז אבותינו את עשה אשר ונפלאותיו, ה׳ תהלות מספרים

 ממנו נדפס אך - מצרים, משעבוד שירו את מתחיל ויזל - מצרימה״ בואם עד
 בואו עד אותו המוצאות וכל שבע מבאר יעקב יציאת ספור הכולל אחד, שיר רק

 ויזל של שירה ודרכי מליצה אפני עם זה בשיר מעורבות וקבלה חקירה מחנימה.
 בשלשה שלו השירה פרחי את שאסף מוילנה, ד נ קי ל ז שלמה תפארת". ב״שירי
 שלמה", "שמע תרי״ט? שם שלמה", "קול תר״ב? וילנה לשלמה", )"שירים קבצים

 הראשון השיר יעקב". )"ישועות ואסתר מרדכי מחיי אפוס לחבר אמר תרכ״ו( שם
לשלמה"(. ב״שירים נדפס הזה האפוס מן

 חרזנים המון פשוטה. למלאכת־חרוזים להיות השירה התחילה ההם בימים
 התרי״ג על גדול שיר חבר שטרן מנדיל - הלכות שיחות, אגדות, שחרזו קמו׳
 כשירים המצות, כמנין בתים, תר״כ המחזיק בני־נח, מצות שבע עם מצות

 על התקוה, על האביב, על חרוזים חרזו או - בימי־הבינים, שנתחברו לו בדומים
מעט רק בהם שהיה בחרוזים׳ כאלה נושאים על שירים תרגמו או וכו׳, האמונה
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 )למעלה שטרן מנדל בעריכת בוינה שיצאו יצחק", "כוכבי הקבצים השירה. מן
 היתה אוסטריה בארצות הרבים. ב״כוכביהם" אז שהאירו הם הם זה(, בסעיף
 היו הדגשים והמשוררים ישראל בחורי בין מצויה אשכנז בספרות הידיעה
 על שנכתבו לשירים קץ אין במקצת. רוגשת שנפשו מי לכל החקוי" ל״מרכז
 ורעיונות בגד, שבגדה הרעות על לאכזב, שנהפכו התקוות על החיים", -חליפות

 השירים ויתר לשילר, הארץ" "חלוקת השיר ותרגום חי", כל מועד "בית על
 ועל שוב לבלי שחלף האשר על קשה המטיחים המתאוננים, הקובלים, זה. למשורר
 האביב, על האלה לשירים סוף אין - האביב״ ו״זמרת עוד. ואינן שכלו התקוות
 אשר האביב רוח מפני הנס החרף תמונת אחת, תמונה על סובבים כמעט שכלם
 כמוהו אין האלה. בשירים חיה נפש הוא גם מחרשתו, על הנשען האפר, ישוב.
אמיר". בראש אשר ו״הצפרים תמה, אהבה האוהבת בתו, מלבד בארץ, מאשר

 זכר. לו נשאיר כי לזה, ראוי האלה המשוררים משירת מאד מעט רק
 עליהם, עלו אך לאלה׳ ברוחם הקרובים אחדים, משוררים להזכר ראוים לעומת־זאת

 עצמה זו שבדרך או זו, בדרך שהלכו הראשונים מן והיו לבוא שהקדימו בזה אם
מיוחד. נתיב או שביל איזה להם מצאו

 אחת יליד הוא גם בוים׳ נ כ י א יעקב המשורר היה בזמנו ומכובד ידוע
 נעוריו בימי בא בגליציה׳ בקריסטינפואה תקנ״ז בשנת )נולד אוסטריה מארצות
 לערים ואחר־כך לאודיסה בא משם המשכילים. אל נלוה ושם בפולין לזמושץ
 הרבנים בבית־מדרש למשגיח נמנה תר״י בשנת הדרומית. ברוסיה אחרות

 בקיוב, בה, מת אשר חליו׳ את חלה אשר עד זו, משמרתו על ועמד בז׳יטומיר
 -קול ספרו את תקצ״ו בשנת הדפים הוא תרכ״ב/ בשנת להתרפא, בא ששמה
 מקורית בדרך מחזות־טבע לתפוס אמר שבהם אחדים, שירים ובו )ליפסיה( זמרה"

 קלע ובו השנה" עתות -ארבע על פרקים ארבעה בן שיר חבר הוא במקצת.
 לפי המשתנה רתמוס, של במסגרת אותן שסגר תמוגות־חיים׳ עם תמונות־טבע

 ממלאכת־מחשבת׳ בו ויש יפה מרתק הזה השיר הפרקים. ארבעת בכל אחד ק1ד
 לחכמת־השעור(. מיוחדים כשרונות בעל היה )הוא לה מומחה היה שאיכנבוים זו

 על התפלאו בשעתו איכנבוים. של שיריו ביתר גם יש זו ממלאכת־מחשבת
 במשחק הקרב שירת שר שבו איכנבוים, של גדול שיר תקצ״ט(, )לונדון -הקרב"

 הרביס שירי־הגבורים או הגבורה משירי ומלחמה, גבורה שיר זה גם - השח
 ה״פתיחה" מן וההתעודדות, ההתעוררות מדברי יש בו גם החדשה. העברית בספרות
ה-מוזה": לקראת האפיים בשירים הרגילה

 מיתריך, הכן כגורי עתה
^יךיך המון א?רת על הג^א
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 ;לנו לשיר הצבא תהלוכות כל
 ,1נוח כל מפע, כל הנידה הואל

 רוח, אמץ או רך פיד, כל ת.קף, כל
מאתנו. תעלם אל סוף עד מראש

מנוחה. מקום כל 1

 המתרגם שירו עוד יצא מיוחד בספר - שירים לחבר הרבה לא איכנבוים
 ובר וטל ג בר אברהם חבר ממנו יותר הרבה - תרכ״ג( )אודיסה "ההוסם"
 )נולד שונים במלצעות־ספרות כחו את ונסה ימים שהאריך פורה, סופר )אב״ג(׳

 שם והתודע לגליציה נעוריו בימי בא תקע״א, בשנת שבווליניה ישן בקונסטנטין
 בקרמניץ, גם ביניהם רבות׳ בערים .וישב הרבה ונדד לרוסיה שב חכמיה׳ אל

 התלמוד מורה היה תרל״ג שנת עד תרכ״ה משנת ריב"ל. ה עם שהתרעה במקום
 את לאור הוציא תרמ״א שנת עד תרל״ו משנת בז׳יטומיר. הרבנים בבית־מדרש

 בימיו נחשב הוא תרנ״ט(. בשנת במליסטוק מת הוא אור". "הבקר הירחון
 הראשונים מן אחד שלו׳ לקבצי־השירים ראשון באד״ם. שהתחרה גדול, למשורר
 בנוסח שר בו אביב". "פרחי היו אירופה, קת במז החדשים העברים השירים בקבצי

 מן עלה עינים׳ חכלילי אדמוני "השחר על ואלמותה׳ האדם" "נפש על ויזל
 בשדה עדריו "רעה :החרוזים עם )הבדידות( "הבדידה" ועל מים״, ממצלת הרחצה
 על שדים, חלצה א ההצלחה, תיניק אותו מים, ומקורי שקט הררי בין בודד
 עדריו "רועה אל הד רק שהם אלה, חרוזים - תעודד״ אותו עין, שמה ענותו
 על אחרים, על־פי שר, הוא כ״ז(. כ׳, סעיח ראשון, ])ספר לוצאטו של נער"

 עם ר, ל י ש על־פי הארץ"׳ ]חלקת[ "מחלאת ועל הדמעות"׳ ו״על "התמורה"
 האפיגונים, אחרונה, הבאים המשוררים נוסח לפי הכל - לאחרונה הבא המשורר
 אחריב דברי על חוזרים רק והם מהם, לקחת תמיד הקדימו להם קדמו אשר שאלה
 רק יש תרי״א( )וילנה "הנצנים" שיריו בקבץ גם במקצת. צורה ושנוי לשון בשנוי

 "תולדות על ]הגדול שירו את החל בו אחרים. בשדמות שעלו מנצנים ספיחים
 רגילים בימי־הבינים המשוררים שהיו השירים את מזכיר הוא והמליצה"-גם השיר
ועוד. בתורה המצות מנין על לשיר

 בספר נקבצו שיריו )מבחר גוקלובר בידי במקצת שעלו המעטים, השירים
 שנדפס חלקים, בשלשה — גוטלובר, השם תרגום מהללאל — מהללאל״ שירי ״כל

 הנדידה על העם צער את מביע הוא שבהם אלה, דם תרנ״א( בשנת בורשה
 היה הרבה, וסבל בימי־חייו הרבה הוא גם שנדד המשורר, צער והשעבוד. והגלות

 שזה הוא, ברור - הצפור בתמונת להשתמש הוא רגיל האימה. לצער פה
 דכנפים" קצוצת "הצפור אס - ע״ז(, סעיף )למעלה, ריס ט ל בהשפעת בא

 שירי כל בכלוב", "הצפור )בשירו בכלוב" "הצפור ואם (78־74 ע' )״הנצנים״,
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 - 220 ע׳ שם, בחלון״, ישורר ״קול ובשירו ׳103-102 ע׳ ח״א, מהללאל,

 "קין"׳ )בשירו בארץ והנד הנע קין, בתמונת גם זאת לתכלית השתמש הוא (.221
 ברוסיה היהודים בחיי סוערת בתקופה שנכתב משיריו, באחד (.59־54 ע׳ שם,
סערה": אמה של התמונה את גם מצא השכזינים, שנות של הפרעות אחרי

ושאןה> בבבואה פרוע סאן יםז ללב
יולדת. עולה גללת, אמה

תנוע, תחוג
ובערו ול^טו וללת. עלה
משברים, גלים
והמרו יהמו לבלע, אותה
?ןברים. מכל עזחת, הורילה

הלע פתחה
נולדת האמה מתחת. שאול כבר
הלאה, הלאה
וללת עלה טבעו ללדו ^זם
מעלה. מטה קפרות, אין אמות

נודעו, בארץ
לסערות, תע)חק לדורות. מבאר ^מן
הומות; לרוחות

לברות, תחיה לא האמה )את אך
ההומות. תרד לא נוללת גודלת

 "נצח על הגדול )שירו ישראל" "נצח על זה בנוסח שירים עוד שר גוטלובר
 חזקה היתד. הזאת היהודית האמונה (.174-159 ע׳ מהללאל״, שירי ב״כל ישראל״
 מ״ב(, סעיף ראשון, )ספר הראשונה ההשכלה של בטוב האמונה לרגלי בלבו, ביחוד
 ההשכלה מספרי שנים תרגם אשר הוא מאד. בלבו חזקה והיתד. עליה שמר שהוא

 החכם" "נתן ואת תרכ״ז( )ז׳יטומיר ם ח נ ן־מ ב ל "ירושלים" את הזאת, הראשונה
 להחשב יוכל החכם" "נתן של השירי התרגום תרל״ד(. )וינה ג לסיג ג. לא.

 המלאה השכלית, הזאת, ההשכלה שירת בשירה. גוטלובר של פעולותיו למבחר
 יחד השכלית שהחריפות זו, הטוב, באלהי לראש ולכל והטוב, הנקי באדם אמונה

 ביותר שהתאימה היא וקלות, עליזות מלאה אטמוספירה בה יצרו אהבת־חיים עם
 תכונות בו גם פתחו הטבעי וחשק־החיים שהנדודים גוטלובר, של להלך־רוחו

בינה" לבני "תפארת שלו המקורית באליגוריה אין לעומת־זאת לאלה. דומות
ט״ו. א', בצפניה ומשואה״ שואה ״יום על־פי והרם׳ בנפץ 1
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 ראשון, )ספר רמח״ל תהלה״של ל״לישרים החקויים מן תרכ״ח(-אחד )ז׳יטומיר
 והתבוננותה שלה ובבינה מיוחדה תפארת כל בה אין מקוריות. כ״ד-ל'(-כל סעיף

 כמו קי״ז(, סעיף )למעלה, אד״ם של ואמונה" מ״אמת הרבה נופלת היא בעולם
והאמיצה. השלמה בצורתה אליה תשוה שלא

 מבין אחדים היו רבים. במקומות עלו עוד כאלה שירת ספיחי קלו.
 איטליה בני שירים. שרו אשר י״ג(, פרק )למעלה, באיטליה שד״ל של רעיו
 שד״ל של חברו )תקס״ה-תרל״א(, טו״רי לא די הלל סוינטות• בעיקר חברו אלה

 יוסף ילדות". "טל בשם סונטות קבץ הוציא בפדובה, הרבנים בבית־מדרש
 בספרות שזכותו שד״ל, של הקרובים מידידיו אחד תר״כ(, - )תהס״א י צ נ מ ל א

 ושיריו, מכתביו יריעה וכל רמח״ל על־דבר ידיעה כל שאסף בזה׳ גדולה העברית
 ישאבו אחריו ויבואו באו אשר אלה שכל שלו׳ הביאוגרפיה את זה יסוד על וכתב
 סווטות כתב הוא גם זמן, וקרבת מקום קרבת לרמח״ל, קרוב כממקור ממנה תמיד

 זהב", "נזם תקצ״ט! וינה בכנור", )"הגיון האיטלקית השירה בצורות אחרים ושירים
 קראקא יוסף", "יד בספר נדפסו מותו אחרי מעזבונו השירים תרי״ח. פדובה

 ועוד .טסו ושל רקה פטר של סונטות אמנותי תרגום תרגם הוא תרמ״ט(.
 שכלו בשיר הוא גם ידיו את אמן ס״ג( סעיף ראשון, )ספר לוצאטו ובאפרים

 הכניס האומנות, מן גם תמיד היה שלהם שבאמנות האיטלקים, דרך לפי "יתדות".
 יצחק דון ושל מודינה אריה יהודה של ביאוגרפיות, שתי שירה של למסגרת

 לוצאטו. ממשפחת )תק״ן-תרל״א(׳ מורפורגו רחל ידועה היתה בזמנה אברבנאל.
 חריצות יש שירי־הזדמנות, ללב תד״ן(, קראקא רחל"• "עוגב בספר )נקבצו בשיריה

 ברוסיה, שחי גליציה יליד )תקס״ה-תר״מ(, ל ורב מרדכי אליהו ולמדנות.
 חולדה או נאמנים "עדים פואימה, מעין הספורי, בשיר שם לו עשה באודיסה,

 ממחברים המספר המעשה שמש הזה לשיר כיסוד תרי״ב(. )וילנה ובור"
 וצמאה במדבר בדרכה שתעתה נערה על־דבר בתלמוד גם ונזכר קדמונים עברים
 על הבאר מן אותה והוציא אדם ועבר ממנה, לעלות יכלה ולא לבאר וירדה למים
 והבאר השמים היו לשבועתם ועדים זה, על שניהם נשבעו והם לו׳ שתנשא מנת

 האיש, אך זאת, לשבוקותה נאמנה היתה הנערה פניהם. על אז שעברה וחולדה,
 אשה לו לקח הוא לה. נשבע אשר השבועה, ואת הנערה את שכח לביתו, בבואו
 חולדה חנקתו חדשים לשלשה הבן כשהגיע אך בן. לו וילדה עירו מבנות אחרת
 האלה המשונות המיתות שם. ומת לבאר ונפל בן אשה לו ילדה הפעם ועוד וימת.
 חטא אולי מעשיו, את לה יגלה כי לבעלה, ותצק האשה בלב מחשבות עוררו
 לנערה נשבע אשר השבועה, את הבעל זכר אז לאשה. אותה לקח אשר בזה ואשם

 לקבל .התרצתה והיא לאשתו זאת ספר הוא עדים. היו והבאר והחולדה במיבר,
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 נשאה לא כי שמע, מושבה לעיר ובבואו הנערה, את לבקש הלך והוא גט, ממנו
 לאשה, בתו את לו יתן כי ממנו, לבקש אביה, לבית בבואו היא. ומשתגעת לאיש
בתי. היא משתגעת כי עירי, שער באי כל יודעים הלא לאמר: לדבריו האב תמה
 נשואין, על־דבר אתה לדבר וכשהתחיל בתו, לחדר בכל־זאת להביאו בקשהו הוא

 האיש לה ספר אז שגעון. מעשי ולעשות בגדיה את לקרוע כמנהגה, התחילה,
 הכירה היא השבועה. את לק?ם ובאתי האיש אני לה: ויאמר ובור, חולדה מעשה
 החמר לו. ונשאה ושכלה, דעתה וכן אליה, שבה רוחה בקולו. עתה אותו

 מאד, ומקבל חביב כ"ל, י מ של ציון" בת "שירי אחרי עתה, היה הזה הרומנטי
 השיר בתחלת רק החדוש. מן הרבה בו היה לא ורבל של והספור השיר דרך אך
מיכ״ל: של היפים בתי־השירה את במקצת לנו המזכירים אחדים, בתים יש

 אבימל, היתה התם חלם בת
 נצךה, היא אף הלמן תם תורת
 ליל, כוקבי בין הסהר וקנגה
 נהרה, בלפי באלמות בכה
 צחר, כצמר לקן הוד מצחה על

 מים, אפיקי על יונים עי^יה
 שחר, עיף לחיה נם שושן בום פיה

שמןם. ?צם ספירים, גזרתה

 אלוה׳ ברך אביה מקנה את
 כ^ב, נם ^ה נם וחמור, שור לו יהי:ו

 גבוה, ביתו עין־נךי כרמי בין
 עשב: ומרעה שמן גיא על נשקף
 מתחת, בגיא שלוה, ב^אות שמה
 העךר, תרביץ אף העלמה, תך?ה
 פורחת, בע^ק שושנה, וקמו
והדר. החן בת נחבאה לשבן

 ורבל לפני השתמש ובור" חולדה או נאמנים "עדים של הזה השירי בחמר
 ואחד ת״ר(, ורשה ובור". חולדה או ארץ )"נאמני לסקי משה אחר, עברי משורר

 בשפת זה על שר קל״ו(׳ סעיף למעלה, )ראה שטרן מנדל העברים, המשוררים
 א.לנגבנק-ונדפם)ב״כוכבייצחק״׳חוברות עברית-על־ידי תרגם והשיר אשכנז,
 כיתד כורבל אך מ-בל. של שירו צאת לפני עוד האלמים" "העדים בשם ד׳-ז׳(

 תמונת־הפלאים את ליצור ידעו לא זה, היסטורי בחמר שהשתמשו המשוררים,
 הנאמנת של הרומנטית הדמות ואת במדבר נאהבים שני בין נצחית שבועה של

 התקרב ובזה ומשוררת, לחולמת הגבורה את עשה ודבל לשגעון. עד באהבתה
 אל גם יותר בזה קרוב היה הוא האגדה. של הפנימי, העיקרי, הגרעין אל יותר

 וקהלת". )"שלמה השירה על השרה מיכ״ל, של זו זמנו, של העברית השירה
 הנושא על ששרו המשוררים ליתר כמו לורבל גם אולם ק״כ(. סעיף למעלה, ראה
 יד גם אך שבדבר; והמוסר ההשגחה יד האלמים", ה״עדים מעשה העיקר היה הזה

 שהם כפי והתמימים, הפשוטים הפרוזה דברי קריאת בשעת יותר ונזכרת נכרת זו
יותר המדברים-מדברים אלה, שירה בדברי מאשר הראשונים במקורות מספרים
צבע. מראה, 1
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 נעלים נושאים על המדברת הדבורית׳ בשירה יותר ורבל הצליח ואמנם מדי.
 ן י רדו ך המשורר שירי ממבחרי אחד את נעלה תרגום תרגם הוא נשגבה. בשפה
 האמתית. הרוסית השירה את שפתח נשגבה׳ גבוהה, שירה על המנצח זה הרוסי,
 אודיסה רננות". "שפתי ורבל של שיריו בקבץ )נדפס "הללו״יה" שיר הזה, השיר

 ונכר עליה ויזל של חותמו שעוד זו׳ עברית לשירה ביותר המתאים הוא תרכ״ד(,
האדמה גדולים. שטחים פני על זה נחל־זמרה משתפך רחבים בבתים הרבה. בה

 שמי־השמים ורק אותו, תכיל לא כאילו
 רקיע* עד־בלתי בשחקים גדול
 רוויתי הוקום כל כר^טת חיתך

 יביע, נצחך את העתים
 !2ה^ל^ת בקדשה קדדט אחד
 נ^צאת׳ בכל מקום מבלי יחיד

 נבראת׳ לא מעולם מאז קדמון
 ;3 גבוה מהבין מהשיג, נש^ב
 ת?ולאמו, נקי^ף ומליאה תבל
 ותעוךדמו׳ חוללתם אותם, תכיל

אלוה! .יקרא פי־האדם

יכלכלוהו.
 ב^ר^ךת, תקשר הוצורים טכעות

 תשביע, רצון אף חיים כלם אל
 ,4בחוברת חברת וסוף ראשית

 .5תוךיע חיים ארח מ!ת וכיד
 .ילהטו, מצלים מאש כשביבים

 .יתמלטו; שמשות אורף מזיו כן
 רבותים רבו הכפור ככתותי

 זרוח, באור .יברקו שלג בימי
 ברוח, ויגוכצו ירוכצו: יד^גו,

שמים. כוקבי צקאות תחתיך כן

 לתרגומים. כחם את נתנו האלה שבמשוררים היפה הטעם בעלי קלח.
 יצירות שתרגמו אחדים, היו כחם. גם גדל תרגמו, דבריהם את אשר אלה, כח עם

 מויניצה, רוטברג מרדכי בן מרדכי בתרגום. והצטינו ראשונה, ממדרגה
 הד בו שיש תרס״א(, )ברדיצ׳ב ירושלים" "אחרית המחזה ונדפס יצא שמעזבונו
 "הרמן את תרגם מיוחד, מקורי חן גם מחסר ואינו שונות קלסיות לדרמות

 האידילית, הזאת, האפיגונית שההשכלה האפית השירה ה, ט גי ל ודורותיאה"
 של ההכסמטר מן תרי״ז(. ורשה הצדק". )"נוה הצדק נוה ביחוד-את בה הרגישה

 גם מדרוך עצמו את מונע ואינו רבה, מסלה פני על בטוחות הצועד גיטה׳
 בו נשארו אך זכר. בתרגום נשאר לא הזה ההכסמטד מן - קשה אדמת־בור על

 בעברית. זה לכגון אז שקראו כמו כפרים׳/ גוה ו״שלות התם הנעימה. הפשטות
גם המקבלים הקבועים, ומשליה משפטיה עם שלמה, עממית שיחה היא השיחה

 השלוש׳ לאמונת מקום פה קבע הרוסי המשורר 8 סוף. אין עד רקיע, אין עד 1
מהבין גבוה 3 קדוש'(. קדוש׳ )״קדוש׳ המשולשת לקדושה הדברים פני את סבב והמתרגם

 לתחיה. קמים המתיס-חיים׳ כל כי החיים׳ דרך את הודעת המות ביד 6 יחד. חברת 4 אותו.
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 האידילי התרגום הצלחת את שקשר המבקר, צדק וקבועה. שלמה צורה בעברית
ציון"• "אהבת 'של בספרותנו האידילית התקופה עם גם הז:•

 בשנת בברודי )נולד רלל בישראל נגלה מתרגם של ממנו גדול חזיון
 המתרגמים אחד תרנ״ג(, בשנת בלבוב ומת באודיסה אחדות שנים חי תק״ץ,

 האמן כתר גם הולם ראשו שאת החדשה, העברית בספרות ביותר הנאמנים
 לא ואף בשירה לא מקורית, יצירה רוח בעל איש היה לא הוא התרגום. במקצוע
 הוציא גם ימיו )בסוף ובז׳ורנלים בעתונים שפרסם ובהערותיו במאמריו בפרוזה.

 ד' יצאו ואשכנזית. צרפתית עברית שפות, בשלש ויפת" "שם בשם ז׳ורנל לאור
 ובעל הבנה בעל רחבה, השכלה בעל כאדם רק נכר הוא תרמ״ח( לבוב חוברות.

 התנ״כיים שהחקויים העברית, הלשון את נפלא. כח בעל היה בתרגום אך טעם.
 בפיו היתה והיא חזקים בדפוסים הוא יצק רכה, "מליצה" להיות אותה הפכו

 )"שירי הקדמונים רומי משוררי אחרי נטה הוא כי הדבר, הוא טבעי למוצקה.
 אודיסה אחד..." ושיר הערות עליהם והוסיף לעברית מלטינית העתיקם רומי,

 בלדות גם תרגם כי אם בשירה, השלטון מבעלי אלה, קלסיים אנשי־צורה תרכ״ז(,
 קבלה היא בתרגומיו• עז דרכה העברית השירה שפת גדולה. בהצלחה שילד של

ההם. הימים של העברית בספרות רגיל שהיה מזה הרבה חזק בטוי
 הוא - ה״מטמורפוזות" של הראשון מהשיר חלק רלל נתן רומי״ ״בשירי

 על ס ו צי וקר ל של הלמודי משירו חלק אובידיוס, "התמורות"-ל לזה קרא
 לוקרציוס נגד שתשיב!" מה "ודע שירו את רלל ספח אליו - הדברים״ ״טבע

 קטע שלו׳ הסטירות מן ואחת ס ו י צ ר ו ה של אחדות "אודות" - האפיקורס,
 של הסטירות מן ואחת וירגיל•וס של )הגיאורגיקה( האדמה" מ״עבודת

 כלה, נפלאה מלאכת־שירה - ס ציו ר הו של השיר״ ״מלאכת גם ובסוף ל, נ ב יו
 השיר מן השונים, בטוייה ואפני סגנוניה על הרומית השירה כליל בה שיש

המתרגם הצליח ובכלם והסטירה, האודה עד האידיליה, המתית, האגדה הלמודי,
 הרבים שהשירים אדמה", "עבודת על השיר הוא ביותר המוצלחים מן כאחד.

 השוכנים של ועליצותם שלותם וישרם, אשרם על ואילך מרמח״ל העברית בספרות
 נכרים גם רמח״ל של ההשפעה עקבות הדרך. את לפניו בזה סללו כפרים בנוה

כפות אינו המתרגם התרגום. על ביותר חותמם את שקבעו בלי זה, בתרגום
 זו. להשפעה ומשועבד
נעמה, נחלתם אברים אשרי

 המה! יךעו וטובתם אשרם אך לו
 וק^ת חצים מ^און־קרב, הרחק למן
מנ^ת; די־מחןתם נדיבה ארץ
ההיכלים(. קירות פני )עא ג^וסי־הציור 1

 ךלתים ן$תח היכל למן אין אם
 ובהרים, בקר שו^לי־שלום להמון

 .יתענגו. לא 1 ה^חהןה יפי: על אם
ארגו, בזהב לבושי־מכלול על
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 לשר, תם ובטחה, השקט למו הן
ועשרו אף - ךפדה ?רוחם אין

 רב-עשר:
 יפוח, כי צח ?רוח בנאות״דשא,

 התפוח, תחת מתוקה בשנה אף
 ?מבוע, ?אשד־נחל, ?נקרות־צוךים,

 זרוע. הון למו - בשדיקות־עדדים
 בהמות־יער, שם חךש־מצל, שם
 הנער, עדל ענות־עדק על שם
 סבל, ?שוא למד הוא ולדותו מטל

 לחבל; נפל לו באשר ולשמוח
 תפארת, שיבתם כבוד, זקני שם
 טשמךת, ושמרו קדשי־אל שם

לה מהיות א.ךץ ?עזבה צדקה
 טעונה,

 לאחרונה.- נראו עקבותיה שם
 אויתי, לחקמות הטךה מכל אני

 חליתי, ?אהבתן אכהן, ן ?הכל
 זרח׳ אור ;תיבות־שחק, ואלפוני

 ן.רח? .ילבש קדרות מדוע אף
 1 ? חלם נם וזרח לא לעתים מדוע
לתךם? תחוה ועיר אךץ תרעד מדוע

 הש^ש תמהר ?חרף מדוע
וא?ש? לול ויהי ?^ם לטבול

 לילות־קוץ- לבוא 2תאחרנד׳ ןה מה
 חוץ? או גדר בעדן יסך ןה מה
 נקפאו, דמי עוךקי ?_קךב עת אך

 וטצאו, ?ל חקר־טבע ושעפי
אף עמקים לנפשי עעמו

 שדות־שפוים,
 ו?לי־מים, ?לנים ונחלים, וערות

נפש תהלה ?לי שם, ?לי אז
מרחבת׳

 ש?ת. א?חר אחסה, אלון ענפי ?צל
 שומעת ואזן מ?ין ?לב איש אשרי
 לדעת, דבר כל סבת העליח

 נעל, ושליך פחד כל מקךה, כל על
לנחלי־ ושבע׳ לא לשאול ?ז

:3?ליעל
 צלח גבר הוא האכר גם אך
 פלח, 1אךמת ?דעת־אשרו אם

 ,4נוע עני ראות תדאב לא נפשו
שבע. ?עשיר תקנא לא גם אף

 באותה וכמעט - המתרגם עובר רם וירגיל• של כפרים גוה משלות
 צחצוח־ וקול הקרב תאות עם ם ורציו ה של החריפה הסטירה אל - הצלחה
אותה הפך אלא חרבו, את כתת שלא נעוריו, בימי איש־המלחמה של החרבות
לעט־סופרים: ועשה

 .ירגע אשר אדם אין מדוע
 ,5ותרון־דע לו הפיל ה?ל במנת

 שלח, לו מק.ךה רק באשר או
ושבח? אחר ב.ךךך ההולכים ורק

 י השמש, גם יזרח לא לעתים מדוע 1
4 בליעל. לנחלי ובז ישבע לא א^ר לשאול

 חשקתי ?חלקם 6?נענים"• "אשרי
!״ חשק

 ??לי־נשק, עמום איש־חול ייאמר
מנטל ו עצמי ש?רו אשר אחרי

 בז 8 יאחרו. במקום בטעות 2 ז לקוי־חמה
יותר היודע 5 העני. את לפניה תראה לא ו

סוחרים. 6 האלהים• ממנו,
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 שדה־קטל; על שם ^בודת־הצבא,
 לה^בר חשבה אמתו עת סוחר
טוב הקרב "אך להפך: ייאמר

 לגבר!
 ומגעו, בזה זה אויבים * זה מה כי

 וגועו". או יגברו חולים ?ךגע
 מהללת! יאמר: למנת־אכר 1יועץ
 ;2הדלת ודבק כי שואל שכוי לקול
 קרת אלי מהשדה ?בואו אכר

 מאשרת!" מה יושביה "נחלת יאמר:
 כאלה, רבות עוד .?ש כלעדימו

 ילא, לספר מ?ביר־מלים גם אשר
דברים בלב אותך לבל אמנם,

 מפי עצה לקחת הבא הכפר׳ מן לשואל התולי כנוי י עורך־דין. יועץ־המשפט, 1

 האכר. דברי הם אלה! - קשיטה אלא ישאר לא הזה, הכסף מן תמעיט אם אד ״ היועץ.

התבואה• גל ,׳

 אוגיעה,
 אביעה: לך חפצי הנה שמעני,

 .יען: ולמו דבר אלה יאל לו
היה לוחם איש אמלא! "חמצכם

מגען!
 אתה, גם יועץ, ולין, דת יודע

 מעתה, ותהי אכר ?אות־נמשך
 תעתדו!" למה חלקכם׳ האירו חיש
לא אשרם וחמצו, ?ל הם אז

 וחכזדו,
 לחךם, על יכם לא בחרי ולמה

יט עוד לא לקולם כי לאמר:
 ? אזנים

 שומע בעיני אהי כל$ךי־זאת-לבל
 יודע התולים רק אשר ?מצחק׳

 !פריע, מה ומנע, ןה מה אמנם )אף
? וביע אמת בשחוק גם אדם אשר

 ותנו, מגדנות לילךים כמורים
 ועננו(, למו ראשית־חממה למען
 נבקשה- ותמים .)אמת שחוק נניח
 ?מחרשה, היום כל אךמתו עובד
 ארח רוץ השש גבור ומים, עו?רי

 וחפצו זאת בעבור רק יאמרו:
 טרח, שאת

 ונחת, בחשקט שיבתם יבלו למען
 ?אמתחת, רב־אכל הכינו אחרי

טרף, ת?כר חמרים חמרים כנמלה
 חרף; בל ובואו לומים לאג1?
תבל עת לעתץשמים/ אבל

 כמתאבלת,
 זוחלת, בל ממקומה הגמלה הלא
 - נבנה כי קבצה, אשר את תאכל

 תשכנה, לא להון! נ?הל רגליך, אל
 להטת, אש לא שרב, ועצרך לא
חלב לא אף ום׳ לא מתו, לא

 ממרטת,
 ?צע, בצע ו?רעך, לא דבר
 הרע; ועשר לא מטך למען לק
 ככרים, וזהב כסף לך ומכון מה

 ךרכים, עלי מגנב ?בהלה׳ אשר
 שחת? בור בעמקי באדמה, קברת
קשיטה והי תמעיטהו אם "אבל

 ,3אחת"
 צברת? אשר 4מהופי־הגל כן אם
לגךנך כור מאת־אלף אם אף

 אצרת
 חלב, להכיל מכמני םנך2 לא ל״ו
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 ק.ךב; אל תביא מ$גי יותר ולא
 בן־חבד, טבע בנבול חי לאדם בה
רק או באלף, וךזרו# אם

 צמד? במאה
 בלא־חבנום קחת ונעם הלא "אבל
 וךחב־;ך.ים"; באד באד גדול מגל
 אתנו, נ#אר קטן גל עוד כל אך
 לנו? א#ר מסל גתך ת#בח למה

 חסרת, מים מלא כום צמאת,
 אמרת, א#תה", גדול "מנהר אך
 המבוע"; מןה ב1ל#א אובה "לא
 טבוע, תהי הנהר במימי לכן

 - תפק ןמבך עת #בלת ת#טבך
די אין למו א#ר ייאבדו כן

 ז. בלאת־#פק
 הנפ#, למלא רק א^ר־ייאבה אולם
 .ךב#, הגורמים מים ו#אב לא הוא

 - פתע לפתאום ונוע לא ובבלים
בתאות־ א#ר מבל־אנ#ים אבל

 יתע #וא
בכל די "אין יאמר׳ די", "אין

 קמלו׳
 ערכך"- יקר ךכו#ך לפי רק הלא כו
וענה, נפשו :לו אמור ? תענה מה

 ווסת
 וחסר, מטובה אותה בתאות־לב הן

 אזכירה: בה אני וגם וספר׳ כא#ר
 הבירה׳ באתין היה כילי ע#יר
 קראו מלא אחריו העם עת א#ר

 מטאו, עליו למ#ל לגדופם, בז
 .יתעלל, בי ההמון הן אמר: וכה
תאות־נפ#י על בביתי אני אבל

 ׳2אהלל
 א#קיטה, רוחי בלבבי, אתברך

 אביטה, בארגז הכסף עת כל
 ,* 3נבנו בצמא אשר טנטל, #בתי
 ו&גו. אחור הם אך נחלים, ו#אםו

אחר ב#ם לק הן ת#חק? מה

העומד הקדמונית, באגדה טנט^ום * אשתבח. אתפאר, 5 ספקם. את למלא אין אשר

ממנו. בורחים הם המים אל בשפתים יתקרב אשר וככל בצמא תתמוגג ונפשו המים בתוך
ז שקבצת האמתחות מחיר לך למה לדעת לב לך האין 5 טנטלום. אל נדמית כי 4
בפנים. 7 בערה. 6

 נקראת,
 נדמיתי כי המ#ל, ודבר ובך

 בחברת, קב?ת אקתחות על תי#ן
 למשמרת, הבקדו לך קדשים באלו

 פתוח, ופיך עליהם תשיש או
 משוח בשטר ופי־צלם על במו

לך בחיר ובכון מה הלדעת
 י6 5 און לב

 רון, שמן לחם, לקנות הלא
 כאבת; הנפש בחברם א#ר כל
 ,#3להבת ולולה יום לפחד הטוב או

 וברחו א#ר עבךים #וךךים, גנבים,
 וקחו? אדונם טוב כל ובברחם
 אבחרה! דל היות אלה מנכסים
 וקרה, מבפור גוך החלה אם "אבל

חלי־רא# אחר: מך.וה אם או
 בר^ או

 ער#׳ אל ?לאד בבאת־מטה׳ אסרך
 וסעד׳ מ#ען לך, עוזר והי ע#ךת,
,7מבעד לך וחם מזור, לך ;כין א#ר
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דגלוף .יעירוך, לרופאים, ,יקרא
 י1 :יזרו

 יקרו"; לבנים לאיתנך, ישיבוך
 ;לרשו, שלומך כנך לא אשתך, לא

 וחרשו, רע לך ;שממוך, שכניך
 ועלם עלמה גם זרו, ?יךעיך
 צלם. יבזו פניך, תאר .ימאסו
 גבה, כל ועל מכל, הון לך גכחר
 תמה, הוזמה איפוא ןה מה כן אם
 ה;תה להבל לך לא האהבה אם
לך לא כי איש, לך .יתנה לא

 על־פי וטובים׳ בריאים 8 העניים. המון עם נפשו את מעריך אינו הוא 2 ירפא. 1

ח'. ד,/ ירמיה

 !ואסי"
 ;גע, אתה להבל תעמול, לשוא
 רע, או אח בעבותיה למשוך
תלמד מרומי־שדי על כאשר

 חמור־גךם
 כורם. שוטפים סוסים עם להתחרות

 לרשת, לרכוש׳ לעמלך, קץ שים
 נג#ת; מסכנות לך לא רב, לך .;ש

 חפצת באשר הלא מעבודה, ה.ךף
 קככת גרנה כעמיר דיך
שמו העשיר, כמקרה .יקרך לבל

 פלאי׳
 בכלי, מדד שקלי־כקפו אשר
 .יכבד לא ובהם צואים, כגדיו
 מעבד, אף וחדל־אישים, מנכזה

 פחד, אימה, בעתתו אחרון יום עד
 יחד, גם ומימיו לחמו .יחסר פן

 לבשה, עז חפשה, א#ר שפחה, אבל
רטשה.- לשנים בגחן ראשו ואת

הוני להשליך איפוא "עצתך
 - שפך?" אל

 כהפך? הפך .יחד הקשר מה' עד
 ;עצתי, אותך כלי היות לבל אם הן
 חפצתי; זולל היותך זאת בעבור לא
 חצבו, וקצב סמרה הדברים כל

 חצבו, גבולות־עולם הפץ ולכל
 העבר׳ ומןה מןה מעכר
 קבר; .ימצא וכלה, רןה;ש הטוב
 עאתי, הלום עד אשר אחרי עתה,

 ן ;צאתי משם אשר אל אשובה
 שמח, כהכלו אדם אין מדוע
 ישבח? אחר כדרך ההולכים ולק

 .י^או, חוצה עצמיו כחש, כשרו
 מלאו? חלב עז־רעו עטיני אם
 ,2אנשי־הםר להמון נפשי ;ערוך לא

 ותר, גדול מאד, רב מספרם אשר
 אמץ, יוסיף עינו, ופקח ןה על ואך
 קמץ? במלא מרעהו ;תר ;הי אשר
כשטן תמיד להעשיר לאץ אך

 כדרך
 ערך. רב כהון ממנו עשיר נצב

 ;חטפו, מרכבות 3סיוזנים סוסים
 וחלפו, כסופות ;רוצצו, כברק
 אהרו מרבכתו פעמי הרכב

 גברו; סוסיו על אשר סוסים ירךף:
 הרע, לרכב כלבו וכז אולם
 - נוסע ולאחרונה לאט אשר

 וחפזו, להעשיר אנשים דמיון כן
ועלזו; ובל - זה ;רדף זה ככה
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לגדע עתו בבוא חלד עזדבגב א^ר איע ^צוא 1יקר לכן

י״ם. כ״ג, משלי לבך", בדרך "ואשר כמו יצעד, ילך, 2 מצוי. לא יקר־המציאות, 1

ו^בע! אצל אחרי משתה בקרוא ^מחה
צלחה, סאד דרבו בי חייו, 2 ןא^ר

 לסטירה הוסיפה רק הקדמונים׳ הרומי" ל״שירי המתרגם שהוסיף החריזה,
אלינו. הזאת הרחוקה השירה את קרבה גם היא חריפות. הזאת החריפה

 בכרך שמעון להזכר עוד ראוי ההוא הזמן של המתרגמים מבין קלט.
 גוטלובר ב. א. מאשר אחר תרגום ג נ י ס ל של החכם" "נתן את שתרגם מבודפשט,
 מן הרבה חסר תרכ״ו( בשנת בוינה )נדפס בתרגומו קל״ו(. סעיף )למעלה/
 כשהוא או האנושי, הפתוס אל מתרומם שלסינג במקום אך לסינג, של החריפות

 - הדתות לשלש הדומות הטבעות״, ״שלש על המשל את - משל ומספר מדבר
 גוטלובר. של יותר המדויקה הלשון מן נעימה יותר היא בכרך של ה״מליצה"

 מלבד ן. ירו ב ל העבריות" "הנגינות אחדים תרגומים תרגמו השנים באותן
 שורר דג של והתרגום ע״ו( סעיף )למעלה, ס לטרי וי ל ה מאיר של התרגום

 אחד אותן תרגם - ן ך ק ל ך נ מ ה מ ל ש גם אותן תרגם שנים כעבור - ל״ג י
 תרכ״ג(• צ׳רנוביץ עבר". )"נגינות בנר ר שמחה מתתיהו גליציה, ממשוררי

 משורר ל/ ק נ ר פ א. ל. של עבריות"( אלגיות החרבן. )"אחרי ישראל" "נגינות גם
 יתר כמו תרט״ז(׳ וינה ס. י ר ט ל )מ. מתרגמן את אז מצאו אשכנז, בשפת יהודי

הישראלית. והאלגיה הנגינה מן בהן שיש ספריו.
 אחרי התקופה ההיא, בתקופה נשמעת להיות התחילה הישראלית הנגינה

 הצעירים המשוררים נסו התנ״כי האפויס במקום מיכ״ל. של ציון" בת "שירי
 הצורה אל יותר קרובה עתה היתה הצורה ת. י כ " נ ת ה ה מ י א ו פ ב כחם את עתה

 הזה התכן אל האהבה. שיר מתכן גם ללב היה ובתכן יותר קל היה החרוז הלירית׳
 הפואימה. גבור על לבבית השתפכות וגם הטבע יפי על השתפכות־לב גם נשלבה
 - )ת״ר גולד.פדן אברהם ההם, בימים המתחילים המשוררים מן אחד השירה.
 העממי התיאטרון כיוצר יצירה, של אחר במקצוע אחר־כך שנתפרסם תרס״ח(,
 "ציצים הם כלם שכמעט שונים, שירים אספת נעוריו בימי אז הוציא היהודי"

 "יוסף שירו את תרכ״ה(-כאלה. )ז׳יטומיר המחברת את קרא זה וםרחים״-בשם
האלה: הליריים בחרוזים מתחיל הוא בבית־הסהר"
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 בליה? ככלה הארץ תעד מהץה
 קלוריה, חקשור ^דנים ב;צנים
 וברקת? טור* טל, מרסיסי נוצצים
 לחייה? תרחץ מה הבללח ובמי

 ן- עיניה בנךד-בפוך רא׳טה תיטיב
מתרפקת! היא האביב ךה1ד ?ל

 מחנים, במחולת - בא זה הנה
 רקמתים׳ ^בע 2שרים קדמוהו

באו; ממרחקים חתונתו יום על

 ש$חו, וברושים זןציעער. רננו
 ואחו, ככר הר, רקדו: ני־צאן?3

מחאו. ?ף הנהרות דמם ובקול

 עזבו, ביתם קירות עיר אנשי נם
 התערבו, חיש חוגג המון ובין
 לאבל: נהפך כנזרו - הוא אחד
 בכלא, סגור הוא, וברזל עני אסיר
 אלה- כל להזות קיד בל צאת הוא
הכבל. ייאמר תעבור!" אל תבוא, ,פה

 משורר גם מיכ״ל. לשירי יותר עוד קרוב הוא שבע" "בת על השני בשיר
 שנתפרסם תרס״ב(, - )תר״ו ן ך לק מנך שלמה ההם, בימים אחר מתחיל

 הפואימה את אז הוא גם חבר שירה׳ של אחרים במקצועות אחר־כך
 של והשירה החרוז שהשפעת שיר־אהבים׳ תרכ״ו(, )וילנה שבע" "בת

 גליציה, מחיי מספר תרפ״א(, - )תר״ו סמואלי נטע נתן בו. נכרת מיכ״ל
 לבוב )ח״א: רננים" "כנף שיריו קבץ את נעוריו בימי הוציא ובאשכנזית, בעברית
 על תנ״כיות פואימות של אסף - השני ובו-בחלק תרל״ב( לבוב ח״ב: תרכ״ח!
 נהרות "על הכרמל", בראש "אליהו וצפורה", "משה ותמר", "יהודה ורחל", "יעקב
 את נשמע עוד אחת, במדרגה ויורדת עולה היא תמיד שלא זו׳ ברננה גם בבל־׳.

למיכ״ל. ציון" בת "שירי של קול־הרנה
 ג נ י ל ך פ ש צבי יעקב חבר רננים" "כנף את סמואלי שהוציא שנה באותה

 שירים, מאות ארבע שהדפיס גליציה, סופרי בין ביותר הפוריים מן )תקצ״ז-תרנ״ט(
 שנים-בשנת כעבור נדפס׳ ממנו אחד שיר )רק "הורדוס" הספורי השיר את

 ברוח עוד קרוב שהיה שפרלינג, גרבר(. א. ש. של אוצרהספרות" תרמ״ז-ב״בית
 בשיר הוא גם נטה התפארת", "שירי מבעלי העברי, האפוס משוררי אל שירתו

 בשיר יש מיכ״ל. של ההיסטוריות הפואימות ברוח ההיסטורית הפואימה אל זה
 שירה ולפרחי ההוא׳ מהזמן גליציה משוררי אצל בלתי־רגיל פיוטי, לציור נטיה זה

וריחניים. במקצת חריפים
 הקרובה בתקופה העברית השירה בשדמות שעלו הנצנים, הם רבים לא
הרומנטית השירה ספיחים. אלא נצנים׳ גם אלה היו לא לרב מיכ״ל. לתקופת

 פטדה אדם׳ סור אבן׳ סורים "ארבעה הפסוק בפרוש סעות על־פי כנראה, ראה, 1
צפרים. 2 אבן• כשם )שורה( סור המ^ה את וברקת״,

13
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 בספרות אז קמו אחרות נטיות הזמן. של השירה עוד היתד. לא מיכ״ל של בנטיתה
 קרוב מיכ״ל, מות לפני עוד ריאליים. יותר צרכים בה, הובעו אחרים וצרכים
 הספרות היתד. )תר״ח(׳ 1848 שנת התיכונה, באירופה המדינית המהפכה לשנת

 בספרות גם מיד נשמע הזאת המלחמה הד מלחמה. של לספרות שמסביב
 היתד. העברית הספרות של המסרת דרך לפי השירה. בשדה לא כי אם העברית,
הרוח. מלחמת הזאת המלחמה


