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 ואולי
:
1אמריי הערכה לעשרות

זרות, מה  י
בעברית ובשפות

:הוסי1* לכל מת שנאמר יעלי!
!ר בעיני מנקרי מפרות יפה,

ההים־ ;;י להעיר על הא מת 
. .שבסי£ור?י הגליצאים. יודע
!י יהדע!? המקובלת לא האמה
ית תבוקש בדברי פיוט אלא
ובהט. ואולם י נשם שמצויות
ואונות ע? היער, השקפות 3פי־
ה הבוטנאי, הגיאו;.־!* והסוחר
יש 1מ ביצירה ספרותית מקום
̂בנ1 שהיא משונן! משל ה^אם־
יאמת היסטורית אני מבקש

דה שבכתב, נם דברי שירה
מנט בעיני.

י לשם לגיטימציה לכוש-ר־
לחיות

1- את טיטב שנות לטודי האי־
[ים ביכיתי בארכיונות יחטט־
[רות היסטוריים לתולדות נלי־
יש האחרון למאה הי"ח, תקר
/כך . מפולין לאוסטריה, רא־
חסירו ת וההשגחה. אח־ מוו; ה
: בהוראת

ואת לטורי שמשתי
1 בטדנופול וטדרתי עם אחד

 ן
?— עתה רופא ידוע בארץ —
פ.רל ועיינתי בירושה 1ת יום!!.
?לש^מנלהטמירי! יחוג המש־

י חבורים וב- י ביתור ב 29םנינו.
?טנגנזו לדורות ולא נתפרסמו.
י והעליתי על אלפי פת־ ?קרתי
?םטתי מעט בעברית ובגרמנית
? בפולנית, אחרי שהחלפתי
?בול בירושלים ואת דברי ימי
?כתיבת אר'רישראל. במחקרי
8 נם באנשים וברות הדורות,

?סר יכ ולת לתת ביטוי מוצק
מחיי הרוח משכתי את ידי
?דומני שגם סופרים־חוקחם
ניסו עוד לתת תיאור מדעי ?י

?ח של יהודי גליציה מלפני
לא הצ־ ?נר; טח ש לא האר או-
? חוקר בסממנים חיםטוריוגר־
? 25;ינו ש"יי !נגנון בחיבוריו

?ה זז. יש בזה הרב-ת מן
?ןיה, היוצרת, אשר נם היס־
יקטיביות

י
לאוב ?4 — השואב .

9י רנש, לא ייצור בלעדית. ש"י
8 .^א פיטן בלבד, כי אם גם

9דן, בקי ומומחה בתקופת./

? ובדבור שבפיהם, . במעשיו־
?גמןנוהיהם י. ובחרגליהם. י וכל
?־\ו1 מלביש צורת של פרקים
?4ל נושאים: שונים, ש"י עגינין
?^ורת ;םפור. ואילם אם תקח
48 על. שולחן לזנהומ והנתחו
?יאות בתקופה, תכירי שכל פרט

ן^מלבד. הנסים, שלפי הרגשתי
?וידים — מבוסס על איזו? מקור
?שבכתב או שבעל פח. הנה

הכנסת כלח"
" 

^^ל<אי הגדול
,־ב §£*נשיות מפי העם שבן. בהת־י

בו הריהו בעיני כאחד המקדשים .-

ירוב עמודיהם -וכהרותיחם ויתר

יחם הועברו מבנינים אחרים ואין

ט פוגם בשלמותם וביפים. וכי

:פור בגאוניות! של בונה מקדש

י בקושטא מפני שעמוריו מובאו
?

שי אלילים שנהדפו. וש"י עגנו!

רפ, בי אם חציל וקבע נוסת וצו־

שבבית הכנסת, מקום מושבו העיקר־,

בדירתו —; מרתפו — לא מצא בודאי

?פרוסת לחם, על כל פנים הוא לא ראנ

לא חיה לו שים לכך,- כי כדי יודיל ,,

מסחר ומשא ומתן כשאר כל אדם רק

בתורת ה' חפצו בנגלה ובנסתר". (אגב,

בונטו'', על כן
"
עגנון אוהב מאד את ה

יחטא לפעמים לשלמות האמת ההים־

טורית של טיפוםיו ומיחס להם דברים

אשר לא יתכנו. לרי יודיל הוא מיחס

ש'&ם לו. כר קטן על בטנו, כדי שיראה

כבעל-בשר ומכובד יותר על חבויות.

ולי נראית: לא איש כרי יודיל ירמה

אה - הבריות אפילו בנדנוד עפעו*.

. הנד על ה6טן אפשר היה לחניח אה

נכדיי רמאי. תבעתי בזה. את
" 

לאיזה

עלבונו של ר' יודיל וכל הטיפוס שתלך

ככר לעולמו, מעגנןן אשר הציב לו

מצבת עולם.

וכשם שהטיפוס של החסיד הבטלן

היסטורי לנל פרטיו, כך נם הטיפוס שק
המשכיל העשיל. אין זה טיפוסו שי

יוכיח פדל, אשר השתמש נם בכוח

חז'נדרם האוסטרי, כדי להשכיל את

-בדילטורה נערי בני ישראל ולא בתל נם

ששנאת ישראל נודפת מטנח, אין זה

?גם הטיפוס של האפיקורס להכעיס, כי

אמ משכיל נוח גט לסביבתו האדוק־;

באמונת צדיקים. (ושוב לשם טלה יפה
פנם בצודה. העשיל מזמין את השפ-

חה הערלית ומתלוצץ בפניה על נצרך

1 עלוב- לכך לא היה מסוגל אפיקורס גלי-

צאי, שהיה בניגו-ד לאפיקורוס כליטאי, רך

מטבעו. יום1* פרל והדומים לו היו מוס-

בעטליידע" בשפה
" 

בצן — רים את הק

המשרדים האוסטריים — לרשות. תעש יק

המשכיל מתאים לטיפוס, שהקים מהו־

רנ"ק ואת שי"ר ואנשים מסוג כו את
שקצה", אם

"
זר. לא שאלו את פי ח

יהודי זח יפה". ובן אזכיר כי על המשו-

מד הלוט־ תורה באכסניה ביפר ספר,־

לנו שליטאי נע ונד היה שהתגלגל לגלי־

גליציה. שלא לצאת טנדרי ושלא להפ-

ליג; לנדר של מבקר הספרות היפה,

אסתפק בהערה, שרוב המעשיות המסו-

חכנסת כלח" טפי העם לוקחו.
"
פרות ב

והדמויות כשה! לעצמן אין אלי אחת

שלא יאמצא כמותן בחוג אפקי, ממה

שראו עיני, או מטח שקראתי ושמעת־

גבור" של
"
מהורי ומרבותי. רי יוריל ה

הכנסת כלת מתאים כמעט אות באות

5רי תיים'ל, שהכדתיו בילדותי בעיי
דומה בהרבה לבוציץי, עירו של עגנו;.

אם הוא מתאים לברורי רבת המסחר

והתנועה וההשכלה, ישפטו ההיסטורי,־־

נים של העיר הוו. ואולם זד. לא חשוב,

טי£וס הבטלן בעל האמונה" והבטתי,

הוא היסטורי לחלוטין. רי ח־ים'ל של־

היד. נר במרתיף, קטךקזטח היה, נופו

ידיעת קלף שקוף על נל עצמות, עיני;

טרוטות אדומית. ואולם בנית הכנסה

שואג כארי" בתפ-
" 

נחשב לבעל צורה,

לת, עוטר.על רגליו שחוח בתפלות הי-

מים הנוראים מתתלתן עד סוכן. ועוד

גבורה היחד. בר' יתיים'ל: אמרו עלי."

תקון"; באבריו החי־
" 

חבריו לשתיה

זבוב, אבל אברי; ציניים חלש הוא ב

הפנימיים חזקים, כי גמא י"ש הריף

טבלי לעצום עינו או לעוות פניו.- כנר-

תקונים"
"
אה כל היותו היתד. מן ה

ציה. בימי נעורי ידעו, כביבול, גם את

תכפר, (עתה אתת מתחנות מםלת חבר-

ה עליו). 1ל על הקו אשר גם בוציץי בנוי

ועגנו] כהיסטוריון נאמן פחם את הסי-

פור ולא הזכיר את מוצא האיש שחש־

תמד ו;שא נכרית כדי שיובל לשנת

במנוחה וללמוד תורה, שחרי תעודת

לידתו לא היתד. בידו, והפנם חל על

 בני ליטא בלבד).
י
ישראל כן"לי ,־לא על

בין הטיפוסים מט־פוםים שונים שב־

־הכנסת כלה" יש כאלה שהם אנושיים
"

כלליים, אבל מד עגנו; נתן להם לא בל-

בד את האופי היהודי המיוחד.

הנה, למשל, בעל האכסניה הטר-

דן. טרדנית זוהי מדת רעה

לליה, אבל כטרדן הי- אנושית כ

: הוא נוהג בך הודי קוים מיוחדים לו

מלכתחילה טנהנ בךמשפחתך, הוא דו-

אג לגורלך, נעשה אפיטרופוס יך

ולכל ישראל בעולם חזה וכעולם הבא.

דומני שמימות ה ו ר צ י ו ס בסאטירה

הידועה שלו לא כתב איש על טרד;

ון משעמם תאור בלתי־םשעמם כעגנ

כאן. רבים שחיו יכולים ל;תוב מנםיונם

ימה פרקים על טרדנים םטרדנים שו-

נים, אלא שצריך כשרו] עגנוני, כד־

שלא לשעמם את הקורא נתאןר של

נר־נש משעמם.

הולך
" 

על קבצן היוצא מעידו שהוא

על פני -המרינה" (ער געהט אוין* רעד

מדינה). לקבצן ותיק וטנ"םח היתח

קביעות כקביעות הכוננים והמזלות.

ננל שנה ושנת היה מופיע בשבתות

ידועות בערים ידועות ומתארח בבתים

ידועים. היו לנו בימי ילדותי שני אור-

בועים כאלה, ששמותיהם היו חים ק

קשו-רים לפרשיות ידועות בתורה. כמו-

לפ־ם. הם חיו בגליציה בודאי כמה א

זכרו של טיפוס זה אבר ט; העולם

וחיד. העקוב
"
ועגנון הציב לחם מצבה ב

ההול-
" 

למישור". בין עשרות הקבצנים

כים על פגי המדינה" שהכרתי בחיי לא

נמצא איף אחד ש־רד ירידת כזו כגבורו

וחיה העקוב למישור", אדרבא
" 

של

אל־ שהכרתים היו מחליפים מנתבים

עם בני משפחתם וקובעים לתם לוח־

רני קבצן אחד הכתבות לכל השנה. זכו

שהתפאר שציוה בביתו שלא יפטרו עני

נם עני חייב בצדקה"
" 

בידים ריקות-

— אמר. מנשה-חיים שאינו כותב לאש-

תו שנים על שנים הוא יוצא מ; הכלל

ומפני ז־ קרה לו טח שקרה, וטיפור

המעשה דורש זרות :1.

ש-;י גבירים נצרכים סובבים במדינה,

חיים מנשה ווי יודיל וימנו י לו לעגנו;

שעת־כושר להעכיר לפני עינינו קהי-

לות מקהילות שונות, להזמיננו ליריד

לשקוביץ ולחתונות ולשמחות טצוה אח-

רות ולניחום אבלים, להראות לנו אה

אנשי התקופה במצבים שונים. בפ־

חות כשרון עשה כזאת הפולני איננצי

זכרונות נובה־חםנזר".
"

ה ו ד ז ' ק ו ב

ש"י עגנון בודאי לא קרא זנרונות אלה

ואולי גם לא שמע עליהם, אבל י-ש

שיחת
" 

יזה דמיו; בין דרכו ובין א

23̂ בספרות הפול- הבריות" 13:

נית. יעגנו! לא תושפע מן הפולנים כשם

שהם לא הושפעו טמנו, אבל שניהם

ממקור אחר שאבו — מן המציאות

ההיסטורית. ארץ אוחנה שיחה היתה

פולי; הישנה, כנוצרים כיהוריפ, הטה

בשלהם . ואנו בשלנו. •£ י ע ק ץ. ב י ץ '

נח; ביטוי נהדר לשיחות השליאכטת

הפולנית ועגנון תפס את שיחת אנשי

שלומנו. ראו-י לבעלי הבקורת הספרו-

 3^>\\ג2
תית להשוות פעם את ה-

שלהם לשיחות חולי; של הייה אצל עג-

נו; וסופרים עברים אחרים (כגון ז. י.

י ועוד). ב ג א

. ויותר מן הרקונסטרוקציה של דו-

רות שעברו או שעברו במעט נאמנים

תיאורי- החיים מי'טי נעוריו של הטח־

בר,. בלומר מראשית חטאה חכי. וגם

על תקופת זו יכולני . להעיד, מתוך

קרבת הגיל וקרבת המקומות אשר בתם

גדלנו. בגליל בחידות אחד בילינו את

ימי נעורינו, ומה שראו עיני ראו נם

עיניו. אפשר שבוצ'ץ' היא עור יותר

טיפוסית לעירת בבצה הגדולה, כפי

שנקראה גליציה המזרחית, כי קטנה היא

טעייד נעורי. /ניד מחוז היא בוצ'ץ'

— מושב םטארוםטה — ,<גימנםיה בה.

זו הגמנםית הנזכרת אילו פעמים אצל
עגנון ידועה היתה בכל הארץ, שאפ-

שר להשיג בה תעודת בגרות בער בצע

כסו*. בכל הגימנסיות שבגליציה היי
מורים לוקחי שוחד בודדים ויבא; היה

חבר לוקחי שוחד עם מנהל המומר

בראשם. כל בהוד עשיר שלא הצליח

במקום אחר הלך בוצ'צ'ה. הקהלת הו־

הודית ידועה היתח -משכילית —

אפיקורסי,־. ולא בבוציץי בלבד היו

משכילים, כי אם אפילו נעירות שב־

םנ־בתה- בילדותי הכרתי מורה, כלומר

ליל זח מלמדיי מג
" 

מורה" ספק
" 

ספק

שהיה מכתיב לתלמידיו אגרות־שלום

בגרמנית להוריהם טמל־פ שחפש ומצא

במלו! למליט ורות (אייגע; גרוס עקי־
3ירע;). בי; נבוריו של עגנו! ישנן משר-

תות, הקוראות בספרים — רנד שלא

נמצא בעירי ובערים אחרות. במלחמת

בנערינו ו־זקננו" נטלתי בבי
" 

הבחירות

יום לו לחאםר, ובקראי ב חלק וזכיתי אפי

ז- בסיפור זח הנני מוצא בו את רוח ה

מן יאילו צו-לם בטראותיו ובדיבוריו.

סיפור
" 

מכל גיורי חיבור ז־ וננורי

פשוט" הברתי פנים בפנים רק את ראש

; היה שמו, אנל מוב- ר ט ש העירית, 

טחני שכל הגבודים מן המציאות לוקחו

ובדוט־ם להם נפגשתי כחיי. בוצ'ץ' זו

שלפגי שלושים שנה אינה קיימת עוד,

הנועד הנא אלינו כעת מעידות גלי-

ציה פרצופו א,-,־. א־; עוד בהורים

שיבלו את השנים שב־; ה,,חדר" והחו-

פה בקלוב חציוני ויתווכחו וינוח שט-

וניות, חי ימים ולילות על שאלות עי

אי] עוד גם סטודנטים הקונים לחם

תעודת בגדות — מלחמת העולם ומל-

חמת הקיום של העם והיחיד העמיר־

דור חדש, שונה בהחלט מכפי שאבותיו

: את הדור תיו בגילו. והרגשתי היא

יש; תפס ש"י עגנו; וקבעו לדורות ,-

. [ ט א נ ו;  כספר ב ח י ס ט ו ר י 

•ומלבד הנאמנות ההיסטורית יש

לוכנסת בלה" גם נאמנות על הגיאו-
"
נ

גרפיה. ישע־ שעגנו; כתב את חיבורו

הזמין לו בית- הספרים הלאומי בירו-

שלים מפות מדויקות מכמה גלילות של

גליציה המזרחית, וכה שלח את ר'

יודיל ואת עגלונו נטע לא על כנפי

הדמיון, כי אם ישב כראש גדור על

מרש־ריט". (דרך
" 

יד המפח והתור. לחם

אגב נטע זח הנני מוצא לו אילוסטר-

ציות כזכרוני, כגון טטות־מםעי (מתת-

יהו שהית נוסע בקרון משא), או בדל

די מוחמר. —, עגלון שהית מתגאה בדו־

רה עשירה — או פרידלי עגלון וספר

ועני ואביון).

תכנסת כלה" וגבורי־ שייך
" 

לתקופת

בלבב ימים" שזכה ביהוד
" 

גם הספור

לתהילת הביקורת. טול מכאן את מעש־

הנסים ולפניר טיפוסים חייט של חסי-

די -גליציה הראשונים שעלו- לארץ לפ-

ני תשעים עד מאת שנה,־לו-לי השרפות

בעירות גליציה, וביחוד מלהטת העולם,

שהשמידה רוב ספרים וכתבים, אפשר

חיה למצוא עור מנתבים באלת שכתבו

אנשי נוצ-'ץי מן הדרך. נסיעת זק;

לאדץ־ישראל חיה בינוי נעורי מאורע

אפילו בעיר בת עשרים אלו* יהודים.

ילדים נתבטלו מלמודם, כהי ללוות את

האיש העגלה לארץ הקודש. כל היאור

הנטיעה — מלבד הנסים — כאלו לוק-

חי ממכתבים ומספרי מסע מהימים

ההם. (אחד האנכ-דוניזמים המועטים

הוא שיהודי בוציץי ידעו בימים ההם

חתם את הקהות יק ממה שנזכר בספ-

רים. מובטחני שזמן רב לפני זה ירעו

לא רק גרעיני הקהו־ כי אם גם את

גרעיני הקקאו, אלא שלא הי־ נפוצים

בעם כיום).

מרינה ומרינה וקבצניח. קבצני ליטא

י הלכו קבוצות קבוצות ל ד נ מ של 

הקדש", ואילי קבצני
"
גדולות ולנו ב

גליציה, שנהגו כבוד בעצמם, הלכו איש־

איש לדרכו. בלשון נקיה היו אומרים

א ל בז מ בי ר ג י ג ו
י א ל ב ־ו מ ב ר נ נ ךפיס הו\*\־י. ד 

מאנטוורפן לויניצי־ ויסד שפ

רע"ז (1617), לא ,<11\־י בשנת

המדפיס הראשון שהדפים ספרים

0. עוד ארבעים ושבע שנה לפני

ןשנת - רל''ח (1575), הרפיס"ה מד־

ח,ק ;' צ י ן  ב ם  ה ר ב א היהודי 

/{ בעיירה הקטנתה ריג'יו די קל־

איטליה הדרומית את פירוש / ב

ועל התורה, הספר הנדפס הרא-

?ם תארי1ן שנשמר בידינו. מאז

ויניציה נדפסו לערך ימוד הדפוס ב

מחמשים ספר ,על ירי מדפיסים

, איטליה וספרד, £ ""שונים כערי י

צי י נ ו המפורסמים |מ בני .ש ו ני

ילו לתרפים את התלמוד בבלי
:מר"א (רט"ד — 1484). ואף-

:ן כשבאו כותבי־הקורות העב־

.יקבוע בספרי קורותיהם את המ-

חמץ? של ראשית הדפוס העברי,

את המדפים הראשון מרינ'יו די

א פ ו ר ה ן.ה, שבחי און, המדפיס 

ה כ ו נ ת שחד&ים ט ל ש ן  ב 1 ם 

עבריים נהדרים בביתו במנטובה

:פני שנת ר"מ והתפאר שהוא

.- בימת קולמוסים בלא- מעשה

 שכחן את רי ישראל נתן אב-
י
,

ני שונצינו ואת מפעלו ומפעל

הדפסת הספר העבר\, וייחדו את

ע דוקא על שם המרפים הנוצרי,

ל בפעולה ארבעים- ושבע שנח

הטרפים תענדי הראשון.

 "דברי הי־
ן בספרן ה כ ה ז  סן ו

מלכי צרפת" מספר: בשנה ההיא

בקיפולי ספד", תמונות -מגלגולי הספר והדפום העברי)
. (מתיך המחזיר " / . ־ ?

(1513) התחיל לדפוס דניאל בוטביךנו
מאנווירסה, והוציא מאפילה לאורה ספ-

רים הרב-ת בלשון חקודש, ותמיד היו

הולכים ושבים בביתו אנשים מלומדים

כפי האפשר, ולא השיב אחור ימינו לי־
תן לכולם גבל אשר שאלו כיד הי

הטובה עליו. ודניאל הנ"ל הוא נוצרי

יניו לא היה נולד מאביו ומאמו וביל זק

טפח מזרע היהודים". (שים לב להד-

גשה זו, שלא היה י-הודי- ולא מצאצאי

א בספ- י י ח י ת ;'  י ל ד ג יהודים). 1' 

שלשלת הקבלה" מציין את המא^ע
" 

רו

בשנת הי אלפים
" 

בקיצור ידרכו:

רע"א התחיל דניאל בוטבידגו להדפיס

הגמרא וכל שאר ספדי הקודש". (אגב

התאריך אינו מדויק אצל כל כותב־־

א נ ז בספרו נ ד  ו /ר הקורות). גם רי

צמח דודי' קיבל מחם את העובדה
"

?הזו לציון המאורע ההיסטורי של הספר

ד&ומ
"

- נ א העברי ורושם ליד שנת רע''

הראשון לספרי הקודש ע"י דניאל בום־

בורגא בויניציאה חיה בשנת רע"א".

י של הנוצרי ושמו ההיסטורי חטוב

דניאל בוטבידנ־ נשתמר. כל כך לדודות,

עד שגם מאתים והמשיט שנח אחרי

ייסור דפוסו, כשבא אוחב־חםפרים הינ־

ק ב ל י נ פ א נ ט י להד- ח צ י דול רי 

. באמשטרדם בשנת תקכ"ח את פיס

תחלים עם- פירוש רד"ק על 3י המק-

ראות הגדולות מדפוס בומיירג, מצא

אשד לנחוץ להאריך י בשער ולכתוב: ,,

נדפס מקדמת דנא בפעם הראשונה

חיהה לראש פינה בןיניציאח המעמיד־־.

בשנת ר-ע"ח ליצירה ע"י שר הבירה

דנ־אל בומייתי נודע שמו בשערים;.

הוא היה גדול מכל בני הנוצרים, אשר

הביא תחת מכבש דפוסו והזיל זהב

מכיסו להדפיס חש "ם -ומקרא גדולה

וקטנה, ושאר מפרשי התורה ויפתח לנו

שערי אורה. הוא חיה הראשון הגבר

אשר חוקם על במלאכת הדפסת ספ-

רינו הקדושים במעלה יהירה..."

במה זית א־פוא מדפים נוצרי זח

יותר מכל בני אומנות,־ היהודים שקד-

?  בזמן
י מו לו

הוא זכה לכך במפעלו הכביר בכמותו

בית־רפוםו נדפ- והחשוב באיכותו: ב

סו קרוב למאתיים ספרים עברים גכל

ע1פי חספר1ת העברית, רובם חשובים

ויסודיים. אולם נולת־חכותרת של מפ-

עלו היתת ההוצאה הגדולה של חהנ"ך

(ידועה בשם מקראות גדולות) עכ

הפירושים העבריים הקלםיים ועם המ-
סורה הגדולה, שנדפסה בבית־דפוסו כש-

נת רע"ח (1518) והוצאה שלמת של

התלמוד בבלי. התנ"ך הגדול שלו .שי-

מש דןנמא ליל הוצאות התנ"ך שנד-

פסו אחריו עד היום. הוצאת התלמוד

בבלי שלו, שנדפסה בפעם הךאשונ-ת

בשנות ר"פ—רפ"ג (1523—1520),

היתה ההוצאה השלמת הרא&תת של

.־־.תלמוד (לפניה נדפסו רק מסכתות־

מסכתות), וצורת דפי התלמוד שנדפס

אצל בוטבירג שימשה דוגמא במעט

לכל ההוצאות שבאו אחריו, דו* על רו*

?ממש. ד1< התלמוד שאנו רואים עתה

יכל הוצאת הוא־הוא הדן* שנקבע בבית

דפוסו של בוטבירג. הוא גם הדפים

את ההוצאה הראשונה של התלמוד

ירושלמי ואת להוצאה הראשונה של

התוספתא. והכל כצורה נאת ומהודרת,

המרנינה את לב הקורא עד היום.

ירג היה בן ידניאל בן קורניליו בומי

משפחה עשירה באנטוורפן, ועבר לוי־

ניציאת בראשית המאה הט''ו. בויני־

צואה הכיר את המומר פ ר 8 פ ל י צ י ה

ז, שעוררהו לייסוד הדפום. ט א ר פ דה 

כודאי התכוון בומבירג בעיקר לשם

ע&ק, אבל לא לעסק בלבד, בי גם עצם

עני] הרפוס העירי משך את לבו עד

מאד. הוא ידע את הלשון והספרות

העברית וידע מלכתחילה לננס סביבו

הנד מלומדים חשובים לחיות עורבים

ומגיהים -ונתן להם אפשרות לעבודה

ביד רחבה. ביניהם היו רי מ י י א

ד אחר מדייני ויני־ ו ד ר ב;  י א מ

בלי, ציאח שהשתת!* בהגהת התלמוד ב

ב ק ע י ו ב יח ו ר המדקדק,  ה י ל א ר' 

כ; יה י י ם ן' א ד ו נ י ה ו מתונים מא־

םי1* המסורה ומגיה ספרים רבים. זה

-אחדו] יחמיר אחר כך את דתו, אולם

מפעלו חשוב כל כך עד שגם לאחר המ-

רתו חזרו והדפיסו את דבריי בתוספת

אלה דברי המג־ת הראשון
" 

העיר.:

שתית שמו לפנים בישראל יעקב בר

חיים שחגי־ סדר טהרות עם פי רבינו

שמשון, ולפי שאמר החכם קבל את
י שאמרו, ראינו להדפיס דב- האמת ממי
ריו פה". -וכן כתב עליו רי אליהו בחור
בחרוזים שיש בחם התלת על פעלו הספ-

אכן המסורת
רותי וגנאי על המרתו: "

מהארבע ועשרים הנדפסות הנה, לא

ראיתי פהנה, בכל ספרי הקדמונים,
ביסודיים ומתוקנים, ביופי וב־הדור וב-

טוב -הסדור, סדרם אחד מהנבונים, הייה

שמו לפנים, בישראל נקרא יעקב, תהי

נשמתו צרורה בצרור נקוב."

דניאל בומיירג השקיע בבית־חדפוס

את כל מאדו, ומאדי לא היה קטן כלל.
לפי עדות אחת השקיע במפעלו ארבעה

:":י:;יב ;-."נ. לפי ע1?ת *תרת עלו

לו הוצאות־התלמוד בבלי מאה אל.־*

טהלר. אפילו אם נניח שסכומים אל-ח

מועזטיט במקצת, וראי הוא שבש-ע־

שפרש מהעסק נשנת ר-צ"-ח (1538)

יצא נקי מיל רכושו, כי הפסיד את כל

אשר לו. כבר עובדת זו עצמה מראה

שלבו לא היה לעסק בלבד, ואי] ספק

שאהבת הספר העברי ואהבת החכמה

ולומריח ח?קח רנ בפעולתו של בומ־

בירנ. 0שמע־נא איפוא טח מספר בומ־

נירג על עצמו. הנה בת דברו בחתימתו

אמר
" 

להוצאה הגדולה ? של התנ"ך:

דניאל בן קרניאל בומבירני מאנוירשה

תדר חיום בןיניציאח העיר רבתי עם.

 הטבע באנ לעורר
י
הנח מנעורי גדלני

נפשי ההפרה והצעירה לאהוב החכמה

ואוהביה כל ימי חלדי ער כי היה לי

טבעי למשיב נפש לחזק כוחותי לרדיו?

חטישכלות ולהאיר אל עבר כני להצי-

גנו מטיט יחיו; טיט העצלות והביטול.

ואם כי ידעתי נאמנה ערכי השפל וה-

חסר, כי לא בינת אדם לי במה שצ-

ריך לחיוב האדם הנמצא החי המדבר,
ני בדבור המושכל לבדו יושב בתשו-

בת השואל מהו, ואנכי צעיר השכל

רפה, התבונה משולל מהשלימות, מ־ל
מקום במציאותי זה אשר בראני הי

ואם טך הוא, את העיון בחרתי לאח

לי ואל החכמה אמרתי אחותי את אם

אזכה בה. וכאשר-התבוננתי בקוצר ערכ־

בי הורת ה' תמימת משיבת נפש לה

לבדד. משפט הבכורה להאיר כל אנוש

. יבל מיני השלמיות וה- אשר הוא חי

חכמות והדתות והנימוסים כלנה, ע?

כן בחרתי אם אוכל להתבונן בחלקיה
עם אחזת רעים חברים מקשיבים ומיו-
י דעים. ולאהבתי אותה מאשר חנן ה

אותי, הקימותי אצלי אומנים חכמים
ויקרים להדפיסה בדפוס נאויפן שלם
וישר ר.ויח ונביאים וכתובים עשריב

וארבעה הטח מטיבי לכת עם התרגום

לכולם למיניהם במקומותיהם ובטוש־

ביתם, ."-פירושים נפרדים להם למשפחו־

תם לגויהם. וזר. להפיק רצון נפשי

ההסרה להועיל לה לעיין בם, ונם לזו־

לתי הירא את דבר ה' והחפץ בו לחה־

ויק בם ולקרוא בחם. -וידעתי כי ר.'

יודע כי לא מנעתי ממנה דבר להשלים

חלקיה בהשתדלות נמרץ ולא עצרתי כוח

וכספי להגיעה אל מחוז חפצי כיד ה'

הטונה עלי בי מנו הכל, ואברך ה'

אשר עזרני ער כה להשליטה פת ויני־

ציאח הגדולה אשר במחוז איטליאת

נשנת י"ו לדונום ליאונרדו לודידנן
שנה רע"ח לפ"ק ביום כ"ז לחור ש כסלו.

 עצ-
^

 או
ברוך נותן ליען! כוח ולאין

1  י
מי. ירבה."

דבריו היפים האלה של בומבירג הכ-

תובים במיטב רוח דור .ההומניסטים

(בומבידנ יהיה מעריץ נלהב של ר י י כ־

/ י ן והביע את הערצתו במכתביו אליו)

בני זמנו. כך מתחזקים גם ב-עדויות ,

טש
י
ם ד ב ל ה ר ב א נותב, למשל, יי 

הרופא והמדקדק, בהקדמתו לםפר־הרק-

והנה יצא
" 
מקנה אברהם":

" 
רוק שלו

לקראתי דניאל בוםבירני איש חמודות,-

אשר בשכבר עבר דובר בו נכבדות,

ועתה עיני ראו על כל הנשמע עשר.

ידוה. הוא איש נוצרי ואת אלחיו הוא

ירא, ובשם ישראל לא יקרא, ומרות נם

הוא יורת, לרוות כמהים, הבאים לדרוש

להיט, יושב נגוהים, לא עמדו רגלי א

אבותיו תחת הר פיני. אליי שמתי כל

מעיני, כי הוא מ; המזילים זהב מכים

לעשות להי, ממונו הוציא לחוק תוכות,

לכתוב בדפוס מקרא ומשנה- והלכות,

על כל המחוקקים ירנות, או* הוא למ-

ספר ולשון יהודית, ועשה לו מהמשט-

רות, ומעשיו כזוהר הרקיע מזהירות

לפקוח עינ־ם עורות ויראוהו אותי מתי

אמץ לשכון טרוטיו, פתח לי גנזי מת־

מיו ותזיל בשמיו וארונות שמיו, -לא*

וווו -בסנסיניו, ולאכול פרי ערניו, והע-

תידני על עניניו וביקש ממני ילחבר
... ־-יו-* // . . . ; ספ.

אנרחם דבלטש מוצא לניח-וץ להעיר

על יומביינ, בי ,,לא עמדו רגלי אבותיו

תחת הר סיני" וכן מדגיש רי יוטו* הכהן

ובכל , הוא נוצרי נולד מאביו ומאמו
"

זקיניו לא היה טפח מזרע היהודים*

וננראח שעוד ב&ייו טעו רבים לחשוב

על פי מעשיו שהוא יהודי, ועל נל

פנים חתיתם! אליו כמו לייחודי וכת-

ביו אחרי שמו את הדאשי־היבות יצ""ו

(ישמרהו צורו וקונו) ואחרי שם אביו

נתבו ז"ל (זכרונו לברכה). שמו היד.

מפורסם כל כך בין היהודים עד הדו-

רות האחרונים, עד שיהודי מפולין שנ-

בע לאמריקה נזכר בעברו באנטוורפן

=תיר התרגשות גדולה בדניאל בוט-

נית ב, העיר ־. הזאת וכתב, על זיי?

כ,,י1מגיד" שבו קרא לו ,,הרב הצדיק

חחככ יסוד עולם" (ידיעה זו אני מביא

-ינר). ל ר ב על פי 

בחייו הפסיד בומבירג את כל .הונו

הרב, אכל חפעס לא היתה ההיםטיריח

כפויה־טובה, ילא עוד אלא ששכחה

לטינתי את חלוצי־חדפוס הראשונים

וציינה על שטו. את ראשית.הדפום העי-

רי. אילו עמדנו להציב מצבת־זכרון

למו"ל גדול ?ל פתח יית־הוצאתזספרים,

הייתי בןחר ? בנוצרי דניאל בוטבירג

שעשה לטע; הספרות העברית יותר טבל

ועל - מו"ל ומדפים לפניו או לאחריו.

לוית־זזזכרת הייתי כותב את הדברים
יצדק

" 
שכתב בוטבידנ עצמו לרייכלין:

יותר לומר שנוצרת למען אחדים מאשר
. שנוצרת למען עצמך, כי תמיד לומר
בברת לתועלת זולתך על פני :תועלתך".
יע1י י אברהם;: : ־ י . -? י
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תאונה שנגדם על יד י - לא בכל מקרה

אופנוע יש להאשים אך את נהג האופ-

נוע. הנוסע באופנוע מתרגל במשך הז-

מן לנסיעה נכונה, בהתאם לחוקי התנו-

עה, כי הוא יודע היטב, שיש עין. מש-

הסדר
י
גיחה על נסיעתו ויל חפרת .

אפורט, עלולה להניא לו נזק בצורת ר

קנס וכוי לעומת זה אין קהל. ההולכים

נרגל כפוי לשום דרישות־הלייה מסוי-

מות, ואיננו נזקק לסימנים המיוחדים

שבכבישיפ מרובי התנועה. על כן מן

ההכרח, ששוטרי התנועה ומחברי חוקי

התנועה והתחבורה ירעו לשים סייגים

 יבני העוברים ושבים. וטוב; פא-
גם י

ליו, שרונבי האופנוע מציוים במיוחד

על הזהירות.

בזמן האחרון נעשה האופנוע, המיו-

עד להעברת אנשים ממקום למקום,

ת של משאות, בעלי ל ב ו ה ר  י ש כ מ ל

משקל, צורה וגודל שונים. הואיל ושי-

ויי־הםשקל הוא העיקרון היסודי בנסי-

עה בת־נלנלים, לכן מיוגע השימוש

באופנוע להעברת משאות מלשמור על

שיווי המשקל בסיבובים וכמורד. בזמן

שהאופנוע טעון מוכרח בעליו להשת-

מש במהלכים הגורמים לרעש נוסו?.

נוע שלו שוכח לפע- המוביל משא באופ

מים מתוך הדגל על המעמסה הנוספת

שבילי־רכנו, הדורשת ממנו הוספת

זהירות וגורם לפגיעה.

מקומי' ננניש היא שאלה
" 

תפיסת

חשובה מאוד. נוסעי האופנוע , רגילים

לנסוע בשעה שהכביש לפניהם חפשי

כמעט קרוב לאמצע הכביש ושוכחים

ני מאחוריהם יבולים לנסוע אוטו, אופ-

נוע או עגלת ומתוך וח נפגעים רוביי

האופנוע־ ע"י הנוסע אחריהם. הנסיעה

הנכונה היא הנסיעה בתור. בשעה

שמידה חתור יש להשתדל ולהתקרב

יותר לצד ימי; של הכביש. בנסיעד

ין שב . נתור יש לשמור גם על החוח

כלי־חתחבורח השונים, בדי שתהיה

לנוסע במקרה של עמידה פתאומית אפ-

. סימ- שרות לעצור אה מנוניתו ולתת

-זח: בריות נים ;לנ61עיט;:ל-אחךיו.' צו-ך.

בי! - בלי־חנסיעת בולט ביהוד במקומות

שהכביש הוא צר. על נוסע באופנוע

לזכור המיר,, כי ברצותו לעזוב את

מקומו בתור עליו לעשות זאת אך מצד

-
 י י י־ י י

שמאל.

מחירה" וטעשי־להטים ספור־
" 

נסיעה

ם תוך כדי נסיעה באופנוע מזי- טי.ניי

קים בהחלט. הפותח בנזין ומחזיק את

קליאטש" מקים רעש, המושך את
"
ח

תשומת לב העוברים. ומילילם. יש לד

כור שבהתאם לפקודה .האחרונה אסוד

מקום שדרושה להשתמש יצפצופים ב

 מובן מאליו, שה-
י
רק שטירת על התור.

רעש המיותר אינו מאפשר את השמירה
על חוקי התנועה. י

הנוסע באופנוע צריך לחיות טזזין

בסבלנות מרובה, ביתור בשעה שמכוו־

ני התנועה מפסיקים את התנועי;. אין

על רוכב־האופנוע לחשוש שמא יפסיד

ע"י כך זמן. כשהכביש רטוב צריכים

רויני־האופנוע 'לעצור את טבוניוה־הם

לא ננת אחת, כי הדבר עלול להוציא

אות; משיויי המשקל הדרוש.-

בזמן הנסיעה בלילה בפנסים מוארים

יש לכוון את האור למטה לכניש כמר-

חק 20—30 מטרים. מרחק כזה מספיק

לנוסע כרי יעצור ברגע הדרוש את המ-

נונה, ומצד שני יכול האור 'הניפ-י
1
גל הכביש למנוע תאונות, בהצטלנווג

־כבישים. הנוסע באופנוע ישים:..ל-י:

סיבו} כמיוחד אל האור האחורי, ני זהו .
~
+

מובהק לנוסעים אתריו. -}י

ברור מאליו, שהנוסע באופנוע צריך

להיות מרוכז בנסיעתו. ולא להסתכל

לצדדים. עיניו צריכווז לחיות מכוונות

 ̂
 להוראותיו

 לב
?רימה. עליו לשים

מכוון התנועה ולהשתמש בכל הסימ-

בלתי נים המבטיחים לו נסיעה נכונה ו

. :
_ - . מופרעת ע"י הנוסעים מאחריו..

מורני ויניגקי
ראש הסקציה לאופנוע

הפועל"
" 

? . של

? גן ומעון ילדם "מלכה' (.־.*""•")"
עבר לדירה חדשה

46 רה' בן־!:8י 3, פנת טונטיפיורי ,

הוכנסו שפורים ושכלוליט. אויר צח, טיפול אינדיוידואלי, השנהה

 יפואית
מתקנליט ילדיט-ות מגיל 3# ופעלה

הילדים נשארים במוסד מהבוקר עד .5 או עד .7 (לפי רצו; ההורים)

בערב ומקבלים אונל טבריא וישר וחינוך טוב, בהדרכת גננות .
וטורים מומחים ?

להרשם במשור נ-ת הספר בשעות 10—12 ו־4—6 אחח"צ.

ווווו!ווווווווו:! ווווווו ןןןןןןןןןןןןןן וווווווו1וווווווווווווווווו!וווווווו וווווווווווווווו!ווווו

בנק שלמה המלך בע"מ
יווי&ליפ — תל-אבינ — חיפה

נץפ נ', די ־חותמ"ס הרצ"ז, 5 באוקטובר 1936 תתקיים תל1?ת תחלואות

"תרעית של אגרות חוב (אובליגציית) מפריה שניה לגוי התבנית דלהלן:

20 הליאות בסך ס לא"י כ"א 100 ל8"י

500 /י\."> 1 הלואר. בפך 500 לא"י ! . *

ס"ת 600 לא"י

ם כ י מ ו ל ש ת ו  ר ד ס מחחלואות יחנו רק אלת שתשלוטיחם בסדר גמור. 

וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

(תמשך מעבר לדף)

אשר ער"/ לא הולרטם. ידענו כי

גע-ך,ת1לררו הונח לחלוטי; היםור בר

תביןלוגי לבנין האישיות ויעני י היסוד

הזח הבא כאחת עם 1ז\\זך־ה1\י\. יש

נירי החיים האינדיבידואליים במה

ונמת שאפדויור. של מה; צורה המור/

ואך אי; בידם כל השפעת 11ל עצם
[נסיהירושח. כי — מ; המוכרח שנס-

תפק כא; בקניעת־ההנחת, לפי שלא

נוכל לעסוק בפירוט־ ונימוקיה —

 ^כתות ן1\\\\ז. נמצא
אי; תורשה טל

שכל המבקש, בחוג קט; או גדול,

למשפחתו או לעמו להעמיד צאצאים

נם ולהבטיח הבריאים ומתוקנים בגרעי

נ־רגו,י\ז הבאים אותו תוקן* ובריאות

ה כטורד. /־ההורש היינ להכיר את תורן

מוסמכת וקפדנית ביותר. ואנו היהו-

דים בארץ ישראל המבקשים לחיות

ולהילחם לתזזית עם ישראל, אי; לנו

הק יותר, מאשר לקיים תפקיד נעלח יודו

כל ערך יקד שננכם־הירושח ולהמשיכו,

לעקור כל שערכו פחות — לפי תורת

כית, התורשה, ביהוד התורשה הפסי

וברוח אבגניקח הראויה לשמח. עם־

היות אלא על קרקע ישראל לא יוכל ל

ישראל ובזכות האדם בישראל כנושא,

המרבה ומפרת את הטו2 שבנכסי

יךץשודישד&י.

-"ר מכס מוסווה

התכונות שבנפש
רושה? עוברות בי


