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^ על הדח החושה י>מר נחן לנו חדוננו המלן החסיד פערדינאנד
9
— ועשוחו ויח הדפום חפשי גס וישראל  ,וגני עור ילאו
יר״ה
— ועשור לחדש שנים עשר  ,ושנח צדקות אהב לפ״ק .
ויד ויוה

מבקרים! בלירות העבריייה בן1צןץם!
סורו נא ' ולא תראו על הבלנים!
אם בן מחשבה טייבה הוא ׳ ורב פח—
הנה לא תאבלהו חרבכם בלחם.
לא

יהי כמת אשר בצאתי ,מרחם׳
וקראתם רריר לראיון ופקח קלח •
מרדני באס.

אל לשוננו.
אל מי אדמך ואביון!־ הלשון,ע? ךיה!
אל ציין עיר קדשינו קריה יפיפיה
וברורה,
פמיוה גם את היית ציה
:י

*

אץ חירש ונזבקינוךל  ,אין אהוב  .ואהובה-
ךא מאז דרך פ׳ונב  ,רב רך פנים פשית,
ותאמרי  .מי ילר לי אלה ואני גלמודה !
גם ;גליה יזרח אור ! .שוןלה תצמיח
ותאמר  :מי ילד יל את אלך׳ ואני זלזובה.
מענדל בריס בדמגאוטען מקועמזיער.
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Borerinnerung

Es wäre eitle » , nichtige » , zwecklose » und -widriges Wortge׳
pränge , wollten wir den Wiederbeginn
unsre « heiligen Unternehmend
mit einer Schilderung
der stürmevollen , welterjchütternden
Zeit'
ereigniffe einleiten , um hiedurch die eingetretene zweijährige Pause
unsrem Lesekreise gegenüber zu entschuldige » . An wem von und
ist diese inhaltreiche , folgenschwere , eine europäische Regeneration
herbeiführende , großartige Epoche unbeachtet und spurlos vorüber׳
gegangen , — vorübergegangen
, ohne alle Fasern de » glühendste«
Interesse » zu durchdringen , alle Fibern der innigsten Theilnahme
ausschließlich
in Anspruch zu nehmen ? Wer von uns hat , wenn
auch in innerer wie in äußerer Beziehung
ferne stehend den käm«senden Parteien , beim weithin hallenden krachende » Donner de<
Geschützes , beim Waffengeklirre
feindlich gegenüber stch stehender
Brüder , nicht von banger Ahnung durchschauert , angstbeklomme»
gezittert und gebebt ? Wer von uns hat im Wirbel der Aufregung
und de» allgemeinen Zerwürfnisse », im schauerlichen Dunkel dieser
blutigen , nächtigen Tage , nicht mit sehnsüchtig gespannter Erwa»
lung . mit wehmüthigem , thräncnschwerem
Blicke dem endliche«
Morgenrothe
einer ruhigen , geordneten
und gesetzliche » Freiheit
entgegen geschmachtet ? Wessen Auge ward nicht von blutigenThräne«
de« innersten Wehes geröthet , wenn er unter dem allgemeinen ei«'
stimmigen Jubelchore
der Nationen , unter dem frohlockenden Auf׳
erstehungS - Hallelluja
der Völkerfreiheit , von so vielen Seiten , de«
schaudererregenden , herzzerreißenden
Jammer - und Nothruf seiner
von der Furie mittelalterlichen
Haffes , von fluchwürdigem
Zunft׳
undKrämergeiste
rohen , sich selbst befleckenden und cntadelnden BürgersinneS , verfolgten Mitbrüder , hören und sie als schuldlose Opfer׳
lämmer mißverstandener
Freiheit , verfolgt , beraubt , geplündert und
mißhandelt sehen mußte ? Wem brach das Herz nicht in zwiefachem ]
Schmerze , wenn er der Freiheit kostbarste Perle , der Errungenschaften
■
;
edelste Goldessenz , die zur Pricsterin der Bildung , Erhebung und Ber < j
«drlung de« armen , unmündigen Volke «, von Gott gewelhte Preß ' . !
sreiheit , durch talent - und wiffenlose , arrogante
journalistische
!
Troßbuben , durch obscure scribelnde literarische Gamins , und durch
freche federkritzelnde Parvenu 's , zur Phryne feiler niedriger Speku ׳j
lation , zur gemeinen , dem Geschmacke der rohen Massen stöhnen׳
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fctn , marktschreienden Pamphleten׳
und Libellen -Krämerin
und zur
schmähsüchtigen , aufwiegelnden
Hephep - nnd Plakaten -PaSquillantin entehret , entwürdigt
und entheiligt sehen mußte ? Wer von un«
hat in freudiger GemüthSerhebüng
frohlockend nichl empor gejauchzt,
>n den allgemeinen Jubelchor
'der Völkerhynine
cinstimmend , als
der Messiasruf des väterlich huldreichen Kaiserwortes
der schwachdollen Bedrückung und Knechtung tausendjähriges
Joch von unsrem
so unverdient und unverschuldet
gebeugten Nacken brach und mit
dem langersehnten
bräutlichen
FreiheitSkranze
staatsbürgerlicher
Gleichberechtigung , i» großherziger
Milde endlich , endlich uns
schmückte ? — —
Bei dem Tosen derartiger , der Staate » Basis und der Reiche
Grundpfeiler
erschütternder Weltstürme , wo friedliche heimische Auen
ju Leichenhügeln sich hinwürgender
Kämpfer , blühende , saatenreiche
Gefielde zur Schlachtbank , zum Gottesacker gefallener Opfer des
Fanatismus
und der Himmel ringsum , vom purpurnen Widerscheine
schauerlich geröthet , zur blutigen Spiegelfläche
geworden ; da mußten die schwachfunkelnden
Sterne
des Liedes und der Sänge
erlöschen , die Harfe ZionS verstummen und die schüchterne jungfräuliche Muse der ebräische » Poesie , gleich dem scheuen , flüchtigen Reh,
ln das Dickicht der Verborgenheit
und dcö Stillschweigens
sich
flüchten . Dieser , an großartige » Erlebnisse » mit Jahrhunderten
wetteifernde , nnserm Gedächtnisse für immer unauslöschlich
eingedrägte und ein neues großes Blatt der Weltgeschichte auSfüllendr
Moment hat — für uns zwei Jahre gedauert . Ein Moment , gar
viel bedeutend und von gar störend schädlichem Einflüsse für , und
»ns ein mit unsäglichen Mühen nnd Opfern kaum zu Stande
gekommeIefl - schwachbegründetes
und noch im Keime begriffenes , und
an reger , allgemeiner Theilnahme
so blutarmes , ebräische « Institut.
Mir stehen nun heute wieder wo und wie wir ii» Beginne unsre«
heiligen Unternehmens
gestanden : allein , ohne sich kundgebende
Theilnahme , ohne fördernden Freund , ohne pefnnjäre Mittel , ohne
watterielle
Stöße ; allein , bloS mit unermüdlicher , nie erkaltender
Energie , mit dem glühendsten Eifer für den erhabenen Zweck u » >
serer heiligen Sache ausgerüstet , einzig und allein auf uns und
unsre schwachen Kräfte beschränkt nnd hingewiesen . Woher sollte
biese pekunjäre Unterstützung
auch kommen ? Unsere begünstigten
Schooßkinder
Fortuna 's , wenn sie schon einmal speziell für da«
Allgemeine etwa « wirken , begründen sich mit schweren Kosten weit
lieber Denkmäler von Holz und Stein , die lange ehe sie noch dem
Nagezahn der Zeit , — wie wir die « jüngst erst leider erlebten —
ver rohen Wuth bürgerlichbefugter
Plünderer — verfallen , als daß

5—

Hebung und
sie durch eine winzige , unbedeutende Summe , die sie der
und
, heiligen ebräischen Sprache
der altehrwürdigen
Förderung
weiheten , ein ewiges , unsterbliches und von
gottgefällig
Literatur
Ehrenmonumeiit
dankbar anerkanntes , literarisches
der Nachwelt
sich errichteten . Wir richten diesen hier öffentlich ausgesprochenen
Anklagepunkl weit minder gegen die , ihrer modern !fretmüthigen
nach , der Kenntniß der ebräiErziehung
sirten , hyperaufgeklärten
gänzlich entfremdete und ferne steund Literatur
scheu Sprache
und weder zu Inden noch zu
hende , ganz der Neuzeit angehörende
, die einst,
Christen erzogene , jüngere Generation , als gegen jene
und nun , z»
selbst als Junger des Talmuds , diesem Studium oblagen
desselGelde gekommen , anstatt als Gönner , Freunde und Förderer
vo»
apathischerVerachtung
,
indifferenter
mit
,
bewähren
zu
sich
den
in diesem heiligen Gebiete sich abwenden . Doch,
den Erscheinungen
mit den so vielseitig von Geschäften in Anspruch genom׳
warum
Geldmänner » hadoch so vortheilhaften
menen und dem Staate
Banner׳
dern und rechten , wo die Rabbinen , diese seinsollenden
- far - niente
Dolee
im
und
besoldeten
diese
,
JudenthiimS
des
träger
des «»und Verbreitung
versunkenen Kämpfer für die Erhaltung
biblische»
umgänglich mit der Kenntniß des Ebräischen verbundenen
Bestehens
Geistes und Glaubens , es während des zweijährigen
, es sattsam und mehr als zur Genügt
unsres heiligen Institutes
des allen Natiobewiesen haben , wie wenig ihnen die Erhaltung
am Herzen liege ! ! ■־f
Palladiums
»en der Erde altehrwürdigen
» euer » Zeit
Es sind seit dem vorletzten Deeeninm gar manche der
von Ruf und Bedeutung , unter schweren Opfer»
angehörendeMänner
Rabbinatt
uud Kämpfen der Gemeinde », zur Bekleidung bedeutender
ihrer mit dem Schweißt
berufen worden . Haben sie die Erwartungen
nicht in jeder Be«
ihres Angesichtes sie nährenden Conimunitäten
getäuscht^
schmählichste
das
auf
Omega
bis
Alpha
von
ziehung
be'
Mit was und wodurch haben diese , zu so vielen Hoffnungen
ihre Wärmt
rechtigenden Herren , ihre » Eifer , ihre Gluth , ja , nur
religiös «»
und Regung für radikale Verbesserung und Reform der
, um den f»
jüdischen Zustände beurkundet und an den Tag gelegt
zu verdienen ? Habt»
Namen : Seelenhirten
vielumfaffenden
, bedeutung »'
allerwichtigste
das
zwar
und
Eines
nur
»
111
—
sie
bishts
dieFolge
es
wie
—
die
sie,
haben
—,
reichste hervorzuheben,
— das Glnek gehabt , nach Universität »',
erwies total unverdient
, eine , wen» ,
städten versetzt z» werde » , es sich angelegen sein lassen
mit Vorkenntniffk»
auch noch so kleine Anzahl von talentbegabten
Jüngern , um sich zu versammeln , die einerseits »»
ausgestatteten
ihrer wissenschaftlichen Bildung oblagen , um ihn «»
Hochschule
der
l

—
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andererseits den zu Rabbinats - Oualification
unentbehrlichen
theo^gisch - zermoniellen Theil des Talmuds
und der Hallachah
wäh»
Und einesCykiuS
vonJahren
« orzutragen , um für die Zukunft,—
die, hätten sie e« gethan , heute schon zur
heilbringenden
Gegenwart geworden wäre , — dcrHeilesbcförderung
im Judenthume
so
unumgänglich
nöthige , den Anforderungen
der Zeit entsprechende
Rabbinen heranzubilden ? -'lein , nein und hundert Mal
nein ! Und
«s wäre ihnen doch ein so Leichtes gewesen !
Und doch und denNoch steht für die religiösen und kommunalen
Wirrnisse
und ZerUUlrkniffe im Juoenthume
kein heilvoller Ausgleich
zu erwarten,
bis nicht echtfromme taimudisch und
wissenschaftlich zugleich gebilbete , die Fortschritte
des Zeitgeistes auffassende und ihres Amtes
und ihrer Gemeinde Würde charactervoll
vertretende
Rabbinen
zu
Seelenhirten , an die Spitze der Gemeinden gesetzt werden !
Solche
bhun dem Judenthume
Noth , und diese hätten heute schon herangebildet sein können ; hätten die sogenannten
großen Männer
ihre
Zeit aufgefaßt , ihre Stellung
begriffen und ihre erhabene Mission,
wie dies ihre Pflicht und Schuldigkeit
gewesen wäre , zu erfüllen
sich bestrebt ! Das Judenthum
ist zur Zeit reif und mündig
geworden . Hinweg mit jenen pietätheucheinden
Faullenzern , die mit
spitzfindigen Mikrologismen
ihre Zeit vertändeln
und das GemeinWesen vernachläßigen und mit zweenEquinoctial
- Predigten im Jahre,
bus zeitliche und ewige Heil ihrer Gemeinden
schon befördert
zu
haben glauben ! Die Rabbinen , wie sie die
Gegenwart beansprucht,
wüffen gründlich « Kenntniß
des Talmuds
mit classischer , wissen?chaftlicher Bildung der Neuzeit verbinde » , sie müsse »
talentbegabt,
tchtfromm und charactervoll
als unermüdliche
Wortführer
und
Lehrer ihrer Gemeinden dastehn , sie müssen die
Gemeindeangelegenbeiten ordne » und leiten und Pflanzschulen für die
Jugend begrün, ben und diese mit väterlicher Sorgfalt
beaufsichtigen und bewachen.
' »n> die kommende Generation
zu gebildeten nützlichen Mitgliedern
ber Gesellschaft , zu Gott und Menschen
gefälligen StaaSbürgern
heranzubilden . Ihre Predigten
sollen kein fades , schwülstiges Ge!Ölbäder , kein aus Romanfloskeln mosaikartig zusammen
'Kompositum , sondern ein auf die reichen , unerschöpflich gestoppeltes
stoffhaltiSen, moralischen Fundamente
der Bibel basirtes . simples , populä^es, auf das Gemeinwesen , auf das häusliche
und gesellschaftliche
! - eben wirksamen Einfluß
übendes und zur Pflicht als Jude , als
! «bensch und als Staatsbürger
, klar und energisch aufforderndes
^otteSwort
sein _
Doch , wir müssen abbrcchen . Wir ließen uns
,'  ייder Gluth des Eifers für diese allerheiligste
Angelegenheit
der
« ״denthnmS zu weit Hinreißen und haben
bereits den Raum eine-
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Vorwortes
überschritte » . Allein , es ist an der Zeit ; und da » 0ffene , freimüthige
und wohlgemeinte
Wort , es mußte denn doch
einmal gesprochen werde » . Mag es glühend , wie es gegeben , auch
wirksam hinauslönen
i » das Weite und — sich kratzen , den eS
juckt , und — es beherzigen , die sich getroffen fühlen . Wir werde »,
so Gott demFortgange
unsres Institutes
Segen und Gedeihen gibt,
wo wir auch deutsche Aufsätze g ' bcn werden , den Ariadnen -Fadc»
dieses hochwichtigen Thema ' s wieder anfnehmen , wie wir überhaupt
die innern Zustände und religiösen Angelegenheiten
des Judenth » ׳
meS zum Gegenstände unserer Besprechung und kritischen Beleuchtung machen werden . Kein Ansehen der Person , keine Würde der
Stellung
soll uns abhalte » das scharsgewetzte , schneidende SecierMesser strengrügender
Kritik , an den wunde » Fleck verjährter,
eingewurzelter
Mißbräuche
zu legen : denn es soll , es wird und
muß , so Gott uns Kraft das Wort zu führen verleiht , anders und
besser werden ! Und so wollen wir denn , mit Gott und unser»
schwachen Kräften
und Mitteln , die neue Folge unsres heiligen
Instituts
beginnen . (Ls soll dies ein Versuch sein , wodurch wir
den matten Pulsschlag
der » och obwaltenden Theilnahmc
für die
ebräische Literatur
fühlen » nd erproben wollen . Gäbe es Gott,
daß wir in unser » , gewiß nicht zu hochgespannten Erwartungen
uns nicht getäuscht finden .' Mögen unsere alten Freunde und Mitarbeiter wieder , und auch jene , die uns bisher ferne gestanden , die
allesammt vereint freundlichst eingcladen sind , bei uns sich einfinden , um die Lichtsunken ihres Geistes am Horizonte unsres Ster׳
nenhimmels leuchten zu lassen ! Mögen sie so wie alle Freunde und
Gönner der ebrätschen Literatur , denen die Erhaltung
der Heilgen
KotteSsprache am Herzen liegt , durch Abnahme ihre pekunjäreTbeil«
nähme bethätigen
und so , um die Wiederbegründung
, um das
dauernde Bestehen und den gedeihlichen Fortgang
und Empor«
schwung unsres heiligen Unternehmens
ein bleibendes , unsterbliches
Verdienst sich erwerben ! Der bedeutende Abstand der gesteigerten
gegenwärtigen
Druckpreise , im Derhältniß
zu den frühern , nöthigt
uns dieSnial zwiefach die dringende Bitte um rege Theilnahme
ab.
Und somit , hoffend in unfern Erwartungen
nicht getäuscht z»
werden , einen innigen Brudergrnß
»nd Händedruck für und au
alle treuen Freunde und anhänglichen Förderer der heiligen Sache,
in der Nähe wie >» der Ferne ! Wir wolle » gerne und freudig,
so sie die Mühen und Lpfer mit uns theilen , die Krone des VerdiensteS , um unser heiliges Institut , ganz nnd nngetheilt ihnen allein
zuerkennen!
Wien, im April 1850 .
M . E . Ktern

Exegese vvn 3 . I . Pollack
, Oberrabbiner in Lrebitsch.
ירמיה ט״ו■  0ה בירידי  ,מאחר הגניא נשם ד׳ על ישראל ר״ל מה יחפלי
עתה 33ואס אל 3ית מקדשי להתפלל או להקריג קררנותיהס  ,הלא רק למען יוכלו
לעשות אח " נ 3צאתס החוצה מזימות רעות ר 3ות ותוערות  ,ו 3שר קודש מהקרנגויז
אשר יאכלו יוזש 3ו כי יסיר מעליהם עונותיהם  ,וחטאתם יכפר  ,למען יוכלו עיי
עליזים ושמחים להוסיף להרע מ 3לי עצ 3ון רות ותוגת ל ( 3דומה לחה שאמר למעל£
ז ' ט ' י ' המו 3רצות וכוי — ויתורגס  :וואס ווילל מיין פרייגד אין מיינעם הואע •
וואם אנדערס  ,אלם רעכט ניעלע שאנדטהאטען פעראירען  :ראם הייליגע אפפעי
פלייש זאלל א 3ער אללעם וויעדער פערווישטן  ,אום זין דאן זיינער ראזהייט וויע־
דער כרייען צו קעננען  .ושנוי הגופים מנסתר לנוכת וממין זכר לנקרה איננו זר
המזמתה  ,שם ק 3ון נק 3ה להורות על
3ד 3רי הנ 3יא כנות עליו רוח י ' כנודע .
מזימות ר 3ות  ,כי אחת מהוראות צווייג פארה געצווייג י וכן חיה היא לדעתי
שם ק 3ון לכל 3ע" ח נעטהיר  ,כמו זאת החיה אשר תאכלו ( ויקרא י״א ) והיה ראוי
או 3ע 3ור ק 3ון ' 3הה״ין הקשה על המ 3טא נשתנה אחת
לכתו 3פה המזמהה ,
לתי״ו  ,וכנוי נק 3ה נחלת עשותה מוס 3על שם הקי 3ון המזמתה ש 3א3ל"נ  ,וכן
תראש דגתם ( ישעי ' ני ) הוא ג״כפעל נקרה על קירון דגים זכרים ונקגות  .הרביס־
תיאר זכר על מזימות שהן ל״נ נדרן ל״הק להחליף פעמים המינים נדנריס שחין3הם
רוח חיים  .ובשר קודש  ,אף ני לסי דרש חז״ל מכפרת 3אתת אכילת רשר קודש
(עיין מזה חולין דף י״ 3רש״י ד״ה פסח ) זה רק 3היות החוטא ש 3מרשעו ונחם ע׳
רעתו ונונתו להיטי 3מאז והלאה את מעלליו  ,לא גרצותו עוד להוסיף להרע נמו
שהיתה מחשגת גני דורו של ירמיה ע״ה  .זיר .רענן  ,דחה האומה הישראלית
אשר לפנים היתה טו 3ת מעללים ורק עתה השחיתה דרכה  ,ואש מלחמת האדירים
תלהט רה מסגיר עסי״ז ד ' וד 3רו ממרום קדשו  ,לזית רענן יפה פרי ויפה תואר
אשר גרק אם ירד עליה ממרום  .ויצת רה להרה לפתע פתאום רקול רעם חזק אשי
ר גלגל נשמע קולו למרחוק  ,וענפיו ישררו לשרריס קטנים כנודע מתולדות הגרק •
דליותיו  -שרש דלה או דלל יורה רל״הק לפעמים על סגרהת דרר מה למעלה נמו
דלו עיני למרום (ישעי ' ל״ח ) משרש דלל  ,ואפשר ני העני יקרא נערור זה נשם דל!
אם ני עיניו תמיד דלו למרום לרקש עזר ממרומים  ,או להורות על שפלותו נהיפן
ע״ד לשון ם גי נהור על העור — ונלשון משנה ( מנות רפ״ר ) דולה את החנית ר״ל
מגריהה למעלה  ,וע"כ נקרא גם הכלי השואג ומעלה תא המים מהראר רשם דלי1
ופה נקראו הענפים העולים מגזע הען למעלה רשם דליות  .ורעו  ,שורש רוע
יורה על שרירת דרר מה גחזקה לחלקים דקים וקטנים כמו תרועס רשנט ררזל
(תהליס ני ) וכן רועה התרועעה הארן ( ישעי׳נ״ד ) התורה על הרעש  ,ערדרענען!
המפריד רחוזק יד חלקי הארן כנודע  .י״ז הנוטע  ,לסי שדחה אותה פה לזית אמי
עליה לשון נטיעה  ,ור״ל ני ד' השכין אותה לפנים נארן טונה לנטח כל עוד הלכי
נדרן הישרה  , .ועתה ננטותס ממעגלי הצדק והחוסר דנר עליהם רעה לנטשם מעל
אדמתם  .בגלל  ,רעגור  ,ולדעתי נראה יען ני האופן והגלגל הסוררים היו הכלי
והמונני הראשון אשר המציאו רני אדם לסנר ולהרים על ידו רנח קטן משאות גדולות
ולסרג עי״ז רסנה זאת הנראית קטנה פעולות גדולות ויקרות  ,וכן גס עתה נמעט
אין מוכני עקסיסטירט פאסט קיירע מאשינע  ,אשר אין רה אופנים וגנגלים  ,ני
התנועה הסרונית היא הראם והשרש לכל שאר התנועות כנודע אף ליודעים אף

מעט מחנמת המעפאניק ועשית המומים  ,ע״נ הושאל שרש ספפ ושרש גלל המורה
ג״נ על התנועה הסגופית נמו וגללו את האפן (פרא ' נ״ט ) זיי> וועלצטען הערא, 3
להורות על הגרמת נל דפר ופעולה  ,נמו אנני ספותי פנל נאש ( ש״אינ״פ ) איו
האפע פעראנלאסט רען טחד דיינמר גאגצען פעטערלינען פאמיליע  ,רבן פה פגלל
יתורגם דורן דיא פעראנלאססונג נמו ויפרנני ד׳ פנלליך (פרא ' ל ' י״ח ) .
הודיעני,
לדעת ח;״ל הודיעו ד ' ממשנת אנשי ענתות אשר חשפו (הרע לו
ולהאנילו
סם
המות
יהוא הנין נעצמו מנל ; ה ני יאיים הם להענש על עוגס וז״שא תתלה הודיעני ד׳
יק דין נלל תה שנדעתס לעשות לי ואת״נ ס 33שאני נעצמי הרגשתי מעשיהם וז״שא
אז הראיתגי מעלליהם  ,ואפשר ני פעל ואדעה פה יוצא ( נמו ני עתה ידעתי (שם
נ״נ )
שפי 'ד ' הראנ״ע נמו ני עתה הודעתי ) ור״ל פה  ,יען ני הודעתי להם תה
שהודיעני
מהרעה העתידה לנוא עליהם מרה אפס פי וחשנו להרע לי ויתורגס
יואם דער עוויגע מיר קונדגאפ  ,מאנטע אין איהנען וויעדער פעקאגנו  ,דח צייר-
טעסט דוא מיר נליין דארויף איהר פעאנזיננייגטעס שלענטעם פערפאהרען נענען
«ין  .י״ט ואני ככבש ,ר״ל אני נתומי פטמתי נאהנתס המדומיתיאשר הראו
לי
ולא יראתי מהם מאומה אחרי ני גדלתי מנעורי עמהס ננפש אשר יגודל מנעוריו
על
פרני אדוניו לא יירא רע מחנו  ,ונן היה המנהג פימי קדם ועוד עתה אצל הערניס
האוחזים עוד היום נמעשה אנותיהס הראשונים  ,לגדל פניתם ועל פרנס ננשים
קטנים נאלה רק להתענג עמס נאהניס ולהשתעשע נמנרתס הנעימה מפלי אשר יעלה
על רוחם לשחטם ולאנול פשרם לשנעה ( עיין מזה ש" 3י״פ ) ונפש פה נקרה אלוף
י״ל מלומד ומורגל להיות תמיד נתיק פעליו  ,ותואריזה נאמר גם פנני אדם על
האוהנ הרגיל תמיד להיות אצל אהונו  .נמו אלופי ומיודעי ייתהלים נ״ה ) ונןאלון>
נעוריה (משלי פ ' ) ני שרש אלף יאמר על ההרגל ( ואפשר ני נגזר משם אלף ור״ל
ירן גוזמא השנות הדני אלף פעמים עד שהורגל פו ) ויען ני רונ מלאנות חרם
וחושנ גם הרנה מחנמות עיוניות ולימודיות ילומדו רק ע״י ההרגל התמידי או
הנפיון הנשנה פעמים רנות הנשאל שרם אלף להורות גס על הלמוד  ,נמו פן תאלף
אורח ותם (משלי נ"פ ) יובל
לטבוח ,יען ני הלינת נע״ח לשחיטה אינה פרצונו,
ני
פהפן מדי ירגיש מאותה מהרע הזה המעותד לו יאלצהו הפחד לשו 3מהר או
להשאי פמקוס שהוא שם ורק מיראת נוגשיו יונרח פחזקה ללנת אל פית המטנחיים,
ע'
' נ אמר פה יופל לטפוח נלשון נפעל  ,אפס פרצות) המלין לאתר ני לפעמים ילן
הנע״ח לסי תומו מפלי הרגם קדום מהרע העתוד לו ומפלי דעת ני ננפשו ההלינה
שזאת  ,יאמר פפגין הקל  ,ינשור אל טפח יפוא (משלי ז ' ) להורות פזה על סנלותו
שטפעיית ולהמשיל אליו הנפיל הנפתה מחלקת לשון ננריה  .ולא ידעתי  ,ר״ל
יע! לא ידעתי תחילה תאומה ממחשפתס הרעה  ,ע״נ נדמיתי נננם אלוף י׳םוננ
לתומו נחיק פעליו ולפתע פתאס יופל פע" נ לטפח  .ע׳ן בלחמו  ,ר״ל ען נפריו,
’י
גם פרי הען נמו נל תאנל אשר יאנל יקרא ננלל לחם  ,ונ״נ פדניאל ה ' ענד לחם
יי
על הסעודה פנלל (ולולא יראתי הייתי אומר ני שורש לחם נננין הקל יורה רק
על העתידה על נפשו נגד האויג  ,פערטהיידיגונגסקריעג  ,נאשר יורה ע״ז גם הנ ׳
(שופטים ה ' ) ינחר אלה ים חדשים אז לחם שערים ר״ל פלנתם אחרי אלהי ננר הונרחו
להלחם ולעמוד על נפשם פשעריהם נגד האוינ מהצי הצורר להם  ,ויען ני האוי3
היותר גדול לנפש נל אדם הוא הרע , 3ורק המאנל אשר יאנל מתנגד לו ונונשו ע״נ
נקרא האונל פנלל פש  3לחם ׳ ( גליינזאם אלם פערטהיידיגונגסתיטטעל געגען דען
הונגער ) ורק נעפור היות הפצק הנאפה פתגור רו 3אנילת פני אדם אשר ממנו

יסעדו לנס יקרא הוא לחש 3יתו 7ביחד  ,יפה ו״ל ען עושה פרי עוד והוא הגו'
לירמיה העדור היותו עוד עומד אז 3וזצי יתיו  ,או שההוגה שרשו להכרית אותו והל
 3גי 3יתו יוצאי תלציו שהם ביחסם אליו הפרי אל הען  ,וי" 3ע תרכס  :גרמי סמא
דמותא 3מיהליה  ,האלו נהת 3נשימה ען ( ר״ל אשר מות3קר3ו ) בלחמו אשר הוא
אוהל וה״ת גם כן הע" 3והזוצגאטי ה ' זד ' צבאות  ,פה אמצא תקום להורות לו
קורא נעים ל דעתי כהוראת שס צבאות  ,הנה שם צ 3א יורה לדעתי 3הנמתו הראשונה
על הל יזוק ק 3וע המושל על האדם לעשותו  ,דעי בערוף י> דער דיא אתנוסספליננו ,
המולה ה 3א לצבוא צ3א (3מד3ר ד ') הנאמר על מוכת3ן לוי לע 3וד ע 3ודתו כאהל
תועד  .וכהעשותו תפשי מהנה כהיותו3ן ממשים שנה נאמר (שם מ ' ) ישו 3מצ3א
העבודה  ,פאן דער פיליהט זיינער דיענסטכערריהטונג  ,והן הלא צכא לאנוש עלי
מרן ( איוב י ' ) יערער מענש האט זיינען בערוף אויף ערדען  ,וזה שהוסיף ואמר
והימי שהיר ימיו  ,ר״ל המו שמוטל על השכיר לעבוד עבודתו עדי ערב  ,הן מוטל
החוב על הל אדם מבורא ית ' נמלא תעודתו עלי ארן הל ימי היותו פה  ,זה בשוכה
ונמת בלי עצב  ,וזה בעמל ותלאה ודאגה רבה  ,וימי מיי האדם אשר בהם ימלא
תעודתו זאת  ,נקראים בעבור זה ימי צבאו  ,כמו הל ימי צבאי איתל 1שם י״ד ) ויען
גי החוב הראשון המוטל על האדם כאשר יגדל ויהי לאיש  ,הוא לשמור נפשו ונפש
ביתו עמו וארצו הנזק האויב והצר הצורר עליהם  .ואן* כי בימי קרס בעת רבו עוד
מלחמות עתי הארצות יחד יותר מגזמנינו אלה  .ע״ה נקרא היציאה בקרב להלמם
על האויב נשם יציאת צבא  ,מיליטערסכליהט  ,והשר המסגב קבוצם ־׳ה נקרא המצביא
את עם הארן ( ירמיה נ״ב ) ומביאת צבא נזה על מקום ידוע להלחם עליו נאמר ויצבאו
על מדין ( במדבר ל״א ) הצובאים על אריאל ( ישעיה נ״ט) אמ״ה הושאל שם צבא
להורות בכלל על כל קנון אישים רבים אשר על הל אמד מהם מוטל החוב למלא
תעודתו אשר נועד לה מבורא ית '  ,כמו השתים והארן והל צבאם (בראשית ? ׳ ) דאז
היממעלסהעער  ,גס גורל האדם ומנת מלקו וכוסו הקצובים לו ע״ס ד ' בעושר או
בעוני אשר נס עליו לשאת בשובה ונחת נקרא צבא נל״א נעשיק  ,שיקזאל  ,נמו הי
תלאה צבאה ( ישעי׳ מיז ויען ני ה״ית יוצר ואדון הל צבאות השמים והאק  ,גז
הוא הקוצב וחותם גורל הל בני אום יחד עשיר ואביון יהרא אלהי הצבאות ׳ הערי
דער העערשאארען ,ר״ל אדון הל קבוצי איש• הנכרתים כלם  ,אדער  ,הערר אוני
לענקער אללער געשיקע  ,וכנוי זה לה״ית בא בפעם הראשון בתפלת חנה (ש״א א ',
נאשר העירו נבר ע״י חז״ל בברכות דף ל״א ע״ב יען ני היא בקשה מאתו בתפלתה
זאת שישנה גורלה ומנת נוסה עלי ארן  ,בתתו לה זרע אנשים אחרי היותה עד
עתה עקרה  ,ומן אז והלאה בא לרוב בדברי הנביאים המנבאים ומיעדיס בתוכחתם
בשם ד ' שנוי גורל מעמד ומצב האומה בהלל  ,או איש אמד בפרט הטוב לרע ומרע
לטוב  ,נמו פה בכתוב שלפנינו  ,ונקרא פה ד ' צבאות  ,או לפעמים בשם צבאות לבי
המורה ני שם צבאות הוא שם תואר לד ' ית ' ( ני ד ' שהוא שם עצם לו יסמן לשם
צבאות בסמיכות הקנין ננידע) להורות בזה ני הוא ית ' בעצמי הגזירה העליונה׳
ני מאתו תצא  ,הוא אמר ויהי לה גורל ברואיו ויצוריו כסי רצונו ( ע״ד שה ' המהם
צבי בתשובותיו סי׳ י״ח שנוהל לקרוא ה״ית בשם הטבע אחרי שהוא יוצרה והכל ממני
נברא ומונהג  ,עד שה״ית והטבע אחד הוא ) ובזאת יתרחק הלאה תעל גבול ישראל
מחשבת פגול ואמונת העמים הקדמונים היונים והרומים ( אשר אולי החלה נבר בימי
הנביאים ע״ה להתפשט בארן ) אשר חשבו הנזירה העליונה הנותנת חוק וקצב לגורל
לה הברואים יחד  ,נעצם רוחני ואלקי בפני עצמו הנבדל מה״ית  ,ואין מי שיוכל

לעמוד נגדו  ,וקראוהו נשם פאטוס  ,פערהענגניס  ,כמו שחשנו נדעתם היפסדת
נם הטנע  ,דיא נאטור  ,לעצם רוחני גפני עצמו  -וגרון ד ' שהנדילנו מן התועים
להשריש גקרגנו האמונה האמיתית המתנגדת לכל זאת  .להאמין ני י׳ לגדו הוא
היוצר כל  ,הוא הנוגע  :והוא הגזירה העליונה ; ני הכל מאתו ואין זולתו  .ועפ״ז
תגין גם דחז״ל מחלוקת ר ' יוסי ורננן  ,שהוא סגר שלא נקרא צגאות אלא על שם
ישראל וע" נ נמחק  ,כהוראה הראשונה שנתגנו פה ר״ל הערר דער העערשאארען
גל" א וחין כן ההלכה ( ע ' רמג״ס פ״ו מה ' יס״הת ) שגם צנאות הוא שם תואר לה״ית
(ר״ל שהוא מורה על היותו ית ' הגזירה העליונה נמ״ש לעיל ) וע״נ אינו נמחק
נשאר שמותיו של הק״גה  ,וגשמות ל״ח נאמר הצוגאות אשד צנחו פתח אהל מועד,
על הנשים אשר גאו נקגון רג אל פתח אהל הועד  ,ואנקלוס שתרגמו דאתין לצלאה,
אפשר •שרצה לגארו מענין ראשון שזכרנו ור״ל שגאו למלאות חוגת[ המוסרית המוטלת
עליהן לשפוך שיח תחנתו לפני ד '  ,או שחשג שהוא מלשון צבא ווינשען גארמית ,
ויתורגס 7 :יא איס געגעטע איה רע ווינשעגהטט פארנראכטען אסאיינגאנגע דעס
שטיפטסצעלטעס  .גליתי  ,ר״ל הודעתי  ,ו 6ן -כי אין צורן לגן אדם לגלות ולהודיע
יינו לה״ית היודע כל נסתר ונעלם  ,גכל זאת דגר פה כלשון גני אדם ונ״נ רד״ק
ולדעתי שרשו גלל גל" א וועלצען,אי 3ערלאססען " נמו גול אל ד ' דרכן ( תהליס כ״ה)
ור״ל עלין השלכתי יהיי ני אתה תריג ייני להוציא משפטי לאור  ,והיה ראוי
להנקד גלותי רק שנא פה על דרן נל״ה ואין זה ז ^ גתנ״ן כנודע  .ויתורגם  :דע ן
דיר אינעיליעס אין מיינען רענטסשטרייט  .נ״א לאנלר  ,איננו מודה פה שאמרו
לו גפה מלא שימיתוהו אם ינגא עוד  ,שנגר אמר למעלה שרק ה״ית הודיעו  /את
ג רוח ננואתו  ,רק מורה על גמר מחשגתם שגקשו נפשו לספותה  ,נמו אמרתי אני
ג לגי ( קהלת נ ' ) והנונה פה שד ' הודיעו שגמרו נלגם להמיתו אם עוד מגא נשמו.
נ״ג שנת
פקודתם  ,וכדנר ד ' זה כן היה להם  ,ני גמשן זמן מצור ירושלים
שלש שנים שתתה ענתות הסמוכה לה גלי ספק נוס חמת ד ' ורעות רנות סנגוה ,
ויען כי מצאנו געזרא נ ' אנשי ענתות מאה ועשרים ושמונה  ,המורה ני נשארו עוד
מהם אחרי שוג ישראל מגלות נגל  ,מה שיתנגד גהשקפה ראשונה למא״הנ פה ,
אחז״ל גמד רש ילקוט לנאר זאת  ,שעשו אנשי ענתות תשונה והיתה להם שארית.

חיים יוסף במהו' שבתי פאללאק ז״למטדעביטש.

פתוראה
Do« Joseph Weiße, Oberrabbinerin Gaya
כתג הרג הגדול מוה ' ש״י רחפאפורט נר״ו גג כורי העתים תקפ״ד צד כ״ג וז״ל
ועוד ( ראוי להחשג נין נעלי האומניות) ד ' תנא פתוראה שלא הניחו ד׳ יוחנן
לעמוד מפני שאין נעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת״ח כנ״ל ( חולין ג״ד ע״ג ) פירש
נערון סתוראה ר״ל שלחני המחליף מעות וכן פירש רש״י וע״ש שנדחק לפרש למה
קורא למחליף מעות אומן ולולי דגריהס הייתי אותר שפתוראה הוא עושה שלחנות
'(טישלער ) על משקל אמי תנוראה ננ״ל או שהוא חייט תוסר נגדים מלשון פתורי
(נגדה נ״א א ' ) שפירושו נגדים תפורים ענ״ל הרג נר״ו.

אנן המעיין שם ביזולין יראה שהלך גר נפיזא לשאול מרג חנא סתוראה דינרא
קורדנאה לשער גיה טריפה< ועל זה ושאל לפי פירוש הרג הגדול הכ״ל  :מי !ה
הלוך ילך אצל חרש עצים או אצל חייט לנקש אצלו מחד המטגעות הומצא גי ן פשיטי
דסומנדיתא ? ומי לא יראה גגקשת ! המטנע אמתת■ הפי ' הוהוג ננל מפרשי המדרשים
היות פתוראה שלחגי המחליף מעות המאסף מטנעות שוגים  ,ולכן גקש גר נפחא
גנית פתוראה דיגרא קורדנאה לשיעור טריפה  .ומה שגקרא השלחגי גין נעלי
אומגיות איוו זר נ" נ כמובן תעצמו  ,ואין אומגות נ״א התעסקות הוקרא ( געוועגע ) ,
גוסף לזה ימצא המעיין דוחק לא מעט גסי ' עושה שולחגות או תוסר גגדים .
על העוין הראשון ואמר ני קשה הדנר להאמין היות גימים קדמוויס גהוג שם " עושה
שלחגות" על הדרך שיאתר גארצגו גל״א י טישלער ) על חיש ען גנליס יקרי הערך,
ני גיתיהם הי ' חרש הען תיועד לעשות מלאכה גנל וגר הכלול גשם מעשה ען  ,וכן
חרש הנחל לעושה מלאכה גגרזל יהי ' מאיזה מין שיהי ' — וכן מצאגו גלשון חז״ל
לענין הזה שמות הכלליים  :גפחא — ונד  .ועל העוין השגי ר״ל שיפורש סתוראה
תופר נגדים מעוין סתורי גגדה דף נ׳ ע״א ע״ז יש להשיג  ,כי לסי ' רש״י שם  ,וכן
לדעת הערוך נסירוש ראשון  ,סתורי מפה וסדיגיס הס  ,ולא נגדים תפורים נפי'
השני שהניא הערוך  ,ואמנם הראשון יש לו משען ומשענה ניתר שאת מן השגי,
נהיות שנוכל לומר נקל שנקרא המפהסתוראנהיותה נועדה להפרש על השלח! כנודע
וננל אופן הוגר האמור גתחלה גרור ׳ שאין תואר סתוראה בחולין ני אם לשלחני
מאסף מטגעות כננלה שם  ,והרג הגדול גר״ו גלי ספק ישו 3מדעתו הנ״ל אחרי שימת
עין חכמתו על הדנרים האלה הנאמרים נאמת.

יוסף ווייסע.

Freudiges Willkommen.
An Seine Fürst - Erzbischöfliche Gnaden , dem Fürsten und Herrn

Manmilian Joseph , Freiherrn von Sommrran Peckh,
Fürstcn-Erzbischof von Ollmütz k.
Ehrfurcht - voll dargebracht von dem Borstande der Judengemeinde
zu Kremsier , am 8. Juni 18t7.
Der fromme Wunsch , im Herzen lang genährt,
Der Liebe Sehnen und ihr heißes Dürsten,
Sie sind gestillt , «ns ward ein Blick gewährt,
Von Huld umstrahlt , von. Glorie verklärt:
Gin Gnadenblick vom hohen Kirchenfürsten.
Dort wo des Glaubens hohe Palme steht,
;Blüht Veilchen auch : Bescheidenheit mit Namen
Du hast uns , Herr ! das Häuflein nicht verschmäht,
— Wo man den Weg des alten Bundes geht
Der Kirchenhirte kam zu Jakobs Samen.
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stiegst hernieder von dem Bischofsthro » ,
De » alter Ruhm und neuer Glanz umleuchten;
Du kamst zu uns , wie Vater - zu dem Sohn,
Und unser Herz, > s schlägt im Jubelton,
Und unsere Augen freudig sich befeuchten.

Du

Ha , Deine Liebe ist der Sonne gleich,
Ihr Glanz bleibt hoch und tief in gleicher Reinheit,
der Menschheit großes Reich,
durchwärmt
Ihr Strahl
Im Meer sich spiegelnd wie im kleinen Teich,
Ihr Lichtblick scheidet Größe nicht von Kleinheit.
Und diese Huld , die Deine Brust durchglüht,
Sie zeigt sich heut ' in ihrem schönsten Bilde.
Die Kleinen sind ' s , auf die Dein Auge sieht,
Der Kinder Herz , der Jugend zart Gemüth,
Das prüfst Du heut ' mit Ernst und Vatermilde.
Gnade , die der heut ' ge Tag uns weist,
O laß sie wirken fort in hoher Weise!
Und Deiner Großmuth , Deiner Liebe Geist,
Den jeder Mund und jede Feder preist,
Er leucht ' uns lang ' im gold 'nen Strahlenkreise!

Die

Herr , der Dich gestellt auf hohen Platz,
Sr segne Dich mit hohen Alters Jahren,
Dafür , daß Du mit Deiner Liebe Schatz
Auch uns beglückst , von anderm Glaubenssatz,
Mögst Du noch spät das höchste Heil erfahren!
Weiße.
Joseph

Der

Beiträge

von S . D . Luzatto, Professor
um rabbinicnm in Padua.
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,המתפארים ברע אשר לא עשו מבלתי יכלת
(Rach

על

Leffingi.

. ) (בשנת תקי ;״ו

 למות2(1,1דץז דוי$
אוי לי!לגריתי \ אחטא
עלמות. חטאת
חוקרי
היה
לבי נטה אר־הגזל
!  רכון עולם.  יה: ויאמר
ויהי אוזל דרףלא־טיוב
עם דל נכלם הסבן ו ^לם
טרוף קטיוב ' בל־צאן רט(ב

*4

אך־לטעמים גם־טיוב פעלתי
גם־יום חמלתי על־טלד׳
בדד גולה חוץ מחילו
אין מצילו ואסלח־לו

—

שועל ערום פי זאת הקשיב
יקם וזישיב  :אמן אמן
מי־לא־־יאמן ? וא ^ר תאמר
היטב היטב לבי שמר

?נשית זאת יום לבריון י
ביום ההואך,רב א?לי
יום בגרון }נמר אכלן!
וילעגילי שעיר נחמד
אל־על חיחף אן הלך
אך לא נשמד  ,שלח ר ;י ן
לולא שלך הושיע לך•
אף לא נקמתי ליזנקם
שד״ל.

לפדיון הבן
ביום פדותי בני בכורי אוהב גר
(א)V 'opr, 3

נחי ראשית אוני  .מקץ .ירח } מים,
קדח אפיה חיום  ,כובד צור עולמים.
הן מירך הכל  .העשר  .הכבוד י
"הזרע  ,תשלום  ,הבת  .העצמה.
בלעדיך מה איש? אדם חבל ימה.
אידידיך תפתח  .בליתי תןבור זכלר
אשרי ארם יכחב זאת עלילות לבו,
וישו נכחו תמיר יוער ומכלכל בל;
יזכיר פי״הוא הטוב  ,החכם  .היכול,
ויהי שרי סלעו׳ מבטחו  ? ,שגבו.

— IS

ביאוריו .
הרבץ
תבין Tכררל
גבה
ז
י
T
| .« -
חרף  :מי אדון לי?  -חזיר ויסתולל.
דכאת את־רחביו פתאום  ,ותףעלל
ביאורו ובארצו  ,בבעירו ובבודיו.

J

הפלאת עם נבחו ב3ןת בשדה,
כל־נגע כל־מךוה לקרב לולא־״יקכן;
רם־קרש בפתחי משחית הרחיק ; .על פן
אפדה.
בני viv
ובכור ז *
לך : ,
רחם 1t
כל־־פטר v v
vv
t
.קח־נא את־ברכתי חהובאה לך חיום,
ברך ויגאל  !,פרח ילר נפרה לש«ןי;
ויחי  ,ותהי עמו  ,ויהי תמיר עמך,
ובף תמצא נפשו מפל־צרה פדיום.
הילד הנפדה למשוש אבות יגאה,
..
ילך גדל וטוב  .חסד וחן תצא ;
בתעודת אל י,שכיל ,בח? מר ,יתנ^זא ׳
,יצדק  ,יצדיק רבים  ,ולשוב ציון ידאח.

v

בגינות מני קדם.
«, tn Wie «.

Lottert
1

M

Dr.

Don

הלילו מר לעם או־ןים עזבו
על נהרות בבל ? ? אב לב יעבו
על כנור קרע כי נפץ על סלע
על הודם ני נדיח אל כף הקלע.

16. -

אן תדיח ע?זי מדם ר ^יךז?
מי עעים על עעור ינעם עירץ־ז
מתי ביהודה עוד .יעל עמיםיי
קול נילתור^ן #יר ומצלתים!
הה ש;בטי יעראל עד דכא באו
איפה מנות‘ מרגעה תמצאו!
גם עורב ןמצא .ק{ ימנורוגבר,
עועל נקרת צורים’ ,ויחוךה -קבר!
2

י'

אילת בעדה .קלה מ.נ #ר
עלי הרי יעראל עפות רגליה,
על י? לי מים  ,לדעת פער\
^ם תערוג עם תתמה\ על הוד מ-.איה
רגליה לא רפו אף לא :יעפו
עיניה כיונים חן חן נעקפו.
.קלה מזאת בבנות ציון חזיתי
ברה ויפה־פיה א.:ל.ת חמד
על הרים  ,בערים ' ,כזאת ראיתי
עם בחור וקתולה הלכו צגזד.
עוד עךיון ולבנון עור עור ירעעו_
ובנות ציון נדו ארצם נטעו!' ז
יתר עז ללבנון נושן בארץ
שמ ? :טי יעךאל נעו גם נדו',
לא  # :מע קול נג,ע או צוחת ןרץ

—?1

אין בעל  .באחיו אף בל נלכדו;
ארץ מלךת' לא יוכל " לזנוחז
־ על או־מת נכר לא יאבה "לפרוח!
;
י

J
.

אף' נחנו נדחים ארץ צלמות
על אן־מת אל נכר למות אי־כח,
כמקום עצמות הורי"! יימנו המות
לא לנו .קבר ,לא לנו מנוח!
חח ",אכן לא נותר מבית .,קרענו
על כם עלם יועב לעג ויענו!

!3

%
(

ו
[
י

j

שאול לפנימותו.

גבורי חי.ל ! עת תאכל החרב
אף תגזור חיתי וחללים תדב,
נא אל גופת עאול לב אל תעימו
אןי חרב לאדני הרם תרימו"
נועא ד׳צנה לי  ,נועא חקקתי
אם את־עטי יניסו גת ופלעת-
רקרני נא טרם נזרי חללו ,
כן ערל״י לב^קמי בי  .יתעללו.
בן פורת  ,בר לבי , )0בל נפרדה׳
יחד נצליחה או ! חד נאבדה!
ה נ.ז ר ' רב" אור הוא ממעל רב כח;
גם מות רב מערה מלף מגיח:
_

\ ^ ליהונתן גרזןדבריזר  -י

מאיד הלי׳ לעטטעריס .

מזכרת אהבה,
על יום טוב בא לכבוד החכם דורש טוב לעמו כש״תכפריו'
isr . Tempel zu Hamburg.

an dem

^r. © . Salomo » Prediger

ביום מלאת לו כ״ה שנים בעמדו על משמרתו.
מאת עברו מוקירו ומכבדו יהירה המכונה ליב דוקעס.
Tübingen den 8 Oktober 1813,

 1עורה בת שירחי! אל אי1צ י.קד  ?.חל׳
ענק לגרגרות עךתיו על ראשר ,ןןטרת,
עמוד אש הוא לעמו לנחותם ררןי
ותפארת.
בריוב ה 1ד
העולה -בית אל ,
... .. . . : ,
׳ :
ז ׳r

־
•j

על שפתו מתק ניופת גם אש מתלקחת,
בשקן רבו דבריו גם פמ 1רעם יתגלגלו,
ביוערים כלפידים נחמדים כגפן פורחת,
,ישרי לב (שבעו עדנה ורשעים ןתחלחלו.
לקח מותניות— לבבות מנה אחת אם; ם,
כנחשתים,
יאמרוהו ־■ י  :י
דבריו  :־ :
אלי  1 :ז
שומעיו ״•
•לב : ,י
אלוף אומר הוא גם אלוף נתת׳
לא רבים כמוהו ללשון יגבירו,
לא רבים כמיוהו אוכל לנפש יקבירו
ימשכוה מרומים ממעמקי תחת •

יקבל׳
ארמה r, tטיוב ורע
לאנוש עלי
צבא
2
 :׳* ' •• l - l
ד • ז* ד
v: t
tt
הזמן תמטיר מן  ,גם גפרית וחמת תנינים ׳

היום תמה סופת שלום  ,מרור מעשי ידיה תחכל,
היום רוח .
זלעפות ׳ ,מחר
עונב
ונבל
ומינים.
־ T:
t TT
 - rי.
 Tי •
הרע נם הט1ב יחלפו להם במעט רגע ,
שניהם
פאחר
יעבורו יעשו
להם
פנפים,
;T
'*1
י־דV T
| • TTי
נקפד
חיי
אדם
ועמם
בחוט אורג :י ז  " -זז ; יt Tבל 7פגע
ונגע,
 - TT׳י
ר1איל יאמרו אי׳ו־־־ינסע אל ארץ החיים,
אל בן חלוף אמר:אלהי. :0אל תבקש לף לנוח ,
,עבוד עבודתה  -לא בחיל  .ולא בבייבי אם ברוח
עשהזיזקר מזולל  -זרע ארק אל בל,עבר.
אלי תרמה אז  -ובסוד,יקרים וברים—
אם גם בארץ תשבב־מעשיף פה נשארים,
ומדור אל רור בנשר מ2יאו אבר:
מה נכבד היום הזה  ,אם .יעלה במאזנים,
לו יתר שאח התר עז על בל חיי גבר;
העשרת
מצאת טוב .
ברוחה פי שנים
ד
זז t
:
 י• י• ׳
האצלת ממנו לארויף  ,נשאת אבר לבני עבר.
עור שנים רביות ? לי די תראה 'שלום וברכה,
זכר יום זה עד זקנה ושיבה יהיה לף לבריות,
רק טוב -רב ,
רק טיוב
תחזה :ונסו יגון
ואנחה,
־ י
 I4.V: V
ך « T״T 1 T
׳
בארז
בלבנון
תעמוד,רחוק
מייום,עבריות.
אם גם -דרבי השיר ועזיו מקני נסתרו,
אם גם היוד ו.יפעת המליצה מדברי נעדרו;
“ יקח נא מנחמי
מלב
תמים
לה יעורה !
י" 4 4T : 4
 Tי
;|
׳T
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יד ^ני .
חפץ לבי תראה לא בו־בר
!
דV
• :
•
חפץ לבי תחפוץ  ,תךצהרציוני,
וידהי
לף מנחת rיה
t
תי!3ב לף זמרתי  ,תיטב
ליב דוקעס -
ר׳

מאיר מראטהענבורג.

®ine biographische Skizze von Dr. M . Dnschak, Oberrabbiner in Außer.
הי ; הגדול המופלג הזה 3תורה ו 3יראה יקיא ; שתי שמות  .לסעמיס יני׳י
 3שם ל״מ מלחטענגולג  /ולסעמיס 3סס ל ' מאיר 3ן 3לון  .כנראה מתסומז רש3״ח
הו 3את" 33י ח״ח ם׳ ' שפ״ת ח״ל ותשו 3ת מהר״ס ראטענגורג דהינא דמוחזק ; מסירי?
תותי לאגד גופו א ;ל לא ; ממורו ואין להארין יק שלום לי 3י ' שלום לתורתו ול®
ישיגתו3גםש סי למשמעתו נאמן משיתו מאיי 3ר 3רון ז״ל עכ״ל  .וכן ; הגהויי
מיימוני פ״ו מה ' ת" ומ שאלה על קליות שנתגשלו ; תנור  ,דמתיר  ,וסיים ושלו8
מאיר3ן ;רוך  .וכן מצאנו נ" נ שנקרא3תשו 3ת יש" 3א סי ' התס״ו הו 3א 3ס״ל פ״י
מה ' סוטה ה " א,ועל הרו ; יקרא סתם 3שס הר״ס או 3שם מהר״ס  ,כנראה ממש ;®
דן> ; הגהות חיימוני וגמרדכי ופעמים אין מספר ;כל האתרוגים  .וגמהר״ש סי ' י"<י
איתא השי ; ר ' אגיגדור לרמ"3ר וכת ; ס ' הדורות אולי צ״ל לר" מ ר '  3ר״ת ייייי
ראטענגורג ׳ או צ״ל לר" מ ;" , 3ר״ל ר" מ 3ר3רוך  ,ול״נ דשפיר קרינן לרמז י
רית לר"מ גראטענגורג  .חגיו ר ' ; רוך היה ג״כ איש גדול ומפורסם גתורה ׳
והמרד כי מגיאיכמה פעמים ;שמו הלכתא לץינא 3 ,ם ' האומנין מגיא מה שחולק י
;רוך על ר 3י’נו יצחק  ? ,הגהות מיימוני פייט מה ' שגת איתא  ,ואומר ר 3י ' גייו
שיכול וכו ' לא מצאנו שיאמרו כרמלית אלא ר״ה דוקא  .הר״אש פרק א ' דקדושיז
מגיא ספד החכמה שייסד רגיני ; רוך ז״ל ממגנצא ג 3י ט 3עת שאולה אם מותר לקי?
גה  ,גם אחים היו לר" מ מפורסמים  ,פ״ו ה ' שגת מגיא הגהות מיימוני שמו" '
 3ן ר 3ינו ; רוך זצ״ל  ,ועוד מצאנו 3הנ" מ יצחק3ר ;רוך  ,ועוד נמצא ממשפחתו איי'
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א 3יו 3הג" מ פ״ו מה ' שגת ומורי דודי ר ' יוסף' 3ר מאיר ר״מ מראטעגגורג שי
תלמידי חכמים הרגה  ,ולמד תורה אצל הרגה דגנים ; ,מרדכי פרק חזקת הנאי8
 vכת ;  :כן אמר לי מרי ר ' יצחק מווינא  ,וגמרדכי דמ״ק כשהייתי תינוק ;ווירצגו®
גהציקותי מים ע״י רגינו י״ט מוויען  ; .הגהות היימוני ה ' שגת נראה שגם רגיי'
שמואל" 3ר מנחם היה ר 3ו  ,גם כ ' הגהות מיימוני ומורי רגיי הר" מ אמר ® ,
;צרפת נוהגי! ; 3ית רגיי ז״ל היתר ואמר שרגינו יעק 3מארלעאנס התיר אפי"
לומר לתקן האש  — .הר" מ הגדיל מעלה מעלה  ,עד כי גדל ; יתר שאת מאזיו׳
ומיום שעלה לגדולה לא הקגיל סני א 3יו  ,ולא רצה ישא ; יו י ;א אליו  ,לפי שהיי
מסתפק על מי מיטל לעמוד  ,הו 3א גר״אש פ״ק דקדושין  ,הוא העמיד תליציי"
הרגה וגפרט מרדכי גן הלל מח3ר המרדכי  ,ר 3ינו אשר גן יחיאל מחגי ספר החשיי׳
ור" מ הכהן מאגר הגהות מיימוני  ,ולא כמו שטעה שלשלת הקגלה ועוד אמי'8
עמו  .כי ר" מ3ן גרון ר ; ומורה מרדכי לא היה ר״מ מראטענגורג אלא איש אחי׳
והטעם אשר הגיעם לחשו ; כן  ,הוא  ,כי רגינו ; רוך היה גדול ; תורה  ,ולמה ׳"
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היה מנ3ד ר "מ מראטעננורג אה אניו ? אנל זה אינו  ,ני אם גם אניו נדל עד
מאוד  ,י״מ הנדיל ז ממגו  ,עד ני גדל מאוד  ,ונהיה ראם יסי 3ה 3נל ארן אשכנז.
אדר 3ה מזה תשמע ני טרם הנשא ר״ם לראש ישי 3ה לא מנע מא 3יו נ3וד ויראה .
והנה זמן לידת ר״ת נעלם תמנו  ,ועל זמן מותו יש דעות שונות  ' 03 ,יותסין כת3
״ מת ה ׳ ^  D״ ) " 05) Pוכ״כ גם שלשלת הק" 3ה ו; ״ל 3שנת ה״א ס״ה ל 3ריאה
הושם 33ית האסורים הרג הגדול ר" מ מרסטעגנורג  .ועוד נת 3שם דעה אחרת
וז״ל ואני ראיתי נקונטרס אחד ישן האומר נשמזה ׳ ^  ) 1297 ( ,«,ד ' תמוז מלן
רומי המנונה דיידליף (אדחלף ) תפס הר״מ מראטעננורג ונפטר גתסישה י״ט אייר,
ולא נתן לקמרה עד ד ' אדר שנת ס״ז לפרט(  ) 1307עפ״ל  .ונראה שהדעה הראשונה
מתקר 3ה יותר אל השכל  ,ני אס היה מת{ 5ת (  ) 1297למה לא היה משתדל איש
אחד לקברו ע״י עשרו או ר 3תקפו עד אחר עשרה שנים ? ודי אם נאמר ני ע3רו
שני שנים אחרי אשר איש אחד שם נפשו 3נפו להניא את גוית הר״ם לק 3ר,
ולחקק לו משנן 3ארן  ,ותקנה לו3מעשה צדקתו וחסדו אשר עשה עם המת חיי
עו" ה 3נמסופר 3ס ' הדורות  .ועוד יש דעה שלישית על זמן מיתת הר״ם 3ס ' צמח
היה3שנת ״«< ) 1286 ( -ושהיה זה נימי רודאלף הראשון,
צדק ח״ל ונראה שזה
אולם נס ' הןורותחולק עליווז״לאנל המעיין 3ח״ 3יראה ני רודאלף הראשון נתקשר
ל״ ג (  , ) 1270היה חנם ונבון  ,אהו 3ומרוצה לעס  ,קשה  $נעוס ונוה לרצות ,
ומת נ״ ) 1292 ( 3ונתקסר אדאלף שגת נ" 3והיה אנזר על עמו והנגיד עולם,
י תנאה ולא הראה פנים יפות לשוס אדם  ,ונהרג נ״ח  ,ולפ״ז יש מקום לגירסת
ש׳ייה שנת 3שהיה שנת נ״ז  ,הרי שנה אחת קודם שנהרג אדאלף  ,והנוחר ינחר
עכ״ל  .אולם נדי להשוות הדעות השונות אפשר לומר שנתפסיתוזת רודאלף  ,ואף
ני מלן חסיד היה  ,לא נתל טו 3ליהודים  ,ואס גס הטי 3לכל אדם  ,על הע 3ריס
שפן זעם  ,ונימי אדאלף עוד הוסיפו לענות 3נ3ל רגליו  ,ונתמעטה תקותו לצאת
חפשי  ,ואולי שנה אדאלף אתנית אסירו ונדמו לנית נלא אחר׳ ומזה יוצא הטעות
ני אד אלף תפשו  .ונאמת רחשונה היה מקום תפיסתו מגדל איגשו״ג שהיי״ס
(אייזענהיים) ואחרי כן היה כן נמנדל אחר ווש״נורק ( אויגסנורג ) • כנראה פי״ט
ה ' שנת הגהת מיימוני שני ושוב קנע תשונה זה נמגדל חינ״זג שהיי״ם  ,ונהג״מ
פ״ו ה ' שנת «וזכרנו כשהייתי אצל מורי נמנדל ווש״נורקשנת מית !,ד היתה ( ) 1305
וזה חסר נקונטרס ישן ה ונא נשלשלת הקנלה  ,ואפשר ע״י מהירות הנותג  ,וקלשלת
הקנלה חש 3ני תה שני נקונטלם ישן ונפטר נתפיסה י״ט אייר  ,היינו נאותה שנה
שנתפס (  ) 1297אבל זה אינו  ,ני לא כתיב שם " נאותה שנה " ושנת פטירתו היא
י ) 1507וזה הדנר אשר נענורו נתפס  ,המלך העליל עציו על עסק אחד והיה שואל
תתנו סן גדול  ,והרג היה עני  ,והמלן לא היה רוצה שום יהודי ער 3אלא הר״אש
תלמידו  ,והוא לחמלת רנו ער 3לו  ,ואז הסגירו הר״ם נסוהר יותר חזק עד
שיפרע ׳ תון זה נפטר הר״ס ננית האסורים  ,וכמעט הומת גס הו״אש  ,אן נם
לטאלודא  .מקום קנורת הרים הוא נעיר ווארמס  ,הוא נת 3ספרים הרנה ושאלות
ותשונות  ,נם תלמידת קצתם נתנו ספריהם אצלו ננית הסהר נמו ר׳ שמשון נן
צדדק ספר תש״נן.

דר .ינ  .דועזאק
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כדי לזכות את הרבים אקרא אלד ,הדברים:
אילינם אישים אקרא.
Won Rachel Marpnrgo in Triest.

ממוע.

דרשו חורת אל חי  ,ני בה
תמצא נפש ע< ף ׳ נ ^ ׳ר לגוע.
בה יתנשא שפל  ,אוהב לשמוע.
רזי מפעלות אל  ,בשמי שמים.
כובל חרפת אנוש  ,ארך אפים ,
יזהיר עם אור תורה  ,איר שבעתים,
צורר עם רום לבו  ,יבאה עינים י
ביאות נמאם נבזה  ,יראה בנשר .
נושל בעונו  ,עובר על גשר
רע־ע  .מתמוטט  .דואג לשוח,
תתמוך יד הצפל  ,יודע פשר.
ויצא יצחק  ,בשדה לשוח,
ישיב אל אל דוחו  ,נפשו תנוח׳
נין צדקי עולם  .לו ידות עשר.
י״ד אלול ה זר"! רחל מאיפורגו בלב נשבר ונרבה.

תוכחת
3חודש תשרי

מגולה
תר״ח.

Von T . H . Mondschein , Vorsteher und beeideten»Translator in Volechow.
 ■,״ * äßet benD«ch» r » Ul »« M״ ״טיגה תונחת מגלה מאה 5ה מסתרת ( חשלי נ״ 0
י Muß in D,ch1,e« «»nbe gehen/״רק אתנס ידעתי מנל השססות האדמה על P
 öiheאפקד עלינה את גל עוזותינש  ( .עמו  0גי)
«(
).
Vorwort. Ich hoffe von den geneigten Lesern nicht mißErstanden zu werden, wenn ich im Eingänge meines folgenden
Kochbe״ »ufsatzeS mich darüber zu beschweren scheine, daß die

-

«

-

folgen und di « Kräfte der Mitarbeiter
Jizchak ^' ju oft aufeinander
so in Anspruch nehmen . Mein Ernst kann e« nicht sein , da schon
au « der Form meiner Arbeiten hervorgeht , daß ich nicht Jahre zu
einem Aussatze brauche , wie auch der folgende da « Produkt eini»
; und da « prompte Erscheinen der ,Fochbe
ger Mußestundenist
Jizchak " ist e« ja eben , da « dieselben zu einer Aperiodischen Schrift
zur Ehre gereicht , und
macht , und wa « dem edlen Herrn Stern
so manche ähnliche Unternehmungen,
daß fich dieselben , während
kaum aufgetaucht sogleich wieder untergegangen , durch den löblitrotz der so wenigen Unterstützung
chen Eifer de « Hrn . Stern,
in Israel , ja trotz so
und Befferdenkenden
von den Begüterten
der Scheelsucht , denmancher feindseligen Ausfälle und Jgnorirung
in welcher
noch erhalten ! Und endlich find sie ja die Bildungsschule
manches der Welt sonst unbekannt gebliebene Talent sich entfalten
und zur Oeffentlichkeit gelangen kann ; und in Wahrheit können wir
auf uns anspielen : ״daß jeglich
die rabbinische Sage
Mitarbeiter
im Himmel hat , der es antreibt , wachse und
Gewächs einen Stern
(כר
עשר יש
לו טכב ברקיע
werde groß!  ״H שמכה אותו ואומר
• ראה מורה א״ג פ״ו.  ( ) גדולSiehe Orient Jg . 1847 Nr , Za :  ״Am
. )
w
s.
literarischen Himmel der Juden erblicken wir sechs Sterne u .
enter
wie
so
erscheint
Prologe
dem
sammt
Aufsatz
folgende
Der
freien Spielmeinem Jdeengange
stand , als ich im Dichterschwunge
raum ließ und , dessen Tendenz ist , den Vorurtheilen , denen ich
Rache geschworen , die Spitze zu bieten ; und innig freuen wird e«
in seinem Eifer nicht erkaltet , damit wir
un « , wenn Herr Stern
»ft Gelegenheit haben uns öffentlich auszusprechen , bis endlich di « heildieses guten Glückssterns fich in unserer dunkeln
kamen Strahlen
erkennen
Nacht Bahn brechen , und alle den verklärten Tugendpfad
und darauf

wandeln!
S . H . Mondschein.

 דרגי,  לגסי הדרת קודם. !  לך כי נררגית את ? עורי עורי, מר, נפשי
• תפסי גאדרי לוג אולי תמצא סגולה להתפאר וימללולרזין, ער הריהמציצה
> ושלאי אלהמאםן,  או גאוני גני עמי נדגרס דגר׳,  דנרי שיר זמרי זמרי. אמרותין־
 למען יאוקו גספר מצין, הלז האגם הנעלה על גל שנא גגוד מנחם שטערן נ״י
 ותאורנה,  ( א ) ואת עעי עגלי נא ג יערת דגש המליצה. ויפוצו מעינותין אוצה
 אל תראיקי.  ימצאו דנרין ויהיו גפיהם נוגש למתוק, עיני אונלי פרין ממעיך יצאו
 ועתה,  יש יום וקרוג הוא אשר מאגרת אתת עשרה מנונני יצאק לאור תצא, יירק
(א) והננון המשניל ישתול לתקור על מה שים ננתו ונמצפוניו מן האנמה לגלותו
 או״ה.  גאשר יאקור על המים אשר נמעמקי הארן, ולהראותן וישאג׳ה מלגו

אחד עשר נונגיה ידעת  ,שטס עשר מי יודע  .מה תעס ני יפקד 3ה מקומן  .אתה
הנות 3 3מנת 3עתי קדים יזרח ( הריענט ) אס טדעלן מה קשה גורלינו געמלינוגספרי
נונ 3י יצחק  ,ני ידפקנו התפס שטערן 3שאלו ממנו ד 3רי שיר לשלשה ירחים  ,זא עת
חקרת ותקנת ל 3רן שלא עשנו ר 3גפפ״דמ ו 33רעסלויא  ,עוד ה 3רנה אחת היתה ל!
לחוק ל 3רן שלא עשני מח3ר לספר נונ 3י יצחק  .נה ננמרו נחומיך עלינו  ,ה|
הננורי עתים לשנה י 3נרו פרי תנו 3תס  .מח 3ריהם  ,אחרי אשר הרו רעיונות נשגגות,
» 3לאת ימי הרתם3קדושה  ,י 3ואו עד מש3ר ויצא3ן אדמוני יפה תואר  ,נלו
מחמדים וחנו ממתקים 3חיקו ישאהו  ,יש 33 3יתו עד יגמל ויגדל  ,אז שאול הוא
לאלהיס ולאנשים  ,ומורא לח יעלה על ראשו סן נער נעור הוא  ,אחרי אשר הוריו
שתו עין גחינתם עליו  .ואנחנו מה  ,הן נגרע חלקינו מהאשה אשר לתשעה ירחיס
תלד  ,ני יולדים אנחנולשלשה  .וטרם תד 3ן על האפרוחים שלח תשלח האם אותם,
ני תעשה שירה חדשה  3 ,יוס הולדת אותה עוד לא קראת שירן  ,עוד המלח לא
המלחה  ,למען לא תהיה תפל מגלי מלח  ,תשלחה על פני חון  ,תקשיח לה ל 3ך1
לא תחוש סן יגל זר תזרה ולריק יגיעו  ,ני תחולל זרעך 3עמך  ,ולא יצא לך שם
גנויס גיסיה ׳ ולא תצלח למלונה  :ומה יעשו חלה ני גאו עד משגר  ,וגניםאי!
ליולדה לחלקם גיעק , 3או ני יקשו גלדתס ! הן יש יושג זועף  ,קומט מצחו  ,צר
נחו  ,ני אין לו ריע להתרועע עם שיר רק החמיר ואג״ע צוה אל תחרוז גשוי
ונחמור ; לשופר  ,עת יגיח שטן לתוך שיו  ,ויחי גרונו  ,המציאו תרופה ללחוש
נאזנו מזמור ויהי נועם  ,אז קול שופד הולך וחזק  ,ומלאניס מחלציו יצאו ; חולם
הה יעשה החוגר חגורים אשר לא ישמע לקול מלחשים  ,ולא נאמר עליו יהי נועם
ד ' עליך ותעשה ידיו לא ינונן  ) 1 ! ,האם ילך ערירי וישכון חרירים גמדגרותיי■
א ם לשנה היתה העת לעשות מעשה מקשה מליצה או שיר  ,אז רעיון מקר  ,איש
ולג עמוק גזה הוא גא לאור עולם  .ששה חדשים חפשנו גחסש מחופש גנתגי קודש1
געת יחס לגגינו להגיד ליעקג מה יפעל עם אל  ,שמנו לעינינו מדגרות נניאינו נדודi
אונישעיהחשגגולנו שיר  ,וששה חדשים משחנו אותו גשמן המס שמן ששון מחגרינו,
ונל ראשי גשמים תגואתה לראש מליצתי נו< למען יהיה ריחה נריח השדה גרנו ד ' ׳
ולמען לא נהיה ימתעתע געת ימשנו יודע ספר הסרנו נל נקוד וטלוא אשר לא יכרו
גחוצות ני ננוג הוא אתנו מארן העגרים  .ועתה לנל מליצה נגהל תמרוקיה לתת
לה  ,ומי יודע אם תשא חן געיני רואיה  — .ומה חנתוג ? הים אני  ,ני אגקיט
תהומות׳ לשלח מעינות תגונתי גנחלים  ,ני החנם הנשגג שטערן נ״י ישים לי משמר
לאמי  :קמר לך למועד שלשה חדשים תשלח מימי גינתן  .ומה אעשה לזעף הים
והמונו ני יתגעש ושטף ועגר גדותיו  ,אס אתה חנם יקר תשית לי חוק ותזכרני
עד פה תגוא וקשית שאון גלי מליצותין  ,הלא הוגד מאז  ,ני אין מי יעמוד נגיi
עצמת הזמרה  ,ואם לא אשים גמתג ורסן פי עדיי לגלוס  ,ואדגר נאשר עם לגג׳ I. ,
מי יודע חם על ספרן נולם ינתנו  ,ואס לא וזחד גהס  ,רק תנתחם לנתחים ,
נמעט יקרהם ני לא אחד יקראם  ,אם חתר ,תקרעס  — .ומה משכורתך איש
חמודות מנעלי אסופות  .האחד גין רגגות אשר נזר שמן משחת אלהין עליך נגוי
גהקדמתו ( .ב ) ראה גהקדמת ספר עקרים פירוש ויהי גיעס ודגיי רנה ' יי
גס ' ג"נ ח״ה ח״ג וז״ל  :ני אע״פי שהיוצר ג״ה מסר הנח לאדם להוציא
הציורים הפנימיים אל הפועל גאמצעות הרוח השונן גו  ,לא תשלם המעשי!
גיד האדם ואין נידו רק להתחיל המלאנה ׳ והשלמתה היא נעזר האלהי •
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»נאם נ״י ׳ אשר לא תשקוט ולא תנות עד הוציאן לאור ד 3די וזגמיס וחידותס,
האם תאכל פרי מעלליך ? הן נל אוה 3שפת ע3ר יכבדך  ,ויע 3ור שמך 3הדרת
קודש על שפתיו  ,יען תציל שפת קדשינו מנשיה  ,אולם היוש 3לאמתחתן הכסף
תוציא מחירו ? לא ! לא תלין פעולת מעשה צדקה כזאת 3ת3ל הלזו ;
אן3ל 3ן
גו צדק ילין תמצא עק 3שקידתן  ,עוננ ושמחה  ,נודעו רק לפועלי נוו , 3וזרים
לעול  ,ולאלה אשר תחת מעמם מטילי נסן> ישנ 3ון  ,ולא ידעו מנוחה נזרועות
המדע ני טו , 3וחכמה לנטוע ני נעמה  .־־־ ואחת אשאל  ,מה אומר ומי£
אנתו 3עתה אחרי אשר הריקות׳ נוס חמתי על הר 3ניס והמלמדים במשכיל
להזכיר ומשפט אמה  ,אך שמריה מצו ושתו  ,ועל מי לא ע 3רה שוט עט
ענדתי • על נל שורש פורה רוש ולענה הרימותי ידי והנפתי עטי לשרשם מתון
גני ישראל iועתה מה השאיר עוד להגיד או לנתו — 3האח ! חמותי ראיתי
אור ! יגעתי ומצאתי  ,יש לי ר 3לנתו , 3הן נעת חרש תשרי  ,החדש הזה
יתן מקום למחשנות שונות 3 .כל נפש ג 3והה אשר מלאה דיעה יעור רגשות
נשג 3ות  ,וננפש נ 3ער מדעת יחדש כל מחש 3ת פיגול ואמונת שוא  3 — .טרס
ניקר הולם שער ודופק על דלתי  ,משינת תנוחה ומתוקה יקיצני ל 3קם r
סליחה על עוני ני ר 3הוא  3 .וקר3ני עתי עורכים שוע  3 ,וקד יקדמו פני ד'
הצדקה ולנו 3ושת הפנים  .הי 3ושו 3ני ישראל מדרכיהם  ,והיםו 3ו מרוע מעלליהם ?
זן 3וש לא י 3ושו ולהיט 3לא ידעו .ישונו — י 3ושו רגע — ואחרי שפון שיח ,
ואחרי ספוק על ירן  ,נש 3על קיאו יאחזו תוע 3ות נפש ישרה  ,ויאמרו זכינו
ל 3גינו  ,טהרנו מחטאינו • /גי רחצנו 3מי מקוה ננאשיס נשרינו (  ) Jוענינו
על סליחות עמקי שפה ועלגי לשון  ,אשר מחנריהן לא ידעו ד3ר נן  ( .ר ) וגס
יפשי יודעת מאוד ני השגיונות אשר עלו והשתרגו על סליחות ופיוטים ר 3ו
ייספר וחטאו נגד הלשון ודין הערוך  .אין אתפלל מכניסי רחמים הכניסו
יאמינו  ,אם ידעתי ני אין גלעדי ד׳ יוש 3תהילות ישראל ושומע 3כל קראינו
אליו ? ( ה ) ואין אתפלל נא כל מדה נכונה  ,או מדת הרחמים עלינו התגלגלי,

(ג)

אמרו ז״ל אדם שיש נידו עני רה ומתודה ואינו חוזר נה  ,דומה למי
שתופש שרן נידו  ,אפילו טונל ננל מימות שנעולם לא עלתה לו טנילה .
(  )1כאשר העתיר דנריו הרד״ק נשורש עתר לאטור שפתינו מלאמר הפיוטים
ני מחפיאות על ד ' דניים אשר לא נדת  ,ומחנריהס חטאו והחטיאו
הדנים  .וגס הראג״ע על הפסוק ני אלהים גשמים ואתה על הארן על
כן יהיו דנרין מעטים  ,נזה לעג ללהג דנריהס יגיעת נשר  .וכן הרמנ״ם
והשל״ה המניא דנריו אמרו ני הרנו נתואריס ונשנחיס לאל אשר דומיה
תהלה לו  .משל למרגניתא דלית לה טימא  .והגאון ר ' אליעזר סלעקעליס
ז״ל נספרו תשונה מאהנה אומר  :אנל לערן ק" ן שנים שחנרו לקונו׳ תפלות
ותחינות לקונו׳ נתר לקוטי ואין נהם מחשנת חכמה ודעת מנינים נלי
תואר ונלי הדר  ,ולשון ענרי אשד גידיהם לשון עלגים כנשים זקנות נלעג י
שפה ולשון אחרת  /ושפת אמת נעדרת  .והמחנרים האלה הנו נסנוריס
נהזנרת שמות המלאכים והממונים וספירות נלי מה  ,ומלאכי השרת אינם
נזקקי ן ללשונם המשונשת  ( .ה ) ירושלמי גרנות  ,נשר ודם אס נאת לו צרה
קורא לנן ניתו של פלטרין ונו ' אגל הק״נה א״נ אס נאת הצרה לאדם
לא למיכאל ולא לגגריאל צוח אלא צוח דל ' והוא עונה  ,רש״י שנת י", 3
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אם אמרו וספרי מי גד׳ אלהינו וגל קראינו א ^וי  ,אליו ולא לחוותיו ! ואיו
אקרא 3אתי לתלותן ונפש מרה  .אם הוא כאומד ח״ו ואתי להניא עליי חולק
(ראה שסת אמת שורש חלה ) ואם אמרתי אחסום סי ואגצור על דל שסמי
מלאמרם  ,מה אענה לדורי קו וישר שק 3לה 3ידו  ,שמי שאינו אומרם לא יארין
ימים גלל !  ) 1( ,ונחדש הש 3יעי ואחד לחדש יום תרועה לנו  ,יום הרת עול ) 0
נאמרינו נתסלת מוסף  :ה היום תחילת מעשין  ,תורה לוה לנו משה  ,מורשה
וממנו לשופטים עד אנשי כנ״הג  ,והמה שמו ופינו
לנו מסיו למשרתו יהושע ,
וקוטנם סו 33על מלניות וכרונית
התפלות אשר נעתר לאל ויום הקדוש הזה ,
שופרות  ,ני מוקשים אנחנו אשר ישפוך ה ' את רוחו עלינו  ,וינידו גל יוש 3י
ת3ל ני ד ' ל 3דו מלן נל האין  ,ואז יעשו נל העמים אגודה אתת ויטו שנם
ואומרים ומאמינים אנחנו ני ד ' זונר מעשה עולם  ,ילרי איש
אחד לעודו ,
ועלילות מלעדי נ 3ר  ,אין נסתר מנגד עיניו להסתר שם פועלי און  ,לכן גם
ומסתרים  ,אס ני אין איש נשמר לעוור מלותיו  ,ואין שנחה לפני נסא נ 3ודו׳
ואנחנו
הוא זונר נל המפעל  ,אף אם לא ינתו וספר זנרונות וחרט אנוש .
מאמינים ני הוא נגלה עלינו וערסלי טוהר  ,וירד על הר סיני ללמד לעמו
תורה ומלוה  ,והשמיעם הוד קולו ודורות קדשו מלהוות אם  ,וענן נוד ווקולוח
יורקים עלינו הופיע  ,ונל איש נווו ילוו והתפללו התפלות האלה  ,ויתעורר
להאמין שלש עיקרי הדת נפי אשר הורנו ועל העקרים ( מאמר א ' ס״ד ) עם
מלניות הורגו ני ד׳ תלן נל הארך ורא ומנהיג הנל וחכמתו וטווו  ,וזנרונוא)
וושוסרות למדו  ,ני
ני הוא זונר וגומל טוו לשומרי מלותיו ומעניש עוורים ,
להיטיו אחריתם ושני
התורה הקדושה הנתונה וקול שופר הנחיל אל ליראיו
מתריעים וזה היום
עולמות  .ואשר אנחנו ממליכים מלן הנווד  ,לכן אנחנו
להודיע ולהגלות כי תלן כל האדן הוא לו מצוקי ארן מאוד נעלה  ) T( .ועל ני נו
ויום נורא האדם לנן מתריעים שיחפש אדם דרכיו וישוו לד ' ואמת וותמים •
ואחשוה תכלית יום הזכררן נמו
( ) Nוהנני עומד ווית התפלה מקום קדוש ,
מרוממת אל אשר אסם ולתו)
רעיוני מלאים חרדת קודם
שהורונו החכמים .
ואין עמו אל ננר  ,יגוה לוי ודרכי ד '  ,אתהלן וגדולות  ,אחשוו ויקר תפאיה
נורא עולם  ,ורני לפניו ינרעון  ,אף ועמדי ישר על רגלי  ,וכל קרוי יקדישו
את שם קדשו  ,ואני מאמין ני הוא לבדו וחכמתו וינלתו מנהיג העולם ושופיי
תנל וצדק  ,לא ישאל ועצה לשום נורא  ,ני את מי נוען וינינהו  ,ד׳ לואוא

ואין המתפלל לרין שיזדקקו לו מלאני השרת להכניס תפלתו לפנים יי ! !
הפרגוד  0 ( .ודורי ו״ח א״ח סימן ס״א וז״ל וא ' היה וזמנינו שהתחיל
לוטל מלומר קרוו״ך וקהלתו ולא הוציא שנתו  ,ושם שני גדולי הדור נענשי
וענור שנטלו לומר סיוטים וקהל שלהם  ,והיטו שאל ותכונת הרונים  ,מ ' ו
הגיד צו שנעוור זה נענשו ? — (? ) נאמרם ז״ל מלכיות נדי שתמליכוני
עליכם .ספרי  :המלינהו תחלה ואח״ג נקם לפניו שיזנר לן ונמה ושופי -
( ) 11שלישי למורה ס״מג  ,כן ראש השנה יום אחד מפני שהוא יום תשווש
ומפני זה יתקעו וו ושופר ענ״ל  .עקייש
והערות וני אדם משנחתם ,
שער צ״ה  .ר״ה הוא יום זנרון שמזכיר מה שעתיד האדם ליתן את היי(
ופילוסופיה תכלית יי. 6
התורה
על נל מה שגצטוה עליו  ,ראה וספר

יען מי יסר  ) !2( .והגה ממרוס גית התפלה קול הר 3המלמד להעם דין ילך
גשמע צועק וגופה  * :היתקע שופר 3עיר והעם לא ימרדו ! ר 3ותי  ,דעו יי היום
יית 3 3ספר זירונות החיים והמות  ,צדיקים נית 3ים לאלתר לוזייס  ,ויד יל אדם
יחתום 3ו ׳ ו3םוסר גדול יתקע  ,ומלאייס ירזסזון  ,והשנון 3א לקגורג על ישראל,
לין אנחנו מתריעים לגלגל השטן  ,למען יסתתמו טענותיו  ,יי המלאייס היוצאים
מן התקיעות יער! ו השטן ויגיאו תפלותינו לעשות עטרה—  3ראש אלהי צ 3אות".
ואחד מ 3ית דינו עומד מצד הר 3עוטה עטוי 3טליתו על שפתיו  ,עושה יונות לשמים
גשמות הקדושים  ,מיה גידר על השלחן או ה 3ימה וצועק תקיעה תחת תקיעה —
והנה ד 3רים אלה משמים ארן יורידו נפשי  ,יל 3נין דתי אשר תמיתי יסודותיו על
אדני החימה אראה נהרס  ,ותיתרותיו נמתחו על תהומות חקרי ל 3ימעט ינתקו.
לגי ישאל  ,היש יתי 3ה לפני אל אשר אין שפחה לפניו ? ומי זה השטן העומד לימינו
לשטנו ? האם גוגה וקומה לו  ,אין יהיה מלוא גל העולם  ,וגיל מקום מושגות
גני ישראל  .ו3שעה שהם תוקעים3ר" ה הוא3א ועולה 3שופר לסתום פיו  ,אין
לא יאונה שיתקעו גמאה עירות3שעה אחת ויהיה השטן גיל מקום ויסיר פי שופר,
והוא יודע עוגות גל אנשי עיר ועיר  .אף יספסנו שטן 3שטן 3שופר ויהיה פאלהים
לדעת היל וצופה גל  ,הלא לכם לשמוע אס לא ידעתם ולא למדתם  ,גי זה הנקרא
גפי חכמינו שטן  ,המה עונותיכם המגדילים גיניגם וגין אלהיס  ,ויעצרו 3עד תפלות
לעלות להיות נחת רוח לפניו  ,והמה השטן ויצר הרע ומלאן המות  .פי האיש
נכתם געונו וטומאת חטאתיו גו  ,תפלתו תועגה לא תשמע  ( .י ) ותאות אדם
תמיתנו  ,תשוקותיו הרעות  ,הקנאה  ,שטף אף וחימה  ,שנאת אדם וזמה אשר
הוא עון פלילי  ,המה כרקגון געצמותיו  ,מנפש עד גשר יכלו ומוציאים את האדם
מן העולם  ,כי תמותת רשע רע< ( יא ) ולמי המה המלאכים היוצאים מן השופר
הזכרון  ) !2( .שני למורה פ״ו  ,גגראשית רגה כל מקום שנאמר ודי הוא
וגית דינו  ,ואין הכונה גאלו המאמרים מה שחשנוהו הפתיים  ,שיש לו
יתעלה ד 3רים או מחשגה ושאלת עצה או התגוננות והעזר גדעת אחרים,
ואין יעזר הגורא גמה שגרא  ,אגל זה כלו גאור  ,שאפילו חלקי המציאות
עד גריאת האגדים מנעלי חיים כפי שהם עליו  ,כל זה גאמצעות מלאכים
כי הכחות כלס מלאכים  ,ומה מאוד רע עורון הסכלות  ,ומה מאוד יזיק,
אולי אמרה לאיש אחד מאשר יחש 3ו שהם חכמי ישראל  ,שהשם ישלח מלאכו
שיכנס 33טן האשה ויצייר שם העו3ר  ,ייטג צו זה מאוד ויקגלהו  ,ויראה
זה עוצם יכולת גחק השם וחכמה מגו יתעלה  ,עד האמינו ג״כ שהתלאן
גוף מאש שורפת  ,שעורו כשליש העולם כולו ; אמנם אס תאמר לו שהש״ית
שם גזרע כה מצייר יעשה תכונת אלו האגדים ויתאים  ,והוא המלאן,
יגרח מזה  ( .י ) שלישי למורה פי״ג  .ואח״ג זכר שגא השטן משוט גארן
ומהתהלן  ,ואין גינו ו 3ין העליונים יחס כלל  ,ואין לו שם מהלכים .ודע
ששטן נגזר .משורש שטה מעליו ועגור  ,מפני שהוא המטה מדרך האמת  ,ועל
הענין ההוא נאמר כי יצר ל 3האדם רע מנעוריו  ,ואחרי שגיארו לן שיצר רע
הוא השטן הוא מצאן  ( .יא ) זה מאמרם לא הארס ממית אלא החטא
ממית  ,ומה שאמרו מלאן המות מלא עיניס  ,זו מליצה נאה שאין מסלט
ומנוסה ממות  ,מצודה פרושה הוא  ,אס יסק אום שמים שם הוא  ,ואם
*2
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להיות מליצי יושר ? אם נגר נאמר ני השם יתעלה לא ישאל5עצה לשום <3רא
ונמלאניו לא יאמין  ,ולמדנו ני נל נוז נגריאה נקרא מלאן ( .יב ) ני ישלת ד׳ נא
רות סערה עושה דגרו לאתוז גנגסות האק לנער רשעים אז עושה מלאניו רותות ועי!
תצא אש מן השמים ותלהט סגיג א הלי רשעים  ,אז משרתיו אש לוהט  .וזה מגמתם
גאמרס אין מלאן אחד עושה שתי שלימות  ,ני נת המים לא יגער  ,ונת האש לא
יננה  ,יען הוא מהנמנעות  ( ,עקרים מ״א ס״נג  ,מ״ד פ״טז ) ומנטן מי יצאו
הסודות משמות ומלאניס אשר יתשוג גמו זה המקריא התקיעות אס המה אלה'
חדשים מקרוג גאו  ,והמה לא יעשו אות מאומה ( .יג) ואשר נקרא ת נמת קגלה
ממקורה יצאו השמות  ,היא חנמה ישנה נגר נשנתה  ( .יד ) והמלאניס המה נס'
יצע שאול הנהו  ( .יב ) שני למורה ס״ו  .ני נל נא מן הנחות הגוסניוא
מלאן נ"שנ הנוחות המפוזרות געולם  ,ושנל נח יש לו שעולה אחת מיוחדי!
ולא תהינה לו שתי פעולות — גשעה שהאדס ישן נפשו אומרת למלאן ומלאן
אומר לנרוג  .הנה נגר גיארו למי שישניל ויגין שהנח המדמה נ״נ נקיא
מלאן  ,והשנל נקרא נרוג  .ומה מאוד הוא נאה זה למי שידע ומה מאוד
הוא נמאס לפתאים  ( .יג) מורה ח״א פ״סא  .ואין אצלינו שם גלתי נגזר
אלא זה והוא יהו״ה אשר הוא שם המפורש גמור  .לא תחשוג זולת זה  ,ולא
יעלה נמחשגתן שגעון נותני הקמיעות ומה שתשמעהו מהם  ,או תמצאהו
גספריהם המשונים  ,ומשמות תגרום לא יורו על ענין נשום פנים  .ויקראו
אותן שמות  ,ויחשנו שהם צריניס קדושה וטהרה ושהם יעשו נפלאות ; נל
אלה הדנריס לא יאותו לאדם שלם לשמעם נש" נ שיאמינס  .וגס הגאון ר'
אליעזר גתשוגה מאהנה הנזנרת אמר  :הנו גסנורים גהזנרת שמות המלאנים
והממונים וספירות גלי מה — ואלה דנרי געל עקרים מ״ש פ״נח אגל
המתפלל למלאן או משתחוה לו מצד עצמו ונחו המיוחד לו מצד מה שיורה
עליו שמו  ,הוא מה שהוזהר עליו גרגור לא יהיה לןאלהיס אחרים עלפני.
(יר ) ונן נתג הרמנ״ן  .ומנאן התנאר טעות המזניריס גתפלתס שמוא
המלאנים ונו '  ,והשמי לן ושמור נפשן מאוד סן תנקש אחריהם ותלני
גמצודתם  ,ני הס עחניס ארחות יושר ללנת נדרני חושן ני לא ידעו ולא
ינינו ונו '  - .ואשר נמצא נתלמוד ומדרש מאמרים יורו היפן דגרינו נאמרס
ר״ה פ״ק דן> ט״ז ג ' ספרים נפתחים נר״ה וסנהדרין של מלאנים יושג '!
אלו מלמדין זנות ורו ' צרין שתגינם נאשר גארנו למעלה מאמרם  :הוא וגיא
דינו  ,ני חנמי ישראל דגרו גמשליס וחדות  ,ועומק דנריהס נדרשים לאניני
לחם  ,מורה ח״ג פ״מג  .אמרו רז"ל תני נר קסרא ויתד תהי ? לן על אזני!
אל תקרא אזנין אלא אזנין מלמד שאם ישמע אדם דגר מגונה יתן אצגעו נתין
אזנו  .ואני תמה אס זה התנא אצל אלו הסנליס נן יחשוג נסירוש זה הפסוק׳
ושזאת היא נונת זאת המצוה  ,אני חושג שמי ששגלו שלם יחשוג זה  ,א5ל
היא מליצת שיר נאה מאוד הזהיר נה על מדה טונה ונו ' ונן נל מה שנאמו
גמדרשות ונו '  ,ונגר יצאתי מן הנונה אלא שהיא תועלת יצטרן אליה נל געל
שנל מאנשי תורה הדגנים  ,ונן דורשים החנמין האמתיס דנרי האגדה!
הזרות  ,עקידה שער ס ' מ״ש רז״ל פ׳ המוני את הספינה על לויתןשנגיי*
זנר ונקנה והרג הנקנה ומלאה לצדיקים לעתיד לנוא  ,ענין לויתן נמאמי
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מנחים נוחות הנריאה  ,לוה אלהים לשמרינו נדרנינו ( .טי ) והמה יגלו למוסר
אזנינו  ,נאשר נאתר ; איוו ; ; שתים יד5ר אל ולא ישורנו  .אחזנו שומעים קול
אלהיס 3נל מקום  ,נל ס 3ריאה מען וצומח דוממים  ,עד הנפיר והלניא החיים,
יי׳אנק דק אשר נארן עד נסילי השמים וחזרות אין חקר לגדלם  ,נלס יספרו
מנחתו עזוזו ורחמיו הגדולים  ,וילמדו האדם דעת למלאות תעודתו 3ת 3ל,
ליל יחטא המטרה נמוהס  ,ני חיום 3רא אלהיס ארן ושמים עוד לא החדיל
שען פריו והגפן עסיס יינו המשמח חיים  ,ועוד לא מנעו השמים ר 3י 3ים,
והשמם לא אסן> נגהו  ,הנותן מאור עינים משמח ל . 3ורק האדם ל 3דו לא
יעמוד על משמרת ע 3ודתו  ,ויסול נמהמורת נרה היצר לרגלו  ,ואלהיס 3רחמיו
מהל על האדם ני נעז 3הנהו ליפול 3רםת תאותיו  ,ושולח מלאניו השנס ושלוח
להוניח דרן האדם על פניו  ,יר3ר אמו ננחותיו מלאניו עושי ד3רו  ,ויונח
<מנאו 3ג3ר  ,אשר 3העותו והונח3ם 3ט אנשים ו 3נגעי3גי אדם  ,יסול על ערש
דיי  ,זהמתו חיתו לחם  ,ינל 3שרו מרואי  ,נמעט יפתח הק3ר גרונו לנלעהו ,
ואס ים עליו מלאך מצין יושר  ,אס נח אחד מני אלף אשר נ 3ראו 3נפש האדם
להגיד לאדם ישרו  .אס נח התזונה המישרת האדם לאחוז3צדק  ,ת 3וננהו ותיעצהו
לאחוז ניושר ולעשות את אשר אלהיס שואל ממנו  .ויעתר אל אלוה ימוננהו ויסדהו
מרדת שחת וימצא נופר — קול אלהים נזה ישמע האדם יושר ל 33ו קורא אליו 3חיל:
זה עול וזה יושר ,זאת עשה וזאת אל תעשה  ,נתונה היא על לוח לגינו ולא ימחה
זה הוא חונר השנל והחומר ננריאת אדם אשר ; נר ונקנה נראם ונו '  .וחנהיה
הגידו אשד אנו אומרים ונמנה תוקף  ,ונשופר גדול יתקע  ,ומלאניס יחפזון
נאמר על יום הגדול והנורא הנא ונוער נתנור  .ספרי המלינהו תחילה ואח״נ
נקם מלפניו שיזנור לן  ,וגמה נשוסר  ,ואי! שופר אלא של חירות שנאמר
והיה ניום ההוא יתקע נשופר גדול  ,ועדיין אין אגו יודעים מי התוקע ,
תלמוד לומר וד ' אלהים נשופר יתקע — ואנו רואים ני נהגמרא עצמה סתרו
דנרי האומר ני רק נר״ה יסקד האדם לחיים או למות  ,והאמינו נדנרינו
שר״ה הוא יום הזנרון שישו 3האדם אשר נו ננרא  ,חדרנו הרע  ,ונו ניום
ננרא העוצם  .לנן ממליניס אנחנו מלן הננוד נתרועה ני יתעלה נחצוצרות
וקול שופר  ,ני אמרו נר״ה דף ט״ז הנל נדונים נר״ה וגז״ד שלהם נחתם נל
אחד נזמנו  ,נפסח על התנואה  ,נעצרת על פירות האילן ונו '  ,י״י אמר
אדם נידון ננל יום שנא׳ ותפקדנו לנקריס  ,ומשפט עמו ישראל דנר יום ניומו—
ותסס לשון אחרון ( — .ט ) 1זאת אינה מהנמנעות שנמצאו נעולס העליון
חלאנים שדגרו מהם הנניאים  ( ,עיין עקרים מ״ש פ " ינ נד״ה נמציאות
התלאניס יש מחלוקת ונו ' ) ני נל העולמות העלי׳וניס אפשרי שהם מלאים
נרואים נעוצס התחתון אשר חלול האויר מלא מנרואיס ננודע ננלי הנטה .
אנל דנר אין להם עם נני אדש ותסלותיהס לעשות ארונות נשמים להריק להם
נרנה  ,ני אלה דנרי המורה ח" 3פ ";  ,ננר נאמו שם מלאן  ,ושהוא נולל
השנלים והגלגלים והיסודות ני נלס עושים תצוה ונו ' ונאר שם גנעת המורה
דנריו ואמר  :ינאר ששם מלאן שם משותף  ,נאמר על הפועלים נרצון ונחירה,
שהם השנלים הננדלים והגלגלים  ,ונאמר ג״נ על הפועלים נטנע נמו הנחות
החומריות אשר נזה העולם השפל  ,ונענור היות השנלייס הננדליס נעלי רצון

לעולם  .־־־־ הה ! ימ לא שמע נשגה העזרה קול אלהיס נארצינו מזמוז אסו « ו ׳
אל זועם י ' לשני זעמו מי יעמוד  ,אל נקמות הושיע  ,לגאיו יצאו מלאני משמית1
ד3ר ומר 3ורע . 3ש3ר תטה לחם  ,וקרא רע 3על האון  ,ר 3י  0היו תללי רע 3ממת'
מר , 3ועצמו מהמה מסשר המתים 3תגסה  ,אלמנות מ 3נות שומעים אנחנו1
מתועשות על לבן  ,נושאת קינה הגה ונהי  :הוי/דודי ! והוי הודי ! ונניהס
יתומים עוללים קטנים שואלים  :אנה הלן דודן ונ 3קשנו עתן ! רע 3יס וצמאי«
 3נו ושורש אין להם  ,ואנחנו עוד נאטם אזנינו לקול קורא  .על גל נ 3עה גמה«
ועל נל ען רענן נתו 3ה היא  :אלהים מלן הארן  ,שו 3ו עדיו 3ניס שו 33ים  ,והעת
ערל לנינו  ,העוד נעצם עינינו  ,שן נראה וש 3ורסא לגו־־־־ ( ראה דרשת הרג
הנהן הגדול האנס הכולל מהו ' א 3רהס קאהן ני '  ,קול אלהיס על מים רנים )"־
רק מי ישו 3מדרכו• הרעה ! הלא מעטים התה התנינים שסה הזאת הנתונה על
ססר תולדות השמים והארן ניוס הנראס קול אלהיס לא נשמע לאלה ננערים
מדעת  ,רק ליודעי תורתו נרה אוזן לשמוע  ,ולהם נתן ל 3לדעת לעות את יעף
דנר  ,ללמד תועים נינה ולאמן נרניס כושלות  .ואם הרננים אינם קוראים נצדק
ולא ירימו נשוסר קולס  ,להגיד לעמם סשעם וליעקב דנר מק ומששנו  ,להיות
תורת אלהים נלנם  ,מי יורה דעה את גמולי ממל 3המנתה  ,וההמון אסור נזיקי
ההנל לאמוז שוח ותעל  ,והתעלות הרמות תמת אשר יעירו את העם לתשוג«
ולצדקה  ,עוד המה הסנה אשריחשנו הסתאיס אשר יצאו עמהם ידי חונתסלהמרא׳
והמה ימסו על נל עושק ונזל רש  ,ונל אשר ישאלו חנרת שמותי כמותם ינת!
להם  ,והמגמה ואהנה אדם והיושר מרחוק יעמודו  ,ומוסר לא לקחו לעשות צדק«
ויכולת להוסיף או לגרוע 3טו 3המושסע על ידיהם  ,לכן נאסר עלינו להתסלל
אליהם  ,נאתרם ז״ל נססרי מי נד ' אלהינו ונו '  ,ואסילו לעשותם שלייי
להתעלל נעדינו נאסר עלינו  ,נאתרם ז״ל גמירא דאסילו נסרוונקא לא
נקנליה — וזה שלא נשים נטחוניגו נהם רק נד ' לבדו ונו '  .ונזה תנין « '
אין נכון להתעלל תסילת מכניסי רחמים — וננר צומו שלימים וכן רניס ענ״ל•
ני רק אלהים לנדו סיתת ידו ומשניע לכל מי רצון  ,ישתא ידו ישנעון טוג׳
והמלאכים ננראו ברצון הנורא ונכחו  ,ולא ע״י מצות וענירות נני אדם׳
נאשר יאמרו נעלי קנלה אשר גתנטלו דנריהס  ( ,כל דנור ודנור שיצא מסי
הק״נה נגרא הימנו מלאן חגיגה י״ד ) ( ולא מסי אדם) נסער ארי נוהם  ,מלא
משנים ונהנה רניס נמונא נסוף ס ' קנאת האמת נטול חלומותיהם מדני'
חכמים הקדמונים  .ואין בכל הקמיעות שלהם לגרש סרעושים או יתושים ׳
נאשר הנאנו למעלה דנרי הרמנ״ס ז״ל  ,ואל יעלה נמחשנתן שנעון כותבי
קזיעות  ( .ומה שאמרו נאנות העושה מצוה אחת קונה לו סרקליט אחי
ונו '  ,ואמר נעל נינה לעתים ע״ז עת «שסט דרוש נ '  ,ני הישראצי נעשות'
מצות ומעשים טוניס ננראיס מהם מלאכים  ,נונתו נאשר אמרנו שנח מעש«
הטוב ממלין נע ד האדם נמו להיסן שיצר הרע ומעשים הרעים הס השט!
שימנעו הטו 3ממנו והנן )  ,ודעותיהם מגלגול נסשות היא ועת סיטאגאראם
היוני אשר ג" נ נתנטלה  ,ראה אגרת ההתנצלות מהנדרש׳ ז״ל  .נם שם
אודות כשוף שמאמינים נו נעלי קנלה  ,שאומר שהמאמין נו הוא מנחי«
סמליא של מעלה  .ואתה ישראל הראת לדעת ני• ד ' גשמים אין עוד מלבדו ׳
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וחסד עם כל אדם < .טי ) חכו לנו ידמו  ,הנה ינוא יום כסויים ויום הזה וכפל
עלינו לטהרינו מכל חטאתינו  ,השכחתם מאמרם האומר אחטא ואשוב אחנוא
ויום כפורים מכפר  ( .י? ) אין יו״כ מכפר  .מי לא ישתומם על התמורות כי
יראה גמדינות גחדש תשרי  ,כי ישתנו גגי עמינו גו ויסבו בלכתם אל אשר
יהיה הרוח ללכת  .כל ימות השנה רוגם הכלם כל איש אחרי גצעו סונה  ,וגחודש
הזה רוח אחרת אתם  ,נדמה כשוק גדול מלא תשואות מרוכלי וכנעני ארן יגואו
עם ערונתם  ,כה תקומות גתי תפלות הומים מאנשים יצאו מנוהלים ודחוסים
לדנר המלן  .נעיר ישוקו  ,נסגו על גית תפילה מנער ועד זקן  ,כל העם מקלה,
ויקרא איש אל אחיו צר לי המקום גשה לי ואשנה ! ונטרם נוהר קול שאון
העיר  ,עם אלהי אנרהס נאספים לסליחות  .נחשכת נשף נרגש ינכו נית ד ' .
והגה זה יכשל נדרכו נסיה הרונצת נין המשסתים  ,נראש חוצות  ,יעלה עליה לע ,
והיא רונצת תחת  ,ונכל זאת יאחרו לבוא לנית התפלה  ,כי ישנו ננתי מתראות
ומרחצאות לבוא נחקוה מיס לכנס עונס  .טונליס  ,ועוד טומאתם נם  .דור טהור
נעיגיו ומצואתו לא רחן  .כי אן -אס ישטפו נשרס נמים  ,יאחזו נרוע מעלליהם ,
וגס חלאתס נם  ,ני הרוג שונא נקיות הגוף אשר צותה לנו התורה  :קדושים תהיו
ני קדוש אני ד ' אלהינם  .ואף ירחצו ידיהם בכל נוקר וקודם האכילה והתפילה ,
לא יענירו זוהמתם  ,כי לא ישטפו וישחתו אותם היט 3נמים ,רק ני ירחצו ידיהם,
׳עקמו ראשי אצבעותיהם  ,ונהונות לא ידנקו להנף  ,והמים ,שטף ועני נין
אצבעותיהם וכנסו לא הננסו להנור ידיהם  .או יעשו נאשר סיפר לי אחד מחורי
האון  ,כי הלן נדרן יחד עם איש ישראלי  ,ונהגיע עת התפילה אמר לעגלון לטבלו
השוט אשד לסוס נמים  ,ובה דחן וקדש ידיו — ואחד עומד בנית התפילה בקיר
ואמרה התורה תמים תהיה עם ד׳ אלהין  ,ואנחנו עוברים חלילה על וגור
שני מעשרת הדברות אם מאמינים אנחנו בהבלי כשפים ורוחות טונות ורעות,
ומלאכים אשר טוב האדן נידם  ,והן לא נידם טונינו ורק בזה אנחנו מגדלים
שם ד '  ,אס מאמינים אנחנו שרק הוא מנהיג התבל הגדולה  ,לו לבדו הגדולה
והגבורה והמתנשא לכל לראש  .ואהבתו ויראתו לא תצמח נלנינו מאמונות
שוא וכזב בקליפות ומלאכי חבלה ונשפים שהשנים חלילה רצון הנורא אשר אמר
אני לא שניתי  ,מרוצה אל לא רוצה  ,רק נהתנונן דרכי חכמת אלהים אין
תכלית הנכרת ננל מעשי הבריאה מראש ועד סוף  ,אם נתבונן כי הוא ברא
האדן ומלואה תנל ויושבי נה  ,והכל נערן בחכמה נפלאה לטובת נרו איו,
ונראה מפעולות אלהיס ני נשא אל שמים עינינו  ,נמו מזרות וכוכבים יגיהו
אורם  ,ודי לנלם נשם יקרא  ,אז נגיל נרעדה לפניו  ,ונקרא ד ' אדונינו מה
אדיר שמן ננל הארן אשר תנה הודן על השמים  ,ועל הדרת התבל נלד.
נאמר  :הה רבו מעשין ד ' כלם בחכמה עשית  .פסחים דף קי״ח נשעה שהפיל
ננונדנצר ונו ' עמד ירוקמי שר של נרד ונו '  ,אמר נעל עקרים ת״ד ס״נוז
הנה מבואר שאין נח של ירוקמי אלא לקרר ונו ' זולת ברצון הנורא וכו ' .
(ט!) חו״ה שער תשונהס״ט  ,התשובה על עבירות שנין אדםלאלהיס ,
יתכן לאדם בחייו  ,וננמוהו אמר אם חכמת חכמת לן  .אבל התשובה על
העונות שנין אדם לאדם יקשה התשובה מכמה פנים  ,מהם שלא ימצא העשוק
ונו׳  ( .יז ) אן בעשור לחדש  .אנין ורקין מעוטין הן  ,יו ''כ מכבר לשבי ן-

מורתי עם הטלית צוו מצוחצח כשלג  ,והיא לו נסות עמים  ,צפוי ראשו כסף 3עטיה
רת ; ה  ,ל 3י ידמה ני הוא אחד מצ ; א מרום ; מרום  ,זך הוא כיונק נחיק אמ ו¬
יתפאר 3י ני חפן 3י  ,אמרתי זה ישראל אשי
אשמע אותו אומר לפני אל מחוללו ,
;ך יתפאר אל  ,ואך הולן־ 3דרני אל הוא מד 3יק 3מדותיו  ,מה הוא רחום ונו ' •
ואחרי תפלתו הנה זה האיש נהפך משה נאלמה לדוג שכול  ,לא ירחם אדם  ,עושק
שנר שניר  ,שונא אחיו3ל 3ו  ,שמח לחידו  ,יע 3וט ע 3וטו  ,נותן נספו3נשך ועושה
עול ) IT (. .אנחנו אומרים ושוגים ; תפילת נעילה  :למען נחדל מעושק ידינו  ,וזאת
ולעסוק ; אמונה
תשו ; ה אמיתית להיטי ; עס 3ני אדס עם כספו  ,לעזור דלים ,
;משאו ומתנו  ( .יט ) והמה יחש 3ו 3ו כי עם הסליחות אשר אמרו  ,או נלו תפילות
דוד ; ן ישי ; יום אחד ולא ה 3ינו אן) מלה אחת  3 ,זה סר עונם וחטאתם תכופר — .
ראו כי ; צדק אמרי אשר החודש תשרי הוא נותן יד למשוררים ולמליצים לחשו ; ; גדולות
וננפלאות  ,־ ונם הוא יוליך כל חסר ל ; שולל  .אתם המשוררים ; ארן אשכנז  ,לו
הייתם פה לא רפתה רוחכם יען יגעתם למצוא ד 3ר עליה לשיר  ,אתם תשירו על
תתארו לנו
העלים ני יגוזו מענפי הען  ,עת הסתיו יפרוש מנמרתו על הארן ,
איך הרוח יצרור ; כנפיו העלים הננולים ויזרס לכל סאה  .יסערם ממקומם  ,פעם
תאחרו ני ; ; וא חורף
 3רחו ; ות פעם ; שוק  ,יחחז אותם ויהדפם למרמס רגל .
ימינו  ,המה ימי זקנה ושינה  ,גס כחותינו ינליון  .ואחרי ; לותינו יפזרו עצמינו
לסי שאול — אס פה חייתם ותראו ; ער ; יוס כפורים הנוצות מהעופות הנשחטים
החוטאת תמית עוף לא ידע חטא  .ובכל
למלא 3טןגסש
להיות נפש תחת נפש ,
מדרך רגלינו נוצות יסוערו כמון מגורן  ,והעם אשר אנחנו שוכנים ; ו  ,ילעג ויפטר
;שסה לנו  ,אז שרתס או נשאתם קינה  .מדוע לא נשמע לדורי איש רם ונשא :
שר וגדול ; ישראל הוא מאור עינינו הרשנ״א זצ״ל  ,אשר מנע המנהג הסכל הזה
;עירו  ; ) 2 ( .ארצינו הארי כארי התגנר ויסד לחק ואמר ני מדקדקים לוקחים
עוף לבן להל,ין חטאם  .אתם אשכנזים  ,לו ידעתם מסגולה הנפלאה אשר המציאו
נארצינו לננס כתמי עונות וללבן חטאם ; ; שר העוף ני יאכל  ,או ; נוצות לננות
הנשלכות ; ראש כל חוצות  ,אז השתוממתם על נינת אדם כי גנרה Iואתם משוררים,

ואינו מנסר על שאינן שנין  ( .יח ) עקירה שער נ״ח  ,שאין צריך לומר שהאדם
נשיםו ; פניו אל הקיר  ,מתראה כורע ומשתחוה מתודה ומתפלל  ,ולנו שקוע
;מצולת מחשנות עסקיו הזמנים  ,אשר הוא פונה אליהם יום יוס  ,שענודתו
נכריה וזרה  ,גם תפלתו תוענה  ; ,חינות עולם סרקכ״ט  :תכיר נזני מתלוצן
מרצן עוז ; דלים ותתענה נצום ונכי  ,תקלל מקלקל מחשנתו  ,מכלכל אמריו,
נעות 3לנ רחוק  .תשנא מעול וחומן גס ני יר 3ה
;ל תשסות שלום לשסתים
תפלה  .חו״ה חשנון הנפש  :וכשיתפלל המתפלל ; לשונו ולנו טרוד ; זולת ענין
התפלה  ,תהיה תפילתו גוף ; לא רוח וננמוהו נאתר יען נגם העם הזה נסיו
ונשסתיו ולנו רחק ממני — ישעיה א ' גס ני תרנו תפלה אינני שומע ידיכם
דמים מלאו — תהליס ע״ח ויפתה ו נסיהם ונלשונם ינזנו לו ולנס לא נכון
עמו  ( .יט ) יחזקאל ל״ג הנול ישי ; נזילה ישלם  .א " ; י״א אס און ; ידך
הרחיקהו  ,יונה וישונו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר נכסיהן  3 .ת״נ
אמרו כל המקנל עליו עול ר 3יה תק3ל עליו עול שמים וכוי אני ד׳ אשר הוצאתי
אתכם ממצרים  ,על תנאי כך הוצאתי אתכם וכו '  ) 2 ( .או״ח סי ' תר״ה ,
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ני תציירו לנו סנה נסנן יעמיס יעוגנו עליה  ,עומדת על מיפוי או נגעה קטנה,
ירוח צת חופף עליה ויסמיע קול דממה דקה מעלה נדף  ,לו ראיתם הסנה נה יפג
איש יפראל לדנרון ני נסנות יפנו נני ישראל נצאתס ממצרים ,הסינותס עינינס
«מנה — הסנה הטנעה ננוץ ונטיט היון  ,ני נמקות הזה אוה אים ישראל למושג
יו■ קירותיה מענפי ען ינשי מקולעיס נסלי חורי ערונות להם על הגג נל ימי
לשיה  ,אפר פתו אפרוחיהם עליהם ועופות גיתס ימצאו שמה קן למו  ,ועל ח ג
זמן שמחתינו יעשו מהם קירות להסונה  ,והמה מלאים צואה נלי מקום נקי  ,והשלחן
אשד לפניהם מעדו אשורי ו  ,או קרם עליו ילושו ועשו עוגות מצות יניחו על
יזניות ויאנלו עליו נחפזון« ונה יתנאו לפני אל נמצות  ,ני הוא אלי ואנוהו  ,ני
«נקיות לא ידעו גני ארצנו  ,ננל קריה יונרו חוצות מופנות גני ישראל ני מגואלים
למה  .ניחונות יהודה לא תנואו ,אס לא תסתמו נחירי אפנס  ,לפני גיתסשוננים
תלי תלים אשפה  ,נדומן על פני שדה  ,גם תגן רג נמו מדמנה  ,וטיט חוצות ,
ו«
מושלי ארן ינופו להסירם למען לא ישלחו הזמורה לאף נל עוני  .ונה נמדות
לנפש נשאתים הם  ,אוחזים מעשי תעתועים  ,נל איש גונה נמה לעצמו ויאמר:
«ל ישרו מעיני לעיני  ,ורק ננן אדם גילהו יתן דופי  ,יעמוסו עלינו מצות אשר
לא נתונות נספר תורת משה  .־־ משה מחוקקינו ! לן רד משתים חניון עחן  ,ני
שחת עמן — נל איש ישראל יחדש לו הורה חדשה ננפשו ונמחשנותיו  ,והיה מספר
אנשיו מספר תורתן ישראל  ,והמה נוטים עלינו הריס לקגלס  — .אדון מאור
עינינו ! חיי רוחינו ! איש אלהיס ! ■שא נא לפשעי ני הרגזתין  ,לא למען נל נית
ישראל קראתין  ,יגל לגן ני לא אלמן ישרחל מחנמיס ואוהני מדע  ,ויש ים ננו
ידע נרן ד ' נחנמות ומדעות מעוטרים  ,וגס רניס על נדינות יקומו  ,צדקת פזרונס
יידע ניהודה  ,ני המה נדיני עמים  ,אג ליתום ותומן לאניון  ,ני יראו ערום
יייסוהו ננגדיס  ,יתמנו חולים על ערשם  ,ומנחם יפחדו נעדם להציל ממות נפשם
ולחיותם גרעג  .גס נתון עדתינו נל נלי השלין נליו הרעים  ,התעוררתי נהם רוח
נדינה  ,ונפחתי רוח חסד וחנינה ואהנת אדם נלג עשירי עם  ,והגית חולים אשר
מיתי אני ורעי  ,הוא נית מנוס לנל איש ידוע חולי  ,והיה האיש הונח נמנאוג
מגע ימי אדם מפול למשנג  ,ונא אל הנית הזה וחי  ,ני ד ' היה נעוזרינו וננה
אנית  -ולא לשוא עמלו נוניו נו  — .ומעת אשר נא הנהן הגדול מאחיו הרג
גנוד מוה ' אנרהס קאהן נ״י להגיד מישרים ומורה צדק ללנוג נית מחוז ארצינו,
אשר הוא וראשי העדה אנשי מופת עשו נתי חנון ונית תפלה עומדים על תלם
להלל האוד  ,האציל מהודו גס על עדת ישורון נעירות אחרות הפין אור תנונתו,
יהחנמה הולנת ואור עד ננון היום  .אשרי העדה שננה לה נאה דורש ונאה
«קייס  ,ונתנונות נפיו ינחם נאורח מישור ל רק למען אלה הנקראים חסידים ׳
יהמה חסד לאומים וחרפת ישראל  ,אשר הרנו לנו תורות וניהס מהגלים וחלומות
הרנה אין קצה  ,עושים מעשי זמרי וחנקשים שנר נפנחס  ,ולמען אלה הנקראים
נימדיס ולא למדו מוסר  ( .בא ) אשר אין להם צא נתג ולא לשון  ,המה אשר
הנאישו רוחינו נעיני העמיס  ,ונענורם גשנע חרפה ונוז ולעג השאננים  ,ני ישאלו
מה שנוהגין לעשות נפרה 3ערנ יום נפורים לשחוט תרנגול על נל3ן זנר
ולומר עליו פסוקים  ,יש למנוע המנהג  .הרשנ״א נתשונה ואו״ח נשם
הרמנ״ן  ( .בא ) הלומדים המה ת״ח שאין נהם דעת מניצה טונה הימנס,

34
הזאת עם מנס וגרון * הלא סנל וגנער מדעת הנהו ! למען אלה שרגאי דעת  ,אגני
הרה עמל ונעם ,והרהרתי עוז רנסשי לקרוא לן איש קדוש ! הלא רשעת קדם
הסלאת לעשות אתנו  ,הוצאת אותנו מנור הררזל מעול מלריס  ,ונתת לנו תוויי
מייס להעיר לגו  .ראה  ,הן עתה נצאן תעינו  .אל נא תהי עדתן כצאן אשר אי1
להם רועה  .רא נא חושה לעזרתינו  ,שלת אורן ואמתך  ,היה מורה להמתחנמיה
ומתחסדים רתון עמינו  ,ידעו ני נרעדים מדעת המה  ,ואן רחנמה ודעת ואהניי
אדם  ,ואהרת הטור והצדק׳ נאשר הורת אותנו רתורתן נמצא חן רעיני אלהים י

זעליג צבי מאנדשיין מב ^ עח ^ וו.
והמה ישימו דוסי רחנמים מונללים רמדעות וידיעות לשונות  .והנשים וההמון
קלי דעת נפתים להם לננות החנמים אסיקורסיס ולרדוף איש תחת רדסי עוג׳
והמה מתגאים ומתנשאים על עם ד ' וידרכו על ראשי עם קודם  ,יען המה
דורשים אחר שאלות גנריות מענין גירושין וקידושין  .חו״ה רהקדמתו■
וראיתי ר מעשי קדמוננו ני יותר היו וריזין ומשתדלים רחורת עצמם ממה שהיו
משתדלים רתולדות הדינים והשאלות הננריות המסופקות:

אל עיר מולדתי סטאניסלאוו!
!von Julius Meller in Gtanislau
Nil vis 68t uu comhat. ( Voltaire),
עיר מולדת ! מה יקרת ומה נעמת לנל איש ואיש ! מה תשתוחח עליו נפשון
עת ירחק ממן נדוד לתקוע אהלו נעיר נכריה ! ומה ישמח אלי גיל ורסיסי דמעה
יגולו עלי לחייו  ,עת שור ישור אלין ! הן רן יצא מפי צר מוצק תחתיה למרחבי
חלד  ,ותפקחנה עיניו ראשונה לראות השמש יקר הולן רמרומי שמים ואורו מלוי,
הארן  ,רן חלפו הלנו למו ימי שחרותו רלרוש תכלת וארגמן  .וזנרון שמחות אי!
ספורות רחיקן צפון עמון  — .אולם מה גמרזה ונמאסת את לי  ,עיר מולדתי י
ומה שנאתין תכלית שנאה את מוראה ונגאלה • כמשא נרד ' ינרדו שמין עלי ראה׳
וחומותיך הנה קררות לי  .כאסיר על רור רצאתו לחפשי נן תעלוזנה נליותי עיי
המסחר לעיר רחוקה יורילני  ,והרים ורקעות נהרות ואגמים רינן רריגי יפרידו■
הלא את המחוללת כל נחון ורהר והמעוללת רעפי כל יוסי ויקר ! רקרנן תהי
הסכלות לכסא נרימי קדם ערם דרו נונר רן מנחם מיעקר והעם ההולכים רוזוש!
ראו אור — ותאסור רזיקי תרדמה כל לר ורוח  .רן סרוח תפרח עוד צרעת החסיוא׳
עת אחיותיך הרנירות רנות נאליציען מנה נרפאו לעולמי עד  .רידן אחת שרר,ע זהי׳
אשר תושיטי ררוח נדירה לערלי ל 3ונוחי עימם  ,ורשניה  ,שרע רחל להכות נעריה
זדון גרוני רוח וטהור׳ ידים ; תרנירי אנשי רליעל עלי רמתי הנרוד  ,ולאנשישיי
רמצח נחושה תאמרי  :רדו ! — זה שרע שנים עררו וכן נגוזו מני עת שרתי מעיי
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חפצי נה  :לנוג  )* ,שמה כמשלש שנים נצל החכמה ישנתי ,וצוף לקמה גגסש צמאה
ייקתי — הנה לנטות אהלי כנתחלה  - .מאוד עגמה נפשי נראותי  ,כי נעיר
מאפילה הזאת עוד לא עלה השחר  ,ונערי נגי ישראל נעורים נמו אופל יגששו ,
ויתעונארחות עקלקלות מנלי לדעת את אורח החיים העולה למעלה  " ,אולי למחית
נפשם" ־־ דמיתי אז נלני — " אולי למחית נפשם שלחני ד ' הנה  ,אולי נחר אלהי
יעקג ני תולעת אדם להיות לעיניס לענרים עוריס  ,ולתת חכמה נטוחות טוחות,
לרעות צעירי צאן יעקנ נהר ד ' ולהשקותם .רויה מפלג אלהיס מלא מיס חיים  ,ואס
אתאפק אטמון יד נצלחת  ,וחטאתי לאלהיס" ? אן נמעט שקמתי והתעודדתי לנצע
את אשר זתותי  ,והנה — מה הקול הזה אשר נאזני ? הה ! קול ענות מתלוננים
ורוגנים צנתקדשיס ומתחסדים ולנס נל עמם אשר יתמרמרו עלי נחמת רוח וידרכו
| לשונם קשתם נגדי  ,ועל מה חרי אן -הגדול הזה ? מה עול מצאתם ני שומרי ציון
ני דלקתם אחרי ? ומה חטאתי שומרי רוח  ,ני ננודי נקלון המירו ? הן נשר ננלה
וטרפה לא נא לפי  ,ועל פתח רעי לא ארנתי  ,כמוכם את אלהי העניים אני ירא,
ונדרניו אלן  ,רק נזאת חטאתי כי נקשתי חכמה ואל חסידה  ,ודעת מיין ושכר
הוקרתי — ועוד יתרה עשיתי  ,ני הואלתי להאציל מהודי עלי שאר נני גילי
ולהעניקם מאשר נרנני ד ' ' החונן לאדם דעת  .־־ ואני אמרתי נראשית נ ואי הנה ,
אולי .לא נהם האשם כי אם המתחכמים אשר נקרנינו היו נעונרי — אמנה לנשתינו
ימצאו נעירגו צעירי ימים וקצרי רוח  ,אשר ישאו שם החכמה עלי שפתם ונכנודה
יתימרו ; אולם חשכת דרכם ורוע מעלליהם כחשם נפניהס יענו — גחזקת היו
יסרקו עול הדת מעליהם וינתקו מוסדותיה ללכת שוננ נדרן לנם לנ נשחת ופרועי
ולעשות הרע נעיני אלהיס ואדם  ,כי החכמה אחות הדת נכריה למו  ,ואל הקודש
פנימה לא נאו  ,רק נין החרכים הציצו ולכן חטאו ואשמו  — .אן נרון ד ' ! לא
נאלה חלקי ! נסודם לא נאה נפשי  ,ונאשורם נל תאחז רגלי נצח < תמים הנני עם
י ' אלהי ישראל  ,ומצותיו אנצור עדי חליפתי  ,נר לרגלי הדת ואור לנתינת׳ —
* ) מה יפית קריה עליזה ! ומה יקרת שרתי נמדינה ! האח ! מי יתן מספר לכל
תענוגות נשר ורוח אשר תנחילי לרננות ננין ' ומי ינטא נמו שפה חדות
יליד עיר קטנה וחוקר אל כל תכלית עת נוא ינוא שערין ? ננל ענר ופנה
יראה יניט ארמנות והיכלות לאין ספורות אשר נגאה וגאון למסלשי ענים
ירימו ראש  ,ונתפארתס ני רנה שמחה נכל לנ יתנו ! ומה תעלוזנה עוד
כליותיו  ,עת ינוא חדריהן פגימה ותכונות יושניהן ומעלות רוחם לו כספר
יגלו ! הפתיות לא מצאה נקרנס נית והחסידה קן לה  — .אם אמנם יעשו
תקנה וקנין  ,ולחילס ני יגונ ישיתו לנ  ,ננל זאת גס לחכמה יאמרו  :אחותנו
את  ,ונין סויה ילינו נ כל עת וזמן אשר יותיר המסחר למו ,ונשושנים וסרחים
עת ימסו מניני השלג מעל פני האדמה  ,והאניג יפיח נקרנה רוח חיים  ,כן
יציצו מעיר צעירי משכילים לאין מספר  ,אשר לשונם עט סופר מהיר וננל
חכמה ישכילו  ,ני הלא החסידה לא שתה נסד רגלם  ,מלכת הלאה נמעגלי
הדעת  ,ואין מעצור לרוחם לעוף ניען> עלי מרותי המדעים  .מי יתן לי אנר
כיונה וכנשר ננסים אעזנה עתק עכור ונור רפש הזה  ,ואעופה ואשנוגה  ,עיר
עדינה  ,נחותותין סלה ! ~
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אוי 3י ומס יניטו יראו תום דרכי וילמדו לאהגה אותי כמקדם  ,כי קותה אז נפשי ׳
אך הימים ה 3אים הורוני  ,כי תוחלתי ה3ל ודף ורעות רוח  .מלחמה להולכי תשכייז
עם שוחרי תושיה ורואי אור מגי דור דור  ,ולא תשנות עד קן הימין  ,ומה גילה
עוד המשטמה  ,ותיקד אש המרי 3ה עד שאול תחתית עת יצא יצא מכת 3י העיון
לידיי ל 3י חבש ומלין נעים מהו ' ת ' שטערן נ״י 3חו 3רת ראשונה כ״י לאור ! ואמנם
 3דעתי את האספסוף הזה ואת עזו; קנאתו לנ 3יאיו ולקדושיו שאלתי מאת ידיד'
החכם הנזכר ל3ל יגלה את שמי3קהל * )  ,אך למורת רוחי לא הטה אזנוי לי ותדנקי'
רעה אשר לא ידעתי שחרה  — .הן שנתיס ימים חלפו למן היום הזה ועודלי*
שקעה האש ׳ וחמת צוררי ריקם לא שככה  .עוד היום לדמי יצמאו ומנשרי לי*
יש 3עו  ~ .הן זה לא כ 3יר נפלתי עלי ערש מי והוכחתי 3מכאו 3עלי משכ 3י —
מה שמחו האוילים האלה לאדי ! האח ! אמרו איש אל אחיו — האח ! שכ3ולי*
יוסיף לקום ומה חטאתי אז 3לשוני כי נעניתי ונדכתי עד כה ■ האם ד 3רתי עתק
על ד ' נוטה שמיס ויוסד ארן ? או הוצאתי מפי מלין נגד התורה הטהורה והקנלה
הנאמנה מורשה לקהלת יעק ? 3חלילה לי ! כי אם 3תוס ל 3י שסכתי עלי החסיד®
הרמיה 3וז ו3קדושי זמננו שמתי תהלה  ,ומי זה האיש אשר נתן ד ' לו ל 3לדעת
ועיניס לראות  ,ו3ל יועידני ני אמת הגה חכי ? אמנם3כה ת3כה נפש כל מוד«
ישורון — עם עני ודל ש 3ע קלון וחרפה רוש ותלאה מרחם משחר  ,מחון שנית
ובזוי כל הימים מ 3וצעי 3צע ואוה 3י הון  ,אשר 33גד עדים  :קנאת הדת ילונו'
מערומי מעשיהם הרעים ; ומ 3ית — נגש ונענה מרועים אויליס אשר לא ישיתו לנס
לעדים ני אם ירעו אותם — עת תחזה כי עוד היום 3ת נעות המרדות  :החסידה׳
נשחת רשתה כל נפש יקרה צוד תצוד ותמסון רוח עועיס3ל 3ות גני הנעורים  ,למע!
׳חלומו חלומות ויחזו משאות שוא כהלומי יין  3 .ני הנעורים אהה ! אשר הנחילם
יוצר חלד כל יקר3ל 3ורוח  .למען יפעלו נימים יוצרו גדולות 3ת 3ונות נסיהם ויעשו
למו שם עולם נישראל ו 3אדם  — .ומה יעצ 3ל 3ני נראותינו את תוענות הקדושים
אשר נארן המה  . ,ואת רעתם ני רנה היא  ~ .ולו נ  37רנס ני חטחתי חטאה
גדולה לד ' אל עולם  ,הקצור קצרה ידו מקחת נקם  ,ונח ידכם למה לו ? הה*
שמה ילכו מתי און אשר כאגמון ינוסו ראש  ,ועיניהם ישיתו נארן  ,אך לנו נא
אנשי ייני ! לנו נא וראו את דרכם נגשף 3ערנ יום  ,עת ינטו צללי אופל וקדרות
הליל תכסה את עין האין  ,פנו נא והניטו נס  ,אינה נחפזה ירימו פעמיהם
ולנית הזונות ירוצו  .נזרועותיהן יתענגו עד אור הנוקר  ,ואחרי כן ירחצו נמים
את נשרס ויטהרו  .גל זאת מודעת לנס שומרי ציון  ,וננל זאת לא תחגרו חמות
ולא תדרכו קשת לנגדם  ,ני מי ננס אין נמו אלה ? ונהפוך הוא  .עוד סלויי
תסלחו לעונם אם כוס מלא מסך לכם אשכר יקרינו  — .לא כן כל דורש אלהים
נרוח נכון  ,ונחקר תהום חכמתו הרחנה יתהלך עלי קדקדו חמתנס נאש נתנת —י
אף אס אין עולתה נו ונפשו זנה  ,ונארנות ידכם תכוננו חצים על יתר לסלת
נניותיו  — .הה ! אזכרה ימים מקדם  ,ימים אין חסן נהם נסור הסכלות על'
א הלי ועלי דרכי חושך ולא אור  ,אז נצאתי שער עלי קרת  ,כל רואי אשרוני וקרוני

* ) וכאשר נטיתי את שמי נמאמרי  :תולדות ר״ש נלאך ז״ל  ,אשר יצא נס ' נ״י
לאור  ,למען לא ידעו אויני חגם מי הולידו ומי אניהו  ,ותנצל נפשי מאפם
ני עז.
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!שמי התהללו  ,בני גילי קמתי חפצו  ,דארר פני לא הפילו  ,אן> כי כעיר פרא
הייתי ואת ד׳ צור ישראל וקדושו לא ידעתי  ,ותהי יראתי אותו ולנתי !דרכיו מלות
אנשים מלומדה  ,מ 3לי לדעת מה הוא  ,ומה שואל ממגו למען ייטב לי כל הימים ,
לי 3מה יזכה נער את ארחו לאה 3ה את ד ' ולשמור ולעשות ככל ד 3רי התורה  ,אס
עש מהשכיל ל 3ו ולא וילק לו מינה ודעת ? לא כן כעת אשר ה 3יאתני התכמה
שדריה ומצפוניה לי נ 3עו  ,עתה אשר אורו עיני להזות 3נוגה ד ' הצפון 3אש דת,
 .ונפשי תשיש על מלותיה וחקיה כעל כל הון ר , 3עתה יתנני לחרס יעק 3וישראל
לנדופיס ? ישמחו 3י חוקרי ממסן  ,וישפכו לארץ מררתי הלומי יין שרף ? אוה 3י
י ורעי כפרו נריתס אתי  ,עק 3אשר עם החכמה שנואת נפשם3רית כרתי  ,וקרו 3י
מני רחקו  ,יען קר 3ת אלהים חפצתי  — .כצרוע אש 3גדד כל היום 3אין פוקד על
J
דלתותי  ,ורק 3עד החלון עיניצופיה 3ני אדם גס 3ני איש רציםוש 3יםבלי
; מרגוע  .והיה עת תקוץ נגשי מפני ה3דידה ואה 3ת הריעות אשר תשריש שרשיה
3ל 3כל אדם תעור3קר 3י  ,אז אחיש מפלט לי לתשואות קריה ורגשת3ני חלוף —
יגע אשוטנו כאיש נדהם3שוקיס ו 3רחו 3ות ומשנהו — אשו 3ה 3יתה סר וזעף  ,כי
שפשתי 3נרות אנשים כלבי  ,ולא מצאתי י־ האח ! מה מתוק מח 3רה  ,ומה מד
»! דידה ! הח 3רה תח3ש דמעות עיניס  .ה 3דידה תקרא להן דרור  .הח 3רה תמחה
נע 3מלבינו כל עמל ותלאה ; ה 3דידה תשוה אתהן לנגדינו תמיד  .הח 3רה תדשן
עצמות י3שות  ,המידה תי3ש גרם  ,הח 3רה תמתיק לנפשינו מדורות החיים,
המידה תמסון רעל 3מנעמיהס  .כה יתמו ימי עלומי 3לי ראות 3טו 3ה ! זאת
’חלת גורלי 3תון עם עקש ופתלתל  .אולם ה 3ע 3ור זה אתן לחכמה ר 3תי חן וכלילה
יופי ספר כריתות  ,ואח 3ק חיק אשה כושית וסרת טעם  :החסידה ? אשליך א3ן
»פן וכליל 3הדרו אחרי גוי ותחתיו א 3חר3א !ן גיר אשר לא תואר ולא הדר לו ?
!לעדי ! ונהסון הוא עת נפשי קדורנית תלן3לחן אוי 3י חנם  ,ושמש הצלחתי גם
היא תסק בענן לה ויהי — לילה׳כי גס הזמן !קושרים  ,אף הוא יצימי לו למטרה
וחצי חמתו 3י יכלה  ,אז
אליו אהובתי 3ת אלהים אמלע וירוח לי ! ממרום
»שכנן א 3יט בשאט נפש עלי מתי חלד בשפל וכחגבים יהיו כל אנשי מצותי בעיני — .
אחוז זרועותין אשחק לכל פ יד ושבר  ,וחבורות׳ בנועם חברתן מרפא תמצאנה ,
ייעטה ששון אלבש תחת רוח כהה ואהיה אן עלז ושמח — .
ולפניך אל עולם! אפיל תחנתי  ,אל אלהי יעקב אשר הוצאת את עמן ישראל,
עם זו קנית מסבלות מצרים ע״י משה עמן בני עמרם  ,ותתן למו אש דת מורשה
אשר לנוגה זרחה כל לאומי תבל ומשפחות האדמה ילכו  -גס ארן חמדה זבת חלב
ידגש לנחלה  ,אל רחום וחנון אשר גם בקצפו עלינו על פשעינו ומריינו ובגוים
! ייתנו רחם זכרת ותשלח לנו מושיע וגואל את בחירן משה בן מנחם לפרון את
מיטות האולת מעל צוארינו  ,ולהוליכנו נעמוד אש במעגלי בינה ושבילי דעת  ,שלח
יא אורן נס לעדה הזאת  ,גל עיני העודים  ,למען יחזו ויבושו כי יתעו בתוהו לא
ירן וילמדו תועי רוח בינה  ,ותמלא העיר דעה כמים מכסים אתי — ם.
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שושנת יעקב.
Bo« Julius Mandello, Doctor der Medici» und Mitglied der könial astatischen Gesellschaft zu Paris,
in Wien.
יפעת אור שמש את חשכת ליל תבריח
אם כל זהר תתן כל ברכות שמים
תינק כל פרח בלבנון חיים תצמיח
תעדה ארץ ככלה בערי עדים
כן בת שדי ,אהבה ,כבודך פנימה יזריח
על מאפל רוחנו יפיץ זיו שמיס
לנגהך יפרה שלום יינק מחלב שריך
אל היכל כל נועם תשיתי לב בחיריך:
כסנה בוער באש עדי שחקים מתלקח
עד עולם יוקד ישחק אל נחל׳ בליעל
על נאות אדמת קדש מחזה שדי זורח
מקורו יפיק כוס ישע ירחיק סף רעל
ככה אש דת בחיקך עד לב עבים פורח
על פיך יחידו בן תרה על מוקדה יעל
גאון עוזך אהבה מורשי לבב יכניע
גם מקיר כל צדק ואמת ממקודך יביע:
מרחם ציר מטה ציר אל פלגים יגיח
יקרא כל צמא הגמיאני נא מיס
אחפה מכליות פרא ציץ ענוה תפריח
תוקיר איס לאדם חיים לחיים
בר ,ידבר בחיר שדי *) על לב כאבן יקשיח
*) משה.

בה ׳ותן לשון למודים אל ערל שפתים
בה יתר חבלי רשע  ,בה צדקה פוריה
בה ישית לנאות עדן תלאובות וציה :
עץ חיים אהבה נצח בל יבול עלהו
בין אחים כ׳ תפריא תהי למטע תפארת
נאדרי בכה כנשר ישא בנפהו
כבוד הורים ני יקנן בנפש עוררת
בה ביפת תאר * ) הצהר גם^ הדרת רוחהו
כי ישא לחמת קנאה עד אבדון בוער;
בה בת גלעדי מכל הדר חלד בחרה
בה מצאה כל הדר הלי בה צפירת תפארה:
כנגה ספיר על חרמון יטיף טל שמים
תחי רוח אדמה כיונק חיים שואפת
אהבה על לב רעים כ׳ ,תשלח קרנים
נפשם תשובב אל חיקם עסיס מטפת
אם שוש ישיש לבם אם תדמענה עינים
על קסם שפתי אהבה רוח נועם מרה פ ע
בה דוד ובן שאול כתאומים נצמדו
בה נעימים בחייהם וכמותם לא נפרדו:
משברי ים זועף עלי תבל יהמו יחמרו
מי יצו  :הוף '• ישית בריח ודלתים
גלי ים אהבה על לב נעורים כ׳ יסערו
מי ישים גבול למו מי יכבה צהרים
בה עם בנות תמותה שרפי קיש יתחברו ** )
יוסף  ) ** .ויראו בני האלהים את כנות האדם וכוי.

יקרת ארץ השק אל הדרת שמים
גם במלכים התקלס שוררת על רוח
אף נפש לונרי שנאנים *** ) בחיקה הנוח:
יפעת איר שמש וגו' ( כאשר בתחילה ) .
יעקב בן יהודה לבית מנדל.

ה ש ל 1ם()1
«*&on Lelio della Dorre , Professor am Collegium rab
biuicum in Padua.

תחל תה הקינ״ה rogat.
שלום מאל ןשאל עובר אךחות ימים
עת ;ם הולך סוער ( שא לגליו אימים
עת חשך עת ענן יכןדיר ויבם ירח
הלילה לנחותיו אין פל־כיוכב זירת.
ד
״T 1
1
ז־ ‘
־־ :
נפש איש מלחמה נפש מורים בקשה,
גם אם בקרב תשיש  ,שלום שלוה ריורשת.
אך לא שלום תקנה  ,אחי  ,בזהב אופיר
ובתכריך אךגמן בפנינים ובספיר
־
רב־עשר ךב־בביור לגבר לא יועילו
מכעש ודאגה את נפישו לא .יצילו .
לעוף אל־בית נדיב הנר ,עשה ליו_יעש.
גם אם ספון בארז  ,ציץ ובנפןם כעש.
שמח על חלקו רק בירשת אביהו,
otiurtn divos

!י
־ (
{

** '' ) וישר אל מלאך ויוכל .
( ) 1השיר הזה והנאים אתריו לקותים הם מספדי טי ילדותספר גוללנזירי*
ומשלים אשר תנרתי נימיילדותי ׳ עד היותי עלאדמתי  -מנן י״גשנה וע
נן נ״גשנה ,עודנה ננתוניס ,

בארץ .ןה אשר ושחק .ימלא פיהו.
יישן ינוח לו ושנתו ול תערב
גם פחד גם חמרה אל ערשו לא תקרב.
צל ובפחות ; מינו .על תבל זו .קן !»קר,
רביות למת נדרש וגדלות  .ער אין חקר ?
למה נרחיק לנדוד מארץ מולדתנו
.קןגוי־ארץ נלך במ.עט נברח ממנו*
אם בספינה נרד ירד עמנו זעף,
אם על סוסים נרכב גם הוא ; רבבאל ; עף,
כי מאיל קל הוא. ,קל מנשרי שמים
מני רוחזקךים המחולל חשרת־מים -
*איש טיוב -היום יאכל
ישמח -על
גורלו
י- r
ד
על ייום מחר אליצר ; יטבאו ;רע לו.
מרת נפשו ; מתיק ; שחק אל שר אלפרץ
;חשב כי לאברך בכל עיור איש על ארץ.
מות בחוד ; פיל גביור חיל בשלח
ויח; ה איש רובץ תחת משא הכלח.
אולי חגני אל הטוב מנע ממך.
מאח עדרי צאן לך  ,פרות בשן אליה
סוסים אבירים אתה תאסיר למרכבה
ושני תיולע תלבש מארץ מרחק בא
חנני ׳
אל ״־1
אמן .. .
שרה -צר -
רוח . . .
זמרה --
ההמון המקנא באלה בוזה אני.
ואלה משלי כןיךר 1אשר העתקתי מרומית לעברית (תקס״י)
הכבש והזאב

?כש זאב יכ למים צמאו
מעלה זאב ?נמר שה מטה מטה
לשפת :יאר
אחר
הלוך
הלכו .
״עול זאב זולל יכ
כסף
טרף
׳
t v
ז1
tt
ו
; ••
״
•
ז *י
ז; 1
** 2

!
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חרנותני.
המה
חדשים
בבש T »•# .שה
בקש י, Tלחב עם
תאנה
Tאז
** • T : -
״T
;• Tf
יV V
• י•
דT
ויענה השה  :אז לא יצאתי
מימי שתיתי מר,יזה עברת
אמר ? וך§,זה לא חרר מפחר  :עוד ממעי אמי• וזאב אליהו:
הה בי זאב! איך אעביר אתמימיף הה הרסני  ,חי נפשי אביף!
אם ממף אל שפתותי ירדו ? .וישסעהו חנם ואכלהו — .
נמשל מישלי .ןה על אנשי־רשע
דברי אמת האל פי פיו סגרו
בי נםו־צו׳ עור התאנה .ויאמר :העושקים עשוק נקי איש צדק.
חלל די לא טורי הנהן.

למנצח
על מות'לבן  -ציוןC
Don Jos. Löwy in Canisa.

בשמונים שנה נלחמו משמים
עם ארץ נושקת ורחבת יחס
■
בני הוא  ,אני נתתיהו" '
החי ,
לאמור  :״בני
; .
T1• :
"ומטל השמים אצלתי לו פי שנים" ;
וזאת אומרת :לא ! בני הוא  ,אני ילרתיהו י
"ומשמני האן־ץ הענקתי לו כפלים" ;
* ) נכסוף נכסף לחלהי מרום למתת מחתנו חת רחש ונזר משפחתנו יה דודי אהיגי
הקצין המפורסם ה' חינרחעל רענציחן וחינני  — .נולד רק״ק סערדחהעלי ׳
סמון לעיר פייר  .ממשפחת עניים ומורים  ,ורנליו רגל ישרה הוליכוהו לכי*!
עודנו נער  ,ויהי חלהיו עמו וכל חשר עשה תצליח רירו  ,ויהי שמעו הליו
וגדל רעסקי מ" ומ רכל מדינתנו  ,וכחשר התנשח רעושר וכרוד כן חהר וריר
שלום וריח מן הכרוד  ,וכחשר התחתן רצדק וריושר בביתוכן התגרר להיויי
ההפלהכשרת כחול עד עת מותו ; ,הכממשי6
מעשרה היחשונים בבית
שנה ויע שכמו לסרול עול קהלתינו חו כרחש הקהל ,חו כגרחי צדקה רחשו!
חןי
למור לכו גלהימים ,

1

_ערי אהה! 7נךי גמץ גב־והים,
ואענו  -פי לקחוהו אלףים.
בש״ק כ״ה טבת תד״ח
אבלו הרים הרמים  ,באו בעבים,
סהרזעלצו  ,ואת הביבבים — .
זאזעף׳לעווי.

דודאים.
למוד,אשת חיל משוררת שירי שפת

עגר רחל

מארפולגא גטריאסטי.

Bon Adolf Ehrentheil , Rabbinats - Candidat in
Preßburg.
 ?.ת מטעמים לי ועשיתי
בספרי קיוו־ש עת הביתי
אז על לוח הלב בחזיתם
שמתיqשליה ם אףשיר 1תם.
״רגלי דגר נש אינון ערני! ליה  ,נאתר דמתגעין תמן חוגילין יתיה"
עוד לא כהתה עיניו ולא < ס ליחד ויסע על גיל ! מי היקר לעיר וויען הגירה
ולא ש 3עוד אל ארן חגורתו ני חלה את מליו אשר ימות גו  .טרם מותו צויל
אל גיתו והשאיר אחריו כשש אלפים נהוגים נסף לעניים אשר יגרנוהו גרן;
ויתר מעשיו הטונים אשר הפליא לעשות ,הלא המה נתונים געט גמל ועופרת
על לוח לנינו — .
חתו גני קהלתינו נשמעס ני נחלה מאוד  ,הקהילו לקרוא לרופא מחלת נל
נשר ;דגו נדגות ענורו ,אן לא יועיל הון גיוס עניה — ויאסף אל עמיו גן
שנעים ושש שנה נעיר וויען גנגוד גדול ונצדקו גמלוהו  — .השמחים עלי
גילת גנו עצגו ני מצא קגר  ,גני עירנו נזקן ננער קונגו תאניה ואניה על
אגירתם ני רנה היא  ,שחה לאדן ראש גני משפחתו ני נפלה עטרתם  ,דלי
ועניי עידנו אומללו ני מת אגיהס  ,שיתה מדהגהם .יפתח ה ' לק את אוצרו
י .רעיו,
הטוג את השמים וישלם נאומים לו ולאגיליו  ,וגתונס :
גר ' קאנישא נ״ה שגט תר״ח.

זמירות ישראל (?שושנות ך,אחו
• מבלי נטוע סרוח סרחו
מה נעים המבורר לשוב־ו אם גוברת,
כל רגשת לבבו ב #בט (?זיר שוררת.
לעומת
השרים
הנשים
עמדו
 • t •tt T
לאל מזבח התודה אף הן צעת,
בדברי שירותן בתופים ומחולות
העלו תורתן  ,תמורת העולות.
אתן ! בת עמרם ,חנה ורביורה
על ראשבן  ,המליצה הפיצה אורה
מה נעמה שירוזבן  ,לקוליכנוריבן
 ,מעדני המליצה נטפו שפתיבן.
מדי,עזבתן כנור ונבל
אבלו הנשים לבשו אבל
קורות העתים עליהן עברו
שמעו .וראו— אבלי אל שרו-
חלפו השנים חלפו הדורות
?אלמו הנשים  ,נשו כנורות
ערי הבנור מעפר הגביהה
רדולי מאלפורגא משוררת עבריה—
שישו עליה נפשיות השרות!
עמדו לימינה להביע אמרות
ותחי רוחבן רוח השירה
עלי בנורה זמירות להעירה.
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ואת בת צררן נעימת הזמירות1
חזקי וא $צי להרבי בשיחת
על במתי המליצה הרימי פעמיך
ונטה אדביבזי לקול בנ־וחך-
במה אכבדך הנעמה בשחת
בידי אין נזר אף לאדעג! חה
קחי נא רחל  ,קחי הרוראים!
דברי מעמקי לבבי הם באים.
אדאלו׳

עהדענטהייל

מפואסניטץ.

אבל יחיד *)
Bon M Stvelisker in Brody.

למנצח על מות לפן ^יה ^ןיירזה.
חי בני ! חין רוחי!
צבי תפארת חייתי!
הדרי ובלבביורי!
איבה חשת ללכת?
?לין? אחד בשיחי
אזי! בך« תמה תקותי
אהימה .על
אמין
הורי! -
ועץ חיי בשלכת ! —
* ) גיוס ש״ק ט״ו לחודש אדר שנה :
רבתשנעה לה נפשי יגון וציה  ^ ,קמ ממני
הודי והדרי וחיי דוחי הוא גן
יחידי
גן
יקיר
לי
וילד
שעשועים
גן ששה שנים ושש
חדשים מזנות שמו נמר צב׳
ז״ל
.
בל
רואיו
שמחו
על
יפיו  ,והוד שניו ואנני
גם על תכונות רוחו ומדות
נפשו רוח טהורה ונפש טוגה כל תרות חיי עליו היו
תלויות ואמרתי לעולם
אחיה
נצלו
והוא ינחמני — אך אויה ינ ! יכ המר שדי
יל עד מאוד יהיה גני
לשלל גין מספר הילדים אשר מתו פה גחולי המאזעין
י״ל  .אחרי כי הונח גמכאוג
ארגעה שנועות ושוא תשועת אדם ועמל הרופאים
ד ' נתן וד ' לקח יהי שם
ד
'
מגורך
;
ואמרתי
יהיו
נא
הטורים
האלה לשמו
ולנפשו מזכרת נצח ;
ולנפשי
לרות
חזק
ואמין
כי מדי דנרי נו זכור אזכרנו ונפשי
תמצא רוח מרות לה — .
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בנים
מרבבות
יפי־פיה
•f
'׳ • :
X •T; T
בתפארת  .חן ויופי;
וביפי גוה והוי הפנים
.T:
.

J

כן גם דוחף כאין דופי ! " ׳
יכ במעלליף  .מ 3י•י
לבל יודעיף התגברת;
כתפוח בעצי היער
בין הבנים  ,בן 4קךת
ץע ראתה הודף
ותאשרני;
והעירני
 jי* •י • • •• J * * -ואני אמדתי בעודף,
,ימי צבאי תצליחני — .
כל צעדיף ספרתי
כאישון עין שמךתיף;
מפז רב איותף היוקרתי
רב מנפש׳ אהבתיף;

אזי אויה 8 .ויה לי!
לב לבריון נחלתי!
שרי המר גיירני
הוי ! שוא כל תוחלתי:
במעט ראיתיף פריוח
וינמיף בגיל חזיתי;
איוי; 1גלה סדי חיו ח
וקבר לף בריתי ! —
אף יי בי חרה
בתגרת יד תוכיחני:
צרה
שבעה
נפשי
דt r
ז ;
• : -

ישבר רב קרני! -

אל

לבב,האבות!

אל לבםבישברון!

אל עליכם הלבבות!
כזה אף  ,מה חרון! -
הוי בני! חיי רוחי!
בל יגיע׳. ,ועמל יהבי
כבודי .׳
וכל
הדרי
• ,
1:
ד ז•
מתקו לי בגללף ילר!
בשיחי
אריר
עליה
■ • i
ז- . I V
אתה חלקי וגיל לבכי!.
אהיבזה על אבדן חיודי!
ששון חיי עלי החלד ! —
אכזרי
Tהה ! Tמות ׳ :י•
הוי ! אז ערב חליומי —
שוט שוטף בתבל י
אז נעמו יל ימוהי י •;
אתה באף ובחרי
ואמרתי אני בשלומי:
הבינות אלי אבל!
תחרגי בל עעותי;
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הבלגנט ?*®ףישישים
השמחים  .אליזק5ר
או הכלכלי ךל אישים
;צפוף מזור לשבר:

שלח תשלח הבנים
ותקח האם מעולליה ; -
תחטוף בגנלי רך בדינים
וכלה  .מאלוף נעוריה:

פי ווךבך הנבת
ת?זול משר  ,ייונק,
עלי ? טע
נענלנים;
מעולל לך  ,יולדתו;
ובעוז אפף חטפת
אב הבנים תחנק ' ז
כן פיורת רך בשנים ? — .ויהיר ?לחיק הודחו:
ול על iבני
חקרת
יT :f - T
$רם חרבך הריקות
גם אתה  ,חייו הו.קרת
.וצור חרבך השיבות;

חיי בו תלואים ! —

אמרת  :ינדל וגם1
_על
"י .לד שלו כבה;
(למת אשיוית במעל
אשכול ביו ברבה״? —

.על כן אריד בשיחי
אהינזה על אבדן הודי;
הוי לקחת חיי רוחי1
״הוי! לקחת כל בכורי ״!

אך כן דרכך מות!
וכן .יקשה החזיון!
אם
לה בבור
צלמות!
I:
:
VT J -

מות ! — אם קני המת

כבר עתן הרשיון! —
תשכיר חציך מדם
וחרבך תאבל טרה:
?עץ
שרה
הארס
>
vt
m
בל תצו לקרב  :הרף!

ככה מני
גזלת
T T
 T • V״; T
יהיר .וילד
חייו לארץ הפלת

בלועים;

לא למת  .אבכה ואקיונן;
רק גו־ו בקבר שת
ונושיו בטוב תתלונן:
ישכב ( ישן הילך
הבכי;
לא לו ו•יהי ״ • v׳
• בטהרה,עזב החלד
rורוחו
שמה
תחי — ,
r t
ר• :
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תחי לדיורדיורים ־
מום תלעג לכלזקרץ׳
אל תשבע פה ממרורים
ותשחק להוות ארץ!
אך לי אני אקונן
מנשף עלי .עלב
שברי כי אתבונן
בכיתי כמים תרבr
דמעי מאין הפוגה
ולון;
לחיי •יז-
עלי
1
:י -
הה ! גדלה התוגה
_עד

כי חיי יבולון.

הוי ! אקונן על מר גודלי
מראשית .עד אחרית שנו

כי בלעריף משוש גילי!
.על חיי תשכוןדעבנה ! —
אל לכם  ,האביות!
אל לכם כשברוני!
לא אליכם הלבביות
כצרתי—כיגיובי !—
אלי ! יומרני מציה
ובאף בל ת1ביחני!
תחי רוח נשברה
בל תוסיף ליסרני1
אנא אלהי עזרתי!
חוסני ואחליף כיח!
עמוד נא ליפעתי
ורוחי בל תשיוח ! —
:י בן— דוד סטרעליסקער.

מכתב
יעראסילאוו נ״א אדר כ׳ התר״ח.
Bon N Langbank in Jaroslau.
לנ 3וד ידידי רע נאיז לי המשכיל השנון המלין המפואר «ו< ' 7ישראל דאלל (" י׳

אני נמעט נטיו עשתונות׳  ,לשמוע לקול מלשני בסתר לבי  ,נ’
זנית ישראל מעל ידידיך  ,ותהי לי כמו אניב מאין עוד פנות Sn
הבריח ואל השבועה אשר נשבעת לי בהפודך ממני — נ׳ רבים הגיר
העחבים מיודעיהם ואת ברית אוהביהם שנחו ; כל ימי שבתם יחד ׳

נלס יחמו נמו תמר בועדה טאו׳! ־  ,ואת קולם ישמיעו מ יון• האש
"תשנה ימיני אם אשכחך" ! והיה בשאת רוח א • ':־ם אח אח  -מתמה
להתהלך באשי יתהלך  ,ואיש לעריו פנו  ,ע־ מ־,רה תשקע האש
וכנו את נחלתה הנשארת  ,במקום אשר יחנו שש ישכון ה ענן לכסות
אור אהבה נ׳ יהל  ,והשליך קי הו נפתים ; ובעמים זה בנה וזה
נכה תרפינה כנפי אהבתם ונצרה נטו ני  ,שגת שבתון יהיה לח,
שרה לא יזרעו ונרמה ישמטו ונטשו ,ועלו שמיר ושית והיו למשואות
נצח  — .ויהי בהתיצב עלי השטן ובידו מאזני משקל לשאת יחד :
| צדק יהגה לבי ועמל שפתיו הינמה  ,והאחמן הכביד  ,ויביא• לי את
מכתבך ואקראהו ואומר  :קול דורי הנחזה  ,יגער בך השטן ונאלמה,
ולשונך יצמיד מדמה תדבק מלקוח ך  ,ואקח את המנתב ואשליכהו
אל הכף השנית ותעל עם הצדק אשר עניתי בך הגבה למעלה ,
ייהילנס — .
על זה דוה לב•,יקירי  ,בשמעי כי יי הקרחת היתה בכל זאת!
נ׳ ידעתיה גם אני ואת מצחה הנחושה  ,חח הרב־ נפוג ת׳ ונרניתי
נזהזק ירה ומזמעח הנטויה  ,הן היא דרך נשים לה מכליה אשי
ני.לה להפוך משורש און אדם וליערות ע־ היסוד בו  ,לא בתיל ולא
ננח תאחז בערפו ותפצפצחו  ,ולא תבא בגבורות כחליים רעים
ונאמנים וכקטב ׳שוד צהרים לנדוף נפשי באפה כאריה פורק ואין
מציל  ,אך היא כחתף תארוב ובחשכה תתהלך  ,את קשתה התן
בענן לירות במו אופל  ,וכלתה מיו ותאכל בדי עורו  ,שרפים עומדים
ממעל לו לאכול מוח עצמותיו כאכול קש לשון אש והוא לא ידע.
גס קרה זרקה בו וחלחלה על מתנים לכלות שארו ולפצח עצמותיו
'לא יבין למו ,על כן שמעת׳ שטעה יראתי  ,ומפני שמה נתח אני,
יואל אלוה ולא יתנה עור לבא אל ביתך ונגע לא יקרב באהלך ! —
בחמשה עשר יום לח־ש הזה היא יום העשרים למספר הנוצרים הניעה
אלינו בשורה הקאנשטיטוטיאן ,ותר,ים כל העיר ויעלזו יושביה בכב-ד
"שישו נשמתה  — .ויקד,לו ־אשי עמנו וכל הנשיאים בערה •עבש
3

אזרחי הנוצרים ופקידי העיר  ,וילוו עליהם  21שרי הצבא וחורי הארץ
הפחות והסגנים  /ואספו אספה לבית מרכולת האדון  -י , .שמח
חבקו איש את רעהו  ,ומלבושיהם וו־חיהם שונות  ,לא חיו מבדילים
ביניהם כתמול שלשום  ,וישתו וייטב לבם ויזרקו בקבוקי יין על^
ראשיהם השמימה  .ויהי כצא״ם החוצה ויפצרו רנה  ,ויאמרו "יחי
המלך" ! י ואחר נגשו כל העם  ,כיהודים בנוצרים׳ ויקשרו לאות על
ירם ללאות משי לבנים  ,ויסיבבו בעיר בשוקים וברחובות ושר הצבא ■ .
בראשם  .ויהי כי צעדו ששה צעדים וינף ירו בעיס רוח ויקרא בקול
ברול ״יחי המלך" •י ויענו כל העם ויאמרו ״יחי המלך" ! — וישימו
פעמיהם אלבה׳ המסכנוח (  Kommissionויעשו כמשפט .משם נסעו
לבית תפלת היהודים לע פי שד הצבא ההוא — כי על פיו יחנו
ועל פיו יסעו — ויבאו עד לפני שער הבי " ,ויקרא " עדת היהודים•'
נורה נא ליי על כל תגמולוהי עלינו ! "ויבאו שעריו בתודה וימלאו
את חבית מפר לפה  ,ואיש את אח׳וירהקון כ׳ רבבות עם סביב שתו
על השר הנכבד הזה  — .ויה׳ הוא לעם מול האלהים  ,וירם כשופר
קןן> ןJudengemeinde, die Gleichheit

die

die Constitution,

lebe

Es״

והמה יענוהו בקול  ,ויאמר שנו וישנוויאמרשלשו וישלשו ! nb Sinheit״
וינועו אמות הספים מקול הקורא  — .ויסבו בלכתם אל בית הרג
ומורה עדתינו ויקראו עליו את הקריאה אשר אנכי דובר אליך ׳
ויפנו ויעלו אל כל בתי תפלות הנוצרים  ,ויעלו עם רב אין מספי
לנדודיו  ,וישתקשקון ברחובות מאיש ועד אשד ,מעולל ועד יונק•
ויהי בערב ויעלו נ* ות בכל חלוני הבתים בעיר סביב  ,ויתקעו בחצוצרויי
ויריעו בצלצלי שמע  ,גס ליהודים היתה אורה בבית תפלתם  ,ויאספו
שמה בל אצילי העיר והמון רבה  ,וידבר מורה עדתינו עליהם מעל1
המגדל ויטו* אליהם מלתו ויברך את העם ואת המלך  — .ותעלי!
הקריה ימיט ארבעה  ,ויבנו מגדל בתיך העיר׳ ובשמנח עשר
יום לחרש בערב ׳ בהעלות את הנרות בעיר שנית ׳ אלף חמנורי'
תלוי עליו ויאר את הלילה — .
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זה חדתי ואסתיר .לך ידידי ,
יי' להודיעך את נל  .חיה בנעיסים נ׳את אוהוך.
אלנסניר הלו׳ לאנגבאנק.
וע־ד חזון למועד אי

אי־יף ׳ Mi׳

הטובה המשולמת.
(Nach Bronners Fischer- Idylle, ) Don M . Boß
i» Leipnik.

ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום כמנהי (א*מ ל״א׳׳׳״

וזולה הדיגה הדלה היתה אלמנה ועודה לעיים לימים  .עוד פרשו שושני
לתיייה  ,עוד נראתה חמדת ימי העלומים על פניה ; ו3כל זאת לא משקה נפש אחד
העם לקחתה לו לאשה  ,ני היא היתה אס עניה פוערה לא נוחמה  .ותנא אל
?״ואל ותדנר אליו נעלנת ל 3לאמי  :הנה נא לי כנעה ילדים י וחין ידי משגה לתת
להם מחיתם  ,ולך איש גוו 3נתן א לה ים עושי וננסים  ,חמול נא על עוללי העניים
"עטופים3רע 3ועל אמס העזונה  .אסוך נא מקצה ילדי אליך  ,ולמדם להשליך
ייאור חנה  ,ולפרוש מכמורת על פני המיס  ,להחיות את נסשותש נאחרית ימיהם,
?חם נא אליך והחיה אותם ! ננה התחננה אליו ודמעתה על לחיה  ,ונהניעה
״ותו  ,ני נלתה נפשו לתשועתו לננתהו נאחת מעיניה  .ויען קמואל נקול נעים
ייאמר אליה  :התנחמי  ,אס טונה וישרה ! מחי אנוא אל אהלך ואנחרה לי את
״יערים אשר אכלכל  .הא לך סל מלא תפוחים ואכלתם לשונע אהוני ! ויתן לה את
״טנא נסרי מנדים ואת הלחם מסולת חטים  ,ונדמעות שמחה וגיל נתנה לו תודת
1לצה  ,ותמהר לנוא אל א הלה לפרוש לחם לעולליה המיחליס לחסדה  .והנה הילדים
; " " לה נחפזון וננל אות נפשם אכלו אה הפרי הטונ ואת הלחם להשקיט את הרענ
"מציק למו  ,ויפרשו נסיהם הנקיים אל היוש 3נסמיס  ,ויתפללו המה ואמם היקרה
יעי הדיג נדע ל 3המטע לתו  .ויהי ניום השני והילדים התעלסו ננאות חמד נוכח
״שמש היוצא נננורתו  ,וקמואל ענר את הנחל וישמח לקראתם  ,ויהי « ואו אל
"גיתס פנימה  ,שאל אותם נהראותו את עושר נעימותו וחן שפתיו לאמי  :מה
״תם עושים פה ילדים אהוניס ויקרים ? ואת גתי מה תעשי נמטה אשר נידך ?
'מען העלמה ותאמר  :צר לי על הפרח  ,הנה זה עומד שמה על שפת הנחל סר
״״!>  ,הורד לאין ראשו  ,ונעולו נאנו ימולל וינש  ,אלכה ואקשרנו נמטה הזה
י? שי אמין  ,והיה ניאותו פני השמש  ,נ^־ד סרוח יפרח ויגל  ,ויתן לי ריח נחמו
'יעים נמו קלס .
קמואל< קומי נא עלמה טונה ותמימה  ,ואשקו מנשיקות פי ני אהללך.
'״תם ארגעה נערים שמה על המעיין מה תעשו נכשיל וכלפות אשר נידנס ■
הנערים  .הניטה וראה את ען התפיח השוכן חררים נאחו נערער
נערגה,
״י,״ הוא עושה פרי נחמד י ומתוק מדגש  ,ועתה הוח צמא למים  ,ואם לא נשנור
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צמאו מני הנחל הזה  ,ננלי יולד יתרי ייבם ; וחילם לא יהיה כן  ,ני גנלים האלה
נטה פלגי מיס מן הנחל אליו  ,ועד מהרה תשלם מלאנת תעלת הנינה הזאת .

קמואל  .מה טוגו מעשינס ! חרוצים וגני חיל אתס ! ומה יאתה לכם
ההצלחה ! לא תסורו  ,אהוגי מן הדרו הזה ! ואת עלמה עס שני הילדים הרניה
הרוגצים אתן מאות דשא ',הנה עיניהם אדומות יתולע מדמעות  ,התקטפי ציציה
וסרחים אל חיקם למנוע קולס מגני!
העלמה  .נן אדוני דוגר ! הילדים האלה גנו הרגה גני מפני זלעפות רעג׳
יגקטפי נצנים זה דונם נסל למו  ,ני לא ישאגו מרענון נפשם  ,והנה עד ארגיעה ,
לא יתנו קולס גנני.
קמואל■ חגו נמעט רגע  ,ילדים נאהגיס ונעימים  ,עד מהרה ינתן לנה
לאנול  .וימהר וי ח מנמרתו מסירת דוגה  ,ויגא האהלה אל תרצה ויאמר אליה■
דיגה אהוגה ! הנני מגיא לן דגים  ,לני וגשלי אותם לילדין  ,למען יאנלו וישגעי
ני רעגיס המה עוד  ,והיא עשתה נאשר דגר אליה  ,אחרי תת  :תודתה מקירויי
גגה  ,ויוסף קמואל ויאמר  :הנה ספרתי היטג את ילדין המשחקים גחון גצמיז'
האדמה  ,והנס שמונה  ,ואת אמרת ג אז ני ני התה שנעה  ,תני נח תודה והגיי'
לי מדוע העלמת הדגר הזה ממני !'
תרצה  .לא אכחד מאדוני ני אס שגעה ילדים לי  ,והשמיני  ,היא עלמ? !
ננריה אשר מצאתי ניער עטופה גרעג  ,נלנתי לגקש פקועות ושרם רתמים ללוי6
ניתי גערג ׳ והעלמה הזאת ישגה נדד על אגם מים  ,ותגן ותזעק  ,ני צר לה מאיי׳
ני אין לה א 3ואם והיא חולה וגנל היער אין עוזר לה ופורש לחם  ,ואחמול עליי
ואספתיה אל אהל׳  ,ני אמדתי אתן חלק לשנעה ו גס לשמונה  ,נאשר יאנלו ילי'
תאנל גס היא  ,ני לג טהור ורוח נכון גקרג העלמה הזאת  ,ונאחרית הימים מיי! i
לי תודות חלף החסד הקטן אשר אני עושה עתה .
קמואל  -מה יקר רוחן ומה טוגו רגשי נפשן ! הנה אנני גא הנה לביזיי
את הנערים ; ואולם לא אגחר רק אותמו — הגידי נא לי אס יש את נפשן לתת אייI
שאלתי ולעשות את נקשתי.
תרצה  .הנה אנני הדלה ואין ידי משגת לתת לן מאומה .
קמואל • לא תתני לי מאותה  ,ני אס אותן ,נאשר את אשת תיל יעלת ח | י
הגידי נא לי אס תחפצו להיות אשתי  ,ני אוהג אנני אותן גנל לגי.
תרצה  .מה השאלה אשר אתה שואל ? הלא אנני עניה עד מאוד  ,ואי!
תאמר  :אהנתין ?
קמואל  -מדוע תחשגי נזאת ? אמרי נא לי אהוגתי  ,אם חפצי תשלימי׳,fl
הגנים גני והגנות גנות׳  ,אל תירא ני אמאסן געגור ענין  ,ני אוהג אנכי אויז1
גאהנה עזה נמות  ,ולגן הטהור לא יסולה לי גדל הון גיתי  ,ונפשן יקרה לי יי'6
ונתם  .קומי לן רעיתי ! ואשקן מנשיקות פי  ,ומחר תקראי אשתי  ,ומה ץ'!
והה נעים יהיה חלקי נאיים ! — וימהר קמואל וירן החוצה י ויאסוף את היליק
ואת אגישי שננו ,וישגע לה ני גאהגתה ישגה תמיד ויגקש נ!י אף היא תשיג שנועיי
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ררך3 :  ואגישי הזקן שמח עד מאוד ותעלוזנה כליותיו ויאמר אל תרצה.  ה כנה3האה
 ראי ( א, היום הזה אשר הונן לתת לן ולילדין גרנה ושלות השקט כל ימי תייו
— . סעלך ווזסדן אשר עשית את העלמה הנכריה, ' שכנתי ! נכה שלם ד

.מרדכי באס

*) מ ל י צ ה
Bon

Jacob

Triescher

.אהבתי כמאז עצמה עור !!*(■ ב
,יום ייום תהחרש כנשרניוצתיו
 גבויו־ת׳ו תחבא בערב ׳$ ז:ש
.יחיייף תקופהיו. בקר ארחיוזיפי'ו
*) Als dernun verewigte Herr Jacob
Triescher
dieses schöne
Gedichtche » » ns überschickte ahnetecs »ns nicht , daß wir sobald dar׳
ans seinen plötzlichen frühzeitigen
Tod zu betrauern
haben werde ».
Tief ergriffen wurde » wir von der TodcSknndc dieses nnS in hingebender Innigkeit
befrenndeten . vielseitig und klassisch gebildeten,
mit dein Kranze wahrhafter
Dichterwcihe geschmückten , jugendlichen
Priesters
der ebräische » Pocstc , dessen geistreiche , gediegene und
echtästhetische Dichtungen
mehrere Seiten unserer Hefte zieren nnd
die wir , um sie zu charakterisiren , ob ihrer wehmuthvollcn , crgrei׳
senden innigen Tiefe , kühn den Deutschen des berühmten L . Schä׳
fer anreihen dürfen . Wir kannten ihn nur aus seinen Briefen , aber
auch in diesen sprach aus jeder Zeile die gerundete , vollendete,
klassische Bildung , wie in seine » Gedichten die reiche Fülle seines
tiefen Di 'chtergemütheS sich aus und es ist daher für uns wie für
unser Institut
nnd die ebräische Literatur überhaupt , dessen früher
Tod ein zwiefach schmerzlicher Verlust . Die ebräische Literatur
hat in ihm einen ihrer tüchtigsten , strebsamsten und vom verklärten
Geiste des EbräiSmuS
durchhauchtcsten Jünger verloren . Schönes
nnd Gediegenes
h . tte er bereits geschaffen , und Herrliches
und
Meisterhaftes
hätte , das mit ihm so früh eingesargte , eniinente
Talent noch ; » Tage fördern können . Wir werden , da es ihm nicht
vergönnt war , sich durch ein eigenes , abgeschlossenes Werk ein lite׳
rarischeS Denkmal zu setzen , so Gott will , von seinem Nachlass »'sobald uns dieser zu Gebote stehe » sollte , in jedem Hefte etwas ge׳
be » . Und so mögen denn diese wenigen Worte ansrichtiger Auer»
kennuug und Würdignng , die wir nicht umhin sonnten seinem An'׳
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מע\וע\ דרבי׳ תקוה רוץ 3 ,ין תוחלת' '
פני לך ח3ךתי  ,אהבתי , ,יפעת הורי.
הלא תרעי גורלי׳ אסיון תרגלתי;
נוסי המלטי מה לכי כי תעמידי!
ררפי חבקי חליפיות בזר׳ועות תבל,
בק^י חרדיות ע\מח1ת מחול ונבל,
תאוה תעורר ערגת תלהט להבח.
עינך זבת רמע מנעי מבכי ,
יגוני העמיק תלמי ע\יבה בלחי , ,
זקנתי לא מזימים אך -מדאבה .

מ״ק
ר,יוו1ף מותף

י
יS .
t

; '" ׳יי' י
'׳ I

מיוסף חייף.
יעקר טריעשעי.
Beiträge vor» Saul Horowitz in Tarnopol.
לנגוד אדוני מחמר נפשי  ,החקוק על לוח לגי ,העומד < גי עיני תמיד ,
החכמה רעיה לו וריזגונה אהונחו  ,הלח הוא ידידי חוהר״ר  . ,ד'
ישמרהו ויכונן תעשה ידיו אמן !
אגרתך הנעימה מיום כ״ט לחודש העגר גזה לידי  ,מה מאוד שמחתי,קרי' ן
אותה  ,שגיתי ושלשת׳ לקראתה מגודל יקרחה נעיגי  ,כי הודעתני אשר ישרו יי’,
געיניך — אלהים יחשו  ,לן ! גם גרן יגרכן נענור נורחתן■ כי תכגדני נאגרויייז;
הנעימות.
ועתה ידידי ואדוני ! תהיה אחותי נאזנין ושמע נא מה אדני■ שים לגן ללגריארי
)fen zu zolle», als Gedächtnißdinnichen , auf sein in feiner Fremde״|
M gefundenes Grad hiemit gepflanzt sein. Leicht mag ihm die
!'kde sei» und Friede seiner Asche
Stern.

!
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אערוך  ,כי יקרות אשמיעך 3עזרת התונן לאדם ועת ׳ ו3ראשונה א3קשך ל3ל יהיו
לך ד 3רי למשא  ,ותסליז לי ני איענך 3מנת 3י  ,אד3ר נא מעט וירווז לי  ,דאגתי
אשיחנה  ,וזאת תהיה נחמתי  ,ני למי אפנה• מי יורני דעה'> או מי י 3ינני ת 3ונה ?׳
האס העתיקים משדי החכמה  /או הגמולים מחל 3התושיה ׳!׳ ה; עירי קטנה ואנשיה
המעטים3ל יתעסקו3שפת קדשינו י וגם השרידים 3עס אשר טעמו 33חרותס מעט
מנועם מליצותיה ומיזתק צופה  ,ישלינוה אמרי גום  ,ני יצאו מרשות התורה לרשות
אשתס וינת 3והל ספר כריתות וישלחוה מאתם והלנה והיתה לאיש אחר  .ני יאמרו:
הן פאלען אנו ומה לנו ולשפת ע3רית  ,האס תר 3ה מוהר ? או התרחי 3מתן  -אך
על דגן יתגוררו נל היום  ,איש ל 3צעו מקצהו  ,לא ישקטו ולא ינוחו ; והיא היחידה,
תרדם 3ירנתים  ,תרדס — והי•׳ מתננרה■ — ועתה חדוני אשו 3לד 3־י ואחוה לך
דעתי 3עניניס שונים  .א ) דע ידידי  ,ני קראתי זה זמן לא נ 3יר את הספר נרם
חמד ח״ש והתענגתי3ד 3רי חכמי דורנו הנעלים ׳ וקראתי מה שנת 3החנם המפואר
יש״ר על אודות ההצטרפות והדמיון 3ין פעל בשר והשם בשר ( ני נן הוא3לשונגו
הקדושה  ,אשר השמות והפעלים אשר הס משרש אחד ים להם צד דמיון מה  ,נמו
י פתח מן פתח מראה מן ראה וכדומה , -ושתי המלות האלה אין להנה לכאורה
שוס דמיון כלל> ושמחתי 3ד 3ריו והיו לי נד3ש למתוק  .ועתה שמע נא ידידי רעיון
חדש אשר עלה גס3ל 3י 3הת 3ונני 3הצטרפות הלזה  ,ואף ני מי אנכי ומה מעני
ני א 3וא אחרי המלך ץ ומה אתקן ולא תיקן היש״ר 3מעשיו ועלילותיו ! לא אמנע
דעתי  ,ני החנם הזה לא נמר 3דעסו33ירור לאמור  :נן הוא הענין ק 3לו דעתי
ני אין עוד מל 3ןה  ,רק הודיע ל 3ני עמינו את רעיונו3ד3ר הזה  ,והרשות נתונה
לנל איש לחות דעתו  ,גס החלש יאמר ג 3ור אני  ,ו3ל תרפה ידו מחקור  ,ני אולי
יקלע אל האמת  ,ו 3טרם אערוך דעתי 3ענין זה אעתיק לך3קצור ד 3רי הנ 3ון יש״ר,
ני אולי3ל המצא ימצא תחת ידך הנרם חמד  ,ודעתו נן היא  :יען השתדלו נמה
פילוסופים חדשים גס ישנים לה 3יא מופתים חותכים ונאמנים על מציאת ה 3ורא ית ' ,
ונת 3ו ספרים וח 3רו ח 3וריס ר 3ים והציעו דעות עמוקות וננ 3דות על הד3ר הזה ,אמנם
המופתים האלה לא יפעלו כ״א3ל 3נ 3ונים וידועים אשר נל מגמתם החנתה ,
והת 3ונה נל מעינם  ,א3ל דלת העם והנשים אשר מת 3ונה3ל ידעו ודעת רחקה מנס,
הלא עיניהם עצומות מראות ומה 3ין ד 3ריס נפלאים כאלה  ,ני הד 3ריס כאלה
רוחניים  • ,ואין 3ינלתם להעמיק 3מחם 3ותיהס על עניניס מופשט׳ החומריות  .אך
למה תגרע נחלתם 3ע 3ור חולשת 3ינתס מהיות גס להם חלק 3ידיעה הכרחית
נזאת ? והמציאו החכמים מופת פשוט  ,אשר על ידו ידעו גס נעדרי השכל מציאת
ה 3ורא ית '  ,והוא העולם החומרי הנקרא3לשרנArgumentum cosniologocum 0
ני יראו את השמים ונל צ 3אס  ,הצמחים ונל ה 3רואיס למיניהם  ,ינינו 3נקל שהדנריש
האלה לא היו מעצמם  ,ו 3לנתס לחפש ולחקור ס 3תס לא ינוחו לא ישקוטו עד אשר
יניעו אל הס 3ה שאין למציאתה ס 3ה אחרת  .וזאת הס 3ה הוא ה 3ורא ית ' הנקרא
מחוי 3המציאות והשם בשר הונח גס על סרטי ה 3רואים החומריים המורגשים
3חושים  Naturwelt ,נמו 3ינו ו3ין נל בשר אשר על האין ( 3רא ' ט ' י״ז ) ועוד
ה 3יא ראיות3רורות מנוחות  ,הרי שהיצורים וה 3רואים כולם ׳עידון ויגידון על
מליאת ה 3ורא ומנשרים הויתו כנזכר  ,וחזה הטעם נקרא בשר שמגשרים ,ע״נ
ע" נ קצור לשונו הזה , 3ותה נעימים ד 3ריו לסי דעתו שהשם בשר הוא מן בשורה .
אמנם לדעתי נראה יותר שהשרש בשר היה תחילה וממנו3א השם בשורה,
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ע״פנראה לדעתי שההצטרפות נן היא  .השס בשורה לא הונח נחשי חסנו יניס *)
יק על שמועה טונה  ,אולם על שמועה נאנרינט  ,איזה שתהיה  ,נמו ני איב
חיל אתה וטוג תנשי ( מ״א ד ' ) מנלל דאמר טונ ש" מ דגם יעה איתא  ,ני אס
יהיה שיעור נשויה יק שמועה טונה הלא יהיה ונשר תנשי  ,וטוג אן למותר הוא,
וזה ידוע ני שמועה טונה תדשן עצם ותחיה הנחות  ,ולהיפך שמועה רעה תדנא
ותינש גרס תינה יגון ואנחה והנחות תאססנה  ,ונן הוא אחר שמועה טונה תדש!
עצם ( משלי ט״ו ) ונן נגמיא אדהני אתו פרוסתקא עליה מיומא (גינוי ן נ״ו ע״נ)
ונו '  ,ונהיות שהפיעל נעגרית מורה לפעמים היפן הענין ? מונן נמלה  ,וזה נפעלים
הנגזרים משמות ד" מ דשן אשע  ,וישנו את המזנח ( ויקרא ד ' ) ענינו הסית הישן
ענטאשען  ,תנואתו תשיש איונ ל״א  ,ענינו עקירת השישים ענטוואורצעלן ,
ולפעמים ינוא גס נננין אחד על שני האופנים ניושר ונהיפן ועולתן יישנה סלה
(תהליס ) שגס הוא נפיעל וענינו  ,צו אשע מאנען  ,ותשיש שרשיה ( שם ס׳ י ' )
וענינו הנה שורש וואורצעל שלאגען  ,אמרתי שהפיעל נשי הוא מן השס נשר וענינו
אס לשמועה טונה נעפליישען  ,גוטע נאניינט גענען  ,ני נשווה טונה תינה נשר,
אס לשמועה רעה  ,ענטפליישען  ,שלענטע נאנרינט גענען  ,ני נשורה רעה תינה
דאגה  ,והנחות תנלינה  ,וזה על דרן וישנו  ,ומזה השם נשירה נאנריננו  ,גם
לטונה ניושר  ,גס לרעה נהיפן  ,אן אם ינוח השם נשורה נלי שום תואר  ,אין
נודע אס הוא לטונה אס לרעה  ,לנן הוסיפו את התוארים טונ או רע — נ :ה
ושפטה1
דעתי נענין הזה ידידי — ועתה הניאה ננור נתינתן ונחנה ננמצרף ,
נחנמתן והודיעני משפטן עליה  ,ני יקר נעיני הענין הזה  .ב ) הנה אם נעייןI
נהנתונ מי ננס ירא ד ' שומע נקול ענדי אשר הלן חשניס ואין נוגה לו ינטח נשם
ד ' וישען נאלהיו ( ישעיה נ ' יי ) נראה שנולו נספר החתום ואין יודע מוצאוומניאו| .
אחת ני רנו דעת המפרשים נמו רנו עליו  ,חן לא נארוהויסה  ,זה יאמר ננה
וזה יאתר ננה  ,והנין אין אתי לדעת נלס  .המנאר ז״ל והחנס צונן ׳פרשוהו ] ,
מי הוא אשר התהלן את ר '  ,מלותיו שמר ולקול ענרו הטה אוזן  ,אן נתשנה ילן j ,
האסלה תסוננהו ותנתירהו  .ונל תתנהו חפ י  ,אז ינטה נשם די  .אן אין האמת
אתם  ,ני אס תארהו הנניא נמעלות טונות ונננדות נאל ?  ,אין יאמר נסיסיז
וקרת אשר ישען נאלהיו  .הן אם ירא ו ' היה  ,נקול ענדו שמע  ,נאשר יתארהו
נרישא דקרא  ,לתה קרוהו הרעות האלה והצרות לא נתנו מנוח לרף רגלו ? על נ!
נראה לפי דעתי הקצרה — ואלהיס יתן אשר לא אחטא תדרן האמת  ,נהיות
נידר ן הנניי* שהנפיל רעיוניו נתלות שונות  ,למען המתיק ננואתו
שיווע זאת
נאזני שומעיו  ,עד אשר החלק הראשון מנל הנתונ ידמה אל השני והשני אל הראשון,
ולמה יגרע הנתוג הזה מנל הנתונים '! ע" נ נתוח הנתונ נן הוא  :מי ננס ירח
ד ' — שומע נקול ענדו — אשר הלן תשריש') ינטח נשם ד ' — וישען נאלהיו
ואין נוגה לו ! — ואס יהיה הנתוח נן הלא יצא הנתונ נקי נלי שוס תנשוג
ושעורו  :הנשמע נזאת אשר ההולן נדרן ישר ושומע נקול הנניא שהוא ענד ד ' ,
* ) וניניהם הרג אנרהס שמיעדל נ״י ת״ג וגס ראיתו ממשלי תקומם נגדו  .קורא
נעים  ,אל תאשימני נמתפאר נדנרים לא לו  ,חלילה לי תזה  ,נה יתן ד ' לי ונם
יוסיף  ,ני לא ראיתי את הסתר נ״י עד תמוז תר״ז ואגני נחנתי וינחני זה
■שגה תמימה .

וחשכה

תכתירהו זי ויכפול מלותיו

הגעימות  ,או

ההיתה כזאת אשי

הזוגות 3אלהים

וישים 3ד ' מעוזו  ,ונוגה אין ? והשתא גיתא גש הכתו 3השגי  :הן נלכס קודתי
אש וכוי  ,שעורו  ,הן אס ישועה רתקה מכם ׳ הלא מעשיכם גרמו זאת לנס  ,עולה
■תזרעו ואון תקצרו  ,כי לו האזנתס למצותיו ואת הישר 3עיניו תעשו  ,הלא שלום
ואודות הגתות רוב ד 3ריס אן למומר
יהיה לכס  ,ו3ל תקרינה לכס המיות האלה ,
המה  .ג ) הנה כאריה יעלה מגאון הירדן נות איתן  ,כי ארגיעה אריצנו מעליה ,
ומי 3תור אליה אפקיד  ,כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רועה אשר יעמוד לפני
וירמיה מ "וג י״ט ) הן דעות המפרשים השתרגו עלו גס סו 33ו את הפסוק הזה ,
ולדעת כלס אין די 3אר לו  .ני לפ*י דעת החומרים שגס הוא מעין הנ 3ואה< לא ל3ד
שכולו בכללות אין להוצמו  ,גס סרטיו לא יתכנו  ,א ' איך יבאר הנתו 3הפני לכן
ונוי  ,ב' הלא הפעל פקד אהנדען לא יבוא ני עס היחס עליו  ,עליה  ,וכאן י 3וא
עם אליה אשר אי ;  5אר לו  .ולפי דעתי יתאר פה הנ 3יא כאלו גבור אחד מאדום
הטיף 3תחלת
יתאזר עוז וילנש גאה וגאון וילעג על הנ 3יא  ,ועל ד 3ריו אשר
הקאסיטעל  ,ואמר  ,הנה כאריה יעלה  ,שעורו  ,הן כל דבריך אשר נ 3את על עמי,
לא יהיו  ,ואת כל אשר חזית יופר  ,ני נס אס יעלה האוי 3 3חמת רוחו כאריה
טורף מסוגנו  ,כמו רגע א 3ריחהו מעמנו  ,ואמי  ,מגאון הירדן לעורר הנוגה .
ומי 3חור אליה נראה לי שיחסר פה הפעל י 3וא  ,וענינו  ,הן ידוע ואת ני הע 3רי
נמו 3ת ציון,
יכנה כל עיר אש נ לא עלה עליה עול האויב  3 ,פ  3 0ת או 3תולה ,
בתולת 3ת ציון י בתולת 3ת בבל  ,בתולת 3ת עמון
הבת ירושלים ׳ בתולת ישראל ,
נמו אשר בעלו
יעוד רבים כמוהם  ,והאיש הלונדה  ,כאלו בא אליה ובעלה ,
למואב ( ד״ה איד ' נ״ב ) שיעורו אשר לכדו את מואב וישבו בעריו  ,והטעם ידוע ,
ואמר מי זה בחור אשר יערב לבבו לגשת אליה ולבוא לבעלה ( ללכדה ) הלא אפקוד
עליו  ,גמולו אשיב בראשו ושבעתים אל חיקו * ) ני מי כמוני  :מי זה כבור כמוני ,
ומי ׳עידני  :מי זה גבור חיל אשר יעמוד נגדי ויגביל דרכי וישים חוק לרצוני• ומי
והרועה אשר יעמוד לפני  ,העברי ישמש את השם רועה לשגיא נח  ,למנהיג
ולמחוקק כידוע  ,והשתא ניחא נם הכתוב השני  ,לכן ני שתם בשמים פיכם ותפטירו
שפה על דברי אלהיס חיים ׳ שמעו עצת ד ' אשר יען על אדום אס לא יסחבום גס
צעירי הצאן  ,ואתר צעיר • הצאן נוכח מי זה רועה  ,לבוז וחרפה  ,וגס יוכיח  ,וכן

J

תרגמתיו :

! « SHog «v einem gefräßige » Löwen gleich von des Jordans Flutlien
trotz, um die mächtige Wohnung zu bestürmen, anftanchen, ich jage
»im Nu ihn fort , und welcher Jüngling es auch wagt sich ihrer z
bemeistern, ich ahnde es , den» wer gleichet mir ? Wo der Held,
! der gegen mich Stand hielte

* ) אחרי נתבי זאת מצאתי בספר תולדות הקיסר נאססלעאן להחנם היינע אשר
חלמיטן׳ נתב ספרים לכל המלאכים והשרים  ,כי
בבואו אל העיר הבצורה
יונגכרויאחלמין
יבואו להתעלס אתו באהבים ביום שמחת גילו  ,דא ער דיא
הייראטהען ווירד  ,ראה נא ידידי אין ידמה׳ המשל הזה אל הדברים אשר
אמרתי.

—
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נריחיה 3עדי לעולם  ( .יונה ' 3ז ' ) אדוני ! הנה
ד ' לקצני הרים ירדתי האדן
כנר נת 3תי נעגין הזה להמפואר מהו ' מענדל נר״י שנוערן — מדי אזנרהו 3יו
ולא 3אי
א3ר 9הו — אן אעייף ע־ד 'על איזה ד 3רים אשר המה הכרתים לו ,
על רעיוני 3עת כתני זאת להתכס הנזכר  .והנה לפי דעת המנאריס יתסר פז
הפעל סגרה  ,ושעור  ,הארן סניה גם קשרה נריחיה נערי  ,אך תלנד שיחסר
הפעל הוא קשה להולמו  ,ני היחוד הוא נריח על משקל פעיל  ,הלא יהיה
ואין 3ו חסרון (והקש "♦
הרנוי נננוי נריחיה ונ״ל שכל הנתו 3הזה מתאים
השניה תסייע לדעתי ותוסיף חזוק לסנרתי ) ושיעור נריחיה הוא ע״ד החנם
המפואר שד״ל נכתוג על תגליתם  ,כי קרע אלת תגליתם לשני קרעים  ,האחו
תבל והשני יתס  ,כן גם פה מלחנריחיה  ,היא שתי מלות מרננות ^ רח יה-
ני נרח וסגר ד ' את הארן נערי לעולם ׳ אף אלהים נרוג חסדיו ורחמיו הוציא
למרח 3רגלי ויעל תשחת חיי  .נרח  ,גנינו קל והוא יוצא נמו לנרוח נתון
הקרשים (שמות ל״ו ל״ג) וענינו תסגור את' הנריח התיכון נין הקרשים  ,איינ־'
שליעסען  ,ולא כדעת האומרים ששיעור לנרוח דורנצויאגען  ,הלא ינוא ,יחם
הפעול נאשר הוא נלשון גערמאני  ,ו 3ת ו ן אין 3אר לו  ,והנן .
(החתימה נמחנרת הנאה ) .

שאיל נתריאל הורה׳

העביי.
in

I . Kämpf , vvn Isak Hartenstein
Radwill.

העברי! העברי
׳צונן כיו רבר נפלא
תן לו בב 1ד ועלז
ואל תש״ם כיו תפלה.
מעם מצער ומעט
כלא מים הנהו
ואל כל תעזא עינך
מצא תמצאהו.
הן רןרימה תלך
הנהו מול פניך

תךחיק נר1ד מערבה
 12תבין עינף.
העברי העברי וגו'
מגמתף תימנה
עזם אזוריוניועריוה
כי החיש צפונה
עזם

פניו מועריות.

נבכיזים פי תברח
שוא! לא תמנעהו —
ובצערףביעזימיון
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איתן מושבתו.
העברי העברי וגוי.
תרקיע לשחקים
גם עבים שם ךבוביו
תרר תהומיות רבה
אף שם תראה עקביו •
בריח ורלת:ם
לא יסיכו בערו
גם  .נקיקי הסלעים
לא .יצעירו צערו.
העברי העברי וגו׳.
נגוע ומענה
לארץ יז נצחו
באמונתו יחיה
בצור ; שים מצחיו.
כי תאמר בא קצו
לא ; קום הפעם
עור רוחו ביו  -נכנע
עד יעבור,זעם•
העברי העברי וגו׳.
ככיור חשכו מנו
וכבוד אומר לבו
מיושר .ינדהו
ויושר טמון בחבו-

לא  :געש לא ;רעש
לשונו לא הריע
שכמו .יטה לסבול
מתיום לא ,ינוע.
העברי העברי וגו׳.
תחנונים ירברuh
על פיו רוח חנינה
תום וייוצר יצרהו
*
•L
הם לו מגן וצנה.
מרום ישא עיניו
שם  ,ישכון מושיע,
ינהגהו קוממיות
ןעל דרכיו יופיע.
העברי העברי וגו׳.
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עוד רד עם אמונתו
1

פי למיוער חזיון - :
"צרק ירום קרן
ורשע מות ותוך•
לא תועה הוא בספק
עולם נצב יס'ורו:
"אל יבקש הנרדף
ושם דמעתו בנודו״!
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תן ליו כבור \ע'רז
ואל תשים ב 1תפלה *! .

העברי העברי
יציק ביו דבר נפלא

יצחק האדטענשט״ן מואמויל.

יקרמזיולל.

IT T

 Simon Bacher in Sl . nicolauוו 0י>1

בדוברי בחל
בבלה השחל

עם אצל הקירמול שער העיר
אותם הנערים הקיפו
לעיני העוברים והשבים
פגרי שני בלבים
סקלום בישבנים
ושיוטי ברקנים
נבזים נתעבים
תיוך טיט החוציוה נסחבים  .בשאט נפש עליהם הניפו.
"אחי מה נאלחו
הכו הומתו
י
<
כסחי נסרחו
יען חמסו
שקוצי אלה הפגרים"
חרצו לכל עיובר לשיניהם
העוברים צעקו
כמעט נהרגו
ושבם חרקו
שמחו לעגו
נערים אשר נאספו סביביהם בלעגי שפתיותם הנערים - :
* )  3היותי 3ארן רוסיא ננ 3דתי3שו 3י ל 3יתי להתעכ 33 3ית הר 3החנם המסואי
מוה ' דניאל הארטענשטיין נ״י  ,ומה מאוד גדלה שמחתי  ,ני את אשי
לא קויתי מצאתי  ,האנס היקר הזה הוא מלא חכמה ורעת ומפואר3לשו<או
שונות  ,ו 3פרט3לשון רוסיא נאחד המליצים  ,והוא ח3ר לת 3רת החכמים
הס< 3יו היקרים
דורשי קדמוניות רוסיא אשר 3מיזסקווא  ,וכמוהו נן
חכמים ומליצים  ,והשיר הזה יצא ימעט 3נו הצעיר 3ן שלש עשרה שנה י
ולמען נטוע גס 3מדינתנו נצר נחמד ממדינת רוסיא  ,לקחתי את ההעתקה
הזאת עמדי לשלחה לך  ,אוה 3יקל ! לתת לה מקום 3תון ססיו המסיאי
יעקב באיינק .
נונ 3י יצחק .

מזנב ער ראי2ז
רק צחנה ובאש
רק חלאה וגעלוראוה ,
איב* ים*V
^ גליליי"

"פיכם ולשונכם
•יגדילו רצונכם
יחד תבושו מהמה״.
" אלה הכלבים
ברפש נסחבים

ל?־י י?? -א ?ם ^ ^ י״־־ראו איך שניהם יטהרו
כצ ?ר צחר
בן יהר קראו
ושלגבעזרור
העוברים תמהו "
מוי) חרבות שניכםיחורו" •
והנה על פלך משענו
נחום איש גם זו
בשמוע הנערים
עיניו לא חזו
אלה הרבדים
עובר עם רירו על  .זקנו,
כמוץ מגורן ברחו
"אין רפי בלי יפי
נערים נבערים
הפגרים
באלה
נאוה"
בלי
ראוה
אין
; •  -דr
• 1 - I־ t
מוסר ממנו! לקחו.
תמצאו רק געל זורםי?
אבנים תזריוקו
מיוכיחי אלוה לולא תחרישו
תחריוקו
ושנכם•
מעשיו בתבל לולא תננאישו
לי^ם ל : 0י ־ר י?י י לכם לחכמה תחשב
דברי איש גם זו ש<עעו האזינו
"שקלו במהרה
ביי בכל עצב יש מיותר תבינו
ארבעים הגרה"
הקשיבו מ?ז נו רבזק'שב י
קרא איש גם זו בחמה ׳

מכתם עלהנישים*) .
זכרוזאת והתאוששו•

בי מצלעיותיבם נפרשו

אנשים אם על נשיכם תבעיוסו זכרו זאת ועליהן תחוסו.

.״Divan

Westöstlichem
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21ו מננקלה
צלע האי
לא הובל להיות ישךה
לצלע האשה נמ^לה
ךג! ךם תישרוה נ!ע 3ךה.
ולו תהיה כגחיט עקלתון

צלע היא מצלעותיכס
בלווין רפה הגרם תשברו ;
אך אם גרגז תת_עברו
תגדילו ותוסיפו האסון
שמעון כאבעי ממיקלאש.

להמוכיח נשער.
Bon Jakob Bibrinq , beeidetem Translator
in Stanisla ».
אגלי בדולח יזהירו האחו
נל חלקה טובה ישימו מלוח
יזרחו,
בציצי נוגה הפרחים
יקרהו התלם מעד׳ הספיח .
ישקו הצמח בשפעת ברכה
נן איש הרוח עת חטף אמרים
המה יחיו וימצאו רוחה.
במועצות ודעת להוכיח בשערים ,
ביי העצים ורהטי השושנה הזהר בלשון וניב שפתיך
מטל אמת יפרחו רעננה
משום גערה לאוזן שומעיך .
נטף ונטף המה ׳שתיין
השמי במילים משים נערה
ח״ם ישאפו ולאט « מיון.
פן תבשל ותחטא חמטרה,
אך עת בקול הומיה זרמי מים במחסור ורעבון תרד מנבהך
עליהם ׳שטופו אידי שמים ,אף בהתחננך אין אוזן לקולך.
ומטרות עוז בזעם ׳תכו
עלי צמחי נרם שיה ואחו :אך עת נטל לקחיך ירעפו •
המה לדבריך יחנו ישאפו.
׳שטופו הפרחים ושבלי הקמח צנף יצנפוך באלף עטרות
׳שרשו אלונים ׳הפכום לשממה וימלאו חצנך הון ואוצרות —
יעקב ביברינג

מסטאסלויא.
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נהי אלמנה-ra) ,
Garfnnkel in Brody.

Don Joachim

אוי לי ענ^ ה ! אישי חלףראיבריד!
אישי הנחמד ! אישי הנאהב ( הטיוב!
א־וי לי ! אנה איש  -אחר א?זצא בערהו
אשר עמו אתעשזקה אריב עמו רובי•
) Nach Leffing
איל המשקר ! (
אף בי ךברי־שקר תמיר תבענה שנ! תוו; יך ׳ן
הנה לא תעקב -י עור בדכדיף;
אך פעם אחת את־נפשיזע_ קעת,
(ען כי בפעם ההיא לא בובת.
)Nach Leffinc
החרד ,( .
אם־אך־רעם אשמע וקלות בשמים,
אל־המרתף אנוסה מהר ברגלים,
מה תחשבו ? בי נוס מהרעם חפצתי
?נזגיתם אף תעיתם אך־אל ך\ ץ רצתי.
)Nach Leffing
אל־ענד עצל (
מאור תמהר לאכול בשפתותיך והעצל ללכת ךרגליה
אכול נא יריו־י! ברגליך ולכה אמנה בשפתותיך.
אל האביב <Rach Schiller.( .
שלום באך ! עלם ; פה־עימם!
החיים!
חמדת
משוש־התבל! את
את
״ ״•
־ ;  : v־•
  ..זז: «-
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! עם צרורר,נצנים
ש ום
עלי שךי־תרומות  ,שךי־חמד הנעמנים.
האח! האח! הנך ,שבת אלינו!
ועור ;פה אף עור נעים הנף!
ומה מאור תשמח אף תגל נפשנו
ללכה עלם בחמר! לקראךף.
'>
האמנם זביר תזביר את־רעיתי
אל נא .ידידי! אל נא תישכחה!
הך־שמה אהב אהבתני .עלמתי
גם־עתה במךרם אהוב אני אליך!,

* יי

תת אל רעיתי פרח מפרחיף
ותתנהו—
שאלתיממף
שאל
י- : « < r
ז  tי rי
גם עתה אבא ואשאל ממף
ואתה מני לא תמנעהו.
שלום באף !  .עלם ןפה־עינים!
את משוש התבל! את חמרה החיים׳
צרור־ר,נצנים
עם ,
באף! ׳׳•■
■ו
שלום •.
.
עלי שדי־תרומוה  ,שרי־חמד הנעמנים.
חיים גארפונקעל מטאונאפוןל.
מכתב ידידות אשר כתבתי אל כבוד רעי ואיש סגולתי.
ליום חתונתו וליום מועד כלולותיו עב״גהמהללת מרת.
שנת תר״ה לפ״ק.
Don Bernard Goldenberq in Tnrnopol.
אז 3יום סקור ו' את האסם ויון •,לה הריון  ,ו3ד3ר קדשו המליעה ת3ל
אשר עליה  ,נציות אל האדמה ני תתן י3ולה  ,ו3צעין> דשא תלונו פניה
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»מות יער ונל חיתו סלי  ,גם נל ען למינהו תוציא  ,תצמח  ,תגדל מבלי
התמהמה  ,גס אתרי אשר  ,למען הורות אותנו גני תמותה ענות וזסד ודרישת
פלוס — נוען גמלאני קודש העומדים לימינהו  ,לברוא יש אחד נושא צלמהו,
למען היניקו משפע חסדו נימק משדי אמו  .ולמען הודיע גדלו גס נתגל הלנו
שקד געו ,כבודו עלי האדמה  ,ני תוציא מקדג מעיה גויה טהורה  .מוכנת
לכלכל נר אלהיס קרן אור פניה  .וגחררת קודש חרדה לקראת דניה יה מחוללה,
!וכאשר צוותה כן עשתה הקושנת  .א ,נפח ד ' באפיו נשמת רוח חיים ׳ נוגה
?נון מזיו נגודהו  ,עטרהו נרצון חפשי  ,ויתן חתתו על כל המון היצורים  .לא
כהמון הנהמות ראשן נטוי מטה  ,גרא האדם הוד תפארת הנגראיס  ,אן הריס
?ומתו מעלה  ,ראשו נשוא שמימה  ,למען יהי לאות על נפשו ני ממרומים
נחצנה  .גם למען הקל העלהו משא צרכי החיים  ,ולהנעים לו רגעי עונג נרגש
אהגה וידידות  ,נרא לו יש חדש כדמותו נצלמו  ,אולם לא הרגג חדש  ,לא
 1מגולם אחר  ,פן יתחלפו המזגים ולא יתאחדו ,אן מנתח גשרו עצג לו דמותו,
ויאתר להם סרו ורגו
התחגרות וטנעיהס לא
למען היות
 1את הארן  ,אות  :נתתי לנס למשכן  ,ענדוה וחיו  ,רנות נתתי לנס נרוח נדינתי,
י על שטח סניה כל שיח כל צמח כל ירק וכל עצג אוכל להנניר  .אולם רג מזה
צפנתי לנס נמצפוני סתריה  ,לא ימד ולא יחקר כמי תהום רנה — יותר אשר
תייפרו ותחפשו נמסתריה  ,כן יגלו לנס האסמים אשר ננטגה המלאה  ,איש
איש כסי ענודתו וכפי חריצות ידיהו ימצא נה הון רג ונרנה שנר רנותים,כל
לגאות תנל הכנעתי תחת שנט מתשלתנס  ,רדו נהם כרצונכם אן לא באכזריות
יזמה  .ארורה היא האכזריות נת הסכלות הנתענה  ,תשחית הוד נעליה ׳ תננל
כנודר ; אן יקרה היא החנינה גם החמלה העדינה  ,ננות התבונה הנמו מנטנה
יצאו  ,כאבני חן תעדינה נעליהן  ,תכללנה יפים ; ומאשר ידעתי ני תנה עין
גשר מהניט י תון קרני לגנות  ,וכשהתנות אדם מאדם כן השתנות חפצי איש
מרעהו  ,לכן מקיום והלאה אל ינחרו האנות נשים לנניהס  ,נאשר אני עושה
כל לדנק ראשון עשיתי ; אכן הנער יעזוב את אניו ואת אתו  ,לא ישמע לקולם
אש נאשר שנא לנו קשרו יחפוצו  ,לתת את דודיו לאשר נחלה נ פשו נה  .אן
אחרי לנו יהלון אם לא כחלב טסש הנהו  ,ואת אשר ינחר הוא  ,היא האשה
אשר הוכיח לו ד '  ,ודנק באשתו אשר ישרה נפשו נה  ,ויחיו שניהם נשקט
ומרגוע מבלי ריב ומשטמה  ,תשוינה תמיד דעותיהם אחת חל אחת  ,וכאשר
מנשר אחד שניהם נוצרו  ,כן תתאחדנה נפשותיהם אחרי הדנקס  ,ולבשר אחד
ילגוה אחת שגית יתהפכו  ,לעת תמוטינה ידי האחו  ,יחיש ימהר השני להיות
לי למשענת ; עת יפול האחד למשננ וחלה  ,יהפון משננו השני  ,יבקש תרופה
למנתו אם יש נינלתהו  ,עת ישקע האחד נמצול העצנה  ,ימין האחר לבהו,
אס ריש ועוני מנת חלקם מד ' יעמולו שניהם — מבלי חרות אף וחבלי קנאה
ומשטמה — למען החיות את נפשם ולהשיב את רוחם  ,אס נרכס ד ' בעושר
יתענגו שניהם על נועם חלקם  ,אם יגדל האיש וינש א למעלה לשאת שנט המשרה,
על שנתו  ,או לחוקק משפטי צדק  ,נם היא תכובד בגללו ונשם כבודו תקיא י
אס הוא למלן הונן  ,היא נשם מלנה תכונה  ,אס הוא ליועץ נועד  ,היא יועצת
תקרא ; גם אס טפש לנה וחדל עצה ממנה  ,תה ישנו נ תנל אשר לא ממקור
האהבה יניע — כדורי שמיס ההולכים הלון מסביב איש נתון רעהו  ,נאשר
האופן נתון האופן  ,או — נאשר יאמרו החוקרים — כפצולי הנצלים ,
** 3

I

להם'

ילחמו ,

ומלאו

מי איסוא ינועם לסרב3מעגלה  ,למען תדס פני ת3ל נימי נעוריה  ,אסלי*
חק אה3ה הנטוע3קר3ס ? לכן נם 3נס בגי תמותה נתתיה שלעת  ,מה ינעפ
לנס חייכם אס היא תהיה ס3ת התקסרנס י י לבני אלהים תחש 3ו  ,תחיו מ"
עונג  ,על נל מוס תנסה  ,נל חסר תמלא  ,לחסרת טעם תתן חן  ,לנמאסוז יוני-
גס סחורה נעור 3ופניה נאהליר,דר  ,היא תספון חנה עליה ולנלילת יוסיההפננא!
תרהי 3עוז 3רן הל 33והסלין נפסו מנגד  ,לנרות אתנה 3מי תהום ר3ה מלאיחרמה,
ולהפקיד יקרת חמודו  ,והיא חייתו  3 ,יד אניה קלה  ,אסר נהתפולן א3ןבהכות
עליה 3פטיש או3מק3ת  ,נ; התפוצן 3סעור עליה הגלים ותרעסנה הדכיות —למען
התראות פנים את אהו 3תו סונ 3ה חיקו — גם אתה ידידי  ,אס אחרי ד 'מלאיי
אסריך  ,ואס3תקות חוט אה3ה יחדיו התקסרתם — האח ! מה מאוד מעיי
לנס .ימי סני חיינס ! גס ל 3אוה 3ן יתר3קר3ו חרגס סתחות  ,הלא הוא מאזומקי®
מוקירך ומנגדן.
בער נאלרענבערג מטארנ ^ פאל.

אלון

בכות.

Äon Vm . Banmgarte » , nbsolvirtem Physiker
' in Wien.
על מות איש רב פעלים  .נדיב ושוע  ,צדיק וישר ה״ה וזוב
הנגיד המופלג בתורה וביראה מוה׳ אהרן לעוו בעער נ״ע.
אתי הכה כאסקוויטץ ! אתי תשאי קנה!
הרימי קיולך בפצח  ,השתפבי בשיח,
ראש מןןדתןי כי  ? :ל מגינןי וצנה!
נרו פה נחגך  ,והיא וןף בכנפי רוח.
לישרים
היה
תחלה ,
להיועי
רוח
־  :י*
זז
r • :
\ :
'>
*
עימם לעררים  ,ורגלים

-

בינה,
.
׳

לפסח.

ו :יהי לדל תקוה  .חסר וחנינה —
לעתה בא שמשיו בצל הבורח ! — ,
בכי בבה  .אןי לא במת תמרר׳ בבי.
עד רום שמים שב בין שרפי מעל .׳
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עיור

בלבות

יושבקי ימים

רק ז עליןי ןןו־ת יי .
זכר׳ו י ^ מיור

רבים

עבר בוים

וכלבניון יתן

לברכה זכר צריק  ,לא

יחי;
רעל.

חיי ׳
ישכח — .

מענדל בו״מבוימגארטען.

קול

תודה.

לקציני יאםסי וראשיה  ,ובראשם הקצין הנכבד ,נדיב לב
ויקר רוח רש״ל שווארץ׳ על בנין בית החפשית ההוקם
פה בשנה הזאת.
Don M . Lilien in Jaffi.
יד ד ' ! ישורון עש לא עז  ,אין שי אין מלן  ,ינופו כאגמון יאשם לפגי מושלי
אילם שאת פקודתם  ,יגור שנמס לסבול סבל הזמן ; תהפוכותיו  ,ובהל ארן מכורותיהם,
בכל מושבותיהם נתישנו ונאחזו 3מי  ,לא תשומה לעפר גפשס  ,ירימו ראש לעוף
;מקום המעלות והמרות האנושיות המעורים להללמת הנפש והשתלמותם  ,יוותרו
אמצעיים בכל עו :ופשם לתזק העבותות  3 ,ס נלוו וקשרו ו  ,הוא אה 3ת איש את
אחיהו  ,ייפו נפשותיהם ; תפארת ופלאה  ,כל מפעל צוק כל פעולה ווזמדה  ,עד
מקום יד האפשר מגעת  ,ילתמו נגד כל רעיון העומד לשטן נגדם להפריעס ממלאכתם,
ויבצעו את אשר יזמו — זה חלק יעק ; מיוצרו  ,תלק ישורון מאלוה ! והנה אם
רוח ד ' תלביש גבר  ,יאזור נגבור חלציו לעשות תושיה  ,אם תרוממהו מעל אתנו
בפעולה נחמדה רצויה לאלהיס ואנשים  ,האס וצפון תהלתו תחת לשוננו  ,בקרב
לבנו נסתירהו ! וחטאנו לאלהים ואנשים — לא כן ! נגיד לעיני השמש את הטוב
אשר עשה בעמיו  ,דור אחרון על עפר יקום מעשיו יהללו  ,וראו כל עם ד ' וכמוהו
יעשו  .לכן אחי ! בואו נלנם  ,בואו כל האנשים הישרים בלבותם  ,ונחזיק טובה
להאיש הנעלה נכבד ויקר רות רש״ל שו־ארץ נ״י על השתדלותו בבני! בית החפשית
החדשה  ,ההוקס פה יאססי לנוי ולתפארת  ,זה כביר הקדיש עתותיו  ,מבלי הביט
אל עסקיו אשר כתרוהו — בקבוץ כסף בנינו מידי המתנדבים בעש  ,וגס הוזיל מנסו
כסי נדבת נפשו להביט לפעלהו בכל יופי והוד ׳ והנה הוא לעיננו בנין מפואר נחמד
למראה ומשמח לב רואהו  ,יבטח לבבנו בנו  ,ני לא ירן -מתת עין השגחתו על
מנואנו ותיצאגו  ,לבל תהיה ע״י אנשים דורשים טובת עצמם  ,וניתן עליו שני אנשים
שונאי בצע  ,יעשו עבודתם עבודת הקודם בלי מחיר ושלמונים נאשר נעשה ביתר
הקהילות הגדולות — .אז שם עולם קנית לן איש נכבד  ,מזכרת לדור דוריש !

מ׳ זה הארמון אשר נצב הנהו?
עלי ראש חומות יאססי נשא ראשהו
יסודותיו הזקו  ,אף חזקו האשיות,
עליותיו מרוחים  ,רחבי ידים,
אולמיו נחרדו  .יזהירו העינים,
מקדש מלך הוא מוי לתלפיות '•
מ׳ אלה  " .מבער אשנביו נשקפו?
פניהם מלבינות  ,ידיהם ירופפו
«חולה" הקוק על מצה בלמו ?
לא מקדש מלך  ,היכל שרים אינה,ו,
בית חולים הוא אבירי יאסס׳ יסדוהו,
העלות ארונה לנגיעים לרפאם מחלימו.
צהלי ורוני  ,׳אססי מעוטרי•,
קחי מור,קהי נבל קריה מאושרר! ,
בחוצותיך הריעי  ,השמיעי קילותיך;
לא יאמר עור  :יאססי ריקה שמטה מדעת
מפעלך הראית לכל הארץ מודעת
במו התפאר׳  .הרימי נסיך!
ערי עסטרייך מאז מרום המעלה דרכו
חושיה אהבו  ,צוק לא זנחו,
אך את אחור נסוגות  ,היית ננדם כאין,
כבר יש בבניך אנשים מאושרים
לנס עמים יעמודו במעשיהם הישרים
טוב כללי ידאגו ולהזק בדק יתנו עין * )
אחומית 3תינוך 3ניהס וגדולס  ,אם ני ר 3ים ייראו
* ) אם ני יסוגו מעלוח
לגשת אל ען הדעת  ,אשר לדעתם ד' או!ר לא תגעו 3ו  ,ואת האיש אשר ערג
ל 3ו לעעוס מפריו  ,וראה ני מתוק לתנו  ,נשקן יתע 3ו 3 ,אי3ה יהדפוהו,
ירדפוהו 3לי חשך  ,ואך להאיש ההולך חושך י 3מחשך מעשהו  ,קדוש יאמרו לו,
הן אנשי מספר אשר< 3יהס לנס ׳עמודו  ,המה שמו גפשם  3נפם  ,ילחמו
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ובין כל אלה אנשי המעלה
הכי אחר נכבד  ,על כלס נעלה
הן אתה ש ו ו א ר ץ נכבד ויקר רוח
עבודתך  ,עבורה קודש  ,לנוי ולתפארת
על טובך ע־ה ! על צדקתך מזכרת,
לערי לא ישכחו  ,יוחקו עלי לוח!
במפעל זה נפשות רבו  :חיית
סעפי הקיטותן  ,רגליהן משאול הוצאת,
ברך כושל אמצת נפש נענה מנגעיה,
כל איש ואיש מעונה נהייתו
בו ימצא אדונה ותעלה למחלתו
שמש צדקה הארת ומרפא בכנפיה.
זה כביר עתותיך קודש הרימות
ערי כליה את אשר החילות,
מי יעש כאלה • לב בו צדקה זרועה,
אם אחיך יחשו  ,יד לסו פה ישימו
תורה לא יקריבו ,צדקותיך יעלימו;
אורך אנכי  ,איש מארץ נכריה!
מ  .מ .ל .מנאלחוב.

יוסף
Bo » Barnch Grü» »ns Prera».
וישגו לאנל לתם וישאו עיניהם ויראו והנה איתרת
ישמעאלים ונו' וימכרו את יוסף ופו' ( בראשית ל״ז ) .

אל נא אחי תדעו באחיכם,
אל תבגדו כמו נחל בבן אביכם,
מלחמות האמת • :כל נפשם ומאודם  ,מהממם לא ימתו  ,שאמש לא ינעתש ,
כמוהם כמשנילי עסטריין ילמדו לשונות העמים וחרמותיהם  ,יחים יגואו
וראה כל עם ד' ני את הטו 3תענו ואת הישרה עקשן - .י-

-

. -
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כל היה 1ארץ השלמה למיבהד
ואדם עגיד באחיו ילחום ברעהו?
העצב נמה אני אם .עיט צבו.ע
למר .חשלחוני אל מקיום לא ידוע ?
למה תפשיטו! מעלי ככיורי ?
הלא עבר לא הייה׳ מעיוף,
כענן "ילןד ולאזישוב לשמים,
יורד שאייל לא יראה ארץ החיים,
לארצי לא אשוב כל אשק פניה.
הה! חיק נכריה & חבק תחתיה.
אם אין לי ומאבי הגדשתי,
מי המה האנשים אשר  .יאהבוני?
תחת אב ימשיול כי ארון,
חלף שלום יצמח לי מרון•
כיליד בית בל אהיה רק כאיורח,
במותי מי ןבא ביה מחת?
מי זה ישא עלי קיול נהי?
*. 1T
לא ד\יר \ אחי.
הה ! כאשר

י י,

ואתם אחי עור תחשבו• גילי מחשביו.־?.
אב אחר לבלבו ותפרו ברית אמה׳■
שבו בשלום אבי יושב בשמים,
אלי יהי עמדי גם במצרים .
ברוך גחן מפרעה. ,
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ישיר.

אשר שר אליעזר אליהו בן כמ״ר שמואל איגל נ״י  ,לכבודויולדו
היקר והנעים  ,מבחר הבחורים המשכילים והנבונים מוהר״ר
יוסף שבתיבאזיבי נר״ו,
אל הגתן נתר הר 3גות על ראשו 33ית כנסת האסכנזיס ש3ק״ק פאדו3ה יע״א .
 3יוס ש 3ה קדש לסדר וחייה ור 3ית ש' תר״ז לפ״ק.

D . Luzatto , Professor
in Padua ,

ווסט Mitqetheilt

יום גיל רחב היום  ,לכן בנור נעירה,
בגיל נשמח אחי  ,שירת דיודי נשירה,
היום נבל חליל
ותת נקח
בלנו ׳
י־' T
י ! זפי זר ולבוש ת־ורה . ,על בן פורת נתנו;
על בן נבון משכיל  ,ובבל -חבמה מהיר,
על בחור בר־לבב ,ובכל־מצוה זהיר;
פנו פנו מסלול ,סילו סלו הדרך;
לבא אל היבל־אל  ,בחור ז;קר רב־ערך;
כי לא לתיות הדור  ,בפאר ומעיל תפארת,
הקדיש ימיולשקיור ,על בית עדות נבחרה ;
גם לא לקנות כביור  ,שם מולה ומנהל,
בחר לנטות שכמו  ,תחת על תורת־אל;
אך זאת רוחו אוח  .דוות נפת צופים,
המתאוים חכמה  . ,ולקח נכספים;
ולהשקות ממתקים  ,ממעין החכמה,
אה הצמא לשתות  ,מי דעת ומזמה;
אך על" עושי עולה  .גרר לבניות לגדור,

72

אך ? 1גרור פרציהם  .ועעמיו חזק ? יק•
ולנהל החיוטא  ,בנתיב משפט זוצךק;
חצבי
ולהגיב הנבל  ,אל צור ־״vנזנו
ן ז
 :ד •
בקש להייות מורה  ,רב .ער עמיו נצב.
לכן בוחן לביות  ,איותיו עתה הגדיל,
וביתר היוד ועז  ,מבין אחיו הבדיל;
בנתיבות החלים. ,עמיו נהל ? והו,
ולעדר ישראל  ,ריועה אביר שמתו;
גם לך דורי .יתלה  ,כחתם על לבך,
ב* מן היום חזרי׳ עין .ישראל ,עליך׳
לכן לפני העם  ,תשא איור התיורה,
תורם אלה משבן החכמה ומקורה;
אם מום בדיור תראה  ,אל תהרר כל־פנים,
ולהגיר ול מומו  .אל־תירא  .זדונים,
גם אם נגע פשה  ,לא על־זאת תודאש,
בי גחלת כהה בנשיבה תהיה איש;
בחוטא כצדיק  .הקרב איותם אליך,
וכאב את בן ץ־צה  ,תרצה צאן מרעיתך,
בדין תתלה מתון  ,אל-דל תודה משכיל,
אז חפץ אל לצלח  ,ואיור תפיץ תנחיל•
זפישי ותפלתי אשא ׳^ל אל רעיות,
ממרום ' לך ;ריק  ,חסן עיז ותשועות;
כל־צור מכשול לריס  ,בל־תגיוף ביו רגלך,
בימינו .יתמך־בך  ,עינו לשים,עליך -
אליעזר אליהואיגל
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המתהלל .

פ 1שמ
״

|

שפתים.

! T

• -

Von M . Kohn in Bistritz.
פתח פיף מתהלל
והרחיבהו כישער,
למען • האמת תחלל
ושוא מל ?זן ת? גי •

ברח לף פושק שפתקם ,
ונדוד מני הרחיבה;
כי לי תצלנה אזנים
מרב זיבךים אישר תביר,ת .

כי חכמת מלל
בעור היית נער,
ורע ואח .קלל
וכנס ריק ובער•

רגע תךחץי כפרס ׳
דרף משוט תחזיקה;
ורגע תעוף שמים,
משרפים ת_קבל נ/שיקה •

בקיש גם קלוני
בעי ' 3ר! ד^ יעיר׳ י
אלן חגם תרע
כי איוש כמ׳וני

כבה מלין בלי .רעת
פיף תמיר .יב '.עי
א וגף לא שומעת
ולשונף לא תרגמן;
אנא ! נוסת  ,נוזסה!
ועל אזני רחם חוסה.

מלישונף המקללת
בל יהיה לקלס ?

מאיר קאחן מביסטויץ.

מישאל ואלצפן.
)(Nach Geßner.

Bon Benjamin Schwarzfeld in StaniSlau.
איש זק; ושגע ימים היה מישאל הרועה  ,משנות וזייו זה שמונים 171,
אלסו  ,שערות ראשו נשלג הל 3יט  ,וננסןז מזוקק זקנו ס3י 3לחייו  .המטה
אשר 3ידו היה משענתו לילן צעדיו 3טיי ולא ישול 3 ,נל ימי קין -הנעימים ,
לעת שישות היום שגתמעצודתו וינפש  ,וישב3רוח קר הנוש 3 3ין העמיס ונתן

לאלהיס תודה עלי חסדו  ,עדי השיגה הערגה סגרה את עפעפי עמיו וישן•
ולעת זקגתו יתר ימי חייו רק לעגודת אלהיס  ,למגוחה שאגנה  ,ולפעול נוי!
לאנשי חלד  3 ,גחת ו3ל 3שמח ראה את יום האחרון הולך וקרג  ,ני אלה'0
 3רך את 3יתו3צאן ו 3קר ושדות וכרמים וע 3ודה ר 3ה  3 ,ניו וניניו כשתילי חמי
ס 3י 3ו יחנו  ,ו 3נפש תאוה איש מול אחיו התאמצו למלאות רצונו ולהמתיק "יי
ימי שני חייו ושעשועי עונג  .פעמים ד 3ות לפני פתח אהלו אשר ע 3סט מי
מלא משתיל׳ עונג ועל נר נרח 3נשקפה יש < 3ועיני ו לחלכאים העוררים פחתי
יצפונו  ,וגדגרי משיגי נפש אליהם ד3ר  ,שאל לשלומם ולשלום עם האין היו5°
גתונס  ,על נמוסיהם ומנהגיהם 3 ,חל 3ולחם סעד לגם  .יוצא׳ ' ירכו לפניו׳ישני׳
והוא נאג נאמן המתיק את עצ 3ון לגם  ,שפט משפטם ולמד אותם להיעיג לנני
אדם ולכל נפש חיה  ,מקנה וגצה עשה להם י חלילים ולמד אותם לנגן נהם1
הילדים הקטנים שדו את שירו  ,אשר למד אותם והגדולים חללו וחלילים לפניו
או ספר להם ספורי מוסד השכל  ,כן ישגו שחקו ועלזו לפניו  — .ויהי
היום עת ישג לפני פתח אהלו נגד מגוא השמש ונינו אלצפן לגד עמו 3 ,ןשל°
עשרה שנה היה עת עמדו לפניו  ,ספיר גזרתו  ,אדמו לחייו מפנינים  ,וקווצותיו ^
תלתלים שחורות  ,וספר לו כמנהגו  ,איך טוג וישר הוא להיטיג לזולתו  ,להשי! ן
נפש המדוכאים לקגל כל אדם נסגר פנים יפות  ,ולהושיע לאחיו געת צרה וצוקה׳!
ואין שמחה לאיש כשמחת עשות חסד עם אנוש  ,כל זהג ופנינים וכל חפצי] 0
טוניס לא ישוו אליה ; עת נראה  ,השמש מחרכי שמיס נשקפה ככלה תעדי
כליה ונצוצי זוהר שלוח תשלח  ,מנין קדרות הליל הירח יקר הולך  ,איך ששי! I
ושמחה לנינו הטהור תמלא  ,וכל תונה מקרגינו גרוח תגרח  ,אגל למצעד!
השמחות אלה נחשגו נגד זה ,אס גפשינו יודעת כי טוג וחסד לאחינו המדוכאים [
פעלנו  .כשמוע אלצפן נכדו את הדנרים האלה  ,דמעות שמחה מעיניו ינהרו ׳ ;
מישאל ראהו גפנים שוחקות ותמה ; מדוע אתה גונה גני ! אמר  ,הן לה;
דגר׳ אלה לנד את לגן לג רגם לנכי עוררו  — .ר 3טוגות מזאת פעלת'!
אלצפן מחה את הדמעות מעלי שושני לחייו אולם דמעות אחרות גאות תחתיים
ותלאו מקומן  ,ויאמר  :לני לני אומר נדגרין כן הוא  ,ני כל שמתות התנל
לא ישוו ולא ימלאו את לנינו גילה כשמחת עשות חסד ! מיש אל לקח את ייי
הנער נידו ואמר  :גפניו אראה  ,ני לא דגרי לגן לנכי עוררו  ,ני אם וגי1
יקר ונחמד גלנך צפון • כאיש נדהם עמד אלצפן הנער ואמר  :האס דגרין לי,
ירדו חדרי גנון — ולא יוכלו די עורר את ל 3רגש להוריד דמעות כאגלי נ1י י
עלי דשא ? ומי זה האיש אשר לגו ל 3אגן ודגרין הנעימים לא לטוג יטוהו■
ויען תישאל  :גני  ,הנני רואה כי העלמת ממני את אסר נמסתרים עשית ׳;
אולם מה תפחד  ,גלה נא מצפוני לנך והודיעני ! אלצפן הנער גכה ויאמר :
אם כן אגלה לך את הדנריס אשר גחדרי לני צפונים היו  ,ני לא מרוע לג לא
הודעתיך עד כה,ני אס יען מפיך שמעתי,ני לא טוג הדני להתהלל גפעולות',
טוגות  ,לאיש משחת יחשג המתהלל לכן החרשתי  .ועתה אגלה לך את כל ואת°
שמעני  :את צאננו נטרתי ונתעה שה מהעדר  ,נהיים וגנעות הלכתי לחפשה ׳
וממרחק שמעתי קול יללה יאשר אחריו ענה ההיד  ,קול יללת אנקת איש נדהם
ונענה שמעתי  ,אחרי הקול הלכתי  ,והנה איש עומד לפני והוריד המשא מנגל
כתפו ארצה ״תשה והלאה לא ׳אוכל הלון ! אמר ההלך  ,נענות נפשי אני׳א
לחמי  ,ינון ותוגה גורלי ומנת חלקי  ,זה כחצי יום נתעה וקודר אלך פה ׳

! איס ושל 3יאפלוני מ 3תון והונו 3ת 3עד  ,לשוני נצמא נשתה ותלקותי נד 3ק לתני;
3כל מאודי א 3קש מעין מלא תיס  ,אולט הה  ,לשוא אל גל א 3ינוה ואין  ,גס
האלונים ס 3י 3י כולם נש 3עו מ 3לי תת סריס להשי 3נפשי — למה אלהיט זנחתני ולא
הושיעני ! הן 3נל מדרך כף רגלי רק קוציס סלונים ותרוליס אראה ולא אופל מלוא
 jמשעל דרך אלן 3ו ל 3יתי  ,מעדו קרסולי צרו צעדי ואין 3ינלתי לנקש מפלט לי —
 Iאולם תלילה !  3אלהיס לא אד3ר סרה  ,ני פעמים רנות אל רתוס הושעתני ממצי ,
לכן3ך אשים פסלי עליך אשליך יה 3י ! כן ד3ר האיש מרו 3שיחו ומדורות לנו,
יעיף יגע וחלש נפל ר3ץ עלי משאו  ,כראותי זאת מהר נכמרו נאומי  ,חיש כאיל
יצתי לאהליגו ממיט 3פרינו ד 3לת תאנים וצמוקים ונאד תלאה חל 3לקחתי ׳ וכצ 3י
!רצתי עלי ההר שס העיף שונ , 3ו3שו 3י נרדם ראיתיו 3חיק התנומה הנעימה  ,לאט
לאט קר 3תי אליו ל3ל יעור משנתו  ,והנחתי שם את הסל מלא פרות ונאד החל, 3
וננחת הלכתי נין ס 3ני היער וישנתי ממולו  ,וראיתי נאשר הקיז אל המשא הניט
יאמר  :מה יפיסיה ומה נעמת שינה ערנה  ,הן נפשי שוננת  ,אנסה נא הפעם
< להעלותן  ,משא כנדה ליעף על שכמי  ,לנטלך ולנשאן לניתי  ,אולי יהי אלהיט
\ ועזרי ישו 3ירחמני יפדני מרדת שחת ויראני נאר מיס חיים להשקיט צמאוני  ,או
למצוא איש ישר וצדקות עושה אהלו יקחני ותחת צלו יחניאני" מדי דנרו נדנרים
האלה ונסה לקחת המשא על שכמו ראה את סל הסרות ונאד החל 3ויקרא  :מה
עיני רואות ! עת ישנתי וארדס חלמתי והנה אכלתי ונהקיצי רקה נפשי — אולם
לא חלום ראיתי Iעיני לא רמוני ורעיוני לא התעוני  ,אלהיט נחסדו רחמני ויסלא
 עמדי כתו לאבותינו ניס סוף  ,לכן ראשית צנצנת החל 3אסין לפניך ומנחר התאנים :אקדיש לן ויעלו על מזנחן לרצון  ,קח נא מפי  ,אלהיט משכיל אל דל  ,תודה
רועשת נלנני  ,שפתי ינרכון וכליותי ישנחונן " כדנריס האלה דנר ועל תקומו יש נ
ודמעות ששון מעיניו נזלו ואת ארוחתו אכל  ,וננפש רוה עמד ממקומו וינרן עוד
ן הפעם את אלהיט על חסדו ויאמר  :אולי שלחת זאת נמלאכות אנוש  ,אנא אל
; שיי  ,חנני נא והקרה לפני את האיש הזה למען אוכל חנקו ותנרכו נפשי  ,איה
איפה אתה  ,ציר יקר ממרום שולחת ? אתה וניתן נרוכיס תהיו  ,ונפל מזרע שדך
תמצא תאה שערים  ,גרנך ואסמין נר ימלאו ויקנין מיין ינהרו ! הן אכלתי שנעתי
יהותרתי  .גס לנני ניתי אקח תפריו לאכול וכלנו יחד אותו ננרן ! וישא את רגליו
! יילך  .כראותי זאת דמעות ששון מעיני זרמו  ,מהר רצתי נין השיחים וענדתי את
 Iההלך  ,שמה על החוף ישנתי אשר דרך זה לא יחטיא וכרגע והנה זה נא נרכני
 1יאמר  :שמע נא נני  ,אתר  ,אס לא ראית נין עצי היער איש הולך ונידו סל סרות
ינקנוק חל ? 3״עיני לא ראו זאת — עניתיו  ,ויאמר  :הנה .מדרך הישרה תעיתי
'הלכתי עקלתון ולולא אלהיט נרחמיו או איש חס1ד החיה רוחי אזי מרע 3ומצמא
נפשי נפחה ועל השדה מתי  ,אז דנרתי אליו דניים רכים ונחותים  ,הנני להוליכן
נדרן הישרה תנה לי את המשא ולן אחרי  ,וימאן האיש עדי אחרי הפצרתי נו נלי
משן נתנה לי והולכתיו נדרן המלך  .הן זאת המעט פעלתי ונזאת לדמעות ששון
יתעיררתי — נלי עמל ויגיעה פעלתי מעט הטונ  ,ונכל זאת גיל אחגורה מדי
אעלה על רעיוני  ,ומה טו 3ומה נעים ואין רעיונות נעימות3ל 3רגש יתעוררו,
אס נפשינו יודעת ני רב טו 3פעלנו ! כשמוע תישאל הזקן את הדנרים האלה חנק
ונשק מנשיקות פיו את הנער הרן — ואמר ר 3לי  ,אתותה הפעם  ,כי נשלים וננחת
אידה לגיא קנר  ,יען צדקה וחסד נניתי מצאו קן למו ויגורו עד עולמי עד!

בנימין בו״לשוואוצפעלד.
*4
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גבעת המורים.
?תומתו הלך איש תם ויענהו
■  :הלא
לשאול גבר בדרך תם ; הן המה המיוחם;
איך יורו המיוחם
כוננו ' חצם
והמה  -המורים ז*
עלי יתר  -ומולים - ,
משה יצחק פועסבורגעו.

מבתם
בימים מקדם שנות עולמים
בל מבקשי יי
דור י»•#י
תושיה
T
 :״ ; ' •* TJ
;
■T
הדחק (צאו ערבה וציה
בין חרבות שאיום ועממים■
ועתה ה& ח אנשי חיל
בין כוכבים במרום שמי.ם
בית הספר תפרה שבעתים
ב־ובבי יצחק יאירו הליל.
* IיT
 Tי
לבן הךזאורו התאזרו וקומו
ראשיכם לשחקים ורקיע תרומו

׳

זלמן פאהרן מב^ טאשאן.

Don A . Leop . Schiffer , an den mildevollen
Dr . Hanser in Pest.
רבות פעלת אל לקוחי  .העוני,
לאלמנות יתומים בחוני כור עוני
חגית ואמרת ! "יחיו יעלו מהוני"
זכרך יגח רבות שנות נצח
לא ימוש מארוני
שנת רביות שנות נצח , .
, ,
;

רפאל ליב שיפפער,
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«תלמי הלבביות
?לגיונות
מרבביות י
 « :ז
מיבריותיה נגידים
?קולות ולפיתם,
תקרא האהבה
?גובה  .עימם,
ברגל הגאות

־T

אם מכה כ'ו |זלת
תחתיו הארץ,
לגזרים נופלת
ורעתה לפרץ;
לא יחת לבהו

בסערה וזעם
לא תשמעקיול .רעם
עבור מבט עיניה
הלא תבז חייף,
י־כל טוב על
מזבחיה
״T V i I

בגללה חמרהיו

והגכיור החיל,
גם ייומם גם ליל,
באהבת עמהו
.יח ^יוב חייהו,
בשחק מאזמם
כמראה עימם,
הרעי2ו בהרים
ןרוח הפערים
נגינות ללבבו,
ומצעמימכביו
לגיוים<צ 1טח
ויאבדם באהבתו!
גכיורים מנצח,
ויכלם בחמתו,
ואדם לרבבות
הבנים _על אבות
.קלו מני ארג,
בן מטו .להרג ׳

אך נשליך מנגד,
ובחיי חיתו
יבגוד בם מד.
אשה אם מצאת

תצער בין החיים י
והנפש באולתה
ת ^ בח ממחלתה,
ע? ?ד בלי ד_עת
כךכים כורעת•
כשושן נדמתה ׳
?מתהלך במיתרים כשמש ליופי
!":ם המגרים,
נעימה אץ דופי,
האדם במפלתו,
פרחי אהבתה
קדימה מגמתו
לרא^זף כיוהרה,
אוהב בין ךביות^ם
ללבף לבתה
צפירת תפארה.
(בקש ימצאהו ,
ולבבו על כפים
אל זריועות המות
בלי דעת עצבת  ,י
לןנמתו ישאהו.
יאהבתיו נאמנת
החיים שיוכח
לנפשו כמשענת;
תרוץ בוטח;
אך לימינה מתעורר לף מע\חק כל פגע
י 3יןךבב'ות (תבורר• ?מעול בף הרגע,

כי מחית חייהו
ובמלחמות .קנאים בנוסך הדבר
הלא אהב עמר,ו ,מגבעות נשאים
אף תנוס סכתיו.
תחת
רגל
אהבתם אל  Wהאהבה
ועל מצוקי אהבתיו
־־
י',,
־,־ TT
הוא ; קים סבתו .לא  .יחתו קנאתם .אחיות ההאוה
ושם !; בר בגברים היוי קצרי עינים!
באשהזעבךת
כאוהב מישרים
העודים כפלים!
בעביודתלעבדים
;תהלך בין הח;ים מה .זה תתראו?
ממנוחהזיךךת
מה זה תתגאו.
ותנחל פחו־ים.
?מלאך משמ;ם
מאהבת אמתו
אם  .באמת בתמים
.על אין .על שקר
\1
ברויח  .מביבת1
על הבל אין חקר כגחלי רתמים
לגנוב האלה
הזרע לזרוע
?לבה השלהבת
על לבות עמהו,
המושל בקרבנו
על מלאת יושבת,
בהתלי
תעתוע
ואת דרך אלו׳
למה רק יפה
להתל
את
לבנו.
מנגף לסקלהו!
?מיו שחר נשקפה
אם
אהבת
האדם
לישר הדורים,
בארביות לבף
להתיר
אסורים,
בחיותם .על לבף
,על רגשי בם שף ?
ונחשתי
אולת
לתמיוך אתזיךם
ועל ^ פתף השנים
מנפש כושלת;
אם
•תתונה אותותם
באחת מעיניף;
וV
להמית הצפע
ה ^ פי מפנים
למה תעזבהו
?מאורת
לבמו,
למה תרחיקהו
כי ;גזלו שנותם,
להסיר כל אפע
אם העת במ!{לו
למה לקרה
ועוקר
מקובמיו,
תאוה מתהפכת
תיזלונן באהלו?
פעם אחר פעם
אם אושר מהעבר אהבתך נשארה
כאלה ? שלבת?
?חקיות עולמים ,אם אסון ; תגבר
לשנות הטעם
והגבור ? אהבהו
חיש כמתי קבר
במשאל
הימים,
תשכח אהבתיו,
אםזיעיר  .קנאתור
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לי<עע עמהו
#עלקד על שמרים
עלייונה.
תתנו
.יחרף נפשהו
:י' T
י *
אם אהבה נאמנת וישסו מרבותים
למשפחת האדם
אמן אמונתם
לנפש חיוננת
הפיצו בין הח;ים
במיו משחתם.
לסיוכך מעמדם;
" rי  .־' י ז
בני ציון ושקלים י
למה בוקע?
זאת לכם .אהבתם,
למה בולע ?
סן ;שחיה לבביות אך אפל ואין קדרים
כיוכביהם במסילתם.
לחיונן אלפים
באהבתך האדם
ולקיומם חרביות
את נפשך אהבת
(אבר שבעתים.
לבן במו־ט ;רם
יאקם מיורי שקר
ישבת•
מרחיור,
יr : - T
?תרמית אין חקר
״• T
שיא לכם תתענו ראשהבבעזיריה
לקחתך בעיניה
תישרו ךכסים
על לבך שלטת.
לטיח עינינו
כי מבשמי האהבה
כמחזיות !•א £זיסים
 1־־ י־
אם אמת חפצתם ממגרות התאוד.
אם צדקה ;עצתם כשלך חונקת.
ואוהב אמחיו
למה תהבלו?
למה תחבלו
הלא שקר אהבתו
הגביור להכבר
משאת כשרים?
א? ילר ל£1ם
וחשק אביונה

ואיש בסיב ילבט
למען כפר לחם.
ה־וי קצרי עימם!
העודים כפלים■
מה וה תתראו?
מה זה תתגאו?
על אין על שקר
.על ד! בל אץ חקי•
הן בעם כמלך,
כעשיר כהלך,
כמוצלח כאבייון,
באהבתולעלייון
כלבבו ירזגאה
הן שקשיו אך לגע
כי,יעיב הפגע
הלא שממה ;'שאה
ורב אתי־וצרהו
בל ירע קו־נהו!
ררעי׳ון רוח ,הבל
תשאר
אהבתו
• •• r
 דtולבשת בגדי אבל
למור.
והיתה
•• T J
T: 1 :

אייזק הוש ודים.
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עטרת

צבי.

Von M ® . Gironde , Oberrabbiner in Padna.
ב״ה מכנף הארן .זמירות שמענו צבי לצדיק היושו על מדין ועיר ואם
וישראל ק״ק זאלקווא  .הנודע ושערים שמו מפאריס תנמים ונגוניס
המצוייניס והלכה על איווריו הנכנדים תורה נביאים  :עטרת צבי:
דרבי הוראה  :מבוא
התלמוד  .הדר הוא לכל אסידיו  .אוהויו
ידידיו ומכודיו  .הרו הגדול המווהק סיני ועוקר הריס  .הגאון המופלא
ונאספו כל ההדרים .
כמהור״ר צבי הירש חיות נר״ו  .והגלות
נגלות כהיום הזה שו״ה מהר ץ  .אמרי בינה  .מנחת קנאות
כוללים פסקיו העמוקים  .מאירים כורקים  .ומכמה ונתנונה .,וודעת
נכונה  .יצאתי מון לממיצתי לתת כווד לשמו ושירה עריו ה  .אור לארבעה
עשר שורות מינה  .הכתוו קועה עלי אווה  .תוכו רצוף אהוה  .אהות
התורה  .ויראת ה ' טהורה :
מיום נתיב
עומק

חכמה ריורי דרכת

הליכות רת לסקור

בחרת -

תיק! תורת נביאים אנ״ןי הארת
עין הקיורא אחריף מ ^ וכת .
פה עטלת צבי חוקים פתרת
במבוא תלמוד דרכי הוראה סמכת
מ 'ו?2זןז בעט מהיד אותם ערכת
צבי

בכתב א ?.זת פסקןי חקוק אזרת
הןר  $חיות ז יםוצו מימיף
חוצה  :בקרית עם יירירף
ומליקז בכבוד לאיולךז ימיף.

ירום ונשא למאור תפאלתף
ונרוחף יהיה לקטון_עמף
עיור פי ^ובים מעוז תיורתף.
מזו דאתאי  .פה שאדונה קרית עליזאי  .לזמרא למר רמימאי  .ויומא קמא לחנוכת
נית חשמונאי  .והאי שתא הדרת עלן רו נהוראי  .אנת יא י  .וגולתן יאי  .לן
קראי  .לך תנאי  .מדאי נפשאי  .חדא נפשאי.
ומתא שמאי מרדכי שמואל גירונדי  .ס״ט

—
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ואני בחלותי.
Don S . Pnndi in Leipnik.
זה ימים ומחלתי פ 3דה עלי ואגיע עד סעדי מרלז והדושא
חגם גאל השחת חיי  ,אמרתי אודה לה' חסדו!

מלפי״ואלהי אודף בכל לבי
כי חלצת נפשי מרדת שחת
אספרה
חסדיה -בל אטמן
בחבי
 :ד 1־VT
• J s I iv
בי לא נטשתיה ביד הצרה *) לקחת•

.קרבת חיי_עד שפת באר שחת
פפסע ביני למות  ,כמעט תלי נטיח
ותשלח
מלאכבה
ותמישני מפי .פחת
־
־
* !  TייT
 !-ותצל נפש לך יחלה ובך חסיה.
שלחת אלי מלאכיף  :מדוח ומחלה
השיבוני_ער דכא כמעט תמתי לנוע
אך את נפשי שמרת מעביר עליה נחלה
ולבל יסקר מיושבי עינך ציפיה מגבוה .
איורף כי אנפת  ,שבט מוסרך אשקה
כי
צרפתני -כפסח הגיו סיגי
הסר
בדילי
 - I - :י
t VV
T
י
י■* T
• • .
מבשרי
חזיתי
חדל חי-י וירה
החוקה
• ז• T • T
״VT
 ־  I - I JT :ז ז יערב לירכתי ביוד ובקר לראי שמש מכילי.
היה נא אל !שועתי
תמידr rקרוב
לרגתי
•
■ t ■: l
חנני ושמע תפלתי
וענני בקראי כמו הפעם
&</־
) המות
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הקציבה
צקן־ן לח ^זי
וסמכני בחירו נדיבה
: T:

•

ויששיון

!

־

T •:

ישעף לי
ומאף

הרף

הינזיבה
ועזוב

זעם.

)(Exegese
והיום הזה תאמרנה שרוו! סרס ומיי אשר שמעו ארז ד3ר המלנה ונו ' ( אסתר
א ' י״ח ) פירש״י זהו מקרא קצר ור״ל תאמרנה הי3ר הזה  .ומה שנ״ל 3כונרז הנתו3
הו ' ני ממונן אמר ני על נל השרים והעמיס 3נל מדינות המלך עותה המלנה ׳ ני
יצא ו3ר המלנה על נל הנשים ( גם אשר לא היו אצל המשתה) לה 3זות 3עליהן ,
 3אמרם ( מוס 3על ה 3עליס ולנן הו ' 3ל"ז ולא ניעת המ 3ארים ) נשיססרו ה 3עליס .
להם  :המלך צוה ולא 3אה  " :והיום הזה " תאמרנה שרות סרס ומדי אשר שמעו את
ד3ר המלנה ( 3אזניהס  ,אשר היו אצל המשתה ) והיינו ני טרם נלו הס לסתר ושרות
סרס ומדי יגדילו התטא3שתי מלות  :והיום הזהז "לאמר נ 3!-ד ש 3זיון הזה יגדל
 3נל שאר יום מימי השנה ענ״ז 3ינו היט 3את יום המעשה 3הראותו ונו ' לעיני נל
השרים והעמיס ני היום ההוא ינ 3יד עון פשעה נפלים  .ותרגומו "" י" 11" 1
 werde» die Fürstinnen hinznsetze״! diesem Tag
».
שלמה

פונד׳ .

Vxegese von Benjamin Feilbogen , absolvirtem
Philosoph nnd NabbinatS - Kandidat in Hotteschon .
שמואל א׳ י״ר

פסוק נ ' נ״א ושם שר צ? או

אבינר , 3נר דוד » אזל

j

אבנר3ן אביאל  ,ירושלמי מאימתי ס ' ש 3יעי
וקיש א 3י שאול ונר אני
שניעית  .נת : 3ושם דרך אראנו3ישע אלהים א״ר שמעון3ן לקיש שאול לא
זנה למלונה אלא ע״י שהיה זקנו מדליק נר לרניס נקרא שמו נר נתו 3אמד
היהi
אומר ונר הוליד את קיש  ,ונתו 3אמד אומר קיש 3ן א 3יאל והלא אניאל
שתו ? אלת ע״י זקנו מדליק נר לרניס נקרא שמו נר ענ״ל  .וני נעל יפה תואר |
צע״ג נמה שנתו 3נשמואל  ,ונר אני אננר3ן אניאל דמשמע א3יאל א 3יו של
גר היה ענ״ל  ,נשים עין סקותה נפסוקי ושמואל ונדע פתרון הדנר ! אנינר
3ן נר דוד שאול  ,והנה רור שאול או שמוס 3על נר ,,וא״נ נר וקיש אחים
היו  ,נדעת המנאר ס ' שמואל ,דעטתאלד ז״ל  ,ושניהם היו גני אניאל  ,או שמלת
דוד תוסנת על אננר  ,שאננר היה דוד שאול  ,וא" נ אנגר וקיש היו אחים,
ושניהם נני נר  ,נגראה מהשני פסוקים אשר הנאתי — אנינר3ן נר ונר אני
אננר — ולפי דעה הזאה ננון הפסוק נאמרו 3 ,ן אניאל  ,דהו״ל למיתר גני
לשון רנים  — .אנן הלא נשתואל ט ' א ' נאמר קיש 3ן אניאל  ,וא״נ נראה

!
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|

j
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:

j

שגס א 3של קיש היה א3יאל וקמה וגם נצגה הקושיא דהל״ל גני אגיאל  ,ומה
מון לדין של הירושלמי נאמר גהתרת הספק כן■ או אגיאל ^ או ני הוא שם זקן
אמד ננ3ד גמשפחת קיש  ,שהוא יתוסה ועל שמו יכנה" עצמו נינו או נכדו
להראות ימוסו נ 3ודו ואשרו ; אכן גלה לנו הפסוק  :א 3ינר3ן נר דוד שאול,
שע" נ א 3ינר הוא הדוד  ,ני נר או דגאמת הוא א 3של קיש  ,וא״כ שאול נכדו
והוא זקנו  ,או דנר הוא הזקן והגדול ש 3משפתמם  ,וא״ג 3שום אופן לא היה
נר דוד שאול  ,אין שתרצה או נר או א 3יאל הוא שם הננ3ד והמפואר  ,או
אמד מהם שם של זקן שאול  ,הלא לא דודו היה ולא הוא  ,ו 3מה יודע איפה
אי נר או א3יאל הוא 3אמת א 3של קיש ? נראה 3פסוק שלאחריו  :נר א 3י א3נר
שר הצ 3א  ,מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו ל 3ו לאמר  :נר הכתו 3כאן הוא
נר אחר 3סוד הנפשות  .אשר 3ארן המה  ,למען החזק הדעה שדוקא נר הוא
גשעמס 3שם היקר למען3שמו יכונו כל יוצאי ירכו  ,הלא נוו 3לאמר
הנודע
ששם אביאל הוא שם היחוס  ,ונר האמור כאן הוא אב של א 3נר ואח של
קיש וא " נ דוד מוס 3על נר  ,ונכונים הפסוקים א 3ינר 3ן נר * ) דוד שאול,
שנר היה דוד שאול  ,וקיש א 3י שאול ונר א 3י א 3נר3ן אניאל  ,ר״ל שנר הוא
נר היוצא מירן המפורסם א 3יאל  ,וע״ז יש לן להשי 3אן אחת  ,אס קיש היה
וא״נ מדוע גס קיש
גם הוא נצר יגהגדול
אח של
יתואר 3שס ננ3ד נזה  pאביאל דהל״ל 3ני לשון ר 3יס ? ואען ואומר , ,הל3ד
זה שנוכל לומר י אולי היה עוד נר אחר  ,אכן קיש היה אחד ואין דומה לו
3שמו ושפיר למען הכירו צרין לומר ג 3י נר נן א3יאל  ,ני זה אן תירון אס
אין טו 3ממנו  ,אכן לי נראה טעם נכון גזה ! קיש היה המשפחה קענה3ישראל,
לא שם ולא יקר לו ונכ 3דהו  ,מה יושיענו זה ? ועליו 3רצון העליון נפל הגורל
שגנו יהיה מלן גישראל על ראשו נזר ועטרה  ,והנה הלא 3זה אן 3זה שהוא
א 3המלן לו שם 3ין ש 3טי ישראל ו 3ין גויי הארז ! והנה הלא לזר יראה הד 3ר,
ללא צורן  ,לומר שהוא קיש 3ן של אניאל ? הלא עליו שמם המלונה זורחת,
ולמי כל חמדת ישראל  ,הלא לגני המלן ? ולכן נאמר לישראל ולעמים ששר הצ 3א
הוא קיש  ,קיש אשר הוא א 3המלן  ,הוא שמו והוא תהלתו ועליו נזרו  ,לו נאה
הגדולה להיות שר צ 3א3אםר הוא א 3המלן  ,אכן נר דוד שאול  ,אם גם דוד של
מלן היה מה יאמרו ה 3ריות'! לעצתו ולאביו ולדודו ולגן דודו נתן כל הגדולה ,
ציין הנתו 3לפרט 3יותר שנר מצד עצמו שגדול גישראל היה ני הוא נצר המפואר
אגיאל וצדקות הגדול אחז גידיו  ,והוא גס הוא נאה להיות שד צ 3א .
אכן 3ע 3ור שתנו לנו למטרה לייש 3הפסוקים ע״ד הנאמר3ירושלמי שזהו נר
וזהו אביאל  3 ,שמותס אן נפרדו ולא גהיותם ורוח לא יבוא גיניהם  ,לכן אציע.

נר,וא"נ

יאל,
הנקראא3

לא

רעיון קטן לפני חגרי3ני גילי ורעי ( ני אן להם תטוף מלתי  ,כי כמוני כמוהם אן
ללמוד חפצנו ולא ללמד  ,ולא לנו נחלת ה 3וקר והמגקר )  3אמת אביאל הוא נר
* ) וצ״ל הא דתייתי הירושלמי ונר הוליד את קיש שאודות זה לא היה א 3יו
וקיש לא היה גנו  ,ני לפ״ז מה יאתר החנם מוה ' שמואל דעטמאלד ז״ל
ני לפי דעתו נד היה הדוד  ,וא״נ אח של קיש היה  ,והיאן נתיג ונר
הוליד את קיש — וצ״ל שנר אחר היה  .גתשפחה אשר נגר מת וממנו יצא
קיש אשר היה כעת אח של נר החי — .

—
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נסי האנשים נקרא אגיאל  ,ומעת בסס יכונה אביו וגס אמו קראוהו נשם א 5יאל,
אכן הואיל טוב עשה גתון עמיו ני הדליק נר לרבים יתואר ג״כ בשם טוב "נר"
והוא אן תואר השם העצם  ,השם גר אן לו מקרה  ,והנה לפ״ז נר היה לאביאל
תואר והדר  ,ובנ״ת שממלונת שאול דבר הכתוב יכנהו בשם נר כי עי״ז זנה
שאול למלונה  ,ודוד שאול היה אבינר  ,וקיש ואבינר אחים היו בני אביאל  ,ולמען
יעשה רושם ומופת בישראל שם קיש יכונה תמיד בשם אב שאול  ,ושאול זנה לגדולה
אודות שהדליק זקנו נרות לרבים  ,נאמר תמיד אצל מלוכת ומשפחת שאול ״נר" וא״נ
שם של אב מקיש היה אביאל  ,ובמה יודע איפה שאבנר הוא מגזע המלך ? הלא
אבנר נמו קיש נקרא בשם  :״אבנר בן אביאל" קיש בן אביאל  ,ומעת עטרת המלונה
נתנה על ראם שאול זקנו בשם נר יקרא ולא נותר עוד בסי של ישראל שם של
אביאל ? לכן מסרם הכתוב הכי  :אבינר בן נר דוד שאול  ,אבינר הוא בן גר
הנקרא גר אודות מלונת שאול  ,ואבנר דוד של שאול  ,ומסרם הפסוק ואזיל,
וקיש אבי שאול ( ני מזמן מלונת שאול נשם זה יקרא אב של תלך ) ונר אבי
אבנר  ,הנקרא תמיד בפי ההמון ״אבנר בן אביאל  ,אב של אותו אבנר הנקרא
בן אביאל  ,היה נר הנקרא היום בשם גר ולפנים בשם אביאל י ) .

בנימן בלאמ״ו הר״הג נזוה' יוסף פיילבאגען נ" י.

אבן השעות**)
Don M . H . Vnßer in Lemberg.
צלצל נחמד נעים!
‘אבן׳ןגןרר .מסכתף
ק^ל זןרב מטמיעים
גלגל ואפן,עגלתף.

באשון ח #יןומשאירן
שמעתי צלצלזערב;
בקול המיתשאיון
בנטיות
צללי ערב ■.
• :
 rי

*) ונכון הכל  ,ני כאשר הבאתי לעיל ונר הוליד את קיש " הוא האמת הקיש היה
בן נר ואבנר היה אח של קיש ודוד של שאול  ,אן פעמים יכנהו בשם
אניאל ופעמים בשם נר "וגר הוליד את קיש " בעבור שריצה להזכיר שבט
המלך  ,לכן פתח"בשש נר  ,אכןבשמואל ט' אתי שפיר קיש גן אביאל,
ני עדיין לא הי תה המלוכה ניד שאול  ,ומי יחוש כזאת  ,ואבנר נקרא
תמיד בשם ״בן אניאל"  ,ני לא לו זרח ומאיר נרו ! וכאן בעבור שזכר
משפחת המלך  ,וני גדלו והצליחו ונעשו שרי צבא  ,לכן אתר הפסוק ני
אבנר מצד עצמו א״נ ראוי לגדולה בהיותו בן נר  ,נצר מטעיו להתפאר!
** ) מלשון המשנה ( עדיות ס״ג מ״ח ) וגל ' מקרא צל המעלות (ישעי ' ל״ח ) ובחרתי
 5ל״מ לסי שבלשון עברי השם הזה הונח רק לכלי השעות המורה ע״י הצל
 ,זאננען י צייגער ונל״מ יאות להגיח שם זה גס לאשר על אפניהם־יסבו ; ני
נח אבנים כחם  ,או אבן יצוק נחושה — .

2.

*
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בדרך כי אעביורה
האבן ליד מעגל
?עת אישןואעירה
ומדרך כף רגל:
את רעיתי תמתי
אתי תארחי לחברה
בעמק עכור אחותי
ותקותי בייום  .עברה.
מה נעימה אגורהם
כי יר־ומו האפנים;
*׳ ־•
•• ,
כלם שבים במרוצתם

מעשה חשב וגלולים
באפן בתוך .עגלה•
אלכה אשבר ,אעמ1דה
ף•* T
יt
־
אני ניוצרך לרגעים.
לעות  .עת המועדר.
?שמעי צלצל נעים.
ללמיוד  ,לכתיוב  ,לשיח ,
סר למשמעתף הנני
חלילה למרות רוח

־

עת פקיוד תפקךבי;

תעתיר עלי רבריף
לעות— בצלצלי פעמונים.
בלתי אמר ומלה

דרך ביתה ו?לולים
,יעלו יצערו במעגלה;

.ולי נעימים אמרין?
בם אשמחה אגילה! —
משה צבי ענסער.

הצולל.
Taucher״ »)Nach Schiller
").

Von Israel Rall in Jaroslau .
(חתימה ממחנרת י) חת עפרה דן ע״ט ) .

הנה בא! ובקול רנה וישועה
סבבוהו כל העמדים ושפתיהם תרועה.
ויפול לרגלי המלך כרע על ברכים
?שמאליו הגביע— והןלך לבתו נשא עין
ותמלא כיוס תיה מדם .ענב דין,
ויפן אל המלך  .ויפתח שפתים;
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"יחי ה $לך! מתק האיור לראי השמי»
לכל המתהלכים פה ^עלי הארמה
אולם נירא כמקום שואה ואמש
בבטן ארץ מכל חי נעלמה,
ובן אנוש לא ; סור לשאול מטה
לראיות כל חשך טמון בעלטה.
ביון מצולה טבעתי חיש כברק ןרצץ
ושטה מןם רבים סלעים ;פוצץ
בראיון זרמיו נגדי אלי הניע
ברור אל ארץ רחבת ;ועם
טלטלתני טלטלה שבלה ה.מים
באין מעצור לרוחה שאונה להרגיע.
דראני ץ  ( ,אליו פי קראתי
בצרליי— ותעל לפניו שועתי) ,
שן סלע .אחזתיו ולא ארפנו,
גם הגביע תלוי עליו ראיתי,
חשבתי ממות נפשי ; אמלט ממנו,
גם אתיו מן המ;ם משיתי
«בי עמק עמק כיור התחתיה ,
ענן וערפל חתלתיו  ,בלהיות אפלה,
ןאף אמנם האזן משמע ערלי׳ ׳
בפחד ורתת שם עץ צוי פיה
שרף ועקרב גם נחשים צפענים
גרי תפתה תך המים הזדונים.
־"
ז י• י ! י•  1 ,־ ־ ן
"מה נרא רדתן נחש בריח
הרבץ שמה  .חשך משחר תאריו
ברעש ; רגז נגרי ממקומו ה$יח

כמטיל בחליו ? קו מפלי בשרו
התנין אשי בים מפיץ זעם וחמה
הרחיב,עלי פיו  ,סביבות שניו אימה.
ואני ידעתי זאת בחיל ורעד
רחק מישועיוה ארם מאין עזרתה
אך לב רגש אתי מבעד
בתהו יליל ישימיון ארץעיפתה.
דברת בני ארם אזני בל שמעה
שם בנוה תנים מען בלהה.
"כה חשבתי בלבבי בעצביון רויח
פתאיום קרב לנפשי אחרי יריח
כמעט משגע חייתי ממראה,עיני
_יךאהזוךער ןבא בי רפלצרת תכסני.
ואעזב מבין סלעי אפפוני גחלי בל:על
ואלהים חשבה לטבה  ,כי העלוני מעל״.
מתמה המלך כשמעיו הרבדים האלה
ויאמר  :לף הגביע עע\ה פלא!
גם זאת הטבעת לףזיאתה
עם אבן ;קרה דר וסחרת,
אם עור נפשף חיל נאזרה
העמק שאלה לאמר :זאת עיני ראתה.
?שמע זאת יעלת החן וענוגה
והתחנן ותאמר אליו בעצב ןתוגה׳
״רב לף אבי ! בל לכף תקשיח!
מאיד הפליא לעשות ויגבר חיל,
ואם אינף שליט לכלא הרוח
בחר לף אחר מגביורי הח;ל"■

ושיבחו
דר,ח הגביע .. . . . .
וימהר המלך  . ..ו
אל עמק גיא תחתיה הימה,
"אם מתהמת הארץ תשוב תעלה!,
באדמה
השרים  Tד ןT
כל • t -
אנשיאף -עיי T
 -1־  ••• :ו
וזאת העלמה _בעךף תתחנן במיו פיה
עיר הייום לאשת חיקך י_עךתיה"
.ורוח לבשה את הנער בעז וכח
וישנס מחניו  . ,עיניו סחר יזרו,
והעלמה טבת תאר פגיה יחודו
ותלבשו,קדרות ולעפר הלכה שחויח -
ולצוד א  #ת חן ;פשי,קךרי
רקד כאיל אלי ארץ צרה—
עיר תשוב התבערה עיר הפעם
בשר סער מהחלל ימית הרעם.
יס ישים למרקחה  ,מצולה,ירתיח—
;שאו נהרות דמם כסופה הומיה
;עלו שמים גם ,ירדו תחתיה
והנער איננו  ,בקהל רפאים ינוח .
ישראל ראלל מבוארי ביערסלאוו.

הזמן  .־
Triescher in Trebitscb,

Don Salomon

,

j

ימים על שניס ירמו  ,הזמן אין מעמד כסופה לחלון>  ,נל אשי יע 3ור תיייז <
־03־ו  ,תנופת עתותיו ת;ין> עליו יד רמה ; אסור 3נ 3לי המס 3וו!  3 ,להות המתייי ,
יצרוהו3גשתן  ,אשה רעותה תדחק3מםלח.ה  .הוי נעורי חמד  ,מיט 3ימות חלד ׳ ׳
אין נעמתס ! נפלא זנרוננס לי ויפאר חרות על לוח ל ; 33עוד הושיט לנער גיי
עלומיו  ,שר 3יט הודו  ,תאות מאליפות לא שלחו יד 3מנומת שלותו  ,עוד אומי
 3נפשי ושאלה הצעירה קמו צחקו לפני  ,אחוזי יד אה 3ת תענוגים  .כה יקונן השי:
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היתה עליו יד הנקנה  ,כי נס פלגי דמעות לא היו לו עוד נסתרו מעמיו  ,לרוות
ערוגות נעים• מעלליו  ,ישני שנות קדס  ,עת רלתי סרה יסיר אל לרו  .הולן על
משענתו׳ * לן וקרר אל אמרו! ימיו  ,תן שעף עת עורר יקתהו רעררו  ,ורגריחול
קררות תאותו ויגיעיו  .הה ! נדמה ואינו  ,וישלת רעודו אררות רקשותיו עד אפס
מקום  ,עד גרעת עולם ! אמרתי ששון לר ונחת מענו ולמוד׳ תמורה ! אן לא על
הזמן תלונתי  ,רעונרי איננו  :הלא אני ת ארה על קל מרוצת התקוה תשדד תלמי
עתים — מעון -רגע — על יד נאות שמחות  ,גרעת תאות  ,מרחקי הרי נעימות,
מעולפת תכלת התוחלת  ,והיא ראשרה  ,נשאט שונע מחמדים  ,היתה ראמנת
מחזות שוא  ,שקר רפי חשקה  ,כי תאמין רל יקח עמדתה — אל השנות ! אן
מראות הצראות ממולה הן הנה רני החליפות  ,אוהרי לנוע  ,כן התאוה לכל
הנוטחים עליה  ,והעת מה כי תלינו עליה ? אס היא לכל יקום  ,רה מזרע כל
הנעשה  ,ורזרוע היגיעה תמיר ותחדש פני תרל  :הן תאומים ררטנה — החיים
והמות  ,איש את אחיו יעזורו  ,העצר חרר הוא אל השמחה ׳ אהרה ופחד פגשו גס
יתלכדו רחמלת חמת רוח  ,השלום יאחז רעקר מלחמה  ,משורה אחותו והוא משנה,
חדוה ודאגה אש ה רעותה משיקות  ,מאזרי זיקות ; הכאר צרי ומרפא הוא לנו,
׳חרות רענו אהרה ותשוקת חיים משטרי חולי רחיי רשריגו למען יודע ונרפא השרר.
אי יעלה מפרחי גאות אריר ויולד אגלי טל  ,אשר ישורר ירוו גריעיהס ; גס מגוית
הארי רדה דרש  ,ותמסון יינה  ,זאת דתה לעולם עומדת  ,תשנה פני החליפות,
תמיר צבאות ררואיס ,ולא תשחת ארצה  .כי יגרעו נטפי עונג ממים המרים המאררים
מחצר מקור חיים  ,כי יחרוק לנגדנו שן סלעי שטנה  ,רגל המלאכה תרמס מפעל כפינו
העולה למעלה  ,וחיי ושרינו ישפילו רתי נפש חלקינו המרומים  ,מי השמח לקחה
מחמדת האושר הגא לגור תחת קורתו  ,ורוח לו ? רני חלוף  ,מתי עד מתי,
כיורם כן יאחזו גסרן תעודתם  ,ינהגו מרכגות עשתנותם רכגדות תלאות המוצאות
אותם  ,יתארו מלאכת מחשגתס רמחוגת ילדי יום ופגע  ,או אם גריאה יגרא להס
רוח הדמיון  ,עוד רעה גדולה  ,כי רכל משלח תגל מדומה ישלח ידיו  ,ירחי לו
חדשים < רגשות לגג הומיות משולחות לחפשי תשוטטנה גרחור המזימות  ,רעיוניס
זיונים ומשחתים  ,זה יפול גמכמורת רשעו  ,ערר עליו רוח קנאה  ,תחולל סערת
נגוע חולי  ,וחתה גחלים על מוקדת חשקו ; גס כי יחשוג
החיתה  ,וזה —
לעלות עד גפי תרום התהלה על כנפי רוח נינתו  ,מראה אש ולגת אתת  ,אשר לא
ירא לגשת אליו  ,יעור עין שכלו  ,ולא יכול לראות  ,נצוצי אור לא הסכין גאלה
יגערו נכנפיו ולא היו לעוף  .אשריו  ,כי איש עתי הוא נארן  ,חרוצים ימיו ! העת
תשנה פניה ופנינו גס לנו ; היום רצון תעטרנו  ,נקושרי כל חמדת החדוה ,ומחרתו
תשיר הצעיף ואלמנות מות תנסנו ׳ אריגו הזמן  ,ולא נגלה כנפיו ! —
סאלאמאן

מדיעשער.

מכתב אל אחי המשכיל ודובר צחות ה' מרדכי באם ;׳יי.
Von H . Dost in dkentra.
שלום לן אחי מחמד נפשי ! מצאתי דררין ואוכלם ויהיו לי לששון ולחרות לר ,
ותגדל עוד שתחתי עשר מעלות  ,ותתן מעדנים לנפשי נקראי תלילותין ושירין אשר
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גלמו בגי ע3ר המה  ,מצוי לסו! קדם תוצבו  ,ויהררי קודם יסודותמו  .פנינים לא
אסוה למו יערכם  ,זהי לא נחשי לי נגדמו ; אולם גל זאת לא סוה לי בזכרי מממדי
ימי קדם  ,יקראי עלי לות ליי סממת ימי עלומינו  ,עת ישננו ימד 3קריה עליזה,
מחר ליגון היה עוד לבגר  ,וכל עצה לא סתנו עוד בנפשנו  ,רק לתורה ולתעודה
היו אדירי כל תפצנו׳ מגמת פנינו קדימה היתה  ,ומודע לימה קראנו  .ואם גס
לדאבון נססנו ראינו אנסים הנותנים כתף סוררת לחכמה ומדע  ,סמו מיטתם כסף,
פז ונתס נסלתמו  ,וסם ראינו יני נכר הטוי והתושיה  ,יורדי הים בצי אדיר קנה
יייאו ממרחקים וזהי מסיא יסאו ויונים יתים ספונים למו מסוחיס יססר  ,והיכלי
סן איתן מוסיים  .אנו לא סמנו לי נו לזאת  ,רק הרחק נדוד מהמית סאון העיר
ותסוקותיה הלכנו לסאוי מי יאר המדע  ,היא היתה סעסועינו כל היום ; כי עוד
לא יאה הצפירה  ,עוד לא פרם הסחר כנפיו עלי ההרים  ,נתקנו חילי התנומה
מעפעפינו  ,אחוזי יד יצאנו סדה חמד  ,לחזות ינועם הטיע וליקר את חין ערכו.
לא סיעה עינינו להייט סמה נפלאות יוצר כל  .פה ליסה האדמה דסא ציע רקמתים
וירקרק חרון חתולתה  ,שם יני זמירות מיין עפאים הוד קולם יסמיעו  .שה יחרוס
האנר יפתח וישדד אדמתו  ,שמה יזלו הי מנוחות מתק נחלי עדן וילפתו ארחוה
דרכם יין שדמות פרחים  .כל זאת עוררה את רוחינו לחקור יטיע הטייע ד ' ייצירי י
תיל ארצו  ,כל זאת הרהייה עוז ינפסינו לנעיס זמירות  ,אלה אזכרה עתה ונמס
ליי יקריי  ,ני גלה ממנו מסוס ימי קדם  ,ימסתריס תדמע עיני וידוה ליי אודוה
הימים הראשונים אסר טויים מאלה היו  .הה  ,לעת ממהרת ! מדוע תרוצי יל'
חסן ותסויי תתילעי יתיל הנשמה הלזו  ,ותהי מרוצתן רעה• למה לא תשייי ימינן
אחור מחדש מיום ליום מקרי יוסיי חלד ופגעימו ? למה תפרידי גס יין אחים
המסיים שאנן ימשננות מיטחתס יאין מרגיז ומחריד ? ונמשלת למיס כיירים עליהם
עירו שגי אנשים אשר נפש האחד קשורה ינפס רעהו יעיותות האהיה  ,יחדיו
מתעלסים ינעימיס ושופכים שיח איש יחיק רעהו ; ואולם  .עודם מדירים וממתיקים
סוד שלו ושקט  ,והנה רוח גדולה וחזק יא מקדים  ,יהמו יחמרו גלי הים והאניה
חשיה להשיר  ,והאנשים האלה עשו כל אשר מצאה ידם להמלט על נפשם  ,יק
מעשיהם ופעלם מאפע יל פרשו נס ולהחזיק התרן לא עצרו כח  ,ותסיר האניס
ליקעיס ולרסיסים  ,ורק יחמלת אל עליהם חתרו לעלות היישה ותשאר עוד יחיים
חיתם  ,אמנם לא ידע איש איה נתיי רעהו  .כמקרה הזה קרה גס לשנינו  ,אה'
הנחמד ! נם עלינו עיר נוס תרעלת האנשים האלה  ,גס אותנו גלי העת והמקרה
הפרידו  .ואולם אל תשתוחחי ותהמי עלי נפשי מתעצית• עוד תוכלי למצוא מרגו«
ונוחם יענין  ,עוד תוכלי להשיי אמרים לן  :זכור אזכור  .ידיד נפשי ! דירי! .
הנעימים אשר אמרת לי עת נפרדנו איש מעל אחיו וישק סי את סין ותאמר לי
״ראשית מסעלין אחי ! שים לין ועיניו על לשוננו הקדושה והנחמדה היא מיסדה
היכל אמונתינו  ,יה תוסיף לן אורן ימים ושנות חיים וראה גא דרכיה כי דרגי
נועם המה  ,ועשה יתיניתה אשר אתה מראה ממורים טויים וישרים  ,ויה תריי
עמי ימנתיין אשר תשלח לי מארן מרחקים  ,ותשמח נפשי עד מאוד  .לכן מאוד
עיני « עדה המציה הזאת אשר יריתי ייני וימין  ,אם גם נסתר איש מאחיי
ורחוקים כרחוק מזרח ממערי  ,הרים וימים אס יפרידונו  ,נדיר אלהים אשמוי
דירי ן היקרים  ,וגס ימיני יל תשכח להראותן  ,ני אהית עולם יאהין אחין
הדורש טוין ושלומו.
צבי באם

מפרערוי.
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ביאורי שמות נרדפים.
Von Jacob Dodek in Lemberg.
בשרשן של התלות הנראות דומות ולהבדיל ביניהן  ,ונידויי השמות
החקירה
והמושאלים  ,הוא ענין נחון להרחבת לשון הקדם  ,ולהבין עומק הכתובים
הנרדפים
 ,ני אך על ידי זה יתפשנו גבול הלשון  ,משורש אחו ישאו ענפים רבים,
על בורים
 .מלא הוו והדר ! — כל דורש אמת ידע ויבין עד נמה הועילה החקירה
והנן יהיה
להשלמת חכמת האלהית  ,ורבינו הגדול הרמב״ס ז״ל שם אותה ליסוד
בזה ׳ גס
המורה  ,וגס אחריו בימינו החלו החכמים הגדולים בעבודה זאת .
מוסד בספרו
וויזל נ״ע והרב לוצאגוא בספריהם  ,אכן מישור זה  ,מישור גדול ונרחב
הרב ר ' הירן
גדלו ארכו ורחבו  ,העובדים בו מעטים  ,לכן שמתי לי לחוק לחקור
הוא  ,ולפי על איזו עניניס מעניניס האלו ׳ לבארם ניד ד ' הטונה עלי  ,ואולי
נפעם בפעם
אוהבי לשונינו כמוני  ,ואס ירבה מספר הדורשים נזה וכל אחד יניא
יעשו גס שאר
משלו  ,אז בזמן קלר ירבו העניניס ויתראו לפנינו כחדשים לקנצם ולאספם
מאומה
— ונדע כי העשרנו החכמה העברית עוד עם ספר חדש טוב ומועיל
בספר מיוחד
שפת קדשינו  ,ולהבנת כתובים רבים על אמתתס  .והנה ת״ל נבר כתבתי
להרחבת
האלה  ,אן לתת גם לאחי מקום להתגדר  ,אבוא נקהל אן עם עניניס
בענינים
הרנה וגם עם אלה לא בפעם אחת  ,אן מעת לעת ותפקודה לפקודה שלא להלאות
אחדים ,
,
את הקורא .
כלימה חרפה  — .כשת שרשו בוש  ,וענינו התאחדות
בשת  ,החלו עד בוש  ,ונזה נכללו שתי הוראות  ,היינו שהמתינו זמןבר
והתמההה נמו
לשוא הוחילו  ,היתה ההמתנה הזאת להם לבושת  ,והושאל גס על
ואח״ז ראו ני
אינו ראוי ונכון  ,ומדרכי המוסר שלא למהר לעשותו זולת ע״י סבות
דבר אשר
בשכלו  ,ומזה נגזר שם בושת — כאלו הוא שם מיוחד  .מזכיר
ומיוסרות
»נייחות האדם ליישב בדעתו טעם עשותו הדבר  ,אס מדרכי המוסר הוא אם לא׳
ומזהיר את
ערומים ולא יתבוששו ,היינו שלא אחרו מלילו ערום ליישב עצמם אם
ומזה ויהיו שניהם
מגונה  ,רק הלנו נאשר הורגלו מבלי חקור מאותה י והנה דבר זה
’ הוא נאה או בנפש האדם השכלי  ,נעבור עליו איזה דבר פ תאם מתנגד להדרן הנהוג
הוא מוטבע
להשאר לעמוד משתומם — ויחפש להסיר מעליו את אשר הקרה לו רעו,
נין אנשים
להשיב ולגלול מעל עצתו הדבר הזה — ולכן נקרא מתבייש ; חנן
ויתתהמה נרעיוניו
תעצמו לעשות איזה דבר  ,הוא רק ע״י סנה מונעת שכלית אשר
אס יבוש האדם
 ,וכן מצאנו (עזרא ח׳ נ״ב) ני בושתי ( שאול מן המלן חיל ופרשים לעזרינו
תעצרהו
 ,כי אמרנו למלן לאתר .׳ יר אלהינו על כל מבקשיו לטונה  ,ועוזו
מאויב בדרן
כל עוזבי ו ; הנה גלה טעם בושתו לשאול מהמלן עזרה  ,לבל יתראה כמסיר
ואפו על
' ולא יצפה לעזרתו  ,וכן עוד שם ( ט״ו וי ) בושתי ונכלמתי להרים אלהי
בטחונו מד
כי עונותינו רבו למעלה ראש  ,הנה גס כאן מבואר סבת הבושת למהר
סכי אלין ,
 ,כאיש היודע זנות נפשו וצדקתו לבוא גס שלא נדת אל ה מלן — והיא
ולשאת ראם
מוסריית נהאדס אשר תעצרהו טרם יעשה איזה דבר שלא כהוגן  ,ואס
נמעט נמרה
עשותו איזה דבר ׳ היא מקושרת עם חרטה  ,ויעמוד כתוהה ותתחרט
תבוא אחרי
 .ולזה חלקו הקדמונים כבוד להמרה הזאת  ,וגם חכמינו שמו אותה
על הראשונות להלל ולשבח את בני ישראל נזה שהס ביישנים רחמנים נ '  ,אכן
למדה מיוחדת
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כלימה הוא לדעתי מלשון כלה והשוזתה  ,הכלימה הזאת מקושרת עם
הנושה  ,והמתניים יתסעל כל כן עד אשר יחם 3כאין על ידה  ,נמו ( ש״א נ ' ל ד)
ויקם יהונתן מעל השלתן נחרי אף ולא אכל ונו ' כי נעצג אל דוד ני הנלימו אביו י
ני דנרי שאול שעלו על ל 3יהונתן הרן  ,עד אשר הלך נחרי אף מעם השלח! ולא
אנל כאיש ההולך נדאגת ל 3ומתיאש ־־ ני אניד אמר לו שם 3 :ן נעות החרדות■
הלא ידעתי ני נוחר אתה לנן ישי לנשתך ולנושת ערות אמן — ע" נ  ,וידוע הוא
שאהנת יונתן לדוד גדלה למאוד  ,נלי סשק מפאת עוצם רוחו של דוד ושאר מעלותיו,
כעדות הנתו( 3שם י״ח אי ) ויהי ננלותו לדנר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה ננפש
דוד ויאהנהו יהונתן כנפשו  ,ני יהונתן הרגיש יתרונו של דוד נגדו נמעלותיו
הנחמדות  — .ולכן אמר לו שאול אחר זה לנשתן  ,ולנשת ערות אמן  ,ואין הנוגה
כפירוש המורגל שדני זה הוא לן ולאמן לנושת  ,ונהעתקת הת״א שם  ,ני נאמת
לפי זה אין נאור כלל למליצת ולנשת ערות אמן  ,אכן לדעתי הכונה 3נתונ זה נן
היא  ,ידעתי ני נוחר אתה ננן ישי לנשתן ־־ ולגשת ערות אמן — היינו מאחר
שתדע נעצמן פחיתת מדריגתן נגדו  ,וערות אמן  ,לכן תחשנהו לאים גדול ומנונר
ותנוש עצמן נגדו ולכן תנחר נו .ותרגומו לדעתי  :ווייס אין דען ניגנו< דאס דוא
אן דעס זוזהנע ישי׳ס געפאללען פיגדעסט  ,ווייל דוא דיינע שווענען אונד דיא
שוועכען דיינער שאמלאזען תוטטער כיהלעסנו  — .והנה יהונתן לא היה רק
נתתנייש על הדנריס הרעים שאמר לו אניו שיחפון לגול מעליו הנושה הזאת אשר
הוניש אותו לעיני נל הקרואוס  ,ני יהונתן לא ענה על זה שום דנר לאניו להראות
לו שטעה נמשפטו זה שידע נלננו מעלותיו של דוד על עצתו  ,אן חרון אפו ונשתו
היה על עיקר הדנר  ,שרצה אניו להמית את דוו אוהנו החניג נעיניו מכל  ,כנראה
חתשונתו הקצרה שם ( נ ' ל" ) 3למה יומת ? מה עשה ? — ולכן קם נחרי אף ולא
אכל לחם  ,נאשר ינאר גס הנתוג  :כי נעצב אל דור  ,ני הנלימו אניו  ,דער
פאטער האטטע איהן פאסט פערנינטעט  — ,אל ישו 3דן נכלם ( תהליס ע״ד
נ״א ) ני האיש ההולך שחוח תחת משא היגונות אס ינקם עזר מאחר  ,וחנירו ישינהו
ריקם מפניו  ,הנה הוא הולן נכה רוח ונשנרון ל , 3ויחשונ ני ננר נאנדה נל
תקוה  ,והעולם חשן נעדו  ,ונפרט לסי הת״א שם יתכן מאוד לתרגם  :לאס דען
צערקנירשטען ניכט פערנינטעט צוריק וויינען׳ וכן והמקרה הידוע מהאנשים אשר
גלח חנן נן נחש חצי זקנם נאמר ג" נ ם״ 3י ' ויגידו לדוד וישלח לקראתם ני היו
תכלימוה שאמר נועז לנעריו אודות
האנשים נכלמים מאוד  ,ומזה גס תלקט ולא
רות שיניחו אותה ללקט נשרה  ,ולא אחר שלא יניישו אותה  ,ני נאמת איש אשר
גורלו יכריחו לילן ולחזור על הגרנות להחיות נפשו  ,הוא כנר נלא זה מלא נושה,
והנושה לא תוכל לעצרהו  .כי עני« ומרודתו יכריחוהו לילן גס נגד הנושת  ,אנן
אס ננל זה לא יניחו כשומרים והנערים ללקט איזה שגלים להחיות .נפשו  ,אז לא ינוש
תכלימוה  .וכן נוישתי
האיש הזה , .אן יכלם נחמת רוחו  ,ולכן אמר תלקט ולא
נכלמתי ,גושו וגם הנלמו ,ינושו וינלמו  ,ני הנושה מקושרת עם הכלימה,
וגם
רק שהנלימה תוסיף עוד נחמתה למרר רוח ול — 3ני עיקר הדנר המגיים את
האדם הנא ע״י סנה מנחון ולא מפאת עצמו  ,הוא אן נרגע ונפעם הראשון  ,ני
הנא עליו המקרה פתאס  ,ותעשהו עומד ונום — מנקש ומחש 3נרעיוניו  ,אין
נאה לו המקרה הזאת  ,או אין לגול אותו תעל עצמו  ,ונענור הרגע הזאת תוכל
הנושה הזאת להתפשט ולהשתרע עד להכלים  ,הכל נסי תכונת נסם המתניים  ,ולזה
לא יחנן שיאמר האדם על עצמו שהוא נכלם  ,נלתי אם הוא נן נאמת 1היינו

93
שנגר עשה דנר נזה שיפעל כרוחו כל כן שיכלם על ידו  ,נמו שיוכל האדם לאמר על
עצמו שיתגייש מעשות איזה דגר . ,או לדגר עם איש גדול או קטן ופחות ממנו
וכדומה  ,שאז הגוש ה ההיא היא טרם העשות הדגר הזה  ,אכן אס יאמר שיכלם
מעשות איזה דגר  ,או לדגר עם איש או פחות ממנו  ,הכו,ה היא גאם שיעשה
הדגר הזה  ,או שיהיה מוברח לדגר עם האיש הזה אז יכלם  ,שיודע ננפשו
שהדגד פועל על רוחו כל כן על להכלימו  ,ותרגומו אין ווערע פערגינטעט ווען
איך ד יזעם טהוע  ,אדער טהון מיסטע  .הגה הכלימה הזאת היא נאמת רק או
אס שנגר עשה הדנר הזה  ,או שהוא מוברח לעשותו ונחשנהו כאלו כגר נעשה
שאך אז יוכל האום להתפעל כל כך  ,והוא הנדל דק ומושכל לדעתי גין נושת
וכלימה  ,ומיוסד גתכונת הנפש  .והנה שני אלה הם שוים על כל פגים לענין זה
שהם להאדס כמו עניניס מצטרפים  ,ולפעמים אין נהדגר מצד עצמו שוס חשש רע
או מגונה כלל  ,נמו שיתנייש ויכלם גס אדם חנם ומלומד נגד חנס ומלומד גדול
נתנונה ודעת  ,הנה האיש הזה מצד עצמו הוא איש יקר ומנוגד  ,אך לעומת הגדול
ממנו חכמתו כאין ויתנייש נגדו ,וכן כשאדם מתנייש לעשות איזה דגר נגד המנהג,
אז נעשותו איזה דגר נליעל  ,הנה הנושה או הכלימה הזאת ׳ היא נמו נח המוסרי
נלג האדם נגד ה דגר קרע הזה — אמנם חרפה הונח נראשונה על הדני המתועג
והרע מצד עצמו  ,ונעשות האדם הדגר הרע הזה יש לו להתנייש ולהנלס  .נמו
שיתנייש האדם להתחנר אל גנג ושודד לילה  ,אז נחשג הגנג והשודד נדנר מתועג
ונמאס  ,והונח עליו שס חרפה  .ומזה  :תשימנו חרפה לשכנינו ( תהליס מ״ד י ' ד)
היינו חרפה לשכנינו  ,ורצונו שהוא נדנר נמאס וחתועג נעצם  ,וכל שכניהם יתרחקו
מהם  ,וכן  ,ואני הייתי חרפה להס  ,שהוא נעצמו היה להם נדני חרפה ומשיקן׳
והדנד מנואר לדעתי ננתונ (נראשית ל״ד י״ד ) ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדני
הזה  ,לתת את אחותינו לאיש אשר לו ערלה  ,ני חרפה היא לנו  .שהכינה היא
שהערלה היא להם לחרפה  ,וזה נמו נתינת טעם על אשר לא יתנו את א חותם
לאיש אשר לו ערלה  ,נו הערלה היא דגר נמאס וחרפה אצלם  .וראה גם נתנחומא
ס ' ויצא ע" פ אסף אלהים את חרפתי  ,אין חרפה אלא ערלה שגחמר ני חרפה היא
לכו ׳ ורש״י פי ' שם ( נרא ' ל ' כ״ג ) חרפתי שהייתי לחרפהיעל שאני עקרה  ,ומזה
גס ( יהושע ה ' ט ' ) היום גלותי חרפת מצרים מעליכם  ,כי גס המצרים היו מלים
נשר ערלתם כידוע  .והערלה נקראת תרפה  ,וכל זה יורה שהשם הזה הונח רק על
דני מגונה ומתוענ נעצם  .ונפרט לפי מה שנמצאהו נראשונה נתורתינו רק שני
פעמים נמקומותס אשר הנאתי  ,ועקרו מלשון גלוי  ,התגלות דנר המנוסה וצנוע,
נמו נאשר הייתי נימי מרפי ( איוב כ״ט ד ' ) ויתורגם אין מיינען ענטוויקלוגגס־
טאגען  ,עת התגלות נחותיו מלשון חורף  ,וכרענו הרמנ״ן ז״ל שהחורף הוא נראשית
השנה ומעט מעט יתגלו נחות הנוגע נו ' עי״ש  ,ונדנרי ירש״י ( נרא ' ח ' נ״ג) וז״ל
ייירו> עת זרע שעורים וקטניות החריפי! להתנשל מהר ) וחרפת אדם היא ג״נ
נהגלות נו דנריס מאוסים ומתועניס אשר מדרכם להידת צנועים ומנוסים — .
ונזה הרוחנו ג" נ להנין נאור הב ' ( ויקרא י״ט כ ' ) והיא שפחה נחרפת לאיש ,
*) לא אדע לנוי! דנרי רש״י  ,ני סותרים הס לדנריו ( ננ״מ ק״ו נ ' ) ד״ה נאפלי,
שעורים וקטניות הנזרעים נאדר  ,ואדר הוא זמן הקור נדנריו כאן נחותשים,
קור הוא חצי שנט ואדר  ,ואיך כותנ על חורף זרע שעורים וקטניות וצ״ע .
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אשר עמלו3ו כל המ 3ארים  ,רש״י פירשו מיועדת ומיוחדת לאיש  ,ואיני יודע לו
ומיון ; מקרא ע"פ  ,ונם הרמנ״ן נדחק מאוד ופת ;  :והיראה לי פי הוא מלשון ; ימי
חרפי ; ימי נעורי פו '  ,ואמר הכתו ; שהיא שפחה גערה לאיש  ,ידוע כי הסלנם
אשר היא משרתת את האיש וישנ ; עמה תקרא נערה לו  ,ני גס פל משרת האדם
יקרא נערו ונו '  ,והיא נחרפת שנעשית נערה לאיש נו ' ע" נ  .ופל קורא י ; ין ני אי!
דמיון כלל ; ין זה לזה  ,ששם הוא הפונה ; ימי הנערות על ימי ה ; חרות והצעירות,
ואין נופל לומר ני עי שנעשית שפחה ונעשית נערה לו לשמשו תקרא נחרפת ,
כאילו ש ; ה לצעירותה ואחרי ; לותה היתה לה עדנה  ,ונעשית רנה ;שנים ? וראיתי
שגם הר ; רנה״וו ה ; יא ; ; אורו ד ; רי הרמ ;" ן ז״ל ופת ; ואין נחת ; פי ' זה  ,והגי*
דנרי הרשנ״ס שהוא נמו עם חרף נפשו למות ופן נחרפת מסורה לאיש נו ' ע" נ<
וסיים ודנריו נכונים  ,והוסיף עוד ופת ; ואעפ״כ גם המלה לשון חרפה ופן נימי
חרסי  ,ני הילדות והשחרות ה3ל ומרנה סכלות  ,ופן החורף נגד הקין  ,ולפן נל
מסירה של חרפה ונזיון נקרא חרף  ,חרף נפשו למות  .ש ; זה וחרף נפשו למסור עצמו
למיתה שלא לסגול שענוד צר׳ ופן פאן לפי שנמסרה לענד לנזיון שיולידו ולדות
שישמשו את הר ; קראה נחרפת ע" נ  .ונאמת לא אדע לנוון דעת הר ; רנה״וו שנלל
גם הפי נימי חרפי נהנלל הזה  ,ואתר ני הילדות ה ;ל ומרנה סכלות  ,ואיו ; אמי
מי יהנני כירחי קדם ונו ' נאשר הייתי ; ימי חרפי ; סוד אלוה עלי אהלי ! — וניחת
לסי דנריו שהכתוג קראה נחרסת לסי שנמסרה לענד זה לנזיון  ,מדוע נאמר (שמות
נ״א ד ' ) אם אדוניו יתן לו אשה  ,ולא נאמר אס אדוניו יחרף לו אש ה  ,ני גס שנו
יתן לו האדון אשה למען יולידו נניס לשמשו ? אפן לדעתי אין צורן לכל הדוחקים
האלה  ,והפונה נזה שהיא כנר נחרסת לאיש נמו שאמר הכי ואל אשה וגו ' לא
תקר ; לגלות ערותה  ,וכן אמר גס פאן ואיש כי ישנ 3את אש ה וגו ' והיא שפחה
נחרסת לאים  ,היינו שכנר נתגלה ערותה לאים אחר  .והפתו ; קראה פן פה ;פונה
להגדיל המיון שהיא נ ;ר נחרפת לע3ד ומוי  ,להגדיל הגור והסוג ולפעול על נפש
האדם להרחיק עצתו מדנריס מתועניס והוא אמת לדעתי  ,וכן זנולון עם חרף נפשו
למות יפה פי ' הרד״ק ואחריו הניאור חרף לשון גלוי שגלה ופרסם נפשו למות,
ונצירוף גס דעת הרישנ״ם תת ; אר הפונה האמתית  ,ני נזה אשר יגלה קלונו ;קהל
ינוין עצמו לשימהו לחרפה ולדראון עולם  .היוצא מפל הדנריס שנתנתי ;הנדל
העניניס הללו  ,שהנושה תוכל להיות נלי כלימה  ,רק שתוכל להתפשנו ולהתגדל עי
להכלים — והכלימה לא תופל להיות נלי ;ושת  ,אן לפעמים תג3ר כל פן עד שהנפלס
נם נרגע הראשונה לא ירגיש כלל את הנושת ני הכלימה תנסהו מיד ותעשהולאין■ ,
ושניהן הן עניניס מצטרפים לדנר חון מהם  ,והאדם יופל להתנייש ולהנלס מעלתי'
גס שלא ע״י אחר  ,רק ע״י מעמלו נגד החנרה וע״י מעשיו — אכן חרפה עיקר
הנחתה כשם עצם הרוחני על דנר מתוע ; ומנוזה  ,ואין אדם געשה לחרפה אצל
עצמו  ,רק מאחר — משונאו ומאוינו  ,או גס מאדם ישר ע״י מעשיו הרעים
ותכונותיו ומלותיו הנשחתות  ,ואשרי לאיש אשר לא נסה גס נאחד מאלה השלשה׳ .
?
ושומר נפשו וננודו ירחק מהם — .
יעקב בורק מ ^ בוי.
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האדם.

גמול

Biblisch dramatische Scene von Joa . Jacob Unger in Leipnik.
דף 0״ע ) .

* ) ( המשן ממחנרת העשירית

(מקום דשן ושמן בגן העדן  ,כל 1מגרים חרשים נם ישנים יפיצו דה
יקר  ,לימינם חבצלת השדון עוטפת ארגמן עומדת ,ולעומתה השושנה—
בצבע רקמתים  ,ורוח אלד,׳ם מרחפת הנה והנד ,לרוח היום  ,והוד
קולו ישמע בקול עלה נדף מבינות לברים ) .

האדם  ,חוה  ,הנחש) .

(הקול ,

ונחת )

הקול ( בלאט

איכה?

האדם (ברטט ורעדה)
מרחוק כקיול

מהלאה

מצערי גבר

המרוץ ישא אבר

כנשר  .קל

שמעו
ערי בלכחיו
ובקול -
ודן; tאזני ־ rי׳
״ ־־
1:
זולתי קול — עקבותיו לא ניורעו.
בשרי אחזה — בושת פני כסתני
פלצות

הכני —

לבי

נסוגתי

אחור

כמט הוי ; קשה :

לקלס — תראה

סן

אהיה

פן

אשבע

ד,אבוא

מגעות

ואירא

הרתק

ואשב לי

בעהתני —
׳

תגלה

כלמה —

בלבוש שק

ערותי
צמתי.

לפני ה־ור

נורא ?

-

ארגמן אין אתי,עשיות מנו חגורה
כאשר לי יאתר ,לי מבחר דרצורים
לחגור
לכן

אפוד בד
נחבאתי

עם

שוהם וספירים.

תחת קוצים

כסוחים

בסתר ן  $בתי — בין רןרול ושיחים -
(ההמשן נמיזנרת הנאה)
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