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Exegese von I . I . Pollak , Oberrabbiner in
Trebitsch.
ירמיה י״ד ג'
צעיריהם ,הנחתו הראשונה נשם גער להורות על סרן
 3םניש נמו
צעיר אני לימים ( איו 3ל"  ) ,ויען ני מימי .קדם היו הזקנים רודים
ומושלים
נעם
והצעירים
לימים
סריס
למשמעתם
,
ע״נ
הושאל סם נער וצעיר
להורות לפעמים
גם על הענד הסר למשמעת אדוניו נמו ויאמר אל הנער
הגצ ( 3רות אי )
שנהם  ,והן פה ואגני הצעיר ננית אני ( שופעים וי ) ר״ל הפחות והנקלה
הנוגה שגס השרים והאדיריס אשר לפי המנהג יהיה  opiמשפע
הקדימה לקחת
חלקם נראש ננל העונ אשר לנני העיר נשותפות  ,שלחו עתה
נעריהם וצעיריהם לשאוג מיס ולא מצאו .
נניס ,נורות חצונים נהרים או
חפורים נאק להננים שם מי הנשמים לשתות מהם לעת הצורן :
ציסעערגען,
שנו ,הקל פה
יוצא ור״ל נמו השינו גליהם ריקם ונן וש 3ה ' את שנותן ( דנדיס
לי ) או שהסרה מלת עם נידד״ק .
נשו ,האיש אשר אליו תכזב תוחלתו ולא
ישיג מנוקשו
ממנו יאמר הענרי ני נוסת תנסה פניו  ,וכן בושו אנרים ( פי די)
גושו ני
נעח
(
איו
3
וי
)
וחפו,
סימן
האנל
אשר
עד
שפס
יענו
ה
,
נמו אנל
וחפוי ראש ( אסתר וי ) ד '
חתה ,נשנרה ור״ל ני מרו 3היונש והחורנ נהעדל
נל גשם ננקעה
ואף ני נארצות האדמה ונשברה לשברים■ כהוראת הנסיון נארציגו נימי חרנוגי קין
הקדם החמות עוד יותר  ,או שהפעל חתה יורה פה ד״ה על
הנושה העצנון
והשממון נאלו תנוש הארן ותתעצנ יען אין נינלתה לתת נחה ויבולה
נאשר נוסד
נענעה  ,ני מצאנו שורש חתת נרדף לשורש בוש  ,וחתו יבושו מנוש
(ישעיה ני )
והנוגה יען ינ האדמה חתה בושו גם האנדים  ,ני במנוע יגול
מאדמה גם
האנדים מיחלי לתנואתה יינעו נלימה ני נכזבה תוחלתם  .ה ' ג ס
אילת,
אשר
הרגש
האהבה
והתפעליות
הרחמים
על עולליה נעועיס בקרנה
נמ״הנ אילת אהבים
יונל ( משלי הי ) תעזוב ילדיה עתה מבלתי ינולה לנקש ערף למו
להחיותם ומ/ה
נל איש לשפוע על גודל הבצורת וחסרון נל מרעה ודשא .
ילדה
ועזוב ,נמו ילדה ועזבה  ,ונן והחיות רצוא ושוב רי״ק  ,ול״נ ני
גנוא המקור
המשולל מהוראת הזמן תחת הפעל יורה תמיד על התמדת הפעולה
באין הנדל זמן עבר
הוה ועתיד  .הלון ונסוע הנגבה (בראי י " נ )  .נוסע תמיד
לדרוס  ,והן פה יען
ני
פעולת
לידת
האילת
איננה
תמידית
ורק
מדי
תלד
תהיה
עזיבתה את בניה
תמידית
ני
לא
תשוב
עוד
למו
מגודל
צערה
על
העדר ינלמה
להשיב נפשם ע " נ אמר ילדה נדרן החלעה ועזוב בדרן המקור  .ו '
ופראים,
ידוע ני הפראים
( וואלדעזעל ) יתורו במדברות וידרשו אחר נל מוצא ומעין מים
עד ני הנוסעים
וע" נ יאמר ני שם ילנו בעקבותיהם למען מצוא מקוה מיס לרות נפשם השוקקה
חוסר
המיס
והמרעה
יגדל
נל
נן
,
עד
:
י
גם
הפראים
יעמדו
על
שפים הגבוהים
וישאפו רוח כתנים ( ננוי לגודל התשוקה נמו למעלה בי ) להביע
למרחק למען
מצוא
מקום
מיס
ומרעה  ,אן לשוא תקותם  .ני אין מרעה נאק .
נל ו
עיניהם,׳ מדין העברי לאמד על הצופה ומביע למרחק למצוא דבר מה
ואיננו  ,כי יכלו
עיניו
,
זיינע
אויגען
שוזינדען
מסבת
מניעת
ראות
דבר
המבוקס
להעדר אור
העינים הרואות  ,תחת כי היא נסבה בהסן מהעדר דבל אשר יראה,
עד
כערוועקסעלע
דעמגאן
דען
אביעקעיפען
געגענשעאנד מינו דעס סוניעקעי־

A2

) ונן סה  ,וליוסי המליצה יתס העדי
 ,נמו ועיני רשעים תכלינה ( איו 3י״ב
יען
הט 3ע יניטו למרתוק יותר משאר
לפראים אלה אשר כפי הנודע למחקרי
נעד עמו ע׳ סוף ס ' ט ' והכונה אס
הראות
החיות  .ז ' א ס פה יתל הנניא להתפלל לענות נאיש לחיינו  .משפט מות ,
יעידו 3נו להרע לגו כעדים ה 3אים
סג עונינו
 3גוי  , 0אם 3רע 3ו 3למא נכלה ,
יתחלל
ננלזאת למען שמך הנקרא עלינו ל 3לתינלל ישראל לאמי עונינו ענו ננו וכמ״ס
ולרחם עלינו  ,והנ 3יא כלל עצמו3
ששניהם היו נקיי כפים וחסי פשע ,
לחום ג״נ וסלחת לעונינו ולחטאתינו  ,אף
מרע״ה
מהעם ולכלת׳ התגאות על זולתם.
כן דרך הצדיקים האמתייס להתחש 3כאחד
ישראל ומושיעו תמיד 3עת צרה למה
ני
מקום ,אהה ה׳ אשר היית תוחלת
ח'
ואשרה  ,אחרי הודעו ני אין לו
כנר 3ארן אשר לא יחוס לשמר טורה
תהיה עתה
נענותות אה 3ה אליה מלידה מו  3טן נשאר
 3ארן נכריה זאת נם איננו נקשר
וכאורח ,אשר מה יתן ומה
מעמד
נקר 3ה ומגודלים על 3רניה !
גל יום 3יה הנולדים
 3הוא או3ער  ,אחרי גי מדי יאיר
לו אם מעמד ומצר רית מלונו 3טו
יוסיף
וילך לו  ,כן תסתיר גס אתה תנין מהאדן.
ה 3וקר ישנים וישים לדרך פעמיו יחלוף
אחריתה ולא החוש עוד לצרתה .
עד
אשר לפנים היו עיניך3ת מראשית השנה על נפילת האוי 3לפתע שתאם ונמלי
' נ ד ה ם  ,שורש ד ה ס יורה רעררית
ט
למה תחשר רעיני מנאציך אשראל
על איש מלחמתו  ,ואחר פה דדן הנשמה
אויריו או תרואהו שואה לא
ראות
יקיפוהו
פתאום
אשר
וידעו ג 3ורותיך כאיש
ואתה,
יסור נחו ולא יוכל להושיע עוד ?
יכירו המלט ממנה ונגרור אשר לפעמים
ידע
נגר נאק נ״א פועל ישועות רקררנו
לעורר על ההיפך  ,הלא נאמת אינד
ו'
להתמוגג ניד צרותינו לרלתי יחולל שמך
עלינו נקרא וע״כ אל תניחנו
זאת עד פ׳ י׳ינ  :ל ע ם « .ל
תמיד
ושמד ידינו • י ' כה תשורת ה״ית על תפלתו
רעמים ענ
למעלה  ,הס אמרו  :יאל תניחנו ; שלא
העם נמו אתרי לי אחי .כן ,מוסר
ני נדו וכס רעו מפני ללכת ל 3קש עזר
ניד צר  ,והס נעצמם עשו כן .
לעזרם ג״נמדה כנגד מדה ואפשר
אעזנס נכר  ,וע״נ אפקוד עתה עליהם נמעלליהס
ר״ל ואלי אמר ני לא תועיל תפלתי
מהנלי
שכיון נס לזה תינ״ע  .י " א ואמר,
לישרם על עונס למען ייטינו דרכם.
נענורס יען כי משפט חכמתו מחייג
לא לרצון יהיו לפני  ,אחרי הודעי ני
י ״ 3ני  ,נס צומותס נם עולותם ומנחתם
ולנס רחק ממני וע " נ אענשם כראוי.
רק נשפתס ונמעביהס החיצונים יכנדוני צומת הגידין נדחז״ל ועל נויצת דנר
שורש צום יורה על הקינון כמו
יצומו,
ומזה שורש צמצם נדחז״ל  ,נעשרלזנקען
מה  ,הדומה לקניצת חלקי הדנר ההוא  ' ,תרומה ) ומזה הושאל להורות על
אנוא ואצמצם שכינתי ( ילקוט פ
נמו ואני
צמתם ונו ' אשר ההיפן ממנו  :וני
התענית  5 ,אסטען  ,ותא״הנ זכריה ז ' ני התענית התקר צו כל העם לתפלה ,
וני תשתו  ,לעד  ,אס נענור שניים
תאכלו
 .י " ג ואומר ,לג הנניא אשר נפשו
או יענוד נויצת עור וגוף המתענה כנודע
ורחמיו נגמרו נשמעו תזות קשה אשר
נאהנת עתו ומולדתו הומה עליו
קשורה
רק על הנניאיס המתעים אותם
הוגד לו ויסף עוד להצדיקם ולגליל אשמתם נ״א העולה על  .רוחם יאמרו ני
 .י " ד חזון שקר ,נלתי ננואיי
נשקריהם
ממלת א ל המורה על השלילה ■,והכפל
ואליל ,נגזר
ראוהו נתראה הננואה .
לנס ,לרמות זולתם  ,או
ותרמית
לחזק להורות על דנר שאינוממש .
ני מלת ד ' על לשונם -
" נ נפתים עד שהם מרמים את עצמם
להאמיןלמען ידעו ני שקר דרי
שהכינה שכ
ילקו הנניאיס נחר 3ו 3רע3
ט״ו לכן ,ר״ל ראשונה

ננפשס ושיא ודגי
נז 3הנטיחוצישרגי למען תפוש
אפס גס העס אשר היה להס לנתון ני סקר 3פי אותם נגלוליהס  .ט " ; והעם /
הנ
3
יאים המנטיחים להם שלום ,
אף ני נסוגו מאחרי ד '
וראויס הס להענש ו3לנ
זאת האמינו לתדיהס  ,ענשס
יגדל מאוד ני םג
קנורה
לא
תהיה
למו
ונגנלת
י״ז תרדנה ,פה יחל דנורו לעם ונמשו עד נהמה יושלנו על עני תולות.
פ
נוגה וננתאנל לע
יפנה' י ' ני נאמרו להם שהוא
שנרם הגדול וגי ננ״מ אשד
יראה נמחזה ננואתו חללי
תר 3ותחלואי
רע
3
לאין
מספר
והנניא והנהן
אוי 3אל
ארן
הנמלטים הזה ילנו שני לפני
לא
ידעו
 ,אולי אז יננע לננס
הערל לשונ עוד אל ד ' נקמת
נערם תנוא הרעה ונסלח להם .
נ
ה
ו
ל
ת
,
יען
ני
הנשים תלושי נח גטנע ,
ואן -ני ננעוריהן
נעור לא ענר עליהן נוס חמת
רחמי הרואה אותן שקועות לפתע פתאום נצרה פגעי הזמן  ,ע״נ ינהרו יותר
ומצוקה  ,ני צרת החלש וקלי
יד עלולה יותר לעורר
חמלת החזק ממנו  ,ני נן
יסד ד ' נענע נל אדם למען
יציל העשוק היד
עושקו
,
וע
" נ ידמה ג״נ הנניא
נחלה ,מסננת פה את עמו ואת* .נולדתו
לנתולה אשר נאנה אנוש מאוד .
חולי
לנל הגוף והנותן פה
לדעתי מורה על
הקנין ר״ל מנה שהיא נעלת
ריננו שד״ל המאנל אשר פעולת הזוד והנשול החולי הדנוק נה  ,נמו נזיד גע-־
להורות על נעל זר
דנוק 3ה  ,ואולי גס שם נזיד
ונשיא נעל השיא הפרישות דער דיא קרי/גע דער
והתפארת
תחלואי ,ענטהאלטזאמקייט נעזינוצנו,
.
י
"
ח
ישעי ' ג ' ור״ל
שם תואר ע״מ תעלולים
חולי הדע 3וזכר החולים מפני
הרענ ולא המתים  ,אם נענור
היות החולים
יניס
מהממים
נדר״דק
או נענור
המפעליות החמלה נעיני הרואה אותם נלחמים ני חילי הרענ יעוררו יותר
ננל עוז נגד הרגש הדענון
האנזרי המגלה
שארס ונשרס ושורף ומינש נל
ליחותיהם הפנימים  ,ממתי רענ
אשר ננר יצאה נפשס והמיה
צערם
והרגש
מנאונס
חלפו
סחר יורה על
ענרו  .סחרו ,שורש
ההלינה אנה ואנה נמו נדחז״ל
סחור סחור לנרמא לא תקר נ,
יממנו נגזר שם
סוחר
להורות
על
עושה
מקנה
וקנין ההולן וסונג מעיר לעיר
ננקש לו מקום אשד יונל
עס מלת אל להורות ני גסלקנות ולמנור סחורתו ,
ונהן ומחונר פה פעל ס ח ר
נננדי
העם נניא
ינוד ו מארצם לתור להם
מקום אשר ימצאו
שם תה לאנול לש נר רענונס
מנלי דעת על ננון אנה ילכו
ואל מי יפנו .
ולא
י
ד
/
י
,
לא
ארן
אשר אל ידעו  ,ני
נמקים אשר ונן נזנדיה י
ד
הוי״ו תשמש לפעמים
ואס
משפחת
מצרים
ד״ל אשר לא
לא תעלה ונוי ולא עליהם
עליהם יהיה הגשם לפי ט נע ה
יונלו להענש נהעדר ירידת
נהשקות הנילוס אותה וא״נ לא
הגשם
עליהם
ייענשו
ע
"
נ
נמגפה  .י " ט המאוס,
אף ינ אמר ד ' ול
אל תתפלל נעד העס הזה ,
נעדם ני
התער 3עוד פעם שנית לפגוע
הציקתהו
רוח
נטנו
,
ינ נן דדן
עמס
וקנא
השלמים אשד נפשם קשורה ננפש
יקנאו
לננוד
ה״ית אשר שמו נקרא
על ישראל  ,וכ״מ נמשה שאף
שאמר צי השם הרף ממני
ננ״ז
התפלל
למה
יאמרו
למען שמו שלא
מצרים ונו׳ ני יחוס על עמו
יחולל  ,ונ״א פה אל תנאן למען
הראשונה על
שמן וני'  .ג ע ל ה  ,הנחתו
הסלנת
דגר
הגנלע
לחון
נהנרח
מזינו נענור חולשת מעיו לעינול  ,והושאל נסמנלי רצון חפשי  ,נאיש המקיא
עתי  ,נענוי חולשתו להשאירו עדי יוגמר  ,נמועל הפלטת העונד מרחם נלא
שורו ענר — יוליד העוני
נזמנו — ולא ינעיל
— לא יסליטנו קידם לנן,
הגעלה על הניתת הנלי להוציא נליעתו ממנו ע״י ונדחז״ל נאמר שם הפעולה
לינון האש או אום המיס

מודע  ,ויען ני הדנר הנפלט והננעל הוא דנר מאוס 3עצמו נקיא  ,והעונר
לפני הגמרו  ,ו 3ליעת הכלי  ,גס הרגש המיאוס מחונד תמיד לפעולת ההקאה
ולפעמים הוא ם 3תו  ,הושאל שורש נעל להורות 3כלל על המאיסה המונרוות
 3ח 3ור עס ה ' היוזם נמו פה  ,ואס תס 33ני התמאס ישליך ד3ר הנמאס מעל
פניו יתו3ר עם יתם הפעול נמו ולא תנעל נפשי אתנס ( ויקרא ל״ג ) ו 3נ״מ
שנאמר אצל השס  ,יורה ני משפע תנמתו העליונה וזיי 3ה והנריוזה אותו
נ 3ינול לקאוס3ד3ר הנאה 3לו תתלה נאומה הישראלית וציון הר קדשו  3 ,ע 3ור
היותם עתה נד3ר נמאס 3ע 3ור השחתת עלילוהס  .ק ו ה  ,מקור תתת פעל,
נמו נקוה לשלום להורות על התמדת הפעולה_ נמ״ש למעלה  ,ני תמיד נקוה
לשלום ולעת מרפא  ,ותמיד תואלתנו נמנה  .פ ז~ נ״א ידעתי  ,ר״ל הן אמת
אסם 3נ"ז ראוי לך לתום עלינו  ,למע!
ני לסי רשענו ראוים אנסנו להענש ,
לא תם  33ני ינאץ אוי 3שמך הנקרא עלינו ותשסל מעלת הנהגתך והשגחמך
על עם סגולתך לאמר מנלתי ינולת ד ' להושיע את עמו נתנם 3יד אוי . 3נ ם א"■
נ 3ו ד ו  ,לדעת המפרשים מוי לירושלים משנן כבודו  ,אך לדעתי הוא פה
נם3דחז״ל  ,לרו 3נסא ננוד מוי להשגחת
להשגחתו על ישראל  ,נמו שנמצא
ה״ית  ,ורעיון הזה העיר את הנניא על ההפך להזניר 3פ ' שאחריו גדולת
וינלתו 3סעולת הטנע ואחז נפרט אחד ר״ל ירידת הגשם והד 3י 3ים
ה 3ורא
הנהוגה לרו 3ותועלתה ידועה לנל" 3א  ,תחת הנלל נלו  ,ני נן דרך ומשפט
המליצה נימקראי קודש « ודע ואף ני עתה נעת ה3צורת אשר היתה הסנה
מגשימים ,פעל 3הסעיל נגזר משם גשם
לנבואה זאת ולתסלת הנ 3יא  .נ״3
נפעל ממטיר משם מטר  ,וההנדל נין נשם למטר הוא  ,ני מטר יורה על נל
ד3ר היורד מהשמים נמו הנני ממטיר לנס לחם ( שמות ט״ז ) ימטר על רשעים
סחים ( תהליס יי ) אפס שם גשם יאמר רק על המים היורדים ארצה להצמיאה .
יתנו ,ר״ל היש נינולת השמים לתת ר 3י 3יס מעצמם מ 3לי אשר אתה תצוה
ונקוה ,לך עתה נעת
על הענים' להריק מימיהם על נל מקום אשר תחפוץ .
צר ני שמינו ננחל וארצינו ננחושה  .נ ל א ל ה  ,ר״ל נם ירידת הנשם נעתי
נס מניעתו לפעמים רק מאתן היא  ,ני אין זולתן מושל נחוקי הטנע ונחותיו.

von Marcus Sam . Girondi , Ober»rabbiner in Padua

עטרת ? פנים בני בנים

ותפארת בנים

Beiträge

אבותם.

ליום אשר נננס לשלום ויצא לשלום נננוד והדר נין אנמי יועצי הרפואה
נמדרש החנמות אשר נעיד ס א ד ו 3ה ייקראו לפניו א 3ר ן החנם הרופא
נמה״חר יצחק ל ו צ א ט ו מעיר נ ו ר י צ י א ה חוטר רופאים וגזע אנמיה
המה הגם ריס אשר מעולם אנשי השם 3מדינת פריאול  3חנמה ודעת ויראת
ה ' פרי צדיק ען חיים מעלת החכם רופא מומחה לרנים חסיד וישר נמה״חר
רפאל נן יננד א 3 3חנמה 3פילו  0וס\ אה ונרסואה את משוררים נמנה (נארנעה■
מנתניס חלק ג ' דף קנ״ז להר׳ר נה״ו ז״ל ועוד חיני ס ' תולדות יצחק נחנמת

השיר) הדי היא
מעלת החנם זקני נמה״חי יצחק אחיו של החנם הכולל
המשויי הגדול
היוסא
המונהק
כמה
"
ר
אסיים
לוצאטו היודע כשערי
המשוררים הנשגגים
להחנס הנגגד הרופאנספרו גני הנעורים הנדפס נלונרון אלה שני מי היצא״ר
המופלא נמה״חד רפאל לוצאטו יעלזו חכמים גנגוד ירננו
על משכגותס זאת
גחלת עגדי ה׳ וצדקתם  :ליצחק משכיל שיו ידידות.
גיסי אמר
תפארת /חותם שירים אחזוני יום עטרת הרפואה ראשן כותרת ,לצבי ושם
מלא
חכמה
וכליל
יוסי
מאד
יינו תהלותן ישתחוו לכ לאלוממין
על כן לזמרן נשיר ראיתי ,
לגי לנרכן נחרוזיס יצאתי קנל נא את מנחתי  .לאות
אהגתי וקורגתי  .ישמח
ויגל
כגויי
גשמחתן
.
אשרין
ואשרי
יושני גיאן
יהי רצון שיהיו כל יוצאי מעין כמותן אמן:

מה זו לשפחה יחזו עינים
מות בפניך כהיוט מבנו
מרופאים תשחק אשר נבחנו
מי לא ינצחו בקויתים.,
אך תלענה לשוא בחוצותים
היום אשר קם איש יחו אותנו
 :כל רז וסוד כמום ינלה לנו
לו יד בלימודים מלא הפנים.

פות עצתי קח ולך חרנה
שם צמאונך רעבך תשביע
מוטות כנפיך לים תיפנה.
נם יד יצחק שמה ולא תרניע
יערת שמו לא אדעה דע אנה
שובה כמלאך אל אלי רקיע:

ויוסף עוד המשורר שאת משלו ובחילו כנוד
אומר ר,ולו:
יצחק לוצאטו שם טוב קנית
לע כי בחכמות מאד ינעת
מכל עסקיך הבי פנית

ולשם חכם רופא עתה הגעת.
מהלכות אבותיך אל שנית
כבוד יקר תפארת לך קבעת r

הדר ביתך הנד ,נטעת
דע לרפואות בית זבול בנית

הלף השנים אשר התענית
בהול תרבה ימים לע קן תקעת:

נאם ניסן ידידךמדרבי שמואל נידונדי.

צדיק כתמר יפרח
חידה אתת קטנה  3 .לי יתד ותנועה  ,לנ 5וד אשה חכמת ל 5ותורת מסד לע
לשונה .הימית תמי לו  -אטו אשת תיל טדע נשערים נעלה הרנ הגדול מייס
צדק נקייה נאמנה  .שאדונה ה״ה נמוהי״י מרדני שמואל נייונדי ני״ו.
שמעתי שמועה
אל תנורי מזה
ףא כי את צנועה
כי תבוא השעה

כי אישך בכל זה
אותך

כל עדת ישורון

אל

יבזה:

הוא הדור ומהודר

על כפיך יברכון

נם אותך ישקון:
כפרי ץע הדר :
שה טייאסנוי נייח האיתנים נתגשנת אשה ילא״ת ה ' היא תתהלל נאט ר תל
מאישידגא נת נדון נן החנם הרושא המונהק נמהת״ר יצחק לוצאטו
מסנדניאל.
והי״ה ניום נו״א אין והיה אלא לשון שמחה .והי״ה אמונ״ת (מסס״א ) עת״ן
(תנונ״ה) חום"ן (תש3וד" ת )ישועו״ת ( ניגו*ן ) חנת״ת (הנדס״ה ) ודע" מ' ( :ט 3עי״ת)
ייא״ת ה ' הי״א אוצי״ו ( מ״ה שאח״י הטנ״ע ) ניית מנוחה ס ' י״א.
י א ו ד ה גני נאחיו .ויניאו לנוש מלכות וילבישו את החי
יודע
נגן ננוי חיל
ואים מלא חנמה וננון דני ואיש תואר המהנדס נמ״ר יאודה מי טייא סטי.
וכליל תשאית ניאשו ניתן  .על אשר נתחתן  .לאות הדי ותהלה  .נלימודית
תהנדסס  .ואני הצעיי נאמן גיתו ניאותי יקי תשארת גדולתו  .אמיתי נלנילשלם
מקצת חונתי זאת נקינן תודה  .ועדנה מנחתי ליאוד״ה:
היום בחכמות מריבה נפלה.
כל אחת תבקש להיות שוררת
טבזעית בקול רם ונדול אומרת  .נתן מ לי להוד ולמעלה;
עור זאת מדברת  ,והנה
ההנדסה תעדי נאון ומתפארת
יהודה חי לראשי עטרת
ותאריך לשו; הכי דוברת.
יכ מאנוש בלתו אני נסתרת.י
מקת את קדוליו ישמח נ!יום

תאמר .

ולימודית אז מתנדלה,

אתן שבחות לו אני נכרת
אתעלצה בידידי ובו אתהללה,
הוי״ם מרדני שמואל נידונה׳.
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מלקט

שכלים

מאחרי

הקוצרים ,

מבארי

ספרי

קודש,

.
, Rabbiner in Hohenems
Don Da « . Ehrmann

אעסה לו
עזר כנגדי ( 3רא׳ י״יז )
פי '
לדעתי  ' sכנגדי היא כ' הדמיון,
אעשה לי עזר ממין תה שיהיה
נגד
לעזר
,
והוא
אדס
דעתי
אלא
גסוה
ויתודנם
:
כעין סאיזז״ל לא נתקררה
אין
ווילל איהס איינע
דעם זיא גענענאיבערשטעהט — ולזה הסמיך אחריוגעהילפין מאכען  ,עד ש עהנליך,
שהביא כל מיני ב״ח לפני אדם
לקרוא להם שמות  ,וכמאמרם
לכולם יש 3ן זוג ולי אין ;3זוג.
הלא אס תנוי 3
שאת
ואס
לא
תטיב לפתח חטאת רו  3ן.
(ברא^ ד' זי ) ר 3ו
הפירושים
3
ס
'
הזה
קשה
הה 3נה מאוד
ן תטיב שאת לדעתי כמו היעי 3ו נגן ,ושיעורו :אמדקה  3לבן אחיה דעתי אף אני:
אסקמ 3ל הד 3ר 3אה 3ה ו3
״ה לקין אני אומד לך האמת,
תחנוני  , 0או אם תרגז  ,לפתח
חטאת רו 3ן ובו ' וימורגה:
ייא מ (! געסט עם גוט
אויפנעהמען  ,אדער ניכט גוט ,
דיא זינדע .
פאר דער טהירע לאגערנו
ויאמר
למן
זה מאמר השירי י קשה לנשיו וכוי ולמן ש  3עים
הבנה
וש  3עה (בראשית ד' כ״ג)
מאוד ודברי חז״ל ידועיס אן
>
אס
י
3
אדו
הנה זה דרכם
היט
3
הכתובים
בקודם  ,במקום אשר לחצים
עקדות
הכתובים
ימצאי
פשר
מה לסי נח דמיונם או
נפי
דגר בספור
הקבלה
,
ובאחת
יתפרש
היטב המשך הכתובים  ,ולזה
נס המתרגם הגדול רמבמ״ן
ז״ל הלן בעקבותם  ,אולם
מה שאמר בביאורו שגס
הסופר יוסיסון בן גוריון
אשר
חי זמן רב קודם
הגה שכח כי זה האיש יוסיפון זד ששימש בבגדי האמוראים הביא המאורע הזה,
הנהן
היה  ,וחי זמן רב אחר
האמוראים ואן במעיל
בימים קדמונים  ,ולא היוסיפון התעטף למען תת פאר
והדר לספרו  ,כאלו נכתב
זה
הוא
האיש
יאזעפהוס פלאפיוס
שני בלי יון קורות
אשר נתב בימי חרבן בית
הזכיר מזה המעשה היהודים ומלחמתם עס הרומים ,
כלום
ובאמת יאזעפוס הישר לא
,
ולו
,
ןרן
אחרת בזה  ,לדעתו
וכן ת״א לשבעה דרין ,
פי׳ הכתוב לאחר ז ' דורות
וע״ז אמר לתן  ,שבניו היו דור
ולמך היה כמתרעם  ,וני אני אמות על חטא קין ? ( שביעי  :וכי אני הרגתי ונו'
.
 ) Aniiqui. ! . 7ואנו כפי
דרכנו גלן במפלת הפשט
תמימה אין בה מגרעת  ,ואן על מה שכתוב לפנינו נשים
עין
,
ני
תורתינו
הקדושה
וממה
שהשאירה
לנו
ברנה
,
אחוה גם אני דעתי בהמשך
נמצא עונג ורוחה  .ועתה
הפסוקים האלה  ,ני באמת
אחרי אשד קלל הקב״ה את
קין להיות נע ונד בחרן
,
לא
תצאו
קי
!
וזרעו
פעם גנה ופעם בנה
מנוח לכף רגלם  ,שטו בארן
נחיתו
יער
לבקש
אוכל לנפשם
לא שבתו זמן רב על
 ,וגס אס היו רועי צא!
מקום
אחד
ני
אם הלנו ונסעו
אילי עוד חי קין
עם עדריהם ממקום למקום
אבי
המשפחה  ,אשד בעבורו גלו
היו יראים
באין מנוחה ותקוה  .ותמיד
ומפחדים
לשבת
אביהם  ,אבל יבל בן למן ימים כבירים במקןס מרעה
סן יבואו ימי השלום לקין
היה
הראשון
אשר
תקע
נמנו! שבתו ונל משפחת בית אביו נצוה אליו לגור אהלו לשבת במקום הנאה לו
במקום נאמן ולא היו יראים
מעונש או ני יבואו בעלי
תמס לנקום דמי הבל ונמו
כן היו מזוינים בנלי קרב
אשר המציא תובל קין ,
והנה
הנשים אשר בטבען רכות
בפחד ומורא פן
יבואו
הלבב ויראות  ,היו תמיד
אנשי
מרי נפש לכלותם ,
אל תירא כי
אני
אהרוג
ולזה אמר להם דברי נוחם :
איש
אשר יפצע אותי ,
והילד רב הנח אשר ישים בי
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חגורה  ,גם אותו אתן למות  ,ואם תדאנו כי אני אענש נ״כ מהקנ״ה  ,לחנם
תדאגו  ,כי אס קין אשר שסך דש נקי גזדון ל 3שגעתים יוקם  ,מה אני אשר אך
למלם את נפשו ואת נפש ניתו אשחית את לוחמי ! ולס "! יתורגם  :עדה אוני
צלה הכרענו מיינע שגויממע Iווייגער למל׳ם פערנעהמעט מייגע ווארנוע  ,איך
ערשלאנע דע; מאן  ,דער מיך 5ערלעטצעט  ,דען יינגלין  ,דער מין פערוואוג*
דע ט  /ווירד קון׳ס טאד זיעגענפאן גער( 1כט  ,זא ווירד למך׳ס זיעגען אונד
•יעגציגפאלטיג ! כענין הזר• מגיא הרמג״מן פי ' נכון מחכם אחד אשר לא מגני
עמינו  .י ולמן היה כמתפאר על אשר מצא גנו תונל קין החכמה ללטוש כלי
הגרזל ועי״ז לא ירא מנעלי זרוע הגאים עליו ; ואפשר כי גם גזה התפאר שננו
יוגל מצא חכמת הנגון — ועמה חכמת השיר מש ולגת ־־ ואמר למן  :עתה נשי
שמען קולי קול זמרה  ,אין נעמו  ,וגאמת זה הוא השיר הראשון נתורה ,
ויתורנם  :ווייגער למן׳ם  ,הארעט מיינע טאנע  ,פערנעהמעט מיינעןגעזאנג,
אונד אוין דען מאן ערשלאנעי איך א• ז .וו.
אליעזר ( .נרא ,ט״ו ) ' 3לדעת
דמשק
משק ניתי הוא
וגן
המפרשים הוא כמאמר גסתימק הכהה י כאשר יאמר  :הוא מפרנס ניתי והוי♦
יורש אותי  ,אולם מדוע לא פירש דגריו כגפסוק שאחריו ? לכן נראה שמלת
משק משורש שקק וכן אמר ג״כ המגאר רש״ד והוראתו תאו ה ותקוה כמו נפש
שוקקה ופירושו גן המתאוה ונכםן> לירושתו הוא הוא איש זר  ,דמשק אליעזר >
ויתורנס  :וואצו גיגסט דוא מיר  ,אונד אין גין קינדערלאז  ,אונד דער האפי
כעגדע זחהן ' מיינעס הויועס איזנו אליעזר אויס דמשק ! ונחר גמלה הזאת«
כי לא יעצג היורש נמותו  .אדרגה שמח להונו  ,ואפשר שמלת משק עם דמשק
נכונה גל ' נוס ל על לשון  ,ידגר געצגונו דרן התולי המר :
כי אמרתי רק אין יראת אלהים גמקום הזה ,לגרא ' כ' י״א)
מלת ר ק אינה נכונה  ,ואפשר לגאר נגד הנגינה שמלת רק נמשכה אל כי אמרתי!
ושיעורו  :אנימלן שאל מה ראית  ,סי ' מה מצאת ני עון כי כחשת גי ? ואגרהיז
השיג  :לא ראיתי רעה מאומה נידין  ,אן חשגתי שאין יראת אלהים נמקו®
הזה כגשאר מקומות ולכן אמרתי אחותי היא  ,ויתורגם  :אין האגע נוי
געדאכט  ,עס ז* יא קיינע גיזטטעספורכט אין דיזעם ארטע א .ז  .וו.

Spende von Israel Fürth , Rabbiner
in Strakonitz.
מזמור ל א ס״ף פיר  ,לאשה י אתת מאלף יקרה תקרא גשעריס  ,מלי^
שפתיה מעולפת ספירים  ,נסת תטסנה נרדים עם כפרים  ,תחת המחלצין*
והמעטפות תחלן חשים לפני גני ישראל ומעטסת ענות צדק תון להקת תמימי®
וישרים  ,מדנרה נאוה ולה יאתה תהלה  ,מכתרת המדה ומעטרת המעלה ׳
גרמה ונשאה נשמע קולה  ,הנכגדה ומסולאה  ,יראתיד׳ וטוגת שכל  ,אשת"
מארסורגא מטריאסטי מג״ת גרון טעמן ^
רחל
תתמון כנוד מ '
טעמן וגרוכה אתי ישלם ד ' פעלן ומשכרתן שלמה נצח I

וכל הגשים אשי נשא לבן

אוחנה

כחכמה

תו״ו והגיאו

ד ה^
לנן 1דבר טוב לאחוזעט סופר מהיר י
חיות עלי לוח דעת זמזמה כ ^חק בהיר׳
ל נפת
צוף מדברןי נארזה אי ^זז בצדק ;היר!
מ רכות בנותיו חיל , ,עלית נכבדה!
אזלה
עוז והעצמות ?הביא למלאכת הקך , #
 yרציה
אבני ׳xvמר
מתנוססות
 •:עלי י f £rפה
r
נחמדה
4
- r
t r 1/
פריי

סעיפף

לחיף

יטעמו ,

תבכר

נדכהילה/

לחד׳ . 2

ל אם
ר המון הנ^ יס רה אצעדה וצמיד תאהבנה,
ומטה
מטיבה צעד בחצטדןי לטוב על5לנה.
נ:רםה ;?
עזי ל.קדע י_קר עתן! ? תורה ולתעודה
א׳לזה הכמת לב תקרא לעיני בל .׳.עדת!

Piesling

in

Beiträge von M L. Kohn, Rabbiner

העלה על 7ג יי הי ג דל .מ .
 5ו י ג נ " ע  .היות הי״מ מראטסענגורגדושא־ק גע נ ין הי " מ « ר א  0 vע נ-י
הוא
גצעמו הר״מ גר גרוד נגר סוניוז
גמישוי
גיאיות רגות ונכותות הגאון אזולאי
גשם הגדולים נגד דעת האומלי ' ני
שיי אנשי ' שוני ' היו וגתון
ראיותיו
הגיא
נס
הוא
הראיה
דושאק
מתשונת הישג״א שר ' הרב
ע״ס  ,ני מגדל ווש״נורק  ,אשר בו נשי
היה הל״מ ז״ל אסור ,איננו נמו ששער ננפשו הנזכר גהגה ' מייממי פ״ו ויה ' שגת
הרג
הנזנל
אויגסגורג ני אס מגדל
וואנסעננורג העומד כיום על תלו ולו סם
גשלשה המנצלים הידועים גשם  :דיא
ליייא
גליינען ה״ה גלייכען ,מיהלנערג נמתוז
המדינה אוגד וואנסעינורג גמדינת גאטהא  ,ומןענפורט גפלן זאקסען אבר נפדייסען
השלשה המגצר האתרון הזה הני
נכנז הוא
נגנהו וגחזקו ועל היסוד ה’אמת הזה
יעמדו עמודי הנית אשר גנה הרג
לישאק ני ' על ננון להשוות הדעות
השונות
נתפיפת
הר״מ
מראטהענגורג ולאמי
שנתפס
העקומותתחת רודאלף  ,ואדאלף שנה את נית
אסירו ונתנו לגית נלא אתר ני
האלם אשר
נהן
המנצלות
הנזכרות
וגימור
המנצל וואנסענגורג נחשנו
לפנים
י ל למדינת טהיריננען והן הנה אשד קנה
אדאלן> פאי נאססוי נשנת ה ' אלפים
 1294מאת
הדוכס
אלנרעכט
רעם
אשי גיאותו כססו המעט לא יוכל להראותאונארטינען וגלי ספק הגיא אז אדאלף /
את כנוד מלכותו ואת יקר תפארתו
היה
ננהל להון והתאמן גכל עז להעשיר
עושר גדול  ,את הר״מ מראטהענגורנ

ממקום אסירו הראשון אל המגדל הג 3וה הזה אשי עמד גמוינתו מדינת נוהירינגען
ואשר קנה לצמיתות ולבקש עגור חופשו הון ר . 3אולם מה שכ ׳ הרג דושאק " :ואז
הסגירו הר״מ 03והר יותר חזק  ,המורה שהפנידו זא עול המאסר על שגמו,
הגיאו נכגל רגליו וברזל גאה כסשו " לא נראה כן 3הג״מ הנזכר גמה שב ' וזנרני
כשהייתי אצל מורי גמנדל ווש״גורק שגערג שגת עשינו מדורה להתחמם כנגדה גלילה
וכשישגנו עד כמעט היתה כלס גאו העגדיס ועשאוה גדולה ואמרו גסירוש שעשאוה
לנו לנחת רוח וישנו ואנחנו אצלם ושמחנו גדגר ע״כ  .ולאמת גשלסלת הקגלה
וגם ' הדורות כמוג  :״ואז הרחיגו הר״מ גסוהר יותר טוגה  .ועל דגר שנת
מיתת הר" מ נראה גרור שלא מת לפני שנת ה״א ס״ה  1305כי מיתתו היתה
גסיגה שעזג תלמידו הר״אש אשר ערג געדו ארן אשכנז והלן לו אל ארן שפאניען
כידוע  .וכותני הדורות ( ע׳ הגהת יוחסין ד ' אמסטרדם קנ״ד מ" שכ גשם געל
לידה לדרן ) מעידים שהשנה אשר גה יצא הר״אש מאשכנז לשפאניען היא שנת ה״א
ס״ה  .ומן מוצא הדגריס האלה נראה שאין אמון גמה שכ ׳ געל שלשלת הקגלה גשם
ם׳ מנחת קנאות כי נגזרות שעשו קהלות גרצלונה שנת ה״א ס״ד שלא ללמוד גחכמת
יונית עד שיגיע הלומד אל כ״ה שנה חתום תחתיו הרשג״א גרצלונה והר״אש
גטוליטולה כי גשנת ס״ד לא עמדו רגלי הר״אש עוד על אדמת שפאניען ולא גא
עוד אל טוליטולה  ,ואס אמנם הגזרה האמורה נתנה מסי הרשנ״א נשנת ס״ה
כמגואר גתשוגותיו נכ״ז נראה שכנר יצאה מלפניו טרם נתארח הר״אש גגיתו ולכן
לא נמצא שמו גי; החתומים הנזכרים שם כמו שהעיר החכם .יאסט נספרו קור -ת
הישראלים ספר ו ' ק ' י ' .

)Nach Tiedge
הזבובוה דגיה (.

.

חןבוב אט־ר אפר־ לךבו*ר:,
"הגיד נא לי׳ למה בבל ^סיעותיך
לא ירזיפי הרודפים אחריך
כאךורי בלי הפוגות נחים ובקרה?
האמנתי  .לו ה?רייש יכלתי"
־בצרי י
TJוכמוה לנקם נקם
ז- T
| TT J : % Iז
או אז יחדלו מדלק אחיי׳
מנוחה מצאתי ינוח עלום יסכגתי".
"שגית" הרימה קולה" וענתה קדגיה׳
"יתר״מבל מגן מעדי מחסי ומצודתי
אי וזבת ה ? צע לה פעולתי ועבדתי׳
אסתר ׳ ני מעמדתה' א #מורה

- egger , Snbrabbtner
Beiträge von MayerinRan
Triest.

(המשך)
ועתה
אפנה
פוי
למלת
יען
(נרא ' ״נ 3
עשיתי״ז ) והוא יען אסר עשית ,אסר ים
(עיי! « אוו על נפילת הלשון
יען
אשר
ולא
משנת
הלא
היא היא  ,ימה
היה חסי נאמרו אתת משתי הלשוגות
על מה ולמה לא הודיע השש לאוהנוהאלה לנד ? ונוסן> ע״ז ים לוזקורולדרום
את
כל
ענין
קריאת המלא ן השני ע״י
ה« לאן הראשון ' ני לפי
ראות עיני נשר נשלם לכ
לדור הנסיון הנפלא הלזה כאותו
הינע אשר אמר  :עתה
ידעת
כי
?
ואס
לספר
נולד שאנרהם העלה האיל
תתת ננו וקרא ההר
ההוא
:
ד
'
יראה וכוי היה יכול
שנאמתלכתנו אתרי כל הנינות
האלה אשר הודיעו את״כ ? וע״נ
לני
אומד
כי
שולת
ול
המלאך התני
להודיע
לאנינו נעל הנסיונות נשס ד ' ששכרו
הרנה מאוד על שתי הפעולות הנשמות
אשי פעל ועשה
ננסיון
העשירי
הלזה
היותר
קשה
מכל אשי היו לפניו  ,מלנד
מעשה העקדה נעצמו  .אמנם נדי לנרר
ולהבין המו 3הפעולות האלה ילנורך לתתנל
על תכונות נפש
העוקד כיוהגעקד ננל משן זמן המעשה
רמזתי ע״ז
למעלה
יציזקהמפואר הלזה — נאשר
—
הנה
ידוע
שנענין
ידיעת
מעקדתו יש שתי דעות
תלוקות
נמאוד
נסנרתס
:
הא
'
ם
3
רת
תז״ל והנמשכים
לידיד נפשו את
אתריהםלו ,שאנרהם הודיע
כל אשר יעשה לו נאמרו לו  :ד ' יראה
השה לעולה נני
"ושהוא קנל עליו נאהנה מה את מצות
ד ' ע״י אניו אשר פתהו נונרים עונים
ונאומים לעשות רצון קונו  .הו 3׳ היא
סנרת
ססשעמס סיצתק אל ידע מאומה
מכלאשר_
נצעוה_עליו אניו  ,ני אנרהס העלים
נסה
ממנו עצמיות הצווי  ,ונמרמה הונל
לעמה
והושע
לו
ימינו
לעקרו
ו>ס לא הושגה אחור ימינו מקול ולהעלותו על העצים ולשתעו כצאן קדשיםt
סייתסעל עמוד הנתינה הישרה קריאת המלאך  .ע"
המעשהנ תוכן מדיהם  .ויסדו
 ,שלא נמצא ננל
אםר
שם שנת והודאהליצחק
לפי 5דעתם הגדיל לעשות מאנרהס אני ו .
וגס
ני
אינני
ראוי
להמים ראשי
יין מחלוקת
הגדולים
האלה
,
הרשות
נתונה
לנתון
היא יותר משנרת חז״ל  ,ומחת הפאר החסר נס סנרתם  ,ליאות אסמזוקידה
לפי דעתם ליצחק לסי שנדת מז״ל,
אייא
רנת אפר המקלה אשר
נתן לפי שנרתם על ראם
המלוצצים לאמר  :נמה
להיותיצחק  ,ני יצחקו למו
זנה
הצער
הלזה
את
ארחו
נמנה נין צדיקי עולם
אנרהם אמו ויעקג בנו  ,יכ
וישרות אל מצאנו לו שום פעולה
על חמימותו עם ד '
נפלאת או גסיון אשי יעידו
לגנו עם האנשים
להיות
ראוי
לכל
הנרכות
אסר
נרך
י ' את אייו  ,הלא
טו
3
טו
3
ממנו ישמעאל
מדתאשר חרן> נפשו להמול נהייתו נן י״נ
שנה ? נ ' שנמעט אי אפשר
לדמות
שנעל
החסד
לכל
אדם
ירצה לחנל את ידיד
יסשו
רלאנדו מעו״הז ומעו״הג רק למען
הסתיר מינו את מצות ד ' להקיינהו עולה זנות את עצמו ? כי אם נאמר סאנדהם
ילתי חוה לו שהוא יהיה הנקר , 1אין ועקדו ונתנו על המזנח 3ע״נ או לפתות
יש
שום זנות ליצאק יזניחתו ננ״ל  ,ואדרנה
להאמין לפ״ד הטנע שייאותו נל עמדת
המאכלת הסרך אשר ענד נו אניו מעת הפרדו
ייעס שני נעריו ונפרט
ניאותו
את
השלופה
יידו
להשחיתו  ,ינרך את
י' ,5י יליו ויתרעס נגד המציה האנזריה
ייתר ממנו עושה את נל אלה ולא ד ' כזאת  ,או יחשדהו שמאהנתו את ישמעאל
צוה
נל
זאת
י
 ,ויהחשנת און כאלה יפוגל
3,1נ י ייייאי לא ירצה לריח צחוה אש ה
לד '  ,וגס אס נודה סאנרהס היה נל כך

u
ירא את אלקיס עד שנל זה לא סוה לו לנטל מצות ד ' אליו  ,אשאלה נא אס היה
נידו לשתטו נראוי וכמשפטו  ,יערסהו ימנקהו  ,יתיז את ראשו 3סעס אתת ,
יעשה נו שהייה דרסה תלדה הגרמה ועקר  ,א3ל לא ישתטגו כהוגן וכשורה גי
ינון> ראשו על החזה לנסות הצואר ונל יששיטנו אס לא ׳תנקהו גם ינוד ויתנועע
ננל גופו כעצי היער מסגי הרות  .ומלנד כל אלה הסוללות המנונות על אשיות
הטנע לנתון ח 3רא זו  ,אורה תן תשועה לסנרת חז״ל כונן על יתר לשון הנתו3
נשני הפסוקים ז ' וח '  :ויאמר יצתק עד וילכו שניהם יחדו השני  ,שהס אן למותר
לס״ד השניה  ,ידקדק נהם כל קורא וימצא נדנרי — וכל יתר לפחות כנטול ׳שנת
דיצחק דומה  ,ונשארה הנדירה ניד השופט לחרון המשפט לסי ראות עיניו ׳ וע״ג
אני נוחר נסנרת חז״ל ואומר  :ני נודאי הגניר אנרהם לנצח את השונא החזק
מכל אוי , 3את יצרו  ,למען עשות רצון קונו נכל ל_3ונפם  ,הגדיל לעשות נגסיון
העשירי הלזה מכל אשר עשו נני אדם אשר היו לסניו ואשר יהיו לס״ד עד סוף
העולם  ,אנל לא מזריזותו ומהירותו לעשות רצון ד ' נלנד  ,ני שמעתי אנשי נליעל
אומרים  :מה המעשה הגדול הזה אשר עשה אנרהם  ,הלא נימים ההם נמה ע״א
זנחו נניהס וננוריהס לאלהיהם והתורה עצמה מעידה ע״ז ( דנריס י" 3ל ' מ״נ נ'
?"ז ) אמנם נאשר נעיין היט 3נספור כל המעשה המרומם הלזה ' — אמרתי להם ~ .
תראו שכאשר גנהו שמים מן הארן גנהו דרכי אנרהס מדרן כל עמי האין נסעולה
הזאת  .ני מכל ספורי ענודת אליליהם תראו  ,שכל זנאי אדם אשר הניאו היו
מג ' פנים  :אס מיראת האליל הרע לסי דעתם  ,אם לקנל תשועת האליל המטי3
לס״ד  ,ואס לאכול בשאט נפש מנשר שונאיהם י לא אנרהם אבינו ענד ד '  ,ני היה
נרום מעלת ההצלחה ' זמניית נעת העקדה וכנשיא אל יש 3נתון עמי הארץ נטת
ושאנן מנלי פחד ולא חסר מאומה מכל קניני העו״הז מיום הולד ול הנן הזה
אשד חשקה נפשו נו זה ימים ננירים  ,ועתה כי שאל ד ' לעולה את החמד לנו אסר
נענורו אמר מה תתן לי ונו ' ונחדוה וגיל  :הלנן מאה שנה Iנחזה ונראה מה עשה
הזקן האונד את כל הון יקר ניתו נצווי הלזה  , :השנים ננוקר וחנש את חמורו
ויקח את שני נעריו אתו לשרתו נדרן ואת יצחק ננו להעלותו לעולה,י נלתי
הודע לאיש את מעשהו  ,ני כן נראה מאמרו לנעריו :שנו לנס פה  ,ונשתחוה
ונשונה ונו ' ומזה נדע ני לא סנה לרהניס ושטי נז 3לנו לעשות לו שם גארןי
גם לא נחס נדרן לשוב למקומו  ,אף ני רחוק היה  ,וע״נ לא הודיענו הכתוב
לאמר וילן  ,ניוס הג ' וישא — ורק לשמים הנין את לנו מעת הסרדו מנעריי
למען ענוד ענודתו נכונה רצויה ונקיה מכל סיג■ התלונה והעצנון  ,וע״נ נאמי
וילכו שניהם יחדיו  ,כאנרהס כיצחק אשר עדיין לא ידע מאומה  ,כי רק עמה
שאל  :ואיה השה לעולה ? אחרי אשר ראה נל צרכי עולה מוכנים ניד אניו ומל
שכמו  ,ונזה מלא יצחק תאות אביו דהיינו לננס עמו נדנריס על דנר הקרנת הקרב!
הלזה ולזרזו לאט לאט ולהרהינו נדנרים טונים ונאומים להיות מונן לעשות רצו!
ד ' אם ישר נעיניו לנחור אותו נעצמו להקרנן הלזה  ,וע" נ נאמר  :וירא איי
המקום וגם ני היה עדין מרחוק אמר אל נעריו שנו פה  ,למען התנודד ע®
בנר זמן מה להכינו ׳ לנל ינעט נו נראותו כי הוא יהיה הנקרנ נשה ונזה ינואי
לעולה  3נ י להשמיעני
על מקומם שני פסוקים האלה  ,והרמז בקוצר מלין
שאנרהם חננו נדרן על פי מנהגו נמוסר השכל 3 ,ל יסור ממנו נבואי לפנימי!,
הדני  .ועתה נאשר נא אל המקום אשד אמר לו אל מצא את לנ 3בנו נאמן באיי*
נפשו  ,וינן את הנאנח נשמחה ויערון ויעקוד את ידידו אשר חרף את נפשובנם®

״פצה וישימהו על העצים אשר הגיא הוא לעצמו לדשנו  ,ויקח את המאכלת
מתערה לשמוט כהוגן וכשורה ולא להרגו 3ע״כ  ,ועוד ידו נטויה  ,ועוד רגע ויכל
מעשיהו  ,והנה קול אליו  :אל תשלח ידך לנער  :ותאחזהו רעדה ומורשי לננו
געו מקול הקורא ׳ כי נפשו א3לה עליו ואותה לדעת׳ למה ועל מה זה זנח
ד ' את ז 3חו  ,כי לא להאמין שרק לנסותו צ והו ד ' לעשות את דל אלה 3דעתו
כי הוא הרואה אל הל 3איננו צריך לנסיון למען דעת מחש 3ות איש ועלילותיו
וקדוש שתו3ר 3ים אין סה _כ 3סאר הנסיונות כי איש לא ידע מתנו מאומה וננ״ל,
ותחת גיל להתיר את העקוד ממותרותיו  ,מזורו פניו ול 3ו חלל3קר 3ו י כי אמר
אילי חטא 3ני ונמאס 3עונו מהיות אשה לה '  3היות שהמלאך לא זכר ולא פקד
את יצחק מכל וכל  ,ותקש עליו ההפרשה יותר מהעשיה (כי כן דרך _ הט 3ע
כשיהיה איש להוט מאוד אחר ד3ר מה ולא יונל להשיגו שיקשה עליו מאוד מאוד)
ויפן כה וכה למצוא מנוחה לנפשו העגומה׳ וישא את עיניו אחרי הסירו את3כ1
מעל העצים  ,וירא והנה איל  ,אשר לא היה או לא ראהו עד אחר הד3רינז
האלה  ,נאחז מונן ומזומן לפניו  3 ,ס3ך כאשר הוא נעצמך היה
נאחז 3ס3ך
הספקות׳ 3קרניו לבד3ל יפסל 3מום ע״י,חדירת
חיק 3ניס שפתים וכדומה,
וי 3ן א 3רהס מכל הס 3ות האלה  ,שהאיל הזה הוכן להעלותו על מז 3חו  ,וילך
לאשו ולא נמהירות כאשר רן 3שתחה ר 3ה לקראת שלשת המלאכים  ,ויקחהו
ויעלהו כמשפט  ,תחת בנו ממש ונודאי ננל הכונות הראויות לכך .אמנם כאשר
,תמו כל ענודות הקודש ( ני3לתי ספק לא סר א 3רהס משם טיס הודשן קר 3נו
הדק היט3 3ל יטרפוהו זא 3י ער  13אשר 3ס מלא ודאי גס יד 3נו יחידו אשר
יעמוד תחתיו לשרת את פני ד ' כאחד ממשרתי עליון  ,ועדיין לא גלה ד ' את
סודו ליראיו  ,ם 3רוחו לפעמו על אודות הד 3רים האלה ונם נפש יצחק גרסה
מאוד לדעת עק 3הנסיון הנפלא הלזה ני זר תעשהו ויותר תמוה מכל אשד סופרו
לו מיולדיו  ,ויפן אל א 3יו ( נאם לבי3קר3י ) ויאמר  :הנה האש לוהט  ,העצים
מתאנליס והשה מדושן  ,ואיה ס 3ת עקדתי ? ויען כלפ״ד ) הש 3הש 3באורך הזמן
הלזה מסרעפי עשתנותיו ויאמר אל ידיד נפשו  :אין זה 3ני נ״א להראותך 3עזן
גש י 1יסודי אמונתינו אשר הורתיך על פה מעודך עד היום הזה למען תספרם
באזני3נך ו 3ני3ניך וילמדו מהם חוקי חיים ויאריכו ימים על האדמה אשר ד׳
ניתן להם והמה  :א ' כי אל דעות ד ' הצופה ומנינו על כל עלילות איש ומחשנותיו
יקיו 3הוא ליראיו להצילם  ,ני נפשע נינם ולמות נרגע אשר שלח המלאך
נפדותך וליתן האיל המוקד פה נופר תחתך  ' 3 ,ני ידנר ד ' את האדם וחי
(וזה שורש הננואה ) כי לולא דנר ני׳ לא עלה על לני לכלותך נהיות נפשי
קשורה ננפשך  .ג ' לשמוע בקולר בכל אשר יצוה נאשר לא חשנתיך גס אני ממנו,
גם כי ידיד נפשי אתה  .ד ' לאהוב את ד ' נכל ל 3וננל נפש  ,נאשר עשית אתה
ל משות רצון קונך אשר הוגד לך מסי  .ה ' ני יש תקוה לאחריתנו ( היא השארת
הנפש ) כי נלתה לא אניתי להשמידך מעל פני האדמה אחרי אשר יש לי מכל כל
מלתן כל ומכל כל לא ישוה לי  ,אמנם קרנת אל היא טו 3לגו מכל הון יקר
ולאור נאור החיים לא תסולה ננל פז  ,ונענור התמיד זנרון פעולתו ויסודי
הדת והאמונה האמתית3ל 3זרעו אחריו עמד האיש הצדיק והולך תמים ויקרא שם
המקום ההוא  :ד ' יראה ר״ל את אשר עשינו ! אמנם תכלית הנסיון הלזה נני,
ידיד ה ' ונחירו
קשר  damitיאמר היום וננל יום והלאה ( ונמו אשר
<ננד סוגה היום דניים כ״ט י״ז  ,וידעת היום שם ד ' ל״ט ) נהר ד ' יראה  ,לשון
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נופל על הלסון וכולל כל או מג עניני הסורס הלזס גס ני רכיס ונכללס כודאי מס
סדרסו גו סז״ל ואולי גס מס סרמזתי איי עליו _ והוא  :פע״י קריאתי את סהר
.הזה  ,אפר לא היה לו עד עתה פס סרטי  ,גפס הר יראה  ,יאמר מכל זרען■ כהר
ד ' ירצה כל פעולת אים ותווגולותיו  ,ומאליו יזכרו ויפקדו כל פאר יסודי האמונה
סנולדיס נמעט מאליהם תהמעפה הזה  -וגזה מלא א״א כמוזפכה וכפועל מרומסלע
תהלה את אסר דכר עליו ד ' ( נרא ' י״ת י״ט) ני ידעתיו  ,למען  ,והנהו עומד על
מסמרתו תאזין ומקסיג לקול אל סדי לדעה אס נרצה מעכדו ? ויקרא מלאן ל פנית
ויאמר ני נפגעתי —  daß , ,יען  in Folgeאסר עסית את הדכר הזה  ,להסרים את
כל הסרסיס האלה כלכ כנן וזרען אממן ע״י נתינת פסלההר הזה  ,כל יממה זנרון
כל הנעמה עליו  ,וגס לא חפנת את כנן את יתידן מהיות ראוי כמון
וננ״ל  ,ני כאמת כרן אנרנן והרנה ארנה את זרען והוא יצחק אמר עמד עליו וכל
והיא ממס הנרנה אסר הוכטחה לו סס ונאסר פרסתיה למעלה והיא נאמרה ונמנית
לו פעמים רנות ופה לא נוסף עליהס כ״א :וכחול אסר על ספת הים  ,ועתי! כאשר
סמע אנרהס ני רצה ל את מעפהו וני פעולתו אתו  ,נפא את רגליו ויסב אל
נעריו  ,ואספר נס יצחק אתו  ,אן לא זכרהו  ,ני הוא קר כטפל לאניו סהוא
העיקר ומעתה אין לתמוה עוד על מה צא נזכר סגח יצחק נהמעפה הלזה ? ני פתי תמוכות
כדגר א ' ספנחו הוגד ע״י יתרון פני העסוקים ויאמר יצחק ואסר רמזתי עליהם
למעלה י והנאים אחריהם ^סר כלס יעידון יגידון על צדקת הנעקד ואהנתו את ל
ואת אניו ונג״ל  .נ ' למי נותן כל האוסר והננוד הנוכעיס ומוספעים מכל הנרנות
האל׳ אס לא צו ? אסר עמד מנגד כאמור המלאן  :כי נמנעתי  -ונסנו לו לנד
אחרי מות אניו  .ואספר לומר מהוספת הנרנה הזאת הפיאה את אכרהס להוסיף
לקחת אשה כהיותו לפחות כן ק״מ סנה ועוד  ,דהיינו אחרי נשואי יצחק ולשלמי
אח"כ את כניה מעל יצחק כנו ארצה_יןד  , 0ני תמוה הוא מאוד  ,אין נשא אותו
יצדיק עוד אפה אחרת אחרי נוא אמינו רנקה הצדקת אל ניתו והוא לפחות כן ק״מ
ננ״ל  ,אחרי אסר לסי הנראה מסרוג ואילן לא הולידו הנכרים עוד לעת הזקנה
כזאת והוא נעצמו אמר נלנו הצנן מאה סנה יולד ! ויותר מזה יש להפליא ,
אין נסאו לנו לגרש כני זקוניו נעודם כאגם מהסתסח כתורת ד׳ ? אכן נאסר
אמרתי  :כשמעו שהסם נדכו נכרכה הזאת  ,סכין ני אחת דגר צו אלהים וסתים
זו השמיע לו< נסתי הכרנוה המצטרפות נענין המספר ונפרדות מאוד נענין
המעלה והסנח  ,ני כונני סמים מוייס על מדרגה רמה ונשאה והחול על דכי
נמון וספל  ,והכין מזה שממנו יצאו עוד עמים רכים סונים כערכם ומצכס מאותם
אסר יולי ו לו מיצחק  ,ני אמר כלנו כשנות ד ' את סם שרי לפרה אמר  :וכרכתי
אותה והיתה לגויס  ,ולא אמר לקהל גויס או להמון גויס וכדומה נאסר אמי
אליו פעמים ופלס הורני ני כיצחק הנעקד מל ג 3המזכח והוא כן סרה יקרא לי
הזרע הנמשל לכונני מרום  ,ומאסה אחרת מקוים הנרנה כזרע הנמשל לחול
כמספר וכמדרגה  ,וע" נ אדם את קטורה  ,ונאסר כאמת הולידה לו עוד כנים
רכיס לא רצה לגילם את זרע יצחק והוא יעקנ ועסיו הנולדים כהיותו כן ק״יג
סנה  ,וישלחם קדמה אל ארן קדם  ,ואפשר שמהם נתייסכה ארן חינא ,
(וההמסן להכא אי״ה ) .
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ראשון

הים לנו להסתמם בשנלנר ,
להשממם גו,

ומו! י ואיננה ים לנו

נמה ונינה
שעונים ינא ויגיע ויראה תחת
אשי אה 3ז3ד טו 3ומתן נחמד  ,יונל להועיל 3השמש  ,אשר יתן איס אל 3נו
ו 3רו
והוא השתת ישחית  ,ויאבד את טו 3המתנה3 1ל י 3 3תועלת לעצמו ולאתרים ;
ולא לאחרים
ואנו משם3צע מאומה  ,לא לו
 ,או עד רעה תחת טו 3ה
אליו וליתר האדם הגיע -
ונקל
זאת
3
עיני
,
ול33י ' לא ישתאה לה  ,ני
תקראנה נאלה  ,אשר
ויתן 3קדו 3הד3ר מאד  ,ויום יום
שגגה
ישגה
אדם
,
יד
אין אדם אשר לא
בנו ד 3ד לא יאות אליו ; ני
וביען דעתם של יחטא  ,או הילד נשול ינשל ,
ויהפון את ה 3רנה לקללה  ,יען
ילדים קלה.
אן לזאת יחרד ל 3י
 ,נראות׳ נמה מתנות חנן
אותנו אלהי השמים  ,יקרות
ונשגבות לטוגתן אין חקר ,
לתועלתן
אין
כבול
;
אחרי גום  ,גל קרוב אל
ואנחנו  ,יש ממנו ישלינו אותן
הטוב  ,עמל ואון יולד המועיל  ,וים ממנו יעגנוון
אורחותס  ,עד מן הרגל
אצימו
,
וגם
ליתר
אחיהם.
על הדנר הזה  ,הלא
בימים  ,וגני גינה ודעת יכין לתמוה ולהשתומם מאד
מאד  ,ני גס אנשים גאים
ולא
ילדים
גלגד
ישלו גשוחה
הלזו ; ואיך ידאו את הטוב
ייסודו ממנו ? והאג
י>פ יא לא ידע הה המההנותן הטוג  ,אל אלהיס הוא
לנו?  ,ולא ילוד אשה  ,ואין
הדגריס
.
אשר לא יאותו
ויהי מה ;
הדגר הזה אתת הוא  ,וגלוי
וידוע
לנל
העמים .
גא ודאה :
הנה
האלהיס
נתן
לנו הנח והגגורה
צטוגתנו ולטובת אחינו ; והנה נמה יש בנר  ,העושים  ,אשר נונל להשתמש גהס
נל מעשיהם על ידי עבדיהם
ושפחותיהם  ,ונאלו
צא חלק ה ' להם גנח חלק
מאותה ! ונמה ישתמשו גנחס
גדעת נפשם ולדעת אחרים
,
ננל
בוצע
בצע
ורוצח
נסם !
עושי ונגשים  ,אשר גס גהם נוכל להשתמש לטובתנו וכן ה ' אלהים חנן אותנו
ולטובת אחינו ; אמנם מה
ייוקיפצי היד  ,הקוברים
את חילם גאשמניס  ,כמתים
״ו ולא להם ! ומה רגו למעלה המוצאים נספס וזהבם 3 ,ל יראה וגל ימצא  ,לא
גסונאי יין וזולל׳
לרעתם ולרעת חבריהם ,
זנות ! ומן המתנות אשר זגדנו
אלהיס  ,מה לנו מתנה גדולה מן
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מי לא ידע רום ערכו ודוב מעלתו ? מי לא יבין הטונות הר 3ות אשר
השכל ?
להולר ממגו לגו ולאתרים? הלא הוא המלך המשבית על בל פעולות האדם,
תוכלנה
ג3ר בלמו3ד 3רו יהיו  ,ובל נתתיגו עבריו המה י ולפני נסאו הס
ועלילות מצעדי
 ,והוא ברות בינתו יצוום את אשר יעשו  ,אשר ייט 3להם  ,ואשר יושעון
־מסתחויס רע  ,ומלטס הוא בתכמתו מכל הצר  ,הצורר אותמו  ,ובתתבולות יעשה
מכל פנע
 :והנה הוא וזקור מים תיים  ,אשר יפרד לראשים הרבה  ,והמה נהרי
מלחמה
נתלי דבש וחמאה  ,ועלה מן הארן  ,והשקה את כל פני האדמה .
ואן -גם זאת  ,היש מספר אל העוזבים ארחות הש ?ל  ,מבלי חקור בדברים,
לחקור בהם  ,ואשר היתה החקירה בהם תועלת להם ולאחרים ? היש
אשר יוכלו
לנמהריס העושים רוב מעשיהם בלא דעת ובלא תבונה ? היוכלו להמנות
חשבון
המאמינים לכל אשר ישמעו  ,בל יחפצו לעמול לבקש את האמת  ,גס
הפתאים ,
בהיות היכולת בידם  ,וגס בשעת הצורך ?
! וכתה ! הפך חטא זה חטאו  ,ולא הבינו הגבול  ,אשר חק ה ' אל
וכמה
האנוש  ,לאמר  :עד פה תבא ׳ ולא תנשל  ,ופה תחוג ותנוע כשכור; וישיגו
שכל
 ,אשר גבל שונן שחקים  ,ויחקרו את אשר לא יפול תחת מחקר האדם,
גבול עולם
וצללו במים אדירים  ,והעלו רום ולענה בידם .
שונאי המחקר לשתי כתות נפרדו  .אנשי הכת האחת הם הפתאים ,
יהנה
לכל דבר  ,כי לא יעלו על לב  ,אשר יסופרו להם דברי שקר :
המאמינים השנית הס  ,האומרים  ,כי אין ללכת אחרי שכלנו  ,כי אינו אלא
ואנשי
יאתר החנם לדעת  ,ובא רעהו וחקרו ומשוגתו יחשוף  ,ואין לדבר סוף.
תועה  ,ואם
הרעות  ,הנולדות ממחשבת המאמינים לכל  ,אס בעניני דרך ארן  ,נבר
והנה
ידועות  ,ולפרטם אי אפשר ; אבל בדברי התורה ידעתי  ,ני רבים ישבחו
גלויות
הפתיות הגורמת אשר נאמין אמונה שלמה לכל אשר מסרו לנו אבותינו,
ויפארו
ולא נתור אחרי לבנו לסור מדבר ה. ,,
באמת גס ני כוונת האנשים האלה רצויה  ,מכל מקום גדלה עד מאד
ואולם
הזה הרעה הנולדת מן הפתיות  ,כי נשמוע השומע  ,אשר אין לחקור
בס בענין
 ,רק להאמין בה מאמונה  ,הלא פתע יקום להרהר אחריה ,
אמר דברי תורתנו
היתה אמת לא היו אומרים לגו כן ; אז הוחל לכפור בתורת ה ' ,
לאמי  :אס
ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין  :ונמצא האיש המאמין גורס
ולאמר על
שיהיה מין  ,כאשר פשתה המספחת במשפחת ישראל  ,עד ני רוב התוכחות,
לחברו
ולא משביחות  ,ודורשי התורה ברבים  ,מחטיאים את הרבים  ,וכאשר•
פוגמות
לדרוש נעה הארץ יפה יפה  ,כל שנן דפקר טפי  ,וכאשר יענו אותו
ירבה הדורש
יתרה  ,כן ישליך מעליו עול התורה  ,באין איש שם על לב ואין פוקח־
בחומרא
ני המבקש ההרבה לא ימצאחין; ובאמת כראותי האנשי׳האלה הנוסרי ' בתורהן
עין,
שאי! לחקור אותה כלל  ,על הרועים חרה אפי ולא על הרעים  ,ואפילו
יען שמעו
רעים אין בי נח ; ני האמונה בלא חקירה תשפיל מעלת האנושk
לקרוא אותם
אדם כבהמת הארן ופחות ממנה  ,ני היא לא תשתה יין גם ני תראנן
ותעשה
אותו  ,ואנחנו נעשה רצוננו כרצון אחרים בלי דרישה וחקירה ? יוצר
אדוניה שותה
שכל טוב אשר נתת בנו  ,למה זה  ,אם בלכתנו אחריו לא נוכל עוד ללכה
האדם !
— ומי עתיד ליתן את הדין ? הלא החכמים המדיחים את כל יודעי
אחריך ?
 :לך עבוד אלהיס אחרים  ,כי אין חלק באלהי ישראל לאיש המבקש אי*
דעת לאמר
בכל מאמצי שכלו  ,קצ לאיש שוגה וסמי המאמין אל כל אשר ישמע  .ומנא!
האמת
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נולד הד3ר הרע לאשר כל שומעו תצלינה שתי אזניו ) כי היום אין יראת אלהיס
רק 3אוילים ונסתאיס  ,ורוב אנשי הדעת והת 3ונה  ,ממוסרי אמונה ! ולא היה
הד3ר כן אם היו החכמים מוכיחים 3ראיות 3רורות כי השכל הישר וההגיון הצודק
מחייגים האמונה 3תורה ומקיימים ד 3ריה  .אמנם האנשים הנקראים חכמים 3קד3
ישראל יסורו מן הדרן הזאת להיותה דדן לא סלולה  ,ומלאה קוצים ו 3רקניס  ,כי
גלא קריאה מרו 3ה 3ספרים החיצונים  ,ו 3לא המ 3ונ :ות נפלאה 3תורה עצמה ,
ונלא שקוד גדול על דלתות חכמי התלמוד  ' ,ונלא ל 33עמוק עמוק  ,מי ימצאנו
הדרן הישר לסגור את פי הרשעים אשר קמו עד הנה וגם כל אשר יקומו לעתיד
ל3א ? על כן יורו המורים  :האמינו 3לא חקירה .־ ואפילו האחד שיפול 3כפירה,
ואין שני להקימו ! כי הנקראים חכמים׳ כ 3וד ועושר יאה 3ון  ,ואת הנחלה ואת
הנש 3רת 3עדר ה ' עזו 3יעז 3ון  :ואם הרועים עצלות לבשו  ,ואלה הצאן מה עשו ?
והרעות הנולדות ממחש 3ת אשר לא ינוו אזן אל השכל  ,אס3ד 3רי העולם
הזה ממי יסתרו ? היעמוד המעשה אפר יעשו ידינו והשכל לא צוה ? צא ולמד
ממעשה ' העוללים והיונקים 5ועוד אין נחיה לולא השכל ? הנבנה‘ 3תיס  ,הנמית
מזיקים  ,הנל3ש  ' ,הנאכל  ,הגשתה 3 ,לעד י מצותו ?
ו 3עגין התורה הנה כמו כן הד 3ר3רור  ,כי ר 3ה היא עד מאד הרעה אשר
אולד ממחשגת האנשים האלה  :כי אם נטיל ספק3כל משפטי שכלנו  ,איככה נאמין
אמונה שלמה 3ססר התורה ? הלא תהי להסן  ,כי3כל הראיות המקיימות אותו,
לעולמים נאמר  :אולי אין הד3ר כן  :יען וביען אס אין לנו לשמוע בקול שכלנו
מאומה  ,ואט נחשו 3שאין בידו לחקור כלל את תורת אבותינו  3 ,אמת לא אוכל
אנכי להבין מה טעם יש לנו לקרב את האמונה ולהרחיק את הכפירה  ,מאחר שלא
יוכל שכלנו לגזור אומר  ,הטו 3להאמין 3תורה ואס טו 3לכפור 3ה ; וא״כ הרי
הד3ר תלוי 33חירת האדם  ,והרוצה לכפור י 3א ויכפור  ,ושניהם כאאד טו 3יס ,
יאין יתרון לזה על זה  :ואם רגע קטון תעלה על דעת המון ישראל שהד3ר כן
לייא ׳  ,צא גא וחשו 3אתה אחי  ,כמה יהיו מהרגע ההוא ומעל  ,הנרכים אשר
צא יניעו ל 3על •י
והרעות הנולדות ממחש 3ת המסיגים גבול השכל  ,החוקרים את אשר לא
היה להם לחקור  ,אס 3דרן ארן הד3ר ידוע כי י 3לו כל ימי חייהם 3חקירות
ייייקות משכלם  ,ולו יחיו כסלים כמתושלח לא יספיקו אליהם ימיהם להגיע
למחוז חפצם  ,כי הזמן לא יוסיף אומן אל ן!כלנו לע 3ור את גבולו ; ואף כי 3היות
ימיני כצל עו3ר  ,ויע 3ור ואין 3ידם מאומה  ,לא היטי 3ו לעצמם ולא לאחרים ,
יק הרגו עמל ויגיע 3ימי חלדס  ,והטריחו גם יתר האדם  3 ,הר 3ותס את מספל
מאפרים :
וגדולה מזאת הרעה היוצאה ממחש 3תם 3ענין ד3רי תורה  ,וכ3ר נשאו
’ויי 0על זה רו 3גדולי ישראל למיום כחר3ן השני ועד היום הזה  ,כי האנשים
וכפרו3הר 3ה
מאלה 3חקרס על המרים הנשגגים מדעתנו  3 ,או לכלל טעות ,
^י ' מ '  ,וגלו פנים גתורה שלא כהלכה  ,למשון הכתו 3יס למחש 3ותיהם.
המשייגשות  ,וידיחו ר 3יס מישראלי מע 3ודת ה '  ,כנודע  .והנן רו 5ה כי הד 3רים
* כה צריכים 3אמת ל 3ירול  ,ועלינו להשתדל3כל מאמצי כחנו  ,לדעת3אר היטבמשפנו הד3ר הזה  :היש לנו להשתמש משכלנו ^ ומתי  ,ןאיככה  :הלא זה
°י י כל החכמות ועמוד כל התורה  ,ואס לא נפשוט שאלה זו 3דרן אמת  ,לא
ס ״ י 3ייני לא תורה ולא חכמה וגם לא דדן ארן  .לכן נקומה נא ׳ ונאזור בג3ר
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חלצינו «
לדרוש ולתקור הדק היטד  -תתלה את מחשדת שונאי התחקר  ,ואתי נן
את דעת
מיני החקירה  ,והיו לאתדיס 3עינינו  ,כאלה ונאלה י והאהדה אל
תקלקל את
השורה  ,והדעות הזרות אל תהיינה לנו לזרא  ,ומאלהינו נשאל
עזרה  ,והאמת היסה והדרה  ,קל מהרה תצא לאורה.

שמואל
(חתי»ה) .
Don Josef Löwy in Groß - Kanisa.

ויהי אחרי היותו ימים או עשור בנהרדעא  ,ויבוא גם רב בספינה
מחולל ומדוכא מחולי המעיט  ,וכאשר שמע שמואל ני בא וילך
לרראתו  ,ואסף אותוהביתה  ,והאכילהו לחם שעורים  ,ומאכלים
המשלשלים ! והשקהו שכר  ,למרק בנימעים ולרפאותו ; אכן רב לא
ירע ני לטובתו עשה את כל זאת  ,וקללו קללה נמרצת לילך עדרי
( שבח ק״ח א׳ )  .וילבש קללה כמדו  ,ינ כן חיה שלא נתקימו לו
בניו כל ימי ה״ רב  ,ואלה הם בניו אשר הוליד או אחר מיתת רב«
או טרם קללתו  ,ומתו בחייו  :רבה או רבא ב״ש ( מגילה נ״ז א׳,
ברכות ׳מ א'  ,ד״ח ב׳ אי ) רב פפא ב״ש ( כתובות ל״ו יב ) לוי ב״ש י
(מגילה י׳יט א '  ,סנהדרין קי יא ) ורמי ב״ש ( כתובות צ״ז אי ) גם1
בנותהוליד ,ובתוכם האחת אשד שמר ,רחל  ,ונשבו כולם  ,והמאורע
כך היה  :הביאו השובים שביות ישראליות לנהרדעא לפדות  ,והפקיר
אבוד .דשמואל שומרים עליהם  ,ואמר לו שמואל עד הנה מי וני׳
גצרם ? — ויען לו אביו אילו היו בנותיך  « ,וצאי חלציך  ,היעלרי
על רוחך להאשים אותם  ,ולהבאיש את ריחם ? אמר ויהי  ,ונשגנח
היוצאת מלפני השליט והנה נשבו בנות שמואל והולינן לא",
לפדות אל_ר ' חגינא  .והעמידו את שוביהן הרצה — למען לא יר« :
ד״חכי שביות הנה ; ובבואן מפי עצט^ נאמנות לומר נשביתי וטהורי׳ן
אני  .ובאו בבית מדרשו  ,זאת אומרה נשביתי וטהורה אני .וזאי]
אומרת נשביתי וטהורה אני ! וטהרן ד’ ח לאמור  ,בנוה אדם גיי׳
הנד״ ני יודעות דין ודת « ויודע הדבר כי בנות שמואל הגרי׳

(1
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’זידבר על לב ר ' שמן בר אבא הכהן לקחת אחת מהו לאשה ( כתובות*
ב״ג א ) אבל האחת אשר שמה רהל השיא שוביך! נכרי אחד איסור
שמו  ,והתיר,ד אחרי כן לע דבר רחל אשתו  ,והולידה רב מרי בר
רחל  ,ועל שהורתו שלא בקדושה קראו ע״ש אמו  ,ושם אביו איסור
גיורא (ב ' מ ע״ג אי ) .
שם אשת שמואל לא ידעני׳ אולם מיתר משפחתו הלא המה
פנחס הכהן אחיו< ( מגילה כ״ב א' סנהדרין ב״ח בי ) וקרא שמואל
עליו  " :פסחים בדו בז" על ששאל הלכההמנה אחת בבכורות ל״ט
אי )  .גם אחיזה היו לו  ,ושמם לא ידענו  ,ולהן עשה אביו  ,הוא
אבא בר אבא  ,מרחץ בימי ניסן ומפץ בימי תשרי ( נדרים מ״ב ) .
תלמידיו  :הלא המה נקובים בשמוחם בס ' קבלת הראב״ד.
חביחו  :רב  ,לוי  ,קרוא המקולל  , ) 1ואבלט הנכרי  ,הכםבהכינה.
ובכוכבים ( שבח קנ״ו ב '  ,ע״ז ל‘ אי ) .
עבדיו הלכו דרך},נקש ופריצות ( ביצה י״ר בי ) לזאת אמר הלוקח
עברים מן הנכרים  ,אף אס מלו וטבלו עושים יין נסך ( ע״ז נ״ז אי)
מראית גופו  :קטן  ,בטני גמל.
הכרת פניו  :שיניו גדולים  ,ותארו חשך משחור (נדרים נ ' בי ) .
כה זכרונו  :כיין לבנון אשר ריחו לא נמר  ,והי׳ לו לזכמן מילדתו
אשר עמדה לו בצאתו מרחם אמו ; (ירושלמי פ ' אע״פי ) ואין לתמוה
מעתה על דבריו.
שהיונק בן שלושים יום מכיר מניקתו ; כתובות פ׳ יא ) — .
Schwämme
מאכלו  :מכל מאכליו התאוה תאור ,לאכול פקועות
ובעודם בכפו< בלעמו ( פסחים קי״ט ב' כתובות ס״א אי ) .
איכותו  :תמים  ,לא פנה אל רהבים וששי כזב בעטלפי זמנו) 2
) 1קללו ר3ושמואל " תיסוק לי' קרנא געינייהו" (3״ 3ס״נו א'  ,ש3ת ק״יז א' )
מ 3לי לידע אס קללת ר , 3אס קללת שמואל ננעה3ו ,אם קין אמד הי' לו
 3מצמו אושנים  .־־־
 ) 2רחוק ממני ליתן יו מ־מוראי דורו י אשר 3צלס צל האמת והשלום נחיה י
חלילה לי •י א3ל כוונתי 3זה אנשי דורו  ,ומי החנם לא ידע דור ההוא  ,דור
לא הנין לנו,

J
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אשי חזו שמש והנח חשך וערפל בעריפיהם  ,אמנם בחר לו דרך
האמת והישר העולה על לב המשכיל  ,מבלי להושיט ירו אל שרביט
הזהב אי אל גביע הכסף אשר נחש ינ \זשו בו  ,ואף אם אחרים ענו
בצום ובכי נפשם על חלום* הלמו ופוריר אין אותו  ,לא גן שמואל«
ני אנה לו הלום רע ויקץ ויאמר :וחלומות שוא ידברו  ,וכי ראה חלום
טוב ויאמר  :וחלומות שוא ידברו ? ( ברכות נ״ה ב׳ ) כן לא הדמה
בדעיוניו ביאת משיה כאיש עני ורוכב על חמור גרם  ,ויעמוד בין
החיים יבין הכיתים לקבץ הראשונים ולהוליכם לארץ מרעה כרועה
עדרו  ,ואת האחרונים יגלגל בגלגול מחילות אשר לארץ מתחת כאשר
ינער איש את שמלתו לעורו  ,וי ,כיח בשבט פיו שבט עברתו את נד
יושבי תארץ עד הכנעס לפניו  ,ויסמר שערת בשר איש למשמע אוזן;
לא כן שמואל  ,אשר אמר  :אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא
שעבוד מ ל נ י ו ת ( שבת ס״ג  Oבלשון רבים ורצונו בזה לומר  ,בעת
ההיא נגדעו קמי עריצים  Aristocratuבהם עמיסינגחו,ובריחי ברזל
אשר ביניהם לעמי הארץ  ,ויהיה איש  ,איש יילד בה נעם ככהן,
נעבר כאדוניו  ,בישראל נשאר האומות  ,משפם אחד לכולכם  ,כ׳
כולנו בני איש אחד נחנו ולא תאמר עוד נואש לבית ישראל  ,זח
היום שקוינו ׳ שהגיענו מילה ונשמחה נו — Iנתנה ראש ונשובה
אל ענינינו.
אמנם נאמנים פצעי אוהב ! כי אף אם קלל וב לשמואל היו
המיר אוהבים זה לזה« ומכבד יב לשמואל נאמרו אי! כותביו פרוזבול
אלא במורא אשר בית דינו  ,או בנהרדעא הוא מושב וב״ר של שמואל
(גיטין ל״ו בי ) וכנגדו בבד שמואל לרב לקראו ראשון בתורה  ,אף
שלא היה כהן ( מנילה ס״ב אי )  .גם אנה לידם סעודת מילה והלכי
יחדיו  ,והפצירו איש באחיו לילך ראשונה בבית המשתה  ,ויל ^זי
למצוא הפתח ( .ב״ק פ׳ אי ) ויען כי מאס רב בכבוד התפרר מנחדרעא,
עיר מלאה חכמים וסופרים  ,ותקע אהלו בפורא היא מתא מחסיא,
קהל ישראל אשר לא ידעי בין ימינם לשמאלם  ,זשם החזיק רב ישיבתו
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אשר שמעה הולכת בכל הארץ לפאר ולתהלה  ,וכאשר הגיעה
השמועה הרעה ל ^ ני שמואל כ׳ מת רב קרע עליו י״ג בגדים ( מ״ק
נ״ד א׳ ) •
ויהי אחרי מות אביו השומר נכסי יתומים כאשר זכרנו  ,ושמואל
איננו אחו  ,ויצעקו היתומים מבלי לידע אידו כספם וזהבם אשר
הפקידו בידו  ,וקראו לשמואל " בן אוכל מעות היתומים" והלך שמואל
,להצר הקברות — כ׳ כהן חיה — מקום מגוחח אביו  ,או למצוא
*ממחה מהנוגשים עליו ,או בשברו! מתגים ובמורך לבבו וצעק  :אבי
אבי! והנח נימה לו אביו בוכה ושוחק  ,ושאלהו׳למה אתה בוכה
אבי ? קרוב קצך בני ! ולמה אתה שוחק אבי ? אשחק כי טוב שמך
גם בין החיים גם בין המתים ! איה יסף היתומים ? שמתיו .בין
הרחים עם בכפינו  ,ודע הצרור העליון והתחתון לנו  .והאמצעי של
היתומים  ,למעי! אם יבואו שוודי יום או שודדי לילה  ,לנו יגנבו,
ואם האכלתו החלודה  ,לנו יפסד  ,וכסף היתומים יעמוד  ,כי כספם
הוא( ,ברכות י״ח כי ) .
ויהי שמעו הולך וגדול בבל מדינת בבל ,אמנם בא״י התנכה
אותו  ,וו׳ יוחנן ראש ישיבת א״י ..אשר כתב לרב בחייו "אל רביגו
בבבל" נחב אחרי מות רב לשמואל " אל חגרנו בכבד" ויתעצב שמואל
ויתר לו לאמור  ,אולי אינם יודעים כחי ועוצם חי בתורה  ,ובי ראוי
אני לקראני גם אותי כשם רב  .ושלח לו עיבור החודש על ששיבש
שנה אבל ר״י לא פגה לבז לזה ׳ ייחשבהן ליודע בינת לעתים  ,ויאמר
הלא עיניו ברוכות בחשבו; י ושלח .לי עוד שלשים גמלים או גווילים
ספקי טריפות ,ויכירהו ויאמר :עתה ידעתי כי אדם גדול הוא  ,אקום
ואחזה פניו  ,ושאל ׳לי אחד כאשר עשה כפעם בפעם  ,אמור לו
פסוקך אשד למדה היזם ! ויען הילד ויאמר  :ושמואל מת•י ויתחיחל
ר״י ויאמר מת שמואל! ( חולין צ״ה ב ' ) ואם אמרו חכמינו " ולא
היא" הלא זה אמת כי בימים לא רחוקים מת  ,ני לא האריך ימים
אחר רב רק שש שנים  ,זמי יודע מתי הגיעה הבשורה לאיני ר״י ני
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מת רב  ,ועי במה התאחר אחר מיתת רב עד כתב לשמו *? , ,עד
שלח לו עיבור החדש מששים שנה ׳ ולא קבלוהו לרב  ,וער שלח
לו שנית כחנה וכהנה שאלות וקבלוהו  ,הלא ימים ושנים עברוי
וימת שמואל בשנת ד ' אלפים ועשר לבריאה היא תקס״ר למלכות
יון  ,ותהי מנוחתו כבוד  .ועפרו יחוננהו!
ויהי אחרי מיה שמואל והנה איש אחד מוציא רבה עליו  ,ותפול.
הקורה סן הגג ופצצה את מוחו  ,והושב לו גמולו בראשו (ברכות
י״ט אי ) .
ומי שירצה ליזע תולדתו גם אחר מותו — ימתיק סור בספר
גלגול נשמות ,וממבר שמה כי נשמת שמואל נתגלגלה ברמנ״ם אשר
כמותג הלכה לרינא  ,לבל אעיבנו ומידי אל תבקשנו  ,ור,נפתרות לר׳
אלהינו ,
_
_

אל המכרףם מעשי.
Von L. Dn?es i» Oxfort.
שאלוני tמדוע לשחקים תמיד תיקיע
י מדוע בארץרגליף בליתגעזת?
ןם הנשר — דשיבותים — בארץ לא י״גיע
ב גי ייטע}י לבד גוש ,.עפר ! חמודו.
לאלוני  :אם ?פרומים תשני־ן בןשר\ כ
מה תעשה בפעם בפעם בהיבלי ד,ונירים
שטעיני  , -עניתים  -לא דקים היכרי פ
׳ 7£ם אודיע אישר בפחמים לי מגידים.
אם לננידים תגיר אישי שמעת בפרוטות
טייע  -שאלוני  -סשייךז תתן להם לטטנרח?
הקיצו משנר>בם י,עניתים אל ר/ר?רו ? חלוטות
לולא אמכדם ,האטת תהי כנ;4ט נעדרת.
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שאלוני  :הלא נמצא  :אמת קנה ואל תקכזר,
יאיץי לשמוע תתן ? חף סוררת?!
גם אנכי  -קניתים— האמת לא אמכור
רק למינה ' אחליף האחת באחרת’ ’.
(פירוש :

ספרי כולל אמת אכן גם כסף הנגידים אמת הוא ) .

לאלוני  :אם בהיכלי ע?ג המליצה תתלונן
מדוע בצע כסףיתקח ולביתף תביאהו?
גםחצפויר  -עניתים  -בצל עפאים יקונן
מכלי עץ יאכל' ,עליו ירים קולחו.
לאלוני  :מרוע עתף בלא הועיל תבלה
י אם הקוראים אחד בעיר ושנים במשפחה?
וסו כחכם  -עניתים  -פניכם אחלהT
תו ’ ככה!
אם ' נם אתם תוכלו עש:
שאלוני  :הגם אתה כמליצים תחד בקהלם׳
’הנכדות כי לעוף .יחסרו ללהכנפייםל"
גם מגי '— .,עניתים— יבצר לעשותיכפעלם,
היבצר נים ממגי לתת לרצוני ירים? T
אמתי׳ השיר לא ראשית כהי הוא .ואוני
’’ יק בין מליצים .אשכון וגם קעיפי .ילחכו׳
.על רוחכם העלו אשי יאמר משל הקרמוני:
הבגדים ידיחו אם’ לבשם בעליהם יקרבו!
בשםהי ! גממישי לימי התפוגה תר״ב גדולתך לפ״ק פה לבוב  .החיים
והשלום לו ידיד נפשי ומוזמד עיני הרג המופלג ותודה החריף והוקי מלין נעים
ומשורר נשגו  ,כגור מוהד״ד נחמן יצחק הבהן פישמאןנ״י.

Von I . Bodek in Lemberg.
כימים האלה אשר כגר אמרתי נגזיתי מארן החיים  ,כל אודי כורים,
ורעיוני דמופיס ומנוהלים  ,כי ריג לנפשי עם גוי — עין> ויגע אנכי עוד

מהמלחמה החזקה אשר שני אלה לחמו ושמרני מטרה לחציהם  3 ,ימי  0האלה
ננדתני אחי ! לקרות ספרן היקר והחדש המנונה נשם  ,סיסרא  ,ממפלתו והצלחת
עם ישרון  ,קח  :א 3רכתי מקר 3ל 3י — כי ד 3רין הפיחו רוח חיים געצמותי
הי 3שות וש 3ו לאיתגן< והיה 3טוח ני ימצאו חן נעיני כל קורא ויהיו לך לננוד
ולתפארת  ,כי מי לא ישמח וישיש נגד מח 3רת זאת הכתו 3ה 3מועצות ודעת,
גהשנל וטו 3טעם 3 ,מליצה נמרצה ונשג 3ה ׳ הממלאת נל ל 3טהור  ,רגש —
רעדה — ותמהון — אה 3ה — ונ3וד — לשפתינו הקדושה  ,אשר אחר לכ
התלאות המוצאות אותה3רדת ישרו! פלאים  ,היא עודנה עומדת 3תקפהללנוד
לנות 3ני אדם 3עוז מליצותיה ! — אשריך שפה ע 3ריה ! ני 3נל דוד ודור לא
אחד3ל3ד עמד עליך לכלותן  .להסיר עדין  ,להשחית הודן ויפין  ,והקנ״ה
מצילן מיום  3 ,הקימו לן נעלי מליצה ושיר יודעי ומניני ערכן הר , 3העומדים
יומס ולילה לענוד ענוותן ׳ לסקל נתנן מנל שמיר ושית  ,לנצור העוללות ולפאר
נטיעותיו עד אשר יתנו ריח  ,והנן היום לחן ולתפארת ננל אפסי ארן  ,עד
אשד לנ העמיס וכל השרים יספרו תפארתן ויגידו תהלתן ני טונת מראה את —
גס אתה ידידי היקר  ,אשרין ! גס חלקן נפל ננעימים להיות אחד מן המשוררים
והמליצים היקרים אשר נאה להם השנח והתהלה מנל נית ישראל על אסר הגדילו
מעשיהם נהרג האדן  ,לחוש ימי לשון הקדש  .להיות לשפה מדגרת  .לראש כל
איש ישראל לכליל ועטרת  ,ועל כל שאר אחיותיה ממלכת וגברת ; ני נם הם
שומרי משמית הקדש  ,וזכרם לא יםון> מישראל עד שני דור ודור ׳ הראשונים
היו נעלי המסורה אשר הרימו אותה מערמת עפר  ,וכפניניס ובמרגליות ספרו
ומנו כל אות וכל חלה  ,הצינו להם ציונים למען יעמדו ימים רניס  ,ולא יאנד
אן> דנר אחד מכל מחמדי קדם אשר היו לישראל לפלטה  ,והאחרונים המה בני
הנניאיס נעלי מליצה ושיר  ,כי הסיחו נאף החומרים והגולמים האלה אשר טמנו
הראשונים  ,נשןנת חיים  ,עד אשר נמעט כל מלה ומלה ממליצתס עומדת חיה
לפנינו  — -וכל מליצה ומליצה משירילם ומזמוריהס חוצנת להנת אש נל 3שומעיהם,
ונחדד ננל קרני הם ; נספרים כאלה המליצית חיות הנה ומדנרות מאליצזן,
ונמו אלה ראיתי לדוג גס נמחנרתן החדשה ( מערכה ראשונה מחזה חמישית)
אין אם סיסרא תדנר נתמהון לנ— 3
הה ! הלחמה אנזריה  ,תשוקה נוראה !
להג עח לן — את נשננה — נפלאה !
על ננסי דמיון תרכני ; נאנרותיו תדאי
רחני לננ אנוש בוזזיון שיא תמלאי נו'
מה יש לני — אשר כל תמשוני
תלנדי לנ גנר י— ומחשנותיו תהסוני ’
מה גדול תקפו של השיר הזה •י היוצא מקרג ל 3אשה קשת רוח מלאה חרון
וכעס על רוע מצנה  ,ני לא תדע ולא תשמע שוס רנר מגנה אשר ירד למלחמה,
ולכן מתלוננת וצועקת מרה על תשוקת נל אנשי חיל לצאת לע שדי המלחמת,
אף אם יצלחו
וינצחו
נמלחמתם! וכן תנורו מנשים יעל אשת חני
הקני ,נדנריה הנמרצים אשר שמת נסיה  ,עוד נמערנה השניה .
וגסבןנמחזה
החמישית :
"
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אל יפתידון פחדים הנלי רעיוניס
סה לא יסיגון אנסים זדונים בו'
מי זה י3א התדר — אהל שקט — ושאנן ?
העומד פה גטת3ין צללי רענן —
פה היכל קויס — מקום מנותה — ודממה —
מי זה ינומאהו ויכהו סממה ? —
ימי זה לא יתפלא  ,ונססו לא תמלא מדגם יה •י — על יקרת מליצה זאת,
ו3
לי לאות ו3לי עמל תעורר3קר 3ו רעיונות נסנ 3ות  ,אסר כמלאכי אלהים עולים
ויורדים נו  ,וימלאו בל קר 3יו3דמיוניס קדושים וטהורים ! האת Iכמה עזה היא
לצייר כרגע לפניו עולמות אין מספר  ,אסר כל אתת ואתת מלאה מהדר גאון
ה' ! תרדה —
הסקטה — צללי רענן
המלאים הוד
היכל קדס — מנותה — דממה — שממה
מי לא יפלאעל
תין ערן דנרי סיסרא כאשר3א עיף ויגע ושפתיו לא יובלו ד 3ר 3רור,
ומדוג אנחותיו לא נמלטו מסיו אך הגרות נסגרות (שם שם) ל 3מי לא ירעש
3
סאון ורעש להתמונה המצויירת טס3ד3ר סיסרא משנתו ! — לכן מאד תשמת
נפשי ויגל נ3ודי לראות ני גס גימינו אלה וגארצינו לא פסו חוזים ומליצים
המפיצים אור גספריהם היקרים  ,ו3ין להקת נגיאיס האלה אראה גס אותן ידיד
יקר ונעים  ,מה אומר לן אהו 3נפשי ול 33י 1ומה אד3ר לן מ3חר הידידים!
אתר אשר בגר חש 3תי עליך בי אין 3בהן עוד לזמר3מליצה ושירים  ,יען אשר
נל
עתקין זה רגות 3שניס גלימודיס תורניים  ,וקנית לן שם גערת המפלפלים ,
גתייפות וגקיאות 3סוגיות הש״ס וענפיהן  ,ו 3שאר לימודים שונים ,וכעת אראה
כי
בכהן אז3ימי נעור ן כחן עתה  ,וכי עוד לא נכ 3תה שלה 3ת המליצה אשר
להטה3קר3ך מיום היותן לאיש עד היום הזה — אשריך ואשרי יולדתך * —
והנה על בלל חי 3ורן אותר לן אהוגי  ,ני הוא יפה אף נעים  ,תמרו,
צורתי  ,ותכליתו ׳ כלם הם נבגדים ויצאו מתוקנים כאשר יש לקוות מאמן מופלא
כמון ; שדורו הוא טוג מאד  ,המערכות רק שתים הנה והמחזות מועטות  ,גס
האנשים ,המדגריס לא רנים הא לא ייגעו שוס קורא  ,לא ייעף ולא ילאה גהילון
רעיוניו וכל אחד מהם ידגר גהשכל וטוג טעם כפי הנצרך והנאות  ,צורתו ~ הן
המליצות היקרות אשר הכתרת גהן ספרן ׳ מה ארגה עוד לספר שיתן ותהלתןI
לנפש מנין אן למותר הוא הלל ותפארה  ,ולאדם קשי ל 3בל שגת ותהלה יוסיפו
לי
עוד דאבון רוח ונפש מרה ,וגאמת מסור סוד זה רק (המתגרים לגד  ,כי
לא
יתן ולא יוסיף להם לשון מדגרת גדולות  ,ומאד נודעו להם דרכי איזו קוראים
גלתי מטוהרים מקנאה — ומשנאת הלג  ,אשר לא יקראו גסכריהם רק שניםושלש
דלתות  ,ואחר זה ירוצו גשווקיס וגרחוגות וגם גנתי תפלתם  ,להוציא דגתם
יעה על המתגרים ועל ספריהם — וגפנשם את אחד מהם יקדישו לו שלום גסה
חנף ונשפתי חלקות יהללו ספרו ויספרו תפארתו  ,ידיד יקר  ,נגר נסמו גבמו
אלה הרגה פעמים  ,לכן אל תפנה לתהלתם גסלהתהלת׳ש  ,אן גזחת ישמח לג בל
תוגר חגר
ועמל ג ראותו אנשים תמימי ל 3קוראים ושוקדים על ספרו ויבינו את אשר
כתג
ועגד לטוגת עמו אז ישמח האג הזה גיוצאו חלציו ויגל המתגר גילידי
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ם?לו  ,וגזה כ3ר נסית אותי כי קראתי היטג ו 3תום לגג ספרן ומליצותיך
היקרות  ,וכמוני ימצאו עוד אנשים ר 3ים אשר יקראוהו 3אמת ותשמת נפשם,
ל3ד יהיה די לך לשכר על עמלך אשר 3לי ספק 3יותר לא חפצת — גם תכלית
ספרך היקר הוא מועיל ועוג מאד י ואס כי 3אמת מלאכת הביר 3עצמותה
טהורה היא  ,עם כל זה לפי ההרגל גאומתיגו לפאר ולקדם לשונינו כאשר היא
 3אמת  ,כמו שהר 3ו לד 3ר 3ענין זה  ,גדולי ושרי תכמינו ז״ל ,
התגר האלה י,
(מאמר שני סי ' ס״ו ) ורגינו הגדול הרמ 3״ן ז״ל הפליא והמליט כי3לםון ההיא
 3רא הקל' ה את עולמו ( 33יאורו לפי תשא )  ,ו 3פרט השני המגקריס הגדולים
והמפורסמים השד ד׳ עזריה האדומי יספרו אתרי נינה דגר3רת 3ה 3פ ' מיותד
מזה  ,וכן הגאון מהר״י עמדן ז״ל נספל מגדול עוז כתי ע״ז מאמר מיותר
הנקרא גשם עליית הלשון — וגס נידן
ראיתי כגר על ענין זה
מאמר נפלא
ומפואר — הנה הראשונה היא להרחיק מעל כגולה כל
השירים אשר אין יסודתס גהררי קדם  ,וגשם שירי חול יכנו אותם  ,אכן
 3ס ס ר ן ז ה תבמת אלהים ואנשים מכונדיס כי ממקום קדוש וטהור רעיונין יהלכו,
יספרו תהלות ד ' ועזת גגורותיה הכתוגיס על ספרי קדשנו  ,ומצד אחד נוכל צחשוג
ספרים כאלה כניאור לכתגי קדם  ,והם משלימים ומוסיפים את אשר נפקד 3הם ,
והכותג הראשון לא היה יכול כלל להכניס דגריס האלה נתון ספרו  ,ולא הגיא רק
כללות המעשה אשר קרה נמרוצת ספורו  ,וספר איוג יונית  ,כי כאשר גא תתגרו
לספ  2קורות איוג ותלאותיו היה תוכרח לתגר ספר מיוחד ׳ ולהזכיר לפנינו כל
מענות רעיו ומליציתיהם  ,וכן הדגר גס כאן ,גלי ספק נרעש ותמהון המלחמה
הנוראה הזאת ,אין סיסרא אסף חילו ותתנהו — תשע מאות רנג גרזל לקראת עם
אלהי ישראל להומה ולאגדם  ,ופתאום ראה ני כל גגוריו חתו נלכדו ,גס כלי המלחת'
נשחתו נאגדו׳ והיה מוכרח לנוס מפני צריו ולהסתתר 3י; סנכי יער  ,גמה רעיונות
נוראות עלו עלי ראשואז ! — וכן געת אשר הסתתר גגית יעל עת גא נאהלה ,אין
ים להאמין שלא דגר עמה כלל ולא ספר לה את אשר קרהו ? ומה היו הדגרים אשר
דגר עמה אז והיא לא השיגה לו דגר ? הלא גלי ספק דגדה צו אז דגרים טונים
וניחומים להשקיטו מהמית רוח נאשר שמת גפיה — וכן אתו ושרותיה אשר גם
דגורה געצמה הזכירה .גנע -ט מהדמיונות שיא  ,אשר חזו כי סיסרא צולח גמלחמה׳
כי עמו עוז וגגורה ויאגד מחנה ישראל מגלי השאיר להם שריד וכל שללם לגוז  ,וכן
נעמו מאד רעיוני יעל  ,אין חרדה ורגזה טיס שלחה יד להרוג את סיסרא אחרי אשר
נטח 3ה ושס גיתה למפלט לו  ,כי גאמת יש לקוות כזאת מתכונת נסם זכה וגרה,
לראות דם אדם גלג זעף וגרוח סרה  ,אף ני אחר אשר העיד הנתוג ני שלום היה
אז גין יגין מלן חצור ונין גית חגר הקני ) *,לכן מה מאד נדלה המלחמה גקרג לנה
) חגר הקני היה מהתגודדים גאהליס גנאות מדגר ושדה לא גנה 3ית _לש 3ת י
ולא נטע נרם מעולם  ,והיה תמיד גחגרת גני קני או חוגג חותן משם אשר
נהגו עצמם גדרן וסדר זה  ,ומהם היו גני הרננים הנזכרים ( ירמיה ל״ה ) ,
ולדעתי היה נקרא חגר הקני  ,ע״י התחגיותו עם קני  ,ושמו העצמיי לא נודע
לנו  ,והנה גני קני חותן משה עזגו אח״ז סדר התנהגותם ונשנו גתון שאי
העם ( שופטים א ' ט״ז ) עת לחמו ישראל עם הכנעני  ,והורישו אותו ושמוהו
למס  ,אכן חגר לא עזג דרנו אשר אחז והיה רגיל גו  ,ונפרד מקין לשנת
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כורם הריאה מחשרותיה אל הפועל  ,אשר גלמי אפשר רק ע״י כת אלהים להיות
מושל על רות סוער כזה לאהרת עמה ישרתל  ,בא  :ר העירות ידידי ושמת ד 3רי תן
רפיה וכה תדרר :
אולם קול אלהינז אשמע ; קרר נשמתי,
קומי הרגיהו! יעיף מלה למלתי —
עור שפן דס אתר ׳ לגזור חייהו
הצל אלפי רני אדם מתגרת ירהו —
ורזה הסירות ידיד יקר ! מעליה דרת עם מרריס אשר לא מרני עמנו תרקו שן
על ערמימיותיה  ,נכליותיה  ,ומזימותיה  ,וכן ראיתי ג״כ להתכס יאהאן יאהן
רספרו מרוא לספרי אלהים ( איינלייעוגג אין דיא געעעלינען_ רינער דעז אלעען
רונדעס )
חלקר׳צדקצ״ו  ,שהעיר ג״כ שמתחלה לא היה כלל רכונת יעל לקחת
לסיסרא נפש — כי אז לא סיתה כ"כ ערמת ל 3לרקש לסתור רהיכלה  ,רק ראמת
עשתה מקדם מעור לרה׳ כאשר היא רערע לרר כל יושרי אוהלים לקראת עורר אורת,
אן אתר זה פתרה מעם 3ני ישראל לרל יודע  ,כי רריתה היה  ,ועל ידה נמלע ,
הסכימה רדעתה לקחת נפשו  ,והנה האדון המלומד הזה  ,לא מרני ישראל הוא,
הדרה דרכים ים לפניו  ,והוא תפשי ררעיוניו  .ולא יצר לו למצוא עעס וסרה מדוע
סלחה יעל ליתד ידה  ,להכות קדקד סיסרא ולהמיתו  ,אף אם יעכיר מעע זהר
צדקתה  ,אן אנחנו עם ישראל —  -נתנו אגודים ומוקשרים רמוסרות הקרלה
וכל אשד יצא מסי חז״ל קדש היא לנו  ,והס הררו מאד לספר רצדקתה ( עיין
ירמות ק״ו א ' נזיר כ״ג ' 3כתורות ' 3תוס ' ד״ה ולדרום מדייר ויקרא כ״ג ) לכן
העירות מאד איש חמודות ! 3מליצות ענורה  ,כי רות אלהים ל3שתה  ,להצלחת
עם ישרו! ! — וכן השכיל לעשות נשיא המשוררים ומנעים זמירות הרר נה״ו
רשירי תפארתו ( ח״ד ד ' כ״ג ) להסיר גס מנריאנו אשר לא קם כמוהו תלונות עמים
על הריגתו למצרי ושם ד3ר רפיו לאמר  :לספון דם להרוג נפש הסכן לא הסכנתי,
אגרוף רשע שנאתי  ,יד אצ 3ע שולחת  .אין עתה אגיל ררע אשים רעשות רצח ;
כמשוש מעלה עולה וכגיל זונת זנת כ '  .אן3ל לרי3ל רוחי כל זאת פעלו  ,פועל
אלהיס ' הוא הנותן ני כת כוי  .כי אל תפן המיתו הכינו לענת  /כי עוד יררה
פשע יוצר לרו יודע  ,ומה אירא אס אל הוא הנותן לי תיל ? — או מה תמת
ראהלים כמאז  ,ולא מפן לדעת כלל מתשואות מלחמה והמון קריה (שם ד ' י״א)
וראה נם רספר הזוהר (פי נשא קכ״א ) ' 3ע״ס איש או אשה ת״ת כתיר וחרר
הקני נפרד מקין וגו ' וחרר הקני מרני רניו דיתרו הוה מ״א ויאמר שאול וגוי,
ואתמר דערד קנא נמדררא כעוס א דא ,נגין למלעי ראורייתא ואספרד מן מתא
נפרד מקין אתפרש מההוא עמא דהוה נקדמיתא כוי מזה נראה תכונתו ני
איש מנוחות היה _ ,רלא נעה לשוס צד  ,ולכן גם רעת שרו הכנענים לתקפס
ולאיתנם  ,היו מתזיסים בידי חרר והיה גכרד רעיניהם  ,אשר רלי ספק לא כן
היו נגד רני תו , 33אשר כרתו נרית עם ישראל וישרו ריניהס  ,וע״פי השערה
הזאת יהל נחעע אור על הכתיר הזה (שם י״ז ) ני שלום רין ירין מלן תצור
(הוא הלן הכנעני ) ונין רית חרר הקני  ,אשר לכאורה יפלא וכי מה למלן עם
איש אשר הוא נאחד משאר אזרחי האון ? —
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מלך אס ממלינו ירצגי ונו ' ? כן ידיד נעים  ,דרד מלין צדיק לחפש להציל רוזני
ישראל מכל רי 3ומדון י וכן עשיח גס אחה 3שנצן הצח והישר! — זה הוא
תנליח ספרן להפין אור על החשועה הגדולה אשר עשה ד ' לישראל הכתו 3ה נספר
•שופטים ותכליח כל החכמים הגדולים והמליציס המפוארים אשר ת 3רו ספרים כאלה
* אשר הס כמעט כפרושים וראויים לספרנו הקדושים׳ יתן אלהים — ויר 3ו כמותם
3ישראל ! סוף ד3ר י כל הספד כלו אומר כ 3וד לן צלח רכ 3ידידי ! כי לגדולות
נוצרת ויהיה אלהיס עמן להוציא כל ספריך היקרים אשר עמך ננתוניס׳ ואס
כי ר 3י  0לוחמים לך אלה מקנאתם ואלה משנאתם ~ הנה זה גורל כל איש
ההולך 3דרן תמים 3ימינו אלה  ,אף אם ר 3יס הם אשר ידמו כעת למשכילים
דורשי חכמה ודעת ׳ הנה נאמת הס אוה 3יס לגוום יותר מלחכמתס — ואס
איש מונע עצמו מחנרתם׳ יחש 3והי לגנה ל 3ולגס רוח  ,אכן בתקוה לאלI
3ר 3ומ הימים ני יבואו מעט יותר נשנים ימאסו את אשר ינחרו עתה ויכ3דו
החכמה יהתנונה הנתונה בכל לשון ובכל ספר  ,ואז כל חנם ל 3יאכל פרי מעלליו
יישא אלומותיו 3רנה  ,ותשמח גם אתה נמעשין י ותשיש נילידי רעיוניך ׳ ותגל
גס נסם אוהנן הנאמן ומקירות ל 3הוא דורש שלומן והצלחתן -

'") אל עמיאוננארן.
Von M . Dop in Leipnik.

כה לן■ הגי — ק׳ יא ^ר ? -
בי< ןר ז
^י  5הע #ר _ .אןי
*) הלא המה אשר חנרו להתגולל ולהתנפל על היהודים הטונים והישרים /
נשנה הזאת — חר״ת לפ״ק — נעת אשר עשה המלך הנחה למדינות ,
ויפתח חרצנות העול אשר עלה עליהן ׳ זה שנים רנות ׳ והמשחיתים האלה
לא כן דהו ׳ ני למהר שלל חם3ז  .ונהרנה קהלות קדושות נאק הזאת שנו
ויבזו ,ורעה עוד מזאת עשו נעיר חדשה ,שמה התקנצו נדי ארנה לרוב,
ונקרדומות נאו לה נחוטני עצים  ,ניוס השני נשמונה ועשרים יום לחדש
ניסן —  — 1. Mai 1848 .ויחלקו שלל כל היום ההוא וכל הלילה —
וישטחו להם שטות סנינות כל מחנות הענריס׳ הממעיט אסף עשרה
תמרים ויקחי כספם ר,הנס ומלנושיהם וכל אשר להם ולא השאירו מחיה׳
וכל היין והשמן אשר שם לר,י — 3כי לעיר הזאת משפט הנצורה נננות
עיר ואם■ פעסטה רוכלת המדינה הגדולה הזאת ~־ ואשר לא יכלו לשאת
נעגלות על האק שפכו נמים י ורניס הנו הנה ופצוע י ויתצו הנתיס
ויעשוס לחרנה ׳ וננתי התפלה הקטנים עשו תוענות גדולות י אך ננואם
אל מפתן נית התפלה הגדול אימה גדולה נפנה עליהם וילכו אחורנית
ונלעדי הנית הקדוש הזה לא היה נית יהודי אשר לא באו שמה וינזו כל
אשר נתונו י ולא עמד איש נסניהס  .ני כל היהודים נמלטו על נפשם
וינוסו היערה ויהיו שמה כל הלילה  ,וגם ממחרת הוו רננות אלפי שודדים
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הגיון לבי.
נק״ק פראג 3עלהמעמר׳

אסלי מות התנה המדקדק הגדול מוה׳ וואלף מאירנ״ע
ומתקן ת״ל״ע ומסגר ספר שפתי ישנים ושאר ספרים מועילים ויקרים.

עלירצ ידיד עליון בשמי שמים_
:שאת מרוטים ברכב אל רבןתים׳
זאת הפיגם עזברצ ברציחימר ,
בלתה מלאברצףישלמו' מעשיי ! יי ׳
יא תשוב הנה  ,באהזת שלף׳

אם? ת הבל ולא שבחלצי עמר.
כל ־בני עבר פזובותיף יספרו,
בי למדתי אתם אישר לדברו,
תורת לשון עבר באלת למיו.
נ־ףצ׳
השיגה יךןי' את אשר נבם;
במשל ומליצה־ח! ל רבי אס^ ת ׳
!י!רוי םפדיף חן ויפי במו.
יודו לב פעליףעקן עער,
ררצ' נגידים לא בפער׳
בי דב:
הן בשפתי ישנים הראת לדעה,
במו לשון הנמים דשונף תביע,
בהירות מני/ןךם יאודה תופיע,
וטהעןרו־הנה לאזן שמעת! -
געיר י עד
םסת — .
הזאת אשר
איש כמתנת

אשר גאו שרים ונגידים מערים אסרות להציל אותה מרדת
אתינו גני ישראל ! הלא ינמרו יתמיכס על אתיכם השדודים געיר
רכושם הרג גין לילה אגד וילכדו גתגלי עוני  ,ותנו למו איש
ידו ׳ ותהי גרכת ה ' גכל אשר לכס ! מ ר ד כ י 3א ס.

מצבת קבר.
לזכר אבי המופלג היקר מהו ' מרדכי הכהןז״יל .

Don I . Kronik , Uhrmacherin Lemberg.
איש אמונה  ,רב בדנה ,
שם מרדכי כן יואל זאב
גבר זריז  ,מהיר* במלאכה ,
למזכרת נצח בצור יחצב,
נהל בניו בתבונות כפיי
מ ות  - ,ארז לבנון הפלת !
בעמל נפשו ובזעת אפיו .
ר ום קומתו לעפר השפלת,
למלא תעודתו ולהשלים נשמתו ,ד ליותיו עוד יהיו לצמרת
חזק במעוז אל ונוצר תורתו  ,כ י אל מים רבים שתולים לאדרת
בן שמונים שגה
לגבורה יפי ענפיו תא רכנה לקצה ארץ
יצאה ממנו

נשמתו בטהרה  ,כ י ץפצפה שמם _ לא ידעו קרץ.

סעיפי הזמן.
Bon Ignaz Preßbnrger in Kanisa.
<שען על ד 3רי גאון ותכם אמד לשאלת רעפארס " הר 3ועדתו יכתירו דין נרלוגס"
יקרים מפז אמריו  ,ד 3רי תן ואמת עת לה'" הפרו תורתך  ,לו דומיה תהלס ני גאה
נאה
סוס ורונ  3ו
ירה 5ים.

מבקרים העם מביאים ישע
בתוך קהל ועדה להתאדר
מנסים חטאים אין פשע
חכמים הניחו מקום להתגדר.
אף שחטה שטים העמיקו
בסעיפי הזמן טמנו תוארם
כמביא לט עלה רצון יפיקו
בהנף מניפם רע פארם.
מי אדון להתיר חרצובות
הערה ומודה יפתחו גדר

מצות גם מקדם קצובות
חכמים הניחו מקום להתגדר.
' למה נביא חוקים מבשן ? '
נחרה חדה נחרוש חרשים
מפני חדש נוציא ישן
ברצות העדה נחדש חרשים .
יורה דעה יבין שמועה
טגן אברהם מה נאדר
בשדי הארץ נמצא תבואה,
חכמים הניחו מקום להתגדר ! .י
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קומו נא עוברי דדך

למהר שלל חיש בז

לישר אודחותיכם קחו אמרתי
אליכם קראתי גדולי ערך-
ילדי קדם פצעי וחבורתי.

ועם חכם יבין לאשודיו.

אמנם הלא למשל מאז:
"חכמת הישיש תלמוד נעוריו

עשו פלילה הביאו עצה
באין כרם למה המטר ז
אל תסעף פארה במערצה
חכמים ! הניחו מקום להתגרד

Schreiben von Rachel Morpnrgo in Triest.

אל גרם המעלות בחכמה ותבונה ולו דומיה
תהלה כמ״ר מענדל שמעיןיצ״ו.
אמת כי ' אין דין אשה לקדם  .שמנם לפי ,שידעתי על יד3ן דודי שד״ל
שחפצת ליאות נת 3ידי  .ונס כמ״ר מאיר ראנדעגגער שאל ;שלומי  .ושמי
נשמן  .על נן עניתי תורות  .ויצאתי לכתי פניך נאיגרת שלומיס ותשואות מן.
על ני נשאתני עד ככנים נין משוררים מליצי יושר  .לקנות אושר  .אגל פתד
פחדתי כי תשליכני מצולה3ל 33ימים  .כראותן כי אין ממש נדנרי כי דרך נשים
לי  .ותשורה אין להניא כשאול אל שמואל סנניא .
והגה נמצא 3ידי חידה לראנ״ע שראיתי אותה נספר נדפס מחדש ( הליכות
קדש ) וכתו 3שם כי כנר פירשוה על הלננה 3ע 3יר כי חש 3ונה פ״ז א 3ל3חש 3ון
יישיי עליה רעה  .כי לא יכלו לעמוד נשאר החשנונות  .ולפי עניות דעתי נראה.
ני לא ירע 3עינין אם אחוה דעי,אף אני  ,כעיעה הנאגדת עם השלשה מינים.
מועם וריח משונים  .קנל נא הפתרון  .אף כי אין 3ו יתרון  .ותהי לזכרון.
כחתימת פירי כי כבדו עיני  .אקוד ואשתחוה  .ולנחש אשוה  .אל מול הדלת
מידן  .כי הנני שפחתן
המתאנקת נעפר רגלין ושלום לן ושלום לעזרן ני
" זי 1אלקין  .ואס הכנ 3יס האירו אמש  .נאור נקר תזריח כשמם  .הצעירה מן
' £צאן כשנה
רחל
מורפורגו.

חידה לראב״ע.
גבר אשי דת וחק חרת עלי לבו ישמח בדעתו כגבור עת שלוף חרבו
לחקור יסוד סוד צפנתיו לעלות אל מעון מדע וישקיף בעין שכל באשנבו
מי זח אשר מחציתו מבני חם וחצ יו מבני שם ובו שחרו ובו ערבו

גc
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פעם ינשק ידי מלט נעבד ופ
יושבי בצלו יראוהו בעמדו עלי

עם קם וישב עלי נכאו ובמסבו
אם הדרכים והוא קושד עלי רבו

אין בין חבריו יפה מראה וצורה נצו  ...דתו' וידיו בכל רעיו ויד כל בו
גטר במעשיו ולא ייגע ואולם בלי ירך ורגל לאט ילך ובא מבוא
חשבון שמו פז אך לא יסלה בכתם ופז פניו כגבו וכן ארכו כמו רחבו
גבו מתוחה פעמים שש עלי מספר ששים וחשבון חמש מאות ושש רמאי

Ik

משכיל ישוטט וחידתי ביום שיגל אצלה לפניו גדי ראשו עלי קרבי.
האידה ל ר א " 3ע ז " ל  .כמדומה לי שזאת החידה היא • פה
פתרון
כליגה אמיס היא זרה נאמ״ה ( וישקיף געין פנל גאשנגו ) היא אירגא דיומרא
הגראה 3עמוד השמש 3עד האשנ 3ל 3ית  .ועוד עיין ניוצר לשנת החדש  .ארם וסהר
 3תלון אמד נמצאו  ( .מ 3ני תם ) אמה ( מגני שס ) שמש ( יגשק ידי מלכו ) שארית
וער 3ית ( יושג עלי כסאו ) 3צהריס (יוש 3י3צלו) יפאדו מרוג א 1מו ' והוא קושר עלי
ראנדענגער הנ״ל אמר לי שירמוז על המאמר
רגו ) אולי ירמוז לעשת  .וכמי ר
הנמצא גמתזור גדול ישן  .על הארוז :שמתים גצאתס וששים גגואס  .לסי שמלכי מזרת
ומערג משתחויס להם וחפצים להתעכג  .אז מורים גהם חצים  .שנאמר לחור חציך
יתהלכו  .השמש קשור ג״ה חגליס .עיין שם גאורן ( וידיו גכל רעיו ויד כל גו ) כתו3
גספר הגיית מאמר ג ' ככגי השמים פרק ו׳ ודע שכמו שכל הששה ככגי לכת נצרכים
אל השמש ככה אן» הוא נצרן להם גצד מה גלי ספת  ( .אשגון שמו פז ) נס זה אמר
לי כמ״ר ראגיענגער כי חרס עולה ס״ז עם הכולל ( גגו מתוחה פעמים שש עלי
תספר ששים) שש פעם ששים עולי■ ש״ס והליכת השמש גכל יום הוא ש״ס מעלות .
או פעמים שש שעות לפני חצות  .ושש שעות אחר חצות של ששים דקים ( מנועי! )
ועוד ששים הם אותיות שמש ( והיוו הוא המספר קטן של שמש •
4900
' ( וחשגון חמם מאות ושש רגוא ) גסי!» פירוש 12 4000
12
התורה כתג ראג״ע גזה הלשון והספר נשלט 257110
98
דעה_ 1
גפירום כל נעלם נעזרת אל עולם מלמד כל
49
י
ורוג שודוא לם ייי ייי 5חסי עמי יל יה^ 1לעייו 1799 17
על
שעשועים)5
גאולה וישועה לחשגון היודעים תעוות
58800
תשע מאות יש עם אלפים ארגעה .אס כן נחשוג
המספד 1805
! 805
השנים לחדשים אחר כן נחלק לי״ט חלקים ש הס
מחזור הלגנה אחר כן נכפול ז ' פעמים לז ' מעוגרות
60605
שגכל מחוור .אם כן יהיה סרח העודף  105חדשים
60500
שהם ח ' שנים וחצי ואפשר שהחידה קדמה ח'
105
שנים ומחצה לפירוש החומש ( וחידתי גיוס שיגל)
עתיד הקנ״ה להוציא חמה מנרתקה וגרוג חומו אצלה הגדי (אצלה )  50 •8והרג ירד
לרומי ואפשר שידע לשון איטלקי  .ומה מקט הגדי שהוא שעיר ראשו עלי קרגו •
ואם היא על הלגנה לשעיר של ראם חדש  .וגכן כל הנשמה תהלל יה הללויה .
ר״ח תמוז שנת אור חדש על ציון חאי״ר זה הסרט הוגא מירושלים<
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אתרי הד3רים

והאמת האלה גא נמ״ר מאיר

ראנדענגער

ואיגרת 3ידו

«את אדוני וגתונה מיני גשמים להחיות מתים  .א3ל אתלה סנין  .שלא מלן עוד
 3גדולות ו 3נסלאות ממני  .כי תמורתו של ר ' שנתם3ן יאיר גדלה עלי נמה וכמה
ינ החמירה על עצמה  .מה שאין גידי נח להציל את נפשי  .ונס שא נא אה
תגואתי ינ לא ידעתי אננה לסי רום מעלתן  .ני אם גלעגי שסה  .ונלשון אתית
אוגר אל העם הזה  .ולכן קצור קצרה ידי מהעריח עוד אותן נדנרי  .עד יתקיים
לי אז אהסן אל עמים שפה גרורה  .ומלאה האין דעה את ה ,אנ״יר .

רחל מורפותו.

העלמה מארץ נבחרי
au » der Fremde " ) .

Mädchen״ Schiller '» :

(Nach

Do » D . R . i«. L.
בעמק ה ^ רון בנות ממנה עדרים
?כל תקופת השך ,נךאתח לעין;
עת האביב בא ירננו הצפרים,
עלמה נח,מרה ברח ויפת
•־־־
י » » ui . .

*». i

עקבותיה לא נודעו
אולם כמו רגע חיש
יעם בין סבכי יער ,
טח טיובה מה נעמה

חדלדח

בתהילובותיה מפתר/ךת
הלאה נודדת
עלמה■ מתנכרת - .
עמה יחד לשבת

בל נפש נעכרת״אןי היא תשמחי
■
רק אחת היא וזאת תרבה עצבת
נפיש יתתיפח—.
־ I-
מיקר י* ז t
הדרתה ייבל ״• v
שושנים ופרחים עטה הביאה באמתחת
נקטפו ביפים עלי ראש הנבעל
C2

.
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מקום שם השמש בישיה זורחת
עם נצנים .ישגשגו טברנה הוד הטבע.
לגל^ איש ואשד .נתנה משאת ואריהח
לאלה שושנים לאלה דמיין חית; T
מעלם יפה עינ :פ עד.זמן היושב במנוחה
בלהם יחד בגיל ושמדוד׳ שבו לבית.
הקראים באו בלמו בגיל ורעים׳
אי ישם עלם ועלמה הלכי צמד
_ורק לחם נהנה’ מנטעי נעמנים’
חבצלת השרון עם פרחי חמד.

הקבר
והתלווה;
־ י•• ■•• I
= ־ ' T 1
i» Ttaniölaii .

Do » Jakob Dibring

פה בנתיב תהו  ,עמק הבכא י
שואה ומקום תרדמת ! יממה,
קודר אתהלןי ב; גון ואנחה
בין אסירי המות בגיא שממה.
פה אתעה בין ציוני קברים
בעיןי דומעת אבל ובכיה׳
מאהבי אבקש בין סלעי הרים ׳
א;נשי בריתי בין צללי :שיה ׳
הה  ,הפבפןי הטבע אשתומם
שמה' הנכר בצלמות עודו,
ף ;ל ראשו אבן אלם יקומם
להביע אמר מפעליות הרוח.
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א :ה הדו• ירןדה חכמה נובעת
קול נזעם’ כזמרת הנבל
מפוגל כפים לתהלה נודעת
יחדו ז■כבו
במקום -צר
ואבל.
 T:• I :
 jי• v
הה׳ פיה נזירי תבל יחבוללו
מהונה שדי י מכלול הבריאה ׳
כרמשי יזם יחדו יתמיוללו \
לפני שע
ידכאו
במקום
שאיה,
* . T ** J
:
• ! |
> •T
הןבר רכב ^ טתי<עמים
שרר על הטבע בהסן
ידחו
׳
פתאם נקטף מכין החיים׳
לספר .. .איהו.
;■ך ( .. ..
והאבן . .-׳*
■
תעמיד .. . .
אך נם פח חתרןוה מרחפת
כמלכת שלום בכנף ו־ננים,
בהוד הצפירה היא מעולפת
ובנייעם,לקהה■ תביע אמרים.
אין יתרון לאבנים עלי הנבר ׳
אף המה איתן  :עמודו;
שמה הממותים מעבר לקבר
בנוה נצח לרבבות ; נזה^
מח :ל לח:ל בני תבל  .יפעו,
יעלו מעלה לזהב המטרה,
מעשיהם יבצעו י מתבל ! טעי ׳
לאור בשמי מעל כחמה ברה»
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דורותזיציצו׳ בלבוש  :חלופו.
הגה ימיהם חיש ןהנדופו
לחיק אם ; שוב בן האדמה ׳
אף נפשו תעוף לשכון ברמה.
שם עולמי .עד ;אירו מדיהם
?מקהלות שרפים מעלה יפעו ׳
תעלומות חכמה תחזינה .עיניהם
זמרת ; ה  ,האח! אף שם ישמעו.
המות נשיקות פה אבי העולמים

"dmrÄ '.d

הנפשות חפשי יעלו אבר לרמים
שמה עליהם תופע נהרה " .
אל תפון נבר ברחמי שמים
לא לענותם במחאות :שוא ומדוחים
הנה ’ נשלחו בני החיים —
אף שם יעננו' נצח בחיים ארוכים - .
דתגייוני

שיבה.

Von L ^ uchs in Wien.

בקיבתי המרנוע דרשתי המנוחה
עת רוח הילדות יעלי שפוכהI
בקשתיה ולא מצאתיה  ,עודני נער
ואחוג ואנוע בתוף סופה וסער •
אף עת הבחרות תראה  .תעופה
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נתקה מעין כעבור סערה וסופה,
גם אני ביהדותי הרימותי האבר
והנער הנער נהיה לגבר.
תמונות נעורי נעזבות נשכחות
ובגבר צעדי ספרתי בטפחות.
מימי בחרותי צעדתי יצאתי
מצאתי.
והמנוחה — •:אבל לא
T TT
T
J - J
הייתי בימי כחי ואוני
רק אמת ודעת דברה לעוני
" באתי" אמרתי " באתי למטרה "
ואןי לשוא בקשתי" המנוחה ך\; קךה.

גם ימי הנעם עזבוני  ,עברו ׳
"לנהר העת כגלים מהרו"
באתי עד שיבה עזבני הנה
אמצא Tמנוהו -
אנה
ואנה -איפה ,
TSV
׳ TT
TTS
אנה אמצא מנוח ליי השקט ונחמה
סערת חיתי "למתי תהפןי לדממהv
האם רק״התקוה גורלי ,ולא המרגוע -
ומבלי ךאות’ כטובה האם אתם לגוע? -
אכן ! אמות אנוע  ,לאבותי אשכבה
וימי ח״ליפתי הלכו רק בתקוה נכזבה
אצתי ולא שקטתי י רצתי בלי לנוה
שאפתי רוח ז ■-
הבל -
רדפתי" רק
והנה
 j - T־
 VV I־ T־ • :
ן••
רק במקום צלמות מקיים עלטה

—
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אשר אימה 2ל שפתיו  ,בלהות למטה
אם שמה יובן משכבי ,משכב אפלה
בדומיה
אשיב
ואישןי
אדומה
סלד- ,
:
•
ז- r V
:
יI T
v
T
Tv
כי שטה מנוחת בן ך! ל1ף מנוחה בצתת
ותחת ןגיי;תז שם ןמצא משובה ונחת
ושמה בתחתית הארין תערב לי התנומה
ערי על' דברת האל לחייינצח אקומה- .
ל,ול

ענות כמרחק!

Don Leopold Eisler in DoSkowitz.
אהו ; סרקראטעס  ,אהו 3פלאטי! והאמת על כלםI
הר ; החכם מהור״י ווייסע יכין לו דון חדש 3מח 3רת הקודמת 3ענין השרשיס׳
שנמלא 3הס חות עי״ן 3חמיו  :כי לא נושל הוא מלשמור משמרת 3קר 3האותיות
המשמשות אן -כי לא נתן לו נחלה 3יגיהם  .והנה אף כי אדע יקר ערן האיש
הזה ודוח3
ידיעתו 3חכמות ו 3פרט3שפת ע 3רית לא נעלם ממני׳ מכל מקום
 3אשר מעודי אוה 3אמת אנוכי לא אוכל להכחידה נם עתה תחת לשוני ; אמרי׳
שלא אסכים עם כל ד 3ריו 3עגין האמור  ,כי אחרי הדאותו שמוש אות עי״ן
;ראש המלה יוסיף להראות שנס ; סוף המלה יע ; וד ע 3ודת השמיש וראיותיו אלה
איפוא הן  :״ 3לע מן 3לה  ,גלע מן גלה י פדע מן פדה  ,פרוע מן פרא" וכוי.
אשר לפי ד 3ריו ישארו ; הוראתם נם ; נפול אות עי״ן ! ומי יתן ואדע איזו הוראה
תהיה לאלה הפעלים 3נפול העי״ן הלא אז רק הה 3רות3ל גל דר תשארנה ׳ אשר
אין להן הוראה כלל ? ואם נס אז יש להן הוראה מה נהו 3" :ל" ניכט " נל"
שטיינהוינען ונו‘  .על כל פנים אין להן ההוראה המנוונת ממני כאן ? ונהנרח
למען תת להן הוראה ההיא ׳ ני נוסף עליהן ק" א או אל״ף נפי הצורן רק שי 3וא
העי״ן ; מקומם ואם כן הד3ר הנה העי״ן פה היא מעצם השרש ולא נוסף לשמור
משמרת השמוש ? תמה על עצמן אס גס ; זה האופן נקרא העי״ן אות השמוש!
הנה גס לשאר אגתיות ; קר ; האותיות המשמשות מקום נשימה  -נקרא ל 3י״ת
לנימ״ל ולדלי״ת אותיות המשמשות  ,יען ני נמצא3זר עמים ( תהלים ס״ת ) מנהגות
כקול יונים ( נחום
עמד וימודו ארן ( ח 3קוק נ׳ ) ; מקום פזר  ,מנהקות ,
וימוטט ? וכאלה וכאלה עוד אותיות  ,אשר תקצר היריעה מה ; יאן ; חליפותיה!
ותמורותיהן הנה לכלמו ; שם משמשות נקרא ? ולפי דורי זה החכם הלא לכ השומע
ימלא שחוק פיו ; אמרנו דין משל היות השי״ן ; מלת ״שחוק" אות השמוש  ,יען
כי י ; וא ; מקום צדי״ק (צמוק ) ? ( אף כי מצוד זה אינו רחוק כל כן י שהשי״ן כאן
אות השמוש לסי דוריו י יען יתכן היות מקורו ; ארמית חון כמו " ארי חייכת"
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תרגום ני צחקת ( נראשית ) והנה יצחק מצחק (שם ) תרגום " ממליך " ובתלמוד
אחונא וטלולא ) או אס נשטף רוח נאמר היות הצדי״ק גמלת שצף ( ישעיה נ״ז)
אות השמוש  ,יען ני ינלא נמקוס שטף ? ( כאשד יראה המעיין שם ) וצא נשאר
לי לאמור  ,ני אס שאני קצר עין מהנין אמתת דגרי החנם ווייסע גחקירת העי״ן—
ומי יתן ויונית על שני משוגתי ! נשכיל על דנריו נענין שרש ק נע לדעתו " קנע"
מענין קללה נחקוס קנה ויראה מקום כנודו  " :מלאני ג ' ח ' ט ' " ולא אדע איך
ישרש זה החכם מענה הנניא שם  :״המעשר והתרומה " על שאלת  " :נמה קנענוך "?
הני על ידי שלא יתנו נני ישראל המעשיר והתרומה לנהנים מקלל׳ ד ' המה ? גס
הנתו 3וקנע את קונעיהס נסש ( משלי נ״נ נ״ג ) אין לו הננה נכונה לסי דנריו
נאשר יראה המעיין שם נהשקשה ראשונה ? ולכן סלותי צי דרך אחר ננאור זה
השיש,וזה נהחזיקי נדעת המסרשיס אותו מענין עול ועשק ומקורו לדעתי נשרש
 « .קג  ,שענינו עשות תוך ומרמה  ,ויען כי מדרך המוחה לשמור מזונותיו הרעות נלנו,
על ני רק נזה האוסן יוכל "לעשות אשר יזם ולצוד נסש זעהו נרשתו אשר טמן
לו  ,נבנה מזה השרש ג״נ גהסוך האותיות השרש קנע המורה על שמירת דנר מה
נחזקה ניד מנלי חסוך להשינהו לנעליו עטוואס פארענטהאלטען  ,בי נאמת גס
עישה נזה יעשה רמיה  ,רק שיעשה נאוסן אחר ונבדל מן הראשון  .ולכן מענה
הגניא שם " :המעשר והתרומה " מנוון היט 3אל שאלת השואלים  " :נמה קנענון"?
ייאס האנען וויר דיר פוירענטהאלטען ? ני מניעת המנות לנהנים  ,אש ;• ד ' הוא
נחלתם והוא נעצמו ונננודו שמן להם לחק ומשסט היה נראה במניעת דנד מה
מאחוזתם ונגזל תשלחנו יתירך ( .ונשירש״י שם) והנתונ וקנע את קונעיהס נפש
תרגומו הנכון נפי דעת רוב המנאריס  :חונד ער ווירד איהרע נעדריקער אס
לענען נעשטראפען "  ,ני השרש קנע נאמר על הגזל והעושק נכלל  ,יען נאמת
מנין כל אלה המושגים אחד הוא  ,בי המרמה יעשה עושק והעושק יעשה נזל.
יאילי כבניה מזה השרש גם נן נחלוף האותיות נשה נהו מתן נסתר ינשה חף
/משלי ) העלט רע! צארן_ צוריק " כל זה נראה לעד אמת ונרור  .ואשר יאמר
החנם ווייסע ננאורןז 'ס סער הנני אוסיף על דנריו ואומר  :יען ני מטנע הרוח
? הוא הנושג נבח ועצמה לא לנד להסיר הינניניס ממקומם כי אס גם לשימם כלה
ילעמתס לפעמים עד היסוד נס  ,לכן להורות על תוקף הפעולה ההיא וחזקה הורבנ
זה השם מן סיר וערה פערהעערען  ,פערוויסעען נמו עדו ער ו דע היסוד נה
יתהליס קל״ז ) ועל דרך זה הורכנ השם נער מן נר  ,ערה לעער נלאס זיין נמו
ותער נדה ( נראשית) ודומיו איין מענש דער נאאר פאן אללעס יויססען איזט.
ונזה אשים קנצי למלין  .כי לשונינו הקדושה  ,אשר דרנה נקיש זה היתרון לה על
 55יונית אחרות
ני תננה נחכמה נל שדשיה ונעצם מציה תכלול חוזק הפעולות
יעצמן עם המושגים הרניס הנלויס עמהן ( ועין על זה העגין נספר הנננד תאור
 55יניס חלק אמרי נינה סרק נ״ז ד״ה גס את המופת ונולי ותמצא מעמיס לנפשך ז

שם תחש.
Don H Hanak, Lehrer in Boskowitz.
כל מנין לשון ענר יראה  ,מה רנה התועלת  ,לשום עין נותן על המלים
 5סיננו הקדושה  ,אשר עד עתה אור לא נגה עליהם  ,ולא נדע הוראתם על
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נכון י כי על ידי זה יתרחג הלשון  .ואחת מהן הוא השם ת ת ם הנמצא 3תורה
(שמוח כ״ה 3 ,מד3ר ד׳ ) כסוי עור רחש  ,ושנוי3נ 3יאיס ( יחזקאל ט״ז ) ואנעלן
תחש  ,נהוראת השם הזה ר 3ו הדעות  ,סכמי העונים הקדמונים  ,תרנמוקו לפי
, ;,ס ehund״» אן
התדמות הל םו ן Dachsולש  ,דע ,ן וזנמיס וזדשיס  ,הן ק
ד 3ריהס אמס נכונים 3עיני  ,כי איך יוכשר ד3ר טמא למלאכת המשכן — ,
האלה3מד 3ר הער  3 3אסיא החס מאוד — .
ושגית « איו ימצאו החיות
הנוסעים3מד3ר הניאו להם  ,מי יאמין כזאת  ,כי לפני,
ואם,תאמרו אורחות
שלושת אלפים שנה  ,היה כנה המסחר והקנין נפון על פני כל חלקי האח.,
עד שהניאו למד3ר הער 3עורות מחיות הנמצאות נמדינות צפון הרחוקים עד
מאוד  — .ושלישית  ,הן לא נמצא אף רמז קטון נשרש המלה הזאת לחזק
דנריהס האלה  .לכן ל 33י לא כן יחשו , 3ואומר אני  ,שהוא החיה הנקראת
אפ״חזיזו ® ,10שמה  ,אשי
כמל  , Kameloparder ^ ,ונלשון ערני זו ר
הוראתו נלשון ערני יפה ונאה  ,על .שם אורה היפה ומלא טלאים כנמר  ,וכמו
שתרגם אוגר,לום ם ס נ ו נ א ׳ ששש נגוונין שצו  ,והחיה הזאת משונה  ,נתוארה
ונדמותה ונקומתה מכל חיות הארן נראשה וצוארה דוהה לגמל  ,ונעורה דומה
קטוןנמצחה  ,ושני קרניס דומות מעט
לנמר ( פארדעל ) צ ויש לה כמין קין
לקרני הצ 3י׳ נשני צדי הראש ואזניה כאזני הפרה  -ונכונה קומתה לא תדמה
■לס אחת מכל חיות הנודעות  ,ני היא כנוה' י״ח רגל  ,והחיה הזאת היתה לפניה
יקרה למצא  ,לכן חשנו עליה רניס מחכמים  ,ני לא נמצאה רק נכח הדמיון,
והיא חיה טהורה ה מעלת גרה ומפרסת פרסה שתי פרסות  ,השוכנת נאפריקא ,
ומעורה עוד היום יעשו אוהלים וכלים לתת נהם מיס ומנעלים  ,והחיה הזאת
ים לה תכונה מיוחדת אשר לא נמצא נכל חיות הינשה  ,כי נאלם לא תפתא
פייה גם ני יגדל כאנה עד מאוד  ,ועל זה יעידו הצירים  ,נס אחרי אשר חנצוה
ננלי נשק ודמה יצוק ארצה לא השמיעה קולה  .ועל התכונה הזאת נקראת נלשון
עצההינויס*
ענר תחש משרש חשה שווייגען על משקל מעל אנען משרש
ענטנלעסעןיכייהתער יערה את עוד
געהען ותער שערמעססער משרש ערה
הנשר מן השערות  ,וה ' ל ' הפעל נפלה  .או משרש חוש איילע ני לפי עדות
 Danhamתרק מהר עד אשר סוסי קלי המרק הערניים לא יוכלו להשיג אותה•
ועתה נשמע מה נפי חזי ל ני להם משפט הנרורה נידיעת לשונינו שקדושה ׳
והס המה שומרי הקנלה איש מפי איש  ,וקרו נים לידיעה הלשון נזמן ונתקום■
ונמצא דנריהס מסכימים  ,עם כל,מה שנתנתי תחיה הזאת י נמס ' שנת דף נ“ "
ע" " ) 3תחש שהיה נימי משה טמא היה או טהור היה׳! אמר ר״י מאי תנ ע'
ליה תנינא  ,לא הוכשרו לחלרנה כמיס רלא עור נהרה טהורה לנד ונו ' מחיג
ר״א ונו ' ודומה כמין תלא אילן  ,והא תל א אילן טמא הוא  -הכי קאמר נמ'1
רלא אילן הוא שיש נו נוונין הרנה  ,ולא תלא אילן  ,דאילו התם טמא והגי,
טהור  .אמר ר״י היינו דמתינמינן סס גונה והוא תרגום אונקלוס
נגוונין הרנה ענ״ל  .והרה תל א אילן הוא לדעת כל המפרשים הנכנדיס החיה
גמד ® atl !cפארדער  ,טיגערקאצע ; הזה נראה נרור ני התחש הי"
הנקראת
חיה טהורה הדומה אל הפי׳רדל ׳ וכוא הגמל נמר ,ני הן שמו נלשון רויי"
הגיראפפע^
 Eameloparda USלפי כדומה לגמל ולנהר  ,ושמע מניה תחם הוא
עוד שם ע" נ  .תחש כהי ' נימי משה נריה נפני עצמה היה ולא הכריעו
'חכמים אס מין חיה הוא או מין נשמה הוא וקרן אחת היתה לו נמצחו ( יי

*
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החכמיב ז״ל לא חגידו לנו רון או! היזידוש אשר 3ו  ,ותשני הקרניס אשי לו ככל
המיות הטהורות לא הצריכו להשמיענו ) ולפי שננה נזדמנה למשה ( כי לא נמלא
יכל עת 3מד 3ר הער ) 3זה אשר עלה ורעיוני 3ענין,הזה  ,ואתה הקורא תשפוט!

Dr. L. A. Frankl
).

(Nach

Bon Cm. Danmgarten in Kremfier.
מה נעימה התפלה  .וערבה
אם יעראל  ,א £ר קנען מולדתו,
עת האביב כי קרבה
עמר טל ;רים* עתירתו.
ורנן מקיר לבו ישמיע
מבין קירות היכל דל:
" נא העב הה והופיע
לאדמה נדבת הטל! "
להגיגו נחוצים יבמרו:
בעד עדה לא ליו יעתחו
בפן דער כי רענן יתערו -
יפרחו.
ביהורם
רק לאחרים
יT I
T:
וזמירות מנענעות ממתגיאלי׳ים
בין נצני האביב ניטמעות י
כתעופת יונים על הרים גבוהים
עת בירקרק הרוץזדאות.
כן לבב מליץ איע חמדות,
גם רגעת נפעיו ככה,

י

H
בל זמרה בת רוח לפידות
מאהבת
אדם
נפחה.
 - rן־ -
r r
ןr t
איך נפשיו בקךביו מזוג חת
'אף באין ל 1צמד צעדה מרזביי
עת האדמה כעדן פורחת
מ? ניני טל נדבות האביב.
ובכל מקיום יראה ויתבונן
רוח נדבה ממיצר שחה,
בצרתו לו צר .יתאונן:
רוהה!״
Tנא • ־I
הרעיף לו טל ־TTi
ועל בל עין שביב אשה בוערת ׳
אם מהצלחה  ,אם מתלאיית’׳
יעמוד במעהיר .על משמרת:
נא הרעיף לה טל דמעות!
מליץ תמים! שפעת עשר בלבך
תרעב אצל משיתה שמנים;
כראי מציק לקמי
רגש
הנך
• • :
 : | r i־V V •• 11
■ iv
ל
בלמו תעז
בהיר
מנים!
! TJ
־״־ | “ :
T I־

לטי אף*?
Bou Josef A. Randegger in Parma.
<ה «םן )

.

. .

הן אז שנית בל הנוים נבללו.
עמים לא נודעו מצפון באו,
ערים חרבו ומדינות שללו.

.ערים ומדינית מחדש יצאו ;
אך לא לסיר מוטה׳ מוסר פתח,
בי,מצפון ' הרעה תפתח -' .
נוטים שיטים הנים בנהר שבלת
עובר שוטף על’ העמים נטיו,
[מילים בלנרים לאימי מאכלת
יציתו אהלים נדים ישליו’,
פרנקיפ לנ<וי.בךדים על תל שוממו,
;גף מבצר עם מגדלים קוממו)3.
על רום ההרים בנקיקי הסלע
עתה כל חשמנים קנו נאספו.
מבצרייבנו אל בל פנה ' וצלע

׳

ו ^ גשר על ביל הברים ' רחפו,
אך לא לשמור את נוזילייו מטרף,
בי אם לחטוף לגזול וליהביאטרף.
אבר את אדמתו .יעבוד  ,וכצמר
בקרלחרוש מענה ועדות תלם
ישים חטה שורה למראה חמד,
דקו אל יום קמה נדישיואלם,
ובעת מורה מלקוש ערר הנשם,
דתן בלבנון שדהו ןשם.
נם את בדמו נטע נפן אדרת,
דקו לעשות ענב לשתות החמר,
שזרו עבר אף ' סוסתו דוהרת י
עדרו פרץ ורחליויבפו צמר,
וסביבות משבנו' בניו על אחו
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:שאו בתוף ולקול עוגב  .ישמחו.
ימני צקרעע״עד בוא השמש,
עתה על משכבו :ישן בוטה,
לא :ירא מימי רע משוד מאמש,
ובחזיון לילה בלבבו שמח,
:דמה ישזר כי עוד יאבל מיגיע
כפיו׳ובכלח אל קבר  :ניע .
פתאום כזאב ערב כארי מיער
:רד ' מושל מהר  ’ .לשלל  :עט,
שודד הוא לא שודד את חרבו :ער,
:אזור חמה  ,כמעיל  .קנאתו' ז יעט,
:קצור גדיש,כרם  :בצור  . ,ורפת
:בזוז  ,נם על בניוזידו נופפתי
'העל אל  .יתאפק? אם לאעו־רו״ה
קנאת אבעל בנים? אם לא  :שלח
בכילפותזידו? אס לא הקרה
כבור חמה ובמזמרות פלה
לב עוכר ןה °טדם .יקרית לו עקר?
אך לשואיתתראו תוחילו שקר.
הביט התחלחל . ,ירחיב עיגים ׳
:פער לצעוק פיו וי ^אר אלם׳
:חם לו אל קרבו  : ,חרוק שנים,
אך לא עוד ,כתמונת ששאו צלם;
נבלל :פוף ראשו ו :לך שחי,
:דום ולמכהו :תן עוד לחי.
זה משפט הימים! .ואדבר צדק,נ)
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זה מספח היט־ם! יושב בעפל
יאמר '" לי ארץ׳'  :שען על חדק
^חרביו  ,ולדלית עם  :.צר באפל;
.רק ליו רק 'לגדודיו נזבד טיוב זבד׳
^׳ו כל העם נמכר ממכרת עבד.
ארץ תימן ; ם י וגבעות' גבלו'
^ פארה מאלון לשון האריכה; ד)
שמה מעולמים גריך׳ ^לו ׳
שם הסן .וישועות חכמה המליכה;
שם רבו העדים לדרור שקקו׳
שם עול העול ראשונה פרקו.
* כי כל ערי' העמק התחברו,
איש את אחיו  :עזור אלי.יבגוד מד׳
וכבוא' אויב מלחמתם התגוררו ',
על דם ריעו איש לא  :עמוד מנגד;
אל הבל לא  :שעו ולדברי תחיי
איש’ על דגלו בכלי דנו  :באו.
הגה זה בא ? אדום חמוץ לצבעה)
כשמו בן הואי ארמון Iדמים ’קובע ׳
יורד עם כל חילו מהר לגבע,
מגבע לבקעה כיאור* נובע;
ח :ל כבד עמו לא  :ספרו,
מגשרים .קלו מאריות גברו.
מה זה  :תהלל צר לאמד. :אשביתה
מאנוש זכרם אזרע ארצם במלה
 ,לי
ארך *מי’
יתיצב ״לי*
אכריתה,
( *• v
״- - 1
־ ג• T
t
f
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כל הל,מיםזעלי אאכיד בשלח.
שוא התהלל! לולא נמלט בחרש
שיוחד ,נפל  ,לא יסעדנו  <.גךש.
נשבר ו־בה ;גזיו ורמוס• רגל
;גתה ירימו ראש לאי עישז יהילו,
•איש אל ביתו ;שוב מנו בל יגל,
לבטח שאנגיפ זי; תה יאהילו י
קול מלחמה כי בא לא .יפחידמו
עלימיו.
יבקע גגה
אוד Tשחר
'י־• T־
־• I - T
(החתימה נמחנרה הנאה אי״ה) .
נ ) כל אלה שהות העמים אשר נאו נימים ההם יידור ג ' לאלף החמישי)
הארצות לפון תימנה והמקרה הזה יקרא נפי פותני העתים גולת העמים
(נעלקערוואנדערונג )  -נ ) למשפט הזה יקרא פעאודאלרעכט ארלעהנרעננו.
ד ) היא ארן איטאליא  .ה ) פרדריקוס נרנרוסא ( עיין גאנזצמתדוד יז״ 3ש'
תתקלה לאלף האמישי) .

Schreiben von Saloinvn Echnjes in Zolkien ».

בעז״הי זאלקווא  .טרם עלות השחר מיום די
בראשית תרי״א לפ״ק.
החיים והשלום נאהליך Iידיד נפשי חותם לני  -אהוני ותניני איש ננון ויקי
רוח נצר נעמן מטע נחמד להתפאר הנחור היקר מ '  . . . .ג״י.
ל ) <ד שיפוח היום ונסו הצללים  ,עוד החרפה נקמיה כידידי אם עלי תנל
ארצה נל תופיעה  ,ויחד הככניס נמסילותם יהלו  ,עוד נני תמותה עלי ערשותם
ישתרעו ועפעפיהם נזיקי התרדמה אוסרו  :המון סוער נרעש עוד נל י געש יהמה
ולא ישמיע עדן על פני חולות קול צואה וקול פרן ; קמתי ידיד  ,נתעוררתי
וערשי עזנתי  ,למען התעלס אתו אוה 3נאמן • נאהנים  ,למען נאמצה חק אחיה
סלה  ,נכין אשיותיה ונשרג חנלי האהנה נצח נקרננו  — .הן נעת הצפירה
ממעונתה מרחם משחר הנה פעמיה תחושה  ,רשפי נהרה תעטופה ונגוהות עד!
תייקה  ,עת על פני תנל נולה שניניה יגיהו  .וניפעת זהרה משתק חן חן נשקפה <
 ) 1פי ' טרם שתתפשט החמה רש" י ( שיר השירים ד‘ וי ) ע״ש — .
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זא  ' <,אדם משנתם ימד יקיצו  ,למשענת המסמר ידיהם ישלמו  ,איש איש לענרו
תועה הנהו  ,לארמ קנין ו ; צע כסף פניו מועדות  ,מגלי וענותות חכמה ונינה
אמדי גוו ישלין  ,ונראש כל חוצות נד 3ורים יחד ישונונוו ל 3קש אכל לנפשם ולניתס
יויף  .אהה! מהמית ושאון קרת  ,גס אלה אשר על דלתי התורה ישקדו  ,ועל
מזיזות היכליה תמיד ידפקו  ,אז מאחוז 3ה יוסרו ,מרעש סוער אזניהם תצלינה —
אנן עתה מרגוע נעימה  ,מנוחה עדינה  , ,משכיות ל 33פנימה נתכה  ,והשקנו
;פז לא תסולא  ,ח,ת ל  ,אנוש ש,ת מ,חרה  ,לזאת חשגתי למשפנו ג,חול העת
הלזו מועדי שחד  ,לשמוח ולעלז עמך וללכת לשוח  ,שדה החכמה ; נחרושה
ייינותיה  ,געסילה קריה  ,ו,ין שדי התגונה נלינה ! —
_
*ידידי Iנתתי את לני ואראה  ,ני הנדידה מתת אלהים הניה  ,מגת אל חי
אן> זי 3ל יקר ונעים  ,חיקה ימצא עיף מרגוע וצמא עדן ונחת ; היא תרוה שיקוי
עצמות ג,ר  .ודשן  ,ליו ועורקיו ; היא תצרף את נפשו מכל סוגים והנלי שוא
ותשדג על צואריו אן מוסרות אמונה ודעת  — .אכן הנדידה היא אן לעזו3
היייז קריה עליזה ושאונה  ,ולתת עורף לה,לי חלד  ,למען אחוז  ,כנפי החכרה
,ה כל חפצים לא ישוו  — .אכן האיש אשר לא ארח לח,רה עם אנשים ויקרי
ע יו  ,המה אך לנינה ישימו מגמתמו  ,ומדעים חכמים נדוד  .ירחיקה ; הן זה
אך נצסור נודד על גג הנהו  ,לא לזה יקרא איש  ,ונשם ננון3ל יכונה ! הן יתרון
איית רעים ננוניס מ ה נדידה  . ,כיתרון האור מן החשך ! ני נוחר שנתו הרחק
מהמון אנשים  ,ו,סודם נל יחד שתו  .הה !  ,אישון לילה ואפילה ילך
וימש
חשן  ,נתי 3המדע ,צ ידע ולא י 3וא עד היס־ד נה ; אס מן הדרן הנכון ילוז,
יאייזות עקלקלות פעמיו ישימג>  ,דרן החיים עוד,ל ישיג  ,ולא ישו  ,עוד יראה
נשמש האמת ; מלכת הלאה 5דרן הזה מי ימנעהו ? ועל מי מנוחת המדע ימ
׳נהלה ו ? האם נ3ר עמיתו ל איהו ? או מורה דרן ! הן מחר הנהו ; לכן ננון
הנהי נמדנר האפלה ויגשש כעור ,צהרים  — .אכן מה נוו  ,ומה נעים ש,ת
אחים  ,אס גם יחד תחת צל החכמה יסתוספו  .עמה יתענגו וירוו דודים ,
״זין שדיה חל  ,מתוקה  ,מוספת אומן ור  ,אונים ישא,ו  ,ואים אחד ני תועה
’יין הנהו ישים ג,ר עמיתו רסן ומתג  ,פיו  ,ויוליכהו על עמק המישור ל אן
אז יוכלו השג מחוז חפצם  ,אן אז יוכלו לעוף ; מועף  ,נוח ושלאנן על כנפי הדעה,
וצווח נכון יוכלו פסג אדומות הנינה  ,ו3ל יחטיאו המטרה ל 3וא אל היכל
החכמה וליסד אדניה  — .ועתה ידיד ! האחר כי רצון הזמן היתה להטרידנו
’היום הזה  ,להשים השכנן,ארצות .מרחקים  ,ואנכי פה  ,דד  ,אין אוהניס נשארתי,
גי
כאשר ידעת  fפה ; ארן  ,הסגונה קן לה לא מצאה  ,פה אור שמש החכמה
שש , 1עריפה ועוד ;ל הופע עליה נהרה  ,הלילה סגרה ; רימיה  ,עד זאת הארז
׳ עילס  ,ואנחנו נקו לאור ואין י עוד כראי מצק נגד העם הזה הנהו  :כי ד ' אמר
'שג ין,ערפי — ! ! .רק זעיר שם זעיר שם גנונים פה ימצאו אשר אן ננוצר עוללות
שנים שלשה גרגרים ; ראש אמיר הנתו  ,ורעי הנאמנים הה ! מעטים הנמו ;■ 'לכן
״ן זה ינחמני סלה  ,כי נריצה מחלפה איש עם עמיתו נפעם נפעם  ,מכתייס
עיונים  ,לשון זכה ועריה מנופת עדן על אזן שומעת  ,וגס ניצוצי החכמה,
ינחיכס יופיעו ; אמנה הה טונה ומה נאוה אגרת מדונרת צחות וגס חכמה ו,ונא
נה יחד ישקו  ,אחת נלא רעותה כטעם נדיר מלמות  — .הן לשון מתיק נצי
יעת ותלונה  ,נתפל נלי הלח  ,מה יתרון לנעל הלמן אם התנונה לא לו למנה ?

דס
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הלא אך הנונה תפארת ננר  ,דעת עטרת מוצאיה ; לא אן מליצת והוד מעטת
הרעיונות׳ ונוי והדר הלשון יתן למו צ 3ע רקמתים ,כי רעיונות זרות ושרעסייז
ריקות
נעטפות3ל 3ושי ארנמן וגאמרות3שפה מד 3רת עתק  ,אך נגזם זה3 3א |>
חזיר הגמו  ,ני אס 3זאת יתהלל ג3ר  ,אס ימצא און לו 3תהלונת הנפש וננתיג
המדע ידרוך ; אך זאת תענדהו ענק לגרנרת  ,זאת תשית לו תהלה 3ארן  ,א!
 3עניני עשתנותיו ו 3הלך נפשו יתננר ג3ר .
ולא 3חלקלקות לשונו ו3צון> ד 3ריו;
החכמה תחיה נעליה  ,תשים לראשו עטרת פז  — .אכן נס ידיעת וחקירת הלשו!
נחון מאד לאים חוקר מטמוניות השכל  ,ומגלה צפונות החכמה  ,כי 3לעדה הכל
כאין  ,מה יתן ומס יוסיף נינה והשכל  ,ומה יתרון לג3ר אם יקבוץ חכמה
ויאסוף לרו 3תנונה  ,אס
אן3קר 3לנו ו3נ 3ני 3טנו צפונים טמונים הנמו
ומעינותיו חוצה לא יפיצו  — .מה יסנון לאים זולתו השואף למנוע האמת נצמא
למים ? או מה יפעל לדור אחרון ני ינוא ) 1ולהילד השני אשר יעמוד תחתיו ?
תצא רוחו יאבדו עשתנותיו  ,תוסף נפשו ינוע  ,ולא יזכר שמו ויפקד נצח .
אמנם האיש אשר לשון לימודים לו  ,וייטג דנר צחות  ,ועל מיתדי כינור שפתי
לאומים יפרט נקול נעים  ,הן לזה שם עולם לו ולא ינרת  ,ני שיעפיו ועשתנותיו
אשר ירכוש  ,יתרות עלי גליון נשפה נרורה ונעימה  ,ולכן3ל יאנד זכרו נצח ,
ולא ישכח מפי זרעו לעולמי עד  — .לכן ידידי ! נחזיק נמעוז החכמה  ,ונם
«תעצומות הלשון נל ננח ידינו ; או אז אשרינו וטו 3לנו כל הימים ,ואושר הנצחי
תמיד יצו 3לימינינו ויגן בעדנו ממחשך הפתיות והנלי האולת .
לעתה אהוני ! נאשר ימהר הנשר לעוף  ,כן דאיתי ופרחת׳ על עמק מישור
שפת ענר היפיפיה ועל שדה החכמה הנערצה  ,מנד לנד עפתי פרחים קטפתי1
נתתי מנס אל כליי אספתים הניתה  ,וכעת אריק נס־אלין אשכלות צמחי רעיוני,
אולי ימצאו חן נעיגין וישמין לני גס אני.
רמנ״ס ס״א מה ' מעשה הקרננות הי״ח  :האינריס כשורפין ע״נ המזניי
מן החטאות הנאכלות מן האשמות ומן השלמים נקראין אימורין ע "כ  — .מחצנא
מלת אימ ו ר י ן  ,י סוד תה ומיטן איזה שרש נולדה  ,נזה כנר חקר הר 3נעל הערוך
עין מר  ,וסי ' משוט דהמה מורין ואדנים על כל האיברים ע״ם  .הנה כל רואס
ישתומם אף יתפלא על הר 3הלזה  ,אשר נכל ספדו פניו מלעדות ואך זאת שם
מגמתו  ,לבאר ולפרש הוראת והנחת כל תינה ומינה על מכונה  ,ואשר אך לנענוי
זה יקר ערך ספרו יען ני האמת ישקיף מחלוניו ועל פני  :לו רוח נכון מרחפת1
הנה 3מח" נ נזה נטה ממרכז האמת וילך ארחות עקלקלות  .והנה הר 3משנה למלך
כאן הניא דבריו  ,ונס בעיניו לא מצאו חן  ,לזאת הלן לו נידך אחר  ,ופי ' דהוא
מנשון את ד ' האמרת היום (דברים כ״ו י״ז ) ; אכן גס נזה לא קלע למטרת האמת׳
כאשר יבין כל מבין  ,וטוב משניהם דנר החנם ר״ז נייגער ( נס ' ציון מחברת השניה
לירא תשרי צד C6כי כמו דמסרשי ' נש״ס ( סונה נ״ה ע״ ) 3מה דאיתא במתני'
אימורי הרגל ופירושו קרננות הרגל משוס דאמורין נרגל  ,ה״נ נקראין אימורין
משוס דאמורין להקטר ע״ג מזדח  ,אכן הנה כנר הקדימו נזה הרמנ״ם ז״ל נהקדמאו
לסדר קדשים שב ח״ל  :והדברים ששורפין מן השלמים ונו ' וכל אלו נקראין אימורין
ר ל הדברים שצוה לשיוף אותן ענ״ל  ,והרב הגאון מו״ה יצחק לאמפרונטי ז״ל
 ) 1סי ' דוד השני ע ' רש '' ׳ וקהלת ד ' ט״ן) .
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נספרו סחד יצחק אות אימוריס סי ' גהדיא דנרי הרמג״ם ז״ל כמ״ש ר״ז גייגער
הנ״ל  ,והגיא נ" נ הגמרא סונה הנ״ל  ,וא״ג לפלא הוא נעיני על הרג מסיה
למלן דהוא נושא כליו של הרמנ״ם ומסתמא גם פה לא העלים עין מדוריו וידע
היעג מהם  ,ונכ״ז לא דרך געקגותיו •י וכן פליאה נשננה לדעתי על הרג הערוך ,
ני שור גא ידיד ! נערך אמר הג ' דשם מנדי הרג מגמ ' דסוכה הנ״ל סליק  ,ומדוע
מיד אוז״ז נ ' ולמה שמס אימורי׳ ע ' נערך מר  ,הקצרה די שגלו מהשג כי הנא פירושו
נמו התם ? ואדרגה משמע דהזהירנו לגל נגועה גנך ? לזאת על ניחן להרג הערוך
ילנעל מ״ל לא ישרו געיניהם לפרש כן מנועם דא״כ מהראוי היה נהיות אימורי
מזג ת כמו התם אימורי הרגל ,דנלא״ה לא ידענו תה האמור לעשות גם ,ילנן
אייוה דעי גם  ,אני גניאור תלה זו.
הנה זאת יראה ינין ויכיר כל איש אשר רות נכון נקרנו  ,ני רוג הקרגנות
היו מנגשיס ומנהמות דקות  ,כי נעת ישנו אנותנו גארצותס לא נתסרצו לדוג
נגידים וגנירים נארן  ,ונעתות הללו לא שרצו כסף זהג ומטמוניס על פני חוצות;
״ו איש איש ישג שאנן תחת גפנו ותאנתו ומעדר ו חיה  ,הי ' לו מאה נגשים ועזים
מהם גזה צמר  ,ועשרה סרים מדדיהס חלג שאג  :ועתה אס נדג לנו לתת תשואת
אי לד ' אלהיו  ,ולהודות מקרג לנו למסרנסו ומנלנלו  -או עת אשם או חטא לד'
והיה צריך לנסר על עונו  ,אז לקח כנש או עז  ,והניאו פתח אהל מועד לשפוך
» 5יזו לפני אלהיס  ,אכן לפר או לנן נקר לא השיגה ידו  ,ני הי ' צריך לתו למחיתו
ונטרף ניתו ; אי לזאת רוג וכמעט כל קרננות השלמים החטאות והאשמות היו
מנגשים ומעזים נאשר נארגו  .ונש משמע ממתני ' ( כריתות כ״ח ע״א ) דקרגנות
הננשיס היו יתרים גס על קרננות העזים  ,דאמר התם ר״ש כנשים קודמי! לעזים
גנ״מ יכול מפני שהן מוגחרין ת״ל אס כנש וכו ' ע״ש  ,ומדוע נקדמו ') ע״נ משמע
צהדיא דהרת הקרננות היו מהם ולכן הקדימה רחמנא כנשים וז״ם  ,ונ״ל טעם
לשנח דהיו כנשים יתרים על העזים משוס דים קרננות רנות אשר אינם כשרים
יק מן הננשיס  ,וחון קרננות קנועות נמו עולות התמיד וקרננות הרגל  ,יש גס
קינן האשם דאינו קרג אלא מן הננשים  ,ע ' רמנ״ם נהקדמתו לסדר קדשים
שני  :והאשם מקרינין ממנו האימריס ונו ' ולא יהי ' כי אם מזכרי הכנשיס לנד
״י ע" נ  ,והוא מתורה ( ויקרא ד׳ ע״ג ) ואם כנש יניא קרננו ונו ' ע״ם.
׳ ולס״ז ננין היטג המשנה ( נדרים י׳ ע" נ ) נאימרי נדירים  ,נעצים כאשים
יכי היי זה נדר ע״נ וע ' ר״ן שם על מה דאיתא נמתני ' נאימרי כדירים דפי ' דשה
׳‘ יייע קאמר ע״ש  ,ומה זה שה ידוע ? ומדוע קאמר רק נאימרי  ,מדוע לא
״ 5יאה המתגי׳ נאמר נעזא ? אכן מעתה א״ש דמאחר דרוג הקרננות היו מן
הכגשיס לכן היה מורגלת נסומי ' דהעס לקרוא הקרגגות נשם אימרי — כנם
"חינמינן איאר  — ,ולזאת סי ' הר״ן דשה הידוע קאמר וד״ל  .והנה כ ' הרמנ״ם
'  rנהי מע״הק תינף אחר זה וז״ל  :ואלו הן האימרים של שור ונו ' ואם הי'
,־׳זי (5ממין הכנשים מוסיף עליהן האליה תמימה ע״ש  ,וכן הוא להדיא נתורה■
׳!’’! יא ג ' ו ' ) אס מן הצאן קרננו ונו ' אם כנש הוא מקרינ ונו ' וסמך ונו ' והקרינ
זמ5זי השלמים אשה נד ' חלנו האליה תמימה ע״ש  .וא "כ היו גס ) 1רוג החננים
* ) ונזה אתי שסיר לדעתי דגרי רש״י נמתני ' ( כריתות כ״ח ע״א ) ד״ה יכול
דפי ' יכול האומר הרי עלי עולה ויש לו כגם ועז יניא כנש ענ-׳ל וקשה למה
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מן הננשיס נדאמרינן  .ומעתה לס״ז הנה זה דנר פשוט  ,ני מהני הרי טעמי
דרוג הקרננות היו מנגשים נאשר אמרנו  ,ונם דוג המצגים מן הננשיס גאי י
לזאת נקראין התלנים הנקטרין ע״ג מזנת אימורין כלומר  :דגר הגא מן אימרי(
סי ' נגשים ; והו ' הניתוספת נאן נאמצע התיגה אחר המי הוא אך לסימן גי
שם הזה מופשט ונגזר ממלת אימרין  ,ועוד הן זה דרך הש״ס להוסיף ו׳ קוד®
אות האחרון מהשורש ונמו  :דגר  ,דגורא  ,ונדומה הרנה .
ואל תשינני :דאי הני דנקראין אימורין יען ני ריב החלניס גאו מן האימרין!
א״ג מדוע לא קאמרי נס״ס ( סונה נ״ה ע״ג ) הל״ל דמש״ה קרגנות הרגל קרוין!
איחורי הרגל משום דרוג הקרננות גאו מן האימרין כדאמרן לעיל ? זה אינון
דהתסמיירי גקרננות הרגל  ,אשר הן קגועות נתורה  ,דלא •שייך ננייהו מקראי
ע" פ הרוג  ,דנם שאר המינים ע" כ צרינין להקרג .
(ההמשך גמחנרת הנאה אי" ה ) .

מזמור ע״ח)#

.

מזמור לאסף ( המשכיל על־לטות)
שיר.

Von Moritz Altar in Jenikau
חרננותי אחרו סעמותס
ועקנות מליצותי נעלמות.
ענשו חרוזי נמו אמתחותם
ומעינות שיריי נאטמות.
היתנו עמה אחרי גלותה,
העוד תחיינה העצמות ?
היחליסו עוד סארותס,
אס יחזרו אל סגרים נשמות?

יענוני רעי גמענותם,
או נמלים עלי נחמות.
אס יענדוני נעטרותם,
או למולי ילנשו נקמות.
אם ישימו שירי כחותם,
או עלי יגורו מלחמית .
אס ישימוהו ענק לגרנרותס,
ואם ימצאו טעם נשיר הלמות.

עמי תורתי האזינה
הטה אזניף לבינה
פי א? תח לתורה ותעודה

אשר שמיאנו ונךעה
אבות ספרו ! נשמעה
ניבנימו לא ננהידה

אף משל וחדות אהודה
פני רןדב י עתירות למיו.

מראש לדור ’ אחרון ננידה.
מה .י? על  ,שדי למו.

דייק בלשונו יכול האומר הרי עלי עונה  ,מדוע לא כתג כן לענין חטאת
שלמים ? חנן■לפי ז א״ש דנחטאת ושלמים י״ל נאמת דמונחרין נגשים
נקרג1
י דמניא יומר אימורין מהם ,לזאת סי ' לענין עולה דכולי ' לגני גנוה
היעל , .אשר אתי נכתוגיס  ,והוא ני'
) הוא יריעה אחת נחונרת שיוה
נחרוזים ' .
זמירות ספר ת ה לי ם
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תהליות אלני אער בחרמו
עזוזז ונפלאות' עיעמו"
יזם יזם אבותינו ספרו
ודברי תהפוכות הפרו
סירי טמא,,קראו לימיו.
אף .עדות בעקב הוקמה
ןתזרה ביעריאל הועמה
להזריע' לבנים אחריהם
חזק נתן אל לאבותיהם
מימינו  ,אע זית למת
למען דיור א;ה" רון ירעו
ןנים יולדו יעמעו"
יערוף כמטר ל״קחיהם
נים הם לבניהם אחריהם
נאער תבאנה .ינידו ' למו.
למען ב״אלהים יבטחו

ואת מעלליו לאי  .יענהו
לא עיור מדרכיויזיורו
ויזם יזם מיצותירינצזרו
אער אין  ,חליפיות למו.
לכל יהי דיור סורר "ומזרה

ובעיה ידם כסלם ?ןמד
בני אפרים תמי  ,קעת
הפכו ביזם ,קרב נפלו ברשת
מפשל עמי׳י ננע למז.
עין ברית אלי לא עמת
מאנו בתזרתז ואחזר סרו
על כן' עזבם ביזם צרתם
תבא לפניו כל רעתם
T
 .ן T.T :
T
 Tי* T
ןעזלל למיו.
כי כל עלילותיו עכחו
נפלאות הראם זנחו
ארחזת דרכיהם  .ילפתו.
אף ענל מפכה עתו,
תועבות למיו.
ואל ! דז טפחה עמים
אף מזציאם" ממצך! מ
נגד אבותם עעת״פלא
במצבים"וצוען בית כלא
עתי צלמות  ,ביוקר למיו.
בקע מיי"ים ועבורו
נצבו כמו נד פיו יעמיורו

לאע ולענה כאביותם פזרה .ימין איל בתהומות לא סלולים
תר לאהכין לב טוחזתיו
'דךן*’ז יער לעבור גאולים
[לא  .נאמנו את אל
כליותיו
ביחלקז״ת  ,תעית למז.
והרעים'  ,ואיזנים למו.
וילכו בארק לא זרועה
תלעפעפיי״ו '.ער מאד רמו במקום אין זרע ותבואה

יומם בענן הנהמו
בישועתו לא בטחו
ולילה יאור אשו הראמו
זה דרכם׳ נסק* למו.
ואין מכשול למיי’.
אכן אל ארך אפים
פתח לכו ' דלתי שמ:ם
יצורים במדבר בקע,
צמאם מתהומות שבע.
ויפטר להם מהדנים
ויוציא מסלע קדים ׳
מן להיך ’בלשד מאמנים
ויורד מום כנהרים
ודגן שמים ׳י נתן למו.
מ:ם מצור  ,הזיל למו.
צידה" שלח לנפשות עמלים
חטא הוסיפו כקשת ךמ*ה בני איש אכלו לחם אלים
למרות פי עליון 'בציה "
צוה שחקים מן במכירו
כי נסו אל בלבבמוז
.ילקטו ",ואך אשרי יותירו
אף שאלו לתאות נסשמו כמו מים  ,יתהלכו למו.
אוכללמו  ‘.־ '־־ ־ !ז
משמיו קדים הסיע
דבירו באל אביהם ך,קנם ורוח תימן בעוז הניע
«היובל ערוך בציה שולחנם המטיר למו' רב מטעמים
בקר וערב נם צהרים״ י—" שליו כעפר וכחול '.ימים
משפיל לראות משמי .פ
מארץ כהים  ,נגלה למו.
!שחק׳ אלגי ! לעג/מו.
בקרב מחנם הפי״למו"’
סביב סביב למשכנותמו
«הן צורי הכה ’,מים זבו
והמה אכלו גם ישבעו
כנחל!ם שוטפים שגבו
ה,יובל תת אל שבטי עמים כל תאוותם להם באו,
אשכלות מהורות למו
גם לחם שאר ומטעמים
לברות למי.
ועוד תאותם לא מלאו
אכלם בפיהם לא בלעו
שמע אדני ואפו עלה
ואש עברתו כיעקב אכלה ,ואפו הרג במשמניהם
!ען אמונתו זנחו י
הכריע בדבריהם
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??'יללי בשר למו.
דצערו ולא ;בין למיו.
ככל זאת המה עוד חטאו אף כי במדבר :נורוהו
לא האמינו "פלאות ראו
ובישימיון יעציבוהו
אל אל מתי שוא עיניו כונן
2ל כן״יומם ’ בהבל כלה
ושנותיהם בבהלה "
ויו־איאוןיו^ איתביונן"
יומם  ,חתמו למו.
על און פלט למיו.
שבו
"
נפות אל במריבה
עד כי שבו ודרשוהו
אחרי הרגם כי
זנחוהו
לקרוע ישראל התת נתיבה
יי ^חריו "אל צורי״קהוללם ולא זכרו כי הוא עוז } דם
זכרו
כי יאל *מצר
יגאלם
שכחו ' יום מני צר פדט
• T
י.
TT i T
סתר
למו.
:עטף שית חמס למו.
יום אותותיו" עם במצרים
,אל פתיות בפיהם אהבו
ובלשיינם לאל .יכזבו
בקודה צ־וען רחב }דים
לדם הפף מי יאוריחם
ולבם "לא נכון עטנו*)
יבכויתו לא נאמנו
לב  :שהיון כל נוזליהם
אמרו מי יראה למיו.
הליכות שב״א קוו למו.
והוא רהוט יכפר" עוגימו
שלח ערוב .ויאכלמו
וצפרדע
תשחיתמו
[לא  :שהיתם .עד שרשמו
חקרויך־ב,ולא שא בעיר
נתן ' לחסיל' ןבוליהם
אף
לארבה
יניע
ידיהם
’יעיב אפהו  :ולא זיעיר
  TT I־ • . •V־V •■<,דאבד כל זכר למו.
ך! מת למו  .י
אף גפנם בברד הנה
זכר כי" אף בשר יסודם
ושקמותם מהנמל "לא נפה
ד 1חם ; לןי ואפס ' מאדם
הסגיר לדקר כעיר .ואלפים
לו בחמת אפו ; יפרמו
וכל
מקניהם
לאש
ורשפים
עוד לא ; שוב איליגדימו

*

זי
\i

יצאו ולא שבו למד.
כי הם הארץ יונפו
שלח אפו כי בם דורה
על כן ממנה נהדפו
הפל בחבל .נחלתימיו.
עברה העם חזשןז״וצרה
וישכן שבטיו 'ב״אהלימו
באופל' יהגו אך' נכאים
ממולחת מלאכי יעים
בתים י לא  !.עבו למזי.
לא עוזר למדי.י
אך הם אל נסו ב״ו מרו
פלס לאפו
נתיב
אדמתם
ואת עדותיו לא לגמרו
הסגיר
לדבר
הייתם
בגדו דב ואחור הלכו
לא חשך נ? שם " ממות,
ובקשת רמייה נהפכו
על עם ’,לא יועילו למד.
י_ען אסירי בור צלמות
היו למשפות למו " '
הכעיסוהו בבמות הרים
את .זרע עבדיו דושןי
יר־ןניאוהו בפסילי זרים׳
לעל בתי’י.ש"ךאל"
פםח
v
כי עשו פימה עלי כסל
ויזד
כל 1בכורי
זדונים
הרש עשה אליל ופסל
—|
ז,
.
באה״לי
בני
חם
ראשית
אונים
וייסגר
למו
הבונים חרבות למו .
שמע אליהים ראה ובעש
אך עמו כצאן הסיע
וישראל מאוד״אז מאס
בעדר במדבר .ירגיע
נטש שילו' בית מועדם
עהם בטח .ולא
פחדו
אוהל
שכן
בין
בגי" ארם
בי עלי אויבם
מ/י״ם
ערו
לא יעברנו טמא׳ והוא למו'
הרועם לא הושיעה למו  .אז לשבי עוזו סוגרה " י
ואל גבולT
 1tchpאז הביאמיו ותפארתו בד צר הומרה
בדורזקנתה ןמינו  .יטעמו
עובדי דגון' ,התאטרו”
הגרש מפניהם לאימים
בעוז אלילם התפארו
גיהים רבים אף ' עצמים
ואויבינו ׳ "ילעגו למיו.
תפארתם
ויהי כנען עכר ' למי
ארץ
הושלכה
‘  :־־ Ti
I VV
TT J
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וארון ברית אלחים נלקחה
הסניר לחרב' עמינו " . T
ויתעבר בניחלתינו
ומשנאינו ׳’ שפו למו.
בחוריו באש אבליו
ובתולותייו לא חוללו
אז תעלוזנה בנות הערלים
עתקי דברו על אל אלים
ואתה אדני  ,תשחק למיו.
כהניו בחרב חוגרו
באין אלמנות בכי יעוררו
יען במנחתו בעטו
ומארהיות יושר סטו
מוסרך -למו '.
אז כישן יפקח בת״עי/.
וכגבור מתרונן מיין
אדני העיר על צאן עדייו
ויך אחור כל חיל צריו
חרפת עולם .נתן למו.
אך באהל ' בני ייוסף' נעל
כי ברך' כרעו לבעלי
יען,זנו אחיי,זךים

עקב זאת בנים סודרים
אל יירדמו למו.
זרעיירבעם הזמח
וכסאוילארץ הסיח
ולא בחר בשבט אפרים
בי עזבו מקור’ מים חיים
ודבר רעי׳ יחזקו למו.
ושבט ) חודה יבחר ואוח
אה הר ציון דודיו רוח
שם מקדשיו כשמי רמים
ובארץ' יסיח לעולמים
וחוק ׳ נתן למו.
ויבחר בךוד״עבלד׳י
לקחיו ממכלאות עדרחו׳
מאחר עלות ונחלחו
.ועל" מימי מנוחות נהלהו
יומי מלא׳ ימצו למו' \
לרעות ביעקב עם מרעיתו
ובישראל נחלת בריתו
נם בתומת ' לבבו .ירעמו
בתכונות כפיו עחימיו
והוא  ,עוז למיו.

תפלה לל)שה ייום בהתעטף £ליו נפשו,
Von I . Jacob Unger , in Leipnik.
אל אלה׳ם ! למהשכחתני  ,הסתית פגע  ,ועתות 1^2ח1תשגגי
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גלמוד ושומם  .עד מתי אזעק אליך מכאב לב ולא תקשיב  ,אקראך
מתהובם צרה ולא תענה ? — אל ארץ גזרה ( התבל;) נשאתני
ותשליכני פתאום בין חרול ושיחים  .על ימין חושך אפלה  ,על שמאל
בלהות מות  .לפני שעירים ירקדון  ,ואחרי קול יללת תנים  .תחתי
הדגז הארץ ,וממעל איתני השמים אתי ילחמו  .פה משברי מיבש
זידונים יסערו לשטפני  ,שם פתן אכזר ישרק לבלעני  .פה זאבי ערב
מראיהם כאנשים  ,שם יענים  -אכזרים דמות אדם להמה  .פה ענקים
ורפאים רומה ילכו  ,שם אנשים כחגבים ישחו ובארץ פיהם ישיתו .מה
נוראה התבל הזאת  :מה נוראו ומה נפלאו יושביה  — :למה אפוא
שלחתני בדד הלום בין פריצי חיית המשחרים לטרף ? הן לא אזרתגי
חיל וכה לעמוד על נפשי נגד בני שחץ האלה! כי ידי קש יבש ,עורקי
קורי עכביש  ,וחיי הבל נדף  .בראשי אין מתום  ,דאגה ותוגה תרצינה
גלגלתי כהולם פעם — אויה לי כי אשכן באהל בלי־לי בצל קורת
עוזרי רהב  .המתרפסים במטות שן על רצפת מרבדים וישכחו צור
עשם ומחוללם  .בשפתם יכבדוך  ,ובחדרי בטנם מושב סמל הקנאה,
ותבנית עגל זהב במשכיות לבבם  .אליו יכרעון ברך  ,אליו ישתחוו,
אליו יזבחו חלכאים נקיים .אש זרה יוקדת תמיד על מזבח פסילי כספם
להעלות אזכרתם מזכרת זדון ופשע  .קרבם מלא בצע  ,חמם  ,שוד,
אלה ותרמית ,וירימו נוטפות דם ענוים .לטו חכמה ובינה תועבה  ,דעת
ויראת שדי בוז יבוזו  ,אמת וישר תכלית שנאתם  ,צרק ואמונה מחתה
במשכיתס  .אך הולך רכיל ודובר שקרים שורר בביתם  ,והוא למו עבר
עולם  .הסכל נצב לימינם ויקרע בפוך עינימו  ,והבל אחיו ייטיב גם
היא ראשם ויאמר  :הלא משחק אני .והחנפה הסוררת כשפחה נתרפה
עפר רגלימו מלחכת  ,כי עפרות זהב למו _ .מה אמולה נפשי עת
אשב ללחם את לחם הוללים האלה ! כי לחמם לחם טגאל  ,מנעמיהם
מררת פתנים  ,יינם רעל  ,ומימיהם מים מאררים המה
_ אליך
שרי ! דלפה עיני מתונה  ,ומבור צרה נפשי תתיפח  ,תבכה ותתחנן:
הלצמיתת מכרתני ביד לועג׳ רש וצוררי נפש אביון האלה ן הלנצח
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אתעה כשה אובד והייתי נע ונד על אדמת נכר שבע עצב  ,ועתק
השאננים ? חלילה ! לבי ינבא לי כי עוד תשיב שבותי  ,וממעמקים
תעלני להודות את שמך  .אך כמה בושש עזרך לבוא מקודש  ,כמה
יאחרנו פעמי מרכבות ישועתך! כי אשא אל השמים עיני והנה עוד
חתלתס אדרת שחרחורת  .ושבולת העת כזרם מים אדירים מדעה
אל רעה תהדפני ותמוגגני תקוה  .חושה נא לעזרתי והראני אות,
כי תשוב תשמח את נפשי הגלמודה והשוממה  .חזקני ואמצני בצפיתי
אל ישועתך  ,למען לא אפונה לראות שובע שמחות בטובך  .הטריפני
ארוחתי על שלחנך הטהור  ,שבע רצון ומלא דשן  .אך בזאת תנחמני
מעצב׳ ומדגזי  ,אשר ימררו את חלדי בלי חשך  .אך בזאת תעלה
ארוכת לבי האנושוהנשבר מחצי הפגע  ,אשר שמתו לו למטרה —
אז אשיר בקול תודה הסרך ואמתך  ,ונגינות׳ אנגן לך בסוד ישרים,
ני הצלת נפשי משחת  ,רוממתני מעמקי שאול  .להתהלך לפניך
באורח החיים.

בת ישראל בגלות בבלי•־)
Von Fansto Lafinio in Florenz.
אל צדיק א 0ר ראית
 sVYYזקךעף
שיעי

אל רחום א<טר כפית
חטאים נצל 'חסדן?

«*) Wir verdanken die Mittheilung dieses Gedichtes unsrem ver
ehrten würdigen Freunde Hrn. Prof . Luzzato, welcher uns
diese und eine, später zu veröffentlichende aramäische Dichtung,
mit folgenden Worten überschickte:
״יצג׳ השירים אשר אנכי נותן לפניך  ,הם מלאכת בהוד הכס ,
אשד לא מבני ישראל וטי ועתה מקרוב תרנם ללשון איטלקי קצת
משירי  st . Ephraem syrusועשה ההעתקה ההיא מלשון סורי
בחברה עם רבו היהודי  ,הזקן הנכבד  ^ <<8°10Paggiבפלאויעמן וכוי ".
bieten wir diesem anerkennungSwürdigenTalente

Stern.

Freude

Mit

die Hand, es in die Oeffentlichkeit einzufnhren.
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 £ ,גני ומצודתי
הרןעב’ נא ז תחנתי
בת ציון ביד צרי
הצר ןג ם והנה עבר
הה בלו במר יפי'
איעי״מת״במכת דבר
_ בחורי ו ? תולתי
י לא פונים לדברתי!
אין? עלה םבנפי רוה
מבטה׳ לעת הזעם
לב יסער ' ולא ינוח
מוג נמוג לקול הרעם
אין מקעיב לעועתי
אין עונה לאנחתי.
ההיכל והמזבח"
 Tעם אלי למפלה
הנביא והזוכה"
הסניר אל בני עולה
עתם לי תפלתי
אן אלך להרפתיל
אל נאץ עדת ‘בניו
שפך בם דזריון זעמו

הסתיר את כבוד פניו
דמאן לרעיות  .עטי”
גלותי וצרתי
זה הלקי״לדוטאתי.
אם ערפי לף פניתי
אם הפה בחטאזענה
אם מריו בך מריתי"
בהיותי כאלמנה
מה אלי בתגובתי
לא תיפנה לדמותי?
אך אתה ’לעיר עלום
אותי גייאלי העיבה
אל רהום אדון עילום
עא חטאיי וריבי ריבה
גם תן נא בעיבתיז
אאסף בקבוךתי
אם תאבה להצילני
אודהילך בזמרת עבה
אם תרוץ להועיעני
אז אבא במתת זבח
חועה נאי לעזרתי
אל חסיד ליעועתי.

תוכחת מגולה ( .
התימה)
P on Herr, » Waffertrilling in Boskowitz.

הה! י_לךי יערון איך נדרו הלב׳!
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טרם ילכו אחרי הבל ימעכו׳
וטרםי״יךעויבין כבר דרכם בחרו;
מיי יורה בינה מי,ילמד דעת• יז
אם לב אין להם ' ולא אזן עומעת,
ומיראת עדי פגמיהם זגברו.
אולים' מחולליכם מחריבי' כרמיכם:
זהב ידלו אבל לא בעדיכם '  -י
"רק מגד’ עמם כי ירומם לתפארת
אן! למה לאי תאבו’ גבהי רוח י
לעוסיאבן זכרון בעמן מעודו׳
'לעמבם עדי .עד אער לא יכרת-
אם' כמטמונים הכבוד' תחפועו,
ולכם שארית ועם ?‘הקים תדרועו,
למה ברהבים תאבו  ,תחפצו?
פנו לכם מזה הימינו דרך׳’
?נו בתים לאסוף זרע ברך׳
י ועל גנים ושרות בל עור ירבצו.
למה ילדיכם על תלמי עדי ירבצו י
וילעבודה ולמלאכה' לא ירצו
י ' ולמדע ולבינה ' לא .יטו אזגים!
האם אפם הכסף מאמתחותיכם?
להציב מורי אמת ליוצאי חלציכם ?
י ולכנות בתי מדרע בכלל־כתים?
האם  ,כי תם כחכם קצינים אדירים
או  ,כי אין ל ?ם לברגע׳ אמרים,
אחור תסייגו ויד בל תרימו ?!
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ע־רז לבם רב מדי המחסור למלאכה,
רק ברית אחים בינינו נמ ^ כה,
ואבן הפנה ! דיעליון ישיימח
נואלים אתם ,לבן רחמו לעניה,
איטר התמכרה לעזוב ארדוות תו #יה
י לעצלות התמכרה ידה ני מכה - -
התעוררו  ,התעוררו! היו לאנדים ׳
אם רא<ט אין' לבם׳ הנו לכם*רא #ים
והרימו מעפר היכולה הנאנחה!
יקיצו ירננו כל שוכניז תחתיה"׳
לא יחסר לחמם לא יבולו 'ל ^ איה ׳
כי המלאכה תצמח תפרח ' ניטושנה;
העצלותז תאבד תכרת לנצח׳
והחריצות תציץ ׳ כציץז על מ_צח,
י ונפיט אמללה תפרה רעננה♦
החלמה 'זרועה ׳ עלי תלמי הלבבות,
כנטיעים נטועה ׳ בטל רוח נדבות
על נדיבות תקום ׳ תפיק ריח ניחוח;
ומלך האל  -קום  ,ושרת האולת ׳
אחור יפוגו י יאבדו בלי תייחלת ׳
ינועו יחוגו ׳ ולא ימצאו מנויה.
הדת הקדומה ',איטר' עתה  #דודה
תהי אבן הראשה  ,ולכל המודה,
ותעור מבינתה׳ 'לאיר בחיים,
אל #־י ממרום  ,יקרא להקימה׳
דד !עקב ירום  ,נם יוסף להרימה
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ותחלוף חךםתה_עד בלתי שמים!
בפתילי זיתים סביב לסלחנות,
ינדבו הבנים תפרחנה הבניית,
־ דראת עדי תאיר פנימו;
לראשית חכמה ה :ךאה ; שימו,
ומדרך תיועה .עיניפ!! עליכי,
ורוח אלהים עוד תניוסם בינימיו.
אזיאשריכם כי תשבו בין שרפי שמים,
.על ראשכם הלא שמתם תפארת הדווים ׳
מפעלכם נצח :הי בכללזיכרון!
אז ברי לב יאמרו’  :אשריכם אדירים י
ל ^ פר הן שבתם  ,אבל אינכם ערירים
יתרון1
נפשכם
שדי
כנפי
ותחת ״צל
’
|
T
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כסות עימם לדי גמליאל־ד?.קן.
Von Inda Porges in Herzma« - Miestetz.
ראיתי 3מחנרת י״ד לד מ״א מאמר " כסות עיניס לר״ג הזקן " אשר אזןררו3ר
הארס המפואר המלין מהו ' יוסף הלוי מקאנישא  ,וישמש ל 3י וכל איש מאמינו
<3י ישראל  ,אשר אה 3ת הדת ואהגת עמי יוקדת3קר 3ו  ,י תן להמח3ר אלף תודות
עצ• הצילו כ 3ודינו והושיבו צריני אחור  ,תאלמנה שפתי מחרפים הדו 3ריס על צדיק
עה ק • אולם המח3ר מרו 3שיחו וכעסו ד3ר ד 3רים מעטים בחפזון אשר לח העמיק
 5הס עד היסוד לסי דעתי ; לכן אציגס פה  ,ואס לא צדקתי יענני ויורני 3רוח3
3ייי־י  ,ועל שבע מאמרות הראשונים אף אני אומר נהם יכ טוב  ,כולם ברורים
״ ' יקקיס שנעמיס  ,רק המאמרים האחרונים שלשה המה נסלאו ממני ולא ידעתים.
אמר ח ' חכמי התלמוד מספדים כבודו ומיתתו אשר לא בחטאו מת 3״מ נ״ט,
ם מתוכחיס יחד ר׳ אליעזר ור ' יהושע ולו היה מורס ר״י 3״ז עודנו חי עמהס
הרימו ראש להורות די; בחייו  ,כי אם הקרינו משפטם לפניו לשמוע מה בפיו
 °היא י הלא ר״א בעצמו אמר לאשתו אימא שלום אחות ר״ג על תלמיד אמד
 wיוציא שנתו מפני שהורה הלכה בחייו עירובין ס" נ  ,ואס די 3״ז אשר האריך
ים כמה שנים אחר החר3ן ר״ה ל״א  ,סנהדרין מ״א  ,כנר מת  ,אף כי ר״נ
או ז אשד לא ראה החורבן  ,רמנ״ם הקדמה לס ' זרעים  ,ומאוד יסלא בעיני  .על
“ 3י" 5י כי לא זכר את יאסט וישכחהו ? הלא גס הוא מספר המעשה שהיה

גימי י״ג דיננה חגיו סל ד״א ור״י  .ע״ש דן> ק״ד וק״ח  ,והמחגר נעצמו אמג
,מאמי ו ' על מעסה דה״ה נ״ה  ,שהיה וינוח נין ר״נ ונין ר״י ששיא ר״ג דיגנהי
מאמר ט ' ונשמת ר״ג הזקן סיף עליו אונקלום ונו '  ,ע״ז י״א  ,והוא נ״ג
גתוססתא שנא סרק ח ' ואני לא אנין הלא אונקלוס וזלמיי י״א ור״י  ,מנילה נ ' ,
לא אתיהד עד אחר מות יורו טיטוס  ,והיה הסכפן לא יוע מה לעשות  ,ניט'I
ג״ו  ,וזה היה י״א שנים אחר החוינן לנל הסחות  ,ני טיטוס מת לסנת י״א
אחר האורגן וא" נ אין נגד עשה נגור לר״ג הזקן גמותו קודם האורגן ? וכמדומה
לי ני שם נתוססתא אי תא גרישא  :מעשה גיהודה והלל גניו של ר״ג שנננסו לננול
ונו '  ,ור״ג זה הוא ר״ג נן ר ' יהודה הנשיא אגיו של הלל מיסד העגיר וסול
המולדות ( יעוין תום ' י״ט אנות ס״ג מ״ד ד״ה הלל ) ולעומת זה תקרא התוססתא
אתר ג ריננה גשם זקן נגד ר״ג גן ננדו  ,ונחשד מת ר״ג ריננה אז עשה לו אוינקלה
תצמיד של חגרו ר ' יהושע נגור גמותו  .נן נ״ל הי הוא דוחק לומר ני שגי אונקלם
היד ? ( ויעוין גמאור עינים סוף ס ' מ״ה  ,ונאמת דגריו הס נגד המדרש ילמדנו
ס ' משסטיס הוגא געין יעקג מס ' ע״ז דף י״א וציין להגיה שם  :גן אחותו של
טיטום תמור גן אחותו של אד דיינו ס  ,וגגמרא דמ״ק דף נ״ז לא אונל להוין לפי'
גרסת ו1הרש" א שם אין ר״א גן הורקנס  ,אשר לסי מסנת אגות דר״נ ס״ה ונ״י
ס ' מ" נ היה גן כ״ג שי .ה נאשר הלן ללמוד אצל ר ' יג״ז יקרא זקן נגר נמות ר״ג
הזקן )  ,ועינינו תלויות עד יערה רות ממרום על רוח אסינו  ,האדם הגדול
נקדמוניות הרג מוה ' שלמה ראסעסורט נ״י הראג״ד דק״ק סראג להוציא לאוי
את ססרו הגדול אנשי שם ,הוא יסין לנו אור על הדגר הזה ונשמע נסלאויי
ונצורות לא ידענו .
מאתר י ' אמר להם ר״ג ריננה נן מקוגלני מנית אני אגא,
ד״ה כ״ה  ,יעוין רש״י גרנות י ' ורש״י 3״מ נ״ט מה שפי ' על כן מקוגלני  .ש«
"אחר רשג״ג נוהגין היו נית אגא שהיו נותנים " ,שנת י״ח א ' אמר רשג״ג של 3י<י
אנא היו נורנין ׳ שגת נ״א א '  ,יעוין תום ' ע״ז דף נ״א ד״ה מאי טעמא1
שהוא רשג״ג ריננה .ם ס " ונן ר״א ור״ג הלנה נר״ג עד היום"  .נגר אמראי
שר״א נר פלוגתא של ר״ג ריננה היה  .שם ״ועיין היטג שגת קט״ז , ' 3שני
נשנת איתא נמו" 33מ נ״ט אימא שלום אשת ר״א אחות ר״ג  ,או " נ הוא ג״י
ר״ג ריננה נמו שהונחת׳ למעלה מאמר ח '  .שם " ונתדומה לי אותו חלמיי
שלגלג על ר״ג שגת ל '  '3הוא ישו  ,הנה מצאנו על ר ' יוחנן ג״נ תיגת לנלג
עליו אותו תלמיד  ,ג״ג ע״ה סנהדרין קי  ,לנן ,אנכי אדמה ני ר״ג הוא ד״ג נ!
ר״י הנשיא אשר היה נזמן אחד •' עם ר״י  ,ואותו תלמיד לגלג עליהם  ,אגל יפי
אין ילגלג על נתינת מוסתים גארן ? הלא הוא התפאר ני יהסן מיס ליין ויגרש
שדין ודוחין מקרג האדם וירסא חולים ומחיה מתים  ,אגל היה מתיר אסור'■5
לרן היה מלעיגעל לנ מה שאסרו חנתים  ,גיטין נ״ז א ' ( נגעת המורה ח״גס״יי)
וסיים שם  :״על נן התיר כל תאכל הנלתי אונל אה אוכלו"  .ולא ידעתי פירושי
כי לא מצאתי מזה מאומה לא גתגשרים ולא נסעלי ולא נאגרות שלוחיהם  .ש6
״אוהג השלום נאמרו" 3מ נ״ט נ ' לא לכגודי ונו ' " כגר הוכחתי כי זה הוא ר״ג
דיגנה  .ש ה ״וגתשוגתו לפרוקלום ע״ז מ״ד' 3
ונהערה 16שם" אשר לדני’
החכם יאסט נספרו הנזכר דף ע״ז הוא ר״ג הזקן " אמת ני יחסנו דעתו כן -
אגל נמה השונות יש לדבר א ני נ״ת שנזכר ר״ג סתם הוא ר״גידיגנה  ,כי נש,
השולח ג גינוין החנרו
נמה הנהתקנות שהתקין ר״ג ובכולן נתיג ר״ג הזקן  ,מ״ג
דסתם ר"צ הוא ד יגנה  -ב
גגרנות ט״ז הוזכר שם ר״ג סתם כמה פעמים י
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ופס  :ונשמת עני ע 3דו ק 3ל עליו
תנחומין  ,וכן נם־נה דן* נ '  :אמך להם ר״ג
(סתם> לזקנים ראיתם עני ענדי
ונו
'
ועני
ענד ר״ג דיניה היה■ כדמוכז
■;  3״ק ע״ד:
מעשה נד״ג שסימא את עין עני
ענדו
ואמר
לו
ר״י
אין
נמריףכלוס
,
ור״י
היא חנרו של ר" נ ריננה  .ב ני נ 3ר
נ ' הר 3התנס ראפסורע נ״י ( 3כה״ע תק״ן
ז >1ע״ז ) .וז״ל  :מ״ל שהיה
פרוקלוס
זה
המפורסם
גמאה השניה שלהם מנת
הנוצרים " הנקראים
תאנעאניסעען
ונו׳
ענ״ל
,
וא
"
נ
היא ר״ג ריננה  ,ר״ג נעל
התשנה ג אף אס
השיו
ר״ג
לסרוקלוס
תשונה נצחין מ" » לא היה לו לדאון
 5תיתן של ע״ז מפני לזות שפתיה׳
נהו שחצינו נפסאים נ״א שיוצאי ירנו אשו
נ״נ למראית עין  ,אנל ר״ג ריננה היה
איסתניס וראן נלילה הראשון שמתה אשתו,
׳ !5לא אש לראון נמראן של ע״ז
אם
הוא
מותר
מן
הדין
.
ם ס " ומראה על
הנריות שננה עם האשה האנלה
אשר
נשנונתו
יו״י ) ' 3סתם ר״ג הוא רני גמליאל ריננה  ,עד שנשרו ריסי עיניו ( סנהדרין
ונכה על הריגה אניו הנשיא ועל
אורנן
מדרש נ" ה מק  ,אנל ד״ג הזקן למה
3
יננה נ״נ עד שנשרו ריסי עיניו ( ראיתי
אינה ר 3ה ע״ס 3נה ת 3נה3
לילה הו 3א זה המעשה דסנסדרין ) ושס נתו3
3
אר
היע
3
ני
ר״ג
3
נה
על
האר
3
ן
.
נראה שלהי ר״ה פוער את עם ש 3ש ס זולת זה היה מיקל 3נל דאסשר כאשר
שדות מתפלת ר״ה וני ' הוא נ״נ ר״ג דמשנה
יי״ג סתם  ,וא " נ הוא ר״ג די 3נה .
ללוי נ״י על מאמרו תולדות שמואלועוד לי מלין לדנר ולנגוד האנס מהיו ' יוסף
נמא
3
רה
ע״ו
מנ״י
צד
נ״ע
וענותו
היא
תסמכני ני לא ירע נעיניו  .מאוד
יפלא 3עיני על המאנר  ,כי כמה דניים ה 3יא
ילא ציין איה מקומם3ש " ס  ,ו הא
פן
לדעת אה מיס ד 3ריו לא ידע איה יאפש,
הנה ה 3יא שם
״נולד 3נהרדע" ('s 3"3
3
'
3
תוס
'
)
מא
3
יו
א
3
א
,
ולא
מצאתי שם
יק שהיא מנהרדעא  ,א3ל
שהוא
מקום
מולדתו
לא
מצאתי״
נמו
כן
 " :ממונה
וגז3ר על ננסי יתומים "  33רנות י״א
 :א י ת א רק ד א פ ק י ד ו ג 3יה ננסי
יתומים
ולא ולא נמצא שם שהוא גז3ר  .״כהן
 5לן.
ממשפאת עלי "  3מנילה כ״ 3איתא שהוא
נמצא שם שהוא ממשפאת עלי
ונ׳יז היה לו להמח3ר להודיענו■ ופה היה
לי
להמח
3
ר
לה
3
יא
נמדא
ד
3
נורות
 5י < תן ל 3נו שמואל ' 7מאות שקל מ״ד אין היה א 3וה דשמואל טו 3לנ לנל אדם
נסן> רק
למען
דעת
דודות
ה
3
איס
להזהר
3
שמירת
נ י הס< " אופן הורתה ולידתה כן
>?דדש יז ע״ב והגאון מהו ' ישעיה היה ונוי' ה״ג 3שס ירוש '  ,הנ ' הו 3א 3תוס'
פיק
ז״ל
מחק
תי
3
ת
הירושלמי
,
והנה המוז3ר
^ לגיא רק מקצת הספור ,
ני׳ בעל ה״נ שם שמות3אין ל3יאת א 3וה
דשמואל
ייקצה האין נעוף יעופף
על
האדן
,
הלא
נעוף יתעופף נ 3וד שמואל מלילה
יייהייין  ,ונ3ר העיד3
צרק
הר
3
מוה׳
שי״ר נ״י כ״ג! ח״ו צד ר" נ  :כי הספור
 5יני בדרי עוד משונאי שמואל וחייו .
״רגיש
קשים
לעינים
וסימנך
נון
סמן
עין,
ילתתיס יושק" לא ציין מקומו איה ,
והוא ונדרים נ״ד  ,מהפוך הוא אמר
י' ^ל  :י ' ס ' מ ' נונא סמא לעין ונן
יראה
הסימן
,
רק
א
3
יי
אמר דקשין לעמים,
ו ״ללק הנמרא נין תחילת אוכלא
וסיף
אונלא  ,וא ' כ היאך קאמר המז3ר
ילשתיס יושק ץ שם " ויתר
יסואותי
.
אשר
הפליא לעפות ה״ה נתו 3ות 3ש״ס
“יין מקומם  ,אבל היה לו לה 3יא
מאמר מוסר משמואל מנדרים פ״א ליזהר
?’ P’Pהניף  ,וכמה אנשים מאחינו
נ״י — לא נזהרו  .ואחתום את דודי 33רנה
י’, 5ליש יוסף  ,וללוי אמד ברך ד '
חילו
ופועל
ידיו
'
תרצה
ויהי נועתו עליו כאפן
ונפש החותם .
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von Ignatz Viuhorn,

Schreiben

«den Verfasser de

1an

תפארת ד,ו/שבי.
אלהיס עמן  ,ג3ר חי !  ,מחיה התש 3י ! זה ימים זכיתי לראות ספר(
תפארת התש  3י ,וזה שמו אשר יאות לו ני נאמה הוא תפאוויו
היקר
הנשיה 3ו כשארי מרגליות יקרות וא 3ני חפן < ע 3ע  ,נחי'
להתש 3י  .מיס
מליצתך 3 ,ה  0תמשוך ל 3שומעין  ,העליתהו  ,נדולת נפשו תוקף ואומן רואי
3ששר הת ^ צה לאוזן שומעת ול 3מקשי , 3הערכת  .ר 3תודות ת 3ענה לך ל3גיי<
אוה 3י שפת ע3ר ! הי נועמה וג 3ורתה חשפת ׳ מליצות לשונות ימה3מלי שפיי
קד ס העטיה  ,נועס לשונות המער 3מהול עס הנשג 3על לשונות מזרח מרחף ן
מפעליך•
אני להלל
לאחיך 03אסאה הושעת  ,לא אאריך לשון ) *,נ י מי
וגוני
לך מרומת ר ע י ו׳נ י ו
אולי כה ע ע שנוע רן תל א ספר
וניל 3ע  3רי
נפשי ש  3עהלה דשן
התשני !
מליצות
תעוסות
תשלחני
נרקיס
תנוכה
עיני שכלי
דלתות ספרך׳ אורו
על
והנשאות! אולם אחת מצאתי 3קע שכלי להעירך ׳
הרחות
מליצותיו
אשר 3ו לדעתי לא טו 3עשית — אם שניתי  ,סלח נא ! כי רצוני עו 3הוא ^1
רק אל האמת והיושר תמיד מצעדיו יפלס ונרגל זדון לא חטא מדרך זה והיא:
נחלק השני  ,שיר שניעי  ,תיארת את המרשעת איזנל ני היא אמיי
לאחא 3ני תניא צו כרס נ 3ות וצותה לזקני יזרעאל לסקלו  ,ואחרי הוגד לה י'
סוקל ואיננו לאחא 3אצה להניד לו ני אמרה מלאתה ׳ ני נערה ננות מחלד י
ני כן יעשה  ,זאת נחלת עמי ארן  ,רוני עפר על גויס  ,אס רק למלכם יל
נחת  ,ואז הלך אחאנ לרשת הכרס ונוי.
ולדעתי אמרת לצדיק ( נאותו דנר ) רשע אתה  ,ועל חנס הרשעת אחאני:
פי שרשי הזדון ורשע עוד לא הנו שורש נ"כ נלננו עדי יהרוג נקי כפיס
לא דנר  ,רק לקח כרמו  ,ני זה יתנגד מכל וכל לחוקים הטנעו3ל 3אנוש  ,י'
נעד אחוזה קטנה — לא ערים גדולות ונצורות  ,מטמוני כסף וזהג  ,ארציא
מלאות טו 3וכדומה — נעד גן ירק יגדע תקוס חיי איש ישר  ,ונפרט כאשי
גס אתה נצדק ויושר הטעמת מענה ננוה נאמרו כי דמו וחייו מוכנים היל*
להזיק נענודת המלך וגו '_ — אולם זאת מודעת  ,ני הנשים מדרך טו 3הי» J
הממוצע לא ידעו כלל  ,אל כל אסר יפנה רוחם ללכת  ,שם הס ננל גופני ׳
הרגשותיהם  ,נוחם וחילם׳ נתון רסן לחשקס נכר למו  ,הן לטו 3הן לרע "
אס אל הרשע יפלסו מהלכם  ,אז יחורו גס פני נני נעעל צע 3ו , 3אשר מי*11
פלדות השאול תמיד פניהם יצהילו ,נושה תנס ילידי התפתה והאנדון  ,ני כי* '*
נחשנת גדלס נרשעה ומרמה נגד האשה המרשעת  ,רק נשים אס אל כל פיי?
ישמעו יוכלו להקשיח לנותס להתאכזר ניעני מדנר  ,ננמרי ישימון  ,לזנוח
נלי רחס על מזנח תאותס  ,רק הס לא ישימו ל 3אס השגת מטרתם על זי ג*י
ארס ,עלי תל ערים ,על מוקרת האושר תולינם ,רק לרוח איזנל עצמה ננעלה זאא׳
לה ל 3לזנוח אדס נחיתו יער אס לחשק קנון מותו יועילה  ,היא עשתה זאת  ,אי"
נתנה וצותה זאת  ,מנלי דעת אחא 3׳ לזקנים להרוג נקי חנם למען תירש כרי ^ן
*) Siehe Literatnrblatt d. Orients
Nr . 34 Iahrg . 1847.
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אגל אוזא 3גאמרה איי אתןלך  . . . .גודאי היה סגור גדעתו שתפתהו ע״י
תהרגהו 3עו זה  ,לכן שתק ונתן לה יד
אמצעים או תאנסהו  ,א3ל לא כי
לעשות כחסצה  ,וכאשר נעשה סקודתה האכזר  ,ולאחא 3 3אה הגיד לו ה 3שורה,
גס היא פרוזה כדרך החוטאים כי ילכו תמיד 33הלה ועצ 3סן תגלה רשעתם סן
יעלו3ל 3המלך צמתי ססק לוזשו 3כי הרגה את נ 3ות לי רש כרמו  -כי כן יגיד
לשונה ״אין נ 3ות חי ( נים דען וו״ג דען ער פייס געלד דיר פערווייגערנוע,
יען ער לעגנו ניכנו מעהר ) !  3ע 3ור שמאן לתת את כרתו לכן אין חי  ,מיד
הוסיפה  " :כי תת "  ,אל תחשוג כי נהרג  ,כי אם ער לעגנו ניכט מעהר  ,דע ן
ער איזנו געשטארגען  ,ויהי כאשר שמע אחא 3כי מת נגות ויקם  . . .ואילו
ייע מה שנעשה ' לא הלך לרשת הכרס והוכיח לאיז3ל רשעתה על סניה  ,כי
הקלה והגזתה אותו 3עיני עמו כ"כ לשומו לראש המרצחים ישפכו דם נקי,
ילהצטדק 3עיני עמו וודאי הניח הכרם ליורשי נ 3ות  ,לכן כאשר שמע אח״כ
מאליהו על איזה דרך גא לו כים זה  ,גס לגו התמרמר  ,נפשו ורוחו הסתערו
על זדון לא נשמע דמיונו גכל אשר עשה ע״ע ; עוד לא עשה עגירה גדולה
ל'כ לחמום חיים מנקי כפיס געד היאה נמגזה אשר תצא לו נזמנו  ,כאשר נגרם
עיזה על ידו  ,לכן ויקרע גגדיו וישם שק וגי ' מה שלא עשה גשאר תוכחות
ועונשים  ,ואף כאן גתחלה דגר עמו קשות  :המצאתני עוכר ישראל ונו ' עד
ששמע מאליהו מה שנעשה ואז נאלם גרות נשגר ולג נדכה  .נא 1כנדני גמענתך
(הודיעני אם אל עיגול האמת קלעתי  ,או אס הרחקתי נדוד ממנה ׳ ותכר
עוד חסדך עמדי להודיעני  ,אס על אדני האמת הטגעה השמועה המשמחת ,
יי אתה עוסק עתה גחלק שני מספר תס״הת  ,והוא יספר גדרך זה קורות
תלמידו אלישע  .יהי ' שלום גחילך  ,פני שחקים יצהלו אליך  ,מגרכת שמים
לשגעה ירווך  ,כאות נפש מכגדך גכל ל 3כערכך הרג — וואאג " נייישטאדטעל
א״דק אייגהארן.
י׳יס כעגעי . 1842

הנותן זמירות בלילה
)(Nach dem Deutschen aus der Mnemostne 1827.

Don H. Reitmann, Lehrer an der israelitischen
Hauptschule zu Tarnopol.
למה בנהי ובכי תמרורים
הניותן זמירות בלןלה■ ,
קולן;  ,תזמר באירים? ^מד ,תעיורר אילציהאנר,
עובד אדמת כל הכבר.
?דוע תקונן י
לצם תחת הא״לה
?קולן? הנעים
?;כין העפאים,
•

כצלם״תתלונן׳

ערכה ישנתו
אחר,עבודתו
E2
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לנקשי העמלה—
עי, 1ערש זיוי שוכבת,
ביל עוד ברנה
הנותן זמירות בלילה ?
הבט נא וראה׳ איך' פניויאיורו נודדת מקנה;
מהמרת’ החלומות על רוחו אן!’ נאנחה וניצבת׳
.׳עבורו!
הנותן' זמיחתיב^ ילה?
עת נפשו תתבונן
איו אס רע! תך,ז 'בד .נפשן?
נכספה’,
בתקות הקציר
בתוחלת
הבציר
בעודה גאבה מח! ים נקטפה*
שנת מות" נרדמה,
לעיררהו מה תקונן,
בל עייר תעיורה,
הנותן זמירות בלילה ו
הנה עת הזמיר הניע,
בל עיור תשירה.
לנצח
נאלמה,
כל חי TL,כל נפש■י•יגיל  ,יריע,
L
"• ־
בל לב אף שמח.
הנותן זמירות בלילה?
איו עדת לאפרחיה מאכל
שם צפרים זקננו,
פה צפרים !’רנני;
אספה’" ,
ואף אתה תתיפה,
משני הפרם טיף טורפד?,
הנותן זמירות
בלילה
?
מלא קרשו מעד־ניך " ":
לקול .יללתף ,אזני תשמענה ,ונפשך' נוגה
מעי לןל״המו ,עיני תדמענה• בבלי פוגה
מדוע תיקונן
על מדזמד עיניך׳
בקולך
הנעים
הנותן’ זמירות’ בלילה?
מבין' העפאים,
לכן בנהי ובכי תקירורים
בצלם
תתלונן,
תתן קולף תזמר בשירים;
הניתן
זמירות
בל
!
לה?
לבן תקונן
האם על זאת רוהך הבלה :בקולך ,הנעים
שאהבה נפשך בחולי!נפלה? מבין' העפאים.
KrrKüu.
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?צלם תתלונן,
** מרר בבכי ,בקל נהי ויללה:
ביי רוחי ’לה זיה׳
הנותן זמירות כלילה?
טלף את דירי ן_ עלה.
"אוירה! רעיתי י
 9זאת בנפש מרה
טורפד,,
!ש חולה איננה ,מחיים לא פר ,אנעים זמירות בללה,.׳
ארה'• על אלה גם שנתי נדדה,
נק^ פה;
$ה
,
הנד ׳ בחמה ברה ׳
בחבליזעניןל
■ גס נפשי נלכדה י
עודנה' ןךנד׳
.קמתי אני' ברוח נשברה׳"
לרדת הגנה,
מדדת מקנה
תע אני בנפש מרה
העיר אבל,וקינה -
רפ

אתן זמירות בללה " .

י"

אולם אחה ,על זאת נפשי
T

ן־T

L

אבלה,
 r tד

לכן ! חד ב ;פש מרה
נא נתן זמירות בלילה!

המתאונן ברע נגד אשת בדתי.
Von Ignatz Weil , Privatlehrer
in Waag Neustadtl.
י  ,עיקר עני( המשל הוא3קיצור כזה 1ענגו אח? קן נאשתו ' אסר כערכו
יין ל3קש לו אשה אחרה אשר וזאווז לו לסי מחש 3תו  .והנה 3צאתו לאור הנוקר
י הי ג 3וה וחלול ותזרח לו השמם 3הוד קרניים ׳ ויסחר פניה להיוח לו לאשה -
שינן ה :מש  :מי אנכי ? הלא הענן חזק ממני 3 .רצונו אזרח ונרצונו ינסני
^ ',יי ' ! נשמעו כזאת הלן 3תקוחו אל הענן ; אן גם הוא השי 3וד3ר לאמר:
יל וקנון העין הנני ! ני הדוח מושל 3י כאות ,ששו ולו המלונה ; לכן רק
; י  °יז עיניו ״ויפן אל הרוח ; אולם גם ,זה ישיבנו י אחור נאמרו  " :אל ישיאן
אתלש׳ ואס נקל לי להניע האד והעשן כחפצי  ,ראה שם החומה  ,היא
יי תיקה מוצצי ולא תמים ממקומה "  .נפנים נזעמים נשה עוד עתה לגשת אל
^ י«ש  ,יידנר אל העצים ואל האנניס את מנוקשו  :אפס  ,אין חרד לנו נשמעו
-

הדנרים  " :הלא

נער

אתה ׳

ני

לא

תדע כל

תוקף

ועוז

ה ע

נ 3ר ,

החזק

 3’ jנת ותיל ! ני הוא ישלונו ני  ,גס יכרה ויעשה מחתרת נננוני ויעשני
יש  ,שמש לן נלננן  $לא אהנה  ,כי שם תנחר אשה נאוה כאותן ונעדכן ׳
הענ 3י עתה נ* הסניל עשות  ,ויש 3אל ניתר׳ להתענג נאשתי נרו 3עוז
״נום כמקדם .
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שבת קול צעדים ורגל לא עברה
ומאחר הרחים יצא בנפש מרה
עכבר גדול נם חי ורב פעלים .
הקצף בחזקה יצא על אשת בריתו
ועליה שפכו ולא האריך למעניתו
לא זכר בזעמו יונק ועוללים.
,קצת׳ בחיי מפני בנות העכברים
זוחלי עפר בל יקרבו לגברים
איש אשר כמוני עליהן יתנשא
מורנה מעלי ני בנן געלת׳
להתהלך ולשוט בארץ הואלתי
ולמצוא עזר כנגדי הפעם אנסה" ן
הבוקר אור והשמש תשלה קרניה
ונוגה פנינים על אגלי טל יופיעו חציה,
וישתומם ההלך ואהבתו נבערה
״את אשד ,יקרה  .מחמד עיני  ,לבבתני
בהוד ׳פיך לבבתני  .בחציך פצעתני•
ככה דבר על לב המופיעה נהרה .
,שוא תהגה מני ענתהו השמש
עגינת הענן .גבירתי  ,תכסני אמשעוד מעט ואינני בהרימה פעמיה,
היא תהלתך  ,בה תמצא אשת חיל,
היא תמשול כאות נפשה יומם וליל,
ועל רום שמים בעצמה תפרש בפיהן
וישמע העכבר לעצת שוכנת רמים
ולענינת העבים הדיס פעמיםי•
אולם גם היא תתן כתף סוררת:
,תוהלתך נכזבה יען נכנעה הנני -
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הלא תשמע רוח סערה ברצונה תטני
רק לה המלונה  ,לה השבט ועטרת״!
אל כנפי הרוח שם המהלך את פניו
באשרו  ,למצוא מחוז חפץ מניו,
שם שפך לבו מעזה אהבה בוער
״גבירה תקראני ! על ני עשן ושלהבת
כמוץ מגורן מול רוח הנושבת?
ראה החומה חזקה מרוח הסוער ן
והנה העכבר נגש עתה לחומה:
"אתך תחד כבודי ונפשי לך הומה
קומי רעיתי ן כתומר מקשה נצבה" !
"אם יוצר נמלך חומר כמוני יחשב'
,הלא שן עכבר ידיקני ! מהרה לו ?שב
בנותיו ביקרותיך  ,שס תבהד אשה נאוה"!
איך נפל משמים שם בנה מעליותיו
מקצה החור יצא ותקופתו לקצותיו
ויבא עתה למאורתו זעף וסר:
"אמת הדבר" אמר ברוח נדכאה
אשר לא האמנתי עתה אדעה
אות היא לעולמי עד ביני ובין כל בשי׳!
נבזה וחדל אישים ! תמלא בזדון לבך
לשלוח יד במשטר כוננו ידי יוצרך

 inוהתאושש  ,עברתו ני קשתה
 .׳

בחר לך אשד ,רק כערכך
נ׳ היא חייך ואודך ימיך
התענג וזכור כי יד ד׳ זאת עשתה!

ה ^

2 . in t‘.

יבד׳ ♦
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״) Noch SchillrrS

אל הדרעזר מיישל בלייעל  ,ורע כפ :ם,
חלךיאיהוד בחרב חגורה מתחת למדיו;
ויתפשוהו ד -אםרוהו בנחשתים עומרי הטלך ועבדיו׳
"מה חפצת עם הרב ז4את’ החגורה '^מו^ניפ׳ץ
נתן העריץקידילר ׳ בדדמה ועברת אפיםי
"לבער זד ואמר" ענהו " מעיר ופלך"
*זדון לבך במותף״תנחם״ השיב המלך - .
,/הנני ' אמות" ' לןךא אהוד " מות מחיים בחרתי"
"ולא בעד נפשי״אליף את חננהיי
"אך אם מצאתי חן׳’ נא שאלתי
תגה׳4
מיועד שלשת ימים  ,החיים מטף ’לבקש אמרתי׳
עד כי אחותי עם .ןבר . ,ידןדנ| שךתי ;’
ורעי אהובי אתנה 'לך  ,לערביין תחתי,
דמיו תשפייך ' ארצה״ אם אני ברחתי - ".
והמלך בקצף .ואיבה ׳ ובפנים מעטים ׳
,
יהיריוק שניו ' במרמה,ויאמר בלזות שפתים -i
המועד אשרידברת אענה לך החץםי
 4$מנם אם' עברת מועד השלשת ימים;
.בל אאריך עוד אפי׳ מלבייא בדמים,
דע רעף  yvשחת  ,תחת זדיונף.
אולם במותיו ׳ יכפר וסר עיינף’.״ -
וימהר לרעהו' ויאמר ' :׳,המלך בחרון אפים׳
גזרבי ארד בדמי ימי  .אל ניא צלמית!
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׳ זדוני ותרמית לבי אך אשלם במות,
אולם שלשת ימים  ,עוד יאריך אפים
ע ^ בי .א היותי עם אישה .יחד יאךאה בעינים,
ועתה לערבה בעדי׳ למלך אולנף;
עיי באי לפדות’ מכבלי ברזל .רגליך - ".
 .ובברית האהוה  ,הרעים יזה אל זה נשקו;
ובדממה הפקיד רעהו נפשו ביד המלך ; . .
 ,ואהוד נשאי רגליו ויפע וילך;
! וביום השלישי בהיות הבקר טרם קרני שמש יברקו,
jאל “ שני האהובים יהד בעבותות אהבהידבקו׳
והיש נסע מזה לפדות רעהו מצלמות ׳
< ופן ;.עביר המיועד׳ ידאג במר  .עצבת — .
 .וברד נתך ארצה:ושמןם קדרות עטפו;
המעעיות בפער עלי התנשאו מתיועפיית הרים,
־ ה? הלים פרצו פרץ  ,ונאו״מימי,נוזרים,
ובמקלו בידיו  ,אל החוף היש תיליו עפי;
 .והנה משברי מים בךניזמ את המעברות שטפי,
?מת ; הגלים  ;.המו ’ ;המרו בכעש ושאון ׳
 jיבנקול רעם נורא .יסערו ? ,גבת וגאון - .
 iגלמוד תימה פ'ה’׳* במר’נפשיו’ העניה,
י.י?ן כת  .וכה  ,ונשא .עיניו למרחיןים,
 jי?לב נשגרונדבת ,קרא
ממעמקים׳
! ^ לשוא נשא קיולו״בבכי ובתאניה;
להביאהו ארץ חמדה׳ לא ביאה אמה
?זין ספינה' אשר יעבירנו השכלת בטום,
?' היא תפערי פיה' ,כטצולת תהיים רתוח — .

הפול .על* פניו  ,בפלגי דמעה מעינ :ם;
ובקול אלי רוכב שימים׳ נפשו ר/תיפח,
״אנא איל רחום ! שאון גלים השבח!
העתים !עבורון  ,באה שמש צהרים,
הה אם גם תשקע׳ שמש ערבים;
.ולי לבוא השערה  ,לאי תושיע!
אז רעי הה! לשערי מות .יגיע - .
אולם בחימה שפוכה שמפו מ!ם הזדונים,
הגלים אחר גלים  ,בהמית רעש גברו;
אף רגעים אחר רגעים חיש כצל עברו,
וחרדת לבו  ,תו־היבהו אומץ ח־ב אונים,
ויתנפל בכדו בין שאון משברי' גאיונים,
.ויחצם הנה והגה ',באךבות ! דיהו;
ואל אחד נתן לו רחמים׳ רדהמהו - .
ובשלום "לחוף הגיע העף’ .קל כסערה;
ניתן' תודה אל רוכב בערבות;
והמון שודדים כמו זאבי ערבות,
באו מצללי !ערי׳ מחשכת הסערה;
ובנהמת’נורא  ! ,נהמו נגדו בגערה;
גיתיצבו באם המסילה י לשמנו הדרך י
וחרבם שלופה  ,לכרוע אתויבךך - ’.
׳־למה תריבו אלי" ' עךא האורח בפחד׳
״הנני ב; דכם iאין ליי כי אם נפשי ןחידתי:
רגם היא ' כיום  ,לתנה למלך פקודתי,
ובחמת כהו  .נזל' דזנית״כדד אהד :
לא עלי ׳ כי אך עלי רעי  .תחפולו אנ יחד!
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ושלשה הפיל לארץ  ,חללים מהאמרים,
ולסבכי היער׳ חייט נסו הנשארים — .
והחמה תשלח  $רק

חציה בוישפי

ומע! פת הדרך  '.יחפפו' } ,בשלו ה » ם ׳
צטא ,זעיף’ ויגע׳! עם פיק״ברכ ^ :ז ־
״אלי! מיד עריצים  ,חלצת נפשי ממות;
ומזרם מים גאיונים ׳ חזצאתני לארץ נושבת;
[אם פח מצמאון  ,נפשי לא תושיע!
אז רעי הה ! על לא י חמם שאול י ^ יע - - .
ומים זרים  ,מזהירים ככסף מזול!ק ' שבעתים,
הקרו  ! ,יזומן ’,בלבנת הספיר לטוהר;
ומחריש לשמוע׳ אפיק מימי זוהר,
ואןניו חקשיבנה מצור שרי  ,בחמלת שמים;
האח ! ! ביען' ויזולוןז קךים,ומים חים;
ניערע על ברכיו׳ בנפש צמאה ועןפה ׳
הרוה את מעיו  ,אשר במעט היו לשרפה — .
והשמש משליך _קויו יבין ימןו־ק עפאים ׳
יעלי' נאות' דשא " מפעת צבע נשטפים;
צל סו־עפי עצי [ ער ׳ ' עם צללי ענפים;
ומשני הולכי דרך ׳ אשר משער באים,
והוא נחפז לרוץ _קל כאחד הצבאים;
שמע איש מספר  ,כדברים לרעהו:

1 ■.

״עתח בשער על העץ יוקיעהו;
אולם הדאגה נתנה לו צייז !) לעוף כסער,
וקל ברגליו עשהו  ,פחד לב וקרב ׳
 ) 1נמו תנו צק למואנ (מ״מ

נ"ונ

ירמיר ) .

ובהוד אודם קךני שמש ערב,
נש_קף מחדוו ^ ^ עעשיא מגדל השער;
וביחפזיון & א נגדי אן & ג ^ יפיון לב וצעי י'
הוא עבדו
מאידו אדניו׳ז
משתומם עמד פה כאשר/נשא עיניו - .
"אחריך שובה י בל תציל עוד רעה!
אך' רק נפשך  ,שמור אתה!
כי הוא בשער ׳ יומת עתה׳
מעת עד  .עת יצפה לקראת באך!
נפשו תחיל  ,לראות פעמי רגליך•
הוא בברית אחים  ,בלייבנודיבנד,
מפני צחוק  .זד ^,ובליעל מנגד -
"ואם ׳עבדתי המנעד מלךאית רעי בהיים
ואם לא אשיגה לפדותו מביר שחת,
עמיו ארד  /צא/לה יהד על עפר נחת,
ואל יתהלל אמר זה ורע כפים,
פי הוא נתק ׳ עבותית רעים שנים.
הוא משני נקיים  .ביום אחד  :שפוך דמים ׳
דדע כי אחים  :תלכדו עצה בלב תמים" - .
הדוךםה באה׳ והוא אל פתה שער הגיע;
חרא העץ בחרדה  ,ושברון מתנ :ם,
ומסביב עם רב  ,בתמה׳ ן למשועינים,
ורעהו בחבל נקשיד  ,על ראש העץ לועביה;
הבקיע עצמו בין ההמון׳ ןאיימר ! ביע;
״משחית ! הרף מהערבה הנני לא אחרתי,
הבה  Jקח נפשי  ,מות מחיים בחרתי .׳•—
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והעם השתייממו לראות אשר לא שמעו באזנימיו,
והרעים חבקו איש את אחיו יונפקו שפת; ם;
ומעוצב וגילח  .ירדו' עינם פלגי מים.
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ונפקודתו  ,לפני בטאו חשבו משער.־
והפלןז משתאה ולא .קם בו עוד רוח;
י? מתק שפתיו יתן אומר  :הנה צלחתם!
״ לבי בעבותות אהבה ׳ לכם משנתם! .
עתה .הראתי בי האחוה קרש ‘ ולאי רעות רוח;
[אף אני אבא להסות תחת צלכם' ולנוח ;
חנוני נא! אחוזת אהבת בתיקד חקל נחלתכם!
וקהו נם אתי  ,בקשר 7אמדת אהבתכם .״ -
»Beiträge von Solomon Triescher in Wien

כעבור סופה.
שור

בלהות סופה

יסדתם בוהו

הניפו עברות הותם  ,סופה גנבהו.
הביטו שמי ערץ
ובמלחמות תנופה
הנופת תשועתם.
נעשן נמלהי,
להבים התפרדו
ותהום הארץ
יושביה נאלח ו.
' 1׳עיריקיל שאון,
חהבאו ההידו
ממעון פחדים
נורא יצא קרח
ההבאו מתי גאון;
בטהתם על תיהו
עתה נביע ,רהטים
רסיסים ישקו פרח.
ביק אכלהי,

עור מעט ורקיע
יעט רננה משחקת,
חית משוש תודיע
תענוד אודם בדקת.
על כל פנים' הוצה
יד צהלה רמה,
קשת וצבעים במרוצה
•נערו בקרב מלחמה.
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יום חגינו
השמחה מדברת
תקרא מועדיה ,
תשוקה בוערת
החמי ברשפיה.
 ,חגים ינקופו
בתקופת החיים ,
השנים יחלופו

פחז כמיס.
נצנים נטעים

עודכם רענמם
משישכם בורח.

גיל 1וחדור .יפרחו
לכם הרגעים

תשישו בחגיכם

לקטו ושמחי.
לקטי שושנים
תפשו פורח,
נחמה ישרן

כעשיר כהלך
תשליו מאיתיכם
מהיכלי שרים וט

נושנה

עברי אנכי  ,עברי אני,
חאין מנחם ? הלא ירחם ראה עני
בו הוכתו בו נהייתי עדי איבד ?
יש עונה לקורא  " :הבה מחמדים"
אך אשאל על פתחי נדיבות נכבדים
הלא תמצא חית תקופה שנת עובר ?
עברי אנכי  ,עברי אני,
כעס  ,אש יוקדת מנוחה הלאני,
פחד  ,להקות חימר ,צעדי ישמורו
בלהות לא אמון לחוטא׳ נפשי תמונה
אהבת ציון  ,גבעתתאות  ,עוד במו טמונה,
מחמל בעצמותם ( אותם ) לא אותנו יעזורו.
עברי אנכי  ,עברי אני,
ץח תשועות תשואת חן אל הרוני,
יגער בסער שאון עתים בשיט נהי ושבר,
עוד תואילו ,תת אחוז רק ברות תיאות׳
אחל אחכה אתהלך .על משענת אמונתי,
מגל אבני קדם הבאים ישיאו אבר.
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ככתב
Don David Brüll in Waag - Neustadtl .
אל אלים Iשגיא טו ! 3יוש 3י נשמיס ! שסצ_ מנעי ירום ליאותך טהור
עיניס ! נוודרי נפשי 3מעמקי לנני אני תפלה  :הן "שלש אלה  ,חיים גיל וששון,
עמל׳3ל רפים אפון  ,על ראש מנתם תנה׳ נורא תהלה ! נ ו נ3
אל נטף
יאיר הגיה עד נלי ירוז ׳ ער יאסף השמש יהי אורו זורח׳ אל ננוד המלין היקי
והגשננ  ,אנן פנת יקרת ננוני ישורון  ,נזר המרע על ראשו מתנופם  ,ולוית
החכמה על לוארו עטרה  ,הנלשן המפיאר והמקולל נשער 3ת רנים נש״ת מו״ה
מנחם שטערן נ״י!
לשוא שקד שומר  -לשוא קול התנונה מדני3קר 3י  " .מה לך השממית תפושת
יייס  ,כי אליו את נפשן_ את נושאת לנוא נהיכלי מלך ? מה לך התנשמה ׳ כי
תעיוני את לנך ׳ ואל תיראי מהניט נוכח נרק השמש  ,יעור עיני החלש" — "לך
גיא נחדריך iהחניאה רעיוניך נגקרת צור שכלו ,הפתירה סעיפיך ופרעפיד
יסעיפי צור מחשנתן "? לשוא קוראת את הקריאה  ,אחזתי העט ולא ארפיה  ,כי
מי לא ידע עוז הרגש הנמרן והחזק אפר3ל 3יהלך  ,מי צא יכיר עצמת הכרת
הטונה  ,תרהי 3ננשש עוז לעשות רצון מיטי 3ו וחפן ממוננו — מי לא י 3ין גנורת
לה 3אש אוכלה  ,אש התודה הוקד תמיד על מזנה הל , 3ואס גס נהדי נחלי הזמן
עליה יע 3ורו לא ישטפוה  -כי רשפיה רשפי יה  .וחי נפשי ,כי רק זאת הניאהני
עי הלום  ,הגס נינתי עומדת ממעל לי לשטנה  ,היא תהי ׳ ולני ידנר  ,כאניה
סוערה3ל 3יס  ,אל כל אשר יטיה הרוח שס תסו 3ללכת  ,לא תאנה וגס לא
תוכל שמוע לרצון המלח'  ,כן הפעס מורשי ל33י כגלי היס יהמר וירעשו נקרני,
כחוזק ינחוני  ,היס3צ ישתוק מזעפו  ,לא אוכל מלט  ,אדניה וירוח לי  ,מעודי
יעד היוס הזה אהנה עזה כמות  ,שפה הענייה לשונינו הקדושה  ,אהנתי ׳ עוד
*עיר לימים הייתי  ,ומורי היקר עתה ידידי הנאמן הפיח נקרני ל 3רגש 3עד
’עימות ויופי שפת הקדש  ,הוא הודיעני  .זכרה לו אלוה לטונה ! יקרת יפעת
הנדולח ספון וטמון נמול ואין איש שה צ 3עליו  ,ומאז ועד עתה ממכנדיה
יממאניה הייתי  ,היא שעשועי ולא אשתע המנה  ,עת קראתי 3כורי העתים
יעיד אחרות עלים לתרופת מחלת שפת ענר רותה דמעות 3ת עיני ,כי ראיתיה
נתפארתה  ,והה עתה  ,שדודה ראיתיה נאדרתה אדרת לשון הזה 3׳ והה עתה
פשוטה ועורה  ,נשכחה גלמודה ושכולה  .נמר נפשי דנרתי  :הכתם הטו 3איכה
הועם  ,שמש הכדכד איכה הקדרת  ,הן ידעו האנשים את ערכן  ,חתרו נתהומתזיך
ימלאו די_ היופי ספיד ואחלמה אין כערכם  ,כרו נמעמקין ודלו פנינים  ,חן
מדנרותיך על שפתם הצקת  ,מרוחן עליהם אצלת׳ והה אתם לקנרות הו3לת ,
אחיותיו ילדי נכרים  ,לשונות זרות נכריות חיות הנה ועל ארנותין יהלכו  ,עניים
על שמך נקראו  :עורים  ,אותן מכירים ואלין מתנכרים • ואת אנה את 3א •
הגי אחרי נלותן תהיה ןן עדנה ? לא אאמין כי יסופר  ,אנל אשד צא קויתי
יא  ,שקמת מנחם שקמת • נעצמות הינשות רוח יאיים הפחת 3 ,צון> ד3ש חל?
ל פו ין קנא קנאת לה  ,ונדון אצהיס ני יגיעתו לא נדי שוא  .עוד יש צרי למנתה׳
כוכניו ואורו נשפה  ,ולשון אלמת תדנר ותרון  ,וצ 3מי לא יאמר תודות לו  ,לכן
יד! ח ’א אדוני מזמרת לנני  ,ל 3אומר נ 3וד כלו לשמו  ,ל 3מוקירו מינדו ומאהנו
דוד 3ר י ל .

«

רגשות

נפשי

בליל

החורף.

הרסה ולא חמלה יד החורף הקשה  .גל גאות דשא לבשר בגדיה הבחירים ׳
גל עוף השמים נדדו  ,הדרור נ־רש מקנו 1נס תור נם סיס נס עגור אין י
יצפצפו ויהגו שיד תודה לרוכב בערבות  .נס אתה  ,הנותן זהירות גלילה לא תשיי
עוד בקולך ני ערל  ,נאלמת ולא תפתח שין  ,אהה ! גוקה ומבוקר ! שחיי
ושערוריה גהיתה הט 3ע ! בגילת רנן  -בשמחת ילד קטן יצאתי לשוח  ,לשעשע
נפשי ננעימותין  ,ועתה אבלה ואוננה את ! השדהה _ ישסיה גז נזרך  ,שמא
תחהדין  ,הנוה המעוננה אין הי,תה לבתה  ,הנצנים לא ניאו בארן  ,חלפי
עברו  ,תעטה התבל  ,צבעים _ ססים  ,זהב ותנלת עתה הוסר  ,פרחיס וציצים
נחרון ירקרקים  ,שושנים מתפתחות אדומות הפנינים לבנות משלג  ,עצמן נססיי
לטוהר נבלו נקהלו  ,ורק חוחים וחרולים שזפתן עיני  ,פה מושב אויתי לי,
הילאנה גיסיה ובהדרה  -הה חהף חשפה והשלינה עליה הצהובות  ,שם האלה1
ני
טוב צלה להנפש ולנוח יגע נח  . ,אין תואר ואין הדר לה < __ הל 3ינו שדיניה יi
ענפיה אחי אל לוטים בצעיף אבל ישחו לאדן  ,גם אתה הצבי הגן !
נטע\
שעשועי  ,גפן סוריה תהיה למרמס  ,הן הנהר לא ישמיענו שאון דגיו צללי
ננסף לצגוריו ׳ וגס הנחל לא יגיח משבריו וגליו בתשואות חן  ,כראי מוצק.
דומם ומחריש במעיל הקפאון האדמה מתחפשת  ,אומלל כל ען רענן  ,ועל שעיים
■ריח נרדים רוח צח הפיח  ,בשמי ראש הזיל  ,ועתה סער זעף זרם מנשב באזני,
נכרת שמחה וגיל מן הארן  ,ורטט ורעד יחביאו במעמקי קרבי  ,מורן ומנור אא
לגי יקתו ,
תהי !  3ןאבל תמותה אתה ! קול פחדים  ,באזני  ,גס אתה נאחד מתנן  ,נצי!
השדה
זהרי יפעת הירח זכים וטהורים שפכו צהרי נחלי נוחם וגיל
בזזדדי לבבו  ,ממעל לראשי תהל שרשרת הכוכבים  ,לוית ,,מאורי אור אין מספר
למן ,
ענינו ,הילה לא יזקינו ולא יסורו  ,שור ! שם ירח יקר הולן ואור יקרות יופיע
היזרק בו שיבה  ,גם את נפשי  ,אל תשתוחחי  ,לא לאדן תביטי והנה
חושן וצלמות  ,דאי בכנפין לצור מנו חוצבת  ,שאי מרום עי נין ודאי  ,היאספי
נגהס נסילי השמים ומזרותיו ! היחםכו כוכבים יהלו אוי נשף גס את יחידתי,
אל הרהי אל תפחדי  ,אל תירא יותגורי  ,התנערי מעפר  ,לבשי אושר ! גס אא
לא נופלת מהם  ,גם את בת אלהיס כוכב שמים את  ,אן גס אלפי בינה׳ למי'
במור בטוב כמוהם  ,המה יחדיו יתלכדו ולא יתפרדו  ,יאצילו מאורם זה על זה׳
גס את התרועעי עם דעיס והיטיב׳ עמהס  ,המה יסולו בארתותס  ,יצעד'
במשטדם ,שס_ למו אל טוב ולא יתעקבו< גם את פני דרן במשעול האתת בנתיג
הישר ולח תשטי
להגוחיני .מעליי  ,התפתח׳ ממוסרי נחושתי התאוה  ,צרפי  ,טהרי עדי
תשובי

Poetisch ^ von Ignatz H . Weis » in Groß
Meseritsch.
ד,אושר
בכה
ילןי

האטח \>

גסנוךם ו :גלוי  ; :.ינים
האדם

בדרןל

דהי \ ם

־*
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לבקש הצלחה לבקע אערהו
זה לחעק בערים  ,י
עד יובל לקברים,
בתבערת
צמאן־ן
V V
*־T
(
לאלה ודראון
בתמהון לבבו יעא עינהו
אין! נפשו ' לאמונה
לא .יחפוץ בתבונה
רק אכול רק* עתה
עד בא חליפתו.
חך ,ייגע' להעשיר בזעת אפים
לאליל זהב י  #טח כפים
הוא אערו רחבו אזי בו בופה
לו .יסגדי יוזפלל
וכל קודשי יחלל
זה אלו ינוהו
על לבו ׳שאהו
כל תושיה בל טוב בגללו זונח.
כשור איכל״עעב
בל ; עבע מכסף
רק הרבית הוגהו
עד נטה ׳ומהו.
החכם ברוח בין עחקים  .יוקיע
על מבועי עקר עתיליו _יטיע
בחכמתו בעיניו הוא גבר צולח;
מרחקים ממעל
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;מדודב ^ על׳
עד מעמדי ^ מים
עולחדדדים׳
ומה חד? 1הנו במעט עוכח.
כל קולע יננןע י .
?ל

ישי

Ä׳

׳

.

מיעדים יפתל
ובאמת ; התל.
ועם ;לדוב הגבור על טעמני בעריו
יעטוף עית חמם על בערוני עפריו,
בם ; בטח ; עגה יראה הצלחתו זז
וטלוא מעאליו
הפי ^ ה ע ^ בסליו,
ומנת אנועה"
באגרוף ? חועה.
ועית פיהו למרום בגודל לבתו;
בגבורה בוטח
יום מחר עובדו ׳
כי בתל !רועהו
ובריא ' אוילהו.
אף עקר הם ; חד אין נפעי לחמה,
לרוות ' אביונה בתענוגי הבהמה ';
בי תאוה נה;ה כרקב בעצמות.
וברבות עשרנו ’ י
ה £א רבו ע^ יבנו,
ועברי הזהב.
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בחוסר ברעב
בעז תשוקתם .יעטופו .עלי אדמות.
בחכמתו'
וחכם
ןT* t
ןt t
כגבור בגבורתו.
אך ילידי הרגע
מעתדים לפגע.
שןא לכם כסילים חבוגים לע אין!
שסויי"הלבבות ממראה העין
מ^ סמי הכלים המתעים בלמו.
אןי’ חל.קי זמעמלי
שפרה לי גודלי,
ואני בסבתי
אגיל בנחלתי
ואשךתי כי אדע  :בי הבל הנמו!

ברכת שלום ואזכרת אהבה *)
אל כבוד השר הנאדר לתהלה בכל קצות הארץ חמדת השועים  .נדיב
דנ ינות יועץ ,יקר רוח ורב מעללים ,יקר בדורו ויחיד בעמו ,דן״ה כש״ת רבי

^למחבן השר הנכבד מהור״ר מאירנ״ע באראן פאן ן־אטהשילד

*יי יאיר .הובל שי לו למורא מאת תושבי עיר המעטירה ם רע ס ב ו ר נ
י*״א

ליום באו בנבולם ביום

ו׳ עש״ק י״א

תמו ,אשריך וטוב לך לפ״ק,

Don M . ©♦ Stern.

עלום לך יזקר׳ ונשיא אל בתוכיגו!
*) Bon diesem Gedichte
, im Namen der Gemeinde zu Preßbu^S
versaßt, wurden zur Zeit nur einige Abdrücke angefertiget
,r
״mögee« denn hier einer bletbendern Verbreitung, wie «ln*1
weitern Lesekreise zugänglich gemacht werden.

F2

עלום לף  ,אח אדיר ׳ במעש צדס פורח!
שלום ',ברוןז ך' בבאן 5בנבולינו!
שלום לןז השר עד בלתי' ירח!
שלום למאי״ר כקרני’ אורי נהרה!
!אבין? מאיר אשר צדקן לאזכרה!
הנה זה היום אשר אליו .קרנו!
'ליו נכספה נפלינו כשלשם .ואמ^ט
זה היום ננילה  .מצאני ׳ ראינו י
חדךת״פנין? י כמוהרי אור שמש,
זה היום נקזימן? !ברבות לבינו" י
ך־אינוןז כראות פני אל  -ותרצנו!
אןז במה נבךכן? ׳ ידידיה  ,איככה ו
נאלם ההגיון י נם "אין בפה מלה —
אם בעושר? לן? נפתחו מבינות" הברכה
בכבוד? בכר נאדר שמן? לתהלה!
ב ש א ר"י ת? זרע!ברןי ’ לף נפלי למנה !"
“ ▼בשלום?
כשמה בריתו לה נתנה!
; * / :
* י

:

TT */

ל ! רוןז אל כמוף ! שפעת וישן תחת׳
מעודו" חיתו כבקר ליא ' עבות ׳
לאיש אלה לו נ !שי' הרה רק אחת
מכל מזמות ח ?ץ " וחידות הלבבות:
ש נו ת ח י י ם לן? ןתן אלי לדבן רמים!
ובריא ואולם כחול תרבה ימים !"
T

 -נV

T

II

א ו ךין י מ י ם תשבע בשקט ומרגוע ,י'
שניות חיים בשלוה בצלי ההצלחה
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א ו ר ך י מ י ם עבור תוכל גם הלאה זרוע
לצדקה באת ולהפיק ברבה ! _
ע נו ת חיי ם "?אין  .עצב בריא ואולם,
למופת  :ני צדיק ’בארץ יעלם!
או רךי מי ם תעבע לחדות לב בנין? !
ענות חיים עדי ' בנער תחליף בה!
אור ף ' ; מ י ם תיעבע‘ לעעון אחיף!
ענות חיים במטע להתפאר לפרח!
או רף יי מי ם "לאחיף  ,בני גולה! לתפארה!
נעארהו
לעארית
למלאך מליץ
1עניו תז ־ח •י ים’
• t t t
״ • ן ־־ י ״״ ״
• 1י ג ־1
א ו ר ף י מ י ם תעבע בחיה כל הברכות!
וכה לחי עד אין’ תבלה ביינות החייב-י
עדי במעברות ברזל יפךת בארחות
עיניףתחזעה עוד שבי ןרועלי.ם!
ונר עדי בחלו ’ עליף מדרומו ז
את כל מיעאלות לבב יתן ל ע ל ' מ ה !
אל חכם החים 3נל מיני תרחיס חסיד ונ3ון ד3ר הוא נמ״ד אלה ס נד ר
מיאראסלאוו דאיתי תפילתך 3כנ 3ייצחק • מכותלי 3יתן ננר חסידותו*
 11לוי
יעתה אשי 3ן מלין על ד3ר השיר אשר קנלתי על יד3ן דודי סד״ל מפאדו 3ה  .ני
איא מש 3ח ואומר כי עלה3אשי ותעל צחנתי ני הגדלתי לעשות  .ואני ידעתי פי
לי! ידעתי  .ו 33לי דעת מלין אנ3יר  .ל״ 3למ״גו מונים ית״ר שא״ת.

על מה אדני  -רם הרבה צוחות
אדותיזמירי אמר בלעון צחות
בין בבכי יצחק אתי "קני מצא
ונצא.
חפירה
רננים
כנפי
* T
* T
ז* T
•• J-
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אם כצל עובר רוח ה«ציר ;גבר
.עלי ?נסיו משא אבנן א«צר צבר
.על בגדי נחה יק לא נ«צאר דבר
נמ«ש'לו דדי״אל גוף א«שר' נקבר.1
ערום ובלי מכסה לצאת אח«הצ
במתים חפ«צי מכל מצותיעזשה
כל עוד
נפ'« •שי ’בי
אזכרי
תורת מ« vשה.
ז *1
 vז
אמנם המון «צירי הם בכלי נעור
 Tומצאי המון רוחא  .והווי כעור
ולן? האדרא רבה לבלי '«צעור!
יי5נ יה !”לה

• יחל « ויסורtu

הי׳וצא לצבא
Von Alexander Langbank in Jarosla «.

בבגדי לחם תלב«2זת
אלר_ע«ש מסע והריהי
צנה מנבע נח«שת ',
מקום רמהןר« צת׳’ ןקלע♦
מןית אביו יוחדר הורתו
«צם יסובו הקלעים,
ז <יצא העלם בעזוז רוח
אנ«צי חיל מתלעים,
עת מרחוק מלחמה ;ריח ׳ יורו זקים חצים ומות;
ועזב עטו וארץ" מכרתו.
הרם «שוטף בנחל"
מנוה«שלום ?«שבנות"
מבטחים
ובקרבו לב «שחל
לעמקים מגי רגל נ«שכחים לא יירא בניא צלמות — .
עם אג«צי החיל' נוסע"
אהובתו יו« צבת גלמודה ..
בישיחה תהמר ,ותרידה
?תוןי ? צהלות הקריה
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ודמעותיה לע לחיה יזורבו ,עוחריה נדמו בלמו
מן המצר תחיל 1תת 1פח׳
יום רןרוב לבוא עתמו
האדמה- .
על
טרף
לבקע
ניגון ובמרירות תאנה ׳
ךY T-: T
1 VV
j- - r
אז יצאו חלוצים
[יכל עמדוותיה ערבו — .
בבחורים חרוצים
אף לעוא נאנחה,
אל מלחמת החיים הנוראה-
מלבו ביברי נעבחה׳
לא יזכיר אהבת כלילותיה; עם ובמת המונים
לישוא תבנה היפה י
אך לבצעם פונים
מלבו כבר נהדפה
וחרב איזע ברעהו באה - .
ויכחד ול אחרת תחתיה  - .איע את אחיו יילחם
על מהית^ בר ולחם׳
התה ל ה בהר הנער
נשיאתו לחם עער,
.יעטמו וימררו } רובו —
זונה;
ואחריה הוא
כזאבי ערב הומים
עבה' אילת אהבים׳
לעלות' ולעכון מרובים
והחכמה  .יענהו מעזובו - .
יאך אלי רהבים
מאז רדתה אהובה
מאז הואיפונה - .
ועתה היא עזובה
(לדה נבאו בגמרות׳
ומאהביה מ3ןדם נדחה.
מכנף הארץ זמירות
כי אחרת תחתיה בחרו
'ישמיעו בעמים תהלתו;
ואותה' לא עוד זכרו/
או יפול לפי חרב
יזנו אחרי ההצלחה— .
יכת מבנןר לערב
יצליחו ויעבילו
'
^ללויאבד׳לעוב לאדמתו■ .והיה כי
:
* ״
* T Tן ״
עת לעלות ! עפילו;
נוי־ל זאת דדפהפיה׳
ואספו הון׳ ורנוע יצבורו,
יבנו בתים ויטעו כרמים
ל׳יא גורל התועיה׳ -
[אל הנער היוצא למלחמה ידזיו והתענגו‘ לאורןו ימים

תעזרם

הדעת

-

וכעם

עמל

להביט

. גורלם

רוע

ולשאת

אז

-

לבם

. עיבורו

ומבניות
או ! רדו

במצולות

-

גדולות

” ןבקעו

בעמלם

תרק

עת
! ואין,

kritisches von Wolf Münz , RabbinatScandidat.
 חקירות על התרגומים,  בקורת.אגדת
ומדרשיםמאיי
המפורסם לתה לה
ולתפארת החנם הגולל מו״ה צל
: דק״ק זאלקווא נדפס נשנת לרן שקר הסר ממני

)1
: הערות על מאמר
הרג המא״הג הגאון
הירש חיות ני ' א״גד

א ' גראש הספר מתמיה על רש״י גקדושין מ״ט א ' שפירש שהתרגום ארנקלים
 הא שם לא נזכר רק שמזמן עזרא היש, ' מסיני נאמר נראמרי ' גמנלה נ' א
des
Zwillings - Product
wir ein jüngeres
! ) So eben erhalten
bewunFleißes und unerschöpflichen wahrhaft
unermüdlichen
literarischen Forschen » unseres hochverehrten würdernswerthen
1mb
אמרי
nemlich : בילת
digen Freundes Herrn Chajoth
durch seine frühern
• Wenn Hr . Ehajoth
מנחת
קנאות
durch seine der jüngsten Schmid 'schen Talmud®wie
, als scharfsinniger
Ausgabe beigedruckten , geistreichen הגהות
Denker nnd — um kurz zu sein — als eine der ausgezeichunserer Zeit , sich rühmlichst
netsten talmudischen Notabilitäten
 ״ach weit
אמרי
er es im בינת
constatirte ; so beurkundet
der
und der Fortschritt
rühmlicher , daß ihm die Regeneration
in neuerer Zeit nicht nur nicht
Wissenschaft des JndenthumS
der
fremd und ferne geblieben , sondern daß er alle Schriften
gelesen , verdauet und aufgefaßt und daß
neuesten Coriphäen
sie bei ihm zu Blut und Fleisch seiner seltenen anerkennen - geworden , und daß er als «in Phäwerthen ForschuugSgabe
dasteht.
nomen unter den orthodore » Rabbinen der Gegenwart
Und wie er im benannten Werke , als rastloser mit allen HilfSquellen des Wissens ausgerüsteter Forscher ehrenvoll sich herausseines
vor den meisten Rabbinen
stellt , eben so hervorragend
als einen
מנהת
er sich uns im קנאות
constatirt
Schlages
des reine »,1fließenden und geMann , dem die Sprachgewalt
anheimgegeben , und dem die Macht deS
diegeneu EbraiSmuS
Wortes , in allen Beziehungen , zu Gebot « steht , « in eiferdurchglüheter GliaS , ein geweiheter Gotte - Priester , ein Cherub mit

התרגום ? ואפשר שדייק בלשון הנתו 3שלסני זה נאמד והלוים מנינים את העם
יתירה עזרא ת ' ז '  ,ואתרי גן ויקראו נתורת אלהים «שורש  ,והיה לו לאמר
ייקראו נתורה ויפדשוה וממה שתפס לשין תואר הפעול מפורק׳ נשמע שכנר
היה מפורש מקדם קודם לזמן עזרא ע״סי קנלת איש מסי איש מסיני  ,וגס
הוספות שם אלהים מורה על זה קצת  .ב ' מתמה אס התרגום היה מסיני
איו מתרגם על עניי ׳הודאי  ,וידענו שלא נקראו נשם יהרדה« ןממזמן גלות ננל
ייל שם יהודה ; גם קשה על ר ' יותנן נמגילה י״ג יהודה על  otשנפר נע״ז1
מה ענין שם זה על כסירה נעיז ; ועוד למה תרגם נספר וראשית עורי ענראה,
ואתר מתן תורה ענרי נר ישראל  ,ונגלות מצרים יהודאי יהודייתא ? והנה
יעיתי לני לדין חדש׳ אשר וראשיתו אולי יראה זר נעיני קצת קוראים ,אן אתרי
המתקר יתכן שיינו ! להם ׳ שגס יהודי נגזר משם המפורש יה״וה  ,והוא מי
המאמין ואמונה שלימה שהש״ית נצחיי היה הוה ויהיה  ,רק לא רצו לכנותו נשם
ג ילו לכן התלי פ ו הה״א וסופו נדלי״ת שהוא הקודם לס׳3א" נ  ,דאס התליפוהו
5יי׳יו שהוא אתריו לא יהיה הנדל ומונו א נמונן מעצמו  ,הלא עינינו הרואות ני
 3ספרי המקונליס ינת 3השם המפורש יהו״ד או ידו״ד  ,ולכן נכונו דורי ד״י מי
סייפי נע״ז ומאמין ניה״וה נקרא יהודי  ,ויכוון נזה מה שנאמר ורניס מעמי
שאנן מ ת י ה ד י ם  ,לפי ש נמלת יהודי נרמז ניתור סוד אמונת ניה ישראל׳
ומרדכי נקרא על הרוו ותוספת תואר יהודי ,לסי שהחןאמן נכל עוז לולי
יריע לפני המן שעשה עצמו לע״ז ( מגלה י״ט ) ונזה נאה המשווה לפליאת ועל
הספר  :אם התרגום מסיני הוא  ,און העתיק עורי נשה המאותר יהודאי ? ני
לסי מה שאמרנו השם מוקדם הוא  ,והיותו רמז למאמיני השם המפורש  .וגס
יגואר כי וס ' וראשית מתרגם ענראה כפשוטו ע״ם נכי ענר  ,או מעור הנהר
אן תזמן יציאת מצרים שהשיג השם למשה על שאלתו  :מה אומר אליהם ׳ כה
אאתר אהיה אשר אהיה וגוי  ,מעת ההיא התפשט השם המפורש גס נין המון
הינס  ,ולא היה כאשר מלפנים וימי האנות רק נחלת יחידי סגולה ׳ מאז תרגם
אורי יהודאי  ,ולאחר מתן תורה תרגם עורי3ר ישראל כוון נזה לס״ד  ,וענור
סתקור הסוד שנאת העמיס נגדינו הוא שינוי הדת והאמונה  ,כמו שלהשין ראם
צורר היהודים  :ודתיהס שונות מכל עם  ,ונמדרש הד סיני ,שמשם ירדה שנאה
לישראל  ,כי ההשתוות מולידה אהנה והחילוף שנאה  ,אנל נם אס ננל עת נהמו!

«-

dem sprühenden Flammenschwerte
schleudert er gefeiete Donnerworte gegen jene Reformer im Judenthume , die mit Alles
vernichtender
Sense den Zeremonial - Coder im Judenthume
zu erschüttern wagen . — Wir bedauern es herzlich , daß der
spärliche Raum dieser Blätter
uns kein tieferes kritisches Eingehen gestatten ; aber wir können nicht umhin , auf da « EmpfehlungSwkrdige
dieser beiden Werke die Aufmerksamkeit unseres
Lesekreises hinzulcnken , und unserm ehrwürdigen
Freunde für
sein unermüdliches , verdienstvolle « literarisches
Streben öffcntlich unsere Hochachtung
und Würdigung
— zu zollen .
Ster
Dem Verdienste״
"seine Krone .

עם אסר לא נגה עליהם ידור המגמה  ,יזרנ פיפיות נידם החדה וגס מורטה
לנרשינו מהסתסח מתלת ד '  .אנמגו רק נשם אלהינו נזכיר  ,הוא נסינו אשר נצלו
נמיה  ,ולא יתוש ספר התורה מפינו  ,ונזה נצא לקרנ  ,נאנו נאש ונמים  ,אנני
תותח נחשנו לאשפה והחלש יאמר גנור אני ללמדם מול עצת המסיתים לעניי
סי ד ' רק צדק אזור מתנם והאמונה אזור תלצם  ,וכאשר יענו אותם  ,נס אם
דנקה לארץ נפשם  ,המה יינו לחזק נתורת ד׳  ,אשר היא לנדה נחמתם נענים
ונם אם יחרפו וילעגו למו ישימו מחסום לפיהם  ,שומעים חרפתם וישישו ינ
מאת ד ' נגזר אומד להיות מטרה לחצי לשונם  ,ונם יעקנ נאשר אנק איש עמי
עד עלות השחר ואז אמר לו לא יעקנ נ״א ישראל יהיה שמן ני שרית ונו |_>
רומז נם על נניו  ,ני נס הם אס ני יצרו צעדי אונם  ,ננל זאת לא יוכלו להגי
עדי יזרח אוד הישועה לישרים  ,ואז יכירו ננל הארץ שמם הנאות להם הוא ישראל/
לנן אחר מתן תירה הרגם ענרי נר ישראל  ,או יש לומר שכונתו ני ננר אמי
החנם מכל אדם מים גנונים ימתקו  ,וגם חז״ל החזיקו דנריו נאמרס  :גדול
המצווה ועושה מהי שאינו מצווה ועושה  ,וסי ' המפרשים ני המצווה יצה״ר מסיתו
לסור מהמצוה  ,ואם ענ״ז עושה מצותיו אז שכרו גדול  ,ולכן אף אס קודם «ת!
תורה קימו יחידים קצת חן המצות אשר אח״נ נצטוו ואורו עינם ני טעמו מנופיי
נוף אמריה  ,אנל לא צפה הרשע ולא ניקש להמיתם מיתה מוסרית והחטאת לא
רנן נפתח לנס ; רק נאשר ד ' מסיני נא לשוס לפניהם דנרי הנרית והאמת  ,אשי
הוא חייהם ואורן ימיהם  ,אז התאוה ואחוזת מרעיה הרימו ראש  ,לשוס לענה
ורוש ננוס חייהם  ,להגניהס שאלה ולהורידם עי ירכתי שאול  ,ונודע מאמי
חז״ל נשנת ק״ה  :לא יהיה נן אל זר  ,איזה אל זר שיש נגוסו של אדם הוא
יצ״הר  ,לכן אחד מ״ת  ,נענוד שצריכים נצחום נגד הסתת יצ״הר שהוא אל וחזק
לרדף את האדם נלי חשן  ,מתרגם נר ישראל  .ג ' העיד על הרמנ״ס נפרקי
אנות שסי ' על _משנה איזה דרן ישרה ונו ' וז״ל ני יש חצות קלות כגון למידא
ל״הק  ,יהא למוד ל״הק אינה מצוה ? ואולי כיון על הגת ' נספחים ג ' שאל יוציא
אדם דנר מגונה מסיו  ,והנה פירוש לימוד נלשון חכמים נמו מורגל ,נע*
ווחהנט  ,והראנ״ע סי ' ס ' ני תצא ע״פ והיה מחנן קדוש ולא יראה נן ערות
דנר וז״ל  :נמעשה או נדנוד  ,ומעתה סי ' למידת ל״הק אנגעווקהנונג גס הרמנ״ם
נמורה נח ' לשלישי נ ' דלנן נקראת לשון ענרית לטון הקודש׳ נענור שהיא
שפה גדורה  ,והוסד נה תמיד הדנור המנונה לנל ישמע על שפתים נפרט נדני
ערוה דנרו נה נשמות מושאלים ונרתיזה  .ננ״הע הערה המחנר את מקורו מספיג
ס ' עקנ לדנר נס מכאן כשהתינוק מתחיל לדנר אניו רדנד עמו נל״הק )  .ד ' עוי
כתג ועתה אחר שנפתחו לנו שערי אורה שרנינו הרמנ״ס היה לו מכילתא אשר לא
זכינו לה נוכל לשפוט ג״כ שכל הדנריס החדשים שנתג נספרו ונעלם מאתנו
המקור אשר ממנו שאג דנריו  ,ומי שמכיר ומתגונן דרן רני נו יודע ני לא מלני
הוציא הדנרים  ,רק נוגעים ממקור נאמן  ,והארין שם ממקומות דנות נרמנ״ם
שלא נודע איה מקורס  .ננר קדמו נזה נעל ההקדמה ד א גדת נראשית דפוס זאלקווא
שנת תקס״ד שב ' נז״הל ומניאו הראני״ה נהשנוהיו על החנם צונן סרק י' ז השנא
ל " נ  :דע וראה ני רנותינו נעלי התום ' הרמנ״ס והרמנ״ן ז״ל היה נמצא נידם
חנילות מדרשים וניייתות אין מספר אשר קראום נשמות ואנו אין נקיאין נהם
ולא נשמותיהם  ,הרמנ״ס ז״ל סי״ג מאיסורי ניאה פסק שנר נח״ל צרין להניא
ראיה  ,ולא יכלו נושאי כליו לתרן סונית הגמרא ינמות מ" ו על סי דנריו
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יק נעל מגדול עוז מצא סיוע לד 3ריו מירושלמי מס ' _ נרים יכו׳ ענ״ל  _.ווע וראה
ידידי הקורא  ,כי גם המכס הראגי״ה אשר הנין> ידו על מרמים גדולים להשסיל
«ודם  ,גם הוא מרוג מריסתא על שנשתא ועעות דמוכת  .פי״גו ד״ה מלק נ'
אולם 3ע 3ור שהמדרש שאינו עוסק רק מעני! אמד נקרא ע״ש אותו
 3Wח״ל :
«< '! שעוסק 3ו  ,כמו מדרש אסירות ויתירות  ,מדרש משה ר 3ינו ע״ה עיין
מיס ' " 3ק דן -ס" 3עכ״ל  .אכן אם תשים עינן על לשון התוס ' שם ד״ה כדי
דאמר 3מד רש משה ר 3ינו עלה 3חמישי וירד3שני  ,קנועות
שיאה שבתנו וז״ל ;
 1פלטה מקולמסו שאש 3שהוא מדרש משה ר 3ינו׳ ואינו כן ני שני התינות משה
ינינו נמשכו למטה  .ה ' נסון -הספר נהנהה מתמיה על רש״י נקדושין שב ' דן-
הא3ריש מגילה אמרו ושום שכל זה פיסוק
* .״  vו ש ו ם ם נ ל זה תרגום
ייעמיס ומפורש זהו תרגום ? נגר קדמו גזה הגאון ר״י פיק נהנהותיו לקדושין
ו '  3הגהה י״ט נ ' שד 3רי הרמג״ס נפלאים נעיניו שמ 3יא 3נ ' מקומות דנרים
<
5:שכ נ״ר והס נמצאים גש״ס נגלי ואחד מהם עונדא דגן עזאי שלא נשא אשה
" 5יא נסי ' המשנה הון -סוטה מג״ר והוא נינמות דן -ס״ג ? ולדעתי תורת אמת
פיתה ופי הרמ 3״ם  ,כי ז״ל נ״ר פרשה ל״ד דרש3ן עזאי כל מי שהוא מנטל
 5יי מעלה עליו הנתוג כאלו שופך דמים וממעט את הדמות ונו ' עד א״ל
יאנ״ע אתה נאה דורם ולא נ £ה מקים א״ל לסי שנפשי חשקה נתורה  ,הנה
לסין נטל הוא מי שהתחיל נדנר ואינו גומרו נמו ונטלו הטוחנות נקהלת ,
אפסק נח הדנור ום 3יתת פעולתו  ,לס״ז 3ן עזאי נאמת נשא אשה רק שגרשה
ן ימו שמתרן וסוטה ד׳  .נלשון ראשון  ,אגל הגמרא ני 3מות נקט מי שאינו עוסק
 Jיפ״ו ונו ' וע״ז אמר לו ראנ״ע את * נאה דורש ואינו נאה מקים  ,וקשה קושית
 Jה אוס׳ שם כי פה נראה שלא נשא אשה כלל וננתונות ס״ג משמע שנשא נתו
נמשמע 3לשון מי שאינו
 Iפל י״ע  ,וצ״ל בתירוצם דנם א וגרשה  ,אנל זה אינו
י’גיסק דמשמע שלא נשאכלל  ,ולכן נקט הרמנ״ס נסי ' המשניות לשוןהמדרש
 515אמת נשא רק שניטל אח״ג משום שחשקה נפשו נתורה ( .אל יסגא געיני
אקירא ני לא ציינתי דפי הספר אשר עליהם כוננתי חצי_ השגות׳  ,אין העון תלוי
׳ ' ׳ אין תחת ידי נ״א 3נת 3יד )  .ז ' אחרי אשר העירונו למעלה שגגת הראני״ה
יז יאתי כי גס חכמים גדולים רו 3צים לפעמים תחת משאת השגיאה ׳ אזכיר
 0Jדנר פליאה על חנם א ' שב '  3נרם חמד ח״ז מנת 3י״א וייסע  251מצויין
 5יוכו וז״ל  :ואפשר אם העמידו המצגת איזה שנים אחר הסטירה היו מקפידים
ייחד על הננלת היום לחודש  ,למען דעת אח״ב 3נל השנה יום הפטירה אשר
ן ןי< הג התענית גו או הפרישות מגשר ויין לגני הנפטר מגואר כגר 3נמ ' נדרים
 5,ענ״ל  .וכל הרואה נצדק ישפוט ני נוכג מתעה הוא  ,ני לסי מאמר דנדדים
מס שמואל שם עוסק נשנדר גאותו היום  ,שלא לאכול  ,אגל איך נאמר דאסור
״! 5יל  ,וגס שם לא נאמר אלא גיוס שמת אביו או רגו דאסור גנשר ויין מטעם
' ' ” יית כמנואר גמ״ק כ״ג אגל גשאר השנים היכן מצינו דג יום המיתה אסור'
״ש י ויין  ,ומזה ראיה לא״ז גמ״ק והרמ״א 3ה ' אנינות מגיאו שתלמיד על
ייגי אסור לאכול נשר ולשתות יין ואינו מגיא מקור לזה  ,וכאן ראינו דנקט
י® שמת נו רגו דהוא מטעם אנינות • ח ' עוד חני כמעט רגיג  ,גא יגא
’!1י למלין נג״הע החדשים נת 3הר 3שד״ל נדן -ל״ז וז״ל המדקדקים יהמסרשים
מס חשנו ני דדים ושדים ענין אחד הם ונו ' ומה שנראה לי גרור הוא ,
;• ״ דד הוא העוקן  Papilla , Caput mammaeענ״ל  .פה החנם הג״ל לא

א וזז דרנו 3קודש ננהוג להניא הגילות ראיות להניד ני חקירותיו וחדושיו אשי
הוליד3שנלו הצת  ,ד 3ריס ישרים הס ועל אדני האמת הטנעו  ,לנן אמרתי אגמי
אומר וא 3יא סיוע לחקירתו  ,הר״י אלפס 3סונה ס״ג נ '  3הלניתיו ח״ל ; ו,,ולה
פיטמתו סי ' פיטמתו דד של אתרוג והוא חוטמו נדתנן פיטמה של רימון והיא
שושנת ו  ,וגס הרמנ״ס פי ' המשניות על משגה זו ו 3יד החזקה ה ' לול 3פ״ח ה״ז
נ׳ נדנרי ההלנית וז״ל  :ניטל דדו והוא הראש הקטן ששושנתו 3ו ענ״ל  ,ראוני
נפי׳ שגס המאורות הגדולים אשר מפיהם אנו חייס גס המה מנניס העוקן3שס
דד  .א3ל
מגמרא 3רנות דן -י׳  .שאמר " ינק משדי אמו ונסתנל 3דדיה ואחי
שירה " עס ני מתחילת המאמר נראה ראיה לדנרינו 3ע3ור שהתחיל3שדיס ו  03וף
אמר דדיס ולמה לא אמר ינק משדי אמו ונסתנל 3ה  , 0א״ו הפירוש שהסתגל
 3עוקציה אין 3חנמה נפלאה הנין ד ' הטו 3לכל  ,חלולים ונקנים קטניס 3דדיה
ל3ל יחנק הילד  ,אם י 3וא אונל למנ3יר  ( ,עיין 3ס ' תו״הל 3ש׳ הנחינה פ״ה)
א3ל מסון> המאמר דנקט ואל תשנחי נל גמוליו מאי גמוליו שעשה לה דדים 3מקום
נינה  ,ראינו דניון על השדים נעצמם ולא על העוקן ׳ א3ל הם ' 3משלי ה ' י״ט
דדיה ירווך 3נל עת  ,יעמוד לשטנו ני העוקך אינו הרוה רק השדים  ,ענ״ז
,ופל לומר שלקח לשון
דדיה 3ע 3ור שהם הנליס אשד על פיהם יוריקו השדים
את החל 3אל פי היונק  ,ונפרט אם נאמר נדעת החנם די לא טורי הנהן אשר
מ 3יא" 33הע הנ״ל דן -נ" 3נהערה שתחת דדיה  ,הננון להיות דודיה  ,והעד לנה
גרוה דודים  ( .ואתה תחזה עוד ניומא ל״ב  3 .משנה3ן קטין עשה י״ 3דדים
לכיור )  ' 12 .עוד שם מ 3יא הר 3הנ״ל פי ' הפסוק ניחזקאל ונם אני נתתי לנס
אקים לא טונים וז״ל ואשר אני אחזה לי הוא שהפעלים הללו נתתי ואטמא
גאמרו להורות לא על מה שהיה אלא ע״מ שהיה ראויה להיות ונו ' ואחרי
שאינם שומרים חקי שהם טוניס ומשפטי אשר יעשה האדם וחי נהם  ,הנה היה
ראוי שאתן להם חקיס
ומשפטים3לתי מתיישנים על הדעת ונלתי מועילים
להצלחת המדינה  ,ונעין פי ' זה הוא נרמנ״ס הל ' שנת ס״ט ה״ג וז״ל ואסיר
להתמהמה נחלול שנת לחולה שיש נו סננה שנאמר אשר יעשה ונו׳ וחי נהם
ולא שימות נהם  ,הא למדת שאין משפטי התורה נקמה נעולס אלא רחמים וחמי
ושלום  ,ואלו האפקורסים שאומרים שזה חלול שנת ואסור ועליהם הנתונ אומי
ונם אני ’ נתתי להם חוקים לא טוניס ומשפטים לא יחיו נהם ענ״ל.

Schreiben von Leopold Winkler in Reddeg.
נעשירי למנחם תר״ז  .לשון יעק 3נניאיה נגזרו  ,ותרד פלאים מדור דור ,
עד ני מיצחק נונג דרך  ,האיר נשאר נישימון דרך  ,ויאמר אלהים יהי אור!
קנאת לשון עמי אנלתני  ,ונהגיני תנער אש נעצמות׳  ,ני ראיתי איים
דרי נ נעיר אלהינו  ,שפת אמת  ,אם הלשונות  ,איך היתה לנח ! נל גויי האי)
למשפחותם תקצה הארך ועד קצהו  ,לנל גוי משפחה שפה אחת ודנריס אחדיםן
נה ידנרו איש את רעהו פנים אל פנים  3 ,ה יודיעו איש איש את מחשנתו אשי
תש 3נמעמקי לננו  ,ואס לא קרונ אליו רעהו אשר ידנר נו  ,נספר ישים דנייי
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היטב וישלח אמריו  ,ועם הספר יסיג לרעהו נצי הגיון לגבו עד קצה האין •
ג !מ יוס התפרדו כל איי הנויס ללשונותם ישמרו לשון אבותם לברית עולםי
'׳ 0סייס תהון עמם לעולם ועד  ,אהלי יון וישמעאלים  ,בגי עמלק ויושבי הגרים ,
נם בגי נושים ובני ציה השונגים בערבות וגאהלי קדר מבלי לבוש  ,גס הם לא
שנחו את לשונם בארן לא להם  ,ואיש איש ידבר כלשון עתו  ,אן אנחנוזרע אברהם
אבי נל בני עבר  ,אד אנחנו מגל משפחות האדמה ירוד ירדנו  ,לשון אבותנו
שכחנו ונפרוש נסינו לעם זר  ,לשונינו אשר בה נדברנו איש אל רעהו  ,לא לנו היא,
גנוב היא אתנו  ,וגס אותם בללנו ואויבנו ילעגו לנו  ,שנות עולמים חלפו הלנו
גייי  ,אלפים עברו על ראשינו  ,ואין איש שם על לב !
נם בבני עמי חרה אפי  ,המקוים ליום נואל  ,מה יעשו ליום פקודה ! תה
יעשו ביום ימלא ד׳ כל משאלותס  ,ואת נדחי ישראל ייזבן על אדמתם  ,ועשה
אותם נוי אמד בארן נימי קדם  ,ולשונם בעצלתים נשתה ! אין יקוו לשמוע עוד
את דבר אלהים חיים  ,ידבר עמס נאשר דבר את אבותס מבין שני הכרובים ,
יהמה את לשון קדשו לא יבינו ! ימים רבים נה ישבתי ודוממתי ואומד  :עד
מ יזי אלהיס!
אן זה היום שקויתיהו ! אן זה היום עשה ד ' ויאר את נל מחשכי  ,ראיתי
השמים ממעל עלי נפתחו ,ונאור נוגה השחר פרוש על הררי ציון  ,ראיתי שמין
מעשי אצבעותין  ,הכוכבים במסלותם אל מול פני לשוננו יאירו  ,וכוכבי יצחק
כספירים במשבצות זהב יזהירו ; ראיתי ושש לבי  ,ויעמוד מלדת ינון ואנחה לבי
יבקעו  ,אן למה זה הבל איגע למלא סי תהלות  ,להצל הילל בן שחר > אשר
בכל האדן יצא קוו ותרועת תלן בו ! לנו חזו מסעלות תמים דעיס  ,בעטרה
®עטרה נו מלאכת קדשו  ,ומלן לעס ננרי הוקיר נפשו בפז ורביד הזהב  ,ונסא
כבוד הנחילהו! אין זאת כי אם אצבע אצהיס הוא החפן שלום עמו  ,וני עוד
כקוד יפקוד ד ' את שארית יעקב להשיב שבות לשונו נימי קדם  ,והוא יענהו בקול,
ועתה  ,ידיד עליון ומחמד כל תמימי דרן  ,נם אנכי קנא קנאתי ללשוננו
*
כיקרה ונסנחה ככלי אין חסן בו  ,ובארן הזאת כאשר ראיתי ני אין איש שם על
 3:לאסוף אותה הביתה  ,וכאשר בנדת דותה בחון תעמוד  ,ובניתי אנכי בית זבול
יה  ,נסבה בכרם למחסה ולמסתור מזרמי הזמנים אשר בכל יום עליה יחצופו  ,לבל
ישכח זכרה גם בכנף הארן וכבודה לא יסוף מזרעה ,ואף ני זה לי ימים רבים מאז
כמלות׳ להקים את הבית הזה אשר נקרא שתי עליו  ,יען ני לא מלאני לבי
נכקימו ברחובות עיר בפתח העינים  ,ני יראתי סן ימצאו בו שמן דבר כל מום
יע  ,וירחיבו עליו סי צחוק והיה לשמצה בקרב סארן  .אן עתה נאשר ראיתי
ממיס דרן,אדוני ואל מטרת חפצו נשקפת׳ וראיתי ני רק להרים קרן לשון עמו
כל מגמת סניהו  .נם ידעתי ני ללעוג לרש ולאיש מן מערכו  ,איש כתוהו לא
יגל על לשונו  .לכן הפעם אמרתי  ,לאיש אשר אלה לו  ,לפני כבודו אניפה בכורי
שרי רעיוני אשר גדלתי ורביתי  ,והוא יוציא את משפטם לפני ד '  ,ועתה הנה
כ״מאי יצוף פה אגודה אתת מספדי אשר כתבתי  .וזה לי האות  ,אס פקוד
’ ס קיי עלי איש אמונים ונבון לחש להוסיף עוד לשלות לו מהמטעמיס אשר
ע ינתי  ,ויבטיחני כי ישים המשא הזה על שכמו להוציאם לאור יומס  ,אזי אדע
ני לא לריק יגעתי  ,ואס לא יערבו לחנו  ,יודיעני באהבה מסותרת  ,ובדרן הזה
אשי אנכי שלחתיהו ישיבהו אלי  ,ואדע ני יום לבנות גדרות׳ יוס ההיא
'ימק חוק  ,אן יראני נא את כבוד גדלו וענות צדקו וישיבני דבר נאשר עם י׳
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לגגו הטהור ואשמח כמוצא שלל רג  .אלה ד 3רי הקורא מארן מרוזק הרים סגי3
לה  ,ישאו נרפה ושלום לנחיר עם ולקדקוד נזיר אחיו  ,מאת עגדו יהודה לוג
ווינקלער.

Stern .

Exegese von M

לג אמרה לו  .כאן נקט
םש? 1י  ' Vי ' מי סתי ייסור הנה חסר
החכמה אמרה נלא וי״ו  ,ולקמן נס ' ט״ז אצל קריאת הסנלו«
אצל קריאת
ונקט ואמרה נוי״ו  ,וחנני ד ' נדנר נכון  ,ומה ננחי
נקט נ"כ לשון הזה
לשון ערומים Iונראה כידוע יצר לג האדם רע מנעוריו  ,ונשכם הוא נשר הנהו
מעודו מוכשר לקנל טומאה  .ולפי מזב טנעיו והרכנתו לפתח החטאת רונן אצלו,
ורק אחרי יגיעה תמידית מלאת עמל ויגיעת נשרים יגיע נעל הנפש  ,השם
עיניו על דרכיו  ,אחת אתת לגמתי המדות  ,אשר הס כסולש מיצג ארצה וראשו
מגיע השמים  ,ואחרי התנערו מעפר החומר להניט על פני ישימון תלקי האדמה,
ורק אתרי עמדו ננצתון נמלתמת היצר  ,ישיג המטרה הזאת  .ורצה החכם לרמוז
פה  ,כי לסתיות מנה אחת אקים ניתר שאת ועז למשוך את האדם גרשו!ה
נאמריה הנעימים להדיחנו> מאשר לחכמה  ,אף אס גס היא אמריה תאמי
להראות לנגי אדם ישרה ואמתות יקרוסה  ,נכל זאת ינים לוחמים לה מרום,
כי טנע האדם מצד תמרו עלול לטומאה ולסכלות  ,ונוסף על זה כי גם הפתיות•'
להקל נצתונה  -היא נם היא כמו החכמה תטיף אמרים מתוקים מנופת  ,אשי
כמו קרים לאדמת ציה הנמו  ,לחומר העלול לה מלנד זאת  ,ח״א אצל החכמה,
אמרה ,נהיות כי לחכמה אין עזר וישע רק במלין ואין כתה אלא נסה,
להסית חסר הלנג לשום עיניו על ארחו להטינו ; אן מלנד אמריה הכל לנגדה
אשר לא כן הפתיות נקט אצלה  :ואמרה נוי״ו  ,להורות ולרמוז על שני היתרונות
אשר לה על החכמה וז״א נס ' ט״ז חסר ל נ  ,כלומר חסר ל 3הוא כנר הצד הזג טנעי׳
ואמרה לו ,ויתר על זאת׳ ני היא נאה גס נחלק אמרי®
העלול לרע ,
להדיחנו — ואל מי יהיה א" נ יזנצחון ! ני איש אשר עזוז תשוקתו נוטה ומשתיחיו
לתענוגי הפתיות  ,והיא תקראהו נס בקול נעימת ההדחה  ,אין לא יעוף כת!
פתאס להגיע למחוז חפצו ! והה מאוד עמקו דנרי החכם ! והנן  .ז ' יו סר ל 1t
ומוכיח לרשע מומו .נראה׳ לוקח לו קלון עומד נמקו®
לוקח לו קלון
סנים  ,ומזהיר לבלי הוכיח גם את הלן גם את הרשע  ,ני ע״י שניהם ישיג :
קלון י ואמרו סיוסר לן והמוכיח לרשע את מומו  ,איש איש לוקח לו קלון׳
ויתורגס :דער דען שסל! טטער שטראפט  ,ערווירנט זין שאנדע  ,זא וריא יענעי,
מן לחנם ויחכם עיי
דעי דעם פרעפלער זיינען פעהלעד פארהעלט  .ט '
ויוסף לקח .ת ן Iמענין שם יתנו צדקות ד ' ( שופטיםה ,
הודע לצדיק
הודע׳ מענין ויודע נהם את אנשי סונית ( שופטים ח ' ט״ז ) וע״ד לא
י״א )
נאה לכסיל כבוד ׳ ני הכסיל נעת יהולל על דנר יאמר מיד אני ואפסי עודי
עשרתי מצאתי און לי נחנמה ונמדע׳ אינני מוכרח עוד ללמוד יותר  ,ני כנר נ«3י
לי כל מצפוניה  ,והשנח א " נ הפסד לסכל —י וז״א תן לחכם  ,אף נהללך לחב® ,
לא תפסיד לו נזה  ,ני נזאת יעמול לחנוס עוד ; וכן הדנר להיסן נענין התוכת® ' I
אליה עוד  ,נ®
בי הכסיל נעת תוכיחנו ימאס נן ונחנמה ויעזניה לגלי סוג

SS

 Pהצדיק הודע לו ויוסיף לקח ; ונמצא שניהם התוכחה פמו התהלה  ,צדיקים
ילכו 3ם ופושעים יפשלו 3מו׳ ויחורנם  :סרייזע דע ,ווייזען׳ ער ווירד פייך
יוייזער ׳ ציכטיגע דען פראממען ׳ ער ניחמנו אן קעננטנים צו  .י ' ת ח ל ח
קדושים 3ינה  .נראה סיפא דקרא מ 3אר ראשיתו׳
הנמה יראת ד ' ודעת
יהוא טעם למאמרו נתחלה ׳ תחנת חכמה יראת די׳ מטעם ; פי דעת קדושים
ייגה ׳ כלומר רק ל3 3ר ונקי אשר הורגל ורעיונות זכות וטהורות< הוא פלי מונן
’? יל הגינה ; לא פן ל 3חורש מחשנות און ׳ כי טרם כל דגר יראת ד ' ויתורגס:
יע י ווייזהייט אנפאנג איזנו גאטטעספורכט ׳ דיא פעדנונפט נור קעננטניס דער
ימתקו׳ הפליג החכם ננודל תאות היצר
מיס גנינייס
ה ייליגען  .י״ז
ייייערת 3קרנ האדם עד שתעגוג הע 3ירה מנעים לאדם אף דגר קל ונזוי׳ וע״נ
 vp < ,מיס ,שאף ני המה 3זול וקלים להמצא ואיננו צריך לגוניס ׳ אע״פי פן
’ iשיותם גנונים וגאיסור מתוקים הס ; או נקט מיס ׳ ני גארצות 3ני קדם יקרים
 iיאמת׳ כידועממרי3ת אגרהם ויצחק אודות הגארות עםהפלשתים .י״ח ו ל א
ן ייע ני רפאים שם .מענין החזק הוא הרפה ( גמדגר י״ג י״ח) וגחלוף הה״א
ןל^ל״ף ׳ כמו חלאיס מןחלה  ,וענינו גני אדם אשר ניר אגדו נחות ע״י ר3וי
 1המשגל׳ויתורגם  :ער מערקט ניפט דאז ענטנערפטעדארט  .י .י״גנשפתי
’יון ממצא חכמה ושגט לגו חסר לג .ל 3אר התנגדות חלקי המשפט
שה נראה ׳ נשפתי׳ הונח ע״ד השאלה גם על דגור הפה היוצא מן השפתיס ,
יהנונה כאמרס ז״ל די לחכימא נרמיזא׳ ני לננון די נאמירת תוכחה ומוסר ׳
ילהיסן נדנריס לא יוסר ענד התאות רלתוך חדרי לנו לא יכנסו עלי מעוט הרגשתו.
;; יי״א נשפתי  ,ע״י הערת שפתים לנד תמצא חכמה נננון  .ויחסר היחס נמו על
" היי )3ימליצה׳ לא כן חסר ל 3אשר שמן ימינו ושנט לגוו להוכיחו למישור ויתורגס:
 ’ 1יינ׳ס נלאסע ווארט פינועט ווייזהייט זין 3ייס פערשטעגדיגען איין  ,דיא רוטהע
יצפנו דעת ועי אייל
ן 5יי דען ריקקען דעז פערשטאנדלאזען \ ״ד חכמים
קרונה .ל3אר ההתנגדות נראה׳ כי שורש ח ח ת אשר מנו נגזרת
 " 1יי ת ה
[ ®אתה׳ הנחתו על אדם הירא מעשות דגר ׳ או מיראתו הכלימה לעיני הרנים•
 J״י משאר סנה מן הסנות  ,ואמר החכם׳ שניהם הרכס כמו הכסיל אינם מודיעים
ן ’ שממיס מידיעתם מאומה לר 3ים׳ אן זה לא מטעמו של זה  ,החכם מחמת ענותו
' Iהשסיל׳ אף שלמד הפעם דגר איננו יודעו על מתכונתו וממחתה הוא כמחריש
י ייאורגס  :דיא ווייזען האלטען איהר וויססען אין זין ׳ דעם נאררענמוגד איזנו
לחטאת.
תנואת רשע
 0עסטליכקייט נאהע  .ט״ז פעולת צדיק לחיים
 jנ  °הצדדים האלה אינם נהתנגדות נפי נאור המנארים׳ ונראה הפונה׳ ס ע ו ל פ
| ^ י ־ אל על השכר והרוח מהפעולה  ,ומיגיע נסיו יאכל צדיק ומעמל נפשו יראה
:ש־ ע׳ ושכר טוגו צפון לו  ,לגלי יאכל חלקו נעולס העונד  .וז״א פעולת צדיק
האמתיים׳ ותנואת׳ משורש נ ו א ,חטאת׳
מ ”או לחיים׳ למטרת חייו הנצחיים
׳ ’’’’5ין קולע לשערה ולא יחטיא ( שופטים נ׳ ט״ז ) היינו העדר ומחסור ׳ ני לרשע
 “ jהכל נעו״הז נלי עמל ויגיעה נמו נשינה ׳ ומעט הטוג אשר עשה יאכל פה ׳
[” י״ז יחטיא מטרתו להיותו נמת מספר החיים הנאים  .ויתורגם  :דאז ערוואר»
” 5 jיע פיהרט דען פראממען צור לענענסציעל ׳ דורן געווין פערפעהלט דער נצזזע
|ז ”’ ען ציועק ’ — .
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ל *$לם? סים לסם.
במלם המחקר תפק שמים,
ובארץ מתחת נשכחת רחם
שבן ארץ רר^נה כאולתה החיים,
אז רבים אוהבין; לא תרעב ללחם  .׳*

ה ט ? 1יכו.
לפה זה לקלון נתת חטאה
מפרוטי במתף תודיע הרפתה?
עצור פיף .בן מביש אל תלשן הרישעה
כי אפך היא  ,לא תגלהערותהי•

שיבת נער.
לא מרוב שים הלבינו שערותיו,
אף לא מדאגה  ,מע_קת תלאותיו;
רק למופת בי טומאה בישולי לבהו
. .
*) הפכה לל  $שערת ראשהו .
*)

לשי

הנודע ר• שטל לגן תימן טומאה הוא.

,ר■

השלום ומושל נ״ראת אלהים ,אגיל לבג גגנולים,
ליום בואי המלך האדיד ,של
אזור חלציו ,הוא אדונינו הקיתל ,הנאדל מיל
אשל צדקה מעשה תהלמו ואמונה

הראשון

פרא נ ץ יא ז עף

עד ! בגבולינו וגשעלי עילנו .הובל שי למולא
ידום תודו ומלכותו תכון
חשדו ושרה למשמעה

הנאמנה  ,המתלוננת תחת שתר מפי
מאת עדת בני ישראל
 .ביום שמוח בני ציון אל גיל כעמים גמלכם
שיביעו בקרית המעעירת פרעשבורג
תפארתו  ,הוא  :עש״ק ל׳ח אב מנחם לשנת
ושיחחיס אשים מול יקד הדרת
עולם לפ״ק  — .חברה לה בפקודתם מאת
בלית מלך
מענדל

א)

כשמש

הצדקה

שטערן.

בר״י ’'

ביום צח

האביב,

;קה’ ברכה" "וזהר כךכד מסביב
ימפוחצי אור" בהיר כמרפא כנפ!־ם;
אפסי ארץ תמלא ערן ונחת׳
כל תנובה פורחת,
כל מנר
יציין ,אדמה ימול מלכת שמים - .
גיל לבשה
ואם נם בטרם מדלום משחר יצאה,
סופה כשוט שוטף ברחבי ארץ נסעה,
ו״כאשפה מרקה שדות סערה רועשת5
שמי על״כםכת״קז־דות ואפל פי שנים—
ופתאום ברק אורה משה קרנים "-
יכחד זרחה בברכה משלשת? -
מי לא
: T

T
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 dieser im Aufträge undזועע * ( Da
imMamcn
der lvbl . zsraclitengcmeinde
meiner Vaterstadt
Presiburg
gedichteten und durch den Oberraddincr ,
in
Begleitung des vcrchrlichen Vorstandes , in
einer
Separat
- Audienz ehrfurchtsvoll
 HuldigmigSwcihe " — welche״ überreichten
Seine Majestät , unser allaeliebter
Kaiser und LanbcSvater , in
grvsiberziger Milde freundlichst und
hnldreichst auch
entgegen zu nehmen geruhte — nur
äußerst wenige Pracht - Lremdlarc
wurden , so können wir nicht umhin ,
abgezogen
»» dieselbe unsrem geehrten Lesekreise mit
th .cilen , und hiedurch zugleich
dieser für die Asrarliten PresidnrgS
nnvergestlichcn
feierlichen Gelegenheit
einen kleinen literarischen
Denkstein für die Nachwelt
zu setzen.
Stern
,

ג) כן הנף ,פראנץ יאזעף מלכנו ,מצאתף
כהי־ום <ו |ה בד! ךרזלי ^ע עמף!
’ כן הנף  ,נשיא אלי׳ ' בחיר ’שדימך־חם!
הנף  ,שר חיל ,אבן שחיה׳
!יפן אדרת מסעיפיןד’םד’ פודה,
יועץ' ממשיכי טעם’ ’ ,נבור כלחם!
ןכ

י) כן הןף׳ אדיר כין מלכי הארץ׳
משובב הנתיבות  ,נודר עומד בפרץ,
מכתת עריצים כדורף הפורה;’
פורש סכת שלום לשבים מפשע,
פוךה ענוים \חמר חןז מנזע מבע -
כן דמף ,מעין’ אור; שמש’בגבורה!
יס׳  -שמש בגבורה ,ימים רכים נסתרה
מחשכת' עבי מצוק ,באפל ענני צרה"
’ בערפלי שעטת לסם  -עדיי חשף ימש,
בניף מאין אב הלכו קודר בלחץ
פךשויכף מפלל " לפדותם ממני שחץ;
עדי עמם' ראה אלהים"  -ויוכח אמש- .
י) ובמעט תמו ימי מצר סערת הסופה,
כן #ר מדל כנף הרימות התעופה ,ז

מחמון עוז כבאך בהודחהר;
צדקות פרזונך י לבנין? תגלינה ׳
עדימלך מפיו .עינינותחזינה,
כךאות פני האלהים ’ בעצם רום לטהר.
 0וכשמש בגבורה  -הנך היום זורח׳
ותחת ' פעמיך’ שושן חסיד פורח,
ובקרני עיניך חבצלת החנינה;
טלי נדבתך’ אשכלות' צדק יבשילו,
חן ומשפט לצדך נימינו ׳ ישמאילו,
ורשמי טובך תשאיר בכל מדינה ומדינה!
על כן רננת שמחה לכל העם מסביב,
בלו אץ לנשק עפר כפות רגליז אביו,ז
’ חשקו בלפיד יבער לראותך׳ שר חיל5
מיום ראינו  ,בהליכתך' למרחקים,
ברק נוגה מהוךך’ ,ליום זה’ אנו מחכים
’ בתוחלת ממשכה’ יומם וליל.
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 vעתה הנה באה ,עת מועד חכינו!
תרועת מלך בתומנו  ,פראנץ :אזעף אבינו!
’ במראהי אלינו יתודע’ בהודו!
נזיר אחיו׳ נצר האבםבורג ,נין מבתרי מלוכה,
בן פראנץ קארל ,בר לבב ,בן סאפיע הברוכה,
בנשר על גוזליו הוא מדחף בהודו’.

י) ובשמחת בקציר  -לקדם את הוד פניה
בכנף ךננים נעלמה ידונו בניה
יפצחו רנה פה אחה טוב לב ושמח;
וכליל התקדש חג ,עת מועד יחוגו,
פלחי אמון רוחם לעבותות יארוגו,
'לאסור חג בעבותים  -מול קרנות אור זורח.
יא) לאום מלאום יאמץ  ,להללן? יתגברו,
מהירדן? זדדי גיל יעל פניהם ינהרו'T ,
עלתה ' נצת שמחתם' ותהי כפורחת -
אישי איש כלשון עמו יפאר יקרווזין? ;
ואף אם ללשונות רביות נפרדו לאמין?,
לרומם סדר | איוכף  -למלמו שפה אחת!
•<) שפה אחת לאהבת בנים ולאמון רוח,
מול״אב כמוך ' משמן ששון משוח -
על כן צוחת תתעה  /וקול הקריה הומה.
ברן כלם ייחד כוכבי בקר יקררו ׳ז
ליל מיום יזאיר פני ירח '!דוורוז -
לשער קראו  :תהלה ישועה לחומה!
 )-כי אף עמן? פאננאניא  ,בנים לא ושקרו,מרית מלן? עולם עם בילזף לא ופרו י

ובעד אשר כסאך .יחרפו נפש ודמים;
תמימיו עוד לא פפו נאמניו’ לא תמו,
עמ״ו,
כהולם פעם לבותם לבואךפל ז
ותלימו לך אכבה — עד אחרית הימים.
יי) ואם ככה כל לאמיך קרבות לך .יחפצו,
לקדמו פניך עדיבקרבנם } רצו׳ ’
למורא יובילו" ' לריח נ״יחח;
י
ואם איש" לא נעדר מכל עמי שבטך,
כורעים להשיג״ברק חן" מקרני חסדך -
ילזרוןימה יען? יעקב קטן דל כד!? -
") לשרון מה יען? אשר בעצת יועץ © לא
חמלת על ילדי י העברים האלה׳
כעל נער בוכה " שטוף כמים זדונים;
! .עיקב׳קטן דל כדו  ,חפשי לקרא,
לבניך״נמנה  ,כאזרח רענן יתערה׳
יכל יהי עוד ללעג ולבוז לואיונים!
") לשרון מה .יען? אשר נואלו הלית,
כאב רחמן’ על מצחו ’ תו חיים התוית,
י ולאור ,הוצאת ' משפטו בצהרים -
לעקיב קטן דל כחי " במה יתרצה לאדונו?
אשר אליו פי שנים נגלה הדרי ואונו -
הלא יביא תודה מנה״אחת אפים? -
יש
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׳ )-׳ישרון מה_יען? אשר הנף לו סתרה
ולצור מקזנב עוז מעת נשאף המשרה,
מנה יחל למניות שניות נאלה ממצרים
קב קטן דל בחיהיאלם באיןיאמרה
עת כל לשון תדון,
פה מעין זמרה
לפני הילל בן שחה מול שר השרים?
יי 0ישרון מה !ען? וכערלי שפהשריו,
נאלמו מיתרי עוגבו ,נתקו מצריו ,זז
ובשמי זמרתו י קדרו הביוכמם -
ענ ק ב ק טן ד ל ב ח מרוב הממד;
פסו מנו מליצים ומנעימי זמר,י
בשה לא יפתח פיו וכניורו על ערבים.
ענ

לב

״

־

י :

־

:

י• T? J

ס ונע ק ב קטן דל כח ,אשר בגדל חסר
בין רבבות אמוניף ,בין רחומי' חנף,
ברחם רחמתים שמת כבודמצביו,
במה עתה יבף לף ,ונפשו חומדת,
להראות לף
תיחדתיו ,ובקרבו יוקדת
י שלהבת אמונת עד יעל מזבח לבבו? -
) אף בזאת יכףענ ק ב קטן ודל בח:בפלל בעד שלומף בבית״אלהים ישוח,

;קרנף ישפוך לב כמים. ובעד רוממות
על במתי אושר תרכב הלך ןצלח׳ ז
שרביטף כמקל שקד יציץ מנוח׳
!ולפני שימש תנון כאיור שבעתים
בא) שארית בת יהודה בגיל כעמים רועדת׳
-  גם לה יום הולדת- כי יום אור ה ו לדף
:בזבחי אמון רוח על כן איפה באה
 ךמעות׳- תודת ( צח קרבנה ונסכיה
- לקחת רצון״מידף׳ אדיר למושעות
!ושא הגיון תפלה משארית הנמצאה
Huldigungsweihe
bei der feierlichen Festgelegenheit der hochbeglückenden Anwesenheit
unseres . allgeliebten Landesvaters
Seiner

FKAÄ

*

Masestöt

de» Kaiser « und König»

JOSEPH

DES

in der freien k . Krönung «stadt Preßburg

In

EHSTEtf

am 13 . August 1832.

tiefster Unterthänigkeit und Ehrfurcht dargcbracht vo»
der treucrgebenen Jsraeliten - Gemeinde zu Preßburg.
Gedichtet

in treuer

Nachbildung
von

des Ebräischen

M . E. Stern.
1.

Der Sonne gleich , wenn sie aus lichten Höhen
Des Frühlings
Segenskuß dem Grdrund beut,
Wo Blumenduft
und Blüthen 'aüferftehen,
Das All verjüngten Glanzes sich erfreu 't,
Die mit des Zephirs lauem Balsamwehen
Nur Heilessaaten zum Gedeihen jirtu ’t,
Wo die Natur mit tausendfarb ' aem Prangen
Sich schmückt, die HimmelSfürstm zu empfangen.

2,

8.

4.

5.

6.

Und wenn , eh ' sie erschien am Himmelsbogen,
Gehüllt sie war in düst 'rer Nebelnacht;
Der Stürme Furienheer das All durchzogen,
Im Blitzesstrahl der Donner tosend kracht,
Dem Köcher Todeöpfeile nur entflogenUnd plötzlich strahlt sie aus in hehrer Pracht
Wie tönt da nicht ein tausendstimm 'ger Segen,
Zum Gruß , der Lichteskönigin entgegen!

—

Der Sonne gleichest Du , Franz Joseph , heute,
Den zum Gesalbten sich der Herr erwählt!
Den er zum sieggekrönten Helden weih 'te,
Den mit dem Geist des Rathes er beseelt;
Bei Deinem Zug durch 's unermeßlich weit«
Gebiet der Reiche , liebend Dir vermalt —
Um Deinen Völkern , als der Gnade Spenden,
Die Strahlen
Deiner Milde zuzuwenden!
Der gleichst Du , Mächtigster im Fürstenkreise!
Der der Verwüstung Trümmer hergcstellt;
Der niedertritt , in strenger Richterwcise,
Verstockter Drachenhaupt , daß «S zerschellt;
Den Jrrgeführten , als der Reue Preise,
Erschließet Seiner Großmuth
Gnadenzelt —
Der heilgekröntem Stamme
Du entsprossen,
Ein Lichtquell selbst, von hehrem Glanz umflossen,
Ein Quell des Lichts ! Entzogen uns 'rem Blicke,
Ach, lange , durch des Dranges
Nebelflor.
Gebeugt sah '» wir , vom Kampfe frecher Tücke
Verschlossen uns der Gnade Sonnenthor;
Bis da zum Lenker aller Weltgeschicke
Drang der verwaisten Kinder Ruf empor —
Und er, in Dir, in Huld uns zugewendet,
Den gottgewcihten
Retter uns gesendet!
Und sieh', kaum blüht des Friedens Palme wieder,
Schwingst Du Dich auf , ein sieggefei 'ter Aar,
Durchziehst Dein Re ^h mit schirmendem Gefieder,
Um zu begrüßen Denier Kinder Schaar.
Ein milder Vater , blickst Du auf sie nieder.
Die treubewährt im Sturme der Gefahr;
Auf daß die schwergeprüften kindlich Treuen,
Der Offenbarung Deiner Macht sich freuen.

7.

8.

9.

10 .

tl .

So

schwelg «» wir in Deinem Glorienbilde,
Das uns heut strahlt in » «» verjüngtem
Glüh 'n;
Und unter Deinen Tritten seh'n die
Milde
Der Gnaden
Blume duftig hold wir blüh '« .
Und Recht
und Tugend
dienen Dir zum Schilde^
Wie Huld
und Hoheit
Dir zur Seite zieh'n,
Und Segen
drangt
auf jedem Deiner Wege
In Deinem Reich , als ew'ges
Heilsgepräge.
D 'rum , horch ! wie von den
frohbelebten Auen
Rings Deines Volkes Jubelruf ertönt!
Wie jeder sich, den Vater nur z»
schauen
Und seiner Füße Staub zn küssen sehnt.
Seit
wir vorüber
zieh 'n , nach fernen Gauen,
Dich sahen,
von der Hoheit Glanz gekrönt;
Seh 'n schmachtend
wir dem Ziele dieser Runde
Entgegen
, dieser
hochbeglückten
Stunde.
Sie ist' nun da . Erfüllt ist unser
Sehnen,
Und uns umweht Franz Joscph 's
Eiegsdanier:
Ein edles Reis von H a b s b u r g's
Herrschersöhnen,
Seit grauer Zeit der Erdenfürsten Zier.
Heil , Sophie Dir ! der weisen ,
tugendschöne » !
Heil Dir , Franz Karl ! Heil ,
Gottgeweihter , Dir k
Euch danken Oest 'reichs Völkerschaaren
heute
Den Heldenaar , der siegreich sie befrei 'te!
Darob ertönen Lust - und Freudenklänge
Und heit 'rer Lieder lauter Jubelschall,
Und von dem Rauschen wonn 'ger
Festgesänge
Ertönt ringsum der ferne Wiederhall.
Den sel'gen Kindern wird das Herz zu
enge,
ES bricht die Lust sich Bahn in 's weite
All,
Wo sic in Hymnenchören ihr Empfinden
Der Lieb ' und Treu ', zu Blumenketten
winden ..
Im edeln Wettstreit ringen Nationen,
Dir Hymnen der Verherrlichung
zu wcih 'n.
Wetteifernd flechten sie Dir Liederkronen,
Um Deine Herrschermacht zu bcnedei ' n.
Und tönt 's aucb in der Mundart
vieler
Zonen;
Einstimmig stimmen Alle überein.
Wie auch verschieden
ihre Sprachen klingen,
Sie haben Eine
nur — D i ch zu besingen !

12 .

13 .

So

wird einstimm 'gen Rufe » denn von allen
Getreuen Dir 'die Huldigung gebracht ,
Und sämmtlich ringen nach dem Wohlgefallen
De » Herrschers sie, der schirmend für sie wacht.
Im Festesschmuck seh'n alle wir sie wallen,
Gelichtet taghell ist die düstre Nacht !
Als ein Symbol , daß in der Strahlen
Prangen,
In Dir — die Heilessonne aufgegangen.
Denn stets bleibt Dir Pannonia
ergeben,
Preßburg,
die Krönungsstadt , Dir kindlich treu;
Stets bringt sie Gut und Blut und Geist und Leben
Dir , als der Demuth fromme Opferweih ' ;
Stets bleibt es seiner Biedern Nuhmesstreben,
Zu -fordern Deines Throne » Heil auf 's Neu ' —
Und stets , wie heut ', wird noch in späte » Tagen,
Ihr Herz in Lieb' und Treue für Dich schlagen . - --

14 .

Uud ringen,so auf Deinen Ruhmespfaden,
Gebeugten Hauptes , Völker ohne Zahl,
Nach einer einz ' gen Perle Deiner Gnaden,
Nach eines Huldblicks heilverklärtem Strahl;
Und ringen , Dir zu nahen Myriaden,
Als ihrer Ehrfurcht höchstem Ideal —
Was kann , als Opferweih ', Jeschurun
bieten?
WaS Jakob,
ach , der Rest der Völkermythen ? —

15 .

Was beut Jeschurun
Dir ? Dem voll Erbarmen
Du reichtest der , Befreiung Heilspokal!
Das liebreich Du mit offnen Vaterarmen
Hast ausgenommen in der Kinder Zahl;
Das nun sich sonnen , zum Medeih 'n erwärmen
Kann , in des gleichen Menschenrechtes
Strahl,
Daß es gleich Allen , Dir bewährt an Treue,,
Des HeimathsegenS kindlich sich erfreue?

11>.

WaS beut Jeschurun
Dir ? Dem Du gelichtet
Den Horizont dech.FebenS und der Welt,
Daß seinen Blick ' rS frei empor nun richtet,
Im R e ch t all Deinen Lieben gleichgestellt?
Was beut Dir I a k o b ?- Zwiefach Dir verpflichtet,
Das ihm der Gnade ThaueSperle fällt;
Daß in der Sonne Deiner Vatermilde,
Ihm Heil nun sprießt , auf heimischem
Gefielde ? —

•

»

;

i

17 .

WaS beut Jeschurun,
sich vor Dir zu schmiege» 's
DaS seit den! Tag , an dem Du , auserwählt,
Hast Deiner Ahnen Glorienthron
bestiegen,
Die Heilesjahre der Erlösung zählt?
Soll Jakob starrem Schweigen nur erliegen,
Wo jeder
Mund von Deinem Ruhm erzählt Y
Wo Tausende in Jubelhymncn
künden,
Was für den Gottgeliebten ste empfinden?

18 .

Was beut Jeschurun
Dir? Ach , längst verklungen
Ist seiner Psalter gold 'ner Liederklang.
Und die als Bardensterne einst gesungen,
Erloschen sind sie — stumm ist nun ihr Sang.
Der Zionsharfe
Saiten
sind zersprungen,
Im Sturmestosen
herber Zeiten Drang —
Ach, längst hing cs , im Jammcrthal
der Leide»,
Die ZionSharfe an di« Thränenweiden . —

19 .

Und Jakob,
ach , der Nest der Völkermythe,
Den angereih 't Du Deiner Kinder Schaar,
Was bringt für Deiner Gnade Himmelsblüte
Dir , als der Hnld 'gung Lpferweih ', er dar?
Doch flammt des Dankes Gluth ihm im Gemüthe,
Auf seines Irenen Herzens Hochaltar;
Ihn drängt '«, daß seiner Liebe inn 're Gluthe »,
Im Wort , den Port der Lippe » überfluthen!

20 .

Und betend naht er Deines Thrones Höhen,
Der Andacht Ruf muß Opferweih ' Dir sein.
Ringt mit der Jnnbrunst heißgefühltem Flehen,
Nach Deines Huldblicks heilverklärtem Schein.
״Mög ' ewig , Herr , sein Heilesthron bestehen,
Sein Zepter , eine Friedenspalme
sein!
Flecht ' Glück und Segen Ihm zum Lorbeerkranze,
Daß fort Er strahl ', der Sonne gleich im Glanze ."

21 .

O blicke auf das Auge , das bethränte,
In Huld hernieder , ruhmgckrönter Aar!
Da « Auge ist's , da - lang dem Licht entwöhnte,
D 'rum weint es betend , in der Jubelschaar . —
Denn jener
Tag , der Dich zum Herrscher
krönte.
Ist ein Geburtsfest
ihm , der ihn gebar —
D 'rum weih ' vom Demantglanze
Deiner Krone
Auch eine Gnadenperle — Deinem Sohne!
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Exegese vonI . I . Pollak, Oberrabbkner in Treditsch
.
ירמיה ט״ןא' ,ואמי  ,תשונת תש״יח על תפלתו. mmמשת

ושמיאיל אשל הלנו כנר נמה פעמים להתפלל נעד ישראל כמסופל שמות ל״נ
ושמואל א׳ 'rוהועילו נתפלחס לשכן סלוני מעליהם ,עסה לו יעמדו לפגי לא
הועיל חפלסם מאומה ני אץ נפשי ורצוני עוד נעו׳ אל העם הזח  .שלס ,ל״ל
הנס לשלחם מעל פני  ,כי הלווי יורה לפעמים נל״ע על מניעה העינוג והנמה
הפעולה להעשוס עטוואש געטעהען ןאששען  ,כמו הסגל נסוך ניסן■ (ימזקוי גי)
ולפי״ז ידמה מאמל זה למאמרו ח״יח למשה הלן> ממני ואשמידם  ,או שהוא מין1ר
הסה פעל עתיד ,כמו אשלח מעל פני  .נ' אשל למות ,הציג פה לפניהם אלנעה
שפעים לעים  :מיתה טנעית נ לא עסה  ,נפילה נחלג  ,ומיסה נלעג והליכה שני
משפחות ,כנוי ד״מ לאלנעה
ולדנלי סז״ל כל המאוחר נכתוג קשה מחנירו  .ג '
מיני משחיתים חרג  ,כלנים  ,עוף השמים ונהמות אלץ אשר יתחנרו יחדו להשחיתם,
וידוע כי יש נאלצות קדם מיני כלנים אשל אין לתם נעלים והמת נודדים למצוא
מרף כמ״הכ ישונו לערנ יחמו ככלג ויקוננו עיל (תחלים כ״ע) והם מתאוים
ומשתוקקים מאוד לנשר אדם אשל יאכלו למעדנים ולדמו אשל ילוקו ( מ״א כ״א)
׳ד ל ז ע ו ה  ,שרשו זוע המולה על התנועה נלשון ארמי כמו ומנית לא תזוע פ״ח
אנוח  ,ואפסל כי ע"כ נקראים ג״כ נעפי המים היוצאים על אפי איש וכל נשרו
נעת אשל ינוע נעשותם דרכו או מלאכתו נשם זעה כמו נזעח אפך ( גלאי׳ גי).
והחרדה הפתאומית המסננת תנועת אנלי האדם נלתי רצונית דא :אוכזויןןקיויןיכע
ליטטערן דעי ג 1יעדער המקוננת ע״י עכונ ואיחול תנועת הדם הקונג נכל
מלקי הגוף ע״י תתקלרותו פתאם ע" ׳ החרדה' ,או לעת זקנת האדם נשם זעוה,
ותכונה שה כי לשמע מפלת ישראל ימרדו כל ממלכות חארן כי  pנוקד נענע כל
אדם שנשמעו פהאם הצרה הגדולה אשל קרח לזולתו יחרד גם הוא וילפת מפחד
העתידי פן תקרינה גס אותו כאלה נ ג ל ל מ נ ש ה  ,אשל לא לנד החמיא אה
ישראל לענוד גלולי העמים כי אס הלנה גם לשפוך דם נקי  ,ונלתי ספק הלנו
לנים מעם הארץ נדרכיו היעים נמ״הב מושל מקשיג על דנר שקר כל משרתיו
רשעים (משלי כ״ע)  .ה ' כי  ,נתינת עעס לגודל ענשס ור״ל יכ אי; מהראוי
שיחמול איש עליך וכי ינוד לו ויסור לשאול לשלום לך ,יען כי נמשה אותי ותלכי
•נוי ,שורש נוד הנחתו הראשונה על תנועת הגוף ואף כי על העתקתי
אמור.
ממקום למקום  ,וע״כ יורה לפעמים גם על השתתפות איש נצרת רעהו  ,אשל יראת
לו נתנועת גופו  ,ואף כי ננואו ממקומו למקום רעהו האומלל  ,כמו שנמציא
יסור ,פה מצאת• מקום להעירך ,קולא נעים  ,על הוראת שורת
נרעי איוג .
סור נכלל  .הנה הנחתו הראשונה על ' העתקת איש או דנל מה ממקום למקום,
אך נהיות עקד קינת ההעתקה והחפץ נה רק למען סול והעתיק מתמקוני
הראשון  ,מנלי לחוש אל איזה מקום יפנה ויעתיק אליו  ,אז יחונל פעל סול ייז
עם יחס שממנו  ,כמו קורו ממני פועלי און חהליסז׳ קורו ממני מרעים שם קי״יו׳
כונת המצוה רק שיקולו ממנו וילכו אל אשר ילכו  ,אפק נהיות קנח התעמק"
ומפץ המעתיק רק למען נוא אל המעתיק השני אשר אליו יכון מנלי השגחת■
ושום לג אל המקום הראשון אשר ממגי יסור יחונל שורש סור עש יחס שאלי'
כמו קורה אדוני קורה אלי שופעים ד' ,אפס נהיות כונת המעתיק לא העתקת'
ממקום הראשון אף לא נואו אל המקום השני כ״א הקרינה לדנר מה  :לראות'

יותר או לרעהו למען יוכל דבר עמו בקרוב מה שלא יבול דברו בחיותו עוד רחוק
יומנו  ,כי אז לא יחוש אל המקום בעצמו יהיה למזרח או למערב  ,כ״א על
התקרבותו לאים או לדבר המבוקש ממנו  ,יבוא שורש סור נקשר עם ל׳ התכלית
יסור
המחובר עם הפעל המבוקש כמו וירא ד' כ׳ סר לראות שמוח ב' ,וכן פס
לשאול לשלום לך ,מ׳ יתקרב אליך למען שאול בשלומיך ,או מם ו׳ התכלית כמו
אסורה נא ואראה דאאיט איך ! עהע  .ו ' נ ע ש ת  ,שורש נטש יורה על מזינת
דבר מה מגלי שוס לב עליו נעבור מניעת חשיבותו בעיני העוזנו  £ ,ערלוטאמננן,
ויען כ׳ מדרך המליץ לעלות תמיד ממדרגה למדרגה כמוש״ל נ׳ י״ד אמר ? מענה
’" נ תחילה עזבתי אח ביתי  ,ואח״כ נטשתי את נחלתי  ,נטישה יותר מעזיבה,
ונחלת אדם מאבותיו אתונה לו יותר מניחו אשר קנה או בנה נעצמו  ,כנראה
ממעשה נבות שמקר נפשו עליה  ,והנביא אומר כ׳ נטשו כדבר שאין חפץ בו ,וכן
אחור ,בתועה נדרך
פה אמר להגדיל עונה נטשת אותי לא עזבת אותי והנן .
אשי ילך אחור ולא יוכל להגיע למחוז חפצו אן> כי יעונה נדרך כחו  ,כן התועה
מדרך השכל לא ישיג תכליתו ותעודתו עלי ארץ  ,תחת כ׳ הישר הולך מגמת פניו
קדימת עד כי יבוא אל תכליתו הנרצה  ,וכן אמר למעלה ויהיו לאחור ולא לפנים.
י ל א י ת  , -אן -כ׳ כמה פעמים חשבתי כנר להרע לך ונחמתי על הרעה  ,אבל
עתה נלאיתי הנחם  :איך בין דעט ערבארווענס בננרייטס ויידע• אשס זה
זה נראה כעין הנשמת גדולה וזרה ברחוק ה״יח  ,ע״כ נראה לבארו באופן אחר.
נהקדים תחלה  ,כי בארצות בני קדם החמות מאוד אשר נם א״י בתוכן  ,תכבד
העבודה וההליכה נדרך מאוד על האדם כמ״הב ענה נדרך כחי תהלים ק״ג  .וע״ב
העצלות שם כמעט טבעית לכל אדם  ,ועונג נפשו היותר נחמד ונעים לו מכל הוא
לשנות ולנוח על מקומו ולהנפש מכל ענודה מלאכה ויגיעה  ,וע״כ הושאלו נל״ע
יל השמות והפעלים המורים בהוראותיהם הראשונה על המנוחה והנופש  ,להודות
ונחות כלם על
נכלל גם על תענוגי הנפש ועדנה  ,כשם מנוחה  ,נחת
עונג גופני או רוחני  ,אן> שהם נגזרים משורש נוח ,רווזען  ,תמורה על העדר
התנועה ומנוחה מקומית  ,והפעל ממנו ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם אקתר ט'
שתכונת שם ג״כ שהתענגו (ראות מפלח אויביהם  ,גיא האטטען איהרע ווסט
צווני אויגעטויידע אן איהרען פיינדען  ,וכן שם מרגוע ו מ רגע ה הנגזרים
משורש רגע חמורה בהנחתו הראשונה על המנוחה והשביתה מהעבודה  ,כמו הרגעי
׳דומי לקמן מ״ז ופועל יוצא ממנו רוגע הים ויהמו גליו ישעיה נ״א  ,לדעתי על
נערותיגט דא! ויעננר ןוען ! יינע וועןןען טאבען  ,מורים גם על המנוחה
הגופנית  ,גס על עונג נפש האמיתי אשר ימצא 'וישיג האדם בלכתו נדרך הנרצה
בעיני ד' ,ופעל רגע בהפעיל יורה ג״כ לפעמים על המקבב מנוחה גופנית או
עינג נפשי׳ לזולתו במו הלוך להרגיעו ישראל לקמן ל״א למען תרגיע אח הארץ
עמל יגיעה תלאה והפעלים הנגזרים מהם
לקמן נ' ,ולחיפך הושאלו שמוח
המורים בהנחתם הראשונה רק על טורח ועבודת גופנית  ,להורות גס על צער יגון
׳מצוקת נפש והעדר ההנאה והעונג בדבר מת  ,כמו אדם לעמל יולד איוב ל,
׳הקצר נפשו בעמל ישראל שופטים י׳ ר״ל נכמרו רחמי ה״ית ולא יכול עוד לראות
יינון וצרת ישראל  ,וכן כל התלאה וכוי שמוח י״ח  ,ר״ל כל הצרות והמצוקות
אשי מצאום נדרך בצאתם ממצרים  ,נידון מצרים אחריתם עד הים  ,ובלכת עמלק
לקראתם למלחמה  ,והפעל הנגזר ממנו  :וילאו למצא הפתח בראי י״ט  ,דא האט־
 0ע | איגער אונד פערדרוס דיא טהירע זל  £ינדען  ,וההפעיל מזה השורש יורה

ו« לנ  ,נמו שממנו מנם הלאות אנשים ונו' ישעי׳ ז׳ וכן
מל המסנג לזול!-,ו צמר
מינה ׳ו " צווזים הצובע איך דיל עערדלוש גע««וצ  5ט*
מה הלאיהין מנה ני
* ג ע על המיאיס ומניעה ההנאה נדנד או נעצם מה נמי
ופן יורה לפעמים פעל
נ ני יגעה ני ׳שלאל ישעי׳ מ״ג רוצו הוושט «« יך ניבט
ולא אוחי קראה יענן
 ,יעקנ  ,ודין דווו איינען ווידערוויןןננן געגען « וין האששעשט׳
אנגעחאען
משולש זה יולה על המתנג כעם ועצנ לזולחו ,נמו הונעה®
איזלאע[ " וההפעיל
נ ' איהל האבט דעכן עו« יגען « ויש אייעק לעדען פעל־
ד׳ נדנליכס מלאכי
צ נ יולה נהנחהו הלאאונה על העמל והעולה
דלוש גע«« אכט  .ונן
שם ג׳ ע כי ילדתיו נעוצנ ד״הי א׳ '7כי לידת הנניס ההיו!
כמו נעצנ תלדי גנים נלא׳
וניגיעה מצד האם  ,וכן נכל עצנ יהיה מוחל משלי י״ד יעדע
תמיד נעמל ומולח
פאלשהיי[  ,וכן שם ע צ נ ו ן כמו נעצנון תאכלנה נלא' ג'
אנטטלענגונג בלינגט
דוא ! יא נול געניעשען  ,ואח״כ הושאל פעל עצג
»יש אנטטלענגוכג
ווילשט הצעל והתוגה  ,כי נעצב אל דוד ש״א כ׳ ויתעצג אל
ננפעל והתפעל להודות על
מזה ל מ ע צ נ ת תשכנו! ישעיה נ׳ ל״ל גש השכינה על מלשכה
לנו נלא׳ ו' ,והשם
ומולח  .וכן יולה שולם לאה ננפעל על הצעל והמיאוס
תהיה לכם לק לצעל
מצלים וכו' שמות ז׳ דיא עגיפשעל וועלדען וין עקען!
נדנל נמו ונלאו
ננזושסע לו טלינקען  ,וכן פה יתולגס נלאיתי הנחה
וואששעד אויש דעק
טאן אעדי־יעשט » יט דיר ערבאלויען לו האבען .ז' ואזלה
ודין עש « ייך
שפולין התנואה ומפזלים המוך למרחוק  ,כן החלות׳ תחלה
לדעת• תכונה כי כמו
תחלה נעוד נשארו שאליהם נשעל׳ אלצם  ,ורומז על
לקצן נהם  ,לאגד הפסולת
או נקצה המלחמות אשל היו אז נין יהודה ומצלים  ,כ׳
מתי הלעג נשנה הבצולת
נמגדו  ,וגם הוא מת נעון עמו אשל סלו מאחל׳ ד' ,ג®
מיל מלך ׳אשיהו הוכה
נגנול אלצו וילך נגולה ועמו נפלו נחלנ וע״ז אמי
ממצרים
יואחז ננו הונה עמי  ,ונכ״ז לא שנו עוד הנשאלים נאלן אל ד' ,ואין מן תצויד
שכלתי אנדחי את
על י' השנטים שגלו כנל .ח׳ עצמו ,לנו האלמנות אשי
שמוסב
לומר כדלד״ק
נפלו נחלג אויג נמלחמות אלה נימי יאשיתו ויואחז בכי*
אנשיהן מתו נלעג או
אמל כי מתו האנשים ונשאלו האלמנות מזונות מנעליה!,
אם נמול ,אחלי אשל
לדתם הנאתי על אם כל נחול שודד נ צ ה ל י ם  ,ר״ל
הוסיף ואמל כי להגדיל
השודד לנוא  ,כי לפי ההרגל והמנהג ינוא רק נלילת  ,ומחיי
נעת אשל אין מדלך
מרומז על המון השודדים אשל ילנו להיות נאלץ נימי הלעי
יבוא בצהרים  ,ואפשר
נמו ויהי עליך ריק״ם ופתאם כפל מנין של נצחלים נמאמי
עיר ,שונא
כנודע .
יען יכ ישנו נני ישראל זמן רב נהשקע וננעחה תחת ממשלה
הקדום  ,וכ״ו לק
השנעה ,תואר לישראל אפל פלו ולנו לפנים  ,כי שנעה
יולדת
׳אשיהו .מ'
נמו כי שנע יפול צדיק משלי כ״ד מדרד״ק  .ודע קולני
מקומות
מנין לנוי בהלנה ל״ע היא ברצותו להורות על הלנו׳ נכלל  ,להציג תמיד מספי
נעים  ,כי מסגולת
 ,כמספר פלש ושבע עשר ואלף  ,תחת מספל בלה’
מהשומע
קצוב המושג יוחל על נקלה מהשומע  ,כמו על שלשה פשעי מואב  ,והחזיקו שנה
קצוב  ,הבלתי מושג
עמל נשים ויקרא כ״ו ,אדם אחד מאלף מצאתי קהלת זי,
נשים ישעיה ד' ,ואפו
להציג כל ציוריה דלן■ הגשמה נמלאה מנולרת לנגד עיני הקוריי,
כי מנועם המליצה
שאל ציורים מקלים כחכמה וסכלות ויציג אותם לפניני
ע״כ נמו שיגשים .המלין
על גפי מרומי קלח משלי ע' ,אף שהן לק מושגים שכליים,
נתואל נשים היושבות
המספר והלנו׳ הבלתי קצוב  ,אשל הוא לק ציור ש"
כן יאהב להחליף ציור

יילח׳ מוגבל ננילול ,נמסשריס קצובים אשר יוכל השומע  .לצייר נרעיוניו כמושג
חושיי הנראה לנגד עיניו והבן  .נשחה גששה ,משל לקוח מגשימה האויל וקוף
נאה שמשה ,כנוי למיהה או לצרה בכלל  ,כי כמו
הנשימה נצאח נשש המה .
"יאמר על המוצלח ד״מ לא יבוא עוד שמשן ישעיה 'pכן יאמר על האומלל כי
יא שמשו וילחו נאסן>  ,עיין מ״נ ח״ב פכ״ט  ,ו ח ש ל ה  ,כ״ע של נושה  ,כי
שירש חשל המורח בעבריה בהנחתו הראשונה על עשייה נול או גומא באלן כמו
לחשיו באר ברא' כ״ו ,הושאל על המתבייש אשל מגודל נשתו ׳משו׳ן לנקות שניו
לנומנס ולחשים באלן  ,כמו שיאמר הלועז ער פעלגראבנו דך פאר טאנך
יידחז״ל כבשו פניהם בקרקע קנהדרין ׳“ ע ע״ב ר״ל הקהילו שניחם בעבור הנושה
להוכיח ולדון את המלך ינאי  ,נ׳ כנש בארמית ל' הטמנה חולין צ״ג ע״ב רישא
ושאריתם ,אשל נשארו מהרעב בשנת הנצרה או
יכונפא פי' רש״י הטמנה .
«חלב המצלים ישלו עתה ניד הכשדים  .יי אוי ,שה יחל מאמר הנביא המתאונן
יל גוללו ומנת כוקו ומעמדו אשר בלע הוא כ׳ אנשי עירו וקרוביו שנאוהו נעבור
איש ריב ,ר״ל כ׳ הכל ילינו( ויעוררו מדנים
הוכיחו אותם על רוע דרכם .
אחי .שה אעילן קולא נעים מל כלל אחד יקל בלי עברי ני הימק הראשון והטבעי׳
אשל נין אדם לזולתו אשר על ידו יולד יחק ההצערשוח והקנין ניניהם הוא יחק
הין והבת אל האבות  ,והיחק השני היותר קלוב אליו הוא ימק הבעל והאיש
לאשתו ויחק האשת לאישה  ,ע*כ נעשו חמשה שמוח האלה  :בן ונח  ,איש נעל
יאשה  ,מלות מורות על היחק וההצעלשות אשל לאדם ומדה מן המדות הטבעיות
אי המוקריות כמו ק מוח ובן נליעל  ,בן בלי שם להורות כי מקלה טבעית או
חכונה נשש״ת זאת היא לו לקניו  ,וכן בן נליעל  ,איש מלחמה  ,איש דמים  ,איש
הנכים ואיש ליב  ,איש מיל  ,נטל החלומות  ,נעלי חצים  ,אשת מיל  ,אשות הזמה,
'יעבור חיחק הראשון שהזכרנו שהוא ימק החולדה נקיא קמיכות הקנין נכלל
ילשונות העמים נשם גננכיטץ ,לייגננ  6אןן הנגזר משם גענוס ,געטןעבט ושורש
גיגכא לייגען .לא נשיח׳ ,לפי שרוב הריב והמדון אשל ישא בין בני אדם הוא
יעבור מפה יד אשל ישה איש ברעהו כאשל לא ׳שלמדו לו לטח הקבוע  ,ע״כ אמר
"יביא פה  ,אף כי ימק זה של מלוה ולוה אין ניני לזולתי נכ״ז יחלשוני ויהללוני
כלם  .מ ק ל ל ו נ י  ,לדעת החכם רשדיל נאליענט ח״ח לד נ״ז ראוי נקראו
"?ללוגי בשורק והוא הרכבה מפעל בינוני מקללים וכנוי הפעול ני וכ״נ בירושלמי
יהאה פ״ז הב דעתן דאינו! מחשדונך תמורת מחשד׳ ם אותך אבל ׳לדעת הלד״ק
היללה מורכבת משולש קלל ומשולש קלה והת״א ל" הפ הומרה נוי״ו  ,והכונה כלס
!יקלליס מחרפים ומקלים אותי  ,אך לדעתי שני שלשים אלת נגזלים יחד משם קל
"' 1שנו  /געלינג  ,כי המקלל או המקלה זולתו עושת ו נזה קל וגרוע ממעלתו
"יאשונה  ,ותחת היותו תחלה בבחינת מוקרית נכבד ויקר ,שמות המורים בהנחתם
"יאשונה נל״ע וארמית על הכבדות הגופנית יעשהו עתה כאחד הפחותים והנקליס,
י"! יקראו ג״כ אנשים חקלים כל מדה ומעלה טונה נשם לקים ע״ד השאלה מכלי
י ? בבחינה גופנית ממה שבתוכו [ עערע » ענטען.

<Philologisches von Joseph Weiße , Rabbiner in Gaya
 V1ÜVארון ך' ,אחרי תת׳ תודה להחכם פאדראזעק חלף דבריו
'"" ונופיו במחברת כ״׳ חלק ט“ו צד ל״ח  ,אמרח׳ להעיר את לנו הטוב ואת לבב

«קוראים ,כי יש ויש נפי המדקדקים העבריים עוד שמוש אמר זולסי ארבעת אופני
השמוש אשר הזכיר השכם הנ״ל והוא  :שמ ו ש א ו מ י ו ח ה מ ם ק ל  ,ד״ל אם
חוחפה אוח לאחד מן השרפים חולד הוראה חדשה הנלדפס להוראה הפורש
ינשוף מן נ ם ן> וכדומה •
במקצה  ,אך איננה שוה לה  ,כמו חבל מן בלל ,
ומעני! השמוש הזה הם שמושי חי״ה ועי״ן שהבאה׳ גמחנרוס הקודמוח  ,לק שאוה
השמוש נשרשה ונראתה כאילו היא פרשיה נעצם  .ועל אודות הפרשים אשל ביארם
המכס הנ“ל ( ע״פ גיזיניום והחכמים שאחריו ) ממקור לשונות קדם אחלוה  ,תמה
אשל אנכי חפפתי מקולס במולדתם ובבית אנותס  ,כדרך המדקדקים העבריים לבאי
הלשון מתוך הלשון ,הנה מלילת יל לאמר  :קבלו דעתי  ,ואמרות שנינו נתונים
נתונים המה לפני בני ישראל אס לנחור ואם לחדול — ואנחנו שלום.
ועתה אעירה את לבב הקוראים על שמוש אוח דל״ת לפעמים  ,ורוב שחוש
זה הוא בארמית.
בראש המלה מצאניי ך  3ח ובעניים זבח -יקרי בחמננכי 1אבחת
בוח בלשון ערב ; ךב! יתא כנוי לאפה והוא
חרב יחזקאל כ״א ב' וכן הוראת
כנראה יי ! בית ע״ד אמרם ז״ל אין ביתו אלא אשתי< ךג 1רא תרגום גל עקרי
ג ־’ ששק גר גמג '! יגו* שהדותא וכן ח״י שם א 1גרא והשנוי הזה בתרגומים
מורה על ההבדל שבין לפון ארמים הקדומה והמאוחרת  ,כמו שהעירו כבר על ז*
בחושי נ״ק ס״ג ע״א בשם ר״ח נענין לשון ארמי וחורשי.
גךבריא דניאל ג׳ נ׳ וכוי ,עקרו ן ^ ריא ( וכן בשם
באמצעותה:
העוף!
מ״פא (משי כינוין פ״ו ע״ב וחולין כ״ב ע״ב) פירושו שח
נזבל) !
נדבך ( עזרא ו׳ די ) לטורים העומדים מנובכים זה נזה  ,ובשמיה
ואולי גם
תדמור (ד״הי ח׳ די) היא פאלמיר״א העיר כלומר עיר השמרים,
פרעיים :
משיח (־הוש*
הדש ( דנ״ה ו ' נ״ז ) היא
תמר
וכן הכתוב מ״א ט' ׳״א
כ״א כ״ח) ךןץ*ןן (דה "י נ' וי ) יהסס H־  pמ״א ה׳ י״ג  ,וכבדי מודע«
זאת הדל״ח גס ביוונית ע ז ד י א ״ ש תחת עזרא וכדומה.
המלה :גלד איוב נ' ח' עקרו גרף כמ״ש רש"י שש בפירוש
בסוף
סלפד לקוצים וברקנים
עמי׳
עמדי תחת
והיטב להבדיל בינותם ע״״ש ,
רפסדות לעצים מחוברים כאניה  .ללצון> ולרשות במים.
שורפים,
ללדת
ללת ש״א ד׳ י״ע סחת
אחדת .
אחת תחת
חסרונה:
 1 Tי'
ועוד אחדים כאלה .

Exegese von I . Wahrmann, RabbinatSaffeffor

in Pest.

בראשית א' ,'2

ישרצו המים שרך נפש מיה ועוף יעופף על

הארך על

פני רקיע השמים  .דעת רש״י נמלת שרך שהוא כל דבר חי שאינו גנוה מן האר(,
נעוף בגון זבובים  ,בשקצים כגון נמלים וחמושים ותולעים ובחיות כגון החולי
והעכבר וגו' ונפי שמיני י״א י ' ב׳ ג״כ על שרך המיס  , :שרך נכ״מ משמעו דני
נמוך שרוחש ונד על הארך" וכן על שרך העון> פ' ב' שס  " :הס הדקין הנמוכין
הרוחש•; על הארך בגון זבובי! וצרעיס אהושין וחגבים  " .אקשה דע מאוד ,ב• ל»'
דעתו המאמר הזה כולל רק שני מיני נבראים א' החיות קצרות הרגלים וני העיף

שיעורך» על האלן וא״ב איך יסכן אח״כ לאמל במאמל הנליאה ויברא אלהיס את
התנינים הגדולים  ,אשד אל לוו דע הגה ללאה אל היש ? ועוד יקשה לפי דבליו,
א׳ך יתכן מאמל שלן נפש חיה  ,אשל ענינו שלז שהוא נפש חיה  ,הלא שלן כולל
*5ליוו חואל התנועה אשל לא תלדיד בלעדי החיות ? גם לא יסכן נפש חיה לנאל
מלש שלן  ,כ׳ נפש חיה כולל יוחל ,שהוא מליין כל נפש שיש בה חיות ואף החיות
הגדולות  ,ואיך יגביל השלן שענינו החיה שאיננה גבוהה מן האלן  .והרמנ״ן ] "ל
«5אמד ישללו המים הנזכל וגס בפי שמיני תשיג עליו נפילוש שלן עון>  ,ב׳ איך
יקלא עוף סתם אם יחיה גדול ישרן עוף אם יהיה קען וקלל הדגלים Vולמה לא
’קלא העעלף ( אשד באלו הלד״ק עוף הפולח בלילה) שלן  ,הלא ישנם כמת מינים
5אלבה שהם גדולים ממנו והם נקלאים שדן ? והוא פלש  ,כי עוף שתם ענינו
להולך על שתי דגלים וצואלו זקוף ולאשו למעלה וגו' אבל בעלי הדגלים הולכין
ימוכין וצואדם ולאשם למעה כשלציס ולכך יקלאו שלן העוף  .ופילושו נפלא ממני,
הלא לפי דעתו עוף סתם ושלן חם מתהפכי העבע  ,כי העוף לואדי ולאשו למעלה,
יהשלן צואלו ודאשו למעה  ,וא״כ איך ׳חובלו שני מושגים מתהפכים  ,ואיך יתכן
לומד שלן העוף  ,והלא מושג העוף מתנגד למושג השלן ? ועל פי׳ לש״י ז״ל לא
יקשה אין ׳פלש עוף אלון הדגלים ושלן שהוא נמוך וקלל הדגלים  ,ואיך יחבלו
שני השמות האלה  ,שלן ועוף  ,למושג אחד ,כי נוכל לומד שלפי דעתו עוף כולל
הלל ואן -הנמוכים  ,ואן בהדבק לו שלן יסנאל שהם דק הנמוכים  ,ואולם ללמנ״ן
יקשה שהוא פי׳ עוף קתם הוא אשל צואדו ולאשו זקופים למעלה  ,שהוא הפן
השלן ? ומ״ש הלב נה״וו במלח שלן (שם) הוא דוחק גדול בעיני  ,כי גס נקעניס
ימוכי הלחש יש תועלת גדולה כמו הדגולה המכינה לנו היבש  ,והתולעת המלגשת
אותנו משי  ,ואס הוא בן נענעם מה בכך ,הלא ים בתם תועלת גדולה ולמה
יכונו נשם שלן כאילו הם לק לוחשים ואין להם שאל ׳תלון  ,ואנכי אדמה  ,כי
שם שלן הונח על כל חי שהוא מוליא קולות השלילה  ,ל״ל הקולות המצויינים ע“ ׳
שי״ן לי״ש ולד"’  ,והוא קלוב לשם שדק שהוא ג״כ מליץ הולאת הקולות המצויינים
«״’ אותות תשולש הזה  ,ואשל חם במים יקדא שלן המיס  ,ואשל יעופו בלקיע
השמים יקלאו שלן העוף ושבאלן יקלאו שלן האדן  ,ונעבוד אשד השדצים מתלנים
מאוד ,לכן הועתק תשולש הזה על בל לנוי ההולדה כמו ובני ’ שלאל פלו וישללו
שמות א' ז ' ,וכמו שם דגה שהוא מולח ג״כ לנוי ההולדת כעגע הדגים בלא' מ״ח,
׳שיעול ישללו חמים פדן נפש חיה  ,שלן ונפש חיה וחשל ו׳ החבול כמו נפי עשב
«זדיע זלע למינהו וען עושה סדי .והעני[ כי הבדיאות אשד במים תחלקנה נמאמל
ישללו המים וגו' לשני מינים  ,קלפן חוליאנה קולות השלילה וקלחן חחשלנת קול
ולהן לק החיות  .וגזלה חכמת השם •תעלה  ,בי יוליאו המים שני המינים האלה,
המין הקנון שחס החיות מוציאות קולות השלילה והמין הגדול והמופלג ממנו שהם
'?ל בדיות המיס האחדות החשדות הקולות הנזכדים ואן מתפלאות ע״י תנועת
החיות  .וצעד מההקף הקען אל החקן 1הגדול  .ועוד לצה השם בי יעופפו בעלי
כנף נדקיע השמים  ,ונעבוד אשד נאמת מושג נפש מיה כולל ג"כ השלצים  ,ע״כ
יכתוב הנא בשפוד קיום לצון ד' הזכיל דק נפש חיה  ,אשל נכלל בה ג״כ השלן
«ואת כל נפש החיה חלומשת" ולק התנינים הגדולים הקדים  ,גם כי הם נכללים
« 5ושג נפש חיה נענול עולם גדלס ותאלס במ״ש הלב המנאל ז״ל  .ונדבלי אלה
'תבאל ג״כ פקוק שתום בס' שמיני י" א וכל אשד אין לו שנשיל וקשקשת נימים
׳בגחליס מכל שדן המים ומכל נפש החיה אשל במים שקן הס לכס  .ונלאו

המשלשים )"ל לשרש כשל שרן המיס ונפש המיה אשר נמים  ,הלמנמ״ן ז״ל באר גי
«נין שרן המים הנולדים והחיים שם  ,ונפש החיה הס המתקיימות נים ונעשה
אווסהיביען ,והס נולדים נששח הים ואח״ב מוסיפין חיוחן נמים ע״ב תרגם שי!
וואשטער אדסקריצט  ,וזה דחוק כי לשון שרן המים חופשה
המיםcrSii
השרן הנמצא נמים ואן> אס נולד נקצה הינשה  ,ועוד ידוע כי כל הדגים ימלישו
זרעם נשפה הינשה או בסוף אשר על ששח הים ושם יולידו ואח״כ ישונו למים•
והרג נה״וו ז״ל דמה כי נפש החיה כוללת התנינים הגדולים  ,עיין ננאורו ,וג״ז
איננו נכון כי ׳ל כל נפש החיה אשר נמים נלח* ספק כונתה כל חיות המים
הגדולות והקטנות  ,ולפי דני• שיעור תכתונ  :מכל שרן תמים ר״ל המוציאים
קולות הפליצה  ,וגס אלת אשל אינם מוציאים קולות השלילה  ,רק להם נפש חיה!
אם אינם נעלי סנפיר וקשקשת  ,שקן הס לכם  .ותכתוג לעד מההיקף הקטן אל
ההיקף הגדול להגדיל תאסור .ואמת כי החיות השוללות הן ג״כ קטנות וקליות
הרגלים  ,כי כאשר תגדל החיה כן קולה יהיה נס  ,וכאשר  .תקטן כן קולה יחיה
דק  ,והוא דומה לקול תשרילה ; אן חאר הוצאת קולות השלילה איננו עצמי לחיות
הקטנות  ,כי יש חיות קטנות אשל אינן שרצים  ,והן אשר אינן מוציאות הקולות
הנזכרים  .והחיות אשר תניאן לש״י יחושין וחפושין ותולעים וחומע והדומים  ,כל
אלה אינם שרצים רק רמש  .ואין נל' אשכנז שם מציין הוראת השרן נמלח אמת
לפי הגדל הנזכר ,לק פעלים ינים נמצאים המורים קולות קלונים למלת השלילה
כמו לירפננן  ,מדטטנני־ן  ,טריןןען ודומיהם.
מלאכתו אשל עשה ( .נראינינ),
השניעי
אלתים ניום
ויכל
המאמר הזה נלאה כסותר להקודם  :ויהי ערג ויהי נקר יום השש׳  ,ויכלו השמים
והארן וכל צנאם  .על כן פי׳ הלנ המנאל כי ניום השניעי תיתה המלאכה נשלמת
כנר ודמהו ללשון אשכנז אשל העבר ידונר נה נג' פנים  .וקוא הנלחי נשלם
והנשלס עתה ותנשלם כנר ,ודנריו אינם מוננים יל  ,כי תנלתי נשלם והכנל נשלם
המה זמנים מצטרפים  ,ומקומם כאשר נציע שת• פעולות בצרופן אשה לרעותה  ,ואם
הפעולה הראשונה בלתי נשלמת כאשל החלה _השניה חצויין הראשונה ע״י העגל
הבלתי נשלם כמו אןש איך א־הן [ אבטע  ,ןאבעןטע ער ,ואס תפעולה הראשונה
היתה נשלמת כבר ,יבוא העבר הנשלס כנר ,כמו אןס איך איהן געןאבכי
דזאנוסע  ,ןאבעןנ 1ע רע ; והעבר הנשלם עתה הוא עבר נודד ,והוא אם לא חוצה
הפעולה נהצטלפת אל פעולת אחרת  .ותנה אס היה הכתוב מודיע לנו אחל המאמר
ויהי ערב ויהי בוקר יום תשש• ויכלו השמים וגו׳ פעולה נשלמת ביום ה׳ היה נכון
העבר הנשלס כבר ,ר״ל כי לפני פעולת היום הששי היתה פעולת היום הה' נשלמת
כנר ואולם אין יתכן לומר שהשלים את מלאכתו כנר ניום ז ' ,שהוא אחד יום ו' ?
וגם המשל אן ניוס הראשון תשגיחו שאור מנתיכם  ,אשר תניא לעדות היות תזמן
הנשלם כבל נמצא גם בעתיד ,לא יתכן לפי דמיוני  ,כי העתיד המורכנ הוא נכו!
נעצמו  ,כפי אשל היטיב לבאר ,ונמצא לרוב  ,ואולם יפורש נכ״מ ע״ש תמונת
העבר כמו ומולדתן אשל הולדת אחריתם  ,ואל פתח א"« לא הניאו (המשלים
שהניא) וכן עד אם כלו לשתות בראי כ״ד ,עד אשל אם עשית• את אשר דברתי
לן שם כ״ס כי אס נרכתני שם ל״ב  ,כי נאה נחלתינו נעבר הירדן מזרחה במדבר
ל״ב  ,דע אשל אם שאו ערים מאין יושב ישעי' ו' ,וכן עם אות ו' וכלת אתי!
ובניו לכסות את הקודש נמדנר ל ,והשקה את המים שם הי ; אן ע״י תמונת
העתיד לא יריח העתיד המורכב  ,והיה ראף שיאמר  :תבלו להשביח שאור ,אי

יהשנהס שאור .והאמה כי בונה אך ביום הראשון תשביתו - ,י לא סאחרו רר,
יהבנש פרג יום הראשון להג תשביתו שאור מבחיכס  ,ולבאר המשך המאמר אל
׳ ללפניו  :שנעת ימים מצות תאכלו וכוי כי מלת אך אינה מלת הסבור מבעפת
לקודם  ,רק תואר הפעל משביחו ובאשר מצאו במקומות רבים היותה גבול התואר
 jימירה הפלגת התואר ההוא  ,כמו והיית אך שמח דברים ע"! ר״ל שמח מאוד
לאילו לא תהיה דני אסר רק שמח ; אך טוב לישסי אלהיס לבד׳ לבב תהל׳' ע״ג,
אן קרוב ליריאיו ישעו שם פ׳ במו כן במאמר שלפנינו בהקשרו עם ביום הראשון
ייא נבול מורה צמצום הומן  ,ר״ל נהבנם היום הראשון ולא תאסרו  h ! :ודא
יעל ערמטנג טאג צויינטליטט  .והנכון לפ״ד בי ערב יום ו' הוא ג״כ^ תסלת
יי® ז ' ,ויתכן לאמר כי השמים והארך כלו ביום ו׳ ר״ל נסוך יום וי ,וגס כי כלו
ליום הזי ר״ל בהכנכן היום זי .וקלת דמיון לפי' הזה נזכר בדברי ר״ש הניאו רש״י:
נשר ודם שאינן יודע עתיו ורגעיו צריך להושיןז מחול על הקודם  ,הקנ״ה וכוי
’ 1לנק נו כמוט השערת ונראה כאילו בלם נו ביום  ,אך אין נכון לפרש כלוי
< לבריאה ביום השנת נעבור שתקב״ת יודע עתי ו ורגעיו ונכנס נו כחוט השערה,
 Vלאילו היה היום הזי נמצא לפניו וידע להזהר להמשיך הבריאה בתוכו ! הלא הוא
| יעצמו חלק העתים והבדיל הזמנים ורצונו יתעלה היה סבת הוית יום השבת ואמרי
אשר כלה בריאת יום ו ' החל היום הזי ,והאמת הוא כדברינו ,כי נוסדת הלשון
ליאת נטבע הענין  ,בי קצה יום תאחד ותסלח יום שאחריו רצופים ובאחד נחשנים,
י־חכן לאמר ,בי הבריאה נשלמה נערב יום הו׳ ונתכנס היום הזי  ,ודמיונו נמצא
?[" הי נ׳ י׳ וביום עשרים ושלשת לחדש השביעי שלח את העם  ,ואולם נמלכים
א ח' ס*ו כתוב וביום השמיני  ,שהוא כ״ב לחדש שלח אח העם  ,ונמ״ק דך ט'
לילירו נשם ר״ש יוח׳ בי ב׳ פעמים נטלו רשות ראשונה נכ״ב  ,ונעבור אשר לנו
ישיר שנו ונפטרו ממלכם ביום שאחריו  ,והוא רחוק מאוד ,ולמה אל הוזכרו שחי
’לילות הרשות לעצם הספור ההוא נספר אחד ? ולפי דברי נכון הוא מאוד ,כי
לערב אשר נסוך כ״ב נחשב ג״ב לתחילת כ״ג  ,ויתכן לאמר ,כי שלח המלך את
 ®sJנשנים ועשרים ובשלשה ועשרים.

קינה
אל הלקח אלון האלהים ואל

« ורז

כמו״הרר מרדכי שמואל

מלנא ולננא

גירובדיזצ״ל

"^ 1ד ומייל בעיל פ א ד ו נ ה נקלא אל השמים בן נ״ב שנה כשמואל הלמיזי
אול לי״ג לחדש גובה שנח ויבידחימייים גידירליייםא־קיביציך.

'»
Von Prof. S . D. Luzzato am Collegium rabbiuicu
in Padua.

|ל־סזקליל

ימייון
!1

נבעת 2כדל
כי פס ר^1ם *#

כאלמנה
עיר נאמנה
יאנה עם
וכבן על' אב
אוי כי ?רזסף
אוי כי נקטף
שנושיו הועם
ובלא עתו
כבה נרנו
זקלר א־ורנו
לקח צדיק.
מעל ראשנו
אב ליתומים
צדיק תמים
מעוז מגןיל
לאביונים
נגע לבו
איים מכאובו
כל־יש  :דל
גלה א^ יו
מליץ דלים
הוא לגדולים
קת לא לזלל
גם מכיסו
כבה גרנו
קדר אודנו
מעל ראשנו "לקח צדיק.
נסתר נגלה
אוצר מלא
תלמוד מדרש
מקרא מש; ה
ש׳י׳ות ופסקים
עמקי הקים
דרוש לרעז
מהח :ולר
?סם והגה
בלתי פו ; ה
לה לא" יחרש
יומם ולך־
?מיי גרנו
קלר או.רני
לקח צדיק.
מעל ראשנו
היא אוצרו
יראת צורו
חפצו חלוקו
ובמצוותיו
למד למד
ןית אל" חמד
דנהל ברי
זרע חיקו

תורה הדביק
השיב פוש"
.קדר

מעל

חכ$ה הפיץ
ע‘ סדרנו
כבה נרנו
אודנו
לקח צדיק*
ראשנו

שחו עיניו
שפל ענו
כבוי W
ושפל״בךך
מאם קנאה
שנא נאה
צעיר M
ובבזקרב
הנדכאים
החלכאים
עזרססןי
שמע׳יעץ
כבה גרנו
.קדר:אודנו
לקח צדיק*
מעל ראשנו
לעתיקים
על צדיקים
עשר ידוה
הופיע אור
בלתי שקט
אסף לקט,
ה תולדות *c
דורת על לר
מסתר
חפש חתר
פל נכבדות
הוציא" מא"
?בה נרנו
קדד אודנו
לקח צדיק.
מעל ראשנו
צדק לבש
בצע מאס
השקיט ריבות
זרעשליום

ישר חבש
ולאל קוד
??ה איבות
אהבה אחוה

*) שפל " סוללות גלולי■שלאל" קצת ממנו נלפש ננרס חמל ורונו נשאל נבתינח
יל ויולפש אי״ה.

רב עם צעיר
על כן בעיר
הוה הוה
ארי איוי  :צוח
אודנלז ?$ה גרנו
'זקךר
לקח צדיקי
מעל ראשנו
מקים בושל
צדיק מושל
חוס על האם
חום _על ?נים!
ךוה נפעם
רחם על עם
ובסחנונים
בבבי ; בא
ר9א מחצו
וגדור ?ךצו
הל .דמונים
חלש ^יו
ז^ אר גרבי
הופע אודנו
בגלל צדיק.
הרם ראשנו

דבר

בעתו.

Von M . B . Friedenthal in BreSlau.

הנה מה טוב ומח נעים
לאחוז בשלוה לבקש אהבה׳
לעזוב כעם חלק הרעים
לשנוא מדנים השמר מאיבה.
במעון שלומים -ירדו ממרומים
כל נעימות החיים׳ כל ברכת שמים,
יבואו ישכונו בחברת האוהבים
יאמצו יכונו באגודות הטובים.
לב נרגנים בים סוער
בלי השקט גורש רפש
שאול בלי חוק פיו פוער
יבלע כל משוש נפש.
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מבית מדנים ינוסו עדנים
הנעימות תדחקנה י האגודות תנתקנה
הקנאה תפוצצהו ׳ השנאה החשכה .
ישתומם כל רואהו׳ נהיה למהפכה.
תהי יראת די׳ תהי תועבת הזדון
באסיפת זקנים  .ראשי עדתם
יבקשו תושיה ירחקו ממדון
ד׳ יחבימם ימלא עצתם.
הדיש יבריחו׳ הצדק יפריחו
הצדקה והאמונה׳ הדעת והתבונה
שלום יפיצו אהבה וברכה
ישרים יציצו בקריה מבורכה.
רודפי כבוד בצע וממשלה
איש על רעהו לרום יחפוצון
דבר שפתותם תושיה ותעלה
ויתעו ויפליגו וירשיעון ויתוצק.
והעם יפרע׳ עד בלי להושיע.
נגדעה האחור .׳ מבטח האגודה
וילכדו בשחיתותם העריצים הגאיונים .
בהסחבם ממצבותם יבסו הזדונים : .
אם מורי העם בישעו רצונם
י ;
מד׳ אור אמתו שלוח׳
 ffתורת חסד תביע לשונם
י
רוח קדשו עליהם תנוח .
‘ י:
לנות הרועים׳ יקראו תועים׳
אמריםל
למלמדי מישרים בנועם
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ויקדישו אלהימו בחברת בניו
רצק תעטרמו ישועות פניו.
מואסים דעה בגובה אפימו
בקנאתם לד׳ ידכאו בניו׳
הרעים יראו ישישו למו׳
ד׳ יראה יסתיר פניו.
בל יחזו בנועמו מחללי שמו
הלבבות יפרידו תועים
אלהים יאשימם׳ ישים בינה
לקלק ישימם׳ למשל ולשנינה!

תיוכחת סגו^ ה,
von Abraham Goldberg in Rawa , mitgetheilt von
I . Meller.

קרא ;א .עוקר! את תו זאת המצקת
ובהה קבי תמרורים ןקדב .ע^ קת!
• 1ךח־וקה מקברי העם׳ ק,ה׳ פד׳ ;היךה
ע1קךת אני לבדי קךד וגלמוךה׳
ס*-בת איש מסה;! .יעת יד. .1ע5
א ?ן הלשונות רבות  ,קהיר בקלאהת ׳
בחן וצחות ;דו עט סוקר מושכת ׳
י הנותן אקח שפר אור זיויע . .
 2לא ;ךעו הסשבים את מי ע ;שו׳
מאיש מסהן וקקם כסף ןירעיו׳
ולרש זה אין בל ?י אם לב ;רוח׳
לב ’קהור ובר בעצםהקומים
ריס נאמנת בקל סייץ הס?ים׳
נאמנת את דקא ץ־קא ;שוס .
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 3.את אמו אהב אהבה מאד נפ ^ אה׳
ב ^ רתם לו צר ואינו למאה י
מנואר ך_רש רק שלומם וטובתם;
איליו בגילם אך קוריותם הרו׳
לראות אם יללח־ אחיו ואם ! צארו׳
' ?י אלץ בטולס התארב בעדותם.
■*

שוחר

אמת

ואל הקן' עךה

קולא׳

ובל איש אמונים אח ה; ח לו וראי
וךד־י ׳
מלז הוקיר צלק ז׳ מהון הי ^
תמיד הביא לחמו בנקייון כ ^ ים׳
ביום אמל מנע לזאתי אלימ׳
ובליל מיון־א לבינה קרא.
• 5תלהב זאת לחך ^ ה לאיר ת 9אךת׳
איך המבלות ' אלי הדולמה גובלת׳
ובאף תקזיטום בל אורז;קר זורח!
דורי מהוד זה לא ךהץ אוד מצאה׳
אלך ,אלתי׳  . .י! ־ץ  ,והמס מל ^ ה׳
בקהל אשלגזים הסכל פולח.
י 6בי ללקח איני אורים יתאבו
מקדש הוד ? נו ’ וכסף לא חקזבו׳
’ליסוד בית מפר זהב הזילו;
למאןלונוך לפי לרבו ילד ואלם׳
תת חלמה ולאת בלב’ מתהלך ב?! ילם־
*) ואיש אלה לו בקלון לקבר הובילו י -
*) החרס מו״ה מרדכי נהמנוס מו״ה אביגדור אום סין )*ל  ,אשל
סמ וגאסן) אל עמו נמס נ׳ ס״י בא סל״ו לפיק הנצנ״ה.
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.ז3ם סכסן

מיוכיכו

העם3שער׳

תת ? ביוד לח?ם ובוז ל?ער
מוקזרו־ ר^ ויע•י
ש$ה אתטעמיו׳
לי שקלו על';דיו אך עשרנןשי^ה
סד ,גח?ז לל?ת אסרי הסטה׳.
תל,לת הסת ניס ^ד ןדול יל^זסיע.

? 8.י את הכל רק ה?הף .יעגנו׳
לימק ולשמאל לאשרנדופיוץ נ^ נו׳
לפיהו יך?ה כבוד הסת וי 4יע;
קום

רשעים נלד פשע׳9על! שי דחי׳

קבורים3זה?ם בין :קרי הערך׳
פה קפון ברישו צדיק לביגה רע!

שיחה בעמקי שאול (ה»שו).
שיחה :אפרים ומנשה®om®erfaffer der
סוטי  :שלום בואך צדקיה ! וננרכו נך כל יושג• חושך וצלמוה  ,ברון י'•'
ל ד ק י ה  ( :מחריש מטע ,משחומם ) .מ׳ אהה ואי מזה טיל אהה  ,כ׳ חקראנ‘
בשם וחשא חהלהי טלי שין ?
סוטי :אל יסלא בטיניך הדבר הזה 1ה! הטיר אשר גחרחי לשבחי באחרי«
ימי מי* הבלי קרונה אל טיר קדשן ,ואן כברה ארן היחה ניני ובעין .וי«’
כאשר לאיחי כי מלבים הטם אשר אנכי בקרבו להללן ,ודברי נשלאוחין איש אל
אחיו ימשלו  ,ואקום ואטל אל המקום אשר נמלח לשנן כבודן שמה  ,לראוח איי
שנין ולנקר אותן נהיכלן — .מה קנאה׳ בן 1כי גם ידיד יה  ,גם אהוב ההצלחה
היה הייה ! מקצה הארן ועד קצה האדן מהולל שמן ,וחחידין המידו ויגידו בי אי|
טל טהר משלן ,גם לן הכהן» ולן הזהב  ,אן> יכ מטולם מקנה וקנין לא עשי«׳
לא יגעת ולא טמלת  ,רק בחדר משכבן אח ד' אלהין ענדה ואליו החשללה׳
וברכה לכל —
צדקיה :לכל מגיש מנחה אצלח• —
חוטי :וברכה לכל משן בת אצלת  ,ואן מושחים לרוב משית וגמלאות שמל«•
צ ד ק י ה  :נפלאות ? נפלאוח לטם טור ומינים לו!
חוטי :הגידה נא לי אישה מה לן פה נטמקי שאול וגיא צלמות * ויד
הביאחן הלום  ,מקום המשפט והשילום  ,מקום טוש* מול ופוטלי רט נאמי״יאסימה ׳טנשו ונהדוש מחנן נמו מדמנה •ודשו ? הלמחיח נפשותינו הרצוצות סילייי*
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הנה  ,להחם טנינו ומרולינו ולהוציאנו מכול הנחל  ,כי כיד צורפנו כצרן כקן?
הנאה נמלאכוה אל רחום וחנון  ,לקרוא לשנוי• שאול זיוי ,וליושבי חושך וצלמוה:
,הגלו ! כי כנר נרצה עונכם וטח גאולחכס נאה נאה ? ״
צ 7ק • ה  :אל השמח מר נפש ללא 7נר וחננוח טל שקר ! הה  ,לא לגאול
משחה חייכם טס מוכה וממונה  ,ממושך וממורט יל 7חי שאולה  ,כי אס לשחוח אח
כוס החימה הטמוקה והלחנה  ,כמוכם  ,ור7ו גס ני נוגשיכם  ,מלאכי טנרה חמס,
ט 7קן הימין.
חוטי :הה  ,נטויה׳ משמוט ! הגם נקיי כפים ונרי לננ לא זכו נטיני
השופט כל האין ? האן אנשי קו7ש הזורקים ננוקר ננוקל מים טהורים טליחם,
טמאים המה  ,כי נשחה יטנלם '7וטהרו ? אין זאת כ׳ אם מצחק אחה ני!
צלקיה :צחוק נשאול ? מהחלוח נאנ7ון ? מקום נכי ואנחה  ,זטקח שנר
וצוחה ! כתר יל זמיר ואחוך כי כנים 7נרי  .אולם קפל נא י7י7י  ,ראשונה  ,אח
קולאוחין וחטאחיך נימי צנאך ,ואחרי כן אגי 7ן ואוליטך אח פטולות׳ וחחנולוחי
נטפחוח שנוחי  ,אז הנין צ 7קח ,'7המו 77לאים ואים אח פטולחו אל חיקו  ,ומפרי
 7רכו יאכילהו  :זורט צ 7קה לב טוב יקצור  ,חורש טמל ואון  ,לו חנואחס.
חומי :לנריך כ 7נלי הספר החתום לי  ,צ 7יק יקו 7טולם ! מה י 7טחי ולא
ת 7מ  ,ומה מפניך יסחר ? הלא נניא ה״ח לנית ישראל וחגר לכל שוקר טל רלחוחיך
אח כל אשר היה טס לננו  ,ומה נקשתו  ,וחטש לו ? ואן מלך המשיח קראו לך,
וזה האות כי מצולט היית כל הימים ? הרן נא מהחל ני!
צ 7ק י ה  :הסכלה אשל רנרח  ,לא רואה ולא נן רואה אנכי  ,ואך מקי7י
ושומט׳ נקול׳ נטורון הוכו —
חוטי :הסכת ושמט ! ראשית 7רכי מצמר היה  ,כי אכלתי פח לחם נלי שפוך
מיס מלוא הספל טל כפות ירי טרם פרקחיו  ,וגס שחיתי יין אשל נגטה נו • 7נן
ננל וטרל נשר ,שומרי ציון ראו  ,כן נטרה חמתם ני ויררפוני למוחה.
י צ 7ק • ה  :כן הטס הזה וכן הגוי ההוא  ,כל חטא אשל יחטא ארם לרטהו
יקלחו שומרי ציון לו  ,וגנוב וגזול והשנט לשקר לא יחסנו לו טון אשר חטא  ,אך
אס יחטא אנוש רמה לאלהיו  ,לא יאנו סלוח לו וייסלוהו כפלים נכל מטאחיו.
הגירו נא לי חוטי רוח  ,מי שמכם לשוטרים ושופטים נאיז ? אס יטשה איש הלט
נעיני '7ונחוטנוחיו יקניאהו  ,הקצרה ירו מכלה אוחו כרגט  ,וכס זדוטיכס  ,זרוט
נשל ,למה לו ? ואס הוא יאריך אפו  ,מלכם תמהרו לנקום נקמתו ולא רוחו ,ותשלחו
”VT
מגל בטרם נשל קציר ? ?
חוטי :ואס הוקפתי קדה וארנרה נקרוש ישראל  ,טל קמחו מנסה מאח כל
איש אן כי לב חילו  ,ואומרה לאמי ! הן איש נליטל טשו מאן קחח מנחה מיל
אחיו ויאמר לו  :״• הי לך אשר לך כי ים יל לב אחי ! ״ לא בן י7י7 7׳ ובנו בכורו:
ישראל ,אשד יקח תשורה גם מאח אחיו האביון  ,ולא יאמר לב לי כקן וזהב
ומה לי טור לטצניס האלה ?
צ 7ק* ה  :ומרוט חתמה טל ה 7נר הזה ? הלא ררך בל הצליקים אשל לא
׳שנטו בקן  ,ולהון לא יאמרו הון ! אמנם קלוש• הרול ,קלושים הם אך נטיני ההמון,
אשל למראה טיניו ישפוט ולא נטיני '7הרואה ללבב  .ננוקר ננוקר ילחצו נמים
אח נשלם ן אך לא ירחצו ננקיון אח נפשם המוראה והמגואלה  ,ולא יכנסו מלטה
את לנס הטקוב  ,נשפת שקר יכנרו אח אלה׳ השמים  ,ולנס זונה אחרי אלה׳
'שאלין  :הכקן והזהב  ,פני הטשיד יהללו  ,למטן הטנק יטניק למו מגרנו ומיקבו;
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אגל אל יומן נעיניהסיאחיהם האביון אשר אין בידי חפורה להניא לאים האלהים.
ואולם  ,מהולל שם ל ,אנכי הטינוחי אח דרבי מדרך כל בני « לארח׳  ,ואבדיל בין
איש לבום שנים ובין לבוש קרעים  :יב נא אלי איש עשיר ,יאעדיכהו טל הי אסר.
♦דו משגת  ,ואס דל הוא  ,ונחמי לו אח נרבח׳ מנם אין בשן> .
סועי :איש אמד גלה אס אוון הקדוש ויבא אליו אח דנה׳ רעה  ,ומה מרה
אפו נ׳  ,ויל ו לסשידיו לאמי  :הכו אס בן הבליעל הזה נהש ואל חחיס עינכם
מליו כי בן מוח הוא ! הדבר יצא מפיו  ,ועדה מרעים הקיפוני הכוני גם פצעוני $
ובכל ואס לא שב אן> הקדום ממני ועוד נחנני לחרם  ,ויצו על אנשי עיר• לאמי:
משמרו לבם מדבר עם מדגי! אל ההוא  ,פן חשפו כמוהו  .למן היום ההוא והלאה׳
קרובי מני רחקו ומיודעי החנכרו ל׳  ,כל מוצאי תכיני וכל שומע שמעי קללני.
דה׳ כאשר ראיס׳ כ׳ רבו מארבה אויבי נפשי ועצומים המה ממני  ,ואבוא במשורה
הברית חסדשה  ,וסנצל נפשי — .
צדקיה :יען וביען ב׳ טמא ! טמא ! קראו הבוערים לך ,לבן זרקה עליך
מים טהורים — וטהרה! 5
ח ו עי  :ואמנם עמה הונח יל מכל אויבי מסביב  ,כי האמונה אשר עמה
כרסי אמנה  ,שמת אוס לי לבלחי הרע ל׳ כל מוצאי  ,אך חמס  :ה הקימוס• יל רעה
מקרב נפשי פנימה  ,ואעיר אח ממס המציק היושב גמדיי לבב  ,אשר אל תקשה
עוד איש אליו וישלם  ,ואין מפלט להנרדן> מפניו  ,גס אם בנקיקי הקלעים יברח
במסבא  ,או שאול יציע — נסמסי על הרעה אשר עשיחי  ,ונפשי אומה לנחק
מושרוחיה — אך אהה ! מוט המשולם לא במהרה ינחק  .כידוע חולי נפלו פני,
ובשרי כמש משמן  ,מאקסי מי׳  ,היו עלי לטורח  .ויהי לשקופה הימים נהייה׳
ובאליה׳ ואמוס לשמה.
ל ד ק י ה  :הרביס הרע  ,חוטי ! העמקה שימס ; אך אם אהה לו שמעני,
ואזניך — חהיינה קשונוח לכל הדברים אשר אדבר באזניך ,או אז הראה והבין כי
אנכי הרעוחי עוד ממך לעשוח  ,אן -כי ממני ברכת לוקחה לכל משפחוח ׳שרון,
ואחה נשנה לקמח וחח׳ לבוז  — .יחיד ה״מ׳ לאמי אשר יצאה נפשה והעל שמים,,
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בצאחי מרחמה ויקדמוני ביבים  .אבי מהר להחנחם אחרי אמי  ,יב זקנת  ,ויקה
חסודה לאשה לו עלמה רכה וענוגה יפה הואר וטובה מראה  ,אך רעח לב דע מאוד.
בקלון ממאיר הייתי בעיניה והכליה שנאת שנאתני  ,אן> כי בקולה שמעה׳ ואעם
כאשר צוחני המיד .עודני נער בן עשה׳ עשרה שנה  ,גרשחנ׳ האכזרית מהקחפח
בנחלה אבי .״עד מחי — הרימה הזרה קולה — יהיה גן מנים ומחפיר ההוא עלינו
למשא  ,וכל ׳גיענו ועמלינו יהיה לשניו לטין ? עורה נער עצל ! בר לך חנומוה
ורדבוק ידם ! בר לך אכול לסם עצלוח לנשחך ולבושה בל ביה אביך ! הקיצה
משנחך ועשה גם אחה מיל  ,ומעמל ידיך אכול אכול ושבוע והותר ! הנה הארז
לפניך ,לא הטוב והישר בעיניך לבה ךל  ,ודי אח ז דרכך יצליח ! " לחנם בכיסי באזני
אני לאמי  :אנה אלך ,ואנכי נער רך וצעיר ? « ' יאספני הביתה  ,אס אבי כנן
קורי ומורה מעל פניו גרשני  ,ולא נתנני מסות נצל קורהו ? או מ• יחמול עלי
להטריפני להם לר כי ארעב  ,אס האיש אשר מחלציו יצאה׳ כלא רחמיו ממני?
אויה  ,כבדו אזני אני משמוע ולנו שם שמיר  ,או אשתו היפה שמיר שמתהו .כאשי
שסה לעפר נפש אדם נשלה אוחו ד׳ ניד פשעו מגן עדן  ,לענוד את האדמה נזיעיי
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אפו ועמל כפו  ,כן עגמה נפשי גם אני  ,עת גורש גורשתי ממולדחי ומניח אני
וכקין מייחי נע ונד נאין  ,אן> כ• אח דני ל אחרי לא השלכחי ודם נקי לאין
לא שפכח• — הלחם אשר נחן לי אני נצאחי אזל מד מהרה מכלי — ותהי דמעה*
לחיד ושקויי  ,ויהי כאשר אכף עלי פי  ,ועורי כחנור נכמר ,מפני זלעפוח רעב,
| יאחמכר לענד לאיש אדמה לאכול פח לחם  ,אך נפשי קצה נלחם תעצנים  ,ורק
לחם עצלות אחנח׳  ,ולכן שש שנים ענדח׳ ,ונשניעית יצאח* לחפש* כצאת הענדיס,
יאה• חנר לחנר גננים ושודד׳ ליל.

j

|

י
;

ויהי היום  ,וינוא איש קדום העירה לנרן אח העם כפעם נפעם  ,וכראותי
כ׳ מרנים העם להניא זהג ורג כשף  ,ואומרה אל אנשי נריחי  " :הן איש אלהים
כנד מאוד נזהג וכקף  ,ולא יוכל שאתם כי רחוק ממנו הדרן ,הנה ! נתחכמה לו
להקל מעליו  ,פן ירבוץ חחס משאו — " .וננוא נאישון לילה נעד החלונים חדר
«שכנ איש המופת  ,והמצא כקן ידינו לכל נגדיו החמודות ולכל רכושו אשר רכש
נלכחו למקמו  ,ואים לא ידע ננואינו ונצאחינו  ,כי המעדנים ויין הרקח אשד אכלו
יאשר שתו נערנ יום  ,הפילו תרדמת ד' עלי הצדיק ועל האנשים אשר אתו .זלעפה
אחזתהו את הצדיק  ,נחקיצו ננוקר מיינו  ,וירא אח כל אשר נעשה  .ויהי כי הוגד
לו כי על פ• יצאו ויבואו אנשי נריח’  ,וישלח מלאכים אלי לקרוא לי  . .כנער נוכה
חחת תשנע,כן נכת באזני הרנה נכה  ,אחרי הוציאו כל איש מעליו — ויזעק:
»דה  :״הה ! גדול כיס שנרי  ,אין נהה לו ! צרור כקפי ומקוה לני גונג ואיננו,
ואני אנה אני נא ! נניתי אין לחם ואין שמלה  ,והנושה ינום נלי חמלת ! " " אם
כן" עניתי ואמרתי לו  ,כי נכמרו רחמי מאוד " ,הרימותי ידי לאל מליון  ,אם ידנק
נידי מאום מכל אשר לך ,וגס חלק האנשים אשר הלכו אתי מהר השג אשיננו ךל ! "
ייתי ממחרת  ,ואנוא לפני הצדיק וכל העם נצנים מליו  ,ואנן נערמה ואתחנן לו
לאמר  :אללי לי ! אמש נראה אלי אלחים נחלום הלילה לאמר  :הנן מת  ,על דנד
5שן> הפדיום אשר גננת מאמתחת ענדי ונאמן ניתי  ,לכן הא לן איפוא אח גננת׳,
קחנה ממני  ,והעתיר נעד׳ ולא אמות ! " ״אל תירא נני ! ענני — חיה תחיה ולא,
חמות  " .ויהי כאשר דנר הצדיק אתי פעמים ושלש  ,וירא וינן כי ערום אנכי ממנו,
ייחל אח פני לשנת אתו ולהיות נניאי .כיהושע לא מש מאוהל משה  ,כן אל משתי
«אהלו כל היום  ,ואגיד לו מראם נקחר אח משפע וחפן אנשי העיר הנאים לשאול,
אח פיהו  ,למען ישכיל להלוך נגדם  .העם  ,נראוחם כי הרואה רואת ללנג  ,וכל
בשחרות לו נגלות  ,האמינו נו כי נניא הוא  ,כ׳ נתן ד' אח רוחו עליו  ,ולא■
' יעו כי אנכי נתחי אח רוחי עליו ומלחי על לשונו .ויהי בצאת תצדיק מן המיר
ההיא ואפרד מעליו וידנר על לני כדנרים האלה  " :אל נא תפרד מעלי ורוח■
קישן אל חקח ממני ! הנה נוקע אני לגזוז אח צאן מרעית׳  ,צאן אדם אשר
ייישלו כנהמוח נדמו  ,לכת נא גם אחה עמדי  ,והיית לי למינים  ,והיה כל אשר
יתנו לי חקידי  ,כורחי נריתי וקרים למשמעתי  ,עשר אעשרנו לך ,מלנד מתנת כל
איש תחפן לראות פני  ,כי לשומר תקף אשימך .כעל כל הון ששתי על שאלתו זאת,
כ 'הלא טונ״יהוא הקתוהף נניח צדיק  ,מדור נניח הקוהר  :נית מועד לכל שולח
'יו נתון רעהו  ,ואמהר לכרות אחו נריח מלח  ,נריח עולם  .ויה׳ ראש עדת גננים
ישימר נשף  ,לשומר מזוזות פתח איש האלהיס ומשנה למלן המשיח  .תצדיק נקע
ל» קע?ו מעיר לעיר לראות אח שלום חקידיו ולקחת מאתם כופר פדיון נפשם ואלות
נס אנכי עמו ,ונדיח׳ מלני נכל פיר אשר נאנו אליה נפלאות מנפלאות שונות
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אשי עשה איש גדיא׳ נעיר אפי יצאנו ממנה  ,וכל העם האמינו לדברי כ• דגה
אמונהם< שם הצדיק הלן וגדול וינוב חילו יום יום  ,לא נכחד ממנו ני אנכי עמוי
החוך אשר כסא קדשו נשען עליו  ,וערמח• כי רנה עשחה לו אח החיל הזה ויגדלני
וינפאג׳ מעל הנכבדים אפר אחו  ,רק הכסא גדל ממני  .גם נעיני אפחו הנאוה
והמעונגה אשר לקח לזקוניו סן מצאחי  ,כ׳ הייחי כמוצא מיס אשר לא יכזבו מימיו,
והריקוח׳ לה נרבה מן הבריכה החחחונה דע בל׳ די  .אולם אן> אס אמנם נשלו
׳ל חבלים בנעימים  ,שמנח• מניח׳ כשית׳  ,לחם שתרים לשובע אכלתי ומיס גנונים
רויה שחיתי  ,ועל פני כל העם נכבדת׳ וקדום קראו לי  ,בכל זאת קצת׳ בס"
נדבות הימים  ,כ׳ הקנאה נחנה בנרות׳ ראש  ,וחמרר אח חיי בלי חמלה  .זאת
הרשעה  ,היא ראשית בל סעא ופשע ! אס כל עמל ואון ! היא מראש מקדם נין
אחים הפרידה  ,וחתן חרב ניד הבכור להרוג אח אחיו הצעיר היושב לבטח אחו.
גם ניני ונין איש חשדי הפרה הארורה אח האחוה הנאמנה  ,ותהפוך אח לני לשנוא
אותו " .מחי ימות" אמרתי בלבי יום יום ״מתי ימות  ,ותהי המשרה על שכמי  ,בי ל'
חאות יותר עמנו  .ויהי היום ואשפוך לפני הקדושה שיחי  ,אשר כמוני שנאתהו,
ואומץ עמה כדת מה לעשות ; ותענג׳ ותאמר ל•  :כמוך כמוני צר לי מאוד כ׳ איש׳
ח• עדנה  ,הנח נחחכמת לו ונשינהו לאדמתו ; אך השבעה ל׳ כי תפרוש כנפיך
עלי  ,עת יכגון> מורך ואיננו ! " היענת לדבר ,חכמת הנשים ! " אמרתי לה "ונשבעתי
בנפשי כ• אך אותך אקח לאשה ל׳ ולא אשכח לנצח כל חגמולותיך עלי ! "
הצדיק חלה פתאום מאוד ויגיע עד שערי מות  ,ואמנם שמחתי בנפלו למשכב
שמחה גדולה עד מאוד ,אך צפנתיה בחוני נקרב ולב עמוק  ,מקום לא שזפתה עין
בשר ,לממן לא יאמרו אויבי ב׳ ממני יצאה הרעת וידי היתה נו ; וחקטן עוד זאת
בעיני  ,וגס זעקתי זעקה גדולה ומרה  ,כי הצדיק מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו,
ואן) קדשת׳ צום לכל יושבי העיר ,ועל פ׳ החאשן> קהל גדול בית תפלה  ,ויקראו
אל די ויתחננו מלפניו כי ישוב מחרון אפו  ,ולא יחן אח המשחית לבוא אל בית
איש האלהים לנגון>  .אך לשוא ענו נצום נפשם מן הנוקר ועד הערב ! לחנם נחר
גרונם נקראם אל ל ! תפלתם אל חיקם שנת — ב׳ אני קגרת׳ אח שער השמים
מענור תפלה — .
ויהי בראות הצדיק כי נא יומו  ,יום מוחו  ,וחבלי שאול קנוהו גם סבבוהו,
וידבר אל׳ לאמר  " :הן הרבית חסדיך ממדי למן היום אשר נאת נצל קורתי עי
היום הזה ונתנונוח כפיך עשית ל׳ חיל  ,גם שם תפארת על פני ארץ וחוצות  ,עתה
יום השלום נא נא  ,וחלילה לי ממדול משלם לך את גמולך שגמלת לי  :אספה נא
׳ל את חסידי ונאמני עיר ,למען אתן לעיניהם אח ממשלחי בידך ,ואשימך בראשם —
אך שחים אני שואל מאתך ,נערם אישן המוח  :היה ליתומי לאב  ,וכלכלם עד אשי
יגדלון  ,גם נחס עניה סוערה  ,אשת בריתי  ,ופרוש עלית כנפיך ,כי אין זולתך
לגאול ! " " אל תדאג למו* השיבותי לו " אשתך אשתי והבנים בני ! " כשמחת נקציי
שמח הצדיק נשמעו את דברי אלה  ,ויאמר  :הזעק נא חיש מהר אח כל העם אלי,
למען אשימך לנגיד עליתם  ,כ׳ עוד מעע ואינני ! " כאסון) נצום עזובות אספתי
ברגע אח גל יושבי העיר אל חדר משכב הצדיק  ,אשר הריס קולו ויקלא אליהם
לאמר  " :דעו בני  ,כ׳ היום אני לוקח מעל ראשכם  ,ושמשי לא יזרח לכם עוי
בעמק הנכא ההוא  ,אך אל חלבו קודר ואל תלבשו אבל  ,ני בבני אשר אמצתי
יל  ,אור חדש לכם יופיע ! הנה נגד ד׳ ונגד פניכם משיחו  ,אשר יהיה שמש ומג!
לכס ויברך אתכם בכל ! אך תשמרו מאוד מפניו  ,שמעו בקולו ואל תמרו נו  ,פ!

יפיל ל את פניו בכם ונפל מכס רב  — .עוד הוא «דבר ,והנה כל העדה הנועדים
«ליו נפלו כלם לרגלי ויחחננו לי לאמי  :הננו לך לעבדים  ,וכל אשר הדבר נעשה
יושמע  ,רק נקה עלינו אור פניך והגן בצדקסך עלינו  ,כי אותך ראינו צדיק לפני
ל גדור הזה ! " הצדיק הלך לדרכו — דרך .כל הארך  ,אשר לפניו פניה׳  ,׳ותשוב
המלוכה והה׳ ל׳ ן ויען כ• עשר ידוה לי נערמה ומרמה  ,לכן העינוה׳ אה שיר
«שמו  ,ואגדיל אח כסא ' מכקאו.
תועי :כאיל על אפיקי מים  ,כן תערוג נפשי לדעה אה נכליך וחחנולוחיך,
אשי משו לך אח כל הכבוד הזה!
צדק י ה  :חשבת ושמע ! הן לא נכחדו ממני « חשבוה הבוערים נעם אשר
הכו לרגלי  ,החושבים כ׳ אך בזאת יטהר גבר ונפקחו עיניו לחזות בנועם ד' ,אם
'׳רחך בבוקר נמים לא טהורים אח נשרו  ,ויענה בצומות אה נפשו כל ימי חלדו,
לכן העברה׳ קול במחנה  ,כ׳ הנני צם בל ששה ימי המעשה ומתאבל על עיר ל
החריבה ואין בונה  ,ובניה המפוזרים כמוך לפני רוח ואין מקנך  ,ונהחפללי לפני
יי רקדתי באיל ואשאג כלביא בל שומע צללו אזניו  ,והבקע האדמה אשר תחתי
לקולי  .עדה חשידי אשר קננוני  ,ראו שמעו כן תמהו ויאמרו איש אל אחיו:
הנא איש האלהים לא יאכל ולא ישהה כל ימי המעשה  ,ובכל זאת במו לא עזבהו
ינשרו לא כחש משמן ! והם לא ידעו אה אשר עשיתי נסתר בחדרי משכיח׳  ,יכ
מלש פעמים ביום מלאה׳ אה כרם׳ מעדנים  ,ויין תרקח שהית׳ לשברון.
תועי :ואיך לא נודע הדבר ברבות הימים ?
צד קי ה  :לא תענה לשאול ! הטרם חדע כ׳ חדר משכית איש קדוש יקדם
! כמותו  ,וזר לא יבא נו ,כי שם יגלו אליו האלהים ? אך כאשר נקל להיות צם
י «תאנל ,בן בנדה ממני לרחוך יום יום נמקוה מים באושים  ,כאשר ראיה׳ עושים
האר הקדושים אשר בארך  ,והעל צחנתם בעלותם מן הרחצה נאן> השרפים העומדים
«« על לתם ; ואולם למען הקר מעלי לזות שפתים ודנה עם ירדתי יום יום אל
«? הר לרחוך.
תועי :האןז בחורן> ואחיו בנהר טבלה ובמי שלג התרחצת ולא יראה
לנפשך פן ׳אחזך השנך ?
צ ד ק י ה  :וכאשר קרנו ימי הקור ,והשלג בקה אה פני האדמה  ,השכמת׳
נאור הנוקר טרם הקיצו אנשי העיר משנתם  ,ויצאתי תמימה ואקחה מעט מים
יילוא כפי  ,ואזרקם על פאות ראש• וזקני  ,ואשוב הניחת  .אנשי אמונה בראותם
ייאות ראשי וזקני נוטפות מים ,ויאמינו בי בנתר טבלתי  ,ויוסיפו לתללני ולהקדישנ׳
נא«רס  :מ׳ קדום כקדושנו ? או הנקה איש לרחוך במי שלג וחי?
תועי :אחלי אדוני ! קפר נא ל׳ שמך מן האותות והמופתים  ,אשי שלחך
יי לעשות בארך?
צד קיה :כמוני כמוך ידעתי נס ידעתי אס עם הארך אשר דרך נשים לו,
ילמוהן לא תמלא אזנו משמוע שיפורי נפלאות  ,ולא תשבע עינו אותות ומופתים,
לין הרנתי אח אותות׳ ומופתי לעיני עם עור ,כפלים על אשר עשה משה ענד
למשרת
מצרים— ואבוי ל׳
 jי' בשדה צוצנן למען תוציא עם ממושך וממורט מקבלות
' :לשומר השן! איש מזימות ורע מעללים כלבי  ,מלא ערמת ומרמה ונבלים ותחבולות
 "? Iלוב מלא עון>  ,אשר הושם בבור לע דבר אשר שלח ידו במטמוני רעהו  ,והושע
,לי ערמתו  ,כי יצא דע מהרה ממשגר לח.פשי חנם אין כסןז ; הבור קאה אותו
'איני אקוןז אקפתיהו אל תוך ביתי  ,ואמלא את ידו לשרת אותי בקודש  ,ענד׳,
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זה בחיר* רלחה נשש׳ היה נר לרגלי גבל דיני  :המטה אשי שמתי אה האותייו׳
ותהי ראשית מופה׳  ,בשנתי גלילה על בתאי והעם נצנים עלי מימיני ומשמאל»,
וארא והנה נד נשמת הקדוש■ אשר אחריו מלאתי  ,משב לכנות  ,ואצו משרתי לאמי ז
מהר קח נא את ןפ תשמן אשר נענת החדר שמה והצק שמן אל חיק הנר ,טי®
ידען ! ויען משיחי נערמה כאשר שמחי נפיהו ויאמר  :שא אדוני לפשע פנק■ ,אי!
שמן נפן הלז  ,כי אם חומן ! ואומר לו  :אל נא תרע לשפוט למראה עיניך ,ר
פיני נשר לן החוזות זרות  ,וזה ןל האוח  :אשר לא היענח לראות  ,יכ נחמן
אוחו ננר ינער ויאר אח הלילה ; נארנוח ידי יצקתי אח תחומן אל חון היי׳
וימלא החדר אור ! ואומרה אל בל הנצניס עליו  :אל תאמרו נני  ,זה דנר חדש.
בי כבר חיה לעולמים אשר מלפנינו  ,אן תשמרו לכם קרוב אל הנר ,פן הובי
בעורון  ,כי אם קודם היא  ,שלהבת יה ! העם האמינו לדברי וינועו ויעמדו מרחו ?׳
ויאמרו איש אל רעהו  :הנמצא איש מופת ומפליא לעשות כמוהו ? — ויהי ממחי*
ואראה אל משיד׳ ואנשי בריחי נפנים נזעמים ומר נפש  .וישאלוני מה זה וטל «ם
זה רוח* שרה ? ולא עניתי אחהם דבר .ויהי ביום השלישי ויבא איש אחד י ציי
שלוח אלי  ,ושמועת רעה בפיהו לאמי  :אחין יחידן אשר אהבת מולה זה שלפי
•מים  ,אנא התפלל בעדו אל הרופא כל נשר ,כי יחלץ ממוח נפשו ויחי Iמה ננהל'
אנשי בריחי בשמעם את הדברים האלה ויאחזם שער ; גם אני למראה טינים»
קפקת• על יק ואן כפים  :״הלא תדעו עתה בני אשר אהבתי  ,אמרתי אל הנועד‘®
עלי  ,מה זה ועל מה זח רוחי חובלה ונפש• עלי תשתוחח ?" ואקרא אל משיה׳
ואצותו לאמי  :חבוש אח החמור ורכב מהר עירה מושב אמי  ,ושים את הק«' ג
הזאת על מצחו  ,ואחרי כן חתן נידו אח המטה אשר תקח בידי ן ותצוהו לחמיו
נו  ,ואז יתחזק ויקום ממטתו .עורה שנש מתנין ולן לדרכן ! בי נשקפה נפשי לדנים
אין נפל דבר .משיחי הלן לדרכו וישב ביום השלישי וישפר את הדברים האל« ׳
באתי בית אחין וראיתי כי חל׳ו אנוש עד מאוד ,ונם הרופאים הגידו ולא בחיי׳
כי אפק תקוה ואין לאל ידם להצילו מרדת שחת  ,ואמהר ואשים על מצח החולי*
את הקמיע כאשר צויח  ,ואני תפלה כ׳ יצליח ד' את דרכי ,למען ילבשו שוטניו
כלימה וחנקם נושה קלה  .ויהי כפרשי את המגילה על מצחו  ,וחשב רוחו יצל
קרנו ויפתח אח מיניו העצומות  ,ויהי כראותי זאת וארהיב בנפשי מוז  ,ואומי®
אל אחין החולה  :אחוז נמשענחי זה וקומה ממשכנן כ׳ כן צון אחין הקדום׳
״המצחק אתה — ענני תחולה — כי חצוני לקוק ממשכבי " *5הדבר אשרם®
אחין הקדוש נפי  ,אותו אשמור לדבר " .החולה אחז נמשענחן ,ויקס ויתהלך בחייי
אחת תנה ואחת תנה כאחד ממנו ".הקכליס שמעו ויאמינו לדבריו ,כי רנה אמונה®
לבל דבר רוח ! — זא תבאנה שתים נשים עקרות ותאמרנה לאמי  :שאל מאחיי
איש האלהים ! שאל מאתנו בקן> וזהב רב ונתנה לן כי יש לאל ידינו  ,אן הנם
לרו זרע אנשים פרי בטן ! נצפית׳ צפיתי  ,כי שונות היו הנשים ההן אשה ®I
רעותה  ,האחת היתה עונת מראת ובריאת נשר מאוד ,והאחת רעת מראה ויין®
נשר מאוד ,ובאשר נחלה נפשי באחרונה  ,כן נכקפה אל הראשונה בי עונת מיאי
היא ורבת חן  .ולבן את רעת התואר ברכתי ואשלחה  ,לא כן רעותה יפת החואיי
אשר צויתיה כי חשב אתי שבעה ימים  ,למען תברכנה נפש• יום יום ושגור רחיים
•פתח  — .יעלת חן הזאת ריקם נאה נצל קורתי ומלאה השינותיח הביתה  ,ויי?
שש נעל נעוריה משוש  ,נר■ ותו כי ברן ז' אח אשת חיקו לרגלי ,וינהל להוב׳י

לי  ,וימשל לכל נאי שעל עילו אח הס מעשי אשל « שימי אמ אשמו  ,עקדת
מיס  ,להשליא  .ויהי לחשונש המנה  ,ומחל גם לעח השואל ,ני לאח די נעניה
ייתן לח הליון  ,וממשנה האשה לי לצדקה כי נננשה ממני  ,ונלכה׳ הולידה והצמיחה
’יי נען  .זאת הפעם היה המקלח נעוזל׳ ,להגדיל אח שמי נלאשיח ימי ממלכתי,
יעוד פעם שנית  — .אשה אמש צעקה לשני לאמד  :איש׳ הולך נדלן לא עוג,
ייעה זוללים ומאנד הון  ,נ׳ אדוני  ,הוכח אותו וישונ מדלכו מלעה אל ד' ! ואולם
יען כ׳ מאוד חלה אפי ננעל האשת הזאת  ,על לא כנדו אומי מהונו ופחד׳ לא
יעל עליו  ,לכן אמלח• לה נמלמח  :מקומך נשי ,מקוש חוע -נהליסו אש וחוחלחך
מל ! אישך זה לא << עינ דלכו ולא "של לכח נעודו ,כ׳ נמעאו ימות •י עשי זאת
ציפוא ו< יענ לך ,קחי מידו ספל כלימות וצאי מניחו ,כ׳ אין נלכה נו ! ואצו
למשלח׳ לקלוא אש נעל האשח ולהניאו על כנפי נשלים אלי  ,ויה׳ כנואו ואלים
י!ילי  :תן לאשה הנצנח עמכה נזה ששל כלימות ושלחה מניתך ,ואם מאן אתה
לשלח  ,הנני משלחך מחל ניד פשעך ונכמדח מן מאלך ! לעדה אחזה את איש סלמי
ג«5עו את הדנלים האלה  ,ויען ויאמל  :מה אתה שואל ממני איש אלהים  ,ומה
לזית עלי ? הה  ,מה זה ועל מה זה אשלח מנית• אח אשתי אשל אחנת׳ אמנת
ייילס  ,ואולי גם את שני נניח אשל ילדה לי שלח אשלח ? חלילה ל׳ — השנתי
לי — מלילה לי מגזול עליך עשות כדנל הזת ! לק שלח תשלח אח תאם ואת
מניס חקס לך והיו לך למשיג נפש  .האיש ההוא הכניד את לנו ולא שמע אלי
יאהנתו את אשתו  ,ויפן וילך ,דחי כמשלש ימים ויוגד לי לאמל  :מת איש סלמך
(ייעונו גוע  ,כי השליך את דנל קדשך אחליו — .אותות׳ ומופתי דע קלות האדן
 ,יידעו  ,ומכל ענל נהלו אלי אנשי אמונים  ,קצינים ולאשים ודלים ולשים לשאול
יעצתי  ,ואין מספל להנשים חצונאוח פחח אהל׳ ונמנחה חלו אח פני לאמל  :מל
י ’ אח פני ד' ;התפלל נעדינו ונזלעה זלע ונלד « .אשל היעינו עמדי אנשי שלומי
ילא נלאה איש או אשה אח פני ליקם  ,לכן הינונת׳ גם אנכי עמהס  ,וכל אשל
ייאלו ממני לא אצלתי מהם  ,והיה אס היה הדנל אשל דנלת׳  ,אס מי האיש אשל
5יזן לי כופל פדיון נפש  ,ממליו  ,אשד חילה אוחו ד' נו  ,ויקס ויתהלך נחון אז —
איני את נפשו הצלת׳ ונלכת׳ דפאתהו ; או אס עלה האיש אשד נדכתי  ,מעלה
ייעלה ויעפיל ,אז — העידו כל העם כי תפלתי תעשילחחו ונדכתי עשתה לו את
"מיל הזח  .ךא אם לא נא הדנל אשל דנדתי  ,ומת החולה למלות תפלתי  ,או
'א הצליח האיש על דדכו אשל הלך נעצתי עליה  ,וישחכל אל צלול נקונ  ,לחצת׳
ליקיון נפשי ואומלה  ,כ• פשעיהם ועונוחיהס היו נעוכלם ויהפכו אס נלכתי
’קללה  .מה נקל לנקד עיני הולכי חשכים ומולדי אול ולהתעות עם תועי לנג!
’יום חמש שנים הקיצותי משנתי  ,שנת הצהלים  ,והנה אשח קשת לוח ומלח נפש
ףני נצנת  ,נובה נכי תמדוליס והחזן קולה לאמד  :אללי יל בי נדמיתי ! נני
'מיד׳ חולה זה שלשים יום  ,והדופאים יגעו נדי ליק להצילו מכן> המות תלודה
איי נפשו לקחת  ,הה  ,לפו את תעלה אין לו ! תא לך איש מופת  ,צלול כםן> פדיון
’מיו  ,ופדעחו מלדח נדמי ימיו שחת ! ויהי נלאות׳ אח לדוד הכתן> אשל תונא
ל’ למנחה והנה נזה נכמלו נחומי מאוד ואומדה אליה  :אל חילא׳ נת׳ ! ואל
׳מליס׳  ,בי אנכי אלוה למות לגלח׳ ינוא אל גיחך לשמוע את גנך יחידך אפל
יימנה  ,ואס לא ישמע נקולי ולקחת• תא המאכלת מידו נחזקה  .ויהי השמש לנוא
ימנה תאם השכולה צעקת ותנך לפני לאחל  :תה  ,למיתני איש אלהים !■ ותדנל
■ בזנים ! אמנם אני נתחי צלול חבםן> לך .למנחת  ,למען תתפלל נעיו ונפשו
*ל,
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צרורה בצלוי החיים  ,אך אחה אל התפללת והצל אל הצלח  ,כ־ כרגע יצאסי
תהיה
ואשוב הניחה  ,ותצא נפשו וימת ! — ״חלילה ל׳ מדבר חקר ! ואעש האחי
«אתך
 ,בלחמת׳ אח המות  ,ואקחה בחוקת היד את המאכלת מידו הנעויה על בגך!
דבית׳
אולם הוא התנכל אליו לחנקהו.
תועי :ומה עשו משכילי עירך ,מדוע החרישו ולא בלו הדבר לאוזן שופיי
 ,למען יביאוך נמששע על אלה * או הכשל שחיו גס עליהם וילאו ממך•
העיר
ל ד ק • ה  :משכיל• עילי * הערס תדע כי רני החסידים ישנו רק נערי מצעי
אור החכמה לא נגע עוד עליהן וימש חושך ? גם מורי הצדיק כעה אתלי
אשי
קענת ויכל בקרנה ח״ו נעוב ושאנן משחד רעה  ,ובכל זאת אחרי מותי!
בעיר
אהל׳ אל עיר קלונה וקענה עוד ממנה  ,בדעתי נאמנה כי פה לא ׳שיי
העתקתי
רבצי ולא ׳חרון מקנא לשונו נגדי  .ויהי היום  ,והנה איש משכיל יליד עיי
גני
חכמה ומלאת עם לקח אשה מבנות עירי ויואל לשבח בה  ,כי לא רצמי
לנתי ללכת אחריו  .רבת יגעתי להוציא על האיש ההוא דנה רעת ולהבאיש איי
האשת
ריחו בעיני יושבי העיר ,אמרי רואי כ׳ הוא התקלס ני ויצחק לאותות׳ ומושמין
בה ודע לי כ׳ איש מצות׳ חזק ממני  ,ורעה נגד שני  ,כ׳ כנר התלקעו אליי
ואולםמספר אשר הסירם מאחר• בשכל מליו  ,ואמהר לכפר במנחה את שניו ,ואדני6
מתי
לאמר  :שלמה נשפוך איש על אחיו בוז ללא דבר ? חרף מאף ועזי1
אל לנו
! ונהפוך הוא  ,כ׳ כנד מכבדני • לעיני העם  ,ואף אנכי אגדלת את ש«ו
משעמה
לתתלת נקרב האין  .אבן חן השוחד ,כל לב לוקח  ,את האויב ׳הפין
ואשיתך
ושנאתו שוכח  .נם את איש מלות* הפכה מנחתי לאיש בריתי  ,ויתן תיי6
לאוהב
אך אנכי הרואה ! ויהי כ׳ ישאלוהו אנשי העיר לאמר  :מה זאת ? ויען ויאייי
כי
 :אמש באישון לילה חלמתי חלום  ,והנני עובר אצל שנת בית הקדוש  ,ואמ°
נערמהוארא והנה חדר משכנו נוער נאש ואיננו אוכל  .ואומר אל לבי  :אסוי6
עיני
את המראה הגדול הזה ! מדוע לא תאכלהו האש הגדולה הזאת ? י’’6
אנ ואראה
לראות  ,ותחז עיני ותנה מראה כבוד ד' חופף עלי החדר .פחד קראי'
בקרבתי
ולא נותרה ני נשמה  ,בזכרי ב• דברתי סרת על איש קדוש ההוא ; ואשמע
לאמי  :אמנם חעאס בן אדם חעאה גדולה ; ואך בזאת תכופר ,כ׳ חתנ&ג
קורא
לפני הצדיק ותתחנן לו כ׳ ישא לפשעך ויאמר  :סלחתי ! הנוקר אור ,וארון נחפיי!
תצדיק לספר את מלוע* לו  ,ומה השתוממתי בראותי  ,והנהו יודע אס ^
אל
דבר• חלומי  ,לא נעלם ממנו דבר ,זא ידעתי כי נביא הוא!
תועיד ת׳אומן יכ יסופר ? איש תבונת ויקר רוח יעשה נבלה כזאת
שוחד ? —
צ ד ק י ה  :הסכלה דבר ! לא כימים הראשונים הימים האלם ! ןה כגני^
שמים מעל האין בן גבהו דרכי הצדיקים והחסידים שכנר מתו  ,מדרכי המתקין
!
ותמעהרים  ,אשר חיים עדנת ; כ* הראשונים היו בר• לב ועהור* ידים  ,אל שתו
הון ועושר ,ולא החגאלו ננוג♦ תענוגי נשר ,אשר אחריתן כל#־ ®י
לבם להרבות
 ,כ׳ אם את צויר ישראל וקדושי ענדו נשמחה נצום וענות נפש  ,וכל ח, 1
מרה
הישר בעיני ד' ,אך לבם חע מהשביל וידוע  ,יכ נכריה עבודתם זר מעש"!66
לעשות
כן אנשי קודש אלילי ההמון נדור הזה ! ברחוק מזרח ממערב ןב רמי ? /
לא
 ,ולא יעמולו לעשות תעוב והישר למצוא מן בעיני השופע כל rto
מכליותיהם
יתאוו׳ בל היום תאור ■,למלאות חדרי בתיהם גל הון יקר אף נפחם  ,וייי1
ויק

37

י בטנם מעדנים וכל מוג אדמה  .גם ׳חרון החכמים אשר היו בעולמים אשל היו
! מלפנינו  ,מן המחמכמים אשל רנו נעסוח׳ האל  ,גדול מאוד  ,כיהרון הזהב מן
 Iהעופרת  .כאשר < חענג מחן על כלה  ,כן החענגו הראשונים עלי החכמה העדינה,
׳■ באהבתם אוחה חכליח אהבה וכל חפצים לא שוו להם בה  .אך מה נופלים מהם
ן כהני החכמה נימים ההם ! המה לא ימלאו אח ידם לכהן לה  ,מאשר יקרה בעיניהם,
ןמ יען תחיה את נעליה וכהא כבוד תנחילם  .ולכן נקום עלי מתחכם לשטן לי,
מדי עברי עיר גדולה  ,ואשליך שקלי כשף אל פיהו  ,ויחרוש ולא דבר עוד עלי
שלה  .פעע׳ הולך בכל המדינות  ,ושמעו רחוקים שושני לפון  :אלן החדלה אשר
שם הזהב  ,ויבואו לראות אח פני כפני אלהים  ,והמה מניאים איש מנחתו «שח
נדבת ידם  :כשף וזהב ושמלות  ,גס מרכבות וקוקיס וכל כלי יקר .ויהי כאשר
ראיתי כי רב חילי  ,ואומרה אל לבי לאמי  :לא טוב היות הון חבוש בטמון ,סגור
בארגז ללא הועיל גם לי  ,גם למתים מחלד.
תועי :היטבת אשל דברת  ,ומה עשית איפוא ?
ל ד ק י ה  :שמעתי בקול אנשי ביתי  ,ואתן אח כספי בנשך לעשירי עם מלעיתי.
תועי :נבהלתי משמוע ! איש האלהים היה לאים תככים *) ?
לד קי ה  :ומה כל החרדה אשר חרדת ? הן אנכי לא בראתי חדשה בארך,
ילק עשיתי כמעשה כל הצדיקים אשר ילוו כסף לאנשי בריתם וישימו עליהם נשך
הלנה מאוד .ואמנם יען כ׳ פחדו חסידי וייראו ממני  ,לכן לא אחרו לשלם את
נשים אשל נשיתי נהם  ,נבוא יום השלום  ,ולק איש חסיד אחד ,אשל בפיו ושפתיו
כבדני ורוחו לא נאמנה אה׳  ,מאן להשיב לי את כספי אשר הלויחי אותו לכלות
את בנין ביתו אשר חסל  .ויהי כראותי כי תכביד אח לנו ויקפוך את ידו ממני,
ייעל עשן באפי וחמתי בערה נו  ,ואומרה אליו  :העידותי בך היום נבל ! את
השמים ואת הארך כי מרה תחיה באחרונה ורב כופל לא יועילך ! בונה ביתו בעושק
ומקרה עליותיו נגזל  ,בקדשי ד' ,לא ׳חנכם ולא ישמח במו ! הדבל הזה אשר יצא
 .מפי אל שב ריקם  ,וכמצות לילה יצאה אש ותאכל אח בית הרשע ההוא עד היסוד נו.
תועי :לא אפונה כ׳ אחד ממקודשיך ואנשי סודך שלח אש נו ויגער את
הבערה ,למען ישמעו העם וייראו!
ל ד ק י ח  :השכלת אשל דבלת  ,וכן היה הדבר ; אך אנשי העיר האמינו ,כי
ו
| אש י)להי  0נפלה מן השמים ותלהט את בית הנבל מסביב עלי מעלו מעל בקדשי
י! וישלח את ידו נכסף הכפולים אשל יחנו בני ישראל לי לכפרבעדם  .בבכי
ובתחנונים נא לפני איש חרמי ואדבר אליו  " :הראית אח יד ד' כ׳ קשתה וחרון
אפו יכ נורא הוא ? השמעת קול אלהים מדבר מתוך האש? ארור כל בוצע בצע
ובונה נגזל ביתו  ,כ׳ אני ד' באש אבוא ובאש אני נשפט את פועל און ההוא!
• יאמנס אף כי ’ סלך יה  ,בכל זאת עוד לא נרצה עונך ,עוד יפליא ד' אח מכותיך
ומלאך אמרי ישלח בך ,לגעת אל עצמך ואל נשלך !“ כשלג חורו פני האומלל
ישמעו תא הדברים האלה ואימות מוח נפלו עליו  ,ואחמול עליו ואדבר עלי לנו
לאמר  :״אל תירא כי יש לך גואל ממות ופודה משחת ! הן אחיך אשר אהבך ,הוא
; ששיר ורב הון  ,לך והתרפס ולהב אחיך ,כי ירחם עליך וישן לך שתי מאות שקל
יקף נו שלם את נשיך ותנצל נפשך ! " האיש ההוא שמע לעצתי  ,ודי את חפצו
יילליח  .ויהי כהפינו אס הכסף לי ותתפעם רוחי מאוד ואומרה אליו  :נכמרו רחמי
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מקום ללון  ,לבן הגג• מלוך עוד השעם ארבע מאות שקל
עליך מאוד ,הי אין לך
שאת ויתר ע! מנראשונה ,ערם הית למאכלת אם< ואף
בשף ובנה את ניתך ניתר
עליך ,ב׳ מעע מעם תשלם לי כאשר תהית לאל ידיך,
לא אבניד את עול תשלומים
השתאות אשים ארצה לשני ויאמר  " :אמים אתת הלדיק ואיי
כי חנון אני ! “ הנדכא
הנשך הרנה נרנות הימים את הוי ' ועשר׳ פד מאוד ,ויקנאו
ובית• הרשעים ! “ —
בן ששים שנה הייתי וכל עין רואי העידתני כי עוד לא מלאו
בי בל נפיל׳ בסף .
״ן אדמו לחיי וקולות׳ שחורות בעורב  ,כעגל מרבק
לי שלשים שנה  .כהלומי
כתל  ,כי לא מנעתי את לני מכל שמחה  ,וכל אשר שאלו
שמנת• ואעש שימה עלי
לני אמרתי  :שלום יהיה לי כל הימים  ,וכל רעה לא
עיני לא אצלתי מתן .בגאון
ארנה ימים וארוה דודים עם אשת ונוגים אשר לקחתי.
'תקרב נאהלי  ,כמשותלח
? שכמת במעע כי אלמנת הצדיק אשר לקחת זנתה אתך
תועי :אשת זנונים
ותשעה החת אישה.
הרנה מאוד נחשנך כי לקמת׳ את אלמנת הצדיק  ,אשר על
צ ד ק י ת  :שגית
בשאו ישנתי  ,לאשת !
למשמע אזני ? המאנה לקחתה לאשת  ,ולא זכרת לה את
תועי :האאמץ
חשד נעוריה ?
ידידי  ,זכרתי את בריתי אותת נימי נעוריה  ,ואמשוך להקים
צדקי ה :הרגיע
התערובות ילדי פשע נעלת נשם׳  ,וירש
בני
אתה ברית עולם  ,אך בבניה
ותלך ותת• לצדיק אחר אשר לקח גם אח האם גם אח הבנים.
הדבר בעיניה מאוד,
כנגדי  ,והנה זקן אמד ואשתו הקרינו את משפען לשני.
דתי מדי נקשתי לי עזר
אלהים ! אשתי זו מעלה נ• מעל וחזן על שתי  ,כל עובר
ויאמר האיש  :אהה איש
האשה — ואך מתאנה הוא יל על לא עול בכפי " '.
לו תהי ! ״שקר וכזב  ,ענתה
ונפשי נקשרה בנפשה  ,בי לא היתה אשה יפה ומשכלת כמות
ויהי מדי דברי אתה ,
 ,ואומרה אליה  :הרגעי בתי ! ידעתי נם ידעת• בי לא נעמאת,
בבל הארך להלל מאוד
את כעצם השמים לעותר ! ואל אישה אמרתי  :כי
ובל רואיך • עידוך כ׳ עהורה
ריח אשתך בפיני ,ותוציא עליה שם רע ללא אמת  ,לבן אמת
והריעות להבאיש את
כריתות ולא תושיף לדעתה עוד ! ״ האיש ההוא שלתה מביתו
דתן לתת בידה שפר
נחלת נפשו בה על מעלה נו מעל  ,ותבוא האשה נצל קורתי,
בשמחה ונשירים בי
כל פשעים תכקה אהבה  ,ותהי הקדשה — לקדושה  ,כי
לקחתיה לאשה  ,כי על
' 1י"
נגע אליה נשר קודש ותקדם — .
בן בארי לקח אשת זנונים כי כן צותו ל ,ואתה נביא שקי
תועי :הושע
שי האהבה  .ואולם אשאלך והודיעני  :איך הרבית הרע ועשית
לקמת אשה זונת על
על לבנן כ• ים יום ויניאן ד' נמשפע על בל אלה •
חעא על חעא  ,ולא עלה
שנעתי ואכלתי במובה ימים רבים  ,וידם לבי ואבמש לאל
צד קי ה  :תה ,
ל לראות עלי דרכי בני אדם בארך מתחת  ,ואין יי(
ממעל  ,ואומרה לא ישפיל
הולכים שמה ; אך אל קנוא ל ונוקם  ,ארך אפים —
וחשבון בשאול אשר אנחנו
לתרשי)
יוכל
אשר לא
בעורו ן
הוכה
הרואה
ויקה לא ינקת !
לערוב.
חלדו
רפה
עדי
אמת עלי נקרו בזדון את עיני האנשים אשר ברגליו דתעת
תועי :שבר
! ומת אמרו חקידיך בשמעם את השמועה הרעת הזאתV
בתוהו לא דרך
כאיש אחו ענו ואמרו לאמר  :כהו עיני הרואה עלי ראותי
צ ד ק י ה  :חקידי
לדבר אתו ,כצבא מרום אשר לא יקשיו מיוב  ,בן אין משתי
אה פני אלהים בבואו
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לצבא המכאובים וססלואים אשר החס השמים ; אולם חל ' העולון עולה עני כלמו,
ואו• לגנר אשר הוכה נו ! מה יחן לו כי ההצלחה בחיקו תשכב וכל משאלות לנו
תמלא ? מה ׳וסין׳ לו כ׳ מלא ניחו כקן! וזהב ושלחנו מלא דשן  ,אם ה ו א לא
יראה בטונה ,
ועינו לא הקח חלק נכל אשל ברכו ! '7נפשו תקוע נמייס,
ותקרא מודע למות ! כאשל אליל שקר פויא  ,בראותו כ׳ קרוב קצו ויקנ׳ן אליו
את הל השומעים לקולו  ,ללמדם לקח ולגלות לווו אח תאמת אשר טמן בחובו,
ויתחר מעיניהם ימים רבים ; כן קראתי גס אנכי עתה למאהבי אפר רמיחים עד
היום הזה  ,ואריס קול• לאמר  :״אל נא בני ! אל נא תרעו  ,לקרוא לאיש דמים
ומרמה איש אלה־ם  ,ולהמנלה חיתו בקדשים קדוש תאמרו לו ! שמעו ודעו כי
רואיכס עולים כלם  ,נביאיכם מתנבאים מלבם  ,וחוזיכס חוזי מחזות שוא ומקקס
כזב ! על מי תשענו במוט רגליכם ? על קנה רצון  ,אל מי תכוסו לעזרה נבוא
עליכם מצוקה וצרה ? אל איש טמא שפתים  ,רואה אויל׳ ורועה לוח ! חדלו לכס
מן האדם  ,כי נמה נחשב הוא ! שנו נד' שדי שגיא כח  ,ואל חפנו אל האלילים,
אשר לא יועילו ולא יצילו ! " אס אמנם לא שמעו אלי העם הזה מקוצר יוחס
ומאמונתם ב•  ,בכל זאת נערה ני חמת אנשי ביתי על כי לא כחדחי האמת חסת
'לשוני  ,ויגדל עוד קצן> בני בכולי  ,אשר עליו שמו כל ישראל פניהם למלון אחרי,
בראותו כ׳ כמעט אח מחשבותיו ותחבולותיו הפרח׳  ,ואח כקאו לאין מגרת׳— ,
אין דורש לשלום לי  ,אין מחזיק בידי ואין מנהל ל׳ מכל יוצא׳ חלצי  ,ויהי היום
ואלן לתקן אה רגלי וימעדו קרסולי ואפול אחורנית  ,נפלתי ולא יספח׳ קום ,כי
נשברה מפרקתי ואגוע.
להקת
הרפאים ( נפה אחד)  :כן יאבדו כל שטי כזב  ,ותהי אחרית כל
נביאי שקר כמון ! גם אנכי נתחי כבוד לפוסט בל הארץ ,ואען ואומר  :צדיק וישר
ל וכל דרכיו משפע ! ויה׳ כאשר נחה רוח• מהמיתו  ,ותשוח עלי נפשי בזכרי כ׳
שנתי עחה בגיא צלמות  ,״הה  ,מה חטאתי לן ,מלאן אכזרי ! כ׳ לקחתי מארזן
החיים ומשאני לארץ נזירה  ,ארן צלמות ? " ואשמע קול קורא אלי לאמר  " :אל
תירא ואל תפחד בן אדם ! אנכי הורדחין שאולה ואנכי אעלן גס עלה ואשינן
אל מקומן הראשון  :אן השבעה לי  ,כ׳ תכתוב את כל הדברים אשר שמעת על
שסר ותקרא אה דברי המגלה הזאת באזני בני עמן ,אולי ישמעו ויבושו  ,ולא
ילכו עוד אחרי ההבל ; ואס כפתן חרש ׳אטמו אוזן  ,תם נאולתם ׳מוחון  ,ואחה
את נפשן הצלת כי הזהרת אתהס  .ואען ואומר  :חי נפשי  ,כי אעשה כדנרין.
הכלות׳ לדבר אח הדברים האלה  ,ותקחג׳ הרוח וח 0אנ׳ על אברותיה ותעלג׳ לארץ
כחיים אל המקום אשר לקחתני משם  ,חשתי ולא התמהמהתי לקחת את שנע
כקופר ניד׳  ,ואחרות כל הדברים אשר לקחת אזני  ,על לוח  ,כאשר נשבעתי לעשות,

למי

ארץ

Von Josef Ä . Randegger i» Parma.

אז ת $לא ?ל ?דרם־ודור
ז ססנר ^ורש תאר איו טווהמשי׳
אלה תצופנה ?ז אלה תרקען
פסי גביש׳ בבות עוד נפשי תקר;
T
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אל ?ל אפסי תבל יובילו סקח׳
אתסן בגדי קש ג1סים ;רקח.
הוי nyלא כליתם חקקם החקש.
וברית אחותבם הולכתם הגוה!
?י אז ?וא ^ין־ם  :תיעו
אף אךטתבם סבל סוטן קלורי !
אך רק לריב רק לסצה תביטו׳
תהרו סליק בסל ועול תחליטו.
הן סארץ אחת עם אחד נחנו׳
הן רק קבה אחת ; הך ?לנו;
לסה עתה בי רק סלגז גחנו
עקק בינינו וקדיבות ס^אנו?
סך אחד סך ,אחדגזגמוךד"
איש את אחיו  :קטם׳ .י!יה זקךקוךה.
בל קחה,בל מחוז בל עיר ןל בלך
תעגב לסקול מסקלת באחותיה׳
אך אהר בל ס 9בה׳ לקרא מלך׳
לקור סקרה לרוד בסביבותיה י
"ד [,לי הארץ" בל אחתצן־חת•
ותבער ןם ק ;אה אק סתלקחת.
נוקבת על חים איים חברהסי
על ^ רתה אל הוף נסים יוקבת׳ב)
תריב ריבה תלחם עד בי בברה;
 Tקרית חעךן בורחים נקבת׳ ג)
גם היא !־{ לה סנתיב הקלום { בה׳
3ם סיא בנק דיסלחמות הטבבה.
א) ודניציאה .נ) נינואה .ג) צצלארעציאס.
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ראו קורים רי?ם וערו-ה ?צו
פיהם לאמי• סאה׳ זה יום קוינו•׳
סרב הוהןיה׳ בקיסם קצו׳
מטבח למו בידיהם הכינו;
 nyLבי אין להם תיוקד סועד׳
;קום נלהם בם בי ?אמיועד.
איש נבור מלהמה ׳ אך אין ליו שעל
ארץ נהלה׳ י) ירד מארץ י ? ה׳
ובעךמתיו קבר קולח ון־נעל
נפשו .יקריוף כןאב והל (אלמה;
"לי ארץ׳ בנאומיו׳ ארץ (חלתי׳
מנקמת עם' ובקצפו התעללתי".
אסר כקמיוה> הלוץ בשלמות גקוק
?שט על קם נוקב אל הרי (עיש0 ,
ובסלכיו ׳) .יתק^ף ישבע השק
'נקמתו כ? רק לפיד (רעש׳
.ויקה מ;דו את ? ל הארץ,
ויתברןי לאמר " הן לי הארץ ".
במה ע^ שלישיו שאק מ?חד׳
’ יתן בכוס עינו אהלים נעלסה;
?תאום אנשי ד! איח) נאספו יחד׳
ובדם ^ריהם הלאתם בבמה;
פתאום (בוא איךם זובה1ף עין׳
?תאום לקניות ערב׳ 1יהיו אין.
ד) קארלו ואלואה  ,נקרא דוכס נל• אין  .י! ) קארלו ל אכיי• ו ) מנ £רידי
1
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אסר בשמם ") :.קח עמו רק חלק
מגייוריו׳ ?י יבוא לו ה@רח׳ י
ובפה חנף רן־בר ןזב ובחלק
'שפתותיו יתג;ב אל עיר הפרח;
וכעת בואו אל תוך העיר ובנימהי
הפק לבו כי ' מחשבתו העריבה.
דבר עז-ות וכעל קריה נלכקה
נכביד עלו' ישים למם מתכנת׳
יאמר ,,לי" ארץ׳ הן עתה נפקדה ".
לולא עמד נושא אפוד וכתגת ;)
ביחידו זלאמר " אם שופר תרע׳
נחנו פעמון נהלום ונחנה זרע.

מי  :ביד ויסבי מאזוהלאה

בל התלאות תמצאן העם כי.רבו ׳
כל ,זדון ןל חמם עולה בעלה׳
נבל עקבה תרמית אותם ;סכו;
צדק ;סירב אחור מש^ מויושרי
' ןל מגמת איש ופנה להון לעעזר.
מקצות ארץ לקצות ארץ אשקיבה ׳
כזאת אראה 'אל ?ל פ;ה לעבר׳
;מים חלפו חקה לא החליפה׳
ז כאשר עבו אישור בן' עבולעבר׳
אם אבוא ;ם אם אתחלק )ופונה׳
אדורה קדם או נגב אשבו; ה.
קארלו השמיני מלך צרפת  .י ) גינו קסוני,
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in Kanisa.

Löwy

von Joseph

Erwiderung

מענה רן לכבוד הרבני המופלג החכם מהו ' י הוד ת ע חרג ע מ נעיר
הערלאאן־וומנמנוען ! אדמן אכנך ולא ידעסין ! ואיככה אשיב על מאמריך נמחברה
הע״ז מכ״י ואינני יודע מעלח כבודן אס רב ומורה אחה לעדחך קניה קדם או
אבדן אקרא לפניך ? וא׳ככה אקדם פנ׳ן בחודה על אשר שמס עיניך לקורי עכביש
אשר ממנו ארגחי כקוח לר״ג הזקן — בין ליל היה ובין ליל אבד — ואינני
מכירן ? ורחוק ממני מנחם
טמעק נ״י ידידנו לשאלהו עליך ! יהיה איך שיהיה.
אקראך רני אלופי ומיודעי  ,ואבחר לי היום הזה ראש החדש לקבל פניך ולקרוא
לן שלום ! וכאשר שרי למימר במקום שאינם מצירין  :״צורנא מרבנן אני ! " כן
!על הלי לערוך לפניך ערכי והוא מצער ,למען חחנני נמשפען החרוץ אס צדקח
ממני  ,ואודיעך כי אינני לא רב ולא מורה  ,לא ח למיד חכם ולא אחד משניהם
יק סוחר ,וכאשר אסגור ד לחי בירחי ארוץ לחדר חורחי ומביח הסופר לביס
יספר ,ומדי בני גילי הולכים אל ההבל ויהבלו  ,צמאה נפשי אל הפורה האבלה
מאין דורש לה  ,ויהי לי היום למשמר ולמחיה בני ביתי והלילה למלאכה וחדד
שנחי מעיני.

שאלחך על מאמר חי ויו״ד חנסן לן ,ובאמח ראיחי שערוריה בחילון) ר״ג
יחדיו ,אך לחנם ילאה החוקר למצוא האמת עם מי  ,והוא לדעחי משני סנוח:
יזאחת כי ר״ג הזקן חי ביבנה כמה שנים ר״ה ל״א ב׳ כמו נכדו ר״ג דיבנה.
והשניה כי ר״א ור״י גם שניהם היו נימי ר״ג הזקן גס בזמן ר״ג דיננה מ״ק כ״ז א ',
נ״מ נ״ע נ ' לכן ימוע משען ומשענה אשר עליהם כל הראיוח נשענים כמוע הרים
בלב ימים וכנוע הקנה מפני הרוח  .ואזכיר ראשונה הגדול בענקים הרמב״ס ז״ל
בהקדמתו לס ' זרעים נסחו את ר״ג הזקן בכח השניעיח אשר לא ראה
החרבן,
ושמואל הקען בכת ראשונה אחר ה ח ר ב ן והוא נגד מס ' שמחות פ״ח ושם נאמר
5י ר״ג הזקן וראנ״ע הספידו לשמואל הקען  ,ומי לא ישתומם על המראה הזאת
אשר ימשש העור באפילה  ,ונעל ק׳ הדורות אוח שי״ן תלה עצמו נראנ״ע ונעצרו
מיניו מראות בסתירה פשועה כזאת בדברי הרמב״ם ז״ל  .המנוכה השנית מצאתי
ביש " ׳ ר״ה ל״א נ ' יבנה נימי רינ״ז  ,אושא נימי ר״ג הזקן וחזר ליבנה ונימי
י״ש בנו חזרו מיבנה לאושא  ,והקשו עליו הן אמת שר״ג הזקן היה נאושא וניבנה
יישתהו שם אחריו עד ר״ג דיבנה עד הגלה רשנ״ג אביו של רני לאושא  ,אבל לא
 Iי״ש הנהרג  ,ובני דורו מוכיחים עליו ואולי לסבה הזאת מחקו בגי ' רש״י שלפנינו

 jשיבת הזקן.

!
גם נעלי חוסי ז״ל מתראים נזה כחלוק׳ דעות נדה ו ' נ ' וחולקים עם
ן שישב״ס נאמרם אין רגילים לקרוא ר״ג סתם בשם ר״ג תזקן מבלי לבוא אל
 Iיימרח האמת  ,ואני העני  ,אחרי נודע שר״ג דיננה עודנו קטן היה נעת החרנן,
׳ אקכיס לדברי הרשנ״ס שר״ג הי ' אדון השפחה וסתם ר״ג,,כי לולא זאת מדוע לא
; ז קשה הגמ' ג " כ לחמי חודה נימי ר״ג דיננה מי הואי ? ואין כאן מקום לתרץ
 " .חבריא מדכן נגלילא " כ׳ אן> איני עשו יין ושמן נעהרה אולי יבנה המקדש מי
! יאפה לחמי חודה לכשיבנה ? ומוכח ששפחתו של ר " ג ה ז ק ן היחה אן> שהוא
 1י״ג סתם.
ועתה יקירי  ,הלא תראה כי כלנו כצאן תעינו  ,ואין בידינו מעוז ומחסה
ייקיל המון הקרינו׳ ק ואם בארזים נפלה שלהבת אמרתי אין אנו משגיחין על כותלי
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 ,כ* גס הוא איננו מוצץ «אצבעו חדשים לנקיים,
ביה הימלש של החנם יאשנו  ,והסוחר אשל בקרני לדף אחרי הבצע  ,והלבהי
נ! אדם גם הוא כמונו ויתנחם
ר״ג הוא ר״ג הזקן  ,כי עי") «צאחי רוח
?ן־וק '.נעקקוה הרשב״ם וסז״הד לאמי סחס_ חלין משוגסי  ,ועמך הסליחה י .נאשר לא
והצלה לר״ג הזקן  ,ואם עעיחי אחו
כ״א הודאי מן הודאי  ,כ׳ ר״ג הזקן ודאי לא
־ לציחי נזה להוציא הספק «ן הודאי
 ,והספק לך עם לאיו ח אף אס נחוכם |
נעה ימין ושמאל מאחרי אוקי האל ומשפטו
ובידך להיטיב עמי ולמחוק ברחמיך הרבים נמאמי
איזה אשר אינם בלולים כשמש ;
תמורתו  :״ « ״ק כ“ז א' ני" ומדובר שם ככנדוח
גג  -מר ' ח׳ ציון ! ״נ״« נ״ע נ׳ “,ולכחוב
ממיהח ר״ג הזקן.
הנני מחזיק בדברי ואינו מן הנמנע שגם אוחי
אמנם נענין אוחו ח למיד
היה  ,ויהיה א" כ ר' יוחנן זה רינ״ז  ,נ׳
חלמיד של ר׳ יוחנן נ״ב ע״ה א' ישו
ומי שנה קודם החלב! גער לינ״ז נדלה,
לידח ישו הימה כשנעים שנה לפני הניח
חלמיד כנן ל' כאשר גער רינ״ז נדלה׳ ההיכל
ההיכל יומא ל" ע נ' והיה א״כ אוחו
המאמר של ר״י הוא גל של עצמוח •נשוה וצריו
ואולי כאשר לגלג עליו  ,אכן כל
ר״ג שנח ל׳ נ' ! עחידה אשה שחלד בכל יום,
נאור מראש לסוף  ,אבל מאמר של
יום  ,עתידה א״י שהוציא גלוקקאוח וכלי מלה׳
עתידים אילנוח שמוציאין פרות בכל
אי  Utopiaלדעחי ואינו מי״ג עיקרי אמונה.
הוא ינהלני על חזיון
 ,עוב לב ורך לבב  ,לא בן ר״ג דיננה אשי
ר״ג נן ננו של הלל ה׳ח כנודע ד״א ב״מ נ״ע נ' ,ועם ר" ׳ ר״ה כ״ח א ' י
היה קשה לב  ,ואזכיר נהגחי עם חבריו
ועיין רש" ׳ סנהדרין י״א נ' ר״ג היה נוהג שריה
ברכות נ״ז נ׳ בכורות ל״ו א',
נחר דענרוהו מנשיאותו ונעשה עניו ; לכן חשבה׳
מורא בתלמידים אם לא
וזורק הזקן בכה עם האשה האבלה סנהדרין ק״ד בי.
כי ר״ג
מעשה המעורא למלאך המות עם אוהבו אי®
ועתה אהובי יקירי ,הלא שמעת
 ,ואם לא שמעת הלא תשמע עתה י
נבל ומחחסד  ,ומדברים נו מוזרות נלבנה
בקשתו לבל ימיתהו בלא אמירת וידוי  ,וישב*
מלאך המות הבטיח לאוהבו לרוב
וחי לעולם ! וירא המלאך כי לא יכול לי
תנבל בלבו לבל יאמר וידוי כל ימיו
* היום ויתעטף המלאך כאיש נגוע וידוע חל'
ויתנכל עליו להרגו נערמה  ,ויה
מניח אוהבו ויסעלף  ,וישאלהו הנבל ! מי אהה
וישכב על פחח מינים כמטחוי קשת
אנכי — אמוסה הפעם — עשה עמי חסי
ומה לך ? ויען המלאך מילידי העברים
העברים  ,ואני אבוא אחריך למלאות אה
ואמת  ,התודה לפני בטרם אמות כדרך
את שבועתו והתודה לפניו והוא אחריו ,והיה
דבריך מלת נמלה ! ולא זכר בלבו
המלאך מעל האין שמח וטוב לך ויאמי '
בכלותם לדבר תעיתי חעחעת׳  ,ויקם
עתה ברוך די .ועתה אחרי שאלתני  ,אהי נ’
הנה קמתי אני  ,שכב נא פה אחת
 ,והודיתי לך על כל פשעי  ,אשאל נא או^
הנכבד  ,והשיבותי לך אח כל ונוכחת
דברים  :חלא אימא שלוה אשר אמרה קום קטלה
יקירי ! למה לא שאלתני בקיצור
אחות ר״ג הזקן כנודע ? כי הקדמחך נמיהה
לאחי אחות ר״ג דיננה היחה ולא
רינ״ז חולת או נדרך רחוקה ושאלת ענג" '
רינ״ז אינה מן ההכרח  ,כי אולי היה
ודחוקה וכמו שפי ' רש״י נ״מ נ״ט נ׳ זלין
נחוצה
היתה מעשת שאירע ביום ההוא
או יבוא מדרך רחוקה ? ולמת חוסץ> עוד חט"
ספק נידם להמתין עד יבריא רינ״ז
נשם תזקן  ,המעט ממך כי נבוכים אנת"
על פשע לכנות גס את ר״ג דיננה
וללהבה קש  ,עוד מעט ונללה ידיעתנו «נ"
בארן המדבר  ,עוד תוסיף נעורת לאש
את אונקלוס במצור ובמצוק ולא תאמםר ״ג הזיו!
מצוא קן למו ? ולמה תניא גס

45

<

<

!

!

|

ייח ח״י שגה קודם הסרבן ואונקלוס הסיהד ח“’ שנה אחר הסרבן כדברי כל
המפרשים וכמו בן אחוס של טיטוס היה להחוס אחד משדי אלשים או משרי מיאוס
לחיל הרומי  ,אם לא משנה לשר צבא טיטוס  ,וכבד לנשיא הארץ הוא ר״ג הזקן
שמח בשריפה כלי תשמישו לפי חוקי היהודים אשר מחיק הרומיים יצא — ולמה
ימנע מטשוח כדבר הזה  ,הלא אח הון המח הוא שורך ולא אח של טצמו ,ולו יהיה
אונקלוש שר הצבא בארן אינדיאה ישרן) לפי חוקי המדינה נם את אשס המס
ויצאה אשחו עמו .וזולה מאור מינים ראה טוד דטת א .ג .אייכהארן ח״ר ובהקדמה
אשכנזיה להסכם מ .א .ןאנדוילח״ר מהערוך אשל הרגיש כמוך .עוד אחת אציע
לפניך אהובי  ,להראותך כי כמוך כמונו כולנו מוכי שגולים וכעור בצהרים נמשש
באפילה  .תאמר ל״ג אדון טבי הוא ל״ג דיבנה ואך אני אהיה עזל כנגדך כי ר״ג
הזה שימא אח עין טבי עבדו ומצאו לר״י נ״ק ע״ד בי ובל פלוגחיה דר" ׳ הוא
ל״ג דיבנה ; אך המ תענה על המשנה פשמים ע"ד א' אמל ר׳ צדוק מעשה נר״ג
שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפשח על האשכלא ובפני הכית היה כי לאחל
החלבן מה פסח צלה ? ואס חושיך חאמל הלא ר״ג דיבנה חי בפני הבית בזמן
אבי אביו הזקן אן> אם עודנו קטן היה — אשר רחוק ממני והלאה להאמין כזאת
גס השמיטו מלש "י פסחים ע״ד אי גירשה היוחסין לאמר ר״ג דיבנה היה בבית שני
ינאשל נלאה קצה מדברי גמ' יבמות קכ״ב א' אשל שם נזכל ר״ג דיבנה מעשה
שהיה בימי ר״ג אבי אביו — ויוכל להזכיר בשמיעה כמו בראייה — אז יבוא
י' צדוק ויצדיק אח הצדיק הלא לי צדוק תלמיד בית שמאי היה יבמות ט״ו ב' ואין
׳דין ל׳ צדוק תלמיד נ״ש מאת שנים קודם הסרבן שכח ט״ו ב' אחר מעשה נערות
י״ג דיבנת אשל אך בזמן החלבן עודנו נעל ? אס לא נאמר שנים או שלשת ר״צ
היו כי הזכירו אותו עוד בזמן ל״א ור״י קדושין ל״ב ב' על משחת ב נ ו של ל״ג
ייבנה ומאחר שנהנו הכוס לר״א ואחריו לר״י ואחריו לר״צ נראה שהיה הצעיר
מכולם ולפי החיספחא דכלאים מובא בס״הד אוח צ' היה ר״צ בזמן החלבן בן ארבע
«אות שכה 1חקירות כאלה תחקור עד אין מקר יכלה הזמן והמה אל תכלינה  ,כ׳
נאשר תעמיק בנסתרות כאלה  ,כן חפול במכמורת הטעות והשגיונוית לכן אקצר;
ובטרם אפרד מל״ג הזקן אציגת לך הנה מה שמצאתי בספר ישן נושן " חיזוק
אמונה" ויכוח אחד על דברי ל״ג נין המחבל ונין כחן אחד מכה [ ונוהער וז״ל!
נשאלתי מכהן א' לכח ןובוהעי־• על דברי ר״ג הזקן נעצה הסנהדרין לאמי  " :אם
פעולה אלתיס היא לא נוכל לו כי סופה להתקיים ",ועתה תראה הצלחת אמונהינו
בכל קצוי ארן וים רחוקים זה חמש עשר מאוח שנה  ,והיא תגיד מאחריה ראשית
נ׳ מד' יצא הדבר וברצון האל וגזרתו נעשה ! ויען המחבר ויאמר  :לו ■ דענו באמת
ני ר״ג דבר כזאת לא היה ל״ג מעולם נביא ולק לפי חומו הניע אומר ולפי מת
שאירע לתואדס ויה ודא הגלילי ואפשר שטעה ; אמנם ראה אמונת הערניים
ית׳שמעלים וחלומי אשר נם אחה לאליל תחשוב ועם כל זה תעמוד אלפים שנת
ייוחד ותאמר מדי יצא הדבר ? ועל תולדות שמואל אשר אפס קצהו ראית וכלו לא
יאית אז אשיב לך כי שמואל נולד בנהרדעא אך אם לא אמרו תיבת " נולד" כי
נס אבות דשמואל תקע אה לו ננהרדעא יבמות קט״ו נ׳ ושם היה בל״ס עיר
« ולדת שמואל ובית אביו וכן נלאין מדבריו נתירין ל׳ שנילי דשמיא כשבילי
ינתלדעא  ,הלא תדע נאמנה שהיה מכיר ברחובות קריה וזהו לרוב עיר מולדה
אנוש אשר שם משתעשע היותו נער ברחוב העיר ויוצדקו דברי תוש' ב״ב ז ' ב'
ילמה לא תאמין לדברים נאלח בלי עדים ושנועה  ,האס אחסון כסך תמורתו או

טחןעראנלטטייער או
טוה כשן! ? לו • וחן מש טל האין מנדה נלו והלן יהיה
טםראעקא  :נ 1רייונ 1יוזן  ,אזי מוכרחים לידט היטב לאיזה עדה ימנה אח טמואל,
לכן אל אקוג אחור טדי הגיד ל• טיל מולדסו זולה׳ נהרזעא יהיה גושן או דוחן!
זא ינוח ל׳ ! כמו כן קראחיהו גזבר היחומים  ,יטן הפקידו אצלו מטוה היהומים.
כי לדטחי החומל הוא ניד היוצר והאשכול ניד הנוצר ,המשוט ניד המלח והחטי
ניד הגלח  ,כן לא ינצל להיוח מטוה היחומים ניד הגזנר ,אשל נימינו נקרא "אב■
•הומים " ואן> אם לא נהיה גזנר קצוג מקדם טומד טל משמרתו משמלה הקוד »<
לפחוה ט״י מטשה זה נטשה גזנר ,ואין זה נין דם לדם נין דין לדין  .אכן מיז
שהרצה לידט מניין לי שהיה ממשפחה טל׳ הכהן  ,ראה קנהדלין י״ד א ' אמרו י'
חנינא ול' הושטי׳ לר׳ יוחנן לא נצטער מר דאנן מניה טל• קאחינן ואינם נקמכין,
ומאחר שגם שמואל אל נקמך « רני חשנהי מניה עלי הכהן גם הוא ,ואולי כווני
היויזקק אוח שי״ן ואחריו נ' שלשלה הקנלה נאמרם אולי מנית עלי שלא נקמן•
ואשהוקק למשפטן על החתימה של הולדות שמואל  ,ולהמהחיל אומרים לו גמיי -
והנני למצותן להשינן על מת תשאלני וכראות פני אלקים הרצני ! אלה דנלי ענד{,
ומשלחן .גראנזקאניטי־ז  ,ל״ח נישן דנלי רינ״ה נשעלין.
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הנוגד נוגד ,והשודד שודד ,עלה המות נגן אלהיס הנין! ידו על ען החיים  ,ונע׳»
רוחו שען! פארה נמעלצה ; לא השינ חרנו אל נדנה עד אשל לקח טטרת לאשי
ונזרי  ,פארי הודי ותדרי  ,הוא אדוני אני מורי ורני  ,הרנני המופלג הצדיק
החמים עם אלתים ואנשים כקש״ת מו״ה

מנחם מעבדי* זצ״ל
אשר נאקן! אל אנוהיו ניום העשרים והשעה לירח  ,איר שנה נרי״ה אנוח לס" ?
נאדיפאלא יע״א  ,ה' ימחה דמעה מעל כל פנים .א«!•
נמקוס מולדתו עיר

Von Moritz Ehrentheil in Pentele.

הייום ? נה השמש וידחו! י
וקצף השחקיםאוישל ^ פו;
בשז־מיות היזמים תך?ץ א ;הה י
יעו ; בי פקודים עלימו ידחפו.
?צעיף אבל ירןרב הירח ׳
ורגשי ? להיות יתראו ?? ;יו;
מעיל שד/רחור מ; רתיו מודח׳
וךםים'י דמעה נוטשים סעי;יו.
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צבאיות הבארות ברום מסלתמיו׳
ידור סיאו ביריעת מ $שף 7
מוזר שמו ניציצי בנימו׳ י
ובת־והי אבדו שביבי רשף.
מורבתי צפון על53י ע ; ; ה י
ןא סלול בהסיבת קך־רותו;
מבין ב ^ יו תםפוךןה בניות 1ע ; ה ׳
וודנשיוף י,צפצף הסיק שמרותו.
בלב1יוי התבל התופח ׳
י מר מקוננת,עלי’ מיחזה השאיה;
כקשת' רוסי בלאט תתאנח ׳ י
'וביןד ,תתפיוש כגיור תא 5יה.
זועף משיב מקניות ; טעמו ׳
סדרות לבשו רבי מבלח;
שחו מבנות ב ;ים ך?! מו׳
מתמלמל העלם רוחו נאלח.
מדוע קדר מרם מרחבי
ופני ; ים אספו ; נחימו?
אחור ; סבו כוכבי מקב ׳
וכדרבי ציון אבלו ארחימיו ?
סלתם כי פלאים {® ל ; נודו ׳
במה סעניקו לו יקי עברות י
לאורם קךמליו  .נצח מוזדו׳ ,
י ולמךגיזיייאל הוסיפו• גבורות ז
מי ? נשה ק  8מ@? יד במלה
מפוי בל ראש ׳ בל עין בופה ז

»
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סיוע שקים חגרו קוב וילד׳
וללתי לשוש תשיור תאגיד׳?
האם ליזקןר לי ; וע עיודיו לאביו׳
י ללגיה ^ ליד ארץ  ,יספיוד לן־ ^זסל -
הלא כחיים לא ר< »-א ליד לבו׳
’ ? יד ה; ה גיוךליו׳ דובלו או ? ל.
זרה•' רוסי דלגי  ,קןוא חזיתי !
ז לעצב  .ךמיתי ? ?ר הישסקים;
והוא כללי הס ? ת שועת בליתי ׳
י עלז יתעדן ? לחול סליקים י
לטבול דלעיותי עיני צללו ׳
ונבוכים ראיתי לני האךלה;
סי׳ ׳ טללי נוד בלמיו יצהלו ׳
ז י; עזז העבד תכך ?ר האלה•
שיושגת העלקים ר ? ת נופת ׳
!עטרו 'שליה קוצים ולניגים׳י
על אללה ד,ארורה לויו לתולת׳
שיושגי ! עקב ראשי הנבונים.
רביות לכלת התם ! עלי ארץ י
החללה סשלרתך עשרת מיונים;
!רחלעמל הנחלה שניות קרץ׳
’ לעמק ד,ללא׳ מעון התגים.
לאסת שוט בארץ העלתה ׳
?קשת  -חיש הושט לף הללם
ביו עליית מגיא ה,עולתה ׳ ’
ואותי' לחיךןז לה '! ע! לת לעולם'
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נסה אשיב תנמוליף א?י:
?סה אשיב סנ1ת ית 1ת:ם ?
בעוד ל** הגצו רמוני ל?כי.
ביני וכינף הו־כןמר ךלרדם.
מה וסננו לף יללותי׳ צעקותי׳
היוכלו סקי^ף משנת תרדמה?
דיה׳ מה ים?נו לף זךמידיסעותי׳
לנפריחי ל #מןז חבצלת נעימה?
למה הן בקולי «עודר הד הלוים׳
 1עקתי3ל תניע קזסי מעונים?
?דמעתי אשקה עמקים הארורים י
נצח !? מיהו חוסים וסלונים ?
האם מאלגי נגף סלעי ¥יון׳
מואשתי קברך א?.נה ? לה?
מאפע הלו׳בךחלוף הציק׳
לעת תאכל ?ל ממעלי לאדמה.
אם מעשיךאחקוקה ?אכן ׳1
הלדור אחבק יעמדו .על הלוח?
המחוקקויממירו 'יהיו ? תכן׳
הלרט וההךטום כמוץ ? דוח.
יועתי ?י לא ;אלו* יום מותי׳
י נ? שי קשורה ?# 92ף ?מיתר עד;
בדוח מאץורה אריץ ממלתי׳
משוט המות ל3י כל ;רעד.
כסה1לפוץ עוד תחתהיקומש ׳
עלם אנוש וגלמוד קזדוד אבותיו?
5
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שמי ס;תו ; בעתוענני א»שי

 r.״ s

?מתיועל ;ה  .שותה דמעותיו.

אן בצלם א,תנו.ךד ?ין ר׳סךב1ת יr
צלי לחי' יתראה לשוכ;י תבל;
!? שי חולמת' בעדן ערביות׳
רבהיודלוןי'ו;ה תלעג לבבל
?ל שבותי אתהלקה .על הךן.רים  ,יחי

?תועפות .קךגימ» 1בלה ח; תי 5׳.ס
שלח תשלח לי אברי ; שרים׳ר;.
ארכו?  -אברח ממשמר נויחי.
ליא לף ןמימ  -שאדאליף! י ■
■־
פרח אךקתי יקלגג ^בייץ נובל; vn
ןריעותיף
בבן » הוב אתעלם ?
;שב -ה ^; -קיצה במשקל היובל* -
ty i
י

?*דr!3n

Hü
אתאף I-
ב־וקרי ד
TT
סלול סלף ול
עת תקוד לשמש .
קר סעל ס«ךקה ׳
ךך'ת ס.רי ;.שף ;׳
ולשמש בעוז הלו
וקים אופל !אמש .
$ללו ז?קי רשף  ^ ^ .י ; רק  ' Sylחקה.
?י ובלביקיול ;שקע
קר וזעף אשאלה
■"אסרי מותך $ר
יום יכבה נרי ,י יחל
לף האור ;רוע י
וגרי .ירד שאולה
תעוד יופיע אורי ד _  .לקום סבי .קקר!״
הנ״ל•
 .ד׳ ;;; ם ^«
^

'l sM &z-״

?>

Schreiben von Jacob Btbrtng in StaniSlau.
שי״לה כ״ם למודם אייר הרי "  ,לפ״ק  ,שלום שלום נסש תאחוה  ,הוא רעי
רדידי׳ לשירה השארה לכל מאהניו ני ' . . .
ונכהב ידן נא לידי נימי השהו החול!) לשממה נשם׳  ,אן לא -יכולה׳ להשיגן
עלי דגריך היקרים ינון מה ? יגון ידעחנ< מני אז  ,אין סליפוח החולדה « לי רומי
יפעלו  ,ונפח קראחי אמרי אהנחן אז רוח שערה הלח שלג וקשאון שביני כהולם
פעם והקפא ממצח■ דמי בקרני  .מעפה כהה לפחה אז החולדה כאנל אם ונם
ללבי לפחד ארחוחיה קדרו תפוחי מני קרה ונצווהו לכ פרחי נועם  ,נדודים
שנעה׳ זא  ,ונקרב לני נחה אין נוגה מקניב  ,לזאה דמיה׳  :למה אעכיר פלג
שמממן בל • מי הנפולים  ,וחעאחי נגד נריח אהנחינו ? — אן בהלכי היום מעע
לשוח בשדה  ,שמה בנאוה דשא רבצה׳ טס רננוה רעי  ,והנה רחשי עדן פלגי שמשהי
שגופו מניו  .לנבוח רעי ! חמה עשנים נחמדים מלאי מן ומפיקי נוגח  .שמה
חזיתי השושנה הנעימה  ,מזיק אהבה׳  ,נחכליל לחיה ונקקם• עיניה טלי שולי ההלם
בהודה צומחת — פרחי נועם נצבא׳ ןח מחשקים בזרועי חנקה׳  ,יוני הגאיוס
חזיתי דאות מפיקוח אש ה אל אחותה  ,מקהלות צפרים  ,כחוללים שרים מעיני צדו.
גדודי הדרור׳ — קרואי מועד מח הזמיר — בכנן! רננה שביני רחפו באהבה
משולבות  .אז גס אהנחינו נדרן נגהה עלתה בקרני  ,אהנחינו אשל בקודם
ההלוכהה ובנפש מוקדיה  .וברומי אחזה׳ זרוען היקרה שמה לשר נרחב  ,רעוב
"יקיש׳ טל נוקד ,שמחי רגלי כאילות  ,והנה השמש הנחמדה  ,שניב מוצל מנוגה
אלוה  ,ביפפחו כתם זוהר עלי האדן צנ1זן צנפה אור יקרות ,וכעין הנדלה אגלי
מל מנוגה נגדו נרקיס ענדו  ,גמלי השוהם מהרם  .זא פתחו פרחי טין שגור
לנוחמו ומשם ריח נושם הפריחו .הפרק נעתם ריח נמוח אזכרת הנוקר ליוצר )־
נל  .מחזה נעימה מקדש מלן ! דלה עע שנפר להניע הוד ׳פעהן אפק קצהוY3 .
פדן נחל מעש גר רגשות אין תפורות עלי אילה השחר נאמו .נאום  ,על נשאתי
ננערה׳ מגוש עפרי  ,מחמדי התנל שקוץ ההמון צני עדים כשמק מאזנים פלאה
הקערו  ,אן רוחי נשמי ערנות ועיני קמו  ,אן הה פתאום נחו מאודי עיני יען
קו׳ השמש הכוני יכ שרתי לראות נעצם טהרה וכצוצי אש ,כתרוני ,משוה לעיני
שמה׳  ,והיה דמעות׳ במדון ממקורם שעפו כנחלים נטיו  ,לא דמעוה האבל  ,אן
דמע השמחה ותודה לב ליוצר כל .נלהרגיענ׳ מעע ויד רוחי עלי חזקה ישנה׳ עלי
ננטה קטנה ונשיח לני אחזתי מכתבן הנעים  ,והנה קולן הערב אלי קורא שמעתי
ותבקש ממני למען אורן הדרן חלד נה אימות יושר לנל יצרו צעדי אונן ולא
הכשל נהעפילן עלוס לע ההרים נהלון נגד החיים  ,יען נימין ימי השחתת ינים
לוחמים יקומו  ,לוחמי פאות לב ותענוג• נוגי נשל המה מתנקשים לצודד נפשות
יקרות — ןכ שמעתין דואג ואלי השאח עינן — רעי אהובי ! הקשית לשאול יכ
לארוס פתחתי,
הנקם « מני עוד מפען ומשענה  .הן בעורן ןר וצעיר דלתי לבן
הדרכחין במעגלי צדק ולב מנין מנגן ד׳ ניתר שאת ויתר עוז למבנים שנעה  ,ואם
«דן לא השקטת למאונן ,הן כגן עדן לפנין כלם החכמת נטעו נועעים תנא אגן
ישראל  .שמת פלגים • בלי מים נין ערוגות מעטה ינהרו לקדושים אשר באלן היו
וננוה נצח המה  ,שאי עינין ,אם ללבן רפאות תעלה תבקש ,לשפר הנחמד ימיינ ^ץ
נסם  :תונח הלבנות  ,חושה מפלט ןל  ,שמה לב עוג צפון  ,לבן ימלא מל כל
גדותיו יראת שמיס  ,הצנע לכת ופלות הרות  ,תשקע ונטתה בכל עתות׳ ח״ן .ואס
*

רעיונין עלי מאזני הבחינה תבחן  ,הקפל סיקר נמינח עולם אחוז  ,הוא ’ ויו
יקית האדם ומקול חיים הכין לך לוי ילדך ,ימי חיינו חוללו אך אל מ " רומינו.
ואם ננוך מלך בשבילי החנונה ונקפד׳ אל חי ממחים ׳קלים במשעול לל מבוא,
באין נטוח ימין וסמאל  ,קרא נא נקי מורה נבוכים  ,הוא ינוהל ויזכה רעיונך,
שמה חלמד הכל אח בוראך ,לא אלוה ההמון אלהינו  ,אך אל אמח נוסא הכל
חוק ומטיב ונורא אח האדם לכבודו .ואם מנוח חנקס לאבלי לוחך .אחלי עולך
להררי דע בבטוח עולם סיס לגליך כאילוח  ,סמח טמונים קטוני ם מטמוני זהב על
אלוה נויא הוד בקפלי הרמ״נמן נמליצוח אשכנזי ונפעיחן הוא ימחה דמעוח
עיניך ויטיןז צלי גלעד לפצעי לבבך ,אם המוח ישים אורב לך מאמריך חסחק ליום
אמלון  ,וכגמול עלי אמו חשא נפשך ליושבי בשמים  ,ועוד כהנה קפלים יקרים לא
יקולאו נכחם אופיר ,וגס בקפלי העמים מליצות קידוח למו כדבש למתוק  .חחהלך
נא נכלם החכמה לארכה ולרחבה  ,יען הפלא ד' לך רגשי נועם ונפש יקרה  ,יאן>
אם ימי האביב ימיך אך מצעדי און מצעדיך ,ומה ידעה׳ ולא תדע ? אן למען
אמלא מאו״ לבן אפק קצהו  ,שמע נא אהוב לבבי ואמון עלי עחוחי חייך!
מחוס ימי הנטולים ! אין < קרח  0בחיים  ,מה שפלה נחלתכם  ,חן נטפי צל׳ אחן
ללב אנוש  ,נכס ימצא אונים  ,יגעי השממה ׳חלוצו שדיהן לפח הילדות  ,שמה
ימוצו מלב כח  ,למען יכלכלו מחלת ימים הנאים  .פלי׳ חן נגן אלחים מטעכם
בני השחרות ! לבכם המית כנוי ונבל כנין כוכבי בוקר — דעתכם קלה  ,חפצכם
נמהל ,ומנטנם לאי מוצק לצון -אהבה ,שמיכם באין עננה  ,כחולמים חנכם בחזיון
הקקם  ,פיכם מלא שמוק ולשונכם רנה  ,בכל מדרך רגלכם שושנים ופרחים זרועים
מזיע התקוה — אן -הימים הנאים במקבלות זל זהב תחזינה עיניכם  ,מלככם
הרב אל יקולא בכל מחמדי התבל  .אך הוי ! גם לימינכם שטן ומשחית יעמוד,
( 3רמכמלת הילל עלי אולמוחיכם שלושה  ,טמון באלן מבלו לפעמיכם  .מאות לב  ,לעייל
מרבות לנשר ולוח  ,תולעת  ,קקיון  .כהניד הקנה נמו ימים משחק לקעל ,קלסה
לגלים  ,כן לבכם הלך לשודד האכזר .נוקו ,מלטו נפשות אשל לא תמותנה  ,שמה
להיכל החכמה  ,בית מחקה ומנוס שמה מען החיים  ,נצח חפלמו לענן וישן•
הגיון קודש וממשנת הלוח בענקים ׳עמודו נגדו .אך חזו נא אסים צעירים  ,אשי
גס נפילים שמח נגדיות וננצולים ילינו ולנפשכס יאלונו  ,ברעיונות מתעים מחשבות
מפסות ישננו ’ ,צידון וידימון לדראון .אמנם כן מזית׳ במה צעירים לייחס נשמתם
נלכדו ובחברתם התפרקו מהם בל מידה עונה  .כדבורים יעופפו נין עסיסי פרסים,
י '-ÄHיאך אל לנופת בקרבם ׳מגדו  ,המה ׳תחכמו נגד דת אנותם  ,אפבלות האמונה
לארק • נטרו נגד תזקן  ,נשען עלי מעה אמונתו מני אז  ,ייהנו  ,יוליכוהו נבוך
במחשבות זלות  ,למנהגי הדת  ,אשל כגדל אבנים המה לבית פנימה  ,יצחקו,־ולהלום
מגמתם  ,אשר אין כן בין עם ולשון  ,יען שמה כל צמיר לימים מטלת חייו ינקם
לו' ,משענת עלן -ביתו ,אם לסכמה או למלאכה ודתו על מלה בנויה  .חמדת לני ,לעי
הנאמן ! ידעתי אשר לא תדמה בנפשך כי נגדן כוננתי מאמרי  ,יען מני אז נודעת
ל׳ לאוהב טהר לב ולוח יקלח  ,אן לצעירים בימים ובחכמה שמחי דבלת׳  ,ולמען
אגמור דבלי תורישני ושאני נא להפין עוד דבלים אחדים חוצה:

כל רגעי חיץ
למתנת חנם יחשבו בעיניך.

—
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אל תאמר  :תלתלי שחורות׳ דמי דם
בי יעל הכורת גם על זלזלי הבחורים.
מאוד חוקר עתך׳ כי מאורי החיים
המה לא יאורו כפלים . .
מלב איש תם אל תשדד האמונה׳
זרע דמעותיו יקצור ברנה.
כי אמונת לבו קרית עוזהו׳
ואוהל מחקרך רוח יסערהו.
אין כל חכם ישר דרך הנהו׳
אך ישר דרך לחכם הוקירהו.
המרבה בתפלתו י תרופה למחלתו.
חסר לב אל תכנהו׳ כי שיח לבו לרום ׳משכהו.
ברוב דברים לא  .יחדל פשע
והגיגת הרוח ירחק רשע.
הנפשות ילכדו מחמדי החיים׳
לארץ יטו באין עינים.
שכיות תבל צררו רוח בכנפיהם׳
מפח נפש המה לכל מבקשיהם.
רע תתרועע עם חבורת ענוים ׳
שקץ תשקץ אנשי זדון ורחבים.
אם חסד ענוה ואמונה מקורם בלבך
פלגי מים חיים יפרוצו מעינותיך.
שפיפון עלי אורח קנאה ואיבה׳
מהם ינשכו בני מרחבה.
יראת ד׳ ראשית חובת בני החיים׳
היא תשים התבל למעין שמים.

נעורים׳י■

ונעת אהובי  ,אסתום « אמרי בנשיקות סי על שפתיך הטהורות ואנטיסך
אשל אהבתי לך אהבת אמון עדי עד תלהט נקרב , ,גם כי בריח נשיאתן־ בארן
מרסק תמשכך ,ארך רתוקה זרו לי עקבותיה  ,אך לשמך ולזכרך האות נפשי יהיו.

—

54

סממני נא במכתב שלומים אם ישלו דברי בעיניך ,אך אקעון> לן עת הפעם פרמי
משלים להביאם לפניך נתל האהבה  .הנני אוהבך מוקירך בכל לבנו ונפשו.

Beiträge von Selig Allerhand in Zurawuo.

מזכרת min
למוד «ורי ג5ל

« שכיל

בעוז מוד

ה׳

גול מ ה רובין נ״י•

צורי׳ האצל לבן אדם נבער מדעת׳
לעש זוחל עפר׳ לאפם אונים כתולעת׳
רוח בין׳ טוב טעם ותהלוכות הזמר•'
קרע סגור עיני עטלף י היה לעור עינים ׳
לנחלי עדן השיר הובילה רפה ידים ׳
ימצה עסיס המליצה ׳ ירוה מיינה חמר י
הפיח ננה ׳ יזלו בשמי שיר היקרים ׳
ינוססו רוחי׳ יושיבוני בין לחקת שרים׳
הרחב פי  ,מלאהו מעדני מלי נועם;
כי תודות ידידך שלמה על יתר אשמיע׳
חין ערכו גם חמדת הודו לשוני תביע׳
יקר כבדלח משך חכמתו משוהם.
הרוח יפעמני׳ מיתרי כגורי אעורר׳
תפארת הנאדר בתבונה בנבל אשורר:
כמו על יובל אתים וברושים יצמחו
ישלחו דליותם׳ יגובו יפרחו׳
עוברי ארחות בם יתענגו ישמחו שמח ; •
בצל בדיהם בי נעים ינוחו יתעו׳ •
ברוח צח נושבת נחת ישאפו ימצאו׳ ־ -י—-י
עיפה בחיל ימירו יחליפו עוז ובח.

k
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מעיני מים זכים כעין הבדלה יביעוי
קרים נוזלים בחומם צלצל נעים ישמיעו׳
ההלך׳ יכהו שרב במדבר וציה י
כי ישמע צלצל תרועתם יחגור גילה׳
תודות אלף ירכי ירים קולו בתהלה׳
נפשו השוקקה השביע׳ גם רוחו חיה.
ככה שלמה׳ זמירות סעיפיך עשה הגדילו׳
אשכלותם על מעיני החכמה הבשילו׳
נושאים פרחי נועם׳ מגדנות הבינה«•
מלב פלג אלד,ים׳ מלא מבועי דעת׳
דלית פניני שכל׳ לראשך עדי מגבעת ׳
כזר זהב יצנסוך׳ יעטרוך כצנה.
ארז רענן ׳ מה גדלו שתילי מדעיך׳
כאהלים נטע שדי מטע בינתך׳
בגן עדן הבינה צמחו׳ הכו שורש;
תלעג לסער במרחבי תבל מתגורר׳
תשחק לרעש׳ הררי עד וגבעות מפורר׳ -
בין עבותים יפיפית׳ גדלך כענפי חורש.
ואני  -הה׳ בים האולת כצי שיט תעיתי,
לחתור לארץ התבונה לשוא כחי בליתי׳
רעב לבינה  ,צמא לדעת׳ לשוני נשתה -
עד שקמת׳ הקמת לדממה הסערה׳
כי גלי הפתיות׳ משברי עצה נבערה׳
החשו ישתוקו אך ימינך זאת עשתה!
תשבור צמאוני ממי חכמתך,
מדשן המדע ירעפון מעגליך,
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ההופכים מד למתוק י לנופת רוש ולענה;
פרחי בינתך מעדנים לחכי ירעיפו׳
ממתקים כיין הרקה לי הטף יטיפו.
שבעו אזני דשן׳ שיר כנורך כי תשמענה.

,

לוח לבי נרת׳ זרזיף טל נדבות פיך׳
נחת גדודה תמוגגהו במתק צוף השיחה ׳
בחיק טמנת זרועי_ חמדת הבינה5
ברביבי חכמה תולדימו תצמיחמו׳
נטעך תשגשג׳ מכוסך רדה תשקמו׳
האח׳ בגדול ששוני שפתי יהללוך ברנה!
רב לך׳ לך יאתה הדר צפירת תפארה ׳ י י י
קרנך הגבהת׳ המדע לראשך עטרה׳
בין חכמים קנך באורח משכיל למעלה;
בחדרי לבך תום ויושר יחד יתלכדו׳
חכמה ודעת כאחיות מתאימות נצמדו׳
היסופר במלין פאר יקרתך הנעלה!
הא־ לך טנא בכורים מכרמך
צמחי גנך מזמורות גפן בו
המה למנחה לך נתנו כי בם
קח מתירוש ויצהרך׳ הבט

נטעת! ,c ,
שתלת׳
יגעת׳ ■ ־־ ■ יז
מה פעלת!

נן עדן.
)Nach Schiller
 Elysium״'s
(".

נפה עצבת ׳ אנחה ברחה י
אך בעדן השמחה נחה ׳
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תחת קול נהי רנה׳ תרועה תחת קנה׳
הלוך וטפוף יעברו הימים
לרגל הששון׳ ששון עולמים׳
כפלג אלהים מתהלך בין זרועי גנה.
אביב נצח׳ כציץ על מצח׳
מרחף על פני השפים.
בין עשתות משעשעות תחלוף העת מעופפת;
בינות לרחבי אץ קצה הנפש מרחפת׳
הוסר אפר  -האמת חשופה לעינים;
שמחה טהורה מסיג וערב
י
תשבץ בכל חדרי לב׳ בכל קרב;
פה לא נודע שם העצבת מולדת שחת׳
פה תחת אסון ששון ותמור רוגז נחת.
פה הולך נדכה בחרבוני קיץ ינוח׳
בל ירבץ עוד תחת משאו ישאף רוח ׳
תחת חורשי מיצל ירגיע בשדה תרומות ; .
פה יפיל האבר החרמש מירחו׳
השמחה על ברכיה בזמירות תישנהו ׳
יחלום  -והנה באפם יד תקצורנה אלומות.
איש בשדה קטל ינופף חרבו ׳ איש רב פעלים ׳
אזניו תצילנה לנאקת מדקרים וחללים ׳
לפניו הררי עולם רעשו התקלקלו גבעות׳
פה יישן על חוף מעיני מים נוזלים קרים׳
כעין הבדלה משבריהם על חלוקי הנחרים׳
שנתו בל תדד מהמון נשק ושאון צבאות.
פה חולת אהבה על דודה מתרפקת׳
פה לפה ישקו׳ אלוף נעוריה בגיל חובקת׳

גם מסח בשם נשיקותמו ומתוק למה
אך פה תבהו האהבה צפירת תפארה,
בחבלי אל — מות נפש בנפש נקשרה,
פה יום חתונתם׳ אך פה שמחת לבמוי

?!

Beiträge von M . Boß in Leipnik.

העתים
הבדיל, vis״

הבדל בנינים" הלג החכם הגדול מהל פד״ל
ל״ג בן אוה וההאוה וז״ל ; המאוה מעצמו הגוא אליו האוה ; והמתאוה
תקפ״ז לד
הדגל ההוא לין נלצונו הביא בלב  ,התאוה  .גבורה אוחה נפשי
איננו צריך אל
תאוה טבעית  ,וק ונחי) הבקף בכל אשר פאזה נפשך בנקר ובצאן«
מיכה ז' ,היא
תמיד מלה נפש אסל לשון אוה להורות שהוא נענע הנפש עצמה
ולפיכך הכילו
 .אל בן ויתאוה דוד מי ישקני מים מנור בית לסם שמ״ב ב״ג,
לבקש הדבל
ההוא צמא למים ואפילו חית צמא  ,ידם אסלים היו שמת  ,ולא היתה
כי באמת אל היה
לגרות גנוליו באויביו  ,הלא תלאה כי אחדי כן לא שחה אותם מבאן
כונסו אלא
 :כי ירחיב ד' את גבולך כאשל דבל ךל ואמרח אוכלה נשל יכ תאוה
חכמים
■ לתיאבון,
אמרו לאכול נפל דברים י״ב למדה תולה ד״א פלא יאכל אדם בשר אלא
נפשך
שאם לא כן כי תתאוה היה לו לומר עכ״ל.
הנ״ל יקלח לי אם אסות דע• אף אני לחלק נין הפיעל וההתפעל*
החכם
אגידה את אפר יקשת בעיני בדבריו  :ולפיכך הכילו תמיד מלה
אך ראשית דבלי
אוה  .ובאמת נמצאו שני פקוקים מחברים הקותרים דבליו  :כי בחי
נפש אחל לפון
לו ) ,חא מנוחתי עדי עד הפ אשב בי אויסיה תהליסקל״ב •
י׳ בציון אוה למושב
או״הש ב׳ נשם אוה כ• תמיד נעל נפש הוא נאמלו  :ושמושו
והנה גם נעל
נפש והפי נאותי ואקים הושע י' יקחיל בללו  .וגס המליך הנעים
תמיד בהלבנת
אשל בוק אולרו העוב על מכונו ושמחנו בתקונו והשיב הל
ןעטעריש
ל' מאיר
לא פת לנו להפיל על ! את  .ונבנין התפעל אמד הפכם שד״ל:
הדברים לנויהם
צריך בעבעו אל הדבר ההוא לק ברצונו הניא בלבו תתאוה  ,ומה
והמחאות איננו שתאי למעעמותיו משל* ב״ג נלאה כ! אין לו עזיה אחרת בציה
נענה בפי אל
מדוע יעצו תחבם  :ושמת שכין בלועך םא נעל נפש אתה  ,ונפי'
רעבונו דאל״ב
שנית  :אל תלחם אח לחם לע עין ואל תתאו למטעמותיו  .לכ|
ההיא ההירנו
! ההוא מהנדל  :תפיפל אוה מורה כדרכו מחק הפעולה ואף אם לא נמצאהו
לפי דעתי
הפעולה הוא  ,אס״יהמאוה יקות להשיג הדבר מצד היופי והמשפטי
וחחק
נקל ,
 ,או בתקפו וגבורתו  ,ני תאוה נפשך לאכול נשל וזנחה מנקין
או בהונו ויבושו
ךל ד' ,ולבן נמלא נחאוה הכתובה אצל ׳ד לק הפיעל ,כ׳ יש לי
ומצאנך אשר נסן
בבל כמו בשני הנתונים בתהליס שזכרנו  ,והוא באחד ומי ישיבני
הבח והיכולת
ויעש איוב כ״ג  ,בבורח אותה נפשי  ,הנביא מתאונן על אני(
ונפשו אותה וישרים בלבותם באשר • אמר אמרי בן ; אבד חקיד מן הארך וישי
אנשים טונים
בשם ד' ידבר ובלות קדשו ובלשון למודים אשל נואו לו מאח
באדם ץא  ,והנביא
מרומים יש ול הכח להשיב אח הפושעים בדיך הטונה והישרה  ,אמנםהמתאיח
שוכן
לדני אשל • תאית לו  ,ולבן אמר תחכם משל• ׳" ג מחאוה ואי»
אין לו זבות בלל
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נפשו מצל  ,ונפש חרוצים אשר אספו הון ויעשו מיל — חדשן  .ורוב הפקוקים
י אינם צריכים ביאור ,כי נכונים המה ע״ש השלל הזה  ,רק ויחאוה דוד ויאמר מ׳
ישקני מים  ,יען אשר לא היה לו לבדו היכולת להביא המיס וגם לא ידע נאמנה
’ 1י שלשת הגנוריס יחרפו עוד נפשם לבקוע בחית הפלשתים הקרונה אליו .וע״ש
גדולי המפרשים נכקפה וגם כלתה נפש דוד למים האלה כמ״ש הרד״ק ע" פ הנ״ל:
 :ייושמעו שהחאוה לאותן חמים שתיו יקרים ועונים וימי קציר היו כמו שאומר ,ובאותן
נימים אדם מתאות למים קרים מפני החום אולי במצודה שהית שם דוד לא תיו מיס
ליונים  .וז״ל רש״י בד״הי א' ׳" א ולפי שהיה דוד חדיר מלומד ורגיל באותן מים
 iימאוה■להם וכל מים וכל אויר שאדם רגיל בהם יפי! לו ושאין רגיל נהם ניזוק,
ייוגמא בראש יושיפון מלכה אחת שחלתה על שנשאת חוצה מארן מולדתה ואמרו
נלופאיס אין לה רפואה עי שתרח׳ן ומתנה ממימי מקומת עכ״ל  .וגם נוכל לועי
יי אל היו שם מים כלל כמו שקרה להמלך אלכקניר המוקיון נרדפו אח דריוש
לפרקי כאשר בא בארן מלמה ונוראה המוכה ביום הקיץ משרב ושמש וכל המים
*1של בנמלים לחכו  ,אך רוכב אחד הלך למרחוק לבקש מעין ונחל וימצא בעמל
ייגיעה לנה מעע מיס וימלאום למלך ,וכראות המלך כ׳ גם לשון אנשי המלחמה
ילמא נשתה אמר לא אשתה אני לבדי את המים ועבדיו ענוהו אל נירא אח
ימות בעוד מלך גדול כמוך הולך לפנינו  .והנה אל יקשה בעיני הקורא ׳פ ויום
"ניש לא החאותי ירמיה י״ז כי מודעת זאת מפרשה ראשונה כי ירמיה לא מפן
ו׳שיוח נביא נגוים נאמרו  :הכה לא ידעתי דבר כי נער אנכי  ,לכן ערך חנה מליו
ייווב נועם ודעת  :הנה המה אומרים אלי איה דבל די יבוא נא ואני לא אלתי
*טעה אחריך ויום אנוש לא המאות׳ כי לא חפצתי נימי קדם להיות נביא  ,ולכן
"מל בהתפעל .וגם הפי  :ויתאו המלך יפיך תהלים מ״ה אל מקום הכלל חזה יבוא
’* לום ע״י דברי החכם  :אם יחן איש את כל הון ביתו באהבה בוז•יבוזו לו ש״הש ס ' !

הערר.

באותיות

המשרתות.

מעת החלות׳ לחקור בתהלוכות לשונינו המקולאה היתה זאת נפלאת בעיני  :אס
**קיימת המלה ' בשלשה חלקי האותיות השישיות  ,מדוע  .ארבעה וחמשה בקעישיה
*ידיה ? והנה הגיתי מעם נכון לזאת  ,אד יראתי להודיע בקהל רב פן יתקלקו בי
 *":לי הלשון לאמר ,כי עשיתי עול במשקל ויפקדו עון אנוח על בני מסקנות׳ על
 1׳יפיס זעל רבעים  ,ואחרי רואי כי גדולים חקרי לב החלו לדנדינענין הזה נאמרם
,׳' גס סלמ״ד יוכשר לאות המשקל ואמרי כן באו חכמים אמרים ויאמרו כי הכלל הזה
 J״ ללמד על עצמו יצא  ,אלא אף על אותיות אחרות  ,אחור לא נקוגותי להגיד
 .ז אשי חשבתי  ,והוא כי כל האותיות מוכשרות לעמוד לשרת  ,כי מניסי הלשון הוקיפו
׳* יש אות אחת ושתים לכנות אוחו נשם מיוחד ולהיות תוארו ותכונתו כשיש הזה
,ךלייו ,כי כמו שהוקיפו נמלח גרזן ני על שרש גרז ענינו כריתה והשחתה כ״ש נגרזחי
! ’ יי עיניך חהלים ל״א  ,וכמו שחוקיפו על שם כרם ׳ל נמלת כרמל ענינו מקום נעוע
 1״*גיס ובפאר עצי עדן להשתעשע נו  ,והוקיפו ע״ש חרג ענינו פקיחה ודילוג כפרש"«
*^ /יונש בפי ויחר גו ממקגרוחיהם שם י״ח  ,אות ל׳ להורות על הארבה הדולב *) ;
*) הנח בזאת כונחי לדעת המעמר בפי שמיני ואוקיף עוד על דבריו ,כי לכלל חזה
•מצאתי דמיון במלה הזאת בשפת צרפת כי הפעל  sanierמודה דלוג ורקוד וגס
; האלבה נקרא  sauterelleע״ש דלוגו,
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ס' להויוח על הכלי אשי גו יכו חים אש הקמה מטל פי
ככה הוסיסו על שויש מיס
נוסף ח' ענינו אנן יקרה נהנדלה נערך עונה ויהיה מאננים
חשדה  ,על שורש נדל על דנר נחקרון הצורה המיוחדה לו כמו גלמי ראו עיניך ם°
אחרוש  .שרש גלם יורה
אמו נערם קנל צורח האדם  ,נגלומי שכלש יחזקאל נ“1
קל״ע  ,והוא הולד נגען
ולא קנלו עדנה צורח המלנוש  .ונעל ש״א מנאי היייי
נקראו צמר והששים נדקומם
מ״נ נ' הי׳ ניעל ממנו צורח המלנוש נכהילחה  ,על
פ׳ ויקח אליהו אדרחו ויגלום
נמלח גלמוד ענינו ׳חידוש שממה ושהו מאין אדם קלוג לעניני•
ד'
השרש הזה נוסף מלוק והלידה נוסף ש ' נפלגש היא האשה אשל נהלגח נתכונהי
נשרש פלג המולה
הנשואוח לנעליהן ע״פ דש ודין  .נהייס יוסף ס׳ לשרש היי
ונאחנחה משאר הנשים
המוציא סרחי חמד ונעע יעמנים למשהחושיהם ע״ש הפרד ממיי
ענינו גן מלכים ושרים
הרכוש והענוגוח  .נמלח שנהג נוסף נ ' ע״ש שנה להורות יין
רגל אשל הדוש היניקוש
לו .וגם נמלוה ננוח חמש העעם הזח  ,ד״מ אגרעל עזרא ^
גודל שן הפיל כי הי שנים שאוגלין נו מים ללחוך ממנו הידים  .דלכמון שם מ' היי׳
ענינו מזלק או גניע ע״ש
וכונשין נו הצולה אלגמן נקלא הצנע אשל נו צונעין יליעייי
מענע ע״ש שדורכין
לננוש ע״ד ואורגים מולי ישעי' י״ע  ,ואל יהלא מדוע יי!
אלוגוח אשל היו נשחלה
י דעכי הרג המניאל לנח״חש נש' חלומה הניא דעח הלאג׳״י
הצנע הזה נקלא אלגמן
או משלשה צנעין ע״כ נקרא אלגמן וכ״א נזוהל וגי
כי ארגמן ארוג משני מינים
מלש ארגמן כלול מכמה גוונין ועיקלו אדום וירוק כשכלי1
ההולהול אשר העשיק נו
האלה גם העעם אשר אמרחי נשם ארגמן איננו רחוק•
או כספיר .והנה ע״פ חדנרים
כל המלוח כאלה מהחל עד כלה  .ד״מ סמדל נקרא לדעה’
לנאר
ולא ימלאני לני החפשחו עליהם ע״ש שנצמדו וחנרו יחדו ונמלסו אותיות דומיה׳
פרחי ען הגפן טרם
ש״הש ז' ולדעש רש" ׳ וקצח המפרשים לא יונן חפיייל
ולכן נאמר ששח הסמדר
דנרי נעיני הקולא הנעים יוכל לעשוח כמוני נמלוח חנשאייה׳
פחח  ,ואם ייענו
אמר חנה נחשי אלף כסף לאחיך הנה הוא ךל כשי16
(נלא' ׳כ ט״ז ) ולשרה
כל ונוכחח  .כל המפרשים ראו אש הלחן כעי ה'19
«ינים לכל אשל אשך ואש
 ,ואענה אף אני חלקי  ,ואף כי אין דרכי להגיד פירוש’6
ונפרע נמלוש כסוס עינים
;
ההוראה החדשה אשר היכל לספוח עוד נשפה
חדשים נמקהלוש  ,ואולם מפני עיניס  ,והנה לדטחי כסוח עיניס ענינו כמו «י״ !
לא אוכל להעלים הדנל נכסיה
הסהר דנל אמס למען יגיע המעלים למחוז חפצו .וי!־”
 :ד נל״א והוא
{£
אשר ידע יכ אנשיה יחמדו י® " !
וחוא ספרה לנו שכליה אנרהם ננואו למצרים
השורה
אשחו אמרי נא אחוחי אח למען ייעג לי וכוי ,וכן נני"
נלננם ויאמר לשרה
נה אמר אחותי היא  ,לכן אמר אנימלך לשלה יי?,
לגרר אשר אין ייאש אלהים
ונחומיס לרציחה  :הנה נתחי אלף כסף לאחיך הנה ה'"'
עונים
על לנה נאגרים לך כסוש עיניס לצל האנשים אשר נלקחת אליהם — למען
ל״ל שם האח ,
ונוכחת ר״ל שצדיקי נפשך לפני כל האדם  ,ולא ’ אי,
לו ושישה נפשו  ,ואש כל
אשר נכל עיר ועיר תארוב ללכוד נחורי חמד נרשח ’*'?
עליך כי אש צועה זונה ,
כי הוא נועליך הישה נצדק ונמשפע  .וישורגם ל® ג
כי מגמש פניך אשר העלמה
Ar Tara sprach er : Ich schenkt« tausend
Silberstück« Deinem Bruder,
1 Dir bei allen Anwesenden zum Borwande־J
dient, und Du wirst auch
. "' Sen Jedermann vertheidigt sein.
ונוכל עוד לפרש ואח כל כמו .נכל זאש
אמש נפיך והעלמת ממני יכ הוא אישך ואני כמעט ^
י״ל אף כי לא שישה
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מלי נדרן חטאים  ,ונגחה  ,צדקה נששן ,ב׳ למלט אה נשש אישן היה בל רופצך,
ואם היהה האמה נטדרת  ,הנה היא לוטה נשמלה אהבה אלון! נטולים ונמעיל
הצדקה  ,ולא כשאל דונלי כזנ את  ,ויהורנם Bei all dem bist Du doch :
gerechtfertiget.

אורח חיים.
Don Ignatz Preßburger in Groß -- Kanischa.

אנאלא ! 7

קורא ההיו

יפ שנים
אורח חיים י
הראשונים
שונים י

והאחרונים
חרונים
החדשים
דשים
וחישנים
ישנים.
שירח חישי׳
למורשי"
חז גואל,
חח מועל׳
חז פועל ,
וזח מגואל׳
הפעילים
נעולים׳

הנעולים
פעולים׳

בתרך קדושים
שמחו ברושים
בתוך כרים
חדשים לבקרים.
מי בא כשואה
כשכור נע ותועה ז -
על שור צועד
כי כא מועד
כגכור ידו הדה׳
נפשיבו מצרה פדה;
בתוכחתו עון פורש
בצדקתו דרוש דורש
כמאור גדול יאיר
קנאת סופרים יעיר,
נגד כסילים גוער
דרך חסידים נוער׳
בצדק ירחץ פעמיו
לשמצה רומס קמיו.
אהה! לבן פורת
יצהיר במרומי קרת,
רוכב ברכב ופרשים
על ראשי הראשים
6
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עפעפיו סביב יבחנו
יחזו ישר  -יחנו׳
בבית אלהים מעונו

רק צפיהו זהב וחשוקהו כסף.
אם תבקשנו תמצאנו אורח
חיים׳
קרוב הוא בלבבך לתושיח
כפלים

לבו לקראת קונו
כמלאך שמים מראהו
נות שאנן נוחו
אך הבינו מעשיהו
הכל פעל למענהו

משמר לשונך בר לבב ונקי
כפים

תורה וחסד ידליק מאחרי
בנשף

עשה טוב והפרך תרוממך
שמים.

דברים אחדים על התרגום אונקלום.
Bo » Leopold EiSler , RabbinatScandidat in Tzegedi».

נענלי על כל חלקי החרגוס אונקלוח  ,ומנפח צון> אמריו לג « גג רדיתי
מצאחי נו מנין אחד נפלא ממני והוא  :שכל " מוח יומח ,מוח ׳מוחו " יתרגם
אתק^ לא יתקטל ,אתקטלא יתקטלק" ואין גםאמד ,שיתרגם נזההשרש ( ל״ל שלש מוח הנהוג הרנה נארמיח) ונזה הנני! עצמו טן? ת
יומת
י^ י
יתומת כחנניה נכין אחפעל המכוון לננץ הפעל הענרי ? וניוחל יפלא זאת
נעיני
מאחל
שישתמש
נננין
האג
ממנו
(
ל״ל
נננין
אפעל המכוון להפעיל הענלי)
ואמיחיה ל ( נלאשיח ל״ז ח׳) ואמית אן> יחיה (שם) יח תלין נני חמיח (נראשיח
מ״נ ל״ז ) ? ועם שגס נענריח ימצא לפעמים שלם נננין מנניני הפועלים היוצאים !
ולא ימצא הפעול תולדתו ממנו למשל מלח " זרק " נננין הקל שלא יאמר ממנו
הפעול ״נזרק״ אלא מי נדת לא זלק עליו ( נמדנר י״ע י״ג) ? מ" מ נמקים עצמות !
השיש נפעול האחל ; אנל זה לא מצינו נה  ,שימחל פרש הפועל להוראת הפעול
מכל וכל ויושם שרש אחל תמורתו כנזה השלש מות נאמדת  ,אשר לדעתי לא ימצא
גס נה עוד הנניח כזו )' אולם אחלי התנוכני היענ נזה תענין נעזרת אל מצאתי
לאיתי  ,כי אם גם נענלית הנחת שרש " מות" גם על המיתה נידי אדם גם על
המיתה זולתה כאשל יעידו הכתונים על זח ; נאלמיח לא הונח אלא על זו ,שנאה
מאליה או נידי שמים  ( .והונח על המיתה נידי אדם השלם " קעל" ולזה נקפל |
דניאל ( פלשה ינ ) ששם אן מענין מימה זו ידנל נאמר חמיד השלם " קעל" ע״ן שם)
ומאחר שכל " מות יומת" האמור נתורה רק ניד׳ אדם הנהו (מיתת חקילה או חנק)
לזה נקושעא יתרגם האונקלוח " אתקעלא יתקעל " .ונאמח לא תמלא אן> גם פעם
אחת הננין אפעל משרש "מות" אצל האדם כי ימית למשל  ,כשהלך יוחן> לראות
תא שלום אחיו  ,שאמר שם ויתנכלו אותו להמיתו ( נלאשית ל״ז י״ח) תרגם וחשינו
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טלוהי למקטינה לא " לאמתותיה " בפלש לאמנותיה לוס אנוח׳ (שם כ״ב ) יען ,שגם
)י העיסה נילי ארם הנה כנראה מענין הפישה שם  .וכן בפקודת פלעה על המילדות
להמיה הבנים הזכרים  ,שאמר להם אם בן הוא והמת! אוהו ( שמוה אי י״ז ) סלגם
ג״כ אם בן הוא סר,עלן ימיה  .גואל הדם הוא ימיה אס הרוצס בפגעו בו הוא
׳מיהנו ( במדבר ל״ה י״ט ) מלגס גאיל דמא הוא יקעול יס קטולא  ,כד אהאייב
ליה מן דינא הוא יקטליניה  .או באינה הכהו בידו וימוס מוס יומה המכה רוצח
הוא (שם כ״א ) הרגם ג״כ או בדנבו ממהי בידיה וקטליה אתקטלא יחקעל " ולא
כן גענץ מיסה בני יהודה  ,שאמר " וימיתהו ד '" " וימה גם אוהו " הרגם גם הוא
" ואמיתית ד ' ואמית אן> יהיה  " .אני אמית ואסיה ( דבלים ל״ב ל״ע ) אנא ממית
ומחית ,למה נמות לעיניך ( ברא ' י״ז י״ע) " למה נמות לעינך " ר״ל מבלי שתחול
בנו יד אנוש ; הנה מאלינו לעיניך נמות ברעב ובחסר כל  ,אשר כל זה יוכיח ,כי
נא הונס השרש מוח על המיתה בידי אדם  .ומה שתרגם את שני בני תמית " יה
הרין גני המית " ולא " תקטול" ? הנה אס נשקיך בעין בוחנת נמצא  ,שנכונה
ישתמש האונקלוס נזה הלשון שם והוא  :כי יקשה לכל משכיל איך יעלה על הדעת,
כי לאונן אמר לאביו שימית בני בניו בידים והוא דבל ,אשל גס אסל מי שלבו
אינו לב אבן ימנע מעשוסו  ,ואך כי יעקב קדוש ׳ד אני אביהם בשל מבשרם שלא
יעשה דבל יוצא ממק הטבע בזה ? ? ולזה תרגם בלשונו הצחה ״ון!  15ית " ,שירצה
בזה  ,כי כונה ראובן נזה הדבור אל היתה לק  ,שיקבב על ידי דגר מה אס לא
יביא נכו אליו  ,שימותו מאליהם  ,ולא שימיתם הוא בידים  ,אשל על סי זה אינו
!ר תדבר עוד בעינינו כל כך כאם האב הזקן נעצמו < נין> חרב המוחה עליהם.
ימה מאוד שמחתי נראות׳  ,בי היונחן תרגם ית תלין בני תקטול נ  ^ $תא ( והוא
הנידוי הנזכר הלבה בתלמוד ) כוון גס הוא לאלה הדברים ורצונו לומר  ,שירחיקם
מעליו ומחברת שאר בני אדם באופן שיכלו ניגון חייהם ומאליהם ימותו ( .ומה
שעלה בלב זה המתרגם לתרגם במיתה זו דוקא ; אולי על כי מצא הרנה פעמים
בתלמוד  ,שהחרימו גדולי התנאים את אשר חטא להם חטאה גדולה  ,ולכן לא היה
לחוק בעיניו לשום גם בפי ראובן דברים כאלה ) ולא נראה עוד כיוצא מזה הכלל,
אלא הכתוב לא יומתו אנוח על נניס ( דברים כ״ד ע״ז ) שתרגם " לא ׳ומתון אבהן
׳ומתון על פום אנהן " אןז שגם זו המיתה בידי אדם הנה ו
טל פום בנין ובנין אל
אולם גם פה אם נעמיק לסקול נמצא שלק למען לא ילכד המון העם ברשת
השגיאה יתרגם ככת  ,ב׳ ידוע  ,שאז נימיו היחה שפת עברית כמעט נשכחה ולא
ידעו אותה רק גדולי העם ומוריו  ,ובהפך זו שפח ארמית אחותה היתה שגולה
נפי כל למקענם ועד גדולם  ,ובודאי ,שגם היו יודעים על מה אדני שלשיח הטנעו
(כאשר האריך נזה אדוננו הרמ״נמן ז״ל בהקדמתו על התורה ) ולזה אם רק תרגם
"לא יתקטלון אבהן וכוי כאשר נאמת תרגם היונתן  ,אולי היו מושבים  ,כי כונת
התורה  ,שרק ניד׳ אדם כשאל חייבי מיתה לא יומתו ; אבל עכ״פ תועיל לזה
עדות הבנים על אביהם ונהפך ,שנוכל לסבב להם על ידי דבר מה  ,שימותו מאליהם;
יומתו?  " ,סיורה
ולכן ( לפי עמק כונת שרש מות ) החכים האונקלוס לתרגם " לא
נזה  ,שאך גם על ידי קנה לחוקה לא ימותו ומכ״ש  ,שבידי אדם לא *« « ולוי .וראיה
לזה כי רנות האונקלוס למען המון העם פעל ועשה הוא הכתוב ויהי כאשל התעו
אותי אלקים מניח אני ( בראשית כ׳ י״ג ) שתרגם " וסוס בד טעו עממיא נתל עובדי
ידיהו! • חי קריב די לדחלחיה " ומי לא ירא דוחק פירושו ? כי מלבד ,שהעמיק
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ההפעיל מהוראה יוצא למומי ; הנה נהכרח יונן המאמר לפי דנריו נחסרון הלנה
מלים  ,כאשל ינץ כל משכיל ? אין זה אלא כמו שאמרה׳  ,שירא האונקלוח אם
הלגמו כפשוטו " והוה כד אטמו יחי אלהין מניח אנא" פן ינוא המון המם
לחשונ מ״ו  ,כי אלהים לנים המה  ,הפומלים אלה הגדולוח והנוראות לטיניכו
(נאמרו אטמו לשון לנים) וראה טח לטשוה .לד' לטקס כונה הכתוג למטן נל
תהי האמת נטירה ומוסדותיה הנאמנים נל ימוטו .וטוד לאיה יוסר נוצחת
לדנרי אלה הוא מאמר יחלו למשה טחה ידטחי כי גדול ד' מכל אלהים (שמות
י״ס י״א) שתרגם " כטן ידטנא אלי לנ ד׳ ולית אלה נר מיניה" הוםין> כאן
האונקלוס נופך משלו  ,וזה ג״כ מן הטטס  ,שאמרתי  ,שירא אם תרגמו כהיונתן
"כטן ידטנא אלי תקיף הוא ד׳ מכל אלהיא " פן יטה המון הטס אשורו מירן
הישר נחשנו  ,כי אך גדול ד' מכל אלהים ; אנל טוד ‘יש אלוה אחר מלנדו
והוא לא ייט  ,שלק נפי יתרו  ,אשל הוא מהממים האמרים  ,שלא נאסרה להם
האמונה נרנוי אלהות ההורה מליה אלה חשים ; אנל אנחנו נני ישראל  ,יטן כי
לקח ד' ויוציא אותנו מכור הנרזל להיות לו לטם נסלח אין לנו,חלק ני' (ומיין
ננאול לפרשה יתלו  ,שהאריך נזה הטנין) ולהוציא זה הטטוח מקלנם הוסיף מה
שהוסיף .ומכל זה נראה איך התרגום אונקלוס הוא נתכלית הטוג והמוטיל לכל
נני טמו ואין כלכל דנליו נמשפט למטן הדריכם טל נחינ האמת והצדק  .ומי
יח; ודרכתי גם אני נדנרי טל נתיג הלזה ; ואס אמנם ס״ו שגיתי שאו נא
לשגגתי כאשר גם י' חטונ יכפר נטד השוגה.

תאות  $לד*,ים \)
Von S . Bacher in Neusohl.
לאל היי נפשי צמאה
י.
כי ?! סי תבל3
.קצתי באהבתם כי -,Ppp
לפן .יחד מני {דר - .
אלי רעי אל תעזבני
קפ ^ ה ביניהם וביני - .
ממש! יבי עת ^ קו?! ה
מדיון,וריב אזני שמעת י
נם בלילה לא ’ אדע תנומה
מקול עלוקה סמךשעתי
* Cתמלמות לננ  ,שנט תלי״נ  .נייצוואהן.
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?נפלה נפשי אלי פ !ני
מנוחת NVZסשכיבני - .
יק למסחר 1ק לקמן
אנשייסביבותי יארבו.
לגיבור כסף על מל ענזין
כל היום תמיד נסשבו - .
ואני בער  -נם אין שני
בל מסחרי  -אם תחבסני* -
ורה׳ נם ארבי ואנשי ביתי
< ם.
כצר זלטשו לי ' ע?ניר
ןם יקךאוני בפיל ופתי
כיי לא אלחם במלהמותיהם
אתיר  NYANהיא ' מטמוני
אותו אחבש בסלר פלוני.
םנ ןל היום תמיד א ; תי
לגור בשבת תחבמנית •
<
איה איפה אנה תקותי
 33ןט ומתני׳ יצאה ארמנית.
אורת שער׳ מעטף הודי
עגלי מרבק אנשי סוךי.
קריה הו ה^י מקום מושבי
הומיה מאים אך « ין נבר
אל מי אשיח האוח לבבי
’ רסקי״מעלי בני שם ועבר
אין מבין שומע ש 5ת_ קדש לשוני
 5ול נם אשיר ®.די  :נסר גרוני.
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מ5יל ל? ל אךם חגל מד!ית1
צדק טש? טך3ל אהיה סתאונן׳
אל 3ל רע3ת3ל ט 1ב;?7 ynגןןת1
'עמך תסיד אב,יה׳ בצלף אתל 1ק - .
ירסקו נס 3ים"אם תקךה5י
נךדים קבעתי  -הקרא לימי- .
Schreiben des Salomon Chaje» auS Zolkicw.
(חמימה ««חגרת הקודמת ) .
והנה ידידי ! עוררתני לבאר לן איזהו פשוקים סתומים נתנ״ן המשוללים
הננה במאד ,וחמה כשפל הסחוס מאין פוהל אוהס  ,וכל עמל רבים וכן שלמים
נמו אך למותר ונדי ליק  ,והקושי גם הדוחק נהם בעמדם יעמדו ; ושאלהני
לחוות לן דעי נמו אולי האיל ד' לי נחיב הנכון והופיע לנגדי נלק האמת ! —
דע ידידי ! כי גס אנכי נעצמי זה כמה  :כסוף נכספתי לנאל כפי ענית דעתי כמה
« ? וקראוה נעדרות הננה  ,להפין ענני חשפק אשל יסתלמו ולהסיר צעיפי המסשך אשר
סניב שחו עלימו ,כי איככה אוכל וראיתי באנדן דנרים יקרים אשל לפונים וטמונים
בננכיהס והמה ילכו בתוהו ויאבדו .והודות לאל אחרי יגיעה וגולח לא מעע
מצאתי דליתי איזהו פנינים ממעמקיהם הקרובים למרכז האמת ן ומאשר עוררתני
להאציל גס לך מהם ,אשימה נגד עיניך שלשה גרגרים  ,ואולי ישברו המה למאונן
במדבר י״ב ו' .ויאמר שמעו נא דברי אם יהי' נביאכם ל נמלאה אליו
אתודע נחלום אדבר נו — .הזרות נזה הפסוק מבואר  ,כי פה ההודעות ל
לנביא נמלאה היא חסרון ופתיחת ערן הנבואה  ,ולהלן פסוק ח'  :פה אל פה
אדבר נו במראה ולא בחידות  ,חשב הש״ית זאת ליתרון למרע״ה התגלותו לו
במראה .וכבר העיר נזה הר״י אברננאל  ,וכן .עמדו נו כל המפרשים .ודאה זיז
מצאתי אנכי נזה דבר פשוע מאד .בי מאמר  " :ל במראה אליו אחודע" הוא
בלשון שאלה השוללת  ,ומאמר " נחלום אדבר נו" הוא בלשון הסלעה .וביאורו:
אס יהי' לבס נביא  ,חכי אנכי ל נמלאה אליו אחודע ? הלא נחלום אדבר נו!
אבן למשה במראה ולא בחידות אגלה — .וחיינו כמאמרם ז״ל (יבמות מ״ע ע״ג) נ׳
כל הנביאים רואים באספקלריא שאינה מאירה  ,ומרע״ה באספקלריא המאירה— .
נחום נ ' מ׳ .והצב גלחה העלתה ואמהותיה מנהגות כקול יונים מתופפויז
על לבניהן — .המקרא ' הלזו היא אחת מהיותר קשות ההבנה נחנ״ן .ודע ידידי!
כי אנכי לעצמי גאלתי אותה זה כמה נדלן חדש מאד  ,אבל ג״ב דחוק קצם,
והוא  :כי מלות " גלתה העלתה " תהיינה אחיות עם מלות " גלות עלות " (יהושיג
ט״ו י״ע  ,שופעים א׳ ע״ו )  ,פי' מנוע או יאור העליונה  ,והוספת ה' לא
חדשה היא נתנ״ן יכ היא מאותיות אהוי״ן הנוספות .ומלת "הצב" יהי' פעל עני
משרש יצב  ,והושאלה כאן על העמדת מקות ימים על מקום ' " אחד לממן חראם
הינשה ז וכמו ( שמות ע״ו ח׳) נצנו כמו דנ נוזלים — .והנח ידוע כי העיר נינו*
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•שבה מאז «ל נהר מדקל ( טיגריס) והנהר הזה קבב אוחה מבחין לסמומה הבצורה
והנוראה ' ,והלך גם מוך הטיר בשנים להחומה  .כן מקושר משי דורשי קורות
קדמוניוח — .והנה הנהר אשר קבב אוח ' מבחון היה מקממא בששל החח הקוללה
הגבוהה  ,והנהר ההולך בפנים להמומה הי' במקום גבוה ומעלה לזאח נקרא " גלח
פלח" היינו יאור העליון .ומעחח בשקוק הקודם נבא הנביא " שטרי הנהרוח
נשחחו* כי ייבש נהר שבמון להמומה " וההיכל נמוג" היינו לכן לשמועה לא
עובה הלזו כי באח לאזני היועצים היושבים בהיכל המלך פנימה  ,נמוג לבבם והיה
למים  ,ועמה אמר כי " הצב גלחה העלמה " היינו כי יועמדו ויוכזבו גס מימי היאור
העליון א6ר בפנים להחומה  ,ולבן " אמהותיה" ( חיינו שרותיה של העיר כמ״ש
הרד״ק ) " מנהגוק כקול יונים" וכוי בראוחן כ׳ חלדה קרובה לבוא  .ועמה יוקיןז
יחפלא הנביא על מפלתה  ,ויאמר  " :ונינוה" אשר " כברכה מים מימי היא והמה
נקים עמדו עמדו ואין מפנה " פי׳  :נינוח ! אשר היא כברכת מים' "מקיבת המים
אשר קביב לה ( ,מימי היא כמו מן מים ולא מלשון ימות קדם כאשר שיי המשי),
בכ״ז לא הצילוה מימיה ונקו נקו יושביה באין עומד מפחד האויב  — .אכן כעת
שמעתי דבר נחמד מאד בפקוק הזח  ,והוא  :דמצינו בהמיעהאלאגיע של היונים,
ימימות קדם כבדו עם נינוה אלהיח אחת מכונה בשם  ttütsa !,ועתה מי יפונה
כ• הצב זה היעקאב והביאור  :כי גם האלהיח הצב " גלחה העלתה" היינו הגלתה
עם הגולה  ,ואמהותיי היינו כהנותיה " מנהגות -״כקול יונים " וכוי וכן דרך כל
הנביאים להפליג בגודל מפלת האומה באמרם כי גם אלחיחס עמם בצרה וישחו
לאדן כמוהם  ,וכמו כרע בל ק רק נבו ( ישעיה מ״ו אי) ובכל אלה׳ מצדים אעשה
שפעים ( שמות י״ב י״ב) וכדומה הרבה — .
תהליסע״זי״ע  .קול רעמך בגלגל  .דחוקים מאד כל הפירושים בזה הפקוק
ע' עליהם  .והנכון ל׳ ע״פ מה דאיחא בגמרא ( יומא כ' ע״ב) ג' קולות הולכים
מקוןז העולם ועד קופו ואלו הן גלגל חמה וכוי .ע״ש  :וכן הביא הרמב״ס ז״ל
בקפרו המורח ( בחי לשני) דעת החכמים הקדמונים כי ים לתנועות הגלגלים קולות
עצומות ונוראות במאד  ,ולכן תתכן כוונת הנעים זמירות כאן על אלו הקולות
והרעמים של גלגל חמה.
משלי ׳ע זי .יוקר לן לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו — .הקושי בחלק
השני של הפקוק מבואר .וגם יבין המתבונן כי אך מעע מזעיר נמצא בזה הקפר
שני עניניס כפולים בפקוק אחד .ולבן רבו הפירושים פה איש איש לדרכו פנה  ,ולכן
אענה מלקי גם אני ; כבר ידוע מאמר בן עזאי ע״ה (אבות פ״ד מ״ב) שכר מצוה
מצוה ושכר עבירה עבירה  ,וביאורו הנכון  ,כמ״ש ירמיה הנביא ע״ה (׳דמיי נ׳ י ")ע
היקרך רעתך ומשובותיך תוכיחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך אח ד' ,כי חנה אין
שוס אדם הנוצר בצל® אלהים ואשר אבני הנפש והרוח מחנוסקות בקרבו חפשי
מנשיכת כליותיו על חטאיו אשר עשה ( געחימכזענכזביממנג)  ,והעון בעצמו הוא
מוקד לאויל וידאיב לבבו למדי על זממיו הרעים אשר בצע  ,וכמאמר ר' ׳וקי (ברכות
ז' ע״א) טובה מרדות אחת בלבו של אדם מכמה מלקיוח וכוי .וכמאמרם ז״ל בכ״מ
רשעים מלאים מרטה ; וכן שמעתי מפי אאמ״ור הרב הגאון האמיתי ני׳ פי ' המאמר
(ברכות ק״ב ע״ב) צדיקים יצר טוב שופטן וכו ' ורשעים יצר הרע שופע[  ,ג״כ על
דרך זה  .כי היצ״ט היינו המצוות והטובה אשר יגמרו הצדיקים הס בעצמם ישפטו
וישיבו גמול על ראשי הטובים  ,כ׳ שלום מבית להם בנכרי לבבם  ,ינוחו ישקועו
ואין רגז ממהות הלבב  ,אכן הרשעים יצ״הר שופען  ,היינו כי הרעת אשד יעשו
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היא לנדה חשפעם וחגזול שנה מעפעפיהם נהעלתס על זכלונס עצם חטאם וגודל
פשעם  )* .ולזה כיון נן נחאי ע״ה באמלו  :שכל מצוה מצוה ושכל ענירה ענירה,
היינו כי ידיעת המצוה בעצמה היא תגמול המצוה  ,וידיעת הענילה הגמול הענילה.
וד״ל  — .ועתה זה גם תוכן המאמל פה  ,כי אמד איילי «’ יתד לץ לוקח לו קלון"
יקשה השואל  ,ואיך ידע הלשע לשוב מדלכו וחיה  ,אם לא ניקלהו ? ולזה אמל
"ומוכיח ללשע מומו" פי׳ מומו של הלשע הוא נעצמו מוכיחו של הלשע  ,והוא
לבדו יספיק להשיב לו די גמולו ולא < צטלך למוכיח זולתו  ,ויתולגס נל״א ( דננכי
פי־עפןננרנז טטרצופע אי ! 0 :ייכע * יכרע געןבטט).
איוב ה' ה׳ .ושאן! צמים חילם  .נשלם מלת צמים נבוכו כל המם׳ .ושלם זלות
יש נו ,נלאשונ' מסל א' ,וזאת שנית כי נא ״ושא[) " יחיד במקום .לבים  ,ועוד בה
שלישיה כי המלה הלזו מובאת גם לקמן ( י״ח י״ט) וג״כ בלשון יחיד ,והנ״ל בלול נזה
דידוע כי נאלצות המזלח היינו נכל מלק אזיען  ,יקעלו כפעם נפעם לוחות זלעפות
כאש צלנת  ,הנקובות נשם נפי הצזלאניעל  Samumועי נניכולי העתים ל 6נת
תקפ״ט צד 69כל דלכה של התעלה הלזו  ,כי כל הנהמה אשל בשדה יעלו על
מוקדה לחנעלת  ,ולפעמים לא מעט • הלוג גם בני אדם  ,ומעתה אין תפק אצל׳ כי
מלת "צמים" הנזכלח שני פעמים נזה הקפל היא " סאמוס" הנזכל ,ולכן נאה בלשון
יחיד ,ויבוא הכל על נכון — .
איוב כ׳ כ״ע זה חלק אדם לש ע מאלהים ונחלת אמלו מאל  .מלס " אמלו"
לפי פילוש המפלסים אין לה שחל ,כאשל ילאה כל מנין  .ויתכן לדעתי ,דכנל פילסו
לבותינו נעלי התוש׳ נחינולם על החולה המכונה " דעת זקנים " את הפשוק (בלאי
מ״ע כ״א) נפתל• אילה שלוחה הנותן אמדי שפל ,פי׳ " נפתלי אילה " היינו אלון
(מלשון תחת האלה (יהושע כ״ד כ״ו וכדומה ) "שלוחת " פי' ענותה ולנת הענפים
(מלשון (ש״הש־ זד׳ י״ג) שלחיך פלדש דמונים) " הנותן אמדי שפד" פי׳ הנותנת ענפים
נאים (מלשון ( ישעיה י״ז וי ) שנים שלשת גלגלים ני־אש אמיל) ודפח״ח  — .וזה
נ״ל גס הניאול כאן  .דהנת קלל צוסד הנעמתי בזאת הפדשת גם את תלשע גם את
־וצאי חלציו ,כמ״ש פקוק * ׳ " בניו ילצו דלים" ופקוק כ״ו " ילע שליד נאתלו" לכן
’שיים עתה ויאמל  " :זה מלק אדם דשע נעצמו מאלהים וזאת נחלת אמדו" פי'
ענפיו בניו ויוצא׳ חלציו ( כמו שתענןז הוא בן להעז  ,וכן נקלא לפעמים נתנ״ן־
ענן! נשם נן כמו ( תפלים פ' ע״ז ) ומל בן אמצת לך) " מאל" .
איוב ל״ח ל״ו .מי יקפל שחקים בחכמת  .מה ענין קפוד אצל שחקים ? והנלאה
כי מנינו כמו "׳שפל" מחילון! אותיות זששל״ז וכמו בדוחו שמים שפדה (איוב כ״ו י״ג).
אהובי ! עשיתי לך מטעמים כאשל י אותת נפשך מפלחים קטפתי על שדת
התבונה  ,ועוד טמון בחני דבלים אחדים ולמועד שמול אתי אעעימס לחכך .ועתה
ידידי ! שמחני גם עתה במעשי ידיך להתפאד ,ואחוז בעטך עט שופד מתיל והשביעני
מפלי׳ תבונתך ,ויהיו למשיבה נפש ידידך.
*) וכן יש להשאיל על זה מאמל ד״ל (נדלים ח' מ״ב  ,ע״ז ג' ע״ב) אין גיתנם
לעתיד לבוא אלא הק״נה מוציא חמה מנלתיקה צדיקים מתלפאין בה והדשעים
נדונין בה ,היינו כי לעת״לב יזלח הק״נה השמש ( היינו יופיע בלול כשמש וכמ״ט
ז״ל (שנהדדין מ״ב ע״א) אס זלחה השמש עליו אם בלול לך הדבל כשמש (על
העת העבדה בחיים חיתם  ,הצדיקים מתדפאין בה  .כי ישקיפו בלב שלו ונעים
על עת חיתם ועל החסד אשל גמלו ,אכן הלשעים נדונין בה  ,היינו כי בלות
נשנלה יביטו כל העול אשל עשו בחיים עולה מלפניהם.
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Exegese von Herrman» Waffertriüing in Boskowitz.
זג ה ל׳ ם ב׳ י״ . 3ישקו נר סן ׳ qrbותאנדו דרך 21׳'men « .׳ יאמר שמלכי
ארן יבינו וידעו כי רק לו המלוכה נכונה מיד די ■,כי לבן יקיר לו קראו ולחוק
עולם שם מלכוסו נגניו וגני גניו עד t!1pכל הדורוח  ,וכי הוא ידוע כלס נשנע
ברזל  ,ויען שידעו זאת כל מלכי ארן ישכילו ויושרו מנשלאוח ד' האלה אשר עשה
לנגד עיניהם ויענדו אוהו ניראה ויגילו נזאח היראה חרוממה נרעדה  ,כי נין
יבין לגם איך כדק יחשנו לו  ,ואיך שוכן מעלה לאמיצי כח רק משמים ישחק,ולכן אמר עסה נשקו גר ,הושיעו כלי הנשק שלכם לגן ל ,הוא משיח אלהי
יעקג  ,דוד הנלקח מנין הנוה לרעות לאן ישראל  ,למה לכם להלחם עמו ולהנגן>
«שניו ? דרשו בשלומו והיו לו לעגדים  ,שן יאנן>  ,פןיחאקז עוד עליכם אס לא
«עשו ככה  ,וסאנדו דרך העו 3אשד ראוי לכס לילך נו כי ינער כמעע אפו אשלי
כל חוסי נו  ,כי אם ינער לק כמעע אפו על העמים ויחפוץ להלחם עמהם  ,אז
אשרי החושים נצלו והם נושאי מנחה לפניו  ,כי עליהם אל תנוא רעה דתורגסו

Reicht die Waffen dem Sohne, er könnte sonst zürnen
, nnd ihr würdet
um das Heilesziel kommen
; denn entbrennt sein Zorn nur ein Wenig,
ויהיה על so zeigt das Heil denen sich nur, die bei ihm Schutz gesucht.
• « נין זה הננין הכנד נשקו יוצא כמו שהננין הקל עומד הוא מזה השורש כמו
נושקי רומי קשת תהלים ע״ח ׳ט וכן נושקי קשת ד״ה׳ א׳ י״נ נ׳ ולדעה אונקלם
גס הקל יוצא כי יאמר על ! ועל פיך ישק כל עמי נלאשיח מ״א מ' ועל מימלך
’חזן כל עמי מן כלי זין.
שם ז׳ זי .קומת ד׳ נאפך הנשא נענלות צוררי ועורה עלי משפע צוית וכוי.
כנר נלאו המפרשים לנאר כל הענין תזה כראוי ונפרע הפי הזה אשר קשת להולמו.
ואמנם ילאה לפרשו ע״ש דנלי חז״ל שהשיל תזה שר דוד לד׳ על דנר שאול נ ן
קיש והוא כוש נן ימיני  ,ולעת הלחמס זה נזה וסכסכו איש נאחיו עד נל׳ קך,
עד שקצת נפש דוד נכל העמל והיגון ההוא שתסג שאול על ראשו  ,עד שלא ידע
דיד נעלמו הדין עם מי  ,ועל כן היה הרעיון הזה 3קר 3לנו כשגיון ואמר ע״כ:
אלתי אם עשיתי זאת אם ים עול נכפי וכוי כ׳ לאחר שהתפלל לדי אשל הוא

«« שהו שיושיטו מכל רודפיו פן יערון> כאריה נפשו  ,עלה תספק הזה נקרנו אולי
אין הדין עמו ורק ד' הכינו כמעלת לחצי אדניו ליסרהו על חטאיו  ,ונזה שגת
דוד  ,כי לא כן היה תדנל ,יען כי אוחו נחל ד' לעונש שאול ואותו תכין למלן
נאמן על ישראל וא"כ אחו חלין צדקתו  ,אנל הוא נספקו אמר אס עשיתי נאמת
זאת אשר יריעו אדני עלי ויאמרו כי מודד נמלכוח אנכי  :אס גמלתי שולמי רע
יאחלצת צוררי ריקם  ,ירדן> אוינ נפשי וישג וירמוס לארץ חיי וכנודי לעפר ישכן
קלה  ,קומה ד' נאפך הנשא נענרות צוררי ועורה עלי משפע צויח ! יאמר דוד
אס אמת הוא שחללתי וזכיתי צוררי ריקם ניל נועם וסנה כי צדיק נעל ייני ממני
לעיניך ולק ליקרני הנך משלחתו עלי  ,אז ירדן> האוינ הזה נפשי וישיגם וירמוס
לארץ מיי  ,יתר ידו וינצעני כי אז אמאס חיי  ,ואתה גם אתה הנשא נעצמך והיה
«לי נענרות צוררי  ,ועורה עלי המשפע אשר צויח ליקרני עדי אגיע לשערי מוח,
יאס אנכי לא אחיה עוד ,אזי ינקנו כשחר אור העולם ועדת הקדושה שהיא עדת
יל האומות והם עמך ונחלתך נתודה ונינה יסוננון כי כל איש על מקומו ינוא
לשלום ולא ילמדו עוד מלחמה נגד אחיהם  :ועליה למרום שונה  ,ואתה תמלוך
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עליהם ממרום כבראשונה  ,כל זה אם שגיתי ורדפתי אח אויבי חנם בלי טעם
ושנה כי הצדק ילין אחו .אמנם יאמר דוד  :ד' ידין עמים שפטני ד' כצדקי וכסומ,
עלי  ,אמנם אני ידעתי  ,יאמר ,כי תם אני וע״ב השופט כל האומים נצדק גם
אותי ידין וידע כי צדקי ני  :יגמר נא רע רשעים  ,אם נא יהיה קן ותכלית לדני'
נלע ורשעת הרשעים אל תהיה עוד כי אז  :ותכונן צדיק  ,יהיה הצדיק נכון ושאי[!
והלא אחה הוא ד' נותן כליות ולב והוא  :נותן לנוח וכליות אלהים צדיק מניני
וכוי ויושןז עוד לאמר דוד אל ד׳ אין חפצי שתשפוט אותי נמדח הלחמים ואח אויני
נחמת דין משפטך הכלה ! כי אם  :מגעי על אלהיס שהוא מדת הדין  ,ומ״מ הוא
מושיע ישרי לב  :א לה ים שופט צדיק  ,לצדיק תהיה שופט נמד״הד  ,ואל שהוא
מדת הרחמים יהיה שופט לזועם נכל יום שיניח לו לשוב אליו וירחמהו — אך:
אס לא • שוב חרנו ילטוש קשתו דרך ויכוננה ולו הכין וכוי ,ואס כל זאת חנוא
ל• זא אודה ד' כצדקו  ,אודה לך ד׳ על המשפט שעשית עמדי נצדק נלי נשיאים
פנים ואזמרה שמך עליון  .ויחורגם:
Ewiger, mein Gott ! hätte ich dieses wirklich gethan, hätte solches
Unrecht meine Hand besteckt, hätte ich BöseS meinem Gutgesinnten
vergolten und umsonst meine Feinde unterdrückt, so dürfte der Feind
Mich verfolgen und meine Ehre in den Staub legen — Selah:
Auf, Ewiger ! Erhebe Dich selbst, ob der Wuth meiner Feinde, und
rüge Du für mich das Nrtheil , das Du verhießest, dann wird die
Gemeinde der Völker Dich wieder umgeben und hiedurch wirst Hoheit
Du verklätt. Aber, Ewiger , der Du die Völker richtest, richte mich
auch, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld laß mein Uttheil mich
treffen. Mach' der Frevler Bosheit ein Ende, auf daß fest stehe der
Gerechte, da Gott , der Aügerecht«, Du bist , der Herz und Nieren
drüft . Mein Schild ist beim gerechten Gott , der redlichen Herzen
hilft . Möge Gott Richter des Frommen , der LrbarmenSvollc Richter
des täglich Frevelnden sein. Und wenn er dennoch nicht umkehren
will, so wetze er sein Schwert , spanne seinen Bogen und richte ihn.
Sein Unheil möge auf sein eigenes Haupt znrückfallen und sein
Unrecht stürze auf seine Scheitel nieder.

Philologisches von Em . Baumgarte« in Wien.

באור שמות הנרדפים  :כסיל׳ בער׳ פתי ,אויל ,לניםהמם
מריע׳ צעד ומעי עקלקלוחם מני הדרך הטוב הישר והמועיל  ,והכל כאשר לכל
אין להם חלק ונחלה באחוזת החכמה מדמה והבינה .האחד אשרנגונה לנו ידמה
ובלבנו כן יחשוב ,כי היא אחד ואין שני להמשיל לו בחכמה ובדעת  ,כי לו לניו
נחנה ארך ההשכלה ולא עבר זר זולתו בתוכה  ,חה אחד מן הנופשים אשר אין
חכמה ואין עצה ואין תבונה נגדם  ,נשגם חכמים הם בעיניהם ורק בתבונת נפשם
ישימו מבטחם ככתוב בוטח בלבו הוא כשיל (משלי כ״ח כ״ו) ויאמר כסיל
יכ הוראת שרשו היא הבטחה והנטמון בידוע .והנה נענע איש כזה  ,כי אם
קדסה נאפו אם יש מענה נפי אחל ע״ב יאמר הקהלת  :וכעש בחיק כ pיל׳ ם
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 j׳נוח  ,וממילא לא יחכם ולא יבין אם עוד שנים לנוח • חיה  ,כמו שגא' לא
י יספק כשיל בתבונה (משלי י״ח יי) כי הוא יאמין אמוגח אמון כי עד שמריו
שחה מצה כוש החכמה והסנונה — וע״כ אח הקרוש לי היא  :בעל ,אשר הוראה "■ ׳כ•* ;
נעילה הצאן ומבעלה
®לשו לדעחי  :ליקוה הדבל ע״י דבל חוצה לו ,ומזה :
; אש  ,ואולי נחלוף אותיוח נרדפים עם אלה  :לעב אם יחשל לנען אדם מזון
ילחם ו ע בל השעה איש ממקום למקום אשר מחוך כך מגורו הראשון ריק הוא
״— והנה נער הוא האיש אשל לא חננו אלהים דעה ובינה והשכל  ,כאשל יאמר
יזלד״ק ז״ל  :נעל אשר אין נו דעת כאשל ברא הקנ״ה אח הבהמה  ,ומז״ל
אמלו  :אין נול ירא מעא ופי׳ נול לשי הרמנ״ם ז״ל  " :אשל אין לו מכמות ולא
יידוה" ודו״ק  ,וע״ז אמר נעים זמירות ישראל  :איש בער לא ידע וכקיל " לא יבין
נער וכסיל גס
| את זאת (צ״ב) ,המשכיל ינץ מה עוג ומה נעים שנת אחים :
 j׳חד  ,ומדוע יאמל על הראשון לא ידע ועל השני לא יבין! וילודה הנביא
נקול מל צו,לח ואומר  :ובאחת ינעלו ויבשלו (י״ב חי ) לאמר  :לא לבד כי עח עיניהם ^ ו\
«לאות אור החכמה  ,המה חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים ! לעומת אלה
יעמוד האיש אשר ילך מנגד לאיש כסיל והוא  :השתי אשל יאמין לכל דבל
ואין נכח נינתו להבדיל נין דנל לדבר אס טוב אם לע הוא  ,לק אזנו פתוחה
לרוחה לקול דבלי איש ואיש  ,אם הימין והימין  ,ואס השמאל ותשמאיל  ,וע״כ
פתאים עלמה (משלי ח' הי ) יאמר ערמה כי
! ’ אמר החכם מכל אדם  :הבינו
■ « לש ערום תולה על תסלח המסוה מעל פני דבר לראות פנימו כחיצונו כאשר
’ «לאתי לדעת באלה שני השלשים נס׳ כ״י סוברת ד' ע״ש  .ותנה הפתי כפשע
יינו ונין החטא  ,כי כמעט קט יאנה אם יפתוהו חטאים ויפול ברשת אשל תעמי
לרגלו  ,ועליו הכתוב אומר  :נחלו פתאים אולת (שם י״ד י״ח) שיעשה העול בלי
יעת ע״כ יעשהו לעין כל בפרהסיא ויחשב לאויל  ,כי האויל מלבד אשר אמרו
חי “ל  :אין■ אדם חוטא אלא א״כ נכנס נו רוח שטות  ,הוא האיש אשר יתפאר
עוד ברשעתו ומתגאה בה כגבול השב משדה המערכה  ,וזה באמת שטות גדולה
אשל אין למעלה ממנה ״האם יתפאר הגרזן על החוצב נו" ? או האם קצרה יד
י' להכות על קדקוד על אחת שנע ? וממילא סופו מוכיח על חמלתו ,כי חסל לב
ייעת הוא כמ״ש אולת שמחה לחסל לב (שם ט״ו כ״א) ואוילים בחסר לב ימותו
ימותו יען אנדה באיש הזה כל תקוה להשיבו אל הדרך
) (שם י׳ י״ב) יאמר :
חומה נצורה להיות לו העיר
; «טוב  ,כאשר לשוא ידרוך הדורך קשתו על
לשלול שלל ולבוז בז  ,וכתיב אם תכתוש את תאויל במכתש בתוך הריפות בעלי
לא תסור מעליו אולתו (כ״ז כ" נ) ועתה אהובי קוראי ! אם אעידה לי עדים
נאמנים פסוקי תנ״ך על דברי ועל משפטי  ,יכלה הנייר והמה לא יכלו  ,לכן
! אשק קציהם הנאתי  ,ועליך המלאכה לגמור  ,ותמצא כי דברי על אדני האמת
« Iטבעו ואלהים האמת ינחני נדרך אמת ויתן לני לעבדו נאמת עדי אישן המוח!

׳«Exegese vonI . I . Ilnger, RabbinatScandidat in Wie
י

הנה (! פלה
יי ’ ז

לא

ישרה

נפשו ביו

אמונתו ? ח? ה.
וצדיק !■
( חבקוק בי  ,ד׳*).

אני ערם אחל למוות דעתי בנאור הכתוב הזה  ,טרם אשלח ידי לקחת
««) החיים  ,אשר שתל הנביא נגן קדשו על פלגי המליצה  ,אשר המה כאפיקי
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מים כובעים ממקור לא אכזב  ,אשימה עיני על שלמיו מה המה .ואומר  ,ב׳
עפלף ,היא עבר לכקגה כשהלה מהבכי! שלא כזכר שם שועלו ננ״י
מליז
 ,וגס יעה החכם געזעכיוש בקשר המלים שלו כועה לזה .והכה החכם נ!
זאב בששרו אוצ״הש לא הביא הבכי! הזח על מקומו  ,ומלח "עשלה" הושיב עם
השם עושל  ,בחשבו  ,כי היא שח"נ  ,ולא ידעתי מה ראה על ככה  ,הלא הכיח
שכיה סעכה בה  ,כי לא שם לה נין הגדולים ? ובאמת יש הנדל גדול בין התואר
ונין העבר ,ככויע למדקדקים ; כ׳ אם מלח עשלה היא הואל תהי הכוכהשהמתואר«
יש לה המקרה ההיא מכי אז  ,לא כן היא אם מלת עשלה היא עבר כשתלה  ,ר׳
אז נועלת תחת הזמן וכוכתה שהכשש עשלה אסל זמן מה ,כמו שהיא נאמת בכחיג
שלשנינו  ,כאשל תגיד עליה רעותה העונה ממנת  :ישרה  ,וכאשר אבאר למעת.
ואף גם זאת החליע החכס_הנ״ל  ,כי מה שנמצא "ויעשילו לעלות" (במיני
י "• uhד מ״ד) הוא עומד אף שהוא הנניןהשעיל  ,ב׳ לשי דעתו שלא נמצא ׳נשאי
י הנניניס אין לו לק הוראת נ״הק אולם אחרי ידענו וראינו ,כי נמצא השרש הזיז
גם נננין מעד וא"כ ע״כ הוא שעל יוצא  ,מדוע נעה מדרכי ההגיון לאמי!
״V
י
כ׳ ויעשילויהוא עומד  ,והיא נגד שגולת לשון העברי ? לכן אמרח׳ לתת לשיח
הזה מהלכים בין השעליס היוצאים .כי׳ הנה עצם הוראתו היא ההתחזקות לעשוי!
דבל מת בל• רשיון  ,ר״ל כ׳ יחאששו אנשי מרי כשש משולבים איש אל אחיי
לשרוץ גדר ולתלוש גבול  ,כי בהתחברותם לאגודה אחת ואיש את אחיהו ׳עזיי
ולאחיו יאמר חזק  ,לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות .ומי לא ידע עזוז דני’
נרגנים כאלה  ,אשר יבואו כרגע אל חדלי לבב אנוש  ,ויציתו בו אש הקנאה!
הגאוה והזדון .וא״כ אישא כל אחד מהסברה ההיא ׳תמעל יותר ע" ׳ עצמו,והיי*
הוא השעול בבחינת האחר  ,ושועל בבחינת עצמו ביחש אל האחר  ,ונא לש"!
חהשעיל יוצא לשני כלאו׳ ונכון( .שים נא עינך על דברי החכם ר״י ברי״ל נבאויי
לשי תהלים (ל״ח  ,וי ; נ״א  ,עי) ,כי נכוחים המה למבין ).ויהי' לשי"ז "ויעשילו"
שעל נגזל מהשם  :עושל  ,כמו ויאהל מן אתל ; וימש מן אמש  ,ושעורו}7ןקןמ(
את לבבם חזק וגבוה כעושל לבל יענרנהו כל מורך ושחד  ,וזהו גם עעסעשלי!
שנששו נעשתה כעושל (יזונלוגאגגןיך) נגד האיש הנכלל נמלת " נו( ".ונזה ’6
ללשוננו הקדושה יתר שאח על לשונות רנות  ,כי בה רוב שמות נגזליםמסעליש
ונהשך  ,באוש! אשר • שאר המושג שלם נמתכנתו  ,ועי״ז יתחקה יותרבנשי*
השומע כידוע לכל משכיל)* ).
השעל "ישר" הונס נעצם וראשונה להורות מושג שות השך העקוב עבש,׳
והושאל על השיווי במובן המוסרי ; יכי כאשר הגויה תנחל לעמוד וללכתבמישיי׳
1,5
למען לא הגוף באבן רגלה  ,כן גם הנשש אך אח זאת תבחר ותקרב  ,אשל ת«
ערוכה בכל על שי חוקי הנועם והשכל ועל צד היותר נאות ומסכים עם סגולוי!"*
והלגשותיה הנעימות כנודע .ואףשהשעל "ישר" מתיחס לרוב להעין  ,בכל זי***
כאשר ישוער מן הנשש נוכל לאמר  :נששנו לא ישרה נדבר הזה ,תחת :הדבל הזי5
לא " של בעיננו ; כי הנשש המשכלת היא היא עיננו הרוחנית  ,נאורה נלאה איי•
*) S . Herder , vom Geiste der ebräischen Poesie, 1. Band , Seite ! 2.
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מלח " גו " הנא במקום שם הצדדי ,והוא גו!» קסמי ,מעסק נל״א (ייון יננאאנדננן ) .
«אמונה " היא שמ״נ מענין חוזק וקיום  ,כמו ויהי ידיו אמוגה ( שמוס י ")  ,י״ב)
שפחרונה לדעח החכם געזעניוס (  £עכזט־גקייט ) ,ומזה נוכל ג״כ לאמר במובן
פעמטננל
חמוקי׳ על החאמצוח הנפש בדבי מה  ,כאשי יאמר הלועז  « :אייןקאראקנוער" .
ועסה אנא לבאי הכסוב אשי לפנינו  ,ואומי  ,כי כונס המליץ האלה׳ היא
לחח לנו סויה חיים  ,למען נוכל שבח שקע  ,שאנן ואין ממריד .כ׳ היא מחולדוח
הנפש ,אשי אם יראה האיש השלם אס רעהו פוקח על שחי קעיפים ועמודי מוקיו
ירופפו  ,וידע כי כל מעשיו מקור הה פקד המה  ,וכי אין לאל ידו להצילהו מידה
נמללוח ההשחתה ; קל מהרה חסעויי בו התשוקה להעוח אח לבנו מאחיי האיש
הלזה  ,אשי אהבהו עד הנה .אכן זה הוא נמנע  ,אשי לא יכיר האחי  ,כי ל3
אוהבו לא נכון ורומו לא נאמנה אחו  ,כי הלא עין בעין יראה אח פניו ואיננו
אליו כתמול שלשם  ,כאשר אמי המלך תחכם  " :כמים הפנים לפנים כן לב האדם
לאדם " .ועתה אם השלם יוציא את כל רוחו כפעם בפעם לשפוך אוחו אל חיק איש
קודו ,הנה האיש הזה  ,אשי שב עשי מעלות אחורנית ולא ידע בי בנפשו היא ,גס
הוא דברים רכים משמן ידני  ,ויקרא שלום בעוד האויב יושב בחדרי לבבו  ,יעה
אוזן שומעת לקול אוהבו לפנים  ,ויקשב* וישמע את כל תחבולותיו בעני( המדיני;
וידרוש ויחפש אח מצפוני לגבו בענין המוסרי .אולם אך יצא יצא מניחו  ,והנה
מל שפתיו כאש צרבת לאכל אח ממתיק קודו ,יכנו בשוע לשונו ויחפא עליו• דניים
אשי לא כן .ומי לא ידע מה רבו החללים ,אשי הפילה הפחזות !
יאה נא עתה  ,קורא נעים •י כי הנביא  ,אשי יראה בעינים פקוחות אח
הליכות העולם ואח אחרית כל מעשה הנעשה תחת השמש  ,יזהיר אותנו לבלתי
לכת במינים עוחות אל תוך המוקש ,כמהי צפור אל פח ; למען נשמור את לשוננו
הצרורה עם נפשותנו בצרוי החיים ; למען נעמיק לקחיי מחשבותינו נגד איש,
אשר נפשנו לא ישרה בו  ,ולשום את רוחני סגרת ומקוגית נמו ' עופל  ,אשר לו
חומה נשגבה  ,דלתים ובריח .אך בכל זאח חלילה לנו ממשא לראות נצית נפשו
בלתי עזוב לו  ,ונהפוך הוא  ,כי מחויבים אנחנו לעזרו ולתמכו כמאז  ,כי אולי
בלא ראות נפל במהמורות מדות השפלות  ,ואחרי כי יראת את עוגותנו אולי אז
יכנע לבבו הערל  ,ושב מדרכו הרע ורפא לו.
וכאשר רחן> הרעיון הזה על פני רוח דמיון הנביא  ,נזכרו את תרמית לב
נבוכדנצר ,אשר בגד באוהביו ובאנשי בריתו ,כאשר יספר ממנו נכתוב שלאחריו,
•קוב את לשונו לשבח ולברך את האיש  ,אשר ינן לשקול ולפלס במאזני תצדק
את אורח החיים  ,ולכלכל כל דבריו במשפע  ,ואן! נעת ישים לנפשו חוק מה ,ידע
לנעות עליו קו היושר בלתי יגיע חסרון לזולתו ; ויאמר עליו  ,כי הוא זה  ,אשר
יחיה חיים מאושרים ולא יירא רע  ,כי לוחו נכונה  ,וביתו שלום מפחד ונאמן
עד עולם.
ויהיה שיעול תכתוב  :הנה ( האיש אשר ) עפלה ( נפשו  ,יק ) לא ישרה נפשו
נו וצדיק באמונתו יחיה  ,וכל הכתוב עד ,יחיה  ,הוא ממאמרי התנאי  ,ומלת יחיה
היא חשובת התנאי  ,ויתורגס Siehe , wer sich dem schroff zeigt , an dem :
seine Seele keinen Gefallen hat ; doch gerecht in seiner Festigkeit
(Marime ) ist , lebt glücklich -
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לכבוד הדודים היקרים במ״ר שמואל דוד גן דודי במ״ל חזקיה לוצאטו חנצנ״ה
עם מר״ח בלחו בלהה נח שנע בה במ״ל רשאל סגלי  .ואני שמלה׳ אלסוח
שלין .ושצלחי הגדר ולא חשה׳ לחם ההנועה ויחד כראוי ,בי כנדה עלי
העבודה בי הילדים לבים ולא יכלחי לעמוד על זח  .ואחה שא נא
אח סטאח׳ ושמע נא אח סידחי ,דלן אניה בלב ים.

in Triest.

Morpurgo

Bon Rachel

ומעצמי גם תחזר!
על הנחק אני אלך
כי הכלה על החזה
ובפי רחב תוכל לילך
תיטיב לשאת בזמן הזה
אזי חבל עלי השלך
היטיב הדק ושאל מה זה,
אפול מהר אל גורלך.
ושמי תקרא עם הכלה
יש לי גרון במאד קצר
ושני חורים עשה יוצר
ומנהיגה לא תתן לה
נוצר
עלי ראשי להיות
כי אז תהסך בלתי עצלה
את נפשי בי בלתי עוצר ,אל מול יפיה ותאמר לה,
ושני בנים בכל שנה
תובל הנה את המנורה
אני אלד ובלי שינה
עם שחץ רב תרבה אורה
גם הפרה תמשח עורה
אניק אותם׳ אף כי צנה
הסוד יגל אז במהרה.
בכל ביתי ובכל פנה.
ברכת הדיוט אל נא תבזה
אוצר נחמד אני חוזה
מלא כל טוב לביא בזה
יתן השם אל זוג הזה.

כפל אש״ת יפקב מולפורט.

ל^ייוני

אבל

בזכרי

את ציון.

Bon Jacob Neurath , Rabbinatscandidat in Wien.

על הר ציון שץזסם׳ סעי סמךמרו-
 1יכה לא אוכל — זקפאו ' ךמע 1תי׳
מחמדי .עטי ויזשועזם דולפו ע3רו
מה רבו רעותי.
הבימה
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על עיר הקדש מלאה והומיה
עדי שמים עלתה ל׳מ!ת שאו ;ה
מימים ימימה^ אהה י עי;י ב 51יה
שאולה ירדו ' בל סךרה ו ;איו ; ה.
על מקדש ד,אל3ית זבול תמים י
על ' המזבח ב־ו עלה ענן הקטרת׳
גוי עז הדזוי^ הו׳ זערוהו  .קמים׳
?לה '? אש לפתע בפתיל ,ד ; עדת.
על כהני אנוךה׳ ם ; לת הקז ? טים׳
.קךבני הקריבו גדודים ; דודים׳
3םד הוקזמו לך,ךג מטים׳
לרגלי צריהם ' נפלו לדודים.
מעי -מעי! לא או?ל התאפקה
 3ימל 3ךא־ותי לעיר ,ושממה
איך' זרועןל יי  :ידך נימקה

למה ;אל?תאלד,י ה;קמה-

3ד ;ג ;מם ל 3י׳ עת אןכיורה
ןמי.קךם ?י חלפו  -שניות עולמים׳
בתיקי ' ?,מון חנניבי אעבורה׳
לראות קדוש עליון הרימותי פעמים.
ועתה אהה! מארצנו ; ;;רגו
ארץ המרה ממנו לקהה
ןעיר עןם זעיר ועם בלגו נפזרנו
קדר בלהץ הננו בעמק ה ?? א.
השיבנו ץ אליך׳ כ ; בור קומה׳
י לישב שינת ציון מזורה ונדחה ׳
*

שלח לגת yr׳ $ר וו1קר?ןה׳
כי סיכום התרגנלה גפלזםלרןדוה.
ךך י סהיי ?$נ$יך למשואות 3צח׳
ךגיו*ך מך,רום קומם׳ ןךר סךחויה -
ועטך בךית? אך׳ כך ירים מצח׳
ועד עולםי,הללך ; -קרכך :חלליה!

ספר תורה נדרשת.
Von Prof . S . D . Luzzato am Collegium rabbinicum
in Padua.
פרק מני .נו יתבאר ,כי המחקר צריך בכל  ,גם גמולה  ,אך לא כל
הרוצה לטול אס המם יטול.
נחפשה ונמקולה ראשונה אס דברי שונאי המסקל  ,וכבר שמעה  ,כ׳ לשחי
שחוח נפרדו  :הללו אומליס  :טובה האמונה  ,מפני שאל החקירה אי! צייך;
והללו  ,אומרים  :מפני שאי! בה סוטלס ; ונבא חחלה אל הראשונים.
והנה  ,המאמינים לכל אשל ישמעו• ,היה האומר מ׳ שיהיה  ,ש 7בר שנאמר:
פסי יאמין לכל דבל  ,אין ספק כי לא מרצונם ינהגו כנה לק מחושל לב או
מנלחי נקיון ; ועם האנשים האלה איו להחוכח  ,לק צדקה וחסד נעשה אסם,
להדריכם מעט מעט בדלן הישרה  ,לטוב להם .ועל שני מיני פחיות אלה האחד מחוקר
לב והשני מבלתי נקיון  ,כבל רמז שלמה בפתיחת משליו  ,גאמלו  :לחת לפחאים
ערמה ,לנמר דעת ומזמה ,פתאים ,אלו המאמינים מחוקר לב  ,אן> אם יהיו בעלי
נקיון  ,ככתוב  :כיונה פותה אין לב  ,ולאלה אמר לחת ערמה  ,כלומר שיחכים
אותם במשליו עד שיהפכו לאנשים עלומים  ,וכאלו לא היו פתאים מעולם מלשון:
והנחש היה ערום  ,בטבע ולא נגקיון ; אבל לנער חרך נשנים וחקר נקיון אמר
לתת דעת ומזמס  ,כלומר השכל הנקנה  ,ככתוב לב נבון יקנה דעת  ,ואומר  ,כי
חנא סכמת בלבך ודעת לנפשך ינעם  ,מזמת תשמור עליך  ,הלי כי דעת ומזמה
נל״הק שמות לדברים נקנים  ,אשר באו בלבנו אחרי הולדנו.
אמנם המאמינים אשר עלינו לחקור את דבריהם  ,הלא המה האנשים אשר
לא ירחיקו את המחקר  ,לק בדברי חורה בלבד ; וניחר דבריהם הם משתמשים
משכלם כאשל יובלו  :אלא שנעניני התורה לא יחקרו דבר  ,רק יקמכו טל דברי
מוריהם בכל.
וכבר הראיתיך למעלה רעה גדולה הנולדת ממחשבה זו ; אך פה אל באנו
לראות התולדות העונות והרעות היוצאות ממחשבות בני אדם על ענין השכל;
ומנמתנו במקום הזה איננה אלא לחקור ולדעת המחשבות האלה עצמן  ,האמת
הנה או שקר ,וזאת אשי נעשה מעתה .ידוע ידעתי כ׳ לא כל אדם רשאי לסקוי
בעיני שכלו את תורת אבותיו  ,כי האיש הערוד מנעוריו נעקקי העולם הזה ,אל

העבודה ;ואם יאמר להסנונן בדבלים אלה על
 jיוכל לשפוט נצדק על החולה ועל
 :נקלה ינשל ,ויהפוך אס הקערה על פיה ,והלע לנפשו ולאחיו .למה הדנל דומה?
לקהל גוים אשל יחוקקו בדחותיהם לחח המלוכה ביד איש איש מהם  ,יום לאיש
יום לאיש ; הלא פול חחפולל אלצם מהלה  ,יען וביען לא כל אדם לאו׳ למלוך:
! כן הדבל הזה ; אל עם הארץ עובה האמונה מן החקילה בדבלים האלה .ואולם
להלחיק אח המחקל גם מאנשי החנונה אשל פנו מטלדוח העולם  ,וישיחו לבם
לקנוח חכמה מילדוחם  ,מה טעם ? הלא זה כגוי אשל ושימו להם לחק לנלחי
המליך עליהם מלך ולגלח׳ נחון עליהם נשיא ,גס אס יהיה לאו׳ לכך  ,נאמלס:
אין צולך לנו למוציא ולמביא.
אך אמול יאמלו המאמינים  :מה לנו צולך לחקירת ? הלא אחח משחים
היו תהיה  :אם החקילה מקיימת אמונתנו אם כן מה הועילה לנו ? ואס חכחיש
אח אמונתנו .תלך לה לחלפות ולדלאון עולם — .אך באמת פקו שליליה ושקל
וכזב רחם לנמו ; והאמת כי החקירה המקיימת אמונתנו ,תועלתה רבה מאד ,נאשר
הקרבנו אל האלהים ; והחקירה אשר חכמים אמונחינו  ,תועלתה כמו כן רנה מאד,
בהתירה ממנו עול כנד אשל ללא דבר ; כי אם החתירה מנחשת אמונתנו  ,אם כן
אמונתנו שקל  ,ואם היא שקר נשא תשואות חן חן לחקירה הפוקחת עינינו ,כדרך
שעשה אברהם אבינו אשר הניח אלה׳ אקותיו וילך ויעבוד אלהים אשר ישלו בעיניו
אחלי חקירתו  ,ואולי יחל אפך על דבלי אלה ואמרת בלבבך  :גס אס תכחיש
החקירה את אמונתי אין לי לתור מאחריה ימין ושמאל  ,כי שכלי יוכל לתעות אך
אני אי אפשל שיתעה אותי ; ואם כן חזל הדין ,שאין לנו צורך בחקירה ,בין אם
הקיים אמונתנו נין אם תכמישנת.
אמנם שמע נא אתה האיש  :עיניך הלא לאמונה  ,ולא תשעה אל המחבל
כלל ועקל ; ומת זח אפוא כי לא תאמין באחת משאל החולות אשר תחת השמש ?
הלא כשם שאביך לא הונה אותך כן אבותיהם של יתר העמים לא הונו אותם:
ומה יתרון לאביך מאבותיהם של אלו?
אם תאמר  :איש איש ילך נשם אלתי אבותיו ואנכי אלך בשם אלתי אנוחי,
הס יעמדו נשעועתם ואני אעמוד בשמועת׳  ,א׳ם כן אין באמונתך ממש  ,לעולם
תהיה רופפת בידך  ,וכבל היא חצי כפילת  ,כ׳ לא חתן שום יתרון לאמונתך על
שאר האמונות  ,אך תשוה אותה לכלן  ,ולא תאמין נאלהיך בלבב שלם  ,רק כהתל
באנוש חהתל נו  ,וכאלו תאמר  :תעלא בעידניה י קגיד ליה .ואם תאמר  :אמונתי
ישלה בעיני מאמונת שאל הגוים  ,אם כן צריך אתת אל המסקל  ,ובלעדיו לא
הכון אמונתך אם כן בעלת ומבוטלת היא מחשבת מרחיקי החקירה  ,נאמרס שאין
בה צורך ,ואחה הראית כ׳ צריכה היא מאד לא נדרך אלך בלבד ולא בחכמות בלבד,
יי גם בדברי חורה  :וכשם שכל מדינה צריבה שהאחד הלאו׳ ימלוך והשאר יעשו
מצותו  ,כן כל חולה צריכה שהאיש החכם יחקור יסודותיה  ,לדעת האמת היא אם
אץ  ,והמון המם אל משמעתו יסורו .ולא יסודותיה בלבד צריך הוא לחקור  ,כ׳
נס על פירושה צריך שיתן לבו  ,לדעת ביאור דבריה על נכון  ,עד אס יתברר
לו היטב מה הם הדברים אשר תצות להאמין ולעשות ,ומה המה המעשים והאמונות
אשל תרחיק .והנה אמת כ׳ אנחנו בני ישראל תיו היו לנו שנעים הזקנים ,ומאלהים
נצטוינו ללכת אחריהם  :אמנם מכל מקום צריכים אנו לחקור ביאור הכתוב הזה:
כי יפלא ממך דבל למשפט וכל הענין ההוא  ,לדעת עד כמה יש לנו לשמוע
 3קולס  ,כ• בלא ספק ביאור הדבר הזה לא נהם הוא תלוי  ,שמא יגדילו כסם,
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בעולה על לבנם .ועוד  ,הואיל והיום אין הזקנים האלה אמנו ואין לנו רק אשל
נכתב בספל כשמם  :הלא צורך לנו לחקור מהחם הספלים הכניס ומה המה אשי
לא כניס ; וכן על נאור דבריהם יש לנו לסקול  ,כי דנרי׳י״החכמיס צלינין חלמוי
ועוד

יש

מעשים ואמונות

אשל אל

דברו עליהם  ,או

אפר אל

נאו דבריהם

וכן גם על החולה אשל על פה צריך החכם לחקור מה עינה  ,שהרי רבים
אומרים כי אין לנו לק הכמונ ; ועוד צריך הוא לדרוש ולחקור היכן היא  ,העל
פה או נספרים ,ומה הם הספרים הכנים  ,ומה נאור דבריהם  ,כי גם פה יש מקום
להכשל  :ועוד הדברים אשר לא באו נהם צריך החכם לחקור בעיני שכלו מה
משפעם  :יען גם בכל הדברים האלה אם ’ אמר אעמוד בשמועת׳  ,אם כן אמונתו
אמונה רופפת ; ואס לא ירצה שתהיה אמונתו עצה נגעלה  ,צריך הוא אל החקירה.
והנה המענה הזה יספיק נם כן לסחוס פי שונאי המסקר ,האומרים כי שכלנו
תועה תמיד  ,כי גם תמה לא ימלעו מאחת משתים אלה  :או שתהיה אמונתם אמונת
שאין בה ממש  ,או יצערכו אל החקירה .אבל פחד פחדתי פן יקומו אנשי הכת
הזאת השנית ואמרו אלי  :כן דבלת  ,הננו כופרים בכל דבלי השכל  ,ולכן גם
בתולת משה יעיל ספק  ,ומספק נשמור אותה  ,שהרי אפשר שתחיה אמת ; ובכן
יפסחו על שחי הסעפים  ,ואיה אהבת ה׳ ואיה יראתו ,כי גס במציאותו ספק • עילוז
לכן אמרתי בלבני .אל נא אמנע מתתנונן גס על הדבר תזה  ,לדעת אם כל
משפע* שכלנו יותירו אחריהם ספק אם אין ; ומלבד התועלת הלזו הנולדת מחקירת
זאת נענין התולה  ,עוד חמיה בה עונה רנה נעניני כל הסכמות  ,וגס בדברי דרך ארך,
כאשר על נקלה כל תאדם יבין  ,וערם בואי אליה אקדים שלם הקדמות הצריכות
לנאור הדבר.

©( Von Marcus Weißmann in Tarnow .

הוי ,אך שוד והי׳ ה? ט לא או? לה׳
המו מעי המו׳ אמולה ל?תיי׳ז
הה׳ רוהי נש?ךה ו:םשי בבהלה
 Tבי ;דל הכאב מאד׳2םלה מ?תי
א?א סמכיני מן אמסבמלים:
סמלה אנכי מבניותהיקזמים!
®ה ?מהילות צור מק1ם ח #ך ואמש.
פה אולי אנוס ?י לא אראינה;
אכזריות אולבתי היא ההת קמש
מךמס תהלי;ה -
$ם נ?ש1ת ?ל הי
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הה ,כי אן< יךה זאת3ם פה לא או־ניע.
םנ רום אם אמק׳ שאול אם אציע.
הלאזי1עתי ן £אד מי ה;ה נם עתה
י ?ל אלם ו?ה -ה צפור ולמש׳
כל אשד בסדם ?ארץ מלמ -זה׳
עשוקים וךצוצים עד זהלוכו וזמם
איך א !ע נאבקים ומציל אץ
ול?5י לא ימם מדמעות ע!ן•‘
הוי  ,אם אזכור הזאב ?מר וליש
יאר־ובו יתנכלו יהמו ישיוקו׳
מתנהלים בהמתם על שה ותזש
קורעים עור וץזאר׳יךמיהםזל'קו;
זה צועק ?רה ו ?קולו גוע׳
זה ירמוס יטרוף  -ואיננו שומע.
או איך יו? ה ת ? ה  .אם על אןורוס׳
׳
איך ך ?ם ? קיזימ 1ץ נץ
סיס עגורךו ?ןים יהמו נכדו
לשועל איך נהיוי למלאות תירש.
איך מדם הדרור' פי צפע צבוע’’,
ועבדך עקרב נורא שור פר קרוע.
עזם יעיר קנו המזמר3יליל,
י ; טוש עלי אועל ויושטםנ ל??יו,
ולהנניא היש שבית עוד אזר וחיל׳
הנה שב ביסרד ? אד ? פלו ??׳וי
ו?ןרהף על קן  .רק3ךם ;ראהו
עד עת צאת שודד ילדיו דכלעהו.
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סרוח פי פתן איך תשת ;ע
קזם האךנ ? ת  ,לרוץ חי אל פיהו ׳
ושליול״איך יעמוד ש ?ן ;; ע
ימול מלתעות ריוךם־ו אומר " :השגתיהו"
וסגור לב יחל איך הדוב קורע׳
ובפיו כף רגלה איך עוד יתנועע.
זה חבר שחלים המזרים זעם׳
י מה עמדו כדור׳ nyעצמו ראשימז־י
עיגימו כברקים׳ אף גלמים רעם י '
ך,ה׳ אילת חן ; קרעה ביגימו.
זה ראש׳ זה חזה׳ יזה ממן קורע׳
וסךקרות קולת את לכי פוצע.
חחת צ{ אר לארי בעמיד שם משב
וברךזקךקד' וצ? ך;יהו נתקעו־,
ן.ה עומד ומכים ךמ 1על עשם
י היורד מאזניו אשי מאד ;קלעו י
מקול נקמתי טורף ;רעש היער
אך קול נ ^ ן־ף והגדייל׳ ממר כל שער.
אץ סי כארץ התם וטהר רוח
אשר ^ דמיוז אל יסיק
נם' עתה רגעךז  ,׳ לה! ובכל רוחז
בין"שגי הטורפים חללים יצעקו -י
א?א ממכוני בל אמס כמ.ים,
למלה אנכי מבנות השמ:ם!

עזיים ימתקו׳
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Beiträge von MoseS I . Finkelstein in Jassy.

לרחל מארפורגא.
אם בכסף
אבחר .ומכסף
אאהב לשק העבריה
אם בנעימתה
אתעדן׳ וביפעתה
אמצא רב נחת
אם מליציה
שמחוני וחכמיה
את לבבי יחדו
כמה אתעק
רחל! בעק
שיריך כי נעמו
לנפשי עונג
יתנו ועונג

מהול עם נחת׳
לשונך נבל
ל $ו  .והתבל
תשמח בנעים קוליה
כמליצים שרית
רחל ! והיית
למלכה במליצי העבריים
אם בנגינות
תנגני בנגינות
תגזרלי נםש שומעץ•
םג לא חמלת
ובזמר גזלת
נפשי׳ נפש מבבדך.

נוחם להולכים " .
עלי המות
אנוש׳ עצבת
בל תשים בלבך;
כי בחרונה
הארץ בגרונה
תבלע את בשרך.
אלהים במרום
רוחך ירום
עלי חוג שמים׳

שמה תתעדן
נשמתך ותתעדן
עלי נצחת החיים.
פח בשפל
רוחך כנפל
לא ראתה אור׳
שמה למעל
רוחך תעל
לנצח תראה באור

82
)!>-, f [£

מצבה

ppb1׳ להלעא לוויען מויזה .
על אשה צעירה הבאה «׳
Bon Brr . Finkelstrin in Jassy.

פה בטמבת

אשד ,רכה ועדינה׳ ?דמי ימיה
למפח לב בעלה מצאה פה קבר;
ממרחקים הביאה לחדש כנשר נעוריה
והנה עלה בה הכורת  -אוי לשבר!
Schreiben des Herrmann Seidler in Kreuz.
רב ברכוה לראש משביל ה״ה ידידי הסהם השלם המלין ? מפואר ? פא ? מופלא
מו״ה מנחם מענדל נר״י שנועל! ני׳!
מאז יצאה לישע שפה עמן ,להרים קלן חפארהה נמכחנין וחינוריך היקרים׳
שמחה׳ חמיד מרחוק לקראחן ובפרי מכמתן החהללחי לאמור  :ראו נא כי זה הוא
מילידי העברים בארצינו אלן הנגב מקדם ,ועהה גם עליה עבר לוח חכמה ונינה ונם
לבל בני ישראל היה אור גמושנוהם  ,ועל ברכיה נהגדלו נהוכם אנשים מחוכמים
בבל מדע מליצים דוברי צחוח נבל לשון ; אכן יצא העם עם אחיהם נמדינוה
אחרוה  ,שעו ולקעו בשדה זרים  ,וכרמם לא נערו  ,עד שקמה אב בישראל  ,דין
רוכב מיצחק  ,מנחם לשפה גלמודה ועזובה אשד אין איש מחוברי חיבורים וכוהני
קולות העתים בזמנינו מאסף אותה הניחה  ,ופרשה כנפין עליה  ? ,פשעה מעליה
בגדי אלמנותה והחלפת שמלותיה בבגדי מלכותה מקדם עד כי החליפה בח והתחדשה
ובתפארה
כנשל נעוריה  ,ובעדי מליצות חין שפחותיך הצנפת מעלה לראשה ,
התשבי הראית אח תפארתה לאמין ,והפחת לנח אם התשוקה בלב כל תופשי ט®
שופל לשפה העבריה  ,ואשפת תחת דגלן חכמי הדור בעמן בחינורין כוכבי יצמא
אשר תוציא לאור מדי שנה נשנה — וכאשר הנדלח שפרן משאל מכתבי עהים
בלשונן להבדיל נין קודם לחול  ,כן הקדשת והבדלת אוחו נעניניו  ,לבלתי פניה
אל רהבים ושעי כזב דברי מהתלות ונואצות ודברי ללון ולעג על חז״ל נעל’
המקורה ועל סכמי הדור בישראל החמימים והישרים בלבותם ( כאשר העירותי טל
הבתרים" ®
קילקול הזה בתוכחת מגולה נמלק שלישי מקפלי ״נריח נין
נ״ח  ,אשל יצא לאור אי״ה וכבר נחנו חכמי הדור מהודק עליו  ,ובי אבוא נקיי
הימים למקום מושבו אבקש גם מאדונו לשום עינו עציו ) כ״א בתולת ׳ה  .מפל(
ויראת ה' היא אוצרן ופירושי המקראות ומאמרי מז״ל בלשון עבר צח ונקי ש»יי
למערת מינורין היקרים הנ״ל — והנה ידוע לאדוני אשר התענגתי פעמיםרבי®
בנועם חבלתו נבואי על דבר עשק׳ מקחרי לעיר וויען הבילה  ,בי א!> כי עליי®
רנות קניב שתו עלי  ,בכל זאת השלכתי לעתים קבועים •הבי אחרי גווי להקל’6
חוקי בדרישת דברי ח ' ויצאתי כפעם נפעם להשכיל ולהבין במקראות ודברי חכמי®
וחידושם ובמקום אשל הם חתומים וקתומים שמתי אל לני לבאר אותם כיי ®
העונה עלי — ובאשר כי נכקפה נפשי להיות מנר ליראי הי בחיבוריו הג
אמרח• אציג ? נא לפני אדוני ענן> אמד מניאולים ההמה אשר מנן ה' את מ®,
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— ואם ימצאו דגר׳ חן בעיניו יחבל אגלח הלזה כולו או מקצהו
בספרו היקר
העתיד לצאת לאור ונידו לשנות ולקצר כעוג בעיני
נחינחו כ׳ נידו אנך הלשון —
ועוד ידי נעוית לשלוח
לאדוני שילושיס אמרים כאשל יצוה עלי
ונרצווז ה׳ דלכי
— ואן> בי נודעים לי דבלי
המלעיגים על סירושיס
מכוונות שונות ומתחלשות
במקראות  ,נשענתי על דבלי לחייל בשטיש יפוצן קלע מה שעיש זה מתחלק לבמת
ניצוצות אן>
מקרא אחד יוצא
לכמה
טעמים  ,ועל דברי
המכס
הרמ״בן ז״ל
בהקדמתו לביאור על קהלת ( ונם אני באתי אחריו למלאות דבריו בתשרי הנ״ל
ע׳ י״ח מחלק שני ושם ישבתי
דקדוק ההוקי קנהדד׳ן ל״ד למה
אמרו השט׳ש
מתחלק ולא הקלע ) — ובחרתי להציע לשניו ביאור תימן ח' בתהילים אשל כולו
) מקשה מירכו עד שלחו — ואם ימצא אדוני כי דבלי אינם
מסכימים עם
כוונת
חיבורו ואינם
קולעים אל מטרת מבוקשו אשל הציג
לקשריו אשר יחבל להשיצם

ן בישראל בל ישא שני ויטעין אגרתי בצלחתו נתון שאל אגרות אהבה בי דבליו (ץ 0י1.

1

נובעים

ממקור לב

אוהבו

ומוקירו

המתאוה

אמנון

לחזות

באשרו.

ותמר.

)" Hcro und Leander.״)Nach Schiller's
in Lemberg .

j
!

:
1

Bon D . Rappaport

הביטו שמה שיא האךמונים
נכח ! עמודו סימיס״חקךמיובים
יס_קךבי שמש וימין זהב עיוצצו
מקיום מקוברי מ?ם יו ^ רו ב'קזאון
ובקול רעם 33ל 3ל בל! מ! ת סאון
מנקרות צורי חלמיש ח 3לים ירוצצו.
הקשייבו שם קול מים אדירים י
ישטיופו ברעש מראשי הצורים
מוצאי בקר וערב בךכ!ם .יפרידו
אולם ר^ ש האדמה גצה לא ! קרדוי¬
בי אמנון ! תמר לבותם נדוד
בעבותות אהבה נצמדו כאחד
' בברית קדש חמה נועדו בסתר׳
ובגיל ח -חת משפע אסלה ד4קו*
תימה הוד וחן על
ישדוקו
אף אמנון לצוד ציד כונן חציו על יתר
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אך סאיבת אביותם 3תנךת נזקלה
נסתרו האהובים ואספתם למחעזך ול?ןד׳
ןצוף תנובת אהלתם בסעיפיה סיוריה
כלעט’ ? ללה {‘ פלה לעזאול תחתיה - .
.עלי ראש הלגןיל שיאו_יעלה עזלים
אצלו יסטו  :סלדוךל £ם גלי סלים
הים בנעפו עעש ירעש בסער
בחמת דולה לן־די־ו ^ לת תלר .ע?יה
ומעבר לים אל לעיון דיוןת בעואק ודליה
עילה לפו ברפיון לב לצער
הה ? .י רחוק הלקום שלה אין אורח וללילה
מעלרתיאץ לעבור׳די \לא סלולה
סמ.ים ללאיוד לרצו׳ אני לא נראתה
אך י^עיגי האהלה נסיבה נגלתה• -
היא בין נלכי' טהשכים בעוז דודלת
3ם קזם בתחתית אךלה בטח הולכת
תועה רוה היא תורה הכלה ודעת׳
3ם לביא וע.יר תחת עולה נלןעים׳
לדי מךלר חיתו קודי ופראים
לר?לת תכו׳ לה נטו' אזן שומעת׳
3םייב ארץ מחשבים נראו עקבותיה
זעם בכור לות בל נהרידיה
3ם אילת אהבים ברךתה פלאים
העלתה האהבה מקהל רפאים - .
גם במעמקי ;"ם העזים דרך בזריעת עוברת
בנ .לש 'אלנון תרחיב עוז ואמץ לאורת׳
י ולפניות ערב עת הישלעז תשקע סובבת ; לה׳
עת רד היום ו; טו צללי ערלים
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לזי ^ז א!ר ה; ל  vOnמת?;ם
ובשאיון גלי זעף בתחתית הימה
הקזליןד את נפשו מגגד לשחות במים אדירים
ירעשו הרים בגאותם ! הפיוצצו הצורים
ש'ם אלי" ראש' העופל נעשו שואפת
שיבם נראה אור/ורה שיבם שלהבת
נשקפת-
ומסמת גלי המ; ם מרוב עמלי והלאה
שרפיון לב מפחד ובלהה ׳
גיחיק האהבה מצא* מרגוע ומשובת רוה׳
ופרי עבודתו לקח" שבהה ונחת כפלים
מחיר עמלו עלי 5ךץ השים ׳
י בה יחד התעלסו באהבים בלב בטוח ׳
עד צאת הצפירה ובעק והב סזהךת י
ו ?גי האהובים מכשים התנומה מעוררת
אז חיש ; רוץ ? איל באמץ ורב אונים'
ללכת אל ביתו/על ' משברי גאיוגים - .
שמש והרמה הלפו ? עו ; מי ' הנעימים
ובמהשף ' ואמש המה יהד מתאימים
מדשן האהבה יךויון בשובה ונהת ׳
ואראלי שסק מנות ק.ךש זאת .יסןיון
לקיגא צוף תנובת אהבתם יתרךי ?יון
אשר בעל יום נצתה עלתה פורחת׳
מי בעמקי שאולה או בגיא ? שלה׳
אם ; קטוף ? ברי שוש? ה םור; ה
כרובי חתונה וכניוךל האנחה
כן באחריתו השגה הגילה השגה הךוהה -
עתותי עוגג הלפו ; מי _ק.יץ ! לו
עצי עדן ופרחי הוד לבעת עך;ם התנצלו
8

״־•»־»4י

.. ..

ובדלת בפל!ם בני האהובים ! חד צמד
עודי לא ראו' ציצים נובלים לשחת
3י ממעמקי !?.יפתה תהום רובעת תחת
יעלה הסתו הנוראי על שרי חמה•
?שמחת לב וריסיה יחיו
עת קצרו סיסים תטו !עליו
ועליי נשףחזעזרןם3ךבי'בךב1ת
?חוגגירך ;ביםהיודו 'לרוכב בערבות;
' חישמש ?א האך,לה ?יפעת זקר
פני שחקים טהרו בספיר לטהר
י אז 'הנערה״חיעהיעלי שיא היכלה עוסךת
.ועלי אגלי טל צופיה נזנךים משמים
עלי פרה׳ עמקים תאור .לעי;ים ׳
י הים ישלו ושאנן אין אניד .נודדת׳
בראי לטוהר פני המים^יראו " '
איך בשקט ודממה הגלים התנשאו
דומייה .רק שידרת רק עונג ורוחה
אין עלה נדף הרוח' שעכה* -
ועלי שלות סמים הנערה שמחי* שחקה
ובעימות שבתותיה 'חן ?הם השקה'
לים ;ת;ה אמריה בהדרת יופי:
!?; פית ים נורא בגאון עז:ף
־ תיוןה לך את;ה בי רחמתני רחשו גליד
שקר ?ף דברולישוא (תנו ?ך דופי
אך'עיוא ?גי אלם ?!ב ב3י,חלד
א? ?ן קשה לב הודים לילד
אך ?ך ? האומים !חד חסד וחמלתערי;ה
בי את דודי לררה השאת בהנעה

►
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בין נקרות צורים א]י ולמור כעוגןר ? עקבה
ישבתי קשת רוח { נוע סכל .נעזבה
והךרת ןמיעלו ^י חיש בבלו כציץ פורחת
אולם אתה בהסדף לס!ם ש .קט צוית
בלי אניבליימעבךה בזיועף ? חיתז
לי את דוך ? נפש שיוסחת׳
סח נורא ו,הה עת וליף ?רעש יה?1יון
עת בסיסה ירתיחו  $סף 'יך?יון
אך האהבה מצאה חן בעיניך
ורגלי ? בר ין־רובו על נתיביותיף
שסלת,ערפל את פני דום סעספת
עיבתה נוראה על מיו ברחפת י
אז הנערה ;עלי ראש חיבלה על ^ ה
להעלות אור ' לחצב שלהבת
להאיר באישון ' חושך וצלמות
להליכת דוךה בפחיד ואייסתה
והבה עזם מךח־וק ינעש ירעש בחיבה ןקצף
על פני חסים בזעם .ירתיח קצף אחי ,קצף
הכוכבים ממסיילותם יהדרו נ?הם אספו
מעוף צוקהי ואפלה ! חד גאקפו׳  - .י
היום ס?ה רהי ליל אהבות' העזמ.ים נפתחו
נשם שוסף ואבני אל?ביש בחסה לארץ הקזלכו
י תהום אל תהום קורא ?מוי שטף ! חד יתלכדו.
ברקים ארעה ! הלוכו בידורי איש ! תמלטו
מנקרות הצורים ארוחות יתלהטו
וסערות תיסן מסעיפי הסלעים יתמרדו
כרעם בולול הולים  !.המו לועם סצו
על zy׳ הסלם !עזתקשקץ ?עו גם ?צו
*
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והים יהיום נבע כפיר נפוח
פיו מער לבלי חק בקבר -. MNH
"אדה אויהלי העביה ' ' צעקה לשוכן ברמה
חגבי ; א דונני! והושיעה ללא רחמה
מה עשיתי בחפזי לעזרא הרבתי תפלהבעהרת
םנ אם תדזיגתי ;י:אזין  1קעזיבאלהי עימים י י
אם הואיערב את לבוילךרוך' על משמרי מ :ם
עת הגלים יהמו בסופה סוערת
גם צפור וענטיעל קופת ה;ם "! שליו׳
לקנם כעב תעופןה עת הרעש יה |יו
גם צי אויר ישחק להזיז קולות’ ורעם
עתה לחוףםנ .ישכון ' עם דדם יהמה בזעם
ים ךתי 0
אהה ! י מסומר! ובסערה לךכיו מלב ' .
אשי מקזמריו ברעש יסמלו הוא  .יגע לא ; נום
י אך עצמת אל תאלצהו לךרוך על 3לי מות׳
מי הוא בשבע לי באלהי ייושכי שמנם
אם לנצח יעזבני מל״ימי הסייס
לולא עבותות האלמה יבתק המות.
הה! לבי ! חיל בקרבי ותאסזני חלחלה
רעד ; כסני/וחתתני' פחד וניהלה
מן נהלי מלנעל בסער ; אפפוהו
ובקזאון ולי ךכזים כרגע ישטפוהו- .
הה ' 1ם כוזב ! מלא הוות תוך ועולוזה
שלות השקט ה; ה לךךצ זקה עלימניך נראתה
 8ך ? לימהייי מזיון אל משמרי גליך
?ואי דמית בלננת הספיר לטוהר
גליך שמנו רומי׳ מ? פעת זוהר
למשוך דודי מגהריתיך
'עדי התגכלת
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ועתה בין המיק 3ליף1ירעש נתגברו
בחמה יהמו מךפש וטיט נקןירו
?האיום ס ^
תנ ' גיליךזעליו הדמיות
ובהריון אפף את לביו בזעף- . ninnq
ומדי 1בךה סו^ ה וסער ברעם נוךא יסערו
כמו תריס אבובים ' המים ' גגל ינבלו
בסיר ; פורז ואגמון סים1ךתיח בהמנת סאון
על פ?.י המום קצף אסר .קצף נדו 'גם ; עו
גם אני שיט !־*וי אדיר ןספזון יתבקעו
מקול נהמת נוי־א מדמיע ושיאון
והגה בדוה כבתה השלהבת
אשר להאיר לנתיבה שם נצ -בת
בורא מה לעיףנם אף אימה ו? חד
?הר ובשפלה שם מקביב יהד- .
ולאל שוק ןבוד ,יספה להתחגן בנפש מרה
"א?א אלי מלמה את דודי מסמנת גלים ומורד,
והנה סופיות ובערות נשתקיון ענגי.רגש סלפו
ועל ?ני שמנם .קרני שמש בהוד נגהנבר,רו
מי הים בשלוה ונחת מטורד נז-ולון ? ? הרו
כעין הבדלה לטהר מךאיהם ? שקפו •
באין רגשי ושאון הלכו ד,רוחות נשהקו
בלי זעף נחשו מרעש התא ? קו
כיי פלגי עידן נמיסו בגהת ;ביעי
,יאל שפת ה;ם גדת אךם יביאו - .
הגדי בא! לא התמהמה לבא מגיא צלמות
לולא עצרוהו בדבים גלי־מות
ובךגעהכנרהו בעיני סמלה ?ביו משקמת
שפתותיה נעות וקול בכי אל נשמע
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? y'Sקמךמיו מבת עינוי. ,דמע בל נובע
עלי עצב ותו^ה רוקד^ ,רלז^ ת
3למוךה ושוממה ;שלהקענידי
והבט לר -ה בלב תאניה
בפני ללגים ניראו מיה
וכאש יוקדת אדמו לחייל‘ 1־
ותתבטל מראש היללה ממרומי קדת
ןשללתה מעופפת ברות סוערת
בעמקי המצולה לתחתית ה; לה
י הנאהבים והנעימים׳ הה! נם במותם
עוד" יתאקדויעוד  *6נפרדו לבותם
על נלי ;ם עוד לתחלקו באהלה ידמלה;
כאור ננה פניהם נשמש נצהילו
בי אל האהלה שי יובילו ׳
ורגשתזאהלתם לאש ^רלת
< ללרות לזעם בכוח לוה - .
אל *ה,יה

ספר מלחמת מצוה
ראשונים המה הגונים וכמה וכמה טעיו״ת שכיעו  oksהדרך
להראות חכמת
ויגלו כמה וכמת חתומות נפלאות לא שזפתו עין עד מתה-
חכמים האחרונים

Dessauer , Oberrabbiner zu
Boloton - Koj^r.

Don Gabriel

 ,חלם א׳ .החכמה עעו״ח לחכם גדול5ר ומופלג
המלחמה
שדה
אוצר רחמד מפרח חפר הכוזרי ( מאמר ראפון חי' ק״ע)
נחבונוח המחבר בעל
( הנביאים ) בין המלאכים  ,וקוראים להם המלאכי® נן אדם
כאשר היו הולכים
ובו' עכ״ל ומיד ערם עיוני למדחי לשון רבים ז«
,כד• להכירם נין המלאכים
ואחהH
לי על דניאל ויחזקאל  ,ביחזקאל מלא החשי4
וקוראים להם"
פידשחיפ׳ י״ז) הבן בן אדם כי לעח ק ( המזון עכ״ל  .־
אדם ( ובדניאל מי״ם
שכח הפקוק ולא מזר על כחוב זה וכחב חה לשונו  ,ומה שאמי
ואוצר כממד
להם המלאכים לשון רבים ( גן אדם) וחזרנו מל כל המקרא
המחני וקוראים
רק בנביא אחד שהוא יחזקאל אולי לירן> לזה דרש חז״ל בם
ולא מצאנו לשון זה
למרום ובו' רנש״ע מה לילוד אפה ובו׳ ובן אדם יג
ר׳ עקיבא כשעלה משה

91

1
י

;

,
י

,

הפקדנו וללשו חז״ל שכן אמרו מ״הש על משה לנינו ע״ה  :עכ״ל וישפוט כל מעיין וכל
קולא נצדק איך לאוי למחוק כלהסייהנ״ל ולכחוג נצד " להם (יחזקני ודני&") ודי נזה.
חלם ני .טעוח גדול  ,לאדם גדול  ,לם ולג מו״ה וואלן! היידנהיים זצ ''ל
(נהגדה של פסח ) .נמלוס כהא לחמא הקשה ל״ד אנודלהס הא לחם לשין זכל
וה״א לשון נקנה וכ״ר מחזול ויטלי  :ונעלם ממנו לדעסו הלכה נדקדוק לשון
אלמיס כי הא חלגוס של הנה  ,וכן חלגס הנה האש והעצים הא אשא וכוי
ויאמל הנה לחם עני " אנל לזה לא נוכל לאמול כהא ומחק כה״א" וכו ' יע״ש
וחמהחי שנדפס כמה פעמים וחכמי מגיהי דפוס וויען וכל המדפיסים לא שחו עין
כי נאמח אין לחם לשון זכל דווקא  ,וכן כחוג שחי הלחם יכ"כ חול ר״פ שחי
הלחם נמל מנחוח לחם לפעמים לשון ז כל ולפעמים לשון נקנה ( גני  -שאול
כחיג ונחנו לן שח״י הלחם ) עיי״ש .ואם כן לק "מ והא לחמא הא מיסג על לחמא
נמקום מלח זאח לשון נקנח כי לחם לשון נקנה פה  .וא״כ גם שניהם טעו הל״ד
אנודלהם והחכם מו״ה וואלן> היידענהיים וילכו שניהם יחדיו נטעוח דלחם לשון
זכל ( ונכון לפ״ז כהא לחקן הנוסמא הישנה) ולא לאו דנל׳ חול הנ״ל הפשוטים:
ולאוי למחוק כל הקושיא והחילוק שם נמח״כ  :וזה פשוט.
חלם גי .עוד אגל גנליאל כמין פסיקיא וצנן מנפנים אש המחלוקח אשל
ראיחי נדנרי אונקליס המחלגם החורת ע״פ ל' אליעזל ולי יהושע (מגילה דן> גי)
ולכן לאוי למשכוני נפשין  :על שחלגם נעשלח הדנרוח ניהלו גם נואחחנן ע״פ
לא יהי' לן אלהים׳ אחלים " וז״ל לא יהוי לן אלהא אוחלן וכוי ונבל החולה
כולה גנה מלוח אלהים אהלים נחלגוס טעוח עממיא כלומל טעוח שטועין העמים
נענודח כוננים ומזלוח " וחמת הקדמון נעל המסולה ואו״ל הול״ה ואמל שיש
נזה סוד  ,ולאיח׳ למהול״ל יהודא ייטעלס נספל ( מנוא הלשון אלמיח) תמה
על הנ״ל והוא כחג דנל דחוק שנפעם לאשון שמצוה טל דנל לא • וכל לגנותו
עוד ולכן נעשרח דנרוח שהי' פעם ראשונה לא גנהו עוד ! וזה הימה הכי לא
’ יעו האנוח וניח דינו של עמרם נננוח ע״א כלל ? אנל לא אערון פה מלחמה,
פ׳ אומר אני ימחלו על כנודס לא מצאו כל אנשי חיל ידיחם וטעו נפשוט וגם
הר״ר יהודה ייטעלש המעמיק נספרו נזה  :אומר אני וימצאהו האיש זה גנר׳אל
והנה טועה נשדה האמח ני לא ראה אור נמקום נגה מאוד ! ני ידענו שאונקלוס
זה דלכו נקדש לגנוח אלילים ולהדל ולהשגינ שם היחנלן כאשל שנחו רמנ״ם
(נמולה צנונים חלק אי) שחלגס ואחגלי יקלא דה' ודומיו ומכ״ש שלא • חן מקום
ח״ו לחילון! ונידון) כלפי מעלה  ,והנה ע' רש״י ולמניין ומפלשים נפי' על פני
ומהם כ' שאין לפלש על פני חון ממני אנל אנקלוס הנה מפלס נל מינאי
(חון ממני) לא יהיה לן אלהוח  :ותנה אס יגנה פה אלילים כדלכו נכי׳מ לכתונ
וטווח עממיא ויכחונ ח״ו לא יהיו לן טעווח עממיא נר מינאי יפול נרשהחילון! ונידון! כלפי מעלה שיאמר לא יהיה לן טעוח חון ממני ( ח״ו לחרגם כן)
י לא לשחמע ח״ו לא יהי׳ לן טעוח חון ממני שג״נ טעות ח״ו לכן נחכמה פתח
פיהו נשני מקומות האלו לא מפני פעם הראשון נדנרי הל״ל " עעלס או שיש נו
קוד פי סוד ת׳ ליראיו  :אן פה נגלהו  ,תפוחי זהג נמשכיוה כסן> מפני שכחוב
אח"כ נר מינאי  ,אנל ושם א' אחרים לא תזכירו ס״פ משפטים מגנה וכוחנ
שעות עממיא  :והנה הר' יהודה " טעלס שוחק שם על הרג נעל אוד חולה שכחנ
שיש נו סוד ,ואי על עצמו שהוא הולן רכיל נזה ומגלה סיד ; ונאמח לא רגלי!
לי פה סוד ה' ליראיו שהוא הכרח האמה כנלע״ד.
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די .נרמנ״ס (הלכות מאכלות אסורות פיק שני ) נדפס עעות גדול
תלם
הגאון נעל מרככת המשנה ( והוא פ״ב הלכה י״א) כל השיננורץ ומסלקותם
נשס
מחלקות יש אלה שיעורם נכזית ואלה נככותנח  ,ואלה ננעדשה  ,וכן
(כי מחלקות
מחלקות השיעורין) הלכה למשה מסיני והגאון נעל מרככת הנין  ,ני
כל מיני
מחלוקותם  ,שיש סלוגתא נין שיעורי! וכחג " דע שא״א לומר שדעת רניני
פירושו
! ומחלוקוחס הל״מ שזה סותר מ״ש נהקדמה לזרעים שאין נתל״מ מחלוקת
ששיעורי  :ומי יראה ולא יתפלא כל רואה מר נר רג אשי מחום עליה שסיים
וכוי עב״ל
מרכנת המשנה הארכתי ועעות נשל וצריך למחוק  ,עכ״ל ואני נעה"
שם ונספר׳
מדוע נמחוק וכי אין מחלקות מחלוקת הפרד ענייני השיעורים נכמה
לא אנין
עניינים  ( ,וכלשון הכחונ בינרי הימים ( ני ח' יז'ד) השוערים נמחלקוחם
וכמה
משער לשער) כן כוונת דנינו זצ״ל ולא כיוון אדם מעולם כוונה אחרת נמחלוקותם
איינטהייןונג) ולא לשון מחלוקה ( טטלייט) חת דנר תימת על הגאון
(איהרע
נע״המח מלכנת המשנה זצ״ל.
הי .נעל ס' נונלו״ת חכמ״ה הוא הרב ר״י קאנייא צדק לפרש גרש“’
חלם
קי״ע) לכל תכלה ראיתי קן לסלסל ולפלפל נה וכן שתחת למוסרי
(תהלים
ק״ח) — שסיום וכן פתחת למוסרי סתום מאוד ופירשו יש"ר מקאנדיי)
(לעיל
וכן ע"’ סילקול ופלפול התורה שתחת אותי ממוסיוח האיסור ע״י
נסי הנ״ל
מואני ולא מואנית עמוני ולא עמונית ותמה עליו נעל אפיקי יהודה
פילפול
כ׳ רש" ׳ ( לעיל ק״ח) והוא בכל דפוסים  ( :ני) וגם כל הפירוש דחוק
(אי ) שלמאי
לישנא יקרא ע״ז ע״ש  :ופירוש הוא ומשחו נששר הדקדוק  :כ׳ היה
בעיניו שיניא
לומר ( p ' rtאקונאטץ) את כל תכלה ראיתי קן ומדוע א' לכל תכלה ראיתי
ראוי
( דצוטץ) ימס שאליו במקום ( אקונאטיןו) ימס הפעול כמו הרגו לאבני
אך יבוא
ג״כ ראוי פתחת אח מוסרי ולכן הנכון בעיני נעל
וכמו פתחת למוסרי שהיה
) שזה כוונת רש" ׳ לכל תכלה ( הל״ל אח כל תכלה ראיתי וכוי ופירש"’
(אפיקי יהודה
פתחת למוסרי למיל ק״ח) זה חונן דבריו ואני שמחתי נראות׳ דבריו (תחלה)
וכן (
צדק ה״ג מו״ה "ישר" מקאנדיא בפירושו לכל פותח ופוקח עיני א« "
נמח״כ
אנל יבמות (פי הערל ע״ז ע״א) וז״ל דרש רנא מאי דכתיב פתחת למוסרי (חהליני
נמס'
) א׳ דוד לפני הקנ״ת רנש״ע שני מוסרות שהיו עלי פתחתם רוח המואניי
ק״ח
ועיין רש" ׳ שם נתהלים בפסוקים (כי) כולן הקודמים לפסוק לנל
ונעמה העמונית
קן.
תכלה ראיתירש" ׳ נרו יל שיחות הנאים לפסלנ׳ אשר לא כתורתך כל מצותיך אמונה י
וז״ל
ולא מואבית והס על שקר רדפו לאסרנ׳ בוי וכן ל׳ קוו רשעים לאניני
מואבי
(פי צ" ה) (יפ צ״ו) לכל תכלת ראיתי קן לסלסל ולפלפל נה וי!
מבא נקהל
למוסר• לעיל ק״ח  ( :פירוש ע״פ מה שדרש רנא הנ״ל על האי פסיק
פתחת
למוסרי שני מוסרות פתחתם נעמה עמונית ורוח המואביה  ,ומי לא ׳פקין
פתחת
האמת כ׳ החכם יש״ר מקאנדיא פקח עיני חכמה להתבונן נלג
עיניו לראות
׳ הנ״ל  ,ולכן וודאי כל רואה אמת יראה שזה כוון רש " ׳ ז״ל ונמנו6
"
_ דברי רש עעו וראה כוונתו ע" פ בל פסוקי רש" ׳ הקודמים שהנאת•  ,וסי'6
י •שב תחת
דרשו רנא נעצמו על שפתחת מוסרות האיסור ע״< דין מואבי י‘?
פתחת למוסרי
ובכל זה עעה הגאון אפיקי יהודה ולא פקח עיניו על הגמרא תני
מואבית
ע״ד) שהנאת׳ ודי נזה לרואה האמת ולא כוון רש"• כלל לדברי דקדויו
(• נמות
אןז שהאמת כן ל׳ במקום את.
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Biographische Skizze des Kreisrabbiners Hirsch
' .
Ch ajoth . Mitgetheilt vonI . Bodek in Lemberg
בעלות
אדם
על במתי ההצלחה כל ידידיו ואוהביו ישמחו,
 :ובהנשאו על גפי מרומי הכבוד ותפארת כל מתי פודו יגילו׳ לא כן
אנכי כעת ועמדי רבים אשר יחשכו כמוני  ,האוהבים ארצם ומדינתם
,ואושר עדתם ידרושו — .אחד המיוחד בין ידידי ,אשר כבדני
'באהבתו זה שלש עשרה שנה  ,הוא ;
הרב הגאון
האמתי,
ן ב ז ד הרבנים ופאר כל תופשי דעת ,מורנו ורבנו צבי
 Iהירש חיות נ״י ,אבדק זאלקווא והגליל ,נתקבל כעת לרב בעיר
הטפוארה קאליש במדינת פולין אשר בממלכת רוסיא ; העיר —
 :היא רבתי עם שרתי במדינה וגדולה לאלהים ולמלכה  .אנשיה
אנשי מדות וכנעני ארץ המה וקרבת חכמי לב יחפצו .,וראשיה —
על טי מנוחות המדע והתבונה ינהלו בני עדתם  ,וכקש נחשבו להם
אלפי זהב וכסף  ,למען תת לאיש כמוהו נזר הרבנורת  ,ועטרות
«שובצה וממולאה עם כל סגולות הכבוד והתפארה ! גם רבניה
 .,.מעולם אנשי שם היו ,בדורות הקדמונים  -גאוני ארץ  ,כמו הגאון
\י

מרדכי

יפה

דל

בעל

הלבושים ,

והגאון

בעל

מגן

אברהם דל

וכדומה להם עוד ,ובדורותינו הגאון המפורסם מרה אליהו רעגולד
זצ״ל והגאון ר׳ שלמה איגר דל ,ישבו בה על כסאות למשפט
עתה  ,האם לא אשמח  ,האם לא אהלל יה  ,בראותי כי נוצר תאנה
 ’,אכל פריה  ,ושם אוהבי הטוב יצא למרחקים  ,ומקצות מרחק רב
מאתנו ,זקני העיר פרשו השמלה לפניו לאטר לו ; היה לנו לקצין
ימלוך תמלוך עלינו■' — אכן מי מאתנו לא ידע  ,כי בארצינו ארץ
גאליציא היערות כבר נחשפו  ,וכל ארזי לבנון אינמו ,ותחת אשר
מלפנים רבים היו בתוכנו אשר היו למופת בישראל ,הנה מזמן לא
^ככיר מעט מעט ספו וגם תמו ואינם ; ורק הגאון הזה נשאר בתוכנו
לצבי תפארה אשר שמנו עינינו עליו  ,עתה גם הוא עשה לו
כנשר כנפים לעוף למרחקים לישב בארץ רוסיא  ,ארץ סגורה
נדלתים ובריח  ,וכלתקוה טובה אשרקוינו ממנו פה  ,שם תעשה
ן.פרי ,וזרים יאכלוה! — לכן גם אם אשמח על חבלו כי נפל בנעימים,
נפשי עלי תשתוחח על הפרהו מאתנו  ,ולתנחומותלבי  ,ולמען אחי
ייעי אשר כאו גם כן בצל קורתו  ,אשלח בקהל קורות ימי חיי
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:  ואם גם לך קורא יקר! לבב, הזה אשר כתבתי כספר לזכרון
היקר
לנפשך׳
 דברי אלה בצרי יהיו,  וגם עליך קשתה פרידתו, במוני
, ואז ישמח לבי גם אני,בכל עת אשר יעלה זכרונו לפניך
\
) .(ההמשך נמסברת הגאה

^loviMen-SchlUi im Gebiete - er ebrmschen Literatur.
Von M . E . Stern.

וקדמות

הזהר

ספר

קדמות

ועל

הקבלה

חבטת

 ) ויכוח על1

והטעמים־
הנקדות
Vo » Prof . © . D . Luzzatto
t ( ® . 8 -, 136 S.
Törr bei I . B . Seih
1852 .) Der bescheidene würdige Verfasser
bezeichnet diese« Werk auf dem Titel als eine Jugendarbeit . Allein
1®ii; finden uns bemüssiget , es ihm zur Befriedigung
seines Selbst ׳
Bewußtseins anmit offen zu sagen : daß das in demselben kundge8ebene auSgebreitete talmudische und antiquarische Wissen , die
darin
entfaltete Forschungsrichtung
, bafirt aus die uuparteiischste Wahr^itsliebe , gehüllt im Gewände eines unvergleichlichen leichten
und
gießenden Styles , gar manchem ergraurten Bannerträger
der Literatur
tu», Stolz und Ruhme gereichen würde , und die ebräische
Literatur
u>»ß und wird es ihm Dank wissen, dieses wohlgerathene
Jugend>>nd den dereits der Ocffentlichkeit gespendeten , als würdig
anerkannten
Indern
seiner Muse angereiht zu haben . Die katechetische Form,
">e der liebenswürdige
Vers , seinem Werke gab , ist nur ein « glückliche
tu nennen , und zeichnet es sich hiedurch vorzüglich
vor
alle»
Indern
pedantischen und trockenen Elaboraten
dieses Genres aus.
J
2 ) Hebräische
Grammatik
. Nach neuen sehr vereinfachten
( und
Grundsätzen , mit polemischen Anmerknngen , wie auch
.sU' it Beispielen zur Uebung versehen . Von I . M .
Rabbinowicz.
,! w , 8 . , 278 S . Grimberg bei W . Levysohn 1851 .) Der
Verf . hat
,1U>it anerkennenswerthem
Bienenfieiße
gearbeitet und seinen Gegen,, ^Und bis zur äußersten Tiefe — erschöpft . Sein Honig
dürfte aber
' " Ur jenen munden und überhaupt zugänglich sein , die
bereits genüßwde Kenntniß in diesem Sprachgebiete
sich erworben haben ; denen
°>er, so wie christlichen Theologen , darf es mit bestem
Gewissen
"Udfohlen werden.

! ^ '2 והתלאות אשר עברו על
 ספר הקורות.  ) ע מ ק ה ב כ א3
הרומאי־
הכהן
ר יוסף
ישראל מאת הסופר הקדמון הנעלה
 נולד בשנת יי־־Mit kritischen Noten begleitet,herausgegeben vo»
'  ׳ *־M . Letteris.
12( ., 178 S . Wien , bei Sollinger 'S Witwe,
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, Blatt dem '
, beinahe schon vermorschtes
1852.) Wieder ein welkes
, und dem ewigen!
gähnenden Abgründe des Bergeffens entrissen
Lebensbaum der ohnedies armen, lückenhaften jüdischen Geschichte
, und die ebräische Literatur wird es dem ursprünglichen
angepfropft
, Hrn. Prof. S . D Luzzatto,:
Besitzer dieses seltenen Manuskriptes
, sie durch diese werthvolie,
so wie dem Herausgeber Dank wissen
i
.
nebstdcm schön auSgesiattete Spende bereichert zu haben

י
Ebräische Uebersetzung von ) ב ז א ו נ י או מגלות סתרים4
Schillert philosophischen Briefen, von Salomon Rubin. Kl( . 8. !
, bei I . Schnavder, 1851.1 Das kritische Votum
64 S . Lemberg
kann diese Uebersetzung nur trefflich und gelungen nennen, muß cS..!
, solch eine körnige Sprachaber auch hier, wie bei vielen Andern
gewandtheit zu Uebertragungsarbeiten vergeudet zu sehen, inuigsi
. Warum nicht lieber seinen Fond zu eigenen, weit dankbedauern
? Warum anderwärtsu»>
barern Originalschöpsungen verwenden
Stoff betteln, wo die reichhaltigen Fundgruben der jüdischen Ge- (
!
schichte noch eine Fülle von Materiale zur Bearbeitung bieten? — ■
Friedrich Schiller hat es übrigens durch seine״Sendung Moses ״am ן
, von dessen Dkcbtern und j
mindesten um da« Judenthum verdient
. Der Brief f
Scribenten durch Uebertragung verherrlicht zu werden
;
.
des Verfassers am Eingänge des WcrkchenS ist ausgezeichnet
I
per
Orazioni
:
enthaltend
,
iHraeliticlit‘
5) ! ״rose

Ordinazioni Ilahhiniche , con un Discorso preliiniuare e  ״n >
Cuneo , lVabl>*n07 I
da
Torre
delJa
Appendice di Lelio
nell ’ Istitute convitto lialibinico ctc . di Padova . j
Prolessore

>1
(Gr. 8., 200 S . Venezia, P. Naratovicli, 1852.) Der Verfasser
dürfte u n se r n Lesern nicht gänzlich unbekannt sein. Wiewohl er|
zu den literarischen Deserteuren zählt, die von der Theilnahme an!׳
, so dürfen und können
unsreni heiligen Institute sich zurückgezogen
ן
wir es doch seinem gegenwärtigen Geisteskindc nicht durch kritische
«,
. Um so »linder, da es ei» Treffliche
Spießruthen entgelten lassen
« , und vom Geiste echter Frömmigkeit und Reli-! ן
und Verdienstliche
« Saatkorn, zur Ehre!,
gjösität durchhaucht ist. Möge sei» markige
(
Gottes gestreut, empfängliche Herzen und offene Gcmüthcr finden,s
'(
>״,d znr SegenSverbreitung der Gotteserkenntniß gedeihlich beitragen

י
» ) ם׳ א הלי יעקב׳ על עניני סמר תורה וקדושתה ודיני
׳
כתיבתה
עם
פלפולים
•ותשובות יקרות מגאוני זמננו אשר הריצו׳
, Groß- י
, ) דבריהם אלי יעקב יצחק יוטעם4 ״104 ®. Lemberg
mann, 1848.) Dieses Werk gehört in das Bereich der immer ftf*•'
,l
teuer und minderzähliger werdenden talmiidischenDiffertationSschr

Und beurkundet der Nerfasser darin eine ausgezeichnete Belesenbeit in
der talmudischen Literatur , so wie eine scharfsinnige EombinationSgäbe , die ihn den Tüchtigen und Eminenten dieses Gebietes würdig
anreiht.
 כולל כיאור כל שטות עצמיים, ן _ טלין על סדר א״ב/  ) סי ער7
הכביר
כנויי
, ונהרות
 ימים, ומקומות
ארצות
מעמים
אנשים
של
 ושאר, השונות אשר ביניהם
כתות
ומצביהם
משמרותם
בישי ^ כפי.
הבאים
, צרכם
מאה
. ובמדרשים

מלפנים ־ככל
בתוססתות

עוד
נתבארו
שלא
, וענינים
מלין
, התלמודים
בשני
, ארמיים
בתרגומים

ורנד בק״ק פראגי
 רב,רפאפורט
כהן
ליב
יהודה
שלמה
•אות אי
ראשון כל
 ) כרך4 . , 382 S . Prag , bei Landau , 5612 .)
Großes
und Erschöpfendes schaffen bedarf Zeit und Muse , und
U'enn ein Meister in seinem Fache , wie Rapoport , sich jahrelang
jnr Erfüllung
seines Versprechens Zeit gönnt , dann hat — wie
vorliegendes
bezeugt — die literarische Welt nicht oergebens auf
ein gerundetes , oollcndetes .!kunstwerk gewartet . Doch ist von dieser,
von einem in seinem Fache bereits längst rühmlich anerkannte»
Hochmeister anSgegangenen Schöpfung vorläufig nur ein kleinster
Theil erschiene», und wenn wir auch Männer » , wie Rapvport , »in
doppeltes Methusalemsalter
von ganzem Herzen wünschen , so würde»
d>ir es doch gerne sehen , daß die folgenden Hefte ein wenig schnell
auf einander folgten ! — Wir haben weder die Anmaßung , noch
!!' stattet es der Raum dieser Blätter , uns in eine detailirte Kritik
über diese schätzenSwürdige Erscheinung
einznlaffen , und glaube»
! v»ser volles AnerkennungSvotui » hiemit genügend ausgesprochen
zu
Mben , wenn wir in Kürze sagen : daß hundert Nebenbuhler
und
"achtreter Rapoports
nicht im Stande
wären auch nur einen
I ' '»zigen , ja , den kleinsten Artikel , mit solchem Answande von Wissen und
! Gelehrsamkeit , mit solch regelrechter , erschöpfender Forschung srlchtung
i" liefern . Wir haben nur Eine Schattenseite in dieser gediegenen Arbeit
befunden , die auch füglich hätte wcgbleiben könne » , und dies ist, die
, Nebenher eingeschaltete , wahrhaft nichtssagende biblische Eregese , mit
Welcher schwerlich Ein Leser einverstanden sein dürfte . Wenn aber
?ese« Werk in scientivischer Beziehung
gewiß Nichts
zu wünschen
?bkig läßt und der allfeitigen Anerkennung
mit vollem Rechte ge^ärtig sein darf , so glauben wir dennoch , im Namen der jüdischen
Lehrten Welt , eine Rüge über die materielle Form seiner PubliFät nicht unansgesorochen lassen zu dürfen : Diese « Werk ist, seiner
^kndenz und
seinem Inhalte
nach , für die Elite der jüdischen
! " ' lehrten
bestimmt , scheint aber , seinem Preise
nach , nur für

S

97

die Elite der Geldaristokratie bestimmt zu sein! Wenn der Buchstabe  א5 fL CM. kostet, auf w i e hoch wird das G esa m m tsich belaufen?? Sollte Rapoport wirklich so gänzlich
Alphabeth
, bejammernswürdigen Verhältnissen der
unbekannt mit den drückenden
, so leicht- oder schwerjüdischen Gelehrten sein, um ihnen zuzutrauen
hin 5 st. CM. für ein, sage EI n Heft seines Werke« hinzugeben?
Oder hat er sein encyclopädischeS Werk nur zum Nutzen und Frommen
? Wir könnten ein Langes und Breites
apathischer Bankiers geschrieben
über dieses Capitel anführen; aber Raum und.Zeit gestatten es uns
nicht; aber beispiellos ist und bleibt es , in der jüdischen Literatur
, daß ein nützliches Werk auf solche Weise, statt der
mindestens
» entzogen
Popularität zugeführt und zugänglich gemacht, derselbe
und entrückt wurde! Herr R . würde weit praktischer Und dem Zwecke
entsprechender zu Werke gegangen sein, wenn er sein Werk in kl eib i l l i g e n Heften geliefert, und es so
nen , fortlaufenden,
sich und dem Publikum erleichtert hätte, und wo es gewiß jeder
Jünger des Wissens sich angeschafft haben würde; während es gegenwärtig im Pulte der Reichen neben verjährten Rechnungen der Vergeffenheit anheim fällt , und dem Kreise, für welchen es geschaffen,
eine terra incognita, bleibt. — Möge er u»S unsere Offenheit rerzeihen, indem wir hier nur eine Lanze für die Förderung der Gemeinnützigkeit eingelegt und die Wahrheit läßt sich nicht übertünchen,
und — was zu arg ,st, ist zu arg ! — Wir schließen mit dem Herzlichsten Wunsche, daß Gott sei» schönes und verdienstvolles Unternehmen zu baldigem, vollendeten und glücklichem Gedeihe» heranreifen lassen möge!
(Masslul Leschon Eher ). Leitfaden der ) מסלול לשון עבר8
cbräischen Sprache. Gin vollständig zum Bortrage geeignetes, in
Fragen undAntworten eingerichtetes Handbuch der ebräischen
Sprache. Als Wiederholungsbuch für die Jugend. Nebst einem
Anhänge, enthaltend Ueberfttzungsaufgaben vom Deutschen in'S
vom Verfasser umgeEbräische. Bon M. G. Stern . (Dritte,
arbeitete und bedeutend vennehrte Ausgabe. Wien , 1852. Verlag
der Anton Gdl. v. Schmid'schen Buchhandlung, Seitenstättengaffe
Nr. 495.)

.הדמגה

גנזוז

Von Israel Rall in Jaroslau .
עוו על האדם אלהים אצל ברכה
: ממנולזקחה,גם על האשד
9

׳

"פרו ורבו מלאו ד! אךץ וכבודי
ךדו בתבל זאת הן לכם נתתיח"
אז ר,רבה האימה בדמעה על לחי
ולפני י1צר כיל נד ,ה 1ףךה ב? י:
";רעת אדני כי אק כי צדו,
הכי נאייש גבורתי צךזן לנדיח ?
אעל,
הרים
נקע 1ת
ארד
ד,כסהו
 -*T
* t| :
י ״
*• T
אבא עד נעכיץם אמדדהו בי_¥על ז
העל חרבי אודה לא אדע כשתי
אעט קגאה » די נקם תלבישת ?
הכטדו אמשל אני בחיתו טרף ? —
רחם נא מעשה ידיך אל תרף!״ —
נ! $האלו־,ים  - :כתי אל תחתי,
אם את כיל תחת רגלי אישך שתי,
הלא את לקחת מ; ך כפלים,
לא בח:ל ולא בכדו  -בדמעות עינים.
השבט
כהרים -ד¬¬
ארע ז,י
יתיז , ,
אם הוא ־■ •
לעבד,
תשיטיהו
נעם
במקל
י  :״ t» .
את י -יח .
הן ־ *
״• (
הוא<נשוי לבלי חת ל  13לב אבן
כקש נחיעבו לו חצים  .ברזל לתבן,
;רעם בקול גאונו קול חצב להבות׳—
ואת תמסי לבו בנשטך גשם נדבות.
ואף אם בצח עכר האיש עליך,
״׳—
לך ;תר עז באחת מדמעוודך .

שיר הבשר)".
Von Beer Goldenberg.
מאז הדלה השפה להיות דוברת,
מוזרת,
הייתכשיורד ,ז בפי כיל
■י־י
r
•T

<4
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רבים ח1קךי לב טעמך <wt mb
דוךןרר ,דרשו ,שרישך לא מצאן.
האחד חישבך למבקרת הי1ת בירא׳
אבל בזאת לא תטה רוח הקורא.
עור :ישתומם המשכיל ,עוד דורשים יתמהו ז
מדוע רק הבשר למבשר שמהו,
גם העץ  ,גם הבקור אם .יחדו התנכרו,
היות בורא בראם  ,שניהם יבשרו,
השני נתנך לפני בת תהפוכות
אולם ;בין המבין כי לא דבר נכוחות;
בי :ןע מה  :פקד מקומך בספרתורתינו ז
הלא כשאר בנות העברים את אחותינו,
אנכי בעטי לא אלע לחץ הדורשים.
למען מצוא אגוז ל:טים הם פורשים
*) חההמנרוח שנץ שהי ההוראוה הידוטוח לסורש הזה נמסה לפי קט טבל׳ על
הדרן שאומר  :נמ״ור הונח השם נשי ,מל נשי נט״ח כמו שנמצא נהויאה
הזאה בספר היוהי קדום נכשני הקודש הוא ספר הורהינו  ,והושאל אח*כ
להוראה הודמח שמוטה מונה או רמה מ״ז הדרן .אך מרם כל אמיר אס
לבב הקורא טל בלה׳ המצא מלח נשר נהוראה השניה הזאה נס' ההורה
כלה ,גס טח ׳טמוד הכוחב לנגד נדנינו הפלא הגדול כ* ירדו המלאכים"
ממכון שנהם השמים לבשר לשרה אמינו כי ׳פחח אח רחמה וחלד נן*
לזקוניה  ,גם שם לא ישא הכוחב מלח גשר מל שפחיו ב״א מלח אמר הלא
׳פלא  ,וראשיה המצא הפטל נשר הוא בנביאים ראשונים  ,וזה דק נמסד
מלחמה  ,זאח יניאנו לחשוב  :כ׳ חחחדטה חמלה הזאה אחרי כבוש ישראל
אח ארצו ארך חטממים והחלו למדוד מלחמה עם הגוים אשר סנינוחיהס,
ונהי ואם מפוזרים אז נמקומוח מושנוחם החלו לחוש אח הצורך להיוח
להם איש מודיט המדשוח אין נפלה המלחמה ,אם לחופלחם ואם למפלחם,
והיה — כ! אשמר — האיש ההוא מביא אחו בשר האויב  ,למטן הראוה
כ׳ כנים דבריו וכי מיניו ראו ולא זי דברי המלחמה אשר מנה השמיט
אח החדשוח  ,יקראו לאיש ההוא  :מנשר כאומר מביא נשר  ,אולם נימי
משה ג״כ לחמו אז מלחמה טמלק  ,מה להם למנשר ? הלא חיו אז כלם
אגודה אחח ולא ידט האחד ׳והר מדמהו ? הנה מויחי אח דמה׳ נטנין
הזה  ,וטל זה הוקד שיר הנשר המובא למטלה והקורא המנץ יקרב או
ירחק כאשר ייטנ נטיניו.
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מאז למד ; שראל־?גרוןד מלחמה,
נטיות בחהו עם נ1י; האדמה ,
עשו להם לח1ק בביוא
;ישע איו אסון מקרב להביע ,
הביא אתיו בעור משדה תרועה,
למען הגדיל הפעולה ולהכין השטוחה;
ההוא ;קרא מ3רש קוראים שמעו,
לאשר הביא אתיו קשר ,מ ;שר,קראו —
וזה לכם הא 1ת rבי בספר התורה,
שפה תראו תדעו — הבשורה נעדרה !

!

;
i
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.ד ראפפאפורט :אמנו,וחמל 83 .
קשהי 46

בוקל.
אחאי .ביברינג  :מכחב . . . .
ז ,אללערהאנד ; מזכלח חודה .
י.
-ג,ע,7

50
51
54
56

מ .באם :בייטראגע 58 . . . .

ג .דעפויער  :מלממח מצוה 90 . .
י .בז^ דעק  :כחל חולה 93 . , .
שטערן  :כאווינואנ> ען־ז נחיה 94 ,
י .ראללז עזת הדמעה .®7 . . .
ב  .גאלדענבערג ; סיל ה *ל  .סי/

: Stalit, KohUneffer
- ass« Ulr. 475, 2. St ., Th. 7, M . € . Ster».

