מםפר הזכרונות
של ר ב ל י ט א י
ה״ אלפים ת״קמח ־־ תקין לבריאה

פרקים נבחרים

נערב /.נםררו ונמסרו לרפום על ירי

מנחם מענדל זלאטק־ן
 .הועתק והוכנ^ לאינטרנט

www.hebrewbooks.org
ע״יחיים תשם״ז

הוצא ת

״ מ ח ב ר ו ת ״

פאריס

This Sefer has been made available by:

r־tg0E&l CORNER I
5314 13th Avenue
Brooklyn, NY 11219
TEL. (718)972-0777
FAX. (718) 972-0178

A deluxe bound copy of this sefer is available at:
Biegeleisen Hebrew Book Store
4409 16 Avenue
th

Brooklyn, N.Y. 11204
(718) 436-1165

הספר הזה צולמה על ידי אחים גאלדענבערג
: אצל, במחיר סביר,וניתן להשיג ממנו טופס מכורך

בימ״ס ביגלאייזן
th

4409 16 Avenue
(718) 436-1165

בררך מקרה ,שאין באן המקום לםפר אוחו בםרומרומ ,באה לירי חבילה

•של כתבים ,מעשה

ידיו

אחר

של

במדינת

הרבנים

בתקופת

לימא,

הנאון

רווילנא ,ר׳ אליהו ,זכרונו לברכה .והכתבים האלה ,בפי שנודע לי ,היו שמורים
דורות רבים בירי יוצאי חלציו

אחר דור.

יי

של

הרב

הנ״ל .והיו נמסרים מאב לבן ,רור

1

בחינת הכתבים האלה איפשרה לי לקבוע בודאות ,שהנם מעשה ידיו של

הרב ר׳ שלמה דור ,שהיה רב אב״ר ומחזיק ישיבה בראראשקוויץ ,עיר בלתי

גדולה במרינה לימא ,במחוז מינסק .והרב הנ״ל חי במחצית השניה למאה

הששית ,בתקופת הגאון תוילנא.

בין הכתבים האלה ,שרובם הנם נמנים על פונ הספרות הרבנית :חידושים

על התלמוד ,שאלות ותשובות ,דרושים ובאורים על תנ״ך,

משכו

את

עיני

עליהם ביחור קונםרםים רבים ,המכילים רשימת זברונות ,םפורי מאורעות ומק

רים ,ורעיונות ומחשבות על ענינים שונים ,שהיו קרובים ללב הרב הנ״ל ,ומש־

פמו עליהם .ונוכחתי לדעת שהרב הנ״ל היה רושם מזמן לזמן על הנליון לזברון

הדברים שהיו מענינים ומעסיקים אותו באותה שעה :אם מעניניו הפרםים,

המגעים לו ולאנשי משפחתו ,ואם םעניני הקהילה ,שהיה הרב והאב״ר שלה.

ואם םענינים הנוגעים לקהילות אחרות ,או ,לכלל ישראל ,בםריגת ליטא .ובודאי

כתב הרב הדברים האלה רק לו וליוצאי חלציו לזברון ובלי שום כוונה לפרסם
אותם אחרי בן בדפוס ולעשותם לקנין הרבים.

ובהיות שהכתבים האלה נםצאים עתה ברשותי ורואה אני ,שיש בהם

ברבה — זברונות הרב הנ״ל — הםפיצים אור ביחור על החיים הרוחניים וה
דתיים של אחינו בני ישראל בטרינת ליטא בתקופה הנ״ל .באשר הרב לא טצא

לנחוץ להשאיר לזכרו! אלא טה שהיה טענין אותו ,רב ואב״ר בישראל ,ובפי

הרושם ,שהיו הרבדים עושים עליו .וטהזברונות שלו אנו לםרים לרעת פרטים

םענינים בנוגע לרבנים ולדיינים ,לפרנסים ולנבאים ,לשוחטים ולםוהלים ,לאב

רכים מופלגים ולתלטירי־ישיבות ,לטקובלים ולטגירי־עתירות ,לםנירים ולטוברי־

ספרים ,לבתי־םררשות ולישיבות .הכלל — לבל אלה שהיה להם איזה תפקיר
בקהילה ושייכות לחיים הדתיים והרוחניים של אגשי הקהילה.

ובירעי שרבים הטה אלה הםשתוקקים והםתאוים לרעת רבר טה םחיי אבותינו

בטרינת ליטא ברורות עברו ,העטםתי עלי העבודה לבחור םהבתבים של הרב

הנ״ל את הזברונות היותר חשובים ושיש בהם ענין אפילו לטי שאיננו תורנ־

ואיגגו םצוי ורגיל אצל הספרות הרבנית .וםםרתי אותם לרםום ,בתקותי שהקור
אים

ימצאו

חפץ

בהם.

והיה זה שברי

ובמםירתם לדפוס לא היה לריק.

לרעת,

שעםלי

בסדור

הזברונות

הוזמוו־ והמביא לביוז ו^ך\9מ.

נז .נז .ו ל א ט־  \2י \

 avב׳ ה׳ אייר הוזןוז־וז
אתרתי היום אשוב מבית המדרש הביתה ,אם בי ירעתי שמחכים עלי

בביתי בעני! של סידור נמ ,שיש בו שאלה מסובבה .הסבה לאיהור זה •-

המלמר ר׳ יהיאל ,שננש אלי בבית המררש ,תיבף אתר תפילת שהרית ,ועיניו

זלנו דמעות ,בשפכו לפני מרי שיהו :הוא ראה בזה הלילה הלום רע ,שנפלה

מפיו אתת משניו .הוא רצה להרים אותה מעל הארץ ,אבל היא,נעלמה ממנו

ולא יכל למצוא אותה .והיה לו מזה צער נרול ,בי הוא נזהר תמיר לשמור השנים

הנופלות מפיו בביס מיוחר ,כרי שיניחו אותן אתו בקבר ,כשילך לעולם האמת.
ובעורו בהלומו בצער וינון על אבר! השן ,התעורר משנתו .ויתעצב בלבו על

ההלום הזה ,בירעו מה שאמרו חכמינו ,זברונם לברכה; הרואה בהלום ששניו

נופלות ,סימן שבניו ובנותיו ימותו .והוא מפהר לנורל בנו יתירו ,הנמצא עתה

בנכר ,בעיר מינסק ,והוא לומר שם בישיבת הרב אב״ <1הבהור הוא רך והלש

מלירה ומבטן .ור׳ יהיאל הושש ,לבל יאונה לו ,הם והלילה ,אסון ,כפי ההלום

הרע הזה.

כרי לקרם פני הרעה ,קבל עליו ר׳ יחיאל — ובפי שהוא הרין — להתענות

תענית הלום .ובקש ממני — כרי לקרוע נזר־הרין הרע הזה ולהפוך אותו מרעה
לטובה

— שיסדרו לו הטבת חלום ,כפי הנהונ .על בקשתו זאת אמרתי לו,

שאין עושים הטבת חלגם באותו יום

— ביום התענית

— אלא אהר נמר

התענית ,למהרתו .ונסדר לו ההטבה מחר בבוקר ,אהרי התפילה .אבל הוא,

מרוב פחדו ויראתו לבל יאחר המועד ,הפציר כי למאר .למצוא פתה של היתר
לעשות לו ההטבה

חיבר

ומיר,

בזה

הבוקר .ואהרי עיון מעט בשאלה זו,

נעניתי לבקשתו .בי אין דין מפורש ,שעושים

ההטבה

רק

למהרתו של יום

התענית .ואין זה אלא מנהנ בלבד .ויש נם מי שאומר ,שעושים ההטבה תיבף
ומיד בבקר בתהילת התענית .ואין ממתינים ער לאהר נמר התענית בערב.

ובראותי גורל פתרו ויראתו ,אמרתי :בראי אב הרואנ לשלום בנו לבטל למענו

מנהנ שאיננו תורה -ולסמוך על רעת היחיד ,האומר ,שצריך לעשות ההטבה
רוקא חיבף ומיד ,ולא לדחות אותה עד לאחר התענית.

ואם בי ר׳ יהיאל -לא בקש אותי באופן מפורש שאהיה נם אנכי משלשת

המטיבים ,אבל מדבריו הבנתי ,שהוא רוצה — ליתר

חיזוק— שהמטיבים יהיו

תלמידי הבמים .ומנהני תמיר ,בשיש סידור הטבת הלום בבית המדרש ורואה

ההלום רוצה שאהיה נם אני מן המטיבים ,אינני מסרב ברבר .בי הבטחון של

הנזקק להטבה הוא יותר הזק בפעולתה ,אם נם הרב רמתא הוא אהר המטיבים.
— ף

_

וכרי להרגיע הרוח הנסערת של ר׳ יחיאל קבלתי עלי לםרר ההטבה וצרפתי

אלי את הריין ר׳ טשף ברוך ואת הישיש ר׳ יחזקאל ב״ר אורי ,שהוא בר אוריין
והונה בתורה יוםםןולילה .ואת ההטבה םררתי

בפי

רברי

חבטינו ז״ל :נ׳

הפוכות ,נ׳ פקודות וני השלםות ובהוספת הרבה פסוקים טםפר תהלים ,כפי

רברי האחרונים .י וראיתי שההטבה הפינה צערו של ר׳ יחיאל ופניו הענוםים
לא היו יותר עור.

וכבר חרביתי לחשוב טחשבות בעני! חטבת חלום .בי החלוםות הרעים

הנם שכיחים הרבה והנם םעשים בבל יום .ובני האדם הנם נזקקים להטבה

לעתים תכופות .והתיטא שבתלטור נטצאת רק טיםרא אחת בנרו! זה .והיא

— י שהרואה חלום ונפשו ענוטה יטיבנו בפני שלשה .ובטשנתו של רבי אין

זכר לא להטבה ולא לתענית חלום .ובפי מגראה ,ההלכה ,שצריך להתענות על

חלום רע ,נתחדשה בזטן האםוראים .וחוטר התענית על חלום רע בעיני חז״ל

נראה טזה ,שכל התעניות

— םבלערי צום יום כפור

— הנן נרחות םפני

השבת; באשר אנו חייבים לקיים בת :וקראת לשבת עוננ ,רק תענית חלום רוחה

את השבת וםתענין בשבת .ותםיהא זו טתעוררת אצלי בכל פעם; בשיש הטבת

חלום בבית הםררש .ובעוונותינו הרבים ,החלוםות הרעים הנם םצויים .ואין לך

כטעט שבוע אחר בשנה ,שאין אחר טאנשי בית הטררש נזקק להטבת חלום.

ואני תפילה ,שיהפוך לנו חבורא יתברך בל חלוטותינו הרעים לטובה .אטן.

בשובי הביתה טבית הטררש טצאתי אגרת שלוחה אלי םהרב הגאון ר׳

םררכי הבה! ,רב הגליל .ובה חוא טוריעגי ,שיצא טביתו לשליחות טצוה והוא

הולך וםובב בכל ערי הגליל בעגין נחוץ טאר לטובת הכלל .ובעור יםים אחרים
יבוא גם לםחננו ויסור להתאכסן אצל /בביתי .היריעה הזאת הרנינה את לכבי,

כי מעריץ וטקריש אגי את הרב הגאון ,על גדולתו כתורה וביראת שטים .והנהו
גם חכם גרול בהוויות העולם ועסקן חרוץ בצרכי צבור ובעגיגי הכלל .וגם טרברו
נאוה ופיו טפיק טרנליות חידושי

טאר טאר.

תורה

ושיחות נאות וחברתו נעיטה עלי

י\ט \c־ ו\• אייו־ הו»\\ז״וו
היום ,אחר הצהרים ,הטן טועט קורם תפילת טנחה ,הביא געל־העגלה ר׳
פרץ את האב״ר ,רב־הגליל ,לטחננו .וכשראיתי ררך החלו! העגלה קרובה אל
ביתי ,קפצתי טטקוטי ורצתי החוצה לקבל פגי הרב הגאון .וביחד עטרי יצאו
גם כן כל בגי ביתי ,לעזור להוריד בליו וחפציו מן העגלה ולהכגים את האורח
דבר כואו ועשיגו
לביתגו .החדר בערו פגוי ומובן מראש; בי ירענו
כל ההכנות הדרושות להכגים אורח חשוב כזה .ביררו מ! העגלה ,הלך הרכ
האכ׳׳ר לחדר הטוב! למעגו ,להגפש טעט ולנוח מעמל הדרך .אחרי כ! רחץ
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את ידיו ואת פניו במים והחאיף שמאותיו והאבתי עמרו אביח־המדרש להתפלא

תפיאות מנחה ומעריב.

 .השמועה עא רבר בוא רב־הנאיא אמהננו נתפשטה מהר בבא העיר ,כאיאו

עוף השמים הואיך את הקוא .ובוראי היה זה ר׳ פרץ בעא־הענאה שהשתבח בעיר
וםפר אבא אחר ואחר הבכור הנרוא שנפא בהאסו אהביא את רב־הנאיא אמחננו.
כשבאנו אבית־המררש ,היה הבית בבר מאא מפה אא פה ,כבימי חנ ומוער;

בי בא בעאי־הבתים רצו אראות את רב־הנאיא ואסרם את פניו כברבת שאום,

כנהונ .אחר תפיאת מעריב שבנו הביתה והרבנית שתהיה הבינה אמעננו סעורת
ערב הגונה ,בראוי אאורה השוב ונבכר כזה .ואםעורה זו הזמנתי נם בן את

תאמירי הביכי ,הבחור המובהק שניאור זאמן ,אשר כאהבת אב את בנו אהבנו.

ובמשך בא

זמן הםעורה

השתעשנו ברברי־תורה .ומאר ערבו עאינו השיהות

הנאות שא הרב האב״ר ,שהיו בואן -מבריסות בזוהר החירורים ,באבני יקר
ופנינים .ועא סעורה בזו ,אשר עברה עאינו במעמ בואה ברברי־תורה ובשיחות

נאות

— שיהת הואין שא תאמירי חכמים,

השאה ן אשר אפני הי.

— נאמנו מאר הרבדים

אחר סעודות הערב האבתי עם הרב האכ״ר אחרר מיוחד .ושם

— זה
באין

מפריע .אותנו — ספר אי הרב האב״ר רבר נסיעתו ואאיזה צורך הוא הואך

וסובב בבא ערי הנאיא.

הנסיעה — היא עא פי החאטת האספה רבתי ,שנאספה זה בחורש ימים

ככרך בריםס .שמת נרברו נריבי עמנו

— הפרנסים והעסקנים בצרכי צבור

כמדינתנו ,בצרוף ,הנאונים והרבנים ,האב״ד דכא ערי־הנאיא שא מדינתנו

—

מרינת איטא — ברבר השמועה הרעה שהניעה אאזנינו ,מפי אהינו השתראנים,
העומדים עא המשמר בעיר הבירה ,אשמוע וארעת כא מה שנונע אמצבנו בארץ,

אם אטובה ,ואם — הם 1שאום — ארעה .ואשתדאנים נודע — שמפני המצב

הסשה שא המרינה ,ארנאי המהומות שהיו בארץ וההוצאות המרובות עא זיון

ההיא אמאהמה ,סופת הממשאה ריקה ואין בה פרוטת בסף .ושונאינו ומנרינו

המרובים ,החורשים עאינו תמיר רעה ומבסשים תואנות אהבהירנו מן הארץ,

מצאו שעה זו ,שעת הכושר ,אהוציא זממם אפעואה — איעץ אשרים היושבים

ראשונה במאכות ,אהטיא

עאינו

מסים

וארגוניות הרשים ,נוסף עא הישנים

הסיימים מכבר ,משא בבר מנשוא .ובאופן כזה הנם מסווים אהרוס מצבנו וסיומנו

כארץ .וזר — ,בבואם עאינו בטענה — טענת שוא — שאנהנו היהודים אובאים

אשר הארץ ומנצאים תושבי המדינה ,הפריצים והאברים כאהם יהר ,ושאא בא

הארץ נמצא בירינו .ומטעם זה — עא הממשאה אהטיא עאינו מסים חרשים,
נוסה עא הראשונים .ובמרד ,כזו — שתבא הרווהה אסופת הממשאה.

ברור הוא ,שאין כוונת הרשעים האאה טובת התושבים ואא תיקון המרינה;

כי הנם יודעים בעצמם ,שבא דבריהם עא עשירות היהודים בשסר יםורם .ובי

כימים הרעים האאה ,אשר דרבי המסחר הנן אבאות ומסורות הפרנםה נתראראו,

מצב היהודים ,שבעיסר הנם מתפרנסים מהמסהר הפעוט ,הורע מאד והעניות כין
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היהודים נשאה ראש .אבל לא את האמת הנם מבקשים ,אלא אריר כל חפצם —
להרוס מצבנו וקיומנו על ירי הטלת מסים חרשים ,שהנם יודעים מראש ,שלא
נוכל .לשלם .ועל שום מה — אם לא נביא לאוצר הממלכה הסכומים שיםילו
עלינו — יענישו אותנו בעונשים קשים.
לקרם פני הרעה הזאת אין לנו אלא תרופה אחת — לכפר פני האדונים

והשרים ,שדבריהם נשמעים במועצות הממלכה ,בדורן ובמתנות ,כרי שימליצו

עלינו לטובה ויפריעו מחשבות שונאינו ,כשתעלה שאלת הטלת מסים חרשים
עלינו על שלחן השרים ,היושבים ראשונה במלכות .ולצורך חשוב כזה ,נחוצים,

כםובן ,םבוםים נרולים; כי אי אפשר לבוא אל האדונים והשרים ,שקולם נשמע
במועצות הממלכה ,כמתנות קלי־הערך ולרכוש לבותם לטובתנו באגורת־בםף.

ובהיות שהסכנה הנשקפה לנו אם לא נקדם הרעה כעור מועד — הנה גדולה.

והסכומים שיבולים להכניס לצורך זה הקהילות הגדולות — ערי הגליל — אינם
מספיקים .ונחת לצרף לגביה זו כל הערים וכל העיירות ,אוי היותר קמנות
שבמרינה ,והשעה דוחקת .החליטה מטעם זה האספה — להשמיע על השקלים

תיבף ומיר ובלי שום איחור .והגאוניפ והרבנים ,שהיו כאותו מעמר ,קבלו
עליהם ,לעזוב בל אחר ואחר — לזמן הנחוץ — קהילתו וישיבתו ובית דינו,

כפי רכרי המלך רור :עת לעשות לה׳ הפרו תורתך .ולכתת רגליהם מעיר לעיר

ומעיירה לעיירה לעורר לבב

אחינו  .בני .ישראל כבל מקום שהם ,שישתתפו

בכספם ובםאורם בגביה זו ,בי בה תלוי גורל אחינו במדינתנו .ואין רשות למי

שהוא להשתממ ממנה ולהיות פורש מן הצבור .זה רבר בואו לםחננו והוא

מבקש אותי להודיע לפרנםי־הקהילה לשום מה הוא בא ,ושיחישו מעשיהם ,בי
הזמן קצר ועליו עור ללכת להרבה קהילות כנליל.

במובן ,הבטחתי לו שאעשה מצרי כל מה ראפשר לזרז הפרנםים ובעלי־

הבתים החשובים רקהילתנו לקרוא לאספה ולטכס עצה כענין זה ,בעור כבור

הרב האב״ר רהגליל נמצא כמחננו .ולרון כשאלה ",באיזה סכום תוכל להשתתף

הקהילה שלגו בגביה זו ובאיזה אופן — להכגים הסכום הקצוב בלי איחור.

אחרי גמר השיחה עם הרב האכ״ר הלכתי לישון לחדרי ,אבל לא עליתי

תיבף ומיר על םטתי ,בי רוחי היתר .סוערת ולבי עלי רוי על הםבגה החרשה

הצפויה לגו .וככלל — על מר נורלגו כעולם ,שאגו פזורים וזרויים כין הגוים,

רוויים וסחופים ושרויים תמיר כפחר ובמורא .ואין לנו מגוחר .ושלוה אף לרגע,
רי השב רוחנו .וחייגו תלואים לגו מגגר,

מחמת .שונאינו ומנריגו ,הדורשים

תמיר רעתנו .ועל לבי עלו רברי הלוי בקינתו המציונת :״איך יערב לי אבול
ושתות ,בעת אחזה כי יסחבו הכלבים את כפיריך;

או,

איך

מאור יום יהי

מתוק לעיני ,בעור אראה בפי עורבים פגרי נשריך׳/ירברי הקינה הזאת הנם

חרותים ושמורים על לוח לבי והנם עולים תמיר על זכרוני כשאיזה צרה חרשה
באה עלינו להיות נוספת על הראשונות.
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H BV־ ״ אייו מץז?הי״\\
האספה ברבר הנביה נוערה למוצאי שבת קודש בחרר־הקהל ,שעל צר

בית הכנסת והוזמנו לה ,מבלעדי פרנםי־הקהילה וטובי־העיר והנכאים של כל
בתי-התפילה ושל כל החברות של צדקה ,נם בל בעלי־הבתים החשובים שבעיר.

וכולם באו ,אין נעדר ,לנורל חשיבות רבר האספה .ובל אחר ואחר ירע ,שבודאי

לא כתת הרב רהנליל את ומליו לבוא למחננו לשום עני! בלתי חשוב ,או ברבר,
••.־••-:

שאין בו נחיצות נדולה ורבה.

כשבאנו ,אני והרב האב״ד רהנליל ,להאםפה ,היה כבר חדר־הקהל מלא

מפה אל פה .ורב־הנליל הציע,תיבוי ומיד בקצור ,אבל כדברים נמרצים וברורים,

כיד הלשון הטובה עליו ,מטרת בואו הנה .ויערוך לפני הנאספים רבר מצבנו

עתה במדינה ,יחם הממשלה והשרים אלינו ,מחשבות שונאינו ומנרינו להצר
צעדינו

והתחבולות

שלנו להפר עצת יאויכינו .־ולבסוף הציע לפני הנאספים

הדברים שכרכרו באספת בדיסק וההחלמה שנתקבלה ,לעשות נביה חדשה בכל

קהילות ישראל במדינתנו ,הגדולות והקטנות ,כרי לקדם פני הרעה הנשקפה
לנו בעור מועד.

־ כשגמר הרב האב״ר רהנליל את רבדיו ,קמתי ממושבי ואמרתי :דברי הרב

הגאון ,האב״ר רהגליל ,אינם צריכים חזוק' ,אלא

ביהודה

ועוד לקרא,

הנני

מוסיף על דבריו דברים אחדים ,להראות על נורל החיוב המוטל עלינו כולנו

להשתתף בגביה זו בבל האפשר ,ואין רשות למי שהוא להשתמט ממנה .כי עת
צרה היא לנו .ואם אין אנחנו לנו — מי לנו? על כן הנני מעורר ומזרז את

הנאספים ,להיענות לבקשת הרב האב״ר רהנליל ולטכס עצה כאיזה אופן לסדר

הנביה בלי איחור ,בי השעה רוחקת ופעולה ממשית נחוצה תיכף ומיד.

מהנאספים לא נמצא'.אף אחד לפצות פיו נגר נחיצות הגביה ולעורר עליה.

רק הפרנס ר׳ שלטה מרדכי קם ממושבו ויאמר :חס וחלילה שיהיה בדעתנו

להשתמט מקחת

חלק

בגביה זו ,כי אנו מכירים נחיצותה וגורל ערכה .אבל

שואל אני :איך ובמה נובל להושיע .כי קופת הקהילה היא ריקה ואי! בה אף

פרוטה אחת .ובקושי נרול עולה לנו לשלם מסי הממשלה ,המוטלים עלינו; כי

אין ההערכה של הבעלי־בתים מספיקה .ואנו רואים עצמנו מוברחים למלאות

הנרעון על ירי הלואות אצל בני ברית ואצל שאינם בני ברית .ומבלעדי מסי
הממשלה ,הלא עלינו כל ההוצאות התדירות של הקהילה ,העולות לנו ברמים

מרובים והנן מעיקות עלינו כמשא נטל כבר .ונוסף על זה — ההוצאות הבלתי

תדירות המרובות שהיו לנו בזמן האחרון ,הן על צרכי הקהילה והן על צרכי
הבלל במקומות אחרים .ובשנה זו ,כשהיתה

יד

ה'

בקהילת ררעווינישאק.

והעיירה בולה עלתה על המוקד והיתה לברות אש .וכל בתי ישראל ,רחמנא

לצלן,

נשרפו.

והתושבים

נשארו

בעירום ובחוסר כל .שלחנו להם — תיכף

כשהניע לאזנינו השמועה הרעה הזאת ,דמה עגלות מעונות מזון ומחיה ,בנדים
וכלים .ונם קראנו לנדבות ,ואספנו במה מאות זהובים להיות להם לעזרה לבנין
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הכתים

םחרש .גם הגביה

לטובת עניי

הקרושה

הארץ

ולוםריה,

שנעשתה

בקהילתנו בשנה זו עלתה לנו גם בן בםבום הגון .וטבלי הביא בהשבון ההוצאות

הבלתי .תדירות ,שהיו לנו בקהילתנו בזמן' האהרון על .תיקון־ גג בית־הטרחץ
וכית־הטבילה ,תיקון שלא םבצ יותר שום דחוי; וההוצאות על הרחבת בית־
ההקדש ,שנעשה צר מהביל המון.העניים ,הבאים לטחנגו םארבע בנפות הארץ,
המון רב בארבה ,ובמשק גבים ישקו .ומוכרחים אנחנו לנהל אותם בלחם ומים
ולתת להם.תמיכת בסו* על הוצאות הדרך ,ברי שילבו מאתגו ולא ירריבונו

ממגותתגו .ובל זה ,כזמן

שהמצב של הרבה

התמוסס

בעלי־בתים' רקהלתגו

והתרועע .בי הרבה מקורות פרנסה' שהיו לגו םקרם גםתתםו וגתרלרלו ואינם

עור; ובבר פגו הלכו לםו בעלי־בתים אחרים מםחגנו לבקש להם מחיה ופרגםה

במקומות אחרים .ובאותו זמן — עול המסים ושאר ההוצאות לא הוקל םעלינו.

ועל בעלי־הבתים הנשארים לסלאות הגרעון שבא בהכנסות הקהילה ..ושואל
אגי :איך אפשר לגשת עתה לגביה חרשה ,בזמן שאנו יודעים שאין יר בעל־

הכהים .רקהילתגו משגת לשלם הסבוטיפ המגיעים מהם מההערכות הקודמות.

ולי אין בל עצה ברבר הגביה החדשה .אם יש למי עצה ותחבולה ברבר — יבוא

ויגיר.

*•

לשמע

אנהנו

בצרה

האלה ,קם הרב האב״ר ממקום

הדברים

ויודעים אנהגו מצבכם הקשה .ואיגבם

־

מושבו

יחידים

ויאמר:

־ י:

עםבם

ברבר ,כי

—

בעוונותינו הרבים — הרבה קהילות במדינתנו נופלות תחת סבל עול הםםים

והארנוניות וההובות הנרולים לכמרים ,למנזרים ולשרים שהשתרגו על צוארן.

והאספה בבריםק ראתה מראש ,שבמצב קשה כזה ובזמן קצר םאר אי אפשר

יהיה לכל הקהילות לגשת לגביה חרשה .ומםעם זה ,החלימו ,שאותן הקהילות,
שאין ביכלתן להכגים מיד ובמזוםגים הסכום שקבלו עליהן ,ימילו להוב על
בעלי־הבתים

שיש

להם

עטרות־כםף על הםליתים

שלהם,

שיסירו

העסרות

טםליתיהם ויביאו אותן גרבה לקופת הקהילה .ההחלטה הזאת נתקבלה בהסכמת

הרבגים והנאוגים ,שהיו באותו טעםר ,והם לא םצאו שום פקפוק ברבר טצר
הרין .כי באטת אין שום קרושה בעטרות .וגם אין בהם משום גוי ,שיהיה

גאםר גם עליהם ,בטו על סוכה נאה ,על לולב נאה ועל שופר נאה — התגאה

לפגיו בםצות .ולו גם היה בזה ,הגביה לצרכי הכלל הגה יותר השובה .וטעלין

בקודש .וטםעם זה ,עצתי לכם גאםגה :אתרי שאתם כולכם הגבם טורים בגתיצות

הגביה ואין לבס אפשרות אהרת לםצוא לכסף טוצא ,הוציאו בםהגבם כרוז

בהיל :ההפרקו בל אלה שיש להם עטרה על הטלית ותנור! גרבה לקופת הקהילה.
והבורא יתברך יחשוב לבם רבר זה לצדקה.

רברי הרב האכ״ר רהגליל נתקבלו על לב כל הנאספים .ואיש לא התגגר

להם .ואהרי ויבוהים קצרים באיזה פרטים ההליםה האספה ,לצוות לשםשים
של כל בתי־התפילה שבעיר ,להבריז ,אם ירצה השם ,ביום שבת קורש הבא,
אחדי

קריאת

התורה.

בשם הנאונים

והרבגים,

האב״ר רערי

הגליל.

ובשם

הפרנסים וראשי־הםרינה ,שנאספו לאספה בק״ק בריםק .ובשם הרב האב״ר
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ובשם

הפרנסים

וטובי־העיר

דקהאתנו,

שנא מי שיש או עטרה של כםר עא

הטאית שאו יםירנה וימםרנה נרבה אקופת הקהיאה .וזה מבאי שום אמתאא

וטענות ומענות ומבאי איהור .ואהשומע יונעם והבא עאיו כרכה .וכזה ננמרה

האספה .והרב האב״ד דהנאיא ,טרם עזב חדר הסהא ,ברך את הנאספים ,ורכר

אהם דברי תנהומים .ויעודד את אבם ,אבאי אהתיאש מן הנאואה ,בי שומר

ישראא אא ינום ואא יישן ,הוא ימהץ והוא ירפא .ותשועה קרובה אבוא .וברברים

האאה נפטרנו מקהא חנאםפים ושכנו הביתה שבעי רצון ,עא כי הצאיח ה׳ את
דרבנו.

י\גז .ב־ -י״ א אייר ו»וז?וו־וז
ממהרת האספה. ,קם הרב האב״ד דהנאיא בהשכמה בבוקר ,והאכנו ביהר

אכית־המדרש אהתפאא תפיאת שהרית עם המנין שא ותיקין .ואככור הרב האב״ד

שניתי ממנהני שאני נוהנ בו כא הימים ,אבאי אהתפאא עם המנין ותיקין ,אאא
אני מתפאא עם המנין השני ,ואפעמים נם עם הטנין השאישי .כי רוב המתפאאים

עם המנין ותיקין בבית המדרש שאנז הנם אומנים ובעאי־מאאבה; או פועאים,

המתהיאים בעבודתם תיכוי כאור היום בבוקר .ונם רובאים ,המהזירים בכפרים
ובעיירות ,והנם נהפזים אצאת מביתם בשעת מוקדמת בבוקר ,כדי שיובאו אהזור
אביתם בעוד יום; או ,כרי שיגיעו בדרך .אאכםניא בעור מועד ,מרם שקיעת

החמח .וגם .םוחדים פעומים ,בעאי חנויות קמנות; הנהפזים אפתוה ההנויות
בשעה מוקדמת .ואהתפאא עם מנין זה בכוונה ובכובד ראש הראוי במעט שאי

אפשר ועוד טעם אחד בדבר :אי יש שיעור קבוע אאמוד משניות בכא יום בבוקר,

טרם תפיאת שהרית .ואיני מספיק אנמוד שיעורי קורם התחאת התפיאה שא מנין

ותיקין .אבא בפעם הזאת שניתי ממנהני ,כדי אהתפאא ביהד עם הרב האב״ר
דהנאיא ,ברי שאובא אקיים בו מצות אויה .והוא היח נחפז אצאת אדרכו בשעה

מוקרמת בבוקר• .

״

יי

כשנמרנו התפיאה ושבנו הביתה כבד חכתה הענאה עא הרב .הוא אבא

בחפזון סעודת הבוקר ,פת שחרית ,כי ירמ הדרך אננדו ,אמהר הנסיעה.

הדיינים ותאמידי הישיבה באו אאוות עמדי את רב הנאיא והאכנו ביחד

עם רב הנאיא כברת ארץ דבח ,עד אשד יצאנו חרחק מן העיר .ובא הדרך שוחחנו

בחידושי תורה בהאכות חזקה ,אקיים מאמר חכמינו.ז״א :הפורש מתוך חברו,

אא יפרוש אאא מתוך דבר האכה .והתענננו חרבה עא שיחותיו המחוכמות ועא

חירושי־תורה שאו .ופרידתו סמנו היתה בחיבה רבה .ומרם קהתו ממני ברכת־

הפרירח ברך אותי ,עא שקיימתי בז״מצות אורחים ועא •שחייתי •או .אעזר רב

בשאיחות מצוה ,שהוא הואר בה; והביע אי שמחתו עא אשר הצאיח ה׳ דרכו
במחמו. .זהכא .ננמד בכי טוב

זבשאזם ,באי ויכוחים .מרובים ובאי.התננדות

מאיזה -־צד ־שהוא .נם שבח .בפני

התאמידים שא.הישיבה שאי .כ י הוא
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בא

ברברים — רברי תורה — עם אחרים טהם ונובח ,שירם רבה בנטרא ,רש״י

ותוספות .וטאר שטחתי לתהילות שםזר רב הנליל לתלטירי .בי הישיבה קרובה

אל לבי וכל •חניוני בה .והעי עוטר תסיר.על המשטר ,לבל יפחת ערכה .והנני

מני 1עליה בכל פעם

שהפרנםים

ומובי־העיר .מבקשים

לקמץ

בהוצאות

על

הישיבה ,בטענות ,שטםפר הבחורים בישיבה הנהו יותר •נרול ,טטה שהתנו

עטרי ,וטטה שהתחייבו בבתב.הרבנות ,שנתנו .לי .ונם הנם טתאוננים ,שקשה

להם לטצוא שבתות לבחורים אצל בעלי־הבתים .אבל אינני טקבל טענותיהם.

ותשובה יחירר ,בפי :ותלטור תורה בנגד כולם .בפי רברי המשנה ,שטצוה זו הנה

שקולה ננר כל הטצוות .והתורה היא חיינו ואורך יטינו .וההוצאה שטוציאים
על תלסור־תורה — הכנסה קרי לה .ובאופן כזה — בעזרת הבורא

— עלה

בירי לחזק מעטר הישיבה ויש לי עתה בישיבה ארבעים בחורים — בן ירבו —

כולם זרע בנים ברך הי ,הונים בתורה יוטם ולילה ושוקדים על לטורם .ורובם
מצוינים

בבקיאות ובחריפות .ובטוח אני ,שרבים מהם יהיו,

יתברך ,מורי הוראה בישראל ויושבים על טרין.
ומרם

פרידתי .מרב־הנליל מסרתי לידו מטבעת־כםף,

בעזרת.הבורא

שיתננה

לצדקה,

כשיגיע בררבו למחוז חפצו .והיתר! לו השליחות מ צ ו ר * — ל ש ם רבר שבצדקה

— למשמרת בדרך ,כפי דברי חכמינו ,זברונם לברכח :שלוחי מצור ,איגן נזקין.

אחרי ב! ,טרם עלותו על הענלה ובהבימי בפניו ברכת יו בברכת כהנלם :יברכך
ה׳ וישמרך וגומר .ואחרי כן אמרתי לו ,בפי עצת חכמי המוסר והמקובלים:

יוה״כ ילוך ,יוה״כ יצילך ,יוה״ב ישמרך ,ה׳ ישמור צאתך ובואך מעתה וער

עולם .אחרי כן אמרתי המלה :שרה .חזרתי פני לר׳ רוחות ושניתי עור הפעם

המלה :שרה .וחזרתי פני ,כבפעם הראשונה ,ושלשתי המלה :שרה .ובפעם הזאת
לא הבטתי עור יותר .ורביהגליל .ישב בעגלה ,ומעט מעט חתרחקה העגלה ממנו
.

ונעלטה טעינינו.

־

שבתי הכיתה עצוב ונכה רוח .כי קשה היתח עלי פרידת רכ־הנליל .ונם

בלילה עור לא נח לבי .ונזכרתי

הזמן בדבריו המחוכמים ,בשיחתו הנעימה

ובחירושי־תורה הנפלאים ששמעתי מפיו .והיה לי צר טאר על אשר לא זכיתי
ליהנות טזיו הורו זמן יותר ארוך .והימים האחרים שבליתי בחברתו היו בעיני
בשעות אחרות .הבל.

יום ג־ י־1י א״ר ו»\51וו־וז
רק שגי ימים עברו סזט 1האספה ברבר הגביה החרשה ועריק לא הוכרז

בבתי־התפילה על רבר נרבת העטרות .וכבר .שמעתי . ,שמרבים העם

להביא

העטרות לקופת הקהל .רבר האספה וההחלטות שנתקבלו נורעו חיש מהר בעיר.

וכל טי שיש.לו עטרה על .טליתו הנהו ;חפז.להיות מן הזריזים מקריטים לטצוות,
ואיננו מחכה ער אשר יזרזו אותו .בכרוזים .מעל הביטה .והוא טקדים נעשה
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לנשמע ומקיים דברי הכתוב :והיה מרם יקראו ואני אענה .ולשמועה זו אמרתי:
אשרי העם שככה לו!
קבלתי מכתב מחברי ד׳ מנחם נחום ,הרב דזאםלע .הוא מפציר בי .לחוות

דעתי בשאלה ,אשר לדין ולהלכה איננה באמת שאלה כלל .והרבר ברור על פי

הרין .ואין בזה שום ספקות .אבל ,באשר המעונינים ברבר מעוררים על ירה

מחלוקת תורמים לפרוד בקהילה ,הוא מבקש אותי לחוות בה את דעתי ,ברי

לעשות חיזוק לדבריו ויחרלו האנשים מריב .ולא תחצה הקהילה לשני מחנות.
וזה הדבר .בזאסלע נתקבל זה לא כבר מחדש שוחמ צעיר לימים .והוא אומן

נפלא ,חרוץ וזריז במלאכתו ,עושה הכל במהירות נפלאה ובהרף עין ,ממש

מעשה להמים .וכמה פעמים' הראה לעין הדואים המשתוממים ,שהוא שוחמ

עופות לעשרות על קערה מלאה מים ואף מפת דם אחת איננה נופלת לתוך

הקערה ,למהירת מעשהו .והנה חשוחמ הנ״ל מתאמר נם כן להיות מוהל בערתו.

ולקהילה זו יש כבד מוהל מימים ושנים ,אחד בעלי־חבתים חחשובים שבעיר,

העוסק באומנות זו לשם מצוה .ועתה ,מעת שנודע שהשוחמ הצעיר מחזיק
נם כן באומנות של מוהל ,בעלי־הבתים ,ששמעו תהלתו בעיר ,שהוא מפליא

לעשות

בזריזותו ,נותנים לו הבכורה על המוהל

הישן,

שאיננו זריז ואיננו

חרוץ כמוהו .המוהל הישן ,בראותו רנליו נדחקות על ידי חשוחט הצעיד ומעמ
מעמ יהיה נעזב לנמרי ואיש לא יתן לו למול את בנו ,התחיל לחבול תחבולות

ולבקש אמתלאות לאסור על השוחט הצעיד העסק במילה .ובמענה ,שאין רשות

למי שהוא שוחמ להיות נם בן מוהל ,כי יש סכנה לתינוק כשהוא נמול על ירי

מי שמביא בעלי חיים לידי מיתה .ובדברים האלה ובמענה זו הוא בא נם כן

אל חברי ,הרב דזאםלע ,ובקש אותו ,שיאסור על חשוחמ הצעיר להחזיק באומנות

המילה .חברי הרב באר להמוהל ,שלא שמע מעולם מציאת סכנה זו .ואין

בתלמוד ולא בפוסקים זכרי •לזה .ואיך יוכל לאסור על חשוחמ דבר שאין בו שום
איסור מן הדין .והמוהל הישן — למדות דברי הרב הצודקים — ממשיך לקרוא

הנר על השוחט הצעיד; ונם על הרב תלונתו ,על שאיננו

אוסר

על

חשוחט

אומנות המילה .התלונות של המוהל חישן על השוחט הצעיר והתרעומות שלו

על חברי הרב ,העומד על צד השוחמ הצעיד ,נעשו לסלע המחלוקת בין הבעלי

בתים והביא לידי פרוד בקהילה .כי למוהל נמצאים הרבה מצדדים בין בעלי־

הבתים.

ונם

השוחטים הזקנים ,המתקנאים בתהלת השוחמ הצעיר ,מחזיקים

בידי המוהל חישן .ומטעם זה ,חברי חרב ,מבקש אותי לחוות דעתי בשאלה זו.

וכשאתן הצדק לו — ו^חדת על פי הדין אי אפשר — לא יעיזו יותר הקוראים

־לריב ולמצה לפצות את פיהם ננדו וננד השוחט הצעיד

ויםתתמו

טענותיהם.

כשבא לידי מכתב חברי ד׳ מנחם נחום וקראתי את תכנו ,נזכרתי מעשה,

שבימי חרפי ,בהיותי לומד בישיבת הגאון האב״ד דק״ק בריםק ,בא שמה אחד

,.רבנים מארצות המערב ויבוא לישיבת הגאון האב״ד ,לראות את פגיו .ושמעתי

אותם מרבדים על דבר השינויים שישנם בבמה מגהגים בין קהילות ארצות
המערב ובין קהילות מדינות פולין ולימא .ובין יתר דבריו ,שמעתי את הרב
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האורה מספר להראש־מתיבתא ,שבקהילות אחרוה בארצות המערב אין מניחים

לשוחט להיות נם כן מוהל .וזה — מפני השש םבנה לתינוק הנמול; בי פעם
קרה מקרה לא טהור ,שהמוהל ,שהיה נם שוחט ,טעה בכרבה .ובמקום הברכה:

 : ; :ו קרשנו במצוותיו וצוונו על המילה ,ברך את הברכה :וצוונו על השחימה.

יהתינוק הנמול מת תיכו* וטיר עוד בירי הםנרק .ובמקרה בזה קרה נם בן במ

קום אחר

והמוהל טעה בברכה

—

והתינוק נם ר .ן מת.

ומטעם זה ,נוהנים

בקהילות אחרות ,שלא להתיר לשוחט להיות נם בן מוהל תינוקות .וכוראי שמע

המוהל הישן רק׳׳ק זאםלע שמץ דבר מהמקרים האלה ומהאיפור שאםרו בקהילות

אחרות בארצות המערב על השוחטים לאחוז נם כן באומנות של מוהל .והוא

מחזיק באמתלא זו להבריח את השוחט .הצעיד לםלק את ירו מן העסק במילה.
ואם בי נם לי ירוע זה ,בבל זאת אינני מוצא שום יםור לאםור באיזה קהילה
שהיא במדינתנו על שוחט להיות גם עוםק באומנות של מילה :בי בבל םפרי
הפוסקים ,שמפיהם

אנו

חיים ,ראשונים ואחרונים ,לא נמצא שום זכר לזה.

ואין מנהנ של קהילות אחרות בארצות המערב מכריח אותנו לאםו.־ רבר שאבו

תינו ואבות אבותינו במשך רודות הרבה ,נרולי הדור במדינות לימא ופולין,
האריות שבחבורה ,נהנו בו היתר .וכבוד הקהילות בארצות המערב הנוהגות
באיסור במקומן מונח .ואינהן ברירהן ואנן ברירןי׳וטוב עשה חברי ר׳ מנחם

נחום שלא שם לכ לדברי המוהל הישן והשיב ברברים ברורים ובהלכה ,שאיננו
יכולים לחרש דינים חרשים ,לא שערום אבותינו .ואני ,מצרי ,אתן תוקף לדבריו

להיות לו לער ולראיה ,שיפה דן ויפה עשה ,להשיב בקשת המוהל ריקם .ואקוה

שרברי לא יחטאו הממרה והכל על מקומו יבוא בשלום.

הורות להבורא יתברך ,אין בקהילתנו מקום לשאלה זו .שני מוהלים יש

לנו ושניהם — בעלי־בתים חשובים ואינם עוסקים בזה לשום תשלום בסף.
האחר מהם הוא עשיר נרול וטרובה בנכסים ועוסק בזה משום נורל המצוה.
והוא חוזר על המשפחות העניות ,כשיש להם תינוק למול .ובעד הזכות שהנן

נותנות לו למול י בשר הילר ,הוא מעניק להן מבםפו על םעורת ברית־מילה.
והשני הוא נם בן בעל־בית חשוב ,אכל הוא אחז באומנות של מוהל ממעם אחר:

הוא נולד במזל מאדים .ולפי דברי חכמינו ,זברונם לברכה ,מי שנולד במזל

מארים ,ננזר עליו שיהיה שופך דמים ,אנ £שיהיה ננב והורג נפשות ,או שוחס

בהמות ,חיות ועופות ,או אוטן מקיז רם ,או מוהל תינוקות .והוא בחר באומ

נות של מוהל  ,מפני שהיא מצווה ומתן שברה בצרה.
בהיותי מעיין היום ,כשעת םעורת הצהרים,

בםפר

מנרל

עוז

ר׳ יעקב עמרן ,מצאתי בו רבר נפלא ובלתי נודע לי ער עתה .והוא

להגאון

שמב־

לערי האות והמופת לקדושת יום השבת מנהר פמבטיון ,שהוא נח מזעפו ביום
השבת ,יש עור אות ומופת אחר על זה ,והנאו! ר׳ יעקב עמרן שמע אומדים.

שאין יונה אוכלת מה שנתלש מן המחובר ביום השבה .והיא נזהרת בזה ,מפני
שבנםת ישראל נמשלה ליונה .והשתוממתי הרכה למק־־א הרבר הזה ,כי באמת

הוא אחד מפלאי הבורא יתברך.
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לולא

יראתי הבזיון

הקרשים הייתי מברך היום

הברכה:

הפטרנו

כרוך

מעונשו שא העגל הכבוד של האלמנה שפדינצה ציפקעם ,א ש ד הדדיכנז מנוחה
יוהר משני הרשים ובא זה באתנו באשמה האשה הזאת ,שאא
המבכרת שלה

ף י י ר אה הפרה

כזטנה לנוי ,כפי הנהונ בבא תפוצות ישראא בנויה ,אטב -•-,בל

פרה שאא ככרה אנו׳ ,כרי אפטור הואר הנולד מן הבכורה .שכנותיה הלה-־ו בה
ש ת מ כ ו ר הפרה לנוי ,ואא תובא להצטדק שאא ירעה מהתחכואה הזאת או ש נ ש כ ח
מ ר ב ד ממנה .ובפרס ,שכמחננו אי; שום קושי ברבר :רי חיה א־,רוא לחנו• י;:ל
הקהיאה םמסח והוא כבר כק׳ בהלכות בכורות ו י י ר ע א י ך עא בי הרי! ה-ז; י ה
צריכה אהע׳טוה.
איך שיהיה ומאיזה סיכה שהיא] ,אם מתתדשאות ,או אולי טעתה בחשבונה
ולא ירעה לנבון ,מהי נהעברה הפרה .ו היצג ־ ש י ש ע־ר לגין הדבר• לפניה ?•::•.ר
הפרה אנוי ,היא אחרה המועד.

ו כ ש י צ א הואר

כ כ ר לא

— הענא מ כ ט ן אמו,

ה־תה לו ׳טובו הקנה .האאמנה באה אא׳ לטאול בעצתי .מה אעשית <ם י:!..־
הבכיר .ועל זה -אנירחי אה ,שעליה אטפל בו .להאכילו ואהשק-יתו ע ר ש־.פוא בו
מיס ואז ההן אוהו אכהן .וער אותו זמן — אסור אעשות בו טאאבה ,ולא הטיל
ב ׳ ט י פ  ,אא על ירה ולא על ירי אחריש .גי •־ל" .מ ־ ב ש  : :א טעצגיו ,אי ש ב א עי.
י ר י אחרים כלי כוונה ,מכשיר אה ה כ כ ו י אאכילה לכו;ן .ואש בי ע י כי
ב״יל־דככור טהויב אשמור הבכור אצייו במשל־ ה מ ש י ם יזמ •או,־׳ כ;

היי;

״ כ ל אתה

אוהו אכה; .ואין חריטות אהכהן לס־ב אקבל אותו מטנו .אבל כל זח ,אס לא
היהה שום התרשאות מ צ ר בעא הבכור אמכור הפרה המבכרת בזטנה אנוי .אבל
בנרו; זה ,שבפשעה בא אה ,שהפרה לא נמכרה בזמנה

אנוי והעגל  :ו א ד ברשותה,

ה ר ש י ת כ י ד הכהן אמאן אקיא בכיר תמים ,ש א י ן בו מום ואמפא בו ע ר ש י פ י ל
בו מום .ועתה אי; אה אפשרות אחרת אלא אשמור את הענא ער •טיפוא בו מום.
אי

— ע ר שימות.
ובאין

ואהיטקותו.

ברירה ,מוכרחת היתה האלמנה ל ש מ ו ר העגל ואמפא בו

ולהאכילו

ובהיות שהנה עסוקה כא היום ב ת ו ץ אהביא ט ר ף אביתר ,.ונם א•

אפשר היה אה־ להחזיק העגא ק ש ו ר כהבא ב ז י ז ה י ו צ א מן הכיר ,.כי כנעיהו כל
היום היה מ ט ר י ד היטכנים ממנוחהם .והשכנים היו מתרעמים עאיה עא ר ב ר זח.
הגיהה את העגל הפשי אגפ׳טו
ובתקווהה

—

— ארוץ ,אדאג ואפזז בחוצות העיר בל היום,

אולי לקרה אה נס והעגא יוזק

במרוצתו

כאיזה

רבר

והפטר

מצרה זו.
חבשי לנפיטו וכל• אדונים או .היה העגל ר ץ בחוצות העיר כל היום ,ט ר י ;
ומקפץ ומהפך כרים וחביות ,שהיה מ ו צ א עא דרכו .ואם מ צ א פתה פתוח באיזה
כיה ,היה נכנם לביר .וטרלנ ומקפץ ומהפך בקפיצהו שולחנות וםפפא-ם ו מ ש ב י
כלים וכוסות .וטח ש ה ט ו ר ע ו ר •ותר ,הוא — ש ה ט י ל אימה על הילדים הקטנים,
המשחקים

ב ח ו ץ וכבר קרה פעס אחה ,שהפיל
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במרוצתו

ילד קטן ,וגדול היה

הנם שלא הזיק את הילר בפרסות רגליו .ומאז קרה המקרה הזה. ,היו האמות

מזהירות עא יאריהן הקמנים ,אבא ישחקו בחוץ בזמן שדרכו של המזיק אעבור
שם באותה שעה .והיארים הקטנים ,כשהיו רואים מרחוק את הענא מקפץ ,היו

נחפזים אנום ממנו הכיתה ,או היו טדיטים קוא צעקה כרי שיבואו הנרואים
אעזרתם .וכשם שהיה מטיא אימה עא היארים הקטנים ,כך ,אהיפך ,היה משמת
שאא

ומברח את היארים הגרואים,

היתה יראתו עליהם .והם ,כשהיו .רואים

אותו ,היו רודפים אחריו ,בועמים בו ברנאיהם ,סוחבים אותו בזנבו ,או מש־

איכים עליו חוא ואבנים ,קוצים וברקנים ,עד שהיה נמאט מהם במרוצה .ובהיותו

משוטט בך בחוצות

באי

העיר

מפריע ,נכנם פעם אחת לבית־המררש בזמן

שהייתי מגיר השיעור אפני התאמירים והתחיא,

כדרכו,

אדאג ואקפץ מסביב

אהבימה ומטפס עא הםפםאים והשואחנות ומפריע אותנו מאמורנו .והייתי מ ו 

כרח אהפםיק את תשיעור ,עד אשר גרשו אותו התלמידים מבית־הטררש וסגרו

הראת אבא יכנס עור הפעם מחדש .ופעם אחרת נכנם אהאכםניה שא ר׳ זאנוויצ

םאםיעם ,ואם כי הבית גבוח מעלות אחרות מעא הארץ ,קפץ כקוף עא פי הסע־
אות ונכנם אחרר האוכאים בזמן שהאורחים היו מסובים עא השואחן אאבוצ

םעורת הצהרים .והאורחים בואם השתאו אםראה אורח .באתי קרוא כזה.

בכה היה עושה העגא כא הימים ,ובכא מקום שעבר היה ררכו אהזיק .והנ־

זוקין היו מתרעמים עא האאמנה ,על שהנה מניחה את העגא אמייא חפשי כצ

היום ,אבא היא אא שמה

אב

אתרעומותיהם ,כי אא היתה אה שום אפשרות

אחרת .וככר נמצאו בעאי־בתים אחדים בקחיאה שהיו טוענים ,שנחוץ לקרוא

הקהא אאםפה וארון בשאאה ,מה אעשות עם מזיק זה; כי מבאעדי חיזקות שצ

ממון יש נם חשש שא םכנת נפשות אכשינדא הבכור ותצמחנה קרניו ויהיה
אשור גנח .ומוטב אראוג אםכנה זו בעור מועד ואמסור את העגא אשמירה אירים
אמוגות .ואם כי רבים היו הטצררים בזכות האספה — ארון בשאאת הבכור,

מרובים היו נם כן המתנגדים אה ,באמרם :הבכור הוא עני! פרטי ואין אהקהצ
אםפא בו ,נחוץ רק אהבריח את האאמנה ,שתשגיח עא הבכור כראוי ותשמור

אותו שמירה

מעואה.

ורק

כשנווכח ,שבאמת אין אה שום אפשרות אעשות

רבר זה ,אז נרו! ברבר מה אעשות; ואעת עתה אין בא צורך אהטריח את הקהל
באספה בעני! באחי חשוב בזה .בויכוחים בין שני הצררים האאה עבר זמן מה,

ובינתים קרה מקרה ,שעשה אמיותר הויכוחים האאה .וכדברי המאך החכם מכצ

ארם :לכל זמן ועת אכא חפץ תחת השמים .וגם לצרת הבכור במתננו כא הקץ.

כל יום הראשון בשבוע הוא יום השוק בעירנו .והאברים ,מהכפרים שצ

הסביכה ,באים ליום השוק ומביאים למכירה תבואה ,זרעונים וקטניות ופירות
וירקות וכל מעשה מלאכת

ידיהם.

וקונים כל מה שנחוץ להם בעיר .וביום

הראשון הזה ,שהיה נם בן יום השוק ,הביא ערל קרר מהסביבה קרון מאא

קררות חרם למכירה .את הקדרות פרק מן העגלה והעמיר אותן שורות שורות

על הארץ ,למען יראום הקונים ויבחרו באשר יבחרו .והוא בעצמו הלך לראות
אחר מאגשי הכפר שלו ,שהביא גם כן םחורה למכירה בעגלה .ושניהם עמרג
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משיחים כצר העגאה שא אותו הכפרי .ופתאום כא כמרוצה אככר־השוק הענא
הבכור ,מוררף

חשך מאהקת נערים ,הרודפים אחריו ,זורקים בו אבנים

באי

ומאיימים עאיו בשריקות ובצעקות נרואות; וכמרוצתו הוא נכנס אתוך שורות

הקדרות ,שהצינ הערא הקדר אראוה ,ושבר הרכה מהן ארסיםים .וכראות הקדר

מרחוק ימה שעשה הבכור אקררותיו ,חמר מעא הענאה ,שעמד כצדה ,מטיא
כרזא וישאח אותו בבא כחו עא ראש הענא .המטיא הכה במצהו שא הענא ונכנס

אתוך עינו הימנית וסימא אותה .השמועה כרכר המקרה שקרה אהככור הגיעה

אאזני והאכתי כצירוף הדיינים אראות המום שנפא בו .וקיימנו שהוא מום קבוע,
ואא מום עוכר; כי אא נשאר מהעין שנסמאה ואא כאום .והתרנו את הבכור
אמסור אכהן .ובזה ננמרה כמחננו הפרשה שא צרת הבכור.

מקרה רע ,רחמנא ?יצא!.,קרה היום במחננו .אשת ראוכ! ההייט ,כהקשותה

 .כארתה וכרכוי הפסד רמים שיצאו ממנה — אם כי היאר יצא חי מרהם אמו —
מתה מחמת אירה .צוויתי

עא

שמשי החברא קדישא אכאי אטהר אותה אאא

אקכרה בכנריה ,שתיתה כהם כשעת האירה .ואח התכריכין ישימו ממעא אכנ־
דיה .וטעם הרי! הזה ,מפני שאפשר ,שהרביעית דם ,שהנפש יוצאת בה ,נקאטה

בבגדיה ,או.נשארה עא בשרה .ומטעם זה משאירים הבנרים עאיה כמו שהם

ואין מטהרים אותה אכא יריחו.הדם הנמצא עא כשרה .וכאע המות אנצח.

יומ ה׳

מאין

י־ ד גזיו\ וזוז\1וז״זז

מכאערי העניים החוזרים עא הפתחים ,הבאים אמחננו יום יום ,אא נרע
ומאנה,

וכארבה

וכיאק הנם פושטים כעיר,

הבתים אבקש כרבות .ובאין מוחה בידם,

כי

אדפוק עא פתחי

בודקים

כעאי־

אכנדים ואין בורקים

אמזונות .ואי! בא םפק ,שכין העניים האאה ,יש שהיו יבואים אהתפרכס מיניעת

כפם עא ירי עבודה ומאאכת יד ,או אשרת אצא בעא הבית ,ואא אאכוא נהמא
רכםופא .אבא אנו

הצדקה ,ומי

—

אין

שום

אא .ביחוד

אפשרות אבדוק ,מי הוא הראוי אהתפרנס מן
העניים הבאים מ! ההוץ ונשארים כאן

רק זמן קצר .כי העניים ,הנודדים מעיר אעיר ,הנם כיאק ,אשר יאכא תבואת

האר־; במקום אחר וחיש מהר יעבור אמקום אחר ,כן נם הם הנם .ובבואם

אעיר אחת ,הנם חוזרים עא כא פתחי בעאי־הכתים שבעיר וככאותם מאאכתם

במקום אחר הנם הואכים אמקום אחר .וככה הנם נודרים כא ימי הייהם ממקום

אמקום ,באין מפריע בידם .ואם כי רבים הם המתאוננים עא תקאה זו ,שהיתח

מכת מרינה ,אבא אין שום עצר ,ותרופה נגד צרה זו ,כי אי אפשר אסגור
הראת בפני מי שפושט את ירו .ובפרט ,שבין העניים האאה ,כודאי יש הרכה,

שהנם באמת נזקקים אמתנת ייד .והם אאה — שהיתר ,בהם יד הזמן ארעה:

נשרפים ,מגורשים ,שנרשו אותם ממקומם אדוני הארץ ופריצים קשי האב; או

שקפח מי שהוא פרנסתם בחוזק־יז " ואינם יכואים אמצוא פרנסתם כמקום אחר.
4
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וביחור שגור מי! זה בי! העניים הבאים ממדינת פולין ,מקום המוכן תמיר

לפורעניות לאחינו בגי ישראל : ,וההכרח  .הביאם להיות חוזרים על הפתחים.
והבורא יתברך הוא לברו היודע .,טי הראוי לתמיכה ומי שאיננו ראוי .ואנו
אין לנו אלא להיות נתבעים ונותנים•..

וחגה מבלעדי העניים הפשומים ,הבאים אלינו בתור אורחים ב$תי קרו

אים יום ,יום ,באים עור אלינו לפרקים עניים ממררנה יותר נבוהה — תלמידי

חכמים,

שתורתם

— אומנתם .והנם חוזרים בערים ובעיירות

— המגירות

להטיף צוף לקחם ולקבל נדבות — שכר על הדרישה ,וכשאני לעצמי ,אינני

רואה בזה שום תקלה .וכשהנם באים אלי ,לבקש ממני רשות והורמנא לדרוש
באחר בתי־התפילה שבעיר ,אינני מסרב להם ואינני מעבב בידם לדרוש ,כפי
חפצם .ומומב הוא

— לפי רעתי •—^ ,שהאומנים ובעלי מלאכה ונם הבעלי־

בתים הפשומים ,ונם הנשים בכלל ,ילבו ביום השבת אחרי הצהרים לשמוע
זמנם ביום שבת־קודש בשיחות במלות ובםפורי

ררשת המגיד ,מאשר יבלו

הבלים .ובפרמ ,שבין המגידים יש נם כאלה ,שהאלקים חננם בלשון למורים והנם
יודעים לכלכל דבריהם בחכמה ודעת .וכדי שלא לינע השומעים יותר מרי ברברי

מוםר ותוכחות ,או בפלפולים ארוכים ,הנם מתבלים הדרשות במשלים ובמע
שיות ובשיחות

נאות

ומענגים באלה נפשות השומעים .ויש בזה לשומעים

עונג שבת ממש .ובשבא מגיר מצוין כזה למחננו ,ובדרשה הראשונה ,כיוס

השבת אחרי הצהרים .הוא לוקה בצו!* לקחו לבות השומעים ,השמועה על רבר

ררשת המגיד מתפרסמת מהר בעיר .וכשהוא מוסיף לדרוש דרשותיו אחרי כן
בימות החול — בקיץ בין

מנחה

למעריב,

ובחורף — אחרי תפלת מעריב,

מרבים העם לבוא לשמוע דרשותיו ובית התפילה מתמלא מפה אל פת .ונם

אחרי עזבו את העיר והלכו לעיר אחרת ,הרושם שעשו.דרשותיו נשאר לימים

רבים .והמשלים והמעשיות והבדיחות שנשמעו מפיו ,עורם על בל פה זמן רב.
והנם בגרון זה

— במו הגנונים הנשמעים מהחזנים המפורסמים ,הסובבים

בחרשים ידועים בשנה

בערים

ובעיירות ,להשמיע נעים זמירותיהם נם חוץ

למקום מושבם התמידי .והחימים כשהגם עסוקים בתפירת בגרים ,והםנרלרים,

 --בשהנם מגיחים

טלאים

ומתקגים נעלים ושאר כעלי מלאכה העסוקים

במלאכתם ,הגנונים של החזן — עובר אורח — נשמעים בל היום בפיהם עוד
במשך זמן רב.

אמנם ,לפעמים גשמעות

תרעומות

האברכים

המופלגים ,חובשי בית־

המרוש ,על המנירים הנודרים ,על שהגם מעקמים את הכתובים ומבלבלים

מוחות האנשים הפשוטים ,שלא הורנלו

מעשיות ,שלא היו ולא נבראו ,ובמדרשי

בזה,

פליאה,

בפלפולים עקומים ובםפורי
שהנם בורים מלבם .אבל

מפגי אחרים שקלקלו ,אי אפשר לרון לחובה את בל המגידים; כמו ,שאי אפשר
לרון לחובה כל מחבר ספר ,על אשר יש מחברים ,הכותבים ומדפיסים רבדים

שאין להם שחר .אם כי לקורא התמים ,שאין ביכלתו להבחין בין טוב לרע ,כל
הרבדים הנרפםים בםפר הנם בעיניו תורת אמת ,ובאלו נתגו מסיגי .ו כ ת ר
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הוא ,שמפני השוטים שקאקאו ,אי אפשר אאסור עא כא הדרשנים אדרוש .ועא

בא המחברים אהרפיס

שאהם .ומטעם זה ,אינני מתננר אררשות

החבורים

המנירים במחננו .וכמובן ,רק בתנאי ,שאא ידרשו דרשות שא רופי ואא ישאו

מדבריהם עא רברים שהנם כבשונו שא עואם; כמו שעושים — כפי ששמעתי

—

הדרשנים מאנשי כת ההסירים ,הדורשים אפני ההמון ואפני אנשים נסים

במעשה מרכבה ובעשר ספירות ועור בענינים כאאה ,שאין דורשים בהם אאא

ביהיר .והי יתברך יסאה אהם עא מעשה באתי נכון כזה• .

ואם בי עא אנשי קהיאתנו נאמנים דברי הפסוק :וכא בניך אמורי הי.

ואם אא עא כואם — באי יוצא מן חכאא — ,אבא חפחות ,עא רובם; כי ,תורות
אאא ,ככא בתי המדרשות יש חברות אאמור משניות ,נמרא ,עין יעקב ,מדרש;

נם קבוצות קבוצות אברכים ,האומרים ביהר פוסקים וספרי האכה ,בכא זאת,
חסרון ,שאא יוכא אהמנות

— מה שאין בקהיאתנו

מגיד

מישרים תמירי.

שיעורר אבות האנשים אקיום המצוות ,אתשובה ואמעשים טובים .ויזרז אותם
אתקן כא דבר הצריך תקון ,בפי הזהרת הרב ר׳ יהודה ההסיר בספר הסירים
״צריך אעמוד בכא קהיאות ישראא בבא קהא וקהא איש זקן וחכם הירא ה׳

מנעוריו אבגי עירו אהוכיה אותם ואהשיבם בתשובה״ .אבא ,אנורא צערנו ,אי 1

קופת הקהא מספקת אהחזיק נם מטיח מישרים בתמידות; בי הוצאות הקהיאה

הנין יותר מרובות מההכנסות שאה .ואי אין אפשרות אהעמיס עור עאי נם העוא
הזה — אדרוש אעתים יותר תכופות בקהא ואעורר אמוסר אזנם; כי משרת הרב
והאב״ר בהקהיאה איננה מניהה אי די יזמן אהשיב רוהי .וכא היום הנני עסוק
בעסקי הקהיאה המרובים .ובישיבת עא מרין׳ בדיני ממונות

— ארון ואפשר

בסכסוכים בין סוחרים ותנרנים ,שותפים ויורשים ,הזקות ,בעאי מיצרא ,עסק־

נחאאות וכדומה .מבאעדי החזקת הישיבה והשיעור אפני התאמידים ,דבר יום
ביומו ,והיה אי רק האיאה אאינה בעמקה שא חאבח ,אאמור ואעיון ואררישה

ואחקירה בהענינים ,שעאי אהשיב רבד אשואאי המרובים ברבר האכה .ובתנ
אים כאאה ,איפה אמצא עור זמן אהכין ואסדר הדרשות .כי באי הכנה אין

אבוא ברברים אפני הצבור ,כאזהרת

בדבריכם

הכמינו,

זכרונם אברכה :הכמים הזהרו

והנני מסתפק בשתי דרשות בשנה ,כפי שהתהייבתי

בכתב הרבנות :בשבת הנרוא ובשבת תשובה.
נם חיום בא אאי עובר אורח

וכפי

התנאים

— מניר מישרים ,ממדינת פואין

הביאה שא כתבים ותעודות מנרואי הרבנים שבמרינה זו ,המרבים

ובידו

בשבחו

והמבקשים אהחזיק בירו ,כי הוא ראוי והנון אכך .ובפרט—שהוא יצא בדבר

מצוה ,אצורך הכנסת כאה; בי שתי בנות בוגרות או והניע זמנן אהכניסן אחופה
ואין ירו משגת אהשיאן אאיש והגהו מקק אעזרת ה׳ בנבורים .ואצורך זר• הכין

אדפיס ספר דרשות שחבר .והוא דופק עא פתהי גדיכים בערים ובעיירות אחכא

ס־רם הפתוחה רמי קרימה עא הוצאות הדפוס .והיתר! או אחרי כן

מכירת

הספר מוצא אכסר אהשיא שתי בגותיו .ואא תהייגה יושבות בבית אביהן ער
אשר יאבינו ראשיה!.
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על הספר הזה קבל כבר הסכמות מכמה

רבנים

במרינה

פולי!

ונם

מרבנים במדינתנו .ונם אותי בקש לתת לו הסכמה על החבור שלו .לבקשה זו

לא נעניתי תיכף ומיר ,כי הנני משתממ בכל האפשר .לתת הסכמות על םפ־

רים לבל רורש ומבקש .ו מ מ ע ם — שאינני רואה את עצמי ראוי והנו! להיות

שר המסכים; בי יש הרבה נרולים ומוכים ממני — הנאונים והרבנים בהברכים

ובערי הגליל ,אשר קמנם עבה ממתני .ולהם נאה ולהם יאה להיות המסכימים.
ומי אני ,ומה אני ,שאבוא אתרי המלך ,מאן -מלכי

רבנ! ,הנאונים ונרולי

התורה ,להכניס עצמי ברשות שאינה שלי .הרי.אינני בפניהם אלא כננם כפני

ענק וכקוף בפגי ארם .ועור מעם בדבר — לזה שאני מסרב לתת הסכמות על

ספרים .והוא — מפני שאינני רוצה לעשות שקר בנפשי ,לתת הסכמה על ספר

שלא עמרתי על תוכו ואינני יודע לנכון מה הוא םיבו .ואם גם הםתבר משאיר

אצלי את ר,םפר ליום או ליוםים ,אין לי הפנאי והזמן הררוש לקרוא הספר
מראשו וער םופו; אלא ,רק ,לעיין בו במעוף עין ובהעברה בעלמא .ובאופן

כזה ,נקל לבוא לירי מעות ולהביא לירי מכשול נם אתרים; כמו שקרה כבר לא
אחת ולא שתים לנרולים ומוכים ,שנתנו.הסכמות.על ספרים ואחרי כן התנחמו

על זה .וירוע ,שהרבנים שנתנו

הסכמות...על ספרי .הנחש נחמיה חי

חתנחמו אחרי כן .כי מפני.שלא קראו הספרים. ,שנתנו .עליהם

תיון,

הסכמתם,

מראשם וער םופם ,לא הרגישו בהזוהמא שהםיל .הנתש בהחבורים שלו ,ונכ

שלו בעצמם והבשילו נם אחרים. . . .

.;.

מהטעמים האלה הנני משתמם לתת •הסכמה על שום^ ספר .והנני מסרב
למחברים ,העוברים ררך עירנו ,למלאות בקשתם .ונם בפעם הזאת לא רציתי
לצאת מנררי — לתת הסכמה על החבור של המניר; אבל הוא לא הרפה ממני
והפציר בי ער בוש; באמרו ,שההסכמה שלי הנה נחוצה לו בער בעלי־הבתים
של הקהילה שלנו ושל הסביבה .כי אם יראו הסכמה ממני ,יקבלו אותו בסבר
פנים יפות ולא יקמצו ירם ממנו ויהתמו על התבור שלו; ואם לא — ישיבו
בניו ריקם; בהאמתלא ,שאם הרב האב״ר רהקהילה לא רצה לתת לו הסכמה,
בוראי אין החבור ראוי לבך .ובאופן כזה יצא ממתננו בירים ריקות ,ובאשר
הוא בא לצורך מצוה ,לצורך הכנסת כלה ,שבוראי חיא מצור! נדולה ,עלי להיות
לו לעזר ברבר .וכרברי הכתוב :אל תמנע מוב מבעליו בהיות לאל ירך לעשות.
על רבריו אלה לא נמצא בפי מענה וראיתי את עצמי מוכרה למלאות

מבוקשו ולתת לו הסכמה .אכל ,כרי שלא לעשות שקר בנפשי הנבלהי רברי
בההםבמה בהזכרת הסכמות הנאונים שקדמוני כבר בזה.

ושבודאי המחבר

והספר הנם ראויים לכך .ועדותם מספקת ויש לסמוך עליהם .ונם הזהרתי— ,
בנהונ בכל ההסכמות — ,על איסור השנת נבול .ולבל יעיז איש לתדפים הספר

הזה במשך מספר שנים ירועוח ,בלי יריעת המחבר .הנוםה הזה — אזהרה על

איםור השגת גבול — נמצא כמעמ בבל ההםבמות על כל הספרים .ועל פי הרוב

האזהרה הזאת היא לגמרי מיותרת .כי רוב המחברים איגם מפורסמים בלל,

ואין איש רורף אחרי החבורים שלהם .ובשבא המחבר בעצמו עם החבור שלו,

אין משיכים את פניו ומשאמים או מחירו; אבא ,באמת אין זאת אאא מתנת יד
בצורה נאותה ,שאא ,אביש את המקבא .ואהחזיק בירי תאמיר חכם .אכא אם
אחרים יטפאו בחבור שאינו שאהם ,בוראי אא יראו ברכה בו ויניחו מעותיהם
— הוצאות הרפוס — עא קרן הצבי.
כבא פעם שמחבר בא אאי בספר חדש — והספרים צצים עתה כציץ השרה,
חרשים אבקרים — אומר אני ,שבבא זאת טובים היו הימים הראשונים ,כשהנ־
אונים ,נדואי הדור ,תקנו תקנות אאםור הדפסת ספרים חרשים באי רשות הג
אונים ,מדברני־האומה .כי אא בא הרוצה איטוא שם מחבר ראוי אזה; וכמה המה
'הספרים המביאים דברים שאין אהם שחר .או ,שיש בהם טעיות נסות כנונע
ארין ואהאכה; או ,שהנם גומעים בכרמנו זמורת זר ,דעות ורעיונות חרשים,
מקרוב באו ,אא שערום אבותינו .וחכמי איטאיה ,זה ב׳ מאות שנה ,תקנו תקנה,
שאא אהדפים שום ספר חרש באי וישות מג׳ רבנים .ונם במדינתנו ,כזמן שהיה
קיים הועד דד׳ ארצות ,תקנה כזו היתה קיימת .אבא עתה אין נודר גדר ואין
עומר בפרץ ואיש הישר בעיניו יעשה ומדפים בא דבר העואה עא רוחו...חכא!

יומי די ר׳ וזוזוו \>וז\1וז״\ז
עא חזקיהו המאך אמרו חכמינו ,זכרונס אברכה ,שננז ספר רפואות והודו
או חכמים עא זה .ואו היתה היכואת בידי הייתי רן אנניזה הספרים ,המכיאים
רפואות וםגואות ,קמיעות והשבעות ,שנדפסו בזמן האחרון במספר נדוא ונת־
פשטו במדינת פואין ובהארצות הקרובות

אאיה.

ונם

במדינתנו הנם גמצאים

ארוב .הספרים האאה — הפסדם מרובה משכרם ,אם הנם באים אידי מי שאין
או יריעה בחכמת הרפואית ,ואיננו מכיר בטיב המחאות השונות ,שעא פי הרוב
הנן דומות בכמה פנים האחת אהשניה .ודק מי שאמד חכמה זו ושימש רופאים
מומחים זמן רב יובא אהבחין

בין

מחאה אמחאה ,אעמוד עא טיבה ,וארעת

הרפואה המתאמת אה .ונם באי ידיעה מספקת בטיב הצמחים והרפואות ,יבוא
המשתמש בהם אחביא אפעמים אחואה יותר היזק מתועאת .כי כהשתנות האר
צות והזמנים ,נם טיב הצמחים משתנה .וכמה רפואות שבזמן חכמי ההאמוד
היו פועאות פעואתן ,עתה אינן פועאות .ומה שהיה טוב ומועיא בארץ־ישראא
ובארץ־בבא

בתקופת

התנאים

והאמוראים.,איננו מועיא בדורנו ובמדינתנו;

מפני ריחוק המקום ומפני ריחוק הזמן .ועור זאת .שמות הרבה צמהים ,הנז
כרים כספרים האאה ,אינם ידועים ידיעה ברורה אכא אחד ואחד .וכנקא יוכא
אמעות — מי שאיננו בקי בהם — אקחת האחד במקום השני .ועא ידי זה אהזיק
אהחואה .ואפעמים ,אואי נם אנרום או — חס ושאום — מיתה.
ובנונע אקמיעות ואהשבעות ,שתים הנה הרעות הכאות עא ידם ,אם הארם
העוסק בהם איננו חכם כחכמת הקבאה ,העיונית והמעשית ,ואין או ההכנות
הדרושות אזה בזהירות ובשמירות ,בפרישות ובחסידות וביראת שמים .האחת

היא

— שהקמיעות וההשבעות אינם פועלים פעולתם.

ותקוות

הבוטח

נהם

נכזבת; ב־ אינם פועלים ,אלא בזכות הכותב והנותן ובםייעתא רשמיא .והשנית

— שיש סכנה למי שאינו ראוי לעםוק בהם ,שיחס הוא בעצמו על ירם .כי נם
לצדיקים ולמקובלים מפורסמים יש חשש סכנה ,אם הנם עוסקים כקםיעות
והשבעות .על אחת כמה וכמה לארם מן השוק ,שאיננו ראוי וחנון לכך.

לפי רעתי לא טוכ עשו הגאונים והרבנים ,שנתנו הסכמות על הרפםת ספרים
כי

באלה,

אם

באים

לירם,

המחברים היו מפורסמים ליראי שמים .והיו מפליאים לעשות

בהםגולות והקםיעות ,שהיו נותנים .כי האנשים הפשומיס • ,שהספרים
בראותם הסכמות הרבנים עליהם ,מרמים

בנפשם,

האלה

שהדברים

הנמצאים בהם נתנו לפרסום ושבל הכתוב בהם — הוא רבר השווה לכל נפש.

וכל אחר ואחר יכול להשתמש בסגולות .או ברפואות ,בקמיעות ובתשבעות

הנמצאים בהם כרצוגו וכאוות גפשו .ובאמת ,לא כן הרכר .כי לא כל הרוצח

ליטול

ועושה-נפלאות ובעל שם — יבוא ויטול.

את השם של רופא חולים

וביחור ,מי שהוא בלי הכנה מוקרמת בהידיעות הנחוצות .ומבלי המרות של
זהירות

ופרישות ויראת שמים,

כנזכר לעיל.

המחשבות האלה עלו על לכי

באלה הימים לשמע הדברים ,שספרה לי אשה אחת מטחננו על בעלה ,שהתמכר

בנופו ונפשו להעםק בחכמת היד ובחכמת הפרצוף ובסגולות ורפואות ,שלמר

מעל ספרים ,שבאו בדרך מקרה לירו .והאשה הזאת הנה חכמה ונבונת רעת,

והיא מבינה שעםק זר ,לא יםכון לבעלה .אכל בעלה איננו שוסע בקולה ומוסיף

להחזיק ברעתו — לעסוק באומנות של בעל שם — לרפאות חולים ולעשות

נפלאות על ירי סגולות וסודות שמצא בספרים .והאשה באה לשום זר ,לררוש
בעצתי .ובספור רברים ,שארך כשתי שעות ,ערכח לפני פרשת מעשה בעלה .ואני

הקשבתי רב קשב למוצא שפתיה ,כי מצאתי בדבריה רב עני! ונרשמו בזכרוני,

והנני מוסרם באן על הנליון.

רבי — כך התחילה האשה בדבריה — איננו יורע ומכיר אותי :שמי הוא

— מלכה לאה החנונית ,ובעלי הוא — יענקל ברוך חיה רבורה׳ם .את בעלי
אולי

מכיר

רבי ,כי הוא נם למדן במקצת והנהו חבר לכמה

חברות

בבית־

המררש ,שהוא מתפלל בו :חברת־משניות ,חברת־עין יעקכ ,חכרת םררש ועוד

חברות אחרות ,שאינני נזכרת יותר בשמן .בעלי למר בילדותו ,כנהונ ,בחדר.

וגם התחיל כבר ללמוד גמרא .ובדעת אביו היה לשלוח אותו לאחת הישיבות

ללמוד שם .אבל רצונו זה לא נתמלא ,כי בינתים הלך אביו לעולמו ובעלי עזב
את למורו

אצל המלמר של גמרא ,כרי

לבוא

לעזור לאמו

בחנות,

שהיו

מתפרגםים ממנה .ואם כי בעלי היה מוכרח להפסיק את הלמוד אצל המלמד,
בכל ואת לא הוגיח לגמרי הלמוד והעיון בספרים ,ער במר ,שהגיעו יריעותיו,

במה שלמר בילדותו ובראשית ימי געוריו אצל המלמדים .ומאז — וער היום

הזה .הנהו מוסיף ללמור ולעיין בספרים בכל שעה פנויה שיש לו ,הן אם כשהגהו
בביתו והן אם כשהוא בחנות .ועל שום זה — השכנים שלנו ,שכני הרירה

ושכני החנות ,מכנים אותו בהשם — ר ' יענקל הלמדן; כי הנם מוצאים אותו
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— בשעות הפנאי — כשהוא יושב וספר בידו ,ואיננו אוהב לבאות זמנו־ בספודי

מעשיות ובשיתות של דברים בטלים

— כמוהם .ולבעלי ארון מלא ספרים,

נדולים וקטנים .והוא לומד ומעיין פעם בספר זה ופעם בספר אתר.
ובנונע להמהיה — אנתנו מתפרנסים

מתנות,

הנמצאת

בקרן

דרומית־

מערבית של בכר השוק ,במקום שמתחיל הרהוב הווילנאי והתנות שלנו עושה

זוית ככר־השוק והרהוב הווילנאי .ובהמתנו נמצאים למכירה כל דבר שהנהו נתוץ

— כלים ומכשירים •— לבעלי־ענלות ולרוכבים בסוסים :אופנים ,חשוקי ברזל,

קרטבים ,אוכפים ,דצועות־עור ,שוטים ,דסנים ,פרסות ברזל ,זונים ,ענבלים,
וזפת למשיתת האופנים .ונם כלים ומכשירים לתיקון ענלות והכשרתן :מקבות

ופטישים ,קרדומים ומסמרים ,כלונסאות ומטילי ברזל ועור הרבה רבדים שיארך

הזמן לפורטם .והודות לאל ,הננו מתפרנסים מתנותנו בלי רותק .ויש לנו במה

לשלם שכר למוד להמלמד בעד הילדים .והננו נושאים בעול צרכי הקהילה

ומשלמים המסים והנביות ,כפי שמעריכים אותנו .ובעזרת הבורא יתברך הננו

נמנים לכל צרכי הקהילה ולכל דבר שבצדקה על הבעלי בתים הבינונים .ואם

כי אין לנו הון ועושר ,איננו מתרעמים ,חס ושלום על הרבונו של עולם .וחננו

שמהים בנורלנו .העסק שלנו מתנהל בעיקר על ידי :אני עוםקת בקנית הסחורה
בערי הכרך ואצל הסימונים ואני מוסרת בל מלאכה הנעשית בעירנו להאומנים

ולבעלי־המלאכה ועושה התשבונות עמהם .ונם מכירת הםהורה להקונים חנה

נעשית בראש ועיקר על ידי :כי הנני נמצאת במעט כל הזמן בתנות .ורק שעות

אתדות בבקר אני נשארת בבית ,לנקות הבית ולהציע המטות ,לתת אוכל לילדים

ולשלהם

להדר

ולהבין

סעודת הצהרים לכולנו .ובשעות האלה בעלי ממלא

מקומי בתנות ,בי הוא מתפלל תפילת שחרית עם מנין הותיקין ובא בשעה

מוקדמת להחנות •,ויש לי באותו זמן היכולת לעסוק בצרכי הבית .ומבלעדי

שעות הבקר בבל יום ויוימ ,בעלי עומד על צדי ביום השוק להיות לי לעזר; כי
הקונים הנם אז מרובים וקשה לי לבדי לשרת ולמלאות רצון כולם .ונם מזמן לזמן,

כשמביאים סחורה לתנות — ובאותה שעה אין בעלי כפי הרניל נמצא בתנות— ,

הוא בא לאותה שעה להיות לעזר להענלונים לפרס הסהורה מהענלות ולהכניסה
ולסדדה בחנות .וביתר הזמן הוא חפשי לנפשו לעשות כרצונו :נשאר בחנות

ומעיין בספר ,שב הביתה ,או הולך לבית־המדרש .וכזה .דבי ,הוא סדר חיינו

כל הימים .ואנו תיים ,אני ובעלי ,ביחד בשלוס ובשלוה .בי אני משתדלת לבלי
להטדיהו הרבה בעבודה ,כדי שיוכל לעסוק במה שהביב לו :הלמוד והעיון

בספרים .ומיום שנשאתי לבעלי ועד הזמן האחרון לא היה בינינו שום פירוד
דעות .או תרעומות להאחד על השני .והנה זה בשמונה חדשים בא שינוי נדול

ברוהו של בעלי ,שינוי המביא אותי לידי יגון וצעד .ותוששת אני ,אל תפתה

פה לשטן ,לבל תניענו ממנו צדה ורעה גדולה.

וזה הדבר .הקונים ,הבאים לתנות שלנו ,אינם חושבי העיד בלבד ,אלא

נם הרבה

קונים

הבאים מן החת ,מן הסביבה.

ומהם

— ערלים:

אדונים

ואברים ,אנשי הכפר; ומהם ,להבדיל ,יהודים :אריסים ורענדארים ,שיש להם
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ועגלות

םוםים

והנם

נצרכים

להםחורה

שבחנות

שלנו.

וטהקונים

שבהבפרים של הםכיבה יש רענראר אחר ושםו ר׳ לייב ,שהנהו

היהודים

קונה תסיר,

אצלנו .ותטיר ,בשיש לו צורך באיזה דבר הנטצא בחנותנו לטכירה ,הוא בא

אלינו ,ואיננו חוזר על חנויות אחרוה .וטטעם זה הנהו כטעט כבן בית אצלנו.

והנה זה כשטונח חרשים .ויום זה היה יום חשוק ,ור׳ לייב בא אל החנות שלנו.

ובעלי יושב וטעיין כספר ואני עסוקה בדבור עם אחר הקונים .ויאטר הרענראר
לבעלי :ר׳ יענקל ,יש לי צורך בשתי רצועות עור בער םוםי הלבן ורוצה אני

שתבחר לטעני טן היותר טובות ומן היותר חזקות ,לבל תקרעינה סהרה .ואם
בהנה תטצא לטעני ,אביא לך ,כשאבא ,אם ירצה השמ ,בשבוע הבא טחרש

להעיר ,טתנה ,שבוראי תהיה לך הנאה .גדולה טטנה .והיא — ,חבילת ספרים

קטנים — עשרת ,או שנים עשר במספר .ובודאי תמצא בהם חפץ .כי הנך .לסרן

וחנך יורע לקרוא בספרים .בלי נקודות ובלי קטצים ובלי פתחים .ולי חםפרים

ןזאלה הנם ללא תועלת ,כי אינני יכול לקרוא בהם ,מפני שהנם בלי נקודות;

וגם אין ביניהם לא םרור ולא מחזור ,לא הנדה ולא סליחות ,ולאיזה צורך יסכנו
לי? הספרים האלה נטצאים אצלי כבר זטן רב .כי זה יותר משלש שנים עכר
דרך הכפר שלנו זקן עני אחר ,ועל פניו היה ניכר שהוא לטרן ,או כלי קורש,

כי היה רל בשר ורזח ופניו צנוטים וחוורים .והזקן* הזה התאכסן אצלי ואטר
לי ,שהוא נע ונר בארץ ,למצוא לו מקום מנוחה להיות שם מלטר תינוקות;

ובאיזה שכר שיהיה ,ובלבר שלא יהיה נצרך לחזור על חפתחים ולהתפרנס טן

הצרקה .לרכריו אלה — וגם הוא טצא חן בעיני — נבטרו רחטי עליו והשארתיו

בכיתי להיות טלטר לילדי הקריאה והתפלות .אבל הוא לא היה אצלי לאורך

ימים .וכעבור חרש יטים חלה — לא עלי ולא עליכם — את חליו ושבק חיים

לכל חי .הירושה שגשארה אחריו לא היתה גדולה :הבגדים הישנים

והבלואים

שהיו על כשרו ,חלוקים ,תחתונים ופוזטקאות אחרים ,קרועים וטלואים ובלואים

ותיבת עץ אחת קמנה ,שבה נמצאו מונחים הטלית והתפילין שלו ,םרור עב פי
שלשה או פי ארכעה טהםרורים הרגילים שלנו ,ועור כעשרה ספרים קטנים ,לא

ארע טיבם .את התפילין ואת הבגדים — הםחכות הבלויות — גתתי מתנה

לעגיים העוברים ררך הבפר .והתיבה עם הספרים השארתי לטשטרת אצלי,
באמרי :אולי בזמן מן הזמנים ימצא גואל או קרוב להזקן הגפטר ואםםור לו

ירושתו — התיבה עם כל הנטצא בה .את התיבה הוררתי להטרתף ולא פההתיה

ולא גגעתי בה כל הזטן .ורק בתחילת השכוע העבר ,כשירדתי לטרתף לבקש
אחרי

איזה

מפוזרים
באמצע.

רבר ,ראיתי על קרקע

הנה

והנר.

ופתתתי

שהעכברים

פתותי ניר .והכנתי תיכף וסיר ,ששיני

התיבה

הרשעים

המרתף ,לא רחוק

מתיבת

אכלו

לראות

טחצית

ההיוק

המלמר

העכברים
זה.

ונם

שעשו העכברים .והנה

הםרור.

והצטערתי

הרבה

הזקן

היו

על

רואת

אני

התחרטתי ,על אשר לא גתתי נם הםרור לטי שהוא ולא היה אז לכרות לשיני

העכברים .והתחלתי לחשוב טחשבות על רבר יתר הספרים ,לבל יהיה גורלם
כגורל הםרור — להיות טרף לשיני העכברים .ואז גזכרתי בך ,שאתה יושב
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•רינה כא הזמן בםפרים .ואמרתי :אי! מוב אי אאא שאתן הםפרים האאה מתנה
ארי יענקא .והוא בוראי ישמה עאיהם .ואם אהבה עור זמן ,ער אם ימצאו אהם

נואאים — קרובים שא המאמר העני — אא ישאירו מהם העכברים זכר ושארית.
והנה ,אם תמאא עתה את התנאי שאי — שתי רצועות טובות וחזקות — אביא

אך ,אם ירצה השם ,הספרים האאה מתנה .בעאי בהר אמענו שתי רצועות מן

המשובחות ור׳ אייכ נסע אררכו .ובעבור שבוע ימים בא ר׳ אייב מהרש אהנותנו

ובידו הביאה קטנה שא ספרים ,מקושרים ומהודקים כהבא .בעאי היה באותו
זמן בחנות ,אבא היה עסוק במעט בא היום

עם הקונים ,יום זה היה יום השוק,

ואא נגע בהביאה ,אראות מה שהביא או הרענראר ר׳ אייב .ורק בערב ,אתרי

שובנו

הערב,

הביתה,

ואהרי שהתפאא בעאי תפיאת מעריב ואהרי

שאכאנו

התיר בעאי את החביאה והתהיא אבהון בעיניו הספרים

םעורת־

ואעיין

בהם.

וראיתי שהתעניין מאר בספרים האאה ,כי אא הניה אותם אוי ארנע בא אותו

הערב; ובבר היתה השעה מאותרת וקראתי או פעם ושתים שיאך אישון ,אכא

יאהר מהר בבוקר אאכת אהתפאא עם הותיקין .אבא ,בפעם הזאת ,אא שמע בקואי

והשקיע עצמו בעיון ובקריאה בהםפרים האאה .ואני ,עיפה ויגעה מעמא היום,

תקפתני שינה תיכן* אשבבי במטתי ,ואא ירעתי מתי ,ובאיזה שעה ,האך בעאי

אישון .וכפי הנראה ,בשעת מאותרת מאר ,כי בעמא רב עאה בירי אעורר אותו

בבוקר ,שיאך אבית־המררש אהתפאא.

והנה ,רבי ,מאותו זמן שבאו הספרים הקטנים האאה אירי בעאי ,ראיתי

שינוי נרוא כרוחו :חוא הזניח אנמרי הספרים שהיה אומר ומעיין בהם בא

הימים :מררש ,יאקוט ,משניות ,וישם כא מעינו רק בספרים ,שהביא או הרענראר

ר׳ אייב .והם היו תמיר עמרו ,בי היה נושא באטתהת בנרו ב' או נ' מהספרים

הקטנים האאה ובבא שעה פנויה היה קורא ומעיין בהם .הפעם בספר האהר,

והפעם — בהשני ,ואפעמים• ראיתיו מוציא מאמתהת בנרו כא הנ' ספרים ביהר.

והוא פותה האהר ומעיין בו ואוקה השני ומעיין בו ואהרי כן השאישי .ואהרי
כן ,הוזר האיאה ,ומעיין מהדש בהראשון .ונראה כאיאו הוא מהפש איזה רבר
ומתקשה בו .ובזה ראיתיו עושה בבית .ובזה — בהנות .ופעם אתת ,כשהיה

בעאי שקוע בעיון באחד הספרים ,נפא ,מבאי משים ,מבט עיני עא הספר הפתוח
שהיד .בעאי מעיין בו וראיתי תמונת יר ארם מצוירת עא פי נורא בא הרוי,
תמונת היר כצבע שהור והקוים שבה.בצבע אבן .שאאתי את בעאי ,מה זאת,

כי אא ראיתי צורה בזאת מעואם בבא הספרים ,שבעאי היה אומר ומעיין בהם.

כפי שהבנתי ,אא ערבה שאאתי זאת אבעאי ,בי בקש אהשתמט מתת אי תשובה;

־אבא כשהרביתי אפצור בו ,שיניד אי אאיזה צורך משמשת צורה זו ,אמר אי,

אבםור :זאת היא תמונת יד ארם עם כא תקוים ועם בא השרטוטים הנמצאים

כה .וישנה הכמה אחת נרואה בעואם ,המאמדת ארעת ,עא פי שרטוטי היד ,נורא

האדם בעתיד וכא מה שיקרה עמרו כימי הייו .וגם אעמוד עא טבעו ותכונתו.

ובשמעי זאת אמרתי או :אם כן ,הנר נא אי עתה עתירי ,בהיות שיש אך הספר

המאמר הכמה זו .כמובן ,הייתי רק כמצהקת .בי היה רבר זה זר ומוזר בעיני,
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שנוכל לרעת עתירות האדם על פי הקטטים והשרטוטים הנמצאים בידיו .אבל
בעלי הבין רברי כפשוטם ובטשטעם ולא םרב לי .ויקה את ירי השטאלית; כי
אטר לי ,שאצל הנקבות היד השטאלית היא העיקר ועל פי .הםיטנים שבה יש

לםטוך ,ויעיין בכל השרטוטים ,הגדולים והקטנים.׳ ואחרי כן חפש ועיין בהםפר.
וטחרש לקח ירי .וטחרש בחן וברק בעיניו בעיון רב בל השרטוטים והקוים .ויאטר
לי :הורות לאל ,בל הםיטנים טוביחים לטובה ,שתאריך יטיס ולא תרעי חלי וטחלה

ולא תבאך רעה ולא פנע רע כל יטי חייך .נם לא תדעי טחםור ועוני ותבלה בל
יטיך בשלום ושלוה .וכשאטר לי זח ,קראתי לילדינו לבוא ,ברי שבעלי יביט נם

כ! בשרטוטי ידיהם ויגיד לי עתידם .ובעלי התבונן והביט בירי הילדים .ונם
בהן טצא םיטנים הטנבאים רק טוב.

—

י

טבלי כוונה טיוחרת וטבלי משים — בי בבל הנשים נם אני טרבה בשיחה

םפרתי לאחת השכנות שלנו

העתירות שהגיר לי בעלי ,על פי הספרים

הנמצאים בידו .ותפציר בי השכנה שאבקש את בעלי שיביט גם בירה ,ויניד לה

מה שיקרה אותה ביטי חייה .עשיתי כבקשתה ובעלי לא סרב לה ויביט בשרטוטי
היד של השבנה .ואטד לה טה שטצא .כי לא היה בהם שום םיטן רע .השמועה,

שבעלי יורע להניד עתירות לארם על פי השרטוטים שןנירו ,נפוצה טהר בין השכ־

נים ,וכל אחר ואחר טהם ?א אל בעלי בבקשה שיביט בידו ויניד לו עתידו .ולא

רק השכנים ,אלא נם בל הטכירים שלנו; וגם אנשים זרים ,שלא ידענו אותם

טתטול שלשום ,באו טבל פגות העיר לבקש את בעלי ,שיניד להם עתידם .ובעלי

נעתר לכולם ולא השיב פני איש .בי טטבעו הוא בעל טזנ טוב ואיננו טשיב פני
איש ריקם ,אם רק יש לאל ירו לעשות .ובעלי עשה הכל בחבטת ורעת :אפ

ראה שהשרטוטיט טנבאיט לטוב היה טניר לבעלם ,בפי שלטר טעל הםפר .ואם,
להיפך ,לרעה ,היה טכחיר האטת תחת לשונו ,כרי שלא להעציב את בעלט.

והשתטש בלשון ערוטיט והיה פוטרו ברברים של מה בכך .ובאופן כזה ,נשארו
בל הבאיט לדרוש ברבדיו ,שבעי רצו! .וכל אחר ואחר שב טטנו ,בטוח בחייפ

טוביפ וטוצלחיפ .רק פעט אחת קרה טקרה נפלא ,יוצא טנדר הרגיל ,והיו לו —
רחמנא ליצלן — תוצאות רעות .וטעשה הדבר בך היה .אני ובעלי היינו בחנות
ועור אחר טהטכיריפ שלנו .ובעלי טביט״בשרטוטי היד של מכירנו להניד לו

עתידו .ובאותה שעה עבר לפני החנות הנפח שטואל ,הבא לפרקיפ אל החנות

שלנו ,לקתת כלים וטכשירים לתיקון .וגפ הפעפ הזאת נבנם אל החנות .וכשראה
שבעלי נמר בחינת היד של אותו האיש ,פשט את כף ירו הגםה והטגושטת,
ויאמר לבעלי :ר׳ יענקל ,הא לך ירי ,ובבקשה הגר נא נם לי עתירי .בעלי לקח

את ירו ויתבונן בח בעיון רב ויקטט עור מצחו ,כמי שמתקשה ברבר חמור.

וראיתי ,שבהביטו בה בעיו! רב בשרטוטי הנפת .נרתע מעט לאחוריו ובטו רטט

עבר בבל בשרו; אבל בעלי הבליג ברוחו ,לבל יראה הנפח סערת רוחו ושהוא

נרעש ונרגז למראה ידו .ואחרי שנשאר כזה איזה זמן עומר מביט ומתכונן בהיר
הפשומה ,אמר בעלי להנפח :שמע נא ,שטואל ,השרטומים שבירך כה נתמשמשו
ע״י הקורנס שאתה טכה בו בירך בל היום על הםרן ,ער שכטעט אי אפשר להבחין
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בהם מאומה; אבל ,בכל זאת ,על פי הרשמים שנשארו עדיין מעט מזעיר מהשר־

מוטים שהיו ביד ,רן אנכי ,שהיו מנבאים לטובה עליך .ובודאי הנך מזומן לחיים

מוכים ומוצלהים .הנפה יצא שמה וטוב לב מההנות .ובשנשארנו רק שנינו ,אני

ובעלי ,כתנות ,אמר לי בעלי :הושש אני — אל תפתה פה לשטן — ששמואל לא
יאריך עור ימים הרבה על הארמה .ועל זה אמרתי לבעלי :איך אפשר לשער רבר

בזה? הלא במחננו אין בין אהינו בני ישראל אף אהר שיהיה :בור והזק במוהי

ומי בעל נווי ובשר כמוחו .ולמי שרירים חזקים כחבלי ברזל .ומי כמוהו להרים

משא בבד מן הארץ ,מה שלא יובל לעשות אף

— להבדיל

— אחד הערלים.

'והנהו בריא אולם ולא טעם טעם מהלה מימיו .ולו אמרת לי ,ששמואל יהיה מאה
שנה הייתי מאמינה לדבריך; אבל אם אתה מנבא שימיו הנם קצוצים ,בוראי

עיניך הטעוך בשרטוטים ,או ,אולי ,אין נבונה בכלל בסימנים האלה .ועל זה
אמר לי בעלי :נם אני לא הייתי מאמין לדבר זה; אבל מה אעשה ,וכל הסימנים

המובהקים מעירים עליו שלא יאריך ימים .ונורלו הוא ביד הי ,אם לשבט ואם

להסר .ובזה ננמרה השיהה ביני ובין בעלי ברבר גורלו של שמואל הנפה והדבר

נשבח מלבי.

כמובן ,העוברא שבעלי נעשה פתאום למניר עתירות לא הרנינה את לבבי.

בבל זאת ,לא חראתי לו על ירי שום רבר ,שאין נפשי נוחה מזה .כי הנני ת ט י ד

נזהרת שלא להכעיס אותו .ונם הוא לא הקניטני מעולם בשום דבר .והשכנים

מסביב מקנאים בנו על השלום־בית שלנו ועל שלא שמעו מעולם מריבה וקטטה
בביתנו .ונם הצדקתי עליו את הדין ,באמרי :אני האשמה ברבר .על אשר לא

שמחי

מהםום לפי ומהרתי

לספר לשבנתי רבר ההכמה שלמר

בעלי

להניד

עתירות .ועל ירה נתפרסם הדבר בבל העיר .ולו הסתפק בעלי בהנרת עתירות

על פי שרטוטי היד לא הייתי מצטערת יותר מדי :אם הוא מאמין ברבר זה ,יניר
עתידות ברצונו :אם לא מעיל ,לא יזיק .ואולי באמת יש יסוד בהכמה זו .אבל

רא עקא — ולאםוני הנדול — שבעלי לא הסתפק רק במה שנודע לו על פי

שרטוטי יד האדם בלבד ,אלא הוא נם התחיל לרון כל אדם ולהגיר תבונתו
וטבעו על פי שעדות ראשו ועל פי עיניו ,לפי נדלן וקטנן ולפי צבען; ועל פי

רוחב מצחו ועל פי אורך אפו וגדלו ועל פי צורת אזניו ועל פי סימנים אחרים
בבל אברי נופו.

וכאן הרנשתי ,שמהמבינוח הגדולה הזאת תצא לנו תקלה ,בי הוא התחיל

לשאת משפטו על כל ארם ,אפילו על אלד ,שאיננו יודע ומכיר אותם והוא רואה

מרחוק ,רק על פי הסימנים האלה .ועל האחר הוא אומר ,שהוא רמאי .ועל השני

— שהוא כעסן ,ועל השלישי — שהוא ננב .ועל הרביעי — שהוא איש תככים
ורע־מעללים .וכמעט שאין איש יוצא נקי ממנו .ובכל אהד ואהד הוא מוצא

איזה מנרעת .ומעטים הנם אלה שהוא מוצא בהם — על פי הסימנים שלו —
איזה דבר טוב .ובאמת ,במהרה נובהתי גורל הרעה שתביא לנו המכינות הגדולה

שרכש לו בעלי ביריעת טיב האנשים ,טבעם ותבונתם .כי פעם אחת ,כשהיינו

שנינו בהנות ,ואני הייתי עסוקה ברברים עם אהד הקונים ,נכנם ארון אחי
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לחנות ויפנה אל בעלי בבקשה שיראה לו אובף לרכיבה ,מן המשובחים שיש
לנו .ואם בי הייתי עסוקה ברברים עם הקונה ,ראיתי מ! הצר ,שבעלי לא קבל

את הארון בסכר פנים יפות ,בראוי לקונה נבכר כמוהו .בעלי קם ממקומו והראה
להארון אוכף .וכששאל אותו הארון ,אם אין לנו אוכף עור יותר טוב מ1ה ,ענה

לו כעלי תשובה קצוצה :לא .ולקח את האוכף והניחו על מקוטו .ונם הוא שב
וחזר למקומו .בוראי .תשובה בלתי מנומסת כזו .הכעיסה את הארון .וכלי

הניר רבר ,יצא הארון מן החנות והלך לו .וכשגמרתי העסק עם הקונה שלי
אמרתי לבעלי :מה זה היה לך שרברת עם הארון ,במי שבפאו שר .וכמעט

שגרשת אותו מן החנות .ומרוע לא שחרת אותו ברברים .,להראות לו על טיב
האוכף ,שהיה בידיך ,ולבאר לו ,שהוא געשה מעור היותר משובח .ועל ירי אומן

מומחה

לרכר .והתפירות הנן חזקות ולא במהרה תקרעינה .והמחיר הנהו נמוך,

בערך ,לפי טיב הסחורה .ולו תרבית עליו בדברים — בטוחה אני — שהיה

קונה את האוכף .וה9עם הזאת לא אדע מה זה היה.לך ,שהעתיקו מלים טפיך
והיית כאיש אלם .והארון יצא טחגותנו ,ובודאי — ברעה• ,לכלי שוב אליה
לעולם .ועל רברי אלה אמר לי בעלי :ואני אינגי מצטער בלל על אשר מהר

לצאת מהחנות ,בי ארון זה הוא .איש מרמה ותככים ,עז פנים וקרבית יהפץ.

ולו קנה

האוכף

אצלנו,

בוראי היה •מבקש לנו אחדי .כן תואנות להאשימנו

שרימינו אותו כסחורה נרועה. .ומוטב לנו להפסיד הפעם הזאת מכירת האוכף

ולכלי לבוא כמשא ומתן עם ארון שסודו רע .משתוממת על רבר־ כעלי ,שאלתי
אותו ,אם הוא יורע ומכיר את האדון ,מי הוא ,ומה שמו :כי אני רואה אותו

בפעם הראשונה נבנם לחנות שלנו ואינני מכרת אותו מקודש .ועל זח אמר לי
בעלי :גם אני רואה אותו בפעם הראשונה ,אכל אין צורך ביריעה מוקדמת

לרעת מי הוא ,מה היא תבונתו וטבע נפשו ,כי הכרת פניו ענתה בו שהוא רשע

מרושע:

שערותיו הצהובות המרובות ,מצחו הרחב ,זקנו הצר הנפרר לשנים

והעינים הכחולות בעין התכלת — בל הסימנים האלה מעירים עליו ,שהוא ארם
רע וצריך .להזהר מטנו ולהתרחק ממנו במטחוי קשת .וטוב עשיתי שלא נכנסתי

עמרו ברברים מרובים.

־

י

רברי .בעלי הביאו אותי לירי בעם .בי מעולם לא השגחנו כשערות הראש

של הקונים ולא כצבע עיגיהם וגם לא במרת רוחב מצחם .כי מה לגו ולכל אלה?

ומה מנו יהלוך ,אם הקונים הנם חכמים ,או שוטים ,צדיקים ,או רשעים ,תמימי

לב וברי גפש ,או מחרחרי ריב ואנש* תבבים .הן לא להתקשר עטהם בשרוכים
אנו עומרים .ואם בי הייתי נרגזת מאר ,כבשתי את כעסי בחובי ,לכל ירגיש

בור ,בעלי ושאלתי אותו בנחת :ומאין לך ,יענקל ,הגירה נא לי המכינות הזאת,

לשפוט את הארם על פי המבט הראשון על טבעו ותכונת נפשו? כעלי לא ענה
לי תיכף ומיר על שאלתי .וכפי הנראה ,הביאה אותו מעט במבוכה .אכל אחרי

רגעים אחרים של מחשבה אמר לי :דבר זה לא מלבי כריתי אותו ,אלא למרתי

מן הספרים .והוא — מחכמתו של הרבי של אלכסגרר מוקרן ,הפילוסוף אריסטו.
ובודאי שמעת שמע המלך אלבםגרר מוקרן ,שהיה האדיר במלכים ,יותר חזק
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ויותר נבור מנמדור הרשע ופרעה מאך מצרים וסנחריב טאך אשור ונבוכרנצר
טאך בבא וטיטוס מאך רומי הרשעה .ובגבורתו כבש את העואם כואו ,ער אשר

הגיע אהרי

חושך .ואא היה או יותר טסום אאבת ואהתסרם

אפנים.

ובשובו

טטאחטותיו הגרואות והגוראות אאכת אארצו עבר דרך ארץ ישראא .ונבגס אעיר

*ירושאים הסרושה ושם מצא הכתבים שא שאטה הטאך .ובהכתבים האאה גמצאו
כא החכמות שירע המאך שאמה .ויסח המאך מוסרן את הכתבים וימסור אותם

אהרבי שאו ,החכם היוני אריסטו .ואריסטו פרסם החכמות שמצא בהבתבים שא

שאמה המאך ,עא שמו הוא ,כאיאו הוא המציאם ,ובאמת הנם אשאמה המאך,
שהיה החכם מכא ארם ,כמוהו אא היה ואחריו אא יהיה .והפיאוסוף היוני ננב

כא חכמותיו משאמה המאך ושם בכאיו ,כאיאו משאו הנן .ורבר זה ירוע ומפורסם,

כפי שמצאתי בספרים .ועתה האא תורה נם את ,שאם החכמה הזאת והסימנים
האאה משאמה המאך ,החכם מכא ארם ,הנם באים ,שיש אסמוך עאיהם .וטוב
עשיתי ,כשראיתי את הארון
שנמנעתי אבוא

והכרתי עא פי סימנים מובהקים

עמת ברברים מרובים

שסודו רע,

וברכתי עא יציאתו מן החנות:

ברוך

שפטרנו מעונשו שא זה .עא דבריו אאה אא חחזרתי אבעאי אף מאה אחת ,אבא

אבי היה עאי רוי עא אשד הפסיר בידים ממש ואחנם טכירת האוכף.

ובירעי את בעאי ותכונת נפשו ,שהוא עסשן נרוא בדעותיו .ואם איזה

רעיון אסח שבי את אבו וסנה שביתה במוחו אי אפשר אהוציאו משם בכא

הראיות ובכא ההוכחות שבעואם .ומטעם זח אא נסיתי'נם אדבר עא אבו ,שיחרא
טהסונים שאנו אבסש אחרי הטוטין שאהם ואהתבונן אתכונתם ואטבע נפשם.

כי ירעתי

שעטאי יהיה אריס ויעאה בתהו ורברי יהיו עא אוזן אא שומעת.

והתהאתי אבסש אופנים אחרים אהנן עא סיום הטסחר שאנו ,אבא יאך ויתנוונה

עא ירי השיטה החדשה שאחז בה עתה בעאי ,אעשות הברא ופרות בין הסונים
ואחבחין בהם — את מי אסרב ואת טי

— ארחס .ונטרתי ברעתי אהשתרא

אחרחיס את בעאי טן חחנות כפי חאפשר ,ובאטתאאות שונות .וביחור ,שאא

אחשאירו

יחידי בחנות .ומהיום ההוא והאאה התחאתי אסדר מעשי באופן

כזה ,שאא אצטרך אחשאר בביתי בכא יום בבוסר שעות אחרות ,כפי שהיה
מנהגי

ער עתה.

מחחנות,

כא

ואשום זה הייתי

כבד מכינה מבעוד ערב,

הנצרך אי בבסר .ואא נשארתי

בבסר

בשובי

הביתה

בביתי אאא זמן מועט.

ובהחנות נם כן שיניתי מנהני ,שהילתי נוהנת בו מאז ,אבאי אהתערב ברברי,
אם בעאי היה עסוס עם אחר הסונים .ומעתה ,כשהייתי רואה ,שבעאי איננו

טתנהנ עם אחר הסונים כראוי .ובודאי ,טפני שהוא רוצה אהפטר ממנו עא

יסור הםיטנים שטצא בו ,הייתי טוצאת תטיד אטתאא אהכנס נם אני בדברים

עם הסונה .ובאופן כזה הצאחתי פעטים רבות אתסן בעור זטן ,טה שבעאי היה

הואך ומסאסא .ובאטצעים האאה

בסשתי אחנביא אכא חפחות ההיזס ,המניע

אחמסחר שאנו עא ירי חחכמות החרשות שאמד בעאי מהספרים ,שהביא או

הרענדאר ר׳ אייב.

והאטת ,אורה אכם ,רכי — אם בי בעאי הבטיח אי ,שחסימנים חמעיריפ
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על טבע הארם ותכונתו הנם מחכמת המלך שלמה — לא רבה היתר ,אמונתי

בחכמה זו .וכיתור ,אחרי שנוכחתי פעם אחת ,שבעלי טעה טעות גםה .ורבר זה

היה ,כשעמדתי באחר הימים ,אחרי הצהרים ,כשכלו כבר ת ל י הקונים טן השוק

בחוץ ,אצל החנות ,ומשיחה עם אשת השוחמ ר ' מרדכי הירש ,שהננו שכנות,

יושבות על ספסל אחר בבית־התפילה .ובאותו זמן לא היו קונים בחנות והשיחה

ארכה בינינו ,כםנהנ הנשים .וכשהלכר ,ממני האשה ונכנסתי לחנות ,אמר לי

בעלי — שהיה באותו זמן בחנות :איזה ענין מצאת לענות בו ולהרבות שיחה

עם אשה זו ,שפניה הנן מעירות עלית שהנר! פתיה

וחסרת

מעם.

ועל

זה

אמרתי לבעלי :ובזה אתה מועד .טעות נתלה ,אם נם לפי הסימנים שלך הנה

אשה

פתיה.

והאמת ,שהיא אשה חבטה ונבונת

רבר.

ומעמות הנן הנשים

בקהילתנו שתרטינה ותשווינה לה בשכל ובחכמה .בעלי לא ענה לי דבר ,אבל

טעקיטת שפתיו הבנתי שאיננו טוצא לנחוץ להתוכח עטרי ברבר כה ברור לו

כזה .ואני ,טצרי ,ראיתי בטקרה זה יסור להטיל בםפק הטבינות של בעלי בטיב

תכונת הארם .ונם — אם באטת חכטה זו טהטלך שלמה היא באה ,כהבטחת

בעלי .ובכל זאת ,לבסוף ,ראיתי את עצטי טוכרחת לשנות דעתי ולתת אטון

לדברי בעלי .והשינוי ברעתי בא לרגלי האסון הנורא ,שקרה את הנפח שטואל,

שאחזתו פתאום מחלת הקרחת והיה בוער באש פלדות שני ימים רצופים וביום
השלישי למתלתו מת מיתה חטופה .האםון הזה הרעיש לגלב כל אנשי ערתנו.
ובודאי ,רבי ,נם כן שמע על רבד מיתתו )נענעתי בראשי לאות שכן הוא(.

ובאמת ,מי היה יכול להאמין ,ששמואל הגפח ,שמשון הנבור שלנו ,שלא נמצא

נבור וחזק כמוהו במחנגו .ואולי גם בין הערלים ,להבדיל ,לא רבים הם שהיו שווים

לו בגבורה .והוא נם לא מעם טעם מחלה מימיו ,שפתאום ,בלי סיבה גלויה ,יתנכר

בו החום .וטבלי שירע הרופא טיב טחלתו וטאין היא באה לו ,ימות מיתה חטופה,
בלי ו י ת י ובלי םגין עשרה בשעת הנםיםת .באמת .זה היה עוגש םן השטים.

וכל אנשי העיר היו נבהלים ונרעשים לשטע השטועה וטנענים בראשיהם להצדה

שבאה על שמואל ועל אשהו וילדיו .ועלי היה הרושם עור יותר חזק ,כי נזכרתי
בנבואת בעלי ,מה שאמר לי ,שימיו של שמואל הנס ספורים ,ולא יאריך ימים

על האדמה .ונבואת בעלי ,שנתקיימה בהנפת שמואל ,שמשה לי ראיה ,שבודאי

יש קורמוב של אמת בהעתירות שבעלי מגבא על פי שרטוטי היד .ואולי גם יתר

הסימנים בפרצוף פגים ובשאר האברים ,שעל פיהם בעלי עוטר על טבע האדם

ותכוגתו ,אם לא כולם — ואם לא תמיר — ,לכל הפחות ,לפעמים וחלק מהם —
הנם נכנים ואמתים ,ולא ישקרו.

י

.

ולבעלי אמרתי :אם כי נבואתך בהגפח שמואל גתקיימה ,אל תגיר לאיש,

שכבר ידעת מראש — ,על פי שרטוטי היד — שהוא לא יאריך ימים ושקרוב

קצו; כי אחר מעשה לא יאםינו לך רבר זה .ואם נם תםתמך בערותי ,שגם לי

הגרת רבר זה ,בהיות עור שמואל בריא אולם .גם לזה לא יאמינו לך ,ויאמרו:

קגוניא היא ביגיגו להפיץ שמועה זו ,כרי שתתפרסם למגיד עתירות .וגם בני

משפחת שמואל יכעסו עליך; באמרם ,שאתה משתמש בהאסון שקרה במשפחתם
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י יזבח בעיר ,שהנך מניר עתירות; ואולי עור יאמרו ,שהזקת את שמואל בעין

השרים ,היכולים לעלות על רעת מי שהוא

או,שפתחת פה לשטן .ועור

\ שרוי כצער .בעלי הםכים לרכרי ,שהנם רכרים של טעם ,והבטיח לי שיעשה ,כפי
שאמרתי לו.

ואם עלי היה חרושם חזק בל כך ,יוכל ,רבי ,לשער הרושם שעשתה מיתת

שמואל על בעלי שראה בעין ,שהחבמות שמצא בהםפרים ,הנן אמתות ואין בהן

שום מקום לםפקות .וחיש מהר נוכחתי לרעת הררך שמעתה בחר בעלי ללכת בר.

ולאן היא מוליכה אותו.

וראשית המעשים חחרשים ,שתתחיל לעשות ,היה — לאמן את ירו לכתוב

כתב סופרים ,כמו שכותבים •ספרי תורה ,תפלי! ומזוזות .והתרנל בזה ככתיבה

על קלף ,ולא על ניר פשוט .וחתיכות קלף לקח במחיר אצל םופר־תפלין ומזוזות

רמתא .ובכל לילה ,אחר סעורת הערב ,היה לוקח חתיכת קלף ומםרנל בםרנל

ומניח

לפניו

מזוזה — להיות הכתב שכה לו למופת — והיה מתרנל

כזה

בכתיבת האותיות ער שעה מאוחרת בלילה .ואם בלילה היה עםוק — לאמן את

ירו במלאכת הסופרים ,ביום היה עסוק בעבורח אחרת :לחפש אחרי מיני רברים
שלא יעלה על רעת איש מאתנו להתענין בהם לחפש אחריהם :שקצים ורמשים

מכל המינים ואברים של בעלי חיים שונים :עינים וצפרנים של ארנבת ,עור של
שועל ,שינים של סוס ושינים של בלב ,זקן של תיש ,שן של רוב ,עין של נחש.

גללים של חיות ועופות ועור הרבה דברים של זוהמא ,המעוררים נועל נפש.
וראשית מעשהו היח לררוש אחרי הדברים האלה אצל האברים ,הקונים ,הבאים

לחנותנו.

וכשהיה בא אכר לחחנות

לקנות איזה דבר .היה כעלי נכנם

עמו

בשיחה ,ושואל אותו ,אם נם הוא עוםק בצירת חיות ועופות .ואם נמצא אצלו

אהד הדברים ,שהוא מחפש אחריהם .ולפעמים קרה ,כשהיה מבקש אותם,

שימציאו לו עין של נחש.,או שן של דוב ,היו האברים מביטים עליו בתמהון.

והיו נם כאלה ,שהיו אומרים לו :מה זר .היה לך ,יענקל ,שהתחלת כבר לעסוק
במעשה כשפים! אבל בעלי לא היה מתפעל משאלה כזו ,והיה מוםיף לדרוש

אצל האברים אחרי הדברים האלה .ופעם אחת הסתרתי פני מבושה ,כששמעתי

אבר אחר מתלוצץ על בעלי .בעלי שאל אותו ,אם יוכל להביא לו שן משועל

תי ושן משועל מת .ועל זח אמר לו חאכר :אם יבוא שועל לירי ואמיתנו ,אביא לך
כל השינים שאמצא בפיו ,אבל להביא לך שן משועל חי לא אקבל עלי; כי אין
אומנתי בכך לעקור שינים מפי בעלי חיים .ואם אתה יורע לעשות מלאכה זו

— עשה בעצמך .אבל בעלי לא נעלב מהלצה זו והוסיף להפציר באכר ,שיביא

 .ל ו בל מה שיוכל.

ועור פעם אחרת אדמו פני מבושה ,כשבא לחנותנו

מזכיר

שופט העיר לקנות חשוק ברזל לאופן בער ארונו ,שופט העיר .בעלי — כפי
שחניר לי אחרי בן — רצה להציל מפיו רבר אמת לרעת — ומבלי שירניש

מזכיר השופט ככוונת כעלי — איך ,ובאיזה אופ! ,אפשר להשינ חבל שחלו בו

ננכ .ובהיות שהשופט הוא ארונו ולפניו נדונים החוטאים והפושעים בוראי

ידועים להמזכיר העונשים של החוטאים .ועל איזה חטאים הפושעים נדונים
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למיתה .ובאיזה אופן מקיימים בהם הפסק .וררך אנכ ,אולי אפשר יהיה להורע

על ירו ,באיזה אופן יש אפשרות למצוא חבל שתלו בו ננכ .ואני שומעת ,איך

כעלי נבנם עמו בשיחה בהשאלת :אם העכורה מרובה בלשבת השופמ ,כי
בוראי יש הרכה מקרים של נניבה ונזילה ורציחות ורמאות בעיר ובסביבה.

ועל זה ענה לו המזכיר :בוראי ,ובודאי .וירינו מלאות תמיר עבורה.

ואיזה הנם הפשעים היותר מצויים .שאל בעלי כמתמם — ,כאלו עני!

זה גונע הרבה ללבו .בוראי גנבות ,בי מרובים הם הגנבים בעיר ובסביבה?

נם רמאים ונוכלים וגם מעשי רצח ,ענה המזכיר על דברי בעלי .אכל

בהבפרים הננבות הנן יותר מצויות; כי האברים רובם כבולם הנם ננבים .ובכל

פעם שיש להם הזדמנות למשוך איזה רבר בלי רואה אצל שבן אינם מחמיצים
אותה.

ואת הגנבים בודאי מענשים בעונשים קשים? שאל בעלי מחרש.

רכר זה תלוי באופן הנגיבת .ולפי הגנב ולפי הגגיבה .עגה המזכיר בקצור.
והאם יקרה המקרה שדנים גם את הגנב לסיתה? הוסיף בעלי שאלותיו.

המזכיר הבימ בתמיה מעמ על כעלי .ובבל זאת ענה לו על שאלתו בהרברים,

שבעירנו לא היו עור ננכות חמורות באלה ,שהננבים יהיו חייבים עליהן להיות
.

נדונים למיתה.

<

ובעלי נם אחרי זה לא הרפה טמנו והוסיף להקיף אותו מתרש בשאלות:

אם בערים אחרות ,לרונמא ,בהכרכים ווילנא ,מינסק ובדומה יקרה לפעמים

שדגים גנב למיתה .וננב שנתחייב מיתה ,איך ממיתים אותו ,אם כחרב ,או

בתליה .ואם בתליה ,באיזה מקום תולים אותו .ואם יש כבר להתלין צרכי

התליה מוכנים מראש ,או בכל פעם ופעם הוא מכין לפי צרבו .ומה התלין

עושת

בהחבל שתלה בו הננב .ועור שאלות מעין אלה .ועל כל השאלות האלה ענה לו
המזכיר

—

— ועל פניו היו כבר נכרים אותות אי רצון ,כי בעלי הוגיעו בדבריו

בהתשובה הקצרה:

אינני

יורע .וכשראה בעלי שכל עמלו עלה

בתהו

ושהמזכיר באמת י איננו יורע לתת לו תשובה נבונה על בל שאלותיו ,הרפה

סמנו .והמזכיר לקח חחשוק שקנה אצלנו ,ויצא מן החנות .ואני ,ששמעתי כל
השאלות הזרות ומשונות האלה ,נהפך לבי בקרבי ובלימה בסתר .את פני .כי

הייתי במוחה ,שבעלי היה בעיני המזכיר כמתעתע .וכשיצא המזכיר מתחנות,

אמרתי לבעלי :איזה רוח עבר עליך להקיף את המזכיר בשאלות זרות באלה,

באיזה מיתת גרוגים הגנבים החמורים ,ואם יש תליה מובנת מראש ,ומה עושים

בהחבל שתלו בו גנב .כודאי נתן אותך המזכיר על השאלות האלה למשוגע

וחסר רעת .ועל דברי אלה אמר לי כעלי :מה שהייתי בעיני המזכיר אחת היא

לי ,ואינני שם לב לזה .אכל מצמער אני ,על אשר לא יכולתי לתשע ממנו תשובה
ברורה על שאלותי

בגרון תלית הגנבים,

ואיך אפשר למצוא חבל שתלו

בו

גנב .ולי חשוב הרבר מאר .בי בחבל שתלו בו ננב נמצאת סגולה גפלאה ויש

לעשות בו מעשים נפלאים .ואחר אשר נשאר בעלי תפוש כמחשבתו איזה רגעים

הוסיף את דבריו :בוראי ,מלכה ,משתוממת את למה שהתחלתי בזמן תאחרו!
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לחפש אחרי •דבריו• ׳.׳••.:ים ולאםפם לאספה אתי הביתה .אבל רע ושמע נא:

בספרים שהביא לי הרענראר ר׳ לייב למדתי לרעת לא רק עתירות האדם על

פי שרטוטי היד בלבד ,ולא רק לעמוד על טבע האדם ותכונתו ,על פי סימנים

טובהקים .אשר לא ינכרו אותותם אותות ,אלא לטדתי לעשות עוד הרבה דברים
אשר עין לא ראתה עור כמוהם

נפלאים,

במקומותינו .ולו היה הספרים האלה

במחננו

ואוזן

לא

שמעה שמעם

— אשר בל הון לא ישוה בהם והנם

יקרים מפז ומפנינים — ביר כל אחר ואחר מאנשי קהילתנו ,והיו יודעים מה

שכתוב בהם .והיו נם יודעים איך להשתמש בכל הםנולות והרפואות והתחבולות

הנמצאות בהם ,כי אז לא היה אף אחר מהם ,חסר לחם ויודע מחסור; ואיש
לא היה ננוע חולי וסובל יסורים; ולא היתה אשר ,מפלת; ולא היתר,

יולדת

וולדה נזוקים מהמזיקים ,רחמנא ליצלן; ולא חיח פחד הכלבים וחיות רעות על

האדם; ולא היה איש מתירא מננבים ,מנזלנים ומלםטים .וכל אחר ואחר היה
בטוח בחייו ובהונו ובכל אשר לו; הן אם כשהוא יושב בביתו ,והן ,אם הוא

בחוץ — בשרה וביער ,או הולך בדרך .כי נגר כל פורעניות שבעולם ,הבאות על

האדם,

יש סנולות

ותרופות

בדוקות

ומנוסות

להנצל מהן,

ולשמירה,

לבל

תבאנה עליו .כמובן ,נחוץ רק לדעת בכל פעם ופעם הםנולר ,הנכונה והמתאמת,

ושיהיה בידו בל הנצרך ,כרי שהםנולר ,תהיה פועלת ,ושהכל יעשה בדיוק נרול,

כפי הנמצא כתוב בהםפרים האלה .ואני שבע ביום אהלל להבורא יתברך על
אשר נתן העצה בלב הרענראר ר׳ לייב להביא לי מתנה הספרים האלה .ובודאי

הצלחה נרולה כזו לא בזכותי היא באה לי ,אלא חסר נרול שעשה עמדי הרבונו

של עולם.

ועתה ,מלכה ,אל תתפלאי עלי על אשר אני מחפש אחרי דברים פשוטים,

שאין להם שום מחיר

וערך ,או אחרי רבדים מאוסים

ובזויים,

המתנוללים

באשפה .והנני מאסף הביתה מפנרי בעלי חיים :שינים ועינים ואזנים ושערות

וזנבות;

או שאני

מביא הביתה פנרי שקצים ורמשים ,עופות

ותולעים; או

דשאים ועשבים ושאר דברים של מה בכך ,אשר למראית עין אין בהם שום

תועלת ואת בוראי אינך מבינה ,למה לי כל הדברים האלה ,אשר אין בהם שום

רבר טוב ומועיל ,ואין איש מבלעדי שם לב להם .והנה אבאר לך הדבר ,והטעם הוא

פשוט :בכל רבר ודבר שברא הקרוש ברוך הוא בעולמו ,אף הפחות שבפחותים,

ואפילו בבל רבר שקוץ ומזוהם הטביע הקרוש ברוך הוא סגולה נפלאה לפעול
איזה פעולה ,אם לטובה ואם לרעה .אבל אין הסנולה הנמצאת בכל רבר נכרת

לעין הרואה מבחוץ .ומטעם זה איננה ידועה לאיש .ורק מעט מזעיר מטבע של

איזה צמחים ושל איזה עשבים ידוע על פי הנםיון לרופאים הנויים ,הלומדים

רבד זה בבתי החכמות שלהם .אבל ,סגולות יתר הרבדים שבעולם והפעולות

שהנן פועלות ,אינן ידועות להם והנן נסתרות מעיניהם .ורק ליחידי סנולה— ,
לצדיקי הדור — נלה הקרוש ברוך הוא להם את סורו ופקח את עיניהם לראות

הכחות ההמונים בכל רבר ודבר ,ולא לפי מראה עינים של אחרים ישפוטו.
וכדי להיות לתועלת לבניהם ולדורות הבאים אחריהם ,כתבו החכמים והצדיקים,
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אשר גלה להם הקרוש כרוך הוא את סורו ,סגולת בל רכר ורכר ,כספרים אשר

השאירו ברכה אחריהם .והקורא והלומד בספרים האלה נהגה מהיריעות שהוא

מוצא בהם והוא משתמש בהן לטובתו ולטובת אחרים .ועתה הלא תבי ,1שאם
אני מבקש למצוא חבל שתלו בו גנב ,לא לחנם אני עושה רבר זה .אלא ,ספני

שאגי יורע הסגולה היקרה הנםצאת בו — לשמירה מלםםים ומנזלנים .ומי שיש

בירו חבל בזה ,טובטח הוא טםבנה של נזלגים יותר הרבה ,מאשר לו היו עשרה

שומרים מזויגים בחרבות ורמחים עוטרים םםביב לו .ואם אני טבקש להשיג

קרן של צבי הוא — מפני שהיא שמירה מעולה ליולדת מתעלולי לילית הארורה

ושלא תקשה לילד .ועין של נחש — להנצל מפני האויבים .ולשון של עורב —
שלא להתעלף בדרך .ותולעים של ארמה הנם סנולה למחלת הםחורים .ובן בכל

רבר ורבר יש םנולה טיוחרת ,אשר היודע ובקי בטיב הרבדים ,בפי הנמצא

כתוב בספרים ,יםצא חפץ בהם וישינ םהם תועלת .ואפילו טכל דבר שקוץ

ומזוהם ,בטו — צואת יונים ואוזים וצואת חזירים ושטן תולעים וכרוטה.

וברי להקיל עליך הבנת הדברים ,שאמרתי לך ,ולהסביר אותם ,שיתקבלו

על לבך ,אביא לך עור ראיה טמקום אחר ,שישנם עוד רבדים בעולם ,שבל בני

הארם אינם רואים ואינם שומעים ואינם מבינים טאוטה .ואלה ,אשר חלק להם

השם יתברך מחכמתו ,רואים ושומעים ומבינים ,מה "שאי אפשר .בלעדיהם לכל
יליד אשה .והראיה היא משלטה המלך החכם מכל האדם .הנה אנחנו ,למשל,

כולנו יודעים ומכירים הקולות השונים ,שמוציאים הבעלי־חיים מגרונם ,כל אחר

ואחר ,בפי הטבע שהטביע בו הקרוש ברוך הוא :נחרת־הסוסים ,געית־העגלים

והשיחים ,נביחת־הכלבים ,יללת־הזאבים ,צפצוף־הצפרים ,המית־היונים ,צריחת־

העורבים ,קרקור־התרגנולים ובדומה .וכשאנו שומעים הקולות האלה נרמה לנו,

שאי! לקולות האלה שום מובן ,ואין לבעלי־חיים שום כוונה מיוחדת בהם .אבל
באמת הרבר איגגו כן .לבעלי־חיים יש גם בן לשון במו הלשון של בני ארם.

ובעל־חי האחר מביע לחברו רצונו ומחשבותיו בלשונו ,במו שאגו מביעים האחר
להשני בלשוננו .ובודאי האחר םהם מספר להשני מה שקרה לו ומה שראה

ושמע .ולפעמים הוא מתיעץ עם חברו ונם מתווכח עמו .ואנו אין לנו שום

מושג מזה ,כי אין אנו מבינים בלשונם אף מה .והמלך שלמה ,שכל רז לא היה

אניס לו טבל טה שנםצא תחת השטים היה מבין שיחתם ,כמו שאנו מביגים

שיחת בני הארם .ולא רק שיחות חיות ועופות היה טכין ,אלא אפילו שיחת
דקלים ידע ,טה שאילן אחר םרבר עם חברו .ובודאי הבין נם כ! שיחת הרומ־

מיש ,כי אין כל ספק שנם האבנים מדברות האחת עם חברתה .ועתה הלא תראי,
שאין לנו לרון הבל רק על פי מראה עינינו וטשמע אזנינו; בי טי מאתנו יורע

ומבין ,כשהוא שומע שתי תרננולות מקרקרות בחזקה במשך איזה זמן ,רבר

המריבה שפרצה ביניהן ועל שום מה הנן םנצות האחת עם השניה .ולו היה

באן שלמה המלך היה מניר לנו תיבף הרבר שנפל בין שתי התרגנולות — בזמן

שלנו נרמה ,שהנן מקרקרות חנם ,בלי שום סבה לרבר .וראיה זו תשמש להסיר
מלבך הפליאה עלי ,על שאני מחפש רברים של מה בכך וכל רבר משוקץ ומזוהם
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ומטונף — כי לא להנם אני עושה רבר זה .ובזמנו ,אם ירצה השם ,תצא ל
מזה תועלת רבה .כפי שתראי.

על רכרי בעלי לא היה לי מה להשיב .בי אני אשר .פשומה ,כלתי מלומדת,
והוא למרן ,שסוע בל ימי חייו בסריאה ובעיון בספרים .ובוראי רבריו נכונים
ואמחים .ולא החזרתי לו על בל מה שאמר לי אף מלה אחת .אבל בלבי אמרתי:
נניח ,שכל מר .ששמעתי עתה מפי בעלי הנם דברי אמת וצרס; אבל בבל זאת
אינני מכינה ,למר .לבעלי להתמכר בכל נפשו לחפש אחרי כל הסגולות שבעולם
— םנולות ,שאולי — בעזרת הבורא — לא נהיה לעולם נזססים להן .הן ,ברוך
השם ,אני ובעלי וילדינו ,שיחיו ,הננו בריאים ושלמים .ויש לנו פרנסה ברווח
ולא ברוחס .ולא יחסר לנו בלום .והננו יושבים שלוים ושסמים במעוננו .ולמה
לנו להכין םנולות ותרופות — חם ושלום — לבל הפורעניות שבעולם ולבל
צרה שלא תבוא .ואם בעלי מתבונן להתעםס בזה לשום פרנסה — לתת םנולות
ותרופות להנצרבים להן במחיר — אין פרנסה זו מוצאת חן בעיני; ב׳ בוראי
לא תמיר בל הםנולות פועלות פעולתן .ואם יחטיא המטרה פעם אחת ,ישימו
האשם בראשו .ולמה לנו להביא קללת אחרים עלינו .ובכל ואת לא הנרתי לבעלי
מאומה ,בירעי שלא ישמע בסולי ורס אזרה רברי לרוח .ועל בן החשיתי ואמרתי
בלבי :אולי רוב ימים יודיעו אוחו חכמה .והוא בעצמו יראה ויווכח ,שלא טובה
הדרך אשר בחרי ללבח בה וישוב ממנה.
ובעלי היה הולך ומוסיף לחפש אחדי הרבדים שהוא רואה צורך בהם .ולא
דרה מםתפס רס במר .שהיו מביאים לו האברים ,הבאים להחנות שלנו ,אלא
הוא היה הולך נם בבל יום השוס אל השוס לראות מה שמביאים האברים למ
כירה ,ואם יש בהם רבדים הנאותים לו .והיה נם בא ברברים עמהם ,במו שהיה
נוהג עם האברים הסונים ,הבאים להחנות שלנו .ופעם אחת ראיתיו שב מהשוס
ובידו תרננול זסן ,שבשרו -הצממס מרוזן .וכמעט שלא נכרו בו אותות חיים.
ועל שאלתי ,למה לך התרנגול הזה ,אמר לי בעלי :הלא תראה שזה תרננול שחור.
ותרנגולים שחורים חזיונם יסר מאר .וכשראיהיו אצל אכר אחר שהביאו למ
כירה ,מהדתי לסנותו והבאתיו אתי .ואת תכיני אותו ליופ השבת .ובשתפחחי
הסורסבן להוציא ממנו הפרש תביטי היטב ,אם אין בו אבנים לבנות .ואם
המצאינה בו כהנה ,תתני אותן לי .כי אבנים לבנות הנמצאות בסורסכן של
תרנגול שחור הנן סנולה נפלאה ,ברוקר .ומנוסה ,ננר היזס הבא על ירי עין הרע.
ואת הלא יודעת במה שכיח היזק זה ומוטב שתהיה הסגולה הזאת מן המוכן.
עשיהי בדבריו .וביום השבת הזה אכלנו בשר הרנגול קשה לשנים בקליפת העץ.
ואבנים לא מצאתי בקורקבן ,לא לבנות ולא שחורות .ובעלי הצטער על אשר
לא גמלאה תקוותו בתרגגול זה .ובר .התרגלתי עפ המעשים המוזרים של בעלי
והשלמתי עמהם ,ער שכמעט שלא שמחי אליהם עור יוהר לב .וביחור ,אחרי
אשר מלא את בקשתי ,להוריד אל המרתף כל אוצר הסגולות אשר צבר ער עתה
ולא תעלינה יותר צחנה וכאשר ,בבית .אבל מה שהתחיל למלאות את לבבי
דאגה — היה השנוי הנרול שראיתי נהיה כבעלי בטבעו ובתכונת נפשו.
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וכיתור בשתי התבונות האלה :הראשונה היא

— בעלי םיםיו היה אםטנים

ומתרתק תמיר מבל רבר־ביעור .ולא היה נונע בידיו בשום דבר מזוהם .ובנריו

היו נקיים ולא נמצא עליהם רבב .ועתה הוא מתממ באשפה ומתנעל בפנרי היות

ועופות ,שקצים ורמשים ואיננו חושש ללכלך ידיו ובגדיו ולמנף אותם בכל מיני

מנופות ובכל רבר ממא ומזוהם .והשניה היא — בעלי היה ממבעו פחד! גרול
והיה מתירא מבל .וביהור ,מכלבים .וכשהיה בא לתנות שלנו ארון בלוית כלבו

החביב ,כמנהג האדונים ,שהנם הולכים בכל מקום בלוית בלב ,היה בעלי מש־

תרל להתרהק מן הכלב כמה ראפשר ושיהיה איזה רבר — שולחן או כםא —

הוצץ בינו ובי! הכלב .ועתה אי! בל פתר לננר עיניו ואיננו נפחד יותר משום

רבר שבעולם .ופעם אתת ראיתיו עושה מעשה ,אשר לא הייתי מאמינה מעולם

— לולא ראיתיו בעיני — שהוא מוכשר לעשותו .ומעשה הרבר בך היה .ארו!

אתר נכנם לחנות שלנו בלוית בלב נרול בנמר ושערות עורו הארובות שתורות
כעורב .הארון בא לקנות כלונסאות לענלה .אני יצאתי עם הארון מפתת התנות,
כי הכלונסאות הנם מונהים ב ת ת לפני פתח החנות ובצר התנות וטרם יצאנו

מהתנות פקר תארון על כלבו לפשומ את רגליו ולשכב על הרצפה .והכלב נשמע
לפקודת ארונו ,פשט את רגליו ורבץ על רצפת החטת ונשאר שוכב במנוחה
ומבלי נוע באהר מאבריו .ובאותו זמן שהייתי עם האדון קחוץ לפתח התנות

והארון היה עםוק בבחינת הכלונסאות ובבחירתם ,ראיתי את בעלי קם ממושבו,

ננש אל הכלב ,מחליק שערותיו ,ואוחז בידו השמאלית קומץ — מלא בוי ירו

משערות הבלב הארוכות .ובהרף עין גזז בהמםפרים שהיו בירו הימינית קומץ־

שערות ,שההזיק בירו השמאלית ושב מהר למקומו .ובעלי עשה כל זה בזריזות

כה נרולה ,ער שהכלב — בפי הנראה — לא הרגיש שגוזזים שערות עורו; בי
הוא סבב לאט ,לאט את ראשו לצר בעלי .ואחרי בן השיב את ראשו — נם כן
לאט — למקומו הראשון .למראה מעשה בעלי נבהלתי ער למאר .ובלבי אמרתי:

הצלחה נרולה היא ,שהארון היה בה עסוק בבחירת הכלונסאות ולא ראה מה

שעשה בעלי לבלבו .בי ברור הוא ,שלו ראה הארון מעשה זה ,היה מבה את
בעלי מבת רצח על אשר העיז לנגוע

בכלבו

ולגזוז

משערותיו בלי רשותו.

ובאשר הלך הארון מאתנו לררבו ,אמרתי לבעלי :מה זאת עשית ,האם לא ירעת

הסכנה שהיתר ,צפויה לך ,לו ראה הארון אותך גוזז שערות כלבו בלי ידיעתו

ובלי רשותו? בוראי היה מכה אותך מבת רצח .והצרק היה אתו .כי מי נתן לך

הרשות לננוע בכלבו? ונם הכלב היה יבול לנשוך אותך בשניו החרות .ועל זה

ענה לי בעלי :הזדמנות יפר .בזו שבאה לירי

— בלב שהור כזה ,שאין בין

שערותיו אף שערה אתת לבנה או צהובה — מ! הנמנע היה לי לבלונ ברוהי

ולבלי לאחוז בהזדמנות זו ובלי להשתמש בה .אבל עשיתי הכל בזהירות רבה.

וכשראיתי שהארון עסוק בבחירת הכלונסאות ואחוריו לצר פתח חחנות ואיננו

רואה מה שנעשה בהחנות .ומהכלב בוראי לא היה שום פתר לננר עיני; כי יש
לי שמירה מעולה מהכלבים ולא יובלו לנגוע בי לרעה .ושמה אני על אשר

הזמין לי הקרוש ברוך הוא את הכלב הזה ,שלא ראיתי רונמתו ,לאריכות שערות
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עורו ולשהור צבעו .והשערות השחורות האלה הנן סנולה נפלאה לחולי נכפה,

רחמנא לצלן .ובקומץ השערות שהצלחי מעור הכלב הזה כמה נפשות אומללות
אוכל להציל! יחשוב לי חקרוש ברוך חוא מעשח זח לטובה.

אבל לא המעשה בכלב זה ,ולא חעובדא ,שבעלי בכלל ,חרל לפחור מכל

בים .היו סבה לעורר דאנה בלבי ולמרד את חיי; אלא הרבר — שבעלי התחיל

לשוטט בשרה וביער כל היום ושהנהו מתרחק מררך המלך ,דרך עוברים ושבים,

והוא נכנס לעובי היער לחפש אחרי פנרי שקצים ורמשים ומיני עשבים שונים
ונשאר שם כמה שעות .וכשהיה מתאחד לשוכ הביתה ,הייתי מפחרת ,אם לא
קרה לו ,רחמנא ליצלן ,אסון ,כהאםון שקרה בשנה העברה להרוכל ממחננו,

שמצאו אותו הרונ ביער-\ .ל& אחת ולא שתים ,כשבא הערב ופעמי בעלי אחרו

לבוא לשוב הביתה ,הייתי יושבת ובוכה על מר נורלי .כי כבר ראיתי בדמיוני,

שנזלנים נפלו על בעלי ביער ,ורצחו אותו נפש .ואם כי התחננתי לפני בעלי

פעמים רבות ,לבל ירחיק ללכת

יחידי

ביער,

במקום שאין עוכרים ושבים

מצךים ,הוא לא שם לבו לכל תחנוני ,ודמעות עיני לא חרכו את לבבו .והיה

מוסיף לשוטט ביער כל היו .6ובאמרו אלי :אל תראני לשלומי ולבל יהי לך

שום פחד למעני ובשבילי ,כי איש לא ינע בי לרעה; ויש לי שמירה ברוקה
ומנוסה מלםטים ומנזלנים ומחיות רעות ואין להם שום שליטה עלי .הבטחת

בעלי לא הרניעח את רוחי והייתי תמיר שרויח בצער ובפחר .וכמה פעמים הת

אוננתי במר רוחי :רבונו של עולם ,על מה הניעתנו הצרה הזאח ,ומרוע לא

נתן הרענראר ר׳ לייב ,את הספרים האלה מתנה לאיש אחר ,ולא לבעלי; או ,לו

אכלו העכברים במקום הסדור — לא יחשוב לי ד׳ את רברי אלה לעון — את

הספרים האלה ולא באתנו הרעה הזאת ,והיינו חיים חיי שלוה כמקרם .ועתה

—

חיי אינם חיים ,כי דוחי הנה תמיד נםערה ואין מנוחה לנפשי לא ביום,

ואף נם לא בלילה :וכמו שיראה ,דבי ,ממה שקרה לי זה כשלשה שבועוח ,שאף

בחצות הלילה קפצתי פעם אחת מממתי נפחדה ונבהלה למראה מעשה בעלי.
ומעשה הרבר כך היה .בעלי היד ,יושב בלילה בחדרו ,וכמנחנו ,שקוע בק

ריאת הספרים הקמנים ,או מתחנך ומתרגל בכתב סופרים על קלף ,או מכין

איזה רשימות ,לא אדע טיבן .ואני — דרך מקרה — נרדה שנתי ממני בלילה

הזה .כי הייתי נרגזת מאיזה רבדים בלתי מובים ,שהניעוני באותו יום ,ושכבתי

בממתי בלי נור אבד ובלי הוציא הנה מפי .ובעלי לא ירע כי ערה אני ,באשר

תמיר אני ישנה כבד באותה שעה ,בהיותי עיפה מעבודה ומעמל היום .והנה

כשהניעה חצות הלילה בדיוק ,דאיתי מחדד משכבי ,בעלי קם פתאום ממקום

 מושבו ויצא במהירות מן הבית ומבלי סגוד הדלת אחריו .בוראי — מיראה,לבל יעירני משנתי קול הדלת הסובבת על צירה .נרנזת בלי הרף על המעשים

המוזרים שבעלי עושה כל הזמן ושרויח תמיר בפחד ,לבי אמר לי שאין הרבר
פשוט ,שבעלי קם פתאום

ממושבו

ויצא

באישון

לילה

במהירות החוצה.

והי היודע לאן הלך ומה ברעתו לעשות .ועל כן קפצתי ממטהי ונתעטפתי

.במעילי העליון ושמתי רגלי חיחפות בסנדלי ויצאתי מהר חחוצה לראות ,אן
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פנה ,אן הלך כעלי .הלילה

ליל

היה

בהיר בשחקים ,הלבנה היתר ,כמלואו־,

והשמים משובצים כאלפי כוכבים .הבמתי הנה והנה לפני הבית ולא ראיתי את
בעלי .ואמרתי בלבי ,בוראי הלך ררך הככר

הפנוי,

חמשתרע מאחורי הכית

שלנו .על כן הפכתי את פני והלכתי לאחורי הבית ונוכחתי ,שכפי ששערתי,

כן הוא .והנה בעלי עומר באמצע הככר ועיניו נשואות השמימה .וביראתי לכל
ירניש בי ,אם יםוכ ררך •מקרה ראשו לצר הבית ויראה אותי במראה כר ,זר,

עמופה במעילי העליון ובשעה בלתי רנילה כזו ,הסתרתי מהר את עצמי מאחורי
הנזוזמראות הבולמות והיוצאות מקורות

הבית

ולחוץ .ומבין החרכים שבין

נזוזמרא לגזוזמרא יכולתי לראות בל מה שלפני על הכבר .ובעלי לא יכל לראות

אותי ,כי הנזוזטראות שמו סתר לי .אחרי עבור רנעים אחרים ובעלי עומר תמיר

על מקומו באמצע הככר ועיניו נמויות למעלה ,ראיתיו כופף רנלו השמאלית

לאחוריו ונשאר עומר על רנל אחת ,הרנל הימנית .ובהוסיפו להבימ למעלה,

אל הלבנה ואל הכוכבים ,חתחיל לנענע שפתיו ,כאלו הוא מרבר' .ועושר ,תנועות

ביריו ,כאלו הוא בא ברברים עם איש .השער ,היתה מאוחרת .חצות לילה .וככל

הכתים חעוםרים מסביב לככר לא נראה אף שביב אור אחר ,כי כל האנשים

ישנו בבר את שנתם .ובבל הכבר שררה רומית מות .ולא נשמע קול צפצוף צפור

ואף

לא קול נרנור עלה .וכל הבכר מואר באור.יקרות — אור הלבנה במלואה

ואור אלפי כוכבים נוצצים כספירים במרומי שמים .ואף לא צל עב קל עובר

על פני חשמים .ובעלי עומר באמצע הככר על רגל אחת והשניה כפופה לאחוריו
וממלל בשפתיו ומנענע ביריו .למראה זה נבהלתי ורמיתי בנפשי שיצא בעלי

מרעתו וחפצתי לרוץ אליו ולקרוא לו בקול :יענקל ,מה זה אתה עושה ,האם

יצאת מרעתך .אכל כרנע הבלגתי ברוחי ,באמרי ,שסכנה להבהילו באופן בזה;

כי כעמרו על רגל אחת ,ובשמעו את קולי פתאום ,יתכהל ,וטרם יהיה לו זמן

להעמיד רגלו השנית על הארץ ,יפול מלא קומתו ארצה ויחכל לו .על כן עצרתי
כרוחי וגשארתי עומדת על מקומי ,רוערת כולי מפחד ,לראות מה יהיה סוף

הרכר .לא עכר זמן רב ואני רואה בעלי מוריר רגלו השנית על הארץ ,גשאר
זמן מועמ עומר על מקומו ,כאלו הוא מתיעץ כנפשו ,מה עליו לעשות עור.

ואחרי כן הופך פניו לצר הבית ולאמ ,לאט ,במתינות וכלי חפזון ,מהחיל ללכת

כררך לשוב הכיתה .וכראותי זאת ,כחץ מקשת ,םהרתי לרוץ ולהכנם הכיתה

ולשכוכ בטטתי ,לבל ירגיש כעלי במה שעשיתי .וכששמעתי צעריו ,שהוא נכנם

בלאט להכית ,קראתי אליו טחרר טשכבי :יענקל ,אגר ,הלכת בשעה טאוחרת

כזו בלילה ,ואגי כבר ראגתי לשלומך .ועל זה ענה לי כעלי :לא הלכתי לשום
מקום ,אלא הגגי כל הזמן על מקומי בבית .ועל זה אמרתי לו :ואיך תאמר שלא

הלכת ,ואני ראיתיך — זה יותר מרבע שעה — קם ממושכך ויוצא במהירות

החוצה .וגם את רלת הפתח חשארת פתוחה .ולא בחלום ראיתי כל זה ,אלא

בהקיץ; בי שנתי נררה ממני הלילה הזה ולא יכולתי לסגור שמורות עיגי ער

עתה .וראיתי הכל ,ושמעתי הכל ,מה שנעשה בבית .על רברי אלה לא השיב לי
בעלי מאומה ,רק שמעתיו

ממלל

בשפתיו בלחש :מעשה שמן ,מעשה שטן.
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והבנתי שאיננו שבע רצון מאיזה רכר שסרה לו .ולא יספתי יותר לרבר אתו.

ושמעתיו נם אחרי בן ,כאשר שבב כבר במטתו ,חוזר ושונה פעמים רבות:

מעשה שטן ,מעשה שטן .ולזכר המראה שראיתי באותו לילה על הבכר מאחורי
ביתנו ,לא יכולתי לישון ער אור הבקר .וער עתה ,כשאני נזכרת בו ,רטט עובר
בכל בשרי .כה חזס היה הרושם שעשה עלי ,וכה נורא נרמה לי ,ער שנם עתה

אני מרנשת רנש של פחר ,כמו שהרנשתי ,בזמן שראיתיו עומר על רנל אחת

ודמיתי ,שבעלי יצא מרעתו.

לשמע ספור המאורע הזה ,הפםסתי את האשד ,בדבריה ,ואמרתי לה :אך

פחר שוא היה פחדך ,כי בעלך לא יצא מרעתו באותה שעה ,אלא רצה להשתמש
בסמלה ידועה ,בפי שנמצא בספרים .והיא

—

שמי שרוצה להבי! בכוכבים

ולרעת עתירות איש ואיש ולהיות לו בחינה בנלנלים,

יצא

בחצות

לילה

החוצה ויעמוד על רנל אחת וישים מבטו על הכוכבים בשמים ויאמר ההשבעות

והפםוסים הנועדים לזה .ומה שהרנשת בדוחו ,שהיה סר וזעה ,כשנודע לו

שראית אותו יוצא החוצה ,הוא — מטעם זה ,שבטלת למפרע פעולות הםנולה
הזאת; כי התנאי הראשון שלה הוא — שלא ירע ושלא ירניש איש רכר צאתו

החוצה לשום עשית הסגולה הזאת; לא ארם ,ואף לא כלב .וכמובן ,שעל ירך,

שראית אותו יוצא החוצה באותו רנע ,יצאה פעולתו לבטלה .והםנולה היתה

כלא היתה.

וכשנמרתי רברי אלה ,המשיכה האשה את ספורה ותאמר באנחה :רבי,

ובזה לא נמלאה עור סאת צרותי .והרבונו של עולם לא אמר ערנה די .ואני
אומרת ושונה ברברי בעלי :מעשה שטן ,מעשה שטן .ובאמת מעשה שטן הוא,

שזה בשלשה שבועות בא הנה מניר ממדינת פולין וחוא נם מחבר .והיה מאסף
כאן חותמים על התבור שלו .ובעלי ששמע דרשותיו בבית המדרש והן נעמו

מאר לחכו ,בסש סרבת המגיד ויתרועע עמדו ועשה כל מה שהיה ביבלתו להיות
לו לעזר

באספת חתומים על החבור שלו .ונם לא חשך ממנו

עמל

ללכת

להישוכים בסביבת העיר לדבר על לכ האריסים והרענרארים ,המכירים שלנו,

שנם הם ישתתפו בכספם לטובת המגיד חנ״ל ,המרפים חבור לשום מצוה ,לשום
הבנםת כלה .ואת המניר הזמין לסעודה ,להיות האורח שלנו ליום השבת .ולי
אמר בעלי :הכיני ליום השבת הזה משנח חלות להם ומשנה בשר ודנים ומשנה

יין ומשנה ממתסים ומשמנים ופרפראות לסנוח סעודה; בי זיכנו הקרוש ברוך

הוא באורח הנון לשבת את המניד ,שאיננו מניר פשוט ,כשאר המנירים ,אלא

הנהו נם מחבר ספרים :וכל חדבנים ,שראו החבור שלו ,מגירים תהלהו .ונם

 -הוא

דרשן נפלא ,פה מפיס מרגליות .ומכל דבריו ומכל מעשיו נראה

חלמיר חכם נרול .ובודאי ,אורח נכבד כזה — זכות נרולה היא לנו.

שהוא

עשיתי ברצון בעלי והכינותי הבל במרה גרושה ומן המובחר .ובעלי לא

ירע נפשו משמחה כשהביא אתו ,אחרי סבלת שבת ,מבית המדרש ,את האורח

לביתנו .והסעודה כחברת האורח ,המניד ,היתר ,לנו באמת לעונג שבת ממש.

כי בל זמן הסעודה ,לא פפס פיו של המניר מלספר לנו דברים נפלאים ,אשר
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ראה ואשר שמע .ככל המקומות אשר היה עובר שם .וביחור — םםרינת פוליו,
אשר שם מרובים היהודים הנקראים בשם חסידים ,יהודים שיש להם מנהיגים

צדיקים ,הנקראים בשם רביים .ועל כל צרה שלא תבוא עליהם ,הנם עוזבים

נשיהם וילדיהם ועסקיהם והנם נוסעים להרביים שלהם ,בל אחר ואחר להרבי
שבחר לו ושהנהו מאמין בו .והנם באים לבקש את הרבי שיתפלל בעדם ושיתן
להם את ברכתו .והנם

נשארים בבית הרבי כמה ימים ,אוכלים

ושותים שם

בחברותא עם שאר חסידים ,שבאו כמוהם לבקש עזר מהרבי בתפלה ובברנץז.

והנם מבלים הזמן בחרוה ובשמחה ,מזמרים נגונים ויוצאים במחול ומרקדים

רקורים .ואחרי כן הנם שבים לביתם כבטחון ,שברכת הצדיק תהיה להם לעזר

ותציל אותם טצרה .אבל טבלערי הצדיקים ,הרביים של החםירים ,יש במרינח

פולי! — ונם בטרינות :טעהרן ,פיהעם והגר בעלי שם ,שעושים טעשים נפלאים
ונוראים ,טעשה נסים ממש ,לא יאוטן כי יםוםר .והרבה יותר טטה שטםפרים

החםירים

—

טהטוםתים שעושים הרביים שלהם .והבעלי־שם

חולים ,פוקרים עקרות,

מבריחים

שרים ומזיקים,

—

מגרשים רוחות

רופאים

ונלנולים.

וכטעט אין לך רבר שישנב טהם .ואם הגם רוצים — הגם געשים רואים ואיגם

נראים ,נכנסים להיכלות טלכים ושרים .ואין איש רואה.אותם ,ואין איש טרניש
בהם ,לא בכניסתם ולא ביציאתם משם .ואם הם רוצים

הררך

והגם

—

עוברים כמה פרסאות ברגע אחר .ובעל־שם הדר

יש להם קפיצת
בקראקא

יכול

ללכת אחרי תפילת שחרית לפראג ולעת תפילת מנחה להיות כבר בחזרה משם.
אם כי המרחק בין שתי הערים האלה הוא גרול .טהלך של כמה ימים בסוס

וברכב .והאם אין רבר זה פלא נ ת ל ? והגם מוסיפים להראות עור הרבה מופתים

ומעשים נפלאים .ולמשל ,מוציאים יין מ| הכותל ,או חולבים חלב ם! הקיר.

לשמע הפלא חאחרון ,שהבעלי־שם יכולים לחלוב חלב מן הקיר ,שאלתי ,מבלי
משים ומבלי חשוב הרבה ברבר ,את המגיר :ואם יש היכולת על ירי סנילות

לחלוב חלב טן הקיר ,לאיזה צורך ,ברא הקרוש ברוך הוא את הבהמות? והמגיד

עגה לי תיכף ומיד :זה לא קשיא ,כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבהמות ,ברי
שבשרן יהיה לגו לאבלה; כמאמר חכמיגו ,זכרוגם לברכה :םוף בהמה לשחיטה.

וגם בלי בהמות — מאין היתה לנו פרה ארומה? ומבלעדי זאח .הלא הקרוש

ברוך הוא דואג לפרנם כל בריותיו ,ערלים כמו יהודים .ואם נם אנחנו ,היהודים,

היינו יכולים — על ירי םנולות — למצוא חלב — מזון למפינו ,בלי בהמות,

הנה אומות העולם ,שאין הםנולות — בידוע — פועלות שום פעולה למענן,

למענן נחוצות הבהמור .להמציא לתן חלב .וכשמעי תשובתו ,נחמתי על שאלתי,
כי ראיתי ,שלא מחכמה עשיתי זאת .ומבושה על דברי הורדתי את עיני.

והמגיד הוסיף לספר הנסים והנפלאות שעושים הבעלי־שם .ובודאי עשה

זאת ,מפגי שראה בעלי מעוניין בדבריו ומשתוקק לשמוע אותם .וביחור ,הוסיף

המגיד ,כחם נרול לנרש רוחות הרשעים והעברינים ,הנכנסות לנוף הארם או
לנוף של בעל חי .ובודאי שמעתם המעשה הנורא ברוח שגכגםה בבחור אחד

בעיר ניקלשפורנ ,מעשה שהרעיש בזמנו — זה שנים אחרות — את
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כ ל י . .

ועל רברי בעלי ,שלא שמענו מאומה מזה ואנו רוצים שיספר אוהו לנו .ספר

לנו המניר המעשה בבחור אחר ,בעיר ניסלשפורנ ,אשר במדינת מעהרן ,בחור
שנה שנכנסה בו רוח של בעל עבירות נרול ,שנענשה

בן כ״ב

אהרי

מותו,

להחנלנל בראשונה בנוף של חזיר; וכשיצאה מנוף החזיר ,נכנסה לנוף של כלב;

וכשיצאה מן הכלב נכנסה לנוף של הבחור הזה .ומשעה שנכנסה לנוף הכחור

התחילה לצער אותו ולענות אותו ביםורים סשים .וחבחור במשך שנה ומחצה,
וכמעט בכל יום ויום ובשעות ידועות ,היה נופל על המטה ,או על הארץ ,ממש

כחולה נכפה ,רתמנא ליצלן .והרוח היתר ,מסשקשת בו ,מנביהה נופו ומפלת אוחו,

מנביהה ומשפילה .וכזה במשך שעות אחדות .ובכל הזמן הזה היה הבחור מדבר
רבדים נוראים ,אשר תבווינה האזנים לשמוע אותם; בירוע ,שהרוחות מסיתות
לרבר תועה על ד׳ ועל משיחו .וכמעט שהנן אומרות :לך עבור עבורה זרה.

ולפעמים היה מתחיל הבחור לנבוח ככלב ,לגעות כשור או לסרוא כתרנגול .וכל
שעשו

התרופות

להשסיטו ולנרש הרוח ממנו; כמו ,למשל,

אמידת

מזמורי

תהלים ,או שהיו מניחים אותו על הבימה בבית הכנםת בשעת פתיחת הארון

ועור מעשים מעין אלה — כל אלה היו ללא עזר וללא הועיל .ולפעמים הרגיזו

בזר ,את הרוח והיתר ,מוסיפה עוד יותר לצער את חבחור ולעגות אותו .ער

אשר לבסוף נכמרו רחמי הרב דמתא ,שהוא צריס גרול ומסובל מפורסם ,על
הבחור האומלל ,ויעשה פעולה לנרש את הרוח מגוף חבחור .ובעמל רב ובטרח

נרול ,בצעסות ובנערות ובאספת עם־רב ,בתפילות ובוידוים ובבכיות ובתסיעח־
שופר עלה בידו להכריח את הרוח לצאת מגוף הבחור .וכל העם העומרים
מסביב ראו את הרוח יוצאת דרך האצבע הסטנה של היר השמאלית .והרוח
שיצאה

ממנו נכנסה

בגוף של תרנגול.

והיתה

באה

מזמן לזמן אל הבחור

ומפחדת אותו .ורס באשר שחטו את התרננול וברכו עליו ברכת חשחיטה ,הרפתה

הרוח לגמרי מהבחור והוא שב מעט מעט לאיתנו .ומעשה זה ידוע בכל תפוצות
ישראל .כי רוח עסשנית כזאת ,שלא שמעה לסול מלחשים ולא נכנעה לפגי איש,

ער אשר בא הרב המסובל וחוציאה בחזסה ובסולי סולות מנוף הבחור — רוח

כזו חזיונה יסר והנה יחידה במינה .ורוב הרוחות ,כשבא בעל שם ופוסר עליהן
לצאת

ממסום

התגנרות.

ם

שאוו לשכת בו ,הנן יוצאות בלי טענות

ומענות

ובלי שום

המעשה הזה ועוד מפורים אחרים ברוחות שנכנסו לנופי בני ארם והבעלי

נרשו אותן

מהם — הפליאו אותי מאד והיו כחדשים בעיני .כי במרינתגו

כמעט שאין נשמע רבד עושי־נפלאות כאלה .ואם כי יש נם לנו מסובלים ,כותבי

סמיעות ליולדות ולילדים לשמירה ,שלא יזיסו המזיסים להיולרות ולא יחליפו

את הילדים; או שהנם נותנים סמיעות לנרש סליפות ,שסנו שביתה בדירות בלי

דיירים ,או בחורבות — אבל נסים ונפלאות כאלה שספר לנו המגיד ,לא ראינו

בעינינו ולא שמענו באזנינו .ונם אבותינו ואבות אבותינו לא םפרו לנו ולא

ירעו מהם .ועור הפעם לא יכלתי להתאפס ומחדש באתי בשאלה אל המגיד:
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וכמה כוח הבעלי־שם כפולין נרול כך לעשות כל הנפלאות האלה .שזה /נהה

ספרת לנו? והמניד ענה לי תוך כרי דבור :הדבר פשוט .אבל כרי להסביר לך
הענין ,אפתח פי בטשל ,כי הטשל ישים כל עקב לטישור .תארי לעצטך — טלך
אריר ,הטושל בכיפה על כל העולם כולו .ולהטלך היכל נרול ,ביאות לטלך אריר
בזה ,ובהיכל הרבה בנינים ,מקום שבת השרים

והאלופים

והםרנים והעברים

אשר לטלך .וכל שר ושר וכל אלוף ואלוף ,כל אחר ואחר טהם הנהו ממונה על
איזה שליחות מיוחדת ,כפי אשר פקר עליהם המלך וכפי רצונו.

וטםביכ להיכל

חומה נרולה ובצורה ער לשמים ,לבל יוכל איש זר ליכנם להיכל בלי רשות
המלך.

ואנשי חיל מזוינים

החומה לבל יהין

איש

בחרבות ורמחים וכידונים הפקרו

לשומרים

על

לגשת אל ההיכל וליכנם בנימה .ועתה ,אם נניח

שבאיזה אופן כלתי ירוע לנו ,נכנם איש זר להיכל המלך וקרא בשם את אחר

השרים — אשר שמו וגם השליחות אשר עליה הנהו ממונה אינם ידועים אלא

להמלך בכבודו ובעצמו — והוא מבקש מהשר לעשות איזה פעולה למענו ,אשר
היא לפי השליחות שעליה הנהו ממונה — הלא אין כל ספק שהשר ימלא את
בקשתו ,בלי שום פקפוקים .כי הוא יודע ,שאין איש זר יבול ליכנם להיכל
בלי רשות הטאך; ונם אין איש ,מבלעדי המלך ,יודע שמו ועל איזה שליחות

הוא ממונה .ואם האיש הזר נמצא בהיכל המלך ויורע שמו )משלחתו — בוראי
נכנם ברצון וברשות המלך .ובודאי המלך הודיע לו שם השר ועל מה הוא

ממונה וכשהוא נענה לבקשת האיש הזה — הוא ממלא בזה רק רצון המלך.

והנמשל הוא פשומ .המלך האדיר — הוא הרכונו של עולם ,אשר לו עולמות

לאין קץ ולאין מספר .והיכלות לאין מספר ממעל לרקיע השמים למלאכים,

לשרפים ולאובנים ,העומרים לשרותו ולמלאות פקודיו .והוא בשמות יקרא לכל
אחר ואחר מעבדיו ,העומרים על משמרתם למלאות השליחות אשר למענה

נבראו ואשר להם נוערה .ואין בבני תמותה היודע שמות המלאכים והשרפים
והאופנים

— בל הפמליא של מעלה ,ולא השליחות ,שעליה ממונה בל אחר

ואחר מהם .ורק הבורא יתברך בלברו הוא היחידי לרעת זאת .ובטובו הגדול

ובחסדיו המרובים נלה הבורא יתברך סורו ליחירי־םנולה ,לצדיקים אשר אהב
ונפשו חשקה כהם והודיע להם שמות המלאכים והשליחות שעליהן הנם נמנים,

מלאך,

מלאך

ושמו והשליחות שלו .והצדיקים אשר באו כסוד

הסודות האלה ליהירי־םנולה ,הראויים וההנונים לבך.

אלוה

מסרו

ובאופן כזה הסודות

האלה הנם הולכים ונמסרים מרור לדוד ,איש מפי איש ,בקבלה ,ער הדור
האחרון שאנו חיים בו .והבעלי־השם ,שהנם יראי־שמים מפורסמים ,צדיקים

ושלמים ,הסודות האלה הנם למורשה למו .ובהם הנם עושים כל האותות

והמופתים האלה .וכשהנם משביעים מלאך בשמו ,הירוע להם בקילה איש מפי
איש ,ו בבקשם ממנו עזר — לפי השליחות שהוא ממונה עליה — .המלאך ממלא

בקשתם; כירעו ,שרק ליחידי םנולה ,העושים רצונו של מקום ,ננקה סור שמו

ועל מה הוא ממונה .ובודאי כך הוא רצונו של הבורא יתברך שימלא בקשת

הכעלי־שם .וכשאנו יודעים כל זה ,איזה פלא הוא ,שהבעלי־שם עושים מעשים
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שהנם למעלה מן הטכע ,אם המלאכים ,עומדים על ידם ,הנם עושי־רכרם ונענים
להם למלאות כל מה שהנם מבקשים מהםנ

וכשנמד דבר תשובתו אלי ,אמר חטניד אל בעלי :אכל זאת תהיה מעות

נרול להאמין ,שכל מה שהבעלי־שם עושים הוא מעשה נם ובררך למעלה מן

הטבע ,להיפך ,הרוב הנדול של מעשיהם הוא על פי ררך המבע .וכיחור ,כשהנם

עוסקים ברפוי חולים על ירי רפואות ותרופות שונות .הכעלי־שם יודעים םנולת

הצמחים

והדשאים והעשבים

לרפאות

מחלות

שונות,

יותר ממה

שיודעים

הרובאים הערלים .ובזה כוחם גדול הרבה מהם; אם כי הרופאים הערלים למרו

מלאכת הרפואה בבתי למור החכמות שלהם .ונם יריעה זו

— יריעת מבע־

הצמחים ,נמסרה להם בקבלה איש מפי איש ,ואינם מנלים אותה אלא לאנשי
בריתם .ואין להתפלא על שהרופאים הערלים

— שתורתם — תורת הרפואה

— היא אומנתם והם למדו אותה בבתי החכמות שלהם ,ושמשו רופאים מומחים,

יודעים פחות בטבע הצמחים לרפואה ממה שיודעים הבעלי־שם ,שלא למרו

מעולם בכתי החכמות ולא שמשו רופאים מומחים .בדבר זה אין כל פלא כלל,

בי יש עור חכמות בעולם ,שחנן ידועות ליחידים .ואינן ידועות לחכמים היותר

נתלים והיותר מפורסמים בעולם .ולדונמא ,ידוע ,שיש אנשים — הן מכני
ברית והן שאינם מבני ברית — ,שידועה להם החכמה — להפוך על פי דרך

הטבע — ולא מעשה כשור ,כל מתכת פשוטה ונסה ,כמו :ברזל• ,בדיל ועופרת —
לזהב טהור ,מה שהחכמים המפורסמים ,בכל נורל ובכל רוחב חכמתם ,אינם

יכולים לעשות .לשמע הרבדים האלה ,קפץ בעלי ממקומו ,כאילו נשכו עדור ,ויאמר
להמניר :יש שיודעים להפוך ברזל לזהב ,אתה אומר ,ואיך ,ובמה הנם עושים

רבר נפלא בזה? דבר זה לא ארע ,ענה לו המניר .ומעמים הנם היודעים סור זה,

כי העוסקים בחכמה זו אינם מנלים אותה לאיש .אבל היא כבר עתיקת ימים.
ובודאי כבר שלמה המלך"ירע אותה ,כי עליו נאמר בכתוב ,שנתן את הכסף

כאבנים בירושלים .ונם התנאים והאמוראים ירעו ועסקו בה .ולפי דברי הנאון

ר׳ יעקב עמרן ,חכמי הגמרא ,הידועים לנו שהיו עשירים גדולים ,בוראי על ירי
החכמה הזו נתעשרו .ומחברים רבים ,כמו,

למשל,

האבן עזרא ובעל הספר

ראשית חכמה מזכירים אותה .ונם על המקובל הגדול ,ד׳ חיים וויטאל ,תלמידו
של האד״י ,מספרים שהיה עוסק בימי נעוריו בחכמה זו.

ובעלי ,ששמע בפעם הראשונה מציאת החכמה הנפלאה הזו ,לא הרפה

מהמניר בשאלותיו השונות והמרובות :איפה ואנה נמצאים העוסקים בחכמה
זו .ואם יש ספרים המלמדים חכמה זו .ואיפה יש למצוא הספרים האלה .ואם

הוא נם יורע ומכיר יהודים העוסקים בחכמה זו .ועור הרבה שאלות מעין אלה.
ועל כל שאלותיו ענה לו המניר בדברים האלה :האמת אניד לך ,שמעולם לא

התענינחי

ברבר

זה ,כי אינני אץ להעשיר ,ולא חקרתי ולא

דרשתי

אחרי

האנשים העוסקים בחכמה זו ונם לא ראיתי שום ספר המאמר אותה .אבל

מציאת חכמה זו בזמננו ושיש העוסקים בה — רבר זה הוא למעלח מכל ספק.

כי שמעתי על הרכה אנשים ,שאומרים עליהם ,שהנם עוסקים במסתרים בחכמה
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זו .ואני מעולם לא התענינתי לרעת אם אמת הרכר ,ואם לא .כי םה לי ולהם

—

יררפו אהרי זהב וכס!* ,הבלי־העולם הזה ,ואני רודף ללמוד ולרעת רברי

התורה הקדושה ,שעליה נאמר :יקרה היא מפנינים וכל הפציך לא ישוו כה.
וכזה נגמרה השיחה עם המגיד בםעורה של אותו ערב .ובאותו לילה נרדה שנתי
ושנת כעלי :אני לא יכולתי לישון ,מפני שהיתר! לפני עיני כל הזמן תמוגת
הבהור האומלל ,שםפר לנו המניר ,שנכנסה בו רוח .וראיתי בדמיוני ,איך הרות

מקשקשת בו ,מגביהה אותו למעלה ומשליכה אותו על הארץ ,מגביהה ומשפלת.

ומראה זר! היה לפני עיני רוהי כל הלילה .ובעלי ,ששמעתי שהנהו ער ומתהפך
בל הלילה מן הצר אל הצר ,בוראי ראה בחזיונו איך בכר הפך — על ירי

החכמה החדשה ,ששמע מפי המגיד — כל מטילי ברזל וכל חשוקי ברזל וכל

מקכות וקורנםים ומסמרות הנמצאים בחנותנו — לזהב טהור .והוא רואה כבר

את עצמו העשיר הימזר גרול בכל הגליל שלנו.

יום השבת עבר והמגיד הלך מעירנו לדרכו ,לדרוש דרשותיו בערים אתרות.

ואחרי עבור ימים אחרים נגש אלי בעלי — בזמן שהיינו רק שנינו בחנות —

ויאמר אלי :אל תכעום עלי ,מלכה ,על זה שאני מניר לך עתה — .ולשמע הדברים

האלה התחיל לבי לרפוק בחזקה ,כי נבא לי צרה חרשה הבאה עלי — הן יודעת
המשמשים

לסגולות

ותרופות.

את טרתי ועמלי למצוא כאן ,בםחננו,

דברים

וםטטגים אהר הנון ,שאובל לטצוא בו הצטחים,

הרשאים

והעשבים

אכל עירנו היא קטגה ואגשי חבטה וםרע הגם טעמים בה .וצם אין כה אף בית

מרקהת

והסמים היכולים להיות לי לתועלת .ונם אין בעירנו איש — מומהה לדבר —
שיובל לבאר לי הרבה דברים סתומים ותתוםים בספרים אשר יש לי .וביהור
בנוגע לשטות הצטחים וםיטניהם .וטטעם זה החלטתי ללכת לזמן — בוראי

בלתי ארוך — לכרך ווילנא ,שהיא עיר גדולה לאלקים ,טלאה תכטים ,ורופאים

טצוינים — יהודים וערלים .ובתי טרקתת גדולים ,שיש בהם לטכירה בל טיגי

סממנים וכל מכשירי רפואה .ונם יש שם ,כפי שמעתי ,טוטתים לכתיבת קטיעות.

ובוראי אמצא שם את מבוקשי :מומהה בסגולות ורפואות ובכתיבת קמיעות

והוא יורני דרך אלך בה לבטח ובלי מכשול .ואולי אמצא שם עור ספרים
במקצוע זה ואעשיר יריעותי באלה התכטות ואצליח גם אגי ברבות היטים

להיות מומחה לדבר .ובפי שתראי ,נסיעתי לווילגא היא חברתית ,ובלעדיה,

לעולם ירי לא תעשינה תושיה .ואם כי לזמן קצר תהי מוברתת להשאר בלערי

ובלי עזרתי ,יחירה ובודדה ,שכרך אחרי כן יהיה כפליים .ואם הקרוש ברוך

הוא יצליח את ררבי ואשיג את מבוקשי ,תקותי הזקה בהבורא יתברך ,שלא

תהיה עליך יותר ראנת הפרנסה ולא תצטרכי יותר לעבור עבודת פרך בכית

ובחנות ,בי בל מחסורך יהיה עלי .לשמע רבדיו אלה ,פרצו עיני דמעות ויררו

פלגי

מים.

ואמרתי לבעלי כקול בוכים :ועל מי אתה עוזב
הבית,

בורדה ,עניה שוערה .ועלי בולגה:

התגות

אותי,

שוממה,

והילדים .האם כת אבגים

כחי ,לשאת משא בכר כזה .העכורה כתנות ובבית וגש להשניה על הילדים.
הן נפל אפול תתת סבל משאי ולא אובל קוש .ועל זה אמר לי בעלי :את אשת

—
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חיל ועקרת הכית .ובטוח אני ,שתמצאי דרכים אםרר מעשיך בבית וכחנות
באופן כזה ,שהעבודה אא תככר עאיך מעא אכחותיך .ואא יניע שום חיזק ואא

נרעון בהעםק שאנו בחנות ואא יופר הםרר בביתנו ויארינו יהיו שאוים ושקטים
במקדם .וכעאי השתרא ברברי נחומים אדבר עא אבי ,אבא אתעצב אדבר נסיעתו

אוויאנא ,כי מעז יצא מתוק .ובודאי נסיעתו אוויאנא אא תהיה אריק ועמאו אא

יעאה בתהו ,כפי רברי חכמינו ,זכרונם אברכה :מעת ואא מצאת אא תאמין.
באין

ברירה ,נכנעתי אמר נוראי וקבאתי דברי בעאי באי התמרמרות;

בירעי מכעו ,שאחת רבד ואא ישוב ממנה .ואמה אשחית דברי
אותו בתאונותי ,אאא תועאת .ובאבי אמרתי :כך ננזר

עאי

מן

אריק

ואצער

חשמים ואין

אי אאא אהצריק עאי את הדין ואקבא הבא באהבה ,ואשאת את חנורא אשר נטא

עאי בדומיה .ובעור .ימים אחרים מצא בעאי ענאה ההואכת אוויאנא .ובחברת
מותרים ממחננו ,שהאכו נם כן אוויאנא

אצורך

עסקיהם ,נםע בעאי בשעה

מוצאחת עמהם .ואני נשארתי יחידה ,בורדה ונאמורה ובאב נשכר מפחר וראנה

אימים הבאים.

ובהתהפכי עא ממתי מצר אא צר באיאות באי שינה ,עוברים אפני זכר בא המע

שים המוזרים שעשה בעאי במשך שמונת החרשים חאחרונים ויםורי הנפש שנרמו
אי :צער ,פחד ,ואפעמים ,נם בושה .וםפק התננב אל אבי — :אף כי בעאי הוא יורע

טפר ואני אשה פשוטה ,באי תודח ובאי חכמה — אם הדרך ,אשר בחר אאכה
בה היא הנכונה ,ואם אא אור מתעה התעהו אהואיך אותו תהו אא דרך .והנהו

כתועה במרבד ישימון באי ררך .ושאאות וספקות אאין מספר התעוררו באבי
ומתרוצצות במוחי ואא מצאתי עאיהן תשובה מספקת ורוחי נסערה ,ואין מרנוע

אנפשי .ושאאתי אני אנפשי :אם הרבדים שאמר אי בעאי הנם נכונים ואמתים,

שאו היו הספרים; הנמצאים עתה בירו ,נמצאים נם כן בירי בא אחר ואחד

מאנשי קהיאתנו .כי אז• חיו בואם יודעים אהשמר מכא צרה ומכא מחאה ומכא

פורעניות .ואם הדבר בן ,מרוע אין המנהיגים שאנו — הפרנסים ומוכי העיר

— הרואנים אכא צרכי הערה ,רואנים נם כן ,שיהיו הספרים האאה בירם ,ברי
שיובאו בא אנשי הערה אהשתמש בהם ואהנצא עא ירי הםנואות

והתרופות,

הנמצאות בהם ,מכא צרה ,שאא תבוא עאיהם? ומי יורע ,אם אא היתה עדיין

אשת ראובן החייט ,אשר מתה בהקשותה בארתה ,בחיים חיתה ,אם בעור זמ;

עשו אה אחת הםנואות הנמצאות בהםפרים האאה אאשה המקשה אארת? ומי

יורע ,אם אא היה עדיין הרוכא הנודר בכפרים רמחננו ,שמצאו אותו הרונ

ביער ,חי וקיים עמנו" ,אם היו בירו השמירות נגר שוררים ונזאנים ,שעאיהן

בעאי אמר אי ,שהנן בדוקות ומנוסות אהנן עא מי שישנן בידו ננר שאיטת

השוררים

והנזאנים עאיו? ובכאא ,כמה נפשות היו יבואים אהציא מהפורעניות,

הכאות יום יום ,עא האחר או עא השני ,מאנשי קהיאתנו .ומרוע אין איש שם
אכ אזה? האמנם אין איש — מכאעדי המאמר העני ,שהשאיר הספרים האאה
ירושה אר׳

אייכ

הרענראר

—

יודע ממציאות

הספרים

הנמצאות כהם? ואם היתה האפשרות אמאמד העני אמצוא

האאה

ומהםנואוח

הספרים

האאה

ולהביאם לידו ,האם יבצר ,רבר זה מהפרנסים וממנהיגי הקהילה? ואם כן ,איך

אפשר לבאר הרבר ,שהנם מזניחים רבר תשוב כזה ,שיש בו הצלת נפשות ממש

ובאמצעים — על פי הרוב קלים ונוחים — והנם עוסקים ברברים פחותי הערך

מזה?

וכשנזכרתי במה שספר לנו המניר ,שישנם יהודים ,שידוע להם הגזור

להפוך ברזל לזהב .וכל זה — בדרך המבע ,ולא מעשה כשוף .ונם לא על ירי

השבעות ושמות .והנס' עוסקים במלאכה זו .שכלי הקצר ,שבל .אשה פשוםה,

בלתי מלומדת ,איננו יכול לבאר לי ,מרוע אין הרבנים והפרנסים והמנתינים של
הקהילות מבריחים אותם ,אם על ידי חרם ,ואם על ירי אופני בפיה אחרים,
שיהפכו משקל ירוע של ברזל

לזהב.

ובאותה מרה ,שהזהכ יספיק לכל צרכי

הערה ולא יהיה יותר צורך להעריך את בעלי־הבתים בסכומים נדולים ,לפעמים,

משא כבר מנשוא? ונם יתר הרבדים ,שספר לנו חמניר ,וביחור ,ברבר הבעלי־
שם במדינת פולין ,המפליאים לעשות וכל רבר קשה לא ישגב מהם ולא יבצר

מהם מאומה — נם הם אינם םשוםים בעיני ואינם ברורים לי כלל .ושאלתי
לי לעצמי :אם יש ליהודי

פולין

הרבה עושי נפלאות כאלה ,כמו שספר לנו

המניר ,שיש ביבלתם לעשות ,שיהיו רואים ואינם נראים ,שתהיה להם קפיצת

חדרך .ויכולים חם לחלוב חלב  \ dהקיר ולהוציא יין מן הכותל ועור מעשים

נפלאים כאלה לאין מספר — מרוע ,לכל הפחות ,אינם עושים בלהמיהם ,שת־
היה הפרנסה מצויה — ולו נם במרה זעומה — לכל אחר ואחר מאחינו בני
ישראל במרינה זו :ולא יהיה בהם מספר

העניים,

חסרי־לחם ,כה נרול ,ער

שהנם מוכרחים לנדור למדינות אחרות ,לחזור על הפתחים .והנם •באים בהמון

רב נם אלינו ,לרחוק רנלי העניים שיש לנו כבר ,רי והותר ,במדינתנו .וחידה

םתומר ,,חירה בלי פתרונים לי

— המלמד הזקן העני שהלך לעולמו והשאיר

את הירושה שלו בירי הרענראר ר׳ לייב .בירי המלמד הזה היה נמצא אוצר

בלום  —-הספרים הקטנים האלה ,שעל ירם היה יכול להתעשר על נקלה ,אם

היה עוסק בסגולות' ורפואות ,כטו שבעלי אוטר לעשות ,או ,לו רק היה מנהל

את הנצרכים לזה בעצתו — ,כפי הסודות הנמצאים בהםפרים האלה — ,בטחיר

וטרוע לא בקש להוציא לטענו םהם שום תועלה ובתר יותר ללבת לאהד הכ

פרים ולהשכיר את עצמו להיות מלמד תינוקות בער ככד לחם? וםרוע ,לכל

הפחות ,לא מכר את הספרים האלה ,אשר ,לפי דברי בעלי ,הנם יקרים מפז ומפ
נינים וכל הון לא ישוה בם? ובודאי היו נמצאים קופצים עליהם—שהנם מבינים

בטיב הספרים כמו בעלי — והיו משלמים לו מחיר נרול בערם .ולא היה עני

מדוכא כזה ,שבלי המלמדות כבפר ,היה מוכרח להתפרנס מן הצדקה .ולא היה
בירו מאומה,

מבלעדי בלויי הסחבות שעל בשרו.

ועור הוספתי לשאול לעצמי :אם המלמד העני היה מאמין ,שכל הכתוב

בספרים הקטנים האלה הנם דברי אמת ,והרפואות הנמצאות בהם ,הנן מרפאות

את החולים רפואה שלמה וממשית :ואם השמירות — הנן שמירות מעולות,

ואם הסגולות — פעולתן פעולה ממשית ,מרוע מנע המוב מבעליו ,ולא השתמש
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בה! לא לטובתו ולא לטובת אחדים ,אולם ,מצא ליותר •לטוב ,להחביאם בתיבה,
ולהשאיר אותן סמויים.מ! העין ובלי שום תועלת לאיש.
•• -

־

השאלות והספקות-האלה־ חיו מנסרות במוחי כל הימים האחרונים האלה

ולא נתנו לי מנוחה •אף .לרנע.־ולא יכולתי .בשום אופן להשיא את רעתי ל ד ב 
רים אחרים .והן הן :שערערו בטחוני .במעשה-בעלי ־ער היסוד .והייתי יראה
זחררה לבל תניענו ^ • לי־ולילרינו:ונם.לבעלי—:רעה נרולה:ממנו.
וכשהייתי במבוכה-נרולה כזאת .ואובדת עצות עלה על לבי:הרעיון :מ
יובל להתיר כל םפקותי.• .ולהשקיט :המית•מחי,׳ •אם לא רבנו ,הרב דקהילחנו,
שהוא יורע הכל ומכין הכל .והוא ירע:להניד.לי פשר רבר ,אם יש איזהממ-םוה
במעשה בעלי ,ואם איננו_רואה חלומות;בהסיץ-,ובכל מעשיו יש הממשות של
קורי עכביש? ואםבאמת-תעה בעלי מררך השכל; •ינחני רבי בעצתו ,א י ך להו
ציאו מיךי טעותו ,ולפקוח :את-.עיניו• לראות •הדרך •הנכונה אשר •ילך בה .׳כי
;

חוששת אני ,שאם באמת בעלי• :יתחיל •לעסוק• באומנות בעל־שם ,לתת רפואות
ותרופות לכל רורש •ומבקש״-והן •לא:תצלחנה ותהזינה ־ללא תועלת ,כי אז

יצא

עליו שם בעיר ,שהוא יצא מדעתו ועושה מעשהמשונע לקחת לו עטרה •שאינה
הולמתו — אומנות בעל שם ,שאיננו• ראוי והנון :לכך : .וכל

השומעים את

שמעו יקראו לו •—•על שום פעולותיו •^-ד-־בשם :יענקל המשוגע .וכנוי זה ישאר
לו לנחלה כל ימי חייו ..ורבי הלא .יודע ההיזק.שיגיע מזה לילדינו ,כשיגדלו ויניע
להם עתם עת רודים .כי לשרוך ,כידוע ,אב בהכנוי ״משונע" איננו יחוס נדול,
לא לבנים ,ולא לבנות.
וכשהחלטתי בדעתי ללכת לשאול בעצת רבנו ,שמחתי לראות ,שבעלי לא
לקח אתו בדרך כלי הספרים הקטנים ,שהביא לו הרענראר ר׳ לייב ,והשאיר מהם
הרוב ,היותר נרול בבית -ובודאי; :מיראה לבל יאבד אותם בדרך ,או לבל יננבו
אותם ממנו .ולקח עמר<־רק היותר נחוצים לו ,לפי רעתו .והנה הבאתי אתי
-

הספרים שנשארו ,כדי לחראות אותם לרבי.

וברברה הדברים האלה הניחה על השולחן אשר לפני ששה ספרים קטנים.
לקחתי הספרים בירי וראיתי שכולם הנם ממין אחר — םפרי סגולות ורפואות,
או ספרים העוסקים בחכמת היד ובחכמת הפרצוף .ומהם כאלה — שהנם מצו
יים בכל מקום ,כמו ,הםפר רזיאל המלאך ,או ,םפר זכירה ,או ,ספר מפעלוה
אלקים .ומהם — שהנם מצויים פחות ,כמו ,חםפר אמתחת בנ־מין ,מ ר ׳ בנימין
מקראטאשין ,או ,חםפר באר מים חיים ,מר׳ ישכר טעליר .רק ספר אחר נמצא
— הספר תולדות ארם ,על

ביניהם ,שהוא באמת יקר מאד במציאות ,והוא

חכמת היד ועל חכמת הפרצוף ,םפד שנדפס כמעט זה שלש מאות שנה )נם
בירי נמצא הספר הזה ,אבל בדפום יותר מאוחר ,שאיננו יקר המציאות ,כמו
הםפר הנמצא בידי ר׳ יענקל החנוני( ומהספר הזה

שאב ר׳ יענקל הנ״ל יריעת

העתירות ,על פי שרטוטי היד וידיעת מבע האדם. ,על פי מבנה נופו ועל פי
.־

י צורת אבריו.

•

ובהתימי בחינת הספרים האלה ,אמרתי להאשה :טוב עשית •שבאת לספר
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לי הדברים האלה ושהבאת לי הספרים האלה לבחינה .ועתה ,שמע ורע נא:

הספרים האלה בוראי הנם ספרים קדושים .ואלה שחברו אותם היו צדיקים,
יראים ושלטים .וכל חכתוב בהם הם דברי

אמת

וצרק.

ואסור להרהר אחרי

דבריהם .ובודאי ,מי שנמצא ,רחמנא לצלן ,באיזה צרה והוא נזקק לעזרה ,יוכל

להשתמש באחת הסגולות או באחת התרופות,

הנמצאות

בספרים האלה ,כי

ממקום קרוש יהלכון ולא יכזבו מימיהן .אבל מי שרוצה לעסוק בהן בתמידות

ולשום פרנסה

— אין רבר זה ניתן להעשות לכל הרוצה .ויש בזה סכנה

—

שיזיק לאחרים וגם יוזק בעצמו .ובפי שתענגי רוח מבינתי ,אין בעלך מוכשר

כלל לאוטנות זו — אוטנות בעל־שם ועוסק בסגולות ורפואות .וטטעם זה ,עצתי

לך אמונה ,תיכף כשישוב בעלך םררבו ,תגידי לו ,שיבוא אלי ,ואני אדבר על

לבו ,שיסלק ידיו מעסק זה ,שלא יסבון לו בלל .ובטוח אני ,שישמע לרכרי .ועל
זה אמרה לי חאשה :יסלח נא לי ,רבי ,אבל אי אפשר לי להניד לבעלי ,שיבא

לכבודו .כי בירעו שהלכתי לתתאונן עליו באזגי רבנו ,יכעס עלי ולא יסלח לי
רבר זה לעולם ויופר השלום־בית שלנו .ודבר זה יהיה אסון גדול גם לי ,גם לו.

מוב ,אמרתי לה ,אל תגידי לו מאומה ואל ירע רבר בואך אלי .רק ,כשישוב

מררכו ,תודיעי לי רבר ש ו ב ו  .ו א ג י בבר אמצא תהבולה לקרוא אותו אלי ,ומבלי
שיחשוד אותך ,שירך היתה באמצע .דברי אלה — כפי שראיתי — הרגיעו רות
האשה ,והיא יצאה ממני שבעת רצון .ובזה גגסר — לעת עתר — .הדבר.

י\1ז בי מ־ וזוזוו ויתעגו״זן
שלוים ושקטים

־

ישבנו ,אני ובני ביתי ,אתמול אל השלחן

לאכול ארוחת

הצהרים .ואתנו תלמידי ,הבחורים שלמה־זלט! ויונה ,שנטצאו באותה שעה
בביתי והזמנתים לסעודה לאכול אתנו .ופתאום אנחנו שומעים מכל הבתים,

הנמצאים בשכונתנו ,קול בכייה ויללת־נשים

וצעקת־ילרים.

נפחדים

ונבהלים

קפצנו ממושבנו ויצאנו מהר החוצה ,לראות ולרעת על מה ולמה הבכיות והי
ללות האלה .וראינו — הנשים סופקות כף ,בוכות ומיללות ,והילדים ,נפחדים
לקול בכייתן ,אוחזים בסינורי אמותיתם וכוכים וצועקים נם כן .וברתוב תנועה

רבה :מרוצה מכל עברים .ומכל הרחובות
והאנשים

מלובשים

ומכל

הסיסמות ומכל המבואות.

אך למחצה ,כפי שהנם ביום קיץ בכיתם ,המכנסים

לכד

לבשרם ,בלי הבגד העליון ,רק הארבע־כנפות מכסה חמחצית העליונה של הנוף
והציצות סרוחות על הארץ .וכלם אצים ,רצים ,מכלי נם לרעת לאנה .וקולות

נשמעו :אוי ואבוי לנו ,שריפה ,דליקה ,צרה ,אסון ,אבדנו ,אכרנו .וכרגע נעשה
ברור לנו ,שנפלה דליקה בעיר .וזאת תיא סיבת הבכיות והיללות .כי מלומדים

אנחנו בצרות והננו נדונים לפרקים תכופים באש .ואין לך שנה שתעבור עלינו
בשלוה ,מבלי שתעלינה במדינתנו

על

המוקד ערים ועיירות רבות בישראל.

ומטעם זה ,כשתפרוץ שריפה באחר הבתים ,או באחת השכונות ,אימה חשכה
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נופלת על כל תושבי תעיר ובל אחר ואחר מבקש להציל בל מה שיוכל מכלי

חבית ,מחממלמלים ומחבנרים.

ונם בפעם הזאת ,במרם עור נורע איפה פרצה השריפה ואיה מקומה ,ראינו

בכל.הבתים ,אשר בשכונתנו ,האנשים והנשים ,זקנים וילדים ,בולם עסוקים
בעבורה — לפנות הבתים ולהוציא החוצה כל מה שנמצא בהם .וחרחוב התמלא

שולחנות ובםאות ,ממות ועריסות ,כרים וכסתות ,קרירות ,קלחות ורורים ובנ־
דים וכלים — נל נרול לפני כל בית ובית .ובל זה נעשה במהירות ובחפזון.

והבתים התרוקנו מבל הנמצא בתוכם ממש כהרף עין .ונם אני לא הייתי

פורש מן הצבור .ואמרתי לפנות את הבית ולזונתי הרבנית אמרתי :השארי את
במנוחה בחוץ במקומך ושימי עיניך על הילדים,

שיהיו עמך כל הזמן.

ואני

ותלמידי נוציא הבל מן חבית בעצמנו ,ואין אנו נזקקים לעזרתך .ובינתים באו

לעזרתי עור אחרים מתלמידי .ומבלי היותי מבוחל ,נרעש ונפחד ,עשיתי את

כל מעשי בחשבון ודעת ,לחוציא מן חבית מקורם את חיותר חשוב ,והדברים

הטפלים והפעוטים — לכסוף .וכראש וראשון בקשתי להציל אוצר־ספרי הגדול
אשר חנני בו ה׳ ושהנהו יקר לי כחיי ממש .והצלחנו ,אני ותלמידי להוציא את

כל הספרים בסדר ובמשטר .רק את הספר רזיאל חמלאך חשארתי בבית והנח
תיו על החלון ,תהת המשקיף ,כרי שינין על הבית מן הדליקה; כידוע ,שספר

רזיאל בבית — סנולה ברוקה ומנוסה להציל אותו בית מן השריפה .ובשנמרנו
להוציא את כל הספרים מן הבית ,התחלנו להוציא שאר המטלטלין ,ובינתים

נודע מקום חשריפח — בית אחר לא רחוק מן הטחנה ,אשר על יר הנחל בד
רומה של העיר.

והשאון נדול .והמהומה והמרוצה ברחוב הלכו הלוך ונרול .והכל היו רצים:

גדולים וקטנים ,זקנים וכעכים .וכל אחר ואחר היה נושא בידו .אם דלי ,ואם בר,

ואם קררה מלאים מים.

ובולם היו נחפזים

להגיע

למקום חשריפח ,לחיות

לעזר לכבות את האש .ולבסוף ראינו — והנה ענלה עוברת לפנינו .ועל העגלה

עומדת חבית גרולה מים ואת הענלה מושכים בידיהם השמשים דחברה קרישא.

ואת החבית תומכים בידיהם ,משני צרי הענלה .הגבאים רחברה קדישא ,לבל

תזוז ממקומה ולבל תהפך וישפכו המים ,אם תכוף הענלה באבן ,או בנוש עפר.
חברי החברה־קרישא ,כירוע ,הנם תמיר הראשונים לחחיש לבוא לעזרה

בצרח ,בבל מקום שתבוא .ונם בפעם חזאת ,כשנשמע רבר חשריפח בעיר ,מהרו

הנכאים והשמשים רהחברה ללכת לר׳ פרץ בעל הענלה ,לבקש אותו ,שיתן סוסיו

ועולתו להוביל חבית מים למקום השריפה .וכשבאו אליו ,לא מצאו אותו בביתו;

וגם לא אה סוםיו .כי הוליך בזה חבוקר נוסעים אחרים לעיירה הסמוכה ולא

שב משם עדנה .והם לא חיו אוברי עצות .ויקחו את העגלה אשר עליה מוציא

ר׳ פ ר ץ את הזבל השרה ,ויעמידו עליה חבית גדולה ,וימלאו אותה מים .ובמ

קום הסוסים — משכו השמשים העגלה בידיהם .והגבאים מימין ומשמאל הע
גלה לתמוך בחבית ,לבל תזוז ממקומה.

ובאותו זמן נשארנו כולנו עומדים בחוץ ,שרויים באימה ובפחד ונושאים

לכנו וכפינו אל אבינו שבשטים ,שיתרתם עלינו ויצילנו מרינה של אש .ואת

העוברים ושבים מטקום הדליקה אנו טקיפים בשאלות :י אם לא התרתם כבד

הבורא יתברך עלינו :ואם לא שככה כבד לבת האש; או ,חם וחלילה ,אם לא
התפשטה־ האש ״עור יותר על כל'סביבותיה .ועינינו נטויות השמיטה לראות
טאיזה צר הרוח ינושבת,כ אם םצר^ העיר־ לצר חנחל ,טקום •השריפה; או ,חם

ושלום טמקום השריפה לצר העיר.־כי אין לך רבד יותר טםובן בשעת הדליקה

כרוח חזקה ואינה מצויה ,הנושאת למרחוק אורים ושביבים הנופלים על גגות
הבתים היבשים ,ומדליקים אותם כהר!( עין.־
והנה ,באמת ,ברחמי־הבורא־

יתברך־ הגדולים,׳ נעשה נס נרול לנו ,כי

הרוח ,שנשבה קורם לאותו צר ,ששם רוב הבתים ישל הבעלי־בתים וכל הבני־

נים של"הקהילה :בית־הכנםת ,בתי־מררשות ,ולהבדיל ,המרחץ ,המקור! וההקדש,
נמצאים ,הפכה פתאום דרכה וסבבה נמיתה לצר חנחל ,מקום השריפה .וכאשר

ראינו זה ,נדל בטחוננו ,שהסכנה תעבור מעל ראשנו .וכעבור עור כחצי שעה —
הניעה לנו הבשורה ,שהבית ,שאחזה יבו האש ,נשרף כלו ער היסוד ,אבל האש

לא נתפשמה לבנינים אחרים .ולבת האש הולכת ונרעכת .ועור מעמ תעומם
ותכבה לנמרי.

.׳ ־•:־:־
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-:לשמע הבשורה־ המובה:,־ שלחנו מעומק לבנו.׳ברכות והוראות לאלקים,

בורא העולם ,על החסר הגדול אשר נמל אתנו ,להציל אותנו מרינה של אש.

ובבטחו! שאין יותר טקום לחשש סכנה ,התחלנו

מעט־ טעט

להכניס

את

הספרים׳ וכלי הבית ושאר הממלמלין למקומם הראשון בבית .והורות לאל ,לא

הניע לנו שום היזק על ירי הטלטול טטקום למקום .ולא נשבר טאומה ,ולא

נקרע טאוטר! ולא נחסר טאוטה טכל אשר לנו .ואחרי תפילת טנחה ביחידות,

עסקנו בסידור הספרים על מקומם ,ער שעה טאוחרת בלילה.

וכשבאתי היום בבוקר לבית המדרש ,שמעתי:,־שהטלטר ר׳ העניך הארוך,

שביתו נמצא לא רחוק ממקום השריפה ,מספר לכל אחר ואחר ,שעל ירי הפעולה

שעשה ,נצלנו אנחנו כלנו מהסכנה שהיתה צפויה לנו ,שבל העיר תעלה על

המוקד .בי תיבף — כשפרצה השריפה — אמר לאשתו ,שתמהר ללכת לזלמ!

נושעם הננר ,הדר בשכונתו ,ושיש לו חמש בנות בונרות ושתי כלות צעירות,
נשי בניו ,ושתבקש מהן ,שתתנינה לה כתונת מלוכלכת כרם נירה; כי כודאי
יש בבית זה תמיר אחת הנשים הצעירות ,שיש לח אורח כנשים .והיא עשתה

כן והלכה לבית הננר .וכרנע הביאה לו שתי כתונות כאחת והוא לקח את הב־

תונות והעלה אותן על הננ ושמח אותן על צר הננ ,־שעליו נשבה הרוח ממקום
השריפה .ולא עברו כעשרה רגעים והרוח שינתה נמיתת והתחילה לנשוב להצר
שכגנר .ונשאה האורים והשביבים ממקום השריפה מעבר הנחל למקום מרעה

בקר וצאן ,ואין שם בנינים לדירה כלל .ובאופן בזה ,נצלנו כולנו .הרבדים האלה,

לפי רעתי ,ניתנים להשטע ,כי ראיתי כתוב בכטה ספרים שםנולה זו — שטיחת

בתוגת טלוכלכת ברם גירה על הגג מגיגה על הבית וטצלת ט| האש .וסגולה זו

היא ברוקה וטנוםה .וזה עתה ראינו ונוכחנו בטחננו ,כפי רברי ר׳ העגיך הא
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רוך ,שסגולה זו פועלת פעולתה .וכפי ששמעתי ,נעש* כזמז השריפה גפ פעולות
אחרות ,נגר סכנה

האש:

השוחט ר׳ מררכי כתב על פתח

ביתו :ארירירון,

אויר-רון .והמלמר ר׳ זעלינ השליך לתוך הבית הכוע־ באש כיצ־־ ,,שעליה היה
כתוב השם :חיכוריאל ,כפי הנמצא בספר זכירה .ומבלעד־ זאר ,.נמצאו כהרבה

בתים לשמירה ולהגנה הספר רזיאל ,שהנהו גם מגי! וגם-מציל מן השריפה ,כירוע.

יזלז ר׳ —זז וזוזוו ויוזקוז״וז

-

בין הישוב היהודי ־בקהבת הכפר ,הנמצא במרחק ט״ו פרסאות ממחננו,

וכין מוכי העיר רקהילתנו ,פרצת מחלוקת זה איזה זמן .ואינם יכולים לכוא

לירי עמק השוה ,ולא לירי .שום פשרה .ונחוץ יהיה למסור משפט הרכר להגאון
•:־־••'.

רק״ק כריסק ולהכית־דין שלו.

לי אין הרשות לרון:ולפשר בםבםוך זה ,כי אני מקבל שכרי מקופת הקהל

רמחננו

והנני נוגע ברכר ..ונם חכמי מינםק ודייניהם צריכים

לסלק

יריהם

מהםכםוך ,כי נם קהילת •מינםק היא נונעת ברבר .ומטעם זה מוכרחים שני
הצדדים למסור את המשפט להנאון דק״ק בדיסק ולהכית־רין שלו .וכאשר יורו,

כן יקום.

וזה רבד• הסכסוך .בקרכת מקום מהכפר חנ״ל ,אחז יהודי אחר ,אצל ארון

הארץ ,זה שנים רכות ,ארענרא
ררך .בית המזינה

והאכטניא

של

בית

מזינת יין־שרף ואכסניא לעוכרי־

נמצאים על יר הדרך

העוברת

מראראשקוויץ

לבאריםאוו ומספר ההולכים ושבים בדרך זו הוא גדול .וביחור נרולה שם

התנועה בהובלת םחורה מעיר לעיר .וה׳ שלח את הברבה במשלח יר הרענראר
והיתה לו הפרנסה בשפע ,גברבות המובה ,בנה לו בית נרול ורחב יריפ; ויקח

חתנים לבנותיו וכלות לבניו .ואת כולם האכיל לחם על שולחנו .כי המלאכה

היתד! מרובה בהארענדא ומספקת לפרנס את בולם בכבוד .ומבלעדי הרענדאר

ומשפחו הגדולה התישבו בקרבתו הקרובים שלו וקרובי חתניו ,לוקחי בנותיו,

וקרובי כלותיו ,נשי בניו .וכלם מצאו שם מחיתם .ומהם עוסקים בפרקמטיא,

קונים ומוכרים סחורה לאכרי הכפר .ומהם — עוסקים באומנות ומלאכת יד.
ובאופן זה נתהוה במשך הזמן מסביב לבית המזינה של הרענדאר בעין סהילה

קמנה .ובהתרחב

היישוב

וברבות

המוכה ,התחילו

הבעלי־בתים של היישוב

לבקש דרכים להשתחרר מעמ מעט מהשעבוד לקהילתנו לבל דבר שבקדושה
ולכל דבר משפחה :לבוא לימים הנוראים ולימי החנ להתפלל עם הצכור בבתי־

התפילה שלנו; להביא בהמות רקות ועופות לשחימה לשוחמים רמתא; ולבוא
אל העיר לכל דבר של משפחה :ברית־מילה ,פו־יון־הבן ,בדכת־נשואין וכדומה.
וזה

— כאשר אין להם משלהם לא רב ולא ריין ,לא שוחט ולא חזן ,לא קורא

בתורה ולא כעל תוקע .והנם נזקקים לכל הצרכים האלה לכוא אלינו ,אל העיר.

והתחילו בזה ,שהקציעו באחר הבתים חרר נ ח ל להיות להם למקדש מעט —
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כית תפילה .וכימות השגה היה אחד םהם — כתורת גרכה וכפי יבלתו ,ממלא

משרת חזן ויורד לפני התיכה .ולימים נוראים ולימי החג היו שוכרים

חזן

משחגגו .והוא נם היה הכעל תוקע .וםפר תורה נתנו להם הגבאים של בית־

הבגםת רמחגגו להיות אתם עד אשר יהיה להם םפר אחר ,משלהם .ומה שהועיל
כיותר לתקנת הקהילה הקטנה הזאת ,לכוננה ולסערה על בםים נבון ,היתר ,ביאת

הבחור ברוך לייכ כן הננר ר׳ שמואל רור דמחננו ,אל היישוב.

כרוך לייכ הנ״ל יורע מלאכת השחיטה והבריקה .ונם לו קול ערב ונעים

והוא יורע נוסח הנגינות של החזנים .ואותו יעדתי לקהילה הקטנה' הזאת ,להיות

לחם לשוחמ רקות ועופות ,ולחזז ,יורד לפני התיבה ולמלמר־תינוקות להילרים
שלהם .הבחור הזה למר אצלי בהישיבת שלי .אביו ר׳ שמואל רור הננר ,אף

על פי שהוא ארם •פשוט ואיננו יודע תורה ,בבל זאת הייתי מכבר אותו תמיר,
על ישרת לבו ותמימות נפשו ועל שהנהו ירא שמים באמת ומקיים בל מצוות

התורה כהלכתן .וידעתי ,שאריר בל חפצו היה תמיר ,שבנו ילמור תורה ויהיה

למדן .והיה מוסר אותו למלמדים היותר טובים שבמחננו והיה משלם להם שבר

למור בפי אשר דרשו :ובלבד שבנו ילמור תורה ויעשה חיל בלמודו .ובאחרונה

למר כנו אצל המלמד ר׳ יחיאל ,שהוא הגדול במלמריעמרא רמחננו .ואביו רצה

מאד שבגו יכנס מהמלמד הג״ל לישיבה שלי — להמשיך למורו .והפציר בי
מאד ,לקבל

אותו ,להישיבה .ואם כי אינני מקבל לישיבה שלי אלא בחורים,

שאגי רואה שיש תקוה לאחריתם להיות לומדים וםופלנים בתורה .ועל הבחור
כרוך לייב שמעתי מפי המלמדים שלמדו אתו ,שמוחו הוא מעט טטוםטם .ומה

שהוא לומר נקלמ אצלו רק בקושי; בכל זאת קבלתיו לישיבה שלי ,ברי לעשות

נחת רוח לאביו .ואמרתי :בראי וראוי הוא האיש התם והישר הזה ,שאסייע לו
כדבר שהוא מוסר עליו את נפשו .כי נם ידעתי ,שהוא מקמץ מעצמו בל מה

שיבול והוא מוציא הבל על בנו ,כרי שיוסיף ללמוד תורה .וכשנכנס הבחור
אל הישיבה שלי ,השתדלתי להסביר לו השיעור ,שהייתי מניר לפני התלמידים.

אבל מהר נוכחתי ,שאי אפשר

להשאירו

בישיבה

ללמוד

בחכורה עם שאר

התלמידים; כי אין טוחו טםונל לשקלא וטריא בהוויות ראכיי

ורבא ,כיתר

תלמידי; והוא טתקשה לפעטים ברבר פשוט ,ונזקק לבאורים ארוכים ,טה שנורם

לאבוד זמן ולבמלה ליתר התלמידים ,שומעי השיעור .ובשנובחתי שכל עמלי

עם הבחור כרוך לייב יעלה כתוהו ולעולם לא יצלח להיות מופלג בתורה,

קראתי את אביו אלי ואמרתי לו האמת כמו שהיא :רע ,שבנך לא נוער להיות

נתל בתורה ,בי לא חננו אלקים בכשרונות הנחוצים לזה :תפיסה מהירה והבנה

קלה וכח זכרו! חזק .ובאין כל אלה ,אי אפשר להניע למררנת למדן ,כדבעי.
אבל כנך הוא בחור מוב

והנון וברכה בו .ורוצה אני בהצלחתו כל הימים.

וטטעם זה ,עצתי לך אמונה:

ילמור בנך אומנות

השחימה,

שהיא

מלאכת

הקורש .והשוחט צריך להיות נם בר אוריין בטקצת .והידיעה שיש לבנך בתורה
היא מספקת

לאומנות זו .ואומנות

השחימה,

כידוע לך ,היא

מכובדת

על

הכריות .וכמה ובמה מופלני תורה אחזו באומנות זו ועל פני כל העם יבכרו.
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דברי אלה ישרו בעיני ר׳ שמואל רור ונשמע לעצתי .ואני מסרתי את הבחור

ברוך לייב להשוחמים רמתא ,שירנילו אותו בהשחזת סכינים וילמדו אותו

שחיטת

ושחיטת בהמות ,רקות ונסות ,ובריקח הריאה

עופות

וניקור.

ואני

למדתי אתו הפרקים ממסכת חולין בהלכות שחיטה וטריפות והדינים השייכים

להלכות האלה בשולחךערוך יורה־דעה עם המפרשים .וכמשך השנה למר כל
הדינים הנחוצים לרעת לשוחט ובורק .ונם התרנל כדבעי בשחימה ובדיקה
וניקור והשחזת הסכינים .והשוחטים העידו עליו שהוא ראוי והנון להיות

שוחמ ובורק ומנקר בישראל .ויש לסמוך עליו .ובשמעי אנשי היישוב הנ״ל
מתאוננים תמיר באזני ,שקשה עליהם לבוא בכל פעם למחננו אל השוחטים

שלנו לשחיטת עופות ולקנות בשר בהאיטליז של הקצבים שלנו ,יעצתי להם —
שיקבלו אח הבחור ברוך לייב לשוחט .והוא נם ימלא בקהילה הקטנה שלהם
תפקירו של חזן; כי קולו ערב ונעים .והוא יורע נוסח התפילות והמונים של
החזנים .והוא נם יורע לקרוא בתורה ולתקוע בשופר .ומסר על זה — ילמד את

התינוקות קריאה ותפילות .הבעלי־בתים של היישוב שמעו לעצתי ויקבלו אח
הבחור ברוך לייב לשוחט ולחזן ולמלמד תינוקות בקהילתם הקמנה .ובמשך הזמן

מצא הבחור ברוך לייב זוונ הנון למענו — בת אחר הבעלי בתים של היישוב

וקנה לו בזה זכות אזרח ביישוב .ומאז היה שם מושבו איתן.

ואם כי מזמן קבלת ר׳ ברוך לייב לשוחט השתחררו אנשי היישוב יותר

ויותר מהשעבוד לקהילתנו לכל דבר שבקדושה ,ולא היו נזקקים יותר לנו

כטקדם; בכל זאת ,חיו נחשבים — בנונע לתשלומי מסים וארנוניות ולנכיות
ולכל צרכי הקהילה — בשאר הבעלי־בתים דמחננו.

להשתמט

מהתשלומים שמטילים  -עליו.

ואיש

לא

מהם

בקש

והמצב הזה ארך זמן ידוע ,ער אשר

נתהווה שינוי נרול במצב היישוב הקטן ,שינוי ,שהביא לירי זה ,שאנשי היישוב
לא רצו יותר להשתתף אתנו בבל התשלומים לצרבי קהילתנו כמקדם.

וזה רבר השינוי .הנניד המפורסם ר׳ שמואל ב״ר יהודה מכרך מינסק,

שהוא נמנה על מספר העשירים היותר גדולים שבמדינתנו ,ומסהרו פרץ בכל

רחבי

מדינתנו

באריסות

לשנים

ומדינת פולין ומוטות כנפיו עד מדינת אשכנז
רבות,

אצל

המשתטחים על שטח של הרבה

אדוני

במחוזנו,

הארץ

פרסאות ,ונבולם

הכפר ,שאצלו נמצא היישוב הנ״ל.

רוב העסקים של הנגיד ר׳ שמואל הנם

—

היערות

יניעו ,לקח
הנדולים,

האחר לא רחוק

מקצה

במסחר העצים :הוא לוקח

באריסות לשנים רבות היערות השייכים לאדוני הארץ .והוא משלם להם סכום

קצוב ,שכר האריסות ,שנה בשנה ,בפי התנאים שהתנו ביניהם .ובעד שכר הארי
סות שהוא משלם ,הרשות לו נתונה מארוני היערות לעשות בעצי היער כפי

חפצו — לנזור העצים ולהפילם ולהכשירם לבנין ולהסקה .ולצורך זה הוא שוכר

פועלים ערלים מאכרי הסביבה ,לנזור העצים ולהפילם ,ולהסיר מהם הענבים

והזרדים ,כרי להכשירם להיות עצי־בנין .ואת העצים ,שכבר הוכשרו באופן כזה,

מובילים אחרי כן

— י ועל פי הרוב ,בימות־החרף ,בזמן ,שהאכרים והסוסים
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—

והעגלות .שלהם הנם בטלים מעבודה .והנם נשברים במחיר נמוך; וגם ההובלה

בעגלות

החורף ^.-־ כשהארץ טבוםה בשלג — היא יותר קלה ויותר מהירה —

אל המקום היותר קרוב ,ששם עובר נהר ,ושעליו יש האפשרות להמשיך הובלת

חעצים ברפסודות על פני המים ־׳למקום־ תעודתם .ובבוא-האביב והקרח גמם על
פני ר.נר.ר,יקושרים העצים ביתד לרפסודות .ומדם הנהר מוליכים אותם ער בואם
למקום תעודתם — מדינת אשבנז ,ששם הנם נמכרים במתיר נכוה ונעלם מרוית

עליהם בסף תועפות•; .

־־• .׳•::

••••״

לעסקים נתלים באלה ,אשר:העבודה בהם היא-מרובה ,נתוצים פועלים

למאות; ולהשגיח .על עבודת הפועלים־ולנהל כל העבודה בסדר ובמשמר ישר.

נתוצים פקידים — משגיחים לעשרות.־ הפועלים ,כנהוג ,הנם ערלים .והמשרתים

— הפקידים — הנם יהודים .ור׳ שמואל ב״ר ־יהודה הנ״ל מתנהג עם היהודים

הפקידים שלו בנפשרתבר .ובתח־נדיבה ומשלם להם שבר עבודתם בלי צרות עין.

והוא גם דואג להמציא להם בתים צרירה במקום הקרוב להיער ,ששם עיקר
מלאכתם .וגם־לצרכיהם הרוחגיים הוא שם לבו ,לבל יחסר להם מאומה מכל

הנתוץ ליהודי שומר תורה ומצוות;־־־־..-.״ :־־.::

ולצורך פקידיו ומשרתיו ׳ביערות אשר לקת באריסות בקרבת הכפר הנ״ל,

הקציע למענו — על פי ב ק ש ת ו א ר ו ך ה א ר ץ כבדא־ארץ רחכת־ידים לבנות
עליהם בתים לרירה לפקידים ולמשרוזים:ולבל הבגינים ,הנחוצים לצורך עסקיו.
ותיבף ,כשנכנס מקום זה לרשותו ,ננשו הפועלים — על פי פקודת הנגיד ר׳

שמואל ב״ר יהורה — לבגין בית גדול ורחב ירים ,מקום מושב להנהלת העסק,

ובנינים אחרים — בתים לדירה י— לפקידים ולמשרתים; בי הנם באים הנה עם

נשיהם ,בניהם ובנותיהם להתישב בא! דירת־זןבע לכל זמן אריסות היערות ,שהיא

לשנים רבות .באופן כזה ,כשנגמרו כל הבנינים ופקידי הנניר הנ״ל באו הנה עם
אנשי משפחתם ,נתהוה לא רחוק מהיישוב הקיים כבר קורם — יישוב חרש.

וכיחר עם היישוב הישן — קבלו שני היישובים האלה המאוחרים צורה ותכונת

של קהילה קטנה .רבוי האכלוםים ,שבא על.ירי היישוב החדש ,הועיל הרבה להמכת

המצב הרוחני של הקהילה; כי הם מ ש ו תיבף ומיד ליםד קהילה מסודרת ,בפי

םירור שאר הקהילות במדינתנו .והתחילו בזה ,שבחרו מקרבם נ׳ אנשים ,שנים
מהיישוב הישן ואחר מהיישוב החדש ומלאו את ירם לעסוק כיםוד הקהילה

ובהנהלתה .וראשית פעולת הנבחרים היה — למצוא מקום לבית תפילה; כי

החדר ,ששמש ער עתר .בהיישוב הישן בית־תפילה ,נעשה צר מהביל כל המת

פללים .והם הקציעו לצורך זה ,באחר הבנינים חחדשים ,ב' חדרים נרולים ורחבי־
ירים ,כמו אולמים .והיה להם התדר האתר — בית־תפילה לאנשים ,והחדר השני,

הנברל

מהראשון על ירי וילון

— לעזרת נשים.

ואת ההררים האלה מלאו

כרהימני :ספסלים ושולתנות ,כבכל בית תפילה .וארוךקרש הבין למענם בווילנא

אומן

מפורסם ליופי מלאכתו ,א ת ן מלאכת־מחשבת ,מקלעת פקעים ופטורי

ציצים .ולצורך כתיבת םפר תורה ,על ירי סופר אמן וירא שמים בכרך מינםק,

עשו גביה ביניהם — סכום ,שהספיק לכל ההוצאות הכרוכות בזה .והנגיד ר׳
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ש מ ו א ל ב״ר יהורה נ ר כ מ צ ת ש ״ ם •— תלמוד בכלי רפום א מ ש ט ר ד ם ב כ ר י כ ו ת

עור יפות וששר .סדרים משניות — עם הרע״ב ותוספות יום־טוכ .ועור הרכה
ספרים חשוכים .וגם ארון לספרים לפאר בו את בית־התבילה צווה להכין על
חשבונו. .
הנכאים והפרנסים רקהילתנו שמחו למראח צמיחת היישוב הג״ל ,ושמקטן,
שהיה בראשיתו ,נעשח — נרול באחריתו .וקוו שעל ירו ירבו נם בן ההכנסות
של הקהילה .בי ברכות מספר המתישבים — ובולם מתפרנסים בריוח — ,ניתנה
היכולת להעריכם בערכם .ונם את הנגיד ר׳ שמואל ב״ר יהורה אמרו להעריך
בסכום הנון לטובת הקהילה ,לפי חשיבות העסקים והנכסים שיש לו במחוזגו,
בקרבת המקום ,שנמצא ברשותנו .אבל תקותם זאת לא נתקיימה ,ולהיבך ,עור
נהפבה להם לרועץ .ולא רי שלא נתוםפו ההכגםות מגידול היישוב ,אלא ע ו ר בא
בהן נרעון .כי הנניר ר׳ שמואל ב״ר יהורה הנ״ל השיב פני הפרנסים ריקם,
כשבאו אליו בתביעה לצורך הקהילה .ובהאמתלא — שהוא משלם בל המסים
והארנוניות והנביות לצרכי הקהילה ולצרכי הכלל במרינה בעיר מושבו מינסק,
במקום שמעריכים אותו על פי הרווחים שהוא מקבל מבל העסקים שיש לו כבל
מקום שהוא ,ולפי הנכסים שיש לו ,לא רק בעיר מושבו ,מינסק ,אלא בבל מקום
שהנם .ואיננו רואה חובה לעצמו לשלם בל המסים והארנוניות והנביות וההערכות
שתי פעמים :הפעם האחת בעיר מושבו מינסק ,והפעם השנית — באותן הקהילות
שיש לו שם עסקים .והוא מוצא ,שנם פקידיו ומשרתיו ,עושי דבריו בהיישוב,
אינם חייבים לשלם בלום לקהילה דמחננו; בי יש להם הוצאות מרובות בשביל
הקהילה הקטנה שיסדו .והנם נם כן פטורים מתשלומי בפל .ובדבריו עשו נם חם.
והשיבו פני הפרנסים דקהילתנו ריקם .והבעלי־בתים של היישוב הישן ,שער עתה
היו משלמים הסכומים הנדרשים מהם בפי ההערכה ולא בקשו מעולם להשתממ
מהם ,בשמעם עתה ט^נות הנניד ד׳ שמואל ב״ר יהודה בעדו ובעד פקידיו
ומשרתיו ,ננד תביעות הפרנסים רקהילתנו ,מצאו עזר וסעד בדבריו ,לפטור נם
את עצמם מתשלומים לטובת קחילתנו .ובחאמתלא ,שנם הם משחרים מכספם
לצרכי הקהילה הקטנה שלהם .ואינם רוצים לשלם מסים בשתי קהילות .חפרנסים
נסו לרכר על לב המיר ר׳ שמואל ב״ד יהודה ולהראות לו על ההיזק הגדול שהוא
מביא לקהילתנו ,בסרבו להודות בזכות שיש לקהילתנו להעריכו — ולו נם בסכום
קטן .ובנללו נם בל הבעלי־בתים של היישוב משתממים מההערכה .ועל זה אמר
להם הנניד :בשום אופן אינני יכול' להודות לאיזה קהילה שהיא ,אם יש לי
בקרבתה איזה עסקים ,שיש לה הזכות להעריך אותי ,ולו נם בהערכה של שוה
_ פרוטה; בי בעשותי זאת תשמש הוראה זו מצדי לבל הקהילות ,שיש לי בקר
בתן עסקים ,שנם להן יש הזכות להעריך אותי בכל מיני מסים ובבל מיני נביות.
ולי אין היבלת ואין לי הרצון לשלם תשלומי כפל על מה שאני חייב לשלם על פי
הדין ועל פי היושר רק פעם אחת.
כמובן ,הפרנסים רמחגגו איגם יכולים להסכים לגדעון נתל בזה בקובח
הקהילה ולקבל הטענות של ר ' שמואל ב״ר יהודה ואנשי היישוב לצורקות ונכוחות.
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והנם מתכוננים לתבוע לרין נם את הנניר ר׳ שמואל כ״ר יהודה ונם את אנשי

היישוב .ובטענה ,שער עתה ,במשך שנים רבות ,היתר• לקהילתנו חזקה על היישוב

הזה .ובמה הורע כוחה אם מספר הבעלי־בתים — כן ירבו — הוכפל עתה? הן

היישוב נשאר במקומו במו שהיה .ומה הוא הרבר שהפקיע אותו מרשות הקהילה?

הפרנסים בקשו אותי שאקח עלי הסרתה לעיין בשאלה זו ולהבין בפיהם הטענות

וטענות שימענו לפני הגאון האב׳׳ד רק׳׳ק בריםק והבית־הרין שלו ,שלהם תםםר

השאלה בסכסוך זה לרין ולפסק .אבל אני לא נעניתי לבקשתם; בי טקכל אני

שברי מקופת הקהל ,והנני גונע בדבר .ואינני רוצה ,ממעם זה ,להשפיע באיזה

אופן שהוא על מענות שני הצרריס .ויעצתי להם ,שיצרפו אליהם אברכים אחרים,
,

מאלה ,הלומדים כבית־המררש שלנו ,שהנם מופלני תורה .והיתה להאברביס

השאלה הזאת ענין לענות בו ,לחקור ולדרוש ולהפוך בשאלה זו טבל הצדדים.

וסכסוכים מעין זה היו בבר פעמים רבות .והאברכים ימצאו למדי בםפרי שאלות

ותשובות של האחרונים ברור ולבון הדברים בשקלא ומריא בין הנאונים הנדולים.

ואין להם.אלא לחפש כספרי שאלות ותשובות של האחרונים וימצאו רי מבוקשם.

וכשאני לעצםי ,אני סוצא ,שאי אפשר לפמור אנשי היישוב מתשלומי! לצרבי

קהילתנו לגמרי .ואם בי הס בוגיס להם במה לעצמם ,בכל זאת לא יצאו לגמרי מר
שותנו .וברוםני ,שכל זםן שהנם מוליכים מתיהם לקבוריאותם כבית־העלםי! שלנו,
אינם יבולים על פי הרין להוציא עצםם םרשותנו .ואם בי׳ כפי ששםעתי ,הנם

רוצים ליםר בית עלמין ביישוב שלהם ,עור הדבר מומל בספק ,אם יבולים הם

לעשות רבר זה בלי נטילת רשות מקורם מקהילתנו ,שער עתה היו זקוקים לה

לכל רכר .ונם לכל רבר הנונע לדין ולהלכה ,הן בדיני שמים ,והן בדיני ממונות,

הנם נזקקים לי ולביתירין רקהילתנו .וכמעמ בכל יום ויום באים אלינו משם

בשאלות שונות ,הלבה למעשה .והאברך ר׳ ברוך לייב ,השוחמ וחחזןדהיישוב,
בא לעתים קרובות אלי לשאול בעצתי בענינים הנונעים לקהילתם הקטנה .ונם

אתמול בא אלי להתיעץ ברבר המקוה שהנם עסוקים בהבנתה ובבנינה .והציע

לפני הרבר ,באיזה אופן תהיה הובלת המיס להמקוה .ושאל אותי ,אם היא בשרה

על פי הרין ,בלי פקפוקים ובלי ערעורים .ונם התיעץ עמדי ברבר המקום הפנוי

שיש להם עתה והנם רוצים להקדישו להיות להם לבית סוער לבל חי;

ולא יהיו

יותר מוברחים להוביל םתיהם בברת ארץ רבה ער לםחננו לקבורה .ובנדון הבית־

עלמין החרש שלהם ,הזכרתי לו — ,׳ כ ש י ע ש ו לו נדר מסביב והמקום יהיה כבר
מוקדש לקבורת מתים — שיעשו ברברי מחבר הספר מעבר יעבק ,שמביא כשם

הרב יהורה חסיד ,שכשעושים נדר למקום פנוי להיות לבית מועד לבל חי ,גוהנים
לשחוט תרגנול .ושוחטים אותו בלי ברבה וקוברים אותו בבית הקברות החרש.

כדי שיהא הוא הקבר הראשון .בי יש בזה סור על פי קבלה .ועל ירי פעולה זו

מחלישים מרת הרין .ובודאי טוב ונכון לעשות בן.

-
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<\מ ב וז־ו וזווזמ אב הוזקוז״זז
,

יום בשורה אי יום זה .זונתי הרבנית ,שתחיה ,אחשה אי היום בבקר באזני

הבשורה ,שעא פי בא הסימנים הידועים אה ,היא מרנשת שנתעברה .היריעה

הזאת התעה את אבבי והשמיחה את נפשי ומאאה אוחי עוז וחרוה .וחרשה

באבי התקוה ,שעור אזכה אהבנות סזונתי בזרע בנים ,שער עתה מנע ה׳ אותם

ממנו .זה כחמש שנים ,מזמן שנוארה אנו בתנו השניה ,חנה ,שחחיה ,נבתואי

אאקים נפתאתי עם זונתי הצנועה ואא'זכיתי אהבנות ממנה; כי םנר ה׳ את

רחמה ואא היה אה ואר .ובבר ראנחי אאחריתי ,אבא אאך ,חם ושאום ,ערירי באי
בנים .ופחרי היה חמיר אננר' עיני ,אבא יקוים בי מאמר חכמינו ,זברונם אברכה:

מי שאינו מניח בן הקרוש ב ת ך הוא ממאא עאיו עברה; ואבא אםבוא עונש
הנאנוא ,אחיות מנואנא מחרש בעואם התחתון מנו אנו ,בפי רברי ספר הזוהר
הקרוש :האי בר נש ראתפנם

אתרבק

ראא

שבק בר בהאי עאמא ,כר נפיק מניה ,אא

בשמא קרישא ואא אעאין איה

בפרנורא ,בנין ראיהו פנים.

ואיאנא

ראתעקר בעי נטיעה זימנא אחריתא .ובמעט שנואשתי כבר ,ואמרתי :אברה

תקותי .ובקשתי עזר ותרופה אצרה זו בטקום אחר — עא ירי חבור םפר חידושי־
תורה ,שיהיה אי במקום בנים .ובמו שעשו רבים ונרואים ,שהיו כאותה צרה

כמוני ,אבאי השאיר
במקום בנים.

בן

יורש מקומם וחברו ספר ,אהיות אהם זכר ושארית

ואצורך זה חתחאתי אאסוף כתבי המפוזרים הנה והנה .ועסקחי בהרחבה

הרבדים במקום שהיו רשומים אצאי רק ראשי פרקים בקצרה ,רק אי ארמז וא־
זברון .ואת התשובות המרובות שהשיבותי בעזרת הבורא אשואאי רבר האבה

היה ברעתי אמסור את^מירי המצוינים שניאוד זאמן ויונה בן ישראא שיסדרו

אוחם עא פי םרר חשואחן ערוך ושיעתיקו אותן מחרש בכתב ברור ונוח אקריאה,

כרי שתהיינה ראויות ארפום .ואמרתי באכי :אם יזכני הבורא יתברך אהוציאם
אאור ברפום ,יהיו אי החבורים האאה אשם ואזכר במקום בנים .וכשיזבירו רבר

האבה

חכמינו,

בשטי

אחרי

פטירתי,

תהיינה שפתותי דובבות בקבר ,בפי הבטחת

זכרונם אברכה .ועתה רואה אני ,שתפיאתנו נשמעה .ותקותי חזקה

בהבורא יתברך שיזכנו עור בזרע בנים ונזבח אנראם ואחנבם אתורה ,אמצוות
ואמעשים מובים.

ואזונתי אמרתי :כא זמן שתוכאי אהםתיר הדבר — אא תנירי אאיש ,כי אין

הברכה מצויה אאא ברבר הםטוי טן העין; ואהיפך — אא תפתח פה אשמן —

 הקאאה שואטת ברבר הידוע ונראה אעין .וידוע כמה נתאר .הסכנה אאשה מעו־ברת מעין רעה ומשאר פורעניות .וביחוד ,שתזהר מן הנשים תעראות הזקנות,

שיש אחוש שמא הנן טכשפות ותשתרא בבא האפשר אטנוע אהפנש עמהן בררך.

ואם אי אפשר ,תעשה כפי הכתוב בספרים ,שתשתרא אהביט בפני המכשפה,
בפניה או מאחריה ותאמר האחש :את וראשך מן חזירה,

אני

רואה

אותך

ככאבתא מתה ,שאיתא ראמך בפומך .וכזח תניד נ׳ פעמים ותשתרא אהםתר
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מעיניה.

מהר

נם  .הזכרתי לה מהרש הסכנה שיש לאשר .מעוברת ,העוברת

ודורםת ברגליה על צפרנים הנמצאים על הארץ; אם כי רבר זר .ירוע לה מכבר.

והיא נזהרת תמיר ,כשהיא חותכת הצפרנים מעל ידיה ומעל ירי הילדות שלנו,
שתהיינה ,לחתוך אותם

בםירונין ולזרוק אותם לתוף האש .בכל זאת מצאתי

לנחוץ להזכיר לה עור הפעם ,להזהר ולחשמר לבל .יפול אף אחר מן הצפרנים

על הארץ .בי המכנה גדולה לאשה מעוברת ,אם תררוך ברגליה על צפורן ,בירוע.
הבשורה

הזאת

המרירה את מוחי כל היום ולא יכולתי להתפלל תפלת

שחרית בכוונה ובכובד ראש כראוי .וגם את השיעור.בגמרא לפני התלמידים

בהישיבר ,לא יכולתי להניד במנוחה וברעה צלולה .ובודאי תלמידי חרנישו ,כי

איזה רבר נפל אצלי ,אבל לא נועזו לשאול אותי ,על מה ולמה רוחי כה נסערה.

w
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נם בשנה זו בא חמוכר־םפרים ר׳ נדונם למחננו במועדו ,בתחלת חורש

אלול ,כמנהגו תמיר .ובבואי אתמול בבקר לבית־המדרש מצאתי את ר׳ גרונם

ובנו מריקים םליהם ומניחים על חשולחן הנדול ,הנמצאיילצד מערב ,אצל מבוא
הפתח ,הספרים ,שהנם מצינים לראוד .לעיני הקונים;  -כמנהנ

הנודרים ,שאין

להם

מוכרי־םפרים

ישיבת קבע במקום אחד וחנות למכירה ,ובתי־תפילה

משמשים להם מקום •למכירת הסחורה שלהם .ובתמיד ,שמחתי לראותו מחרש

במחננו ,כי הוא איננו בא לעולם בידים ריקות ,והוא מביא למעני הספרים

שהוא יודע שאני מוצא עני( בהם; או אלה ,שבקשתיו לבקש למעני ולהביאם

לי .אחר נמר תפילת שחרית שאלתיו ,אם יש אתו למעני מהני מילי מעלייתא.

ועל זה ענה לי ר׳ נדונם :יש ויש.
אותם לביתו.

כשמופיע ר ' נדונם ובנו

עם

המדרש ,חנ הוא לכל מוקיר וחובב

ובערב,

הסלים

ספרים.

אחרי

תפילת

מעריב,

אביא

הנדולים ,המלאים ספרים בבית
ו מ י  .מהלומדים ומחובשי בית־

המדרש איננו אוהב וחובב ספרים? ואם כי מעמים הם אלה שיש בידם רי

כסף לקנות ספר ,בכל זאת כל הבעלי־בתים וכל האברכים וכל הבחורים הלומ־
רים בבית־המררש סובבים כדבורים את השולחן שעליו מונחים הספרים של

ר׳ נדונם .וכל אחר ואחר לוקח בידו כל ספר וספר ובוחן ובורק אותו ,כאלו

ברעתו לקנות כל הספרים המונחים על השולחן ,אחד לא נעדר .והנם כה שקו
עים בבחינת הספרים ער שאינם שמים כמעמ לב לתפילת הש״ץ.

ונם לי יום בוא ר׳ נדונם למחננו — יומא רפנרא ,כי הוא חביב עלי יותר

משאר מוברי־םפרים ,הבאים מזמן לזמן למחננו .כי לא הרי ר׳ נדונם ,שהוא
למרן ,יורע תורה וירא שמים .וביחד עם זה — ארם פקח ובקי בהוויות העולם,

כהרי שאר מוכרי־םפרים ,שעל פי הרוב הנם עמי־הארצים .ונם אין להם יריעה

גםיב הספרים שהנם מוכרים .ולרובם — הספרים הנם ,להבדיל ,סחורה בשאר
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הסחורות ,השוים לכל נפש ,כמו :צרכי אוכל נפש ,בנרים ,או כלים ,ולא יותר.
ולפי הרוב ,הנם עוסקים רק במכירת ספרים הנחוצים לכל ארם פשוט בישראל:

םרורים ,מחזורים ,קינות ,סליחות ,הנדוח ,חומשים .וספרים לנשים ביהודית:

תחינות ,צאינה וראינה וכדומה.

ומהספרים •התורנים:

חירושים,שאלות ות

שובות ,ספרי דרוש וקבלה הנם מסלקים ידיהם; כי אינם יודעים סיכם .לא

כן ר׳ נדונם .הוא למד בנעוריו זמן רב בישיבה ויש לו יריעה הנונה בתלמוד

ופוסקים .ולרנלי מסחרו הוא בא במנע עם רבנים ומחברים וכעלי־כתים לומ
דים והוא נושא ונוח! עם כל אחר ואחר ,כפי צרכו :לחאחר — הוא מוכר

םפר ,ואצל השני — הוא קונה ספר ואת השלישי — הוא מחליף ספר כספר.
ובהיותו נכו! דבר וסוחר חרוץ וזריז במלאכתו ,הוא יורע לכוון למלאות צרכי
איש ואיש :למי שמתענין בספרי

שאלות

ותשובות — הוא מביא למכירה

ספרי שאלות ותשובות .ולמי שהוא להוט אחרי פלפולים וחרורים

— הוא

מביא לו חידושים וספרי פלפול .ולמי שעוסק בקבלה ״— הוא מביא ספרי

קבלה .ובאופן בזה הוא משביע רצון כל איש ואיש .וחבה יתירה נודעת לו
מכל מי שבא עמדו בענין של משא ומתן ,על שהוא משתדל למלאות רצון כל
אחר ואחר .ולא יכבד עליו הרבר ,ללכת לפעמים למרחקים לחפש אחרי ספר

בער אחר הקונים .ונם ,אם הריוח בעסק זה ,יקטן לערך הטירחא המרובה שיש

בו .כי ,באמת ,לא רק אל הריוח הוא נושא את נפשו בעסקיו ,אלא הוא מוצא

נחת וקורת־רוח נם בזה ,שהנהו לתועלת לקונים למצוא למענם הספרים הנ
חוצים להם ללמוד ולעיון והנהו המסייע ללמור התורה ולהאדירה.

ולי משנה שמחח לראות אותו מחרש .ראשית .הוא מביא לי יריעות וחדשות

משלום חברי ורעי ,הרבנים היושבים על מרין בערים ובכרכים ,שהנם

חברי

מימי נעורי ,מהימים,״שישבנו ביחד על מפסל בית־המררש ,או על ספסל בית-
הישיבה .ונם על ירו הנני מקבל ידיעות על דבר הרבנים ,שאינני מכיר אותם

פנים בפנים ,אבל הנם ידועים לי בשמם; או ,שמכיר אני אותם על פי הכתר,
כלומר,

שבאים

עמדי

ברברים בעניני דין והלכה ,בשאלות ובתשובות ונם

אלה הנם קרובים לי ברוח .ומבלעדי זאת הנהו מקור נאמן לי להוורע ולרעה

מכל הנעשה בישראל ,אם במדינתנו ,ואם במדינות אחרות .כי ר׳ נרונם הולך

ונודד בל הימים מעיר לעיר ומכרך לכרך וממדינה למרינה .והוא צופה ומביט

בעין בוחנת וסוקרת כל מה שנעשה-בכל הקהילות .והוא רואה ומכין נכוחה.
ויש לסמוך על דבריו.

ושנית ,מה שחישוב לי ביותר ,הוא ,שעל ידו אוצר ספרי מתעשר משנה

לשנה. — ,בכל פעם שחוא בא למחננו — בספרים יקרים ,שאין חזיונם נפרץ

במדינתנו .והנם בבל יראה ובבל ימצא אצל מוכרי־םפרים אחרים .ונם כהכר־

כים הנדולים קשה להשינם .ומנהני ודרכי עמדו הוא כך :בכל שנה — כשהוא
בא למחננו — אני מודיע לו שמות הספרים ,שאני רוצה שיבקש למעני .והוא

— כמשך השנה שחוא נורד במקומות שונים — משתדל לרכוש אותם למעני,
כשהזרמנות באה לידו ולשנה הבאה — כשהוא בא מחרש למהננו ,הוא מכיא
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לי הספרים שהזמנתי אצלו .וכך בכל פעם ופעם .וככר רכשתי על ירו מספר

גרול של םפרים יקרים ,אשר לא קויתי מעולם שאזכר! להביאם לבית ננזי,

לאוצר ספרי הנרול.

ובשנה הזאת הביא לי ר׳ גרונם את החבור של ר ב ע ו ירוחם ,אחר הפוס

קים הראשונים ,את הםפר תולדות ארם וחוה ,חבור שזה כמה במהה נפשי

לראותו ,כי איננו נמצא אף אחר בעיר ושנים במשפחה; באשר הוא נרפם
זה מאות כשנים .והנהו יקר־המציאות .ועור ספר חטציא לירי ,שחנחו נם כן

יקר המציאות

— שאלות ותשובות בנימין זאב ,ספר שנרפס זה יותר משתי

מאות וחמשים שנה .ולא ראיתיו ער עתה .מם הוא על חפוסקים יחשב ,אם

כי ,ככלל ,אי 1סומכים על פסקיו .ועל שני הספרים האלה שמחתי כמוצא שלל

רב ,בי היו לי תמיר נענועים מרובים עליהם .ועתה נתמלא חסרוני.

םכלערי הספרים האלח הביא לי ד ׳ נרונם עוד ספרים אחרים שהנם נחו

צים לי .ואת כל אלח רכשתי לי ממנו ,מכלי הוציא אף פרומח אחת מכיםי;

כי אני נותן לו תמורתם ספרים אחרים ,םתבםולים אשר בירי .ולי אין צורך
כםפר אחר ב׳ פעמים .ור׳ גרונם לוקח באות נפש — בער הספרים שהוא נותן

לי — ספרים אחרים בחליפין ,שהוא יבול למכור אותם לאחרים וכריוח הגון.

ואני אינני מרקרק עמו בעסק החליפין בחוט תשערו!י והנגי מותר תסיר על

שלי ,ברי שיהיה קרוב לשכר ורחוק מהפסד .ומציאת ספרים בפולים באוצר

ספרי באה על ירי שתי ירושות שנפלו לי :האחת ,מצר אבי מורי הרב ה״נ ז״ל,

והשנית — מצר חותני הרב הריין ז׳׳ל .והשניה היתה היותר חשוכה ,כי חמי,

הריין ר׳ נתן ז״ל ,שהיה ריין בברך בריסק רבות בשנים ,היה מקמץ מעצמו

ער כסת ראפשר

וםניח

פרוסה

לפרוסה .וככסף זה היה קונה םפרים .וכימי

חייו הארוכים הצליח .לאסוף אוצר ספרים נרול .וביניהם הרכה ספרים יקרי־
המציאות; וזה

— נוסף על הספרים שירש הוא מאביו ,שהיה גם בן למר;

םופלנ .ונם כן חובב ספרים כמוהו .ואחרי פמירת חמי הריין ז״ל כאו כל
הספרים האלה ממנו לירי כירושה .כי לא זכהו הקרוש ברוך הוא ככנים ,אלא

בבנות .וזוגתי ,שתחיה ,היא בתו הבכורה .ואותי אהב ,באהבת אב את יכנו,

וכי חתנחם ,על אשר מנע ממנו הקב״ר! זרע בנים .והתנאה כי ,על אשר זכיתי

עורני צעיר לימים לשכת על כסא הרבנות בקהילה חשובה ,מושכ של גאונים

ורבנים מפורסמים .והייתי לו כעין תשלומי! על אשר לא השאיר כן ממלא

מקומו .ועל ירי שתי תירושות האלה ,נוסף על הספרים הרכים שזכיתי אני

לאםוף מימי

נעורי,

מוכרח היה שימצאו באוצר ספרי הרכה ספרים כמספר

בפיל .ולפעמים גם כמםפר משולש .ואת הכפולים שלי אני מחליף שנה כשנה

עם ר׳ גרונם כספרים אחרים ,שאינם אצלי .ובאופן כזה אוצר הספרים שלי

מתעשר משנה לשנה .ושמחתי גדולה על כל ספר חדש הבא לירי ,כי חביבים
עלי הספרים כילרי ממש.

ר׳ גרונם כא אלי אתמול בערב ,בפי שאמר לי כבית המררש ,וקרמתי את

פניו בכרבת :ברוך שומר הכמחתו .ואחר שנמרנו עסק החליפין כאופן מרוצה
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אשגיגו ,שאאתיו :מה הנה החרשות שהביא אתו כפעם הזאת ,כבואו משוט
כארץ ומהתהאך כה ,ומה שאום אחינו כני־ישראא ככא המהומות אשר הנם

נחתים שמה?

אין אתי חרשות משמחות אב אספר אככודו ,אמר אי ר׳ נרונם .בהיותי

כפעם האחרונה ,זה כארבעה הרשים ,כעיר הבירה ווארשא ,שמעתי מאנשים,

היודעים מה שנעשה אחורי הפרנוד ,שהשרים והאדונים מפהדים ,אכא תפתח

מחרש

הרעה

מצפון; כי הרוסים חורשים רעה עא ממאכת פואין ומבקשים

אסרוע ממנה מדינת אימא ואספת אותה אאחוזתם ,כמו שעשו אמדינת רייםן.

והפואנים הנם אובדי עצות ,כאין אהם עא מי אהשען ואמי אפנות אעזרה .כי

נם שאר הממאכות ,שכניה ,הנן כעצה אתת עם ממשאת רוסיה ,אקרוע ממאכת

פואין אנזרים .והשם הוא היודע מה חוא חממון כחיק העתיר ,כי כידו נורא
העמים והממאכות ,אם אשכמ ואם אחסר .וכעואמנו הקמן ,ערת כני ישראא,

נם כן אין נחת .וכבא המקומות — הפרוץ מדוכה עא העומר .כי נקרע העם

— כבימי ירבעם כן נכט — אשני קרעים :כת החסידים .ויתר חמון עדת יש־
אהם

ראא ,המתננדים

ואשימתם .והמאהמה נמושה עא פני כא הארץ .וכבא

קהיאה וקהיאה ,שיש כה מאנשי הכת — שם ריכ ומחאוקת .מהאומות ומעשה

אאמות ,דיאמוריות ומסירות ומעשי־נכאה אשר אא היו כמוהם ככר זמן רכ
כישראא .וחושש אני ,שמחאוקת זו ,שכא אחד מהצדדים מחזיק כה ומאמין

שהצרק אתו ושהיא אשם שמים ,שעתידה היא אהתקיים ארורות .והמצב ,אעת

עתה ,הנהו ,אערך ,כך :כפואין — אנשי הכת ידם עא העאיונה .והרבנים והאומ־
דים ,יודעי תודח ,שנשארו נאמנים אאמור התורה ואקיום המנהנים הישנים,

הקיימים כמדינה .זח דורות רכים ,אנוסים אשתוק ואכאי אמתות ,ואחרוא מריב.

כי ההמון־עם הואך ככהמח בכקעח אחרי מנהיני הכת ,הרכיים והצדיקים .ומי
שמעיז אפצות

פיו

ואהוציא הנה אחד מדם — כנפשו הוא .וקנאת ההמון־
והנם

עם אהרכיים שאהם היא עזה וקשה.

שמתננד אשימתם ואמעשיהם .וכמדינת אימא

הכת הנם הנרדפים ,והרבנים והאומרים

רודפים כאכזריות נדואה כא מי
— המצכ הוא מהופך:

אנשי

— ואתם יתר המון כית ישראא

—

הנם הרודפים .ובכא מקום שאנשי הכת מתכנסים ומתאגדים אאנודות ובונים
אהם כמה אעצמם — כתי תפיאה ומנינים מיוחדים — הנם נרדפים כאי חשך.

ונם מהאומות־אנרווי ומכות־אחי אא יהשכו מהם ,כמו שקרה כקהיאות וויאנא,

מינסק,

הוראדנא,

באה מצר הנאונים

פינםק ,שקאאכ ועוד .וההתעוררות אמעשה
והרבנים

דכרכי מדינת אימא;

אאמות

ננרם

ובראשם הנאון ד׳ אאיהו,

־ נרו יאיר ,בכרוזים שפרסמו ננדם זה כתמש עשרה שנה כוויאנא וככריסק.
וזה כשבע שנים כהיריר דזעאווא.

הגאונים והרבנים צופיות

כבא

ומכאעדי

רתכי

הכרוזים ננר אנשי הכת ,עיני

מדינת אימא ,אראות אכא תכה שימת

הכת שורש .ועיגיהם פקוחות ככא מקום ומקום עא מעשה כא איש ואיש.

אראות וארעת ,אם אין אכו נומה אתורה ההדשה .והגם עומרים עא המשמר
אנדור את הפרץ ,אכא תתפשמ התודה החדשה הזו בין העם .וככא זאת ,ואתרי
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כל אלה — למרות האזהרות והאיומים ,החרמות ,השמחות והבדויים,

— לא

הצליתו מדברני האומה רמרינת ליטא לעקור מן השורש את הכת .והנוהים

אהריה במרינה זו — אם במקום אחר הנם הולכים ומתנונים ,נובלים וכלים

במקום אחר הנם מתרבים ,צצים ופורחים .ולפי רעתי אי אפשר להשמיד לגמרי

את הכת; כי יש בין ההםידים נם הרבה לומדים ומופלגי תורה .והם מאמינים

והנם בטוחים שלחינם ועל לא רבר .הנם נרדפים; כי אין אף שמץ של מינות

בתורתם ובשיטתם ואם יש.איזה ..שינויים קלים במנהגיהם טאלה שלנו ,אין

כדי להרעיש העולם על זה ,כאלו־ הם טבקשים להרוס כל יסודות הדת ,ולדונם

על זה לארבע מיתות בית דין .וכל הטתלוקת הזאת בא& — לפי רעתם — על
ירי אנשים בורים ונסים .ומשני הצדדים :מצד ההםירים — על ירי אלה ,שלא

ירדו לעומקה של שיטת החסידות ותורתה ומרבדים בשמה דברים שלא עלו

מעולם על לב טיםרי שיטת החסידות ..ומצר המתנגדים להם ולשיטתם — על
ירי אנשים בורים ,גסים ועםי־־־אדצים ,הרואים כל שינוי קל בסדר התפילות,
או בנוסח התפילות ,או בשינוי ,או בביטול איזה מגהג בלתי השוב על ירי

החסידים — הריסת אשיות

הדת.

והנם

טריטים על זה קול זועה .ואליהם

נספחים כל ארחי ופרחי ,השמחים אלי גיל והנכונים תמיד לקרוא לריב ולמצה,

למהלומות רצח ולמכת לחי .ואחריהם כל אדם ימשוך; הרבנים ,היושבים על

מרין ,והגאונים ,מנהיני הדור וקבדנימי האומה ,וכל הלומדים ,בכלל.
ולו לא דחו אותם הרבנים והגאונים באמת הבנין

ולא

התריעו עליהם

מלהםה :לאבר ,להדונ ,ולהשמיד ,אלא היו נותנים למנהיגיהם האפשרות לברר

לפניהם שיטתם ולהצדיק מעשיהם ,כי אז בודאי לא באתנו כל אלה; כי ־ לא
היה יותר מקום לריב ולמצה .ושלום על ישראל .ברברים האלה שמעתי פעמים

רבות מפי חסידים יודעי תורה.

האלה; כי אי אפשר לתת אותם

ולפי

דעתי ,יש קורטב של אמת בהרברים

לפורקי עול תורה ומצוות

ולמרשיעי

ברית,

כאנשי כת שבתי־צבי והפראנקיםטים ימח שמם וזכרם ,שיצאו לתרבות רעה.
והרבגים והגאונים שלגו

להאטר אלא מפה לאוזן

אולי

הגדישו הסאה

— הרבדים האלה לא ניתנו

— בהוציאם אותם טכלל ישראל ובהתירם את רטם.

אני ,היודע ומכיר את החםירים ,דרכי הייהם ומנהניהם על פי הראיה ולא על

פי השמועה .בי הנני הולך ונוסע נם למקומות ששם הנם המרובים והתקיפים;

ואם כי אין דעתי נוהה טשיטתם וממנהניהם ,בכל זאת לא אוכל לאשר ולקיים

שאינם שומרים תורה ומצוות ,או שהנם — הם ושלום — כופרים בה׳ וב
תורת משה עברו.

ואם בזמננו יש סכנה לדתנו ולתורתנו ,לא מאנשי הכת היא צפויה,

אלא ממקום אחר לנמרי .והוא — כפי ששמעתי זה לא כבד מפי הגאון ,האב״ד
דק״ק פוזנא — ,שקמה עתה בברלין ,בירת ממל2ת פרייםען ,כתה חרשה ,עדת

מרעים ,בנים משחיתים ,עזבו את ה׳ ומנאצים קרוש ישראל .והנם עוזבים
לטור התורה וקוצצים בנטיעות :מקיפים פאת ראשם ומשחיתים פאת זקנם.

ולא ניכר יותר בהם צלם אלקים ולא צלם יהודי; והנם עוברים על הלאו של
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—

בחוקותיהם לא תלכו ולובשים מלבושים קצרים ,במלבושי הנוים ,ועוסקים

כל הימים בשירים ומליצות וםפורי הבלים .ואת למור הנמרא והפוסקים הזניח!

לנמרי .וככר יש מהם באלה שהרחיקו ללכת והנם מחללים שבחוה וימים מוכים
בפרהסיא .ולא רק זו ,אלא אף זו :לא רי שהנם בעצמם רשעים ,אלא הנם

מבקשים נם כ!

— להתטיא את הרבים .והנם כותבים

— כירבעם ב! נבט

ומפיצים מכתבי עמל וכתבי פלסתר בכל תפוצות ישראל ומסיתים את אחינו

בני ישראל לעזוב למור התורה ולהתמכר ללמור חכמות חצונוית ,כאלו על
<די זה יחישו ביאת המשיח ותשועת ישראל תבוא!

והנאון

האכ״ר רק״ק

־פוזנא הביע לפני ראנתו לימים יבואו ,לבל יתפתו בדבריהם נם אחרים ,ולכל
יתפשט ננע־צרעת זה נם .בקהילות אחרות .וביחוד נרולה יראתו ,לכל יצליח

בירם

ללכור ברשתם את בני הנעורים,

הנוטים אוזן קשבת לכל רבר חרש.

והנם נוחים להתפתות ולשמוע לקול מלחשים .והסכנה היא נרולה,

הברלינים באים בערמה ומשימים פניהם כאלו

מעשיהם

אינם

אלא

באשר
לשם

שמים .ורק טובת עמם הנם דורשים .ואם הנם מטיפים לעםוק בלמור רקרוק

לשון־הקורש ,הוא — ברי שנבין דברי התורה והנביאים בשום שכל; ואם הנם

מעירים למוסר אוזן אחינו בני ישראל ,ללמוד שפת המרינה ,אין דאת אלא

—

כרי שיעזבו הדבור בשפת עלנים .ולא יהיו עור יותר ללעג ולקלס כעיני

המים על שבתם המגומגמת והמבולבלת .ובדברי פתוי כאלה הנם מבקשים

לטהר השרץ בק״ן טעמים .ובאמת אין יראת אלקים בלבם וכל מגמתם היא —
להסיר לב אחינו בני ישראל מלמוד התורה ומקיום המצות.
ור׳ נרונם הוסיף :ובעוונותינו הרבים

— המחלוק^ז עם החםיריס איננה

היהירה לנו .ומבלעדה עור רבה המחלוקת ברוב הקהילות ,נרולות וקטנות ,בין

הבעלי־בתים

הנמוכים

ובעלי־מלאכה ופועלים עניים מצר אחד ,ובין הבעלי־

בהים העשירים והפרנסים וטובי העיר מצר השני .וסיבת המחלוקת היא

—

האשמה ,שמאשים ההמון־עם את הפרנסים וטובי העיר ,שאינם עוסקים בצרכי

צבור באמונה; והנם מעריכים את הבעלי־בתים הנמוכים ואת כעלי מלאכה

העניים — ננר הרין וננר היושר — במסים ובנביות יותר ממה שהנם חייבים

לשים ,לפי הרווחים שלהם ולפי ממונם ,משא בבד מנשוא .ולעצמם ולקרוביהם
ולהבעלי־בתים העשירים ,הנוחים להם,
והנביות ומטילים

אותם

על

הבלתי

— להיפך — הנם מקילים עול המסים
אמידים שבקהילה .וההמון־עם דורש

בחזקה ,שיעשו תיקונים בסדרי הקהילות ויוציאו התקיפות מירי הפרנסים .לבל

יוכלו יותר לעשות באנשי הקהילה כתעולה על רוחם ,לעשוק דלים ולרצץ אב
יונים ולשאת פנים לעשירים ולתקיפים .ובטענה זו יש הריה .מ; האמת .כי

השלטון

בקהילות והפרנםות בישראל

ירדו עתה עשר דיוטות למטה .והעוז

והמשרה בקהילות נמצאים •— על פי הרוב — בירי מי ,שאין בו לא הורה

ולא חכמה ,לא יראת שמים ולא יראה חטא .והסיבה לירידה זו — עול הנלות

הקשח והמר :כי הממשלה מעמיסה עלינו עול כבר של מסים וארנוניות ,יותר

ממר .שאנו יכולים לשאת .ומבלעדי מכסת הכפף אשר על הקהילות להביא

—
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לאוצר הממשלה ,עור נחוץ המיר אפיים את השרים והפקידים ובא הקרובים

אטלבות במתנות ובדורונות ,בי הנם בעאוקה ,אשר אה שתי בנות ,הצועקות:

הב ,הב .ואעולם אינם יודעים שבעה .ואם אין משחרים אותם בתמידות במתנת
כסף הנפ מבקשים אנו תואנות

אהצר

צערינ .ואהרע אנו .ומבאערי ההוצאות
,

עא הצרכים האאה ,יש לקהילות עור צרכים אתרים ,הדורשים את תפקידם:

הוצאות עא צרבי־הצבור ועא החזקת־התורה

הטאת־הקהא — אהיםיב ההיזק

הבא

והעזרה

אענייפ.

והוצאות עא

אאחר סבני הקהיאה עא ירי מאשינוה

וראטוריא .ואי! קופת הקהיאה מההערכות שא הכעאי־בתים מםפקת אכא הצ
רכים האאה .והקהיאות רואות את עצט! מוברחות אאוות בסף אטאאות הנרעח.
ועא פי הרוב אצא המים :אצא בסדים ,מנזרים ,שרים ואדונים .וכמעט אין

אך עתה אף קהיאה אתת בישראל במדינתנו שאא תשתרנה בעול בכר שא תו-
בות עא צוארה .ומטעם זה בוחרים אנשי הקהילות אראשים ואפרנםים להם

בעאי־כתים עשירים ,שיש ביבאתם אבוא אעזרת הקהיאה בעת צרה .ואין בור

קים הרכה כיחוםם — יחוס עצמם ויתום אבותיהם,

— י ואין מדקדקים עמהם

כחוט השערה ,שיהיו רוקא םופאגי תורה וםפורםםים ביראת־שמים ,במו שהיו

נוהגים קורם .וןזפרנםים שהניעו אגרואה בזכות העשירות שאהם ,טשתטשים
בהתקיפות והכות שיש כירם אטובתם ואםובת קרוביהם'עא תשכון ההטוךעם,

הרלים והדשים .וכאשר כשא בות הסבא שא ההמון־עם אשאת את העוא הגעשה
להם מיצר התקיפים ,התחיאה םערת־הרוחות בכא הקהיאות .וההטון־עם מתקיף

את הפרגםים ואת התקיפים ואת הכעאי־בתים העשירים .ומבאערי ריב רבדים

ומצות ,כבר נעשו בקהיאות אתרות

מות אגרוף.

מעשי

אאמות:

סבות

אתי

ומהלו־

ומה שחמור ביותר — חאוא השם הנרוא ,הבא עא ירי המסירות והמא
שימה עא הפרנסים וראשי הערה אפני השדים והאדונים ועא ירי המשפטים
בערכאות שא עכו׳׳ם .ואם בבא קהיאה וקהיאה גרוא עתה פירור האככות בין
אנשי הערה ואש המחאוקת תובא אהתפרץ כבא רגע ורגע — הגה בקהיאת
וויאנא התאקתה עתה אש המתאוקת ער אשמים .ועא קהיאה זו — רבתי בקהי
לות ,שרתי בכרכים — שער עתה היתה קריה נאמנה ,מאאתי צרק ,מאאתי
משפט ,מאאתי הורה ,ומאאהי יראת־שמים ומעשים־מובים ,נאמנים הדברים:
עשרה קבים טחאוקת ירדו אעואם ,תשעה טהם נטאר .קהיאת וויאנא ,ואחר בא
העואם בואו .כי זה ימים רבים ,המחאוקת בין טצררי הרב ר׳ שטואא ב״ר
אביגדור ,שהורידו אותו הפרנסים מנרואתו ,וכין הפרנסים וטובי העיר ,איננה
פוסקת אף איום אהד .ואזאת באה ונוספת עור חמחאוקת עם אגשי הכת ,עם
החםירים .ולבסוף ,נםתככה בשתי המתאוקות האאה עור מתאוקת אחרת —
מתאוקת ההמון עם תקיפי הקהילה .והקהילה כולה נהפכה לשרה קטא.
וכמעט אא יאומן כי יםופר כא הנכאות וכא המעשים הרעים ,הגעשים ארגאי
המחלוקות האלה עא ירי האנשים ,שנכנסו בעובי הקורה שא הסכסוכים האאה:
ריב ומצה ,מכות אחי ומהאומות אנרוף .סכנת נפשות ממש .ועוד יתר תועבה
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עשו ,שהכניסו צלם להיכל .והשופטים הערלים הנם חריינ־ם ברכי ,מ־ הוא

הדאוי להיות רב ואב״ר בקהילה נרולה ,עיר ואם בישראל ,ווילנא המהוללה,

ומי לא .והם — הפוסקים ,למי הצדק ,אם להדזסירים ,או להרורפ־ם א,־הם.

ולפניהם נדונים הפרנסים על בל עסקי הקהל .ובל הצרה הזאת באה בשביל

שעזבו בעלי המחלוקת מצות ה׳ ותורתו .והנם עושים מעשיהם ממש בפושעי
ישראל ובהריקנים שבהם .והנם מאשימים ,האחר את השני ,בערכאות ׳טל נוים
בבל העבירות שבעולם :בנניבה ובנזילה ,בערות־שקר ובשבועת־שוא ,בגניבה־

רעת ,בהערמה ובזיופים .ואין קץ לבל האשמות ,שמאשימים בהם את נכברי־

הערה ואת הרבנים ואת הדיינים .ושופכים על פניהם קיתון של חרפות וגרו־

פים .ובל זה בפרהסיא ולפני עיני הערלים ,ארוני הארץ .וקהילת ווילנא היא
עתה למשל ולשנינה בפי הנוים .ושונאינו
ונהיינו לרבת רבים ולמנור מסביב.

ומנרינו

שמחים ׳ על

משבתינו

ובבל פעם שאני בא לווילנא ושומע דברי האשמות ,שמאשימים האחד את

השני ,והרילטוריות והמסירות של הצר חאחר על הצר השני ,ער שנם לכסא

המלך הניעו הדברים ,אני אומר בלבי ,שעל חלול־השם נרול בזה צריך לקרוע
ולשבת על הארץ ולקונן ברברי הנביא ישעיה :איבה היתה לזונה קריה נאמנה,

מלאתי משפט,

צדק ילין בה ,ועתה — מכים בסתר בלשון ומפיצים רבות שוא

ושקר ,מוסרים ומלשינים ,מעירים ערות־שקר ונשבעים על שוא .אוי לעינינו
שבך רואות ואוי לאזנינו שבך שומעות.

ובהתימו את רבדיו ברבר המצב בקהילות והחדשות שנתהוו בהן .שאלה־

את ר׳ נרונם ,אם עבר נם בן לא כבר בזאסלע .ומה שלום חברי ,הרב ר׳ מנחם

נחום ,שהוא האב״ר דשם .ואם השלימו אתו בל אלה ,שהיו להם תרעומות

עליו ,על אשר לא אסר אומנות המילה על חשוחט הצעיר ,שנתקבל לא בבר
בקהילתם .ועל זה אמר לי ר׳ נדונם :בעיר זו עברתי זה בחורש ימים ואת חברו

הרב ראיתי ודברתי עמו פעמים אחרות; בי הוא קונה אצלי ספרים תמיר,

כשאני בא לזאםלע .ונם בפעם הזאת קנה אצלי ספרי ררוש אחרים .המחלוקת

בדבר השוחט כבר שכבה .ואין עור יוהד לאיש טינא בלגו על הרב ,על אשר

החזיק בירי השוחט הצעיר .ובבל זאת מצבו לא הוטב ,אלא ,להיפך ,הורע
הרבה יותר ממה שהיה לפנים; בי קורם היו עליו תרעומות של בעלי־בתים

אחרים ,המצדדים בזכות המוהל הישן ,על אשר לא אסר על השוחט הצעיר

מלאכת המילה ,אבל איש לא בקש תואנות

לננוע

בהרב

לרעה .אבל עהה

סבנה יותר נרולה צפויה להרב מצר אותם הבעלי־בתים החשובים שבהקהילה,
שהנם ראשי הערה ופרנסי הקהילה,

שהנם

מבקשים תואנות לו ,כרי להדור

אוהו ממקומו ,מכסא הרבנות בקהילתם ,ולהושיב על מקומו רב אחר תחתיו.

ואם בי רוב אנ-טי הקהילה ,וביחור הבעלי־בתים הבלתי אמירים ובעלי־מלאבה
והפועלים וגם האברכים הלומדים ,מכבדים ומעריצים את הרב על נורל ידיעתו

בתורה ועל ישרת הנהגתו .ושהוא עשוי לבלי חה — בבל פעם בשהמגהינים

והתקיפים עושים עול להעניים ולהאביונים — להגן עליהם ולהציל עשוק מיד
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עושקו; בבל זאת אינם יבולים לעטור להרב בשעת רחקו .כי הנם אנוסים קהר־

בין ראשם לפני התקיפים ולענות אמן על כל טה שיאמרו הפרנםים והבעלי־

בתים העשירים; בהיות שהנם

תלויים

בדעתם

למשמעתם .וםוף בל

וזקוקים

סוף ,אם לא יחרלו תתקיפים התעמולה שהנם עושים נגר הרב ,אנום יהיה
לעזוב קהילה זו ולבקש לו מנוחה במקום אחר ,כי על עקרבים הוא יושב והנהו
טטרה לחציהם.

ורבר זה נורע לי לא טפי הרב ,שלא רבר עטרי טעניניו הפרטים ,כטוב

וער רע ,אלא טפי אנשי שלוטו,׳השרויים

בצער

על

צרת רבם ולבם נשבר

בקרבם םראנה ,לכל יוקח רבם מעל ראשם בקרב היםים .וםהם נם נורע לי

סבת התעמולה ננר הרב .והיא — שהגביר ר׳ ישראל נח בםינםק ,הםפורםם

בגורל עשרו ובעסקיו המרובים בפלך םינםק ובפלך ווילנא ,לקח התן לבתו את

העלוי משצוצין .ור׳ ישראל נח הנ״ל מבקש מקום רבנות לחתנו וישם את

עיניו על קהלת זאםלע; כי יש לו בה עסקים מרובים ,והבעלי־בתים החשובים

ותקיפי הקהילה זקוקים לו בנונע לפרנסתם והנם תלויים ברעתו ,במרה ירועה.

ואם בי ר׳ ישראל לא ררש םהם באופן גלוי ומפורש שידחפו את רבם וישימו

על מקומו חתנו ,לוקח כתו .אבל הוא מביע להם ברמז — המובן לבל ,שבך

הוא רצונו .וכשהוא בא ברברים אם אהר בעלי־הבתים 'רהקהילה ,איננו נמנע

לםפר לו ,שהוא מבקש קהילה לרבנות בער חתנו .ואם ימצא קהילה בזו ,תצמח

נם לה ישועה נדולה מזה; כי חתנו איננו נושא אל השכירות עיניו ,כי הורות
להבורא יתברך איננו נצרך לזה; אלא ,אריר כל חפצו ,להיות רב ואב״ר וראש

מתיבתא בישראל ,ברי שתהיה לו היכולת להפיץ תורה ברבים ,להיות מחזיק
<

ישיבה ולהעמיד תלמידים הרבה .ויסתפק גם בשכירות מועטה .והוא ,םצרו,

נכון בער זה לבוא לעזרת הקהילה בהלואת סכום הנון ועל תנאים נוחים.ולא

יהיו הפרנסים יותר מוברחים לבקש הלואות אצל מלווי ברבית ,או אצל המים,

במו שעושים הפרנסים של הקהילות הזקוקות לםלוה .ותקיפי קהילת זאםלע,

בראותם התועלת שתניע להם ולהקהילה ,אם ימלאו רצון הגביר ר׳ ישראל נח,

הנם עושים תעמולה ננר הרב שלהם ומלינים עליו ,באםרם :יכול נובל למ
צוא לקהלתנו רב יותר יאות ויותר נאות לנו ושיעלה ברמים יותר מועטים;

וגם

יוקל

עולנו

׳קלים ונוהים.

מעל שכמנו ,כי עור נקבל .סכום המן

בהלואה

ועל תנאים

ובשאלי את ר' גרונם :ובכל זאת ,איזה תואנות הם יבולים למצוא לרבם?

הלא הוא מופלג בתורה וירא שמים באמת ואיננו נושא פגים לאיש ולא לפניו

חנף יבוא .ולכבוד יחשב לקהילה זו שיש לה רב כמוהו! ועל זה אמר לי

ר׳ נרונם :יגעת — מצאת ,תאמין .ולמחפשי מומין לא יכבד הרבר למצוא מבוק
שם .והמבקשים תואנות להרב מצאו ,שאין הרב עוםק כתורה במרח הראויה
לרב .כי לא ראו

אצלו

נר

דולק בלילה .והלילה ,לפי רברי חכמינו ,זכרונם

לברכה ,לא נברא אלא לנירםא .ונם אשתו הרבנית איננה צדקנית ,בראוי לאשת

רב .ובימי החול איננה באה להתפלל תפילת שחרית עם הצבור בבית הכנסה,
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בזמן שהרבה נשים פשוטות כאות מרי בוקר בבוקר להתפלל תפילת שחרית

עם הצבור .ועור אשמות מעין אלה .ובאמת ,בל האשמות האלה אין להן על

מה להשען וכשקר יםורן .ואם אין נר רולק בבית הרב בלילה ,הוא — מפני

שהוא מקרים ללכת לישון בראשית הלילה

והוא

משכים לקום כשתים או

כשלש שעות לפני אור הבוקר והוא יושב והונה בתורה ער זמן תפילת שחרית.
ורבר זה אין האנשים רואים .בי באותו זמן הנם הוזים שובבים על מטתם

ונמים את שנתם ואינם רואים מה שנעשה בבית הרב .ואם אין הרבנית הולכה
בימי החול לבית התפילה ,הטעם הוא פשוט

— מפני שהיא עסוקה בצרכי

הביתי ובטפול עם הילרים הקטנים .ואין לה אפשרות לעזוב מלאכת ביתה

וללכת לבית התפילה ,כאותן הנשים תזקנות ,הבטלות מכל עבורה וזמנן כר
שות! והיכולת לעשות ברצונן .וכנורל הטענות האלה ,בן נם נורל הטענות

האחרות ,שהנם טוענים על הרב; ובל רורש אקת יראה תיכה ומיר שאין בהם
נבונה .ואת בולן ישא רוח .אבל ,האנשים האלה לא את האמת הנם מבקשים.
ודבריהם

אינן אלא תואנות בעלמא ,להבאיש את הרב

בעיני הבעלי־כתים

רהקהילה ולהצדיק מעשיהם; בהציקם להרב ובמררם את חייו ,ער אשר יראה

עצמו מוכרח לעזוב מקומו ולהשאירו פנוי בער הרב חחרש ,שהפרנםים והת
קיפים רהקהילה שמו עיניהם עליו למנותו עליהם לרב.
מעשה העול שמתבוננים התקיפים רקהילת

זאםלע

לעשות לרבם ,בפי

שספר לי ר׳ נדונם ,תעציב את רוחי והרגיז את לבבי ער למאר .ואם התקיפים

יוציאו לפעולה מהשכתם הרעה ,לדחוף את רכם מקחילתם על לא און בכפו,

עוון זה — לפי רעתי — לא יכופר להם ער עולם ,כי רבר זה גנר הרין ונגר
היושר .ויש כו עוון של לקיחת שחר והםנת נבול .ורין עני המהפך בחררה
ובזיון ההורה .וגמרתי

ברעתי

למחות בירם

— בעור זמן .ולד׳ נרונם לא

אמרתי מאומה ,מה שיש.ברעתי לעשות לטובת חברי הרב מנחם נחום.

ושוב שאלתי את ר׳ נדונם ,אם יש אתו איזה ספרים מספדי אנשי בת

החסידים .בי רוצה אני לעמור על טיב שיטתם ולרעת מהותה .ואם כי ,הורות

להבורא יתברך ,הננע הזה לא פשה עריין במחננו .וקול תרועת מלחמה עם

החסידים לא גשמע בקהילתנו ,רק מרחוק ,מערים אחרות ,מניע אלינו הר קולה.
והרבנים

והגאונים רברכי בריםק ,ווילנא והורארנא ממטירים עליגו כרוזים

ושולחים לגו אזהרות ,צו—לצו ,קו—לקו ,לחגור מאחמה על אנשי הכת .אכל
בעיגיגו לא ראיגו ער עתה אף חםיר אתר ,ולא היתה אצלגו הזרמגות להתוכח

אה אם אחר מי שהוא.,המצרר כזכות שיטתם .בכל זאת רוצה אני ללמוד לרעת
הורתם ושיטתם; ברי — שאם בזמן מן הזמנים — תניע ערינו הצדה הזאת,
גרע איך לפגשה ובמה לנצחה .ונם חכמינו זברונם לברכה פקרו עלינו :ורע

מה שתשיב לאפיקורס .ואגי ער עתח לא ראיתי אף ספר אחר מספרי החםי־
ריס ,ולא היה בירי אף כתב אחר מכתביהם .וכל הגורע לי מהם הוא רה -
על פי הכרוזים והכתבים של הגאוגים

והרבגים

דכרבי

המריגה .ועל פי מה

שמסרו לי בעל פה השליחים של הגאונים רק׳׳ק ווילנא ובריםק ,הבאים מזמן
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לזמן במלאכות הגאונים הנ״ל ,לזרז אחינו בני ישראל בכל מקוםות מושבו־

תיהם ,לחרש המלחמה על אנשי הכת ולעקור אותם םן השורש .ולבלי לתת
להם חנינה .ומטעם זה ,שאלתי את ר׳ גרונם ,אם יש אתו םפר אחר םםפרי

החסידים,

כפי שיבחר.

אותו לי ואני אתן לו חליפתו םפר אחר םהכפולים שלי,

שיתן

יעקב

״רק ספר אחר ישנו אתי .והוא — הספר תולדות

יוסף ,מהרב

ר'-יעקב יוסף כ״ץ ,אמר לי על זה ר׳ גרונם .והספר הזה הוא המשובח שבספ
ריהם ,ובו נמצאת תמצית שיםתם ותורתם .ועל ירי פרסומו ברפום גתלקחה
מחרש אש המחלוקת ער לשמים .כי הגאונים והרבנים
ר׳ אליהו נ״י — ,מצאו

בו

— ובראשם הנאו!

דברים.שלא ניתנו להאמר ורנו אותו לשריפה.

והספר נשרף בפומבי לעין כל בהרבה קהילות ,בפי פקודת הגאונים והרבנים.

הספר הזה הוא היחידי מספרי

הנמצא אחי .ונם אותו החבאתי

החסידים

בתחתית השק ,לבל תשורנו עין רואה .בי בנפשי הוא ,אם יוורע בקהל ,שאני

מוליך אתי ספרי אנשי הבת למכירה .ויודע אני זאת מן הנםיון .כי הייתי כבר

פעם אחת בכל רע ,בשחשרו אותי — וללא נבון — שאני עוסק במכירת םפרי

הכת ומפיץ דעותיהם בקהל .ומקרה זה קרה לי במינסק בבית התפילה של

בעלי־מלאכת־החיםים.

ובדרכי

תמיר,

בכל מקום שאני בא ,להביא

הסחורה

שלי למכירה בכל בתי־תפילה הנמצאים באותה העיר ,כשבאתי בשנה שעברה
בבית

לברך םיגםק ,הצגתי לראות על אחר השולחנות

התפילה של החיםים,

בזמן תפילת שחרית ,את הספרים שהבאתי אתי למכירה .ובין הספרים האלה

— לאסוני — גםצא גם בן חםפר חסידים ,מר׳ יהודה החסיר .אחר המתפללים,
חיט בור ועם הארץ נגש אל השולחן ,אשר עליו היו מונחים ספרי .ובראותו
שער הספר ״םפר חסידים״ חטף את הספר בידו ונתן עלי בקולו ,קול נערה:

הבאת לנו לםבירה הספרים של הבת הארורה ,החםירים ,אשר הרבנים החרימו

אותם ואת ספריהם .ובודאי נם אתה מאנשי הכת הזו .ובהרימו קולו כזה,

נאספו מסביב לי יתר המתפללים .ולשמע דברי החים הבור בערה נם כן כאש

חמתם עלי .ושומע אני קולות צועקים :מחרש באים אלינו החסידים לעורר

מחלוקת

בקהילתנו,

לקרוא לריב ולמצה

ולהריח

אותנו

מאמונת

אבותינו.

לחנם נםיתי לבאר להחים הבור ,־שאין הספר הזה חבור של אחר מאנשי הכת,

אלא ,שהמחבר הוא אחר מן הקדמונים ,מאותו זמן שלא היתה עדיין הכת הזו

בעולם .אבל מפני גורל השאון אין שומע לדברי וסערת הרוחות הולכת הלוך

וגרול .וקולות נשמעים :גדשו אותו מבית התפילה .ואת הספרים ,ספרי מינים,

שרפו

באש;

לבל יעיזו

יותר החצופים לבוא

לממא

מקדשנו ,בית התפילה

שלנו ,בספרי פנול שלהם .וראיתי שכבר חתכוננו אחרים למלאות אחרי דב
ריהם — לאחוז

בערפי

כי בין המתפללים גמצא

ולהשליך אותי החוצה .ורק בדרך נם נצלתי םהם.

גם

כן

אברך אחר ,למדן ,הלומד בתמידות בבית

תפילה זה .וכשמעו קול הזעקה ודברי הנרופים ,ננש גם הוא אל הנאספים

מסביבי ,לראות ולשמוע על מה ולמה הנם נזעקים .ובראותו את החימ מחזיק
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בידו םפר ומגביה אותו למעלה ,ומנענע אוהו באויר ,במו שמנענים את הלולב,

לאות ולעדה ,כי מצא אה עווני בספר זה .לקח האברך את הספר מיד ההיט
והבין תיבף ומיד ,שבשביל שם הםפד כל הםער הזה .ויקרא בקול להנאספים:

הרפו מהמובר־ספרים ,כי אין כל עוול בידו ,והספר

הזה

הוא

חבור

קדוש

מאחד הקדמונים ונקרא רק בשם ספר חסידים ,אבל אין לו שום שייכות להבת.

וה׳ יסלח לבם על טעותבם ,על אשר קראתם לספר בזה בשמות של ננאי .רבריו

הרגיעו רוח הנאספים ,בי הוא היה הלמדן היחידי בכית התפילה באוהד .שעה
ונשמעו לדבריו ושבו כל אחר ואחד למקומו ואותי עזבו לנפשי .ובלבי כרכתי

צרבת הנומל להבורא יתברך :שנמלני כל טוב והזמין לי האברך הלמד! הזר¬- ,

ברוך יהיה; ולולי הוא ,כודאי מרה היתה אחריתי ,כי החיטים היו נם מכים

אותי מבת רצח; בפי מנהנם ,שאינם מסתפקים במלחמת דברים בלבד אלא

מוסיפים עור נם מתנת יר .ועתה ברור לכבודו ,מדוע אינני מוליך אתי למ

כירה ספרי החסידים .ונם את הספר היחידי הנמצא אתי אני מסתיר בהררי

חדרים .ורק לכבודו נליתי סור זה ,שיש אתי ספר אחר מספריהם .את הספר
אביא לכבודו ,אם ירצה

מחר

השם,

כערב .ובלבד שלא ירניש איש בדבר.

הרנעתי את רוחו שלא אניד לאיש ,שיש לי ספד זה ושממנו הוא לי.

ואם כי הנאונים והרבנים ,המחרימים את הכת ,אסרו נם הקריאה והעיון

בספרים שחברו אנשי הכת ,מצאתי לי פתח של היתר להחזיק ספר בזה בביתי

ולעיין בו .כי בוראי לא כוונו באםורם אלא להאנשים הפשוטים ולהמון־עם,

שאין בהם רעת להבחין בין טוב לרע .אבל לא לרבנים ,היושבים על מדין,

שעליהם לדעת ,על מה אדני שיטת הבת הוטבעו; כרי שירעו מה להשיב על
דבריהם ולהראותם על טעותם .ורונמא לזר .אנו מוצאים בסנהדרין ,שהיו בקי
אים בחכמת הבישוף ,אם כי התורה אסרה העסק בחכמה זו .בי הידיעה בה

היתה נחוצה להם לרין ולהלכה.

כשהלך ממני ר׳ נרונם ,נשארתי עוד זמן רב יושב על מקומי ,שקוע

במחשבתי ומבקש

עצה

ותחבולה להביא עזר לחברי ר' מנחם נחום ,הרב

רזאםלע ,לבל יוציאו תקיפי הקהילה זממם לפעולה ולהצילו מהרעה הנשקפת
לו .וגמרתי ברעתי ,שאין טוב

לפני

אלא

זאםלע ולהזהירם על נודל החטא והעוון ,לפי

לפנות ככתב אל פרנסי קהילת
התורה

והדין ,אם יעשו רעה

לרבם .ונם להתרות בהם ,לבל ירמו כלבם ,שאין איש מבין ויודע ,שבל התוא

נות שהנם מבקשים לרבם ,אינן אלא כסות עינים לכסות על מזמתם הרעה לר־

חוף את רבם ולהושיב רב אתר על מקומו .ועליהם לרעת זאת מראש ,שאיש

לא יאמין לדבריהם ואת עיני האנשים לא ינקדו .בתיבת האנדת דחיתי ליום המחר,
כי ראשי כבד עלי בזה הערב ,ולא אוכל לכתוב ברעה צלולה ובנחת ובלי רגז,
כראוי בענין חשוב כזה.
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י\1ז ו• ו\• אלול תוז^וו״וז
כשהלכתי לישון אתמול בלילה ,השעה היתר .בבר םאוחרת .וגם בשבבי על

מטתי לא יכולתי לתת תגומה לעפעפי במשך שתי שעות ,בהתהפבי מצר על צר.

נעצב וגרגו לשמע הדברים שספר לי ר׳ נרוגם ברבר תברי ר׳ מנחם גתום ,הרב
רק״ק זאםלע ,והרעה ,שתקיפי עדתו ,מתבוננים לעשות לו ובל הזמן ,ער שתקפתני

שינה ,סדרתי בלבי הדברים ,שהחלטתי לכתוב לפרנסים דקהילת זאםלע .והיום

הכתב בבר נכתב ונתתם ונשלה לטקום הטיוער ולטי שהוא נוער .וזה הוא תבנו:

הרים ישאו שלום וברבה לגבירים הנדיבים ,השרים והטפסרים ,טנהיני
וטרברני הקהילה הקרושה ,קברניטי ערת דאסלע ,ברבת ה׳ תהול על ראשכם ,ועל
ראש כל אנשי קהילתכם לעולם וער ,אמן.
לא טובה השסועה שהניעה לאזני טפי אנשי אטת ,שעברו ררך מהנבם וראו

והתבוננו לבל הנעשה בקהילתבם הקרושה ,שאתרים טתקיפי הקהילה קשרו קשר
על הרב שלבם ,ומפיצים עליו רבות רעות ,ברי להבאיש ריתו בעיני בל אנשי

הערה .ועל ירי מעשה זה הנם מקוים,

שיעלה

בידם

להדיה

הרב

טמשרתו

ולהושיב על מקומו רב אהר ,החוסה בצל הכפף של חותנו' העשיר .ובאמרם בלבם
למעשה עוול בזה :והכסף יענה את הבל.

לשמועה זו — פלצות אתזתני ולבי נהפך בקרבי .ולולי שמעתי זאת מפי

אנשי אטת ,לא יכולתי בטעט להאמין בהאפשרות ,שהעומרים בראש קהילה

קרושה ונבכרה בישראל בקהילתבם ,יתנו יר לפושעים ,לעשות רעה נרולה בזו

לרבם ,על לא עוון ולא הטא בידו .ורק ,מפני שהנם מוצאים בזה הועלת לעצמם.

טה שהוא טטש עוון לקיתת שהר.

ואם בי אין טררבי להתערב בעסקי קהילות אתרות ,טבלערי קהלתי יע״א

יצאתי הפעם טנדרי ,בפי רברי חז״ל :בל טי שיש בירו לטתות ואינו טוהר .הרי

זה נענש ,והנני טזהיר אתכם וםתרה בכם ,לבל תעשו עול לרכבם ,שהוא גדול
בתורה ,ירא אלהים טרבים ,שוטר תורה וטצוות ,שונא בצע ורודף שלום ואטת.

ואס לא תשטעו לרברי ,רעו בי רעה גגר פניכם ועוון זה לא יכופר לכם ער עולם.

ועליכם לרעת טראש ,אם הגבם עושים רבר בזה — ,שאתם הטסייעים לדבר

עבירה ,לעבור על איסור דאורייתא של הסגת נבול .ויש באן גם בן איסור דרבנן.

של עגי המהפך בהררה; ומבלעדי זאת אתם מביאים לירי בזיון התורה ,בי הבריות
יאמרו :רחפו את רבם .ומה שהוא תמור ביותר ,הוא — שעושים אתם מעשה
זה .מפגי טובת הגאה הבטוהה לבם ,אם תושיבו על מקומו הרב האחר .ופשוט,

שזהו גגר רין תורה — איסור של לקיתת שוחר ,בי השוהר הוא בטטון ,או
בטובת הגאה אתרת.

ומתפלא אגי הפלא ופלא על אותו האברך ,הרב הצעיר ,הטשתרל באטצעים
בלתי בשרים ובלתי הגוגים לרשת טקום חרב רטחגבם ולקבל עטרת הרבני:

מירכם .והאם באמת נעלם ממנו הגרר שגררו החכמים ,הרבגים והגאונים ,היוש־

בים בהוער של ר׳ ארצות ,שתקנו לבל יעיז שום רב לקנות לו משרת הרבנות על

ירי מתת כטף .או ,האם נםתר מננר עיניו ,הטעם שאמרו הז״ל ,על שלא היו
הנהנים הנרולים בבית שני מוציאים את שנתם — מפני שהיו נותנין עליו ממון

לכהונה .ופירש רש״י על זה ,מתוך שכהני נית שני היו עומרי! על ירי ממון,

שנותנין על כהונה נרולה למלבי בית החשמונאים ,רשעים היו ולא היו מוציאי!
שנתן ומעמירין אחר תחתיו.

ולא רק הרב העושה מעשה כזה הוא ראוי לעונש מן השמים ,אלא נם כל

אלה המסייעים לו ברבר עבירה .ובל יתאמדו בלבם :שלום יהיה לנו ,כי נם להם

לא יםלח ה׳ את עונם .ועור כחיים חייתם ישלם להם כגמולם .כפי הירוע מכמה
ובמה מעשים נוראים שקרו נם במדינתנו .ואבותינו םפרו לנו ,מה שהניע ומה
שבא לאוהם האנשים בכרך מינסק ,שהדריכו מנוחה את הנאון הנרול השאנת־

אריה ,ובמעשיהם הכריחו אותו לעזוב

את

העיר

ולהיות

נולה למקום אחר;

שתיכה ,אחרי יצאו מן העיר ,פרצו בה שריפות נרולות .וכל המתחרים כו מרה
היתר ,אחריתם; ובשבילם ניזוקו נם יתר תושבי העיר .ונם בכרך ווילנא ,הרבה

מאלה ,שעוררו מחלוקת על הרב ר׳ שמואל אבינרור ועזרו להורידו מנרולתו,

נענשו כעוגשים קשים ונקטפו באביב ימיהם .ונם מפורסם העונש שבא על אחר
העשירים בעיר זו ,שבא לבית הנאון האב״ר ר׳ הלל ב״ר יונה והםב לו צער

ברברי בזיון שאמר לו ,וכשיצא מבית הרב ושב לביתו ,מת במיתה הטופה ,רחמנא

ליצלן .ומהעובדות האלה תלמרו לרעת ,מה שיכול להניע נם לכם ,אם תלכו בררך
אותם האנשים שצערו את רבם ונגעו בו לרעה .ובזה אני אומר להמבקשים

להמיט שואה על מרב רמחנכם ולכל אלה שהנם אתם בעצה אחת :תנו לבכם

לדברי בעור מועד ,לנ& תנחמו כאחריתכם ולבל יהיה גורלכם ככל אלה שהרעו

במעשיהם לרבם ור׳ שלם להם כנמולם עור בעולם הזה.

בתקותי ,שדברי אלה ,היוצאים מלב דואג ,לבל יעשו שארית ישראל עולה,

יכנםו ללבכם ואני תפילה לאלקי השמים ,שישכין שלום באהליכם ולא ישמע

קול וצוהר• ברהובותיכם ,ונזכה כולנו במהרה לראות בביאת נואל צדק ובבני! בית

מקדשנו ,אמן .ממנו דורש שלומכם וטובתכם כל הימים ,הצעיר באלפי יהורה

שלמה רור חופק״ק ראראשקוויץ יע״א.

חז״ל אמרו :אי אפשר לבית המדרש בלי חירוש .ואפשר נם להגיר ,שאין

מררש בלי חידוש ,ובפרט ,המדרש תלפיות .ובאמת ,בכל פעם שאני מעיה עין

בםפר זה ,אני מוצא בו תמיר איזה חירוש .והיום מצאתי בו רבר נפלא מאד.

והוא — שרק לנו ,עם ישראל קרוש ,יש בפה שלשים ושתים שינים ,בעת אשר

לשאר אומות העולם יש שלשים ושלש שינים .והבורא יתברך עשה השינוי הזה,
כרי להכריל בין ישראל לעמים .ודבר זה הוא באמת פלא גדול מאר.
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האין רבר פלא הוא? שלשום ספר לי ר׳ גרונם המוכר ספרים םעכ המחלוקת

עם החסידים במדינתנו ודבר הרדיפות שנתחדשו עליהם מצר הרבגים והגאונים.

ותמול בערב הביא לי ר׳ נרונם את הספר תולדות יעקב יוסף ,שבו נמצאת שימת

הכת .ועדיין לא הספיקה לי השעה לעיין בו ולעמוד על תוכו .והנה היום בא

למהננו הרב ר׳ ברוך מווילנא .ודבר בואו הוא גם כן בעני! הכת .כי הנהו ציר
שלוח מהגאון ר׳ אליהו לכל הקהילות שבמדינתנו ,לעורר אותן ולזרזו ,להרש

המלחמה — וביתר שאת וביתר עוז על אנשי הכת ,ולהתחקות על שרשי רגליהם

ולרדפם ולכלותם ער תומם .ואמרתי בלבי :מן השמים הוא ,שבזמן שאני מתעניין

לדעת טיב שיטת החסידות על מה הוסרה ־ועל מה אשיותיה כוננו ,המציא לירי

הקרוש ברוך הוא הזדמנות נאותה כזאת

— איש סורו של הנאון ר׳ אליהו

ועוזרו הקרוב ,העומר על ימינו במלחמתו עם החסידים — הרב ר׳ ברוך הנ״ל,

שבודאי נהירים לו שבילי שימת החסידות ,כשבילי ברך ווילנא .ובודאי על ירו

יתברר לי נם כן הדבר ,מרוע הגאון ר ׳ אליהו ,שיחיה ,קשר מלהמה על ההםירים

יוחד ממה שעשו שאר הנאונים ,אשר רבים מהם אינם לוקחים חלק כלל במלחמה

זו והנם עומרים מרחוק; אם כי נם לתם ידועה מציאות כת זו ,שימחה ,מעשיה

ומנהניה .שאלה זו מעסקת אותי כבר מימים ולא ידעתי לה פתרון.

הרב ר׳ ברוך בא היום אלי לביתי; כדרכו תמיר ,כשהוא בא לאיזה קהילה

במשלהח הנאון ר׳ אליהו ,הוא בא בראשונה להרב האב״ר ,ואחרי כן כבר

להפרנםים ולשאר הבעלי־בחים החשובים

ואל

הלומדים שבעיר .הרב ר׳ ברוך

הציע לפני רבר משלהחו ,לשום מה הוא בא למחננו :הוא הולך ברבר מצוה,

מטעם הגאון ר׳ אליהו והבית־דין של צבור דק״ק ווילנא',לעורר ולזרז הרבנים
והפרגםים רבל קהילה וקהילה ,לחרש המלחמה על החסידים ,להלהם בהם בכל

האמצעים ראפשר ,לבל ישאר מהם שריר ופליט ,ולא זכר ושארית בארץ .וגם

שאול שאל אוחי :אם נמצאים נם במחננו אנשים מאנשי הכת הזו .ואיזה תהבו־

לות אנו עושים

ננרם,

שלא

ילכדו

ברשתם אנשים תמימים וישרים ,שאינם

מכירים עדיין בערמתם ותרםיחם .ואם אנחנו רודפים אותם כיאות ,לבל יהיו

עור למוקש לנו.

ועל זה אמרתי לו :רב תורות להבורא יתברך ,שער עתה הצילנו מהצרה

הזאת ולא נשמע במחננו קול תרועת מלחמה .ומאז שהתהילה הכת להתםשמ
במדינתנו ,לא נמצא אף אחר בםחננו שנספח אליה ,ולא אף אחר ,שהוא נומה

לשיטתה ,או ,לכל הפחות ,שהוא מצדד בזכותה .וכל מה שאנו יודעים על רבר

הכת הזו הוא — רק על פי השמועה ,על פי הכרוזים ,הבאים אלינו מזמן לזמן,

מהנאונים והרבנים דכרכי ווילנא ובריםק .ובזמן האחרון נם מהרבנים והנאונים

שנתאספו ביריד רזעלווע .ובאמת אין לנו מושג נכון משיטת החסידים וממעשיהם,

במה המה נבדלים מאתנו ולשום מה המה מתגוררים לאנורות ונבדלים מיתר ערת
ישראל .ובל היריעות שקבלתי ער עתה ממקורות שונים אורות אנשי הכת
—
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-׳מעשיהם ,אינ! מתאימות ואינ; מכוונות האח.־־ ,להשניה .ונם מכחישות זו אח

זו .ובזמן שאני שומע מצר אחר מספדים ,שהחסידים מזניחים ממרי למור

החורה והנם עם־הארצים נמורים ,אני שומע מצר אחר ,שהחסידים כמדינת רייםן

מחזיקים בלמוד התורה בכל תוקף ,והונים ועוסקים בה .ויש ביניהם הרכה לוכד

דים ומופלני תורה .או ,כשרבים הנם אלה ,המאשימים אותם ,שהנם פורקי עול

תורה ומצוות ואינם יראי חטא ,הנני שומע ,מצר אחר ,מאנשים שאינם שייכים

לכת זו ,והנם ידועים לאנשי אמת ,מספרים ,להפך ,שראו מעשיהם והנהנותיהם

בהקהילות המתנהנות על פי תורתם ושיטתם והנם שומרים חורה ומצוות ומקיי

מים כל הדינים שבשולחן ערוך והנם נזהרים בקלות כבחמורות. :וכהרבה דברים
הנם מחמירים עור יותר ממנו :ומטעם זה נתעוררו אצלי הרכה ספקות כרכר

הכת ושיטתה .ואביר טובה לככורו ,אם יתיר לי םפקותי; כי מי כמוהו יורע

מסתרי הכת ,תורתה ושיטתה ,מנהניה ומעשי אנשיה.

ואם אני אומר לכבודו ,שנפלו לי ספקות כרכר הכת הזו ,אל יחשוד אותי

חלילה ,שאני מסופק כרכר מלחמת הנאון ר' אליהו עם החסידים ,אם היא

מלחמת מצוה; חם וחלילה לי לרעיון כזה :נדולת הנאון ר' אליהו בחורה ויראת

.שמים

וצדקתו

וישרתו הנם למעלה מכל ספקות ופקפוקים ,והמהרהר

אחריו,

כמהרהר אחרי מלאך אלקים צבאות .ונם יתר הנאונים והרבנים ,הלוקחים חלק

במלחמה זו — ,נעלה מעל כל םפק — שנם הם הנם עושים מעשיהם באמונה

וביושר .לבב והכל לשם שמים .אלא הספקות מתננבים אל לבי אך ורק מחסרון

יריעה ,כי רחוקים אנחנו ממקום המערכה .וכל היריעות שיש לי על רבר אנשי

הכת אינן אלא על פי השמועה; או מה שנמצא ברמז ובקצור מלים בהכרוזים,

שהוציאו הנאונים ננר אנשי הבת .ועל פי יריעות מקוטעות ,בלתי שלמות ובלתי

ברורות כאלה ,אי אפשר ,שתהיה לי יריעה ברורה ומושנ נכון מהכת ומשיטתה —
ידיעה שלמה ומקפת ,שאין כה יותר מקום לשום שאלות וספקות .ואם על כבודו

לא יכבד הדבר ,אקח לי הרשות להציע לפניו השאלות והספקות היותר חשובים

שנפלו אצלי ברבר הכת ושימתה .ובודאי ,כבודו ירע להתיר לי אותם כולם.
השאלה היותר חמורה שעמדה לפני בענין זה ,ואינני יודע למצוא לה

פתרון ,היא — שעד עתה לא מצאתי בכל האשמות שמאשימים את הכת הזו —
ובהכת בכללה אני מדבר ,ולא באנשים יחידים השייכים לכת זו ,כי אי אפשר

לזקוף על חשבון הכת ,אם אחדים מאנשיה עושים איזה מעשים מנונים ,או מרב
דים דברים מוסעים .כי כזה יקרה נם בין אלה שאינם נמנים על הכת .ואין דנים

מהפרט על הכלל — אף ,אשמה אחת ,שהנם נונעים באחד מעקרי התורה ,או

שהנם כופרים באחד מעקרי האמונה ,כמו שעשו הכתות האחרות בישראל .כמו,

למשל ,הצדוקים ,שלא האמינו בתחית המתים ובשכר ועונש לעולם הבא; או,

הקראים ,שלא הודו בתורה שבעל פה; או בת שבתי צבי ,שהאמינו במשיח השקר

ובטלו כמה מצוות שבתורה .נם לא שמעתי ,שהנם עוברים על אחת מתרי״נ

מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן .מכל אלה לא מצאתי רבר בכל הכרוזים

ובכל הכתבים שהוציאו ננדם הגאונים והרבנים דמרינתנו .וכמעט כולם מאשי־

םים אותם בזה ,שהנם םתברלים משאר אחיהם בני ישראל ועושים להם בתי
תפילה וםנינים לעצםם .ובםקום התפילות על פי נוסח אשכנז ,הםקוכל אצלנו,

הנהיגו אצלם נוסח ספרר .והנם מתפללים בקול רם ובצעקות וכעשית העויות

םשונות ובריצה םזוית לזוית בזםן התפילה .ואינם םתפללים ,כםונו ,בנחת

ובבובר ראש הראוי .וגם בהנחת תפלי! בתול הםוער איגם מתנהגים כסונו .ובחול

המוער אינם מניחים תפלין ,כפי דעת המקובלים — ננד םגהגגו להגיח תפלין אף

בחולו של מועד ,כפי דעת הפוסקים .ומבלעדי זאת אחזו שיטה חרשה בנונע

להשחזת הסכינים ,ואינם סומכים על שחימת השוחםים שלנו .ואם כי כל השינויים
האלה לא ברו לנמרי מלבם ,כי הנוסח הספרדי של התפילות הנהו עומר וקיים
זה מכבר .ויתר םנהניהם — על פייהרוב — הנם לפי דעת המקובלים וספר הזוהר.
בכל זאת ,בוראי ,הרעו לעשות במעשיהם ,לבקש להנהינ במדינתנו מנהנים

תרשים לא שערום אבותינו ולשנות מממבע שמבעו חכמינו ,חכמי אשכנז ,בהת־

פילות .אבל ,בכל זאת ,לפי דעתי ,אי אפשר לתת אותם בער זה לאנורת בונרים
ופושעים ,המבקשים להסיר עם ישראל מה׳ ומתורתו ולדונם דין טםיתים וסדי־

חים — שמורידים ואין מעלים .הלא שינויים וחילוקים בדינים ומנהנים קיימים
ועוטרים בכל הזמנים בין מדינה למרינה ובין קהילה לקהילה .וכמה מחלוקות

ישנן בין החכטים ובין הפוסקים בדינים ונופי תורה :זון טכשיר וזה םםריף ,זה

אוסר וזה טתיר ,זה טטהר וזה טטטא .ובבל זאת — בפי דברי הטשנה — בית

שטאי ובית הלל ,אוי על פי שאלו אוסרי! ואלו םתירין ,אלו פוסלי! ואלו םבשירין,

לא נטנעו

בית שטאי

םלישא נשים טבית הלל ,ולא בית הלל

טבית

שמאי.

כל הטהרות ,שהיו אלו טטהרין ואלו טטטאי! לא נטנעו עושי! טהרות אלו לנכי

אלו .כל זה ידוע לככורו ואין הצורך להאריך בראיות .יותר הטור הוא — טה

שטאשיטים אותם ,שהנם טקילים בערך לטור התורה וטזניחים את לטורה ואין

כבור תלטירי חכםים חשוב בעיניהם והנם גם םבזים אותם .ולהם התפילה הוא

העיקר ותלמוד תורה — הטפל .ועוון זה ,בוראי ,נרול הוא םנשוא .ואם באטת

זאת היא תורתם •וזאת היא שיטתם ,ראויים הנם לעונש .והםצוה לררפם ער אשר

ישובו טםחשבתם הרעה — תורתם הטוטעת — וטםעשיהם הרעים.

וגם בםעשה הנאונים והרבנים ,שהחריטו ונרו את אנשי הכת ,יש רבר

•שאיננו ברור ואינגו טובן לי .והוא — שבכל הכרוזים שלהם ,שהיו לפגי עיגי,
לא םצאתי אף פעם אחת נזכר ,שהנאונים והרבנים ,הלוהטים ננר שיםתם והטח־

ריסים אותם ,נםו לבוא עםהם בדברים ולדבר על לבם ,להראות להם על טעותם
ולהעמידם על האטת .ולהיפך — בפי ששמעתי טפי אנשי אםת — בקשו אחרים

מראשי הכת ומנהיניה לבוא ולראות את פני הנאון ר׳ אליהו ולבאר לו שיטתם

ולהצדיק לפניו מעשיהם .אבל הנאון לא רצה לראות את פניהם ולהכנם עטהם

בויכוח דברים.

ואם כי בוראי ובודאי ראויים הם החסידים על המעשים הנזכרים והמנויים

בכרוזי הנאונים והרבנים לעונש ,בכל זאת ,הרי נרולה היא נם כן מרת השלום.

ואולי היה סוב לפתוח מקודם אתם בשלום ולבקש בפתוי דברים לפעול עליהם,
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שיהרלו ממעשיהם ,המביאים לידי פירוד במחנה ישראל .ואולי באופן זה ,היו

הגאונים והרבנים משינים יותר ,ממה שעלה בידם על ירי חרמות ,שמחוה ונרויים.
ושהנאונים והרבנים המהרימים לא השיגו ער עתה את מבוקשם — להב־

חיד הכת במדינתנו

— יוצא ברור מזה ,שהנם רואים את עצמם מוכרחים

להרש מזמן לזמן ההרמות והנדויים ולהכריז על זה בכל תפוצות ישראל; כי

אין מםפר אנשי הבת מתמעט ,אלא ,כפי הנראה ,הולך ומתרבה .ושיטת הבת

מתפשטת יותר ויותר .ונם עובדא זו ,שכבודו יצא עתה בררך לכתת אה רגליו

וללכת מעיר לעיר ומקהילה לקהילה לעורר ולזרז את הרבנים והפרנסים להרש

המלחמה על ההםידים ,משמשת לי ראיה ,שאין ההרמות והזרויים מספיקים

לנצח הכת ולהשמיד תורתם ושיטתם מן הארץ.

ועוד אני שואל :מרוע אהדי עשרים שנה של מלהמה כתוקף ועוז ננר

אנשי הכת ,הכת עודנה

עומדת

וקיימת

במדינתנו .ובמר .בוהה גדול ,שכל

החרמות והזרויים והרדיפות אינם מספיקים .והגאונים

והרבנים

מוכרחים

להמשיך המלהמה ,תמיר וכלי הרף .ועל בל השאלות האלה לא מצאתי תשובה
בכל הכתבים ובכל הכרוזים שהניעו לירי בנדון הכת הזו .יודעים אנהנו רק

המעשים ,שבשבילם הנם נדונים להובר ,,אבל איננו מכינים ואיננו יודעים,

מרוע הנם עושים מעשים אלה; ובמה הנם מצליהים לפתות האנשים ,וביהור

האברכים והצעירים ,שיםפחו אליהם ויאהזו בדרכיהם .הן אי אבשר לשער —
ונם אין השערה כזאת מתקבלת על הרעת — שהנם רוכשים להם נפשות רק

כזה ,שהנם מתפללים על פי נוסח םפדר ,ולא על פי נוסה אשכנז המקובל

אצלנו .או בזה — שהנם עוכרים זמן קריאת שמע ותפילה .או ,כזה — שהנם

עושים תנועות והעויות בזמן התפילה .ונם אי אפשר להניה ,שבשביל שהנם

מקילים כערך למוד התורה ומטיפים לבטול תורה ,האנשים רצים אחריהם ונר־

כקים בהם ובתורתם ושיטתם :יובל היות ,שאלה ,שכהפקירא ניהא להם ,יטו

אוזן קשבת למי שמטיף — שאין נחיצות כתלמוד תורה .ואין יתרון לתלמיד

הכם על עם הארץ .אבל ,הודות להבודא יתברך ,המופקרים האלה הנם מעוטא

דמעוטא במדינתנו .ובל קהל עדת ישראל ,רובם בכולם ,הנם יראים ,שומרי

תורה ומצוות ומכבדים את התודה

ולומדיה .ובאופן בזה ,ובתנאים באלה,

שואל אני :כמה ,ומדוע ,מצליהים החסידים למשוך אהריהם המון אדם רב?

ואם כאמת הנם מסיתים ומריחים ,כמו שמכנים אותם הלוהמים

והמתנגדים

בהם ,הלא אנו יודעים ,שכל המסיתים והמדיהים ,שהיו עומרים מזמן לזמן

להדיה את עמנו מאלהיו ומתורתו ,לעולם לא הצליהו כמעשיהם ושמם וזכרם

נכהרו ונאבדו מן הארץ .והחסידים — רואים אנו — לא רק שאינם מתמע־

טיפ ,הולכים וכלים ,אלא ,להיפך ,מספרם הולך ודכ והנם עותקים וגם גוב
רים חיל.

והנה נם זאת ראיתי ,שהושכים להם לעוון —• מה שהנם עוזבים בתיהם,
נשיהם וטפם והגם נוסעים לרביהם ,לכקש מהם עזר ותשועה — שיתפללו בעדם.
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אטור,

טיבו של חטא זה גם ב! איננו ברור לי .ועור אוטרים

שדביהם הנם

נוכלים ורמאים ,תועים וטתעים ומוליכים שולל הנוהים אחריהם .וכל טה שהנם
עושים ,הוא — למען בצוע בצע .ירוע לי על פי השמועה ,שאין הרביים נחשבים
בעיני החםירים לנביאים ,היודעים להניד עתירות; או שהגם גרולי התורה,

שלהם נמםרו מפתחות חכמת התורה; או ,שעל ירם תבוא נאולת ישראל והם

יסרבו ביאת המשיח .אלא הנם מאמינים ,שהרביים חנם צדיקים אםתים .ותפי

לתם יותר נשמעת ויותר מתקבלת .וממעם זה ,יבוא אליהם כל איש מצו? ומר

נפש ,לבקש טהם ,שיתפללו עליהם ויטליצו בערם לפני שוכן טרומים .ובמה

נרול החמא ,או העוון ,אשר חמאו בזה? ואם באמת הרביים שלהם אינם אלא
נוכלים ורטאים ,האם טפש לבם של כ $ההמון הנרול

של

החםירים ,לראות

ולהבין ,ששמו כסלם ומבטחם בנוכלים ורמאים? הלא כלל נרול כללו לנו החב־

מים :שקרא לא קאי .ואיך אפשר הוא ,שהרביים מצליחים במשך שנים רבות

לרמות אנשי בריתם ,מבלי שירגיש איש בזה? ואם החסידים מספרים מעשה

נםים,

שנעשו

לרביהם ,או בזכות רביהם ועל ירי רביהם ,הלא זה רבר ירוע,

שהקב״ה עושה מזמן לזמן נםים לצדיקי הרור .וגם בזמננו ,רור יתום זה ,נעשו

כמה נםים לצדיקים ,שאינם נמנים על כת החםירים .יקה זה פלא ,אם גם הח־

כירים רואים מעשה נםים ,שנעשים להם על ירי תפילת ופעולת רביהם ,שהנם
צדיקים גמורים בעיניחם? ואם נם נניח ,שהרוב הנרול של הספורים ,שמספרים

החסידים על הנםים ,שגעשו להם על ירי רביהם ,יש לזקוף על חשבון של הפל
גות ונוזמאות ,בכל זאת ,קשה הדבר לשער ,שכולם הנם בדויים מראש וער סוף.

כי באמת ,איך אפשר לשער ,שאם איש לא ראה מעולם שום מעשה נם געשה

על ירי אחר הרביים ,שכל העם יאמינו ברברים שברה אחר מהם מלבו ,ולא
ימצא

אף

איש

אמת

אחר ביניהם שיכחיש את כל הספורים האלה

ויאמר

בפומבי :לא היו דברים מעולם .ובודאי מוברח הרבר ,שמומן לזמן בא להם

איור .רבר ,היוצא מגרר הרגיל ומגדר המבע .והחסידים רואים בזה מעשה נם,

שגעשה להם בזכות הרבי־הצריק ועל ירי תפילתו.
נעשים לפעמים לחסידים בפעולת הרביים

שלהם,

ואם

באמת מעשי גסים

מוכרחים אנהגו להורות,

שהרבי הוא צריק נמור; כי אין הקרוש ברוך הוא עושה נםים לרמאים ולנוכלים.

אלה הם הספקות שנפלו לי ברבר הכת ושיטתה ותורתה ומעשי אנשיה ויחם

הרבגים והגאוגים ,המתגנרים לה והלוחמים בה .תליתי לפני בבורו את כל לבי.
בירעי ,שבודאי לא יחשוד אותי ,שמשום שאני גומר ,חםר להבת ,דברתי את

כל הדברים האלה .לא ,באמת ובתמים דברתי את דברי .ורק את האמת אני

מבקש .ומקור ,אני שבכורו יתיר לי םפקותי אלה ולא יהיה יותר שום מקום
בלבי לספקות ולפקפוקים בנוגע להבת ולהנוהים אחריה.

ועל דברי אלה ענה לי ר׳ ברוך :מבין אני להגיגו ,כי באמה איננה רומה

שמיעה לראיה .ונם אנחנו במחננו ,ק׳׳ק ווילנא ,לא שמנו לב בהחלה כראוי

לתעלולי אנשי הכת ולא מחינו בידם ,כפי שהיה החוב עלינו לעשות תיכף ,כשר־
איגו שהגם מתגוררים אגורות אגורות ונבדלים מערת בני ישראל ,משנים נוסח
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התפילות ,מעכירים זמן קריאת שמע ותפילה ,מזניחים למור הנמרא ועוסקים רק

בלמור םפרי מוםר וםפרי קכצה ומסירים צב הצעירים מתלמוד תורה .ועל אשר

צא שמנו צכ צזה כזמנו ,חרה אף ה׳ בנו ,ויענש אותנו כעונש קשה :כי עצה

המות בחלונינו ויקטוף מאתנו כמח מאות יצרים קטנים ,נמוצי מחלכ ,עתיקי

משדים ,צעירי הצאן ,תינוקות שצא טעמו עריין טעם חטא .וכצ זה באתנו —
עצ אשר התרשצנו צבער בזמנו הרע מקרבנו .ורק כשנשמע קוצ יצצת הצא;

וקוצ בכי האבות והאמות עצ עולליחם ,שנקטפו באביב ימיהם והצכו לעולמם

בצי זמנם ,עצ צא חטא וצא עוון ככפם; והצעקה הקיפה את כצ העיר ,צחפש

אחרי החוטאים והפושעים ,שבשכיצ מעשיחם חרעים חרה כנו אף ה׳ ויכה
אותנו מכה רבח ,בצתי םרח וישצח את מצאך חמשחית צננוף בנו ננף וצקטוף

מאתנו עוצצינו ויצרי טפוחינו — רק אז התעוררנו צהתחיצ צהתחקות אחרי

מעשי אנשי הכת חזו .ואז נוכחנו צרעת ,שבאמת חרעו צעשות ,ושכשכיצם
באתנו כצ הרעה הנדוצה הזאת .והחובה והמצוה עצינו — צמען יםור מאתנו

חרו! אף הי ,ויאמר צמצאך המשחית :הרף — צררוף אנשי הכת ער חרמה,

צבצ ישאר מהם שריד ופצימ במחננו .והיתר ,עדתנו ככצ קהיצות ערת ישראצ
עם קרוש כמקרם וננע צא יקרב עוד באהצינו .וממעם זה צא נםינו צרבר אתם

שצום וצהכנס עמהם בויכוחים ובפשרות ,כי בשעת חירום שאני .והחכם מכצ
אדם אמר :צכצ זמן ועת צכצ חפץ תחת השמים ,עת מלחמה ועת שצום .והזמ;

הזה היה צנו עת מצחמה וצא עת שצום ,כי מן השמים חוכיחו צנו ,שמצא ה׳
את עוונם; כי מאותו זמן ,שחתחיצו

אנשי

הבת

צעשות מעשה זר מעשיהם

בפומבי ובראש נצי ,פרץ הננף בנו .ומטעם זה ,אזרו הכיתלרין דצכור שצנו

והנאון ר׳ אציהו בראשם חצציהם כנבורים ויצאו כמצחמת תנופה עצ אנשי

הכת ,ויחרימו וינרו אותם ואת כצ הנצוים עציהם .ואת ראשיהם ומנהיניהם,

המסיתים והמדיחים* ,גשר הדיחו מדרך הישרה כמה נפשות מישראצ ,ענשו
בעונשים קשים ,חכו אותם מכת רצח ושמו אותם ככצא .ואת הכתבים ,בתכי

פצםתר ,אשר מצאו אצלם ,צקחו מהם ושרפו אותם בחצר כית־הכנסת בפומבי,

צעיני כצ ,צמען ירע כצ העם ,כי ננצתה ערותם וידעו צהזהר וצהשמר מהם .וכך

התחילה המצחמה מדם והיא הולכת ונמשכת ככר יותר מט״ז שנה; כי צא עצ
נקצה עוזבים הטועים והתועים את טעותם ,כפי הדונמות המרובות שיש צנו

בקורות ימי עמנו .די צנו צחזכיר תקופת השופטים והמצבים ,שהיו בני ישראצ

מוסיפים צהחזיק בטעותם — צזבוח צאציצים וצקטר בכמות — אם כי הנביאים

העירו צמוסר אזנם ,׳השכם ודבר; ואם כי ננפו כמה פעמים צפני אויביהם עצ

מעשיהם הרעים .וכצ זה היה צצא הועיצ ,עד אשר — בקצפו עציהם קצף רב —

הנצה ה׳ אותם מעצ אדמתם .ורק אז עזבו עבודת האצילים .ונם כתקופה יותר

מאוחרת ,כאשר קם משיח חשקר שבתי צבי ,ימח שמו וזכרו ,זה יותר ממאה
שנה בארצות חמזרח ואחריו המון ארם רב ימשוך .ואם כי ננצתה אחרי כן

תרמיתו ונכלותו לעין כל .והוא נם הוא המיר את ככורו בקצון והחציף אמונת

אכותיו ברת התמר ,בכל זאת רבים היו המאמינים בו והנוהים אחריו עור זמ<
— 79

—

רב ,אחרי אשר בבר בלו עצמותיו בקבר .ונם עתה ,לפי רעת אחרים מהגדולים,

עור נשאר שמץ מינות של האמונה בשבתי צבי בשימת החםירות .ונם בזה,
שאנשי הנח מוסיפים להחזיק בטעותם

והבת

עומדת וקיימת אין בל פלא,

רשבשתא ביון רעל על ,בפי רברי חכמינו ,זברונם לברכה.

ממעם זה החובח עלינו לחתאזר עוז ולחגור כל כוחותינו להלחם עמם ער

רדתם וער חומם .ואם לא נעשה המומל עלינו בעור זמן ,אולי נאחר המועד,
והנגע יתפשט בבל רחבי מדינתנו ולא יהיה קנו יותר מפלמ מצרה זו ,במו
שקרה לאחינו בני ישראל בטרינת פולין ,הקרובה אלינו.

ור׳ ברוך הוסיף; טבין אני טרבריו ,שכבודו טתפלא על הגאון ר׳ אליהו,

מרוע יצא למלחטה על אנשי הכת בסערת תימן ובקנאת אליהו הנביא גגר נביאי

הבעל ,לכלותם ולהשמידם מעל פני האדמה .ונם כבודו רוצה לרעת טשפמ
הגאון על אנשי הבת ושימתם .נכון אני למלאות רצונו .וראשית כל אקרים לו

הקרמה זו — שאין הגאון נושא משפמו על אנשי הכת ,על פי מה שהנם אומ־

רים עכשיו ועל פי מה שהנם עושים עכשיו ,לפי שעה ,לפי רוח שימתם ,אלא
הוא רן אותם — על פי הסוף והתכלית ,שאליהפ תביא אותם בהכרח שיסתם

המומעת ,בעתיד .והוא צופה ומביט מראשית לאחרית דבר ,כםאמר חכמינו ,זב־
רונם לברכה :איזהו חכם הרואה את הנולד .והוא רן על בל חזיון חרש בעמנו

בעניני רת ואמונה על פי הנםיון שיש לנו ככר בהעבר שלנו ,בקורות ימי עמנו.

והגאון ,שהוא סוקר בעין שכלו החד ,כל הדורות וכל המאורעות ובל הרודפת־

קאות שעברו עלינו מיום

נסתם

חזון

הנביאים מאתגו ,מזמן תקופת אגשי

כגסת הגדולה וער רורנו האחרון זה עתה ,יורע ,שאין לנו אלא למור התורה
לפי רוח הפרושים ,התנאים והאמוראים ,והפוסקים,

הראשוגים

והאחרונים,

המהזיק את קיומנו בחומר וברוח ,לבל תזיז אותנו ממקומנו בל רוח מצויה
ושאיגה מצויה .ומובן מאליו ,כשראה הגאון ר׳ אליהו נ״י ,שאנשי הבת הזי

מזלזלים בלמוד התורה; בי ראשיהם ומנהיגיהם מלמדים אותם ,שעזיבת למור
התורה איננה מעכבת ביר היחורי לחיות חסיר כהלכה .ורי במעמ תלמוד תורה,

או נם בלי למור תורה בלל ,ובלבד שיעסקו בתפילה ובבוונות וביחורים ,לפי

שיטתם .ורבים מאנשי הבת — משנאתם להלומרים ,על שהנם מתגנרים לשיטתם
מוציאים רבה על התלמירי־חבמים ,שאינם לומדים תורה אלא ברי לחת־

נאות בה ושלא לשמה .וברבה זו הנם משפילים ערך הלומדים בעיני ההמון.
והנם מוצאים אוזן קשבת — ביחור — אצל הצעירים והאברכים ,שלא הניעו

עריין לשנות בינה ,ואינם מבחינים בין אמת לשקר .ובבר ראינו ,שבכל מקום

ששימח

החסידות

מתפשמת ,הישיבות מתרוקנות

מתלמידיהן,

ובתי־מררשות

נשמו מאין בא ללמור .ואם ,חם ושלום ,מעשה שטן זה יצלח בירם ,עתירה תודה
שתשתבח מישראל .והיו בל קהל ישראל לבורים ולעמי־ארצים.

וכשראה הגאון בל אלה ,הרגיש בהםבנה הגדולה הצפויה לנו מהכת הזו.

בי אין לך םבגה יותר גדולה לקיום התורה והמצות — וממילא נם לקיום עם

ישראל ,בי אורייתא וישראל חר הוא — מעם־הארצות; כי עמי־חארצים יכאיבו
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י:ל חלקה מוכה .והאמונה היותר נעלה והיותר נשגבה ,והרעות והשיטות היותר

משובחות ,כשהנן נופלות כירי עמי־הארצים ,יהפך חיש קל הורן למשחית ,ער

•לכלי הכיר .ולא ככרי נזרו החכמים טומאה על כל מה שננעו כו כיריהם עמי־
.־הארצים ,כי הנם מזוהמים ,וידיהן

— מזוהמות .וכשם שהנם מטמאים כמגע

ידם כל אוכל ומשקה ,כך הנם מהפכים כל רעיון נעלה וכל רעה נשנכה

—

•לרעיון שוא ולרעח מוטעת .ולנו אין ררך אחרת לקיים אמונתנו ותורתנו כמהרתן,
•אלא על ידי המלחמה כעם־חארצות — מלחמה כלי פשרות וכלי ויתורים .ול
השתדל ככל האפשרות

—

כתרים כפני עם־חארצות

—

לחפיץ למור התורה

.בין כל שררות העם ולהרבות הספסלים כהישיכות וככתי־המררשות .ומחויכים

:אנחנו למסור את נפשותינו על זה ,כמו שעשו שלומי אמוני ישראל ככל הדו
שקדמנו.

דות

וכהמםופר

כנמרא על ר׳ עקיבא ,שהיה מקהיל קהילות כרבים

.ועוםק בתורה ולא השניח על נזירת המלכות ,שנזרה על למור התורה .ועל זה

1תפם ונמסר לתפיסה.
ובהיות

שעוכרא זו ,כלומר,

ששיטת הכת מוליכה

לעם־הארצות

נמורה,

גתאמתה בימינו ולעינינו ,אין לנו יותר צורך להתחקות על טיבה של שימה זו

! מ א י ן מוצאה ,כי סופה מוכיח על תחילתה .ואם היא מוליכה כהכרח לעם־האר־
־צות ,מה לנו אם האוחזים כה מרבים לעסוק בשבחי הבורא ומבקשים דרכים

•לתפילה בכוונות ויהודים .הלא כלל גדול כללו לנו החכמים :אין עם הארץ חםיד
ולא כור ירא חטא .וכזה נם תשובה לכבודו על השאלה :מדוע לא פתחנו עמהם

*זחילה בשלום .הדבר פשוט :מי שמביא

ברבדיו ונורם כמעשיו לירי בטול

הורה הנהו ארם רשע .והנביא ישעיה אמר ,שנה ושלש :אין שלום אמר ר׳

לרשעים .ומה ששמע כבודו שבמדינת דיים! החסידים עוסקים כלמוד נמרא

.ופוסקים ויש ביניהם נם הרכה מופלני תורה — השמועה הזאת הנה נכונה
.ואמתית .אבל אין העובדא הזאת פומדת אותנו מהחוב המוטל עלינו ללחום

.באנשי הכת ולעקור אותם מן השורש; כי אין העסיק כתלמור־תורה מצר החסי
דים שבמדינת רייםן אלא מעשה ערמה בלבד .כי יודעים הם ,שבמדינות ליטא

.זרייםן התורה שתה כהן קנה ,ומרובים הנם הלומדים כמדינות האלה ,ואין להם

־שום תקוה להחזיק מעמד ולעשות נפשות לתורתם ,אם יוסיפו לחחזיק כשיטתם
הכוזבת — שתלמוד תורה לאו דוקא .על כן שמו אל הערמה פניהם ,ויתחילו
נם הם להתחפש לשוחרי תורה וחושיה ,כמונו .וכי אדיר כל חפצם הוא להחזיק

גלמוד

התורה.

ועל ידי מעשה

ערמה זה הנם מקוים

למשוך כחכם

שלמי

אמוני ישראל .אכל מעשה שמן זה — תקותנו חזקה היא — ,שבעזרת הבורא,

<א יצלח .כי מכינים אנחנו לרעם .ויודעים אנו מראש ,שאם יצליחו להכות

־שורש בארץ והם יהיו המרובים והם יהיו התקיפים ,כמו שהנם כמדינת פולין,

ולא תהיה עליהם יותר יראת הנאונים והרבנים,־ המקנאים קנאת ר׳ צבאות

ותורתו ,כי אז ישובו לקיאם ,לתורת מיםדי הכת ,שהיא כולה בנויה על קכלל

•שכללו ,והוא

— שהעבודה הוא העיקר ולמור התורה הוא המפל .והגאון ר׳

אליהו ,שאותו לא יוכלו להוליך שולל כערמתם ,הכין תיכן* ומיד נבלי אגשי
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הכת וחכמיהם ,שאין לסור

התורה,

שהתחילו להחזיק בו במקומות אוזרים.

משמש להם אלא בתור תכםים מלחמה ,לנצח על ירו את המתנגדים שלהם ולה
סיתם בנשיקה ,מה שלא יכלו לעשות באופנים אחרים.

וכרי להפר מחשבתם שלח אותי עתה הנאון במשלחת

מיוחדת,

להזהיר

את הרבנים ואת הפרנסים רכל הקהילות שבמדינתנו ,שישמרו את נפשם לבל

יפלו ברשת זו ממנו לחם החסידים ,הלובשים עתה איצמלא דרבנן למען כחש.

והנם מעמידים פנים של דורשי תורה ולומדי תודח .ובאמת אין זח אלא מעשה

אחיזת עינים — לצורך השעה ,לסנוור עיני היראים והשלמים ,שאינם נמנים

עריין על הכת שלהם .וכשיצליחו להוציא מזימתם לפעולה ,יסירו המסוה מעל

פניהם ,ויהיו כיתר אחיהם ובעלי בריתם במדינת פולין ולימא ,שהזניחו למוד
התורה והנם מכלים ימיהם בשיחות במלות — םפורי נפלאות ומעשי נסים של
רביהם ,ובשיחות נאות שלהם ,אשר באמת אין בהן לא תורה ולא חכמה ,לא

מוםר ולא מרות של דרך ארץ ,ויטעמו רק לחיך מי שלא ראה מאורות התורה

מימיו .ורק בורים ועמי־ארצים אין &זנם נצרבת משמוע רברי חכלים כאלה.
ואם כי הבחינה וההכרה ,ששיטת חחםירות מוליכה בהכרח לעם־חארצות.

הנן הטעם העיקרי להיחס השלילי של הגאון להכת .ולשיטתה .עוד טעם

יש

ברבר ,להכריז עליה ,שהיא שימה מוטעת ,ושרגליה יורדות שערי טות וצעדיה

שאול יתמוכו .והמעם השני

— התרתי לריעותא

— הנן הרעות שמפרסמים

חחםירים בכתביהם ובררשותיהם בענין םור הצמצום .לפי רעת המקובלים

—

בירוע — צמצם הקב״ה כביכול את עצמו ,כרי לתת מקום להעולם שעלה במח

שבתן לברוא .ורעה זו הפכו החסידים לתורה של מינות; בהיותם מלמדים שנם

אחר בריאת העולם ,אין מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא .וכל העולמות ,בלי יוצא

מן הכלל ,אף העולם השפל — עולם העשיה — נמצאים בו והוא נמצא בהם

ולפי שימה זו יוצא ,שהאלהות נמצאת בכל רבר ,הן טהור ,הן טמא ,הן טוב

והן רע ,וכי הכל — הם מלהזכיר — הוא חלק אלוה ממעל .דברים ,שבאמת,

לא ניתנו להשמע .כי לו יהיה כן ,כמו שהנם מלמדים ,לא ימצא שום רבר רע,
שום רבר נרוע בעולם ,ולא שום זוהמא וראית ולא שום מומאה מוחלמת;

כי אי אפשר לרבר ,שהאלהות נמצאת בו ,שיהיה רע מוחלט; אלא יהיה ,ממילא,

רע מרומה ,למראית עין .ולפי רעה זו ,יהיו המושגים שהיו לנו ער עתה מהטוב
ומהרע ,מהטהור ומהטמא ,מהרם ומהשפל — מושנים מומעים .ונם חחוקים,
והמשפמים והתורות והדינים שנתנו לנו מםיני ,לא יהיה עור יותר ערכם נרול
וחשוב; כי אין רע מוחלט בעולם .ואין טומאה מוחלמת בעולם .וגם העוונות

והפשעים אינם מוחלטים .וברור הוא ,שאם גטה אוזן קשבת לרעה כוזבת כזו,
לאן היא עלולה להוליך אותנו .ואין צורך להאריך מלין בזה.

ומה שאמרתי לכבודו ברבר הדעה הכוזכת הזו — שאיננה השערה בלבד,

או חששא רעלמא — נראה מזה ,שאנשי הכת מגשימים במעשה תורה זו .והנם

מבקשים קרבת אנשים רעים וחטאים ,עברינים מפורסמים ,העוברים על מצות
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התורה בסחר ובגלוי .והחסידים

מצדיקים

מעשה זה ,באמרם,

שבההתקרבות

להעברינים הנם מבקשים להעלות הניצוצות הקדושים מתוך הקליפות; או— ,
ברברים פשוטים — המובן הוא ,שהנם מקווים ,שעל ירי התקרבותם אליהם

ובהיותם בחברתם ,יפעלו עליהם לטובה .והעבדינים יעזבו מעשיהם הרעים ויח
זרו למוטב .אבל אנחנו ,שאין לנו עםק ככבשי ררחמנא — בקליפות ובהעלאת

ניצוצות

— מחזיקים בהכלל שבללו החכמים :כל המחובר לטמא

— טמא,

והמחובר לטהור — טהור .ובעצתם :הרחק מן הכיעור ומן הרומה לו .ולפי

רעתנו

— יותר קרוב לוראי ,שהחוטאים והפושעים יסירו מררך הטובה אח

•הישרים ואת התמימים ,ולא ,להיפך .שהטובים יצליחו לתקן ולהטיב את הרשעים.
והתמיה של כבורו ,מרוע לא חצליחו ער עתה החרמים והנרויים להכחיד

הכת מן הארץ והנאונים והרבנים רואים אח עצמם מוכרחים לחרש עליהם
המלחמה ולהתחיל הכל תמיר מחרש .על שאלה זו התשובה בצרה ,שנם הנאון

וכל חלוקחים אחו חלק במלחמת מצוה זו ,יודעים ,שאין החרמים והנרויים
בלבר מספיקים לעקור את הכת מן השורש .ואם ישנם באלה ,שנספחו בראשונה

אל הכת ומפני יראת חחרמים והנרויים הנם נבדלים ממנה ועוזבים אותה ,נמצ
אים תמיר אחרים ,למלאות מקומם .ועל פי הרוב הנם אלה ,שעליהם נאמרו

דברי הכתוב :מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם .וכשהנם שומעים שהג

אונים והרבנים יוצאים על הכת בקולי קולות ,הנם מתאוים לרעת מעשה הכת

והנם מתקרבים אל אנשיהם .והחסידים ,בחלקת לשונם ,מצליהים לפתות אותם

ולמשוך אותם אליהם .ובאופן כזה הכת ממשיכה קיומה; אם כי הנם נזהרים
לבלתי עשות יותר מעשיהם כנלוי ,לעין חשמש ,אלא במחשך ,באין רואה.

ובהיות שברריפות בלבד אי אפשר להכחיד הכת מן הארץ ,מלא הגאון את ירי,
לעורר ולזרז הרבנים וראש־הישיבות והפרנסים בכל קהילה וקהילה — שיעשו

כל טצדקא אפשרית

י -^-ביחד עם המשכת המלחמה עם החסידים — להנריל,

להאדיר ולרבות למור התורה .וביחור למור הגמרא על פי שיטת חנאון ,על פי
ררך הפשט להלכה ,בלי פלפולים וחרורים לשוב חדור המוה בלבד .ובמעשה

זה ,חנאון במוח שנצליח להבהיר הכת מן הארץ במדינתנו; כי למור התורה

הוא — תרים נגד כל שימה מומעת ונגר כל רעה זרה .ואם נשתמש בכלי זיין

זה — התפשטות למור התורה והתרבות מספר הלומדים ,ראשי הישיבות וה
תלמידים — ,נוכל לעמוד ננר אנשי הכת ולנצחם.

ומטעם זה ,החובה על הרבנים ,מדברני ראומה ,לדבר מעל הבימה על לב

העם ,השכם ודבר. ,בנחיצות למור התורח .ולעורר ולזרז את בל אחר ואחר,

הקטנים והנרולים ,שיעסקו בתלמוד תורה ,כפי יכלתם .ושיחזיקו בירי תלמירי

חכמים ,הממיתים עצמם באהלה של תורה .ועל הרבנים המחזיקים ישיבות —
חחובה להנריל מספר התלמידים; ועל הפרנסים — החובה לפזר ,ולא לקמץ,
על החזקת הישיבות; כי כל קיומנו תלוי רק בלמוד התורה .ואם ,חם ושלום,

נתרשל בזה ,נאחר המועד ומצאנו עוון .כי לא נוכל להחזיק מעמר נגר נחשול

השימה הכוזבת הזו ,העובר על ראשנו .וגורלנו יהיה
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— בנורל אחינו בני

ישראל כמדינת פולין ,ששם התםירים התקיפים וירם על העליונה .ואין איש
מעיז לפצות פה ננדם.
וכהתיםו רבדיו אלה אמר לי :מהכר! אני מבכורו — אם כי בקהילתו אין
מקום למלחמה עם התמירים ,בהיות שאינם נמצאים כאן — שישתדל להרבות
מספר התלמידים בהישיכה שהוא מהזיק ושיזרז אנשי הקהילה לשתר מכספם
לחחזקת ירי לומדי תורה ,כרי שיוכלו ללמוד במנותה ומבלי מפריע ,תפשימ
מדאנת הפרנסה .וכזה תועילו הרבה לקדם פני הרעה ,אם כזמן מן הזמנים,
יבוא מי שהוא מאנשי הכת לבקש בםתנכם תברים מקשיבים לקולו .כי בהיות
רוב אנשי הקהילה לומדי תורה ויודעי תורה אין יותר מקום לחשש ,שהשימה
הםוטעת תכה כאן שורש ולא הםכנה — שתמצא כר נרתב להתפשמ כאן .ולא
ישמע כמתנכם קול תרועה מלתמה ,ושלום יהיה על ישראל .ובדברים האלה נתפמר
ממני ר׳ כרוך ויצא מביתי.
הרכה ספקות הותרו לי על ירי מה ששמעתי מפי ה״ר ר׳ ברוך .וכיתור —
במה שנונע להקנאות הנפרזה — שאיננה יודעת שום פשרה — שאנו רואים
במלחמת הנאו! ר׳ אליהו נ״י עם אנשי הכת .וכאן — בתמיד ככל רכר — אנז
מוצאים נרולתו של הנאון ר׳ אליהו .כי כמכמו הגאוני חוא צופח ומכימ לתכ
לית כל רכר וםווי מעשה לפגיו גלוי בתהילה .ונם לא ,למראה עיניו ישפומ,
ברוב האנשים קצרי הראות ,שאינם רואים אלא מה שלפגיהם ,ולפי מראה עי
ניהם ישפוםו .לא כן הגאון .כי הוא — כתבם הרואה את הנולד — דן את ההוד,
על פי העתיר ומוציא משפמו על פי הראוי ולא על פי המותזק .ובאמת ,אם
השיטה הזאת מוליכה לעם הארצות ,כי אז הצדק עם אלה הלותמים כהמתזיקים
כה והטשתםשים לשום זה בכל כלי זיין שיש בידם .כי גם חכטינו ,זכרונם
לברכה ,הבדילו את עמי־הארצים לרעה והרבו לספר בגגותם .והטעם הוא פשוט
וכלול כטאםרם הקצר :אין כור ירא תטא ולא עם הארץ תסיר .בי מי שאין לו
יריעה כתורה אין לו אפשרות להיות ירא תטא .ועל אתת כטה וכטה שלא יוכל
להתנהנ כתםירות ,כשנםתרה דרכה מטנו .ואם כי אנשי הכת בדורנו עתה אינם
עוד כולם עמי־האדצים נםורים ,ובודאי יש מהם היודעים והיכולים להתנהג
בתםירות ,צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם ,שלא יהיה בהם עור יותר ריח תורה,
לא ירעו דרך התםירות האםתית וילכו בדרך עקלקלות ,תושך ולא אור.

׳\ uר׳ 0יי\ אלול \זוז?1ז־זז
כשנתפטר טטני טשולת הנאון ר׳ אליהו נ״י ,הרב ר׳ כרוך ,נרםה לי אז,
שבל הספקות שנפלו אצלי ברבר הרדיפות על אנשי הבת מצר הנאונים והרבנים,
נפתרו לי והבל ברור לי .אבל אתרי עבור ימים אתרים ,כשנזכרתי בבל הרבדים
שאמר לי משולה הנאון ,התתילו הספקות מתדש לנקר במותי ולנזול טנותת
גפשי .וכיחור איגגו מובן לי יחם הגאונים והרבנים ,מצביאי המלחמה ,אל התםי־
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רים במדינת ריים! .המשולח ,הרב ר׳ כרוך ,אמר לי ,שנם להם ירוע ,שההסירים
במדינת דיים! עוסקים בתלמוד תורה ושיש ביניהם נם לומדים מופלנים .אבל

אינם רואים לחם שום זכות בזח ,באשר חנם חושדים אותם ,שאי! זה אלא

מעשר! ערמח מצרם ,לצורר נפשות לשימתם; כי ,באופן אחר — הנם יודעים

—

שיריהם לא תעשינה תושיה .ובאופן כזה ,אין שום ערך להעםק בתורה,

שאיננה לשמה .הדברים האלה אינם מתקבלים יותר על לכי עתה .כי אם נם

נניח ,שתסירי רייםן אינם לומדים תורה לשמה ,כפי שחושדים אותם אנשי
מלחמתם ,חלא חכמינו ,זכרונם לברכה אמרו :לעולם יעםוק ארם בתורה שלא
לשמה ,שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה .ואם לפי דברי חז׳׳ל העוסקים
בתורה שלא לשמה לבםוף יבואו לעםוק בתורה לשמה ,הרי על דבריהם יש
לםמוך .ובודאי גם חסידי רייםן יניעו לבםוף למררנת לומדי תורה לשמה .ואם

שימתם — שימת החסידות — הנה מומעת ,הרי המאור שבתורח יחזיר אותם

למומב; כי התורה היא תרים ננר כל שימה מומעת וננר בל רעה כוזבת ,כפי

שהורה בעצמו הרב ר׳ •ברוך .והאם יש לנו הרשות לרדוף האנשים בער רעה
מומעת ,אם יודעים אנחנו ,שםוף כל סוף יחזרו מטעותם ויעמדו על האמת.
וידועים רברי ברוריה. ,רביתהו רד׳ מאיר,

על

הפסוק יתמו חמאים מן הארץ

ורשעים עור אינם :מי כתיב חומאים חמאים כתיב_ .. • • .
r

ואם כי בנוגע ליחם הנאונים והרבנים לאנשי הכת בפולין ובשאר מדינות

אין לי שום םפקות ופקפוקים; כי גלוי וירוע הוא ,שאנשי הבת במדינות הללו

מקילים בערך למור התורה ומתיחםים ביחס של בוז אל הלומדים ,־שאינם

נמנים על הכת שלהם .מת שמביא באופן ישר לעזיבת למור התורה ולעם־

הארצות .ועוון זה לא יכופר להם לעולם ,כי התורה היא חיינו ואורך ימינו.

וכשהנם עוזבים את התורה ומניחים אותה בקרן

קיומנו .אבל את

החסידים

במדינת

דיים!

זוית ,םכנה צפויה לכל

הסמוכה לנו ,מהםם אני בדבר,

לחעמיר אותם בשורח אחת עם אנשי הכת במדינת פולין ולדונם לחובה; כי

ידוע ברור ,שהנם עוסקים בלמוד תתורו! ושהנם יורעי תורה .ועל יםור של

חששא בעלמא ,אי אפשר לרון אותם לחומאים ולפושעים ,שאין להם יותר
תקנה ולהחרימם ולנדותם בזה ובבא;
לבל בריה.

בי

באופן

בזה

לא

שביק

מר

חיי

המחשבות האלה ברבר הרדיפות על חסירי רייםן ,שלפי דעתי אינן
צודקות ,העכירו את רוחי ודכאו כלי היום כולו את נפשי .ונזםף לזה עוד
הצער והענמת־נפש שהיו לי ממחלת הריין ר' משה ברוך ,שנפל פתאום חולה
ומחלתו נברה משעה לשעה וחרופא כבר אמר נואש לחייו .ובזה הבוקר ,בשעת
תפילת שחרית ,נזרעזנו כולנו כבית המדרש לקול בכית אשת הריין ויללתה
שנכנסה לבית־המררש בזמן התפילה מנשה אל ארון הקודש וכבשה פניה
בהפרובת ובקול בכי ,קורע לבבות ,בקשה רחמים על בעלה החולה .לשמע קול
בכיתה ותחנוניה להרבונו של עולם נשבר לבנו בקרבנו ועינינו זלנו רמעות
כמים .ולבסוף ,בקשתית ,שתמנע עיניה מבכי ותשוב הכיתה .ואנחנו כולנו
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נבקש רחםים על בעלה .ובשנמרנו תפילת שחרית ,אמרתי להשמש ,שיזמין למחר
עשרה אנשים שיצוםו על הדיין החולה ויאסרו םזםורי תהלים ,חנועדים לתפילה
על החולה .ואחרי ב! יאמרו בספר לקומי־תהלים הפסוקים מאותיות של שם הריין
ר׳ משה ברוך .ונם צוויתי לחשמש ,שידליק נרות בבית המדרש לרפואתו של
הריין .ולבל המתפללים אמרתי ,שבל אחד ואחד יתן צדקה בפי יבלתו לרפואת
הריין .ומחר ,אם ירצה השם ,שהוא יום קריאת התורה ,נברך את החולה לפני
התורה ונעשה לו שינוי השם ,להמשיך לו נפש חדשה מהקדושה .ובהבורא
יתברך ,שהוא אב רחמן ,נשים מבםחנו ,שיעתר לתפילתנו ,וישלח רפואת
שלמה להחולה .ויקים אותו ממשכבו .והמלמד ר׳ יחיאל התנדב מעצמו ,לקחת
עליו המרחה ,ללכת לבל הבעלי־בתים שבעיר לקבץ נדבות — ימות חיים —
בער הריין החולה ,איש ,איש ,כפי נדבת לבו ,לנדב מימי חייו הקצובים לו,
מתנה להריי! החולה .ואת מםפר השנים והחדשים והימים שנתנו בנדבה ,יכתבו,
כתוב וחתום. ,בשמו־ מתנה .ואת השטר ימסרו להדיין החולה .והיה לו השמר
לאות ולעדה על הזכות לאריכת ימים ,נוסוי על מדת ימיו הקצובה.
אחרי הצהרים הלכתי לבקר את החולה ומצאתיו במצב קשה מאד ,בי
נבר עליו החום מעלה ,מעלה .ובמעש שאיננו מכיר יותר איש .ובל הזם! הוא
ממלל בשפתיו דברים בלתי מובניה בנו הבכור ,ה א ב ר ך ל ׳ נח בנימי! ,אמר לי,
שאביו רואה בדמיונו שני זקנים ,מלובשים בגרי לבן ,שבאו מארץ־ישראל והנם
מבקשים אותו שילך עםהם .והוא מדבר עסהם .וזה הוא מה שהנהו ממלל בל
הזמ! בשפתיו .העינים של ר׳ משה ברוך ,הבוערות באש פלדות ,לחיל שנצטמקו
ומראה פניו השחווי ,והיגון השוכן על בל פנים בבית הזה — בל אלה עשו עלי
רושם קשה ,מדכא את הנפש ומראיב את הלב .ובלב נשבר שבתי הביתה
ותמונת הריי! החולת מרחפת לפני כל היום ולא יכולתי לרכז מחשבתי על שום
דבר; אם בי יש לי עני! ,שאיננו סובל דחוי — תשובה על שאלה בעני! ירושה.
והרב השואל ,האב״ד דוואשילישאס ,מאיץ בי ,שאכתוב לו תשובה תיכף ומיד,
כי נחוץ הרכר מאר .אכל ,מרגיש אני ,שאי! מוחי םסונל היום לעיון בכובר
ראש הראוי ,וחושש אני ,לבל אטעה ,חם וחלילה ,ברבר הלבה ,כשאני שרוי
כצער .על בן דחיתי העיון בשאלה זו למחר .ואולי ,בינתים ,יתרחם ה׳ על
הריין החולה ומצבו יוטב .ואז נם נפשי תשוב למנוחתה.

י\גז וזי מ־ ו אלול הוזןמ״זז
את אשר יגורגו באתגו .שערי רחמים גנעלו בער תפילתנו מבוא .והיום
בבוקר ,לפגי עלות השחר ,עלתה נשמת הדיין ר׳ משה ברוך השמימה .כשהגיעה
אלי הבשורה הרעה הזאת ,אמרתי להשמש ,שיזמין את .הפרגםים ומובי־העיר
לאסיפה לחדר הקהל ,תיכף ומיד אחר תפילת שחרית ,כי יש לגו להתיעץ ברבר
נחוץ םאר ,שאיננו סובל שום דחוי .ובשנאםפגו בולגו לחדר הקהל ,אמרתי
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להפרנםים ולמובי־העיר :יודעים אתם כולכם ,שהיום לקח ר׳ את הריין ר׳ משה
ברוך מעל ראשינו ואי אפשר לנו להשאיר מקומו פנוי; כי ,הורות להבורא
יתברך ,קהילתנו הנה םרובה באוכלוסין ,בן ירבו .והמלאכה מרובה לי ולהריי־
גיס .והדיינים ,מאז הבוקר וער הערב ,עסוקים להשיב שואליהם רבר בשאלות
־של אסור והיתר ,ולדיין ולפשר בסכסוכים בין איש לרעהו בדיני ממונות .וכמעמ
שאינם מספיקים .ואף כי עתה ,כשנפקר מקום הריין ר' משה ברוך ,שהוא
היה הארי שבחבורה ,הנדול שבהם ,וכל דבר.הקשה היו מביאים אליו .על כן
עצתי אמונה לכם ,שתמנו לדיין — והיום זה נופא — ,את האברך ר׳ נח
בנימין ,בן הריין הנפטר .הוא נסמך להוראח מהגאונים רק״ק בדיסק ,הורארנא,
זוילנא ,והוא ראוי והנון להייות ריין ,כפי ערות הנאונים רהקהילות האלה .ונם
אני מעיר עליו ,שהוא מופלג בתורה ולו יד ושם בהלכה .וידוע לי ,שאביו היה
מתיעץ עמרו פעמים רבות בענינים חמורים ובשאלות קשות ומסובכות .ואביו
הנפטר אמר לי ,לא אחת ולא שתים ,שאריר כל חפצו הוא ,שבנו הג״ל ימלא
»קומו אחריו .ומטעם זה ,לפי רעתי ,החובה עלינו — כרי לעשות נחת רוח
להדיין הנפטר — להכריז עור חיום — ובפני ארון חנפםר ,קורם חקבורח— ,
בי המת ,ער שנסתם הנולל ,שומע ויודע כל מה שנאמר לפניו — על מנוי הבן
במקום האב .ובוראי תהיה מזה נחת רוח נחלה לנשמת הנפטר .רברי אלה
גתקבלו על לב הפרנסים וטובי־העיר .וכולם ,פה אחד ,נענו לי ,שהנם מסכימים
•למנות את חאברך ר׳ נח בנימין לדיין במקום אביו.
אחרי האספה םררתי עם הגבאים והשמשים רחברא קרישא דבר הטהרה,
זזהלבשה והקבורה של הריין .ואמרתי להם ,שאני והדיינים והפרנסים וטובי־
העיר נתעסק כולנו בכל אלה והכל יעשה ,כפי המסורר בספר מעבר־יעבק
לקבורת תלמיר חכם.,.
לםהרת המת ולהלנשתו באתי ביתד עם שני הדיינים ,ואתנו פרנסי הקהילה
*םובי־העיר וכל הלומרים דמחננו .לפני המהרה אמרתי התפילה שניתקנה
לצורך זה ,כפי הנמצא בספר מעבר־י$בק .וכשזרקו המים על ראשו בתחילת
הסהרה אמרתי הפסוקים ,מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון .אם רחץ
ה׳ את צואת בגות ציון״ ובו׳ הכל — במסודר בספר מעבר־יעבק .וכשנגמרה
הסהרה ,ננשנו לההלבשה :אגי שמתי על ראשו המצגפת .אתרי כן הכריז השמש
על לבישת הכותנה .ובזה עיסי{ו הרייניט .האחד הכניס היר הימינית בהכותנת
*השני את היד השמאלית .ואחרי כן הכניסו שניהם ראשו וכל נופו .וכשננמרה
לבישת הכותנה ,הכריז ה#מש על לבישת בתי-השוקיים .במצור• זו עסקו שני
<־רנסים :הפרנם־חודש ומי שימלא מסוסו בחודש הבא .בקשירת החנורה על
בתי השוקיים כברו את"הצזלמד ר* י** .51ו$ב'ישת הקימל וחחנורה נמסרה
לשנים מפרנםי־העיר^.וכשנגמרה ההלבשה ,וכלנו סובבים מטת המת ,קהל עם
,רב — כי..מכל פנוו־ו*העיר באו .הבע^י־^חיס •;ואברכים .הלומדים לגמול ההסד
•של אמת עם הנפטר — ,בקש שמש ר1,זברא קרישא בשמי ובשם הדיינים ובשם
זזפרנםים וטובי־העיר ובשם כל הבהילה המחשה מחילה ממנו .וכשגמר בקשת
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המחילה מהנפטר קרא השמש בקול רם :רבינו הריין ,ר׳ משה ברוך ,מזל טוב,
בנך ר׳ נח בנימין נתמנה היום על מקומך לדיין בקהילתנו הקרושה .וכל הנאס

פים ענו אחרי השמש בקול רם :מזל טוב ,מזל טוב :,מזל מוב .נ׳ פעמים .אחרי
בן סדרנו — למטת המת — כיאות לתלמיד חבם — שבע הקפות עם אמירת
פסוקי תהלים וי״נ מרות והתפילות הקבועות לבל הקפה והקפה .והדיין ר׳ יצחק;
יעקב ,שהיה חבר נעוריו של הנפטר והם למדו ביחד בישיבה ,ואחרי כן שמשר
ביחד בכהונת הדיינות בקהילתנו במשך שלשים שנה והיו ירידים נאמנים״
קשורים ,האחר להשני ,כדור ויהונתן ,באהבה שאינה תלויה ברבר ,הספידו
בהלכה .ואחרי הקבורה שבנו הביתה אבלים ועצובי רוח על האבירה שאינוד.
חוזרת ,שאבדה לקהילתנו ,במות עליה הזקן שבדיינים ,ר׳ משה ברוך.
כשהייתי מעיין בספר טעבר־יעבק םדר הקבורה של תלטיד־חבם ,נפלו עיני
דרך מקרה ובלי משים על חידוש נפלא הנמצא-בםיפר זה .המחבר מקשה הקו
שיא העצומה :מתי ואי&ה נתקיימה ברבת יעקב לבניו של יוםוי הצריק ״ ב ך
יברך ישראל לאמר ־ישימך אלהים כאפרים וכמנשה״ .בי מעולם לא מצינו ו ל «
ראינו אף אחר מישראל שיברך את בניו בברכה זו .ועל זה תירץ ,שבאמת
הברכה הזו עומדת וקימת תמיר .בי כל ילד הנולד ,ימים אחרים ללידתו,
כשהוא מתחיל להוציא בקולו בעין איזה הברה ,אנו שומעים אותו שונת
תמיר יא״בו יא״בו .וההברות ״האלה יא׳׳בו יא״בו הנן הראשי תיבות של
״ישימך אלהים באפרים וכמנשה״ .והתינוק מברך בהן את עצמו; או ,אולי ,את
אבותיו ,אביו ואמו .ובזה מתורצת ־ הקושיא; בי הננו רואים באופן מותש,
שברבת יעקב אבינו נתקיימה .ואם כי נם הילדים שאינם מבני עמנו טתחילים
•— בהילרים העברים — במלול ״יא״בו יא׳׳כו .אין שום פלא ברבר .בי בעל-
הטבע )בידוע ,אלהים בנמטריא מבע( הטביע לשון הקודש בפי כל הילדים.
ובידוע ,מפי הנסיון ,שילד ערל ,שלא למר שום לשון ,הוא מתחיל דבורו בלשון
הקודש ,כפי המפורסם ממעשה שהיה .וגם הגאון ד׳ יעקב עמדן מאשר ומקיים
עוברא וו בהחבור מגרל עוז.

יוגז הי נ־וז וזטזרי הוזןןוז״מ•
אתמול ,בין תפילת מגחה לתפילת מעריב ואחרי תפילת מעריב ,רק עגין
אחר היה להבעלי־בתים בבית־המדרש לענות בו — מקרה הכלב ,שקרה בבית־
המדרש של רחוב ווילנא^ ואחרים מהבעלי־בתים פנו אלי בשאלה :האמת הוא
הדבר ,שבלב זה היה גלגול .וגם ,איך צריך להתגהג ,אם מקרה בזה יקרה נם

בבית־המררש
שאלה זו ,אם
ובאותו מקום
אפשר לסמוך

שלגו .ועל זה אמרתי להם ,שלא אובל לתת תשובה ברורה על
היה זה גלגול ,או לא ,עד אשר אשמע ערי ראיה ,שהיו באוומ זמן
בשקרה מקרה זה .כי על הספורים בנוסחאות שונות ששמעתי אי
ולרעת מה שקרה באמת .בי בל אחר ואחר מספר מקרה זה באופן
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אחר ובנוסחא אחרת .בן ,שמעתי האחר מספר ,שהכלב נכנס לבית־המררש
ושכב על הרצפה לפני ארון הקרש בפישומ רגלים ועיניו ולנו רמעות ,במו
שהוא בובה .והשני ,שמעתי מספר ,שהכלב עלה על השולחן ,העומר בצר מזרח,
ופשמ עליו את רנליו הראשונות והיה בל הזמן מנענע שפתיו ,באילו הוא מתפלל.
והשלישי מםפו ,שהכלב עמר על״רנליו האחרונות ,נסמך בנבו אל נב העמור
ופניו מוסבים אל פני ארון הקודש ובאחת מרגליו שלפניו חיח מטפח על לבו,
באלו הוא אופר הוידוי של אשמנו ,או של ועל חמא .כמוכן ,שעל יסור ספורים
בנוסחאות שונות והמבחישים-זה את זה אי אפשר לעמוד על האמת .אבל ברור,
שקרה איזה רבר יוצא מגרר חרניל .בי בל תושבי העיר משיחים בו ,ואחכה
במשפטי-ער אשר ארע לגבון מה #קרה .וברי לעמור על האמת ,אמרתי להשמש,
שילך אל האברך תגחום מירלס ,הלומד בתמידות בבית מררש~'זה~ ויקריא אותו
' '
י "־'
שיבוא אלי .ומפיו אקוה להציל דבר אימת.
:

:

:

;

השמש עשה ברברי .והיום ,אחרי תפילת שחרית ,בא י אלי אל בית־המררש
האברך הנ״ל וםפר לי המעשה ,כמו ^שהיה .כי הוא וחברו ,האברך ר׳ פינ־חס־ר׳
מאטלם ,היו באותה שעה בבית־המררש .והנם עדי ראיה היחידים ".ובל ־מה
שמספרים בעיר ־אין זה אלא מה ששמעו מפיהם .ובמובן ,־בהוספות ו ב י נ ו י
דברים ,בל אחר״זאחר בפי חזון לבו .ולפי דבריו ,מעשה הדבר בך היה :י־ ־' ~
אני וחברי ־פנחס ,הלומדים ביחד ,ישבנו ב״בית־המררש וחתעמקגו"'בסוגית
תנרי לוו /ולמותו — בנהונ ובתמיד — ב ק ו ל ובננון .והשעה היתה השלישית
אחרי הצהרים בשתי שעות לערך לפני תפילת י מנחה .ומבלערינו בבית־המררש
באותה שעה ,היה רק הישיש ר׳ אבא ,שהוא הנהו־עתר! בן תשעים" ובמעם
שהנהו בבחינת עובר במל; בי עיניו בהו מראות .ואיננו רואה דבר במרחק של
יותר מד׳ מפחים .ואזניו בבת משמוע ,אם ׳לא שמדברים אליו בקול רם".ר׳
אבא ישב על מקומו התמידי ,בקרן צפונית־מזרחית,והיוז מנמנם על הספר
מנורת־הסאור עם תרגום יהודית; במנהנו יום יום ,שהוא בא י אחר הצהרים
לבית־חמדרש ולומר מעמ בספר מנורת־המאור ומתגמגם תיבף .ואחרי זמן
מועמ הוא מתעורר מתנומתו-ומתחיל מחרש הלמוד .ואחרי בן" מתנמנם מחרש.
ובך הוא חוזר חלילה עד בוא זמן תפילת מנחה .ונם בפעם הזאת ,בישבו בבית־
המדרש על מקומו התמידי וספר מנורת המאור בירו ,לא ראח ולא שמע מכל
הנעשה באותו זמן בבית־המררש .ובהיותנו ,אני וחברי-,שקועים בלמוד הסוגיא
הנ׳׳ל .ואנחנו יושבים על מקומנו התמידי אצל הקיר ,בצד מערב ,לא רחוק
מהפתח; מקום שבחרנו לנו ,להיות בקרבת התנור בימות החורף ונם בצר ארון
הספרים .ודלת בית־המררש היתח פתוחה לרווחה ,בתמיד .והנה ,פתאום ,נבנם
לבית־המדרש בלב נרול ,בגורל הנמר ,או בגורל הארי .ושערות עורו ארובות
ושחורות ,בשחור העורב .ובפסיעות טרודות ,באלו הוא טטייל בבית ארוגו,
פסע בדרך ישרה אל הכותל המזרחי ,אל חמקום אשר גטצא שם ארון חקרש
וישכב על הרצפה ,אחוריו להבותל ופניו לצר מערב .ובפשמו רגליו על הרצפה,
העמיר מבמי עיניו עלינו ,מבלי הסר אותן אף לרגע .למראה אורח בלתי קרוא
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כזה ,כמעמ שפרחה נשמתנו מנודל האימה והפחר .ולא העזנו לנוע יר או רגל,
או להוציא הנה מפינו .מיראה ,פן יתנפל הכלב הנורא עצינו ,ובידינו אין
מאומה — אוי לא מ ק ל — לעמוד נגרו ולהגן על נפשותינו .ונם אין לנו מקום
 :־
........
 ........... . . . . .
.
להסתר ממנו.
וכזח ישבנו ,אני וחברי ,קפואים על מקומנו ,כאלו לא היה יותר בנו רוח
חיים והיינו אובדי עצות ,מבלי לדעת ,מה לעשות .והכלב בכל הזמן הזה איננו
מסיר עיניו מאתנו .לבםווי התחלתי לחשוב מחשבות ,למצוא תחבולה לעזוב
המקום המסוכן הזה ולהתחמק מעיני הכלב .ובהיות מקום מושבנו לא רחוק _
מהפתח ,מצאתי התחבולה־ --מבלי לקום ממושבי ולעמוד על רגלי — להזיז נופי
לאט לאט — ובמעט באופן בלתי נראה למרחוק—-.לאורך הםפםל שישבנו עליו
בדרך להפתח .וחברי ,שהבין לרעי ודאה טה שאני עושה לא אחר לעשות בטוני.
ואחרי נסיעה לאטית כזו לאורך הםםםל ,שארבה ברבע שעה ,הצלחנו להניע
.ער..הפתח .וטהו^/בחץ טקשת ,רצנו..החוצה .וכרבנו ברבת הגוטל ,על אשר
הצילנו הקדוש.ברוך הוא משיני.הכלב הנורא הזה .וכשהיינו כבר בחוץ ,ראינו
אצל בית.המלמד ר׳.גרשון נחום ,העומד לא דחוק מבית־המדרש ,קהל גדול
.נאםוי ,אנשים ,נשים וילדים .וכולם משיחים בדבר הבלב שנכנס לבית־המדרש.
הראשון שנודע לו הדבר .היה  .המלמד ד ׳ גרשון נחום .בי אחדים .מתלמידיו,
הלומדים כחרד.שלו. ,היו בעת ההיא בחוץ .וראו .את הבלב.נבנם לבית־המררש
ורצו מהר להודיע  .לרבם מה .שראו .והמלמד..יצא תיכן* ומיד לחוץ .ואחריו
אשתו .ואחריהם התלמידים ,שהיו .בחדר .והדבד..נודע נם ליתר השכנים ובולם
.יצאו מבתיהם לדעת ,אם הכלב בבר יצא מביודהמדרש ,או עודנו נמצא שם.
ובשנמלמנו דרך פתח בית־המדרש מצאנו אותם עומדים דנים בדבר וםתיעצים
מה לעשות; בי הכלב עודנו נמצא.,בבית־המררש .ובפי הנראה ,איננו רוצה
לצאת משם .ואין איש מעיז לקרוב .לפתח בית־המררש ,לראות מה שנעשה שם,
מפני פחד הבלב השחור ,שלפי דברי התלמידים״.שראו אותו ,הנהו נרול במו
בראות קהל הנאספים אותנו יוצאים מפתח• בית־הםדרש ,סבבונו בדבורים

והקיפונו בשאלות לאין קץ :איך-סרה דבר זה ,מה מעשהו של הכלב שם ,בבית־
המדרש?

אם לא התנפל עלינו ולא בקש.לעשות לנו רעה בשיניו

ובצפרניו?

ובאיזה אופן יצאנו םבית־המדרש בשלום ,מבלי שיפנע בנו הכלב לרעה? ועוד

שאלות מרובות מעין אלה .ועל כל השאלות האלה נתנו להם תשובות ברורות
ונכונות .והתשובות שלנו — שלי ושל חברי — היו מתאימות בכל הפרטים;

בי לא הנזםגו ולא הפליננו שום דבר .אלא םפרנו ,מה שראו עינינו .אבל חברי
הוםיוי פרט אחד ,והוא — שראה עיני הבלב והנן רטובות ,באלו דמוע תדמענה

וטבטן הביע עצב ויגון .חברי איננו-פחדן בטוני ,ובל הזטן היה טביט בפני

הבלב .אבל אני לא העזתי להרים את עיני ולהביט בפני הכלב ,מיראה לבל

ארניזנו בטבטי .וטטעם זה לא ראיתי מה שראה חברי .ובודאי לא הטעוהו עיניו.

וםה שספר — ראה באטת• : • • • .
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לשמע

הרבריס

שספרנו ,אסר המלמר ר׳ גרשון נחום ,שהוא היה ראש

המדברים בהכנופיא ,מפני שהוא למר! ומקובל — ,לפי רעתי — אין כל ספק
ברבר — שיש לנו כאן עסק עם נפש חומאת ,שנכנסה לגוף של כלב• למרק
עוונותיה.

והנפש

הזאת,

שהבריחה את הכלב

ליבנם

הסובלת

יםורים

לבית־המררש

גדולים

בגור הכלב ,כירוע ,היא

לבקש לה שם

תיקון ,כרי שתוכל

לצאת ממאסרה ,מנוף הכלב .ורבר זה הלא ידוע ומפורסם ,שנשמות החומאים
והפושעים הנן מתנלנלות בעולם

השפל

בגופות

בגי־ארם ,או בנופות

בעלי־

חיים .ולא רק בדברים שיש בהם רוח־חיים הגן מתגלגלות ,אלא אף ברברים

שאין בהם רוח־חיים .כמו ,למשל ,אילגות ודשאים .ולפעמים — אף ברוממים:

אבנים ומי בורות ומי מעינות .וכל זמן המצאן בנוף או ברבר שנתגלגלו בהם,

הנשמות האלה סובלות יםורים גדולים .וכידוע ,למשל ,גשמה שגתגלנלה בעלים

של אילן ,כל פעם שהדוח נושבת ומנענעת העלים — הנשמה שנתגלגלה בהם

— סובלת יםורים קשים .ומקרים כאלה ,שגפש החוטאת נתגלגלה בנוף של
כלב שחור ,קרו פעמים רבות .וירוע הרבר ,שהאר״י הקרוש הוציא גפש-כזו
מנוף של כלב שחור .והנה בנדון הכלב הזה ,כל הסימנים מעידים שיש לגו כאן
עסק עם גלגול :הכלב בא ,בלי ספק ,ממרחקים ,כי איש מאתנו לא ראה בםחננו

כלב גדול ושחור כמוהו .הכלב הלך וגכגס בדרך ישרה לבית־המדרש-,מה שגם

כן אינגו סן הרגיל; כי אין במבע הכלבים לנוע על בתים זרים וליכנם בהם ,אם
לא בלוית אדונם .והכלב הלך רוקא להמקום ששם עומד ארוךהקודש ושם שכב

על י ר ו ע ל הרצפה ופשמ את רנליו ונשאר רומם ,מבלי נוע אבר ומבלי לגגוע
;

באיש לרעה ,םה שאינגו נם כן מדרך וםמבע הכלבים .והסימן היותר םובהק,

הוא — שנראו בפניו.אותות עצבות .ועיניו היו רסובות םדםעה .והאם אין כל

הםיםנים האלה םוכיחים'לסדי שיש לגו כאן עסק עם גלגול? " י •

״ובבן מה לנו לעשות עתה ,שמענו קול הפונים אליו בשאלה מכל עברים.
ועל זה ענה להם ר׳ נרשון נחום בהדברים :״לפי דעתי ,נחוץ לאסור עשרה
אנשים ,לומדים ויראי שםים .ושיהיו כולם עטופים במלית ותפילין ,לפתוח ארון
הקודש ולהדליק לפני העסור נרות שעוה .ולאםר םזםורי תהלים .ולהתחיל בשיר
של פגעים ,מזמור צ׳ וצ״א .ואחר כך -יתקע התוקע בשופר והזקן שבחבורה
יצעק בקול גדול להרוח שנכנסה בגור הכלב וישביענה שתצא ממנו ולבל תכנס
לנור אחר ולא תזיק ביציאתה לאחד מהנאספים ,או למי שהוא ,קרוב או רחוק,
במחננו" .לרבדיו אלה הסכים הנבאי של חברת־תהלים באותו בית־המררש ,שהוא
נמצא נם כן באותו מעמד .והוא יורע בעל פה כל המזמורים שבספר תהלים.
אבל ,לפי רעתי ,אמר חנבאי ,םומב שיתחילו באמירת מזמור כ׳׳ב שבו נמצא
הפסוק ״הצילה מחרב נפשי ,מיר כלב יחידתי״ ,שחוא בוראי מםונל לפעולה
זו ,להוציא הנפש המנולנלת מנור הכלב .ואחרי המזמור הזה יאמרו השיר של
פנעים ושאר המזמורים .״ואני מוצא ,נשמע קול מבין קהל הנאספים ,קול איש
בלתי ירוע לי ,שיותר סוב להתחיל אמירת מזמורי תהלים בהמזמור ״שיר
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המעלות ממעמקים קראתיך ה״ /שהוא מועיל לבל צרה שלא תבוא ואכל פורע

ניות .ובוראי יועיל נם להנפש החומאת המבקשת להמלט מנוה הכלב״.
לשמע

-

החלוקי־רעות,

באיזה

מזמור

להתחיל

לתיקון

הנפש

החוטאת,

אמרתי להנאספים :לא עת עתה לחתוובח בשאלה זו והשעה דוחקת .ובעור זמן

טועט הבעלי־בתים יתחילו לבוא לתפילת מנתה .וחכלב עורנו נשאר על מקומו,

באשר הוא עתה שם .ומה שמכריח אותנו לטהר בפעולה ,להוציא הבלב מבית־

הטררש — היא הסכנה הטרחפת ע^ראש הישיש ר׳ אבא ,הנטצא בבית הטררש,
ואיננו יורע מבל אשר קרה; באשר הוא איננו רואה ואיננו שומע .והיה אם

יקום ממקום מושבו ויתחיל.להתהלך בבית המדרש אנה ואנה .והכלב — אל

תפתח פה לשמן — יקפוץ עליו. .והשם הוא היודע מה .שיעשח לו .ויש בזה

סכנת נפשות ממש .בי חאיש ,ר׳ אבא ,זקן וחלש מאד .ואולי בבר מרוב הפחד
בלבד — חס וחלילח — תפרח ממנו נשמתו והיה האשם הזה בראשינו ,על

כי לא מהרנו להצילו .בעוד מועד .וממעם זה ,לפי רעתי — ,אחרי אשר אין

אגש מאתנו ,שיהין עוז בנפשו להתנרות בבלב ולגרשו.מבית־המררש — נחוץ

ללבת לקרוא את .סמסון ,השבת־גוי שלנו ,שהוא

מפחד מכלבים ,והוא:יגרש את .הכלב מבית־המדרש.
. -

— בבל-הערלים —:איננו
- - .::

לשמע דבריי אלה נענח קול אחר מבין הנאספים-.וזה היה קול ר׳ זרח

:

הסנדלר .:אני מקבל עלי לגרש את הכלב.מבית־המררש .והנני הולך לביתי לקחת
מקל עב וחזק .אבל מרם:עור.כלה את דבריו וצעקת קולאשה נשמעה

^ וזה

היה קול אשתו — שהחזיקה בבנרו וצעקה אליו :לא אתן אותך ללכת להתגרות
בכלב.אשר נלנול נמצא בו; .כי בכעסו• יתנפא עאיך וישסע אותך בשסע הזאב

את הנרי •.ובעוד .אשת הסנדלר אוחזת בבנר בעלה ואיננה.נותנת אותו ללכת

לבקש מקל .ועיני כל הנאספים.נמויות להסנרלר ולאשתו ,לראות מי מהם ינצח

את רעהו ,נשמע מרחוק קול שריקת שפתים ,בקול האדונים הקוראים כלביהם

בשריקה; והקול הלך הלוך וקרוב אלינו .ועוד זמן מעמ - ,רנעים אחרים ,והנה

שמענו קול קורא :צזר ,צזר ,מלה בלתי מובנת לנו ,ובודאי :זה הוא שם של
בלב .ומאחת הסיממות הקרובות יצא ארון אחר לבוש בגרי ציר ושומ ארוך

בידו והוא הולך ומתקרב אל המקום אשר אנו עומדים שם. .והוא מוסיף לשרוק

בשפתיו ולקרוא בקול רם :צזר ,צזר .ולא עברו אלא רגעים אחאם והננו רואים

הכלב קופץ מפתח בית־המדרש החוצה ורץ לקראת ארונו בשמחה רבה ,ומקפץ

ומדלג

באיל מסביב לו ומנבח -בנביחה של שמחה ומגפף רגלי

ארונו ומלקק

ידיו בלשונו .והארון הפך את פניו לשוב בדרך אשר בא משם .והכלב מלוה
אותו.

וכשנעלם הארון עם הכלב סן העין ,התחילו הנאספים להתפזר ולשוב בל

אחר ואחר למקומו .ונשארנו רק מתי מספר — אני וחברי ועור אחרים

—

מסביב להמלמר ר׳ נרשון נחום ומוסיפים לרבר ולרון במקרה הזר הזה .ור׳

גרשון נחום מוסיף להחזיק ברעתו ,שזה היח נלנול ,ולא אחרת .ובודאי ננמר
זמן"עונשה של הנפש החומאת שנכנסה בגוף הכלב .וכאשר אין חבוש מתיר
— 92

—

עצמו מבית האסורים משכה הנפש המנואנאת את הכאב אבית־המדרש ,כדי ששם
יתירו אםוריה .ואם בפעם הזאת בא ארון הכאב והפריע התיקו! ,בוראי תנסה
עור הפעם

אהואיך את הכאב אבית־התפיאה,

בתקוותה

שאחינו בני ישראא

יתרחמו עאיה ויעשו אה התיקון הראוי .ומעתה עאינו אהיות נכונים ,שאם

הנאנוא יכנס מחרש אבית־המדרש שאנו ,שנוכא אקיים מצות פריון שבוים ,פריון
הנפש החוטאת שנשאם עוונה וחטאתה כופרה .ובזה ננמר םפור האברך תנחום

מיראם.

ובירעי עתה הדברים כהוייתם ,כי האברך תנחום מיראם

איננו

משקר

ואיננו מנזם ,הנני נוטה ארעת המאמר ר׳ נרשון נחום ,שרבר םתר יצוק בכאב

ואא היה זה רק דרך מקרה באבר .ואם ישוב הכאב מחדש — אם אבית־מדרש
זה ,או אבית״מדרש אחר — נחוץ יהיה אעשות איזה פעואה אהוציא הנאנוא

מנוף הכאב .ומעשה רומה אזר .שמעתי פעם אחת ממשואח ,שבא מארץ ישראא,

שביטי הטקובא

אשחיטה

הקרוש

והנורא ר׳ חיים וויטאא קרה מקרה,

שהואיכו

ענא

והענא ברח טבית־חשחיטה ונכנס אבית־מררשו שא ר׳ חיים וויטאא

ועטר אפניו עא שתי תאיו חאחרונות ורנאיו שאפניו הניח עא השואחן ,ויבט
בפני הרב המקובא ועיניו זאנו דמעות .ויכיר ר ׳ חיים וויטאא תיכוי וטיר ,שנפש

חוטאת נתנאנאה בענא זה ,ויצוו אשחומ את הענא ואת בשרו יאכאו רק הוא

ותאמיריו .ובזה התקינו הנפש החוטאת וחיא שבח אמנוחתה.
ובנמרי עתה אכתוב ספור הענין הזה ,נזכרתי

במה

שספרה אי האשה

מאכה ,אשת ד׳ יענקא החנוני ,שארון אחד נכנם עם כאבו אחנותם ,והכאב היה
בנראו ובצבעו ממש כמו הכאב שנכנס אבית־המררש .ובעאה ,ר׳ יענקא ,הרים

מהכאב — באי רשות ארונו — תרומה ,מתנת ראשית הנז .ושואא אני ,אם

אין הכאב ,שנכנס.אבית־המדרש ,אותו הכאב ,שבא עם אדונו אחנותו שא ר׳

יענקא .וה׳ היודע.

יגנז  •1כ־ ר וזר\ז»וו\ וזןוז־וז
בזמן חאחרון יש אי ענמת נפש מרובה מתאמידי בנימין הקאעצקי .אביו
ר׳ ברוך מדרכי ,הרב והאב״ר רק״ק קאעצק ,הוא חבר נעורי ,ואמתו ביחד שנים
אחדות בישיבה בבריםק .רק הוא נרוא ממני בשנים .וכאשר נתמנה ארב בעיירה
טראב ,עדיי! הייתי אברך יושב ואוכא עא שואחן חותני ,הדיין ,וממשיך אמורי
.בבית המדרש בק״ק בריםק .ורק אחרי שאוש שנים ומעת שאקחו אחרי כבוד
את חברי ר׳ ברוך מרדכי אשבת עא כםא הרבנות בק״ק קאעצק ,נקרא נקראתי
מעדת בני ישראא בעיר ראדאשקוויץ אהיות אתם ארב ,מורה הוראה ואב״ד
יושב עא מדין.
חאמירי בנימי! — הוא ב! יחיר אאביו ,כי אי! או מבאעת בנים ,אאא
בנות .ואביו מסר אותו ביאדותו אמאמדים אאמוד מקרא ומשנה .וכאשר נדא
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—

הנער והגיע התור אאמור גמרא מסר אותו אמאמר גמרא; אכא ררך האמור שא

המאמר הנ״א אא ישרח בעיני חברי ,ונם אא היו אבנו חברים

הנונים ,שוקדים

עא אמודם ,אהיות או אמופת .וחברי נוכח ,שמפני.המעמיס האאה ,כנו איננו

רואה כרכה באמורו .ובאשר הוא עסוק ומרוד כא היום בפסקי רינים של אסור
והיתר ובפשרות ופסקים בריני ממונות ואין או פנאי אעסוק באמור נמרא עם

בנו ,פנה אאי בבקשה אקבא את בנו אישיבה שאי ואםפחו איתר תאמירי הישיבה.
והוא מקוה ,שאא יהיה אמעמםה עאי וצא יניע אי ממנו — חם ושאום — שום

צער וענמת נפש .כי הנער מחונן בשכא ישר ובתפיסה קאה .וכשיהיה נמצא

בחברת תאמירים הנונים ,כתאמירי הישיבה שאי ,שיצא • שמם אתהיאה בכא
רחבי מדינתנו ,בוראי נם הוא יעשה חיא באמורו וישביעני רצון .ואבא אראנ
אתוצאות עא חחזקתו ,כי כא מחסוריו עאיו .ואא יהיה אמעמםה עא הצבור ואא

יהיה נזקק אשבתות :הוא יתאכסן

בבית

רוךו ,אחי

אמו • ,המאמר ר׳ נרשון

נחום ,שקבא עאיו ,אראונ אבא צרכיו ואבא יחסר או מאומה .והוא יחזיר א׳ נרשון
נחום כא ההוצאות ,שיוציא עא בנו .והדבר תאוי עתה רק בחםכמתי.

כמוכן ,אא יכואתי אהשיב ריקם בקשת חבר נעורי וירידי הנאמן .וכתבתי

או תיכף ומיד תשובה ,שברצון מוב וכאוות נפש הנני מקבא את בנו אישיבה

ואשים עיני אמובה עאיו ,כאאו היה בן.יקיר־אי .ובזה יצאתי מנררי ,שהוא —
אבאי אקבא תאמיד אישיבה ,אם אא בחנתיו מקורם איריעותיו־ בתאמור ,וטרם

חקרתי וררשתי אמרותיו ואהנהנתו עם אאקים ואנשים .אבא םמכתי עא רברי

חברי ,שבנו הוא נער טוב וישר ומחונן בכשרונות נעאים .ועא דברי חברי ,חרב

רקאעצק ,יש אםטוך .עתה טאאו ששה חרשים טיום שנכנס בניטין אישיבה שאי.
וכשנכנס בראשונה אישיבה ,יריעותיו בתאמור היו מעטות .ואא היה בקי אף

במםכתא אחת .וגם נוכחתי ,שהמאמר אמד אתו גמרא בשימה מעוקאת .אכא —
בכא זאת — כשרונותיו הגעאים — אפשרו אותו אשמגע השיעור שאי ,ואהבי!

ארברי ואאמור ביחר עם יתר התאמירים ,מבא /היות בין המפנרים אאכת .וב
ראותו התאמירים כאם אומרים בשקירה ובהתמדה ,אא אחר נם חוא אהתמכר

אאמור הנמרא בשקירה ובהתמדה ,כרברי חכמינו ,זכרונם אברכה :קנאת סופ
רים תרכה חכמה .ואמדאה זה שמחתי מאד ,כי אוכא אבשר אחברי ,שכנו עושה

חיא באמורו ואומר בשקירה; ותקותי רבה ,שבקרב הימים יהיה אחר התאמירים
המעואים שבהישיבח.

אבא תקותי זאת ,אצערי ,הוכזבה .כי רואה אני בזמן האחרו! בתאמירי

בנימין שנוי נרוא ארעה :הוא מתעצא באמורו .וכשנומרים השיעור הוא יוצא

מבית־חמררש ואיננו נשאר אאמור ואחזור עא השיעור ,כיתר התאמירים .ואם
יקרה אפעמים ,שהוא נשאר בבית־חמררש אחרי .השיעור ,איננו אוחז בנמרא
אאםור בה ,אאא הואך אא ארון הספרים ומוציא משם איזה םפר ומעיין בו .ונם

נוכחתי ,שהוא שוטע השיעור שאי באי תשומת אב; כי נםיתי פעמים אחרות

איכנם עטו ברברים בהםוניא שעטרתי עאיה בשיעורי ,וראיתי שאא התענין

אשטוע רברי כראוי ואא תבין אותם ואא נקאטו בטוחו .ונם אינני רואה יותר אותו
—
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—

מתפלפל עם חבריו התלמידים בםוניות התלמוד ,כמו שהיה עושה לפעמים

קורם .וטרם אבקש תחיבולה להחזירו למומב ולחעיר למוסר אזנו ,על שהוא

מתרשל בלמודו .אמרתי ,אשאל מקורם את תלטירי החביב שניאור־זלטן ,שהוא

מתהלך כאח וברע עם בנימין

— בי הוא יורע ,שהוא בן חברי ואני דורש

קרבתו — אולי יורע הוא להניר לי פשר רבר השינוי ,שאני רואה עתה בתלמידי
בנימין .ומה היא הסיבה לזה וארע אז — מה עלי לעשות.

ובאשר שאלתי את שניאור־זלמן לסיבת הדבר ,אמר לי :שתים הנה

—

לפי רעתי — הסיבות :האחת — הנמרא בבא מציעא ,שאנו לומדים עתה ,איננה

מושבת את לבו אליה •.ובפי שאברר לרבי את המעם .והשנית — חוא נאחז בחכלי
האהבה לתורה הנסתר — לחבמת הקבלה וכל הניוניו בה .ונם בשהוא הולך
בחוץ הנהו שקוע במחשבותיו .במה שראה בספר קבלה או במה ששמע מפי

רורו המקובל .והנחו עתח תמיר בחולם חלום בהקיץ .והנה ברבר חמםבתא

שאנו לומדים עתה בישיבה ,אמר לי בנימין לא אחת ולא שתים ,שהיה מבכר

למור מסבתא אחרת מסדר מועד או מםרר נשים ולא מסבתא העוסקת בנזקים

ובדיני ממונות .ובבר כאשר התחיל בראשונה ללמוד נמרא אצל המלמר בקלעצק,
והטלטר פתח אתו ״בשנים אוחזים בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר

אני מצאתיה״ לא מצאה ההלבה הזאת חן בעיניו .בי לא ירע לאיזה צורך הנן

ההלכות כםכםוכים בין שני בעלי רין והנן כמיותרות .כי לעולם לא יבואו לירי

מעשה .כי בהיותו אז נער צעיר לימים היו בעיניו בל אנשי עירו ,קהל עדת־

ישראל בעיר קלעצק — אנשים צדיקים וישרים .בולם מנורלי זקן ופאות ארו

כות ,כולם לובשים בנדי יהודים ואינם עוברים על הלאו של ובחוקותיהם לא

תלכו — לל?וש מלבושי נוים ,וכולם משכימים ומעריבים לבתי־בנםיות ולבתי־

מדרשות .ורצים ונחפזים ליבנם לשמוע ברכות וקדושות ולענות אמנים .ורובם

כבולם הנם חברים מקשיבים לחברות תלמור תורה :חברת־משניות ,חברת־ש״ם,
חברת־עין־יעקב ,חברת־מררש ,חברת־מנורת המאור ועור ועור .ובערבי שבתות

ויטים טובים הנם רצים כולם ,להבדיל ,לבית המרחץ ,ברי לקבל שבת מלבתא

וליל התקדש חנ כשהנם טהורים ונקיים .והנם מוסיפים מחול על הקודש .וטרם

נמות השמש ,התריםין של כל חחנויות הנם טונפים ורנל הארם בלתה ט! השוק.
ובכל בית ובית הנרות של שבת דולקים והשולחן ערוך ומסודר ,בין בבית

העשיר ובין בבית העני .וביום השבת — מנוחה ושלווה בבל העיר .לא נשמע

שריקת אופני ענלה .עוברת בעיר ולא קול הבאת הקורנס על הסרן ביר הנפח.

והבבר הנדול באמצע העיד״ המשמש מקום לשוק ,ושבימי החול — הכבר הזה

הומה מארם רב ,ביום״השבת לא תראה בו אף נפש חיה אחת .ובהניע תקופת
דזםליחות בחרשי אלו׳ 5ותשרי אשמורות קרמו עיניהם .ואין עיף .ואין ינע .ואין

מאחר .ואין מפנר .ובתי־התפילה מלאים מפה אל פה .ובימים הנוראים — ביום

צום־כפור ,בולם במלאכים ,בלי אכילה ובלי שתיח .מלובשים בנרי לבן ובל היום
עומרים בתפילה ובתחנונים .ובהניע ימי החנ

— כולם יושבים בסוכות —

בבימי צאת ישראל מארץ מצרים .והנם זריזים מקדימים לברך השכם בבוקר
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על ד׳ מינים ומנענים הלולב בחבה רבה .ובקרוב ימי חנ הפםח ,אתה נתקל

לפני כל בית ובית בשולחנות ובםפםלים ובשאר בלים שהוציאו מן הבית .והנ

שים ידיהן מלאות עבורה לקרצף ולנדר השולחנות והםפםלים .ודנים אותם
ברותחין להוציא בלעם מפיהם

— סשחוא של חמץ שנבלע בהם .ואד יעלה

מהביורים ומהדורים ומחקלחות העומרים על האש .ובהרותחים שבהם הנשים

מכשירים בהנעלה הבלים הנועדים לחנ החירות .ובנימין הוםיף :ובל זה היה

לפני עיני תמיר .ובלבי הייתי אומר :לו היו אבותינו בזמן שבית־המקרש היה
עדיין קיים שומרי־תורה ומצוות במו הקהילות הקרושות קלעצק ,טראב ומינסק

וםלוצק ועור ועור במדינתנו ,בי אז ,בוראי לא גלינו מארצנו ולא נחרב בית

מקדשנו .בי אין בנו אף אחר מאלף המעשים הרעים ,הנזכרים בספרי חנביאים,

שנאשמו בחם אנשי תדורות ההם.

ובחיות בעיני בל אדם מישראל

— תם וישר .ועמך

— בולם צדיקים,

לא ישר בעיני הרבר ,ששני יחורים ,שמצאו ברחוב טלית ,שנאבדח לאחר מבני
עירם ,או לבן עיר אחרת ,שיתחילו להתוכח .ולהתקוטט ביניהם .והאחר אומר:

אני טצאתיה והיא בולה שלי .והשני טוען נם כן בזה :אני מצאתיח והיא בולה

שלי .בעת אשר הטלית באמת איננה שייכת לא להאחר ולא להשני ,אלא לבעל
האבידה .והנם מחויבים• על פי התורה להחזירה

לו.

וכשהבעתי להרבי שלי

תמהוני על הלבת זו ,אמר לי :אמת ,שהשבת אבירה היא םצוה דאורייתא ,אבל
הבא טיירי ,בטלית שאין בה סימן מובהק .ואם המוצאים אותה יבריזו עליה,
יבואו הרםאים ויטענו שהטלית שייכת להם '.ומטעם זה ,המוצא אבירה שאין

בח טיטן טיוחד ,איננו חייב להבריז עליה והאבירה היא שלו .התשובה הזאת

לא הניחה את רעתי ,בי אמרתי :הלא מן הרין אםור לו־םות את הבריות ולהיות

רטאי .וטי הוא אזתז היהודי ,שיעיז בנפשו לעבור על איםור חמור בזה? ואם

נניח שיטצא לפעםים עבריין אחר בזה ,שיאטר על רבר שאינו שלו ,שהוא שלו,

האם טפני חוטא אחר ,נבטל טצות חשבת אבידח .ובל חטוצא אבירח בלא

סימן יחזיק ברבר שאינו שלו .הלא זח נזל ממש .ועל זח אמר לי רבי ,שיש מקום

להלכה זו נם בן בשנמצאה האבירה בשוק .ובודאי בעלה בבר התיאש ממנח.

והמוצאים אותה זבו בה מן ההפקר .אבל נם באופן הזה מצאתי שלא מן היושר

הוא ,שהמוצאים את האבידח יחזיקו בה ,אם יש אפשרות לחחזירה לבעלה .ואם

בעל האבירה ידע ,שעל פי חדין חמוצא אבירח בשוק נם כן מחויב להחזירה
לבעלה ,בוראי נם הוא לא יתיאש ממנה .ולא תהיה שום זבות למי שהוא לזכות

בדבר שאינו שלו .ובלבי אמרתי לי איך שיהיה — ובקלעצק אין מקום להלכה זו.
בי מי מאנשי עדתנו שקרן ורמאי בזה ,שאם יבריזו על אבירה בלי סימן ,שיבוא

ויטעו! ,שחיא שלו .רטאי בזח — אינני טביר אף אחר מאנשי עירנו .ואין אף
אחר שאוכל לחשור אותו שהוא םםונל לעשות רבר בזה.

ובהיות לפני עיני תםיר אנשי עירי ,שהיו ,לפי דעתי אז ,בולם צדיקים

וישרים ,לא רק הלבה זו ,אלא בל השקלא וטריא בדיני םטונות בםבםוכים בין
ראובן

ושמעון ,שם! החיוב ,שאחר םהם טוע! טענת שוא ,לעשות רבר נגד
—
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התורה והרי! — לא היו לפי רעתי הלכה למעשה .כי בקלעצק ,נם ראובן ,ונם

•שמעון שניהם היו תמימים וישרים ואיש מהם לא ימעון מענה שאיננה צורקת.

ואיש מהם לא יעשה דבר ננר דין־התורח .וממעם זה כל הלמודים האלה לא

היו לפי רוחי .והייתי יותר מבכר ללמוד איזה מםכתא העוםסת בהלכות שבת

ייום־מוב ,מאשר לינע מוחי בםכםוכים בין אנשים בלתי מהוגנים .כמוכן• ,המ־
למר שלי לא התענין לרעת ,אם המסכתא שחוא לומר אתי מושכת את לבי

אליה ,או לא .והייתי מוכרח ללמור מה שפקר עלי .אבל הלמור שלי היה בלי

•שום חשס ותשוקה והיה עלי למעםמה .ובכל האופנים — כשהייתי לומר הסע־
גות ומענות של ראובן ושמעון — הייתי בטוח ,שראובן ושמעון — כאלה של

הנמרא — אינם נמצאים בקלעצק .ובאמונה זו חייתי ימים רבים .ער אשר לכ

יסיו* נפקחו עיני לראות שראובן ושמעון נמצאים בכל מסום .ואף כקלעצק! ואין
השקלא ומריא בהלכה לרעת ,מי מהם הצדיק ,ומי — חרשע מיותרים לנמרי,
ג מ ו שהייתי חושב קורם.

וביום אחר הייתי ער ראיה וער שמיעה ,כשבאו שני בעלי דין — שני בעלי־

בתים דקהילתנו ,לאבי הרב לרון בםכםוך שנפל ביניהם .האחר מהם ,היה ר׳ יצ
דיק מררכי המלוה ,שהיה בעיני יהורי כשר וישר ,לא פחות משאר הבעלי־כתים

הידועים לי .והשני — ר' צדוק תחנוני ,שנם אותו ראיתי מקיים תמיר מצוות
ה׳ ושומר תורתו .והנח ר׳ יצחק מרדכי בא לפני

אבי

בתביעה על ר׳ צרוס,

•שהוא חייב לו ב׳ מאות זהובים שלוה ממנו ואיננו רוצה לפרוע לו חובו .ור׳
צדוק מוען ,שאיננו חייב לו כלום ,כי כבר פרע לו את החוב .ועל זה מוציא

ר׳ יצחק מררכי שמר חתום ביר ר׳ צדוק ,שהוא חייב לו ב׳ מאות זהובים ,ור׳

צדוק טוען ,שהשטר הזה פרוע ,אלא שחמלוח ר׳ יצחק מדרכי לא חחזיר לו

השמר בזמן הפרעון ,בהאמתלא ,שהשמר נאבד ממנו .והוא הבטיח לו ,שיחזיר
לו השמר כשימצאנו'.ולא חחזיר לו השטר .וזה הוא אותו השטר הפרוע .שלא

החזיר לו בזמנו .ור׳ יצחק מרדכי מוען :שקר הדבר ,לא החזרת לי אף פרומה
אחת .והנך שקרן ונזלן ,כי אתה גוזל

את

ממוני .ור׳ צרוק מוען :לא אני

השקרן אלא אתה .והנך שקרן ,חמסן ונזלן; כי מבקש אתה לנכות ממני שתי

פעטים החוב בשמד פרוע .ובה נמשך ביניהם םבםוך הדברים .ואבי שומע טע-

גותיהם ואיננו שם לב להכנויים ,שהם מכנים איש את רעהו בשמות של גנאי:

גנב ,נזלן ,חמםן ,שקרן וכדומה .אלא הוא מבקש להציל מפיהם ,על ירי חקירה

ודרישה בפרםים שונים .ובכוונה ,אולי יבשל אחר מהם בלשונו ויתברה ,ויע
מוד על האמת ,לרעת ,עם מי הצרק ועם מי לא.
אבל עלי עשו הדברים

ששמעתי

רושם נורא מאד .ולא נקלטו במוחי:

ד' צדוק ,לפי דברי ר' יצחק מדרכי ,הוא נזלן .וכזה הוא ר׳ יצחק מדרכי ,לפי
דברי ר׳ צדוק .הכאלה

יהיו

גזלנים? ר׳ צדוק — שאני רואה אותו תמיר

לפני עיני ,איך הוא יוצא בערב שבת מבית המרחץ ,וזקנו עדיין רטוב ממים

ומפאותיו נוטפים אנלי מים והוא רץ ונחפז להכין הכל לכבור שבת ולסגור

חנותו ולבוא בעור מועד לבית המדרש לקבלת שבת .ואת ר׳ יצחק .מררכי אני
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רואה מאריך בתפילת שמונה עשרת בבית־הםייש יותר מכל המתפללים .ו ה ו *

מחריש בסולו — כשהוא עונה אמן יהא שמיה רבא בכל בוחו — את בל המת

פללים .והוא נזהר לחתוך כל אות ואות באמירת פרשיות שמע והיה אם שמוזנ

—

למען לא תתחלף הברת האות חאחת

בהברת

האות השנית ,התמה לה

במבמאה .והוא מחתך בשיניו ובכל בחו את הזיין ״בלמען תזכרו״ .והזיין הזה

מצלצלבבל רוחב האולם של כית־הםררש— יהודים כשרים באלה — נזלנים!

ובדמיוני אז — נזלן — הוא ערל נבה־הקוםח ובעל בתפים רחבות ,שערות ראשר
טנורלות פרע .והוא לכוש כתונת ארומה ,היורדת ער הכרכים .ו ב י ת קרתם.

והוא אורב ביער לכל עובר ושב .וכשפונש ארם ביער ,הוא מניף עליו קררומר
ומאיים עליו בסולו :תן לי רכושך ,ואת מנפש סח לך .ואם לא — כאן תהי
סבורתך .אותו ידעתי גזלן .אבל יהודים מוכים ,בשרים וישרים בר׳ יצחס מדרבי

ור׳ צתס לבנות אותם כהשם מלן — היתכן הדבר? אבל ,מצר אחר ,לא יכולתי

להבין ,איך ,ככלל ,באו לירי םכםוך זה .הן אי אפשר לשער ,שר׳ יצחס םררבי

יתכע שנית מהלוה חוב שכבר נפרע לו',יק מפני שהשמר
שהיא

— מאיזה םיכוז

— נשאר בית .האם מותר דבר בזר ,על פי הרין? הלא ,בוראי ,אםור.

ואיך אפשר שר׳ יצחק מריבי יעשה רבר שהוא אסור על פי הרין? היתבן הרבר?

ונם י ׳ ציוס .אם באמת לא פיע חחוב לי׳ יצחס םייכי,׳איך אפשר לשסר
ולכחש :האם איננו יודע חלאוים של ״ולא תכחשו ולא תשסת״? ותאם איננו
יורע שהלוה ואיננו משלם הנהו נקרא

רשע,

כרכרי הכתוב :לוה רשע ולא

ישלם .ואיך יעשהיהורי שומר תורה ומצוה כמוהו מעשה כזה? והםכםוך הזה

הביא אותי במבוכה רבה; כי לא ידעתי את נפשי ,איך לבאר לי הרכר ,שהיה
בעיני בנרר בלתי אפשרי בלל.

לא עברו אלא ימים אחרים .ושנית ראיתי שני סוחרים ,בעלי בתים יק־

הילתנו ,באים לרון לפני אבי .האחר םהם הוא — ר׳ נעציל ר׳ זרח׳ם הםימוני.

והשני

— ר׳ יעסכ יוסף תחנוני .ושומע אני את ר׳ נעציל ר׳ זרח׳ם תוכע

לרין את ר׳ יעקב יוסף ,על אשר איננו רוצה לשלם לו הםכום ,אשר התנו ב י 

ניהם ,מחיר הסמניות שמכר לו בכך וכך זהובים השס .ועל זה — חחנוני י׳•

יעקב יוסף משיב ,שהוא נבון לשלם לו מחירם כפי שויים חנבון; כלומר ,כפי

מיב חםחורה ,ולא בפי המחיר ,אשר שת עליה ר׳ נעציל .כי הוא לא נתן לו

חםחורר ,בפי חתנאי — סמניות מחמין חיותר משובח .אלא הוא רמה אותו.
ובםסום המשובחות ,נתן לו סמניות מהמין היותר גרוע וששויים איננו אלא

המתצית מהמחיי א ש י סצב בעדם .והוא נכון לשלם לו מחצית המחיר שהותנה,
ולא יותי; כי יש י י ן אונאה כזה .ועל י ב י י ו אלה הםימוני מוען ,שמענת הסונה

בשסי יםויה; בי הוא נתן לו הםחויה שהותנה .והקונה םכסש עתה אמתלא

להשתממ מתשלום המחיי המותנה ,מפני שבינתים הוזל מחיי הסמניות .והוא

יואה שלא ייויח עתה מאומה על הםחויה שסנה אצלו ,ואולי נם יפס־יי מעט•

עליה .והוא מבסש תואנות למיב חםחויה ,להנצל על י י י אמתלא זו מההתחיבות

שסבל עליו .והחנוני י ׳ יעסב יוםף מוען מחיש ,שהסימוני ימה אותו .ויש לו
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ערים ,שיכולים אקיים הרבר .ור׳ נעציא ר׳ זרח׳ם מוען ,שנם הוא יביא ערים,

שיעירו עא מיב הסחורה ,שהיתה בפי התנאי .ואני עומר ושומע הטענות והזא־
זואים .בי בראשונה התהיאו המענות בנתת ,אבא אהרי כן ,כשבאו שני הבעאי

רין אירי כעם ,עכרו נם אזאזואים ואכנות האתר את השני בהשמות :רמאי ,ננכ,

שקרן ,אבן הארמי ,שותפו שא עמאק .ועור מעין אאה .ונשארתי עומר קפוא עא

מקומי ,נבהא ומשתומם אכא מה שאני שומע :ר׳ נעציא ר׳ זרה׳ם ,בעא־הבית

האמרן ,האומר בבא יום שיעור נמרא בהברה־ש״ם ,הקפרן הנרוא ,הנוער בנזיפה

עא כא מי שמעיז בבית־חמררש ארבר בזמן חזרת הש״צ ,או בזמן קריאת־התורה.

הוא — אפי דברי ר׳ יעקב יוםוי — ננב ,נזאן ,רמאי ,אבן הארמי ,שותפו שא

עמאק .וכזה הנהו נם כן ר׳ יעקב יוםוי ההנוני ,אפי דברי ר׳ נעציא ר׳ זרה׳ם.

אם כי נם הוא בעא־הבית השוב ומדקדק בכא המצוות כבא היהודים בקאעצק.

וכן

נם םבםוך זה היה אי אהידה באי פתרון; ונם אחרי בן ,פעמים רבות,

כשהייתי שומע המענות והםבםוכים בין בעאי דין ,הבאים ארון בפני אבי הרב,

הייתי טביט בעינים תמוהות עא בעאי־הרין.

והייתי שואא אעצמי :איך הוא

אפשר ,שהאהר ,או השני ,טבעאי־הרין השנים — ,הטתקוטטים והטתובהים האחר
עם השני — הוא רשע ועבריין ,עובר עא אאווין שבתורה בטזיר! והאם איננו

ייודע ,שעא עבירות ,שבין אדם אטקום ,יום הכפור טבפר ,ועא עבירות ,שבין
ארם אהברו ,אין יום הכפור טבפר .וכשהוא עיבר עא עבירה הטורה שבתורה,

סופו אירוש ניהנם?

אבא מבא הםכםובים הבאים אפני אבי ,הרב שיהיה ,היו מביאים אותי

בטבובה היותר נרואה ,הטענות ומענות בין יורשים ,הבאים ארון בעםקי נחאאות

וירושה .כי בפעם הזאת באים ארון — אא אנשים זרים איש ארעהו — אאא

אנשים קרובים איש ארעהו קרבת בשר :אתים ואחיות ,אבות ואםהות ,רודים

ודורות ושאר קרובים קרבת משפחה '.ובא אחר ואחר טהם ,כשנפאה איזה ירושה

אהם ,באים בטענות ,ברי אזכות בהאק היותר נרוא שא הירושח .ואין חאחר

נושא פנים אהשני :אא הבנים והבנות אאטם ואא האם איאריה; אא אה אאהיו

ואא אחות אאחותה ,ואא חתן אהטותו ,ואא שאר הקרובים ,איש ארעהו .ואין

הארור מוותר אשני אה במשהוא .ובא אחר ואחר נחרנ עא פחות משווח פרוטה.

ובמרוצת חמענות ובשמו! חויכוחים ,חנם שוכחים שחנם אנשים אחים,־ בני אב

אחר ובני אם אחת ,או קרובים שאר קרבת־בשד; וחאחר מזאזא בבכור חברו.

ואיש דובר סרח עא רעהו.

ואינם

חשים כאא אכבוד קרובם חנפמר,

שממנו

באה אהם הירושה .ואינם מרנישים במה מנונים הם הםבםובים בין בני משפחה

"אתת .וכי הנם ממימים בזה הדפה עא בא בני משפהתם .ובאותו זמן

— נם

עא עצמם .ומכא הםכםוכים בעניני ירושה נשאר נחרמ במוהי ,ביתור ,סכסוך

אהד ,אשר נהפרםם נם מעא אנבוא עירנו קאעצק .כי אכי ,שיחיה ,שנתהבמ
בםכםוך הקשה ואא רצה אהעמיר הפסק עא רעתו ,פנה אנרואי הדור במדינתנו

אשאוא את דעתם בענין זה.

וזה הוא הדבר .בקרבת העיר קאעצק קרה אםון נרוא ,שהרעיש בזמנו אבב
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אחינו בני ישראל בכל מדינת ליםא :זונ צעיר לימים ,בעל ואשתו ,נםעו טיישוב

אחר ,לא רחוק מקלעצק ,לחונ את חנ הפםח בבית אבי האשה ,תדר במרחק

עשרים פרסאות םהם .ובררך ,ביער ,נפלו עליהם רוצחים וחרנו אותם .ונם את
הערל ,הנוהנ בםוםים ,רצחו נפש .והנה לא עברו עדיין שלושים יום מעת שקרה
האםון והיורשים כבר התחילו להתקוטט בדבר הירושה ,שנפלה להם .והריב

והקמםה נפלו בין קרובי הבעל ובין קרובי האשה .כי לא היו ילדים לזונ חנרצח.

והנה קרובי הבעל באו במענה לרין ,שהאשה נהרגה בראשונה ואחרי כן הבעל.
ובכן הבעל ירש את אשתו .וממנו הם זוכים בכל מה שהיהלאשה .וקרובי האשה

מוענים :לא כי ,אלא האיש הומת בראשונה ,בי דרך הרוצחים להרונ בראשונה
את היותר חזק ,שיכול להתיצב גנדם ,את האיש ,ולא את האשה ,החלשה.

והבעל מת בראשונה .וכתובת האשה ותוספת כתובה שלה נפלו לה בירושה .והם

— -קרובי האשה — זוכים בכל מה ששייך לה .ובשמעי בל המענות וכל הויכו
חים האלה ,אמרתי בלבי :אוי לאותה בושה ,אוי לאותה כלימה ,לראות חמרה

הממון המעוורת עיני האנשים ,שאינם םתבישים להראות לעין כל ,שהאסון,

שקרה במשפחתם ,לא ננע ללבם ,ורק אל הירושה עיניהם נשואות .ועלי עשה
הםכםוך הנ״ל רושם מדכא מאר ער היום הזה.

.

-

י

ואחרי ששמעתי פעמים רבות טענות בעלי־הרין שבאו לרון לפני אבי הרב,

'בםכםוכים שנפלו ביניהם ,ואחרי שהרביתי לחתבונן ולחשוב מחשבות בטש־
פםים בריני־מםונות הבאים יום־יום לפני אבי הרב ,התחלתי להםיל םפק בצרקת
בל אחר ואחר מאנשי עדתנו .בי רבים מאלה• ,הידועים לי ,שהנם מאריכים

בתפילה ועוסקים בתלטור־תורה ,ראיתי אותם ונוכחתי ,שאינם נושאים ונותנים
באמונה .והנם עוברים על כמה לאווין שבתורה :אונאה ,נניבה ,נזילה ,דבר
שקר .ונם זה לא נסתר מננר עיני ,שמן הבאים לפני אבי לרון ,הרבה מהם

הנם בקיאים בהכללים שכללו חחבםים בריני־מםונות — אם שהנם יורעי תורה
בעצמם ,או שאיזה תלטיר חכם — חבם להרע — שם אותם בפיהם .ובהיות

שהנם יודעים

מראש ,שהרב או הריין ,שלפניו יבוא רבר המשפמ,

ישים

לו

לקו בפסקו הכללים האלה ,הנם מעריכים הטענות שלהם באופן כזה ,שהרב או
הריין יהיה מוכרח לשים לב לםענותיהם ולקבלם .ובודאי תצא מזה לפעמים

תקלה ועוות הרין .בי אין הריין בן חורין לרון לפי ראות עיניו ,אם נם רוח
בינתו תניד לו ,טי הוא חזבאי ומי חוא חחייב.

בי

בעל־הדין ,שיצא חייב

במשפמו ,יביא רבר המשפמ לפני הלומדים שבעיר .ואם הלוםרים יטצאו שהרב,

או הריין לא שם לבו לםענות בעל־הרין ,כפי הכללים שכללו החכםים בדיני־
טטונות .כטו ,לרונםא :חזקה אין ארם טעיז פניו בפני בעל חובו ,או המוציא מה־
ברו עליו הראיה ,או טורה בטקצת פטור וכרוםה ,יוציאו לעז על הפםק של הרב,

או של הריין,

שלא כהלכה ושלא כרין הורה .ובהיות שנפשי

היתר.

םולרת

לראות אחינו בני ישראל בקלקולם ,נטרתי בדעתי להתענין בלטור שאר ההל
כות שבתלמוד ,ולא בריני טטונות והלכות נזיקין;

כי אםרתי ,שלעולם לא

אתרצה להיות רב או ריין ,יושב על טרין בישראל .אבל הטלטר שלי הכריח
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אותי ללטוד דוקא טסכתא טסדר נזיקים .ולזה עור — בשיטה מעוקלת ,שימת

הפולנים ,לחדד הטוח בפלפולים חריפים 'ועקומים .ובאשר לבי לא היה ללטור

זה — ,לא ראיתי בו ברבה ..ומטעם זה ,שלח אבי אותי ללמוד תורה בישיבה

של חברו ,הרב דראראשקוויץ.

וחברי בנימין• אמר לי ,כשבא בראשונה אל הישיבה שלנו ,וראה הסדר

והמשמר השוררים בה; והשיעור של רבנו ,ראש המתיבתא ,שהוא

הפשט ולפי הסברא

הישרה;

— לפי

ושהתלמידים הנם כלם מצוינים בכשרונותיהם

הנעלים ובמרותיהם הישרות .ושהנם לומדים בשקידה ובהתמדה .והנם מכוב
דים על פני בל העם .ובהיותו תחת הרושם החזק ,שעשו עליו בל מה שראה

וכל מה ששמע בישיבה ,התמכר גם הוא — ביתר התלמידים — להלמוד בש־

קידה ובהתםרח ובחשק רב .אם בי נם אנחנו היינו עסוקים אז בסדר נזיקין.
ולמדנו מסבת בבא סמא .ובודאי היה מוםיוי ללמוד באופן בזה ,לו התאכסן

בביתו של איש אחר ,ולא בבית דורו ,ר׳ גרשון נחום המלמד .ולא משום שר׳

נרשון נחום הסיר את לבו מאחרי למוד הנמרא — ,חס ושלום לדבד זה,

—

אלא דבר זה בא מעצמו ,וממילא ,במו שספר לי בנימין פעם אחת באדיבות,
כשהלכנו ביחד לשוח בשדה.

כשבאתי לדור בכית דורי — בך התחיל בנימין אז ספוד הרבדים— ,

משבה הנהנת דורי בבמה רבדים תשומת לבי עליה; בי ראיתי ,שדודי מתגהנ
בהרבה דברים במגהנים משונים מאלה,

שראיתי

בבית אבי הרב .וביחוד,

שראיתיו מדקדק בזהירות נפרזה בבל פרמ סמן וקל הערך .ובמעמ בכל רבר:
במאבל ובמשתה ,בשכבו ובקומו,

בישבו

ובלכתו,

בהתפללו ובקיימו איזה

מצווה .ובפרמים קמנים באלה — שאין איש מבלעדו הייתי רואה עד עתה שם

אליהם לבו .וכשהייתי שואל אותו :דודי ,מדוע אתה נזהר בפרמ זה ,ולא ראיתי

אבי נזהר בו? היה אומר ליי :אני עושה זה על פי מה שנמצא כתוב בספר הזוהר

הקרוש .ועל פרט אחר היה עונה לי :זה הוא על פי ספר הש״לה הקדוש .ולפעמים

רק בתשובה קצרה :על פי קבלה; או :טפני שברבר זה יש סוד על פי קבלה.

התשובות האלה ,שהוא עושה דברים בלתי ידועים לי ובלתי מובנים לי על פי

קבלה ,ושדבר סתר יצוק בהם ושהנם סודות בלתי ידועים לבל ,אלא ליחידי

סנולה ,עוררו בלבי התשוקה ,ללמוד לרעת חבםת הקבלה וסודותיה .ובקשתי

את דודי ,שילמד אותי ראשי פרקים בחכמת הנסתר .ויורני דרך ללכת בה .ועל
זה אמר לי דורי :עדיין צעיר לימים

אתה

לגשת אל הקודש ,ללמוד תורת

הנסתר ,שאין מנלים אוהד ,אלא לצנועים — לאלה ,שבבר מלאו כריסם בנגלה
— בש״ס ופוסקים .ושיש להם אשה ,השומרת אותם מן החמא .ושמלאו להם

— לכל הפחות עשרים וחמש שגה .ושהתחגבו ושהתרגלו בהכנות הדרושות.
וקנו להם שלימות במדות שמנח ר׳ פנחס בן יאיר :תורה מביאה לידי זהירות,
זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי נקיות

לאלה ,שהנם נמצאים עדיין בפרוזדור ,ורוצים

להבנם

— הכנות הנחוצות

למרקלין של חכמת־

האמת .ולך עדיין אין בל התנאים האלה .ואין לך הרשות לעסוק בחכמה זו,
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כמאמר הגמרא:

במופלא ממך אל תררוש ובמכוםה ממך אל תחקור .במה

שהורשית התבונן — אין לך עםק בנםתרות .וברי שתהיה ראוי לזה ,כשימצאו
בך כל התנאים שמניתי זה עתה ,החל כבר

מעתה לעשות ההכנות הדרושות.

וראשית בל — הרבה העיון והלמוד בספרי יראה ומוםר .כי ראשית חכמה

יראת ה׳ .ובאין יראת ה׳ אין הבמה .והטוב שתתתיל בספר היותר מםונל להכניס
יראת שמים בלב הארם

משה תיים לוצאמו,

— הספר מטלת ישרים ,מהצדיק המקובל הנרול ,ר׳

זכרונו לברכה ,שבל דבריו

בספר זה הנם

מיוסרים על

המאמר של ר׳ פנתס בן יאיר הנ״ל .והמורה דרך להשתלמות בהדרגה עד המד־
רינה היותר נבוהה — של רות הקודש .ובדברו הרבריס האלה ,הלך אל ארון

הספרים ולקח שם את הספר מםלת ישרים ונתנו לי ללמוד.

שמעתי לעצת דורי והתתלתי ללמוד את הספר מםלת ישרים .ולמוד זה
מצא חן בעיני .אבל תשוקתי להבנס לפרדם — ללמוד לרעת םורות חכמת
הקבלה לא עזבה אותי והיתר! קיימת כמקדם .ובזמן שלא היה דודי בביתו ,הייתי
לוקח בארון הספרים אחר הספדים הקדושים ,שראיתי דודי לומד ומעיין בהם
תמיד :סי -הזוהר הקדוש ,ספד השל״ה הקדוש ועור ספרים אחרים והתחלתי
בעצמי ללמוד בהם — בלי מורה דרך ובלי ידיעה מוקדמת של הכללים והיסודות
של חבמה זו .ובמובן .לא השנתי מבוקשי; בי הרוב הנדול שלמדתי בספרים
האלה היה לי בספר החתום .אבל נם מהמעט המקצת שבמקצת שזכיתי להבין
מהכתוב בםפרים האלה ,נובתתי ,שיש הרבה סודות נוראים ונפלאים בספרים
האלה ,שהנם כמוסים ונעלמים מעיני בל; אף( מאלה ,שהנם לומדים מופלנים והנם
בקיאים — מבלעדי חכמת האמת — בבל חדרי התורה .ורק הבקיאים בחכמת
הקבלה יודעים בל מסתרי הבריאה ,עולמות העליונים ועולמות התחתונים ,ההי
כלות של מעלה וההיכלות של מטה ובל מדורי גיהנם ,שאול ואבדון .והנם
יודעים שמות המלאכים ,העושים שליחותו של הבורא יתברך .ושמות בל המ־
מונים על בל היכל והיכל .ושמות המלאכים הנמצאים בבל ההיכלות .ועל איזו
שליחות הנם ממונים .והנם יודעים סודות האותיות והתנועות של בל התיבות
שבתורה — השטות הקדושים הכמוסים בהן .וכשהייתי רואה צרופי השמות
בספרים הקדושים האלה — אם בי לא ירעתי טיבם ועל מה הוסרו — רממ
היה עובר בבל בשרי מפני יראת הרוממות .ולא רק שלא העזתי לבמא אותם
בשפתי ,אלא נם השבתי למסוכן להנות בהם במתשבתי .ובראותי דל כותי
להבין ולדעת הבמה נסתרה זו ,והפרדם שאליו נשאתי את נפשי היה לי לנן נעול
ובידי אין מפתח לפתות הפתת וליבנס בו ,צערי מזה היה נתל מאד .ותשוקתי
לבוא בםודה נברה בי מיום ליום .וביחוד — מאותו היום ,שקרה בו המקרח
הנפלא — הבלב השתור שנכנס לבית־המדרש ,הנמצא בשכונתו של בית דודי
ר׳ גרשון נחום .ורודי היה הראשון לדעת ,שדבר םתר יצוק בבלב זה .ושבודאי —
הוא גלגול .השערת דודי שהכלב היה גלגול ,נודעה ונתפרסמה באותו יום בכל העיר.
ובאותו ערב ,אהרי תפילת מעריב ואהרי סעודת הערב ,נקבצו ובאו לבית
דורי השכנים שראו את הכלב ונם אהרים מאנשי העיר ששמעו שמע המקרה

—
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:הנפלא הזה .ובולם באו לשמוע בירור הדבר בפרטות מפי דודי; בי היה דבר זה
־זר וטוזר בעיניהם וחידוש גדול ,שנפש החוטאת תכנס לתיקונה בבריה נמבזה בזו

— בכלב .ונם אני הייתי באותה שעה בבית ועשיתי אזני באפרכסת לשטוע טה
־שיניד להם דודי על תטיהתם זו .ודודי פתח בדברים האלה :נפלא הדבר בעיניכם,
שנפש החוטאת נכנסה לתיקונה בכלב .אבל באטת ,אין בזה שום פלא .והדבר
•פשוט טאד :נפשות החוטאות נכנסות לא רק בבעלי חיים —טהורים וטמאים— ,
:אלא א *1נם בצמחים וברוממים .וחכמי האמת — המקובלים ,יודעים — וכפי
•שאבאר לכם בהמשך הרבדים — בפרטות — על איזה חטאים הנפשות החוטאות
.נידונות להכנס בגור בעל־חי ,ובאיזה בעל־חי .ועל איזה חטאים — להתנלנל בצ
מחים ובדוטטים .וטקרים של נלנול נשטת חוטא ובעל־עבירות בגווי של בעל־חי
•ידועים כבר טיטים קרטונים .ואני אטנה לכם אחדים טהם והידועים לי .כן,
־הפר ,שהקריב גדעון קרבן לה׳ היה בו נלנול של שכם בן חטור .והפרות שמשכו
:את הקרון ,אשר עליו החזירו הפלשתים את חארון ,אחרי אשר הכה אותם ד׳
.בעפלים — הפרות האלה היו — נלגול של שולטית בת דברי ובתה .היא
שולטית — אמו של אותו האיש ,שקלל את השם ונדון לטיתה .והיא ובתה —
־כידוע — ,היו זונות .ועל אחת מהן בא דתן .ועל השנית — אבירם .ונתנלנלו
.בפרות האלה לתיקונן .והעורבים ,שהיו מביאים לחם ובשר לנביא אליהו —
כשהסתתר בנחל כרית מחמת אחאב ואיזבל אשתו המרשעת — ,העורבים האלה
!נתגלגלו בהם נפשות בני שמואל הנביא ,שעליהם .נאמר ,שלא הלכו בדרכיו
של אביהם חנביא ,שלא בקש ליחנות משולחן אחרים .והם ,להיפך ,שאלו חלקם
בפיהם ושנו במרת הבילות וחמדת המטון .וטטעם זה נענשו להתגלגל בעורכים
־האלה ,שנם הם לא הביאו לנביא אליהו לאכילה אלא טה שלקטו משולחן
:אחרים — בבית הטטבחים של אחאב ,שכידוע ,היה וותרן על טטונו ולא הקפיד
•על זה .ושני הפרים ,שאת האחד מהם הקריב הנביא אליהו בהר הכרמל ואת
השני הקריבו נביאי השקר ,עובדי הבעל ,לבעל ,בפרים האלה ,כידוע ,נתנלנלו
.נפשות דתן ואבירם ,שהיו המדיבים על משד ,ביחד עם קרח ועדתו.
ואם טעט לכם באלה — אקרא לכם בשמות בעלי־חחיים המפורסמים ,שהיו
.בדורות התנאים והאמוראים ,חכמי המשנה והנמרא ,שנם בהם נתנלנלו נשטוה
בני האדם .כן ,הפרה של התנא ד׳ אליעזר בן עזריה ,שעליה נאמר במשנה
•שהיתר ,יוצאת ביום השבת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים — פרה
זו היתה נלנול אשת קרח ,שנשמתה נתנלנלה בה לתיקונה .ופר הודאה ,שהביא
״הוני המעגל לקרבן ,לעצור הנשמים היורדים בשופי ובמדה מרובה .בפר זה —
:נתנלנלה נשמת אחאב .בי הוני המעגל ,כידוע ,היה גלגול אליהו הנביא ,ואחאי
•מלך ישראל היה רודף את הנביא אליהו .ונענש על זה להתגלגל בהפר ,שהביא
הוני המענל לקרבן .חמורו של פנחס בן יאיר ,שלא היה אוכל מתבואה שלא
!נטלו ממנה תרומות ומעשרות ,כידוע ,בחמור זה נתנלנלה נשמת ישמעאל בן
•אברהם לתיקונה .וחמור אחר ,שהיה נזהר נם כן מבל דבר עבירה — כמסופר
•עליו בנמרא נפלאות — חמורו של ר' יוסי דמן יוקרת ,בו נתנלנלה נשמת
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דינה בת יעקב ,להיטהר מטומאתה ,שנדבקה בשכם בז חמור .וידוע נם המעשה
בפרתו של אותו חסיד ,שטכר אותה לעכו״ם .והיא לא רצתה לחרוש בשבת.

בפרה זו נתנלנלה נשמת ושתי המלכה ,שעליה אמרו חכמינו ,זכרונם לברכה,
שהיתה רוצה שיעשו בני ישראל מלאכה בשבת .ועל עוון זה גתגלגלה בפרה,
שהיתה נזהרת מעוון חלול שבת לתיקונה .ונם מדורות ^יותר מאוחרים ידועים
לנו נם כן הרבה מקרים של נלנולים בבעלי חיים .והאר״י הקדוש נרש נלנוצ
מכלב שחור .ותלטידו ר׳ חיים וויטאל תיקן נשטת חוטא שנכנסה בענל .וממש
אי אפשר לפרט כל הגלגולים בבעלי חיים מאז ועד עתר ,ושבא זכרם בםפרינג
הקדושים .ובודאי ,לו ידעתם מספר העבירות ,שעליהן נענשות נשטות בגי
האדם להתנלנל בנוף של בעל־חי ,כי אז לא התפלאתם על מה שנמצאת נ פ ש
חוטאת םנולנלת בכלב השחור שנכנס לבית־המדרש שלנו .ורק ,לדונםא ולמשל,
מעט טזעיר ,אפרוט לכם העבירות שעליהן נשטות החוטאים נדונות להתגלגל
בבעלי־חיים ,או בדומםים .כן ,המדבר לשון הרע ,או המלשין ומוסר ממון י ש 
ראל לעכו׳׳ם; או השוחט בסכין פנוטה וטאכיל טריפות לישראל — כל אלה
נידונים להתנלנל בכלב נובח .הבודה שטות טלבו ללא אטת — נידון להתגלגל
בחתול .הבא על ארטית — מתגלגל בדוכיפת .הפרנס ,הטטיל טסים כבדים עלי
העגיים ומתאכזר עליהם —-מתגלנל בעורב .כי העורב הוא האכזר שבעופות.
הבא על אשת רעהו מתגלנל בחמור; או שהוא נידון — ביחד עם האשה הגו־
אפת — להתגלגל ברחים שעל המים ושם הם גטחגים ביחר .ומי שגכשל בעוון
יין נסך מתנלגל בחמור .והמסתכל בגשים מתגלגל בעוף הגקרא ראה .והעו*1
נקרא בשם זה על שום שהוא רואה מרחוק ומזנה בראיתו.
וגם זאת עליכם לדעת ,כי לא בל הגלנוליפ הגן גשמות חוטאים ובעלי
עבירות ,אלא ,לפעטים ,גם גשטות ישרים ותטיטים יורדות מחדש לעולם השפל
לתקן איזה פגם שפגמו ,או לקיים מצוד! אחת מתרי״ג מצוות שלא הספיקו ,אר
שלא היתה להם האפשרות לקיים אותה בימי חייהם .והנם םתנלגלים מחדש לתקן
מה שפנמו; או לקיים ,מה שלא הספיקו לקיים .והנשמות האלה םתנלנלות ע ל
פי הרוב בדנים .וטטעם זה — היראים והשלמים — עליהם להיות נזהרים.
באכילת דנים בסעודת שבת; כי הנם מתקינים לפעטים קרובות באכילתם —
הנשמות שנתנלנלו בדגים .ובזכות זה — אם נם עליהם יפול הנורל להתנלנל
בדגים — יזמין להם הקדוש ברוך הוא יראים ושלמים שיאכלו הדנים שבהם
יתנלנלו נשמותיהם ויניע להם תיקון על ידי זה .והנשמות הגידוגות ליכגפ
בדומםין ,רובן נכנסות לטעינות ולבורות טיס והנן שוכנות שטה .וטטעם זה,
הזהירו חכמינו ,זכרונם לברכה ,שאסור לשתות ממעין ומכור מהסילון לפיו,
כי הרוחות השוכנות בהמעינות ובמימי בורות יכולות ליכנם לפיו ולצער אותר
ולהזיק לו .ומהן — הנכנסות לאבנים שעל פני השדה .והנן נשמות אלה ,הרגי
לים בדבור לשון הרע .גם יש נשמות שהנן מתחבאות בבטן האדמה .וכשהצ־
פחים מתחילים לצמוח הגן טתדבקות בהם ,כדי שהבקר והצאן יאכלו אותן
ביחד עם הצמחים .וכשיאכל אדם ישר וכשר בשר הבעל־חי — תתוקינה גם הנה.
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ועוד זאת .אא תרמו ,כי בא הנאנואים הנם באופן אחד ובמדרגה אחת; אבא אין
אהאריך בזה ,כי ירבו הרבדים .ואואי אין גם רשות אפרסם הכא ,כי הנם כבשי
דרחמנא .ונוערים רק איודעי חן.
אשמע דברי דודי ר׳ גרשון נחום ,הסכימו בא הנאספים ,שאין יותר שום
ספק ,שבכאב הזה נמצאת מנואנאת גשמת איזה בעא עבירה; ביחוד ,שדודי
בדר אהם הטעם — מדוע הכאב נכנס אבית המדרש .והוא — שהנפש שנענשה
איכנם בכאב שחור כמעט שאין אה תיקון .והנפש בידעה זאת ,נכנסה אבית־
המדרש ,אמען יבקשו עאיה רחמים בני ישראא ,הבאים אהתפאא ,ותנצא בזכותם.
ובעיני ,באותה שעה — אמר אי בנימין — כשמעי בא הדברים האאה מפי דורי
ר׳ נרשון נחום ,עאתה מעאתו פי עשר .כי ראיתיו נאמן בכא בית חכמת־חקבאה
ואין דבר נסתר ממנו .וכמעמ שהיה בעיני כמעאת אחר הנביאים ,הרואה באם־
פקאריה המאירה מה שיש אמעאה ומה שיש אמטה .וקנאתי בו הרבה מאד.
ואמרתי באבי :הן אבי הוא רב ואמרן נדוא ונם הרבי שאנו ,הראש מתיבתא ,הוא
אחד מנדואי הדור .ומעואם אא שמעתי מהם שידועים אהם הגאגואים בבעאי
החיים הנזכרים בכתבי הקודש ובתאמוד .ודודי יודע .וכא זה — מ פ נ י שהוא
אומד ויודע חכמת הקבאה .והם אינם עוסקים אאא בננאה .והקציעו את עצמם
אמקצוע אחד — אהאכות נזיקין ודיני ממונות .ואין אבם וראשם פנוי אענין אחר.
ומאותו ערב ששמעתי דברי דודי בדבר הנאנואים ,התאקחה באבי — ביתר
עוז וביתר שאת — התשוקה אאמוד ואדעת חכמת הקבאה .ועוד הפעם הפצרתי
בדודי שיכניםני אפרדס — אתורת הנסתר .ואני מצדי נבון אקבא עאי בא ההכ
נות האפשריות :אהתענות בתעניתים ואםנף את נופי בסיגופים ואמבוא כמה
מביאות ,כפי שישים עאי .ובאבד שיענה אבקשתי .ועא זה אמר אי דודי :כבר
בארתי אך אא אחת ואא שתים ,שאינך עדיין ראוי אכך .ונם אי אין הרשות אאמר
אותך סתרי תורה .ומדברי שאמרתי אך אא אשוב .אבא זאת אעשה אך :תשוקתך
הנדואה אאמוד ואדעת חבמת הקבאה מוכיחה ,שיש אך נשמה גבוהה וממקום
קרוש חוצבה .ויש בך נצוץ שא נשמת צדיק .עא כן אורך דרך עבודת הבורא
יתברך אפי שימת המקובאים .ואזה הנך כבר מוכשר .וזה הוא העיקר .כי האמור
שא חכמת הקבאה איננו משמש אאא אצורך אחד — אדעת האופן היותר מוב
אעבוד עבודת הבורא .ואנחנו אא נוצרנו בעואם השפא אאא אשום כך .ועתה
דע נא ושמע נא :בעבודת הבורא יתברך הננו מבחינים נ׳ מדרגות :הראשונה —
והיא הפחותה במעאה מלתר המרדנות — היא העבודה מיראה .באומר ,שהאדם
נזהר שאא אעבור עא אחד האאווין שבתורה ,מפני שהוא ירא מהעונש הבא עאיו.
והוא מקיים מצוות עשה שבתורה ,כדי אקבא עאיהן שכר .ואיננו רואה בעבודת
הבורא אאא התועאת שמליעה או ממנה ,ואא יותר .ועא כנון זה אמר אגמיגנוס
איש סובו :אא תהיו כעבדים המשמשין את הרב עא מנת אקבא פרס ,אאא כעב
דים המשמשין את הרב שאא עא מנת אקבא פרם .המדרגה השניה — והיא
במעאד ,אאין ערך עא הראשונה — היא העבודה מאהבה .ומי שעובד עבודת
הבורא באופן זה איננו מבקש ממנה אעצמו שום תיעאת :איננו מקוה אשכר

—

— 105

בעד המצוות שהוא מקיים .ואא םפני יראת העונש הוא נםנע אעבור על עבירה

— אאא ,בא מה שהוא עושה ,איננו עושה אאא מפני חבתו הנרואה אהבורא
יתברך .ומנורא תשוקתו אהתקרב אאיו .ומרבוי הגעגועים שיש או עאיו ,בתינוס
המתנענע עא אביו ,ומצמאון נפשו אאיו ,בדברי המאך דוד :צמאה נפשי אאאהים,

אאא חי .והוא מקיים בשמחה בא פקודי הי ,בדי אעשות או נחת דוח .ואיננו עובר

עא אחד האאווין שבתורה ,בדי שאא יגיע או צער מזה. .

והמדרגה השאישית — שהיא אפי שיטת המקובאים והגה המעואה שבהן

ואין אמעאה הימנה — היא עבודת הבורא יתברך אשם התיקונים הגעשים עא

ידה בבא העואמות ,העאיונים והתחתונים .ואשום הנחיצות שיש בה אקיום בא
מה שברא הרבונו שא עואם .והטקובאים יודעים התיקונים הנעשים עא ידי קיום

בא מצוה ומצוה ,בא אחת ואחת אפי ערבה .והתיקונים הנעשים עא ידי בא פרמ

ופרמ בקיום המצוות ,בא אחד ואחד אפי ערבו .ויודעים הם באיזה אופן הנם

נעשים .ובאיזה עואמות הנם נעשים .ונם יודעים הנם המקובאים סוד התפיאות

והבקשות,

סוד בא תיבה

ותיבה

שבהן .וםוד בא אות ואות שבהן .וםוד בא

נקודה ונקודה שבהן .ודבר הכוונות והיהודים אבא אתת ואתת .ובאיזה אופן

הנם הואבים ונמסרים מהיבא אהיבא עד שהנם מניעים מתחת אבסא הבבוד.
והתיקונים הנעשים שם עא ידם .והעובד עבודת הבורא באופן זה יודע ,שהנה

צרכי גבוה .ואין קיום העואם אפשרי באעדה .ורמז אזה מצאו המקובאים — י

ונם סוד זה אגאה אך — בדברי הבתוב :רבב שמים בעזרך ,שהבורא יתברך,

בביכוא ,גזקק אעזרתגו בקיום בא העואמות שברא .ועוד רמז דומה אזה גמצא

בדברי התפיאה :צור ישראא קומה בעזרת
ישראא״ הגהו גם בן במובן זה.

ישראא.

ובאור המאים :״בעזרה

ואם בי אמעאת עובר עבודת הבורא יתברך במדרגה זו מגיעים עא ירי
ידיעת חבמת הקבאה וסודותיה ,בכא זאת ,אא תחשוב ,שבא אאה ,שעובדים
עבודת הבורא יתברך באב גבון ובבווגה מובה ,אבא איגם יודעים סודות המצוות
והתפיאות ואינם יודעים התיקונים והיחודים ,שהנן עושות בעואמות העאיונים,
— שהעבודה שאהן היא פסואה ואיננה עואה ארצו! אפני הי .וחס וחאיאה ארעיון
בזה .ובודאי ,מי שאומד תורה אשמה ומקיים המצוות בבא פרמיהן ודקדוקיהן,
במצווה ,וםתפאא בכובד ראש ובכוונה — אם בי אין או תאק ונחאה בהבמת
הקבאה ודרבה נסתרה ממנו — תפיאתו מתקבאח ברצון ומעשיו המוכים נרש
מים ונחקקים בכסא הבכור .ואין העדר ידיעת הסודות מעכבת .ובאבד שתהיה
כוונתו רצויה ומעשיו רצויים .ונעשים כפי המצווה והחוק .ועצתי אך — כדי
שתהיה עבודתך שאמה ,ואפי האופן שבררתי אך — השתרא בקיום המצוות
?דקדק בבא פרמ ופרמ ,אף אחד אא נעדר — כי נם בפרמים היותר פעומים
יש אפעמים טעמים השובים .וגמצאים בהם סודות גרואים .ובאים עא ירם
תיקונים חשובים בעואמות .וכשאתה מתפאא — תדקדק בבא תיבה ותיבה
ובבא אות ואות ובבא נקודה ונקודה אבמא אותן ביאות ,בי נם בהן סודות
נתאים כמוסים .והעיקר ה ו א  — .שבא מעשיך יהיו רק אשום עבודת הבורא,

—
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ולא לשום כוונה אחרת .והיוחר טוב — שקודם עשית כל מצוה ומצוה תאמר
— או לו רס תחשוב בטחשבתך — הדברים :הריני טוכן וטזוטן לסיים טצוה זו
לשום יחוד סודשא ברוך הוא ושכינתיה .וכזה תאמר נם כן סודם כל תפילה
ותפילה .וסודם כל ברכה וברכה .ובאופן כזה תביע נלוי וטפורש ,שמעשיך הנם
לשם שמים ואינם אלא רס למלאות רצון הבורא יתברך ולהביא על ידיהם יחוד
הסדוש ברוך הוא והשכינה.
הדברים ששמעתי מפי דודי ,שנשמח י ממסום סדוש חוצבה ושיש בי ניצוץ
של נשטת צדיס עודדו את נפשי והשטיחו את לבבי; כי רבה אמונתי בדברי
דודי ועדותו עלי נאטנה .אבל רבדיו בנוגע אלי ,לא היו הסיבה העיסרית להרושם
החזס שעשו עלי הדברים ששמעתי מפיו; אלא ,בראש ובעיסר ,היה רושם אלה
הדברים חזס עלי ,באשר על ידם נפסחו עיני לראות המסום שאנו תופסים
בעולמו של הסדוש ברוך הוא .ומה היא תעודתנו בחיים .ורבדיו — ,שעבודת
הבורא ,שאנו עובדים ,איננה רס לטובתנו בלבד ,אלא שהיא נם כן צורך גבוה.
והסוד שנלמ לי ,שדבר זה מרומז בדברי הפסוס :רכב שמים בעזרך — הדברים
האלה נחרתו על לוח לבבי .והנם מאז — נר לרנלי ואור לנתיבתי .ובאותה שעה
ששמעתי הדברים האלה ,נדמה לי ,ששמים חרשים וארץ חדשה מלו לפני,
והרגשחי כאילו נתחדשה בי נשמתי .וכאילו שם הסדוש ברוך הוא בסרבי לב
חדש ורוח חדשה .בי מעתה יודע אגי ,שחשיבות מיוחדה יש לסיומי בעולם.
ושכל דברי וכל מעשי שאני עושה כאן ,בעולם השפל ,אינם רס ענין לי לכשעצמי
בלבד .לסבל עליהם שכר — אם הנם טובים ונאותים ,או להענש עליהם —
אם הנם רעים ,בלתי ראויים ובלתי נאותים',אלא ,שנם על ידי באים תיקונים
בעולמות העליונים; או ,להיפך ,אם המעשים ,חס ושלום ,הנם רעים ,הנם פוג
מים בהם פגימות — והבל לפי תבונת הפעולה.
ודברי דודי קבלו אצלי חיזוק וסיוע בהדברים הנפלאים שמצאתי בספר
הזוהר הקרוש בפרשת פקודי בעני{ ההיכלות .כי מהם נראה ,כמה חשובים אנו,
בני האדם ,לפני הבורא יתברך ,שכל ההיכלות של מעלה וכל ההיכלות של מטה,
לא נבראו אלא למען האדם; וכי כל המלאכים ובל השרפים ושאר שלוחי דרח־
מנא ,עושי רצונו ,הנמצאים בהיכלות האלה ,לפי מספרם ולפי שמותיהם ,כפי
הנמצא בספר הזוהר ,לא נבראו ולא נמנו אלא — כדי לשמור צעדי בני
האדם ,להתבונן לכל מעשיהם ולכל פעולותיהם ולהקשיב רב קשב לכל הנה
היוצא מפיהם .ולהיות להם לעזר — אם כוונתם רצויה ומעשיהם רצויים .והנם
עושים רק הטוב והישר בעיני הי .או ,להיפך ,אס כוונתם בלתי רצויה ומעשיהם
הנם רעים — להגביר עליהם יצרם הרע ולהרפם למדחפות ולהאביד את נפשם.
והמלאכים הממונים בהיכלות האלה — כל מעשה ומעשה שאנו עושים בעולם
הזה ,וכל הנה וכל דבור היוצא מפינו ,וכל מצור .ומצוה שאנו מקיימים ,וכל
תפילה ותפילה שאנו מתפללים .וכל בקשה ובקשה שאנו מבקשים וכל ברכה
וברכה שאנו מברכים — כל אלה — הנם מעלים להיכל המיועד להם .והנם
מוסרים אותם מהיכל להיכל ,מהאחד להשני ומהשני להשלישי עד הביאם
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אותם למקומם האחרוז ,המיוער להם .ובהיכלות הכל נבח! ונבדק ,הבל נשקל
ונטרר — אם לשבט ואם לחסר .והמעשה הטוב והתפילה הזבה והברה נמסרים
ליר המלאכים הטובים ,טליצי־יושר ,הטעלים אותם טהיבל להיכל ער הטקום
.ששם הנם עושים את התיקון ,שלמענו באו .והמעשים הרעים ,והמצוות שלא
נתקיימו ברי! ובחלבה ,והתפילות שנתערבו בהן מחשבות זרות ,בשהנם נבחנים
ונבדקים על ירי הממונים לרבר ,הנם נפסלים על ירם ונדחפים מהס .ונמסרים
לטלאבים טםטרא רמסאבותא ,השמחים לקראתם ונחפזים לאחוז בהם ,ברי ללמר
חובה על בעליהם .ולא רק בעולטות העליונים ,בשבעה ההיכלות של טעלה
ובשבעה ההיכלות של טטה ,המלאכים עסוקים בנו ,בני הארס ,אלא נם ־פח,
בעולם השפל ,בהתהלבנו עלי אדמות ,מלאכים לאלפים ולרבבות מסטרא דמם־
אבותא עוטרים אותנו מסביב ,להנביר עלינו יצרנו ולהסית אותנו לרבר עבירה;
ברי להטריד נשטתנו טן העולם ולהאבירה בזה ובבא .ובננרם ,מלאכים לאלפים
ולרבבות מסטרא ריטינא עוטרים על צרנו לעזור לנו בטלחטתנו עם היצר ,וברי
שנובל להתנכר על בל המכשולים ,שמשימים' לפנינו המלאכים מםטרא רמס־
אבותא ,כשאנו רוצים ללבת בררך המוב .ומלחמה בלתי נפסקת ,כל זמ! שרוח
חיים בקרבנו ,בי! שתי בתות המלאכים האלה ,שכל אחת ואחת מהן רוצה
לשלוט בנו ולזבות בנשמתנו :הבתה רמסמרא דמסאבותא — להוריד נשמתנו.
לשאול תחתיה .להורישה ניהנם ולהאבירה מארץ החיים ,והבתר! מםמרא רי־
מינא — לזכות נשמתנו בשבר הצפון לתמימי־ררך .ולישרי־לב .ומי מאתנו,
חיורע כל אלח ,לא ישים לבו לשמור צערי רנליו ,לבל יבשל ,חם ושלום ,אוי
בפרמ קמן בקיום המצוות; או ,לבל יעבור על עבירה; אף הקלה שבקלות ,ברי
שלא יביא על ירי זה לירי נצחו! את בת המלאכים ססמרא רמסאבותא על בת
המלאכים מסמרא דימינא ,העומדים תמיר על צדנו לעזרנו .ומי מאתנו ,היודע,
שבל תפולה ותפילה ,שבל בקשה ובקשה ושבל ברכה וברבה ,העולות על ירי
המלאכים הממונים על זה להיכלות העליונים ,שהנן נבחנות ונברקות ,אם הנן
ראויות להיעלות ער בםא הכבוד ,ואם לא .ושכמה ובמה תפילות ,בקשות ובר
בות ,שנאמרו שלא בראוי ,או שנתערבבה בהן מחשבה זרה ,או כוונה בלתי
ראויה ,הנן נפסלות ומסלקין אותן הצדה .והנן יוצאות לבמלה .מי הוא ,היודע
בל אלה — שלא ישים את לבו ,כשהוא מתפלל ,או כשהוא מברך ברבה ,שת
היינה בל מחשבותיו ובל הרהורי לבו באותה שעה מצומצמים בתפילה ,שהוא
מתפלל ,ובברכה ,שהוא מברך ,בדי שתעלינה לרצון לפני הבורא יתברך ולא
תצאנה לבטלה.
,

חרברים שאטר לי דורי ר׳ נרשון -נחום ודברי הזוהר הקרוש בעניו ההי

כלות ,פקחו את עיני לראות לדעת ,שאין לך לטוד יותר חשוב בעולם טלטור
חכמת הקבלה .ובי בל אלה שלא ראו מאורות חכמת הקבלה מיטיהם — לו נם
מלאו כריסם בש״ם ופוסקים — חנם כעורים חמנששים באפילח .ורק מי שזבה
ליהנות מזיו אורה — רואה אור בהיר בשחקים .וממעם זח ,אני מקדיש עתה
י רוב עתותי להעיו! בספרי קבלה; אם בי ידיעתי בה — בלי מורה ומדריך —
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היא

עדיין הלה וקלושה.

אבל נם מהמעט אשר זכיתי לטעום

מדבשה

בקצה

המטה אשר בידי ככר אורו עיני .ותקותי חזקה כהבורא יתברך ,שיזכני להיות
מההונים כל ימי חייהם בחכמה נעלה ונשנכה זו ומהמשינים םודותיה ורזיה.
ואני ,כשמעי דברי חברי בנימין ,שאין למוד יותר חשוב מלמוד חכמת
הקבלה ,אמרתי לו :ובזה לא צדקת .האם נעלמו ממך דברי חכמינו ,זכדונם
לברכה :משנה מרה ואינה מדה ,נמרא אין לך מדה נדולה הימנה .ולו היח
כדבריך ,כי אז היו מוסיפים החכמים :ותלמוד חכמת הקבלה עולה על כולהן.
ומציאות חכמת הקבלה היתח ככר ידועה לחכמי התלמוד .כי םפר הזוהר הקדוש
נתחבר בתקופת התנאים על ידי ד׳ שמעון בן יוחאי ,שהיה תלמידו של דבי
עקיבא ורבו של רבי הקדוש ,מחבר חמשנה .ועל דברי אלח אמר לי .בנימין:
שאלה זו שאלתי כבר פעם אחת את דודי ד׳ נרשון נחום ,כשראיתיו הונה
כמעט תמיר בספרי קבלה .זרק לעתים רחוקות הוא מוציא נמרא מארון הספ־
רים ולומד בה .ועל זה השיב לי דורי :בני ,שאלתך היא שאלת חכם — ואשיב
לך תשוכה כהלכה .אם כי םפר הזוהר נתחבר כבר בתקופת התנאים ,ומציאותו
— אין כל ספק — היתה ידועה לחכמינו ז״ל .אבל הספר הקדוש הזה לא נמצא
אלא בידי יחידי סנולה .ולא היה יכול להיות ענין של למוד בפרסום לתלמידים
בבתי־הישיבות .ולפי הטעמים שכבר בארתי לך לא אחת ול 1$שתים ,כשחפצרת
בי להכניס אותך לפרדס ולהודיעך ראשי פרקים וכללי חכמת האמת .והמרות,
שמדדו החכמים בתלמוד תורה :מקרא ,משגה ,וגמרא ,אינן אלא — במלה,
למודים השוים לכל נפש .לא כן חכמת הקבלה ,שאיננה ענין אלא ליחידי סנולה,
הראויים לה; והמחזיקים •בה ,לומדים אותה במסתרים .ואותה מדדו החכמים
במרה אחרת .ולא יכלו להכריז עליה בפומבי ,שהעסק בה הוא הלמוד היותר
מעולה .כי אז ,אולי ,היו• מתמכרים ללמודה הראויים לזה ונם אלה ,שאינם
ראויים לזה .ובודאי היתה יוצאת מזה תקלה נדולה.
ובנימין הוסיף :ומוצא אני. ,שתשובת דורי היא נכונה וישרה; כי רואים
אנחנו ,שכבר חכמינו ז״ל לא מדדו במרה אחת כל חלקי התורה .ונתנו הבבודה
ללמוד האחד על לטוד השני .וטטעם זה ,נם לנו נתנה הרשות לתת הבכורה
לאותו חלק שבתורה ,שלפי דעתנו ולפי ידיעתנו ,הנהו היותר מעולה והיותר
משוכח .והנני םנלה לך סוד זה ,שנם אני — כסו דודי ר׳ נרשון נחום — נותן
הבכורה ללמוד חכמת הקבלה על למוד .הגמרא .וביחוד ,על למור המסכתות סםדר
נזיקין ,ההלכות בדיני־ממונות ובדיני־נזיקין .והנע עצמך .אם אקדיש ימי נעורי
ללמוד הנ׳ בכות ויתר המסכתות מסדר נזיקין עם כל אכזרייהון ,וללמוד
הפוסקים ,ראשונים ואחרונים נם כן בהלכות האלה — כמו שעשה אבי ,שיחיה,
ובמו שעושים נם אתם ,חברי בישיבה .ואדע כבר כל הדינים כהלכות לוה
ומלוה ,מוכר וקונה ,מזיק וניזק ,שומר שכיר ושומר חנם ,חזקה ומצרנות .ואדע
כל הטענות של ראובן ושמעון — אותם ראובן ושמעון של כל הזמנים ושבכל
המקומות והנמצאים תמיד בטענות האחד על השני .ואם לא אהיה ריין ,או רב,

יושב על מדין באחת הקהילות בישראל ,מה תתן ומה תוםיר לי ידיעת כל העני
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נים האלה .האם אמצא בהם ספוק לנפשי השואפת לדעת רזי עולם ותעלומות
סתרי־תורה וסודותיה? והאם יהיה לי על ידי הלמודים האלה או* המושג היותר
קטן מהעולמות שברא הקדוש ברוך הוא :עולם האצילות ,עולם הבריאה ,עולם
היצירה ,עולם העשיה? וטה אדע בדבר התקונים והפניטות הנעשים בעולמות
העליונים על ידי טעשינו ותפילותינו? או ,האדע ,טי הטה אותם הטלאכים המ
מונים להשניח על כל מעשינו; או אותם — המעלים תפילותינו דרך כל ההיכ
לות ,מהיכל להיכל ,ער הגיען למתחת כסא־הכבור? ומה אדע מהסודות ומהר־
זים ומהשמות הקדושים ,הצפונים וממוגים בפסוקי התודה ,בתיבותיה ו ב א ד
תיותיה? ומה ארע מכל הכוונות.והיהודים שצריך לכוון וליחד בכל תיבת ותיבה
בתפילותינו; ובבל הדקדוקים והפרטים בקיום כל מצוה ומצוה? — מכל אלה —
בלמוד הגמרא בלבד — לא אדע מאומה .ונפשי תהיה ריקה םהם ,כמו שהנן
ריקות גפשות בל אלה ,העוםמים בתורה ,רק בגגלה ,ולא בגסתד .ואהיה תמיד
בעור שלא ראה מאורות מימיו .ובזה תמה שיחתי עם בנימין .ואגי לא השיבותי
לו דבר על בל דבריו ולא נכנסתי עמדו בויכוחים; באשר מעולם לא עסקתי
בחכמת הקבלה .ואין לי שום ידיעה בה .ולא אוכל להיות שופמ ודייו — לרון,
אם הצדק אתו ,ואם לא ,בדבר ,שאיננו מחוור לי כראוי .ואמרתי בלבי :אם
בזמן מן הזמנים ,יבאר דעותיו לפני דבינו ,ראש הישיבה ,או לפני אביו הרב
— להם המשפט להגיד לו ,אם הדרך שבחד ללכת בה היא הטובה ,אם לא.
 .הדברים ,שגודעו לי מתלמידי החביב שגיאוד זלמן אודות בגימין הקלעצקי,
הדאיבו את לבי והעציבו את נפשי .בי דואה אני שבנימין תעה מדרך השכל
לדחוק את השעה ולהתחיל בלמוד תורת הנסתר בעודנו הוא בוסר .וחכמינו ז״ל
קצבו זמן ועת לכל חפץ :בן חמש למקרא ,בן עשר למשנה ,בן חמש עשרה
לגמרא .וגם לחכמת הקבלה קצבו זמן .והוסיפו להזהיר ,לבל יהין איש לגשת
אל הקודש — למוד חכמת הקבלה — מרם מלאו לו ב״ה שגה .כי סכגה כדבר.
ועתה ,כשגתברר לי מעם התרשלות בגימין בלמוד הגמרא ,רואה אגי גחיצות
בדבר להעיד למוסר אזגו ולהראות לו על טעותו ,כדי להעמידו על האמת .כי
בנפשו הוא.

יגגז גי גי בגזליג ו»\ז?וז״0י
זה ימים אחדים ,שזוגתי הרבנית ,שתחיה ,מאלצת אותי בדברים ,לתת
בידה כתב בקשה ל״המקובל המפורסם ר׳ משה ברוך בראלהיגאווע .והיא תלך
אליו עם בתנו חנה ,לבקש ממנו ,שיתן לילדה קמיע ,נגד העין־הרעה ששלמה כה.
וזה רבר העיךהרעה .ביום הראשון לשבוע העבר הלבה זוגתי אל השוק
לקנות ירקות ושאר צדבי אוכל־נפש .ותקח אתה את הילדה חנה ,להיות לה לעזר.
לשאת הקניות מן השוק .ובהיותה עומדת בשוק אצל אכר מוכר ירקות לבחון
הירקות ולעמוד על המקח ,גנשה אליהן ערלית זקנה ,אשר פניה חשכו משחור
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והיו מלאות קמטים .והעינים השחורות שלה היו מפיצות אש פלדות .והשערות
הלבנות והפרועות שעל ראשה היו יוצאות מתחת הטטפחת הצבועה והכמושה.
ומראיה כולה היה מראה מכשפה .ובנעצה מראה עיניה'הנורא בפני הילד,
ובאחזה פתאום בידה ,ותאטר :טה יפית את ילדה קטנה יהודיה .וכרגע
התחטקה ותתעלם טן העין .וזונתי לא הספיקה — כשהיא טדברת הדברים
האלה — אפילו לירוק נ׳ פעטים על הארץ ,לבטל פעולת עינה הדעה.
ומאותו היום נראה היה בעין ,שהזקנה המכשפה הזיקה לילדה בעין רעה.
כי הילדה לא היתה יותר כתמול שלשום :לחייה המלאות והאדומות נפלו יחוורו.
זיו עיניה הועם .וכל היום היא נרנזת לקול עלה נדף ולכל שאון קל .ונם בלילה
לא ינוח לבה ושנתה לא תערב עליה; והיא מתהפכת מצר על צד כל הלילה
ומדברת משנתה דברים בלתי מובנים .ולפעמים חיא מתעוררת בבכי ובצעקה.
זונתי הרבנית קראה לעזרה הםבתא בתיה מירל המילדת ,שהיא יודעת ללחש.
לחשים והיא טטיבת לראות בשעוה מהותכת םיבת המחלה העוברת על הילדים״
אם מפחד פתאום ואם מעין דעה .וכשבאה אלינו הםבתא ותעש בלהטיה להתיך
שעוד• במים רותחים .וכשהעמידה הקערה עם השעוה המהותכת על ראש הילדה:
אמרה לזוגתי :כדמות אדם ,כדמות אשה זקנה אני רואה בהשעוה המהותכת.
בודאי זאת היא המכשפה שהזיקה את הילדה בעיגה הרעה .ובהםירה את הקערה
מעל ראש הילדה לחשה באזני הילדה ג׳ פעמים לחש נגד עין רעה .ותאמר לזוגתי:
אל תדאגי למחלת בתך .היא תעבור ,בעזרת הי ,מהר ממנה והילדה חשוב
לבריאותה כמקדם .והנה כבר עברו ימים אחדים מעת אשר לחשה הםבתא הלחש
שלה ועדיין לא ניכר שום שינוי לטובה במצב הילדה וזונתי השרוייה בצעד עצ
מחלת הילדה ,רוצה עתה ללכת אתה להמקובל ר׳ משה ברוך ולבקש טטנו קטיע
נגד ההיזק שעשתה בה הזקנה המכשפה בעינה הרעה .וזה ,באשר הקמיעות שהוא
נותן ,הנם פועלים פעולתם לנכון ,כפי המפורסם והידוע .וכפי שראינו בעינינו
במחננו ,שהרבה חולים ,שלא יכלו להתרפאות באופן אחר ,נרפאו על ידי הקמיעות
שנתן.
,

למרות ההפצרות המרובות של הרבנית עודני מסרכ לתת אותה ללכת עם
הילדה אל המקובל ר׳ משה ברוך .והנני מהסם בדבר לחטריח צדיק זה בכתיבת
ונתינת קמיע לילדה שלנו .המקובל ד׳ משה ברוך ידוע לי להיותו איש קדוש
נורא והנחו אחד מנחלי הצדיקים ,אשר ה׳ קורא להם בכל דור ודור .כל ימיו,
לרבות הלילות ,הוא יושב והונה בספר הזוהר הקדוש ובשאר םפרי קבלה.
ובכל הגליל שלנו ונם בשאר הגלילות שבמדינתנו אין חכם בחכמת הקבלה
שידמה לו ושישוה לו; הן בקבלה עיונית ,והן בקבלה מעשית .וגם בנגלה ידיו

רב לו .כי מנעוריו לא פםק פומיה מנידםא ,ש״ם ,פוסקים ,ספדי מוסר וידאה.
אבל כוחו הנדול — הוא חכמת הקבלה ,וידו בה בכל משלה :השבעות ,שמות
וקמיעות ופעולות הקמיעות שהנהו נותן ,חיא מפורסמת בכל רחבי מדינתנו ,ונם
במדינת פולין .וטכל עברים באים אליו לבקש עזרה טטנו .והוא בטזנו הטוב —
צדיק חונן ונותן .ואיננו משיב פני איש .וכל זה—חנם אין כםף .והוא עושה מלא

— — 111

כתו באמונה .ומרם אשר ינש לכתיבת קמיע .הוא צם במה תעניות וטובל במה
מכילות .וביום כתיבת הקמיע הוא מתוודה וידוי הנרול .ואומר הוידוי של
ועל חמא ועור תפילות שתקנו המקובלים לבקש עזר ממרום ננר המשמעים וכל
הכת שלהם .ובירעי בל זאת לא אוכל להחלימ בנפשי להמריח צדיק זה בכתיבת
קמיע לבתי .כי אביא אותו בבקשתי לירי תעניות ומכילות ווידויים .ובל זה
ברבר שאין בו סכנה .ודי לו כבר בזה שמםריחים אותו ברברים שיש בהם
משום פקוח נפש ,או שיש בהם סכנה נרולה .כמו ,למשל ,לאשר! המקשה ללדת,
או לילדים שאינם בני קיימא ,או לחולי'נכפר ,,רחמנא .ליצלן.
 .ולזונתי אמרתי :חבר ,נחכה ,נא עור זמן מעמ ואני אחפש ואבקש בספרים,
אולי אמצא סגולה נאותה לרפואה מהיזק שבא על ירי עין רעה .ועל ירח ,אולי
תבוא תשועה לבתנו .היד ה׳ תקצר להושיע ברב או במעמ? ואחר זה הרביתי
לחפש בספרים .אבל כל הסגולות הנמצאות בהם הנן כמעמ כולן לשמירה .מעין
רעה .אבל לא להסיר ההיזק ,שכבר בא על ירה .אמגם ,מצאתי סגולה אתת,
שהיא מועילה גם לרפואה .אבל מי זה חכם יגיד לי ,מתי ובאיזה אופן אובל
למלאות כל התגאים הדרושים לזה :לקחת קליפת

שקרים

שגתרוקגה מתוכה,

לשים בה ג׳ אבגים לבגות שגמצאו בקורקבן של תרגגול שחור ולהוסיף מעמ
כסר חי ולסתום הנקב בשעוה בתולה ,שלא גשתמש בה ,ולתלות על צואר הילד
שניזק .ובודאי ,אם אבקש בממםוגים בבל רחבי מריגתגו תרגנול שחור שיש
בקורקבגו ג׳ אבנים לבנות — לא אמצא.

וכל

עמלי יהיה לריק .ומטעם זה,

הםחתי דעתי מסגולה זו והרביתי לחשוב מחשבות ולהעמיק עצה ,במה להביא
תרופה לבתי החולה.

יוגז ה• הי במליו ו\1ז?1ז*מ
שמרתי חבמחתי לזוגתי הרבגית וחרביתי לחפש חפש מחופש בכל הספרים
הגםצאים בירי סגולה גגר חיזק הבא מעין רעה .אבל לא מצאתי א «1אחת
המשביעה אותי רצון ושאוכל להשתמש בה .בי כמעם לכולן גצרכים רבדים
שאיגם במציאות במריגתגו; או דרושים תגאים ,שקשה ,או שאי אפשר לגו
לקיימם .ומםעם זה ,התיאשתי למצוא אר אחת ,גאותה ומתאמת לצרכי .וסלקתי
את ידי מהן .ולהשתמש בקמיע בתור סנולה — אינני מרהיב עוז בנפשי לכתוב
בעצמי קמיע עם אזכרות ושמות של מלאכים כי יודע אני גודל הסכנה למ*
שאיננו בקי בשמות הקדושים לחשתמש בחם .וחאחריות הנתלה ,המומלת על
הכותב והנותן קמיעות .ומטעם זה ,משכתי את ירי מהם .אם כי נוסחאות של
קמיעות אגי מוצא בספרים שיש ל י ; ווגם ההכנות והשמירות הדרושות לצורך
כתבתם הגן ידועות לי .כי גוקמ אגי בלל זה בירי מימי געורי :להזהר ולהשמר
מהשבעות ומבתיבת אזכרות ,מפני שיש בהן סבנה לכותב אותן ולמשתמש בהן:
וכדברי הכתוב :אשרי ארם מפחד תמיר.
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ובהיותי שקוע במחשבתי למצוא תרופה למחלת בתנו עלה בלבי הרעיון :אם

לא מוב לפנינו לררוש למחלת בתנו בעצת רופא העוסק ברפואות מבעיות .ואם כי
הילדה נזוקה ,שלא על פי דרך המבע •,אלא על ידי עין רעה; בבל זאת ,אחרי
שההיזק בא באופן של מחלת גוף פשומה ,הנראית לעין ,נובל לנסות לבקש
למענה תרופה בדרך מבעי ,ולא על ירי מגולות ,לחשים וקמיעות .וכי השמוש
ברפואות מבעיות מותר לנו על פי התורה כבר נראה מזה ,שבנמרא אנו מוצאים
זכר הרבה רפואות טבעיות ,שהשתמשו בהן חכמינו ,זכרונם לברכה .ומי לנו
גדול ממלך הפוסקים ,הרמב״ם ז״ל ,שהיה רופא מפורסם בזטנו .והוא היה עוסק
רק ברפואות מבעיות .וגם אחריו כמה וכמה גדולים ומוכים ויראי שמים
מפורסמים עסקו בחכמת הרפואה .כמו ,לדוגמא ,החבם השלם ר׳ שלמה
מקנריא ,שהפליא לעשות באומגותו ,אומנות רופא .והרופא ר׳ מוביה ,מחבר
הספר טעשה טוביה ,שהיה גם בן גדול בתורה .וכולם היו עוסקים רק ברפואות
מבעיות .ובחשבי כל זאת ,אמרתי בלבי :הבה ננסה נם אנחנו לררוש למחלת
בתנו בעצת רופא מומחה .והבורא יתברך ישלח לנו עזרתו מקודש להסיר מבתנו
את המחלה .וכפי שאנחנו רואים מעשים יום יום ,שחולים נרפאים על ידי הרופא
דמחננו ,אם כי נם איננו יהודי.
זה ימים אחרים ,שאני גם כן נצרך לרחמי שמים ולרפואת הנוף .כי מיום
ערב שבת קודש העבר הנני מרגיש כאב חזק בכתפי הימנית ,ולא אדע לנבון מאין
באה לי הצרה הזאת .והנה נזכרתי ,שראיתי באחר הספרים ,מעשה באיש אחר,
שהיה לו באב בכתפו והוא בא להאר״י הקרוש ז״ל .ויאמר לו האר״י ז״ל :בוראי
חיית מפסיק ברברים בין מים אחרונים לברכת המזון .ומזה בא לך הכאב .בי אות
יות כתף הנן אותיות תכף .וצריך שברכת המזון תהיה תכף למים אחרונים .והאיש

הורה לו שכן היה .ומאז היה נזהר שלא להפסיק בשום דבר ונתרפא .כמובן ,להבאב
בכתפי לא תוכל להיות זאת הסבה ,כי מעורי הנני נזהר שלא להפסיק בין
נטילת מים אחרונים לברכת המזון אף במלה אחת .ומשער אני ,שכאבי בא
מצנים שאחזו בי .כי יצאתי בערב שבת קודש מבית המרחץ לשוב הביתה ורוח
חזקה היתד! נושבת אז בחוץ .ואני עדיין לא נצטננתי מהזיעה ,שהייתי מזיע על
האצמבא העליונה בבית חמרחץ .וידוע ,שהרבה מחלות באות על האדם על ירי
רוח קרה ,כדברי שמואל בנמרא :הכל ברוח .כלומד ,שכל המחלות באות על
ידי רוח נושבת וקרה .ואני תפילה לרופא כל בשר ,שיסיר ממני כאבי וישלח
לי רפואה שלמה .אמן!•
ומה שעלה בדעתי בנוגע למחאת בתי ,אמרתי לזונתי ,ושעצתי אמונה לה,
שתלך עם הילדה אל הרופא הפולני ,שהתישב .זה מקרוב במחננו ,ושיצא לו שם
בכל הסביבה שהנהו רופא מומחה ,ושתדרוש בעצתו .וא־לי נוושע נם אנחנו —
בעזרת הבורא — על ידו.
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זונתי הרבנית שמעה לעצתי והלכה עם הילדה שלנו ,חנה ,׳}!תחיה ,אל
הרופא הפולני לשאול בעצתו .ובבואה אליו ,התחילה לםפר לו כל המעשה
מתהילתו ,כמו ,שהיה ,איך שהלכה להשוק לקנות ירקוה ולקהה הילדה עמה ודבר
הנויה הזקנה ,אבל הוא הפסיק אותה בדבריה ולא נתן אותה לכלותם .ויאמר לה:
רי ,רי ,אין לי צורך בבל הרבדים האלה .ויקח יד הילדה וימשש דופקה.
ואחרי כן משש בטנה וכל אבריה .ונם הביט למראה לשונה .ובכלותו הבדיקה
והבחינה ,אמר :טוב ,טוב .הנה אתן להילרה משקה לרפואה .והילדה תקח
ממשקה זה שתי בפות בכל יום :כף אחת בבוקר וכוי אחת בערב .וכזה במשך
שבוע ימים .והמחלה תעבור ממנה .והילדה תשוב לאיתנה .ובזה פטר אותן ממנו.
זונתי יצאה ממנו כנזופה ,על אשר לא נתן אותה לפתוה פה ולא רצה לשמוע
לדבריה .ואם כי ירעה מראש ,שבך מנהנו עם החולים המרבים ברברים .וכיתור,
איננו סובל שיחות הנשים ,שהנן מרבות לפעמים בספודי דברים שאינן מן
הענין .והוא טפםיקן באטצע הדבור .ולפעטים ,באופן נם..ובטעט בנערה .ואם
כי ירעה זאת ,בכל זאת ,בכל זאת לא יכלה להשביח שאון רוהה ,באטרה אלי :איך
היה יבול הוא לדעת טיב המחלה ,אם לא רצה לשמוע לדברי ,שהילדה מתהפכת
בשנתה מצר אל צר ושהנה בוכה וצועקת משנתה .ועור פרטים אחרים ממהות
מחלתה .ככל זאת ,שמעה לעצת הרופא .וכפי שהוא צור .עלינו הננו נותנים
לילדה ב׳ פעמים ביום המשקר .לרפואה .והננו מקוים שהקדוש כרוך הוא ,שהוא
רופא כל בשר ,ישלה רפואה לכתנו ,ולא נוסיף לדאבה עור.
היום באה לפני שאלה חמורה ,שהיתה דורשת עיון נרול .אחר הבעלי־
בתים במחננו ,סוחר תבואה ,רוצה לקחת איש אחר רמחננו להיות אצלו לפועל.
ועל הפועל לעשות כל עבורה ,שישנה ,בעסק מסהר התבואה :למלאות השקים
בתבואה ,לטעון השקים על העגלות ולפרוק אותם מהם .ולשאת השקים אל
המחסן ,או אל כית הדהים .ובכלל לעבור בכל עבורה קשה .ואותו האיש ,שהוא
רוצה לקהת אותו לפועל ,הנהו בהן .והבעל הבית שמע מאהר האברכים הלומדים
בבית המדרש ,שאסור להשתמש בכהן ,כי היא מעילה בקורש .על זה יש רין
מפורש בשולחן ערוך .ועתה ,בעל־הבית מהסס ברבר ,לקחת אותו לו לפועל.
כי הפועל מחויב לציית לארונו ולשמוע לכל דבריו .ואם לפעמים הפועל עושה
איזה רבר שאיננו ישר בעיני ארונו ,מן ההכרה הוא שאדונו ינער עליו .ואם
בעל־הבית מחויב להיות נזהר בבכורו של הפועל מפני שהוא בהן ,איך יוכל
להשתמש בו? ומר ,טיבו של פועל בזה ,שאין לארונו שום מרות עליו? והענין
באמת הנהו המור .ורעות הפוסקים חנן מחולקות :יש אוסר ויש מתיר .והאוסרים
אומרים ,שאפילו אם הבהן מוחל על קדושת כהונתו אין מחילתו מחילת .ואםור
להשתמש בו .אבל רוב הפוסקים נוטים להיתר .וטחליטים שבזמן הזה מותר
להשתמש בכהן .וכפי הראיה שיש להם לזה טהנטרא .ונם רעתי נוטה להיתר.
ועוד לי בזה עור טעם אחר להיתדא :האיש הנשבר לפועל הוא עני מרוכא
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ואין או במה אההיות נפשו ונפשות בני ביהו .ואם בעא־הבית אא יקח אוהד

אפועא יהיה מוכרח אהטיא עצמו עא הצבור ואהתפרנם

מ!

הצרסה .וחכמינו

זכרתם אברכה אמרו :פשומ נביאתא בשוקא ושהיא אנרא ואא תימא כהנא אנא.
ובודאי יש פהוה זאזוא אמי שהוא בהן אשמוע אפקורת ארונו ,מאשר אמפא

בפשומ נביאה בשוק .ומסעם זה ,אמדתי אבעא־הבית? :ח אך האיש הזה אפועא
באי שום חששוה .בי הדבר מותר עא פי הרין.

יוגו .ב׳ גו״ ו במריו וז\ז!\וז״גו
בבא פעם שבאים אפני בתביעה ובטענות עא אחר מאחינו בני ישראא ,עא
שהעאה מהיר האדענרא ,שמחזיק בה ישראא אצא האדונים נויי הארץ ,ברי אהוציא
האדים הראשון מחזקתו; או ,עא הםנת נבוא עא ירי ערמומיות באופן אחר,
הנני מעמיק אעיין בתביעה זו — אא רק מצר הדין באבר ,אהעמיד הרין עא
אמתו ושאא אטעות ,הם ושאום ,ברבר האבר• — אאא אני רן בה נם מצר תקנה
העואם התאויה בה .בי אא הרי ההתעצמות והםכםובים בעסקי ממונות בבאא,
כהרי ההתעצמות בענין חזקה שא ארענריש .וכבר הדנישו חכמינו ז״א ,הרבנים
והנאונים ברורות קדומים ,ההיזק הנרוא שיבוא אבאא ישראא ,אם האחר יבקש
ארחוק רנאי השני ואקחת מקומו עא ירי העאאת מחיר הארענריש .בי עא ידי
זה הנם מעשירים רק את הנוים ומוציאים ממון ישראא אירי העראים .וגורמים
רעה אהם ואאהרים ונם אכאא ישראא .ובבר קימת הקנה אחת עתיקה מרבנו נרשום
מאור המאה ,אבא יקה שום בר ישראא חזקת חברו מן השררה .ונם שאא אשבור
מנוי בית שרד בו ישראא מבאי רשותו ,וברומה.
אבא ביתר שאת וביתר עוז ראנו אתקנת האריסים ,מחזיקי הארינריש,
הנאונים והרבנים ,חעומדים בפרץ ,ביחר עם הפרנסים וראשי הקהיאות ,במרינה
פולין ובמדינתנו ,מדינה איטא ,ובאספות שא הועדים רני ודי ארצות ,במשך
מאות כשגיפ ,בהירידים שא המדינות האאה ,תקנו הרבה תקנות ,סיני אסינ,
משמרת אמשמרה ,אבא יהין איש מישראא אדחוק רנאי חברו ,מחזיק ארענרא,
ואהעאות המהיר עאיה .וזה — בתוקף הכוה והממשאה שהיו בידם ,אענוש
העובר עא דבריהם .ואא רק מראנה ,אבא יעשח האחר אהשני עווא — מה שאסור
בכאא ,ואא רק בעסקי ארענריש — אאא מפני שראו ,שמהעוברים עא איסור
זה ,תצמח נם רעה אכאא ישדאא ,ואא רק אהיחיד־אהפרט .בי שכירות הארענריש
אצא השרים והפריצים ,ארוני האיץ ,ייי^ המחיה היותר משובחת שיש אנו עור
במדינתנו ובמדינת פואין ,הסמוכה אנו .בי טוב הארץ הוא בירי המיה ,ארוני
הארץ ועםירתנו בה ראים ודקים .ואין אנו מתפרנסים אאא מהפירורים שאדוני
הארץ מביאים מעא שואחנם .ורוב אחינו בני ישראא בהערים ובהעיירות הנם
מתפרנסים ברוחק מהמסחר •הפעוט ומהחזירה עא הכפרים בתור רובאים,
המוכרים סחורה אאברי הכפר .או ,מאומנות ומאאבת יר ,שאינן מפרנסות את
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בעאיהן אאא באחץ ובדוחק גרוא .ורק אחדים — ונער יספרם — בתור יוצאים
מן חבאא ,עושים עושר בעסקים נדואים שא תבואה ומסחר העצים .ואין בידי
בעאי־בתים אחדים שעשו עושר אשאת בבא קהילה וקהיאה סבא המשא שא הק־
היאה בואה .רק הארענדא והאדיםות הנן עדנה הפרנסות היותר מצויות והמבי־
אות שבר לבעליהן .ועא ידם נם אאחרים .בי מסביב אבא ארים ואבא מחזיק
ארענדא חיים ומתקיימים הרבה משפחות מאחינו בני ישראא.י וגם אהקהיאה בואה
הנם אתשועה גדולה .בי מחזיקי האדענדיש והאריםים בהיישובים נושאים בסבא
עול הקהילה .וחאק גדוא שא המסים ,שעא הקהיאה אשאם ,ושא יתר ההוצאות
עא צרבי הקהיאה ,מטיאים עא הרענדארים ועא האריסים ,אפי הרווחים שאהם
ואפי' ממונם .ובזה מקיאים עוא הבעאייבתים ,הבאתי אמידים ,ואותם ,שהנם
מתפרנסים רק בדוחק .ושאי אפשר אהעריך אותם במסים בבדים מנשוא .והשם
יתברר הוא היודע ,אם הקהיאות שאנו היו:ימאות אהתקיים באי ההכנסות,
שמכניסים מחזיקי הארענדיש והאדיסים אקופות הקהילות.

הנאונים ונדואי הדור ,טדברני דאומה ,ברורות עברו ,עיניהם היו פקוחות
עא צדבי חבלל .ובחכמתם הגדולח דאו נורא הסכנה הצפויה לבלל ישדאא
במדינתנו ,אם המקור היותר נאמן לקיומנו ,יםתם ויהרס עא ידי רשעים,
מסיני גבוא ,המעאים שבד הארענדיש ,עד אבאי חשאיד שום דיוח אהמחזיקים
אותן .והנם מעשירים דק את הגויים .ואין בזה הנאה אא אהם ,ואא אאחרים.
ובצדק נאמד עא מעשה זה באחת .התקנות ,שתקנו ראשי מדינת אימא ומנהיניה
בדבר חבירת הארענדיש — בפי שמביא אותה חגאון חב״ח באחת מתשובותיו:
״שההיזקות שגורם איש ארעהו אהעאות בדמי חכירות הארענדיש ואקפח מחייתו
שא חברו ומאבד עצמו אדעת גם בן״ .ומטעם זה ,הוסיפו תמיד אתקן תקנות
חדשות ,אחזק בהן הישנות ואהזהיד העובדים עאיהן עא גודא האיסור מצד
הדין .וגם אהתדות בהם עא העונשים שיענשו בחם בבח העוז והמשרה שיש בירי
ראשי הקהיאות טטעם המאובה .וגם עאינו החובה אהמשיך פעואתם ואגדור פרץ
בפני השועאים המחבלים את הברטים ,הגודטים רעה אהם ואעואם .ואבאי אתת
אהם אבצע מעשיהם.
אפני ,זה עתה שני ימים שאאה םבובה ומסובבה בעסק שא חזקת ארענדא,
והנני טרוד בעיון שאאה זאת .בי יש ב\ו פנים אבאן ואבאן .ותקותי חזקה
בהבודא יתברך שאא יבשיאני בדבר האבר .ויהיה בעזרי אהוציא פסק דין אאטתו.

יגוז וזי גי < IUKוזןוו״גז
אבירה שאינה חוזרת אהקהיאה שאנו — היא מיתת םמסון ,הנוי שאנו,
ששמו ,אהבדיא ,בשם שמשון הנבוד .ובאמת היה דומה בקומתו הנבוהה ובבתפיו
הרחבות ובשערות ראשו הארובות אאחר הגבורים אשד בארץ .ועאיו הייתי
אומר — אואי יראתי להגזמה — שהיה אחד מחסידי אומות העואם ,שעאיהס

—
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אמרו חכמינו ,זכרונם לברכה ,שיש להם חלק לעולם הבא .הוא היה בקי בהלכה

כמו ,להבדיל ,מבי ,עבד רבן נמליאל וידע כל המלאכות הנעשות על ידי נוי
בשבת והתקנות לתיקון העולם דרך קבין ,מכירה ,ושותפות עם גוי ,שתקנו
החכמים ,ושמבלעדיהן כמעט קיומנו בנולה היה בלתי אפשרי .בכל יום שבת
קודש בכקר ,בימות החרף ,היה בא בהשכמה לבית־הכנסת ולכל בתי־מדרשות
והיה מסיק התנורים ,למען לא יסבלו מקור המקדימים לבוא ללמוד ולהתפלל.
ובכלותו מלאכתו בבתי־התפלה ,היה הולך לכל הבעלי־בתים ,שאין להם בביתם
שפחה ערלית .ובידעו כבד חמקום שם מונחים העצים ,ומבלי שאול פי איש,
היה מביא העצים להבית ומסיק התנורים .וכשראה דבר בבית שאסור לטלטל
אותו בשבת ,מחמת מוקצה ,ואיננו מונח על מקומו; כמו ,למשל ,המנורות,
שנשארו עומדות על השולחן טערב שבת ,או טטבעות כסף פזורים פה ושם,
היה נוטל ומניחן על מקומן הראוי .וכזה היה עושה בכל הבתים שהיה עובד
עליהם .ומבלי שיגיד לו איש דבר ,וטבלי שאול פי איש; כי ידע הדין ,שאטירה
לעכו״ם שבות והיא אסורה .ואחרי שגמר מלאכתו בבתי הבעלי בתים ,הן בקיץ
והן בחורה ,היה הולך לראות שלום החבל הסובב רחובות היהודים שבעיר,
והמשמש נדר וטחיצה להתיר הטלטול ביום השבת .ומשום מעשה שהיה .כי
&עם אחת ביום השבת ,אחר שנגמרה התפילה בבית הכנסת ובתי־המדרשות,
והטתפללים יצאו והלכו לביתם ,הטליתים והסדורים בידיהם ,והמטפחות בכיסיהם.
והנשים נושאות בידיהן קדירות־התבשילין של שבת ,שהוציאו מתנורי האופים,
מקום שנשארו שם מערב שבת לשמור את חומן ,עד אחר תפילת שחרית
ביום השבת .והנה פתאום הניעה השמועה ,שחבל העירוב ,נמצא נפסק במקום
אחד — םה שעשו בודאי הנערים הערלים השובבים .כדי להקניטנו .ולשמע
השמועה הזאת ,נשאר כל אחד — מבלי לזוז ומבלי לנוע — עומד על טקוטו.
כי בהיפסק חחבל ,נאסר הטלטול ברחובות העיר ביום השבת .מהר הגיע הדבר
לאזני הדיינים והם קרבו אלי בבית הטדרש להתיעץ ,באיזה אופן להתיר הטלטול
על ידי קטן; כדי שכל אחר ואחד יוכל ליכנס לביתו .ובעודנו עוסקים
בשאלה זו ,נודע הדבר לסמםון ,והוא רץ טהר ,כחץ טקשת ,אל הסקום ,אשר
שם נפסק החבל ,ויקרב שתי הקצוות שנפרדו ויהי החבל מחרש לאחד .ובאופן
כזד! — כל אחד ואחד היה יכול ליכנס לביתו בשלום עם כל מה שהיה בידו.
ומאותו שבת והלאה היה סמסון משגיח בעין פקוחה על החבל .ובכל יום חשבת
היה סובב פעמים אחרות מסביב לרחובות היהודים לראות ,אם לא נפסק החבל
מחדש ,כרי שלא נבוא חס ושלום לידי תקלה ,לידי •חלול שבת.
ולי היה .סמסון לתועלת רבה בענין מכירת החמץ של הבעלי־בתים
דמחננו לפני חנ חפסח .כי הוא היה כבר בקי בדבר וידע מה עליו לעשות:
ובערב פסח ,לעת שריפת החמץ ,היה בא אלי והייתי קורא לפניו השטר מכירה
שהכינותי .והייתי טפרט לו כל מיני חמץ וכל מה שיש בו חשש של חמץ,
הנמצאים ברשותם של הבעלי־בתיס רעירנו והבעלי־בתים דהסכיבה ,שהנני טוכר
לו מכירה גטורה וטוחלטת; וכל הדירות ,וכל החנויות ,וכל המחסנים וכל
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המקומות ששם נמצא שום חמץ הנני משכיר או אזמן ירוע ,כפי הרשות שיש אי
מהבעאי .בתים .וםמםו! היה שומע בקשב רב ארברי ומנענע בראשו לכל תנאי
ותנאי שא המכירה ,בפי שקראתי או מן הכתב .וכזה נם כן אתנאי השכירות
— אאות כי מסכים הוא ארברי .וכגמדי קריאת השטר־מכירה ,היה נותן אי
ב׳ זוזים רמי קדימה עא חשבון המכירה והשכירות ואני הייתי מוסר או השטר
מכירה .והוא היה הואך ושב אביתו .ובעבור ימי חג הפסח ,היה בא אאי מחרש
ומוכר אי בחזרה כא מה שקנה אצאי בערב פםח ומחזיר אבעאיהם הרירות
והחנויות והמחסנים שהשכרתי או קורם ה פ ס ח — וכא זה בער ריוח שא זהובים
אחדים ,שהייתי נותן או .ועתה ראנתי אמצוא ערא אחר ,שיקח את מקומו ,ומי
יורע אם אמצא חכם ונבון כמוהו ,שיבין רבר מכירת חמץ ושבירת החנויות
כנזכר .בי טוחות העראים — עא פי רוב — הנם אטומים וטטוטטמים .ואין
טבירה טעין זו ,שנעשתה אתיקון העואם .נקאטת במוחם .ובמו שנוכחתי פעם
אחת טעוברא זו .שערא אחר ,העובר בבית אחר הבעאי־בתים בעירנו ,ראה
ביום שאפני חג הפםח ,איך אשת הבעא הבית היתה טנחת ביום בחורים ובםרקין
שבבית פתותי אחם .ובאותו ערב ,ראה את הבעא הבית הואך ונר וכף בירו
וטחפש בבא הבית פתותי אחם וטאםף אתוך הכף הפרורים ,שהטטינה אשתו
באותו היום במקומות שונים בבית .ואחרי בן ספר הערא הזה אחבריו העראים,
בישבם עא בום יין שרף בבית הטרזח ,הטעשה־שטות שראה שעושים היהודים,
שהנם טיטטינים בידיהם פתותי אחם ואחרי כן הם הואכים בעצטם וטבקשים
אותם ,ברי אבעדם בערב פםח באש .ובא השוטעים צחקו אשטע ספור הרבדים האאה
והתאוצצו עא היהודים .וםטסון שהית נם בן בחברתם .אטר אהם :אא תתאוצצו
עא היהודים ואא היהודים הם השוטים ,כי אם אתם ,בי אין עם חכם ונבון
בעואם בעם ישראא .ואבא מה שהם עושים ,יש תמיד טעם בדבר .ואני אשאא
את הרב והוא בוראי יבאר אי ,מרוע היהודים עושים רבר כזה אפני הפסח.
ובשבא םמםון אאי וספר אי מה ששמע מפי העדא המתאוצץ עא היהודים ,אמרתי
או שהטעם הוא פשוט :כי בעור חמץ בערב פסח היא מצור .,ועא בא מצוה הננו
טברבים ברכה טראש אהבורא יתברך .ובשהננו ננשים באור איום י״ר אפני הפםח
אבריקת חמץ והננו מברכים הברכה עא בדיקת חבר,׳ .והיה אם אא נטצא
שום חמץ בבית ,כי אז הברבה עא בדיקת חמץ תהיה ברבה אבטאה .וטטעם זה
מכינים מראש פרורים אחרים בפנות הבית ,או בחורים ובסדקים ,ברי שאא
תהיה ברבת הטברך אבטאה .וםמםון הבין בא מה שאמרתי או .ואמר אי :ירעתי
טראש ,בי אא רבר ריק הוא טבם .ובודאי יש אבם בזה טעם ירוע .וטפשים הנם
אאר ,הטתאוצצים עאיבם.
וטאבר החטץ שא הבעאי־בתים רהעיר ורהםביבה ,שהיה נטצא ברשותו בא
יטי חנ הפסח ,עור היתר ,אסטםון החזקה עא בא הפרות שאא בכרו ,שהיה קונה
אותן מבעאיחן ,ער אחר עבור עאיהן יטי האירה .וזה — כרי אפטור הוארות
— הזכרים מרין בבור .ומאותו זמן שבא המכשוא אהאאמנה שפרינצה ציפקעם,
שאא מברה פרתה בעור זמן ונואר אה עגא בכור והבכור עשה הרבה היזקות בעיר,
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ורק על ירי נם נצלנו ממנו — ,מאותו זמן היה םמםון הולך אל בל בעל־הבית,
שירע שיש לו פרה שלא בברה והיה מזרז אותו למכור הפרה בזמנה ,ברי שלא
יהיה אנוס לטפל בהבבור ,אם הפרה תלר ענל ,במו שקרה להאלמנה שפדינצה
ציפקעם.
ובזה לא נכמר עדיין םדר העבודות המוטלות עליו לצורך אגשי הקהילה:
עור אחת ,שאיננה נעשית אלא על ירי נוי ,היתה מוטלה עליו — והיא — לבשר
בשורה רעה .ובשהיתה באה בשורח רעח ,רחמנא ליצלן ובר־מינן ,לאחר מאנשי
הקהילה ונחוץ היה להודיע אותה לו ,לשום שבעה ושלשים ואמירת קריש ,היו
מוסרים משלחת זו לםמםון .והוא ידע בבר לכלכל את דבריו בחכמה ורעת ,לבלי
להפתיע האיש בידיעה פתאומית ,אלא ,מעט מעט ובהדרנה ,היה מבין לב
השומע לקבל היריעה הרעה .ודק אחרי כן היה מודיע אותה לו.
וםמםון לא היה מסתפק רק בעבורה ,שאינה יבולה להעשות אלא על
ירו — ,על ירי נוי — אלא היה עוסק נם בעבורה של רשות; בלומד ,עבורה
שיכולה להעשות נם בלערו; על ירי בן ברית .בן .לחנ השבועות היה מביא
להבעלי־בתים מהשדה עשבים לשטוח על רצפת הבית ופרהים לעטר בהם
החלונות והכתלים .ולחנ הסוכות היה מביא ענפים וזרדים לםבך בהם את הסוכות.
והיה הולך טרחק רב לבקש ערבות נחל להושענא רבה לחבוט ערבות .ובחנ
הפורים היה נספח לחבורת חבחורים ,החייםים והםנדלרים ,המתחפשים בבנרי
מלבות ,של מלך ומלבה ,אחשורש והמלכה ושתי .וםמםון היה להם המן ,״המשנה
למלך״ .והוא היה לובש כנרים על בגרים ,בדי שיהיה נראה כרםן ,בראוי .למשנה
למלך .וזקן ארוך משערות הישים דבק ללחייו ולםנטרו ,כרי שיהיה נראה
עבדקן .וחרב עץ שם על צרו .ומה נהדר היה סמסון במראה המן ,משנה למלך
אחשורש! ובל הרואים אותו לא היו יבולים להתאפק מצחוק .והחבורה הזאת
היתה מתזרת על בתי הבעלי־בתים והיו מכרתים אותם בספורים ובשירים
מעגיגי דיומא — חג הפורים .ועל זה מקבלים מהבעלי־בתים מתגת כסה .ונם
היו מבכרים אותם בבום של יין ומיגי מתיקה.
םמסון היה במעט תמיר בחברת יהודים .ויורע לריר יהודית באחר מאתגו.
וירע בל המגהנים שלגו .וכשהיה רואה לפעמים אשה מאחרת ליבגם הביתה
בערב שבת עם חשיבה ,היה מזרז אותה ,שתמהר ליבגם לביהה להדליק נרות
של שבת ,בי השעה בבד מאוחרת .וכשהיה פוגש בחוץ חברת גערים שובבים,
שאינם הולכים ללמוד אל החדר ,או שאינם גבגםים לביה־הבגםת להתפלל ,היה
מעיר למוסר אזנם ברברים :הוי ,הוי ,נערים שובבים וחםרי דעת ,ער מתי תשתוב־
בו וער מתי תבלו זמגבם בהבל ,הלא מרה תהיה אהריתבם ,בשתנרלו ותהיו לאנ
שים השאדו בודים ועמי־הארצים .הלא תהיו לבוז ולקלם בעיגי בל .ואוי לבם ואוי
לאביכם ואוי לאמכם! וכסוה בל חודש היה שואל את הבקיאים בלוח זמן מולד
הלינה של חורש הבא .ואחרי בן היה מודיע לבל מי שהיה פוגש בשוק א ו ב ר ת ו ב
זמן המולד של החורש הבא .ומשנכנס החורש ובבר עברו שבעה ימים היה
מביט השמימה ,אם נראית הלבנה ואם הנה ראויה לקדוש לבנה .והיה מכשר
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לכל עובר ושב הבשורה הטובה בשמחה :הלילה תהיה לבנה מהורדת וראויה
לקרוש לבנה .ואם כי היד! תטיד בחברת יהודים ,לא סר טאטונתו והיה ארוק בה.
ובכל יום הראשון ובכל יומא דפנדא שלהם היה חולך לבית המםנד שלהם
להתפלל .ובימי הצומות שלהם לא אכל בשר ,כםנהנ הערלים האדוקים באמונתם.
אבל יין ויין שרר יהיה שותה כל ימות השנה .ובנידון רבר זה לא היה משניה
בצום כלל.
בער עבודתו אצל הבעלי־בתים היה מקבל שכרו מהם ,מתנת כסר בעין
יפח .כל אחד ואחד ^ כפי אשר ידבנו לבו .ובשבתות ויםים טובים ,או כשהיתה
איזו שטחה בבית אחד הבעלי־בתים :׳םעורת אירוסין ,םעורת חתונה ,סעודת
.ברית־טילה ,פריון־הבן ,בר־מצוה וכדוטה ,או סעודת טצוח של צבור :סיום
בחברת־משניות ,או בחברת־ש״ס; יומא דפנרא של חברה קרישא ,או של חברה
אחרת; או אחר קלפי ובחירת גבאים — מכל הסעודות האלה היה נהנה נם
םםםון .בי היו מכבדים אותו בכוס של ברכה ,שהיה שונה ומשלש ,ובפרוםת
חלת לחם ופשטידה; ולפעמים נם בחתיכת רג :ממולא על פי נוסח היהודים,
חתיכה הראויה להתכבד .ובאופן זה ,בכל שבתות השנה וביטי הטועדים ,ונם
בכל שטחה שהיתה בעיר ,שטחת היחיד ושטחת'הרבים ,היה שולחנו של םטםון
מלא דשן .והשמחה היתה נם .כן במעונו .ונם ב יטי החול אכל בשר לשובע .כי
כל עור ,שהיה נטדר אצל אחד הבעלי־בתים ,היה עולה אחרי כן על שולחן םםםון.
וזה לא כבר קרה טקרה ,ששועל נכנם ללול של אחד הבעלי־בתים ,תרננולים אחדים
שסע ואכל ,ואחרים טהם הכה ופצע .וטחשש דרוסה הטרפתי את כל התרננולים
שהיו בלול .ובמשך שני שבועות־ היו התרננולים האלה טאכל לםמסון.
והנה ננזד מן השמים על סמסון ,הנוי שלנו ,שיטות טיתה חטופה .והיום,
בבוקר ,מצאו אותו מת ,שוכב בלי רוח חיית וכפי הנראה ,נדון בשריפה ונשרר
ביין שרר .כי אתמול הנריש את הסאה •ושתה יין שרר כל היום ,מבוקר עד הערב.
בלי ר<ר .ובלילה שכב שכור בטטתו ויישן שנת עולם ,לבלי קום עוד .חבל ,חבל,
כי טי יביא לנו תטורתו?

יגגו  •aה• פז.ב<ז הוז^זיימ
בערב שבת קודש העבר ,אחר חצות היום ,נפטר בטחננו הישיש ר׳ ישראל
אבא .נבאי חברה נוטלי חסד :של אטת באו אלי לשאול בפי ,טה היא עצתי
לעשות .כי לקבור אותו באותו יום כברי הזטן קצר .ואולי לא ינטרו הקבורה
טרם שיתחילו בקבלת שבת בבתי התפילה ,ואם לא יותר טוב לדחות הקבורה
לאחר השבת ,ליום חךאשון .כשמעי בראשונה השטועה הרעה הזאת טפיהם,
ברכתי ברכת ריין האמת ואחרי כן אמרתי לנבאים ,שיעסקו תיכר ומיר
ובלי איחור בקבורתו .כי תכריכים להישיש היו מן המוכן עוד בימי חייו .ואם
יטהרו ברבר ,יספיקו לנטור הקבורח עוד טרם קבלת שבת .ואם נם תמשך הקבורה
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עד אחר הזמן הרניל לקבלת שבת ,כדאי צדיק זה ,שנאחר למענו פעם אחת קבלת
השבת ונציל אותו מהיםורים של חיבוט הקבר .וכפי הבטחת חז׳׳ל במסכת חיבוט
הקבר ,שנדפסה בספר ראשית חכמה :מי שמת בערב שבת קודש קודם ששקעה
החמה ונקבר בשעת תקיעת שופר בערב שבת ,אינו רואה דין הקבר .ונם להחשש,
שיתחילו בקבלת שבת מרם שוב המלוים והקברנים מבית הקברות ,לפי דעתי ,אין
מקום ,כי אני והדיינים ואתנו כל הבעלי־בתים החשובים נלך ללוות אותו לקבורתו.
ובודאי יחכו בבית התפילה עד שוב כל העם מבית הקברות .ולנבאים צויתי עוד,
שיקחו הדפים מהשולחן שעליו ד׳ ישראל אבא היה" עושה מלאכתו ,מלאכת
החייטות ,המספרים ,שהיה משתמש בחן למלאכתו ,ושיניחו אותם ביחד עמדו
בקברו .והיו הם לו לאות ולעדה בעולם האטת ,שהיה עושה מלאכתו באטונה ולא
לקח מעולם ״יתור״ מהארג שהיו נותנים לו הבעלים ,טי שהם ,אם הנם בני
ברית ,ואם שאינם בני בדית ,הגבאים שמעו לדברי ועשו כאשר צויתי .ללוות
ר׳ ישראל אבא נהרו המונים ,המונים ולא רבים במחננו זכו'לכבוד נדול כזה.
:

הישיש ר' ישראל אבא לא היה למדן ,אלא יהודי פשומ ,כי אביו היה עני
מדוכא ולא היה ביכלתו לשלם למלמד שכר למוד ,שילמוד אתו תורה ,ובעודנו
נער ,צעיר לימים ,מסר אותו אביו לחיימ ,שילמד אותו מלאכת חחייםים .אבל
הוא לא היה גם כן עם הארץ .כי בילדותו למד בכל זאת מקרא ונביאים .וידע
לתרגם פסוק כצורתו .וגם היה מבין פירוש המלים שהיה מתפלל~.הכבוד שעשו לו
במותו ,כמובן ,לא היה בעד ידיעתו בתודה ,שכפי הנאמר ,לא היתד .גדולה,
אלא בעד מעשיו המוכים ,שעשה במשך שנים רכות .כי הוא היה מקדיש דוב
זמנו למעשה הצדקה ,לאסור נדבות למובת העניים ולחלקן להיותר נצרכים.
וכך היה דרכו בקודש :בכל יום השני ויום החמישי בבוקר ,אחרי תפילת שמונה־
עשרה ובזמן אמירת תפילת והוא דחום ,היה אוחז ממפחת בידו ועובר על פני
כל הטתפללים בבית התפילה וטבקש נדבה לטובת העניים .וכל אחד ואחד היה
מניח בהמטפחת פרוטה או פרוטות ,בפי אשר..ירכנו לבו .וכזה היה עושה כל
הזמן שהיו מתפללים בבית־התפילה ,עד נמר כל המנינים .והבעלי־בתים
שהנם מתפללים בבתי־תפילר ,אחרים או אלה ,שאינם באים להתפלל עם הצבור,
היה חוזר על פתחי בתיהם לקבץ הנדבות .ולא היה מתעצל ללכת מרחק רב ,לו
נם עד קצה העיר ,אם רק ירע שיקבל איזה פרומות לצדקה .בכסוי הנדבות היה
קונה לחם ומחלק להנצרכים .וביחוד ,לאלה ,שידע ,שהנם מתבישים להתפרנס
מקופת הקהל.־והנם סובלים חרפת רעב ואינם מתאוננים ואינם מנידים לאיש.
ותשומת לב םיוחדת היה שם להעניים לפי שעה ושאין דרכם להטיל את עצמם
על הצבור .והם — האומנים ,הבעלי־מלאכות והפועלים ,בזמן שהנם הולכים
במל ,מאין עבודה .כי באותו זמן ,מצבם הוא יותר קשה ,ממצב העניים החוזרים
על הפתחים .ושאומנתם היא בכך ,להםיל את עצמם על הצבור .ועל פי הרוב,
חלוקת הלחם להנצרכים היה עושה באופן כזה :היה נותן לכל אחד ואחד פתקא
לאחד הנחתומים .והנחתום היד .נותן למביא הפתקא מר׳ ישראל אבא לחם
במשקל ,כפי הרשום בהפתקא .ובכל יום הראשון שאחר השבת היה ר׳ ישראל
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אבא עושה חשבון עם הנתתומים והיה משאם להם ,כפי חשבון הפתקאות שררו
בידם .ואם ,אפעםים ,הוציא מידו פתקאות יתר עא סכום הנדבות הנמצא בירו,
היו הנחתומים ממתינים או ואא היו נוגשים בו שימהר אםאק החוב .כי היו
בטוחים בו.,שאא ישקוט ואא ינוח ,ער אשר ימצא הכם *1חנחוץ אםאוק חחובות.
ואם ירע ר׳ ישראא אבא ,שאחר הנצרכים טתביש אאכת עם הפתקא שאו אא
הנחחום ,היה אוקח בעצמו את האחם ו מ ב י * אחנצרך ומפציר בו שיקבא אותו
טטנו אא בתיר נרבה ,אאא בתורהאואח .וכשירחיב או-ח׳ .,ישיב ארי מחיר
האחם שנתן או בחוב .וכך היה-דרכו כא הימים .וה׳ הוא היודע ,כטה נפשות
חציא מחרפת רעב במעשיו הטובים האאה.
ואא ךק במתנת אחם כאבך היה בא אעזרת הנצרכים :אם ירע עני שחוא
חואה ואין או טאכאים טבריאים וטוגים; או יוארת ,בימים הראשונים אאירתח,
והיא נצרכת אטאכאים קאים וטובים ואין אה — היח טביא אביתם בשר תרננו־
אים ותרעואות ,חאב וביצים .ועוד טאכאים טובים ונאותים אחואים ואחאשים.
ואם כי אא התפאר מעואם במעשיו הטובים ואא .כקש אעצטו -נרואה
בעבור זה .ושמר את-סודו ,אבאי אגאות שמות הנצרכים ,שהיה בא אהם אעזרה,
כרי שאא אביש-אותם ,מעשיו המוכים אא נסתרו מעיני-איש .והיה מכובד עא
פני כא• העם .ובא המנדבים אדבר שבצדקה :נשים מעוברות כזמן ההריון —
אבא תפיאינה ,חם ושאום ,ושאא תהיינה מקשות אייאר; יוארות — שאא יניע
אהן •ואא אהואר .שאהן שום נזק; חואים מסוכנים ,הנזקקים .ארחמי שמים —
— שיעאה
שישאח־אהם הקרוש ברוך הוא רפואה שאמה; בתואות שנתארםו
זווגן יפה; אבאים —אעאית נשטת הנפטרים — בא אאה היו מוסרים נדבותיהם
ארי ישראא אבא ,בירעם ,שהוא יחאק אותן אהיותר ראויים ואהיותר נצרכים.
ובודאי פעואת טעשה הצדקה •תהיה שאיטה .ועא פי הרוב ,אא היה ר׳ ישראא
אכא טחכה ,שיביאו או הנדבות אביתו .אאא .כשנודע או שאצא אחר הכעאי־
בתים קרה איזה מאורע במשפחה ,אם אטובה ,ואם — חם ושאום — ארעה.
ונוהגים באותו מאורע אנדב אצדקה ,היה הואך בעצמו אהבעא־הבית ומעורר
אותו עא מעשה הצדקה .ומראה או עא נורא םעאת הצדקה והשכר הכא עאיה
אעושיה .ורבדיו אא היו באים אחנם ואא היה שב — כטעט תמיר — בידים
ריקות .אם כי אא היה תובע בחזקה .ואא היה בא בעקיפין — אם מפני איזה
סבה שהיא — היה מי שהשיב פניו ריקם .ונם אא היה כועס עאיו .אאא היה
מצטער _עא סכאות אותו האיש ,שהוא קופץ ירו מאתת אעני ואאביון ואיננו
רואה גורא הפעואה שהצדקה פועאת והשכר המגיע עא ירה ,ואם נם קרה י—
מקרה רחוק םאר — שאחר החצופים היה משיב פניו ריקם ברברי בוז וקאון,
אא היה ר ' ישראא אבא שם אב ארבריו ,באמרו :אא אי הבוז ,אאא או.
ובראנו אנורא העניים והנצרכים היה שוכח את מראו
כי מעשה הצדקה אקח רוב זטנו ואא חניח או אאא זטן טועט
מאאכת החייטות .והיח חי תמיר בעוני וברחקות .והיה יכוא
כיתו דק בעזרת אשתו ,אשת חיא ועקרת הבית ,שהנה אשה
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ונורא בני ביתו;
אעסוק בםאאכתו,
אהתקיים עם כני
מצוינת במעאות

ובמדות טובות והנה מביאה טרף לביתה במכירת חמאה ונבעה ,מהלב שתי פרות
שישנן לה;.וביהר :עם הטעט ,שהיה טרויה בעלה ממלאכת החייטות ,היתה
טפרנםת בני ביתהבצטצום ובדוהק .וראויה אשת:צריק לשבה .כי לא התאוננה
.טעולם באזניו׳ על ,אשר׳הוא דואנ.לצרכי אתרים וטזניה את טלאכתו .ואיננו
דואג לצרכיו־ ולצדכי •בני ביתו .והיא לא עשתה כרוב הנשים ,הדורשות בהזקה
מבעליהן ,שיספיקו•.להן כל צרכיהן כשפע ובמרה רתבה ,ולא במרה זעוטה.
ועור יתרה עשתה,־שהיתה.מעודדת אותו למעשה הצדקה ומהזקת בירו במעשיו
הטובים .ונם היתד ,־.עוזרת־ מצדה ־להעניים ולהנצרכים .הפונים לעזרה לבעלה
בדבריה ,דברים טובים ונתוטיס: ,ברוכה תהיה לה׳! •
,

•ברעתי;:אם ירצה.־השם ,להספידו בבית הכנסת .ואנו חייבים בכך ,כפי
דברי הז״ל; :ד׳ ירטיה אטרירב- ,כל הטתעצל בהספר של ארם בשר ראוי לקוברו

־.בחייו .־.ודי ישראל••,אבא •בודאי היה ארם כשר ,לכל הרעות .ובבר יש לי פסוק
שבו אתהיל ושעליו .יסבו:דברי ההספד .תהי נשטתו צרורה בצרור ההיים .וטחח
־.•:־ • •. -
יה׳ דמעה •מעל בל פנים.
 .־; זוגתי•הרבנית פגשה :היום בבוקר את הסבתא המילרה• ,שלהשה באזני בתי
הלחש:ננד -ההיזק:של עין •הרע :.וכששאלה הסבתא לשלום בהי ההולה ,לא כהדה
לה ׳זוגתי ,שהלכה עם הילדה לשאול בעצת הרופא הפולני .ושהוא נתן לה שקוי
לרפואה .ובמשך׳.שבוע.׳ומיס נרפאה הילדה ממהלתה .הסבתא מאנה לקבל
דבריה.. ,שהילדה:נרפאה ׳בהרפואה שנהן לה הרופא,־ באמרה ,שכל מעשי הרופ
אים אינם•־.אלא הבל׳ וריק*•־ ולא -מעולו .והרפואה באה להילדר ,מהלהש שהיא
:לתשר ,לה .ואם לא־נדפאה על ירו תיכף ומיד ,הוא — מפני שלהש איננו פועל
אצל הבל במרה :שוה: .ולפעמים ,יש •שהוא פועל תיכף ומיד .ו ל פ ע מ י ם — איננו
פועל ,אלא לאחד זמן.־.אבל .פעולתו היא נאמנה .ואין בזה שום ספק .כך היו
דבריה .והי הוא היודע.

יונו וזי גז־ גזבוז ומןוו־0י
חודש ימים׳ עבר מעת שנקבר הערל סמסון וזכרו כבר נשבה מלב והנהו
עתה מחדש :לרבת רבים ולסגור מסביב ,ושמו וזכרו מפילים חתיתם על תושבי
עירנו; :ביהוד על הנשים והילדים .כי שמועה נפלה בעיר ,שהנוי סמסון נודר
באפילה: ,באישון לילה ,בהוצות העיר .ורבים הנם אלה המעירים שראו אותי
בעיניהם ממש ממייל פה ושם .הראשון שהפיץ את השמועה הזאת ,הוא —
הערל ,שומר בית הרחים שעל הנחל ,במורד העיר .והוא התהלך כאה וברע עם
פמסון בעודו בחיים חייתו ושתה עמדו לפעמים קרובות בהברותא יין ויין שרף.
והוא מספר עתה לנוים וליהודים שסמםון המת בא אליו בלילות ,מזמן לזמן,
בחצות לילה.,ודופק על :פתח ביתו ועל חלון ביתו ומבקש אותו ,שיתן לו
להכנס לביתו ,ובירעו שםמסון הוא מת ,והוא ירא ומפחד מפני המתים ,איננו
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עונה לו דבר .ומניח לו לדפוס על הדלת ,טבלי להענות לבקשתו .םטםון מוסיף
לדפוק פעטים אחדות ואחרי כן תחדלנה הדפיקות; והוא שוטע רק קול שעלות
רגליו ההולכות ומתרחקות מביתו ,ועוד מעמ ועקבות םטםון יותר לא נודעו.
כזד• בא לו כבר חמש פעמים .והוא נשבע בהן צדק שלו ,שזה הוא םמםון,
ולא אחר ,המפריע אותו ממנוחתו בלילות ,כי הוא טכיר היטב את קולו; ונם
שתי פעטים התנבר על פחדו והביט דרך החלון והכיר את תמונתו — תטונת
םטםון ,טבלי טקום לטעות .וטאז נפוצה השטועה ,שםטםון בא בלילות אל
שוטר בית־הרחים ,נמצאו עוד עדי ראיה ,המבטיחים ,שראו את םטםון טטייל
ברחובות העיר באישון לילה .האחד ראה אותו מרחוק ,באחת הרחובות שבעיר
והכיר אותו על פי קומתו ,שהיא גבוהה מכל העם ,וגם על פי צורת פניו וזקנו;
ובידעו שהוא טת ,ברח מרוב פחד משם ,לבל יראנו עור .השני ראה אח םמםון
כשהוא עוטר בצד אחת החנויות בשוק ועושה לו סימנים בתנועות ידיו שיקרב
אליו .ונם הוא נבהל לטראה הטת שנתנלה לו פתאום ובקש לו טפלט־באחד
המבואות המובילים לככר השוק ,בדי להנצל מעיני המת .וכזה• מספר השלישי
וכזה הרביעי .ועור הרבה אחרים .ומאז ,בבוא הלילה ,והלבנה היא במיעוטה,
או ,בכסה לנטרי; או ,שהשטים מכוסים בעבים וחושך ואפלה שוררים בחוץ,
הנשים והילדים אינם מעיזים לצאת מפתח ביתם ,מפחד םטםון הטטייל בלילות.
ונם האנשים חנדולים ,על פי הרוב ,אינם יוצאים אלא חבורות חבורות ביחד'.
ובאשר השמועות על ידבר נדודי םמםון בלילות אינן פוסקות והפחד טמנו
הולך הלך ונדל בעיר ,החלו רבים לעםוק בשאלה ,טה לעשות כדי להפטר טצרה
זו? והיום בבוקר ,בבית־המדרש ,אחר תפילת שחרית ,פנו אלי ואל הדיינים
אחדים םהבעלי־בתים ,הטתפללים בבית־הטדרש שלנו בשאלה :אם אפשר למ
צוא איזה תחבולה להכריח את םטםון ,לבל יצא טקברו ,להפריע טנוחת תושבי
עירנו ,וישאר במקוטו בטנוחה? ואחד הבעלי־בתים אטר ,שלפי דעתו ,נחוץ
לחביא לטחננו את המקובל ר׳ משה ברוך ,והוא ,בודאי ,בבח ההשבעות והש
טות ,שאין בקי בהם כטוהו ,יסיר טםגו הפגע הזה .על דבריהם אלה ,חויתי את
דעתי אני ,שאינני טאטין בלל ,שםמםון יוצא בלילה מקברו ומתהלך יבין החיים;
בי נסים כאלה — של תהית המתים — ,אין הקב״ה עושה אף לישראל ,כפי
שיוצא ברור טהטםופר במסכת שבת ,ובפי דברי הנביא יחזקאל :״וידעתם כי
אני ה׳ בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיבם״ ,נבואה שנאטרה
לזמן אחרי ביאת־נואל־צדק במהרה בימינו ,אבל לא קודם .ואם אין הקב״ה
עושה נסים כאלה לישראל ,על אחת במה וכמה שאיננו עושה לערלים ,ולערל
פשוט כםמםון .ואם כי בספר חסידים יסופר על דבר מתים שיצאו טקבדיהם
והתהלכו בין חחיים ,בודאי היו לזה מעטים ידועים .ונם בםפור טעשה אחד
הרב החסיד בעצמו ממיל בספק אמתת הדבר המסופר.

וטה ששייך לעדי שטיעה וראיה — ,ששמע האחד קולו בדפקו על הדלת,
והשני — ,שראה אותו טטייל בחוצות העיר .הנה לעדותו של הערל ,שוטר
בית־הרחים ,בכלל אין כל ערך; כי הוא שותה שכור לפעטים קרובות ,ואיננו
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יודע מה הוא שח .ונם יוכל היות ,שהרבדים שראה בחלום ,הוא מאמין ,שראה

אותם בחקיץ .ונם על עדותם של אחב״י ,להבדיל ,נם כן אי אפשר לסמוך,
כשהם מעידים ,שראו אותו מטייל בלילה בחוצות העיר ,בי בוראי לא ראו אלא
מהזיון לבם .ואם נם ביום הטעות קרובה ,אם רואים מי שהוא מרחוק ונדמה
לנו שהוא אותו האיש הידוע לנו ,ובשננשים אליו מקרוב ,נובחים שהוא איש
אחר ,על אחת כמה וכמה בלילה ,בלילות בלי לבנה ,או כשהשמים מכוסים
בעבים ובחוץ ימש חשך ,איך אפשר לסמוך על דבריהם של הללו ,המבטיחים
שראו את םמסון מרחוק ,בזמן שנם בקירוב מקום אי־אפשר להכיר בין איש
לרעהו? ובודאי לא דאו הפחדנים האלה ,אלא מהרהורי לבם ,אחרי ששמעו
םפורי הערל השכור והאטינו לדבריו ...ובל תטונת ארם טטושטשת הנראית מרחוק
בלילה ,מקבלת בעיניהם צורת םמסון ,שהנם מפחדים טטנו! וטה שמועיל להח
ליש עדותם ,הוא — שהתחילו לראות סמפון מתנודד בחוצות העיר בלילות,
רק אחרי שנפוצו בעיר ספורי הערל ,שומר בית־הרחים ,ולא קודם .ומובן מאליו
שרק חזות לבם דאו ,חזות שוא ומדוחים .ומטעמים האלה ,אינני מאמין לכל
הספורים ,בי אינם אלא — ספודי נשים פחדניות .ומקובל לא יוכל לעשות איזה
פעולח ננד דבר שאיננו במציאות .ובמוח אני ,כי לא יארבו הימים ,וכל תושבי
חעיר יווכחו ,כי הפחר היה פחד שוא ,וכדברי חכמינו ז״ל :שיקרא לא קאי.
על דברי אלה השיב המלמד ד׳ יחיאל ,שהיה נם כן באותו מעמד ,שנם
הוא איננו מאמין ,שהקב״ה הוציא את סמסון מקברו ,בדי שילך לשתות יין־
שרר עם הערל שומר בית־הרחיס ,או כדי שיפיל חתיתו על תושבי עירנו; אבל,
יוכל היות ,ששד בתמונת םמםון ,מטייל ברחובות עירנו בלילות .ודבר זר.
בודאי בנדר האפשרות .כי השדים יכולים להראות בצורת איזה אדם שירצו,
בפי הנראה מחמעשה המסופר בספר חסידים ,בתלמיד חכם אחר שמת לו בנו,
שהיה לומר אותו תורה ,והיה אביו קורא אותו תמיד אחרי כן :בני ,בוא לל
מוד ,בני ,בוא לאכול; ופעם אחת ,כשהיה קורא ככה ,בא אליו שד בדמות בנו.
וכפי הנראה נפ כן מהזהרת הזוהר הקדוש ,שהבעל ,קודפ שיזדוונ עפ אשתו,
צריך לדבר עמה ,פן נתתלפר .לו אשתו בשרה .מה שמוכית ,שהשדיפ טקבליפ
איזה צורה שירצו .ומקדיפ כאלה אפשריפ .ואולי־נפ מצוייפ ויוכל היות ,שנפ
באן יש לנו עפק עפ שד ,המתחפש בצורת פמפון המת ,ומתהלך במחננו
ומבקש להזיק לנו .ועלינו לעשות איזו פעולה לנרשו ולהכריתו מאתנו.
אס אלה ,שראו את ס^פון מתהלך בלילות בתוצות העיר ,חוש הראיה
לא הטעה אותם — אמרתי — בשמעי דברי המלמד ר׳ יחיאל — בודאי דברי
ר׳ יתיאל םתקבלים על הלב והצדק עטו .ויש לנו כאן עסק עם שד .ולא עם
נם של תחית הםתיפ .ואם בי השדים בטקוםותינו ובדורות האחרונים ,אינם
טצויים ואינפ שכיתיט בל כך ,כטו שהיו בדורות הקדטוניט ,בזטן חבםי המשנה
והנטרא ,התנאים והאטודאים ,בבל זאת לא עזבו את מקומותינו ולא הלכו לנטרי
מאתנו .ומומן לזמן הנפ באים.להזיק ליולדות ולתינוקות ולילדים קטנים ,כידוע.
אגל להבריח שד לא קשה כל בך .בי השדיפ הנפ פחדניפ נדוליפ; וכפי דברי
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הז״ל ,אינם מזיקים אלא למי שיוצא יהירי בלילה; אבל להולכים שנים ,אם כי
השרים נראים להם ,אינם נועזים •לננוע בהם :׳לרעה:!,:אם־השרים רואים שלשה
אנשים הולכים ביחד ,הנם בורחים םהם־ונעלמים.םן העין :אבל •נם :להולך יחידי
יש תחבולה להנצל מהם ,והוא---להחביא האנורל של הידתחת האצבע;׳ובשהשר
איננו רואה את האנורל אצל האדם ,אין לו שליטה עליו ,להזיק :לו-...נעל; כן נחוץ
להוריע לאנשי ערתנו ,שאם אחר; מהם יפנושיבלילה־אדם בתמונת::םםםון ידע
המעשה אשר עליו לעשות־:זחוא׳ -^-.לחחביאיהאנורל תחת :האצבע; ולא יאורע
לו כל דע ויובל ללכת לבמח .דרבו :.והנני במוח; ,שבעזרת הבורא :יתברך :,נצליח
לנרש חמזיק ממחננו במהרה .ושלום על•:ישראל.־-־:ז

-־

״"•'

וכפי הנראה ,נזירה מ! השמים היא.,שזכר:םמםון־ הערל ירגיז מנוחת אנשי
ערתנו; ולא רק בהקיץ .אלא :נם בחלום .־וזה ימים אחרים בא אלי:הםנרלר .ר׳ זע־
לינ ,שםמםון היה .רר :בשכונתו ,וספר :לי ,שבבר־•שלש::פעמים:בא אליו •םםםון
בחלום ,ובכל פעם ופעם הוא קורא אותו שילך אתו-־והוא •ר׳.׳:זעל»--,ממאן ללכת
אתו ,בידעו שהוא מת :והוא .ירא־ מפני-המתים-:.ובפעםיהראשונה,־^-:.־ בך ספר
ל י ד ׳ זעלינ — ,ראה את יעצמו בחלומו .-,שהוא ישב׳ הביתה,׳מן׳ •השוק .ובירר םל
מלא כטהין ופטריות;,שקנה,זה עתה אצל נויה ,שהביאה::אותם-.אל השוק למכירה.
והנה םמםון בא לנגדו ושואל א ו ת ו  . ,מ ה י ש "אתניבסלו .והוא .השיב-.לו :כמהין
ופמריות.,שקניתי בשוק :.ועל זה אמר לו םמסס?:לםה׳לר־ להוציא •בםן* לחנם,
בוא עמרי אל היער־ .הקרוב ׳להעיר:,ואני אראה לך.ז־מקום:זגסתר::בין האלונים,
ושם תמצא למכביר כמהין ופםריות.כאוות נפשך,יונרולים ומשובחים. .והבל —
חנם אין בםן* .הוא םרב ללכת אתו .־־והחזיון של סמסון:נמוג ונעלם ורברי
החלום םבבו לענין אחר :.ובפעם י השנית הלם,ישהוא׳:יוצא• מפתח! ביתו ,להביא
לאחד הבעלי־בתים זוכ נעלים ,והנה סמסון־לבא כננרוך ופניו• מאירות משמחה
ומראה.לו על חצלוחית שכירו ואומר אליו :בוא ,זעלינ.,ונשתח.בי.חד לחיים —
יין־שרף שבצלוחית ז ו  ,י י ך ש ח * מן המשובח :ומן:המובחר ,שנתנו .לי .בבלת הנגיד
ד׳ שמעיה ,שהשמחה חיא במעונו; כ י ־ ת ו א נ ו ת ן היום :לאיש:את• בתו הצעירה
ועושים שם םעורה נתלה ויין רב־ כיד המלך :ועל הדברים האלה ענה לו ר׳ זע־
לינ :לא אלך עמך ,בי אני .ירא ממך ,באשר אתה :מת.־;ולשמע :הרבדים האלה,
נעלם םמסון מעיניו ולא ראהו עור .ובפעם השלישית .חלם.,שהוא.:יושב בחוץ •על
הררנש ,לפני פתח ביתו ,־ועוסק במלאכתו —  :מטיל ־טלאי-על םנרל;.קרוע; והנה
םמסון בא אליו וקורא אותו שילך אתו לעזור לו־לתשיב .את הדלת .על מקומה;
בי יצאה מהציר שעליו היא סובבת ,ואי• אפשר לסגור את הפתח. .ונם בפעם
הזאת לא רצה ללבתעמדו ,בידעו שהוא :מת .והוא מפחר ממנו .אבלםמםון• —
בפעם הזאת — לא הרפה ממנו; ואמר לו_:אם-אינך:,רוצה.ללבת .עמדי ברצון
אקח אותך בחזקה: .ותפש-אותו בידיו החזקות .והתחילדלמשוך..אותו .עמדו.
ומרוב הפחר מסםםון ־המת :,התחיל ר׳ זעלינ לצעוק בקול׳גרול.ולקרוא שיבאו
לעזרתו ,להצילו .מירי םמםון :המת.־אשתו שנבהלתי משנתה :לקול׳ צעקתו טלמלה
אותו טלטלת־נבר ער;שחקיץ משנתו.־ ועל שאלתה,מה:זה :ה יה• לך:,׳ כי כה תצעק,
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ענה לה :סמפון''המת בא מחרש אלי בחלום לקרוא אותי שאלך אתו; ובפעם

הזאת לא הרפה"ממני"ורצה להוליך אותי בחזקו; י אתו 'ועל ברחי .ועל זה אמירה

לו אשתו :הרבר איננו פשוט ,שםטםון המת'-בא אליך בבר שלש פעמים ובבל

פעם ופעם הוא קורא אותך שתלך אתו; ובפעם האחרונה רצה נם'להוליך י אותך
אתו בחזקה; •בוראי' יש רבר־ים בנו .ונחוץ" לשאול בעצת• הרב ,איזה פעולה
:

לעשות; למנוע מפמםון המתי לבוא להתיז אותך בשנתך בחלוטות רעים.־' ובדבר
1

זה בא "אלי ר׳ זעלינ .ואמרתי'לו :בוראי אי; אפשר להשאיר הרביד בלי •שופ
:

פעולה־ בי'פמפון'יופיף לבוא אליך בחלופ חזיון לילד• .ולא יתן' מנוחיהלשנתך:
וגפ — מה שהוא קורא לך בבל פעפ״ופעפ שתלך יעמרו — פמן ירע הוא־-לך.

על בן יעצתי'לך; עשה זאת"' :לך על קבר הערל פמפון'ואמור בקול רפ נ׳ פעמיפ:

הנני "משביע אותך בשפ ר׳ אלהיי צבאות'שלא תבואי עור אחרי לבקש אותי.

ואפ י אי אפשר לך ללבית לבית הקברות" של הגויפ ,מפחדי שלא יחשדו אותך

שאתה עושה איזה'מעשה כשוף על קברו; וביחור ,שנחוץ להשביעו'בקול רפ.
בי אז"לך אל בית־העלמין' שלנו" •ובקש קבר אישיששמו״־שמשון' ,שפ התמה'
:

בטבטאו'לשפ הערל פמפון" ,ץתעמו״ר "עליהיקיבר ותאמר" ההשבעה הזאת' נ׳ פעמיפ"
בקול רפ :אני טשביע 'אותך בשבועת ,שלא תבוא אחריי ובל אשיר נקריא 'בשטך

לא יבואו אחדי .ואני בלוני בן פלוני •איני דזיצה •לבוא אחרייך ולאחד כל אשד

נקרא בשמך ולא אחרי שום מת .ועל ־זה אני' משביעבפ בשפ הנרול הנבור
והנורא ר׳ צבאות אלהי •ישראל ומבקש מכם ,כי אני' רוצה' עור לחיות שנים

רבות .ואתה ,חנקרא־בשם חבא אחרי ,תלך ותאמר לאותה נשמה פלוני בן פלוני,

שלא יבוא אחרי ואיני רוצה לבוא אחריו .ונם'הוא לא יבוא אלי .זאפ בזה

תעשה ,ישאיר אותך הערל במנוחה ואתר .את נפשך הצלת.
צויתי

לשמשים

שיבריזו בבל בתי התפילה ,שביום ה׳ הבעל״ט ,אחרי

תפילת מנחה נרולה ,אםפיר אי״ה את הישיש ר׳ ישראל אבא ,שהלך לעולמו
בראשית החודש חזר..

י

י

י

"י-

טגז ו<• <ז״ו טוב<ז הוזלוז״מ
בפי שהוכרז מראש ביום השבת העבר בכל בתי התפילה של העיר ,הספרתי
היום את האיש הצדיק והישר ר׳ ישראל אבא ,שהלך לעולמו בתחילת החורש
הזה .בית־הבנםת היה מלא מפה אל פה ורבים נשארו עומרים בחוץ ,מבלי יכולת
למצוא מקום בפנים לשבת ,ואף לא לעמוד .את ההםפר פתחתי'בפסוק :״תמות
נפשי מות ישרים ותחי אחריתי כמוהו" .על פטירת הצדיק ר׳ ישראל אבא ,שאנו
בולנו יודעים נורל צדקתו והחסרים הנתלים והמרובים שעשר .עם העניים ועם
בל הסובלים מחסור במחננו ,נובל להניד בצרק ,שעליו נאמת הדברים ״מות
ישרים״; כי הקב״ח ,מחבתו אליו ,לקח את נשמתו ממנו בערב שבת אחרי חצות,
כרי שיקבר עור באותו יום ,לפני קבלת שבת ,ויפטר מהיםורים של" חיבוט הקבר.
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כי טי שנקבר ערב שבת עם חשיבה ,נפטר טעונשו של דין זה .ועונשו של חיבוט
הקבר ירוע לנו ,על פי טה שאטרו לנו חז״ל ,שטיר שנפטר הארם טן העולם ,בא
מלאך המות ויושב לו על קברו וטכה אותו בירו ואוטר לו :קום ,הנירה את שטך;
ואם אינו יורע להשיב ,מכנים רוח ונשטה בנופו וטעטירו לרין .והטלאך ,חציו
אש ,ומכה אותו בשלשלת של ברזל אשר בירו .ובההכאה הראשונה ,אבריו של
הארם מתפרקים ,בהשניה — עצמותיו מתפרקים .ובאים מלאכי השרת וטלקטים
אותם ומעמידים אותם .והוא מכה אותו פעם שלישית; וכן הוא הולך ושונה
ביום השני וביום השלישי .ורין זה — ,לפי דברי חו״ל — יותר קשה מרין של
ניהנם .בי ברין זה — אפילו צדיקים נדונים בו ,אפילו גמולי חלב ,אפילו יונקי
שרים ונפלים נדונים בו .ומחומר דין זה ,אנו יכולים לרון נורל מעלת הצדיק ר׳
ישראל אבא וחשיבותו בעיני הקב״ה ,שברי לפמרו םהיםורים האלה ,לקח את
נשמתו בערב שבת־קודש אחרי הצהרים ונקבר באותו יום .ולא היתר ,בו יותר
שליטה למלאכי חבלה .ועל בנון רא אנחנו מתפללים ומבקשים םהקב״ה ״ותהי
אחריתי כמוהו״ ,שנם אותנו יציל טעונשו של חיבוט הקבר ,בטו שהציל את
הצריק ר׳ ישראל אבא- .אחרי בן אמרתי דברי נחמה לקהל ,לבל יתיאשו מי־
שועה ולבל יאמרו :אברה תקותנו ,באין עצה להטלט םהיםורים של חיבוט הקבר.
בי חז״ל אמרו :טי שאוהב צדקות ואוהב תוכחות ואוהב נטילות חםרים הנהו
נם בן ניצול מרין הקבר .ועוררתי אותם ,שילכו בדרך ,אשר הלך בה הצריק ר׳
ישראל אבא ,לעשות כמוהו צדקה בבל עת .וביחור לתת צרקה מתן בסתר ,שהיא
המרה היותר מעולה וםשובחה שבצדקה .ואז יקויים נם בבם ,מה שנתקיים בר׳
ישראל אבא ,שתמותו מות ישרים ואחריתכם תהיה במוהו להנצל מעונשו של
חיבוט הקבר .ובספרי שבחי הנפטר ר׳ ישראל אבא מצאתי שעת הכושר לעורר
תשומת־לב הקהל על נורל מעלת הצדקה ,שלפי רברי חז״ל היא שקולה ננר כל
המצוות והיא אחת משלשה הדברים ,המעבירים את רוע הנזירה :תשובה ,תפילה
וצרקה .וכל זה בהררנה .בראשונה ,הארם עושה חשבון עם נפשו ,טתחרט על
עוונותיו אשר עשה וםקבל עליו לבלי שוב עור לבםלה .זאת היא — תשובה.
אחרי בן האדם םבקש סליחה וטחילר ,םהקב״ה על אשר הכעיסו בעוונותיו ומבקש
טטנו עזרתו ,שיוכל לעשות את הטוב והישר בעיניו .וזאת היא תפילה .ואחרון
אחרון חביב — התחלת טעשה הטוב והישר בעיני הי .וזאת היא — צרקה .ובה
הארם נכנם למעלות הישרים והתמימים שעליהם נאמר :״צרקת ישרים תצילם״.
ואם נם אתם תאחזו במרה זו ,לעשות צרקה וחסר בכל עת ,יקוים בכם הפסוק:
״צרקת ישרים תצילם״; ולא יהיה עור יותר פחר עונש של חיבוט חקבר לפני
עיניכם .ובסוף ההםפר אמרתי לקהל רברי־בבושין ,לבל יעזבו את העניים והנצר־
בים ,שער עתה דאג להם ר׳ ישראל אבא ,שהיה רואג להם כאב לבניו; ואם לא
ימצא מי שימלא את מקומו ,לקחת עליו הטורח לאסוף את הגרבות ולטפל בעניים
ובנצרכים ולראונ לבל מחסורם .החובה על בל אחר ואחר מכם לבוא לעזר הנצר־
בים הידועים לבם .ולבל יתקיימו חם ושלום בנו דברי הנביא :״הצריק אבר ואין
איש שם על לב״ — .הצדיק — ר׳ ישראל אבא ,שהלך לעולמו ,ואין איש שם על
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לב ,לדאונ יותר לעניים ולנצרכים .ונם סור הפסוק :״ואנשי חסד נאספים באין

מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק" — מפני רעת בני דורו ,שאינם שמים לב לנורל

העניים .על כן חובה כפולה ומכופלת עלינו להזהר ולהשמר לבל יהיו דברי הנביא

חם ושלום נאמרים עלינו.

כפי ששמעתי ,נכנסו דברי ללב השומעים ויש התעוררות מצד הבעלי־בתים

שלא תפסק מעשה הצדקה ,שהיד ,עסוק בה ר׳ ישראל אבא ז״ל כל הימים .מי יתן

והיה ,ולא יהיו דברי כקול קורא במרבר ,והיה מעשר ,הצדקה שלם.

יונו וזי ״ אייר וזן\וז־0י
משנכנסה זוגתי שתחיה לחודש השביעי לעבודה ,התחלנו לעשות את ההכ־
נות הנחוצות ליולדת ,כי ,לפעמים ,הנשים יולדות למלאות שבעד ,חדשים .והילר
הנהו בר קיימא ,כילד שנולד לתשעה הרשים .ומאותו זמן היא יותר זקוקה
לשמירה מעין־הרע ומשאר פנעים רעים .ובמדה שיום הלידה הולך הלך ומתקרב,
הסכנה מלילית הארורה והכת דילה היא יותר ויותר נדולה .ולשום זה ,אמרתי
לזונתי ,שתשא על צוארה את הקמיע ,שנתן לה המקובל ר׳ משה ברוך מדאלהי־
נאווע ,בזמן שהתאכסן בביתנו ,זד ,לא כבר .ואת הקמיע — אמר לנו ר׳ משה
ברוך הנ״ל — צריכה האשה המעוברת לשאת על צוארה החל מהחודש השביעי
לעבודה עד אחר יום הלידה; ואז היא בטוחה ,שלא יגיע לה ,ולא לילד ,שום
היזק מלילית הארורה והכת דילה .ונם זאת אמר לנו הרב המקובל ,שטפי הנםיון
ידוע לו ,שהקמיע הזד ,פועל ,בעזרת הבורא ,פעולתו יותר מכל שאר הקמיעות
שהוא נותן .וכל־ח־ונשים שהשתמשו בקמיע זה השלימו ימי ההריון בשלום .ונם
לא הניע להן ולא לולד! שום היזק בשעת הלידה ,ולא אהד הלידה .ואם כי הנני
נזהר תמיד שלא להשתמש בקמיעות שיש בהם השבעות ושמות ,מפני המעות
האפשרית בהם ,וההיזק היכול להניע על ידי זה; אבל בהקמיעות של ר׳ משה
ברוך הנני בטוה ,שאין בהם טעות ,והזקה על חבר כמוהו שאיננו מוציא מתחת
ירו דבר שאינו טתוקן .ובודאי ,קטיע היוצא טתחת יד ידא־אלקים טרבים כטוהו,
לא תשוב ריקם פעולתו; כי הקב״ח ,כידוע ,רצון יראיו יעשה .וליתר שאת וליתר
עז התפללתי — החל מהחודש הזה — בכל יום התפילה היקרה ,הנמצאת בספר
קצור של״ה ,בקשה ,שיקל הקב״ה לאשתי צער עבורה ,ולא תהי מקשת ללדת,
ושיצא הילד לאויר העולם ברגע קטן ותלד בנקל כתרננולת ,בלי שום היזק לה
ולא להולד• ושלא תלד ביום השבת ,כדי שלא יצטרכו לחלל שבת בשבילה.
וטאותו זטן התחילה גם כן הטילדת ,הסבתא בתיה מירל ,לבקר את אשתי פעם
או ב׳ פעטים בשבוע לבדוק בנופה ולנהל אותה בעצתה ולעשות לה את הסגולות
המרובות שיש לה באוצרה ננד כל טחלה וננד כל תקלה .ולא רק סנולות ותרופות
בלבד ,יש לה אלא היא יודעת נם ללהש להשים; ויש לה מן המוכן לחש לכל
צרה שלא תבוא .ואני אינני מעכב בידה מללחוש את הלהשים ,כי אין בהם
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שמות ואא השבעות; ועא פי הרוב הנם ביהודית ,בשפת הנשים .ואי! בהם שום

ממשות ,אא יועיאו ואא יזיסו.

ימי ההריו! עברו אאשתי בשאום .ואמאאת תשעה חדשים נהפכו עאיה ציריה.
ובאו אה חבאי־אידה .וראיתי שתפיאתי עשתה מחצה :כי באו אה חבאי־אידה ביום
השאישי אשבת ,יום שהוכפא בו כי טוב ,ואא ביום השבת; אבא בקשתי שאא
תקשה איאד ,בעוונותי הרבים ,אא נתקבאה .ואשתי התהפכה בציריה בא היום,
מאז הבוקר ועד הערב וםבאה יםורים נתאים .ובאותו יום מהדתי אשוב מבית־
המדרש הביתה ,תיכף ומיד אחרי נמר תפיאת־שחרית ,ונשארתי יושב בביתי כא
היום; ואא הנדתי את השיעור אפני תאמידי באותו יום ונם אא האכתי אהתפאא
תפיאת מנחה בצבור ,אאא חתפאאתי.בביתי ,ביחידות .ונשארתי בביתי אהיות
אעזר מעיר אאשתי בתפיאה ובתחנונים .ובא היום עבר עאי באמירת מזמורי תת
אים; בי אין אך דבר יותר עאוא ויותר מםונא אעורר רחמי שמים ,מאמירת תהאות
דוד בן ישי .והמיאדת ,הסבתא ,אמראה יםורי אשתי ,אא נשארה נם כן יושבת
בטאה וטומנת ידה בצאחת ,אאא עשתה נםיונות בםנואות המרובות שיש אה
באוצרה .אהחיש יציאת הואר מרחם אטו .ובראשונה נתנה אאשתי אהחזיק בידה
קרן ימינית שא עז .ובראותה שאין זה מועיא ,הניחה עא אבה עור שא נחש .ונם
םנואה זאת אא הועיאה .ותתן אה אשתות אובן שא ביצה חי מעורב עם האב אשה.
ונם' זה אאא הועיא .ותנסה אתת אאשתי אשתות מרה שא שור מעורב עם מים.
וגם זה אא הצליח .ואני נתתי אה אעשות את הםגואות האאה ,באמרי :אם אא יועיא,
•אא יזיק .והמיארת בראותה שבבא הםגואות האאה עמאה גשאר מעא ואיגן פועאות
שום פעואה ,רצתה אגםות בםגואות יותר חזקות :אעשן תחת אשתי בצואת כאב,
בצואת יוגים ובצואת בעאי חיים אחרים .ואגי אא גתתי אהוציא זממה אפעואה.
ועכבתי בידה; באשר ,אפי דעתי ,יש בזה סכנה ,אהמית את הואר בחניקה עא ידי
העשן .ובשאםרתי עאיה השמוש בםנואה זו ,אמרה הסבתא אתת אאשתי אשתות
חאב באבתא מעורב ביין .וגם אזה אא הסכמתי .ואכסון* אמרה אי הסבתא :אם
אינך מסבים אכא הםנואות האאה ,עוד םגואה טובה אמקשה אארת ידועה אי ,וחיא
— אתת אה אשתות מעט מהשתן שא בעאה .ועא זה נערתי עאיה בנזיפה ,ואמרתי
אה :אא אתן אאשתי אעבור עא האאו שבתורה :אא תשקצו את נפשותיכם; בפרט,
כשאני רואה ,שבא הםנואות שאת עושה אינן טועיאות ,ובפי הנראה ,בואן מהבא
ורוח ישאן.
ואני ,באותו זמן ,אא פסקתי מאמירת תהאים בא היום ,וכא אובא אא בא
אא פי .וגמרתי אמירת ספר תהאים פעמים רבות .ואקוא האנחות ,והצעקות
והבכיות שהניעו אאזני מחדר אשתי ,הרויתי בדמעותי םפר־התהאים שהיה בידי.
ואבםוף ,אעת ערב ,כשהגיע זמן תפיאת מעריב ,השקיף עאינו הקב״ה ממרום
קדשו והתרחם עא אשתי ,הצועקת בחבאיה ובציריה .ובשהנעתי בספר תהאים
אהפםוק :״והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כנבור ארוץ אורח״ .שמעתי קוא צעקה
נדואה ומרה מחדר אשתי ,קוא אחד — פעם אחת ,ואא יספה עוד ונאאמה דומיה.
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ובאותו רנע המיארת קוראת אאי בקוא רם :מזא טוב ,רבי ,הרבנית המאיטה בן,
מזא טוב! אשמע הבשורה הזאת קפצתי ממקומי ועמדתי עא תאי וברכתי ברבת
הטוב והטטיב :הטוב — עא אשר הסיר הקב״ה מאשתי היםורים שא חבאי־אירה.
והטטיכ — עא אשד נתן אי בן ,יורש מקומי ,ואא אאך ,חם ושאום ,ערירי באי
בנים .ותיבה אחרי זה עמדתי אהתפאא תפיאת מעריב בשטחה רבה ובהוריה
אהבורא יתברך עא בא החסדים אשד עשה ואשר הוא עושה עמנו תמיד.
ועתה ,כשעבדה הסכנה ,הנני נזבר בבא ההרפתקאות שעברו עאי באותו יום.
ומאבד הינון והצער שהיו אי מיסורי אשתי ,עוד היה עאי אפקח בא היום עא
מעשה הסבתא המיאדת ,אבא תעשה אאשתי איזה םנואה שתובא אהזיק אה ,או
אהואד :במו ,אמשא ,העשון מתחת היואדת בבא מיני צואה שא בעאי חיים .הנשים
השוטות מאמינות ,שעא ידי העשון ימהרו יציאת הואר מרחם אמו ,ואינן רואות
את הםבנה הברוכה בעקב מעשה זה ,בי הנן יבואות אהטית את הואר בחניקה.
כי היאד עודנו רך וחאש .ודי במעט עשן אקפד ארנ חייו .ואפי דעתי נחוץ אאםוד
עא המיארות העבריות את השמוש בםנואות מעין אאה ,שברור אנו שיש בהן
סבנה אהאשה או אהואד; או באאה ,שהנן מנוכחות ואין בהם שום ממשות; כמו
שקדה כמקום אחד ,שנשים טפשות — בדי אמהר יציאת הואר מרחם אמו —
יעצו אאשה ,המקשה אארת ,הםנואה הזאת — אפתוח את בא הארגזים אשר כבית
ואהשאירם פתוחים .וזה — באשר האמינו ,שבשם שהארמים נשארים פתוחים.,
כך יפתח נם רחם היואדת והואר יצא אאויר העואם .והנה קרה המקרה .שבאותו
הזמן ,שהארנזים חיו פתוחים ,עברו גנבים באותו מקום וננבו את החפצים שנמ
צאו בהארגזים .ובין החפצים שנגנבו נמצאו נם כן חפצים שנמסרו אבעא האשה
אשמירה בתור פקתן ,ואא היו שייכים או .והאיש אשר או החפצים ,טען את בעא
האשד! אדין ,עא אשר אא שמר הפקתן שאו שמידה מעואה .והדבר בא אפבי הגאון
הטהרי״ט .ובספר שו״ת מהרי׳׳ט נדפסה תשובה בענין זה.

י ו מ ר ׳ כ״ו וווזזמ אג \ז\ן?1ו״<ז
אורח שאא בזמנו בא הנהו בשנה זו ר׳ גרונם המובר־םפרים ,כי מנהגו מימים
ימימה אבוא אמחננו כשנכנס חודש אאוא ובשנשמע כבר קוא תרועת־שופר בבתי־
כנסיות ובבתי־מדרשות .והפעם הזאת בא בעוד אא יצא עדיין חודש מנחם אב.
וכשראיתיו היום בבוקר' בבית־המדרש ונתתי או שאום שאאתי אותו :מדוע
הקדימו פעמיך אבוא זאת הפעם ,שאא כמנהנך תמיד .ומה יום מיומים? .ועא זה
אמר אי ר׳ נתנם :יש מעם בדבר .והנני מבקש את כבודו אתת אי הרשות אבוא
אאיו אביתו בזה הערב ,כי יש אתי דבר סתר אאיו והנני נזקק אעצתו .ופה ,בבית־
המדרש ,אא אובא אבאר או את הענין ,בי יארכו הרבדים ,ויש באן הרבה מפריעים
ואין המקום מםונא אזה .ובשאציע אפני כבודו רבר הענין הזה ,יתברר או הטעם,
מרוע הקדמתי בשנה זו אבוא .ועא זה אטדתי או :טוב ,עשה בדבריך .ובערב,
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אחרי תפילת מעריב ואחרי סעורת הערב ,בא אלי ר׳ גרונם ויאמר לי :הענין
שבשבילו באתי לשאול בעצת כבודו הוא — היהודי מארץ הגר ,שבא למדינתנו
זה יותר משנה והנהו נוסע מעיר לעיר ומעיירה לעיירה .ולפי רבדיו — הוא
מבקש בחור אחר מעירו ,שהלך זה .יותר משלש שנים למדינתנו ללמור תורה
באחת הישיבות .והבחור נחוץ לו — להתיר את בת אחותו ,אשה ,צעירה לימים,
שנשארה אלמנה מבעלה ,מבבלי העינון .בעלה הלך לעולמו ערירי בלי זרע בנים.
ולו רק אח אחר — הבחור הזה .והאשה זקוקה לחליצה ממנו .והוא היחידי
כעולם להתירה מכבלי העיגון .ואם ,חם ושלום ,לא יצליח למצוא את הבחור ,כי
אז תשאר בת אחותו אלמנה צרורה כל ימי חייה .וכאשר האלמנה הצעירה היא
קרובתו — בת אחותו ,ואיננו יכול לראות בצערה ,לקח עליו הטורח ,לשים
לדרך פעמיו וללכת לטרינתנו לבקש את הבחור ,כדי שיעשה לה כדת וכרי!
ויפטור אותה מזיקת יבם .כדברים האלה — לערך — ספר היהודי ההגרי ככל
םקום שעבר שם .ונם בםחנכם — ב פ י שנודע לי — עבר ונשאר כאן יםים אחרים
ושאל אחרי חבחור בכל בתי־המדרשות .ובודאי בא בדבר הענין הזה נם לכבורו.
ועל כן אבקש את כבודו ,להניד לי כל מה שידוע לו בדבר האיש הזה ,ומה המה
הדברים — אם עריין הוא נזכר בהם — שדבר עם בבורו .ואחרי כן אבאר לכבודו
לשום איזה צורך נחוצות לי הידיעות האלה .אני כבר חקרתי ודרשתי בדבר האיש
הזה בהרבה מקומות שעבד שם ונורעו לי הרבה רבדים אודותו .וכבודו יראה
ויוובח ,בי לא דבר ריק הוא ממנו ,מה שאני מטפל בהאיש הזה ובמעשיו.
נכון אני לספר לך מה שידוע לי אודותו ,אמרתי לר׳ נדונם ,כי אני נזכר היטב
בהאיש הזה ובדבריו .הוא בא לםחננו בתחלת הקיץ ,תיכוי אחר חנ הפסח .והוא
בא אלי ושאל אותי ,אם אין הבחור הזה לומד ,או למר בהישיבה שלי .ואולי
אחד מתלמידי הישיבה שלי מביר אותו ,או שמע אודותו ,בי אז הוא מבקש,
שינית לו כל מה שנודע אודותו .ולמצוה יחשב דבר זה להיות לעזר בהצלה
אלמנה ,עניה סוערה ,מכבלי העיגון .היהודי ההנרי ,כשראיתיו כראשונה ,נראה
לי בתפארת אדם המעלה ,הדוד בלבושו ,כבנדי משי ,כאחד העשירים .ובראותו
שאני מביט ומתבוגן לבגדיו ,אמר לי ,שלא לשום התהדרות הוא לובש בנדי משי,
אלא כרי שלא יהיה שום חשש של שעטנז בבגדיו; כי בבגדי צמר נמצאים לפע
מים חוטי פשתן טוויים בהם .והוא ספר לי ,שבםרינתם ,םדינת חגר ,יש סוחר
אחד מחשובי הבעלי־בתים שבעירו ,שבל יםיו עסק בסחורות ארינה ומטווה .ועתה,
לעת זקנותו ,מסר את כל עסקיו לבניו והוא הקדיש את זמנו וכספו לדבר מצוה,
ללכת מעיר לעיר ומקהילה לקהילה .והוא בוחן ובודק כל הבגדים של צמר
ופשתים על ידי המשוש ועל ידי הריח .בי הנהו מומחה גדול לדבר .ואם יש
שעטנז בבגד ,הוא מצליח למצוא אותו .וכבר הציל במעשיו אלה הרבה נפשות
מישראל מעוון שעטנז ,רחמגא לצלן .והוא — ,כך אמר לי ההגרי — ,איננו
רוצה בכל זאת לסטוך על בחינת האיש הזה .והוא לובש — ליתר בטחון — רס
בגדי משי .ואין עוד יותר מקום לחשש של שעטנז .וברבר זה ראיתי — שהאיש'
הזה הוא ירא וחרד לדבר הי .אבל גם מדברים אחרים נוכחתי שהוא ירא־שמים

גרול .כי שאול שאל אותי האיש ברבר האכםניא של ר׳ נעציל רבורק׳ם ,שהת־
אכם! בה ,אם בעל האכםניא איננו עם־הארץ .כי אי! בור וענדהארץ ירא חטא.
ואם יש.לםטוך עליו ,שהטאכלים שחוא טאכיל את אורחיו ,הנם בתכלית הכש
רות• כי נטה עליו קו של חשר במקצת ,באשר כי ראה אותו טתנהנ בקלות־
ראש וטרבה ברברים־בטלים וברברי־ליצנות עם הנשים ועם הערלים — ר ב
שאיננו לפי טרת תלטיד־חכם וירא־שטים .נם םפר לי ,כשהוא הולך בררך ומת־
אכם! בכפר אצל אחד הרענדארים הנהו נזהר מלננוע בהמאכלים שלהם .כי דוב
הרענרארים הנם בורים ועטי־הארצים .וה׳ היודע אם נשותיהם נזהרות בטליחת
חבשר כראוי ,שלא להריח הבשר בטים קורם הזט! .ואם הנן נזהרות שלא לערבב
לפעטים כלי ,שטשתטשים בו לטאכלי־בשר ,עם כלי ,שטשתמשים בו למאכלי־
חלב .כי בוראי ,בהכפר ,כשהנ! תטיר בחברת הערלים ,הנן קלות הדעת ואינ!
שטות לב להזהר בזהירות טרובה בכל האיסורים האלה .וזה לא כבר קרה
שהחשיך לו בדרך בערב־שבת ,ולא היה לו יותר פנאי להניע להעיר הקרובה
.בעור יום .ואנוס היה להתאכסן אצל אחד הרענדארים 'ככפר .וכל אותו
יום השבת ,לא אכל אלא פירות וזרעונים ולא טעם טאוטה מתבשילם .ונם את
פתם — שאולי לא הפרישו טטנו חלה ,או אולי היה פת עכו׳׳ם לא ננע בו ולא
אכל טטנו .ונם זה םפר לי ררך אגב ,שבביתו של אותו הרענראר היתד• נם כן
אשה אלטנה ,שהיא קרובתו של הרענראר .ובראותה אותו — היהודי ההנרי —
מאריך בתפילה ומעיי! ולומד כל היום בספר ,היתד• בטוחה ,שהאיש הזה הוא
רב ,ומורה הוראה בישראל ,או ריין .ובצאת יום השבת ,אחרי ההבדלה ,ננשה
אליו ואמרה לו :רבי ,יש לי בקשה אליך .אשה אלמנה אנכי זה כמה שנים.
בעלי היה שוחמ בהעיר הסמוכה לכפר זה .ובמותו נשארתי גלמודה ,בלי .משעון
ומשענה .ובאתי לקרובי הרענראר ,להיות לעזר לאשתו בבית המבשלות ובמ
לאכת הבית ובשכר עבודתי הנני אוכלת לחם תמיר על שולחנם ויש לי מקום
ללינת־לילה .וכשבאתי הנה הבאתי אתי — ביחד עם הבנדים והממלמלים שלי
— נם שק נרול מלא םפרים .הספרים האלה נשארו לי מבעלי אחרי• מותו ואי
נני יודעת מה לעשות בהם .כי פה ,בכפר ,אין איש מתענין לקנותם אצלי.
ועוברי דרך ,המתאכסנים לפעמים אצלנו ,הנם על פי הרוב — העניים ,הנוררים
מעיר לעיר לחזור על חפתחים ,או ,הרענרארים מהכפרים הסמוכים ,שאינם יודעי־
תורה ואין לחם צורך בספרים .ורבי בוראי ימצא חפץ בהםפרים .על כן אבקש
אותך ,עשה עמרי את החסר וקח ממני את הספרים האלה .ואני לא ארבה
במחירם .יתן לי מה שימצא למוב בעיניו .ובלבד שיקחם מכאן .כי מחוסר
מקום הנם למעמסה עלי .וחוששת אני ,שאם ישארו כאן עור זמן רב יהיו לברות
לשיני העכברים .והכםו! שיתן לי בעדם יהיה לי לתועלת רבח .ולו תחשב הרבר
לצדקה ולמצוה גדולה .וכשגמרה רבדיה ,הלכה והוציאה מהשק םפרים אחרים
להראות לו .ובראותו — שהספרים הנם — םפרים קדושים :םפרי הלכה ,דרוש
ומוסר ,צר היה לו להשאירם בהכפר ,לבל ילכו ,חם ושלום ,לאבוד ,כפי שאמרה
לו האשה .ונמר ברעתו לקנותם ממנה ולקחת אותם אתו .ואם כי כבר ענה
ר

— 133

כדרך כחו בהטלטולים והנדודים הםרוכים םעיר לעיר וםעיירה לעיירה ,בכל
זאת עטס עליו עוד הטורח הזה ,לטלטל עטרו הספרים של אשת השוחט ,עד
אשר ימצא איש למכור אותם לו ויויןל ממנו .והיה בידו שכר המצות ,שהציל
הספרים מכליה ואבדון .ובן עשת .שלם להאשה מחירם כעין יפה ולסח עמדו
הספרים כדרך.
וכשמעי דבריו ,שיש אתו ספרים למכירה ,אמרתי לו :אני מתענין הרכה
באספת ספרים .וכל ספר ,שאיננו נמצא עדיין אצלי ,אני משתדל לסנות אותו.
ואם יש כין הספרים ,שאתה מוליך אתך ,באלה ,נבון אני לסנותם ממך ולשלם
לך את מחירם בכסוי מלא .ובאשר ,בודאי ,יבכר עליך הדבר ,להביא לביתי את
השק עם הספרים ,נבון אני ללכת אתך להאבסניא שלך ,לראות את הספרים
ולבחור הנאותים לי ואשלם לך מחירם ,בפי אשר תשיח עלי .ועל זה אמר לי
ההנרי :אל ימריח בבורו את עצמו ללכת להאבסניא ,בי הספרים עריין מונחים
חבושים בהשק .ובחדרי אין מקום פנוי להתיר את השק ולהוציא את הספרים
ולסדר אותם ,שיהיו נוחים וקלים לראיה ולבחינה .אבל אין נם צורך בזה .בי
יש אתי רשימה מובנת מכל הספרים הנמצאים בהשק .ועל פי הרשימה הזאת,
כבודו יבחר באשר יבחר .ובדברו כזה הוציא מאמתחת בנרו נליון נדול —
רשימת הספרים ,וימסור אותו לי .עברתי במעווי עין על• פני בל הרשימה ומצאתי,
שרוב הגדול של הספרים ,הרשומים בה נמצאים בכר באוצר ספרי; אבל ככל
זאת מצאתי עוד תשעה ספרים שאיגם אצלי .והספרים האלה ,בפי הירוע לי,
חזיוגם יקר במדיגתגו וקשה למצוא אותם .אמרתי להיהודי ההגרי שמות הספ־
ריס שאגי רוצה לקגותם .ולמחרת בבוקר הביא לי אותם .ואגי שלמתי לו מחירם
בעין יפה .בי סרב םרב האיש להגיד לי מחירם ,כמה הוא רוצה בערם ,באסרו:
שאין אומנתו אומגות מובר־ספרים ואיגגו יורע להעריך מחירם .ובודאי ,לו לא

היה קשה מלמולם בררך ,היה משאיר בל הספרים האלה אצלו בשבילו .ובאשר
עלי גפל הגורל להעריך מחירם ,שלמתי לו כעין יפה ועוד יותר מכרי שויים,
בדי שלא יהיה מקום לחשש של אונאה ומקח מעות .וכרצוגי להיות לו לעזר,
להקל מעליו המורח במלמול הספרים בדרך ,אמרתי לו :לך לר׳ קלמן זאב,
שהוא אחד הבעלי־בתים של בית־המדרש שלנו ותאמר לו ,שאני קניתי• אצלך
ספרים אחרים .וגם יעצתי לך ,ללכת אליו ,אולי נם הוא יתענין לקנות אחדים
םהם; באשר ר׳ קלמן זאב הוא איש אמיר ,למדן וחובב ספרים וקונה ספרים.
ובן עשה .ור׳ קלמן זאב קנה אצלו עשרים ושנים כרבים .והנאני הדבר מאד,
שהייתי לעזר בעצתי לד׳ בוגם הג״ל — בי שאל שאלתי את ההנרי לשמו— .
והוא אמר לי ,ששמו־ובגויו הגם :בוגם ב״ר יששכר בער סג״ל הלוי .בי מצא :
ר׳ בונם חן בעיני ,בראותי מהלכו ודבורו שהגם של תלמיד חכם .ולבושו —
הדר ,איצמלא דרבגן ,ומאמרי חז״ל ,מתלמוד וממדרש ,שגורים על פיו ,וככלל —
בולו אומר כבוד .ומבלעדי אותו הפעם ,שהביא לי הספרים שקגיתי אצלו ,היתה
לי הזרמגות לראותו עוד פעמים אחדות ולדבר אתו ולשמוע ממגו איזה פרמים
על דבר מוצאו ,שם עירו ועסקיו' .ובאמרו אלי ,שהוא מארץ הגר ,התפלאתי
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לשמוע אותו טרבר בטבטא באחר מאתנו ,בני מדינת ליטא ,ולא בםבטא היהו
דים ההנרים ,או הפולנים ,שהוא משונה הרבה טחטבטא שלנו .ועל זח אטר לי,
שבאמת אבות אבות אבותיו מוצאם מארץ ליטא .ובזמן הנזירה ויום הרג רב
בטרינת ליטא ,זה אולי יותר ממאה ושלשים שנה ,נטלטו אבותיו לארץ הנר
וטצאו להם טנוחה בעיר טישקאץ ,עיר גדולה לאלהים וקהילה נבברה בישראל.
ואם בי כל בני משפחתו הנם בבר רור רביעי לאבותיהם הפליטים מטרינת
ליטא ,נשתטר בפיהם הרבור והטבטא הליטאי .והנם שוטרים על טבטאם לבל
ישבח מפי זרעם ומפי זרע זרעיהם .ועל שאלתי ,במה הוא מוצא את טחיתו.
אמר לי ,שהוא עוסק במסחר היין ,יינות'ארץ־הנר המשובחים ,ששמם הטוב
הולך למרחוק .ומבל המדינות ,הקרובות והרחוקות ,באים סוחרי יין לקנות
יינות ארץ־הגר .ולו יש עסקים עם גדולי הסוחרים במדינת פולין ובמדינות
אשכנז ,פיהעם ומעהרן .ובעזרת השם יתברך מסחרו פרץ בכל הארצות האלה.
והי שלח ברבח וחצלחה במעשה יריו וברך אותו בהון ועושר .ובכל זאת —
הוסיף הוא ,הטרדה בהעםקים המרובים והדאגות בהנבםים המרובים ,כמאמר
חז״ל :טרבה נבםים םרבה דאגה ,אינם טעבבים בידי לקיים מה שאמרו חז״ל:
כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר .והנני מקדיש עתים לתורה
בכל יום ויום :שיעור למשניות ושיעור לגמרא ושיעור לפוסק .ומה שספר לי
על דבר עסקיו ורבוי נבםיו — הוסיף ד׳ בונם — לא לשום התפארות והתננ־
דרות ,כי מהבל המה כולם יחד; אלא ,כדי שלא אחשוד אותו ברבר שאין בו,
שהוא יצא בשליחות לבקש הבחור היבם ,צזשום שמשלמים לו שכר הליכה על
רבר זה; בי הוא איש אמיד ובעל נבםים מרובים .ולא היה מעמים עליו מעולם
עול כבד בזה — טלטולים ונרורים בדרך דחוקה ,אם לא לצורך מצוה נתלה,
להתיר את קרובתו הצעירה טבבלי העיגון.
ועל שאלתי ברבר הבחור שהוא טבקש ,טה טיבו .אטר לי ,שהבחור טשה
חיים ,בך הוא שמו ,בהיותו בן חמש עשרה שנה עזב — ומבלי הגר לאיש —
חרש בית אבותיו ונעלמו עקבותיו .ואיש לא ידע ,לאן פנה ולאן הלך .חבריו,
שהיו לומדים אתו בבית המדרש ביחר ,אמרו ,שבודאי הלך להברך בריםק,
אשר בליטא המדינח .כי לא אחת ולא שתים אמר להם ,שלשמע תהלת הישיבות
הנרולות שבטרינת ליטא ,שהנם לומדים על פי שיטת הגאון ר׳ אליהו טווילנא,
אדיר כל חפצו ללכת ללטור תורה באחת הישיבות האלה .וביחור לישיבת בריםק.
ובאשר אבותיו לא הסכימו בשום אופן לתת לו ללבת בדרך רחוקה כזו ולארץ
נבריה .בוראי •,טטעם זה ,עשה מעשהו בסתר ,לעזוב בית אבותיו חרש ולבל
ירניש איש בלכתו טעית .ואין בל ספק ,ששם את פעםיו לכרך בריסק ,העיר
המפורסמת ,ברבניה ,בנאוניה ובישיבותיה .ובאמת ,כאשר אמרו חבריו ,כן
היה .בי אחר ממחננו ,שהלך לרגלי עסקיו לכרך בדיסק .וזה היה בשלשה חרשים
אחרי אשר עזב חבחור את בית אבותיו ,ראה אותו שם באחר מבתי־המררשות.
אבל מאז נסתם כל חזון ממנו ולא שמענו מאומה אורותו ולא הגיעה לאזנינו
שום יריעה על דבר מקום מושבו .ור׳ בונם — בך אמר לי — כשיצא בדרך
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לבקש את הבחור ,כונן צעריו בראשונר ,לבריםק ושם חקר וררש אחריו בכל
הישיבות ובכל בתי־מררשות ולא מצא אותו .רק בחורים אחרים ,חלוםרים

באחד הבתי־מררשות ,אמרו לו ,שיודעים ומכירים הם את הבחור הזה — כפי
שמו ושם עירו והסימנים שנתן בו ר׳ בונם להם — והוא למר באותו בית־
המדרש שהנם לומדים בו עתה .וזה היה לערך לפני שלש שנים .והבחור למר
בבית־מדרש זה לערך ששה חדשים ואחר כך ,פתאום ,נעלמו עקבותיו ,ולא
ידעו מה זה היה לו .כי לא שמעו יותר מאומה ממנו .וכפי הנראה ,הלך ללמוד
בעיר אחרת .ומבלי הנד מקודם לאיש ,לאן פניו מועדות .וכרי להכיר את הבחור
.הזה ,אם יקרה המקרר ,.שיבוא למחננו ,מסר לי ר׳ בונם את הסימנים שבו :שמו .
הוא — משה חיים ,ועתה הוא בן י״ח שנה .במובן ,בשיצא מבית אבותיו היה
עריין רווק .ועתה ,מי יודע ,אולי נשא בינתים אשה .קומתו בלתי נרולה ,בינונית.
חוא מדבר כקול צרוד ,במי שנחר נרונו מרוב צעקה .ויבלת נדולה צמחה לו
על הא!* ,מצר שמאל.
ובזה מםרתי לך ,אמרתי לר׳ נרונם ,בל מה שידוע לי על רבר ר׳ בונם
הנ״ל .והבל — על פי מה שספר לי ועל פי התשובות ,שהשיב על שאלותי.
ויותר אינני יודע מאומה .ומאז הלך נסע ממחננו לא שמעתי מאוסה אודותו.
ואינני יודע ,אם בבר הצליח לםצוא את הבחור שהוא מבקש ,או ,אם הוא מוסיף
עדנה לנדוד בערים ובעיירות ,לררוף אחרי צלו של הבחור ,כרודף הקורא בהרים .י
ואתה ,שהנך םתענין בהאיש הזה ובנורלו — כפי שאסרת לי — בוראי אתה
יודע יותר םםני םםעשיו וםה שהניע.לו .וםאד אתאוה לדעת ,אם כבר םצא
את הבחור ואם בבר שב לעירו ולביתו. .
ברוך םזביר נשכחות ,אסר לי ר׳ נלונם .ובאםת אתפלא על כח זכרונו
הנדול של בבורו ,שהוא נזבר ברברים שנאסרו לו בררך שיחה בעלםא ,זה יותר
סר׳ חרשים ,כאילו לא נאסרו לו אלא תםול ,או שלשום .והדברים שספר לי
כבודו ,זה עתה ,הנם חשובים ונכבדים טאד ,לנלות הלוט הלוט .הנסוך על פני
האיש הזה ,אשר רבד סתר יצוק בו ,כפי שיראה כבודו טהדברים שאספר לו
ושנודעו לי טטקורות נאטנים.

שמע האיש הזה הניע לאזני בראשונה בווילנא ,לסוער חנ החנוכה ,כשבאתי
לכרך זה ליםים אחדים; בםנהני תמיד ,בשהנני נמצא באחת הערים או באחת
העיירות בקרבת מקום לעיר זו ,הנני סר אליה .ולו רק ליום אחר ,או לשנים .וב
פעם הזאת הייתי באשמינע לרנלי מסחרי וםרתי לווילנא לימים אחרים; כי מוצא
אני תמיד באותה עיר איזה ענין לענות בו :למבור ,או לקנות ספרים; או,
להחליף ספרים בספרים .ומעולם לא קרה לי לבוא לעיר ווילנא ולצאת ממנה
בידיים ריקות ,כלומר ,בלי שום עסק המביא דיוח .בי העיר הזאת ,בידוע לכבודו ,־
היא עיר נדולה לאלקים ויש בה הרבה בתי־בנםיות והרבה בתי־םררשות .והיא
מלאה לומדים ומופלני תודה — כן ירבו — ממש כבלוב מלא עוף .ובכל בית
מדרש ובית מדרש חברות לתלמוד־תורה לרוב :חברת־ש״ס ,חברת־םשניות,
חברת־עיךיעקכ ,חברת־מדרש ועור ועוד ואנורות אנורות יושבות ולומדות
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בכל יום שיעור בםפר .והאומנים ובעלי־מלאכה ,שיש להם בתי־תפילה וקלויזים
מיוחדים להם ,הנם מקיימים דברי חז״ל :״עשה לך רב״ ,והנם שוכרים להם
רב ,הלומר אתם פרק בספר עין־יעקב ,או בספר מנורת־המאור ,או במדרש.
ונם יחידים הקובעים עתים לתורה מספרם הוא רב — כן ירבו .ולא מעטים הם
הבעלי־בתים האסירים ,או הסוחרים ,העוסקים בפרקטטיא .שהנם מופלנים
בתורה והנם ראויים להוראה .ויש מהם כאלה שיצא שטם לתהלה בכל המרינה
ונם מחוץ למדינה .כשם הנאונים הנדולים שבדוד .ובעיר כזאת ,שהתורה
יושבת בה על מרומי קרת ,כמובן ,יש דרישה לספרים; בי באין ספרים ,אין
תורה .ומרובים בה הקופצים על כל ספר חשוב .ונם לבעל הבית ,שאיננו למד!,
לבכור נתל יחשב לו ,שימצא בביתו ארון עם ספרים :ספרי תנ״ך עם פירושים
ובאורים ,ששה סדרי משנה ,מדרשים ,עיךיעקב .ובבית הבעל־הבית הלמדן,
התכשיט היותר נתל שבבית — ברכי הש״ס ,מכורכים בכריכת עור יפה וחזקה,
בארון הספרים .ולא לנוזטא תחשב ,אם אניד ,שבעיר זאת ,אין אף בית אחר
שאין בו ספרים ,אם רב ואם מעט .ובעיר כזו ,לטוכר ספרים ,שהוא יודע ספר
והוא חרוץ וזריז במסחרו ,יש כר נרחב לעסקים מרובים .ולו רציתי לקבוע בה
ישיבתי ישיבת־קבע כי אז הייתי מוצא בה פרנסתי בריוח .אבל מה אעשה
ויצרי תוקף עלי וכופה אותי להיות נודד בארצות ובמדינות ,נע ונד כל הימים,
שואף תמיד לפנים חדשות ,לראות ולהתבונן לכל הנעשה בישראל וללמוד לדעת
מאורעות העולם על פי הראיה ולא רק על פי השמועה .ומבכר אני ,לפי מבע
נפשי ,השואפת תטיד לחדשות ולשנויים ,חיי־נדודים וטלטולים ,על היי שקט
ושלוה בישיבת קבע ,בטקום אחד — יושב ושוקט על שטריו.
ובכל פעם ,כשאני בא לווילנא ,ראשית דרכי ללכת לראות השטשיס שבבתי־
המדרשות ,אשר אני מתהלך אתם כאח וכרע .והם הנם לי לטקור נאט! לדעת ,מי
מהבעלי־בתים הנם מתענינים בקנית ספרים .ומי מהם — הרוצים למכור את
הספרים ,שיש להם .כי להשמשים — כידוע — ה כ ל נלוי וידוע .ואין דבר נסתר
מננד עיניהם .והשמשים מספיקים לי הידיעות האלה ברצון ובאוות •נפש; כי אני
פוקד אותם מזמן לזמן במתנות קטנות ומפייס אותם :פעם בזונ רצועות של
תפלין ,ופעם — באנודות אחדות של ציצית ,כפול שמנה; ולפעמים — סדור עם
טייטש לנשים בכריכה יפה; או סדור ברכת המזון ודנלים לשמחת תורה לילדים.
ונם בפעם הזאת הלכתי ,לראות את השמשים ולשאול מה בפיהם ,אם יש איזה
עםק למעני — למכור ,או לקנות ספרים .וכשראיתי את השמש של בית־המדרש
של תנאון ,אמר לי השמש :חבל ,שבאת הנה באיחור זמן של שבוע ימים .כי זה
רק בשבוע אחד שעזב את מחננו עובר אורח — יהודי מארץ הנר — המבקש
בחור יבם לשום חליצה ליבמתו .והיהודי ההנרי הזה מכר כאן הרבה ספרים שהיו
אתו .הספרים האלה ,כפי שהניד לי ,באו לו מעזבון קרובו ,שהיה רב בעיירה
אחת קטנה .הוא הניד לי נם את שמה ,אבל שכחתיה; כי לא שמעתי שמעה
טעולם .קרובו נפטר זה לא כבר .ובעבדו דדך העיירה הזאת ,בלכתו לבקש את
הבחור היבם ,בקשה אותו אלמנת הרב ,עליו השלום ,לעזור לה בטכירת הספרים
—
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שנפאו אה בירושה טבעאה הרב .בי בהעיירה הקמנה אין מי טתענין אקנות ממנה
את הספרים האאה .ובהיות שהרב הנפמר היה קרובו .והוא נם רצה אהיות אעזר
אהאאמנה ואהיתומים שהשאיר; ונם ברעתו היה אאכת אוויאנא ,ששם בוראי
יש אפשרות אמכור את הספרים בתנאים נאותים .עא כן ,קבא עאיו את המורח,
אקחת אתו את הספרים ואהוביא אותם אוויאנא ואמכרם שם אמובת האאמנה
והיתומים .והשמש ספר אי ,שעא הספרים ,שהביא אתו ההגרי ,רבו ,הקופצים.
בי נמצאו בהם הרבה ספרים יקרים ,שקשה אםצוא אותם במדינתנו .והוא מכר
את הספרים אא רק אהבעאי־בתים שא הקאויז רהנאון ,אאא נם אבעאי־בתים
רבתי־םררשות אחרים .ובפי הנראה ,הכניסו או הספרים שמכר ,סכום הנון אביסו.
ובודאי — כך אמר אי השמש — או היית כאן באותו זמן ,היית קונה אצאו
את בא הספרים בואם ביחר ובפעם אחת .ועסק זה היה םוב אשניבם :הוא אא
היה מאבר זמנו אבקש קונים ואטבור את הספרים אאחדים. ,קמעא ,קמעא ,דבר
שעאה או במרחא מרובה .ואתה ,שהנך מומחה בעסק זה ,או קנית אותם ,בוראי
היית םרויח עאיהם כסף הרבה .כי יודע אתה מראש ,מי המה הבעאנים עא הספ
רים ,ואתה מוכר אהם במחיר נכוה .והשמש הוסיף :ונם אהיהורי ההנרי אמרתי
רבר זה ,שאו היה כאן ר׳ נרונם המוכר ספרים ,הבא אםחננו אעתים קרובות,
היה גומא מעאיך את המורח אבקש קונים עא הספרים שאך בבא פנות העיר; כי•
היה אוקח אותם מירך בפעם אחת והיתד! הנאה או ואך .וגם השמשים ריתר בתי־
מדרשות ספרו אי גם כן עא רבר מכירת הספרים עא ירי היהודי ההגרי .העוברא,
שהיו באן הרבה ספרים מובים וחשובים אםכירה והיותי יכוא אקנות אותם עא
נקאה ,או הייתי בא בזמנו; אבא אחרתי את המועד ,והספרים כבר נמכרו
אאחרים — עוברא זו ,אא העציבה אותי ואא היה אי ממנה ענמת נפש כאא .כי
ממבעי תמיר הוא — אבאי אהתעצב ואבאי היות שרוי בצער. ,אם אא הצאחתי
באיזה עסק .ואם אני בא אפעםים באיחור זמן ואחרים זוכים במה שהיה מוכן
— אפי רעתי — אמעני .אינני מצטער כאא :בי הנני במוח ,שהקדוש ברוך הוא
ימציא אי במקום אחר ,מה שהפסדתי במקום זה .ויזמין אי עסק מוב אחר במקום
העסק שהוציא מירי ונתן אאחרים .והורות אהבורא יתברך ער עתה היתה אי
פרנסתי מצויה וברווחה ואא ברוחק .ונם אהבא בטחוני חזק באאקי השמים,
שאא יעזבני .וכאשר היה עמדי ער עתה ,בן יהיה עמי כא ימי חיי.
את העיר וויאנא עזבתי בעור שני .ימים ,וסבבתי בהעיירות בקרבת וויאנא
ער אאימא .ומשם האכתי אמערעמש .ועברתי .בעור עיירות קמנות ,ער אשר
אמוער צאת חודש ימים ,מעת שעזבתי את העיר וויאנא ,הנעתי אעיר אירא.
ובמשך הזמן הזה זכר היהודי מארץ הגר והספרים שהיו אתו אמבירה נשכחו
כבר טאבי .ובבואי אבית־הםררש שבעיר אירא בפעם הראשונה אתפיאת שחרית.
והנה רואה אני שם פגים חדשות .כי יורע וטכיר אני כא הבעאי־בתים שבעיר•,
כי זה עשרות בשנים שאני בא אעיר זו פעם או שתי פעטים בשנה .והנני כאן,
כטו נם בטקוטות אחרים ,כבן בית .והפנים החדשות שראיתי ,היה — איש
הדור באבושו ,באצטאא דרבנן וצורתו טעירה עאיו ,שהוא צורבא טרבנן — רב,
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או מגיד־מישרים ,או חובר חבר — טחבר טפרים .ועל שאלתי את השמש ,מי הוא
האיש הנכבד הזה .אטר לי השמש :חוא בא ממרחקים ,טטרינת הגר ,והוא
הולך בשליחות מצור ,.לבקש בחור אחד מעירו ,שהלך למדינתנו ללמוד תורה,
ואי! איש יורע איחו מקומו .ובת אחותו של האיש הזה ,אלמנה צעירה לימים,
זקוקה לחליצה מחבחור כי בעלה הלך לעולמו מבלי השאיר זרע ולו היד .רק אח
אחד — :הבחור הזה .וזה דבר בואו של האיש הנה ,לררוש ולחקור ,אולי־הבחור
לומד באחד בתי־המדרשות שלנו .והשמש הוסיף :מוב עשית ,שבאת לעירנו זה
עתה  .כי להאיש הזה יש טפרים למכירה .ושאל שאל אותי חאיש לחניד לו ,מי
המה הבעלי־בתים שבעיר הטתעניניס בקנית טפרים .ובודאי ישטח האיש לדבר
בואך הנה — כי זאת היא הזדמנות יפה למענו ,למכור לך הספרים בפעם אחת
ולא יצמרך למפל במכירתם לאחדים .כי הבעלי־בתים ,על פי הרוב ,אינם קונים
בפעם אחת אלא ספר אחר ,או שנים .ויש לו בזר .מרחא מרובד .ואבוד זמן רב.
לדבריו אלה נזכרתי מה שספרו לי השמשים בווילנא על דבר היהודי מארץ הנד.
ולפלא היה בעיני ,שלא הצליח למכור את כל הספרים בווילנא ,במקום שהקונים
הנם מרובים ויש קופצים על כל םפר וםפר .וכבר עבר חודש ימים ,מעת שעזב'
את העיר ווילנא ,והנהו מוסיף ללכת ולנוע על ערים ועיירות קטנות וטטפל
עדנה במכירת הספרים .והולך ומחפש אחרי הנמושות .ובלבי אטדתי :טה׳ יצא
הדבר ,שאזכה גם אני — לו נם בטקצת — בהםפרים של הרב הנפמד ,שהיהודי
ההגרי עוםק בטכירתם .ובודאי טטעם זה ,לא הצליח לטכור אותם כולם ,כדי
שיגיע חלק םהם לידי.
ואחרי נמר התפילה ,ואורח זה ישב — עטוף בטלית ותפלי! — ללםוד
בספר ,ננשתי אליו ונתתי לו שלום .ואמרתי לו :אני הוא נרונם הטוכר םפרים.
והנה שמעתי שיש לכבודו .םפרים למכירה .נכו! אני לקנות את כל הספרים
שישנם אתו ואשלם לו מחירם ,כפי שנשתוה בינינו .ראיתי על פניו ,שלא שמח
הרבה על דברי ,ונדטה היה לי ,שהוא טביט עלי בעינים של חשד .ובודאי הייתי
בעיניו כאותם טוכרי־םפרים ,שדרכם בכך ,כשקונים םפרים ,הנם משלמים
לבעליהם פרוטות .והנם םוכרים אותם להקונים בדינרים .על כ! אטדתי לו:
בוראי שטע ככודו את שטעי ,כי חנני ידוע בכל רחבי טדינתנו .וכל טי שיש
לו עסק עטרי ,אם לםכירה ואם לקניה — הנהו נשאר תטיד שבע רצו! .ונם
ידוע לי ,שהשמש והקלויז של הנאו! בווילנא רבד עלי טובות לפני כבודו .לשטע
דברי אלה ,אמר לי היהודי ההנרי :אמת ,נזכר אני שהשמש רהקלויז של הנאו!
בווילנא קרא לי בשם מוכר־םפרים ,העוסק ביחוד בקנית ובמכירת ספרים עתי
קים .והנה זה אתה הוא אותו האיש .מוב ,מוב .יש עוד בירי מעם ספרים ואםכר
אותם לך באוות נפש .ובראותי שאין עוד יותר בלבו חשר עלי והוא נם מראה
לי סבר פנים יפות ,אמרתי לו :באתי הנה רק לזם! קצר — לשנים ,או לשלשח
ימים ,לכל היןתר — כי אין לי עתה כא! עסקים מרובים .ואם מוב לפניו הדבר,
אבוא עור היום לכבודו להאכםניא שלו לראות את הספרים ולעמוד על הםקח
ולגמור הדבר בכי מוב .היום אי אפשר ,אמר לי האיש ,כי באו אורחים מרובים
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להאכםניא ומלאו כל החדרים .ונם החרד ,ששם נמצאים החפצים שלי והספרים
שלי ,מלאו בשקיהם ובחפציהם ובכליהם ואין מקום לפנות אנה ואנה .ואי אפשר
לראות את הספרים ,אבל יש לי רשימה מהספרים העומרים למכירה .ואביא
אותה היום ,לעת תפילת מנחה ,לבית המדרש ואמסור אותה לך .ואתה תוכל
לבחון אותה ,בשובך הביתה מבית־המררש ,אחר תפילת מעריב .ומחר בבקר
תניר לי ,אם מוצא אתר .חפץ בהם .ובוראי נשתוה במחירם .ובזה ננמרה השיחה
בינינו .באתי לבית־המררש לתפילת מנחה ולא מצאתיו שם .וגם לתפילת מעריב
לא בא .שאלתי את השמש רבית־המררש ,אם הוא יורע את .האכםניא שהתאכםן
בה היהודי ההנרי .והוא אמר אותה לי .הלכתי עור באותו ערב לאכםניא זו
וכששאלתי אחרי האיש הזה אצל בעל האכםניא ,אמר לי ,שכבר נםע הלך האיש
ממחננו עור באותו יום בבוקר ,תיכן* בשובו מבית־המררש ,אחרי .תפילת
שחרית .ובעל האכםניא ספר לי ,שבשוב האיש מבית־המדרש ,אמר לנו ,שקבל
זה עתה יריעה חשובה ברבר הבחור ,שהוא מבקש .ועליו לעזוב העיר וללכת
למקום ששם נמצא חבחור ,בלי שום איחור .לבל ילך הבחור משם ויתחמק
מחדש ממנו .ואגחגו מצאגו למעגו עגלה ההולכת תיכן* ומיד למקום חפצו .והוא
גםע מכאן בחפזון גדול .כזה ספר לי בעל האכםניא .והיה הרבר בעיני לפלא
גדול .הלא ראיתיו היום בבוקר ,אחרי .תפילת שחרית ,יושב בבית־המדרש
ולומר בספר במגוחה .וכשגמרתי חשיחה עמדו ,חלץ את התפלין וקפל את
מליתו והגיחם בשקו .ואת השק שם תחת זרועו ויצא במגוחה מבית־חמררש,
לשוב להאכםגיא .ושאלתי לעצמי :מתי קבל היריעה בדבר הבחור? אם היה זה
קורם שדברתי עמדו ,כי אז מדוע הוליך אותי שולל ,להבמיח לי ,שיביא לי
לעת תפילת מנחה לבית־המדרש רשימת הספרים שהוא רוצה למכור׳ ,אם בה
ירט הדרך לנגדו ,וכבר החליט לעזוב העיר עוד באותו בוקר? ועל דבר זה
אמרתי ברברי רור המלך :״פליאה דעת ממני גשגבה לא אוכל לה״ •.ואולי
הזמין לו הקרוש ברוך הוא בדרך מבית־המדרש לבית האכםניא שליח ,להודיע
לו רבד הבחור ומקום שבתו .והי הוא היודע .איך שיהיה ,ראיתי שמן השמים
גגזר ,שלא אזכה בהםפרים שהיהודי ההגרי עסוק במכירתם .ואמרתי בלבי :כל
דעביר רחמנא למב עביר .וגם לא גצטערתי במאומה ,ולא כלום ,על כי גכזבה
תוחלתי לקנות את הספרים אצל היהודי ההנרי .ועל שהיה לי עםק זה — קקיון
דיונה",שבן לילה היה ובן לילה אבר; כי מצאתי לי שם עסקים אחרים ,אשר
הצלחתי בהם .והייתי ,כתמיד ,שמח בחלקי.
ואחר שנמרתי מעשי בלירא ,יצאתי ממנה והלכתי בדרך ישרה לעיר נאווא־
ראראק .ובעיר זו יש לי לקוחות ,בעלי־בתים אחרים ,הקונים אצלי ספרים

כמעמ בתמידות ובסכומים הגונים .והחשוב שבהם — ,אברך ,למדן מופלג,
חתן אחר הבעלי־בתים העשירים שבעיר ,יהודי פשומ ,אבל עשיר גדול ,שלקח
אותו אחרי כבור לחתן לבתו וגתן לו גרוגיא — סכום חגון וגם קצב-לו ארוחת־
תמיר על שולחנו .וחותנו מפזר עליו כם *1לרוב כאפר וכל אשר תשאלינה עיגיו,
לא יאצל ממנו .והאברך יושב על התורה ועל העבודה ולומר בהתמדה .וכבר
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יצא לו שם בבקיאות ובהריפות .והאברך הנ״ל הנהו נם כן חובב ספרים נלהב.
והוא — שמח על כל ספר וםפר הבא לידו .והנהו חביב עליו ממש ,כאחר מילדיו.

וכשבא מוכר־םפרים לנאוואראראק ,הוא מתנפל על כל הספרים שמביא אתו
המוכר־הםפרים .והוא בוהר בהםפרים חרצויים לו .ואיננו משניח במספרם
ואיננו מדקדק במחירם — כי חותנו הנניר משלם בער הכל ברצון ובשמחה,
ברצונו לעשות נחת רוח לחתנו .ולחנות אותו בםפרים שבחר .כי האברך חנ״ל
— הוא עמדת תפארת משפחתו .והוא מתנאה בו ובתורתו .ואל האברך הנ״ל,
כשאני בא לנאוואראדאק ,הנני מביא בראשונה את הספרים היותר חשובים
והיותר יקרים; כרי ,שאם ימצא חפץ בהם ,יהיה הוא הראשון לזכות בהם .כי
הנהו הקונה היותר חשוב שיש לי בעיר זו .ולו משפס הבכורה .ונם בפעם זאת,
שמתי פעמי בראשונה אל האברך הנ״ל .וכשנכנסתי לביתו והוא נתן לי שלום,
ולא חםפקתי עדיין לרכר אתו אוי מלח אחת ,מהר הוא לאמר לי :ר׳ נתנם ,שב
נא על הכסא ואני אראה לך שתי מרנליות יקרות שזיכני בהן הקדוש ברוך הוא
בשנה זו .והוא קם ממושבו וילך לאדון הספרים ויוציא משם שבעה כרכים
קםנים ,כמדת הסתרים הקםנים שלנו .והספרים האלה מכורכים בכריכת עור
יפה ונביהם מקושמים בפמורי ציצים של זהב .ושמות הספרים ומקום דפוסם
נחרתו נם כן באותיות זהב על נבי הספרים .לקחתי הספדים בידי וראיתי שהנם:
הלכות האלפםי ,שנדפסו באמשמררם זה כמאה שנה בנ׳ כרכים .וספרי השולחן
ערוך ,שנדפסו נם כן באמשמרדם .וכמעמ בזמן אחר עם האלפם — ר׳ כרכים.
הספרים האלה ,אמר לי האברך ,ועיניו הפיקו אותות רצון ושמחה ,משעה שבאו
לירי הנם שעשועי יום יום .כי מעורי לא ראיתי ספרי הלכה בתבנית סמנה פזו;
כי לפי התיל — וכידוע לכבות — הצם כמעמ תמיר בתבנית רף נתל ,כנורל
הנמדות ,ומבלעדי יפיים ,שהנם מרהיבי עינים ,עוד טעם בהם לשבח ,שהנם
קלים במשקלם ונוח למלםלם ולחחזיקם ביר .וחשובים לי הם ביחור ,באשר לי
יש שיעור ללמוד בבית־־המדרש בכל יום ם׳ האלפס ום׳ שלחן ערוך .ואני מניח
את הכרכים חנחוצים לי בהשק של חמלית .ולא נכר מבחוץ לעין רואה —
למדתם הקמנה — שהם באו אל קרבו ושהנם נמצאים בשק .ואת הפנינים
היקרים האלח קניתי אצל איש עובר ארח ,שבא לעירנו מארץ מרחקים לבקש
בחוד יבם ,לתת חליצה ליבמתו .וביחד עם הספרים האלה קניתי אצלו עוד
ספרים אחדים ,אבל כיחוד נדלה שמחתי ,על אשר הכרכים האלה נפלו בהלקי; כי
לא רק אנכי בלבד מוצא בהם חפץ וענין רב ,אלא ,כל הרואה אותם ,מתפלא
הפלא ופלא עליהם ,כי לא דאו מימיהם ספרים יפים כאלה ובתבנית קמנה כזו.
םפרים בתכנית קטנה .וגם בתבנית יותר קטנה מזו ,ראיתי כבר הרבה
ביטי חלדי ,אטדתי להאברך ,והנם טצויים על פי הרוב בין אלה ,שנרפםו באט־
שמרדפ ובויניציאה .ובתבנית קטנה כזו יש נם ספר עיךיעקב .אבל אין חזיון
הספרים הקםנים האלה נפרץ במדינתנו ונם לא בטדינת פולין ,הקרובה לנו.
ורק לעתיפ רחוקות ראיתי במדינתנו פפרים מדפוס זה ובתבנית זו .והטעם,
מדוע לא עסקו המוכרי־ספריפ להביאפ למדינתנו למכירה ,אולי — מפני מחירפ

— — 141

הגבוה; ואין אנשי מדינתנו בעלי בים ,באחינו בני ישראל במדינות המערב,
שיש להם הון ועושר ,והיכולת בידם להזיל זהב םביםם על קנית םפרים יקרים.

ואולי נם מטעם זה ,שהקונים םפרים ללמוד ולא רק לשעשוע בלבד ,מבכרים את
הכרכים הנתלים ,הנוחים ללמוד ולעיון ,על הכרכים הקטנים ,שאותיותיהם
הקטנות מכבידות את הלמוד ואת העיון וםינעות את העינים .ובאלה הטעמים
מתבאר הרבר ,מרוע חזיונם יקר בטרינתנו .והקרוש ברוך ,הוא ,שזיבה אותך
בהם — זיבה אותך בםנולה יקרה .ואני יודע ומכיר הרבה חובבי םפרים במרינה,
שבודאי היו מתקנאים בך ,אם ראו את הספרים האלה שהנם אצלך .אחרי בן
שאלתיו ,איזה הם הספרים האחרים שקנה אצל עובר ארח הלז .ועל זה אמר לי
האברך :לא רב מספרם :ספר חסידים ,הספר שארית־יוםף על  -כללי הש״ם.
שאלות ותשובות של ר׳ יוםן* אבן לב וספר בחינת־עולם עם פירוש בעל התום־
פות־יום־טוב .ואם בי היו לו עוד םפרים למכירה ,לא התענינתי בקניתם; אם,
מפני שהנם נמצאים בבר אצלי ,ואם ,מפני שאמרתי ,שבודאי נם אתה תובל
להמציא אותם לידי .ובהיות שאתה מובר לי ספרים בתמידות ונותן לי הבכורה
להביאם ראשונה אלי .והאיש הזה נעשה למובר־םפרים דרך מקרה .ובודאי לא
ישוב שנית למחננו לעולם ,החזקתי בהכלל שבללו לנו החכמים :תריר ושאינו
תדיר — תדיר קודם. .
ובדרך ,בשובי מבית האברך להאבםניא שלי ,ובחשבי מחשבות בבל מה •
שראיתי ובבל ששמעתי זה עתה ,נתקשיתי בענין זה והוא נראה.לי מעט חמור:
הלא ברור הוא כביעא בכותחא ,שעובר אורח הלז ,שמכר את הספרים הקטנים
להאברך ,הוא אותו היהודי ההנרי ,שראיתיו בלידא ושנתעלם פתאום משם מן
העין .והוא הוא שהביא לווילנא למכירה את הספרים ,מעזבון קרובו הרב והעירה
פלונית אלמונית .כי בוראי אין שני יוםף בן שמעון — שני יהודים מארץ הגר,
המבקשים בחור יבם והנם מוכרים דרך אנב םפרים  — .סובבים באותו זמן
ובאותם מקומות .ואם איננו אלא אחד — היכא תמצא — שמכר בבר ספרים
בערים שונות .במשלשה חדשים ועוד ,טרם בואו לווילנא .בי נורע.לי ברור
ובדיוק שבנאוואראדאק עבר ועשה את מעשהו בשלשה חדשים לפני חנ החנוכה.
ובאותו זמן מבר את הספרים להאברך .ובווילנא הלא שמעתי מפי מנית אמת,
שהיהודי ההנרי ספר לבל אחד ואחד ,שזה עתה לקח הםפרלים .אצל .אלמנת הרב
הנפטר והלך ברדך ישרה לווילנא ,למכור אותם .וכאן ,בנאוואראראק ,ראיתי
ונוכחתי ,שבבר זמן רב קודם לבתו לווילנא ,כבר עםק במכירת ספרים בערים
ובעיירות קטנות — במקומות ,שאין הקונים מרובים .ונם נזכרתי. ,שבבר בלירא,
בשאמר לי השמש בבית־המדרש ,שהאורח ששאלתי עליו ,הוא יהורי מארץ הנר
המבקש יבם ,ושיש אתו ספרים למכירה .ונתברר לי ,שהוא אותו האיש,
ששמעתי בבר את שמעו בווילנא ושמבר שם את הספרים מעזבון .קרובו ,הרב
הנפטר .בבר אז — בלידא — הדבר לא נראה בעיני פשוט ,שלא.מכר .את כל.
הספרים שהיו אצלו בווילנא .והוא נושא אותם אתו וטטלטלם מטקום למקום.
לי ,הורות להבורא יתברך.,יש בבר יריעה הנונה ונםיון בםםחר הספרים .ויודע
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אני ,שלו לא הרבה האיש במחירם יותר מרי ,בוראי היה יכול למכור את כל
הספרים ער אחר ,בווילנא .ולא היתה לו יותר שום נחיצות למלמלם עמרו
ולבקש עליהם קונים בעדים ובעיירות .הלא לא לשום חמםחר בספרים כתת את
רנליו לבוא מארץ רחוקח למדינתנו .ובפרט ,שחם נפלו דרך מקרח לירו.
המחשבות האלה והםפקוח שנפלו לי בדבר האיש הפלמוני הלז — ובחוש
הנםיון שיש לי ,כי כבר הרבה ראיתי' והתבוננתי בימי חיי הבלי לבני־הארם
ולמעשיהם בכל המקומות שעברתי שם ער עתה — הרגשתי ,שאין הםבוב של
ר׳ פתחיה חחרש הלז רבר פשוט כלל .ובודאי יש דברים בגו של המלאך הזה,
העושה שתי שליחות כאחת :טבקש כחור יבם ועוסק בטכירת ספרים ,שנפלו
בירושה לאלמנת קרובו הרב .ואמרתי בלבי ונמרתי בדעתי :כראי וראוי להוד
ענין בהאיש הזח ובמעשיו ולחקור ולדרוש אחריו ער כמה שירי מנעת .ורואה
אני בזה חובה לעצמי .כי מי מבלעדי ,הנודד ממקום למקום ,יובל להתחקות
אחרי מעשי האיש הזה ולשמור צערי רנליו כמוני? ומי כמוני ,מוכר־ספרים,
חנמצא במנע של משא ומתן עם רבנים ודיינים וראשי־ישיבות ובעלי־בתים
חשובים הובבי ספרים בכל רחבי מדינתנו ,יוכל לרעת לנכון את כל חמקומות
שמכר שם ספרים .ונם איזה ספרים מכר .ועל ידי זח — אולי — למצוא פתרון
לחירח האיש הזח? ואם כי הוא לא ננע בי.לרעה .ולא חפםרתי מאומח על ירי
זה .שהוא עוסק במכירת ספרים ,בכל זאת ,אינני רואה את עצמי בן חורין
טלטפל במעשה האיש הזה ,כי מרניש אני ,שיש קוץ באליה זו .ואם באמת.יש
כאן איזה תקלה .ולי האפשרות למצוא אותה ולפרסמה ,כי אז מוטל עלי חחיוב
של :באם לא יניד ונשא עזונו .ואין לי הרשות להשתטמ מדבר זה.
וטאותו יום וחלאח לא חםחתי את דעתי אף ליום אחר טהיהורי ההנרי
וטטעשיו .ולכל טקום שחייתי בא ,חקרתי ודרשתי שם — וכטובן ,באופן בזת
— שלא ירניש איש ,שאני עסוק בחקירה ודרישה על רבר האיש הזה לשום איזח
טטרה ידועה; אלא עשיתי הכל כלאחד יד ודרך אנב ,לדעת ,טתי עבד האיש
במקום הזה ,ומה היו מעשיו כאן .ועם טי היו עסקיו .ועם טי בא ברברים .ואם
נם מכר ספרים באותו מקום ,למי מכר .ואיזה ספרים מכר .ובאיזה אופן חםביר
רבר טציאת ספרים אצלו לטכירה .ועור פרטים אחרים ביחס לעסקיו במכירת
ספרים .ובמרה שהרביתי את החקירה והדרישה במעשי חאיש חפלאי הזח,
הוספתי להתענין בו ובמעשיו מיום ליום ומשעה לשעה יותר ויותר; כי נוכחתי,
שחוש הנםיון שלי לא הוליכני שולל .ובודאי יש במעשי האיש הזה דברים בנו.
אבל לא היה לי ברור עדנה לנכון ובודאות גמורה מיב האיש בעצמו — מי ומי
הוא ,ומאין מוצאו .ומה רבר חבחור ,שהוא מבקש; או ,שהוא מספר לאח
רים שהוא מבקש .ומה המה הספרים ,שהוא מוכר ,ומאין המה לו? אבל הייתי
במוח ,שחבורא יתברך ,שפקח את עיני על מעשי האיש הזה ,יוליכני בררך
נכונה לנלות הלומ והמסכה הנסוכה על פני האיש חפלאי הנ׳׳ל .ונמרתי.ברעתי
להוםיף — עד כמה שידי מנעת — החקירה והדרישה — בהיותי בטוח ,שסוף
האמת להנלות.
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וככלותי מעשי גנאוואראראק ,הלכתי לםלאנים .ומםלאנים הלכתי לפרוזאני.
ומפרוזאני לקאכרין .ומקאברין לכרך גריםק .והלכתי כפעם הזאת כררך אחרת,
מאשר התויתי לי מראש ,ובמנהגי תמיר .ועשיתי רכר זה ,כראש וכעיקר ,כרי
— להתחקות אחרי מעשה האיש הזה .בכרך בריםק .כי לא היו לי כאותו זמן
שום עסקים בכריםק .והלכתי שמה רק לשום האיש ולשום מעשיו .ומה נרולה
היתה השתוממותי ,כשנודע לי כברור ,שהיהודי ההנרי לא עכר ררך כריםק ,ולא
בקש שם את הכחור היבם .ואיש לא ירע להניד לי פשר רכר האיש ומה שיחו;
כי איש לא ראה אותו בכריםק .ואיש לא שמע באן את שמעו .עזבתי את כריסק
והלכתי לביעלםק .ומשם לביאלאםמאק .ומביאלאסמאק להארארנא .וראה זה
פלא ,כי נם כערים האלה לא נורע רבר האיש הזה; אם כי הנן ערים נרולות ויש
בהן ישיבות מפורסמות .ואמרתי כלבי :אם הדברים שהיהודי ההגרי מספר הנם
רכרי אמת ,כי אז מעשיו אינם מוכנים והנם לי חרה כלי פתרון .לפי דבריו ,הוא
הולך לבקש בחור אחד ממדינתם ,שעזב בית הוריו והלך ללמור תורה באחת
הישיבות ,כמדינתנו .ואין ידוע מקומו ־איהו .ולכאורה .אם הבחור ,שחשקה
נפשו בתורה והלך מבית אבותיו — למרות רצונם — ובדרך רחוקה כזו ,בוראי
לא עשה זה ,כרי ללכת לאיזה עיירה קטנה ,במקום שאין ישיבה גדולה ואין ראש
מתיבתא םפורםם ,אלא רק קבוצה .קמנה של בחורים עניים ,הלוטדים כבית־
המדרש ,כדי שהכעלי־בתים יתנו להם לחם חוקם דבר יום ביומו .ורוב זמנם
הנם טבלים כשיחות של דברים בטלים ובםפורי הכלים ,בישבם מאחורי התנור,
או כשהנם טתחככים בכותל .ובודאי לשום זה לא היה עוזב את בית אבותיו ,את
ארצו ומולדתו; כי בחורים עניים ,המתגוללים .בבתי מדרשות ,ישנם נם כן
במדינתם למדי ,כבכל תפוצות ישראל .אלא ,בוראי ,וכלי שום ספק ,שמנמת
הבחור היתר ,ללכת ללמוד תורה באחת הישיבות המפורסמות ,שתהלתן הניעה
ער למדינתו הרחוקה .באחר הכרכים הנתלים ,מקום מושב גאונים םפורםםים.

והנה נודע לי בברור ,שהיהודי ההגרי לא־ הלך אה לאחת הערים הגדולות שבמ־
רינה ,לבקש את הבחור .וגם בערים אחרות גדולות ,כמו :מינסק ,סלוצק ,פינםק
לא בא לבקש את חבחור — ,כפי שנודע לי בבירור מאנשי־אמת רהכרכים האלה,
שפגשתי בדדך .אלא הוא הולך וסובב ככל רחבי מדינתנו על פני •הערים והעיי
רות הקמנות ,במקום שאין ישיבות בלל ,או רק ישיבות .קמנות ובלתי חשוכות.
ושאלתי לעצמי :מה ראה פקח זה לשמות נתלה כזו ,לאבר זמנו וכספו .ולשאת
טורח הדרך ,בלכתו לנוע על הערים והעיירות הקטנות — טקוטות שכטעט אין
כל תקוה לטצוא את הבחור בהם ,והבחור — אולי ,יוכל היות — יושב ולוטר
בטנוחה באחת הישיבות הנרולות ,באחר הכרכים .ואין לו יריעה וטושנ טזה,
שמי שהוא מבקש אותו זה יותר משנה בכל ארבע פנות העולם.
והנה ,לפי מה שספר לי כבות ,שר׳ בונם הנ״ל אמר לו ,שבראשונה הלך
לבקש את הבחור בק״ק בדיסק — .ולפי מה שספרתי לכבודו זה עתה ,יוצא
ברור ששקר רבר האיש .אבל מדברי האיש הזה נראה שגם הוא הרגיש ,שהשכל
מחייב ,שבבואו למדינתנו ,עליו ללכת בראשונה לעיר בדיסק ,ואחר כך ליתר
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הכרכים הגדולים ,מקום מושב גאונים מפורסמים וישיבות גדולות .ותמיהתי
הגדולה עליו ,על אשר לא הלך בראשונה לק״ק בריםק לבקש שם את הבחור ,לא
היתה בלי יסור .ועתה בבורו רואה ,כמה חשובים המה הדברים שספר לי על
רבר ר׳ בונם הנ״ל .בי הוא גתברה והזים את עצמו :לכבורו ספר שהלך לעיר
בריםק וחקר ודרש שם אחרי הבחור .ובאמת — לא היו דברים מעולם; כי לא
הלך לבריםק לבקש שם את הבחור .וכל מה שספר לכבודו בנו־ח זה — הנם
דברים בדויים מראש וער םווי .והכל — כזב ושקר.
ונם רבר זה ,שבכל מקום ומקום שהוא בא ,הוא עוסק נם כן במכירת
הפרים ,לא היה פשוט וברור בעיני .כפי שספרתי לכבודו ,נורע לי רבר האיש
הזה והספרים שטכר ,בראשונה ,בווילנא ,לטוער חנ החנוכה .והטעם שנתן
היהורי ההנרי להיות עוסק שם בטכירת־םפרים ,היה בנוסח זה — שהספרים
באים טעזבון קרובו ,רב בעיירה אחת קטנה .והוא לקח אתו את הספרים לטכירה
בעיר ווילנא ,כרי לבוא לעזר להאלטנה ולהיתוטים .ולפי רבריו — הוא בא בררך
ישרה טהעיירה הזאת לווילנא ,כרי לטבור שם את כל הספרים בפעם אחת .ולא
יחיו יותר עליו לטורח בדרך .והנה על פי החקירות והדרישות ,שעשיתי בהרבה
מקוטות ,נורע לי בבירור ,שכבר עסק בטכירת ספרים כחצי שנה קורם בואו
לווילנא .וטעם טציאת ספרים אצלו למכירח היח כבר בנוסח אחר .והוא —
שעבר ררך כפר אחר ושם קנה הספרים אצל אלטנה עניה ,שבקשה אותו לעשות
אתה החסר ולקנות טטנה הספרים; ואם לא. ,אולי ילכו הספרים לאבור ויחיו
לברות לשיני עכברים .וברצונו להציל את הספרים טכליון והפםר ולהיות לעזר
לאלטנה עניה םוערה ,לקח עליו הטורח לטלטל את הספרים עטו בדרך ,ער אשר
ימכור אותם כלם .ולפי רבדיו ,קנה אצל האלטנה שבכפר שק טלא םפרים .ולי,
שיש לי נםיון בהובלת ספרים בדרך ובחבישתם בשקים .ויודע אני ,כמה םפרים
לערך נכנסים לשק אחר .וכשעשיתי חשבון הספרים ,הידועים לי שמכר בהרבה
מקומות ,נתברר לי ,שכבר מכר ספרים במםפר מרובה ,משא של כמה וכמה
שקים .ואם נניח ,שאמת הנם הדברים ,שהוא •מספר ,שקנה רק שק אחר מלא
ספרים אצל האלמנה העניה ,אנו רואים ,שנעשה להאיש .הזה מעשה נם ממש,
כמעשה הנם ,שנעשה להאשה הצרפתית על ירי הנביא אליהו זכור לטוב :כר
הקמח לא כלתה וצפהת השמן לא חסר .כי משק אחר הוא מוציא למכירה
ספרים אין מספר .והשק מתמלא תמיר מחרש .ובכל מקום בואו יש אתו תמיר
שק מלא ספרים .ובאמת ,הלא זה מעשה נסים!
זאת ,ועור אחרת .כי עור דברים תמוהים נודעו לי ברבר הספרים שהוא
מוכר .כן נתברר לי ,שמהשק הפלאי .הזה מכר כבר ר׳ פעמים את הספר חסידים.
וראיתי ,ששנים מהם היו מאותו דפוס ומאותה שנה .ונם את הםפר שערי־
תשובה ררביגו יוגה מכר נ׳ פעמים .ועור ספרים אחרים ראיתי ,שמכר אותם
ב׳ או ג׳ פעטים .ולא יכולתי לבאר לי הטעם :טרוע היו להשוחט ,בעל האלמגה
העגיה ,ושטטגו נפלה לה בירושה ,הספרים האלה בטםפר כפול ,טשולש וטרובע?
הספקות האלה חיו טתחרשים ,טתחזקים וטתרבים אצלי בטרה שהייתי בא
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למקום חדש והיו נודעים לי פרטים חדשים בדבר האיש ובדבר מעשיו .והאמונה
ברבדיו ,שהיה מםפר בבל מקום בואו — חיש קל התעופפה כעוף ממני ולא

נתתי לה יותר מקום בלבי .ושאל שאלתי לעצמי :האמת הוא הדבר ,שהוא בא
ממדינת הנר ושהוא מבקש בחור יבם? האמת הוא ,שהיה לו קרוב רב באיזה
עיירה במדינתנו ושהםפרים שהיה מובר בברך ווילנא באים מעזבון הרב הנ״ל?
ואם לא בדויים נם הדברים בחנוםח השני ,שהוא קנה שק מלא םפרים אצל
אלטנת־שוחט באחד הכפרים במדינתנו? ואם כל מה שהוא מםפר אינם אלא
דברי שקר ובדויים טראש ועד סור .ולדעה זו ,שאי אפשר לתת אטון לדבריו,
באתי ,על פי כל טת ששטעתי וטה שראיתי וטה שנודע לי בדבר האיש הזה
ובדבר טעשיו — ,הנה שאל שאלתי לעצטי :ולבסוף ,טי הוא האיש הזה ,וטה
הוא טלאכתו וטעשהו? ולאיזה צורך הוא בורה דברים על איזה בחור שהוא
טבקש .ועל טוצא הספרים ,שהוא טוליך אתו לטכירה? ולטה לו בל אלה ולאיזה
צורך הנם משטשים .כי טה יתן לו ,וטה יוסיף לו בל זה? ונם שואל אני :מאין
לו ספרים בטםפר טרובה בזה .האם הטטיד לו הקדוש ברוך הוא ספרים מן
השטים ,כטו שהטטיר לנו את הטן בטדבד ,בצאתנו טן טצרים? ואם אולי הביא
את הספרים למכירה ממדינת אחרת ,לטה לו בםות עינים זאת — שבל טעשיר
אינם אלא לשם שמים .ובי הוא מוכר את הספרים לטובת אלמנת איזה
רב .או אלמנת איזה שוחמ .בי מי ידרש ממנו הצטדקות כזו? ועדיין לא
שמעתי מעולם .שמי שהוא רוצה לעסוק במסחר הספרים ,הנהו נזקק להאמתלא,
שהוא עוסק בזה לשם שמים.
השאלות והספקות האלה היו טנקרות בטוחי וטטרידות אותי ולא נתנו לי
טנוחה בל הזטן ,עד שבאתי לעיר שצוצין .ושם נפתרו לי בולם ,פתאום ,ובפעם
אחת .לעיר זו באתי בתחלת חודש טנחם אב — נ׳ שבועות ,לערך ,טרם בואי
עתה הנה .וכשבאתי בפעם הראשונה לבית־תטדרש ,דאיתי על רלת חפתח טודעה
רבח על פני נליון נדול ובאותיות גדולות על פני רוחב כל הדלת ,כתובה עברית
ושנויה ביהודית ,אזהרה על חוטר האםוד להוציא שום ספר טבית־חטדרש ,טבלי
ידיעת ומבלי רשות הנבאי ,או השמש דבית־הטררש .והעובר על אזהרה זו ,יהיה
מוחרם ומנודה בזה ובבא .ותבאנה עליו כל הקללות הכתובות ושאינן כתובות
בתורה .ולהשוםע יונעם ותבוא עליו ברבה .למראה המודעה רבתי הזאת ו ה א י ר
טים הכלולים בה ,שאלתי את השמש :מה חחרדה חזאת אשר חרדתם זה עתה
יותר םקורם .והנכם טטילים איטה על הצבור בחרם ובנדוי ובשטתא .וטה יום
טיוםים ,שאינכם םםתפקים — כםו שעושים בכל הטקוטות — בםודעה פשוטה,
בלי איוטים נוראים וכלי קללות נםרצות — ,להזהיר על האםור להוציא שום
םפד מבית־המדרש בלי רשות הנבאי ,או השמש? ועל שאלתי זאת ,ענה לי
השמש :משום מעשה שהיה .טקרה לא טהור ,שקרה בבית־המדרש שלנו .אחר
מזקני הבעלי־בתים שלנו נתן במתנת לבית־הםררש כל הםפרים שהיו לו .והנה
קרה המקרה ,זה במחודש ימים ,שהלך הבעל הבית הנ״ל אל ארון הספרים
בבית־המדרש לחפש אחרי ספד .ובינתים התענין לראות נם כן ספרים אחדים.
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מאלה ,שנתן במתנה לבית־המררש .והוא חפש אותם על כל הרפים שבארון
ולא מצא אותם .וישאל אותי ,ונם את הנבאי .ונם האברכים ,הלומרים בבית־
המררש ,אם איש מאתנו יורע ,איפה נמצאים הספרים האלה .ואיש לא ירע
להניד לו רבר .ותיבה נפל חחשר על הבחורים העניים ,הלומדים בבית־המררש,
שבודאי ירם באמצע .והם לקחו את חםפרים .אבל חבחורים נשבעו בכל השבו
עות שבעולם ,שירם לא היתה במעל והם לא ננעו בהספרים האלה .ובכל ואת,
לא נתנו אמון לדבריהם .וחפשנו בכל כליהם ולא מצאנו מאומה .ולא נשאר
לנו אלא לשער ,שאחר העניים ,מהני ארחי ופרחי ,הנודרים מעיר לעיר ושאין
יראת אלקים בלבם ,נשא עיניו אל הספרים ,לנורל יפים ולקטנות מרחם המאפ
שרת להטמינם בשק של הטלית ,ולקח אותם ,כשאין איש רואה ,ושם בכליו
והוציאם מבית־המדרש .ומטעם זח ,חחליטו הנכאים ,להדביק על דלת בית-
המדרש מודעה זו ,למען ירע כל העם חומר העוון הנרול הזה — ננבת ספרים,
השייכים לבית־המררש — והעונש ,שיניע למי שיעבור על עבירה זו .ואולי
מיראת העונש ,לא יזיר יותר מי שהוא ,לשלוח ירו בננבה ולמעול מעל בקרשי
שמים.
השבחים ,שמנה השמש בהםפרים שנננבו ,שהנם יפים מאר ושהנם קטנים
במרתם ,עוררו בלבי — לב מוכר־םפרים וחובב ספרים כאחר — התשוקה
לרעת טיבם .ושאלתי את השמש :איזה הנם הספרים האלה ,שאתה אומר ,שהיו
מצוינים ביפים .ועל זה אמר לי השמש :כרכים של ספר האלפס ושל ספר השולחן
ערוך .והנם קטנים במדתם ,ממש כסדורים קטנים .והנם מכורכים בכריכת־עור
יפה ער לחפליא .ומצוירים בציצים ובפרחי־זהב על נביהם .וכל הרואה אותם
היה מתפלא למראם היפה .ובעלם הראשון ,שנרב אותם לבית־המררש ,אמר לנו,
שחזיונם יקר מאד; כי .נדפסו באמשטררם זה יותר ממאה שנה .ואינם נמצאים
אה אחר בעיר ושנים במשפחה .לשמע דברי השמש ,רטט עבר בבשרי ונזדעזעתי
בכל נופי .וכמעט שנעצרה נשימתי בגרוני ,כאלו שמו מחנק לנפשי ,לגורל
התרנשותי ,כשנזכרתי בשתי המרגליות היקרות ,שהראה לי האברך בגאווארא־
ראק ,ושבאו לו מהיהודי ההנרי .ובאותו רנע הדנשתי ,כאלו נפל מעל עיני מםוה
הטנורים .ובי דואה אני בבהירות — ובלי מעות אפשרית — שהגנב ,שגנב
את הספרים האלה ,לא היח אחד מהני ארחי ופרחי — ,כפי השערת הנכאים
ראותו בית־המדרש — ,אלא .אותו .הצורבא מרבנן ,היהודי ההנרי ,הלובש
אצטלא דרבנן ,למען כחש .וחחוזר על כל המקומות ,שיש שם בתי־מדרשות
מלאים ספרים והנם בלי שמירה ואין איש משגיח עליהם ,והוא לוקח מהם ,כפי
שיוכל שאת ,ועושה סתורה בקרשי שמים .ובאותו רגע הותרו לי כל הספקות
וכל התמיהות שהיו לי על דבר האיש הזה ועל דבר מעשיו .וגוכחתי ,שעשה
הכל בחכמה ורעת :שהוא בא מארץ רחוקה ,מארץ הגר — כפי שהוא מודיע
לכל — כרי שלא ידרשו אחרי מקום מושבו ומעשיו שם ,ולא יתבדה .וכפי
מאמר החכם :הרוצה לשקר ירחיק עדותו .חבחור היבם ,שהוא 'מבקש —
אמתלא נאותה ,ללכת מעיד לעיר ומעיידה לעיירה .ובכל מקום ,שהוא בא,
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אחזור עא הבתי־מדרשות אחפש את הבחור ,אם איננו מסתתר שם .ולא ימשוך

עאיו עין שא חשר ,שהוא הואך מחיא אא חיא — מבית־המררש האחר אבית־
המדרש השני .ואיננו פוםח אף עא אחר מהם .והאאמנות העניות ,שאפעמים —
כפי שיםכון או הדבר — היא אאמנת ?רובו הרב; ואפעמים ,היא אאמנת שוחט,
הדרה באחר הכפרים ,שעבר שם דרך האוכו .והוא מטפא במכירת הסברים שאהן,
ברי אבוא אעזר אאאמנה עניה םוערה ,ואיתומים באין אב — רבר זה ,שהוא
מסבר בכא מקום ,הנהו או •כםות עינים נאותה אעסוק במכירת ספרים בבא מקום- .
ואא יעאה עא רעת טי שהוא ,אשאוא אותו השאאה :טה ענין שטיטה אצא הר
סיני .וטה או איהורי ,הבא מארץ מרחקים ,מארץ חנר ,אבקש בחור יבם במרי־
נתנו ואעםוק באותו זטן נם בטכירת ספרים? והאצטאא דרבנן שהוא אובש,
והנהגותיו בפרישות ובחסידות; וטה שהוא טאריך בתפיאה .ויושב והונה בתורה.
ונזהר בכא מקום אבא יכשא חס ושאום במאכא שאינו בתכאית הכשרות ,כחבר
האובא החואין שאו עא טהרת הקודש — כא אאח משמשים אחרחיק ממנו אף
צא צאו שא איזח חשד ,שהוא עאוא אעשות ,חס ושאום ,איזה רבר ננר חרין.
ובפרט ,אשים ירו בננבה ואעבור עא אחר האאוים שבעשרת הדברות :אא תננוב.
ואם כי אבי היה נסער עאי ער טאר ,יכואתי ,בכא זאת ,אהבאיג ברוחי,
אבא ירניש השטש ,שנבהאתי ארבריו .ואבא ישאא אותי אםבת הדבר .ואני אא
רציתי עדיין אנאות אטי שהוא את חחשרים שיש אי עא הננב ,בא זטן שאא
נתפס עדיין ביר בננבתו .ואם כי ידוע אי ,שהוא מכר את הספרים האאה אהאברך
בנאוואראראק ,אבא האא הוא יוכא אטעון ,שקנה אותם אצא טי שהוא .ואין
אחריות הננבה עאיו .וטטעם זה ,השאתי את השיחה עם השטש אענינים אחרים.
ונם נזהרתי טשאוא אותי ,אם עבר בשצוצין יהודי אחר טטרינת הנר ,המבקש
בהוד יבם .מיראה ,אבא תעורר שאאה זו באב השטש החשד ,שאואי יר היהודי
הזה היתר! בננבת הספרים מביח־המררש .ודבר זה נודע אי ממקום אחר ,שבאמת
עבר בשצוצין היהודי ההגרי .ונם נודע אי אנכון ,מתי בא אעיר זו .ובמה זמן
שהה בה .ואא גשאר עור יותר שום מקום אםפקות ,שאואי אא הוא היה הגגב.
וראיתי עתה בעין ממש ,שזאת היתה חשגחת הבורא יתברך אפקוח עיגי עא
תעאואי האיש הזה ואגאות תרמיתו ,כרי שאא תהיה האמת געררת בארץ .וישואם
ארשע כמפעאו הרע.
הספקות שאי ,שגהפכו אוראות ,הביאו אותי במבוכה גרואה עור יותר ,כי
אא ירעתי ,מח היא עתח חובתי אעשות .ואיך ובמה אהתחיא .רק רבר אחר היה
ברור אי ,שאין אי הרשות אםאק ירי מן העגין הזה ,ארחוץ את כפי — בהמביאים
עגאה ערופה — ואאמר :״ירינו אא שפכו את הרם הזה ועיגיגו אא ראו" .אאא,
מחויב אגי אהוריע ואהעיר עא כא מה שגורע אי בעגין זה ,כפי מצות התורה:
ובאם אא יניד ונשא עונו״ .ונם רבר זה נחוץ אתועאת ואתקגת הרבים .אבא
איך ,ובאיזה אופן? אפרסם את האיש הזה בכא המקומות ,שהוא נובא ,רמאי,
נגב ומועא בקרשים ,כדי שידעו אהזהר ממנו ושישמרו את צעדיו אתפםו ביד
ואהעמירו ארין — אין אי הרשות ,בא זמן שאא נתפס ביר .ועא יסור החשרים
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••::־״ — אם כיי אינם הלומים מן האויר ויש ידים מוכיחות — בכל זאה ,אין לי
הרשות להוציא עליו שם רע; להמים חרפת עולם על בני ביתו ולהכניס פסול
בכל אנשי משפחתו .וידוע ,ער במה נזהרים היו חכמינו ,זכרונם לברכה ,שלא

לרון להובה איש ,אם לא שהיה להם הדבר ברור בשמש ומאומת על ירי ערות
נאמנה ,שאיננה נותנת יותר שום מקום לספקות .ובכל מקום שהיתר ,אפשרות
— לו נם היותר רתוקה — של איזה ספק ,בקשו זכות להנאשם ורנו אוחו לכה
זכות .ואיך אעמיד על רעת עצמי להאשים את האיש הזה — אם כי בטות אני
שאין מעות בירי — כל זמן שאין בירי ראיות מכריעות ,שהספרים שמכר הוא
נם ננב אותם .ואם בי הוא חשש רחוק מאר ,בכל זאת ,הלא אפשר הדבר ,שהספ
רים שמכר להאברך בנאוואראדאק הוא קנה אותם מאיש אתר ,שגנב אותם ,ולא
הוא הננב .וידוע שחכמינו ,זברונם לברכה ,היו חוששים נם לחששא רהוקה,
אם היה זה לזכותו של הנאשם .ואיך אוכל לעשות התיפך מזה? אבל אם נם
יצלח בירי ,או בירי אחר ,לתפוס ביר את האיש הזה בגנבתו ,עור מהסס אני
ברבר ,אם טוב לנו לפרםם הננבה ברבים ,כדברי ר׳ יוחגן בן זבאי במשנה :״אוי
לי ,אם אומר ,אוי לי ,אם לא אומר׳׳ ,כי בוראי תצא מפרסום הרבר תקלה נרולה.
מקרים של ננבת ספרים בבתי־מררשות קרו נם בן קורם שהתחיל האיש הנ״ל
לעםוק במלאכה זו — להתפרנס ממנה ולהתעשר על ירה .אבל אלה היו רק
מקרים בוררים ולעתים בלתי תכופות .ונם לא במרה מרובה; אלא ,לפעמים
נפקר םפר זה ,או ספר אחר ,בבית־מדרש זה ,או בבית־מררש אתר .והננבות היו,
על פי הרוב ,דרך ארעי :עובר אורח ,הלן בבית־המדרש ,או אחד העניים ,החוז
רים על הפתחים ,שמצא הזדמנות לקתת םפר בבית־המררש באין רואה ולהוציאו
משם; או ,אחר הבהורים העניים הלומדים בבית־המררש ,לקח אתו םפר לביתו.
ועל מנת שלא לחחזיר .איך שיהיח — סכנת גנבת ספרים בבתי־מררשות לא
היתה נרולה .והספרים לא היו נצרכים לשמירה מעולה .ואם כי הבתי־מררשוה,
על פי הרוב ,הנם פתוחים יומם ולילה ,ולא יסגרו .וארונות הספרים אינם םנו־
ריס על מםנר ואינם נעולים במנעול ולא העמרו שומרים עליהם לשמרם .וכל
הרוצה ליטול ספר בארון הספרים הולך ונוטל ,באין מפריע; .ובאין איש שומר
על עקביו ,שיחזיר את הספר למקומו באדון .ובך הדבר עומד וקיים בטרינתנו
מאות בשנים .ובאמת הוא מעשה נסים ,שהגנבות של ספרים בבתי־מררשות לא
היו יותר מצויות ,נס ממש ,כהנס שנעשה לעולי רגל בזמן שבית המהדש היה
קיים ,שהיו מניחים בתיהם ושרותיהם יוכל אשר להם והיו עולים לרגל .ואיש לא
ננע בכל אשר לחם .כחבטחת חבורא יתברך :״ולא יחמור איש את ארצך
בעלותך לראות את פני ה׳ אלקיך שלש פעמים בשנה״ .והנה עתה ,כשיפורםמו
ברבים מעשי האיש הזה ,שמצא מקור לפרנסה ואמצעי לצבור הון בננבת ספרים
בבתי־המררשות והוא חצליח במשלוח ירו במשך ימים רבים ובאין מפריע .ורק,
בדרך מקרה ,נגלו תעלוליו .בודאי עלול פרסום מע#ה זה ,שנם אחרים ,שאינם
יראים לשלוח ידם בגנבה יחקו מעשיו ,לעשות נם הם במוהו .וסכנה צפויה לכל
הספרים הנמצאים בבתי־המררשות שיהיו לבז ולמשיםה לחננבים אם לא ,שבעור
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מוער ,יאתזו הגבאים באמצעים גאותים ,לגרור פרץ בער הגנבים ולסגור את
הספרים על מסגר ולשים עין פקוחה על כל איש זר הבא לבית־הטררש .ואם ,תם
ושלום ,תניענו הרעה הזאת והעבות של םפרים בבתי־םדרשות תהיינה למכת
מרינה ,והנכאים והשמשים יהיו מוכרחים לשים עין פקוחה על כל נכנם ויוצא
מבית־המררש .ובלילה ,אולי ,יהיו מוכרחים לסגור רלתי בית־הטררש ער בוקר;
כי אי־אפשר להעמיד שומרים בבית־המדרש כל הלילה — באלה אגי רואה םכגה
נרולת לבתי־המררשות שלנו וצרה נדולה ,צרת רבים לכולגו .וחבל ,חבל ,אם
באשמת הרמאים והגנבים ,יחרל בית־המקרש להיות בית מקלמ לכל איש מצוק-
ומר גפש ,ולבל מי שהיתר! בו יר הזמ! לרעה ,ולבל מי שהנהו מםובל בצרות
ובדאגות ,תמריות ורותגיות — ,לכל אלה — שהיו מבקשים מפלמ מצרותיהם
ומגוחה לגפשותיהם בבית־המררש ,הפתוח לרווחה בכל עת ובכל זמן ,יומם
ולילה ,לבל גבגם ובא ,ולבל עובר ושב .וגם בשעה מאוחרת ,בדמי אישון לילה,
בזמן שכל האנשים הוזים שוכבים ונםים את שנתם ,והדלתות והחלוגות בכל
— רק דלתי בית־המררש
הבתים הגם סגורים ,והתריסים בהחגויות מונפים
פתוחות .ובל הרוצה ללמוד — בא ולומר .והרוצה לתקן סדר תקון חצות —
בא וםםדר .והםשכים להתפלל עם הותיקין ,בא לבית־המררשיבעור לילה וטרם
עלות השחר ,ומגעים זמירות בתהלות רור בן ישי עד .בוא זמן תפילת שחרית.
וגם עובר אורח עגי ,שלא מצא לו מקום ללון ,לגות בלילה ,בא לבית־המררש.
ובקרן זוית על אחד הספסלים הוא מגיח את ראשו על מעילו העליון ,המשמש
לו לכר ולכםת וגם את שגתו ומוצא מגוחה לאבריו העיפים .וגם לי ,בגדודי
הרבים ,היה בית־המררש פעמים רבות לבית־מקלמ ולםקום־מנוחה בלילה ,לעגג
את נפשי בלמוד ובעיו! בםפר .ובלילות־חורף הארוכים ,בשנררה שנתי מעיני
ולא יכולתי לתת תנומה לעפעפי .ובתררי ,בבית שהתאכסנתי בו ,שרר הקור.
וגם לא יכולתי להיות ער בי 1הישנים ולהפריע שאר האורחים .שהתאכסנו בבית,
בשנתם ,בהדליקי את הגר ובישבי ללמור בםפר — הייתי קם ממשכבי ולובש
את בנדי וכונן את צערי בדרך ישרה לבית־המררש .ומבלי להשניח על השעה,
אם היא קורם ,או אתר תצות הלילה; או כבר לפני אור הבוקר .ומה אהבתי,
כשהקור בחוץ היה חזק ,ורוח ממזרים קרה היתה נושבת בפני ההולך באישון
לילה ברחוב העיר .ומסביב לא נראה אף שביב אור אתר בהבתים הנמים שנתם
תחת המכסה הלבן ,טכםה השלג הפרוש על גגי הבתים .מה אהבתי אז — לצעוד
בצערי און ולמהר להבגם לבית־המררש ולזבות בחומו של התגור הנרול ,שהוסק
מבעוד יום ,ושהוא שומר תומו בל הלילה .ובשעות המאוחרות בלילה ,בית־
המררש עטוף כולו בטעטפת עלטה ,רק שביבי אוד בוררים ,פה ושם נר בוער
לפני בחור מתמיד ,המתעמק בלמוד הנטרא; או ,נר שעוה ,רק וצנום ,באחת
הזויות על רצפת הבית ,להאיר הםרר תקון־תצות לישיש יושב על הארץ ומקונן
על תורבן בית־המקרש .ויתר שמח בית־המררש — תשך ועלטה .ואין בית־
המדרש ריק מארם לעולם .וער שלא בלה אחר הלומדים המתמידים המתאתר
ער אחר חצות הלילה ,שיעורו בלמוד הנמרא ,והנה בכר בא ישיש אחר ,או
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•ישישים

אתנות ואבכות עא חורבן

אהרים,

ביה־המקרש ועא נאות

השכינה.

ובישבם עא הארץ ,ובהאצם את נעאיהם ,םרר הקוךחצות ביר האחת ונר שעוה

ביר השנית ,הנם מקוננים בקוא בוכים ,הקורע את אב השומע .ובכורה שהשעה

מתקדמת זהאיאד ,נוטה ומתקרב אקצו ,מתחיאים אהתכנס בבית־המררש — אם

בי החושך עור יכסה ארץ — אתרים מהמתפאאים במנין שא ותיקין .והנם מקרי

אים ומשכימים אבוא — אהנעים זמירות בתהיאות רור בן ישי קורם תפיאת־

שחרית ואיהנות מחומו שא התנור בבית־המררש .ובאאה השעות ,בשעות האיאה
הייתי אוהב אבוא אבית־המדרש ואקחת בארון הספרים םבר שאאות ותשובות

שא אחר הגאונים הספרדים :המהרי״ט ,המהרשר״ם או מהראב״ח ועור ואהש־

•סיע את עצמי באחת התשובות
ההנאה

אהתעמק

החשובות עא שאאה חמורה .ומה נרואה היא

באותו מקום ובאותה שעה ברברי אחר

הגאונים

הגדואים

האאה ואהתפאא עא כשרונם הנרוא אהציע דבריהם בםרר ישר ובאופן הגיוני,

בבקיאות ובחריפות נרואה .ובא זה בסברא ישרה ובראיות שאין עאיהן פירכא,

ובדומיה השוררת מסביב ושאיננה נפרעת אאא במקצת עא ירי הנכון העצוב שא

הבחור ,או שא האברך ,המתמיד באמוד הנמרא שאפניו ,או ,עא ידי קוא בכיה
חרישית שא ישיש ,השופך דמעותיו עא הסדר תקוךתצות ,שהוא מחזיק בירו.
באותה שעה אני שובח עואם ומאואה .ושוכח ,שיש אי אשה ובנים .שובח אני,

שהנני שואח במסחר את ירי .ושהנני מובר־םפרים ,נע ונר בא הימים .והנני

•שובת את הדאנות ואת הצרות שיש אי .ושוכח אני את בא הצרות בכאא —
צרת היחיר וצרת הרבים .והנני שוכח את הראנות .והנני מתעננ עוננ רב ,עוננ

באי מצרים ,שאין דונמתו בעואם; אאא ,בוראי ,הוא מקצת מן המקצת שא העוננ

שא הצדיקים אעתיר אבוא ,שהנם יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו

השכינת .ואפי דעתי ,רק המתעמק באמורו בבית־המררש בשעה מאוחרת באיאה,
או בהשכמה ,אפני אוד הבוקר ,יורע מה יקרו דברי חכמינו ,זכרונם אברכה,

באמרם :״אא איברא םיהרא אאא אנירםא״ .כי דק האומר בבית־המררש ,במקום

קדוש ובמקום שהשכינה שכונה אך ,יורע אהעריך את סנואות האיאה אאמור.
וההנאה הנדואה שיש אהאומד באותו מקום ובאותה שעה .ועתה ,אם ,תם ושאום,

באשמת הנגבים ,יםגר בית־חמדרש אחר נמר תפיאת־ערבית ואחר נמר השיעורים

•שא החברות בחורף ,אחד תפיאת־ערבית .ובית־המררש ישאר סגור עד אור
הבוקר — מה

יהיה נורא

האוהבים

אהסתופף

בחצרות בית ה׳ יומם ואיאה

והעומדים בבית ה׳ באיאות כי עאיהם יהיה אחבות ,עד אשר יפתחו מחדש דאתי
ביה־המררש בבוקר .ומצטער אני עאיהם .ובדברי דוד המאך אני אומר :״נפשי

אה׳ משומרים אבוקד ,שומרים אבוקר״.

אחוז בסבך הספקות האאה ,ומבאי אדעת אמצוא מוצא מהם ,גמרתי בדעתי
אהציע כא הענין הזה אפני כבודו .ומטעם זה ,מהדתי אעזוב את העיר שצוצין.
וגם קצרתי זמן שהותי בכא המקומות שעברתי בדרך ער הגיעי הנה אמהנכם.
ובאתי הנה — בשינוי ממנהני  — ,שהייתי נוהג בבא שגה ,אבוא בתחאת חורש
אאוא .ובאתי בסוף תורש מנהם אב ,ברי אהתיעץ עם כבודו ואשאו־א בעצתו.

ואת אשר אחזה אני כהאיש הזר• וכמעשיו אניר אככורו :אפי רעתי ,איננו כא
מארץ חנר ,אאא — אגורא חרפתנו — הוא אתר מאנשי םרינתנו .והוא אתו
כמעשה תרמית שא הנכעונים ,אאמר ,שהוא בא מארץ רחוקה .וכמובן ,האשה
השומרת יכם והכתור היבם אא היו ואא נבראו ,אאא משא היו .וכמוהם נם האא־
מנות ,שמהן באו — אפי רכריו — הספרים ,שהוא מוכר אינן משמשות או ,אאא
כרי אהרחיק מעאיו שום ערעור שא חשר ברבר הספרים שהוא מוכר .ואמעשה
גנבת הספרים ככתי־מררשות אין מן הצורך ,אהיות נגר ובר ננר ,איש־מזימות
וכעא־תתכואות .הוא היה מתפאא בבא מקום בואו עם המנין האתרון ומתמהמה
באמורו אתר התפיאה ,ער אשר תכאה רנא המתפאאים מבית־המררש .ואז הוא
אוקת את הספרים בכא אשד יבחר ושם בכאיו — בהשק הנרוא שא המאית ותפאין
שאו ומוציאם מכית־המררש ,באין רואה ובאין מפריע .ואם הוא מוצא עא
הספרים שננב הותם ,או רשום בבתב יר ,שהנם שייכים אכית־מררש ,הוא נורד
בסכין או כאואר ,את התותם ואת הרשימה .ואם אינם נתנים אנרירה מפני
רקות הניר ,הוא מעכיר כקואמס עא החותם או עא הרשימה וממשמש אותם ,ער
אבאי הכיר .ובהכתירו באופן כזה סימן הבעאות םעא הספרים הוא מוכר אותם
כבטחון נמור ,שאיש אא ירניש בהם ,שהנם ננובים.
ור' נרונם הוסיף :ובזה הצעתי אפני כבודו ,טה היא' רעתי ברבר האיש

הזה וכרכר מעשיו .והשערותי אאר .אינן קאוטות טן האויר ,אאא הנן מבוססות

עא יסור התקירות והדרישות שעשיתי בהרבה מקומות ועא יסור היריעות שא

ספתי אורותו ממקורות נאמנים .ושנתאמתו בעדות נאמנה מפי מנירי־אמת
שספרו אי מה שראו ומה ששמעו ומה שירעו ברבר האיש הזה .והנני מתכת
עתה למוצא פיו שא כבודו וארבר־עצתו.

הקשבתי בקשב רב את דברי׳ ר׳ נדונם והייתי

נרעש

ונדהם

לכל

מת

ששמעתי מפיו .ובודאי מעולם לא היה עולה על רעתי ,שהאיש הזה ,שראיתיו
בתפארת ארם־המעלה והראיתי לו אותות ככור והתקרבות — שהאיש הזה הוא

— נוכל ,רמאי ,ננב ומועל בקדשים .ואוי למה שעלתה לנו כדורנו ,שימצאו

במדינתנו רשעים באלה .הלא למשמע אזנינו ידאב לבנו .אבל ברברים ובאנתות
באבר לא יוסר רשע .ובודאי צדקו דברי ר' נדונם ,שנתוץ לעשות איזה פעולה,

ברי אשים קץ לתעלולי האיש ולענשו בעונש הראוי לו .ולדי נדונם אמרתי :זבות
הרבים תהיה תלויה בך ,על כל מה שמרתת ועמלת לנלות תרמית האיש הזה.
ועליך החוכר — ,כפי דברי חז״ל :״המתחיל במצוה ,אומרים לו גמור",

—

להמשיך מה שהתחלת .אבל עלינו מקורם אהעמיק עצה באיזה אופן לתפוש את
הגנב כננכתו ולהענישו ,כפי הראוי וכפי הרין .ולעת עתה עדיין נתיצה זהירות

מרובה .וטוב עשית ,שאא נאית עדיין אאיש — מבלעדי — מה שבלבך כרכר

האיש הזה; בי אי אפשר אהאשיטו בנאוי ובפוטבי ,כא זטן שאא נתפש ביר בנ־

נכה .ואי — אפי שעה — אי! עצה מוכנת מראש ,מד ,אעשות בהאיש הזה; ב

זה רק עתה שמעתי את הרבר ממך ,ואא היה אי הפנאי הראוי אתשוב מתשבות

ואהתישכ בעני! זה .ועאינו אחכות עוד איזה זמן ,בפי רברי הכתוב :״כי ימים

-
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ירברו ורוב שנים יודיעו חכמה" .ומה שאפשר לעשות תיבה וסיר

הוא

-

שאכתוב להרב רמישקאץ ,בארץ הנר — שלפי דברי האיש הזה ,הוא בא משם

והנהו אחר הבעלי־בתים החשובים רקהילה זו — ולשאול את פיו ,אם יורע

ומכיר הוא את האיש הזה .ואם אמת הוא הדבר ,שיצא במשלהת לבקש בחור

יבם במדינתנו .ואם כי בטוח אני מראש ,שתשובת הרב רמישקאץ תהיה :״לא

היו דברים מעולם" ,אין איש כזה בקהילתם ואין שם אלמנה צעירה הזקוקה לח־

ליצה; כפי השערתך הנכונה ,שהנהו
אבל

תשובת

הרב רמישקאץ

— לחרפהנו

תהיה לנו לאות

— אחר מאנשי מדינתנו.

ולעדה,

ששקר

רבר האיש.

ונוכל להמשיך — ביתר בטחון ,שאין משנה אתנו — להתחקות אחרי מעשי
האיש הזה ולשמור עקביו .ער אשר נתפוש אותו ביר ונמסור אוהו לדין .ובטור

אני בעזרת הבורא יתברך ,שיצלח בידינו לבער את הרע הזר .מקרבנו .וכשהם

ר׳ נרונם ממקומו ללכת ממני ולשוב לביתו ,אמרתי לו בררך הלצה :ראה זה

דבר פלאי .נכא האיש ולא ידע מה שנבא ,שסוף םוה יתפש כננבתו .כי בשאלי
1

אותו בפעם הראשונה לשמו ולבנויו אמר לי ,ששמו הוא בונם בר׳ יששכר בער,

וכנויו הוא :םנל הלוי .ובודאי נם שמו ונם כנויו הנם כרויים .והוא בחר לו

לבנוי את המלה םנל .ולא הרניש ולא ירע האיש הזה שראשי תיבות של םנל הוא:

״סוף ננב לתליה".

ואחרי שהלך ממני ר׳ נדונם נשארתי עוד זמן רב שקוע במחשבותי בעני ן

זה ,כי הנהו חמור מאוד :ומלבד חשאלה ,איך ומה לעשות עם הננב ,עור הרבה

שאלות קשות ומסובבות כרוכות כעקב מעשר .הננבה .ברור הוא ,שכל אלה

שקנו ,כמוני ,ספרים אצל הננב ,אינם יבולים ואינם רשאים להשאיר אה הספ
רים המוכים בידם .ראשית ,באשר אין זה מן המרה ללמוד בספרים ננובים
ושבאו בעבירח .ובודאי אין דעת המקום נוחה מזה ,כמו שאיננה נוחה ממצוה

שנתקיימה בלולב המול ובשופר הנזול .ושנית ,על פי הרין ,הקונים דברים מ ו 

כים חייבים לחחזירם לבעליהם .ואם כי על פי הדין ,הנם רשאים לתבוע מבע
ליהם — אם לא ירעו מראש את דבר הננבד — .שישיבו להם את המחיר ששלמו

בעדם להננב .אבל בנידון רנן ,הלא אי אפשר לדעת למי שייכים הםפרים הננו־
בים ,כלומר ,מאיזה בית־מדרש; כי הננב הבחיד מעל הספרים שם העיר ושם

בית־המרדש,

שנמצא

עליהם .ומי זה חבם יגיד לנו ,איזה ספד נננב מבית־

מדרש זה ,ואיזה ספר — מבית־מדרש אחר .ואם נם נניח שיעלה דבר זה בידינו,

עור יש ספק בדבר ,אם יש הדשות לתבוע מהצבור שיחזירו להקונים את הכסף
ששלמו להננב בעד קדשי־נבוח שנננבו :ולפי דעתי ,בודאי נחוץ יהיה לפנות
לנרולי־הרור במדינתנו לשמוע חוות־דעתם בהשאלות חחמורות האלה .וחושש
אני ,שבשביל זה ,אי אפשר יהיה להסתיר את הדבר .ובשיתפרםם רבר הננבה
בכל המרינה ויהיח לדבת־רבים — חחששות של ר׳ נדונם כרכר שמירת הספדים

בבתי־מררשות ונורל הבתי־מררשוה התלוי בדבר זה — תהיינה לא לחנם .ומן

השמים ירחמו!
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כרכות מאליפות וםרוננות תהיינה לראש ר׳ גרונם מובריםפרים הזן ונד
פרנס אותי כרגן שמים ,והמשכיר לי כר — םפרים יקרים ,שא• ן חזיונם נפרץ
כמדינתנו .על שהביא לי בפעם הזאת — ביחד עב ספרים יקרים אחרים — שני
ספרים העוסקים בשאלה ,שהתענינתי בה הרבה מאד.
הספרים האלה הם :אור הישר .מהר״ר שמעו!

קופנהאנן

ואור

ישראל,

מהרב הגאון ר׳ ישראל ליפשיץ ,אב״ר רק״ק קליווא שני הספרים האלה עוםקיב

בשאלה אחת ,שהרעישה בזמנה — זה בעשרים שגה — בל קהילות אחיגו בני
ישראל בארצות המערב ומוטות בנפיה ער למדינת פולין הגיעו .בי מבלעדי

חכמי מדינות אשכנז ,פיהעם והולאנר לקחו נם הנאונים רמרינת פולי! חלה
במחלוקת זו .ונם אחר מנרולי 'מדינתנו ,הגאון בעל הספר שאנת אריה ,שהי־
מקורם רב הגליל בכרך מינסק ואחר כך לוקח אחר

כבור לרב ואב״ר כק״ק

מי•) ,גכנם בעובי הקורה של המחלוקת בשאלה זו והוא אחר מראשי המדברים
בעניו זה.

נוף המעשה ,שנהיה לסלע המחלוקת בין האיתנים ,אדירי התורה ,פשוט

מאר .בחור אהד ,ושמו ר׳ יצחק ,בן הקצין ד׳ לייזר נייבורנ ,מעיר מנהיים,

שבמערב מרינת אשבנז ,ארם לו לאשר! את הבתולה לאה ,בת הקצין ר' יעקב
נונצהויזן מבונא ,שהנה נם כן עיר במערב מרעת אשכנז .וטרם הניע הזמ;

המיוער להביא אותם בברית הנשואים ,הלך החתן פעמים אחרות לעיר בונא

לראות את פני הבלה ולבלות את הזמן בשמחה ובחרוה בחברתה ובחברת

אבותיה וקרוביה .וכשהגיע עתם ,עת רודים ,להבנם לחופה ,הלבה הבלה ואבו

תיה וקרוביה ,ומיודעיהם ,הקרובים למשפחתם ,לעיר מנהיים ,עיר מגורי החתן

ואבותיו ,לחוג שם חנ החתונה .וביום החמישי לבואם לעיר זו ,חגנו את חג

החתונה ,כיאות וכנהוג בכל תפוצות ישראל .והחתן קרש את הכלה ברת משר.

וישראל .ימים אחרים אחרי אשר היחה לאה לאשר ,לר׳ יצחק ,קרה המקרה

הזר הזה :ר' יצחק קם בבוקר ממשכבו — וזה היה יום השבת — וילבש את
בנריו וייקח מכסף הנרוניא ,שהיה נמצא בתיבה בחרר משכבו ,מטבעות בסכום

הגון .ויצא חרש מביתו ,מבלי הגר רבר לאיש ,ויצא מן העיר ויעלם .ואיש לא
ירע ,לא! פגה ולאן הלך .אבותיו וקרוביו בקשו אגהו כל היום ולא מצאו אותו.

ונם שלחו אנשים לרדוף אחריו מחוץ לעיר ,והאנשים שבו ריקם ,במו שהלכו.

רק למחר ,ביום הראשון ,בא המגיר להגיר לאביו ,שבגו ר' יצחק נמצא בביפר

פלוני ,בביתו של ערל אחר .אביו הלך תיכף ומיר לקחתו משם ולהשיבו לביתו.

הערל ספר ,שמצא אותו בררר ,הרחק מן העיר ,כשהוא עיף ויגע ובלי יבולה

להרים את רגליו ללבח הלאה .ויבמרו רחמי הערל עליו ויקת אותו אתו אל

ביתו ויניחו למשכב במסה ,למען ינוח וישוב לאיתגו .וגם סיפר הערל ,שיהודי
זה בקש אותו שיוליבנו בעגלה למדינת עננלאנר והוא ישלם לו את שברו .אבל

-
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הוא לא הכין מאומה מרכריו .כי יוכל היות ,שהערל הכפרי ,איש ארמה הזר,,

לא שמע שמע מדינת עננלאנר מימיו .ולא ידע לאן הוא מבקש אותו שיוליכנו.

כמוכן ,השמועה על רבר בריחת חתן דנן שלשה ימים אחר החופה נתפרסמה

ככל העיר .והיתר ,לשיחה כפי כל .ונם רבר חלול שכת חמור כזה :יציאה מחוץ

לתחום וטלטול ומשא כסף ,נתן ענין לענות בו .כודאי ,הצער והכושר ,׳טל
האשה והמחותנים והקרובים היו נרולים מאד .ובודאי ,נם מצכ הרוח של ר׳

יצחק הנ״ל היה מרוכא מאד .ראשית ,מרוב הבושה על המעשה שעשה .ושנית.
אולי לכו היה נוקפו על העכירה החמודה — חלול שכת — שעכר .ושלישית,

מה שהיה ,אולי ,יותר חשוב בעיניו,

— על אשר לא הצליח להוציא וממר

לפעולה ,לכרוח למדינת עננלאנר ,למקום שאין מכירים אותו .ולמקום ,אשר
יד אכיו — שכפי הנראה ,היה איש אלים ותקיף ואיננו נוח לו ,לא תשיגנו.
המחותן ,ר' יעקכ ,אכי האשה הנ״ל ,לא ראה עצה אחרת לצאת מן המבוכה,

אשר נמצאו כה הם כולהם ,אלא לשוב הביתה לבונא ולקחת אתו את כתו ואת

חתנו ,ר׳ יצחק הנ״ל .בתקותו ,שכבונא ,בסביבה אחרת ,וכמקום שמאומה לא
יזכירם מה שעבר ומה שנעשה ,יפונ צערו של חבעל ,ר ' יצחק ,והמרה שחורה

תעבור ממנו .ובל המעשה הזה היה יהיה כלא היה .חתנו ר ' יצהק קבל בשמחה

רכה הזמנת חותנו ללכת עמהם לכונא .ונם אביו הסכים לזה .וכולם הלכו למו,

כפי רצון אבי האשה ,ר׳ יעקב ,לבונא .כעבור ימים אחדים לבואם לכונא —

ובמשך כל הזמן הזה לא ראו אנשי משפחת האשה והאנשים הקרובים למש
פחתם שום רכר זר בר׳ יצחק הנ״ל — ,לא בדבריו ולא במעשיו — הוריע
להם ר׳ יצהק רצונו ,ללכת למדינת עננלאנר .וברי שלא להשאיר אשתו עגונה,
בחרחיקו ללכת גדור ,אמר להם ,שהנהו נכון לתת לה נמ פטורין .המקורבים

להמשפחה גסו לדבר על לבו ולפתותו ,שיחזור מדעתו ויסור ממחשבתו ללכת

למרחקים ולהפרד מאשתו .אבל ,בראותם שהוא מתעקש ברבר ושכשום אופן

איננו רוצה להשאר במדינה זו ,וכל דבריהם עלו בתהו ,הסכימו — כאין ברירה

— שהאשה תקבל ממנו נמ .ובאותו הזמן כסא הרבנות בעיר בונא היה פנוי.

ונם לא היה שם בית דין שיוכל לסדר את הנמ .ומטעם זה ,החליטו אבי האשד,

והאשה ואחדים מהמקורבים להם ללוות את ר׳ יצחק בדרכו למרינה עגגלאגר.

ועל דרכם ,באחת

הערים,

במקום שיש רב אב״ר ,יסדר להם הרב את הגט.

וכשבאו בררך מעיר בונא למדיגת עננלאנד לעיר קליווא ,ובאותו זמן היה שם

רב גאון מפורסם ,הרב ד׳ ישראל ליפשיץ ,בקשו את הרב לסדר את הגט .הרכ

שאל את ר׳ יצחק ,מדוע הוא מאיץ בו שיסדר את הגם עוד באותו יום .ועל זה

עגה הבעל מגרש ,שירם הדרך לנגדו ללכת למדינת עגגלאגר .ואיגגו יכול להת

מהמה יותר .וכדי שלא לעגן את אשתו ,הוא מבקש אותו ,שיסדר את הגט

תיכף ומיר .והרב בראותו ,שהבעל והאשה הנם שניהם מרוצים לנט זה .ולא
ראה כהכעל ,שבא עמו ברברים וחקר ודרש אותו ,שום סימן של שטות ,או

של שגעון .ולהיפך ,שהוא ברירעת ונם מצא שהוא יורע תורה .ונם לא נמצאה
מגיעה אחרה מאיזה

צר

שהוא ,סדר את הגם כרין וכהלכה .והבעל־מנרש,
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ר׳ יצחק הג״ל ,הלך אחרי ב! לררבו ,לטריגת עגגלאגר .והאשה ואביה ושאר
האנשים שבו לביתם ,לבוגא.

כשהניע שמע רבר הנט לר׳ לייזר נייכורנ ,אביו של ר׳ יצחק ,הבעל־מנרש

הנ׳׳ל ,וכי בנו זה חמק ,עבר לו .ונם לא נורע בראשונה מקומו איהו .וחשר את

מחותנו ובני משפחתו שהם החביאו את בנו באיזה מקום סתר ,עלה חרונו

באפו על בל המעשה הזה .ויבקש תחבולות להשיב הנעשה אחורנית ולפסול את

הגט ולבטלו .והרבה טעמים ונמוקים היו לו לבקש לעשות רבר זה :ראשית.

אולי באטת צד היה לו על נט זה ,טפני שהזווג היה טוב בעיניו ורצה באשה

זו לבנו; שנית ,כהיות שנתפרסם קלון בנו במעשה הבריהה ובחללו השבת,

ירע ,שעתה לא יצלח יותר למצוא שרוך אחר הנון בזה לבנו; בי אין אחר בין

הבעלי״בתים החשובים שיתרצה להשתדך עמו ולתת את בתו לבנו .ושלישית,

הטעם השקול בעיניו ,בודאי ,יותר מכל הטעמים האתרים ,היה זה — ,שצר היה

לו על אשר הצליח המחותן ר׳ יעקב הנ״ל להפריד על נקלה — וכלי טרחה

מרובה ובלי הוצאות טרובות — בין הדבקים ולהוציא נט לבתו מבעלה .בזמן,
שאילו ירע הוא מראש ,שהאשה ואביה אינם מרוצים משרוך זה ,והנם רוצים

להפטר טבנו ,בי אז היה סוחט ממון מאבי האשת ער במה שהיה אפשר .ולא

היה נותן לבנו לפטור את אשתו בנט ,טרם אשר ישאיר אבי תאשר ,בלי פרוטה.

ויוציאנו נקי טנכםיו ויציננו ערום כיום הולדו .ועל דבר זה ',כודאי ,היה לבו

רוי יותר ויותר .ושכך היה רצונו ,יוצא ברור טבל מה שבא אחרי בן.

ואם כי ר׳ לייזר ,אבי הבעל־טנרש ,היה היחידי הטעוניין בראש ובעיקר

לערער על הגט ולבקש לפסול אותו ,בדי להבריח את אבי האשד ,לבקש שנית
גט

לבתו

טבעלה ,בבל זאת הצליח לשים חושך סתרו .ואין טי יורע ,באיזה

אופן עלה בירו ,שהרב דמגהיים ,וכיחוד האב״ד והדייגים רק״ק פראגקפורט,

נעשו לבלי־חפץ בירו ,למלאות רצונו ,להיות הטוענים לטעגו .ורבר זה •אין איש
יורע ,רק הבורא יתברך ,שאין בל נסתר ממנו והוא היורע הבל .איך שיהיה,

זכר אבי הבעל־המגרש ,שממנו באין בל ספק ,יצאה ההתעוררות לערער על הגט

לא בא אח פעם אחת בבל הכתבים המריבים שבאו בענין זה .והבל נסתדר
באופן בזה ,כאלו ההתעוררות לערער על הגט באה לחרב דםנהיים מרעת עצמו,

כשהניעה לאזניו השטוער ,על דבר הנט שנסתדר .ואחרי בן ,כשעבר בל העגין

הנ״ל לרשותו של הרב האב״ד דק״ק םראנקפורט ולהבית־רין שלו והם .נכנסו
ברבר הגט ,בטחלוקת בטעט עם בל נרולי הדור •,עשו הם

— הרב והדיינים

רק״ק פראגקפורט — את עצמם לםקגאים קנאת ה׳ צבאות ,לבל יכשל ,חס

ושלום ארם מישראל בעוון אשת איש ,אם תשאר האשד! הזאת בחזקת מגורשת

על ירי הנם הזה.

וכך היה מהלך הרבדים בטעשה הנט הני׳ל .ב׳ שבועות אהרי שגםתרר

הגט ,הרב רטנהיים ,כותב להרב האב״ד דפראנקפורט טעשה הגט הזה ,שהוא

לפי רעתו ,גט מוטעה; כאשר הבעל־המנרש לא היה בר־דעת בזטן נתינת הגט.

וטטעם זה ,הוא טבקש את הרב דפראגקפורט ,שיעיין בעניו זה ,ואם יסכים

— — 15G

אדעתו ,יכריז בכית הכנםת ,שהאשה הזאת הנה בהזקת אשת־איש ,ואב׳ל יעיז
איש אקחת אותה עא סמך הנט שנסתדר בקאיווא ,כי היא נזקקת אנט אהד,

כשכעאה ימצא אהיות שפוי .ובהיות שבאותו זמן היה בפראנקפורט יום השוק,

ההכרזה כעיר זו היתה מוכשרת אפרסם רבד הנט הזה ככא המרינה .וידעו בא

אנשי המדינה אהזהר מאשה זו .ואא יבואו ,הם והאיאה ,אירי חטא .ד׳ ימים,

מיום שנבתכ המכתב הזה ,כתבו הרב והדיינים רק׳׳ק פראנקפורמ אהרכ דקאיווא,

מסדר הנט הנ״א ,דבר הערעור עא הנט ,שקבאו מהרב רמנהיים .ושנם הם שמעו

דבר השנעון שא הכעא־המנרש .ומטעם זה ,הם דורשים ממנו ,שיודיע ויכריז עא

הנט ,שנסתדר וניתן בטעות ,שאא כרת ושאא ברין ,ושהאשה הנה עדיין כחזקה

אשת־איש .עא כתב זה בתב אהם הרב רקאיווא השובה ערוכה כטוב טעם ודעת.

וכראיות,שאין עאיהן פירכא ,הוכיה ,שהנט הוא בשר ואין שום יסוד אערער

עאיו ואפםאו .ובראותו ,שהרב והדיינים רק״ק פראנקפורט אא קכאו את דבריו
ואא הסכימו ארעתו ,בתב אהם שנית אהצריק מעשהו ואחזק דבריו

בראיות

ועדיות מוכיהות הרשות .אבא נם בפעם הזאת אא נענו אדבריו והוסיפו אהחזיק

ברעתם ואטעון שהנט הוא מוטעה .ובאותו זמן שהרב והדיינים דפראנקפורמ

נכנסו בויכוחים וכמהאוקת עם הרב רקאיווא ברבר הנט ,כתב הרב רמנהיים,

שהוא היה הראשון אערער עא הנט ,בא עני! הנמ הזה אהרב דפפאאץ והכיא

אפניו שאאה זו ,בכקשה ,שיהווה את דעתו .ונם בקש אותו ,שיביא את הדבר

אפני אחיו ,הרכ רהאננוי ואפני ניסו ,הרב רפיוררא ,ששניהם הנם נאונים מפור

סמים ,כרי שנם הם יעיינו בשאאה זו ויהוו את דעתם .ואם כי השאאה כדברי
הנט באה אשאושת הנאונים האאה מהרב המעורר עא הנמ ובהאופן ,בפי שהוא

הציע אפניהם .וכידוע ,הוא נטה אחיוכ ,ואא אזכות .בבא זאת ,הוו הם את דעתם,

שאשתם בואם ,הברים כאיש אהד ,שאין שום יסור אערער עא הנט ואהכריז
עאיו שהוא נט מוטעה .ובאותו זמן,

נם

הרב

רקאיווא אא טמן ירו בצאחת.

בראותו ,שהרב והדיינים רק״ק פראנקפורט מתעקשים ברבר ומוסיפים אהוציא

אעז עא הנט ומכריזים עא האשה שהיא בהזקת אשת־איש ,ויבוא ברברים בנידון

זה עם נרואי הדוד .ונם אבי האשד .המנורשת בקש עזרת הרבנים הנאונים ,אבטא

את הפסק שא הרב והדיינים דק׳׳ק פראנקפורט ואהוציא פסק ,שהנט כשר ושבתי

היא מותרת אכא ארס .ועא קריאה זו נענו הנאונים ,נרואי הרור :הרב רפראנ,
הנאנ! ר׳ יהזקאא אנדא; הרב רמיץ ,הנאון ר' אריה אייכ ,בעא השאנת אריה;

הרב רקהאת האשכנזים באמשטרדם ,הנאון ר׳ שאוא; הרב רפיוררא ,הנאון ר׳
יוסף שטיינהארט; הנאון -ד׳ יעקב עמרן ועוד גאונים ונרואים אהריס .וכאם פה

אחד ,מתנבאים כמעט כסננון אחר ומכריזים ,שהנט הוא כשר באי שום פקפו
קים ואין שום יסור אהערעורים שא הרב דמאנהיים ושא הרב והדיינים רק"?

פראנקפורט .והפסק שאהם — ננר הרין והתורה .ואת בא דבריהם ישא רוה.

ואמרות הוות דעתם שא הגאונים האאה ,נשארו הרב והדיינים רק״ק פראנקפורט

עומרים במרדם ואא רצו אהודות ,שטעו בדבר האכה .ועור הוסיפו אדבר תועה

עא גדואי הדוד הנ״א ,עא אשד אינם נשמעים ?דבריהם ואינם נכנעים אהם .ונם
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חזרו ושנו ושלשו ,שרק להם כלכר נתנה הרשות להורות ולהוציא פסק כשאלה
זו .וכאשר הורו ,כן יקום הרבר .ואין הרשות לטי שהוא להתערב ברבר ולהשיב
על דבריהם.
וטצב המתלוקת כשאלה זו — בקצור רברים — היה כך :מצר אחר —

כטעט כל גרולי הרור חוו את רעתם ,שהנט הוא כשר ואין יסור לערער עליו.
ומצר השני — הרב והדיינים רק״ק פראנקפורט הוסיפו

להחזיק

ברעתם —

לטרות כל ההוכחות והראיות של גרולי הרור — שהאשה היא עדיין בחזקת

אשת־איש .ואינם רוצים לשטוע ולרעת טאוטה טכל הראיות וההוכחות של הג־

אונים ,המקיימים והמכשירים את הנט .ונם אינם רואים חובה לעצמם — לכל

הפחות — להוציא את הראיות שלהם-,על מה הם תומכים יסודותיהם לפסול

את הגט.

וכשאני חושב עתה מתשבות ברבר הגט הזה ,הריני מוצא ,שבאמת נורא

היה גורל האשה העלובה הזאת :כעבור רק שלשה יטים משנכנסה לחופה ,ברח

ממנה בעלה; ומבלי שהיו לו עליה תרעומות ,או שלא מצאה חן בעיניו .ומה

שהוא עור יותר נורא ויותר חמור — שאחר הגדולים שברור ,כצרוף הבית־רין

שלו ,שגם לו יצאו טוניטין בעולם ,נכנסו שלא לפי הרין ושלא לפי התורה לעני!

שאיגגו שייך בלל להם .ועשו כל טצרקי אפשרי ובלתי אפשרי לפסול את הגט,

שקבלה טבעלה ,ולעגן אותה ,ער אשר יקח אבי הבעל־הםגרש כל אשר יש לאביה

ויוציא אותו נקי טנבםיו .וכל זה באופן בלתי רגיל כזה ובלתי נראה ער עתה
בכל תפוצות ישראל ,שרב םםורםם ובית־רין םפורםם ,ידרסו ברנליהם במה

הלכות טפורשות .וכםה דינים פשוטים ,אשר כל בר ביירב רחר יומא יורע

אותם ואיננו יבול לטעות בהם .ויעיזו פניהם נגר כל נרולי הרור ,להורות הלכה

שלא כרת ושלא כרין; וגם יסרבו להוציא את הראיות שלהם ,כאילו כל גרולי

הדור הגם כאין כגגרם ,ובקליפת השום בעיניהם .והנם נכגעים להם .ומטעם זה,
איגם רואים חובה לעצמם להצדיק את הפסק שלהם לפגיהם.

וכשאני מרבה לחשוב מחשבות במחלוקת זו ,אני מוצא ,שבאמת יחירה

היא בטינה .כי מתי ראינו ,שרב םפורםם יעבור על תקנה ,שתקנו בקהילתו
גרולי התורה שקרטוהו ,תקנה שהיא קיטת בבר םאות כשנים .והיא — שאין

רשות לרב ואב״ר ראחת הקהילות להתערב בפסק וברבר הלבה של רב ואב״ר
רקהילה אחרת ,שאינה נטצאת תחת רשותו .וטתי ראינו ,שרב ואב״ר יקח לו

הרשות להוציא לעז על גט ,גגד חחרם הידוע ררבינו תם ,שאסור להוציא לעז

על גט ולערער עליו? ומתי ראיגו מחלוקת כזו ,שטצר חאחר ,כל גרולי הדור

מדברים דבריהם להבעלי פלונתא שלהם כגחת וםר^גם להם הריגים הברורים
והמפורשים ,שאינם נותנים מקום לשום ספקות ,שהצרק אתם .והנם טבקשים
אותם ומתחננים לפניהם ,שאם אינם מסכימים

לדבריהם,

שיוציאו

הראיות

שלהם ,למען ירעו על מה הנם טיםרים את הפסק שלהם .והם ,מצר השני ,הנם

טשתטטים באמתלאות שונות ,שאין הרעת םוכלתן .ואין מלה בפיהם להצדיק

מעשיהם .ומתי ראינו ,שטורה הוראה בישראל ,לו יהיה גם הנחל שבנרולים.
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יקח לו הגדולה לעצמו ,להודיע ,שרק לו ניתנה הרשות לרון בשאלה שנפלה

במקום שאינו נמצא תחת רשותו .ולקחת לו קרנים לנגוח

בהם כל

הגדולים

שברור כדבריו ,שאיננו נזקק להצדיק לפני מי שהוא את הפסק שלו; אם כי מר
אים לו כעליל ,שהוא ננר דין מפורש בנמרא ,או בפוסקים; כאילו התורה נמסרה

רק לו בירושה ,ולאחרים אין חלק בה.

קריאת הכתבים והפסקים והכרוזים שנאספו לאספה אחת בהםפדים אור־

הישר ואור־ישראל הרעישו את לבבי והעציבו מאר את רוחי; כי רואה אני

במעשה הרכ האב״ר והדיינים רק״ק פראנקפורט חלול ככור התורה ,שלא היה

כמוהו בישראל זה דורות רבים) .בוראי ,כל מי שאיננו משוחר כרכר כאיזה
אופן שהוא ,ברור לו כשמש ,שהרב והדיינים רק״ק פראנקפורמ — ומה שהמ־

ריצם לזה ,אם פתוי דברים ,או פחר

ואימה

מבני

איום

אבי

הבעל־המנרש

ומקורביו — כל זה לא נתברר עריין — נתרצו וקבלו עליהם לעורר על הגט,

כרי שתשאר האשד ,בחזקת אשת־איש ,או ,בחזקת ספק אשת־איש .ואביה יהיה

מוכרח להתפשר עם אבי הבעל־מנרש ולקנות מבנו נט בפעם השנית כרמים

מרובים .ועל מעשה מגונה כזה ,אין אני רואה שום אפשרות ללמוד עליהם אף
זכות כל שהיא ,כי אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר? ואם רב

מפורסם ובית־רין מפורסם בקהילה חשובה ,עיר ואם בישראל ,מקום מושב

ארירי התורה מרור רור ,מעוותים את הרין באופן גלוי וברור לעיגי כל .וכל זה

כרי לעשות גחת רוח לאחר התקיפים ולעזור לו להוציא ממון באלמות מחברו

כתוקף ההוראה שניתן בידם ,מר! יאמרו על זה הכריות?:

— במקום המשפט

שם הרשע .והתורה והדין והמשפט הנם בירי הרבנים כחומר ביר היוצר ,לעשות

בהם כרצונם .ומוצא אני ,שטוב עשה הרב ר׳ שמעון קאפענהאנן ,מחבר הספר

אור־הישר ,להדפיס את כל הכתבים בנידון שאלה זו ,למען יראו וירעו כל העם,

שכמעט כל נרולי הדור ,מבלי שים לב לרבר זה ,שהפרנסים והתקיפים רק״ק

פראנקפורט התערבו ברבר ואחזו באמצעים מנונים ,לפעול על הפרנסים הקהי
לות אחרות ,שיכריחו את הרבנים דקהלתם ,שיסלקו ידיהם משאלה זו .ולבל

ילמרו סננוריא על הרב דקליווא ,מסדר הנט הנ״ל .ונם מכלי שים לב לרברי

הפרנסים האלה ,שהרב והדיינים רק״ק פראנקפורמ רנים על פי רשות והורמנא
של המלך — רמז ,שהוא מובן לכל אחר ואחר מה שהוא רוצה לומר; והנהו
יותר נאות ויאות בפי איזה מוסר ,ולא בפי פרנסים בישראל — יסלח להם ד׳

הדברים האלה .ובכל זאת — ולמדות כל אלה — מהרו הנרולימ להענות לה־
קריאה ,שקראו להם הרב המסדר ואבי האשה העלובה ,ועשו כל מה שהיה

ביכלתם ,לרבר על לב הרב האב״ר דפראנקפורמ ועל לב הדיינים רהכית־רין

שלו ולהראות להם בראיות נכוחות שטעו ברבר הלכה .ונם התרפס התרפסו
לפניהם — אם כי גדולים הנם מהם בתורח ,בחכמה וביראה שמים — שלא

יתבישו ויורו על טעותם ויקחו בחזרה הפסק שלהם ויבטלו אותו .ובראותם,

שכל זה היה ללא הועיל וקולם היה ,כקול קורא במדבר ,יצאו במחי קבל ננד

הרב רפראגקפורמ והבית־רין שלו .והכריזו בפומבי ,מפורש וגלוי לכל ,לבל יש
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נית איש בהפםק שלהם .כי אין לו יסור ושורש בתורה .והנהו בטל ומבוטל

כעפרא רארעא .וכזה שעטרו נרולי התר על צר הנעלבים

ויצאו חוצץ כאיש

אחר להגן על ככור התורה ולהעטיר הרין על אמתו ,ולא השניחו כהאיומים

של התקיפים והנספחים אליהם ,שאינם נםונים אחור נם מעשות מעשה אלמות
—

בזה הסירו מעל הרבנים ומעל כל מורי הוראה בישראל החרפה ,שהעטו

עליהם הרב האכ״ר רק״ק פראנקפורט ,ביחר עם הבית־רין שלו .וירע כל ישראל
טרן וער באר שכע — כי רק הרב רפראנקפורט והבית רין שלו הנם היחי־

רים ,שנתנו ירם לפושעים ,לעוות את הרין ,כרי להוציא טטון טישראל בררך

נזל .ויתר הרבנים והנאונים הנם נקיים מעוון זה .כי התננרו למעשיהם וטיחו
בירם .ואם מורי הוראה רפראנקפורט חטאו ,לא יהיה הקצן! — מבלערם

על כל מורה הוראה בישראל!

בפי שנראה מספור הרבדים

בהספד

—

הנ״ל ,היה ר׳ שמעון קאפענהאנן,

מחבר הספר אור־הישר ,עד ראיה וער שמיעה לבל מה שקרה בהנשואים וכהנט
הנ״ל ,מראשית הדבר ער אחריתו .ומהחל וער כלה; כי בהיותו מורע ומקורב

למשפחת ר׳ יעקב ,אבי המנורשת ,הלך עמהם למנהיים לחונ אתם חנ ההתונה.
ונשאר עמהם ביחר ער שובם לביתם ,אחרי הנשואין ואחרי המקרה הזר ,שקרה

לבעל האשה .ונם אתרי

כן,

כשהודיע הבעל רצונו להרחיק נרוד ולתת גט־

פטורין לאשתו ,הלך עם האשה ועם אביה לקליווא ,להיות עםהם בשעת םירור
הנט ובעת סלוק החשבונות עם הבעל־הטגרש .וכשהתחילו הערעורים על הנט,
נהל בעצתו ,עצת תלטיר־חכם ובקי בהויות העולם ,את אבי האשה המנורשת.

ונם בא בכתובים עם נרולי הדור והציע לפניהם בכתב יושר ואטת טעשה הגט

כהויתו .והם ענו לו בכבוד נרול ,כפי שנראה

מהכתבים

שנדפסו בספר זה.

והקורא בהחבור שר ר׳ שמעון הנ׳׳ל יהיה לו מושנ נכון ויריעה ברורה מכל
אשר קרה ומכל אשר נעשה בענין הזה :מן העוול ,שרצה לעשות ר׳ לייזר ניי־

בורנ ,אבי הבעל־הטנרש ,להכריח את האשה לקבל שנית נט מיר בנו .ועל ירי

זה ,להוציא את אביה נקי מנכסיו; ומזה

— שמצא אזן קשבת אצל הדיינים

דק״ק פראנקפורט להיות עטרו בעצה אהת; ושהרב רקליווא ,טםרר הנט ,לא

רצה להכנע לפניהם ולהיות חבר לעושי־רע ,להכ(ייז על נט ,שניתן בתכלית

הכשרות ,שהוא פסול; תוות רעתם של נאוני־הרור על צדקת הרב הטםרר ועל
טעות — אם היתר ,כאן רק טעות ,ולא טעשה זדון — של הרב והכית־רין דק״ק

פראנקפורמ; התחבולות שעשו הדיינים והפרנסים דק״ק פראנקפורט לאיים על

הרבנים ,המתנגדים להפסק שלהם ,שיסלקו ידיהם משאלה זו; כרי שיהיו הפ
עים לנפשם לעשות בה כרצונם וכאוות נפשם; הכרוזים שהדפיסו הדיינים רק״ק

כראנקפורט והפיצו אותם בכל תפוצות ישראל; הבטויים הנסים והחרפות והנ־

רופים שכתבו גנר נרולי הדור ועפרו בעפר נגרם ,על אשר לא הםכיטו לרעתם

 -כל אלה עוברים לפני עינינו בםרר ישר והגיוני בספר הנ״ל .והכל געשהברור ומפורש לנו ,באילו היינו אנחנו בעצמנו ערי ראיה וערי שמיעה.

וכמה רכרים שהיו מכוסים בעגן ומעורפלים בערפל געשו גלויים וברורים.
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זמה מהבירה היא העוברא ,ואוי לאותה בועה ואוי לאותה כלימה ,לדאות עוות

דין נורא כזה ,שלא היה כמוהו בישראל ,והלואי שלא יהיה עוד כמוהו לעולם:

ומה שנעשה לנו ידוע בראשונה בנופא דעובדא ,הוא — שהדיינים רק״ק

פראנקפורט — עור טרם קבלו הכתב רהרב דמאנהיים ברבר הנט — ככר היה

ידוע להם בל הענין הזה .כי הרב רמאנהיים כתב להם כתכו ביום ר׳ לחרש

תשרי .והרב והדיינים רק״ק פראנקפודט ערכו כתבם להרב המסדר ביום ח׳

תשרי .ורק ד׳ ימים עברו מיום שנכתב מכתב הרב דמנהיים להרב רפראנקפורט

ליום שכתבו הרב והדיינים רק״ק פראנקפורט בתכם להרכ דקליווא .והנם כוח־

בית להרב דקליווא ,שדבר שנעון של ר׳ יצחק ,דבעל־המנרש כבר נתפרסם כפ־

ראנקפורט והיה ידוע להם .וכשאנו שואלים :מי מהד להודיעם רבר זה ,ומאין

להם הידיעה הזאת? על זה הננו מוצאים תשובה בהספר הנ״ל; כי הרב המהבר

פונה בשאלה אל המעוררים על הנט בהדברים האלה :״יאמר נא הנביר הקצין
ד" א קן ,שהוא תקיף ואלים בעירו ,והוא היה ניסו של הראש בית־דין ר׳ נתן

<הוא ד׳ נתן הראש בית־רין רפראנקפורט( מאז ,אם הוא איננו מחותן עם אכי
המגרש והמנדש ,האין זאת?״ אם אחד הקצינים התקיפים היה מחותן של אבי
הבעל־המנרש ובאותו זמ! היה נם כן ניסו של הראש בית־דין דפראנקפורט ,ר'

נתן ,לא נתפלא עור על העובדא ,שכל הענין הזה היה כבר ידוע להרב והבית־

דין דפראנקפורט עוד טרם הניע לידם כתב הרב רמנהיים בנידון זה .ועור אנו

יודעים ,שלא רק יד הקצין הנ״ל היתר• באמצע ,אלא נם קצינים ותקיפים אחרים

נכנסו לרשות שאינה שלהם והתערבו בדבר התלוי אך ורק בדעת הרבנים והנ־
אונים ,מורי הוראה בישראל .בפי שיוצא ברור מהדברים ,שכתבו הדיינים דק״ק
פראנקפורט להרב רק״ק פדאנ ,להצטדק על מעשיהם.

והנם

מורים

״שקציני

פפד״מ

כתבו

לקפ״ו

קהילתנו,

קהילתם מעכבים עליהם ,שלא יפלפלו בזה עם שאר הכמי הדור״ .והרב הנאון
דפדאנ מוסיף :״ולא עור ,אלא ,שקפ״ו ק״ק

שימחו ביר הבית־רין הנרול שבכאן ,שלא יחתמו על ההיתר של האשד ,הנ״ל.

באשר שחכמיהם עב״י הקיסר הם דנים״ .וכאן השאלה מתעוררת מעצמה :מד,

ראו הקצינים והפרנסים רק״ק פדאנקפורט להתערב ברברים של דת ודין ,עני;

הניתן למורי הודאה בישראל ,ולא לקצינים ולפרנסים של הקהילות .והאם נשמע
מעולם רבר כזה ,שהרבנים יהיו תלויים בדעת הפרנסים ,אם לפלפל ואם שלא
לפלפל ברבר הלכה עם מי שהוא? או .,הנשמע דבר כזה ,שפרנסי העדה רקהילה
האחת יכתבו להפרנםים רהקהילה השנית ,שימחו במורי הוראה רמתם ,להתיר,

או ,לאסור איזה דברי ,כפי ראות עיניהם על פי הרין ועל פי התורה? ומה היא

הסבה ,שהמריצה את הפרנסים

דק״ק

פראנקפודט ,שבודאי ,אם אינם נרולי

הדור ביריעת התורה ,הנם חכמים ואנשי מעשה ובקיאים בהויות העולם ,להכ

ניס ראשם במחלוקת בין נאוני הדור ברבר נט ,שהוא ענין רק למורי הוראה
ולרבנים? האם אינם יודעים ,שלא לבך נמנו לפרנסים ולא לכך העמידו אוחם
להיות ראשים בישראל ,שיתערבו בשאלות של איסור והיתר ,של כשר ופסול,
דברים השייכים לרבנים לחוד וענינים

השייכים

1 fit -

לפרנסים ולמנהיגים להור?

ואשר אני אחזה לי .ורוח מבינתי יענני למצוא כתרו! לכל החרות האלה ,הוא,

שכפי הנראה ,הקצין ר׳ לייזר נייברנ הנ״ל ,אבי הבעל־מנרש ,היה איש אלים.

ותקיף ומחצופי הרור ,שאיננו יורע לתת מעצור

לרוחו

ואיננו

נסוג

אחור

משום פעולה בלתי הגונה .והיה מטיל אימתו על הצבור .ודבר זה — כפי שיש
להבין מרברי הרב רמנהיים בכתבו להרב רפפאלץ,

— בזה'הלשון:

״ומאר

מפורסם שה״ה ה״ק לייזר נייאבורג אבי הבעל שנתן נט לא מרתמין ליה בני

מתא להפך בזבוהו״ .ובודאי יש דברים בנו ,אם הרב מעיד עליו ,שאין בני עירו

מתיחםים אליו בחבה יתירה .וגם העוברא ,שאיננו חם על כבור בנו ועל כבור־

משפחתו .וכרי לפסול הנט הוא טשתרל שיפורסם הדבר ,שבנו היה בתזקת שוטה

והתנהנ בשנעון — רבר זה בעצמו כבר מעיד על שפלות הנפש של בריר .זו.

ויש ירים לשער ,שהקצין הנ״ל איים על הפרנסים דק״ק פראנקפורט ,שאם לא

יבואו לעזרתו בענין הנט לפסול אותו ,כדי שיוכל לתכרית את טי שהיה הטתות;

שלו להתפשר עמדו ברצי כםף בער נט שני ,כי אז יביא עליהם — ואולי נם

על הקהילה כולה — שואה לא ירעו מנוס ממנה .ובהיותם מכירים אותו ויור־
עים^ שהוא מוכשר למלאות אתרי דבריו ולהיות אומר ועושה ,אולי אמרו בלבם:

עת לעשות לה׳ הפרו תורתך .ובאו ברברים עם ר' נתן ,דיין דק״ק פראנקפורמ,

שהיה לו כבר איזה יתם של קירבה אל ר' לייזער הנ״ל ,ובודאי כבר ירע לנכוך

כל ענין הנט הזה .ודי נתן הנ״ל ,אם מרצון — מפני שרצה להיות לעזר לד*
לייזר ,אבי הבעל־טנרש ,או טאונם — טפי שראה שיש באטת םכנה בדבר ,אם

לא ימלאו דרישת האיש האלים הזה ,נכנע לדרישת הפרנסים וקבל עליו להוציא

מהרב והבית רין רפראנקפורט פסק ,שהנם הוא פסול .ואם כי בוראי ירע ,שאין

להם הרשות לעורר על הגט ולפסול אותו; כי הוא ננר הרין והתורה ,בכל זאת
קבל עליו מעשה זה ,בתקותו ,שאם יקבל הרכ הטםרר את הגט ,הרב רקליווא,

את הכתב של הרב האב״ר והבית־רין ד^׳ק פראנקפורט ,שיש להם טעמים

לפסול את הנט ,כי הבעל־מנרש ידוע להם ,שהיה בתזקת שוטה ומשונע .ובהיות

שבבור הרב הנאון האב״ר רק״ק פראנקפורט נרול בעיני כל בבל תפוצות יש

ראל ,בוראי לא יעיז הרב המםרר ללמוד םננוריא על הנט ויכנע לדרישתם ,להו

דיע להאשה ולאביה ,שהגט הוא פסול .ושהנה עדיין בתזקת אשת־איש ,עת

שתוציא נט טבעלר ,פעם שנית .ואם כי יש בטעשה זה עוות־רין ,אין םכגוד
שתצא טזר .תקלה לענן אשה בישראל; כי לא להשאיר את האשה ענונה עולטית

רצון הקצין ר׳ לייזר ,אלא רק להוציא כסף טאביה .וטוטב שיפםיר אבי האשה

ממונו ולא תבוא צרה על קהילה כולה .ויצא ההפסד של היהיר בשכר שיניע

להכלל .וקרוב לוראי ,שכך עלה להראש בית־רין ר' נתן במתשבה .וכפי הנראה.

שאר הדיינים ,שהיו נמצאים תתת תשפעתו ומרותו ,הסכימו לרבדיו .אבל הרב:

האב״ר היה מהסם ברבר להשתתף עמהם בהערעור; כי לא נעלם ממנו ,שאיך

לזה יסור ושהוא ננר הרין .ורק אתרי עבור ימים אתדים ,הצלית ר' נתן לפתות

נם אותו ,שיתן ידו להם .ובודאי ,בהאמתלא ,שרבר זה נתוץ לטובת הכלל ,ו א י
אפשר לסרב לדרישת הפרנסים והקצינים.
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הפרטים האאה :מי היה המתחיל ברבר ,מי היה המסייע ומי היה המסרב

בראשונה ,שהנם חשובים אהבנת בא מה שעבר ונעשה בעני!

זה ,אא

נסחרו

מעיניו שא הרב ר׳ שמעון ,מחבר הספר הנ״א; בי הוא הרגיש שהכתב שא הרב

והדיינים רק״ק פראנקפורט אא נשאח אהרב דקאיווא תיבף ומיר אזמן בתיבתו,
אאא אחרי עבור ימים רבים; בי הרב רקאיווא אא קבא אותו אאא בסוף חואו

שא מוער הנ הסוכות .והכתב נכתב ביום ח׳ אחורש תשרי ועברו יותר מעשרה
ימים

מיום

שנכתב הכתב ער יום בואו איד הרב רקאיווא .ונם תתימת הרב

האב״ר עא הכתב אא באה עא המקום הראשון ,כפי הנמום ,שהרב יחתום תמיר

בראשונה ואהרי בן יתתמו הדיינים ,העומרים אהריו בשורה; אאא הוא חתם

בי! השורות בי! תתימות הדיינים; מה שמוכיח ,שהכתב נכתב ונתתם עא ירי

הדיינים בראשונה ,באי הסכמתו ,ורק אבםוף נצטרף אהם אחתום נם הוא על
הכתב .ומטעם זה ,באח חתימתו שאא במקומה ,בי! השורות .העוברות האאה
מתנות מקום אםפקות ,אם הערעור עא הנט ,בכאא ,אא בא עא ירי ראש הדיינים,

הר׳ נתן הנ״א .ואם אא היתה קנוניא בינו ובין ר׳ אייזר ,אבי הבעא־המנרש ,שר׳
אייזר יתחיא בתחיאה בהשתדאות אצא הרב רמנהיים ,שהוא ,הרב ראותה קהיאה,

שאה שייך הבעא־המנרש ושם היו הנשואין שאו ,שהוא יערער בראשונה עא הגט.
ושהוא ית! העצה אהרב רמנהיים ,אפנות בראשונה ברבר זה אהרב רפראנקפורט,

שהוא יעיין ברבר ויבריז עא הנט שהוא פםוא .וטטעם ,שבאותו זמן היה יום

חשוק בפראנקפורט וסוחרים יהודים באים אשם מבא ערי המרינה ועא ירם ית־
פרסם רבר הערעור בבא רחבי המרינה .ואמתאא זו — יום השוק בפראנקפורט,

המםונא אפרםום רבר הערעור עא הנט — נראתה בעיני הרב רמנהיים מספקת

אשמוע אעצת ר׳ אייזר ואפנות בעני! הגט בראשונה אהרב האב״ר רפראנקפורט
ואא אנרואי הדור האחרים שבמדינה .ואהרב ואהבית־רין רפראנקפורט נחוץ היה

— כרי שיובאו אחוציא פםק בדבר נט שניתן שאא במחנם .ואין הבעא־המנדש ואא
האשה נזקקים ארינם — שהרב דמנהיים ,ימסור ארשותם שאאה זו ,ארון בה
ואהוציא את הפסק .והדבר נםדר באופן כזה ,שחכא יחיח — כפתור ופרח :הרב

דמנהיים מוסר ענין הערעור עא הגט אהרב דפראנקפורט ,מפני שהעיר הזאת

באותו זמן היתר ,יותר מםוגאת משאר המקומות אפרםום הערעור בבא רחבי

המרינה ,מפני יום השוק ,שהיה נמצא בח אז .והרב והבית־רין רפראנקפורט
יכואים אהוציא פסק בשאאה זו ,באשר הרב דמנהיים ,שברשותו נמצא עני! זה,

מאא את ירם ומסר אהם את רשותו אאן ואפסוק בשאאה זו.

אבא בא ההתחכמות הזאת אא הועיאה אהם ואא באום.

והדיינים

רק״ק

פראנקפורט ,וכיתור ר׳ נתן חנ״א טעו בחשבונם .כי הרב רקאיווא ,אשר היו או
אעינים בעני! זה רק הדינים המפורשים בגמרא ובפוסקים ואא היו או מניעים

אחרים ומעמים כמוסים אסור מדרך הישרה ,אא רצה אשמוע ארבריהם ,אפסוא
את הגט ,שיצא מתחת ירו בכשרות נמורח ,ואא נבעת מפני נרואתו שא הרב
רפראנקפורט והבית־רין שאו ואא

נפאח

חתתם עאיו .כי נם מיוחסים כמוהם

מחויבים אשמוע אדבדי התודה ואפסוק את הרין עא פי השואהן ערוך ושאר
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הפוסקים .ואם הגם מוציאים םתהת ירם פסק שהוא גנר הרי; ונגר התורה,
בדבריהם ולא בלום .בי רברי הרב ורברי התלמיר ,רברי מי שומעי]?

ונם ר׳ שמעון קאפענהאנען ,מחבר הספד אור הישר הנ״ל ,שאינגו פחות

במעלה בתורה ,בתבמה ובהויות העולם מהדיינים רק״ק פראנקפורט ,בפי שגראה

מהחבור שלו הנ״ל ,נצב על ירי ימינו של הרב המםרר ותמך בירו .בי הוא ירע

יריעה בדורה ונבונה את בל הענין הזה והיה בל הזמן — מלפני הנשואין ער

אתר נתינת הנט — עם הכעל־המנרש ר׳ יצהק הנ״ל וירע בבירור ,שלא היה

ר' יצחק משוגע• בלל ובלל .ואם ר׳ יצחק בקש לברות מעירו ומבית אבותיו
בוראי היה לו טעם מםפיק לזה .והערעור על הגט איגן אלא תואגות שמבקש
אבי בעל הטגרש ,ברי להכריח אבי האשת לפייס אותו ברצי כסף.

ובחרב רפראנקפורט וכהבית־רין שלו נתקייטו דברי חז״ל :״עבירה גוררת

עבירה״ ,כי נכנםו מראש ומתחילה בענין זה שלא בדין ושלא בהלכה והתעקשו

בעקשנות בלתי מוכנת להוסיף ולהתזיק ברעתם ,למרות חוות רעתם של יתר

גדולי הדור .והוסיפו עור חטא על פשע להצדיק טעשיהם בטענות שרופות קרים,

שאינן עומרות אפילו בפני רות מצויה .ועל בקשות הגאונים שיוציאו ראיותיהם,

על טה הם טיםרים את הפםק שלהם ,באו בעב הענן של טענה ,שיש להם נביות־
ערות ופראטאקאל .ומי שאין

לו

הנביות־ערות והפראטאקאל ,אין לו הרשות

להתערב ולתוות רעתו בשאלה זו .ועל בקשת הנאונים',להמציא להם הנביות׳
ערות והפראטאקאל ,שאין איש יורע טהו טיבם ,רחו אותם מחרש באמתלאות

שונות:

וכשיצאו הנאונים — בראותם

את

הרב

והדיינים רק״ק פראנקפורט

עוטרים בטררם ואין תרופה למכתם — ^3יש גלי ננד הפסק שלהם ,ענו הם על

זה בחרפות וגרופים ובמבטאים נסים גנד בל גרולי הדור .ובה הוסיפו להלוך

מרחי אל רחי ,ער אשר עשו מעשה אשר לא יעשה .כי בהגיע לירם הפסק,

שהוציאו הרבגים דמריגת פולין ,שגתאםפו במספר עשרה בעיר ברארי ,שהגט
הוא בשר ואין לערער עליו ,שרפו את הפםק הזה בחצר בית הבגםת לעיגי אגשי

הערה .ורי בזיון וקצף! ועל המחלוקת המעציבה הזו ,שאי אפשר לבלי להתאבל

עליה ,אמרתי ברברי הכתוב:

מעז

יצא

מתוק ,בי זכיגו על ירה לחבור יקר

וגהמר — הספר אור־הישד ,מהרב הגרול ר׳ שמעון קאפעגהאגען ,שער עתה

איש לא שמע את שמעו; בי לא התהלך בנדולות ,והיה נתכא אל הכלים .ולא

הרפים שום חכור עד אז; אם בי בוהו רב בהורה ,ככוח אתר הנתלים אשר בארץ.
ורק כצאתו למלתמה — מלתמת מצוה — להציל העשוק מיר עושקו — אשה

עלובה מבבלי הענון ,ואביה מיר נזלן ,שרצה לנזול ממנו את ממונו — הראה
ז

את כל כחו וגדולתו בתורה .ו נ י לא יתניש לרבר בשער את נתלי־התורה ולפלפל
עמהם ברבר הלכה.

וכהםפר הזה — מבלעדי

הכתבים

והתשובות של נאוני הדור ,הרבניב

רק״ק מיץ ,פראג• ,פיורדא ,אטשטררם ועור ,אשר בל דבריהם הנם יקרים ונה
מתם ולא יסולאו כפז ,נמצאים עוד רברי המחבר — הצעת ענין הגט הזה,
בכתב יושר ואמת ,אשר כל מבין יבחין תיבף ומיר שאיננו מוסיף ואיננו גורע
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סאומה .ונכרים רברי אמת .ופאפואיו בהלכה והשגותיו ותשובותיו על דברי

הרב והדיינים רק״ק פראנקפורמ בראיות'גבוהות וישרות מש״ס ופוסקים ,רא־

שונים ואחרונים ,שהם טעו ברבר האכה .ורבדיו בואם הנם כתובים וערוכים
בסרר ובהגיון ישר ובשפה חרה ונמאצה ,אשר אא רבים יחכמו אעשוה כמוהו.

ומתכתבים שאו נראה ,שנרוא היה האיש בתורה ובחכמה ובא רז אא אניס איה.
והנ״ך ,משנה ,נמרא,

פוםסים,

ראשונים

ואחרונים היו מתחים אצאו כמו

בקופסא ומן המוכן או .והיה מזוין בהכאי־זיין שא תאמיר־חכם — בקיאות וח

ריפות .ואא עא נקאה יצאח אמי שהוא אנצחו בדבר האבר ,ובפאפואה שא תורה.

וכשקראתי את הספד הזה מראשיתו וער סופו ,כשם שהנאוני החרושי־תורה

והפאפואים הגמצאים בו ,באותה מרה הגאגי הסגנון הנפאא שא המחבר ומאי־

צותיו הנחמדות ,שכואן הנן מתאימות ואין שבואר ,בהן .מועט המחזיק את

המרובה ,חר והאק ,ואין בהן אא הסר ואא יתר .ובוא; יפית ,וכואן ברורות.

יום הי ויי אלול וזוזסוז״וז
בין הספדים שהעשרתי בהם אה אוצר ספרי בשנה זו עא ידי המו״ס
ר׳ גרוגם נמצא גם כן ספר קטן אחד ,שהנהו כמעט בבא יראה בנבואינו ובבא
ימצא במדינתנו .הספר הזה נרפס בארץ המזרח ,בבירת ממאבת החוגר ,קושי
טנטינה ,זה בשאשים שנה ,ושמו הוא וזאורגוץוז גוולוז .בספר זה באו ונקבצו
ענינים שונים :דברי ימי מאכי התמרים .המעשה הנורא שא ר׳ יוסף ריאה
דיינה ,ספור דבר פמירת האר״י הקרוש ודברים שונים אורות הבמי קושטנ־
טינה ונדואיה .ומה שמשך ביחוד את עיני עא הספר הקטן הזה ,הוא — המכתב
שא הנאון ר׳ משה קאפםאאי ,ראש הרבנים בקושטנמינה — הנמצא בו ,ושהוא
בתב אותו בתשובה עא האשמות ,שהאשים אותו הנאון ר׳ יוסר קואון ,עא אש.־
התיר — אפי רעת ר׳ יוסף קואון שאא ברין — ,אשה שנתקדשה בהמרה,
שש וי יד ,הוא פהות מפרוטה ,באי נט פטודין; ועא פסקים אחרים בהאכות אישות.
שפסק אקואא .המחאוקת בין שני נרואי הדור האאה — ר׳ יוסף קואון ור׳ משה
קאפםאאי ,היזזה ידועה אי מכבר ,עא פי מה שנמצא בנידון זה בספר שאאות
ותשובות שא ר׳ יוסף קואון .וזכורני ,כשקראתי בפעם הראשונה דברי הגאון
ר׳ יוסף קואון בדבר הפסקים שא ר׳ משה קאפםאאי הנ״א ,הצטערתי הרבה עא
המבטאים החריפים ,שהשתמש בהם ננר הרב הנ״א — ,ועא החרפות והנרופים,
שחרף וגרף אותו כאחר הריקים .ואם כי אואי אא כרת ואא כרין הורה הגאון
ר׳ משה קאפםאאי ,וטעה בדבר האבה ,האא אפתת הרב המורה הוראה חטאת
הטעות רובצת .ואין איש נקי מזה אאמר :זכית־ אבי ,מהדתי מחטאתי ואא
טעיתי מעואם .וחאוקי דעות בין החכמים בדבר האבר ,הנם שגורים ומצויים
והנם מעשי-יום־יום :זה אוסר וזה מתיר ,זה מטריף וזה מכשיר ,זה מטהר וזה
מטמא .וכי משום שיש חאוקי רעות בין שני תלמידי חכמים ברבר האכה יש
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הרשות להאחר לשפוך קיתון של שופכין על פני השני ,אם רעתו איננו כרעתו

הוא? ואם כי ראיתי ,שהטענות שטוען הנאון ר׳ יוםף קולון על הפסקים של

ר׳ םשה קאפםאלי ,הנן חזקות .ובכוחו הנרול בפלפולה של תורה עלה בירו

להכריע הרין ננר הפסקים של ר׳ טשה קאפםאלי ,בכל זאת אמרתי :הלא ר׳
משה קאפםאלי לא מעה ברכר טשנה פשוטה ,אלא תםך יסודותיו נם כן על רעת

אחרים מהראשונים .ואם כי הראיות של ר׳ יוסף קולון הנן יותר חזקות ויותר

םבוםםות אין זאת אוטרת שיש הרשות לתת בער זה את הרב ר׳ משה קאפםאלי

לבור ולעם־הארץ נטור ,כמו שעשה הרב ר׳ יוסף קולון .ובפרט ,שהרב ר׳ טשה

קאפםאלי היה ראש וראשון לחכמי קושטנטינה .וירוע וםפורםם ,שהרבנים של

קהילת ערת ישראל בקושטנטינה היו תטיר גדולים בתורה ובחכםה .ובודאי לא

היו בוחרים חכמי קושמנמינה את הרב ר׳ משה קאפסאלי להיות להם לראש

ולראשון ,ולהיות םרים למשמעתו ,אם לא היה ירוע להם שהוא ראוי והנון לכך.

וםבלערי זאת ,הלא כבודו היה נם כן נרול בעיני המלך ,שלמון התונרים,
והוא מלא את ירו לרון ולהורות ולרדות בחזקה ולענוש כל םי שיזיר לםרות
את פיו ,לעבור על רבריו ולעשות רבר נגר רצונו .ושואל אני ,אם םן הטירה
היא ,שיצא ר׳ יוסר קולון באבני בליסםראות כאלה נגר שר ונרול בישראל?
טםעם זה ,כשםצאתי בהם׳ טאורעות עולם הנ״ל תשובת הר׳ ר׳ טשה
קאפםאלי על השנות ר׳ יוםף קולון ,םהרתי לשים עיני עליה ולקראה טראש
וער םוף .וכמעמ בנשימה אחת .כי התאויתי לרעת ,טה היא תשובתו על רברי
הגאון ר׳ יוםף קולון .ונוכחתי ,שנם הוא איננו מרכר רכות עםרו ובלשון נקיה.
בי בין שאר רבדיו הוא כותב :״Aי נפשי וחי התורה ,בי םחםיר אני בל בך
בנימין וקדושין ,שאם יאמרו לי ,שארם אחר — קרש אשה בלשונו של ר׳ יוסף
קולון ,אני אומר שקרושיו קדושין ,משום רחזיא לכלב ולשונרא .ופשומו של
הרבדים האלה ,כאילו אמר לד׳ יוםף קולון :לשונך ראויה לכלב ולשונרא .וכאמת,
מהזה מעציב־לב וםראיב־נםש לראות שני נרולי הדור ,שעיני כל כני הנולד,
היו נשואות אליהם לקתת לקת מפיהם ברבר הלכה ,מזלזלים האתר בכבוד
השגי .ובמבםאים נםים כאלה .האם נשמעו םעולם רבדים נםים כאלה כין כותלי
בית־המררש? הלא למשמע אזנינו ראבה נפשנו .ולר׳ משה קאפםאלי עור אפשר
למצוא צר לזכות ,כאשר לא הוא היה המתחיל ברבר ,ולא הוא שהתחיל בזל־
זולים ,אלא הרב ר׳ יוםף קולון הוא שהתנפל עליו בראשונה בשצף קצף ובחרון
אף וחרף ונדף אותו ,טבלי לשטוע םקורם טענותיו ודבר הצםרקותו.
ור׳ יוםו* קולון היה הראשון לכתוב על הרב ר׳ משה קאפםאלי ״שהוא

מחטיא את הרבים ומחלל שם שמים במכשול הרבים והוא נחר עליו בחרם
גמור שיאסור מה שהתיר .ואם ימאן לשמוע לחרמו זה ,יברל מקהל הנולה

ויהיה מותרם ומנורה מכל ישראל .ונם לקהילת ערת ישראל כקושטנטינר ,נשא

את מרברו בכח החרם הנ״ל ,״לבל ישאלו עור הוראה טפי רבם ר׳ םשה קאפ־

םאלי הנ״ל ,ולא שום דין ולא יםטכו עליו ,כי זה האיש משה קאפםאלי — כך
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זזם דבריו ,באי הוספת התואר רב — איננו יודע צורתא דשמעתא ואא הניע

אפיאו ארועה צאן ואין בו אא טעם ואא ריח תורה״ .ובמקום אחר — בתשובה

אחרת ,ונם בן כהאכות אישות — הוא כותב עא ד׳ משה קאפםאאי :״אומר אני,
־שאותו הממרא עתיד איתן את הדין ,ואוי או ואמי שסמכו ,כי רואים אנו,

•שאינו יורע בי 1ימינו אשמאאו,

דק

הוא כעור המנשש באפיאה״ .ובאותה

חשובה אא יחשוך ממנו זאזואים וחרפות ,בקראו אותו בשמות שא ננאי :״נם

•אב בהוראה ,שוטה ,רשע ונם רוח ,טעה בדבר האכה ונשתבש כה ועאה

כאשי

.ותעא צחנתו ,כי הנריא אעשות הרע בעיני ה׳״.

כשאני עומר בעני! זה — ריב דברים ומחאוקת בין נדואי התורה — והנה

ד׳ נדונם — תנוח כרכה עא ראשו — הביא אתו מבכורי השנה — ספר חדש —

החאק השאישי מהםפר שבות יעקב ,מחנאון ר׳ יעקב רישר ,בעא חחק יעקב,

שנדפס זה עתה בראשונה .ומהרתי אהביא ברכה זו אא ביתי ,כדי שתהיה תורת

הנאון הנ״א שאמה אתי .כי שני חחאקים הראשונים מספר זה ,שנדפסו זה ימים
רבים ,נמצאים בבד באוצר ספדי .ובשעיינתי מעט בםפר זה מצאתי בםוף הספר

קונטרס הנקרא בשם י « וזביוז «ו\ 1יוו? .1ובקונטרס זה המחבר מדבר קשות

עם רנאון ר׳ יוחנן מקרעמעניץ ,מחבר הספר ארח מישור ,ועם הנאון ר׳ יוםוי

משה מפרעמעשאא ,מחבר הםפר חק יוסף ,עא חאכות פםח ,עא אשר נועזו אהשיג

עא דבריו .וכשקראתי טעט בקונטרס זה ,דאיתי שנם הוא איננו נוח אבעאי

פאונתא דיאיה בדבריו .כי עא חנאון ר׳ יוחנן מקרעמעניץ הוא כותב :״ושונה
באואתו ,באאו אא דאה מאור אור חורת הפוסקים מימיו״ .ושם ,עור :״אם
אשיב עא בא דבריו אמד החכם שאמה עא תען בםיא באואתו״ .או ,הדברים:

.״אחראות שבושיו והבאיו״ .או ,הרבדים :״ותחאת דברי פיהו אםכאות״ .או:

״כאא דבריו הם דק אעשות םננודיא אדבדיו אהחזיר שקרו״.וכו' .ועא מהבד

הספר חק יוסף הוא כותב :״תראה שאא ידע באא מה קאמד ועא שמי קרא הםפר
חק יוסף ננב מאתי את השם שקראתי את ספרי חק יעקב״ .ועוד שם :״וכן

־שמעתי שבא דבריו הם אקוחים מאחדים ע״י קנאת סופרים״ ,וכוי.
וכשאני קורא זאזואים מעין אאה ,חרפה

היאומן בי יסופר ,שנרואי הדוד ,ההואכים

שוברת

בדרכי

את

אבי

ואומר

אני:

התודה ,שדדביה — דרכי

נועם ,ונתיבותיה — שאום ,אא יוכאו אבאונ ברוחם ואעצוד בכעסם אדבר עם
הבעאי־פאונתא שאהם במבטאים יותר נוחים ,ואא במבטאים נסים ,הנאותים

אבודים ואעם־האר4ים ,שאא ראו מאורות התורה מימיהם! ובי אשום מה נאמרו

הדברים :״דברי חכמים בנחת נשמעים״? ובאמת ,כפי ששמעתי ,חתחדט הנאון ר׳
יוסף קואון עא בטוייו חנםים ננד הנאון ד׳ משה קאפםאאי ואפני פטירתו בקש

מחיאח ממנו.
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•\מ ב• גז״ו אלול xrnsvxn
בל העיר במרקחה ,ארו; העיר ,שהוא נמנה על השובי המרינה ,והוא יושב

בסוד השרים והאצילים ,הנאספים עתה בעיר הבירה ,לטכם עצה ברבר התיקו
נים הנחוצים להימיב מצב התושבים ולהגביר הילה של המרינה ,שב זה עתה

מעיר הבירה ,ווארשא .ויקרא אליו את ר׳ םררכי טויבעם ,שהנהו יוצא ונכנם

תמיר אצלו ,ועל ירו הוא׳עושה כל העסקים שיש לו בעיר ובסביבה ,לבשר לו

הבשורה הטובה ,שהביא זה עתה מווארשא .והוא — שאהר התיקונים הנהוצים

שרנו בהם בהאפפה הנ״ל ,היתר .ההצעה ,לסלול םםלה חדשה רחבת ירים,

עשויה מאבנים ומחצץ ,וטסוידה בסיר ,לבל יפסירוה ולבל יקלקלוה נשם ושלג

קרח וכפור ,ותשמש לעובר ושב בקיץ ובהרף — כל ימות השנה כולה .והמסילה

הזאת תעבור על פני רוחב כל הטרינה ,םהנבול האחר להנבול השני .ותביא

בחוברת הקצה האחר של המרינה אל הקצה השני .והיה כי תקראנה מלחמה

והאויב יכנס למדינתנו ררך נבול האחר ,קל יהיה לשרי צבאותינו להעביר בט־

הירות החיל העוטר על הנבול השני להגבול הראשון ,דרך שם נבנם האויב

למדינתנו ,כרי לעזור להדוף ולגרש האויב טטרינתנו .ואם כי בראש ועיקר

נוערה המסילה הזו לצרכי טלהטה ,תועלתה גדולה נם בעת שלוה ושלום :היא

הביא בקשר הרבה ערים גרולות בטרינה ותקיל הנסיעה טמקום למקום והובלת
סחורה מעיר לעיר וםעיירה לעיירה .ועל ירי זה יתרבה המסחר והמסילה תביא

ברכה לכל תושבי המרינה .אספת האצילים הסב ימת להצעה זו והחליטה להו
ציאה אל הפועל ,וארח העיר אמר לר׳ מררכי מויבעס ,שהורות להשתרלתו

הכבירה והנםרצה ,ונם — בהיות בבורו נרול בעיני השרים והאצילים ,היושבים
בםור הממלכה ,החליטו השרים והאצילים להענות להשתדלותו ולהעביר המ

סילה ררך עירנו .ורבר זה — לפי רעתו — הצלחה נדולה לתושבי עירנו .כי

המסילה תפח רוה היים הרשה בכל העסקים ,בהביאה את עירנו בקשר ישר עם
הכרכים והערים הגדולות שבמדינתנו ויתרבה המשא ומתן עם הסוהרים בערים

אתרות .ונם — בהיות עירנו עומדת על אם הדרך בין שני הגבולים ,והעוברים

ושבים בה יהיו מרובים ,ועגלות משא ,מובילות סהורה ,תהיינה למכביר ,תשמש
עירנו מקום מנוחה וםלונת־ליל לסוס ולארם .ועל ירי זה תתרבה הפרנסה בעיר.

ולכל התושבים כאחר :לסוחרים ,לאומנים ולפועלים — וכולם ירויתו על ירה.
את המסילה ,לפי דברי ארו! העיר .החלימו •המהנדסים ,העסוקים בהכנת

תבגית המסילה ,להעביר בצפון העיר ,על פגי הכבר הגדול ,המשמש מקום

מרעה לבקר וצאן ושבו נמצא נם כן הבית־עלמין שלנו .ולפי תכנית המהנדסים
תעבור המסילה דרך בית־העלמין ותתצה אותו לשנים .וברצוגו

להגריל

ערך

ההשתדלות שעשה לטובת עירנו ,ספר הארון לר׳ מרדכי םויבעם ,שהערים הש
כנות שלנו עשו גם כן מצרן השתדלות נמרצה לזכות בהטםילה ההרשה .אבל

הוא נצח את כולן והצליח להכריע את הכף לטובת עירנו .והוא שמה מאר על
נצתון זה ,בהיותו בטוה ,שברכה רבה צפויה לתושבי עירנו במסילה זו.
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ר׳ מדרכי טויבעס ,כששמע הבשורה הטובה ,שהמסיאה העכור דרך בית־

העאמין שאנו ה ר נ י ש — מרוב צער — כאב נרוא באבו ,בכאב הבא מנשיכת

ערוד ,אבא הבאינ ברוחו ואא הראה אהארון שום סימן שא מבוכה בפניו ,וכי
רוחו נסערה .אאא ,אהיפך ,הראה או פנים שוחסות ,כאאו נם הוא שמח אבשורה
זאת .ונם אמר אהארון ,שבודאי תושבי העיר יכירו או טובה עא החסר שעשה

עמהם ,אהשתרא אמובתם ואחצאחתם .כפי שרדכו תמיר בכך ,אראונ אנוראם

ואבקש אהיטיב את מצבם .ור׳ מרדכי טויכעם כפיו דבר — ואבו בא עמו .כי ראה

תיבה ומיר הצרה הנשקפה אנו מהמםיאה החדשה הזו .כי אי אפשר שהבית־

עאמין ישאר עא מקומו ,אם תעבור בו מםיאה ,שתהיה בה רדיםת הרנא אארם
ואבהמר ,ואענאות־משא;

כי

קרוש

ומנוהת־עואמים הוא

המקום

אישוי עפר.

ובודאי מוברחים נהיה אהרניז נוחי־ערן ממנוחתם ואהעביר עצמותיהם למיזים

אחר — רבר שימאא צער וינון אכב בא אנשי ערחנו.

רבר המסיאה החדשה נודע אאנשי קהיאתנו מפי ר' מדרבי טויבעם .ואה־

שמועה הרעה הזאת ,שבית־העאמין שאנו ,הקיים זה מאות בשנים ,יהרם נררו

ואח הנפטרים יחדירו ממשכבותם אבקש אהם משכנוח אחדים ,באצות אחזה

כואם .ואין אך אה אדם אחר כעיר ,שהבשורה הרעה הזאת אא העציבה את אבו

ואא הדאיבה את נפשו; כי אכא אחר ואחר מאנשי קהיאתנו קרובים ומםרפים,

ררי־ממה ושוכני־עפר ככית־הקברות; מקום שקנו בו שביתה ,ער אשר ישמע קוא

שופרו שא משיח .וער אשר יניע אאזנם הקוא הקורא :הקיצו ורננו ש.׳בני עבר.
והנה עתה ,באא זמן יפריעו ישני העפר משנתם העואמית ,אהעביר עצמותיהם

למקום אחר .והי יורע מה יהיה נוראם ,אם יחצבו קבר אכא אחר ואחר ,או יש־

איבו כא העצמות בערבוביא בקבר אחר נדוא .ואא יוכר רשע אפ נ י צריק ואא
עצמות תאמיר־חכם אפני עצמות עם הארץ ,ואא זקן אפני נער .והחוט המקשר
את החיים עם המתים יפסק אנמרי.

הרעיון הנורא הזה פאח כחץ אככ כא אחד ואחר כמחננו .כי נורא המתים
נונע אאבנו כנורא החיים .והקרובים שככר מתו והאכו אעואמם ,הנם יקרים אנו,
כמו הקרובים החיים עמנו כהיום הזה .ובא אחר ואחד מאתנו עומד בין החיים
והמתים .ושאשאת הדורות איננה נפסקת אעואם .ואין איש מהקרובים שאנו נפקד
מאתנו וזכרונו חי תמיד באבנו .ואם י אבותינו ואבות אבותינו אינם יותר פה
אתנו עאי אדמות .,יודעים אנחנו ,שהנם חיים כעואם־האמת .ואם עצמותיהם
כקבד מונחות ,באי נוד אבר ,ובאי נוע ,ובאי רוח חיים ,יודעים אנהנו ,שזה רק
אבי שעה ,ורק אזמן .וכשתגיע השעה אשר יעד מראש הבורא יהברך ,ינערו
הגפמרים את העפר ,המכסה נויתם בקבר .ובואם ,קהא נדוא ,יעמרו עא רנאיהם
אהודות ואהאא אכודא עואם ,המחזיר נשמות אפגדים מתים .וער אז — חיים
הגם בזכרגו .והגנו פוקדים אותם אפרקים ,כמו שאנו פוקרים קרובינו החיים.
ובאים אגחגו מזמן אזמן אמקום מגותתם ,אפקוד את גויהם .וביחוד — ביום
צום ותענית; או ,מרם יקרבו הימים הנוראים ,בחודש אאוא .ואם נם ירחה
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המקום ממנו — אי! מרחק המקום מפריד בינינו ואיננו מעכב בידינו ,ללכת
לבקר קברי אבותינו בסוס וברכב .ונם לבל רכר שבמשפחה הננו מצרפים את

הקרובים הנפמרים באותה מרה ,כמו הקרובים ,חחיים אתנו כהיום הזח .וכש־

השמחה במעוננו ,שמחת נשואים ,הבלה והתתן הולכים כל אחר ואתר לבשר
לקרוביו

— שוכני־עפר — שחנ משפחה להם .ואם ,להיפך ,וחם ושלום ,צרה

באה על נפשנו :מחלה או אסון ,או שאר פורעניות; או — אל תפתח פה לשט!

— אחר מבני המשפחה נפקד מאתנו והלך לעולמו — אנו הולכים להשתמח
על קברי אבותינו הנפמרים ,לתנות לחם צרת לבנו ולשפוך לפניהם םרי־שיח

נפשנו .ויתר שאת ויתר עוז — במרה ירוער — ,לקרובינו הנפמרים על קרובינו
החיים .כי נפשותיהם המםוהרות והמזוקקות

שוכנות בנךער! תחת כנפי הש

כינה .והנן למליצי־יושר בעולם האמת לפני שוכן שחקים ומבקשות רחמים
בערנו .ועל כל צרה שלא תבוא — צרת היחיד ,או צרת הכלל — הננו דופקים על

קברי אבותינו ,שימליצו בעדנו ויבקשו רחמים עלינו ,להצילנו מהצרה הבאה

עלינו .ולא רק להקרובים לנו קרבת משפחה אנו פונים לעזרה ,אלא לכל איש תם
וישר ,צדיק וירא שמים — אם בי איננו מאנשי משפחתנו — אנו באים לבקש

עזרתו ואנו משתטחים על קברו ומתחננים לפניו שיהיה לנו למליץ־יושר ומבקש

רחמים עלינו .וקבר הנאו! הצדיק ר׳ זעלמעלע בבית־הקברות שלנו ,הנהו מקום

תפילה ותחינה לכל איש־מצוק ומר־נפש .ובמעמ  pttלך יום ואין

לך שעה,

שקברו נשאר פנוי מאין איש; אלא תמיר יש מי שהוא — אם איש ,או אשח

•— הטשתטח על קברו וםתחנ! אליו להיות לו לעזר בצרה .ובזה יוב! הרבר,

מרוע סלילת הטםילה החדשה ננעה ללב כל אחד טאנשי קהילתנו .וטרוע בולם

הנם הולכים עתה חפויי־ראש כאבלים; כי יראים וחדרים הנם לגורל קרוביהם
הנפטרים ,לבל יפררו מהם פרירה עולמית ,אם ,חס וחלילה ,יהרסו את הבית־
עלמין ויוציאו העצמות מן הקברים .ואולי יקברו אותם כולם בערבוביא בקבר
אחר .ואיש לא ירע יותר ,איפה עצמות קרוביו הנם נמצאים .ואם נם יכרו קבר

לכל אחר ואחר בפני עצמו ,מי יורע ,אם לא יניחו רשע בצרו של צדיק ועם

הארץ בשכנותו של תלמיד חכם .ודבר זה הלא יביא לירי צער חנפמרים החשו
בים ,אם יניחו בצרם מי שאיננו לפי כבודם .ורבר זה ידוע לנו מהרבה מעשיות

המסופרים בספרים ,שהיו מקרים ,שהניחו בעלי־עבירות ורשעים בצרם של אנ
שים צדיקים וישרים .והיה להם מזה צער נרול .ואת צערם היו מודיעים לקרו
ביהם בחלום .ולא היו נותנים להם מנוחה בכל לילה ולילה ,ער אשר הוציאו

אותם מקבריהם והרחיקום משכנות הרשעים .ולא באו יותר להרניז את הקרו
בים בתלום .ועור יותר נדול צער כל אלה ,שהכינו להם קבר מראש בעורם

בחיים; אם בצר אתר מקרוביהם ,או בצרו של יראישמים מפורסם .ועתה הנם

הולכים נבובים ,מבלי רעת ,מה יהיה נורלם אחרי פמירתם ובשכנותו של מי

ישכיבו אותם .וביחור צר לי מאד צר על הישיש ר׳ זנוויל ,שבבר עשרות בש

נים ,שהכין לו קבר בצרו

של

ירא־שמים ואיש־צדיק.

ואת הקבר שהכין

לו

השתרל לקרש בכל מיני קדושות :ב׳ או ג׳ םעמיב בשבוע היה בא ולומר תורה
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עא המקום שהכין או .ועא המקום הזה נם כן קוצב צרקה אעניים .וכא זה כרי

אהרבות קרושת המקום .ועתה תקותו הובזבה ובא עמאו אקרש המקום עאה
בתהו .והענמת־נפש שא ר׳ זאנוויא והצער שיש או מזה הנם נרואים .ואני מש־

תתף עמו בצערו ומבקש רחמים עאיו .אבא הוא איננו היחידי אהיות שרוי
בצער נרוא .ושומר בית־הקברות ,שאיננו מתרנש אקוא בביות ויאאות ,שכבר

התרנא בהן ,אמר אי ,שאיננו יבוא אראות בצער הנשים הבאות עתה בבא יום

אהשתטח עא קברי קרוביהן ואשמוע הטענות והיאאות שאהן ,הקורעות אבבות.
אפיאו אבבו שא זה שהתרנא כבר בהן .וביחוד הבכיות והיאאות שא אשה אחת,

אם אומאאה ,שהוביאה אקברות זה אא בבר את בתה היחירה ,באה ,שנפאה

חואה אמשבב ימים אחרים אפני חופתה ,ומתה מיהה חטופה ,בר־מינן .ומעת

שנפוצה השמועה ,שיעבירו את בית־חעאמין אמקום אחר ושיוציאו עצמות הנפ
טרים מקבריהם — ומבאי דעת ,מה יהיה נוראם ,האם האומאאה ,היראה והח
רדה אעצמות בתה — שארית תקותח בחיים — אבא יוציאו אותם ואבא ישאיבו
אותם אאחת הפחתות עם עצמות אנשים זרים אה ,באה יום יום אבית־הקברות

ונשארת שעות שאמות שטוחה עא קבר בתה ,מקוננת ובובה עא הקבר ,שבקרוב

-יפרירו את בתה ממנה .ובבר קרה פעם אחת ,הוסיוי השומר אספר ,כשראיתי

שארך הזמן שהיא נשארת שטוחה עא הקבר ,האבתי אראותה ומצאתיה כשהיא

מתעאפת ובאי רוח־חיים ,מרוב הבכיות והיאאות .ורק בעמא רב עאה בירי אהה־
זירה אחיימ.

ומה שנורם אהוסיה ינון עא ינוננו ,הוא — שאא זכינו בחרש זה אקרש את

האבנה .ובבר עברו חמשה עשר יום אחדש והאבנה אא נראתה עריין בטהרתה
אף ארנע אחר .וכא הזמן השמים מכוסים כעכים והאכנה כבסה .ורבים מאנשי

הקהיאה רואים בזה סימן רע אשונאיהם שא ישראא .בי זקני חרור מספרים,

שאפני חמשים שנה אערך ,קרה נם בן במקרה הזה ,שאא נראתה האבנה בשמים

במחצית הראשונה אהחדש ואא קרשו את האבנה באותו חרש .ותיבה ומיר,
באותו זמן ,פרצה מנפה ,רחמנא אצאן ,במחננו ונפקדו עא ידה הרבה נפשות

מאנשי קהיאתנו .ונם בפעם הזאת מנבאים הרבה איום רע ,עא יסור הסימן הזה.
והנם אומרים ,שאא אחנם שמה האבנה סתר אה ואיננה מתנאית אנו ,אקרשה

בראוי ,ובפי הריו ,אאא ,אשמש אנו אאות ואערה ,עא הרעה הנשקפת אנו בואנו

— החיים

והמתים — מהמסיאה

העאמין שאנו.

החדשה,

שאומרים

אהעביר

ררך

בית־

אשמע השמועה הרעה הזאת נזדעזעתי 'נם אני .והנני מתהפך כא היום
בתחבואות אמצוא עצה ,במה ואיך אהפר עצת האדונים והשרים ,אבא יוציאו
מחשבתם הרעה אפעואה ואבא יהרסו בית־הקברות שאנו .ואם בי עריין אא
מצאתי תרופה אצרה זו ,תקותי חזקה באאקי השמים ,שאא יעזבנו ואא יטשנו.
ובזכות הצדיקים והישרים ,נוחי־ערן בבית הקברות שאנו ,ישאח אנו עזרתו
מקודש וישים אאא מחשבתם הרעה ,אשר חשבו עאינו .ובהאםפה ,שנועדה איום
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ה׳ הבא עלינו לטובה ,לםכם עצה ברבר הבית־עלםין ,ישים עצתו בפינו ויראה
לנו את הדרך הנבונה נלך בה ,להציל הבית־עלמין הקרוש טהרם וטאברו;.
ויהפוך לנו את אבלנו ויגונגו לששון ולשמחה .אםן.

י\מ א׳ ב״ב אלול מתןןוז״גו
הכרזת רבר האספה בנירו! המסילה החרשה ,כשנודעה בעיר ,בין החיים,

הרגיעה מעם את הרוחות תנרגזות .כי אנשי הקהילה ראו בזה אות וםופת,

שהברנםים וםובי העיר אינם אוברי עצות ,שהתיאשו םישועה .אלא ,להיפך,

אינם םתרשלים לבקש עצה ותחבולה ,איך ובםה לקרם פני הרעה להנצל םהצרה

הצפויה לנו .ובל אנשי ערתנו חבו בבליון עיניפ ,לדעת החלםת האםפה .וםה

הוא הםעשה ,אשר אםרו לעשות אלה ,אשר גורל הקהילה בירם.
להאםפה הוזםנו

— םבלערי הפרנסים וםובי העיר — הנכאים של בל

בתי־התםילה ובתי־ הםררשות והגבאים והגזבןים של כל חחברות של צרקה,

הדיינים וחשוחםים ,וגם בל הבעלי־בתים החשובים .וכשבאו בולם — ואיש לא
נערר — היה חרר הקהל צר מהביל כל הנאספים .ורבים נשארו בחוץ ,םאפם

מקום להם בפנים .וגם הרבה בלתי קרואים באו לשמוע ולדעת תוצאות האםפה

ומה הנה ההחלםות שנתקבלו .ובולם חנו ברור מסביב לחרר האספה ,שנרמה
באותה שעה — לעיר שהקיפוה ברכום.

הפרנם־חורש ,שהיה המתחיל ברברים ,בקש את ר׳ מררבי םויבעם ,שימ

סור להנאםפים פרשת הרבדים ,שאמר לו הארון

ברבר

המסילה ,שאומרים

להעביר ררך בית־הקברות שלנו .ר׳ מררבי םויבעם נעגת לבקשת הפרגם־חורש
וספר בקצרה ,מה שאמר לו הארון ברבר המסילה .והוא — שהורות להשתדלותו

הנמרצה של הארון ,המסילה תעבור ררך עירנו ותחצה את בית־העלמין שלנו

לשגים .ואם בי הארון לא אמר לי ,שגחוץ יהיה להרוס• גרר בית־הקברות ולפנות
את הקברים .אבל הלא ברור לנו ,שאי אפשר לתת מקום קרוש לרריםת־הרגל

לרבים ,לארם ולבהמה ,ליהודים ,ולהבדיל ,לערלים .ובאין ברירה ,מוכרחים גהיה

להעביר את בית־הקברות שלנו למקום

אחר.

במובן ,הארון לא ראה מראש

השואה שתביא עלינו השתדלותו להעביר המסילה דרך עירנו והוא רואה רק
המוכה הנמצאת בה — שפע הפרנסה שתביא המסילה לתושבי העיר .וביחד

עם זה — גם לו .בי ברבות המוכה להתושבים ,יעלה סכום השבירות בער הקר

קעות ,שהוא גובה מהם .וגם ימיל •עליהם תשלומים חרשים .ולא הלי ולא מרגיש

ראי גברא הצרה הנרולה שהביא עלינו .ובי מוםב לנו להשאר עגיים ודלים

כאשר הננו ,ולא נראה ברעה אשר תמצא מתינו היקרים ,להרגיז pממגוהתם

ויטלטל אותם טלטלת־גבר .ומה שהיה בלבי ,כששמעתי דבריו ,לא יכולתי להגיר
לו; כי בוראי היה קוצף עליגו ,על אשר אגחיו בועםים בהטובה ,אשר אמר

להביא לגו .ותחת היות ששים ושמחים ומכירים לו םובה ,אגו ,כבויי־טובה,
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מתאוננים עא הצרה שבאה עאינו עא ירה ,ומטעם זה ,הנני מוצא אנהוץ אהתדות
בכם ואהזהיר אהבם — בי שמעתי רבה רבים מאנשי קהיאתנו ,המיעצים אפנוה

בבקשה אהארון ,שהוא ישתרא אהסיר רוע הנזירה מעאינו — שעצה זו  - -הס

מאהזביר ,בי נמיט עא ידה שואה עאינו ,באשר יצא ממנו הקצף עאינו עא דבר
זה .ואני תכנתי את רוחו ונפשו ,ויודע אני ,שהוא נוח אכעום וקשה ארצות.

וכאשר יקצוף עאינו ,יהפך אאויב אנו ויבקש אהצר צעדינו בבא אשר יובא.

ואנחנו הננו תאויים בחסדו והננו נזקקים תמיד או אבא רבר .וכיתור ,שרכר זה

יהיה אך ורק אחנם ,ואאא הועיא ואאא תועאת .כי אעואם אא ישפיא את עצמו

אפני השרים והאציאים ,אבקש אחשיב אחורנית ,מה שהצאיח אהשינ מידם אחרי

השתראות מרובה .זאת ועור אחרת :בהעברת המסיאה ררך עירנו הוא רואה

תועאת אעצמו ואתושבי העיר ,תועאת תמידית ואימים רבים .ואא ישים אב
אצעד זמני ואפי שעה שיהיה אנו בהעברת הבית־עאמין שאנו ממקום אחר אמקום

אחר .ועצתי אמונה אבם :בקשו עצות ,בקשו תחבואות ,אהנצא מהצרה הזאת —

באיזה אופן שתמצאו — ,אבא אא עא ירי הארון .ונם היו נזהרים ,אבא יניע

אאזניו ,שאנחנו מבקשים תחבואות אהסב המסיאה מעירנו אעיר אחרת .כי דבר
זה — בנפשנו הוא .ואפי דעתי ,נחוץ אהבריז בבא בתי תפיאה ,שאסור אבוא

ברברים עם מי שאיננו בן־ברית בדבר המסיאה החדשה .ואם נם אשבנינו הנוים

כבר נודע הדבר ,וחם יתחיאו הראשונים אהכנס ברברים עא רבר המםיאה הח

דשה ,החובה עא בא אחר מאתנו אעשות את עצמו כאיאו איננו יורע מאומה.

ואהשתדא אהשתמט מהרבות דברים עאיה.

בשנמר ר׳ מרדכי טויבס את רבדיו ,קם ממושבו הישיש ,הריין ר׳ יצחק

יעקב ,שהוא עתה ,אחרי פטירת הדיין ר׳ משה ברוך ,עאיו השאום ,הזקן שב
חבורת הדיינים ,ויאמר :בכא צדה הבאה עאינו אין אנו עא מי אהשען ,אאא עא
אבינו שבשמים ואבקש ממנו עזרתו בראשונה ,כבי שהיו עושים תמיד אבותינו
ואבות

אבותינו ובפי דברי הסאחן בחסאיחה' :״אבותי בי בטחו בשם אאהי

צורי ,נראו והצאיחו ועשו פרי״ .או ,כפי סאיחה אחרת :״בך בטחו אבותינו

ותפאטמו ,פאטנו; אאיך זעקו ונמאטו ,בזעקנו — מאטנו״ .ונם חכמינו ,זברונפ
אברכה ,אמרו אותנו :״עא כא צרה שאא תבוא ע? הצבור מתריעין עאיה!" .עא
כן עאינו — אפי דעתי — אהתחיא בזה ,אהכריז תענית צבור עא כא אנשי הק־

היאה :אנשים ונשים ,זקנים ונערים

— אין נקי ,עם אסור מאאכה אאומנים

ואפועאים ,וסגירת חנויות אחנונים ,ושטיחה עא קברי הצדיקים בבית־העאמיז,
ואמירת תהאים וסאיחות ותחגות כא היום ,וקריאת ויחא אמגחה ואמירת עננו

בתפיאת שמוגה עשרה .וכא אחד ואחד יהרהר הרהורי תשובה כאבו ויתן צרקח

בפי יבאתו .ובודאי הקדוש ברוך הוא ,שהוא רחום וחנון ,אא יבזה עגות עגי

וישים אכו אצערנו ואמעומ דמגו וחאבגו ,וישאח אנו עזרתו מקודש ,אתת באב

השרים ,אשר נוראנו בידם — כי אב מאבים ושרים ביר ח׳ — אחזור מרעתם

כדבר סאיאת המסיאה החדשה דרך עירנו .והיתה אנו חרווחה .כי ישועת ה׳ היא

כהרף עין .הדיין אא כאה עדיין כא הדברים שהיה ברצונו אהניד .והנה השוחט
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ר' זנוויל כעשים נבנם ברבריו ויאמר :בוראי ,כולנו ,כאיש אחר ,הננו םסכימים

לרברי הריין ר׳ יצחק יעקב ,שנחוץ לקרוא לצום ולתפילה .אבל ,מוצא אני ,שנחוץ
להוסיף על זר! עור פעולה אחרת .והוא — להביא למחננו את המקובל ר' משה
ברוך מראלהינאווא ,כרי שיעשה בשם כל הקהילה שלנו שאלת חלום ,לרעת,

אם יש תרופה למבתנו ,ואם יש לנו עצה להמלמ מהצרה הזאת .ואם ,חם ושלום,

הריסת בית־־העלמין שלנו היא נזירה מן השמים ,כי אז עלינו לקבל אותה באהבה

ולהצדיק עלינו את הרין .לשמע הרבדים האלה הפסקתי את ר' זנוויל פעשיס

ואמרתי :לעולם לא אסכים ,שיעשו בםחננו ובשם כל הקהילה שאלת חלום; -
בי לא נעשה כרכר הזה בישראל זה מאות בשנים ,להמריח את הפמליא של

מעלה על ירי השבעות ושמות לגלות םורות מן השמים .ונם אנחנו לא נעשה
ברבר הזה .ואנו אין לנו אלא דרך אחת; היחידה שהלבו בה אבותינו ואבות

אבותינו .והיא — כפי עצת הריין ר׳ יצחק יעקב

לפנות בתפילה ובתחנונים

ליושב־מרוםים ולענות את נפשותינו .אולי ישוב ,אולי יחוס ,אולי ירחם ויאיר
פניו אלינו ויבמל גזירת המסילה מעלינו.

אחרי שגמרתי רברי ,הניע תור הרבור להפרנם־חורש ,ר' יחזקאל םירלם.

ויקם ממושבו ויאמר :בוראי כולי עלמא יסכימו לכל מה שיגזרו עליגו הרב

האב״ר וחרייגים שיחיו ,ברבר צום ותפילת ,סליחות ושםיחה על קברי הצדיקים.

אבל עליגו גם כן לעשות איזה מעשה של השתדלות בעיר הבירה על ירי שתרלן

משלנו ,במו שעושים אחינו בני ישראל בהכרכים :ווילנא ,מינסק ,בדיסק ועור.

ובמו שהיו עושים תמיר אבותינו ואבות אבותינו ,כשנורעו להם מחשבות אוי

ביהם ,החורשים רעה עליהם .ובכל פעם ,כשהיתה םכנה צפויה להם ,היו מש

תדלים לפייס השרים והאדונים במתנות ובדורונות להםות לבם למובה עליהם.

ובמעשה הזה עליגו לעשות נם אנו עתה .ובהיות שאין שום פעולה אפשרית
בלי כסף ,כי רק על ירי םתגת בםף אגו מצליחים להמתיק הריגין ולבטל רוע

הגזירות .בי הבםף — כמאמר החכם מכל ארם — יעגה את הבל .על בן

—

ראשית פעולתנו תהיה — למצוא מוצא לבםף .ואחרי כן נרון ברבר השאלה,
באיזה אופן לעשות את ההשתדלות ,ואת מי נשלח ומי ילך לנו לעיר הבירה.

ובבן ,הבה נדון בראשונה בשאלה חמורה זו — מוצא לכםף .כי הלא נלוי וידוע

לבל אחר מאתנו שקופת הקהילה ריקה — כבור ריק שאין בו םים .ומטעם זה

אני מציע ,שהאספה תחלימ לעשות גביה חרשה לצורך ההשתדלות מכל הבעלי־
בתים שבעיר :העשירים ,הבינונים והיורדים ,ונם האומנים ובעלי מלאכה ישתתפו

בגביה זו ,אין נקי .מבלעדי העניים ,המתפרנסים מ| הצדקה ותלמידי חכמים,
שתורתם אומנתם ,ושעל פי הרין הנם פםורים מכל תשלומי מסים וארנוניות.
כי רק כאופן זה ,אם כל הבעלי־בתים שבעיר ישאו בעול ,נצלח לאסוף סכום

הגון  —-מספיק לצרכנו.

הצעת הפרנם־חרש לעשות גביה חרשה מכל הבעלי־בתים ,אפילו מהיותר

נמוכים עוררה התמרמרות נרולה בין הבעלי־בתים הבלתי־אםירים ואלה שהנם

נמנים על סוג היורדים .אכל ,ביחור ,יצא במחי קבל גגר הצעה זו הגבאי של
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בית־התפילה של בעלי־מלאכה ,שמצא בהזדמנות זו — חצעת הפרנם־חודש  -־
שעת הכושר לנכות את חובו — בשם האומנים ובעלי־מלאכה ,שהוא בא כחם

ועומד מצדם — מהפרנסים ומטובי העיר ולהתנפל עליהם בההאשמה ,שהנם

נושאים תמיר פנים להעשירים ולהננידים ,התקיפים שכהקהילה ,והנם מעריכים
אותם שלא לפי ערכם ,לא לפי ערך הרווחים שלהם ,ולא לפי הונם .ואת האומנים

ובעלי־מלאכה ואת החנונים הקטנים ,כל אלה שמתפרנסים ברוחק ,להיפך ,הנם

מעריכים יותר מהראוי ,בסכומים שאינם לפי מרתם ,עול כבר מנשוא .ולא מן
היושר ולא מן הצרק ,שלצורך הנביה התרשה ,יעריכו מחרש את כל אלה ,שאין

פרנסתם מצויה להם ברווחה ,אלא מרת היושר ,היא ,שרק העשירים והבעל׳־
בתים האמידים ישאו כעול הנביה החדשה .כי הס ,הם הלוקחים תמיד ובכל

מקום חלק כראש .ונם את מתיהם יקברו במבחר הקברים ,בשורות הראשונות.

וביחור ,שהם הנם המפחדים ביותר מהעברת הבית־עלמין למקום אחר ,לבל
יוציאו עצמות מתיהם מהשורות הראשונות ויניחו אותם ביחד ,או ,בצד עצמות
דלת העם.

הדברים האחרונים האלה הרניזו ביותר את הפרנסים וטובי העיר .ואחר

מהם יצא ברברים קשים ננד הנבאי של בית־התפילה של בעלי־מלאכה ,באמרו:

שלא אמת הרבר ,שהעשירים והאמירים לוקחים למתיהם המקומות היותר חיטו
בים בבית־העלמין; כי לא נכר שם שוע לפני רל ,אלא 'תלמיר־חכם לפני עם־

חארץ .ואיש תם וישר — לפני רשע ובעל עבירות .ותלמיר־חכם ,רל ואביון,

קורם לעם הארץ ,המםובל בנכסים מרובים .והראיה — שלהישיש ר׳ ישראל
אבא ,עליו השלום ,שנפטר בשנה זו .והוא היה מתפרנס ברוחק ממלאכת החיי־

טות ,נתנו מקום באחת השורות הראשונות .ובמה וכמה עשירים ,שסורם היה

רע ,והיו קופצים יריהם מתת פרוםת־לחם לעני ,הקציעו להם מקום בשורות

האחרונות .ואם על פי הרוב נותנים להאומנים ולבעלי־מלאכה מקום בשורות

האחרונות ,אין זה מפני שהנם עניים ,ואינם עשירים ,אלא מפני שהנם — על
פי הרוב — אנשים פשוטים ,ולא בעלי תורה .ואנו חננו מחוייבים על פי הרין,
שלא להניח תלמיד־חבם בצד עם־הארץ ,ולא עבריין בצר איש תם וישר .ואם

אנו חייבים לעשות כזה על פי הדין ,הלא לא עלינו תהיינה תלונותיכם .השובת
הפרנם־חודש על רברי הגבאי של בית־התפילה של בעלי־מלאכה לא הרניעה

רוחות המתלוננים ,וההתנפלות על הפרנםים ומובי העיר היתה הולכת ונמשכת.

ובהויכוחים נכנסו גם אחרים ,משני הצדדים .וכל אחר ואחר חוזר ושונה על

הדברים שכבר נאמרו ונשנו מאלה שקדמו לו .וברבות הויכוחים .וכאשר נרלה
המחלוקת נראה היה כאילו שכחו המתווכחים לשם איזה עני! באו הנה .כי

עברו מענין אחד לענין שני ,שאין לו שום שייכות לדבר האספה .ונם חרלו

להיות נזהרים בדבריהם ,לבלי לפגוע בכבוד איש ,אלא התחילו לדבר קשות איש
את רעהו .ובמה דבורים נסים ומבטאים חריפים נפלו מפי חמתווכחים .וכה

נמשכו חוויכוחים ער אחר חצות הלילה .ואני כבר עיפתי לשמוע דברים שאינם

מעלים ואינם מורידים ,ואינם מן הענין כלל .קמתי ממושבי ואמרתי :במטותא

מגייכו ,רבוהי ,הרלו מוויבוהים ומריב דברים .כי לא העש זה נאספנו כאן כזה

הערב .לשמוע הרפות וגרופים ולראות איך האדוד ׳שופך עביט של שופבי; על

פני השני .ואוי לנו ,ששמן המחלוקת מרקד בינינו ,אף בשעת פכנה זו ,כשחרב

חרה מונחת על צואדגו .ומבקש אני ,אהבם ,הנאספים בולבם ,לשמוע את דברי,
כי יש עצה בפי .ועליכם לרון ,אם טובה הנה .וזה הדבר .הלא שמענו חוות רעה

הנאספים ,שכולכם הנכם מסכימים ,שעלינו לעשות שתי פעולות :לקרוא לצום

ולתפילה ולעשות השתדלות בעיר המלוכה .והחלוקי־רעות שיש ביניכם ,והויכו
חים שבאו על ירם ,סבבו בראש ובעיקר על דבר ההערכה לצורך הגביה לשם

השתדלות בעיר הבירה .כי באין כסף ,אין השתדלות .והנה 'בנוגע לההשתרלות,

לפי רעתי ,לא נוכל להתחיל בשום פעולה טרם נשאל מקורם בעצת הפרנסים
דקהילת ווילנה ,או ,רקהילת בדיסק .בי פרנסי הקהילות האלה תאנים לצרכ•

כלל ישראל במדינת ליטא .ויש להם שתדלנים בעיר המלוכה ,העומדים תמיר

על המשמר ,לשמוע ולדעת מה שנעשה אחורי הפרגוד במועצות השרים והא
דונים שגורלנו נמצא בידם .והשהרלנים ,בכל פעם שנודע להם ,שנזירה נכונה

להתחרש עלינו ,הנם ממהרים להודיע זאת להפרנםים של הכרכים האלה ,ברי

שירעו לקרם פני הרעה בעוד מועד .והשתרלנים שלהם חנם כבר מומחים לרכר.

והנם יודעים הדרכים והשבילים המוליכים אל השרים ואל נתלי המרינה ,ובמה

יש להטות לבם לטובה עלינו .ושואל אני :אם לחכמה תחשב לנו — כשאין לנו

שום נםיון ברבר ואין לנו מכיר ומודע בעיר המלוכה — להתחיל בעצמנו ענין

של השתדלות .הלא נקל הוא ,שמחסרון יריעה •,נכשל באנשים בלתי חנונים,
שיוליכו אותנו שולל בעצתם .והחת להיטיב ,אולי נביא רעה עוד יותר גדולה

עלינו .על כן עצתי לבם אמונה :ראשית כל וקודם כל — ילך איש עתי מאתנו
לווילנא ,לשאול בפי הפרנסים רהקהילה והההיעץ עמהם ,לדעת מה טוב לנו:

אם שילך אחר מאתנו לעיר הבירה לשם השתדלות; או ,אולי ,יותר טוב ,שנמלא

יר אחר השתדלנים של קהילת ווילנא ,או של קהילת בדיסק .והוא יעשר ,ההש
תדלות בשבילנו על צד היותר טוב .ועד אשר נרע דעת הפרנסים רקהילת ווילנא
כענין זה ,בל הויכוחים על רבד ההערכה

והנביה

הנם ,לפי רעתי ,מיותרים

וקורם זמנם .בי אין איש מאתנו יורע ,כמה כם,ז נחוץ יהיה לצורך ההשתדלות,
אם רב ,ואם מעט .ואולי לא יהיה צורך בכסף כלל וכלל .על בן נחדול לעת עתה

לעסוק בשאלה זו — שאלת הנביה — ער אשר ישוב השליח שלנו מווילנא,

ואו נרע מה עלינו לעשות ונאסוף אתכם מחרש לרון ברבר .ובמובן ,בהירת

השליח ,שילך לווילנא ,נמצאת ברשות הפרנסים ,ואין לנו לעסוק כה .דברי נת
קבלו פר ,אחר .בי כל הנאספים היו שבעי רצון לרעת ,שהנביה נרהתה; אם כי,
אולי ,רק לפי שעה.

שבתי הביתה עיף וינע מעמל היום ומטורח האספה .כי אין לך רבר בעולם

המיגע ומשעמם אותי ,כמו הויכוהים בכל האספות שלנו ,שעל כל פרט קל־הערך

ועל כל רבר שא־ננו מעלה ואיננו מותר ,הנאספים ,כל אחד ואחר ,באים במבול

של דברים  --מים שאין להם סוף .ובעקשנות נפרזה ,כל אחר ואחר רוצה להע-
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מיר הכל על רעתו .ואיננו מוותר אף כקוצו של יור לרעת חכרו .והמתווכחים,
בשטף הרבדים והויכוחים ,עוברים מעני! לעניו ,מתחילים בכר ומסיימים בח־

בית .ועוברים מנוף השאלה ,שהנם דנים בה ,לענינים אחרים ,שאין להם שום

שייכות לה .והמתווכחים ונם כל הנאספים כמעט ששוכחים לשם מה באו ובאיזה
עני!

הנם

עומרים .ומטעם זה ,רוב האספות שלנו נגמרות במה שהתחילו:

כלומר ,שהשאלות העומדות על הפרק ,נשארות ,כמו שהיו ,בלי פתרון .וככר

היה לפתגם בפי העם :אספה נודרת אספה; כלומר ,שעל פי הרוב ,אספה שנק

ראה לדון ולהחליט באיזה ענין נגמרת בההחלטה

— לקרוא לאספה אחרת,

לרון בהשאלה שעמדו בה באספה זו .ונם בפעם הזאת הויכוחים ארכו ער שעה

מאוחרת ,ער אחרי עבור חצות הלילה .והויכוחים הוניעוני מאר .ובשובי לביתי,
לא עיינתי בספר ,כמנהני תמיר ,לעיין בספר טרם לכתי לישון ,אלא עליתי תיבה

ומיר על ממתי וקראתי קריאת־שמע .ותיכף תקפתני שינה וישנתי כל הלילה.

וכבר עלתה השמש והאיר היום .ובודאי הייתי מוסיף לישון עור מרוב היגיעה

מהאספה ראתמול ,לולי זוגתי ,שטלטלה אותי בזרועי ובכתפי בחזק־יר וכקראה

אלי בקול :מה זה היה לך ,שלמה ,כי תצעק משגתך .את קולה שמעתי ושמורות

עיני עדנה סנורות .והנני נים ולא נים ,תיר ולא תיר .ומללתי בשפתי הדברים:

קוראים בבית המדרש ויחל .ובהניע הקורא בתורה להפסוק :שוב מחרון אפך
והנחם על הרעה לעמך ,אמרתי פסוק זה בקול

רם

ביחר

עם

קהל

המתים.

וכשהוסיפה זונתי לטלטל אותי ולעורר אותי משנתי ,פתחתי את עיני והבטתי

מסביב לי אנה ואנה .וארא — והנה אני שוכב בחדרי על מטתי .והבנתי ,שהיה
זח רק חלום .ואמרתי לזוגתי :לא כלום ,זה היה רק חלום .זוגתי הפצירה ב

לספר לה החלום אשר חלמתי ושנרם לי .לצעוק משנתי ,רבר שלא הורגלתי בו

ער עתה .נעניתי לבקשתה וספרתי לה חלומי מראשיתו וער סופו .כי נפלא הוא.
והוא נרשם היטב בזכרוני ,כאלו ראיתיו בהקיץ ,ולא בשנתי.

ובחלומי :יום צום כפור .בבית־הכנסת ובכית־המררש ובהמנינים הנמצאים

בקרבתם נמת זה עתר• תפילת מוסף .וער אשר יתחילו תפילת מנחה יצאו רוב

המתפללים החוצה לשאוף רוח צח ולנוח מעט מכובד הצום ומאמירת התפילות

והפיוטים .וכולם הנם עיפים וינעים להיותם עומדים בתפילות ובתחנונים מאז

השכם בבוקר עד השעה חשלישית אחר הצהרים .והראש ככד והולך סחרחר

מהחום הנרול השורר בבית־התפילה מהנרות של שועה הדולקים כל הלילה וכל

היום; ונם מריח הזעה ,הנודף מרגלי חמתפללים ,חלוצי הנעל ,והיוצאים לחצר

בית־הכנסת ,כל אחד ואחד מבקש לו טקום לשבת עליו :אצטבא ,זיז ,היוצא מן

הכותל ,או דרנא ,הראויה לישיבה .ואלה שלא מצאו — יושבים על הארץ ,כהמ־

קוננים על חורבן בית־הטקדש ביום צום תשעה־באב .עיפים וינעים ,הלב חלש

מכובד הצום ,ישבו המתפללים על הארץ בחצר בית חכנסת ,צפופים האחר

בצד השני ,הראש כפוף למטה .ומבלי הוציא אף חנה אחר מפיהם ,כאלמים.

ואני יושב על מקומי בבית־המררש ו מ ת י ש עיפות רבה בכל אברי .וכמו תנומה

אחזה בעפעפי .כי הייתי ער כל הלילה באמירת מזמורי תהלים ושיר היחור .ונם
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עלי ראשי סחרחר ,בנבר עברו יין .וםםקום שבחי אני רואה ,ררך החלון הפתוח,

קהל המתפללים היושבים על הארץ

בחצר

בית־הבנםח ,צפופים האחר אצל

השני ,מבלי נוע יר ורנל ומבלי הוציא.הנה מפיהם .ובהורירם את ראשם לארץ,

הנם נראים במתנמנםים ,ובאילו אי! בחם.רוח חיים .ובהםליתים הלבנות שעל

נביהם ,ובהקיםל הלב! שעל בנריהם ובהביפה הלבנה שעל ראשיהם ,נרמה ל־,
שאני רואה קהל מתים נרול לפני .בי לא ראיתי אח פניהם ,הכבושים בקרקע,

אלא ראיתי בנריהם הלבנים ,בנרי־מתים .וישבו בלי נוע ,כמתים םמש .ובהיותי _
אחוז בסבך החזיון ,חזיון המתים בחצר בית־הבנםת ,והנה מרחוק הניע אלי

קול צרור ,קול איש הםחחנן בשארית' בחוחיו .ובקול בוכים ,בילר המחחטא לפני

אביו .ואני שומע רברי התפילה והבקשה.שמבקש החזן בתפילת םנחח אח הר־
בונו של עולם :״במלליו רדומים יחיה״ .והכרתי ,שזהו קול החזן של המנין,
הנמצא בקצה

חצר

כית־הכנסת וששם בבר התחילו להחםלל חפילח מנחה.

והחזן ,שבבר נתר נרונו מרוב התפילות והצעקות והבכיות בל היום ,אוזר שא

רית בחוחיו ובקולו הצרור חוא טתחנן:־"£בטלליו רתמים יחיה״ .ואח הרתמים

אני רואה באוחו רנע שטוחים לפני על קרקע חצר ביח־הכנםח ,והחזן שונה עור

הפעם ובקול בוכים :״רתמים יחיה בטללי תחי׳׳ .ובחזיוני אני בבר רואה שת־

פילת ההז! מתקבלת .ועור מעט — וטל של תחיה ירר מן השםים .והררוםים־
המתים ,יקיצו משנתם ,שנת־עולם ,ובנריהם ,בנרי־םתים ,יפלו מעליהם .ובולם

— קהל נתל יעמרו על רנליהם .והנה חיש ,נז ועף'מלפני החזיון הזה — תצר
ביח־הבנםח והמ-תים היושבים על הארץ .ואני תאה עצמי בביח־הקברוח שלנו.

ורואה אני זק! ,שהררת השיבה חופפת עליו ,עובר על פני שורוח חקברים

ורופק במקלו על בל קבר וקבר וקורא בקול נרול :הקיצו ורננו שוכני עפר .והוא

עובר משורה לשורה ומקבר לקבר ,ובבל מקום שהוא עובר ורופק במקלו ,המצ
בות מחחילות לנוע ולזוז ממקומן .ותלי עפר ,תםבםים את הקברים ,מתבקעים

ומחפצלים וםםחלקים לצררים .והקברים נםחחים ,וראשי אנשים ,ראשי המחים,

מבצבצים ומתנשאים ועולים מן הקברים .ועוד טעט — והנה קהל המחים עומרים

על רגליהם :אנשים ונשים ,זקנים ונערים .ובשורה הראשונה הכרתי — על פי

הררח הפנים ,בפני מלאך אלקים ,ועל פי הצחוק על שפחיו — שחוק צריק תמים —
אח הנאון והצדיק ר׳ זעלםעלע ,שהיה פאר ערחנו ונזר קהילתנו .ובשורה השניה

אני תאה את ר׳ ישראל אבא ,שעור לא עברה שנה מזמן שהובלנו אוחו לבית

עולמו .ונרמה לי ,שהוא מושיט לי ב י ת את טטפחתו ,ברי שאטיל בה פרומה

לצרקה .ונם את הריין ר׳ טשה ברוך ,שנפטר זה כשנה ,ראיתי בין העולים .ועור
הרבה צדיקים ,חטיםים וישרים הידועים לי .וברגע — נם חזיון זה חיש גז

ועבר .ואני בחצות לילה בבית־המררש

שלנו.

ובביח־המררש השך ואפלה

ודומיה .רק בצר המזרח יושב בתור מתמיר ,נר שעוה בעששית־חרם דולק לפניו

והוא לומר בהנמרא הפתותה לפניו בננון עצוב ,מעורר תונה .ופתאום — ביח־

המדרש מואר באור נתל אור־יקרות ובל הנרות דולקים ,בבליל חנ ומועד .ובית

המדרש מתמלא קהל־הםתים ,שזה עתה ראיתים קמים מקבריהם .ושמש בית
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הכנסת ,שנב-מד זה יותר מחמישים שנה ,מוציא ספר־תורה מן האדון ומוסד
אותו לההזן ,שבבר נפטר זה יותר ממאה שנה .והקורא בתורה הוא ר׳ מ־בל

אברהם ,שהיה מדקרק מפורסם והשאיר אחריו ברבה חבור על המעמיס והמינות
והספר נרפם בבר זה יותר ממאה

שנה,

ושבחוהו החכמים והכוהו הנבונים

והמבינים .וקוראים הקריאה לתענית־צבור פרשת ויחל .וכשהתחיל הקורא לק
רוא בספר ונמר הפסוק בהדברים ״ולכלותם מעל פני האדמה" קדאו קהל־

המתים קול אהד נדול הדברים הבאים אחריהם בהפסוק השני :״שוב מחרון
אפך והנהם על הרעה לעמך״ ,בפי שנותנים תמיר בקריאת ויחל.
ונם אני אמרתי פסוק זה בקול רם ביחד עם קהל המתים.

ובאותו רנע

אני מרניש שמנענים וממלמלים אותי ואני שומע קול זונתי הצועקת אלי :מה

לך שלמה ,בי תזעק .מתהילה לא הבנתי ,מדוע ולמה מפריעים אותי .ומרוע מנע־

נים אותי במו שמנענים לולב ומה זונתי דורשת ממני .אבל לבםור ,כשפתחתי

את עיני וראיתי זונתי עומדת משתוממת ונבהלה אצל ממתי ,נוכחתי שכל מה
שראיתי לא היה אלא חלום חזיון לילה.

ובשבליתי לספר לזונתי את החלום שהלמתי,

אמרה • לי :אין בל פלא,

שראית בל הלילה בחלום דק מתים ובית־הקבדות; בי זה בשבועי• ימים אין

ענין אתר לבל אנשי עדתנו לענות בו ,אלא בית־הקברות שלנו והנפסדים שלנו.
ונם אני ראיתי

הראשונה

בבר

שתי

פעמים

— ראיתי את אבי ,עליו

בשבוע זה קרובי הנפטרים ,בהלום .בפעם

השלום,

ובפעם

השניה — את רורתי

•שפרינצה ,עליה השלום .ונא יהיו לנו שניהם למליצי־יושר בעולם האמת.

יוגז הי כ״ ו אלול הוזקוז־וז
ר׳ בנימין החנוני ,שהלך במלאכות הפרנסים דקהילתנו לברך ווילנא ,לש־
אול בעצת הפרנסים בדבר ההשתדלות שאנו אומרים לעשות בעיר הבירה ,לבטל
מעלינו נזירת המסילה החדשה ,שב משם ובשורה מוכה בפיו ,שאין סכנה
צפויה לנו ממנה בעתיד הקרוב.
בבואו לווילנא הלך השליח שלנו להפדנס־חודש והקהילה וםפר לו רבר
בואו לווילנא ,ובי הוא מחכה למועצות פיו .ועל זה אמר לו הפרנם־חודש :ער
שאתה מבקש עצת .הפרנסים דסהילתנו ,כלך לך אל ר' משה לייב השתדלן שלנו,
שזה עתה שב מעיד הבירה לביתו ,לימים הנוראים ולימי החנ והוא יניר לך
פשר דבר ,מה עליכם לעשות .בי הוא יודע יותר מוב ממנו מצב הדברים בעיר
המלוכה .במובן ,שמח ד׳ בנימין להזדמנות זו ,לראות את השתדלן ,לדבר אתו
•פה אל פה ולקבל ממנו הידיעות הנחוצות לנו מבלי ראשון ,ולא מבלי שני .כי
בענינים באלה הפרנסים דקהילת ווילנא הנם נס בן נזקקים לו והנם נזונים
ממוצא פיו .ובשהציע לפניו ד׳ בנימין הענין ,בפי מה שנודע לנו מספור הארון
לר׳ מדרבי טויבעם ,שסכנה צפויה לבית־הקברות שלנו .והחלטת הקהל שלנו,
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לעשות השתדלות בעיר הכירה ,לבמל מעלינו רוע הנזירה הזאת וכי לשום זה

הוא בא עתה אליו כשם הקהילה שלנו ,לבקש אותו ,לבל יטנע הטוב םםנו לנהל
אותנו כעצתו ולהראות לנו הדרך הנבונה נלך בה .ועל זה אטד לו השתדלן:

שוב תשוב בלי איחור לםחנכם והלך תלך להרגיע רוח ערתכם .כי לפי רעתי
אין שום סכנה צפויה לבם בעתיד הקרוב מהמסילה החדשה ,שאומרים לסלול.

וראנתבם להבית־עלםין שלכם היא לחנם .ונם לי כבר ידוע רכר זה ,שהשרים

והאדונים התיעצו כרכר סלילת מסילה חרשה במרינה ,ובולם הורו כגחיצותה

ונם החלימו להוציאה אל הפועל .אכל אין איש ,היודע מה שנעשה לפנים סן~
הקלעים בםור הממלכה בעיר הבירה ,שם לב להחלטות השרים והאדונים .בי

ההצעות הטרוכות לתיקון הטרינה וההחלטות המתקבלות יום יום באספת הש
רים והאדונים אינן אלא לשם דרוש ו£כל שכר ,ואינן הלכה לטעשה ,אלא

הלבתא לטשיחא .וירוע לי ,שכטעט בכל יום ויום השרים והאדונים םתאםפים

לטכם עצה כרכר התיקונים ,הנחוצים להיטיב מצב המרינה וטצב התושבים.
וככר נתקבלו החלטות לעשרות ולטאות .אכל אין שום תקוח אפילו לחלק קטן

של התיקונים ,שהנם אוםרים לתקן ,שיוציאו אותם'אל הפועל .וטםעם הפשוט

—

שאין בסף לאדונים אלה .ולכל תיקון ותיקון שהנם אוםרים לעשות נחוץ

כסה .ונם בסף רב .ומאין למצוא מוצא לכסף ,אם קופת הממשלה ,כידוע ,ריקה.

וטטעם זח ,בטוח אני ,שאין שום ערך לההחלטה שלהם כדבר סלילת מסילה

חרשה .בי ישנם תיקונים יותר נחוצים ושאינם סובלים דחוי ואין הממשלה

גגשת להנשימם ,מפני שאין כירה הכסף הנחוץ לזה .ואיך יעמיסו עתה עליהם

עול ככר בזה — סלילת םםילה חרשה מהגבול האחד להגכול השגי ,מהלך של

במה מאות פרסאות

— מפעל כביר ,שאיננו לפי בחם .בי לסלילת המסילה

נחוצים פועלים לאלפים ,ופועלים לאלפים לחצוב האבנים ולהבין הסיר ,וסוסים

ועגלות לאלפים להביא האבנים והסיר וכל היתוץ לעבודת הסלילה למקומם
היעור .ובל אלה עולים ברטים טרובים .וםאין יקחו הכפר הגחוץ לזה ,אם
כקופת הממשלה אין רי כםף לשלם השכירות לפקידי הממשלה ולאגשי־הצבא

ולזיין אנשי־הצכא בנשק .ובודאי לא יניחו את העיקר — ההוצאות על הצבא,

הםגין על קיום המרינה ,ויעסקו כהמםל והבלתי חשוב .ואם כי אין כל ספק,

שיש כהםםילה החדשה

— מבלעדי התועלת שתביא להםרינה ולתושביה

—

גם תועלת רכה להגנת המרינה נגר צר ואויב ,ככל זאת איננה מאותם הרבדים
שבלערם המרינה לא תובל להתקיים .ותיקונים מעין אלה ,שרב מוב צפון בהם

להםרינה ולהתושכים ,ישנם למכביר ואינם יוצאים לפעולה ,מפני שיר הממ
שלה קצרח טחוםר כסף .ואין הקומץ משביע את הארי.

ועור מעם אחר ברבר ,מרוע ענין םלילת המסילה חחרשה עריין כספק

גדול .השרים והאדונים מתאספים בכל יום ויום לדון כתיקונים הנחוצים למובת

המרינה ולהרמת םצב התושבים .ונם הנם מבקשים דרכים להביא םרר וטשטר

כבל עגיני הממלכה — ,אכל אינם מסיתים את רעתם אוי לשעה מהסכנה הצ

פויה לקיום הממלכה .בי יודעים המה שבל שבניהם מסביב חורשים עליהם רעה
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ומתבוננים אקרוע ממאכת פואין אנזרים .ואם האויבים יוציאו זממם אפעואה —

כא התיקונים שהנם אומרים אתקן אא יועיאו אהם ביום צרה .וקרוב אוראי,

שבזמן שחרב חרה כזו מונחת עא צוארם ,אא ינשו אמפעא כביר ונרוא כזה.

והוא ,השתראן ,בטוח ,שער אשר יתברר מצב המרינה ונוראח — אם אשבט

ואם אחסר — אין מקום אחשש שיתחיאו בםאיאת המםיאה .ואראונ אימים רחו
קים ,אמה שטמון בחיק העתיר ,אין כראי .בי מי יורע מה יואר יום ,ורי אצרה
בשעתה .ואשמע ספור הדברים מפי ר׳ בנימין ,מה שאמר או השתראן ,שמחת־

משנה שמחה :ראשית ,שבטאח םבנת חמםיאח חחרשה ממנו .ושנית — עא

שעצתי אבאי אחתחיא בשום מעשר .שא השתראות טרם נשאא חמומחים אדבר.

היתר ,טובה ונכונה .ובאופן בזה נפטרנו אפי שעה מנביה חרשה אצורך שא

השתראות ואא יהיה יותר מקום אוויבוחים במחננו בשביאה.

זונתי שבה היום בבקר אביתה מהאטאיז עצובת־רוח ונונת־אב וכשורה

רעה בפיה :הנשים בהאטאיז מספרות ,שאשה אחת באה זה עתה אמחננו מנא־

וואראראק והיא מספרת שבנאוואראראק בא בני העיר נבוכים ושרויים בצער,

אשמע השמועה שהניעה אחם שבקרוב יצא חק ברבר המאך אאםור עא בא בחור
בישראא ,שאא חניעו שנותיו אעשרים וחמש שנה ,אישא אשה .ועא בא בתואה

— שאא הניעה אניא זה — אהנשא .והדאגה נדואה שם אנורא הבנים והבנות.

והאבות מתכוננים אהביא יאריהם — אם בי אינם עור ראויים אזה — בברית

חנשואים ,בעור מועד ,טרם יצא החק; ואא יחיו מוברחים אחכות בהנשואים

ער מאאת אחם עשרים וחמש שנה .וזונתי כבר התחיאה אקונן עא נורא בנותינו,

שתהיינה מוכרחות אשבת בבתואיחן בבית אביחן מבאי חיות אאיש ער מאאת

נם אהן כ״ה שנה.

אבשורה הרעה הזאת נבהאתי גם אני .אבא אחרי שחשכתי מעט בדבר

באתי אירי רעה ,שהשמועה הזאת בשקר יםורה .ואמרתי אאשתי :אינני מאמין

ארברי האשה הזאת .כי זה רק עתה שב ר׳ בנימין חחנוני מוויאנא .ושם ראה

ודבר עם הפרנסים ועם השתראן דקהיאת וויאנא .והשתראן שב זה עתה מעיר

המאוכה ,מווארשא .ובי אפשר הוא ,שאם הממשאה אומרת אנזור עאינו נזירה
זו ,שהפרנםים והשתדאן אינם יודעים מאומה ממנח .ובודאי ,או אקחה אזנם

שמין רבר ממנה ,היו נרעשים ונרנזים כאנשי הקהיאה בנאוואראראק .והשאיר!

שאנו ,ר׳ בנימין ,שהיה בוויאנא ובא פרברים עם הרבה אנשים מאנשי הקהיאה,
אא ראה שום אות שא פחד ובהאה עא פני האנשים .ואין בא ספק שהאבות
בוויאנא דואנים אנורא יאדיחם אא פחות מהאבות בנאוואראראק .ואם היה ידוע

אהם רברחנזירח ,בודאי אא חיח נםתר צערם מעין ר׳ בנימין .ונם אי אפשר

אי אהניח ,שאנשי נאוואראדאק ,קהיאה קטנה — בערך ובהשואה אקהיאת וויאנא,

ואין אהם שתראן בעיר המאוכה ,יודעים בראשונה מחי שנעשר .אפנים מן הקאעים,
בסוד השרים והאציאים ,בעיר המאוכה ,והדבר נשאר נעאם אפרנםי קהיאה

וויאנא — כרך נדוא ועיר ואם כישראא — ואהשתדאן שאהם ,שמאאבתו בכך
— אדרוש ואחקור אחרי כא מה שנאמר ונעשה בסוד הממאכח בנונע אאחיני
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בגי ישראל במרינה .ומטעם זה ,אמרתי לזוגתי :אל תתעצבי לשמועה זו ולרברי
האשה הזאת ,בי ברור בעיגי ,שהשמועה הזאת בשקר יםורה:

בי אם בווילגאי

אין יודעים מאומה ,מניי] לנאוואראראק היריעה הזאת?
ובהשבי אחרי בן ברבר אמרתי בלבי :בוראי שמועה זאת קלומה מ! חאויר
ואי! לה על מה לםמוך .אבל נזירה בזו ,בבלל היא בגרר האפשרות .ובבר לפגי
עשרים שנה היתה שמועה בזאת םבה לבהלה נוראה בעיר ווילגא ,והאבות מהרו
להשיא ילדיהם בני מ׳ וי׳ שנח ,מפחד לבל תצא הגזרה לפעולה ויהיו ילדיהם
אנוסים לחבות בנשואיהם ער בואם בי(םים .ובאותו זמן ,בוראי ,הפחד לא היה
פחר שוא לנמרי ,כי שונאי ישראל — ככל המקומות ובכל הזמנים — החשש שא
״פן ירבה״ נוזל מהפ את שנתפ והנפ מכקשיפ תחבולות למעמ מספר בני י ש 
ראל .ונם בברך ווילנא ,כידוע ,בקשו הארוניפ ,שונאי ישראל ,עצה ותחבולה,
למעט אובלוםי ישראל במרינה .וגם עשו השתדלות בנירו! זה אצל שרי המלוכה.
ובודאי ,זאת היתר! עצתפ — לאפור הנשואים לכל אחר מישראל ,אם לא מלאו
לו עשרים וחמש שנה .ובפי הנראה ,נודע רבר ההשתדלות של אויבינו וצוררינו
לאנשי קהילת ווילנא .וזאת היתר! הסבה להבהלה .הנוראה •.אבל אנחנו חננו עם
מלומר בנסים .וגם בפעם הזאת הופרה — בעזרת הבורא יתברך — מחשבת
אויבינו ועצתם לא נתקיימה .והכה נקוה ,שאם נם עתה יש חורשים עלינו רעה
ומבקשים עצות ותחבולות לבלותנו ולהשמידנו מעל פני האדמה ,שומר ישראל,
שלא

ינום

ולא

יישן ,יפר מחשבתם הרעה ולא יתן עמו ,צא! מרעיתו ,מרף

לשיניהם.

 uvא• ב״וז וזשוי »m<1־\
היום בבקר שאלתי את השמש בבית־הםררש ,מרוע אינני רואה ,זה כאר
בעה ימים ,את האברך ר׳ שמחה נמע בא לבית־המררש ,לא לתפילה ולא ללמוד,
בפי שהיה מגהגו תמיר .ועל זה אמר לי השמש ,שקרה לו — לא עלינו •—
אסון :הוא גפל ממקום גבוה על הארץ וגשברו לו יר ורגל והוא שובב חולה
במטתו .ובשמעי השסועה הרעה הזאת הלכתי לבקר את החולה בביתו .ובבואי
אליו מצאתיו יושב על כסא ,ירו הימנית ורגלו חימגית חבושות ומעומפות במ
עטפות ובירו השמאלית המטה ,אשר הוא נשען עליו .ואחרי ששאלתי לשלומו,
אמרתי לו ,שאני שמח לראות אותו יושב כבר על כסא ,ולא שוכב במטה ,בפי
שאמר לי השמש; מה שמוכיח לי ,שטצבו הולך הלוך וטוב .ובודאי ,בעזרת
הבורא יתברך ,ישוב במהרה לאיתנו .ובעור זמן קצר יוכל נם לצאת לחוץ,
בלי משע! ומשענה .ועל זה אמר לי ר׳ שמחה נמע :כשיהיה לי ה׳ בעזרי ואוכל
לצאת מביתי ללכת לבית־הםררש ,אברך ברכת־הנוםל על שני נםים שעשה לי
הקרוש ברוך הוא :הנם האחר — שלא נתרסקו אברי ולא נעשיתי לגל של עצ
מות ,כשנפלתי מ! השולח! מלא קומתי ארצה .והנם השני — שבנפלי נזוקה
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ירי הימנית ולא ירי השמאלית .ויכולתי .לסיים מצות הנחת תבלין — אר זו

של יר — כלי הפסס ,שלא לכמל ,חס ושלום ,מצור• זו אף ליום אחר.

על רכריו — שנפל מן השלחן ,התפלאתי מאר ,ושאלתיו :מה המריצך

לטפס על השלחן ,כמעשה הנערים הסונרםים ,המטפסים על כסאות ושלחנות.

וכמדומני ,שאתה יורע רברי הכתוב :ונשמרתם מאר לנפשותיכם ,שצריך להזהר

מכל רכר ומכל מעשה שיש בו סכנה .ומדוע העמדת את

שהיתה יכולה להביאך ,חם ושלום ,לרםוס

אברים,

עצמך כסכנה בזו.

כדבריך? ועל זה אמר ל•

ר' שמחה נטע :בודאי בא עלי עונש זה על איזו עבירה שעברתי ולא שמתי לב

אליה :כי אין יםורין באים על האדם חנם — אלא באשמתו .והכל מן השמים,

כמאמר חכמינו ,זכרונם לכרכה :אי! ארם נוסי! אצבעו מלמטה ,אלא אם כן

מכריזי! עליו מלמעלה .ומה שרכי מתפלא ,איזה רוח עכר עלי לטפס על השלחן,

אספר לכבודו המעשה בהוייתו ואיך סרה לי האםו! .ומעשה שהיה כך היה.

אור ליום ה' העכר היה ליל מכילה לאשתי .ואני הנני נזהר ,כרכרי חז״ל וככתוב
בספרי מוסר ומרות ,שלא תמצא כהחרר שאני מזרוונ עם אשתי בשעת הזוונ

שום כריה חיה ,אף לא זבוב ,אף לא יתוש .ואשתי היודעת שאני מספיר על רכר
זה ,מגרשת ככר בבסר כל הזבובים מחדר המשכב וםונרת החלון והדלת לבל

יכנסו הזבובים להחרר מחרש .אבל מן הגמגע הוא ,שלא יכגם אחר מאתגו ,אם

אני ,אם אשתי ,או אחר הילדים במשך כל היום לחרד המשכב .ולו נם לרנע אחר

או לרנעים אחרים .ובאותו זמן הזבובים מתחכמים לפעמים ,וכלי ראות ,להכנם

מחרש להחרר .ומטעם זה ,בליל מכילת מצוה ובמרם עלותי על יצועי ,אני בוחן

וכורס בהחרר התסרה ,הכתלים וכל הזוויות ,לראות ,אם אינם מסתתרים בהחרר

עור איזה זבובים .וכשאני מוצא אחר מהם — אני מנרשו ררך החלון ,הפתוח

לחוץ ,או ררך הפתח — להחרר הסמוך כבית .וגם בפעם הזאת ,אם כי אשתי
גרשה — כמגהגה תמיר — מחרר תמשכב את הזבובים בעור בסר .בכל זאת.

כשהלכתי לישון ,ברסתי ,כררכי תמיר ,את כל המסומות שדרך הזבובים להס
תתר שם בלילה .ומצאתי עור שלשה זבובים בחרר .פתחתי החלון וגםיתי לגרש

הזבובים החוצה ,ררך החלון .אכל עמלי עלה בההו .כי הלילה היה ליל אופל
והסור שרר בחוץ .והזבובים לא רצו בשום אופן לצאת מן הכית לחוץ .וכראותי

שידי לא תעשינה תושיה .וכשאני מגרש הזבובים מכותל האחר הגם מניחים

עצמם על הכותל השני .ואם ישבו על הכותל מלמטה ,הנם עולים על הכותל למעלה.
או מניחים עצמם על התסרה .ונוכחתי ,שבשום אופן אינם רוצים לעזוב מסומם

בבית ולצאת החוצה ,למסום סור וחושך .על כן אמרתי להפטד מהם כאופן אחר.

ופתחתי דלת חרד המשכב ואמרתי בלבי :אם הזבובים

אינם

רוצים

לצאת

החוצה ,הצרס אתם .ואולי נם אסור להכריח אותם לצאת לחוץ ולמות כסור.

מפני האיסור של צער בעלי חיים; אבל לצאת להחרר השני שבכית הלא לזה

יתרצו .והתחלתי לנרש אותם י מחדד זה לחרר הסמוך ,ררך פתח הרלת .ובאופן

זה הצלחתי להוציא שנים מהם לחחרר הסמוך .אכל הזבוב השלישי' התעקש

ולא רצה לצאת מן החרר .וכל מה שעשיתי לגרשו מן החרר היה ללא הועיל.
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כי הוא ישב על התקרה מלמעלה .ואם אגי טשליך בו אלוגטית או מטפחת לגרשו

ממקומו ,הוא גטלט תמיר ,בשגותו מקומו על התקרה .ובבר גלאו ירי להשליך
בו אלונטיות ומטפחות והוא גשאר יושב תסיר על מקומו על התקרה .וכשהוא

רואה האלונטית או המטפחת באה לטפח בו ,הוא פורח ממקום למקום ואחרי

כן הוא שב למקומו הראשון .ובראותי בי יארך הזמן ער אשר אצליח לגר׳ש

העקשן הזה .ואם הדלת תשאר פתוהה ,אולי יכנסו מהרש הזבובים ,שזה עתה

נרשתים מההרר; או ,אולי ,יכנסו אחרים בםקוםפ ויצא שברי בהפםרי .על כן

םנרתי מהרש את הדלת .ואסרתי :אין לי דרך אחרת להפטר מהזבוב העקש!
אלא לתפשו ביר ולהשליכו בוח^ה אל החדר הסמוך ,לבל יהיה לי יותר למוקש.
ולשום מעשה זה הקרבתי כסא אל צד השלחן .ועמדתי על הכסא וממנו טפםתי

על השלח! ונםיתי לתפוש בידי הזבוב העומד על התקרה .אבל ירי קצרה מהשינ

הזבוב במשהו של כל דהו .נםיתי להגביה את עצמי ,בעמדי על בהונות רגלי.

ברי שתניעינה ירי אל תקרת הבית ואל הזבוב העומר עליה .והנה באותו רנע,

נפי הנראה ,התנועעה והתמומטה רגל אתת מרגלי השלת! ונמערו רנלי ,כשאני

עומר על בהונותיה! ,ונפלתי מן השלחן מלא קומתי ארצה .ונם נרול נעשה לי,

שבשעת נפילתי אתזתי בירי השמאלית בהבםא שעמר אצל השלתן ונשארה

טתצית נופי העליונה באויר למעלה ולא הוכתה ברצפת הבית .ורק ירי הימנית

ורנלי הימנית הוכו מכה רבה .ומגורל הכאב נשארתי שובב על רצפה הבית,
בלי יכולת לקום ולעםוד על רגלי .אשתי סהרה להכין אספלנית מםולת ומיין

ומשמן ומרוננ ותשים על ירי הכואבת ועל רגלי הכואבת

ותתבוש

את

היר

ואת הרנל בטטלית ובאלונמית .וברוב עםל עלה בירה להקיםני ולהעםירני על

רגל אתת ולהשביבני במטה .ובזה נשארתי שובב במטתי ר׳ ימים .ומגודל הכאב

יא יכולתי לנוע ממקומי ולעמור על רגלי ולצעור צערים אהרים .ורק היום —
הורות להבורא יתברך — הוקל באבי .ויכולתי בפעם הראשוגה לקום ממשכבי
ולצעוד צערים אתרים ,בעזרת הממה אשר בירי ,ער הכםא ,אשר רבי רואה אותי

עתה יושב עליו .ובמובן ,לא יכולתי בבר באותו ליל מבילת םצוה לקיים מצות־

עונה בזמנה ,כפי הרין .ועל בטול מצוה זו נפשי רואבת ורואגת ואינני יורע
במה לכפר עוון זה .ועל רבריו אלה אמרתי לו :אין לך בזה בל עוון ,בי בטלת

מצוה זו מאונם .ואונם ,כירוע ,רהמנא פטריה ,ונם יפורין ממרקין ,ואין לך לד־
אוג כלל וכלל .ולהיפך ,שברך רב מאד; בי עשית הבל לשם שמים ,ולקיים דברי

חז״ל נהגת מגהג חסידים וצגועים .והלואי ירבו בטוך בישראל .וטרם לבתי

טמנו ,ברכתי אותו בברכת רפואה שלמה ,ולבל יבוא לו יותר שום נזק ושום צעיר
בכל ימי תייו .ובררבי לשוב הביתה חשבתי הרבה והתפלאתי הרבה על גורל
צדקת האברך ר׳ שמחה נטע .ואמרתי בלבי :לו היה בל עם ישראל צדיקים כמוהו,

כי אז היו בוראי מקרבים את הגאולה והיו מתישים ביאת גואל צדק.

יוס ב־ ב״גז nn nvan־\\1
אתמול הלכתי לבקר את ר׳ שמהה נמע החולה ותמימות האברך הזה עשתה
עלי רושם כה הזק ובה בביר ,ער שנם עתה ,היום בולו ,אני הונה והושב בו
ובמעשיו .אם בי אני יורע ומכיר אותו מבכר ,ולא מתמול שלשום .ותמיר הייתי
מוקיר ומכבר אותו על שהנהו ירא־שמים באמת ,בתמימות ובלי שום התהבמוי־ו.
וכל מעשיו אינם אלא רק לשם שמים ,ולא לשם פניה אחרת.
וכבר שמתי לב לזה •,כשאני דואה הלמודים שהוא לומר בבית־המדדש ,ה;
נמרא והן פוסקים ,שבל מה שהוא לומר ,הוא — ברי לקיים ,ללמוד זלעשוה.
כלומר הלכה למעשה — מה שנהוץ — להירא והרד לדבר ה׳ — לרעה .ו־ואה
אני אותו לומר תמיר המסכתות מסרר מוער :שבת ,עירובי! ,בםהים ,ראש
השנה ועור — לדעת דברי הז״ל בהלכות שבת וכוער .ומםרר קרשים — מסכת
חולין ,לרעת השקלא וטריא בדיני איסור והיתר ,הלכות מדיפות ותערובות ,ריני
בשר בהלב ועור .וכפוסק הוא הונה בספרי חמור ושלחן ערוך ,אורה היים ויורה
דעה ,לרעת הדינים הנהוצים לבל ארם מישראל בבל יום ויום .ובבל מקום ומקום.
ולא רק למורי הוראה ,היושבים על מרין .ובזה הוא נבדל ומצטיין מדוב האב
רכים המופלנים ,העושים כעצת הז״ל :״הרוצה שיהבים יעסוק בריני ממונות״,
והנם משקיעים עצמם בלמוד המסכתות מסדר נזיקין .ואחרי בן נם במסכתות
מסדר נשים .ויתר הםררים — על פי הרוב — במעט שהנם מזניהים לנמרי.
ובפוסקים עיקר למודם הוא בחלק חשן משפט ,להדר שכלם בהפלפולים של
הש״ך והט״ז .ואם בי בחם הזק לפלפל בהלכות לוה ומלוה ,קנין ומכר ,שותפות
ונחלאות ,הזקה ומערופיה — לפעמים קרובות אינם יודעים רין פשוט בהלכות
ציצית .או ,איך להתנחנ ,אם שוכחים יעלה ויבוא בתפלת שמונה עשרה בראש
חרש ,או בחולו של מועד ,וכרומח .לא כן ר' שמחה נטע :לא רי שהנהו בקי
בבל הדינים משלחן ערוך ,ארח חיים ויורה דעה עם כל מה שהוסיפו עליהם האה־
דונים ,אלא נם בל הדינים והמנהנים הנמצאים בםפרי יראה ומוסי־ ,שאי• היוב
מוחלט על בל ארם מישראל לקיים אותם ,אלא דק חסידים ואנשי־מעשה מתנדד
וים על פיהם ונזהרים בהם .נם אותם כולם הוא יודע והוא נזהר לקיימם ,כמו
הדינים הנמצאים בםפר שלהן ערוך.
ובירעי את דרכו בקודש ללמוד רק הלבה למעשה ,התפלאתי מאד לדאות
אותו לומר לפעמים המסכתות תמורה ומעילה מסדר קרשים — מסכתות שידנן
עוסקות בהלכות ,שהנן חלכתא למשיחא ,כשיבנה מהרש בית־־מקדש במה-ה
בימינו .ובנולה ,הלמוד בהן איננו אלא לשם ״ינריל תורה ויאדיר" .יפעם אהה
שאלתיו לטעם חרבר ,ואמרתי לו :את המסכתות מסדר נזיקין ומסדר נשים,
שרוב העולם לומדים אותן ,לא ראיתיך מעולם לומר אוהן ,והמסכתות האלה,
שרק הלומדים בל מסכתות הש״ס על פי הםדר ,לומדים נם אותן — בהרת לשים
בהן מעיינך? ועל זה אמר לי :דוקא ,באשר הרוב הנרול של הלומדים לומריד
מסכתות אהרות ואותן הנם מזניהים ,אם בי הנן דברי אלקים ה־ים,
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בשאר המסכתות ,אומר אגי :למה יגרע חלקן

— והנני אומר גם אותן .ובזה

אגי עושה באותו חםיר ,שמסופר עליו בספרים ,שלמר כל ימי הייו מסכת חגיגה,

מפני שראה ,שםפגי קמגותה של מסבתא זו ,הלומדים מזגיחים אותה ואיגם
שמים לה לב .ויקנא החסיר לכבודה ויהגה בה בל הימים .ובשגפסר מן העולם,
יצאה המםכתא הנינה לקראתו ,להוליכו וללותו להמקום המיוער לו כגן ערן.

וכמובן ,אין אני לומר המסכתות תמורה ומעילה לשם השכר שיגיע לי על ירן,

כמו שהניע לאותו חםיר ע^ ירי המסבתא חנינה ,חלילה לי מרעיון זה ,להיות

בעברים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס; אלא ,מפני שנם אני קנאתי־

להמםכתות האלה ,לבל תהיינה מונחות בקרן זוית ,עזובות ונשכחות מכל.

ומחשובה זו נוכחתי ,ער במה גבר תמים זה שם לבו לבל רבר ואיננו כז

לקטנות .לא במו שעושים ,בעוונותינו הרבים ,הרבה לומרי תורה ,שהנם רשים

בעקבם נם הרבה דברים חשובים :בהיותם מרםים בנפשם ,שרי להם העסק
בלמור התורה ,להפקיע עצמם מהחיוב לרקרק בכל הפרטים ובבל הרקרוקים

בקיום המצוות ,כפי הנמצא בספרי יראה ומוםר ,יתר על מה שכתוב בספר שלחן

ערוך .ור׳ שמחה נמע — לא די לו בזה שהוא נוהר .לקיים כל הרעים הנמצאים

בספר שלחן ערוך ובספרי מוסר ויראה ,בכל פרטיהם ורקרוקיהם ,אלא אף ברב־

ריס שאינם נמצאים בשום ספר ואין איש שם אליהם לב לרעת ,אם הנם מותרים
או אסורים ,אם יש בהם איזה חיוב ואם לא ,פקפוקים ושאלות מתעוררות אצלו.

והוא כא לפעמים קרובות אלי בשאלות ,אשר לא תמיר יש לי עליהן תשובות מן
המובן .וזה לא בבר שאל אותי ,אם אין איסור לשאוף טאבאק ביום הבבורים.
מפני שהרנילים בה טתאווים לה והשאיפה היא להם לעוננ .והתורה אטרה:

ועניתם את נפשותיכם .וכל תענוג — מאיזה סוג שהוא — צריך להיות אסור
ביום זה .וגם זאת שאל אותי :מרוע בשאר הימים ,כשהשאיפה מותרת לכל

הרעות ויש להשואפים הנאה ממגה ,מרוע אין מברכים עליה ברכה; הלא חכי

מינו זכרונם לברכה אמרו ,שאסור ליהנות בעולם הזה בלי כרכה .ולפי רעתו
אולי צריך לברך עליה הברכה :בורא מיגי בשמים .בי הטאבאק הוא גם כן מין

צמח שריחו נורף ,ואין בינו ולשאר הבשמים ולא בלום .ופעם אחרת בא אלי
בשאלה,

אם

טותר

לעשן

מפני שההדלקה איננה לצורך

תעגוג להרגילים

בו.

וביום

הטאבאק

ביום־טוב

אבל נפש.
צום

ובתענית

ובתענית:

— םפני

כיום

טוב —

שהעשון

הוא

תענית החיוב למנוע מכל מיני תעגוגיכ.

ונם זאת שאל אותי :מרוע תתן ,הנושא בתולה ,איננו מכרך עליה בליל החופה

ברבת שהחייגו ,כמו שמברכים על בנר חרש ,או על פרי חרש? ועל כל השאלות

האלה אמרתי לו :כמדומני ,שבבר ראיתי גאו! אחר עוסק בה! ,אכל אינני זוכר
יותר עור לאיזה מםקנא הוא בא .והלכה למעשה שאל אותי ,אם עליו לקום

לפני הישיש הםגי נהור ,ר׳ פנחם ,כשהוא עובר לפניו; בהיות שאיננו רואה
ואיננו מרגיש כשקם איש לפגיו .ואם ,בכל זאת ,גם לפגי םגי גהור חל החיוב

של לפני שיכה תקום .ושאלה זו לא שאל אותי עריין איש ,אם בי כל המתפללים
בכית־המ־רש רואים את ר׳ פנחס עובר לפניהם פעמים רבות בבל יום ויום.
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י׳ י• ר׳ שמחה נטע הוא היחידי אראונ בא היום ,אבא יעבור הם ושאום עא אחת

ממצוות הי .וער כמה רצונו נרוא אמאאוה אחרי בא תיבה ותיבה הכתובה בתויה

מוכיחה העובדא הזו ,שהוא בקש את הקצבים במחננו שישתראו אוזשינ אמענו
כשר צבי ,כרי אקיים רכרי הכתוב :״אך כאשד יאבא אה הצבי ואת האיא".

ונם שמעתי מספרים עאיו ,שבבא יום ויום הוא אוקח פםת ניר וכותכ עלית

השמות :״עמאק" ,״אננ״ ,״המר׳ ואחר כך הוא מעביר עאיהם בקואמוס ומהשמש

מה שכתב .וכא זה כרי אקיים דברי הכתוב :״מחה תמחה זכר עמאק" .ואי אמר

פעם אחת ,שהוא מצטער עא שאיננו יבוא אאכוא קוצים ורדרדים .כי ראה בספר
אחר ,שהאר״י הקרוש היה אוכא קוצים וררררימ ,אקיים דברי הכתוב :״וקדו
ודרדר תצמיח אך ואכאת את עשב השרה".

w
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עסוק אני עתה בתקנת ענונה .באו עראים והעירו ,שראו באחר הפחתים
בבקעה הנמצאת במרחק באתי נרוא מררך המאך ,ההואכת ממינסק אוויאנא,
נוית ארם מת מונחת בתחתית שוחה עמוקה ,בביצה שא רפש וטיט .בתחאת
חרש זה יררו נשמים מרובים ובאי הרף במשך ימים רבים .וכא הבורות והשי
חים והפחתים מאאו מים עא בא נרותם .ובודאי ארם תועה בדרך באישון איאה,
מבאי ראות מה שאפניו ,נפא באותה שוחה. ,המלאה מים עא כא נרותיה ,ונטבע
בה .ורק עתה ,כשחדאו הנשמים מרדת זה ימים אחרים ,והמים הנקבצים בהכו־
רות והשוחות האכו האוך וחסור ואא נשארו בקרקעיתם אאא רפש וטיט ,מאתה
אאויר העואם נוית הנטבע.
העראים הכירו בפניו ובבנדיו ,שהנטבע הוא יהודי .ומטעם זה ,באו אהוריע
אאנשי קהיאתנו דבר הנמבע ,אמען יעסקו בקבורתו .היריעה שנמצא יהודי מת
בקרבת מחננו נתפשמה מהר כחץ מקשת בין אנשי קהילתנו .וכא אחר ואחר,
לשמע הבשורה הרעה הזאת ,אמר בלבו ,שבודאי המת הזה — הוא זעאינ
המשמע ,אשר זה כשני שבועות שנעלם מן העין ,ואיש לא ירע יותר מקומו
איהו .קרוביו ומכיריו הרבו לבקש אותו בסביבות העיר בכל העברים .ונם חקרו
וררשו עליו אצל כל עובר ושב .ואין.מניר להם רבר .ועתה נתברר הדבר ,שהכד־
שונע ,כשיצא באותו לילה מחוץ לעיר ,תעה בדרך; כי השמים היו מכוסים
בעבים ,בלי אור לבנה ובלי אור כוכבים .ובלי ראות מה שלפניו ,נפל כאחר
הפחתים המלאים מים ונטבע בו ,בלי שיבוא איש לעזרתו.
וכשהניעה אלי השמועה בדבר המת ,אמרתי להריינים ,שיעסקו בנבית
ערות על רכר הסימנים המובהקים של המת ושהכל יעשה לפי הרין וכהלכה;
באשר נבית ערות זו תשמש לי ליסוד מוסר להתרת הענונה ,אשת המת .אהמקום,
ששם נמצא המת ,יצאו כל אנשי הקהילה ,כי כולם ירעו בפנים את האברך
זעלינ .וכולם ירעו העונש הנרול — רחמנא לצאן — שבא עאיו מן השמים,
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שנכנסה בו רוח שטות ויצא מרעתו .ובולם ־שתתפו בצער אמו ובצער אשתו
העלובה ובצער יתר קרוביו .וכשראו גוית הטת ,הטונחת בהשוחה ,הכירו תיבה
ומיר — בפרצופו ובבגדיו ובשאר םיטנים ,שהוא זעליג הטשונע ,הוא ,ולא
אחר .ובלי שום טקום לטעות .הריינים׳׳ןגשו הגבית ערות ברין וכהלכה וזעליג
הובא לקבר ישראל .ואם בי לי ברור הדבר ,שאשת זעליג היא טותרת לבל ארם,
בכל זאת בפי החק אשר שטתי לי ,לבלי לרון יחירי בהיתר עגוגה ,גטרתי ברעתי
לבוא בשאלה ברבר העגונה להגאוגים רכרבי טיגםק ופיגםק ,ברי לקבל טהם
הסכמה להפסק שלי .כי בעגין חמור כזה — איסור אשת איש — הזהירות
•והשמירה הגן גחוצות ,לכלי לבוא ,חם ושלום ,לירי מכשול ,בהמכשול שבא
להגאון רביגו ר׳ העשיל באשתו של הרב ר׳ יעקב ,אבי הגאון הגרול החכם צבי.
המעשה הזה ירוע ומפורסם .באו ערים ,אגשים נאמגים ,והעירו לפגי רבגו הרכ
ר׳ העשיל ,שראו את הרב ר׳ יעקב הג״ל מוגח בין החללים ,חללי היוגים ,בעת
ההריגה וטבח רב במריגת לימא ופולין .ובעיגיהם ראו ,איך אחר היוגים הרש
עים הגיף על ר׳ יעקב את הגרזן לברות טעליו ראשו .ואחרי בן ראו גוית ר׳
יעקב מתגוללת בין החללים ימים אחרים ,ער אשר הלכו הרשעים מאותו מקום.
ועל סמך ערות וו התיר הגאון רבגו ר׳ העשיל אלמנת ר׳ יעקב הג״ל להגשא
לאיש .והגה אחרי עכור ימים רבים ור׳ יעקב הג״ל שב חי וקיים לביתו ולאשתו.
והוברר אחדי כן הרכר ,שבאותו רגע ,שהיון הרשע הרים את הגרזן על ר׳ יעקב
לכרות ראשו מעל כתפיו ,גבמרו רחמי הרשע עליו ולא עשה לו בל רע; רק רחף
אותו ברגליו להגל הצבור של החללים המומתים ,המתגוללים על הארץ .ור׳
יעקב הג״ל ,מיראתו ,לבל ישובו מחרש הרשעים ,ויראו שחי הוא עורגו ויבקשו
להמיתו ,גשאר מוגח בין החללים .ומבלי גוע כשום אבר ,באלו אין בו רוח חיים.
ורק כאשר ראה ,שככר הלכו ועברו משם הרשעים ,התגער מן העפר ,קם על
רגליו ויצא מן המהפכה ,להגצל על גפשו .והערים שהעירו לפגי רבגו רבי ר' העשיל,
העשיל ,שראו את היון מרים הגרזן לברות ראש ר׳ י$קב מעל כתפיו ,אמת הגירו.
אבל ,מיראה להביט יותר ,לא ראו מה שבא לבסוף ,שהיון השאיר אותו בחיים ,ולא
גת; למות גפשו .וגם אמת הרבר ,שהתגולל אחרי בן ימים אחרים בין החללים
על הארץ .אבל ר׳ יעקב עשה זה בערמה ,ברי שלא ירגישו בו היוגים שהוא
עורנו הי ויבקשו להמיתו נם אותו .ובאופן זה ,גיצל מהם וגשאד בחיים .וזכות
נרולה מן השמים היתד .להנאון רבנו ר׳ העשיל ,שאלמנת ר׳ יעקב לא רצתה
בשום אופן להנשא לאיש ,ולא נבשל איש — על ירי היתרו של הגאון רבינו ר׳
העשיל — בהעוון החמור של איסור אשת איש .ומאותה שעה שנודעה להנאון
רבנו ר׳ העשיל טעותו בהיתר אשה זו ,קבל עליו ,לבלי לעסוק בהיתר עגונות
כל ימי חייו ,ולסלק ידיו לגמרי מהעיון בשאלות מעין אלה.
ואם בי המקרה הנורא הזה לא יובל לשמש לרונמא ולמופת בבל פעם
שעני! תיקון ענונה בא לפני רב — מורה הוראה בישראל .ואי־אפשר לעגן בל
הנשים .מפגי מקרה יחירי ,שקרה פעם אחת במשך הרבה רורות .וגם זה —
בשעת חירום .ובעת צרה וצוקה של שמר ,הרג ואבדון .ובתנאים בלתי רגילים
— 188

—

.:־"ה ,שיון רשע יתרחם על אחר מאחינו כני ישראל וישאירו כחיים ,כעת
; • ״ ״ י • רן אותו למיתה ,וככר תניף עליו את הנרזן לכרות מעליו את ראשו
מרת רחמנות כלתי רנילה ובלתי מצויה אצל הרשעים האכזרים האלה .ככל
זאת אני מחמיר עלי .ונם כשבדור לי בנידון האשה הזאת ,שאי! שום מל! ו ם
לספקות ,שהנמבע בבצת המים הוא זעלינ המשונע ממחננו ,ככל זאת אבקש
הסכמה של שלשה נאוני המדינה ,לאשר ולקיים הפסק וההיתר שלי.
הצרה שבאה על זעלינ — שנכנסה בו רוח־שמות והוא יצא מרעתו —
והעונש שבא עליו מן השמים ,שננזר עליו למות מיתה משונה — למבוע ככצה
של רפש ומימ ,כל אלה מלאו לבב בל אנשי קהילתנו ינון וצער .וכולם השתתפו
בצרת אמו ואשתו ויתר קרוביו .והנם מתאבלים עתה עמהם על כל מה שעבר על
האברך האומלל הזה :בתחלה—לחלות במחלה היותר נוראה שבעולם — מרור־
הרעת ,שהיא הגרועה שבמחלות; בהיות שהיא ממשמשת צורת הארם ומסירה
מעליו צלם אלקים ,והוא גרמה לבהמת חארץ — לשור אוכל עשב .ואחרי כן ¬-
להיות נגזר מארץ החיים בימי עלומיו ובמבחר שגותיו.
האברך זעלינ נישעם היה בן י״מ שנח לערך ,כשנכנסה בו רוח שמות זו.
וכל אגשי הקהילה ידעו והכירו אותו ,כי הוא היה כן האלמגה נישע .ולו עור
שתי אחיות ואח אחר קמן ,בן שמונה שנים .ורק חדשים אחרים מרם חלה
כמחלה זו נשא אשה .ומלאכתו ,שממנה היה מתפרנס — עבורתו אצל הגניר
ר׳ רוריל נאלרעם ,הסוחר הנרול בעורות ובשער של חיות ובהמות .ר' רור׳ל גאל־
רעם ,שמסחרו פרץ בארץ ומומות כנפיו ער ארצות אשכנז ,פיהעם ומעהרן
מניעים ,נמצא כמעט רוב ימיו בדרך לרגלי עסקיו המרובים ,הנפוצים והמפוז־
דים במדינות ובערים שונות .וכל העסקים שהיו לו כאן ,בהעיר וכהםכיבה,
הפקיר בירי האברך זעלינ; בהיותו במוח באמונת־רוחו ובישדת־לבכו ,ובירעו,
שהוא זריז וחרוץ במלאכתו ,יורע ומבין בטיב הסחורות ואופני עכור:
והכנתן .ויודע עת וזמן לכל חפץ :עת לקנות ועת למכור ,עת להוקיר כמחיר
הסחורה ,ועת — להוזיל .ובעיקר — שהוא יודע להתהלך עם אנשים — בני
ברית ושאינם בני ברית — והנהו נוח לבריות ואהוב וחביב לכל ארם .ונם
האדונים בהםביבה מעריצים ומכבדים אותו על שהוא ממהר לדבר צחור,
בשפתם ,שפת הערלים ,ונם יודע לכתוב בשפתם ,כאחד מהם .ונם בביתו החנהנ
בהנהגה מוכה וישרה .ובאמו האלמנה היה מקיים מצות כבור אב ואם ,והיה
שומע בקולה ומראה לה אותות כבוד ויראה .ואת אשתו הצעירה התהלך בחיבה
ורעות .ואיש לא הבימ בו און ולא ראה בו עמל .והנה פתאום — מבלי שירע
איש מאין באה עליו הצרה הזאת — נכנסה בו רוח־שמות וחוא חרל לעםוק
במסחר ארונו ר׳ דוריל נאלדעס ובעסקיו ונשאר יושב בביתו כלוא כל היום,
חלוץ הנעל ,יחר כאבל ,ולבוש בגדים ישנים ,קרועים ובלואים ,ויושב על הארץ
על רצפת הבית וקורא בל הזמן מנילת־איכה ואומר תקינות של תשער ,כאב.
ובלילה לא עלה על הממה לישון ,אלא שכב על הארץ ,בלי כר וכלי כסת מתחת.
ולא גנע בשום מאכל ומשקה .אלא אכל לחם־שיפון ,פת־קיבר ,ושתה מים קרים.
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וזה היה כל מאכלו ומשתהו .ועם .אמו ועם אשתו לא רצה לדבר ולא רצה לשמוע
את קול! .ואף כפניה! לא רצה להביט .כי כל הנשים — אף הקרובות אליו קרבת
כשר — היו טטאות בעיניו ותשכ לו לעון לראותן ,או לו נם לשטוע את קול!.
וכאשר נםו אמו ואשתו לדבר על לב^-׳שיעזוב טעשיו הזרים והטשונים האלה
וישוב לאופ! תייו הקודמים ,והיו בובות ומתתננות לפניו ,שיתרחם עליה 1ויתנהג
בכל דרכיו בשאר האנשים ,היה מיםב פניו מהן ,לבל יראה אותן .והיה אוטם אזניו
באצבעותיו ,לכל ישמע דבריה! .והיה מרים עליהן קול צעקה שתלכנה ממנו
ותעובינה אותו לנפשו .ואמו ואשתי הרבו עליו רעים .ונם את הריי! ר׳ יצתק
יעקב הביאו לביתן ,שידבר על לבו ויוכיחו על פניו ,שלא טוב הוא עושה ,לבלי
לשמוע בקול אמו ובקול אשתו .ושעל פי התורה ועל פי הרין הוא מחויב לציית
להן — בל אלה היה ללא הועיל .ובאשר הרבו אמו ואשתו ושאר קרוביו להציקו
ברברים ובבכיות ובתחנונים ,ברח מביתו• ונכנם לבית התפילה היותר קרוב
לדירתו — בית תפילת הכעליימלאכה והאומנים .ולא רצה יותר לצאת משם
ולשוב לביתו .ונשאר בבר שם כל הזמן והתנהנ במו .שהתנהנ בביתו :ישב
בקרן ווית על הארץ וקרא מנלת־איכה ואמר את הקנות של תשעה באב .וכשהיו
שואלים אותו :מרוע אתה יושב על תארץ ואומר םרר קינות .היה משיב :מקונ!
אני על חורבן בית־המקרש .וכשהיו אומרים היתומים בבית התפילה תפילת
קריש היה עומר על רנליו ואומר גם כן עמהם קריש .וכשהיו שואלים אותו :זע־
לינ ,אתרי מי אתה אומר קריש ,היה עונה :אתרי הכהן גדול .ואמו ואשתו היו
באות יום יום לראות מה יעשה בו ומביאות לו לחם לאכול ומים לשתות .וכשהיה
רואה מרתוק אותן כאות ,היה מיםב פניו אל הקיר ,נועץ אצבעותיו בשתי אזניו,
לכל יראה אותן ולבל ישמע את קולן ונשאר כזה ער אשר היו אומרים לו שהן
הלכו בכר ואינן יותר בבית־התפילה .והעלובות האלה באות יום יום וטביטות
אליו מרהוק ,לבל ירניש בהן ,והנן שופכות דמעות בטים ובלב נשבר הנן הולכות
משם ושבות הכיתה .ולהמתפללים כבית־התפילה היה זעלינ לטורה ולטשא
גדול ,בי היה מפריע את הצבור בשעת התפילה בצעקותיו ,בתגועותיו ,בהעויו־
תיו ובכל מעשיו .וככל פעם כשהיה מתחיל להתנהג בשגעון ולהפריע המתפללים
היו מוכרחים להשתיק אותו ולאיים עליו ,שאם לא יחרל ממעשיו ,יוציאו אותו
מבית־התפילה ,מעזרת־ישראל ,ויכניסו אותו לעזרתינשים .ויהיה שם בל הזמן
בתכרת הנשים .וכשמעו איום זה — שהיה נורא בעיניו והיה ירא ממנו יותר
מכל — היה שב למנותתו ונאלם דומיה .והיה הולך ושב לקרן זוית שלו ,בצר
דרומית מערבית ,ויושב על הארץ ומעמיד שתי רנליו על הרצפה ומגביה! ער
הארכובה ועל ידיו הנשענות על ארכובות רנליו היה סומך את -ראשו הכפוף
לארץ ונשאר יושב רומם כבה שעות מרובות ,מבלי הוציא הנה אהד מביו ומבלי
נוע באחר מאבריו .וכזה כבל פעם ופעם כשהיו נוערי! בו ומאיימין עליו באופי
הנ״ל .ובלי זה ,כמעט אי אפשר היה להצבור להתפלל כראוי ,כנתת ועל פי הםרר.
כי היה מבלבל את המתפללים בבל רנע ורנע במעשה שנעון שלו .ולדוגמא,
כשהיה שומע מי שמתתיל כברבת השח־ ומברך הברכה :אשר נתן לשבוי בינה
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אהבהין בין יום ואיאה ,היה םתחיא אקרוא כגבר ,בקואו ש א תרנגול .ו א א היה
פוםק םאחקות ?ריאת הנכר ער אשר היו מאיימים עאיו ,שיכניסו אותו אעזרת
נשים .וכשהיה שומע המתפאאים אומרים פםוסי דזמרה ומוציאים מפיהם המאים
•״שיר" ,״זמר" ,״מהוא״ וכרומה ,כפי שהנם במזמורי תהאים ,שאומרים בתפילת
השחר :״שירו או״ ,זמרו או" ״שירו אה׳״ ״רננו צדיקים בה׳״ ,או זכר כאי זמר:
״נבא עשור" ,״תקע שופר״ ,״תור ומחוא״ ,״מנים ועונב" ,״צאצאי שמע" .היה
מרים קואו בשיר וזמר ועושה העויות בתנועות ידיו ובשריקות־שבתיו ,כאיאו
הוא מננן עא כאי־השיר האאה .ובאותו זמן היה יוצא נם כן במחוא ומדאנ
ומקפץ כאיא .מבאי שים אב אזה .שהוא מפריע את המתפאאים במעשיו; כי א א
היתה עאיו אימת הצבור כאא .ורק כשהיו מאיימים עאיו ,שיכניסו אותו לעזרת
נשים ,היה מפסיק מעשיו ושב אקר! זוית שאו .ופעם אחת קרה הרבר ,ש כ א
הקהא היו עומרים בתפיאת שמונה־עשרה באחש ונם השמש בכאא ,קם זעלינ
ממושבו ועמד עא דנאיו והתחיא אהניד תפיאת קדיש בקוא רם .ואיש אא היה יבוא
אנעור בו ,מפני שאא יבאו אהפםיק בתפיאת שמונה־עשרה .ומוכרחים היו בואם
אחכות ער .אשר ינמור אמירת־קריש ,ורק אחרי כן יבאו אהמשיך את התפיאה
ואנמור תפיאת שמונה־עשרה במנוחה .ועא פי הרוב היה מפריע את הצבור בזמן
קריאת־התורה .ותיכר כשהיה רואה שהוציאו את הםפר מהארון והניחו אותו
עא השאחן שעא הבימה והשמש מתחיא אקרוא את הקרואים אעאות אתורה ,היה
זעאינ עואה נם בן עא הבימה ומתחיא אהרבות שאון בתביעות ,שיקראו אעאות
אתורה את האבות :אברהם ,יצחק ויעקב .ואת המאכים :דוד ,שאמה וחזקיהו.
ואת הנביאים :משה רבינו ואאיהו וישעיה וירמיה .ועור צדיקים וקדושים ,כפי
שעואים שמותיהם בזכרונו .ואם כי הנבאי או השמש היו אומרים או ,שאין
קוראים אעאות אתודה אאא הבעאי־בתים המתפאאים בבית תפיאה זה .והאבות
והנביאים והםאכים מתפאאים בבתי־תפיאה אחרים — בא זה היה אאא הועיל.
ואא חרא מהרבות שאון ער אשר חורידו אותו בחוזק־יר מעא הבימה ואיימו עאיו
אהכניסו אעזרת־נשים .ואז היה שב אמנוחתו .ואא היה מפריע יותר איש ער
אחר נמר התפיאה .וכשהיו גומרים התפיאה והמתפאאים שבו כא אהר ואחר
אביתו ואמאאכתו ,היד ,זעאיג עואה עא הבימח ,אוקח חומש בידו ופותח הפרשה
שקוראים באותו שבוע .והיח מתחיא אמירת :ויעזור ויגון אבא החוסים בו ,ונומר,
כפי .הנהונ טרם קריאת התורה .ובנגון המקובא היה מתחיא קריאת הקרואים
אעאות אתורה :יעמוד ד׳ אהרן ב״ר עמרם הבהן .ברוך שנתן תורה אעמו ישראא
וכוי .ואחרי כן היה מברך ברכת התורה ,כאיאו הוא אהרן הכהן הנרוא ,שקרא
אותו אחורה .ואחרי קראו פסוקים אחדים בהחומש ובברכו הברכה השניה:
אשר נתן אנו תורת אמת וכוי .היה קורא :יעמוד ר' משה כ״ר עמרם האוי.
ושונה את הברכות והקריאה ,כמו שעשה אאהרן כהן נדוא .ואחרי כן היה קורא
את אברהם אבינו אעאות שאישי ,יצחק אבינו אעאות רביעי .וכן יתר הקרואים,
חמישי ,ששי ער נמר השבעה־קרואים .ואת בא אחד ואחר מהקרואים שאו היה
מברך בברכת מי שברך אותו ואת אשתו ואת בניו ובנותיו .וכשנמר קריאת
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התורה היה עושה הזכרה בתפילת אל מלא רחמים לכל קרוביו החיים ולבל
הבעלי־בתים הידועים לו .וגם לי ולהדיינים ולהםרגםים היה עושה הזכרה שעו
שים להנפמרים .ובזה היה עושה גם בכל שבת ושבת ,כפי שםפר לי השמש ר׳
זרח .ואיש לא היה מפריע בירו; כי כל המתפללים יצאו והלבו לםו .ובית־
התפילה נשאר ריק מארם .ולא איכפת מה שהיה עושה .ואם זר מעשהו.
הנשים העלובות — אמו ואשתו — דרשו ברופאים למצוא תרופה למחלת
זעלינ .אבל יר הרופא קצרה מהושיע לנהות ממנו מזור .אחרי כן נסו לבקש
למענו םנולות ותרופות אצל חוברי חבר ולוחשי לחשים .ונם נםו דברים אל
קרר ואל מכשפות — הנשים הערלות הזקנות — וכל אלו! היו ללא הועיל״
ולבסוף ,נםעה אמו לראלהינאווא ,להמקובל ר׳ משה ברוך ,לבקש ממנו שיתן
קמיע לכנה ,לרפאות אותו ממחלת השנעון ,שהיתה בו .המקובל אמר לה ,שאיננו
יכול לתת קמיע לבנה טרם יראה את החולה וידרוש ויחקור לסבת מחלתו ולדעת
מאין היא באה .והיה אם היא באה מחמת שנכנס בו גלגול ,רחמנא לצלן ,או
שנכנסה בו קליפה ,בי אז יעשה כל מה שיהיה ביכלתו לעשות .וםקוה הוא,
שבעזרת הבורא יתברך יצליח לגרש ממנו הגלגול ,או הקליפה .והוא ישוכ לאי-
תנו .אכל אם המחלה באה לו מסבה אחרת ,בי אז א ץ לו שום עצה ותחבולה
להסיר המחלה ממנו .ואין להן אלא לפנות לאבינו שבשמים בתפילות ובתחנונים
ובאמירת מזמורי תהלים ובנתינת צרקה .אולי יחוס ,אולי ירחם הבורא יתברך
וישלח לו עזרתו םקורש ,רפואת הגוף ורפואת הנפש .וצריק זה לא חם על אבור זמן
ולא על טרחת־הררך ובא מראלהינאווא למחננו והלך לבית־התפילה של בעלי־
מלאכה ,מקום שנמצא שם זעליג המשוגע .והוא נשאר בטחננו שני יםים ,לראות
ולהתבונן לרכרי המשונע ולמעשיו ולהעויותיו ולבל אשר הוא עושה .ונכנס

עמו כל הןמן בדברים .והיה משים לפני עיניו קלף ,שכתובים עליו שמות קדו
שים .וגם לחש באזניו שמות והשבעות .וכל זה לנםות הפעולה ,שהנם פועלים
עליו .אבל הוא ראה ונוכח ,שאינם עושים עליו שום פעולה ואינגו שם אליהם
לב כלל ,כאילו היו רברים של מה בכך :והמקובל ר׳ משה ברוך בא לירי החלטה,
שאין לו עסק כאן לא עם גלגול ,ולא עם קליפה ,אלא עם טחלה פשוטה ,שבאה
בתור עונש — גזירה מן השמים — על האברך זעליג .ומטעם זה ,םלק ידיו
ממנו ושב לביתו .ואמו ואשתו נשארו בפחי־נפש והתיאשו למצוא עוד יותר
תרופה למחלתו ועזבו אותו לנפשו.
והבעלי־בתים בבית התפילה כבר התרגלו עם זעליג המשוגע ,מבלי יבולת
להוציאו משם; בי לא רצה בשום אופן לצאת משם ולשוב לביתו .ובפרמ ,שלא
היה נוגע באיש לרעה .ולא היה כאותם המשוגעים ,שדרכם להזיק ,והנם מתנפ
לים על כל מי שהנם פונשים ,להכותם ,לנשכם ולחבל בהם .והנם שוברים וקור
עים בחמתם כל מה שבא לידם .לא כן זעלינ .הוא היה כשה נאלמה .לא בקש
לעשות רעה לאיש .ולא בעם על איש נם כשהיו מקניטים אותו ומרגיזים אותו
בדברים .ותמיד היח צחוק קל על שפתיו ,כשהיו מרבדים עמדו .רק שני דברים
לא היה יכול לסבול והיו מביאים אותו לירי כעם נתל ונורא :מראה אשה —
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ואו נם הקרובה אאיו קרבת בשר ,במו ,אמו ,אשתו ,אחיותיו .ונם את סואן אא
היה יבוא אםבוא ,ושמע הדבור בשפת העראים .ואו נם רק מאה אתת .וכשהיה
שומע אהד מםפר אהברו איזה רבר בבית התפיאה ובספורו אפעמים הוא מערב
איזה מאה בשפת העראים ,היה מפסיקו וצועק עאיו בנערה :אא תדבר בשפה
טמאה ,בשפת העראים .ואם המרבד אא שם אבו אאיו והיה מעאה מהרש עא
שפתיו מאה בשפת העראים היה זעאינ מרים עאיו בקואו ומבה בידו עא חשאחן
וצועק אאיו בקוא נרוא :חרא משפת העראים ואם אא אסנור את פיך ואא אתן
אך אהוציא אף הנה אחר .ואנוס היה המדבר אהזהר בדבורו ואבאי אהוציא מפיו
מהדש איזה מאה בשפת העראים .או אנעור בזעאינ ואאיים עאיו ,שיכניסו אותו
אעזרת־נשים .ואז היה זעאינ עוזב אותו ושב במנוחה אקרן־זוית שאו.
ובא דבר הנהנת זעאינ בבית התפיאה ספר אי השמש ר׳ זרה ,שבא אאי
פעמים אהדות אשאוא בעצתי ,מה אעשות בזעאינ המשוגע .ואני אמרתי ארי זרה:
השאירו אותו בבית התפיאה במנוחה ,אואי יתרחם עאיו הרבוגו שא עואם ויסיר
ממנו מחאתו .בי מחאת זו ,כידוע ,סרה אפעמים מהאדם מעצמה והואבת ועוזבת
אותו .וכשם שהיא באה פתאום ,ואכאורה ,באי שום סבה ידועה ונאויה ,כך,
אפעמים ,היא באה ונעאמת אנמרי ומבאי שעשו שום פעואה אהרחיקה מ! האדם.
וככח עברו ירחים אחרים מעת שברח זעאינ מביתו ואוה אמושב או את
בית־החפיאה שא בעאי־מאאבה .באו הימים הנוראים — ראש השנה ויום־בפור.
ואחרי כן ימי חנ חסוכות .ואבסוף — חג שמחת תורה .וביום חנ שמחת תורה
השמתה בבית התפיאה שא בעאי־מאאבה היא יותר נרואה ויותר מרובח מאשר
בשאר בתי־כנסיות ובתי־מררשות שבעיר .כי האומנים ובעאי מאאכה ,כידוע,
אוהבים שמחה שא מצור .ומשתתפים בה יותר משאר בני ארם :אם בקרושא
רבא ובשתית הרבה כוסות .ואם בשיר ובזמרה וביציאח במחוא וברקורים,
ובשחוק ובהואאות .ונם בשנה זו ,כשהניע איא החקדש חנ שמחת תודה ,באו רוב
הבעאי־בתים ,שהנם בעאי מאאכה :חייטים ,סנרארים ,ננרים ,נפחים ,בנאים,
עושי כובעים ועוד ,כשהנם כבר מבוסמים בשתית יין־שרף ושכר כדבעי .כי
מנהנם בשמחה שא מצור — .מנחנ חסידים ואנשי מעשה — אהוסיף מחוא עא
הקודש .וכבר מבעוד יום ועור אפני תפיאת מעריב התחיאו כהשמחה שא חנ
שמהת־תורה והניחו יררן שכר ויין־שרן* אנרונם .ובבואם אבית התפיאה אתפיאת
מעריב ואסדר ההקפות הביאו אתם ,כנהוג בכא תפוצות ישראא ,יאדיהם ,הנרו
וים והקםנים .והיארים הקטנים תאיהם בידיהם .ובית התפיאה היה מאא אנשים
מפה אא פה .והשאון נדוא ורב .והנרואים מהנהנים במנהג שא קםנים :צהוק,
הואאות ואיצנות .ואין מוחה בידם .כי חנ שמחת־תורה הערב — ואיש הישר
בעיניו יעשה.
וכשגמרו תפיאת מעריב והשמש והנכאים עאו עא הבימה והשמש התכונן
אהתחיא הכבוד בההקפות אהבעאי־בתים .והקדימה אאיש ואיש ,בפי ערבו ומעאתו.
ובפי שיורו הגבאים אהשסש .והנה נם זעאינ המשוגע עאה עא הבימה .וכשהתחיא
השמש אהכריז עא ההקפות ובננון המקובא :מכבדים את הרב ר׳יפאוגי ב״ר
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פלוני בהקפה ,תן ככור לתורה .וכן את השני ,וכן את השלישי .ר!רים זעליג
שאו! נרול והתחיל לצעוק בקול :כברו בראשונה בהקפות את האכות :אברהם,
יצהק ויעקב .ואת הנביאים :משה ,אליהו ,ישעיה ,ירמיה ואתרי כ! תככרו את

הבעלי־הבתים הפשומים .והנכאים ברצונם להפטר מזעלינ לבל יפריע אותם הת־

.כוננו לאהוז בירו ולהורידו מ| הבימה ולאיים עליו ,שיכניסו אותו לעזרת־גשים:

כמו שהיו עושים תמיר ,כשהיד! מפריע את תצבור בשעת התפילה ,או בשעת

קריאת התורה .אבל הבעלי־בתים

— וביחור החייטים והםנרלרים — שמצאו

ברברי המשונע הזדמנות נאותה לבדח את עצמם

ולהרבות

חשמחה

בבית־

התפילה ,עבבו בירי הגבאים ולא נתנום להוריד אח זעליג מעל.הבימה .וכשנכ
נסו הגבאים עמהם בוויכוחים ,איימו החייטים והםנרלרים

— שריח יין־שרף

היה גורף מפיהם — שיתגגרו בכל כחם לזה .ואם גם יניעו הרבדים לירי מהלו
מות ומכות־רצח לא יםוגו אחור ויבריחו את הגבאים לשמוע לדברי

זעליג

המשוגע ולמלא את רצוגו .והגבאים בראותם שרוח ההמון הולך וםוער עליהם

ורוב אנשי הקהל מחזיקים בירי החייטים והםגרלרים המבוםמים ,באשר רובם
כבולם רוצים לבדח את עצמם בליל שמחת־תורה זר! ברברי זעליג המשמע
ובמעשיו ,גכגעו לדרישת הכעלי־בתים ותשאירו את זעליג על הבימה .והגבאים—

באין ברירה — געגו לדרישת זעליג ,באמרם אליו :געשה בדבריך וגכבר בהקפות
את כל מי שתרצה ואת כל מי שתגיד לגו .אבל ת! לגו לכבד בראשוגה הבעלי׳

בתים המתפללים בתמידות בבית התפילה שלגו ,ואחרי בן גכבר הכעלי־בתים

שלך ,וכפי דבריך .זעליג געגע להם בראשו לאות שהוא מםכים לדבריהם וגשאר

עומר על הבימה ער אשר כלה השמש לחלק כל הבכורים וער אשר כלו הבעלי

בתים ההקפות מםביב להבימה .וכשגגמרו כל ההקפות על פי הםרר והחזן והקהל

גמרו הםכוב מםביב להבימה ,והבעלי־בתים שבו כל אחר ואתר למקומו ,התחילו

ההייטים והםגרלרים המבוםמים לקרוא בקול להגבאים ולהשמש העומרים על

הבימה :ועתה כברו בהקפות הבעלי־בתים של זעליג ,כפי שיניד לכם .הגבאים
ראו שאין להם כדירה אהדת אלא למלאות רצון הבריונים ,פנו אל זעליג בשאלה:
ואת מי אתה רוצה

שנכבר בהקפה בראשונה? ״את משה ר ב ע ו ״

אמר להם

זעליג .והשמש התהיל בקול ובגנון — וכל הקהל שמחים וצוהלים ופיהם מלא

שתוק — ״מכבדים את הרבני ר׳ משה ב״ר עמרם רבגו בהקפה ,ת! כבור לתורה.

ואת מי עור ,שאל השמש את זעלינ .״את אברהם אבינו״ .והשמש מכריז מהרש

כקול ובננון :״מכבדים את הרבני ר׳ אברהם אבינו בהקפה ,תן כבור לתורה״.

ומהרש מתפרץ שתוק מפי כל .ועתר! כבר את יצהק בנו .אמר זעלינ להשמש.
והשמש

מכריז

״מבכרים את ר׳ יצחק ב״ר אברהם

אבינו בהקפה ,תן כבור

לתורה״ .והשאון בבית התפילה הולך הלוך ונרול ועיני בל נשואות אל הבימה,
אל הנכאים ולהשמש ,השואלים את זעליג המשוגע את מי לכבד בהקפה .והוא
אומד להם והם ממלאים אחרי רבדיו .וכשהאגשים היו רואים את זעליג מתקשה

במחשבות את מי עור לכבד בהקפה ,באו לעזרתו .להזכיר לו שמות הראויים
לכבוד זה .ומכל עברים היו גשמעים קולות .והאחר קורא לו :זעליג ,שכהת
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•אכבד את אהרן הכהן בהקפה .והשני קורא או :זעאינ ,את פנחם כן אאעזר ב!
.אהרן הכהן .והשאישי :זעאינ ,את רורהמאך .והרביעי :את שאמה המאך .וכן
השאר .ובא אחר ואחר היה מזכיר או שם מפורסם .והנה נער חצוף אחר ,שעמר

•אא רחוק מהפתח ,במערבו שא בית התפיאה ,קרא אזעאינ :ככר בהקפה נם את
קרח כן יצהר .וכשמוע האנשים דברי הנער חחצוף הזה נערו בו בנזיפה וקואות
נשמעו :השאיבו את חחצוף החוצה .ובאותו רנע אחז הנפח נעציא כהנע-
השובב הזה וסטר אחיו בסטירה הראויה אהתכבר ואחז בערפו והשאיכו החוצה.

וכא אותו הזמן השמחה וחצחוק וההואאות בכית התפיאה הואכים האוך
*רב .וכא אחר ואחר מאנשי הקהא רוצה ,אהראות האמתות שאו ,שנם או יש
•יריעה בתנ״ך .והוא מזכיר אהמשונע שם אחר משמות הנמצאים כתנ״ך והאחר
•קורא או :זעאינ כבד בהקפה את יוסף הצריק; והשני :את עתניאא בן קנז;
והשאישי את ברק בן אבינועם; והרביעי :את אחיה השאוני וחחמישי :את
:חפים ,את מפים ,את חשים ועוד ועור .וזעאינ שונה אהשמש השמות שמזכירים
•או האנשים .והשמש מוסיף אהכריז ואהכריז :מבכרים את הרבני ברק בן אני־
גועם בהקפה ,תן כבור אתודה ,מכבדים את הרבני עתניאא בן קנז ,תן ככור
אתורה .מכבדים את הרבני ר׳ חפים ב״ר בנימין ,תן בבור אתורה ,את מפים
ב״ר בנימין תן כבור אתורה ,את הרבני נמאיאא בן פרהצור בהקפה ,תן ככור
אתורה .והוא מוסיף ומוסיף אהכריז כא שם ושם שאומר או זעאינ ואשמע
השמות האאה שחוק נתא מתפרץ מפי כא האנשים .והבריחה וההואאות נכרו
אמעאה ואמעאח .וכאשר נחר כבר נ ת ן השמש מקרוא ,אמר אזעאינ :עתה ר־
בהכבורים .ונם אין אנו יותר ספרים אכא המכובדים .ובזה אואי הרבר היה
ננמר :ויוכא היות שהמשוגע היה יורד מהבימה שבע רצון עא אשר שמעו
ארבריו וכבת בהקפות את האבות ואת הנביאים ואת המאכים ואת השופטים
והיה שב במנוחה אקרךזוית שאו .אבא הבעאי־מאאכה בקשו אהוםיף אכרה את
עצמם במעשר .זעאינ חמשונע ואשמח את הצבור במחזה באתי רניא בזה ,קראו
אזעאינ ,שעמר עדיין עא הבימה :ועתה עאיך ,זעאינ ,אעשות פרר ההקפות עם
בא המכובדים שכבדת אותם בהקפה .והם מהרו אאיו אא הבימה והורית אוהו
משם ויסירו את חטאית מעא החזן וישימוה עא זעאינ .וישימו עא ראשו המצנפת
האבנה ,אשר בה מכהן פאר החזן בימים הנוראים ויתנו ב י ת מחזור עם סדר
ההקפות .ויעמידו אותו בראש ומאחוריו העמידו שורות שורות את היארים עם
הרגאים בידיהם .ואזעאינ אמרו :הכא מוכן עתה כראוי ובא המכובדים הנם
מאחריך ואין אך אאא אהתחיא סדר ההקפות .ואבא תתרשא ,אאא בקוא וכננון.
וברי אהזכיר או הננון המקובא שא ההקפות התהיא הקהא אשורר בקוא רם
״אאהי הרותות הושיעח נא״ ״בוחן אבבות הצאיחה נא״ וזעאינ התחיא התהאוכה
והםבוב מםכיב אהבימר .ומזמר עם הקהא החרוזים האאה והיאדים עם הרנאים
בידיהם הואכים אחריו .וקוא ההמואה בבית התפיאה נרוא מאד ,הן שא הנרואים.
והן שא היארים .ומי שמשורר החרוזים <8א ההקפות ביחד עם זעאינ .ומי שמת-
אוצץ ,ומי ששוחה בקיא -ומי היאדיפ ההואבים בסך ׳-ה.־״ זעאינ מרבים שאו;
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בהתקוםםם האחר עם השני :מי מהם הוא רור הםאך .ומי םהם — משה רבנו.

ומי מהם — אברהם אבינו .ומי םהם — אאיהו הנביא; בי בא יאר ששמו משה,

חשב שהוא הםכובר משה רבנו .ובא יאר ששמו רור ,חשב שאו יאתר ,המאובה.

והוא המאך רור .ובהיות שבין היארים מרובים היו בהשמות האאה ,היה בא
אחר ואחר מהם אוקח או את תואר הבבור שא משה רבנו ,שא רור המאך ,שא

אאיהו הנביא ,מה שהביא אירי קטמה ביניהם וגם אירי מהאומות .וזעאינ המשונע

שהיה עושה הםבוב םםביב אהביםה ,התחיא ההקפה הראשונה ,בפי שהראה או

השמש בהמתזור; אבא תוך ברי רגע עשה קפיצה בהמחזור םההקפה הראשונה
אהקפה הרביעית .ובגמרו החרוז ״בוחן אבבות הצאיחה נא״ החחיא אזמר ״יורע

מחשבות הושיעה נא" .והשומעים שמחים .אהםעות שא זעאיג ופיהם מאא שחוק.

וםבא עברים קוראים או :זעאיג ,טעית ,נבנםת ארשות שאינה שאך ,שוב אאחורך
אההקפה הראשונה .וזעאינ מבאי הבין ומבאי דעת מה שרוצים ממנו נשאר עומר
רומם עא מקומו .והשמש מהר ארוץ אאיו אהוציאו מן המבוכה ויראה או באצבעו
בהמחזור .החרוז שבו מתחאת ההקפה השניה ויאמר או :זעאיג ,המשך הםבוב.
והקהא בא אעזרת זעאיג ,בהתחיאם בואם אשורר :״רובר צרקות הושיעה נא״

״הרור באבושו הצאיחה נא״ .וזעאינ אא הספיק אגמור החרוזים האאה .וםחרש

התכאכא ונבנם אהקפה אחרת והתחיא אשורר ״עוזר ראים הושיעה נא״ .וםחרש
מתפרץ שחוק נרוא מפיות בא האנשים .ומהרש צועקים או :זעאינ םעית ,נחפז

אתה אהבנם אהקפה מאוחרת .שוב אאחוריך ,אההקפה השניה .ומחרש השמש

מראה או החרוז הנבון בהמחזור .וזעאיג ממשיך הםבוב מסביב אהביםה והיארים

עוברים בסך אחריו .והשאון וההמואה בבית התפיאה מתנכרים יותר ויותר .ואין

איש שומע יותר רברי חברו .ובבר אברו בואם חשבון ההקפות ובא אחר ואחד
משורר חרוז מהקפה אחרת ואין איש שם יותר אכ אמה שאומר זעאיג בהמחזור.

ונם מקוא ההםואה אי־אפשר גם אשמוע אמה שהוא משורר :רק את בואם םברח
המחזה י המעורר צחוק :זעאיג בהמאית ובהמצגפת שא החזן והוא מקיף הבימה

ומשורר וחברת היארים הואכת אחריו .והנרואים מברכים את היארים ,העושים

את ההקפות עם זעאינ ,כברבת ״תזבו אשנה הבאר,״ ,ממש במו שמברכים את

הבעאי־בתים ,בזמן שנושקים את הספרים שהנם נושאים בידיהם בםרר ההקפות.

ובואם — הנרואים עם הקטנים — מוסיפים אשחוק ואהתאוצץ וקוא השאון נובר
ועואה אמעאה .ואין איש שומע יותר מה שרעהו מרבד אאיו .והחייטים והםגרארים

המבוםמים ,שםירם בא אאה ,הנם שבעים רצון מאד; בי מחר יובאו אהשתכה

ואהתבאר בעיר ,שכבית־התפיאה שאהם ,שא בעאי־סאאבה ,זבו אכבד בההקפות את

משה רבינו ואת אברהם אבינו ואת המאבים ואת הנביאים .זבות שאא זבה בה ער

עתה שום בית־בנםת או שום בית־מררש בעואם.

ובא מה שקרה ובא מה שעבר באותו איאה שא שמחת תורה בבית־התפיאת

שא בעאי־מאאבה ספר אי האברך זונריא חאשעם ,שהוא מתפאא ואומר בבית־•

התפיאה שא כעאי־הםאאבה .וראה ושמע בא אאה .והוא נסה אמחות בירי הבריו

נים וארבד עא אכם ,שיתראו אהתאוצץ עא העני ברעת זעאיג המשוגע ואבא
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יעשו חוכא ואטלולא מםרר ההקפות .ולבל ישתמשו כזכר שמות האבות והנבי
אים ,הצדיקים והקדושים ,למלאות פיהם שחוק והתול ,כי עון פלילי הוא .ונם
חלול השם נרול — להפוך את בית התפילה למושכ לצים .אכל הבריונים לא

רצו לשמוע כקולו .ונם התנפלו עליו בשצף קצף .ובאמרם אליו :ככית התפילה

שלנו ,נחנו —בעלי־מלאכה ,תחוה לנו רעת ותבקש ,אתה ,הבטלן ,להשבית

לנו השמהה של חנ שמהת־תורה ולעכב בידינו מלשמח עצמנו בנפשנו וכרצונני

— היה לא יהיה הרבר הזה .ואם מוסיף אתה להוציא עור הנה אחר מפיך ברבר
זה ,נודיעך תנופת ידנו ונאחוז בערפך

ונשליכך

ההוצה.

וככר

היו

כאלה

שרצו למלאות אחרי רכריהם .וזונדיל מהר להשתמס מתחת ידיהם ושב לקרן
זוית שלו לכל ישניחו הבריונים יותר בו.

וכששמעתי מפי זונריל פרטי הרבדים ,שבאו ושנעשו באותו ערב בכית־

התפילה של כעלי־מלאכה ,בערה כאש חמתי על הכעלי־כתים של בית־תפילה

זה ,הבריונים הגסים ששבחו קדושת המקום וקדושת החג .והתנהגו במקום

קרוש כמו שמתנהנים השכורים בבית־מדזה .וכמעמ שהפכו בית־תפילה למעיה

פריצים .ולזונריל אמדתי :חבל שלא באת להניד לי תיכף ומיר כשראית מה
שהבריונים המכוסמים מתכוננים לעשות

בכית־התפילח .כי אז,

— לו נם

הייתי עומר בתפילת שמונה עשרה — הייתי מפסיק ורץ אליהם למחות בהם
ולעכב בידם מלמלאות רצוגם הרע .כי באמת תועבה נמלה עשו ומעשה נכלה,

אשר לא געשה כמוהו בישראל

— להתלוצץ על עגי בדעת — שאגו חייבים

להשתתף בצערו ובצער קרוביו ולבקש עליו רחמים .והם עשו ההיפך .ועליהם

נאמרו רברי הכתוב :״לוענ לרש חרף עשתו" .ומתי נראח וגשמע חלול קודש
נרול כזה — לעשות הפיוטים של סרר התקפות

— מגגינות שותי־שכר ועגין

של שחוק ,התול וליצנות בפי נרולים וקטנים .וגם מי גתן להם הרשות להשתמש
בזכר שמות האבות והנביאים והמלכים והנשיאים ,הצדיקים הישרים והתמימים,

לעשות מעשה משונעים ולהתהולל בהם .ואם זעליג עושה בל אלה — הוא עושה
שלא מרעת .ומעשיו מעוררים בלבנו דנש של רחמנות — והם עשו מרעת ובזרו;

לבם .ועל מעשים באלה צריך לקרוע ולשבת באבל על הארץ .וחושש אני —
אל תפתח פה לשטן — שהמעשה הרע ,שנעשה בליל שמהת־תורה בבית־התפילה

של בעלי־מלאכח — לבל יחיח ,חס ושלום ,למוקש ולמכשול לנו לכולנו .ולכל
יצא הקצף על מעשה הבריונים הבורים והנסים האלה על כל אנשי קחל ערתנו.

ומז השמים ירחמו!
עברו ימי'החנ ובאו ימי החול .ועמם בלו ימי הקיץ ובאו ימי הסתיו.
והימים הולכים הלוך וקצור והלילות הולכים הלוך וארוך .וככתי־חתפילח וכבתי־
המדרשות השיעורים של החברות למשניות ,לנמרא ,לעין־יעקכ ,למדרש ועור,
שבימי הקיץ — על פי הרוב — זמנם קבוע — בין מנחה למעריב ,בסתיו
ובחורף — מפני קוצר הזמן שבין תפילת מנחה לתפילת מעריב — מעכירים
אותם לאחד תפילת מעריב .ונם בבית־התפילה של בעלי־מלאכה התחילו אנשי
ההכרה עין־יעקב ללמוד השיעור שלחם אחר תפילת מעריב .ובאחד הלילות,
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כעבור כשני שבועות אחרי ימי החג ,אחר תפילת מעריב ,ישבו חברי החכרוז

אל השלחן לשמוע את השיעור מפי הרב המניו־ שלהם .וגם המשוגע זעלינ נספה
אליהם וישב בצרם לשמוע נם הוא השיעור ואיש לא הניא בירו ,כמנהנ הבעלי־
בתים בבית־תפילה זה ,לתח לזעלינ לעשוח כרצונו ,כל זמן שלא היה מבלבל
איש בשעת התפילה ,או מפריע הלמור בשעת השיעור .והרב הםניר התתיל
להגיר השיעור ולבאר לההברים השומעים דברי אגרה .ובשמן* רבריו ,בבארו
מלה חמורה בםפזר אגרה ,השתמש במלה לועזית אתת בשפת הערלים .וכשםוע
זעלינ המלה הלועזית יוצאת מפי הרב המניר ,קרא אליו במפקר ובמצור ,בקול
נערה :אל תדבר במקום קרוש בשפת הערלים הטמאה .הרב המניד והברי ההברה־
לא שמו לב לדברי זעלינ המשונע והרב המניד הוסיף לבאר ולהסביר בשפתו
המלים התמורות שנמצאו באותו ספור 'אנרה .ומהרש העלה על שפתו אותרו
המלה הלועזית .וזעלינ ,בשמעו את הרב המניד שונה אותה מלה לועזית בפיו,
קפץ ממקומו ,כאלו נשכו ערוד ,והכה באנרופו על השלחן וצעק בקול נורא:
הלא הזהרתיך לבל תוציא מפיך באן ,במקום קרוש ,מלים בשפת הערלים הממ־
אה .וכראות הרב המגיד ,שזעליג מתנהג בזה הערב מעשה משוגע ומפריע הלמוד
ואינגו גותן לו להמשיך השיעור על פי הסדר וכראוי ,כי הוא מפסיק אותו בכל
רגע ורגע ומבלבל אותו באמצע הרבור ,גער על זעליג ואמר לו :לך הלאה
מאתנו ואל תוסיף להפריע אותנו .וזעלינ לא נשמע לדבריו ולא זז ממקומו.
ויקומו שגי אנשים מהברי ההברה ויקתו את זעלינ בידיהם ויוליכו אותו בתזקה
משם ער הפתה ויאיימו עליו .לבל יעיז לשוב אליהם ולהפריע אותם בלמודם.
והם שבו אהרי כן למקומם .והרב המניר המשיך השיעור במנוהה ,באין מפריע.
וזעלינ לא שב אליהם ,אלא יצא מפתח בית התפילה .והלילה היה ליל סתיו —
לבלי אור לבנה ולבלי אור כוכבים ,והשמים מכוסים בעבים ובהוץ יםש חושך.
ורוה קרה טםזרים ,רות צפונית ,נושבת בהזקה .ובבית־התפילה ,בפנים ,הכרי
חברת עיךיעקב ישבו במנוהה ושמעו מפי הרב המניר השיעור ושכהו לפי שעה
את זעלינ ואת מעשיו שעשה זה עתה .ורק כשנמרו השיעור נזכרו בו וראו
שאיננו בבית־החפילה .ויצאו אהרים םהם החוצה ,לראות איפה הוא .ויבימו
הגה והגר .,ולא ראו אוחו .וחשבו ברעתם ,שבודאי הלך זעליג םשם לבית־
םררש אהד ואהרי כן ישוב למקומו הראשון .והוא לא שב .ולמהר בבקר כשכאן
הבעלי־בתים והשמש לתפילת־שתרית ראו שזעליג איננו בבית התפילה .והת־
חילו להקור ולדרוש למקום מוצאו .והנה נודע להם ,שאתמול בערב גרשו אותו
חברי החברה עיךיעקב מעל שלחגס והוא יצא מפתת בית התפילה באישון לילה
ולא שב יותר עור למקומו .ולשמע רבר זה התהילו הבעלי־בתים לראוג לשלומו.
כי מי יורע איזה רעיון יוכל לעלות על לב מי שנמרפה רעתו .והשמש הלך אתר
התפילה לכל בתי־התפילה ולכל בתי־המררשות שבעיר לבקש את זעליג .ולא
מצא אותו .וגם כל האנשים ששאל אותם ברבר זעליג לא ירעו להגיר לו מאומה
ממגו; כי איש לא ראה אותו ולא פגש אותו בדרך באותו לילה .וכשבאו אמו
ואשתו — כמנהגן בכל יום ויום — להביא לזעליג לבית־התפילה להם הקו וכר
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מים .ונורע להן הרכר ,שאתמול כלילה יצא זעלינ מכית־התפילה ולא שב יותר
עור ,פרצו רמעות מעיניהן ומררו כבכי ,כי לכן נכא להן רעה ,שכוראי קרה
אסון נרול לזעלינ .וככל העיר נתפרסמה השמועה ,שזעלינ יצא מכית־התפילה
ונעלמו עקבותיו .וקרוביו ומכיריו ונם אנשים זרים למו התחילו לחפש אותו
ככל פנות העיר .ונם מחוץ לעיר ,בכפרים ,ביישובים וכיערים שבסביבה .וגם
את האברים הערלים שאלו ,אם ראה מי מהם אברך יהודי תועה בדרך ומסרו
להם הסימנים שישנם בו .ואיש לא ירע להניד להם תשובה נכונה .וככה עברו
שני שבועות והאנשים נלאו מחפש אחריו וככר התיאשו ממנו .רק אמו ואשתו,
השרויות כינון וצער ,עור לא הועם כלבן הזיק האחרון של תקוה ,אולי זעליג
מסתתר כאחר המקומות ועודנו כחיים חייתו .והנה באו הערלים וספרו רכר
היהודי המת שראו כאחר חפחתים וחידת זעלינ הנעלם נפתרה .והוברר הדבר,
שבצאתו כאותו לילה מכית־התפילה יצא ער מחוץ לעיר וסר מדרך המלך
ותעה כשכילין וכצרי דרכים ער שנפל כאחד הפחתים ,שהיו באותו זמן מלאים
מים על כל נרותם ,מרכוי הנשמים ,שירדו כאותם הימים .ובודאי כך ננזר עליו
מן השמים .והבורא יתברך שמו לא עביר רינא כלא רינא .וצריך להצדיק עליו
את הרין :כרוך דיין האמת.
והמקרה הנורא שקרה לזעלינ לא עכר לנמרי כשלום על אנשי הקהילה
שלנו .ושנים מראשי הבריונים ,שהתקלםו כזעלינ כליל שמחת־תורה ,ככר קבלו
את ענשם מן השמים :להחיימ יעקב רור נחלש הכךיחיר שלו ,נער כן שמונה
שנים .וכימים אחרים נחטף מבית הוריו ,רחמנא ליצלן ,ומת במיתת אסכרה.
ולפנחם הסנדלר הפילה אשתו ונפתח מקור דמיה ואכרה רמים מרובים .וכמעט
שהניעה נפשה ער שערי מות .והכעלי־כתים השנים ,חברי החכרה עין־יעקכ,
שהוציאו את זעלינ כאותו ערב מכית־התפילה כחזקה ,כשמעם העונש שבא
על יעקב דור החיים ועל פנחס הסנדלר ,באו אלי לבקש תיקון תשובה על מעשם
זה .ואם כי לא היח במחשבתם ,חם ושלום ,לגרום שום רעה לזעלינ ,בכל זאת
הנם יראים מפני עונש בירי שמים .ואני נתתי להם תיקון תשובה .שיקחו עמהם
עשרה אנשים וילכו על קבר זעלינ ויבקשו ממנו מחילה .ובמשך שנה שלמה,
מהיום והלאה ,יתענו כ׳ פעמים כשבוע ,כיום כ׳ וביום הי .וכיתר הימים —
אפילו כימי שבתות וימים מוכים — ימעמו כאכילת כשר וכשתית יין .ונם
ירכו לתת צדקה ,כפי האפשר .ונם על הרב המניר השיעור עין־יעקכ כבית־
התפילה של כעלי־מלאכה פקדתי ,לבל י יניד יותר השיעור לפני חברי החכרה
ושיתנהנ כמשך זמן ידוע מנחג מוחרם ומנורה מערת ישראל .כרי שתהיה לו
זאת לכפרת נפשו; כי נם הוא — אס כי שלא כמתכוין — היה הנורם כמיתת
זעלינ .ונם עליו החיוב ללכת כצירוף עשרה אנשים .על קבר זעלינ ולבקש ממנו
מחילה.
ובדבר תקנת העגונה —
הנאונים חאכ״ר דכרכי בדיסק,
הפסק ,כי איך שיהיה האלמנה
חרשים ,כי היא מעוכרת .והיה

אלמנת זעלינ — הנני כא עתה ככתובים עם
מינםק ופינםק .אם כי אין נחיצות נרולה למהר
לא תובל להנשא לאיש טרם יעברו יותר מכ״ד
אם יעברו עליה ,ימי הלירה כשלום והילד יהיר
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בר קיימא .כי אז עליה להכות כ״ד חדשים מיום הלירה ער אשר תנםור להניס

את הילר ותגמול אותו .ואז רק תהיה מותרת — על פי הדין — להנשא לאיש.
ואם חם ושלום תפיל ולרה ,או שהילד הגולר לא יהיה בר קיימא ,תהיה שומרת
יבם וזקוקוז להליצה מיבמה ,אחי־בעלה ,שהנהו עתה נער בן שמוגה שנים .ועליה
לתכות חמש שנים .ער אשר ימלאו

צו

י״נ

שנה ויום אחר .וכין כך ובין כך

עור יעבור זמן רב ער אשר תהיה מותרת להנשא לאיש.

•\מ \ז• נ״« vuio

ran

כשנודעה לי השערוריה שנעשתה בבית־התפילה של בעלי־מלאכה בליל שמחת־

תורה העבר ,שהבעלי־בתים ראותו בית־התפילה התעללו בהאברך האומלל זעלינ
שיצא מרעתו .ואחלי כן היו נם — אם שלא במתכוין — הנרם במיתתו .כאילו

נבואה נזרקה כפי ,כשאמרתי ,שחושש אני ,לבל יהיה המעשה

הרע,

שנעשה

לזעלינ ,לפוקר ,ולמכשול לכולנו .ולבל יהרה אף ה׳ על כל אנשי הקהילה בער

העון הנדזל הזה .והנה לא עברו יותר מששה שכועות מעת שניתן זעלינ הנ״ל
לקבורה

— ואם כי היותר אשמים בזלזולו ובםיתתו כבר קבלו עונשם מ;

השמים — וחמת ה' נתכה עלינו וירו היתר ,בנו ובמשך עשרה ימים נקטפו

טזרועות אבותיהם עשרה ילדים קטנים ,תינוקות שלא מעטו טעם חטא מימיהם

וטתו בטיתה קשה ונוראה

— באסכרה .ועור יר ה׳ נטויה עלינו .ולא אטר

עריין למלאך המשתית :הרף .ועור הרבה ילדים נבנעו כמהלה זו .וכל האבות
והאטות שיש להם ילדים קטנים חנם שרויים בפחד ,לבל יפנע ,חם ושלום.

הננע נם בילדיהם הקטנים .והנם אובדי עצות ?רעת ,בטה להםיר סכנת הטות

המרחפת על פרי בטנם .ואהרים טהבעלי־בתים ,שיש להם ילדים קטנים ,בקשו
את המלמר ר׳ יהיאל ,שילך לראלהינאווא אל המקובל ר׳ משה ברוך ,לבקש

טטגו קטיעות לילדיהם הקטגים לשמירה ולהצלה .והם שכרו עגלה להוליכו

לראלהינאווא ונם נתנו לו זהובים אתרים להוצאות הדרך .והוא הלך ולא אהד

לשוב משם —ובידים ריקות .כי הטקובל ר ' טשה ברוך ,כשםפר לו ר ' יחיאל
רבר בואו אליו ,שפרצה ,רהמגא ליצלן ,מגפה במהננו ויד ה' הויה בהילרים

הקטגים להכריתם מארץ התיים .ורבים מהם כבר מתו במתלת האסכרה ושהוא

ציר שלוה מהבעלי־בתים רמחננו לבקש ממנו עזר בצרה — קמיעות בער היל
דים לשמירה \להצלה — אמר

לר'

יחיאל:

משתתף אני בכל לבי ונפשי

בצרתכם הנרולה .ובודאי הייתי עושה כל מה שביכלתי להציל ילדיכם ממר

המות הזה .אבל מה אעשה ,וירי קצרה מהושיע .כי הקמיעות ,כידוע ,הנם

מועילים

ומםונלים לשמירה משרים וממזיקים ומקליפות ומלילית ומכל כת

רילה .ואם כחם רב לגרש רוחות רעות ,ונלנולים הנכנסים לניפו של ארם ומצע
רים לו .ולבעטים הנם פועלים פעולתם לטובה נם במקרים של מחלות ,או שאר

פורעניות ,הבאות על האדם .אבל כל אלה — אם יש לנו עסק רק עם צרה
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הבאה על הארם ,על היחיר ,על הפרט ,אבל לא כשהיא באה על הכלל ,כשהיא
צרה הציבור .והטעם הוא פשוט :הזהה היא בירינו ומקובל רבר זה מהכמינו
וטאבותינו וטאבות אבותינו ,שאין צרה באה על הציבור — וביהור רבר וטנפה
וטיתת ילדים קטנים — אלא על שאנשי אותו צבור טתרשלים בקיום איזה טצוה,
או ,שהנם עוברים על איזו עבירה.

או,

על

שאינם שטים לב לאיזה תקלה,

הצריכה תיקון .והעונש הבא על הצבור משמש הזהרה והתראה ,למען יפשפשו
בטעשיהם ויבקשו להיטיב מה שעוותו .וביהוד טיתת ילדים קטנים היא התראה

על עונות שלא נתכפרו .ואיך אפשר לשער ,שיש אפשרות בקטיעות לבטל נזירה

ט| השמים ,שהיא באה לטובתו של האדם ,כדי שיטיבו את טעשיהם ושכך

הוא רצונו של הבורא יתברך .וברור הדבר ,שאם הבורא יתברך שלה בכם אה

הננףי — טיתת ילדים קטנים — ובודאי לטובתכם ,כי טטנו לא תצאנה הרעות

— הוא להתרות בכם ,שנמצא במהנכם שמץ דבר־רע ושתשתרלו לבער הרע
מקרבכם ,ובאופן כזה ברור הוא ,שלא אוכל לעשות שום פעולה נגד רצון הבורא

יתברך .ולו נם ידעתי ,שעל ידי השבעות ושמות אפשר לעצור את המנפה .כי

מי אנכי ומה אנכי להפריע במעשי מה שנזרה הכמתו של הבורא יתברך ,שהוא,
כפי הידוע ,לא עביד רינא בלא רינא .אבל ,אם אני

ירי קצרה מהושיע לבם,

בידכם הדבר להביא רוה והצילה לילדיכם הקטנים :פשפשו במעשיכם ,לראות אפ
אינבם מזלזלים באחת ממצוות ה׳ ואם אינכם מתרשלים בה .ואם אין איזו

תקלה בקהילתבם הצריכה תיקון.

וחקרו

העושים במהשך מעשיהם .ואם תמצאו

ודרשו ,אם אין במחנכם עברינים,

— העמידו אותם לרין וענשו אותם

בעונש הראוי כפי פעולתם .וביהד עם זה הרבו בתפילה ,בצום ובצדקה ,והורידו
דמעות במים .ואם שעדי תפילה ננעלו — שערי דמעה לא ננעלו ,כמאמר הבמינו,

זכרונם לברכה .ושמעו עור לעצתי וייםב לכם :ראשית כל ,השתדלו כולבם

באמירת פרשת הקםורת ,פעמים בכל יום ,בקר וערב ,בתפילת־שהרית ובתפילת־

מנהה .ואמירת פרשה זו תהא בנהת ובכוונה ,לבלי להטור המלים במהירות מבלי

.לכוו! בפירוש הטלות .בי כה טמיר ונעלם במעשה הקמורה לעצירת־מנפה .וסור
נתל באטירת פרשה זו ,כידוע ליודעי הן .ושנית — טן הנהיצות לבדוק בל
הטזוזות שבעיר ,אם אין בהן אהת שנפסלה .וכזה — נם כן לבתק כל הפרשיות
שבתפלין .כי ,לפעטים ,באה נם על דבר זה התראה טן השמים.

הדבריט שאטר לו הטקובל ר׳ טשה ברוך טםר לי הטלטד ר׳ יחיאל .ושפ

תים ישק משיב דברים נכחים ,הצדיק ר׳ משה ברוך .כי נם אני ,טראשית ההל

הננףי במהננו .היתה דעתי כדעתו ,שלא בא עונש זה עלינו אלא בתור התראה

על איזה תקלה ,שעלינו ההובה לתקן אותה .ואם כי הרופא הפולני אומר,

שהאםכרה היא עתה מהלה מתהלכת בארץ והיא עושה שמות בכל הכפרים

שבהפכיבה .והרבה מאות ילדיפ ,מילדי האכריפ ,כבר מתו במהלה זו ,יובל

היות ,שבנונע לילדי האכריפ הערליפ ,דבריו הנפ נכוניפ ,שהנפ מתיפ במהלה

מתהלכת בארץ .כי אומות העולפ ,כידוע ,הנפ נמצאיפ תהת ממשלת המזל ,בל
אומה ואומה תחת מזל שלה .והנפ חייט ומתים על פי דדך הטבע ,כפי המזל
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שלהם .לא  pאנחנו בני ישראל ,עם קדוש ,אנו איננו נמצאים תחת טטשלת

מזל ולא ברשותו .אלא הקרוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא המשניח עלינו

והמושל בנו .ובוראי לא עביר רינא בלא רינא .ואם שלת בנו את הנגף —
המחלה המסובנת הזאת

— בוראי לא לחנם באה ,על לא רבר ,אלא להזהיר

בנו ,שנפשפש במעשינו ושנבקש להיטיב מה שעוותנו .ונזכרתי במה שספר לי

משולח הנאון ר׳ אליהו שיחיה ,הרב ר׳ ברוך ,כשעבר במחננו זה שתי שנים,

שבראשית התפשטות בת החסידים בכרך ווילנא ,איש לא שם לבו אליהם והניחו

אותם לעשות טעשיהם הזרים ,בלי טפריע ובלי טוחה .ועל זה חרה אף ה׳ על

קהל עדת בני־ישראל בעיר ווילנא וישלה בהם את הנגף ,ומאות ילדים קטנים,

שלא מעטו עדיין טעם חטא נקמפו מזרועות אבותיהם וגגזרו מארץ החיים.

ויבוקש הרבר — בשביל מה הגיעה להם הרעה הזאת ,ובטה חטאו להביא עליהם

חרון אף הי .וימצא — על אשר לא שמו לב לתעלולי אנשי בת־חחםירים ונתנו

להם להתפשט ולהתרבות בכל חעיר ולעשות בנלוי ובלי מפריע םעשיחם "הזרים
והטנונים .ויטהרו מנהיגי קהילת ווילנא ,הפרנסים וטובי העיר ,ובראשם הנאון

ר׳ אליחו ,וקרשו טלחטה על החסידים וירדפו אותם ער חרטה ,לבל ישאר טהם
שריר ופלימ .ויבערו אחריהם ,כאשר יבער הגלל ער תמו .ומני או שכבה תטת

ה׳ והטגפה נעצרה ,ושב ורפא להם .ונם אני הייתי בטוח ,שאם נבקש ונמצא

טקור הרשעה בטחננו ונשתדל לבער הרע טקרבנו ,בוראי הבורא יתברך יתרחם

נם בן עלינו ויסיר טטנו ירו הקשה ,ולא יהיה יותר הנגף בילרינו הקטנים.

ולשום זה ,תיכף וטיר ,בהחל הננף בטחננו ,טכםתי עצה עם חברי הדיינים

ברבר הנחיצות לעשות חקירה ודרישה בקהילתנו ,כרי לרעת ,אם לא נטצאת

בה איזה תקלה שלא עטרנו עליה ער עתה .ואם לא ישנן עבירות ,שאנשי קהיל

תנו רשין בעקביהם בהן ,ואולי ,טפני רוב ההרנל ,אינם שטים יותר לב להן,

כפי שאנו רואים לפעטים — בעונותינו הרבים — ברברים שבין ארם לחברו.

הדיינים קבלו עליהם לעסוק בהתקירה ובהררישה ,ולשאול את פי אנשי הערה

כולם ,אנשים ונשים,

זקנים ונערים ,בעלי־בתים ואנשי־סלאכה ופועלים ,אם

יש בהם טניר רבר חטא ועון ,שראה ,או שמע באחר מאנשי קהילתנו .ואם

ידועה להם בקהילתנו איזה תקלה ,הדורשת תיקון .ונם על השמשים להכריז בכל
בתי התפילה ,שמי שיש לו ערות לחעיר על מעשר רע בחברו ,או בשכנו ,שיבוא

להריינים ויעיר ואם איזה תקלה ירועה לו בקהילתנו ,יבוא ויניר .אבל כל אחר

ואחר יהיה נזהר לבלי להעיד על שום רבר על יםור של חשר בעלמא .ואם אין

הרבר ברור לו כשמלה אל יבוא ואל יעיר כלל .כי לשון־הרע וערות־שקר הנן

מהעבירות היותר חמורות שבתורה .והנן מביאות .חורבן לעולם.
והיום בבקר נאספנו

— אני וחריינים — מחרש לרון במראות ננעים,

ננעי הכלל ונגעי הפרט .והדיינים מסרו לי כל מה שנורע להם ומה שהניע לאזנם

ברבר מעשים מגונים של אחרים מאנשי הקהילה -.ובדבר התלונות ששמעו על

התקלות ,שישנן במחננו .ואחרי אשר הבאנו בכור הבחינה חיריעות חאלח,
עטרנו על שתי תקלות ,שחנן ,לפי רעתנו ,חמורות ביותר .ומהנחיצות — תיכף
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ומיד

— ובלי שום דהוי לעסוק בתיקונן .ובודאי ההתראה מן השמים באה

עליהן .ואלה הן :ראשית ,רבה היא התלונה בעיר על ההנונים ,המוכרים צרכי
אוכל־נפש ,שאי[ משקלם משקל שלם ואין מרתם מרה שלמה .כי אינם מקנהים

לעולם בן* המאזנים ,שעליה הנם מניהים הסחורה למשקל ,מכל מה שנדבק בה

ונאםןז עליה — אבק ומיני פסולת — במשך הזמן .ועל ירי זה בא נרעון בכמות

הםהורה הראויה להקונים .והמרות ,שהנם מורדים בהם יין ושמן ,רפנותיהן

והשוליים _שלהן הנם מכוסים בשכבה עבה של שמרים ושאר מיני פסולת הנד
בקים בהם .ואין ההנונים רואנים לנקות את המרות ולקנח אותן ,כרי שתהיינה

מרותיהם מרות שלמות והלקוהות ניזקים היזק ממון על ירי זה .וביהור נרולה

צעקת הנשים על הקצבים ,מוכרי בשר ,שהנם מרמים אותן במשקל ואינם נ ו ת 

נים להן מכסת הבשר ,כפי המהיר שהנן משלמות להם :ועל תקלה זו אי אפשר.
לפי רעתי ,לעבור בשתיקה; כי רין מפורש הוא בשלהן ערוך ,שההנוני מהויב
לקנה כר־המאזנים ,שהוא שוקל בה ,והמרה ,שהוא מורד בה ,לפרקים ידועים,

כפי שקצבו ההכמים .ונם ההיוב על בית־הרין שבעיר ,להעמיד ממונים ,שיש-

ניהו על בעלי ההנויות ,לבל יעשו עוול במשקל ובמדה ולא ירמו את הלקוהות.

כי עון זה — נזל הרבים הוא המור יותר מכל העבירות שבתורה ,באשר אין לר

כפרה על ירי תשובה .כי בשאר עבירות ,החוטא מתורה על חטאו ושב ורפא לו.
ובעון נזל אין התשובה אפשרית ומועילה ער אשר ישיב את הנזילה אשר נזל.

והנוזל את הרבים אין לו תקנה בתשובה ,כי איננו יורע את מי נזל ולמי להשיב

את הנזילה .והתפלאנו בעצמנו ,אני והדיינים ,איך לא שמנו לב לזה ער עתה,

בעת אשר הוא דין מפורש בהשן משפט .וההיוב היה עלינו להשניה על הה־
ניונים שימלאו אהרי דברי השלהן ערוך .ובאמת זאת היא התרשלות מצרנו
ובנו האשם.

והתקלה השניה איננה פהות נרועה מהראשונה .יש במהננו הנונים שהנם

להוטים הרבה אהרי הפרנסה ואינם מסתפקים בזה שהנם מוכרים להלקוהות

בהנות ,אלא הנם מבקשים דרכים למכור הםהורה שלהם נם לאלה שאינם באים

להנותם .ולשום זה הנם נותנים םהורה לנשים רוכלות ,ההוזרות בהםחורר ,על

פתהי בתי הנוים בעיר ובסביבה ,והנן נכנסות לבתי האדונים ,השררות והכומ־
דים .והנשים הרוכלות הנן הרוצות במלאכתן .והנן מרבות ברברים ומשהרות

בהניפות את הנוים .ואינן יוצאות מבתיהם ,ער שהנם קונים אצלן איזה רבר,

מהסחורה שבקופתן .וכמובן ,יש במעשה זה ,שהנשים הרוכלות נכנסות יהירות

לבתי הערלים ,בלי לוית בעליהן ,או בלי לוית קרוביהן ,משום איסור יחור,

כפי שנזרו שמאי והלל על יהור עכו״ם .וה׳ יורע עור כמה תקלות יש בזה ,ועוד

עבירות ואיסורים המורים אהרים .ואם אין השש לבנים ממזרים ,רהמנא ליצלן.

וזכרוני ,שעל תקלה זו במדינתנו

כבר

עמדו

הגאונים והרבנים ,שנתאספו

לאספה בעיר מיר זה כארבעים שנה ודנו בה ,כי היתה באותו זמן ממש מכת

מרינה .והם נזרו בתוקן* הרין שהיה בידם ,לאסור על הנשים להיות רוכלות,

חוזרות על בתי הנוים למכור להם םהורה .וצוו באזהרח חמורה לכל בתי־הרין
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שבמדינה להשגיח על קיום איסור זה ושלא לתת חנינה להנשים העוברות על
תקנה זו ולהפקיר הסחורה שתמצא בידיהן .ובעונותינו תרבים תקנה זו נשכחה

ברבות הימים .ואנו רואים שבטחננו איש לא שם לה לב ער עתה .ונהגו ברבר
זה מנהנ של היהר ,כאילו מעולם לא היה קיים איסור של יחור לנשים עבריות

עם ערלים .ובאילו מעולם לא עמרו הגאונים והרבנים בפרץ לגרור פרצה זו.
והפלא שער עתה לא התעורר איש במחננו לגלות את אזני ואזני הרייני״ם על

מעשה מגונה זה ,הנעשה במחננו ימים רבים ,באין מוחה ובאין מפריע .ואם זה

רק עתה פגעה בגו מרת הרין על התקלות האלה ,עלינו להביא קרבךתורה לה־
בורא יתברך על מרת אריבת־אפים שנהג בנו ולא הביא עלינו את העונש בבר

קורם ,וחבה לנו ער עתה ,אולי נעמוד בעצמנו על התקלות האלה .ולו הצרקה
ולנו בושת הפנים.

—

ובהיות שיש ברבר משום פקוח נפש

— הצלת נפשות הילדים הקטנים

הזמן רוהק .ואמרתי להריינים שלמחר נקרא לאספה את הפרנםים וטובי־

העיר ונציע לפניהם רבר התקלות והתיקונים שעלינו לתקן .ומקור .אני שיצליח

בירנו להרחיק את התקלות האלה ממחננו והיה עם ישראל קרוש .והבורא ית
ברך ישקיף עלינו ממרום קרשו ויאיר פניו אלינו מחרש .ובאשר היה תמיר

עמנו ,כרחמיו ובחסדיו הנרולים ,כן יהיה נם עתה עמנו .אמן.
יוגז ב׳ י• טוגמ ת ? ״ \

הריין ר' יצחק יעקב שאל היום בעצתי ,אם להענות לבקשתו .של ר' נפתלי
רבקה׳ס סוחר־עצים ,שבקש אותו י לעשות בהבית־דין שלנו נבית ערות שהנערה
שנולדה לבתו ,אשת ר׳ חיים ר׳ זרח׳ם ,לערך זה שני חרשים ,נולדה ביום הששי,
ערב שבת קודש פרשת וישלח שנה זו .ואת הנבית ערות למסור לידו ,להיות
לאבות הנערה למשמרת ,ער אשר תגדל הנערה ותבנר ותהיה לאיש .הערים יהיו
השכנים ,הררים בבית ר' נפתלי רבקהים .והם יודעים בדיוק היום והשער .שבה
נולרה הנערה .והנם יכולים לקיים עדותם אפילו בשבועה.
לבקש גבית־ערות בהבית־רין שלנו כתב לר׳ נפתלי חתנו ר׳ חיים הנ״ל
מראנצינ .מקום שהוא נמצא עתה לרגלי מסחרו ,מסחר העצים בשותפות עם
חמיו הנ״ל .ולרנלי מסחר העצים הוא הולך לפרקים לעיר ראנציג ולכרבים אח
רים במרינה אשכנז .ור׳ חיים הנ״ל התורע בהאכםניא שלו בראגצינ למשולח
מארץ־ישראל ,ההולך וסובב בארצות המערב לקבץ נדבות לטובת העניים והלומ
דים שבעיר הקרושה ירושלים תוב״ב .ובשםפר ר חיים להמשולח ,שקבל יריעה
ובאיזה יום
מביתו ,שאשתו הטליטר .בת לטזל טוב .שאל אותו המשולח:
נולדה הנערה? וכשאמר לו ר' חיים ,שהיא נולדה בערב שבת קורש פרשת וישלח.
שאל אותו המשולח ,אם נוהנים במקומותינו לעשות נבית־ערות כבית־רין
כשנערה נולדה ביום תששי .ועל זה אמר לו ר' חיים שמנהג זה איננו ירוע
אצלנו; ונם לא שמע מעולם שעושים נבית־ערות על יום הלירה של זבד או של
?
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נקבה .ואיננו מכי! ככלל ,לאיזה צורך תוכל לשמש נבית־ערות כזו? ועל זה אמר
לו המשולח ,שבארץ ישראל ובארצות המערב האבות ,בשנולרות להן כנות
ביום הששי — ,ומדאגה לבנותיהן ,לבל יוציאו עליהן לעז ,כשינשאו לאיש
ולא ימצאו להן בתולים — הנם לוקהים נבית עדות בכית־רין על בנותיהם
שנולדו ביום הששי .והיה אם לא ימצאו להן בתולים ,וירעו שיום הלירה נרם
לזה .ואין בכנותיהם כל אשם .בי הנערות ועולתה ביום הששי — על פי הרוב
— אין להם בתולים .והחוב על האבות שיש להם בנות ,לראונ מראש וכעיר
זמן לבנותיהם ,לבל יוציאו עליהן אהרי בן שם דע .כדברים האלה כתב ר׳ חיים
לחותנו .ודי.נפתלי רבקהים בא לכקש את הדיין ,שיעשה נבית־ערות וימםר לו
הכתב באשור הבית־רין ,להיות להנערה הנולדה לאות ולעדה ,אם יקרה ,שיהיה
לה צורך בזה .ועל זה אמר לו הריין ,שמעולם לא שמע שיש איזו שינוי בין
נערה שנולדה ביום הששי ובין נערה שנולדה ביום אהר .ונם מעולם לא שמע
שעושים כאיזה מקום שהוא ^נבית־ערות על יום הולדת של נערה .על כן אי
אפשר לו להעמיד הרבר על דעת עצמו להנהיג במהננו מנהנ הדש ,בלתי ידוע
לנו ער עתה .אלא הוא ישאל מקרם הות דעתו של הרב האב״ד .וכאשר יניר ,ב!
יקום .והדיין אמר לי ,שבקשת ר׳ נפתלי רבקה׳ם הביאה אותו במבוכה .כי מצד
אחר — וכדי לעשות לו נחת־רוח—היה רוצה למלאות בקשתו; באשר ר׳ נפתלי
בעל־בית מכובד ,יורע תורה ומחזיק בידי לומדי־תורד ,וביתו פתוח לרוחה
לעניים והוא נותן לכל הפושמ יד .אבל מצד אהד הוא מהסס ברבר ,מפני
שהוא הושש לבל תצא ממעשה בית־דין זה חם ושלום תקלה .כי אולי שמועה
זו היא בלתי נכונה ובשקר יםורה ,ואין בין נערה שנולדה ביום הששי וכין
הנערות שנולדו בימים אחרים ולא כלום .והיה אם נתן נבית־עדות כזאת לחאחד,
יבאו נם אחרים לבקש שיעשו כזאת נם להם .ואנהנו נהיה הנורמים להנהינ
במחננו רבר שאיננו יודעים מקורו; בלתי השמועה ,ששמע האברך ר׳ חיים
הנ״ל מפי המשולה מארץ־ישראל .וכי יש לנו הרשות להנהינ כמדינתנו מנהנ
זר ,לא ירעו אותו אבותינו ,על יסוד םפור דברים של איזה יהיר?
ועל זה אמרתי להדיין; טוב עשית שלא מהדת למלאות בקשת ד׳ נפתלי.
אם בי בנבית־עדות כזו אין שום מעשה ננד הדין; כי הדיינים מאשרים בחתימתם
רק דברי הערים המעירים על רבר אמת — יום הלירה של הנערה .כי באמת
תוכל לצאת מזה תקלה ברבות הימים ..ואם נתן לכל מבקש נכית־ערות בזאת,
יהיה נראה ,כאלו אנחנו מאשרים ומקיימים את האמונה ,שהנערות הנולדות
ביום הששי לפעמים אין להם בתולים .ומי יודע אם לא תשמש תעורה כזו,
 היוצאת מהכית־דין שלנו ,כםות־עינים לנערות שלא ימצאו להן בתולים מסבהאהרת .ומצאנו על דבר זה עוז .ואם כי ידוע לי ,שבאמת ישנן מדינות שהדיינים
אינם מסרבים למי שמבקש מהם לעשות למענו נבית־ערות כזאת .ונם ירוע לי
שרב ונאו! מפורסם ,הרב ר׳ שבתי באר מירושלים ,מחבר השאלות והתשובות
באר עשק ,לקה נבית־ערות כזאת לבתו שנולדה ביום הששי .אבל אנו לא מפיהם
אנו היים .ואין לנו אלא מה שאנו מוצאים בשני התלמודים ובספרי הפוסקים,
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הראשונים והאחרונים .ובהם אין אנו מוצאים אף רמז קל ארבו־ זה .ותאם
אפשר לשער שחכמי התלמוד שבל רז לא אנים להם ככל ההכמות לא היו
יודעים שהנערות הנולדות ביום הששי לפעמים אין להן בתולים? או ,האם
אפשר לשער שהרמב״ם ,מלך הפוסקים ,שהיה נרול־תרופאים בדורו לא ירע
מאומה מרבד זה .ונם הפוסקים שבאו אהריו נם כן .ואיך אפשר לשער שנעלמת
מכולם יריעת הסגולה הזאת' ,םנולת יום הששי ,לשנות מעשה בראשית בנערה
שנולדה באותו יום .רבר כזה איננו מתקבל על הלב .ומטעם זה רעתי נוטה
להשיב בקשת ר׳ נפתלי ריקם; כי איננו יכולים לקבל עלינו אהריות בער רבר,
שאין לו שורש ולא ענף בתלמוד ובפוסקים .ונם לא ראינו ולא שמענו ולא
מצאנו שום זבר לזה ,שאף פעם אתת נעשתה נבית־ערות כזו באתת הקהילות
הקרושות במדינתנו ,או במדינת פולין! ומי אנו שנקה לנו הרשות להיות תמת־
זזילים בדבר .ובמה נצדיק מעשנו ,אם יניע הדבר לאזני הגאונים בחכרכים
ווילנא ,בריםק ,מינסק ועור ותהיינה להם תרעומות עלינו ,על שאנו מנהינים
במדיגתגו מנהגים הרשים ,לא שערום אבותינו .ומבלי שאול מקורם את פיהם.
ולהריין ר׳ יצהק יעקב אמרתי ,שיגיד לר׳ נפתלי רבקה׳ם ,שאיגגי מסכים לעשות
נבית־ערות כזו בהבית־רין שלנו .ואם התשובה שלנו איננה מניהה את רעתו,
הרשות בירו לפנות ברבר זה להנאונים האב״ר בווילנא ובבריםק .אכל אני אינני
רוצה לטפל בשאלה זו כלל וכלל .ואינני רוצה לבוא אורותה ברברים עם הנאו־
נים הנ״ל; כי אינני םוצא -לה יסוד ושורש בבל ספרי הפוסקים .והנני מטלק
ירי לנמרי מטנה :ור׳ נפתלי יעשה הטוב בעיניו.
והענין השני ,שבשבילו בא הריין ר׳ יצהק יעקב להתיעץ עמרי ,היא
השאלה ברבר מנוי הבהור שלום לבלן בית־המרה׳ו רהקהילה שלנו ,במקום
אביו ,שנפטר זה כשלשה הרשים .הבלן דהקהילת ,ר׳ יששכר בער ,השאיר
אתריו במותו אלמנה ושלשה ילדים .והנרול שבהם הוא הבהור שלום ,שנמלאו
לו עתה י״ה שנה .וכרי לתת טקור לטהיה להאלטנה ולילדיה ,החליטו הפרנסים
וטובי־העיר למנות י את הבהור שלום לבלן בית־הטרהץ בטקום אביו .והבהור
שלום הוא — בהור בהלכה ,גרל־הקומה ,הזק ובריא בנופו .והוא נאה ויאה
למשרת בלן .אבל דא עקא ,שהוא נקרא בהשם שלום ,בשם זקנו ,אבי ־אמו,
עליו השלום .ואהרים טהבעלי־בתים הלוטרים ,כשנודעה להם ההלטת הפרנסים
למנות הבהור שלום לבלן ,עוררו את השאלה ,אם מותר למנות לבלן מי שהוא
נקרא בהשם שלום .השם שלום ,כירוע ,הוא אהד השמות הקדושים שבהם
— במקום שעומדים אנשים
נקרא הבורא יתברך .ויש מהפוסקים שאוסרים
ערומים — לקרוא בשמו ,למי שיש לו השם שלום ,מפני שיש בזה בזיון להשם
הקרוש .ובלן — שהוא נמצא כל הזמן בבית־המרהץ ,במקום שהאנשים עומרים
שם ערומים והוא משמש אותם ,בוראי הנם קוראים אותו בכל פעם ופעם בשמו,
ונמצא השם הקרוש מתבזה .ובדבר הפקפוקים האלה ,הפרנסים מהססים ברבר
ומסרבים עדיין למנותו למשרה זו .והאלמנה באה יום יום להדיין ר׳ יצחק יעקב
ומעתירה עליו ברברים ומתחננת לפניו ,שהרב והדיינים יחוו רעתם ,שאין שום
מניעה מצר הרין למנות את .בנה במקום בעלה הנפטר.
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השאלה הזאת מעסיקה אותי כבר איזה זמן .ואם כי אחר הפוסקים האח־
רונים — הט״ז ,איננו מוצא שום איסור לקרוא למי ששמו שלום בשמו זה
במקום שעומדים אנשים ערומים; כי כוונת הקורא היא לשם האיש ,ולא להמרה
של שלום ,שרק בה — כלומר ,בהמובן של המרה של שלום נקרא הבורא יתברך.
ובמובן אחר ,במובן של שם איש פרטי ,אין במלה זו שום קרושה .אבל ,מצר
אחר ,יש פוסקים אחרים הנוטים לאיסור בכל האופנים .ואין אני רוצה להכניס
ראשי בין ההרים ולהכריע כדעת המתיר .ונם יוכל היות ,שהט״ז לא הקפיד
להיות אוסר אלא רק בזמן שקוראים ררך מקרה למי ששמו שלום בשמו זה.
אבל למנות לכתחילה מי ששמו שלום לבלן שיהיה נמצא בתמידות עומר בין
אנשים ערומים והנם קוראים אותו תמיד בשמו ,אולי נם הוא היה נוטה לאיסור
ולא להיתר.
ובהיות שנורל האלמנה וילדיה תלוי במנוי זה ,התהפכתי בתהבולות למצוא
תקנה לבנה .ובראשונה עלה על רעתי למצוא לו תיקון בשינוי השם —י להוסיף
לו שם שני על השם הראשון .ויקרא מעתה בהשם החרש ,ולא יהיה עור יותר
מקום לשום פקפוקים .ולא מצאתי שום קושי ברבר לעשותו .אם בי ,על פי
הרוב ,אין עושים שינוי השם ,אלא למי שחלה במחלה קשה ומשנים את שמו,
כרי להצילו מן הסכנה הצפויה לו .אבל ,בוראי ,מותר לעשות שינוי השם נם
במקום שאין סבנה ,אלא לשום צורך נרול .והאם יש צורך יותר נרול מזה —
לפרנס אלמנה ושלשת ילדיה? וכי הדבר כן הוא משמשת לי לראיה העוברא,
שעשו במקום אהד שינוי השם לאלמנה ,שמתו עליה שני בעלים .וכשעמדה
להנשא לאיש בפעם השלישית והיה חשש סכנה לבעלה השלישי משום אשת
קטלנית ,עשו לה שינוי השם ולא היד .יותר מקום לחשש סכנה זו .וכן ירוע לי,
שעושים לפעמים שינוי השם נם כן במקרים אתרים .ונם כן לצורך זוונים .בנון,
אם שם החתן הוא כשם חותנו ,או אם שם הכלה הוא כשם חמותה ,אז מוסיפים
שם להחתן או להכלה .ואין עוד יותר מניעה להזוונ; כי בטלה הסכנה של שווי
השם .ולומד אני קל וחומר בזה :אם מתירים לעשות שינוי השם לאלמנה ,כדי
שתוכל להנשא לאיש בפעם השלישית ,אם כי האשה איננה חייבת במצות
פריה ורביד .והנשואין הנם לה דבר של רשות ,ואם כי מתירים לחתן ולכלה
לעשות שינוי השם ,אם כי הנם יכולים למצוא להם זוונ אחר ,שלא יהיה בו
שם החותן כשם החתן או שם הכלה כשם חמותה — על אחת כמה ובמת
בנדון זה — שהוא לצורך פרנסת אלמנה וילדיה ,שלא תצטרך להטיל עצמה
על הצבור ולהתפרנס מן הצדקה .ובודאי ובודאי שמותר הוא הדבר לעשות
שינוי השם להבחור שלום .אבל אחרי אשר הרביתי לחשוב מחשבות בענין זה
מצאתי אופן אחר וררך יותר פשוטה לצאת מן הספקות והפקפוקים ברבר מנוי
הבחור שלום .והוא — לעשות כפי הוראת הנאון הבית־חדש ,שמותר לקרוא
אותו בשמו שלום ,אם קורים אותו בלשון לעז ,ולא בשם הקורש .ורבר וה
ניתן להעשות בנקל ,כי הרבה אנשים נקראים בשמות כפולים :שם הקורש ושם
החול .במו ,למשל ,מי שנקרא בשם הקודש דוב ,נקרא בשם ההול — בער,
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בעריל; או ,מי שנקרא בשם הקודש — זאב ,נקרא בשם החול — וואלף ,וועל־

וויל.

ומי שנקרא בשם

הקורש צבי ,נקרא

בשם החול

—

הירש ,הירשעל.

והאנשים ,על פי הרוב ,נקראים בשם החול .ורק בשהנם עולים לתורה קוראים
אותם נם בן בשם הקורש שלהם .ובהיות שהשם שלום ניתן גם בן להתרנם

ללעז — ליהודית — .האופן היותר טוב והיותר נאות ,לאפשר מנוי הבחור

שלום לבלן

בלי שום פקפוקים וערעורים ,הוא לקרוא אותו בשם החול —

פריער ,או פריערעל ,שהוא

התרגום של שם הקודש שלום.

ובאמת,

שמעתי,

שבמדינת אשכנז מבנים לארם ששמו שלום ,בהשינוי פריערםאן .ולשם זה

מצאתי נם בן םמובין בתלמוד ,כי אחר מחכמי התלמוד נקרא בשם ר׳ פרירא

שם רוטה בטבטאו ובכתיבתו להשם פריד או פריערעל ,תרגום השם שלום.

את חחלטתי זאת חורעתי לדיין ר׳ יצחק יעקב .ואטרתי לו ,שיוריע להפרנ־

םים ,שאין שום מניעה מצרי למנוי שלום לבלן .ובלבד שיקיימו תנאי זה —
לקרוא לו בהשם המתורגם .ולהזהיר על השמש שידביק על פתחי בתי־התפילה,

ולהבדיל ,על פתח

בית־חמרחץ

מודעה ,בשם

הרב

האב״ר

ובשם

הדיינים,

שמהיום והלאה יקראו להבחור שלום בשם החול שלו .ושבבית־המרחץ ,במקום
שהאנשים עומרים ערומים ,אזהרה מרובה לבל באי בית־המרחץ לבלי להשתמש
בשם הקורש של הבלן ,אלא רק בשם החול שלו .ולהשומעים יונעם ותבא

עליהם ברבה.

יווז וז• בי טי.ב0ו ת?״\
כשעלה על רעתי למםור לרפום את התשובות המרובות שכתבתי בעזרת
הבורא להשואלים אותי רבר־הלבה ,נתעוררה אצלי השאלה :באיזה אופן לםרר
את התשובות מה לקרב ומר ,לרחק .בי ראיתי שבנידון זה אין ררך אחת להמ־
חברים .והשאלה שהעסיקה אותי ביותר ,היתה זו — איזה הם הענינים הניתנים
והראויים להיות נכנסים לחבור של שאלות ותשובות .בי ראיתי מחברים שהנם
מכניסים לחבור של שאלות ותשובות גם ענינים שאינם הלבה למעשה ,אלא
חרושים ופלפולים בנמרא או במפרשי הש״ס .ועל הרוב הנם תירוצים על
קשיות ,שהנן באות מתלמידיהם ,או ,מרבנים צעירים לימים ,המבקשים לבוא
בפלפולים של תורה עם אלה ,שהנם נתלים מהם בתורה .וזבות הפלפולים האלה
— בעיני המחבר — לבוא בחבור של שאלות ותשובות היא זאת ,שהשואל
דר במקום אחר והמשיב במקום אחר .והנם מתפלפלים בכתב ולא בעל פה .ולפי
דעתי ,טעות היא זאת מצר המחבר לערבב מין כשאינו מינו :פלפולים וחתשים
בנטרא ובםפרשי הש״ס עם שאלות ותשובות ברבר הלבה .בי הנן שני טקצועות
נבדלים בתורה :הלבה לחור ,וחרושים ופלפולים — לחור.
וראה נם זה םצאתי רבר שאיננו ישר בעיני .והוא — שישנם טחברים,
שהנם נכנסים בשקלא וטריא ברברים ,שהנם הלכתא לםשיחא; או ,בעגינים,
שלא באו ושלא יבואו לעולם .ולפי דעתי אין מקומם בחבור ,שתעורתו היא
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לברר וללבן הדברים שנפלו בהם ספקות בנונע להלכה למעשה ,ולא לשם חדוד
ופלפול .ולאיזה צורך הנם ,לפי רעתי ,השאלות שבאו בספר הלבות קטנות מר׳
יעקב חאניז :הזכויות והעונות של הארם — איך מביאים אותם בחשבון .אם
דונם נמנים במספר ,או ,הנם נשקלים במשקל? או השאלה :למה לא נבראו לארם
בנפים לעוף? ושאלה ,שלפי רעתי ,איננה נם בן הלבה למעשה היא זו — שנש
אלה לבעל השבות־יעקב :מה יהיה רי( תאומים ,שנופיהם נמצאים דבוקים ביחר,
בנונע לבל המצוות שבתורה .השואל ראה דדך מקרה בדיה משונה בזאת :שני
נערים תאומים ולכל אחד ואחד מהם נוף מיוחד עם כל האברים בשלמות ,רק
הנם צמודים ,דבוקים האחד להשני על ירי הקדקוד מאחור .ונתעוררה אצלו
השאלה; מה יהיה משפט הנערים האלה ,לו נולדו יהודים ,ולא ערלים .ובעל
השבות־יעקב חוה לו את רעתו בתשובה מפורטת מה יהיה .משפט תאומים
יהודים באלה :באיזה אופן עליהם להניח תפלין ,וביחור ,תפלין של ראש .ואסר
על שניהם לישא אשה ,מפני איסור אשת־איש ,טפני ששניהם ביחד בטטה
אחת עם האשה .ואם נם אחר מהם יחיה זכר והשני נקבה ,או ,שניהם נקבות
גם כן אסור לכל אחר מהם לישא אשר .או להנשא לאיש .ואם תפול לפניהם
יבמה האחד מהם בשר לחליצה .ואם נפלה להם ירושה הנם לוקחים פי שנים,
שני חלקים ,כי לפי הרין הנם נחשבים לשני בני־ארם ולא לאחר .במובן ,נם
השאלה הזאת לא נשאלה לשם הלבה למעשה .כי מזמן רבי ער עתר .הצילנו
הקרוש ברוך הוא מבריות משונות כאלה שלא בדרך הטבע .ונתפלל לה׳ יתברך,
שנם להבא יצילנו מזה ולא ישנה עלינו סדרי בראשית.
ולכאורה ,גם השאלה שנשאלה למהר״ם מלובלין ברבר אשר .שנבעלה
אשד ,מה יהיה רינה ,אם היא מותרת לבעלה ,נראית בעינינו באילו איננה נם
כן הלכה למעשה .אכל באמת לא כן הדבר .ולפי חכמי הקבלה ,בשם שלילית
השירה באה בחלום חזיון לילה לטמא את האנשים ,נם בן השדים הזכרים באים
לטמא את הנשים בלילה .ובודאי אם הנשים לא היו קוראות קריאת שמע
על המטה לפני השינה לשמירה ,מקרים כאלה ,רחמנא לצלן ,היו רנילים ושביהים.
ונם באופן הצעת הענינים בחבורים של שאלות ותשובות ראיתי שאין
דרך אחת ואין שיטה אחת להמחברים והמסדרים התשובות בדפוס .ועל פי הרוב,
.אין המחברים מביאים דברי השואלים אותם רברי־הלבה בלשונם וכמלואם,
.אלא מבליעים תוכן השאלות בנוף התשובות .והמחבר מנסח דברי השואל
.בלשונו הוא ומסתפק בקצור דברים .ואחרים ,להיפך ,מדפיסים דברי השואל
במלואם ,אם כי נם נמצאים בהם דברים צדדיים ,שאין להם שייכות לנוף
השאלה .במו ,לרונמא ,פריסת שלום למשפחת הרב המשיב ,תרעומות ותלונות
על פנעי הזמן וכדומה .ולפי רעתי שתי הדרכים האלה לא יסכנו :להעתיק דברי
השואל במלואם ולהכניסם בנוף החבור עם בל הענינים הצדדיים הנמצאים
בהם בעניני משפחה ובדומה לא טוב בעיני ,כי מה לתבן את הבר ,ולמר .להט
ריח את המעיין בהחבור בדברים שאינם מעלים ואינם מורידים .ומאידך גיסא
— להשמיט כל דברי השואל ולהביא רק נוף השאלה ,ונם זה שלא בלשונו —
—
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גם כן איננו טוצא חן כעיני .כי הרבנים השואלים ,על פי הרוב — בשהגם באים
כאיזו שאלה ומציעים גוף העני! ,הנם מראים על הספקות שנפלו להם כרכר״
ועל טה הוםרו הספקות האלה בגמרא ובפוסקים ,ומאיזה מעם — אם יש פנים.
לכאן ולבא! — הנם םפקפקים להחליט את הרי! ,או להוציא את הפסק .וגם —
על פי הרוכ — הנם םרבים לפלפל בהענין .וטפלפולם נראה לאן ולהיכן רעתם:
נוטה .והרב השואל ,לפעטים ,הנהו בעצםו בר־םטכא לפםוק הרין על פי שקול•
דעתו .אבל הוא ירא וחרר טפני האחריות לרון יחידי בדבר אשר נפל בו ספק.
וטטעם זה הוא פונה בשאלה לטי שהוא גדול טטנו בתורה; כרי ,שאם יםכינב
לרעתו יהיה יותר בטוח שיפה דן; ואם לא ,אולי באמת טעה בשסול הרעת .וכטוד
פעםים קרה לי ,כשבאה לפני שאלה בהלכה ,והשואל םציע לפני הםפקות שנפלו־
לו בשאלה זו והסברות שישנן לפי דעתו להקל או להחטיר ,לאסור או להתיר.
ואני רואה מדבריו לאן רעתו נוטה .ואני טםכים לרעתו ,הייתי טשיב לו תשוכוד
קצרה :הצרק אתך והסברא שלך ישרה .יישר חילך .יפה דנת ,יפה פםקת.
וממעם זה ,כשטםרתי התשובות שלי לתלםירי המובהקים ,שניאור זלמן
ויונה בן ישראל לםררם באופן שתהיינה ראויות לדפוס ,צויתי להם להעתיק:
דברי השואלים במלואם — ,כל טה שנוגע לנוף השאלה — ולהשטיט בל העני־־
נים הצדדיים ,שאינם שייכים לגוף" השאלה .וכיתור להםיר םהם התוארים.
הטוגזםים והםופלגים שהרבנים השואלים כותבים עלי ,והשבחים שהנם טפרי-
זים לי ביר רחבה ובלי קטצנות .כי באטת אין בי אף טקצת טן הטקצת! טבל
השבחים האלה .ולפעםים'הנם נראים בעיני כאילו יש בהם טעי! לוענ לרש.
וכאטת ,הםנהנ להרבות בתוארים ובשבחים ,שאי! בהם אף קורטב של אטת,
יש בו הרבה יותר רע טטוב .וכבר הקרטונים דנו את התוארים האלה לחובה.
והרםכ״ם כתב עליהם ,שרוב אלו הבנויים ,שטכנים לארם ,הם לשוךהבאי־
ופטוטי טילי בעלםא ונקיי־הדעת טטעטים בהם ושונאים אותם .והרב הנאוך
והחכם הםושלם ר׳ שלטה יוסף רופא טקנריא כתב בההקרטה להחבור נובלות-
חבטה ,שאיננו חפץ בתוארים! ולו גם בהתואריםורנו .וגם נפשי םולרת םהם.
:

ובהיות שהתוארים לא יבואו בחבורי הנדפס ,השארתי לטשטרת לטעני־
לזברון אחרים םהם ,כי הנם כתובים על ררך השיר והםליצה בחרוזים ,כהפיוטים.
של הפייטנים; אם כי אין בהם םן הנועם ולא טן היופי שבהפיוטים ,אלא הנפ-.
גכוב טליצות כעלםא .בכתיבת התוארים האלח טצטיינים ביחור רבנים אחרים־
צעירים לימים; אבל אינני רוצה לקרוא את שטם על התוארים שכתבו ,כי באמת.
יש בכתיבת תוארים ושבחים מוגזמים כאלה מעט ממרת החנופה ,אם כי באו
שלא בכוונה .ולא אהיה כמזכיר עוז.
מהמון הכתבים הנמצאים בירי בחרתי כעשרה תוארים,
ראשונה לירי ,והנני מעתיקם כאן לזכרזן:

מאלה

שבאו

א( גפן אררת ,גולת הכותרת ,עמרת תפארת ,מזהב ומפז נבחרת ,ליתר־
הפליטה הנשארת ,נפש נבחרת ,כלבנה מזהרת .מאיר כאבני חושן ,קנקן חרש•
טלא ישן .שואב טי ששון ,בנהר פרת ופישון .עולה טן הטרבר כתמרות עשן.
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שביבי! יעלו בקיטור הכבש! .על פתחיו כל מנריו חרשים עם יש! ,משוח בשמן

שמ! ורש! .מנרל השן ,הנאו! הנרול ,נזר הרור והררו ,אשר המלך חפץ ביקרו,

רבים ילכו לאורו ,פטיש החזק ובו׳ וכוי.

ב( חריף ובקי בכל חררי התורה ,קולע אל השערה ,משיב מלחמה שערה,

יושב אהלי תורה ,ר! ירי! ומורה ,נאזר בנבורה ,להרבות ולהנריל הישרה ,עוטה
בשלמה אורה ,בוצינא רנהורא ,אספקלריא המאירה ,בחמה ברה .נפש יקרה ,רוח

טהורה ,נשמה יתירה ,אצולה מ! האורה ,שר התורה ,ארי שבחבורה ,לו זרוע

עם נבורה .טנרא תקיפא ,פלפולא חריפא ,רידיה טרכולהו עריפא ,טקיש ורמי

ג^לפא ,שולף חרב קבל אלפא ,טפוצץ סלע בפטיש חזק ,מתנוצץ אור כטראה

הבזק .עי! ישראל מאור הנואה .מחמר עינינו ,מחמר נפשנו ,פטיש חחזק ובו׳

ובו׳.

נ( אמריו נחמדים ,מרבש ונופת צופים ,דבריו עתיקים ,מפז רב מצורפים,

מנלה עמוקים .טעייל פילים בקופים של טחטים ,רםרקות הרקים .בו תלוי מנ!

אלופים ,שושנת עטקים ,קופת בשטים ,טובחר שבטעמים .נל של אנוזים ,עץ
ארזים ,מופת הדור

לדור

דודים ,טאיר ובהיר כעי! הנרולים ,נוצץ כעין

קלל

ולפידים ,יערוף כטטר ונוזל כרביבים ,צולל במים אדירים ,מים שאי! להם סוף,

הכל רוטים לפניו כקוף ,תוכו אהבה רצוף ,הלא הוא הנאו! הנרול ,רכב ישראל

ופרשיו ובו׳ וכוי.

ר( רב פעלים טקבציאל ,חכם כיקותיאל ,טחזיר התורה בפלפולו כעהניאל,

בשעה שעוסק בתודה עוף הפורח עליו נשרף בטרורתו כיונתן ב! עוזיאל .ענוותן

כהלל ,נשיא כרבן נטליאל .נבורתו בתורה טי יטלל .משיב רבר לכל שואל .ראש

נולת אריאל ,עטרת תפארת ישראל .החכם הכולל ,אין נוטרי! עליו את ההלל,

הרב הנאון הנרול ,טעוז ומנרול ובו׳ וכוי.

ה( אבן בוהן ,אבן פינה ,קברניט הספינה ,יתר אכזונה ,פלאות חכמה ,אתו

רעת ומזימה ,בתורת ה׳ תמימה ,בים התלמוד יורד תהומה ,איל הטננח ימר,

וקרטה ,טרנניתא רלית בה טימא ,הר המור נבעת הלבונה ,הכמות תורתו בחוץ

תרונה ,קנה חכטה קנה בינה ,קרנו רטה ,צפנת פענח וטניר נעלטה ,החכם

המעולה בכתם טהור לא יםולה ,אין לא חבר ואין לו דומה ,הלא הוא הטאור

הנרול המאיר לארץ וכו׳ וכוי.

ו( מעי! המתנכר ,עוקר הרים ומשבר ,במלחמתה של תורה לוחם ומהעבר,

הלל בן שהר ,אבן שתיה ,סולת נקיה ,מגרל תושיה ,רב העליליה ,מורע יקרא

לבינה ,בדק בקינה ,ויחפש בנרות .בזבז אוצרות ,בשני בצורת ,להבי! ולהורות,

את בני ישראל .ציץ נזרנו ,צבי תפארתנו ,הרב המופלא ,מורנו ורבנו ובו׳ וכוי.
ז( רועה צא! קרשים ,גדיים ותישים ,יועץ וחכם חרשים ,היכל דביר וקודש

קרשים ,עוקר הרים וטרשים ,בחכמתו יבאר דברים נעלמים וקשים ,עץ רענ! על

פלני מים יובל שרשים ,כל המבקשים רבר ה׳ אליו ננשים .בנן של קדושים,
מופלא שבאנשים ,אילי תרשישים ,חכם חרשים ,תבנית כל חותם ,הרב הנאו!

ובו׳ וכוי.
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ת( אררת צמרת ,תורת אל נפשו תוקרת ,בנפש נבחרת ,לבל תהי האםת

נעררת ,בורת ומשםיר

שאת

ספחת

ובהרת ,קלסתר פניו כפני לבנה מזהרת,

ה״ה הרב הנערב ,נר המערב קצין ורב ,הנתמר מזהב ומפז רב ,מנרל ארר היקר,

אוהב רעת אוהב טתקר ,עוטה כשלטה אורה ,נזר ועטרה ,כתר שם טוב וכתר
תורה ,נאזר בנבורה ,להרבות הישרה ,םיני ועוקר הרים ,המיוחדים שכשרים
הישרים ,המאיר לארץ ולדרים וכו׳ וכוי.

ט( ארז בלבנון ,עוקר הרים הריף ושנון .אריה רבי עילאי .שמו הטוב הוא

פלאי .טלין יטלל לצר עילאי .כל רז לא אנם ליה .קנה וקנטון ,ריחו כאפרםטון,
טלא טצוות כרמון ,נחמד כטל חרטון .ראש הנבורים ,דובר .מישרים ,אטרים

טהורים ,פרי קודש הלולים .אל קרנו ירים ,באר הנולה אשר טטנו ישקו העררים,

הנבתרים מהררי נמרים ,טאור עיני הנולה ,עטרת זהב נרולה הלא הוא הרב

הגאון וכו׳ וכוי.

אין לי יותר סבלנות להמשיך העתקת התוארים .והנני מםתפק בתשעה.

ומהם יש לרון על השאר ,כי אין בהם כל הרש .ונס ככמו אלה ובכרומה להם

נמצאים לרוב כספרי שאלות ותשובות ,תרשים ונם ישנים.

יוגז ו• ״ ו א ו ו וז?״\
תלמידי שניאור זלמן ויונה בן ישראל גמרו םירור התשובות שלי והע־

תיקו אותן בכתב נקי וברור ,למען תרוץ בהן עין הבחור הזעטצער .ותוקל על
ירי זה מלאכת הרפםת הםפר .ולא נשאר לי אלא לחחליט ,באיזה שם לכנות

את התבור שלי .לי היה מן המוכן שם להתבור מאז זמן רב .וכבר מאותה שעה

שעלה בראשונה על דעתי הרעיון לאסוף לאםפה אתת את התשובות המרובות
שהשבתי לשואלי רבר בהלכה ,לעשות מחם חבור ולפרסם אותו ברבים ברפוס.

ורעיון זה — לפרסם התרושי־תורה שלי ברכים על ירי מעשה הרפוס — עלה

על לבי ,כשנברו ראנותי ,על אשר זונתי הרבנית שתחיה ,עמרה מלרת יותר
מתמש שנים ,כשעדיין לא זכיתי להבנות ממנה בבן ,יורש מקומי .וכבר אמרתי
בלבי; נגזור ננזרתי מארץ החיים ,באין לי בן ,להיות אחרי

בארץ והנני הולך ערירי

בלי

לזכר

ולשארית

זרע־בנים .ובקשתי מזור ותרופה לצרת נפשי

ונותם ללבי בתבור םפר ,שיהיה לי במקום בנים ,שמנע ממני הקרוש ברוך הוא,

וכמו שעשו רבים ונרולים ,כשנמצאו בצרה זו במוני ,והלכו ערירים בלי בנים.

וכשנתקבל הרעיון הזה על לכי והתחלתי באספת התשובות שלי ,כרי למ

סור אותן לתלמידי הנ׳׳ל לסדר אותן לדפוס .הרביתי לחשוב מחשבות ברבר שם
התבור .כי רציתי ששם הספר — מכלערי הרמז לשמי — שלמה רור — ,יכלול

נם כן בתוכו הרמז — שהחבור בא לעולם ,כרי להיות לי לזכר ולשארית במ
קום בנים ,אשר מנע ממני הבורא יתברך .והנה מצאתי שני שמות ושניהם
טובים ושניהם יפים ושניהם מתאימים לכוונתי .האתר מהם ,הוא — נר רור.

— — 212

והשני — צמח רור .ובדעתי היה לבאר בההקרמה להחבור — במנהג המחב
רים בכלל — טעם שם הספר ולספר ברבים צערי וינוני ,על אשר מנע ממני

הקרוש ברוך הוא זרע ׳בנים ,כרי שנם אחרים ישתתפו בצערי ויבקשו עלי רחמים.
ואם הייתי בוחר בהשם נר רור ,טעמו ומובנו יהיה .,שחברתי אה החבור ,לבל
יכבה נרי — נר רור — ,באיז לי בנים ,לעולם .ואם הייתי ניתז הבכורה להשם

השני — צמח רור ,מובן השם יהיה — תפילה ובקשה להבורא יתברך שיצמיח
לי — רור עברו — ,צמח ויתן לי בן .כנוסח הבקשה בתפילת שמונה עשרה:

את צמח רור עבדך מהרה תצמיח .ובינתיים ,בחיותי עסוק באספת התשובות

שלי ,בשרה לי זונתי הרבנית הבשורה ,שהבורא יתברך התרחם עלינו וממעון

קרשו השקיף עלינו ויפקוד את אמתו — זונתי שרה ,ששמה כשם שרה אמנו.

וכמו שנאמר בכתוב :וה׳ פקד את שרה .ולמלאת תשעה חרשים ולזונתי שרה
—

בן .לנורל שמחתנו לא היה קין ושבע ביום הללנו את הבורא יתברך על

נורל החסר אשר עשה עמנו לזכות אותנו בזרע בנים .וקראנו להבן חנולר בשם

— נתן .וזה לשני טעמים :על — שהבן הוא מתנה שנתן לנו הבורא יתברך.
ולזכר נשמת חותני ,הריין ר׳ נתן ,עליו השלום .ומשעה שנולד לנו בננו ,שיחיה,

לא היה עוד יותר מעם לשני השמות הנ״ל ,שרציתי" בראשונה לקרוא בהאחר

מהם החבור שלי .והתחלתי מחדש לבקש שם להחבור שלי .והיה ברעתי לקרוא

להחבור בהשם הפשומ :ספר שאלות ותשובות מהרש״ר .ומהרש״ר הוא ראשי

תיבות :מהרב ר׳ שלמה דור .השמות שלי .אבל אחרי שובי — ישוב הרעת —
גחמתי .באמרי ,שהגרננים ומחפשי מומים יהרחרו אחרי מעשי וימצאו מקום
לחשוד אותי ביהירות ,באמרם :הלך בגדולות הרב רראראשקוויטץ ,רב בקהילה

קטגה בישראל ,ושלא יצא לו שם בארץ ,לקרוא להחכור שלו בשם ,בהשמות

שגקראו בהם החבורים

של

הפוסקים הראשוגימ ,הגאוגים ,הגדולים :שאלות

ותשובות מהר״ם מרוטגבורג ,שאלות ותשובות מהרי״ק — ר׳ יוסף קולן ,שו״ת
מהרי״ט ,שו״ת מהרשר״ם ועור ועור ,שכולם הגם חבורים של גאוגי עולם,

ארירי התורה ,אשר מפיהם אגו חיים ומימיהם אגו שותים .ומה לאזוב אשר
בקיר ,הרב דראראשקוויםץ ,לבקש להדמות להארזים אשר בלבגון ולקרוא להח־

בור שלו בשם מקוצר כזה — שאלות ותשובות מהרש״ר,

כאילו

הוא

גאון

מפורסם וידוע על פי הראשי־תיבות של שמו; כמו שהנם ידועים הגאוגים הג
דולים על פי הראשי־תיבות של שמם .בנון :הרמב״ם ,הרמב״ן ,הרא״ש וכרומה.

ואם כי םהדי במרומים ,שמעולם לא עלה על רעתי לקחת נרולה לעצמי ולבקש

להתרמות להנאונים הנתלים ,בנתינת שם להחבור שלי ,בהשמות שנקראו בהם

החבורים של הגאוגים הנתלים הג״ל ,ולהיות גחשב נם כן כאחר מהם .חלילה

לי מרעיון כזה :יודע אגי מך ערכי וכי יריעותי בתורה איגן אלא פירורים שגפלו

לי מעל שלחן הגדולים האלה ואיגגי אלא ככלב המלקק מן הים .בכל זאת ,גמרתי

ברעתי לסלק את ירי משם זה ,כרי שלא יעגשו על ירי ובגללי החושדים אותי

בחגם ,על לא רבר .כמאמר חכמיגו ,זכרוגם לברכה :״אמר ריש לקיש החושר

בכשרים לוקה בגופו״ .ומחדש היה עלי לבקש שם להחבור שלי .ובהיות שגקרא
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נקראתי בשני שמות מפורסמים :רור ושלמה ,כשמות המלכים מבית יהורה״

הראשונים בישראל ,לא קשה היה לי למצוא לחחבור שליי שם שיכלול רמז לאחר

השמות שלי ובנון ,להשם רור :שאלות ותשובות משכיל לרור ,או שאלות ות

שובות מזמור לדוד ,או למנצח לדור וכדומה .ואם להשם שלמה :שאלות ותשו־

'בות חכמת שלמה ,או — שאלות ותשובות אפריון שלמה ,או יריעות שלמה
וכדומה .אבל ביחד עם חרמז לשמי ,רציתי נם בן לעשות חסר עם קרובי שהלכו

לעולמם .ועם אלה — שיבדלו לחיים — החיים אתנו כהיום הזה .ולזבות נם

אותם ברמז לשמם בשם חחבור שלי .ואחרי נסיונות רבים למצוא בררך הגי־

םטריא ,או ,בדרך הנומריקון ,שם שיתאים לחפצי ,הצלחתי למצוא שם חמתאים

לכוונתי .וחוא — ה ש ם שלחן שלמה .כי.התיבה שלחן היא ראשי תיבות :שרה,
לאה ,חנה ,נתן .שרה היא זונתי ,שתחיה ,לאה ,חנה ,שתי בנותי שתהיינה ונתן

בני שיחיה .ונתן נם כן שם חותני הריין עליו השלום .ושלמה בשם הספר הוא

שמי שלמה .ונם השם שלחן שלמה ביחד עם הכולל ועם מספר האותיות עולה
בר בבר בגימםריא בשם אבי.ואמי-עליהם השלום .את השם הזה מצאתי נאה

ויפה מכל הצדדים ומתאים לחפצי..וגמרתי .בדעתי שכך. ,אם ירצה השם ,יהיה

שם הספר :שאלות ותשובות שלחן שלמה...

-

--

לא עברו אלא ימים מועמים והנה..נזכרתי.. .שהנני-בעל חוב גרול .ושעלי

לפרוע חוב ישן.של הכרת מוכה לחותני-הדיין ך׳ נתן .עליו .השלום ,על כל החם־

רים שעשה עמרי .ועל גורל החבה שהיה מראה.לי בכל עת ובכל זמן .ובאהבת

אב את בנו אהב אותי .ובי התנחם ,על אשר לא היה לו בן יורש מקומו .וביחור,

על אשר השאיר לי אחריו בירושה אוצר .ספריו הנרול ,אשד אםף בעמל רב ובי
גיעה נרולה במשך .ימי חייו ,בקמצו ממאכלו וממשתו ומשאר .צרכיו ,ואת הכם!*

הוציא על קנית ספרים יקרי הערך .ובהיות שלא השאיר אחריו בן ממלא מקומו,
וגם לא חבר שום חבור ,אם בי בחוהיה גדול בתורה ,כאחר הנתלים אשר בארץ,
אבל ,מרוב העבודה והמרדות בהרייגות בקהילה גדולה כקהילת בריםק — לדון,
לתווך ולפשר בםכםוכים .ובדיני ממונות,

לא

היה לו פנאי לכתוב על הספר

חרושי־תורה שלו .וחבל על ראברין ולא משתכחין — החרושי־תורה שלו ,שבו
דאי היו מוצאים בהם ההונים בתורה ולומריה ענין רב .ומשום זה ,רואה אני

חובה לעצמי להקדיש חחבור שלי לזכר שמו; בלומר ,שימצא זכר שמו בשם

הספר ,ובודאי ,כשילמדו בהספד ויעיינו בו ,תהיה לו נחת רוח גדולה מזה.
וטטעם זה ,אני אומר לקרוא להחבור שלי בשם :שאלות ותשובות חק נתן ,כפי

הכתוב בםפר תהלים :חק נתן ולא יעבור .וחק — הוא רטז לתכן הםפר ,שהוא
עוםק ברין ובהלכה .ונתן

— לזכר נשטת חותני הריין ר׳ נתן עליו השלום.

ובההקרמה לחחבור אבאר מעם

שם

הספר ,שהוא לזכר חותני הדיין ,עליו

השלום .ונם אםפד מקצת שבחיו והמוב והחסר אשר עשה עמת .ואם ימצא

המעיין בחבורי איזה רבדים של מעם ,ירע ,שמיר חותני הנם לי .כי אוצר םפריו

הגדול ,שהשאיר לי לנחלה ,היה לי לעזר ולתועלת רבה בברור הספקות והשא
לות שהביאו לפגי השואלים אותי בדבר הלכה .והספרים המרובים שישגם עתה
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.בירי

ושממנו

הנם

לי

מאפשרים

לי

לרעת

השקלא וםריא של הגאונים

!הפוסקים ,ראשונים ואחרונים .כמעם בכל הלכה והלכה ,ולהעמיד הרי! על
:אמתו .וכבר אמרו החכמים :אי! תכמתו של ארם מנעת אלא ער מקום שיר
״ספריו מגיעים .ולולי הספרים של תותני הריין עליו השלום לא היה בא התבור
^2לי לעולם.

י ו ם גי

 -ג א י י ר  .וז?״\.

בוראי אין לך מרה יותר גדולה ,יותר מעילה ויותר משובחת ממרת הת־

׳מימות .ולא בכדי נשתבת בה יעקב אבינו :״ויעקב איש תם יושב אהלים״ .וה־
.תורה הזהירה .עליגו :״תמים תהיה עם ה׳ אלהיך״ .ורוד המלך אמר בשכת הת־

ימימים :״אשריתמימי דרך ההולכים בתורת ה׳״ .ואגי ,בכל פעם ,כשאגי מכיר

•לדעת אחד התמימים ,שבעונותינו הרבים ,בדורנו ,דור יתום ,מספרם איגגו רכ,
:אני אומד תמיר.בלבי. :הלואי והיו כל אחינו בני ישראל תמימים כמוהו ,כי אז

אולי היה בא לנו כבר הנואל־צרק ,משית־צדקנו .אבל ,לצערנו ,מספר-התמימים

יקמן הוא מאד ונער יספרם .ולהיפך ,מספר הערומים הוא רב ונרול .ולא ״ערו־

<מים״ בפי עצת חכמינו. ,זכרונם לברכה :״לעולם יהא אדם ערום ביראה״ .כלומר,
־שיבקש הארם עצות ותתבולות לנצת את -היצך־הרע בערמה .אלא ערומים

—

״למצוא להם פתח .של היתר לעשות דבר האסור ..והנם תכמים לטהר את השרץ

ג ק ״ ן טעמים .והזדמנות יקרה במינה כזו — לבוא ברברים עם אתר התמימים

— היתה לי אתטול ,בבוא אלי אברך אתר צעיר ליטים ופניו מפיקים תם ויושר
*מעירים על תמימות לבו ונפשו .והרבדים הפשוטים שספר לי ,נכר היה בהם,

־שהנם בולם דברי אמת ,בלי הנזמה ובלי הפלנה ,בלי התננדרות ובלי בקשת

:התהדרות באיזו מעלה שהיא :אם בלמדנות ,ואם ביראת שמים .אלא .הכל רב־
דים כהויתם .ולקתו את לבי בפשטותם ובתמימותם .ואם כי הצעת הענין ,שלמ־

ענו הוא בא לשאול בעצתי ,ארכה יותר משתי שעות ,לא הוגיעגי ברבדיו ולא.
היו עלי לטורח .כי הייתי מעוניין בכל הדברים שספר לי.

הוא בא אלי ,כפי שאמד לי ,לשאול בעצתי בעגין אחד חיוצא טנדר הרניל.

זבדי להסביר לי העגין ,אטד לי ,הוא דואה את עצטו טחויב לספר לי קורם

פמעט כל קורות יטי חייו .והוא התתיל בזה — לספר לי ,שבטשך שתי השגים
האחרוגות היה מלמד דרדקי אצל רעגרארים אתרים בכפר ,הגמצא במרחק ט״ו
&דםאות ממתנגו .ועתה הוא אוחז את דרכו לשוב הביתה ,לאשתו ולילדיו,

לעיר קיידאן ,אשר בטרינת זאטוט .וכדי שלא אהיה חושר בכשרים ,להאשים

:אותו ,על אשד עזב את אשתו בטשך זטן רב כזה ,וכטל את עצטו טטצות פריה
%רביה ונרע טאשתו השלשה דברים שתייבה התורה בהם את האיש ,רואה הוא

» ת עצטו טתויב להאריך טעט בדבריו ולספר לי ,באיזה אופן הוא בא לזה,

•שהוצרך לעזוב את אשתו וילדיו ולהרתיק נדור ליטים רבים .וטםפור דבריו
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יתברר ליי ,שלא היתה לו ברירה אחרת ואנוס היה לעזוב את ביתו ולנרור לטר־

חסים .וכל מה שעשה ,לא עשה אלא מאונם ,על פי חהכרח .וההכרח ,כפי מאמר

החכמים ,לא יגונה .ואונם רחמנא פטריה.

אבי ,זכרונו לברכה ,כך התחיל חאברך ספורו ,היה שוחט ובורס ומנסר

בעיירה קטנה ,בסופישאס ,אשר בזאטוט המדינה .העיירה הזאת איננה מרובד.

באוכלוסין ורוב תושביה הנם עניים ,או בעלי־בתים בלתי אטירים .ורק כעלי־
בתים אחרים ,טתי טספר בה ,אשר חנן ה׳ אותם בהון ועושר .אבי ז״ל היה

מתפרנס ברוחק ,אבל לא התרעם מעולם על זה והיה שמח בחלקו ומקבל הכל
באהבה .וטרנלא היה תטיר בפומיה :העיקר בחיים — הוא לחיות ירא שמים.

והיתר — הכל טפל .והעשירות" ותענוגי-עולם הזה — אין כראי להתאוות להם,

בי הנם רק הבל הבלים .וביחוד — שלעני יותר נקל להיות ירא שטים ,טאשר

לעשיר .ובודאי שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא היא יותר יפה מכל תענוגי

עולם הזח .ובשיטה זו השתדל להדריך נם אותי .וטשחר טל ילדותי בקש להש

ריש בלבי יראת־שטים ,בדברו אלי יום יום",ובשנותו דבריו פעטים רבות :העיקר,
לחארם

בחיים — להיות

י ר א שטים " .ו ה ש א ר — הכל
ב

טפל .ובעודני ילד

רך בשנים ולא ידעתי עדיין צורת האותיות של האלף־בית היח אבי לוקח אותי

לבית־התפילה .והיה טחזיק אותי'אצלו בצרו ולא נתנני לצאת החוצה לשחק

עם שאר הילדים בנילי" .והיח מלמד אותי לענות אמן ביחד עם הצבור .והשנית

עלי לבל אתעצל ברבר ולכל אחסיר אן* פעם אחת .וכשנרלתי ונכנסתי לחדר

המלמד ,מוכרח הייתי" גם ב!'ללכת להתפלל •עם אבי"בבית התפילח .ואבי היה

משגיח עלי ,שאתפלל בל התפילות על הסדר ,ולא ארלוג על אחת מהן ,ושת־

פילתי תהיה שגורה בפי .נם' חתחיל לחנך אותי בטצוות :להטיל ציצית בטלית
ולענב חעניבות בםםפר וכראוי ,בפי חרין; לקפל חטלית ,כשחיה טםירה םעליו,
ולכרוך התפילין ,בשהםירם מראשו ומידו .וכל זה — כרי להרניל אותי בטצוות.

והיה מלמד אותי לנהוג מנהג ארם גדול — בר־עונשין — בשמירה ובזהירות

מכל רבר אסור :לבלי לנגוע בשבת ־ברבר שחוא

אסור

מחמת

מוקצה,

ובלי

לצאת בשבת םחוץ לתחום ,ולבלי לאכול פרי שנקטף או שנפל מן העץ ביום

השבת; להזהר בנטילת ירים לאכילה ,לברך בל חכרבות שחייב בהן כל ארם
מישראל ולמעט באכילה

ביום

צום

ותענית .ובנוגע ללטורי אחז בשיטה זו:

בראשונה םםר אותי למלמד דרדקי ללמוד הקריאה וחתפילות .ואחרי בן מסר

אותי למלמר אחר — ללמוד תורה ,נביאים וכתובים .וכשהניע הזמן בימי חיי,

שמתחילים במקומותינו ללמוד נסרא עם הנערים ,הוציא אותי מן החדר מיד

המלמד ועמם עליו חעבורח ללמוד אתי בעצמו.

אבל הוא לא חתחיל בלמוד גמרא ,בפי הנהונ ,אלא פתח בראשונה בלמוד

םפר הטור ,חלק ארח חיים ,באמרו :ראשית חכמה יראת ה'.וראשית כל גחוץ
שכל אדם מישראל ירע טה היא חובתו להרבונו של עולם ,רבר יום ביומו:

הברכות והתפילות ,דיני ציצית ותפילין ,הלכות שבת והלכות יום־טוב ושאר

הדינים הכלולים בחלק ארח חיים ,שבלי ידיעתם בטעט אי אפשר להיות ירא
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שמים —.שוט־ תורה ומצוות כראוי .ואפי רעתי ,היה אומר ,אא מחכמה עו־

שים המאמרים ,שהנם מהחיאים עם נער בן עשר שנה ,שאיננו יורע או= דין

אחר מהדינים ,שבא אחר מישראא מחויב אדעת ,בשקאא וטריא ובפאפואים כאר
בעה אבות נזיקין :השוד והבור ,המכעה וההבער .והנם משתראים אהרניאו אש־

אוא שאאות וקשיות עא בא מאמר ומאמר ועא כא תיבה ותיבה שהוא אומר

בהנמרא ,קשיות אאין סוף ואאין מספר .ובא זה — כרי אחרתאת מוחו .ועא

ירי אמור בשיטה מקואקאת כזאת ,התאמירים אובדים את דרכם ,אהבי! הרבדים

שהנם אומרים כפי פשוטם ובפי מובנם האמתי .והנם מוצאים אהם באור בדרך

עקש ופתאתא .ועא המאמרים האאה נאמנו דברי המאך חחכם בקהאת :״אשר

עשה האאקים את האדם ישר והם בקשו חשבונות רבים" ,כי הבורא יתברך
נתן אנער מוח בריא ושבא ישר אהבי! כא רבר אאשורו ,והמאמרים מבקשים
דרכים עקאקאות אבאבא מוח התאמיר ואעקם את שבאו ,אבא יראה נכוחות .ונס

אא רצתה נפשו בהמאמרים—עא שאינם שמים אב כאא אחנך את חתאמירים במוסר

ויראת שמים — ,אאמר אתם — מבאערי הפאפואים בנמרא ,רש״י ותוספות —
נם מעט אנדה וספרי מוסר; כאיאו אמור זה — רבר מפא ,שאין כראי אאבד זמן

עאיו .וכזה ראה טעות נרואח מצדם ,כי חמאך החכם מבא ארם אמר :״חנוך

אנער עא פי דרכו ,נם כי יזקין אא יסור ממנה״ .ומי שאא נתחנך ביארותו ובימי

נעוריו במוסר ומרות ,מאין יהיו או כשינרא ויהיה אאיש? וכשראה אבי ,שאני
כבר בקי בטור ארח חיים ,ויודע אני כמעט

בעא

פה

בא

הדינים

הכאואים

בחאק זה ,ננש אאמור אתי נמרא .ונם כאן טר מדרך הכבושח :אא חתחיא בתם
ומועד ,בשור ובור ,במזיק ובניזק ,אאא התחיא אתי — ביציאות חשבת שתים
שחן ארבע .ואמר אתי פרקים אחרים במסכת שבת וכשחזרתי עאיהם פעמים

רבות ,והיו שגורים עא פי ,אמד אתי מסכת ראש השנה .וכשנמרתי מסבתא זו.

אמד אתי מסבתא ביצה ,ואחרי כן מסבתא יומא ויתר המסכתות מסדר מוער.

ורק אחרי עבור שנים אחרות ,מזמן שהתחאתי בלמוד נמרא ,חתחיא אאמור אתי

חמםכתות מסדרים נזיקין ונשים .וביחד עם אטור חנמרא אמר נם אתי ספרי
אנרח וספרי מוסר ומרות :פרקי אבות ,אבות רד׳ נתן ,מדרש תנחומא ,פרקים

מםפר המרע אהרמב״ם ,פרקים מספר חובת האבבות ,שערי תשובח דרבינו יונה,

מנורת המאור ,קב־הישר ועור אחרים .ונם נתן אי אאמור ואעיון ספדי דרוש .כי

הדרשות מושכות את האב .וביחד עם זה — הנן מאמרות אותנו מוסר ומרות
דרך ארץ.

ובאשר האב מחויב נם כן אאמר את בנו אומנות ,אמר אבי אותי את אומ־
 — i n i rאומנות השחיטה ,הבריקה והניקוד .אומנות זו אא ישרה בתחיאה
בעיני ,כי אא יכואתי אראות בצער הבעאי־חיים הנשחטים :העופות השחוטים —
כשהנם מקשקשים בכנפיהם ,והענאים והפרות — ,כשהדם שותת וזורם מנרוגם,
הנם פושטים אפניהם רנאיהם ומחזירים ומכניסים אותן .וכזה ער אשר תצא
נשימתם האחרונה .וכמה פעמים התבוננתי וראיתי ,שחבעאי־חיים מרגישים
ויודעים שמואיכים אותם אשחיטה ואינם רוצים בשום אופן אאכת אבית הש־
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חיטה וצריך למשוך אותם בהזקה ולהוליך אותם בעל כרתם .וכשהייתי שואל
את אבי :הרי זה צער בעלי חיים להסב טיתה לבהטות ולעופות ,והתורה השה

לצער בעלי חיים .ועל זח חיה אוטר לי אבי :בך גזרה חכםתו של חבורא ית
ברך .וברברי חז״ל :םוף ארם לטות וסוף בהמה לשהיטה והכל לםיתה חם עוט־

דים .ועור זכות היא להבהמות ולתעופות הבאים לשהיטה על ירי ישראל ,שם־

ברבים עליהם*הברכה על השחיטה ושמקייםים בהם מצות בסוי־הרם ושבשרם

עולה על שלחן היראים והשלםים בשבתים ויםים טובים .ובני ישראל טקייטים
בהם טצות שמתת שבת ושםחת יום טוב ,בפי דברי חז״ל.:״אין שטחה-אלא

בבשר״ .בזםן שהבעלי־חיים ,שנפל בגורלם לבוא לירי הערלים .והערלים הורנים

אוהם ואוכלים בשרם — בשר נבלה ,אין בירם אף אחת מכל הזכיות האלה.

ומה שחשוב.עור יותר ,הוא —שהבעלי־חיים בעצמם — על פי הרוב — מש

תוקקים וםתאוים ליפול בידי ישראל ולהיות נשחמים בכשרות על פי התורה
ולפי הרין .והם הם הבעלי־תיים ,שנתנלנלו,בהם נשמות חוםאים ובעלי עבירות,
ברי למרק עונותיהן בעולם הזה-.והנשמות האלה ,בירוע ,סובלות יסורים נרו־

לים ,בשהנן נמצאות בנוף של בעל חי .והנן מתנענעות לצאת לתפשי םמאםרן.

ורק ררך אחת להן להשינ מאויין :ליפול בירי ישראל ושוחט ירא שטים יברך

עליהן הברכה-על-השחיטה ,ובברכת זו תתוקינה ותצאינה לחפש .והקרוש ברוך

חוא ברוב רחטיו וחסדיו-.הגדולים טזםין על פי הרוב הבעלי־חיים שנטצא בהם
גלגול ,שיפלו-בירי ישראל ,ברי שיביאו-נשטות החוטאים לירי תיקון .ובודאי

ההנאה שיש להנשטר ,הםנולגלת ולהבעל חי ,לשניהם כאחר ,על ירי התיקון —
בי נם חבעל־חי סובל יסורים ,כשנלנול נטצא בקרבו — היא יותר נדולה ,טהצער

והיםורים שיש להבעל־חי בשעת השחימה .ויש ידים לשער ,שכמעט כל הבעלי־

חיים הבאים לשחיטה ,נשטה םגולנלת נמצאת בהם .בי םםפר העבירות ,שע
ליהן נשםת הארם נרונת להיות טנולנלת בבעל־הי ,הוא נרול ורב םאר .ואין

להנשטות הטנולנלות תקנה יותר טעולה להפטר םעונש הנלנול ,אלא לבוא
לירי שחיטה על ירי שוחט ירא שמים .ובטרה שהשוחט הוא יותר ירא שטים,

באותה טרה התיקון לחנשטה חטנולנלת הוא יותר טוב ויותר נאה ויאה .ומטעם

זה ,על השותמ להיות ירא שמים ,בי אתריות נתלה טוטלת עליו .ולא רק האח

ריות שלא להטריף ושלא לנבל הבעל־חי ,שהוא עסוק בשחיטתו ,אלא ,ביחור
— שלא תבוא על ירו ,חס ושלום ,תקלה להנשמה הםנולנלת בגוף הבעל־חי.
והתיקון ,חבא על ירי חשחיטה ,לא יהיה היקון שלם .והנשטה הטנולנלת תהיה

םוברחת להתנלנל עור הפעם בעולם השפל בנוף בעל־הי אהר ,ברי להשלים תי
קונה .דברי אבי לא תניחו.את רוחי ואטרתי לו :בוראי להנשטות חמנולגלות
יפה היא השהיטה ,כי על ירה הנן מוצאות תיקונן ,אבל בטה חטאו חבעלי־חיים

לסבול יםורים ולהיות נגזרים מארצות החיים בער חטאים שחטאו אחרים ,נש־

טות ההוטאים ,שנכנסו לנופם שלא םרעתם ושלא םרצונם .ועל זה אמר לי אבי:

אסור להרהר אחרי טדותיו של הקרוש ברוך הוא ,כי כל ררביו צרק וטשפט ולא

יעשה עוול.

י

י-

— 218

.

.

.

. .

ואם בי ידעתי ,שבאי ספק ,הצדק עם דברי אבי ,בבא זאת אא נקא היה א־

אהתרנא באומנות השחיטה .וביחור ,בשחיטת נסות ודקות .ובפעם הראשונה,

כשמסר אבי אידי שחיטת ענא ,והענא היה מביט עאי בא הזמן בעיניו הנרואות,
נרמה היה אי באיאו הוא אוטר אאי :במה חטאתי אפניך ,שאתה אומר אהרנני

ואקפור ארנ חיי טרם זכיתי איהנות ואשבוע מזיו החיים .ובשבפתו רנאיו והש־

איבו אותו ארצה ואחזתי בעוד צוארו אהעביר סכיני עאיו ,רעדו ידי ,כאיאו

אחזתני .מחאת .הקרחת .ויראתי ,אבא אנבא את חבעא־חי .ובשנמרתי השחיטה

אא יבואתי אהםב עיני מטנו .וכא זטן שהיה עוד בעיניו זיק שא חיים ,נרטה היה

אי ,שהוא טביט עאי בעינים טאאות זעם עא העווא שעשיתי.או .והרנשתי רנש

שא בושה ובאטה ,כאיאו זה עתה רצחתי נפש .וכא היום ההוא הייתי סר וזעףי.

והייתי באיש נרחם וכא מאבא .אא.ערב אחכי .ונשאר בנרוני ,באיאו שטו מחנק
אנפשי .אמי הכירה .מבוכתי בפני וכי אינני .נונע בהטאכא אשר שמו אפני.

ושאאה אותי :מה זה היה אך ,נטע.,האם חואה הנך .או מ ת י ש אתה באב באחר
טאבריך? במובן ,אא הנדתי.אה.הסבה ,שחענא חשחוט הנהו בא הזמן אפני עיני.

ואני רואה עיניו הנרואות מאאות צער .והרם שותת טנרונו והוא טפרכס בבא
אבריו .ואא ארע.מרוע — ומחזה הענא השחוט העאה בזכרוני בא היום דברי

הםאיחה :״עשה.אטען טבוחים עא יחור שטך״ .ונרמה היה .אי שאני רואה .תי־
נוקות אאין מספר טבוחים אפני ובואם מביטים עאי בעינים טאאות ינון וצער.
ונם אחרי עבור..היום ההוא. ,בכא .פעם כשהיה מוסר אי.אבי — ברי .אהתרגא

באומנות השחיטה והבדיקה — ..בהמה נטה ,או ,רקה אשחימה ,הייתי. .מרניש

אחרי השחיטה ,רנש שא בושה ונוחם עא מעשי ,כאיאו .חטאתי .והרעתי אעשות.
אם כי ידעתי ,שמקיים אני אחת מתרי״נ מצוות התורה.,כשאני שוחט בהטה

טהורה בכשרות ומברך.עאיה הברכה :״אשר קדשנו במצוותיו וצוונו עא הש
חיטה״ .ואם כי נם .ידעתי .,שזכות.היא .אהבעא חי שבא .אירי והייתי בעוזריו

אהביאו אירי.תבאיתו ,שאמענהנברא ובא .אעואם — סוף בהמה אשחיטה .בכא

.זאת —.ונם אחרי שידעתי כא אאה — אא יכואתי אעשות מאומה ננר חואשה
זו שהיתה בי ואהתיחם בשומן נפש..אשחיטת הבעאי־חיים הבאים.אירי.

,

 .חאטור ביחידות עם.אבי באי חברת חברים נם כן אא חשביע אותי רצון.

כי קנא קנאתי.בחבחורים בני ניאי ,שעזבו עירנו והאכו אאטוד בהישיבותהנת־

אות שבטרינח .ונם אני .בקשתי את אבי שיתן אי אאכת אאחת הישיבות המפור
סמות .אבא אבי אא הסבים.אזה ,באמת :בהישיבות האאה משניחים רק עא זה,

שהתאטירים יאמרו בהתמדה ,אבא אין שמים אב כאא —•י או רק במרה באתי

מספקת

— אהנהנת הבחורים במרות וביראת .שטים .ובאשר בין הבחורים,

תאמידי הישיבות ,ישנם נם כאאה ,שסודם רע וטרותיהם מנונות. ,יש סבנה,

.אמי שבא בחברתם ,שיאמור ממעשיהם וישחית נם הוא את ררבו .ברברי הטאך

החבם מבא ארם :״זבובי טות יבאיש יביע.שמן רוקח״ .ואני אינני רוצה אהו־

ציאך מתחת השנחתי ער אשר תנרא ותהיה אאיש .ואא יהיה יותר מקום אחשש

סבנה ,שתסור טדרך הטוב והישר .ונם אמי .םרבה אתת אותי אאכת מביתה
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לאהת הישיבות .וכבר מטעם אחר :ראנ ראנה לשלומי ,לבל אסבול ,אולי ,בנכר

הרפת י רעב; כי בהיותי טטבעי ביש! ואםטנים ,ואם אצטרך לאכול על שלח!

אהרים ,במנהנ הבחורים תלמידי הישיבות ,האוכלים לחם חקם ,רבר יום ביוטו,

אצל הבעלי־בתים — הפעם אצל האחר והפעם אצל השני — אולי לא אאכל רי

שבעי .ומשמן בשרי ירזה .ולא יהיה עור בי יותר כח ללמור .ואם עור ,חס

ושלום ,אפול חולה למשבב ,מי בנכר יראנ לסעור אותי על ערש רוי ,להשקני

שקוי טרפא ולהחליטני .ובכלל — טי יטפל בבנרי ובבלי ,שיהיו שלמים ונקיים,
כטו שהיא טטפלת בהם כל חיטים.

כה עברו עלי יטי נעורי בבית אבי .ובשטלאו לי שטונה עשרה שנת והניע

לי עתי — עת דודים ,התחיל אבי לראונ למצוא לטעני זוונ .בפי אשר צוו לנו

חכמינו ,זכרונם לברכה :בן שטונהיעשרה לחופה .והיה מאיץ בהשרכנים למצוא

לטעני זוונ הנו! .והתנאי הראשו! שהתנה עמהם — שהבלה תהיה בת תלמיר
חכם .ועל תנאי זה איננו יכול לותר אף בםשהוא .אבל בנונע לשאר התנאים
יש תטיר האפשרות לעיי! ולהתפשר .ואם בי אבי לא חתחלך בנרולות ולא בקש

לטעני כלה םנזע היחש ־ושתהיה מסוכלת־ בהון ועושר ,בכל ואת קשה היה לה־

שרבנים למצוא למעני זוונ ,שיהיה טוב והנון לאבי ולהמחותן ולי ונם להמ־
דוברת .כי לטצוא לטעני כלה בת־טובים ,בת תלטיד־חכם ,שוחט' ,ריין או מלמד,

שעל פי חרוב הנם־מתפרנםים ברוחק .ואין לאל ירם לתת נרוניא לבתם ולהח
זיק חתנם עם בני ביתו על שלחנם שנים אחרות אחרי החתונה — שרוך כזה

לא יםכון לטעני .כי נם אבי טתפרנם ברוחק .ונם הוא לא יוכל לחחזיק אותי

וב;י ביתי על שלחנו ,כרי שאוכל להמשיך את לטורי נם אחרי החתונה .ובעל־

הבית תלטיד־חכם ,שברכו ה׳ בהון ועושר ,יש לו האפשרות לבחור בבחור־חת;

לבתו ,כפי רצונו .ובודאי ימצא בחור ,שיצא שטו לתהלה ,בתור עלוי ושיהיה

ראוי לסמיכה .ושיוכל לקוות ,שברוב הימים יהיה רב ,יושב על מרין באחת
:

הקהילות בישראל .ולא יקח אותי חתן לבתו ,בחור עני כמוני ,שאם כי קריתי
ושניתי הרבה ואוטנות השחיטה בירי ונם מעלות אחרות ישנן בי :קול ערב

ונעים ,להיות שליח צבור עובר לפני התיבה ,בקי בטעטי הקריאה ויורע אני
:

לקרוא בתורה לפני הצבור והנני נם בעל תוקע מצוין .אבל לפי שיטת הלטור
שאחז בה אבי ,ללמור עמרי נמרא על פי הפשט ולא בררך הפלפול ,אין בי

מטעלת החריפות ,שבה טצטיינים העלויים .ועל ירה הנם

נעשים

מפורסמים.

וגם סרת הענוה ,שהיא מנת חלקו של אבי .ומעולם לא התפאר בפני איש בהי־

ריעות שיש לי בהלכה ,באנרה ובדרוש .וגם אני הלכתי בררבו — ררך הצנע

לכת ולא חשתבחתי בעיר :לטרן אני ,צורבא דרבנן הנני .וטהטעמים האלה

לא יצא שמי לתהילה בארץ ,ותייתי בעיני כל — בחור פשוט ,שאיננו טצטיין

במאומה ,ושכמוהו נמצאים בחורים לרוב בכל מקום .וכמובן ,בעל־הביה אמיר

ותלמיר־חכם כאחר — לא ימצא חפץ בבחור פשוט ,שאיננו מצטיין במאומה,

כמוני .ויבקש לו בהור שיצאו לו טוניטין בעולם שהנהו

עלוי

ויהיה לו

ול

משפחתו לכבוד ולתפארת .בתנאים כאלה לא מרובים .היו השרוכים שהציעו
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השדכנים לאכי למעני לבחירה .וסוף כל סוף ראה אבי את עצמו מוכרח להם־

כים להשרוך עם בת ר׳ יודל החנוני בעיר ?יירא! ,הסמוכה לעירנו .את ר׳ יודל
היה אכי יורע ומכיר מכבר ,שהנהו יורע ספר ,טקריש זמנו ללמור וקובע עתים

לתורח .וכיתור ,שהוא ירא שמים באמת ,מרד ,שאיננה מצויה לרוב אצל הנונים
והנדנים .ואם בי ר׳ יודל לא נמנה על הלומדים שבעיר ,בכל זאת נם כ! לא היה

נחשב בעיני איש לעם־הארץ .ואבי התנחם בזה ,שהכלה ,לכהות ,איננה בת עם־

הארץ .ונם ר׳ יודל מצא לטוב להשתרך עם אבי ולתת את כתו לכנו ,כי שמע
שמע אבי ,שמעריצים אותו על תמימותו ועל הנהגותיו הישרות .אם כי ירע,

שבשרוך זה הוא מעמיס על עצמו עול כבד מנשוא :לתת לי נרוניא המש מאות

זהובים ולההזיק אותי ובני ביתי ארבע שנים על שלהנו וכל מהםורי עליו .והוא

לא על הבעלי־בתים האמידים נמנה .ונם לא היתד ,לו פרנסה בשובי .ואם כי ר׳
יודל היה שבע רצו! מהשרוך ,אשתו ,חמחותנת ,לא היתר ,כלל וכלל .ונם כקשה

לעכב בידי בעלה לקהת אותי לתת! לבתם ,באמרה אליו :הבחור איננו מפורסם

בלמד! נרול שיהיה ראוי לסמיכה להוראה .ונם לא יםכו! להיות סוחר ,כי הכרת

פניו תענה בו — מרת הבישנות והתמימות — שאיננו מוכשר לעםוק בפרק־
מטיא ואי! בו ממרת התנרנים .ובמה יפרנס אחרי כ! את אשתו ובני ביתו?

אבל המחותן ,ר׳ יודל לא שם לבו לדבריה ולא שמע בקולה ,באמרו :הבחור

מוצא חן בעיני .ובוראי הקדוש ברוך הוא יורה לו את ררכו .ומאן ריהיב חיי
יהיב מזוני .והשרוך ננטד בכי טוב :וחחותן חתחייב בהתנאים לההזיק אותי

ובני ביתי בכבוד במשך ארבע שנים על שלחנו וכל מחסורי עליו .ומבלעדי

בנדים ותכשיטים להבלה ,כנהונ ,התחייב עוד לתת לי חמש מאות זהובים במ
זומנים .ואת הסכום הזה ישליש אצל הרב דטתא ?ורם הנשואין .וכאשר ?רבו

ימי הנשואין ,הודיע לנו הטחותן ,שאין
להשליש כסף הנרוניא אצל הרב.

כי

ביכלתו ל?יים התנאי האחרון

—

האדונים ,שהנם חייבים לו כסף בער

סחורח ,לא םל?ו חובם בזמנו ואין לו האפשרות לננוש בהם ולתבוע אותם לרין
על שלא שלמו החוב בזמנו .וכםף אחד אין לו לעת עתה במזומנים ,ואם כי אין

לו האפשרות להשליש הבסף בהזמן חמותנח ,תיכף ומיד ,כשיקבל חחוב מידי

האדונים ימסור לי הכסף אחדי הנשואין ,כפי שחבטיח לי .וזה — בהן צרה

שלו .כי איננו ,חם ושלום ,מאלה שאינם עומדים בדבורם :טבטיחים — ואינם
מהיימים .הידיעה הזאת הביאה במבוכה כל אנשי משפחתנו .כי מעשים בכל
יום הוא ,שהבעלי־בתים מבטיחים נדוניא לחתניחם ,לו?חי בנותיהם ,ואהרי בן

הנם פושטים להם את הרנל .וחחתנים יוצאים בידים רי?ות .ועל פי הרוב אבות

הכלוח יודעים מדאש ,שעל שקד הנם מבטיחים נדוניא לחתניהם ושהנם מולי־
כים אותם שולל .בח?ותם ,שסוף כל סוף יסכימו החתנים להכנם לחופה ,אם

נם האבות לא ?יימו ההתחייבות שקבלו עליהם .אמי ונם כל הקרובים שלנו

יעצו לאבי להחזיר התנאים להטחותן ולבטל חשרוך ,כי חשדו את ד׳ יורל,

שנם הוא בערטה עשה — להבטיח בראשונה נדוניא להחחן ,ואחרי כן — על

ידי אטתלא בדויה — הוא ט״־-קש להפקיע עצטו טהחיוב ש?בל עליו .אבל אבי
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לא רצה לשטוע לדבריהם ,באטרו :לא אובל להעטות חרפה על בת ישראל,
להחזיר התנאים לאביה .ואם טה׳ יצא הדבר והיא הנוערה לבני ,ועליה הוכרז
ארבעים יום ?ורם יצירתה :בת פלוני לפלוני ,לא אבטל את חשרוך ר ? טפני
שחטחותן לא היה יבול לעטור בדבורו — להשליש בם *1הנרוניא בזטנו .ואני
אינני חושד אותו בלל שבזדון עשה הרבר ,אלא בוראי זה בא לו באונם .ובשיר־
חיב לו חשם וחארונים יםלקו לו את חחוב ,אינני טםופק שיקיים חבטחתו
ויטםור כסף הנרוניא לבני .והשרון• לא נתבטל .וביום חטיוער ,כפי המותנה
בהתנאים ,נבנםתי לחופה לטזל טוב ובת ר׳ יורל החנוני היתה לי לאשה כרת
משה וישראל .ובאתי לדור בבית חותני עם אשתי ,שארשתיה באטונה.
ובבית חותני נפלו לי חבלים בנעימים; כי חותני אהב אותי כאהוב אב
את בנו .ובאשתי מצאתי לי עזר כנגדי ,כיי הנה מצוינת במרות בנות ציון היק
רות .ר ? חותנתי לא ישרה נפשה בי .כי היא אשד ,םחרנית ותגרנית והיא
מבקשת תמיר ובכל רס תועלת חמרית .ובי לא מצאה רבר מוב לפי רוחה ונפשה.
והייתי בעיניח גבר לא יוצלח :אוכל ואינו עושה .ואם כי לא נשאה משפטה עלי
בפני ולא שמעתי אותה מדברת עלי טטוב' וער רע ,הרגשתי תיבף ומיר בבואי
לדור לבית חותני ,שאין לבה םוב'עליי .כי'כ"םים הפנים לפנים ,לב איש לרעהו.
והלב יורע ומרגיש ,גם בלי אמר ודברים" .אבל יחם חותנתי אלי ,לא פעל לרעה
על הלך־נפשי ומצב־רוחי ,י כי "הייתי' שבע־־רצוןיממצבי חחדש והייתי שמח
בחלקי :עם אשתי חייתי בשלום י ושלוה ,כאהבה ורעות .־ולב חותני היה טוב עלי
והיה מוצא קורת רוח -בי; בהיותו רואת שבל היודעי'6ומכירים אותי מכבדים
ומוקירים אותי; וביחוד ת"יתח לו ניחת רוח ממני ,על שיצא" שמי לתהילה בעיר,
שהנני"מרא'ראנריתא ודרשן מצוי״ין .כי ייסרתי כבית המדרש — שאני וחותני
מתפללים בו — חברח ללמוד עיךיעקב' •.ולקחתי" עלי המשרה להניד לפני החב
רים בבל יום — ,בין מנחה למזןריב בימי הקיץ ,ואחר תפילת מעריב ,בערב,
בימות חחורף,״— שיעור'בםפר עיךיעקב .וכאן היו לי לתועלת רבה םפרי־אגרה
אשר למד אתי אבי וםפרי־ררוש שהיה נותן כידי לעיין בהם .כי למדתי מהם
דרבי הדרשנים"כבאור הפסוקים שבתורה ומאמרי חז״ל בתלמוד ומדרש .ובבל
בית־הררוש הייתי נאמן .ונם מצאתי לי שביל לעצמי לחבר דרשות כרצוני ,לפי
חמדות שקבעו גדולי חררשנים ,מחברי הספרים המפורסמים בדרוש ,שהם היו
לי למופת .וכשחייתי לומר פרקים מספר עין־יעקב לפגי החברים ,הייתי מבאר,
מטעים ומסביר אגרות חז״ל לפי הבאורים' והדרשות על האגרות האלה בספרי־
דרוש המפורסמים :עקדת יצחק ,מעשה ה׳ ,נפוצות יהודה ,עוללות אפרים ועור,
ועור .וכשהיינו עוטרים ברברי אגרה על דבר האבות ושבטי יעקב ,יציאת־
מצרים ודור הטרבר ,טלכי כית־דור וחורבן הבתים — בית ראשון ובית שגי,
— אלכסנדר מוקרן ומלכי בית חשמוגאי ומלבות רומי הרשעה הייתי םםפר
להחברים ,שומעי שיעורי —" נום *1על דברי חז״ל הנמצאים בספר 'עין־יעקב —
בל מה שירוע לי בהענינים האלה מספרי המדרשים :םררש רבות ומדרש־
תנחוטא ,ילקוט־שמעוני ותנא־דבי אליהו ,ספר הישר וםפר יוסיפון ,פרקי ררבי
:

;

:

:
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אליעזר ותרנום שני על מגלת אסתר .והשומעים היו מתעננים על רברי ,בי היי

כהרשים בעיניהם ולקחו את לבם .ואחרי בן היו מספרים תהילתי בעיר .והיו

מפלינים בשבחי ,שהנני דרשן מצוין ,לוקה לבות שומעיו בדבריו .ועל ירי פר

סום השיעור שאני מניר לפני חברי החברה עין־יעקב ,נספחו להחברה חברים

רבים ,שבאו נם מבתי־תפילה אהרים לשמוע לקהי .ומוברהים היינו להוםיוי

שלהנות וספסלים ,ברי לתת מקום לבל הבאים לשמוע .ונם הרב האב״ר רמתא

התענין לפעמים לשמוע שיעורי .וממרום שבתו ,בצר ארוךהקרש ,במזרח ,היה

מרבי! ראשו ונומה אוניו לשמוע רברי .ובפי שמסרו לי אחרים מהמקורבים שלו

שמעו את הרב אומר :התן ר׳ יורל הוא בעל
בפיו ובלשונו.

לשון

והסברה

טובה

ובהו

ומבלעדי יסור החברה עין־יעקב שמתי לבי לצורך אחר בהקהילה ,שחס

רונו היה מורנש והיה דורש תיקון .והוא — ליםר הברה תומכי־תורה ,שתדאג
לצרבי הבהורים העניים ,הלומדים והמתנוללים בבתי־ המדרשות ,ואין איש שם

אליהם לב ,לדאוג להם להלבישם ולהנעילם .ולפעמים — נם להאכילם לחם .בי

לא תמיר הנם אוכלים לחם לשובע .ויש ימים שהנם יושבים בתענית ,באין להם
לאותו יום בעל הבית לאכול על שלחנו .ומצאתי'לי חבר ,אברך אחר ,שהיה

אתי ברעה אהת על נהיצות הדבר ומצאתיו נאמן אתי ולבבו בלבבי וביחד

יםרנו חברה תומבי־תורה .וראשית מפעלנו היה להבין לנו פנקס ולרשום בו

שמות החברים שנתנו ירם לנו לתמוך בנרבתם במפעלנו .ובבל יום ערב שבת־

קודש היינו עוכרים על פתהי הבעלי־בתים ,הבו־י־ההברה ,לאםווי הנדבות ,איש
איש בפי אשר התהייב לשלם מרי שבוע בשבוע\ ובהבסוי הנקבץ היינו באים

לעזרה להבהוריים העניים'הנזקקים

לתמיכה.

והותני לא הניא בירי מלעסוק

בצרכי־צכור .ועור היתה לו קורת רות מות .כי ירע שאני עוסק ברבר מצוה רק

לשם שמים ולא לשום פניה אהרת ואינני מבקש לעצמי שום תועלת .ונם לא —
־"

ברי להיות מכובד על הבריות.

ובבה עברו עלי שלש "שנים מיום שבאתי לחסות בצל •קורת חותני .ובמשך

הזםן הזה נהייתי לאב לשני ילרים :בן ובת .ובמעט שלא הרגשתי במרוצת הזמן,

איך היש נז עבר*• בי הייתי תמיר עסוק באיזה רבר :אם בתלמוד תורה בבית־

המררש ואם בעסקנות בצרכי־צבור .וגם הייתי חפשי מראנת הפרנסה ,בהיות

אני ובני ביתי אוכלים על שלהן הותני וכל מהםורי עליו .ולהעתיר לא ראנתי,

בהיות בטחוני חזק בהבורא יתברך ,שבודאי ,כאשר ימלאו ימי שבתי בבית
הותני ,לא יעזבני ויזמין לי פרנסה במה לההיות בני ביתי .אבל מהשבות ארם

הבל .וימי שלותי לא ארבו ,כי פתאום נהפך עלי הנלנל .וימי הטובה כלו הלבו

למו ,והניעו לי ימי הרעה .וכאיוב אמרתי :שלו הייתי ויפרפרני ואהז בערפי

ויפצפצני .וחותני ,אשר אמרתי בצלו אחיה; בי הוא היה לי — מעת אשר לקח
אותי לביתו — למגן ולמחסה ,חלה פתאום מהלה קשה ואנושה .ובעוד שני

שבועות שבק חיים לבל חי ואיננו .ומאותה שעה שנלקח חותני ,עליו השלום,

מעל ראשי נשתנה מצבי לרעה .כי מוכרח הייתי לרור עם בני ביתי בבית חות
—
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נתי .והיא הייתה עוינת אותי בבר מקודם ועכשיו עור יותר .ובהיות עתה

עליה לבדה העול של ראנת הפרנסה ,לנהל העםק בחנות ולדאונ לבל צרכי

הבית — ,רבר שהנהו במעט למעלה מבחותיה ,אם בי היא אשת חיל ועקרת־

הבית — ,היתה חותנתי מרת־נפש ונרנזת בל היום והיתה מבטת עלי עור יותר
בעינים זעומות ,על אשר הנני ,לפי רעתה ,אובל ואינו עושה .ומטעם זה ראיתי

את עצמי מוברח לשנות .םרר חיי ולבוא לעזרת חותנתי בהחנות שלה .בי

אי אפשר לה לברה להשאר בחנות מאז הבוקר וער הערב ,מבלי שיבוא איש

למלא מקומה ,לבל הפחות ,שעות אחרות ביום; או ,לבוא לעזרתה בימי השוק,

בשחלקוחות הנם מרובים וקשה לאיש אחר לשרת חלקוחות ולמלאות רצון כלם.
ונם באותו יום נחוץ לחשניח על אברי הכפרים הנכנסים לתחנות לבל יננבו איזח

רבר; בי באין רואה ובאין משניח הערלים ,אינם חוששים •לקנות דבר במשיכה
בלבר ,וחנם אין בםוי.

לעםוק בפרקמטיא ולאחוז באומנות של חנוני — רבר זה לא היה לפי

דוחי ,בי תמיר היו לפני עיני דברי הנביא :כנען ב י ת מאזני מרמה לעשק אחב.

וחאיש חירא וחרד לרבר ה׳ אם הוא שולח ירו במסחר ועוםק במשא ומתן ,עליו

לחיות תמיר על חמשמר ,לבל יעבור על אחד הלאווים שבתורה ,עבירות ,שרוב
הסוחרים והחנונים ,בעונותינו חרבים,

דשים

בעקבם

ואינם מרנישים בהם

בלל ,מפני רוב ההרנל .וחותני ,עליו חשלום ,לא אחה ולא שתים אמר לי באנחה:

אינך יודע ,בני ,כמה קשה הוא להיות תנרן וחנוני ולהיות ירא שמים באחר,

בי בל היום עליך להיות נזהר מגניבה ומנזילה ,מתדמית ומאונאה ,מלשון הרע

ומרכילות ,מרבר־שקר ומחנופה ,מדברים בטלים ומרבוי שיחה עם האשה .ועור

עבירות שהתנרנים והחנונים עלולים להכשל בהם בבל שעה ובבל רנע .ובעו
נותינו הרכים ,רוכ התנרנים אינם נזהרים כלל כזה .ומרוכ ההרגל בהם נעשו

להם בהיתר .ונם אינם רואים חובה לעצמם

והנם

צדיקים בעיניהם .ואותו

תגרן ,שבבל יום ויום ,ברברים שבין ארם לחברו ,הוא עובר על במה לאווין

שבתורה ואין לבו נוקפו על זח ,אם יארע לו מקרח לשכוח לחתפלל תפילת־

מנחה ,או ,תפילת־ערבית ,או ,לננוע ברבר שהוא מוקצה ביום השבת — הוא

•ירא וחרר מפני העונש ,ומבקש לעשות תיקון־תשובה על העבירה שעבר .הרב־
דים האלח שאמר לי חותני ,עליו חשלום ,נחרתו בזברוני .ובבל פעם שהייתי בא
להחנות של חותנתי חייתי בפחר ובמורא לבל אבשל ,חם ושלום ,באחת העבירות

•שמנה ופרם לי חותני ,עבירות שהנן מצויות אצל התנרנים והחנונים .אבל אומ־
גותי חחרשה — אומנות תנרן וחנוני ,אומנות של לםטים ,לא ארבה לי ימים
רבים .בי חותנתי שבעיניח חייתי תמיר בםלן וארם שאיננו מן חיישוב ,מצאח

•מגרעת בבל מה שהייתי עושה .והיתה שופכת עלי קצפח וזעמה .וחיתח מקללת
קללה נמרצת את השדכן ,אשר הביא אותי — הבן־פורת — לביתה .וביחוד

כעםח עלי פעם אחת ,על אשר נתתי — בזמן שלא היתר .בהחנות — סחורה

.בהקפה להםרםור ר׳ זעקל הינרעם .חוא בא אלי לחחנות בבקשה לתת לו מעט

•סחורה בהקפה ,בי לא היה לו באותה שעה בסף במזומנים .והוא הבטיח לי,

—
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שכזט! קרוב ישלם לי את החוב .הוא עםוק עתה — כפי שאמר לי — לתווך

.בי! שני אדונים בעםק על םכום גרול .וכשיביא את חענין לירי נמר ,יבוא על
שכרו משלם בעין

יפה,

על

אשר

הצליח להביא את שני הצדדים לירי עמק

השווה .ואז ,אם ירצה השם ,יבוא אלי ויםלק את החוב .ונם יקנח מחרש אצלי

סחורת ועל םכום עור יותר ברול ,מאשר בפעם חזאת .ונם חבטח הבטיח לי,

־שירבר ,בשבחנו ובשבח הסחורה

שלנו

להאדונים שבהםביבה ,שהוא נכנם

•ויוצא אצלם בתמידות כבךבית .ובודאי תניע לנו מזה תועלת רבה .ואני נתתי

לו הסחורה כבקשתו .וכשנודע הדבר לחותנתי ,בערה כאש חמתה ונתנה עלי

בקולה :לתשקרן המפורסם ולהאביו! הנמבזה הזה ,זעקל הסרסור ,נתת םחורה

בהקפה — חנחת מעותי על קר! הצבי ולעולם ועד לא יסלק לנו אף פרוטה אחת

מבל מה שהוא חייב לנו .ועל זה אמרתי לה :אם הסרסור רל ועני ,אין זאת
אומרת ,שלא יםלק לעולם את חחוב; כי בוראי לפעמים יש לו כסף בכיםו ,ואז

ישלם לנו את החוב .ועל כנו! זה אמר המלך שלמה :שלח לחמך על פני המים,

כי ברב הימים תמצאנו .ובודאי לא התכוון המלך שלמה בדבריו ,שנת! סחורה

בהקפה רק לבעלי־בתים אמירים ועשירים; בי דבר זה בלאו הכי .וכולי עלמא

גוחנים לעשירים בהקפה .ושלמח המלך לא הוציא את דבריו לחנם ,על לא רבר.

דברי אלה הרגיזו עוד יותר את חותנתי ,ותאמר אלי :אני מדברת אליך דברים

של טעם ואתה בא אלי בדרשות .לדרשות מעין אלה שלך ,יש מקום בבית־

הטררש ,לפני השוטעים חשיעור שלך בעין־יעקב ,אבל לא בחנות ובשוק הםוח־
ף  ^ ,בי לא יכיר! טקוט! כאן .ופעם אחרת כעסה עלי ,על אשר ראתה אותי

שאינני רוצה להרבות דברים עם אשה דברנית

ופטפטנית ,שבאה להחנות,

וכאילו לקנות איזה דבר והתחילה לספר לי רבדים שאינם טענינים אותי כלל.
ונם אי! לחם שייכות להחנות ולהסחודה שלנו .ואני עשיתי את עצמי כאיננו

שומע .וכראות האשה שאינני שם לבי לדבריה ,יצאה מ! חחנות .ומבלי שארע,
אם היה ברעתה לקנות איזה רבר בהחנות ,או אם היא באה רק להשמיעני את

פטפוטה .ונם על דבר זה חרח אף חמותי עלי ותאמר לי :אם תוסיף להתנהל
באופ! כזה עם חלקוחות ,ובלי שים לב להדברים שהנם מרבדים עמך ,כי אז.

בטוחה אני ,שלא יוסיפו לבוא אלינו .ולא יעברו יותר על סף חנותנו .ועל זה

אמרתי לה :אינני בא לכא! כרי לשמוע ספורי מעשיות טאשה פטפטנית ,שד
בריה הנם מים שאי! להם סוף .וחכמינו הזהירו עלינו :אל תרבה שיחה עם

האשה .לשמע דברי אלה עקמח חמותי שפתיה לאות לענ ובוז ולא השיבה לי

דבר .ואם בשתי הפעמים האלה עור עצרה מעט ברוחה ולא שפכה עלי את כל

חמחה ,הנה בפעם תשלישית ,כאשר מצאח במעשי חטא ועו! ,לא שמה מתר

רם! לפיה ומתג לשפתיה ותחרף ותנדף אותי באחר הריקים ותנרש אותי בחרפת
ובבוז מהחגות .ובצוותת עלי ,לבל אשוב עוד יותר לעולם לחגותה .ומעשה

הדבר כך היה .לחחנות נכנס עובר־אורח אחר ,לבוש בגדי־כבור ,כאחר הכעלי־

בתים ,ואת ירו השמאלית החזיק בננר לבו ויאמר אלי :הנני ,לא עליכם ,נצרך

והנני נזקק לנדבה .אבל איגנו עני פשוט ,שפוטרים אותו בפרוטה אחת ,אלא

הנני מהנצרכים המכובדים ,כי הנני ״חלוש״ ..ובדברו כזה הוציא מאמתחתי

כתב מרב ראחת העיירות ,אשר לא שמעתי שמעה מעולם .והרב ככתבו הנ״ל־
מעיר על האיש הזה ,שהוא בעל־הבית שירד מנכסיו .והנהו תלוש ונזקק לרחמי-

שמים ונם לכסף להוצאות על רופא ורפואות .והרב .מבקש אחינו בני ישראלי,
רחמנים בני רחמנים ,בכל אתר ואתר ,שיעניקו למוסר כתב זה מהונם ומכספם.
.......
,
^
ן י ת נ ן

נ ך ב ה

n

״

j

n

ן

ב

ש

כ

י

n J

ן כ ן

ן

כ

ן

/

למקרא כתב הרב הזח הוצאתי מכסי .חצי־זהוב כסף ונתתי להחלוש .חמותי

היתר! גם כן באותו זמן כחנות .ובראותה הנרבה ־ שנתתי להתלוש ,התנפלה עלי

בשצף קצף :למה אתה מבזבז את כספי ,כםףגעסלי ,על העצלים האלה ,שאינם

עושים מאומה ,אלא הולכים מבית לבית ורופסים על כל חפתחים ומאםפים כסף־

נדבות .ופרנסתם יותר קלה ויותר מצויה .מפרנסתי ,שאני מרודה כל היום ונס.
בלילה לא ינוח לבי מרוב ראנותי .ועל זה :אמרתי לה :התורה ־צותה לנו :ולא•

תקפיז את ירך מאחיך האביון.׳ -וחכמינוך-זכרונם לברכה ,הרבו בשבח הצדקה
והשכר המניע לנו על ירה ,לא רק בעולם הבא ,אלא גם בעולם הזה ,בפי רבריחנג

עשר כשביל שתתעשר .וזכות היא לנו ,כשהקדוש-ברוך .הוא מזמין לנו עני

הנון לתת לו נרבה .ובודאי הקב^׳ה ישלם לנו פי עשר.־ ועוד־ הבאתי לה ראיות

מנמרא וממדרש במעלת מצות הצדקה .אבל דברי :היו ללא הועיל .כי חצי־זהוב

כסף:שנתתי להאיש הכריע בעיני י חמותי כל מאמרי:חז״ל שהבאתי להצדיק את

מעשי .ותאמר אלי — ו ק צ ף  -י ז מפיה ,־מרוב"כעסה וחרונה ־^ -ככר שכעתי למרי

הדרשות שלך .וברור לי ,שאם:תוסיף י לבוא לחחנות ,תהרוס את מעמדי בהבמ־־
לנות שלך ותביא אותי ער ככר לחם .וממעם.זה :אני־ פוקדת עליך ,שתצא מ ח 
נותי תיכף ומיד; ולבלי שוב הנה לעולם .ואין ־לי צורך־בך ולא בעזרתך .ואני
אמצא לי דרך לנהל עסקי בלתי עזרתך :אקח לי־נערה משרתת לעבודת הכיח

ובתי תבוא במקומך להחנות להיות לעזר לי :.ועל הרבדים האלה הוסיפה ע ו ר

חרפות וגרופים לאין מםפר ושאין כראי לחזור .עליהם ולפורטם .לשמע רבריוג
יצאתי מהחנות עצוב ונכה־רוח .ולא דק על זה ,שחמותי נרשה אותי מהחנות

בהדפה ובבוז ,אלא נם לבי היה רוי עלי לראות את חמותי — בת־ישראל —

אינה שמה לב לדברי התורה ולדברי חכמינו ,זכרונם לברכה ,במקום שיש 3n

ענק של חסרון כים .ואמרתי כלבי :אוי לאזנים שכך שומעות .בת ישראל,

כמעמ שאיננה מאמנת בחבמחת הבורא יתברך .והיא מבזח דברי חכמים ולו-
ענת להם .הלא אין שיעור ומרה וקצב להעונש שיגיע לה על זה ,כידוע ,וכפי

הנמצא בספרי יראים ובספרי מוסר .תפוש בםחשבותי אלה ובלי נם לרעת לאן

אני הולך ,הוליכוני רנלי בדרך ישרה לבית־המררש .וכשנכנסתי לבית־המררש

ראיהי .והנה — פנים הרשות באו לכאן — אורח הגון ,ר׳ נדונם מוכר־םפרים,

אשר זה יותר משנתים ימים לא בא למחננו .שמחתי לראות אותו מחרש ,כי

מכיר אני אותו עור מימי נעורי ,כשהיה בא מזמן לזמן לעיר מנורי אבי .ונם
כשבא לקיירא! ,קנה אצלו תמי ספר ,תשורה למעני .וגם ר׳ נדונם נזכר בי והכיר
אותי ,כי יש לו מביעת־עין של תלמיר־חכם .נתתי לו שלום .והוא שאל לשלומי.
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ספרתי או מכל אשר אתי ובא מה שעבר עלי מעת שראיתיו באחרונה ,זה יותר
משנתים .וכי חמי ,ר׳ יורל ,עליו השלום ,הלך לעולמו .ושאני נהייתי — אנוס
על פי הרבור — חנוני למחצה .וישנן לי עתה דאנות נתלות בנונע לפרנסתי
ובנונע לעתידי ולעתירות בני ביתי .וכשאני עומד ומרבר כזה עמדו נצנץ במוחי
פתאום רעיו! זה :הלא ר׳ נתנם פסח נ ת ל ובסי

בהויות העולם.

והוא

עבר

ארצות ומדינות .והרבה ראה והרבח שמע בימי חלדו .ויודע הוא מ! הנםיו!
הרבה דברים שאינם גלויים וידועים לכל אחר ואחד מאתנו .האם לא מוב לפני,
לשאול

בעצתו ,איך ובאיזה אופן

אוכל למצוא פרנסתי ,כדי לצאת מתחת

מרותה של חמותי ולא תשביעני יותר ממרורים .כי עתה ,אחר שנרשה אותי
מחנותה בחרפה ,נעשה ברור לי ,שלא אוכל יותר ל ת ר עמה

בכפיפה אחת,

כי חיים כאלה אינם סרואים חיים .רעיון זה נתסבל על דעתי ונליתי לפני ר׳
נתנם את כל לבי .ספרתי לו מצבי הנורא זכייםתרה דרכי בחיים ואובר־עצות
הנני .ובסשתיו שיבוא לעזרתי בעצתו המחוכמת .ובודאי לא יבצר ממנו הדבר.
ור׳ נתנם הסשיב לדברי רב סשב .וכשנמרתי דברי ,נשאר הוא רנעים אחרים
יושב על מסומו ,העביר פעמים אחדות בידו על חלסת מצחו מצמץ את עיניו,
כמתאמץ למצוא פתרון לשאלה חמורה ואחרי בן אמר לי :שמע נא ,׳נתן נמע,
להדברים אשר אניד לך ולעצתי אשר אתן לך .בימי חלדי ראיתי הרבה אברכים
כמוך ,תלמידי חכמים ויודעי תורה ,שלא מצאו בעיר ממרס מסור למחיה ולפר
נסה .וכמעמ כולם ־אחזו :בדרך :אשר הורו לנו חכמינו ז״ל ,שמי שמזלו רע
במסום אחר ,ילך ויבסש לו נורלו במסום אחר .והיו עוזבים נשיהם וילדיהם
לזמן ונודדים למרחסים לבסש פרנסתם ,יבמסום.שהיא מצויה להם .והנה זה
ראיתי ,שכל אברך שסרא ושנה ,אם הוא בא למדינת רייםן ,הוא מוצא תמיר
פרנסתו בריוח באיזה יישוב ,או ,באיזה ־כפר ,או ,אצל רענרארים יחידים :אם
בתור מלמר־דרדסי ,ואם בתור שליח־צבור ,חזן ,העובר לפני התיבה .ומי שאומ־
נות־השחימח בידו — נם בתור שוחמ ובודס .ואתה — שכל האומניות האלה
הנן בידיך .ונוסף עליהן עוד מעלות אחרות לך ,שאתה יורע פרס באנדה ו ב ר ת ש
ויודע אתה לסרוא בתורה בצבור ולתסוע בשופר ,אינני מםופס אף לרנע ,שאם
תלך למדינת רייםן תמצא על נסלה יישוב סטן באיזה כפר שיסבלו אותך למלמד
תינוסות ולשוחט ולחזן ולבעל סורא ולבעל־־תוסע ויפרנםו אותך ברוחה ובכבוד.
כי הרענרארים ואנשי־היישוב בכפרים חנם על בי חרוב אטידים ועשירים ויש
להם פרנסה בשופי ואינם מסטצים בהוצאות על צרכי נבוה .ועצתי נאטנה לך:
עזוב לזמן את ביתך — זו אשתך וילדיך ועשי לך כלי נולה ולך למדינת רייםז
ושם תמצא פרנסתך על נסלה .ובמשך שנה או שנתים תאסוף משכר משכורתך
סכום הנון ותשוב לביתך וצרור הכסף בידיך .ובכסף זה ,אולי תמצא בעיר מנורך
עםס שתוכל להתפרנס בו .ואם לא — תסח אתך אשתך וילריך ותשוב למדינת
רייםן ,למסום אשר שם פרנסתך מצויה לך .עצת ר׳ נדונם לא נסלמה במותי ונם
הבהילה אותי .כי אמרתי ,איך אפשר לי לעזוב סהילה סרושה כסהילת סיידאן
וללכת לנוע על איזה יישוב בכפר ,לדור עט עמי־הארצים ולהיות בחברת אנשים
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בורים וגסים במקום שאין בית־כנםת

ולא

בית־מררש ,לא רב ולא ריין ,לא

סופרים ולא ספרים .ואולי אין גם שם מנין להתפלל תפילה בצבור .ואין שם

יותר מקום לברבו ולקדושה ולענות אמן ולקריאת התורה .והלא על כגון זה

אמר ר׳ יוסי בן קםמא :אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרנליות

שבעולם אינני רד אלא במקום תורה .והוא לא רצה לשמוע — כפי המסופר
בפרקי אבות — לדברי האיש שפגעו בדרך והבטיח לו אלף אלפים רינרי זהב
ואבנים וטרגליות .ובלבד שיבוא לדור עמו במקומו .-.ויובל היות ,שר׳ יוסף בן

קיםטא היה נם בן נצרך כטוגי ,ואולי ,עור יותר .ובכל זאת דחה בשתי ידיו

האלף אלפים דינרי זהב ולא רצה ללכת לדור בטחיצה אחת עם עטי־הארצים.
ונם חכמינו ,זכרונם לברכה ,פקרו עלינו :הוי נולה לטקום תורה .וטכלל הן אתה

שוטע לאו — לבלי ללכת לטקום שאין שם תורה ואין שם יראת שטים .ואם

בי יעקב אביגו אמר :עם לבן גרתי ותרי״ג מצוות שטרתי .ולבן ,כידוע ,עלה

ברשעתו גם על פרעה מלך מצרים ,כפי דברי חז״ל ,שלבן בקש לעקור את הכל.

אבל לי ,שהנני יתוש וכריה נמבזה וקלה

— אין האפשרות להדמות ליעקב

אבינו ולאמר :גם אני אובל לעמוד בנםיון ולשמור כל התורה כולה ,אם אהיה

יושב בין אנשים בורים ונסים ועטי־הארצים ,שבודאי אינם יראי־חטא ואינם

שומרי־תורח ומצוות בראוי .ובחשבי בל אלה ,גמרתי

ברעתי

לבלי

שים

לב

לעצת ר׳ גרונם ולהסיח רעתי ממנה .וכן היה .אבל אחרי עבור ימים אחרים,

ראיתי את עצמי מוברח לשוב אליה ,להפוך בה ולהפוך בה ולהוסיף להתבונן

ולהתחקות על שרשה ,ולראות אם לאי טובה היא באמת ,עצת ר׳ גרונם ,ואם

לא ,באמת ,היא האופן היחידי

רנלי במרחב.

לחלץ

את

נפשי

טן

הטצר

ולהעמיד

את

והםבה לשינוי רעתי היה המקרה הזח :למחרתו של אותו חיום ,שחמותי

נרשה אותי מחנותה וחשיחה שהיתר• לי עם ר׳ גרונם ברבר מצבי ,באו אלי
שני שלוחים מהבעלי־בתים דהפרור של העיר ראםיין והציעו לפני לקבל עלי

לחיות שוחט ובורק בהפרור הנ״ל .כי תבעלי־בתים רהפרור החליטו לקחת להם

שוחט מיוחד .והם שמו עיניהם עלי ,באשר שמעו את שמעי הטוב .והבעלי־
בתים רהפרור טוכנים לתת לי כתב ,כתוב וחתום בידם ,שהנם טתחייבים לשלם

לי שכירות ,כפי המותנה ,במשך ג׳ שנים ,איך שיפול רבר הסכסוך שנפל

ביניהם ובין הפרנסים רקהילת ראםיין ,המוחים באנשי הפרור לקחת להם שוחט

מיוחד ולהתברל מערתם .ואם בי הרב חאב״ר דק״ק ראםיין מחזיק בירי חפר־

נםים ומאיים על הבעלי־בתים של הפרור ,שאם יעמרו במרדם לקחת להם שוחט
ננר רצון חפרנםים ,יאםור את השחיטה על השוחט ,אנשי הפרור אינם שמים

לב להאיוטים של הרב ,בירעם בי הצדק אתם ,ואין להרב — על פי הרין

—

הרשות לאםור השחימה על חשוחט שלהם .ואם בכל זאת הרב ימלא אחרי

דבריו ויאסור השחיטה על השוחט ,יביאו את הדבר .לפני גאוני הרור בכרכי

המרינה .ואינם מסופקים בלל ,שהנאונים יתנו צרק לפעלם ויבטלו האסור של

הרב .אבל איך שתהיינה תוצאות־הםכםוך

ואיך
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שיהיה הפםק של הנאונים,

הכעלי־בתים רהפרור מקבלים עליהם האחריות ,בעד תשלום השכירות להשוחט
במשך נ' שנים ,בלי שום ערעורים ופקפוקים וטענות ומענות .והנם נאמנים
לעמוד בדבורם .ואני ,כששמעתי דברי המשולהים האלה ,אמרתי להם :לא

ירד בני עמכם ואינני רוצה להיות באמצע במקוב שיש מחלוקת; כי אי! לעמני

רעה יותר נרולה ואין לך רבר יותר מסוכן לנו ,עם ישראל ,מהמהלוקת .וכל
הצרות שבאו עלינו לא באו אלא בשביל מחלוקת .ונם בית־מקדשנו נהרב על
ירי שנאת הנם ומהלוקת ,כידוע .ואני רוצה להיות נקי מה׳ ומישראל ולהתרהק

מדבר שהנהו עלול להביא עלינו חורבן וכליה .ואם אתם מחזיקים בדעתכם,

להוסיף במחלוקת ולקחת לכם שוחט ננר רצון הפרנסים רקהילתכם ,לכו והת
פרנסו ממקום אחר .ואני לא אתרצה לכם ,גם אם תמלאו את ביתי זהב וכסף.
ובזה פטרתי את המשולהים והם הלכו לדרכם.
כמובן ,ידעה

וכשמעה,

שסרבתי

נם

חמותי רבר בוא המשולהים ולשום מה הם באו אלי.

ברבר

ועיניה הפיצו אש פלדות

וחמשולחים יצאו מפני ריקם ,בערה כאש המתה

ועל

שפתיה כאש צרבת .ותתנפל עלי בשצף קצף

ובזלזולים ובהרפות ,אשר לא שמעתי בכרומה להם מעורי .ותקרא לי בכנויים

האלה :שוטה ,בטלן ,נבר לא יוצלה ,רל נאה .ותשים עלי בקולה ,בהטענות:

הנשמע מעולם רבר כזה ,בר נש שאין פרוטה בכיסו ואין לו במה לפרנם אשתו
וילדיו ואיננו נם מםונל לעםוק באיזה רבר המביא ריוה .והנה נפלה לו מציאה

מן השמים :משרת שוהט ושכירות מוכטהה לשלש שנים .ונאמנים הם הבעלי־
בתים ,המתהייבים בכתב ,למלאות אהרי דברם .והוא ,בטלן־שוטה ,דוהה ההצ־

להה ,שבאה לו מבלי משים ,בשתי ידיו ,בהאמתלא ,שיש מחלוקת ברבר .וכי

מאי איכפת לו המהלוקת ,האם בשבילו היא באה ואם על ירו? וכי'אם לא
יתרצה הוא להצעת הבעלי־בתים רהפרור,

האם

בשביל זה תהדל המהלוקת

ותעבור מן העולם? הלא הם ימצאו להם שוהט אהד על נקלה ובלי קושי .כי מי
זה יהיה שוטה כמוהו לםרב ברבר כשבעלי־בתים אמירים

מתהייבים

בכתב

לשלם לו חשכירות משלם .וביחור ,כשאין חמחלוקת בין הבעלי־בתים רהפרור

ובין הפרנסים רהקהילה נונעת לו אף במשהו :יעמרו במחלוקת כמה שירצו.
והוא יבוא על שכרו ,איך שיפול רבר .ועור הוסיפה חמותי לקנטר אותי בדברים,

שאין זאת אלא טפשות ונסות־רוה מצרי לבקש להיות הצדיק מכל ארם .ואם
באמת הנני צדיק נרול כזה ,שהנני נזהר בקיום כל המצוות ,הלא לפרנס אשה

ובנים היא נם כן מצור• וחוב מוטל על האיש .ומדוע הנני מזלזל במצוה זו
ובהיוב זה .ובשביל הששות שאין שום בר־דעת ישים את לבו אליהן? שמעת•
דברי תמותי ולא הוצאתי מפי אף הנה אחר להצדיק את מעשי; כי ידעתי,

שאני מרבד על אזן לא שומעת .ואם אני לשלום ,היא — למלהמה .ובודאי היי

לי חבילות ,חבילות ראיות מ! התורה ומן דברי הכמינו ,זכרונם לברכה ,שהצדק
אתי — להתרחק כמטחוי קשת מכל עני 1שיש בו מחלוקת ושלא להיות באמצע.

אבל שמתי מחסום לפי ,בירעי מראש ,שבמקום שיש עני! של פרנסה ,או ,רבר
שיש בו חסרון כים ,כל הפסוקים שבתורה וכל מאמרי חז״ל שאביא לחצריק את
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—

וברי ואת מעשי ,אא יהיה אהם שום ערך בעיני חמותי ואא תשים אאיהם אב,
כאיאו אינם אאא ענין אבטאנים ,םבאי־העואם ,ואאנשים שאינם

ם!

היישוב.

ואחרי שסרה אי מאורע .זה וחמותי השפיאר .את בכורי ער אעפר בזאזואים

חריפים

ונסים

וביישה

אותי

בעיני אשתי ,הרגשתי מעין יםורין שא ניהנם

אהשאר אדור בביתה ואאבוא אחם חסד עא שואחנר״ ומאותה שעה אבאתי אחמי

ברמעה ושסויי בבכי.מסבתי ובא מאבא נהפך ארעא .בפי .ואמרתי :טוב מותי

טחיי ,כי הטצטרך אבריות חייו אינם חיים .ובפרט ,מי שמצטרך אחסר אשר.

הומיה וםרת טעם בחטותי ,שבעיניה ,בא טי שאי! או פרנסה בטה אהתפרנם,

טוטב או שאא בא אעואם ,ובהיותי כזה טובע בים צרה ,התחאתי ביתר שאת ויתר

עוז אחשוב מחשבות ואבסש תחבואות .אמצוא אמעני איזה מעטר שא פרנסה,

ברי אצאת מבור העוני — בית.חמותי .ובהיותי .מתהפך בתחבואות נזכרת•
בעצת ר׳ גרונם.׳ והתחאתי אמצוא אה צד שא זבות ,באמרי :אם כי בוראי סשה

אהיות ירא שמים ,שומר תורה .ומצוות בראוי ,בבא פרטיה! ורסרוסיה! בחברת

רענרארים עמי־הארצים ובסביבה שא עראים .אבא ,האא חכמינו ,זברונם אברכה,

אטרו :עשה שבתך חוא ואא.תצטרך אבריות; או ,פשוט נביאתא בשוסא ושסוא
אנרא ואא תיטא :בהנא אנאוסניא בי טיאתא .ועוד טאטרים טעי! אאה ,שטהם
נראה במה.דאגו חבטינו ,זברונם אברכה ,אבא יבוא הארם אירי טתנת בשר ודם

ואבא יצטרך אבריות .ומשום זה התירו או אעשות שבתו חוא ואפשוט נביאה בשוס.

ואני ,שהנני נזסס אחסדי חמותי ,אשה שאיננה שומעת מוסר ואיננה.שמה אב
אדברי חכמים ונסאותי בעיניה באחר הריסים ובארם שאיננו מ! היישוב .בוראי

יש אמצוא אמעני צד שא היתד .אאבת אדור דירת ארעי אאיזח זם! בכפר או

באיזה יישוב .ואחרי שהייתי עוד מהסם .איזה ימים ברבר ,נתסבא ״ההיתר״

אבםוף עא דעתי .ובאה עאיו הסכמתי .ובשהוספתי.עוד אחשוב מחשבות בעצת

ר׳ נדונם .עאה עא אבי הרעיון :אואי באמת יפה הוא אי אאבת מביתי ואהרחיס

נדור ,ברברי חכמינו ז״א :מאן דביש איה בהאי מתא איזוא אמתא אחריתי.
בי עא ידי שינוי םסום בא נם — בידוע — שינוי מזא .ובא מה שהרביתי אחשוב

מחשבות בעצת ר׳ נדונם ,נעשה אי במעט ברור ,שמן השמים בא אי הרבור:

אך אך מארצך וממוארתך ומבית חמותך אא הארץ אשר אראך .ובי אא מן הש

מים הוא ,שדוסא באותו יום ,שחמותי נרשה אותי מחנותה בחרפה ,בא אמח־
ננו המובר־ספרים ר׳ נרונם ,אשר זה בשתי שנים פסח עא עירנו ואא בא יותר
אםחננו .והוא בא באותה שעה ,שהייתי נזסס אעצתו .והבורא יתברך שם דבריו
בפיו .והאם אא נראה בעין ממש שמן השם יצא הדבר?

ועא סושי הפרידה מאשתי ומיאדי אא ארבה דברים .ונם אא אאריך בספור

הצער והיגון שהיו אאשתי ,כשנודעה אה החאטתי אעזוב את ביתי ואחרחיס נרור.

אבא חמותי היתה שבעת־רצון טזה .והיתה אוטרת :טוב אנבר אא יוצאח בטוהו

אסחת באי גואה ואאבת אבסש דרכו בחיים בנכר ,בי פה ,בישבו עא שאח! מאא
דשן ,אחמו גיתן ומימיו גאמגים ,ידיו אא תעשיגת תושיה אעואם אמצוא או

פרנםח ,די מחיתו.ומחית בני ביתו .אבא בנכר אנוס יהיה בעצמו אדאוג אכא
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צרכיו .ואז ,אולי ,בהיותי מלומד בנםיון ,בשישוב לביתו ,ימצא נם פה דרכו
בהיים .ובהוםיפה לדבר דברים כאלה על לב אשתי ולנהפ אותה מינונה ,דאיתי,

•כי בבר נשתנה יהם תמותי אלי לטובה .ולכפוף התהילה נם לדבר אתי רכות

ודבש וחלב תהת לשונה .ולבה טוב עלי לדאונ למעני ,שבנדי ובתונותי ,ובוזמק־

:אותי ונעלי יהיו שלטים ונקיים .ונם נתנה להייט להרש ולתקן האדרת שער שלי,
למען תהיה לי למהםה ולמנן ביטות ההורף .כי שמוע שמעה ,שבמדינת רייפן,

•לאן אני מתכונן ללכת החורף יותר עז והסוד .יותר ־חזק מאשר במדינתנו .נם

צידה לדרך הכינה למעני במדד .נדושה ,כדי שתספיק לדרכי הארובה ,עד אשר

•יביאני הקדוש ברוך הוא למהוז הפצי .ובדברי .הותנתי ,הנאמרים עתה בנהת,
נכבל אשר היא עושה למעני ולטובתי ראיתי מופת נאמן ,שמן השמים הוא

הדבר ,שעלי לעזוב את ביתי ולנדוד למרהקים לבקש שם פרנסתי; כי הותנתי,

•שהיתה עוינת ואויבת אותי כל הימים ולא יכלה דבר אתי שלום — נהפכה

פתאום מאויב לאוהב והשלימה אתי ,כדברי הכתוב :ברצות ה׳ דרכי איש נם

:אויביו ישלים אתו.

• •  . .־ ¬

אחר שננמדו כל ההכנות הדרושות לנסיעה -ארוכה ולימים רבים ,לקהתי

אתי צדה לדרך — כפי אשד יכולתי שאת — מזון לנפשי ולרוחי :ספרי הלבה
וספרי דרוש ומומר-ואנודות אנודות ציצית

וזונות

זונות

רצועות של הפלין.

*יכך ,עמום בבנדים ובכלים ובצידה לדרך לנוף ולנפש ,יצאתי בבקר לא עבות
אהד מביתי ומעידי לבקש נורלי בהיים בארץ נכדיה ,למקום אשר ינהני הבורא

*תברך בטובו ובהםדו הנדול .אהרי נםיעה של ימים אהדיפ הנעתי בערב שבת־

יקודש לעת הצות־היום לכפר ,הנטצא בעדך ט״ו פרסאות מטהנכם .ואם כי היום
ע ו ד היה נדול ובעל הענלה :הבטיח לי ,שנוכל עוד להניע בעוד זטן

— קודם

?כלת שבת — לעיר טושב ,בכל זאת נטרתי בדעתי לההזיק שבת בכפר זה,

ג<ידאה ,פן — ואולי — יקרה אםון להענלה .או ,אולי ,תבוא טניעה אהרת,
ואהיה אנוס לשבות את השבת בשדה ,או ,להתאכסן אצל אהד הערלים בכפר.

והרענדאר היהודי ,מהזיק בית משתה יין ובית טלון אורהים בכפר זה ,שתתאב־
מנתי אצלו ,קבל אותי בםבר פנים יפות ועל שאלתי ,אם יש בכפר זה עוד יהודים

\אם יש להם מנין להתפלל בצבור ,אמר לי :דק עוד יהודי אהד ,שהנהו מהזיק
באריפות השדות והננים של אדון הכפר ,ישנו כאן .ומבלעדינו ובני ביתנו,

אין בכפר יהודימ .אבל במדהק של פהות מתהופ שבת ,נטצא יישוב־קטן של

בעלי־בתיפ ולהפ נפ בית־תפילה ,שמתפלליפ בו.בבל יופ בצבור .ויש להפ פפר

הודה ,ויש להפ שוהט ,אברך צעיר לימיפ .והוא הנהו ההזן והקורא בתורה

והבעל תוקע בימיפ הנוראיפ .והוא נפ מלמד את התינוקות שלהפ הקריאה
בפפר והתפילות .ואני ושכני האדיפ הננו הולכיפ נפ כן בבל יופ שבת ויופ

•טוב לבית התפילה של היישוב להתפלל שפ .לשמע הדבריפ האלה ,שמחתי
לדעת ,שאוכל לקבל את השבת בצבור ולשמוע קריאת התורה ולשבות השבה

כהלכתה; כאלו הייתי נמצא באתת הקהילות הקדושות ,ולא בכפר ,בפביבה של
עדליפ .ולעת ערב הלך אתי הדענדאר .ביתד עפ שכנו לאותו יישוב ושם קבלנו
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את השבת בצבור .ולאחר התפילה נתגו לי• כל אנשי היישוב שלום .וגם השוחט״
האברך ר׳ ברוך לייב ,נתן לי שלום .ולמחרת בבקר ,ביום השבת .הלכנו מחרש

להיישוב להתפלל תפילת־שחרית ומוםף בצבור .ואני ברכתי בלבי את הבורא

יתברך ,עלי אשר נחני בררך זו ונתן עצתו בלבי להחזיק שבת בכפר זה .וראיתי•
בעין ,שזאת היתר! םייעתא רשמיא ממש.

בזמן הפעורה שאל אותי הרענרארנ

מאין אני בא ולאן אני הולך .ומה הנה מעשי ומלאבתי .ועל זה אמרתי

לו:

בצאת השבת ,אחר ההבדלה -,אםפר לך מכל אשר אתי .וער אז לא ארבר מאומת

מכל אשר אתי ,כי יופ השבת הוא ,יופ קרוש לאדוננו .והוזהרנו עליו :ממצוא

חפציך ורבר רבר ,שלא לדבר בעניני חול ביופ השבת .ובצאת השבת ,אחרי•

תפילת מעריב ואחרי הבדלה ,ספרתי להרענראר מכל אשר אתי .ולא בחרתי־

ממנו רכר .כי ראיתי ,שמצאתי חן בעיניו ולבו טוב עלי .והתחלתי דברי ברברי־

הנביא יונה :אח אלקים אני ירא ומחמת חמותי ,אשה רעה ונצורת לב ,שתש-
ביעני ממרורים ולעפר־מות תשפתני,

הנני

בורח.

והנה

יצאתי

עתה

מביתי־

לבקש פרנסתי במרחקים ,אם במלמדות .ואם בשחיסה .ואם בחזנות .ולמחר•

בבקר ,אם ירצה השם ,אלך מבאן ואמשיך את ררבי למחוז חפצי .וכשמוע חרענ-

ראר ,שאני מבקש לי מעמר של מלמדות ביישוב ,או ,בכפר .ושגם אומנות ה ש 
חיטה כירי .ונם קראתי ושניתי יורי נתן לי לשון למורים לדרוש בקהל ,אמר לי:

שמע נא לי ,אברך מבובר וחשוב ,יוכל היות ,שנמצא אפשרות להשאיר א ו ת ך
אצלנו באן ,בהבפר ,ותמצא פה פרנסתך ,ולא יהיה •לך יותר מן הצורך ,ללבונ

לבקש אותה במרחקים .בי לי שני נערים ,שיחיו ,אשר חנני בהם ה׳ ונם לשכני
האריס שלשה נערים והנם בלם ,לערך ,בניל אחר .והנערים שלנו לומדים בהחרר
של ר' ברוך לייב כהיישוב .אבל מפני רחוק־הםקום,־ איננו

נותנים

לנערים:

ללכת יחידים להישוב ,מבלי שילוה אותם איש לשמור :אותם בררך .ועל פי הרוב.
מוליכים אנחנו אותם בעגלה ,אם אני ואם שכני הארים ,או אחר םן המשרתים־.

שלנו .וכזת כבקר ,ולעת ערב אנחנו הולכים מחרש להיישוב

לבקש

אותם.

ולהביאם הכיתה .ואם יקרה הרבר ,שאין לנו פנאי ללכת עם הנערים ,או ,כשאין

ענלה מזומנת ופנויה בבקר .או ,כשישנן מניעות אחרות; כמו ,למשל ,נשם.

שוטף וטורר וברקים ורעמים בימות החמה ,או ,קרח וכפור וםערת־שלנ בימות.

הנשטים ,הנערים טוכרחים להשאר בביתם ואינם לוטרים באותו יום .ובסיבת

הטניעות האלה ,הילדים שלנו אינם לוטרים על פי הסדר ,כיתר הילדים ,והנם:
מפנריפ בלטורט .ועתה ,לפי רעתי ,אולי מוטב לנו — לי ולהאדים — להשאיר

אותך אצלנו כאן ,בכפר ,ולשלפ לך שכר־׳למור ,כפי הראוי .ואתה תלמור עם.

נערינו .ולא נפםיר יותר זמן בכל יופ ויופ על הליכה וחזרה להיישוב ומהיישוב..
ונם להנערים יהיה מוב הדבר ,כי ילמדו בתמידות ,בבל יום ויום ,בלי הפסק.

ולא יהיו יותר מפנרים בלמודם .והרענראר הוסיף :אני ,כשלעצמי ,הנני מוצא
רבר־זה מוב וישר לפני .אבל עלי לשאול עור את שבני האריס ,אם נם הוא

מםכים לדברי ,ואם הרבר מוב וישר לפניך להשאר אצלנו כאן בהכפר ו ה נ ך

נכון לקבל עליך את העבודה ללמור תורה עם הנערים שלנו ,אלך עתה אל:
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שכני האריס ואדבר אתו בענין זה .ועור בזה הערב אתן לך תשובה ברורה.

ואני ,מצרי ,אשתרל להראות לו על התועלת הנתלה שתניע לילדינו ,אם תשאר

אתה כאן .וארבה עליו רבדים ואפתנו בשפתי להסכים לרעתי .ועל דבריו אלה

אמרתי לו :באות נפש וברצון מוב הייתי מקבל עלי להיות מלמד תורה ומורה

ומדריך להילרים שלכם .והישיבה בכפר זה היא מוכה בעיני; בי יש לי כאן

האפשרות ללכת בבל יום להיישוב ולהתפלל תפילה בציבור .ונם ראיתי שבכית

התפילה של היישוב נמצאים ספרים ללמוד; ש״ס ומדרשים .ולא הייתי מרניש את

עצמי כאן כאבר המדולדל ,נבדל מערת ישראל .אבל מה אעשה ,והנערים שלכם

כבר לומדים אצל השוחמ של היישוב .ואני לא אכניס את עצמי לרשות שאינה

שלי להיות מסינ נבול ולקפח פרנסת השוחמ בעסק המלמדות .כי יש בזה נם

איסור מדברי חז״ל ,משום עני המהפך בחררה .ולו רצתה נפשי בפרנסה שאיננה
בכשרות נמורה לפי התורה ולפי הרין ,בי אז היתה לי הזדמנות יותר נאותה

ויותר טובה למצוא פרנסתי בשבתי בשלוה עם אשתי וילדי בביתי ,ולא הייתי
יוצא בנולה לבקש לחמי במרחקים.

לחשש קפוח פרנסת האברך ר׳ ברוך לייב ,אמר לי הרענראר ,אין כאן

מקום בלל .כי האברך ר׳ ברוך לייב מקבל חשבירות שלו ,מרי חדש בחדשו,

כפי המותנה ,בער בל מה שהוא עושה כהיישוב :השחימה וחחזנות והקריאה

בתורה בצבור והמלמרות בכלל .ואיננו מקבל שבר למור בער כל תלמיד ותלמיד
בפרמ .ומספר התלמידים — אם הוא רב ,או מעמ — בנונע להשבירות שלו,

איננו מעלה ואיננו מוריד .ואם הנערים שלנו ילמדו אצלך ולא אצלו ,לא ינדע

ממשכורתו מאומה .ולא ינרום לו רכר זה הפסד אפילו של פרומה אחת .ובודאי

נם ר ' ברוך לייב יהיה שבע רצון מזה .כי כמה פעמים הכיע לנו את צערו על

שילדינו לומדים בםירונין ולא בתמידות בכל יום ויום .ומשום זה אינם מצ
ליחים בלמודם .ועל דבריו אלה אמרתי לו ,שבאופן זה ,שאין כאן שום חשש

של הסנת נבול ,מסכים אני לקבל עלי עול המלמדות בהכפר .כמובן ,אם נם

שכנו האריס רוצה בזה .והדענראד היה אומד ועושה .והלך תיבה ומיד לשכנו

האריס ולא התמהמה אצלו אפילו כחצי שעה וכבר הוא שב ממנו ובשורה בפיו:

האריס הסבים לדברי ,להשאיד:אותך אצלנו ,ללמוד

עם

הנערים שלנו .וכל

מחסורך עלינו .ונם נשלם לך שכר־למור בעין יפה; באשר נם הוא חשוב לנו,

שתשניח על הנהנת הנערים ,לבל ינרלו פרא ,כהנערים הערלים אשר ככפר,

שהם נמצאים תמיר בהסביבה שלהם ומהם הנם לומדים לחיות שובבים במע¬

שיהם ונסים בדבורם .ובזה האופן נשארתי בהכפר .ועמסתי עלי עול המלמדות

ללמוד עם הנערים של הרענראר ושל האריס .וראיתי בעוברא זו השנחת הבורא

יתברך .כי השם יתברך נתן בלבי העצה ,להתעכב בדרך בכפר זה ,אם כי היום

עור היה נרול והיינו יבולים' עור לעבור בהענלה עור בברת ארץ רבה; ונם אם
לא היינו מניעים לעיר ,היינו יכולים לשבות את חשבת ביישוב אחר ,או בכפר

אחר .והאם אין זאת השנחת תבורא יתברך לחביאני רוקא לאותו כפר ,ששם.
ישנם שני בעלי־בתים ,שיש להם צורך במלמד לנעריחם .ושבקרבת אותו בפר יש
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יישוב של יהודים׳ ׳שי׳ש להם בית תפילה ׳שמתפללים בו בכל יום תפילה בצבור.

ולא אהיה מוברח — לשום פרנםה — בל זמן היותי בנולה ,להיות מחוסר ומ
שולל ברבות וקדושות ,קריאת־התורר ,וברכת בהנים ומצוות אתרות ,שאי אפשר

לקיימן ביחידות ,אלא בצבור.

.

י ־

למחר ,ביום חראשון ,אחר תפילת שחרית ,נגשתי אל השוחט ר׳ ברוך לייב

וספרתי לו בל מח שעבר אתמול בלילח ,במוצאישבת ,ביני ובין הרענראר .וכי

הבעלי־בתים של הכפר ,הרענדאר.והאריס .שברו אותי לחיות מלמר תורח לחנע־

וייס שלהם .ואני הםבמתי לזה. ,רק אחר שנודע לי ,שלא אנרום לו שום היזק על
ירי זה .ושלא תנוע מהשבירות ,שהוא מקבל ,אף פרוטה אחת ,אם נערי הכפר

יעברו ללמור לירי .ואם כי בבר נתתי הסכמתי להבעלי־בתים של הכפר ,אם יש
בלבו טינא עלי על דבר זה ,ולפי רעתו ,אני.נבנם לרשות שאינה שלי — אם ב*

באמת ,לא אני חייתי חטתחיל ברבר .וגם לא חיה ברעתי לבקש לי טעטר של_

מלמדות כבפר ז ה  — .נכון אני לוותר על המלמדות בהבפר ואלך לבקש פרנסתי
במקום אחר .אבל זאת אובל לחבמיח לו ,וםהרי במרומים ,שפי ולבי הנם שווים,

שאין ברעתי.א)*.צל צלה של מחשבה ,לעשות איזה רבר.ננר בבורו וננר רצונו.

אלא ,להיפך ,נבון אני להיות לו לעור .ולתועלת בכל מה שאוכל לעשות בבחותי
הדלים .וזה — בלי־שום:.נמול ובלי שום.תשלום .ואולי יקויים בנו — בהיות

שכוונת שנינו לטובה :י טובים השנים מן האחר .ועל זה אמר לי ר׳ ברוך לייב:

רואה אני בפניך שהנך איש אטת ואינך טרבר כלב ולב וטאטין אני לרכריך.
ומטעם זה ,אני טקבל בשטחה היריעה ־.שקבלת עליך ללםור עם הנערים בני

הכפר ,ולא יהיה לי .יותר צער ועגמת נפש ,על שהנם מאברים זמן רב לבטלה

ואינם מצליחים

בלמודם,

ביתר

הגערים ,בגי היישוב .ומשגה שמחה לי ,על

שאתה קובע ישיבתך כבפר זה ,בקרבת מקום להיישוב שלנו ,ולא אהיה עור
יותר באן בערער בערבה,׳ באיש בורר במועדיו .כי אנשי־היישוב ואנשי־הבפר

הנם עסוקים וטרודים בעסקיהם ואין לבם פונה — מבלעדי פרנסתם ,בני־ביתם,

ועםקי־משפחח שלחם — לשום ענין אחר .ורק לעתים רחוקות אני בא ברבורים

עמהם .ונם ,לפי האמת,

אינני

מבקש הרבה קרבתם .בי יורע אני ,שחםוחרים

והתנרנים ובל העוסקים בטשא וטתן ,הנם טביטים מנבוה עלינו ״הבלי־קרש״,

כפי שהם טבנים אותנו :־ השוחטים ,החזנים ,המלטרים .והננו כולנו בעיניהם

בטלנים ,שאין להם יריעה בהויות העולם ושאין להם הפקחות של האנשים העוס

קים בפרקםטיא .וטטעם זה ,אין אנו טכוברים עליהם הרבה .דברי השוחט ר׳
ברוך לייב היו בטל של תחיח על לבי ,כי ראיתי שקניתי לי חבר טוב ,ונם בזה

ראיתי נודל החסר שעשה עמדי הבורא יתברך .ולא רי שהזמין לטעני כפר

יבעלי־בתים יהודים ויישוב בקרוב מקום עם בית־תפילה וספרים ,אלא נם ראנ

להמציא למעני חבר מוב ,איש נלבב במוני ,ולא אהיה בגגזר מארצות ההיים,
יחידי בלי חבר ,במאמר חכמינו ז״ל :או חברותא או מיתותא .ומאותה שעה

כרתנו ברית אחוח ורעות בינינו ונפש האחר נקשרה בנפש חשני ,בקשר של
קיימא ,שלא ינתק .ובאהבה שאיננה תלויה ברבר שהיא מתקיימת .והוא לא
— 234

—

התקנא בי על שיריעותי בתורה

היו

מרובות

שלו

על

ועל

כחי

בדרוש

ובהסברת הדברים ואני מצרי הראיתי לו אותות בכור וקבלתי עלי מרותו בכל

הרבדים הנוגעים לעבורת־הצבור בהיישוב והלמוד עם התלמידים ולא הרימותי
את ירי ואת רנלי מבלי שאול את פיו מקרם ,כאילו הוא היה רבי ומורי ואני

— תלמידו.

ובה התחילו ימי חיי כאן במקום חרש ובסביבה חרשה ובתנאים חרשים.

ואם כי היו לי נענועים על אשתי הצנועה ,שתחיה ,ועל ילדי הנחמדים ,שיחיו,

אשר לשמם ולזכרם תאות נפשי .ונפשי ברעה התמוננה בזכרי שהנם רתוקים

ממני .ונם על .הפרידה מחברי ומרעי ,אשר רכשתי לי בעיר מנורי ,צר לי היה

צר .ונפשי נכספה וכלתה להם '.בכל זאת ,קבלתי עלי עול הנלות בלי שום תר
עומות ,חם ושלום .והפרידה מכל היקר לי בחיים••— אשתי וילדי וחברי ורעי

קבלתי באהבה .כיאות ונאות להירא וחרר לדבר ח׳ לאמר תמיר :כל רעביד
רחמנא לטב עביר .ובודאי ,כך הוא רצונו .ואין לנו להתרעם על מרותיו של
הקרוש כרוך הוא ועל הנהנותיו עם הבריות ,אלא עלינו לקבל הבל באהבה.

ומעט מעט התרנלתי עם מצבי חחרש והשלמתי עמדו .כי.אנשי היישוב היו

טובים עמדי והלמוד עם חנערים מצא ח! בעיני .וגם היה לי רי זמן פנוי ליהשי־

עורים שהייתי לומר בכל יום :דר גמרא ופרקים אחרים משניות .מבלעדי הלמוד
והעיון בםפר־רדוש ומוסר .ולא נמצאו לי שום מפריעים לעסוק בתורה ולא שום

מניעות לשמור מצוות ה׳ ולהתנהג על פי התורה במרות ומוסר ,כפי הדרך ,אשר

הדריך אותי בה אבי ,זברונו לברכה .והחששות שהיו לי קורם ברבר ישיבת
כפרים ,ברחוק מקום מאיזה קהילה קרושה ,לא היו יותר קיימות .וכטל משבים

הולך וכענן קל על פני השמים ,כן חלפו עברו .ותייתי שבע רצון ממצבי .ושבע
ביום הללתי את הבורא יתברך ,על אשר חביאני חלום ונתני לח! ולחסד בעינ•

אנשי הכפר והיישוב להיותם לי למחיה ולישועה נתלה.

וככה עברו עלי שלשח חדשים במנוחה ושלוה .והנה קפץ עלי רונזו של

היצר הרע ,שהוא — ברברי חכמינו ז״ל — השטן ,והוא המלאך המות .היצר

הרע ,כידוע ,הוא למדן נתל וידוע לו חמאמר של חז״ל :אינו רומה מי שיש

לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו .וידע ,שכאן ,בכפר ,אין לי אשה שומרת
אותי מן החטא .וישם עיניו עלי ללכדני ברשתו ובחרמו ולהשיאני למשואות.

אבל זאת ירע — כהיותו פקח ובוחן לבבות — שלא יוכל להשיא אותי לרבר

עבירה באופן פשוט ,לאמר אלי :לך ,נתן נטע ,עשה עבירח זו ,או עבירה אחרת.
כי ידע ,שלא אשמע לרבדיו ואנרש אותו ממני בחרפה .ועל כן שם אל הערמה

•פניו .ויתננב אל לבי כאוהב וכאח וכרע ,הדורש רק טובתי .ויבא אלי באמרים
מתוקים כדבש ובפתוי רבדים ובעצת אוהב

נאמן,

לאמר :החום עתה ,בימי

הקיץ ,נרול מאד ,ואהה מינע נופך ונפשך כל היום בהלמור עם הנערים ובה׳

שיעורים שלך ללמוד הורה .והתורה וחום חשמש מתישים כחותיך .והלא יתעה

לך אזהרת התורה על שמירת הבריאות :ונשמרתם מאד לנפשותיכם .והבמינו,
זכרונם לברכה ,תשו הרבה לשמירת הבריאות של מלמרי תינוקות .ומטעם זה

— — 235

פטרום םתעניתים וטפנופים לתיקון־תשובה ,פירוע .הלא טוב תעשה ,לצאת
לשעה או לשתים לשוח לנרות הנהר ,העובר בטרחק בלתי נרול טהכפר .ושם

נושב תטיר רוח צח חרוחץ בנלי הנהר ,והוא טחלים את הנוף וטשיב נפשות.
ולהפםר הזמן אל תראונ :בי בשובך הביתה בכחות טחורשים ,רעתך תהיה

צלולה עליך וכפלים לתושיה — ללטור פי שנים ופי שלשה טטה שהיית לוטר
בראש עיף וינע ,ויצא הפםר הזמן בשכר הלטור ,שתראה בו ברכה .וכה הצליח

היצר הרע לפתות אותי .ואני ,יונה פותה אין לב ,נלברתי ברשת זו טט; לי.

וכבהטה בבקעח

חלכתי אחרי עצת היצר ויצאתי לשוח ולשאוף אויר •צח לחוף

הנהר .והיצר הרע הוליך אותי בדרך ישרה לחוף הנהר ,להםקום אשר ערלות

הכפר בובסות בנריהן בטיטי הנהר .והנן עוטרות שם חשופי שת ער הכרכים.
וטבער הכתונת הפתוחה לטחצה ,לטתחת הראש והגרון,

עתרת

בשרן

יוצא

החוצה .והנן גלויות •חזה ושוק .טראה הערלות ,הערוטות טחצית בשרן ,בלבל
טעט את טוחי .ונבהלתי לזבר דברי חבםינו ,זכרונם לברכה :אטר רב חסרא

שוק באשה ערוה .אבל היצר הרע טהר להשקיט הטית רוחי וילחש באזני:

טאטר חז״ל — ששוק באשה ערוה ,או ,שער באשה ערוה ,או ,קול באשה ערוה,

הרבדים האלה אטורים רק בבת ישראל ,אבל לא בבנות הערלים ,שעליהן נאטר:

אתם קרויין ארם ולא הם קרויין ארם .באותו רגע נרטה לי ,שהצדק אתו .אבל

כחשבי טעט ,לא גתקבלו דבריו על לבי .בי גזברתי טה שראיתי בספר הסירים,

שםוב לארם ,בשפוגש באשה ,הן ארמית והן ישראלית ,להעביר פניו מלהסתכל

בה .ובנמרא נאמר ,שהפסוק :עוצם עיניו מראות ברע נאמר על זה ,שאינו מס

תכל בנשים העומדות על הכביסה ,כי הן מנביהות את לבושיהן ומנלות שוקיה!.

ושוק באשה ערוה .והיצר־הרע ,שאין חכם כמוהו לטהר את השרץ בק״! מעטים,
הוציא טבית ננזיו תלי תלים של ראיות ,שאי! האיסור

להסתכל

בנשים

חל

בכל םקום ובכל זטן .והראיה ,שרב גירל היה יושב בשער בית הטבילה ,בטקום

שהנשים נכנסות ויוצאות ,ולא היה ירא מלהסתכל'בהן ,באטרו ,שהנן בעיניו

בקאקי חיורי .ובה נשארתי זמן מועמ עומד וטתפלפל עם היצר הרע .ולבסוף

הסבתי עיני מהנשים הערלות ושבתי הביתה .ולמחר — מבלי רעת איך ומה

— ובאותה שעה ,הוליכוני רנלי מחרש לאותו מקום .ומחדש ראיתי הערלות

חשופי שת .ומחרש נכנסתי בויכוח עם היצר־הרע .והוא מחרש מען :בח רה־

תירא עריף .ואני מחרש שבתי כמנצח ממערכות המלחמה .ובבל זאת ,למחרתו

של אותו יום ,הייתי מחרש באותו מקום .ובך ,אולי ,במשך עשרח ימים .וכפי
הנראה ,היה כבר בטוח היצר הרע ,שהצליח להביא אותי לרבר עבירה ,כפי

רברי חז״ל :כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו בהיתר .והוא חרש בבר
מזימות להחטיא

אותי

בעבירה

יותר

חמורה ולהמרירני מן העולם .ובאחר

הימים ,כשהשמש היתה בוערת באש והחום היה גדול ואני יצאתי — וכפי

דרכי בבר פעם בפעם — לשוח על חוף הנהר .והגה עלה במחשבתי הרעיון —

וזאת היתר ,עצת היצר הרע ,כפי שנוכחתי אחרי בן — לשנות מהלכי .ותחת
אשר הייתי ממייל ער עתה לארך חוף הנהר לדרומו של הכפר — ללכת לטייל
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לארך חוף הנהר לצפונו של הכפר ,להטקום ,אשר נראה מרחוק ,ששם נמצאת

הורשה קטנה ,שורות ,שורות של אילנות ,המכסים את הנהר מעין הרואה־

ובכוונה — לשבח לנוח על הארץ ,להשחטח על הדשא חחת אילן טרובה הענ־

פים ,להסתתר מקרני השמש הבוערות וליהנות

טהריהות

הטובים,

המרפים

מהאילנות ומהרשאים .ולשאוף רוה צה הנושב מהנהר והרוחץ בנליו .וכשה
געתי לההורשה ונכנסתי בה ,ראיתי שהיא קטנה ואילנות בה מעט .ובצעדי בה
צעדים אהרים והנני עוטר כבר על שפת הנהר .ונוכהתי לרעת ,שזה היה טעשה

היצר הרע להוליכני .לטקום זה ,לטקום ,אשר הנשים ,ערלות הכפר ,רוהצות שם
בשרן במים .ובאותה שעה נמצאו שם הרבה ערלות ,הן על ההוף והן בנהר.

וטהן — הפושטות בנדיהן .ומהן — הלובשות בגדיהן .ומהן — שהנן ערומות

כיום הולרן .וטבט עיני נפל על העלטה ,בת כוטר־הכפר ,היפה בנשים ,כשהיא

עולה ערוטה להוף הנהר טן הרהצה .טראה הנשים הערוטות ,וביהור טראה

העלמה •בת־הכומר העולה מן הרחצה בלבלו את מוהי ולא ירעתי את נפשי ,טה

זה היה לי .ורמי התהיל לרתוה בכל עורקי ולבי רופק בהזקה ,בצרעי כהולם

פעם .אבל כעבור רנעים אהרים שבה נפשי למנוהיבי .וראיתי מה שעשה לי

היצר־הרע להביא אותי למקום זה ,לטמא את עיני במראה הערלות הערומות

ולהחטיא את נפשי — לחמוד את יפין בלבי .וכאדם הבורח מן הארי ומן הנחש

ומן הברדלס מהדתי לנוס ממקום זה •,שנדמה לי אז — שכאן הוא פתהו של

ניהנם .אבל היצר הרע עשה כבר מעשהו ויהזיק בי וילוני בדרך בשובי הביתה
ולא נטש אותי יותר ולא הרפה ממני .ולא הסיר מלפני עיני אף לרנע תמונה

בת הכומר היפה ,כשהיא עולה מן הרחצה .ובאותו זטן לחש באזני והעלה על

זכרוני פסוקים פסוקים משיר השירים :״הנך יפה רעיתי ,הנך יפה״; ״עיניך
יונים״;

״כחוט השני שפתותיך״; ״כפלח הרמון רקתך״;

״שני ־שדים כשני

עפרים תאמי צביר•״ .ואני הבנתי תיכף ומיד ערמת היצר הרע ולשום טה הוא
מעלה על זכרוני את הפסוקים האלה ,שנאמרו בדוה הקרש .והוא משתמש

בהם לרבר עבירה ,לנרות את יצרי ,להרתיה את דמי ולהרבות את ההמרה.

ובקשתי עצות לבטל מהשבתו הרעה ,אשר השב עלי ,להאביר את נפשי ולהט

רידה מן העולם .והשאתי את עצמי בםהשבתי — לבל אהלל ,הס ושלום,הפ־

סוקים האלה ,כאילו הנם מתאימים למה שאני רואה זה עתה בבת־הכומר —

שהיצר־הרע איננו מסיר אותה מלפני עיני — כשהיא עולה מן הרחצה .והשאת׳

עצמי לדרשת המררש על הפסוקים האלה ואמרתי בקול רם :״הנך יפה רעיתי,

הנך יפה״ .ועל זה.דורש המדרש :הנך יפה במצוות ,הנך יפה בנמילת הסרים

הנך יפה בבית

— במזוזות על פתהי ביתך .הנך יפה בשרה — כתרומות

וטעשרות ,בלקט שכהה ופאה ,הנך יפה במצוות עשה ,הנך יפה — במצוות לא

תעשה .״עיניך יונים״ — ועל זה דברי המדרש :אלו סנהדרין .על טה שאוטרים

להם טטא — טטא .טהור — טהור .״כהוט השני שפתותיך״ .לפי המדרש —

יזה הקול שלפני הדבור .״כפלח הרמון רקתך״ — הריקן שבך רצוף הוא תורוה
כרטון הזה ,או ,ריקנין שבכם רצופין טצוות וטעשים טובים .״שני שריך כשני
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עפרים תאמי צביר,״ — אלו משה ואהרן .מה השרים הללו — כל מה שהאשה
אוכלת התינוק טועם — ,כך משה ואהרן ,כל מה שהיו לטרין היו טלטרין

לישראל״ .וכזה שניתי פעמים אהרות ובקול רם .אבל לא הצלהתי לנצה את

היצר הרע .וכשנמרתי אמירת ר ב ת המררש פעמים אהרות — -מה שהשיאני

לענין אהר לזטן טועט — והיצר הרע מחדש מעביר לפני תמונת בת הכומר,

כשהיא עולה טן הרחצה ,וטחדש ,כשאני רואה אותה לפני עיני ,הנהו טעלה
על זכרוני הפסוקים האלה ׳טשיר השירים :וראיתי ונוכחתי שאין ביכלתי לנצח

את היצר הרע ,כי בבר שלט ברוחי ובנפשי והשקיעני כבר בט״ט שערי טוטאה.

ואין לי עצה אהרת להנצל־טטנו ,אלא לעשות בעצת בעל הספר שבט־טוסר,

שאטר ,שאם ארם רואה שיצרו טתנבר •עליו ואין יבול להכניע אותו ,יתהוב

מהט בבשרו ,או יכה ביר על פניו בבל בחו באופן שיכאב ויוסר יצרו טעליו.

ובאשר לא נטצאח טחט בירי'ולא־ שוט דבר־אחר לדקור בו את בשרי ,נמרתי

ברעתי להבות אתי־לוויי'הבאר^ ברבעי-":והריטותי את ירי היטנית ואטרתי־ לי

לעצטי בקול רם :־אתה ,־נתן׳ נםע השוטה ,נתת להיצר־הרע'לפתות־ אותך ולשלוט

בנפשך ובנופך ,והנך רואה עתה לאן הוא־טוליבך ושאהריתך ערי אובר .ובאותו

רנע סטרתי בכל בוהי את להיי היטנית ער א׳צזר צללו אזני־ טקול הסטירה ו ש 
ביבי אש פרהו טעיני .והרנ׳צזתי״באב נרול בלהיי ,בי היא נפצעה באהת השנים

ההרות שבפי והרם התהיל שותת ונוזל טטקום'הפצע .ובאותו רנע נובהתי,

שעצת בעל הספר שבט״טוםר היא עצה נפלאה וטחובטת :כי הטפלצת — תטונת
בת הכומר ,כשהיא עולה מן הרחצה; סרה שלפניי עיני ולבלי שוב עור בל אותו

היום .ויכולתי ללכת ולשוב ־בטנוחה לביתי ולשטוו! במים קרים את פי ,ברי

לעצור הרם השותת טלחיי הפצועה .ואם בי הרנשתיזעור באב נרול בלהיי בל
היום ,הייתי שבע רצון ,שהצלהתי לנרש טטני״את השטן ,את היצר־ררע .ולא
הרניז עור אותי יותר באותו יום בתטונת בת הכוטר .ובאותו לילה ,כשהייתי

אהוז בהבלי השנה ,באה אלי לילית הארורה ,מלבתיהשרים ,בחזון לילה ב ו 
טות ובתטונת העלטה בת הבוטר .וברוב כשפיה ותזנוניה השיאה אותי לרבר

עבירה ובקומי בבקר טשנתי ,ראיתי — אוי ואבוי לנפשי — ,שנכשלתי בעון

גרול טנשוא .והנני — בעל קרי .טהרתי לקום טטטתי ולרהוץ את ירי ואטרתי
את הרבונו של עולם ,שתיקנו ההבטים לטי שנבשל בעון קרי ,רהטנא לצלן;

כפי הנטצא בספר זכירה .וכל אותו היום הייתי שרוי בצער ,בי לא נעלם טטני
טה שאטרו הכטינו ,זברונם לברכה ,שהאדם רואה קרי בלילה טפני שהיה

מהרהר קורם ביום הרהורי עבירה .וטפני טעם זה ,הרבר נהשב לו לעון .ונם לא
נבהר טטני העונש הנרול הבא על עון זה :כי טהטפות היוצאות טן האדם

לבטלה ,נבראים שרים ,רוחין ,טזיקין ,ופנעי בני־ארם .וכשהאדם הולך לעולטו,

הטזיקין שבאו לעולם על ירו ,יוצאים לקראתו וטבקשים לשלוט בנופו ובנפשו,
באטרם אליו :אתה ילדתנו והנך אבינו .ורוצים אנהנו ליהנות טטך .ויש לו

לארם מזה יםורים עור יותר נתלים טיםורי ניהנם .ועל זאת יתפלל כל הסיר,

שיצילנו הבורא יתברך טפנעי בני ארם האלה בשעת פטירתו מן העולם.
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ומאותו יום חשבתי אה דרכי ובלמתי מעגלות רגלי לבלי תת את עצמי

ללכת יותר אחרי פתויי היצר ולשמוע לעצתו ,וגמרתי ברעתי וקבלתי עלי לתזהר

ולהשמר מכל רבר המביא לירי הרהורי עבירה; י ושלא לצאת מפתח ביתי אלא
רק כשיש גחיצות ברבר .כי כאן ,בכפר ,בסביבה של ערלים ,מלאכה קלה היא

להיצר־הרע להביא את הארם לירי הרהורי עבירה .כי לא ,להבדיל ,כבגות יש
ראל הצגועות ,הגשים הערלות ,שאינן מקפידות לכסות מערומי בשרן .והגן

מכטות מפח ומגלות טפחיים .והבחורים הערלים רצים י אחרי הנערות ותופסים

אותן בידיהם ומחבקים ומגשקים אותן ואין מוחה בידם .וגם חגערות איגן מת
חמקות מהם ואיגן מבקשות להשתמט מידיהם .ואין קצה,רהמגא ליצלן ,להפ־

ריצות שלהן .ובלילות־קיץ הבהורים והגערות מתאגדים אגורות אגורות ברחו
בות הכפר ,תחת כפת־השמים ,ומבלים את הזמן ׳בשחוק ובהוללות ובנכול־פה,

ער שעה מאוחרת בלילה: .והשם יתברך׳ יורע עור איזה״ מעשה •זמה ותבל הגם

עושים .ובודאי׳־ כל ״׳אלד,־׳ עלולים להביא את האדם ,הרואה והשומע אותם,
להרהורי עבירה ,הס ושלום :ואני מאותו היום •שנכשלתי'בעון ה מ ו ר זה ,ברית

כרתי לעיני ,לבל אתבונן על בתולה ,על אחת־הנערות־שבכפר .וישבתי בלוא

בחדרי ולא יצאתי ההוצה להנפש ולשאוף רוח צח .ונםיבישבי בחדרי• הסיבותי

עיני מהחלון ,לבל יפול ,מבלי משים ,מבט עיני על אחת הערלות החצופות

העוברות לפני הלון הררי .והייתי אוטם ־אזני במוך ,לבל אשמע מננינתן בל

היום .שירי עובים ,ולא תהיינה לי למכשול ,־כדברי ־ חז׳׳ל:־ קול באשה ׳ערוה.
ומאותו יום ההוא ,אם היתד .עולה על לבי איזה מהשבה ׳זרה ,והייתי הושש

שהיצר הרע מבקש מהרש מסלות להתננב •אל לבי ולפתות אותי ,כרי להכשילני
בדבר עבירה ,הייתי מוציא מבין ספרי את הספר שבנרמוםר ,שבו נמצאת עצה

וםנולה נפלאה ,איך להנצל מתגרת יר היצר־הרע .והעצה היא פשוטה ,אבל
מספקת להבריח את היצר־הרע

ממנו.

והעצה

הזאת היא — להזכיר להארם

הצרות והאסונות ,הפנעים והיםורים ,הבאים על האדם :על נרול וקטן ,על נער׳
וזקן; על ילד וישיש ,על איש ואשה ,על בחור ובתולה ,על עני ורש ,על רם

ושפל — ,אם בבית ואם בחת — ,אם בעיר ואם בשרה ,אם בים ואם ביבשה,
אם ביום ואם כלילה ,אם בקיץ ואם בחורף ,אם בהקיץ ואם בחלום ואם בחייב

ואם לאחר מיתה .ובעל השבט־מוםר מעביר בסך כל הצרות וכל הפנעים העוב

רים על האדם ,ער כי יםמר בשר איש הקורא אותם .ונם הרשע היותר נרול,
אם ישים לפני עיניו דברי התוכהה הזאת ,אם לבו אבן

— מיד הוא נמוח.

ואת דברי התוכחה הכתובים בספר הזה הייתי קורא בקול רם .ובאילו המחבר
מדבר אלי מתוך הספר .והייתי אומר :נתן נטע ,שים לננד עיניך :כמה בהורים
ובתולות מתים בהופתם .בנון ,שעולים בסולם

ונופל הבית עליהם; או נזרת

המלך עליהם .או ,כמה אנשים שמפשיטים עור נופם בחיים חייתם ,בלי חמלה;
או אנשים ששוחטים בניהם לעיניהם,

ואין

לאל

ירם

להושיע .או בהורים

ובתולות שמעין את השמש ביופין ,ונופל בהם םמיות עינים וחינרות רנלים.

או ,אנשים שעושים כלים מעצמותיהם .ושים ,נתן נטע ,ננר עיניך אנשים ,שמי
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אריכים בחולי כמה שנים וביום שהנם מתרפאים ,נופלים ביר אויבים ומתיש
מיתה משונה .או ,נשים שמתאוות לבנים ובםווי יטיהן יולדות ומתות בלירתן.

או ,עקרה ,היולדת בן בזקנותה ,ומיד בצאתו מרחם אמו שוחטים אותו בנזרת
המלך לרפואח .ועור שים ננר עיניך :אב ואם שוחטים בניהם ומבשלים אותם

בידיהם לאוכלם טפני הרעב .ושים עור נגד עיניך :בן ארם נתפס בעבירה וטת

מרוב בושה .או ,חתן .המתיחר עם הכלה והיא מתה מיר אחר זה .ועור צרות

רבות כאלה :צרת -היחיד .וצרת הרבים; צרות ישראל וצרות אומות העולם.
ואינני מםופק כ ל ל  — :כפי שנוכחתי מעצמי

— שהיצר־הרע ,כשהוא שומע

ארם מזכיר ומונה כל הצרות הכתובות בםפר זה ,הוא בורח ממנו כממחוי קשת
ועוזב אותו לנפשו: .בירעו.שבאותה שעה אין עור מקום בלבו של ארם לשום

חמרה ולשום תאוה שבעולם .ולי היתה הםנולה הזאת לםם חיים .ובםייעתא
דשטיא ,כפי דבריחז״ל :הבא לטהר מסייעי! לו — כל אותו הזמן שהייתי רחוק

מביתי ושרוי בלי.אשה ,כל פעם שאיזה טחשבה זרה היתה עולה על לבי ,הייתי
קורא בספר דברי חתוכחה הזאת והמחשבות הזרות היו מסתלקות מעל לב•

ונעלטות טטני .אבל השםושבסגולה זה היה טוב ומועיל רק ביום ובהקיץ ,ולא
בלילה ובחזון ,ב ז ט ן  ,ש א י ן יותר לאדם :שלטון על רוחו ובשרו .והנה כעבור

עוד שלשה שבועות טאותה לילה ,שנכשלתי בו בראשונה בעון קרי .והנה עור

הפעם .קרה לי מקרה בלתי טהור ,מקרה לילו? .ובקומי משנתי בבקר רואה אני
שמחרש נכשלתי בעון זה .ונפשי הוטםאה ובשרי המהם .ובפעם הזאת ירעתי,

שבי האשם .וסירי היה לי להכשל בעון זה .כי עברתי על אזהרת חכטינו ,זכ־

רונם לברכה ,לבל ישכב ארם על נבו פרקרן ,כפי שנאטר בנטרא :לייט עליה

ריב״ל אםאן רנני אפרקדן .וגם הרםב״ם כתב ,צריך לארם שייש! על צרו ,ולא
על ערפו .ואני הריני תסיר נזהר לשכוב על הצר ,ולא פרקדן .ונם בלילה הזה

היה בדעתי להשאר רק זם! םועט שוכב על חנב ואחרי כן להפוך ולשכוב על

הצד .אבל טעשה שטן הוא ,שחספתני שינה בעורני שוכב פרקרן .ולילית הא־

דורה ,האורבת לנפש הארס להחסיאה ולהאבירה סן העולם .ובירעה ,שעברתי
על דברי חז״ל וישנתי פרקדן ,באה אלי ,כפי דרכת תסיר ,ברוב כשפיה ותז־
נוניה ,ותסםא נפשי ובשרי .וםה ששכבתי באותה לילה פרקרן היה לזה סעם
ירוע .חברי ר׳ ברוך לייב ,היודע שהשם יתברך נתן לי לשון .לסורים לחבר

דרשות ולדרוש ברבים ,בקש אותי להכין ררוש לשבת תשובה .והוא רצה להפ

תיע את הבעלי־בתים רהיישוב בדרשתי ,אשר בוראי תימב בעיניהם ותהיה להם

נחת רוח ממנה .ואני קבלתי עלי רבר זה .ומנהני ,כשאני עוםק בהכנת דרשה,
אם כי היא כבר ערוכה ושמורת בזכרוני ,לשנות אותה עור בפה ובקול ,כרי

שתהיה שנורה בפי ,ובהטעמת הדברים

— כפי דרך הדרשנים

— בתנועות

הירים ,כאלו אני עומר על הביטה ודורש לפני הצבור .ובעלותי בלילה זה על

מטתי ,התחלתי לשנות הדרשה שהכינותי בביטוי

שפתים

ובתנועות

ידים.

ולצורך זה ,טוברח הייתי לשכוב על הנב ,כרי שאהיה ארון לשתי ירי ,להשתמש

בהן כפי הנצרך להטעטת דברי הדרשה .כי בשבבי על הצר ,רק יר אחת היא
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—

־הפשית והשניה אסורה ובלי תנועה .ובמוח הייתי שאגמור לחזור על הדרשה
עור מרם תפול תנומה על עפעפי .ואז אסוב על הצר-.אבל טעיתי בחשבוני.

:או ,אולי ,יר השמן היתה באמצע ונםנרו עיני עור מרם נמרתי אותה כולה.
וקרה לי מה שקרה.

וכשנכשלתי כבר בפעם השגית בעון זה ,התגברה עלי המרה שחורה והעצ

בות ,כי יראתי לבל יקויים בי ,חם ושלום ,מה שאמרו חכמינו ,זכרונם לברכה:

ביון שעבר ארם עבירה ושנה נעשית לו כהיתר ,ולבל אבשל בעון זה עור פעמים

דבות .ונשאתי •עיני אל ההרים ,אל חכמי המוסר•הנרולים ,לבקש מהם עצר.

ותחבולה להנצל מהמכשול הזה ומהצרה הזאת .ומצאתי :בהחבורים שלהם הרבה

•תפילות והרבה כקשות׳ והרבה לחשים והרבה םנולות שונות לשמירת מעון זה
ולהצלה .והתחלתי בראשונה לאמור בכל לילה ולילה הלחש מםפר הזוהר הקרוש:

•&ך ספאן אנזרגאוכו׳ פוק ,פוק וכוי .ואחרי כן :התפילה היקרה הנמצאת בספר
אמתחת בנימין .ושהיא—•לפי רברי מחבר ספר זה — םור נרול לתיקון קרי

בלילה-,וביום — •שלא לבוא לירי שום תאוה ,או ,לירי הרהור ומחשבת חוץ.
ומה -שחשוב -ביותר .בתפילה -זו — -שהיא- -באת  :לעזרת הארם ,לבל תהיה לו

־שום תאוה ולא שום הרהור באשה שבעולם .ואפילו לאשתו: ,אם איננה• עמרו
:

בעיר אחת.ונם — שתהיינה בעיניו כל הנשים בכלל ובפרט

כחיות

ועופות

ושרצים טמאים שארם קץ בהם .אבל התיקון חיותר חשוב לעוז קרי — כסי

־הנמצא כתוב בםפרי יראים ובספרי מוםר — הוא להרבות בלמור התורה ולינע

־הנוף והנפש בעמלה של תורה .ובעל השבמ־מוםר מוםיף עור :מי שהוא תלמיד־

־הכם ,ירבר! בתורח וימריח מוחו לחרש חרושים בתורה תמיר ,תמורת מה שמרח

•מחשבתו-לחשוב מחשבות זרות .ונמרתי ברעתי להכפיל השיעורים שחיו לי
בקביעות ללמוד משניות ונמרא ולהרבות הלמוד והעיון בםפרי •יראים ובספרי

•מוםר ולינע את מוחי-לחרש-חרושי תורה .ובאשר לא עלה בירי לחרש חרושי

•תורה בהלכה ,שמתי את פני לרברי אנרה .ונםיתי כחי בררוש; כי גם הררוש
־הוא מקצוע -חשוב בתורה .והצלחתי בעזרת הבורא יתברך לחבר רדשה נפלאה
-לשבת הגרול על הפסוק :ותעל הצפרדע ותכם את ארץ מצרים .דרשה שהיא

^מתובלת במשלים יפים והיא מלאה כולה מוםר ומרות ויראת־שמים .ומקצת

:הררוש הזה נשאתי אחרי כן בקהל בבית התפילה של היישוב בשבת הנרול.
והשומעים התעננו על ררשתי ושבחו אותה הרבה מאר.

ואם כי הפעולות האלח הצליחו להבריח לשעה את לילית הארורה ממני,

:אבל לא יכלו לה — לנרש אותה כלה ממני .וכעבור עור חדש ימים באה אלי
מחדש בחלום חזיון לילה .ובדוב כשפיה זתזנוניה טמאה

את

נפשי.

ובבקר,

!ותפעם רוחי לראות מה שעשתה לי הארורה ומה שהניע לירי ממנה .כי הנני,
רחמנא לצלן ,עור הפעם בעל קרי .ולצערי לא היד .יותר קצב ונבול .כי ראיתי.

שאין הלחש .ואין מזמורי־תהלים ,ואין התפילות .ואין היניעה בלמור התורה

ובחבור הררוש — כל הםנולות האלה ,שעשיתי להציל נפשי מכף לילית הא־

דורה,

— הנן מספיקות .ובודאי ,כרי להנצל ממנה ,נהוץ לעשות פעולה יותר
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חזקה ויותר טםפקת .ובאמת טצאתי שתי םנולות יקרות לתיקון ?רי ושלא אבוא:

לירי הרהור עבירה .האחת מהן

— להתענות כערב ראש־חרש וללכת לכיוד

הקברות ולעקור מאחר הקברים עשכ עם השרש וקודם עקירת העשכ לאמר הר־־
בונו של עולם המיוחד לזה .וגם לכקש מחילה מן המת ,שמקברו נעקר השרש.

על שהפריעו אותו ממנוחתו ,ואת העשב לשים בכנר נקי

ולתלות הכנר על־

הצואר .אבל ,לנודל צערי ,לא יכולתי להשתמש בסגולה זו בפעם הזאת ,כי-

היא איננה פועלת פעולתה אלא כשערב ראש חדש חל ביום חמישי לשבת״
וכפעם הזאת ערכ ראש חדש חל ביום אחר .והסגולה השמה ,-שהיא מר׳ י ו א *
בעל־שם המפורסם ושעליה גאטר ,שהגה בדוקה וטגוםה ,חיא — לקחת מבעת.

כסר טהור ולחקוק עליה השמות הקדושים ,בפי הגמצא בספר זכירה ,ולשאוד

הטבעת על היד .אבל נם הםנולה הזאת לא היתה לי נוחה וקלה .בי ,ראשית,
איפה אמצא

כאן,

בהכפר ,חרש אמן לחקוק על הטבעת השטות הקדושים״

ושגית איך אשים על אצכעי טבעת כח גדולח ,ששטונה שטות קדושים חקוקינב

עליה ומכלי שישאלו אותי בל רואיה ,לאיזה צורך היא משמשת לי .ומה אניד־

להם כתשובה על שאלתם? לספר ׳להם מה שקרה לי ולפרסם'את קלוני ברבים?־

ונם אני מהסס בדבר ,אס אין בנשיאת טבעת זו ,בלי חותם ,החשש — לעבור

על.הלאו שבתורה :ולא ילבש נבר שמלת אשה .ומחטעטים הללו סלקתי אוב

ידי גם מהםגולה הזאת .ולילית הארורה היתה •מוסיפה לפקוד אותי מרי ח ר ז ו
בחרשה .ובראותי ,שכל כלי יוצר עליח לא יצלח .ואין לי שום עצה ותחבולה

להנצל ממנה ,אמרתי בלבי :אם לא מוב ,אולי ,יותר לי — כרי שלא לאןכר־

לנםרי את נפשי ולהיות יורש גיהנם עולמית — לעזוב המלמדות בהכפר ולשוב

לביתי .זאת אוטרת — לאשתי .כי מה תתן וטה תוסיר לי הפרנסה בהכפר.,

אם על ירה הנני טאכד את נפשי .ומספר המזיקין וםנעי בני־אדם ,הכאים לעולם:

על ירי

— בתעלולי לילית המרשעת —י הולך בכל חרש וחדש הלוך וגדול.

כתבתי לאשתי אגרת ,שנפשי כלתה ונבםפה לראות ילדינו  -חנחטדים וגדולים;
הנם נענועי עליהם .ונם קשים עלי חיי בדידות ־בגכר וגכסון• נכספתי לשוב:

לביתי .ועל זה כתבה לי אשתי תשובה ,שאמה — חמותי — צותה עליה במפ
גיע לכתוב לי ולהזהיר בי ,לבל אזוז ממקומי ולבל אעזוב את הכפר שבו מצאתי־

פרגסתי ,כי אין כל ספק בדבר ,שאם אעזוב את הכפר אר לזמן מועט ,יכואר

אחרים ויקחו את טקוטי .ותהיה לי זאת אבירה שאיננה חוזרת .ואם לא אשמע:

לקולה ואמרה את פיה ,היא מתרה בי ,שלא תתן אותי לעבוד על סר ביתה״

וגם תוציא טידי גט לכתה בחזק יד .ובידעי היטב מבע חמותי ותכוגת נפשה.,

כי אפה עז ועברתה קשתה .והיא מוכשרת לעשות רבד זה ,להפריד כיגי וכיך
אשתי ,עזבתי הרעיון לשוב לביתי .ואז עלה על לבי רעיון אחר :אם חמותי־

מתנגדת לדבר זה ,שאשוב לביתי ,מפני שהיא חוששת להפסד הפרגסה שיש לי־
בהכפר ,לכל הפחות,

תתן

לאשתי

ולילדי לבוא אלי הנה ולא תעכב בידם.

והודות להבורא יתכרך ,יש עתה לאל ידי לפרנס את בני ביתי בלי רוחק .כ י

טצבי כהבפר וכהיישוב התחזק והתבסס והנהו איתן :טשכורתי כער שכר־לטוד־
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עם הנערים היא יותר נרו?ה מאשר היתה בראשונה .כי נתוםפה משפחה אחת
בהכפר ונספחו ?החרד שלי עור שני נערים .ונם יש ?י הכנסה הגונה מהיישוב.
כי אני ?וקח חלק בחלק עם ד' ברוך לייב השוחט בעבודת הצבור בהיישוב .ואם
כי ?א דרשתי שכר בער עבורתי ואני עושה הכ? ברצון וחנם ,אין כסף ,כרי
?היות ?עזר ?חברי ורעי ר׳ ברוך ?ייב הנ״? ,אנשי היישוב מעצמם ,בלי שום
דרישה מצרי ,וב?י נם התעוררות מצר ר׳ ברוך ?ייב ,מעניקים ?י ?כ? חנ וחנ
— נרו?

או

קטן

מתנת כסף הנונה .ו?פי החשבון שעשיתי ,ההכנסות משני

המקורות הא?ה — המ?מרות בהכפר ועבורת הציבור בהיישוב — הנן מספי
קות ?פרנס אותי ובני ביתי ברחבה .וע? כן כתבתי ?אשתי :אם אי אפשר ?י
?שוב ?ביתי ,מפני שאמך ,חמותי ,מתננדת ?זה; בי אז? ,כ? הפחות ,בואי את
והילדים הנה א?י ,ונחיה באן ביחר ,ברצון הבורא יתברך ,חיי מנוחה וש?וה.
אב? גם ?זה ?א הסכימה חמותי .באמרה ?אשתי :אם נם את תעזביני עתה,
?עת זקגתי ,ות?ך אחרי בע?ך ?רור באשר תרורי ,כי אז שבו? וא?מון יבואו
ע?י ביום אחר .כי אביך ה?ך ?עו?מו ואינגו .ואת

?הרחיק

תעזביגי,

??כת.

ואני אשאר יחידה ,ג?מורה ובודדה .ומוב ?י אז מות מחיים .ונם אשתי ?א
היתה מרוצה ?עזוב את אמה ?עת זקנתה .ובקבלי תשובת אשתי ,ראיתי ,שנם
תקותי זאת 'הוכזבה .ו?א באה .וכמעט שנואשתי בחיי .בראותי שנתקיימו בי
רברי הנביא :ונשים מש?ו בו .ואמרתי ב?בי :אוי ?י מיצרי ,ואוי ?י מחמותי.
כי בהיותי שרוי כאן ,בהכפר ,ב?י אשה ,שהיא — כפי דברי חז״? — שומרת
אותנו מ ן החמא ,נפ?תי בירי ?י?ית הארורה ,הפוקרת אותי מרי חרש בחדשה.
ובאה אלי,־ בכל פעם ,בחזיון ?י?ה ,לממא נופי ונפשי .והיא עושה אותי ?אב
??ניון מזיקים ופנעי בני־ארם .ואוי ?י מחמותי ,שאיננה נותנת ?י ?שוב ?ביתי.
ואיננה נותנת לאשתי ולילדי ?בוא א?י הנה .והנני נשאר קדח מכאן וקדה
־ -־׳

מכאן .וכאשר אבדתי אבדתי.

ובאמת ,לולי השיעורים ב?מור התורה ,שהיו ?י בשעות הפנויות ממ?אכת
המ?מרותי ומעבורת הצבור ,כי אז הייתי אובד בעניי .ברברי המ?ך רור בספר
תה?ים? :ו?י תורתך שעשעי אז אברתי

בעניי.

והעסק

בלמור

התורה

הוא

שהפיח זיק ש? תקוה בלבי .באמרי :אם חכמינו ,זכרונם ?ברבה ,אמרו :חש
בראשו — יעסוק בתורה .חש בנרונו — יעסוק בתורה ,חש בכ? נ ו פ ו — י ע ס ו ק
בתורה ,ה?א רואים אנחנו ,שהתורה י היא

מרפא ?נווי ו?נפש .ובודאי היא

משמשת נם כן תרים ננר כ? פורעניות שבעו?ם .ומטעם זה ,ע?י ?התמכר עור
ביתר שאת וביתר עוז ללמוד התורה .ותקותי בהבורא יתברך ,שהתורה ,שאני
עוסק בלמודה ,תנין ע?י ?הוציא רנ?י ?מרחב .ונם עבורת הקרש ,עבורת הצבור
בהיישוב ,היא שעמדה ?י ?הרחיק ממני העצבות והמרה שחורה ו?הצי?ני מן
השעמום ומתמהון לבב .בתקותי ,שמלאכתי ,מלאכת הקדש

— ?הוציא את

הרבים בתפי?ה ובקריאת התורה ובתקיעת שופר .וגם המורח בההשגחה ע? היל
דים ו??מרם ולהדריכם ללכת בדרך המוב והישר — שהם הם יעמרו ?י בעת צרה
וינינו ע?י .וזכות הרבים תהיה ת?ויה בי.
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והעבודה — עבורת הצבור בהיישוב — שהעמסתי עלי ,ברי לבוא לעזרת

חברי ורעי השוחט ר׳ ברוך לייב היתה מרובה ובעלת נוונים שונים :הייתי

טטלא מקומו לבל רבד

בזמן שהיה הולך מהיישוב -להעיר ,אם לצרבו הוא ,ואם

לצרבי קורש של היישוב ,והייתי מחלק עטו העבודה בזטן שהיה עוטר על מש־

מרתו .וביטים הנוראים< ,אש השנה-ויום • כפור ,כשהתפילות הנן טרובות וא
רובות ,הייתי עובר לפני התיבה-להתפלל השחריתים והוא היה טתפלל המום־

פים .והייתי טטלא מקומו בקריאת.:התורה ביטי שבתות ויםים טובים פעמים
רבות בשנה .ובפורים היה הוא קורא .המגילה בערב ואני — בבוקר .ובמו בן
נם כן .קריאת טנילת איבה .ואמירת םרר הקינות .ואת התקיעות של ראש השנה

מםר לגמרי לרשותי..כי לו אין התקיעות עולות יפה-,מפני קוצר נשימתו:.וכשהוא

מתח.יל לתקוע ,התקיעות-נפסקות• באםצע .ומוכרח הוא פעמים רבות להתחיל
מחרש .ורק בקושי נתל.הוא עולה להשלים הםאה קולות .לא בן אני ,שבעזרת

הבורא יתברך ,נשימתי היא ארובה וטנעורי התרגלתי באוםנות התקיעח .ונם

יש לי שופר טשלי ,שקנה אבי למעני •,בהיותי עדיין צעיר ליםים-,שופר נפלא,

שהקולות יוצאים:מטנו.בלי שום עבוב ובבהירות נתלה ,באילו חיה זה חליל,

ולא שופר .והבעלי־בתים השוםעים את .התקיעות שלי-,שכולן היו עולות יפה,

בלי שום־עכוב,־ היו שמח.ים םאר; כי ראו בזה םימ! יפה להם לשנה הבאה.
:

ובזמן שלא חייתי עםוק בעבודת הצבור• בבית התפילה ,הייתי משניח על היל

דים שיהנהנו כשורה-בבית התפילה..שכל אחד ואחר .מחם ישב על מקומו וית
פלל בהםרור שלו ביחד עם-הצבור-,ולבל ישיחו ביניהם-.ולבל *דימו קולם .ולבל
יפריעו את המתפללים .ויענו :האמנים ,ויאמרו תברכות והקדושות--,הכל — במו

שעושים הנתלים-- .
־

---

••.,

•-• • --.-.-

:

ונם מחוץ לבית־התפילה היתה עיני צופיה על הילדים ובקשתי להעסיקם

תמיר באיזה רבר שהוא לצורך קיום םצוה ,כרי לקרב על ירי זח את לבם
לאביהם שבשמים :להביא עצים לבית התפילה ,להסיק התנור בימות הנשמים;

לנקות -המנורוח-ולהםיב הנרות בבית התפילה .ועור מלאכות אחרות מעין אלה,
שהנן יכולות להעשות נם על ירי קטנים .ובקרוב ימי חנ .ומועד הייתי םעםיקס

בצרכן חחנ .ולפני חפםח הייתי מביאם לבית מאפה המצות ,כרי שיראו ההב

נות המרובות והזהירות הנתלה באפית המצות .ונם לםרתי אותם להכין חרוסת

להםרר .ולפני חנ השבועות הייתי מעםיקם בהבאת עשבים ורשאים מן השרה

ולהרביצם  -על רצפת בית חתפילה .וכשבא חדש אלו 5הייתי נותן להם הרשות
לנםות את כחם בתקיעת שופר ,דבר שחילרים מתאוים לו .ולפני חנ הסוכות

למדתי אותם לעשות מקלעות מעשה אמן מעלי הלולב ,לאנור בהן את הגי
םינין :לולב ,הרם וערבה .ונם בבניו הסוכה ובהבאת ענפים לסכך את הםובה

הייתי םעםיקם .וכרי לחרחיקם םחברת-הנערים הערלים ,לבל ילםת מהם לע
שות כמעשיהם המנונים ולרבר רברי נבלה ונבול פה בםוהם ,הייתי מבין לטענם

כל.מיני צחוק ושעשועים ,ברי שיבלו בהם זמנם ,כשהנם חפשים מלמודים,
ויהיו ביתר הנערים בבל תפוצות ישראל .וישעשו נפשם במיני צחוק חםקובלים
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בישראל ולא יתקנאו בהנערים הערלים .ולחנ הפסח הייתי נותן להם אנוזים

לשחוק .ולל״נ בעומר — קשתות ,לשמחת תורה — דנלים ,לחנוכה — ענולים

לסביבה ולפורים — מחי־קבל להבות בו את המן .ואם בבל חנ וחנ הייתי רואנ
להילריפ ,שיהיו ששים ושמחים,

ושיתעמו',לפי דרכם ,בעוננ יום'טוב .הנה,

בהניע חג שמחת־תודה — שמחתם היתר• בלי' קץ .בי ביום הזה היו מרנישים

את-עצמם בני חורין לשחוק ,לזמר ,להתהולל ולהשתובב כאות נפשם ,ואין מוחה

בידם .ולהיפך ,השתדלתי'עור לתרבות שמחתם .ולמדתי אותם לזמר הרבה מ ו 

נים ,שלא היו ידועים ביישוב; במו ,המון של ״ברוך אלקינו שבראנו לכבודו"
או ,הננון של ״והראנו בבנינו ושמחנו בתקונו״ .ועוד מונים אחרים .ומה שהיה

מבדח אותם ביותר היה רבר זה ,שהייתי י מאסף מסביב לי בל הילדים ,נרולים

וקטנים ,נערים ונערות והייתי עולה על ספסל ,או על שלחן והייתי קורא להילרים
הנאספים מסביב לי ,בקול רם :צאן קדשים .והם היו עונים לעומתי בקול ,בקול

שריקת הצאן "בערר :מע ,מע ,מע .ובזה הייתי שונה פעמים רבות .והילדים היו

מפצירים בי להמשיך ולהמשיך ,עד בלי סוף .ושמחתם היתר ,בלי נבול ובלי קץ.
1

ומי שלא ראה שמחת הילדים באותה שעה לא דאהשמחה מימיו .ובכה הייתי

עסוק בל הזמן :אם בלמוד עם •הנערים בהבפר .ובלמודי אני ,השיעורים שהיו

לי בלמוד התורה; ואם בעסקנות בצרכי צבור בתיישוב ובהשנחה על הילדים של
אנשי היישוב .ובאלה מצאתי נחם ומרגוע לנפשי הנהלאה .ומפלט ומנוס מהע־
צבות ומהמרה שחורה"ומהיאוש',שהיו במטוס נוסס״ללבי .וכזה עבר עלי הזמן

— שתי שנים ,שישבתי בהבפר ,חליפות :הפעם — בינון ובצער על היותי דחוק
מאשתי ומילדי .ובפחר ובמרד .שחורה ,על אשד לא יכולתי להנצל מיד לילית

המרשעת ,שהיתה פוקדת אותי לפרקים ומחמיאה את בשרי ומטמאת את נופי
ונפשי ,והפעם — בשמחת הנפש ,על שהייתי לומד תורה בשקידה ורואה ברכה
בלמודי .ובקורת רוח שמצאתי — בעבודתי — עבודת הקודש — בהיישוב .דבר

שהיה לי אור .לטובה ,בי רצה ה׳ את פעלי ,להיות מן המזכים את הרבים.

ולמלאת שתי שנים ,מיום 'שיצאתי מביחי לבקש פרנסתי בנכר ,נמרתי

בדעתי לשוב לביתי ולא לדחות יותר זמן שובי לאשתי ולילדי .בי יש תקנה

מהנאונים של דורות עברו ,לבל יעזוב איש את אשתו ללכת למרחקים לזמן יותר
משתי שנים .ואחרי עבור זמן זה מחויב הוא לשוב לביתו .ובמובן ,לא רציתי
להוסיף עוד חטא על פשע — על כי הייתי כבד בטל ממצות פריה ורביה במשך

שתי שנים — לעבור עוד על תקנה מפורשת שלי גאונים .בי אז בוראי לא היתה
עוד יותר תקומה לנפשי ואחריתה — עדי אובד .ובפרט ,שעתה לא היה עוד
יותר פחד חמותי לגנר עיני .בהיותי בטוח ,שבשאשוב לביתי וצרור הכסף בירי

—

מאות זהובים אחרות — שרכשתי בעבודתי בהבפר ובהיישוב ,לא תהיה

יותר להמותי טינא בלבה עלי ,על שאינני מוכשר לפרנס בני ביתי .ובוראי

עור תמשך הסד לי.

עתה הנני נמצא כבר בדרך שובי הביתה .וסרתי למחנכם ,כדי לבוא לרבי

ולשאול בעצתו .והנני מבקש סליחה ומחילה מבכורו על אשר תלאותיו ברברי
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והפרחתי אותו בםפורי הארוך ונזאתי ממנו רגעי עתותיו היקרים .אבא ראיתי

את עצמי מוברח אזה ,ברי שאא יתנני ,רבי ,אאיש אוהב בצע ,שעזב אשם אהבת

הממון אשתו ויאריו אזמן רב ויצדיק עאי את הרין ויאמר; ישואם ארשע בפעאו
ובפי רשעתו .בי בטא את עצמו ממצור! דאורייתא

מצות פריה

ורביח

במשך

שתי שנים .ועא זה באתהו הרעה הזאת ,אהיות נאבד ברשת איאית הארורה וא־
השריץ עא ידה קאיפות ופגעי בני־ארם ארוב ואטבביר .ועתה ,במות אני ,שברור

אבבורו ,שבא טה שעשיתי אא עשיתי אאא עא פי ההברה ,ואא ברצוני .אאא —
ננר רצוני ,שהנהו תמיר — אהיות נקי טה׳ וטישראא .והנני עובר עתה אגור

הענין ,אשר בשביאו באתי אשאוא בעצת בבורו .וזה הדבר .הדרך אשר אני

הואך בה עתה היא ארוכה ובאתי בטוחה מאפטים וממזיקין ומהיות רעות .בי

היא עוברת ביעריט ובטקוטות שוטטיפ ,שהנט ,בידוע ,תטיר בהזקת פבנה .ואי

עור פבנה יותר נרואה צפויה עא דרבי .בי טצאתי בפפר קב־הישר ,שהוא טביא

בשפ ההפיר ר׳ יהודה .משיראאזוצי שאמר :״עא האנשיפ הבונריפ בנשותיהם

והואבים אמרינות מרתקים אחיות שם.מאמרי תינוקות וקובצים עא יר אהרבות

ממון .ובאי ספק ,שהנם נכשאים בעון ראית קרי-.ואחר בך ,כשרוצים איאך

ואהזור אבתיהם ,באים עאיהם שוררים ונזאנים ואוקהים בא א ש ך אהם .ואותן

אנשים אא ירעו ,כי טבא טפת קרי נברא מזיק אחר ,רהםנא איצאן .ואותן המזי

קים נדמים כאנשים ואוקהים מהם בא הטטון".

־•. . . : -

ובירעי בא •אאה •.וחטאתי אננד עיני תמיר ,שנבשאתי פעמים רבות בעון

ראית קרי .והשם יתברך יודע במה מזיקים נבראו טהטפות שיצאו ממני אבטאה

— בשרי יםמר מפתר אהרעיון ,שהמזיקים שנבראו עא ירי ,יתנפאו עאי כאהד

המקומות המסובנים — בעבות סבכי היער — וינזאו ממני את בא בםפי ,פרי

עטאי ועבודתי במשך שתי שנים .והנה דבר הםבנה הזאת היתה ידועה אי בכר
הרבה יטים קורם .וטרם שמתי אדרך פעמי .ובקשתי עצות ותהבואות ,איך ובמה

אהנצא טתצרה הנרואה הזאת .ואם בי טצאתי בספרים הרבה םנואות ותרופות

אהננה ואהצאה טאםטים וטחיות רעות וטטזיקין ופגעי בני ארם — אבא כא הם־

גואות והתרופות האאה ,בפי הנראה ,אינן פועאות פעואתן אאא אהנין טרוהות

ומשרים וטקאיפות פשוטים ,הבאים בצורת אדם ,אהזיק אעוברי דרך ,או ,אמי

שיוצא יחידי באיאה .אבא אין כהן יפה אהנין מםזיקין שהנם מסוג מיוהר ,בגון

אאה ,שנברא ט! הטפות שיצאו טן הארס אבטאה .בי אאה מבקשים אהזיק רק

את האדם שבאו עא ירו אעואם .והנם באים בטענה עא הארס ,שהנם טתנפאים

עאיו אקהת ממנו את מטונו :אבינו אתה .ואתה הוא שהבאת אותנו אעואם.

וםהויב אתה אפרנםנו .ואם אינך נותן אנו את ממונך ברצו!

— נקה כספך

ממך בחזקה .ובבר השבתי ברבר ,אם יקרני נם אני ,רהםנא איצאן ,אסון בזה.
והמזיקין יבואו עאי כמענה :אבינו אתה וברין אנחנו אוקחים ממך את כספך,
מה אובא אהשיב עא מענה הזו? שאין האב םהויב עא פי הרין אפרנס את בניו?

אבא האא הם ישיבו אי תיבף וטיר ,שהדין פוטר את האב םאפרנם רק את בניו

הנרואים ,ואא את בניו הקטנים .ואנו דין קטנים אנו ,בי אא טאאו אנו עדנה —
—

246

—

לבפי שאתה יודע בעצמך — שתי שנים מיום שהבאה אותנו לעולם .ומה אובל

•להשיב על רברים כאלה? הלא כל טענותי יסתתמו ומוכרח אהיה למסור להם אה
כספי .ואם לא — יקחו ממני בחזקה.

ועתה אובר עצות חנני .כי אם נם נניח שינזלו ממני רק את כספי ולא

*נעו בנפשי לרעה ,נם אז רע ומר יהיה נורלי ,בי אהיה כנס מ! חפח ונופל אל

:הפחת .כי איך אשא עיני לשוב לביתי ולראות פני חמותי ובירי אין אוי פרוטת

בסף אחת .הלא נרש תנרש אותי מביתה .ונם תבקש להפריד בין הרבקיט ולהו־

:ציא טירי נט לבתה .ובין כך ובין כך — כאשר אבדתי אבדתי .וזה הוא הדבר,
>רבי ,שהטריצני לבוא לבקש עצתו ועזרתו .כי לפי אוכל לפנות לעזרה ,אם לא

•לבבורו? וחברי ר׳ ברוך לייב ,השוחט בהיישוב ,שהיה תלטירו ,שטעתיו טספר

תמיר בשבחו של כבודו ,שהנהו חכם כטלאך אלקים וכל רבר קשה לא יבצר

ימטנו .ועיני נשואות עתה אליו שיטצא נם כן תרופה לצזכתי.
וכשנטר האברך ר׳ נתן נטע את דבריו אטרתי לו:

מבין אני להנינך

<לצערך ולפחרך ט! חטזיקין .ובודאי יש לחשוש להרברים שבאו בספר קב־הישר

.בשם הרב חחסיר משירלאזוצי .אבל אין לך סכנח בעולם שאין לח תרופה.
וטטעט זה אטרו חכטינו ,זכרונם לברכח :אפילו חרב חרה טונחת על צוארו

•של ארם אל יטנע עצטו טן חרחטים .כי התשועה לה׳ .ובודאי הבורא יתברך
יציל נם אותך טן הטזיקין .אבל טרם אניר לך רבר עצתי ,אחשוב לנחוץ להרניע

:את רוחך ברבר הטענות ,שאתה חושש שהמזיקי!

יטענו

עליך .ושלפי ראות

עיניך ,כטעט ,שהצדק אתם .והנני טוריע לך ,שבאטת אין שום זכות לקליפות,

לרוחות ,לשרים ,לטזיקין ולפנעי בני־ארם לבוא בטענות על טי שהוא ,על יסור

•דין טנטרא ,או ,טספרי הפוסקים .כי התורה נתנח לנו — ילורי אשח — לטורשח
׳ולא לשרים ולטזיקי! .ואם קרה הטקרה שהנם באים לדין לפני בית־רי! ישראל,

אין חבית־רי! נזקק לטענותיהם ואיננו שם לב לדבריהם ומנרש אותם בחרפה

•מטנו .ובודאי ידוע לך הטעשה ,הטפופר בםפר קב־הישר בר׳ יואל בעל־שם,

שהביא הקליפות ,שהחזיקו בחזק יר בבית אחר ולא רצו לצאת טמנו ,לפני בית־

דין .והבית־רין נרש הקליפות טטנו בחרפה ולא רצה לשטוע לטענותיהן וצוה

עליהן לעזוב חבית שחחזיקו בו ולבל ישובו אליו לעולט .ואותן הקליפות טענו

אות! הטענות ממש ,שאתה ירא ומפחד שהטזיקין יטענו עליך .כי אותו האיש,
אשר לו היה שייך בראשונה הבית ,אשר החזיקו בו הקליפות ,היה אוהב שרה

אחת והיה טזרוונ עמה ומטנה נולדו הקליפות האלה .ובאשר טת האיש הזה
ובאו אחריט לדור בבית זה ,היו הטזיקי! טצעריט דרי הבית ולא רצו

אופן

לצאת מן הבית,

בטענות ,שהבית שייך להפ והוא

בא להט

בשופ

בירושה

־מאביהט ,שהביא אותפ לעולפ .וכשהעמיר הבעל־שט ר׳ יואל את הטדקין לרין

לפני הבית־רי! רק״ק פוזנא ,הופיפו הט לטעון טענה זו .והבית־דין לא קבל את

הטענה שלהפ ,באשר אין שופ זכות לשדיפ ולרוחות לבוא בתקף הרי! לתבוע

שוט רבר טכני אדפ ,ילודי אשה .וכי ,בכלל ,אין לשריט ולטזיקין ,על פי התורה,

דין בני אדט ,נראה נט מתשובת הר״מ מלובלין על שאלה ,בדבר אשה שנבעלו,
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לשד .שהוא הורה ,שהיא מותרת לבעלה .ואין לך ראית יותר חזקה מזו ,שאין

להם רי[ בני ארם .בי אף באסור חמור כזה ,אסור אשת איש ,לא חשו החכמים.

להתיר האשד ,לבעלה ,באשר אין הדינים שבתורה ובפוסקים שייכים אלא לילורי

אשה ,ולא לילורי לילית המרשעת ורעותיה השרות.

י י"׳'•־ " י -

ובדבר הפעולה שיש לעשות ננר חמזיקין'לבל יגעו -בך־ לרעה .ברור לי,

שעל ירי השבעות ושמות ,הידועים ליודעי חן ,המקובלים ,יש האפשרות לגרש
אותם ולחרחיקם ממך ,כרי שתוכל ללכת רדכך כטח ,בלי שום יראה ופחד.

ופעולה כזאת צריכה להעשות על ירי מומחה לרבר .ואני אין כחי רב בקבלת
מעשית .ומעורי אני נזהר לבלי להשתמש כשמות ובהשפעות ואין לאל ירי לע־

שות שום רכר לטובתך בזה האופן .אבל יש לי עצה• נכונה למענך .שתצמת ל ך
ישועה טטנה .ורואה אני ,שטן השטים הוא ,שבאת בשעה זו לשאול בעצתי.

וזה הרבר .בעור יטים אחרים יבוא ,אם ירצה-השם ,לטחננו המקובל הטפורספ.

ר׳ משה ברוך מראלהינאוו ,שבודאי• שמעת את שטעו; כי הוא אחר נרולי ה מ 
שחוא

קובלים שבדורנו.והקטיעות

נותן ־ אתטחו'וחנס נןועלים כטעט תמיד

פעולתם .והוא בא עתח למחננו גם כן לשום פעולה*נר מזיקיןיכי נם פר .קרה

מקרה ,רחמנא ליצלן ,כמקרה הקליפות בק״ק •פוזנא .יש כאן בעירנו בית עומד
ברר בקצה העיר ובעליו הלכו׳

לדור

בעיר ׳:אחרת .והבית נשאר ריק וסגור על־

מסנר במשך שנים רבות ,באין יושב בו.׳ ומנה עתה מת האיש; אשר לו הבית,
5

והיורשים שלו רוצים למכור.חביתי ולחלוק חממון•ביניהם.

אבל • אין

איש

מתושבי עירנו רוצה לקנות בית זה",אןטלו״נם לשכור אותו לדור בו .כי השכנים

הררים בקרבת מקום-להבית הזה :,מספרים' ,שהנם שומעים בלילות'קול שאון

בבית זה ,כשאון שולחנות וכסאות שמסיעים• וגוררים אותם ממקומם .ולפעמים

נשמע נם קול שאון חזק ,כקול הכאת קורנס על סרן .וגם ערלים ,משיחים לפי

חומם ,מספרים ,שלפעמים ,כשהנם עוברים בלילה לפני• בית זה ,חנם שומעים
קול שאון .וקלא רלא פסיק

בכל י העיר,

שהבית ,העומר שומם וריק זה שנית

רבות נהיה למעון'לשרים ולמזיקין והם הם העושים השאון בלילות .ומסבה זו,

אין איש רוצה לסכן את נפשו ולבוא לרור בבית זה .והיורשים ,ברצונם להציל־

הבית מחורבן ,פנו בבקשה אל המקובל ר׳ משה ברוך שיבוא לעזרתם ויברית
את המזיקין מביתם .המקובל ר׳ משה ברוך ,שהוא נענה לכל רורש ומבק-ש

ואיננו משיב פני איש ,נענה נם כן לבקשתם; אבל הוא איננו רוצה לעשות שום

פעולה ננר הטזיקין ,טרם יחקור וידרוש בעצמו לרעת ,אם באמת השאון הנשמע
בלילות בבית זה הוא מעשה ירי הקליפות ,ואם איננו בא מסבה אחרת .כ י

מעות ברבר זה היא אפשרית ואיננו רוצה להטריח לחנם המלאכים הממונים
על רבר זה אם אין טזיקין בבית ונם יש כרבר זה סכנה

להטקובל,

העושה

ההשבעות .ומקרים של טעות כבר קרו לגדולים וטובים ממנו; כטו שטםפרים
על הנאון הנרול והמקובל המפורסם ר׳ יהונתן אייבשיץ ,שנת! לאחר קמיע,

להטיח בכותל ,כרי להבריח הקליפות שהיו מצפצפות מאחורי התנור בביתו.

ואחרי כן גגלה על ירי ערל אחר ,שנכנס להבית ושמע הצפצוף והכיר — שהוא
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צפצוף צפרדעים .ונקשו הרבר ומצאו שכן הוא .ונרשו את הצפרדעים משם

וחרלו קולות הצפצוף .ואי! כל ספק ,שבמקרים כאלה ,שממריחים את המלאכים

על ידי השבעות על לא דבר ,לגרש קליפות ,במקום שאי! קליפות ,אלא בריות

אחרות; 'כמו'שקדה להמקובל ר׳ יהונת! אייבשיץ ,בוראי המלאכים כועסים על

המקובל המשביע-אותם לחנם והנם יכולים נם להזיק לו .ושהמלאכים ,בכלל,

מקפידים על בכורם והנם כועסים על מי י שאיננו מתנהנ עמחם מנהנ של ככור,
או ,מטריח אותם חנם ,על לא דבר ,נראה

מזה-,

שחכמי המוסר מזהירים על

חאנשים• ,חשבים לביתם בליל שבת־קודש ,אחרי ׳קבלתישבת ,מבית התפילה,

לבל יתאחדו בדרך להשאר עומרים בחוץ ונכנסים בשיחות ארוכות עם אנשים
אחרים :ובאותו זמן ,המלאכים ,המלווים אותם מבית התפילה ,מוכרחים נם כן

לעמוד ולחכות עד אשר ינמרו השיחה ביניהם .והיה אם תארך השיחה יותר

מדי ,המלאכים כועסים עליהם ,מסתלקים

מחם' ועוזבים אותם לנפשם להכנס

לביתם בלי לוית המלאכים .והאנשים' מביאים"עליהם בזה״קללה ולא ברכה .כי

אי! כל ספק ,שמי שמביא לידי כעם אחד מהפמליא של מעלה ,שהוא גורס בזה רעה
:

לנפשו .ולשום זה' ,המקובל ר׳ ״משה ברוך יבוא  ,אם ירצח השם',למחננו בעור
:

;

ימים אחרים לראות את הבית ולדרוש' ולהתחקות בדבר השאון הנשמע בתוכו
בלילות,־ אם הוא מעשה

ידי

המזיקין",ואם'לא .ואז ידע מה שעליו לעשות.

ודי משה ברוך ,כשהוא בא למחננו ,הנהו מתאכסן ,כמנהנו תמיד ,אצלי .ואני

הנני שמח לקיים "מצות חכנםתי־אודחים'בצדיק וירא שמים כמוהו .והנה תהיה

לך הזדמנות" נאותה ,כשיבוא הנה ,לפנות אליו בהענין שלך .ובודאי הוא יעשה

כל מח 'שיהיה ביכלתו להצילך מן םכנת המזיקין .ונם אני מצדי אהיה לך לעזר
מעיר לדבר עליך טובות לפניו .כי מצאת חן בעייני .ורואה אני שהנך תמים
עם ד׳ אלקיך ,ירא וחרד לדבריו .ואתה דאוי והנוןישנתענין

בנורלך

ושנבוא

לעזרתך .ראיתי שדברי הרניעו רוח האברך ר׳ נתן י נטע והוא נפטר טםני כבט
חון נרול ,שבעזרת הבורא יתברך ,הכל יבוא על מקומו בשלום .ואני',כשיצא
האברך ד׳ נת! נטע מביתי,
תמימים

כטו

מעמך ישראל!

נתן

נטע

אטרתי:

הלואי ,רבונו של עולם ,והיו לך הרבה

הזה ,כי אז היית

טוצא

קודת־דוח יותר טרובה

יווז ה• כ״א סיו\ <m״\
כשהקיצותי היום בבקר משנתי ,קפצתי מהד מן הטטח ורחצתי את ידי
ופני .וכאשר נמרתי אמירת םדר הברכות של בקר ,כמנהני בכל יום ,הוצאתי מאדון
הספדים את הרטב״ם סדר טשפטים והעיפותי עיני על הלחם־משנה לפרק א׳ וב׳
מחלבות נחלות ובראשונה לא טצאתי את שבקשה נפשי ,אבל אחרי אשר הת
עמקתי בדבריו ,קפצתי כאיל מדוב שמחה וקראתי בקול :זה היום עשח לי חי.
אנילח ואשמחה בו .ושמחתי לא לחנם היתה .כי זה חמשה ימים אני אחוז
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בסבך שאלה המורה ,בהתעצמות בעלי־רין בענין ירושה .היורשים הנם מרובים.
וזכויות האחר הנן שונות מזכויות השני .יש בן בבור ,הדורש חלקו פי שנים.

ואלמנה הדורשת כתובתה ותוםםותיכתובה ונכסי םלונ — נכסים שנפלו לה

בירושה אתרי נשואיה .ובנות נשואות לאיש .ולבעליהן שטרות חצי זכר .והבנות

הנשואות

קבלו

הנרוניא שלהן עור בחיי אביהן .ובתולות שלא

נשאו

עדנה

ודורשות חלקן על פי הרין .והחשבונות בכללם הנם בלי םרר ומשטר וםםובכים.

וקשה להעמיד — בנונע לתביעות הבכור ,םה הוא בנכסים המוחזק

— ויש

לו בהם פי שנים .ומה שהוא רק הראוי .ובאלה יקח חלס בחלק עם שאר היור
שים .כי היורשים האחרים טוענים ,שהם השביחו הנכסים אחרי םות אביהם,
ואין להבכור שום זכות לקחת פי שנים בהשבח שהשכיחו הם .וטבלערי זאת
יש חשבונות םםובבים עם לוים וםלוים .והטלוים םוציאים שטרות ותובעים

םרעונם .ומצר אחר ישנן

תביעות על אחרים ,חובות

שלא באו

עדיין לירי

נוביינא .וטה שםכביר עלי ועל הדיינים להעמיד הרין על אםתו ,הוא — שאח

רים מן היורשים הנם נעזרים במענותיהם לפני הבית־רין על ירי האברכים הלומ
דים בבית המדרש ,השמים בפיהם טענות ,שמעולם לא היה עולה על רעתם

לטעון אותן .ואני :והדיינים הננו םחויבים לשים לב להטענות האלה ,אם כי

מבינים אנחנו ,שלא הוציאו הבעלי־רין אותן םלבם ,אלא האברכים הלומדים

שטו אותן בפיהם .ולו לא בקשו לטענם האברכים טענות וטענות בספרי הפוס

קים ובספרי שאלות ותשובות ,בוראי לא היו טוענים הבעלי־רין אותן הטענות
מעולם .ולפי רעתי ,האברכים הלומדים ,העושים םעשים כאלה ,הנם עתידים

ליתן את הרין :כי במעשיהם הנם נורטים לפעמים לעוות הרין .והנם מכבידים

על הדיינים להעמיד דין־תורה על אטתו .ובזה הנם עוברים על רכרי חז״ל כפרקי

אבות ,שאמרו :אל תעש עצמך כעורכי הריינין .וכפירוש הרע״ב :כאותן אנשים
שעורכים ומסדרים טענות בעלי הרין לפני הריינין .ואתפלא הפלא ופלא על אותם

האברכים הםופלנים ,שבכלל הנם נזהרים לבלי לעבור על דברי חז״ל ולאזהרה זו

אינם שטים לב וםזלזלים בה .והנם גורסים רעה להם ולנפשם ,כי על ירם יכול

לצאת לפעמים משפמ מעוקל והאשם יהיה בראשם :ולצערגו הגדול ,הםנהנ הרע

הזה קנה לו זכות

אזרת

בקרבנו ונעשה לםכת־םריגה.

וכל

מי שיש לן דין

ודברים בבית־הרין ,הולך בראשונה לשאול בעצת אהד הלומדים .והלמדן טלםר
אותו כל המענות שהמציא כמוהו המחורר ,או אלה ,שמצא מן המוכן בספרי

הפוסקים ובספרי שאלות ותשובות .ומבלי שידאג אותו למר ן לחקור ולדרוש
מקורם ,אם יש לאותו בעל־רין הזכות על הטענות האלה; ואם איננו םלםרו

לטעון טענת שקר .והוא עובר על הלאו של לפני עור לא תתן םכשול .כי הוא

מביא לירי עבירה — ,לעבור על הלאו שבתורה :טרבר שקר תרתק .ודבר זה
אני יורע טן הנםיון.

וכבר קרה לי לא אחת ולא שתים ,שבאים לפני

לרון

אנשים פשומים ,או עמי־הארצים ,והנם טוענים טענות שאינן ידועות אלא לתל־

מירי חכמים .ובשאלצתי אותם ברברים להגיר לי ,מאין להם הטענות האלח,

הורו לי ,שהאברכים הלומדים שטו אותן בפיהם לטעון לפני הדיינים.
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והנה הסכסוך הנ״ל בדבר הירושה הולך ונמשך זה חמשה ימים .וכבר

שטעתי טענות הבעלי־דין וערות העדים מכל הצדדים וראיתי את השטרות שהו
ציאו האחר על השני .ואחרי החקירה והדרישה והעיון בנוף הרבדים לא ידעתי
בנפשי ,איך לפשר בין היורשים על פי רין תורה ,רבר שנרם לי צער מרובה .כי

נתקשיתי ברבר הלבה ולא מצאתי מוצא ממנו .וכבר החלטתי להוריע להבעלי־

רין שהנני רוחה הפסק לאיזה זמן ,ואביא השאלה לפני נרולי הדור .כי אינני

רוצה להוציא פסק על רעת עצמי .ובהיות מוחי עסוק וטרור כל הימים האלה

בשאלה חטורה זו ,ונם בלילה ,בשכבי על מטתי ,הנני מהפך בה מכל הצדדים

ומבקש לה פתרונים ,והנה היום בבקר ,לפני עלות השמש ,כשהייתי עדנה אחוז

בחבלי השינה ,חלמתי ,שאני רואה זקן והדרת השיבה

חופפת

המנורל יורר על פי מרותיו והוא שואל אותי :מרוע אתה

עליו

יושב כה

וזקנו

משומם

ותפוש במחשבותיך ,באלו אתה מבקש פתרונים לשאלה חמורה .ועל זה אמרתי

לו :בנת לרעי ,ובאמת אני מבקש פתרונים לשאלח חמורה בהלכה זה חמשה ימים
ועדיין לא מצאתי .ועל זה אמר לי הזקן :עיין בלחם־משנה על פרק א׳ ובי מהלכות

נחלות ויותרו לך םפקותיך .ובאלה הדברים נעלם ממני הזקן .ובהקיצותי משנתי,

המונת הזקן היתה עריין מרחפת לפני עיני ודבריו היו עדיין מצלצלים באזני.

מהרתי לקום מטטתי ולעיין באותו ספר ובאותו מקום ,כפי עצת הזקן .וראה זה

פלא! הותרו לי כל הספקות .ואי! לי יותר החשש לטעות ברבר הלכה .וכבר
הזמנתי הבעלי־רין לבוא לשמוע הפסק.

ובחלום נפלא זה אני רואה חסרי הבורא יתברך — להורות לי הלכה מן

השמים .ולולי ידעתי מך ערכי ,כי בער אנכי מאיש ולא בינת ארם לי ,ואין בי

לא הורה ולא חכמה ,הייתי אומר ,שהזקן ,שבא אלי בחלו.מי והתיר לי םפקותי

בשאלה הירושה — לא היה אלא אליהו הנביא זכור לטוב .כי ירוע הרבר ,שהוא
בא לפעמים בהלום לאוהבי ה׳ וליראי שמו להורותם רבר הלבה ,ולהעמידם על

האמת ,אם מעו ברבר הלבה .וכזה קרה לר׳ אפרים ,כפי המסופר בספר התשב׳׳ץ,

שאבל הרנ בורבוטא .ובלילה נראה לר׳ אפרים בחלום זקן .ומראהו כמראה הזקן

אשר ראיתי אני .והזקן הביא לו קופה מלאה שרצים ואמר לר׳ אפרים :קום

אבול .וכשנרתע ר׳ אפרים לרבריו ואמר :הלא הנם שרצים .ועל זה אמר לו

הזקן :הנם נם כן מותרים ,כהשרצים שאכלת היום .וכך נורע לר׳ אפרים שהרנ
בורבוטא אסור באכילה ושהנביא אליהו הוא שבא ללמרו רבר הלכה בחזיון

לילה ,כרי להוציאו טן טעותו .ברומה לזה ,ירוע ,שאליהו הנביא זכור לטוב בא

לפעםים בחלום חזיון לילה להשתעשע ברברי תורה — ולא רק בדבר הלכה —
עם שומרי תורה ומצוות ויראי הי .והרב ר׳ אברהם טריביש צרפתי ,בההקרמה
להםפר ברבת־אברהם על נטילת ירים מספר ,שאליהו הנביא בא אליו בחלום

הלילה והקשה לו קושיא בשירת־הים .והוא נתן לו תירוץ על הקושיא .והנביא
אליהו קבל תירוץ זה ומצא אותו טוב ונכון .ור׳ אברהם הנ״ל מוםיןי ,שנלו׳

אליהו שהיה לו ,בא בודאי ,בזבות אבותיו .כי חוא מתיחם באבותיו עד המאור

הנדול רש״י ז״ל.
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במובן ,מחשבך ,זרה כזאת לא תעל־ ,נם על לכי — להדמות אל הגאוגינ!
חנ״ל ,ולהאמין ,שגם לי היה נלוי אליהו בחלום .כי לא הנעתי לקרסולי הנאונים
האלה ,ואינני אפילו בקוף בפני ארם״בפגיהם .אבל ,ברור לי ככל זאת ,שמן
השמים זבוני להאיר עיגי ולהעמיד אותי על האמת ברבר הלבה .אם בי קטנתי
מכל החסרים אשר עשה לי-הקרוש ברוך חוא׳ לפקח עיני העוורות וכוראי זכות
אבותי הצדיקים נם כן שעמדה לי.
ואם בי גלוי הנביא אליהו בחלום בא רק לעתים רחוקות .וזה — רק ליחירי־
םנולה ,הוראה ברבר הלכה ,או ,חרושי תורה ובאורי פסוקים ,כאים לעתים
יותר תכופות בחלום .ואנו מוצאים בספרי-הפוסקים כמה דינים שנתקבלו על
יסור הוראה שקבל אחר הגדולים בחלום .ונם ידועים חרושי תודח ופרושים
שגתגלו להמחברים גם כן בחלום .ובהלכה — ידועה העוברא בהראב״ן שהתיר
בכלי יין .וחמיו ,הדייר אליקום ממגנצא ,בא אליו בחלום ורמז לו על י ד
הפםוק ״השותים במזרקי יין״ שנאסר ברשעים ,שלא כהלכה עשה בהתירו כלי־
היין .ועל יסור החלום הזה חזר הראב״ן מהיתרו ואסר י כלי־היין־ שהתיר קורם.
והרב •ר׳ משה מקוצי ,מחבר הספר־מצוות־נרול • מזכיר לאו אחר ,ששכח ־קורם
למנותו — ונם הרםב״ם לא מנה אותו־במספר הלאוין — ובחלום הזכירוהו
עליו .ובקומו משנתו בבקר ׳ובהתבוננו ברבר ,ראה באמת,־כי הוא יםור גדול
והכניסו למנין הלאוין ,כפי שהראו ־לו עליו בחלומו; ונם להררב״ז הראו בחלום
על טעותו במה שהורה ,שמותר לעשות םתפלין:של רבינו תם תפלין של רש״י.
וחזר'מהיתרו .ונם המררבי ראש טםכת בבא קטא מביא פסק הלבה בשם רבו
הםהר״ם טרוטנבורנ שפסק ,על פי טה שהורו לו בחלום והנאון ר׳ משה חאניז,
בעל הספר לקט־הקםח מספר •רבד נפלא םהנאון ר׳ רור נרשון ,שהיה נוהנ להד
ליק הטאבאק טנר של חלב .ופעם אחת ראה בחלום שטנרין אותו .ושאל על מה
ולמה מניע לו העונש הזה .וענו לו :על שאכל חלב .וטאותו זטן ,שראה החלום
הזה ,קבל עליו שלא להדליק יותר מקטרתו מנר של חלב.
כל החלומות האלה ,באו ,כידוע ,ברצון ובחסר הבורא יתברך ,מכלי שעשו
הגאונים הנ״ל שום השתדלות מצדם ,שהפמליא של מעלה יורו להם רכר הלכה
בחלום .במו שקרה גם לי ,שההוריאה באה בחלום אלי ,בלי שום השתדלות מצרי.
אבל ידוע ומפורסם ,שיש אפשרות לקבל תשובה על כל שאלה ושאלה על ירי
שאלת חלום .והפוסקים הקרמוגים מזכירים הוראות הלכה על ירי שאלת חלום
בעמים רבות .וביחור אחז בררך זו הרב ר׳ יעקב טטרויש ,אחר בעלי־התוםפות,
שעשה פעםים רבות י שאלת חלום כרכר הלכה .והיה טקבל — כטעט בכל פעם
ופעם — תשובה מספקת .והיה סומך על תתשובות האלה להיותן הלכה למעשה.
במובן ,רעיון זה ,לבקש הוראת הלבה על ירי שאלת חלום — כשנתקשיתי
עתה בהםכםוך בין היורשים על דבר הירושה — לא עלה נם על לכי .כי נם
הנאונים הנרולים ,האריות שבחבורה ,ברורות האחרונים ,אינם רואים עצמם
ראויים להטריח הפמליא של מעלה ,שיתירו להם ספקותיהם בחלום; אף כי
אגי ,שלא הגעתי גם למררנת של זנב לאריות ,על אחת כמה וכמה שאין לי
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שום רשות לעשות דבר זה .ומבלעדי זאת ,נרר נררתי בנעורי וברית כרתי
לשפתי ,לבל אשתמש לעולם-בשום פעולה שהיא -באה על ירי שמות הקדושים
ועל.ירי השבעות .וקבלתי עלי הנרר הזה — את •חטאי אני מזכיר היום —
מפני מעשה שהיה .ומעשה הרבר-כך היה .בשנה הראשונה לנשואי ,בהיותי
חותני ,הרב•.הריי! בקהילת
אברך צעיר לימים ועודני אוכל לחם על שולח!
בריםק ,עליו השלום .ובראותי .הפוסקים הגרולים :בעל םפר־האנור ,בעל שכלי־
הלקט ,בעל םפר־איםור־והיתר־הארוך ועור פוסקים אחרים מביאים הרבה
פסקים של הרב ר׳ יעקב ממרויש שקבל על ידי שאלת חלום וסומכים על הפס
קים האלה ,נתעורר אצלי הרעיון ובאה-בלבי התשוקה לנםות נם אני פעם אחת
שאלת חלום ,בשית/גורר אצלי• איזה םפק ברבר.הלכה :.ופעם אחת ,כשנתקשיתי
בדין אחר מהלכות תערובות ,נמרתי ברעתי •לעשות שאלת חלום בהלכה זו.
איך עושים שאלת חלום  —-לטרתי כל הפרטים •בםפר רזיאל המלאך והתחלתי
לעשות כל ההבנות הנצרכות לזה ,בפי שנטצא בספר הנ״ל .כטובן ,לא יכולתי
לעשות רבר זה מבלי שתרגיש בו אשתי .כי נחוץ היה להחליף הבנרים — כנרי
יום יום — בבגדים חרשים •,לבנים ונקיים .ונם נחוץ ־היה לצום שלשה יטים
רצופים .ובליל הנוער .לשאלת חלום — לשכוב על הרצפה באמצע החרד וחפנים
מוסבים ננר הנר הדולק ולעשות ההשבעות שבםפר רזיאל .ובל ההכנות האלה
אי אפשר היה להסתיר מעיני אשתי .וטטעם זה ,אמרתי לה מראש :אל תתפלאי
למה שאני הולך לעשות :בלמורי נפל לי ספק בדבר חשוב מאר ואני רוצה
שיתירו לי םפקי מן השמים בחלום .וכל ההכנות שתראה אותי עושה אינ!
אלא לשום השאלת חלום .אשתי שהיתה אז עדיין צעירה לימים ,כטעט עור ילרה,
לא הבינה מאומה ברברי מה שאמרתי לה ומה שאני הולך לעשות .ותלך ותםפר
לאביה ,מה שאמרתי לה .ואביה ,בשמעו רבריה ,אמר לה :אי אפשר לחניח
לו לעשות .רבר זה ,כי הוא מביא את עצמו לירי סכנה ובנפשו הוא .ובפרט,
צעיר לימים-כמוהו ,שבודאי אין לו רשות להכניס ראשו בסכנה נרולה כזו.
וכששמעה אשתי מפי אביה דבר הםכנה בהמעשה אשר אני אומר לעשות ,באה
אלי בבכיה ובדמעות שליש ותתחנן לפני ,שלא אעמיר את נפשי בסכנה זו,
ושאתרחם עליה ,לבל תשאר ,חם ושלום ,אלמנה בימי נעוריה .ובעורני משתדל
לדבר על לב אשתי ולהרגיע את רוחה והנה חמי הריין קורא אותי אליו ואומר
אלי :לא טובה השטועה אשר שטעתי עליך טפי בתי זה עתה .הטוב ,טוב עתה
טבל נרולי הדור שבזטננו וגם מאלה'של הדורות שקרטו לנו ,שבכל יום יום
נופלים להם םפקות בדבר הלכה ואין איש טהם טבקש שיתירו לו ט! השטים
הספקות שלו על ידי שאלת חלום .ואם כי הקדמונים עשו לפעמים שאלה חלום,
לא עשו זה — על פי הרוב — אלא לצורך נרול ,כשהיתה סכנה צפויה לכלל
ישראל .ויחיר הוא הרב ר׳ יעקב ממרויש ,אחר מבעלי התוספות ,שלא היה חש
להטריח הפמליא של מעלה בהתרת ספקותיו .אבל אין למרים מן היחיר .והוא
נמנה נם על הראשונים ,שעליהם נאמר :אם הראשונים כמלאכים אנו כבני
אדם .ואין לנו הרשות לומר :נעשה במעשהו .וביחור ,אתה ,אברך צעיר לימים,

-
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שלא הנעת ערייך לשנות בינה ,בוראי אי! לך הרשות לעסו? בהשבעות ובשמות

הקדושים; כי סכנה נתלה ברוכה במעשה זה .ובדברו הרבדים האלה הלך אל

ארו! הספרים והוציא משם את הספר הסירים והראה לי הנמצא כתוב בו :״שאין

המזיקים מתנרי! אלא במי שמתנרה בה! ,בנו! שכתבו הוא ואבותיו קמיעות,

או עסקו בכשפים ובהשבעות ,או בשאלות הלום ,לבך לא יעסוק ארם בהם ,ולא
יאמר :אעשה בשביל פיקוה־נפש בהשבעות וקמיעות ,בי אין זה הבסה ,בי הוא

מקצר ימיו והיי זרעו״ .ובהשיבו הספר למקומו ,הוסיף :הלא ראית מה שכתוב

בספר הסירים .ועל ב! ,נוזר אני עליך ,שלא תהין לעסוק בהשבעות ולא יהיה

לך הלק בה! .כלך לבית המררש ושוב להנסרא ,להאלפם ולהשולה! ערוך.

על רבריו אלה לא נמצא בפי מענה .ובשובי להררי אמרתי בלבי :ובאמת

הצרק עם ארוני חמי ורבי ,בי נאמר לנו בתורה :תמים תהיה עם ר׳ אלקיך,

לא תנסו את ה׳ .ובשעולה הרצון לפני הבורא יתברך ,הוא מנלה עינינו

—

בהקיץ ,ולא בהלום — לראות אור בהיר בתורה .ולא מן המרה הוא ,שנ6רית את

הפמליא של מעלה על ירי השבעות .ועתה רואה אני בעין שבן הוא; כי מבלי

שום פעולה על ירי השבעות ושאלת חלום היה הבורא יתברך בעזרי .וההוראה

באה אלי בחלום בעזרת הבורא יתברך לבדו .ועל זה אשיב תודה לה׳ על אשד

לא בזה ענות עני ושם עיניו על בתה שפלה וקלה במוני להאיר עיני בתורה.

ברוך הוא ומבורך שמו מעתה ועד עולם .אמן.

י\מ ה׳ י״1ז וזווזוז אב \vmv״\
נוסף על העבודה שאני עמום בה — לרעות צאן קרשים ,קהילתנו הקרושה

יצ״ו ,לבלכל רבר הישיבהל שאני נוהג ,להניר שיעור לפני התלםירים רבר יום
ביומו ולהשיב לשואלי רבר בדין והלבה ,שאלות הבאות אלי מקרוב ומרחוק:

ומלבד השיעורים שיש לי בבל יום ללמוד :מקרא ,משנה ,נםרא ופוסק ,מטריחים

עור אותי וטטרידים אותי ממלאכתי ,מלאבת הקרש ,ומלםורי הקבועים בשאלות

ועצות בעניני שדובים לתלמידי הישיבה-שלי ,שיחיו ,שהנם — רובם בכולם —
ובפי דברי חז״ל :בן י שמונה עשר לחופה",ראויים להבנם אחופה והניעה להם

עת תרים .ואין לך במעט יום שאין מי שהוא בא אלי בשאלות וחקירות וד

רישות ובקשת חות רעתי ועצתי בעני! של שרוך לאחר מתלמידי .וחשאלות

באןת אלי משלשה צדדים :מהשרבן ,מאבי המדוברת ומאבי המדובר ,הבחור,

תלמידי .ושרבן שנתן עיניו באחר מתלמידי למצוא למענו זווג ,בא אלי לשמוע
חות דעתי ברבר הבחור :מה הוא טיבו ובמה כחו נתל בתורה ,אם בחריפות

ואם בבקיאות ,אם הוא סיני או הוא עוקר חתם ועוד שאלות מעין אלח .ואם
דברי השדכן מצאו מםלות ללב אבי המדוברת ,הבלה ,והשרוך מוצא חן בעיניו,

אבי הכלה ,מצדו ,בא אלי לחקור ולדרוש ,אם בנים דברי השרבן ,ואם לא
הפלינ ולא הגזים — כמנהנ השדכנים — בשבח הבחור ואם באמת ישנן בו

— — 254

המעלות שמנה בו השדכן .ולבסוף בא אלי נם כן אבי הבחור ,תלמידי ,לשאול

בעצתי ולשמוע תות רעתי .אם השרוך שמציעים לבנו הנון וראוי לו ועולה יפה.

ואם בי השואלים מטרידים אותי ממלאכתי יום יום ומפסיקים אותי מל־

מורי ומינעים אותי לפעמים בהמון שאלותיהם ,אין לי עליהם תרעומות על זה
ואינני מבקש — אם לא במקרים ידועים — להשתמט מהם ולפוטרם בכלום.

כי תלמידי הנם חביבים עלי ויקרים לי כבני ממש .ודואנ אני לעתידם ,כראנת
האב לבניו .ומטעם זה ,לא אוכל להתיחם בשומן נפש להנכברות שידובר בהם,

כי בזה תלוי נורלם בעתיד .ואריר בל חפצי ,שתלמידי ימשיבו למור התורה נם

אהרי הנשואים ושלא יהיו מוכרחים לעזוב הלמור בהישיבה שלי ,או בישיבה

אהרת ,מפני ההכרח לבקש מרף להם ולבני ביתם ,כשישימו רחים על צוארם •—

עול אשה ובנים• .

במובן ,אינני נענה באופן אחד לכל מי שבא אלי בשאלות ברבר הבהורים,

הלומדים אצלי ,לשום עניני שרוכים .וביחור לשדכנים ,שהם ידועים לי למנזי־

מים ולמפלינים ,שאינם חוששים הרבה להלאו שבתורה :מדבר שקר תרחק!

ואם כי הנם יודעים את האמת ,הנם מתכוונים למרוד בה ,אם מוצאים בזה לעצמם

תועלת .והנם חכמים נרולים לטהר את השרץ בק״ן טעמים .ומה שנאות להם הנם
מנלים טפה ,ומה שלא נאות להם ,הנם

מכםים — טפחיים.

ומטעם זה אני

מבחין בין שרבן לשדכן .ומי שהוא חשוד בעיני שאין נוכה האמת דרכו אני

פוטרו ברברים מועטים.

לא בן השדכנים ,שרבה בהם אמונתי ,וביהוד השדכן ר׳ מדרכי מייט׳ס

ממהננו ,שהוא ,לפי דעתי ,״הטוב שבשרכנים״ ,ואין -בו ממרת ההנזמה וההפ־
לנה ,שישנה אצל רוב בני אומנתו — השדכנים .וידוע ,שכשהוא עסוק בענין

של שרוך והוא רואה שאין הזוונ עולה יפה — כפתור ופרח •— איננו מבקש

לפתות המעונינים בדברי שקר ,ובלבד שיבוא על שכרו ,דמי שרבנות ,אלא הוא

מםאק את יריו מהשרוך ואיננו שם לב לזה ,שעמלו עלה בתהו .ומטעם זה ,אני

מודד את ר׳ מרדכי הנ״ל במרה אתרה מזו שאני מורד בה שאד בני אומנתו,

השדכנים .ובכל פעם כשהוא בא •אלי בענין

של

שרוך לאחד מתלמידי ,הנני

מקבל אותו בסבר פנים יפות ,ואינני מונע הטוב מבעליו — כל הידיעות הנ־
חוצות לו.

ובשאלות בעניני שרוכים באים אלי לא רק בעל פה ,אלא נם בכתב .כי

מצודת השדכנים פרוסה על פני כל הארץ והנם מביאים את להמם נם מרחוק.
ובכלל אין מרחק המקום מעכב בידם לזוונ זוונים ממדינה האחת למרינה האהרת

ולקרב רחוקים .ולעתים קרובות אני מקבל שאלות בכתב בעניני שדובים ממ
דינת פולין ,ולעתים פחות קרובות — ממדינת הנר ,פיהעם ומעהרן .ועל פ י

הרוב ,מרבנים ,הפונים אלי בכתבים ,כדבר בחורים הלומדים בהישיבה שלי

לשום שדובים המדוברים בהם עם בעלי־בתים ממחניהם.

והורות לבורא יתברך עד עתה לא היה לי שום צער ושום ענמת נפש מה

זמנים של הלמירי ,כי הנם ,כמעט כולם ,בחורי חמד ,רנולים מרבבה ,מהוננים
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בכשרונות

נעלים,

לומדים בהתמדה ובשקידה ורואים ברכה

בלמודם.

ולהם

יצא שם במרינה וגם מעבר למרינה .ומטעם זה ,בעלי־הבתים האמידים ,הרוצים

להשיא את בנותיהם לתלמידי חכמים ,נותנים לתלמידי הבכורה על כל הבחו

רים ומרבים להם מוהר ומתן — נרוניא הגונה במזומנים .ונם מקבלים עליהם
— כרי שיובלו האברכים נם אחר החתונה להמשיך למודם במגוחה ובלי דאנת

פרנםה — לחחזיק אותם .ובני ביתם טםפר שנים ידוע על שלחנם .וכטעט כל

תלםירי נכנסים לחופח לטוער אשר יערו חכטינו ז״ל :בן שםונה עשר לחופה.
רק שני תלמידים הנם לי עתה ,שיש לי טהם צער וענםח נפש ,כי כקרוב

ימלאו לשניהם עשרים שנה ועדיין הנם שרויים בלי אשה .האחר מהם הוא —

—

הבחור יונה בן ר׳ .ישראל הסנדלר והשני — חבחור שלמה בן ר׳ משד•

לייב לוריא ,הסוחר והמיר המפורסם

בעיר

באריםאוו.

ומי

המעכב ב ר ב ר ?

האבות .ולא ,חם ושלום ,שאבותיהם מפריעים בידם לשאת אשה ולקיים מצות

פריה ורביה ,כמצווה בתורה ,אלא שהנם הנרם בנזקין .ובשבילם

— בשביל

האבות — קש ח כקריעת ים סו וי למצא זווג לבחירים האלה .כי אין איש מבעלי־
הבתים האסירים רוצה לחת ליונה את בתו לאשה ,מפני שהוא בן םנרלר ,בזוי

משפחה ,ולחרפה תחשב להם להתחתן עם םנרלר .ואין ההורים — האב והאם

— של הבהור שלמה ,שהגם מנרולי היחש בישראל ,מוצאים משפחה בישראל
שהגיה שווה להם ביחוםה — להשתרך עמה.

הר׳ ר׳ םשה לייב ,אביו של חבחור שלמה ,מהיחס לזרע הגאון ר׳ שלמה

לוריא ,חמרש״ל .ו א מ ו  — .מתיחםת לזרע הגאון ר׳ מרדכי יפה בעל הלבושים.

ובירוע ,נם הםרש״ל ונם בעל הלבושים שניהם מתיחםים באבותיהם ער המאור

הנדול רש״י ז״ל .וסדר חיחס של רש״י מניע — כידוע — ער ר׳ יוחנן הםנרלר.

ור׳ יוחנן הםנרלר מזרעא ררוד קא אתי .והבחור ,הן מצר האב ,והן מצר האם.,

הנהו מזרע המלוכה .מלכי בית רור .היחס היותר נדול בןשראל .ומבלעדי יחום

המלוכה ,גם יחום התורה הוא גדול משני הצררים .ומצר האב ומצר האם הנם

מוגים במשפחתם — במשך דורות רבים — שלשלת ארוכה של רבגים וגאוגים,
דרשנים וםחכרי ספרים מפורסמים ומספרם ביחד יניע ער לששים .ובהיותם

מםובלים בסבל יחם כזה ,אינם מוצאים זוונ לבנם ,כי אינם רוצים להתחתן

במשפחה שהיא פחותה מחם ביחס .ומאין למצוא זוונ לבנם ,שיחם הכלה

יעלה בר בבר ובמשקל שווה עם יחם החתן ,בנם .והי היורע ,אם יתעקשו להח
זיק ברעתם זו ,לבלי להתחתן עם מי שהוא פחות ביחוםו םהם ,אף במשהו,

אם ימצאו בזמן מן הזמנים זוונ לבנם .ולי ,שהבחורים האלה נמצאים ברשותי

ותחת השגחתי ,נראה ברור ,שחימיבו חכמינו ז״ל לקצוב זמן הכניסה לחופה

לבחור — שמונה עשר שנה; ולא טוב למענו להשאר אחרי זמן זה פנוי בלי

אשה ושרוי כלי ברכה .וממעם זה אני מעורר ומזרז נם האבות ונם את השד

כנים לבקש לבחורים את זומם ,כרי לשמור אותם מן החטא.

ובאלה הימים היתה לי תזרמנות לראות את השדכן ר׳ מרדכי טייטים

ועור הפעם דברתי אתו וזרזתיו שישתדל למצוא לשני הבחורים האלה,

— — 256

—

•לכל אחד ואחר מהם — ,זוונ נאה ויפה — לכל אחר — כפי מעלתו .ועל

זה אמר לי ר׳ מרדכי ,שמהבחור שלמה הוא מסלק לגמרי את ידיו ,כי אי

:אפשר למצוא משפחה אחת בישראל שאביו ואמו יסכימו להשתרך עמה .וביחור

האם .כי האב אולי יטה את אזגו לשמוע רבדים של טעם ויש אפשרות לפעול
עליו בפתוי של דברים .ובמעט שהסכים כבר פעם אחת לשרוך שהצעתי לפניו

עם אחד הרבנים המפורסמים במרינה .ואם בי יהם הכלה אינגו גדול כל כך

פיחס בנם ,על זה אמרתי לו :חלא חכמינו ז״ל אמרו :נחית ררנא ונםיב אתתא״.
וראיתי ,שהמאמר הנ״ל — בשהזברתיו — לא התטיא את המטרה וכבר היה

1וטה לבו לשרוך .אבל אשתו התערבה ברבר ועכבר ,בידו ,באמרה :לא את;

:את שלמה שלי שיקח לו לאשה בלה שאי! במשפהתה אלא שני רבנים ידועים
ויתר בני המשפחה ,ברורות עברו ,שמם בחשך יכסה .ובפנותה אלי ובהראותה

בידה על הקיר צזקום שגמצאו שגי ציורים יפים משוחים כששר ומסוגרים כל

:אהד במסגרת זר זהב מסביב
דואה מימי! זאת היא

— אילגי יוחסין ,ותאמר אלי :האיל! שאתה

— מגלת היוחסין של בעלי ,והאיל! משמאל — מגלת

:היוחסין שלי ומשרש אתר — מלכי בית רור — ,שגיגו יצאנו .ותעביר בירה
יעל האיל! חאחר ותנעץ אצבעה בראש הצמרת ותאמר :בא! הוא .מקום

! א י ל ! היהם של בעלי .ובזה עשתה בהאילן השגי

בננו

— מגילת היוהםי! שלה.

%תוםיף עור ותאמר :הנך רואה באן כל הדורות עוברים לפניך ובל השמות

הרשומים בצרי הענפים הנם שמות ידועים — רבנים מפורסמים ,נאונים נרו־

•לים ,צדיקים וישרים שיצא להם שם בעולם .ומונים אנחנו ,בשתי המשפהות
—

שלי ושל בעלי — ששים רבנים ואיך יעלה על דעתך שנשרך את בננו

•שלמה — המםובל ביחס בזח — עם משפחה שיש בה שנים או שלשה רבנים,
הלא כאין הוא .וברצותה להגדיל ערך היהס של בנם אמרה לי :רואה אתה

•על האילן של בעלי שם הרב הרשום תהת אותו עגן*—את שם הרב שאמרה לי בבר
־שכחתי — והנה להרב הזה — בפי שהוא ידוע ומפורסם ,היה קמט בראשו,

•מה שהוא סימן מובהק ,שהוא מזרע המלוכה ,מלבי בית דוד ,שהיה להם קמט
בראש ,ברי שלא יזוח נזר המלך מעל ראשם.

לשמע דבריה אלה נסתתמו מענותי ואמרתי לה בדרך הלצה :אולי הצדק

אתך .אבל לא ידעתי ולא שמעתי את שמע אחת הבתולות מזרעו של רור המלך
שתםבו! להיות בלה לבנבם ,מבלעדי הבת יהירה של שלמה המלך — בשמת

ב ת שלמה ,אבל היא לא האדיבה ימים כסרח בת אשר ואיננה עור יותר בהיים.

ובאלה הדברים יצאתי מביתם לבלי שוב יותר עור ,בירעי מראש ,כי בל עמל•

•יהיה לחנם .ומאותו יום הסחתי לנמרי את דעתי לבקש שדובים בער בנם .ור׳

•מרדכי ,שהוא אוחב לתבל דבריו בשיחות נאות ,במנהג השרכגים ,הוסיף :ועל
הבהור שלמה ,שששים רבנים נמנים על משפהתו ,ומעכבים למצוא למענו אשה,
עזר בחיים ,יםובו דברי הטלך שלטה בשיר השירים :״הנה טטתו של שלמה
ששים נבורים סביב לה מנבורי ישראל״ וטי הנם נבורי ישראל ,אם לא תלמידי־

זזחבמים ,שרב חילם לאורייתא .״בלם אהוזי הרב״ — הרב ההדיפות והפלפול.
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״מלומדי מלחמה״

— מלחמתה של תורה .ואלה ששים הנבורים

— ששים,

חרבנים של בני משפחתו הנם שומרים מטתו של הבחור שלמר .לבל תחולל,
חם ושלום ,על ירי זווג בלתי הגון לפי בבורו ולפי ערך יחוסו.

ובגוגע להבחור יוגה ,אמר לי ר׳ םררבי :יאמין לי רבי ,שאיגגי מםיח את

דעתי ממנו ,אם כי לא חצלחתי למצוא למענו זווג ער עתה ,ואם בי קבלתי לא

פעם ולא שתים נזיפח מבעלי־חבתים,

אבי

הבלות ,על אשר נועזתי לחציע

לפניחם שרוך עם בחור בן םנרלר .ובבל זאת אינני מםלק את ירי ממנו ,בירעי

כמה זה נונע ללבו של בבורו ,שהוא רואנ מאר לנורלו של יונה ולעתידו .אבל
מה אוכל לעשות ,אם מלאכת הסנדלר בר .בזויח בעיני בל .ובבואי לאחר בעלי-

הבתים בענין של שרוך עם הבחור יונה ובפצותי את פי להניד מה היא מלאכת

אביו ושהוא סנדלר ,מיד מפסיקים אותי ואינם נותנים לי לנםור את דברי;,
באמרם אלי :אל תטריח את עצמך לחנם ,כי לעולם לא נםכים לתת את בתנו

לבן סנדלר .וכל חטענות שאני טוען וכל חשבחים שאני מונח בבחור יונת.

ובתור ראיה לדברי ,הנני לוקח לי חדשות להניד ,שכבודו ,הרב שלנו ,שיחיה,

טקרב את הבחור בבל טיני התקרבות ומוקיר ומשבח אותו ונוטר עליו את

ההלל — בל אלה ללא הועיל ,באילו קללת אלקים רובצת על טי שעוסק בטלאכת
הסנדלרים .וכאילו היה כתוב בתורה :וכל בן םנרלר לא יבוא בקהל בעלי־הבתים.
וזח לא כבר נםיתי לעשות םחרש

נםיון

ולדבר על לב ר׳ לייב ציפעס

בםחננו שיקח את חבחור יונה חתן לבתו .ר׳ לייב ציפעם ,כידוע לכבודו ,הוא

יהורי פשוט ,או ,אולי יותר נכון ,בםחילה ,עם־הארץ נטור ועםק שנים רבות

בארינראות בכפר .וכאשר עשה עושר עזב את הכפר ובנה לו בית בטחננו ובא

לדור בעיר והנהו נםנה עתה על בעלי־הבתים האםירים רטחננו .ולר׳ לייב בת
בונרת הראויה לחופה .ובהיות שר׳ לייב ואשתו אינם מגדולי חיחם ,ומי שירצה

לחטט ולנקר ביחום אבותיהם וקרוביחם ימצא יותר מפםול אחר בםשפחתם,
וטטעם זח ,לאו בל אחר יתרצה להשתרך עטהם .ובירעי זאת הרהבתי בנפשי

עוז והלכתי לר׳ לייב להציע לפניו את חשירוך עם חבחור יונח .ובירעי מהנםיון,
שאם אניר לו תיבף ומיד מי הוא המדובר ובן מי הוא חחתן ,בוראי אצא נזווי

ממנו ,במו שיצאתי כבר בעמים רבות מביתם של בעלי בתים אחרים .וטטעם
זה ,התחלתי דברי בהקרטה ארוכה ,לרעת טה הוא טוב לארם ומה הוא חשוב

יותר לו ,אם המעלות והמרות שישנן בו ,או המעלות וחמרות המשובחות שהי;

באבותיו; כלומר ,אם יחם עצמו ,או היחם באבותיו ובבני משפחתו .והשתדלתי

להראות לו בראיות ברורות ,שבודאי העיקר חוא — יחם עצמו — המעלות
והמרות הנמצאות בארם נופא; ואם אלה אינן בו — יחם אבותיו תהיינה לנ

לא לעזר וללא תועלת .והסברתי לו העני! בראיה ברורה מן התורה ,שהיא

פשוטה נם בעיני עם־הארץ ומובנת לו .ואמרתי לו :הנה נקח למשל את עשו

הרשע .האם היה בעולם טיוחם יותר נרול טטנו? אביו זקנו — אברהם אבינו.

אביו — יצחק הצדיק .אחיו — יעקב אבינו — יחוס טכל הצררים .ובבל זאת,

אם אין לו יהום עצטו וחוא רשע ,שטו וזכרו לקללה בפי כל .ולהיפך ,חאם אנו
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רואים שנגרע אף מה שהוא מערך אברהם אבינו ,אם אביו היה כומר לעבודה
זרה ,הולך בחשך ,תועה ומתעה אחרים? הלא אין איש נזכר בזה ,שאברהם

אבינו היה בנו של כומר ,עובד אלילים ולא ננרע משום זה מכבודו של אברהם

אבינו כחוט השערה.

וכשנראה לי ,שבדברי אלה הכשרתי ואפשרתי הסכמת ר׳ לייב על השרוך,

ננשתי להצעת הרבדים בנוף העני! של השרוך.

אבל

תיכר,

כשאמרתי לו,

שבאתי לשדך את בתו עם הבחור יונה ב! ר׳ ישראל הםנרלר ,הפסיקני נם הוא
ברברי — ,אם כי הרביתי לםפר בשבח הבחור יונה ומניתי אחת לאחת המעלות

שישנן בו — ויאמר לי ,אם כי בנחת ,ולא בכעס ,כמו שהיו עושים שאר בעלי־
הבתים :אי אפשר לי להשתדך עם בן סנדלר .והנע עצמך :איך אשא את פנ•

בבית חכנםת ,אחר התפילה ,ביום השבת ,לנשת אל ר׳ ישראל הםנרלר לברך

אותו בברכת ״שבתא טבא ,מחותני״ .או ,האם אוכל להזמין אותו בחנ הסוכות,

אחר התפילה ,ביחד עם הדיין והשוחט ובעלי הבתים חטקורבים לי ,על ברכה

של קדוש בהםוכה שלי ולהושיבו בראש,

כיאות

למחותן ,ובכל פעם ופעם.

ברברי עמו ,לקרוא לו בשם של חבה ״מחותני״ .לא .לזה לא אסכים לעילם.

ומוכן אני להוםיר עוד אלף זוז לנדוניא שאני אומר לתת לבתי ובקש למעני

שרוך אחר ,בחור טוב והנון ,ובלבד שלא יהיה בן סנדלר ,בזוי משפחה.

ואם כי ר׳ לייב אמר לי בפירוש ,שאי אפשר לו להשתדך עם בן־םנדלר

— לא נםתי מן המערכה ולא נואשתי לנמדי להניע למטרתי ,בתקותי לפעול

עליו ברברי פתוי ולקרב לו הדבר .וכבד היו ערוכים בפי הדברים אשר היו בלבי
להשיב על דבריו אלה .והנה ,פתאום ,נכנםה בסערה לחדר שישבנו בו ,אני ור׳

לייב ,אשתו ,שתיתה באותו זמן בהחדר השני ודרך הכותל שמעה דבר השיחה

שהיתר• ביני ובין בעלה ובשצר קצר התנפלה עלי ,כאילו אני חורש רעה על כל
בני משפתתה ,ותאמר אלי :באת ר׳ מרדכי ,להתל בנו להציע לפנינו להשתרך

עם משפחת סנדלר .הלא בזה נראה שאתה רוצה לעשות נחת רוח לשונאים
שלנו ,שישמחו על משבתינו וכדי שיוכלו להראות עלי באצבע :הנה המחותנת

של הסנדלר .ועל בעלי :הנה המחותן של הסנדלר .ועל בתי :כלתו של הסנדלר.
ולא יחיד• לנו על ידם כנוי אחר בעיר אלא ״המחותנים של הסנדלר״ .לא ,חרפה

כזאת לא נמיט לעולם על משפחתנו ולא אשיא את בתי לבן סנדלר אר אם תשב

בתי בבתוליה עד שתלבין ראשה .ואחרי כן אמרה אלי :מתרה אני בך ,ד׳ מר
דכי ,שאם אין לך שרוך יותר הגון לבתי מבן סנדלר ,כי אז הכבד ושב בביתך

ואל תעיז פניך לבוא אלינו בשרוכים מעין אלה.

• ובשמעי האשמות שהיא מאשמת אותי בהן וברצותי להצדיק את פעולתי

ולהרניע את דוחה ,אמרתי לה :חם ושלום ,לי ,לא היה בדעתי כלל להעטות

חרפה עליכם בזוונ שאינו הנון ולהשמיח השונאים שלכם ,כי אין דרכי בכך

לבקש רעה למי שהוא ,אלא אני באמת ובתום לבבי באתי להציע לפניכם שרוך

זה .כי יורע אני ומכיר היטב את הבחור שהוא כליל השלמות וכל המעלות הטו

בות ישנן בו .וירוע לי ,שהרב האב״ר שלנו ,שיחיה ,שהבחור לומר בישיבתו,
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תהלת הבחור הזה תמיר בפיו והוא נותן לו הבכורה על שאר הבחורים ומקרב

אותו בבל מיני התקרבות ומראה לו תמיר אותות חבה ורצון ,שבם אהד על
יתר הבחורים תלמידיו .ולפי רעתי הצלחה נדולה למי שיזכה בבחור זה חתן

לבתו .ומה שאביו הוא סנדלר אינני רואה בזה שום פסול ,הלא נם אחר םנרולי

התנאים ,שדבריו נזכרים פעמים רכות במשניות ובנמרא ,ובל הרבנים שבדורנו

ביחד הנם כקליפת השום ננרו ,היה סנדלר ועל שום מלאכתו זו הוא נזכר תמיד

בנמרא ובמשניות בשם :״ר׳ יוחנן הסנדלר".

רברי אלה הרניזו עור יותר את האשה ותאמר אלי :משטה אתה בי ,ר׳

טררכי ,הנני בעיניך אשה פשוטה ובלתי מלומדת ותאמר בלבך שתוכל לספר

לי כל מה שעולה על רעתך ואני אתן אמון לדבריך .וברצונך

שאאטין

לך

שתנא ,שהוא נדול יותר בתורה מכל הרבנים שלנו בעולם ,כפי רכריך ,היה

םתקן נעלים קרועים של בעלי־הבתים וטניח עליהם טלאי .וטי שוטה בעולם

שיאמין לדבריך שהיה רב נרול בעולם והיה סנדלר נם בן באותו זמן .ואם כי

אשה פשוטה אני ,יודעת אני ,שרב הוא רב וםנרלר — הוא סנדלר.

ועור הפעם רציתי להצדיק את רברי ולבל חחשור אותי לחנם ברבר שאין

בי ,שאני משטה בה ,אטרתי לה :לא םלבי בריתי הרבדים שאסרתי לך ברבר

התנא המפורסם :שאל נא את פי אחר הלומדים ,מי שתרצה :השוחט ,הריין או

המלמד נםרא ,ותוובח ,שבנים המה הרבדים שאמרתי לך זה עתה .ושבאמת
היה תנא כזה ,שהיה סנדלר',ולא ננרע משום זה מבכורו מאומה .ובפעם הזאת

עשו דברי רושם על האשה ,כי נוכחה שבתום לבבי ובאמת היו כל הדברים

שדברתי לה .ואחרי אשר נשארה דוממח רגעים אחרים אמרה לי :ואם באמת
התגא שאמרת לי היה םגרלר ,כי אז נם לבנו לא הייתי נותנת את בתי לאשה.
ובזה ננםר הנםיון האחרון שעשיתי לשרך את הבחור יונה .נסיו! שלא הצליח,

לנורל צערי ,כנםייונות הקודמים.

דברי השדכן ר׳ מדרבי בענין השרוכים

של

הבחורים שלמה ויונה לא

הרנינו יותר מרי •את לבבי .אם בי,אין ראנתי מרובה להבחור שלמה ,בי אביו,
שהוא בר אורי! ,ידועים לו דברי חז״ל שאמרו שער עשרים שנה יושב הקב״ה

ומצפה לארם מתי ישא אשה ,כיון שהניע כ׳ ולא נשא אומר :תיפח עצמותיו.

ובודאי לא ירצה ,שתחול ,חם ושלום ,הקללה חזאת־על בנו .ומוכרח יהיה לותר

על תביעותיו בנונע ליחום הבלח ובנקל ימצא זוונ לבנו .לא ב! הבחור יונה,

כי עור הפעם רואה אני שקשה למצוא למענו זווג הנו! ממש בקריעת ים סוף.
ובל זה מפני שאי אפשר לעקור ולשרש מלב האדם ,וכיתור מלב בעלי־הכתים

האמידים ,רנש הבוז להעוםק במלאכה .וביחור — למי שמלאכתו — מלאכת
הסנדלר .ונם מי שהוא חכם ונבון רבד ויודע ספר ,וקרא ושנה ולו ידוע וברור,
שאי! בזה שום בזיון לעסוק במלאכה וכי חכמינו ,זכרונם לברכה ,הרבו בשבח

המלאכה .ונם הרבה םנרולי התנאים והאמוראים — ביחר עם עסקם בתורה —
היו נם בעלי םלאבה .בבל זאת רעת הקהל — אם נם בטעות יסודה — הניר!

יותר חזקה טרעת היחיר ,לטרות ידיעתו ,שאתו הצדק והםרובים הנם הטועים.
—
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ואם כי הוא מכיר במעות הסהל

בכל

ואת

יהביש נם הוא להשתרך עם מ׳

שהצבור מביט עליו כעל פחות הערך ובזוי משפחה.

ורבר זה ממלא את לבי ינון רב ויאוש נורא ,כי רואה אני ,שאי אפשר

למצוא אף בעל הבית אמיר אהר שיסכים לקחת

את

יונה

התן לבתו .ואני

אינני רואה פתרון אחר לעתידו של יונה אלא שישא בת בעל הבית אמיר

ושהותנו יכטיה לו קיומו במשך שנים אהרות ויהיה הפשי מראנת הפרנסה

ויוכל להמשיך לטורו בטנוהה ובלי טפריע ,עד אשר יהיה ראוי להוראה ויוקה

אחר כבור לחיות רב או ריין באחת הקהילות בישראל .ובאופן אחר לא ימצא

את ררכו בחיים .כי אין בירו שום אומנות להתפרנס על ירה .ולהתחיל עתה

בלמוד איזו אומנות ולהתרנל במלאכח

— כבר אחר חמוער .ואין מתחילים

בלמור מלאכה כשככר הניעה העת לשאת בעול אשה ובנים .ונם במסתר לא

יוכל לשלוה את ירו ,כי יורע ומכיר אני את טבעו ונטית לבבו ,שאיננו מסוגל

כלל למקצוע זה של פרנםה .ולעולם לא יראח כרכר .בעסקי מסחר ותנרנות.
וחושש אני ,שאם תעבור עור שנח ,או שנתים ,ולא ימצא בעל חבית אמיר
אחר שיתרצה לקחת אותו חתן לבתו ,כי אז מוכרח יהיה יונה — באשר אי
אפשר לו להשאר תמיר שרוי בלי אשה,

— לקתת לו אחת מבנות דלת העם

לאשה .ובאין לו מקור אחר לפרנס בני ביתו יאחז במלאכת המלמדות ,שאיננה

משביעה ,כידוע ,בעליה לחם לשובע.

ומה שממלא את לבי עור יותר ינון וצער ,כשאני הושב בתלמידי יונה

ובנורלו .היא היריעה וההכרה ,שתלמידי יונה ,שהוא הכם ונבון רבר ,יורע

ומרניש שפל מצבו ושעל דבר אומנות אביו ,שהניה בזויה ללא צדק ,הכל

טביטיס עליו כעל ארם פהות הערך .וטטעם זד .נם כן אין איש מבקש להת־

התן בו .וכזמן שהוא רואה השדכנים סובבים כדבורים את חבריו ,תלטירי

הישיבה ,ומבקשים להעלות בהכהכל אתר מחש ולשרכו עם בת אהר בעלי־

הבתים האמידים ,אין איש שם לבו אליו ,והוא נשכח מכל-,וכאלו לא היה קיים
בעולם .ותלמידי ההביב שלמה זלמן ,שהוא מתהלך כאה וכרע עם יונה ,אמר

לי •,שהוא רואה הברו יונה מתרהק יותר ויותר מהכרת יתר תלמידי הישיבה,

בי הנם מרבדים תמיד ביניהם על דבר השרוכים הנכבדים שמציעים לפניהם,

על יהם אבות המדוברות ,על גורל הנרוניא שמבטיהים לתת להם ועל שאר

התנאים הטובים והנאותים .והוא בחברתם יושב דומם ,וכאלם לא יפתח פיו,

כי אין לו מה לספר ובמה להשתבח .ואס כי נם קודם לא הרבה לבקש חברתם

והיה נמנע לבוא בסורם .וגם כן מטעם דומה לזה — שהוא תמיר ביניהם כאבל
בין החתנים .כי הנם כטעט כלם מנזע היחש ,אם ממשפהת רבנים ,או ,לומדים

טפורסםים ,או ,בעלי־ בתים חשובים ועסקנים בצרכי צבור .ולפעטים קרובות

הדבור סובב ביניהם על יחם אבותיהם ,או ,נודל מעלת תורתם ,או ,כבור אבו

תיהם בהקהילה .והוא מרגיש את עצמו — בירעו שפל מצבו — כנזוף וכמנודה.

והנה עתה חוא מתרחק לנמרי מחברתם-ואיננו יושב במושבותיהם ואיננו לוקח

חלק בטיוליהם .ובישיבה ,תיכף כשגנמר שיעור הלמודים ,והתלמידים מתאנרים
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אגורות אנורות ,אס לשיחת חולין ואט לטיול ,הוא נשאר בורר במועדיו ,פונה

לו לקרן זוית ,לוקח ספר ומעיין בו ,או יוצא יחירי ההוצה ,אם ללכת לשוח
לברו ,או לשוב לביתו ,לחדר משכבו.

ופעם אתת ,כפי שספר לי שלמה זלמן,

נעשה ליונה מצר חבריו ,תלמידי

הישיבה ,עלבון נרול .ומעשה הדבר כך היה .פעם אהת ,באתר מימי הקיץ,

בין מנהה למעריב ,בשעה שהתלמידים הנם הפשים מלמודם והנם יוצאים על

פי הרניל לשוח בשרה ולשאוף רוח צח ער זמן תפלת מעריב ,פנה אחר מהם
אל חבריו ,התלמידים ,שהיו באותו מעמר .,בשאלה :מי ומי הנכונים לצאת

עמנו עתה למיול .ועל זה ענה הבהור הקארעליצי :אנחנו כלנו נלך ונם נלך

לבקש את שלמה זלמן ואת ר׳ יוהנן הסנדלר שיתארהו להברה עמנו .והוא לא

ראה ברברו הרבדים האלה כי אני ויונה הננו יושבים מאהוריו ושומעים את
רבדיו .הרבדים אך יצאו מפיו וראיתי שחברי יונה הוריר את עיניו .כאילו

נתפש מניבה ,ופניו ארמו מבושה ואנלי דמעה נראו בעיניו .בי הוא הבין

היטב את מי מבנה הקארעליצי בשם ר׳ יוחנן הסנדלר ובי בוראי ,התלמידים,
חבריו ,מכנים אותו תמיר ביניהם בשם זה .נרול היה צערי

לראות ההברים

שלנו מכאיבים על לא רבר לב יונה חברי .וברי להפיג צערו ,נבנסתי עמו ברב

רים באיזח ענין כרי לחשיאו לעניו אחר ויסיח לבו מהעלבון שנעשה לויזה עתה.

וכמובן ,לא הלכתי ,לא אני ולא יונה עםהם .ונם שאר החברים ־־.רגישו— ,

כשראו אחרי כן ,שאני ויונה יושבים במרחק לא רב מהם ושמענו רברי.־זקארע־
ליצי — שנעשה עוול נרול ליונה .ורבר זה הביא נם אותם במבוכה ,ויצאו חרש,
אהר ,אהר מהישיבה ,מבלי דבר רבר ובנזופים.

בזה ספר לי תלמידי שלמה זלמן .ונם לי היתר! ענםה נפש נתלה ,על שהל־.

בינו את פניו על לא רבר .ומאז הוספתי להשתתף בצערו ,בראותי פניו שהנם
ענוםים ושהנחו נכח רוח .והתחלתי• להראות לו יותר ויותר אותות של הבה
ורצון ולכבדו על פני יתר התלמידים .ושמתי לי לחק להזמינו לאכול על שולהני

בבל ימי שבתות ומועדים .ונם יום אחר בשבוע בימי החול .מה שאינני עושה

לשאר התלמידים — מבלעדי תלמידי שלמה זלמן ,שהוא בבן בית אצלי .ונם

רואנ אני להספקת צרכיו ולבל ירע םהםור .בי אביו הסנדלר ,המטופל בהרבה

ילרים ,אין ירו מספקת לחחזקת בנו .וזונתי הרבנית ,שתחיה ,עיניה פקוהות

על בנריו של יונה ,שיהיו תמיר שלמים ונקיים ,ולבל ימצא עליהם רבב .ובמל
בושיו

— אם בי הנהו בן עניים — איננו נברל משאר הוזלםירים הלובשים

בגרי כבור.

ונם בזה אני מבריל אותו למוכה ,שכם אהד על יתד התלשירים — מבלעדי

שלמח זלמן ,שהוא המשובח בתלמידי — שאני ממלא את ידיו ל־.יות לעזר לי

בכל פעם שאני נזקק לעזרת תלמיד ותיק ומובהק .ולו אני מוסר להעתיק החשו־

כוח המרובות שאני כותב לשואלי רבר דין והלכה .ורבד זה אין םוםרים אלא
למי שהוא למדן ובקי בטיב ענין הרבדים שהוא מעתיק ולא יבוא לירי טעות

על ירי חסרון יריעה ושטיפת הקולםס .ואותו ושלמה :לשן אני מעמיס בחפוש
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למעני בספרי שאלות ותשובות חגות ומסקנות הגאונים בשאלות קשות זנזסזב־
בות ,כשאין לי פנאי לחפש ולעיין בכל הספרים דזאלה .ונם דבר לה אין מוסרים

אלא למי שהוא ראוי והנון לבך.

ואין כל ספק שתלמידי הישיבה מתקנאים בו ובשלמה זלמן כל שאני

מחשב אותם ביריעת התורה ועל אשר אני סומך"עליהם בכל דבר הקשה ואינני
חושש שיביאוני ,חס ושלום ,לידי מעות ולירי תקלה ,בהיות שאמונתי נרולה

ורבה בהם .כמובן ,ההתקרבות שאני עושה לתלמידי יונה ואותות החבה שאני

מראה לו ,אינם רק בלבד בתור פיוס או תשלומי; על אשר הוא נקלה בעיני כל

על שפל מוצאו ומצבו .אלא מפני שהוא באמת בחור מוב ,בעל מרות יקרות,
זך השכל ובעל סברא ישרה ,לומד בשקידה ובהתמדה ומעולם לא הקנימני

במאומה .ובכל מה שאני ממלא את ידו לעשות למעני ,הוא משביע אותי תמיד

רצון .ועליו נאמנו מאד דברי חכמינו ,זכרונם לברכה :הזהרו בבני עניים שמהם

תצא תורה .ועל זה ראוי נם אביו ר׳ ישראל הסנדלר לשבח ,כי .רק במסירות

נפש נרולה עלתה בידו לחנך את בנו על ברכי התורה ויראת שמים .ואם כי

היה מדוכא בעניות ובחסר לחם ,קמץ מאשר לו ומבני־ ביתו ושלם שכר־למוד

•למלמדים שילמדו את בנו יונה תורה .וכשראיתי כל היגיעות שינע ר׳ ישראל
בשביל בנו שיהיה למדן ,ונם בחנתי את הנער כיריעותיו וראיתי כי ברכה בו

אמרתי לאביו ,שמקבל אני את בנו להישיבה שלי .ומעתה אראנ לכל צרכיי

ולנורלו בעתיד .ומאז — זה ארבע שנים — הוא לומד בהישיבה ועושה חיל
בלמודו .וכבר שני סדרים עם האלפס ,הרא׳׳ש והמררכי ,הנם מונחים אצלו כמו
בקופסא .ובודאי אם ימשיך למודו ,יניע ,בעזרת לבורא ,למררנת צורבא מרבנן

ויזכה להיות יושב על מדין באחת הקהילות ולהיות מורה הוראה בישראל.

יוגו ב׳ ו׳ אלול \*vm

r
נם בשנה זו בא ר׳ נדונם המוכר־םפרים למחננו במועדו ,וכמנהנו תמיר,
הביא עמדו נם,בפעם הזאת חבילת ספרים למעני .והספרים שהביא בפעם הזאה
הנם כולם בדבר המחלוקת ,שפרצה בין הגאון ר׳ יעקב עמד! ובין הגאון ר׳
יהונתן אייבשיץ ,זכרונם לברכה ,בדבר הקמיעות ,שנתן הרב ד׳ יהונתן .והרב
ד' יעקב עמרן מצא בהם סימנים של מינות — האמונה במשיח השקר ,שבתי
צבי ,שר״י.
בשנה העברה ,כשבאו לירי מיר ר׳ נדונם הספרים בדבר מחלוקת נאוני
הדור בעני! הנט מקליווא ,כשנמרתי קריאת הספרים האלה ,אמרתי לר׳ נרונם,
שיש לי ענמת נפש וצעד נרול על עוות הדין הנורא ,שמצאתי בפסק הרב והדיי
נים רק״ק פראגקפורמ ,ועל שמחלוקת זו לא היתה לשום שנרשמים כלל מצדם.
ועל זה אמר לי ר׳ נרונם :אם על מחלוקת קלת הערך כזו — בדבר ערעור על
נמ ,שהללו פוסלים והללו מכשירים ,נצמער ,כי אז אין אנו מספיקים; כי כמה
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מחלוקות ברבר הלכה מעין זו ישנן בעולם .ובמה היא נחשבת לעומת הםחלוקת

הנרולה שקרמה לה כט״ו שנה בערך ,ברבר הקמיעות של הרב ר׳ יהונתן אייב־

שיץ ,מחלוקת שהרעישה את כל העולם והקיפה את כל בית ישראל .והגאונים

והרבנים רםרינות אשכנז ,פיהעם  .מעהרן והנר ופולין וליטא ונם חכמי אימליא

וחכמי מרינת התונר לקחו חלק• בה .ועל מחלוקת זו בוראי כראי וראוי להצטער

עליה ,בי השפילה בבור התורה ולומריר ,ער לעפר .ומעולם לא נתכזו נרוליי

חרור וחכמי התורה באופן נם בזה ,במו שנתבזו על ירי מחלוקת זו .ובוראי פרמי
חםהלוקת ידועים נם כן לכבודו .והוא יסכים עמרי ,שהמחלוקת ברכר הגט

מקליווא הניר ,כמעמ באין נגרה וכבר נשכחה מלב ואין מי שמזכיר אותה .בעת

אשר המחלוקת ברבר הקמיעות — אם כי שניהם — הרב ר׳ יעקב עמדן והרב

ר׳ יהונתן הנם כבר בעולם האמת — מחלוקת זו עדיין מעסקת המוחות .ו מ ר ו 
בים הם הנבוכים שאינם יודעים עם מי הצדק :אם באמת היה נוטה הרב ר '

יהונתן להםינות של שבתי־צבי ,בפי שהאשים אותו הרב ר׳ יעקב עםדן .א י

מעות היתר .בירי המאשימים ,ונקי -היה אותו צדיק מאותו .אשם.

ועל זה אמרתי לר׳ נדונם :בימי חרפי שמעתי שמע המחלוקת הזו ,כי נם

חכמי מדינתנו לקחו חלק בה .ובפי השמועה ,הגאון ר׳ אליהו ,שיחיה ,חות

דעתו לזכותו של חרב ר׳ יחונתן .ונם חמי ,הריין ,עליו השלום ,חית מצדד כזכות

הרב ר׳ יהונתן .אבל אני לא ראיתי ולא קראתי שום ספר או שום בתכים בדבר

המחלוקת .כי חמי ,עליו השלום ,שהיו בידו כל הכתבים ובל הספרים בענין זה,

ביער אותם.מן.העולם ,באםרו ,שאסור להחזיק אותם-בביתו — ,כי הגאונים

והרבנים הבריזו חרם על הקורא אותם ועל חמחזיק אותם בביתו .ובהיות ש מ ח 
לוקת זו היתה ברבר קמיעות,

שיש

בהם שמות והשבעות והנם ענין לקבלת

מעשית ולי אין חלק ושום יריעה בחבמה זו ,לא הרביתי להתענין ולחקור ו ל ד 
רוש ברבר זה .וביחור ששמעתי ,שער הנה הדעות הנן מחולקות :יש מימינים
ויש משמאילים .ומי האומר ,שהקםיעות היו כשרים .ולא נמצא בהם שום פסול.

וטעות היתה בירי הטאשיםים את הרב ר׳ יהוגתן בםיגות בגללם .וכנגדם
אוםרים

w

— להיפך :הקםיעות היו פסולים והכותבם היה ברוך אחרי האטונה

בשבתי־צבי .והייתי אוםר בלבי :אם ער עתה הדעות םחולקות וגם הבקיאים

בקבלה םעשית איגם יבולים לבוא לירי הסבם כללי ,לרעת אם' הקםיעות היו

כשרים או פסולים ,מה אוכל אגי — בקוצר רעתי ובטעום ידיעתי — לשפוט
ברבר עם טי הצדק ,אם בםכשירים ,ואם בפוםלים .וטטעם זה לא התענינתי

לבקש הםפרים שנדפסו בעני! זה ולקרוא אותם ,באםרי :לא עלי לדון בשאלה
זו ולםה לי להפםיר זטני לבטלה .וטוטב לי שבאותו זםן אעיין בספר דרוש או

בספר טוםר וינעם לנפשי .אבל עתה שניתי את רעתי .ולו היו הספרים האלה
בירי ,הייתי קורא אותם .בי כל ישראל ערבים זה בזה והאחריות טוטלת עלינו

כולנו על כל םה שנעשה בישראל .ואם יש בנו רבר םגונה ,החיוב עלינו ,על

כולנו ,לעשות כל מה ראפשר להסירו ולהרחיקו מאתנו .ואין זה מן המרה לט
נור העינים טראות ,ולאטום האזנים טשמוע ,מה שיש מן המנונה ומן הכיעור
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בקרבנו ומסביב לנו ,ולנחם את עצמנו לאמר :שלום ,שלום יהיה לי ובלבד

שהנני נקי מאלקים ומאנשים ואינני לוקח חלק באותו מעשה מנונה .כי חברים

כל ישראל והאחריות על כל רבר ורבר על כל אחר ואחר מאתנו .לשמע רברי אלה

אמר לי ר׳ נרונם :לעת עתה אין בירי אף םפר אחר ברבר המחלוקת הזו למ־

כירה ,כי הזיונם הוא יקר מאר מפני שבעלי המחלוקת היו מאברים הספרים

שהדפיסו אנשי הצר שכננרם .ובאופן זה נמעט מספרם ,וכמעט שאינם נראים

בארץ .אבל ,בכל זאת ,אשתדל לחשינ למען כבודו אחרים מהספרים האלה —

כפי שתשינ ירי — ואקוה שדבר זח יצלח בירי .ועל זח אמרתי לר׳ נרונם,

שרוצה אני מאד בהםפרים האלה והנני מבקש אותו שישתדל למצוא למעני
מהם כמה שיוכל .ואני אתן לו במחירם — כפי שישים עלי — ספרים אחרים
בחליפין ,מאותם שישנם אצלי כפולים באוצר הספרים הנרול ,שחנני בו השם

יתברך .והספרים האלה — כפי בקשתי בשנה העברה
בשנה זו המוכר־םפרים ר׳ נדונם.

— הנם הם שהביא לי

כל הספרים האלה — מבלעדי חםפר לוחות־ערות ,שכתב הרב ר׳ יהונתן

להנן על עצמו — כפי שהניד לי ר׳ נדונם ,הנם כולם מעשה ירי ר׳ יעקב .עמרן,

הן אלה ,שקרא עליהם בשמו ,והן אלה ,שנדפסו בעלום שמו; והן אלה ,שנדפסו

בשם אחר מתלמידיו ,שם בדוי של תלמיד.,שלא היה ולא נכרא בעולם; כפי

שהוא ירוע ומפורסם בכל מדינת אשכנז .ונם כפי שהוא נעשה ברור לכל קורא

ומעיין בהם ,כי םננון אחר לכולם .ואין בין םננון הספרים שנקראו על שמו

ובין הספרים שנקראו על שם תלמידיו ולא כלום .וכידוע ,אין שני נביאים מת
נבאים בםננון אחר .ואין רב ותלמיד מתנבאים בםננון אחר .ובמםדו לי• הספרים
האלה ,אמר לי ר׳ נדונם :עשיתי כל מה שהיה ביכלתי למצוא למען בבורו

הספרים שנדפסו במחלוקת זו ,אבל לא הצלחת• למצוא אלא חלק מהם ,והנם,

;

כאמת ,היותר חשובים שבהם .כי .אחרים מהם הנם יקרי המציאות מאר וכטעט,

שאינם כלל במציאות .ונם אלה שהצלחתי להשיג למען בבורו לא על נקלה באו

לירי ורק בעמל רב ובקושי נתל עלו לי .ולא כרי לחשביח מחירם אני מניר זה

לכבודו ,אלא ,באמת ,אני מספר לו דברים כהוייתם ,שהספרים האלה נמצאים •
בטםפר טועט אצל יחידי סנולה ,שאינם רוצים להפרר מהם ,להוציאם .מרשותם

ולתתם לאחרים .וכטעט שבכפיח לקחתי אותם מאחר טאנשי בריתי .כי לא

רציתי למכור לו הספרים שהוא מבקש והנחוצים לו ,אם לא בתנאי ,שיתן לי

תמורתם הספרים כדבר המחלוקת הזו ,שהיו בידו .ואנוס היה לקבל התנאי שלי
ולתת לי הספרים האלה שאני מוסר זה עתה לכבודו.
ובראות.ר׳ נרונם שאני מביט בהשתוממות

על

שמות הספרים האלה:

עקיצת־עקרב ,שוט־לםום ,מתנ־לחמור ,שבירת־־לוחות־האון

וכדומה ,אמר

לי:

אבן נפלא היה הנאון ר׳ יעקב עטרן ונפלאים היו טעשיו .ואין כל ספק ,שהיה

ארם נדול ונאון עולם ,אחר מנדולי הדור .וביחור הצטיין בנורל בקיאותו ,כי

היה בעי זכרו! נפלא וכל מה שקרא ושנה היה מונח אצלו כמו בקופסא .וביחד

עם זה היה מליץ נפלא וכתבא .רבא .והיה מחבר וכותב ספרים נדולים וחשובים
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במשך זמן ?צר ובלי שום יניעה .ועור מעלות רבות וחשובות נמצאו בו .אבל

חםרון אחר נרול היה בו ,שהוא מכריע בל המעלות שנמצאו בו .ועל ירי זה

יצא שכרם בהפםרו .והוא— -שהיה מכיר ויורע המעלות שישנן בו ושהוא

עולה בהן על הרבה מכני דורו .ושהנהו רנול מרבבה .ומטעם זה ,היה טקיל

בכבור אחרים .ומי שלא ישרו בעיניו דבריו ,או מעשיו ,היה קורא לאותו האיש
בכל טיני שטות של גנאי :שוטה ,םכל ,משונע ,מטורף ,חםד־רעה וכרומה .ומי

שלא היה עטו ברעה אחת ברבר תורה או כפם? הלכה ולא הםכים לדבריו —
יהיה טי שיהיה ,אם נם תלטיד חכם מפורסם — היה עושה אותו לעם הארץ

ולבור דאורייתא .ויותר טזה .אם התלמיד חכם היה נס טורה הוראה ויצאה

טטנו הוראה להיתר; ,אם בעניני טריפות וטאכלים אסורים ,ואם בדיני אשות.
וההוראה הזאת היתר .לא בפי ידעת הרב ר׳ יעקב עטרן ,היה טטיל על הטורה

הוראה החשד ,שהוציא את ההוראה להיתר ,מפני שהיה משוחד על זה במתנת־

כסוי .ולא רי ,שהיה מכריז עליו שהוא בור ועם־הארץ ,שאינו יודע פר? בהלכה,

אלא שנם הוא רשע ,מכשיל את הרבים בהלכה ,שלא כרת ולא כרין .וזה — בעו־׳
בצע־בםף .והנהו מוכר ההוראות שלו בדינרי־בםף' .ובודאי הרגיש נם בבורו

בהחבורים של הרב ר׳ יע?ב עמדן ,שאיננו מתנהג בנחת — כפי הראוי לתלמיד

חכם — עם טי שנכנס עטו בשקלא וטריא ואיננו מסכים לדבריו בכל הפרטים.

ונוראות נפלאתי ,בראותי בחחבוד שלו ,שאלות יעבץ ,תלםיר חכם ,שבא אליו

בשאלה בחלכות טריפות ותערובות •.והרב ר׳ יע?ב עטרן נהנ עטרו בראשונה

— בהתשובה שהשיב לו — טנהנ של כבוד וכנה אותו בשטות של שבח :גדול
כתורח ,חכם ,טבין רבר טתוך דבר ועור דברי שבח ותהלה באלה .ואחרי כן,

באשר הוסיף השואל לפלפל בתשובתו ולהשיב על דבריו ,בתב לו הרב ר׳ יעקב

עמרן ,שדבריו משובשים ולא טהניא ליה שטותיה ,ושאינו טבין דברי עצםו
ולא דבריו ועור רברי בזיון כאלה .והנה התלמיד חכם הנ״ל ,שבראשונה היה

בעיניו נרול בתורה ,חכם ונבון ,וכשהעיז לבלי להסכים לדבריו ולהשיב עליהם.

נהפך בין לילה למשובש ולשוטה ,שאינו מבין מאומה .וכן נהג בכל פעם עם

פ י שחחזיק ברעתו ולא הסכים לדבריו הוא .וגם על המדקדק המפורסם ר׳ שלמה

זלמן הענא ,מחבר הספרים חחשוכים כדקדוק ,שפך כל חמתו וכנח אותו בכל

מיני בנויים של גנאי :שוטה ,משוגע ,מטורף ,חםר־רעה וכדומה .וכל זה

—

מפני שלא יכלו לבוא לידי עמק השוה כעד פתח או קמץ ,או רנש שלא בטקוםו.

ומה שעשה להגאון בעל הכנםת־יחזקאל ידוע :הוא שמר על עקביו ככל פםק

הלכה שהיה מוציא מתחת ידו .ואם היה מוצא בהם איזה רכר שאיננו כפי
דעתו ,היה מכריז על הרב ר׳ יחזקאל שהוא בור

פםקיו

לפי

ועם־הארץ,

שהוא

מוציא

המחיר שמשלמים לו ושהוא עושה סחורה בהוראותיו .וכאמת,

בטבעו זה ,שהנהו קפדן ,נוח לכעום ואיננו נוח לרצות ,מדבר תועה על נדולים

וטובים והנהו איש טלחטה ,ריב וטצה ,מנעוריו ועד זקנה וער שיבה בתכונתו
זאת — הנהו יחיד בדורו .ונם לא טצאתי לו חבר בכל הדורות שקרמו לו .כי

מעולם לא ראיתי שום ספר של ויכוחים ופולםוס־דברים כתוב בדבורים חריפים
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ובמבטאים נסים ובזאזואים ובבנויים שא בוז וקאון ובאאות ובקאאות ,כמו הספ
דים שבתב והדפים הרב ר׳ יעקב בדבר המחאוקת שאו עם הרב ד׳ יהונתן בעני!

הקמיעות .ומבאעדי זאת ,הוא כתב בהחבורים שאו הרבה דברים ,המביאים את

הרואה אותם אידי השתוממות .כן ,פנה אחד אאיו בשאאה ,אם צריך אאמר

קדיש אחרי אמירת פרקי אבות בבית־ הבנםת בימי שבתות אחרי הצהרים.
והשואא מביא דברי בעא הכנסת־יחזקאא מה שבתב בנדון שאאה זו .והרב ר׳

יעקב עמדן משיב או — ובמעט בדברי אענ ובוז — שהוא איננו מטפא בדינים

מעין אאה ,שהנם ענין אפחותים במעאה ממנו בתורה ,בזמן שהוא עוסק בבי
דור'האכה בשאאות יותר חשובות ,שאינן אפי כחם שא אחרים .ובאמת ,זאת

היא הפעם הראשונה ,שאני דואה רב ונאון בישראא עושה הברא בין דין אדין:

בין זה — שבראי אטפא בו ,ובין זה — שהוא פחיתות הערך אנדוא בישראא
אטפא בו .כאיאו התורה נתנה אשיעורים ויש אנו הרשות אהעריך בא דין ודיי
אפי ערבו — ,החשוב ,והבאתי־חשוב .ובאותו זמן שאני רואה אותו ,שאינני

מוצא אבדאי אעסוק בבירור שאאה זו ,אם צריך אאמר קדיש אחרי אמירה

פרקי אבות ,הרב ר׳ יעקב עמד! בא בתשובה ארובה ופאפוא נדוא אבקש אמצוא

חיתר אאדם מישראא אקחת או פאנש — נוםוי עא האשח ,שארש או כדת משה

וישראא ,בחופה וקדושין .וכמדומני ,שהשאאה בדבר אמידת קדיש אחרי פרקי

אבות היא חשובה ונחוצה אכואנו ,אבא אחר ואחד מאתנו .כי במנהנ אמירת

פרקי אבות בשבת אחרי הצחרים אחזו בכא תפוצות ישראא .ונחוץ אדעת איך
הוא הדין :אם אחניד קדיש ,ואם אא .בעת אשד בירור השאאה ,אם בזמן הזר•

מותר אאדם מישדאא אקחת או פאנש ,איננה האבר :אמעשח; כי אין איש שיסמך
עא ההיתר שהעאה בפאפואו הרב ר׳ יעקב עמדן .ונם אא שמענו מעואם ,שמי

שחוא טבקש שיתירו או אקחת פאנש .ואך אחנם ,אפי דעתי ,טרח בבירור האבה
זו הרב ד׳ יעקב עמדן .ובא פאפואו איננו ,אאא אשום — ינדיא תורה ויאדיר,

ואא יותר.

ומה נאמד ומה נדבר עא האופן הקא שיש אהרב ר׳ יעקב עמד! אפתור בא

שאאה קשה ומסובכה! כן ,אם הוא מוצא ,אפי דעתו — ובודאי בזה יםבימו

עמדו נם רבים — שיש סתירה בין הרמב״ם שחבר את הספר משנה תודה ויד

החזקד ,ובין הרמב״ם

שחבר את הספר מורה נבובים ,הוא מבטא סתירה זו

באופן קא ופשוט :את הספר מורה נבוכים חבר אא הרמב״ם ,אאא חבם אחר,

וחמחבד תאה עצמו באיאן נדוא וייחס הספר אהדמב״ם ,כדי אהנדיא ערבו .בודאי,

עא ידי השערה זו תוסר הסתירה ותעבוד מן העואם .אבא מה נעשה והיא

עובדא ידועה ,שחיכו! אחרי פטירת הרמב״ם החאקחה מחאוקת נדואה בי! חכמי

הדוד ברבר הספר מודה נבובים ואמוד הפאוסופיה ,ואא עאתה עא דעת איש

ההשערה אהצדיק את הרמב״ם בהטענה ,שאא הוא מחבר הספר מודה נבובים,
אאא חבם אחר ,ועא חנם מאשימים את הרמב״ם .והאא הם היו קרובים בזמן

ובמקום אהרמב״ם .ואם היה איזה יסוד אהשערה זו ,בודאי היו משתמשים בה.

ואנחנו רואים ,שאין איש מן המזכים ומן המחייבים את חחבור הזה מניד,
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שמחבר הספר הנ״ל הוא חכם אחר ,ולא הרטב״ם .וכזה

הנם

גם

כן

דבריו

בנונע לםפר הזוהר הקרוש ומחברו .ראה הרב ר׳ יעקב עמרן ,שהשבתאים ושאר

התועים מסתייעים ברברי

הזוהר

ספר

ובו

הנם

דורשים סמוכים לשיטתם

הטוטעת .ולא מצא דרך יותר נוחה ויותר קלה לשים לאל הראיות ,שהשבתאים

והמקובלים התועים מוצאים לשיטתם בםפר הזה ,אלא להוריר חשיבות ספר

הזוהר מערכו .והוא משתרל להראות בראיות — שעל פי הרוב אינן מוכיחות

כלום — שלא התנא ר ' שמעון בן יוחאי ,כפי המקובל ,חבר את ספר הזוהר,
אלא חכם אחר ,שחי בתקופה יותר מאוחרת ,ותלה עצמו באילן גרול ,וייחם

את הספר שחבר — להתנא ר׳ שטעון בן יוחאי .ושבספר זה ,בכלל ,נכנם.׳

רירבה הוםפות מזמן מאוחר ושנזדייר כהרבה טקוטות .וטטעם זה ,אין שום

ערך לכל הראיות שהשבתאים מביאים לחזוק שיטתם ורעותיועז; כי אין עלינו

החיוב לקבל כל מר .שנמצא כתוב בספר הזוהר בלי בחינה לרעת ,אם אין זאת

הוספה מזמן מאוחר ושאין הדברים מגווי הספר .ואני אינני מסופק ,שלו העיז

להביע רעה כזו ברבר ספר הזוהר ומחברו — ,ננר המקובל והמקודש בהאוםה

— איש אחר ,ולא הוא ,היה הרב ר׳ יעקב עמר! מרעיש עליו את העולם ,שהוא
מין וכופר ושהוא מבקש לקעקע ביצתן של ישראל..אבל לו היה מותר להניד כל

מה שעלה על רוחו; בהיותו בטוח ,שאיש לא יוכל להטיל ספק בדבריו ,שאינם

נכונים וישרים .בך היח נשען תמיר על בינתו .ומה שהעלה בשקול רעתו היה
בטוח שהיא תורת אמת — הלכה למשה מסיני .ובודאי גם כבורו ,כשיקרא כל

הספרים של הרב ר' יעקב עטרן האלה יםצא בהם הרבה דברים שישתוטם

עליהם ,כמו שהשתוממו עליהם כבר רבים ושלמים.

.

וכשגמרתי עסק החליפין עם ר  /גרונם ,בקשתי אותו להודיעני חחרשות

הידועות לו ,ברבר קרובי ומכירי

הרבנים ,כמנהגו בכל שנה ושגה-,

וירידי

כשהוא בא לטחגגו ,שהוא מביא לי חבילות ,חבילות הרשות םהם ומעגג בהן
את נפשי ,השואפת לרעת משלוםם ומכל אשר אתם .וביחור משלום חברי ר׳
מנחם נחום ,הרב רזאםלע ,שאני דואג תמיר .לשלומו ולמצבו.

מצב הרב רזאסלע ,אמר לי ר׳ גרונם ,הוטב מאר בזמן האחרון ומושבו

הוא עתה איתן בקהילתו .כי הקצין ר׳ ישראל נח מצא רבנות לחתנו בעיירה

אחרת ,ולהפרנםים ולהבעלי־בתים רזאםלע אין יותר ענין לבקש תואנות לרבם,

כדי שיעזוב הרבנות בקהילתם וילך משם ,כי לא יטצאו רב טוב ממנו .חברו,

הרב דשווינצאן ,לא עלינו ובר מינן ,נתאלמן .ושמעתי ,שהוא לוקח אלמנת
הרב רדרויע לאשר ..הרב רשצוצין שרך את חב! יחיד שלו עם בתו הבכירה

של הרב ראשטינע

— בשקור פרצר .טחלוקת גדולה ברבר שוחט שהקצבים

מאשימים אותו ,שהוא מטריו* השחימות

שלהם,

מפני שיש לו טינא בלבו

עליהם .והרב רטתא ,ר׳ צבי הירש ,טחזיק בירי השוחט ,בירעו שהוא ירא
שמים באטת ואיננו רוצה לקבל טתנות טהקצבים ,האוסרים לפייסו בה! ,כרי

שלא ירבה יותר מרי בבריקת פנים ולא יחפש חפש טחופש אחרי םרכות ובועות.

ולהקצבים יש צר גדול בין הבעלי־בתים והם מצערים להרב על זה ומוציאים
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עאיו רבות מנונות ,ער בי קצה נפשו בקהיאתו .ואי אמר ,שאו היתר ,או רבנות
בקהיאה אחרת ,היה עוזב את שקור והולך אעיר אחרת.

ומה ברבר היהודי ההנרי ,המבקש את הבחור היבם ,שאאתי את ר׳ נרונם.

האא מזמן שהלכת ממהננו ,בחדש אאוא העבר ,אא שמעתי יותר ממנו מאומה.
,

העודנו מוסיף אחחזיק באומנתו — אומנות שא אםמים — לנצל בתי־המררשות
מהספרים שבהם? אני בזמנו קבאתי תשובה מהרב רמישקאץ .וכפי ששערנו

כן היה :אא יער ואא דובים .והרב כתב אי ,שאא היה במחנם איש כזה ,ונם

אין בקהיאתם אלמנה צעירה אימים ,נזקקת אחאיצה מבחור שהאך למדינת אימא.
עא האיש הזה — אמר אי ר׳ נדונם — המועא בקדשי נבוה ,ננמר נזר

דינו מן השמים ,שיקבא עונשו עוד בארץ .בתחאת החורף העבר באתי אעיר

יאנאווא .ושם ספרו אי ,שבמרחק חמש פרסאות מן העיר נמצא בעובי היער,

עא ידי דרך המאך העוברת שם ,יהודי חרונ .ערום ובאי כסות ,וכפי הנראה,

נפאו עאיו שודדים ורצתו אותו נפש ואקחו כא אשר היה אתו ונם את בנריו
הפשימו ממנו .ובימים אחדים ,אחרי אשר הביאו את החרונ אקבר ישראא,

הביאו ערלים מ! הכפר םברים עברים אמכירה .ובאשר שאאו אותם ,מאין אהם

הספרים האאה ,אמרו ,שמצאו אותם ביער ,בדרך ההואכת מיאנאווא אוויאקא׳
מיד ,פזורים פה ושם עא הארץ .וכפי הנראה ,נפאו מן קרון שעבר דרך שם,

ובעאם אא הרניש בדבר והוסיף אאכת אדרכו .והם אקמו הספרים מן הארץ
והביאו אותם אשוק אמכירה ליהודים .כי אמרו אהם ,שהנם ספרים עברים.

רבר הספרים ,שהביאו הערלים

אמכירה,

הודיעו אהרב רמתא .והרב הורה,

שההיוב לקיים בהםפרים מצות פדיון שבויים ולקנות אותם מן הערלים ,אבא

שלא להרבות במהירם ,כפי שהוא הדין .וכאשר קנה שליה הקהל הסברים ,הביא

אותם להרב .וכשבדקו וכהנו אותם מצאו עליהם סימנים ,שהיו שייכים לבת•

מדרשות בערים ובעיירות שונות .והיתד .זאת פליאה בעיני כל .ושאלו את הרב,

מה יהיה דין הספרים האלה ,שהנם ,כפי הנראה ,קדשי נבוה ,שייכים לכתי־
מדרשות .ונם הרב לא ידע להניד להם פשר רבר .והשאיר הספרים האלה אצלו
למשמרת ,עד אשר יהקור וידרוש בדבר ויבוא בכתובים עם הרבנים ראותן

הקהילות שמהן ,כפי הנראה,

באו

הספרים האלה .וכששמעתי דבר היהודי

ההרונ ,שמצאו ביער ,והספרים ,שהביאו הערלים למכירה ,נצנץ תיכף במוהי

הרעיון ,שאולי יש שייכות בין היהודי ההדונ ובין הספרים שנמצאו פזורים

על הארץ .והוספתי להקור ולדרוש ולשאול את פי האנשים על דבר היהודי

ההרונ ,וכולם פה אהד ,שהיד .זד .איש זר ,ולא ממהנם; ונם לא מהערים והעיי

רות הקרובות ,כי חקרו ודרשו בכל הסביבה ונודע להם ,שלא נפקד בה איש.

ואין כל ספק ,שהיה הוא עובר אורה ,הבא מדרך רהוקה .עובדא זו ,שההרונ

בא מרהוק ושםפרים השייכים לבתי־מדרשות שונים נמצאו בדרך כאותו יער,

ששם נמצא נם היהודי ההרונ ,עשו בעיני לודאי ,שאת הספרים האלה הוליך

עמו היהודי ההרונ ,ושהוא היה — ולא אהד — מודענו יהודי ההנרי ,המבקש

את הבהור היבם .ואת השערתי זאת — בכל זאת — לא הנדתי לאיש ,ער אשר
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יתברר לי הרבר בירור גמור ,ולא יהיה שום מקום לטעות אפשרית .וכשיצאתי
מיאנאווא והוספתי לשוט בטרינה כל יטי החורף וכל יטי הקיץ .ובכל מקום

שהייתי בא ,הייתי שואל ודורש והוקר על רבר היהודי ההנרי .ואין איש יורע

להגיר לי רבר ,כי לא ראו אותו יותר ולא שטעו את שטעו יותר כל הזטן הזה.

וגתהזקה אצלי ההשערה ,שהיהודי ההרוג היה אותו האיש שהיה עוסק בגנבת

ספרים בבתי־טררשות ,ושאין יותר םקום לשום ספק ברבר זה.

וטבאר אני לי רבר םציאת הספרים פזורים על הדרך ,בזה האופן ,שהשוד־

רים הערלים ,שרצהו אותו נפש ולקהו כל אשר היה אתו ונם הספרים בכלל,
אםרו בלבם בררך ,שסכנה להם להשאיר .הספרים בירם .כי ספרים עברים בירי

ערלים — םיטן םובהק שבאו

להם  .באיסור ,ולא בהיתר :אם בנזילה ואם

בננבה .ואם יוציאו אותם למכירה אולי יפול עליהם התשר ,שהם הרנו את

היהודי ביער .וטטעם זה בוראי חשבו לטוב להם להשליך הספרים בררך ,לבל

יהיו להם לטכשול ולטוקש .וחשערה זו — לפי רעתי היא קרובה אל האטת.

ועתה ,כטרוטני ,אתרי אשר נעשה בו דין בירי שטים ,אין לנו יותר לטפל באיש

הזה ותהא טיתתו כפרתו .אבל השאלה היא חטורה ,טה יהיה טשפט הספרים

הגנובים הנמצאים בידי רבים ,בטקוטות שונים .ונם החששות ברבר פרסום רבר

הננבות.ברבים עדיין במקומן הנן עומדות .ואבקש את כבודו שיעיין ברבר ,מה
היא תובתי לעשות עתה בענין זה ,וכפי .אשר

ירצה השם.

יורה

ויטיל עלי ,אעשה ,אם

וםהרבורים וםהתרשות בנונע ליהירים ולאנשים פרטים עברנו בשיתתנו

— אני ור׳ נדונם — להתרשות שנתהוו בכלל ישראל ,הן בםרינתנו והן בשאר
הםרינות .ור׳ נרונם הנהו מקור נאט!

— אשד לא יכזבו טיטיו — לרעת כל

הנעשה בישראל .ונם טה שנעשה בריתוק םקום לא נםתר טםנו .כי עיניו פקו
חות לראות ואזניו בלתי אטוטות לשטוע ולרעת כל טה שקרה וכל םה שהולך
יש

וגעשה בישראל בכל םקום וםקום .ועליו

לםטוך ,כי איגגו טפליג ואיננו

מגזם וידיעותיו איגן קלוטות טן האויר .כי הוא יורע לשפוט ולהבהין בהשטועות
בין אמת לשקר .ועל שאלתי:

מה

בעולטגו ,כלל ישראל? אטד לי ר׳

גשטע

נדונם :נם בשנה זו העולם כטנהנו נוהנ .ובכל קהילה וקהילה ,קטגה או גדולה,

ערת־ישראל נאטנה ,נטצא תםיר איזה ענין לענות בו ולבוא על ירו לירי טת־

לוקת :הרב האב״ר והדיינים,

וההזנים ,הפרנסים והנבאים ,בית־

השוהטים

הטרהץ והםקוה ,ההקדש והחברא קדישא ,הקלפי והסעודה .וברוך השם ,םרובים

צרכי עטך ודעתם קצרה .ואם אנשי הקהילה הנם ברעה אתת בענין אהר ,הנם

םתולקים ברעתם בענין שני .ואין לך כטעט קהילה אתת בישראל ,שכל אנשי
הקהילה יהיו תטיר ובכל ברעה אתת.

ולו

היתה נםצאת קהילה כזו ,היתה

טעוררת בנו התשר ,שהם והלילה ,רנלי אבותיהם לא עטרו על הר םיני .וכפי

הנראה ,יפה ונאותה לנו המחלוקת; כמו שיאה היא עניותא לישראל .ובודאי
יש בה נתיצות ,כטו שיש מן הנחיצות לכל קהילה וקהילה בבית מועד לכל הי.

וטמעם זה ,לפי רעתי ,אין כראי לאבר הזםן לםפר לכבודו רברי הטתלוקות
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ששמעתי וראיתי במשך השנה בבל המקומות שעברתי שם .כי על פי הרוב
הנן דומות האחת לחברתה ,ואין בהן בל חרש.

ונם בהמחלוקת שהקיפה את כל בית ישראל — המחלוקת עם אנשי כת־

חחםידים ,נם בה לא נתהוו שינויים נתלים :היא לא רפתה ובמקומות אחרים

נם נתחזקה .ואם כי דבר המחלוקת הזו היא עוברא מעציבה ,בכל זאת — לפי
דעתי הקלושה — אין בה שום סכנה לקיום' דתנו ואמונתנו .ואם יש מקום

בלבנו לדאנה על קיום אמונתנו ותורתנו ממקום אחר היא באה .ואם לעת עתה

אני רואה רק עב קטנה ככף איש עולה מן תמערב ,ממדינת אשכנז ,מברלין

הבילה ,ירא אנכי ,לבל יתקררו בקרב הימים העבים ולב!ל יבוא ענן כבר וחשך

להעיב על שמי חיינו .כי המחלוקת עם חחםירים היא באמת מחלוקת לשם

שמים :למה רין הקרימה ולמה לתת הבכורה :אם לתורה ,ואם לעבודה .ואנחנו
מחזיקים ברעה זו ,כפי שהיא דעת הנאון ר׳ אליהו ,שדין הקרימה לתורה

והעבודה באה אחריה ,במרתה שניה .והחסידים נותנים הבכורה לעבודה .אבל

הצר השוה שבינינו וביניהם שכלנו הננו מורים — שראשית חכמה יראת הי.
ורק בהדרבים המובילות

ליראת

ה׳

הננו

מחולקים :איזו מהן היותר טובה

והיותר נכונה להניע בה בטח להמררנה של יראת ה /אבל האנורה החדשה,
שנוסדה בברלין אנשיה אינם שטים יראת ה׳ ננר פניהם כלל ,ואינם רוצים לא
בתורה ,ולא בעבורה .ובל טנטתם היא רק לקרב איתנו אל הנוים .ושיטתם היא:

נהיה ככל הנוים בית ישראל .וכבר הנם לובשים בנדי מים והולכים בהם .ועל

ידי תרגום התורה לשפת אשכנז הצחה שעשו הם טבקשים נם לשנות לשוננו,

שנתחיל לדבר בשפת הנוים ולקרוא הספרים הכתובים בלעז .ובזה הנם עושים

ההיפך טטה שעשו אבותינו בטצרים ובשכר םה נגאלו :שלא שנו בנריחם ולא

שנו לשונם .ונאוני הדור במדינות המערב רואים וטרנישים הסכנה הצפויה
לנו מהברלינים ומהרנום התורה שלהם ,שלא בא ,אלא — כרי שילמת על ירו

נערי בני ישראל שפת המים ,ושיוכלו להבין את הספרים הכתובים בלעז על
ירי המים ויזניחו למוד התורה

מהושיע,

כי

ורק

בילדי נכרים ישפיקו .אבל קצרה ירם

הברלינים וחמחזיקים בידיהם הנם תקיפים אצל מושלי האריז.

והנאונים יראים לצאת ביר רמה נגרם וללחום עמהם בחזקה .ואם כי הנאון

הנודע ביהודה ועור רבנים אחרים ,כפי ששמעתי ,הכריזו על תרגום התורה

של הברלינים ,היכן* כשיצא מבית הדפום ,חרם ולבל יהין איש לקנות אותו,

אכל לא התמידו בחרמם ולא חחזיקו בו ונסוגו אחור ,מיראת המלבות ,המח
זקת בירי הברלינים .ומה שמעציב עור ביותר ,שנמצאים נם רבנים ,הנוהגים

יר לפושעים ,וידם תכון עמהם בחשאי .וזה עתה מקרוב יצא מבית הדפום ספר

חדש מצפה־יקותיאל ,השגות

על

הספר תורת־יקותיאל של הנאון ר׳ רפאל,

האב״ד ראלטונה .ואם כי על שער הספר כתוב שמחברו הוא ר׳ עובריה ברי•

בתך ,אבל הכל יודעים ,שחוא שם כרוי וטחברו האטתי הוא הרב ר׳ שאול

האב״ר דפראנקפורט דארר ,בן הרב האב״ר רק״ק ברלין .וכפי שמספרים אנשים
יודעי רכר ,הרב ר׳ שאול הנ״ל נוטה בסתר לבו אחרי הברלינים ולשיטתם.
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•יבאשד הגאון ר׳ רפאל הנ״ל קרא תגר על התרנופ והביאור של הברליניפ ,ברי
להנקפ ממגו על זה ,חבר הרב ר׳ שאול השגות על ההבור של הרב ר׳ רפאל.
זבהבורו זה הרב ר׳ שאו? מרבה לרבר אתו קשות ומזלזל בבכורו באופן גם,

ברי להשפיל ערבו בעיני העם .והאם מעשה בזה ,מצר רב ואב״ר בישראל ,בגו
של רב מפורסם ,האב״ר ראחת הקהילות היותר נרולות שבמדינת אשבגז ,העיר

ברלין ,אינגו מעציב

לב

ומראיב גפש? הלא י למשמע אזניגו ראכה נפשגו!

ובמעשה הרב ר׳ שאול עשה גם בן בקהילת פרנקפורט דמיין אחר הנוהים אחרי

שיטתם של הברלינים .אולי בבר שמע בבורו ,שבקהילה זו נמצא ראש מתיבתא,
גאון נרול וירא שטים טפורםם ,הרב ר׳ נתן .והוא טתנהנ בחפירות ובפרישות
באחר הקרושיפ אשר בארץ .ולו חרבה .תלמידיפ המקשיבים לקולו וההולכים

בררביו ,ררבי חפירות ופרישות .והנה בשנה זו הדפיפ מחבר אחר בעלופ שמו

טחברת קטנה בשפ מעשה תעתועיפ .ובמחברת זו הוא מרבר תועה על הנאון

ר׳ נתן ועל תלטיריו ,על שהנפ פורשיט טן הצבור וחנפ נברליט במעשיהפ,
בחסידות ובפרישות משאר אנשי הקהילה ,ומחמיריט על עצטפ בדבריט ,שבל

העולט

נוהניט

בהט

היתר! ״ .והוא

טטיל

עליהט

החשד

שאינט

עו

שים זאת לשט שמיט .ובתור אמתלא להביא דבתט רעה ,הוא משתטש בפפור

המעשה ,שאחדיט מתלמידיו של הרב ר׳ נתן — ,אולי שניט ,ולא יותר— ,

היו טמיליפ פחד על הרבה * ש י פ מאנשי הקהילה ,בטפרט להט חלומות רעיט,
שחלטו עליהם .והיו טבקשים .םהם בסר לצדקה ולפדיון נפש ,להפוך עליהפ

החלוטות הרעים לטובה .ולפי דברי מחבר תטחבךת הזו בבר הרבה תקלות

באו על ירם .ונם אהד טאנשי הקהילה מת מרוב הפהד שהפילו עליו בספור

חלומותיהפ .ובפי ששמעתי ,השפיעו דברי הטחברת הזו על הפרנפים דקהילת

פרנקפורט לרדוה את הנאון ר׳ נתן הנ״ל ,להצר צעריו ולמרר את חייו .והנה
בוונת טהבר הטהכרת הזו ,אשר שם טםוה הסתר על פניו ,נלויה ,והיא

—

לבזות בעיני חעם אחד נרול בתורה ותלטיריו ההולכים כדרכיו .ובאופן בזה

— ב ז י ו ן לומרי התורה וגרוליה—הברליגים ,מקוים להשיג מאוים על נקלה להסיר
לב העפ מלמור התורה ומשמידת מצות הי .כי בהכאישפריח הרבנים והגאוגים

בעיני העפ ,לא יהיו להפ לומרי התורה יותר למכשול ולפוקה בדרכפ החדשה

אשר בחרו ללבת בה .העובדות המעציבות האלה מוכיחות למרי ,שבבר פשה הגגע

ימדינת אשבגז ויר הפושעיפ רוממה .והי יורע ,אפ לא — חפ וחלילה — המיפ

הזרוניפ האלה נט אלינו יניעו .ובזה נטר ר׳ נרונט את דבריו ונפטר ממני ללכת

לשוב להאבפניה שלו .ואני נשארתי עוד זמן רב יושב על מקומי שקוע במח
שבתי ומהרהר בבל הרבריפ ששמעתי מפי ר׳ נרונפ .ולבי עלי רוי על המעשים
הרעיפ הנעשיפ בעמנו.
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יונו ג׳ י״ ר » ט ל וד!ז״\
לא עברו יותר משבעה

ימים

ואני

כבר

נמרתי

קריאת

כל

הספרים,

שהביא לי בשנה זו המוכר־ספרים ר׳ נרונם ,החבורים של הנאון ר׳ יעקב עמרן

בדבר הקמיעות של ר׳ יהונתן .מספר הספרים האלה איננו מעמ ושמותיהם

הנם מוזרים:

עקיצת־עקרב ,שפת־אמת ולשוךזהורית ,׳ תורת־הקנאות,

ביעקב ,שוט־לסום,

עינים .ואת

כל

מתנ־לחמור

ערות־

ושבט־לנו־כסילים ,שבירת־לוחות־האון ופתח־

הספרים האלה קראתי כמעמ בנשימה אחת .כי נזלתי שינה

מעיני ,ולא נתתי תנומה לעפעפי ולחמי אכלתי בחפזון ולא נחתי ולא שקטתי
מרוב התשוקה לדעת כל הכתוב בהם ,ער אשר נמרתי אותם כולם .ולא משום

שהנאת י היתד! נרולה מהם .להיפך .מעולם לא היתר ,לי ענמת נפש נרולה כזו
משום ספר כמו שהיתר ,לי בשעת קריאת הספרים האלה :כי רברי קטינוריא על

נרולי הרור ופרנסיו ,הנמצאים בהספרים האלה ,לא נראה ולא נמצא רונמתם
בשום ספר בעולם .אבל חפצתי למהר לקרוא כל הדברים עד תומם ,כרי שאוכל

אחרי נמר קריאה ,לשפומ ולרון במנוחה ובכובד ראש הראוי על כל הרבדים

הנמצאים בהם; ולא נרנו ונרעש כמו שהייתי בשעת הקריאה .וראיתי ונוכחתי

שצדקו רברי ר׳ נדונם שאמר לי מראש ,שאמצא בהספרים האלה הרבה דברים

שאשתומם עליהם .ובאמת ,כל מה שהוספתי לקרוא ולעיין בהם נרלה השתומ־
מותי נם על תכנם ונם על מחברם .כי מצאתי בהם דברים הסותרים זה את זה.

ויותר מזה עור הרבה רבדים ,שאינם מתקבלים על הלב ,ואין הדעת סובלתם.

וראשית כל נדלה התמרמרותי על הנאון ר׳ יעקב עמרן על הרכרים שכתב על

הנאון ר׳ יהונתן אייבשיץ ,שהוא בור ועם־הארץ נמור ,ואינו בקי לא במקרא
ולא בסברה ,ולא ירע מאי רקאמרו רבנן .ואינו יורע צורתא רשמעתא .ואיננו

יורע לתרנם פסוק כצורתו .ואין יוצא טפיו וטקולמוסו לא מקרא כצורתו ,ולא
דבר הלכה כהלכתו .ושבכלל איננו מניע אף לקרסוליו של הקטן שבבניו ונם

לא יבין לשיחתו .ואפילו הקמן שבתלמידיו הנהו נרול 6מנו בתורה .ורבריס

כאלה הולכים ונשנים פעמים רבות בבל החבורים האלה .ומי זה יובל לקבל
הדברים כפשומם ,שהגאון ר׳ יהונתן מחבר הספרים החשוכים בהלכה :אורים

ותומים ,כרתי ופלתי היה עם־הארץ גמור? הלא החבורים המפורסמים האלה
באים וטטפחים על פני הכותב ומרפים דברים

כאלה

שאין להם שחר .ובבר

שאלתי לעצמי :אם הגאון ר׳ יהונתן הוא בור ועם הארץ ,כפי דברי הגאון

ר׳ יעקב ,מי הנם אלד ,שהוא

מחשב אותם ללומדים ולמופלני תורה? הקטן

שבכניו של ר׳ יעקב ,שלפי רבדיו ,ר׳ יהונתן אינגו מניע לקרסוליו ולא יבין

לשיחתו ,או ,הקטן שבתלמידיו ,שהוא נרול בהורה מהדב ר׳ יהונתן? אבל

אנחנו לא שמענו עד עתה תהלת בניו ותלמידיו של הנאון ר׳ יעקב ,שהנם גאו־

נים מפורסמים שמלאה הארץ כבודם ולא ספדו מהם נרולות ונצורות .ולהיפך,
יודעים אגחגו בבירור ,שהחבורים הגזברים לעיל של הגאון ר׳ יהונתן בהלכה

נתקבלו בכל תפוצות ישראל ,כמו החבורים של הפוסקים האחרונים :השייך,
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הט״ז והמגן־אברהם .ור' גרונם אמר לי ,שכל מורה הוראה בישראל משתוקק

להביא הברכה הזאת לביתו

— הספרים :אורים ותומים וכרתי ופלתי והוא

איננו מספיק למצוא אותם במספר גדול להשביע רצון בולם .ונם אני מנפשי

יורע ,שכמה פעמים נתקשיתי באיזה שאלה חמורה ברין ובהלכה והחבורים

האלה האירו עיני בהלבה .ושרא ליה מריה להנאון ר׳ יעקב על רברים כאלה,

שאין איש למדן ויודע ־ספר יובל להסכים להם .ונם הרבדים שכתב על הגאון

רי .יהונתן ,שאין בהו נרול בדרוש ושררשותיו הנן דרשות של דופי

מלאות

מינות וטעיות גדולות ושבושים גדולים שאפילו בר בי רב דהר יומא לא יבשל

בהם .נם את רבדיו אלה לא נקבל .הרי לפנינו החבור החשוב של הרב ר׳ יהו

נתן בדרוש — הםפר יערות־דבש ,דרשות מלאות חרושי תורה ויראת שמים,

וצוף לקחן ינעם לחיך כל המעיין והקורא בספר זה .וירוע ,שכמה וכמה מנידים
ודרשנים טובלים קצה טטיהם ביערות הדבש

של

הנאון ר׳ יהונתן .ובהרבש

שררו מהחבור הנ״ל הנם מעננים נפשות השוטעים .וברור הוא ,שכל הרבדים

שכתב הרב ר׳ יעקב עמרן על יריעת הרב ר׳ יהונתן בתורח ועל בחו בדרוש,

הנם מוכחשים

ומופרכים

מעיקרא .והם הם שהביאוני לירי הכרה ,שנחוצה

זהירות יתירה בקריאת הרבדים שכתב על ר׳ יהונתן.ושאין לסמוך עליהם בלי

בחינה ובלי שקול הרעת'מקורם.

המחלוקת ברבר הקמיעות התחילה — לפי רברי הרב ר׳ יעקב עמר!

— י

בזה האופן .הביאו לו קמיע שכתב ושנתן הרב ר׳ יהונתן ובקשו טמנו שיתן

ביאור על הדברים הסתומים הנמצאים בהקמיע .והרב ר׳ יעקב ,תיכף כשראה

הקמיע ,מצא בו פםול ,שם משיח חשקר שבתי־צבי ,ימ״ש בתוב בחלוף האו
תיות באלף בית .של א״ת ב״ש ובעור אופנים אחרים .והרב ר׳ יעקב אמר

לאלה שהביאו לו הקמיע ,שהכותב והנותן קמיע

זה

האמונה בשבתי־צבי ,שר״י .דברי הרב ר׳ יעקב הניעו

הוא מין ,הכרוך אחרי
לאזני

הפרנסים רני

קהילות .וכרי להםיר הלעז ולזות שפתים מעל רבם ,הרב ר׳ יהונתן ,ררשו הפר
נסים מהרב ר׳ יעקב ,שיחזור בו מרבדיו בנונע להקמיע ולהכותב והנותן אותו.

והוא לא נשמע לדבריהם ולא נתרצה לזח וחוםיף להחזיק ברעתו ,שהקםיע פסול־

ושכותבו הוא מין .ובזה האופן התחילה המחלוקת .בראשונה בני קהילות^,מקום

מושב הרב ר׳ יהונתן וחרב ר׳ יעקב עטרן ,ואחרי כן נתפשטה בהרבה קהילות

וארצות אחרות .ואם בי האשמה שהאשים הרב ר׳ יעקב עמרן את הרב ר׳ יהו

נתן ,שחוא כרוך אחרי המינות של שבתי־צבי שר״י ושהוא ארוק בה ,היא קשה
להתקבל על הלב .בי הרב ר׳ יהונתן היה נאון עולם ובל ימיו עמלו היה בתורה

בש״ס ופוסקים .והחזיק תמיד ישיבה והרביץ תורה ברבים והעמיר תלמידים

למאות ולאלפים ,וחבר חבורים מהובמים בהלכה ובדרוש .ובל החבורים ,הי
דועים לנו ,הנם בננלה .ולא הניע לידינו ממנו אף ספר אחר בחכמה נסתרה,

בקבלה .מה שהוא היפך ממה שירוע לנו ברבר השבתאים ,שעזבו לנמרי למוד

התלמור והפוסקים ושמו בל מעינם בלמוד ספר הזוהר ושאר ספרי קבלה .בבל
זאת ,אם נמצאו בירי הרב ר׳ יעקב עמר! ראיות מוכיחות ומכריעות על המינות
—
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של הרב ר׳ יהונתן — הרשות היתה בירו להחזיקו למין ,ער שיבוא מי שהוא
ויראה לו על מעותו .כי באמת באותו זמן עור נמצאו בהרבה מקומות כאלה,

שהיו כרוכים אחרי מינות זו בסתר ובנלוי .ונש עתה ,כפי ששמעתי אומרים,
לא עברה עריין מינות זו לנמרי מן העולם .ועור נמצאים שוטים המחזיקים בה

בסתר ,אם כי נבלותו של שבתי־צבי ימ״ש ננלתה כבר לעין כל .כי המיר בבורו

בקלון וקבל עליו רת ישמעאל .ונם הנהו כבר פנר מובס זה שנים רבות ועבר

יבטל מן העולם .אבל אנו רואים ,שהאשמה במינות שבתי־צבי איננה חיחירה

שהרב ר' יעקב עטרן טאשים בה את הרב ר׳ יהונתן ,אלא הוא טאשים אותו

בכלל שהוא רשע נרול ,שלא היה כמוהו בישראל ,מזלזל במצוות ועובר על כל

הלאווין שבתורה ולא חניח דבר עבירה שלא עבר .ולמקרא העבירות שעבר
הרב ר׳ יהונתן — לפי דברי הרב ר׳ יעקב עמרן — תסמרנה שערות בשר איש

לרעת — שהיה רב ואב״ר בישראל עומר ברשעה נרולה כזו ,שלא היתה רונמתה
ב4ל העולם ובכל הזמנים.

ומן העבירות של ר׳ יהונתן ,שמנח אותן חרב ר׳ יעקב עמד! אחת לאחת

וחזר עליהן ושנה אותן פעמים רבות בכל הספדים האלה ,נשארו בזכדוני אלה:

מצות תפלין היתה רפויה בידו .וראו אותו אוכל קורם התפילה .היה מזלזל

בנטילה ירים וכותב קמיעות כשהוא קם ממטתו בלי נטילת ירים ,וכותב הק־

מיעות על ניר פשוט הנרדם ברנלים .לא היה צם תענית צבור; להיפך ,עשה

אותו ביום טוב באכילת בשר ושתית יין .בהיותו עדיין בפראנ ראו אותו אוכל
בשוק ככלב ואכל שופי! מתולעים — בלי בריקה — יחר עם התולעים .בהיותו

רב אב״ר במיץ חחזיק בבית חכסא את חספר כנםת־יחזקאל ,השאלות ותשובות

של הרב ר׳ יחזקאל ,האב״ר הקורם רנ׳ קהילות ,והיה לוקח ממנו בכל פעם רוי
לקנוח .ראוהו פעמים רבות יוצא מבית הכנסת ומשתין על כותל בית הכנסת.

עשה שבתו חול .ולהיפך ,שבת ביום הששי ,כמעשה חישמעאלים ,ששובתים

ביום הששי .ובודאי עשה זה מטעם ,שמשיחו ,שהאמין בו ,עשה עצמו ישםעאלי.
גם דאו אותו מכבה אש בשבת .ספרי מינין היו נושרין מחיקו ומונחין לפניו

על ספרי קודש ,שעשה אותם בסים לרבר האסור .בבל הימים — תשע שנים

שהיה רב ואב״ד בק״ק מיץ — לא טבל את דנליו במים של מקוה .דאוהו כמה

פעמים' רץ בין הנשים ונם בסעודת ברית מילה היה הולך ביניהן אל המטה

שהיולדת שוכבת עליה והיה מניח ירו עליח וסומך בכל כוחו על הנשים היול־
רות ,כלומר ,שהוא מברך אותן .ביתו היה בית וער לזנות ואת בתו הפקיר

לזנות בער אתנן זונה .וראו אותו

נבנם

להחרר שהיה שם הנער עם בתי

למלא בה תאותו והוא רואח חבוק ונשוק .בחור היה במיץ ושמו צרוק וכל

הכסף שהיה לו הובא להרב ר׳ יהונתן ולבתו באתנן .את תלמידיו בחוריו הו
שיב בקובה של זונות .היה קוסם ומכשף .ובשכבר הימים המית על ידי השר
שלו את הריין הישיש בק״ק פרוםטיץ .ובאותו מקום הקריב תרננולים שחורים
בחצי הלילה .ובכתבי הרב ר׳ משה חיים לוצאטו ,שנפטר בארץ ישראל ,מצאו

כהוב ,שהוא עסק שמונה ימים עם הרב ר׳ יהונתן בעניני קוסמים .הכשיל
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כטעט כא הימים בהוראה אטמא את הטהור ואטהר את הטמא ,אאםור את המותר

ואהתיר האסור ,אחייב את הפטור ואפטור את ההייב .והאכיא את ישראא נכי־

אות וטריפות .התיר שתיטת שוהט שאיננו בקי בהשתזת הסכין .התיר רנ אענט
שהבא היו פורשין טטנו ער עכשיו .התיר עוף שנהנו שאא אאבאו בסימן אחר.

התיר בקםהא רפסהא הטץ טטש .התיר איהורי שהיה או בית טטוה וצביעת
הארג אי־שות הטאאבה עא ירי נוי בשבת .התיר אתת קידושין אאשר ,שהיתה
בחזקת *גונה .אסור רבית הפקיע כטעט אנטרי .וכטה הוראות שא טעות בדיני
נשים .ובבאא היתרות האיסורים• היו נקנים טמנו בכסף ,בי היה אוהב בצע
ורודף אהרי הממון כא ימיו .ובהיותו עור בפראנ ננב ,כהש והמס .ובתתאת

בואו אמיץ מסר או נערו משרתו כא הכסף שקםץ במשך שנים רבות ,פרי עבו־

רתו ,אמשמרת .והוא כהש בפקרונו .והנער האה מרוב צער ומת בתאיו .בא

כסף השאשות שהיו םשאישים בידו אא התזיר טעואם אבעאיהם וכא פקרונות
שהפקירו בירו בהש בהם .וכטה פעםים נשבע אשקר. .ואבא שור עניים ,יתוםים

ואאטנות .בתש בנאואת ישראא ובביאת המשיה .אנוצרים היה אוםר ,שבסתר

הוא מאמין באמונתם ושהוא נוצרי בםוהם .והרב ר׳ יעקב עמרן םעיר עאיו
שעסקיו הרעים מפורסמים בעואם ,מאז נם בפראנ ,נם במיץ .הן ברברים שבין

ארם אםקום והן שבין ארם אחברו .ממש עשה עואם הפקר :אאה ,כהש ונאוף

ותזוק ירי םרעים .ובא יטיו נתפטם באיסור ואיננו שבע .במה פעמים נתפס עא
שקר נשבע .טי יובא אבאר בא האוא השם שעשה ביר רטה ובעוות טשפט ובהתרת

גזא וסטירות.

ואזכר ההטאים ,העונות והפשעים ,שהסא ושעווה ושפשע הרב ר׳ יהונתן,

נתקשיתי בקושיא עצוטה זו :האא ברור ,שבא העבירות האאו אא עבר ר׳ יהו
נתן ביום אתר ובבת אתת .בי כשם שאי אפשר אקיים בא טצוות התורה ביום

אתר ובבת אתת ,בך אי אפשר אעבור עא בא העבירות שבעואם ביגט אהר

ובבת אתת .ובטה מן העבירות הםנויות — וכיתור אאה שבין ארם אתברו —
אא יבאו אהיות נסתרות ובאתי ידועות; בי בוראי אאה שמא ושתםס אותם הרב

ר׳ יהונתן ,ואאה שהשאישו אצאו טעות ואא ההזירם אהם .ואאה שמסרו בירו

מקרונות ובהש בהם — בוראי בא אאה אא היו שותקים והיו קוראים תנר עא
העוא שעשה אהם הרב .ובפי היוצא טרברי הרב ר׳ יעקב עטרן ,םרובים היי

כאאה ,שנזוקו עא ירו באופן כזה .ואפי ערותו ,עסקיו הרעים שא הרב ר׳ יהונתן

היו םפורסםים בעואם םאז בפראנ ,נם בםיץ ,והן בבואו אהרי כן אנ׳ קהיאות,

באומר — עוד זמן רב קורם שהתחיאח המחאוקת בדבר הקמיעות .כי בפראנ
היה קורם שהאך אמיץ .ובמיץ ישב עא כםא הרבנות תשע שנים קורם שבא

אאאמונא ,אנ׳ קהיאות .והנה נתעוררה אצאי הקושיא העצומה :מרוע חבה הרי

ר׳ יעקב עפרן ער אשר נתנאה מעשה הקמיעות ,שנמצא בהם פםוא מינות שא
שבתי־צבי שר״י ,אקנא קנאת ה׳ צבאות ,אהתריע מאחמה עא הרב ר׳ יהונתז

ואפרסם בא מעשיו הרעים .ומדוע אא םיהה בירו קורם .ומרוע אא הרעיש עאיו
קורם את העואם כואו עא בא מעשיו הרעים הידועים או ,כמו שעשה ברבר
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הקמיעות? הלא רבר בזה עוד לא היה בעולם ,שרב ואב״ר בקהילות ישראל,

שבאים לבקש תורה מפיו ולקה משפתיו ,יהיה בעל עבירות מרובות כאלה ורשע

נרול כזה .ולו היה נם יהורי פשוט מן השוק עובר על העבירות הללו ,בוראי

היו מנדים ומחרימים אותו ,דוהפים אותו מן הקהילה ומוציאים אותו מכלל

ישראל .על אהה כמה וכמה חחובה היתה על מי שננעה יראת אלקים בלבו —
לקרוא למלהמה על רב ואכ״ד כזה ,החוטא ומחטיא את הרבים ומביא לידי

הלול־השם נורא .וההיוב הזה היה מוטל עליו ,על הרב ר׳ יעקב עמדן ,קנאי

בן קנאי ,בפי רברי חכמינו ,זברונם לברכה :כל מי שאפשר לו למהות באנשי ביתו
ולא מיהה נתפס על אנשי ביתו ,באנשי עירו

— נתפס על אנשי עירו ,בבל

העולם כולו — נתבם על בל חעולם כולו .ובפרט שהרב ר׳ יעקב עמרן מעיר

על עצמו שהנהו איש אמת ושאיננו יכול לסבול שום עול והוא מקנא קנאת

ה׳ צבאות ,מה שהיה לו בירושה מאבותיו .ואיך היה לו אפשר להשאר עד עתה
במנוהה ,לשתוק ולא למהות .הלא עליו ,נרול הדור ,ההובר .היתד .מוטלה

לפרסם מעשיו הרעים של הרב ר׳ יהונתן ולהעמידו לדין ,לבל יהיה יותר למכ

שול לבית ישראל .והאם לא ידע העונש שיניע לו ,על שהיה בידו למהות ולא
מהה ,שיהיה נתפס — כדברי הז״ל — על בל העולם כולו? ועור יותר נדלה

אצלי הפליאה עליו כשראיתי ,שהוא שונה והוזר ושונה בהםפרים האלה ,שלא

משנאה להרב ר׳ יהונתן הוא מפרסם אותו למין ,הכרוך אתרי אמונת שבתי־
צבי; להיפך ,הוא אוהבו .אלא מקנאת ה׳ צבאות הוא עושה רבר זה .ובראשית

התגלע הריב הוא קיים נם בשבועה ,שהוא אוהבו של הרב ר׳ יהונתן .ודבר זה
איננו נקלט במוהי .אהרי כל מה שידע הרב ר׳ יעקב עמד! מהמעשים הרעים

שעשה הרב ר׳ יהונתן בכל מקום ובבל זמן ,איך היה לו אפשר להיות אוהבו
של ארם רשע בזה .האם לא ידע רברי המלך דוד בם׳ תהלים :״הלא משנאיך

ה׳ אשנא ובהקוממיך אתקוטט .תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי״ .ותהת

היות לו לאויב היה הוא אוהב להרב ד׳ יהונתן! האם יש למצוא איזה באוד

ליהם של הבה מוזרה כזו מצד הרב ד׳ יעקב עמדן ,הירא אלקים וקנאי בן קנאי,
להרב ר׳ יהונתן ,הרשע הנרול ,שלא היה עדיין כמוהו בעולם? אודה ולא אבוש,

שאינני מוצא באור נבון ליחס מוזר כזה!

הקושיות והסתירות הנלויות שנראו לי בדברי הרב ר׳ יעקב עמד! על דבר

יריעה הרב ר׳ יהונתן בתורה .ונם מה ש,כתב ,שהוא אוהבו ,אם כי ידע שהוא

רשע ובזה היה בעיניו ,כל אלה הביאו אותי לירי דעה ,שנחוץ גם כן להביא
בפלס הבהינד? המומים שמצא בהרב ר׳ יהונתן והאשמות שהוא מאשים אותו

׳בהן .לראיות אם יש בהן ממש ואם לא נמצא נם בהן כאלה ,שאין הדעת סוב־

לתן .ובאמת ,כשהרביהי להשוב בהן מחשבות ולהפוך בהן מכל הצדדים נראו

לי הרבה מאלה האשמות ,שבשקר יםורן ,שאין להן על מה לסמוך ואין שום
בר דעת יכול לקבלן .ובראשונה .האשמה שהוא מאשים את הרב ר׳ יהונתן

שהוא מפקיר את בתו לזנות כעד אתנן זונה .ומי זה יאמין לרבה משונה ומ
מנה כזו .הן נם הפהוה בישראל לא יעשה דבר כזה ,אף כי דב ואב״ר בקהילות
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היותר גדולות והיותר חשובות בישראל ,וששמו יצא לתהלה בנרולתו בתורה

בכל העולם ושהוא'נצר מגזע היחש ומשפחתו מהמחר חשובות ומיוחסות ביש
ראל .והוא יעשה מעשה מנונה כזה ,לה״מות חרפה  rtfruעליו ,על בני ביתו

ועל כל משפחתו וכל זה — בער בצע כסף ,אתנן זונה! ומשום מה? אם משום

ממון ,שהוא דורן* אחריו ,כדברי הרב ר׳ יעקב עמרן? הלא היח יכול להשיא

את בתו לבן אחר העשירים שאיננו מנרולי חיחש ,ובודאי היח מחותנו מעשיר

אותו עושר גדול על אשר התרצה להתחתן אתו .ובודאי בזה האופן היה ממלא

תאותיו לבצע־כםף ,בלי שום פחיתות הכבוד לו ובלי העמת ?לוז על כל בגי מש
פחתו .ולו לא רבר הרב ר׳ יעקב עמרן סרה אלא בהבת ,שבהפקידא גיחא לה,
ולא היה ממיל חאחריות על האב ,על הרב ר׳ יהונתן ,שכאילו בהסכמתו ,ברצוגו

ובעזרתו הפקירה עצמה לזנות ,כי אז אולי היה פתחון פה למוציאי רבה ולם־

פיחי כזב לאמר :אין אפוםרופוס לעריות .וכמה מקרים כאלה קרו ,שזרעם של
נרולים ומוכים יצאו לתרבות רעה .אבל חרב ר׳ יעקב עמדן מאשים בפירוש
את הרב ר׳ יהונתן שהוא עשה ביתו בית וער לזנות

ושהוא החייב

במעשה

מנונה זה .ותמה ,תמה ,אקרא על הרב ר׳ יעקב עמרן שקבל רבה נמבזה כזו

לקבע אותה ברפום ופרסם אותה ברבים ,כרי שתהא קימת לרורות.

ואם אשמה זו הניה קלומה מן האויר ואין לה שום יסור ממשי ,עור אש־

מות אחרות ישנן אצלו ,שאינן םובות ממנה ואינן יותר נאמנות ממנה .בן,

חרב ר' יעקב עמר! מספר על חרב ר' יהונתן ,שחוא אמר לבחור אחר ,שחביא

לו פריסת שלום למיץ מחרב ראלמונא ,חרב ר׳ יחזקאל ,שהוא מחזיק בבית

הכסא שלו את החבור של חרב ר׳ יחזקאל ,את השאלות ותשובות כנםת־יחזקאל
וחוא

לוקח

מטנו

בכל פעם רן( לקנוח .וגם לרבר זח מי יחן אמו!? הלא נם

עם־הארץ נמור לא יעשה מעשר ,כזה לקחת ספר שיש בו רברי תורה לשמוש

ממנה כזה ,אף כי רב ואב״ר בישראל .וביחור שישתכח במעשה זה לפני איזה

בחור ,איזה נער! ועור בה שלישיה ,הרב ר׳ יעקב עמרן מספר על הרב ר׳ יהו־

גחן שבעור היותו בפראג אכל שופין מתולעים בלי בריקה .ולאלה ,שהזהירו

בו על התולעים הנמצאים בהשופין ,השיב הרב ר׳ יהונתן :אין רימה שולמה

בי .יוכל היות ,שכל המעשה הזה בהשוםי! הםתולעים ,המציא מי שהוא בתו־

הלצה ,לברת השומעים בתשובת הרב ר׳ יהונתן ,שאין רימה שולמת בו .אבל

מי זה יתן אמון לרבר ,שימצא מי שהוא לאכול תולעים — אם לא מפני האי

סור שיש בזה ,לכל הפחות מפני ניעול־נפש; כי לא שמענו מעולם ,שאפילו

ערלים פשוםים ונסים אוכלים תולעים ,א *1בי אנחנו בני ישראל ,שהננו נזהרים

מאכילת שקצים ורמשים ונם הנגיעה בחם מעוררת בנו ניעול־נפש .ואיך יתקבל
על הרעת ,שהרב ר׳ יהונתן יהיה בענין זה יוצא מן הכלל — להתנעל באכילת

 .רמשים נםבזים ,תולעים!

ועור יותר נרולה אצלי הפליאה והתמיר! על הרב ר׳ יעקב עמרן על רבר זה,

שבין האשמות המרובות שבהן הוא מאשים את הרב ר' יהונתן נמצאות נם

כאלה ,שהאחת מכחישה את השניה וסותרת אותה .ואם נניח ,שהאהת מהן

— — 278

היא נבונה ואמתית ,ממילא מוברח ,שהאהרת בשקר יסורר.,והתימה על הנאוי

ר׳ יעקב שלא עמר בעצמו על רבר זה .בן .הוא מאשים את הרב ר׳ יהונתן

שהוא ברוך אהרי המינות של שבתי־צבי ,מפני — שלפי ביאורו ,בהקמיעות,
שנתן הרב ר׳ יהונתן,

— נמצאת הבקשה לרפואה או לשמירה בזכותו של

המשיה שבתי־צבי .ולפי ביאור זה יוצא ברור ,שהרב ר׳ יהונתן מהזיק את

שבתי־צבי למשיה ,שלפי יעורי הנביאים בולם ,ובפי המקובל בירינו ,גאולת־
ישרא^ מבין הנוים תבוא על ירו .ובאותו זמן אנו מוצאים ,שהוא מאשים את

הרב ר׳ יהונתן ,שהוא כופר בביאת המשיה ושאיננו מאמין בנאולת ישראל

מבין הנוים .והשאלה מתעוררת מעצמה :אם הוא איננו מאמין בנאולה ,מה
מיבו של המשיה שלו ,ולשום מה הוא בא? ופשוט הרבר ,שבמקום שאין נאולה,

אין משיח .ואנהנו לא נתנו מעולם אמון במשיה ,שאיננו מביא לנו הנאולה.

ובמה נרלה מעלתו של שבתי־צבי על משיה אהר ,שלא הביא לנו ברבה ,אלא

קללה? ולא םתירה זו בלבד ,אלא אף זו .על יסור הדברים שהיו אומרים הנל־
חים על הרב ר׳ יהונתן ומה שבתבו עליו המלומדים הנוצרים ,שהוא נוטה

בלבו בסתר לאמונת הנוצרים ,אלא מפני היראה הוא מבסה על אמונתו האמ־
תית ונשאר לפנים באמונת אבותיו .ועל דברת הערלים ועל שתיקת ר׳ יהונתן,

שלא הכהיש הדברים שאמרו עליו הערלים ,הרב ר׳ יעקב עמרן מהשב לו שתיקה
זו בהוראה .ולפעמים ,הרב ר׳ יעקב מראה פנים ,שלפי רעתו ,הרב ר׳ יהונתן

מרמה את הנוים ,כמו שהוא מרמת את היהודים ,שאיננו מאמין בשבתי־צבי.
ולפעמים —כאילו הוא מאמין באמת ,שהרב ר׳ יהונתן הוא נוצרי באמונתו.

וער היכן הדברים מניעים נראה מזה ,שבמקום אהר הרב ר׳ יעקב עמרן רן

בשאלה זו :טה יהיה רינו של ר׳ יהונתן אהר פטירתו ,אם מותר יהיה לקבר
אותו בקבר ישראל ,בהיות שהוא ספק יהורי ,ספק נוצרי .והרב ר׳ יעקב עטרן

נשאר בשאלה זו בצריך עיון .איך שהוא ,רואים אנהנו ,שאיננו טוציא את

הרב ר׳ יהונתן טן החשד ,שהוא טאטין באטונת הנוצרים .ובאותו זטן אנו

מוצאים ,שהוא מאשים את הרב ר׳ יהונתן ,שהוא עושה את שבתו הול ושובת
ביום הששי ,בפי דת הישמעאלים .ומי לא יראה הסתירה הנמצאת בין שתי

האשמות האלה ,שהפעם הוא הושב אותו לנוצרי ,והפעם לישמעאלי .ומי שמע

דבר בזה ,שיהיה איש בעולם שהנהו נוצרי וישמעאלי באחר ומאמין בשתי

אמונות ,המתננדות זו לזו ,והאויבות זו את זו ושאינן יכולות לדור בכפיפה
אהת?

ונם ביהס הרב ר׳ יעקב להרב ר׳ יהונתן מצאתי עור סתירה אהת; מלבר

זו ,שהזכרתי לעיל ,שהוא חושב את הרב ר׳ יהונתן לרשע נמור .ובאותו זמן

הוא טבטיה שהוא אוהבו .והיא — שהוא בותב בספרים הנ״ל ,שהוא מהפלל

על הרב ר׳ יהונתן להקרוש ברוך הוא ,שיתן בלבו לשוב בתשובה שליטה על

כל טה שהרשיע לעשות ושיתורה על בל עונותיו ויכופר לו .ובטה דטעות שפך

כבר בתפילתו על הרב ר׳ יהונתן לפני הבורא יתברך .ובודאי ראוי הרב ר׳
יעקב עמרן לשבה

על

אשר עשה בעצת ברוריה ,אשתו רר׳ מאיר ,שיעצה
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לבעלה ,התנא ,לבקש רחמים על הרשעים שיחזרו בתשובה ולא שימותו. ,כפי

שמסופר במסכת 'ברבות.

אחר אני מוצא בבל הספרים האלה ,שהרב

ומצר

ר׳ יעקב עמר! איננו פוםק פומיה בל הזמן מאלה ומקללה .והוא מקלל את ר׳

יהונתן בכל הקללות שבעולם :שתהי יר ה׳ בו ובביתו ושיעברהו ה׳ .שיקרע

םנור לבו ,שיפלחו כליותיו ,שירר שאולה ושיוצע תחתיו רמה ותבםהו תולעה.

משנה שברון יהיה שברו ולשונו תלקח בשחין רע .שור משרי יבוא עליו ,אר
פתאום ,ימחה שמו וימחוק .לשמה יהיה ולקללה .מן בלהות יתום ,יםוו> כרנע.

תולעים יצאו טפיו ער טבורו ,דיות רנזניות יפשטו עורו ,תנין ירכב על חלקת

צוארו ונחש יעשה טבשרו .בבה יקויים בו בטהרה ,ישתרבבו שיניו ולשונו ער
טבורו ,תטק לשונו בפיהו ,עיניו תטקנה בתוריהן ,הטק בשרו וחוא עוטר על

רנליו .ועור קללות אחרות כהנה וכהנה .ולטקרא הקללות האלה עטרתי תוהה
לפני

וטשתוטם :איך אפשר לעטור

הבורא יתברך כתפילה ולשפוך דמעות

לפניו שיתן בלבו של הרב ר׳ יהונתן לשוב בתשובה שליטה ובאותו זטן •לקלל

את הרב ר׳ יהונתן בקללות נטרצות באלה; בי אם הקללות האלה תקוייטנה-^,

ברצון הרב ר׳ יעקב עטרן — הלא לא יםפיק הרב ר׳ יהונתן לעשות תשובה.
וא»נו יודעים טטרותיו

של

הקרוש ברוך הוא ,ברברי הנביא יחזקאל ,שהוא

טהבה לרשע ער יום טותו ואיננו טעניש אותו תיבף וטיר ,ברי לתת לו זטן

לחתחרט על טעשיו ולשוב בתשובה .ועל זח אנו נותנים שבח והוריה להכורא
יתברך :״בי לא תחפוץ בטות תטת ,בי אם בשובו טררבו וחיה .וער יום טותו

תחבה לו ,אם ישוב טיר תקבלו״ .ולפי דעתי ,התפילות והקללות של הרב ר׳

יעקב עטרן טבטלות זו את זו :אם הקללות טתקייטות ,אין יותר טקום לתשובה.

ואם התפילה מתקבלת — אין יותר מקום לקללות .וכששתיה! באות בבת אחת,
ברור ,שתפילה זו — תפילת שוא.
וכשאני מתפלא על הנאון

ר׳

יעקב על אשר שתק להרב ר׳ יהונתן כל

הזמן ולא ערער עליו ער אשר פרצח המחלוקת ברבר הקמיעות ,הנני מוםיו*
להתפלא הפלא ופלא על הקהילות הקרושות והנרולות בישראל :פראנ ,מיץ,
אלטונא והטבורנ ,שבהן בהן פאר הרב ר׳ יהונתן בתור רב ואב״ר ,טטיף וראש

טתיבתא )ונם הקהילות הטפורםטות :ניקלשפורק ופיוררא בבלל ,שבקשו לקבל

את הרב ר׳ יהונתן לרב ,והוא לא רצה לעזוב טקום טושבו ,אלטונא( .ושואל

אני :היתבן? אם הרב ר׳ יהונתן היה רשע נרול כזה ,כפי שטעיר עליו הרב

ר׳ יעקב עטרן ,שלא הניח .עבירה אחת שלא עבר עליה ,הן עבירות שבין ארם
למקום י והן עבירות שבין ארם לחברו .איך אפשר ,שהקהילות האלה היו נש־
טעות,לטשטעתו וטקבלים טרותו ולא נרשו אותו — על רשעתו — טהםתפח

בנחלת ה׳? הן אי אפשר לשער ,שיהיה ארם רשע בל יטי חייו — בפי שמעיד

הרב ר׳ יעקב על הרב ר׳ יהונתן — ואיש לא ירגיש בזה ולא ירע םזה .וכפרט,

שעיני בל הערה נשואות אל רבם ,מוליכם וםרריבם בררך הישרה ,ררך הקורש,

לראות את מעשיו ,מרותיו ומנהניו ,ברי ללמור ממנו ולעשות כמוהו .ואיך

אפשר שהוא יעשה תמיר הרע בעיני ה׳ ואיש לא ישמע ולא ירניש בזה? ובפרט,
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שאפי דברי הרב ר׳ יעקב ,עונותיו שא הרב ר׳ יהונתן ברברים שכין ארם אחכרו

נראו מנשוא :ננכ ,נזא ,תמם ,אכא שור אאמנות ויתומים .בא השאשות שהש־

אישו אצאו אא ההזיר .כא הפקרונות שמסרו אירו כתש בהם .וכמה וכמה פע

מים נשבע אשקר .ואיך אפשר שמעשים רעים כאאה ,נעשים עא ירי רב ונרוא
בישראא ,ישארו באתי ידועים אאיש .האא מי שמסר או פקרון והוא בתש בו,

או מי שהשאיש אצאו מעות ואא התזיר או — בוראי היו קוראים תנר עאיו.

וכור^י אא היו שותקים או בא אאה שהיתה אהם עאיו צעקת אנימה .ואיך אפשר
שאנשי הקהיאה אא ישימו אב אתאונות הניזקים עא ירו ואא יסירו מראש רב

ואכ״ר רשע כזה אה עסרת הרבנות? ונם מכתבי הרכ ר׳ יעקב עמרן יוצא

ברור ,שהיו אהרב ר׳ יהונתן הרבה שונאים ,אויבי נפשו .ואין כא ספק שאא היו

מכסים עא מומיו ,אם היו מוצאים בו .ובבא זאת אא שמענו איש שערער עאיו

עא מעשיו הרעים ,שפרס אוהם הרב ר׳ יעקב עמרן ,ער אשר התתיאה המת־
אוקת ברבר הקמיעות .ורק כשהתתיאה המתאוקת הזו והתנאע הריב בין שני

הצדדים ,פתאום ובכת אתת נעשו נאויים ומפורסמים בא המעשים הרעים שעשה

הרב ר׳ יהונתן בבא ימי תייו .ואפיאו אאה שעשה בתדרי תדרים! באמת דבר
זה — פאיאה רעת ממני נשנבה אא אובא אה.

־ ובא מה שאני מוסיף אהפוך ברברי הרב ר׳ יעקב עמרן .ובא מה שאני

מוסיף אחשוב מהשבות ברבר התתבואות שהמציא והשתמש בהן אהכריע בהן

את שנוא נפשו ,הרב ר' יהונתן ,הנני מוסיף אהתפאא הפאא ופאא עא הרב ר׳ יעקב

עמדן שהשתמש בתתבואות כאאה ,שאינן אפי בבורו שא רב ונרוא בישראא .כי

בראותו שהרוב הנרוא שא הרבנים ומורי הוראה בבא המרינות אינם נענים

אקריאתו אקתת האק במאתמתו עם הרב ר׳ יהונתן והנם עומרים מננד; או הנם

מאמרים זכות עאיו ,הוא נושא עיניו אשאינם בני־ברית ,אהמאומרים הנוצרים,

שיבאו אעזרתו ,במאתמתו עם הרב ר׳ יהונתן .ועם כא אאה ,שהנם כרוכים אתרי

האמונה בשבתי־צבי .ומטעם — ,שנם הם נונעים בדבר .כי האמונה בהמשיחות

שא שבתי צבי עושה התתרות נם אאמונתם בהנוצרי .ומי ראה ומי שמע רבר

כזה ,שנאון ונדוא ב.ישראא ידאנ נם אאמונת הנוצרים ,שאא ימצא ,תם ושאום,

בצד משיחם עוד משיח אחר! או ,כשהוא ,בכעסו הנדוא עא תאמידי הרב ר '

יהונתן עא שהנם מנינים עא רבם ,דובר עאיהם סרה ומעמים עאיהם

— כעא

השעיר אעזאזא — כא עונות ביה ישראא ,שהנם רשעים ומופקדים ,הוא טטיא

עאיהם נם האשמה ,שהנם מרנאים ,שבאו אחפור את הארץ ושםכנה מהם אמ־
רינה ,כי תקראנה מאחמה ,אבא יהיו אעזר אהשונא .וכשאנו יודעים ,שבא מה

שנאמר ונכתב ונדפס במתאוקת זו ,נתפרסם בין הנוים .ונם אדוני הארץ ,המאך
והשררה התערבו ברבר .אשמה זו — שביתוד היא מכוונת כאפי תוץ — רית

שא מסירה נודף ממנה .והפאא ,שאתר נדוא בישראא ,איננו נםונ אתור מהש־

תמש באמצעי באתי כשר ובאתי נאה כזה .ועא זה ידוה אב בא מי שיקרים בעיניו
כבוד עמו וכבוד תורתו.

ומה זר ומה מוזר הוא אראות באיזה אופן הוא מתווכת עם הפראנקיםטים

י
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על שהנם שטופים בזנות ועושים מעשה זמח ותבל .וכרי להוכיחם על מעשיהם

הםנונים ולהראות להם ררך וטרת הצניעות ,הוא טשים את עצטו לטופת להם,

שיראו וילטרו טטנו ,איך הוא נזהר בעריות ואיך חוא לוחם ביצרו וטנצחו.

והוא טרבר עטהם בלשון בזה :לו הייתי רוצה להיות בטובם ולעשות בטעשיבם,

בוראי הייתם נותנים לי נשותיכם ובנותיכם לטלאות בהן תאותי .אבל אנבי

לא בן .ובטה ובטה פעטים שהייתי פרוש באונם במשך ימים רבים מאשתי .ורבר

זה ,שלא מלאתי תאותי ,גרם לי נם יםורים ומכאובי הגוף ,בבל זאת לא נכ

נעתי לפני יצרי .ואם בי הייתי יבול לקחת לי פלנש ,נוםף על אשתי — מה שהוא

מותר מן התורה — ותרתי נם על המותר והוספתי ללחום ביצרי ונצחתיו .ואולי

תאטדו ,שטדת הצניעות שיש בי באה טטבעי ,שלא נדולה תאותי ולא רב חשקי
בנשים

— טעות היא זאת בידכם ,כי" יצרי נדול משלכם ,בטאטר חבטינו ,זב־

דונם לברכה :הנדול טחברו יצרו נרול טטנו .ואני נדול טבם ויצרי נרול טיצ־

רבם .םםופקני ,אם החזיר אותם לטוטב על ירי הדברים שבצנעא שםיפר לד^ם

מעצמו .אבל ברור הוא ,שבדבריו אלה הוא נותן םקום ללצים להתלוצץ ולאמר:

ראו ,במה אחר נדול בתורח משתבח ,שאיננו לוקח לו פלנש ,נוםף על אשתו,
ושיצרו נרול טיצר ארם פשוט מישראל.

וכשקראתי הדברים האלה ,אטרתי בלבי :צדקה עשה לנו הקרוש ברוך

הוא ,שהרוב הנחל של החבורים שהדפים חרב ר׳ יעקב עטרן כטחלוקת זו,

בערו אותם ם! העולם בזטן הםתלוקת ,בפי שםפר לי ר׳ נדונם .והטעט שנשאר

מהם ,יתר הפליטה ,נטצא בידי יחירי־םנולה והנם םטויים םן העין ואין יד בל
ארם ממשמשת בהם .לולא זאת ,בוראי שלטו בהם ידי הפוקרים ,הבתה הרעה

של הברלינים ,להשתמש בהם להתלוצץ על נאון בישראל .ונם היו משתמשים

ביתר דבריו ,להבזות בעיני העם בבול הרבנים ופרנסי הדור .בי אין לך רבר

•יותר טתאים וםםונל לכוונתם ולטטרתם מחחבורים האלה של הרב ר׳ יעקב
עטרן;

בהיות שהוא טלטר חובה על הרוב הנרול של הרבנים ופרנסי הדור.

וטהם — שהנם טפורםטים ונדולים בתורה וכבודם רב בעיני העם .ועל שאינם

עוטרים על צרו בטלחטתו עם הרב ר׳ יהונתן ,או — על שהנם נם טלטרים זבות
על הרב ר׳ יהונתן ,הוא טזלזל בכבודם בטרה מרובה בזו שאין דונטתה .והוא
דובר סרה עליהם ,שהנם רודפים אתרי הבצע ושהנם נותנים לעוור עיניהם

בשוחד .ובער בצע בםף הנם נבונים להתיר האסור ולטהר הטטא .וההוראות

שלהן הנן נקנות בבםף .ועוד הרבה טדות טנונות הוא טונה בהן .ורבדים באלה

— בפי נאון םפ-ורםם ונדול בישראל — הנם יותר מסובנים מכל מה שיובלו
להניד על הרבנים ועל נדולי התורה בל הפוקרים זבל פורקי עול תורה ומצוות

שבעולם .בי הוא נותן פתחון פה לרשעים ולפוקרים להקניטנו בדברים ,ולאמו״:

ראו טי מעיר על הרבנים שאי! בחם אף טרח אחת טובה ,אם לא אחר הנתלים

ואחר המפורסמים שבהם .והודאת בעל דין בטאה עדים דטי .ובטעט שאין לנו

מה להשיב על דברים באלח ונםתתמין טענותינו!

ובל מה שאני מו&יף לחשוב מחשבות בדבר מחלוקת זו ,רואה אני ,שהרע
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היותר גדול שנמצא בה הוא — בזיון כבור הרבנים ולומדי תורה .ובאופן כזה,

שלא היה עדיין מעולם .כי הדב ר׳ יעקב עמרן ,באפו כי עז ובעברתו כי קשתה,

אין מעצור לרוחו ואיננו שם רסן לפיו .וכל האזהרות שכתורה על ההרחקה

מרבד שקר ועל איסור רכילות ולשון חרע ועל חומר העון של הלכנת פני חברו

ברבים ועל החיוב לדבר תמיר בלשון נקיה ושלא לכנות בשמות של ננאי —

כל האזהרות האלה כאילו אינן ולא למענו באו ,כשהוא — לפי רעתו — מקנא

קנאת ד׳ צבאות .ורעה זו ,לפי רעתי — ובודאי יסכימו עמדי רבים — מוסעת

היא מראש .ואינני מסופק שהרבנים שעמדו מנגר ולא רצו לקחת חלק במח
לוקת זו ,עשו זאת לא רק מפני שהיו בטוחים בצדקת הרב ר׳ יהונתן ושהנהו

נקי מאשמה זו — ,יוכל היות — ,שבלב אחרים מהם היה נם שמץ של חשד

על הקמיעות של הרב ר׳ יהונתן — אבל הם לא רצו להתערב ברבר ועמדו

מרחוק מפני שראו מראש לאן מחלוקת זו מוליכה ומה תהיינה תוצאותיה;

שבסבת

החרמים

והנרויים,

שהיו

ממילים

הרבנים ,הצר האחר על השני,

ובםבת כתבי־פלםתר ,שמפיצים בין העם ,הסכנה גדולה ,שאיש לא יקבל יותר
מרות הרבנים עליו,לא ישמע לדבריהם ולמוסר תוכחתם ויפרע העם לשמצה.

ובודאי שפטו ברעתם ,שאין הקמיעות ,שנתן הרב ר׳ יהונתן — ,לו נם אם

נמצא בהם שמץ פסול — ,בדאים להרעיש עליהם העולם ואינם שווים בנזק

הבא על ירי המחלוקת בשבילם .ומוטב ־שישאר הכותבם והנותנם בטעותו ולא
יתבזו על ירי המחלוקת הרבנים ומורי הוראה בישראל ,המדריכים את העם
בשבילי האמונה ובדרכי התודה.

ובודאי כזאת היתה דעת וכוונת הגאון הרב והאב״ר רפראנ ,בעל הנודע

ביהודה ,שיחיה ,כשפנה בדבריו לשני הצדדים בבקשה ,לחדול מריב ולבל יוסיפו

לדבר רעה איש על רעהו ויבטלו החרמות והנרויים ,שהטילו האחר על השני.

והרב ר׳ יהונתן לא יעסוק יותר בנתינת קמיעות .והקמיעות שכבר יצאו טירו

ירוגו אותם לגניזה .הקולות אז יחדלון ושלום על ישראל .ומי לא יראה בהש

תדלות הגאון הגודע ביהודה להביא השלום בין בעלי המחלוקת ,שכווגתו היתה
רצויה? אבל לא כן היתר .דעת הרב ר׳ יעקב עמדן ובעלי בריתו .הם לא רצו
בשלום ,אלא אדיר כל חפצם היה שיתבזה הרב ר ' יהונתן בעיני כל .ואם גם

יורה על חמאיו — כפי שהנם מאשימים אותו בהם — ויעשה תשובה ,בכל

זאת יענש ,שיורידו אותו מגדולתו ,לבל-יהיה יותר רב ואב״ר בישראל .וכמ
דומני ,שכל מי שאיננו משוחד ברבר ,יראה כמוני ,שלשום זה באה כל המח
לוקת הזו .ובפירוש נמצא כתוב באחר מספרי הרב ר׳ יעקב ,שמן החיוב הוא

שהרב ר׳ יהונתן יתבזה .ובכל האופנים ,אם נם יעשה תשובה ,שלא יהיה יותר

רב ואב״ר בישראל .ובזה מתבאר הטעם ,מרוע לא היחד• לפי רוחם ולפי רצונם

השתדלוח הגאון האב״ד דפראנ להשקיט דיב המחלוקת ולהביא השלום בי

ניהם .וכפי הגראה הרגיש הרב ר׳ יעקב עמרן ,שדברי הרב האב״ר רפראג

עלולים להשקיט הריב ולכבות אש חמחלוקת .ואז — עמלו ועמל

כל

הגלוים

עליו ,להוריד את הרב ר׳ יהוגתן מגדולתו — מכסא הרבגות אשר הוא יושב
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עליו — יעלה כתהו .על בן בחר בו ,בהרב רפראנ — ,יתר שאת משאר הרבנים,

שעטדו .לצר הרב ר׳ יהונתן

— לשים אותו טטרה לחציו השנונים ,ולהתנפל

עליו כשצף קצף ולבלות בו כל חטתו .ולשום זה הרפים םפר טיוחר ,אשר קרא
לו בשם פתח־עינים; חבור שהנהו כולו עביט של שופכין על פני הנאון הנורע
ביהודה .וטתחלתו וער םופו הנהו טלא זלזולים נםים ,בטויים של ננאי ,רבות

רעות ומנונות ,אלות וקללות .וכטנהנו עם כל אהר ואהר ,שהוא נבנם עטרו
בויכוחים׳ ובריב־רברים ,כך גהנ גם כן עם• הגאון ר׳ יהזסאל .והכריז עליו,

שהוא שוטה וטשוגע ,בור ועם־הארץ ,רשע ובעל עכירות .וטי זה יובל לקרוא

בטנוהה ובשויון נפש בל הזלזולים הנטצאים בהםפר הנ״ל ולא תראב נפשו

לרכר זה .כי הרב ר׳ יעקב עטרן הוציא טאוצרו כל בלי זעטו — הבנויים של

ננאי והזלזולים הנםים אשר בהם שטן הלקו ויהלק טהם טנה יפה להנאון ר׳
יחזקאל :זר יהיר ,עקש .וגפתל ,משתגע ,כלבא בלא אתריה ויקרא לו נובח ,נצא
בר נצא ,טפש ,שוטה ,פתי שעליו נאטר אין שוטה מרגיש ,כםיל פושק שנץזים,
אויל ,לץ ,חברו של ירבעם ,אר )ער( שכור נטכר לעקר ,אוהב שקר ,השוחר עיניו

נקר ,בן זוהמא ,רופא אליל,

מתהלל

בטתת

שכרו ,פיח־כזבים ,חצוף ,שכור

לענות ער שוא ,רועה רוח ,טפש בין ימינו לשמאלו בלתי יורע ,ריק ,גרוע מב

המה ,צבוע ,חנוף וטרע ,בער ,עזות ,חנופה בסרה גרושה ,נםות הרוח ,קרח,

אוהב בצע ורודף שלטונים .ועוד בנויים באלה וכאלה .והנקלה בעיני הרב ר׳

יעקב להכריז עליו שהוא שומה ומשוגע ,ףלא הוא מםיר נם טטנו האצטלא

ררבנן ונולת הכותרת של תורה שעל ראשו .ואיננו םהםם לכתוב על הגאון

ר׳ יחזקאל — ,שהוא נזר דורנו ועמרת תפארתנו ושיצא שמו לתהלה בחבורי;,
בש״ם ופוסקים בבל העולם .ומלבד הנאון ר׳ אליהו ,שיחיה ,הנהו כטעט רב;

של כל כני הגולה — והוא כותב עליו ,שהוא עם־הארץ ,אפילו בר בי רב לא
קרי ,שועל קטן ,לא חלק לו בבינה ,לא רעת ולא תבונה ,בור וטועה ברין אין

טםפד ,בין יטינו לשטאלו איננו יורע ואינו יורע רת ורין תורח כלל ,רק פטוטי

טילי רעלטא ירע ,ולא ירע טאי רקאטרי רבנן בדברי תורה ,ואפילו רברי עצטו
לא ירע .ונסות הרוח שלו םיטן ׳לעניות של תורה דלא ירע אפילו בשותא ררבנן,

ועור רכרים באלה .ועור לא רי לו בזה ,שעשה אותו בטעם לאינו ט! היישוב:

שוטה ,טשוגע ,בור ועם־הארץ ,אלא הוא נם טשים אותו רשע .והרב ר׳ יעקב

עמר! מעיד עליו ,שהוא טםייע עוברי עבירה בציורי

שקרים,

שהוא

תלטירו

של הרב ר׳ יהונתן וכמעשהו פיהו מלא תוך ומרמה ,ושהוא מוותר על חלול

השם בעזות מצח להנאתו ולתועלתו .ושהוא שכור.לענות ער שוא ומעיר שקר,

כרך נאץ הי ,מחזיק ביר מרעים ,אוהב בצע ורודף שלמונים .והנהו נם בן מבת
אנשי שבתי־צבי ,שר״י ,והרבה םימני מוםאה ניכרים בו .ובמוכ! ,רשע כזה

ראוי לעונש ,להיות לאלה ,לקללה ולשמה .והרב ר׳ יעקב עמרן מוציא מבית

ננזיו בל הקללות שהנם מן המוכן אצלו ושם אותן על ראש הנאון ר׳ יחזקאל:

עפרא לפומיה ,מוםב היית אלם ונרם ,תר״ו ,ראוי לנדותו ולשמותו ולםתחו על
העמוד ולהכותו בלי חמלה; יכרת ה׳ כל שפתי חלקות בלב ולב ירבר; צירים
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והבלים יאהזוהו; תפח דוהו דהאי נברא; ראוי להאכילו

נחלי

רתמים,

לענה

וראש ,להשביע מוהו בגזרי! ועונשין לפצוע; צריך לפרסם אותך הצבוע; מאינרא

דמא לבידא עמיקתא תפול ולא תהיה לך תקומה וכסא כבוד רבנות שרדפת

אהריו יהפך עליך עציצא דבית כסא של המין ועוד ועוד באלה ובאלה .וכש
גמרתי קריאת הםפד הזה אמרתי בלבי :בודאי גדולים דברי הז״ל שאמרו :שנאה

מקלקלת השורה .ובל אדם שיש בלבו טינא על חברו איננו יבול לראות נבוהה

ולשפוט נבונה .ומוכרה הדבר ,שיהיה מנזים ומפלינ בננותו ומרבה לדבר עליו

סרה .ונם תלמידי חבםים — טלבד יחידי םנולה יוצאים טן הכלל — אינם
נקיים ממרה מנונה זו ,בפי שאנו רואים לפעמים קרובות .אבל מעולם לא שערתי
בנפשי להיותה אפשרית שודד .טקולקלת בסבת שנאה במדד .נדולה בזו .ורואה

אני ,שצדק ר׳ נדונם במה שאמר ,שבל המעלות שישנן בהרב ר׳ יעקב עמד•
יצא שברן בהפסדו של אותו החסרון שיש בו ,והוא

— שהוא יודע ומכיר

במעלותיו .ולפי דעתי ,אולי עוד היה יותר מרבה בערכן ,מאשר היו באמת.

ואין בל ספק ,שהרשות שלקה לעצמו לבזות כל אדם ,לבלי להתהשב עם איש

ולדבר תועה על גדולים וטובים ,בא לו מזה ,שהשב את עצמו להנרול שבדור,

הן בחבטה והן בתורה והן ביראת שטים וטעשים טובים ,ואין טי ירטה לו

ואין מי ישוה לו .ומטעם זה ,בל טי שלא היה נוח לו — וטאיזה טעם שהוא —
היה נותן אותו לבור ולעם־הארץ ,לשוטה ולמשוגע ,לרשע ולרע מעללים .ובודאי

היה בטוח שהצדק אתו .בי טי שהעיז לבלי להםבים לרבדיו בהלכה ,להשיב

עליהם ולהשיג עליו בוראי הוא בור ועם־האדץ ,בי אין הטעות בשקול הדעת
או בדבר הלבה אפשרית אצלו ,שהוא גדול.הדוד בתורה .ובן בבל עגין ועגין,

שאין האחדים מםביטים לדעתו ,היה בטוה שהנם שוטים וטשוגעים ,ב׳ אהדת

אי אפשר ,בהיות שדעתו היא היחידה הנכונה והאמתית ואיננה עלולה לשום

טעות ומי שמהרהר אתרי מעשיו ומוצא מגרעות בהם ,בודאי הוא רשע ואיש

רע מעללים ,בי צדיק יסוד עולם כמוהו אינגו עלול לעשות שום מעשה שאיגגר

טוב וישר בעיני הי.

והרב ד' יעקב היה כה בטוה שבל העולם מודים בגדולתו ומהזיקים אותו

להד בדדא בתורתו ,בהבטתו וביראתו ,שלא היה הושש יותר לפגיעה בטרת

הענוד .ולהיות טיהזי כיוהרא בהרבותו בשבח עצטו בטדה טופלנת .ואנו טוצ־
אים בהםפרים הנ״ל כשהוא מדבר על עצמו ,שהנהו אוהב שלום ,שונא שקר

וטבודםם לאיש אטת .שםעולם לא עלתה על טטתו קללת הבדו ושהוא איש תם
יושב אוהלים .גאה וגאון שנא והנהו יושר לבב .ובל תבטי הדוד יורעים ומבי־
דים שלא יצא עליו שם רע מילדותו .תורת אטת תטיד היתה בפיהו ועולה לא

נמצאה בשפתיו .בל למוריו ועסקיו הנם רק לשם שמים ורבים זבו על ידו לשוב

מעון .לא דדה אהרי הכבוד מימיו והוא מכבד את מקומו .ונם ספר שלם לא
יכיל ספור הםדיו וטעשיו הטובים והישרים ,הנאים והנעימים ,וביהוד — שבי;

אדם להברו .והוא אהוב והביב לכל העם וכולם מתברכים כו .והוא בדורו

דונמת פנהם ,אליהו ,הנניה ומישאל בהשליכו נפשו מנגד בעבור השם יתברך.
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והשם הפלה אותו חםיר לו שלא הוציא מתחת יר קולמוסו רבר לבטלה'.והוא

פזר הרכה טעות על חםפרים שחבר והרפיס ,ולא שלח אותם רורון לעשירים,

•כםנהנ טחברי םפרים ,אלא נתן הרבה בטתנה .ולא עשה התורה קרתם לחפור
בה .ובדבר גדולתו בתורה מעיר עליו םרר התפילה שחבר ,שלא נראה חבור

יפה כמוהו בישראל מזמן רב .וזכרו לא יםוף מתוך הספרים הנחמדים שחבר.

וכמקום אחר שה\א מרבר קשות עם הרב ר׳ חיים ,האכ״ר רק״ק לובלין ותל
מידו של הרב ר׳ יהונתן ,הוא כותב :ואתה התערב .נא עם רבר אם ירעתם

להבי! שיחתי הצריכה למור ,אין צריך לומר שלא תזכו לירר לפלנות נתלים

חקרי לכ ולא תבינו לחשינ ולירר לםווי רעתי בחרושי תורה .והוא מוםיף להש
תכח בהחבורים הנתלים והמרובים שחבר ,שיש בהם חרושים רבים בננלח
ובנסתר ועשה אזנים לתורה בראשי בשמים .והנהו מפורסם לבקי ומומחה,

נורע בשערים כחו בתורה שבכתב ושבעל פה ,כל יקר ראתה עינו ,כל.רז לא

אניס ליה .הוציא לאור ברפום יותר מי״ב םפרים ,כולם מלאים יראת ה׳ ואה
בתו ורבים זכו על ירו וחזקח על חבר כמוהו שאיננו מוציא מתחת ירו רבר

שאינו מתוק! .ושהוא קבץ ,יעץ

ורבץ

פעלים

רבי

הכמות וחאיכות כאהבת

התורה להעמידה על מתכונתה ולהביאה לשלמותה .וה׳ היה אתו שהלכה כמותו

וזיכה את הרבים בתורה לשמה .והראה ירו הנתלה בכא התורה במשנה ,בתל
מוד ,בפוסקים ,בהוראה ,ביראה ,במוםר ,בחכמה

האמת,

באנרות ,בדקרוק,

בפלוםופיא ,בהלצה ,במליצה ועוד .במעט שלא הניח רבר קטן ונרול בתורה.
וכל אלה שהנם במחלוקת ע מ ת — הרב ר׳ יהונתן ותלמידיו וכל המחזיקים
בירו — אינם בראי לקרוא אפילו קריאה ישרה בספריו הקדושים והמחוכמים

הטפוךםטים לשבח כאחר מהראשונים .הקרמונים .ועור שבחים מעין אלה ,כהנה

וכהנה מפוזרים במקומות רבים בהםפרים האלה .ומובן מאליו ,שבהיותו תלמיר
חכם נרול ומפורסם כזה ,כל ארם מישראל חייב להזהר ׳*5לא להכוות בנחלתו,

כלומר כהקללות ובהנרויים שלו ,כמאמר חכמינו ,זכרונם לברכה ,בפרקי אבות
על תלמירי חבמים :והוי זהיר בגחלתן שלא תבוה .וכפי שבבר נראה היה מן

הנסיון — לפי רבריו — מה שעלה לכמה וכמה שלא ישמו לב לאזהרותיו ולה־

קללות שלו שנזוקו ,רחמנה ליצלן ,בבמה וכמה אופנים רעים ומשונים.

וכמובן ,למי .שכל אלה לו :הגרולה והגבורה ,התפארת והנצח וההור וכוי,

לו הרשות לתת את רוב הרבנים והגאונים שבדורו ,שלא נכנעו למשמעתו ולא
ענו אמן אחרי

כל

מה

שהוציא מפיו — לבורים ולעםי־הארצים ,לחוטאים

ולפושעים ,שאין עינם ולבם אלא לבצעם .והנם נותנים לעוור עיניהם בשוחר

והנם מוכרים הוראותיהם בדינרים וזוזים .ונם על קציני העם ,הראשים והפר
נסים ,מרברני האומה ומנהיגי הרור ,ראשי המרבדים בהוערים של ר׳ 'ארצות,

שפך את כל חמתו ,על אשר לא הסכימו לרדוף* את הרב ר׳ יהונתן כפי רצונו.

והוא נתן אותם — מבלעדי אחרים ,ונער יםפרם מהמקורבים שלו

— כלהם

לעצרת בונרים .ורבדיו בספרים האלה עושים הרושם על הקורא ,שאותו הדור
היה רור המרבר .ומבלעדי רבנים אחרים ומקורביו והמחזיקים בירו
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— יתר

הרבנים והגאונים והפרנסים היו אנשים רעים וחטאים לה׳ — אין נקי .ורירו —

רור שכולו חייב .ואם הוא רן את כל אנשי רורו לחובה ,אין להתפלא עליו ,על
שהוא כותב הרבדים התמוהים והמוזרים האלה ,שיש מקום להכעל־רין שלו

לומר עליו ,שהוא מעכב ביאת המשיח .לפי מה שכתבו חז״ל שאין בן רור

בא אלא כרור שכולו זכאי או כולו חייב .ואם היה הוא מתרצה בכך ,להיות נם

כן מהחייבים ,העושים הרע בעיני ה׳ — ולפי רעתו ,נם עיני כל ישראל עליו
בזה — כלומר ,שימגה נם הוא על מספר החוטאים ויהיה כל הרור חייב ,ואז

יבוא מלך המשיח וכגי ישראל גגאלים ויוצאים מגלותם.

אכל

הוא

טבטיח

אותנו ,שלעולם לא יעשה רבר כזה — למרור במלכו של עולם לעשות• הרע

בעיני הי ,אם נם על ירי זה תתעכב ביאת חמשיח ויארכו ימי נלותנו .והוא חוזר

ושונה הבטחתו שלעולם לא יתרצה לרבר זה ולא ימכור את נשמתו בער ביאת

המשיח ופרות ישראל .ובודאי איש לא יאשים אותו על החלטה זו .ונםיון נרול
הוא לאיש צדיק ,תם וישר ,לרעת,

שבידו

תלוי נורל עם ישראל ,אם לשבט,

ואם לחסר :אם יטה בטעשיו הרעים כף הטאזניס לצר החייבים ,ואז יהיה הדור

כולו חייב ויבוא מלך המשיח; ואם יוסיף להחזיק בתוטתו וישאר חדור כטו

שהיה ,לא כולו זכאי ולא כולו חייב ,ויאחרו פעמי המשיח ,נואל צרק ,לבוא.

והוא ,הרב ר׳ יעקב עמרן ,עמר בפני נסיון כזה ,ולא רצה להכריע את הכף

לחוכה .ועל נסיו! נורא כזה יתפלל בל איש חםיר :אל תביאני לירי נסיו! .כי

בודאי מלחמה נוראה מתלקחת בלכו של ארם ,אם יורע הוא שבידו לקרב או

לרחק את הגאולה .ואיך שיחליט לעשות אוי לו ואוי לנפשו :אם הוא מחזיק

בתומתו — עם ישראל נשאר בגולה .ואם הוא מורד בטלכו ונעשה רשע וטביא

על ירי זה את מלך המשיח — הוא אבר את נפשו וטםר אותה לשטן .ולהרב
ר׳ יעקב עמרן היה 1י אומץ־הלב וגבורת הנפש ולא פקפק אף לרגע להודיע

שלא יחטא לאלהיו ,אם גם על ירי זה יגרום לאריכת הגלות לערן וערגים .ועל

נבורת־נפש כזו בוראי הוא ראוי לשבח .אבל טםופקני הרבה ,אם באטת עיני

כל אנשי הרור היו נשואות עליו ,שהוא יביא במעשיו את הטלך הטשיח ,ואם
באטת נם רעתם היתה כרעתו ,שכל אנשי הדור ההוא — טבלערי ,הרב ר׳ יעקב

עטרן — היו אנשים רעים וחטאים לה /והיה רור שכולו חייב .הן היטים האלה

הזמן ,שכתב הרב ר׳ יעקב עמר! הרבדים האלה — אינם רחוקים מאתנו .ועור
הרבה ישישים — יאריך ה' ימיהם ושנותיהם — עורם חיים אתנו כיום הזה

והנם ידועים ומפורסמים לצדיקים נמורים .ונם איך יתקבל על הדעת ,שרור שחי

בו הנאון ר׳ אליהו ,שיחיה והנאונים הנורע־ביהורה והשאגת־אריה והגאון הס

פרדי האזולאי ועור כמה וכמה נאונים נרולים ,צדיקים ויראי שמים מפורסמים

היה רור שכולו חייב? ואם חרב ר׳ יעקב עטרן שפט אחרת ,בראותו רק רע כל

היום ,אין אנו חייבים לענות אמן אחרי כל מה שאמר .ובאמת ,מעולם לא עטר

רב וגאון בישראל ללמור חובה על כלל ישראל ,כמו שעשה הרב ר׳ יעקב עמד!
בהספרים שכתב והדפים ברבר חמחלוקת שלו עם הרב ר׳ יהונתן.

ועתה ,כשהספרים האלה מונחים לפני ,וכל הכתוב בהם עובר לפני עיני
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מחשבתי ,הנני שואל בנפשי את עצמי :איזה היא הרעה היותר נחלה :אם הק

מיעות ,שכתב ונתן הרב ר׳ יהונתן ,או חםחלוקת שהתחיל בשבילם הרב ר׳
יעקב עמרן .אם הקמיעות ,שמצא בהם הרב ר ' יעקב עםרן שם משיח השקר

שבתי־צבי מעולף ברמוים ע״י אלף בית של א״ת ב״ש ואופנים אחרים ,שאינם
יכול

ברורים וידועים לכל ,ושאי! שום בר רעת

להאמין ,שעל ירי הקמיעות

האלה היה מבקש הרב ר> יהונתן לעשות נפשות להאטונה המוטעת בשבתי־צבי;

כי אין איש — מבלעדי מבקשי מומי! — פותח קטיעות לקרוא הכתוב בהם:

ולאו כל ארם הנהו םםונל למצוא באור למלים ולאותיות הכתובות ברמז ועל

פי הםור .ואם הספרים ,שכתב והפיץ כרבים הרב ר׳ יעקב עטרן ושבהם למד
חובה על כל ישראל .וביחור על הנחלים והמוכים שבנו ,על הנאונים והרבנים,

על הקציניפ והפרנםים ,ונתן חרב ביד פורקי עול והפושעים שבנו לבזות לומרי

התורה וטנהיני חדור .והביא לירי חלול השפ שלא היה עדיין כמוהו בעולפ.

ואינני מהפפ ברבר לומר ,שכל הקמיעות הפפוליפ שבעולפ אינפ שוויפ בהנזק

שבא על ירי הכתביפ של חרב ר׳ יעקב עמרן .ואפ גפ גגיח לרגע אחר ,שגאון
עולם ,כהרב ר׳ יהונתן ,וצדיק מפורסם בטוהו ,שגרוליט וטוביפ מעיריפ עליו

שהיה ירא שמים נחל — ועדותם נאמנה עלינו — ,שהוא שנה באמונה טוטעת
כזו ,להאמין ששבתי צבי היה מלך המשיח ,נם אז אין לנו הרשות להרהר אחרי

מעשיו .כי היה נ ח ל בישראל

הדור .ואם היתה אטונה טוטעת בלבו,

וצדיק

בוראי עמר בעצמו על זה .ואין הרשות למי שהוא לחייכאותו על דברים שבלב.

ומהטעמים האלה ,השאלה ברבר הקמיעות ,אם באמת נמצא בהם שם משיח

השקר שבתי־צבי מרומז ,ואם לא ,אברה

לנמרי

ערבה בעיני ,כי סבנה יותר

נרולה לפני עינינו — הספרים של ר׳ יעקב עמרן ,המלאים על כל נחתם רבר•
־

שטנה ורלטוריא כמעמ על כל חכמי הדור .והנם טעטים חרפה על כל לומרי
תורה .ולי הסבו הספרים האלה צער גדול ומשנה שברון

על

חלול.השם ועל

חלול כבור התורה .וגם באה לי על ירם אבירה נחלה :בלבי נפקר מקום הגאו;

ר ' יעקב עמרן ,מחבר הספרים החשובים :סדר תפילה ,םגרל־עוז ,לחם־שםים,
מור וקציעה ושאילת־יעבץ ובא על מקומו הרב ר׳ יעקב עמרן מחבר הספרים:

עקיצת־עקרב ,ערות־ביעקב ,פתח עינים ועור ועור ספרים המכילים רברי ריב
ומצה ,זלזולים ונרופים ,אלות וקללות .וחרפה היא לנו שרב וגאון בישראל היה

יכול.לכתוב דברים כאלה .ובודאי מומב היה נם להרב ר׳ יעקב עמרן לו לא

ראו הספרים האלה אור בדפוס ולו לא באו לעולם .חבל ,חבל.

יונו וזי \ז*ו אלול \*W

ו

הספרים של הנאון ר׳ יעקב עמרן לא נתנו מנוחה לנפשי .ואמרתי בלבי:

אם אשאיר הספרים האלה אצלי ,בכל פעם שאראה אותם ,יזכירוני המחלוקת

הזו וינזלו טנוחת נפשי .ועל בן ,אין טוב לי אלא להחזיר אותם לר׳ נדונם ,והוא
יעשה בהם כטוב בעיניו :אם שיחזיר אותם לבעלם הראשון ,אשר קשח היתר.
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עליו הפרידה מהם ,או ,שימכור אותם לאיש אחר .ונוראי ימצא ר׳ גרונם הרבה

קופצים עליהם ,בי הגם יקרי המציאות .וגם יש הרבה הוככים לספרים מסוג
זה ,שיש בהם מלהמת רברים. ,ריב ומצה ,הרפות .וגרופים .איך שיהיה ,יעשה

בהם ר׳ גרונם ברצונו ,ובלבד שלא יראו ולא ימצאו בביתי .ואתמול בערב ,בבית

המררש ,אמרתי לר׳ נרונם ,שימריח את עצמו לבוא לביתי ולקהת הספרים האלה

בחזרה .כי אין לבי ונפשי לספרים המלמדים חובה על נרולים וטובים בישראל

ואין ^ להם מקום באוצר ספרי .וכשבא ר׳ נדונם היום בבקר אלי ,אמרתי לו רבר

הרושם הרע שעשו עלי הספרים האלה והצער משנה שהניע לי מהם :ראשית

על הלול בבור לומדי התורה .ושנית על בבור הנאון .ר׳ יעקב עמדן ,מהבר הספ

רים האלה ,שנתהלל על ירי כתביו האלה ,בי בבקשו לבזות אהרים נתבזה נם
הוא בעצמו .ועל זה אמר לי יד׳ נדונם :ידעתי מראש שתהיה לכבודו ענמת נפש

גדולה למקרא הספרים האלה .ואהדת אי אפשר למי שמעה יראת אלקים בלבו
ובבור התורה יקרים בעיגיו .ובפרט שמהלוקת זו לא היתה רק צרה לשעתה,
אלא היא בכיה

ובהצלהתה

לדורות.

ואין בל ספק שבצמיחת

הבת החרשה,

הברליגים,

אשמה הרבה מהלוקת זו .כי על ירה ירד כבור הרבגים

ולומדי

התורה — וביחור כמדינת אשכגז — ער הדיוטא התהתוגה .ואין איש לעמוד
בפרץ ולגרור נדר ,והפריצים הולכים בשרירות לבם ואין מוהה .ואוי'לנו למה

שעלתה בימינו :הברלינים עושים מעשה פריצות שלהם בנלוי ובפרהסיא .לוב

שים בנדי נוים ומרבדים כשפת הנוים .מנלחים זקנם וקוצצים פאותיהם והול

כים בנלוי הראש .ומהם נם כאלה שטהללים שבתות ויטים טובים בפרהסיא.
ומי האשם ברבר ,אם לא אלח ,שהתחילו במחלוקת נרולה בענין שלא היה

ראוי לבך ובטשך יטים ושנים הטטירו פהים ,נפרית ואש על ראשי נרולי התורה

והפרנסים

טדברני

ראוטה ובל חלקה

טובה

בישראל

הכאיבו .ועל בנון

זה

נאמרו הדברים :מעות לא יוכל לתקון .ובלקחו הספרים האלה בידיו אסר לי

ר׳ נרונם :יותר ממה שבהוב ב הספדים האלה יש באן ,במחלוקת זו .ולי ידועים
הרבה ,הרבה מעשים מנונים שבאו ונעשו על ירה ולא בא זכרם בהסברים

האלה .אני ירעתי והכרתי הרבה מאלה שלקחו הלק במהלוקת זו ,או שהיו קרו
בים למערכות המלהמה וירעו מכל הנעשה לפני ולפנים .ומהם שהנם עדיין היים

וקימים .ומהם גורעתי פרטי רבדים של הרבה מעשים מגונים שנעשו ,אבל אשים

םהםום לפי ורסן לשפתי .ולא אעביר אותם על רל שפתי :טוטב שיצללו כתהום
הנשיה ולא .יעלו יותר על לב .רק רבד-זה אגי מרשה לי להגיר ,שלפי רעתי —
ובודאי כך היא דעת כל מי שיש לו לב מבין לראות ולשפוט נכוחה — שמחלוקת
זו.לא היתד! םחלוקת לשם שמים .ובמו שאמרו הכמינו ,זברונם לברכה :מחלוקת

שאינה לשם שמים .אין סופה להתקיים •.בך אנו רואים במחלוקת זו .כי תקותהמתחילים בה ,שהיתר .להוריד את הגאון ר׳ יהונתן מנרולתו לבל יהיה יותר

רב ואב״ר בישראל ,לא נתמלאה .ולמרות העקשנות הנדולד .והנפרזה שהראה
הגאון ר׳ יעקב בפולמוס זה במשך שגים רבות; ואם בי גאםפו תחת רגלו בל
קרוביו ומהותניו ומהותני מהותניו .ונם בל השונאים המרובים שהיו להרב ר׳
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יהונתן נתפזו לבוא לעזרתו ועמדו על צרו — למרות בל אלה לא העלה כלום

בידו .והנאון ר׳ יהונתן נשאר כל ימי חייו איתן מושבו על כסא הרבנות בנ׳

קהילות.

ונם אחר פמירת הנאון ר׳ יהונתן ובסא הרבנות נשאר פנוי אחריו,

עשו מעדרי הנאון ר׳ יעקב עמדן השתדלות מרובה — ובודאי לא בלי הסכמתו
ולא ננר רצונו — שיקבלו אותו לרב ואב״ר בנ׳ קהילות במקום הרב ר׳ יהונתן.
וגם זה לא עלה בידם ,בי רוב אנשי הג׳ קהילות לא רצו בו ובחרו ברב אחר

ולא בו .וחרבגות רג׳ קהילות לא גפלה בחלקו של הגאון ר׳ יעקב .ומדוע לא

הצליח הנאון ר׳ יעקב במחלוקת זו? הטעם פשוט .הטענות שלו על הגאון ר׳
יהונתן ,שהוא כדור אחרי מינות של שבתי צבי ,טענות שתמך אותן בנוסחי

הקמיעות ,הנותנים מקום לחשד זה ,אולי מצאו אזנים יותר'קשובות אצל הרב
נים ונאוגי הדור ,לו לא חתחיל חםחלוקת בחרפות וגדופים וזלזולים נסים אשר
גפש היפה תקוץ בהם .ולו הסתפק רק בטעגה  wבלבד ,שר׳ יהוגתן הוא מאגשי

חכת ש״צ שר״י .אבל הוא בקש להשביח טענותיו על ר׳ יהונתן בהוסיפו עליו

מעגות אחרות ,שהוא עובר על כמה עבירות שבתורה ־ושהוא רשע גמור וגם
שאיגגו תלמיד חכם ,אלא בור וענדהארץ גמור — דברים שאין שום בר רעת
יבול לקבלם ולהסכים לחם .ועל כגון זר ,נאמר :כל המוסיף איננו אלא גורע.

ובפי הנראה שפמ חגאון ר׳ יעקב ברוחו ,שאם הוא רוצה להכריע שוגאו ,את

הנאון ר׳ יהונתן ,לבל תהיה לו יותר תקומה — להיות רב ואב׳׳ר בקהילת
ישראל — האשמה היחידה הזו בלבד ,שהוא כרוך אחרי מינות שבתי־צבי אינגה

מספקת ולא יוכל לו .בי בוראי־ כל מי שאיננו שונא לו ואין בלבו מינא עליו

ילמד עליו זבות באםרו :לו נם נניח שהביאור שנתן הרב ר׳ יעקב עמר! להקסי־

עות ,שכתב ושנתן הרב ר׳ יחונתן ,הנהו ביאור נבון והקמיעות נותנים מקום

לחשוד את הרב ר׳ יהונתן במינות של שבתי־צבי ,בכל זאת ,עלינו החובה לחוש

לכבודו של הרב ר׳ יהונתן ,לבלי לפרםם הדבר ,לבל יתבזה; כי חוא אחר נרולי

הדור* והנהו מרביץ תורה ברבים והעמיר תלמידים הרבה והוא צדיק וירא

שמים .ואם אולי הוא שונה במעות זו ,לא עלינו לרון אותו על רבדים שבלב,

כי המשפמ לאלקים ולא לנו .ובודאי זבות התורה ,שהוא עוסק בלמודה מנעוריו,

וקיום מצוותיה ,והמעשינדמובים ׳9ישנם בידו יגיגו עליו ויצילוהו ממעות זו.
וכרי שלא לתת פתחון פה להםהפבים בזכותו של הרב ר׳ יהונתן בםעגות ממין

אלה ,חקרים חרב ר׳ יעקב עמרן לגבב על הרב ר׳ יהונתן ערמות ,ערמות אשמות

ער לאין מםפר ,שהנהו דשע גמור שלא היה מעולם כמוהו ,שאין עבירה שלא

עבר עליה ועור ועור ומסעם זח אין לנו לחוש לכבודו .אלא ,אדרבה ,המצות

עלינו לפרסם מעשיו הרעים בכל תפוצות ישראל ,למען ישמעו כלם ויזהרון ממנו.
אבל נם האשמות האלה ,שפמ הרב ר׳ יעקב עמרן ברוחו ,אינן מספיקות לסתם

את כל המענות שישנן בפיות המצדדים בזכותו של הרב ר׳ יהונתן .ועור מענה

חשובה ישנה להם ,והיא :אם נם אמת מה שהעירו המעירים על הרב ר׳ יהונתן

שראו אותו עובר עבירה זו ,או עבירח אחרת ,הלא הזהירו בנו חכמינו ז״ל :אם
ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרחר אחריו ביום ,רוראי עשר,
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השובה .ונם אנו אסור להרהר אחרי הרב ר׳ יהונתן על כל מה שמספרים עליו
רבר העבירות שעשה .בי לו נם נניח שהנם רברי אמת ,בוראי בבר עשה תשובה
על בל מה שעבר ונתכפר .לו .ונם על טענה זו יש בפי הרב יעסב עמרן תשובה
מובנת מראש :דברי חכמינו ז״ל האלה ,במה רבדים הנם אמורים ,בתלמיד חבם
ממש ,אבל הרב ר׳ יהונתן לא היה תלמיד חכם מימיו .והנהו בור ועם־הארץ
נמור ,איננו לא במקרא ולא במשנה ולא בנמרא ולא בסברה .ולא עליו נאמרו
הדברים ׳האלה ,שאסור להרהר אחרי תלמיד חבם שעבר עבירה .אלא ,להיפר,
המצוה עלינו לנלות את נבלותו לעין בל .ובל המרבה לספר בגנותו הרי זה
משובח .ובטוח אני ,שבל מי שקרא ספרי הרב ר׳ יעקב:עמרן במחלוקת זו בעיון
רב,־ הרגיש בודאי במוני ,שבך היה מהלך המחשבות של .הרב ר׳ יעקב עמרן.
וברי לבמל מראש בל המעגות ומעגות האפשריות שימענו .המצדדים בזכותו של
הרב ר .יהונתן בתב ר׳ יעקב מה שכתב- .־ ־־.׳ •־ -־ .־.־•••.!•:
ועל שאלתי את ר׳ נדונם :הלא לך ידועים בל הפרמים של מחלוקת זו ,נם מה
שנעשה לפני ולפנים ,בפי שהנדת לי .ועתה הנידה נא לי ,מרוע היו להרב ר׳
יהונתן שונאים רבים ובמספר גדול בזה? ואני אינני רואה שום סבה נבונה לזה.
כי בהחבורים של הרב ר׳ יהונתן לא מצאתי שפנע בכבוד איש ולא:ראיתי שהוא
מבקש ריב ומדון למי שהוא .ומה הוא טעם החרי־אף הנרול מ ד ו שאנו רואים
בבל מקום שהיה שם ,הן בפראנ ,והן במיץ ,והן בנ׳ קהילות? ועל זה אמר לי ר׳
נרונם :במובן ,אי אפשר לזקוף על חשבונה של סבה אחת בל השנאה שבאה להרב
ר׳ יהונתן בבל מקום ובבל זמן .אבל לפי דעתי — ונם ,בפי ששמעתי ,דעת מביני
דבר ,הסבה הראשית והעקרית — הנם כשרונותיו המצוינים; וביחור החריפות,
שעלה בה על בל בני דורו .וםנעוריו בבר התנבר להיות אחר הנרולים אשר
בארץ .ובהיותו בן י״ח שנה ישב כבר על בםא הרבנות באחת הקהילות .וכשעזב
הרבנות בקהילה זו ,והלך לעיר פראג המהוללה ,הקהילה המפוארה בנאונים
ובלומדי תורה מפורסמים ,החזיק שם ישיבה .ונאספו תחת דנלו — לשמע
נחלתו בתורה — תלמידים רבים מקרוב ומרחוק .ולהיותו נם דרשן נפלא ,פה
מפיק מרנליות ,נתמנה לממיף מישרים בקהילה זו .והשומעים דרשותיו התעננו
ע? צוף לקחו .ויצא לו שם בעולם נם במעלה זו .ובאותו זמן היתה העיר פראג
מלאה חבםים ולומדים מפורסמים :הרב רםתא היה הגאון ר׳ דור אופנתיים
וראש הדיינים היה השבות יעקב ,הגאון.ר׳ יעקב רישר .ולשמע התהלה שהיו
מפזרים להראש מתיבתא הצעיר ,הרב.ר׳ יהונתן ,שמרימים את ערבו כטעט על
בל נחלי הדור .ובבל מקום מוקמר ומונש לשמו ,ראו בזה ,הרב האב״ד רפראנ
והראש בית־דין שלו ,פחיתות הכבוד להם .בי נעשו שניים במעלה לו .והיתר.
להם ישיבתו בפראנ לצנינים בעיניהם .וקרה להרב ר׳ יהונתן במקרה המלך דור,
שהיה המלך שאול עוין אותו ,על אשר הנשים חמשחקות היו עונות על רור:
הבה שאול באלפיו ודור ברבבותיו .ונם הרב רפראנ והמקורבים שלו היו עוינים
את הרב ר׳ יהונתן על אשר שמעו תהלתו נשאת בפי בל; וביחור בפי תלמידיו
המרובים ,שבודאי עור היו םפלינים ומנזיםים במעלות רבם; בפי מנהנ התלמי־
,
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רים ,להרבות

בשבת רבם ,כרי שמכבורו יאצל גם עליהם,

ובכבודו

יתבברו.

ולהרב ר' יהונתן גהפך רבד זה לרועץ .כי המקנאים בגדולתו  ,שמרו צערי

רנליו ,למצוא בו שמץ רבר רע ,כרי לנבל את שטו ברבים ולההכבר בקלונו .וגם

מצאו ,בי הרב ר׳ יהונתן מבלעדי עסקו בתורה — השיעור בתלמוד ובהלכה —
ומבלעדי הררשות שהיה דורש לפני הצבור ,היה עוסק נם כן בחכמת הקבלה,

העיונית והמעשית' ,והיה מתהלך כאח וכרע עם המקובלים; אפילו עם אלה ,שהיו

ידועים שהנם

כרוכים אהירי המינות של שבתי־צבי .ובזה משך

עליו

ההשד

שהוא נם כן כאחר מהם .והרבנים שהיו עוינים אותו מכבר בקשו לנדותו ולהח
רימו ביחד עם שאר השבתאים .והרבר נודע להרב ר׳ יהונתן .והוא הצליח להפר
מתשבות שונאיו ,מבקשי נפשו ,בהספחו נם הוא אל הרבנים חמנרים והמהרי־
מים .והוא החרים בפומבי את כל הנוהים אתרי מינות זו .ובתתבולה הזאת

הצליח להנצל מהחרב החרה של החרם שהיתר .מונחת על צוארו ולבטל החשד.,
שנפל עליו .ואם כי שונאיו לא יכלו לו בפעם הזאת ,עברתם היתה תמיר שמורה

לו בלבם .והם תכו רק לעת מצוא שיפול מתרש ברשתם .ומהרבנים שהיתה להם

טינא בלבם עליו הצטיינו ביחור :הרב האב״ר דק״ק פראג ר׳ דור ,ראש הדיינים,

הרב ר׳ יעקב רישר ,תשבות־יעקב ,הרב ר׳ יעקב יהושע ,הפני־יהושע ,הרב ר׳

שמואל הילמן והרב רק״ק לאטריננן ,ר׳ נחמיה רישר ,נכר השבות־יעקב .ולכצ
אחר ואחר מהרבנים האלה היה איזה מעם מיוחד ,איזו סבה מיותרת .להיות

נוטרים לו שנאה גלויה ,או מכוסה .הרב האב״ר רפראנ ותראש בית־רין שלו

התקנאו 'בגדולתו .הגאון הפני־יהושע התהדר .עם הרב ר׳ יהונתן בהרבנות של

קהילת טיץ ,אחרי פטירת הרב השבות־יעקב .ולולא התערבה ברבר אלמנת הרב

הנפטר ,שבאה לאספת הקהל ,שנאספה,לבתירת רב הרש לקהילתם ,והיא עכבה

בידם מלבחור בהרב ר ' יהונתן ,בהאשימה אותו שהוא קוסם ומכשף .לולא זאת

— כי אז הרבנות רק״ק מיץ תיתת נופלת בחלקו של הרביד׳ יהונתן ,כי הרוב
הנרול של אנשי הקהילה רצו בו .הרב ר׳ שמואל הילמן התהרה עם הרב ר׳

יהונתן בהרבנות של נ׳ קהילות ,אתרי פטירת הרב ,הכנםת־יהזקאל .והוא לא

הצליה .ולרב אב״ר גבהר הרב ר׳ יהוגתן .והרב רלאטריגנן ,ר׳ נחטיה רישר,

היה אוהב נאמן להרב ר׳ יהונתן במשך שנים רבות ובי פעטים השתרל לטובתו,

שיקבלו אותו לרב בקהילת טיץ .ואם בפעם הראשונה ,אתרי פטירת אביו זקנו,
הגאון השבות־יעקב ,לא הצליה בהשתדלותו; טפני שאטו זקנתו התערבה ברבר,

כנזכר .בפעם השנית ,כשעזב הרב ר׳ יעקב־יהושע ,הפני־יהושע ,הרבנות בקהילה
זו והלך לעיר פרנקפורט ,עשתה השתדלותו פרי .והרב ר׳ יהונתן נבחר לרב

בקהילה מיץ .והנה טסבה בלתי ירועה; או — לפי דברי אהרים — טסבה ידועה,

אבל אינני רוצה להיות הולך רכיל ,הרב דלאטריננן נהפך להרב ר׳ יהונתן ומאוהב

לאויב .וכידוע ,אוהב שנהפך לאויב ,הנהו יותר מסוכן לארם ,טשונא ,שלא היה

אוהבו מעולם .ובאמת אנו רואים ,שמכל הרבנים שהשתתפו עם הרב ר' יעקב

עמר! במלתטתו ננד הרב ר׳ יהונתן ,הרב רלאטריננן הצטיי! בשנאתו להרב ר׳
יהונתן יותר מבולם .והוא שהרבה לספר בננותו יותר מכולם .והוא שהיה מפרנס
—
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את הרב ר׳ יעקב עטרן ברבות רעות ,זרות ומשונות על הרב ר' יהונתן ,והרב
ר׳ יעקב עטרן הכנים כולן ,בלי בהינת אטתותן ,בהםפרים שהדפים ,להיותן
לזכרון עולם .והנה טלבד הרבנים האלה ,שיש לנו באור וטעם לרצונם לראות את
הרב ר׳ יהולתן מתבזה ,וטטעם זה החזיקו בירי הרב ר׳ יעקב ,עוד נאספו מסביב
להרב ר׳ יעקב עמרן ועוזריו הנ״ל ,עוד רבנים בטספר לא נרול .וכטעט כולם
במדינת אשכנז ,ושהיו — נם כן ,כטעט כולם — ,אם קרובים ,ואם מחותנים
של הרב ר׳ יעקב עמדן; או של הרבנים הנ׳׳ל ,מצביאי המלחמה על הרב ר׳ *
יהונתן .ובראש וראשון הרב האב׳׳ד לעדת האשכנזים באמשטרדם הרב ר׳
אריה לייב ,ניסו של חרב ר׳ יעקב עמדן ,בעל אחותו .הרב ר׳ צבי הירש ,בן הרב-
דאטשטדדם הנ״ל ובן אחותו של הרב ר׳ יעקב עמדן .הרב האב״ר דדובנא .ר׳
שאול בן הרב דאטשטרדם הנ׳׳ל .הרב האב׳׳ד דלבוב ר׳ היים ראפאפורט ,מחותנו
שלי הרב ר׳ יעקב עמרן .הרב רפראנקפורט ,ר׳ יעקב יהושע ,הפני־יהושע היה
מחותנו של הרב דאמשטרדם ,ניסו של הרב ר׳ יעקב עטרן .הרב דזאטשט ,ר׳
אברהם כ״ץ היה מחותנו של הרב ר׳ יעקב עמד! .הרב האב״ד דמיץ ר׳ שמואל
הילמאן היה טחותנו של הרב דאטשטרדם .הרב האב׳׳ד דדוקלא ר׳ יצחק םנ״ל
היה טהותנו של הרב ראטשטדרם .הרב האב״ד דשוואבק היה מחותנו של הרב
ר׳ שטואל הילטאן הנ״ל ,וכזה היה נם לן הרב דהנובר ,והפרנס ר׳ אברהם
מליםא .ולבסוף נוסף על אנודת הקרובים וחמחותנים הרב ר׳ ברוך מארץ יון,
ש1תן הרב ר׳ יעקב• עמד! את בתו לבנו לאשה ,על אשר עמר על צרו .ובהשתד
לותו — שהיה תקיף אצל השררה — שמו את הרב רלובלין ,תלמירו של הרב
ר' יהונתן ולוחם את מלחמתו ,ואת אביו ,הפרנס.דר׳ ארצות ,ר׳ אברהם ,שעמד
נם כן לצד הרב ר׳ יהונתן,־ בתפיסה.
ובמהלוקת זו ,במו בכל מהלוקת ,ראינו נשנה מחזה מעציב זה ,שנכנסים
בעובי הקודח של המחלוקת כאלה ,שאין הענין ,שבשבילו באה חמחלוקת ,מעני!
אותם כלל וכלל .אלא ,מפני שהם רואים פלוני.,אותו הרב ,או פלוני ,אותו
הפרנס ,או פלוני• ,אותו הבעל־הבית ,שהנם שונאים לו מפני איזו סבה שהיא,
לוקח הלק בהמהלוקת ועוטר מצד זה ,או מצד אחר .ובדי לתקנים את שונאם
הנם נכנסים נם כן להמחלוקת ועומדים לעזר להצר שכננד .ובאופן בזח מספר
בעלי המהלוקת מתרבה ,עד שלפעמים ,מספר הערב רב ,חנםפחים ,הוא יותר
נדול מאלה שהתחילו במהלוקת ,מפני שהדבר קרוב ללבם .ומבלעדי אלה,
שטאיזה טעם שהוא ,תשוב ובלתי השוב ,הנם לוקחים חלק במהלוקת ,עור יש
סוג של טיני בני ארם ,שאין להם צורך בשום טעם להיות תטיד בין עשרה הרא
שונים בכל טקום שיש שם סכסוך ,ריב דברים וטצה טריבה .והם הם הבריונים
ובעלי אנרוף .שלא אלמן מהם ישראל — בעונותינו הרבים — בכל קהילה
וקהילה וחנם שמחים אלי ניל לבל דבר שיש בו מקום לריב ולמצה ,למכות לחי
ולמהלומות אנרוף .והנם מתערבים — בלתי קרואים — בכל מהלוקת ומחלוקת
מאיזה סונ שתהיה .ורוב המעשים המנונים ,הנעשים כמעמ תמיר ,כשתפרוץ
מחלוקת באחת הקהילות בישראל ,על ידם הנם באים .ובמחלוקת זו ,כידוע ,לא
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מעטים היו המעשים המנונים שנעשו .והיו נם כאלה שהתנקשו בנפש הרב ר׳
— שהתנקשו בנפש הרב ר׳ יעקב עטרן .ובאלה האופנים
יהונתן ,וכאלה
מתבאר לנו רבר התפשטות הטחלוקת הזו .בזט! ,בטקום ובטםפר חלוקחים חלק
בה .ובכלותו אה רבריו ,לקח ר׳ גרונם הספרים עמו ונפטר ממני ויצא מביתי
לשוב להאכםניא שלו .וכשנשארתי לבדי בחררי אמרתי בלבי :בוראי עור יעברו
ימים רבים ער אשר תשוכ נפשי הנרגזת למקרא דברי המחלוקת הזו ,למנותתה.
ובהרימותי עיני ולבי כלפי שמים נשאתי תפילה זו בפי :יהי רצו; מלפניך,
אבינו שבשמים ,שתשבי! שלום בינינו .ולא תבוא ולא תחזור יותר מחלוקת כזו
בישראל ,מעתה וער עולם .אמן.

