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מבערת -ירמטלג, הרימי אל תיראי.
*ישעיה מ, ט')

Monte sur la plas haute montagne. messagere de Sion.

£leY0 ta voix avec forec, euvoyee. de Jerasalem י

jElevc-la et ne crains rien. (Isaie XL 9.)

אם אתה קירא יקר, לא הרגשת החסרון בשתיקתי,

אבל אנכי אמנם התשתי את אי<ךיאהך!

מנהג ?שבעולם ובנוסח מיעדים לרשים ולשרוט אחרי - ב

לדאבס לבבי", אבל אנכי —הודות
" 
הודאה כזאת המלות

המסובביב— אינני נאלץ לה' .המנהיג בחסדו את הסבות ו
להשתמש במש מ י עי יללה, אחרי כי הרבה רוהתי

בימי שבתי על הכלים, ומצב מערכות המלחמה שנה לטיב.

האביב בא., ותהי בי נכסף להנפש מעט בזרועות

האטת של הטבע התמימה, זדון לב האנשים כהשם ומרים

הלאה אותי עד מאד.

 •תחית האביב ותשוקתי העזה להתרפק על ־זרועות
T:v

ראמזוט" בספרה
" 
פרת הטבע, הזכירו אותי את דברי הסו

בחברת האנשים נראה
" 
נאפאלעאן' הראשץ וביתו'/ באמרה

"
ממש את ההפך • מאשר נייאה בהטבע, אצל הטבע יגדל

"
ההשתוממות, זהכרתני בגדולתה, בכבודה, יקרה, והדרה,

"
ותר ויותר אשר נחדור אל תוכה, בעוד אשרי גדולת י

"
• איה, אם

?מקומה האנשים הגדולים תעוף במועף ולא נדע
"

נקרב אליהם ף :•
"

ואחרי אשר קרבתי לבא ל א נ ש ים תירש ב ים

מרומים, ואנושותם עשתה ילה כנפים לעוף במקום

שמכירים אותם, לכן אמרתי אלך לי אל הטבע ישם אראה,

שם אביט ותהי רוחי!

דות אשר למדתי אותן להכירן, בחיק הטבע האמי

הירוקה, הנן מלאות באמת ,תקרה, .ונושאות 1%זן את

צבעה.

הנפש מעט, השע עיניך "מלאך האביב אמר לי בא ו

נהרי נהלי הדמים המיגרים כמים במורד, ההלף
מראות אתי

את קשתך ותליך, אומנות המלחמה יש, לה עתה טכסיסים

כשרים ...ני אהיה ותר מנוסים ויותר מו אחרים בתבל, י

.את הצדק קשח וכבד מאד אבל להשיג צדיק נקל מאד, .
מאד. עם האמת נוכל אמנם..ללכתיבכל מרחבי תבל, אבל

אמת ויציב ונכון כי בהתהלכנו עם האמת נרדף גם זאת,
מות פות עצו ממקיס למקום, ועל כל צעד וצעד נשיג דהי

ומות, ולכן יכשר מאד האמצעי אשר אמר החכם ונביחות אי

ונה,. וערום כנחש!" הי' שקט כי

"הפרטים מלמוד הזה ־-־יהוםיף המלאך לדבר בי-
אתן .רק לך,. יען מם וכ נ י ם ה ם ב יד י הכסילים,/

שבתי לאיתני, את אשר אעשה זאת  גהתי,ו
י
עתה כבר

ורו המופתים י.ג ל ה ה עת יד, את אשר אחשוב, זאת י

ההיים ו,הטעשים הקיימים .....

היונים צירו את אלילת הצדק, בידה האחת חרב,

,ל ד תה! ובשניה מאזנים. ו ה י א ע ר ד מ ה,כ י ו ם

בלות, ושאר האמצעים המגרים הבכיות, המחאות, הק
בלבב הקוראים, כלמו הנס הובה. לות ותל וררים התפע ומע

המכסים. את האמת, אנכי אקרע את
* 
אדרת אך מכסה ו

המסכההנסוכה.והיאעומדת ער1ה ערומה לנגד
 יי

עיניכם ן :

־.וקמתי בידי אחליף. . -

'־*?**ך• •*.?ז***** י«י1-י**

מהי, 1 לשנה כארץ טירקאי 4 מאגיידי

בבףכעסטדייך 8 פלארין. בצרפת 20
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|j|j החפץ להודיע דבר מה לטובתו עליו

&$ לשלם בעד כל שורה גרוש יהצי.
ft r ••

M מחיר עלה אחד פייאטטעד וחצי.

% המאס\* זחתומים יקבל עשרה למאה.

"־"•' מכתבים בלתי חפשי5 ישובו לבעליהם

הלב* העגמ\£ וקמתי בידי אחלוןו' יוושלס. קאנסטאנםינאפיל. הדלב"י
••ה-"ט. תנדה צלויה. מודעות.

עוד הפעם בערי הגליל. יהתעוררות לבין המצרים.



העגבה על מאהביה ? זאת תראו ותיבהי ן אם לקהה

... ואס מאזגים בידה י"שק־ל...? החרב בידיה ? תראו

גס זאת תראו!!

ני נשא ביים
" 

לוספי, יוגנום במאמרו ההלצי והפי ד

העששית בידו לחפש אחרי איש" נראה כי טעה! או כי

ההגדה לא ספרה לגו קושט אמרי אמת, ובאמת יותר נכץ

כי חפש את האמת" ובחכמה ?עשה זאת ! יען אם
" 
לספר

נאשר ונקיים את הנוסח הקדמון. אז לא ימציא לנו הספור

הזה לקה טוב, הלא היא שאלה הגיונית. העששית נחוצה
היא בלילה אם לראות או להראות לאחרים את הדרך ילכר

בו, אבל לפי הנראה גלה מלאך הטבע את הכוד הכמוס
הזה לדיוגנוס כאשר גלחו היום באזני!

רק בעת תאיר השמש ותשלח קרניה

אז טוב לחפש את האמת בכל אפסים רק .

באור עששית כהה למען לא יראו בני

י ני ם איפה
י
ב ליעל המביטיים בשבעה' ע

תטה 'צעדיך, ובאיזה דרך בחרת לבא

באמת זאת הי' אסונינו עד היום, כי לתכלית ! ו

בתלהוכות המחאות הצודקות והעזות, בבירור כל המעשים

במחשך, ואשר ה-יקענים ורוע המעללים אשר הם עושים .

לעיני השמש, בזאת נתנו לאויבינו יד להסתיר את זדון

ותר, ולמדוה נופת •צופים על שרשיהם הרעים? לבבם יותר וי

המרים בהם האכילו את צאן ההרגה, וגם.בעת. הבאנו אותם ו
בין המצרים, לא יכלנו להביאם ליאוש, יען את השקר לא

 לןן̂יא לידי יאיש, אחרי.אשר ברגע האחרון יברא לו
וכל
נ

 הראשונים, (ובעוד
 י
שקר הדש, לכסות על מערומי השקרים

האמת היא נקודה שאינה מקבלת לא תוספות ולא גדעון ש

אוגד דיא גראדע ליגיע איזט דיא ריכטיגע !" זה הוא חוק
"

מאטהיק, הנה השקר פושק רגליו מאומת בהבמת המאטהע

לכל עובר, ויבנה גב וחומות על אבק הפירח באויר) ותהי

מלהמתנו לעזר לאויבינו.

עתה ברנו לנו דרך אחר, וכבר צעדנו בו צעדים

ג ד ו ל י ם ק ד י מ ה, מצד אהד אספנו אלינו רבים רבים

מטובי העם ומאוהבי ציון.באמת ובתמים, אשר היו עד כה

פזורים ומפורדים, והאחד לא ידע את אשר עם רעהו, ועתה

אספנום לאספה, ונתן יד ושכם אחד לעבוד לטובת הרעיון

שראל, ומצד השני השלכנו את משאת נפש איש ואיש מי

 ע ו ז ר י נ ו א שר ל א ו י ב י נ ו,
 י
אוש ב ע ו ז ר י סם הי

והם הם המודיעים לגומכל שעל ומכל

צעד אשר אויבינו חושבים לעשות,ובךוה

קר ונפש מתנה נתבונן עתה אם לגלות את המעשים אשר

 יטבעו עושיהם ומחולליהם
י
נודעו אלינו, או להניחם, עד כי

/
 ך
דיהם!! בבוץ ורפש חוללה י

 הצעקות אשר צעקנו,
י
רוב הדברים אשר דברגו,

בהם• משחנו את המעשים בעת
: 
הצבעים החיים והנוגזדס: ו

 'כהי הרעישו' את
ד»דברים אשר עד

::
הצננום לפני הקוראיס,

דברינו, תת: ;& ^̂ ;̂ :,ib'̂i
'
אולי בבינו, הועילר ל

 מאד את יללת
 י
באופן איום ונורא

"
זה עררו

י'
אבל לעומת

 עלי פיהם
'
הכלבים החיים על השבון האדונים הגותנים

חרצו לכל בני ישראל. האומנם גם יזה מצאגו נוהם, למען י

"יען מקים כלבים צועקים שם ישנו ישוב,/ כאשר ידענו עי"ז
והכרנו את הצד החלש, הכתו את האויבים ושעטה פרסית
םיסיהם וחמוריהם ...... וניכה לראית כי בהריסות

הבאסטיללא רצנו בסכנה כמעט להרוס את הטוב והיקר

לנו, יעי לברר את האמת ולהציל העשוקים מיד עושקיהם

במבצרי ענים ומרודם, קרענו קרש אהד, ואויבינו פלילים

השליכו אח"ב דרך החיר הזח אבני בלע על ראישי האומללים.

I ונאמד להחליף את קשתנו בידינו 1 עתה נחל לבמת

לבנית בחשאי, האמן הוא לבדו הכת הכללי, ?והטיח הוא

 אשר סיף כל סוף סכלו פצעיהם
7
הדם הנוזל והקריש

ונשארו על מקומם.

בעת אשר שמנו שתיקה מחסנו אם כי באמת וכתמים

הכננו עצמנו למלחמה חדשה, משבי אויבינו,. כי. לוקהה

הבקירת מעליהם, ולא עליהם יהיה עוד שבט מיסד, העין

הפקוחה של הצדק .—כן זממו וחשנו— ועיני האוהבים

הנאמנים לציון נמו שנתן, אז מצאו אויבינו את שעת הכושר

ויראו נגדה נא לעיני השמש לאת אשר הם מוכיםרים!!

נאלצים אנחנו להגיד האמת, כי אנהנו בעצמנו עזרנו

לזה! וגם אם אחדים יסבלו מזה —אשד כתור איש פרטי

יכאב לבבנו ע"ז עד מאד— אבל האמצעי הזה הוא היותר

אימת מאד כשר! והחיק ,\ע שלעכטער, יע כעססער" מ מי
י
מאד !

נטה עתה. מבטיך על? אוסף קירא יקר שא עיניך י

שכיות תמדות תבל אשר כוננו בפאריז, מקום יביאו עתה

בחת כי כל בני תבל באומנותיהם ובאידיאליהם ותראה ונו

תגלות אתת לא תמצא שם כל הדש, וכמעט לא תראה אף ה
אשר נגלתה זח מחדש, ורק האנושית וכה הכשרון התקבצו
עתה למקום הזה, להראות את כחם וידם החזקה

ראשו בשמים, וכן כל ננמות ! מגדל. בנו! ו

.מכינה ומכינה הראה עתה..את כהה הנשגב בדבר כל.
'
ובכמית! . ־־:?'־

אויבינו הם ב.נ י פ א ר י ז.. . . פשעם וחטאתם

-.ב.טםרם את בני בכמות אי-ומה, הראו עתה .

שפט1! עקרון ל.מ.

ראשון לציון" ?
. אם המת פקידי הנדיב נתכה לפנים על "

ואם עזרו ידי הרמשים והזוחלים הליהבימ את זעת הפקידים

רות-ולגרשן מהםתפה להפיל;אסון על הרבה משפתות יש

ננה ימינם, ואם כי ־מדם הזה אשר שפכו במים בנחלה כו

אבל מקום .מצאו
"
עידנו.נוהם כגהמת ים,.ככיום השפכי/

להשליך משם ?אבק בעיני להתבצר בו ו האלה ,
'
האויבים

חטאו בני ראשון לציון.בהרימם
 י
באמרם כי התמימים. אחינו.

\ 
" י "

יד בפקידם!

̂על לוה לבב שמתן" נכתבה בעט"בךזל
" 

אס חטאת.

רנות מזבחות.העושים הנדיב, ובצפורן שמיר חרושה על ק

.בלבב להשליך חצים ונהרצה הי' אתם, דברו עד בן, כלה •

שפחות. האומללים בני זכרון:יעקב עד לכלה! ואם חיי המון מ

בזזו נחלדגםל אשר בדמם מו;אבן על , ניהם לנגד"עי ו
י
גפקד̂ו

פיות פרת להשליכה ל אבן, אולם גס שם מצאה השעה עו

/



המשתוממים באמרם, בי בני ?"י יצאי להשמיע צרותיהם

 ובדרך אגב פגעו בכביד ....
ברבים,?

אבל "ע קרון" אשר בניה לא הרימו יד לא בפקיד
נ;ל אשר בגעל אהד ממשרתי

' 
ואף לא בחוט ושרוך

משרתיהם, בני עקרון אשר לא השמיעו אפיי כאיב מארץ
קילס לאביק דום, על השיד והרצח הנעשה להם, בני עקרון

אשר לא חטאו ולא פשעו זולת בשבתם בשנה

השביעית ככתוב מפורש ב ת ו ר ה, ולא קבלו

הערמות והערמימיות? אשר חשבו איזו רבנים לעשות בהם

אזנים לתורה ללא הרעיל וללא עזר, יען אם אסרו המלאכות

בצירה, מדאירייתאכגץ הדישה וזריעה, קצירה ו

דות ־יעבוד האנר היהודי? ואם לתת כל העבו א"כ־םה'־

האלה בידי הגוים ? הלא יצא השכר בהפסד, כי מלבד

רות הטי אוכלת שלא תביא העבידה שים ריוה, יען שבי

מצצו את שאריח כפלים את אשר יקצרו אורב, הנה עוד י

לשד האדמה באופן כי לא תיסיף תת כהה בשנים הבאות,

 ורב"ת רבות עמלו
יטא ם ז.ה נמסרו למשפט! ?י

הנה עבור ח ו

אמאר" הנפצע אשר.יבא
" 
מלו— הפקידים ובראשם —ויע ,

 פה חציו
'
 מהאלימפ הפאריזי הנה להשליך גם

'
כפעם בפעם

'
 להסית את הממשלה בהעקרונים

בלבב יונית תמית ....'

התמימים, ולכיף עליהם היקים כגיגית עד כי יגורשו הלאה

שבתם ומבתיהם כנצר נתעב! ממו

התראו קיראיםיקרים כי ?רבות רבות פעלה השתיקה?

נמרצות תמשו מקודם בתחבולות עזות ו הלא במקים אשר הש

 בכספם כת נובחים וגפ-'
 י
לעקיר את? דיאחדים, ויבראד להם

מללים' בעצמם מהאות על הצועקים חמם, הצילו מאת האו

להראותי־בזה את; טלפיהם לעיני בני תבל, אבל עתה אין

כסית לפשע, ואין בגד לחטאת! וערומים הם 1 עתה יבולים

בני תבל לראות עד כמה מוקירים האויבים האלה את

מות עד כי לא בזו ולא ציוך ערש הלאו
" 
הדות" ואת הי

"

ק
שקצו גם אמצעי מבהיל כזה, להלל שם שמים ושם ארהי

בגלוי, למסירעדה כלה שלא הטאדן ושלא פשעה למשפט,

תפלאו על 'רשעת וסכלות עד כי השופטים בעצמם י

 והגבוהים השומרים עליהם, ואומרים,כי עוד טרם
'
הפקידים

 מפעל כזה'/ ורבים מהשופטים נכמרו
י
טרם שמ{$ו ראו ו

גחימיהם על הישרים האלה ומכינים את עצמם לדון דין אמת:

 בלי משא פנים.
י

טוב• איפא! אם ?עקרון תנצח —ואשר בזה תלוי עתה

באמת קיים הישוב כלו, ותקותגו הזקה בממשלתנו הדוממת

 למוט רגלי עבדיה הישרים—• תשאר כלימת
'
ן
י
כי לא תת

גצה להאויבים אשר הללו;את הקודש בארה"ק, וגס אם

עקרון תנוצח ח"ו גם אז בוז לכם, ולעג לכם, כי את• מי

למם.אלא : נצהתם, עדר משפחות עגיות אשר אין להם בעו

דתם, יחד עם גחלי הזעה אשר זבו תומתם וישרתס ועבו

 מבשרם.!
י

? ? אס לא את. האדונים ואת מי נאשים בכל אלה

 הנוכלים אשר מצאו עת הכושר! י
י

כאשר כבר אמרגו וגאמר עתה, הנה. מגמתנו במאמרנו

'•"> 

(המשך מגליון החול;!)

גי ב ר י א, עיר אשר בשמה זה לא גוועה במקרא מך

לפ"ר חז"ל (מגילה ו' ע"א) היא אחת הערים אשר בכבוש יהושע
?נפלו לבני נפתלי, ונחלקו חכמים בשה אשר קראו לה בעת חלוקת

נסתלק בשנת הארץ: רבי יוחנן הת' במבר< וראש ישיבתה (

הל"מ לאלן* החמישי) מתפאר (שם) כי עול בהיותו גער אמר דבר
 כי ח מ ת (הנזכרה יהושע

"
 כן הוא, והוא;

שנשאל לזקנים ונמצא כי

י"מ ל"ה בי! ערי מבצר אשר לכפסלי) זו מבריא ולמה נקרא שמה
חמת ע"ש חמי מבריא. אך לפי הנראהלא נתקבלו לבדו בלול שלאחריו;
כי לבא החי בבבל שנים רבות אחרי מות רבי יוחנן ילע ברור כי

בני מבריא קוראים לעירס שם המקרא רק ת'ולא חמת, ובשמעו

רקת לאו מבריא היא ?
י
מאמר ל"/ המה ואמר: מי •איכא־לכן"ל

וממליכו כי ,ממת זו חמי גרר ו ר ק ת ז ו מבריא ולמס נקרא

אחס שמה רקת שאפילו ריקטן שבם מלאין מצות.כרמון 88). עכ"פ

88) הגאון כעל מורי אבן זיל, בפימהו למגילה פיק מקשה על

 ובמה קדשה מכל ערי ישראל ? ועוד
:ןאמר רבא, .מאי עדיפוהא להבריא בזה'

מאי רבותא דמבריא הא לרפינן בפיל לסנהלרץ כפלח הרמון רקהך אפי'

ריקנין שבך מלאון מצות כרמון, ועל כל לשר«אל מעיל הכתוב כן. אך הגאון

לל על בעל פסח עיני ס מתח ש;י סקישיות ח־יל (מגילה 50) מ"ש

ישראל וכר הוא גרוב ישראל לרובי נטלו, וכפי"ז אסשר לכעיר אסס יהיו מעונג

הריקנץ מלאץ מצות או מצי הריקנין, אכן כשנצרף כל ישראל יהיו רוב הריקנין

מ'לאי[מצות, ומבריא לוב הדקנץ שבה י* כל הריקני[ מלאין מ$וה, והגולש

הוסב לה בזמן מאוחר. ; 6nit?,.ושת., משתי הערים האל היא,

?תלמול, •ואך שנים מחז"ל נ ותני ם
'
מ י בנה שמה ? :לא: נז$ר

מעם ל ש נ ו י ה ש ס; י<ד./,.י ר מ י האומר (מגילה שם): רקת שמה
?שיושייא במכורה של ארץ ישראל. ורבה ולמה נקרא שמה מבריא'

אמר (שס) רקת שמה ולמה גקיא שמה מבריא- שמובם ראיתה 89).

במדרש מציגו מפס אחר לשנוי כס רקת או חמת למבריא
"

והמעס הזה הוא גם מגלה סול משגה השס מי היה, ואלה דברי

המדרשי רבה (בראשית כ"ג) רבי יוק אמר וכי' קראו בשמותסעלי

סנדמס, אלמות, מבריא ע"ש מ י בי ר י א ו ם, אלכסכדריא ע"ש אלכ

אנמוכיא ע"ש אנמיוכם.

ללעה הזאת מסכימים גס סופרי העמיס, ואומרים כי םורלוס

אנמיפאם בנה העיר הזאת או הגלילה ויקראם בשם מבריא ע"ש
7
בעדום, שמלך בערך ק"י שניס קולם חורבן בית שני (ג הקיסר מי

אלפים משי"ח לב"ע) והשם הזה כשאל־ לה על היום הזה והוסב גס
אבאריא) • לחופו משכון, ובשם ים מבריא (באחר מ לסים כנרת אשר

? גדולה היתה בימי הורלוס אשר צא נקרא מאת הערבים 90). שיד

חשך כל עמל לשכללה וציפושה רבן בה שירות ואלמונים, אך עד

לזה אפשר להיינו מה שמקבלים שבת מבעול יום שיושבת בעמק ונוראי מחמירץ

גם ביציאת שבת, וכבר נודע מרז"ל 7שומר שבת כטכךס בל התורה ואפי"

עע'ז כאנוש מוחלין לו והיינו לאהני להו שיהיו מלאים מצות וכוי.

89) בעל כפויפ מבאר המלים בשם רש"י ז"ל: ,שיש לה אויר יפה "

זלא נמצא בפירש'י שלפנינו. בעלי התוס'זיל מבארים שהי' שם ג;ות ופרדסים,

בחכמים! שהיו יושביה בה סנהדרין
זהמוהרש"א דל בלזיא מבאר עובה ראיהה'"

בימי רבי. ,.

 לעני; כתיבת גמ בעהיק מבריא כותבין ,במתא מבריא
'
90) גם

שבעמק, דעל טף דמבריא;הבא'ןממימי סי© המ'מסתסקא̂"
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הנליל. עור הפעם בערי

מאת הסי"צ



זח לגרר מעט את התועלת אשר השגנו •מאשר שקטנו עד

כה במכיננו, ולכן נמצא לנחוץ לברר עוד דבר אחד והוא, כי

במשך העת הזאת עלה בידינו לבא לחקר מיני מבגד•(?*,

ונמצא בהם מנגדים שהם סלעים גבוהים, ?גדולים .וכבדי ש

וקשים מאד, ורב החיבל בכל עצם הוקירו את האבנים אשר

הן יסוד מוסד לבנין תבל, בכ"ז ידע על; נכין מקימן וישמור
אניתר מהשכר על ידן, ויש אויבלם שחס שרצים מאיםים,

̂ש, ואלה הם אשר אשר לא נוכל לנגוע בהן אם לא בגועל נ

הפכו עתה כאסון עקרון ?זבחלול ".כביד. האימהי כלה 1

הלות' נדבר:•עתד. מאחינו •הזקן חפשי וגלוי ובמק

המכובד מאד בפאריז ואשר הנהו עמיד חנני"ח, ורב• טיב

שראל, ורבות חשב להיטיב? עם הבאססראכים, פעל לבית י

בים, ואם כי פעמים רבות מצאנו אותו בין מערכות. האוי

.שיא חסנו,.:וידע: לשמיר אבל הסלע הנכבד הזה ?הראה

סםראבניס נקי דות כי בדבר הנא האניה, וכאשר עלינו להו

להמציא לחה מניחה כאשר היה מכל עולה, ובעוד אשר חתר:

?? ?:כלו באופן שלא הבטיחם, והנה השליכו עליו משא האסון.

עלה בידו להושיעם, ידענו כי •לב מ־י כ איל עליו ידאבמאד

 אי ל ?:לם:
? חרונים אשר:יקהו ?עיזה ?כא?/ וביחוד מהמקרים הא

זאת ידעני;־־ כי• גדול ־. האיש הזה מאד,. וחלונות ביתו: **לגו•

גראו נמוכות הרבה מהחלונות הגבוהים שם בפאריז אשר י

להתרפס —או יהריבו— שם •את הישים, ?: ?ואין ביכלתו •

הרבה ולהיות אסקופה נדרםת, תחת; אשר: האויבים הזוחלים

הנבזים והמאוסים יתפתלו כגהשים.;למען יניקי מ'אדי; קלא*

־ז—ן ?י. . ^-?" y\' י ?"! י? ?«"• ? ? ? י י ̂— - — . — ... - ; ידו— -..ן-ן

עפאטרה, בעיני עבדים יביטו על פי הכתונת של האדון

אם נצבת היא, ואזבעבידתםיצלחכידם לתפיש את האדון

יותיו. אשר הם.מבקשים ולרתים א ת ת א ו ו ת י ו לנט

באשר• לא פעמים ולא פעמים בשר זאת השד האיכל ופרה

. אשר יחפוץ יטהר ורבה כבני. אדם, כי לב אדונו בידר ולכל

-: • ' ' ?
את פיכיס נטיותיי ..... בידעו

צבי" אשר בעתו לא
" 
האדון הארי אם כי שמו

 ראויים
,
חלקנו לו כביד ואף לא נשאנו פני מעלליו שהי

לשחדם מוסר, הארי הזה חרד מרבצי, נוהם; בפחדו כי נהמו

על העושק הזה :(של עקרון) יפתח את?? עיניי בני תבל,

ובחר דיו ל:ל כ ה לדרכו לא שכח לקחת •אתו את

(חן הם כתבי המקנה
? 
את האוצר, איצר חיים לכני עקרון•

מהסישכך, הזאת הנכתבים על שמי) ואשר נוה'הי' להצביעים

והצביים, הארנבות והזיחלים, הנמים מקיפה:השרצים לעשות

להשליך.עליו' :שקוציבן את הצבו מרמס: לספות רגליהם, ו

כדרכם,- על אשר לא מסר להם המפתח לקחת את נשמות
העקתנים כנשיכת ־ המשפט! .ובזה אסגס הטיב לעשות

־ ? ? להעקרוגים.:.

מאס: מקחת  מלך החיות הרחיק• את עצמו וי
,־ ?־ כן הדבר:.! •

תושים היקרים המכאיבים כבוד מהמורים 'וכלבים ומרמשים וי

מאד • בא"י, הנמנית. על י הארצות. החמות:( •

?מי יתן ולא יעקצו היתושים, וזבובי •מות אלה' את

הארי האיהז ועתה בכל כחויאת •אוצרי.היקר: של בני . ידי

הזה רותיהם. להפיל .אתהאיצר עקרון, ולא יאלצו א-תי כדקי

חורבן היית לא היפה עיר:.:שרובה.ישראל, ט אהף הורדוס אל־ה אספסוף

רומים ועמים שונים ורןחס זרה לנכי• עמנו יושבי הגליל• אשר לק

בחרו בצפורי. וישימוה"לנניר מושב החכמים '(?עשירים ואליה •נאספו

אחינו. לעת מציא־ לםומן על :אודות .עניטס •המגעים לכלל .ישראל.

בהפקד יוסף הכהן לראפ מפקדי.:צבא הגליל, חזק בדקי העיר מי<יא

.עליה,: פתחו לו כיהודים ויבצרה במבצר חזק, אך :עת צריאספסיאנוס

שמרי העיר דמעו לפניו,. ולכן רשות:.דתן להם.לשבת בעיר גה אחרי

,וכל שארית . ירופלם. אז היתה כובדא עיר המרכז ליהמ־י הגליל חורבן

הכלימה. סנהדרין גלו מצפור; ,לעבדיא 91) וישבו בה, ישיבית גדולות

סננו בס, וממנה יצאה תורה לכל המקומות אשר. הגלו ישראל שמה.
 חת; י אלריאטס קיסר

בראש אלף החמישי גמלוך: אנטוגימם ?

ק דגר במרי "הגליל זמן רב, •וכרע. כאח התהלך
ברומא וייבא לאה"

 ויגדל עוד ישוב: .בני.עמנו ־במבריא, מספרם
? את מינו? הקלוש, גבר

אליה נאספו, בס •סלררבימ .חכמי:הדור/ עלה .מעלה מעלה, גדולי'

? כניו אחריו' עד הקדוש את המשנה ונזר• הנשיאות הנחיל לבניו •ובני

.החמישי.: . • שחי בחצי "המאה השניה,לאלן? ר' הלל הנשיא האחרון
גדולה לאלקיס היתה •גם-:אח"כ .בימי האמוראים 92) עד.

ובעת אשר לוקחה נזר הנשיאות מבני ארץ ישראל, ועל מקומם באו

:מר יזומרא החמישי עלה ראשי גולה בבבל. ועוד:•בשנת?:ריפ.. לאלף :

̂א א»ר יוחנן עשר מסעות-ג1' וכנגדן גלתה 91) : ר?ה ל"א אמר ר

. מלשכת:.הגזית,? פו' -טי,, ,מצסירי'.ירדה לשבריא•: ומבריא עמוקה מכולם סנהדרין

שנאמר־ ושפלת ונו' ושם• עול.6..די:ומש0..-.?גתילץ.-לי;א; ־.שנאמר התנערי..מעקר

? ?
־.: ? ? ? ־ .:</::

. י י י־ ־ ; :.:•:'; :? . ־ ; ־ . ?: _ . - .:.. :.. ': ־ ־י • ?;־;.? קומי וכי'•• ;

92) \עלשה עשר בתי כנכיות היו בשבריא גם בזמן המאוחר, כמאמרם

כו.ת:,רו' ע'א)..'רב אמי ורב" •אפי,:אע'/ דהיה להל'חליהר בי כנישהא
'
ז'ל...(בר

בנןבריא ל£ . הון• מצלו אלא ניני ?{מידי': היכא ' דהוי -יתבו- 'וגרסי. . ? .—

?מבבל לסברא ויהי שהראש הסנהדרין, בר מר זיתרא ריש גלוהא־

בשנת שצ"ח לאלף החמישי בהכבש ירושלם תחת יד הקהאליף

עמר בן קוק* חותן מחמד, נפלה־ גם מבריא וערי הגליל עמה,

ויגורשו מהן כל היהודיה .יחד עם •הטצריס אשר נמצאו שמה למכביר,

 יהידים לערי הקודש, וכלימ, ממלכת
י
אך אח"כ נאספו מעמ מעמ

שצ"ח עד תת?"ו לאלף בפעם סראש־ינק (מכנת הישמעאלים באס"ק

החמישי) לא גורשו בני,.ישראל כל* .מאה"ק.; וגם-.בחבריא:היה עול

קבון גדול מבני עמנו ששבו אליה זמן.מה אחרי הגרוש ועוד בימי

הרמב"ס ז"ל היה בה ביק •דין הגדול:93.) גס.הראב"ע ז"ל בן דורו
 94) אך אח."כ כפי

'
מצא ?היותו באה"ק.חכמים וזקנים. בכובריא

הנראה הם• עוד הפעם גירוש: או,מנש בה אחרת:הוצער: הישיב, • ?ן

.א«שר בקר pb מבריא בשנת תתיך;  בנימין מסולעלא בעל המבעית
,
ר

 בה. .רק. כחמשיה: משפחות ימבני ישראל. אז
י
 לא .מצא

 י
לאלף החמישי?

,בעלות . אך, שנ;ם:. .אחדות אח"כ היתה: מבריא :החת ? •ממשלת הנוצרי,
חדבה

^
א־במלחמתו, ותהי כן̂ב : לאה"ק ץיכבשה,- רחרבס סאלח? עדדץ

.זמן, רב, ועילי בשנת רס"ג.:לאלףהששי, ,בעבור אחל מחכמי ושוממה

ליוארגא לתור את אה"ק לא: מצא בכןבריא אף יהודי אחד:: וגס

- ; -; . -אך .י''ב:משפחית, מהמחמדיס ישבו בה

(המשך יבא אי'יה) -

 :,93): ־ וזיל. הרמב'יס זיל(הלכות סנהדרין ס;י'ן) בתהילה כשנבנה ביהמיק
.

היו.ביד הגדול.יושבץ בלשכה הגזית •וכר וקשנת קלקלה השורה בלו ממקים למקום

ד בי ת די ן ולעשרה מקימות"גלו, -ו פ ו פן ל שב ר י א ו עש. ש ל.א ע מ

ה גל ויל -ע ר: עתה, וקבלה היא -'שבעבריא עתידין - לחזור החלה ומשם
. . . ... • ? ־ ? ' .  .,::.. .: . . •

'
.« ־. :? : ? ? . • " ? ? ? •:- •:'. • ־.":. ??? לניהמ"ק.;

ל"א) ראיתי ספרים שבדקים 94) •," וזיל,בבאורו ג< התורה: •(פמוהכ"ה

ה כ מ י. * ע־ב ר י 'יא' •ונקבעו מ-מ & ה: ע:.ש ר י מ ז ק נ י ה ם וכוי. ץ ?



אשר יש בו מעין נחמה ותקוה טובה לבל הקליניסתים בא"י.

שיאל, גם היא חפשי" בי
" 
גם.האדון אשר נקרא שמו

הראה עתר? כי לבבו רחוק מאכזריות הימה, ולא שם תחלה
T 7

בהלכות החיפש הנהיגים כין א ח י ו הבונים, ולכן

ושב שאר י לא עלה. זה איזו ירחים על במת המהזה, וי

רות, ולא שעה ולא פנה למקסם כזב. בביי

וגם הרמשים הס עסו את הדוננ וחם פלט" את רירם

ורעלם בלבב אחינו בעקרון, כאשר לא השני מרדוף באמש

.ומשואה.את אחינו התמימים כפ"ת, וגם נעצו חרב שואה

בלבב בני.זברון '(כאשר עוד ניכר• מור.).

לא נפיג כי עיני כל הקיל.יניסתים בא"י תהיינה נטיץת

לת-־צאית המשפט הזה, אשר בהן תלויים קיומםץקיום'הישיכ

שארו הם כלו, איבי: יצאי כלם ־ מעבהית־ לחרות, או כ* י
...!

? י
? • « ? ־ •

??
וגשיחם ובניהם ובנותיהם עבדים לעבד• ם •

? ועתה אתם קיראים ־יקרים, אם כי:נטיתי •מעט מדרכי

אשר סליתי לי, וגם הפעם טבלתי:.עטי בצבע מפיק-מאד,

אבל לאשר רציתי להודיע.אתכם, מדוע נחבאו בסתר מלי,

לכן נאלצתי לדבר מעט, ועתה יכיל להיות אילי אאלץ עייד

הפעם לשכת דומם. אבל י היו בטוחים אוהבי ורעי, וכל

אלה: העוזרים על ??ידי,?. פי לא אחשה ולא;אשקיט,י ועיני על

בזמנם כל המעללים הנעשים והניקפים. בסיד־, ואשר בעתם ו

אציגס כמי הל לוגד עלגיכס, ותק־תיילה' •אבי ישראל .כי

ף־ מפח ה' :יחי' י דרכנו לטיב. לעמני.ולארצנו•
ף בל י סיי

• 
ם

. B. ־ י־ ?־ - 
 '־ ־־

י . ? ?  י ־
? - ? ־

י

.שישו אתה מש:ש  שמחו את ירושלם.דיזגלד.בה..?ל.אוהביח
? דרש־• הכלל בל.המתאבל ־ כל המתאבלים עדיה,:בס־ ן? ־מסבת תענית

.. ,. י . • על ירושלם זיכה ורואה. ?בשיחתה ובו'. ־

רי£י:צא:נה וךאגה.י:ות המלך שלמד;'ע''ה ••:אמר *:כיב<ר; ד̂\

 שעמדה. לו:י אמו• ־ביום •היזונהו וביום
'
ציון.• במלך .-שלמה :בעשרה

דרשו:כיוסההוגתו זת ̂ת ̂תע וס ,מתנייתי̂ן שמתת ?ל-בו< 'בשלחי•

̂ק שיבנה בביא, .ובברי ;כנץי"ביה
J"S:מורן•.וביוב:,שמחת ל:בו.־ןה

̂ת, ונקדיש לגרש. הםןיק להבין דברי ח בטיב ?נרחיב הדיבור ק

איית: פלה: בל אבירי ד':בקרכי;קרא. עלי מיעד לשבור במגלת '

ידות גייסות- לבוא. :עלי,. ובמב' תענית -רש"י %>?': יע כהודי, וה$ה
* ובן •אית' במסי שבועות

דרשו חבז"ל המ.ז דהאי שתא מלויי מליוה

מכאן ־דא\ך ילפינן
. דר"ח איקרי מועהיומפאן ילפיינן. והוא.: ת3ו~.-

ירייה איקדי מועד ?שהם ימי.: ששון !ישמחה,.-; וכאן אדרבא .קרא

?וביאור ך»דבר? הוא דהגה־שני הפסלים בנושא אהד
מועך לשב.ירל:

הוא קשה: מאוד '?3:כה:.אנושי:,ל:פעול .בפעם אהד ולהיות: אמת

בלבו:דהיינו:שמךזה והרות עם.-עצבדת ובבי'1:- וא̂פ רק -לעשות

,אדרבא ̂ הוא? •קשה מאוד דהיינו לבבות*ב£יריםל ? נגד:הזמ פעולה

וח ?בטי •באב ̂ש
ול
להיפיך.לשהוק שין:אלסיי:וק

ביוםהקוא־ותתן ל

כי':היום בעצמו ?ערם הככית ועצבות• אפילו אם. אינו רוצה-האדס

ים:זמירות הורינרנע בנושא:אהד, אמנםככרי מכש':-פ שני הפכיים •

ישראל, מזמור לאסף־אלקים כאילים בנחלתיך,' והקשה בגס':קינה,

־על: ,ששפך;'הממו,.על? :עצים: ואבנים ̂;ותי' בנמי
ב̂,

לאםף;;מ

תיירו- משונאיהם של ישראל שדיך •ופליט שבבהמי'ק דיאל-"ב לא נש

̂ ̂.לעוף השמים. וא"כ

̂כוה ירר5$לםי!•והזמר-. ̂ס כ?י
כשר-הס-ךף;<ו5יתו.ארץ שפכו דמס:

ששפך• חמתי.עד עצים ואבנים שבביהמ"ק, והגה הקכ"ד, אמר ?
על

לירמי' הנביא מצפץ תפתה הרעה הנני קוראזלכל ממלכות משפחות

צפינה ובאי ונתנו איש •בהאו פחה שעהי־ ירושלס? והנד*, כן הי'

שההריבו הבהב"ק. ציון שדה תהדשי ?ואיני היי די בזה, אבל

ביין ?שניתן• רשית למשהיתים: .הוסיפי:.מדעתם להרוג.ולאבד וע"ז

ביקש•.?אסף שפך' ה2זתך על הניים ובו' יני אבל את: יעקב ואת
̂יהו השמל היינו:שעשו. תרתי, ואח"ב אמר הנביא ויהי דבר ד'

מ-ר הלוך וקראת באזני ירושלם לאמור כה אמר די,זכרתי אלי"̂ל

אהבת בלומתיףילבהף אחרי במדבר וכוי קודש לך הסד. גע־"ףיף.

ישראל לדי ובר וקשה הקב/ה מביא המלכים' לההריב ירושלם

ומסיים זכרתי לך הפדי•נעיריך וכי זאת::הוא הסד? אבלי הוא

הדבר אשר דברני בי... כשראה יד. שלם חורבן הבית והעיר' קול

מבניה מיל ובל. האם י בעד אוסית :..שמתרוקנת': נהי נשמע מציון•

העולים נברא עה"ק־כי האויבים הוו*;י0 ומכלים כמו שאמד נבוזראדן

ניהא לך דאבדינהו לבולהו, לזאת אמד ויהי דבר ד אלי לאמוד

היינו ?הדיבור שהוא. קשה היי: •לאמור בלשון דבר. הלוך וקראת

־א.$ר ד? במדת רחמים זכרתי לך הסד באזני יריישלס לאמיר כח.

̂אןרהמים-והשדן ואל יעלה בדעתך כליון  
י
נעוריך, היימ:של,ש

הץ, :קידש:ישראל לד), .מיינו:כמו ששמי לעילם בך ישראל יהיו

לעולם, ובעת שכושר.•להם הורק לובית בישר להם.בשורה טובח

אבירי,.ה/ ̂ה כנ?ל? :וזה שאמר המקונן סלח ו:ל.': היינו מזמור 'לא

 חיינו. שהחריבו והרגו אבירי ישראל.א"כ קשיח מדוע;• קרא,
בקרבי ?

בימי עלי: מועד:־• לשבור? 'בהוריה שדק -זמן מי'עט עמך ביהמ-ק י ו

בחנךבן ביהמ''ק,-: ופש למה נענשו •  ואםינעגשו. ̂ב
'
 נהךבג

הבהרות'
בצריה'/' יישראל; •"בל$-כל<ארמנותיה שהת מ הר ד כאויב ־בלע

̂קו%<• פך־ פי' -.הפסו זת-־.במנת־ נש(! גזתרתי/-:ד:א̂;;̂ב שנע היינו.

שהנזירההייעל:כיל£טיכ*ם:.וךעיפי כמו•$ולרשו ךזבד'לעל: מאחר

ו'?' 1 mmiĵnmm*̂ ? m 
mil 

* ו ו m̂ m̂mmm m̂mm1_ יי*̂?ל " י י"'.'('י r1;.̂—? "1̂ י"?11.1̂ '_. TTttT' ?̂*3?̂ *̂f—"'??

; 
וררות •לבין המצריפ. • התע

ושלם יר

גדל המספד בעירנו. על מות הרב הגאון הצדיק פאר

הדור והדרו מוהר"ר הייס אליעזר וואקס זצ"ל הגאב"ד דק"ק

ק בכל ארץפיילץ, אשר נאסף אל
פיעטריקאב, ונשיא אה"

 לחודש תמוז. ספרנים הספידוהו כהלכה,
,
אבותיו ביום ב

ורכים מתושבי עירנו בכו בכי רב על שר וגדול זה ט

שראל. נפל בי

כבן שבעים היה הרב הגאון המנוה ז"ל במותו, הוא

היה יליד העיר• טאדנאגדאד<•.ובן.י"ח שנה נסמך לרב ומורה,

ולדתי עשרתהו בעטרת: ?הרבנות,' אח"כ ישנ־ על כסא ועיר מ

קאליש שנים רבות, וזה כעשר שנים עלה על כסא
? 
רבנית

רבנות עיר הפלך פיעטריקאב, ויהי אהיב ורצוי לבל תושבי

רות, כי •היה הוגן דלים שלא העיר. לצדקיתיו וחסדיו אין ספו

הניח כמותי, .ויומם• ולילה חשב מחשבות איך להמציא להם

אהבתי אה"ק ותושביה בנתה כ$ו רמים עזי וישע, •גם ..

מקדשה.בהדרי-לבבו' •הטהור, ויהי משכיל אל 'דל היושב
בה ויבקש עצית איך להרים קרן עניי ירושלם ועריה בני

אר̂ו, ויעורר לב ?נדיבים מיודעיו להרים תרומה חדשה

רות לטובתם, 'וחפצו: הצליח בידו ויקנה להם.'• בתים והצי

בירושלס, וכרמים: בכיור הט־ ן• אשר יש תקיח מהם לעניי

הכולל אם משגיהיס, נאמנים' יופקדו עליהם,

לחו"ל, .זה. כחצי שנה הלה,וילעצוהו הרופאים ?ליסע
יכשיבי •משש: ישב בגלא;אי אשר על ויכול, פרוסיא הקרובה

לקאליס, ושם ש;ה נשמתו• הטהורה. .אל מקיר מנו הוצבה,



חותנו [הרב הגאון הגדול מוהרי'ר ישראל יהושע האכ"ד

וטגא ועוד רבנים גדולים נסעו היש לגלאגאו להספידו דק"ק ק
ובכבוד גדול למאד הובל לקברות.

שלם נחומים "יצרור ה' נשמתו הטהורה בצרור החיים וי

רושלם יניחמו. לאבליל הרבים בארץ וחוצה לח. ובי

היו שריה כאילים, מה איל ראשו של זה בצד זנבו של זה היינו

שלא הוכיהו זא"ז, וכבר אמרתי לפרש שלא הוביהו זה את זה

היינו הגדולים לנדולים רק לקטנים מהם הוביהי, והשיבו טול קורא

מבין עיניך דגבי צדיקים נדולים נהשב הטא קל לערן גדול ועי"ז

לא היי תוכהה בעולם, ויובן בזה "וידבר משה אל ר אימי המטות

לבני ישראל לאמר" היינו מה שהוא דיבור אל ראשי המטות

הוא אמירה לבני ישראל, זה הדבר אשר צוד• ה' היינו שיתנהג

על דרך זה שלקטני ערך ידבר הקשה בלשון רך, ובאן שלא

םנשתייר הוכיהו זא"ז הי' נהשב כאלו מלם הטאי, על כן מה •

שראל הי' בחסד ורהמים, וזהו הכוונה בי בעת שנתבשרו על מי

חורבן הבית והרינה, קרא עלי מועד, זכרתי לך הסד נעוריך קודש

שראל לד' שיהיו לעולם, וא"ב שפיר ילפינן מבאן דר"ה איכרי י

מועד, אבל עדיין צריך ביאור האיך אפשר לזמר ולשמוה כל זמן

שעדיין אנו מתאבלין על חורבן ביהמ"ק ? ומזמור לאסף האיך

משבחת לה.

ביאור הדבר דהנה בנמ' הנינה דף •ה* ע"ב איתא במסתרים

תכבה נפשי אמר ריש ובר מקום יש לו להקכיה ומסתרים שמו,

והקשה בנמ' ומי איבא בבי, קמי הקב"ה וכר שנאמר עוז וחמה

במכךמו, לא קשיא הא בבתי גיואי הא בבתי כראי, פירש"י בבתי
גוואי איכא דבתיב במסתרים, בבתי בראי ליכא, והקשא בנימי

ובבתי בראי לא והא כתיב ויקרא ד"א צבאות ביום ההוא לבכי

ולמספד יכו' ותי' שאני הרבן בהמ'ק שאפי' מלאכי שלום בכו

שנאמר מלאכי שלום מר יבכיון, נמצאנו למדין מבאן שביום

ההוא לבד יש בכיה נס כבתי בראי משום חרבן בתמיק, וממילא

העולמית כאפס ואין נהשבו לפניו איך יבכה ולמה יבבה, ובי מי
שאבד דבר שאינו השוב בובה! וקושי' זו בעצמה הקשה בנמ'
הנ"ל, דצ"ל למה האריך המקשן ומי איבא כבי' קמי' הקב"ה והא
אמר ר"פאין עצבות לפני הקב"ה שנאמר ובו' עוז והדוה במקומו

ה!'ל להקשות סתם והאמרר"פ אין עצבות לפני הקבית שנאמר

ובו' וממילא מובן דליבא בכי, קמי הקביה, אך דקושי' הנמ' הי

בתרתי, הדא ומי איכא בביר. קמי הקב"ה, לפי גדולתו ורוממות

כל הנמצאים כאפס ואין ננדו אין דבר שיעורר הבביה לפניו,
שמיא  אם נאמר שיש דבר בעולם שיעורר הבביה קםי

,
ועוד אפי

ותאמר ר"פ אין עצבות לפני הקב"ה שנאמר הוד./" עוז והדוח
במקימו, והנח לפי תי' הגמ' שבבי ניואי יש בבי/ קושיי ראשונה
תקיטה ביותר. וקושי' זו לא תי' שום נברא רק הקב'ח בעצמו

בדבריו, אל ירמי' הנביא כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש

בז הדבסתי אלי את כל בית ישראל וכוי .להיות לי לעד לשם
ולתפארת. וביאור הדבר דהנהידועכי האדם כלול מכל העולמות

עיכ היה בכה משה רבינו ע"ח לעלות למעלה ממהשבת מלאכים

יתים על שאלת המלאכים מה לילוד אשת כמש"ב בספר בינה לע

ביגנו, היינו שראו מרעיה היה למעלה מהם בין המלאכים והקביד•

 אמדו בנמ' הדבק במדותיו וממילא כמו שיש
,
ואתם הדבקים בד

במדת הקב'יה בכיי בבתי נוואי וחמה בבתי בראי אף שאין

במלאך ושרף מדת זאת אבל ישראל ישנן במדד• זאת, והטעם
כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש בן הדבקתי אלי את כל בית
רובים אלי יותר מן המלאכים עיכ ביכלתס שראל, שהם ק י

ולות הפכות בפעם אחת, וע"ז אמר אתיכ ואם לעשות שני פע

לא תשמעוה תדעו שתנרמו במסתרים תבכה נפשי כי מאחר

,̂ שנדלתי ורוממתי אתכם למעלה ממדריגת מלאכים לעשות שנ

פעולות הפכיות כפעש אחת לבכות ולשמוח, א"כ כדאי הם ישראל

שראל הוא תמידי בלי גבול, והנה שהבכי' בבתי נואי עבור י
כל ברואי מעלה ומטה תמיהים ומשתוממים על גודל האהבה

ישראל מעילת כל העילות מלך מלכי המלכים הקכ"ה אשר כל ל

ו
אחיגו האדון הערמאן כהן אשר מת בימים האלה

שראל בבודא פעסט הגיח אחריו לבית החולים אשר לעדת י

שמח, מילליאן אחד, ושלש מאות וארבעים אלף פלורין.
כעשרים אלף מאחינו ב"י בערים אחדות ברוסיא אבדו

ופטרהא בימים האלה את כל רכושם באסץ שריפות. העיר א

שראל. חדשות לבית י

הגבוה ם' תמוז נבהנו תלמידי בית הספר'
י
ביום השני

לטאניאי אשר להמטשלה בעיר הבירה ואשר יקרא בשם סו

מתנות חולקו בשם על שם הוד מלכותו השולטאן יר"ח, ו

כותו להתלמידים המצוינים בלמודם. מחלק המתנות הוד מל

היה שר השכלת העם השר הנאור מוניף פאשא, ואל

המבחן באו גם הוד הגראן רזיר וגדולי יועצי הממשלה

נכבדי העיר. כין התלמידים המצוינים אשר קבלו מתנית ו

לקח בבית ספר
בני עמנו• מקשיבי'•

'
ימנו גס אחדים מצעירי

הזה.

ביום הששי ו' תמוז לעת הצהרים, בהמצא היד

לטאן בבית התפלה הסמיך להיכל המלך מלכותו השו

להתפלל תפלת היום, וירא כי אחינו השר םאלאמאן הירש

ושב באוהל האורחים אשר מול בית התפלה ציר אמעריקא י

שלח ראש שלישו אליו לברכו בשמו ולהודיעו כי מיכן הוא

לקבל פניו אהר התפלה בהיכלו פנימה, ויבא כבוד השר

הירש אהד הצהרים אל היכל יילדיז ויקיבל מאת הוד

ולטאן בי יצליח ה'  הוד הש
' מלכותו בכבוד והדר, ויברכו

אנםטאנטינאפיל הבירה. השר י הירש דרכו וישיבו סיר לק

אנסטאגטינאפיל וישב דרך  ט' "מיז את ק
,
 'בליל ב

עזב

וויען לאםעריקא.

בשנת 1888 הובאו מ ת 'י ג ר מ ה לאמעריקא סתורות

המשים אלף, ארבע אן שלשה ו
שינות במחיר ארבע מיללי

תיגרמה ־ולעימת זה דרבאי ל מאות שלשה ושלשים דאללאר"

במשך הזה סחורות שינית אך בסך מאה ארבעה מאמעריקא

שים דאללאר. מיום הראשון לירה וששים אלף וחמשה וחמי

יולי שנת 1887 עד הראשון לירה יולי שנת 1888' היכלו

מתיגרמה לנואיארק באםטאן ופהילידאלפהיא אחד עשר

מילליאןכךלא צמר ויריעות צמר.

בין המש מאית, המשה ועשרים אלף, ותשעה עשר

אורחים(בהם 198,463 נשים) אשר באי להאהז באמערקא

בשנת 1888, היו אך תשע מאות שבעה ושבעים מאזרחי

: ת ו גרמה ובהם 158 נשים.

אנטינאפיל ? אגסט ק



ודתה מלה למאכולת אש, הנזק.עולה לשני מילליאן רו"ב,
'
וגם י"ד נפשות מאחב"י אבדו חייהן כאסין הזה.

השאה קיםר פרס בהיותו בימים האלה בבריטגיא.

אכל לחם בבית הבאראן פערדינאנד דע ראטהשילד, בבית

האדון אלפרעד דע ראטהשילד, ויבקר גם את בית סיר

אלבערט ששון. צירים שלוחים מאת חברות שלוחי הקהלות

אגודת אחים, ולארד ראטהשילד בראשם, באו אל היכל ו

מלונו לברכו ולהמליץ טיב לפניו בעד אחיד בפרס< והשאח

קכלם בכבוד ויקר וידבר אתם. טובות.

תנת את אחינו הבאראן שאת ונו • ממשלתי תוגרמה ני

,שני מילליאן לירא טירקי, הירש בדבר הלואח חדשה מסך

ולמדה זאת יבא הבאראן לקאנסטאנטינאי"יל. בירח איגייסט

הבא.

הידא פינצי ז"ל ראש הרבנים כמקים הרב המנוח ח"ר'י

בםאיאיי בבאםניען אשר גרע.וימת לפני ירחים אחדים,

נבחר מאת ראשי העדה לשבת על כסא רבנות באסניען

רב העיר טראכ'ניק הרה"ג מהר"ר אברהם אכגין ג'/

יבל מאת כל בני העדה
י
בכבוד גדול הובא אל סאראיי ויק :

?: י " ? "
־ ־ ' 

? י י ? •:•'
י

ביראת הכביד. [

במסתרים, מדה בנכד מרה, נפשי. אם בי ע־יזוהדוה במקומו,.תבכה'

הכתובים מצאנו רק בבי'
"
 על פשטות

'
 מבחוץ

*
והנה בשרואין רק

אך כשמסהכלין היטיב הדקי בכוונת הפסק מצאנו עוז
'
ומספד,

שנתבשרו הרעית באותו מקים עצמו היינו במקום ־ דהדוי! במקיפו'

• ונהמות-נמצא בכיה? ושמחה בפעם אחת, כי -הטובות 4תבשרו;'
. !,הבתובים והכוונה.שניהם אמת.. פשטות

אמר רב מאי
י
 בנדרים אמר רב יודא

 ובזה יובן הנמרא"
י

 האיש החכם •ויבין את זאת, דבר יזה נשאל להגמיש
"'
־יכתיב <!י

שפירשו הקב"ה בעצמו שרת :ולא: פירשוהו, יעד,: -ומלאכ̂י נכיאים

כתיב ויאמר ד' על עזבמ;. ?אתי תורתי, :ךהגה •ידוע שהמקיף 'יכול י

;אין בשכלו להשינ המקיף,.והאדם להשינ המוקף..אבל;-המוקף

ועצמותו מצד.הנשמה הלק אלוק ממעל,
'
אעו.יודע ערכו

"
':עצמו

 המלאכים אין
'
 למעלה־ מן

 :הוא י
ישראל

"
שמעלת ו$דריגת

' 
..1אהר

בשכלם להשיג' מעלת ודביקות ישראל להבורא ביה, ועפ"ז כוונת

 מה"ש ;בכו, היינו שאינו:
'
בח̂מ שיאפי'

י
הרבך

'
תי' חנט' שאני

ישראל" כי מדרגתו, הוא;למעלה, חיכל די חמה, עיב
'
דומה לחרבן

 בעצמו/ויאמר די עלי עזבם את
"
לא פירשו.;עד,שפירש הקב"ת

בהמי והדבקתי אותם לי?
" 
 'ובהרתי

יצרתי
' 
עם זו

" 
תירתי,

התורה וחיו ̂ל הוורוד,;וחם תורתייעזבוך ועד־ יהיכן קיום " בשב

ניגע למעלה אין בשכדנברא להשיג, דק הקביה
'
עזיבת ההורה

בעצמו הוא היוצר הו?* הבורא ע"כ במסתרים תכבה נפשו > —

''כ מי,1̂,,,יתמרמר .בבכיה., ולקרוע סנור לבו לשפוך דמעות

: הפונות, לא לנו יאי שאנו בנלות המר למדרך כפות רגלי

שנה, כי:אם לשמך;<־בפרט מאות. "נו זה יותר משמנה: עשר: ;

ינינו דמעה ועפעפינו יזלו מיס אי' :ו יושבי אה"ק תרדנה ע

לכינו שרינו,ונהנינו, איה גדולתי;-' ותפארתינו ן והנה הת"ח מ

העומדים בבית ה' בלילות תורתן מכפרת, אך הסוהרים 'ויביט
בפרנסה קול נהי' מציון' עד מתי

' 
 ערב

"
העוסקים תמיד 'מבוקר עד

מ־תחילל:'.למה' ?אמרו. ה;וים.•!-< והשתא
י
ד' עוזך בשיי ושם שמים-

 מה-'שדרשו הבדל על שישו אתה משושי. כלי המתאבלים כלי
 י
יו גן:

תנאים דבאמת קשה,, ה המתאבל על ומשלם ?זוכה ורואה כשמהת̂ה

נאמר כי
' 
והאמוראים־כמה?.התאבלו ועב"ז,לא.זבל.לבניינה, ואם

מבאן דאם שמע
י
זח, עדייךתקשה דמ

' 
נאמר פשק לאהו̂. תהה"מ

שמהתה; ובאמת לא ,יקיים רק מצות אבילות עלי ירושלמי יזכה ל

אינו כך, ובהנ"ל יובל דלבאורח הפשוק מוקשה האץי, אמר שישו

אתה משוש בל המתאבלים דבאבילות לא.שייך שמהח, וזה היי

קשה לבעלי הנמ' לבן דרשו בל. המתאבל על ירושלם היינו שנותן

דעתו על ענייני אבילות לעיין נ;חם זוכה ורואת בשמחתה היינו

 באותו פסוק ממש, ועפיז יובן
?
שמבין מדעתו השמחה הכתובה.

לירושלת וכר מכות: בר"נ וראב"ע, ור"י ור"ע שעלו • דסיף • הג̂מ

 זו שחוק שלאל! שועל
י
שהקוקשה מה

' 
̂וריע התחילו.. הס: ,בי

אמנס זה הדבר בעצמו? גילח להם ריע דבשלמא יוצא/מיקה"ק, '

באפשד לשתוק
היי'

" 
הגאווה העתידה לא ̂םפק-̂ע אם ד/י' ה'ו

ולבכות בפעם אחת; ז>.בל מאחר• שאנחנוימאמימם באסוגותאומן

̂זגה;לעולם.דדע"ב כוודאי:גםר̂עבבה;על;:שועלי̂.הלכו.;כו• כי לא

̂קיבא-;נרזמתנו ̂קיבא•
^
רק"ישעשד' תהתי בפעם אחת '#ב: אמרו

נחמתנו כי כן צריך לעשות כחני'ל.
־י־יי־'~/'!י"י'יי.'14.גי>.י-_;י*\*'./<.ג?•.<ו'ז4»י•''''?**x' " "•'''•* ?!̂*"̂•*!!***f;'יי"V-'WSH'V לי ftt• *J//""/ י

̂ל:1רי!:כעתער.  יחז
.. ... • -הק'

̂, .י.',,-.,•

 מנזשלות אייראפא"תגיעדנת־צעדי ענק קדימה' בהגדלת:
'"""

כלכלתן, ותחת אשר בשנת רחותל כהלואית המיב חיל צבאן ו
ראפא חייבות 1866 עלו החובות. אשר כל ממשלות איי

לנושיהן לפך שביי אלפים שש מאית וארבעים מילליאן לירא

.במחוז סאלוניק"עלה בשנה הזאת • • מכס. המשי הנעשה,

 החולפת: עלה
'
לסך מילליאן ומאתים אלף גרוש. בשנה

אן גרוש. .. ., .
י
המכס אך.למיללי

/וחמש הוד מלכותו השולסאן נדב מאוצרו הפרטי אלף

המחמדיס
"
 מלומדי

''
עניי

'
 בין..

'
מאות לירא •טורקי לחלקם

ואץביךס
החפצים לבקר את קברות נביאם במעקא"ומדיגהי

דדצאות הנסיעה•
? V • -י, ? , . • י ? י י . •

שבעת ותשעים מילליאן
' 
שטערלינג, והגשך השגתי לסך

וחמש מאות אלף ועשרים לירא שטערלינג, ?הנה עתה גדלו

ועלו החובות לםך ארבעת אלפים שש מאות ארבע ושמנים

והצי מילליאן לי"ש, והנשך לסך מאתים ושלשה עשה וחצי
מילליאן לי"ש. לעומת זה ארץ אטעריקא ארץ השלום, ארץ
.העבודה? והמלאכה, משנה לשנה יוצער מספר המסחר
חובותיה, ותהת אשר בשנת 1866 עלו לסך שש מאות

ננה חייבת כ"א סך מאתים תשעה מילליאן, הנח עתה אי

ראפא ושמנים מילליאן לי"ש, והנשך לסך עשרה מללליאן. איי

תוציא עוד היום סך מאה'ואהד ושמנים מילליאן לי"ש בבל.

שמגה,מילליאןלירא.. שנה לכלכלת צבאותיה ואמעריקאאך,

ריטיו/ ממשלת ארץ היונים עשתה הוזה את הברה.ב
'
ללארוש, כמתיר מאת ואךבעים לבנות מסילת הברזל מאתונא

לאכה. אלף דראכמען כל קילאמעטער, בחמש שנים תכלה המ
פ.א ש א.,לפנים! מושל,.פלך ירושלם  _ חשד ר.עאוף..

י
•

רוט, הוסת מפקודתו משך י"ד שנה, -ואה"ב מושל מהודביי
.הדש'ים,... והופקד לשני בעיר ההיא, אחרי משיל בה קרוב,

מתון ב'יטליס,,ובכר עזב את.ביירוט, וילך
" 
להיות מושל

,
 י: '

,.. . .J,
'
.
;
. ל. ...

י
... י. ..

 י
:,

י
לטקיטי. .

.שומה.. דעות ה



ממה גמרה מכ"ע הטאריק מודיע כי בפקודה ?רו
ממשלתינו אומר ליסד בבתי הפאםט במדינה שטרי' המחאת

זוננען) ומעתה יוכלו סוחרי תיגרמה לשלוח פאםט אנוויי )

כסף מעיר לעיר באורח הזה.

למרות הפקידה האוסרת על פקידי ממשלת תוגרמה

לתת מכתבי מסע לאזרתי תוגרמה החפצים ללכת לאמעריקא

פאלי אשר בסוריא אנשים רבים צאו בשנה החולפת מטרי י

רוט ומחוז הר הלבנין תושבי העיר ההיא, ותושבי ביי

לאמעריקא, ובהודע עתה הדבר להממשלה הראשית

רוט להביא את אנסטאנטינאפיל פקדה על ממשלת ביי בק

שפטו, ומשפטם נחרץ לשבת '•הפקידים האלה' במשפט, וי

בכלא זמנים שונים.

ט נ ו י א ר ק מודיעים למב"ע הצפירה: זח מכבר נרגש

פה צרך בית מחסה בעד היהודים הבאים מאירופא, למען

ן לפי שעה וליהנות שם עצת
י
וכלו לסור אליו למציא בו מעי י

'

כאלה. תושיה למען ידעו אנה לפנות ואיה מקים קרוביהם, ו ו

להפרוטסטנטים ולהקאתוליס יש ויש כתיס כאלת למכביר,

וכל נודד הבא לנויארק ובא אל הבתים האלה וישב שם עד

הודים יאספו לקאסטעל מצא לו מעמד בארץ, אך הי אשר י

תגלגלו תחת שואה עד אשר יודע גארדען ושם יתגוללו וי

וכלו לנבוע הלאהי להם מקום קריביהס ומיודעיהם ועד שי

םות מדויקות בידיהם ובבל החיפוש ויש אשר אין אדרי

וכלו למצוא את האנשים אשר המה מבקשים, והדרישה לא י

ואהרי עמל ונדודים רבים אנוסים המה באתריהם לש*ב

רופא, אף בי קרוביהם מהכים להם בכליון עינים, ולוא י לאי

בלום ברצון והיו מוצאים בעדם עבודה באו אליהם אזי. ק

ומחיה די ספקס בכבוד. למלא את החסרון הזה ניםדו רבים

Heb. Emig. House רנו יהד ליסד הברה בשם מנדיבי עי

חכרת להקים בית מקלט בעד הנודדים. מטרת ה Association ו

צאה לפעלה לתקן בית גדול בקרבת קאםטעל החברה כבר י

גאהרדען ושם יכךבלו נודדים היכולים לשלם בעד המעון

ובלו הנם וכל מהסוריהם והכלכלה בשכר מצער, והעניים יק

וחד  החברה ועד מי
'
פדה יהיו לפי שעה על בעלי הבית' וגם י

לבקש עקבות הקרובים אשר אליהם יפנו הנודדים ולשבנם

דרשו, והיה הועד הזה המליץ ביניהם להודיע לאיש י

מדה.הזאת רובו בא ומחכה לעזרתו, וכל הע ואיש כי ק

העשה חנם אין כסף.
'
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מודעה.

בודות השדות והכרמים : 11 כונות לע כל מעי מ

!ן

| 
מכונות בית הבד לזיתים •להוציא שמנם, ומכונות

י ריחים לטחון את גרעיניהם.

רות. משאר פי מכונות להוציא יין מהענבים, ו

I רות? . שאר ועי מכונות ריחים לטחון את הענבים ו

נות דישה, מכונות לנקות התבואה וכוי. ; מכו

I מכונות ליבש ;
'
זריעה, מחרשות וכר' וכר'

מכונות ?

.
שהת, וכו, נית לקצור תבואות ו רות וירקות; מכו פי

־ כל המכונות האלה וכאלה הבנויות בתבנית -

ותר חדש מהן גדולות ומהן קטנות, והבוחר יבהר . הי

ממינים רבים את אשר ייטב בעיניו, —

יושגו במחיר י ז ו ל הנמכר כבתי הפאבריקען, בבית המסחר של

רשטראססע '.78 גנאטץ העללעך בוויען פראטע אי

, Jg. Heller Wien Praterstrasse 78.

קאטאלאגען (רשימת המכונות וציורים) וכל הידיעות כדבר הזה ן
מכל כל איש לקבל מבית מסחר הזה חגם וגפ חפשי מפארטע.

לקונים על מנת למכור לאחרים, *ותנו זכיות טובות.

ממלאי מקום בית מסחר הזה מבוקשים* ושכר מולי צפוי להם.

המקים בו ישלמו הבית ההברות מהגה יהודה

תשלומיהם, שיינה עתה, ועבר להחצד ובית יוסף את

שהיה של פראנגיא איפענדי, אצל בית המקלט אשר להיוניס

נשלער. הקתיליס, מול בית הדאקטאר איי

מודעה.

 מעמקי לבבי בשם רוב בני כולל ה ו ר א ד נא'
'
אגיש

ושה צדקה בכל עת מוהר"ר לכבוד הרב הג' הנכבד ע

.שמעון א ל ע ז ר כהנא נ"י מבייאליסטאק, על אשר

הפריש כתו ועתו לטובת בני הכולל הזת, ורבות עמל

להטיב מצב העניים האלה. הרה"ג ר'' שמעון אלעזר .נ"י,

היד. בעירו אחד מהסוהרים המצוינים, ושטי נודע לתפארה

שלח שלם על לבו וי בכל ארץ רוסיא, ותמיד העלה זכר ירו

נדבתי בכל שנה ושנה ארבע טאות רו"כ, וזה כשנתיים

מה לבלות שארית ימי חייו בתירה ועבודה.
י
אשר עלה ירושלי

ובראותו מצב הכילל כי ברע היא לטאד, נעתר לבקשת

משרת הממינה, יהד את העניים, ויקבל עליו —הנם—
הרב הנכבד מ־"ה שימאי ליפאויםקי נ"י. ושניהם יחד יעמלו

הכילל, לרבים מהם אשי יוכלו להתפרנס את
י
להטיב כצב

תמכו עצמם* חדלו מתת כסף החלוקה, ולעניים הנינים י

כלתם, ובן לתלמידי הכמיס היושבים באהלו של תורה, בי

יס£יקי ד מחיתם, — ולכן ראוי הוא כבוד.חרח"ג ר' שמעון
א לעזר נ"י, לתהלה ולברכה• בקרב הארץ, וברכת עניים

ואביונים על ראשי תחול

בעתירת אחד מבני הכולל

לשטיין. הייס נה פערי

תודה גלויה.


