
̂פני"-גמה "^בועלת קי־  - יקר' "אריחי י
̂ לי; שהואלת : י5תי את הביוגרפיה
;חבר ברוב.; טיבך, לא -הקדמתי י $תו־
, לקרוא־, אותה &שיו-ם. שרציתי רוךנ לך. י

; ". ; ? תחילה.- ? "" , - . :

-; שו!נטעל שחר מרהגבני י ? מאד, י
י: חשי-בןנת -©-ו, ^הו-^ 5לתי הגיע" לפלל
̂רתו; מקדיי-!'! -ב-בר מקומי לם&ר, ש גיניה
לי. בהתענינולת >נד1ל־ה ובעונג רבי הג-
ליתי על זכרי .את העבודות־ ?שהודיתי
בפלשתינא: :במשך : המשים ל&עו-לה -
?שקצתם,- 8וךיה, הפרטים : שנה, ע£- כל -
גוישטשו- ?בזכ'רוני^מהקרך, ג<רט לנקר
לי מדויק ב3ל?ו, . מ-טו-ימוק,.: נראה, רות
הבינות יפה; אדון יקה-את עיקר הרע-
־ הדריכני-. לא יון השליט המכדי-ע :-^שר
?היה! זה ־ 8-?ט של פילנטר<ו3ית ־ ? ־גרידא,
שונה לחליטין* מנקו-דת־ ני אם-מפעל .
השקפה- מיסרית-. -הייתי ת-מיד -ג־ת ו- ן
י יה י -ה ז־-־דת . -, ל פ א ד - .־ל- ע ;ת- י ד ה. , ש 
. בך 'כל המרובים- בני־רתנו האומללים,- -
-שחיו ?-. שטי נרמסים באירופה המזרחית,-
־צעדו לקראת - גירי הדיכוי -הכבד- יי,ותד,
. עם ובה- .תרמז בשאלה הכא . דנתי - יאוש.
, איש בעל כהן  - ק ו ד צ י  הרב הרי<ש
רוח נשגבה כ<כף ולב גדול בל: כה
תו- שהקדיש את חייו להגנת עניני הי
, שא נו ה כרה- ־ ל י ל-כ ל  ת א ב לים. 
,־ לש ו לפ  נ י נ י ע פ ל כ-ו ו ן  ; ו ו צ מ
הי נ א ? ולבקש שם -את הצלתה , של
. ט.: ר י. ו י ם .היחדו-ת - על יד י יצירת ?
ת ו ב ר ת . ה  ת פ וס ה -ל  ו-כ ל- ם ת  ה ב ש .
,;1 ל יה ו לק ט, -:ט  י ת, . ז1  י י,ז־. י-ה

?ו ט.ו- ם ד. י ת. . ־

חרבות '';ההדד, ־יקיימה ל כך והמרכז
-ייאן י^ בו עכשיו אוכ־ ווזהישתיח קטן
̂- עשרר1־א$פים -נפש; י' - ילויםיח כטעט
חבן שומרון שהשמדתי שם -ביצ 11 בשטי
.יומעלז? -וןישהפיץ אה המל- ל&יים 8קר-; א
ריה- בכל -הםבי-פח ועכשיו הו-א מוחוק
-כאחד המחוזות וו&יו־^פ ? ? בי1ו?ר "¥$־
̂־ פלשתינא; הגליל ו^עליון-ן התחתון. 1
עו^ר -, השאלות הקשוח, .שביוון) ה?תה
, .ששאלת־ התעיטקו-תי. מספרך נראה
היינות ?ו־ויתח אהר( השאלות העיקריות.
באמת היתה ז-ו רק 6חת הפרובלימ^
שדרשו- חקירה י -נעמיקה. י י :
י ה ג ר יו ל ה; ת ח מ ש ?כיום, וזוהי 
נכנסה -ו!תיישבית הפלשתינאית לתקו--

,,או-לם -ט/גולם .לא -הייתי מעז לקבל
.מתייש- גל עצמי את האחריות <של1.ח-
נוגע לעתיד הצ- נים מרווסר- ב^ווח ב
, ־ צ־י .. הסנטימנט של שיבת יר להם.
. המריץ ובבי .-ציון טנתעו ךר על ,י.די ח
?י/ה הריםים ..והרומנים להשתקע שם
•ל בנות י. טושבו.ת .-יהודיות ..קטנות, ימ־
8ום חוטר־נםיון והקשיים שנתקלו- בהם
באו כעבור זט־ן קצר במציקה איונוה.
,א:לי. "לדבר כהן יא , הרב הראשי צדוק .
הס כי ט ה ך  ו ת מ ו על ינןצבם העגים, .
ם, ה ל זו:.ר.  . ל.ע ע ר. ת י* ב לב  מ ג עמו 
ט '5!. ג ט ש ה ר ב ר -ה ז ה הת אי ם
ל ר ע י וי ני ו .ת י,, וכך קיבלתי פעם 8חת
אה בא כוח י. י ת ' הה ל ט  ב ת-ו ק-ף!
לציון 1 ל-ד ב י־יך המתיישבים בראשון-"
נם את הרב 6 ו וו י 5 ו ב ד, ש.א!<ן
וכר ביגןירו; כפי שכתב ,לך .ז ני- א
ל א .ה ש־ , הביקור ̂ק, הואילי -ו מר יפרא
ה ט ל ח ה ה ה על  ע ב ש ה ל  כ - ע 5 י 
ן נקי־ מ ז ייר  ביו כעי . רק  ח ל.ט,ת י. שה;
 ?ב^נין ^ל'^תינא- לרגל ייסוד

 יעטו
שרתי

המושבה "-מזכרת בהי-ח*.
י בי מחיץ לרב &ני לוטו/ &פו-ליט אח-"צריך י יך ואישים י 5ה , הראשי -^ולו
רים, -הביטוי כמעט ב י ל ם וביחיד חנו־
שתק־ ה . ד על ח ב& טובלים היהירים־ 
עיתם י&לי ייהיידים ובפלשחינ-א י יו חשב?,
פנסיוני " צפ\< ל־כשלח; צדיך ? הי יחי 5ה־
. שהשב^ ע5יהם : להטי י בקשיים' 1דו5ים
? 68שר :להתגברו -ע^יה־!: לפעמיים, שאי ?
האיבה, של המ&שלה: התירניוג —
שצפיתי לה מראש, ובגלל זה מנעתי
עצמי זמן ממושך מלהופיע בשמי, —
) ס ר ה של הקרקעות, ח ע ר ה האיכות 
יריעה ונסיח > אצל הנ(תיישביט. יתר
י שנתקלו בו בהמצ>1ת ש ו ק ה על כן 

ם מוסמכי כי'ו11 י ר ו ט ר ט ם י נ י מ אד
ג ̂י ̂נשים שיו-כ לי נטיון, ובהמצאת 
ל נ ת ל עבודות חקלאיות, '15חרי מ^ע
יה8גר1נוטיה לא התקיים עוד 'בתקווה
זו. כל ואותם הקשיים, שצריך הייתי
להתגבר עליהם, חשיבותם היתה ב ש־
וה י, מאילי מרי־ י לה  ו ד ג י  ל בי
ישבים, ביחיד בטזברתי ז־ות של המתי
נתיח "וראשון, שהרחבת עליהן את
?הדיבור. היי לי גם-הרבה גאגות אח
!̂ -שג! ̂י ̂'"^קו!1!; -^נ רות. ט '?

חדשה.- ל8הר שהבית הליאיטי הי־ *ה י
ג;אילר-:ך עלי ידי ה&ע&^ת- הגדוקיות . 5ר"
^ ־־ו^מרי^ח,־ נגיסה- ^התיישבית ־הפ-
לש ת'ינאיו! לתקו&ה חדשירו^ידורות. ו^בים
י תטיר יארץ ? י'טרי^ל :י וולום, -^חי: יתלני י ־הי
בלב היהידימ ?והגינ:יירו1וי בהם: אחי ונ!.ייהי
י ןיחרדי&ות הנוראות -5ע0וד בפני

? 
̂ג1שי, 1

ביותר. כיום נו|שתה ארץ ישראל ממל
^ו5י-^א !?ר£־ מקי1* ץשיטהי י שלה. ־
ווהמש^יע י יח־ ^ה^צלי : אך בודאי " שון,

- 4נה ש־לימה בע,^ שית ויש בי א-ג*;
, ,ה ר יי:ת.. מתוך שאני של .הי  . חידה
החיביך שהקדשת ., בער חוזר ומודה לך,
הבעת. רג־ 5י. אני מבקשך לקבל את^

.בעתר.^ 'טותי הטובים ווו<טציינים -

רותשילד - ? ארט-וניר -דה- - .- י •

י. ־בםפרי^נו ז/6 יי כ -י י _̂ 6לי  ̂
 "־

והקטנים
 ^נד^יא^^ל

^
:- ,̂ ̂ר1:י;£ו  ^

גיר <£̂0 יברשיו־ןי^מן?. -^ה ¥!3ו1י8ר
' ^י־ר י ^מו"^ר 0/0<$1 ו"!וו^יביט,;
לט^ י:^ת  ;*כלר!

^יוי," £* י.^ה: יהח
<8. ־^ה5ות, י י-{̂( י -חז"ה. -יהם- החטרוךיי
-ע?- ה^גרה ̂ם, י 0; .א& ימכן60י< ̂ורובך"

- איו18* חישינה >אך: הט דחוקיט מ?תתי

̂"גדה ??באזיטיין י "כו?ל ה ביותר ממכנסי י
ח^ ו"-ישראל ^ל־נקאוה ועל "י ועניני,

-^י"צא "מ"נ1-רת ::וומאוד", ̂י ם£רו- ;ן י"ליא
-־הי"ויפ, גם ־ ל&ור ^ ^נשייו בפעם -וור^שו־נח

־ י י -י " ? י י י מיוחריה. - לב - 5ו!'4ומ־ו1 
: י " ̂וד! ^ל

י^לי
: ::ר"! -

?־(טולדו), י כותושבי ;ג1ליטולה"־ י -היח ? ?

פחתו י :ימש יליה .^"ב&פרר. גן&ט יירת ־
ובכבוד, ^יתה י:מן המצ:ו-יינות: בחכמת ־
טולדו נקרא ; של ־ הכנםת " מבתי

; " ?אהד
ונוהג : (שכן ה^ח־ נוהג — ־ י שטר! על
היום, למשל, עוד בתימן — שבית-
הבנםת:־ 1ווא ־ט1י6ד ־השייך למשפחה
השיבה), אין ,אנו יודעים \אליא מעט
בקשה" עיל תולדות חייו. ב,, י מן הטעטי

אחת, שלפי ה"סימןי'־ הקנ1ו.ע בה חוברה י
י הוא טתפלל: "המול עלי בשנת-1368,
י־ בפתע, ולא אמות ב&יתת ?ולא אגוע
החדופה, נחני אך בדרך יטוב ומיש־ור,

ולא אצנו!* לבור ש^ון צנפה'/
י; ואולם בקשה זו, בשהייה לעצמה

י היומן, לא נתמלאה. מורה על חרום
בטיבה הגדול שחטו? בשנת 1391 —־
־ — את עור מאה שנה ל&ני הגירוש
או^ מיטב חיהדו-ת חםפררית, נט&ה"
ו1וא. י^ינח טפורכ1טה המקוננת את
חללי תטבח הזה מזכירה ג6 אותו:
ורב: ישראל " המשורר, עליו קנים "
אעורר,- הכתו הצר הצורר; לפני כל בני
־ נאמן של קהלה, שחט ישראל. וציר
עצמו תחיל ה, י זאת אזעק ביללה, אל

שא 1ל ואל בית ישראל".
"במותו כלו י התפלות, ונטעו ממק-
הלות, ויחנו בחילות, זמירות ישראל,
לפני י', נפשו, - לעולה תמימה הקריב י
על האל־ קרואיו, ובדתו את ראשו, י
קד-ושת • י־שרא־ל. ושלמה אחיהו, בעת
אשר ראהו, מתגולל בדם, ויעש אן*

היא, כאשר עשה ישראל''. ;
טכאן §נו למרים שדיי ישראל היה
לכאורה הזן ובעל־ תפילה, והדבר הזה
ו אינו בלי חשיבו-ת להערכת ספרו.
! כ^־ר^ה את הפורעים יאים עליו, מת
יט, וכן עשת ! ביר עצמו מות קדושי
־^חיו. ואילט זרעו לא נכרת, בנו י

נית, והגיעו אפריט ברח לבדיקה הצפו
 נכבדה, ומשפחת אל:נקאוה

1 למעלת :שט־

נפוציה ער רנורכיח ו^"י, ואינה פוםקה
| להיות וושובה באפריקה הצפונית־

המערבית עיר היום.
̂רי _ .הפ . י ~צו1ד(-

 "מנורת המאור'' פותה במבוא
טי

נחרו, שבו מבאר המחבר גם כן את
> שם הספר (בחזון של מנורת זהב
שהראו לו מן השמים). הםפר עצמו
כולל 20י פרק, שונ-ים מאד בהיק&ם,
בך מחזיק פרק התפילה 440 עמוד,
. כבוד אב. ואב ברך שלט,- ואוליד פרק
|3חות מ־20. בתו"ך הפרקים, שבל אהד
מתם הוא לפי הרוב בן עשרות, ויש
בן מאות עמודים, אין שום חייויקת
פנימית, אך השט הולט באמת את
הענין, והדברים -נטצא־ים במקום '2ו̂י

לשער אותם ואי! יוצא מכלל .זה למשלי
,,מלאכה'י שנמצאת בפרק תלמוד תורה,
(שבן גדולה תורה שיש עמה מלאכה!)1.
גם םדר הענינים הוא נבון, ועד כטה
שאני רואה, מקורי. צדקה (שליש אחר
הלכות צדקה), תפילה (במעט כולו מרו
התפי5ות ממש.' נזכר שהמחבר היה
^ת&ילהי, ,_חו^ סידרנו, בל פ1ה;שנ- בעל
יובה,*עטה,^ת|ט-וו

,חיץ*"?ל/1^טי^^תש

מ ^ ו יר ת - ה : ר ו נ ט
. . ־ ל־נקאוח*) . . . ^

שדאל־ מזמן איךפינה למוש; תולדות י
מתיך - הבית השני עד ימיו..ואילם -גם
כפרו של צונץ־ מבצבצת־ ההכרה, שאכן
ך תקופת אריבה וו של מדרש ?תתנ"
ת הן שחלוק עטוק ו פ ו ק ת  1.11 8
מבדילם. את הראשונה, שמסתיימת-
בערך עם חתימת התלמודים והמדר-
שים. הקלםיים< אפשר לציין כהק\פת
- שעושים במה ם, יורשים, י ש ר ו י ה
שהגיע אליהם ? מאביהם נבתוך שלחם,

: ומעשירים ומרהיבים את נבט הנו!לה
הבנתם* התקיפה שלאח- כפי כוחם ו
. פ ק ד ו.!, ריה דומה יותר ל ש : מ ר ת-
בעצם הבל עומד בעינו, דק מכנסים,
מסדרים את המקובל. במובן, יש מע-
בר של כמה מאות -שנים בין שתי
התקופות, ־אך לכאורה יש סימן טוב־
ד<י המפריד אותם-.־ החיוניות של הש-
ההבעה המקורית. בוראי, פה, הכוח של.
1 ומושלמת בםפר־ כותבים עברית ־צחה
מאד,.. אך. ניכר, שאין עוד קרקע בתו-
לים .לשתי מתחת לעברית הזאת.. תפ-
קיר התקיפה הזאה, שב5'צם היא נמ-
שכת עד זמננו-, היה מצר אחר להתאים
את הירושה לאידיאות, ולצירות־ההבעה
החרשות, המצויות בעטים מסביב —
-ים יזי־ טלאיה זו עשו בעיקר ייהג-ילו
שוררים — ומצד שני לאסון* אה והמ

הישן ולקבעו בכלים נוהים ל('!מיש:

בבל..עד הזמן החדש. כי בתקופת
שלאחר -גלות בבל גא במקום העדה,
במקום.אספות. הקהל או הזקנים הק-

שורות בקרקע, ארגון צבורי על -יסור־
א, במקום י ב נ ה תורה, ובמקום דבר 
ההגרה הנועזת הישרה של .מענה האל,
תשו- ון. להשיג " ש, בלומר הנםי ר ד ה
בות שמימיות לשאלות אנושיות", למ-
צוא פתרון לשאלות היום בספרי קודש
נים", תלויים שלימ- בה-ויבים, מן "והמבי
דו :1הםביירו את ה חורה לעם בימי עז־
;רא, -מספר דברי הימים שהוא המדרש

האשון יעל תוי:ר,ית ישראל, מן התר־
נו-מימ ־ האר-מייים .ועד הנפעל הענקי
של -בעלי האגדה בתלמודים ובמדרשים;
מכאן ל&יוטים ולתפילות שאינם אלא
מדר# בצורת שי-רה, ו&כאן ?לספרות
יוופוו&ף והדגשי שבתי!ופה ה"רבנית",
הטזכיחים'' שבסףי  "המגידים'/ ? יוו"

עד י
יזמן-י 'החדש, ועד המטיפים המורדנט־ם, יו
שיוןשתדלו לבשר את רבד הבלחים בש-
פה- אירופאית צחה מתוך -ה:שכלה מר-

עית — בל אלה מהוים, £־צל צינץ,
שלשלת ט&ושכת אחת של מו6ד אחד

ושל פעולה רוחנית אחת.
פגוט חאגדה

גדיייהו של צונץ היתה, שרי?ה בת,1־
פ<!ות רחוקות זו מזו במקום, בזמן,
בצורה, תופעות, שרובן לא היו י־ו־
עות וקבועות כל צרכן, היסטוריה אחת
ואחידה של הדרש. באופן זה הציב
ת ח ט א ו ר לרבי ר ו נ מ *> םפר 
ה ו א ק נ ל א ישלאל בן, יוטףי יבן 
זצוק''ל. יצא לאור גזכ"י ישן עם
מ15א והערות ע"י חלל גרשם המכונה
כרכים, ה-ימן ע נ ע ל ^ ו.- ארבעה "
יהי1ר,ק הובאתי בלוך חר§''6 י-* נ

של, די. ישראל

הפרוש־ מם-פךץת - - חדשה
^־ ר : - —.וה^פ

• שנת 1932, העשירה.כל בך ביובלות
וימי ז-כרון ,היהה גם כן -שנת- יובל
מיוחדת במינה לחכטת- ישראל: עבר.־
מאה שנה מאז הופיעה ההוצאה הרא־
שונה של "ההטפה בבית. מכנסת אצל
היהודים? של יום טוב ליפטן - צונץ.־
הופעת הספר הזה היתה, אם יא- יום
חולדת למרע היהדות, - על ב? פנים
: י דו, היד! -על ,,בר. מצו-ה" של-̂ו כלומר
"ל- למדע במלוא שעוד. הקוטת. -המו

לפנינו הנכבד של "מנורת המאירים ש
הקדיש את השלישי שבארבעת הכרכים
.הוצאתו -הנהדרת לזב־ ל ש - הכרםניים1
-היובל הזה, ומן הראיי שנלך אחר רמ-

.לימדת אוהנו זו, -ונבאר לעצמנו. טח .
,ל. . יוייט היצירה הניפלאה הזאת של .

צונץ.
? המפר חוקך-מן הצר האדגו-ני־הה-ב־
,נ ס ת,-. מן ?רוחי את, תולדות,-^ י ת הכ
ש, כלו- ר ד ה ?הצד הרוחנ'י את תולדות 
עק . -היא נותן םקי-רה מלאה מר למעשה
נלוח ־ של עטנו מימות- . החיים הפנימיים

בשדה האגדה יש לציין באן בעיקר
ע ו גי, קובץ -הסודר אתי את ילקוט שמ_
חוטר י האגרה, מלוקט מהרבה מקו-
רות שלא כילם הגיעו אלינו, לפי פסוקי
. נח־ מפגין באופן זה הפגנה התנ"ך, ו
את ^חדות היהדות, את הזהות, דרו!-

- ואולם. כביבול, של־ הדרש -והנדרש. '
כשם שבהלכה באו -אחרי האוסח. של
ר' יצחק אל־פאסי, הערוך -באופן מי־
כני לפי יסדר המסכתות שבתלמוד, הא־
מון יושל ר; ?ספים ־ של ר' משיח בן מי
לפי מדר געל־ הטורים, העריכים־ ?יע-גןיג י
פנימי הגיוני-, ? בך י הורגיגו גם באגדת
תכני־ - י -לפי נ י נ ע ף  ס ו א ל צורך 
הדברים. ? ואילם מלאכה .וו -קשה באג-
דה. לאין ערוך מן התלכה.-הלא בנוגע
להלכה יש • בעצם כבר י חלוקה לפי
נושאים בתוך המשנה-, אלא שכמעט
בכל פרק אתה מוצא דברים שאינם מן
- ההגיוני. הענין וצריך לסדרם במקומם.
.ואילם בנוגע לאגדה .אין שום -תכנית
בספרותנו העתיקה. חוץ מפרקי־אבות
לא הוקצע לה בכלל מקום מיוחד במש-
נה (ואבן מסכת וו היתה לאילן שבו
תלו הרבה מן החכמים המאוחרים את
אםפיהם וררישיהם כאגדה. מי שיכתוב
את תולדות הפרשנות של טסכת ז־,
יתן יבאמת םקירה על הולדות תטוםד
?בישראל). ועוד זאת: בטדת מרו-בה א־ן
א סניה להלכה, כלומר, ניש־ האגדה א$
^ם נכבדים של האגרה, גטו תשובת,
צ^קה, שבת, קשורים בהלכות, ואנו
איפו^, .ש&פויטקים ./הגרועים מוצאים, *



א האהבה? י ננ

תורה, מצוות (גם באן הרנה הלכה
?צרכי. יום יום), נטילות חסרים, כבוד
, ויטים טובים — נלומר, אם שבתות
נוציא את פרק העניה הנמשך אחרי
יי- י לפנינו העיקרים המ

תשיבה, יש
. כבור אב ואם, ת ו ד יה ל ם  י ד ח
נשיאי אשה, גרו-ל בנים, כלומר, ענ־
. משא ומתן, דין וריי!, ה ח פ ש מ יני 
. לשמוח בחלקו, כעם וחמה, רה ב ה ה
ת. אהבת חב- ו מד חנופה וליצנות, 
רים, לשון הרע, כםו-י סור חברו (פרק
וה בודאי הוכנס כפרק מיוחד, כרי
להגיע לעשרים פרק. עריין לא היתה
#; אינקביזיציה בםפרר, שהמרה הזאת
תיחשב עיקרית כ? בך), דרך ארץ,
רם לח־ א  ! י ב ש ת  ו ד מ בלומר, 
. במרה ידועה יש בסדר זה דמ- ברו
יו) לספר האגרה של ב י א ל י ק-
ר ב נ י צ ק י, אלא שחסרים כאן הפר-
קים על תולדות ישראל והחכמים,
וההשקפות על הטבע, שכן המחבר
י ש ע מ ך  י ר ד מ שלנו רוצה לתת 
להנהגה מוסרית, ולא בית אוצר לקד-

מוניות- עמו.
מנורת המאור" , שני "

קרוב יותר, כמובן, להשוות את
מנורת המאור של ר' ישראל אל־נקאוה
לספר שנושא אותו השם ממש, שנד-
פס פעטיפ רבות ונעשה מקובל על
קהל ישראל לכל תפוצותיו, הו-א מנורת!
המאור של ר' יצחק אביחב. מן ההכ-
רח לאמור דברים אחרים על היחס בין
שני הספרים האלה, שבן רוב בנין

ספרו של ר' יצחק אבוהב כולל ענינים ן
שהם בלשונם או בתמציתם אירנטיים
לספרו של רי ישראל אל-נקאוה. רי
יצחק אבוהב היה מחשובי גולי ספרר
ומת בפורטוגל זמן קצר קאר אלורי

הגירוש; אלא שלפי טעמים פנימיים י
חשב י-ו"ט ל. צינץ — שלא עיין בםפ־
רו של אל נקאוה ..— ש"טנורת המ-
אור" הו-א ספר קרום יותר ומחברו רי
יצחק אביהב היה מחשובי גולי ספרר
חטו"ל של הספר שלנו הוכיח, ואני
חושב שהוכיח בראיות מכריעות,
כי כל סימני הקדמות, שמצא יו"ט ל.
צונץ אצל רי יצחק אבוהב, אינם אלא
שאולים מספרנו אנו, ויהיה המחבר
מי שיהיה, מנורת המאור המיוחם ל\~י
יצחק אבוהב, אינו על כל פנים אלא
עיביר. של חבו-רו של רי ישראל אל־

נקאוה.
. הראיות של חמו"ל הניכר יש על
לתיםיף, לכאורה, עור אסמכתא חשובה,

מז- ת הכפר. אל־נקאוה  ר ו צ ל הנוגעת 
צור נמרץ, בלי כיר את שם הספר .בק

[ הדגשה יתרה, ובאמת לא היה בשם
כזר משום תמיהה, כי על כן רבים היו
שמות הספרים, שבהם -בא וכר האור.

ואו-לם אבוהב עושה את השם עיקר
.ויסור גדול, שכן הוא מחלק את ספדו

י לשבעה נרות. קשה להניח שאל־נקאיה
היה מספר בתטי-מזת על החזון, שבו
דאה את- מנורת הזהב • ושמכאן בא
לו השם, לו היה נפוץ ספר בעל השם
•הזה שחגא עיקר ויםוד לו. ועוד דבר
י מ י פנ ה ר  ד ס ה *והיא מציין ביותר. 
שבספרו של אבוה-ב .היא תמוה /־לקוי
מאד. נר אי שלא ילדן) אחר והטית־
ורות. ג' שלא יפעור פיו בדבורי מטול,
גי מצוות די תלמוד תודה —־ זי ענהו
י הו-א נ צ י ח ה בייוייב. אילם הקדר 
מצויין; כל נר מחולק ולכללים, כל בלל
שוב• קשה י לפרקים. י לחלקים, יכל חלק
להניח, שמי שהיא יחבר, לפי דוגמת
ספר כזה, ספר שיש בו פרקים של
מאה־טאתים עמוד ואין בתוכם שים
הלוקח לפרשיות פרשיות. מאידך"
גיסא נראה לי, שעצם רי'גינרה ש"מנר
דת המאור" של אב : מחולק פר-
קים קטנטנים, היא שעטרה לו להיות
..נפוץ, <ל יכך.־ בבר היו ה5ח,לות תי-,

ללמד יום יום פרק מן המשנה או לות
סימן מן היד החוקה של רטב"ם.
עכשיו ניתן להם סטר מוסר, שגם היא
היה נוח מאד ללימור קביע יום יום.
מאור של באופן זה נתקבל מנורת ה
אביהב בכל תפיצות ישראל, ונשכח

הסופר ההורי ס י ק ר ד ז י מספר
בספרו ,,3ני אחי" (תרגם חיים הררי,
הוצאת "אמנות") על התעודה שהטיל
עליו איש הודי, כהן וקדוש. וכן היו
דברי הקרוש: "חודי זקיקה לאהבה.
זה שנים אשר המערב הביא לה את
רוח הבקורת , הבא איפוא את
כ, ער אשר ילמד ר ע ט ל ך  ת ב ה א
לאהוב את האת הזאת, ארץ החכ-

מים".
נדמה שאותו הקרוש היה תמים,
תמים מאד. היא לא ראה את השטן
המרקר ולא שמע תרועת נצחונו. לא
י. הנח עלה ר נ ג ראה את גורלו של 
האיש, גדל כוחו בנפש, גדל כוחו
בציבור. נעשה תל, שאהבת המונים
והערצתם פונה אליו. ועתה רואות
עינינו — קצרה ידו מלהרים מאשפות
אביוני עמו, קצרה ירו מלחוציאם מעב-
דות לחירות. ולא רק האנגלים שכל
כוחם ותקותט בשעביר סרבו לקבל
תורתו, תורת אהבת האדם, אלא גם
אלה, שהוא נלחם להם ולחירוהם —
אינם נשמעים לו. לא בכדי מספרים
העתונים על מדת השפעתו הפוחתת
והולכת. כיום אין כל מפלגת הקונגרס

מקורו, מנורת המאור של אל־נקאוה,
עד שלא נשאר מזח אלא כתב יד. שלם
אחר, שנכתב רק חמשיט שנח אחרי

מות מחברו. ?
(םון* יבוא)

ש. ד. גרטיץ

נמשכת ל\ והתנהגיתו של המשנה־
למלך, שהיא הברומטר המדייק ביותר
יליחסי הכוחות; יש בה כדי להוכיח
הרבה. !**?? ?! י#^0$
נמצא, שמוקררזי בא למערב לבשר
את אמת האהבה, את מצות האהבה,
בשעה שגם במולדתו נאטמות האונים
לקריאת האהבה. והרי מוקררזי אינו
מבליט .בספרו זה אהבה גדולה ביותר
למערב. אמת, מסורתו קדושה לו, מו-
לדתו יקרה לו, כני גזעו אהובים לו—
כלומר, אהבה לקרוב, אך מה אהבה
אתה מוצא למערב, אהבה לרחוק, או*
על פי שהו-א גורם רעה — וכיצד ילמד
את בני המערב את מצות האהבה והיא
עצטו לא יאהבם אהבת אמת נחלה,

ורק יחטט בטוטיהם ויגלה קלונם?
ואגב פעמים נזכרים גם היהירים
ולא לאהבה. שמא גם משום כך, ולא
משום כך בלבד, מיתר לראות בהקד-
מתו של המתרגם דרך גוזמה ושמא
דשאי נם הקורא שאינו יוצא ברכוש
גדול לשאול, האמנם צריכים אנו להת-

להב ביותר?

ש. לןדרי

במפלות וב&גלנלת

,̂ ים". ,  הצנוע 5 בלחיים השלויט כי אם — הרוח".. י ,

י ? :- ?-- י , י. \ד^־־*י ̂.^>.זי- ־?י .? ?.

ן ו ד ר־ ו ג בהוצאת חתנייך-של ש.-"ל, 
ספר א י ו ב - עם ביאור יצא לאור 
והערות ומבוא ספרותי מרעי בראשו.
פרקי ,,5מכוא הם: א) מקורות ספר
איוב; ב) הרצאת הספיר העממי; ג)
האמונות והדעות באגדת איוב; ד)
הערך הספרותי של האגדה; ה) זמן
חידושה של אגדת איוב; ו) "איוביי
השני; ז) "איוב" גבור השירה; ח)
"איוב", תכו-נתו ודעותיו; ט) היופי
אי1ב"; י) נאומי הפיו-טי בשירת ,,
אליהוא; יא) טענה יהוה; יב) זמנה
איוב" של שירה איוב; יג) שירת "
לחלקיה; יר) שטות האלהות בספר
איוב; טו) שם הספר ומקומו במקרא.

— מאיר -הגיש חגג זה מקרוב את,
שנת החמשים לימי חייו ואת שנת
השלושים לפעילתו חעתונאית בעברית
ובאידיש, הוא ערך את ה"יור" בםטני־
סלב, . השתת!* ככתב בכמה עתונים,
העולם" (היה גם כתב ,,דנר" ביהוד ב"

טוינא). . <

— בהוצאת וילהלם בראוטילר בוי-
יצא-ספר יםורי "שיטה של סוציא- נה .
יסוס עיוניי לםי- ליות אידיאליסטית. ב
דור הכלכלה הלאימית והעולטי-ת על
המחבר, - מאורגנת". ? יסודות כלכלה
גיאורג קליין, רואה (בעקבותיו :. של
לנדאואר ואחרים) את הסוציאליות לא
1 התפי- שני מעטרות; כבטוי, של ניגוד י
סה המעמדית היא רק תופעת־לואי של
השיטה הרבושנית היורדת. נגור הסו-
ציאליות לרכושנו-ת היא ניגיור של שני
סדרי. כלכלה, ניגוד של שני סדרי עולם.
הסוציאליות -מטילה על האנושיות; בלי
הבדל מעטרות, את התפקיד לבנות את
ניים וח המשטר החברותי ע5 יסודות ר
הדשיםי על ב סע: משפטי חדש. ,,לא
הפרוליטריון יגשים את הסוציאליות,

ליובל־;- ש-ל'12יט- שנות עבודתו ? ;.,־;_ .
הספרותית של ז. שניאור, שחל ביולי
הוצאת הספרים שנוסדה ש. ז. נגשה .
עתה "פאריס" להוציא את כל כתביו
העבריים, שיכונסו בשמונה ברכים
(לילדי ישראל, פרקי ? יער, אנשים
עדים, אנשי עיירה, לילה בלי סהר,
במצר, חזיונות, גשרים) וכתביו האי-

ריים בששה יעשר כרך. ? ?
—• ב. שוחטמ! הוציא במחברת
ורדו! ג ־ מיוחדה את מאמרו "יהודה ליב ־
ודם ביר־ ו-בליציםטן" שנדפס ק בתור פ

חו1 "־ביהר'י.
— בספריה לי-לדים של רווצי א. י.
שטיבל יצא יאור מות הגרייה מאת
פטר רוזגר בתרגו-טו של ש. ח. ברבוז,
עם צעדיו של נ. גוטמן ו"הנג הקט;"
מאת מ. א. ביגיל -עטי ציוריה של גניה
. אחאית. . .
— הועדה האי-נטיציאטיבית לסידור
ארכיון ומוזיאון העבודה ליד הועה"פ
מוצי- של הסתדרות העובדים -התחילה .
אה את הקונטרס "ידיעות ארכיון ומר
זאון -העבודה". בקונטרס הראשון נדפס
־ש. .איונשטאט, כריז הועדה, מאמר של-
,,על כינוס החוטר לתולדות התנועה"

ויריעות שונות. -
— מ. ר. גאון -הוציא -מחברת על
לועז" הוא התרגום חאשפנייולי "טעם ־
| 'טל התנ"ך, ומספר בה על תולדות הספד
י זה נדפס בחלקיו ההשפעתו, ימאמדו
י ומערבי' ועתה נוספו טלואים !ב"מורח
"עלים אלה — כותב המחבר

1 ושנויים. י

 במשהו להחיות-בלבנו
:
— אקוה יעזרו י

ערכם הטוב •והמבורך של- אותם. 1 את..

?הרבנים.. הנאורים והנבונים־ — שהש-
המופתית קיעו* ביצירתם הספרותית •
המשותפת עשרות שנות עמל ותלאה
— כאחר מצאצאיהם ויוצאי ירכם ,

?*? 1. ן 
הרגשתי חובה בנפשי להציב לפל־;ת
גימורי -רוח אלה ציון כבוד — בםטיי

— אגרת "מבפנים" לחודש יו;<
לבירורים לקרא,-; . היתה 0וקדשת .

מועצת הקיבוץ יהמאוחך.
— האגוד להשלטת העברית הוציא
קונטרס קטן של ד"ר אברהם שבדלןן
"לרובדי אידיש בכל אתר לשקול הו-
עת". עיקר־כוונתו של. הכות'ב נבלי!
בדברי הסיום: "אומרים כי עם ישרא^
היה דיצה בחרות. ובמולדת, אכן המע-
צורים החיצוניים וגומר. אבל מנכסי
העם החשיבים ביותר לשם חיי אופו,
נורמליים, הארץ והלשון, קורא האחו
לאמור: חנה מדינה . באזנינו האטומיות
הל- ת  נ י ד מ מוכנה ומרווחת לפניך, 
, קום ורש — כאן אין מכיעיל ן ו ש
בדרכנו־ מלבד יהור-ההר של העב-
רות שבלבנו, כאן .אין כל מעצור מלכו

התנוונות האופ־ ורכב יה-רצון".
—. יצא ספר ב' (שנה עשירית) ''1?
,,קרית ספר", רבעון לביבליוגרפיה 'ט5
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.
תכנו: ידיעות בית הספרים — ביב-
ליוגרפיה; דפוסי ארץ .ישראל; _הםפרות
?העברית ומרע היהדות (בקורות מאה:
ט. אבי יונה, א. ז. אשכולי, ם. בער,
־ יש. ד. גויטין, א, יערי, פ, ה. ברגמן,
כרמלי, ב. טיזלר, ב. שוחטמן, ג. שלום)
— א. בראואר: יהודי תימן, ביבליו-
גרפיה. הערות (מאת פ. קאן, א. שכ-
טר, ט. רבינוביץ, ש. יהלום־לוי, י,

א. יערי). זנה,^
— בהוצאת "הגנה", יצאה חוברת
_ יחיאל ני של שיחות ואגדות מאת

תלפרן "מלכת שבא".
— הופיעה חוברת ג—ד של הרב-
עון "תקופתנו", הניתן בפרס לקוראי
חעולם", .בראש הקובץ מאמרו ש5 ,,
;-הופ ? םוק-לוב "הטסתר ? (-טיתיוט)
הקיר" העברי- וחתימת כתבי־ חקודש, '
; -עמנו וביסודי־ הפפיכולוגיוו כקודות
של המסתוריות הלאומית". באן נדפמ
פרק הפתיחה מספרו הידוע של ז. נם-
שניאור "אנשי שקלוב, שנדפס קודם

באידיש",
— בהוצאת ,,לבל" שע"י ההנהגה
העליונה של השומר הצעיר יצא ספרו
של מכם אדלר "דיטוקרטיה פוליטית
או סוציאלית", בתרגומו של אהרן
כהן. המחבר כתב הקדמה מיוחדת

־ העברית. להוצאה
— הוצאת רוהולט הוציאה את _
הכרך הכרך השני מזכרונות הנעורים
של שמריה לוין בשם ,,יו-גענד או-נד
אויפרוהר" ההוצאה" מודיעה, י בי
הקונגרס . כיוו-נה בהוצאת הכרך למועד
הציוני. מפרקי הספר: ראשית ־ הפרעות,
מתבוללים ולאומיים, הבריחה, וילנא,
ריאלי, שליט ינסק, בית הספר ה מ
חייל ...רוסי, ואינקויזיטור, אני נעשה ־
, בברלין, אנו בדרך לא" י, ימי למודים

נלחמים בברון הירש.
מח־ — אלי שטךוימ הוציא בוינא ־
.. האנטי־ בדת שהיא תשובה- לספרו
יהדות". ציוני של אוטו הלד "כליית ה

פרופי שטיין כתב הקרטה למחברת.
—יביוחניסבורג שבאפדיקה חדרו־
-מופיע ירחון לספרות,, אמנות מית
.. שבעוז בסד".1 ושאל-ות . .חברתיות : "
. והגליון ־תש- . ב:הק0-י,-1* יונות ניתנו גל
. נא מ־: מיני -נדפס. בדברי המערכת ־
עתון עברי" יופיע באפריקה הררוטיה ,,
שישגיח על חיינו הלאומיים, שיתקן
, תחת. -דגלו . -ושיאחד ?וישכלל את. הרע
—נגשו את אוהבי הלאום והשפה :—:
ליצור דבר חדש — לאסו1* את כול£
תחת רגל המלה העברית שיכשיר אה
הקרקע לחיים יהודיים. תשובתנו לאי־
מאמינים: בעברית אנו רוצים, בעתון

ובחיים לאומיים". ־

^העודך י האחדא י: ב.. כ צ נ ל ס ח



.עישר, אותו מהרהורי קנו — נמצא,
שעל כל אלה נגזרה עכשיו כליית!
כבש גוריא? ראשו כנפיו ובנייתו

נשמעה, בכייה טרה וממושכת,
?פרחו ימיט, -פרחו לילות —. נאנק

?עם :;פשו ער 'ט ג נר על נפשו,
מיוגע טטירופי־שנה, כשצללים
עמוקים חופים עיניו, בא לעדר, י עמד
בתוכם זקח עצמו -כמלוא הורו לקרא:

,,א,<ת — האר,!"
ל ישי צחוק אדיר, התפוצצה בת.קו
לא נתכוונתי לומר"סליחה לא נתכוונתי לומד—גמגם במכונה — ,,

̂!אני אריה"; אלא — 
י ?הפתעה, חבל שותקים וגע קטן של
?ושוב -מהרעשת המולח־ גדולה; ריבו־
רינו של לעל, קריאתי של התראה,

^????

ר1תי1 _ אתה יוהבולטוס שלך יאק
לכם חותן כזה" - העלה גוריאל
לפני עינו הפנימית את מאורעות הי־
מים האחרונים בטלוא היותם: כיצד
נטפל בשעת טיול למר טירכאלדרינא
פרצופו, שהוא - והתחיל ?-חפ5ינ ־נשנה-
בפרח ש? חמרה ובשבח עשייות־:
עוסק בםוריא בפרגמטיה ש? טקושי־"'טמיעה שמעתי שפר -'פידבא דדינא

ת-ו&יבו והם עיקר עשירותו! ?"
,>8ף באותה פרגמטי הי עסקתי"
ח:י0ום יוחטיל ־־עי] של זעף! י; השיב מר פידכא־ףדינא בקצת
— הרהר י יפו? שבסופו של דברי
גוריאל איתה י שעה ־— פלטתי דיבור
יהרי בך אומרים הבריות

של שטות — ־'י
- רחישה הר־ .... :,̂

צחוק אדיר. . -
ולא נשתככח םערת־ההמולח ער

שבא הדרשן ד"ר בדוטה"לדומהי, ויאמר י
לו דרך ציווי, לילך ־אחריו.

ודאי יששיחתם יחיתיה שיחה אהובה
של כובד .ראש וכשיצאו שניהם מעבי־
הבמבוק, נצנצו1 עיני הדרשן־ מקנאה

של יראת 0מיים:
יום דבריו ; — הייה ס

1
־ העצומים צנים 3חים"יוזכרה 'בני" — ,,בי רבים

מירי אויב ומשטין. י י
כל יטי היותנו בשר־ עלי .אדטות,"יומס ולילה ינםנו, כי נגער בשטן
"?וראה זאת ישומה עלינו, כיי נתח-
כם ונדביר את האריות אשר בנו
ונתן בעפר פינו וכרתנו־ ברית ח ד־
שה ותשמע ־תפלת;< — עתה־ .ולעולם.
"ואשר ראית ושמעת אתמול עם
-בי א#ר יאגם, שכוח -תשבח יבוקר עלי ,
ראית -ושמעת לא נכונו! היא, בי אם.
להטי דמיה אשר תחולל יד. השטן

!, ! ארור יהיה והאויב
! טובח אש־ לגבר; ועור זאת . בני
^חש-תךהאופל מבשרך את כי תגרש. .
אשדי תיטב י בעיני השרים, קחה נא
פלפלא־חריפתא, ... אי&וא, את העלטק
בת <£ירכא־דרינא לא שה לך ופרית

ועצמת -כ-חול 'על שפת הים".
תלה הדרשן עיניו בשמים: "והיא
חעזרך שאת משא־מבשר .ו — (כאן
נעשה דבורו בפזמון) ל—טור שא,£
הל — >4ח ום־יל ואל תת—אי—

!נן!" אמר ועקר את רגליו.
עיני ג&ויאל היו כשני נאדות של

דמעות.
שלשה ימים לא אמר לא דיבור ולא
?חצי הגור אלא היה .ממרק וח־ז־
ווממרק את נפשו להסיר בדיליה וסי־
ניה משנראתה לביאה בחילויטו ואמרה,
^יני אילא ריח אמך .וירקה בפניו
ש$ש רקיקות של ביזוי -"_• עמד קמי-
רה של גאות בפני האדון הדרשן —
זב-ולו תרועה של שמחת, שתעחוע"
.יהגיהטםי נסתלקו \ היכןנו והוא טוב;
ומזומן לעקור הרהוריי! עקירה שאין
^הית^נה עולמית ולמסור ועצמו כסו
גלהנהגות -חאד^ן הדרשן, ..עטה. הא- -מא

פלפלא חריפתא קנה לבם בתפארת
המליצה ו.אמר: זווגו אותה לגוריאל.

̂א רצה אמת שטר פי דכא רדי נא 
תחילה לשמוע על כך, חיה פרוע מאד,
קרא ותזר וקרא: הוא כקליפת -שום ואין
לו כלום", אלא בסופו של דבר מצאה
זונתו את המפתח -ללבו "פירבא־ררי־
*5י־

^ על שום טה אתת מטיל דופי בגידול ?* 1 £,̂ 
־*,"בבקשה ממך, הםחכ|~יבו, —?>*־ 7יייי > \ " י/ י  הו צהבהב". ~-
,  ?י ,.

. ?היךנד, ייי/התונהי וולקחד
^י גוספ^מיירינק* '" 'י

ן : ן;|1ו-ר ו ו נ מ
- .-.. , וה,-,- , ^ל^/י^^ל־̂נ

ממק'אכת הטחנה,'; *
;לא רב הביא לי אחד. מרעו, לפני זמן
התימנים ספר עב־ והעיד עליו שהוא
חיברו. תמ1?תי;; קצת, כי ידעתי שאינו
 מיד הוסי1< ומנח- לפו

1
בר היי. -ואולם

תומו" א ת הספרים" השונים. שמהם העי
תיק ו"חיבר"י־ את הספר שהביא לפני.
נראה לי, ששימוש זה כמושג "חיבור"
?הוא די מקורי, וצריכים להתחשב בו
כשבאים לדון על ספר מימי הביניים.
בתקופה שלא -חיה1 עוד דפוס (ואגב,
בתימן נמשכת תקופח זו במובן־ ידוע
עד־ היום); היתה חשייו-ת־ רבת להע-
תקה סתם, ובייחוד, כשניתן מכחד מו-
יספרים ־ לטשל, י עיל מתוך ספרים רבים,
" טפל 'טראדו רי ישראל אלנקאוח. י ואולם
עלו־ של אלנקיאוה; הוא נעליה -ממלאכת
יים -חלק י לא ויעתיקי 1 כזאת; תדא "חיבול"
שלמים מתוך טםפר מצומצם של ספי
דים; (כמקום שעשה כזאת, שמר לני
י קדמונים, במו- ,,חופת אליהו" אוספים
—י דברים י שמנו החכמים בטנין —
"אור עולם" — מאמרים הפותחים
במלת לעולם — וכיוצא, באלה, או
נותן עדו-ת על כוח השפעה, למשל,
הלכות . תשובה" כשהוא . -מעתיק את "
.מוורמיואי, מספר חרוקה של די אליעזר.
ט ק י ל בעל המוסר האשכנזי), אלא 
סעיפים קטנים וקטנטנים מהטון עצום
ם באופן, שעצם ר ד י ס של מקורות, 
הת- ו -יהיה לקח.ותורה,,  . המשך הדברים
ן את, הלקוטים הן ע"י .ביאור או י ק
ר ג ו ם . ל ע ב ר- י- ה של קטעים- אר- ת
מיים, חן . ע"י -הערות של חיגור או
מבוא, אנו, .שספר האגרה של רבנ-יצקי־
עם ולימוד . ביאליק נעשה י -לנו .ספר,
ממדרגה ראשונה, יודעים להעריך מלא-־
גם ליקוט, י י מידור , והתקנה,, ומה . בת :
שמחם שאב אלנקאנח שחוג -המקורות, ,
/ ומפעלו,." עד" כמה ביותר, היה רהב "
,, יהוא כמעט. מעש־ ברא־ . לואים שאנו

. -
? ? . . ? ? ? 

ש.ית,,
. אכן, רי. ישראל אלנקאוה. עתן רק
. הוא., דומה . ־.בזה -י ידבר ים י משלו. . טעט
לאוספי חטדרש, חקלםיים,. גם. במקוי
מות שאנו נוטים לראות את דבריו
הוא, נכיר ברבות הימיפ, שאינם אלא
שנעלם- מעינינו! י מדרש - לקוח־ים : טאיזה
ם, י ק ר פ י  מ ו י ס ב שמא כך _הרין 
המונים לא, בלי חן מיוחד, את השבח
או את הגנאי של המרות הנדונות באו-
גדולה ענוה", ,,קש-ח ל צ־ תו פרק ("
נות" וכוי), בהם חשבתי לראות את
; ואולם כפי הוד־ מלאכת ירי המחבר
עה שנדבקה לכרך האחרון, נמצא
עכשיו בספרית הםמ־ניר חניו־יורקי
חלק מ,,מש:ת רבי אליעזר", ובו קצת
סיוטים א*/־; (ברגע שאני כותב את
,,תר־ טקכל את י _ השורות האלה ,אני
ב י ץ" האחרון, ובו שני מאמרים על
התגלית החדשה הזאת, מהם ילמד
הקורא גם כן את חשיבו-תו של "מנורת
המאור" שלנו לחקר םפרותנוי העתי-

קה). י
. ו ב מ נ ה ג י ם ^בולט, בעיקר בחלבה
.מראות עצטו,י אלא שאין המחבר נותן

; מעט.,,5פנ;', שניב! אדןדנתייןכו"לת^לתא^

1־) (ם 1
-מפר המנהגים"הפרנקפורטאי"ברחוב היהודים האשכנזי לפגי ;300 שנה" לפי

־ טרחשוךכםלו). ואול&י בנוגע למנהגים"יוםח אמץ" (טוסו* ,,דבר" תרפ"ט,
? והנהגיות ישי טייבה י מיוחדת, למה אין
בספרנו חידושים הרבה. הלא ב י ר ת ־
ח היא לא בלבד טבורת י ל י ט י ש ק י

כל הנוסח הםפררי ,אלא ? של מנהגי י ־
- הזמן ישראל. באותה -העיר ובאותו
-יעקב בן 'ג1חי בו אלנקאוה חי גם רי

;

הרא"ש, בעל ה"טורים"י ("אביו זקנו"
1 אחרים, של השולחן ערוך) ופוסקים
ועל כן לא -היינו זקוקים לחבות למנו־
ירת המאור, כרי ללמוד־ מפליו טח וליא

מנהג טולידו. כדאי להבליט אולי את
ג ח ו  ר ס א חאשטירות (ב, 356), את 
(ג, 612. אם ה־יום־טוב הוא "חציר לה'

? בצורת פתן! ג^^זת-יו איו הרעיון
מקותת . ?!"מטח שחננך בוראך כבדהו" וב1',־1
||0 , ר ע ב דומה שרי ישראל לקט ש 
. אלת ן .מקואות. איני מונח בין
יוות^"ף,-*" אעפ"י שאי! כמעט 0\
בו פסוקים, ופסוקים הרבה, $

'
שאין

בולם1 נכנסים בגרר. של אחד ני1ןן
המקורות־ ־שאזכיר. רקי ימועט־פ 8
הדרושים של רי ישראל עצמו א,
̂זזביא ררויט אחד, ע.ב;-ץ יכול שלא 
; הוא נמצא בטק אינו של המחבר

וכן* אנ־ ^ ,,̂ חםפר: בולט, בםח* כל"
.בים ־ לדרוש את שלום ירושלים יי,
קדש מ" ותפאו־חנו, שנאמר: ודרשו ן
י העיר אשר הגליתי אתים טן שלומ
נ ח". במקור, בירמיה ו כט,. ז', ;,1
..אתכם $$ "כידוע: אשר־ הגליתי "
,1טאז ומעולם• תלו, המתבוללים |
!עצמם בפסוק זה. האם\לא, מפליא, כ|

לסר?1.,את,;חפםוק, על 8 י ;-וועז. חדרשן.
־ ־ ; על־ פניהם של אלו ? .: "לטפח
/ כמובן, תהלן יי יהמקור, העיקרי. ?הם

וחמדת . והירושלמי, ־־ דים,, הבבלי ־
ענפיהם. חוץ ממלאכת- הלק לכל .
! והסידור חשוב באן מנורת,חטאיו .
. קדומות-- וטובות, ־! בעד לנוסחאות- ,
.במקלט של מדרשים-, ^עד עכ-שיו אנו

־ לכם", הרי היום שלאחר החג וחציו
הוא : גם; אצלנו; י גם אצל מוסלמים
יונו של- תענוגים עט־ - ונוצרים- כולו
. חג", ־שנסמך אמנם מיים. שם: ,,אסרו
י מסופק, נמצא באן על דרוש הלמודי
קרא: כדי שיתי ומפורש יפה — אגב, ־
עכב, לא: שיתערב — ואולם אינו
. בטורים,..ואפילו. בפולחן. ערוך). נמצא
. י ה 1 דגה. . כן .שרי . כדאי להזכיר ינם.
שהיה ידוע " ה יטב-י במש ודרי . ןי .ג י א ת ־
, הלוי, מופיע י כאן הבר. של .-ר'- יהודה

| ,(166,138 . , כפוסק הלכה (ב
ואולם בדרך כלל- איני מוצא. במנורת
המאור הרבה רמזים- לתנאים הסוציא-
נו. כ-שחוא- מס- ־, המיוחדים ל..ז"ט, ליים.
יים את הפרק על הצדקה (א, 89): ,,3ל
. שאומות העולם. גו-זלין -את יגיעו, ; מי
כאילו. נתן ? צדקה, ומה שאנו פורעי!
ול־ . לאומות העולם^ כדי להעמידנו מס-
. נקרא ̂וחי-ק ירינו־ בתורה ובמצוות, ו
.אמנם-על דרש- תל־ צדקה/ הוא: גטטך-
,;אך.:.ג-יכריב!- אותות הזמן; במקו־ מודי;-
מות שונים יניתנה- איזהרה לנכבךים'שלא
להטריח על הקהל בריביהם , ושאיפול
תיהם ..ה&רטיים — ־. אך מתי לא גזלו
, לא ה יו לנו .גבאים א:ת. ממוננו,. ומתי
-עם; זה־ משום: רדיפת ופרנסים :שרבו/זה-
את תלכ1ת:קב;ל.ת ־ לציין ד;?- כדאי- כבו
ם (ג, 481) שעושות רושם, שהן י ר ג
הלכה למעשה, כלומר, גם בזמנים החם
היו מתקבלים גרים, ואין פלא בדבר,
שכן מציגו בימות מסעי הצלב את
חגריפ מצטיינים בטטירו-ת נפשם על
השם. יפה היא ההנהגה הזאת: קידוש.
"הנשים... מעמידות להן אשה גבאית
ותגבחי טחן בבל שבוע הצדקה ותחלק
אותה לעניים, והצדקה שתתן הא.'טה
ה י ד י תשתדל שתהיה ט מ ע*ש ה 

" (א, 47). ה ע י ג י מ ו
ן ־של אלנקאוח, הבולטת ו ש ל ה
ביחוד בקטעים המרובים שתרגמם
מארמית או התקינם, דורשת מחקר
; ובכוונה נמנעתי מלהביא כאן מיוחד
מה מן הפנינים הלשוניות הפזורות בכל
הספר. ני לא תמיד קל להכריע, אם
הטחבר דלה אותן עצמו, או .מצא אותן
קבועות במקורות שלפניו. יש _לו,
כנראה, נטיח לחבעח־' פתגכוית מסוימת,

ממנו או ילא הגיעו אלינו בצורה י56ב
גן. עדך י; ; . בננות ,
.. הנוסח; פפור86 ־ לחשיבות ; דוגמה
בנותי "חורי"; םחיאזרי גן 1 ,- הן
שבקוראץ והמסורת . המוסלמית. טון
יוס^ .הורוביץ ז;"ל,^ חשב; שמ!ז3
קיבל ?מיהודים־. ונוצרים את" המו*
עדן.- תטיל ;5ב;ית"? משח1 י; ש3ן, ה הכלל
ואחר צייד-.אתיגן. העדן -שלו לפי ט?
הערבים:בימיו, עיקר הדעה הו* האות;
ב1דא:י- נכון.. ואוכלם:־העירו בזמן -0
רון, שכטה -ביטויים מדרשות נוצוין'
(היו :־צר>בים להוטי^^-י ויהודיות) )
הנושא.י-הי-וי בעילות ;פנים־ רבות, 11?
דרשנים עמם" " עלולות־לקבל ־ בפי-
צורה, שארםי- פשוטי במחמד ־ יכול ה
1 .למשל, כשהר!

לחיבינםי באופן-גשמי.
שיש לבל עזי -י ה,- לדבר־ עלי ה חיופ;
/ שג מצוי ? -־ ?(מו וצדיקי לעתיד :לבוא-
, הנוצרים), -כלום ל;א מן הק־ו! אצל
( הכל ־את;  שהדמיון העממי חיפש ־
הרעיו י י י?"ועתה;יטפורםם; הוא שיח1פולז
-בעו^ם תו1 עושח־ י : שחצרקית-שהאדם
.לעולם הבא-. ואולם־ עוי אותו- ־ ?טלוות.
יקראתי את ?הרעיון-הזה^בנויםה ה! :לא-
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יוחד לדרוש במנורת1

צדקות שישראל־ עושי!/בעולם ה|
וינו! 'ה-ולכין-־ לפניהם לעילם־ היבא;,. ־
־'טנאמד: ;יביוא ש15 ־ בנ! .ערן7 צלם־ א
משכנותיו הולך נכוחו. רע? ינוחו על;
".^עושה אי כזה, שהמעשים ־הטובים
בעולם זח נהפכים לבחורה נאה הגו
דמת פניו בעולם הבא ובו/ הוו
כידוע, נפוץ ביחיד אצל הפרסים. 1
גדולה מלאכה , .;
^ הזכרתי, שרק אתרי הדפסת 6!
מטרת המאור נגלה קטע מ"טשנת ח
/ !. אל־עזר", שנחשבה כאבודה, ולפי

טע ההוא יש־ לרון, שחלקים גדולימ /
מדרש קדום זה נשמרו אצל אלנקאי]
חפ^קח הבאה, שהיא רק קטע. ?!
מתוך שבח המלאכה ("העבודה", נ
שאנו אוטרינז) שבאותו מדרש, מ?
/,גוג! לא;"יהיו חסרים טעם. ? שדדוש־ו
טלאבה שכמה בריות ברא הקת
ברוך הוא בעולמו, ולא מסד מלאנ
י^לא לבני אדם. וכן היה רי מאי

אומר: ראית מיגויך ארי ' סבל, 7/
קייץ (מייבש פןץןות), שועל חנווני, יי
_ החיות-עושה מלאכה. ו* לאחת טן
ילא ניתנו! להם ..מלאכה ?,ילא מפט '^5

י הביב ̂כרן ל ̂ו^חט א^א^טפ יי
^ ש^לים

^^ח^מל?{כח ^^-חנבי^^ הותעט
למע4ל, "המ(םיף!־ - -מים יוסיף! קמח?
ן< (הטול1!",בצ^זןד-י של^הטענה,>צרי



,/.ובנוי ; משה שכ(ור.: ̂.נף*א בה^ארעה; ;צ
את צאן יתרו, היוזררעה- ו6ש;ה י ע?'ח :::

ויקחה־!־ ממכלאות1- הצאן.. ־?•־ע-?ז3: ? - . דור
שקטים. , אנכי ובולס . . מקר

י 'בי - י עמום י.
הקו־ , חח- גדולה מלאכה, שלא שרתה
.; המלאכה; יעל אלישע. אלא ־-מתוף דש-
לישע- : וילף ימשםי וימצא; את; א ויתיב
בן, שפט; והוא. חורש.:. ואמר לו. אליהו.

י-- :י. שוב, בי - -מד!"' עשי:חי לך-; כד ע"יה
1 ברי יהטלאכה. — מ עשה -יבטל מן , שלא

-ערב שנתי. " את כליוי יאשיה שהיה מפנה
עם השכח, מנית (כל חדר) זו לבית
; טזוית זה לזוית; זה. אמרו, לטח זו1,
אהה עושה כף?י אמר להם, כדי שתכ-
נס2 שבת. מתוך מלאכה" (גי 300־301).
?•בדאי לשים לב לפסלות הראשונה, היא
מיוסדת1 על בריתא- בסוף- טםכת קדו-
ראיתי צבי שין. שם- נאמד: מיקי לא-
, סבלי ושועל חנווני; -והם מת- קייץ. וארי
פרנסים1 שלא בצער (בלומר, מבלי לע־
בור), וחם לא נבראו אלא לשמשני
(כלומר, י הם שפלים) ואני נבראתי
הרעותי את ?לשמש, את קוני־... אלא ש
1, את? פרנסתי. כלומר, מעשי וקפחתי
ללח שנית- כאן טתוארה המלאכה כ ק 
אעפ"י שזי שפלח, נה לאדם (לא לחיח,,

הדרשן ש?; משנת רי אליעזר הפך את-
הקללה לברכה. מעולה, ודרך אגב, הד-

שאין, החיה שפלח. /. - ;גיש,. . .מ ע&ה: בשני חינגות:
 "לשטוח

הלקוח מפרק ? -,, המעשה הזה
לאגדות, הנאות ; נחלקו" ישמש. דוגמה
השפונות, ב"מנורת המאור" זח. הראה
ל< החכם שאו? ליברמ-ן.,, שספר. המוסר
י אבן כל"ץ, שהעתיק אה. של ר' יהוד ה
רשם עוד. את מספרנו —. הסיפור חזה-
-.ירבה. י דברים- ;- מדרש מקורו שלי זה
מדרש זה יש,. כמובן,. בידינו,; אף £פני
שלא -הגי- , ,.הרבה . חלקים אלנקאוה היו

? . 1 עי אלינו. ־ . י: ? ־
והאחר -בן"מעשה בשגי; תינוקות, שהי!-־ משכו- - עני י וחיה אחד. בן. נה אחת, ?
.לבית הסופר- (בלו- והיו -הולכים- י עשיר,;
:- לבית הספר). בכלי יום. היה; הולך מר
התיבות- בשר וב-יצי־ם בן: -העשיר ועמו -
־־מטה יה : מהאות- שח ; וי? מחי ־ , לאכול
שהיה אביר מותיר משולחנו. ובן העני
.י טו1יף ־-הסופה והיו! היה *:ה1ילף;; לפית -
-: ףיןאהי- לבן -הע- -־'־^נז-"ת)*וב<ז. וחייה עמו
והיתה נפשו - ובל. חיה-. א קמה ש שיר'-
- והיה אביו עליו-. מתענגת (מתעגמת'?)~
-;משונות. הלן־/ ו.לקס-ליטרא רואה פניו"
-וביון שבא,--חנער בש,ס ובשלה; של. א:חתי
בוא:.1אכול ., הםופר,, אמר- לו-אב?ו טבית־
-חולו שהואי ,? עד, תה־ מתאווה-; , שא ממה
-נכנם- הכלב; -והושיט- ראשו 1 לתת-לפניו,
_דאשי יל-א לתוך- הקדרה! בקש; להוצי.א
בתוך -ויצא.;'הכלב; ופן־ח? וךאשו - יבול.:
- ונצא: . עמוד- ̂: בני הקדרה;. ::אמ1־:;־לו אביו
;. הואיל:ולא ונראה:;לרויכן.::ברח הכלב
. הפחות) י תאוותך,־ נציל- (לכל -נעשית
יהוא ובנוי ורצו אחרי הב־ - הקדרה; ? עמד
1 נפל מתוך הבית, שיצאוי - : . ־ כיון לב^
?אטר-לינו, .-נודה- ונשבח ? .להקדוש ?? היית־.
יצאנו 1 שלא.- -ונשמחי- ברולקנוג,- , בדון* הוא,
-נפ- למלט;;;אח;; למציל-את-הק'הרה,. אלא<

; , י ־י : <: ־ ; י. ־ שותינו" ־1 (די, 228).
טנוירת,הטל .̂ ? שאר סוגי- המקורות; של
/.־ הפוסקים •הגאונים1-;! אור־ הם; ספרות ־
בעל^חהילכה;;, ספר* ־־טופף ;•;' הפולוסו־ ו
י יאןלי יהל3נ;1וז;-־-

^
חובות::י , 6יי.מ-י ;(בעיקרי;'

־: :אף; , , סעדיה של ר': ־,;וךעות;;;;. אמונ1ת
-נב1כיט^של-הוינובזים)! כנך^ה;':־ל*.מורת;
- . - ? .- ? •  ? ? ? ? . ? -

י י
- - - ^ - . - , 

י י י :
. 

־ •הזוהר..

̂־ אור-; הוא^הזוה! מד1יש- ויה
הק;: ^דיברתי^כבוי^על^בעיות^אחדיתי
̂םו:;;;; וכא (י ̂,ור!ט ̂כ ̂ת! שן|1ת;;3בטפ3חץ
̂?*גת^נוביז4;;כשבז- |̂ ̂י~להע^5 ̂ו ר
ינ| ־;.א ̂ןי;"יי ̂ר§: ̂;5מ$פ^;:חו ̂י ;̂ עי

|א||§ ;|!5|̂ ̂(5ט |1 י|̂| ̂|ב |

̂.,.ק- ;.ף,:י,"?"-י:;,.-י41 (5".3,^.(̂ ^-1",,, .,- ??;,.,^י -:

צחה. יש. שהמחבר הביא קטע אחך
פעמיים ובחילופי? בשונות;- ומכאן י.וטורי-
איותי אחרות ה6יק הטו-"ל/י של)!!- היה:
אלנלואוח. מדרש עבריי בשם. זה, לפני -
תרגם מארמית כדרך י אלא:שהו-א: עיצטיי
שעשה זאת בכמה • מקומות מן חתלמוך.
לאי בל הקטע?ם המובאים מספר .יחזו־
— ־ : המ ילפיי טעמנו המאור הר־:-במטרת-
; לי נראה יאך זח תלוי בזוהר עצמו
ישאלנקאוה נתן ? אנתולוגיה1 יפה, אך
:יודעי דבר יחליטו. הקטע הבא הוא
'שנמצא בספרנו פעמיים1- (גי, 68, די,

י297). :
. ,,רי א!:א היה. יושב־ בשער לוד וראה
יאזור בא מן הדרך 'והיה עין!- מן ־ יאדם-י
אחו! בשער ?חדרך. נכנס.י וישבי בחורבה-
:לוד והיה בו כותל רעו ע,, ישי תחתיו
-וראה נחש 'י אבא־ וישן; נסתכל בו ר
יאחד שהיה- בא לנשוף לאותו האיש.
;יצאה־ חית אחתי מן החודבהי והרנה
.לאותו. נחש. הקיץ האיש ההוא וראה
!;הנחש-טתי כנגדו. קם על רגליו והלך
-, כיון ש-עקר את דגליו לחלוף, מיד לו.
נפל הכותל על המקום שהית שובב
בו־ ונמלט. ורי אבא רואה. אמר, אדם
- ודאי בשר זח שנעשו עמו נסים, כאלה,
הוא. בא- ואמר לו טח מעשיך, שהרי
הקדוש ברוך הוא עשה עמך נסים גח-
לחנם נעשו לך. אטר לו, מימי לים, ולא-־
לא, גטלתי רעה' לאדם; מגולם, יולא. עשה
לי אדם שום דעה, אלא שמחלתי לו
מיד, ולעולם לא־ עליתי על טטתי לישון
1 אדם שציער בלילה־ עד שמחלתיי לבל
, ולא הייתי יחושש־, לאותה רעה אותי
, לי, ולא די אלא שמאותו היום שעשה
ואילך הייתי משתדל בטובתו". המס-
גרת ~הםפורית, שדוגטתהי אתתי מוצאי
בתלמודים פעמים. אחדות, היא, כמובן,
טפלה, העיקר הוא המוסר שבסופה.
מאחר שהקטע, הזח אינו מבליט יל בך
את הסגנון המרומם של הזוהר, אציג

בזח עור פסקה ממין אחר: :

 "אשריהם, ישראל, שהם אחוזים
י;

בהקב"ה, והקב"־ אחוז בהם". אמר ך'
־שטעון, זיוו-ג ובר ונקבה נקראו אחד,
לפי שזכר בלא נקבה חצי גון? הוא;
וחצי אינו אחד שלם, וכשאדם מזדווג
לבת זוגו, נקרא אחד; שנאמר, על כן
יעזוב1 איש את אביו ואת אמו וידבק
באשתו והיו לבשר אחד. בך כשהק-
דוש־ ברוך הוא מזדווג- לכנסת' ישראל
ובונה בית -המקדש נקרא אחד, שנאמר
והיה חי למלך.על .כל הארץ ביום, ההוא-
ד ושמו אהד. יוכשישראל אח ;יהיה ה': 
מייחדים אותו בכל יום ואומרים שמע

?

-ישראל ובו', כאילו נזדווגו בשכ-ינה,
,וא.ז שטו של הק:-"ח אחד". — כלום

ילא טענין הדבר, -.שאלנקאוה, :!ביא: אתי

 "נשואי אש!־"?
ע,, הזד! בפרק. הקט

. סוג שביעי של טקו-ות־ ת־א־ ספרות
המשל והמוסר. ה3ללית , הרווחת בימי

- הביניים ושעיקר.מקורה, בנראה, בהודו
צורתה-- ע"י - שקיבלה את . , ופרם,; אלא

.המליצה. הערבית. קטעים באלת- פותחים,:]
, אמר- החכם, ? או- מעשה ,.: ??ח־ו-וב :לפי. ?

החלשים וחתפליס: . ; בחסיד,. הפי החלקים
י תמיד־ בד בבד :שבספר, ואינם עולים,-,-

יהחשקפות הנובעות טמקור ישראל.1 , :-עם,

־ ::
 י

. י אתדות ?: < - : :, - : י :;"? - "/
1 זה; של1: מקורות יש; , לעומת^ריבוי ,;.
:.ל7ותפעל.; טן;,האחדות הפנימית ^באמת::
ישבםפד־ מקיף !ה. אלנקאוה לא עשה
־הוא מצאה לפניו ביהדות שב־ : ;אותח*
'תוכה י חיה. אכן, כמעט ששכחנו בבר
:;אה,-־שלטו-ת הפנימית שבעולם ישן זה.
־בל^־שאלה — תשובה בצדה, לכל תו־
̂ד!}"— מקומה הקבוע בסדר העולם.
|;;1התי^1ליגים הנוצרים, המרבים עכל
̂י1;-;:לו!תענין ביהדות הרטורית, נוה־
̂?ב1^!ב5יטי אוי חזםר השיטה, בכך
המצויות. ̂|'1י'ט-;בה;> או;, הטמירות ־ |3|

החשובות ביותר.' אה .חתיאולוג הנוצרי
 ומופ-

^ 
. קבועים 1 : נוסחאות י עדר - ?מטעה ה

א חר.יו,י שטים והצורה של ויכוח. שאין
יש הכרעה ויש ̂ו. ־ אך _ לכאורה, הבו י

.הפוסקים הגדולים העיקר. י בשאלוח י י;קבע

, אה ההלכה, של ימי הכינים לא יצרו
; -היא אחת ויחידה בכל יסו- _שלטעשו!
, אפפו לספר טח שהיה , רק דותיה,; הם
ב נמצא: ולפניה ם, י והוסיפו,. במובן, בפר-
אים.; והוא הרין במנורת המאור של
. אלנקאוה,, שאינו אלא ־; ר' י ישראלי
הטשקע של עיקרי הרעות והאמונות !
נמצא, - היו- מקובלות. באומה לפניו. ש
י הכרעה יפסק של שהוא ערות. חשוכה .

?

לגבי ריבוי ההשקפות הנראה במקורות
הראשונים.

ואולם ? האחרית . אינה חר־גוונו-ת.
לעומת הכלל: "חייב אדם להקדים.פך
י כל בני אדם ואינו חייבי נסת- נפשו על
לתת צדקה אלא אחר שיהיה לו יותר
מפרנסתו" י(א, 70) עומדים - סיפורי
ח&ידים, שנחערטלו מכל ממון ולא הש-
י הפ- גיחו גם בפרנסת בני ביתם מתיר
רזת מדת הצדקת (אי, 85 — 87). באן
־ המבזבז אל באה החלבה ומכריעה:
יבזבז יותר מחומש, כלומר, דרך בלל ?
לא יוציא־ ארם-, יותר מן החלק החמישי
?טמח שיש־ לו; אך, כמובן, שההכרעה
יתן אינת תמיד פשוטה כל כר, ומי י י

י לנוי חוקרי בעלי השכלה פילולוגית ומעון*

י כאחד, שיבאר לנו, כיצר יפילוםופיי
, ומנורת י בימי הכינים מבליטה םפרותנו
המאור בפרט, את העולם, האחיד שב־
ספרות .המקורות של. התלמוד ־והמדרש.

מן אלנסאוה ועדי עג־נון
כשהרציתי במסיבה י מצומצמת על
"מנורת המאור" שלנו, קראתי משל
יפה מתוך הברד השלישי, והוספתי
שהמשל ידוע לי, אך איני יכול לזכור
מקומו. מיד העירני אחד השומעים,
שודאי אינו ידוע- 6י, אלא — מתוף
"הכנסה כלח" של ש. י. עגנון (שם,
ברף א/ רמ"ט, ואצל אל נקאוה גי,
97). לו- חייתית מורה לעברית, הייתי
שתי נותן לתלמידים להשוות את ־
הנוסחאות, שילמדו את סוד הצמצום
והמשקל, שאבד קצת בספרות של: ימי
הכינים ושעגנון מחדשו. ב"הכנסח
;כלה" רשום, שהמשל הוא- מסידור
השלייה שלקחו מספר: המיוסר. ואולם
ספר המוסר של רי יהודה אבן כל"ץ,
ספר נפוץ מאד במאות הקודמות, ונם
יטקוד לספר ה־טוםר ב־יהורית־אשכנזית
',,־לב טוב,", אינו ברובו — לפי דברי
.מו"לנו — אלא ־העתקה־ וקיצור של
ספרו של .אל נקאוה. כבר הזכרנו בס־
הטאור", שספר מנו- :עיו*י ,,שני מנורתי
רת. המאור המיוחם לדי יצחק אבוהב
?המקובל1 כל כך עד היומ בתפוצות יש

;?;- ^;1^-,,̂ ,.,;̂ ,-*,־,^1,^";*־; ג.,1

בזח,;י,לא; א^נקא וה.,:,א1ל; ,ע5;: ראל,; מ יום1־;
ראשית: שלטח; עוד- השפעו/ו. גם ספר -
וידאש^ -גודאי חכמה של אליהו די: י
. הזוהר: הספר . הקבלי-והנפוץ אחרי
וש,-ונורא,; אשרי :אדם ("ספר .קד - ביותר
טתו£ו . ' העתיק. שי-למד בוי -גל יום?),
, שלטים, - השפעתו. ,של; אלגקאוח פרקים
;מיוםדת: .עלי קלסיותו<־ על־ מלאכתו
, גם<:טה ? בראשית; :שחיא0 במעט:. כמעשה.
;שנשכח- יש,: בו כדי לחע-יד: על פוריותו,
אותי ,: הלואי, כביכול, שגם: זו. בחינת :

ועזבו ותורתי שמרו. י־ :
? ? ., ? . . ? ? ? ־ . המו"ל - ., טלאכת -
־  "חניטה מפוארת בנלי מפואר" קורא

? .־
ספר" ח, י-: <,קרית הרב אסף בבקורחו ב

י הט־ 459, להוצאה הזאת: של מנורת •
ם2רו 1 אם י- ר"-*־ .ענ-על*ו. ואכן אוד ע"
- הואי בית האוצר למוסר של,-:אלנקאוה:
הישראלי, הרי הערותיו במבואותיו
י המפ- ר:ענעלאוו הם ותוספותיו שלי די'

תחות לגית אוצר זה. החערו.ת; .שהן..
בעיקר טראי מקומות, הן למקורות
שמחם שאי אלנקאוח, הן לספרים

שהעתיקו טמנו, מזכירות את; המסורת,
המדעית הטובח ביותר מימות שלמה
ב ובר. ז"ל (אלא שאיני מבין על-שום
ת, כדרך בובר, י ר ב ע מה לא־ בתבן 
םפרים עבריים). הלא רובן שמות של1 י ;

המבואות י הם; רבי לקח; על־ המחבר
- 45. די 79), ומשפחתו (א, י14. בי
'אלא שהפיזור ב־4 כרכים מטרי ד קצת.
|:ובלום לא היה־ כראי לערוך גם מפתח
:של ־ ענינים,־ מאחר שאין, כמובן, בספר

יישן בזה סדר הגיוני שלם, כמו באוסו!
טודרני בספר. האגדה של רבניצקי־
החםר, אלא ביאליק, אין כאן בקשת ^
השולחן מלא כל כף ריב טוב, שהתאוה
לתוספת מתעוררת מאליה. י . ;
כשיום טוב ליפמן צונץ כתב לפני

־ מאה שנח את ספרו על תולדות הדרש
ד- ימיו, לא התכוון מיטות עזרא וע
; אלא האמין למטרח עיונית גרידא
שידיעת העבר תשמש עזר לפתרון השא
לות הדוחקות בתיקון ההווה. לאסוננו :
,. הלכה תכמת ישראל .ולאסון עצמה
והתרחקה מכל זיקח לחיי .המעשה של

צבורנו, יהי רצון, שהוצאת "מנורת.
המאור" הזה, שכולו חובר במטרה .
עשית, ושטוציאו לאור הוא פעיל מ
. הפנימיים שלי היח- במקום בולט בחיים

י סות האמריקאית,. ישמש, כאחר -טציו-ני
יהדות, שיחשוב את דרכו למדע ה ־ יהררך

צריבה לו. , וישתדל לתת טה שהשעה
"מנורת. המאור" הזה, למשל,. הוא לקח

י
ן

שיכ(ל להיות. יקר גם- לבני זמננו. אך
למי שידובבו, שידבר בלשון, הוא זקוק

שאוזן.. דורנו תקלוט .אותה. ?

ש, ד. גויטיין

החלוף לקולחת י
מאסיך!" לחינועת; ,,ה!זלי1ץ", שיצא

-" ב"
על ידי ימרנז הסתדרות "החלוץ", העו־
:למי־ (תר"צ, -ורש,־?) ובן בספר "הח-

י הבל- לוץ -ברוסיה", לתולדות החלוץ
-לאור , ;תי־ ליגלי: (הלאומי עמלני) שיצא
בתל־אביב תרצי'ב על ידי משלחת ־ה.וץ
כרוסיה . ילארץ1 שלי החלוץ: הבלתי ליגלי
̂- בשני־ הקבצים, שלוקטו -בהם הלב- -;
נים הראשיונות לתולדות התנועה ־וח-
לוציה, לא שירטטו בבחירות ראויה

דרכיו הראשונות של "החלוץ" כתנו-
עה לארנונה של תעייה העובדת והב־

שרתה.
מתוף שימי־חתימתח של .חעליח הש-
ניה שרויים בערפל מופיעה לעיני המם־

יפעת החברים שהגלו באותו זמן מארץ

^
היתה אותה הת־ ישדאל, גלוטר שלא^

̂!* י * י** 1$ ̂י ל* 1? יי^  ̂  ליי!
 ̂  ̂ ̂וין^ףין^ןל^ יא^^יב

תכל בשנת תרע"ח כעין גילוי־פתאום
הסתדרות- ניאיודגנת- ועצמאית של ,,הח־
לוץ" ברוסייה ווזקורא ש^יניו;.בקי .בתול־
̂נ||!ד4טטלן. לגונן: 8וזמנז§©כו^ .דות/־ הו

ח- לא- '̂ תרע לחשוב, גי- קודם. לשנת- .
היתה תנועה- חלוצית מאורגנת, ברוסיה.
ולא בילבד.1 הקוורא: ;הפ?!ו-ט; -עלול לט-
:טעות > :אותה -אתה,..מוצ:א- עות זו, שהוי-.
-טנסח גותיק ש-בחביי;ה.-;י. גךצ-בי טמש
.;שחקהימח את אי־ -;"אמריקה. .ברשי-מתו-
"טאטף • -לתולדות

-ב- . וחופה-",: שנתפרסמה:
-של :לצי,י1- את. יאשית;;חתזוזה ;> !החל1ץ"
התנועה הוול־צית באמריקה בשנת
תדע"ה, הנראית לי כ"טאורע שקרה
כשלוש שנ ק לפני היוםד החלוץ

ברוסיה".
נראה שחגליי וזז־! הפתיע את המג-
לה עצמו. בךצבי עצמו היא סובי
שאותה ההתעוררות באה בעייקר בחש-


