כוכבי יצחק
רילל

פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי
.השיר בזמננו
להועיל וילמד בני יהודה קסת הסופר
 להבין דברי חכמים משליהם וחדותם׳, ולהדריכם בנתיב ההגיון
 ונחתה קסת נח־שה זרועיתס לאכזת, ולעורר קנאתם לשפת קודש
.ולאמונה ולהרים קרנה כמקדם
נאספו לאגודה אחת מאת

■ . מענדל בר״י שטערן
14. Heft. Preis
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Eine Sanimlnng

cbräischer Aufsätze
, literarhistorischen
, philologischen
, exegetische
und poetischen Inhalts, zur Förderung des ebräischen Sprach
--

stuviums,
herausgegebenvon M. G. Stern,
Mitglied der deutschen morqeus-indischen Geseliichast zu r -ivz!«
und Halle und Inhaber der k. k. österreichischen goldenen Medaille
für Wisienschnft und Kunst.
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J . L. Edler von Hofmannschal,

Kais . Kon. priv . Großhändler
Israeliten
zigsten

- Gemeinde

und erster Repräsentant

zu Wien ,

Greisenalter , in da » bessere Leben
2 . Dezember

der

in seinem zweiundneun«ingegangcn , am

1849

Die Zahl der Tage diese « so mannigfach
tu » den Staat
im
Allgemeinen und um seine Mitbrüder
insbesondere hochverdienten
und beinahe ei » volle « Jahrhundert
um die Krone de« Verdienste«
mit dem schönsten Erfolge ringenden edlen Mannei !, dürfte nur von
der Anzahl seiner schöne » und vielseitigen Tugenden , und seine schönen , gcmeinnühigcn
» nd vielseitig heilfördernde » Thaten , nur durch
seine anerkannte , anspruchlose
Bescheidenheit
übertroffen
werde ».
Seine unvergeßlichen unermüdeteu
Leistungen als Menschenfreund,
als Staatsbürger
, wie als Bertreter seiner Glaubensbrüder
en detail
hier aufjuführen , dürfte der leider karg uns zugemeffene Raun!
unserer , au « theilnahmloser
Apathie keine« einzige » reichen Gönner«
sich erfreuenden , und darum auch mühselig fortvegetirendeu
Zeitschrift viel zu beschränkt sein , und möge der würdigeren Feder sei«
ne « einstigen Biographen
, der ihn im Plutarch
der Gegenwart
verdientermaßen
seuie » würdigsten
Zeitgenossen , als ebenbürtig,
anreihen
wird , » ufbehalten bleibe » . Doch gestatten wir e« tut « ,
in kurzen Umrissen die Hauptmomente
seine « tugendreiche » Leden « , die als immergrünende , unverwelklichc Blumen im Kranze
seiner Verdienste prangen , hier anzuführen , um de » schmerzlichen,
uuerselziieben Verlust , den wir durch den noch immer viel zu frühenTod
diese « Edeln erlitten , möglichst zu veranschaulichen , und der innigen
Pflicht freundschaftlicher Pietät zu genüg !» und de !» Gedächtnisse
de « uns väterlich befreundet gewesenen Frommen
und Gerechten,
der , obwohl au « Altersschwäche d >n Literaturerscheinnngen
schon
ferne stehend, dennoch beinahe der einzige unter den Reichen I «raels war , der mit warmer Theilnahme um den Fortgang unserer hei-

ligen Untoinctjimiini
sich fiiiiiimrte , » nd jcK >' noiie Heft al <J Licht¬
strahl deS zn hoff ndcn Wiederanfschwnngs
r er cbräischen Sprache
»nd Literatur mit freudiger Herzlichkeit begrüßte , in nnserm In¬
stitute ei » schwaches , bescheidenes Denkmal zu setzen.
Sei » segenreiche » Streben
für das Wohl seiner GlaubcnSbeüder , zu deren Vertreter
und
Repräsentant
er
von
der allerhöchsten
Negierung
seit IdstU ernannt
war und . als
welcher er beinahe ei » halbes Jahrhundert
mit unermüdlicher
Energie und rastlosem Eifer wirkte , ist zur Genüge anerkannt und
gemürdiget . Denn nebstdem , daß er einer der allerersten war , der
die Israeliten
Wiens zu einem Gemeindekörper
organisirte
» nd
ihnen eine geregelte coinmunale Verfassung schuf , stehen daS herr¬
liche ^ den reformistischen Anforderungen
der Neuzeit entsprechende
Gotteshaus
und die hiemit vereinigte Reiigionsschnlc , zu deren
Begründung
und Bau er in glnthvoster 'Hingebung für daS Heil
seiner Glaubensbruder
und die Förderung der Moral , Sittlichkeit
und des religiösen Sinneö
unter ihnen , im Vereine mit den seli¬
gen M , L, Biedermann,
den ersten Impuls
gab , und deren
Vollendung
und fondirte Dotirnng
er mit selbstaniopfernder
Thatkraft betrieb » nd entsprechend heibeiführte
, als bleibende , unzer¬
störbare Denkmäler seines Gott und Mensche » gefälligen frommen
und edel » Wirkens
da . Und jcbc beklommene Brust
und jedes
grambefchwcrte
Herz , das in den schönen Räumen dieses herrlichen
GotteStempelS
Erleichterung nnd Erbauung
gefunden , an den hin¬
reißenden , Her , und Seele erschütternden
und erleuchtenden Reden
des hochbegabten
Mannheimer,
an
den herrlichen
Sängen
des meisterhaften Sulzer
sich erbaut » nd erhebt , wird noch in
späte » Tagen eine dankbare Thränc des Andenkens ihm weihen.
Wo es überhaupt
in seiner Gemeinde , wie in seinem Unikreise
Gemeinnütziges , Heilsames und WohlthätigeS
zu stiften , zu fördern
und — was das Schwerste nn » Verdienstlichste — zu erhalten
galt , da sieht man feinen Namen als Begründer , Ordner
und
Förderer rühmlich prangen . Und beinahe jeglicher hier bestehende
Humanitätsverein
, jegliche Tugendverbrüderung
trägt das Gepräge
seiner Schöpferhand
nnd fördernden Mitwirkung , und beurkundet
ihn auf 's Neue als einen für Alles Gute , Schöne und Nützliche
athmenden , wirkende » und begeisterten edeln Menschenfreund . In
wie weit er der anerkennenden Hochachtung seiner christlichen Mit¬
brüder , zu einer Zeit , in der noch schwerer Druck/insondcrS
in
Oesterreich , auf des Jude » Nacken lastete , siel, i» öffentlicher allge¬
meiner Kundgebung zu erfreuen halle , hicfür mag leine Erwäh¬
lung zum A r m e n - B e z i r k s D i r c c t o r an d , Pfarre
am

H o f im I . 1820 , als welcher er mit öfter , weder Zeit - noch Kosten ü iiflpnuc scheuende » Thätigkeit , zur allgemeinen Zufriedenheit , dolle
dreißig
Jahre ehrenvoll fungirte,ein
genügendes Zeugniß ablegcn.
Bei welcher Gelegenheit
nicht unerwähnt
bleibe » darf , daß er
jährlich , an d,n Geburtstagen
Ihrer
Majestäten
des Kaisers
Franz
und Ferdinand
vom I . 1822 bis 1S45 50 fl. E . M.
an die Armen dieses Bezirks vertheilte.
Ferner , dessen Ernennung
zum Administrator
der Götzischeu
und Wetzl
arischen
Stiftungen
, und zun , Inventar .und Schätzung » . Kommissär im I . 1822 . Alles sprechende Beweise
anerkannter
Ehrenhaftigkeit
und staatsbürgerlicher
Verdienste . Al»
schönste Perle im Kranze seiner zahlreichen , vielseitigen Verdienste,
als Staatsbürger
, glänzt aber , und wird dies seinen und seines
Hauses ehrenvollen Namen in dankbarer Erinnerung
einer späten
Zeit aufbehalten , was er als allererster Förderer
der Seidenkullur seit 1802 , wo er als Pächter der Scidengaletten
im Kön . Ung.
und der Militärgrcnze
auftrat , also während einesZeitraumSvon
48
Jahren , in Ungarn geleistet . Wo er in den schwierigsten Epo'
che» deS Krieges und der Bedrängniß
sein erhabenes , daS Heil
des CvmmcrzeS und eines für den Staat
so hochwichtigen
Jndm
strie - Kulturzweiges
förderndes
Ziel nicht außer Acht ließ , nnd
ni t aller Selbftverläugnung
immense Gcldopfer
brachte , um die¬
ses für fei » Vaterland
so bedeutende Naturprodukt
der möglichsten
Vollkommenheit
und Ausbreitung
zuzuführen . Und in wie weit ihm
dies gelungen , und mit welch glänzendem Erfolge sein unwandel¬
bar rüiligeS und so höchst gemeinnütziges , patriotisches
Streben
gekrönt wurde , hiefür mögen , die weithin anerkannte hochgeach¬
tete Großhandlungsfirma
seines Hauses und die würdigende Aus¬
zeichnung seines Monarchendes
höchstseligen Kaisers Franz , der
ihn 1835 rarfrei in den niederöst . Adelsstand
erhob , so wie
die unzähligen BelobungS - Decrete von dem k. k. HofkriegSrathe,
von Civil - und Militärbehörden
von beinahe allen Districten
der
Militärgrenze , die goldenen nnd stlbernen Verdienstmedaillen , einen
sprechenden Beleg liefern.
Auch ließ ihm der Kaiser Ferdinand , der Gütige , in 8 ° !^
einer werthvollen
Spende an die k. k. Hofbibliothek
nnd , in
huldvoller Berücksichtigung
keiner vielseitigen patriotischen
Ver¬
dienste , vor einigen Jahren
einen werthvollcn Brillantring
mit der
Namenschiffre Sr . Maj . durch den Oberstkümmerer , Herrn M . Gra¬
fen von Dietrichstein , überreichen . Als Menschenfreund , stand seine
Thür « jedem offen und mit anspruchkvser , zuvorkommender Freund¬
lichkeit bot er hülfreich und willfährig
die Hand ; wo eS aus dem

j » rathen , z» helfen und nur
reiche » Schatze seiner Erfahrung
edle Einfachheit
eigenen Mitteln zii unterstützen galt , wie überhaupt
die Zierde seines Eb racters waren.
und bescheidene Simvlicität
Als Gatte zärtlich , lebte er in einer 62 jährig n , glücklichen
Ehe mit seiner ihn tief betrauernden , frommen Wattin Theresia,
die ihm kaum vier Monate nach seinem Tore , i» das bessere Leben
folgte.
Als Vater zärtlich und liebevoll fürsorgcud . nnd auch hier
seinen praktischen Sinn und seinen Geist rer Ersah n » g , wie seine
Liebe zur Wissenschaft und Kunst bewährend , ließ er mit » » er¬
eine
seine » Söhnen
Sorgfalt
müdeter , scharfblickender väterlicher
und Bil¬
Erziehung
dem Zeitgeiste eutsprechende wissenschaftliche
dung angedeihe « , die nun sämmtlich , eines solch hochverdienien
seinen hochge¬
Vaters würdig , ehreuhast , bieder und würdevoll
achteten Namen vertreten . So steht sein ältester Sohn , der wahr¬
haft gebildete , in der CommerzeSwelt bereits hochgeachtete und all¬
gemein verehrte Herr Ema n ue l Edler non H o fi » a n n Stha 1,
und August
Herren Bernhard
als Eh f, nebst den würdigen
; die
« . H. an der Spitze der rennommirte » GroßhandlnngSfirma
fungiren in
, nstbal
und S igm u n d v . Hofmai
Herren Ignatz
der medizinischen Doctorwürde , in edler Hingebung zu ihrem hei¬
praktische Aerzte , wie
ligen Berufe , als denkende , k- nntiiißreiche
als wahrhafte Menschenfreunde allgemein beliebt , verehrt und hochge¬
E . v . H ., einen besonder » Bilachtet , und so hat Herr Joseph
der Architektur sich zugedungSzweig sich wählend , dem Studium
wcnvet und mit eminentem Fleiße es auch vollendet.
Und so möge denn dieser edle Hingeschiedene , der , mit ge¬
ringen Mitteln beginnend , durch eigene energische Thatkraft , zu
im Leben , zu einem solch dankbar gemeinnü¬
einer solchen Stellung
sich emporschwang , » ach einem solch selten
tzigen Wirkungskreise
langen und selten schönen , dem Heile seines Hauses , seiner Mitbrü¬
gewidmeten , thatcnreiche » Tagewerke,
der und des Allgemeinen
friedlich eingegangen sein die Gefilde eine « bessern Daseins ! Er
hat in unser aller , wie in seiner Kinder »nd Enkel Herze » , ein
Gedächtnisses
kindlichen
ewige « Liebes - und BerehrungSdenkmal
sich begründet und — mögen auch wir „ sterben den Tod des Ge¬
rechten und unser Ende dem feinigen gleichen . " _
Friede

seiner

Asche.

fl» . E . Stern.
\
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Exegef « von I . I . Pollak , -Vberrabbiner in
Trebitsch.
ירמיה י׳ב ג' צדיק  ,כינת מאמר הנניא ננלל היא  ,נלתי1(, 100
ענותן תרנני להודיעגי ארתין  ,אז הגרתי מעצתי <י צדיק אתה3כל דרנין ואין
3הס נפתל ועקש  ,אן עתה פליאה דעת ממני «דוע אני 3עמל ועוני  ,ומדשי
ישליו3אהליהס  ,ואן ני דק3סיה 0יכ 3דון ולנס רתק ממן למ
ופועלי
און להס טונות זמניות לאין מספר  ,נס נניס ו 3נות נתת להם למנ3יר
זאת הדנית
ני ארינ ,שארי , 3משפטים ,י״ל לא
וכל אשר ישאלון לא אצלת מהם .
שהצדק עמן ותמים פעליו  ,אן נאיזה אופן יצדקו ארוזותין  ,נסלאת
אפונהממני  ,וזאת נכספה נפשי לדעתה  ,ע״נ ארשה להתוכת עמן כאיש נשפט
היא רעהו לנדר האמת ,ני שורש שפט יורה לפעמים על הונות נהו נישעיה נ'
עם
ושפט נין הגוים שהוא כ״ע ממאמר ושונית לעמים דנים  .דר ן רשעים,
אנשי ענתות נפיר״שי  ,או הוא שאלה כללית על מנהג העולם ננל המקוננות
והעתים אשר התעוררה נקרנו ע״י מקריו הפרטיים עם אויני נפשו כדרך לנ
אומלל אשר ימשכו כונני נשף הצלתתו ונר אשרו ידען  /ינ יתעורר ממעמדו
להתאונן על מקרי מנעי נני אדם נכלל  ,ני רעיון צרות הדנים נמשך
וגורלו
הרע עצמו ואיש אל אתיו צמודים יתד נתולדות הנפש  ,ואן ינ עי״ז יתם
מרעיון צרת
למי עוד יותר  ,נבל זאת ימצא נו נותם מעט נהעלותו לע דוחו ני לא עליו לנד
יצאה הרעה נמא״הת  :צרת הכלל חצי נתמה  ,וכן נמצא3איו 3כי נצר לו
התאונן על הכלל נלך נאמרו  :למה יתן לעמל אור ונוי ,והמנין נדרני הנפש
ותהלונותיה ינין גס נועם המליצה הזאת העתנת לפעמים הפרטים לעלות על
כנפי רות ההתנוננות אל הכלל כלו  .שלו  ,לשון שלוה  ,שרשו שלה ,לדנר אתו
נשל׳ (ש״נ גי ) ננתת מנלי מצה למען לא יהיה נזהר מחרנו אשד נירנו  .׳נ
נטעתם ,חזקים הס נהצלתתם הזמנית כאלו הס נטועים מידן נניר נת.
שרשו ,כען אשר יתוזק גזעו נארןע״י הסרשים אשר יתפשטו מתתת  .יכנו,
לפי שהתל לדמותם לעציפ יוסיף לאמר שכמו שיתפשטו ענפי הען הלאה מגזעו
ייעשו פרי למכניד  ,כן יתפשטו נם המה נארן נהולידם מים ומות וכ״ז סימן
לאשרם כמ״ש איו( 3כ״א ) נתארו הצלחת המרעים  ,זרעם נכון לפניהם וכוי ופל
זאת היתה להם למנה אף כי רתוק מתה מכליותיהם כי אין אלהים כל מתשנונוס
ירק נפיהם קרו 3אתה למו להזכיר שמן תמיד כמצות אנשים מלמדה  ,או למען
מכליותיהם,
כמש והמעות זולתם שיחשנוס ליראי ד ' ולוזושני שמו .
ממתשנותיהס  ,כי מדרך הענרי ליוום המיושנות לאנרי גוף האדם הפנימייםלל 3
זלכליות כתו למעלה י׳יא נותן כליות ול , 3ולמעים כמו ותורתן נתון מעי  .׳ג
י את ה  .וי״ו לעודד על הפן מאתר הנא אחריו ר״ל אני אינני כמוהם אתה
תראני ותנחמי ני לני ומיושנות׳ תמיד אלין .ה ת יק ם  ,ממקום אשרם לאנדון,
כצאן אשר יותק נתזקה ממנלאווזיו לטנתה  ,כי שורש נתק יורה תמיד לע
הסרת דנר נתחק לצמיתות מנלי השאיר רושם אתריו  ,וצרעת הראש או הזקן

אשר יס 33הסרת השער משרשיו
יקמז 3ע 3ר זה נתק .
והקדישם ,מליצה
לקומה מ 3ע״ח המיוחדים לקר 3נות אשר יוקדשו לשני השמיטה  .ד ' עד מתי׳
מוס 3למעלה ור״ל למה תשכין אלה הרשעים 3צל האושר  ,תן להם פפעלם ותהי
ידך 3הם להתנקם כצאן לט 3חה  ,והאדמה לא תשס מרעת יוש 3י 3ה  .ששתה,
ר״ל עד מתי תססה 3המות ועוף 3עון אלה המכחישים 3השגמת ה״ית על נרואיו
אשר יאמרו לא יראה את אחריתנו  ,ויען היות 3מקום אשר יכלה ד3ר מה שם
סוסו  ,הושאל שורש ססה 3עצמו להורות על הנליון  ,ענדען  .ה׳ כי  ,תשו 3ת
ה״ית על שאלתו  ,ור״ל כמו שהרן עם אנשים ונלאה 3חצי דרכו לא יוכל להתער3
לרון את הסוסים קלי רגל יותר מ 3ני אדם  ,כן אס לא יכלת לעמוד מ3לי
עזרתי נגד אנשי ענתות קרו 3ין המ 3קשיס נפיך ,ותחש 3ותיהס להרע לן היו
נעלמות ממך ,לולא הודעתי אותן לך  ,איך תחשו 3לעמוד נגד שרי יהודה
הקמים עליך אם לא אעזרן  ,ואף ני לדעת דרכי ול 3וא 3סויי נאוסן הנהנתי
העוצם3נלל .
תתחרה ,פעל תחרה המרו 3ע יורה על ההשתדלות3מאמצי נח
להתער 3עם זולתו נענין מה לעסות דנר ט וי תמנו  ,וועטטצוייפערן  ,ודומה
לשורש חרה  ,ני אם תשוקת הקנאה העזה על זולתו והתאוה להתסאר עליו תחמם
נופו עד כי יחר אסו ויעלה עשן ׳ כמאמר האשכנזי  ,ער ברענננו פאר צויי־
פער נצזן צזידףעגד עטווצוט  ,וכן יאמר הע 3די מתחרה ,כמו  /י אתה
מתחרה 3אח ( לקמן נ״ ) 3ר״ל משתדל להתפאר על זולתך3עצי ארז היקרים
אשר 3הם צפית ארמונך  3 .א ר ן שלום ,תואר לענתות עיר מצער אשר מט 3עה
להיות יושניה שלוים ושקטים יחד  ,תחת אשר נעיר גדולה תקנן לרו 3קנאת
איש מרעהו ומשטמה .
אתה,נלשון תמיהה וחסרה ה״א השאלה—  3גאון,
כאשר יגאו מי הירדן ויעלו על קצותיו לשטו» כל אשר מס 3י 3לו  ,ווען רעד
יוזרדתן צ1גנש « י!? ט תונד ! יך ערוזעבט ולדעת רש״י ושאר המנארים גאון
הירדן תואר לשפתו 3ע 3ור היותו גנוה ממימיו  ,והוא מלא קנה ונצה ושם ישכנו
אריות וטורפים  ,והוא כנוי לירושלים עיר הומיה אשר 3ה אין הנ 3יא נטוח
מרדיפת שרי המלך אס לא ד ' יעמוד לימינו ,כאיש אשר איננו 3טוח 3ס 3י 3ות
הירדן מחיתו יער השוכנים שם  .ו ' ני  ,נאור משלו הקדום  .מלא ,בקול מלא
וחזק ; וניס פא |! ער טטצזרקער נזטיונוזע  ,נמו רוח מלא מאלה 1למעלה ד ' )
והנמה  ,אף ני יקראו אליך נקול לנוא אליהם וידנרו אליך טונות ׳ אל תאמן
נהם ני שנע תוענות נלנם עליך י וי״ת נהפך  ,יאמרו עליך מילין נישין  ,ר״ל
מאחריך נאשר תפנה עורף ללכת מהם ידנרו רעות עליך וע״נ אל תאמין נהם,
אס גס נסנין ינחשו לן וידנרו לן,טונות  ,ני כן דיך הנוגדים והחנפים  .ז'
ע ז נ ת י  ,הכוונה נחנור דעת רש" י ורד״ק י יעיי״ש  :צרתו וצרת הכלל היא
כעין נחמה לו לאמר ; מה לי להצטער ולהתאונן על עזינת נחלת אנותי אחרי
ני רנה
העזונה 3קרנ הארן וגם על אויני נפשו תענר נוס התרעלה ני כל
האין תשס  ,וכן הוא מתולדת כל אומלל וקשה יום  ,ני נתחלה יתאונן על
רוע גורלו ואח״ב ימצא נוחם מעט נהעלותו על רוחו כי גס זולתו ישתה
נום חמת די .
ידידות ,שורש דוד יורה לדעתי על מדרגת אהנה עזה
גשמית נמו גרוה דודים ,ואחי הא 3או האס הקרוג יותר לאדם משאר קרוניו
ונאהג ג״כ ממנו ענור קורנתו הזאת יותר מהם  ,יקרא דוד  ,נמו נל' חז״ל
יקרא ח  33מןח  3ינ המורה נ״נ על אהנה חזקה  ,ושם ידיד וידידות נהוססת
י ' ס״הת יורה רק על איש או דנר הנאהג נאהנה חזקה נענור סנה ומעלה

רוחנית ומוסדית אשר 3ו נמו פה  :ידידו » נפשי  :צויין ןיעב 1ינגט ^ ענטנומגד,
ונן מה לידידי לעיל י״א ט״ו  .ככף ,יען היות היד האנר היותר ראוי להנפף
ולהתנועע נחפן 3עליו מנל שאר א 3רי הגוף  ,ע״נ תקרא 3שס כף  ,ו 3ע 3וד
היות חלק הירך והרגל שוה 3שטחיותו אל כף היד יקרא נ״נ נ ף הירן,
הדומה 3שטחיותו לכף היד יקרא ג"כ כף ׳ כף אחת3מד3ר ז '  .ח'
והכלי
כאריה ,אשר מדי ישמיע קול המיתו יפחדו וינוסו כל שומעיו מפניו  ,כן
היתה לי נחלתי  ,ני קול המרי 3ה אשר נתנו עלי אחי ו 3ית א 3י אשר 3גדו 3י
גרשני מהסתפח 3ה  .ט' העיט ,שורש עיט מורה 3ע3רית לדעתי על חמימות
דם ה 3ע״ח וע״כ יורה על שטף אף וחמת הכועס על זולתו  ,אשר ע״כ
גוער נו  ,נמו ויעט נהם ש״א נ״ה  ,ויען כי גם ע״י התפעליות התאוה
כל3עלי חיים הסו 3 33עורקב ; ע״נ יורה לפעמים גם
החומרית יחס דם
על חמדת ד3ר מה נתשוקה עזה כמו ויעט העם אל השלל ש״א י״ד ועוף
הדורס והטורף אשר 3ע 3ור חום דמו הט 3עיי יח3ר שתי אלה יחד ר״ל הכעס
יקרא עיט ,ויהיה לפי״ז שס נגזר מ; הפעל או
על 3ע״ח והתשוקה לטרפס
ומגואל3דס חללים אשר
3הפך  ,והה ' פה לשאלה  ,ר״ל הכי כעיט צ 3וע
ע״נ 3חלה נפשי
ישתה נמאסת עלי נחלתי ? או הכי העיט ס3י 3עליה אשר
 3ה להתרחק ממנה נאשר ירחק איש מנגלה מושלכת על פני חוצות ! ונ״ז
ד״מ להורות רק על חוזק גועל נפשו 3נחלמו  ,ורעיון זה העיר3קר 3ו אה
לקרוא3קול גדול כי כל חיתו יער ינואו להשחית נחלתו ני לא
הדומה לו
תחוס עוד עינו עליה  .צנוע ,שורש צ 3ע ופעל צנוע הנגזר ממנו לפי מה
שמצאנוהו נתנ״ן ודחז״ל יורה רק על הגוון והמראה המתחדש נד3ר מה ע״י
פעולה מלאכותי »  ,דורך קונשט  ,לא על הראה ד5ר הטנעיי לו אשר3שס
עין או מראה סתס יקרא  ,נמו ועינו כעין ה 3דולח3מד ' 3י״א  _ ,נמראה
הקשת יחזקאל ח '  ,ונסתרה נזה דעת המתרגם פה  :בונטער רויבפצ! ףע? ,
ני לא על הראהו הטנעיי  ,נ״א על המראה המתחדש נו ע״י הדס אשר נו
י׳ רועים ,ת״י מלנין סגיאין  ,כי המלך ינהג עמו
יתגאל יכוון הנניא .
כרועה עדרו  ,כרמי תואר לגחלתי  ,ואס הוא מאתר ה״ית הוא תואר לישראל,
ני כרם ד ' צנאות נית ישראל ישעי ' ה '  ,נו ס סו  ,יורה על הרמיסה 33זיון
על דנר מה נמו פה  ,או על דנר ננזה כמו נגנוריס נוסיס 3טיט חוצות זכרי ' י ' .
י״א שמה  ,נל״י על כלל האוי 3יס  .אנלה ,שורש אנל הוראתו הראשונה על העדר
השמחה השתנות ואסיפת אור פני איש הזועפים על מות אחד מקרוניו או על העדר
ואנדן אחד משאר הד 3רים הנעימים לו והושאל אח״נ גס להורות על הדומם והצומח
אשר נחר 3נס יחלוף הוד סניהס ותכונתם הטנעית למו תאנד ,וכן א 3לה האדמה יואל
א '  .שם על ל , 3ד 3רי תוכחתו לשו 3מדרכי הרשעה  .י" 3ני ח ר , 3ר״ל יען ני
ינו חללי חרג ננל החרן ומעטו יושניה ע״נ ר 3ו השודדים המונאיס יד לחמוס ני אין
עומד לנגדם ואין שלום מפניהם לכל נשר ,היינו גם לשרידי חד 3הנשארים׳ עוד 3ארן.
זרעי ,ר״ל מארת ד ' וחרון אפו יחולו3נל מעשי ידם וכל עמלם להנל  ,יזרעו
חטים וקוצים יקצורו  ,ואם יחלו ויחלשו מרו 3ע 3ודתס את האדמה יק נושת וכלימה
יהיו למו למנה ננוא עת תנואתה ותנז 3תוחלתם  .י״ד כה  ,מפה עד סוף הפרשה
היא יעוד כללי לכל העמיס אשד יתשס ד ' העל אומתם לשוג עוד ולרחם עליהם
כאשי ישונו מדרכיהם וילמדו מישראל להכיר אלהים אמת ולהש 3ע נשמו  ,וכן היה
נאמת ני הרנה מהם נתגיירו נשונם מגלותם ,וכעין זה גתננא נס לקמן מ״ח מ״ט
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אחרי פן שנתי את שנות הוא 3אםי 3את שנות עמון .
להם קיום ועמידה פ 3ית וארמון ה 3נוי על תלו ונת״י

ט״ז ונננו,
ויתקיימין.

יהיה

Exegese und Verwahrung v . Mayer Rand egg er,
Triest
, nebst einem Schreiben vonJ. S . Reggio
in Görz.

Subrabbiner in

הנה כל המפרשים ראו נם תמהו על שנויי המספרים הומואים נמספר
השרים הנצנים על הנצנים אשר 3ס ' מלפים לאותם אשר נדי׳הי  ,פי שם' 03
אלפים ושלש מאות שרי נצ 3יס ונד הי ' 3' 3מונה
מלכים א ' ה ' מוגה נ '
מאות
ושש מאות :וכן פה ט ' נ״ג מונה שרי הנצ 3ים ה '
ג' ' אלפים
וממש -ים ו3ד" הי 3׳ ח ' מונה רק מאתים וממשים  ,והס נחפזו ג״נ להתיר
הקופי 3אמרם שהנ ' מאות היתרים אשר נמצאו 3מספר הגרים3ד" הי ממונים
על אותן ג ' אלפים וני מאות הנציגים אשר היו לק״ן אלן הגרים הנאמדים
3ם ' מלכים  ,והר׳ין שרי הנצ 3יס אשר נמנו3ד " הי היו מנ״י לפי דעתם  ,ממונים
על הרי הנצ 3יס האלה אפר לא מ" 3י המה  ,ואמנם3מלכים אשר לא נמנו הגי
מאות שרי הנצ 3ים ■ העליונים אשר לא מ 3״י היו עם האחרים כנ״ל וער 3ס
עם הר״ן שרים אשר היו מ" 3י עליהם ונתן מספרם 3יחד ה ' מאות וממשים  .זה
תוכן ד 3ריהם  ,רק הא3ר3נל ז״ל םו3ר שהר״ן שרים מ 3״י היו מפוזרים3כל א״י
להשגיח על כל מעשה ה 3וניס וע״ם  .אמנם נקל יראה כל מעיין הקושי אשר לסי
דעת הראשונים 3מספר השרים העליונים  :א ' על איזה יסוד היה מוסד מספר
ר״ן שרים מ 3״י על הגי מאות השרים העליונים מהגרים או על כל נ ' האלפים וגי
מאות 3יחד אס היה אחד מ* 3י על פל אחד מהשרים העליונים מהגרים  ,היו צריפים
להיות נס הס ג׳ מאות כמוהם ; ואם נמנו על כל הגי אלן ושש מאות נ״פ לא
נוכל למצוא סנה נכונה לזה המספד  ,ויותר קשה ל3אר אפי ' לם 3רת הא3ר3נל
ומן 3״י אפר לא נתן שלמה ע  3דים
הס ' ט ' ד״הי ח ' ,ני שם נאמר :
למלאכתו ונו '  ,שלפי דעת כלס מלת אש ר היא מיותרת וכמעט ת3ל3ל את הפשט.
 ' 3אין אמר אשר לא נתן ענדים למלאכתו והלא היו לו ג ' אלן חוצ 3י ארזים ושאר
עצים יקרים אשר הוא נעצמו קרא ע 3דים מלכים . ' 3וע״כ נ״ל שהאמת כן
הוא נאשר אמרו גדולי המפרשים הנ״ל  ,דהיינו שהג ' מאות הנותרים נמנין
ד״הי על הנמנים נס ' מלכים היו מהממונים א3ל לא על הגי מאות אשר כנר
נמנו נמלכים וגס לא על ענין המלאכה לנד  ,רק היו פקודים להשגיח על כל
צרכי הק״ן אלן נושאי סנל וחוצני האונים אשר לא מנ״י המה  ,דהיינו להכין להם
המזונות ונתי המלונה וכדומה אשר הוצרכו לכל ההמון הגדול הזה  ,והשנון השרים
היה נמעט נסי חשנון השרים אשר העמיד משה על '>3י נמדנר  ,רק שם היו
צריכים נם שרי עשרה  ,ני הם היו ממונים גס על כל נני 3ית העשרה האנשים
אשר פקדו עליהם והיו ממונים נם לשפוט כל דנר מצה ומרינה נדני הקטן אשר
היה33עלי המלאכה הלזו  ,כי הס היו נלתי משפחותיהם׳
"נפל ניניהם  ,לא כן
גם לא היה נגמצא אחה מרינה ומצה ניניהם ני איש איש נמלאנתו היה עסוק וע״כ
הספיק לשלמה לתת עליהם רק שרי חמשיס והס היו נמססר מצומצם ג ' אלפים לק״ן
אלן  ,וכן לא היה צרין לשרי מאות  ,ונמקום אשר שם משה על כל י׳ שרי מאות שר
אלן חחד  ,שם שלמה על כל י׳ שר חמשים שר חמש מאות אחד והס נצמצוס נ'

"אווז  ,והג ' מאוון היו משגיחים גס עליהם גס על שאר צרכי עושי המלאכה ננ״ל,
יע״ס החש 3ון הלזה נ״ל היו גס שרי גצי 3י 3״י  ,א3ל לא על השרים האלה נ״א
על עשית האלפים מ 3״י אשר הלכו חלפות ל 3נונה לכרות הארזים והיו שרי חתשיס
מאתים ושרי חמש האות עשרים  ,ושאר השלשיס היו גס הס נמו3חוצ 3י ההר
המשגיחים על כל שאר צדני האנשים האלה  ,ועל נלס היה אדונירס  .ני א״א
להאמין ששלמה שלח נל כן אגשים ת" 3י תחת נוגשי הצוריים  .וע״ס ההנחה הזאת
אומד ש 3מלנים אשר נמצאו 3סי ' ח ' שני המספרים דהיינו ת 3״י והגרים יחד מצוהדיס
מונה גם הפקידים העליונים יחד עם כל שרי נצי3י ישראל לכ 3ודס  ,נס ינ לא
היו כלם שדים המשגיחים כמוהם  ,אמנם3ד" הי שהמספרים הס רחוקים זה מזה
והשלשים אלף אשר שלח ל 3נונה לא נזכרו 3פירוש מכל וכל  ,מנה גס המשגיחים
העליונים מהגרים עם שאר שרי הנצ 3יס  ,ואת השלשים אלף האלה זכר 3רמז לגד,
וזה 3שני הפסוקים הנזכרים  ,ני מל 3ד,הדקדוקים אשר נ3ר עוררתי יש לתמוה מה
שאמד למלאכתו שהיה די לומר ומנ״י לא נתן ע 3דים׳ אמנם רצה לרמז3זה
שלמלאכתו לא נתן א3ל למלאכת" 3המ נתן דהיינו אותן הל ' אלף אשר הלכו לננונה.
תיאור הפסוקים כן הוא  :אחרי אשר ספר עזרא מתחילת סי׳ ח ' ר 3ת המינים אשר
 3נה שלמה אמר כל העם הנותר ונו ' ויעלם שלמה למס עד היום הזה ר״ל עד
כלות כל ה 3ניניס האלה  ,ומן 3״י אשר היו למס דהיינו אותן הל' אלף לא נתן
שלמה ע 3דיס למלאכתו! אפי ' ל 3נין 3יתו לא נתנם  ,ומה עשה מהם ? נשאם
לאנשי מלחמה לנ 3דס למען לא יקראו עוד ענדים׳ ושרי הנצי 3יס אשר היו עליהם
נתן לפי ערכם לשרי שלישיו ושרי רנ 3ו ופרשיו׳ וזהו אמרו ואלה וי״ו מוסיף ע3
הראשונים  ,דהיינו ואלה השרים אשר נאמרו למעלה היו שרי הנצי 3יס אשר היו לשלמה
נתחלת גנין" 3המ.
ומענינא אמרתי לתק גס מנין אחר הסותר את עצמו מיני ' וניה  ,דהיינו מנין
השנים אשר 3נה שלמה  ,ני הן 3מלניס 3׳ ו ' א '  ,הן3ד" הי ' 3ג' נאמר שהתחיל
שלמה ל 3נות את ה 3ית 3חדש השני 3שנת ד׳ למלכותו וכן 3מלנים ו ' ל״ז חזר ואמר
 3שנה הר 3יעית יסד 3ית ד '  3חדש זיו ומיד אחריו נאמר ו 3שנה הי א וכו ' וי 3נהו
ש 3ע שנים  .והנה 3עיון מעט יראה כל רואה שנסרוטרוט הן ז ' ומחצה ,וחין לומר
שהחדשים האלה נ 3לעו3ש 3ע השנים ,כי אדר 3ה אנחנו מוצאים ש3כל שנות המלכים
נמנו השנים המקוטעות לשלמות ואפילו לכאן ולכאן  .לכן אני אומר שאותן הששה
החסרים 3מנין ה 3גין הוצרכו ליסד היסוד לגנין גדול נזה ! ולפי שמלאכה הזאת
היא מתחת לארן אינה נכללת 3נלל 3נין  ,ועל זה רמז פה 3אמרו 3שנה הד ' יסד
וכן3ד " הי אחד אמרו ויחל לגנות  3נן אמר ואלה
 3י 1ז ד ' י״ל התחיל ליסד ,
ה וסד לרמוז ע״ז לפ״ד.
ואג 3אחוה דעתי גס על חש 3ון שנות מלוכת דוד ני נס שם יש סתירה מיני׳
וני ' כי 3שמואל '3ה׳ ד ' ה׳ נאמר3ן ל ' שנה דוד 3מלנו מ׳ שנה מלו ו 3ח3רון
מלו ז ' שנים וו ' חדשים על יהודה ונירושלים מלן ל״ג שנה על כל ישראל ויהודה,
יא״כ לפי הפרוטרוט יהיו נין כלס מ ' קנה וששה חדשים  ,ודרשת חז״ל ידועה.
אמנם לפי הפשט נ״ל שאותן הששה חדשים מלן דוד רק על חלק מש 3ט יהודה
ונפרט על אותו החלק אשר היה סמון לצקלג וישלח להם משלל העמלקי  ,ואותן
הששה חדשים ננלעו 3שנת שלשים לשנות חייו  ,ני 3ודאי לא היה נן שלשים מעת
לעת נאשר המלן  ,וידוע שחדש 3שנה נקרא שנה  ,ואח״כ הומלן מכל ש 3ט יהודה
ינלל ומכל Tאותן אנשי צ 3א מ 3״י אשר נאו אליו מיד ליד לחניון ולסוף ׳ז ש«ה

וששה חדשיס האלה הומלן מכל ישראל ואין כאן
סתירה3תש 3ון  ,וצפ״ד יש קצה
לאיה לד 3רי  ,ני3ד " הי א ' י״ 3נ״ד מונה מספר אנשי צ 3א אשר 3או לדור מנרונה,
ונמצא שת 3ני יהודה לא 3או נ״א ו ' אלפים וחי מאוה  ,והוא תמוה ני משאר
שנטיס 3או הרנה יותר מאלה  ,אן לפי הנ״ל מונה שם רק אותם אשר 3או נתחלה
לשם  ,א3ל אח״נ לא הוצרך עוד למנות נפרט אותן ש 3או אליו חנרונה ני נמלך מנל
הש 3ט ונלם היו סריס למשמעתו ני נתופם היה יושג.
שופטים י״ז עד
סוף הספר .נם ני ד 3רי חז״ל אינה צרינים מיזוק
וני רו 3מפרשי תנ״ן ( אפי ' אותן שחתרו 3רויז 3 3ינתם לפרש מה הפסקות האלה
 3אופן שנונל לומר שנאו שני מעשים המנונים אשר סופרו נהם על מקומם נסדר
:מנס אשר
אירעו 3הם דהיינו נסון ימי שמשון ) מסנימים שדעת חז״ל הו 3את
 3ס״ע ששני המעשים  .האלה דפסל
מינה
ודפלנש 3נ  3עה אירעו נתחלת ימי
השופטים היא היותר נאותה לפי ההשערה הננוגה  ,לא אונל להתאפק לסעוד
סנרתם 3עוד ראיה אחת שהיא נשתים המוכיחות שאי אפשר לשער שמלחמת פלגש
 3נ 3עה
נהיתה 3סון> ימי שמשון  ,וזה מנח שלשה טעמים  :א ׳ מפני מעוט אנשי
מלחמה אשר
נלחמו 3הלחמה הזאה  ,ב ' מפני גודל ההשחתה אשר עשו 3״י
3ש 3ט הלזה י ,עד שכמעט הכריתו
את כלו .נ ' והוא העקרי  ,מפני ר 3וי אנשי
צ 3א ננימין נמלחמת אסא עד זרח הנושי
ד״הי ' 3י״א וזה ני ע״פ הנסיון
נווע שנארצות נושנות כראוי יר 3ו יוש 3יה 3נל דור שהוא אז זמן ל״ג שנה ועוד
רניע 3קרו 3אל המספר אשר היו נדור שלפניו  ,ד״מ אס נשנת ת״ר היו 3מקום
אחד ( נפרט נמקומות שלוקחים יותר מאשה אחת ) ד '
אלפים איש,
יהיו 3שנת
תרל״ג ועוד חמשת אלפים  ,ו3ל3ד שלא תהינה שמה נתון הזמן הלזה מנפה או
מלחמה
הממעטות את יושניה שלא נדרן הטנע ולא
ינואו 3ו זרים ממקום
אחר המינים אותן הלא כהוגן  .והנה ע״פ ההנחה הזאת ננוא לחשנון מספר
מפקד אנשי מלחמה אשר לשנט
ננימן 3ג ' עתים שונים ומהם נשפוט על עת
היותר ראוי לקנוע נו מעשה פלגש 3נ 3עה  .והמספר הראשון המצטרך לעגיננו
היא אותו שנעדנות מוא 3אשר נעשה נמו חודש ימים טרם עניו נ״י את
הירדן  ,ונמספר ההוא היו נל נני ננימן מנן כ ' עד נן ס ' 45,600
ונננעה היו כל •שולפי חר 3עם יושניה
יחד. . . .
46,700
ונמלחמת אסא עם זרח הנושי נשנת ט״ו למלכו או קודם לכן ( ד״הי' 3
י״ד ט״ו )  48 .0000ומעתה אם נקנע מעשה
הנ״ג 3סון ימי שמשון נמצא לפחות
ממנין הרחשון הנ״ל דהיינו אותו שנע״ס אשר היה 3שנת  4488לנ״ע עי המעשה
ההוא נמו  ssoשנים והס נמו י״א דורות לסי החש 3ון הנעשה והיה ראוי להיות
מספר אנשי
רצנא 3״נ לנד מזקנים והטן והגשיס יי ,זי מ ק ' אלפי איש שולפי
חר , 3ואין
לא 3או לעזרת אחיהם רק נ״ו אלף ? ואס תאמר שהאחרים לא
רצו לתת יד לפושעים  ,נתמה על מה חרה אן 3״י נל נן נגד נני 3נימן והלא
רונא דרונא לא החזיקו יד הרשעים האלה !
האם3ש 3יל כ״ו אלן ישחיתו נצי
חמלה וחנינה יותר חמאתיס וחמשים אלן נפש  ,ני כן היה ראוי להיות מספר
 3" 3אחר ש״ל שנים עם הנשים והטן  ,ני לא מצינו שום רמז ממגפה או הלחמה
פרטית אשר נהיתה נמשך הזמן ההוא לומר שהן המעיטו את מספרם נל נן.
ולהיפן אנחנו מוצאים מספר ר 3ומתמיה מנני נניהן נמספר השלישי אשר זנרתי,
והוא היה סהוך לשנת נ ' אלפים לנר״הע .
וא״נ נמו קע״ה שנה אחרי חות
שמשון והיו ע״ס ההשנון הנז״ל ה ' דורות ועוד  ,וא״נ יקשה מאוד לה 3ין אין

כל כך שם מאות איש הנותרים גמלחמת גגעה ממן מועט מה ? וג& רט
סרו ורבו
לא מצאו כ״א אשה לראש ג3ר  ,הלא גם אס נאמר שהוכפלו והושלשו
ש3תמלה
3ל יגיעו למספר עצום המ ! — אמנם אס נקגע המעשה הל; ה
דור
מדור
גם אותו דפסל מיכה אשר סופר לפניו ) 3דור הראשון אשר היה נין
(וממילא
עתניאל3ן קנז כל הד 3ריס יו 3נו על נכון  :השני לסי שגס כי
הזקנים לגדולת
 3ער 3ות מוא 3היה מ״ 3אלף ושש מאות אין לתמוה אם לא 3או
מספר3"3כ״א כ״ו אלף כי זה אפשר להיות מ ' 3או ג ' ס 3ות  ,א ' שהם רצו ל 3חור
למלחמה
הזאת רק 3תוריס ג 3ורי כת ואנשי וזיל עודם 3א 3ס  3' 3 .אותס אשר
למלחמה
לימי גיגה ר״ל מ3ן מ ' או מ״ה שנה ולמעלה התמהמהו 3כונה לצאת
גאו כגר כזאת נגד אחיהם 3״י גם כי נתרצו מצד אחר שלא להסגיר 3ידיהם את
למלחמה
נגעה  .ג' איננו דחוק שאיזה אלפים מ 3ני גגימן מתו3ם 3ע שנות הכגום
יושני
עם הכנענים  ,כי רק 3מלחמת מדין גימי משה נעשה הגם
ואח״כ במלחמותיהם
מת אחד מ"3י  .וכן המנין העצום נמססר השלישי 3ימי אסא לא יתמיה
שלא כי מימי עתניאל עד ימיו היו ס 3י 3לת״ק שנה והס כמו ט״ו דורות,
עוד ,
על רנויס  ,כי אין נזה דגר היוצא ממנהג הט 3עי  ,צא וחםו3
ואין לתמוה
ותמצא.
א ' ולפ״ד םי קצת ראיה שגם המעשה הלזה היה גתחלת ימי
הערה
ואפשר 3סוף ימי הכ 3וש מהפסוק ויצא גבול ג״ד וכו ' יהושע י״ט
השופטים ׳
נזכר מלחמת לשם והוא ליש בול אי והוא לא היה3לתי ספק נכלל
מ״ז  ,שגו
וא״כ למה גא שמה יהושע גודאי לא כתגו  ,כי נימיו לא נגלו עדין
,
גורלם  ,אלא ודאי סופר אחר כתגו לרמה לנו עת קגיעתו  .גס דנרי המלאך
נחלתם
( שופטים סי '  ) ' 3יעידון יגידון שגעת ההיא התחילו ג׳יי לעזוג את
ענין
וכל
אחרי אלהים אחרים עד אשר הקים להם שופט צדק  .ג ' אמדתי
ד ' וללכת
עתניאל  ,כי לפי דעת רגיס ממפרשי תנ״ן התחיל לשפוט את ישראל
לגדולת
געודם תחת ממשלת כושי רשעתים ועדין לא היה גו כח לעצור העול.
נקיים מד' ומישראל  ,אתר אדון הנגיאיס ונאמן גית ד '  .והסר
והייתם
' מכל אדם.
ממן עקשות פה ,
החכם תליהם  .וימהר להגצל כצגי היד שם רע אשר יצא  ,או
והי לא יחוש לצל
עליו  ,אס חף מפשע הוא ? וע״כ לא אחדל נס אני להקשיג אל
יוכל לצאת
גינתם ולהודיע לגני עמי קשט אמרי אמת  .אמנם לא לנקה את עלמי
מועצות
אצילי ג״י וחשד אשר יוכצון להוציא עלי מהדגריס אשר יצאו כשגגה
לנד נגד גרוח דעת ומושל גענוה הנהו׳ ה״ה אוהגי ואהובי קרוני ומיודעי כ״מ
מהשליט
יש " ר גאגרות אשר ספח לספרו מזכרת יש" ר — תשורה לאוהגיו,
החכם
מכת המתחסדים ,אך גס להרחיק ממניני היקר המפורסם ונודע
להיותי
יש״ר הולך הנ״ל ממכירי דרכי  ,על אשר נשא • לפי דעתם) חיפה על
נשעריס
ונתנו לשמצה גין רגי י מכיריו ומיודעיו  ,אשר הוגאת אליהם למרחוק
קרונו הנז ' וכבר ידי גל ידעו  .וע״כ אמרתי הואילו נא ראשי עם ושופטי
הנחתו
אל האגרת הזאת אשר אנכי נותן לפניכם פה  ,וראו והתתהו לע
לד ?׳ ופיו
י״ה ועל לשונו לשין חכמים הטהור ומרפא:
פנית כותנה וני' לא היה גדעתי להשיג דגר לא אגרתן הנעימה הגאה אלי
"לכגוד
אקווצובער שענדה  ,יען לא חפצתי להתראות כמחזיק במחלוקת ישנה,
גיוס כ״ג
כיי זה ' מן העניניס אשד פרוד הדעות נהם איננו שוה בנזק פירוד
וחפנתי

מננות  ,ני אס שני אנשים לא יסכימו יחד נסנרא אחת ,
מה 3נן ? אן■
אם יגרעו מאה 3תס זה לזה הלא דנר הוא ! לזאת אמיתי  ,מונו 3שישתנו בני
אדם זה מזה בדעותיהם וישארו ד 3קיכ יחד באסנת רעים  ,ממה שיהיה הד3ר
נהיפן  ,ואדום  .אכן תמול 3א אלי מנת 3מאת ח 3י 3י ואהו 3י בנך היקר הר״ר
אהרן י ו ס >jי״ה׳ והוא נתו 3נ 3ר 3יוס כ״ח דעצעמ3ער הענר  ,ומי יתן
ואדע אין נתענ 3המנח 3הלזה חמש ם 3ועות נדרן  .ויהי 3קראי 3ו ננהלתי
מראות — ני עלה3ל 3ו חשש פן זלזלתי חלילה בפברדך  3 ,ע 3ור מה שכתנתי
נסון> הקונטרס מזכרת יש״ר ונחלו נכונה לא טונה הר 3תי טענות וקושיות
על חנורן צ״ד נדי לחםו 3אותן לאחו מן הצנועים שאין תונו נגרו — מי
ישמע כזאת ולח יתמה'> והלא אפילו הפחותים ש 3עם לא ישלינו סתאס אחרי
גום אהנה קדומה ונרה שנשתרשה בלבב שני אחים נמשן ארנעיס שנה ויותר,
ואני אעשה נן ? ונפרט אעשה כן נגד איש כמון  ,אשר מלנד קורנת המשפחה
הנרתין תמיד לאיש אמונים  ,הולך תמיש ופועל צדק וירה אלהים בכל לנו
ונמצותיו חפן מאוד ? אהה ! ידידי ! שפתי לא אכלא מהגיד לן כי היטנ חרה
יל על הדנר הלזה ! ולו אמר לי חדס קודם לכן שהדנרים ההם יתנו מקום
לחשוד אותי ננן  ,הייתי קורע הנייר לכמה קרעים והשצנתיו אל האח והיה
לנער  .ועתה ננואי להצטדק לפנין לא אחתור אחר מופתים להוכיח שלא
נתנונתי מעולם לפגום נננודן ולגרוע מערכן  ,כי אלה הס דנריס שנל/ 3
ודק האחו  ,הוא הנוחן לנות וכליות יידע  — .לכן נצדקתן נטחתי שתאמין
לי נזה רק נאמירתי אן) נלא מופת  :אמנם ידעת  ,ני חן>
המונר 3תמימותו
מה שהוא חוש 3לא ימלט לפעמים להוליד חשש גאזני שומעיו  ,פן יש נלנו
כונה אחרת  ,וזה הקלקול נא מחמת קוצר הלשון  ,שחין ביכולת האדם לפרש
נמלות כל מחשבותיידוקא נלי תוספות ומגרעת  ,ותמיד יש נפנימיותו יותר
ממה שהוא טורח לנטא נשפתיו  ,גם ינוא זה הקלקול מחמת שנוי הננת
המלות אצל מי אדם שהאחד יתן למלה פלונית  ,הוראה אחת  ,נעוד שאיש אחר
ינין ממ« ה ענין אחר  ,וזה על הרוג סנת המחלוקת  .ויש על זה ד 3רים נחמדים
מאוד להרמנ״מן ז״ל נספרו היקר ירושלים נמקוס שמדנר על השנועה ע״ש.
והנה נזה ממש קרה לי עתה rני מה שהתרעם 3נן היקר הוא מלת מתחסדים
שהשתמשתי נה נמנתב הנ״ל  ,ונכנס נלנו ספק חולי היה נדעתי לכלול חותן
נין המתחסדים — אן זה אינף נשום אופן ( או לכל הסחות לא היה רצוני
ננן ) ני אם תעיין נדנרי שם תמצא שהמלה ההיא נא נאמרה אלא דרן נצל
ומדנרה נמה שיקרה לאחרים  :שאס ינתנו 3יאור חדש  ,יקומו עליהם המתחסדים,
ולא נזכר שם לח שתן ולא שם חנורן כל עיקר  .אן אחר כן התלותי 3ר א ש
שורה נחילו יהיה ענין חדש לדני נפרט על סנרותין נת/מורי תהליס
וטענותי עליהם  ,ואין א״נ תהיה
חלת מתחסדים
מוסנת אלין? ואין
אני מנקש עתה להתנצל ׳ נאחרי שים לתלת מתחסדים אף הוראה לשנח,
נעין מה שאמרו חז״ל פעמים רנות  :ומתחסד עם קונו  ,גס לא אזניר שד״ה
ע״ה אתר נננד הש״י , ,עם חסיד תתחסד" ,אנל אני אומר שאף ני השתמשו
 3מלה_ זו לגנאי  ,מ" מ לא היה מעולם נדעתי לנלול נס אותן נהם  .ואחרי
ני נל הרעם הזה נהיה נענור מלה אחת  ,הנני מנאר ומודיע סה אלין ואל
בנן היקר ואל נל מי שקרא או שיקרא נקונטריסי הנ״ל ( ני הרשות נתונה
לן להדפיס ד 3רי אצה ננל מקום שתרצה ) שאין רשות לשוס אדם לרוציח מן
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המלה הזאת נגד רצוני ונורתי פוס דופי או גרעו!  ,או עני! יפחית מעלתך
והדרך ושמן הנוו ! 3ני צדקתך ויושר ל33ך נודעים לי מאז ומקדם  .ומי יתן
ויספיקו ד 3רי המודעה הזאת להשנית מל 33ן הטהור ומל3 3נך הוז 3י 3כל חששא
ותשנתנה תואנות כאלה אשר 3ינינו לא היו ראויות מעולם  .השי 3ה לי ששון
ידידותך ורוח אה 3הך תסמכני  ,נאשר אני עד זקנה ושי 3ה לא אפר 3ריתי
אתך  ,והיית אך שמח מוצלח ומלא 3רנת ד ' נל הימים נתשוקת אוה 3ך3לב
_ _
תמים ים " ר " .
נערן 3יוס כ״ע ם 3ט ם ' תר״י.
הנ״וח פה
אלה ד3רי י ש ר הולך ופועל צדק  :ואני אח 3ירה התנצלותי מההשגות
אשר השיג עלי מר ח 3י 3י הנ״ל ואשי 3 3קוצר מלין על ראשון ראשון ועל
הראשונה 3מזמור קמ״ד אומר  :שלא עלי תלונותיו  ,רק
אחרון אחרון  .על
הפילוסופיא 33״ע ושר הקריטיק הישרה הרמ" 3מן ונושא כליו נרי״ג
על א3
ז״ל  ,אשר החליטו נס שניהם שהמזמור הלזה הוא מד״ה ע״ה יעיין נא שם
הקורא הנג3ד וימצא שהם יפוצצו הקושי אשר 3ו  .ועל השניה  ,שאס נמצא
את ההיכל ,נשפוט שהוא היה אחיי מיתת דוד  ,אשי3
משורר אמד מזכיר
והוא 3ודאי היה קודם
שגס 3שמואל ' 3ג׳ נאמר ושמואל שכ 3 3היכל די .
ההשגה 3מזמור ס״א וס״ג נ3ר קדמתי התשו 3ה 3פירושי
מיתת דוד  .ועל
מזמור נ' ונ״א יעיין נא הקורא שמה
עצמו  .וכן על ההשגה3
צנת דוד
וינקני משגגת זדון נגד הקריטיק הישרה  3 .לתי הצטרך להאריך עוד פה יותר.
איל אסכים 3נל לני לדברי מוסר השכל מידידי הנ״ל שאין כל הדעות שוות,
ואין איש יוכל לומר ק3לי ס 3רתי 3דעות ! א3ל מצוה עלינו לרדוף ולחזק שלום
בין איש לאחיו ו 3ין אוה 3לרעהו  ,כאשר חוה אוה 3האמת ידידי הנ״ל 3אגרתו
הנז ' ושלום שלום יאמר ד׳ לרחוק ולקרו 3אמן !

Etymologisches von Jvseph Weiße,
Gaya,

Rabbiner in

שמוש אות חי  3 .עלי ספרי הדקדוק והפרשים חדשים וגם ישנים לא
העמידו את ה חי " ת3קר 3האותיות המשמשות  ,ובכל זאת העין ה 3וחנת
שדש׳ ל״הק כאשר יתילדו למשפחותם שלש אותיות מן השתים שהם עיקר
המי״ת3קר3
ייסוד למו  ,היא תחזה מישרים את הענודה אשר תענוד אות
אחיה הנאים לעמוד ולשרת.
בראש התיבה  ,מצאנו חגב
ונתרנוש ארנה  ,גו 3א,

שעיקרו בלי

ספק צב(נחום ג' זי)

חרר עיקרו( 111תהלים פ״ד י״ג) ,

חבצלתפירשןניזיגי וש ZwiebelgewLchs
סי ,
חד קל עיקרו נאותיותדגלא  .ונזה ינואר הואר

חסר מקורו

מעניןבצל  ,שם הנהר
חריץ להורות

המהירות (רוץ ) וההשתדלות נענין מן העניניס וכן לחר3

עלנעל

חמדה ולטושה

«ז

לנרות

הממהרת
כידוע .
וגסוף

ולגזור .
התי  3ה:

גם
,
בדלח

אחשדרפנים 3אס ו! ר ע ק רן
עיקרו גדיל  3תוספת

חי״ת

שדר ן>

Satrap

להורות על ר 3וי

שיפן
זבח מן זי  3דם  ,ני הזו 3ת
קדח מן יקוד אם,
המתכת ,
ערן
וזנחת ממקום
דמים הוא  .ותרד גזה להגות ד 3ריהס ז״ל ( מולין נ״ז ע״א )
וכן חש ח (דניאל ד ' ט״ז ) פירשוהו רו 3ם
שזג ,להומה ששחיטה מן הצואר ,
מנינין חש כלומר חושש  ,והוא המנוון גיותר לעני! הנתוג שם נאשר יראה
מעיין.
כל
ברח (נרו לכם
בחר מן
אנחנו תחת אנו ,
ולפעמים גם 3אמצע:
תחת מעיקר תות ( ני כן יאמר גלשונס ז״ל לתחתיו
איש שמוחל א ' י״ז ח ' )
תותיה ) וככה גיאר הרג המ 3אר ז״ל גחומש ויקרא ( א ' ט״ז ) תי 3ת מחרוזות
חשפתות שנפשו
מוראות ,והוא מקום שמשליכים שם
נמו
(מ״ג ו׳ נ״ז) .
של אדם קצה גהם.
גס תחסר ( נדרן אותיות השמוש ) לפעמים גשרשי ל״הק  ,נמו הנני ש ן
משורש חשן ,להורות על מעצור המהלן מלצעוד
את דרכן ( הושע ג ' חי )
הלאה  ,ומזה שבין ( משלי נ״ג גי ) לכלי החותן ועוצר את חגור החלקים.
כגון שווא דדיינא שהוא
וגערון ערן סר יג ' העיר על חסרון חי " ת נזה ,
שיחתא עיי״ש.
מסחותא ( מרחן ) שיחא תחת
מסותא שהוא
שוחרא .
הצגתי עמן  ,קורא נעים ! מתי מספר לאות ולמופת  ,ואתה ני תשמור
את הדגריס גלגן  ,אז מעת לעת גקראן גספרי הקודש יגואו ,אלין נוספות
נהנה ונהנה על האמור למעלה  ,ונס ממעמקי ים התלמוד תוציא לן פנינים
רנות גמחקר הלשון  ,אחרי הסירן את מסוה הדרוש ותכיר את הפשוט המסתתר
תחתיו ומתנכר לכל הנחפזים  ,אן נגלה גכגודו אל דורשיו נאמת וגאהנה.

והזאב .
שועל
"!
 :־־ ’• :
T
Talniudisch, siehe Tanhebrin F . 39 S . 1. R ->schi. Von Tr . M.
Duschak , Okerrabbiner in Außer.

לבה אמר השועל בשה חנף מעקר
לזאב  ,לכה ונהט״דן בע .דן אץ חקר
או־אך מקוב שם לחס ומים
לחם נחמד ותארה לעימם.
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ויבאו אל באר אשר שם נצשריס
<נל שפתו דליים בחבל נאחרים,
ונתגלה
עילה
הדלי האחד
ואם
T“ | •:
t “t VT
־ :
:־
ירד
נתמלא,׳
יקרבו • ן * ז
האחר  s״ י ;
~t t
ראשוןזירר השועל לבאר תחתיה
האחד בבאניה,
בדלי
דשב
 sז T • rז
יT V r
• :
ובאשי הדלי האדר למעלההגי״ע ;
השמיע.
ירדת ? |קולו -הזאב
״למה
- • : .
־־־ t :
ז׳T
"ראה גבינה ובשר על פני המים
ד■
.
ן
דT
T • :
״שור פה מטרת חלדי  ,פ_קח .עינ!ם•
!יראהו בנחת ובלב שמח •
הירח.
במים — פני
בגבינה
ן •• ־־ ד '• ־
־ ־•
־» ; • T
וישאל הזאב  :איןל א^ יע למטעמיף״ ?
הליכותיה" !
תשים
האחר
"אם בדלי
 vי
ד•
ז •
• ן • ד׳  -י .
וברדת הזאב להבין בשפל משתהו,
עלה השוזעל בהשקט תיוןי ניהו.
ריבן הזאב  ,בי לא למרגוע ונחת
שלחו בדלי רגליו  ,כי אםלישרות;
וימחא כף ויקרא ? נפש עצבת:
"אהה! איןי אשובה למכון שבת ?"
והשועל צחק ויאמר  :הט אזניף
״מנע ק־ורף מבכי  ,מדמעה .עי/ניף:
שלם • יהנהו,
מצרה ;• ; ,
"צדיק
נחלץ זי •• t
־־ •  • Iזר
"ויבא רשע מער)ש דרכיו תחתהו״!

2

18

חלק כחלק יאכלו.
rabbinikumi» Padua.

im Collegium

Prof,

Luzzatto

Aon S . D.

(תקע״ח) מה־זה שדי! מה־זה דנים י.שליו
מענג וברכה׳ חלב ודשן׳
ואחרים במריחת בכה ' יבביו.
ויחכפו שקים' אפר וךשן? ז
לטה מחסר לכ אלה יהמיו.
ואלה יתעלון ברמות העשן׳
וירם איש מאישהפרץ־יפךץ
בגבוהד,שמ; ם על־הארץ?
מודנשתנה ערי גבר מגבר?
למה יתרון לאיש יש על־רעהו1
מדוע ישבע זה תוגה ושבר
וגור ,החסרון  ; .היה נוהו,
ושבע טובה ירד אחר אל לןבר
ובישיבתו עד־הנה טוב מראהו?
מדוע א^ 2מאי^ 2שג!-׳ ענית?
זה למה גדלהו? זח מה־דכית?
אם בנין? שדי כלם בלמו
למה שנאת זה׳ וזה אהבת?
בל־זרעו אב אוהב לא ענדילמו
ואיך רחקת זה׳ וזה לןרבת־ ז
כפילתם ( תאמר ,נתתיילטו -
אולם אין זאת אדון  :אולם עזבת
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ברעה בצרה דלות וחסד
רבים מאנשי חסד ובני יושר.
ומי עמל ואון עושי רשע.
אנשי" בזב ושר) ר דמי בלע
הם הם המבורכים’ רואי בישע
ומשוש לבם נכון ׳ חזק מפילע
נפש הצדיקים זנה מפשע
מדוע תקלע תוף כף הזקלע׳
ובשקט חטאים יגילוזיךוד
ישליו
בתיהם Tשלום
מפחד¬
t :
V •• r
• “T
אין סדר לטובה אין חיק וסדר
אל־הךז עה׳ אולם תבאנה !.קרי.
זה .ישיוף ניד׳ זח יו/ענג בפדר׳
יש מוצץ עשב יש אוכל ה ? ךי.
שכב וירדם רועה העדר
ותבא ממשלתו בידי איש מרי.
אוו נלנל' הוא סובב סובב חלילה
בלתי'^ מנהיג אות׳־  -הסי• הם '• הלילה.
חלילה לי׳ אכלא את־פי בכלא:
י בל תטמא בחלונות תועי רוח
המה ילונו בן־ברים כאלה
וברב מאלה על הבורא רוח.
ואני למה ' איגע וימיני תלא
"לכתוב היום דברי סרה על־ לוח ז
*2
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לא׳ לא אשירה עוד את־הטאתימו׳
אולם אמרי בינה אשיב אלימו.
הוי בן אדם איכה נפתה לבן;
לחשוב כי ימצא תחת השמש
יתרון אל־הנשיא על־אביונף׳
יתרון אל־האךיה על כל־הרמש*
הסבת ושמע מלי הטה אזנף׳
ולמד היום אם לא ידעת אמש׳
כי לא הבדיל שדי איש מאהיהו
אביהו.
כל־היקום •כלי הוא הוא
כי
• T
“• |
T
סל־נסראיו .בקי מלןי כל־מלןי׳
ויחלק אל־כלם ענג וננע.
צוח כי לא '? סבולזענקוחלןי
יותר מכל,,עשיר  .רעה ופגע•
גזר בי רש וזיל ,גם שר הנ£לןי׳
לא  :סביון׳ לא .יצדוקון כל־ךגע
עליון בתבונתו נטה משלןלת
נגע ועגל עימר לןזלגלת.
מי גבר _על־האךץ י? כה נצחי
עד יום מותו מי גבר יאגחי
כל הימים מי גבר ירים מצח׳
ויהי מושל תמיד׳ תמיד נוצח
יש מתאונן היום וכאבו נצח ׳ '
ונבר הרבה צדוק ומאד שמח.

2t

ןעבד בארניו  :.ש,זנת ♦גילו.
וזמן אחר דימעו־ת יק .יזי’לי*
אף !.ש מעיב דבר לאמר ידוע.
פעם ! בכו אישים פעם יץחקו׳
מאין מבה תמיד ,תמיד ננוע׳
אף לא בלרגעהם דלים :מקו
אף אףגם־זאית" :ע מזלו גיוע.
צרותיו זו את־זו כמעט נשקו.
גם יש איש רב־ימיו נקשו״שקטת׳
כי רב גילו׳ אך דמעתו מועטת.
מי המשגע׳ מי פתיזיםור הנה׳
לחשוב כי צור שמים נזר אמר
כי טובות כל־בניו יחדו תשועה׳
בל־! עךף איש ”בל  :.דוםר איש מעמר
מיךז  ,עור ׳ מי עיניו ' לא תךאינה
כי יש אדם יפרח ישגה כו/מר׳
גם יש שותה כוס תרעלה לשבע׳
ויאכל בטובה רבע הרבע?
מי זה !שוה עשיר שבע שפי
איל דל ורש פושט ידו בשער׳׳
או המבלה עזיו את עלמות יפי
אל המניף גרזן ,על עץ ביער ?
או טובת ע:ן אל מכלול כל־דום ,׳
־ או איש הקמה בינה אל גבר בער ו
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בן לא חכם תחם עיני עליף:
המכולה הזאת תחת ידיך1
כדברים אי^ת ובקעים מהפה
' Jהעם מקצה עלי ; תקוממו.
אולם בל־אתפלא׳יבל אלןתוממה׳
זכור אזכור ' ,כי 86רבים יחכמו
יכבד המחקר העצלות נעמה
א’ין לחרוץ כם־־כוכבים לא רמו.
ואיגעה׳
בנתי
וטרח
עמל
 Tי TT
*־ • :
 T־־
T T
ואדעה.
הודיעני
ויי
•
י T״ TT
• -
TJמק־ה אחד לכל פ1׳ על־חארץ
'אין יתרון לאדם על־מדעהי ׳
כל־חי .יראה טובה גם .יראה ?רץ
כל־הנברא אחד זלדה מקרהו.
כאףה' כבקר  ,כאילז כ ^ רץ,
איל! ואיל! אחד הוא לקני וע ^ הו.
כלם כלם בניו  ,ובמ ^ פט־צדק
לא־ןתן* היפוכן רק עם־החדק.
כבד ע׳קף הקמתו הבינה
כי רבה היא ׳ נען בתמונות אלף
אימר אחד אל דדצוךים הכינה׳'
ובכל־נכרא תאר איקרו זחלף.
מצב אחד לבני תבל הזמינה׳
ותרבד,צורותיו כרסיסי דלף.
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כשני כלים •,שדם אם ישקלו,
ולבר אל מו־אה עין יבו־מ׳
לא הכ וכה תוכל דומה הופיע׳
גם לאחותה  .יש תור ולכללידזיל
אןילא לזה דוךבה מזה'.יניע
האור׳ וכמדתייום כן' מדת ל :ל׳
?לג שנה ממעל לרקיע
יךאה״כל־נוף מאור דועושה חיל
לא יעדיף -אל יחסר רגע מפלג
טבור’ הארץ או אוצר השלג (א)
׳ ’

משפט צדיק; אזין נ? לא ראינו ׳
" כי שקול ! שקלכביכף! מאזני.ס"
לא ץ_קרבן מבן לפני אבינו
אחת היא המנה אין שם כפל :ם׳
לא ברע לא■ בטוב  .אן! לא ימו
רואים לא ללבב רק לעינים׳

(א ) פירוש  :אי אפשר שתופע הוזמה על שני חלקי נדןרה אר ן( ) Hemisphaeria
3זמן אאר 3עצמו ו 3הכרא אוזר היום יבא הלילה שהוא וזור וזמן הל 3נה (אוזווז
השמש ) ושאר צ 3א הכוננים  .אן זמן האור והיום איננו מרו 3ה ליוש 3ארן אחת
מאשר היא ליוש 3י א  pאוזרת  ,כי 3משן שנה תמימה נל נוף ונוף רואה את
השמם ( המאור העושה תיל ) נמדת תלי שנה  ,ואין יתרון לאקלים על אקלים,
כי גס ע3ור האדן ( קו השוה ) גס אוצרות השלג (שני הקט 3יס) לא יעדיפו ולא
יאסרו אפילו רגע מאצי שנה יום ואצי שנה לילה  ,כי3מ 7ה שיארך היום3קצת
התדשיס ,כאותה מדה יארך הלילה 3תזשיס אתרים וכמו שאמרו 3מדרש תנתומא
(פרשת משפטים פסוק אס כסף תלוה את עמי )  :היום לווה מן הצילה והלילה
לווה מן היום ואינן דנין זה עס זה ונו ' בריותיו לווין זה מזה ומשצמין זה
לזה" נמצא ני בכל מדינה ומדינה נמדת היום כן מדת הלילה ובכל מקום מהארן אצי
השנה יום ותצי השנה לילה  ,וזה משל נאות למצבנו 3ע" הז שהאור והאשן הטו 3ות
יהיעות ה! (לפי דעתי ) שקולות ושוות בכל אדם  ,כקטון כגדול.
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וכלבם הנפתה אטור יאמרו ,
כי טובות איש על טובות איש גביו׳
דע בן־אדם  .דע כי לא תשפוט ישר
אם ת ? נה הטובה על־פי הכסף
דע כי בלתי זהב יטצא אשר
נם בעל רבותים יקצוף .קצף
אם מיחיוק תראה אנשי העשר
תבער תוכיףיהקנאה ; ובשצף
אלימו אם־תקרב תדע ; דע
בי אין בפפפו אל־נקשם מו־נוע.
זהב אם ? בחן׳ לא טוב למאומה;
"נח־ש׳ כי בו נקנה לחם וי?ן♦
אם לי זהב יו־בה ואנייאצומה
מבלודשבר  ,אוי!’ ואשי אי.ז*
ולהפןז  ,אם שאנן אישן אנומה,
ונצח אם־אהיה טוב לב טוב עין.
אף לו אהיה שבע רש ;עני
כסני?"
אשר
האיש •»אפוא
"מי זה
•
I
- :
• .־• T
דע בן־אדם דע עוד יכ לא ימרו
בכלי שעות שמחה ;גון ואבל.
עמדו
שנה בטוב
ארבעים
•«יש
־״ TT
־T T
־T :
אכן אין טובתם רק טובת הבל,
כי לפוז־ם כן הוא  ,כי בה נולדו.
אולם ; חיום נדכא שקעזחבכל♦

2S

דמעות שעין וגיל !ז; יל על־לחי
אם דק עעה אחת בנועם ♦חי
וגבר ענג אם רע יקרחו פעם
יתאבל לדיבר הפלא ופלא
יתעצב אל־לבו ורב הזעם ,
ני ל ^ למד  ,בי ^ נפה באלה.
אך לא ? ךאג־אך ל ^ !ךןז מדעם
אך בדמעות ובבי עיג 1ילא תלא
על מקרה רע (@* ער גלויידוע־)
אדם מילדותו קןהנגוע.
הבט דל זה נעען על־המעענת (א)
לעונות העמים יורה לילי*
?ן־חורים הוא׳ ממעפחה נוענת׳
ויבדיל בנעורו מאנעי חלד.
הבן איך במשפט’ .יד -אל נוהגת;
בין איך בארץ עול לא יילד.
בי המצחק היום( עוד יבא רגע
יעא קולו בבכי מרוב הפגע.
אך יע מעיב דבר  :מזרח דמה
רבים ראיתי בטובה העליעו
רבים ראיתי בל־ידעתי למה
עד נצח יראו טוב תמיד יעיעו
איש

ממשפחת פאנו  ,מעיר מנגוו3ה  ,מת עני 3טריאםעי.
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כפה מגיל וצחוק כפה וכפה
פיהם יומםויליילה לזא ימישו.
כקח לא ראו עני ולכל עפה
חיימו ■ !ישליוT Tיגורו בטח!

.

איך על־נקל עינינו תתעורנה!
בראותנו זהב ,אויה איננה
צרות הלב מפנו תפתרנה!
הוי בן אדם זהב .רפה אותכה;
עשר ^ראת אשר ,ותדברנה׳
שפתותיך׳ה^עה :אוייו איך מלכה
בבני תבל הוכשלה הלזו:
רק ירוק יךרושון ׳ רק הון יעזו.
זכרה נא מלך רב יידע זמר
" בי מאחר ןגלות זקנה ? ?שלת.
ברוך תחשוב אותו  :אולם ד׳שמר,
כי לא יאמר בזאת רק איש אולת.
מפנו לא ננרע טוה הצמר
או הדורש לחמו אחר הדלת;
על יד אדב וצר הם לא נרדפו.
נגפו  ’.י
מבנימו לא
ושנים
•T
• *• T
 :־* •
הביטה.זקן זה מיום הלדת (א)
עד הנח פחחי עשי ^ו נפתחו.
(א ) הוא הקצין

המפואר ר'

את אשתו ואת כלתו

גהיותן

כלב ( פיליף ) הירשעל  ,אשר איש משוגע הרג
בטאטר.
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הרב אשרו טבל נפשאו־בדית•
אם במקום ענג ש«מה .ישמחו
רגע אחד בחרבחמועד־ת
אשתו נם־בלתו יחדו נרצחו?
מה־יתרון לו על הקוטף מלוח
שואלי בןתח ולבבו בטוח ?

'

זה ברעב למד וזה בשבע
’ זהמצא למודו וימצאנו
 0iהאחר מהדלי אם' הוא רק רובע?
הן גיל יגיל בל־עוד חסר איננו
בהנח ?בשרו ולראשו קובע
ולבטנו לחם צרי .אם רב ממנו
יאכל .עשיר  ,חן זח דאגתו תרב;
ולראש עני מי זה? שלוף החרב?
אם־בן נם נבר זה בי לעינים
אין בקהלנו איש אשר במוחו
על־־איש חוטב עצים  ,על שואב מים׳
בטוב אין לו יהרון ,רק? הרון תהו.
יאתיו חשמנים מני מצרים
נם’בל המאשרים אלי יבאו׳
חן הדבר ברור אל בלמו
מקאוב בכאב העני דיה לטו
לן! בן־אדם  ,לךנא לקצות הארץ
הבט האיש ההוא שהיה מלף

— 2g
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שם תבל במז־בר פרץ על־פלץ
ג״ם כי היה אביו ?גני והלןי
מיצלו מים דע ים החנה ערץ ׳
כעת אמנם לא יוכל ' צאתמפלןי
רחוק מכל רעיו ילובבלופל י
דע יכ מה״לק ט״וב טוב הוא הנפל.
הצליח אקטבין אל מראה ע!ן
ומא $ר’ומכךף.על־כן בנוהו
אןי' מאכילים לא לכודים מיין
הרואים ללבב בבה בכוהו
בי יתרון א״על״בל־האדם א!ן
כי על־כסאו צרות רבותדקרוהו
חולי בבד חלה בתוזנתה"
גם רעות זולת אל עינו ראתה00
אף יינזמינזיב  :אוליבל־אלה צדק
אולי גם־לע ^יר רעות תבאנה/
אולי אם טוב נחקור ׳ אם נבדוק בדק ׳
לסתותיו לא תמיד מגיל תחנה ’ ,׳
אולי י^ רים רבים טובם להדק,
אף יראה וךאגהאתם תכנונה:
אולי’ הפעם בדברף יהי ’:
אמנם אין אביונים חלזקם רקנהי?,
האין בארץ נדכאים קללו
ופגע.
צרה
ויראתם Tגלות
- VT׳
TT
TT
I 4

(a) Plio. Hist, nat. 7. 45.

האין אדם כי על־ראשו נפלו
כל־ח ?׳ כל־מ^ה  ,מכאוב ונגע.
עליו היו כלנה וב גרןהלו,
לא אכל כטובה גם נמעט רגע?
מי נבון או סכל ,חנם או פרא׳
הפרש בין זהאל־איש אחר לאי״רא
אף שוא וךבר כזב  ,אחי  ,זמות׳
אדם נדכא בזה לא תמצאנו.
דיברי שקר הפעם העידות׳
בדית מלכך ,איש איננו.
כל רש ודל ( לו כראוי בינות)
יוכל לדין עם שתקיף ממנו
לאמר״מדוע ככה חרפתני?
לשנינו אב אחד ,במיוף אני.
הנולד רש מי המאשר כמוהו?
"רע ל*א ימאס׳ כי וב הרגלמרחם.
'לא ידאגי כעשיר על דברי תהו,
נגד הבטלה הוא לא :לחם
נם פתחי גיל הרכה אליו יבואו,
על כל נרה !שמח. ,על כל־פת־לחם
ובלב תאב ♦אכל פתו במלח,
ובגוף בריא ♦ניע אל הכלח‘
נולד כעושר גידל ;דוע
כי אם ידאג זעתה  ,שמח מקדם;
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ובצדק ובמעפט היום יזוע
אם יום
אתמול
אהב
ענה
ורדם׳
: V
- T
•* V VT T
ובדין יהיה עתה מכה נגוע׳
אדם רדה מאז אחור וקדם:
כיז טיוב/רע כל־החייםייקחו;
יש עת בכה יבכו  ,אף עת יעמחו.
גם רכים המה תחת הירח
בנעוריהם רןלון ורע מלאו
ובעת אחריעמע להם זורח
מכל צרותיהם' פתאום יצאו
כנער המהיר שמעם פורח
מעיפל מצבם חיע ינעאו.
מבלתי אבזואם החזיקה פלך
ותלקח אסתר אלי בית הטלף.
הביטה כהן זה רופא כל־מחץ
עעיר אהוב  ,זקן׳ וגדול תפארת (א)
דעאנ tז כי -רבד
סבל
איבה
ולחיי
 ^ T־
•* T
 T־ -
בימי הנער במדינה אחרת
נרדף מחסרי עכל ובני עחץ
הקמים על־כל־נפע החוקרת
אולם על־אף צריו פיו לאי נעתה
הנח עין יעראל י ? תח ןם־עתה ()3
(א ) הוא החנם הרופא ר' 3ן ציון רפ1י הנהן פריצי 3שנת תק״מז התל להוציא
לחור ספרי מתקר על מנהגי ישראל  ,ע" נ הוצרו לצאת מעיר מנטו3ה  ,ו3א
יעיר טריאסטי ושם הצליח3עוסר ונ 3וד ול 3סוף 3זמן החלי הרע חזר לעיר
מן ללדו 3 Ostianoגליל חנטו3ה  ,ושם מת3שנת תר״ד.
( 3הוא ס' פתח עמים  ,ספר פילוסופי על אגדות עין ישראל ,לווינו תק״עה.

■9
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גם כל אנשי תבל הנה ידעי
כי" #כל אח־ח־יו שיוכן שמ!ם
ואברכים’ מצד  ,מצד נגרעו.
לגבר החרש היטיב עינים
!אשר לא טוב יראו ,הן" טיוב ישמעו
וידון תחבולות  .לנכה רגלים
וירב הוגצמה אל חסרי מה
ולהפף החכמה אל חסרי נח•
אם כן אפוא מה בין גבר לגבר׳
וגנני יוצר הכיל נמה נבדלו?
כל־האדם טרם יובל לרןבר
יתגלגלו
על־קדקדו טוב •־יורע
י ־ *T
i| t
ך■
.
לא יחסר ה ^שיר צרה ושבר
אף רעות חסרי כסף לא נכפלו
תורה אחת  ’:כום" רעל גם כף־נחת
נשתה כלנו בארץ מתחת.
גם יתר ההיים כלם כלמיי
אחד הוא משפטםי" .אולם אחשובה
כי" אם־ארבה מלים לשות אותמ״ו
 4י .מאס מלי כל־איש גאון וגבה
אף אם בתבונתף תשכיל כמו
) יראו עיניף גם כי לא אכתיובה
י כי כל חיתו שדה ןעיוף’.ורכוש
^אשר שדם הם תחת השמש.
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אם אין יתתן לגבר על אחיהו
אם אחד הוא בארץ משפטנו
אם־כן" אלקפתח איש בתלונות פיהו
לאמד לא  :שפוט צדק צור עושנו
אלי ^ מר עוד אדם ' נכח אביהו
רעה תחת טובה יעיב אלינו

ולראש החטאים הטובות באו
ויגבהו.
ויושיבם לנצח
״ ■ VT־־ ' T :
י
אןי בלבבו יאמר  :בל פיעל נעש
יביא אל במשפט יום כל־מת יחי
היום ההוא אל־הרעיםייום רעש
 >,ולצדיקים  :היו מאום ופחיT
אןי בעולם הן;ה רצון וכעש
ולכל הנבראים שלום ודחי
משפט אחד לנו בארץ עקב
כי העולם הבא עולם העקב.
וביום טובה תהיה בטוב שמדו׳
’וביום רעה תראה׳ אמר קהלת.
מה־ינעמון מליו אל־איש פקח; '׳
לבכות יום ניל על־רע עתיד׳ אולת;
וביום רעה הכס לא׳  :תיפח
יראה יבין כי יש לרע משקלת
ביישמה או  :שמח"איש  :שבע כעש,
נפקה »עטת־זה אל שדי Tיעש.
כי
*•'
•
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מחשבת כלייותי הנה שמעת
אליה בן־־או־ם הטה אעף".
אם רב דליות אם הרבה ; געת׳
הסר קנאה וכעם מנפישף.
דע כי מאנשי אשר לאי נגרעת,
לא השנא את־אחיף בלבבן?
כי אם השוו ! חדו כל־זרע 'צח
ךאיתי כי אין טוב כי אם לשמיה.
(תקצ״ח)
חלילה לך
אמנם ,
אדם׳
חלילה
I
• T
T J . T jr T
TT
 •« T .י׳
מהרןשיח לכף רע ובלי״על
לאסר  " :למה אחמל' ולדל אשנילה
אם כמני כימהוזיאם בום רעל'
יותר" ממני" ל*ז  :שתה ? אנילה
במנת חללןיאשליןי על־אביון נעל"
הסיאל־תעלם אעיף מקול ' נהי׳
אל־תתחכם
יותר' tרשע
אל־תהי.
•ן " -
ז- r
. ..
הן לזאת לב בשר נטוע בנו,
לחבוש לשבורי לב ולמלא עמר
טובותיהם ׳ בי מלאכיו עשנו
האל הטוב׳ לפעול הטוב" מהמר
מקשה או סלע חצב אותנו.
דתן״בנו לב רחמן ויאמר.
"מבשר״בבשךכםאל תתעלמו:
.יהמו" מעי נם לו  ,חמלו רחמו ":
3
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ארור מדע אם רק ערמה עכל
 Tיורה אותנו׳ וצרקה לא״ירב!
תאבד לעד חלמה  .יאבדי השכל
אם חסד אם חמלה יסיר מקרב׳
אם בארץ הרע שנאה ורכל׳י ’
אם מלחמות יזעיר' קנאה ’ וחרב*
לא ; אך לזאת נתן שכל ודעת
'לזרוע השלום הסד לטעת.
לכן עת תראה דל נדבה ננוע ׳
"אל תתחכם׳ החישה לו עזרתי׳
אל תחקור אל תשאל :אץ* ? או מדוע
ושמח אם בך נפשו הפיה נפדתה.
אך אם תשבר כד על־הטבוע" ז
ונדלתך פתאום תטה נכרתה ׳
אז תתחכם׳ אז תתביינן״בי ישר
דךכי הצור׳ אם רש יתן אפיעשר.
(תר״ו) שוא לכם השכים קום ולאחר שבת
בתהלות בל־הדש ש־א קול תשאו
לטובות לרעות יש  rקצבת
פדה משקל  .מתה אחד יתרפאו
בתבונתכם ׳ אך אוי!' תקיך ’,נכזבת!
הנה ממה ךוךש תחתיו' תמצאו.
שוא חכמתנו׳ כי על־אחת שבע
כמתגאים עליו יתנקם טבע ' .

אך אם מפי עליון טובות תצאנה ׳
הן עוד טיובה אחת לנו נעארה.
טוב לב וחסד וצדקה  ,הן הגה
נמסי־ה
ובידאיע
מיירעה Tלנה
• TTJ
י
; “
TT
דרנו ,הוא ייטיבה  ,הוא יעחיתנה.
מדה אל טוב לבנו לא נמרה.
זאת לנו היא הכל בידי עמים
(אמרקדוע) חוץ מידאת עמים.
(תר״י) כעאיון מים רבים נדם רגעו׳
ולאטים יהגו ריק ויתהוללו.
נבלי בחל׳ בם רגליהם הנער׳
הלאה העליבו׳ ובסוסים יצהלו.
עבדי עולם הנה פתאום הפעו׳
הן ' נוי פל׳יץ נגאל  -אוי! איך גואלו ’
על־עכלם פה ' ירחיבו יתענגו;
על־יזעב’ בעמי.ם הם ןלענו.
אך יועב בעמי.ם :י^חק למו ׳
נם־טובותם נם־רעותפ״געארו
'באער היו  .לעוא עפך דממו׳
וליער בל־עקב עוא התגברו.
עודי ק ^ חתת ימאסו  ,אף עבממו
תחת מלך ןטו׳ וב יתפארו  -ז
לאלהי׳ם פלס׳ ומדו כל־פנע;
ובחפע ובעבדות' ענג ונגע.
*3

Vxegese von I . Wahrmann , in Pest.
ד' אלהיס נהן לי לשון למודים  ,לדעה לעות אה יעף ד3ר  ,יעיר 33קי
 35קר  ,יעיר לי אוזן לשמוע כלמודים  .ד' אלהים סתת לי חוזן ואנכי לא מריהי
חחור לח נסוגותי  ,נוי נתתי למכים ולחיי למורטים  ,פני לא הסתרתימכלימוו!
ורוק ואדני ה' יעזר לי ע" נ לא נכלמתי  ,ע״כ שמתי פני כחלמיש ואדע כי
לא א 3וש ונו' (ישעיה נ' ד' — ח' ) .
כל משכיל ואוה 3הפשע הישר ישתומם על המשך הכתו 3ים האלה אל
כי 3פסוקיס הקודמים י 3שר הנ 3יא גאולת הנלכדים 3ח3לי
אשר לפניהם ;
העוני3ארצות רחוקות  ,ויקרא אליהם3שם ד '  3דרך שאלה  :מדוע 3אתי ואין
איש  ,קראתי ואין עונה  ,הקצור קצרה ידי מפדות ואס חין 3נח להציל ?
הן 3נערתי אחרי 3ים  ,אשים נהרות מד3ר  ,ת 3אש דגתם מאין מיס ותמוז!
3צמא  ,אל 3יש שמים קדרות ושק אשים כסותם Iהנה ראינו השם קם3פי
המלין 3תיך הגולים ושואלם  ,מדוע יאמרו נואש  ,ולא יפנו וינהרו אליו 33ואי
לגאלם מיד צר  ,וע״ז היה ראוי להם להשי 3ד3רים ראוים לקריאה ההיא,
ולהסיק הפלגת התפעלות שמחתם  ,ני ינתקו מוסרות הגלות וישליכו מהם
ע 3ותות הלחן  ,ו 3יד רמה ישונו לארץ א 3ותיהס למורשה  ,להיות שם תחת קורי!
השלום ; ותחת זאת ישי 3הנ 3יא (לפ״ד כל המפרשים) ני חננו ד ' דעת לד3ר צחו<ז
והוא 3ע3וי
ולהשכיל ל 3שומעיו  ,ו 3כל יום יעיר אוזן הנ 3יא ללמדהו תורה ,
אשר אחור לח נסוג וגוו נתן למכים וגו '  -מל3ד אשר אין המשן לד 3ריס האלה
אל שאלת הק 3״ה הנה זר מאוד 3סי הג 3יא ,הקדוש להתפאר כי נשאו ד '  3ממ<|
המליצה להטיף 3פיו לשוןנ 3חרת ליעפי ד3ר .הכי זה דרןהענוים המתפלאים 3ארחו<!
הקודש  ,הפורשים מה 3לי החלד וד 3קיס 3חיי צדקה  ,המיעדים כל עשתנותיהם
להישיר מדות עמיתיהם ולנהלם 3נתי 3ות האמת להשמיע 3קול עוצם יתרונםלע
אחיהם 3לשון תפארת ! — ולפי דמיוני משגה גדול הוא 3פי המפרשים ל3אי
מאמר ד ' אלהיס נתן לי לשון למודים וגי ' על ישעיה הנ 3יא ; ואולם כל המאמל
על,האומה הישראלית  ,ו 3אורו נוסד על מליצת המרת הגו1
הזה מום3
 dtt Vertretungוענינה  ,המיר נפש המד 3ר: 3סש עצם אחר אשר יד3ר עליו׳
מפני עוצם ההתפעלות אשר תתעורר3קר 3ו וחוזק נח הדמיון אשר יתקפהו׳
ויהיה זאת ע״ס רו 3אחרי ד 3דו ד 3ריס ר 3י הערך אשר ימלאו את נפשו התפעלות;
וההתפעלות הזאת תלה 3נח דמיונו עד אשר ידמה 3עיניו כאלו הוא העצם
אשר יד3ר עליו  ,וישא ד 3ריו תמורתו  .ד״מ מפני עוצם קנאת הנ 3יא לקדום
לעמו 3שם י'
צנאות אשר נל דרכיו משפט ופעולותיו אמונה  ,נאשר י 3שר
גמולם וענשם מפני טו 3חו רוע מעשיהם יתעורר רוח אלהיס 3קר 3ו  ,ופתאם
ימיר נפשו נגוף שולחו ויד 3ר3ד3ר ד '  ,דמיונו3ד 3רי ישעיה אחיי הודיע יהנניא
שמחת עולם אשר תהיה להא3שו 3ם אל ארצם  ,ותחת ימי ה3ושת ונלימם
אפר3ארצות אוי 3יהס ישיגו משנה ורנת חלקם ירונו  ,ימיר נפשו3ד ' שולח'
ויוסיף3שמו  ,ני אני אוה 3משפט שונא גזל 3עולה ונתתי פעולתם 3אמ<ז
ו 3רית עולס אכרות להם (נ ' א '— חי ) וכן3פ ' מ״א שם יודיעם הנ 3יא הגמול
הנפלא 'אשר ישלם ד ' ל 3וטחיס 3ו  ,ויגד להם גאולתם ע״י כורם מלך סרס אשל
ילכוד33ל ויקרא דרור לגולי יהודה׳ אך לפני זאת הוכיחם על האשימם יי
כי העלים עינו מענים ומשפטם יע 3יר מהם ; ויאמר  :לתה תאמר יעק 3ותרג'
ישראל נסתרה דרכי מד ' ומאלה׳ משפטי יע3ר  ,הלא ידעת אס לא »תמעיי

אלישי עולס ד '  3ורא קצות האין וגו ' וקרי ד ' יחליפו נח יעלו אגר כנשרים,
יריצו ולא יגעו ילנו ולא ייעפו ; ו 3עוצס קנאתו על אמונת ד ' להשפיל נאים
ולרומם הענוים ימיר נפשו נאלהי ישראל ויקרא 3םמו  :סוורישו אלי איים ולאמים
יחליפו נח ינשו אז יד 3רו  ,יחדיו למשפט נקר 3ה  ,מי העיר ממזרח צדק יקראהו
לרגלו  ,יתן לפניו גויס ומלניס ירד  ,יתן נעפר חר 3ו נקש נדף קשתו ; ר״ל
ייי לעיר גורש מפרס שהיא מזרחית לא״י להושיע את הגולים  ,אשר לכל
ויקראהו שרשו קרא 3הוראת קרה
מצעדיו יקראהו ר״ל תשיגהו הצלחה ,
ידיך שתי הגזרות האלה נחי ל״א ול״ה להתחלף זה גזה  ,נמו וקראהו אסון
יגרא ' מ״ 3ל״ח ) תמורת .וקרהו ( שם מ״ד נ״ט ) וכן ני יקרא קן נפור לפנין
(ד3ריס נ״ 3ו ' ) תמורת יקרה  ,שתים הנה קראתיך (ישעי ' נ״א י״ט ) נחו קורותין,
יטעם צדק הצלחה נמו צדק משמים נשקף ( תהליס פ״ה י״ ) 3קרו 3צדקי יצא
ישעי ( ישעי ' נ״א ה ' ) והלן לפניך צדקן ( שם נ״ח ח ' ) ו 3ע 3ור אשר עק3
הציק הצלחה הועתק השם מהוראת הסנה אל הוראת פעולתה  ,ומלת ירד
להפעיל משורש רדה אשר ענינו3הקשרו עם יחס הפעול הכאת המושל  ,נמו
רודה 3אף גויס ( שם י״ד ) ופעור יתן כעפר חר 3ו החר 3אשר נגדו ר״ל
נגד נורש  ,ונן נקש נדף קשתו הקפת אשר נגדו  ,ויונתן 3״ע ומתרגמים
אחרים אחריו לא ה 3ינו ח 3ור המלה  ,ירדפס ההלכים האלה ויע -ור נל מקומות
מלחמתו3שלוס  ,אף אורח אשר לא היה רגיל ל 3וא עדיו נמו שפרש״י  ,מי
פעל ועשה ? קורא הדודות מראם  ,אני ד ' ראשון ואת אמיוניס אני הוא
ונו ' ( מ״א א ' — ה ' ) והמרות הגופות נאלה  ,ר״ל ני יתעורר הנ 3יא לד 3ר3ם 0
י ' ת3יל הקדים מלה רומזת אמירת ד '  ,ר 3ות ! אן ים אשר יתיר ג״נ את
השמחה 3עיר אשר יודיע משפטה אס
נפשו מפני ,עוצם התפעלות הצער או
לש 3ט אס לחסד  ,או 3גוף העם אשר ינ 3א להם ימי מרודיהם הצפונים 3מחשן
העתידות או גחלת מרומים תשפר להם נהו  :חטא חטאה ירושלים ע״נ לנדה
פיתה  ,נל מנ 3דיה הזילוה ני ראו ערותה  ,גס היא נאנחה ותם 3אחור:
טומאתה גשוליה לא זנרל אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה  .ר א ה ד'
את עניי ני הגדיל א ו י 3י ידו פרם צר על כל מחמדיה  ,ני ראתה גויס
גאו מקדשה אשר צויתה לא י 3או 3קהל לן  ,נל עמה נאנחים מ 3קםים לחם,
מחמדיהם 3אונל להשיג נפש  ,ראה ד ' וה  3יטה ני הייתי זוללה!
נתנו
נמנאו 3י
מכאוג
לא עליכם נל עו  3רי דרן  ,ה  3יטו וראו אס ים
אשר עולל לי  ,אשר הונה ד ' גיוס חרון אפו ( .איכה א ' ח ' ) אחרי
אשר שפן שיחו ויגונו על הצרה אשר מצאה עיר הקודם  ,תגגר התפעלות
יערו3קר 3ו עד אשר דומה געיניו נאילו הוא העצם אשר יקונן עליו ויד3ר
 3םם העיר ר״ל יושג העיר  :ראה נא ד ' את עניי ונו ' ונן ראה ד ' והגיטה
ני הייתי זוללה ונו '  ,וכן הנ 3יא מינה הגיד לישראל גשם ד ' המארה אשר
האדמה 3ס 3ת עולתם ורהיתם אשר קננו 3תונה לשמצתס  " :אתה
תעוה את פני
תאכל ולא תשןע וישמן3קר 3ן ונו ' אתה תזרע ולא תקצור וגו ' למען תתי אותן
לשמה ויושגיה לפרקה וחרפת עמי תשאו"  ,ואח״ג קרא הנגיא גרוג ההפעלית
אגלו נשם■ האומה הישראלית  :אללי לי ני הייתי נאספי קין כעוללות גציר וגו'
אין אשכול לאנול גנורה אותה נפשי ( ,.תינה ו ' י״ד )  .וכן להפך התפעלות
הנטחון גד ' תגואהו לשחוק לשוטני עמו ומגקשי תגונתו ' ,ו 3חוזק 3טחוגו ימיר
יסשו 3עמו ויקרא גשמו  :ואני3ד ' אצפה אוחילה לאלהי ישעי ישמעני אלהי  ,אל
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תשמחי איו 3תי לי ני נפלתי קמתי  ,ני אם3 3חםך ד ' אור לי (שם ז '  . ) ' rונ1
אחרי הודיע הנ 3יא י^ עיה את ישראל תרום הצלחתם ותפארתם 3איזרית הימים
 3,אמרו  :וגווע ננוים ; רעם וצאצאיהם 3תוך העתים  ,נל רואיהם ינירוס ני הם
זרע נון• ד '  " ,רותה נפשו רחשי השמחה עד ני המיר נפשו 3גפש עמו ונחוזק דמיונו
רחה העתידות גלויות לנגד עיניו והתרוגן 3שם ישראל  :שוש אשיש3ד ' ,תגל נפשי
 3אלרי ני הלנישני 3גדי ישע מעיל צדקה יעעני נחתן ינהן פאר וננלה תעדה
נגיה" ( ס״א ט ' ) והנה גס 3פםוקיס שלפנינו ראינו ני קם ד '  3תון הגולים ל3שרם
הגאולה ,ו 3ראותו ני נואשים המה תישועה ,שאלם לאמר  :מדוע 3אתי ואין איש קראתי
ואי; עונה  ,הקצור קצרה ידי מפדות  ,ואם אין 3י נח להציל ? ונאשר הנין
הנ 3יא ד 3רי התנחומים האלה אל עמו התאושש עז השמחה3קר 3ו  ,עד ני המיר
נפשו 3גפש ישראל וירא והגה נושע ! חלפו הלנו החרפות והגדופיס אשר סבל<
אפסו הלחן והנזיון אשר העמיסו עליו מעניו  ,אך הוקס על לשנת על מרומי השלום
ונקל 3עיניו נל השלוה הזה 33חיגת היתרון הנפלא אשר לו על פני
והשלוה ;
נל העמים  ,ני ממנו תצא הורה לנל העמים וממקורו יזלו נחלי דעת לנל
האדם  ,ונולס ינהרו וירוצו אליו ללמוד ממנו דרך ד ' ויראתו  ,וידענו ני ישעיה
הנ 3יא ע״ה נדלה מאוד התפארת הזאת 3עיניו  ,ועלתה ה3שורה הזחת נדמיונו
על נ נ הפלגת הטו 3ות החמריות  ,ר״ל ני יפץ ישראל ת 3ונה על פני נל האדמה,
וממנו יאלפו נל אדם דעת ומוסר  ,אמר  :והיה נוזחרית הימים ננון יהיה הר
 3ית י '  3ראש ההרים וגו ' והלנו עמים ר 3יס וחתרו  :לנו ונעלה אל הר ז'
אל 3ית אלהי יעק , 3ויורנו מדרניו ונלנה נאורחותיו  ,ני מציון תצא
הודה וד3ר ד ' מירושלים וגו ' ( נ '  —' 3ד ' ) הן ענדי ( ר״ל ישראל ונפרש״י)
חתמן 13נחירי רצתה נפשי  ,נתתי רוחי עליו משפט לגויס יוציא ונו ' לא
ינהה ולא ירון עד ישים 3ארן משפט ולתורתו איים ייחלו ( מ" 3ח '— ה ' ) ני
תורה מאתי תצא ומשפטי לאור עתיס ארגיע ( נ״א ד ' ) והנה זוהר התפארת
העתידה הזאת להפין דעת לנל העמיס  ,הרחי 3לנו נמענה החדוה לאמר  :הו
נפלאתה תשועת ד '  ,ואדני ה ' נתן לי לשון להודים  ,ר״ל לשון המתוקנת להשניל
לומדי דעת ; ני למוד 3נל המקרא הוא תואר לאיש ימקנל תורה מאחר (שילער)
נמו לשמוע גלמודים ; נעצם הפסוק ההוא  ,ורק3ל ' התלמוד יציין עיין ההוראה,
דען לעהרגעגעשטאנד,ונן צר תעודה חתום הורה 3למודי ( ח׳י״ז ) ונל 3גין למודי
ד ' ( נ״ד י״ג ) לדעת לעות את יעף ד3ר  ,ר״ל לאלף נהשנל,אה היען> והצמא
לשמוע ד3ר ד '  ,ו 3מלת לעות לגי אומר לי שהלמ״ד ישרשת נתלה ושרשה לוע
הרד״ק 3שרשיס יש לו ג״נ הוראה הדנור נמו " לעי נאורייתא"
אשר לפי דעת
נמדרש והוא הפרם לפי הדעת הזאת  :מוקש אדם ילע קודם ואחר נדרים לנקר
(משלי נ ' נ״ה )  .ר״ל מי שהוא מדנר להקדיש דנר ואח״ב מנקרו אם היט 3עשה
הוא מוקם לו  ,ונת ' הירושלמי לו חנהו ישנילו זאת ( דנריס ל־נ נ״ט) לעין
נאורייתא  ,ונ" נ דעת יונתן נ״ע שהוא תרגם לדעת לעות להודעא לאלפא  ,ואם
הוא משורש הזה יהיה גנרי נמשקל פלות  ,ונונל לננות המלה נמשקל הזה אחלי
אשר לנו ג" נ משקל .פלות נמו גרות  ,עדות מן גור עוד  ,ויהיה לעות נמקוס
הזה ג״ניוצא  .ר״ל שהוא עושה היעף דנר עוסק נתורה  ,אף שהוא נגזר מננין
הקל שהוא נמשלים הנזנרים נארמית עומד  ,ונמו שרשי זנח  ,רעה  ,שרם לון
ודומיהם שהם עומדים ויוצאים  ,וקשר שם הפעולה עם השעול נס הוא רגיל נהו
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ויבא יוסף את דנתם רעה ; ני מאהגת ד ' אתנס  ,ולמסע את המתוות  ,וכנות
י ת 3ונות ודומיהם ) * .יעיר 33קר 33קר יעיר לי אזן לשמוע נלמודיס  ,אין
ל3
ענינו ני יעיר אוזן הנ 3יא נדעת המפרשים  ,ני א) ראוי להיות אזני ; ואולם
ענינו אזן אתרים ר״ל השם יה' יעיר אזן אתרים לשמוע דעת מישראל כלמודים,
ני נולס יהיו לומדי תורה ממנו  ,ונן פתת לי אזן  ,חזן אחרים  :ער לעננזנו
מיר צו דיא אויפחערקזאמקייט  ,דאס זיא אויפהארכען וויא שילער — ואח״כ
ל 3אר 30ת השנוי הזה  ,ני אנניאחור לא נסוגותי ,גווי נתתי למכים ולחיי
הוהיף
צמורטיס ר״ל ני רו 3ה 3זיון והחרפה אשר נשאתי גהיותי בגלות  ,ני מנעו העמיס
האדם3עבור דבקו נדת האלהיס ותאנו להפרד ממורשה לנו ־■
ממני משפטי
מאבותינו ולהפר הברית אשר נרת עתנו 3ורא הת3ל ושופט הצדק  ,ולא מריתי
נמצות ד '  3ע 3ור נקשת השררות והשתוות אל האומות אחרות והשגת הטונות
עינייך ני ואינם  ,א)־ עתה ד ' יעזר לי ואהי כחלמיש
החומריות  ,אשר
התעיף .וע" פ המליצה הזאת תנואר לנו ג" נ הפרשה שלפניה :
ושלומי לא יחוט לעולם
איים אלי והקשינו לאמיס מרחיק ד ' קראני ממעי אמי הזניר שמי 0 ,
״שמעו נחר 3חדה נצל ידו החניאני  ,וישממני לחן 3 ,רוי באשפתו הסתירני ( ו-.י'י*
וישם פי
ייאייי לי ענד יו)( זה י םי ^ל *י שי  Vאתפאר וגו ' " המפרשים רש״י הראנ״ע
והרד״ק חשנו ני כוונת הפ ' הזאת על ישעיה הנניא ע״ה ועל אמרו  :ויאמר
לי ענדי אתה ישראל אשר נן אתפאר יפרש הרד״ק כי ישראל יאמר נכלל ונפרט,
יורהr
ונמתילת ננודו דבריו אינם נכונים  ,ני ישראל לא יאמר נפרט נלתי אס
חני האומה הישראלית  ,ונאתת דנרי הס ' הזאת מתוקנים מאוד ע״פ המליצה
 ,ני אחרי הודיע הנניא את ישראל שונס מננל לאתר  :צאו ממל נראו
הנזכרת
בקול רנה  ,הגידו השמיעו זאת  ,הוציאוה עד קצה הארן  ,אמרו גאל
מנשדיס
ד ' ענדו יעק 3וגו ' " הנה נשמת הישועה הנפלאה הזאת להנה עוז התפעלות
בקרנו עד ני התיר את נפשו בגרף ישראל  ,ויכונן דבריו3ל ' מדבר
השמחה
כאילו היה ישראל ויאמר  :שמעו איים אלי והקשינו לאומים מרחוק ד ' מנטן
נעדו
קראני מהעי אמי הזכיר שתי ר״ל ני השם ית ' הנין ישראל מעת היותו להשיג
ידו תנלית נשגבה נצורה מאדם המוני והוא להפין ענודת הנורא ועשיית הצדק
על
ע״ס רצונו על פני נל האון ; ואף אם יהיו נגלות מנטס יהיה לעומת התכלית
הזאת  ,וישם פי נחר 3חדה  ,נצל ידו החניאני  ,וישימני לחן נרור
הנשגנה
נאשפתו המתירני "  ,ר״ל אף אם יתמרמרו עליהם שונאיהם להשנית מאנוש
* ) ודעת ההפרשים שהוא מהוראת עת ר״ל לזמן נעת נכונה .ואין דנריהם ישרים
נעמי  ,ני לעות הוא מנחי עי״ן כמו לשוב  ,ואולם נמלת עת אדמה  ,ני
צדקו האומרים ני שרשו ענה  ,ועקרו ענה נשם נקודות נראית רגשת
הננוי עתי  ,שהוח מורה או הנפל או חסרון הנו״ן  ,ונדחקה נמו נשמות
בה  ,אמת  ,תמורת ננת  ,אמנת  ,ונמצא ג״נ נארמית גמיר ונענת (עזרא ז ' )
בהראות הנו״ן ע׳ רד״ק שורש עות  ,ולדעת קצת נס ועונתה לא יגרע
(שתות נ״א ) מהוראת עת קנוע  ,ויהיה עוגה נפלס לדני על ד ' תועה  .אך
הרמנמ״ן נתרגומו הסניס היותו ל ' ד;רה נמו מעון ולפ״ז הוא נשקל
קומה  ,נם שם עז לפ״ד הרד״ק נשרשים יכול להיות שרשו ענז  ,כי כן
יאמר נערנית ענז " .
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זכרם  ,לא יונלו לנלותס  ,ני נן הוטיחס השם ע״י משה אדון הנויאים:
"ואף גס זאת והיותם 3אין אויויהם לא מאסתים ולא נעלתיס לכלותם להפר
וריתי אתם ני אני ד ' אלהיהס  ( .ויקרא נ״ו מ״ד ) וועוור שהמשיל את נפשו
לוזר 3אמר פי  ,שהוא ננון גס לחר , 3והנועם" אותי  ,ונזה אמר למעלה מ״א:
אל תיראי תולעת יעק , 3מתי ישראל אני עזרתיך  ,נאום ד ' וגואלך קדוש
ישראל  ,הנה המתיך למורג חרון אדש ועל פיפיות  ,תדוש הריס וגועות נמוך
תשים " " ויאמר לי עודי אתה ישראל אשר וו אתפאר " ר״ל ני עתה הקימנו
ד ' על ויאמר לי עודי אתה ני על ידן השלמתי עצתי והקימותי את הנמוס
ואוצר השגחתי  ,ועל ידך תגדל תפארתי להצמיח אושר לנל גני אדם  .ואני
אמרתי לריק יגעתי לתהו נחי נליתי ; אנן משפטי את אלהי ופעולתי את ד '.,׳
״ר״ל נאשר הייתי וארך גלותי אמרתי נואש ולא דמיתי 3 ,א עוד ימי שלותי
ותפארת׳ נמקד ם ; אנן ד ' אצל לי שנרי והטיו לי נפלים וז״א ועתה אמר
די יוצרי מוטן לעוד לו לשווו יעקו אליו  ,עי נעת נמר אומר לקוץ לו פזורי
ישראל ,ואגוד ועיני ד ' ואלהי היה עוזי  ,ר״ל ומעלה גדולה ונכודת שמני ד'
ני הוא הנעלה על נל היה מעוז ישועתו  ,ויאמר נקל מהיותן לי עוד ( נקל
ונתתין ' לאור גויס להיות
להקים את שוטי יעקו ונצורי ישראל להשיו ,
ישועתי עד קצה ארן  ,מלת נקל נמשנת נ״נ אל להקים  ,ונימת המאמר  ,ני
מתנה קטנה היא זאת לקין שוטי יעקו ולאחדם  ,ני יתרון גדול אפארן  ,ני
נתתין לאור גויס  ,ני ע״י הישועה הזאת וע״י השלום הנללי אשר יפרח ונל
הארך  ,וע״י נחלי הדעת אשר ירוו נל האדמה  ,ינידו נל הגויס שמי ויוואו
נלס לרומם ולעוור אותי ולו שלם  ,ונשנה הנינה הזאת פ ' ח ' נה אמר ו׳
ועת רצון עניתין וויום ישועה עזרתין ואצרך ואתנן לוריהעם  ,ר״ל ני אתה
תהיה סות ורית האדם הנללי ; ני עם העזר חשר אש יה עליך יתגדוו נל
המלנים להרים תפארתן  ,הנו יוקירו משפט האדם וינירו ג״כ את עולתם אשר
עשו נגד ישראל  ,ויתאמצו להרימו על קרת השלום  ,ומוסיף ואומר  :להקים
הרן להנחיל נחלות שוממות  ,ר״ל עזרתין וזה שאשיו פזורי יעקו אל ארצם
ואטע זרע ישראל אל נחלות שוממות  .ולפי דמיוני אף שפרשות רוות ונוואות
ישעיה סוווות על הקורות אשר היו וימיו  ,או זמן לא נגיר אחרי עזוו
החלד נמו גאולת וול אשר נרמזה ופירוש מ״ד מ״ה מ״ו ,מ״ח ואליהן נמשנות
הפרכות מתחלת מ '  ,אף נס זאת עיקר מגמת דודיו אל הגאולה העתידה.
לברא ננוואת אדון הנויאים  :ושו ד ' אלהין את שוותן ורחמד ושו וק 3צן
תנל העמים אשר הפיצך ד ' אלהין שמה  ,אס יהיה נדחן וקצה השמים משם
יקוצן ד ' אלהין ומשם יקחן ונו ' ( דוריס לי ) והענין ני התנחומים אשר הודיע
אוי הרחמים את ישראל ותוך תוכחתו  ,כי ונל הרעות אשר תשיגום וארצות
שונאיהם יתפלאו ע״י קיומם הנצחי  ,נאמרו אני ד׳אלהיהס ( ויקרא נ״ו מ״ד)
וגם הנו ואה הנפלאה אשר הודיעם אדון הנויאיס לפני מותו וורור אלהי  ,ני
ואחרית הימים והיותם וארצות אויויהם ישוו וירחם ד ' עליהם ויקון הנדכאים
מנל העמים וירום וינויהס על מרומי השלום והנווד  ,וערו שלהות יה ונפש
נל הנויאים אחריו הואים וסוד ד ' לגלות צפונות השגחתו ליראיו  ,היות ישראל
מלאן ד ' ועודו  ,למען הפן דעת ד ' ומוסר על פני נל הארן ועשות כל אדם
משוט וצדקה ע״ס רצון הוורא ; האירו עין לום זהר אלהים להשקיף קוראות
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עמו עד אתרייז הימים  ,לשור משפטם אשר יעמר עליהם עק 3נטותס מיעודם
ונס השלום גלי מצרים אשר ׳פול להם ונעימים אמרי שתותם פוס היגון ונטותס
סנמס לסגול עול התרפות וגדוסים מרשע מתנגדיהם  .ונסי פרשת ערן היעוד
הנסג ; הזה אשר ראו גרות קדשס צפון לעמם  ,נפי משמרתם הרמה אשר מלאה
נפלאות,
עתידותיהס גמליצות
את נפשם רמשי יראת ד ' והנגוד  ,הגידו להם
התפעלות הנפש,
והפלגות שונות מרעישות מוסדות
התעלו ׳ ; משלים מ! וןים
יפתומס עליהם דורש אמת  ,חוקר עמקי מליצותיהם ונמנע לעות דגריהם ולשום
ראו 3רוח קדשם  ,ני אף ; טרם יניע
לשמוק מליהס ; דרשות ה3ל  .אסם נאשר
זמן הגאולה הגדולה הזאת ימצא ד ' טו 3לתת לעמו מנינה  ,להנליגם עלי יגון
ולהמציא לתו ישועת קט  ,למען אמן רוחם ולהוסיף להם עצמה ונת נפי צורן
׳עודם הנזנר נמו ; גאולת; 3ל  ,יתנדגו לנשר ; וא הישועה לאמיהס למדות ל;
הנדנאים נננלי עוני ולהשיג רוח שחי העפר ; ואז לא ימנעו ג״נ מהשתמש
;נגידים מפוארים וגלשונות נפלאות הראויות לאהוניהס נפי הננת ישועתם זאת
חל יעודים האלה וגרור ידיעת• נפשם  ,ני אלה אשר ה ; יעו למו נחל תנחומיהם
הלא המה אשר לא ישנתו מהיות גוי לפני ד '  ,ונאשר חפן ד ' גידם יצלח למלא
פני תנל דעת ומוסר  ,ושאר העמיס יטו אזן להם לשמוע נלמודיס ויריסו אמת
אנותיהם,
ופלוס  ,אז ד ' יחדש ימיהם נ ; דאשונה  ,ויטעם נטע* נעמנים ; ארן
וסלומם ישגיא עד גלי ירח ! על נן נמצא ני נשורות שתי הגאולות מגונות
הרומזות גאולת ננל ג״נ נפלאות ודומות אל
ינלואות זו גזו  ,וני המליצות
העתידה להרנין זרע ישראל אשר יחנו אליה נל
האחרונה
הגאולה
מליצות
הדנקיס נאתונת אמת.

כסות עינים לרבן גמליאל הזקן.
Von Joseph Löwy in Kanisa.
"חדשים מקרוג גאו  ,לא שערום

אנותינם " .

הקאנפערזאטיאנסלעקסיקאן של נראקהויז דפוס תשיעי
ראיתי ותרגז נטני !
והוא  ® amalulיאשר לא י ראיתי ננל דפוסי[
הניא  ,לנו דגר חדש לצחק נו ,
נהנה לרוע 3ו מתנגא לנו שוא ותפל לאמר  :ר״ג הזקן ; ן ; נו של הלל י ) היה
מנת הנוצרים נתסתריס ולסוף המיר דתו  ,ואף אם מראה גזה דעתו החלושה לא
אמצא מרגוע עד אחקור האמת אתו אס לא ? לנוטה הזה אשר נמדקרות חרג
יקרקר קירות לג השומעים  ,יש שורש סירה ראש ולענה נספר תולדות הצעירים) 2
וסם נאקר שהנשיא הזה חש ; טו 3על הצעירים נתון עצת הסנהדרין נאמרו:

 ) 1שגגה יצאה מספרו של החנס VIjr,,
נערלין <832

דף  104ני גמליאל

Volles

Geschichte b. israelitischen

היה 3ן גנו של הלל ולא

ApostelgeschichteKap. 5, 34—39. (3

שמעון.
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זייס3ל 3ס לא אלה לא תקום ני נפל תפול  ,ואס דמ ' יצא
"אם תוזש 3ת
הדנר לא נונל לו ני ינקום נקמתו  ,וידינו אל תהי3ו  .״ ומשם פשתה הננע עד
) 3שפרעם 3יטעד אמד  ,הנהן לוציאנוס ראהו 3חלומו  ,והנה 3נדיו דמות שתי
וער . 3לזאת אשי 3עשרה מאמרות  :א למה לא ה 3יא התלמוד מאומה נמו
מאלישע 3ן א 3ויה  ,מיומנן נ״ג ומיעק 3איש הפר סנניה שיצאו ? ב ידענו גם
ידענו ש 3ן היה לר״ג והוא רש 3״ג הנהרג ; א3ל נת 3ו שהמיר דתו עם 3נו
 Abibasאשר לא ידענו ולא שמענו מעולם  ,ואולי גמליאל אמר הוא  ,לא גמליאל
וועספאזייזנוס ) 4שושילתא דר״ג  ,ולפי
ג3יקש ר״י 3ן זנאי מעת
הזקן .
היה ) 3גין תוין משסמת ר״ג הזקן  ,ואם נפל נו
שר" נ די 3נה עודנו קטן
שמן דופי לא קראה שולשילתא דר״ג  ,הלא היה מיחס את משפמתו על שם
שמעון אניו ׳ לא ע״ש אני א 3יו המותר  .ר נממש מאות שנה אחר מות ר״ג
הזקן לא נשמע נזאת ד 3ר ) 6עד ראהו הנהן הנזנר 3מלומו והנה מראהו
זקן ושערות ראשו תקנו ל  3נות וגדלות ועליו נסתורי זה 3וסרחים  ,ותייזנור
עוד אמר ה ' מאות הנים 3גדי ר״ג ? ומי יאמר לו מה תעשה  ,אס תחת נסתורי
זה 3יחלום נסן> ותחת נסן -נחשת ? ההנשיא הזה היה מנת הפרושין נאשר העידו עליו
נס 3תולדות הצעירים ז ) וידוע ני לנת הזאת לא היה חלק 3עצת ישו  ,ני
הפרושים שנאו החדשים ואהנו הישנים  ,ואין יטוס אלוה עשהו וינ3ל צור
הזקן 3) 8רנת המינים ( 3רנוא
ישועתו ? ו שמואל הקטן תקן 3סקודת ר" ג
נ״ח ) !( ) ' 3ואס היה נאחד מהם לא היה מלוה אותו אלא היה מוחה 3ידו.
ז הרמ" 3ן  ) tüנת 3ני שאול הוא פוילום היה שליח 3״ד של ר״ג הז ן  ,ונס
הוא ) 11והיה רודף את אוה 3ו ישו נמלות ו 3פקודת ר״נ
לפי ד 3ריה 0נן
עד שהראה לו עצמו 3חלומו לאחר למה דלקת אחרי ? ודומיהו 3תולדוה הצעירים
 ) 12שהיה שליח 3״ד ותלמיד ר״ג  ,ומזאת נראה לעין נל שר״ג היה מרודפיו

ו־י.'.

 ) 4 Nossuct’s Geschichte der Religion , 2. Absch.לדעתי קראה
שולשילתא שהיתה משלשלת והולנת שם ה3ן על שם א 3י א 3יו והיו שלשה
שמעון ושני גמליאל דור אחר דור מהלל נגד ר 3ינו הקדום  ) 5 , .סדר
הדורולז ארת נ Bossuets Geschichte k>er Religion , 2. Absch. ( t! /
 3) 8 Apostelgeschichte Kap . 3, 34. (7צמח דוד ו 3יוחסין שהואר" ג
הזקן ונן סתם ר״ג הוא ר״גהזקן  ) !( .תדע ש 3נ״מ שזנרו3תלמוד מינים
ת 3ין נת הנוצרים 3זמנס חולת ליטער 3 .ל  .חריענט נא '  844 , 13א 3יא
לך קורא נעים ראיה זרורה מע״ז י״ז ח ' יעק 3איס נפר ס־ניה Jacobus
אמר נן למדני ישו  ,ושם נ״ז ' 3נאמר שיעק 3הזה רצה לרפאות 3ן אהוא
ר ' ישמעאל ולא הניחו לו מפני מינות ע״ש  .ומדי ד 3רי 3ו זכור אזנור
אינה 3מפת א״י '•:ל היא3מלריס ( ניטין נ״ז א ' )
עוד ני נפר סנניה
ן ואולי משם העלוהו ישו גס עלה  ,אמנם צחוק עשה לי החנם נרען
 Gnosiicismuקראטאשין דף 28אשי
»
 3םפ״■ « und Judenihum " .
לו נפר סנניה ונפר סנניה אחת ושם גנולו 3א״י קרו 3י לצפורי  ,ותמהתי
נזה על חלומותו ועל ד 3ריו  ) 10 .מלחמת חונה קאנשטשנדינא ת״גדף נ״ד*
ApostelgeschichtePag. 7, nj
! ח Avostelgeschichte Pag. 22, 3.

57. Pag. 8 3. Pag, 9, 1, 13, 21. Pag 22, 1.
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לא מאוהויו  ,ואל תאחר לקן הימים ואחרי הדורים האלו נהפן ? לעומת זה
ח חנמי תלמוד מספרים נוודו ומיתתו אשר לא וחטאו מת ( " 3מ נ״ט)' 3
יעוד אמרו משמת ר״ג הזיזן מתה טהרה ופרישות ( סוטה מ״ט א ' ) ועוד ט
משנה ערופה ( מ״ק נ״ז ו ' ) וראשונה היתה קשה הוצאת המת עד שוא ר״ג ) 13ויצא
ונלי פשתן ונהגו כל העם אחריו לצאת וכלי פשתן  ,והיה נם אחר מותו
לראש וין חכמי דורו ; ונשחת ר" נ הזקן שרף עליו אונקלוס מטתו וכלי תשמישו,
ונשם ששורפין על המלכים כן שורפי! על הנשיאים ( ע״ז י״א אי ) ולא עוד
אלא  :י אתר להם ר״נ דיונה נך תקוולני מוית אוי אוא אין חרושה של לונה
(ר״ה נ" ד אי ) אחר רשו״ג נוהנין היו וית אוא שהיו נוהנין (שות י ' ח אי)
אמר רשו״ג של וית אוא היו נורנין ( שות נ״א אי ) מקוולני .מר״ג הזקן.
שמשיאין ( יומית קנ״ו אי ) ונן ר ' אליעזר ויי' ג הלנה נר״ג עד היום  ,ועינינו
תחזינה מישרים ני גם אחר מותו למדו תורה מפיהו נחשר היה ואתנה אתם.
ועוד ים לי ראיות ^ ורורות ונאמנות ואמתחתי נמה ונהנה  ,ועיין היטו שות
קי" ו ו '  ,נס יונהו עם פלוסופיס ואנריפס ע״ז נ" ד וני' ה  .לדעתי היה ר״נ ( כ(י
חס על נווד ישו אשר יולד על ו רני אויו שמעון (  14נס למדו תורה יחדיו
וויתו לא על שהיה מסיעתו ; וכמדומה לי אותו תלמיד■שלגלג על ר״נ (שות ל ' וי)
היה
ישו ) 15ת! הוא האי מין אשר שאל לר״ג ונמה תקומות וש״ס  ,ור״ג
היה עניו מאוד נהלל אוי אויו  ,אוהו השלום נאמרו 1ו״מ נ״ט וי ) לא לנוודי
וצא לנווד וית אוא אלא שלא ירוו מחלוקות וישראל  ,וותשוותו לפרוקלום
«> ( ) ( ע״ז ת״ד וי ) ומרחם על הוריות שונה עם החשה האולה יאשר ושנונתו
עד שנשרו ריסי עיניו ( סנהדרין ק״ד וי ) ומנוד התורה ולותדיה  ,ואמרו
(סוטה מ״ט אי ) משמת ר״ג הזקן וטל נווד התורה ומפרשו
ועיון ) 17וטלו
וני אדם שמנודין ועלי תורה ; זולת זה היה תיקל וכל אפשר  ,נאשר נראה
שלהי ר״ה ר״ג פוטר את שושדות■ מתפלת ר״ה וי״נ מפני שהש״ן תוציא אותם,
וכאשר התיר ללמד לתלמידיו יונית אשר צא נדת ( סוטה שם וי ) גם היה מכווד
וקרוו למלכות  ,ומי שיש לו וית הספרים ועירו עליו לחזור ולדרוש תולדות
הזקן הזה ולהסיר תלונת זרה מעליו.

{ m jדןד ח״אםהןא ;
■׳  yהזק^ Hützels Geschichte der) 14
 ) 15 Ebräischen Spracheניטין נ״ז א' ענין מלעיגי על דורי חכמים.
*י  ) 1אשר לדורי החנם יאסט וספרו שזכרתי דף  77הוא ר״ג׳הזקן.
ינון נוד.

לרבנים אחדים בארץ הנר שם צפרים יקננו קינה
Von demselben

נם צפור מצאה בית
בין הגד הסלעים,
בין שמיר ושית,
בין סנסני עפאים י
על ראשי ההרים,
לבם אמריה תרים

"על הנערים החלשים
לב ועין בל תשעו
ותחת צאן קדשים
הלא שועלים נחבאו;
מחבלים הכרמים
לדורות עולמים".

לכם יושבי שער
לשון עבר כקורא דנר.
"מכורי שאבו מים
עטופי אדרת
הגר ז
ומה לכם לשון ■
מבין סבכי היער
ואתם אטומי אונים
מוסר השכל מדברת;
לו אליה תשמעו
את לשון הנר תשכחו
תחטאו.
תרמו ואל .
ולשון אכרם תשכחו?""
"משוטטים בימי התורה
"שמעו נא המורים
העירו משנתכם הקיצו
מדוע הון תכסופו? 4
ובאפל הופיעו אורה
וכמעשה הדבורים
סוער הים  ,חישו האיצו
זהב וכסף תאסופו?
עוד מעט והאני נשברה
בבן יצהר הון תצברו
"הלא כמוהו— תקברו"!  ■-ובהמון נלים נסתרה
הם! אל תוסיפי חרון
בכרה קלה׳ שפחה נחרפת
אל תרחיבי עוד גרון .׳
האם בלב כלם את נשקפת?
אם אחד בארץ הגריאים

Poetisches von Lahar S chnabel aus Proßnitz.

היום רפה לערוב ברגש רממה
נחה
שקטה -״׳על
פני
האדמה
 1ז
זז י ז
; י•
ד •1ד t
נסו
הצללים
לצתויקו
הגלים׳ .
לקיוטו הנחלים
ו_משק העלים י ,
הדודאים
במקהלים
—
נתנו ריחם׳
יברכו אל אלים— ויעלו נחוחם•
השמש באה — וקרני תיור ; פעתה
בירקרק חרוץ יחנו על מעונתה
בקצה הרקיע יאדימו משנים
מבתם תופיע /
פני הנצנים,
מבתם
טהרה
—
פרוש
על
ההרים
מנגה זהרה  -יזהירו הכרים.
מלאכת שמים  ,לרוץ נתיבותיה
כעת חדלה  — .עיור נראו עקבותיה
ואחריה העבים
ו״יער וכרמילו
כפני להבים  ,באורם ?יעילו,
יביעו תחלה
כביורה
•׳׳־ ׳- — Tער ,י -
חפת :
,
ממנה׳האצילה  .תפארת הודה.
 : -׳ז

da- Co»-״ "Juden

 VIV׳

ן

•

T

Ewigen״ Nach zwei©cenen auS Sue’s
" bearbeitet.
Cholera״ zil und die
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אין איומר ואין דברים בלי נשמע קולם
אך שלות קודש תרחף לביראעירלם
כל בעלי כנפ!ם
הכל נאלמה
תחת השמי.ם
כמו בשממה
חלפו נדרי — זמרתם חו־לה
בקניהם ניוערו ,ידיירמו -סלה — .

הגיע הל;לה  ,הסהר יופיע,
צבא הבככים חשבתיו יגיה;
?חמה שפוכה הסער יתגולל,
יחשוף !ערות  ,א ;ל'ות ; חלל.
ישוח,
ירכה־י־ “
יגבע ׳*• r
הר  vt-־ '
ל 9ני - ttyjg־־ בנ 1ח הרוח — .
על ראשהגבעה  ,ביואן; העירה,
?נויה לתלפיות  ,כציר המעטירה,
נצב גבר — !ספור מגדליה,
ארמניותיה,
יפסג
לחילה ׳
ישית לביו
T V
- -- t
T > :
•
•T
היכלי ענג  ,משכנות שרים,
הנוצצים בהררם  ,כאבנים יגןרים
המיון המלחיות  ,רבבות הנרות.
מבתי השמחה ש?עת!ם מאירות,
לעת תחוג  ,תנוע  ,העיר ושאיונה,
המונה — .
עלי,י
1יעלזוזרו tבה —
ידr
ד* י •
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״לא תקוים ולא תה :ה  ,קרא  .הגבר •
לא יאבה אל הביא עיור שבר.
זה חמש מאיות שנה נגחתי ממוצבי *)
מאז התעו איותי אלהים מבית אדי.
דרו הניו״קמה הלאה גרשתני.
מארצות המזרח עד פה הביאתני.
מצרי נפלו אלף מימיני רבבה.
להבה.
לשיון ••איש tt :
ירפה I :
בחשש יv :
ד -הרביתי חלליים  ,מחדלי חלב
מצבאות חיולשי גידם בלי הרף
מתוך ההפרה עקביותי נודעו
רק שמה  :אנחה לרגלי נסעו.
גם בעיר הזאת נפלו המיונים המיונים.
זה מאת:ם שנה כםי.ם זדונים.
שטפתני יד שרי  ,עיוד־נה נטויה.
להרבות תאניה
הבל -- -
לירכתי ■•••
ישבט אלתי־ י כפעם בפעם ׳
שפך לרגלי חמת אפיו העם.
 .ועתה ’ הנני זה ש,ש רגלים
על הגבע הלז להךביות חללים
אולי אביא המוהר .לעיר היומית
והקריה ויושביה יפתו שאיה.,
והם שכר :ו־דיופו דאגותם ישכחו׳
יאכלו  .ישבעו׳ ייותירו• ׳ וישמחו.
:

• T J״

•

die schwarze Pest Verheerungen
auf
1660 wüthete eine andere ähnliche

ג•  :ד

_

*) 3m Jahre 1346 richtete
der Erde an ; im Jahre
Seuche .

m
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וכניור ונבל ויין מבתיהם.
ולא !שמעוני — ד־ופק בשעריהם• ~
אהד ! ,גם פה ( בנתוני נחלי בלי.על י
עוצוני ניקובי מביום הרעל.
01
י
ופני הלוט הלוט כל הארץ׳
fSI
כקטב היירי גם פ״ '1דייץ -יתיז* 11
ברגע׳!  g / itן
אולי שככה חמת עליון
Kl
r.
 ' .נחם מעצתו ויסיר הנגע׳
 יvt '-על יוישבי הארץ רק יפיל פחדד׳י׳
*י
ול ^וב מךרכם — עיף חךבר׳י •
אנא ארוני! ע ^קת לי ערבני• 1
" "קום ! כי שלחתיף!! ""
" ;שוב אפף והנחמני !״
" "ךל ! כי שלחתיף!!»"
״אך אם אתה לו שמעני !״
״״קום ! ולך ! פי שלחתיך!!״<-
המעגלה
בירכתי ־ ״ Tי
•
נשמע׳
והקול • T :
I -,
מתוך הקערה  - .וברעד וחלחלה.
הוסיף שנית  ,ויען הדייבר:
"עד אנה ארוני הנני עובר
מעיר לעיר ער אס ^או ערים
נשארים׳,
ויגון מאחורי
ועמל
T K 1ז I T:
משוכני .קרם רגלי הובילוני
באתי עזה ובלי זעמף ים־ובבוני.
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העור תעלים אזנף מאנקת חללים
צודקים מן האדמה זקנים ועוללים.
אבלה נבלה פני כל האדמה.
הארץ ומלואה תשא ה שממה.
ורחק האדם ורבה העזובה■
והתבל תאבל באשה עצובה
ואהובה !—,,
״השיבני אדני אליה
דt
: 1
ד י . ..
בהתפלל העובר עלי ברכים
שמים
לגבהי
ובפיו :פרושות
י ־•
: 1:
 - :ד
וייצב הרוח דהפןד למערה
והאיש נרתם ויחרד — רגז — וקרא:
״שער ק?ןב ישרוק .יעלני בסופה )* .
חצי מות שנונים חרבו שלופה.
הה המלאה! המראה הנוראה!
שמה וזועה.
יאחזני רעד
 יי•• ;
גוריהן.
על
נחשים
כבנות
תכרע
"י
תזחל • ־־ן  T: :־ ־
•T:
ועיניה המבלות תמקנה בחוריהן
הר־ומימעלי! הסהרי מעיני ! "
״ואתה אלי נא הרף ממני !״
״ ״עבור!< " "
"הוי הנוראה אהה לדבר!
כי כלתה הרעה השוד והשבר
להביאו לעיר באשמיורה התיכונה
*) Während der größten Verheerungen der Cholera wehete der
Nordostwind unausgesetzt.
4

ואחי וא חיותי יפלו ראשונה.
"רחום! ה_פעם חנני!"
! ,״ג(ך ! ועבור ! ״ “
"שמרו ךחמיף 1יענגי! ?גנני!
״״קום ! לך ! .ועבורי•׳' ",
הה אלי המויאה הנוראה
תמשבני אחריה תאחזניזרןנה
למורד
הגבע
בחזקה
הוליכני י
;
- VIr, * :
. .. .
וסערת מות פהאיום תדבקני
והנני לפני העיר ולפני שעריה
רחום! חנון ! חמיול על יושביה !"
" "לך ! בי! שלחתיף!! " "
האדמה הסיוב תחתי מקול הסער׳
הנני
> .ןדני! • • • • • על יר השער-
רחם !  - - -הנחם ! • • • • והסר יללה!
יקיצו  - - -ויאיצו - - - -
ומלאו
חלחלה
׳I .
פן זI
ז :
־; tt
עוד עת  . . . . . . .העז  - -מק:נך לאהיך
הביאם . . . . . .החביאם  . . .בצל" קנפיף
ארוני  . .הנני
 . .על סף הקר ?•
המערצה . . . . .
נחרצה t . . . .הה »תבת ^
איה
* ־ וד
ז; t tvi
T•1
הדבר בקרבך  -ןיצור בחומות?
עודי לא‘ סרה קללתי  -ועל ? קללות ? !! " "
קום ! לך ! ועבוד’! בי  $להחיף" " ü
(הוזתימה גמוזנרת ה3א ) 0
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 by 2.קבר כשה איש האלהים.
ה״ה הגאון הגדול המפורסם_ ,םמו נודע לתהלה 3ין יודעי ד3ר ה ' התורני
וואנעפריר מק״ק פרחסנינון  .מימי נעוריו שאג
המנוח מהו ' משה ב״ץ
מגאר כרוה שרי התורה  ,עד אשר ירד לעומק דגרי חז״ל  .ונימיס הגאים ישרש,
יציץ ושרת  ,ויהי עמוד התורה  ,פי העמיד תלמידים הרגה מאוצר תורתו,
ומאוצר נדגתו פזר נתן לאגיונים  ,פל היום חונן ומלוה וזכרונו לנרפה — .
זאת עגודת הכהן כל ימי חייו עד נקרא משמים לגוא אל הקודם פנימה,
והנה פשתה נגע הקחלערא 3א'1ר התורה  .אהה פי נפנה אור זיוח לישרי לג
גשנת ששים ושתים לימי חייו  ,גיום כ״ג לחדש " טגת
שנת שמחו

צדיקים

בה לפ״ג.

מלאכי שמלם הריעו! שאו שערים!
שאו פתחי עולם ! ויבא מבחר גברים.
הביאוהו למקדשי אל ככהן משוח —.
כתר התורה מריו וארבעה הורים.
המתנוססים כראשיו כתמים ואורים.
נאדרים בכרוכגיור! עליו הרוח —.
צדרןה מעילו אמונה אזיור הלצים
היורה וגדלה יקריב מלא הפנים.
לשם משמן טייב לרא^ז בחיר אנשים .
כזאת לבא הכהן לעין מנוחתו.
שמה ישבע עונג מפרי עבודתו׳
וטהר— ואחר יאכל מן הקרשים —.
תנצבה
»

;
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 3טורי אבן
►למראשותי

ידידתי

הנתולה פעם ^ בת

דודי ה '

ה  $ארלאך יתלקח רוחה ; תשעה לחדש

שלמה

גאנז  .פתאס קטפה

התשיעי 3שנת עשרים לימי חייה

שנת תירי ליפ״ק
סתאם נקטפה
זאת הנשקפה
זכה ובהירה
במו הצפירה
רוחך נעלה
ליני הלילה
׳■ שובי לחמרז"
אמר שומר
מעפר התנעךי
ולא תיותירי
עליון תביטי
שבבי בתי

■ היפה׳
הנאור
בככבי ביקר.
נפ ^ ה האירה.
־ | T

*' * T

יא׳ור הבכןר.
ופנה למעלה •
לעליות הבקר.
נתן או^ ר.
אתא ביוקר.
ועיוניך הסיו־י
עד הבקר •
ובצלו השר\ט' .
עד הבקר 1.־־

ת נ צ ב ה

מול נהי
לע מות הרג הגאון ויקר ; דורו  ,ומופת למי עמו  ,מהו ' משה כ״ן וואגנעפריעד
הנאלערא אש^ הרגה ; לי חמלה ור 3יס הרוגיה אשר
זלללה״ה נפל3חר3
גדעו ונפלו שדודים מפני תנופת ידה ; עיר פראסניטן 3שגת תרי לפ״ק" .

Von Lippinnnn Fuchs in Proßnitz.

וסוףינרדר

קורא אהוב ! ננוע עלי היעו אס תקום רותזלעפות  ,וקנה
;ראשם הנה והנה מגלי להתננר נגר רוח הסערה אשר נשגה ; הם  ,כן רומו נל
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עצמותי  ,נעו ינדו אצנעותי  ,ונחנה חין להחזיק עגוי 3ידי  ,ואס 3עמל ויגיעת
הספר 3דיותנת 3נה  ,זרם מיס ירד מעיני  ,ונממעין
גסי סנים וסלסה מלים על
הטנע נן פלגי 3ני ממקור הדמע יזולון  ,למחוק את הכתו 3ולמחות את מלי,
כי אמנם אהו 3י ! ל 3י אין אתי  ,נפסטה נתנת הסכל והדעת ממני׳ ואיננה
אל 3סנה ? — רעיוני קר 3 — 3ני — יצאוני הרחיקו נדוד לתנות — מד 3ר.
מחס 3ותי נעטי לא אתן  ,רוח המקרה תמסל 3ו  .אהה ! לבי חלל3קר 3י  ,פחד
ורתת יאחזוני  ,עת אסלח יד לקחת את נוס התרעלה  ,ולהסקותך ממי המ  -יס
אסר 3תונו  ,ואני אדע נאמנה אס נקדנן י 3ואו  ,פניך יחורו  ,חלחלה תאחזן,
ילא ננחך אז נחך עתה  ,נמוני נתון עינינו תדמע ודמעתן תסיס 3נאדי  .ני
יע אהו 3י ! סר וגדול נפל3יסראל  ,נהן אל עליון הלן 3לא עתו — אסר לא
נדת — אל הקדס פנימה  ,נקרא נקרא מקול אל סדי  ,לנפר על עון עמו,
ז3קר 3תו לפני ה ' — וימת  .ועל זאת סק ואסר)יצע ל 3ני עמנו  ,עדה גדולה
ר 3תי עם תס 3נדד  ,תא3ל על נזרה ני נפלי  ,ועל מגנה ניא3ד  .סמע אזי
ממעללי הקדוס ומדיני ימי חייו אן מעט מזעיר  ,ני לא ידעתי ספורות נלמו,
וממעסיו הקרוסיס לא נ 3יר תסמע אזנן יגדל למאד  ,תהר עמל ותלד אנחה,
ותקרא  :אי נ 3וד ! נ הן נפל  ,ועמו נס ארון אלקיס נלקח  ,א3ד  ,נפל
 3יד אוי. 3
והיה3ן רן ויחיד לאבותיו
הצדיק הזה נולד נעיר פראסניטן יע״א ,
ועודנו 3ן נעורים החלו 'לענוד אדמת ל 3הנער וזרעו 3ו זרע הדעת
היסריס ,
והאמת אסר נימי גדלו עסה פרי הלולים קודס לה '  .ועודנו נער סתלו נו ען
הרן והקטן  ,אסר צמח וגדל נעץ סתול על פלגי מים  ,נעסה חסון נאלונים,
ועסה פרי  ,אסר ארוהו נסמחה ונתאות ל 3רניס מנני עמנו  ,ונצלו יסנו וחמדו
יניס וסצמיס מעדת יסראל  .הר 3הגאון מה״ו אהרן ספין זצ״ל אסר יוסנ נעת
על הדין נעיר פרוסטין היה הראסון אסר גלה עיניו לדעת ולהנין אמרת ה'
הטהורה המסמחת ל 3וממנת נליות  ,והוא החל לחפור בלב הנער נאר התורה
והיראה להקר מימיה  ,מים ' לא אנז . 3ויגדל מסה וילן הסדה לראות את אחיו
נסנלות התורה  ,וינא עירה פרעסנורג להסתפח נניולת ה ' ,ולסמוע נלמודיס
מאת הגאון מה״ו מסה סופר זצ״ל ונל העם הרואים אותו הנירו נו  ,ני זה
מסה האיס נחיר ה ' לתת המסרה על סנמו  ,לעגדהו עטרות ולתת נותרות,
נתר התורה והנהמה על ראסו  ,ולתת נידו נר כדעת להגיה האפל  ,ולהיות
לעמים לנערי יסראל מנקסי ה ' ודורסיו  ,ולהיות למופת לנל בני הדור.
ויהי נעת נשאו אפה אמר לו אניו אסר מברך נננסים רניס ונרנוס גדול,
"מה נרי ומה נר נדרי תפיס עינן למסחור וקנין  ,ואהל תורתן יסאה סממה
מנלי להפתח ? לא נן הדנר  ,קדס עתן רק לתורת ה ' ולענויתו  ,ועלי לנלנלן
ויואל מסהלסנת נאהל הדעת נלי מחסן  ,ויפנית
ולתת לן מחיתן ולנפש ניתן
יילנו תענוגי הנעורים  ,וחחסנות הנחרות מקר נ לנו החרים ויפן ערף להם,
לקדס זמנו למלאנת הסמים  .ומאז — והוא היה3ן סלס ועסריס סנה — יס3
מית התורה בלי חסן  ,לא מס מד׳ אמות סל הלנה  ,נחסנה נאורה לו נאחת
היו להגות נתלמוד ונפוסקיס נסגל זן ונקי  ,ואביו ז״ל קנה לו נל ספריו,
זכרה ה ' לו זאת לטונה  ,עפרו יחונן׳ ונפסו נצלו תתלונן  — .וינואו תלמידים
יניס נסמעס ני הואיל מסה נאר להעם דנרי אלהיס  ,ממקימות הקרוניס
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והרתוקיס  ,אשר הטו שנס לסנול עול הדעת ולאסוף מלא הפנים ממורת משה,
מדי יום יום השתעשע עמם כחצי יום נלמוד רנמרא  ,ויצא שמו 3נל המדינות ונשם
גאון נפי נל איש ינונה נל גאוני ה; מןח 3רו צו  ,וגם הגאון מהו ' מרדני 3נעט
אהנו 3נל ל 3ו 3רית האחוה היתה תמיד נרותה
זצ״ל ר 3דמדיגת מעהרען ,
ניניהם  .וינתו 3ספרים על מסנתות רנות ורו 3סוניות הש״ס  ,וגס שנס ננ3ור
מתניו לפרש אגדות ומדרשים אשר « .ין להם שהר  ,ונסו נמסוה האפל מנלי
להנין אותס  ,והוא נהתמדתו ונת־זותו לתורת ה '  ,פרש אותם  ,והוציא לאור
תעלומה  .וגס לא לקרדוס ולמתרשה היתה לו התירה  ,ני אם מעודנו נער עד
הוא3ן יקר ההצלהה ,
עת יא הליפתו נ השנת נעיניו נאהונת הלי  ,וגם
ני 3ו נשנת אתים גס יחד נמצאו התורה והגדולה  ,ההנמה וההון  ,אשר
רק מעט תואלנה ללנה אחוזות יד ונמקום אשר זו תט אהלה תרחיק נדר
האחרת  ,ואשר רוח האחת לשנת ,רוח האחרת תתהפן ללנת הדחק הלאה  ,ני
אולם3האיש הזה  ,שמש
הר גדול יפריד ניניו! ו  ,נאשר נס הנסיון תעידנו ,
ההצלחה ננל עוז קרניה עליו זרחה  ,הצלחת חייו הרתה והמליטה שתיהס —
ני הנה תאומים — ננטנה  .דאגות ל 3איש תשחנה לא ידע ולא הניר ני לא
גסה נאלה  ,ורגליו רגל ישרה  ,ומנלי אנני נגף ומנשול היתה מסלתו העולה
נית —אל  .וגס ל 3טו 3ונפש מחננת היו נו  ,מזעקת דל לא האטים אזנו,
ותחנת העני לנו הנדי 3התעוררה  ,נדי 3היה ועל נמנות יקום  ,פזר נמלא
רף נתן לדל  ,אם ערום רחתה עינו  ,נדנת לנו הלנישתהו  ,ואס ער  3פדם
אליו נסיו  ,נשמחת ל 3פרש לו נחמו  ,לעניים מרודים מאדן ננריה נעים ונדים
ממחסור  ,ודורשים חנינת אחיהם  ,ניתו להס פתח  ,נאנלי שלחנו היו  ,ודורש
טו 3נערם  .וננל לרתס לו לר.
הן אלה קצות דרניו  ,ושמן תגהם תשמע אזנן  .ואמנם אהוני ! דנריס
מתים נאלה לא יוגלו עורר רגשותן  ,ולהקין רעיוני והתפעלות נפשן  ,שאל
זקנין  ,שמע השפתי יודעיו הה תדנרנה  ,חי חי נמוני יספר תהלתו  ,רעיו
ומניריו המה יודיעו נקהל עס מה פעל  ,ועידות המצנות אשר הצי3 3ל 3אחיו
ורעיו  ,המה תקמנה להעיד ולספר גס לדור אחרון דרנו נקדש.
ויהי משה 3ן שנים וששים שנה  ,ועוד לא נהתה עינו  ,עוד לא רפתה
ידו מהחזיק נידו לוחות האלהיס  ,ועודנו חזק נניוס שלחו ה ' להגיד לעמו
דנריו נימי נעוריו  ,ויקראהו ה ' פתאום לעלות אליו  ,נער 3עוד נריא וחזק
היה  ,נאהלו לנו השלוה והננו ח  ,אן נרגע שדדו יריעותיו  ,ננשף אחזוהו מי
רשף  ,שן קט 3הרירי שלחה נו  ,ונטרס נקר ואיננו — ני לקחהו אלקיס.
מות הנאלערא שנר עצמותיו ושאול
הקרח הגדול והנורא אחזוהו  ,קרח
תרדנה  .תשועת אדם לא הועילה  ,ויגיעת אנוש לא השינה חר 3לנדן ולמנוע
המשחית מלחנל ולנרות האח אשר נלננון  .עוד 3ער 3מפי קדשו מורה הודיעני,
ונניתי הייתי ללמוד שיעור קנוע נניוס יום  ,ולא ידעתי הה נזר ה ' ,
ואין הלילה יהפן ליללה  ,ואין כרגע אהי נגוע — ולנקריס אראה
קנדים .
קוראי אהובי ! לנה נפן מפה  ,מקום ינוןואנל  ,נמהר להמלטממקום
נמו רגע ,ונשים הסוה החשו ולנוש הצלמות על עיי
המהפנה אשר הפון
ההפקד  ,ונפרש נפינו לאלהיגו היושני נשמיס למען יראה דמעות העשוקים
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יישלח לנו מנחם ולהגגזר מארן החיים יגמול גמולו וי 3יא עליו שנדו ,
■ני צדקתו ; יום מחי  ,ולנשמתו הטהורה והנקיה יינויג ; נעימות נצח.

וענתה

תפלה  -למשה איש האלהים
יושב בסתר עליון ובצל שדי יתלונן.
א• אלד,י הכרובים מושל כל בשר  :מה עמקו מחשבותיך
במקדשי אל לבוא אנש אנוש איך יהין :אחרית
מבלי להבין•
מעשיו בן אדמה לא יבין  .ג  .עלילותיך בחשך ובאפל נסתרו:
לבינת אדם חק וגבול שמת  .ד  .איש קצר — שכל לא יבעט
בעתו  :רעה מידך לטיבתו הנה  .ה  .גם את עברך בשבט
עברתך הכית :שבר גדול על עמך קראת  .ו .את משה עבדך
אך כמכי עורון הננו
$נו לקחה :רעה נאמן עזב את צאנו.
בירך  -על דרך הכשל לא תנחנו  .ח• ברחם נהגתנו מימי קרם,
נחלתנו מאן על יבלי מים  .ט .גם עתה לא תעזבנו ידך  :ממרום
זבולך י־זדאה ענינו  .י .גם ד־יעברך משה גמול תשלכם  :כי
כאמונה ובתמים שמר משמרתו  .יא  .בשולי רחמיך שם הכסהו:
כשבע שמחות יחזה פניך׳ • י;  .תשביע ענג לטהר — ידיכם:
תחרה נשמתו במקום בכורך-
ימח ה' דמעה מעל כל פנים  .יגהה מזור ממכות עמו  ,ויעלה ארוכה לנש ;רי
ל , 33ו 3הוכס יקים רוח ע 3דו הנש3ר והנדכה כי שחה לארן נפשו.
פה פראסניטן 3חדש כסליו ;שנת

תורה צוה לנו משה .

מכתמים.
3J011M. B o ß in Leipnik.

אל הסופר אליל.
כן הברת במנוחה ישכון בקני
זה האיש החכם זה ה גקר י

<
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אשד ספדת היום לפני חבריך,
אם לא הקיץ מרע דבריף:

♦f

נחבי המוכיח.
מדוע מדברי נחבי הרחקו?
ולמה למפתח שפתיו תשחקו?
הלא כשלמה אתיו הביע ׳
כי הבל הבלים הקהלת 'לישמיע.
אל החסיד הצבוע.
עתה ידעתי למה גדיול האיות על ירף׳
וגם טוטפת אישר תשים להיודף;
_יען בלב ולב תשפוך שיחך.
ובתוך כל הראש נשפך מוחף )*.
דפיו jהפליץ.
הבה שידה אכל כבד חגית,
.על החכם אשר עוד לא ראית י
לכן לשון עבר לזאת בחרת ׳
אשר מעולם עיור לא הכרת.
תעלומת המטבעות.
עתה הפעם זה ררקכם כסל,
אס תעשו את הכסף לפסל —
• כי ל^ ךאיתם כל תמונה׳
כי כל גדה שפונה טמונה.
י ) ע״פ הדין הידוע ני מקים הלזת הכלין

ש״י

ננד הל 3ושל לאש גכד המווז

ליעב'ור את מצותמ־ורינן! נשיתי,
ותורה " קררום לחפר בה" עשיתי׳
בי ראיתי את לחץ הבנים•
ר)נ׳ 1ים הם בחלקת מלאה אבנים.

מענה
EntgegnnngS
-Schreiben von S . H. Mondschein in Bolechow,
לאדם מעדני ל 3ומש ' מענה לשון  .משלי ט״ז
אן יש אלפים שופטים ; אדן  .נמצא אל שדי ר 3אמיס ואמין כת  .ועיני
השגחתו פקוחות על נל  .ואן הוא נוהג ת3ל ומשים סדרים 3ה  .את זה ידחה
האדם מ 3שדו וכל עצמותיו י יודוהו ויאמרו לו כי מלן כל • האדן אלהיס  .למהלך
עילם מתואר ; מתונת ת 3ונה ו3שרד דעת י 3וגנהו ני כל אלה פעל אל לנ 3ודו.
;משטר ני נפגש ; עיר חום ;  ; ,ניני האדם ; מלאכת חורש וחוש ; 3 /תי מדות
יעליות מרוחים ;רצפת ; הנו  ,ועמודי שיש  ,ו 3א 3ני גזית כפתוח׳ חותם נפסלו
חומות מנצרים עם פתוחיהס יחד  .היכלי עונג נרנציס ; פוך עם נדנד שמשותיהס
ייסויותס ; ספירים יתנו עידיהס ץ חן נמצא יום ; ;שמיס מאציל ממקור תהומות
חכמתו לאנוש חלש היצורים  ,להוציא מנפות ידיו הרפות עדים אלמי ם
יתנו תהלתו  — .וגס נאות שדה נל ; שים3צ 3ע רקמתים ועדי עדים משושני
סוד וסרחים נחמדים מפיקים ריח עונג ישירו תהלות אל אלים  —- .החרש
 2לל עם שיחיו מס 3נפ יעלה אריה וסדין חיות ואלה גדולה עגומה ועניפה
תאפיל הכר עם למרותיה נסו הריס צלה  ,יקראו ר ; חילו ;קול הוד נורא.
אותו יענה הד הרים אשר יניסו ראש שחקים ; תועפות קרנם  .זיז שדה משכן
נקיקי סלעים ומחילות עפר משגנס ישיחו עוזו לסור נודד ינוע על יונק ען
יו הרוגן תחת משאו מזער ;קול ישורר .ולהקת כנף רנניס נעלסה יתנו קול מגי!
גנפאיס כי נמלא וני יש אל טו 3לכל  .שאגת אריה וקול שחל -ישננו חרירים
;מדנר ונהם כפירים משחרי לטרף יודיעו ידו החזקה  .תוהו וילל ישימון
ירדנה ו ; ני שחן ארן ליה שמה יקננו קאת וקסוד  .ודגיו נללס נשאית ללמות <2.1 ,
אפעה ושרף מעופף ירוצו שם ניציהם יחוו לנו ני יי אל נטתה קו תוהו ואגני
לוהו  .הררי ;שדה  ,משרירי נטנו ישתרע  .סעיף סלע איתן  ,נושא ען פושט
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זרועותיו נגד שמיס  ,יתוה 3נ 3הו3ר 3דליותיו דוחפים על פני מצולת תהום
ר 3ה  ,ישלח יונקותיו עד נהר ,
ופלגיו 3שטפותס על ראש כפיס ישחקו ויעלו
קצן . .גליס יריצו אליו 3ג 3י תגינש לשישיהו ממקומו  ,והוא ממעמדו לא ימוש —
יגרשו נהרות מימי דהיס  ,איש את רעהו יהדופו סרן נחל ירתיח כסיר מצולה
י 3יע מימיו כמרקחה  ,ירעשו3לכתס כקול שדי וכג 3ור ירון3קר 3לנתון3קרני
חס נו חיל וחומה יחדיו  — .חל ערער זה אסיקיס ירוצו ויהתיון  ,והוא —
■.
ממקומו3ל ינח  ,סלעומוצק תחתיו משג 3ו  .נס אס שטף מים ר 3ים אליו יגיעו
 ,ומקומו גל יסעוהו  ,יצחק להמיותס  ,יריצו  ,הנה והנה גליהס  ,וישו 3ו רגע.
י 3ושו מחסנו  — .המרחה הזאת  3 ,המון  ,גליס ומש3ריס ני יתחטאו עזת יה
תודיענו .
 עצי יער עומדים 3גאותס רועשים 3רוח3רו 3דליותס  ,ינוסו,ראש אמיר הנה והנה  ,ישתוחחו אל אשר יהיה הרוח ללכת  ,כעני ישפוך שיחו׳ ׳)
ייאמרו  :ני מלן הנ 3וד אלהיס רוח סערה וסופה יצחקו עם טמוני
חולחוףI
'יס לנערס ממקומם  ,רוח חזק מפרק הריס משרש אלוני חוסן  .סער מתחוללן
 3רוח קדיס עזה  .ישיס א 3ק מד3ר לעמוד ענן מקדיר אור שמש  ,ו 3תי שוכני י
מד3ר קגריהס  ,י 3יעו לנו כי ה '  3ורא ארן ,
יגע 3הריס ויעשנו מ 3טנס נחל[
גפדית גוער כקדוח אש המסיס יריקו  ,ויפערו להפין עס השוכן ס 3י 3ם 3טח  ,גם ן
רוח טהור הנושג אחרי חוס צח־ מוחה זיעת פני הנאהגיס והנעימים3קול דממה דקה
יעיד מציאותו  — .מרח 3י רקיע הרס והנשא  ,מאחז שתם גכנפיו מעטר גזר זה3ו
ג 3עות עולס  ,תפרשי ארגמן  ,נישאים נזרועותש ירח עס נונגיס הזהירים חשכת
הליל ומפלשי ע 3מאשרת מימיהם 3רקיס ירוצצו  ,מנוגה נגדם נ 3וד אל יראה.
ולקול רעתם תחיל הארן  ,ויכירו כל יוש 3יה  ,ני אלהים עשס 3חנמה שיראו1
מלפניו  .ולדעת ני כיראתו ע 3רתו  — .הנהר הגדול3ל 3יהיו דרך אגיה יראה.
אנשיה יחתרו לגא חל י 3שת איים רתוקים  ,והיאור הקטן תשקה ארצו לה3יא
ת 3ואות מגד שמם  ,הארז הגדול נטושותיו מלא רוח 3כנר  ,שחקים יגיעו  ,ואזוג
 3קיר  ,ישרם ממקומו עת גמול ידו הדה עדיו — .ח 3צלת השרון תשמח עי!
 3נ 3יעיה ונפתוריה  ,ושושנת העתקים כי תזוריה רגל גההות שלי ותדושיה משלחי
השיר והחמור .
• :גיאות תפארת אדם לש 3ת 3ית נוהג 3חנמה ו3משו 3ה נצחת,
מסרח אדם  ,לחוף ימים ישכון  ,אומר לגול ען א 3י אתה  .או קורא לחזיז
קולות עת
ירעיס3שהיס ה ' אלי אתה וארוממן  ,נכיר כי ים אל אשר3כל
מקום מוגש ומוקטר לשמו  — .ואלהיס שופט זה ישפיל וזה ירים  .יוס יעלה
 3העלות איש ה 3ליעל מה ' היתה נס 3ה  .ויום משמים ירד איש אלהים  ,המלך
ד3ר רדה  3( .חינות עולם פ״י) לכל יקום הנין הקים ולכל מפעל שם תעודתי
גת3ל  .לטו 3לפניו אמר  :יצלח למלונה  .וינחילו כסא מלכים  .יתן נתר מלכות
 3ראשו ועטרת תפארת תצנפיהו  3 .רנו לעולם ולפני שתש ינין שמו  .ולאחי
העם נתן סנה קטנה לתלונתו חיי עמל חלקו  ,יעמוד נצל ואיננו  ,לא נודע
מקומי חיפוא יודעיו ישאגו איהו '!
לאחי קיל ' 0מעיד יקרא לו  :פרש נס ! Pm
כן תר; ורד עם אני פיט וצי אדיר אל אייס רחוקים ושכן3ל 3ימים.
ולאחד נתן רוח עצה ונצורה והריחו גתרועת מלחמה  ,ישיגה שערה ישמח לרעש
נידון וחנית  3 ,די שופר יאמר האח ! כל סואן סואן גרעש על שדמת קטל גיוס
קיג  ,כזמרת ג3ל לו נחש , 3לא ישו 3מפגי כל  ,לא יחשו 3אדם  3 .עת יראה
גנלת אנוש תפיל תחת חר 3ו כעמיר מאחרי הקוצר  ,ועם ר 3כדומן על פני
השיה  ,ידרכם גאפו  ,לא ישגע ים גמלחמה יפסע 3ס  ,פעמיו ירחן3דס חללים ׳
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ישיס ארצות לאומים לשמה׳ ישחית ען 3לחמו וישיח נרס חמר גתה  .ועוד
לא ש? אפו  ,ועוד ידו נטויה  — .ליוען חנם חרשים אמר ; לשני מצנים
יא 'צ 3נגיד ומצוה לאומים  ,יחוק משפטי צדק  ,ידין  .לאומים לדעתו  ,ועמים
נמישריס  — .ולנ 3ון ד3ר מעורר בצדק  ,להדריך ענוים 3מםפט  ,ללמד תועי
יוח 3מה  ,ישיתהו חורה העם לגלות אוזן למוסר  .יורה חטאים3דרך  ,ינה
ויוניח 3חיםור לענוי ארן  ,הוא אל אדם לא יננה  ,תונחת
אין3ש 3ט פיו ,
ינריו נגרות ניוס אפו  .על גוי ועל אדם יחד  ,לא ישקוט  ,ולא ינוח  ,ולא
ישים דומיה לו  ,עד ינונן מעשה הצדקה  ,ייסר ר 3יס׳ לאמן 3רנים נושלות,
יאמונה ני מטה  ,מגמתו להגיד מה אלהיס דורש מאדם  ,ולא להתפאר גחנמתו
יזשיקתו  ,רק דגר ה ' תציקהו 3חזקת היד  ,נייןחדשים או 3ות י 3קע  ,נן מילין
ייצאו 3טנו לא יתנוהו השקט  ,עד יד3ר וירוח לו  ~ .ה ' אלהים נתן לו לשון
למודים לדעת לעות את יעוף ד3ר  .נד 3ורה צוף אוספת רודת חלת ד3ש מפיה,
ילא נידה טונה ,או להחדיל מתקה ,ונשממיה3יריה התפש קוריה אף לא יהיה
לנגד  ,ני ינגוש עליה נוגש נסגר נחנה נחנה  ,נן נח3חדרילי  3נו יאלציהו להגיד
אשי ירחש רוחו נקרנו ( א ) למען האמונה ומשפטי צדק לא יחשה לא יחניף לשקר,
ילא יסגוד לנצע ׳ עת יראה תורת ה ' נדרשת נגד דעת נותנה ושם אלהיס למען לא
יחולל לא יחרש ישאף וישוס יחד נל שונאיו3ל יירא  ,גס נהמיר ארן ועמודיה
יחפלצון גס אס לנעות עוצם יתמוגגו והריס ני יתקלקלו לא ימנע צוף לקחו , , r — .
יתילעת ימשי המצנישנו שני עם עדנים תארג תקית חוט השני  ,עד תנרת תקות » יינקיויוו.
חוט חייה  ,נן יקרא המשא אשר יחזה נאזני העם  ,חטא ינים יונית גס אס
לסושעים נמנה  ,ויתנו את רשעים קנרו  ,וננל דור ודור הפלה ה ' חסיד לו יקרא
למענו להשיג יניס מעון (ב ) נו ישלח ה ' הושיע אל האדם הנתעה  ,והנטנע ניון
מליצת עונותיו  ,תורת אמת נפיהו  ,להעיר הישנים ולהקין הנרדמים משינת האולת
להציל נפשם מנאר שחת ומשיית דראון עולם  ,ועתה תה לן ננ 3נראה נין ננני
!
יצחק נחתה קשת נחושה זרועותס לאמת ולאמונה ( ו ) .אשר נעד ננניס תחתום נל
ישלו אורם ? ולנוגה ירח תקרא דוס3ל תגיה אורך נאמרך להמשניליס אשד יזהירו
(א) אפשר שיהיה השופע על הלי האיש מהם השנלי נשיעור שישיתהו נעל
חקירה והננה  ,וידע ויניר  ,ולא יתנועע ללמד לזולתו  ,ולא לחני  ,ולא
ימצא לזה תשוקה  ,ואין לו עליו ינולת  ,ואפשר שיהיה השופע עליו
שיניעהו נהנרח לחנד וללמד  .מורה ל״ז לשני נרנות הטונה
נשיעור
ונפרון השפע על השלמים נן יינה ונן יפרון מהם על זולתם — אפשר
שיהיה השלימות נגנול שישלים עצמו  ,ולא יענור ממנו שלימות לזולתו,
ואפשר שיהיה שלימותו נענין שיותר תמנו שלימות לזולתו  ,עקידה שער
המאה וארנעה  ,אס ימלאו העניס גשם על האין יריקו  ,אס ימלאו תצמידי
חנמיס תורה על ישראל יריקו  .מדרש קהלת.
(ב ) והנלמתו על רוע מעשיו נין ע״י נניא דורו אס יהיה נזתן הננואה,
אלסיס ,ואין
לענודת
או מתורת ה ' הנאמנה׳ או מפי תורה
דור מן הדורות רק ממנו נאמרם  :עד שלא ננתה שמשו של משה —
חו״ה שער תשונה פ״ו.
(ו ).מאוד רנתה שמחתי נחזותי הנל משכילים מקנאי קנאת האמת נכל לננס ,
אן על זאת אתפלא  ,ורעה חולה ראיתי  ,אשר איזה משכילים הרימו את

—
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ננננים משנת ליל הסכלות וחכמי ל 5ילכו נאור אשם אל תזרתו אורכם אל תנייי
נגחלי אשנם שוואי דעת וצוק ואל תוציאו ממתשך עם אשר עיניס לו ולא יראה ׳
אל תוניתו צעירי ימים ואל תיםרום מלכת נדרך העם הזה  ,אשי נשם תסיייס יכנו
עצמם ואין להם משך תסד  ,המה אשר ילנשו אורת הוזסידות למען נתש נעמיתס,
פתיל תכלת יהיה להם לציצית ויראה אותם איש מתהלך נתומו ויאמין להם ולתפילין
אשר נראשם ( .׳ ' ) יתשנו לעון לנו  ,אס אנוזנו קצוצי פאת שער ראשינו או עת
נוזלין> נגד צמר אתת ננד פשתן<או משי — ימודו מות אמונתינו נאמת נגדינו׳
הקצרים או סרותים על הארך התה  ,ומאתיהם האניון  ,אין לו נסות נקרה  ,ולתש
צר להשקיע רענונו יתעלמו  ,ינעלו דלתות ניתש נעדו  ,או ממפתן משכנס כלה גרס ן
יגרשוהו נאכזריות אף ותימה שפוכה ונאצות נמרצות שמתים לאד רעיהם ,ישכתו דנר
ה ' אשר אמר  :לא תתעלס מאחיך האניון  ,לא תשנא את אחיך נלננך  ,לא תעשה '1
עול נמדה נמשקל ונתשורה לא תלך רכיל לא תענה אלמנה ויתום כספך לא תתן
ננשך  ,ויזכרו לנו לא תשתיתו פאת זקניכש  ,פתי מנדיל נתורה נין לא ללא תושג כי
לא זה לו ולא אתר לא לו  ,אנתגו לא נשא פנים להם נדנר נאשר עם לננינו את אשי •
למדנו מתורת אלהים ותמנארי דנריה נטונ טעם ודעת ולא כאלה אשר עותו עלינו
הכתוניס  ,לא נצא עוד כפעם נפעם נשירים לשור נמתולות עת נראה מעשה ה'
גטנעים ניס הסכלות  ,איך נשיר אסלננינו ינכה נקרנינו ץ על שנר נת עמיהקדרתי
שאיה אחזתני כי כמעט כלם שגו  ,ולמה תשאלו מאתנו דנרי שיר  ,לשור נשירים על ;
לנ רע ? כי נראה נמצאו נעמינו מתתסדיס ומתקדשים לעיני האום ושנע תוענות
נלנס  ,נענורס קול ה ' קורא נקרנינו לך תל העם הזה אשר נסיו ונשפתיו כנדוני
ולנס רתוק ממני אל תתוס על כנודם  ,ואל תאפה על עונם והנה שמתי עטי למורג |
חרון נעל פיפיות נדום הריס ונשים נה מעקשיס למישור לא נפן למחרפת שונאינו,
נגלה צמתם הליטה על רונ פשעיהם ' והמטים עקלקל־תם צוליכם את פועלי טונ עו
יהיה שלום על ישראל  ,כי תורתינו צותה לנו  :הוכיח תוכיח את עמיתך אף אין נדור
הזה הי שמקנל תוכחה  ,דנה יש מי שיווע להוכיח כי עיני הרואות ונפשי יודעת
האוד הדרך הפכפך אשר להתתתסדיס העושים מצות האנרים מצות אנשים מלומדה
ומתרפים נמצות הלננות אשר הראשונים יש להם מסס -,ועל האחרונים אמר תשורר .
אלהי  :לכל תכלה ראיתי קן רחנה מצותך מאוד ( חו״ה נ הקדמתו י והמה נחרו נמצות
האנדים  ,יען התה נראים לעיני האדם אשר מגמתם להתנאות לפניהם  ,ממצות
הלננות כי יעשו אין רואה רק אלהיס לנדו הרואה ללננ  ,לכן חל יתהלל המתהלל
ידם לנגוע גכנף לנוש אחינו יושני גאליציע והשכילו לעורר אחיני יושני
האק הזאת ללנוש מלנושי אזרתי האין  ,לנלי היותם מונדליס מנהם כאיש
כאשה  ,וכמה מהם ידרכו חצם דגר מר_ננד כת החסידים  ,מדוע דיעותיהס
,
א ( :וך ומתשנותיהס שונות מדרכי שוחרי תישיה האמונים עלי נרכי עת החדשה ,
י היוכל איש להרוס ננין חזק ואמין נהכותו נאגרוף פעם אחת ? הלא לאט
לאט יפריד האמן נכלי ננין הלננים אחד אחד  .ככני יצחק ח( ק י״א דף מ". 3
(  Oים כמה אגשים שמראין עצמן נגלויהן עוסקים נאצות ועוסקים נתורה ,
אמנם עיקר כונתס לעשות מהם כסוי חטאה לרמות בני אדם שיחשונוס
נעלי תורה ואנשי מעשה למנותם פרנסים על הצינור  ,או להפקיד נידם
נכסי היתומים  ,וזולת זה חשוקיהם כסף ׳ ואלו הן נאמת התניפיס אשי
צא יראו פגי ה '  ,כי הם שנואים ומאוסים לפניו יתעלה  .עקידה שער צ״ח -
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איש מנואל 3עונו וטתאתו 3ו ני יפרש כפיו לפני אל נשיח אפר ישפר!־ לפניו נארשת
ססתיי ל 3דו למען יאמינו 3ו לי ירא אלהיס הוא ( ה ) ונס אל נתמה על החפן הלא
נס גנ 3על מחתרתו קורא לאלוה למען לא ימצא וישלם שנים 3גני 3תו או למען נל
אי! יקר ימצא  ,ורשע אשר נפעם נפעם קול פחדיס 3אזניו לנו יאלצהו ופתד יקריהו
סז יניא אידו גס הוא י 3וא אל ה 3ית אשר שם ה ' נקרא עליו ויאמר נצלתי למען
עשית נל התוע 3ות האלה  ,ויען פתגם תעשה הרע אינו יעשה מהרה מלא לנו לשנות
נאילתו עד ימות לשחת  .ורק 3זאת ינתן צדיק הולך 3תומו ני יאמז המיס דרנו
להיות טו 3לאלהיס ולאדם וא 3ן 3ורון יראת האדם את אל הוא הל 3טו , 3ונניאי
ינליון נעת ראו שערוריה מאת 3ישראל אשר טו 3ס נחדק איש את רעהו צדו חרם
ללכדו נערמתס סרו מהר מדרך הטוג וילכו נאשר נחרו להיות אלמנות שללם  ,ואת
'אימי ' ינחו ני אין עושה משפט אין מנקש אמונה כלס שנרו עול נתקו מוסרות צדקה
יראו כי נמצאו נעמם רשעים שגו פלילה שמנו עשתו לא דנו דין יתום ויצליחו ונניאי
םיא רפאו שנר 3ת עמש על נקלה  ,וקראו שלום לאשר נתן אל פיהם כאשר עושים
קדושי המתחסדים נדוריכו אשר המה מתעים המון סכלים לרון אחריהם וכל איש נקלה
יננזה יספחו לניתם ננגיד_ יקרנוהו אס רק כל מחסורם ייתן להם (ו ) נעת רעה כזאת r
יזיא הנניא נקול לנרי אליהם שולחו האומר אליו אל תירא מהם ואל תחת מאתם ן ^ (<-ו
ס 1אמיתך לפניהם החוזה הלן אף לנו לא הלן חזק ואמן נפשו וקרא ננרון המשא
א °י לו נאש צרנת עצור נעצמותיו שם פניו כחלמיש וחזה להם נכוחות לא הסתיר
ה ייו מכלימות ורוק גויו נתן למכים ולחייו למורטים ולא טמןמחשנותיו נחנו וקרא:
לה ) ואין יועיל אמירת ק״ש שלו פעמים ניוס להעיד על אמיתת אחדות ה'
המוחלט נאמרו שמע ישראל ועל אמיתת התורה נדנרת נס הלא כן דרנו
לשקר ולומר על חושך אור ועל אור חושן נן לא יאומן נו ותה תועיל
עדותו  ,פסיקתא זוטרתא ס ' נשא  ,וכן דרשו רז״ל לא תשא את שם אלהין
לשוא ׳ שלא יהי ' תניח תפילין והולך וגוננ  ,נושא ציצית ננגדו והולך
ותרמה את הנליות  ,נהמעשה שסיפרו  :חד נר נש אפקיד גני חד 0נ
מודלא י ודינרן ערונא דשנתא — אמר ליה לא לן הימנית אלא להלין
דנרישך ועל איש נזה אמרו סוף מ ' ננוריס טלית שהוא מתעטף נו תהי
נעיגין כמרדעת של חמור .
'  0זהו דנרי הרמנ״ס זצ״ל נפירוש המשנה אל תעשם עטרה להתגדל נהם
ולא קרדס לחפר נהם  :אחרי אשר הסכמתי שלא אדני נזאת הצואה מפני
׳שהיא מנוארת ולדעתי ג״נ שדנרי נה לא יאותו לרו 3חכמי התורה הגדולים
ואפשר .לנלן חזרתי מהסנמתיואדנר 3ה מנלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים,
דע שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדם לחפור נו  ,כלומר  :לא תחשניהו
כלי לחיות נו  ,ונאר ואמר כי כל מי שיהנה נעולס הזה נננוד התורה
יוטל חייו מן העולם פירוש מחיי העולם הנא  ,והתעוותו נכי אדם נזה
הלשון הנגלה והשלנוהו אחר גיוס וקנעו להם חוקים על יחידים ועל
קהלות והניאו נני אדס ' לח; \ונ נסכלות גמורה שזה מחויינ וראוי שיעזרו
החכמים והתלמידים  ,והאנשים המתעסקים נתורה ותורתן אומנתן  ,וזה
הכל טעות ולא נמצא נתורה ולא נדנרי החכמים דנר שיאמת אותו ולא
עליהם כלל ,שאנחנו כשנעיין בדברי חז״ל לא נמצא אצלם
רגלים שישען
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חן אויל עמי  ,מסוגע איש סרות קרא 3צדק לתועי רום לעוררם למעשה הצדק? '
ולהתדיל מעוסק ידיהם ונתנו על לות אח״נ ועל ספר חקו על כל את אל תנטויו
בי נל אח עק 3יעק 3קרתו הוי על 3ונה 3יתו בלא צדק ועל עו 3ד 3רעהו חנם ופועלי•
לא יתןלו — עת ראו אנסים אסר עינם ול3ם רק אל 3צעם ואל העוסק והמרוצה לעסויי
 3או אל 3ית ה ' וחומרים  :זכינו ל 33ינו טהרנו מחטאיגו שאלו אותם תי 3יקס מנס
רמוס חצרי  ,הורו אותם כי און ותרפים הפצר 3תפלה עת ידים דמים מלאו ואמרי1
אכן לא ישמע ה ' 3קול תפלתנס גס ני תרנו תפלה ; אס לא תרחצו ידיכם מעולסן
משוד עניים ואנקת אניוניס• שתם3עד עתירתכס והורו את העם לעשות משפני
אמת נין איש ועמיתו 3אמרם  :איש לא הונה ח3ל לא ח3ל ומילה לח גזל לחתו לרעי
נתן וערם נסה נגד נשך ותרנית לא לקח ומשפט עשה  ,ונחקת ה ' הלך זה צדיקיקרי•
(יחזקאל י״ח ) חס 3הנניא משפט אדם לרעהו קודם משפט האדסלאלהיס (ז ) ושאלי
להאדס אם צדקת מה הפעל לאל ורבו פשעיך מה תעשה לו ! הלא לין אדם רשעת[
וחכמי תורה נע״ם אמרו על פסוק וימים רניס לישראל ללאאלוה אחת ; נלהעופי!
נתורה נלנד ולא נגתילות חסדים כאילו אין לו אלוה ( ע״ו י״ז ) ואמרוררוהביז
לרעיך נמוך זה תורה כלה ודרשו הפסוק אותי עזנו ואת תורתי שמרו הלואי אות,
עזנו ( המנות שנין אדם לאלהים ) ואת תורתי שמרו ( מצות שנין אדם לאדם )•
ואמרו כלל גדול נאנות שהל 3טו 3יקר מכל מדות נכנדות ,ודעו י/יפוא ני אס תדנאי
יתום נשער ורי 3אלמנה לא ינוא אליכם מאחיכם האביון תעלימו עין לא ירצה ה'
נעצרה אשר תקראו לפניו נחודש ושנת קרא תקרא לא יונל אס און נידכס אס אתס

((

שהיו מנקסיס מתון מנני אדם ׳ ולא היו מקנציס ממון לישינות הנבנדויי
והיקרות ולא לראשי גליות לא לדייניהם  ,ולא למרביצי התורה  ,ולא לאחי
מהגדולים ולא לשאר_ 3ני אדם מן העם — וחלילה לי לחשוד הדודות ההם׳
3,0׳ שלא היו גומלי חסד ונותנים צדקה כי אמנם העני ההוא אילו פשט יי'
לקמת היו ממלאין נימו זה 3ופנינים  ,אלא שלא היה רוצה  ,אנל היי
תסהסק נמלאכתו שהיה
מתפרנס 3ה אם נריוח אס נדוחק והיה !3למס
סנידי האדם  ,ני התורה מנעתו מזה ־— וננר ידעת שהלל הזקן היה חונוי
עצים ׳ ולא היו מתירין לעצמן לנקש ממון מ 3ני אדם  ,והיו רואים שלקיחתו
הוא חלול השם נעמי ההמון  ,ואמנם התעו אלה המתג 3ריס לחלוק ®
האמת ועל הפסוקים הפשוטים והנגלים 3לקיחת ממון מנני אדם ברצוני5
או נעל כרחם מהמעשים אשר ימצאו נהגמרא מאנשי 3עלי מומין ננופותיהס
או זקנים נאו נימים עד שא״א להם לעשות מלאכה שאין תחנולה להגי
אלא לקחת ממון מאחרים  ,ואם לא מה יעשו ? הימותו ? זה לא צותס
התורה .ראה שם כל ד3ריו היקרים והגד נמה יזנו נעיניך ר 3י המתחסדיס
הלוקחים כסף ענור תפילותיהם ונרכותיהס  ,ירנו כחול כסן> ולהם מאס
מרננות ומאס ענדיס רצים לפניהם .
j
 ) 0נא מינה והעמידן עלשלשה ~ ומה ה׳ דורש ממך ני אס עשות משפני,
 .ואהנת חסד והצנע לכת עס אלהיך  ,ני אלו שלשה הס כוללים נל מצייי
בנתורה או רונן  ,כי אם עשות משפט יכלול כל הדנריס שנין אדם לח 3י' וי! '
ואהנת חסד יכלול כל מיני גמילות חסדים והצנע לנה עס אצהיך יכלול ם
הדנריס שנין אדם למקום  ,והס הדיעות האמיתיות עקרים מאמר ג ' פ״י'
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תעצרו לפניו 33ית התפלה 33קשת צרננס המרו 3יס תצומו לפגיו ה 3לנו מזון ה 3לגו
תייס עושר ונ3וד ! ונם אז תמצאו מפן לד3ר ד3ר ממעשי מרנלתנם  ,ואתרי תפלתנס
תמהרו לרון ל 3יתנס שמה עיון שלחן משתה שמנים מחל 3נרים ויין תמר ואתם רק
ה אוכלים והשותיס והעני אשר ינוע מחר 3תו ללתס לא תחוננו ולא תתוס עינכם
לתמלה עליו ו 3ני עניים כי י 3ואו עיפים ויגיעיס קודרים3לחן ל 33ס שתותיס
יכפופיס מעוצר רע 3ויגון  ,ואתם תש 3ו על שפות הסיר תאכלו 3שר כנפשכם תזרקו
להם לתם י3ש נקודים 33וז וקיקלון תאכלו מעדנים ותשתו ממתקים מיין המשו 3ת,
ל 3רך העו 3והתטי 3ותקשיתו ל 3כס להריק נפש רע 3ומשקה צמא תמסרו ( חיי תקראו
עונג לש 3ת להר 3ות שינה ותנומה ות 3וק ידים ולהקין לד3ר ד3ר מתפציכס ולאלדרוש
ד3ד ה '  ,או תש 3ו 3סוד משחקים לעלוז ולד 3ר 3אחיכס דופי לתרתר רי 3ולהפריד
י^לין> 3ד 3רי נרגן ( ט ) היין אשר שתיתם לא דם ענ 3יסייןתמר רק דסענויס ענוי ארן
צשר מציתס את דמם 3נשן ומר 3ית לקחתם מאתם עת לוו כסף מאתכם להשקיע
יע 3ונס או לנסות מערומיהם אס כה תעשו גס הפלתכם תוע 3ה  ,ולא ישעה ה,
”| ול שיחת פועלי און  ,ז אן זה יגור 3אהלו :הולן תמים  ,פועל צדק  ,דו3ר אמת
3ל 33ו לא רגל על לשונו ׳ לא עשה לרעהו רעה כססו לא נתן3נשן ושוחד על נקי
ני* לקח עושה אלה לא ימוט לעולם.
(ההמשך ממאמר היקר הזה

אי״ה 3מח 3רת ה 3אה ) .

חש 3נ״ב חו 3ות אדם לרעהו קודם חו 3תו לה 3ורא  .א״ר יודן א״ר תייא
3ר א3א אם ראית זכות א 3ות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה הד 3ק
 3נמילות אסדיס דנתי 3כי ההרים ימושו  ,והג 3עות תמוטנה וחסדי מאתך
לא ימוש ־־ מדרש ויקרא ר 3ה פרשה ל'
(ד! ) ימי הש 3ת והמועדים הם ימי הנפש שהם מזומנים ללמוד 3הס חלמות
ולקנות תושיה ולהנהיג הנפש וללמדה  ,לכן אמרו רז״ל3תלמוד ירושלמי
לא נתנו ש 3תות וימים טו 3יס אלא ללמד 3הס ד 3רי תורה אמר ר ' אמא
אלמלא הייתי תוצא מי שהוא נמנה עתי הייתי מתיר מלאכה 3מועד,
כלום אסרו אלא כדי שיהיה אוכלים ושותין ושמחים ויגיעים 3תורה ועכשיו
אוכלים ושותין וסוחזין  .מקור חיים ס ' יתרו.
(ט ) והנה אס יטרד 3יום זה לחשו 3מחש 3ות לעשות 3זה 3ו3כםף או 3נל
ויתעסק 3משאות
מלאכת מחש 3ת וא כי יפנה ל 33ו מהמלאכות המעשרות
סוא ומדוחים  ,אשר הורגלו3ישי 3ת עמי הארן וד 3רי רכילות ולשון הרע
המטילים שנאה וקנאה 3ין איש ו 3ין אחיו ו3ין נרו ונ״ש אס הם מאזרי
זקות 3אםס עצים לחרחר רי 3ומדון על מקומותיהם וישי 3ותיהם אשר
מטרידים התפלה ומונעים את התורה וכל זה ראוי שיושנל מסמינתו לשם
לא !ל  3ערו אם 3נל מוש 3והיכס 3יוס הש 3ת  .עקידה שער נ״ס.
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מכתמים.
Von H . Boß , Lehrer der Religion
und de- ebrä>schc» SprachfachcS in Neutra.
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יצחק אחרי ע 3רו עלימו שתי שגיס אשר ע « י העת
אותם ולא שזסתמו עין רואה .

עבי שחקים  .עצםךקי.ע ? זאיר ניןיירי/
יא¬ות¬
יחשכו יממימ גם ירח בל עיור
׳T
י" ,
V
•: : ♦.
גס כיוכבי שמים נגימיו יאספו;
רוח צח אם  ?:לבורזעלימ'ו הם יפוצו
קרבי שמש מבין העננים יציצו
יוהירו כ־וכבי נימף עיור כיח יחליפו -
הבהילו׳
האדם
העת -לב
ענני
כבה
«■» ; «
TTT
ז יי
ן*—•
TT
חשבו קרבי יממש השלום הם בל יהלו,
ראינו;
ופני בוככים כסה אפל איורם לא
" T
T
V
*T
י* T
:
ומאז חדל סער תם מרד ופשע
ועל מצחנו זורחת שמש הישע
גם כוכביםממסליוהם יגיחו חשבנו.

שאלה ליעקב איש רחל
יT X

1
( למל

מארפורגא

וטרח.
יעקב חתן לבן עבד עזבע ימנים ברב
יומם לא עלם לב על החרב וליל עלי הקרח•
בעד אימתו רחל היתה רבת חן ויפת עימם;
כפה ;מים וימאים לעקב מארפוךגא עברת
ובלי חעלןי כיח .ואיונים אמצת
בעד אשתף רחל טיובת ע\ כל עם רון שפתים ? ?

ומקריהVw
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—

גמולr
.האדם
TT T
Biblisch -dramatische Scene von Joachim

Jacob

Unger

in Leipnik ׳

) . שדה:,  רדז השלש3(חתימה ממרו

סל ^ו

)קצףגדול3הקול (ישתעד עליו
!עצב נבזה לתולעת. , היו׳ ׳אנוש אנוש
!היו׳ מפה " ודיון׳ חסר לביודעה
מ׳ שמף לשפט ביני ויביגף ׳
כי התן ת? לה בפעלי ב_עז
ו1סניף
¬
לכה ונוכחה י אשאלף והודיעני ׳
!הגד אםזיךעת חכמה השיבני
הנגלו לף שערי איור שבעה הימים
>1 ?חזק בראי מוצק מרחף ברמים
<בישמי וממי קדם היודאיוריו י'ופי_ע׳
ייוריע ׳
t לרבביות י־
- • רב ועזיו- .מזרות
■׳
קץ הפלאיותי. יאשר חשבתי לעת מועד
,עת קץ לבל עני ולמות תוצאות
הרדע מעדניות שמש על ז'ורחת

in dem ״Lehrbuch der Geographie " sagt 1 ״Und ivah^
') Schacht
schcinlich lebt unter den Fixsternen » och ein viel mächtigerer
Anzst*
, der wiederum durch seine gewaltige
Sonnenkörper
gebietet , sich mit ihrem ganz'״
unserer Sonne
hungSkrast
um ihn herum zu bewegen " . Diese astronomisch
Planetensystem
ist Parallel der kabbalistischen iB
wahrscheinliche Behauptung
Midrasch vorkommendcn Mythe des großen Lichtkörpers , nach
welcher der Allwissende es für gut befunden haben soll,
r
des unermeßlichen Weltalls
ben in die höchsten Regionen
aus nicht d>r
zu versetzen , daß wir von nnserm Standpunctc
✓ "\ד
geringste Spur desselben zu endecke» vermöchten .

66

קזלכת ^ ס;ם י כןך־נים שלחה ?
חוג רקיע עלי משמרתה עמרי"
.מכסא מלכותה צבאה פיקרת)2
והכרתי והפלתי במחולה מחנים)3
סביבה יתהפכו בגלגל רשמים,
אחדזעשר כוכבים שזמרי ספיה
רביואות מוליות ישכנו חצרירי)4
בעזוז משטז־ה את הכל מאלצת׳
ורהב ושאת מעופם אחר לחצת.
שור הארץ בשקף ברק הלכת׳
על גלילה התיכון ) 5חיש מתר,פב.ת ׳
מהלך חצי ייום רגע אחד עפפה י
על צירי מצוקיה, )6קרמת שאפת•
אשר תאר עוט ח מיו כשפת כיוס פרח*
לטופים לריר דר חתולת שלג ו.י1כ ח ׳
סיל,־ח׳
מכלתה
הערבות
ברחבי
w
 r • :ד
:־ ד ״ ־ *1י
וחם וקיץ מפני קיר וחרף גללה.
הידעת במתי שחקים ימפלשי רוח
אי־וה ררך יחלק אור לירח?
I- r
•  .יIvv '-
.חשף .משחור אבן אפל גזרתו.
מתהפך בתחבולת להגיה חשבתיו.
סבב על גלילו התיכון נ :שקף בזק׳
נכח השמש שם מעפרו חזק,
So״ )*

königliche
» Thron ihre
Kopermkus.
— ') Hauptplaneten— ") Trabanten. — ') Die Are.
') Der Nord- und Sürpol.
beherrscht bie Sonne von ihrem
hcrumwandelnde Sternensamilie
".

—
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. ; שתרווה אפ; ם. ךד1לנגה ברק ה
! בחוקה ; קח לו _ קךנ; ם • י, בתרמה
התרע תקף הליכתו בשמים
? ך המים1עת יטריח הרוח ת
) 7 ;שאף ; ריומם גליהם1בעצמת עז
י ; שפכם על פני חוצות ושכניהם׳
• ;גזל מי הים מערכה מערכה
-  ישימם כמרקחה,;רתיחם כסיר
? ההביננת ער רחבי העדיפים
) 8 ? הנגלו לף שמה שנים עשר נציבים
,במעגלה ; שכנו גבר על רגלהו
כבה ; סעו איש אל עבר פניה(! ׳
,ברמות שתים עשרה חייות ; שךתו בקדש
,איש אחר איש אחר חליפות בחרש
וצאצאיה י

לכלכל את בני הטבע

,לשמיר משטרם עלי תבל ושכניה
,על כל חי ׳ כל רומם על כל צמח
 על כל עשב׳ ישא ושושן פירה׳,
, על חוטר וגזע נצר ושרש.
7) Ebbe- und Fluth.
Diese regelmäßige höchst interessante Erscheinung hat bereits
vielen Naturforschern Stoff zum Denken gegeben. ״Soviel ist
gewiß " sagt Schacht , ״das die Fluth an einem Küstenorte
jedeSmahl 2 bis 3 Stunden nach dem Durchgänge des Mon«
LeS durch den Orts - Meridian sich ereignet , sei es nun,
daß dieser Trabant vor nns oder hinter der Erde den Mer !«
dian paffirt , u, s. w. Man schließt hieraus daß die Anzie«
hungSkraft des Mondes , obwohl an sich schwächer als die der
Erde , doch auf das bewegliche Meer ihren Einfluß übe."
8 ) Der Thierkreis , oder Zodiacns.
S *
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על ע\ ךי תרומיות ואחו׳ כרמל 1וחרש.
התשלח
רביותים  1טוחיות
כברקים)9
־ ■•
.
“  T:י
הע'ךק 1ת ? תיב הלבן )10וגבהי שחקים*
תפזזנה רגע עם מטות כגפים,
דחק מהלןז אלף שנים פעמים .
ואתה קצר ראה׳ זבוב מות־ קפה רוח;
תעפיל׳ תהין לעליות כמתי הרוח !!
אי מזה איפיוא תי־ע חמור מחלצות ?
שום תתלה בבריאה ׳  .דבר  .נאצות?
הלעץ הרעת טוב ורע יר שלחת׳
ובמרד חרון מפריו' לקחת ? —
האם
במדי
וגאוה
מעל בי
מעלת
• V:
 :־־• ז
 * T: '- Tונזר עשיף לארץ חלית ? ׳
האדם עומד תרעיד אימה גדולה נופלת עליו
יפתת ספתיו נדמתה וקול)

והידו גהפן עניולתשאיו! .אוזר

אל אלהי הרוחות׳ בורא שנדם!
חיפש כ^ חדרי בטן׳ טהר עימם!
לבי ןפוג בקרבי׳ נפשי נפעמת׳
העל נפש זכה רוחף זעמת ? י
האם בזדון התעבה נעשתה?
אזריועי השבר אם בי עילתה׳
האשד .אשר נתת עפרי לעזר ׳
.עלי תשתרר ובראשה המך׳
עיץ באו״השר שרש טחה9) Kometen oder Haarsterne.
10) Die Milchstraße.
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שמן רא
2#ז להם שפמים .על ?זפת יה,
נפת
צופים
וחמת
ענשוב
אמריה
*
״ד־■
 ;דt v t
היא אשרצפניה צפן רוח סעה׳
מסבה קקו־בי רוח עועים וו 5עה,
בנפש
חפצהt rורוח
נעצבת ׳
ד•
“ *.־  t .•:׳•*

בחלק שפרעם וברזון רבבת
לאבל
מפרי
מנחתה 'מר
צרחה׳
*4:
• ;TT
TTT
ולשונה
חץ שחוט
קרבי
שלחה —
;T
•
ר■ו:
־T T r
אחיינית
יסבה
לבי -לב ז¬יגבר.
י ־•
.״ ״ י • ־
מרת אביתי׳ הה׳ מצאתי קבר!
הקול ( נרונזוסערה— אלהאשה)
היוי
אשת :בסילות ׳
המיה
וסירת !
*• V
יT 4
VT :
בת נעות המרדות  ,שארה עפרת;
אם זדיון לבך השיאןד לאשמהךי $ע ׳
מרוע הסת את אישך עשת פשע?
רגזו מוסדי הבל שפו שמים!
אישת
פתיות זאת
מרתח
כפלים:
*■ V
; -
T TT
י •T :
לא
שמרה
מציתי׳
בריתי
הפרה
ז ▼:
• ;•T
*
י* ** י
:ולב
אישה
הטתה׳ • :באהייה
שקרה.
• 7
• t :
וזז *י ד
חוה (יראה ורעד ואימות מות
ובקול דממה דקה תמנונים מדורת)

נפלועליה ,פניהארצה

נפשי תתמגג׳ הה ברק; כשלו׳
אור עיני אין אתי ׳ פגי
נפלו-
עליון׳ רחום וחנון׳ סלח נא חטאתי׳
בבסני מעוני׳ שא נא אשמתי׳
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תשבח ימיני אם מצותף שכחתי
.יאם במרד מעץ הרעת לקחתי,
ומעל
▼ • t
חלילה יל•
' • V
מרשע וז *
Tלתת
על
פף
אישי
את
פיוס
הרעל.
״~
* '
V
* TT
אך מפח מציק איפה אמלטה.
עם רב את יצריו איכה אתקטטה?
הנחש
במרמה
לאבל
השיאני,
• tז
T :*:
דיי
•
*T
רגלי שם בסד׳ בשבט פיו הכני׳
הוא הגיש בסתר דגלי לנחשתים ^ ^"
הוא בא בארבו ויעקבני פעמ:ס'::
את חיי וחיי אישי לקח בזעם'
בי מות • נמות t r ,הה ,
נמותה
הפעם.
t
t
  r־הקול

( נשטף אף וקלו גדול

אלהמזש)

פי
עשית זאת
יהיר ׳ אץ
ברגלים ׳
T • T
־י •
T : - ; lT
ארור
היה
מפל
תחת
השמים.
t
ימ •
•
־־ •
 t -י •

תחת אייתלמשל  ,לראשף ^ רת׳
ותלך רומה בגבר ,לב ועינים;
אתנף לאלה אשלח בף מגערת■
על גחיונף תלך  ,תישתחוה אפ;ם.
בנקיקי סלעים ובנקרית הצוךים,
בחיורי עפר תופים גם באוךים ׳
מעיון לשבתןז ^צאתף וב1אף צויתי׳
גם בילל ישימן מגור לףזעשיתי.
והחת •פי איור
האמת תכלית
שנאת.
׳- -
 tמוV
גז
“
שפה לשון רמיה מנוה ה 1צאה:
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לכן באשון חשך תשבב למחצבה,
בינך יבין האשה א׳עית איבה׳
גם איבת עלם בין זרעה וזרעך.
חצים ואבני .קלע ירב אחריך י
לדמך בחהף .יארב< במים .ישפבני,
ראש ישופך ואתה רק עקב תשיפני .
(אל ראשה ) .

הרבה ארבה עצבינך תלדי בעצב
והכלים יאחזיך באץ קץ וקצב׳
עת תחילי תשבי על האבמם.
אף בי מד תזעסי  ,תפרשי בפ; ם׳
יתפנו ציריך ועיניך בלות
אל עזרת שבן ער ,יחלל איזל 1ה׳
למלטך מחבלעי׳ מרדת שחת,
להצילך ממוח׳ משאיול מתחת:
אל אישך כל היום נפשך שקקת ׳
למועד בעת חיה את בן הבקת,
הוא ימישל בך  ,על ראשיו יהי הנזר,,
בידו השבט ואת תהיי ליו לעזר.
(אל האדם)

ואתה בן ארם במאה עשה הקבלת י
אל דברי אשתי שמע הואלת.
מהר שחת  .עברת את בריתי
ותאכל מן יעץ אשר לא צייתי:
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אשבלותיענבים אבלת דם ןענביםCi1
במעיף יתפנו למררת פתנים
ארורה האדמה מקבת ביורף׳
קוץ .ודרדר תצמיח כל ימי חייף,
בעצבון תאקלנה׳ מעת אפים.
גם כי תעברנה בעמל כפים
תפתח תשדר איותה בח ?ץ ידיף׳
תחר*»  /תעדר׳ מזרע בדמעת עיניף:
תנחש פרי יבולה י אל תוסיף תתפיח,
תחת שעירה באשה׳ מחיר חטה
חח-
דע לה
איפיוא ׳ ״כי לא
תחיה
לנצח י
״ •• 1. 9
• VI
»- V
דמף בראשף — הן תוי .על המצח —
בחיים מאסת — מות בחרת —
תקות חוט שניותיף בפתח שאול

קשרת-

כשמוט האדם את הרנריס האלה נהסכו עליו ציריו ולא נשאר גו ניז וכמעט לי*
נותרה גו נשמה — וימהר אלהיס כי נכמרו רוומיו על יצור כפיו ויוסף לדנר
אליו גקול ערג ונעים * .

לבה בא איעצף והיטב אחריתף :
אל בא תתמךמר  ,חזק וזכור ביראף;! ן
בטרם ־ =יפלו הימים
ואינמו
־ )7
י
.
יי T״
ושבית
העת
תגיחמיו ותשטפמו;
:
י
* t v
י
בטרם יחשכו לנצח שמשותיף
המפיצות איור וזהי־ מעליף;
בטרם Tתבא
העצלה
ולנה
בבית—
 :־.־V
 T־׳ T :
 T:ז
•T" ) נמ״ד אותו העץ שאכל אדם הראשון של גפן היה.
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וכלתו ואת מצסדיו לשמיר ו ^ יה ; —
עד אשר לאזיבא יומף ׳ י1ם העברות ׳
י׳ום שובף ל.עפר< תובל לקבר 1ה י
והרוח תשוב על  ,לא הרד ; שיה.
■•
ער־ תעמד לגרלף במשך יביל התחיי
(ויה׳ כאשר כלה לדנד אל האדם והנה רות סעדה ניצה מצפון עגן גדול מונה
לוסנינ ונתוניכמעשה ל;3ת הספיר ונעצס השמים לטוהר ,ואתריה קול דממה דקה
וקול רעש גדול  :ברוך ננוד ה' ממקומו

)

.יתרון האיור מןהחיוישך
Von Ignatz Prcßburger in Kanischa.

הקחבאו בחדרים
אריה .במסתרים
פורץ הגדר
שצרף העדר!
ומהממת ערי! ים
ישאגת הפריצים
העדהושאויבה
הדרה וךמונה
זקנים וישישים
גב־ורים וחלשים
רעדה אחזתם
ש מת החזקתם
בהצים ,וקשת
פרשו רשת
טגונו יחד

פחדו פחד —
תך,יפה הוער,ה
< -ךלה הצעקה
בקול ?ביריבו
יללת ארירים
בחשכת ליל
אין א:ל
הביאו עלילת

יעשופלילה
העלומנצריוה
והחסיון לנעיורות
עברו הכככים
נסו העבים
הלילך ,בלה
השחר עלה
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עורה תבל
קנניור ונבל
?קול ערב
הבוקר קרב
השמש זרחה
שושנה פרחה
החיות ישודרו
יריעוןתעיוררו
צפרים ועופות
בזמרם עפ'ות
אבות ובנים

נ?ןעי נאמנים
נשוא פנים
מיןל בשנים
האירו התמונה
בעיני התבונה
הקיצו משנתם
ראו סבלתם
פחדם דראתם
והיא כסלתם
קרבו הלום
והנה — חלום

אנשי אמונה אל תתביוךרו
למד ,תר,צפו• למה תתגודדו•
.a
ההרה
• « L
תאיצו > -
לעלות T T V

לרבך אל אחיבם סרה
אם במחנה מראו־■* .שאון
סואן ברעש קול המיון— .
האיוצל Nach Bürgers Schatzgräber
T
T
von E . Bacher ii St . Nicolan.

אבר אחר
זלןןזימים
חלה למות שכב על מטת1
היה איש חיל בר בל ותמים
עשרו ;והונו רק
צמד
חלקתו
: r
״ וv v
י־  :זי

ויקרא לבניו קמספר ארבעה
קרבו הנה דבר לי אליכם
ימי
בליתי
בעמל
ותלאה
 I׳ * *• *
Ti :
 :זז
אך־
יכם
בבי
ייבב ־־ •• •.־חייכנ¬
¬ו vr
ז -
• ־
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אנוכי מת אל ארד ממטתו
קצי הניע בבר שבתי זק;נתי
ן כן טרם אמות שמעו מלתי
אך התל בנו הזקן אבינו
?תוך תלמי החלקה אוצר טמנתי.
קראו באחרונה בחמה וקצף
אוצר טמנת? איפיוא,איהו ?"
לריק ולההו בהינו כלינו
ועצב — .
ברממה
ביתה
וילכו
צעקו הבנים יחר לבם נמם
V .T T
׳T, 1
־ ;▼
;-ר
"שם בחלקת הברם חפשו חפשהו
עבה האבר — וינוע — וימת— ויהי בעת בציר לתגובת השנה
לבצור חברם בא/ער יצאו
ויילירו הבנים יחד רמ בכו
מנה
והנה הזמורות עשירת
Tr
ה •: .
•. . .
מאד בכפלים גדל השבר
באשר מלפנים ענבים נשאו — .
עם ביי אביהם אשר עפרה השהו
גם התאנים ועצי הזיתים
 ,,גם מטמון האוצר ירד לקבר— .
אשר שריגיהם מלפנים נחשפו
ו מי האבל ב.!2עט נשלמים
בעזרה המעדר קררומים ואתים
אצו ורצו בלם נךחפים
החת סבלת סו־ייהם כפפו —.
>זל משעד־ ,הברבם באחיכם
וקויימים אז ירעו הבינו ראו חקרו
בי למצוא האוצר יתר ??ספים .מאד לקח לבם מוסר וגם תבונה
דברי אביהם  ,נאמנו,יקרו
ויחפרו סביב הנה והנה
עתרת האוצר בכרם טמונה.
בכל כחם ויניעם בתוך הארמה
מנעו אכל .מפיהם מעינם שנר ,ותהי להם חוק דבר פיו שמרו
לעדור ה ברם לא רפו אל לאו { ,ס׳
חפרו סביב אךאל ?• צאי מאומה
למצוא האוצר תמיד חפרו
ויחפרו פעמים שפו שלשו
יכאשר הרבו לחפור כן הרבה
הגיפו בל רגב ורגב בכברה
מצאו—.
כל אבן ואבן אך חנם בלןע»!
א) מקום האוצר מעינם נסתרה—.

ו! ) מקום נס גקגה ( גד < ו״וז נ״ד ,איו  ,נ ' טי ) ) 0 .

^זו »גבין

י?יז

() n >*V

1

אתכיול  -מהר  -רדום-
Liegt dir gestern klar und offen.
Wirst du heute kräftig frei,
Kannst auch auf ein morgen hoffen,
Das nicht minder glücklich sei.
G ö th e.
•אש
כשמש בורר
בהיר
—•• י
< ■ י■
בלבלי עבות .נ;גךף יאיר

בח*יל א!־י בכנף נשרים
לוז שברילונוי — .

?למו^
ואם גם ה^ס רכלף לא מטה
 D!iי׳י ישי « י
א־ '« »־ סממו'<ם י♦,ס'
מעשיף חקוקים בזןט עלי לוח
י1
נטה
מבלי הכלם
ראית— .
..
נקי. . . . .. .
• ■ •  •! - tי
 .ורוחף
וגם בבר
אז תובל גם הרהיב בנפ^ף עוז אז תוכל גם קור .בכייה עד־*
תבטח וגם תחרץ היום לעשיית
מחר
אשר פי הצדק (ר,בנו
?
ילה (רבב לפעלתף יש שכר
התאמץ גם רדיום לעשות משרים כיום אתמול כי עבר— .

ביאור קאפיטל מ״ז תהלים.
Von Herrmnnn Syrki» in Tarnopol.
כל ת. 3־זרי ספרי קודש כלתי לברת עד תכונת השיר הזה  ,כי מל3ד וישר אין 3ין
מאמריו ושורותיו ד 3ק נוו 3אשר יתגרש איש אל רעהו הנה גס היסודות אשר עליהם
הט 3עו אדני השיר לא נודעו להם ולא 3או אל קר 3ו לדעת מתכונתו ותכונתו  .והד3ר
האתרו! הזה הוא 3יתוד אשר לא יתן ל 3וא אל הקודש שנימה לרדת לעומק מתש 3ות
המשורר כי אם נעלם מאתנו הרגשות אשר התעוררו3ל 33ו 3עת שפכו שיח ואס לא
ידענו על מריס מה איפא אלה המה המתש 3ות הנכ 3דות אשר עליה!  3נה את ד 3ריו
0הערה :כל
מסכיל י 3ין לאשורו כי כל מקום שנזכר33יאורי אלילים תועמת
ושקולים

כונתי אל העמים הקדמונים אשר גימיהם תזה המשורר את התזיו! הזה  ,אכן
העתים אשר נימינו  ,הם עו3די ד '  3אמת  ,ואלהים אחד להם ואמונה אחת
לנלס ני כלם יאמינו נד ' אלהי עולם  .ה .ז .
•
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את׳
והשוה אשר הגיעה את לווו להשמיע ושיר קולו אם יקשה עליו עד מאד לואר
דודיו ולחודש אחת חל אחת למען יהיו לאחדים 3ידינר  ,כי אס נעלם מאתגו המקור
חס גס תוצאותיו יהיו זרים לנו ולא גנירס  ,אשר לזאת _ נכון הוא ני וטרם נשים ,
פעמנו לואר את דורי השיר הסתום הזה נפי מתת ד ' עלנו להגיד את אשד היה לפי <> ( jll
דעתנו עם לוו המשורר והויעו את דורי השיר הזה:

המשורר והתנשאו לעוף על כנפי השיר הזה יראה וחזיונונאלו נכרתו נל ההוגים
 Iמן האדן וני השליכו כל העמים את אליליהם ותועות שיקוציהם אחרי גיוס וכל וני
סר הכירו כלס את ד ' הגדול והנורא אשר הוא לודו ואין עוד נאשר הורה משה איש
אלהיס ויגיעו כל העמים אל השלימות הגדולה לדעת ולהשיו על לוום ני ד ' אחד ושמו
אחד ולא יחלקו עוד העמיס לתעות כל אחד מאתם אחרי אלהים אחרים ואמרם
.
יכי האלהיסאשר המה עוודים הוא אלהי האמת ורק המה עוודיו נוגים נחשוו לו וכל
יתר האדם כאין ואפס ועיניו לא זאת ! ני כל הלאמיס וכל שונני ארן יטו שנם אחד
* לעוור את אלהים ויכירו ני או אחד להם וני חלק נחלק למו ואהות ורחמי ד ' ח! א
יוסיפו עוד העמיס להתגודד להיות כל אחת חוורה מיוחדת המשקצת ומתעות את יר « Ml
יתר החוורות אשד גל תתננה אומן ואמונתה ולא ילחמו עוד א יש את אחיו ועויר
אמונת הדעות ושותה מלחמה מן הנא־רן וכל ריו לא ישמע עור ני יהפוך אל כל העמיס
אפה ודורה לקרוא כלס וששד ' אמת ויעשו אגודה אחת לעוזרי אלה המה המחשוות
אשר התרגשו ולוו המשורר ואשר הולידו את השיר הזה ווחזיונו את העת המוצלחת
ההיא חש ר אהוה שלוש ואחוה תקשור את כל יושבי תול גורית אחד פתח ואמר את$- K
דורי השיר הזה :
1.) 3) em © aiitimeijlct ber Söhne Korachs . 81 » Gesang . 2 ) Rcichet e» ch die Hände , Nationen ! Inbeit zu Gott mit lautem Gefange ans ! 3 ) Denn der allerhöchste , furchtbare Gott , der große
König der ganzen Welt : 4 ) Er wird die Völker hienicdcn , die
Nationen alle tiereinigcn . 5 ) Er schenkt zum Erbtheil
und , was
der Stolz Jakobs 111, de» er so liebet .
6 ) Er besteiget unter
Jauchzen den Thron , unter lautem Posanncnschall . der Ewige.
7 ) Lobpreiset Gott , lobpreiset ! Lobpreiset unfern König , lobprei»sct ihn . 8 ) Den » Gott ist nun König der ganzen Well : verkün
det es im lehrreichen Gesänge . !)) Ja , Gott ist nun aller Völker
König , Gott sitzet auf seinem heiligen Throne . 10 ) Der Völker
Edelsten sind im Verband
der Nationen , das Volk des GotteS
Abraham . 1t ) Denn Gott handhabet des Weltalls Kräfte , hocherhaben ist er.

העמיס רקע־ כף :לסמן האהוה והאחדות אשר תהינה עתה
(צ)
גינינס כי לא תוסיפו עוד להיות גודליס ומופרדים זה מזה ועוור מחלוקת האמונות
 יכי נלנס יאיר ד ' עיניכם להכיר אותי ולא תהי עוד מריוה_ 3יניכס  .ואתה קורא נעיםיתראה ני נכונו דורי אשר ואיתי פה  .תקעו כף לסמן לחדות והודאה ודוד אחד ולא
לאשר ביארו אותו יתר המפרשים ולשון שמחה ני אם נחזור על כל המקומות שומקרא
 ,׳לא נמצא שיפול לשון תקוע ינף להוראת השמחה  .ואדרוה ימצא כאשר ואיתי אותו

ן

—
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תנני אם תקעת לזר כפן ( משלי וי ) שהוא מורה נס כן על נתינת יד לסמן התקשרות
והתאחדות3ר3ר אחד  ) 3 ( :כ׳ " שהוא עליו! ונורא ומלן על כל האין הוא•
( )4״״בר עמיםהחתיג־ :נ 3ר 3ארתי 3סתיחתי אל המזמור הזה אתהיסוד
אשר עליו הוסד והנה המשורר נאשר נחה עליו רוח השיר ותחל לפעמו  ,יחשו3
ני הוח שונן 3שמי מרום ומשמים יניט אל 3ני האדם ויראה את מעלליהם
ותנוגותיהס והנה הוא רואה תמנון שנתו אשר נשאתו שמה רוח השיר את נל
העמיס אחוזים ודנוקים זה נזה ונל 3ני אדם יענורו תחת רנליו ניחם ישינתו
הרמה אשר ה ועל ואתר אשר ד ' שהוא מלן• גדול על נל הארן יחנר את העמים
הנפרדים אשר חני רואה,אותם תחת רגלי על הארן אחד אל אחד  .ואל הנוונה
הזאת 1זורה המ{ ה (  ) icnubenנתרגומי האשננזי שהוראתה פה למטה על הארן.
ואתה הקורא .שים ל 3ואל תקרא את המאמר הזה נחפזה ות 3ן ני ננונו דנרי:
(  ) 5׳בהר לגי  :אחרי שהניעו נל העמיס אל המדרגה הגדולה ההיא להניר את
אלהי האתת יהיה המשורר להם למלין ולפה וישים את המאמר הזה נפיהם נאלו הם
אומרים אשר ד ' ינחר לנו לנחלה נלומר הוא יתן לנו לאחוזה את גאון יעק 3אשר
אה 3ד ' ותה הוא גאונו של יעקי :׳>' האמונה האמיתית נאלהיס  .ני עתה יסתפחו נל
העמיס נלם ננחלת ד ' אשר הנחיל אותם לישראל מראש ימות עולם  .ני עד העת
אשר ידני 3ה המשורר היתה הנית ד ' אמת רק נחלת ישראל ונל יתר העמים הלנו
אחרי ההנל  ,אמנם עתה נאשר נפתחו עיניהם ויראו נ־ אלהי ישראל הוא אלהי
האתת האמונה האמיתית אשר היא גאון יעק 3תפול לנחלה גס אל יתר הלאומים:
( ) 6זמרי  :ועתה שנתחדשה תלנית אלהיס על נל העמיס ידחה המשורר נאלו
ייעלה אלהיס עוד הפעם על נסא מלנותו למען ישפוו ממשלתו על נל נשר ונל
העמיס ישמחו ויצהלו לקראתו עד פה יעמוד סגנון גשון ענר לימיני ני ננונו
ז־נרי נאשר נארתי מלת עלח נהוראת עליית על נסא המלונה  ,ני נן ירו הלשון
לציין נמלת עלה עלייה למלונה תשני טעמים או מפני שכסא המלונה עליות לו
נסולס או תפני שמעמד המלך ניחם אל חצנו אשר היה  .נו טרם מלנו תקרא
עלייה אצלו  ) 7( :ועתה תשתפן נפש המשורר הנש גנה ניאות עיניו נחזיונואת
נני האדם המריעים ותקנלים עול מלנות אלהים נ4ליהם עתה ירה 3לננו ודגשותי'.
תתגועשנה נקרנו נהניטו נעיניו את נלס נקשר « ין וחזק ונאין אומר ודנרים
אשר יונלו די נאר רגשותיו על ספר נזרם אניר *זרומנה מקר 3לננו המלות
האלה אשר יוסיפו לתנות עח3ל 33נני אדם המהלכים את אלהים ויאתר להם
המשורר הצופה ושומע את שירותם זמרו לאלהיס זמרו ,,הללוהו ני לו נאוה
תהלה  ) 8( :ני  :ני עתה אלהים האמת הוא מלך על נלןהארן לא על חניה
ינתה מיוחדת ני אם על נל האדם על נן זמרו משניל  ,נלומר שירו שיר אשר
גייס :נדנקותי
ישניל ויודיע את הדנר הנננד הזה  ) 9( :מלך אלהים
נהמחשנה הטהורה יקרה עליו נל נן עד ני לא יונל להפרד מגננה וישגה נאהנתה
והנה הוא חוזר על דנריו הראשונים ני יקרו לו למאוד ויאמן הנה אלהים יש3
על נסא קדשו והוא מלך על נל הגוים נלס  ) 10( :נדיבי עמים  :עתה ינלה
המשורר עד תומו את חזיון ננואתו מן המצ 3אשר התחיל לרא ותו וחתר ני העם
היותר נדי 3ננל העמיס ומי הוא ? עם של אלהי אנדהס נאספו עתה ננרית אתי
עם נל העתים ני נל עוד אשר לא הכירו נלס את אלהים לא יכלו עם ישראל
להתער :-נגוים ויהיו לחנרה מיוחדת נפני עצמם אמנם עזה ינואו ישראל3גרי<*
נימי׳ארץ  ) :את זה אמר כנגד העמים
אחד עם נל הלאומים  ( :כי לאלהים
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(  ) Anbeter des Politheisimisאשד קצרה דעתם
הקדמונים עוגדי אלהים
«את את הנהגת הת3ל ונל נחותיה לעצם גלתי  ( « inאחד  7 ,אשר לזאת נתנו
לכל כת מכתות הטגע אלהים מיוחדים אשר היה תתת פקו 7תו הכת ההוא ויתחלקו
השמים והארן הימים ואשר על הארן תמעל תחת אלהים שונים  .והנה המשורר
יקרא עתה מגן אל אשר קראו העתים הקדמונים אלהים  ,כי כל כת וכת הוא
מגין על העצם המוג3ל תתתיו ועתה יאמר המשורר כי יאתפו ישראל אל העמים
מאשר כלס לה 3ין כי מגני ארן כלומד הכתות הפועלים אשר מנו העמים הקדמונים
מיותדייס 3פני עצמם אשר
נל 737׳ הכתות האלה התה לאלהים ולא כתות
על
ישלטו כל אחד 3ת3ל כאות נפשו כי תג 3ליס המה תתת ד ' המושל לבדר 3ת3ל
ואחרי אשר הגיעו אל ההכרה הזאת יש 3ו כל העמיס עם כל ישראל חירים כי
יקראו כלס 3שס ד ' אחד אשר אין בלעדו:

Mitteilung

von Leopold Eisler in Brünn.

אייזלער הנני נותן לפניכם היום משכילי
אמר יהודה המכונה ל י3
עמנו אגרת קטנה כתו 3ה 3ל שון ע 3לית מיד נהן ־וצ רי (  ) Kaplanהיוש 3על כסא
הכהונה 3קיזתרחוויטן 3דתוק רגיעית חיל מעיר גרי! ונתונה לי מאחד ממאה 3י
לפרסמה 3שער 3ת ר 3יס  ,ותכלית הפרסום הזה כפלים הוא לדעתי  .האחד  :להראות
יקרת לשוננו הקדושה ני וגה היא  3 ,אשר לרו 3יפיה ונועם תפארתה נם תכמי
להעיר 333ילדי ישרון
העמיס ישימו לה כגור ויענדוה עטרת לראשם  .והשני :
לאה 3ת לשון נתת מל 3נשכחה ותועה גמתשכים זה ימים ושינים באין דורש ומ3קש
עשתונותיהם
לה ; גאתרס אולי לנפשם " אם חכתי העמיס יפארוה וינת 3ו פרי
 3ה למה אנחנו מחשים ההרים קרנה ותהושי 3ה על כנה הראשון ! " והי יתן
 3קראס דגרי זה הכהן ויחש 3ו מחש 3ות טהורות כאלה  ,ני איינס לגי עלי דוי,
 3זנרי ני גנורם ידע הנער קרוא " א 3י ואמי " גלשונו ,ידע לכנותם גשם הצרפתי
"  ( " P6 re , mereכאשר ראיתי זאת למדי 3עיר פראג עת היותי שם ) הה ! יחגק
יעזוג 3ארן נשיה  - -אן אחריש נעת  ,והא לגם
חק שסה נכריה ושפתי שפת יה
וגרי האגרת :

^אדוץ חכם היעריך בעהם
מורה לילדי בני ישראל בעיר ברין!
אחי אהיבי !

תענוג

התענגתי

בכל

עת

אגרותיך  ,כי

על

חדור,

הנה,ומבליגיתיעל יגון לבבי ; לכן הוחלתי לרן תמיר
לנפשי
כמאד מאד  .וגם עתה הרחבתי לבי על מכתבך אשר שלחה לי
ביד רעך .

והנה

מרוממה
ונתנה

שפתך
מעדנים

בספר

ההוא

על

כל

תהלה,

לנפשי נצח .

»Schreiben beö Herrn Franz Podrasek, Kaplan in Knmrowitz.

_
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 " רעי עבה לבו. : אבל נסער לבי על מחשבה אשר חשבת לאמר
 ! אם,מאד במשכיהו כ* אחר לבוא ביתי ! " והנה חי יהוד
גבהתי לבי ואם רמו עיני ואם הלכתי בנפלאות ממני ! אל נא
 לא נאוה לכהן אלהים, רעי ! כי אם שויתי ורוממתי נפשי בזכרי
 אשר פזר ונתן לכל איש אחר, חי להתרומם ולהתגדל לפני יהוה
ברב ערל רחמיו להשבילו בינה ממני ; ואני ירעתי כי איש נבער
מאומה היא

 לא,  היקרה בעיני אחרים,  וגל דעתי, מדעת אנכי
.בעיני ; וגם זה מתת יהוה היא

אמנם הדבר אל נפשי דברי קהלת לאמר ; " לבל זמן ועת לבל
•חס
' אפס בי לא יכל אדם.  ״ ואמרת אמת. ■; החת השמים
 ובן גם אני ; כי עלי ללמר, בכל יום לעשור בפי מאויי לבבו
 ולפתור, ולדרש יהוה בקהלת עמו, תלמידי בדרך התורה
 על עקב.  ולהשקות נפשי נחל בינה,  אף גם ללמד מדע: קדושה
דברים האלה עצרתי בעד צעדי
 לכן. והסתופסתי בנוה מדעים
:סלח נא לההרפוהי לבוא לראות פניך

בשורתו

. יהרהאמד

פאדראזעק כהן

bin

' פי, אוהבך נאמן

historisches

Mitgetheilt

Aktenstück.

von Em . Baumgarten.

und Redacteur dieser Zeitschrift.
Der verehrte Herausgeber
die jüdischen
Herr M . E . Stern , forderte vor einigen Jahren
kopiren und sammeln zu
Gemeinden auf , die älteren Grabschriftcn
seiner gewollen , und erklärte sich bereit , denselben die Spalten
schätzten Zeitfchrsjt offen zu halten . Der Zweck , den Herr St . daund zunächst
bei im Auge hatte , war ein doppelter . Zuvörderst
blickte daraus eine Pietät hervor , aufdaß nämlich nicht mit dem Verwittern des rohen Minerals , auch das Andenken unserer Altvordern
verwese , und in den Abgrund der Vergessenheit sinke , und dann
der
einem künftige » Historiografen
kannte eine solche Sammlung
kommen und ihm i» seiner Arbeit
gut zu Statten
Israeliten
wesentlichen Vorschub leisten.
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Das , eine solche edle und uneigennützige
Aufforderung
eine
würdige
Theilnahme
verdient Hütte , wird jeder zugeben müssen,
in dessen Avern sich nur ein leiser Pulsschlag
für Juden und Judenthum regt ; zumal die jüngste Vergangenheit
uns die leidige
• Erfahrung
beigebracht , daß vor der kannibalischen Wuth eines fanatisirten
Pöbels selbst die Gräber nicht sicher sind . — wenn sich
unsere Gemeinden dennoch so theilnahmloS
gezeigt , so ist der objektive Grund in der Theilnahmlosigkeit
überhaupt
zu suchen , die
man gegen jedes höhere und bessere Bestreben und llnternehmeii
zu zeige » gewohnt ist.
Wenn wir folgendes elegisch - lyrische Gedicht der Oeffentlichkeit
übergeben , so beabsichtigen wir ein 2facheS , erstlich dieNamen der
darin vorfo, » inenden Märtyrer
für die späteste Zukunft zu beivahren , dann unsere Geschichtsschreiber aufmerksam zu machen , künftig«
hin ei» Faktum nicht unberücksichtigt zu lassen , das für die gesammle Judenheit ein gleichwichtiges Interesse hat . Denn die Juden
wenn sie auch ״zerstreut und zerstückelt unter den Nationen " leben,
bilden dennoch unter sich ״nd ihrer Geschichte eine
Kette , der
jeder Einzelne
als Glied angehört , und daher auch das Schicksal jedes Einzelnen wie ein elektrischer Strom
alle Glieder
der
Kette durchläuft und ergreift , so in Leid , so in Freud.
Die Zeit , nämlich in welchem Jahre des Zlljährigen
KriegeS die Schweden in Kremfler gehaust , läßt sich nicht mit einer
historischen Evidenz angeben , da bekanntlich die Schweden drei'
mal
in Mähren
einrückten ; vermnthen , und zwar mit eimger '
Wahrscheinlichkeit v läßt sich jedoch , daß die Zeit dieses tragische»
Aktes ans das Jahr 1643 fällt , indem Torstensohn
nach seiner
siegreichen Schlacht bei Leipzig (2 . Nov . 1842 ) daselbst überwinterte,
sodann seinenZug » ach Mähren unternahm , wo seine Route über
, Olmütz nach Brün ging , wo er allem Anscheine nach einen Theil
' seiner ׳Armee
in Kremsier stationiren ließ . Ziehen wir zudem die
Zeit des Zuges der Sch . nach M . in Erwägung , so läßt sich annehmen ) daß dieselbe auf die Monathe
Mai , Juni des Jahres
1643 fällt , weil , wie gesagt , die Schweden die Mntermonate
in
Leipzig zubrachten , folglich in harmonischem
Einklänge
mit der
Zeit , die im folgenden
Aktenstücke , angegeben nähmlich Airfangs
T h a in » 3.
'
lieber den Verfasser selbst läßt sich nichts Antentisches
angeben — daß er hart mitgenommen wurde , zeigt die 17 . Strafe,
wo er den Tod seiner beiden Söhne
beklagt , welchen sie wahr«
scheinlich unter dem Beile der entmenschten Horden gefunden , Di<
Zeit der Abfassung ergiebt sich aus den 3 letzten Strafen , und
fällt auf das Jahr 1651 , 3 Jahre nach dem westfälischen Frieden.

6
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Die
Dichtung
selbst trägt
das Gepräge
der damaligen
Schreibart
an sich , » nd wir enthielten » ns absichtlich, -Hand an
dieselbe anzulegen , um sie nicht ihrer Eiqcnthümlichkeit
zu berauben . Die Strafen
sind izeilig und folgen in alfabetischer
Ordnung . Die letzten 6 Strafen
 » machen uns mit der Abfassungzeit bekannt.
Das Original
besindct sich in äkremsier , ist Eigenthum
der
Gemeinde und wird alljährlich
daselbst Samstag
vor
,», in
der Synagoge
abgcsungen.
Indem wir nun besagtes historische Aktenstück folgen lassen,
sprechen wir de» ' Wunsch ans , daß die vorerwähnte
Aufforderung
des Herrn
Stern Anklang und wir in dieser Mittheilung
Nachahmung finden mögen , zumal wir dadurch der Vergangenheit
unsere
Schuld abtragen und
 st » b , währendכ 3וך אז ראם
wir zugleich der Zukunft die wichtigsten Dienste leisten.

אל מלא

רחמים

וחסר אזור  ,על

נשמה

טהורים כנפיך פוור,

זכרונם לפניך חזור חזור׳ ואל תשכח קדושים דק׳יק קרעמזיר.
בעבורם אל המנע רחמים  ,יען בפורפיך המה נכתמים׳ ואל
תתאפק לשפיכה דמים  ,ולאבחת חסידים ישרים ותמימים  .גרל
בח ורובאונים  ,סקור בזבח אבות ובנים  ,באי באש ובמים המה
נדונים׳ פרחי זהב למרמס

נתונים  .דמי אל

חתן לקול

המולה,

בקפצו ארבעה נשים ובתולה׳ יאמרו ר׳ ישוב ממטולה׳ נפלו ביר
ד׳ הוטבעו בבית הטבילה • רנפשות הנשמות הטהורים זכותם
לנו הנצור׳ רוחם ונפשם בננוזיך עצור  ,ר׳ אלהים רחם ברין
תכניסם אל בית האוצר  ,ותמיד ממך לא יבצר  .ומעתה זכור
אקהראשה׳ ראשון למעלה ולדבר
הקדוש מו״ה מרדכי ב״מ

קרושה׳

נשמת הצדיק אב״ר

משה ׳ צדף זוגתו קרסל על

מוקדה

לאשר׳  .זכירת הכהן הקדוש מריה יצחק  ,בן מ ' שמשון הזכור
לחוק  ,בדמו עשו האכזרים צחוק׳ ירצה דמו בעקירה יצחק.
ד 1רד למצות כחשיבה כאורה  ,הישיש הקרוש כ״ה אברהם הלוי
ביום עברה ׳ נהרג עם צפורה הטהורה ׳ נשמתם בצרור החיים
צרורה •

טעמה טעם מות

לנפשה  ,רצון בוראה

לעשות

בקשה
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מעלתה עצמה על מוקדה לאשה  ,שאנן נשמת בילה ב" מ משה.
יחיד חי העולמים הבט וראה׳ אשר דמים בדמי ;.נגעו בחורש
 iהמוז הארבעה׳ ביום השעי בחצי היום נשרפה העיר ומ אה׳

j

על ידי

נבקעה.
נשמעה ,בתשעה לחרש הר׳ העיר
ירמיה הנביא

כושר ה׳ דוד ואמו הקרושה שינדל  ,מתחת אברתיך אל תחדל,
 Üיגס בשמת השרופה הקרושה גיטל  ,בסתר כנפיך גדל  " .לנצח
לנשמת הקרוש אברהם עם אשתו

בלומה  ,וגם

 iתן עוז ונחמה׳
למקומה ,ידן אשד מסרו לךגוף
 Jדוח הקדוש כמ״ה ליפמן תשים

;
;
׳
׳

j
ן

משמה  .ממרום הסבת לנאקת החללים ׳ המה יצחק יעקב ישר4
ויוסף הנופלים ,בחרב השורים שוררים ואומללים׳ אל חיקם השב
גמולם  .נפשות הנענות השביע בצחצחות ׳ יען שהשלימו אליך
הקדוש מו״ה אברהם מלמד תורה ברבים עס תלמידי הרוחות׳
למופת לא מצאו שוחות׳ נסחבו בחוצות כקוצים כסוחות.
י
0
סמוך בחסדיך ביום הפקודה׳ גש :׳ת הרבנית פרירא  ,אחריה
לשאול הורד בבודה ׳ יהללו בשערים מעשי ירה  .עיניך פקח ואל
מכלה ,מלחונן עם קדושים אלה  ,ביתר שאת על נשמת המהוללה׳
חיא בת מ׳ פסח ושמה בילה  .פרחים ופרחות גדולים וקטנים,
על אלה אני בימה על בני יעקב וטוביה עלו למרום המסולאים
מפז ומפנינים  ,ועמהם שלדות כערך נפשות אשר נד׳ מיתות
כ״ד היו נדונים ׳ הרסו נפשם למטטרון שר הפנים  .צעקו ילדים
וילדות ואין להם מושיע  ,זאת לא זאת בי אם הצד והאויב עליהם
יצריח ויריע׳ בזאת לא חשבו להרע  ,בגרונם ברבו מפותלהוקיע.
קרבה פקודת העיר המפוארה ורמעוטרה׳ ויצא ממנה בל הדרה,
אנא ד׳ אל׳ יצחק אל תעצור לשריפה העזרה  ,ראש פנה ער
יסורערוערו  .רותח חרבם' מדם הנאנקים  ,חתמו הנערים מחמת
הזיקים '׳ נדבק אל חיק לשון היונקים׳ רעבים מתו ברחובות
וכשוקים  .שכבו לארץ ממותי תחלואים ׳ ויהר #אסורים בזיקים
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נלאים׳ עבוי נפשם מיר השבאים׳ אנא אל רחום וחנון הבט אל
ההלאים .תקבל כריח נחוחים נשמת הקדושים׳ ההרוגים והנשרפים
והנחנקים והנטבעים וכללו לאישים  .ועמהם ספרי תורות יותר
משלשים׳ בעונותינו היו למרמס וברגל שונאים היו נדושים  .שממה
נשארת ורבה העזובה  ,מאין יושב העיר הריבה׳ כרום זיר
זולת היתה לתהוםרבה׳ עמק ברכה מקדםהיו7־ ,חשובה  .נפלה
לעמק עבור מאיגרא רמה י מוכתר בנימוסי גדולה מלכות ותפארת
היו שמה ׳ ועתה בעו״ר ,רבת המהומה ׳ נרו יושביה ולא נורע
איה מקומה  .תמיר עינינו לך מיחלות׳ לרוחות הנשברות תעלות
ולא ישמע עור אלות׳ רק קול מבשר תהלות  .תקפה חררה מאוד
עלינו׳ יום המוע* להרבות
 בימי אבלינו׳ מאז ומקדםבבקע בו חילינו׳ בשבט הרשע נבוכרנצי שוללינו  .נ°ם כי חרבן
אחרון קשה׳ בשבעה עשר בתמוז בו אירע חמשה  ,ועתה בעונותינו
חזר הרבר לראשה  ,עברתו שמורה ליום תשע  .חוק יום זה
לזה שמורה׳ כששי לזאת הקת התורה . ,זכרון קדושים אלה
כשריפה הפרה ׳ זכותם לנו לנצח תהי שמורה:
תמורת תגורה דודאים אגר

ראיתי 3נונ 3י״ג מהרב התרומם והגעלה נתר

אדאלף עררענטהייל מפראסנינון.
Von Nnchel Morpnrgo in Triest.

 . 1הדודאים שירה הולידו
וקניו״עם שיר ברור הגידו
כל שגהביו לאייתןזלין
עם קול כגיור אני שיורדת
לקניות חכמה ולבו אין
י אז תליתי כמיו סוררת.
. . 4יחכם גבר אשר נשלם
ירוה .ישמח מסיור"נעלם
 . 2לא *ן אבי לא קול אשמיע
אחר מיוהיו קרום עולם
אבן חפצי לכל ה'וךי_ע
לגדיל תיורח״ערי אגיע
רחל נזורפורגא י״א תשרי תו״׳א
בכתב לעד אקת אכיע
תורה חוזרת לבעליה

 ßדוראיף ולובים מיין

* Iקמי נגור ס3י עיר זוגה נגנתה

Beiträge von Jnlins Meller in Kolonien.

בשם ה׳!
בעשור

לחודש

האביב

התר״ה

ליצירה

ימלא ה ' את כל משאלזתין ויהי עתן לעולם  ,איש תמידות אוה 3דגק מאת !

(}

Oft

'
כאשי ישים אוה 3כסף ורודף הון לעת מלוא אוצי נחמד ור 3פנינים  .,טמון
 3מע3ה האדמה  ,ויעלם מעין כל חי  ,כה .שש ל 3י גקרגי ותגלנה עצמות׳  ,עת הו 3תףץ (ק ^| ■:
לי אתמול 3ין העי 3ים,מכת 3ן המסולא,אחרי אשר ע 3רו וכן נגחו ירחים אין מספד ,
אשר עצרת 3מיליס ולא ערכת אלי אגרת גדולה או קטנה  ,עד כי אמרתי נחרתי
מקד 3נפשן וכמת מל 3ן נשכחתי  — .האח ! נמצאו אלי ד 3רין הנעימים ואוכלם ,
ילנופת מתקו לחכי  ,קראתי דלתותין הנוטפות עסיס המציצה ותחי — רוחי!
כמחל 3ודשן שגעה נפשי 3ראותי כי אם האה 3ה  ,אשר נשקה3ל 3ן 3ימי הילדות
והשחרות  ,לא דעכה3קר3ך  ,נס 3היותן לאיש  ,ונמאז_ נפםן 3נפםי קשורה  ,אף
לי זה ימים ר 3יס עזגתני ודגקת גאשתן אשר אה 3ת ותאה 3ין  — .מאד התענגתי
על המראה אשר ראו עיני ; גליון גוער 3אש ואיננו אוכל ! ומדוע לא יגער ! אמנה !
עק 3אשר לא אש זרה תלהטהו  ,אשר געפר יסודה  ,וכל הנוגע נה יכוה  ,לי אם
אש אהגה אש קודש שלהגת יה י• — שחרת פני אח יקיר צי ! גמתק שפתותין  ,כי
אגא מעת לעת גמגלתספר אגרת ידידות לפנין,וכמוני תפתח גם אתה לי את אוצדן
האח ! מה נעמה לי שאלתן זאת ! הה
הטוג  ,וכל יקר הטחון גחגן תראיני .
■:
ייוג לקשה יום ובודד גחדר משכיתו  ,גלי מודע וריע כמוני  ,עת יקרא לפניו מרחוק
אוהג טהר ל , 3למען גחיקו ישפון שיחו ורוח לו ! ומה יקרו תנחומות ריע נאמן
רוח  ,אשר גס גת עינו תדמע דמוע  ,עת עפעפינו תלכנה חים  ,וגצרתנו אף לו
צר ! הנחומות כאלה הנוגעות הלג טהור ,צרי גלעד הנה המעלות ארונה לכר פצעי
לגנו  ,ומחן מנותיהו תרם אנה ! הטה אזניך איפוא אלי ידיד יקר וחגוש לעצגותי
!
אס תוכל ! — נאשר אחים נחנו 3הלן נפשותינו וגמאו״ לגותנו  ,כן נפלינו איש
■;
אן דעהו במצבנו וגקוראות חלדנו  — .ד ' הפיל חגלן גנעימים ,וגחלתן שפרה מאוד,
f,
1.שהצלחה לן סוכנת  ,וכל משאלותיו תמצא  ,אשתן היא טוגת מראה וחכמת ל3
אשר אן אלין תשוקתה  ,וגן כל מעיניה סלה  .גם עיר מושגן  ,היא עטרת תפארת
לל קריות גאליציען  3 ,ה גנתה החכמה האז מעוצם גית והדעת גקרגה נטתה אוהל
לה  — .כה נדגורה מעופפת השושן לשושן׳ ומחגצלת לחגצלת  ,תשוטט נפשין
]
מעיל לגיל והששון לששון גלי מעצור ומונע  — .גיוס תשית למסחר לגן  ,וכל
אשר תעשה תצליח  ,ולפנות ערג תג א השמש ויהי לילה  ,שוב תשוג גמה הגיתה .
אז מודע לנינה תקרא ודודיה ירוון ; גס תארח לחגרה  ,עם אחין אנשי גריתין:
יזלמי לג ונבוני רוח והתקהדגרותיהם ישעשע נפשן  ,אי תשגע נעימות נימין חגרתו
ישאהוגה  ,ותשמח גנל הטוג הצפון לן גזרועותיה  .אשרין נגר צולח ! אשרין ני
גילן ד ' גכל ! צא כן אנכי ! איש שגע רוגז ועמוס התלאות ! הזמן גאף ירדפני
יגני אשפתו ני יכלה  ,ותקטן זאת געיניר  ,ועוד גרשני מהסתפח נעיר חפצי 3ה ל . . .
"צא צא מזה הרעים גקולו " וסוג לעיר מולדתן  ,עיר אוכלת כל שוחר תושיה וחופש
יעת אשר יולד 3ה  ,ורק ההולכים גחושן ועל עפעפיהם צלמות׳ 3ה כעש ג יציצו.
יצאתי גחון עלי קרת  .והנה קול ענות גאזני מצהלות אנשי כסל  ,אשר אן רמיה
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צידס ! ויתרונם חן הנהמה אפס ואין  — .וננית החסידה הארורהכחתףלי אורנה!
ועל שרשי רגלי תתחקה  ,לנל תצעמה נשנילי אנמה ומעגלי דעת — זאת החסיד?
היא שורש פורה כל רוש ולעגה אשר השתרגו עלו עלי אורח חיי ! מקור דמעוא'
אפר יזונו עד נא חליפתי וקן מיתי ! אהה לנשתי ולדאנון לני נעיר הגדולה הלזו1
עוד לא נפקחו עפעפי שחר  .תחת אפר גס נערים הקטנות כנר אתא נוקר ונם
הליל — עז הדעת השר יצין צין ויתן פרי נכל מושנות נני ישראל  ,לא הכה עוי
שורש נאדי -ה מלחה וציה הלזו  ,ואך קמשוני האולת וחרולי החסידה פניה יכסו — .
ההמין ינער ויכסיל להאמין כי הקכמה  3 ,ה יסד אל עולם ארן ויכונן שמים ~~
היח מולדת שאול ושגר התפתה ואנדון  ,ולכן יראו מאד מקרו 3אליה  ,ומהסתופן> ;
נקדוש היכליה  — .כסילון ממאיר נעינימו כל תופש חכמה  ,וטמא טמא יקראו;
לנל שוחר תושיה  ,נס אס יראת ה ' היא אוצרו ונפשו טהורה  — .נדרן אמונהי!
יכין פעמיו ולא יענט אורחות חייס  — .מה יתחהן עתה ל 33כל אוה 3דעת
ונפשו עליו תשתוחח  ,נראותו ני החכמות המענדות ננל עיי ועיר ׳ עטרות_לראש !
 pl/.י י מאהניהן  ,ושוחרי מזוזות פתחיהן  ,נעיר מאפליה זו  ,אך משנה כלימה יורישימיי
ךו *יג \1ועטו עלימו נושה סלה  — .רועה תנונות ירוע ויודע דעת  ; .ידע  — .אש לפלס :
החסידה תלן

ותלהט 30ינ צריה  ,שוחרי הטו 3והתושיה — .

ואי לדורש טונ  ,אשר ישלח ידו לפקוח עיניס עורות  ,ולהאיר אושון אישוניהן ! !
אוי לרועה תנונות אשר רוח נדינה תפעמהו  ,לתת לפתאים תנונה ולאויליס דעת1
ני א; יעשן אף החשוכים נו  ,וישטמוהו וירונוהו מורדי אור  .עס עור ועינים
למו  ,קדשו עליו מלחמה  ,וכשה אונד נדח נהררי טרף  ,ירדפוהו וירמסוהו כל נני
סחן נאין מציל  — .לשוא ירים כשופר קולו ויוכיח נשער  ,ני הוא מורדף נליחשל
! * • על רדפו אן טו . 3לחנם יינה קושט אמרי ימת  ,ני משנאיו תועים מדרן השבל
ויליזו מאורח חיים ! השמן ל 3האסם סף הזה מהנין דנרי צדיקים  ,ואזנס נ5דה
משמוע נלמודיס ! מדעתם כי אן טו 3לישראל נלנתו חשכים ואין נוגה לו  ,ני א'
ישען נאלהיו ונו ידנק י לא כן אס תופע על פניו נהרה  ,ונוגה לו מס 3י ! 3א!
יסור עד מהרה מדין החיים וילך שו 33נדרן לנו הערל  ' .־־־
נם האשה אשר נתן ה ' או נתנו הורי עמדי גס היא תשניעני ממרורים ותטפיל
על יגוני ועצנוני ונו״לי .הודעתי לן היום מחמד לני! את כל התלאות והרעות המוצאות
אותי ועוד לא יאמר רוע זמני די ! שלשום פגשתי נחון איש אחד מאנשי עיר ■. .
הידעת את ידידי  ? . . .השלום לו ? שאלתי אותו " מאד גפלאת היא נעיגי׳ בי
עצור עצר מתת לי מענה  ,עלי ארנעה מנתנים אשר אליו הריצותי זה שנועים ? אל
יפול לנן על זאת ! ענני" הטרם תדע ני קרהו אסון וימת? — פלצות אחזוני נשמעי
הנשורה הנוראה הזאת  ,וכמעט לא ניתרה ני נשמה  — .הגידה נא לי איפוי,
שאהנה נפשי ! על מי אשא חינה ותרדנה עיני פלגי מים ? אס על נטע נעמן 13 ,
פורת עלי עין  ,אפר עלה נצא עתו הכורת  :המות עליו  ,וימגרהו לארן ? א®
עלי עוללים ויונקים  ,אשר יתומים היו ואין א ? 3הה אלה הצאן מי ירעם עא?
נמרח 3ונמרעה שמן ירניצם ? או ארד ננני  ,ני שודדתי אוצר כל כלי חמדה ריח?
ריאה
מחני מנחם משיג נפשי  ,ועיני צא תשורהו עוד נחייס ז הה נשתים יקשרו נפשות",
אשה נאחותה,נמוסרות השאר וננושרות אהגה ועתה  ,לקחו המות ואנה אני נא ? '
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כה תחלופנה ותענומה עתותי עלומי  ,הרות עמל וכעס  ,דאגה וכאג ל; 3
כה אלן הלוך וקר 3אל ירכתי 3ור  ,שגע עמל וש 3ע רוגז ואך זאת נוזמתי  ,מ קרו3
הוא ועוד מעט יאטור עלי פיהו ואינני ; — האח! מה מתוק ממות לש 3ע
מרירות ! ותה יעים ממנוחת עולם לתו רדף 3לי תשן ! שמה 33טן שאול וגתחתיות
אדמה קמו לדממה סערות  ,הזמן  3 ,זעף על ראשו חלו  ,ו 3חיק המרנעה ישנ 3העיף
וינוח  — .שתה גס החסידה תקפן׳פיה  ,והד 3ה תאלס לגצרז דומיה ! שס ש 3ת כל
יי 3ומדון ,וגר אוה 3אשישי ענ 3יס עס אוה 3דעת יחדיו ולא יתקוטטו.
סלח נא שאה 3ה נפשי ! אס גמרי שיחי את נפשן השמחה האד 3תי  ,ולמעצגה
השנגתיה ! שא נא ג3ר צולח • אם 3אנחותי את שמש חייך לרגעים הקדרתי  ,ונטפי
יעל 3נוס עדנין הגרתי ! הלא אתה הס 3ות  ,ופקודתן שמרה רוחי  — .אתה
קרעת את סגור שפתותי  ,ואנחותי העצורות3קר 3י פרצו ע 3רו סי ! אתה 3קעת את
תעיין לגי החתום  ,ויגרשו מימיו רפש וטיטI
3ש 3וע חלפה הקרה ה ' לפני ספר

רעיוני לילה להמלין הנשג5

 Youngומה

נמלאתי עונג מחא 3קדאי3ו ! הן הספר הזה הוא אוצר כל סגולה ויקר  ,כלו יפה
אף נעים  3 ,ו חכמה ויראת ה ' יחד נפגשו  .ת 3ונה ואמינה נשקו ונזר המליצה על
ראשיהן יצין לחמדת כל עין  .ותרג עוד שמחתי 3ראותי כי גס מנעים זמירות הזה
ישים לאגל כגורו וערגגו אן קינים הגה מהי ישמיע  ,על כי הצל לו שדי עד מאוד.
אמנם כתרועת מלחמה לאוזן לוחם ג 3ור כח ואזור חיל  ,כן יער 3לקשה רוח ומר נפש,
שינוע תאניה ואניה יען אז .ידע נאמנה  ,כי לא הוא ל 3דו הורס והונף לשאת זעף
ה  /ולאעל קדקדולגדו חמת שדי תרד כי אס זה גורל ר 3אדם  ,או כל אדם  ,ונחלת
אמרם מאל סנה 3 .קיל יליל ואנקה יפתח הילד את עיניו  ,ולקול נהי • חנקה ,
יעצום הש 3חת שמורותיהן  3 .דמעות עלי צחי יצא אנוש האנוש מ 3טן אמו ' ,וגדמעות
על לחי  ,סול ישו 3עיף ויגע  ,ל 3טן שאול.
ויהי מדי קראתי את הלילה הראשון  ,רוח המליצה ל3שתני  ,ואמרתי אל לגי
אנסה גא להסיר את מל3וש נכרי מעליו  ,ולהל 3ישהו 3נדי ילודם  ,לא להתפאר 3ו
לעיני השמש ולשאת גרכה מאת אוה3י שפת ע3ר  ,על כל תגמולי עליהם  ,חלילה
יל ! תה אני כי אייחל לעשות לי שס תפארת על פני ת3ל ומה כתי כי ארים נסי 3ין
’מושכי3ש 3ט סופר ודו 3יי צחות אשר לנש עמנו יעתודוכי אש למען יהיה לי שעשועים
עת קודר אהלון 3לחן לוחצי  ,ונפשי לעפר תשוח.
ויען ידעתי גס ידעתי כי כמון כמוני נפלאת אה 3תן לשפת ציון אשר עוד ר 3תי
אן וכלילת יוסי היא אף כי נ3ר זרקה שי 3ה 3ה ונתוני ינר לן ני קמטה 3לא עת
ו׳תאנח על תשותיה  ,לא יכולתי להתאפק  ,ולהגיש את מלאכתי זאת למנחה לן ושכרי
הרגה מאד אס תמצא בעינין חן ות 3רנני נפשן בכלליה.
ואולם אחת אשאל מאתן איש חמודות ! בקראן את הטורים האלה  .אשר אנכי
ניתןצסנין האם  ,שוס תשום 3טו 3ן  ,גס צור חצגס לנגד עיניו  ,הוא הספר האנגלי.
לי מל3ד אשר יסין לן אור עלי מלאכתי ופועל ידי עוד ראה תראנה עיניך כי לא
תמכתי אשורי גמעגלות3ן הנכר הזה  ,ורק את אשר שם גפי אותו שמרתי לד3ר ,ני

88
אס לרוחי דרור קראתי ומל 3י מילין הוצאתי ואם אמנם פעם השמטתי את דנרי
המלין האנגלי אחרי 3חנתי ונשיתי ני צר להם המקום נלשוננו הקדושה  ,וכי פטורי
ציצים האלה מלאי יופי וחן  3 ,עפר אחר לא יצמחו  ,וכמעט ינולעו ממקימס  ,ויפי
פניהן ישונה ויגולו — הלא פעם שתתי עלי ד 3ריו נוספות מחש 3ותל 3י וצאצאי מזימואי
אשר חנני אלהים .
חמיל נא מודע לנפשי ! עלי הנדחים האלה אשר גורשו רגע צאתם מני רחם,
מהשתפח: 3חלת א 3יהם  ,ואפוף אתהס 3טו 3ן אל מון 3יתין ואנכי לא אשכח נצח
יר■
:ל תגתילן עצי  .צדקת נמשסטיןעלי חוגרת ראשונה כונ3י יצחק אשר יצא ; הלאנ3
אור והיטנת אשר ד 3רת ני הוח כליל 3הדרו ומום אין 3ו *) כמוני כמון על; ל 3י
נס אני לעת הראות לפתע נונ 3י אור האלה נעריפי ^ ישורון  ,אשר לא קותה נפשי׳
ובראשם דבאור הגדול אשר בכל הארץ יזוא קוי זהרו ה״ר רוב החנם דפשורר
הנפלא אשר בו ישראל יתפאר נ״ש ר ' פענדל נר״י שפזעין ני״ו  3 — ,זה לנש
שונאי שפת ע3ר ! לענה לכם 3חי ליקהתאס כל הלשונות !  3לשון שקר תאמרו " נפלה
נפלה 3ת ע3ר נפלה ולא תוסיף קום  ,מאהניה זנחוה ואחרי גיס השלינוה  ,ני נפלו
סניה מזוקן וצא תואר והדר לה ויחמדוה  ,ותחתיה יח 3קו חיק השפות הנכריות,
יפות תואר וטו 3ת חן ו 3הן כל מעייניהם סלה  .״ פנו פה וה 3יטו ני שוקדי דלתותיה
וחו 3קי זרועותיה ר 3יס התה 3נל דור  ,ורק סתר פניהם■שמו ואיש לא ידעם  .ומי
חמר ליושגי חושך הגלו  ,ולתופשי כנוי שאו זמרה ? ומי העיר את רוח המשכילים
געס  ,ני יפתחו את אסמי חכמתם ולהש 3יע כל נפש שוקקה לד3ר ה '  ,טו)' 3
אם לא המלין המפואר הר״ר שטערן ני״ו אשר נגר חסדו מאד עלי השפה הנעז 3ה,
לתן היוס היה לאיש  ,ואף ני גס3לשונות הלועזות עשה חיל 3נל זאת אן לשפת
קדשנו תשוקתו  ,ולה יקדיש העתות היקרות הנותרות לו מהמון עסקיו  .ויהי
נועם ה ' עניו  ,פועל ידיו ירצה ואל כל אשר יפנה יצליח  .חצות ^הלילה נ3ר
חלפה  ,ועטי יחוג אף ינוע  ,ואור עיני אין אתי ני שמורותיהן יחד התלכדו
ולא יתפרדו  .לכן אשים קנצי למילין  ,ואל שדי י 3רנין ויר 3י)־  ,ויעלן מעלה עלי
סלם העושר והאושר נחפן ריען ואוה 3ן ננפשין  ,המייחל כמטר לראותן פנים
אל פנים ולהמתיק אתן סוד פה אל פה.
fc

׳ — ל — מ — ר.

הגיוני לילה.
(תלונות קשה יום וחקרי לנו על משננו גלילות)
מה נעמת שנה ! ומה טו 3ו דודיך טוגת טעם ! הן את מקור חיים לאובד
מקור חיים לעו3ד ושקוי ליניעי נח ! רפאות' לש 3ורי ל , 3וכוש תנחומים למרי
* ) דע רעי יקירי ני אני מוציא א״ע מן הכלל ולא נכחד ממני ני תעשי ידי התה
דלי האינות ומעטי הערן מאד אולם אל תשכח ני נס נגן עדן ומחמד עינים
נמצא שמיר ושית קון ודרדר זעיר שם זעיר שם.
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יפש  ,אויה ! נמתי חלד רק עלי ההצלחה המונה געורון תתרםד,י ותפני עורף
לתוגה ועצ 3ת ! תחנוני היללה אף 3אהלי גיל ומן  ,ותוקירי למין מ 3ית מרזח!
?' -לוע אהגה תח 3קי את דשני ארן ושלוי עולם  ,ומשול נגד נין תלוימו ואולם
ההדפי 3אי 3ה וגשצף קצן! נל דנא וננאה ל 33עת י 3וא לחסות3צל ננפין ותסו 3י
ננינין מני עיניה ננרות ! הה הקיצותי  ,אן> ני נמענו את עיני עצמתי רגע ישנתי
יאיקן  .מה קנאתי ננס סוכני דומה ! ומה נעים ח 3לנס י שיני חדמת עפר!
נגמול עלי גרני אמו האהו 3ה  ,נן תישנו 3חיק אס נל חי  :האדמה נל הליל
עדי יאור לנס הנוקר  .־־־ אן מה דגרתי גלשוני ? מי ירד שאולה ויעל ויודיעני
נאמנה ני לא אף שנת המותה גחלומות מרוקמה וחזות קשות נמהלניס גחייס,
גם את שונני דומה יגעת ו— '1
האח ! ערתי משנתי  ,אשר נחזקת היד אל תהום חלומות וחזיונות נוראות,
הורידתני  ,ונאניה גלגגיסהומה וסוער  ,גלי תורן ומשום  ,מגל אל גל געגרת
זדון השלכתי ואמנם חתרתי אל היגשה וגס נצלתי ; אולם רק למען סגול נאג
ל 3ושגר רוח נפלים  .נמלטתי מאחת הפחתים הקנונות למען אפולה גשוחה
עמוקה עד מאד  .קודר אהלון גלא תמה כל היום ולילה — ואין נוגה לי  .נחלה
| ההמשן גמחגרת הגאה אי" ה | .
מנתי מי ירפאנה ויעלה ארונה לה !

Poetisches von Nt . Kohn in Bistritz.
לזנהן הסליץ הגדיל מוה׳ גפחלי הירץ ורזל ז״ל

בשבת תרדמהינציח!! העמקים
והיו־ם את צחצחות אור׳ו לא .יגיה,
הלילהזעטה .יעטה את השחקים
וכבו -אשונהממשלתיו :כביה,
חלמיםניוראים  ,אדירים וחזקים
:רעיטו אה הארץוהרקי״ע,
ורוח בסאיון סוער ירים תא נ; ה,
:הפיוך פרמל ובשן למקבר שאיה.
אך פתע־והן העבים,יתבקעו
ובספיר לטהר השמים .יותירו,

חשבת
הלילה והעלטה
נחבאו
• ; *
״ ׳; t
 T •f :י .יVJ -
את השמעז ביפי!־ בל רע נקרירי ׳
רועמים  :שתקו׳ קול בללשיאו
צפרים עפיות .יתרועעו :שירו,
הגלים שיא ראשימו נל :גביר,ו
ראגורות
מטה ׳ *וצניורי מעל —■יגיחו.
־ ז
מה זאת ? שאלתם׳ הכי כלבם לא תקשיבו
את זברה ירי אשר הרוח  :מלא?
הכי אל הרעו  ,הגירו נא הניבו
מי לשחקים_ירק:עובעליהם .יסלח ?
ראו  :איך הרוחיות כנפיהם .ירחיבו
ועליהם הוא .ירא׳ לנצח .יתעלה ׳
זמרה
נפלאה זז -ישמיעו
הבנפים
י וז
• :
־ ; ■- r
כי
אתיו
:
שאו
,
נפתלי
בן שמים.
התראו מקרות כסף שם העבים
'י■
שערי השמ:ם פתוח נפתחו׳
במקהלות  :רננו הפשיורריס הנאהבים
אשר
למרום
כבר Tהלוך
הלכו׳
ז־V
־f
T:
יT T
המליצים
יכו
נבל׳
רצים
ושבים
־ • •:
*• r
ז •
• •t
המלאכים
לקראה
ביואיו
ישמחו ׳
*־  :ו
•
•
;
'
־
♦ :ז
ובלם
יענו
:
"
נפתלי
אילה
שלוחה
T \:
״« *
*  : ‘ T :־TT
;
T
נפש זכה וטהורה היי ברוכה "
התראו איך בן :שי :רר מטה
מכסא בכוריו
ובירו נושא
עטרה ?
־ • ••
:
t 1
ד דT
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 3.שם אל'עליידן . ,ידבר  ,ברוך אתת
בשמיו אתן לרא׳?זף ^עטרה תפארה,
25ז'רן .עבר כתר מלבות תת
בי לל
הייקרה,
הרמת
ומאשפתות
י Tlrj * r :
־
אשריף נפתלי ! נפשך קצרת
הזרע אשר זרעת בשירי תפארת !"
* "

י־ ־"

אך מי הז;קן אשר יבוא שמה
מגבעת?
tלבוש «•אפיור • ־ועל ראשיו
• ; ד“
דממה
בהראותיו תקום
ואשר
די t t :
 •• :ד
ד וזבין המשוררים רמים ומפיצי רעת ?
אהרן הוא! עובד העביורה הרמה
את נפתלי  .יחבק ושפתיו ניובעת:
"בתוי־ת^/הנים כי ז עשית נפלאיות
לכן רב תורה לך בשם אלהי עבאיות!"
ומריום מריום,יעלה _ ,עד כי,יגיע
אל זבול העליון חרר הפנימה,
להריום רגלי יי ישתחוה׳ _יב ;ע
בלשיוניו הזהב תיורה תמימה,
ומה לכם תספדו וכל פה נהי ישמי.ע?
הלא נפשו למעלה צעדיה הךימוז׳
חלפה ותעזיוב את עמק האנחות
להשתעשע בגן ערן ?וקיום השמחות.

מזמיור ישיר
לחנכה.
“ *** Ti
«ראשי הדלתות

הראזודת 3םדר

אלפ״א3יר 5״א מראשי

השנירלז

ת׳־יום שמי

מנחס טענדל  pי־\ חק כוכבחזק והסוגר3פסיק על אור.

עושה נ1ךא 1ת  ,קרא נא דריוד,
כבר חשןז מתלאית  ,תאריינו משחור ׳
גלה .קץ פלאיות ׳ ומלאי התר ׳
אל למושעות  ,באורך נךאה איד
"אלחים זולתך  ,בחלונו אדונים,
מרום מקדשך  ,החריבו זדונים,
וצאן מרעיתך׳ ייהנו כיונים ,
:מששו חשך

ולא אור.

"באו זרים  ,מארץ נכריח,
נתנו :שרים ,כסוחה כציה,
ובאין' קברים  ,באימת נשןה,
Tאיו
כעוללים ’ לאTיראו אור.
•
* i
"גרשו כהנ:ף  ,כאחת השפחות,
חללו מועדיך ,השביתו שמחות,
ואיה קנאתך ,אלחי מערכות ?¬ל
איזה הדרך :שכן' אור? -
"דלונו בנפלנו  ,מחסד וצדקה  ,׳
.מטה נפשנו  ,במתנניו מעקה,
החיש .עזרתינו' ,מאזין צעקה,
כחם צח עלי אור.
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"הכית חטאים  ,וקנאתך עורר,
מנר הרעים  ,תרבות הצורר,
יחול ברבעים",סער מתנורר,
המה היו ? מרדי אור.
"ואחרי עניתנו  ,צרפנו כברה,
עבדיף נאמנו ,בנפש טהורה,
ראה כייעמנו  ,במחשך הנורא
נר
מצוד.
ותורה אזר.ז
* T:
J
T
"זדון ורשע  ,שמונו פרע,
נעדרי״ישע  ,וכל היום נגוע  ,־
ולשבי פשע ,אורך זיע" r. ,
ההולכים בחשך ראו אור.
"הרבותיף קומם  ,בעיר הבנויה,
דבירך רומם  ,נדר״הךחיה T ,
ותחת השומם  ,הושב הנלדה,
מני
שחת ..לאור ןבאור.
"טלי נחמות  ,לעמך הרעיפה,
לעושי מלחמות  ,בזעם השקיפה,
ולשלם נקמות  .יד־ף הניפהT ,
עדי נצח לא יראו "איור.
"ירדו מעמקים  ,בניך לאנהה,
במעטה שקים  ,לעמק הבכא,
והנם במלזשכימ " נעדרי רוחה׳
ועתה לא ראו אור.
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"כתוב לזכרו!  ,נייך ספרת,
נירא החתן  ,בריתן? נאו־ת,
ובמשנה שבק‘ אשר גזרת,
י נר לרגלידבירץ? 7א 1ר.
"לילות יסרוני  ,ואלטת/קמה,
יוקשים סבבוני . ,וידיהם רמה,
נוטרה שמוני ,וכרמי שממה,
הוא השןי ולא אור.
"משפטין? העירה  ,כעצם לטוהר■ ״;
צרה במבכיךה׳,קראתני בסהר
חשכי’ המירה  ,בהוד ובזוהר,
ואמר חמתי ראיתי אור.
"נחלה מכתי  ,ואנוש עוני,
דזללתי באשמתי  ,נזר ' אדוני,
ובשיטמת נותי  ,בנדל זדוני,
י *) אדוניה
ישים “עד Tהאור.
:־T T V
״.ספחני לתושןה  ,לבהנות קךשן?,
קיומםעניה  ,בשובה' אלין? ,
וכנה פדיה  ,נטעה ימינן? ׳
ן_על דרליף נגה איור.
"עויתי במרי ,בימי הרעה׳
כוס הקרי  ,הע;קני תלאה,
יזה כל' פרי  ,הסרתי חטאה ׳
י חושן? ישופני ולילה אור.
עמו אנכי3לרה ,

 3נל לרתס לו לר הרומז

על גלותהשכינה .
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"פסחתי כצולע  ,כנבער מדעת,
וכמוסר פורע  ,לסור כמשמעת,
והנני יודע  ,כי נתתי מגרעת ,
והנה חושןי צר ואור.
"צירי שמחות  ,יצאו דחופים,
בוס הברכות  ,יביאו לרדופים,
ומעבטי״ארחות  ,שיםז־ לגדופים ■ ,
’
חתמי למז לא ידעו אור.
* •
T

JT

".קבץ נפזרים׳ מעמק הרפאים,
באךצות זרים ,ירדו פלאים,
ועל הצפרים  ,חנן כעפאים׳ * ל “
להתהלןי לפני אלהים באיור.
"ךחקתנו לשנינה ׳־ממקז 4החיים * 9 *,
חמול בחנינה ",רחם ’ רהמם :ם,
שועתינו בינה  ,בפרוש ' כפ :ם,
ולכל בני
ישראל
היה אור 4"*.
׳T .
•" T ; • - :
TT
״שמש צדקף  ,תאיר חשבנו,
זמרת נבלין?  ,תשמענה אז ^ני
%׳
ממשלת בפאף  ,תחזינה עינינו'
באור נוגה הולד ואור.
"תטהר הקרב׳ בנפשות אמללים,
*קטב .-החרב  ,הרבה/חלליים,
לכבסנוי׳הרב  ,בנפות הצללים,
ולעת ע!ב״ ' ; היה אור.
מענו  #בו״י שטעון:

>

\
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יפ״סוז על 3תי קרוגי היקרים .

Don Rachel Ntorpurqo in Triest.
הנה זאת האנרת
דברי אמת איגרת
עם לדת חן חוגרת
סגרת.
תיאינה
Tלז^
W lT
-

לבא אצלם יצעדו
נץךםרלי' מעדו’ ז
לכן עת כיז יסעדו
את בת ה  $יר אעירה
ומרחוק אחבירה
אל פאדובה העירה •

אם קריוביפיוגעזת
את  #ליומם דיר ^ ת
את לבבי פיירית
אם כצפיורביריעת

וברמת יתן האל
<עפע טייב אל כל שייאל

רגלי לא נלכדו

י ^ לח לנו הניואל!
קול צפצוף מזל
ישועה ישית וזמנות ווזל
מוצאי ש 5ז הגדול 3שנת ית״ר דזותנו . .

*h <t- u. Univ.- äiW,
- fanlrfurl 1 u

Exegese von I . I . Pollak , Oberrabbiner in
Trebitsch.
ירמיה יג  ,א כה  .לדעתהרמנ״ס 3מ״נ ח״נפמ״והיהנל-0
11׳
והמעשה

הזה
מלקיחת האזור והומו על מתני הנ 3יא רק נחלום ומראה הנגואה  .להעיר
את
הנ 3יא על ענין הנמשל  ,שהוא ד 3יקת ישראל אל ה״ית נאזור על מתני איש.
יבמים לד״ק הכונה רק שלא יסימו מעל נשרו להניאו 3מיס לכ 03ו ולהסיר
הזיעה
מתונו  ,ני אם ׳ניחנו תמיד עליו להורות נזה על ענין חוזק והתמדת
הדניקות .ואפשר ש הנינה נאופן חחר ני הנה ידוע היות ד3ר לח יותר עלול
ליקינה מדני ינש ני נפי הנודע * צערנו שלש פינות טנעיות לס 33וקינת מה,
הליחות  ,ני האויר החיצוני והחום  .ונשלילת אחת מסיגות אלה לצמיתות לא ירקב
לעולם ,
הינש הרנה נפי רות ינשיה  ,או המנוסה היטיג נדונג לעצור ניאת
האויר
אל תונו  .או דנר הנקרר ונגלד מהקור לא ירק 3לעולם וע״נ צוהו ית׳
אלא
ירטיב האזור נמים למען לא יסו 33רקינתו ע״י דנר חוצה לו והס חלקי
המים
שנאו לתונו נתחילה  .רק ע״י עצמו אח " נ נהיותו טמון נגקיק הסלע.
:
להורות נזה ני גס השחת נני ישראל רק מאתם נסינה  ,ולא מסינה חוצה להם
'לי
הוגה
ה
'
אותם
רק
על
רונ
עונם
.
ד
פרתה
להורות
לתו
ני
השחתתם
תניא
להם
לי רקרק ע״י הנשרים ומלן ננל השונגת על נהר פית ,ולד״ק רצה להורות נזה
נענור עז נם את ה ולנתס אחרי הנלי ננר ונחקי עתי הארצות אשר
פנינותיהם השוכנים על j ’ ,נהר פרת ישלינס ה ' מעל פניו  .ה
בפרה ר״ל על
«פתו
מקיק הסלע  .ז לכל לשוס דנר נמו נל מלאנה לא מעשו ר״ל שוס ולאנה.
י
המאניםלשמוע את דנרי אף ני השנל חיינם לשמוע בקולו נהוראת שורש
ילאן
ננל
מקום
על
הממאן
לעשות
מה
חטנעו
או
שנלו
יצוהו
לעשות
(
עיין
’«עלה ג ' ג ' ) יא
ולשם ר״ל הדניקות הזאת היתה להם לשם ולתהלה ומלת
לאס
נרדף נהוראתו עם תהלה ותפארת לי רק הנננד מאחיו יקרא נשמו נסי
מל ,
תחת ני הנקלת והפחות יתער 3נין ההמון ושמו לא יזנר  ,ונמו שנאמר
«הנננדים אנשי שם ( נראשית ו ' ) ( נמדנר י״ו) נן נאמר מהפחותיס נני נלי שם
לאיוב
ל״ח )  .יב בבל  .נלי חרס עשוי להנניס נו יין ונלי שיר הדומה לו
יאנניתו
רח
3
מצד
א
'
וקצר
מצדו
השני
נקרא
ג״כ
ננל
.
נננל
עשור
(
תלים ל״ג)
י« של
אקועיםננל יין זה יורה ני גם רעת נלי ישראל תנוא להם רק נענור היותם
נמצולת התאוה נשנור אשר ענרו יין  .גם יורה כי נמו שננל זה ישנר
\ ילל
נקצה ושנריו ינפצו נן יהי' נעת צרתם רי 3ומצה נתונס  ,והאנות עם הנני'
י ’’יפצו
איש נאחיו  .ואים לרעהו יס  33נזק והפסד ונעין זה נרל״ק  .הידוע
5' :י ',
 " Iיי סינת שאלתם זאת לד״ק הוא לדעת על ידה אט משל זה הוא להורות להם
או דע עתידיי כי מאמר נל ננל ימלא יין יונל גם להיות סימן ניכה ואית
י
’"מלחה  ,ני הארן תתן ינולה והגפן תתן פרי ' למנניר עד כי 1נל ננל שלהם
לאו יין  .יד
ונפצתםנפעל משורש נפן המורה על שנירת דנר מה ע״י
ייפגשו בגוף קשה אחר ,ני אז יפוזרו חלקי דנר זה הנשנר ננח וחוזק ר 3אנה
יאנה .
ונן ונסון הנדים ( שופטים ז ' ) ר״ל ע״י השלכתם לארץ הקשה מהס ישגרו
«ת
הכדים
,
לכן
פה
אמר
דיך
משל
ני
אחד
נאחד
יגשו
נחוזק
עד
כי
יס
33
איש
'״עהו
אבדון וכליון  .טו אד תגבהו  .לא תתגאו לאמי החכמה והדעת אתנו

אשר נעשה  ,ומה לנו לשמוע אל ד3רי הוכתה הנניאים ,
לדעת את המעשה
מלתו על לשונם  ,ולא מל 3ם יוציאו מליהם  ,ואיך תעפייו ותהינו
ר״ל
ה דבר סי ה ' ולהלעי 3 3תונחתו ? טז בבור להכיר גדלו ותנמהו  ,ולשמוע
לענוד את
פט וחו 3ת הנקלה להקשי 3נקול הנכ 3ד ממנו׳ ואף כי 3קול הנשג 3והנעלה
כקולו נמ :
פעל סתמי ויתורכש נעפחר עם דונקעל ווירו  .או שמוס 3על
על כל  ,יחשיך 3נורס יוושין שמש הצלתתכס ונר אשרכם ידען  .הרי נשף דמה
ה״ית והוראתו אור עיני 3עליה 1ומונעות אותם מהשיג מפצו לצורי מכשול והרים
הצרות הממשיכות
יחסמו דרן העו 3דיס ואף ני3לכתם עליהם3נםף יער 3יום  .וח 3רע״ד
ננוהיס אשר
זמן הלינתם על הסריס עת חושן ינסה ארן או ההרים עצמם לקראם
מליצה מקרה
היה מקרה החושן הד 3ק 3זמן ז דנק 3הם  .וכעין זה נקרא מקום
הרי נשף כאלו
ק 3רות התאוה  ,כאלו היה מקרה התאוה אשר הי ' ד3קו
ק 3ורת העם המתאוים
ושמה ר״ל ה״ית שם האור לצלמות ושת אותו׳
 3ק 3ודים ד 3וק 3ק 3ריח עצמם .
אל״ף נמו גאוה יאפשר שמוס 3למעלה ור״ל ואס לא תשמעו
לערפל  .יז גוה חסר
* הנ 3ואה

מפני

גאותנס הפך הזהרתי

״א ל

ת ג 3ה ו " אז

נמסתרים

תנכה נפשי.

נהו ותוריד ,והקל פה יוצא וכן ותרדנה עיננו דמעה ( לתעלה
ותרד
,ונדרד״ק  .האמור ציווי סתמי וכללי ויתורגס  :זאגע ווערדא ווחללע  ,אדערמאן
ע׳ )  .יח
אס המלן אשר ידה ר 3לה נעניני המלוכה3ארצי ות 3ני י קדס עי
ולגבירה
זאנע .
ורק 3חעוא מענה אס אסא המלן לה ' לעשות הפלצת לאשרה  ,הורידה
היוס הזה
ויסירה מכ 3ירה ( ת״א ט" ו  £וחדרש״י הום 3על יויכין ואתו  ,שהלכי
אסא מגדולתה
עם החרש והמסגר  .השפילו שבו נמו השפילו לשנת  .נמשפנו
נגולה תחילה
העקרי ינוח 3מקור נחינורי עש הפעל המורה רק יעל תואר
לשון ע3ר שהפעל
מראשותיכם
הפעולה  .וכן מהר קח את הלנוש ( אסתר ו ' ז נהו מהר לקחת .
סימן המשקל והנסרד מראשה שם נאמר על הנזרהנתןעג הראש  ,הויסטשמוק!
המ״ס
וא לשאר ד3ר הנתון תחת הראש  .קיזפכקיססען נמו אשר שם
או לע רנר והנסת
נ״ה ) ופה הוא נ״ע מעטרת תפארתנס  .ונת״י יקרנון  .נ! י
מראשותיו ( נראשית
ערי א״י אשר היא ננג 3ננחינת יושני 3נל הנאים דדן צפון  .ולד״ק
ערי הנגב מלחמת עם מצרים נימי פנעה אשר צרו נתתילה על ההרים אשר נגנג
מוס 3פה על
שלוחים .לדרד״ק כמו שלמים ר״ל הגלי נלם נמו גלוי*
א״י ( עיין "מ  3נ "ב ) .
א׳ ) ונן מוסר שלומנו עליו (•שעי ' נ״ג ) נמו מוסר כלנו דיא שטראלע
שליחה ( עמוס
אללער טליפט איהן  .ואפשר ני שלומים פה ניידי לירושלים שנקראו!
אונזערער
נמו ויהי נשלם סנו ( תליס ס״ו.׳ ואתר ני ערי הננו הרחוקים יותי
לפעמים שלם
מצפון סגרו עוד ויהודה וירושלים הקרונים אליו יותר הלנו כני
תחיל האוי 3הנא
אויניהס  .ה גל ת חסר ה״א נמו הגלתה  .נ' שאו .למלן ולגנייה
נגלות לפני
הנתון החת יד המלך להנחותם נתנונת נפיו  .מדמה לעדר הנתון א(
ידנר  ,ני העם
 ,ונלנת המלן נגולה יהתל נל רואהי נו לאמור איה העדר ? לים
הרועה להרעותו
 ,ולמה לאהשלנת נפשן מנגד להצילו מהף נל אויניו ? נ " א מה  .מאמי
נטשת הצאן
ה ' על האומה הישראלית ור״ל על מי תונלי להתלונן ניוא עלין האויני
הנניא נשם
 ,ני למדת והרגלת אותם להיות אלופים ושרים עלי! ׳
•הלא את היית נעונריך
תחר ידם נשלחן לנקם עזר מהם ( עיין מ ' נ א ' ד ' ) ולא נטתת נאי
ולהנניע עצמן
אשת לדה .האשה היולדת ני שם אשת נסמן למקרה הלידא •
צור ישען תקדם  .ונח אין ללידה (ישעי ' ל״זי והוראתו סס נמו נעלת הלידה ,יי 1
דאז ג ענאהרען ונן
 ,ניעלת החן והחיל  ,או שמלת ליה שם תואר לאשה יולדת גענאהרעו '!׳
אשת חן'"' ,אשת חיל
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שמאמר וכי! אי ,לגדה יתורגם ג " פ דית
געיאהרערין האט קיינע קראפט  .נ ״3
ווליך  .שפתי ה 3גד
התתהוניס
נקיאיס׳שוליס  ,ו 3ע3רו
היותםבאשהלעתווסתה
מגואלים
נדסנמא״הנ ( אינה אי ) טומאתה כשוליה ע״נ יהי ' לה גילוי השולים ליורסה
ולכלימה  .נ ח מ ס ו נגלו כמו ויוזמום נגן שנו  ,ני ע״י גילוי שולי ה 3נד יגלו גס
עקבי רגלי ' והוא כ״ע במלת שונות  .נ ״ ג ה י ה ס ו ך  .הוסיף לתאר בהפלגה רוב
יעונה באמרו ני הס נעשים להם נדבר טבעי הדבוק תמיד בעצמותם נשמרות עור
כושי היושב בארצות אפריקא הממות מאד אשר משן משמור תארו ני שזפתו השמש
מלידה ומבטן ,
ונחנרברות לנמר  ,ונמו ששניהם נא יוכלו לשנות סגולת
מראיהס
זאת אשר היא טבעית להם  ,כן גם אתם לא תוכלו עוד להסיר רוע מעלליכם
ומידותינס הנשמתות אשר ע״י ההרגל התמידי נעשי טבעיים לנס ,וע״נ ראוי ' אתם
לעונש המבואר 3נ׳ הבא אחריו  .נ " ד נקש  .הקל הנפרד מהבר שזורים במזרה
העובר אנס ואנה לכל אשר ישא! ו הרוח על כנפיו מבלי היות גבול ומחוז מיוחד
לתנועתו המקרית הזאת  ,כן גס אתם תנוצפו הנה והנה לארבע רוחות השמים מבלי
היות לנס בפזור זה בחירה חפשית ורצונית  ,ני אס אל נל המקום אשר יולין אתכם
סאייבשבי  ,שמה תלנו וקש פה נרדף למלת מון שפרייא  .נ״ה מנת
מדין. -
אופן הנהגת האדם עייפי מרותיו ותכונותיו הנפשיות יקרא ג״כ מדה בדחז״ל נמו
 3מדה שאדם מודד מודדין לו  ; ,יטטלינעס בעטדאכען  ,וכן פה וע" נ יקיא פה ג״נ
העונש הראוי והמצומצם עייפי חקי החכמה העליונה לבוא עפ״י מעשיהם בשם מנת
מדיו  .ונפרש״י חלק מידותיך מדה כנגד מדה  .נ " ז מצה ל ו תיו  .שורש צהל
יורה על הרמת קול לשמחה נמו צהלי ורוני ( ישעי ' י״ב ) ונפעמים גס על הרמת קול
הסוסים בהתגבר תשוקתם ותאותם׳ וויהרען  ,מקול מצהלות אביריו ( למעלה חי)
והושאל גס על התגברות התאוה החמרית והבהמית בבני אדם לגנאי נמו פה ( ולמעני
הי ) איש אל אשת רעהו יצהלו .
אוי .ר״ל אס עי עתה נא טהרת עוד יושבת
ירושלים מטומאת וחלאת מידותיך בשבתך עיד על אדמתך אשר עיני ה׳ אלהיך בה .
אחיי מתי תטהרי ? הכי בארצות אויביך מקום תראה גצולי ען ואבן ; פרש " ׳" ד.
אי
הנצרות .שורש בצר יודה על המניעה נמו ועתה לא יבצר מהם ( בראי י״א)
ונקרא כן עת עצירת ומניעת הגשמים או עת היוקד יען כי אז ימנע ויבצר המים
והלחם עהרבה בני אדם אשר לא כביר מצאה ידם לשבור אוכל ומיס בכסף  ,ומנחם
חברו לשון מבצר נונתו כי ע״נ תקרא עיר המוקפת חותה בריח ודלתים הסוגרת
ומסוגרת מסביב בשם מבצר יען ני תמנע רגל האויב מבוא בשעריה  .ולירד " ק נאמרה
הנבואה הזאת לפני היות הנצרות  ,וצד') ק בעת
היותה נבר .וענ״פ הי ' תכליתה
לעורר לב יהודה וירושלים לשוב אל ה ' ולהודיע להם ני רק בעונס בהה להם הרעה
הזאת וכי ה ' עצר את השמים והאי) לא תתן את יבולה מפני רעת יושביה י קדרו
לארץ .ישנו לאדן לבושי קדרות שווארן געקליידעט כמשפט האבלים  .ומוסך על
השערים ד״< ג או על יושבי השערים  .ו צ ו ח ת  .צעקת העניים והאביונים וע־ללים
השואלים לחם ופורש אין להם גדלה עד לשמים  .או שהכונס שנג העם יתאבלו וקודר
ילכו ותעל שונותם אל האל( ,ים בצר להם ויפשם שו קקה מרעב ומצמא ומחוסר כל.
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Beiträge

לכבוד הע ' הח׳ הרופא המווהק אהוויחויוי שלום ר !3לא עורתי ממצות׳(
ולא שכחתי לתור ולחפש עני! כרייה הוורות3מרצע אשר המציאו חכמי האומויי
חדשים מקרוו 3או כאילו מצאו ד3ר חד־  .וארא כי כ3ר נרמז ד3ר זה3ד3רי רוותידי
 3עלי הש״ס אשר כל יקר ראתה עינם עין החכמה והת 3ונה  .שמע נא ידידי והטה
,
אזנך כאפרכסת לשמוע ולה״! אמרי 3ינה אחרי אמת מחכמי האמת :
תנן ( סוכה סרק ד ' דף ת״ח ע״א ) נסוך המים שני ספלים של כסף היו שם י
יהודה אומר של שית היו אלא שהיו משחרין פניהם נתין שני חוטמי! דקי! אחד
מעו 3ה ואחד דק כדי שיהיו שניהן כלי!  33ת אחת וכוי .ואמרינן עלה 3גתרא (דף
מ״ט ע״א ) אמר ר 3ה313ר חנה א״ר יוחנן שיהין מששת ימי3ראשית נ 3ראו שנאתי
חמוקי ירכיך נמו חלאים מעשה ידי אמן  .חמוקי ירכין אלו השיתין נמו חלאים
שמחוללין ויורדי! עד התהום  .מעשה ידי אמן מעשה ידי ארנגנותו של הק 3״ה
תני ד 3י ר ' ישמעאל אל תקרי 3ראשית אלא 3רא שית  .תניא ר ' יוסי אומר שית '(
מחוללי! ויורדין עד התהום שנאמר אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרס היה
לידידי 3קרן !3שמן ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק זה 3ית המקדש ריבן מגדל 3ת_ וני
זה המזוח וגס יק 3חצ 3 3תונו אלו השיתין ענ״ל התלמוד33לי  .המעיין ולשו!
התלמוד יעלה וימתו ני השיתין הללו נעשו 3ידי שמיס כדעת תנא ד 3י ר 3י ישמעאל
ור ' יוסי  .ואינו כי האמת הוא דחצון דוד המלך ע״ה נדאמר מ״ר3ש״ס סונה דף
נ״ג ע״א א״ר יוחנן3שעה שכרה דוד השיתין קפח תהומא ו 3עא למשטחי לעלמא
וני '  .וחידוש זה למדוהו לנו ר 3יתיגי 3עלי התום ' דף נ״ט ע״א וז״ל האי תנח דני
ר״י ור״י ס3רי דמששת ימי 3ראשית נ 3ראו א3ל אידן תנא דדריש ונס יק 3חצ 3 3ו ליח
ליה דמההוא דר״ש מז 3ח ושיתין למז 3ח 3ידי אדם הוה וצתלתיה גרסינן ועלה נרה
דוד שיתי! עש״ 3ועל מה שהקשו שם ותוספות קשה ר ' יוחנן אדר 3י יוחנן דהנא ם 3י
מששת ימי וראשית נ 3ראו דדריש מעשה ידי אמן ונו ' ולקמן 3פ ' החליל א״ר יוחד!
ושעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ותירצו שתי אמוראי ניניהו אלי3א דר ' יוחד!
דלא קשיא מידי דנ3ר רש״י קדמן לפרש ( 3דף נ״ג ע״א ) דלא ס״ל לר״י דשיתין נוראי
מששת ימי וראשית  .ואי 30ירא ליה כן שמא נתמלאו עפר ואורן השנים אי
צרורית והוכרח לכנותן מחדש ענ״ד 3אוסןשנחה קושיתהתוספות אפילו 3לא פירוש!
הנ״ל  :על כל פנים איני רוצה לדחות אותן ומילין דעלמא ולכן סודה נא אלי ידיי ' j
הרופא וראה ותלמוד ירושלמי ס ' לולו וער 3ה ( דף נ״ג הלנה י ' מדפוס קראקא ) ;
דדריש פסיק ויעזקהו ויסקלהו תני ר ' יוסי השית היה נקוו עד התהום ו3שגס די
שמעון שם הוכיח דוידי שמים נעשו ווהשקפה ראשונה נמעט הדרא קושיא
לדונתין האיר ה ' את עיני ומצאתי ותוספתא דסונה פ״ג ( דף שנ״ז ע״א דפי6
סאויוניטה ) הדור מפורש ולי שוס מחלוקת וז״ל שני ספלין של כסף היו ,וראשי
של מזות אחד של מיס ואחד של יין מערוי של מיס הרי דרן הרגילה י למזיא'
של יין עירה של מיס לתוך של יין או של יין לתון של מים יצא ר ' יהייא;
אומר של סיד היו אלא שהיו מושחירין מפני היין ותנוקוין נתין שני חוטמי! די! '! .
סוהן יורדי! לסימן ( צ״ל לשיתין ) שונאוהי משונה שלמה את ההיכל הן יורדי! לשיא
ומוקעין אותו וצולעין ותוכו שנאמר וקדש הסן נסן שונאו המקום שיולע וקדוש0
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Beiträge von Mayer Randegger , Subrabbiner
in Triest.

התנצלות הכותב
אלינס אנשי מדע ויזוזי נוכ 3יס רמים ונשג 3יס  :קול קורא מארן מרתק להגיות
אזנכס  .מרוממי מעהדנם  .אל ד 3ור אחד היוצא מפי עני 3דעת ומתחלק לשנים :
א שלאו כל אדם זונה לשני שלחנות מג 3וה על כל ג 3והיס  :האחד להיות לו או
לשננו הקרו 3אליו עקד ספרים ר 3ים חדשים וגס ישנים לחזות 3נאוס כל מפרשי
הורתנו הקדושה את אשר 3ארו 3ה 3כל מקום אשר ימצא שם3דק לפי ראות עיני
אנוש אשר רק למראה עין ישפוט  :השני  :שלאו כל נחי הזנרון שויס  :יש אשר
רואה או שומע ד3ר מה פעם אחת או שתים ולא ימחה עוד מזנרונו עד עת פקודתו:
ויש אשר חתר ושונה עליו עד מאה פעמים וידמה לו כאלו מונח נקופסא סוגרת
ומסוגרת  :וע״נ אנשי ל 33הרואים איזה 3אור או חדוש אשר המציאו ישמח
עליו כמוצא שלל ר 3והמה ראוהו נ 3ר) 33יתס או3חדרי א ' מקרו 3יהס אל יאמרו
נ< ו 3הוא אתו ״אן כה יאמר נא ישראל י 3רול מזכיר נשכחות ומנורך משנה ה 3ריות!
אשר נתן לי פי שנים מכל אשר נתן לאיש הדל הלזה  :ואנכי על משענת חסד ומשפט
צדקנם אשען ו3ל אירא כי תש3ר ותרון כפיכן> כפופה ודלה מהגיא 3כוריס מזמרת
הארם 3תשניות כסן> מזוקק להניחם על שלחני עשירי עם וכהני ה ' כמותכם :
הקרמהכל קורא נפפרי תג״ך ספורי המעשים אשר נעשו3ימיקדם  .י3ין
וישכיל ש,מען ה 3ינם כראוי ונכין צריך ליתן ל 3על הד 3ריס אשר אציג פה לפני כל
יודעי דת ודין פשר מקראי קודש התג״ן ולמען הדאותם את הדרן אשר הלכתי
 3ה 3מעט האינות ור 3הנמות אשר אנכי נותן לפניכם פה היום  :והס השקפותיהם:
ללמד לאדם לעת ולהאנוש 3ינה  .לידע ולהודיע שהשמים ושמי השמים עס כל צ 3אס
פארן וכל צאצאיה הימים וכל אשר 03מאל אחד נוצרו  :ומאפס ואין 3ראס.
אשליותיהם  :לקחת מוסד השכל וצדק משפט ומישרים כל יוש 3יתבל  :קוצר מלותיהם
ייוח 3הוראתיהס  :כי כלס מסי ה ' יצאו  :וכאשר יסודי כל יצורי קדם אחדים
פמה ונצמדים מיד עושיהס לעשות פעולות אין חקר ע״י הרנ 3ותי  :ס כאשר עינינו
אחזינה יום יום חדשים ל 3קריס  :ובכל זאת מיום 3רוא ה ' אלהים את האדם כל
פהרנ 3ות האלה מגלגל השמים עד ביצי נניס 3סתר פעלו ואין כל מדם 3קשט אמרי
אמת מהחכם מכל האדם נאמרו  :כן משפט אמרות טהורות אשד מפי ה ' יצאו:
מרוח פיהו נקודות פשוטות יוצרו ולאותיות ומלות ולאומר ודירים אין מספר יחדיו
ייעדו  :וכפטיש יפוצן סלע נצוצי אש הוראותיהם ותועליותיהם אור חדש על 3ני
ליון תמיד יוציאו אס כל נסן> אליהם יכסופו  :ולמחדשי חדשות מוציאי ' יחם 3ו ונס
יי כל טמוני כל דורשיה עדי עד
לנאמן 3ית נודעו  :ואין כל חדום נסתר מקרן
כשמם ומגן תורת ה ' תמימה לעמו ישראל למשיכת נפשם ונפש כל מ 3קשיה  :העיר
מתכונת המלות ע״י ר 3ת הגליות ועוצם התלאות אשי חלליו את נעליהן זרע
יעק 3מני הוסרו מארן ירושתם  :ני לא נשפת יתר העמים שס תיו אתנו  :ני היא
מ יד 3תחלתה מלאה ופתוחה לכל וקדושה ורח 3ה מני ים מסי פ '  3מלותיה לארם
ילאה לתת שתות 3ארן ( ולראיה פאר שירותיה מימי קדם אשר הרמ 3מ״ןז״ל הראנו
להקדמתו ) ויפיה והדרה אשר תרוממנה על תפארת מליצות כל שאר האומות תצפינה
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עינינו בנ״ך מימי מלון מלן סאול ביסראל עד גלות צדקיה 33נ ה  :אך סס נתבלבלה
היו) מלסונות אמרות ני 3ימיו התסילו דוד ומנצחיו לסיר סירותיהם מזמורי תהלים
נאסר כ3ר הונחתיו בספרי צנת דוד  :הדומות לה תחת אסר היא או הר 3ה מלות
ממנה נתבללו סס ( ני לפ״ד הפועל בלל מורה על ד3ר סנתער 3עם ד3ר אמר 3אופ1
ס3ל יונר עוד ולא י 3ורר תערו 3תו עוד מהמין אסר תבולל 3ו  :במו הסמן הבלול,
בבצק ; ונאסר אדנר 3ו 3מקומו בהוציאי דעתי על ס ' הנפולים וע״נ אומר " ני
סס בלל ה ' ספת נל האדן " ר״ל אותה הספה סהיתה עד עתה ספת נל הארןבצל
ה ' ממנה חלות ממלות סוגות 3תון בל סאר הלסונות יסר סם 3פי בוני המגדל3ל
י 3ינו עוד איס את רעהו  :והספה הברורה ל״הק אסר ד 3ר 3ה ה ' תמיד את
בחיריו נסנחה מהם ולא נס א רה 3מלואה נ״א לסלסל ת סס א 3ות א 3רהם וממנו
לזרעו אחריו  :דאס לא נן צא היו מבינים דברי ה ' בהר סיני  :אמנם סאר הלסונות
לא יצאו לפועלם נראוי נ״א לאט לאגו ונאסר אמרתי בפנים)  :עם סאר הלסונות
נאסר אמרתי  :אבל דלות ורקות יצאו מבקעת סנער .ורק נאסר גאו נפוצות בכל
הארך תחת רועים טובים אסר־ חזקו הנחלאות ורפאו את הנסברות נהיו בריאות
מלאות וטובות נאסר יעסה עוד היום בנלהלסונותאסר ידברו העמיס אסר בסביבותנו
ובסרט בלשון האסנגזית אסר יום יום מרבים להביא חדסמז אל קרבנה  :ובנל זאת
אין ערך אליהם עם ל״הק  :ני איה הלסון המדברת גדולות ונפלאות בקוצר מלא
במעט הנחות ורב האבות נספה הברורה בתנ״ן? ואם נסחתה ודלה היא עתה  ,סחת
לה • לא בניה מומס • דור עקם ופתלתול עוה נתיבותיה ונל דרכיה סבנו  .ואיה
הלשון אסר לה בנל האבדה הזאת רבת סמות הנרדפים על ענינים אחדים נאסר היי
לה בלתי ספק  :ונמצאו עוד איזה סר׳ דים מהם בלסוננו נלזנרון הודה ותפארתה
ובסמות סעיפי העץ והעסתונית אסר עד י״ו וט״ו יגיעו  :וחי יניל נל נדריהם
ועצמיותיהם המבדילות אותם לאיסיהס  :ני לא צתהו מהחנס הרזים נתנו רק לסבת
אותה נראוי ונכון על המנונות הנאות להם ולסמותיהס  :ואיה סיקל ואיה סוסי
למנות ולספור נל חלקי הלשון לאסר דתו לאלה ונאבדו ממנו  :ועתה לפעמים ממותי
כל מלה היוצאת הסורסה הדומה לה תסב הנסארת גלמודה בתנ״ן ותעד עבודת
הבאור מאוד  :וממרחק ואיי הים נביא עצה והוסיה ל .-הר ולרומם הון סגולותיה
ואוצרותיה הנעלמות ממנו ואסרי אנוס יעסה זאת ובן אדם יחזיק בסך סעיפותיה
למען טהרן וצחות! המנוסות מעל החורסיס אסר חרסו על גבי אבותינו  :וכל
מחמודיהם ססו ויבוזו :
האנסים אסר בהספוריסיפקדו  :ני אסיסריס הס וצדיקים»
תבונת
מעסיהס מחסבותיהס ומגמותיהם רק לטוב יבארו בי יסיים המה תמיד מעללי צדיי! |
ונל היום בתומו מתהלך  :ואם זדים וסעלי און הם אסר בהם יפעלו! רוב עלילותיה® 1
ומזימותיהם אן לרע יפרסו!  :ני רגליהם רק לרע ירוצון ועל מסנבותם און ומרמה
יחסובו  :והמסך הזמן אסר היה בין התחלת המעסה אסר יסופר עד סוסו  :ני
לסי הארינות הזמן יוספט על המעסיס אסר נעסו ועל הדבורים אסר נדברו ני! I
הנפסות הנזכרות בעני! ההוא במסך נל זמן הלזה מלבר אותם הנאמרים בתורה
בסירוס  :ני לאו ברונלא מפרטת נל הון עוסר אך מקצרת היא בלסונה הזהב ויהi
תמצית הדברים והעקרייס לכוונתה תגלה והסאר גת :ה לחקרי לב להבינם  :ד״י1
אמירת קי; להבל אחיד  :ונן כל הדברים אסר דבר נח לבני דורו בבל מסן זמן ביי!
התנה ני בודאי סאצוהו פעמים וסלם על מה ולמה מתיגע לעסות בנין גדול ומופלא
בנל מעסהו נננל הבתים באחת הבקעות באמצע היבסה  :ני בוודאי בעין זה היה

I

ii
מקום הננותה  :וכן תוכן הדנות אשר הגיא יוסף לאביר וד 3ת הוינוחיס אשר
והונהו בינו וביו אחיו מעה היותו לאיש עד נוח ; מן המנייה נעלמו  :והמולה
הקדושה גלתה ע״ם הרו 3רק טפח וחז״ל טפחים ; ועוד השאירו לשאר המפרשים
להגדיל הורה ולהאדירה נפרדס יל איש נסי נשרונו ונלניד שינון לנו לשמים:
ועל סי הדנריס האלה אתחיל להפיק עשתונומי על מעשי אנות לנויס יזהרו  :ועל
גדרות איזה מלות נרדפות ני ה ' ינקש את הנרדף  .והראשון  :ני רנה שנעה לה
נפש יוצאו ירן יעקנ  .הלהג השאננים ליצני דור דור הסרוחיס על מטותיהם
ופירטים נננלות פיהם מעשי אנשי קודש איו״יע עם שזטי ישורון למצוא נהם
דולי למען הנאיש ריחם ונזנוני מות את השמן הט־נ נעמי דלי הדעת והאמונה
נאמרס אנינס הראשון חטא מאוד נהפקידו את אשתו למען ייט 3לו נענורה :
ויצחק בנו הלך נדרניו אן לשוא קותה נפשו למתנות יעק 3עק 3את אחיו פעמים
ואת לני חמיו נמה פעמים  :נרמה דנרו נניו חת שנס ננו חמור ונעשריס נסף
מנרו את אחיהם  :ונזה ונזה נזו וגדפו גס גויי הארן את אנותינו נימים
קדמונים עת אשר עלטת הסנלות נסתה עדין את פני האדמה לחמר רמאים
נני רמאים אתם ושקר תרמיתנס ני מעשה אנות יעשו ינים ונדרניהס • לנו .
ונס ני נחמלת ה ' עלינו הוציא אורות מאופל הנפילות ופקח עיני עמים מגידיהם
לראות ני שלמים אנחנו אתם וני נמוהס נמונו סוחרים את הארץ נאמת ואמונה
ננל זאת מצוה עלינו לעד להסיר נל חרפה ושמצה מאת אנותינו ולהראות את
העמים ואת המתעתעים האלה ני ננקי נפיס ונתום ל  33עשו נחירי ה ' את
נל המעשים האלה  :ולא לריק נחר נם יה  :השונא עול ומתע 3מרמה  :להיות
לו לאור עולם ונמלאני אל אחריהם עולים ויורדים נין העמיס להפין נס נוגה
תורתו וזהרי אמונתו עד קצוי ארן יזהירו  , :וע״נ נתתי את לני גס אני לדרום
ולחקור על סנת נל המעשים אשר געלה נפש הצונעיס האלה לראות אם המצא
תמצאינה עוד תשונות אחרות על דנרי המלעיניס האלה מלנד אותם אשר ננר
נודעו לי מהמפרשים הגדולים אשר קדמוני  :וגס ני ידעתי אה חולשת נאורו
ורפיונו לא אחדל מלחו !-ו ני אמרתי הלא גם ח־ט המשי היוצא מפי התולע
חלש ורפה הוא ואס יפתל וישזר עם פתילים ננר משחרים יאמצס ויחזקם עוד
נן אפשר שתחזקנה מענות הטונות אשר ננר נתנה ע״י החלושה הלזו  :ויחדיו
תהיינה לענותות אהנה ואהנת נניס לאנות  :לחסם נהם דונרי עתק על צדיקי
עולם :
ותחלת דנרי תהיינה על דנרי אנרהס לשרי אשתו  :אמרי נא אחותי את
(נראשית י" ) 3אמנם טרם אחלה לחות דעתי עליו  :אעורר את הקורא הנעים
נפנות דעתו אל שלשת מלות היחס הנרדפות הנמצאות נפסוק הלזה אל הנדל!
וגדרן  :ני לסי ההשקפה הראשונה הוראותיהן שוות ואחת מהן או גס שתים
מיותרות הנה  :ני לסי הנראה לא היה חסר מאומה אס אנינו הראשון היה אומר
למען ייט 3לי וחיתה נפשי " ויותר קשה על מס עשה האיש הדואג על חייו מהטפל
עקר  ,ומהעקר טפל  -ני הה תועיל ההטנה אס אח״נ יהרגוהו ? ואס נפרש
שההטנה עצמה היא שתחיה נפשן תלת נגללן תהיה אן למותר  :ע״נ אומר שיש
הנדל גדול נין הוראת ג ' מלות הקשור האלה  :ולפי שמלת יען גס היא מענינס
ואחות למען היא אפרוש נפי גם עציה ואומר שתיהן מפועל ענה נגזרו ( ונן היא
יעת הראנ״ע ועיין ניאור להרמנמ״ן ( נראשית י״ח י״ט ) ולענינו ודמו נהיותן
מחונרות עם ל ' השמושית האחת  :ועם י ' איתן השנית  :ני קעניה או המשונה
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מסוננת מהשאלה האמירה או הזעקה אשר תקומנה נן מלות יען ולמען מורומ
על תולדות וסנות המשוננות ויוצאות מפעולות אשר קדמו להן  :אמנס יען תורה
ע״ס הרוג על הסנה היוצאת מפעולה אשר עניה עתה נעת הדניר ,ולמען על סנה
אשר תצא מפעולה אשר העשת לה 3א  .ועוד ים להן הצנורפות שני עם הפועל ענה !
ינ נמו שהעניה היא דמענו פעולה וודאית המסוננת מהשאלה ודומה לעגינה
הן תהיינה נמעט וודאית השנות אשר תנאנה מעלות הדנר אשר יחמון עליהן
מלות הקשור האלה ולראיה אניא איזה מהם ני נלם דנים הס מלפורטס :
והראשונה היא ני ידעתיו למען ( נראשית י״וז י״ט ) הקושי ' נפסוק הזה
ידוע  :ולפי דעת המפרש המפורסם רה״וו ז״ל נל זה מוסג למעלה על מה שאמי
המנסה אני ( ועיין שת נאורי ) ועפ״ז אפרש מה שנאמר אא " נ ״וננרנו נו ולמה ?
ני ידעתי י״ל גמרתיו מנל צאצאי נח אשר היו לפניו  :למען מהסנה אשר הוא
יצוה נוראי את נניו אמריו מה שלא עשה אחד מאנותיו למען הניא ר״ל והסנה
או התולדה אשר תצא נוודא׳ מצוויו הלזה הוא להניא תמיד על אנרהס את• הנרנות
אשר ננר דנר ה ' עליו  :ונן למען ספר שמי ( שמות י״ז ) ר״ל הסנה המסוצניי
מעצמה מהל ממה שהראיתיו את נחי היא שיסופר שמי ננל הארן,ופירושי

verkünden
,

in Folge dessen wird man

werde
«/ oder

und daher wird verkündet

ני אס נפרשה  ,נד  damit,יהיה נעול נעמי פרעה להנות אותו מנה רנה נדי
להראות את נחו ר״ל נח ה ' לאחרים  ( .ועל ששנה הנתוג לאמר פעמים נענור אענור
עטי לקמן )  :ונן ים לפרש נל נלמען הנאמר נענין פרעה:
(ההמשן נמחנרת הנאה אי״ה ) :
לננוד

מוהר״ר ישראל גדליה
מנטונה תחת
נעיר

נזיס זצ״ל נשנתו על נשא ההוראה
אניו מוהר״ר יעקנ זצ״ל.

Bon D . D . Luzzalo, Professor am Collegium
rabbinicum in Padua.

קג ת? רור: 1202
רב לך עדת אל חי ; ,
בת־יעקב׳ על־אב רב־־לך עינך הגר  .א)
רב־לך זעיוקאייו צדק חסד חיבר י
ויקפד.
אהה *כי ״פס׳ינגח’
איו?
י t־* • IT*-״
:־T
בכית  ,ובבכיתך צדקת׳ עיר עליזהל
בכית לאב עך״לקח פתאום ממך.
א ) מלשון עיני נגרה.

L
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היה למשען לןי  ,היה לדל מ
הוא לעזור דרי חייו שקץ בזה.
רה לןי ואל טובןי היו כל־־מעעיו,
עד־בא' חליפתו צאןי מרעיתו פקד;
ביתה אמללים לילה כיום שקד.
אייו ? אהה כי פס! אי חסיד? אי ענו?
אור :עקב כבה :: ,ליל  ,יבכה עם־אל-
לוס ' ,הס ! 'במור מהסים׳ אל־תסף התאונן.
יוצא חלציו' -בור ,הבט אף התבונן  :י
אור .:עקב כי בא  ,זקם שבט ישראל.
הן נחלת אבות  ,החכמה  ,המדע ׳
צדיק דרארדאל  ,החסד  ,החמלה,
בוי נקבצו כלן לפאר ' אף לתהלה:
הוא אב לאביונים  ,רלכל־־דלים מזדע.
לכן בישראל נילי  ,עדה׳ ש?ןחי;
״ שישיי במו רועף עהג כצאן .עמו " :
חוי תהלותיו׳ ותני כבוד לשימו;
אמרי  :יחי רועי' סלעי אף מבטחי.
קומה עלה הצלח העדר לף נתן ; )3
הצלח לדורי ודור , )3רועה צאןזקךשים:
 ,נמו ההצליח ה דרנו  ,הצלח לדור ויוי הוא
ג ) הצלח העזו  ,היח סעל יוצא
לכאורה סעל עומי  ,ו 3אמת נס הוא יוצא ,
נמו ויהי איש מצלמז  ,שהוא
מצליח דרכו  ,הצלח דרכך לדור ודור  ,נמו ני
וגשמנוה מלת דרך  ,ויהי איש
אז תצליח את דרנין.

u
.

בןי עדרף יחדה  ,בחורים וישישים.
ובעח־ף תהרה לעד #ל־בם איתן.
בן־שיקב  ,הצלח  ,אף ממשלתןי תכון;
’ חדש כמימים תפארת’ האבות  :י
הצלח  ,היה חובש ’ לגויות ולבבות׳
עד־שוב’ ליומו איל  .ובתוך בניו ישבן.

מצבות סבורה בעיר פאדובה.
Mitgetheilt von Philoxenos Luzzato in Padua.
העתיק אותן אוה 3גר לוצאטו נשנה תר״ד.

 ■15681.בת רפאל
הוא הכהן
הלכה לה

אשת אבדם
והיא אסתר
בשנת אבר¬

הם הכהן

בצום אסתר

אמר שו״ל הציון הלז נתתי לו מקום נראם הקרואים  ,לנועם מליו הקצרים .
1565 II .

מהר״םמפאדונה

לבשו שמים קדרות
ושקים שמו כסותם
על פטירת גאון צדיק
יסוד עולם  ,שר וחותם
השלמים המכירים
בכל לבם אל ודתם
טוב שמו מן שמן טוב  ,ריש
גלותא׳ מאיר ואיש תם
בעשרה בשבט חלף
שנת שכה נפטר תם

.-
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 1564 III .אשת מהר״ס .

אל  .קנה את חנה
נשמתה הן חינה
גבר חכם בעוז
מהר״ר אברהם יאז
אישה מהר״ר מאיר
לכל תבל מאיר
סוף אדר נקברה
אשה ני חוברה
1597 IV .
אמר

שד״ל

לנוח במעונה
לימין אל אביה
אל דורו היה עוז
כינויו אביה א)
מפאדובה השר
ישמור אותו אל יה
ופרט אל היצירה

׳

לימין אל אביה
בנר

של מהר״ס .

החצוה הזאת כ3ר נדפסה נספרי ווכמי האומות  ,אן
טעיות 3דםוס.

נפלו 3ה

מה תחזה עובר אין זה קבר
רק הוא למלבוש חור כרפס ותכלת
ארגז אשר הושם פקדון שם
ובכן אני אליו אבן זוחלת
הוא גוף אדר לבש נשיא חובש
מעם ומנהיגם תחת ממשלת
טובו בתפארה כתר תורה
חכם וחכמתו בלתי נגבלת
גאון לישראל רב כשמואל
י־ודא לקצנאילנבוגן  ,שלשלת
א ) אמר שד״ל לא הייתי יודע מה זה ני,ויו א3יה  ,והודיעני ידיד נפשי ועטרת
ראשי הר 3הגדול החנם המופלא תוהר״ר ש י ״ ר נ״י  ,שנן מוהר״ר א 3רהס
מינן חותנו של מהר״ס היה נוהג למתוס שמו3ראשי תנותא  3י״ה  ,ר״ל
א 3רהס3ר יהודה הלוי  .ואחר זמן זניתי וראיתי חתימ^ זו 3נת 3ידו3ראש
ם' נ״י הנוללפירוש ס' יצירה לר״י נרצלולי ( אשר ניד הג3ירים היקרים האחים
טרי א סט י הי״ו  3 ,ני המנוח נמ״ר משה אריה ז״ל )  ,וז״ל  :לי למקנה
3ק״ק קרימוג'  .נאם אבי״ה מינץ.
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הרב אשר נודע  ,כלכל דידע
מאיר בשמי מרום להב גחלת
עדות לשבטי יה ולויניציאה
ובכל פני תבל דתו רוכלת
נפטר שנת נשבה  .שש ניסן בה
נפשו בגן עדן כבוד נוחלת
יבבו בני עולם על שר *ילם
כי הם כמו אלה ;גלה נובלת
אף זה בשר קדשו אם "פה שרשו
חלקת שדה קרקע אינה נגזלת
כי יום מיוחד בו נואל יבא
תקום ותתבשם נטף ושחלת.
1532 V.

אשר

לוי משולמי.

מאשר אשרוני יכתירו צדיקים.

מנן גבורים
מנן נבורים,
אספו קראו למקוננות ,לאשר אשרו בנות
לראש ואב מדינה
שאו שפיים קינה,
שר וגדול נפל היום
רע ומר ליום.
ויד שלחו לבנדיכם
לו קרעו לבבכם,
ובכו זה חסיד לו׳
אין על עפר משלו
יד לו ושם באיים רחוקים ,יבכו יודא וישראל דבקים
זוהר נפשו כצהרים7
נוכח ננדו שער השמים
בצרי
לראש אייר שנת
למשולמי אשר לוי נפטר נעצר
 " 83 VI.מרת ארגיי ז
אמר שדייל המצגה הזאת איננה  ,מקומה  ,כי 3ית החיים הקדמון אשר הימה
,ו  ,תו נק 5ר גס דון יצחק אגרגנאל  ,נהרס זמן מוענו אחרי מות דון יצחק ,
«נלחמות שהיו אז תאה העיר,מצור  ,והאגן הזאת נש,רה לארכה  ,ואגדו ממנה
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קצת  .אותיות ואמצע  ,והיא גשמית עתה 3ארמון המשפט  ,הנקרא  Salonאו
 <8ala ddla ragioneומשם העתיק אותה3גי  ,והאותיות החסרותמצויינות
על ידי קוים ארוכים לימינם ולשמאלס.

אשה הגונה חסידה מרת ביום ה׳ י״ט ניסן שנת
רמג ונקברה ׳נ ניסן
אוגיי בת מהר״ר יעקב
זצ״ל אשר הלכה לעולמה תנצבה עשצו בעא ם.
Flora VII .

מרת פיורה.

(גס זאת 3ארמון הג״ל  ,וגס היא חסרה ) .

נטמנה ונקברה
אשת חיל ההגונה

פה
בת שבתי מלבדיאא)
הלכה לעולמה יום ׳

חסידה מרת פיורה

 . .מרחשון שנת ו* .

ציון התוגה על מות לבן.
Don Jsak Wiener , Oberrnbbiner in Drmvnx.
חוטר נעים  13 ,פורת  ,ימי חייו היו עשרים שגה וחצי ה ' 3יצחק אדלער
כ״ץ ע״ה  ,האומר לאמו לא ראיתיך כי עודו עולל ויונק שדים נ3ן עשר חדשים
ומגודל 3חיק א 3יו הג3יר המסורסס ,
נקטפה אמו הצנועה מ ' הענדל ע״ה ,
המעוטה 3מעטה תהלה ומלומד 3ה.שכל ודעת כ 3וד מוה'
אוה 3חכמים .ומכ3דס ,
אהרן אדלער הנה] נ״י מקדם היה מכון ש 3תו 3מקוס מגורי א 3ותיו3ק״ק
שאק סעלין 3מחוז נייטרא  .וזה ערן ש 3ע שנים נטע אהל אפדנו 3עיר סעסטה,
ויהי כאשר נחלה גנו הצעיר הנ״ל חדשים ל 3קריס  ,יעצוהו הרופאים לשאוף רוח
צח ש פייס  3 ,אחד הערים ם 3י 3למקום מולדתו שאק סעלין והעלם הזה כאשר
הרגיש כי כא 3ו נעכר  ,ואין דן דינו למזור  ,רפאות תעלה אין לו  ,מנוס אגד
מנהו  ,ותקותו מפח גפם  ,גלה לאנשי גריתו ומתי סודו כי מטרת חפצו להקגר
 3מקוס משכ 3אמו ועיר מולדתו הנ״ל  ,ו 3גסוע א 3יו הנכגד הנזכר עמו 3מסלת
הברזל מעיר פעסטה נאסף היפה גוף הזה לדאבון נפש א 3יו ומשפחתו ומיודעיו
ביום א׳ ט׳ אייר תרי״א לן־״ק  .ויקונן עליו אביר גמר נפשו לאמר " ,אהה
בני הכרע הכרעתני  ,והגיאות לק״ק שאק סעליץ ויק 3ר3כ3וד ' גדול 3מקוס משכג
אמו וקרוגיו נוחי נפש  ,נ( נעס המנוחה עלימו!
א )  La Badiaהוא שם מקום 3לתי רחוק מכאן.
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ואלה הדברים חרותים על מצבת קברו:
יפיפית עלם נחמד הוצק חן בשפתותץ* .
;יעדי גבר במעט החלו לצעוד רגליך,
חיש נאשר ידאה הנשר נגדע חייך’,
קינים הגה והי  -נשמע מכל יודעיך,
אך שנים טרם בלית  ,עזבת בית אביך,
דודאי נעורך קמלו  ,לא הבשילו אשנלותיף
לא הברת אהבת אמך  ,מעלליה לא ראו עיניך,
על ברבי אביך נתנדלת  ,השביע בטוב עדיך,
רועה נאמן  ,ואב רחמן היה לך עד קציך.
 .בל מעינו היה בך  .אך  .לא ראה שמחתך.
צייץ נעים ! עזבת איתן מושבך  ,לישן שינת עולם
במקום מולדתך! -
Schreiben von Inkob D bring in Stnnislnu .
שיל״ת יום ר ' לחודש תשרי תיי״א סה סטאניסלאנ  .לבגוד רעי יקר  VS -׳,
אוהב נאמן דני כאד , ,החנם השלם הבליץ  181-2.1 ,שוחר טויב ותושיד ,כש״ה
מר״ה זעל־ג » נ׳ מאנדש״ן גי ' !
נ 3יאת האנינ נמעטה תפארת  ,נהדרת הצפירה עלי תנל הנשמה  ,אז השמש
הנחמדה נכנפי מרפא נל צמח ונטע נל חי וזיז שדי להמון שמיות תעורר  ,ועלי חליל
השמחה עתות הזהיר חיים נעימים יחונכו  ,כן הרת 3ת ל 3י ננואן לצל קורתי זה
ש 3ועהע3ר  ,אז אחזנו איש זרוע אחיו 3רגש קודש  ,וכפרן נחל מעם גר זרמו דמעות
השמחה מעינינו  ,נשיקות פינו 3הלך נפש  ,אשר אי ; על עפר תשלו כי אם
אהנתינו 3קדש הליכתה ולפידיה לא יכ 3ו מזרמי מי
 3רוח  ,נתנו עדיהן  ,אשר
השיטסיס 3תרוצה כל חלקה טונה מקר 3איש ול 3עמוק  ,ומה נעימה
הזמן
היתה העת היקרה נשנתן נצל קורתי ימים אחדים וקראנו לשנת עונג ס 3י3
שלחני  ,אז נתת לי החונרת כוכני יצחק הלק י״ג ושפכנו איש3ל 3עמיתו רעיונות
ונצורות חדשות אחרי אשר נשנתיס ימים נאלמנו דומיה  .השתוממתי על חריצות
ולשון כם״ת מות ' מנחם
הנעלה מכל שנח
ידידנו הר  3החכם
נ ר" י ם טע רן נ״י  ,נאומן כפים הוא איתן יעמוד על משמרתו משמרת הקודש
כצור מצוק נל 3ימים י ועוד ידו נטויה לנחותינו נעמוד אשו לכונני שמי הדעת
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דנתנונות כפיו יגהלינו להיכל הקודש נתינות אל — מות  .נמדנרן הגוצה ועצתך
היקרה לצאת נפעם 3פעס 3י! חנרת שוחרי הגוו 3והתושיה ,
הצת3קר 3לני
אם
שמים ת 3ערת המליצה  ,אשר נשנתיס ימים תחת דשן השכחה מענה ,
הפחת לנשמת חיים  .נן דמיתי קר 3ל 3י אגניה א3ר אניע נגף ■ למיס נאשר
הסק הסכנתי מאז  ,אוחזה
נקצון הנהני המליצה ואקטוף שושנים  .מתלמי רענניס ,
או לתוגת נפשי נלאיתי ,
כנסים נדמתי  .הן זה נשנתיס ימים כנור מליצתי
עלי ער 3י הדומיה
תליתי
,
והעת
כוכ
3
י
יצחק
3
שמי
הדעת
מע
3
י
התמורות
קדרו,
כס ש 3י 3אשי לא
יכה
.
הן
אזכרה
ושערות
נשרי
הסתמרו
,
אין פחד ופחת
השאת והשנר הנאינו לנינו נשתי שנים עניו — ענרו ולא ישונו עוד כימי
השמים על הארן — אז חרדו אזנינו לקול נתנו שחקים מלחמות נוראות עמודי
תנל
רפסו  ,חצצימו נזעם התהלכו כרעם נגלגל היד הריס  ,ודי נתן אומר נלהב
אש
אוכלה  ,נורא מאוד ומי ינילגו  .העת הזאת היתה עת מחשך לכל תוש3
אמון
אוה
3
אלהיו
ומלכו
,
חוק
ומוהר
.
מה
נורא
היו
עלי
אז
העתים
,
הנשורות
הנוראות רחפו עצמותינו  /כדונג נמס לנינו  ,וכן מדי יום ניומו חשתי לקרות
חדשות נעלי היומי וכל מעיני נמו  ,ועטי היתה זרה לידי  — .ו 3עק 3עת
הנוראה הזאת — למורת רואינו — אחזה המחצה  ,שומו שמיס ושערו חרנו !
גי
נמס ל 3אנוש כמיס  ,קול יללת אבל שמיס הגיעה׳ קרעה עננים נעת ׳פשתה
המחלה 3קר 3ארצינו  ,כדו 3שכול וכארי נמסתריס  .שכלה רעית נכור תות כל
מחמדי עין  ,איכה יעי 3ד ' אז נאפו ; רוח חרישית הנושף נין הערניס לשמח
כל
נשמת חיים  ,לא שמענו אז  ,השמים כברזל והאק כנחושה היתה  ,אדי קדרות
שמיס
סגרו  ,וקדרות אנל צררו מים נענים  ,ארצה לא נתכו  ,כל ננר ידיו על
חלציה וכל הנים הארור קבצו עניה לשוני  ,אוה 3יקר  ,להניע לך חרדת לני
עת
נאתי אז לניתי ממרחן נפרית י מלח לזרועי הורי .היקרים  ,אין אני היקר
ז״ל
חנקני ונשקני  :נני ! פתח פיו אל תירא ואל תחת ד ' יהיה עתנו ולא
נירא
מקטב ישוד צהרים  — .אן גשנתי נניתי ימים אחדים פשתה המנפה
מאוד
מאוד  ,הרנתה חללים כעמיר תאחרי הקוצר  ,צוד צדו נני אדם כצפרים
נישת
המותה
נליחהלה
.
אלה
אזכרה
ונפשי
עלי
תתעטף — ן) ז 3ער 3יום
כאישון לילה ישנתי עם אני היקר ז״ל לפני פתח הנית  ,ונסתר לנינו רעם
וארדה נשמעינו מכל פנה וענר המונים המונים נגיא הכליון  ,קול נהי נכי
וזעקה ונאקה — אז אמרתי לאני היקר ז״ל  :ראה נא מה חדל האנוש עלי
הנל
עם כל שניות חמדתו ! ואין יתגאה הוא נשלותו  ,ידמה לננור! לו ננין
עולמים תחת סכת נוצר  ,תה קטן האנושי ! ' אל תירא ואל תחת בני  ,ענני פי
אני ,
ניד ד ' עתותינו ומדי לא תצא רעה  ,אס יאסף אליו כל נשר ואין  ,לחיק
א3
נכאהיקר נשונה  ,למקדש עולמים  .נין כה ונין כה חלפה אשמורה ראשונה ונרות
הלכנו לזרוע השינה למען נשכח עמל לנינו  .אן כמעט ישנתי שתי שעות,
יקול
אתי דופקת שמעתי ,מאחרי דלת חדר משכני  :קומו בני  ,אניכס חלה חלאת
המגפה ! הדנר ים האלה כחן פלחו ננדי  ,ונהרף עין לחדר משכ 3אני רצתי - -
אהה
! אין ראו עיני דמות מות על פניו שטוחה  ,נהפכו לירקון וההון דמעות
מלחיו,פיצו  ,דמעות פחד ואימת מות  :נני מלטוני ! מלטוני • קרא נקולחול,
יכל
יקשה רופאי עירי נסנו על משננו ודנים עמלו נזיעת אפים  ,אן אחר הצהרים
חליו למאוד והאור עיניו אין אתו  .פלצות אחזתני נשמעי ני אין ארונה
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והדוזוני3זי 3לי אה 3ה מעינו
למרזלתו  ,והאנשים העואדיס עליו3קשוי .י לעזנהו
מותו — אן 3נל נחי זעקתי  :איי  ,א 3י •י ואצילי ידיו אחזתי 3תזקה  ,ומהי
הוי3ני יקירי ' קרא  ,ו 3ת עיניו דמעה כ 3יה
פתח פיו ועיניו הזכוכית :
הטיפה — ולנצח סגרה  3 .האיר השחר הלכתי עם אחי ואחיות׳ להשי 3גויי
לעפרו ולהתפלל תפלת קודש  ,התוכלי עטי לתאר רגשות יגוני  ,פצעוני הלמוני
אז  .הן לא נעלם ממן  ,אהו 3י  ,יקרת א 3י אשר אגדתי  ,א 3נאמן אשר כל
מטרת חיהו רק אושר גניו היה  ,גו אגדתי מנהל יקר וחכם אשר אין עיון אליו
גאגות • אתם רעי  ,אשר צלחתם עוד נאגות יקרים  ,פנו נא אלי  ,קראו נלגגי,
ואז תדעו לנגד הורנס גלג ונפש ! הלא כל חמדת מלכים מטמוני התגל ונחלי
פנינים כאשפתות נגד נשיקות פה אג יקר נחשנו  .שם אגות — אף אס גם
לא חוננם ד ' גהון ועושר — מה ינעם לאוזן  ,ננגל מגעים זמירות גהעייו
שחר  ,חגיקת זרועי אנות רונסי עולמים הנמו •' נגדו הורכס גלד ונפש  ,עמולו
לכלכל שיגתס נעת שחו הרואות נארונות והמה לילדים נדמו  ,יען אין שמחה
כשמחת עשות חסד עם הודים נאמנים — וכן קוננתי על מות אני ז״ל> והטורים
האלה חרתי על מצגת קנרו לזכר עולם  :״פ״נ איש ישר ותמים עם ד ' ואנשים
אייזיק נ״ר משה ז״ל  .״פלגי מים  ,דמעות עיניס  ,יזרומו
הר " ר יצחק
גנין  ,על קגרן  .לגן נר האהגה  ,נגה לדאגה  ,אג נאמן היית  ,אשרינו רצית־־ן,
הה  ,גיוס נורא  ,אהגתן הטהורה  ,גנן זנחה  ,נעמק הנכא  — .תנצנ״ה
ונשוגי אז מקנרות נשלו רגלי על המתים יתומים ואלמנות מנכות — קול על
שפיים שמעתי גני תחנוני האומללים — מרוצת דתי הקפא נקרני  ,מיתין
ועורקי רופפו  ,ונלני קול קורא שמעתי  :מה יקר הוא האדם נתנל הלזו י
גנפשו המשכלת לגני עליה ידמה  ,מתואר נמחוגת שדי צלם דמות נוראו  ,איו
הפלא אותו ד ' נאומן וחיל לרדת ארצה נהנשר תנונתו ללחום עם האיתנים
מוסדי תגל — אן השע עינן ואיננו — כזנוג רגע ידמה חייהו הגל כצל ינוסו ^־
ואיהו • כן מני אז כאני אנוש  ,קרני 3אין מזור  ,זנרון אנדן אני כארג פיפיות
ידקר לגי ונפשי גאופל לוטה  .וכן ענרו וגזו למו הימים ימי יגון ועצ , 3עם
סופר לא גא לידי ושירי עגר לא שרתי ,רק עם אנחות לני 3רית מלא כרתי■׳
חגרת עולמים — לזאת \ תתמה  ,רעי ,מדוע לא הנאתי לן מטעמים נאשר אהגה
נפשן — יען דנרי לעו .ד 3־ין היקרים נם ' נ״י חי״ג קראתי וטעמתי ונש!
נשמחת לגג  ,אור נוננין ראיתי גשמי הדעת הולן ואור עד נכון היום  ,עיי!
עומד על משמרתן תדרון לשונן קשת להגיד לעמן פשעיהם ולגית יעקג חטאתם׳
ועלי מנהגים מתעים מד ,ן האמת ושורש פורם רוש ולענה מגל שלחת  .כן ידעתי!
מעודי  ,אח יקר  ,רד עם אל רוחן ועם קדושיו נאמן  ,מנת חלקן חכמה ומוסי
מטרת זהג נחרת לן  ,מלחמת תנופה עם תועי רוח — ועד הנה רק געיי
מולדתן הפגות גלגלי פעולתן  ,אן מעת איחת עמנו לח3רת שוחרי הטו 3והתושיה
גס ' נ״י נר חכמה ותורה אור נימינן ונם האמת נשמאלן להסיע אחין לחיי
החכמה ! נמאינרן  :״תונחת מגולה " החודש הזה — אמרת — יתן מקו®
למחשגות שונות וכוי כן גס קר 3לגי רעיונות שונים ננרקי נוגה יהלו  .ולמיגי
מלאות תשאלתן אעתיק לן הנה חזיון נפשי לעת תשונת השנה .
גנשף גערג יום ,עת הצללים פרשו מעטה עלטה עלי מרחגי התולדה  ,הלפת'
להרגיע מעט ולשאוף  ,רוח צח  ,ני הציקתני לני  ,רעיונות שונים נאונויי
חדשים יקעו קרני ונפשי שמתני  .והנה השמים כמראה תכלת גאין ענגה3הי י
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הוא גשחקיס  ,וננ 3י 0אין מספר כעין הגדלת מפיקי נוגס לרגגות התגודדו  3 .נאות
•התגל הדומיה פוררה  ,וגני אדס  ,נפמחים עלי גיל  ,כמתאוננים לקפה יומס ,
יתד שאגנו  ,תנומה על עפעפיהם .אן מגדי העצים קול ענות תלושה שמעתי צפור
נעים זמרת יה תנצת  .על המראה השתוממתי  3 ,ה 3ינוי היית נכסף זך אורו יהל,
דככניס אין מספר ראשי הכתירו תלוי ם 3מרום  ,אחוזים וד 3קים 3קשר אמין,
מזרות עם ר 33ות יצורים יצנפוני ציפה  ,השתוממתי  ,ודמוע תדמע 3ת עיני,
גהעלותי על לגי  ,איך כתולעה קטנה ז3ד 3רגע האדם נגד גדודי שחקים העומדי ס
גמערכה ולא ישנו את תפקידם  ,ישתקו לרות העתגרעש אופניה לא יעופו ולא
יגעו  ,איתן מום,ס מעת יצאו מיד 3וראס  ,י מרוצתם יקיפו  ,ישנו מקומם ולא
ישנו  ,כגגור לרון אורת ישישו ולא יעגטון  .אן אנחנו גני אדמה תחת אופן הזמן
כתומר חותם נתהפך עדי נפזרו עצמינו לפי שאול  ,אז גגריתלש ויגוע אאין ,
כהיד יער  ,כמון ישוער — יאיהו ! — והנה גלני קול קורא שמעתי  :אחרית
השנה היום ! היום רגעי השנה העגרה חוצצו  ' ,הלאה ישוערו כאגלי מיס גתיק
ים זועף יגלעו ואימו  ,לא ידע אנוש ערכם וגארן החיים לא ימצאו  .היום תמה
שנה אחת עם המו; חליפותיה ותמורותיה  .שמה התקוה עומדת גחגלי האהגה
תמככני  ,וגראי הקשה תמונות ערגות גשנה הגאה תראני  .אן מה תועילני תקוה,
כזגת הגל תנחמני גימי הקלים מני ארג ; הן את גערמת לג כצאן משפחות גני
אדם׳ הלאה תסיע  ,עדי יכלו 3אסס תקוה  .נעלי העצים גחורף השלנו גני אדם
עלי הת3נ למען ישוערו גגצנל עדי יאגדו  ,ומה יתרונו גהנשר שכלו והכרת נפשו
מגשמות ארן  ,אם כמוהו כמוהם עפר יסודו  ,גכליון יאספם אספה  ,עם מרוצות
דמי האדם המות ,קושרים  ,הוא גנל רגע נחתף יארג  ,התעיף עינן — אינה
אדם ! נעז  ,עש עצמת מפעלך  ,וכל יקרת כפיס  ,הנשיה עם כנסיה השחורות
תלונו ה  .נהיד יער גזו חיש דורות אין מספר עלי מעגרות החיים ו,מצולות תהום
א,דו  .אימו מנחריאנשים ,קראו,שמותם עלי אדמות ! אןציו ; ק3ר שמה  ,מקום
שאיה עלי גל תלול יעיד ז ני זה היה גחייס• וגס  ,רגעי חיינו מה תחזינה עינינו •
אן תמורוו :סוא ושטי — 30יען גס לאדם השה אלוה חכמה — גיוס העגר
נמת יתחשג  ,ההוה נמטחוי קשת יעוף לעיניו  ,והעתיד ערסל חתולתו — ונעור
ימשש גאפלס  ,סוגר כל גית לפניו מגוא  ,נלאה למצוא הפתח  .כן ירחי שוא
דלילות עמל תנו לנו  ,עדי כנר דולק פתיל חיינו ינגה  ,אז היינו מעולם לא קדמונו
גרכיס — הה  ,קול פחדים  ,אזני  , ,שמעי  ,שער החיים מרנגת שנה החדשה ,
תסיע שמה המונים מרקדים סגיגה  ,פני להניס פניהם ולכל חי ידם ישוטו  ,אן
מי יער,ני אם שלומי יאגו  ,אם יארגו לאט פתיל חיי  ,או ינתקוהו גתער השכירה
ואינני< אז גלי ראות אנוע  ,מתנל  ,מזרוע אוהגי  ,מקרגניתי אשר גאהגת נפש
נקשרתי — ומה היה גורלי פה ■י אך לעמל נולדתי  ,לענות שולחת־ הנה  ,לשגוע
ת־ורות פתנים גחיים חיתי  — .ני ארים עיני  ,אראה תהפוכות רגגות כחרג
פיסיות לגי יחדרו  ,ושם 30צולח והערמה תשא פרי הלולים  ,נתן השנל גמרומיס
 .ושוחר תושיה חגלו שאיה  ,רוח עועים אחזה גני אדם  ,אור הת3ל יעזו,ו ייחתרו
גארן ירדו תהומות מקום לא שזפתו עין איה לחסם מטמונים מכליות הריס להגיא
ענק לנרגרת  ,והאנשים אשר יצגרו כעפר נשף  ,חרסי אדמה  ,גאון ונוגה יעדו,
האדרת והאמונה  ,הנגוד  .והגדולה יגקשו מרעיהם  ,עזות יענו  ,וגאולתם ידמו,
<י רק למענם התגל נגראת  ,גרעיהם גגוד ינגודו ואחיהם עקוג יעקגו  ,כל רגשי
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נועם בקרב לבס דללו תרבו  .כן בכל ראות עיז רק קוצים את \ 3ינר יכאיבו —
והשמתה אן אמצאה  ,ואיה משכנה בערבות התיים Iשם בליל חושו וערפל חזיתיה.
כברק אור מנוגה נכדי עברה ומתשכת ליל ועוף צוקה נבלעה  .בין כה ובין כה
השמים מעביס קדרו  ,רעם ורעש א; ני תרדי ,תצי אש סלתו עננים ,ולהגות רצות
ושוב נתראה הבזק ,כדודי לפידים לעיני נתכו ויריעות השמים כספר נגולו  ,והנה
קול המלה  ,קול נעים נגרן כוכבי בוקר שמעתי  .הלא תנמה תקרא ותבונה את
קולה תת;  :אור זרוע לצדק ולישרי לב שמחה — Iוהנה רוח על פני יחלוף
ודממה וקול שמעתי  :הוי ! רב את יוצרו  ,אנוש נתעה  ,אולתן את דרכן תסלף
ועל ד ' ייעף לבן י חבל נפל לן בנעימים תקלל ׳ ואחריתך לא תברך ! שא נא
עיניך וחזה התבל הנעימה  ,תפעל יוצרן לתענך Iחליפות זמניה הבינה  ,איך
במשטר ישר ישובו במלומדי צבא  ,וברכות שדי לחצני יריקו  ,התולדה הנחמדה
חדשים1בקרים רחלון לן שדיה  -תרון רוי נחת י הן מאורות ברקיע לן נתנו ׳
להאיר לן נתיב יומס ואפלת ליל׳ חכלילות שחר תשמח עינן שמחת שמים כעצם,
השוהם  ,כם הערב בעת יפוזו ירכתי מערב זהב פרויס׳ השמש הנחמדה מעזבן
בנשיקות פיה  ,והירח יקר הולך בין רבבות רוכבים — ים אלוה ! יביעו יספרו
נלמו  ,אב נאמן הואי מושל עולמים בחכמה רבתי  ,שתה יצורים שונים בעדי עדים
יענגו עינן  ,ומזוחלי עפר עד לויתן נחש בריח  ,מצפור קט; עד עצמיו אפיקי
נחושה  ,מעופר האילים עד נשרי שתים  ,על כלתו לן היתרון נתן  ,וכמלך בגיו!
עוזו עליתו תשורר בחיל ואומן  .הן לן הפלא ד ' אומן וחיל  ,לעיניך השמים
נשפר נגולו  ,שמה מצפוני החכמה תבעה  ,יש אלוה ! יקראו נכבים ומזרזת  ,יש
למטר אב ! יביעי אומר ענני שמים  ,בעת ישעו מי תהום רבה להשקות ארן צחיח,
להריק שפעת בוכה  ,בעת הקיז עתותי הזמיר בכרמים ושדות  ,אז העמקים יתעטפו
והשגליס ב־ ימלאו  ,ראשם ישחו וליד קוצר יחנו  .ים אלוה ! תקרא החולדה
בעת יעור השחר ונטפי טל כעין הבדולח עלי הצמח יזרו ׳ לו נדודי כל כנף יזמרו,
וכל זיז שדי תהלתו יתנו  .ובעת נהרות איתן יקפאו ביתי הסהו ולשלג יאתר
היס ארן  ,רוחות נוראות ארצה יסערו  ,שלג וקרח בכנפיהם י חכמת אב התולדה
נראה בעין  .ןק שם לעבודה  ,התרגעה הנעימה תשמח בן השדה  ,ואף האדמה
תנוח מרובות פצעים  ,חלו בה ידי אדם לשאוף רוח וחיילים תגבר  .שמה האתנים
מוסדי ארן בשקידה יענודו חקס — ואתה אדם  ,התנינן מפלאות תמים רעים,
ומבשרך חזה אלוה  ,בנין גון משנת גידים ועורקים  ,עור ועצמות לבושן במחוגת
היופי  ,בו משכן נפש יקרה ומחצבת שמים  ,אור ' אלוה עליך זרוע לנהלן  ,בהל
מצע־י רגליך על תרומתן ; אן אתה בן התאוה תחטיא המטרה ותבקש לן
חשבונות רבים  ,כפרא למוד מדבר כן תבהל ברוחן תשוקתן הומיה וסוררת  ,ועת
תחבק צוארה  ,אל אחותה הרמיה תחישה מפלט לן  .מי גרש ן מגן עדנים  ,סיכת
ההסתפקות  ,אוהל התרגעה  ,אם לא אהבת המותרות • אשר כל רגע בקרבו
כעשב הארן יציצו ! אולתן תסלף דרכן ואחרי כן על ד' תזעף • ומה תתאונן אדם
ברגעי החיים הטפוחים היקרים  ,תחזה משאות שוא ומדוחים  .לא בן נעזב ונדא
מזרוע הורים אתה אדם  ,שמה חזה נכבים  ,אין מספר  ,לנלס אב יקר ושם יקרא•
איש לא נעדר  ,ואף ני האדם מבחר יציר כפיו  ,ואף בעת ימסו אשורי נון ופקודת
יל בשר עליך יפקד י אז לנפשן דרור יקרא  ,על עפר יקימה להושיבן ברמה1
בנות אל— מות  .ראשית השנה היום ויום קדום הוא  ,בו בני תבל מחלאת חטאתם
יזכו  ,ונגני מרון תחת שבט מוגה יענורון  ,ביום הזה כתמי לבבות יזנו  ,רות

גאה ישת ושפל נום אנשים  ,קן לתשוקת זדונים  ,נגול לחמדת גני המהוה  ,מלאה
אםפיזה נל השנה להדיוזהו הדרן נדקה  ,להשניחהו ני ים אלוה גונה שמים גתנמה
נשגנה מושל עולמים אין מספר  ,אן לכסף חתית יקראו  ,אשר לא יועילס גיוס
זעם ועניה  .טהורים המה היום נלמו נצנא מרים וליוצרס יחננו לחוננס שנה
מנורנת — התעוררי גס את ,נפש אני היקר ,לגיא לפני מלן עולמים שופט צדק
נותן כליות ולג  — .כן מחזה היקרה לעיני חלפה  ,ושמחת שמים מלאה לגי,
תשוקות נשר  ,חמודות הגלי תנל ענרו כעשן חלפו — וקול נעים שומעת נפשי:
הוחיל׳ לאלהיס  ,פי עוד אודנו ישועות פני ואלהי!

Exegese von Ad. Ehrentheil , RabbinatsCandidat in Nicolsburg.
שגור זרוע רשע ורע תדרוש רשעו גל תמצא ( תהלים ׳ ' ) לנאר
הפסוק אשר לפי פי׳ כל ההפרשים איננו נכון ליינין אמרתי ,כיהנה גס נפסוק למעלה
אמר דוד  :על מה נאן רשע אלהיס  ,תה סנת רשעיתו ונאוצו ? אמר גלנר לאתדרוש,
וכפי החנם מענדעלזחהן נ ^ Warum,spottet der Frevler der Gottheit , .
—  weil er im Herzen spricht, dfi ahndest nicht .ר״ל נראות הרשע כל רשעותו
ודנרי ניאוצו אינם נענשים מיד הנורא ית ' ידמה נלננו ני עי! הנורא איננה משגחת
על נני אדם ועל מעשיהם וע״ד נאן רשע אלהים — והנה אם יקום ד ' נשנטענרתו
על הרשעים אם יורום רשעתם אז תאלמנה שפתי מנאן  ,אז נל יוסיף עוד לערוץ
ולנאן  -־  7ולכן נ״ל לנאר הפסוק גאמרי  ,ני נונתו מוסנה על פסוק הנ״ל ותרגומה
Wenn dn seine» Frevel ahnden würdest , dann würdest du ihn nicht
ולא כאשר תי גם מענדעלזחהן תדרוש  ,זוכען  .ממתים ידן ד ' ממתים wieder finden.
מחלד חלקם נחיים וצפוגן׳תמלא נטנס ישגעו נניס ( תהליס י״ז ) אס אמנם נפלאות
עשה החנם מענדעלזאהן נניאורו על ס ' תהליס  ,אנל עוד לא הסירה ידו הרמה
צעיף החושך אשר כסה פסוקים רניס  ,ונהם הפסוק הנ״ל  ,אשר גס לסי פירושו
איננו נכון למנין  ,כי גס נפסוק שלפנים מרשע חרנן שפרה עלי דעת החכם 3unz
ו)שר י! רגוונו סלט -נ8ש  ,מרפע רר 3ן Rette mein Leben vom Frevler, durch
! dein Schwerdtהדעת מענדעלזחהן אשר דחק לנארו ע״ש  .וצפינו .תמלא נטנס,
לסי דעת מענדעלזאהן הלשון איננו גנון  ,ני תמלא לא יתורגם 4 füllenיו כי נוכח
הוא  ,לכן אמרתי י נונת המשורר להודיע ני ממאס הוא נהצלחת הרשעים וכי איננו
מקנא נהם נראותו ני הנורא ית״ש ניתן להם ממעדני העולם וממלא כל משאלותיהם,
והלא אין רצונו נהצלחת עולם העונד  ,נם איננו חפן חלק ונחנה נתעניגיהתנל ,ני
אם לראות ננועם ד '  ,והנםלפ  .דעת ; Zunאשר תרגם :מרםע וזר 5ן vom Frevler,
 durch dein Schwerdt,נס יתורגם ממתים  -ידן — ולכן כוג ז הססוק • Vom
Pöbel, durch deine Hand, o Herr, vom gemeinen Pöbel, möge ihr Antheil
immerhin in dieseiil Lebe» sei» , mögst du iininerhin mit deinem Gute
 ihren Leib füllen n. s. w.ואני נצדק אחזה סכין ונו׳ .
Hiermit wäre auch der Vorwurf gerechtfertigt, den Ringeltaube in
seiner Übersetzung der Psalmen , der Mendelsohmschen Übersetzung macht,
 ein Wunsch ist, dies wäre zu hart-חלקם נחיים da nach Mendelsohn das

herzig einem Menschen zu wünschen
, er habe alles in diesem und nichts
Leben
. Nach meiner Übersetzung ist es kein Wunsch
, nur eine

in jenem

Resignation.

הודיעני ד ' קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה אדל אני.
(תהלים ליינו הי ) לדעת כל המבארים יפלא בעיני המוקד והיורד לתוך עומק דמיי
הפסוק ; למה תלה המשורר ידיעת והבנת הבלותו בידיעת קצו ? באמרו שיודיעהו
הבורא את פרידתו מעולם העובר  ,למען ידע כי הבל מיי האנוש על הארך  ,הלא גם
מבלי ידיעת הקן  ,בעטוף מסוה חושך עיני הבשר  ,נלוי וידוע לעיני המשפיל ני צל
ימינו עלי ארן  ,ולפתח המות רובן  .ולפן תה מאוד יפלא ביאור המבארים ? ?

bin. -

vergänglich ich

wisse
, wie

damit ich

וגס כפל הלשון לדעתם מחוסר הבנה  ,ני בתפלה הראשונה " הודיעני ד ' קצי
גס השניה נכללה  ,והלא חז ידע גם מדת ימיו ! " ולכן אמרתי לענ״ד  :אולי כונת
המשורר לשפוך תוכחתו לפני היוצר שיודיעהו קצו ,ואס נם יעלה לו שיאריך ימים.,
ודורות אחרונות בנים ובני בנים יראה  ,לא ירום לבבו  ,ני אס רבים או מעטים
יהיו שנותינו  ,בכל זאת ידע ני הבל כל אדם  .ותרגום הפסוק לדעתי , :
Mache nur, o Gott, mein Ende bekannt
, und was auch das
Maaß meiner Tage sei» mag; ich werde wissen
, wie vergänglich ich bin.

Don L. Schnabel in Wien.
כהמשך )

. .

מה קול החרח־י ושוע אל ההרים
הערים?
״ליל בין יושבי
כי ;נלוז
י rי ••V .
י
ויבאין אונים  ! ,עבים 1באים.
אך נכאים ?
ירוצו!המיונים ,
כי הקיפה הוער,ה אהלי הכפרים
ובינןה ומבוזה  ,משפן השרים?
מהקיול ?ןניי הצאן׳ אזנישיומ_ע׳
מילידי עיוני׳ נטש דל גו_ע
מטריפי להם-
ישמיעו קולם ,
מני רחם ׳
כי חדלו לעולם ׳
ואמהות ;אבות  ,ינוסון יחפזין.
?מפני חרבות  ,ינורון ירגזון-
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מה לעם כי יבכו׳ כי י.ע\ אי קנה,
לקוצרים ולכיורמים כי שקתה הרנה?
כעד רוחם הנכאה<
כי יעזבו שרותיהם ,
הזאת המרגעה?
לנוס לבתיהם ?
בי יילילו אכרים׳ ככלות המלאכה
ומאחרי העמרים הלוך ; לך ובכה.
לבוקר פולח בוקע  ,עיובד אדמתו׳
ולערב ישוב וגוע אובד חייתו׳ —
האין צרי׳ ; אין מזור ותרופה ? —
השלופה?
והחרב
החרי׳
בעד
גT
־
VV - :
TV־
ן -
הלנצח האכלנו׳ הרג ונקום?
לפזור עצמינו  ,עד אפס מקום?
לא ארכו הימים — יום א 1ייומים׳
אחרי התפלל העובר על;בו־כים־
השמש מחפתה בהדרה זורחת.
תשלח חצי .זהרה כאש קודרות.
ועצם השמים וטהר הרקיע
יופי״ע
ביניהם
קדר
יפיץ ענני•
*• •י .
■! •• — 1 I • rד
כל זיז שדי תחת השמים
כל ; צורי תבל ; שמחו בחיים — .
העיר לבדה תלבש בגדי אלמנותה׳
פניך ,תכפה בצעיף אונלותה ׳
איש .ואיש אץ לדרכו לא יעבטון א1ךח־ותם
ירוצון יחפזון לד,מלט משחיתיותם
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מגור מסביב ׳ ירגזו יחרדו,
יחרגו
באהליהם
ולמות
יפחדו
 S-V '•T; » I
; ־T
11 • V
ה! יעזוב אהובתו  ,חמדת חן3ין
ויעבור—וישב
 ותעביור— ;איןהה !?זאיר בביתו אם הבנים שמחת.
המצאה— מקיוננת בתוך ההפכה—
האם תשוב לביתה לחבק עיולליס׳
והנם על
מטתם — ניופלים
חללים.
;• T
־' * TT
י
ן•
ז• • T
דגע והיא גם היא  .נהפכה_על ציריה
יאחזה
השבץ—
ונפלה
בעצומיה.
דד
 It t :י r :
־!
־r v
ברחובות ;שוקו אנשים המונים׳
לבושי שחורים  .עיומרים נבונים-
להוציא עצמים  .ראשונה ; סעו
ואחיהם אחריהם בכתף ׳שאו
"סורו! סורו!" ; קרא אחר הנערים,
״עמרו הת; צבו על ;ד השערים,
והיה
בשמעכם יקול -מר
צורח ׳
rr :
 « t tזv
״ -
ובאתם
שמה
— לקחת האורח׳
ונשאו דיורו ומסרפו מביתו
ליד איש עתי לקבור את מתו•"
פתאם ; עמיור הנער קרסוליו ;מעדו ׳
המק בשרי ועיניי שפתיי ••» ! יי•
ראשי! ראשי! הוי אחי ה'ושי,עני!
.קח מתי מלפני הו־בך יאחזני— ".
עורו מרבד  .הפול ויזחל ביודע
רובץ תחת משאיו,ואצלו נוע — .
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מה לף בי מעקת׳" וקרא רעהו׳
והחדק ת ה ו ; דו ועל רגליו יעמידהו* ,
חלריבזה "
קום אחי! ועמוד! רק
אין קול ואין עונה י גויתיו נטושה —.
גם עליו תעבר בוס•  -יחרד— ; כסף
מעיו חמו־מרו— וינוע— ויאסף—
מנת כוסם לקחו מבוס התרעלה ׳
ירמושניהם לארץ— ירומו סלה — .
הלילה באה— החלונות ;איורו
נבאי רוח הלוך וטפוף ;עבורו
אין קיול ענות גבורה  ,וקול1צרים וחללים•
אך קיול עניות חלושה מיצועי החול|ים •—
רק בבית מיועד לכל חי בגן הקברים.
יחזירו ביום מוער  .נערים וגברים.
במקום אין פוצה פה להעיר .ישנים •
רק תנופת הרוח בראינו י האלונים-
כעת מלא תשואות— ;שירו וציריהם׳
חלליהם
קיובח ״המתים ־•Tיריעו על
.
־ 1י
< ,
בשיר ישתו ;;ן  .כי רבה המלאכה
לחפור בארץ מערכה מול מערכה
אין קצה לגויה  -יומם וליל
לא ישב 1הו לא נע^ירו ח;ל
לא ייראו מפני שיורד בגן צלמות
;שחקו לדבר,יתעללו במות:
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י׳נץ אתנו,
מי אדון לנו!
כלנו בני ודל.
יומם וליל
בשחק למוח.
בארץ צלמות.
מי זה הגבר
יע\ חק לשבר ז
הנה הגבר
;שחק לדבר —.
שברנו המ;ם
שברנו י׳״ן
ה״ן אתנו׳
מי ארון לנו?

;בוא הדבר׳
לזךקתי הקבר׳
יבוא ויודיענו.
לקבר חללינו.
יערבו רעבים,
דם הענבים,
יין בשקנו,
לאקרו ולהומו,
ולא ; דע ממנו׳
בשכבו ובקומו■—
הי_י.ן אתנו.
מי אדון לנו!

עביודתם.
יחדיו ״על
TTככה• Tישירו
י־ TT
״T J
!קשו את לבם להסיר תוגתם.
נער  .וגבר איש אחיו .יעזורו
לקבר החללים הקבר _יחפורו
ואם החל איש בלי לכלות לחפור באו־מה
וכלהו אחיו ב ע רוי — והגיחו שמה —-
אך לא לבר לגברים רק,יפיל חבלים.
גורלים,
יפיל
ומשפחות גם
בתים
־*על
" T
״’
• TJ
׳ Tי
למשפחות !קו־יב— עד תמו לגיוע •
ובתים מאין יושב— מבלי שביוע
הה אל! רמה ; רף עת תשלח חרונך
אלה הצאן מה עשו  -עניי צאנך?
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כי השארת
עירלל־רת— עולל שדם
ואמו
שליחת
מארצות
החיים׳
ואביו ואחיותיו בזעם נתי?ות
והיונק רפה ירים  ,למי נטשת?
א* לנצח ׳.טור—לשפיוןי .עברתו
עד .יעבור ז.עם נם ישלח .עזרתו
יקרא למלאך׳ פ^בו־ר סופה וסערה,
״רב עתה הרף!— והמאפה נעצרה—-

*) תולדות שמואל.
Von Josef Löwy in Groß - Kanifa.
שמואל תלמיד רבינו הקדוש׳ חברו ובד פלוגתית של רב ולוי.
ראש וראשון לכל האמוראים  ,כהן ממשפחת עלי  ,הוא אשר שלומו
אנכי מבקש  .נולד בנהדיעא (ב״ב ז ' ב׳ בתום ' ) מאביו אבא  ,ושם
אבי אביו כמוהו אבא  ,והוא אבא בר אבא אבוה דשמואל  ,איש
חסיד גדול (חולין קי״א ב ' רש"  0ממינה וגזבר על נכסי יתומים,
וקראו לו על שם בנו  ,או על היותו מפורסם ממנו׳ או לע מעשה
שהיה  ,כאשר נדבר בסמוך  ,ויהי מסחרו משי עם דיב״ב אשר חי
בנציבין  ,ויברכהו ברוך להוליד בן כשמואל הרמתי אשר עליו אמרו
כל קהל ישראל " כי נאמן הוא" יען שמד מוצא שפתיו במכירת המשי
אשר הוקי (ילקוט שמעוני שמואל ט״ו אי ) ואולי לעומת זה קרא
שמו שמואל — .
שש אשתו  /היא אם שמואל נעלם ממנו ; אולם אופן הורתה
ולידתה כן היה  :אבא הלן לארצות המערב ושהה שסזמן רב  ,ובתוך
כך והקול נשמע כי אשת אבא הרה לזנונים ויביאוה לב״ד וחלקוה
ויסדוה כמשפט ; והם לא ידעו בי בא אבא בתוך אותו הזמן הכיתה
בלא דאות  ,ויבוא אליה וילך לו ! ותהר ותלד לו שמואל  ( .הלנות
י ) קנא קנאתילשמואל ! ראיתי 3ססרי נ״י ממגרת מ' עד י״א כי חלקו נ 3וד לר3
לנתו 3תולדותו ,ואחזני אם הקנאה שלה3ת יה ואמרקץ אפן נא ואראה  ,אנקם
אנה ואנה ואשר אמצא אק3ן ויהיו לאחדים 3ידי.
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גדולות סוף הלכות גיטץ דשם הירושלמי) ואולי לסיבה הזאת קראוהו
א ב ו ה ד ע• מ ו א ל נגד ליצני דורו על דרך יצחק בן אברהם  .אברהם
הוליד את יצחק — .
יהיה איך יהיה ויחי שמואל נער והי עמו  .ויהי היום וימצאהו
•אביו בוכה  ,וישאלהו על הדבר  ,והשיב לו  :המורה המי פצעני,
ויאמר מה המיות האלה בין ידיך  ,ומלוע ? והשיב  :לא חטאתי
מאומה  ,בלעדי האכלתי את בנו ולא רחצתי ידי  ,ויאמר ולמה לא
נטלת את ידיך ? ויען הישמע כיאה  ,היא אוכל ואני ארחץ את ידי?
ויכמ רו רחמי האב עליו ויאמר הכמעט מרבך כי לא קיא ושנה  ,כי
עוד הכה אותך רצח ? האוכל נוטל את ידיו  ,המאכיל אינו נוטל
את ידיו ( חולין קי״ז בי ) ומאז והלאה היה שמואל דהר בנטילת ירים
עד מאוד  ,נאשר מעיד עליו היוחסין בשם הפרק קורא עומד )* .
וכמו שאמד החנם גם במעלליו יתנכר נער  ,אם חכם אס בער,
כן החריץ שמואל עודנו בבית אביו בתורה עד שאביו שאל ממנו
הלכות  ,וכאב אח בנו ירצח כן הראה לו שהוא משובש ארבעה פעמים
ברין אחד ( זבחים כ״ואי) ; אבל גם שמואל קבל דברו בלב תודה «
והודה לו שהיא נגיו חומץ בן יין (חולין ק״ה אי ) .
וילך שמואל לארץ הקדושה ללמוד תורה מרביגו הקדוש וישב
שם ימים אחדים  ,ויגיל על ברכי רבו  ,שם מלא מלוא חפניו תורה
וחכמה  ,ויתגבר לתנך לשוני צח ונקי כאשר שמע מרבו אשר ממשרתיו
שואלים דברי לש״הק ואיך לא ידברו תלמידיו נקייה ? ויתאמץ שמואל
לא לבד בתורת ה׳ חפצו כי החזיק עוד בכל הימות יונית  ,בחכמת
הטבע .,בככבי השמים  ,במדידה  ,בתכונה  ,וברפואה ובפרט
ברפואות עינים  ,והצליח עדשריפא את רבו מחולי עינים אשר לא
יכול לסבול לא נתינת סם בתוך העיין  ,ולא משיחה על העין  ,ונתן
לו הסמנים תחת מראשותיו ובכה העשב ההוא ריפא את רבו,
ורצה ליתן שכר טוב לפעולתו ולס מכהו בשם רבי ** ) ולא עשה
(ב״מ פ״ר .בי )  .הוא מצא מרקחת מעשה רוקח לעיניס הידועה בשם
״לזילורין דמר שמואל" ואמר טובה לעינים טיפת מים קיים שחרית,
*) קריתי ושניתי אחר היוחסין 3פרק הקורא עומד ,דרשתי הינוי 3 3נל ע3ר ופנה
ואני הקולא עומד ומשתומם כי לא מצאתי מאומה 3פרק הזה אמנם
 5סרק כל ה 3שר ק״ו.' 3
* * ) לדעתי יצא מכאן העגל הזה  ,לקרוא לרופא3שס מותו אן -אס לא ידע לקרות
ולשגות.
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ורחיצת ירים ורגלים במים חמים ערבית  ,מכל מרקחת שבעולם ( שבת
,ר" ת בי ) ואמר עוד  :דגים קשים לעינים וסימנך נו " ן סמ״ך עי " ן,
ושפתים יושק ! והאריך עור בדרך חרפואת אשר ילך בו האדם וחי
נהם לאמור  :לכל יעלת ארוכה חוץ למי שאוכל בסר בבוקר בבוקר.
ילמי שלובש בגדים לחים על מהנין ; ולמי שאוכל בלילה וישן סיר
אחר האכילה בלי תנועה ותנורה ( .ב״מ קי״ג ב') לו חכמו רופאי
דורינו  ,רופאי אליל ישכילו זאת ! וירד רפואות«!־ אשד הפליא לעשות
חלא המה כתובות בש״ס מפוזרות הנה והנה ( ב״ב קמ״ו א '« נימין
ע' א׳  ,ע״ז כ״ח א' ; שבת קכ״ט א ' מהקזת דם  ,ניידים נ ' בי)
ובמקומות הרבה.
וכבזיץ אפים יוציא ריב ומדין מאז בין חכמי הרופאים  ,אם יולד
חלאים רעים ונאמנים■ ע״י קבלה מאיש לאיש ויקראו למחלה :
 Contagiumאו יולדו  .מעצמם באייר הארץ  ,והרוח מוליך ומביא
מארץ לארץ  ,ויקראו לה ;  Miasmaבשמה ; אבל שמואל הפס דעת
האחרון  ,ולזאת אמר והסיר ה ' ממך כל חולי זה הרוח ( ב״ט ק״ז ב' )
ועוד פעם אחרת אמרו לו דבר בעיר חוזאי י• וקרא צום לד '  ,ויענו
הלא רחוק העיר ממנו והלאה ולמה נצום ? ויאמר וכי גל מעבר
הנהר יבוא  ,הלא כסופה יאתה וכעכים רבובו! ( תענית כ״א בי ) •
ואולי התעסקו גם רב הינא ויב חשיא תלמידיו בענין הזה כאשר
השיבו לגניבא ברוחות עכקני ) ( .ניטיו ל״א ב׳ ) .
ויהי אחרי מות רבו יבינו הקדוש וילך שמואל למסעיו מטבריה
אשר בא״י לנהררעא (גיטץ £ ,״ט ב '  ,שבת ק׳״ו ב ' ) הסמוכה לנהר
פית ומושב גדולי ישראל  ) A:ללמוד הורה ברבים בארץ מולדתו,
י) תד3ק לשרכי לחכי אם לא אזכור דנרי אא״מו נ״ע אשר שמעתי מפיהו עומי
על זרועותיו  ,אףאסדרן דרוש הוא  ,ואין כאן מקומו  ,וטרם אזכירהו
א 3יא לשון הגמרא  " :ר״ה ור״ח הוי ית3י חליף ואזיל גני 3א עלייהו אמר
תד לח3ריה  -יקים מקמי ד3ר אורין הוא  ,א 'ל אידן מקמי פלגאה  -יקום-
אדהני אתא איהו לננייהו א״ל3מאי עשיקת־  -א״ל 3רוחות"  .חלילה
שארית ישראל יד 3רו כז 3 3פיהס ! אמנם כלל גדול אמרו ממי שרוח ה3ריות
נוחה הימנו רוח המקוש נוחה הימנו  ,וחתי שאין רוח ה3ריות נוחה הימגו
אין רוח המקום נוחה הימנו  .ולכוונה הזאת אמר חד לח 3ריה ניקום מקמי
ד3ר אוריין הוא ורוח ה3ריות נוחה הימנו ונס רוח המקום נוחה הימנו,
א״ל אידן מקמי פלגאה ניקום ? ואין רוח ה3ריות נוחה הימנו וגס אין רוח
המקום נוחה הימנו וכי אתא איהו לגנייהו ואמר לה ו3מאי עפיקתו ? א״ל
 ##נרוחות — .
) קראוה נהר -־  -רעה לשינה הזאת  ,וגס סורא על נהר פרת יוש 3ת /
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ולהורות למי ישראל הדרך ילכו בה ,,וילך שמואל הלוך וגדול  ,הרביץ
תורה בישראל  ,ונתב הדברים אשר קבל מפי רביו  ,איש מפי איש׳
ויסד התוספתא (ביצה נ״ט ב ' רש״י )  .יד ושם עשה לו בפרט בד1
ומשפט  ,בי העמיק והחריץ הדין מזוקק שבעתים  ,יתר לע חביריו1
ולזאת הלכה כמוהו בדינא  ,וכמו שכתבי במבוא התלמיד לפי שהיי
רגיל לפסוק דינים  ,לדקדק בהם  ,לירד לעמקם  ,ולהשכיל על דבל
אמת  ,ולא נכשל באבק שחד  ,ואומרים עליו ; פעם אחר הלך על
הגשר ויפגשהו איש  ,והושיט לו ירו לחשען עליו  ,וישאל לו שמואל
מה מלאכתך ? ויען האיש יש לי משפט אל אדוני  ,ויאמר לו שמואל
צר לי מאוד לא אוכל עבדיך  ,כי שכרתני באשר סמכתי עליך על
הגשר ; ( כתובות ק״ה ב׳) אבל באיסור והיתר אין הלכה כמוהו ני
אף אס שמר מצור ,חוקר ,ותורה בכל כוחו  ,לא עשה עוד גרר והומרו׳
חמור המורהיס  ,כאשר עשה רב חבירו  ,ואף אם בר לא אזיל לבי
אבירן שמואל הלך  ,אך לבי נצרפי לא הלך  ( .שבת קי״ו אי ) .

חכמי דורו קראו

ילו

כחמשה שמות:

אמר שמואל ,ולרוב שמואל בלי כינוי רב או מר  ,לרוב גדולתו י
ב א ר י ו ך  ,אשר בו נלאו מפרשי התלמוד המה רש״י חוס ' ( שבתנ׳־נ
אי ) הערוך  ,והנר «,ר ,להקדמת הרמב״ס מסדר זרעים  ,או ע״ש
אריה מלך החיות או ע״ש אריוך מלך אל — אסר  ,או ע״ש ארונו׳
אשד העלה ברפואה  .ואין לגו לחקור אחר שם עצם פרטי אשי
בין לילה הי׳ ובין לילה אבד  ,הלא דבר הוא!
ג י ר ח י נ א י על ידיעתו בככב׳ השמים (ברכות נ״ח בי ) כמאמרה
מניר אני את שבילי השמים כשבילי דנהרדעא ;ר״ה כ' א׳ ) שד,יחוו
עיר מולדתו ומכיר את רחוב העיר  ,או על שהי ' קטן כירח.
דשבורמלכא * ) ( ב״מ קי״טאי .ב״קצ״וכ' ,פסחים נ״ד אי ) על
שהיה קרוב למלך פרם הנקרא כעת שכור מלנא  ,אשר שאל אוחי
באהבת דודים  :שמעתי כי חכם גחל אתה ה גידה נא לי מה החלום
הזר ,אשר אחלום הלילה ? ויאמר נפל חיל רומי עליך וישבך׳
מסעות3נייי1

לרנרי סלסלת הק 3לה נעשריס סרסה למעה מנהרזעא  ,ולדעת
דרך יוס אתד ותצי מזו לזו.
)ואולי קראו לו ס 3ור מלנא כסס עיר אתת סמוכה לנהרדעא וסמה ס 3ור  ,ו3ה
כתסעיס אל§ יהודים3זתן ר 3סרירא גאון  ,אסר תי כש3ע מאות סני*
אחריו  ,ומלך שמואל גס על אנסי שנור  .וגס לרנה קראוהו נשם ס 3ור מלג*,
(נ" 3קע״ו . 03
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וטחנו בך חרצנים עי אשר דק  .ברחיס של זהב ; ני ידע ני התת
הרומיים על פניו  ,ויתבונן בו נל היום עי שיחלום הלילה  ,ויחי
בלילה ויחלום נאשר דבר שמואל ( ברנות נ״ו א׳ ) ועוד התפאר לו
שלא המית יהודי מעולם׳ זולתי אשר מרוו בו בצעזארעא (כד׳ק
נ״ו אי ) נל זה מורה באר הטיב קרבתו למלך שבור מלנא ,
באהבתו אוחו.
ה ש קו ד ( נחובות מ״ג בי ) ועיין ברש"׳ ובערוך על שקידתו לדון
בהלנה  ,או על ששק־ על דלתי התורה .
(היזתימה גמחגיתהגאה) .

Von ©wannet Banmgarten in Kremsier.

למנצח

העלמיותישיר.

אלד,ים ח־שתיף בקשתץז ואתה זנדותני סלה  :אמרתי
אחןמד ,אבינה 'בבני אדם דע אבוא בגבורות ' אל  ,אך הבל
כל רעיון  :הן קדם א ^ אהלוןז״ועשק״ייואחיור ומשפה תחת
משופט  :אראה חמם וריב בעיר הגמל ואון בחצות  :הצדיק
ימיו מכאובים;וךגז:ושהק :ואין נחת  :ורשע א;הב חמס יאבל
בשבע’ נפשו בטנו  :מלא בל־ 1טוב  :המו מעי בקרבי מדי
אראה ורובעצמותי הפחיד " :א:ה אלד,ים קופטים בארץ" ?
קול־ 1בלבי קורא ״איה עוטר ומיעל?  -אז אמרתי" עוף
השמום יהבמני ובהמורת ארץ  :אלפני הקמה"  -נבם זה
הבל  :הן איפק לשמ:ם  -ואשמע זעקת איךאונים  :העיט
:גביה עוף' ,הנשר :עוף שמים  -ומבין רגליו ברע רבץ
שה תמים *) בן' שנתו לעולה  -קול דמיו ‘ צועקיבם אלי
ואין לאל :די להצילו מיד חזק מטנו  :ואציע עוד למטה
עבש בהמולת וח :תו ארץ  -וחלי בדבש חלליס  :מחצו:
* ( Unschuldig .
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בפניית .:ארבו יחטפו עני ישפעוהו עד בלי השאיר פליט:
למראה עין נפשי' ב׳ תתמוגג מאנה הנחם ' :ואם אמרתי
דגה אשר במים יוכיחני  ,עצה ותושיה עמו  -גםזאו־ת
מחשבת פגול היא לא תרצה  :לויתן זה יצית לשחק וב
לא כניב הוא מהיות הארץ  :בחכו' יעל ידגים קטנים' עבש
■נדיולים ומשלו בכל אשר במים  :כי אראה תהלוכות אלה
בתבל 1לבי עלי דוי  :נם בשמ:םב ' ובארץ iנם בימיכם
 באלה עוד על-ובתהומות רק רע כל־ 1היום :
מזכיות לבבי ואשמע קול מדבר  :טוב הדבר ובל מעשי
־י; ' אןי חיים חן והסד  :לכן דרכיו במסתרים ושביילו בחשןי
'ואין נוגהליו  :כי לא יראה אידם את אשר היה יהוד ,ויהיה-
וחי  :ידיו תרפנה מלעשית תושיהוהאדמה" תשייים שממה:
כי רק אשר יד/ה כאחרית הימים בעיניו יראה ובאזנו/שמע
ולקול הזמן ההוה כפתן  :אטים אזנו  :הן אם רעהינגד פניו
נפשו ברעה תתמוגג  :עיניו חמרימרו בלי הפוגה בדמעתם
ערשו ימסה  :ואם יראה כי מבקי הזמן יצא הטייב  .וו/שר
בעיניו נכם  .עתה בגאון לבבי ראשו ; דיכם  : :כחש בצור
עי׳ ש יהו ורק בכיסו  :תן ע:ן  -לכן כל־ 1מעשי ע במכסה
החשף  .והעלטה כסויכם  :כקטון כגדול־' ,רק ביי ' ישימו
מבטחם' וכל מעעם וב בי לא  :דעו "מה  :לד יובש  :לאלה
פעמים לצדיק כוס/רעל מסף ולרשע בנעימים הפיל חבל:
ואם עוד שנים רבות :חיו  :בית דדעויכי לי; מצוקי ,ארץ
המשפיל והמרים  -וזהי לעומת  .יזה איש ברעהו :עזרו' זה
לזה :תינו כף  :ידיהם‘ ורגליהם לא ישבותויממלאכרת יי:
סלה:
עד Iשנות דור Tודורי ’הנייון
מינלים
בחיים' VIוזה
דרכם
Vזה
דT V J
־*
■ TI
־ —
־ ןT
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Poetisches von M . Boß , in Leipnik.
שיר תהלה
אשר שרתי ביום הולדת מלכנו הטוב והישר פראנץ יאזעף
*דה במלאת לו עשרים שנה ביום א׳ י׳ אלול בשנת
מלכנו הוא יושיענו לפ״ק.
13. August18 0.

t

j

 0צחו רנה אחי ! נורה צורני1
יצא אייר זרוע עדי פאלני
■
זיהה שמש צדקה ניל במפיה!
ז@רו ' למלפני פראנץ יאזעףזטרי!
בהיכל השמחה כבוד ליו תאמרו;
כי הופיע אור בארצנו ויש ביה.
היום הזה נגילה ביזם הלדת
מושיע עמנו  ,היא ' עת נהמדת
>׳
פתחו שערילבבכם י למשושותפארת!
נזע ישראל הורד מטה מטה /
בנשים נדבות הטלף הוקם עתה,
יפרח
ויגיל ’
בימיו כגפן
אדרת.
*  :־־
*T :
! TT
 ( V V :־VV
י .שןא נא מלבנו כארז יפריח ׳
ויהי בכל דרכיו משביל ומצליח,
יראה יאור הישועה בחשכת הלילה.
_ יהיה כאש ובית ייוסף להבה ׳
י '
י יאבדו״איביו לפניו בצאתו בצבא,
י עתה ממעשו־ים שנה ומעלה - .
C2
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שארית יעקב
ה״ה אביר רועי בני ישראל בשדה חמד המרע בק״קשערנאוויטץ
ואחד מעושי מלאכת הקדש בספרי נ׳י המליץ הנעים ה /יעקב

עליון
ז״ל  .עזב במבחר שנותיו חיי חלד ויתנשא בסתר
טריעשער
לעולמים.

זכרו זאתרהילילי מליצי עמנו,
איש נאדר בקדש .נעדר ממנו!
אמר אלהים ליעקב זאת הפעם:
עלה" גבה ' גבה ושב שטה!
ולא תשמיע הנה ' קולף כרמה י
כמליצה נחמדה מאד וטובת טעם.
לילדי ישרון הקדשת את עתן; .
ואהבי שפת עבר שמחת בעטף,
י זירך ־בכב מיעקב בעז הופיע.
ככוכבי שחק כלי שיריף האירו ׳
רגשי נפש בשלהבת יה העירו,
לב’ טהור עליז’ במו יידע♦
אם נא,ספת ידיךיה במבחר ; מיף,
הצבת לק ציון ' הגדלת ’ שמק,
'מנחתף קטנה ורבה בה הנפת;
הנה חקך’ י לבב ,דברים ;אמר
לא ישקלו במאידם דמדו ^עימר.
לעולמים יהיה זכרף למו למופת.

L

37

קול נהי וקנה.
Von Ignatz Presbnrger in Kanischa.
על מות הגבירה היקרה הקצינה והחסודה מנשים תבורך זכרה קדישא
הערץ נעיר פעסט אשת

על ארעא והיא קרובה ממשפחתי ט ' זלאטע
הנגיד  ,כנשיא בישראל האיר אורו  ,המנוח ה׳ יעקב הערץ ז״ל והוא
הניח אחריו ברכה מנהג ומנהל ביתו חותנו בעל בתו היהירה הטהורה
פאללאקנ״י המפורסם לשם ולתהלה  .ועד
והנדיבה הו״ר מרדני
היום הזה יכתב ויהתם בשם HerrenI . Herz und M. Pollack in Pesth.
הנה ערשם ערש ברזל בשפיטאל הבירה על שמם נקרא  -והקרן
קימת אשר יסדו לעולם הבא נתפשט להרבה ראשים אשר קצה האחד
הניע עד כה  .הזילו כספם מכסם לרוב על בית תפלות נקהלות ישראל
הפרוזים  - .האשד ,המפוארה הזאת

נאספה אל אבותיה ביום ה׳ י״א אדר ראשוןתרי״א.
תסמר שערת בשרי  ,בלהות יבעתוני כמרירי יום אידי יגאלוהו חושך
יצלמות ' ,תוניון נפשי נאנחה עלמות הנעימה בחייה מנעורה עד הפרדה
מעל פני תבל התעדנה במרעה שמן  ,בקנאתה אל אלהים ׳ בטח בהבל
כעלה והיא גמלתהו טוב,ששה להטיב עד אחריתה  .כשלושים ושש שנה
ישבה אלמנה ומעשיה כשתילי זיתים סביב לה  ,ענפיה ענפי צדק  ,דרכיה
דרכי מישור  ,מימים ימימה באו אביונים ודלים מכל עם ועם לשאוב
ממעיני הישועה אשר הכינה להם כושל ההימו מליה ומרפא בכנפיה .
כהנה וכהנה מעללי לבה עצמו מספר  ,לבי לבי דוי בקרבי  ,ודמעות
העזובים כנחל נובע  ,לא במותה לוקח הבל כי השאירה אחריה כבוד
זכרה  ,מחוקקה בראש מרומי קרת .ויהללו בשערים מעשיה.
עובי עובי את הפטירהלמנוחיכי,
ואלה,ים עזבן רומה יג;מזל' ^יבי!

3S
Beitrag von Franz Podrasek , Kaplan in
Kumrowitz.
שלום להחבם המליץ הנפלא אשר אורו מאיר עיני חכמים
ונודע שמו בשערים לתהלה ולתפארת ,לאדון מ .ע .שטעון*

אדוני!
המוח תמה לבבי עלי ספד כוכבי יצחק אשר נגח אף ער מעשת
ידי הצעיר ונפל מאחרים לספחחו אליו והאדירהו באגדה ח,אה.
והנה מה אני ומה רוחי בתיך קרבי  ,נ׳ אחד מבני ישראל  ,אוהג
שפת אנשי ארץ מולדתו  ,הוציא דירי  ,אשר רק לתענוג נפש כתבתי
לרעי כלבבי ; לעיני השמש  ,בקראו באזני כלהעסלאמר  :זאת אגרת
הכהן הנוצרי היא ! ואני בשפל רוחי התהלכתי שלם עם יהוח ונפשי
לא התאוה האור ,להתפאר בפרי עשתנותי לעיני עדת ישראל  ,למע|
מציא כבור ותהלי .-בתוכה  .בדעחי  ,כי מך ערכי ומעט דעתי בלשי!
עברית  .אולם אם תכלית פרסים האגרת הזאת  ,כאשר ׳אמרהמוצי*
לאור  ,להעיר לבב ילדי ישורון ,לאהבת לשו! הקדושה  ,אז אגיל ואשמת
ואשא שם הרי אייזלער בקול תורה על שפתי •
זאת דברתי אל לני בקיאי ספרך היקר אמני ! אבל איככת
אוכל ובלית׳ לדבר בלי שום עיני על חקר השרשים לחנם ר' ווייפע.
אשר שמו נודע בשערי ישראל לתהלה.
חקר חקרתי גם אני ומצאתי אשר אותיות שמושיות על ארבעת
אופנים שמשולשרשיסא ) יש מהם נוספים לפני אותיות השרשלםם|
בלבד  ) 2 ,יש מהם מחוברים אחרי אותיות השרש לםמ§ מה,
ג) .ויש מן אותיות המחוברות על המלה בראש  .הבאות לשמש במקום
מלות שלמות הטעם והענין  ,ד ) ואשר מחובר אתרי הכלה להוראת
עמן.
והנה בארבעה אופני חשמוש האלה אין חלק לאות חי״ת .לנ1
מחשבות׳ על דבר הזה להקם ששמש יאות חית לבנות שרש אשי
רק שני אותיות לו לשרש אשד לו שלש) לפי דרך בל או״יות אחרות׳
ד ' מ׳ חדר שרשוז דרוהורו (  dar (sanscritכמו לתיבה גדרבלי♦
היות ג׳ אות השמוש .
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ולשרשי דברים אחדים  ,אשר הציגם איש החכם

כמשנה הם

אם חרץ בהודו

בעיני  ,לכן תבין והשכיל  :חרוץ מקורו לא רוץ ני
 krischופתרונו גרוד  .הרוט  ,לטוש׳ שנס ואזור׳ ומה כארמי הרץ
והוא בעברי חלץ  ,ומזה התאזר למהדר.,
אח ^ ררפבים  ,תיבה אשר שלשה חלקים לה חוץ מן א ' נוסף
בראשה  ,והם דבר פרסי ח ^ א היום -גוה מלך  ,ודרבן  ,דר הוא
שער כבארנזי הער  ,ןב« ונ ׳ , doraובן שומר  ,וענינו שומר שעד
לומר מדינת המלך  .או לפי דעת הדוכס  Sylv. de Sacyרק שנו
הלקיס ל ה  kschetrמדינה  ,ובן שומר  ,לכןדבר <ןג «  satrapixאין
זח כי אם דבר משחת מאחשר" .
אנחנו שרשו סגן השם אן  ,בדמי אנו ובדרך

הקשת חנו,

ורבר הזח מרכב על שרשו אן לחזק עניני והוא אנחנו  ,אנחנו.
בחר עקרו חר בהוו , 9raופתרונו חקור ביד א,ש  .ומעצם
העקר הזה חרה . .
ברלה שרשו ב־ךל בהרדפה עם טל  ,ומישגונזרל • ,וענינו נטף
שרפי וצרי ; וכי הפנין כדמות נטף צרי נקרא ג״נ בשם הזה  .לכן
באר אבן עזרא את הדבר הזח לאמור  " :האבנים הקטנים עגולים היוצאים
מהמים"  ,ועל דרך הזה גם יוסי הנהן  ,רד״ק ואחרים  .והסופיי  -ח
כמי  .ך בשפתי מערב לרוב  .זבח שרשו בהודו Baghחלוק דבר,
ומזה גס בקע.
זא־ חשבתי בלבי על,שרשים הנצגים מן החנם ר׳ ווייסע,
ואם אמת רעו  ,אציג גב אני אותיות ארורות  ,אשר שמשו על דרך
שמוש אות חית לפי דעו  ,יהנהן  :סבך שרשו בך  ,בחורו  papביונית
״ Pagוענינו שחג בלול.
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סבר שרשו בהודו ^ arביונית , kerüומושגי נשוא  ,נמו
'

במשלי  ,לא יכלא למסברא"  ,וקווה וברר .
סבל׳ שרשו בחוח , valומזה ארמי .יבל נשוא  ,וממנו מובלא
סגל ומשא  .סדק שרשו דק ויונית , daküוענינו פצום ׳ נפוץ.
 moxUסרב שרשו ריב ב 1.-,רו r«bhנדון  ,מאן  ,מרוד  .עגור שרשו
גיור  ,הלוך  ,נסוע  ,ופתרונו עוף הגר  .עגיל עגלה שרשם גלל• כמו
ברומית  currusמן . curroעמץ עקרו מוץ בהודו wuvביונית
וענינו מעוך  ,או הוצאת הלח בכה מרבר הנמס  .גרע שרשו
גד בהדן oriופתרונו גלוח  ,גרור  ,פזר שרשו זרח בהן רו  srlברומית
 scroוענינו זרוק  ,ומזה זרע  ,וגו' .
בזאת הרע הקורא הנעים אשר גם אותיות ם׳ ע' פ ' שמשו
להוליד שרשים חדשים אף ני לא אקרא להן אותיות השמוש ׳ כי
אינן משמשות לפי דרך ארבעהאופנים  .אשר לפי בעלי דקדוק הצגתי
פי׳ סאדיאשעק כהן.
אותם בראשית נתבי .

משאלת אדם ה5ל המה
VonH . Hanak , öffentlicher Lehrer in Boskoivitz.

מעלות היבחר עד הצחרזם׳
חטב עצים ביער  ,אייב האדמה
ידיו רפו לו  ,ובעלוהברבים"
מנרות האלוניםי בובה הקומה.
כהום היום  ,והואזעיף רגע׳
התחמץ לבבו  ,ראנח במר רוח:
"איע כמוני לעמיל יולד ולא יגוה׳
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פעם ישדר ארץ פלח ובקע,
ורמה,
אלה
גבוה“  1ז ז
t
יפיל t -
פעם * •
—
מאכלו רק לחם ותפוחי אדמה,
מעדנים לאייי׳דים חכו כליהימים.
מדוע אגרע משרים הדמים ?T
מדוע 4$לי נתן זהב "וכסף?
אז אנחתי תסור ועוני ייאסף .״
טרם כלה לדבר ךבריו המרים,
לנגדו עלם נחמד ויפיעימם,
בעז שבט זהב׳ ובגדיו ; קרים׳
פניו מאירות ככוכבי שמ! ם.
״שמע;; אנחתך ושלחני אליף׳
שאלה אחת תבקש וימלאו ךבריך!"
כה דבר העלםבנועם אמרתו’.
האיש משתאה לו ונצב לקראתו,
רגע — ויאמר זה המדף עמדי,
בכל אשר אגעי״יהפןיילזהב ב; ךי.
"כדברף כן’!הי! ענהו הנער׳"
בשחוק ! יל שפתיו למאויי הבער,
הגע בו בשבטו ,רעל ' מעליו;
אז ז!דע כי מלאך ” נראה "אליו
הפל על ברכיו להביע ' תודתו
לייעל דוקדלועל מלאות משאלתו,
הנה הפץ •למשוח את ברכתו׳T
מן העץ אשר כרת בזיעת אפו
לקח ענף' ,ההפך לזהב בכפו.
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״.עתה׳ אמר האבר בלב שמח.
יבא אחר לעבד "עבודתי הפרך ׳
אני אתענג במאכלי טוב טעם וריח י
על שלחני יעל כל ענוק וירך׳
אך עוד הפעם אימתה מים מבדי
בי צמאתי" .דין יעוד אין עמך ".
מה "יממה בראותו׳ כי בד המים׳
בנגעו בו׳ היה לזהב נוצץ לעמתו;
אך פתאום "נהפך "לאבל שמחתו׳
בהביאו אתחבר אל השפתים
נם תוכו נהפך  ,ולא זבו המים.
"אהה׳ קלל אני ובער׳ מה עשיתי!
צעק בקול מול" לא זברתיי אחריתי,
אם כל הבא בפי יהפך לזהב  ,י
למה לי העשר׳ אם אמות ברעב!
בהרימו קולו הקץ משנתו י
הנה הוא שוכב על מטתו ׳
רק חלום בעתתו ׳ חזיון ליל.
"חלום זך .הורני׳ להיות לבן היל ".
אמר האיש  .״אשמח ונפשי נחמה,
באדמה.
הבל
אדם
״כי Tבל מאדי
TT ' iT
VV
־ • ■:ד TT

מות איש חיל ורב פעלים.
von Jacob Gold aus Marczaly .
מות איש ישר אה 3עמיתו  ,ודורש שלוה אחיו "־־ אל ל 3כל איש Wתינה ' '
פני כל אוה 3יו תנסנה דמעות —  3ני ושרוה ירד מעיןמכיריו  ,עת יראואוהגני
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פתאום יקיז מצדם  ,והוא לקנרות יו «  ,לגלה לא יראוהו  ,יזלף הלן לו אל ארן
אמרת  ,מקום נעלס מעי!  ,ליארץ הדומיה ־־ נם טונו״ו נס אהנתו  ,תמו לגצוז
אנדו ־־־־ גן אחי Iאשא נהי  ,ונס יניס ושלמים מעדת ה ' את קילס יסאו להתאונן
על אני) איש יקר  ,ולהתאנל על נונעת אחת נפרדה נלקחה מרתוק חנית האדם—
אור זרות לישרי ל 3זה ימים ינים נעלם  ,אסף זהרו  ,ני כסה פתאום ממסוה
המות  ,מענני האפל  ,וגם יודעיו ומניריו ימלאו שניו! והמית נכי על מות אים
נדיר מעי 3ומשפיע מעונו אש־ חננו ה '  ,ומאוצרו אשר נתן לו מחנינת העת ,
!משחוק הזמן ~־ פזר נתז לדל  ,לא קפן ידו  ,לא הלן נדום מצת וננעית נרון,
«נלי ראות גם על אחיו פורשים יד ומנקשיס חנינה ועזר .
זה ימים לא גניי הלן למרום לקח למרומי שחק הקצין
אלעזר דוד
ע־טראססער נוע פה עיר וויען  ,נשנת ששר וחמשיס לימי חייו — נולד נעיר
דאקענדארף נמייות אונגארן — צעיר וזעיר היה נראשיתו  ,נירים רקות דדן על
מסילת חייתו — אולם מדי עולה המפלה מעלה מעלה  ,נס עונו והצלחתו הלנו
הלון וגדול  ,עשה חיל נמסחור וקנין  ,הלן מחיל אל חיל  ,עד ני נאחריתו ישגה
מאד  .ואולם לא עושר נלנד נתן לו  ,לא נאלה לנד היתה מנת נוסו — נס לג עו3
ונפש נדינה נתאומיס היו נו יחד ילנו  ,ונלנתם צא יסנו  /אחור לא יסונו  .לא
נינים מאחינו היושניס על נסאווי העושר  ,אזגים להה וצא ישמעו זעקת אחיהם ,
עיניס להם ולא יראו  ,ני ממלא נענו נעו 3האין מעדני מלן ׳
■ ואחיו נודד הוא
ללחם  ,עטוף 3רענ ערום ועריה  ,ונפשו ינשה — רקה ואין נל  .האיש הזה לא
הלן נדרן אתם  ,מנתינתם מנע רגליו  ,נבל עוז וננל נח נקם להקל סנל היגון
ונעל הפגע העמוס על שנם אחי.־  ,ונשא אתו ארנע ושלשים שנה אוה נו למושג
העיר המלאה חנמיס  ,עי־ נרח ס *,ק א ני-ם א נאוננארן  ,ועונותיו אשר עשה
שס< הלא המה חרותות על ל 3נל איש מהעדה  .שפת מי תתאפק לפאר מעשיו ?
מעשי החסד והצדקה עשה נל ימי היותו שם  ,הלא המה נודעים נשער  ,חי חי
נפי יויעיו  ,צא ישנא שמו  ,ולעוצם יעמוד עם יו אשר הציג לו נחייו — תמיד
גתנה העדה עיניה עליו  ,פעמים שלש שמוהו לשופע ולקצין עליהם  ,ותמיד נקהל
גריני העיר אחו ננודו  ,נין קרואי העדה היה מוסנו  .ננה ננית התפלה נלי הזמר
נחלילים ' ,׳לשם ולתפארת ה '  ,להדר את ענוותו ויקר הוא נהידור וניופי  ,נשלם
אלפים זהונים 1200ק" מ הזיל מנוסו נעת הקימו — וגס מעניים מרודים ממחסור
אשר לא מקהל ישראל המה  ,לא השיג ימינו נמפני צר  ,נאשר <ףוא ארס לא
הנדיל נין דת לדת  ,ניס אחו היה לנלמו  .נשלש שנים לפני מותו נסע פה עיר
יויען  ,גוי תו חלתה גם פה נמקדס אן נפשו לא שחה
עד עת מותו היה מנוס
ומפלט לנל איש צר ומצוק — נו מצא עצה ותופיה  ,ועזר ומנוס — ויהי ניאותו
ני קרנו ימיו למות  ,חתם גם נצוקה קן ימי חייו — צדק לפניו יהלן — ונה
צוה  :לתלק לעניי וויען
אלף וחמש מאות נסף  1500גילי ' ק״מ לעדת
קאניסא אלף נ סף  1000גולד׳ ק״מ לקרוניו העניים שלש מאות
וששים
נסף  360גולד ' ק״מ — לתנרת נד תמיד נעיר קאנישא חמשיס ג ס ף 50
נולד ' ק" מ — לעניים יעיר קאנישא אשר לא מנני ישראל המה
מאה וחמשים
נסף 150נולד ' ק" מ — אשרהו ועו 3לו צדקתו תעמוד לימינו  ,ושס נאור שדי
ונצלו יאנל וישנע פרי מעלליו ־־־ יקצור אדמתו אפר■ זרע פה נארן ההולנת וימצא
מאה שערים  .נס עצינו תנוא נרנת ה '  ,יסיר וירחיק ממנו נל אסון ואנל  ,ימלא
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שנותינו בעוג ובנעימים  ,ועת תקרב שנת היובל יקרא לנסשיגר דיור  ,מלות ג®
אנחנו מות ישרים ותהי אתריתנו כמוהו!

;מי אנוש הבל  ,כצל בורח,
גר הוא בארץ  ,נ? די אורח
בטפחות נו/נו ימיו  ,ישוב לאפר;
אם חסד וצדקה ^עשה ילל הדרך
שברו עם אתו  ,נעימות בליערך
כי" כל מעשי אנוש סקוקים בספר;
רק שם הוא תושב \י?צא ?נוחה
וממעשי צדקתו ׳ שם נ? שו ברוכהן

אבן זכלן )* .
Von Joachim Jacob Unger, Rabbinatscandidat
in Leipnik.
מראשותי הילד הנחמד למראה וטוב שכל  .הרהור ר .מדפלא אבר ^ ב
טויבער  ,אשר עזב את הארץ הנשמה הלזו בטרם ימלאו ימיו שלש
עשרה שנה  ,לראות בטוב ה! בארץ הה׳ים.

ילד שעשועים  ,אבדת ואינך!
אהה כאבך חיש נקטפת  ,פרח נעים!
במחשכי השאול רפדת יצועף י
ךב כפר לא פדך  -ותרד פלאים.
* ) תם לבי בקרבי בהגיגי ונפשי עלי תשתפן  ,מל יל מר על אבדן תלמידי
הנונחי חתמו לבבי  ,אשר שאב בששון חמעיני התנמה וינו שכמו הרן
לשגול ולשאת את משא עבודת הקודש בהיכל המדע תחת משמרת פקודתי
כשתי שנים  .כי מלבד הכשרון והשכל אשל טלק לו הטבע שנס אחל על

הפלאת :עעת
פרי״
בחכמה
נאזרת.
י .י - r
r
־* v
!
tjt
: V׳.
׳ ד1
מעל ספר אל דרעת בעכלף.
טוב טעם עפת עהר מפז ה_1קךת,
ויפזו בכתב יער זלעיף.
יהי עליום במעגן?" מעכן הנשיה ׳
בגיא צלמות תעכב ותערב ענהף,
עד בא יום הגדל  ,מועד התלויה,
- ,והן? בן? תעוב ותעמד לגדלן? .
Triescher in Wie « .

Exegese von Sal

כגר העיר
האנס הערדער נתקירותיו  ,ע 5רויז תן אסר הרצרז3מלי 5ה
העבריה  ,ני המלות נלשומו איוו! ה  3 ,טרם וזנוא אליה  ,הפעולה  ,ולכן לא יוצרן
לומר האש הוא אם׳ הייתי גדול ׳ זקן  ,רק האש אם  ,גדלתי  ,זקנתי — וכמו נ:,
היט 3ת לראות  ,מהרת למצוא  ,נתנאת לגרות  ,ני יתרו  ,ומכלול יופי המאמר
5ר 3ות שנוי ומעשה אשר יתיו עצמות ר .ד 3ור הפרודות3לתי הקקר ,והתפעל ; ,את
על זאת  ' 3 .כנלותן־ לבגוד י 3גדו 3ן (ישעי ' ל״ג אי ) תקצר היריעה מהכיל מורה
אסרו  ,ויתרו ,אותיות או מלות שלמות3לעדי אלה אשר כ3ר יצא מתתת מכתש
כל הנערים השוקדים פה על דלתות התכמה ; מצאתי את ל 33ו נאמן לפני
להגות  .ולהבי  3 ,ספרים מאשר מצאה ידו והשיגה ת 3מתו  ,וניתר עז אשקה
נפשו בשפתנו ה3רורה והנעימה  .ויהי לתשו 3ת השנה כאר 3עים יום ערס
יכנה גר נשמתו הניא מ 3כורי עשתנותיו ומזמרת לבבו פרי שפת קודש
הלולים לאביו היקר  ,אשר עמד משתאה על פרי גודל נינתו  ,כי כלו
ממתקים וכלו ונאמדים  ,ועל טו 3המנתה ויפיה נהדרת קיים — פתאום
תלה ונפל למשכ , 3אש הקדמת וקרתה אליפות באין תמלה היסו את גויתו
מאית  ,מעמדה  .וכל עצמותיו הרכות פצתו  .וכאשר קם מעט מערש הדוי
והתהלך 3און על משענתו לרות היום — הה ! הטי״פוס האכזרי אתזהו
ויצת אש זרה נואשו ונשרירי 3טגו — ויפרפרהו עד אבדו  — ,ניום השמיני
לאודש השמיני 3שנת התר״י ל" 3ע ננוא התרסה  3 ,אה שמש אי תו ונפשו
הנקיה והטהורה שנה בנעוריה אל נית אניה השמימה — ינא שלום ינונז
על משננו!
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המסורת  ,ני כל אשד הנדיצו לעשות חושניס3ם 3ט הבקורת להסיר פני הלוט וש3וש
מעל נתו 3י  0נעלמי 3אור  ,עוד הניחו רקום לתלות עליו כ 3וד המחקר 3 /אשר
מלתעות זמן ושי 3ה זרקו 3ו להוסיף או לגרוע נמו ותחס עליך ( מן ההכרח עין
להשלים העדן ) והוא חגור חדשה  ,ושם דין אראנו (ל 3ו על דרו ) וילן עשו אל ארן
(3ראשית ל״ו זי ) למי ארן נג״ל למושל ארן שס י" , 3ונן קשת גבורים חתיס חסר
וי׳ עזי וזמרת יה  ,הנני מ 3יא עליך מלכים נ״אנ״א  ,נוהגים העגלה ,חדשה ׳
 3העדר אות אחת דומה והנשארת תמשוך אותה עמה  ,ולהפך ; יששוס מד 3ר׳
היום ההוא ירחק חק  ,אה 3ו ה 3ו  .ו 3פסוק שלפנינו יתכן שנפל 3י״ת מאמצע
המלה  ,נ נ 3ל ו ת ך לנגוד  ,חו בחלוף ושגוי מקום  ,נ נ ל ו ת ך תמורת נ כ ל ו ת ך,
ובחלוף נ ' וכי הראוי ככלותך ל 3גוד  /והוא כשל עדן הקודש נהתימך שידד:
יותר מאלה יק 3ן הדורש לאחד אחד מעל ס ' ד '  .ואני עוד א 3יא להעיר ני יש
לה 3חין  ,ל3ל נחטיא מטרת האמת וחין ערך השפה  3 ,ין המעות אשר לא יוכל
להתקן ני אס 3האשיס ידיעת ספרי התורה קצרי משפט וחקירה וחדלי יסודי לשון
ו 3ין הרח 3ת או קצור מאמר אשר לשון עם ועם כמשפטו יתפין 3הם להפליא ולהפליג.
^ ול מה ׳  Ellipsen , Pleonasmenד" מ ואני תפלה  ,אולי יעשה ד ' לנו,
פרצזגנאנט שמואל י״ד ו ' יכ לא אשר יראה האדם שם ע" ;
לעזתים לאדר סופי
י '  ' 3אל אשר הכינותי  ,אס השמאל אמינה3רא ' י״ג ט ' שלחת את חרמי מיד מ״א
פ״א הנצל נצ 3י מיד משלי ו ' ה ' גוזזים לנבל ויעל ( יהודה ) על גוזזי צאנו  ,נפל
שם חג ע״ד עלומים  ,דנוריס  ,שהם נמו ימי עלומים ובכורים  ,וסתם נ ה ר
במקרא ( 3ע3ר הנהר ישבו אבותיכם ) המו3ן הוא
נהר פרת ,וכן רוב נער ( ה)
חסר  ,והיה הנערה אשר אומר אליה ( כ״ד י״ד ) ולדעת החכם ח״נהארן שם משותף
הוא לשני המינים  ,ואשר אוי אחזה לי  ,ני ה מ"ם מושך ה ' אחר *,ה Rhetor relür
לכן תפול הה״א ומשום זה ג״נ לא תכופל לבל הכבד המבטא  ,ונקראה שמה נם
בלשונות העמים “ lera canina ,ג ' סביב רשעים יתהלכו! כרום זלות לבכי אום .
כרום כתו קרומו של מוח  ,עור ובשר קרמתי בחיליף אותיות
נינ״קum und um
 8 « «ler , die gemeine Schale der edlen Menschenד ' הורידי כנמל דמעה
אל תריס ב ת עינך ( אינה ' 3י״א ) נפל עדן דמעי; Es versiege nie die Tochter ,
deines Auges.

Etymologisches von Josef Weiße , Rabbiner in
Gaya .
שמיש אות ע '  .אחרי הראיתיך במחברת הקודמת את עבודת אות החי״ת
בקרב אחיו המשרתים  ,אבוא היום אל העין להשכילך בינה  ,ני נס האות הזה
לא נופל הוא מלשמור משמרת בקרב האותיות המשמשות  ,אף ני לא נתן לו נחלה
ביניהם ♦ בראש המלה  :שם ענף עיקרו צף וכאמרם ז״ל שוי נופא בתר
עיקרא  ,ולדייק נס בעברית יפה צף  (? .צל שרשו צלל על טבע המיוחד לעיגולים
להתגלגל  ,ארוס קרוב אל

רמה רק שע״י תוספת רעי״ן תשתנה ההוראה קצת .

עיין מ״שג הומב״סז״ל בפי ' המשנה ( תמורה רפ״ה ) תחבולה היתר תקרא ערמה

~M
ייחנולת
להרגו

—

איסור מרמה ,והעיד נצדק לע זה 3על תוי״ט מה שמצאנו נגד זה
אונקלס ומרמה נחוכמא  .צ 2/3והי עשר
נערמה ולהיפך תרגם

נתמעט
נפמות
ידי שנתרנה השם
יינאר יפה מ! שתי יעשר  ,יעל
יאינותו כמנהג  ,ורנד רמזו על זה חז״ל נדרנס  :מנין שכל המוסי ף גורע
אמר עש ת י עשר יריעות ( סנהדרין נ״ע ס״עא ) ודין זו ישרה היא
י' אשי
»אורח הרחק אשר דרכו 3ה הרד״ק וחנריו היות עש ת י עשר מענין עשתות
יינשאנות ר״ל המחשנה העולה נלנינו אחר הספר עשר  ,והוא אחד עשר  ,נס
ילשין המשנה והתרגום  :עקיצה מן קוץ  ,־ עדק תרגום דק (שמות ט״ז י״ד ) .
המזה  :רו 3פעלים אשר אות שלישי ' שלהם עי״ן  ,ישארו נהוראתס
בסוף
יקננפול האות הזה  ,ונוסף א״כ העי״ן רק לשנות ההוראה נמקצת ולא ננולה.
?לעמן בלה ומן  3לה ,גבע ( הכנעת  ,גניע ) מן גב או מן גבה  ,גדע
יו רג <! אילנא (דניאל )
יעריוען ,
ין

יי, 5

נטע מן נוב  ,נטע אוהל תחת

פרה כמ״ש רש"  ,שם ,

ל) כה ,

גלע ( משלי י״ז י״ד ) מן

קצע מן ץק ,
שגע מן

פרוע מן פרא ׳
הרביע

ןמ

יל ע י המיס ( שם צ״ו ע״נ ) נתהום

פרע ( אית ל״ג כ״ד)

קבע קללה ( מלאכי ג ' ח ' ט ' ) תן

רב וכן ומספד

שגה  ,ונלשון המשנה מי

גלה ׳

נטה אוהל ,

זרע

מן

זרה,

את

יונע ישראל שיעורו

בצעים ( סנהדרין ה ' ע״נ ) וסמיכות

בצה ( איוב ח ' י״א ) ולזה לועז רש״י שם

יצמרא  _:מרי_קשי '  mare cageכן צ״ל שם והוא נל״א מאראסט ׳ ולא כמ״ש שם
יירפא לשון  ,ובלשון הרמנ״ם ( רפי״ג מה׳ ע״ז )
ליי הראש ונת״י נרקתו נצדעיה •
באמצע :

המגלח שני

צדעיו שיעורו שני

בער לאיש ב׳ור רק מכל שכל וע״ד שדה נור לשדה שלא נזרע

יייד וכן פעל נער נשתי הוראותיו נזק השן או האש על כריתת הדנר הצומח או
יייתרומם על האדמה עד שנעשה המקוש רק  ,צער מן צר  ,סער מן סור
ןי ע״י הרות החזק יסורו הענינים הנה והנה ( ותנין נישעי ' ה ' פרסות סוסיו כצר
וגלגליו כסופה ויהיה צר נחלוף הידוע נמו סר וסער ומתאים עס
'יישנו
.יו ס ה ) ועף ( תנועה ) עיקרו רף ונכפל רפרף נלשון חז״ל ונתרגוס שעמום
'יייאת שממה והשתוממות  ,עיין ת״י נפסוק ויהס את מחנה מצרים.
הסרוגה : ,בל תחת
ייליוג ל״ה ט״ו ) תחת

פשע ,

בעל  ,בי תחת בעי ( רש״י גראשית מ״ג כ׳ פש
שס תחת לנזנלע ( יי״א יי אי )

ונארמית שב

יייעתתא תחת שנע ובל׳ חז״ל מצלי נרנות י״ג ע״ 3מן ' צלע עיי״ש  ,מנרא
תחת נקע ת א ( נרנות ל״ד ע״נ)
ייית מענרא ( נתונות 3ע״ ) 3נקתא
ייתיגוס נראשית ל׳יל״ה ו דע י ן תחת דן כמו״ש נפירש״י > ונירושלמי ז ירא
_
יית זעירא וגבות כאלה .
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שיחה בעמקי שאול.

״שיחה אפרים

der
ומנשה״

Vom Verfasser

זה שוווים ימים ענרתי דרן עיר * יזה  ,ושמה נל אשא על שפתי  ,ומה
השתוממתי על המראה אשר ראו עיני 33ואי העילה  :כל גור ידו על חלציו וני■
אשה מתופפת על ל 3ה  ,זקנים ונערים קרעו 3גדיהס ול 33יהם יחדיו  ,ויגנו 3גי
גדול עד מאוד  — .ואשאל את איש אחד העו3ל עלי  ,לאמר  :מדוע קול העיי
הומה  ,ותשמע זעקה ויללה מכל 3ית ? ה! לא יום כפורים ולא יום צום ומספי
היום  .ני כל העם נוכה למשש■יותיר  ,וכמים יתכו שאגותיו" 1לא ה<ו 3ת אוי
אשר דנית" י ענני הנשאל " אויה " יום צום ומספד וא3ל גדול היום לנו ' יושן'
העיר ההיא ולכל נני ישראל 3נל מושנותם  ,כי גלה כ 3וד מישראל  ,וירד מראשותיו
עטרת תפארתו וצ 3י עדיו ! ד ' שפך נאש אמתו עלינו  ,על רו 3פשענו ויקא איי
אדונינו מעל ראשינו רוא אפינו אשר נצלו איינו 3נוים  — .הצדיק א3ד  ,ורועה
ישורון איננו  ,כי לקאו אלהיה  ,ועלה הן הארן ומי ירעה את מעט הצאן ההנה
3מד3ר ? מי יא 3ושלנש 3רמ ואת הצולעה מרפא  ,י 3קש את האו 3דת ואת הנדאת ישי?3
נד3ר האיש את הדנרים האלה  ,נאנח3ש 3רון מתנים  ,ותרדנה עיניו פלג'
ופעולותיו הטונות נימי חייו ? ספרה נא
מים  ' .יומה היתה צדקת הצדיק הזה
אתהן לי ואדען " ! ״הקשית לשאול" ! ענני הנשאל,כחול אשר על שפת הים  ,כ<
לא ימנו וצא יספרו צדקות הצדיק נימי חייו מרו , 3ולשוני תלא לדני טרם אספי
לן אפסקציהן — .
"עודנו נער רן וענוג לא י א־א לאגרה את3ני הנעורים ולא הלן אאוי
ההנל ויה3ל כמוהם ,כי אס נגדולות התהלך — את אלהים ותורתו היתה שעשועיי
נוקר וערג  — .ויהי נאשר הגדיל ותחזק עליו יד ה ' וילך לו ממולדתו ומנית אברי
אל עיר נכריה לשקוד על דלתות אחד הדוש אשר היה למופת לנני ישראל ולקאא
תורה מפיהו  — .לא שנעה עין הנער לראות את הליכות הקדוש נקודש ואזנו לא
נמלאה משמוע את רוני תורותיו המתוקות מדנש ומנופת צופים  — .הנער הלן
וגדל וטו 3נעמי אלהיס וארם וכשמן תורק שמו ני הצדיק נתן את רוח קדשי
עליו ויהי למשגה לו  — .ויהי נאשר קרנו ימי הצדיק למות ויצו אותו לאמיי
הנני הולך נדרן כל הארן וינקז מוריך לכן ש 3אתה נני אשר אמצתי לי על כסא
קדשי ועל פין ישק כל עמי  " — .מה חרד אדוני וילפת נשמעו את הדנריא
האלה וינן ויתחנן לו לאמר מי אנגי תולעת ולא איש כי ארעה את עדת ה ' י
רמה בחי כי אשא משאם טראם ורינם י " אולם אלוף נעוריו ומאיר עיניו הפציי
נו מאד  ,ויט שכמו לסגול את תשא המשרה — -
שמע חכמתו וצדקתו הלן נכל המדינות  ,ומכל עני גאו אורחות שלומי אמוני
ישראל נושאי מנחה ותניא׳ השורה לאים מופא  ,ני יצוה את הנינה אתם נפי'
אדמתם ונפרי נטגם  — .כסף התרומה לא קנן אדוני על יד׳ והיה לו ולזרעי
אחריו  ,ורק פזר נתנו לאנימיס ויאלקנו נין נקיי שינים וטהור׳ ירים  — .ערי6
נסה נגד ונפש רענה השניע .
"אמנם תכלית שנאה שנא נצע ולכסף לא נכספה נפשו ני אם כאיל אל אפיק'6

L

49
כן נפשו צמאה אל ' 0אלהי יעק 3ו 3ו כל מעייניו סלה  33 ~ .וקר « וקד למן את
 3שרו ננחל שוטף ולא חול מרתון גס 3יום הסלג  — .נהתסללוילה ' הריס כסופר
קולו וכארי שאג עד כי תרדה הארן תחתיו וקירות 3ית תפלה תשנו לנפול — .
שלחנו היה ערוף מעמיס ומלא דשן אן הוא צא התנאל נמו ולא 3או אל קרנו;
ונהפון הוא ,כי תשן מתענוגי נשר נפשו הטהורה ויעניה נצומות וזעקות כל ששת
ימי המעשה לכפר על עונות זני ישראל ~ .
תכלית אהזה אה 3את חסידיו אנשי
נריתו
,
ההולכים נתורת ה '  ,וכרק3
געצמותיו איש נליעל אשד לזנו סונה מעס ה ' ללכת נשרירות לנו  .ואולם לא שפד
כאם חמתו עליו  ,כי אם כטל זלה אמרתו ותוכחתו הניע לו נמתק שפה ויוכל לו
להטינו מעון ולהוליכו נדרן הטונה והישרה .
כאשר כהו עיני אניני,יצחק לעת זקנה ושינה  ,כן קמו גס עיני אדוני הצדיק
מ ם י 3ו ולא יכול לראות  ,אכן נכל זאת לא סלן חשכים כאין עינים כי הלא כנוד
ה ' עלי נפשו המטוהרה זרח  ,ויאר צו את הלילה .למן היום ההוא והלאה לא נתן
לאיש זר לראות פניו  ,ולא אנה ,גס אס פזר כעפר כסף  ,רק לבדד שכן נחדר
משכנו ולא דנר עוד עם אדס דנר עדי עלותו נשערה השמימה .
״הן הגדת לי את צדקות הצדיק ופעולותיו היקרות נארן חיים  ,אם נא מצאתי
מן נעינין ספרה נא לי נש את כל הגדולות אשד עשה לעינין ולעיני כל ישראל"
את כל הגדולות •י השינני האיש  ,ואיה סופר אתהן כלנה ? הלא עצמו משערות
ראשנו וכארנה רנו ! ה! הוא רפא נדנדו כל נגע  ,וכל מחלה הסיר נרוח פיו.
הוא אמד לעקרה  :הרי ! ותהר ! למנכירה אשר נהפכו עליה ציריה ותקש נלדתה:
לדי ! ותלד  .אמנה מדי דנרי נו זכור אזכורה אשר היום עזר שנים נאו שתי נשים
עקרות לפני אדוני איש האלהיט  ,וינכו ויתחננו מלפניו להעתיר נעדן אל ה ' ויתן
(הן פרי נטן  .אדוני הצדיק העתיר נערן וינרן אתהן לחמר  :יתן ה ' אתכן כרחל
וכלאה אשר ? נו שתיהן את נית ישראל  ,ויהי מקן שנה אחת והנה שתיהן חונקות
;ן .״אולי מקרה היה הדנר הזה " ?
״ואס לא תאמין  ,ענגי האיש הדונר אלי ״לקול האות הזה כי קטן הוא,
הט אזנין ואשמיען עוד נפלאות גדולות ממנו זה רנות נשנים כשנת אדוני על כס
קדשו ננהלתי נראיתי והנהו הולן קודר ונמסתריס נכמה נפשו נכי תמרורים  ,ואף
ולילה נדדה שנתו מנת עינו והוא הפלה לאמר  :אל נא רפא נא לו •' מה אותה
יסשי לדעה מה זאת ? אן התאפקתי ולא ערנתי את לני לגשת אליו ולשאול את
פיהו  .ויהי ניום השלישי ננוקר והנה איש אחד נא נפתח ציר שלוח לאדוני
ושמועה רעה נפיהו כי אחיו אשר אהנו אהנת נפש נפל למשכ 3זה שלשה ימים
ינסשע נינו ונין המות .
כאשר כלה האיש ההוא לדנר  ,והנה ארנעה אנשים עונדים עצינו  ,נושאים
גיסת הקדום לוטה נשתלה  ,על שכמם  ' ,ואחריהם קהל ר 3אשד משנר רוח הצילו,
ימכאג ל 3צעקו  .״שלחני" אמר האיש לו  " .שלחנו ואלכה לספוד לאיש אלהים
ילננותו "  .נס אנוכי נצויתי עמס  ,וראיתי ני כאשר קר 3ההמון אל שדה הקנורה,
ין הוסיף לנכות נקול גדול  ,וכאיש אחד קראו כלס  :הוי רכ 3ישראל ופרשיוI
איי אדון והוי הודו!
מאוד נכמרו רחמי נשמעי אה קול נכים הוצן וחזק  ,ואשא גס אני את קולי
יאנן ,ועיני זנה דמעה■ כמיס  " ,טו 3שם השתן טת" אמרתי אל לני "וכל
ייפציס לא ושוו נו .מי יתן ותמות נם נפשי מות הישר הזה ותהי אחריתי כמוהו "!

דם
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ויהי נאסר דגרתי את הדגלים האלה  ,והנה רות על פני חלף ועגר ואשמע
את הקול מדנר אלי לאמר:
הוי גן אדם Iאיש שונה וסתי אשר יאמין לכל דגר ולא יפלה גין אמת וגין
שקל ! הידעת את האיש אשר ספר לן הדגלים האלה ? ומה מלאכתו ? ״לא "<
האיש הזה היה נושא כלי המתקדש ימים דגים משרתו עושה י רצונו וכלי
משתיתו  ,המטה אשר עשה גו את האותות" שים נעסר סין רוח שקר Iאמרתי
ועצור גמלים פן יחיתן אל קנא ׳ כי מי שלח פיהו געגדיו הנגיאיס ונקה ! ומי שם
גקדושיש תהצה וחי ? ויענני הרות ויאמר  :לא צדקת יליד אשה גמשפטן ודנתן
אלין תשוג ! חלילה ני מדגל געגדי ד ' אשר נתן את רוחו עליהם ודגלו גפיהם אן
לא כאלה דלן איש עד מה ומרמה ההוא המתנגא מלגו ורוח שקר גהיהו  .אם כנים
דגרין תן לי אות ומופת ? הוחל נא מעט ותראה כי נצדק כל אמרי סי  .ומה
אתה רואה עתה גן אדם ? מלאני אלהיס אני רואה אשר פשטו על קגל הקדוש
ויקחו את גתשו וילכו  .הידעת מי המלאכים האלה שאלני הרוח»  ,מה מלאכתם
ואנה פניהם מועדות ? הסכת ושמע  :המה מלאכים רעים ותוגליס העולים העת
לעת התחתית שאול לצודד את נפשות החוטאות נצאתן מן נויותיהן וליסרם כסלים
גכל חטאתיהן  ,גמקום המשפט האגדון על דגר אשר זדו וגד '  ,יוצרן וצוין מרדו.
גם נפש הקדוש הנקגר הי תה לשלל למו וגתוך כן» הקלע יקלענה עד קן הימין.
״שקר אתה דוגר ולשונך נזג תהגה רוח רעה ! המלאכים ההם המה מלאכי ד'
אשר ירדו מגגהי שמיס לקחת את נפש איש קדום ההוא על זרועותיהם ולהשיגה
אל מולדתה ואל אניה .ומי הוא ינזגני וישם לאל מלתי ? האל יעות צדק ואס
השופט כל הארן לא יעשה משפט והיה כצדיק כרשע כעושה טוג כפועל און  ,יחד
שאול יחמו ותשגע נרעות נפשם עד חחרית הימים -
מי אתה תולעת אדם ״אמר הרוח " אנוש תועה לגג ! ני תשים גשמים פין
ותדנר תועה על ד ' ? והעיני אל לן וכראות שדי שדי תראה ? הננלי לן תעלומות
ל 3ותדע את הטמון גטוחות ? גזה לן לעגה לן גן אדם • הן אתה ראה תראה רק
לעיניס ואלהים רואה ללגג ! עיני גשר יחזו רק את הנגלות ׳ ועיני ד ' צופות גם
את הנסתרות  .הצדיק עשה צדקות וילן גדרכי ד ' לעיני השמש ׳ אן הידעת את
אשר עשה גחושן  ,גחדר משניתו וגסתר אהלו ? הגאת עי מצפוני לגו ותרא על
האנזים את יצר מחשגות לגו  ,והנה רק טוג כל היום ? מדעתי כי השמן לגן ואזנן
לא פתחה לשמוע ׳ לכן כתר לי זעיר  ,ותראה עין געי ן כי לא שקר מלי  .ותקחני
הרוח ותשאני על אגרותיה אל גיא צלמות ׳ ותחז עיני והנה המלאכים הורידו את
נפש איש האלהים גחסזון שאולה  ,ואל יד הלן גלהות גנור מות הסגירוה  .כנושה
ננג ני ימצא ׳ כן כלימה נסתה פני גראותי זאת׳ ויסעד לגי מאוד ני דגרתי עם
הרוח הדונר ני קשות  .״סלח נא לי " אמרתי אליו סלח נא לי רוח קדוש  -ואל
תקצון> עלי ני נואלתי לדגר אתן קשות וכאחד הנגלים הנלמתין  " .אל יסול לגן על
הדני הזה ! הן לא כגני אדם מאדמה נהנו גני אל הים ! ני ידגר איש את רעהו
קשות ואור פניו יסול אז יגער נאש אפו גו ולא יאנה סלוח לו ; לא כן אנחנו
אשר גס גרוגז רחם נזכור ומדגים לסלוח  " .אם נא מצאתי חן געינין הודיעני נא
מה פשעי ומה חטאות האיש הקדוש הזה ני שמו אותו נגור שחת  ,ועל מה חיי
אף הגדול ההוא ני הורד שאול גאונו ? ״שאל אותו ויגון ני איש דגריס הוא ,
ירשיעהו פיו ולח אני ולשונו תגלה רעתו ולא זר Iהן שתי לא נודע לו גם מתמול
גס משלשום ואין ישמע אלי ויתן לי,את שאלתי אשר אשאל מעמו" ?
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ויהי מדי ד 3רי והגה איש אחד הקרי 3אל הקדוש וישאל לשלום לו .
נס אני אליהם ותשמע אזגי אח אשר נד 3רו איש אל רעהו והגן לה.
(ההמשך 3מח 3זמ הגאה אי״ה ) .

ואקר3

לשד השמן.
אשר אכלו יוש 3י חלק

אזיאה3שנת התר" :ליצירה .

Don H . Boß , Lehrer der Religion und des
ebrnischen Sprachfaches in Neutra.

לך האל!
י אנכי אעירה,
 8חםה יעראל!
'לך אזמרה.
ימות עולם•יהרבית פלאות

דמעתם ראית
עוני ועצב"
נוף חניתי

הרבית ע.לי נוף
עבר על יעבר
לעמך נלם
לכלי בכורי מוף
הגדלת
יעועות.
’הראית
קבר.
• •*IT T • :
• ־ • T:

רג^ מד הימה
'ןמדו נוזלים
וביר/רמה'
עבה גאולים.
עטף נחיה
בארץ מלחה
לעונם נעתה
י ? אין  ppוברכה
ומהמטיר נלית
נם' מעמיםז
הפות צור צוית
ויזובו מי .ם .ז

?צרים לראשנה חרפת מ ^רים
ירד עטף
י מעמך ג״לות
?כבל
נתנה
ובחזק/ידים
תפארת נחלתך' .אותמו פדית.
אוצרות נוגשיהם רוחם חבלה
'כקול נאקה
פרעו
כפים
המה
.
נצלו
׳
מעבודת הפרך
וברדפם אחריהם נפעים בהלה "'
;ליבו * ffl
שוכן
בים
סוף
'
צלילו
.
בעמל
הדרך.

 wשמים,

0 2
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ובאהליהם נמנו
יעלי מיחוקקף
שבור רעבוננו
* פן נסרןלף"‘
ממעוןזקךשןז
מאוים ' ראית
ובשמי שמיף*
מן מנית.
במקום שאיה
ישבעו סוררים
אכלו בציה'

לחם אבירים.

טחנוהו ברחים ,

הפלאת גבורותיף
מימים בבידים
יתחדשו אותותיף
 °חדישיםלבקרים .
נםב; מי נו
בני קדם עטו
ראו עינינו
את המן לקטו .

י ולשר השמן אפו.
אנא האל!
ך! שיף זרוען?
קיומם אריאל
קרית מועדף*
ומקום מקדיש אל
 ,יפעל לשבתף
ועמף ישראלי

עלי דגן שמים
בלמו נאספו

’ בזא,י

תוכחת מגולה.
Don Herrin Waffertrilling in Boskowitz.

בהתעטף רוחי ולבי ישתומם,
אם תשתוחח נפשי ואלף שומם,
ותפעם רוחי כמו הלם פעם;
אם המלאכה ? ממה בעיניז נמאסה ׳
מידי רפה על נוי נעמפה,
/ובבר עלי ראשי״מלא רעש ורעם ;
מה זאת ההמולה זאת המדחפה,
במרוץ העגלה על ארץ עיפה.
מרגוע אין לב אדע השקטה;
לא תאור .להון זאת האש הבוערת ׳
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? 1א חמדה לעיוור הרוח הפורךת,
בערי אלה נפשי בל התקוטטה,
לבי לבי הל‘א תהמה לשברך שפתי!
ואם עד מהם תרום תלונתיT ’ ,
בתלונה ונם קנה אין מזור ותרופה;
מרפא לך עבריה" איפוא תמצאי %
הן צף בך רב "אך רופא ל ^ תדעי,
רו״פאןך מחבליך מ_גךפ? ך גרופה.
ידי ידי על מוריך היא גטו! ה,
הם שמור לאל נשברת ובזויה<
ולחבל אין וב מועיל ןשימ״ו גדולתך
רק בלשון אחרת ובשפה נכריה",
יורו צעירי עמך פרחי הת״ושיה,
י הפיך' ישחירו העד־ירו תהלתך.
שאי ,בת זמרתי ,קולך על שפים ,
.קנה עוררי על מעקשי דרכים,
"המה’ נביאיך ,הם' ראשי" קהליך;
ראי דרכם בגיא בשפל המדרגה׳
הן הצל לא .יצילו צאן ההרנה ׳
עודי חללים ! פילו על חלליך.
שוטטי בחוצות  ,בואי בהדרים.

י

הסבי עיניך מנגד הנכרים,
" אשר נפשם לא חיו ממעין התושיה
מה תועילי" למו3
&  $אי שפת"! ם,

—

54

השביל לא יאבו עד בלתי עמים , ,
פדיה.
עלתה
בהם ניר
משחתם
*T
*  T T״T J
VT
T T .* T
אבל פרים הה ! שושנים בין חוחים /
דאי איך המה בין השבכה נבונים,
אוצי נא י קומי ! הצילם משחת;
האם פרייהם יבולו טרם עובו.
ועודם באבם אל -עפר ; שובו.
ובעיניך תהזי' ולא תעירי תוכחת !
לא עת למנוחה ולא עת המךנוע,
אם תמוד יצדק לעין בל רקער ! .רוע׳
ואין מנהלי מסביב ואין מניד מישרים
אם בל ' מוסר פרוע בזוי ונעדר ׳
אם פרחי התורה רק .יעשו’ סמדר׳
האם נם אפס כהי רוח שרים?
למה אחשה  ,אתאפק  .אנצור שפתי?
אם בערך עמייתזל מלתי,
לשוני כמו נחש בחמת עכשוב אשנן
אם נגיך! ' .עמלנבלותיך אגלה׳
למה' אחשוך אחרי 'לבבי למלא י!•
ז תנוכי תוכחתי י בל אדע חנן!
אל מי ראשונה אכין מלתי?
אם לגדולים אפנה תבער חמתי.
ת5ןד אש בקרבי תלהט לבבי;
רומה!
ותתנשאו t r
נדלתם  -י- r
איר  :י.
s-
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היוספףםע־ו ^ר בידכם עצומה,
ומכל אשר ( נם אין תשורה להביא
מה עד הנה הבאתם לזבוח ?
זנח לא .יעלה לריח ניהוח,
מנחה בלא קטדת מקטר הלבבות!
מתנה  ,מתנה[ ולא נדבת רוח "
מ־בות לנפשות ’ כתובות עלי 'לוח¬¬
י ועל לוח לונכם אינם נכתבות.
מי לכם אדירים ; ענד עטרת ?
מי יפאר מעשיכם ינידים לתפארת ז
אם כסף יתחלקו צדקות תפז -רו;
מה לבם הכסף' כי תשבעוהו ?
ךבש הרבה‘ אם תאכלו" הלא תקיאוהו
י אם האוצרות לזרא למה .יאצרו?
האם זקצרה ידכם להושע נאמנה*
להרים מעפרי ללמודה אלמנהH
י לרחם עמכם נדחפת תחתיה ?
ראו שתיליכם נטעתם בננים׳
למען ' ינובו ' דשנים ורעננים,
י והם שמיר ושית ירבו פוריה.
אהה! ליום אשר אליו קוינו,
יום בו חפשי' בארע נקראנו,
■ ' 01נו 'ל* הוךפ היתה אזרה!
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האם עוד נגה איור מתיקי אפלה
יען הושב יושב לנו המלה /
ונשוב מרע ?} דה דנן ושעורה י
מה יועיל לנו בל היון ונחלה ,
ומעלו תרופה "להנגע והמחלה
י הותרנו ועלו לע צואר יכלנו ?
חלינו"ואין מזור ,חלינו" ואין ' תעלה
רוח התעתועים הוא מעלה עלה
ורופא ״אין ןTלנו.
הביצה
ונפשנו לא
״״
r
T Tt
:־  :״•
אתכם ראשי :עקב  .אתכם אתובח ,
לכם מטות עוז  ,רק לכם הוכח,
"רק עליכם להביא מרפא לשכר;
ראו נטעינעמנ״ם יחרבו ימולו"',
ופרחי' שושנים  :חפרו" ,יבולו,
קבר.
ימצאו
וכל פריי׳תושייה' רק
»’ IT
r
• T
• ** • * %T
הילילי חכמה שאי קנה ותאמר. .
אקי נפלת משמים :רדת תהומה,
מי" יעלןז עיור מי "חמול עילקי י
היליל״י תורה ,את דת קדושה,
אקי ח_ללת נמאסת אבן חראשה,
אין‘ דורש לן? .' ,ואין' מקים יריעוהין־♦
* (הוזתימה גמיזגרת הגאה אי״ה)

*תחלה ממרחק.
Von Leopold Eisler in Boskowitz.
;שרמי עין על חכמי דומי  ,ואכיט אל פרי מחשבותיהם המש וטטות3פל סנות
המדעים  ,אזי רק גיל וענג תשבע לה נפשי וא 3רן ד ' הטוב  ,אשר שלת לנו
המאורות הגדולים האלה להאיר מחשכי הסכלות ולהורות לנו הדרן 13נלן  ,אס
<א 3ה להתרועע עם החכמה ולשומה לח 3רת לנו ימי היותנו עלי ת3ל ארצה י
אולם כאשר ישפוט כל משכיל לא נוכל לחרון משפט אמת וישר על איש  ,גבון
וחכם  ,רק אס על ידי סכות מסכות שונות יהיה לנו לאוה 3וריע  ,כי אז3אשר
יקרה היא הריעות מפנינים וכל חפצי החמדה לא ישוו 3ה עינינו פקוחות יותר
על דרכו  ,מפעלו ומהלן רוחו לא נעלם ממנו  ,יען כזה יתחקו למומו היקרים
ומדותיו הישרות כעט3רזל על לוח לכנו י ולכן תה תשמח ותגל נפשי  ,כי אוכל
להראות לעיניך היום קורא אהו ; ! תכניה איש חכם ויקר כעמנו  ,אשר הוא אוהכי
מידנצי  ,כחירי רצתה נפשי  ,ואשר מדי רכרי כו לא אוכל להתאפק מלהכיע תהלתו,
;ה האיש נודע כשערים לכל כאי היכל החכמה מאחינו כשם — י״ש״ו  .ומה
גדולים חקרי ל 3זה החכם הנפלא כעניני השכל ותכונה דרושים לכל חפצי דורשי
החכמה והתושיה ! מה רכה התועלת  .המוצאת מדכריו היקרים המלאים חכמה
ודעת על כל גדותס וכלמו על ציר המוסר והמשרים יסכו  .מה ר 3החן והיופי
אשר הוצק כהס! כי אל ככו״הע כי אכיטה — שמה עוז העצומו גס כמליצה נס
כחקירה יראה ועל « בחינת הדת" כי אשים עין בחינתי — בחדריו סתום יגלה
אביט אל «כרמי חמד"  .שם ענבי עתות החכמה למיניהם יפרחו  ,גס ענביו
בתוכם יתנו מעדנים לנפש המקבלת לכשרון ודעת  .אשוטט ברחבי " התורה
והפילוסופיאה "  .שמה החקירה והאמונה כאחיות מבטן מתאימות יחד תלכנה
*הערר . .ידעתי כי רכים המה הקוראים  ,אשר ישאלוני מה תכלית ספורך מעלות
החכם י״ש״ר ופרשת גדולתו ,וכי להראות  ,כי תדע למשוך בשבט סופר באת
במכתבך הנה ? לאלה אשיב  :דעו  ,כי הודעת מהללי איש חכם וענו בעמו
כפלים בה לתושיה  .האחת :להעיר לבב נערי עמנו  ,כי יתאמצו לשקוד עלאהלי
החכמה והתכונה ולשבת בצל קורתן  ,למען גס המה לאנשים עושי ’ עוז ותושיה
יהיו עומדים לנס הנכונים ומושלים ברחבי המדעים כפי אות נפשם ורוחם.
וזאת שנית תועלת היוצאת מספור עגות וגדולת איש נבון וחכם .,ונכבדת עוד
מן הראשונה  :למען ילמדו בנינו אם לעתים יבואו יחננו מהמטיב לכל הברואים
להספר בראשי העם ונבוניו לאהוב גם המה ענוה ושפלת רוח  ,אשר באמת
תפארת הן למחזיקים בהן ומאשרים תומכיהן,ולא להתגדל בגאוה ויום לבב על
אחיהם כאלו להם לבדם הארן וממשלתה בידם נתנה ; כי ידעתי רכים אנשים
אשר אספו חכמות למדי בחפניהם ; אולם נאותם וגבה רוחם ימנעוס ולא
יתנום תמיד עשה אשר עליהם לעשות  ,ומה גם כי ישימו לפעמים סיג ומשמר
לכל קרוב אליהם חלילה ולכוח בחברתם איש ׳ אשר ליגון נפשו לא חננו ד ' בבין
והשכל כמוהם ומה אחרית דבר היוצא מרוממות לב כזה ? הטוב והמועיל לא
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קשורות 5קםר אמין ווזזק  .ומה גדול ערן הספר הזה ! תה ר 3טוגו ויסיר !
 3אשר על ידו יתאמת לנו ! ראיות נכוחות וישרות  ,ני רק אם חק החקירה ניז 3ק
נוכל לקים מצוות התורה לפי כונתן העמוקה והנכונה  ,וכי רק על ידי התח 3דות
האחת אל האחת יוכל להניע האיש הישראלי אל התכלית הנכסף והמ 3וקש,
כאלה וכאלה עוד ד3רים ר 3י היקר והתפארת  ,אשר יצאו מעעו להועיל ל3ני
עמנו ולהדריכם 3דרן החקירה האמתית  .אולם 3כל גדולת נפשו ויקרת רוחו לא
יגנה ל 3ו ולא י 3יט 3עיניס רמוה על אנשים לא ישוו 3ערכס לו  ,הוא יודה
האמת למי שאומרה נס לקטון שנקטניש ויתנהג עמו ננעימות וננחת נאשר
יאות לננון וחכם כמוהו  .ראו והניטו ענות האיש הגדול הזה המאירה גס
מדנרים אחדים נאחת מאגרותיו אלי ; זה שנת ת״ר״ז הצעתי לפגי כ 3ודו ילדי
מחשנותי הרפות על איזה לשונות נתרגוס אונקלוס ו 3נוסח תפלה אחת כתו 3ה
 3לשון ארמית ( ואס ייט 3נעיני המשכילים ו3רצות ד ' דרכי אחלה פני האדון
היקר החנם המליץ הגדול מוהר״ר מענדל נר״י שטערן ד ' יחיהו וישמרהו,
להוציאם מחק הנשיה ולספחש אל מחי .רתו היקרה כונני יצחק) וראו נא המעט
מתשונתו הנעימה אלי והשתוממו Iנכה לשונה " שורותין הנעימות מיום נ״ט לח'
הע3ר הונילו לפני פריי חקירותין על איזה לשונות 3אונקלוס וננוסח תפלה.
ויען חפצת לשמוע דעתי הקלה על אודותם  ,לא אמנע לאף כי ר 3ו טרדותי)
למלאות ננשאלותין .נאשר גס אני אתענג נהודיען  ,כי מצאתי דנרין טונים וננוחים.
ומה שדקדקת על שינוי לשו ; נאמקלוס מיוסד נלי ספק על אדני האמת עליו
אין לי מה להוסיף ,מי שמע מי ראה עוד ענות ל 3כזאת? — והכי קרא שמו
י״ש״ר ! על ני ישר הוא גם נחקירותיו  ,גס נמעשיו  ,גם נתהלונותיו עם רעיו
ועמיתיו ! ומי יהן  ,ואנוא אל נוהו  ,נזרועי אחנקהו  ,נפי אשקהו  ,נדנרי אודיעהו
ני מאד אננדהו  ,וננל ל 3האהנהו !■ ויען  ,ני יקרו לי מחשנותיו׳ ונל דנר מדנריו
לוית חן לראשי הוא לא אמנע מלהשיס לפניך ידידי הקורא דנר תמוה מה שנת 3אלי
נאנרתו זאת על איזה עניו נאמקלום וזה לשונו אות נאות  :״ אחרי ראותי אותך
יעשו פרי  ,החנמה נשפל תש נ והאמת אחותה מרחוק תעמוד ־־־ ואניא רק
דנר אחד למשל לפניך  ,אשר יאמת לך דנרי  :אס יניא קול מנשר נמחנה
הענריס  ,ני יצא מנת 3עתי למען הגדיל החנמה ולהפיץ מעינות המדע נקר3
אחינו לאור השמש  ,אן המה נעונריו" ני יראו לפעמים נו ד נרים  ,הנם כי
יקרים ונננדיס המה  ,מאנשים לא נודע עדן לתהלה3קר 3הארץ ולח ישוו למי
נערן וגדולה ואזי נגאותס יאמרו  :הנה ר 3עוז ותקף נחנמה לנו וצמה אם
נן נארח לחניה עם אנשים נופלים נערנס ממנו  ,הלא ננוש ונחסיר ותכסה
כלימה פנינו ? ־־ אהה ! ננה יגדל גאון לנס ויקל נעמיהס כנוד הנגרעים
נערנם מהם  ,ני לפעמים לא ישימו עיניהם כצל על ילדי רוח אנשים נאלה
וננל זאת יחרצו משפטם המקולקל והמעות ויחפאו עליהם דניים  ,לרגליהם
ןא שנאה עם חניתה הקנאה תלכנה נאמרס  " :פגול המה לא ירצו לחכמי
ויקירי הדור ! " ולא די  ,ני ינדמנו ידם נחקם ולא יעשו מאומה  ,ני אם נם
יקדירו נדנריהס אלה הנכבים הנהירים המציצים מחרכי האמת  ,והיא
היש עון ואשם גדול מזה ? ?
גלמודה ושוממה על אנדן אודה מתאנלת
ראו נא ישרים והתגוננו!
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מתעסק על אונקלוס אמרתי לגלות אזנן על ענין תמוה אשר מלאתי גו  ,והוא:
(דנריס ז ' ה ' ) פי אס עה תעשו להס תרגם אונקלוס " :ארי א ם עדין תעגדון להון " .
וסירס מלת א ס שגססוק כאילו היא על דרן תנאי  .ופאילו הפוגה 3ה עמו 3סםוק
כי אם שמוע תשמע 3קולו ( שמות כ״ג כ" . ) 3אגל אינו דומה זה לזה  ,פי 3ססוק
ושמות הוא תנאי ממש .אגל גשסוק דוגרים אי אסשר שיהיה תנאי לסי שאין אתריו
תשוגת התנאי  .ולמה אם פן תרגם שניהם גאופן שוה ? ול״ע עד כאן לשון י״ש״ר
הנתמדה  .ומי מהמשפילים אשר ישיג לשואל דגר הראוי לאמרו לפני אוהגי האמת
ודורשיה אותו אכגד ונפל ל 3אודהו׳ פי האמת אנוכי מגקש וגה תמיד אמפולה.

על

קני

העני  2נ 1ה  ( .והוא הוא כמ37ד ) .

Pädagogik in Wien.

der

מעוך הברכה ,
חלפה השמחה /
שמש ההצלחה׳

Bon L. Fuchs, Hörer
ממני ברחה
ובאה אנחה
עלי ל*א } ךחה;

מפגעי חז-מן נסתי בלי נח
.ולמה את *עמי' קראתם מ נוח?
והאסון שבוה
היגון *עלוח ,
ומפחד עוח,
מאויב בטוחי
ועל משכבי סרוח׳ אישן .ואנוח,
ממקרי העת ל  2אלך עוד שחוח
הפעם תקךאו את שמי מנוח!
על ל  2י

העשייה( NM5והיאהמדברת ) :

ומחמדי תבל
מעדנים הין ,
לי נפלו לחבל
חמדת העין׳
אסון' ואבל■ ‘/
אפם ;אין /
רק נימ^ד הארץ רדיתי ברובה ‘
נוחה!
לקר^ *לי
T
דברתם ’ ״ *I
בנים • “ |V
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באלמנה גלמודה,
מתענוגי שחדה,
ומפניני פרודה . /

עתה נעזבתי
להן שאנ $תי
למאד אהבתי.

ורק על מ ^ בב רמה ותיולעה סרוחה;
הגידו  5 :־העוד
תקראו '
עמי  /ו Tח ה^
* SU
* J
Lchreiben von M . D . Strelisker in Brody.
אל כבוד ידידי הנעלה  ,חובר חבורים לתהלה  ,הבס נבון
ויקר  ,דורש טוב וחוקר מפואר במדעך־עליה־״) על ראש,
חכמים הופיעה׳ כש״ת מוהר״ר מנחסמענדל בר״י שטערן!
יזרח נרו ויציין נזרו!
^
מאז הנאתי לפנין ידידי יקירי ! םי 5יס ושלם קמי אור להוציאם נמספר
הנננים — ככני יצחק — המזהירים ננל מושנות ישראל  ,הנה תקופות נלן* ו,
מועדים תלשו  ,אשר עצרוני מהקריג מנחה הדשה אלין  ,ואני הן נגר הגדתי לן אס
לא דנר חפן יעורמי ויוציאני משענוד המסחר  ,לא אונל לצאת ולנוא נקשת הסופר
לחנר או אף נס לחפש נאמתחות מפתני למען אחי ורעי מאהני שפתנו ודורשי
תושיה ; ואם הסתיו ע נר ואני לא הכינותי לי לחם קודש גלילות — כי היום לי
למסחר ורק הלילה למשמר — הנה מה מליל הקין לאגור ולאסוף — או מה מלילה
לעשות נדים וקמהימאשר זרעתי כנר — .
ועתה אם תתמה על החפן מה הדנר אשר ׳עוררני נעת נוא אלין נמנתני זה,
ראה נא ננכ״הע תקצ״א צד  108 . 197 . 192 .וננכני יצחק מחנרת העשירית צד
&י*  .וימלא שחוק פין ממראה עינין אשר תראה  ,וזה יהיה לן אות נאמן מי זה
ואיזה הוח אשר מלאו לנו לשים נין ככנים קנו  ,להקדיר זהרס ולהנזותס
נעיני נעליהם ) ** .
והן אמנה  ,יקירי  ,לא 3ן האשמה והעול ,ני הנה נזה כנר נא איש אחד נמאסף—

*) Inhaber der f. f. österreichischen goldenen Med aille für
Wissenschaft und Kunst.
** ) המחנרת העשירית מננני יצחק ,כנר נא הנה ואנכי עלי מסעי  ,ויהי נשוני
והעירני אחד מידידי לאמר  :גנ 3נא עלי ן מרדני! והוא נננני יצחק מתנרת
העשיריה  ,ועתה דע וראה איך איש אחד נזה יאנד עונים הרנה ! והשתוממתי
וקראתי  :הנס נין ככנים גננים? — אולם אחרי רואי כי כן הדנר  ,הנה לעון
יחש 3אם לא אוניחהו על פניו נתונחת מגולה  ,ומשם אורידהו.
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אם שוגה אינני הוא לשנת תק״ע  .והדפיס וידה זרה וחתם שמו עליה  :זה חותמי
י 3א דעהו וחקרו והשי 3אשמו 3ראשו מאסף שנת לא יירשך זה ; ובבנ״הע תק״פט
צד  . 214 213העתיק משורר תחת ננורים ,מנועי קדס צד ל  .לא  .ל. 3
(דפוס זאלקווח ) 1^ 18והשחית והחליף וחתם שמו על השיר רעיוני קין המועתקים
משני שירים  ,ולא הגיד שם מח 3רס ונשא עונו !
ועתה 3א זה חרש ! ) משורר
חדש 3ננ 3י יצחק  ,לקט וק 3ן והדפיס שיר קטן3שלשה חלקי ש־ל
■ ( ) Strophen
וקרא שמו  :מוסר; ח3ר חשר לא יחו 3רו׳ קשר אשר לא יקושרו  ,והשחית מליצתי
ו 3ת שירת* לא תואר ולא הדר לה ; ו 3נל דור ודור עומדים מח 3ריס גאלה רודפי
אמרים לא המה ומתעטפים ונו '  ,ומי לא יודע משל הקדמוני על אנשים כמוהם.
אולם ראה זה שמעתי אומרים ני 3קריה אשר לה יום השוק 3דו 3עז 3וניה  ,אסגג 3יס
צאו לה לעדה הוא ני גדול יום השוק 3תןנה  ,ואולי נס זה לאות ' ני גדול בישראל
שם הככ 3יסאשר כוגניזה 2ז ועל נן שים ל3ך ועיניך תהיינה פקוחות להרחיק נל ענני
אופל ו 3רוח 3ינתך תטהר שהי הכנ  3יס לבל יאספו נגהם  ,ויהיו לתפארת לך
‘ ולשמך לעולם סלה ! — ועתה הואל נא להקריב לע מזית הדפום את מכת 3י זה אליך
* ואת השיר  :שבט " מוסר " לעומת המעתיק המוסר להיות למוסר למשוררים
כגילו ואל יזידון לעשות כן ואל יהיה בך חטא Iואחרי ני התלותי לדבר לפניך
ידידי ,הואל נא וקבל 3רצון גם אה 3אור איזה פסוקים אשר 3ארתי  ,והיה אם
ייטיבו בעיניך אשלח לן נהנה  .ונהנה פעם בפעם  .ואתה היה בטוב  ,אתה שלום ונל
אשר לן שלום כחפצן ותק ידידן מכבדן ומכבד נל דורש טוב.
הנו״ח פה ברחדי יום א ' י״א אייר תר״ח לפ״ק .

שבט מיסד.
והיא תונחת מגולה לאיש אשר רצה היות משורר והעתיק אות באות
שלשה חלקי שיר מלוקטים משני שירים  ,ויעש מסנה וקרא לה שם :מוסר•
(עיין בנ״הע צ״א צד198 197 192

חן "מוסר" כתבת
,ואת רכים ימרת;
ואתה המוסר עזבת
וביו לא כהרת:
")3אתה תבוז נחלחף
"ממדע אולי לף נתנה׳

ובנכבי יצחק מחברת עשירי

זייטע. ) 85

אך תכסוף באותף
מנת רעף ’לכנה״!
מפריי כי אכלת
לא בי נתת מגרעת;
רק כי מאיור הקבלת
אתה הראית לדעת:

 <1שמו איזראעל טויבער .
.
 ) Sני נן,המאספים ובבנ״הע אחרי ני יצא שמם צתהלה החלו הגנבים לבוא.
 ) 3השלשה החרוזים המצוייניס בציון " המה המועתקים וגנבת חרש שוטה ונשתנד
פה מעט נפי צורן העני; .
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"הן עוא נם הבל
הנגבה בחלד,
אדם זה בתבל
יולד״.
לבועת
רק
• vr
v
 > rהל ^ חי חי עודני
חיים
ודברי -נם •הם
י
״• T
- T I
זאת עצתי לן

ממגי אשר לי

ולמה ל״קחת ממני
לף לבועת ; #נים*
"אף אזר חיל׳ נבר!
לכל מקרה ופגע׳
"ובבואף פיר ועבר
בל תזעף אף' לגע"♦

הוזותמת 33נ" :ע  :מרדכי3ן דווסטרעלישקער

זכרון ימי חרפי.
Don M . I . Läwitz in Lemberg.
בימי עלומי האח ; עמחתי,
רצתי במיעור  ,זילגתי' בהרים,
בחיק הורתי עמל עבחתי",
נערים.
עעתי״בעדת
י r -נלתי",
* t r:
•
טיובה  ,נעימה חברת הילרים,
יתרועעו  ",יעירו בנאות דשא ואחו
קעמחה וגיל" גדודים נדודים ; ' ז
’ "יצאו  ,לטובו'  ,לחברה ארחו.
עעיוז ועמחה מטע;ן עאבתי ,
ז מנהרי עדן עתיתי  ,מציתי;
בעובה ונחת אלי ביל תאבתי,
וערבה t: rענתי.
ואיענה
עכבתי
’
ןזה
tt
ן •
ד  -ן •
אף חיע חלפו  ,נעו גם נדו,
נזו ועפו";מים מאערים,

*
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ספו  ,תמו  ,עד נצה אבדו,
הנעורים.
ימי
נכרתו
תמו
 ן ״•.. :
• T:
ימי הנעורים תאבתי אויתי
ללכת בונים  ,ענייע עדנים׳
עשנן השנתי  ,גיל רדתי
"עלי מטע נעים  ,פרחים ונצנים.
"עובו  ,עונו  ,ימי,עלומי"
במדפי אקראי אתחנן" אלימיו
אך כנחל בנגד מדו ימי,
הלאה ; צאו ולאי עבו למד!

תחת צורת
מורי מאלסגי תורה ,החנם המלין המפואר מוה'

משה צבי • :נסר,נר״ו.

צלם דמותן?  ,לא עי *ף
*' יצרתי בחרמי  ,חפנתי על לוח
לא ' בינתן;’ ' ,לא רוהך;
להפיח רוח.
קצירה T־•ידי
כי
ד¬¬
j
• | tגt
נם מלאכת ידי זאת,התמונה
יאכילז עע ",תאכלנה תולעת;
לא אמר״ן?  ,אמרי בינה
הטפת .על לבי,,אמרי דעת!
, CBW
מג תת אהגה מאתתלמיד! ידיין.ומנ3יך ה
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<

היא אשת חיל חכמה ל 3מר4־

יחל

תוזרפורנא נעיר טריעסט י4״ר

Bon Alexander Langbank in Iaroslaa.

חזיתיןי בקדש תפארתחגבבזת
משכת בשבט ספר כאחד השרים,
לשיון ?! דברת גדולות ושפתי רננות
בז
חברים
חברי
'
מדע
מביני
את
תתחרי
:״•t
• :״
* t v•» • :
: - r
י הן לא לנשים תועדה נתנה למינה.
חכמתן ודעתן עשוית צניפים ורךידים,
אק אתיי יקרה ' ,עלית על כלנה‘
בחרת אסף דעת!  yptäבלטוךים.
בתןי מאכילים יזהירו שבעתים
מי איפא ראה נשים באיות מאירות?
ואת בת נדיב! מידך לןי .קרנים ;
הנדלה עשיות  ,שמת קנך בין ככבים
על בן יכבדוןי בלבבם נעימי זמירות,
לשמןי ולזכרך .יחד התנו אהבים.
יו״ר
עת הזמיר

ניבז תר״טלפ״ק ) * .
הגיע וקול

הדרורנשמע בארצינו.

Don I . T. in Drody.
עורי

עורי עמי ,קומי לנשי 3גיי תפארתך  ,קחי נגור ונ3ל  ,השיגי גג; ,

* ) אתהמנת 3הזה נתנתי עוד נשנה הענרהאחר גתינת הקאנשטיטוציאן  ,ואף שעתה
נשתנו הימים ונתחלפו הזמנים לא רציתי לשנוא מעשי 'ירי והנחתים נמו שהם י

V
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ותני אודה למלננו האדיר שהוציאנו מאפילה לאורה ותשעצוד לגאולה  ,ונודה לאלקי
מרום אסר יתן צלנו הטו 3לפדות אומנו מתון כור הנרזל שהיינו 3ו עד הנה ,ולהדת
שנתן ננל מדינות ממשלתו יצר טו 3על היהודים להשוותם עם יתר העמים ,
יזוקה אתת לנר ולאזרח האין  ,כל איש אשר יעמוד על אדמת עסטריין ישאף רות
שירות  ,לא ישמע עוד קול נוגש  ,ושצט מושל לא יצוא עליהם  ,כי שוה ומשוה כל
איש ואיש לפני המשפט  ,כיהודי כנכרי  ,כאדון כעצד  .ועתה להלי קולן 3ת עמי
לפני מלכן הטו , 3קראי צגרון ואל תחשוכי  ,ישמעו שאר אחיך וישממו עלין,
ני את עול סבלך  ,כבלי הברזל אשר אסרון עד הנה  ,נקרעו לגזרים< וגם הס ישישו
אתנו משוש  ,ונל 3טוצ גילה ורנן נחוג יחד את יום חירותינו ,צזכרנו צכל דור ודור
את ישועת ד ' אשר עשה לנו צראותו שאפס עצור ועזוצ וירדנו פלאים  .ותחת אשר
לפנים על אדמת מצרים חשף ד ' את זרוע קדשו לעיני כל העמיס  ,ורק צננעים
גדוליש כלה את חפצו ורצונו הטוצ ; עתה צהזמן הזה אשר כל העמיס ידעו את ד ' ,
וכלס יעריצו ויקדישו את שמו הגדול  ,יעשו זאת מרצונם וחפצם רק למען היושר,
האמת והשלום אהצו  ,והפן את לבבם לאהצה אותנו ולדצוק בנר כהיום הזה  :והגה
לא ממשל משלים אנכי אשר דמיתי ואשר השויתי מעמדינו ומצבינו לגלות מצרים,
ני שפתי צרור מללו קושט דצרי אמת  ,זכרה ישראל ימי עיין ומרודין שהיו לן מימי
קדם׳ את העצורה הקשה  ,אשרעצדצן  ,ותדע אין לשיש ולשמוח עתה  .הטו
אזנינס ושמעו  ,אגידה לנס את רוצ היגונות והתלאות אשר הצלנו עד הנה  ,ונודה
יקהל י 3לד ' ולמלננו שהפליא נעשות עמנו ! —
עצדיס היינו למלכי עהטריין  ,עצדיס אשר גופה ונשמתה מהורים נאדוניהם ;
יאלו לענדים ולשפחות נמכרנו ולא נקשו מאתנו רק לענוד עצודתס כמשפט עצד
הנמכר לצמיתות ולא היה עלינו מהת המדינה  ,החרשתי ; אולם רק משפט ענד
היה לנו שצאק לא ננחלה נחלה ונהיה גרים צתונה  ,אצל מהפר המסים נם אנו
יתנה  ,ועוד נוסף,עליהם נהנה ונהנה הרצות חתן גס אשר לא יתנו אותם יתד
הנויס  .עמי עם עני ואניון ! איר היית צמצור וצתצוק .צית ני צגית לא יקרא שמן
עליו  ,ודק על שה נכדי יכולת לשנת נו ; נחלת שדה וכרס ני חפצת  ,אף
אם
פורהתתן כל הון זיתן מחירה לא יכולת להשיגה  ,ני קולי קורא צאזנין  :יהודי יהודי
הורה אל תנע צזה ני מזרע היהודיה אתה  .ואס חננו ד ' נצנים פרי צנון אשר
להם ל 3לשמוע צלמודים ושלחנו אותם לאוניסעהיטעטען למען היותם אנשים שיועילו
לחזרת המדינה י ואחרי אשד צלו טו 3ימי עלומיהם'• שש  ,וגדלו והצליחו ונס עשו
פרי להיותם בין הצחרי התלמידים יותר מכל ילדי הנכרים  ,לריק יגעו  ,יעלו צתהו
ייאצדו כל חכמתם ופרי תזונתה  ,כי לשוא ידפקו על דלתות השרים וחורי ארן
לפפחסאל אחת הכהונות  ,ושומע אין להם מאת המלך נאשר הוא יהודי  ,ורקצאחת
יעלה גורלו להיות רופא חולים ; לכן כמספר החולים תספר הרופאים צינינו  ,זה
יולקו מכל עמנו צחכמה  ,עצנון ומי ' רוחי  ,והיה ני ירעי והתקצף נמלכו וצאלהיו.
זה חלק< אעקצ וזה פרי משפטו צארן אשר גר נה  ,אחוזת צית ושדה תרומות לא
יקנה  ,ורק על המסחר והקנין יחיה  .את נספו יתן צנשן ומתרציתו ישצע לחם.
שכסף העגול הזה אשר יגלגל ננל לגע ורגע מאיש לאיש ולא יעמוד  ,שנין לילה היה
יצל לילה אנד  ,בזה נקשר תקות חיינו עש חיי זרעינו  .תה יועילנו הון אף אם נרצה
’סף  ,אם אין
נמסים .לנו כיוזר קיומי  ,עומדת  ,שנצטח עליו ציום צרה וצוקה  ,ורק הוגיעונו
יהנאונו
יאוה איש ישראל לאכול נשר  ,לא יאכל בכל אות נפשו  ,ני אס
’סף
ישקול
אל
גנזי
המלן
אז
יאכל
נו
.
עת
קרוא
מועד
חדש
ושנת
,
עת
ני
ירצה

לשנות רלגרח־ מעגודת־ עגודת שרך אשר יענוד להשייר רע 3ונו וידליק נרות להתעדן
ולהתענג לאורו ומםנת דני ניתו  ,׳נוזיקס ימצא מרגוע לנפשו הנדכא והנכאנ מקשה
יומו ומרפא לעייפותו ,נם התענוג המעט הזה לא נחנס אין כסף יכול להשיגו  ,אן
סלס ישלס מכיסו מנס הנרות  — .הנהיה כזאת ? הנשמע כאלה ? שאור הגר לא
יהל עלינו ונשר לא יבוא נפיגו דלתי אס נקרו רשיון מהמלכות ניער אגורת כסף ?
אס לא " טיגו דגרי הראשונים אשר דגרתי לאמי• רע ומר מצנינונארן הזאת ממעמרינו
נארן מצרים  ,ני שס נאמר  :זכרנו את הדגה אשר נאכל נמצרים וזנס גשגתינו על
סיר הנשר ? מי לא ראה את גודל ה לוון אשר ליחלים אותנו נמדינת גאלליציען.
ענינו ;־ פרישות דרן ארן שפרשו והגדילו חותנו מתוכם׳ שכל איש מאתנו מכם וננוןאשר
יוכל ליקח את משאת ענודת המדינה על שכמו  ,רחוק ירחיקוהו שגל ינוא נקהל להם
להחיות את נפשו  .ואת עמלינו אלו הנניס  ,גהגיעס לי״ט שנים נלקחו לצנא לענוד
ענוות המלך ; אגל לא כשחר אזרחי האדן אס תמים נפעלס חרוצים נענודתס ילבו
מעלה מעלה  ,להיות שרי אלפים ושרי מאות  ,לא כן ילדי הענריס  ,הס על מעמדם
׳עמודו  ,ענד ענדיס יהיה כל הימים ,ופרי ענודתו ענודת פוך  ,זרים יאכלו  .ואת
לחצינו זה הדחק שדוחקים אותנו נמסים  ,וישימו עלינו שרי מסים למען ענותנו
להרנות מוהר ומתן  — .קורא נעים ! אציג לנגד עיניך סיפור אחד  ,ממנו תראה
ותשפוט אכזריות תימת המס הזה  .העניים והאניונים המנקשיס לחס ואין  ,וננית
מדורתס קרה מני קרח נעת הסתיו׳ כי אין לו נמה להשיק התנור  ,לדלי עס כמוהם
יאיצו שוטרי המלך לענוט את ענוטו  ,והיה ני לא ימצאו אתו מחומה ני עניהוא,
ואין לו רק מנסה לנסות נה אז יחטפו נזאני ערג גס את זה מאתו  ,הכדים
והכסתות  .הקרח הנורא ננל תעצומות עוזו יפעל נעצמותיו  ,וגס רענון ניתו
יחלו את העני הזה עד שיפיל למשכו  .אשתו וגניו עומדים 0ני 3לו  ,מלחייהם
יורדים דמעה ני ס־ צלם מעניהם  ,חגיהם החרון נענידתו להניא אלריתיאת מעט
הכסף אשר השתכר וזיעת אפי  .ופתחום יגואו שוטרי המלך עוד הפעם  ,על אשר
מלא שנוע זה ועוד לח שלם  ,ייקחו את הנר  ,שנשאר לו נהחנא פעם ראשונה,
מראשותי החולה  ,והוא יגלגל את רחשו הנכא 3על התנן אשד נתטה  .נכה ישבו
נעז 3ומשולח מתשועת אדם ; כי מי יושיעו האש אשיו הגדול חתנו ,העשיר ומעותיו
אשר צנר נזיע ת אפו  ,הלא כספו וזהנו התה מאפע יחד  ,התעיף עיניך נס ואינם
והיה כי יפתח שקי לתמוך ידי אחיו הנכשלים  ,חיש מהרה יהיה נס הוא כאחד
מהם  ,ונשל עוזר ונפל עזור  ,וקל ונתהרה יתים הכסף  .ידידי הקורא ! תסלח
לי לעון אשר חטא שהנאנתי את לנין הדך והילנתיך למקום איש עני ואניון כזה,
ני צא יכולתי עצור מלהגיד ונזלספר לך החמת  /אוי והנוי ! אמת כן היה הדור
3ארצינו לא הגדלתי והוספתי מכל אשר שהיה ; היינו למרמס כטיט חוצות  ,הדוס
רגל לכל הרוצה לדרוך עלינו  ,כנה נשפלנו ולעפר דמיני  — .ועתה נשכחה את כל
הצרות והתלאות אשר מצאונו והשיגוצו  ,לא יזכרו ולא יפקדו  ,ונלג טוג ננילונשיש
כי היתה לנו הריחה ופרינו נארן  .נוחה זאת לכל  .נ לוי לכל העמיס  ,איך תרנה
ותפרה הצלחת המדינה  ,נתק; את אשד העוינו וכל אשד נשארנו נמעלת אחורנית
זה זמן רג מאחינו הנ־צריס׳ נרדפה וננקש להשיגם  ,גלמוד להשכיל להנץ ולעשות
חקי המדינה  ,ונכל דנר טונ והועיל נשלח ידינו נענוד ננל כאינו  ,שלא יוסיפו עוד
לחמר  :נרפים אתש נרפיש אכן כה יאתרו  :אחינו נשרינו  ,אנשים חרוצים אתם,
מזמה חגצרכס׳ ומאז נאתם לאחוז נחיכינו  ,רנתה מולה טונ הארך  .נצור שלום
המדינה בכל צ 3ונפש  ,כאשד אנותינו הראשונים מעולם 3עוד ישנו על אדמתם דרשי
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 .את שלום האדן והימם עליה  .והלא עונדי אדמה היו אנו תינו  ,׳רען יןרשי ור{רו
|י3א גושו מנלמו . 013אוצו חושו אזי חל מממהמהו  ,איש איש נפי יבלמו■ ' יש
« 1נס נררנן אשר נידו לחרוש אה האדמה ולענדה׳ ומכם 5תני-יתו אשי אסף ימלא אה
ידו להיות שר ושופע  ,לענוד ענודה המדינה  ,ומנה יוצאי צ 3א לשיה נפשם ננפם 5עד מלננס ונעד עמנו  ,ואש תמים פעיל תרם הלנו מעלם ייעלה׳ אז יקויםנסנע
«.קרא שנהוג  :והרננהין על נממי אדן והאננהין נמלי! יעקנ אנין  ,נש 3לנעח
]ארצנו ואין־ממריד׳ שלים ואמה יהיה נימינו ויפרמו נגן י' נאי ) עסטרייד לפני
« 1לקינו והוא יריק שפעה נרנוהיו על ראש מלננו יר״ה  .איין ואמן ! — י״ט.

Betrachtung von L. Feilbogen , Rabbinatscandidat in Wien.
הודיית ~ ף י״ב ע״א ת״ר נשמן שיורד על הזקן זקן אהרון ונו׳ המין
אני טפי מדנלייה היו תלויות ״לאהרון זזקנו  ,אמר רנ הנא נשהוא משפר
ינולות ויושנות נעקר זקנו  ,ועל דנר זה היה משה דואג  ,אמר שמא מ״ו מעלתי
ישמן המשחה  .יצהה נת קול ואמרה נשמן הטו 3ונו ' נטל מדמון מה טל אין
<י מעילה  ,אף שמן המשחה שנ׳ק; אהרון אין נו מעילה  .ועדיין היה אהרון,
ייאג אמר שהא משה לא מעל אבל אני מעלתי  ,יצהה נה קול ואמרה לו הנה
«יה טוב ומה נעים שנה אחים וגו ' מה משה לא מעל אף אתה לא מעלה" .
"וזה לן האות כי אנכי שלחתיך נהוציאך אה העש ממצרים תענדון את
«אלהים על ההר הזה " ענד׳ ם היו  ,וענדיס יהיו ; תמוד ננלי נחל  ,מנלי
«ורה אדם  ,המור אגודות  ,ומוסרות הענווה  ,מוט ההקוה וענותות אהנה ,
«מור ענוות — ענודה • נתצריש עשו להש אלהיש  ,ועתה יעשה אלהיש אותם
יל לעם  ,נחצרים השתחוו למעשי ידיהם  ,ועתה ישתחוו ויודו לעושיהס  ,נמצרים
«« עו קיל יוגשיס ו־וטריש  ,ועתה ישמעו לקיל האותות ומשפטים ישרים  ,לא
«נו עוד עדי מסדנות לזרים  ,קוממיות ילנו לרשת ארן גדולה ורמנה  ,יהרסו
ייוזרינו ערים נצורות וסגורות .
"נהיציאך את העם
ממצרים
תענדון
את
האלהיס
על ההר הזה " ע״י
«נודה זאת  ,יכיני ויקיישו עצמש להיות לו לעם ״ממלנת נהנים" עם אמד ,
) 5ה ותויה אמת להם  ,וזה התלם לעשות י " ממלכת נהנים" משרתי עליון
«ננדיו ! ממלכה וכהונה  ,שדרה ומשרה  ,חרות וענודה  ,יהח -רו ותהיינה לאמה—
«« ת תורת האדם רעולה על סולם החכמות  ,גנעות יעלה ושחקים ירקיע ,
«׳נו תשלג נצלמין אור  ,ומרוחתותיו יקיד ארצה ויכרע נרניס  ,נידעו ני רק
««1ת אלוה אנינהו ואלהים עושהו Iנמקום הגדולה שם ענוה Iכן דרכי נוראנו
«יאלנו קדום ישראל  ,הוא אדון עולם  ,רתנניהי לשנת המשפיל׳ לראות נשמים
«ארן — הלה ענריש ענדי מצרים — אלה יוניא משה ממצרים ועל ההר " יענדו
« Pהאלהיש " ונהניו גקדאיט ! הודיע דרזיו למשה נאמן ניתו  ,זה האיש משה
«ענו מה היה ומה הוא לגו ולעמים  ,זה האיש משה החיה רוח ונפש כל חי
'יזאיש משה עניו מתוד " — וכן ברצון אלוהים עם עמו ישראל  ,הוא יייאס
1יל ארן זנת חל ;■ ודנם יירשוה ויאחזו נה " ויענדוהו " נל 3שלם ונפש מפצה .
ויהי כאשר נמם אנהים נעמוד ענן יומס ועמוד אש לילה  ,האציל מרוחו על
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ומה  ,ומשה על אהרון אחיו כי לאלהים היה לו — הסה ואהרון  « ,י איש
אחד  ,אחים נאמנים ננריתם עם אלוהים ועם אנסים  ,המה נסקדתם ומשמרתם
עוגת ושלום העם נושאים על סכמס ודורסים — חסה  ,חזיונו  ,ואהרון,להונו,
מסה  ,קולות ולסידות  ,ואהרון  ,אמרי ידידות  ,זה  ,מטו  ,חה  ,ידו  ,לזה אוי
וקמים  ,ולזה ארשת שפתים  ,זה לאלהיס וזה לפה!
או על הנהוגה
כל מלוה ומלוה תהיה על הממלכה וממשל ? , Staat ,
וני ת  Pnestcrthum , Tempel׳ אהרון היה המד,ר  ,המניד א< " המספר"
כאיש המספר ד,ר ששמע  ,ני רק רווז תשה נסת נשמת חיים  ,מענה לשונו —
הממלכה וכהונה  ,השררה ומשרה  ,חרות ועגודה " האין והנית " אלה שגי טפי
מרגליות ינענין שהו,א  ,אגדה א,ן טו,ה היתה תלויה ונו ' ) אלה שתים נמו
אחיות נאמנות אהוגות ומשול,ות¬
חשה היה דואג  ,סן ילכו כל ישראל אחרי הכהן ונכיר)  ,כי עיני ישראל
״ה,יטוi
נגדו מנוגד העניות ושפלות  ,לא יראו ולא ראו אלהיט זה משה  ,רק
אחרי משה " לאחור ולא לפנים  ,משתאים מחרישים לדעת משפט האיש קל 1י
אור פניו ומעשיו לא הגינו — המה לא ראו רק שמעו מה  ,פיו של אהרון מה
יתר אהרן  ,ני ד,ר יד,ר הוא  ,אמרתו לרוסה ומזוקקה  ,ונופת תטוסנה
שפתותיו לוקח נפש ול  ,שומע — ועתה היה תשה דואג  ,פן יקחם אהרון
,לשונו  ,וילכו אחריו  ,יעז,ו ויחדלו לגנות ארלם ועגוד אדמתם  ,יתנו ידם
,חיקם לא ישאו עול החניה ומחסוריה  ,לא יש או עול הממלכה ושררה כמשפט
עם ועס  ,לא ילמדו מלחמה וקשת לא תראה  ,ימיהם  ,כולם כוהנים ורק כוהנים
יהיו  ,״וגדול יהיה נגוד הגית מן נגוד האין" — והיתה ארלם שממה  ,ושנתה
כל ימי ש,תם עליה  ,לא תהיה להם תקומה ואחרית  ,כי לזרים נחלתם ועלה
אלהיס הפרו — אהרון היה דואג  ,סן גרנות הטוגה ר,ו אונליה  ,י,נו גתים
ויטעו כרמים  ,ישגעו נטוג גטנם ישמנו וינעטו — יפנו אחרי אלוהי נכר כסף
וזה , ,עשרם אשרם והונם קונס — לא ילכו לנית אלהים  ,לא ׳וגילו מנחתם
על ליון הר הקודש  ,לח יחיו נפשות ' אחיהם הנהנים אשר אין להם חלק ונחלה— I
ורק עון העדה ישאו ונפשם גרעג תתעטף — והיהה הכהונה אלמנות חיוה
«זונה ואין דורש לה — דאגו האחים ולא ידעו  ,האס יגינו גני ישראל אמרוה
אהרן  ,ואס ל,ס להם לה,ין ני הממלכה והכהונה נשאן הארן ליהגת יחדיו1
דרך אחד תלכנה ורגליהן רגל ישרה — .
מה טוג ומה נעים שנת אחים יחדיו גם יהד  ,לא נתנו יתרון לזאה
וחסרון לזאת  ,נתר המלכות ונתר הנהונה על ראש האחים — ולא מעלו— 1י

למי ארץ?
Bon Josef A . Raudegger in Parma.
אשרין?
^0

משי ;

ישדאל !
באדני

מי זה כ  0וכה
מגן  £זךןז י

בין מרגיזי תבל הן לא נבונה.
בין עריצים לא תתקומם רוחן? ,
עול העמים תשא עלן? לא תתה
על איש  ,מפנייף ארץ לא חתה.
קראו נא העמים/קראו ביל יספר
אם‘זרע ':שריאל למלון? בקישו ’ ,
גורל נתן אלי למוינחלת ש?ר
היא נחלתם  ,לא שנו לא שלשו;
מיום ארצם וירושתם נטשו.
גלו מגוי אל גוי' ,עור לא ירשו.
האין בה לאל עטו לושייע,
אם  :פלא דבר מעיישה פלא ?
מה זה בל גוי באשר יפנה ירשיע,
וישועתה המנע ירק מאלה? י
הלעולמים .יזנה האפס נצח
חסרו ' ,וידושני ברוש הפןצח?
לא כן  ,לא כן ! אמנם יוסהאמירנו
להיות לו לסגולה " ,עדהניג־דורת,
לא לעז  ,לא למשול בה דבר’ לנו,
כי אים לתהלה ולשם ולתפארת,
ולתתנו עליון  ,אך לא בכה,
בי אם בנאות הגפן על החוח♦
י שיורו בין העמים מדורות אלף
בל גוי לגוי ייאמר "הן לי הארץ" ׳
ותמלא חמם בגד ופלף י
וינגסו פדה שואה ופרץ,
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סי !;ל סי .ימשול _ ,פעם אחר פעם
עוד עד היזם הזה לא ;גבר זעם.
ובתוןז כל גזי  ,ובתייןי כל עם  ,ובקרב
כל’ אומה" ,כל לשין י תיוןי כל משפחת
כן ; תגלע הריב  ,המדון ירב,
תרבי המנוכה  ,תפשה המספחת י
כל איש דאיש יאמר ״הן לי הארץ״1
קרץ TT.י
השלום ,׳  -יויבא
,
<
וישבות t -
כל נכור כל עריץ כל אכיר היל.
ידמו על חרבם  .בשאזן יצוחו
״לנו הארץ כי לנו החיל
מי בעל משפט ? ,אךצה״ישתחו י
אז יקרב ככידון למה וקשת׳
אם*יוכל הכיתי עבא לרשת" .
אזכור דור עולמים;7מים מקדם׳
.ראשית המהלכות בבל ואריך ’,
אכד כלנה שגער ,כלי ארץ’ קדם׳
י••■• •- <•• I
״
־  ; T־׳ "
תפזל תחת ידו ותכרע בקי.
נמרוד החל להיות נפזר בארץ י
על כן העיז .ויאמר ״לי הארץ .״
מן הארץ ההיא ;צא אשור
ריבן כלח ונוה־נין ורסן׳
וילכד' את בכל ויכן שור
סביב לעיר להיות אל עמה רסן
ובנאה*ובגאון צוח ויאמר
״הן*לי הארץ  .כחמר כחמר .״

חדש מצל ויפהזענף הנהו,
אח ’בין עבים צמרתו ודתה,
דליותיו תארכנה לקנאהו
כלעץ עדן' קומתו 'לא כורתה;
עוף יעמיס בסעפייתיו נועדו,
כל חית היערה תחתיו ילדו.
פתאום׳ יען בגאון לבף גבהת׳
אל ההרים ובגאיות נרשת ׳T
מזרים מעריצי גויים כךת\
הורדתאף מכל עמים" נטשת,
טוב הלבנון הקדר על מפלתן 5׳
נם כל 'עין העדה ן׳גלפה עליף.
פתרום נא תחפנהים צען’ מצדם,
כוש פוט ; לוד ויבוב ובני הערב׳
עטים המשליכים חפה במים,
כלם תכו שהוח תחת חרב
פרעה שאון  ,ככפיר גויים הננו,
תנין ביאיר  :שחה לו  : ,עמינו*
ז אז "לילשעו הגביר ׳ דבר גבוה ׳
"הן לי הארץ גם ; ם גם ;בשת"
וסביביו’יישמע נהי וגה,
אך הלא ; אטם אזנו תוך הקשקשת,
כי יאמר "’לכבודי עם זו הגרתי,
הם יכלו ,ובכל צרתם לאיצרתי ".
אמנם הנה מצחם עיר החרם
ובנותיה  .עמת מלכה עריה׳ ’
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הנם מוסבות עם׳ כי עיר ההרס
יאמר לח  .הרסו עתותיה;
עמה ונעמה ארץ ’ ומלואה,
חרב נתנה ,לפיד ומיעואה.
’ ’ נם צור ככרוב ממעה וכלילת יופי,
עיר החללה׳ מימים נועלת,
רבת חונים  ,רבת כבוד ',אין דופי׳
רוכלת העמים  ,תבל מערבת.
נם צור נלות עמם׳ תאמרי " אל אני,
"לי ארץ  ,ובלב ימים הועיבני ".
נםי צור מרומה למצולות נפלה׳
נם עמון נם מיואב ואדום ובלעת ׳
נן־מו כי רוח אל בם לא מעילה׳
חרב איע על אחיו .יד ירימורעת,
עת בוא מלף בבל בי ;;ם רוחו '.
שטף רמס יעבר ;נח ניחי.
’ הנוימתח תבל תחת העבט,
עם חילו אל כל הר תלול יעפילו,
■לעום תחתיו כל מעפחה כל עבט׳
החזק יהרסו  ,הרם יעפילו’
ובגאותו יעל כל נאים ! גביה,
ובעגלו אור מזיע לא עוד .יגיה♦
',,אנכי אל׳ .יצוח  ,מי !רשיעני-
לי כל האיץ,׳ במרומים קעתי׳
עצם מ־י עעה דציבני ׳
לעד אעב תוף היכל ען כוננתי;
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זדו מקדשי׳ סגדו׳ כי לא איש אני,
אחרוני ".
אצכייאל׳ לאי אל
 Tהן כל חוטא ; אם מרד הוא אם מעל,
ישא חטאו וישלם לו ימעשהו׳
אף כי דובר סרה  .על אל ממעל׳
אל שדי  :תגבר  ,אל צור עושהו,
לאניר  :כסני״כמהו אגבירה,
על כן רחב מלין עליו א״חבירה.
הנה שבת נוגש" הורד לשאולה.,
משמים נפל הילל בן שחר
רודה באף .עמים׳ אומר אמשולה
על צאן אדם לגזוז לי צמר צח״ר,
שם תבל כמדבר השלף ’מקבר;
לפני אל המשפט " לא״יםנן״נבר.
'כי לא ילבש" בנדי נקם תלבשת
מרגז מקנאה מאות נפש,
כי לא  :ערוץ עלה נדף ויבשת
קש או ענן כלה או גבי רפש,
"כי מה  .יתן מה יוסיף לו צדקנו,
או "מה שד!" מה .יחסיר ליי 'רשענו ו
צךק ^רישע״אף לאיש כמונו,
ולפניו "לפני דל לא נכר שוע׳
לכ״ן״דרכי משפט אמנם .יכונו,
עול יפקוד  /תוף וחמס ןרוע ׳
ארץ אל איש אזרו_ע לא נתנה;
כיי לא את אלי משפט רוחו נאמנה.
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אך במד;. ,וסר איע  .מה תוכחת
תיעיל לבני אדם מוסר .רעהו?
עד ל*א נפל אל פח ; פזל אל פחת.
מאיון מערןר לא ; אסוף ידחו,
עד בוא ' עתו ופקודתו׳ ובטרם
יתעיף עינו כעל דעבר נרם.
יכנה נפל פרס מדי ומעיזז י
ככה נפל תובל ען זיטלק׳
ככה נפל רומי לו מעלי מ ^ ך
אלף עני ם ויהי לו ךיב ועשק
עם כל עם ומדינה כל עיר ; פלך;
נלחם נבר העיז נפל ! ילך.
נפל בל יוסיף יקום אבד בכלח
עם זו יי 1עב על עבע הרי נעף׳ א)
זרים ממרחקים באו וכפלח י
' עצו גלגלתו'  ,ויצא רעף
באשפתם עחוט דבקיעמיו׳
ויייריעום לעד הם ונסיכמו.
כי גם הם העטים .עשק עעקו׳
גם הם הרימו קול " לנו הארץ"
,נם הם ככפיר נהמו כדוב עקקו׳
על חלש יעל רפה העריצו ערץ;
על ארץ העם העליכו חתית י
תחתית.
בשאול
וכלימתם
בעתם
>
• 11
T T * :
T: T
(התאימה נמחנרת הנאה ) .

א ) נן אקרא עיר ריייא נפי משוררי העמיס ,גי נן היא ננויה על שנע ננעוא .

י  # 01מעי (.תדגוסמלוממד״ו (Nach vr. Mannheimer .
Von Samuel Edler in Boskowitz.

הירחז;קר הולך אזר .יניח
ננצת ז :ת נצוץ וו״שף  :גביה
נגהו־ יאיר אפלת חד־ר־אם משנה מקצה
תתעלש באהבתה קנה בידה חובקתז
תשעשע יונק .על זלעותיה בפיו נושקת
אהבים ונשיקות עד אין מפדות לו ' מריצה.
חדות אם מקור נאמן עטף נחל עדנים
לשיא איגע שיר שוא אננף רעיםז
בדטותיך בננותיך הן אנבל חדותך
אהבת אם אך שירה רוח אם מכרנלת
גם היא טהיש תאלם דמעה מולו/ז
מנה נכיר ונדע המון שפעת שמחתך.
אהה הבקר אור הצפירה תצא בתפארת
האם בוכה תתבם פניה קודרת
עיניה מול נפת שחק היוקדת
רשפי אשה מודיעים תעודת העלם
בךמיך היום תקריב לאלהיף שלם
היום יום שמיני לחמול חקה פוקדת.
עצבת אם מבכי נהרות ממקור דמעות
איך אתנך באמרים חנם שפתי נעות
אין דמות "ערכוה בל זיכיל ןיקר עצבתך
אהבת אם אך שירה רוח אם מ ? לנלת

גם היא מרגע האלם דמעה מןלת
מגה נכיר ונדע המון שפעת דאבתןי.
נעים לגאיונות מה פאר תתפארנה
אם ידי כניכן ^ מלחעת אי־צם תגברנה
עת יריעו חצצירו־ת בהגזרם העצה
הזעה הנה אם על מזבח מובלת
בנה  ,למען נחלת דמו בעצב נוזלת
נצח.
וחרפת
עמל
דמעה
ובדמיו •׳ ן?,צור
• v
ג •״• ן־•
״r t
• < :
t t j
אל תב ^ ילד מעכן מדמף על מ;זבח
נשפןי ,אחזה עתידות כי ע מש זורח
בו שושנת חפש ביפי הוד פירחת
והדמעה אם נאנחה בפניןז קוךחה
לנטיפת טל איות מהרה תתתפכה
ן.על שושנת החפש ספוח נספחת:
אזכרת

תודה לנשמת הגמר היקר היעלה ת  :ס ומדן  ,תמך מרועותיו כל
מאיר יאיעף

היושגיס3צל האנייה ונל אשר מדת לעמד עמדתה נש״ת רמהו'
נ״ע  ,נס 3ניו נלוו אליהם אדע המשולש  .זרע3רך ד' ,ה״ה המיריס היקרים
כמהו׳ וואלמער

יאזעףנ״י

וכמהו׳ יוסף ’ אזעף וכמהו׳ יוסף

הענוי יי'

Don Leopold Dukes in Wie « .

על יר נהר ישבתי ולפני גליו  .׳שמופו
מרוצתם ראיתי וכי השתרגו הרעיונים
הגלים גולים חיש’ אחד אחד ירדופו
וכמעט יגע  ; .כיון" אין לראשונים.
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.קלימגלי נהר העת לה תעופה
ובאין מעמד דודנים יזנוםו כרגעים,
חרב דודה ? ידה מתערה עלופה
הכ תמית בניה ומארץ נגדעים.
אם גם העת אמריה בניה אוכלת
רק מלא כף עפר תאסוף בידיה ׳
על רוח איע ומעיעהו אין לה ממעלת
כהרים ? לב .ימים .יעמוד נגדיה.
ב ? ית הןה *> הוסרה העת מגבירה
יוכל חגמלטים פיה .על העתירו ׳
חפ הדו־ןז דר הולף ודר בא יחכיר ח
חפ המקום ןענים מענתם  :עורו.
מעוררים בכנור נעים נגן  !.טיכו
אומר ליעלה יתנו על דורה מתרפקת
גם ציונים ? נעמת אנוע יעיבו
אם _על ? תה בית אביה דופקת.
בעלי לעון לעפה חה ומעפט ; עימו
חוקרים במצולות ןם  .דעת  .יעקעו
חכמים במוסר רגלי אנוע ,יקימו'
" כל אלה באחד פח למיניהם נמצאו.
גבירי הדעת  ,עבד עולם לכם אעבודד,
י והוד תפארתכם גם לי לתפארהT,
* ) גית או4ר הספרים נעיר אקס5י>רט .
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הסתופף ננצלכם בנפשי אחמודה,
והנחקותים בידי בענק לי .על גךגית.
לנפשי העיפה לעוף תתנו כנפים,
י ודברינם על לבבי כגשם ' נדניית
לו איש אחד עיור .יחלוף בין החיים
ושמחותי תהינה מאליפות מדובבות.
-

מאיר יוסף! נדיב לב ורחב תכינה
מי ! תן ובטודף עוד אתעלם!
להבינה
קצת . -
דאיתי ״איןן • ן .
וכל -:אשר ״. . T
T:
בהשבל בפלס חכמתף תפלט.
אם דלרי חכמים בנהר  !,המרו
זאת תהלחף  :אתה בחסדף פעלת,
אם במעין התום ער עתה דבי -הם ' נסתרו
גללת.
הבאר
מעל פ,
־אTי "ה האב;
־־ Tי־T J
 : | v t r־־ '
גם עין חוקר חליכיית חכמים צופיה
ועל פני תבל דבריהם  :זהייו שבעתים
שמף ושמם ! תלכדו כתאומי צב! ה
ונם בקבר במותם תעבוד בין החיים.
מאיר יוסף! !ק  -רוח איש אמינה'
הקב  -לבד אותןז ממני ; פ־ידה
אכן ת דה בלב אניש צפונה
׳כחום השזלס ח; ים וסתים הצמידה.
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* ) רעיוני שחר
מהמליץ

הנשגב

שיל׳לער

והוא נער בן

שבע

Fürth , Rabbiner in Strakonitz.

עשרה

שנה .

Von Israel

אלה׳ האמת  ,אני האור י מעת צאת זיו נגה השחר אשא עיני אליו ׳! ענקי
החקרני אלוה ! תראה רחש רעדת לנ תתפלל מרחוק  ,נן תדע עזוז מאויי נפשי
הבג האמת  .רנת לוטה לה נפשי נאפלת ליל מקירות השפק  ,רנת חלחלה מלאה
לנני אלוה ! ידעת  ,ויעצם השג אור שמיס ממן  .אז קרן הוון הנייק חשכת
נמעט גטיו רגלי  ,ואודה ני ידן הטונה
נפשי ; ראיתי שאול מתחת רגזה נגדי ,
משכתני אחור  .היה נא עוד נעזרתי חלהי וחני ! הה ! קרנו הימיש  ,נש יתקוממו
אויליס האומרים נלננם  :אין אלוה! שמרתני לימים נעצנים יוצרי ! לימיש אמונת —
ואמוטט נסערת
שוא לימיני תרגז  ,ולא — אמון לשמאלי ילעג  .הנה פה עומד אגני
לנני  ,ואהה ! קנה הנודד ירצן  ,לולי תקימני  ,אל איוש תקיש יצוריך  ,אני נל
דורשיך ! מה אני נ לי אתת  ,נלתי מנהלת נזאת נתנונת • החיים ? הלן תועה
נישימון נורא  ,נפלת עליו חשנת הליל פתע פ תאש  ,לא רע נאמן לא נוננ תנהל
השפקמחזהנזנ  ,ולא — אמונה ראשיתנם דאנה ואחריתנס
נתינו יאירו  .עיוו —
גואש  -את תמת תדריננו נטח נקרי .החיים  ,תשא לפיי לפנינו נ  :יא צלמות ,
החזק לנני נהשקט ונבטחה ,
יתניאנו לשתי מעון קודש משם יצאת  .נא אלהי !
נדממה קדושה נה יצין אור האמת נקרננו  .השמש לא תנייק יפעתה נים סוער ;
אן נשקט ונזהר הנחל פניה תאיר  .נן קיס נשאט לנני  ,למען יונל דעת אותן
אלהי ותורתן הקדושה אשר הנחלתנו ; רק זאת היא אמת המאמצת ל 3נ אנוש ונפשו
מיום תשא  .נדרשי האמת השגתי תורתן  ,ונדדשי תורתן השגתי האמת  .הנעד
יזנמת נני נשיה — לפני ן אלוה רק הנל ואפע היא — אגזול תגי מחמד לנני ונחמה
«רום תשאני Vלא נן ! נל שונא האמת אויני הוא  ,ונל מנקשה נתום לננו,
אחנקנו נשמחת .אח .
הקירא יקראני לשקוד על דלתות הינלן  ,אחישה שמה לאמן אמונתי  ,להרהינני
עז נאמתן  ,להנין אותי למות ולחיי נצח  .נא הדריכני אני • פתח לנני נר־זשי אמת,
המסתופפים נצל קירתי וגרי ניתי ,
לתת תעצמות ננפשי להודיע קשט דגריה לנל
יאז,יצליחו  .הלא יודעת נפשת ני אתה אלהיהס ואניהס  ,ו  :י האצלת מיפעת
יןדשן עלי תורתך  ,למען תעיד האמת  ,או אז יהי לתו מזור ותרופה לנל מצוקי
איי ההנל  ,ולעצנ המות תנחונלת אמת לחיות חיי נצא !
< uS Balthasar׳ ונצדו הערה  " :נל
* ) Hangs schwäbischem Magazin .
תונה יפה
קורא התפלה הזאת יראה וינחין ני מחנרו מלין נפלא הוא ,
ונעימה  ,נהתלהג אש מוקד תשוקת הנשמ תפלת מליצה  ,אם יחס ' ננולשפין
שיחו  .מסנות מתהפכות נאורות הדת והאמת צרפוהו  .עד כי לא לנד ינחן
מעמדו ומצבו  ,כי אם גם ההכרח להי -ג ולרדון> האמת  ,ולעת כזא! ז שפן
הנאמנים,.׳'
ונטחמיו
תפלתו פרי רגשותיו הטונות

so
עתה חלהי ! קח
ת3ל משכרת השכל —
התרשני אל טו3
 3עיני ? רחם נא על

ממני הכל — כל הצלחות מרן הנשיה המלכדת ל , 3נ
רק האמת הנח לי  ,אז אושר וחד.־ה עד למכ 3יר אש
ומנוי 3לחלות שנין  ,האוכל לשלל 3רעדת ל 33י ובאגלי
התועים ממעגל הישר — הלא מכל הנאנחים והנאנ

לשמות 3שמשן,
מצוקתם 3ארן המה היותר נאלצים לעזרתן  ,לא יוכלו
מהירח יקר הולן ; ני נשמתם לילה ול 33ס מלא מלחמה עזה  .נא ! <
יתקוממו  ,יחילו ישו 3ו אחור
השמיעם קול האמת  ,למען
מחתתם ,
ותעודתס ימלאו  .ה 3יאנו נלנו אל מקום לא לילה לא מ 3ונה ולא ששק ידאי3
כי אם אור האמת ונטתה יזהירו המשכילים  ,ונדע נצח ני אתה א 3ינו,
זיו נאצל מהודן  3 ,ה הנחלתנו כל ששון וכל אושר  .אמן!

!i
in Lemberg.

\

S . Rabener

M

Von

?מיו רוח זלעפות בדוברת ;גנני" עיפתה.
יסתער מנבני תחתית' ל גמא תבל בסופתה י
ויעפר באבני אלגביש בהרימו בנוכח וגאון,
פני ; מחקים ותקדרו  ,ויבם החרס במיאון;
נכה י יתגעע
יהמיון
צבאיו
TT
)
T
TTS
הרצח״ירביון — .
בניא
ז
למכביר
חללים
עדי
•| t :
זיי• ־
;
r - r
 :־•t
•* :״
בתוככי שדדדקטל מערכות הצבא יגודון,
נזאבים בהררי טרף יחד נלם,יעמודון,
בחנית  ,אשפה } נידון  ,חץ וחרב נוקמת,
הותח  ,קשה וקלע  ,ינוע ;מדי מלחמת.
חסי! כלחם נאלמו י סביבם תמשול דמיה י
לאט במעגל,׳חלונו נמו שעירי הנשית - .
מפקד־צבא־מלחמה  .יאסור אגפיו בדברי י
משנה למלןי — בלהות יצו דממה למשטרו.
פתע שואה ומשואה  - ,ותעבור הירועת מלחמה.
חח ! ניא  -צלמות<  -נמעט הבקע האדמה.

/
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מה תשמעו שמוע  -שם בהררי שסיים?
חפים גם חצוצרות לבשר מות באזנים!
התחזו בגיא הרי המיון והשואות נדנלות ז
משלחת מלאכי רעים במסורת חמותה מגבלות
איך בפיר נפוח דמיהם ’לדם ירתחו׳
לבלוע אדם ובהמה ' לועסכשחת יפתחו?! -
הגה בבכר  ,בערבה׳ שמה בין שפתים׳
ישער ׳ ירעם מאוד רעש רכב רבותים-
במה ברקי פלדות ממסגרות הרכב יתמלטו י
כהררים חוצבי להבות רצוא ושוב יתילהטו!
הרעם הן ןקרקר בעים רוח סערה.
במק אחר’בזק בהנדת בלתי סרה.
היד ,קטב מרירי! דוזות קשה לעעים׳
כמראה חתו ישימון חוזים בלהות שמום!
אבירי החיל  :איצון׳ שופכי סוללה יתגוררו,
עריצי כה  :צעחןי מלמדי חךב’ עהרו .,ז
הפרש בנשר יעופף ׳ הצבא ברגש יחישון,
למחוץ ’,לאבד ולמיותת׳ כעיט הריס,יטושון.
בימין סוס .ורוכבו ממדקריות חרב־ירכ!זשו.
ושמאל לבות 'ידידים '? יעי סשבץ’' .יתפלשו׳
רגע׳ חיש ואינמו! בחצים עייד יתמראון,
זה  :דודי! ״’וזה  :רעי!״ ענו׳ ואמרו׳ וינוע« — .
מזח ׳ גבר ינוס דע החומשיד/קרוהו ׳ 'ז
ומזה• מעים יעשנו ואבירי כשן יבוסוהו.
מפה ירוץ עול ימים  ,דקרא  :איכה מנהלני! ?־
שטה " גער לרעיתו  :שלום׳ אלי תשכחני! -
F1
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פה אלוף ני׳גיכיה תחזה עלמה ; פיה
בי ; חורו פניהו בחבורה ומכה טייח׳
ושם בחורש מצל נשים לאל ;בעיון,
;עוללים בבין דדיהן אשד ז־מע־ת :שתיו* .
פיה בעמק הבכא חרב בברק מעיפף,
לקרקר פךעות אויב  .עזוז אימה ; נופף,
גם ב; ךכחי שפתו משרף פסע יקשת,
ואובדי ;ירוץ  ; ,קהם  .עיור ללחם " לגשת;
ושם בסבכי דדער במארב אצל הפחת,
ע; ף בכרכום כרעות נרדף מחנה אחת!
אוי ! עד ארגיעה  ,בני־תמותה' ,איטי&י
בעד חישלה ; פולו  ,וכבור־־מןת ; בלעמי.
הביטו במרומי קרת המרות עשן למדי!
כיותר ענן־הקטדת ממזבח אל־שדיי.
לשיון־אש אייבלה תתאבף בין הימותיב,
ותבנית הוד־פניה נראתה בנחל המ; פ.
קר :ת־מלף־ךב עד היסוד אמללה ,ז
העופל ; כת להרבות  ,הטירה לעי מפלה
פיה תופשי השת לא ; הטיאו דמטי־הל
לחלק שללי ומלקות צלחו את המעברה,
ישם אבירי לרב ,ובוכו ; .רוצו  : ,כרעו׳
הוסר צבי גמרתם בקרב חללים חבאו•
אלה ;גילו ; רונו מר*א'ש פסגת הררים
הגזרים .
בתרי • t X-
בבין • » 1
מר־יעוערו  :י• |
 rי^
יאלה -
V- r
פח נבור יריע שם אדיר מחיפה׳
למטבח
היחד!
איכה
באדמה ׳,
סדיים
אין
 i־ | - -
TJT
״T
 * T־T T
•« ( • TI
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!תיב דם־דוללים בנהר פלגיו נגר־שו,
ונמק  ,גבעה ואחו בפגר מובס ותלבשו,
תנובות ' ש־מות־עדן מדהרות עוז תרמסנה,
תרזה ^ואלון .יגועו .עצביות ניחוח התחתנה.
נבהלו בעלי כנפ :ם  ,נחפזו חיש מממליתמ,
רובצי מארב נמוגו׳ ,יעבטון במו אורחותם.
החרמה לבשה קירות ‘,ערפל התלת״שמים,
בסילי־שחק יועבו במעשיה אופל ' שבעתים.
י אננלל תפארת הערים׳ כל מפעליות תו^זיה
אין לראות בארץ  ,רק שמה ושאיה T— .
מזיח תחמה האדמה חד רנה וצעקה ?
ומבולקה ? -
ביקה
תהיה
התשוב״עיח לתהו׳
\ TT
:
\T
י . :
*
T -J
«

*

*

אוי לכם אבזרים ׳ משחיתי .עךי־האז־מהג
ארור אףכ ס ממרום איזמח עוררי' מלחמה,
איך תפצחו רנה בנפול הללי־חמרים ?1
תריעו אף תצריחויכי הוכו מדקרים ז
בחיים או במות במו בכדור תשתעשעו,
ועל הרג ואבדן האח! האח! תקראו?
האנוש נבלי חרש  ,עש  ,צלם שמים ?
הכקול שרים ושרות תערב נאק ז מחנים ז
אבירי ! חמירף ימות  ,מאוד יפול לכף׳
ורבבות אלפ״איש אין ידי לחרבף•
הלזה תסבון בינה לרעת לעוף בחרב?
הלא יתר שאת לחית ט׳דפי טרף׳
נמר וליש מחנק’ אף לרעבון נפשהו,
F2
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יהרוג למען יהיה  ,להקים את־מינהו,
ואתהבן־־אךם׳•'  -אדם? -בךצפעז־גים!
תשכל ’צלם כמון! להיות בקרב גאיוגים י
איככה לא תחת כנפול דאיש/גבר'1
ולא תלבש כלימה' עת יובללפןבר?
כחזה תפתה אחזה אהה! רעד יאחזני׳
אשים לפי מהסיום לבל החימד .תאכלניו -
Schreibe » von Jacob Kronik , Uhrmacher
in Lemberg.
בשם ה ' ! יום לסיר ואתיז תצוה תרייי׳א פה לעמגערג .׳ יהי נועם ה
על ידידי  .ופועל ידיו ירצה ,יהי שמו הננגד עד גלי ירח ! — נגשמיס לאם ומר דרור
למרחוק יתגו ליוו  ,וממקום שתילם ישיגו לוח ההלך  ,ויחיו נפשו העיפה  ,כן
ל 3ת ם 3עה לה נפשי גיל וחווה  3 ,שמעי שמעך הטו , 3ני יום 3אתה 3אהלי התורה
והחכמה  ,שני למוריה צמודים נידן משול 3ות אשה חל אחותה  ,ועליאס יראת ה'
כנזר הקדם יצין ! — גזית כסף  3 ,זית זה 3רק ; שכון3חצרי התורה אצאת אשרך ,
היוצא
ואבן פגת הצלחתן על אדני החכמה הנוגעת — לרוות נפשן מפלג יה
מעדן  ,הפכת חשך לאור  ,ולילה ליום  ,ועתה ־־־ הנה שכרן אתן ני 3אס חכמה
בלבד  ,ותושיה מצאה קן לה ; נפשן הטהורה — ! אכן אהה  ,לא ננאלה חלק
יעק 3אחין  ,ונחלתי לא שפרה לי  ,עתותי לא נתנו ני לבקר היכל החכמה  ,אן>
הה ,
לא לחסות3צלה — נוס ק 3עת מלא מסן שתיתי  ,ושמליה מציתי כרויה
בין יושג׳ קרנות הושם לי יד  ,ו 3עול הע 3דות הו 3א צוארי מנוער  ,וארגן תחת
והנה אתה אחי ! תדע מלאכתי ועגודתי כל היום  ,גלגלים ואופנים
משאי
מצוקים אעשה העומדים ; קשר עם העת למהר מרוצתה  ,אמנה רגעיה  ,ואותות
אעשה למועדים  ,ולימים  ,ולשנים — ועם כל זה  ,לא אוכל לעצור ; לכתה לאמי
לרגע אחת  ,אלי ת 3א  ,וצא אוכל להשתרר אף על אחת מעתותי כחפן נפשי
ול; 3י  ,להקדישה ולהרים אותה תרומה לה ' ! הוי ! אס אזכור ימים מקדם כגר
ע 3רו  ,עת השתעשעתי גאחוזת מרעי  ,וגם אני יצאתי 3יניהס לקטוף שושנים
מ 3ין ערוגות מטעי אלה׳ ס ; גן התורה והחכמה  ,ועתה הנני שכול וגלמוד< שכול
מאוה ; וריע  ,וגלמוד ; אין תורה1
אכן אוה 3יקד ! רצון  ,נוסף  ,ותשוקה  ,לתזות ניעם ה׳ דלגקר ; הי « ' י
לפלטה הן לי מהימים הנעימים החלה  ,עם עלות השחר נוגה לי כשמם ;צהרים
לשוט גמשוטות גינתי גים התלמוד העמוק והרחב ננל מצריו  ,אגל  ,חרג אל
סוערה3ל 3ים היא  ,תחוג ותנוע גלי משונד
אגדים  ,גינת׳ העניה  ,האניה
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ומתונה  ,גל אחר נל יתרומם לקראתי  ,זרם מיס כבירים צפר ע 3ראשי  ,יפו
זרועי ידי  ,דעתי מנוורשת  ,והמשוטות נפלו  ,והשלכתי אל ירכתי הספינה
ונרדמתי ! לכן הנני אלין ידיד נפשי מנוער !  .הנן אתה הננחר מכל משכילי זמננו,
 5חש  03אחרי חקור ; חכמה את לימוד התלמוד לדנר קנון ונלתי תועיל  ,כי עם
רו ; חכמתן ; לימודים שונים  ,הנה גס תורת חז״ל קדושה וטהורה היא נעינין,
ור 3חו3ל מהיר אתה לשחות ; מי אפסים ותחצס ; נח ;שתי ידיך  ,לכן סקל נא
המסלה והסר הסלע נגן אשר מצאתי היום ;ד רן לימודי.
; ;" מ  ,ר" פ השוחל ; מתניתין  :השואל את הפרה ושאל ; עליה עמה  ,או
שנר נעליה עמה  ,שאל הנעלים או שכרן ואח״נ שאל את הפרה ומתה סטור,
שנאמר אם נעליו עדו לא ישלם ענ״ל  .והנשר הגדול הרמנ״ס ז״ל נפי ' המשניות
כת ;  ,מפי השמועה למדנו שזה שנאמר אם נעליו עמו לא ישלם רצונו לומר אס
שאל הנעלים ; שעת שאלה ונו '  .והנה האיש הנלנ 3המשתמש ; שכלו לדעת טעם
כל דנר ו 30תו נינתו תסתתר כי נמה הורע כהו6ל זה המשאיל ? האס נענור
שהוסיף על אהנתו להפואל להשתענד נס גופו לשירותו יפסיד ממונו ? ויותר עוד
קשה  :ני אפילו אם שחת השואל רחמיו ארצה ופשע נה והטעינה יותר מדאי
והתה פטור  ,וכן כת ; הדמנ״ם ז״ל סס נאותה משנה  ,ואיה הוא שכר המשאיל
;הפסדו ? כי שניהם יוצאים נקיים  ,המשאיל נקי מנכסיו  ,והשואל נקי ממשלומין:
ועיד הפניד משא לעי פה גס הר״אש נהגהיתיו 5נ' ולאו דוקא נשעה שהיה ראונן
עסוק ; מלאכה ממש  ,אלא רק שקנל לעשות כעידן ענדתיה דמיא  ,הכי קרא שמו
ראונן  ,להראות עניו ומרינו •י ונמצא נועל דלת לפגי שואל ד3ר מחנדו ני לא ירפא
שנדו על נקלה נדמשמע 3גמ ' דף צ״ז ע״א האי מאן דנעי למשאל מידי מחנריס
וליפטר  ,ניחא ליה אשקי מיא דהוה שאולה ננעלים  ,ואמר רנא מקרי דרדקי.
שתלא טנחא  ,ואותנא ספרא מתא  ,כלן ; עידן ענידתייהו כשאילה ננעלים דמי.
על אלה אנוא ; משפט  ,אין יתכן שמס׳
עליון׳ צדיק
וישר 3כ ל
משפטיו יצה  .משפט מעוקל־־ עפ״י דעת חנז״ל  ,ולננוד ה ' ותורתו חל חונת
הנדיקה על כל איש האוהג את התירה ושומריה אולי ימצא טעם נכון נזה  ,כי לא
כחקיס  ,המשפטים'  ,כי חיים הם  ,ומולידים טעמים מספיקים ונימוקים טונים!
והנה גם אתה יקירי ! הגן נאחד מנעלי מדע ונינה להסניר נסנרות טונות
נכוחות וישרות  ,לכן שים נא ננוד לחנז״ל ולתורתם והשינני דנר ידידן נאמת
השותה
נצמאדנרי
חכמים .וננחת נשמעים  ,דו״ש והצלחתן.

Exegese von M . E . Stern.
שמואל א׳ ט״ו ,
ויאמן
שמואל אל
שאול
אותישלס
ד׳
למשחך וגוי ,
הננודה
נפי
'
הזאת
לבתה
האי
.
הלא ננד נפי ' י״ג:
י״ל אמד
לו
ממלכתך לא
תקום?
הג׳אמדו
על
עמו על
ישראל ,מאי דייק דהאי דייק ? הגי אמדו שני
פעמיה
ענין אמד,
יען מאסת את
דנד ד'
וימאסך
ממלך נפי נ״ג ונפ׳כ״ז שם?
הד ' אמרו נפי נ״ט ולא ,ישקר ,מאי שקמת יש כאן ? ה ' אמרו ולא
י נ ח ס  ,ונסוך הפי' אמר נפירוש  :ודי כמס כי המליך את שאול ?
אכן נודעת קושית הרמנ״ן ז״ל נפי ' ויחי  ,והיא  :איככה המליך ד ' את
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שאול  ,ואיה איפס א״כ 3רכת אותו צדיק שבירך את ימיה  ,לא יסור
ב 3ט מיהודה ומחוקק מ 3ין רגליו ? ויישב זאת על3׳ אופנים  ,הפן הא ' ,
לא אמר יעקב שיהיה המלך דוקא מיהודא  ,אלא אמר  ,אס תתחיל
המלוכה 3א׳ משבטו של יהודא  ,א; לא תסור ולא תפסוק  ,אולס קודס
לכן לא .הפן ה , ' 3לולא חטא שאול ,היה נותן לו שגט א׳ לניר  ,ולמלאות
ד 3ד ע 3דו ועצת מלאכו להשלים  ,היה נותן את השאר ליהודא  ,וגענין
נחום שרי נראה  ,כידוע מאי דכתיג וינחם ד ' כי עשה את הארס ( ברא
ו׳ י ) ,ואח״כ הגיא מ3ול  ,ואח״כ נתן קשתו 3ענן לאות 3רית לבלתי
סנמס עוד על גדיאת מין האדם הכללי  ,אך  ,גלי ספק 3אדס אחד פרטי
שייך נס3ד ' נחום  ,וכדמצינו אצל חזקיה שאמד לו ד '  :והוספתי על ימיך
חמש עשרה שנה ( מ״ב כ׳ ) אן> שכגר נגזרה מיתתו מן השמים י והנה.
שאול גלי ספק ידע גרכת יעק , 3ושמר את הדגר3ל3ו ונטרו עד עת
מועד  ,וכאשר אמד לו שמואל גמעשר דגלגל  ,על החטא הקטן רזה.
על אשד לא הוחיל כמצותו  :ממלכתך לא תקום Iידע והבין ני גגזדה
קדומה הוא  ,אך חשג גדעתו ני דק יהודא וגנימן ילקחו ממנו והוא
יהיה מלך על עשרת השבטים  ,וכן משמעות הלשון שם  :גקש ד ' לו
איש כלבבו וי צו ה ו ונו׳ הכל בלשון עבר  ,ועתה במלחמת עמלק כאשר
אמר שמואל בדייקא דלשנא  :למשחך למלך על עמו על ישראל,
הותקנה הסברא הזאה ונשרשת בלבבו  ,ואולי גס שמואל חשב כן׳ וכן
בפי אס קטן אתה וכוי ואמר לו שמואל וימאסך ממלך סתם  .עוד
פרחה נו נצת התקוה להיות לפחות מלך על ישראל  ,ושפיר בקש א״כ
משמואל כי ישוב עמו להשתחוות  ,וע"כ חזר שמואל ואמר  :וימאסך
מהיות מלך על ישראל ,היינו על ישראל ג״נ  ,ואמר קרע ד׳
ממלכות ישראל מעליך  .וא״כ מתחלה בהמלכת שאול היה שייך כאן אמד
מבי דברים  ,או ברכת יעקב לא נתקיימה ויש שקמת כלפי מעלה ח״ו,
או נחום  ,הה אמדו  ,וגס נצח ישראל לא ישקר,ולא ינחם  ,היינו 3׳
הדברים שקמת ונחוס לא היו מוכרחים להיות  ,לולא חטאת  .ואלו ואלו
היו דברי אלהיס חיים  ,שקמת ליתא  ,כי ברכת יעקב היתה יכולה
להתקיים ע״י חלוקה וכסברת הרמב״ן ז״ל  ,וממילא אין כאן נחום ג״כ,
אך על כי הסבות את לבך אחורנית ע״י חטאך נחם שדי על המלכתו
אותך  ,וא״ת איך יכול להיות שינחם שדי ! ע״ז אמד  ,כ׳ לא אדם הוא
להנחם  .היינו אין כאן כל מין האדם ,שיהיה שייך נו ענין נחום ועברת
ברית  ,כי דק על מין האדם נשבע לבלי הנחה על מעשהו  .לא על אדם,
אחד פרטי ! ( כזאת חרשתי בילדותי  ,עודני מורכב על כתפי דאנא) .
והנה ימים רבים אחרי חרתי הדבר הזה על ספד  ,ועיינתי נפי'

הזאה עיון ד ;  ,מצאתי כי נוחר עוד סן לבית שאול» ולא 3לו עוד כל
, 7די הפי' איש על מקומובשלום  ,עדי יגעתי ומצאתי את שאהנס נפשי
,עזרת המוכן דעת  ,והנני3א כמלקט שבלים אחדי הקוצרים לאספו כיד
שלתד׳למשמך
ד ' הטו,ה עלי • ראשוןלציון  ,מאי אמדו,פ׳ א ' אותי
למלך וכוי האיך שייך ההקדם הזה אל מלחמת עמלק  .ו 3פ׳ י׳יזהכפיל
הד3ד  ,וימשחך ד׳ למלך על ישראל ,מאי המשך לזר עם המתלה
על אגג ? מאי אמרו  ,הלא אס קטן אתה ,עיניך ראש ש,טי
ישר אל אחה׳ הלא המעיז למדוד,מצות קונו ,לא לעניו ,כי אם ל; 3ה רוח
יחש ;  ,ואיה איפה פה ענותשאול ? מאי ענין הצ3תידשהצי  ,לו,מלחמה
הזאת  ,הלא הדנה וגדולות מאלה עשה מאז  ,נדכתי ; ונכל אשד יפנה
עתההציגהונהלממועסעמלק,
ירשיע [ש"א ׳  /י" ט] ולא הציג  ,ומקא
אשר  ,דור הד3ר כי ד׳ נלחם לו  ,ולא 3כחו ועוצם ידו נצח וג 5ד ! ועוד
,החיותו את אגג ואת הצאן  ,איך נשאו לנו לצאת לקראת שמואל לאמד:
הקמות׳ את דנד די ? ולמטה מזה 3פ' כ' כפל ואמר  :אשד שמעתי
,קול ד' :ואניא את א ג כ מלך עמלק ,מאי התפאר נזה ,והוא
הוא מוקשו אשר5ו נלכד ?
אכן ,שום ל 3על מאמר וי,א עמלק3סדר ,שלה  .כשמש נשחק
״וקר לא ענות י 3קע לנו אוד האמת  ,והנה נקדים להעריך ה כ,ודה
שם  ,האי ,למה אמר משה ,מלחמה הזחת דוקא אל יהושע לענוד3ראש
ולא הלך הוא נעצמו כמנהג שד הצ3א ? ה '3מה ענין הרמוז אשר 'רמז
3ו לישראל,הרמת ידיו ו,הנחתם ? הג  ,אם ידע ש,הנחת ידיו יגנר
עמלק  ,מה זה ועל מה זה הניחם ? וכי איש כמיהו העומד מ׳ יום,מעטה
הענן נלי אכילה ושתיה ימפשט מכל מקרה החומד* אין 3ו כח לעמוד
,הרמת ידים כיוס תמים  ,ונפרט כשהוח לטוגת הכלל ? מהרמז״נותו
מזנח ונקראו שמו ד ' נסי ? ומה ענין הכפל,מאמר השם :כתו  ,זאת
זכדון 3ספר ושים  ,אזני יהושע? והנראה  ,כי הראה עמלק
פה ג׳ מדות החיתיות  ,האי .נרגן  ,וכפוטד מים ראשית מדון התחיל
לדי  ,עם אנשים לא הרעו לו מעולם  ,בלי הכלימם אותו ובלי נגעם
בגבולו עד מדרך כף רגל והעידה התורה על זה ,אמרה ויבא עמלק
ר״ל הוא נא אליהם  ,ה '3אכזריות ממה ושטף רוע ל , , 3התגרו עם
אומה הנדכאה עד עתה תחת יד מענידי פדך ותחת עול הסגל  ,ועם
אסירים נכושרות אשר כמעט שאפו רוח החופש וההרוחה  ,הוכרחו
לצאת אל מר,ר לא אדם גו  ,ציה ושממה ,אין « עין ובור מקוה מיס,
הגי העזות  ,להיותו הראשון הנלחם עם אומה אשדכבודאלהיס,עצמו
אספה כעמיר גורנה להוציאה למדה 3מנור שני ,ואשד עליה הוכתה
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ארןכמצרים גיד ד ' כגדולה והוטגעה גיס סוף  ,וכעולה על  :ולנה,
היותו גניוינת מסית ומדיח  ,כי מטה ע״י ניאתו אמונת קטני האמנה
געס  .ונתתו יד לפושעים לאחוז גם המה נסנסני האומה הישראלית,
וא״נ על שלושה פשעי עמלק  ,והמוט המשולש לא נמהדה ינתק מקדג
כזנדון  ,ועל ארגעה לא אשיגנו שאין טוענין למסית ! ועל ק היתה כזאת
גישראל  ,להפקד עון מטאו ומריו לדדאון עולס  .וידע משה אדון הנגיאים,
כי הצר איננו מאותו מין השונאים אשר ישלם להס השס על פניהם
להאנידס ; ועל כי היה ראשית גויס אשד העיז פניו לרדת לחם שער,
נאומה הסגולה הנקראה מפי ד ' ,גני גכורי  ,ע״כ אחריתו עדי אוגד  ,ר״ל
מלכותאדרקיעי
יהיה הוא האחרון מן האומית אשד תוגלנה למשפט  ,כי
כמלנותא דארעא  ,גשיש לפניהם רוצחים הדגה לקוחים למות ומטים
להרג  ,הפושע הגדול שנהם לאחרונה נשפט  ,למען יגיט פעם אחדי
מנגד,
תלואיס לו
יהיו
חייו
מיתתו ,
תמונת חנלי
פעם
ונננקת רוח ונהכונת השק יעמוד  ,עדי הוא לאחרונה ישא עונש פשעו,
העניןגעמלנז  ,הוא יגיט נדון השם עמו וגה כרת רשעים יראה,
וכן
עדי טרם שים השופט את החד * הנוקמת אל נדנה  ,יאגד וימח שמו
ונמה זכודו  ,כי גלי ספק לו רצה השם להאנידו כרגע׳ נמאמר אחד
היה יכול להכחידו  ,כנאמר נפרעה ואך אותך ואת עמך נדנד ותכחד
מן האדן [ שמות ט׳ט״ו ] אך השמידו ג״כ לטעם ידוע  .והנה ידוע דרשתם
ז״ל ומונא נדש״י כי ניאת עמלק היתה על חטאם נ נ ס ו ת ס את ד ' ונדרש
מסמיכות שנכתג קודם גיאת עמלק ויקדא למקום מסה וכוי על גסותם —
ומצינו נס ' שופטים [ נ׳ כ״ג  ,ג׳ א' ] כי השאיר והניח ד' מן הגויס לנלתי
למען נסות נהם את ישראל  ,והנה אדון הנניאיס גצפייתו
השמידם ,
לפה  ,כי עתיד יהושע להנחיל אח ישראל את האדן׳ ונידעו את העם
כי נרע ומקטני אמנה הנהו והתירא  ,על כי ידעו שתנתן להם ארצות
גויס ועמל לאומים יירשו  ,וגעת יראו נימי יהושע  ,כי עוד נשארו מן
העמים אשד לא נצח  ,פן ואולי יהיה נהם שורש פודה רוב אשר לגנו
פונה מעם ד'  ,וימרה וימרוד לאמר  ,לא קיים ד ' מאמרו  ,ולאמד להם
למען נס ו תם ,לא נאוה ולא יתכן  .שאז נטל
שנענוד זאת השאיר ,
המנוסה ני נגחן הוא נדנד הזה  ,נלי ספק
הנסיון  ,ני נעת דעת
יתאמן נכל עוז להשמר נדנד  ,ונטלה א״כ הנחירה והשכר עליה ,והתירא
ג״כ שיהושע תלמידו לא עינהו  ,איך ועל מה השאיר כשם עמים מן
האומות זעיר שם זעיר שם  ,הלא הוא גס הוא אמר  :אל תחיה כל נשמה
והנטיח גם להכריז כנען מפניהם  ,וההוא אמר ולא יעשה ודנר ולא
מסמן התשועה
יקימנה Iותהי׳ פעולת ד ' נלתי שלימה מ״ו  ,או יתלה
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' בישראל ויהדהד אסדהס  .וע 'כ ברצותו לרמוז לו זאת י ני לא 3כל עת
 ,יבכל מקום יכרית ד׳ את העם ואת הגוי אשר הס נלחמים 3ו מכל וכל,
צוה דוקא במלחמה הזאת אל יהושע לצאת לפני העם  .דייקא  ,כי גם
כאן לא הכרית ד׳ את עמלק מכל וכל  ,ובעת תהיה זאת בימיו לא יתפלא
הדבר בעיניו  ,אך לא מסעמיה הוא ,ולא דאי זה כדאי זה  ,כי
למעןהנסיון,
ולעתיד
כאן הוא לעונש הרשע המודד לגודלמדיו ,
ובהיות שיהושע קדוש ד ' איננו מן המנוסים  ,ולישראל הנבחנים בהשארה
הזאת יוכרח שיהי׳ הטעם כמוס והתום כמו״ש  ,ע״כ אמר  ,כתוב זאת
המעשה בדרך כלל יכתב לדוד אחרון  ,ואת
זכדון בספר  ,ד״ל
ונמוקו ,שים באזני יהושע דייקא בדרך
הרמוז בו עם טעמו
הטעם והעם לא ידעוהו!
הוא
סוד ולחישה ,למען ידע
והאיש משה שכל את ידיו להרימם פעם ופעם להניחם  ,להראותם ינ
דק ע״י ד׳ לבדי נצחו וגברו במלחמה הזאת  ,ומאתו היתה כזאת אף אס
נפלאת היא  ,לנצח הפעם ע״י הרמת ידיו  ,וגס לבלתי נצחע״י הנחתם,
למען ידעו ויבינו ני רצון ד ' להשאיר את עמלק ולא יהיה עדי אובד רק
מחר אנוכי כ צ 3על ראש הגבעה,
באחרית  ,וזה רמז לו באמדו :
האלוהים ,כלומד  ,המטה
 ,כלומר  ,אנוכי לא ארד לקרב  ,ומטה
הזעם אשר בו ידין ד׳ את עמלק המורד  ,יהיה תליי  ,בידי ,דוקא,
 ,וכל זה להעירו על הענין הנרמז  ,ויהושע הביני  ,וזה ויחלוש יהושע
| את עמלק  ,לא הכהו מכל וכל׳ רק החלישהו  ,ני די לחכימא ברמיזא,
ולמען הציל עצמו מלזות שפתים ועקשות פה ,לבלתי יאמרו קטני האמנה
בלעני מעוג לאמר  :במלחמה הראשונה אשד קדאתנו בדרך ,לא שם משה
שר הצבא בעצמו את נפשו בכפו לצאת לקרב  ,ולא מצאו ידיו כן להשמידו
מכל רכל  ,ואיה איפה פיו והבטחותיו  ,ואס כן הדבר בעם מתי מסצר,
גדוד הבא בדרך לקדאתינו  ,מה יהיה בעתיד  ,בבואינו אל עמים חזקים,
יושבים שקטים ובוטחים במבצריהם הבנויס לתלפיות ועומדים על תלם!
לכן בנה פה מזבח וקרא שמו  :ד ' נסי ,כלומר  ,אף ני מצד הנצחון
לא אוכל להדים הפעם הנס ,כי לא הדאתי נו תגבורת  ,לבלי השמיד,
נסי נד '  ,כי מאתו היחה זאת להשאיר
 1את האויב עד תומו  ,אך
פלטי ו ,וכבוד יתד הוא לי בשמעי לדבר ד '  ,מהשביע תאות נצחוני,
ואיזהו גבור הכובש את יצרו ובדי אדים נס  ,ואמר  ,נייד על כס יה,
כי ,מענין כי חזק הוא  ,כי דנב ברזל לו [ יהושע י״ז י״ח] כי מנשה
הבכור [בראשית מ״חי״ד] ודומיהם כעין אע״פי בתלמוד  ,על  ,מענץ
ועליו מטה מנשה | במדבר 5׳ כ '] היינו סמוך ,וגס הרשנ״ם ז״להטעים
מלת ע ל כאן באופן הזה  ,ור״ל אף שהכח והאומן ביד ד׳ הוא ובמאמר
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פיו היה יכול להכחידו כרגע להשמידו גלי רושם אע״פי כן לא עשהו,
מטעס  :כי מלחמה לד '
בעמלק מדיר דוד וכמו״ש  .ואף יכ
ראשית גויס עמלק  .בכל
זאת
צפון
הוא
לדורי
דורות
כצאן לטבח  ,ובעל
מלחמתו 7׳ החי וקיס לעד ואחריתו עדי אובד  ( .ויתורגס  :ו! מןייך דית
4ואכט חנן טהראנע גווטטעס
 11״ 1ט  ,ה ^ט דאן דער עוויי .ע וויינעןקריג
»יט עונ |ק פיר יוונד, Sר • )
והנה גם שאול בחיר ' 7אשר עם נביאים נבא  ,הבין ממאמרי התודה
ני אין ברצון ד׳ להכחיד את עמלק בפעם אחת כנאמר  ,מלחמה לד'
בעמלק מדור
דוד׳ ויחלוש יהושע את עמלק וכמו״ש וכפי הבנתו
ממאמרי התורה  ,סגר לעשות כמשפט בדבר די  .בהחיותו את אגג,
כמשה רבו ,אשר לא הכהו מכל וכל  ,ועל כן הציב לו ג״נ יד במלחמה הזאת
נמשה רבו  ,להראות כי לא מחלישות נמו השאיר שריד לאויב וכי במאמר
השם עשהו  .ובזה התפאר ג״כ בצאתו לקראת שמואל לאמד :
הקימותי
את דבר ד ' ,דייקא כמצותועשיתי  ,ואמר אח״נ בפי׳  :אשר שמעתי
לקול דברי די:
ואביא אה אגג מלך
עמלק ,ולא מכל וכל
השמדתיוI
אך
באמת
כנראה
התוך
דברי
שמואל
הנביא קדוש ד ' מכובד ,באמרו
עתה לך והכרית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול והמת
מאיש ועד אשה וכוי נראה  ,כי דר דר הכתוב במלחמת ד ' עם עמלק,
איננו מוסב רק על הדורות עדי מלך
מלן לבני ישראל׳ ובימות
שאול המלך הראשון  ,כבד הגיעה עת ההכדתה  ,וכן נרמז גס באמדו:
שים באזני
יהושע  ,שהוא ראש
השופטים ,היינו ני בדורות
שפוט
השופטים
תהיה
מלחמה
•
לד׳
בעמלק
,
אך
געת
ישב
המלך
על
כסא
ינדה  ) ,אולם שאול מגודל ענותו נדמצינו בהמלכתו ויבקשוהו ( לא
נמצא  ,כי נחבא הוא « הנה הוא נחבא אל הכלים [ש"א יו״ד כ״ג] ועוד
כמאמדינו לעיל  ,בידעו נבואת יעקב אביר ישראלי לא יסור שבט מיהודא.
לא החזיק את עצמו למלך  ,אלא כשופט אשד מנהו השם לפי שעה,וע״כ
לא האמין בנפשו לעשות כצווי ופקודת ד '  ,רק בהחיותו את אגו , .כי
לפי הגנת ענותנותו לא הגיעה עוד עת ההשמדה  ,ובאמת משות מלך
כיה  ,וזה שאמד לו שמואל  :הלא אס קטן
אתה בעיניך להחזיק
עצמך לקטן ערך ורק לשופט  ,דע כי ראש שבטי ישראל אתה«
* ).ומצאנו מקרא מלא [ דנריס נ״ה י״ט] מעיד על אמתח דנריגו נאמרו  :והיה
נהנית ד' אלוהיך לן מכל אוינן מהניב נארן אשר ו' אלוהיך נותן לן נחלה
לרשתה תמתה את זכר עמלק מתתת השמים לא תשנח  ,והיינו נשמותישראל
אל ניל כעמים ללכת נמלכה לסניהס ודינראשס!
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ישראל׳דייקא  ,הלא משוח מלך הנך,
וימשחך ' 7למלך .על
וכבד הגיעה עת השמד  ,וזה כיון הנביא נתרלת הלוי  :אותי ש לח ד
למשחך למלך על עמו על ישראל ,דייקא  ,ועתה שמע לקול
דברי ד׳וכמו״ש  ,כי לפי דברי כל המנאריס מה המסך להקדמה הזאת אל
הצוי הנא אמריה  ,וזאת ג״כ כופת מענה שאול נאמדו נכפל  :חטאתי,
ני ענלתי את פי — ' 7ואת  37ד י ך — לנלישומי ל 3להסלשמרם
ועל 37דיך
מחה תמחה הנכתג נתורה ,
כראוי  ,נענרי על
נצו י ך וכמו״ש  .ונכון הכל נעזרת האל.

הטבעת.
)" Ring des Polykrates.״ (Nach Schillers:
Von M . E . Stern.
המיוחל עמד עלי גג ארמונו,
ויבט נתחב לבבו וגאונו
על זאמאם ממשלתו בטו־ינות שרתי:
"בלמו תחתי לי יכרעו ברכים,
—כח החל דבר אלי מלך מצךי.ם—
״הגד  ,מה נעדר משפעת ברכתי״,
״חסדי #וכן סתר נודעו אליך,
"משחף שמן ששון מחבריך,
"עתרו נמו תרדה בשבט מלוכה.
״אך עוד חי אחד נקמתךליקרו
״ואל ישיאך לבר<^ חקרא צולח,
"חאייב כל עוד יחי ועינו פקוחה" .
המלך עודו לא .בצע אמרתו,
והנה זר ,ציר בא משתהוה לקראתו,
שלוח מטילעט לבשר לו .עזר:
״העל זבחים  ,השר! נם מנחה ואזכרה,
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"ופאר הנצחון צפירת תפארה
״עזים עליי ראשך משלב בנזר״1
יאידבך נפל שרוד שם .במערכה
״מאבחת חרב  ,ולבשר 'לך ככה
י ״שלחני פאלידאר שר צבאן? התמים״.
עודנו מדבר  ,ולפף ירו הדה
למען הראות לשומעיו ,אחזתם רעדה ׳
ראעז נכר לשנימו ’ מתבוסס בדמים.
מלך מצרים מדאגה עינו שחה:
״עדן בך אעירה  :אל תבטח*? :הצלחה•י
ענה ברתת ותלו ' אחורי צועדת -
״זכר  ,כי האנין־ ,צבאיך בה חונים’
"כעת נעה׳ על גבנון מים זדונים ׳
"ועל משברי שפס הצלחתך נודדת" .
עורו ?ידבר ומלתו על לשונו,
והנה קול המחנה ברעויןהמונו
והידד השבים עם צוחת תרועתם
לאזניו מגיע  ,בי שבו לשערים • ,
רובצות תחת משא אוצרות מזרים -
מבשרות צבא רבי אניו־תןעתם.
המלך למראהזקרא משתאה :׳
״אשרך כהיום בטל נדבות מתגאה;
'״אך־יךא נא כי מימי חנו יכזבו .
י
״ראה צבאות קרעטא  ,עם מלמדי מלחמה,
״להשמיד בלבבם  ,לשום ארצך שממה,
"ועוד מעט לחוף גבולך להרבות ' ;קרבו" י
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עיור לא נפל דבי שפתיו עיור נעות,
והנה מן" ־אניות ? דוחן צבאות
ואלפים פה אחד ימיר נצחון שרים:
"רוחה מצר לנו׳ תמה הצרה!
״צבאות קרע״טא פ״זדה כמוץ הפעךה.
״האח ! לשלו״ם  ,פם להם" משערים!
* •*T J
־־־V| T
׳
־T
TV
משמים מבהלה שמע זאת האורח,
ויאמר  :״אם"א? ונ״ם אקראן?"צולח
'״בבל זאת אז־אג לברית עם אשרף כרותה!
"מקנאת בני אלהים .נפשי בחלה"" ,
"כי עסיס דודות הח? ים באין תרעלה
י " לא נפל לנחלה עוד לבן התמותה"!
"גם אני מאשר העתי  ,ועמדי
״ההצלחה כאחות בבל ' משלה ידי,
ועד בלי די מ״צוף חן עליון טעמתי;״בן רך דה יד לי דדה  ,ועודו' ילד
«לקחו אל ואיננו! בל משושי בחלד -
"ונשיי בזאת אלי האשר שלמתי״!
"על בן אם תחפוץ להשמר מרעה,
״חל אל שוכן ' סתר ',כי"? מהול" תלאה
’״בבוס ישעי נפל לף לחבל בחיים.
״לא התם עוד איש בטובה חיתו.
"אשר שש בלי חשף בי שפרה נחלתו,
הפנים" ,
ברבה יrבמלוא
הורקה
"ועליו'
 i h־*
גT T
|t :
? tt
"ואם האלחים ?מתיר ממף פנים,
"אז ש״מע לעצת אוהב ,פצעיו נאמנים,
"קרא אתה לפגע וקולן? השמיעהו:
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"בחר לף מחמותה _עד הנה אצרת,
״אשר במו לחמדת עיניףהרקךרT/ /
"ולרחבי לא מצק שא השליכהו"!
ויען שר זאמאס ברבניה ופחד:
"מכל אוצרות הא  /בלמו ; חד
״מבינת הזאת!״אין ע!־ןי" נוןראת.
"אקדישה• לבני שחץ לריח' ניח'ח,ז
״אולי  ,׳חנוני על אשף למלח״.
דברי-השלןי לתחום הטבעת.
הבקר אור  ,במעטז עלתה הצפירה.
ד,קרב  -ולמדוה על פניו האירה -
ד;ג לכס" השד  ,ובנפש נאמנה
דבר " :הן הרהבתי בנפשי לגישת"
״עם דג  ,כמוהו לא ; ; לה עוד ' לרשת;
"אמצא חן בעיניה וקח הו 'למינה" !
בחלק דטבח את הדג במאכלת",
והוא אב רן פתאם בנפש ' נבהלת,
משתומם ' למראה? הביט בין הבתרים -
״הן טבעתף  ,תמיד באצבעף נתונה,
טמונה י
מצאתיה
הדג ־הזה
"בקיבת
T
• J T
T, l V
“T
»״• | ־
אורחו זאת שמע ,ייאמר בעצכת
,ושער בעצמייתיו  " :לא אוכל לשבת
״עורבצל״קיוךתף  ,היות כן בריתןז בתמים.
״ראה,כיי;,׳ דבר עליף ךע ה;
"אלכה לבלי אפיילעמן־ובתלאה" .
ורגע לא אחר לשום לדךןי פעמים.

Literarische Anzeige.
Die

N o ta b le nv er sainmlung
der Israeliten
Böhmens in Prag , ihre Berathungen
und Beschlüsse.
Herausgegeben
und mit einer h i st o r i sch eu E i nl e i t u n g , stattstischen
Tabellen
und Auszügen aus denPcvtokollen
von 1848
u . 1849 versehen

von Albert

Kohn,

Rabbiner zu Ruudnitz, Mitglied der Versammlung.
Die von der kaiserlichen Regierung im Kronlande Böhmen berufcnen und von den Gemeinden erwählten VertrauenSinänner
der Jsraeliten zur AuSarbritung
einer Gemeinde
- und
CnltnsordNUNss haben ein Gesanimlbild der Zustände , der Wünsche und Bestrebungen der israelitischen Einwohner
entrollt , das für jede Partei
von hohem Interesse ist . Mit eben so großem Talente und Wissen
als entschiedenem Eifer für Erhaltung
des Glaubens , für Erreichung
des StaaiSzwccke « und für Förderung in Synagoge , Schute und
Gemeinde traten die inannigfachen Wege zu einem gemeinsamen Ziele
klar an den Tag, und sowohl die orthodoxe wie die rcforniatorische,
die conservative wie die indifferente Richtung
and hier ihren offenen'
Andruck.
Wenn schon der Geist der Debaiten Interesse erregt . so nehmen um
so gewisser alle Israeliten
! eSKaiserstaatco und auch in,deutsche » Reiche:
Antheil daran , da diese Veraihungen
und Beschlüsse der hohen
Regierung zur Grundlage
ihrer Maßnahme dienen werden.
Uni die Authenticität
dieses in mehrfacher Beziehung so empfehlenSwerthen Werke « zu garantiren . glauben wir nur auf die anerkannte tactvolie
Umstcht de« gelehrten , vielseitig gebildeten Herr»
Kohn Hinweisen zu dürfe » ,welcher selbst Mitglied derRotablcnversainmlung , die Debatten » iederschrieb und niit den Protolollcu
rect ificlrte.
Wir laden hiermit zur Subscripiion
auf dieses We k ein , welche«
2V bis 25 Bogen umfassen und 2 fl., höchst . 2 fl. 30 E . M . kosten wird.
s «n» r ist im Ltl '.age de« St . «Lwy in Pest trschleiiin!

?öi'rrr.n rinoiv
Gcuudpsciier

des Glaubens,

Handbuch
z » m jüdischen Religionsunterrichte
. Enthaltend
die drei - l
-zehn Glaukeiioailikel
d - S Zudiiiihum «. Nach de» besten HiifSqiiellenj
erläutert , kurz , faßlich und katechetisch für jü nger .c Zögling
«!
b eid er lei Geschlechts eingerichtet und bearbeitet von

M . E . Stern.
Preis

10 kr. CM

Velin

12 kr. CM.
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Auch' flnd von dem, als Vorläufer der lioodde Jizchak , von M.
E . Stern htrauSgegebenen
« »-״: « lli
)(LSOkr. CM .
nolh Exemplare vorräthig und durch die Buchhandlung des Herrn
Z. Knöpfelmacher
in Wien zu beziehen; wa« die Besitzer der
Vollständigen koeside ^izeiiak, hinsichtlich der gänzliche
» Aomplrti' i rung
intereffiren dürste.
t
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