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 מרומא. הצפרוני שלמה בן עמנואלר'
 אחרי וימת )1270( ל' היא כשנת קרוב נולד הצאלונים, ממשפחת הרומי,עמנואל

 לתומדותיו היחידי המקור כי מאומה, כמעט נודע לא חייו מקורות )1330(, צ' ח"אשנת
 בהיות אבל - מתולדותיו, רבים פרטים לנו יספר אמנם בהן אשר  ב,טחברותיו',נמצא
 קרו נאמת אס לדעת קשה והגזמה, וההפלגה הלצון את ומאהבתו במליצות, מעולסיםדכויו
 בעיר ישב כי בברור נדע זאת רק לו. חמד ובדותא לצון רק או יפפר, אשר המקריםלו

 המהולל, האיטלקי המשורר ע% מהלכים לו היו בי הוברר חדשות חקירות ועפ"ירומא,
 בומגו העברים והפליצים החכמים גדולי עם וברעות באחוה התהלך זה ומלבד ע. ט נ שד

 החכמה, מקצעות בבל גדול חכם היה עמנואל ועוד(. רומאנו, יהורה ר' הניל, קלונימום)ר'
 כן כמו נדפס(, מהם קטן הלק )לק הקלש לספלי פיוושים וניהור לנים הבווים הבלוגס
 שמו נודע ביחוד אך האיטלקית. בלשון גם אחדים סוניטין ויכתב רבות, לשונותידע

 אחדות(. פעמים )נדפסו עמנואל" ,מחברות בשם שנקראו ושיריו מליצותיו ע"ילתהלה
 והחדודים המליצות מפפר קטן לא )וגם החריזי של ה*תהכמוני* במתכונת געשוה"מחבוות"

 השנונה בסטירתו החריזי על עולה עמנואל אבל החריזי(, של ממפרו עמנואל לקחאשר
 )או עגבים בשירי ביהוד לגו יראו הדוריו וכח וסגנונו מליצתו הדר שפתו. בעושרוגם
 מיני בכל כהו נסה עמנואל אמנם לעשות. הפליא בהם אשר פה*( ב,נבול נכוןיותר
 רק הוא וגבורתו נחו כל אך ותפלה, מוסר בשירי וגס למוד, בשירי תאור, בשירי :שירים

 דקה ליצנות לצרכי הכתובים* ב"עקימת הצליח אשר כמהו פופר ואין וספירה, לצוןבשירי
 הפצו, ככל הכתוכים את יעקם שבה חרוזית, בפרווה ביותר מצטיין הוא ;"כ כ' גטה,ונם

 הוא - לעשות, הגדיל לא שקולים בשירים אשר תחת המשקל, בכבלי אפור שהואמבלי
 כממפר יעד בגימטריא זה"ב ; )פוניטין ב ה ז י ר י ש ב מהשתמש החל אשר הראשוןהיה

 ; בכבדות מתנהגים הם רוב ע"*י אבל רבים, סוניטין יש ובמחברותיו שבמוניטה(,השורות
 יפים ברעיונות עשיוימ שהם אעפ"י וחן, מתק והסרי קשים הם המקובל במשקל שיריווגם

 שכיאות לעצמו מ*ןר שהוא והתהלות כטוחו, מאין למשורר א"ע השב עמנואלומחודדים.
 יפי בכל וגם חרוזית. במליצה רק כחו וכל בינוני, משורר היה באמת אך ; נפש גועללידי

 ערמות לערום ובאהבתו היתוה, בפטפטנותו הקורא את מוגיע הוא חדודיו, וברקסטירתו
 שפת - החריזי(, מר"י הרבה גרוע הוא )בזה ורעיון רעיון כל על פסוקים ושכריפסוקים
 ע"ירה ולכן הפילוסופי, מסגנון וגם והתלמוד המקרא מלשון בלולה רוב עפ"י היאעמנואל
 מכל רוגסאות בנה נביא אנחנו נכון. כדיוק רעיון כל להגיע סמנו נבצר ולא מאד,שפתו

 מליצותיו.מיני
4 -  

 ואמץ-וכוכה יירטהובושן והאנשים*הנשים
 ו ט ל~בלות ננשים לקמלה"ושים פעמים(* ר' - ותנועהי"ר

 הוין 89ר ?"'שים לריסיםור"מ וחילות וקורך n~tce הט~שם
 ?ממלות* לאשה לסיבותונקשב לשישת!: ילחיש לסאלהל8?ה

 למעלה. ואומץ עומח fp' יבואו אנשים 2 לאיש*- ושפרות לאשה ה ל ע ם הוא וכו' סכלות מעם1
 לנבלות* -ונשיפ
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 הכעורה. ובנייעה היפהתמר
 צבאם ותוציא המימימה עיניה תשא ר מת
 עפר. אדמת :שני ותקין תביפ ארץ ואלבמספר,
 ול4 , בעיניה ס"ק?ה תהרונ ה ע י רב
 מפניה. ברח השפן אותהראה

 פנעה ול4 טלאינה הודה למפר ר מת
 וללינה הננו לה יאמש 8לשבבס

 ממי מובהכריעה
 בכו-

 לתלותה ענשם,
 הזאבים. להבריה האילןעל

 ומעמים, פעם לילה בחצות ר--יצאתי מת
 שמים, בכוכבי עיניה תמורת לנו יש אםלראות
 לא הציניות, כל כמוה היו לו - ה צ י רב
 העריות. על להצמוו,הוצרכנו
 לא נתונה, בשמים תטר היתהאלו

 וללבנה. לשמש האומותעברו
 שלחתי בישראל, נדול כהן הייתיאלו

 לעזאזל* השדקרה ה ע רי באת
 אשר "בתולה" כתבניתה היתה מר-לות
 ס,,נתולה* לעולם השמש נסע לאבשמים,

 טאונים'*ל
 כי ששריו, אהד ביום ה ע י ר ל Dyהסת
 אחריו. טרלוק ישובו עליה, 1 השמניםמטרית

 צילום, של בשטים עשאהתטר-ל4
 שלום. במרומיו היה ולא עליהיריבו

 אחק ברש צאתה: סף תאסרבריעה

 ו חי האדם יטמ לאמ

 ד:כז"וכיהה ם וקנעשיעיי
 תמטתג ל עתד "ות -חד,)ש.ת
 יורעש לא אם סעלה' קלקטזדודימז
 1 2 במוח ושכשחו 8ל סמולחוס

 ס?"וי ?חורה זיוי רשע"שי
 8* ס 1 פ ס אחאי לבנה?בה

 עפרה.בשבח
 תנועות(.)ח'

 9רה ?ירה רטיסי שם ---
 ג ולבונה מורומקטרת

 סצורות חשן שדריום
 nss, ?9ק ס9לאותה,

 שימוח סכל ?ל הולידלא
 *--- שנה לא עוד ובצלמהתה
 ששריל ?ליסראשה

 - - - תטופנה 9ן4שפסיס
 האורים זלולקלס
 תעיייה, ים סזססנה,9ם
 !עור 6 נרדם 5ב 946סרדם

 האורנה. כאור 7ובניר-דם
 סקרב 5סם1?יס

 סנה* כל שלסססט?9ה
 ייומותיז?תונוסי
 חטאיך 9סז ?ינינם

 לך?ת טחשותט?סאדת
 1 תקראנה או ס9רקטהאם

 סאטן8י 8ף ח9ס4סילא
 שובק"ז... 495ה אוסרות: מןשי

 אותה ידעתם לא אם לחשוקה(, לכנוי יעלה פני כלובן תגפהו אל ,שטן*-הייפעל,-ג מן הוכוי1
 וסוך, בכחל הפוח אחרי ללבנה שנה-נהפכה 8 -מכבר.

 פל' * -- וישנו*. שנו להם ,ויאמר מל' * -
 ריחו', נתן*נרדי

 הפניפ אוים כלומר דפ, של נר 1 - ישן. 6 -
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 אהבה.שי
 ושא(. ויתר ש"ת ויתה)ש"ת

 ח"סי' לסרפד,לסי

-b~? 

 ; ונים ח?קף סלריוחי

 1 לחטוף מש ללציהתטה

 ; שנום והיא איתו סקלםסי

 לסי ותוך סךיח, חסילסי
 עקום לףשיטי

-ww 

 ! ב סנים

 השנה* חרשי עלוחפוזים
 ותנועה(, ויתד וש"ת יהד וש"ת,)יתד

 8ל משדי סי שוסהוסירי
 44יים שיי לשוויועיריני
 חמן ציף ?ב9תנ4ס4מ

 - - - י וסים 2ל טללםוכפרי
 ושיטה שלדי סקרןא9עי
 ענקים, דם נש?שי רמון,חסים
 4, ואין אחריש, ולא רישושקשח

 לקקימן שקל סקךבו29י
 קשיקות טיךה סלפתושלח

 6, טךיים לה שפסיולירדע

 יסס9ה :צר "שר 8לךאוךה
 6* יחכים ?ם WQ~n שומי?גי

 שיחות שסע 4?44ה?שך
 שימות יייסעיומשמאלי

 94רים ט9ל חושקיםישוךי
 ; סזלמית למסר 99ים?4יץ

 ירגן גילת לבד אךשהולא
 ללמות; על שיי לכי ששסעולא
 אלמנותה מות ססליףוססל

 ךממות; טל9ש חוקקיםוליכוד
 עג"ין ל4יי9ין גפנשטז

 , 7 יבמות יסססתיסיקךרין
 הטסיה, לציךה לינשתחר
 לו?מות' ק?9ה שו?1לסי
 שוחךיס 9ל "?ר ח9ה9ן

 מות, קרי 9ה וסיגחדושים

** * 

ושלוי
 נריקים 9ת aw 4,8יו 8
 עךסים 4ל nalu*1?ע"ש
 פרהשים; ורוצוןוחלות
 ך4יסים, יס' נטם?טיול
 לחרסים וגצאחצוייה
 ; 9 קרסים 4ד סט48הלשמר

 לי אוירים ?44ים "ר4"ויז
 : 4ךבים יקך9רים סגף?9ה
 1 למה דוד, מ"98ה,חסקח

 שגסים? ס?כ" נ8ל :ךףותא

 הרומז מאד יפה מליצה 9 -- אותה ומצער אמם שהנך אעפ" לאהבתך ים מ לבי על אתפלא1
 ענין י -- לנום, מקום בלבי לך אתן וכב"ז לני את לרצוח בא אתה ר"ל לרוצח. מקלפ' ,ערי דיןאל

 אענוב ז יפה*-- במליצה פה נבול -6 הנשיקות* רה ליטלם כערס הם 'טפתי 5 -- ,רנה'. מל' 4מתיקות,--
 הקרב, עד 8 -- המיפקל* עפ"י לנקד צריך כן 9 הגמרא*--למוד
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 וס?ךל*ס"ת
 ונ'ת(. ויתד ש"ת ויתר, ש"ת)שיר-זהב.

 טסות ושב 9הךיינקשי
 השת, נלרצות י2ךן-2ןלקיץ
 לקת, עם ~WiftWh שיף 1 ?ם שילשהסי

 שגסת. וקול מן ?כת זל?ם
 אוסרת וטין י 29רו?ן ליטה

 ; 2שת או סיחור ?חורות רק?ם'
 לשתי ותלות וקנות?יה
 . nQy2a. סף 9ס9ךסזנקזי

 איש-בשת וכל סקלות-מוסים?ל שסטי וטס י 2רז ילד ליטה
 שין* 29יר סש9סיף סו2ל
 :סיסי והוד ro ק2ימתקת,
 לויזת כיקר ?ג:ה ?5שד

 ?ון* טסטךי קלנסהמוף

 המשיח. מלךאל
 כנ"ל(. המשקל)שיר-והב.

 תקמר ולמה משיס-8ל,חושה
 נוזמים, דמעות לד מחסיםסגה

 שוטונים, נסלים ד9?ם ךטיציי
 נחמד. שר, לף, לשון ו9ל לב?ל

 ומד 2 קדף פסיל-טיסיםקלה
 עודרים 8 ובניו לפי, קלילציין
 שואטים וצרים מוב, סן בכלוסיר

 עמד. פה ושסה נולים, יראש?לי

 רכב כיום, עלה משיתנו,עורה
 רתם, י9רייה דואר, השר מום2ל
 יתם. ?ם שין ניןר4, 44טי סלגי
 6, שכב שיב פלוגי, "רסכ סמור 2ל08

 סתם- 9שיסנ4 סשהטירף
 ! חתם 2ססווז סקץ יתםלסין

 הזקן עלקינה
 תנועות(*)ח'

 המן ישנות עוד שיישק 8יף - --
 לו:הי 4י מן עפךתותסי

 ילון סעו ופסעתיסי
 כשאיה. :מתשסייסי

 שסמוי' שלי נטמובנות
 1 שערוריה בםראיוני

 סךרי תיך של ר 9 ס י'2ד
 ט4ךסו, מ2ש5ל2יני

 הגנ סעל סת-שסעאו
 - ?רוה רוסיתטרשגה

 של המרה רבב יסופר שם אשר משו, יחזקאל אל רומו כנראה י - וכו'. אמצא בגיהנם כי1
- החדשה*ירושלים  )כפי חמור על לרבב תאמר אם אבל 6 - המשקל. משום זכר, בל' לציון קורא 8 
 יסכון לא כוה משיה כי וכו', הקץ ומתום במקומך, שכב שוב איייך או חמור*( על ורוכב ,עניהקבלה
 שבב"-כצ"ל ]*שוב ,( הששי האיף כראשית עירי משורר מפי כזו "אפיקורכות" לשבוע הוא ,גפואינו

 ושנ"ל. ,שוב : בטעות ובנדפם ; ה ג, ש"א וש"כ החרוגלפי
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 ט9ה משק 2ל 8סחללא
 ! אורחה על רי שסטםלא

מכתם*
 ותנועה(. ויתד הטית יתד ויטש,)יתד

 9ה חלי שיליני:טךועי
 1 נ99י זל" שזלףיבשה

 סד9רים 9שזגד :ששיבושים
 --- לרקם נקשי laS1 נפשקאלי

 זקנו. כי הצביותעל
 תנועות(.)ח'

 וקן ירות סי עלאויה
 ! ראשן ליקוץהוריש

 - גקטהרינ4 9םולזם
 נושן. :שן נאגלסידם
 טוךיל, ראש שטל ', ?ב8יץ

 י, חמשן נשארו ראשדלות
 רגשיות יודי2ימ

 " טלקו?1 שיום92טיר4
 t~NWK מור בו קשףן8!ה

 ! סש9?ז טיס שלשי

 סכנם ליסדאוי
 '! כיעז לחיות נסטדי9ה

 השן חדל ס8:אר8'
 - - - ! שו?ז טרח ?גייעפת
 י9חירומי ס?קייוכר
 טךע?ז 2ל קבסייום
 שסמקה גי יי ששבסי

 6 טלב4?ז שת :שןססת
- - -  

 מעיני נקרר לסםאם
 יע?ז' ?ל4למנות-מן

DC1p~שי סזקינ4, 8ם 
 '* נ8י?זטשז-שגבסי

 7 ג?ב4יות 9ם זיולבות

 ltemn. לסם נתןסיום
 - סצויים הבנדים 8סקה
 ססיסי

-nD? 

 ! ילג?ז
- 

תוכחה.
 ונם(. ויתד ש"ת ויתד, ש"תיעיי-זהב.

 עבר אל ולכו אנשיםאל4
 ווצש:יה הון יגינ4ןלם,
 ויסעידו שקלם לפיי?א4
 98ר* יקליפו אניותולחוף

 הסי, של אלכה ימחר ליצר
 ני4 ליקום :סייסיסנ'ד
 ינדו: פוקעים טייליםששות

 ?יר* לי ושין צוה ושין הוןשין
- שקנות(. )כדרך מיפ יורדות עיניהן 8 - מקווציתיהן, נשאר ט החם רק נ - שיבה. מל'1  

 אותן ולא היפה מלבושן את רק אחמוד אשר ימים יבאו כי לפנים לחשוב יכול מי ככוש'.-6 שחור4

 נקבה בל' *בלבות' משתמש המג.ור ז - לבו. ינוה הצביות ,ap' מאז כי מתנוים המשורר 8 -בעצמן,

 הצביות.8
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 סכויי ישר צרה נשי הון8י
 1 כיבדה "שר קנת טיירות8ל

 1 ק"עעתי "שר טלי עדות8י

 1 גשע9קי  בטלם ?קרים5י_ה י שצקה שיר שלי גריתשוה

 1 שהצרה 441י זך?ם :הסי

פתבמ.
 ננ'ל(.י"משקל

 אחרי כרשעו לבסנועיר
 ; סלנו אשר הוא ךסלד,2י9'ו

 נאיךה: ושסר ססקמוריו,4פל
 לנו! אלמים ?יה "שר זאתטה

פתנם.
 תנועות(.)א'

 נקלה טשקשתסיקר
 : נבוב שיש טקקשתירסק

 רכות יזרים דטיסישי
 מוטיב* גסנה ?*קידם

 הרמב"מי ספריעל
 כנ"ל(.)הכשקל

 חמששקל, סם ב ר ססירי
 ייל9שים. "לתוסטרי

 1, *שים טי שת נתתילא ססיריי דינרריליום

 לסין צמא כלפרוות
 פ. לדשים סי נדבותפיסי

  העולם* עלתלונה
  כנה(.)המשקל

 תינק סך9ה מלי ייהה,
 צ91קות! סי9ה ושריסכל,

 8 רמון פלח המוןויני

 - - - ' מוריקות סקרים4פך
 ליקרים רק 9?9דאין

 - - - סטקליקית ללשונותאו
 סמוצאותי 9ל שראותנישי

 חושקות: מ"צלסיוגיה
 פני 2ל אל ורשתלילי
 ! חולקות אוסי :דיהיו

 י4 קקל איש :קיק לא8יץ
 ו זיקות ומאסר ריבלסדיר

 בלען לא טיש 9י שמק8ם
 הטףל1ק1ת6! 9ל 99לואז

 היפהפיה. הליכותעל
 נ"פ(* ויתד ש"ת)ושיר-זה:,

 הנדוה הולקה קוממיותלי
 : :סין של קל יאיריס סי2ד

לנו!

 פני 5 - וממרז. *גשם מל' ? - האי(. מהגשמת מרחיקים הרמנ"ם סמרי )כי ה' את להגשים1
 בעל איש כי שתק לוא 5 - לירקון. נהפכו נדינימ ,פנ' * - רמון. כפלח אדומים הגסים,ההמוניים,

 המחלוקות. כל במלו אג' ידע'( לא בער שאיש הכתוב)מל'
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 תטעות(1יה' רמו, זל שכסי כבודהלקנאת

 חכמתו טת שקהליםט' טללה, ודודי כל שסכהס9שך
 י דמנענה, סכוייתוץ טלל- 2ל הולכה וס שח 8ם%

 בפח לא ?יהקריינו לקינו למולה עפר שוסלסה,

 ן טש9ה ושידע סה2ל טלף וסכים סכלסםיעיי

 ** בסלה' עוד *חלקו עציטים 2r~sד
 לח 9ס99ה יפהט:ה שן2ל

 כנ"ל(1יהטשקל הול9הי סיא 4?ר רפך ליקתת
 סםרון יש : החכםאמר תומכה, סיבונה בפלך סיא?י
 דוללות קם ם9לות ישכן דוך9ה 8ף סוסי, קלילת סיא?י סיפר" עש יעליםעשר סקרה, וטללה גה מדם טיסלא

 העשר4, יב אויה,קלים ק מוללה לל ו2ל ספן 19מי2ל

מכתמים.
 וש'ת(. ויתד אטית ויתד,)ש"ת ותנועה(. ויתר וש"ת יתד וש"ת,)יתר
 טת ססקטים טן נחשבלא ודייי' שי' טזטיסד לדךסי
 ; והשים ספובהבושלים - וךמה, נשאת מחלה קרשו-
 סיס?טים טן נקשבאך שת לף וסךאותו צתי?יים

 6. רעים קשי פובהמסרים ש הקדומה ששקתולשירית

*... * -
 שאיננה היצח על רעהו ויתמה יפהפיה, יעלה בחוץ ראו ורעו המשורר : היא כך המוניתה כונת1
 לה בחרה מאת היעלה כי המשורר, עונתו ע"ז בה. מום כי ויחשוב הגבירות, כיתר זקופה בקומההולכת
 הלכה ולו ; ארצה וירדו אלים בני יפיה ראו אוי קוממיות הלכה ל4 כי ודעת, בחשבון הליבותיהאת

- אין טום אבל - ממוצעת הלינה הולכת היא לבן ; מקבריהם ועלו קבר שוכני יפיה ראו אוישחוח פ ב  
 רק לך יראה אם די לך יהי אחר(, בדרך או עושר ע"י )בין רמה למעלה עמיתך יעלה אם ן ידידיי

 מוציא שאיננו האיש הראשוגימ.-9 מרעיו יתרחק איש. ויעשיר יגדל כאשר כי ; הקדומה מאהבתועשירית
 חסרון את יעלים היושר 4 בחכמתו,- הרבה בומח איננו בעצמו הוא בי הוא אות חכמתו, דברי אתלאור
 אף לחכם נחשב העשיר )כי המכלות את העושר .עלים וכמו"כ ; הון( בלי נם מכובד ישר איש )כיההון
 סכלאם

 הוא(._
 משתי תבוחר האיש אס כי וננעים, בסוג הבוחר מדייש , . לחכם חושנים איננו 6

 שבהן. הקפנה אתרעות
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 בנו. משה מות עלקינה
 ותנועה(,יתד

 לנקשי,יטשיב
 עפלה,לראשי
 לראשי,וטריפ

 : ואוהרשולה
 לב :סי ליושיף
 ושורה! שיןולי
 צבועות, לבבדם

I'sYS11' לרלה 

 לענית לד:סי
 ; 2 9סרה קלוגק

 קצרות יחהד
 סקמוסה.ועל

 ה.תפל
 ותנועה(. ויתד וש"ת יתד וערת,ייחד

 ?ביי פני "לואלקים
 ; נאותי בשפלות אמירייום

 :דירי שלי יסנ?רי?יום
 ; טקען טנסש שקנהיינם

 ורעי סודי קסי 5סי?יום
 י ?סיסי ייטי יחלקורכושי

 ; ולימי עי :ך?ה עששקלו קקי או כרקב שכלהביום

 קץ?א' :סרטני ח471?יום
 טונותי: וקשי ותושקייק
 בור, וריסי של קאול איריייום

 - - - ?לוסי! 2דע ישר 4ו הואוסי
 קתובה :סשאסי ?לקחבוי

 אלהים לד ויקד שקטהלזאת י וכוסי קיץ ומי ברזל,ועת

 :כוסי סלקי ישן היא:שיה - - - נלעסי :ם ?קולר8שט"
 ס4רחק ימשקיפ מחסי:צור
 :טיקיר מלשי, שש"חנה,לף

 - ימוסי סי נושליבסוף,
 סוסיים, לקורות שךשנולא

 ?ית-?כותק טסבוז אחישולא
 לסירה שי רף9יף לי:שם

 :צאסק בואי ?שמרו סםו8ם
 או נוקלק ' לם9קדסיסעצכ

 - - - י 4דסי אנשי למותסששתוטם
 ישרי :סמה ולך יצמאולך

 קריין* שקית ולד שירעולד
 "דוסי? ?ל 41רףטיק י ל"ר עקרף שר אוסיףומה

תוכחה'.
 תנועות(.)ח'

 שן סטת 2ל סשוככהוי
 :ש4 8?ה 8םהקייה

 וזפ)שית

 הדושימשה
 :סרטי"שי
 ורושינגוסי

 ושישהסקרי
 און שעצר8יד

 ושלו,שקפ
 דיעותביל

 ובעות,ל?"דת
 שב פדותאל4

*
 ?דוקך, שחיש
 יכ :ייש49ם
 הלאלה?ל

 יכלתי ל* נ - יגוני מטדל חררה אשכון ונכשז גגעות, להשקות המסדיקות דמעות מזיל אני1
 המיט תמורת נפשפ לחח יוגלו ולא ממות, איש יפדו לא ואח אב אבל מהרה, זאת עמיתי אזי ממות,לפרותך

4,llhDn החי. אל מת איש מאת היא התוכחה 4 מות,- ר'ר 
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 נקלע אטי תולעורשה
 השן. 7?לח וקדרישף

 שתמול וזכור מטול, !?רי
 דש4 סמוףסייסי
 גם יסרוסיום

-8 

 סקסה

 שן קיגלי טן סקסית בורשי
 סטי שום תסטר טה1ך,

 ששן! סעפתסראוקף
 ס?רף ?ם סירף,?ם

 1 סדשז ששד 5ינקלף

 גענה סיף י ססשק סי"ל
 תלשו. אוסף ולשיףידי
 סק?ל וזמן ?ל, 5ל גאשוב
 7עף טרשיו על אותףס"
 1 ליעור נצמד סעור, לאטיף

 ! :שן שמה 08סקיצה

ספור.
 י"ד()ממחברת

 נולים, בראש ולקלות האמללים, אלה להניהרק
 תהיה מקום ואמצא לקראתי, ה' יקרהאולי
 הונו האיש ויקח היום ויחי מטחתי.שם

 בא-ץ מקרהו ויקר י לנפשו וילך ויקםורכושו,
 היו טר ג אמונה, אנשי שם אשר יוןמארצות

 אפרנס אחלו שם ויפע - בטמנה השבלעם
 איטי ויאהבוהו - ובנו אשתו צרת שםוישכח
 וכבוד פעליו נועם ועל ישרו, עלהמקום
 ליהודים נרול שנה נעשרים שם ויהי -עשרו
 קצליתו כו ובזהב, נכסף במקנה מאד כנדונארוב,
 היום ויהי מעשר. בכל והרויחו עושיו,האל
 נדוץ כי ובראותו בו, מת אשר חלי אתחלה
 אשר מקומו, אנשי אל קרא ומכאובו,וירו

 שמעוני : ויאפי שלומו, דורשי הם כיידע
 לי ואין ?מי, אל נאסף הנני שלומי,אנשי
 ; דניאל ושמו ברומא אחד בן רק ווואל,יורש

 בירכם הוני להיות האצילים לפניכםאסלה
 ובבואו באנרת, יבני מיקתי והודיעולטש0רת,

 נחלתי את לו תנו , מנוקרת בערותקנה
 ששב וטזכרת, עדית בלא יבא ואשר ;הנשארת

 ! ויאסרו האנ.טים ויענו במחתרת. הנמצאכננב

 כן עבדיך את צוית כאשר סלקים, גליאדוננו
 שלומיו, אנשי עם לדבר ככלותו ויהי !יקום

 אל וייסף וימת וינוע הטפה אל רנליוויאסוף
 ולספדו, לו לבכות מקומו אניטי כל ויבאועמיו;

 קבריהם במעלה ויקברוהו הודו, והוי אדוןהוי
 ויוכרו במותו. לו עשו וכבוד צדקתו,על

 לרומא השלתו האיש תצות אתהאנשים
 ככור ואת מקפרת, האיש מיתת אדותאגרת,
 בעדות יבואו ואשר ליורשיו, הניח אשרעשרו
 מנקש.ו. כל :יעפו לא ובכן דורשיו, כלאמת
 הדבר שנלה בעיה השמועה הניעה כאשרוידי

 איש ביומא אב נמצא צעיר, ועדלסנדול
 רועה-רוח אפסים ושמו היהודים, מזרעאחר

 רצוי יטמן, משה רוטא. בארין היהאיש
 אשתו ושם לעטו, פוב ורורש אחיולרוב

 ושם שאולה, יבל עליה ירד אשררושילה,
 בין רובץ נרם חמור שפתים, אויל דניאלבנו

 רק נחת, בביתו האיש מצא ולאהמשפתים.
 היו כי מתלקחת; ואש ברר ומחת, ופחדפח
 ויצעק - והעצזם האש הנה קצים, 'ום ייםמעי
 ידו מ'טך כנו כי לוחצים, ~UD % א.האיש
 חכלמה מן בלבו תולה ואיטתו לוצצים,את

 אתם עוד מ.יבת בלבו: האיש ויאמר -הצ'ם
 אוב לי אין ומתי, הרעה תדקקני פןנב,גסי,
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 ושוד כזב היום כל ומיבא. SS11 קדים,ורידף
 עקוב ולבריות, לשמים בע חיות, פרייןירבה,
 נדולות, מרברת לשון ולו מהתלות, ואישהלב
 לפניו, היו אשר כל על ותוך במרמות~בר
 ובשמעו טפניו, על רבור דבר דברווהיה

 חנף לעשות רעה, מחשבת חשבהיטמועה
 ממון לקחת בנפשו, עצות !ישח תועה,ולרבר
 רוח והלאה ההוא היום ומן ולןשו.המת
 שקמו, עשה ולא רנליו עשה ולא עמו,אחרת
 להראות מת, על מתאבל כאלו שחוריםויבש
 טדברות ויעבור - באסת בנו היא כיהעמים
 אניות, וירכב ההיות, בין מתהלך והואוציות,
 המת מקום אל הפצו, מחוו אל הגיע איטרער
 אל קרא המלון אל כהגיעו ויהי טרצו,ואל
 עשנה לי קרא ויאמר: צעיר, לימיםהקער
 פה הגיע : אליהם ואמור העיר- מפוביאנשים
 ישיב, בבכי ככדו רסי אשר הנכליב,דניאל
 וטחיי האב, מיתת על הבן חוק לעשותיחפוץ
 גדולתכם, תפארת ויקר מעלתכם, טעיתלפני
 ופן'טו, רכבו קדושו, אביו קבר עד עמוללכת

 נפשו. מרירות את עליו ישפוך שםכי
 סדקני איש כעשרים ויקבוץ הנערוילך

 ישראל אלפי אנשים כלם .ונכבדיהם,העיר
 זחנה, שם אשר המלון אל הנער עם פלכוהמן
 וימצאוהו י מחנה כקול המולה קול cwוהנה
 יחולל, טעות וקולו מתנולל, דמעיובדס'
 משמים נפלת איך טחולל, רב אבי אבייאמר?
 ובמוסר, בענוה קם הזקנים ובראותוקיללו
 ויאמר: נאסר, והדאגה העצב בהבליכאלו

 אתי עשי וההלכה, התורה מורי לפניכםאהלי
ן

ד

 ולראוני הבכא, עמק אל אתי ובואוברכה,
 כאשר שם ואעשה אבי, צדיק מנוחת'טקום
 נעשה הנט האניטימן אלט ויאמרו לבני.עם

 מרה, צעק הקבר ובראותו הקבורה,מק-ם

 קומת ופרשיו, ישראל רכב אנ4 אביויאמר:
 קדושיו, ועם טל עם ךד ברושיו, מבחרארזיו

 אשת ותעזוב נכריה, בארץ תמות כי האמיןמי

 ראשי, כתר אבי קבי - ואניה בתאניהחיקך
 נמשי,- מרירות את עליך לשפוך באתיהלא
 חנוני כסכי, ונצח אנושה מכתי היתהלמה
 ויבך ביי מעה אלוס יר כי כצי טחםחנוני
 קרץ, הבכי נבול אשר עד נמרץ, בכיהאיש

 ונאשר ; נפתן הזון בפיהו נתן המסון רירכי
 פניו על ולהכות יחרבן, אז טלבכותימנעוהו
 ימרת ושערותיו , ירחם לא חיקוועל
 שם אשר האנשים כל ויקומו יקחם,ובידו
 אני גרר כי ויאמר: להאנחם, וימאןלנחמו
 ויהי שאולה, טכל אבי אל רושולה,ואמי
 זועם, הטל כפלו בניתו קול האנשיםכראות

 יקרעם, ביריו טלבושיו וכי ירעם, כמוהוובקול
 עור יקרע לבל ידיו, בשת* האנשיםויחניקו

 בנפש נשבע הנני ויאמר: האי'ט ויועקבנדיוי
 לבכיו אקרע בנרי מקרוע תמנעוני אם כיאבן
 כי וישבע נחר, נרונו אשר עד האישויבך
 יום יום  כוה וטעשות ינחר, אביו עללמות
 sy ויפול טהר. יום כוה והיה יתטחר,לא

 וארמתו* עפרות*ו וילחך קומתו, מלואהקבר
 תעהים, נמשו צרת בראותם האנשיםויהיו

 אלהים, איש אם כי זה איןויאמרו:

 נפשו, טות ככל לבכות כבלותוויהי
 לפניכם אחלי ויאמר: ראשו, שערולמרות
 הדין" "צדוק לקרוא לבבי, צרת יודעיהזקנים
 האנ'טים ויהיו כטבע בקיטך אולי אבי, קברעל

 יערים, ערום כי ידעו לא )והם ממהריםלקרותו
 פורים(. הזה האיש מיתת על יעשה עודוכי
 ונבכיר עדן, גן גנוי "שומרי הקורא כקרואמהי

 התאנת המת, שם ום-אוהו עמו וילכו יוקף! אלהים וה'חפצנו
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 ראתה וחפף טבל מתו אל ישבהאמת;
 בחיטבו יחרףט, טח ובלבו הדאגה החקהבעמו
 וכל והזקתם ברפט, יעלה הנעצוץ תחתכי

 יזהירוהו עוד ומלבכות לתהו, ביתו ערהעם
 באבלו, מתעסק בביתו האיש וישארויצייהו.

 על איש איש בלבו גהנה השטחותונדודי
 היום לפור עת האיש: בלבו ויאטר -דנלו
 תצמח. עתה חדשה עושה הנני אשמח,ומחר
 הא-ץ לעמי לעשות ובקר, צאן ייזבחוישלח

 העם לכל ויחלק ויקר, וש.טון ושמחהאור"
 כי ויאמר ואשישה, שיפר אשה, ועדלמאיש

 וישלח הקרושה. אביו נמש לכפרת יעשהזה
 rw~w כסף האמללים, חמ הצדקהלמחלקי
 ודלים. לאביונים אותם לחלקשקלים,

 ציון להציב בנפשו, עצות האישוישח
 כמו לבנות לדשו, חשב אשר האיש קברעל
 מנוקשת אל יניע בזה כי בחיטבו מקרשו,רמים
 ואתל, חולף היום הוני אם בלבו:ויאמר

 לעזאזל, אותו לשלוח גויל, אני מ4י ונ:2ועללי
 ברזל. האבנים ותחת והב אביא הכטףתחת
 הכסף את ויתן ולבונים, לחרשים ויקראוישלח
 לנבי, עם אני ? אליהם תאמר נאננים,בידיהם
 על ציוןלבנות

-Tap 

 ולתפא-ת, לכב'ד אני,
 הצריק אבי שם ועוב-ת, ברזל בעפולכתוב
 ויבנו - מקומו ושער ואחיו ואמו, אביושם
 ויקימו נפלא, ציון האיש במצ.ת הקברעל
 שם ויכתוב ולתהלה. לשם גדולה, טצבהעליו
 "פח : סודו להעלים המכתב זה בירו,האיש
 בן משה הננידים, ותפארת ההסירים, נזרשוכב
 לשמו הציון זה ובנה רומא מעירפלוני

 יהירו, בנו והנכאב הקודר דניאלולכבודו,
 מאורו, ובכל נפשו ובכל לבבו בכל אפבואשר

 על  היה לא אשר על בעורו,  להתנחם41מאן
 בהפרדו:פניו

 כאיש , ישם חדש האיש שםויעמד
 ולא וטשהים, נעצב מת עלמתאבל

~ww דך סורו יתנלה פן לעולם, אבנו ירושתעל 
 להעלים לבית-התפלה יעלה יום יום ומדיונכלם,
 בראשו ותפלין , כטרו צרקה וילבישסורו,
 - הלבבות בו בטחי אשר ער בבגדו,!ציצית
 הרר דא.ש זה כי הקהלה, אנשי כראותויחי
 מלבטת סר ולא , נדולה חרדה המתעל

 ולא בבלי, נהרות "על ומלקרואומהתאבל,
 שם הלך לא כאלו המת ממוןשאל
 לכפרת לתתו רכושו, כל יפזר וכילאכל,
 לא - אנן, מצבת קברו על הקים וכינפשו,
 לאחיו: איש ויאמרו י טין יקבץ לבו כיחשבו
  :כע הלזה האיש והנה מחשים? אשנומדוע

 וכתיבה, לעדית כזה לאיש צורך איןקדושים,
 לו נתן יעתה - הסצנה ועדה הוה הנל2ד
 קרושתו את ירענו אשר אחרי ירושתו,את
 וישלחו ברשתו(. נלכדו כי ידנו לא)והם

 באבלו, מהזיק עודנו והוא לו, ויקראוהאנשים
 וצרור הכומר אשכול אדוננו : לוויאמרו
 הכסף לאמר, מותו לפני צוה אביךהמור!
  לדניאל  אותו  תנו לשמור, בירכם  נתתיאשר
 עדות או ראיה שיביא ובתנאי אותי, וירשבני

 נעזר, יהיה קהלתו וקני ובעדות מולרתו,מאיץ

 ראית ואנחנו זר. איש יקרב לא איטרלמען

 סיתת על עשית עמנו בל וננד נוראות,בך
 פעליך כי והאות, המופת ובא נפלאות,אביך

 ודמעותיך ואנחותיך הכנידים, ודבריךהנכברים
 בנית, קברו על אשר ובציון ; עדיםכמאה
 לאביך אשר כל ךת41יסן על.ו אשרואת
 הנה למנוסך, הקר קומה ועתה -קנית

 מלבך והאנפות וש, עלה ופרחיך,כפוריך
 -  וערש. נואל  וולתך אין כי תנרמל,נרש
4ן 1  ו*וק* ויצורל יבמיך וטיניו וישתהו. האישויהור
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 ה' יענה : האנשים אל ויאסר -ישמחו

 את עשיתם אשר חסרכם, יקר טה ושלומכם
 ותהי פעלכם ה' ישלם  טה9 ואניענדכמן

 והשועים, האצילים ועתה שלטה!משכורתכם
 כחוצות וישוטטו ידועים, אנשים טכסואלפו
 ממון, נתחייב אבי אם וצעיר, גדול ישאלוהעיר,
 יבא ב"קח, או בממכר ההטון, מכללאיש
 במחלתו, אותו שרת אשר האיש ומי ;וקח
 ; ופעולתו אתו שכרו הנה בקבורתו, התעסקאו

 יקחנו רבר לו נתחייבתי אשר האישוסי
 האנשים: ויענוהו ואינני. שלך בפרםטמני,
 כבדתנו, נקד כי קדושים! זרע טהאלתבורך
 מטך עצב ודבר לצילנו, עשר עשקתפלא

 ברוך התקבלנו; הכל את סבלנו, לאוטאניך
 ! לשלום לך אחינו הלום, הביאך אשריהיה

 אך ויאמר ההון, את מידם האישויקח
 בכיי קול אלהים שמע - הון מצאתיעשרתי
 נהלת הביאני כאשר ל?חול, מספדיוהפך
 י לחול קדש בין המבדיל ברוך ; לנחולאחרים
 יבא פן ירא לידו, הכסף הגיע כאשרויהי
 טוב לי אין ויאמר: סודרו ויחשוף שםאיש
 הפצי- מחוז אל ולשוב "י, על לרכב אםכי
 עתי, איש סןnSu" 8 או האטתי, ננו יבאפן

 פוכ' וירתום יימהר - טסי קלעי אתויוציאו
 אל וישב לצידה, לו הנסיעה ויקההפרידה,
 כשסחה לאכול, חש כנשר חיש קלבהוו
 כל. סרוב לבבונטיב

 בן דניאל וישם ימים, שנתים טקץויהי
 הכסף את ולהוציא יקים, לרכוב לבו עלהמת
 ראמים קרני מבין אביו הניח אשר הזהבואת
 והושיבו ברכתו אפרים-לקה גי ירע לא)והוא
 קהל מזקני דניאל ויקח וכירים(. תנורבין

 מת אשר פלוני בן הוא כי ורא.ה, עדותרומא
 yun 0"1ף יי *י 4".י יי4. י,.י

 על שאל לא שם בהניעו אבות'ג קברותאל
 ישראל בקברי נקבר ואם אדותיו, ועלאביו
 או במותו כבוד לו עשו ואם באשפה,או

 רע, ועד למטוב התאנל ולא בכה לא ןחרפה
 שאל רק קרע, לא ובגדיו ראשו את מרטלא
 וראשית כחו הוא כי הוני, אביו הניח מיביד
 לאותה לה אוי י הירושה משפט ולואונו,
 האנשים וישיבו - ! בושה לאותה לה אויכלימה
 על אשר פגתי לך מה ויאסרו: דנר,אותו
 ובערמה בגבל תנא כי - י תתעבר לך לאריב

 ננלות כסגלות צדיקים, אנשים ירושתלשאול
 והנבנה, הסכל לך חדל ועתה ; הריקיםאחד
 בדבר אלינו לבר עור תוסף ואל והוזה,שובנ
 עמר האנשים תשובת האיש כשמוע -הזה!
 זאת הנה ויאמרו מחיקו אגרת ויוצאטרעיד,

 הטת, פלוני בן דניאל אנכי כי תעיר,עלי

 באמת* אם כי  במרמה אליכם באואינני
 sy  היא והנה האג"ת, את האנשיםויקראו
 !קני החתום ועל מדברת, הלזה האישאדות
 וקצינינו זקניה אציליה ורבניה, רומאקהל

 שם ויקהלו רעהו, אל איש האנשיםויתטהו
 העם כל ויהי מקצהו; העם כל גדולהקהלה
 היה הירושה לקח אשר האיש : לאמרנדון,
 וזדון; מרסה בדרך עליפ ובא מדון,איש
 ויאמרו: האחרון. זה על רעה חשבווקצתם
 התנהנע לא אשר היורון, זה גדול מאדמה

 ועדות- ראיה בלי ההוא הממון בתתנובכקךותן
 אתכם אראה : האנשים אל  האישו*אמר

  לאחרו ירושתי את נתתם האםמתלחשים,
 הרדה האיש ויחרר לסוחר. עובר נחנוויאמרו:
 ויאמר: המולה, בקול צעקה ויצעקגדולה,
 הלום עד וכא מבוכתי, הרבה אשר הואמי

 רב חיל איש ש" בא ויאמרו: ברכתי9ולקח
P~pt) * . .וברג-' י""0בל .י "44 יי *

, 
,ן

 dniIwt %1(*1/ *"*יי נ"ן, ", *ץ, י,14 *%גע גי,
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 ופלגי אביך קבר על שחל מתנופף,דמע'ו
 שק וישם שמלותיו ויקרע עיניו, ירדומים

 בן לעולם עשה שלא מה ועשהבסתניו...
 היה רק ירושה, לעולם שאל לא אביעל
 אנושה,- זטכתז נצה כחנו אביך מיתתעל
 תלש אשר בשערות ורכושו, אביך הוןוקנה

 נפ'צג לכפית חלק אשר ובזהוביםמראשו,
 הוריד אשר בדמעות קניניו, סקנה כלואת

 קערת, ?ךים נאשר בנו אתה ואםטעיניו,
 אשר ודמעות החרדת, עליו אשר החרדהאיה

w~y,איה ? ספדת עליו אשר והמספר הוררת 
 ואף  פרעת? אשר וראשך קרעת, אשרבגדך
 פעמי טהרו טדוע אנרותיך, חמשת נאמנוכי

 ברכתךו ויקח בסרסה אחיך באמרכבותיך?
 אין המבוכה, ואת גדלה מה האיש:ויאסר
  ברכה? לי אצלתם הלא ; וארונה תקלהלט?תי

 עיבל. בהר אשר הברכה לך ??ינוויאמרו?
 טיחת על כי ; תאבל ונפשך יכאבונשרך
 על ירושתו את ולבקש תתעצב, לאאביך
 והעכבר החולד נא אטור ועתה תתיצנ.קצור
 הבן הוא ומי ? ?נו תהיה כי יאמין סיוהצב,
 אם ואף  עינו?! תחוס לא אביו עלאשר
 אמך זנתה חרפתך, וקמע אשתו בןאתה

 נכטרו לא מיתתו על ולכן הורתך,הובישה
 אנשי עליכם חמסי האיש: ויאטררחומיך,,.
 לאיש לתת טהרתם טדוע הקדושה,הקהלה
 : ויאמרו קשה, אותו העם ויענו 1 הירושהנכרי
 בראשו, אשר והתפילין נפשו, צרת ראינוראה

 והתעסקו אביך קבר על נפל אשרואת
 אחרי יחיה לא כי חשכנו אשר עדנאנלו,
 טשריש, אויל אתה עשית כאשר לא ;נפלו

 "אבי מלקרוא הוא כי - ומבאיש מחמירבן

 וישאג ואבוי אוי יקרא , יחריש לאאב"
 אמר ולא תבא בפרם הכל לו ונתן יכאריה
 יהיה. ברוך נם ונברכהוטןף,

 ויטהר - ונאלם בוש והוא מהם )דעאל(ויפרד
 ריקניות. בידים ביתו אל יישב אניות,וירכב

 שלוח הנני ויאמר: הירושהן דבר על אמוותשאלהו
 ענות קול רק גבורה ענות קול אין קשה,אליך

 בנו 291ל בליעל, איש שם הלך כיחלושה:
 וספד בכה !( טמעל אלוה *דרשהו )?ל9על
 לכפרת ממון סלק ; וזהבי כספי ולקח אבי,על

 הלכתי עיון. צריך הנבל זה היה מי:ינעת ציון/ קברו על ובנה רכושו; כל וירשנפשו,
 ובקרון בשנעון והוכיתי הון, לקבלשמה

 מקובצת, החרפות סכל חרפה קבלתיובתמהון,

 עלילות, לי קמו נמרצת, קללהויקללוני
 במקלות, וליחסנה להקלות, נפשי אתויבקשו
 נחמתי ואת ואני הנולות. כאחת דברוועליך
 הורדתי לא כי הרעה, הדביקתני אשראחרי
 סידתי-מרשתי קרעתיויא ולא דטעה אביעל

 אבדת'. אברתי וכאשר לכדתי, ולארשתי
 כ* וחרא והרמתה, הרשתו אמוכשמוע

 בנדי מעליה ותסי תקותה, אכרהנוהלה
 היא נם עליו מלבכות כי ותאמראלמנותה,
 ותהי תירש. לא מהונו אשר אחריתחרש,
 בכלימה. הלכו ויהרו לרקמה,להם

 1* ותשובותשאלות
 ה(.ושמהברת

 ז עניניו טח 1 ל ס כחדש

 לפניו, הולך טצ?ה2 נושא-
 1 הזקנים יעשו מה ל 1 ל א ב1

 ובתחנונים. יבואו בבכי-

- המקרא, מלשון היא תשובה כל1  הקור. ' 
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 ז ויתרושוט ארם ילבשמה

 השש* ואת השני תולעת את-
 ? בארץ ראיתמה

 פרץ. תולרות-
 ? העם יענימדוע

 1* ם ץ י ב ברבר-

 ? קולו בחוץ ישמיע בעת לכלב תאמרמה

 1 לא ולאחיך תשיך לנכרי-

 ? 1 יצךי למשה אומרמה

 הרנת כאשר אוסף אתה הלהרגני-
 ו  ? העצייאת

 1 הזהב אוטרסה

 שסב. אוהבי אני-
 ראותיו? להון נבהל לבךמרוע

 יקלתיו. אויבי יאסר פן-
 ז והקעה הכעורה ביןמה

 שנואה* והאתת אהובה האחת-
 ? המחשבה ררךעש

 9: האהבה את לכבות-
 ר ענבים בדם תאמרסה
 נדיבים* על בוז  שופך-
 ? פנשת אשר לרופא אמרתטה

 ירשת. וגם הרצחת-
 ?  4 הציקנים אומריםטה

 6* ם י נ ב ל כנריך יהיו עת בכל-

  אדמתנו? עשירי יאסרומה

 שם סי ידענו לא-
באטתחותינה

 עכשיו? של הדור טן תאמרטה.,
 א* 111 ר 1 ד דור זה-

 והעדן". "התומתממחברת
 אנה ויאמרז האיש וישאלני - --
 יהיה התופת כאוטר: ואען בראשונה?נפנה
 בכנף ואחזיק באחרונה... יהיה והערןראשון
 ירריג הייט לכתנו וטרי חררים, ורעיונימעילו
 ואסלה, צוקה מעוף סלולה, לא דרךוהדרך
 ברקים רק שם יאינו לא עקלקלות,וארחות
 וצרות כחולות קול רק שמענו ולאוקולות,
 עביות. יום ההוא היום שם וקיאתיכלביירות,
 נח5 ותחתם רעוע גשר אל הנענוובאחרות
 החלה ואו וחוטף, נוול רואיו וכאלושופף,
 להט ושם שער הנשר ובראש להתעמף.נפשי
 נקרא זה אלי: האיש ויאסר המתהפכת,החרב
 שלנת*'*שער

 בוקה עמוקה, שוחה והנה נסענו---משם
 בכי קול רק בה ישמע לא ומבולקה,ומבוקה
 נקראת זאת האיש: אלי ויאסר צעקה,,.וקול
 המשחקים האנשים מקום והוא נשיה-ארץ

 קעון ודמן יה, יראה לא אמרו אשרבקוביא,
 ובנויה, בנפש בהם הויה, ה' יד ולכן יה,ו?
 אלהים וברגו בשחקם, למעלה פע אשריען

 לכן ריקם, כליהם שבו כאיטר ובלבבםבפיהם
 חיקם,,. אל פעולתםיסודו

 אנשים, שני והנה נסענו משם - --
 בצורתם התבוננתי וכאשר יוקשים, התופתנפחי

 אשר על ופלא הפלא ונפלאתילשיתים,
 ראשונה, היושבים מן היו כי ראיונים, רעבענין

 האיש את ואשאלה - והתבונה. הדעתבמלכות
 אדוני? כאלה הלאום מדוע כימוני:התומך
 מטרישה, אחים שני הם אלו : אלי האישויאטר

כסף

 בדברים העוסק 1 - רננו. למשה הרע יצרי אומר מה 8 בולעים.- שהם מאכלים רוב נגללי
 הקמצנים. חכילימ, 4 - אהבת. ורציפת בעגבים יעסוק לאעיוניים

- 
 ך י ג ב ל חישנים בגריך את הע 6

 הדשיפ, בגדים להם תעש ולא ילבשוםלמען
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 הזלות חשבו למורשה, הכילות להםהיתה
 ידם היתה ובאשהי צחנה והנדיבותקדושתו
 הידים להם - יבעה לא ואיש בתולהצנועה,

 ואלהי כסף אלהי להם ויעשו : הב הבהאומרות
 ובכל נפשם ובבל לנם נבל אהבזם ןוהב

 שרתו לא האדם*.. תורת ?את כי אמרומאודם,
 ויעמוד יקרתם איש רצו ולא סעודם,איש
 יונית, בחכמה כתוב מצאו כי אצרו -בסורם

 .,. בינאית מדה 11 שלך שלך שלישלי
 מעיניהם נכלטו, לבקש אשר העניים ראוובעת
 הדלים קנאו לטו. קראו פמא וסורונעלמו,
 הישמעאלים כשנאת חסרים, טוב סכלאשר
 ולכל הנזירים.,. את החן ובנות החזירים,את
 כל כאשר סללת, זה טה יאסרו ואביוןעני
 ישמעו כאשר ! י אכלת טאבותיך שירשתטה

 לו נרמו זה יאמרו מנכסיו, ירי אישכי
 סדר הקים ולא כטופ, עטצם שלאמעשיו,
 הלך יראו ואם הקימונו.,. כאשרבטעשיו
 לו' תעניק "והעניק ממרחק, ונס בוונערו

 על להמך "שלח כי יאטרו נטהק.קססרם
 הימים וברוב ופעט1ם, מעם קמו הטים"/פני
 ודרשו טחקוהו,,. מספרם ולכן טצאוהו,לא

 won לפתוח לו', ידך את תמתה"פתוח
 להבהילו, העני בפני ולהכותם היראצבעות

 טהם ואחר לבהלו. אמר שהאלהיםאחרי
 "לא' סלת כי בכורו, בנו ובחיי ביוצרונשבע

 פירש והאחד בספרו. כתוכה מצאהבאלף
 אין כי להראותו לו', ירך את תפתחאפתוח
 טשלו. מאומהבידך

 מקום ואל נסענו, טשם וכאשר - --

 עבריים, אנשים ראית הנענו, מהתופתאחי
 עוצם על נפלאתי וכאשר תלוים...נלשונותם
 תתפלא אל בי? הדובר האיש אמררעתם,
 כאבותם, היו לא האנשים אלה כי אבקתם,על

 שיכבים היו רק הותם, הזמן לב לוח על היואשר
 יטי וכל ערשותם, על וסרוהים שן מפותעל

 בתוך שעות ארבע עד ישנים היוהחול
 אך מלכים*; בני ישראל "כל אמרו!התכריכים,
 המקודשים, % ובטזעדי ובהדשיא,בשנתות
 וסי כמונו מי כי חושים, ~חלץ נחנואמרו

 הבקר באו~טורת הכפורים וביום -יועירנו?
 איש אין יאמרו יצוטו, ולטצה ולריביקומו,
 ירושה והיא כהם, איומה' עמק "שושןיודע
 ויקיאו ת 1 מ 1 ק מ ה על יריבו ; מאבותיהםלהם
 אצל ייצבת ראוים הם כי ויאמרובנרון,

 הכפירים, ביום אתפלל אני אומר זההאיוןי
 ומי בפורים.,* המנלה אקרא אני אימרויה

 בני אנחנו רק רבא, הושענא ביוםיתפלל
 קולנו הוד נשמיע לא ואם הבא,,.עולם

 מתי והתפלות, היוצרות בנועםבטקהלות,
 על נענוד ובטה היעלות?! קולתתשטענה
 ובמוערים בחגים בקרוא לא אם עטרות,ראשינו
 ז,.. ההפתרותבנועם
 אסורים אנשים וראינו נסענו משם - --
 - שוקקים ודבים אריות בפי נתוניםבזיקים,
 כ* ראיתי האמולה, בצורתם התבוננתיוכאשר
 עטי בכל נתונים הקהלה, ראשי היוהם

 אלהי איך : נאומרה ולתהלה* לשםהארץ
 ואלה כלהז הדור צריחי עם יעשההםשפפ
 לריק ינעו איך סגולה, דורם לבני היואשר
 אלה בי: הרובר האיש ואטר לבהלהווילדו

 בפני התפללו וכאשר הארורים,האנשים
 יום כתפלת תפלתם היתה אחרים,אנשים

 מחה היו והשתחויותיהם וכריעותיהםהכפורים,
 והכניעה המלות, בכל הכונה והראוועשרים,
 הנמורה, והכריעה לכלות, ער ססהלוסלמת
 ובעת שבשדרה. החוליות כל שיתפקקוער

 נראית לא ובחצציהם, בפירותםהתבודדותם
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 תועבותם,  בחוצות  שומפו רק :  בפיהםתפלה
 אנשי בפני  התחמרו  חפאחם.,, לבם אלונתש
 כדתן נצבים יצאו פשע דבר ולכלדורם,

 והמירו ביצרם, ודבקו יוצרם שכחוואבירם;
 יקרם,,*בלון

-  

 ן ד ע ה ברחובות בהיותנו ויחי - --
 , מביפים החכמה אנשי ומעלתמשוטפים,

 וליפים והדר, הוד טלאים אנשיםראיתי
 בעולם מהלנים, להם נתנו מדר, וירחשטש

 ואשאל טהם; איש סליתי ולאהמלאכים;
 ויאסר אודותיהם, לדעת בי הדובר האישאת
  אשר  אומות-העולם, חסידי  הם אלהאלי:
 סלם במררגות ועלו ושכלם,  בחבמחפבברו

 דור כאבותם, היו ולא יכלתם, כפיהחכמה
 והבורא, השצר מי בשכלם חקרו ומורהיסורר

 הוציאם/ יש 8ל rND1 ; הטציאם נחסרואשר
 וכאשר בראם. בעבורה אשי התכליתומה
 בתשובותיהם, והתבוננו אבותיהם, אתשאלו
 וכוונו אמונתם, אל בזו הס, ערומים כיוירעו
 כל הקרו וכאשר יולתס. אמונתלחקור

 יסודותיה לחזק טחן אחת כל ומצאוהאמונות,
 אמרו לא סגנות, זולתן ואמונת אמונות,ידיה
 בירינו קבלה היא כי אמונתנו, עלנעמוד

  אשר  הרעות  האמונות סכל בחרו  אךמאנותינו,
 נחלקו, לא ההכמה אנשי עליהן ואשרצרןו,
 כל אשר הדברים וכל דבקו; ובם אחזוובם

 פנו. פנים ולא עורף אליהם ינננוהאוטות
 )אשר( ונם לו לקרא יתאטרו האלהיםובענין

 יקל8נר ועם עם כל כי ויפחד, יחרדלבבנו
 ה ט 1 מ ש ה י ה י אוסרים ואנו ; טיוחךבשם

שיהיה.*.
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