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Exegese

ילמיה f"J3י״ך  ,לכן ,עפה ישוב ו׳מהול גשם ל רשיס׳ פנסומין בכוש
הפרעלה אשר השקום עד הפה כיעוד הרעה העפילה להם  ,ור״ל נעבור שתהיו שם
נצרה גדולה «אוד  ,ע״כ כאשל אגאל אפכם אחלי כן «שם יגדל הנק הזה על «אוד
“י שישכיח מלבכם גס זכרון הנשים והנשלאוה אשר עשיפ׳ אה אנוסיכם נהעלוה׳ אופס
ייאיז מצרים  .מ״ז הנני ,בעבור היוח ב׳ הפשוקים הקדומים  ,כעין « א«ר « וסגר,
לפורום גם על גודל צרפס בארן אויב אשר לק נענורו יגדל אח״כ בעיניהם נש גאולפס
מ 6ס  ,ישוב עפה לענינו הראשון  ,לדמוה מעמד וגורל קצפם שם לדגי הים  ,אשל ימוחו
ייהל  ,כדגי הים אשל ׳« ופו מדי יעלם הדיג במכמרפו מן המים  ,וקצפם יחיו נשב׳,
יידמו בזה למיוח השדה אשר יצודוס הצידים וישאילום בחיים אבל כלואים ומסוגרים
ימצודתם או בגיה הכלא  .י׳׳ז ל א נ צ פ ן  ,לא נספר  ,כי שורש צשן יורה על ההעלם
יההקחר
"כ נקרא ג״כ הרוח מצד העולם אשר לא חיה נודע לבני אדם ומיושב
עוד נימי קדם  ,כשאל לדי העולם מזרח מערב ודרום  ,אשל שם היה אז לוב הישוב ,
נשס צפון ,דער אונבעקאננטע  ,פעדבארגענע  .י״ח ראשונה ,חו״הס בבחינה
מ«! ונגזל משם הפואל ראשון בחושפה ה״א בסון!  ,והבונה כי נערם ישלח לעונס
וישיב אח שבוסס במו שהבעיסס בפי י״ד וע״ו  ,יענישם חסלה וישלם להם גמול
יפעתם  .משנה ,ר״ל רוב עונס כי שורש שנה אשר ממנו נגזר שם משנה יורה נהנחפז
"יאשונת רק על עשוח דבר שני פעמים כמו שנו וישנו מ״ב י״ח ואמ״ב הושאל על
לגוי הפעולוס נבלל במו כשיל שונה באולחו משלי כ״ו שר״ל הרבה פעמים וע״ב הוצרך
לכי ג״כ לאמר בראי מ״א ועל השנוח החלום פעמים להורוח כי נשנה לק שני
פעמים ולא יוחל ולפ״ז אין צורך לפי' לש" ׳ זרד״ק שמושב שם משנה פה על עונופם
יעינוח אבופיהם  .ואפשל שמולה על העון הכפול שעשו הא׳ בבחינה האלן הקדושה אשל
"ללו בעבודה הגלולים  ,כי האל׳ן הזאת בקדושת עלמוחה לא חוכל שאח חוענה כזאח
5ייא״הכ מ״ב ב״ה כיינו  ,והבי בבחינת עצמותם שעשו חוענוח לנוח לעמאה נהם אח
 3לשםונחלתם .
בנבלה ,שם חואל נבזה לגופי קלנניהם אשל הקרינו לאליליהםהמשוקצים
'"ע ד'
עוזי ,לדעתי פשוק זה והנא אחריו הם בעין מאמר משוגר  ,כי רעיו;
ננ< ודח הגלולים והעצבים אשר בהם נוקשו ונלכדו בני דורו העיר אח הנביא להודיע
נהיפך כי הוא לא בן יחשוב  ,ולק ד׳ עוזו ומנוקו ביום צלה  ,וכי גס נכון לנו ובטוח
5י יבוא יום אשל נו לא לנד כל ניח ישראל  ,כ״א גם שאלי העמים מכל אפק׳ הארך
’' 5יו וידעו כי לק ד' הוא האלהיס ורק לו לבדו נאוה הפהלה והכבוד והעבודה האמיתית,
יאך שקר הנחילום אבותיהם באמונתם הנכזבת נפשיל׳ עך ואבן מעשי • די אדם  .כ׳
י ל מ ה  ,ל״ל בני אדם אלה העושים האלילים הם בעצמם רק קצרי יד וקרוצים מחומר
י,׳,ך א״ב יובל לעלות על דעת איש משכיל כי יהיה ביכלחם לברוא להם במעשיהם
יילהיס חדשים אשר ידם בכל משלה ? ומלת והמה נל״ר מושבת על מלת אדם שהוא
"® המין ותקביך אשל יוכל לבוא הפעל או מלח הגון -עליו פעם נל״י ופעם בל״ד
’״י ו ת ש א בל העדה ויחנו את קולם במדבר ׳״ד  .כ״א לכן ,מושב למעלה למאמר
י ’ת בפי ע״ז י״ח ול״ל שיודיעם ידו וגבורתו נהענישו אותם ופקדו עליהם את כל
’®חס  ,או שהבונה כד״ק שע״י שיעניש תחלה את ישראל על עונם יכירו וידעו גם
’ל שאל העמים את גדלו  .כי שמי ד'  ,ידיעת השם האמיתית היא ידיעת העצם  ,ור״ל
י’ אז ידעו בלם כי ה״ית נעל תכח והיבלת לבלי תכלית משגיח על כל יצוריו ומשלם
"יל הטוב והרע לחיק פועלם  ,כי כל אלה התארים היקרים בלולים נשם הוי״ה
'״ילה על עצמותו.
סרשךן י״ן א׳ ח ע א ח  ,בפי הזאת יבאר הנביא גודל עון בת יהודה  ,והמל
"
לצה לאמר כי חטאתם נם נגד ד' נם נגד גני אדם כחובה בעט ברזל ונצפרן שמיר על לוח
יעל קרנות מזנחותם להורות בב״ז דרך משל על קיום והתמדת החטאים האלה
"® תמיד ',כי בסי הנודע חיו נימי קדם פקודי המלבות ,אשר לא יעברו לעולם ,חקוקים
"לישיס על לוחות אבן נעע ברזל למען יזכרו ויפקדו לעולם  ,אשר ע״כ ברצות ה״ית
 9 .י שנח דתנו ואמונפינו האמתית כתב אח עשרת הדברים הכוללים שרשי הדח האלקית
לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא ישון> נם משאר בני אדם בעח ישיר ד׳ משוה
ילה ומשכת הבערות הנשוכה עליהם מעל כל פנים  ,מכתב אלהים חרות על הלומות.

 5הושאל אח"כ גם שם  :חק וחקה  ,לתורות נכלל על בל מצות ה״יח אשר חיוב
’מס ושמירתם מתמיד וקים לעולם  ,כמו שא״זל  :כל מקום
שנא' חקה אינה אלא
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לדולוח  .ואל משיבני קולא נעים  ,ממלא  :חקת עולם חנאמלח נמצות הקלננות ופאי
מלוח שנהגו יק נאלץ או נשני הניס ?י כי כנד כאב העקדה שעי נ״א ונ״יי rע ״1
ביאולי מקול חיים שם  ,שאף שח<! נ קיום המלוח האלה נמסכנחם הלאשונה ונלמוס®
המלונה נטל לשי שעה ע״י חלק הניח  ,ננ״ז הדעיון והמושכל אלוה וללון ה״יה הניצא
מהם נשאל ק״ם לנלח  ,ומונה עלינו המיל לשמלו נלנינו ולהשלימו כשי ׳כלחינו א=
לוח לנס ,יומו לשעולוחיהם הלעוח כנד עמיאש
גם נאושן אחל ממה שנחוג נהייה ,
וליעהם מנני אדם כי מקוין לק לנ לע ונשמה  ,כמו שמלוה ולקינוח מזנחוחם לומ!’א
על סטאהם לד׳ להול מעליו ולענוד אח הגלולים ולהקליג להם קלננוח אשל ימם אי
על קינוח המזנה  ,גס ילמוז נמאמלו זה  ,כי גס הכלח שניהם אשל החשעליוח ויגץ
לנס היע יישמו עליהם  ,גס מזנחוחס אסל ננו להנל׳ נכל יענו נם לשעחם נאי(6
שלא יוכלו להכחישה כאלו היתה כהונה וסתומה לשניהם  .שמיל ,לדלד״ק היא הניא
החזק  ,ולדעה געזעניוה הוא ייאמאנע  ,ולשין כנוי ללאש החל של כל דנל נענול דמייצי
ללשלן האלם אשל נו יוכל לנקוב נשאל גושים ולנלים  .נ' כזהול ,ל״ל כמו שנניהש
אשל גדלו מנעוליהם על נלכי ענודה הגלילים ׳זכלו ממיל אח מזנמוחס ואשליהם  ,י!
גם מעאת חאנוח חלושה עתה על לנס תמיד  ,אף כ׳ מנועי חיו אמונים נמיק חהויי
והדת האמיתית  .או שהכינה כמו שיזכלו תמיד את בניהם■ הנאחנים והנעימים להם׳
כן ׳זכלו גס את מזנחותס ואשליהס נענול גודל אהבתם אותם כילך האוהב הזי"
תמיד אתונו  ,ואף כי האב אח ננו מחמד עיניו כאמלו לקמן ל״א הגן יקיל לי אשי’®
וכו׳ כ׳ מדי דנדי נו ! כול אזכינו  .ולד״ק הכונה יען כ׳ ׳זכדו בניהם תמיד אה מזנמים®
ואשליתס ע״כ נדמה סעאהס זאת לענוד האלילים המשולה מאבות לבנים כנתונה6
לוח לנס ולקינוח מזנחוחס למען לא תשכח מסי זלעס לעולם  .ע ל ע ן  ,ל״ל6
ע׳ן לענן כ׳ גס נו יזכדו תמיד אחלי שתחת צלו ענדו לאליליהם  ,וק על עילה החיי
נמל כ״ח ע״ו שהוא כמו עם  .גבעות חשל ה״א הידיעה אשל מדלכה לבוא על
המחואל אם התואל עצמו נה״א  ,וכן נמצא לשעמים נהשך השם המחואל  .נת״א והתי״י
הללי ,לדלש״יהו א הימי
נחשלון ה״א ג״כ ע״י זלות כמו העגלה חדשה ש״נ ו׳  .ג'
לעיל ׳לושלים היושבת נהל ולדרד״ק הוא הואל לישיאל והיי״ד ליחש כמו אג׳י
ולי״ק היו״י כנוי מ" נ דלן החול  ,או ללמוז על אהבת י׳ להם הקדומה והיותי 55י
לדעתי הוא כמי שנאי ח״א כי שולש הלל נל׳ עינית יולח על יללה ואנקה " ,
יעל  ,ואף כי יללה הכלב משני הקול והושאל שה להודות על יללת נית יהודה נכלל  ,היי ?"
עתה נענוד שחיתות מעלתם ולוע מעשיהם לחיחו יעל וכלבים נבזים ויתולגס ר• "' "
או  :ד יאווווערע אוץ דעי[ פעןדע  ,יען ני חילם ואוציותם לנז יחיה • נ ה® ?ן
לילד ק עעמו השון כמו נחעאוש במוחין•  ,ואששל שמאמל לנז אתן מושג גם י® e
ול״ל נמוחין אתן לנז נענול מעאתיך נכל גנוליך ,ומליצת ׳כ זח והנא אמדי י' v
בשניי מעע למליצה הכי למעלה ט״ו י״ג ׳" י  .ד' ושמעת ו נ ן ,שולש שמע ’ יי® a .
היציאה מגבול ידוע נהכלח או מבלי דעת כמו כ׳ שמעו הנקל ש״נ ו'  ,י״ל ג ’’
עהיין־ הישד אל העקום  ,אשל ע״כ חשנו העגלה ואלון הנייח אשל עלית ל’גיול (S
כמו שמוע כל נעל משה ידו דגלים ט״ז ל״ל שיוציא מישותו וקנינו נשנה פג ’D
כל משאת ידו והלואתו שיש לו ניד לעהו וימחול אותם לו  ,וכן שה הכינה שתצא נ®")5
ע ש עונש ה״יח מנחלתך ללכת נגולה  ,ויהיה לש״ז שולש שמע נלדף נתילאהי
שולש שמי המולה ג״כ נהשעיל על ההוצאה נהכיח מאלץ החיים למות כליון יה נ .,,ן
וממנו נגזל אח״ה שם משומד ושעל דאישחמד נח״א שמות י" נ להודות על ’ צ’ג׳מ ״5
מדתו האלה־ת אם נתכיח ואונס או בלצון ובחילה מששיח  .ומלח ו זג 7־ע 1,ט׳"
מוסנל להוריה ־י נד לנד קינת יציאתן• מאלצך  ,ויק אתה בעצמן• הקנוה זי)מ iv
מעשיך היעים ויחולגס  :יזא זוירנזט דויד דיין אייגענעכו עננרטוןדען די"! ־W
גוט נבננדויזממע) איכזכזנגן  ,או שהכינה אחה וכל הדבקים נך והנלוים אליו ®.י ג6.ן
ל
לצאת מנמלתכם יינ״ע חלגם כאלו נכתב  :ושמעת אח חאלך  ,ובך אשלח ’ י’
מנחלתך .גם שאל המעתיקים הראשונים נלחצו לבאי הכי הזח  ,וכל ז® י®’ ." ,ד®
גם לשניהם היה כתוב ושמעתה ונד כמו שקנלנוחו נמסולה  ,ולא כדעת היי®", ? ,
'
החדשים אשר למען הסיר נל לחן לצו להגיח מדעתם גאלו בחוב  :ושמעתיו
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ש » י >1ל״א ע״א מעשה בנכרי אחד
גיירני ע" מ
שתלמדני כל התורה כלה ,
?ח סו כאמת ה בנין
שכיה  ,בא לפני הלל גייר ' אמר ליה דעלך סני
לחבריך לא תעביד וכוי.
הנה לנים לאו וכן המהו  ,איך נמאמל הזה שלשה המה רפלאו  ,א' מדוע לא אנה
י*"’ לקנל אח הנכלי הנא אליו לההגייל ? נ׳ לאיזו הועלה יסופל שדחהו נאמה
‘נ !’5שנידו  ,מה ישכון לנו לדעה נאיזו מנין דחפו  ,אם נאומל ודנלים  ,או נאמה
* ? l’sJג' למה זה הולה הלל לחלמידו הגל צד השלילה ולא צד החיוג של מלוח אהנח
*ים כדכחיג ואהנת ללעך כמוך ? ולהחיל מלצונוח קושיוח אלה אחשוג כי יש לעיון
קצת יוחל נמאמל הזה מאשל נלאה מפשטותו  ,וטלס אענה אמוה דעהי לנאל
י י' הנסוג משלי ד׳ י״ח ואלה צדיקים כאול נגה הולך ואול עד נכון היום  ,דלך לשעיס
?״’לה לא ידעו נמה ׳כשלו  .גם פה יש מקום לשאול  :מדוע המשיל המכס את אלמוח
״יקי 0לק לאול נוגה ולא לאול השמש כי יזלח נצהליס ? ועוד מת יחן ומה יונדן>
״יי נאמלו  ,הולך ואול עד נכון היום  ,מי לא ידע נכל אלה דאול נוגה הולך ואול ?
י)״ 6י אחזת לי נפילוש הכחוג אגידה  :מודעת זאת כי עיקל גדול גלמוד׳ כל סכמה
י "® שישמול המולת כמו התלמיד שדל ההדלגה לילך על נמתי הלמוד ממטה אל מעלה
I
אל סמול  ,כי אם יעפיל לעלות ולדלוך על נמתי מעלה העליונה טלם יכין אשוליו
^ « פתן מעלה התחתונה  ,לליק ייגע ולחתו והגל יכלה כסו וזמנו  ,התלמיד כמו הלג,
| ’ ",מיעל כמה מהנזק אשל נעקנוח תהפוכות ולא שדלים כמו זה  ,ואם ככה גלמוד
*יי יחנמח תתנל  ,על אחת כמה וכמת גלמוד ידיעת ד'  ,מה מאוד מההכלס שיזהל
*י ני האדם  .לגלה׳ קל נמהלת ידאה כנשל דגניה עון> על כנפי המסקל אל
יח הצדיקים השלמים  ,כ״א יעלה וינא לאט לאט ללגל המלאכה אשל לפניו ממדלגה
יגת  .והנה אחת מפלאות חמים דעים הנולא ית״ש קיימה על נכון העיקל הזה,
‘' ה חק ולא יענול נמשטלי השמים ונשדל הזמנים יום ולילה לנלתי יסלופו כלגע
^ מהל כי אם מעט מעט  ,יען חלון) הפתאומי של הקצוות אלה  :האול והמשך,
 ’ .אי יחליש לשחות פיני האדם  ,ולכן תיחת זאת מחכמתו הנפלאה להשים ליוח נין
^"ו' 0אלו  ,ואח נשך חשקו נקו!) היום ונקון> הלילה הנקלא חבעכד־צוונד וזארגענ־
" •;.ייערוכג  ,וזה אוח נאמן ומופת חותך כי קדל תהדלגת הוא יסוד גדול אצל כל
י ימים הנעשים תחת השמש  — .ואולי על זה יסדו לנו לנוחינו ז״ל משדלי התפלה
הנלכה אשל נדנלו מעלינ עלניס נמכמה פותח שעלים ונתנונה משנה עתים
את הזמנים וכו' נולא יום ולילה גולל אול מפני חשך וחשך מפני אול ומעניל
יייניא לילה ומגדיל נין יום ונין לילה  ,כ׳ עלינו לשנס ולהודות לשם ד׳ על אשל
*ה נשגנת ונחמלה לנה משנה עתות׳ נוקל ועלנ לנלחי תחלופנה כלגע חיש מהל,
|(“ 8פ נקדל נכון ונהדלגה גולל אול מפני חשך  ,ילצה טלם יסשוך היום  ,גולל מעט
ר את תאול  ,וכן על דלך זה גולל אח החשך נטלם יאיל היום  ,נאופן שמענ׳ד
 ' ,ית את היום ואחלי כן מניא אח הלילה ונין אלת שתי הקצוות עושה הנדל ע״י
י י י ^ אאעחנג  ,וז״ש ומגדיל נין יום ולילה .
״■ יייהיוה כן ׳תגאלו היטג דנלי החכם המלך הנ״ל נמ״ש ואלס צדיקים כאול נוגה
! 1'yיאול עד נכון היום ד״ל דלך הצדיקים להשיג ידיעת ד' אך נקדל נכון ממעלה
ייעלה כמו אול נוגה שהוא המגדיל והממוצע נין חשכת ליל לאוד היום והולך
! jjיאע לאע פד נכון היום  ,כן דלך הצדיקים וככה אלחות השלמים אשר לא יעפילו
! ^ '1ישולם העולה ניח אל עד מתלה זולת נקדל נכון וישל  ,נאשל דק דלך זח
^ 1׳ ' אך לא כן הדשעים אשד נמחשך מעשיהם  ,יען נחפזו ננהלו  ,ילא ידעו נמה

שנא לפני שמאי אמר <^ ׳N
כשאני עומד על דגל אחת ,

^יייעתה דעת לננון נקל למצוא פתלון המאמד הנ״ל  ,הן גם שמאי לא אטם אזנו
י !׳ן(׳יע ילא סגל דלתי לגנו לשאלת הנכלי הנא לחסות תחת כנפי דת האמת נתנאי
יי, :י־י ’שיי אחד אשל עליו נננתה על תלה כל התולה כולה  ,וכדעת סנילו הלל
 ® fתיא כי מצות אהנת לעיס היא היסוד ואגן הלאשה לאגני נזל תולתינו הקדושה,
“ /ת לא נאות לי לשמול נלמודו זח עם תנכלי את מהלך המדלגות מקל אל חמול
1׳«עלה ואפס הקדים את המאוחד והתחיל נצד החיוג של ואחנת ילעך כמוך,

והנכרי הזה אשר מעולו לא הסכין לשמוע נמו אלה -הדנרים  ,לשמור ארמוס W
מוסר ומישרים  ,לא השיג כלל מלמוד ה נש נש הלזה  ,ולכן לשוא היה כל עמלו  ,יחי׳
שנידו ,הלצון  ,יען לקח המולה נעיז למודו מלה כמיני
הננין
שאז״ל דחפו נאמה
אמנםB־
ולא נמדח חלמידו  ,ע״כ למודו לא הכה שורש על סלמי לג הנכרי הזה ,
ונסנלנוחו היהירה שאל אח סיי
מדה אחרה היסה עמו  ,כי הוא נענוח לנו העהור
ההדרגה וההחיל נצד השלילה ,שהוא צד הקל של מצוה אהנת רעים  ,ואח״כ החנהל לי*8
לאט לרגל המלאכה אשל לפניו  ,עד שנא לצד החיוג ,שהוא צד הסמול  ,לכן נכנסו דניי
נלג תלמידו וספן ד׳ הצליח נידו.

Exegese von Jsack Wiener , BezirkSrabbiner in ttrmeny.
ויראו אחייושן-
הרעה אשר גמלנו אוהו  ,נראשית כ' נו״ו.

כי מה אביהם ויאמרו לו

ישעמנו יוק>

והשיג ישיג

לנו^ f)b

כל מפרשי הפשע סתרו לנאר מלח לו  ,אשר הוראתו תמיד  :ה ל ו א י — מ*6
פירש "• ונאור לנ״ה — והים הלחין הולד וסוער עלימו  ,ני לא מצאנו שהוראתו פי”* ;
ונ״ל דעוד יש לדייק נדנרי יוסןז שהשיג למו  :התחת אלהים וכוי ועסה אל תיראו אי ג!
אכלכל אתכם ואת עפכם סס פ ' נ״א  ,מלס ואת עפכם מיוחלת הלא האחים לא רמזי8
לשונם צאצאי מעיהם ! רק לדעתי הענין נכון  .האחים האלה ידעו נעצמם שהשי!’'6
עלילת  ,להסגיר אח קען ניד אדונים קשים  ,ועתה נראותם כי אחיהם יוסן) מםיה(
עמהם נאהנת לנה ונחמלה עזה לנטלם ולנשאם על יסר העמים העטופים נזלעפי"
אולי’1י
כים

לעג נעת ההיא  ,ץנצלו חיו שלו ושלאנן ונאנרתו סך עלימו  ,חשנו נלנם :
לנו הנהו עושה כל עוג  ,שאנחנו גדולים ממנו נשנים  ,אכן אחרי מותינו ישפוך
חמתו על צאצאינו ; על זאת דאגו ולנס סחרחר  ,כ׳ אג נאמן דואג יותר על ’ י^
ולתטעמו נתל ההצלחה מאשר על עצמו  ,לכן כל היום החאוו תי*' 8,
חלציו להניאמו
ק  1JCDנלנפי
שינקום נהם את נקמתו ולהם יעשה מה שלנו חפן  ,ונניהס ינצל!־ ׳
אולם יוקןז תצדיק נעדינת לנו תשליך נמצולת ים כל חטאתם  ,נמקום אשר לא ’י5
ולא יפקד לעולם  ,לא נהם ולא נזלעם  .וידוע דכפל הלשון נשפת ענר מורס על " י,
הענין  ,וזהו הפירוש  :ייראו אמי יוסף כי מס אניהם ויאמלו  :ל  _ ,כי׳ הלי " '!,
י׳ד ״ח א ׳ י* ה ^  v׳6
ל5
ישטמנו יושן»  ,שיוסי!) ישטום  ,אותנו  ,והשג < שיפ
אשר גמלנו אוחו  ,ולא • נעול הנקמה לננינו  ,ע״ז השיג ייס!) נחכמתו  :התחת י*לה
אכלכל אתכם ואת ט פ£ 5
וכו ' אתם משנתם לרעה וכוי ועתה אל תיראו אנכי
פי ' את טפכס אשר אמרתם אולי לנז יהיו  ,גם נעדם אל תפחדו ואל חרסו  ,וע״ז פ’
שם הפסוק וינסם אותם וידגל על לנם  ,נזאח שדגל על לנם ותנטיחס שגס ל נ<< י
אחריהם יהיה מחסה ומגדל עוז עי״ז נסם אותם ויחורגם  :ח( מ נון דיח בדי®
גראןןען או :ר חן
ווחןןטע דאך יוכו,ו נור ח 1נ מ
 : d 'IjDCיו־ען  :טכנרחבן ויח :
עערגעןטען ח . 11. 1 .ז ותענין נכון.
וו : 1ס רוו! בח! ע
מסתולל בעמי שמות ע׳ י״ז  .עיי״ש ננאור וז״ל כי לדעת אוניו,,
עודך
ורש " ׳ ורשנ״ס היא יוצא ולא יתכן לנוא נננין זה עכ״ל  .ולחוק נעיני כל מנין פ ג ’^
המפרשים האלה לא העמיקו נפי ' מלת מסתולל  ,ולדעתי היטינו לראות דהולאס ןל
מגזרת מסלה כתרגומו כגישת ועכ״ז על מקומו ינוא נשלום  .דידוע שהוראת ננין יי ? ,
ג " כ לפעמים פעיל מאחר כמו והלוייס לא התפקדו  ,ומצאנוהו ג " כ נחילק כמו ויי ,,
לערטרעטען [ - pßßh
האמט דיך
מתנוססת ני״יך יחזקאל ע״ו שפירושו דוח
דייל י ל!
תל״ע  .גס מצאנו שהנ' תשמש לסנה הגורמת כמו נך ארוך גדוד פירושו
ולכן*5ייי פ
וידוע דפרעה סנל כל היסולין והקשיח לנו לנלח׳ שלח את ישראל ,
חונטננלדריקען חב א ייג
מלע״ה  :עודך מקחולל נעמי [ אששעמט דוח דיך נאך
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הנדל נין שולש תור לשורש חפר .הולאה שניהם כריהיוחפוש לגלות דני יי גיםל;
ותהנדל ניניהם לדעתי ישנו נ' עניניס חקירה וחפוש ד״מ איש יתאוה תאוה לק־ימ
;היי* '
ני ת מושג  ,נערם יזל זהנ מניסי ׳חפוש ויחקור נכל מאמצי כחו לראות הנית
החזק הוא אס לפת  ,ואין מטרתו למצוא נמו שמך דופי למען דעת כל עמי האי(
■לאתי
רק מפצו לראות אשיות הדנל לנלחי יוציא כספו על נלי מה ,לא כן שורש ספי הוי

1

®יש וחקור אחל דבל  ,למטן חגלה והלאה נושהו  ,וטעם הדבל ' Sהולאה פולש חפר
־,־י ג״כ בושה כמו ׳השלו ויאבדו  ,וחשלה הלבנה וכדומה הלבה בתנ״ך לכן הולאה
נ.״ י ננ ״ל הקילה ותשוש לגלות טלותה  .וטחה קולא נעים בין הבין את אשל אטלון
באנשים אשר שלח מפה ממדבר שאלן לראות את ארן כנטן תיו דטות שונות,
’הושט וכלב בן ישונה הימה  :רק לתור ,ודטת האמרים היחה למשול האלן
' " ' ׳א דכת לטח טל תאלן כמ״ש אלן אוכלת יושביה וכוי וכדומה  ,לכן אמר הכתוב
’" י ו׳ ויהושע בן נון וכלב בן ישונה מיו מן האנשים התם — והטעם  :ההולכים
®יי את חארן כלומר מצד זה שהלכו לתור  ,מיו  ,כ׳ כונתם לטובה היתה  ,לק
־״’ 1יריחו ביהושע נ ' נאמר חנה • אנשים באו הנח מבני ישראל לחפור את הארן
״ 15אל רחב לאמר הוציאי האנשים הבאים כי למשול את כל הארק באו  ,כי אלו
יי באי® רק לחור ולתקוע אהלם שה  ,המרשה׳  ,אולם למשול באו  .חהו כונה אמחיח
™יש תנסומא אשל כה מאמרו  :בשעה שאמרו ישראל למשה נשלמה אנשים לפנינו
״® יי לנו את האלן דברים א' כ״ב עמד מפה ותוהה  ,א״ל הק״נה אין זו תחלה להם
; ״ ״ יי לעגם בארן מצרים  ,אלא אם תרצה שלח אותם ויחולו עכ״ל ,והוא תמות,
ויספרו לנו את האלן אשל
'®’ ל כל דבריו בצדק  ,כי כשיבואו בני ישראל לאמר :
ייאחיספוש ומקור דבל לגלות מומו  ,היה עומד משח ותוהה  ,א״ל הק״בת אין זו
ויתורו  ,ומה עמקו
"״לה להם אלא אני אומר לך אם חרצה שלח אנשים רק :
תשבית חכז״ל נמל שוטה ל״ד ע״ב אל״ח נ״א מרגלים לא נחכונו אלא לבושתה של
’ כתיב הכא ויחפרו לנו את האדן וכתיב התם ומשרה הלבנה ובושה החמה עכ״ל
נפשו משלי ב״א כ״ב  .מלת
מצרות
שומר
ולשונו
’י? • שומר פיו
 1״ ’י מיותר דהל״ל שומר לשונו  ,כמו מות וחיים ניד הלשון ! ונ״ל דאיתא בערוכין
 Jי «"ב מ״ד מה יתן לן ומה יוקיןז לן לשון למיה וכוי ולא עוד אלא שהקפתי י לן
®י חומות  ,אחת של עצם ואחת של נשר עיי״ש  ,א״כ אס ישים האדם על לנו צורת
יי יגעיניו יראה הדיק והקוללח שביב הלשון  ,ונחון בתי ערי חומות היא יושבת ,
 I’•5’ 1כ׳ לא לחנם עשה ד׳ ככה  ,רק למען יבלום לשונו במתג וישן  .מלת ש מר
‘״אחו כ״כ על הבנת הדבר נמו ואביו שמר אח הדבל  ,וז״ס שומר פיו  :מ׳ ששומר
י בהבנה מעולה ומשתכל גו  ,ואח״כ ולשונו והאין היא מוקפת מומה  ,איש המבין
®י® בודאי שומר מצרות נפשו  ,וישכיל וידע ושומר מה מלל  ,ותרגומו  :וועד דיא
:יינענו אונדעמ אונד לונגע בעחנטעט  ,בעוואהרם פאר איכען  :יינע
ועען ע .
שונים .עיין חוש' חולין צ״ו ע״ב אבל נצלה וז״ל
בענינים
הטלות
יקל׳ לצלייה נשול דכתיב ד״ה בי ל״ה ויבשלו את הפסח עכ״ל  ,ולא אוכל
®י’ 1מדוע הניאו ממרחק לממס ,הלא כתוב הדר הוא בתורה דברים ט"! ז׳ ובשלח
®5לס — גני קרבן פקח  ,א״כ מצאנו דצליח קלי ליה נשול ? —
״ יש״׳ ברכות מ׳ ע״א ד״ה בשש  ,עכוב כמו בושש לכנו שוש׳ ה׳ ע״כ  .אתמהה
יע לא הניא ראיה מהתורה וירא העם ני בושש משה שמות ל״ב א' }' —
נ״ג״א א״ח קי׳ קמ״ג ש״ק ז׳ וז״ל כ׳ נצמח צדק אם טעה וכתב מגרשיהן במקום
"
’ימיהם א״צ להוציא אסרת כמ״ש ברות עכ״ל  .כונתו שני שם הלהן תשברנה במקום
 0®’I־  -ובאמת היה יכול להניא ראיה מהתורה דאותיוח מ״ן מתחלפים  :ויצל ד׳ אח
אביכם בראשית ל״א ע׳ במקום אביכן ,ויבואו הרועים ויגרשום שמות נ׳ י״ז
ו ־?
יגלשו! .
דבור

המתים

כהיותכם עתה היינו ,
התענגנו ,
טדשניכם
יאית׳

אל

החיים.

ואשר תהיו הננו;
השגנו;
ומאויכם

לשנינו!
סה בבטן אטינו — גורל אחד
ננכ״הע לשנת חק״ן ובאוצר השלשים ההבדל שבין אין ובין אין  ,אלש

^ חכמים מעבירים בלהקת הנבונים לומר ראה זה חדש הוא — < עו "ש  .וכבר
^"הי בזת הגאון נעל הקמ״ע נח״מ קי' רע״ו קק״א יעו״ש ועיין חו׳״ט יבמות פ״ב
׳ה דייה פוטר.
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הרג החנם מוה ' יוש 0,וו״סע ג" ׳ בהקדמתו היקרה לס' בחינות מולם ?vh
מחדש עס העתקה מלחיה אשכנזית ידידנו המלין המפואר ל"« ג 5״< שעערן 5״>  tאמי
אשר למניאשונה  S . 7גזל אומר שהשפחה אגלח הנדרש׳  ,לש״ות הלשנ״א לנולשי®
כי מלאו דברי האגרה חן בעיני הרב  ,ואם אמנם אל השיג אמור את החרש  ,נכ״ז"ל
התאמן להוציא אל הפועל  ,מתהפך כחמר חותם בהערתו על אודות שפרי הנדרש׳ און
כל!
נשעל שאגרת ל' ידעיה נמצאה נתכלין הכתבים הנודעים לחרמים הידועים ונושאו
תשובות הרשנ״א מאת המעתיקים לתכלית מה ולא כאשר חשנו וכתבו רוב מבאר®
ההתנצלות אל תוך תשובותיו לגודל יק יה י עי.י1
נ״ע שהלשנ״א ז״ל שפח אגרת
בתשובה שי' תט״ז ת״ל • וזה כמשלש שנים חתרנו להיג
בעיניו  ,כי ממה שכ' הוא ז״ל
0,,ש
י
נ
דבי'
גבנשי
^
יל
'
וכו
ובנא
במעו
בבקשה
הרנינו
רצוננו אל
עלינו לנח ידיהם בכתבם ובלשונות
הנאים
הכוונה  ,אתומון דבריהם
הקשו עוד
אך
וכוי עכ״ל  ,נראה שלא מצאה ההצטדקות בנדון ההוא ח! בעיניו  .ומאשר הדבר ה׳^0
ואיתי ? '
בכמותה
הגדולה הזאת
מה לאה הלשנ״א ז״לעל דברי האגרה
ומה חשב עליה  ,לא דבר רק הוא לחכמים יודעי העתים אשל עברו עלינו ומעל'
לוח האנשים אשר תיו נהם בקרב ישראל ועשו לתם שם כשם הגדולים אשל נאיח
אמרתי אני עם לני לדעת ולבור ענין זה  ,האם כשהערתו האחרונה של הרב ה°
הנוכל או כמחשבתו הראשונה אשל היא גס היא מחשבת לוב מבארי ש׳ ב״ע ה) !
והנה נתחלת ההשקפה נלאה שיש מקום להשערתו האחרונה הזאת בלשונות הלשב“ "
ימ ׳ 0
ידעיה ב׳ האחרון אמר באגרתו אל הראשון  :גס מאז דברך לעבדך זה ש נ ח  ,ם לגו
Bf
וכו' ; והוא הראשון  ,כתב במכתבו השנית כמובא למעלה♦ וזה כמשלש ש נ,טש 0היי,
וכוי אך הקשו עוד וכוי לכח ידיהם בכתבם ובלשונותיהם אשר מפה ׳שפו
במרוצת ההסתכלות  ,שלא לנד שלא מלאה ההצטדקות בנדון ההוא מאנשים אתריה
בעיני הלשנ״א  ,כי אם גס אל נשא פנים לכל הדברים והאמת אשר דבל הנדרש ,ג
אנשי לבב יושבי קהלוח שלונינצה  ,ודבריו הטובים ותנחומים בעד רוח נדינתם  ,היי
חכמתם יראתם ויחוקים השליך אחרי גוו  .אולם ה א ג ל ת בעצמה הכזיבחמשפפ V ,
לע פניו  ,הלא היא תשיב אמריה על שלשת המכתבים יתד  ,על הראשי; יהשנ ’י°יכלה
אשר כ׳ הלשנ״א ז״ל להוכיח בדבריהם על השמועה ב• נאה אליו מחכמי ® ״1־’ dj.,
שידיחו עם ל' מהתורה הטהורה אשל צוה לנו משה בחירו נאמן ביתי ׳י י ע לחפ 6j
•חד אופניה ׳סובו לשלש כל אמונה בשמועה הנשמעת ולהשיב עטרת יישב׳ פיונ י<נ
ליושנה  .ומן ההכרח לומר לישב סתירת הלשונותה ^ייהב ’י ת שפח^ת דגי ה ״ יםלאייי
ביום השנת 3פ׳ אלת הדגלים שנת ששים וחמש לפרט האלן> החמישי יצדק הלשב״ ^ .ג f),s
במכתבו הנכתב לפי הנלאה נתחלת שנת ששים ושמונה  :וזה כמשלש שנים חחייי ־; <J
ושמונה v0עי°
ששיםשי הג’ עו
הישב“ ^ *,
וחמששםעדמרחבי
רצוננו אל תכונה ונו '  ,ור׳ •דעיה  ,אשל
חחלת שנח
פלונינצה פעם נפעם מקן שנת ששים
תשובתו והתנצלותו  ,גם הוא יצדק נאמרו  :גם מאז דברך לעבדך זה םנ מ ’ם י )ia
ואסל׳ אשל ידענו שכל מכתבי הרשב״א ז״ל הבאים בחשיביחיי נע חהזה ^תי׳>ג ~~,מ עיי
ההתנצלות יאייי ' בי^ה ^ הוש'^ נ^
כולם יצאו מלפניו טלם נאה אליו אגרת
שהמה' ,אשיינימיי
נאמנהדע’ה
שדני ’ ׳י ’
האמת לא«
גדולה קלוב
בדבר
עליהםי ׳עדות
פיובינצהאל להעיד
פרובינצה
או יושבי
הזהונפש
קטנהאחיו
ונפש
לדבר ענ
נפשו
על
עמד
משם החלה משאת המריבה לעלות  ,מרב י צ י י תוי°
.
יושבי —י -
מונטפלייר  ,אשר
קהלת
שונאי ה<
במצות ,
מדקדקים
שמים ,
גודלי פרן  ’ ,לאי
מ״ו'
ל צבאו!'יב ^
מכבדים אלה י ם  -הניחי את לוחו ותקשיעו אח ים קנאתו '״*Jקנאת
«נ<’
7 prJJ
״ 1״״ • ״  r׳'1
.
ילמוד־ ם
החשו גליו וישחוקו  ,ואם אמנם אל השיב בכ״ז הגזרה אשר גזל  ,לבל
&מ
ישראל או ילמד לאחרים חכמת הטבע והאלתיח עד היות הלומד י המלמ י גגי כ Bד<
מטעמו ונמוקו ליסד למנראשונה אשיות היכל המולה ואולם היראה ולבנות על
החזקים כלאי מוצק בית החכמה עד כי •היה הניח כלו כליל בהדרי ביי ' ^”5*5לגני
היתחמ,5
הנה השיב ידו מבלע לכתוב ולגזור לחתום ולחלום עוד  ,כי נאמת
' פי ה » יג
<ש’ :
הטהור לבלתי ידח ממנו נדיז כאשר יורו דבליו נקון> מכתיהש ^
ןמ השמים ירוחם  ,ולהגדיל התורה ולהאדירה חפן צדקם גם הוא  ,ולא דני ־גיג נ^,מ
החכם רי״וו נ״י נמה שרצה להוכיח ממתשאמד  :אך הקשו עת תא דבריה®

ע לימ והוי  ,שלא מצאה ההצטדקות בנדון ההוא מן בעיניו  ,ני ההצטדקות בלי קפק
’שלח בעיניו  ,אבל אלה אשר הקשו עוד אס דגליהם נגדו לא בנחח ובמישור כדבי,
חכמים השמיעו דגליהם אליו למען יצא הצדק לאור כשחל נכון מוצאו  ,כי אם כאשל
ייידיס דבליו באצבע *) ערכו מלחמה אסו בחמת כחם ותחמלמלו אליו בדברי עצב
אשח העלו עשן באפו והמירו את לוס קדשו לבטא בשפתיו פעם בפעם הדבל — אשל יצא
יי פ יו בראשונה כאשל כ׳ ! אך הקשו עוד וכוי וכו ' ואנחנו לא חדלנו מכתוב אליהם
ישחת אשל היה לסם לכבות אש המריבה הרבו עצים .והגדילו המדורה  ,לא כן עשת
" איש המופלא ר' ידעיה כי אסלי אשל נתן תהלות למדי לכבוד הרשב״א ז״ל אשל לו
נאוה תהלה  ,אור כגבול חלציו וכמו נגיד נקרב אליו להעריך דבליו מערכה מול מערכה ן
יא בדברי מדודים ובמדקלות סרב להכאיב לב צדיק  ,כי אם לשלום ידבל  ,בלוח ח,
יחחנוניס יצדיק לרבים וכן שלמים שלומי אמוני ישראל  ,יושבי פרובינצה  ,ובמתק שפתים
ייילב את עלבון החכמה  ,ועל פני כל אגרתו לוח המליצה הטהורה מכל נפתל ועקש
יייחפת  ,כולה יפה ומום אין בה  .הנה אותותיה לא התנכל הלשב״א  ,ואחלי אפל באה
ייאגלת הנפלאה הזאת אל ידו לא שנה עוד דברו וחדל מכתוב כפעם בפעם אל
קהלות פלובינצה  ,ומי יודע אם ר' ׳דעיה כאשל נטה הרשב״א ז״ל בכידון קם מהרה
*יייקומו לשלח אח מ׳ השלוח ההולכים לאט באגרתו לכבות את אש המריבה אשל
'יאה ,אם לא אז מהבקר נעלה לבלתי רדוף אחרי רשעי ארן יושבי פרובינצה ,ולהלחם
נימתח המלחמה אשר חשבה לחובה .
אחת היא על כן אמרתי  :המחשבה הראשונה אשל משב הרב לי״וו נ " ׳ כ• על
הרשב״א ז״ל היתה שומה לקפח האגרח הזאת לגודל ערכה ולרבה ׳קלתה אל
"פונותיו לשתול אותה בשדה טוב על מי תורתו העצומים והרבים לעשות ענן> ולשאת
 5יי להיות לגפן אדרת לתולה ולתעודה ולחכמה ולמדע ,היא הנכונה.

!®"" ®amfim Kulke, Oberrabbiner in Koste

מכתבים

א הנה איש אחד מיודעי ומכיל׳ שאל אותי על מה שאנו נוהגין לקרות שם לבן
ז!,ילי אסר המולו בשר ערלתו ומשמעות הקרא היא שקריאת השם קודמת להמילה כל
 't3יירא ויקרא אברהם את שם בנו וגו׳ ואח״ב  :וימל אברהם וגו׳  .ושמתי עיוני ע״ז
יחייבה׳ לו כיד די הטוגה עלי וז״ל  :דע לך אמי ורעי שיש בענינ׳ מילת כמה פקוקים
יייי מאמרים ומדרשים הצריכיס ביאור  ,והנה אבאר לך בק״ד אחדים מהם  .ראה לאיתי
יייילש סנחומא פ׳ חצוה וז״ל ילמדנו לבינו קטן לכמה נמול ? כך שנו לבותינו קטן נמול
שמיכה  ,מה טעם כשם שנמול יצחק אבינו וכו׳ ע״ש  .והנה כל הרואה יתפלא על’' 8אל והמשיב וכי לא ידעו מקרא מפורש דמצוח מילה היא לח׳ ימים ? והתשובה קשה
 8ייחל שאמר כך שנו לבותינו דמשמע שאינה אלא מצוה דרבנן ; גס קשה למה מביא
יחיה מיצחק שגמול לסי ימים מה שהיה קודם מתן תורת ואיננו מביא מקרא דפי תזריע
יחינ להדי׳  .וביום השמיני ימול בשר ערלתו ? ע״ב אמרתי אל לבי בודאי דברים אלו
'יס דגלי הבאי שים לבך ע״ז וד' ׳ולך דבר אמת ותלאה ותבין כי דברי סז״ל כלם
ייחיח למבין וישרים למוצאי דעת  ,וכאשר נתתי את לבי לדרוש ולחקור ע״ז יגעתי
'אתי כי דברי השואל אין בהם נפתל ועקש  ,ותורת אמת היתה בפיהם  .ועתה אחי
אזנך ושמע לדברי  :הנה איחא במק׳ נדת ל״א ע״ב מפני מה מילה לשמונה  ,כדי
א יהיו כלם שמחים ואביו ואמו עצבים שאקורין בתשמיש  ,וחנה לאיתי מק׳ דמטעס
א״כ בז״הז שאסורים בתשמיש גם ביום הח׳ דתא יולדות גז״הז חשובות יולדות בזוב וצריכות
%ייל ז ' נקיים ובדאי' בש״ע ׳"ד קי׳ קצ״ד ק״ק א' וע״ש גלמ״א ובש״ך ק״ק א׳ א״ב
י 8ש ’יך תי׳ הש״ס — לבן נלע״ד לולי דבלי לש״׳ ז״ל כונה אסלח בפי׳ דבלי הש״ק,
י<ה המולה בנ״ט מג' כתב טעם על מצות מילה שהיא לבטל התאוו! היתלה למעט
'ש־ל ולהשלים חקלון תמדות ע״ש וע׳ אברגנאל פ' לך לך וא״כ ׳" ל דקו׳ תגמ׳’ כך
" מכני מה מילה לשמונה הלא היא מצות רבת שנכלחו עליה י״ג בליחות והיה לאו ,
י *) לדעת החכם יאמט ס״ו צד 331בונת הישב״א בזה על החכמים הדורשים
^  ’{tפרובינה אשר דרשו דברי דופי ואשר בעבורם יצא הקצף  .ואולי הן חנה בעצמם,
ל גס הבדרש׳ בקוף אגרתו כוון עליהם באמרו  :כי שמענו החלה בתוכם הריב לעלות
מרבות ,עורכי קרבות וכו' .
להבות  ,ש לו פ׳
יננוח
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וע׳.מי׳
1מצות זו כשהאדם גדול ומחויב במצות דהיינו אס נעשה בן י״ג פנים 1“ ,
שתהיה
"׳יכלס שמחים וא״וא עצבים  ,דאס נמתין דמ שיוגדל יהיה לבו משמח
י רדון> חחי ההאוח המוחרוה  ,והאנוח היודעים ברוע לב בנם יצערו ויעצבו ע״ז  ,לג1
.ותה התורה שתהיה המילה בקטנותו והבועל חאוסו וע״יז יהיה נצר מעעי מע״י להחשאי•
ומלים בב״ה« על בריתך שיזחמה בבשריכו ועל חורהך שלמדחכו ועל חקיו
י 5יי 5*5י מקדימין ברית לתורה לאם לא היינו מולים לא היה נכסינו לעמה נגד
י יי לקיים המלות והחקים שצונו ה״יח ולא שענו לבנינו להגוח בחורה י!
׳
חזנסס י שאנומילים ים נכסינו לעמוד נגד היצר ולהשלים אותנו במדות ישרות  ,וכ״י
ג כ על דברי הגמ׳ נדרים ל״ג משני שנתעסק במלון חסלה והוא חמוה דסיז*
י
סל  ,אמנם הכונה דנתעקק במלון של תורה חחלה ואע״ס כן נענש כיון דאם
י
חן מנה ״ צא היה ג׳׳כ קיום והעמדה לתורה והיה לו למול חסלה קודם שעשק בתורת •
ועש ז אמרתי לשרש המקרא דכתיב נש' לך לך גני אברהם בהמולו נשר ערלתו
ונס כתיב את ובישמעאל כתיב נהמולו את בשר ערלתו ע״ש שיר“שי  ,ולדעתי נראה
דהנה המילה עושה פתי פעולות  ,פעולה בבשר מה שחותך הבשר  ,ושעולה בנפשו שט*’
.מלה הוא חותך ג״כ את ערלת לבבו כמ“שכ ומלתם את ערלת לבבכם  .והנה א״א
'שה’ה לבבו נקי » כל שיג וכמ״ם סז״ל על המקרא הנה נא ידעתי וגו׳ והיה מושל®
במעלות ובמדות ונבר היה בן צ״ע שנים לא היה מוכרח למילה לזקק אח הומרו ולבטל
.תח ת המותרות והיה המילה עושה רושם רק בבשרו שמל את בשר ערל חו  ,ןל־ן נתיב
® ' "י בשר ערלתו  ,אבל לגבי ישמעאל  ,שהיתח המילה עושה רושם גס בלבנו וניייל
רצת לבנו  ,ששיר כתיב בתמולו  :היינו ערלת לבבו — א ת בשר ערלתו  ,וא®
י ® יי עם  ,דהיינו שנמול ערלת לבבו עם ערלת בשרו  .ובזה יובנו לנו גם דבי'
י Pמי ם ל י אי י איר בשעת שאמר חקנ״ה לא״א התהלך לשני והיה חמים אחז® '
ים בי דבר מגונה כיון שאמר לו ואתנה בריסי ניני ובינך נחקיי®
דעחי_ יהוייגו לד »» כיי; שעיקר מצית מילה היא לבטל התאית החומריות והיא ט""
<ג ש בנפשו שהוא שלט על ■ צרו וכבר גבר עליו  ,והוחלפו חאות המותרות א״נ ל,׳
י י< יי» :לוח מילת  ,וז ש שמא ים ני דבר מגונה אשר עי״ז מוכרח אני למיל א״ע
גטה מעבי חאוס החומריות  ,לכן אחזתו רעדה  ,והש״יס השיב לו שאל י 7אג עניי
כ ' ’ד י ע לי טוהר לבני  ,ואפר הוא מצוה אותו על המילה הוא רה למען הבי’®
י® שמי ענ יי זיטי למען שתהיה המצות הזאת תמיד בזרעו אחריו ואל ימשיב
שים אדם שלגי שלם וטהור וא״צ למצות זו לכן רצוני שגם אחת בעצמך חמול איחוי
ד יי זרעך אחריך ולכן נתקררה דעתו וז״ם ואחת את בריח• תשמור אחה " יטו
אחר ך למרותם וכתבה תודה נ׳׳ש א ח ה  ,ותטעם שעי״ז שאתה תשמור בריתי אן> שא',
כך הכרח למול אח ערות לבבך וע״כז אתה תעשה זאת וזרעיך אחריך למרותם יק "®'
ולא יקלו בה כי ילמדו ממך ואדרבא יעשו נשמחה כדאיתא נמש' שי®
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עוד נראהלומר נפי־ דברי חז״ל הנ״ל שאמרו שלא יהיו כלם שמסים וא“ '^
ענב ם הוא לפמ״ש העקרים מ״ג פל״ג חשלימות המצוה היא השמחה וכאשר יעשה בעצבי!
קיא שחיתות  ,והכתוב מיעד העונש הגדול מל מי שאינו עובד הש״ית נשמתה כיא'
!®
תחת אשי לא ענדת את ל אלהיך נשמחה ובטוב לב ועבדת את אויביך ונו'  ,יל
הזה ר המשורר ענדו את ד׳ נשמחה ע״ש  ,וא׳־כ י׳׳ל דה״ש משני מת מילה לשמונת ' 7
”הוא »חויב במצות בן י״ג תניס וכמ״ש וע״ז תי׳ הגמרא שלא יהיו כלם שיי® "
ijwcj
יעסו לח
נסונז סנס
יי  juruי ע
־־• ׳■
■
המנוה בשמחת א^
יש לחום שלא יעשו זא המצוה
^ ם  ,,שאס מותינו עד שיוגדל
על בניהם ,י ולכן צותה ההתורה שתהיהתטי'
מולידיו עג
מחמלת מזי» יזיו
יגל
הנן עס • ־ •
׳ולדיו
־
_
בתטכוחוי וחז .יבחו ייי
הדמיודס המב ”
בקטנותו ואז יבוזו לי יולדיו נעת לידתו ולא התחזקה עדין הצורה הדמיונית
בשמחה ונשל־«'®
:
לאהוב את יולדיו כ"כ כמי שהיא האהבה כשיוגדל וא״כ יעשו המצות
,
וע״ש במורה .
והנח בארנו הטעם שהמצות היא שפיר דוקא בקטנותו ולא בגדלותו  ,אבלע] .5
חל עלינו חובת נאור למה המצות דוקא ביום ח׳ ולא מיד ביום שנולד  ,וע״ם נ® '’
 0כ׳ שבל ב״ח כשיולד הוא חלוש מאוד בתכלית למותו ונחשב כנפל ע״ם וזה טעם מצי®;
ולדעתי נראה לתישיןז טל דבריו די״ל דגם זה הוא מהטעם הנ״ל שיקיים האדם ® J .
זו נשמחה ונשלימות  ,ואץ הקנ״ה נא בעיוני׳ טס בריותיו והש״ית שם בעבע האיי
אפי מצפים ומיחליס לבן זכר והשמחה זא גדולה מאוד ובפרט משאת האם אשי6ft®s
נפשע בינת לנין המוח היה והיא נצולה מחבלי הלידה וילדה והמליטה זכר  ,ש«

דנה עד מאוד  .ואס חסיה המצוה למול מיד לא יעשו המצוה נשמחה  ,כ׳ כמעט אשר
 1יחלו לשמוח נננס הנולד למו ההופך להס זה לעצנון  ,לצער מיד ננס הנולד להם אשל
‘ 1יי מצפים עליו  ,וכדעה המורח ׳"ל שידאגו שע״י שהוא חלוש מאוד ניום הלידה *מיהו
^יתי ע" ׳ המילה ויעשו המצוה ניגון ואנחה  ,ולכן צוחה חורה שישמחו נננס הנולד
ימו וימחינו ז ' ׳מיס עד שיצא קצה מס׳ נפל ואז יעשו חמצוה נשמחה ונשלימוה  ,והנה
לפי״ז ’ ״ל דאס האדם הוא תמים עס ד' ואוהנ אותו נכל לננו ונכל נפשו  ,ועיקר
ייגיוחו וחפצו לקיים את מלות ד' ואינו משגיח ומקפיד כלל על צערו וצער ננו  ,ה״א
חיש כזח יכול למול את ננו מיד ניום שנולד ואדרנא הוא מן חזריזין המקדימין למלוח.
אמנם מאנינו אנרהם ע״ת אנו רואים שזאת גז״הכ שצריכה המילה להיות דוקא ניוס
השמיני  ,דאס היה נזה מצוה לקדם ולהיות מן הזריזין ודאי היה א״א ע״ה מל את יצחק
 5יי מיד ניוס שנולד דהרי הוא השכים ננוקר לעקדו ולהניאו לעולת חמימה ועשה זאת
5שמחה ונלג שלם  ,נודא׳ שהיה מקדים ומזרז לקיים מצות מילה מיד ניום קנולד אס
ה'ה נזה לק סרך מצוה  ,וא״כ מזה אנו למדין שהלוו׳ תיתה לו מהש״ית למול דוקא
נייח השמיני  ,וזאת לא היינו יודעין מקרא דפי תזריע וניוס השמיני ימול נשל עילתו
דה״א דעד זמן זה הוא החיוג על כל אדם ולא יאוחר הזמן הזה  ,אנל מי שרוצה להקדים
ה יא משונה והוא מן הזריזין  ,אולם מא״א ע״ה אנו למדין דהמצוה היא דוקא ניום
ה<ז׳ • ועתה תנין שסיר דנר׳ התנחומא < ו״ד קטן לכמה נמול וזח שנקט קטן שזה ידע
* 1׳“ל בקטנותו ולא נגדלותו מחלי טעמים הנזכרים למעלה  ,אנל הוא שאל אם צ״ל
דו קא נן ח׳ ימים או יש מציה יתירה למול קודם או מיד כשנולד והוא מן הזריז׳! ופו׳
יהשינ לו כך שנו רנותינו קטן נמול לשמונה היינו שחכמים למדו את זאת דהמצוה היא
דיקא ניום השמיני ולא קודם וע״ז אמר מה טעם הלא יש לנו להזדרז למצות ומקרא
ישי תזריע אינו מוכח וכמ״ש וע״ז אמר כשם שנמול יצחק אנינו לס׳ ימים ואם היה
״ה שרך מצוה נודא׳ היה א״א מזדרז ומשכים א״ע והיה עושה נשמחה וע״כ ידענו
י״ה דיצון הנורא נ״ה הוא שתהיה המילה דוקא ניום החי  .ועתה אשל זכינו להנין
ייל׳ התנחומא תנוח דעתך ג״כ נמנהגינו ומנהגן של ישראל תורה היא  ,מה שאנחנו
יוייא־ס שם אחר המילה  .די״ל דהרי א״א נצעוה ע״ז מה״יח לקרוא ננו יצחק וכמ״ש
'!7דאת את שמו יצחק  ,וזה היה ענור שנפל על פניו ויצחק  ,ולכן כאן שנצטוו! ע״ז
■7שילוש היה עושה המצות נקריאח שם לננו מיד ניום שנולד ולכן כתינ מתחלה ויקרא
״ניהס את שם ננו הנולד לו  ,ושוג כתינ אשר ילדה לו שרה אלא דחפי' דמיד כשנולד
’י! 7לא לי שס יצחק לזרז נמצוה שנצטוה ע״ז  ,ושוב כתינ וימל אנרהם את יצחק ננו
 Pשמונת ימים כאשל צוה אותו אלהים שהמילה נצטוו! להיות דוקא ניוס הח׳ ולא קודם
״א אחר זה  ,אנל לנו אין מצות נקליאח השמות  ,ואין זה אלא דנל הכלח לענינ׳ העולם
־7’1זי' פל איש ניכר ע״יז שנקנו נשמותם  .ואם נאמר שיש קצת מצוה נקריאת השמות
“”5ש  ,ויקרא נהם שמי ושם אנותי וכו׳  ,אין זה אלא סרך מצוה כי לא נצעוינו ע״ז
ולא נשם מיוחד כמו שנצטות ע״ז א״א לקרוא ננו יצחק  ,ולהן שפיר אנו ממתינין
וי ש עד יום הח' ג״כ ואנו מקיימי! המצוה החמולה אשל נכרתו עליה ’" ג נייחות
יחש;וכה  ,ואח״כ אנו קוראים אותו נשם שהוא לק הכרח לעניני העולם ואין נה אלא
,5יה זוטא  ,וע״כ אנו מאחרין נה אמר קיום מצות מילה החמולה  -ומעתה לאה ס״ס
שנים נניתך דני׳ הד״ש וטונחך.

.

תולדות ף׳או^ י״ןןהגדו . $,והיהלאשיהך

« לשני

ואחריתך ישגה «אוד

׳חיוגח׳ ז׳ ) .

Bon Joseph Löwy.
חנם תעיר לי אוזן  ,קולא נעים  ,לשמוע קורות ר״א נימי נחמתו ן הן תולדות
וא ענק  ,נזיל׳ אלהים מן הנען שטפו נמלי הזמן מנלי השאיל לנו אןז מעט מזעיר
וג לכ' עלילת איש נער וגוע מנוער ? ומה יקפלו לנו מנער מולל כרמו עלי ארך
ה' צנאות אין לו חלק ונחלה ! הלא נמשל כנחמה וכפרד אין הנין! ננוקל
1־ס  5עד אוכל חחעג נפשו  ,ימלא נפשו כ׳ ילעג ; אמריו ידרוש את שלום הצאן איפה
יפן \ ^נ< ס או יחרוש ננקריס  ,אח אדמתו ׳שדד ואח עפרו יחונן ; וכאשר ינוקו הצללים
 jלמשכב עין> ויגע סלוח על עלשו עדי יקיצו קול ממול נועל שנית  ,א! יעזוב מטחו
 Iלנהמה לחמה גם חנן גם מקפיא וכן יעשה לשורו ולממולו.

12
זה תשר מולדוס הנער אליעזר עד נושמים ושמונה שרם ,אז הרול מס ל למעמו•
ויהי בהיותם בשדה והנקי היו חורשות האריכו למעניהם ויראהו אביו הורקניה  ,עפיי
גדול ובן גדולי הדור  ,הלון ►לן ובכה — ׳כ כן דין הנערים הבוערים מכל אשר ייפ"
אין בלשונם להמליץ בעד העוג ולבעוט נרע  ,ורק ע" ׳ הכרח פניהם יחנו עדיהם נלחיק
או בבכי — וישאלהו  :אליעזר בני למת תנכה ? אולי תכבד עליך העבודה לחרושע־
רצפת אבנים האלה ? והושיבו על המענה  ,אן עודנו בוכה ן שוב שאלהו אביו שניפ'
מדוע עודן תבכה בני  ,אולי גם במענה אינן מפץ לחרוש ? ויאמל לא ! ולמה בגיפ
בני ? ויען אבקש ללמוד חורה ! ויאמר הלא גן עשרים ושמונה שנה אחה
היום 0
בוששה מאוד ! אמנם איעצן  :קח לן אפה והולך בנין לבית הקפד ונרצה כאלו למדח תוי"
אתה  )2 .שני שנתות חמימות חלפו אשר לא נא אל שלמן אביו ויפקד מקומו  ,ויפי
היום ויפגשהו איש וישאלהו  :למה נפלו פניך ? ויענהו  :אבקש ללמוד תורה ! ויאמר אפ
בהודה חפצת מלן פח ? קום עלה ירושלימה ותתאבק בעפר רגלי רינ״ז אז תצלי״ •
ויקס ויברח ’ יושלימה אל רינ״ז והתיצב לפניו וישא את קולו ויגן  ,וישאלהו לינ״זנ1
מ׳ אחה ולמה חנכה ? ויאמר אנקם ללמוד חורה ! וישאלהו עוד הידעת לקרות ק״פ ׳
להתפלל תפלה או לברן ברכת המזון ?  ) 3ויאמר לא ידעתי מעולם ! ויאמר רינ״ז  :מלא
שנוע זאת ואלמדך ראשונה יראת אלהים אשר היא ראשית חכמה
ואחלי  pאוזיפו
שהי הלכות אשר תשנה ותשלם .
ויהי ביום השמיני ויעמוד לפני רינ״ז וריח רע נוען> מפיו — כ׳ לא אכל לחםגל
הימים נשקידתו על דלתי התורה והעבודה — ויעבירהו ריב "ז מעל שניו  ,והנה נע י
בוכה וישאלהו רינ״א למה תנכה ? ויאמר על שהענרתנ׳ מלפניך במצורע וכמוכה םחי1
ויברכהו ר׳נ״ז לאמור  :יעלה נא בני ריח תורתן כריח ניחוח לשמים כאשר ריחפיו
נודן> על התורה ועל העבודה ; אן אמור בן מי אחה ? ויאמר בן הורקנוק אני  ,י־מן
אבן בן גדולי עולם אתה ולא הגדת לי עד הנה  ,חיין שתאכל היום על שלחני ! וימא1
ויאמר כנר העדתי אצל בני ביתן ותמה ר׳ יהושע בן הנני' ור' יוסי הכהן וישאל אפ
בני ביתו ויאמרו זה שמונה ימי הרעב אשר לחם לא אכל כי התמיד בעבודתו (פרקי
ר״א פ״א) .
בעת ההיא מצא תואנה להתחבר עם בן ביתו ריב״ח אשר עודנו רן נשנים היפ
והתאמצו גם שניהם בישע אלהיס עד שנאו לנ״המד ודרשו האל״ף בי״ת מראם לסו1
מפנים לאחור ותמהו השומעים לרוב בינתם לאמר  :מימי יהושע בן נון עד הנה לא
נשמע כהנה ( שבת ק״ד א' חוה׳ נשם הירושלמי ע“ם)  .ג)
ואולי היה יהושע ראם המדברים ושננו יזיצס בלשון נושל על לשון לתלותו מ¬
יהושע בן נון ובאמת היה ר" ׳ נעל שפתים כאשר קראו לו לעת זקנתו " אהכולהטקיא
דאורייתא ר״ל  ( Scolastlcoב״י הין) פ' ק״ד) ואין שה המקום להאריך נזה• )5
 ) 1נאדר״ג פ״ז בן כ״ב שנים וננ״ר ( פרשה מ״ב א׳ ) עוד ניהחא שלישית .
,
 ) 2איזה ע״ה כל מי שיש לו בנים ואינו מגדלם לתורה ( הוטה כ״ב א ),לדעה י
יונתן וכן היפוכו .
 )3כמוהו כן תלמיד תלמידו ר״ה לימד את בן עוקנא ושושינא שלשה דברים האלי
ואמירת קדים כנודע ; ־ואל חתמה ע״ז כי מז״ל הלכו בעקבות רגם וכאשר רינ״ז לא
שח שיחת סילין ולא אמר אשר לא שמע מיניו ולא קדמוהו אדם ננ״המד ולא ישןש6
ולא הניח אדם שה ויצא  ,כן ר״א תלמידו (הוכה כ״ח יא ) וכן הצןל ״ ע נע קב .ל ״א רני•
 )4לדעת• דרדק אינו נער לשנים אבל נער לחכמה ויקרא בשם דרדק אף אפ
יגדל בשנים והיפוכו זקן זה קנה חכמה אף אם רן נשנים ( קידושין ל״ב ב׳) ותמס '•’
על חוק' שנת ק״ד א' ד״ה א״ל אשר לחצו עצמם נין בנלי לירושלמי גדר מזה יי,, -
מזה ולדעתי כאשר דרשו ננ״המד הי׳ ר״א לפחות בן כ״ח שנים וריב״ח לפתוח בן ת״פ
למקרא ושניהם דרדקי לחכמה כאחד  .ואעשה לי עזר כנגדי מגמ׳ ( מ״ק כ״ז א׳ ) בגי
הורה זקן ולו יהיה דרד״ק קטן לשנים אין היה ר״א זקן נגד ר״י הלא באו כאפי
ננ״המד זה כמו זה נשם דרדק ? ומי יכריע לקרות את ר״א נשם זקן זה קנה מני®,
לעומת ר״י י ואין לנו להניא ראיה מיונתן אשר תרגם צעירים ממני לימית ( איובג
א׳) ״דרדקין " ובמקום אמר (שם ל״ב וי״ו) מתרגם צעיר אני לימים ״זוטר״ .
,
 )5אלמלא אמרו על ר" ׳ " מזינהו לאשיתא דניתיה דמשחרן" (ברכות כ״ח א׳)משב®
דרכי לומל לקיבה הזאת קראוהו י״ג פחמי (שם) ג״ם יהושע הכהן הגדול אשי '
¬י
יאמר הלא זה אוד מוצל מאש (זכרי' ג' בי ) ועיין בק״הד במקומו.

13
ייודע היגר להורקניס ב׳ גלח בנו אליעזר ויקומו גניו וייגלו על לב אביהם
 5יגייס האלה  :אליעזר גנך גליו ואיננו ; נימי שחרותך הלבשתו האכילחהו  ,ועסה כי
לך ימי זקנה ושיגס ימים לא ספן נס וידיך כניים ,ויעש אגל כנשרים  ,הלן
יאינכי ; יקרנו ימי אגל אנינו ,נא יניא על מפי לוה הגיהה ליקח מנחליזך  ,ולמה
״ישך הצלצל הזה  ,ולמה העזוב חילך לאמאיס אשר לא עמלו נו ? עלה לירושלים
יהענירהו לעיני העם מנמלחך ! הוא עלה ומצא יום משחה ושממה לרינ״ז וגדולי הארך
שיעיים על שלחנו  ,נן ציציה הכסח  ,נקדימון נן גוריו! ונן כלנא שנוע ויוגד הדנר
לאמור  :הנה אני ר״א נא אליך  ,ויצו לפניה מקום ולהושיבו אצלו ואח ר״א
־יה להשמיע דגלי חורה ; ויאמר ר״א לני ! אם נול סיד קראסני ( אנוח פ״ב חי ט),
״׳ 1י עפה אינו מאני הלא אין ני מיס אחרים אלא מה שהכנקח ני  ,ומה אומר אשר
אמרח  ,ומה אלמד אשל לא למדת אחה ? — כ• ל״א לא אמר דנל אשר לא שמע
״’1

לנו

לעולם

( סוכה

כ״ז

נ) ,

—

ויען

לינ״ז

מעין

אשר

ננורך

מוציא

אשר

לא

"55סס׳ נו ; אך אס אותי הירא אצא החוצה  ,אך אמור ! ויצא  .ויהי כאשר יצוא יצא
’’נ״ז וישב ר״א  ,וילש סהל׳ חורה ופניו קרן כשמש בצהרים  ,ויקס הולקנום על לגליו
י’^ ייי אשלי ל׳ שיצא זה מחלצי ; ור״א ישב וירש ואביו עמי על רגליו כתלמיד לפני
ייג ויפצל באביו וישב — כי אז למדו עוד מעומד ואך י״ח שנים קוים חלנן הניח
 ®*55י « ח ל״ג הזקן ולפחה רוחם וברכיהם כשלו מרוב המלחמות והלאות כנודע למדו
"יושג — (מגילה כ״א א )7ויאמר הולקנום לא כן בני  ,לא נאה׳ הנה לשמוע הורתך
5י אס עתה נאת׳ לנדוחך מנכסי ואחרי ראיתיך כך הרי כל נכם׳ נתונים נתונים לך
נ «סנת גמורה ואחיך שונאיך מנדיך מנויים מהם  ,ויאמר ר״א למה זה לי נכסיך ? לו
"שייני הארך חפצה׳ דחן ל׳ האלהיס  ,אכן מטל השמים שאלתי ויהי ל׳  ,את תאלהיס
( ההמשך במחברת הנאה) .
'ל^ ה׳ וכל אורח שקר שנאתי( Iפרקי ר״א פ״ב) ,

תשועת המלך *)
דייא הטוב והחסיד פראנץ יאזעף הראשון ירה אשר הציל ה׳ מאיש
דמים בעש״ק בעשור לחדש אדר הראשון אורי וישעי לפ״ין.
Von M . Boß.
1«. Feber 1853 .

עזיישיי עיר נןלויןה דקןדתןי( NWY׳
ע־וד ייוסף דוי בכלילת התפארת!
■
ע1ד י״עדה עועריןי בנשלוה ל?י'
עוד כוכבי התשואה בהךר יאירו,
ו^ לב ייצכי עסטעררייןד גיל יעירו'-
עוד לאיהתקףרו3גע 5י הלסי !
(]ז ) חשתי ולא התמהמהתי לשיר את השיר הזח ביום הילל אתון וששון  ,ביום אשר
ןזו יייי נטפי העצב מהולים בכיס הישועות  ,ביום אשר תוגה ומדות עברו משכיות לבננו,
י  °אשי נרד!) אדוננו מחמת תנין ויפצענו ; ומלאך פני ה' מלך נפשו ממות  ,עוד
ייל מרש דו׳ ימים אחדים  ,אך הרופאים שעשעו אח נפשותינו בנפח התנחומים
״״י  :כי עד מתרה ירד ממטתו שלם ובריא אולם  .והנה לא שלחתי השיר הזה לחברו
ייחנרה הקודמת נחשני כי העביר המועד כ׳ המחברת ההיא תצא מהר לאור  ,ואמרתי
,י מיד כיייס עמדי ועוד סזון למועד צאתו  .וזאת שנית כסות אז כל עלים חדשים
ע ’1ם ייוליצות על תשועת המלך  ,וכל פלגי שמן ששון ונמלי דבש אהבת עמיו מלאו
5ל גדותיהם נפעם ההיא  .וגם א״כ שמעתי נכ״י אמרי שפר משלשה מיטיבי לכת
 ,י• הקדש אשר בחצוצרות מליצתם הנחמדה וקול נעים הריעו לפני המלך הכבוד.
ס הנה הנאתי את מנחתי הקטנה ואומר אני מעשי למלך ,אולי "שר בעיני הקורא
מ’5ל • ואעיר עוד בפעם הזאת על שגיאות היסוס אשר הסתפחו נאמרות׳ במחברת
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הקבצו ובאו בני ;קרון ׳.IN
היקבים שלוים אין ;ראה ופחד׳
האספו כלבם אל בית אלהינו!
ייל לשון ית&ר ’ לגינות תנצח,
כי הציל שדי מ!ד המרצח
בגול מרבבה ,זה יוסף מלכנו.
כבי בנים נעימים .דקרים .יצלחו,
בבל לב וגפש !עלזו ישלחו׳
עצאת אביהם מערש ןיוי.1יחי;
בבה היום הזה' נקמההובגילה,
וזבחי התולה לאל עליון נובילה,
ביום נוקע המלך הטוב מדחי.
בחתן !בתיר פאר ילבשךע .יים
הלך מהיכל ע.ננ עת צה׳חם
סביב עיר עליזה עיר המעטרת;
בעבות אהבה לא מחרה הקרע',
לקח לדת חן א,1ב .ורע י
כשורקה נעימה עלי גפן אדרת.
?האום ןא איש המסיס במאעלת,
ד? צע בשטף אף ינ !ד משכלת
ראש האלפים והלבבות הוא הטלך־י
ואולם חיש’ תשועתזאלחיםנ־וךעה,
כי  .קרן המאבלת בבגדו נגךזעה׳
ניבדל חךוה בבלמליןה ו? לך.
יוסףצךזקתו " לחה

כפיי מגד׳

?שט ?בית אדוניו כמצרים הבגד,
למען הציל נפשוי מאשת רשע;
יוסף מלכנו חציל אל מחלב,
מתפר בגד לךפיו כזאב ערב,
בלבשו בפעם ההיא בגלי ! שע.
הקידמח צ 7ל*  ,ש,לה ע"!  , :חח׳ לי מלף ל,ח  ,קלא , :חח׳ ל ,מלח לוח  .לי
ש,לה צ : ,נשלה נשל , ,נ״ז שעש  ,הכלצמששע  ,אלא  :נשלח גזל  , ,כ״ששעש  ,יגי •

15

ישעיוייה 6יב לנו כרקח סרקחת׳
אהבת sx׳ 1קלב' 1אש מתלקחת׳
דרשעזליום ?? 1ךו ייומם ולילי
ע־וךבו רךצעיר ' לימים הפעם׳
וכאיש שימה שמע רעש.ורעם׳
לא עןבו עליון רעש חיל,
לכן הודו בכנור זמרו ב3כל
בחודש נחמד אשר נהפך האכל
'למשושםנ ’בימי  .קדם לאבותינו.
ןכ־ור תזכרו לחלל אתחטושיע,
ובל תשכחו 'לקלל ' אתהמלשיע
בש< ך ,עז התאןך יוסף מלכנו1

מרדכי באס.

בקרת לספר ״ערך מלין״ להרב החכם
Bon Salomon Frankel.

שי״ר

לי.

אוי! אגדה צד 11הגיא מדרש ( קהלה) הבל הנלים המזיק עשיר נדבר sw
מחלתו רעב הוא לו נס״שן נו עשאו למרמס  ,גם עני כי דל חלקו  ,גם עני גנוה
"«ני חלק שמעיז נו עשיר  ,לזה חאוה ולזה חאוה  ,שניהם שדן לקבר והבל הבל  .וני
מ"! הרב נעל ערך מלין  :החלק הראשון מונן ויקר  ,החלק השני קשה להבין ופירשה׳
איחי עכ״ל  .ונזה נשר לנו שפירש  ,אך עמן האוצר הלז באוצרו  ,ואולי עעמו שאין
"יל ראוי לגלוח דניים כאלה החלוץ .ברומו הנעלמים מעין כל ; וע״ש לא יפלס׳
לעצור נמלץ מה שהיה נראה יל בהשקפה ראשונה  ,וגם אחר העיון לא יכלה׳ למצוא
לאיר אחד בי נ״ל שהבל הוא בפשיעוח גמור ובל •ודע ספר יודע נו  ,והחבונו נזה שיש
«לשח סוגי חאוח ועי״ז ציינו וסימנו שלשה מיני ענ״ס  ,כי גם העשיר אם נח״שן נדבר
"יייג נעשה הדני ההוא אצלו למרמס והוא בעני נאוחו דנר ועני לדני אחר ומחאנ
י״ילוח ונפלאוח ממנו  ,ובמאמרם ז״ל אין אדם מח וחצי חאוחו נידו  ,וע״כ גם בעשרו
’ששנ לעני  ,ויש עני נאמח והכל מודים נו  ,כי נאמח דל מלקו ואין לו ד׳ קפוקו,
יל!ח החכוונו נאמרם ״נם עני  ,ב׳ דל סלקו"  .ויש עוד שנובל לקרוא אומו נשם עני,
יה יא עומד נקו האמצעי ואין נו מדח עני נאמח  ,כי יש לו די ספוקו ובל דניים
ליליכים לכלכל אוחו ואנשי ניסו  ,רק לא הגיע עוד למדרנח העשיר שנע ^ה אצלו
״יייס גם הדני העוג והוא המוחי מדי ספוקו  ,וממאס נזה ומסאוה להמלק שמעיז
־י  ,העשיר  ,ועל החאוה הלזו נקרא עני וזהו  " :גם עני גנוה ממנו חלק שמעיז נו
®ש 'י" והוא שגבוה ורם ממנו ולא יובל להשיג ולמלאוח חאוחו נהחלק הלז שמעיז נו
®’6ל  .והעולה מזה שנבל אלו השלשה מצאנו חאוה נפרדח  :העני נאמח חאוחו להשיג
״ליגת האיש הנינחים  ,והבינוני למדרגח האיש העשיר  ,והעשיר לדברים הנפלאים  ,וזה
“«רם  :לזה חאוה ולזה חאוה  ,שניהם שדן לקני  ,והוא אם נחאוה המה נפרדים,
'« קבר המה שדן והכל הולך למקום אחד •
אות איד צד  30מנאי שמה דני׳ רב יהודה אמר שמואל ע״ז י " א איד אחרח
« להם ברומי אחת לשבעים שנה מניאין אדם שלם ומרבינין אותו על אדם סיגר
חליפין אותו נגדי אד״הר ומניחין לו בראשו קרקפילו ש״ר ישמעאל ומלוי לי' נצוארו
ד־״וי■ י' זוזא פיזא ומחפץ אח השוקים באינך ומכריזין לפניו סן קירי פלסתר אחוה
ייא זייפנא  ,דממי ממי ודלא ממי לא חמי  ,מאי אהני לרמאה ברמאות׳' ולז״פנא
» ’8’.י  ' ,!,ומסיימין נח וכוי  ,ופירש הרג נערך מלץ ששמואל כיון להסעקולארישע
מ’ע י ע יעל השחוק הלז שנתן הקיסר פהיליפוס נשנה  248למספרם יעו״ש  ,והנה
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מלבי הדוחק שהרגיש בעצמו בפירושו  ,כי לפי דגלי הסופרים נחן השמוק הלז "<!®
פגים עוד קודם מרידה השל צבא דעצייס  ,ואם ככה הוא גפל פירושו בהכרח ’ 1י|יה
דמלנא זייפנא וכוי וגם כל הספור  ,וע״כ גמר ואמר שלא דקדקו גשנה אושימי®
יעו״ש  ,ואם אנו אומרים שהם סופרי דייקנא נסחר פירושו מכל וכל ; אך גם אם חי'
מדלגים על מעט ימי השנים הללו כל העועם פי' הלז יאמר פזל ולחוק פירושו למאיי׳
כי כל הקורא בספרי ימי הרומיים מהשחוק שהיה ניחן ברומי מעה לעח יראה לוגה ,י
וחפארת שהיה למו וכל כקפס וזהבם לא נחשב להם למאומה לצרכי השחוק  ,יי■־
הרואה היה לו לגשח ותמהון לגב על החפלאוחו  ,ונפרע השחוק קעקולארי שהיה פי®5
אחח לשבעים שנה או למאה בודאי לא נעדר כל הדברים הנפלאים  ,ולפי שילושו ספי
שמואל מהשחוק הלז כאילו היה שמוק מאיזה נערים קטנים ? והרכבה האדם השלם יי
החיגר הוא בלי טעם וריח  ,ומה שאמר שהמיגר לקד וזאח היחה הפליאה  ,העיקר " "
«! הספל והיה לשמואל להודיע בספורו שרקד החיגר והוא לא ספר לק מהרכבו! חי®
על אדם  ,והוא במנהג חנוקח של ניח רנן בחדר מלמדי חנוקח בארך פולין  .גס הפי
הגדול ממלנוש אד״הר  ,והוא לפי דברי הערך מלין כחנות עול  ,הפלא הלז אנו לי " י
נפולוניא מעשה בכל יום מהנויערן שהולכין במלבוש עול גם נעח הקיך והחום׳ יי ",,
יותר מזה המה מלאין פמהפכין המלבוש העול לפנים והשערות מבמוך  .גם מה שפ
מתקל ד' זוזא פיזא הוא דבר עגול וארוך לא יכולתי ג״כ להבין שיהיה הפירוש מפי'
דבר « גול וארוך (וספר פונקע לא נמצא ח״י) גס מה ענין ממשקל מד' זוזא  ,גם *
שפי' אחוה דמלנא וכוי על דעצייס  ,הוא זר מאוד  ,בי המכריז הלז לפי דבריי יי
להלל ולפאר אח פהיליפוס ולגנות ולמאק אח המולד דעליוס ואיך יקרא אומו "
כאילו הוא חבר לפהיליפוק ? והוא היה נאמת מורד  ,ובל המעיין בביאורו יראה יי" !
פירושו בכל המילין ואין ערוך למו  .וע״כ לקחתי רשות מאת הרב המחבל שסתם נ« " "־
הלז  :ואשאיר עוד לקורא לחפש בספרי הקורות אולי ימלא לו שני קיסרים אחלי"
שהיו בזמן אחד ונתנו שחוקקעקולארי עב״ל  ,וחפשתי ומצאתי  .ואם כיון שמואל במאייי
הלז על השחוק סעקולארי  ,יתכן לומר שכיון על דאמיטיאן אחיו של טיעוק כי גס הי"
נתן השחוק קעקולארי בהתחלת שנחו על כסא מלכותו אחלי מוח אחיו כמבואר נזועכ״ו
לאחיו׳ י קן) לאחיי
צד , 358וגם זאת ידוע גדולת השנאה ששנא דאמיטיאן
אשר נתן לו טיטיס מעצמו חלק נהממשלה נכ״ז לא נחה רוחו כל ימ יח יי עיעוק יקשי
קשר מורדים נגדו להדיח אותו מהכסא וכאשר סקז דבל הוכיח שקירב לו המיה" ׳
והטעם חיה לפי מה שהיה שגור בפיו שאחיו טיטיס לקח נעלמה את המלוכה  ,כ׳ ,
לוה לפני מותו שגם הוא (דאמיעיאן) ימלוך אחריו  ,וכמבואר הכל באריכות אצל סיפי
רומי  .ומבואר נזועטאן שהיה שגור בפי דאמיטיאן בחיי אחיו  ,כי לא טוב שני מושל’®,
ועוד זאת ידוע שטיטיס בעת קיסרותו הוסין> לעצמו על שמותיו עיטוס פעספיאנוס י.' 5
השם אגוקט  ,להורות שרוצה למשול נצדק ויושר במו הקיסר אגוסט  ,וגס קיבל "
אבננרפלינזנוער למען ילחך בנקיק בפיו ולא יצטרך לשפוט "
עצמו שירות והשם
לצוות על דיני נפשות  /ועל דאמיטיאן ספלו שבכל עת שחיה נותן לפני העם ליי, ’5
היה עומד לרגליו מלובש בבגדי צבעונין ( מלבוש שרים גדולים) ננס אמד משונה ® Jי
תואר וראש קטן והיה נושא ונותן עמו נעת הלז על עסקי המדינה והממשלה  .יג
כנגדן5גד ע 5ק ׳ חלשי עדי^
שבזה התכוון לבזות ולרמז על אחיו טיטוס שהוא
סופרי רומי היה " יטיס קטון קומה ובטן גדול לו  ,ועל דאמיעיאן העידו שהית גי'
קומה גס יפה תואר ויש המלאה  ,וע״ב התלוצץ נזה על ממשלתו בחיי אחיו הקיסר ,שה<<
מוכרח עם ננס כזה לתתיעץ על הנהגת הממשלה  .ואחרי שהצגתי לפניך הקולא5
ההקדמות הללו יתבאר המאמר משמואל תיעב  ,כי נאמר נזועעאן שדאמיטיאן ח®
השחוק סעקולארי מהעת אשל נתן אנוסע השחוק הלז וע״כ יובל לחיות שתיו נצ«צי®
ע ' שנת מהעת אשר ניתן « אגיסע  ,ויפה עולים דברי שמואל נאמרו אחת לעי שנה•
מניאין אדם שלם ומרכינין אותי על אדם חיגר  ,זה הי' להורות ולרמז על ההבדל נ’ ר
ונין אחין טיטוק שהיה מוכרח לחלוק הממשלה עמו  ,ואן) שגס נקיי אנין הי® י
הממשלה תחת ידו ועל פיו יצאו ובאו העס רומי והוא כרוכב עליו כי הטה אומי ל!,
לבבו גכ״ז הכבוד והשם קיסר הי ' להחיגר הלז המרמז על טיטיס וכאמור  :ומלב’® '
אותו בגדי אד״הר" והתכוון נזה להתלוצץ על טיטיס להוסיף על שמותיו שם אגו®“ י
®’J ^ 5
ייי| ,׳
והוא הקיסר הראשון שמימיו לא נפסקה ממשלח יילו וב! '® "
צעזאר התקסר מקודם  ,על שנפסק לאחר שנהרג הוא השם מלך ונתנו הרומים לעצמ
הנהגה הישנה רעפובליק בלי קיסר ומלך  ,ע״כ חשב שמואל את אגוסט להו| '®

׳‘
לאשי!  :ומניה׳; לו נואשו קלקפילו של י׳ ישמעאל" ונזה הסלוצצו על שכינה עצמו
לה (} בערפלימטער 1ע״כ היו מלנישין להשיגו הלז מלנוש או ? ארעע מכהן גלול
שני לי' נצואוי' מחל,ל ד' זוזי שיזא  ,והוא ע״י מאמרם גיעין נ״ס חוחי מהקל׳ איקתלא
.י,״ יללו נעלמא  ,שלא נלומ< ושלא נכול׳ עלמא  ,״ושילש״׳ איסחלא" סלעים  .הלי
®י ינליהס השיזא הוא דנל ששוג ויקל עד למאול ולא נמצא נכל ממשלח לומי לק
־ף טיזא והוא ד' זוזי וע״כ היו חולין נצואל השיגו כל הפיזא שנמצא נלומי להולוח
יי״ שלקח עיעוס לעצמו כל הכנול והממשלה נעלמה ונדון!  .וכאמול למיל "ומחסין
‘״יקיש נאינך והוא ג" כ ע״ד מאמלס ע״ז ה׳ ן׳  ,אנן טונה ואינן איזה מהן נעשה
־ P'pלחנילו וכו' יע״ש והל׳ לך שמשלו אח ׳שלאל לאינן וע״כ אמל שמואל שהיו
אח השוקיס נאינך והתכוונו הלומים לומל שכל גאוח וגדולת עיעוק הוא על
 5נ® אח יהודה המשולים לאינך  ,ונאמח המה ננזים ושפלים למלמס כאנני חוצות
® wלשני חכמח וגנולה דאמיטיאן שכנש ולקח נחכמחו וגנולחו כל עם שלי לומי
?חישל זועעאן שהיה מתסאל כמה פעמים שלק על ידו נא הכשל למשפחתו וגס
׳ יייש לא הי' נשניל כנישח א"׳ לק טליומפף אחד וגם העריומפף הלז היה נשוחפוח
חגיו ולדאמיטיאן היו שני עליומפהען על שכנש העמיס קאטעען וגס הדאציעל,
ש י' שהציגו ולמזו עליו נכל זאח לחלשה ונוז ונתנו אוחולשמצה  ,היו מכליזין לפניו:
לרו’ל' סלסתל" כי אין לן לאיה גדולה יוחל מזה שלא עוג הוא נלנות המושלים
 Jי!יא לא היה לק לאנן נגן! נהממשלה וכאמול  .או נוכל לומל שהתכוונו שגס מזה
" I®,יגייס מעצמו לדאמיעיאן מלק נהממשלה נלאה וגילה השלסחל שלו כי ידע
)״ נ״י שאין לו שכל וכח למשול והוכלח לחלוק מכנודו לדאמיעיאן "אחוה דמלנא
:י ^“ חיינו טיטוק זיין -לכתנ הצואה מאניו כי אני ו סעקפיאנוק צוה לפני מוחו שגם
| ^יייאן ’ תקסל אחליו ועיעוק זייף לכסג הצואה  ,ואחל הזיו!) הי' נמצא כחוגשטיטיס
,־| י ’ ייליד אחליו וכמו שהנאת׳ לעיל נשם זועטאן צד  354שדאמיעיאן אמל נגלו׳
י  ' . ,׳ח׳ח" טיטיס שאניו אקפיינוס צוה לפני מוחו שגם הוא יתקסל אחליו ועיעוק
ישמן הצואה הלז עיי״ש  .וגס על עיעוס יתכן מאוד השם זייפן כמו שמנואל
^®א! צד  340שהיה מנהגו לשחוק ולאנד הזמן לתקוע כף עם הקופליס מי שיכחוג
 '* ,ליש יוחל ממנו  ,וגס כל המכהנים שנאו לנגד עיניו זיין! אותם נל׳ שוס היכל
" שגיל נפימו שאס ׳לצה היה יכול להיות נעל עלמה והזייסן הגדול " דתמי שמי
י  %״יי' לא שמי" מי שלאה וידע זייפנותו לאס וידע  ,ומי שלא לאה וידע לא לאה
יע״כ גנב לנ העם והשלים נז״סנוחו ועלמתו  " .מה אהני ללמאה נלמאוח•'
",ןןפ־א נז״פנוח׳' " כי נול כלה וכוי כ׳ הגיע לו העונש ונדחה ממלכותו ומת מלפני
נמ7’5 ,,י״  ,וגם לאה נעצמו שאין לאל ידו לנהוג הממשלה זמסל לוג הממשלה עוד
י5
■אחיו " ומקיימין בה הכי ווי לדין כד יקום דין" זלפלש זה מוכלשיס אנו להקדים
 'Pהיוחסין על דנלח חכמינו ז״ל גיעין נ״ז על נילון קיקל " וטלק ואזל
מיני' ל' מאיל" וז״ל לאיתי כחוג נס' זכלון סי׳ מלכים שקצתם אמלו
י(!)ן ־’יי 1קיסל וקצתם אמלו שנלח ולא נודע מקומו איו עכ״ל  ,ואני לאיתי עוד
ןזן ’' 1״»אן צד  232כחוב שם שהלנה אנשים אוהני נעלא — והוא נירון קיסל —
תמוגחחימי’ם שלא מת ולא שדלו במה שנים אחלי מוחו מלתלאוח נכל מקום גלוי
יס\;ם עלשגן מכתבי שקיו להלאות שעוד חי הנהו והיו אומלים שנמהלה ינוא
 cp׳! ל לג לנקום מאויביו והסומסיס ממשלתו וכתלי  ,וגם עשלים שנה אשלי מותו
אחד אשל אמל שהוא נילון קיסל והמלכות פלס״ם היה לו למגן וצנה עכ״ל
כ' נהעלותיו שהאיש הלז היה מאלך אדא והיה דומה לנעלא נמלאה ותמונה
 ,,,ולחש נגד טיטיס והמלך אלענן עז ל לו  ( .העולה מזה שגם לניס מאנשי לומי
?,* Vיניס ומחזיקים לנעלא השקל לנילון קיסל וכפי דנל׳ המעתיק נשם קופלים
נ׳ ® הי' האיש הלז מאלן אזיא אלן נחלת אבותינו  ,וזאת יבולי! אנו להאמין בנקל
ע)ן ש הלז שעשה עצמו לנעלא חיה יהודי  ,וע״כ לא ׳פלא עשה אם נתפשעת השמועה
לאוני
והיו משזיקין לאיש הזה לנידון קיסר שהתגייר ונעשה
 ’ ttנזה נמ״א ואכ״מ ופילשח• עי״ז כמה מאמרים מדנרי שבמינו) ועפ״ז נתבונן
ייי ייק״מין " ווי לדין כד יקום דין" חיינו קצת מהעם שהיו אוהבי וידידי קיסל
ול ^ יי' מתלחשים והיו אומרים  :ווי לדאמיעיאן כאשל יקום נערא ויתבע ממנו המלוכה,
ןגלן היה נאמת שקם נימי מלכותו איש אמד שאמל שהוא נעלא ולחם נגדו  ,כ׳ לפי
גי ®" ,א! של שנת אשרי מותו קם נעלא השקל  ,והוא בשנת ז׳ למלכות דאמיטיאן
ח יייז או בלש — לפי דנל׳ שז״ל — בשנת 821לבנין רומי וטיטוס מת בשנת
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יהודי

שעלייה נעלא השקל היא נשנה שנע למלכותו וע״כ כיו אימי’® '
 834לא והשיג ותמצא
חהיה ג״כ כמוהו אם יקום נעלא ונודא* יהלגהו וגאשל ט®*
ווי גס לזה כי אהליחו
לאחיו כן יעשה לו.
 ,כחוב על הקיפול מהיושיפון על אלכקנדר  ,מנקה כינוי ^
אלכסנדר
אי*
לו מקול נכל קפלי הקילוח  ,וזה נא מאיזה העחקה ®ן
הנמש  ,שלא מצא
ננדל גפני עלמי ע״ש שהאריך נזה  ,ואני מלאה׳ הדגלים הללי
קופל עלני ממללים
' לד ל״ז ושם הקיפול הלז נפי השל פהילאנואק שגלה נמה קייי׳
נפלועאלך כלך ג
 , )rtHMrtווא ויייי
ודגלים נקהלים מסשוקחו  ,ונחון הדגלים אמל  " :ווא ודרו■ ע
ועיין נהעלות למעתיק ותלאה * שהקיפול הזה היה מהפשטעו
דיא נ 1ןא  :גע ע״ל"
,
נחיי אלכקנדל נכל אלן יון .
 .דהה הינ המסנל פי ' הל״ח המונא נחוק' כהונות פ״ח פ®
אות אלכם א
ננל  ,כי לא נמלא נשום מקום שם אמולא כזה נננל  ,ומיJ "*1
אלנקא אחד מחכמי נני
דגלי קנלה אין נועה נזה  .ולפ״עד נלאה כי מצאנו מנחותP
על הל״ח שכל דגליו
אוכלין וכוי אמל לננ״ח א״ל יוחנן אל ננליים הס אלא אלכקנייץ
על המשנה והננלייס
אותם על שם ננליים תניא נמי הכי ר״׳ אוייי1
הם ומתוך ששונאים את הננליים קולין
פילש״י ק ולין את אלכקנדלים שנוהגין מנהג לענתנוח «ל *־
ננלייס תם וכוי
אל
נשמע שחיו קולין גם להננליים נשם אלכקנדליים על היי",,,
ננלייס  ,ומזה ממילא
ומחוך השנאה ששונאים להננלייס עלנו והחליפו את שמות® י!
המגונות שהיו נהם
ננקל שתי' לתל״ח נקנלה שחפילוש כהדא אלכקא" ה® " "
נזה  ,וע״כ נוכל לאמל
השונאים להננליים) הוא כמו שהיט גנזזנ כהד ^ הנ «i
נתילושלמי ( מגני מעלנא
הילושלמי המונאיס נעלך מלין צד ק" נ אמלו י' ’ י],
ועפ״ז יתפלשו היטג גם דגלי
לאמיתו הוא" יעו״ש שדחק נפי ' לאמיתו  ,ולי נלאה שתכונה פי
הקנדלל אלכקנדלי לאמיתו הוא  ,ואין אנו לליכין לכנותו נכנו׳ אלכקנדלי על היני
הקנדלל אלכקנדלי את ל״ע עומדות וכוי — וכמו שהיו מכנין להננליים אלהקניי"®
הגאוה שדגל שמשתי
הוא אלנקכדל׳ נאמת מלידה מנע; ומהליון וע״כה ןא מלנל נגצי”
ע״ש המדוה רק
.
לאמיתו  ,יעו "ש ותראה שנאור זה צודק יוחל .
וזה :
צד קי״ט  ,מתוכה עם הרג החכם הגדול זקש ננאול הירושלמי *־
אוח אמורא שנגולה היו מפלישין חלומות ועעשלוח עד שנאו הרונין וגט® "
פ״ד אל" ׳ לנוחינו
 ,ותניא שם דנל׳ היוחקין  ,רוני! ירושלמי דחלה  ,ומיי {
מאן איכון חלונין תלגמוניא
ישראל  ,א״נ על (כומרי נוצרים ד״ק) שחקנו המטפלות י נ*
פי' נע״ז על חכמי
וכי עליו הלג שי״ל ותנה זה רחוק כי נגולה והיינו נננל לא * w
ממשלותינו ונו ' .
נומרי הפלשיים ונוי ואחרי אשל האריך נזה יעו״ש כחג «" ג ?,
ידם תקיפה רק יד
הלוני[ נקראו אלה שהתחילו לרדת לננ ל נימי לנינו הקדוש יי י
נלור כונה אחרת כי
והם לוי ולג ורננ״ח וכוי  ,והנה כל אלה הגי הלנינ,1
וגי מהם • דענו נשמם
קלא אותם ל״י נשם לוני[ וכוי  ,ונשאל לנו עו 7ל,אל לוו נ
נעוריהם וכוי ,
אח הפרשת חלומות ומעשרות נננל וכי׳ יעו״ש  ,והעולה » 1יי l
החכמים החס לוי ולג
ננל ולג ולוי ורננ״ח היו המנעלים שמה התרומות ומעשרות ,ומטה
בי נולה היא
 .ומת מאוד עמדתי משתומם נקראי זאת ומאודב6ל ),
חדלו העם נננל להפרישם
אשל קלא לג יוקן> על רינ״ז משיב חכמים אחור כוי כ׳ שגה
וקראתי עליו המקרא
קוגיות מהתלמוד ננלי שלנו  ,שנננל לא נ* אקהשוג מ «ויי
ונעלמו ממנו כמה נז״הז  ,ולב ולוי וחלמידהון ותלמיד• תלמידתו[ חוו מפלישין חיי ,
חלומות ומעשרות גם
פוצה פה ומצפצף  ,ואיך עלה על דעתו לומר של״י כיון יא" ",
ומעשרות נננל גלי שוםלב ולוי שניטלו החלומות ומעשרות נננל ? והא לך לדייייא ־*»ל
נ א ו הלוני !  ,על
' דלג נחמיה ה״ל גלנא דממרא דחלומה אחא לקמי' יי״w ,
•״נ נ׳ לב עוני נלי
תאידנא יכו ' יעו״ש  ,ול״י היה תלמיד לב ושמואל ולב יושןמ v
מהו לאמטו״ לכהן
 ,נ׳מיהם תרומת  ,ולא נשאלה השאלה יק על ההולכה ניי״ט ׳ י י,
תלמידו והיו משלישי
דלנא נל״ח הו• ליי אקולייתא ונא אחא לקמי די נא I1J
נקוגיא דלהלי! אושפזיכנא
היו כמה דולות אחל לג  ,וננדת ל״ו ואייל יוקף מעשה נהי* ' «,,
ולנא ולבא נל״ח
יפלכינן אלא דל״י ל״ל והאמר שמואל אין תרומת מ״ל א "«,
והענילוה קודם לאמה
יוצאת מגופו  ,ואין לן לומר שהמעשה שהציע לפנינו רנ ' '1V
ולא נמי שטומאה
ושמואל לננל וע״ב היה נוהג עוד שמה החלומות ומעשיי* ,u
מקודם ביאת לג ולוי
על המעשה איפכא הוי להו לשרוך מהמעשה הלזה טלA)J* B
למה פרין הגמרא משמואל
א״ל חלומות ח״ל אין נה משוס כחן תמק״ע נניח חגלניה י ג
ינננורות כיז

'4ג לי' לשמע*' ובו ,רנה מבעלה ברוב ואוכל לה נימי » ומאסה  ,ר״ת נל<׳ דל“ ׳ ? ׳
" "י ,לי' סמלא דהלומה וכוי ,הלי כל אלו האמוראים שהיו אחל רב ולוי היומשלישי!
י ייי«ת '« עשרוה נננל  .וגם שילושו נהשם לאונן " מלנד הלחץ והדוחק הנראה לעין
יי,לשום נשי ל" ׳ שם נעל על זקנים אשר מימיהם אנו שוחים על שהיו נערים נעה
ctJכחס לנבל  ,מלאנו נהסלמוד שכבוד גדול נהג ל״י נרנ וקרא אוחי בכ״מ שמזכירו
‘'-
!■ftהלבינו  ,חולין צ״ה כולהו שני דרב הוי כסב לי' ל״י לקדם לנינו שנבנל מ נח
; ־  ,שיי כ' שמואל לקדם חנילנו  ,ובחולין קל״ז הקשיל ל״< על איס׳ נ״ה שקרא
״' א אליבא ואמר דכילנא כד הוי ׳חיננא ׳"ז שולין אחוריה דרב קמי דלגי ונשקי!
לנורא משומא דלג לשומא דלג• וכוי  ,ואין נוכל מעסה להעלוח על דעהינו
יעלמו ׳נהוג אחו נקלוח כזה ולקרוא ' לרב זקן ויושב בישיבה נשם נער ? על
א שיש מלידה ומהריון זקן  .גם מכוסל׳ דבלי העלן מלין ננחינח עממו שע״כ בעלו
ייי ' החלומוח ומעשרוס בנבל משני ששמעו כנל נא" ׳ שאין חיוב גדול בח״ל אשילו
’יי! ולוה לעיין חום' חולין ז' וע״ז נ״ט וכוי ׳עו״ש  ,מדנליס הללו נלזאה שנעלם
ילא ידע מה דקאמרו לבנן שחלומוח ומעשלוח בנבל הוא מחקנח נביאים  ,והנביאים
מלינים  ,הנהיגו שמה להשליש ח" ומ והיא משנה שלימה ׳ליס ש״ד מ״ 3אל" ׳ מצליס
שדש ונבל מעשה ישן ועי' הרמנ״ם נמשניוח שבבבל הקנו הנביאים ס״וע ונשללים
ייקנו
*זרי חוקנים  ,וכ״ש להלכה נש״א מה ' חלומוח וז״ל החרומוח והמעשלוח וכוי ונביאים
'  15vשיהיו נוהגוח אן> באלן שנעל משני שהיא סמוכה לא" ׳ ורוב ישראל הולכין
ןי , cB ' ,והחכמים הראשונים התקינו שיהיו נוהגוח אן -באלן מלרים ובעמון ומואב י
לו בשילוש שבבבל הוא מתקנת נביאים ואין יאמר המחבר ששמעו בא" ׳ שאין חיוב
? יבשילו מדרבנן ? ומה שלוה לעיין בתום' חולין ז ' וע״ז נ״ע עיינתי היעב ולא
, 1tח' למצוא השמועה הלז  ,ואם על שהתיר לבי את בית שאן ול״י נצר הלא■ חיללו
־ 1ס ’עו״ש  ,וגם לשיטת רש"* וראב״ד לא התיל רני ול״< רק מעשר ילק ושילוח
pש י אבל אני אומר כ׳ אמת הוא כמו ששי הלמב״ם שם הלכה ה ' שלבי התיל בית
.י לימל ' וגם הוא נמנה על אשקלון ושערה מן המעשרות  ,ונכי׳» הביא ירושלמי רני
יויתלין רני התיר בית גובלין וכשר צמת  ,ואסר כל זה לא נוכל להעלות על
לדמות זה לנבל ולהתיר גם בבבל  ,כ׳ על המקומות הללו טעמס בצדם שלא
.
)1נ ]־י « עולם על העתיד והעול׳ בבל לא הנהיגו שמה מעולם ע' נכ"מ ונלשב״א,
 , ,ננל שהוא מתקנת נביאים וכמבואר אין נוכל לדמות לזה  ,לומר שעי״ו הרהיב
^ ״י' בנפשו לנעל גם שמה ולעקור גם תקנח נביאים  ,ומלבד שאין נ״ד יכול לנעל
נ י ' ב"ד חנירו ונפרע תקנת נביאים  .אן גם אס נאמר פלמיגדר « ׳לתא או
ן; ^י* לבה נוכל לנעל ואס עי״ז עקרו המה התקנת נביאים  ,אין לא היה מסכל דבר
לוה נבל התלמוד בבלי שלנו ?
 $וכ שאכי לעצמי מבלי נעות לשלושים הקודמים  ,נ״ל בשי׳ דבלי הירושלמי נאמרו
’לילי! ובטלום  ,לא שנעלו לגמר׳ רק שהקילו נמו מאוד וזהו בעולם  ,ונשם
’ ימ!ו על שמואל וסיעתו כ׳ הוא היה המיקל ביותר נת״ו» נח״ל  ,נבולות כ״ן
יל» ן ! ״אל תרומת מ״ל נעלה בלוב וא״ש תרומת מ״ל אוכל והולן ואח״ב מפריש,
j־ ״׳ Iתרומת ח״ל אסורה אלא במי שטומאה יוצאה עליו מגופו ע׳ בילה ט' ובלש" ׳
 ’«),)#ש י"• לבותינו שבגולה חיו מפלישין וכוי היינו שלא חיו אוכלי! טבל על סמן
יתארו החלומות ומעשרות אלא חיו מפלישין מקודם עד שנאו הלוני! והוא
ז« ,,יקיעתו ונטלו ההפרשה (וגם אחל נעילה בלוב) ואשל קלי להו נשם רובין
י 5.;)1שיי״יאל ולוי הוא על שלא נסמכו כי חצינו סנהדרין ’"ד שקראו להנסמכין נשם
מ;ין ’יי ש שם וסמן חמשה זקנים ואילו הס ל״מ וכוי וגס אמרו שם " דאמל לשנ״נ
, jUP״״ Iיסמכין לבית עלי שנאי לא יהיה זקן בניתן כל הימים מאי זקן וכוי אלא
!!1י י ’ 0,יי אנו רואין כ׳ הנן נקראו הנסמכין בלי חכמים נשם זקנים אף שתמה
< 5«pיימים ועל ששמואל ולוי לא נסמכו קרא אותן ל״׳ בשם רובין  ,וע״כ כששאלו
<יו(" 0,אי נינאו הלובי! אמרו תלגמוניא  ,והוא כפי' שלשילא מרישתא טל הל״אש נע״ז
יליןשנ« ' ישראל גילסינן (כלומר המתרגמים ומפרשים חולתינו הקדושה" ע׳ בעלן
'לו׳ ^ ש תאלין בנאור תרגמוניא  ,וכל דבליו נכללו נמעט מלין הללו נפ״ח) ושמואל
 ’5לא נסמכו להורות ולדון יתכן עליהם השם חלגמוניא כ* עסקם היה לבאר
^ ךילת  ,ואמר אח״כ הירושלמי אר״ז וכוי ומפרש בזה במאי בטלו הלובי! והיא
 , »/יי’ע תי ״לב יהודה נסם שמואל אמר מלח ס״ל ותרומת ח״ל אופל והילן .
תליש" היינו זאת היא הקולא שאין צורן בהשלשה מקודם ( ואולי טל שם זה
*
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נקרא שמואל אריק -והוא ימו שדרשו בספל׳ ויקראו לפניו אביך זה ’יש! ,י ־ו׳ '
שמואל מל שלא נקמך נקרא אריוך וגו' רש״י שנח נ״ג ומנחות ל״רו ונ״ב7׳ ! ,הס
שמואל מי אחר מיחח 1נ ז' שנים כמ״ש ניוסקין נשם לש״ג  ,ונלאה כ׳ שמואלרשה’^
אומר לאילו ההלכוח המקילים נחרומוח ומטשרוח ח״ל  ,היה לטח זקנחו בקוף ’יי
לאחל מיחח לנ ב׳ לא היה נשמט נש״ם מלאמר מה שאמד רנ לזה אם פל'ג
או לג ושמואל דאמלו חרויהו  ,ומדלא נזכר שס״רב נאלח ההלכוח ש״מ ששמואלu6
זאח לאחל פטירח רב  ,וע״כ נאמר מ״ש ל" ׳ " רנותינו שנגולה היו מפריש ! ,נג! ' ,
רנוחינו הוא לג ג״ב וכמו שמלילו שקרא אוחו נשם לנינו  ,ונרונין החלק לשמוח.
והנה השילוש הזה טולה יפה לשיטה הרמנ״ם וגם לשיטה רש"’ והיא נ"  1,לווי
מחוק' חולין והר״אש נע״ז נשמט שלא פירשו בבה דנרי הירושלמי ב׳ בחנו שמל היל!6נ
קמבינן מנשיו שאין אנו מפלישין חל״ומ הל* לך שפירשו נאו הרונין ונטלוםשנ|־ , .
לגמרי  ,ונחוק׳ ט״ז נ״ט נקון ,דבורם אמרו נפילוש שלא בפירושו ח״ל ונמקי״י ו
הקלובים נמי מפרש נילושלמ׳ מנהג שהיו עושים קודם שנטליס הלונין רנ ׳הויה "
שמואל אמר חלת מ״ל ובו׳ הלי שהם שילשו כי דיני שמואל חיו קודם שנטלים ' ” ,ן1
לריבים אנו ל 7טח איך פירשו המה הירושלמי הלז טבנ״ל ( לשיטה תיקי ול״אש) ש«
ל״י לנוחינו שנגולה  ,ונמלה גולה החבוי! לגלוח האחרון ממשלח רומיע״< טינוולן
כיון להזקניס וחכמים הראשונים שהתקינו נאלך מלרים להפריש חל״ומ וגס לני8
שהיו אח״ב היו מפליפין חל״ומ עד שנאו הרונין ונטלום והוא נהי ' ה’ימש’* «,3נ
הל״אש א׳* נ על כומרי הנולדים שחקנו המעשרות ונעלו מטשרוחינו ושם היה ידם!J? B
מולI
ולהם ’ אוח השם רונין  die Jüngerוגס חלגמוכיא ־דניי ייהי 0 *, *,
חולח משה לק לפרש אוחה  .ואן> לפי דנל׳ והגירקא נחל״אש שלפניני י’״ מהכ 5,לI
שהעמידו הבוהים ובו' מוכרחים אנו לפרש בי כיון לכומר׳ הנולדים ב׳ לא מלאנינ#ג1
בוחני הקילוח שהיו מעולם אן> על זמן מועט לחכוחיס ממשלה על ניח ישראל1
נראה שביון נמלח כותים למלבות יומי המנונה נשם נחים  ,ע׳ נמנ״ה להרג י־ז!
שפי' הפי ונאו נו ל״ס בתים שלוחי רומי המכונה נשם כהים נבל התרגומים וניוש’ 6י
ועל ב׳ מלבות רומי היא אמונת נולי׳ ע״ב קרא לתבומר׳ נולדים ממשלח יייי' "'
כומרי נוחים  .ולולי בי יראתי בי חקר קפלים אנכי חנלרניס לנרר השערהגז" י
הייתי אומר השערה חדשה שלוב הדינים וההלכות הנאמרים ננוח׳ ולדוגמא שחיטהגי5,.
מלח נוחי  • ,ין נוחי  ,לנטל וליתן ישוח וכדומה היתה בונת מקדר׳ הש״ס על הנוי ,
נימיהם כ׳ נזמנס נחנללו בנר הרומים ומלכם קאנקטנטין נראשם  ,וידוע שני»' 5
ההלכות הראשונים לא היו ננדלים עדת הנולדים מעדת ישראל ונחורח משה היו מחז’ י^
ועליהם נדור ההוא יתכן מאוד מאמר לש״נג  " :כל מלות שהחזיקו נה כותים ה ינ’! י('ו
מדקדק׳! יותר מישראל ואירא דכתינא ולא אחזיקו נח " רק אמ"כ לאט ני*®!ו6
ופירשו עלמם וע״ב כל ההלכות שאמרו הראשונים נהנולריס החליפו המקיי';לני6
השם נולדים נשם כותים על שם רומי וכאמור  ,כ׳ דוחק גדול הוא לומר שאלי n־sw
נשי על הכותים השמלונים בי המה תיו בני מופרשים ונבדלים מעדת ישראל י" (5
V
יהיחינס היג י היס וחינ
גדולה היחה ניניהם עוד מימות נחמיה ועזיו!
ומקדשם  ,ויש לי הרנה לדנר ולפלפל נזה אך לא לליח׳ להעתיק כל לעיוני "
הנזכר ומיראה פן אכשל ברעיוני והנחתי הדנל להחוקריס הגדולים להתגדל ני י יגל
אספסיימס  .ונטלם שנבוא לעורר או להעיר טל 1S.
אוח אסוימם ואום
גינני!
הרג נע״מ  ,אמרתי להעתיק (כ יהיה נלרך ונחון לענינו ) מ״ש ונאלח׳ וי! ?•
נהו ההיא נל דלומא דהוי קטין מילא
שאמרו שם על חינן עיי מלבא
נהו ונו '  ,והנה לא נזכר מי הוא הנל דרומא ולא • דענו שמו או ’ שם אליי
קרא ' אותו נשם ההוא כאלו היה ידוע לכון  ,והרב הכתן הגדול רנ״ק נקפיי )i
נבוב׳ הזמן לד צ״א אמי שנשם הני דרומא החנונו לגבור לוקאיק מקימי שהחחזיו
ובצד צ״ג מפרש לני השם לוקאיק שפתרונו איר  ,וקין׳ קון< קשה למה הזליייkJ) ,
אח שמו ויחיהו  ,וגם צריכין אנו לדעה למת כנה עצמו נשם לוקאיק אי איי 'י (.ל
מצינו שם בזה נבל השמות מנית ישראל  ,ועוד זאת בתג חלג י־״י! לד צ ״ג " נ  6ני|!
לא ידענו ׳חוקו של האיש הזה ימה שיחו מלפנים  ,גס אס לא היה נ! אי * V
תגנור הקילג• הנזכר ששמי ליקאיס שפתרונו אוי ,או אס בנה עצמי «טי! ם ייי ני גווי6
נארמי  ,אך זה נראה נדור שלנד אצל בני עמינו הקנו שמו אחר כן לשם נ,! 1׳!
וסיפר׳ רומי מזכירים אותו תמיד נשם כוכנא וכו ׳ ׳עו״ש  ,ונק״הד נ״טב ' «)( rי
״והנה •ש דעות במעשה נן בוזינא ומרנן ביתר  ,לראנ״ד היה נימי קישר דימסיי״ו

 p'»‘® fוכוזיגא מי! נמלכותו וגנו לופוש מלן תחתיו ואחריו ק גנו רומולוק שנקרא
 1י ע“ש וקנו כוזינא ונו׳ עכ״ל  ,העולה מדגלי הלאנ״ד היה גל כונגא דור ג' למלוכה
יישפחחו ומלכו ג׳ דולות ממשפחתם ועסה חמל ההימה עד מאוד למה חדלו סרמינו
י8י ’7ההלכות להודיע לנו שמותם וקפול ׳חושם ומשפחתם  ,ולש" ׳ גקנהד' צ״ג נ' נוהג
’ 8יתי וו" ל  :גל כוזנא (עד) ממלכי הולדות היה  ,ולנים התפלאו . .עליו  ,ומי לא יתפלא
* "ט לק מעע נתהלוכוח הומן  ,וגמלו ואמלו שדגלי לש״י הללו מדגלי תלמיד טועה
 58י ועכ״ו החוג עלינו לדעת מאץ נצמח לו העעות  ,ואם היה לו איום מקול לק
יעה נהמקול הלן  ,כי לא יתכן אף על תלמיד עועה לומל שכתג וגדה מלגו ומדעת
ע '«י וגס השמות שנהן הלאנ״ד לתני תלתא מלכי!  ,שמוח יונים או לומים  ,מזה נלאה
5י לא מנית יהודא וישלאל יצאו.
וע״כ נ״ל השעלה חדשה אחלי שהנאת׳ לעיל נשם שופל׳ לומי שגס לנים מאנשי
״״' היו ממזיקין לנעלא השקל שעמד גאלן פלשיים ולחם נגד טיטיס ונילי( קישל
'" 5יתי שם דגלי חכמינו ז״ל  :ועלק ואויל ואג״ל ונפיק מינית ל״מ "שסז״ל האמינו
 8',יא השקל לפי עדות שופל׳ לומי והחזיקו לאיש הלו לנילון קישל האמת שנלח
"־’ הם ונעשה ׳יהודי  ,ועיין נזועעאן צד לי״ד כ' שהחוזים גכוכנים ותמודיעים עתידות
לנילי! קישל נעוד שהיה יושג נתשקע וגעת על כקא לום  ,שתנוא העת שידימו
 '878לו« ׳ אותו מהכסא  ,ומקלות הנניאים האלה ננאו לו  ,שאחל שיגלח ויהיה נדח
" 8יישלת לום ימלוך על צוריענם וגיחוד יהיה מלן נילושליס  ,ולנים מהחוזים חזו לו
״’ 8יי אח"כ גס למלכותי גלום  .ומעתה לא יתפלא הקולא אם נאמל שאיש הלז נעלא
 88קי או נעלא האמת  ,לפי דגלי חז״ל  ,אחל שלאה כי לא הצליח נמלחמתו נגד
 8’5יש גאלן פלס  ,אשל ז כל את חלומותיו ואת אשל ננאו עליו ושם פניו לילושליס
לאלן יהודה להצית שמה את אש תמלידה נגד קיסל לימי שחמש ממשלתו  ,ונתחזק
 88ינטשה לתם ללאש  ,ולפ״ז

נגאל שההוא גל דלומא והוא

הגגול

לוקאיס היה נעלא

'8,יזי אי נעלא האמת לדגלי חכמינו  ,והשם לוקאיש שפתלונו אול יתכן מאוד על
ני לפי המסופל .ללומים שם צד ק״ס נולד נעלא נעת התחלת וליחת השמש ,
?־ 8ענאדעגאכג  ,ושגיני אול וזותל השמש הפגיש אותו עוד נעלם פגישת האדמה
י כנה לעצמו נשם אול  .וגם זקנו נעלא הלאשון נתכנה נשם נעלא ע״ש גנולהו
'’"  85יא הוא שם גנול  ,וע״כ כנה גם הוא עצמו נשם גנול  ,ומה שקלאו אוחו
;יייני גל דלומא  ,התכונו על שהיה איש וקיסל וגן לימי ״דהוי קפין מיל וקטיל נהי״<
"  :יזם שלחם נגד הלומים כפי העכסיס׳ מלחמה  ,ולא שם מעלתו ללחום יק פנים מול
\’°י לק נחמנולוח עשה המלחמה וקטין מיל הוא עם קלת מחילו ונתן מאלג על
קיימים נעולף ועי״ז המלחמה נגדם פנים ואחול וקעיל להו  " .אכשלי׳ פומא לני
""א יאמל הלא אתה אלהיס זנחתנו ולא תצא אלהים נצנאותנו כונתם שלא נתן
והודיה להשם שעזל לו  ,לק אמל כחי וחכמתי שקפצתי מיל" ולחמתי נעויף
' 7ייייס היא שעמדת ל׳  ,והכנו׳ אלהיס קלא על עצמו כמ״ש נכמה פסוקים אנשים
" 8יייס ישיטייס וחכמים נכנו׳ שם אלתיס כמ״ד אני אמלח׳ אלתים אתם וכו׳ וכדומה
 8י

ההפאל נעצמו

ואמי איש מכס ,

המכונה נשם אלהים  ,היודע

נעכסיסים איננו ציין

״ Vלפני העם וחילו וללחום נגד פני אוינו  ,לק נעלמת יעשה המלחמה לזנוח ולמזוג
 8העם והצנאות למען שום מאלג נעלפם ועי״ז קעיל נהו  ,ועל שהתפאל נענש  .או
 88לימי  ,לפי דנלינו שהגל דיומא הוא נעלא  ,סחשג שגזה שגני על שונאו והוא
יומי שמלן תחתיו ילאו העם ושלי יומי ענשס ומפלתם וישימו על לגם ויפינו

8י טל כנו וכסאו  ,וידוע להקולא נקפל׳ כוחני ח " קיסל׳ יומי שלאחי מות הקיסלים
 ^. ",ליתם עוד נח״הס עשאו אותם לאלילים וגנו להם היכלות להעמיד תמונתם  ,וגם

’^  0עמדו להם לענוד ולהתפלל ולשית את צלמו  .וע״כ כאשל נצח נגד הלומים
 pיגנה לגו היה עף נדמיונו כאלו כנל שג על כסא מלכות ממי וכל העם
נ^8ל’ס נצנים לפניו לתנות תוקף תפאלתו  ,אן נעת שיקפלו תה לתו אז מוכלחים לשפל
^ " 7וילות מפלתם לפניו ולפני היהודים נעול מלכא  ,והוא כמדנל נעד עם יומי לאמי
״ ״ 5היסה מפלתם כי אתת אלהים זנחתנו ולא יצאת נצנאותינו  .ולפ״ו ניחא נם כן
j״®  08שקלי׳ קיסל לתגא ואיתני אאלעא ואמל לגוני עלמא אי ניחא לן לא תמסל׳,
^ יי״ גנלא לדידי' ולמלכות׳ ,גידי׳ דחד גגלא  ,ול״א לדידי ' וחילו כי מה ענין למלכותי׳
 08 " 3יאגד אח המלחמה  ,ולפי האמול נאמל כ׳ ידע הקיסל כאשל יגנל נעלא
ו!■ ״ 5״״ , 8אז ימליכו אנשי יומי את נעלא השקל הלז תחתיו וימשלו אותו ומלכותי׳,
‘ ת יל מלכותו וממשלת לימי תחת •דו  .וניחא ג" כ מה שמצ״ל נעל האגדה המקפל
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הנשא וע״י נלוש  ,נ< מל שהנה עצמו נשם אלה’6
ממשה הלז  ,אס מנשו שאס בגיס
לאליל וינושו בל הבוטחים נו  ,וע״י נסש  ,כי נמצא כהי*
אס ננ״הב לדיראון ולחישה
מסששע נרומי הקשור שעוד נימי נמלוס נמלא י
נזוענואן כלך נ׳ דצ קס״א שהיה
נקנאחח נו אנשי נליעל לרצוח נפשו  ,וכאשר נאו לחייי
כאשל שכרה אשס קלודיוק
מחמס הכר שלו נמש גדול ונשל שסד עליהם ונרי"
ונערא היה ישן שינס צהרים  ,נא הלו מל כי נמצא על כדו עור מנחש  ,ונעצה א«י
לנפשם  .ובחוב סס שנצמח הקשור
! הנ מל זרוע ימינו לקמיע שיהיה לו למגן ומחקה  ,ולאחי
היה נושא מור הלז משובך נ
 ,ואח״ב כשבאו עליו השרסקאוס והצרות היה ממה®
מוח אמו זרק הקמיע הלז הלאה
מלא אוהו  ,וע״ב צייר המקשר מיחסו ע״< נחש  ,לני
ובדק אחר העליקמאן הלז ולא
להרומים שהיו מאמינים לכל הנל נחודע להק והיי
ישנו לננס לנחש וקסם  ,וגם
הנערא האמח  ,ב׳ הנחש היה במיניהם לנערא למג!
אומרים בי האיש הלז איננו
נקנהד' צ״ז דחנינא שלשה באים בהיסח הדעה  :מש’ס
ומחקה  ,ובזה נבין ג״כ מאמרם
יש להני ׳ג בהדי היד׳ ! ואם רצה לחשוב מה שיי*
מציאה ומקרב  .וקשה מה שייבוס
מקשר כי לוב דברים נאו בהיסח היעח  ,אן רצו מי*
בהיסח הדעה הלא ילאה השה
מה מלחה נדמיקח הקך שעשו למשיח אח בן כוכנא (שהיה
לומר דאמר ר״ז לרבנן ראו
) שחשש למצוא אח הקמיע מהנחש והעקרב ולאמלי*
נכי או נן נערא כשי קנרחינו הדעח ושמעי' לכרכש׳' ולזה רמז נמ״ש דחנינא וכי ,׳
ואח״ב נא העקרב מעצמו נהיקח
ועקיב נא נהיקח הדעח בך יבוא משיח בהיסח חיטה׳
כ• יש ללמוד מזה כמו שהמציאה
לבן בוכנא בן כוזנא בי נחודע אח״כ שזקנו היה נשיי*
כ
וניחא ג״ב מה שכנו אח " עלינו לחח בל לדברי רש"• קנהי' ל״ג ומקוים נבאי
השקר וזחו כוזנא  .וממחה
' נירון קיסר כ׳ קאח׳ שיא גירא למזרח אחא נפל בירושלים׳
מאמרם נימין נ״ו שדר מלוי
א״ל ונסחי אח נקמחי באיום ניד׳ עמי ישראל וכוי אמי
אמר לינוקא פקוק לי שקוקך
לכפור׳ ידי' נההוא גברא וכוי  ,ולנו הקושיוח נמאייי
ק״נה נע• לחרוב׳ ביחי' ובעי
הל״ל נההיא אומה  ,וגס מה הועיל נחקנתו ששלי1
הלז למה אמר נההוא גברא מורא ע*• הפקוק הלז וידע פירושו ח״ל לדעח ג"*
לאקפינוק ? והבי אס הגיעו לו
על המלחמה הלז שהוא עוסק בעח ? וגס דבלי לש"’
שלא נאמר רק על העחיי ולא
ההוא ינוקא מגמגם נלישנא לא גירקינן — הכי יעל«
דשם אינם מובנים דכי שם :
! ולפי הנלאה היה גירקא כזה לפני רש" ׳ וצרים’!
על היעח לגרוס דבר שאי! לו ביאור
הקולא נקפל׳ בוחני חי• חצעזאלען דיאנוק כלך '
אנו להבין פירושו  .ע״ב נ״ל כי
כי מדור דור היסה משפסח נעלא איומים וגם שערי6
שם
צי נ' זועטאן צד קנ״ד קפלו בירושת מאב לנן  ,ולפי ספורם נא לתם זאח נדלן נם׳
להם איומים וזאח היסה להם
יע"ש שהאריכו נזה  ,וע״כ פחי הוא הפי הלז שי
אדומים
וגס שערוה זקן נעלא היו ואמר נע׳ לכפור׳ ידיי בהתוא נברא  ,ובההוא גברא י״ק"
עצמו על ב׳ הוא איש אדום
 ,וניחא נ״כ הגירסא שהיה לפני רש " ׳■י ההוא •ניחי*
כ׳ על אחל אל ש״ן חפי הלז
ואמר חחח אדום אדום נ ק מך והי' משמע בפי׳ שמיני
מגמגם נלשנא  ,שהיה מגמגם
" ׳ כ' לא גירקינן כי גם נפי הנוקחא שלפנינו ג״ג
עליו על כי היה איש אדום  ,ורש
אדום שאמר הלעיטני נא מן האדום  ,והאלכח׳ בז*
ניחא כי אדום הוא ג״כ ע״ש
ומאהבה תקצור אל העחקח׳.
או לחלמיי טועה  ,נקנהדלין שב׳ נר בוזינא ממל’6
ולפ״ז נאמר שהיה לרש״׳ ,
בעין לשון זה באיזה מדרש ישן והשי ' נהמילש שנן בוזיני*
הורדוק היה איזה מקור וראה
שבארנו שכוזינא הוא נעלא ונקרא אדום ע״ש ש"'
הוא ג״ב מניח ועם איום וכמו
על שמו נעצמו ועל שהיה איום ובאמור  ,כמו מלנ'
שקראו חכמינו להם איום  .או
חכמינו  ,וע״י הדסק נובל לומר שגם לש״י פיין לזיז,
הולדוק שתיו גרי איום לסי דברי
רש״י לא היה מחעצל לפרש דבליו אך אס היה מש'!
אן ידעה׳ כ׳ זה דוחק גדול כ׳
עד״ז  .ולפי כל האמור נוכל לחח ג״כ טעם לשי'
לשון זה במדרש נוכל לפרשו בנקל
מאיר שמו אלא ר' מיאשה  ,לסי גייסח היוחם!,׳
שאמרו בעירובי! ג׳ נ׳ חנא אל ר'
חכמים בהלכה  ,ונאמר כסי שמבואר גינוי! נ״ו6יי'
ולמה נקרא שמו ר״מ שמאיר עיני
נקרא ע"ש זקנו הנקרא לוקאיק שפחרונו אור  ,י?
ל"מ מחולדוח נירון קיסר והיה
ונחנו לו שם כוזנא סחרו לחח טעם לכבוי י
אח״ב בשנחודע קלונו וגחשך האור
חכמים בהלכה  ■,ונזה יתישב אס לא היה שמו השל*
מאיר על שמו על שמאיר עיני
לחהלת וחסארח על שמאיר עיני חכמים בהלכה  ,י*'
מאיר רק כנו אוחו נשם מאיר
דמאיריג
נשם הזה במ״ש ע״ז ׳" ס שאמר להשומר שיאמר אלהא
קרא הוא לעצמו
מונח שהיה שמו מקוים נ״ב ר״מ רק לטעם אחי י ־
הלוא הוא מחזי כיוהרא ? וזה
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חכמינו לכבודו את תעעם  .ורמנ״ם בהקדמתו למס' זרעים כ'  " :ור״מ נקרא ג״כ ר׳
נהודא׳ ושמו בעיקר ר' נחמיה" והוא כפי הגירםא שלפנינו בעירובי! לא י*« אלא י'
נהוראי שמו ובו׳ ולא נהוראי שמו אלא ר׳ נחמי׳ שמו ונו׳ ועי בהגהס היוחסין שהקשה
«י שאמר שר״מ הוא ר׳ נסוראי שאם היה שמו ר״מ למה החליפו אחר שמאיר הוא
ג״כ לשון ונהורא עמיה שרי׳ עכ״ל וצ״ל שהוא ע״ס שם כי איפבא ה״ל להקשות אס
היה שמו ר׳ נהוראי למה החליפו שמו בר"מ כמבואר בגמרא לא ר״מ שמו אלא ר׳
נהוראי  ,הרי שהיה שמו נהוראי והחליפו לר"מ — ולי קשה עוד לפי תגייס׳ שלפנינו
נעירונין למת השמיעו הרבי ננהוראי השני שאמרו ולא נהוראי וכוי ,וע״כ נ״ל לישב
קושיה היוחסין כי שמו העיקרי היה ר' נחמיה רק בילדותו והוא קודם חרבן ביתר
ומיתת גר כוכנא היה נקרא נהוראי ע״ש אור ונהורא שם משפחתו וכאמור  ,חת היה
קיים שנסמך כי סמיכתו היתה אחר חרבן ניתר ולאחר שנהרג ר״ע כדאמרינן בסנהדרין
י״ד  ,וע״כ השמיטו נשם נהוראי השני והשלישי מלת ר׳ כי כאשר נקרא בשם הלז לא
נתקרי עול רבי  ,וע״כ אמר חרבן ניתר שהחליפו ועקרו השם אור מהשם בר כוכנא
והחליפו אותו לבן כוזנא בל׳ נופל על לשון אך משוס כנויי של ר״מ אשר אמר
עליו  ,שם בעירוגין  ,גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של ר״מ
כמותו  ,לא רצו לבנות אותו נשם גנאי  ,וכנו אותו מעין שמו נהוראי נשם ר״מ על
שמאיר את עיני חכמים בהלכת ולפי״ז לא קשת קושיח ה׳ היוחסין הלא נחוראי הוא
נ״כ שם אור ונהורא  ,כי אדרבה עי״ו החליפו השם הלז כי נהורא הזה נחשו אחר
חרבן ניתר  .והגם שפי ' חכמינו גם השם נתוראי ע״ש שמנהיר את עיני חכמים בהלכה
נכ״ז לא רצו להחזיק בשם הלז בי דוחק הוא לעשות נהוראי למנהיר ולהוסין -אות מ',
וגס השם נהוראי היה נודע לאנשי דורו על מה נתיסי ורצו לעקרו והחליפו אותו
בכבוד לשם מאיר .ומעתה יתורץ גם מה שתקשה ס׳ היוחסין על הרמב״ם וז״ל השם המוסכם
ליעת הכל שר“ מ נקרא ר ' מיאשה למה לא תזכירו  ,ור״מ נקרא מכס וסופר יקפיד
בשמות אנשים ? כי יוכל להיות שהשם מיאשת בנו אותו איזה אנשים (ואפשר גם איזה
מחכמינו שלא היה דעתם נוחה הימנו ואסק׳ לשמי׳ נשם אמרים) שונאי נפשו לגנאי
על בי בית משפחתו היו מחזיקי! עצמם לבית משיח וכמ״ש שאמר ר״ע על נר כוכנא •־
היינו מלכא משיחא  ,וע״כ לאחר חרבן ניחר שראו כוזבת הדברים כנו אותו נשם
מיאשה ע״ש יאוש ושוא  .וע״כ נשמט בתלמוד לפי הגייסא שלפנינו ולפי הגי׳ שהיה
לפני הרמנ״ם  ,כי אחזו נזה בשיטת ר״מ שדייק בשמות אנשים  ,ולא רצו להזכירו בשם
שנוכל לפרש אותו לגנאי שהוא בן גרים וכוזבים ( ושאר הקושיות מהיוחסין שהוכיח
שהיה עוד ר׳ נחמיה בימי ר״מ והיה חבירו לא אוכל להבין מת לנו ולחנירו בדרוש הלז
ואס היו כמה ר' נחמיה נימיו  ,הכי בעבור זה לא היה יכול להיות גס שמו העצמי
ג"כ ר׳ נחמיה  ,אבל בהלכה ונהמשנה לא היה נזכר בשם הלז) ולפי האמור יתישב לנו
ג"כ מה שראינו ומצינו שר״ע כנד לר״מ והיו לו געגועי! עליו יותר מכל התלמידים
שלו וכמ״ש בקנה' י״ד אסמכי ' ר״ע לר"מ ולא קבלו ממנו משום דקטן ובחור הוה .
וגס בירושלמי בקנה׳ שהושיב אח ר״מ נראם ונתכרכמו פניו של ר׳ שמעון א״ל ר״ע
י”ך שאנו ובוראך מכירין כחך  ,הרי שהודה שיפה בח ר״ם ואעפ״כ הושיב את ר״מ
בראש  ,גם איחא שם בעירובי! מעיקרא אתא ר״מ לקמי׳ דר״ע ולא מצי למיקס אלגי׳
אחא לקמי' דר״ע  ,הרי שנסה ר״ע ולקח אוחו לתלמידו כשהיה עוד קטן מאוד שלא
היה יכול למיקס אלניה  .ואחר האמור שהוכחנו שר״מ היה ממשפחת נר כוכנא משפחת
המושל נימי ר״ע ולפי עדות חרמנ״ם בה׳ משפטים שר״ע היה נושא כליו של נר כוזבא
(ונ״ל שנר כובנא נהג כמלכי ושרי רומי בזמן ההוא שהית חוב על כל שר גדול שיהיה
אצלו מאוכלי שלחנו אחד משילוסופי היונים ולא ימיש מצדו [ ע' נליציאנוס) ולקח גס
הוא לעצמו את י״ע) וע״ב נהג בו ר״ע כבוד והיו לו געגועי! עליו כי ר״ע מכבד
עשירים ובפרט לבית מלכות  ,ולפ״ז מה נעים להולדתו מאמרו שהיה שגור בפיו כמו
ששנו חכמים אנוח פ״ו ר״מ אומד כל העוסק במורה לשמת זוכה לדברים הרנה וכו׳
ימלנשתו ענוה ונותנת לו מלכות וממשלה וחקור דין וכו׳ לא כאבותיו שלא למדו תורת
לשמה ומה שנתגיירו היה לשם גאות ושררה וע״כ לא נפלו ולא ניחן להם המלכות
׳הממשלה וגס סקור די!  ,והוא כמ״ש סנה׳ צ״ג נר כוזינא מלך חרתין שנין ופלגא
י*״ל לרבנן אנא משיח א״ל במשיח כתיב דמורס ולאין נחזי אנן א׳ מרח ודאי! כיון
יסזינתו דלא מריס ודאי! קעלוה  .ונ״ל בפירושם כמ״ש נפי  ,אשר דרש רבא שם על
משיח דמורח ודאין  ,לא למראה עיניו ישפוט ושפט בצדק דלים  ,והוא שלא ישפוט דק
-מראה עיניו בלי חקור דין  ,רק דמורח ודאין היינו שיחקור היטב בחקירת ודרישת,

על עי חזיות בנר כוננא דלא מרים ודאי! שנתברר להם שהוא שופט לק למראה !! ' לי
בלי רוקול דין  ,וממה נתברר להם  ,כמו שתפרו עליו ננ״ל שהרג לר״א שהחשלל שלא
•כבש ביתר ע"• אדריינום והרג הוא אותו על מלשינות כותי שרוצח להשלים עם
אדר״נוס והרגו ויצא נ״ק הוי לועה האליל חלב על זרועו וכו'  ,ובאותה שעה נכבש
ביתר ונהרג נס הוא  ,הרי שמבואר נמל ג״כ על שהרג לר״א המודע• בלי רקור י’!׳
רק למראה עיניו ומלשינות  ,נהרג ונכבש ביתר  ,וזהו מאמרם כיון דרזיוהו דלא מרים
ולאין קעלוה  ( .והוא שנפלו מאתו וממילא נכבש ביתר ונהרג הוא או שמתלו אימי
בפרהת׳' לאדר״נות [ וגס נ״ל שהתכונו במה שאמרו שיצא נ״ק הוי רועה האליל על
זקנו נעלא השקר] שעשה עצמו בגאותו לאליל׳ וחרב על זרועו  ,הוא ע״ש הקמיע
מעור הנחש שהיה תמיד על זרועו  ,ועין • מינו ובו '  ,התכונו על שתית לנערא בעת
קיסרותו ברום אחותו לאשת וגם עם אמו זנח במת פעמים עיין זועעאן צד קצ״ב ולמי
מאמרם תנת׳ ס״ד כחלינהו לעיני' דיצ״תל ואתני ני ' דלא מגרי אינש נקרנוחא ופירש"’
נאמו ובאחותו וזהו ועין ימינו וכוי) ועולה יפה לפ״ז פי ' המשנה באבות שנו חכמים
נלשין המשנה ברוך שנחל בתם ובמשנתם והוא  :שלא נחכונו בברוך הלז כבלשון תמקיא
על ד' רק שנו זאת בלשון המשגה והחכונו נהנלון על ר״מ שלא פנה לרהניס ושעי
כזב ( כוזנא) והוא נאות וכזינוש משפחתו  ,רק נחר בהם היינו בחכמים ובמשנתם
(ומפרשים דבריהם) ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמח וכו' זח הוא ראוי למלכות
וממשלה וחקור דין ועצה וחושיה נינה וגבולה וכמו שהתנבא ישעי׳ על משיח ונדבר
ל"מ נכללו דברי ישעי׳ ונחה עליו רוח ד'  ,זהו רע אהוב וכו' ,רוח עצה וגבולה  ,זהי
עצה וחושיה נינה וגבורה  ,רוח דעח  ,זהו נעשה כמעין שאינו מותק  ,ויראת ד׳  ,זהי
ומלנשתו ענוה ויראה ובו' והוי צנוע  ,והריחו ביראת ד׳  ,זהו מקול דין  ,הרי שהוית
לדברי החכמים והצדיק הנסיו; למשיח אי מריח ודאין ונחר נהם ובמשנתם וע״כ נרי!
הוא  .ואחר כל זה נתבונן ג״כ במאמרם סנהדרין ל״ח תני׳ היה ר״מ אומר בג' דברים
אדם משתנה מחנילו בקול נמלאה ובו' ,ולשון היה ר״מ אומר משמע שהיה שגור תמאמי
הלז בפיו  ,וזאת היה על בי נפיק מהאיש שהית מכנה עצמו נערא ולפי עדות חכמינו
היה הנעלא האמת  ,ועל כ׳ רבים היו שהיו אומרים שהוא היה נעלא שקר ובאמת היי׳
אחר שהיה דומה לנערא במראת וקול  ,וע״ב היה המאמר הלז שגור בפיו לתלאות
קשט אמרי אמת  .׳וגס נ״ל שהחכון לשנ״ג נהעניש אותי ( תון! הוריות ) לכנותו נשם
אחרים תכונה נהשם גנאי הלז כי לא מאיר שמו על שם זקנו לוקאיס שפתרונו אוי
כי גם הוא לשקר כינה עצמו נשם אור כי האיש הלז אמר חיה ולא נעלא וא״ב כל
המשפחה כנו עצמם נשקר נשם איר ונוכנא או נהורא• וע״כ לעונש כינה אוחו נשם
אחרים להורות ולרמז שמשפחה הלז אחרים הם  ,הנערא שעמד באר ) פיס ויהודה הית
נערא שקר  .וגס מצינו עוד מאמר לר״מ בלשון תיה ל״מ אומר סנה׳ ל״ט אדם הראשי(
מכל העולם כולו הוצבל עפרו שנא ' וכו׳ והיה המאמר הלז שגור בפיו לאמי שלא יזוח דעתי
של אדם על • חוסח משפחתו דחיסת ארצו בי אדם הראשון מכל העולם כולו הוצנר עפרו<
סרענקיל.
שלמה
(ההמשך במחברת הבאת■ )

קול בוכים.
אל הלקח נפש נאהבה ונעימה חותם עלי לבי ויקרה לי כמאד מאי׳
אשר מדי אהגה בה אל אלוה דלפה עיני ולבי דוי.
(להיות למזכרת קדש לי ולכל קרוביה הנאנחים והנאנקים)
Von Ulexander Langbank . .

עת אןכ.והי ;ניני תז־טע ךמ2
את נפש ;;קרהדוןןזית $ל רואיך!
?תאם לפתע הה!  5מךת׳וןקןת לגמן,

ותוכלי לקברות3ךטי ;נקי - .
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תעה לבבי ונפשי ךלקה מתוקה,
לנקד עיני אךי קעוףיצוקה .וחשכה,
אריוך רקעתי אבכה ? לי הפוגה
שקהך,ךוז ;קקני קודר אללה.
שבתך וקיקתך נכח קני היו
בניתי לרעך וכל ךרכיך הסכנתי,
על בן מעי בסלילים לך יהקיו
בכאב לב איליל ה?חם מיאנתי.
קם ךח1ק מטולךתך תשבני רוקה
מרי שידונו בל תביני לךעת,
רפדת בחשך  ,תקתך יציע רקה,
קשלך יטק' תאכלנו התולעת - .
הזאת לנו עליןה צהלת פנים
? שלום התוה להישדיעל קצה!
איך שרדנו•י י פצעינו מה תקניים!
ישנה שנת עולם בל תקום לנצח! -
לנצח אהה  :תנוחי בקהל רפאים
הארק בריחיה בערכי' לעולם;
עייף שמום ותנו קול מכין עקאים
שם בתחתיות אלץ בלי נשמע קולם.
קם אך דומיה וקנוחה שאננה,
הוזים שוכבים מתים אין קך,ם דים,
בשיה בי יושר שם לאי תבא ימח
אף ערלה אזנמו עת קליד קשיח - .
קי:ץ וחורף לא ישבתו נם חום וקור,
שבעיות סק־ות קציר לנו ישמורו.
אולם תלהקה מיושלת קירבתי בור
שוכני קקר משןתם לא ועורו - .
עזבו יתומוך עריקה ׳ מי יתיימיו!
מי ;עיר עלימו ואת ננארץ ?שיה ?
במקל נועם קמיו עלות מי,ינסלמח
אוי לסם בי אקךה אם ! העניה ! -
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פלצות ור593י אקורד לרגעים! -
עיור אראך איך sy׳ שמעת לקח ׳
עיור אשטע טתירך נאוה אף ;עים ׳
?איור פניך חיים  ,וחכך ביין רקח - .
אך בחיק ארץ קשכ3י ?מעבה חאלטח ׳
חשך' סתרך ועל עפעפיך צלקות -
אויה ! איכה נותרה ?נועיור ?שטה
ונפשךדד ^ה לשלל אלי בכור טות! -
כל תשו?י יקרה לחתעלסארונו ׳
י
הוכייש ששון מטנו כל הי;טים ;
אך ?רום ? -י יי אלוזינו סדטנו׳
עצתו תקום  ,דקרו נ^י-ב עולמים.
לו ,רגבים !
ש?ן ארץ נוךע ,
סעקר לקחת אף שבת שטה ; י
כן נורליבני חלוף .כי נ ?ה נחשבים,
אלם חציר .עיתן לסבל וטי׳ י
ואת נ?ש עדץה זך \ך כעין חשטלה,
שכי כין מלאכי מעל שרפיםךביותים:
יקםבסיור ,קדושים קל_ידזעקל אןלה ׳
כבודי » יאספך לאור באור החיים - .

*

משפט צדק.
Von Leopold Winkler, Bistritzer Districtsvorsteher.

את קול שירתי בקול כנור אעירה
ואספרה לאחי נדולה ונפלאה׳
אשר ראיתי בעיר וואךשא חבירה
היא חעיר הגדולה מאז נוךעה.
איש יהודי ס’לךז לךחץ במים חיים
בירח לאילנים כתשעה לחלש
למחר נופיו לפניי שיובן שטים
בתש׳? ' ׳ ולעשירי ?חיה קילש׳
ושם עבר איחר מעשירי לאומים
וממלכבתו קפל צרור זהבו

עשרת אלפים דדו הלם ;אדומים
והאיש משהמצא־ו׳ו ^ מח הלהבו י
אך אל תדמה 'בנפשך קורא מגלתי
?י היהודי . nyyעלי האדן יציאתו
?י לא אל איש !זה אשיר שירתי
אך זה האיש ׳ סי האמין לשמיזעת•1
שמח על ני אלהימיא^ה לידהו
.ונסן לו ;.ס ללתנוםם את א) תום להבה
שמת בי הסי צדקו ירחץ4ם נקשהו
וסך,ה ניו ורוח נהיבל אלהיו יבא.
בי כן אמר בלבו ךאיש' המטהר:
3$ב לפני °5שמים
מחר אנ.כי נ
"ובקר לשפך שיח בהיכלו אמהר
״הישע אלהים אל תפלת רע3פןם?
"הישע אלהים אל איש ואל סנדןתו
״מנחת תולה בלולה בשמן ראש התנים -
"ולא .ישסע לקול נכה רום לקול דמי אנחתו
״אשר מהאב לב יזעק אבות וכנים•
"אוי איך ימה אלהים  .קשב אזני.ם
"לשמע אל הר;ה בלב שמח אתרולן׳
יושם קול אחי מהול בדמעת עירם
"על רכושו אשר בידי הלב שמד. ,יתאיונף
"אולי ןמושני אבי ראות מה עמלי
"אבי כל יצירי סגל ?^ל מתום יודע
"וימצא את אלול ,הנכר הזיה בידי
"אלהי־זהב ואן/יה? 1TOמתעתע י
"אך מי יתן ויבא 3על האכלה
"א< שי יאמר שליו בי הוא .זה צרורזהביו
"רק אותותיו יתן להיות לו לעלה
"חי אל! ?י אשיכנו לו כךציון ללבו" .
כד ,חשב בלבו האיש ; קי כפ!ם
ורוח אלהים מרחפת על ?.£ני שמחתו
שמח בי הוא יסיר דמעת עינים
מעל פני איש מבקש לבושו באנלתו.
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עיוז־נו עומד קזם ומדבר ללבבו
ושטרי העיר הגיעו וכה ;.קראו:
י השיר קלינםקי אבר אמתחת זד!בו
״ועשרת איליפים זהב ?ה ? מצאו.
"והאיש אשר ;שיב האבדה לבעלהו
"יקפו השטדים לדבר 'ולקרא בקולם
"בעשר רב השרי הזה׳יעשירהיו
"והבית אשר לו בעיר ינקל לעולם" .
עוד טרם ההלו מהגמול להבטיח
ראך יצא יצא מפיהם דבר האבדה ׳
ומשה קם ממקומו חיש קל כרוה
וימהר הרץ אל שפטי ד,עךה.
באיש אשר רוחות'השמים ?שאוהו
רץ התיסאל השופטים והצרור ב;דו:
<.א לכם צרור הןהבאישר' תבקשוהו
״תנוהו לבעליו ואני אחיה בלעדיר.
וכאיש אשר/ביא לביירי אדמתו
בקול לנהי ותודה בית אלהיו בקרובה ׳
כן הביא האיש הזה את הון מציאתו
לקדש אלז׳ ?וטרי שפים ב;ריעה.
בעמודי משבית השופטים נאלמו
ועל האיש ועל מעשהו מאוד נמלאו
איש איש איל רעהו מאוד השתוממו
"הגנ $א בזה אייש״ בלם קראו.
וקלינסקי לקח מ?ד 'הישראלי
את האמתחת אשר גידי זהב התרומה
ו?חד־ויאמר  :היה’"זהבי ואליז " .
גם שמח ' בי לא נמקד ממנו לאומה.
אן אם הקים השר את כל אשר הבמיה
כה .יהיה אלהים אל 'שדי בעזרתו ! -
בי במקום אשר ןה5ק כאח את איש קרוה,
עוד ליבה איותו בשקט פי עברתו:
.נבל הנף ; הודי כבל ראשייאביותיף
הישלמיד,
"בי לא הבאה ליי האבקה
"עשרים אלף שמתי אל אקתהותיד
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"ואלה הכאת להעשיךןז בה?ןה י "
ואל דיקנים אמדי " :ש ^עו לכר חיךתי
"עתה אגלה לכם את גיל אשר רציתי
"באמת שלשים אלף היקה אגלסי
״ורק ל$צא את האיש׳ כל זאת עשיתי.
"; ועתי כי כאשר״אבקש״עשךת אלפים
"וגם בית והון להאיש ההוא" אבטיח
"היש ; עוף אלי ' כאחד סן השרפים
"ו;כיא את האכלה כאיש תם יגאסן רוח.
"ולכן ! עקב הזה סקרה טוב קרהו
";ן״סה לעשות ? כלי הכתוב בתורתו
"ו?? ל אשר אביו הראשון הורהו'
"כןזיד עלשים .'.קה סאחיו בכורתו.
"ועתה ‘;הודי לשב לי את כל האכלה
״אשר סיצאת  ,ואז תנקה סאלתי
"ואם לא חי נ ? שי כי’ לעיני יקל העלה
"אי״פרף  ,ואקחה סמף את נקסתי ! "
כאג־ן דוסם ' עמד הישראלי י
ועיניו ולבו גשא אל ה'שס! ם:
"הן עדי בשחק אלגי אלהים סילי
״?ני מעורי ,ל!יתי" נקי כפים.
"וגם עקה להן־אותןד כי כלא ריס ןןז 2$ה
"את אכךתף הזאת הנה הכאתי
"גם עקה’ לא אקח ס;ךף כאוןןה
"ובמי ,לא ס$יאתיה ׳ ר;קם אשוב לביתי י
מפן השיר את פ; יו אלהןקנים
מאסר  :״הראיתם את לאיש והןתיו!
"וזה לכם לאות כי רק דברי כנים
״כי לא" !חפץ רק לד׳סלט פסצךתיר׳.
כה ; רה זיקי לות בלב איש נקי
השיר הצורר איש אהב פשע
?כל זאת השו? סים9ליל;ה לא קקו
ומקום המ ^ ט לא ; רוני יד לרשע.
אלהים ; צב כעות אל ראות מעשיהם
ראה את תום ’ לכב הישיופטים קאלה
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ראה כי רק לשפט אמת מגמתפגילזם
'לכן שלח דקריובפילזם  -והיא פלא.
השר יהיהרדי למשפט בקרבו
והשוחט' הו.קם זעל' משפטם היודע:
'" אם אמת ומשפט שניכם תאהבו
"שמעה השירקלינסקי’אשר ךל אשמיע:
ה ס ם ק ד י ן .אתה שלשים אלף לגקש<ר א ה י
"הנה אין זה הצרור אשרתכפןשהו
"ואהה היהודי יהי ךל אשר מ$יאת
"שאהו לביתך ובלב טוב אכלהו!״ .

רגשי ערב.
י

)Nach Matthiffou
(.

Bon Jakob H. Sperling .

צכע אתמןשיאי־־הךדם  :עטפו
מול יפעת היוד אדם שמש ערכים;
כראי לטהר פלגי המד ישטפו'
וליוכב נשףבןך,רם :בריק'-קהי.ם •־־
בחרש מצל ויער כראשי הכקאים
יממה שוררת כמו בארץ ה^שיה;
ותחת צללי' מארות ‘ועלים ;עים
ירז -מו אפר שמים שלוים ןנד ^יה - .
אך אתה חסיל! הה  ,בנהמתתאנין■
מךטובת ; רק דשא בקולך תדע!
כעד צעיף עלטה וד[תולת־שאיה
נעים יללת שיריך מירחוק תשמיע; -
האם נם עלי קברי קם לתל נגע
אף שמה '/המיל! ןפי־זמר הנעימה!
מבין פרחי אחוה מעוברים עצבע
כניורך תעירה/יברלש,יללה תהימה! -
האם גם נפשי בלמודםשיואקת
שמיוע נבינותיך קול הבה ו;עים;
בין גבעות פלהים רוקם היא נושקת
בהמיות רום עח ערבים כין עפאים.
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שעיפילילה «"( .שן).
Von Michael Seidmanp.
■ ממרום חםגדל יביע;
ד אחת יך הפעמון'
אך כליון ואבדן העת היותה יודיע,
לכן נתן לו האדם לשון למודים,
כי כליון והיות  .איש באחיהו צמודים.
קדוש קולו ׳ כקול מלאך אל הצבאות!
אות הוא כי תמו נכרתו השעות
אשר לפני עברו  ,מני נפרדו.
הלאה עפו י יחדיו נדדו.
אנה עפו ? על כנף רוח קל חרישית,
לשנות קדם  ,טרם מי בראשית.
אות הסזון הוא לעשות ככה,
כי קצר היום ורכה המלאכה •
הה  ,במסתרי לבבי תקוזז ופחד
ממקומם יחרדו יתרגזו יחד.
על שפת החיים יביטו מטה -
שוחה עמוקה  ,נשף ועלטה!
זה חכיון הנצח — הן לא אפונה.
כי נעימותו ויקרו גם לי נתונה.
אכן איך יוכל נצח היות חבל
אנוש אנוש  .בן רגעי הכל ? —
האדם הוא קטן וגדול  ,דל ושוע.
ה שפל כזוחל עפר  .כארזי אל גבוה ,
ארוגה נשאה ונפלאה בל נערכה.
ומה נעלה על פלאות העושהו ככה !
מטבעים שונים קבץ קרעים
ויאחד קרבינו הפכים פלאים,
אגודה ממבחר עולמות רחוקות נחברה,
בשרשרת היקום טבעת נחמדה ויקרה<
בין האין והכל נקודה המוצעת !
ברה ערבות  ,נאלח מעמל וכעש — .
נאלח — נתעב — ועוד חלק אלוה,
צלם שפל מדמות גבוה ׳
חי עולם  ,מעופף בגאותו רמה.
פרעוש נבזה  .עפר מאדמה,
כאלהים מלא הוד  ,הכמה ודעה,
חסוי חלאה ורפש ' תולעה '
שפלותי תבעתני  ,לבבי בפחד ינוע,
ונפשי תתרומם  ,מבשרי אחזה אלוה •י

)Boiing

(Nach

ו הלך ואורח  ,נכרי כארץ מכורתו —
יתהלך הרעיון  ,ישתומם על רעתו.
.
ישתומם יתפלא  .לא יכיר מקומו ׳
יתנהל מנוראות חזיוני חלומו.
תטהון יאחז הבינה כמדומה
ותפול כמעט באין מעמד ממקומה ז
מה נפלא האדם  ,חדת היצירה !
בפחדו וששונו שלל החלוף והתמורה !
מה יגונן עליו • ומה יכבה נר חייהו?
הלא גם מלאך אלהים משאול לא יצילהו■
 ואף גדודי מלאכי מות ורצחלא יסגרוהו בקכרו לנצח!
ז בתרדמת לילה  .בתנומות על משכבי.
דמיונות זרות ושונות עלו בלבבי.
התהלכתי בגן עדנים כין פרחי ריח.
תעיתי ביער שומם כשדה מרזח,
משן סלע נפלתי< מחצתי רקתי.
כעבטיט וסוף כמעט טבעתי בצרתי,
עם רוחות נוראות גדודים גדודים,
על כנפי סופה שבעתי נדודים.
ועוד רכות• חלמתי מאהבה ואיבה.
מאביב הנעורים  ,מירח השיבה — .
אולם מעוף הנפש  ,אף כי יתעה אין דרך י
יעיד  ,כי רוח האדם נשגב אין ערך,
ועוד  ,כי רוממה ונשאה נשמתו
טמדמם רגלו  .מעפר אדמתו;
ועוד  ,כי נשמת אל היא הגברת -
ובנוח הגיו הכבד כעופרת
לא תגוח ; גם הדממה סביבותינו
תודיע כי נצח  ,אין קצה לחיינו5
גם ליל חשכים  .אין נוגה ושממה
תבשר יום נצח הזורח שמה — .
לכן מה נתלונן למות אהובים וידידים )
הלא עוד חיים הנמו  ,בל אבודים ;
למה נסובב קבריהם בדאבון לב וקנה ,
ונפשינו בבכי תשתפך באפס אמונה ?
הירדם רשף שמי טהר בעפר אדמה •
הן מחזות שדי יחזו בין מלאכי דמה !
שמה יחיו חיי עונג  ,חיי שמים ;
לא חיי בשרים ולו בנעימות שבעתים;
ומעינם הענוגה המלאה נועם נחמה>
יזולו טללי חנינה יעל בני האדמה — .

—
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הן סר ,מדבר שמטה ערבה וציה,
אדם והטון רב  ,אך בארץ התחיה!
פה ימי אבל הבריאה  ,עמק הפגרים,
פה ערסל ועלטה  ,אך צללי יערים.
טוב ואושר  .לא שזפתם עין רואי,
פה גיא חזיון צלמי הבל ובהו,
פה אך צלמי אפם בלי רוח חיים,
עצמים ואישים אך בגבה׳ שמים!
שם יחיו חיי עד  ,בלי אחרית וסוף
(ההמשך נמחנרה הנאה אי״ה ).
כי ארץ החיים לא תדע חלוף .

שירי
יפעת זהב א1ר הערכים
ושיח
שדה • T
כל VT
יעטוף T
i *rולמחזלת המחנים
חליל עז ונעים ,יפיח.
בתורי זהב ונעלות
תרקדנה שם השפיות
ומזדיהן כמגדלות
עומדות בגאון לקלפיות.
אך מדוע כשהךחוןד>
עיוורת ישם עלמה ענוגה?
הרחק  ,בסנה כוכיה
ובוטה מאין הפוגה ?
ך,זאת שולמית ;פתי?
ך,עיניך יורדות בכי ?
מד- ,זד ,תבכי תמתי
ודטעותיך עלי הלחי ?
״גרשוני  .הזח רעיות׳
"כי לי אין כיל , ,ערומהעניה,

שוליית.
"אך רסיסי טל קוצותי
״לכן אגבי בוטה"
״הן דלה אני ועשה,
תפארת;
ועטרת
"בלי הוד
• vvi
V״ v7
 •"בלי נעלים ברגלי; יחסה
״ובלי כל שלמה ! אדרת״.
דומי דומי אהובתי!
מנעי קולבי מבכי
אל נא תבכי תפתי
?דיי ךטע 1תיך מלתי!
דעי מדוע דעותיך
יגרשוךמחברתנה♦.
חנךויפיךד! ^ ו ;? ך
כי ת ח פירי פני כלנה.
כל עדי ויקר שדודה
זים?זן לך מעטה ואדרת
אם קטנת הבת1ןהוךה
את בח נ ך לע בל שוררת!
ההמשך נמסנלס הנאה אי״ה.
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מכתב
אל רע

כאח לי.

מפני

תנופת יד העת קדורנית ילך
עליו.
כי רנה

ומתאונן by

Bon Leopold CiSler , Rabbinatscandidat.

רעתה

קראה׳ דנרי אגלחך ותרגז בשני לקול החלגזך טלי חלאות הזמן  ,אשר מטרה
שמון ונאין מטצול ׳רדפוך ; שאננך ,הגם נ׳ רחוק אהה כטח ממכון שנה׳ ,טלה
לחליהן
כקול •ללח גנאים הצועקים אבוי עלי כלי חמדתם  ,כ׳ נקטטו מיד שודד גלי
באזני  .אחי ! לו חונל לחשוד הדמעות  ,אשל נזלו מעל לחיי מס קראי .דבריך אלה,
חמלה
עתה גם עלי תכאנ נששן ותהי למנחם לי  .לגט עמדתי מלעיד מבלי יכולת לבטא
כי
דבר נשפתי  ,אזי פתאום בריחי הדומיה נפתחו ומכאב לני צעקתי  :״אהה ד ' אלהים!
יהיה גורל אחי החמים והשלם עלי חבל ארצה  ,כי יכלה ניגון חייו  ,נאנחה
הכזת
 ,מבלי ראות חכלה להמון יגוניו ואנחותיו ? למה  ,נוצר האדם  ,שמתהו למפגע
שנותיו
? מה פשעו ומה חטאתו כי חעצנהו עצב תשביעתו׳ ממרורים תמיד ? אולם כביום
לן
מטלות עז על• אדמת ילד וברק ורעם במלחמות תנופה ילחמו,
ענן וערפל עת•צאגשםופני כל חי יחדה ,כנת תמונת ימים עברו על פני חלפה ,עצנון לני י
פתאום השעם
 ,ורחב — ולוח לי  .זא אמרתי צדיק הוא ד׳ וכל דרכיו משפט אין נחם נפתל
החילה
ולאI
ועקם ! שמע נא אמי המעט מקורות ימי — אן שמן דבר תשמע כעת ממני
בולה — נאזנין אחפרה ,אולי נמצאן בו דבר ,אשר ידמה לקורות חיין ,ואשל נהשכילן
תכיל נו הנהגת ד׳ הטונה  ,י דוח לבן גם אתת  .ידעת אח׳ יום הפרד׳ ממן ללכה
עליו
המעטילת — זה היה שנת חל״ח  ,ואני אז בן שתים ועשרים שנה —■
לעיל פראג
נפשי שם בחכמות ובמדעים אשי ’ אסוף אותם האדם וחי נהם חיי לוח העונים
להשלים
אלהים ואדם  ,אין לקול המרכבה  ,אשל קרנת אל פתח ביתי להוליכני למקום
בעיני
שכבנו בזרועותינו יחד בנשיקות דודים ואהנים לא יערכן זהב ופז ; דומיה
תעודתי
לנו  ,אין קשב — רגע ורגעים — עוד תדמע בת עיני מדי זכרי זאת —
מקניב בעינינו כאלמיס לא יוכלו דבר מאומה ,כי עצב הפרידה אל נחננו אומר נצר על
היינו
; אזי בראותך  ,כי אין תכלית ותועלת מהדומיה הזאה  ,וכי הפרידה על ידה
דל שפתינו
נעצרה  ,התחזקה ופתחת אח פין ובה דברת  :״לן בשלום אחי ידיד נפשי ! לן
בל תהי
ל עלי זה האורח למעלה למשכיל ,למען תהיה הולך וגדל וטוב גם עם ד׳ גם
כי שלחן
בני אדם אחין  ,ואני כל ייטיב עמן נאשר בלבני ונפשי אנקשהו  .״ נדברים האלה
עם כל עוד נשמתי נ׳ חרותים על לוח לני יחיו  ,נפרדנו איש מעל אחיו  .אולם לא
אשר
כאשר דמית כן היחה  ,כי אם גם הראשונים לימי מגור• נעיר פראג היו טונים ונעימים,
לא חסרתי כל מהדברים הנצרכים למחית האדם ובריאותו  ,על דלתי היכל החכמה
באשר
יומס לא נחתי לילה  ,ננינליאטתעקא הקיסרית נפתחו אוצרות המדע לפני  ,נם
שקדתי
אחר כל יקד דרשתי  ,ואשר שאלו עיני רומי לא אצלח׳ מהם  ,אלת הימים הראשונים
רנה 1י
יפלו יאבדו במספר ימי המרים לרגליהם תלכו  .שמע והטה אזנן  ,פתאום מחלה
 ,אשר נפשי למאד הכאיבה עדי על ערש דוי נפלתי ,הרופא נא לראותי ,ונאחז'
נתליתי
ידי ננהל מראות  ,פני פני להניס הגידו לו  ,כי הקדחת בחזקה החזיקתני ,א]
בעורקי
 ,למען לא תגבר המחלה ותהיה שלטת  ,ערן הסמים הנצרכים ושפבם נשי ; אן
מיש
אלת לא הועילו לנפשי  ,כי חמור החזיקני  ,החלישו עוד יוסר אח כחי טדי נדמה׳
בל
מי נין החיים מתהלך — ואשר הרנה עוד עצנון נפשי  ,כי לא שמעתי מאומה
למת
אנוחי ומשלום אחי אנשי בריתי ימים אין מספר ; אז נימי המכאונ והיגון האלה
משלום לא מעט נחמת לני שאגתי ; " הנה טפחות פה בארק •מי היותי מנת חיתי  ,הכי
פעמים
יבלו ׳מותי רגעי שנוח׳ עד נא פקודתי״ ? ! אמנם לא ארבו הימים והוא
נאנחות
שלח דברו וירפאני  ,ממשכבי קמתי ונהפכתי והייתי לאיש אחר — שמני
ממרומים
לעת הזאת עת החהלכי פעם הראשון בחוק  ,והנה • קול מנשר מעיר מולדה'
והשתומם
 .לקראת• ואגרת מאנוס• היקרים — די יאריך ימיהם בנעימים — נידו  ,ביי
. ..
״כי הס וכל אשר להם שלום  .״ מי •וכל לצייר השמחה והגיל אז נקרב ל ג'
הודיעוני
 .מי יוכל ספר המון זבחי חודה ,אשר מדי עלות• בנית ד׳ לפניו הקרנתי ! אמי•
רגשו
שמען זאת הלא תקרא עם אחין יד ד' עשתה זאת ! ומה מאד הכרתי חסדי האל
מדי
 ,נשמע׳ מפי הרופא  ,כי ההתחזקות והשקידה בלילה על הלמודים מבלי חח שייא
וטובו
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־עיני מיו עשם משלמי ; א ,ידעתי והשנוסי אל לבני  " :מה טוב לגנר  ,כי ישא לפעמים
ע יל השנל והשמה  ,לאה — אם לא יד ד' מעה ני  ,אולי הסכלתי עשה כנס נלמודי
'«•ס ושנים  ,המה אש כחי החלישו ואני נ לא עשי אל קנל ירדחי  ,והראני אני כל,
י' אדם מן האדמה כשאר נני שמומה אנוכי  ,ועוג על כן לנפשי להחיוח גס נוישי
ילחש חלק לה מעדני החיים ומטעמיו נעוד היא חנרח לוחי פה  .עשה הנינושי דנרי
סיילץ השמני  " :כי הוא יכאיג ויחנש" הוא אדון היצורים יפליא להראוש גדלו לעינינו
 75יל  ,אשל יכאיג אומנו ירפאנו גם ׳רוח לנו — מכמנ אלהים הוא " יכאינ ויחנש"
צמודים הס נידו יתלכדו ולא יתפרדו ,לעיון נשגנ כ!ה הלא גם את נפשן ידיד יקר ענג
ימלא וינסמן עלי מקלי הזמן ופגעיו ! ! נוא נא אשי ונדרוש מעע מעל ספל תורת ד׳
נס שם יניע אומר  " :כי הרעות נעינינו עונות ניד צורנו" שא עינין ולאה שם נחול
ימה עיניס «שלן אל הנול נלי חמלה  ,איך על ידי השתלשלות הסנוש למושל נכל
יאלץ יהי ומדכאיו הלנים שי לו יונילו — הניעה לראות שם נעל נוכה מילדי הענלים
יינוכג נתינת גומא נעזנ ומשלח  ,אין יוציא עם סגולת יה מאלץ מעניהם והוא כמלן
’ 5קלו נלאשם יהלן — ואם אין נפשן אל כמו אלה  ,כי שאמר " מה לנו ולימים לא
 1לנו הס ? המה נשען> הזמן כנר כלו אנד זכרם המת ! שוע נלמנ’ קומש ותהפוכות
ימינו  ,אשר עוד לא ענלו אלנע שנים חשנו לנתון מוסדות השנל ולעלות כל המקים
! יסקדליס עד היסוד נם ,וראה אין על ידיהן הצלחת עם עסעעלליין פלחה ,עדי כארז
נגה קומה  ,יפת ענף  ,חרש מצל נהדר תפארתה עמדה  ,נצלה כל ישרי ל 3וכל מנקשי
אושל המדינה יחקו  .הכי לא נדע נכל אלה  ,כי יש אלוה נמרומים רואת מעשינו ,וגס
אאר יראה רע נעינינו יעה לאשליכו ולעונש מיינו ? חכמינו קדושי יה מדי העמיקו
 :לחקור גס הס על יופי הקדר והעלן  ,אשל ימצא נקורות הימים ונלחני התנל כלה
לא יכלו התאפק מלקרוא נגדל התפעלותם" מה עשת הק״נה ! אתה נן אדם הקיצה
ייאה תדנלים והקנית נמו ינהיג צורנו את עולמו וישם כפי חפצו " מזווג זווגיס" העוג
יהיע  ,המוח והחיים המלחמה והשלום כלם לאחדים נידו  ,כלם מוכנים לעשות רצונו
יחפצו העונ  ,וכלם ישנו אומר לנו  :״מד׳ העונ לא יצא רק עונ" ! ואתה אח יקיר!
אחלי הלאות׳ אותן כל זאת מארחות השנל ושהלוכושיה  ,הסכת ושמע לעצתי  ,אל שירא
'אל תחת עוד מתהפוכות הימים ושאונם  ,כי עוד ינא יום ,נו ׳נקע כשחל אור אשרן,
יג לן נמלחנ תעמוד  ,שמחתן שמחת עולם תחיה  ,ואז תקרא גס אתה ולנן יענה
»«ד׳ העוג לא יצא רק עונ" ! ! ד׳ העונ יגן נרחמיו עלין  ,ויקל ממן הל עצנ וכל
אייזלעו.
ליב
סיגה כחפצן וכחפן האוהנן נלנ תמים וישר

דברים אחדים.
נמחנרת החמשה עשר מכוהני יצחק צד  . . .הקשיתי לשאול נשם החכם המפולקס
יסיר על האונקלוס  ,שתרגם כי אם כה תעשו ( דנלי ' ז׳ ה׳) " אלי אם" וכוי .כאלו הוא
ייל דלן תנאי ונאמח אין שם תנאי כלל  ,יען כי אין אמריו תשונת תשנאי ? ומה מאד
למחתי לראות כי החכם הגדול שד״ל נקפלו אוהנ נר ( יפיק וויען שנח תק״ן) יניא
5י)«ת נוקחא אחרת ממומש לסנונא ואכויירשא ומתורגם נו " אלהן כדין תענדון להון"
’ 5לי ספק  ,כי כן היא הניסחא הנכונה והאמתיח  .אן נדפוק פלאג שנת תקצ״ו לאיתי
'!־ יסמא " אלהן אם כדין" וכוי ונודאי  ,שמלת " אס" שם יתירה כנראה משאל המקומות
^ינקלוק  ,שנכלס כחוג "אלהן" ניל תוקפת מלח " אם " כמו כי אם נרכתני ( נראשיח
" 5נ כ״ז ) אלהן נלכח יחי  .כי אם ׳שלאל (שם כ״ע) " אלהן ישראל" .כי אס לפני ד׳
״לסין שאכלנו ( דנרי׳ י " נ י״ח) אלהן קדם ד׳ אלהן תכליניה  .רק על זאת אעילן
וידא אה 1נ  ,כי האונקלוק ישנה תמיד עע«ו נחלגום מלת "כי" אס הוראתה שלילת
״< vMהקודם ( אנטיטהעוגג) שלפעמים ׳תרגמה נמלח " אלהן" כמו נמשלים שלפנינו
'״*«« ים נמלח ״אלי" כמו כי החרם תחרימם ( דגלי׳ כ״ד י״ז ) אלי גמלא חגמלינו; .
י’ קלוג אלין תדנל (שם י״ג ) אלי קלינ לותן  .כי הרג תהרגנו ( דנלי׳ י״ג יי) אלי
"!5יל סקעליניה הגס שכונת מלס " כי" נכל אלה המקומות אחת היא כאשר יראה כל
^’5ל ? ואולי אפשר לומר  ,שכונת האונקלוס ( ונעקנוחיו ילן גם היונתן לק שישתמש
■יייד נמלח ארוס נמקוס ארי) לכוון תרגומו נכל מה דאפשר אל הענדי ; ולכן נמקוס
 £זעג י ' ישתמש לק נמלת "כי" לנד להוראה הנזכרת יתרגם גם הוא כדרכו " ארי"
"ילס אם העני׳ יוסיף מלח " אס" אז גס הוא יסיר מתרגומו הנהוג ויאמר " אלהן"
סירס׳ -מן אלא הן ומלח " הן" פירושה לפעמים " אס" כמו והן לא •דיע להוא לן
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מלנא (דניאל ג׳ ) « נינו " אס לא" ונען הן הכול נחבא למקרא (דניאל ה') ר״ל "
הופל" ולה• זה ההרגוס " אלהן " מכוון הי «כ אל הענר׳ " ני אס" זה מה שלציחי לגאי•
«וד זאה להוד• «  ,כי במחברת הסשיהצד  . . .כסבסי על הכהוב נרדם ורכב ופי®
(חהלים «"ו זי).
שיש לומר  ,כי הוי״ו ממלה "נרדם“ הועסקה למלח "רכב" והיה ראוי "נרד«'
רכג ופופ" והוגד ל* זה ימים מאחד ממאהני  ,כי מצא הדעת הזאה בפשר אוצרהשרש’6
שרש ״רדס״  .באמונה•  ,ב׳ נעת כתני ז אה לא ידעה׳ מזה דנר  ,כי מלכד שאין די«,
מאז נפיתי הצג כן -רגלי «ל פן -המד« לגנוב דעה אחרים ולקראה באזני כל ה«6
כאלו אני ממציאה  ,וכל היוד « אוחי נס מבני עיר מולדת• גס מגני «׳ר אסרה יי96
להעיד ח״ל  ,כ׳ אין נפשי מעודי אל הלבישה בשליח שאינה שלי  ,וכי הכליה שנא®
שנאתיה מלבד כל זה למה אסכיל עשה ככה לגנוב מאוצר הגלוי והידוע ומפורסם לכל.
יאשר יד בל איש ידננו לבו להתעסק אך מעש בחכמת ששת עבריה ממשמש גו ? ׳
אין זה כי אם העלם ידיעה — אולם לעת עתה עלתה בידי נעזרת האל העתקה כזא^
נפרשה ( שי יי ) שם יאמר » האויב תמו מרבות לנצח ועדים נתשח אבד זכרם המ״ .
מליצה זה הבהוב קשה עד מאד  ,ני אמר שאמר ״אבד זכרם  ,המה למה לי ? גם ה’8
לו לומר  :אבדו נהיות כי הוא נסמן אל מלת  :המה ? ודמיתי על בן בנפשי לאומי׳
שהועתקה אולי כאן אות מ״ס ממקומה הראוי למקום שאין ראוי לה והנכון " אבד ויי
מהמה״ ר״ל הערים והחרבות שזכר קוים  .ומלח " מהמת " אס שפירושה במו מאלה6י«
ויותר מהמה בני הזהר ( קהלת י״ב) עיין שם או שיש בה הרחבת הכנו• הס —
ד עט פרוונאווען הם — במו ומלונות אשמות אל התאים יי
ערווייטעלטע
אליהמה יחזקאל (מ״ש זי ) נמקים  ,אליהם  ,ואתפוש לשון זה האחרון  ,בי הוא הניא18
היותי נכון וישר.
גם אני ונערותי אלום בן ובבן אבוא אל המלן (אסתר י' ע״ז ) בל המפרשים ינאי'
האופן; אולם יען למעלה מזה הספר פרשת נ ' י״ג מצינו להויא9
מלת ובבן  ,ובזה
בזה האופן וגם זולת זה לאימלא
הזאת מלת בזה כמו ובזה הנערה באה פירושו
עוד בספרי קדש מלת בן נקשור עם בי״ת חשבתי בלבי  ,בי זאת המלה אולי לא מיל«
העברים היא  ,ני אם ארס ארן מולדתה בשאר מלוח עוד בזה הספר  ,אשר אם בלשוןפי®
אי בלשון ארמי מקורן כידוע וביאורה לש• דעתי  :אז  ,בי  pיתרגם האונקלוס " אזיא®9
ני" (שמוח י״ג מ״ד) בבן ייבול ביה  .ואז יקרב לעשותו (שם מ״ח) ובבן יקרב למעבד«■זי
אז ישיר משש ( שמוח ע״ו אי ) בבן שנס משה ודומיו  ,ותרגום הכתוב וזויך איך חערדעמי6
 £ .11יננןןייכט וואל עט אג׳
איינען דיענעריננען ! א אאמסען  ,אונד דא) או. 1 .
ויכט דענו 6נער  £א  0מערמ ישנס היער איינע ננאראנאוואדא לו געבען " :בן — וני! י
גס המה קראו אחיין מלא (ירמי׳ י״ב) הכתוב הזה ^ומר דרשוני  ,נאשר כ׳ יחסי
שעול הקריאה ר״ל לא יפרש המ המה הדברים  ,אשל יקראו אחרי הנביא בחיי ל ? ואיי
אפשל לומר  ,כי מלא סח היא מענק בלא יומו תמלא (איוב ע״ו) שפירושו בליחה ואיי
(ובהוראה הזאת נרדן> השרש מלא אל א מ ל נהפון האותות או שהאל״ך במקום למ״יI*6
צאלים [ איוב] כדעת המפרשים) ולפי הז מלח מלא היא שעול הקריאה ותלגום כלתכתיג■
יאזיך דיינע בלידער האנדע[ן טרייןא! געגען דיך ,וזויך יד ע! ע רו  6ען הינטיי
דיך הער  :פ ע ר נ י ב ט 1נ ג ; דווו דארי £טט איהכען דאהער ניכט טרוי«1י
«ען וי א אדן  £ריינדןיך וויט דיר טפלעכען  .ולאה נא הקולא אין על ידי באיי
מלת זעירא יצא לפעמים כנגה נאור הכתוב בולו.

Beiträge von Joseph Sohn.
)Spindler.
האח האד!! הניע חאביב
תע הזןויר {! ביב סביב
ימחאו כף הזיוךאים בהרים
יהד ירננו יופרו הצפרים
בא ^ גיב׳' ? א ^?יב!

(Nach

פין עץ פרי M׳ יערים
.על נא1ת ?» ך כמרחבי כרים
קיורא בדולם
התור נץזטע
כל סי כ $בשר יר1נו מם?'ג
באץק ?יב> ויא ר ^ .ינ י
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על פר נרחב נין ההרים
יועים בשושנים כבשים וסריס

י]:ד זקנים עם נערים

וחתכים פנעוריח נצןה מסביב
בולם ;'שירי הגיע האביב!
האח ! האח ! הניע האביב!

ה$מת והמשל.
Florian
).

(Nach dem Französischen des

האטת ממקורה,יצאה מבפנים
ערום,ונדריה ברחובות צעדה,
מפניה ברחו ; ערים וזקנים
הענש פוערה מקור חרדה;
בשדה לנה בין שמיר ושית
ומסביב אין איש לאספה ה: 3ת.
והנה למולה חמישל הנהי י
;פה עינ;ם ושלג קוצותיו
נרקמות .יהליוך זהב בגדהו
רביד פצוארו  .טבעות בזרועותיו.
כספו וזהבו בפנים הנטו
אכן קרני-איור ; פיצו נוגה לטו.
מדוע את גלמודה צועדת
שאל המישל ,מדוע רעיתי בדד עלי אורח■*'
הה  ,אחי מקרה אחזתני הנני רועדת
ענתה,עצמות׳ במו קרח עלי לטורח
איש לא  .יאןפני יען זקנתי,
ואחרי בלותי למחסה אך לשוא התחננתי י
לא מחכמה דברת רעתי
השיב ,אם בשיבה תתני מגרעת י
הלא ממך זקנתי בטרם חוללת הייתי
ודברי בצוף נם לאוזן מוסר פורעת.
הזקנה לא היועח בעוכריך
לק רבו עיוזבזך.
אולם בי ערום
לכה איעצך בואי תחת שמלתי
בחכם ובטיל 3ל ; הדפוני בעבורך
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וגם מטף לכ  :ל?נגו אם אטיף מלתי,
בז לף ט5ןךם עתה הלא ; פארך ! -
ומאז התחברו .יחד חטישל והאמת
מפניהם גם לב בחלמיש ( יכ יפגשם) יהל1ין תמס,

הנער .על כןבר אמ. 1
Beiträge von M . Sborwitz, Lehrer.
למצוא מנוסתו
פיה נטמנה
שם אצל,קבר
אט 1הנאמנה י
מלא ישבר
עם אט 1הילןרה
והוא נותר
עם אמו הישרה,
ישב נער
ובדמעת עידם
לבדיו כחיוסר
ובמי צער
בלי סעד
בכיה בכה,
זקךא לשמיםr
נא צפנד
בחיל ורעד;
בי נפשו שחה
נא הניחני
?לי י.ע
מרובעצביוניו
חולה ויגע,
בגדול יגונו;
פה בקבר
בי גדל השבר -י
בי בשוחה
־ר)טז יל'1י
ישנה במנוחה
ובאשר קרא
תמים ח_ןד;
בנפיש מרה —
כי מנו נאבדה
יפת פוגמים
אישר איותיו י׳ילדה ן
נפל ' שדוד ‘שם
—
עולמים
ישנת
י
y .T
בל שמחתו
אוצרו התמים —
ועוד לאזקם
בי ” שמעהו
בל הצלדותו;
בליל ברכתו
קראהו — .
אישר
אהבתו;
כליל
|» t r
על בן תאותו
v

אר־מגה ןם1ךי ס 3ל.
המ

לנהר כי גליו יחטרו לרמה *

כסיוף יכספו לנגוע הימה.
מה להר כי המפל לנןא •'
.יכסיוף לאמו  ,אם בל  ,החי.
מה יהמה בשרה ביער?
הרוח :עבורי העולם בפער.
מדוע תעל שמימה הלהביו
עגסוף לשמי שמים באהב.
מטרתה
נם
תבקש  -ד 1ז
הנפיש I •• - 1
־v v
תכפוף תזך 1ג למצוא חמדתה —
מה זאת חמדתה ? — הלא אהבתה:

ÄoUin
).

(Nach

#ץ .נ3ב { טי 8באפיון.
עץ פורה
ראיתי צומח

וצמרתם הרימו.
ונחי^ עדנים

השקהו לשנים
משלש בענפים
בעלים מעולפים_ .וייף לשמים
טבח ר׳מים.
וקריוב למים
IT1 .
חיים
א
מצא
ויבאו חריצים
מפני שמיש זיווח ד־ורוהו בחצים
שר׳שוהו מאדמה
העץ הפורח.
וירבו הענפים
למאיות ולאלפים
ויתערה שאנן
רענן ׳
באזרח
־ייז׳
t : vt
ףגךל1י הפרחים
ההיו לצמחים
ריחם הנעימו

שמטה׳
למק 1ם T T :
רק רוח וסער
קביביו גער
ויפלו הפבכים
ויפלו הפרחים ׳
והענפים נשברו
בי רוחיות עברו,

חררוהו לרגעים
פצעוהו מגעים.
מקור רכןרח
נפל הפרח
וצמרתו הרמה
גטתה לאדמה.
והעץ ? ענקים
גבהו לשחקים,
הפל לארץ
?משלחת קרץ.
העץ rבת יהודה,
יקרה וחמודה
יהודה הגבירה׳
יהודה זזמ ^טירה■

רעיוני ליל.
Von I . Meller.
(המשך ממחברת < ״ד צד פ״ח) .
ראה  :מלך נלהוה  :הלילה יושב טל נשאו אשל הוכן מימות טולם טד לא טשה
׳י שמים וארן  ,ומלכוחו בחבל כלח מושלה  ,הה  ,מה נוראה הדומיה המריושח על שני
האדמה ! ומה מולה האפלה אשל מוטוה כנפיה מלוא רור 1נ הארץ ! נדי ליק משועטח
עיני קדמה וימה צפונה ונגבה ! לחנם אטה אזני אל כל עבר ! המונה אינני רואה,
וגס קול דממה דקה אינני שומע  ,כמו אחז ד׳ בכנפות הארך וינער כל היקום ממנה
בחרון אפו כ׳ חלה לו  .— .הבריאה השכב והנוח  ,כי הרדמה ד' נפלה עליה  ,ואני
אמרה׳ נחפזי  :הטבע תשבוה שנחון  ,ועורקי הסייס ישכנו;  .הה  ,שנת נוראה ואיומה,
אשל תראנו כנרא׳ מלוטש את אשר יקרה באחריה הימים  ,וכי יש יום  ,והטבע השנות
לנצח מכל מלאכתה אשר היא עושה  ,ותנוח מעבודתה עד העולם  .ומי יתן וימהר קן
כל היקום לבוא ! יריעות שמים כנגד יבלו  ,וכוכבי אור יכנו  ,פור התפוררה אלן,
ותחת חרבותיה כל הולכים עליה ימצאו קבר  ,ובתוכם אנכי הרואה עני למיוס עיני
החלו ראות  ,מוכה אלה׳ ם ומעונה מני בטן  — .ואחנה חשכת ודומיה ! אחיות תאומות
בנות הליל ! המעילות אח רוחינו לחשוב מחשבות ולחקור אל כל תכלית  — .יחלונינו
מן לנבוח אלפי היצורים אשר מלאה הארך אתה ם  ,אתנה  ,המעילות לנו אוזן לשמוע
אח קול אלהיס מדבר במראות הליל ! אמוצנה את לבי הלך  ,ולנפשי אמורנה חזקי!
יאני אשיב לכן חגמולכן עלי באלן מלכותכן ! אלך נשיה  :שמה בשאול תחתיה תעלה
גייסי עולה עלי מזנחכו  ,מזבח אדמת ריח נחוח לכן ; אולם מה אחנה כי אחלה פניכן
'אעתיר אליכן נצל ל׳ 5שטי נפשי מעליהן כי נמה נחשבות הנה ! פני למעלה ולגבה׳
אתה ,אשל בדברך נעשו שמיס וכל צבאם ובלוח פיך חוללה אלן וכל
שחקים הלומי !
אשר בה ! שדי שגיא כח ורב עלילת  ,אשר לוית לחשכת עולם  :מולי ! ותחל  ,לדי
איל ! ותלד אור ; צו ויבקע גם אור החכמה באפלת׳  ,כ׳ לה צמאה נפשי כל היום,

ואף לילוח  ,עת כל חי ימס ויישן  ,רוחי יסחלנח  ,אל חון אופל הבריאה מחון,
וחשכה נפשי מניח  ,הליל הכפל הזה  ,שלח אורן יוצל אור ! ובבוקר עיפחן חופי « —
שפון טלי רוחן אלהי הלוחוח  ,כאשר שפכח עלי חמסן וזטמן מלאחר׳ ! מול אח לנני
לאהבה אוחן ולא בצט  ,ולהסמסוח לן אלה׳ אנוחי  ,ולא לאלהיס אחריש  :אלה׳ כשן
ואלה׳ זהב ! למס  ,אל שדי  ,אח לוחמי ומבקש• נפשי לקפוחה  :מאוי• נשל אשר אינה
יסיחו ניני ונינין וישימני מאחלין ! הכן פטמי נמטגלי צדקן  ,ואשר אשורי נאורה
סייס ! השיל אח אפר — טפר ואפר מטל טיני  ,ואראה מפלאוח מפטלוחין ויושר
דרכן ומשטלן נארן מחמח ; או אז דומם אחן אח גוי לכל שוט שוטן> כי ימנור,
וקבטח כוס יין החרטלה ככוס יין הלקח אשחה כליל  ,ואן אח שמריה אמצה — .
מה הקול אשר באזני ? קול מודיט טמדח ומלון הטמיס ( ) Uhrהנהו  ,אשל כשופר
ירים קולו וישמיטנו לאמי  :שלמה׳ האשמורה החיכונה  ,קפה חמה ואיננה ! הקול קול
טגj
המוטדיס  Stundeהנאנחים טל כי ריקם מטמדי שלחחיס  — .הה  ,מלכנח הטח
מדיI
קל  ,וגלגליה סופה וקטלה  - .כדרור לטון כן נחפזים המוטדיס ללכח  ,ואולס
טנרס כברק שמיס טל פנינו  ,יגלו למושל אזנינו וחוכסחס לנו יביטו  .הנה  ,נטה
אוזן אליהם ונשיח לנינו למוכסחס חוכמח חיים ! הלא כה דבריהם כאש וכפטיש יפוצצו
אח לנינו לב אנן  :נן שמוחה ! טולה משנחן ורצה כשכיר יומן  ,כי עוד והמוח ’ אספן
ולפני השופט כל האלן יביאן ! אללי ל׳ ! הנה זקנתי ושנחי וניד׳ אין כל  ,לימים
מספל הנני משים לדרן פעמי  ,דרן כל האין  ,וצידה לא טשיחי לי למאומה ! הקמר
שטרח נשרי ונפשי חנהל מאוד בהביטי ממכוני — והנה לרגלי חהום רנה אין קצה:
הנצח ,ואולי מחר בהמון גליו ושאון משבחיו יכקני ואינני — הן נטודני מ׳ טלי
האדמה  ,סי׳ חלואים לי מנגד חמיד  ,ונפשט ניני ונין המוח ; ואין אסיח חיי טולס
אסלי מוחי  ,וחהי לי מדנה אחלי נלוחי ?
מה יקל ומה נבזה  ,מה נכבד ומה נקלה האדם ! ומה נטלה טל כל חהלה יוצרו
בבטן וגוחו מלחם ! האדם הוא דבק חלקים שונים מקבילים איש אל אחיו  ,לויח חן
אשר חברו בה יחדיו  ,ארן ושמים  ,הוא בן יקיר לאם כל סי  :הטנט  ,אשל שמחהו
גביר לשאר בניה ומושל בכל אפר לה  ,אבן יקרה אשל הושלכה ביון « צולח חלד  ,ואור
פניה נפל ; ואולם בכל זאח רנח׳ זוהר טודנה ומאירה טינ׳ס ; האדם הוא איש הנינים,
אשל טומד הנהו נחון נין שאל צאצאי האדמה ונין בני אלהים ! מלאן רפה ידים!
למש שגיא כח ! חולמה וחקר מטט מאלהיס ! מה נמלה ומה נפלא האדם מאדם ! הס,
כהה ץע שכלינו מלאוח ללנינו  ,וכגל בארן נכריה יחט הרטיון נחדל הורחו  :הנפש,
ולא ידע אח מוצאיה ואח מנואיה — פעם יאזור גבל שמחה ויפצח רנה  ,ופעם יסגור
שק ויגן נכי חמלורים  — .גס נשמסחו יעצב  ,ובשחוק חדמט עינו דמוע ! מה חארין
אס ימי חיינו על האדמה  ,ומה חקצול אחהם ? מה חאיר אח נרנו  ,ומה חכנינה?
אמנם לא רעיון רוח הוא יליד הדמיון ומקסם כזב  ,לא לריק נוצרנו  ,ולא לחוהו
והבל הוציאנו ד' מני רחם ! חיצירה כולה חהיה לעדה כ׳ יש יחרון לאדם מן הנהמה,
וחעודוחיהס שונוס אשה מן לעוחה ! גם באישון לילה ואפילה  ,בנפול חממה על אנשים
הטיפים מעבודחם ונדי עולם ינוחו ויחליפו כח  ,אן הנפש אל חנוח ולא חיסן  ,לא
סיעף ולא חיגע  ,כ׳ אם חעון> ביט;» על כנפי רוח הדמיון במרחבי היצירה  .פעם חדא
כדבורה נין תלמי שדי חרומוח וערוגות בושם  ,ופעם חחע במדבר שממה וציה נין
משוכות חדק ושירים סבוכים  ,או ׳תרנפו רגליה עלי הל• נשן> ותאבד דרן נחהו יליל
ישימון  .הלא גם זאח לאות  ,בי היא לא מעפר לוקחה ואל עפר חשוב לרמה וחולמה
אשל ברגלים חרמקגה ותאבדנה ,כי אם רוח ממרום היא « ,סותרח נניח סומר  ,בנרקח
טמונה במענה האדמה  ,והיה ביום הכוח המוס את ניח חממנו ישישים ויעלנו יט
היסוד נו  ,זא נפשנו גנרח הניח  ,כבודה נח מלן פנימה  ,חשא בנסי שחל  ,ושנה אל
ניח אביה בנעוריה — .
האח ! אם כן למה זה אני נוכה ומתאבל עלי מממדי עיני  ,והמה לא מחו ? או
הגם בני אלהיס ירדו בול ותהי קבורה ל«ו ? האף רואי פני המלן י' צבאות יראי
השחת ? אבל חטאתי יל ' חטאה גדולה כ׳ הלינות׳ מליו חנם Iהקהלתי בי קללת׳ אח
האדמה כי פצחה אח פיה ותבלע אח אשתי וילדיה ! ״לא ני המה " ! חאמל האין,
ושאול  :״אינם עמדי ; כי אם בשמים ממעל״ ! האח  ,לא מחו  ,כי חיים עדנה נ«רומ
זוהר  ,ואף לא יראו מוח לעולמי עי  ,נעימות נצח ישבעו! בצל שיי ומנחל עדניו •שחיי’
וירויון עד בלחי סמים ! ומה יכמרו לחמס נהניעם ממרום שבחם מן השמים עלי',
עובר בעמק חנכא  ,אשל בצדק כמח נחשנח׳ בעיניהם  ,וכן אהיה בעיני ! האר! אשי
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יסגו הולכים עליה ! היא אלן » ילה ואוכלה יושביה ! אן מה עונת ורנסי «  0ארץ
נשיה ! חיינו בחבל אלצה המה לק צל חי׳ עולם  ,לק שחל הכליל ובוקר ענוה  ,אשל
יום גדול ישה אף נעים גלגליו  — .החלד הוא ניח הסוהר אשל נחנו נחונים וכלואים
ני שנים מששל נדגל ד׳  ,ועל שיהו ׳שחס השועל  :המוח  ,ככלוח ימי ענינו אח דלח׳
*•1יו  ,ולאסיל• חקוה יק לא דלול לאמל  :צאו מוס ועלו לשלום אל אביכם השמימה !
מה לבה העוגה הצשונה לעושי המששע ושועל׳ הצדק שמה בעדן מקדם מזלחה שמש,
"קום לא חשולנו עץ דומעח ולא יהמה נו קול נהי ; שה נששלה הזאת ינילו ישל׳
בל למו ניל בעמל כשים ונדמעת עיניהם ישקנו ; שמה געלבוח שמיס נלנה יקצלו אח
קלילס  ,ומאה שעלים ימצאו ! שה מעיני לעד ילכו קודל  ,חושן ולא אול  ,כי קדל
מל "! ם היום לעח צהליס  ,ומעוצר יעה ויגון ישוחו ; שמה נגאה וגאון ילימו לאש,
יבאול שני ד׳ ילאו אול ! ששון ושמחה ישיגום ולא יוסיף עצנ קלוג אליהם  — .אולם
יה  ,אנוש נחמה  ,ישכח מולדהו וניס אביו ויכלה לנששו נעמק עכול ה! ה קנל ! ד׳
אלהיו הולן לשניו לנחוהו אח הדלן י לן בו  ,דלן החיים  ,ובעמוד אש יאיל לו אח
הלילה  ,אך הוא לא יחשוק חיים  ,מאן הלון נדלן ד' ללכח שובב נמלאה עיניו ונדלן
לני . ,ן
דלן המוח י! יין לעל החענוגים ישחה לסכלון וכל חקוחיו ועחידוחיו הישוח ייחוס
’יגל; כי לוח עועיס הוצק נו ! כאסיל משוגע וחסל לנ  ,אשל יאמל  :מצא ניח האיסול
"( נעיני עד עולם אשנ נו ולא אצא חששי  ,כן האדם אסיל חבל ללגעים  ,יטה אליה
שקד ולא ׳! כול אח אלן מולדתו הטונה באהנחו אח אלן שניו הנשמה ! ! אללי לי!
אל מי אטיף מלחי ואעלון חוכחח׳ ? נושי נשש׳ והכלמי  ,חוכחחי אל מיק׳ חשוב ולני
"לי יסונון ! מה נשתה לני על החנל ועדניה  ,ואחמוד אח מחמדיה ! לננתיני חנל!
נ'«עת עיניך  ,וכצסול נסח נלכדתי נלשח חטנוגין  ,הה לחמה׳ נמנעמין לשונע  ,ואשח ביין
«סכה ללויה  ,ולא שמחי על לבי כי ננסשי הוא  .כדלילה את נן מנוח גנול החיל  ,כן
ישכסיני גם אח אמי ! — עלי נלכן ואחלום חלום אשל שוחל אין אוחו לי  — .חלמתי-
ישנה אנכי מוצא שמחות עולם נממלכח המלישות והחמולות  :האלן הזאח ! כשניני על
לשנות נוקל אח השושנה יעמלו  ,כן סנו גם סננו מחזות ישוח מלאות נעימות בג וקל
"יל אח נששי  ,האח  ,מה התענגתי עליהן  ,ומה גדלה השמחה אשל בלבי נתנו ! אן
לא לעולם ששון  ,ואמלית שמחה אנחה  — .המוח  ,אשל יכין בכל יום זנח גדול עד
״אוד ויקדיש קלואיו לאין מסשל  ,השמיע שהאם בלוג! קולו  ,ואיקץ משנתי אשל עלבה
ל' — והנה — אין בל ; איבן להקות שמחות׳ Yוהצלחתי אנה שנית ואבקשך ! אכן
ישלה קלה הצלחה ! דלכיה משרכת  ,ממס לטח תשנה טעמה ונתחנולוחיה מתהסכח,
ייטחים בה ,בוטחים בלוח  ,אמונה בה אין .היום חבלות את איש שסל ונקלה בלית ,
ז ק לו אח לודיה ובחיקו תשכב — ומחל חחעבל בבחילה וחסל אח בליחה עמו ,
"יאהו עולף ולא שנים וכמשה נו לאמל  :לא ידעתין ! גס ני נגדה חנוגדה נגד  ,וכאשת
״ ' ניס אשל תעזוב את אלוף נעוליה בכלות כסו  ,ללכת אסלי הנחולים ולהתעלס
אי!ס נאהבים  ,כן תשליכחנ׳ לעת זקנת ושינה ותעזנני  — .כקול׳ עכביש מסולת נלית
"5צלחה  ,לוח נשנה בה ותנתק  — .כל חזיוני לבי נמסו כקצף על שני המים  ,וחקות׳
’ 5יק דשא נבלו  .במאוד מתעים באישון לילה  ,בן החנווני מלאות מאילוח בשחל ח״ ,
 ' "5״י האילים לדשתי אמליהן וגם השגתי! •י אטס כמעט אחזתין ואסנקין  ,וימאסו
 15ייעות• כמו מיס ; אשריכם גני אלהיס Iאשריכם מלאכי ׳ד ! בי אין תלישות לכס
’”״ולוח לא תקלינה אתכם  ,שמחות עולם על לאשכם ונעימות נצח תשנעון נצל שדי.
“״נס לק אושר נצח  ,אושל יכונה ! לק שמחת עולם נשם שמחה תקרא ! לו תוכלו
< 0אתם בני עליון  ,כמונו יושבי נששל  ,לדאוג  ,סן נחלישות העתים חנוא חלישחכם,
5י עתה שמחת גילכם היתה מאפע  ,ועדן גן אלהים נהפן לעמק מכור וגיא צלמות;
" 'לס אתם לשחקים תרקימו  ,ממעל לכדורים אלוריס האלה  ,אשל חקושוחיהם יולידו
"יעישנה חמולות לבות ורעות עלי האדמה מתחת  ,שה השנים הרות רעות ויולדות
׳ "ח חדשים לבקרים  ,אין הצלחת בלי יגון ואנחה  ,ואחרית תענוגות  ,דאגות וחוגות—
י" אושל נחושת הזה  ,אול שמש בחצי לילה ! אן כסילים יאמינו לדנל הבל ורעות
"ייז כזה ! גם אני בחלומי האמנתי נשוא נתעה  ,וחתי שוא תמורתי  ,ולו חכמתי לדעת
די מלאש  ,כ׳ עתה לא דלותי ככה .מוח  ,מלן בל מלבי האדמה ורודה בכל היקום!
' 1 1יוע עם גבולה לתשון ארצות הזחוח כמחשבת סדום ועמורח ולשים קליות עליזות
 5’,יה עם לגלים נצים ומסואוח נצח  ,גס המאורות אשל ברקיע השמים רק ברצונן
״ 5י  ,ובאחרית הימים תהדוף את מלכת השמים ממרום כסאה  ,חשב רוחן וכנו כל
" ינ׳ב אור כששחה כהה מלוח היום  .ואין לא בושת ונבלמת  ,לשום אוחי תולעת
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אדם למפגע לן  ,ונכליוס שנלול ת« ס ׳הלון אס גני אשפחן הנאת Vאו המעט מ« ן׳
רונה קשת ! פלה פעם אהה גהץ כגדי  ,והשנה והשלש לחצינני למערה לן ? הס  ,שלם
פעמים עלם הקיפו שלשה ירסים המה מהן  ,כי המתה אח גני • לדי שעשועים  ,והקם
גם את אם הגנים ! ולמה זה אוחי הותרת לרעה ותחם עינן עלי ? אם מחמדי נפשי
קומטו ולא עת  ,למת גס לי סיים ? מת לי משכול ואלמו!  ,ואס יש מכאוג כמכאונ
איש אשר יגלה את יוצא׳ ירבו ? כערער גערנה  ,כן איש הולן ערירי  ,לא ירא"
נעונה עדי הכהינה עיניו מראות  ,ולא ידע נחת עדי לעפר נסת  .ולכן גחלותי שאלס׳
את נפשי למות  ,ואת אתוני נפשי יסד לעפר אשכנה  ,קלאתין מוח ! מוח ! ולא
נאת ! כחתן» תארוג על בל מצליח דרכו וחפן חיים  ,אן מאן אתה לשלח  .אסירי עוני
ואורלי יום חפשי ולא תפגע נידוע סול׳  ,אשר יפגע גן לאמר  :התר ידן ונצעני ני
עוג מות• מחיים  ,מה נעמה האהנה  ,ענן» ע׳ן החיים  ,אשר קעפו ד' אל רמוס1
ויטעהו נתנל ארצה למען יאכלו גני אדם מפליו כי עוג וישיגו את נפשם תיגש״ •
אזכלן עת דודים נסוד אלות עלי אהל׳ ודרכי צלחה  ,לימיני ישגה אשת גליתי יעל"
חן ואילת אתנים  ,ובשתילי זיתים הילדים היפים אן» נעימים אשל ילדה לי  ,אז לא
קנאתי נשלים זהג למו  ,נמלכים עלימו יציץ נזל  ,כי מי אושר נאלץ במוני ? ה "1
עת ממדה  ,מדוע נחפזת כצל לגרוס  ,ותגוז׳ כחזיון לילה ? ואולם מדוע אשא קינ"
ונהי  ,או מדוע אקונן על גורלי  ,גורל איש אמד  ,כי נרע הוא ? האן אנכי לני
מה לן תחת השמש  ,ואין עוד נלתי ? או הלק אני את זען» ד' אשא וכוס חמתו שתי "’
ואערל ? לא ! ביס יין התימה שתו גני אדם מני יום נרוא אלהים אדם עלי ארן  ,וגס
ישתיק דורוח יולדו עד תום דור אחרון אשל על עפר • קום  .פלס ומאזני משקל לי'
וידו תחלק רעות ותלאות נסאקאה לכל גני תמותה  ,מדת אחת לאים ואיש עומי
לגלגלת  .נצירים ומגלים חנלתן אמן  ,ומגלים וצירים יהיו לן אנוש אנוש  ,לסגל ני
•מין  ,עדי יאפפון מגלי מוח  ,או אז מגלים יפלו לן ננעימים ותנוח מעצנן ומרגזן
לעולמי עד  .לכן אשא קינה על לוע גורל כל משפחות האדמת  ,ועלימו מעון» דמע " '■
פה יקרא ד ' לעג על האלן  ,ובגפן נוקק תנוק ותשס ממלואה  .שמה סרג תעניי
נארן  ,ותכלית ממנה מנער ועד זקן  ,טן> ונשים גלי סמלה  .שה דגל כנד יהיה  ,ובעמי"
מאסרי הקוצר  ,יפול מצדו אלן» ומימינו רננת  .שמת תלג חית השדה  ,ואדם וגת«"
יהיו טרף לשניה ; או האדמה חפצה את פיה לגלי חוק וחנלע קליות גדולות וכל אפי
נתן  .מחסור וחל׳ רע  :אחים חומים ,ימררו את חיי ילדי עוני  ,וכעל בל טוג ישישו
כי ימצאו קנל  — .הה ! נתי החפשית סגלי אדם יום יום ממרים ממרים יקיא ' י
והנשאלים • חכו למוח הנופש לנוא  ,ועיניהם בלוח אליו כי גדול כאנס מאוד.
הקול אשר אנכי שומע ? הקול קול גובים ומרי נפש  :יללת אם שכולה מנכה עלנ!,
יקיר לה  ,כי נקטף נאנו ; נאקת קשה יום  ,כי אשתו האתונה לא חצתה ימיה ; קו־
נכי עוללים רכים  ,כי יתומים היו נאק אג ואם  ,ומי יתן אוכל למו כי ילעגו ? לחי"
הלנו תפלה  ,שפכו שיח לפני ל  ,המות אחז ערפו  ,ומי מידו מציל ? ומת זה נפם
שנין עלם יקל ! ותאור את מלדן ! הלא יחיד אתה לאנין  ,אשל לו זתג רג 5' ,ן
אשר שאלת ממנו לא אצל ממן נאהנחו אותן ? או האסון קרן ותאונה אלין יעי•*
אף הוא ישיג אמריו לי לאמר הה  ,רעה גדולה נאחני ולשגר׳ אין בהה ! גרסה נ""’
אל הנעלה רחל היפה נלעותיה  ,ואחשוק נה  ,ורחל אהנתני גס היא  ,אן אביה «in
לחתה לי  ,משנאתו אח אני מנס  .לחנם נכחת הנעלה נכי גדול גאז ני אניה ! ל"5
הועיל העתרתי עליו אמרים יום יום  ,הוא תכניד את לנו ולא שמע אלי  .ויהי כראי"’
בי אזלת תקוה  ,ואפול למשכב מרוב יגון וכעם ואחחל  .הדגל נגע עד שמואל י׳נ'
הנעלה  ,וימהר כי נכמרו רחמיו  ,ויבא לראות שלומי ׳ וישנע לנלתי מנוע עוד "׳'
רחל ממני והיסה לי לאשת  .התקוה הקימהני מהרת מערש דוי ותחלימני  ,ואולם נ׳6,
מתנותינו  ,יום שמחתי והצלחתי  ,אתת מחה עלי רחל אהונת׳  ,ואין לה אקלל
,
יומי ואקנא נשוכני קנר ? —
פה • וניל מושל אכזר ושואף לרשת ארצות לא לו -,גדודים אין מספל לשדה קי "1י ן
ולגנות עם מרעיתו כעדרי צאן לטנח ; שמה האמונה תאסוף אנשי חיל מכל אפסי י ׳י'
ותפקד צנא מלחמה בצנא השמים לרוב אשר מגמת פניהם קדימת  ,כאשל יפלו זאני " ינ
על ערפם כן יפלו גדודים על גדודים  ,ומערכות תלסמנת עם מערבות נסימה שפי!"5
לרעש כידון וגני קשת אשל כנלקיס ירוצצו  ,תשואות רכב ופרשים ודהלות אנילים "נ
בל אוזן  ,ותנקע האדמה לקול נאקת חללי נחלי דם ישקו את האין ונבלת ״I
נופלת כדומן על פני תפדה — ועל מה המלחמה הנוראה הזאת ? (ההמשן נא א’""'1
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נע״ה יום ג' פ׳ בהעלותך אנרכהו בשלום לפ״ק  .ברכות טוב יחולו על
לאש נבל סכם נע״ משכיל שיל ידידות ונעים זמירות  ,המאיר לאלן ולכל יושביה ,
בהופיעו כוכבי נוגה כצאת השמש בגבולות  ,מלין וסופר מופלג בתולה וביראת ד' ,
נודע ביהודה שמו מוה' מנתם מענדל נר״י שטפלן נ״י.
על משכני בלילות  ,עת סשן יכסה אלן וערפל חתולתה  ,והאנשים אשל עמי
שוכנים על ערשותם אוהבי לנוס ושנתם עלבת למו ; אנכי לבדי על המטה  ,שינה
בעיני אינני רואה ולא מתקת לי תרדמה  ,סרתי אני בלבי לדעת מה זה היחה ללשון
העבריה כי גורשה מאיתן מושבה ונהדפה ממצבה גלם המעלות ותלד פלאים הפלא ושלא
בשפל המדרגה  ,ולא זאת הנעימה כבודה בת מלך מימי קדם קדמתה שיאמרו עליה גברת
הלשונות  ,אם השפות כולנה  ,ועתה אי כבוד אומר כלו  ,בוז יבוזו לה כי זקנה ! —
עוד שרעפי בקרבי ורעיוני חתהלכנה אנה ואנה  ,והנה שפה הקדושה באת בלע במחשכים
בעוד לילה ותעמוד לשני עטופה כאלמנת — שניה חבשו בעמון  ,לא לאיתי בל תמונה
זולתי קול ענות מדבר אלי שמעה אזני כקיס עגול מארן תצפצן> — ותבן ותתחנן ל•
לאמר  :למה זה תקרא לי נעימת  ,ואנכי מלת נפש מורח לוח לכל עמי ? בני שכחוני,
אין קולא אלי לשלום מתעורר להחזיק ני  ,אין מנחם לי מכל אוהבי ולעי  ,המה
יביטו יראו ני  ,ואדם אין לשוס עין לחומלה עלי להאיר אפלת׳ ולהגיה חשכי  ,קום
התהלך באלן הלזו ולאה בעיניך היש לי אוהב או אח חפץ ביקרי ! עודה מדברת עמי
חשתי ולא התמהמהתי לעשות כן  ,ואקום ממעת׳ לשוטט נחוצות עיר ועיר  ,אין מקום
עלי קלח אשר לא הלכתי לבקש חפש מחופש בקרב מדינות גאליציען  ,אולי ימצאון מם
אנשים אחדים הלוקחים לשונם וינאמו נאום אמרי נועם בלשון עברית  .ואפן כה וכה
ואלא כי אין גם אחד דורש ומבקש טוב לה  ,בל היום שיסתם בשפה נכריה וכל לשונות
הגויס ואינם מכירים לדבר יהודית  .אי שמים ! אי לך אלן ! הנהיה בדבר הזה ? היאומן
־י יסופר ? התמיר נוי לשונו בלשון אסרת העונה ממנה  ,ועמי לא ישמע לשונו
ויבחר לשון לועז הנופל ממנו  ,והוא דרך סול ותמורתו קודש יהיה ? — אז אמרתי
אני אל לגי — ולוחי פעם בקרני — אנסת נא הפעם ואשית פעמי ללכת נשאר
מדינות  ,ואולי יש זעיר שם אנשים המבקשים לחזות ננועמה בשובע שמחות  ,ולתרים
קרן יפעתה נפשם חפצה  .ויהי נבואי עד מקום עיר וויענא  ,האח  ,האח ! כל יקר
ראתה עיני  ,מצאתי אח שאהבה נפשי הוא אדוני אלופי ומיודעי  ,איש אשר חנן אוחו
אלהים בחכמה ובתבונת  ,ואשל נתן לו לשון למודים ללמד לגני יהודה קרוא והנץ משל
ומליצה בספרים הרבה מפורש ושום שכל טוב  ,הדור אתם ראו ! הנמצא בזה הולך
ככוחו במעגל צדק ? ואם יש כמוהו מורה דעה את העם  ,המורה בים התלמוד דרך
׳שבילו נמים חיים פלגי המחקר והאמונה ולא יכשל בל דורך נו ? מת יפו פעמיו
תספר ,מה טובו ומה יפיו
אוהליו בבית
עבר,מה טובו
במסלול לשון
יצחק בהלם על פני תבל להיות לנו
התשבי ,ומת יקרו כוכבי
בתפארת
לעינים  ,לנוגה זרחם נסעה ונלכה ובאורם נלאה אור נהיר כצאת בגבורתו ! — אחרי
שובי נחמתי את השפה העבריה ואומר אליה  :מה תשתוחח׳ ולמה ירע לבבך ? הלא
«צאת לך מנוח מנחם משיג נפש לעתות בצלח  ,דרך כוכב מיצחק  ,חילל בן שחל
הילך ואור  ,ולו קמים מידו ויופנו נמו אופל  ,הוא האיש הסבם מל' 5יסופר מהיר,
ש«ו מענדל שטערן נל״ו יאיר  ,הוא חדש כנשר נעוריכי אחלי בלותך כל מעינו בך
יקורא לך אחותי את רעיתי יפתי — הוא תסיר מסיה חרפתך מעליך בהראותו את
שישר כבוד הודך לעיני תשמש ונגד כל העדה  ,וחללו יפעתך כי טובת מלאה את .
הנה זה יפה לך אף נעים  ,שישי אתו משום והתענגי מזיו בנודו כל הימים ; ובאשר
שמעה אמרים אמת דבלים נחומיס האלה  ,אף היא אמרח לי  :אחי הוא  ,זח דודי וזה
יעי יפה עינים ונחמד להשכיל להיטיב לעדו מדברותיו כיאי חכי ממתקים  ,מור עובר
(ועפים ךנריו לפי שיחי טעמתי עדן ףוחת נפשי ! והניעה אליו תודות אלף עקב
אשר הגדיל חסדו עמה והפליא עצה בתוך בני עמה לחדש ימיה כקדם ולנטלה כימי
שילם על גפי מרומי הכבוד והתחלה בשער בת לניס לגאון ולתפארת» תשואות חן
״! לה ! —
גס אנכי ואנשים כגילי אפל לאו את גדלו מעשה תקפו וגבורתו מפעלית גבר
שמים דעים ידי אמן כוננו  ,ואשל ידעו את שיחו כי טוב הוא ואח אמריו כי נעמו,
שמעו והתבוננו ; מלילה לנו מסדול להודות לו על בי הפין ביעקב ספריו היקרים
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ו־כחונ לו לני מורחו נעע נחל ועופרת  ,למען ■ ייכקו ושנעו מנוחח מליו בל שוחרי
חושיה משכילי עם  ,ותאורנת עיכי הצמאים אל דנל ד׳ לחולה ולסעודה בי יטעמו מלון-
דנש הנוטף סחח לשונו  .אך מה אמלל ? ומה אהלל ? היש נלשוני מלה להודיע לנכי
האדם גנורוחיו ולישראל מה פעל ? ואס אמרתי אספרה קצוח דרכיו  ,הלא תקצר היריעה
הזאח מהכילם ? ואס אוסיף עליה אלף פעמים  ,ומצא להם ? טוג לי כי אחריש ואשים
ידי למו פי  — ,ולו דומיה סהלה — .
עחה נאס׳ במגלת ספל אני וידידי הדנק ל ' מאח האנלך החכם השלם מוח׳ נפתל׳
קעללער נ"• לחלוח פניו יודיעני נא אס עוד ספרי המאספים נתונים נתונים המה על
ידו אל ניח הדפוס כפעם נפעם  ,כי זה ימים כנירים אשר לא נראו נעירנו  ,נס כנד
׳כנדנו נמבחנו היקר להעיר אזנינו אם חפן גס כי ינואו דנרינו אליו לחניאם נכור
הנתינה הטונים הס אס לא  ,כי סננו אלהים ויש לנו מליצות רנות ושונות  ,גם ילדנו
ננוח השיר על נרכי העיון ותשכל במועצות ודעת נישועת ד'  .ואם אמול יאמר  :הוציא
נא אתהן אלי ואדעס ואשימה עיני עליהם ! הננו נכונים וממהרים לשלח אותם עדיו
אל קדית מושבו  ,והיה הדבל אשל ימלא סן בעיניו  ,יאסוף אותו הביתה לחת לו יד
ושם ונין כוכבים ישים קנו  ,ואנחנו על משמלתינו נעמודה עד עת נוא דברו הטוב
לשמוע מה ידנל אדוני זה אל ענדו המשחחוה להדום רגליו .

חמונתהחיים.
Don M . S . Rabener.

;ם ה השבת לי.ל׳ ? ללי או $ל; .ni
,לעכוכ־וקכי נ.שף ׳ י_הד מזבולם ?כלודו
פני־זקךים .יאדימו על 2ךכתי שמים .
סן' ?$ה הצפיךה ? ,א מכשר השמש ׳
הילל־בן־שחר מ$יס ממקום אמש-
התא אךמני כלילי מפלילי עעים.
אליו  .ולדשעשועים ^ .ליו ?משלח-
ח¬וללת¬
בצאתך מןמן’ .עת מרחם
’ בחלו נר ל -אשד עלי ’ראש .ילדותך,
עת על ?רבי הורתך תערוג לשבת׳
עוד שחרות יסיף לא לעיב עב? ת.
בחול ובחוסר מתקו לך מלאכותיך.
ה 5ה מלחם משחר על במתי ך.קי.ע
?חתן יוצא מחמתו החרם יופיע.
מה תנל האלמה׳ ; ששום ארץושיוכגיהי
אולם לפתע ? תאם לפני ה^ילחס ׳
עמה תעלה אבר בעצםהשמים,
’ להעתים זהר יפעתו ?מחשך ??יד.,
ים יפית עלם חמד -יצור צ1ל-0
הודזצור"ילדךזעליך ז;קרז־ורלי׳
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ויחיךתף מנעד ת5ץ חואהנזך,ךה י
אולם .יצר לבף ;עיב מאורת עיגיף.
ך,אהבה תשים מאבל עלאיור ?ניף י
'שךךה ד,ה! תבואתך׳ [־השמחה ;עךרה!
ל! 3.ה סערות תימן נעזוןם  .יחמיון׳

ענני עי?ןתה לויעזזקךבו ופיתיון,
בעךמל״ועלטה 7.נסחים ונרקיס;
אוביות־על' ;? תחר׳ סענות הולקו׳
ד]'צצי־קזזק ורעם נול 3ל  TO׳
נעתם הארץ ׳ .קדרות לתלת שחקים.
ים הסגל סוער׳ וגליו ידודון .ידודון׳
ואלה גכר השוחה  ,על נפעזף יגודון.

לא ^ה וילךין! יצעקוזעליף ללחם ׳
בתוחלת נמקה הלזה ימים יוצרי ׳
ובמגנת־לב תבןה .על שלים עמדו׳

או אז תתאונן :למל! ;צאתי מרלס! -
ס3עז ם סלף  .הסעריקום לדממה׳
הקולות ; סדלון VNM!,סאלמה.
לקעו עבי אימתה .אל קצות ל/ערבות.
לסבים -
הנשף ה^״! ׳ יתמי
השמש מסתתר׳ .ויבעזיר בעין אהבים
.ין!עת יום היולד ,נקר לא־עביות.

הן ?את כןלח׳! 0ית לאיששימה׳
אזלה יד מסף׳ נתשנבלמעצ?הי
'ימגיקרףתחזה :הבל תחתהיזמים.
?! מלות בלנהו׳

?שמלה1בט לאחור .על מעל ידיהו י
עד יו?ל לקבר ,ורוחי־ בארור כמים - .

הש1ית.
Bon Philipp Schlesinger, Hörer der Philosophie.

אנשי ישעבשיומדי ש?:ת .ילעיגו
רק לדפים ! עצלים לימה ?עיגיל׳ם ׳
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אמנם לו שכלם על יצרםי״בליגו
?ז ביוש יבושו ויחגרו’ פניהם.
הן ל,אךם הוא המלך ?אלסרי ,
יא תעיד קל סקלות׳
לכסת ללבו ל!,יא
מרוח אל שדי נפחה בו ; שמה
להיות עןלת? 1מהשבי למלותיו .
אבל במה אפוא יוךי_ע יתרונו
לכי כהנולתיו מיגיעת נויתיו•
הן אם הוא קרב טורח ןפלא חסריונו
הלא היש .קל י^ .א לרלש מחיתו.
הכי כה לתליו רב עצם גבון־תו
על ? $תי ?ביוד ותפארתי״עלנו -
ו
מרום 3אותו מהרה י״שפילנו
רק יום השבתון  ,רק יום הבדלה
;שים על ראשינו צפירת תפארה,
ע! לנו עבודה {טקוינו ? ל מ^א? ה
ותמשול נינוה! ? -ש לדקלה.
בימי המעשיר? ,בושים לרעיונות
תחת ערל ב,חל ה?5ד  .עלינו:
ביום השבתון .יבריחו ההגיונות
בצל הטנווחה הלאה לגבולינו.
בריא " שמים וארץ יסוד האמו;ה
ברןרב הללב השליש שלשיר,,
התורה התמימה עדות .נאללה
על עמודי' השל; ה הרים ראשיה•
ה?ה המשלה היא פרי הפעולה
ולפי מגלתנו ילדל’ ? בידנו,
כן לעבודת ;מינו ; אהה תהלה
אם לכבוד יום מ,דוש עמלו ; דינו.
פוסזי לב בל י .שקוטו מתאיהם
;למם י_ הלושו tyנפשם ; מותתו,
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מל ?ונוחת הצדיק נךלה קנאקם
לכן מל ארחיותיו חמיד יהותתו.
ספרי תלאותיו ביקשת ה;מים
יאכל היש ברכת קמיםז
מיוכד קנהו ? לקבו התמים
 V2Dקסתות ישיב בארץ המים.

להשכיל.
אמרים
־־J
:
* T “J
Poetische- von Jakob H. Löwהז .ירח ;מים ארץ מולךתי עז?תי׳

לבוא קך :ת מלך- . 21ח תא ?תי
לשאוב סי.ם בקקיון סממעי הדעת;
ה 5ה '{®שתי את גהלתי נכון ?פויה ׳
למקרת קפצי מהדתי כעל פגי ריס׳
י אמרתי החכמה תר'?ה קם לאוזן קוסעת.
?אתי קמרי וויען  -קךכי לבת ;ת בוערת;
המיקה ועלז ?ה ראיתי ורוחי נמכרת.
י !מן סבלי ל ? צא  .את קאה ? ה נ ? קי בקשתי;
הן סוהרים גםי!יי ארץ ח'ל ?ם  :כסה ?בימוי
סתמיים לרוב קליום יקברו רב טוב ? ?תימו;
ואחרי קלות מקבילי ממי ־־ אך לריק ;ירקתי•י
קללת ;ה תלו;ה ?ם מלירה ומרחם
אך מאהבתו איווןם ...ולא לח ? סים לחם"
לממן יחיו מלחם אבירים' דגן קמ!ם!
לב! סי האוסר  :החכמה ת ?צא רק בעיר ביושבת!
;תן אל למם מגלתו תורת הזים.
אכן ?ערים ?מוני! קקעו אלי וה ? מו
פן אלה מ ?ם בקרב לבם ; סמו
לבוא מיר הבירה בקהל ??12׳ ארץ;
ךעו בי תוא ;ה ? פקם ?מ 1סכקקת׳
!מן בצפור אל פח מהרו ר? לם׳ ל? שת
אלי ?מלי ? ; ף או איל קוך#י ׳שרץ.
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כעלי מנף לאלה קראתי  .אשד מנ!ת לבית
ויל היום יעופו ׳ להכרית שמיר ושי.ת
מלב מגרים פוחזים מ_עד מצע ןםף;
ושורצי שרץ .יקראו לאלה ר1ךפי צדק
מבקשי חכמה \ -אץ 1 -ען ארחות «־ק
יומם ילכו והרעב .יארוב ; 52ליןהם כלותףי
יהי כה או כה  :אין תורה קלי .קמח ׳
לכן הימנב ללהם הוא .יהיה צמח.
גיציוןמו־מר' מריו למעלה לא מגש;
אמל  .לו חמץ איש מ; דו צולה
לכלכל רעבון !קשיח ראו איש .ןה בורח
מסמלת הקצו ( :למיד אחריםןמ*כע כעש.
וזה גורל נער ע;י« יבואוכלולך
לשקוד .על ללה׳ ל-הלמה פה קרית מלך
וצרור?3פ'ו מידו אענו כדי טחסורהו -
אך אם תבטחו מאלוף׳ אם תאמינו קריע?
דאו מי נעזרים ׳ מי לזעקהמסשומע?
■  :ןל ימוד מרעהו!
הלא ןדעתם « מד

מנחם.
לין שמע נער תום לב מכקש דעת
את שסע איש המם ןדול בעמהו
ראה ס^ ריו להלל מאוד !ינשיאהו
כי תכלית מל יזקר בם ! ?שו מוצאת.
אך על מל טוב אשר אזנו שומעת
פגי ד,איש עודי לא ראתה עיגהו
;שקרו יבקשו יאמי :אן אמ^אדיו? -
תמ מ;יו לי מוסעת '
סי יה! ה?
חכמת מגיו תשאל• -יען בי רוח
הלא הדע מקום כבודו  :בקרית מלך
בין מןרים אין מממדי אורו

ךוה.

;משתי את ביתי עיר ויעןצמיהי
מאתי שעדי ד,וךה  -ואני ההלך
לא נל׳היעדי  -מגי מגה ם ואיתיי -
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מאננהיימער.
מי .יתן לי כ^ר! 5ןוד ס6מם
קירף נפתלי  .לקיובף מקד ,חיים•י
ן #ךים למאננהיימער קיר הלל טוב מעם י
אקיא קם תפארתיו עד לב קמ?ם!
ויי באקר ן 1בר קדי בק1ל הרעם
נטיף מאננהיימער אל סרקי אזנים
מיו כאק איוולת לק1ניו ה 1לם מעם
ך ;'ר? 1ז זיז קר  pWק 1#תים.
לזאת ת^ מר? 1קי ומעי קהמקה
י כי מנריון מאננהיימער לקיון אל נובעת;
ראו הלא .ימחץ ושמתיו תרפויקד:,
הנה זה סלק אלה אין ערך
לעות את יעף על מי חוק הדעת
דקים ? כקלים מקל מורים .דרך.

כתר תורה.
Biographische Skizze des gelehrten KreiSrabbinerS
Hirsch Chajoth.
Mitgctheilt von I . Bodek.

ויהי כאשר היה הלוך וגדול ובא בשנים  .כל גאוני וגדולי עירו
נכדו וקרבו אותובמאד מאד .והתהלך ובא תמיד בחברתם  .בבתי הרבנים
הגבירים המםורסמים ר׳ יודל נ א ט א נ ז א ה ן  .ר׳ הירשל האלבערשטאם,
י' זיסקינד קאלליר ( זכר כלם לברכה) היה אהוב וחבוב  .הגאונים
הטפורסמים כמו ר' יעקבקא ור׳אלעזרלאנדא ז״ל כבדו והודו לשמו כי
סיב  .וביותר היה הגאון האטתי ר׳ זלמן מרגליות ז״ל אשר כנשר סכך
נאכרתו עליו  ,והעלה גם אותו במספר אלה אשר סמך ידו עליהם,
להיות רבנים ושופטים בישראל *< הגאון הזה נתן עינו עליו כל הימים,
ישעס אחד חלה הרב ר״צ חיות ולא בא איזו ימים לבית מדרשו  .הלך
ייגאון מהרז ז ל לבקרו ותהום בל העיר על הכבוד הגדול הזה — גם
 :י׳יכ הגאון מוה׳ שלמה יהודה ראפופורט נ״י ( בעת אבד״ק פראג)  ,חיה
! ״ כק״ק בראדי  ,ומצא עונג ונחת בחברתו וכרתו ברית אהבה ואהוד,
יייידות  ,ופעם אחת כאשר היה לטו חילופי דברים נידון הספר כפתור
*) ע״פי הגאון מהלז״מ , i "rמזמנה גס הלג הגאי! מהל״ל עפויהא״ן נעהמ״ס
קפל לב אליה «ל חולץ .
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ופרח *)  ,ראה הרב שי״ו עוצם כשרונותיו עד להפליא וכתב לו מכתב
מיוחד לעורר לבבו לחבר ספרים  ,וזה לשונו ! למה יסרב רום מעלת
איש תוחלתי מה תתן ל'
כבודו למשאלת העת אשר תאמר לו
ואנכי הולך ערירי  ,הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי  .כי לא במחרת
יולד איש כדמותו ובצלמו  ,איש אשר רוח בו  ,שדי החכמה ינסב עיי
למעלה לחבר פירוש על הירושלמי והטכילתות והתוספתות  ,או בררן
הבקורת על בודג ושאלתות ופו'  ,לא כן אנכי השלכתי בכף הקלע
נרדף מהבלי הזמן וים רועש מביבי  — .אוי לי כי יאמר עלי כאשר
אמרו על בן תנתלום וחברו בן המוכס ן ( בירושלמי פ״ב דחגיגה)  ,רואי׳
אנכי את מבועי המים ואין אני יכול להשכיר צמאוני " אלה המה דני
הרב שייר הנעימים  ,הראויים גם כן להכתב בספר לזכרון כי יעידו על
ישרת הלב וטהרת האהבה האמיתית אשר היתר ,ביניהם  .אכן הרג
חיות לא רצה אז עוד להפיץ תורתו ברכים  .רק הוסיף בשקידת'
ללמוד ולחקור ולאסוף אומץ בידיעות רבות  ,ושטר את הדבר לעת
,
טצוא .
בן עשרים ושתים שנה נתפרסם שטו בארץ  ,ונתקבל לרב הגליל
בעיר זאלקווא הטפוארה  ,כל גדולי העיר ובפרט הרב הגדולמירי‘
שאול הכהן ז ל  ,הרב דקיק הוכניב  ,הרב מוח׳ יוסף אלעזר ז״ל  ,ראש!
מנהלי העדה  ,ובראשם הרב החוקר הפילוסוף הא לה י  ,הכהן הגדיל
מאחיו מוח‘ נחמן קראכמאל זיל  ,שהיה אז ראש הקהל ופרנס הערתי
כלם נסעו לקראתו  ,ובדרך ארח עטהם לחברה גם הרב החכם חמל "!
המפואר טוה׳ שמשון בלאך הלוי דל  ,לקדם פניו ברוב שמחה ורגשת
לב וקבלוהו עליהם לרב אב בית דין  ,להורות למו חוקי אלהים ואי]
המעשה אשריעשון  ,ביום שבת קדש ם' שמיני דרש בב״הכנ הגייי
בסוגיא דתוך כדי דיבור כדיבור דמי ( בב״ק ם׳ מרובה)  ,והלומדים
המפורסמים אשר בעיר זאלקווא ,,המפוארים מני אז לבעלי שכל צי• ;
וישר מאד היורדים לעומקא דדינא  ,תמהו והשתוממו על עומק עיוני'
בדרכי סלסוליו וחריסתו  ,כי היו מיושרות וסדורות  ,בסברות בנויות ע":; 5
חוקי ההיקש וההגיון והיה למופת  ~ .ואחר זה היתה דרשתו בענ’ג'
מקרא ואגדה ודבריו היו כנחל נובע מים זכים וצלולים  ,וכל העם וי'1
את הקולות ויאמינו בו ובתורתו • — ובעת שנקרא לעלות לתווי;
ולהורות את ננ'
בפרשה השלישית סיים הקורא לפניו את הכתוב :
אלהים ביד משת
דברה׳
החקיסאשר
ישראל את כל
ואז אמר לו הרב החוקר הגדול מהרג הכהן דל :סיום זה הוא ם’!0
ודמז גדול כי מטע כ יהיה טורה לבני ישראל חקי ח׳ ומשפטיו־ וסימני•
*) השפל הזה הוא מהלב הגדול הר,דמון «,ה׳ יצחק כהן גרני משה השלח׳  ,יה "
גשלא מאד פל כל דעי הלומוה ומפשרוח וחלה  ,ומדד המלוח הנהוגוה בי)" , ,יפי!
חילוקי דידס נין א״י ושאל אלצוח  ,מנדן ילושלים והמקדש  ,וכל פילוח שג " י
ומשיפולי המדוס והמטנפוס  ,השפל זה חוא יקל מאד נמציאוחו  ,וכעס נדפש « ״ v
בלונדון הנילה  ,פ״י ידידי הלנ החכם המפואר הוה׳ צני הירש פדלמאן נ״י  ,פם •י,,1
וחיקודם  ,ונלאשו נדפש גש כן מכסנ יקר ומפואל מאד מהרג הגאון מהל״ן סיד־ י
וכפי אשל כחג לי ידידי זה מלונדון ימצאו דנליו חן נפיג׳ כל קולא,
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מילתא הוא י כי באמת הוא כעת הרב הגדול בכל מדינת
ישמו מפואר לתהלה ולתפארת בכל קצוי ארץ.
באשר הצליח בימי צמיחתו וגידולו  ,להולד ולהתגדל על■ 1ברכי
התורה והחכמה בעיר המפוארה בראדי  ,אשר התהלכו בה תמיד גדולי
וגאוני ארץ ואנשי שם  ,ונפש מקבלת ואוספת כנפשו הטהורה  ,מצאה
די והותר מזון רוחני  ,להרבות בלימודים שונים ולהשלים עצמו בקניני
 8דות דיעות משובחות  ,כן הצליח בזה אשר הפיל ה׳ חבלו בנעימים
נעיר זאלקווא הנכבדה  ,להיות ולחיות ביחד עם הרב הגדול החוקר
מהדג הכהן ז״ל  — .מיום בואו שמה היו כאחים אהובים ונעימים  .ר,
נחמן עשה לו רב< ור׳ הירש חיות קנה לו חבר ׳ וכמעט בכל לילה
ולילה היו יושבים ודברו מענינים שונים בחכמה עד חצות הליל ויותר,
והחליפו דיעותיהם  ,זה בא בלימודים תורנים  .וזה בלימודים פילוסופיים
והגיוניים  ,ובררו וצרפו ולבנו הדברים והיו לאחדים בידם — בבראדי
אסף הרב חיות הלימודים השונים מכל לשון ומכל ספר  ,מספרי פלפול,
והצרפתית,
האשכנזית
ומספרי חקירה  ,מכל 1ספרי הליטעראטור
יבזאלקווא  ,נתן סדר להלימודים והבדילם זה מזה כראוי  ,לטעת מהם
נרם קדש בעדתו לכל בית ישראל  ,ש ם בזאלקווא דרך הענבים בגת,
יחצב יקב — והיין המשובח שקט ובא על שמריו והצהיל פניו משמן
יישמה לבב אנוש  — .מהטון רוח המחברים והחכמות השונות אשר
נאי בקרבו ברא ה׳ רוח חדש בלב הגאון היקי הזה  ,שונה ומשונה
החדש הזה
והרוח החי
מדרכי כל הרבנים בדורנו ובדור הקדום ,
ירחף על פני כל ספריו היקרים  — .ואם הלך ילך גם הוא לפעמים
כדרכי הפלפול הנהוג בין הלומדים והמון הרבנים עת פנו אליו בשאלותיהם,
הנה נאמר גם אנחנו עם הרב הגאון שי״ר ( באחת מאגרותיו הנדפסות)
להתנצלותו  :וסלחתי לעונו כי רב הוא — מ ע מ ד ו ו מ צ ב ו יביא
אותו במשא ומתן של הלכה עם הרבנים המבקשים תורת אמת מפיו,
׳חושבים לתומם שרק דדך הפלפול הוא הדרך אשר התורה האמתית
נקנית בו  ,כל דבר אשר לא יראו בו חידודו קודם לליבונו לא ימצא
 J 1בעיניהם  ,כל ענין אשר יאמר בלי מחאת כף ומבלי רקע ברגל  ,אלו
'אלו שואלים׳ ס שיט א  ,ומאי קא משמע לן וכדומה • לכן לטענם
®חויב איש כמוהו להראות לפעמים  .שגם הוא יוכל — אם יחפוץ —
אנקור הר ולטחנו בסברא  ,אכן לא בעבור זה נחשבהו למודה להם
'להולך בדרכיהם • — ספריו היקרים הם כלם יקרים ונחמדים  ,אמנם
׳ניד יבואו ימים ויהיו מחופשים כאחר הספרים מהגאונים הקדמונים  ,כי
לל ספר וספר מפתח מיוחד הוא להבנת תורה שבע״ס ׳ כללותיח ועקריה
אלה המצות,
אמותיה וענפיה• ספרו היקר תורת נביאים המכונה
^יא לדעתי יחיד ומיוחד בין המון הספרים התורניים אשר לפניו בידי,
ולאי ךע שם מחברו  ,הנה
נל קורא נאמן אם לא יראה שער ספרו
;ס רק חיך טועם לו  ,יאמר יכ רוח הרמב״ן ז״ל מרחפת עליו ויליד
אשר בו׳ וגם שם הרטב״ן דל הנזכר
סדר הלשון
עיוניו הוא —
״ מעמים אין מספר  ,וכן גם שטות החכמים המאוחרים  ,יעידו כי יליד
היא ׳ אכן  ,תוכן ועומק החקירות היסודות והכללים  ,העקרים
i 1
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והסרטים אשר נתבארו נו  ,יכריחו כל קורא להעיד כי לא מצא שום
מחבר ספר מכל המון המחברים האחרונים  ,אשר חקר ודרש בענינים
האלה והפיץ אורו עליהם זולתו  ,הספר הנכבד הזה הוא כולל שלשה
עשר מאמרים  ,ולמען הראות לעיני הקורא המשכיל כי לא הפרזתי על
המדד .׳ אביא פה תוכן כל מאמר ומאמר בקצרה וכל אשר ירצה עור
לתושיה.
יבא וילמד מתוך הספר וימצא כסלים
א ) משפט הנביא ומעשהו  ,נהוראוה המשפטים והדינים  ,ואם יש « בוא להנניא®׳
או אילים וחומים  ,או בח קול  ,בלימוד הלכוח.
ב) בירור אליהו  ,ביאור כל המקומוח נש״ס שאמרו בכמה דינים עד ש׳ בא א לי ה י
ויאמר  ,ואם אין מבוע לנבואה בדינים משוס דלא בשמים היא  ,מפני מה יה’®
רמו של אליהו • פה בזה .
ג) הוראת שעה  ,והוא כולל ארבעה פרקים  ,בפרק אי יבאר האופנים  ,מיי’
רשאים או מוכרחים אנחנו לשמוע בדברי הנביא לעבור על דברי חולה לשעה•
נפרק שני  ,יבאר ההבדל נץ אס נאה הצווי להנניא לצוות על אחרים בדבר אשי
הוא מתנגד לד״ח  ,ונין אס בא הפקודה והצוו׳ להנניא בדבר הנוגע אליו לניי י
נפרק שלישי  ,כבנין עקירח דבר מ״חת משום מגדל «לתא  ,וההבדל אשר נין עקירתמה®
לנביא  .נפרק רביעי  ,ביאור הלנה סוגיות בש״ס שנלאה מהם גם עקירת מציי1
מן החולה לדורות.
ד) דין מלך ישראל  ,נו יבוארו בל סרטי הדינים אשר מציגו בדיני מלך ישיאה׳
שראינו אצלו שהיה דן במשפטים יוצאים מחוק הקבוע בדיני הקנהדלין  ,יי®
עניני הוראות שעה אשר מצאנו אצלו  ,וההבדל אשל בינו ונין חכם ונביא נזה•
המאמר הזה ביסוד הוא כולו יפה אן* נעים,.
ה) משפט עיר הנדחת  ,משפט העיר הזאת גס כן אל היה מתנהג ע“ פי התוי®
הקבועים לדין נ״ד  ,מדוע ולמת.
מלחמת חובה  ,התנהגות ישראל בזמן מלחמת מצוה או סונה  ,מדוע היוג®
ו)
הם נוהגים בהלנה דברים במשפטים יוצאים מחוקים הקבועים בחולת.
ז) מצות בני נח  ,מדוע נשתנו המצות האלו לפעמים ע" ׳ חולת משה מחומר לקל י
,
הלא דבר ה' אשר בא פעם אחת אין אפשרות נו העקירה והביטול .
ח) תורת אבות  ,נו יתבארו כל הדינים אשר למדו חז״ל מן האבות  ,נגד הנלי
אשר מקרו לנו שאץ .למדין דבל מקודם מתן תורה.
ט) חקת עוי^ ם  ,התנצלות בעד לנינו הרמנ״ס ז״ל נגד תלונות הלב נעל העקי’®
נהעניניס אשל מצינו שהנביאים נטלו קצת מצות מ״הת לחלוטין.
תורת נביאים או דברי קבלה  ,כולל תשעה פלקיס  ,נפ״א יבאר מיי®
י)
נקראו דבלי נביאים נשם דברי׳ קבלה  ,ולמה אמרו חכמינו ז״ל בבמה מקומי®
דברי חולה מדברי קבלה  ,לא ילפיגן  .נפ״ב) יבואו דברי הש״ס המפוזרים במקומי®
שונות שנלאה מהם כ׳ דברי קבלה שוים הס לדברי חורה בכל דבר  .נע״ג) < נ!מ
היתר המבוכות הנזכרים בפרק הקדום וביאור הדבר דאס באו דברי הנביאים די
ואזהרה דבר חולת הם  .נפ״ד) כמה דברים אשל אין הנביא ש ס «גמ®
צווי
כלל להורות לנו בהם דת ודין  ,רק ממאמריו וספולו ניכרים הדברים ש!!דיי^
הללו היו נהוגים אז אצלנו  ,גם הם כדיני התורה המה מטעם ההלכות המקיניי
מסיני  .נפ״ח ינואר ענין גילוי מילתא  ,אשל ע״י דבלי הנביאים נחנרי ^
®!
הוראת מלה אחת « סופקת לנו בפתרונה  ,ועל מת הונחה תינה זאת בלשון הי! ,
פ״ו ) ענץ מדרש חכמים  ,ענינים אשל למדו סז״ל בהיקש נד״ק עצמם  ,גם לא,
למדוm׳ « yדני ,
דין חורה יש להם  .פ״ז ) ביאור כמת ענינים והלכות אשר
נביאים  ,ועם כל זה אינן רק כשאר תקנות חכמים  .פ״ח) ביאור הרבה מיי
עשה ול״ח שנכתבו ני״ק דרך אזהרת או דלן קיפול ו« ״מ אינן רק מדני’®®',
וכן גם אם נכתבה בחורה מצוה אחת דרך כלל  ,ומצות פרטיות נלמדו מן ® ג®1
אן> שהפרטים ההם נכס הכלל חס  ,הפרטים האלו אינםר ק ש ע5יג י דלני|ג
נפ״ט) ימנו על קדר נכון כל התקנות והגזירות שנמצאו בש״ס «’ י״סים להנ ,1 v
ומאיש'
ואץ להם ימז במקרא יק שהיה מקובל לחז״ל שנאו לנו מזמן פלוני

’א) בל תוסיף  ,כולל שגי פלקים  .נפ״א) יגאל גדל נגכין נל  q'pwלשיטת לנינו
הלמנ״ס ("ל  ,וסקילה אס האזהלה הזאת נאה לק על הסנהדלין והב״ד או גם על
היסידיס  ,שלא יעשו ויסנהגו נמצוח המולה כלצונם והכלע דעסם נהוספה וגלטון,
והסקילוס עמוקוח  .בפ״ב) יה נ אלו מדוע כל הקני וסייגי החכמים שקנעו
לדולוס  ,אינן נכלל הוספה על דנלי חולה וגם איך אפשלוח לנל תיסין> נמצוח
חכמים.
לא תסוך  ,ניאול מסלוקח הלמנ״ם והלמנ״ן  ,אס בל מצות דלננן הס נכללים
נלאו דלא חסול ועוד חקילוח לנוח עמוקוח .
'  0תורה שבעל פה  ,נו < נאל אם שיין מחלוקה נאוסן ההלכוס המכונית נש״ס
נשם הלכה למשה מסיני  ,ואם ההלכוה הנמצאוה נש״ס סחמוה  ,ג"כ הל״מ הן אס
לא  .גם ניאול המלוח הנהוגוח ומונחוח נלשון חכמינו ]"ל הלכה  ,גמילי  ,מאי
קלא  ,לוח  ,מציה  ,דאול״חא  ,אמלה חולה  ,משום שנאמל  ,דנל חולה.
אלה

הם

הענינים

הנכבדים

אשר הרב

הגדול הזה

בא

עליהם

כמשפט  ,חקר וחסר בשדי החכמה התלמודית ומצא בארות מים להשקות
לכל צמא לדבר ה׳ באמת  ,ועשה אזנים לתורה — והוא הוא הראשון
אשר פנה לדרך חרש ועקרי להבנת התורה שבע״ם ורוחה  ,לברר וללבן
הכללים הראשים והעקרים אשר בתוכה  ,והצליח במלאכתו לקשר ולחבר
הגיוני הדרישה והחקירה
המיוחדים לכל חוקר
בפלוסופיא  ,עם התורה
המקובלת והנמסרת לנו
מסיני
ע״פי
חוקי
השכל
הטהור
והאמתי  ,והפיץ
אור וזהר למצא דרך חדש בחכמת לימודי הרבנים ( ראבבינישע
ליטערא'
טור) ,
ולהראות כי לא רק על מוצא פי המחדד
והטפלפל
בקושיות
ותירוצים בדברי הש״ס  ,לבנות ולסתור  ,להרוס חומה
ולהעלות מגדל /
’חיה הרבני
והתלמודי
ויעשה חיל — כי אם בזאת
יתהלל
המתהלל
אם ישכיל וידע את הרוח האלהי
והיסודות אשר לה כפי אשר הם

אשר
באמת.
(החחימס נמחנלח הנאה אי״ה) .
בתורתינו

המקובלת ,

והחוקים

מענה.
Bon Salomon Frankel.
לכבוד . . .
מוהדר מענדל ברי שטערן נ״י.
יקלחו מן חודש הענל עם ספליי היקלים סו״ה ונס״ע נחאסלי זנאי עדי ניוס
יל״ה  ,ומקדושח החג לא ׳כלח׳ לפסוח המחום עד מוצאי ל״ה  ,ומה מאוד החענגח׳
 0ולאי העחקחו האשכנזיח נלשונו הצח  ,וכל נית ׳שלאל יהללו וינלכו אותו  ■,כ׳ מלנד
ייונ הלג אשל עשה נזה לנני עמינו  ,עוד זאח הלאה ידו החזקה לעיני העמיס שלא
י^ למן ׳שלאל נכל דול מהמדע והחכמה  ,ב׳ החולה והחכמה חאומיס הנה וגם נהעת
^ל צעיןז עלעה כסה פני אלן היה אול נמושנוחם  ,וכמו שאנו מנלכים נשנח החולה
יהנלכה אחלונה אשל נחן לנו חולח אמח וס״ עולם נמע נחוכינו  ,ופילושו הוא כי
ע" ' אול החולה נשאל ונטע נתוכינו חיות הלוחנ׳ לעולם  ,ולא שם חלקינו כבל הגוים
היו לפנינו כעמון ומואב ושעיל ודומיהם ,אשל מעח שנגלו מעל אדמתם נאנד שמס
ייכלס כי לא היה להם קשל של קיימה לימד ולקשל אותם  .ולא כן ניח ׳שלאל כי
ע" ' אחדותם נהתולה היא המחיה ומיחדת אותם נגופג׳ ולוחנ׳ עדי עד  ,וגם נימי גלוח
האסלון חיו משכנות הסכמה והפילוסופיא נאלז יון ואיטאליא  ,ומעת אשל שתו מהכוס
'* מימה אבדו ושכחו גס את החכמה  ,ונהמאה הי״א ( העת שחי נח לנינו נס ") כבל
ועלפל היה נמשכנותס — וע״כ מ׳ יוכל לספל לב התועלת הנצמח מהתגלות
>ע’ני השמש חכמת קדמונינו  ,ועלינו להעתיל לד' שיוסץ! אח שנותיו ,וכאשל הסל
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להלאות מתיו עמנו כן יגמול ויזכה להעתיק ספלים לנים כמוחם  — .גם הנוספים
אשל לו נפילוש׳ המקראות אשל קלא שמם נישלאל נשם  :מען יל  ,לא מן השם הוא
זה  ,כי ינל׳ תולה הללו עשילה במקום זו  ,ויזל מיס מיליו שמהן תצא תולה ! והיי
לך מה שהוצאתי מינליו היל,ליס נחוה״ל צי תכ״י נפילוש המקרא משלי ׳"ז גס אייל
מחליש וכי' יעו״ש ,
והאיל7׳ את עיני ע׳״ז להנ׳ן מאמל ה׳לושלמ׳ פתחים ס״ט חני
ל״ס יפת שתיקת לחכמים ק״ו לעפשים ואף שלמה אמל גס אויל מחליש סכם ימשנ
ואצ״ל חכם מחליש  ,וכנל נחקשו ותמהו על המאמל הלז מהלי״ן סנינ והנ״ל ונחקימש
הא״מ כי הקיפא תותל להלישא שנחחלה הניח שהשתיקה צויקת ׳ותל געפשיס ולנת^
מקיים  :ואצ״ל חכם מחליש  ,שמולה ההיפך ׳עו״ש מה שיחקו נפילושם  ,ולי נראה
מה שמניא לאיה מינל׳ שלמה הוא לק לקיים ינליו נהלישא שיפה שתיקה לחכמים1
כי על התמא ימשחוקא להעפשים זאת אינה צליכח לעיות ולאית כ׳ הכל ׳עייון ויגייו!
עם כ״ת (שם) כ׳ עוג החלש מאמול לכל קכל הוא " אנל אצל החכמים לכאולח היה
נלאה שלא נאת ויאה לתם להיות השתיקה יפה ענולם  ,כי נמת יויע איפה תתניל ני!
החכם להכסיל אם לא נהינול ? וע "כ אמל  " :ואף שלמה אמל גם אויל מחליש חכם
יחשב " ומזה לאיה שאף לחכמים יפה השתיקה  ,כי אם תאמל שלא נא נזה לק להשמיעני
שיפה השתיקה לאויל  ,ואין צ״ל מכם מחליש  ,לא היה לו לעשות מהמחליש הלז לחכם
נאמלו  :אויל מחליש חכם  ,ואל״ל סכם  ,לא היה צ״ל המלת סכם כ׳ היה יי והוחי
אס היה אומל  :גם אויל מחליש יחשנ  ,כי המיליגח הלז לאויל שיחיה נחשנ נין האנשים
היא ג"כ מיליגה עליונה לפניו  ,כי מצינו לחכמינו ז״ל נכ״מ שנילו אוחו וצא צא
אמלו לו ( חוך מחלש שועה וכוי ) ונכ״מ אשל נא זכרונו לפניהם הוא עומי נחון (ועי״ז
נאלת׳ מאמרם חגיגה ע״ו אמל לינ״ח לתלמיייו עייין נן זומא מנחון  ,כ׳ נ״ז הצין
ונפגע ואו! ל כ• עוי עומי נחון ( והוא חון מחלש ושועה ) ואף נין הנשים לא משני
אותו וכמאמרם הכל שומעי! אפילו אשה חון מסלש ושועה וכוי  ,ואם ע" ׳ השתיקה
יצא מכלל השועים יי לו שיעלה מעלה אחת או שתים ולחושינ אוחו נין האנשים לא
נשנה החחכמונ׳  ,ואם על כל זה תימוק עצמך לאמל שע״י מית השתיקה רצה שלמם
נירך מליצת לעעל אותו גס נכתל החכמה  ,קוף קוף קשה למה נקיע נשפת • חי
והרנה נמלץ ללא צורך  ,כי שתי מלוח הללו חכם ומחליש הוא מיוחל ואצ״ל חכם
מחריש  ,היה לו לילג מלח חכם ומחריש  ,ולא לומר רק אויל אועם שפתיו ננון יחשנ׳
ונזה יהיה לא ויל כחל החכמה והחנונה ולמה הוקיף עוי נינל׳ האויל מלת מחלי®
וחכם  ,אלא ש״מ שרצה שלמה נזה לומר — וכמו שניאל מעכ״ח — גס אם האייל
מחריש אל תנועה נו וכי ' כי נכל זאת נבדל החכם מן הכסיל כי הכלת פניהם ענחם
נמו  ,והחכם יחשנ נהשחיקה  ,וע״כ הוצרך לומל הפקוק ככתנו וקר לפ״ז הפחד שלא
יהיה ניכר נין החכם להכקיל  ,ועולה • פה המאמר יפה שתיקה לחכמים.
או נאמל ננאול הירושלמי נאופן אחל  .ומקודם נחלץ מה שקשה עוד מי דמיו
לל״ח להניא לו עזר מדנל׳ שלמה מדיוק הפסוק או לדרוש ק״ו ולומר ואצ״ל חכם׳
הלא מקרא מלא אמר נש' הקדום מושך אמריו יודע דעת וכו' והיה לו להניא כל לני’
שלמה חושך וכו ' גם וכוז ומאלה היה לו להניא ראיה שיפה השחיקה לחכמים ולעפשים׳
ע״כ נראה כ׳ לא לצה להניא ראייתו מהשי מושך אמריו  ,נ׳ אנו יכולין לדחותו ולימי
ששלמה לא אמר נזה שיפה השתיקה לאיש חנונה או להיודע דעת  ,לק אמל שמים
וענע הסכם הוא לחשוך אמריו וכמ״ש נאנות כך דרכת ש״ת וכו׳ וסי׳ צער תחיה  ,א"
לא נחן לו נזה ההוד והתפארת לאמל שנאות ויסת היא לו  ,ואין ראית מזה שיפם
השתיקה  ,ני אולי איפכא מקתנרא שהיא לו לגרעיתא  ,לק זאת היא מדרכי החכמם
כמ״ש חז״ל שח " צעל הוא דרכה של תולה ונע״כ מוכרחים אנו לומר שלא החכוייי
נזה שיפה ח " הצער לת״ח כי בפירוש שגו במשנה כל המקיים החולה מעוני סים,
לק״מח מעושר  ,הלי שהתורה בעושר ובריות היא בלכה ומעלה גדולה  ,ולמען שלם
נעעה נדבר׳ שלמה שלא נא נ"כ לק לספר מדת ודרך החכם  ,וע״כ הניא ל״ח לאיים'
(שיפה וחונה השחיקה לחכמים) ואמל  :ואף שלמת אמר נסכמתו גם אייל מחליש חי®
יחשב  ,ומדמשג שלמה מעלת האייל המחליש שהוא נחשב לחכם  ,וא״ק « פקוק הל'
ממילא נשמע מדת וענע חכם שהוא להחליש  ,כ׳ אם לא כן לא ננוא לעעוח נאי"■
המחריש להחשיג אותו לחכם  ,וא״כ גס מהפקוק הלז ניסיד׳ היינו יכול•[ לדעת ממיל"
שמדת החנם היא להחליש  ,וע״כ א״ת שגם נפקוקים הקודמים לא התכוון לק להל’“
לפנינו מלס החכם  ,כל הפקוקים הללו מיותרים הס וזהו  :ואצ״ל חכם מחריש  ,כ׳ ל"
היה לרין להודיע ולומר חנם מחליש  ,כי ז אח נשמע ממילא מפס' גם אייל ינאמיי
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! ינלמד מענינו  ,וא״ב נע״ב על׳גו לומר כל דנר שהיה נכלל ויצא «ן הכלל ונסן לו
 pip ® ,נפ״ע יצא לדו; נדנר החדש  ,והתכוון בזה להורוח שחוג ויפה הוא לחכם המחריש
| יי יפה היא לו  ,והיא דאייה נוצחה לדברי ד״ח.
י
ואשר מפ׳ן בעובו לדעת דעה׳ אס להדפים נם הדברים האלה ועוד כחנה וכוי,
ייני אשאיר זאת ברשות מעכ״ח  ,כ׳ יראתי פן אפול למשא לו  ,ותפתח מרובה אל
מפסח  ,ואם בי כוונתי הראשונה היתה להוציא גס זאת  ,למען הסיר מעני לזוח ששתים
י ן לא ׳חשדני הקורא לאיש ריב ומדון  ,ואם כ׳ נפלא ממני הרנה מדבריו יאמרו למה
לא הלכת אל הכהן לדרוש ולבקש חורה מפיהו  ,ובזה רחצתי בנקיון נפשי והודעתי
לזקורא בי נאת׳ אליו להתוודות ולהודיע לו קוצר ידיעתי ובקשתי ממנו להורות לי
זייד  ,והוא דחה אוחי נאמת הבונים  ,ואם יאמר הרב הכהן  :הלא בנר הראיתי לן
הדרן " בספרי הגדול" וידוע לך • דרשת חכמינו על הפי הנ״ל  :ימין ושמאל  ,אןז אם
יאמרו לן על ימין שהוא שמאל וכוי  ,אני אומר לן שיפה דרשו סז״ל כי שתי תורות
!הנו בסיני  :שנכתב ושנ״עש  ,ולולי שנ״עש לא היה לנו גם שנכתב כי לא יכולנו
י לעמוד בה לנדה  ,ולמשל שבת  ,לולא שהיה בקבלה וחי נהם ולא שימוח בהם  ,לא
היינו רשאים לחלל שנח גם לפקוח גפש  ,ועת היינו עושים בב,א האויב בשבח לא
 Iהיה נשאר משונאיהם של ישראל רושם .,וע״ב יפה אמרו  :א!) אם יאמרו לך על ימין
® Iהיאשמאל  ,אבל הרב הכהן שערן ופתר מלין הללו עלעצמו (
ונז״הז) נועה נזה כ׳
המאמר הלז לא נאמר רק על הזמן שהיו הקבלה והמסורה איש מפי איש והוא עד ימי
הלל ושמאי ועוד חיה נשנה ההלכה בלי מחלוקת וע״ב היה החוב על כל איש שלא יסור
«! הדבר אשר יורוך הכהן או השופע ועובר על הלאו דלא תסור  ,כי התורה שנע״ם
 ,נתנה ג" כ מסיני  ,אבל משרבו תלמידי הלל ושמאי ונחרבו המחלוקות  ,גזרו לילן אסרי
| הרוב מהפסוק אחרי רבים להעוח וכשנמנו ורבו נ״ש על ג״ה גזרו י״ח דבר  ,אן> שהיה
| קשה היום ההוא לישראל כיום שנעשה נו העגל  ,ואן) שהלל היה הנשיא נימים ההם,
 5יי לן שגם נימי נ״ש ונ״ח לא היו שומעין א!) להנדול שבהם ולהנשיא שבהם רק היו
הולכין אחרי הרוב שוני ההלכות  ,ואס בררנו נזה ויש לברר עוד יותר  ,רק אין אנו
לייכין כי הדברים ברורים ופשועיס  ,שמימי נ״ש ונ״ה סר הלאו דלא תסור מן הכהן
'משופע  ,על אמת כ״וב שסי הלאו הזה מזמן שהותרו הפרושים דברים שנע״ש לאמר
ן ינתב ודרשו הפי עת לעשות לד' הפרו תורתן  ,ר״נ הפרו חורתן עת לעשות לד׳ ופי׳
ממאמר כי לא יקרא מעתה תורתך והוא לשמוע להשופע או אפילו להרוג אס יהיה
 ! :נד דבר משנה  ,רק יהיה נקרא סורח ד' ולא יוכלו מעתה לנעו׳ן הסיין) בנ״המ (כאשר
| משו ב״ש) כי נאמר לו אי זיינא עלן ספרן כאן ונייזי ספר ונחז׳ וזהו לעשות לדי,
 .למשות מהתורה שנע״ש לד' שיה•׳ נקרא תורת ד'  ,ועי״ז נתבונן ג״כ מאמרם חגיגה
י״ו נ' מ״ד שפתי כהן ישמרו דעת כי מלאך ד׳ צבאות הוא  ,אם דומה הרב למלאן
מורה יבקשו ואם לאו אל יבקשו  ,חיינו אס דומה הרב למלאך כנימי מלאכי שנא' נ'
י' הפסוק הלז ובימיו היה דומה הרב או תכהן למלאן ד' כי שנח ההלכה במלאכות ד׳
‘5וס שנתנה מסיני כי היחה שנויה נימים ההם בלי מחלוקת והמסורה היסה טהורה
'יקיח וע״כ יבקש חורה מפיהו — פיהו דייק א  ,ולא תסור מאשר יאמר פיהו  ,ואם
לאי אל יבקש חורה מפיהו  ,כי לא מפיו אנו■ מיין  ,רק כפי אשר ■ורו הרוב  ,או כפי,
בינואר נהמשנה< וכן הפירוש נאמרס שנת ק״א סוכה ל״ט ניצה ל״ח משת ששיר
קאמרת  ,כשהיה אומר אמורא או תנא אחרי סתימת המשנה דבר הלכה נסתם ולא
לנו עעמויהיו אומרים לו  :משה  ,היינו וכי סבור אתה להיות כמשה לאמר כמפי
מננירה נסתם  ,שפיר קאמרית  ,פרש וברר עעמך שלא יהיה דבר הסותר מאמרך.
ונזה נתפרש נ״כ מאמרם שם חגיגה אשכח’׳ רבה נר שילא לאליהו וכוי מפומי
י י"מ לא קאמר משום דגמר מפומי' דאחר א״ל אמאי ר״מ רמון מצא תוכו אכל קליפתו
’יק  ,שלא למד מפווד׳ דאחר רק מה שבתון הרמון  ,והן ההלכות שאין נחם מחלוקת,
 ,יי דרש הפי ולבן תשיח לדעתי  ,לדעתם לא נאמר אלא לדעתי היינו רק למה שנתנה
 ’!PJ Iוהיא קבלה טהורה  ,ולא לדעתם מה שתלו נשקול הדעה או שנשנה במחלוקת
■ ’’ נזה אין אנו מיין מפיהן ובאמור  ,ונזה ניחא מה שא״ל  :השתא קאמר מאיר בני
"’« י  ,כי אחר שאמר ששת לנו לדעתי והוא תלמידי והתלמידים נקראים נכל מקום
וע"כ קרא אוחו בשם בני  .ע"כ גס אני אויזר לחרב הכהן נעל הערך מליןi
"מיז וכי סבור אתה להיות כמשה  ,שפיר קאמרית  ,ברר טעמך והשב לשואלן
׳,־  , ,ומחחלה עלה על דעתי לומר שתיקה כהודאה דמי ומדשתק הודה
ג' על דברי  ,שוב ראיתי שעל שתיקה כזו יפה העיר הרב מהר״י וו״קע בהקדמתו
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להנמ״ע ; אץ• השחיקה  .כהודאה נבל ענין  ,כ׳ אצל רונמינו לפעמים מדשתק ארחו®
«לחח  ,ומדשחק הכהן הוא אוח ומושח על בעתו על אשל באחי להרהר אחר דנייי׳
ואנכי לא רציה׳ למדוד לו במדחו ולעצור ג״כ הכעס נקרני  ,או לשפוך רוחי ולכחוג
עליו מרורוח  ,בי קיימח׳ ננפש׳ מה שנ״ל נניאול דנל ' חכמינו שנח ל״ב אמר י"’
משמי׳ דלג נקשו חכמים לגנוז ספר קהלח מפני שדנריו סוחרי! זא״ז וכוי ומאי דנייי
סוהרץ . ,כחינ עוג כעס משחוק וכחיג לשמוק אמרח׳ מהולל  ,ופירש" ׳ משונח  ,ונתק®
נ!ה כל המבארים ועי נמהלש״א ח״ל יש לעיין מי הכריחם לומר על מהולל שהואלשו!
הלול ושבח  ,אימא שהוא מל׳ הוללוח וערבוב ושעוח ולא הוי סחלץ קראי ׳עו״ש שדחק׳
ואני אוסיף להקשות דאם פירשו ז״ל מהולל משובח א״כ למה רמי קראי מסוף קהלי,
כ' ז ' להפ' כ׳ נ' יותר הוי לה ו להניא הסתירה מהם' נהק ' נ' נעצמו שסותר שם נחון
כ״ד  ,שברישא משבח אח השמוק ואמר ולשחוק אמרח• מהולל  ,ומסיים ולשמחה מה זי
עושה  ,וכי יש לך סתירת דברים • והר מזו שמקלס השחוק ומגנה אח השממה  ,ול«ה
הניא ממרחק לחמו ללחום על סחירה  ,הלא דבר הוא Vע״כ נ״ל שגס מז״ל פירשו
מהולל מל׳ שגעון והוללות ושלמה כיון נזה לגנוח השחוק  ,רק הפסוק עוג כעס משחית
כי ברוע פנים ייעב לב  ,אשר דחקו המבארים בפירושו  ,פירשו חז״ל ככה  ,בי יי נ
האנשים כאשר יכעיסו ישתנה מראה פניהם מכעסס ויאכלו ויכלו א״ע מכעסם  ,וכעם
כזה איננו עוג ויפה  ,כי לא לנד שיפסיד לעצמו  ,אלא שגם שונאו ישמח ויגיל עי
כעסו  ,כי הנהו רואה נזה שקילע למערה לחדרי לבנו להניא רקב עצמות נקנאחי
מכעסו  ,והוא נזה כמסייע לשונאו להיעיב לבנו ולשמוח עליו  ,וע״כ א״ש שס ז׳ אל
תנהל ברוחך לבעיס כי כעס בחיק כסילים ינוח  ,שהכעס שב רק להכועס וינוס נמית'
לכלותו ולהאנידו  ,וע"כ כעס כזה הוא מדת כסילים  ,אנל לא כן מדת החכם שגם אש
יכעיס לא יכעיס להרע לעצמו  ,רק כעסי יהיה מעורב בשחוק וילעג ויבזה את שונאי
על מחשבתו הרעה שאין נכחו להוציא אל השועל וכדברי ישעי׳ ל״ז נזה לך לעגה P
אחריך ראש הניעה נח ירושלים  ,ובכעס כזה ירויס שתים הא' שלא יפסיד לעצמו וגם
לא •יעיב בכעסו לב חנירו  ,וזהו  :עוב כעס משחוק  ,שהכעס יהיה משחוק שישסית
על שונאו  ,וכעס כזה עוג  ,כי ברוע פנים •יעב לב  ,כי הכעס שהוא ברוע פנים ’יעג
ןא 5עןן נין
לב חנירו השונאו ויתורגס  ( :פארליגןישעל יוי! ט דער לאלן  ,דער
אצגעדכטע  ,על  1לייע '' 0יעל דע°
סעלצעללטע ^
ביית
בננקונדעט ן ד ע ן
געגצערט ־עלן  ,ולפ״ז עולה יפה הסתירה  ,כתיב לשחוק אמרת• מהולל  ,ולא מינ
השחוק נב״מ ונכ״ז כי שגעון והוללות אין נכחם להיטיב בכל עת  ,וכתיב טוב כפם
משחוק  ,הרי לך שיש עת וזמן שטוב נמו השחוק  ,והוא נחכעס.
■ ואף ספר משלי
ואגב שאנו מבארי! דברי הגניזה  ,נבאר גם  ,מאמרם שבח שםי
נקשו לגנוז וכוי ומאי דבליו סותרין כתיב אל חען ונו׳ וכתיב ענת וכו׳ ל״ק הא נד״ם׳
ופירש "• נד״ח מותר לענות כאולתו  ,והא במיל׳ דעלמא ב׳ הא דההוא דאתי לק»’
דרבי א״ל אשתך אשת• ובניך בני א״ל רצונך שתשתה כיס של יין שתה ופקע  ,והמאייי
הלז אומר דרשוני כי נאחד משח• אלה אנו מוכרחים להטעים דברי שלמה ,או שנאייי
שניכלתנו לרפאות נדברים את השוטה וע"כ אמר עצת וכו׳  ,א״כ למה אסר לנו לרפא'6
אותו גס נמילי דעלמא  ,הלא כתיב ורפא ירפא ? ע' דרשת חכמינו ע״ז  ,או שנ)"
אומרים בדברים לא ’ יסר נער ושועה וע״ב אל תען וכי׳  ,וא״כ ק״ו הוא בל"6
לבלה־ ענותו כ• הדברים עמוקים וכ״ש נמ״א דפקר טפי כך היה להם לומר נד״ת יק
חען ששטטה טפי גס אסור להתרפאות נד״ח  .ושנית כי הסעי' מההוא דאתי לקויי
דרבי וכו ' הוא מעשת לסחור כ׳ שם היה נמלי דעלמא וההוא גברא היה לן ובליעה
וע" כ לא משך רבי ידו מענות אותו בתלמוד שמביא לידי מעשה השתי׳ ופקע  ,וע״ג
נ״ל בנאוריס נדרך הלצה  ,כי ידוע מאמרם מ׳ יום קודם יצירת הולד מכרי,׳! עלי'
וכו׳ ואילו צדיק ורשע ל״ק  ,וע״כ • שה סלקו חכמינו ואמרו נמל• דעלמא אסור לעני6
כי מי יבוא אחרי המלך שגזר ועשהו טיפש וכסיל אשר מוקדש מרחם הנהי לזה ? וע״ג
חוב הוא על שוטה כזה אס הוא י״ש להיות נשאר בשטותו כפי הגזירה  ,וגס על החכיי6
חל הלאו דלא תסור  ,וכ״ז ניחא נמלי דעלמא וע״ז נאמר אל תען ונו'  ,אבל הנם’ג
נד״ת והוא המגלה פנים שלא כהלכה ואומר על ימין שמאל  ,שועה כזה נקרא נלשינ6
רשע ועל כזה לא נגזר אומר  ,והוא מוסיף נזה משטוח עצמו והוא יוכל להתרפא',6
עליו אמרו ז״ל ענה וכו'  ,ולפ״ז נתיישב גם הקושי' הב׳  ,כי לפי חלוקת חכמינו יי6
שהוסיף השועה מנחירת עצמו החוב עלינו לענות לו  ,כי זאת לא היתה נהגזרה  ,מ«66
היכולת בידינו גם בהשוטה נמל• דעלמא להפריד ולחלוק נין שועה לשוטה  ,הא'
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הוא עושה מובמו והוא שוטה ככל הפועים דעלמא לנל לגרוע ולבל הוסיף והוא כאולסו
אשר נגזרה עליו  ,לזה אל הטן  ,כי הוא השוטה מטעם הנזירה  ,אגל שוטה שיצא מגדר
נל השוטים בעזוס וחוצפא יסירה והוא «וסיף שטוח אשר לא נכלל נהגזירה ( כי לא
נוכל לומר סנזירס שמים היא על כל שוטה נפרט לאמר שוטה זה יהיה כזנב הלטאה
— וזה כזנב הראם ) כי חכמינו אמרו נקסס  :חכם או טיפש ולא נסנו דנריהם
לשיעורי! וא׳׳כ נע״כ מוכרחץ אנו לומר ששיעור שוה לכל השוטים  ,וא״כ מי הרשה
לזה לצאח מגדר וגבול השוטה ? וע״כ לשוטה כזה היוסר בשיעורו בעזוח וחוצפא החוב
עלינו לנננוסו ולהפקידו לגבולו  ,ואם אי אפשר בטוב הרשוס בידינו לנוא עליו ביד
חזקה והנא להרגן ובו'  ,בי מהשוטה לפי הנזירה לא נירא ולא נפסוד כי מאסו לא
חצא הרעוח  ,אבל השוטה מדעח עצמו ובבחירה  ,זה יוכל להזיק ולהפחיד  ,וכההוא
יאסא לקמי' דרבי וכוי והסויה אמרה וגערח הרע מקרבן  ,וע״ב ענה רני לו ונסן לו
שוק ושהה ופקע< ועולה יפה ראייחס מהמעשה דרבי שנשמע משם שיש מלוק משוטה
לשוטה  ,וע"כ גס נד״ה ענה וכוי,

אל

המות .

"

ביום חלומי וחליי עלי גברה אמר הי נואש ודי ברוב
רחמיו הצילני מרדסשסה יה־ שמו מגורן עד נצח ועד!

Von Moscö L. Landau.

הויך,צף אכזרי  -M myבארא
תספור כל W׳ ת^ נה ויל שעל

לדתם ?י סןחרי לך,סין ליזק.רץ
רעל.
כ־ום
להשקני
בדמי ובשחרות ימי
"
ן  -ד־ ! •
פד ,עלי התבל ננ^ שי תקזכע ? דת
ך,יא סד,שיודעת
דית מו  -ר? ,עימד,
? 2Yמעון האבל שם בשאולתושת
נפשי תשכון דר^זה "ועינה אך דומעת.
פד יפעת החמד? ,יפי היוךה הטבע
פדציבאות ?.שף לי .מיני  $מי{די׳
קם ב?וד ,שמ'ה ך,ה! מתחת ל?כע
בלחות לחומי רשף אותי סביב תקיפנה
פד אתר1ע 2בך5ר יפביף לי .נחמד
עטו אלבה אשיח אתענ?ד ,עמו ירוד.
שם בירכתי ל!בר
לך,ךריס ש ^ ה
 3ינ’ ות
בו ! ד אישן אנוח בין איקה ופחד.
רעננהזעליך לי אשבח
פד ערש
לי דוזיונות ערבו.
עלי משכב בתנובה
תוך השבת ע;נרי ?זם אשכב למעצבה
אף תומנה ורמה .יציעו את משבבי.
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פה אטה אזנים
לנעים ןנ$רת ;כלי
היא סאת נך ; עת,
נפשי ?י זועמת
לא כן גורקי שם במחשכי עךכ:ם
רק ;ליל התנשמת לי' אזני שיודעת.
מה  ntתרדפני׳
לק בכור מות
לכלה די דןעם?
את חצי התו ;ה
במקום אכפוף לשבת ;א כמעט חפיחני
שעה ’5pואכלוה י הרף ם«5י חכעם !
הוי׳ שטף מדובבות ,הוי אמרי רוח
איך מלאקם אימה אף רגשותיכם 1״חד י
ןם לבי לטוס
איך לשלול תקותי
א ך תעיהם  nyMש ; יתם גם יחר י
הלא 1בקלווה שאנ ;ה עמל לא אדעה
יל חרדת ח ;א י מישם עברו חמקו”
פה ארץ הונ־נךן רק להרבות תלאה
פי! !דוד  .ידבקו.
ךא ; העלי ךא ; ה
האח!  nyyדקדר לדבור לא אכסיוחה
אף ר ; ש חידה' לא יפייגי מ'ש ; תי.
פה ; צח אקציופה
פה אזעק לשבר
יעןנהר סמר v,קכיב עלי שתו.
פה קודר אלכה צהרים לי אמש
רעיון שוא  :תעני " ובכל אתן מגרעת,
פה תחת שמש
הוי ! רדת ההפכה
פה תכה מכעש.
ועקל אשיא עיני
למעלה י.סךחו ןרוח
פה רשעים בפשעימו
ביוקר ש ?שם הופיע ועו־דם לאז קןךה י
שם החת רגלימו צדיק־ץ< יה ;שוס
הוי-י הוי! י_שמיע ואין חולץ סלדה - .
נפשי אך לעיוךפת
שם לא תאבה
לא ימשכני ; צח ' דת התקוה הכיחבת ׳
אש אסכתי עדה ורוחי לא שואפת
אף מעשי מעעדת.
בטח מעל רצח
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אף עוד אחת לי שם אמ^אה
את ! קרת האמת ^ם לא נעלרת י
לא אחת שחת לא איךא רעה
נפשי לעד .קיסת ונחלתי לי שיוצרת.
הרגעי נפשי התביונני דומי אף האכילי
וראי טיובה נצחת י שם ספונה אליך;
אל נא תקונני לאלז ןא תוחילי
פלי " סרך בתוכחת  -קןם ! גמול עליך! -

עת הזקנה.
Von Joachim Rappaport.

לבנים תלבש הטבע ותמות האלמה,
עמה ?ל ישיח השא ,נ^ הזו?רח.
ימי החורף כי יבואו  ,עתותי .קרח;
וחאךם ילך שהי וכמת הטה,
פלחי עלומיו !בולו  ,ילבנו שערותיו.
בנשף' חייו  .בי יבוא  ? ,גבורות שנותיו.
שהיות כפור .יעטפון ׳ לקמטים תה!י; ה.

ברכותיהןי
מימיהןיאזנחו ׳״מי

שלג ?י ;בוא ,קמאון ?גבולותיהן•
ואניוש ?זניו !קמטו עיניו תכהנה'
לימיוזקרו׳ ; סובבו לאט ברהטי גילהו
שילה עת ;רקה בוי ,עת 'הזיק^ה תביואהו:

איזהו נשק.
Von Simon Bacher.

בלי לעת איך  -מדוע  -מתי
׳בני ?ממין) על שלי אמו
נשי״קת הנער מפיו נ״ולךת.
בלקיון שמתיו עתי !ישקני ,
ישק אותי גם ד,רע
 1®» PtfTO mpW־
אות הוא ?י סמי »  Wי ־ בשי_קת אנשים מלמלה
לו גם !שק בלב יולע
 Pהנשיקה רק על ש^ תי
 1אל הלהי לבי איננה יורלת׳) אל הדרי ל ?י’ לא זיךךה.
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רק אז החת התפוח
:שק א׳ותי נם איששיר^אי
שפתיו אש שלבת? ,פש/פשי עת תחבקני,
תקעי
במו אז ?שקאיש האדמוני 'שמאלי תחת לראשה הנוח
ליעקב כ?חש בפה ארנבת  - .ליאור ירח אין ראניז.
רק אז אצא לקראת ? שק,
:ישקו אותי  ,אחי יולי,
שפתי ענגזוע.ךן :שבעו,
אמי ילדתני אשק איותה.
כמעט נשקוני' בל אנשיסיולי תבער כנישקיאש החשק
?שקה עלפה גם לחמותה  - .שם הדסים ביסים ?? עו.
נפת,דברה אז אינקה
אך בבל נשיקות אלה
מישוש?׳ רעיזתי מאתים,
שפה נשיפה לק ? ^ה
?ל ח??ם :שק ,נפשי תלא
כייונת אלם אז אשקה.
כמשק ?.בים  -ימה מתלאה '• נש?קה אחת שלזיא שת:ם•
ואז גם אז ביום ביוא חליפתי
אשקה ?ם לאחותי די?ה
שנות הסס?ר מחר :אתיו .
נערת חן ברפיון שפה,
ה
?
עדי
אזבלה רעיתיי ונפשי
רעי ואהובי קביב לסטתי
המעוקם !סד כנחלים" נטיו.
אחת ?שקה לא ;םקה - .
אשקה נם לדיוךתי לאה
ערקי נקפאו  -לסי כקרח
נוע תנוע ןיאחריו?ה שפתי,
עתזהפלדי ? דרכי אלך.
ל?ש!קת ייונחיינפשי צמאה
טלאךחשלום ־ שפיתוכפלח,
?בקשה הלכתי טפלך לפלך. .׳.קח בנשיקה אחת נשמתי.
כי ג  cמשה מס בנשיקה .

אל מות הפקידה מרח לאה אשת אברהם כהן אדר תרי״א .

Don Rachel Morpurgo.

א?ל טהר אשלח לך :שע
אני לאה לאה חלתי
כי רק עמל ? נון חזיתי,
סינית אין ?ך ^ שמח ולשע
נהר די נור א?א יעבוד
ובעת שלוה קוהקויתי
לקחת.
ס.ות קדם נפשי
לטל,ר טומאת החלד
בי בא אורך קומי אולי
רמי בתי נקשך פולחת
כבר לך נפתח חדלת.
ובגן עךני תהיי צומחת
קודחתפתחו כמרים ויבאגויצדיק .
דמה דומה אל אש
אותך לצרוף ולכפר פשע  ,הנקלה שבנויות  ,רחלמוופורגוי

Beiträge von Abraham S . Schiffer.
לכבוד  . . .מות ' מכתם מענדל שנועלן נ״י!
אין כוכב בהיר נשחקים ההולך ’ קר סוג שמים ברב נוגה  ,אדמהו וישות לך
אדון נכבד ! אחה דגול מני אלן -בעמך  ,מפין אור בקרב בני ישראל ומחיה שפתם
מערמוס עפר ואפר  ,אחרי אשר מחה כפליס ומשנה אבדן היה לה ; כי מלבד אשר אפקו
מליציה ודובריה חדלו  ,עוד זאח בעוכריה ,כי משנס היא מדור דור  ,ומלוסיה שונוס
משפח עם ועם  .שפה כ■ חשכח  ,ושאלה משכנסה הקרונה אליה די מחקורה אשר יסקר
לה  ,ומיסה לעולם ; לא כן העבריה הזאת  ,אשר כל רעוחיה נגדו בה ודבר אין לה
עמהן  ,הנח יעלו אשה נגדה  ,והיא יושבו! גלמודה וחחכק בצעין -אלמנוסה  ,וחנע ימין
ושמאל ואין איש — גם קדמה נשאה עין  ,והנה גם שחי אחיוחיה ארמיח וערביה  ,גס
הנח כמוהן כמוה מקרה אחד קרה למו  ,וימוחו גם שסיהן עמה  — .פאר פאר לך!
איש יקר  ,יען היה מס לבבך וספח נאפה נשמח חיים  ,ונרנוח הימים עוד חהיה לשפה
חיה מדוברה בסייעם ישראל  ,גם אסל׳ אשר גבולו בכורי הגן אשל נעעו בני ישראל
מדי שנה נשנה  ,אחה היקר ! אזרח חיל  ,ולמקופח שלשה ירחים יקונו כ ו כ ב י ך
ויחראו על פני רקיע שמי החכמה והחושית אשר לישראל — תנה שמים חדשים נטויים
עתה על פני כל הארך  ,כל גבר אשר רוח נו  ,ידרוש ויבין  ,קול דופק בששון על
ילחי לב איש ואיש ! קום אנוש דע חכמה ! נין דעת ! אשר לימים האלה קוו קדמוני
הדורות  ,ותקותם נשאלה מעל ; הנה באו עתה — באו עם צפירת פלחים ושושנים,
ומעטלים בעדי עדים ; כל עץ בוחנת תחזה לה מה רבו מקער המעלות אשר עלתה
החכמה בקולם העולה למרומים  ,אשל בנתה לה שמה עירות נצח ואלמנות אל — מות!
נקרא לימים ראשונים  ,נציגם למבחן ונעלכם לימים האלה  ,אז ניטיב לראות  ,כי תחת
אשר מלפנים לא הוקל המקוש מעל פני דברי ספן  ,כי אם אסל׳ דרוש אותם ימים
ושנים  ,יספיקו עתה רק ימים אחדים לגלות שפוני עמוני דעח אשל לא שערום אבותינו
נצורות נפלאות היו למו ; עתה עץ הדעת יחן פריו ויך שרשיו כלבנון ויגרש פרי מגדיו
כזרוס עליו שמש חנונה  ,וכרגע יפלס שנית ולרגעים יעלה נצה ויבכר פלי עדנים,
אשר כל אוכליו יסכמו  — .הביטו ולאו כל העמים תקעו כן -ויכרתו בריח עם הסכמה
לדרשת בכל לב ויאמרו לה  :אסותינו אח  ,היי לאלפי רבבה ! וחדשים לבקרים נחזה
מעשי ידי חכמים עושי פלא — אחה עמי  ,אס קטנת ׳ישראל ! דלוח יעקב קצרה •דך
משלחה בכל דברי השכל ודעת — מדוע גס שפתיך אין אתך Vגס לשונך אשר תדבר
השלכה אחלי גוך  ,היא ירושת פליטה לך אשר הנאת עמך מארן מולדתך  ,זולתה אין
לך נחלה  ,מדוע גם היא מנוהלת תהיה ? היא חתן עדיה עליך  ,כי עברי אתה  ,ועם
נושן  ,עם אלהי אברהם  ,בה תדבר אל אחיך יושב מעבר לנהר׳ כוש  ,המתבולל שמה
נין עובדי כל אליל וקמל  ,והוא שלום יענך כי יכיר אשר אחיו אחה  ,שניכם בני אל
אחד  ,ולמה תשחית נחלתך ולא תשים לב לדעת ערכה Vהה  ,גלה עמי נדמה מבלי
דעת ! — שא עיניך ישראל  ,הביטה אל שמיך  ,וראה כוכבים אשר לא פללת עוד
ראותם נוצצים שמה כעין החשמל — עשה כוניס למלכת שמי המדע אלה  ,אשר אמרי
התנקו נענים  ,רוח צח עבר ויטהרם  ,הגש מנחה ותנה עלית לבונה ! ואתת איש יקר!
מורם מעם  ,היה למו לכהן לקטר מנחתם אזכרת קודש המזנחה אל כוכבים אשר
כוננת  ,ונתנו את אורם שבעתים להאיר מחשכי שפח קודש  ,כי יתר שאח לך  ,נכבד
נעמך ! כלו אמר כבוד לך  ,כי מבלעדי אשר מנצח משביל בנגינות עבר הנך  ,עוד
יתרה לך אשר חננך אלהיס  ,לקרוא ממרחק ילדי נכרים  ,ונתון עליהם אדרת מליצת
יהודה — ותיו סריסים בהיכלי שיריו וזמרוחיו  ,אשר כל רואיהם — מבלי דעת ארן
מולדתם — לא יכירום כי מארן נכריה באו לגור חנה  ,גס איש מנין יאמר  :ני
נשבעתי ! ילידי כנען המה ! ולא יהין לאמר  :נאי מליצה נכריה ! אשת זרים ! למה אח
מתנכרת ! — ונבלי לב ולב ורעיון חנן -אגיד לך היקר ! כי הטתקותיך נמרצות מאוד,
’עלות טל בל העתקות מליצות דורינו  ,פי שנים  ,בי מלבד אשר לא ינגדו באביהן
הראשון אשר הולידן בלשונו נאשר הוא שם  ,ילא ישנו את רעיוניו בבואן לתקחפח
שנחלת ישראל — עוד יתר עז יתר חדר לתנה  ,אשר לא נמר ריח המליצה נתריק
אותה משפה אל שפה ,אשר רחקה אשה מרעותה כמזרח ממערב ,משא דברי שיר כאלה
יכבד מאוד גם על שכס חכם ונבון נפלא ; אין זה כי אם נתר דאנויא לפת ארחותיו
י’ט אל נהרות בבל  ,וישטוף מעל ערניהן כנוי אבותינו אשר תלוהו" שמה  ,ויביאהו לך

ווינה  ,ויצלס ניין לשיל נו שיל ציון גס אסל׳ הגיע אליו שנוף « ׳ם לניס ניוג הדרך ,
כי מלץ נשגב אהה — שא נא ! אדון יקל ! שא נא כ׳ עלכח׳ סהלוח לעיניך אשל
לא החשוך נהנה לקחהן מחיל אשל קניה סכמה ודעה  ,וחלף פעלו הטוב בהליס קל1
שפה קדשינו ; כי שוס שכל ועשוה הטונ והישל המה לנדס שכלן וגמולו ; אמהל נא
ואהפוש עט קופל לכחוג אח השילה אשל לחפך מאהג׳ הלימותיה מעקי כהני חלומה
לכוכנין — פן עוד ישלוך חץ אשי • רחש לנני נק< ־ני  ,ואוקיפה על חהלוחין —
מכנדן כעלכן הלנ . . . .

הג־ולה בלכתה בבלה.
T

*•* :

Ti

T V T

).
(Von demselben

ואת יתר העם הנשארים נעיר ואת המפלים אשר נפלו על המלך בנל
ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב טבחים ( .מלכיס נ׳ כ״ה י״א).
נבוזרארן המיוחל  ,ה־וליןי שךיהו.
ביזוי ' ’ וכושל׳
עם קרמה,ו׳
נבר 3ך ^ר אדונו , ,ל< יהו? 3רץ׳
,ר{ ( ה ב ;א'ונו
אילי ־ד .ארץ -
הוא י ; ל השרידים יי.1קי ׳
בריהדימו ך ; ל צדקיהו המולך!
נמע סירו ^ לים אך ? ה ? גל
גולים רביותים אסוריםב ? כל .
_עמי יאןח  ,זי 1ד פלאים׳
כיליל צורח יהגה’ נ ? אים׳
ממע 31ת גבוהים 3 ,ירי ^ ה
י
אזכרה אלהים  .אזכרה ואד,מיה :
 $ ! ,4יח1
^ n־ns :!n
11ין נסלתו בזעם לנצח.
כצפור ז נ 1ךךת ' מקן ; ?! ת׳
משבתה יורדת ,
ןןראשהן :ת;

??ה

^ה יכשברון ?תגים׳

?קרן נגרעה הכת ירושלים !
נטישה נען ? ה י
לאדמת נ ?ר ׳
שכורה מףאבה -י אל משכר!
ציון נה ^ ה קזברך ,םךה ? ה ׳
חגיך ,לקצ ^ ה׳ מועדיה תועקה•
בדמעות לחי קנוח בגולה,
והמרקד ,ביתי כמוקד עולה!
מקרקזה שומם ,
ההידרא־ון,

63

ואו; ?ה ירומם קרניו ? ;א חי
הה מי ^^ןים אש לוהטת -י
אכלה ירושלןם  ,קריה שלטת •
מגלל ומצולה יסדא ? ללו׳
ואדירי ןהודה ? שואה יתנוללו.
רוב 2ממ_על בגאות} שמקים.
במסך רעל .׳הוללת בשוקים.
^רימו ןנכרו׳ יעדי ;אין ׳
זרועם יפארו ויעלצו בשאק.
בין חומדים מלך לכדו׳
ולבוה ןרוקזלים  ; .עו׳ןדו.
ש ? טי ישראל יסד בוחלים,
חדלו הגאל סידי מובלים.
לאלמת (לים כלם ; גרשים.
זקנים ונערים ,י טף ו ; שים,
עמלים עיפים י לבושי קחבות י
ערומים ויספים ׳ ’ לאלפיםזלרקב 1ת.
לעת צל,רים לדתה עלמה,
ורקיע שמים ע ;ן עטה.
היונים ילאו ה?ו.י סלעמו,
מהר יתסבאו בסתר ק? מו.
בעבים התקלרו י מפלשי רקיע י
צו ? רים נמהרו ?; ףלל ; יע;
בת יהרךה יונה בוללת י
היאינלמולה " מקןהינוללת.
צפור בסער מצאה בית.
?ממסר היער  .י באלון .ן־לת;
דרור בכרם שתה אפרוח,
ממטר וזרם ועמלא מנוס«
אך,יהוךה יו ;ה כוללת,
בתבל אכולה מקנה נוללת!
מטרות' לעננים בעוז יסערו,
בנהלים ?מעילים ? כס יגערו.
מראש נ ?ע'ות  ,אשי ה?9ם
ברלתו ? קעות יךעים אזנים.
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ציון ענר ;ה ׳ עדינה וללה׳
מאין' הםו? ה ' לשלרה מכלה♦
לבי לבי ל ^ניך לבקרים׳
יגוני בלבי וךלעי ??ריס -
כלנורילמיו׳
מעי .מעי
אחי ורעי ! קל -ילעיו;
בנות ירר^זלים להוד יפעתן.
#נ׳ בשפתןם׳ זלבצ?2קק׳
במאום ו־סחי אילה נח  #בו׳
ובלכתן ' כדלי מ ^ר נרלבו -
אז רל^ה לזרמי $ים
תועלה ונאצה  -צואת ;רוקזללם•
רצלהכלליא׳
עת במקךשיה
נגואלו כמיל לך«י נליא -
עתה החלו הדוח תיבותיה,
רבו ; דלו תוך ךחובוליל!
ךמי לקיחה אז { מסו ׳
מכנף שלמותיל לטו מפו -
עוד לסעו־ה סואן לרול.
הומה לגערה׳ בזעם  #לוח♦
;ערות נל #םו .וארזים ל 9לו
יהד גללפו׳ בסאיון ל  #לו.
לבין ההרים נד!לים ; זךבו׳
ברעש ?נרים  ,י אלונים יללבו ׳
ו  #לה הקנה בעמדו בולד,
אנה ואנה לסער יתנודד5
נלים ;זרמו בללנת רעם ׳
ומערות* נללמו ברב זעם.
ובלל אלהז  :עמודי לארץ ׳
לסער :לא להשמידו בלרץ♦
:כיוף ראשהו י #קט שא? ן׳
רעק.
ושחוח בעמץ־הו -
נחלקהv׳׳ pראיתי ׳
כלה
לז קנהךלה אולת לזית׳;
ללה  :הליו ׳רגזו עתים ׳

—
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בלהיות לדו קן־־ר ולידם ׳
עמי תולעת׳ ?  Wxזוחלת,
.קרנו נבלעת ,ליו  -תולולת•'
לה ללה עטי בסךחןוה !‘
גלשו בלל,לה ח.יים שואלה -
רגע זרלה שלש לזלןן.ים ׳
לעלים ללחה ננעזללזה_קך;ים;
ואור ירושלים יולם ללה,
שלשה בצהרים לנצח ערלה !
שירים לדלו מלנור קודש י
זמרותיו גדלו כשלת וחלש - .
להיכלי אורה  ,י^ אלח ממעל,
.עשן לקטורה לניחוחזי על׳
ונוליו 'בתהלה סבו 0ןלח,
ולנו.עם ת 5לה אד-י שלח - .
.עתה לאלל ?גיון לקטת ׳
וללנור ;גלל ק ;ח פולטת ,
קולה תרים לעזלה? W׳
ןך,יד ללרים ק? לה יען -
3ם עזנ;ה כיליל ד$ה -
ללאלה הומיה להררי שאה •
אז גלקעה אר5ת של!ם׳
ויהוןה לאה ' גלוי עעים:
ויךא אללים לכנסי רוח,
וסשלקים גבוהים' זלמר שלוח:
"למי מלכי ,הלתירףשל?ם !
ולחי מלחי דמעות עי;?ם -
קצפתי ןעמלי ייאמר אללש׳
לכתי לחלתי{ ,ארצה מלא1לןןד.
אראה לכל שאיכ^ללם׳
מתעתועי ללל רלציזיךם !
ללי חטאתיך מך.יןי לסמי,
■
בושי מעוג?ך ׳ בושי הפלמי
:די רוממה  .א?קלה מצריןי׳
הוי ? ^קמיי ־ א5י אללייןי1
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לרגע בלסביותיו נשיא נ ^ל ,
ואיור סביבותיו נטר ממעלי■^׳
־ וישאויעינןם  ,תחזוהגיולים
לרקיע קקים אלתים עולים!
אז חזי ^ה רוחם'תיומלת■
ואמק לבשה נ?ןש נבז־לת =-
ישימו §_עם לגת ? בלה' י
אדני^עם ד-־ג^ב' קלה'! ז -

י

המסע בגליל בוקאווינא ™( .ל)
Bon B Twarzfeld.
נעה ההגורר׳ שמה — ח ; הסנוה סר״ז — בקרח׳ פג׳ החכם היקר מוה ' ׳« '! י
עריעשער נ" ׳ אשר הושם שש למורה ילדי ׳שרון להדריכם ננחיג האמונה החולה והמר«8
ולחח למו מהלכים במסלול עוב ונעים  ,וישמר אח פצי לבוא אליו גם אחלמצוי■
היום  ,עת ׳חאספו שמה האנוס מששה הגנים אשר  .נדב לנס אוחם להישיר לפני גניהים
מסלול החולה והגינה הישרה והצכוחה  ,וגם שאל אנשים חכמים וידועים ; ושם יראי«,
נעלים רכים צעירי ימים למדו שפח ענר אשכנזי וצרפה על פ׳ דקדוק הלשון וחוקי
המליצה וגם שאר מדעוח געאגראננינג  ,נאטורןננהמנ  ,געטיכטע וכהנה  ,ומה מאיי
ששח׳ לראוח אין צלחו הנעיים בלמודם ולא יגע החכם' הלזה לריק  ,וכי נשא עמלי
פרי הלולים קודש לדי  .ביום השני בקלחי ' אח פני המורה היקר והנבון עינער נ" ׳ ונם
שם ראיה׳ בי אורח למודו צח ונעים הנהו ופמער ׳ערוןז• לקח  ,והוא • גס הוא לא להבל
יבלה יגיעו והנערים צלחו נמענרוח 'הדנצח — ״אשריכם ! אמרח׳ — אשריכם אני«
משכילים ! כ׳ הנדלחס מחוך העדה ולא משע! ' לדברי רוא אשר ׳צפצפו אנשי עדחכם
ובדרן האמח הנתלו בניכם ,שכרכם הרבה .מאוד כפי פעלכם וכאוס נפשכם ישלח די לכם
עזרו מקודש ! לפנים — זה ' כמו ארבע שנים  ,צנח הייא׳ צזם ימים אחדים  ,היה עיי
ביה מנון לילדי ־שרון  ,אי» לוועןיטיט  -דיינוטע ט! ןננ  ,הוסי מן • הגבירים היקרים י
רונינשעיין ונאדלער אשל נקנו לראשים עליג ,על מכונו  ,ומד׳  e>vביומו בקלחי איי
ניח החנון הלז*  ,כי ישר למאוד' בעיני אורח הלמוד' הנעלן נאדרים ממורים משכילים
עונדו אז על כנס  ,נחלק לארבעה ראשים ! עןעוצענטצור, .׳ •-עצ״נוטנג  ,לווייטע חאי
די־יטטע קןחמכוע ,ולכל מדרגה חדל מיוחד  ,ואיש איש על מקומו נא בשלום להכלים
השלימוח  ,ואן> כ׳ לא למדי שם רק אפיס ענריח ואשכצזיח בלל זאח עונה גדול6
ומועלה אל הכלל צמחה מערוגח הילדוא הלזו לו ' האלילים ימים ן י אכן על ני לא היקי
ברשיון הגונעלניום ולא היה למו לכסן! מוצא להחזיק אח ניס החנון הלזה וחקצר 'ים
משלם יי העמידו  ,ותשבח מלאכא הקודש  .ועיזה גן י' ב» הי לא אמציולא יעדר  ,אי!
מסקל מכשול ואין מייס אבן מדדן השועים><* -ורק עשרה צערים — נער יכחנם־־"
העומדים חחח משמר המורים הנכבדים אשר זכרנו ידעו נחיב החכמה  ,ובלחם אין גם א«י
מהילדים  ,כי אן> אס ' נמצאו 'צמהעול מצרים מענו מזער מלבד אלה המלמדים ש«ם
אשכנזי  ,בכל זאה לא לאמה ולא לאמונל ינבלו בארן  ' ,נז! רק למסחר וקנין מגמהא;
לזאח בראוח׳ החכמה כ׳ נעדרה למאוד הצר ל׳ רוחי ולבי על׳ דדי וירסש כדברים האלם•
״מה יפיפיח ומה נעמח אה חכלצה בח אלהים ! ואין ׳ראש לב  ,נא מנין נרכוח ״נ ג
עליכם דורשיה ומשחריה ! ומה מאוד סיאב נפש אוהב חכמה נראוחו אוחה על חלם י
ואין חולה לשבר להקים ביח הספר ברשיון כבשאר עירות ! האם לאששיג ידכם להמזיי]
במעוז החורה והחכמה  ,הלא ברן ׳ד אחכם בהון ' ונצצשי ביאר אאח־ על אחיכם חושנ<
ארן גאליציען ! מדוע המה ׳עמולו בכל מוזלהפיק זממם8עוני  ,ולק אהס לק אם6
ססוגו אמוי והחילו ! או האס לא נמצאו בקרבכם מורים משכילים ומעגל ליס לגם
יבואו! ? מה בצע אס שחי נרוח גדולות יאירו בירכחי הביו! ולא על פני כולו
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שניג אשם ? מה בצע אם השמש וורחס לרגעים  ,עת עני כל השמים עבים יכסו ? מה
יצע אם רק עשרה נערים ידעו לשו! וסער  ,אם כל יסר הילדים מכל העיר מקצה לא
'י« י לקרוא א!) פסוק אחד בחורה ! הה ,בושת וכלמה אם לנוכח עיניכם תעמידו כראי
מוצק את העיר נאלעסאויו אף כי מצער היא  ,אס לא חרפה תכסכס ומשנה כלימה
תירשו על כי החילוחם ולא הפקתם ! ממכם ? לכן שמעו שמוע לעצחי  ,וטונה גדולה
לבניכם ולבני בניכם עד דור אחרון לכם תצמיח  ,חושו חזקו אמצו  ,מלאו ידכם ואספו
אספה לל ולתורתו והיו יד אמת למען האמת והחכמה כי נשנתו  ,כי עוד לא פסו
יורשי חכמה וני! מקרניכס אשר נעזרתם בשמחת לבב יעמדו לימינכם וחפן ד,
נייכם יצלח ! —
ביום הושענא רנא בקרתי את בית תפלת האשכנזים אשר נועד על ר״ה הלז —
חי״ז — לבית העתרה ( ,וקראתיו על שם האשכנזים  ,לא על התפללם שם כמנהג
אשכנז  ,כי באורח ספרד עתירתם כמנהג עירות הקענות  ,אכן רק על כי שם בית ועד
ללונשי נגדי אשכנז —) ושם לא מצאתי ביום הקדוש והנורא ההוא רק ארבעה או
תמשה מאנשי העיר  ,אחדים ממורי הילדים והנותרים תיו מדלת העם  ,ונעזרת הנשים
אפונה אס היו עשרה ואף אם תפלתם שם בערל וסדרים ולא יריעו ולא יצריחו כבני
החסידה  ,והמקומות הוכנו לשנת ׳ולהניח שם ספרי התפלת הס במו בהיכל  ,בכל זאת
יעל התפלה אשר נחרו למו מר צורח כקול הסירים תחת הסיר באין ערך וסדר והיה
לכוש בבגדי ובכובע פולוניא  ,ודק בידו ראיתי ענף ען עבות ופרי ען חדר  ,והוא
לבדו סבב על שלמן קען הקף אותו שנע פעמים באין סדרים — ולא ישר בעיני
הדבר  ,ואדמה בלבני כי לא יישר בעיני כל משכיל — .
בשמיני עצרת בערב בקרתי את בית התפלה אשל לאיש לועינגער ברחוב אשר
בעמק  ,אנשים ונשים זקנים ונערים כל העם מקצה התאספו שם לגיל בשמחת התורה
ישרו במקהלות בנהוג נבל נפולות ישראל את הפייט אשת הראת לדעת — לא במנעימי
ימי  ,כי אם כנש היענה קולס הרימו — ובה מנהגם  :הש״צ יאמר פסוק אחד והקהל
«ונין אחריו ,ואחרי השלימו  ’ ,אמר כל אמד ואחד מהמקהלה פסוק אמד והעם יענו
אמריו כמו אחרי הש״צ  ,ולא יכולתי התאפק מול כל העדה הנצבת עלי מלשמוק  ,כי
יתר על חצים לא יבלו לקרוא המלות כהוגן  ,לא כפי דקדוק הקריאה ולא בפי דקדוק
הלשון  ,בי אם בלשון עלגיס ובלעג׳ שפת כפי אשר למדו ממלמד משחת  ,ושאלתים:
אס כן הדבר והעם לא ידעו ספר  ,מדוע לא ינהגו בבית התפלה הזה כאורח שאר
העירות למען לא חגלה עדותם לעיני השמש ? ויענני אחד מהנצנים שם  " :זאת נעשה
נכונה מדי שנה נשנה  ,למען יהיה לנו על מה .לשחוק" ! ותרגז בטני ורוחי המר לי
בשמעי כדברים האלה אשר כמדקרות חרב היו ועיני נגרו מיס עד אשר לא יכולתי
התאפק עוד שם  ,ונפעם הזאת ,ראשונה מעת היותי ,סר וזעף הייתי בשמחת תורה:
״הוי עיר ענריניס כעיר הנדסת אמרתי בלבי  ,עד מחי תשובו מאחרי הז לשכוח מצותיו
ילזנות רק אמרי אלה׳ מסכה — הסך נסך לגרון — ולרניהם אשר עליהם יסונו
קדושים תקראו ! למו תביאו בחוצן את בניבם ובנותיכם לברכה  ,למו תייקו שקיכם
יאת ברית האלהים תפרו ! מ׳ ראה באלה  ,מי שמע בזאת בנית יעקב ? ואין שמת
יש«רוריה נתיחה נח עמי ! —
גם בית כנקת גדול ראיתי שם וגם שם בקרתי ובחרתי הסתופף  ,והוא ישן למאוד
'נוקד ונבנה כמעט עם העיר
סמעמאודטנ כאחת  ,והוא מלא מפה לפה חורים וכפים
'המקרה נמן והגג נראה מנית אל כ ! הבא שמה  ,דלף טורד מגשם שמה בקין  ,והשלג
והכפור ישליך קרחו כפחיס בחורף  ,נעת האביב יקוו שם מי השלג הנמס ובים הנהו
״לא על כל גדותיו עדי צי אדיר יוכל לעבור שם  ,גשר אין שם ומן הפתח אל קיר
המזרחי יעלה איש כנמעלות  ,הספסלים רעועים ונבתליו ינשוף ועורב שמו קן למו וכל
’« וי כל כנף למינהו  .לא ארון הקודש יעלו במעלות צבורים מערמת עפר ואבנים .
בעזרת הנשים לא נקרעו סלונים רק חורים גדולים וקטנים נמצאו שם  ,והנה ישלחו
יאשם לצין מסרבים לשמוע אל הרנה ואל התפלה  .ואורח תחנתם שם כמנהג ספרד,
יההילכיס שם לשפוך שיח לפני אדון בל אין במו גם  .אחד יודע ספר ושבילי הסכמה
״עיניהם נעלמו — אן מה אמרתי ? אין גם אחד ? חטאתי בלשוני מול העדה הגדולה
הייעית שם ! רק שנים ושלשה נדיבים ויודעי ספר נמצאים שמה ומנקוני נשם הוא
הנגיד ויקר לוס מוס' א.[ .
יאןענלודיג  ,והוא עם איש כגילו אשד שמו שכחתי
*יניבו עתה לאסיף אסיפה לכונן את בית התפלה הלזה בערך וקדר  ,אולם פעמים
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לנוס נסו ולריק ׳גטו  ,ואפונה אם גם עסה יובלו להפיק וממס הטוב — וזאס סורח
הניס הכנעה נמיר גדולה לאלהיס — .
לניס הסכמה  ,ננסה ניסה על גפי מרימי קרה  ( ,סהעאנוער) *) הלבה׳ להרג׳“
מעט מעמל היום  ,ושמססי לכאוס שם לנים מנני עמי  ,ונהובס לא מעט מיושבי העמק
**) גיל מלאה נראוס׳ כי גס המה לאט לאט על סולם החכמה • עלו נמעלוה  ,נ׳
אוח נאמן הוא  ,כי לב רגש לממדס היופי נקרנם דופק  .וכל איש סננו ד׳ נדעח
ונהשכל יחן טדו להצדיקנ׳ כי שם היכל החכמה הנהו ! שם מעשה הצדקה  ,מסכח הרשעה
ולאפי הסכמה לפני עינינו ׳ענרון  ,עינינו סחוינה המון חמורוח אשר נרגע הראפי!
חסמי שערח בשרינו  ,ולעס קן ירח נ וישמח לנינו לראוס אין הצדקה לעולם חעמיי
ולעד חכו[  ,ועד ארגיעה לשון שקל הרשעה  ,והיא חענוש אס עצמה  ,ונול כלה הלפע
לרעהו בו ישול — כ׳ גמול • דיו יעשה לו ! יאמר איש לאחיו  ,ובל העם ישמעו ויירא'
וילמדו לנום מהרשעה באשר ינוס איש מפני ואני עלב ודוג שכול  ,והציקה חסן שני
טוב לעושיה ולנוטריה ולגומלי חסד עם אחיהם ויענו• -אמרו צדיק בי טוב בי פלי
מעלליהם יאכלו ; ושמה כספר נגולו לפניהם הטוב והרע הנעשה נחבל ארצה  ,וכממוח
וראי מוצק הנהו לכל מעשה אנוש וחסנולוחיו ; ושם יראה איש ובלבנו יבין אס מגיא
נגד אחיו ויחשוש אחרי אלמו לשוב מדרך עקלחון לדין הטוב והישר  ,ורוח מנינחי
יעיד לו כי עיני ד' משוטטוח נאלז וישפוט אח כל לפי מעלליו ואם יםסל איש נמעחלים
יראנו לגמול עונו או לענשו כמשפט  ,ומי שקרא אח דנר׳ המלין טין[ על איבער די"
©ויביהנע ינץ כי נצדק שפטח׳.
אח בניהם אשר כנעיעים כשחיל׳ חמד ישגשגו ׳קחו נעח הגיעם לשנים או שלח
עשר שנה לחנכם למעמד וקנין  ,ואף אם אין מגמח׳ לחח דופי נמו טנור זה  ,כי א®
להיפן מדה טונה ומשונחח היא  ,כ׳ לא נשגעון כאחינו אנשי ארן גאליציען ינהגו אח
בניהם לחחו למלמד אשר לא ידע נין ימינו לשמאלו ונחוהו לא דרך ובמחשכים ילל
דע הגיעו לעס דודים  ,היא שנח חמש עשרה או גם שנחים ימים אחרי יום סחונח
לנו  ,עיי שלמו ימי ארומחס אשר נחנו לגני פולין מפחנג אנוסם  ,והם יחלקו למי
הנדוניא ויאמרו  :טסה העח להוריי המשא מעל שכמינו  ,לך ופרנם אח עצמן  ,והצעיר
הלזה ימוד אס העיר לארכה וליחנה  ,כי " לא לטנור למרחקים לשלוח לחמו על פג׳
מים כ׳ לא נעה באלה  ,בי לא נא עד הנה מקיר ניח הורסו וחוצה ולא ידע אנום
זולחי הולכי ניח הכנעה ,מרסן וחשליך  ,ולא ימצא דני למלאוח די מחסורו עד הצריי
נקוב  ,ואז שלח ישלח אח אשחו עם בניה וחשב לניס אביה כנעוריה  ,והוא גם חיי*
ילך לאביו — לא באלה חלק ׳ושני העיר שידובר נה  ,בעלומיו ׳קחו אח הנער למעייי
למען ידע פנוס ימין ושמאל ויה׳ לו משען לחם — ואולי לענה הזאח הם לריי
נגידים ועשירים -.אולם אף אם טוב ונכון הדני לעעוק נמעחל ולחנן גם אח הבנים
אשר סנן ד׳ נם לזה  ,במאמר מז״ל אהוב אח המלאכה  ,וכל מ׳ שאינו מלמד נגי
אומנוח * * *) וכוי  ,נבל זאח לא נאוה לקמח אח הנעל למלאכה נערם ידע מאים
נרע ובחור בטוב  ,בטרם הנין דרכי החכמה וקורוח החבל והטבע והיהודים וכל העמים
*) לנים טעו (?י ?) ואמרו כ• השם הזה נגזר מנחי חיטלאוח הנזכרים בינרי חז"^
נמס' ע״ז ונמקומוח אסרוח לגנאי  ,ונאמח בל איש משכיל ידע ויבין כ׳ ברחוק מזים
ממערב בן לחוק שם זה מזה  ,כי אלה הנזכרים נחלמוי הונסו על משחקי הנל לעיי!
רוח והחול אשל אין נפש משכיל נוחה נמו במו שנמצא נמ״א  ,גס לרומים חיו חיי"
השם הזה נחי צחוק לחיוח עולפוח ולאנשים לקוחים למוח ומטים להרג  ,ונאדי״י
מצינו ם' ב״א  :ובמושב לצים לא ישב  ,אלו חיטראוח של לצים שנהם דנין דיני נשפים
להמיח — ואין פה המקום להכביר «לין ; אולם טהעאטעל אשל ידובר מנו פה "ל
אדני המועל נועדו אשיוחיו  ,ואמח וצדק במעטה מליצה מגמח שחקו.
**) ונזאס נבדלו להלל חושבי העיר הזאח מאחינו הנשאלים בגאליציען  ,אשר לי"
ינר כזה לחטאח עון ומל׳ יחשב  ,וכמין ואפיקורס ינדו אח המהלכים האלה  ,ואסיג"
אם חלק הרביעי מעיר לנח׳ עם לנונ ישימו כף רגלם על עף ניח החכמה הלזה "
ורק פה מצאח׳ ראיס׳ ב׳ גם מעוברי החסידה נסרי העחופף שם — .
* * *) אומנוח היא לדעח הח״ק בקדושין דף יל ’ ייעח המעחר  ,ונמלח מלאכה אלים"
יכ״ע גם מעמר נכללה .

חיישנים עליה — לכן אחי  ,גס נזה אחוזו וגם מזה בל תניחו ׳דכס  ,על נינתכם
אל תשענו  ,למדו אח נניכס להועיל נחכמה וננינה ואחרי כן נדרן ארץ  ,ויק אז
( ההמשך נממנרח הנאה אי״ה. ).
עוג לכם ולנניכם אחריכם עד קן הימים !

מענה.
Entgegnung Schreiben von T H. Mondschein.
(המשך ממחנרח י״ד וי״ס) .
זה קורא שם ספרו מעין החכמה וזה אולר דעת ולא יכילו מר מדלי מחכמות
הרמות  .עושים ספרים הרנה אין קן  ,אשר קורות ניחם נשענים עליהם  ,וישכנו
ננשתם כי אין קונה ואין דורש ומנקש להם  — .עליהם לא יתיו לתרופה  ,ינולו
ימיו למאוס נישס  .ועש יאכלם  ,גם פרי לא יעשו להיות אוכל למו  .וחי' כ׳ יסתרו
נארן למכרם אן> ארוסה אחת לא ינחן להם נכל קנינם  ,לממן מיתה נפשם נגללם,
נקפם וזהנם לריק כלו  ,אזל כסן> מכיסם ושלוחיהס שנו עם ספריהם חפו׳ ראש כי
«חיר לא לקחו נעדם  .אן> לוחות השנת אל יתנו תמורתם  ,כי מה הודיעו ללא מכמה ?
י כמה רחוקים דנריהם מדרן האמת ( -כ״א) יש הוכח יוכיח כי המן הלן לשיעת הראנ״ד.
יאשר אמר אחשורוש כחנו על היהודים כעוג נעיניכס ושינה דחו  .הלן לשיעת
מתנא שאמר המניא גע ציין שיאמר נפני נכחג ונפני נחתם  ,כי נדמה ספר כרותה
יכלת ונחרצה לספר כריתות  ,ונפעם הראשון אמר רק כחנו ולא חתמו  .ונאגרת השני
נאמר כחנו על היהודים וחתמו על היהודים לכן קיימו דנריו  ,כי נכתג ונחתם היה
ננונעח המלן ודוק  — .ואן נזה מקרה אחד לספריהם כמקרה ספרים יקרי ערן
שיצאו פעמים לאור עולם נמת ׳נוקשו מדורשיהס  ,ונעליהם נדרשים לאשר שאלו —
ני גס המה יצאו פעמים רנות לאור  ,נעת יוקיעו אותם לעיני השמש  ,למען לא יאכלם
עש  ,וחולעתם תמות — .
ואשר כתג ( כוכני יצחק נדנרי הנ״ל) נדני חליפות הנגדים כי ים אחו ראיות
גדנרי איסור לנישח הנגדים כאזרחי האין מעמיס זולחינו ( המעעיס המה האיסיים
איקר על נפשינו נש " ס ופוסקים ? מי לא ידע נכל אלה ? אולם רבים המה אשר שגו

נדנרי

(כ״א) זה דנרי המשכיל לתזכיר שהמת רק תואנה מנקשיס ימצאו מדורות
אחד וישלכו נמו זמורות זר וימתקו  — .משנתם אינה נקית כסולת  ,רק כל תמרנה
לשלפל נזרות לעיל פולא נקופא דמחטא הרי זה משונח  .וזח נקרא אצלם חילוק או
חידוד  .ונצדק נזה  .לעג לתם המכס יצחק ערעער נמחנרח הצופה שמניא דנרי אחד
שנמצא לומד ממאמר גר שנתגייר כקנון שנולד דמי סניה חדשה שגיירת שנתגיירה
ני! וליה חוזרי!  .ושאסור לשמש עם אשתו מעונית שמא • לדה ננטנה ויהי ' נא על אשה
ינחה — כה משנתם מנולנלח  .ועליהם אמרתי דנרי נעל מו״ת נתקדמח ספרו  ,עד
שאתה דורש נדנרים שאין נהם חפן לשומעם דרוש נסו״ה.
וזה מרי נעל תולדות אדם " :סון! דנר זאת חקרנוהו וכן הוא  ,כי האיש אשר
אינו אוהנ שכל הפשוט והישר  ,ויש לו לנ חרון הוא דוחק סנרוח נשמועח התלמוד
אשי לא עלה על דעת נעל השמועה מעולם . ,ופותר גמקראות פתרונים לא לאלהים
חמה" — .
ושם נספר חולדות אדם דן! י״נ ז״ל  " :אנל איש העוסק נחורת לעשות ממנת
קירדס ח״ו ולהתגדל נעיני הנריוח  ,ונעלם ממנו כנוי האמת ואורו הגדול  ,כשמעמיק
יחלכוח התורה  ,יחשונ כי דנר גדול הוא עושת כשיגיד דניים שנונים להשמעת אוזן,
״’ל’ פנוח אס מכוין להלכה  .אס אין פותר נמקראוח פתרונים לא לאלהים תמה — .
יוח ק סנרוח נשמועוח התלמוד אשר לא עלו על דעת נעל השמועה מעולם  — .ואלה
שיניים כאש יוקדת הם נלג רנותינו הישרים  ,כי שומעי מדודי הרכנוסיו מהללים
ייינשא׳ם אותו  .והאמת מרחוק תעמוד  — .וכשהחכס פוחח פיו ומגיד לתם האמת
ישסיון תכתונ ההוא  ,או נשמועת התלמוד ההוא  ,יניעו יראו נו  ,ויאמרו מת זה הלא
ששיטות אתת דוני"  ( — .שכסו או לא שמעו מת שהוא רגיל על לשין ספרדיים
חשלמיס  :״כל שהיא פשוטה אינה עקומה* ) .
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נלואה  .ואגי להצדיק לבים מגני ישראל הלובשים כגויי הארז באתי) איי לא אונים כ׳
משה מסוקקנו הלן בבגדי מצרי  ,ישן בנוח יחלו אמלו עליו  " :איש מצלי הצילנו «’ י
הרועים■ (כ״ב) או כ• מרדכי היהודי דורש טוב לעמו לא נכר במלבושיו מאחה עם
הוא עד הוגד להם כי הוא יהודי  — .אן אני אומר בי השכל והחולה והקבלה המשולח
לנו יצוו לשמור עקודח המלן  .קהלה אמר  :אני עי מלן שמול  ,ונחלמוד דינא דמלבוחא
דינא ,והשכל אומר אם הוא מצוח המלן המטיב ארונו ומנו שים טעים והדח נחנה אשי
כל איש ישראל ילבש כחנניה בגדי עם הארן ה! אח  .כי לא עוד קטן ישראל בעיניו.
ולא חשבו עוד .לנבוח ןס7ל אישיםJהדברים .האלה כחנתי לעני שנחים עח יצא הדח
מהמלכוח יר״ה שאים ישראל אשל ילבש נגד כנויי הארן לצון מלן ירציהו לעשות אוחי
ואח משפחשו מעשי בישראל) לק ישוש להעיב אחו ולחונניהו מדוע יעמוד מרחוק  .ומא(
לקבל הטוב אשר יושיט לו המלן ? ואים ישראל לא יאנה להחדמוח לשאר אחיו נארצוח
מלבו  ,ואשר • שלחו לו מחצר המלן להתיר שקו מעליו ולהלביש בגדים כיושבי הארז ולא
קבל  ,גס אס הטוב לא יקבל  .ומדוע אח׳ נעבור מצוח המלן לאמר עלינו  :אח דחי
המלן אינם עושים  tדעו אחי ועמי ! כי מלכינו אן חושב טוב עלינו  ,נקראו לאיש
עברי וירצהו מן הנוי לגלח ולחלף שמלותיו  .ולו עמדתם גם אתם נקודו  ,או תניני
בי רצון מלך בעב מלקוש נותן לאיש מליעוח נגדים למען לא יגרע שם ישראל משאי
העמים החוסים חחת צל בנעיו  ,לכן רצה נא  ,וירא ח' בני ומלן ועם שונים במלבושיהם
משאר העמים אורחי' האין אל תתערב  — .מי הגיד לכם בני ישראל  ,כי• ערומים אתם
מהאמונה  ,אם לא תלבשו נגדים ארוכים מאורג׳ משחן או משי ? או אס לא חשאי
כובע מונבי חיות השדה תשלמו לכס לור תעארח על ראשכם ?  -האם המה  .כשיח
האדם לבדו לעורו ? — נבואת נא שערי כתבי קודש ונחעש נין עתיקי דנריהא,
נשארים לנו לעליעה גדולת לחיותינו ביום הוה ונמצא כי נגדי אבותינו הקדמונים היי
מצמר רחלים או עויס  — .שלמה אמר  :כנשים ללבושיך ( משלי כ״ז) ואיוב אמר אם
אראה אובד מבלי לנום ומגו כנשי יתחמם ~ .י -ושאל אנין הראשון' ויגדן נמה כסח
גויו  .לקח מאשר אנה לידו עלי תאנה או כחנות עור וילבשם • (כ״ג ) ועת כיח
אלהים בריתו עם אברהם מכירו אסר אחד קראהו חתם אות בריתו בבשרו  .ולא
(כ״ב) איש מצרי הצילנו מיד הרועים< וכי משח רבי « מצרי היה  ,אלא לבושי
מצרי — מדרש רנה שמות פ״א ודעת ידידי החכם המהולל אמ״מ נדבר בעתו מה טיב
וצדק מאוד נאמרו  :והנה אחרי התפוש לא נמצא מאומה מוה בכל קשר התורה (אודיח
בגדינו איכה יהיו) הן אמת כ׳ באה תמצוה על נגדי הכתניס אמרם תבניתם ומספרם׳
אולם בדבר מלבושי העם אין חוק ואין משפט מלבד איתי השמענו ולבל ילבש גגי
שמלח אשה ואשה שמלת איש ,ויהי עול להפך ,כי נראה מאיזה תפורי כתבי קודש שחיי
בגדיהם כנמותי הארק  .כי אלו הי' משה מצו " ן במלבושי עבריים אין לא הכיריחי
בנות יחיו ? — ואס היו בגדי דוד שונים מנגדי העמיס מה הועיל לו שנוסו את טעמי
אצל אכים ? — ואם נשא יונח שמלח יה.ודי על בשרו  ,למה זה שאלוהו .אנשי האניש
ואי מוה עם אהה ? — עיין שם מחבלת י״א כ״ו כמעט קלעת* לדבריו  ,ואניני
כתבתי המאמר הנוכחי טרם ראיתי דבריו  .רק מאשר ' החכמת הוא נעקרה היא אניש
והיא עם האמת נדרשת לדורשיהלכן  .קל אוהביהם באחת ידברו  ,ולא נפלו בדיעוחיהם.
כי אל מטרה אחת יכונו  ,וממקור אחת שאבן  — .ווה העד כי האמת אתנו ותכנו לש
ידבר הות • — וגם חמה דברי ידידי הנזכר  :ואם משמרים תבל׳ ' שוא יצרו לתם מאשי
חדש  :בשביל ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים שלא שנו אח שמם ולא שנו את מלבושיהם ']
ויהי בידם לחרב נוקמת נקם נריח — rהלא רק ברוח דמיונם נברא מלבם בדאהו ואיו'
זכר ממנו בכל מקום .והא לך המאמר הזה בתוארו כאשר הוא על ארבעה מקומיש
מושבותיו — ר״ה בשם נר קפרא בשביל ד׳ דברים נגאלו ישראל ממצרים  . ,שלא פגי
את שמס ואת לשונם  ,ולא אמרו לשון ' הרע  ,ולא נמצא ניניהם .אחד «רוץ נערים י
רנה שמות פ״א ויקרא פ״ב שי׳הש פ׳ גן נעול — ילקוט שמעוני פ' בשלח בשנוי לפי!
קצת  — .ולא לנד כי אין זכר בכל הש״ס מאיסור הל1ה כי  .יש עוד בקרנו לאייש
נכוחות שבגדי ישראל מלפנים היו שויס עם חושני תארן — וראה דברי ידידי סב!65
בודק במאמרו דברים היוצאים מן הלב כוי מחברת ’ " נ ומביא ראיות נכוחות למגי! י
וברים כשמש שאץ שום איסר ללבוש מלבוש כשאר גויי .הארז.
(י ׳ג) כמה יגיעות יגע אדם הראשון דע שמצא נגד ללבוש  .גזז ״ ולבן  ,ונשז׳
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ננגדו  ,כי הנגד נמה נסשנ הוא אשל כלקג יגלה  ,נא עצם מעצמינו ולא נשל
מנשלינו הנגד ינלה כלנוש תאכלו גגם  ,וצולה האד® המנדילו מנהמח ומיהו • על הוא
גששו צל® אלה׳®  ,הקיימת לעד  .ושולם דנל סגולת■ האדם נמצא אך נלנינו אשל
אלה׳® לואה  .ואס עוג היא יחונן מאל נס אם נגד קצל מצמל  -לנש האד®  — .ולק
אז אסלה  .גתולת אישל על נסשינו לשנות נגדעו נעה ׳לנש איש שמלח אשת להחעלנ
עם אינו מינו להשחית דלכו להיות עם נואשים סלקו  — .יאמל נא איש ׳שלאל עתה,
אהנת׳ אח אדוני את מלכי  ,אלכה לי אחלי מאהני נוהגי לסמי מימי צמל׳ ושקו׳
שלמתינו נלנם כלצונו ויאסף סלשתינו  ,נעת נסיר שמלת שניה מעלינו  — .אשל
הלנישתנו שנאת מחלפינו ומשנאינו אשל לעגו למו נשנות קדם עת כסתה התנל אופל
תקכלות  ,ואל יאמל עוד כנגע נלאה■ לי ננגד עם ׳ושני הארז  ,וכעל נן ישי אשל
שלח ידו נמשיח ה ' וכלת כנף מעילו אל יסםונ עון לנו נכלתינו כנף נגדעו לקצלהו.
ני אין נידינו לעת וששע  — ,וזאת עצתי  ,אחי ! לא תאנו שמוע אם תחשוש האולת
ננגדיכס  ,הניחו הנגד ענל׳ אצלה ורוצו החוצה ,נס חכמות חלונה  ,והי׳ לכם נגד ככל
אזרחי תארן  ,ראו התורה אמרה לא תלנש נגד שעענז  ,ולא אמרה לא תלנש נגד נשרי
ולמען הנד׳ל אותנו מהעמים אשל חיו אז  ,אמלה לא תעשו כמעשיהם הנתעניס ולא
וכלה מאומה מנגדיהם ולא הסתירה נמאמר נחקותיהם לא תלכו נמקו® שהי׳ לגלות
אס אסלה התורה נזה ללנוש נגד כנכרי — ולא מצאנו נכל כתני קודש כי חקיס
המה נגדים  ( ' .כ״ך) ודנר ה' אלינו  ,היה נאל היטב  .נא נסידות  ,.ואס גם נגד עם
לועז היא פיגול נעיניו מדוע לא השמיענו אותו על הל סולנ נכחנ משולם  ,כי אין
המקרא יוצא מידי פשוטו ( שנת ס״ג ׳נמות כ״ד ועיין נספר עשרה מאמרות מאמר
הקול דין חלק שני סי״ג) — ואשר דלש אחד המקרא נחקותיהם לא הלכו על הנגדים,
המה לק דגר׳ יחיד אשר תלו עליו דנריהם האחרונים ואין סומכין על דנל׳ יחיד.
(ע״ך! ) הנאמרים נעת שנאת הדח היתה שולטת נעולס  ,וכני ספו חמו העתים האלה
נחמלת ה ' על האדם  .וניורה דעה אוסר רק מלנוש המיוחד להם ( לעונדי ככנים משוס

ועוה  , .וארג  ,וצנע  1 ,אח״כ לנש  ( .נרכוח סרק הרואה) ראי׳ שהיו נגדי הראשונים
מצמר לא ממם׳ או מששתן כנגד איש ישראל נארצינו — ונתלמוד ספ״ק דסוטה פלוגתא
ייטש להם כחנוס עול  .לנ ושמואל חד אמר דנר הנא מן העור פלש״׳ צמר — ונספר
לחם שלמה אומר כי הנגד צמל חזק וקיים •ותל מן הפשתן ,
(  3״ו) חקי® אלו גזירות המלך שאין לתם טעם לדנר רש" ׳ פ׳ קדושים  ,וכן
 1הלמנ״ן ]“ ל  ,ונחקותיהס לא תלכו והס אשר יקראום ז״ל דרכי האמורי מפני שה®
קטיפי מעשי המכשפים — מורח לז׳ לשלים׳  ,ואמר ע״ז נעל גנעת המולה ותארי
המלנושיס הולכים נס אסר מנהג המקומות וכן קליעות השערות וסלסולם המנהג נהם
הוא העיקר  ,ואין נהם משוס חקות העמים — .
(כ״ה ) ויש לך לדעת שכל מה שקנלו חז״ל הלכת נענין מצוה שהיא מפי הגנולה
אין לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו  ,אנל״ימה שפירשו נפסוק׳® כל אחד כפי מת
שנזדמן לו ומה שלאה נדעתו  .ולפי מה שיעלה על הדעת מן הפירושים האלו לומדים
אותם ותשאל אין סומכין עליהם  — .מנוא התלמוד לרני שמואל הנגיד וזהו דנר׳
הלאנ״ע גהקדמת פירושו להתורה  :כ׳ שיקול הדעת הוא היסוד  ,כי לא נתנה התורה
לאשר אין דעת לו ,והמלאך שנין אדם ונין אלהיו  :שכלו  ,וכל דנל שהדעת לא תכסישנו
« 5שוטו וכמשפטו נסרשנו  .ונאמין כ׳ ככה האמת ולא נגשש קיר כעולים  .ונהקדמת
קפל דרך ח״ם מניא נשם אהר״מד לונזאג׳  :חז״ל הישרים נלנותם • אתנו החולק
עליהם נדעה  ,וישנאו העוזרים נלא דעת  .ונירושלוד שנת פל“ א דמילה  :ל' זעילא
נשה ר״א כל הלכה שאין לה ניח אנ אינה חורה ופירשו נקשר חולדת אדם שכל הלכה
ללינת שיתי׳ לה יסוד נאמן נתולה  .וזהו דנר׳ הרמנ״ס נכחני קדשו  :ואני יודע שאפשר
שתחפשו ותמצאו דנל׳ יחידים מחכמי האמה רנותינו ע״ה נתלמוד נמשנה ונמדלשות
שדנליחס מלאים שנעת תולדתו של אדם גרמו הככניס כך וכך אל יקשה זה נעיניכם,
שאין דרך שנניח הלכת למעשה ונהדר אפירכ׳ ואשינו״  ,וכן אין ראוי לאדם להניח
ייליס של דעת שכנר נתאמתו נראיוח וינער כשיו מהן ויתלה נדני׳ יחיד מן החכמים
י «"ה  .שאפשר נתעלם ממנו דנר נאותה שעה או שיש נאוחו הדנרים רמז  ,או אמרם
לפי שעת ומעשה שתי׳ — ולעול® אל ישליך אדם דעתו אחריו כי העיני® ה® לפני®
לא לאסור  — .ושם אומל הרמנ״ם ז״ל  :דעו לנות׳ שאין ראוי לו לאד® להאמין אלא

פריליח • (כ״ו) ואס אסלה החירה ללנוש נהעס זולחינו הלא רעים ומעאים אגמכו
נחגרינו מהנים או מנעלים ברגלינו כי גס המה כתבניתם ימשו למו  .של נעלך ממליך
ישראל ולן עלום ויחף כי גם העמים אהלים מפניהם הגולים ופעמיהם ננעלים כמון — .
דעו בני עמי ! כי החוק האמונה יקרח היא בעיני מלכינו  ,ולהמלן אין שוה להחליש
ידי מחזיקי הדח האלהי  ,ואשל ילוה ללבוש ככל יושבי אלצו  ,הוא מאשר חכמים הגידי
וגדולים מקלי לב עמדו בסוד ה ' מקלו ומצאו כי אין נזה פשע מלילה — .
(ההמשך במחבלח הנאה אי״ח),

התקוה
Bon Jacob Goldcmveiser.

ליומך כי מר  .אל ת^ויה נפה . mi
אל תאמר גגןרתי כבאהקמר׳
אל תאמר ג־ואעז׳ אכד ויל;12Y

עוד תו £ע  -יהי לבך ?. mv
נאחד משלשה דבלים  .הראשון שחהיה עליו ראיה בלולה מדעחו של אדם  .כגון חכמה
החשבון וגימעריות ותקופוח  .והשני דבר שישיגנו אדם נאמד מהחמש המשוח ( .חושיו)
בגון שידע ויראה שזה שחור וזה אדום  .וביוצא נזה בראיית עינו  .או שיעעם שזה מל
חח מתוק  .או שימשש שזה מס וזה קל  .או שישמע שזה קול צלול  .וזה קול הבלה1
או שיריח שזה ליח באוש וזה ליח עלב וכיוצא באלו  — .השלישי דבל שיקבל אוחו
האדם מן הנביאים ע״ה ומן הצדיקים לרין האדם שהוא נעל דעה לחלק בדעתו נם
במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין נהם ויאמר שזה האמנתי נו מפני הקבלה  ,וזה
האמנתי נו מפני ההרגשה  ,וזה האמנתי נו משני הדעה  ,אבל מי שמאמין נדבר אחד
שאינו משלשת המינים האלה עליו נאמר פתי יאמין לכל דבל  — .לכן אמל הלמנ״ם
במורה חלק שני פסוק יל על מאמר ל ' אבה ו שהית הקנ״ה נולא עולמות ומחריבן,
שזה מאמר מגונה  ,ועל מאמר ל׳ אליעזר שמים מהיכן נבראו  " .קון> דבל לא תניע
באלו המקומות למאמר אומר " .
(כין) י״ד הלבות עכ״ום שימן קע״ח  .אין הולכים נחקות העכ״ום ולא • לנום
מלבוש המיוחד להם  .הג״ה וכל זה אינו אקול אלא בדבר שנהגו נו העב״ום לשם
פריצות ,כגון שנהגו ללבוש מלבושים אדומים וכדומה לזה שהוא ממלבושי הפריצות  ,אבל
דבל שנהגו לתועלת וכן שעושים משום כבוד  ,או נועם אחר מוחל  .מהרי״ק שורש ש״ח,
ואים איפוא הם עונד׳ כבנים ומזלות נאלצינו ובזמנינו שלא נלן נחקותיהם ? האם
האומות נאלצינו לא יאמינו באל אמד ויעבדו אותו ? והלוא׳ שנלך בחוקותיהם לכבד
בתי תפלות כמוהם  ,שנאהב חכמות ומלאכות ועבודת האדמה ונוקיר נעליהם ודורשיהם
כמוהם  ,שנאהב נקיות וקדר נכון בכל דבר כמוהם  — .הנביא אמל עברו איי בתים
וראו לקמת מושל ולהתבונן  .וחז״ל אמרו פשוק אמד אומר כמשפנד הגוים אשי
סביבותיכם עשיתם  ,ופשוק אחד אומר לא עשיתם  ,כמחוקנים שבהם לא עשיתם
והמקולקלים שנהם עשיתם■ (סנהדרין ש״ד) ואם אנחנו חייבים לקיים כעת כל דבלי
הלבות עכ״ום הלא שם נאמר  :שלשה ימים לשני חגיהם אקול לישא ולישן עמהם,
אסור לשלוח להם מקים וכדומה — הישמרו זאת לפשות בני ישראל ? — אני אומי
>י
אם עובדי ככנים אינם הדינים אין להתנהג פמהם יק לכתוב נתנו  — .וכן ה'.
במודע• בספל מרגליות זה לשונו  " :כמו שכתבו גדולי הפוסקים ומכללם הגאון מוה'
מרדכי יפה כי העכ״ום הם האומות הקדמונים ורוב עובדי ע״ז היה שנעה אומות נאי(
כנען אבל בזמן הזה לא ידענו ולא שמענו מעובדי ככנים "  .ואין נחום לילן נחוקוחיה®
מעעם שלא ילאה כמודה להם — .
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 üpכעמק ראההבובות׳
דרדעת כי כחדף היא נובלת -
שור ;א הנחלשיוטף {י ^א1ן-
ההזכור כי רדה .קרח וקפאוף
אך ןאה העתי האביב הגיע,
אור השמש עליהם הופיע׳
והסמלת סקרת עי;ים,
אף לזרום במקז־ם ^בו ה^ ים.
.זה מעט ,נשיאים החרלןה הקדירו י
השמעת רעם ז חזית '
ךב  .קים?
שור עתה  -הנח ^זהרר שחקים.
וקרני השמש ם $ההזהירו"
אד זד! חס נצב תחת השמים
ל& ליסליפות  ,לכל קץ וקצב,
לערב ילין בכי לאב,ועצב י
וכיבקר דלה’ ומלת כללים.
לק אל תבכה ,מחה רקעה נלה רוה,
קנה לא,ימים ׳ קוד׳ גם ץזנים:
עוד תו #ע ׳ יהי לבך קטוחי
עוד תשבע בעתך שלחיות ועלנים!

רעיון על פאמפעייא

והערקולאנום.

Von Herrmanu Boß.
עיים גדולות בריח ודלתים  ,ויתבקעו חומותיהן הגבוהות והנשאות
שירותיהן היו נשמות  ,והיו לשריפה ולמאכולת אש  ,מנהוי נחלי אש
ונפדית היוצאים מהר  6עזוף באי נעאפעל במדינת איטאליען.

לף אל! הקס:ם  ,לך םג ד,ארץ
גם אש ומים כיךף הם שממו
ועךתמיו לחסד גם לפרוץ קרץ
בי אל כלי אשר תחפוץ תוכל תאמו.
נהנקע השחר  ,נין יחד כונני נוקל  ,ואני נאי נעאפעל  ,ארן ) נח חלב ודנש,
ה שליה ממגד שמים מעל  ,כלה מחמדים כלה ממחקיס  ,גנעוחיה גיל חסגורנה ועמקיה
י ׳עעשו כל עצי השדה עלי ינל׳ מים ישלמו שישימו  ,שאלוהיהם חאלכנה וייפו

ננדלם_ .גם המניע הטנע נעניי האיץ ההיא הר מול ונורא למלאה £ע«1ן 1שמו,
הוא עע!1ן , 1שמעה• עליו לאמר  :להנוח אש נעלו ממנו ואה מסיו תאכל — ואמרה׳
אנ< נלני עה שנת• נדדה ממני ואני י ער  :אלכה נא לאמי אלי ההר הזה  ,עיני ההארנה
אה מראהו מראשו ועד רגלו ; שם נהחת־ה ההר אשהעשע נענע הנחמד והנעים  ,ארעה
נשושנים המשיקים ריח עור ועדן  ,אזני ההענגנה נאשד הנחלים היוצא מנין ההר,
ככנול נעים עם ננל הוד קולו ישמיע נהלשהו איחוח דרנו נין שדמוס שלחים  ,נחנלת
הרועים המלניציס עדריהם עלי נאום דשא ומרעה שמן אתעלסה ננעימים  .אולם עוי
לא כנו כוכני נשף אס נגהמו  ,עוד לא השליכה השמש קרניה המאירים מעל הרים
גננונים  ,ואני מרס אקרג אלי ההר להחנונן נמשעלי אלוה יוצר הריס ונורא רוח1
והנח עלה קיטור כקיטור הכנשן  ,ויסאנכו גאוס עשן מחוך ההר  ,ועוד מעט — ותר
 8ע! 1ןו עשן כלו  ,ויחקדרו שמיס ממעל  ,חשך השמש נצאחו  ,מקרקר קיר ושוע על
ההל  ,והארץ חשבה להשומס  ,להיוח הוחו ונוהו ולשוב לאיחנה  • ,ואך אהה ! שמי
שחדתי ויאתה  ,ואת נשף חשקי היה לי לחרדה  ,כ׳ כשלגי מים נהרו נחלי אש מההר
ויאכלו אח כל אשר קנינו  ,להטו כל עצי השדה ויצחו בקנכ׳ יער  ,אין ׳נול בגפנים
ואין חאנה נחאנה ; וכל זה איננו שוה למו ולהנות אש לא אמרו עוד הון  ,כי גם
פאוופעייא והעלקוןאנוכן  ,ערו ערו עד היסוד נה
הרסו ולא חמלו שתי עלים
ויושביהן כמו כן מתו  ,שפוך על עולל נחוץ ושני זקנים גם הם נל נהדרו  .פע! 1ןו!
כנענ1ן ! 1איך נלי חוק וגבול פעלת שיך ולא השיבות ידך אסור מבלע שתי ערים הנווה
והמעונגות ! איככה יכולת להפוך היכלי עונג לערמות עשר  ,ובתי שן לאבני גיר מנופצות!
מדוע לא שתה לנך לחילם ולא ספרת מגדליהס הרמים והנשאים ! איה הם הגנוה
והפרדסים שחולים בנוה  ,מרכלת ומעדנים איה אישה המה ? סוד המו מעי ל׳ נכמיי
נחומי  ,עוד ידוה לבי ותדמע עיני מאין הפוגה  ,נזכר׳ קול אנקת איש שינה מחזיי!
בפלך וכהות עינים מהול בקול יללת יונק שדי אמו עוד לא עתוק משדים ! ! כ׳ אתת
ד׳ צדיק נכל מעשיך וחסיד נכל מפעליך ! נפלאים אותותיך מלסשרס הם עצמו ! ה!
רוח אש עפר ומיס מצוק* תנל ארצה המה  ,ועלימו אדני סלד כלו הענעו  ,גם למסי
גם לשנע יסדחמו  ,קראת לאדם ,אמרח לו  :הן ארבע אשיות תבל האלה לכבודך יצרחים
אף עשיתים  ,אם תיטיב דרכיך עלי הארץ הזאת  ,אז גס המה שלום יענוך  ,ולק בעוג
ינחלו וכל רע ימאסו  ,ואס תמאן ומרית  ,זא גם המה ישנו לך עורף ויהיו עריך•
לבן כל איש נגע אלהיס נלנו ! נואו נא אתי  ,אחוזי יד נלכה נא יחדיו לחזות מפעלית
ד' אשר שם שמות בארץ  ,אנסנו לא נירא בהמיר הארץ עד היסוד נה  ,נשחק לקול
המית רעש גדול ונורא  ,׳געשו • רעשו מוקדי הארץ  • ,מוטו הריס בלב ים  ,אנחנו לי!
נירא רע  ,כי בטוח ני' היה תהיה גנורחינו  ,אלהיס יהיה מחסה לנו  ,עזרה מצית
לנו נצח !

Eggese von Emanuel Rosenthal.
ישעיה ה ' ח׳  .הוי מגיע■ בית בנית שדה בשדה יקרינו עד אפס מקום והושנהת
לבדכם בקרב הארץ  .הנביא הוכיח בני עמו ומלאה להם כי אין יתרון לאים נכל עמלי
שיעמול החת השמם  ,כי מה בצע נאקשו הון לב׳ לא ישקוט ולא ינוח ויצבור חילי
לא יסתפק נניח אמד או שדה אחד  ,אך בתים לנים יבנה ושדות רבות יקנה עד אתת
מקום  ,ע"כ מזכיר להם הנביא יום האחרון שהוא יום המוחה 5 ,י במוחם לא יק״י
מאומה  ,לא ירד אחריהם כבודם  ,ובהרף עין יעזבו חילם אשר התיגעו לו כל
חייהם בהיותם על הארץ וישובו לבדם נקרב הארץ ( ומלת בקרב הוראתו כמו כי ני!י
אל קרבנה) ויתולגס:
Wehe denen
, die Haus an Haus reihen
, Feld an Feld fügen, bis
'eil, Platz »lehr ist —und dann werdet ihr dach nur allein dem
Stoffe der Erde zurückgegebe
— !»
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אזכרת נפש.
לכבוד נשמת קרוש ד' מכובד  ,יקר ויחיד בעמי׳ איש אלהים
קדוש יאמר לו ,נזר הדור ותפארתו עדי ארצו ממולא בפז מדות יקרות,
פאר הנגידים וצבי הנדיבים אשר המלך חפץ ביקרו  ,אהוב לשרי□
ולרוזני ארץ חכם כאיתן והימן  ,אחד המיוחד בעדרי מופלג׳ התורה,
חמדת עין קהלתו בחיר אל ויריד עמו היה המכתר בקדושה הנגיד
המפורסם לשם ולתהלה בשער בת רבים  ,כבוד שית מ הררר אברהם

הירש לעמבעינערנשמתו עדן ראש

קהל עדת ישרון בקיקסרעסבורג

יע״א כבוד אלהים אספו ביום ב׳ כ" א תמוז
Vo» M. E, « tun.
לס״קי

כשנת זבל צדיק

לברכה

דו־נןי ר;ה וקזאי ק$ה בת .עטיםיון־זה!
תלכנה מי.ם קל ברקים וכל  ?.כוש נאנחה,
חדל פחון נקתס חזון ומעין 'הברקה \
בתולות נוגות מאין ספנות שאינה בבי ואנחה!
איה עזר? איך;. ,זר? עדי עם ומשפחה!
איה טהר? איה זהר? ' שמש עם 'נו־עקה -
איה ארז? צכי תפארת ארון אלהים נלקחה ! -
ואתגלמוךה עזוקה קדולה לדי לעמקיהקכא,
ישקה לאורה ;פשניוהורה ק? תה המזרחה!
*> קול קשורה ? שמע תציל ;ה אןנים 'י-
דישזת?וך מקור .דמע אלי פלגי מים•י
קראו למקוננות תבכי?ה לשקר -
עיץ מיי תתן יפונה למשקלי הדמעות?
ולבב מי לא י .מסכפרעיפרעוית?
הילל ? sשחר קפל  ,רד אליזקקר - .
הה לשערריה! איך קפתע ירד פלאים
אבן פ ;ת ישרון לארץ חךפאים!
גקרוף טרף מתאם ;ניד רב תבו;ה -
על  .יפה ניוף עלה כורת׳קשושעמך,ו,
עודו מלא עלומיו השחית עלהו,
משוט שוטף נהרס עמוד האמונה!
*) עערפחשטער מערכחהת דיננ! ען
חיי 1שעש חין וויען.

טחמנטעחןן ווחהרעש־ 1יינעש חד£ענט>
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מי נחזיק צוערים ;דים החוזים ז
סי ?תמ1ץי'3קז3ט! _יםרש ניר רשים?
ו ^עת צוזקה סי'.י.צא ס 8למהי
נומי. ,זרחיו אסף ׳ סי יופע נהרה?
סי נלליץ ע1ד בעד פלי^ה'הנעזארה?
הה ' נלמוד' נשארנו בעסק ה??אז -
צמאי .ישע שואלים  :איה סק1ם בבורו?
איפה אור מךפא? איה אדון והודו?
א?ה שוקל וספר ,אהובלאירים ?
אין עוד לבם רועה! אשיב לע.ךר -לכו לבשו אבל  .הסירו בל ללר!רוחו עף שמ! ם׳ 3ףובקברים - .קןבודותו.
 apבין הציונים ןבוד
אין עוד פה רק זכרו׳ ןלרון פעולתו״נשאר לקרבה ; בי הרבה' .עשות לןל;
ביתוסים נשארנו אלמישיחתים,סחבנו ליה משרב ^,ריס.אלה! בקזקיון לא דדה ביןליל- '-וקול תאנך■  PYAס? ביב צעקה!
איך רד היום פתאם! ?א עולשךצ זקה•י
יביבד׳ שד צדיקהיולןי 'מקירים ?
הוי הד לשבר! איך תעמוד לאניה
ןרךת רב החובל לארץ ה;ש*ה?י '-צאן אובדות נהנו .סי ןנליל לעדרים!
סי יושיט לנו עוד תרו^ה ותעלה?ימי ירימנו בעת מקעי המפלה■
מי יחסה הגלאים בעת צוקה וצלה?*)  -להדמות אליו סי ושקוד לתהו ?
לה! ראש עמו נפל אין עוד במוחו!"{ פל צבי לאדינו ־ ; בלה לעןזרדל -
*) נעהווט יוייך יויהן pi :מי!רבי 1דע  ,יויהר  pijcג[ יקע כננגינשטיגטען גי?ג
טען ! דייו ןיעבע£יזן[ ע יווי 8ניוה4וע  ,דייו הערלןיכע טהייןניוה» ע ,דיו! עריעי־
דע  pיויינלען:ען £ p1{£ ,יור:עה4וטטען ביו  piiגערינ;מטען ויינע וד[ 8ע יודעי
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קונני הבת פרעסבורג ! ק1ן5י ל^רה-י
?לי חסךתך ; אבד צפירת תפארה׳
ס 3עת קהלתך בספיר ?עלפה ;
,ועתה בינאנד,יקר  !(.רבת איחוי
סי יוקיר רמון בהקזחת פריהו י
ארז ה1דך נ ;דע  -נתך,י לני^קה!
קו;3י עמה! עזלה ס,ות ךחלונך.
את נזרך ;ז והשליך יהורד גאוגך׳
&ר היקזלום נאבד איעז ׳ י 1עץ פלא -
.קנה ל?זל1םוד!4ה סחתה ובזעתה;
אות ללנלי מרי ליךל 3ם ב^זלזתה,
ובעון סךזים ד,ם פעלו ? אלה'
קון5י ?אין לפונות! בפנים3ןזעסים
עסי אבל .עד
ל?כ'ותלועסים!
ךדי ^ולי אך^ה! ע\ יסי לב ל8ךב .תןי!
0וסי -א במדינות5י 1י1ז? 3י לולד׳
אם בכל דור ודור איעז ?מוהר .׳;לד !
ולך נ0ן זיחיד  -ואת אכלת הדרתך! -
?,ה! אם בארזים עזלחלת נופלת׳
אם3ם ? אלה לעעזב נובלת;
אזובי קיר ,קופלי רום איך לאךי זעדו?
לנפול רד עם אל ן ;אנןן עם קדועזים.
ו?עלי #יךקותיו רעקבברועזים;
(מוחי ענלה83ים א ? ל* ? 4פחדו-
®'רטעריובע !וצענדען 1 ,ונגעדייהען | יעט כעה»ט « יין» p13ומטער ! ניצט »יט
ווע,עעח^ונדטע ^ יודגע ןיעס ער דך דיו* יונןיעגען דעט בייטט^נד
י׳ייטענדען £יורברינגען ; ^ יט העריובןיומנוענדעל דע»וטה  » ,יטוציוטערןיצער
^' עכע נייגטע ער יערער{ !יין {והר  ,נוו:ד טיין ! יין8רייכו־ןיכעמ וויורנו ווווררויין
 13ייוסטענדער ! pri!]rtעיר דוו! געבייגטע קויו»ערקליונקע גע» יטה  ,דמטעט
®ערגעגענוועלטיגעט יוייך יווני יוה» עט' rt־  pניוך ! רווכד בעדענקט  ,דיומ
יי״יזי  pr{£הי»» ע 1עיןןיי5ט נור ייורו ^ ווים רייכטהו ^ יווני גןיקטגיטערן
’ינטענקט וויוורדעט ;  - pirsג[ייך יויהנ! ׳ י«[מ ! עגענטקוועןןע 6יר דייו יוייך
*עלבריד״עלטע יור1ווטה דיולוטטעהן.
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ואם אנשימיופת כאלה ינועו
אבל ליד,ודים׳ קול״נהיישיאו׳
את חסדם שוא ! עזובו שו^ רי סכלים -
לבכי ולמספדתמרורי !חגרו מקים;
כי כ^ה זהר אור למוכני 1מחשכים -
זומי ינסלמו כעת עטו הצללים!
מי יורה דעה ?  9תם מי יכלה׳ו
על כיסאו מי .ישבי? מקומי־ מי ימלא י
ומי ! בא אחריו להשלים מעשהו?
מי ומי המככראשבלות פעולווץו?
מי ! עטה ? מוחו במעטה צךקוחיו?
לא ? ^ר הגדלה  -רק כנישאהו!
למת אל תבכו  .אל חנודו ל5יוע! ׳.
רוחי־ משכל לשמי רום נוסע -
החסיד כי עמר הוא ?א בשערו;
מאדמת תהו מרים אל י,ךךו,
כי ‘ ;קר כעי-יו חמותה לחסידיו -
אך מדורו׳1ל מעש׳ געןיר סךרו - .
כן ח3ת פרעסכורג את היום נקבת!
את מבחריגדוליך ?רף חמות -
הה ליום תוכחה ונאצה ושיה!
יום חשכו הראות לנו לעיניה ׳ז
סחייעשו ?סחים ?עודיקרסללם;
?עת משענתם כקנה נימעךה! ~
איך אחיל להלל ל? אר צדקתו?
נ?ש ימ לא דעהיגךל ענותו י
גדולתו במקהלות,׳שדוןניוךעת -
עלי הורו השתאו .זקן ונער ׳
כי רצוי לרוב אחיו ונודע כשער,
ובספרי מעשיו הלא אתן מגרעת! —
זקד'וש מוחם מיום?א לקגל;
תודה אל בחר ליי ל?עים ?נת חעל;
עת שקד הסידלא מש מאחלת -
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רדו אוחזת גם בעקב התבו; ה׳
ברוחו חברן ברתקיות זהב האמועה
דזכ^ה לו למנה ב ^ קיו' »ל ד
>י?ליי'י
*) על תלמי ד׳גערות קום גם
עניכךזר.
לס?יאם’זקדמה ^ גפת $נהו
זעמל בלי לאות בעד אוקי הייסם
אלה מבאר התורה יעזאבון ברקה ׳
ואלה ממסחר אמנות ומלאכה.
י איש נסי תפצו המוזרה לפניהם.
מנו מאה ר{ חה בעת המוחירותי
הוא הוציא מעגים אסירים בכוקרות
ממים להרג ולקוחים למות;
ברוח מיו מלקזם ׳ קולח הפעזירצוקדם׳
ביום ישוזעה היועזיט לנדןאים ולחוצים,
ו »ל גהמה הרעיף’ ללב נמלועג ^ימת•'
*) עה וולור דער ערמטע  ,דער לו פלעטבורג דען ערטטען לויחפ! ןמ לו
יז־ילער דעל[ ' לייטגיימטע לולגעחעטמעלערן פערבעטמעלטען לויילליצטולג דעט
יולמוד ־חולה  -פערלויינעט גלוב  .על 1111ל עט  ,דעל דיעוע לוין  £ערפל!ןן גע־
ילוטהעלע לוולטערליצטמלולטטלוןט לווינו לויהלעכן ,טוטטע הלו ב  .לוולד — לוב־
ג 1ייך פיילד ול ^ על לויבערטפלוכלנ 1ען לייערולגען — פערבלונלטע על דען דעל
יוגעכד פעלדערבןיצען ל! ןטערטהיחןיצען ילולגחן לווכד פיהרמע לויילען לעלע-
גע[ טען לזולטערריכט דעל ספרי קודש לוונד דעל העבללויטען טפרלוצע לויין;
' pifחיט געןעהר;לוחקייט  ,ביןדונג לוו  :ד קו[ טול לוגןייך ' חוימגעלימטעטעללוג־
 1ילגע לווינו דיע! ער פפן'ול :לטוןע דעל יוגענד לו עלליעהען ,לוולד  prtiSrSnוולןל
!יין £ל! טעל[ יצעט ומיגע טטעטט ל« ץ לדהר פלורטרייטען געליכטעס.
רע וווול דעל עלטטע טטיפטעל דעי
געחיינגיטליג־ וול! הןטהלןטיגען
יגללופעמיחליטטען  -וונטטו!ןט  ,ווע[צער ; ח פיע[ ע וווימ דעל לורחען לוולבע־
♦ייטטעןטען פל! ןקטקןלונוטע  ,פיל געןעהר!לוחקייט לוולד וויטמען ליצט געווייג-
; עטע  ,לון ברלוד חולד גלוהרוגגמלודיג פעלדלולקען £ ,יר דערען חחרלזןיטע ,
! יטט[ יצע לוולד גייטטיגע ביןדולג על עבעל  £ו! ןןמ חיט £רלוחחע £ £ל! טעלןיצעל[
*יככע ! חרגטע  ,לוילדעק ,על דען ! לוחמטלוג לו לויהללגל 1לעןיגיחלט י -לוולד דען
!?לנטלוג לו לויד.לעל^ לחלחל!)  -חולטערריצטע בעטטיחחטע  — .קוק יעדע
ניטולדע ויילעט ןיידער ל!ןןלוקורלען פרלוחחען לוולד טהלוטיגען [ עבעלמ ,בעלייצלע־
לויילע וול! ה[ טהלוטיגע  ,חעלטע  £:ליילדןיצע לוולד דלו! ל! ןןלעחיילע וולוהן
כע£ל! לדערלדעהלולדוולג  .לול לוול  £ט עגטללוג על !יילעל§ לוייגעלען  ,לוויטגע־
 5יייטעטען געטלופטע ליקויצטטןח! דילו לייט  ! piti ,יקד ע ^ ה ייןע ! יינעל
יי־טבלידעל לו ל!ננ £ערן<
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ואיך אוכל ספר מעלליו אין קפרות י
אגרות מעקיו שמש .עם_קךני אורות י
סטייקים נוגה בעל פ ;ח ועברים;
רבים אקר סלט מעביור3־קלח -
ואיים ןזה מת קרם באו לקלח! -
ובקרם שיקתוהובל לקקוים-י -
'* m Ptf
לכן קונני קדוך־י *
אלשןי תקקע סקול ל) יד ! niM
וממספר תקרור קול וקדה חוקר- ,
ך,רוח תם קנו -ה־ונו ;לסי אקר -
אלמים נחנו  -חם צתן אקרי קקר -
כעיר פרוצה נקוארנו  -נקר^ה החוסה -
נחסך לא אוכל  -לק נהם יקקר:
בנוע ראש ר!עם דר ;תום י;תר -
;קאר דר יתום קהלך3צ;ה -
משענתו נשערה  -על ירכו צולע-
נקמת המקור קנו אורו נובע -
תם כליל קלה־שלמות  ,בליל ןל חקיה!
אך 3עדו אל תקו;?י! 3ל חרבי קני !
רוחו לעד קרום  -זכרו קנו ;.חי!
הוא קב סמקום ' מגורו לארץ נוקקת -
נפש צדיק קקה' קנקה מקקל-
זקצה לח פה שכת ארקה3עךקל,
קנתה ס 3ית חקר לנתיב אל־סות!
?י.זה :תרץ צדיק לא ;שוב לאין!
חי סיי רוח אף אם נסתר מעין׳
וסנן אלד,ים מתהלך חי כיום אמש -
ולמופת סי לנצח איש רב קעלים׳
נוגד• זכרו ענוי להטיב מעללים ־־
רק הוא כקרן אור  -קב ? ;ה לקקש! -
דעלעןלוונןןירדיג־

פערפ^ משער פיה[ט דיון טודובנב ! יינעל פעדער לוונד
קיים נןל לן pih ,]nhiiדיו•לןרגלון’ דננר פערדיענשטע דינמעט ! יינעל נ»ונ י10
חו:פעלגעשש[יכען ^ וננעש לו דין ; וובעל ער ודיש עש תויך נור לן בע3י3וי»»ט ׳
 » rtlpsrtפינדען ווערדע ~~ -
ד״מ ! יינע ’![־ p 'h h'jiהעללען פחן טדוענדען
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אבן בוכים!
מראשוהי האפה החמימה היקרה והנכנדח  ,ולנעלה פאר נציידם יי ' אידל
נ״ע אפה הגביר הנכבד והיקר כבוד מוה ' אברהם § ישער נ״י מפורר
נעים ומירוח ומחק השפה נחצרוח אלהיס נעיר וויכבן הבירה  .מחה נגה׳
ליום ג' ו׳ ניחן ונקנרח בז׳ נו מרי״ד לפ״ק.

Don M . E Stern.

*אשכיל
I

* 1יופי

*יקרת רויח  ,ענות דון ,שפתי ך_עת י

*ןי3ר
&1
אם

* פדיה בנרנתי

ם־רדמת־
כיתה נינ״קן צך־ק

* שדי לה ל  $ה■ לששון נעלה זורמת,
* עת עוד מאסף  -היד מנורת הה י ?גזיעת ! -
* לס ^יה ׳ כת רוסייה לא?ןה  .לאי ^ה אישון עי ;ים,

לשו ^ה נוכלת זקרוע ל^ם  -לא עצבותם רק -
מין

במותה!

עולליה לאן2ם ןיל 9ה ׳ משכה כנעוריה קזה:ם -

?לב אוהביה חלת זכרה פדי  -ומי .עד קזם ןן_נת בוטה ! -
Frau Adelheid Fischerf. A.
1854.

-

Gest , in ihrem Löten Lebensjahre , am 4 . April

Die wie ihr Name edel, stamm , voll Herzensgute,
Des Gatten Augenlust , fand , ach, ein frühes Grab

Brach
gleich der Ros ' im Sturme , als einer neuen Büthe
— Sie 'S — mit dem Leben zahlend — neues Leben gab .
— geschieden

bleibt , die tief beweint

!— ihrer Asche Frieden

Seele

UnS unvergeßlich

frommen

Heil ihrer

«
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מזמורים לרבינו בחיי.
Mitgetheilt von Prof . S . D . Luzzatto.
א למוצאי שבח.,
(מסזול ויער׳ קימן ל״ד).

הנה כעב טל בציה
אנכי שלכו לבם את־אליה.
נשקף,ידיד  .ביזקך ; ה
בעד חל? 1י אד ? ,ה
עת ד 1ךם  ,ורוחו נשלה ביןי רעיה ?ך #יה ?ו לעירי׳
אנכי שולח לכם את אליה

חקר אשר לא יחדל
יהיה סביבנו סגדל

נ  $יאלסעוז רך,ודל
לתלויה לתלויה' לתלויה ׳

אנכי שולח לכם את אליה

את־נדחיוזקךא עבדיו  .ידעוהו
יה ה  8שיב
לסחיה־ ' לסודה לטוביה׳
ולבשר הליושלחו
אנכי שולח לכם את אליה

נדהסדף «ל־ו  $סף
ולכיתף אליתקסף

וזריועןז יה תחשף
שלישיה שלישיה

שלישיה.

אנכי שולח לכם את אליה.
ב רשוח ליום

1

ראשון של

יצר 9קךנ־וף־

?צעןא) קלאנוף
חנון פ_קךתבו
רבוז ןריבנו
יייסי ולילי יום
אןבר ולא אדום
יפיק לבבי ^

פחח ( .מחזור מוגפלייר וכ"• והראן),

זכר ברית אבות
סכור  uולהבות
באקר ןעךד 1נו
?סכות  c-ומכאובות
צאתי ?; ד דסה
בשירות ל) סדוקביות
היום כערכי את

בםוםיםז וסךבבות

חןזעקתקראים
שיד! הה ; תם

שבבים למולף
ברוחות ' ובלבביות

א) והיא! בחנם נ) יהיא!מביור נ) «ינשל״י במפיות ל) וסי4ו במלות׳
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ג ברכו לימים אחרונים של ( . dpbכ״י וחרא!).

ניי

;עים שמך להודות
ומייןה,ידידות
אמצאה כבולה א)
בלשון בשם וקלה

 V,w״
'wen

ובגלי חן חסיות
אבן לבשהחרדיות
חכסתף תבי?׳י
ןם לתך תכיןה
קאיר לבה ועיך
וכאילו פרודות
ובמותי צמודות
יתיאשו רעיוני
בייגסתרוימעיגי

* ? Pי

על ריב מזויף
מה־טבו דודיך
שרקה מכסאך
בשם תקראך
תביט וו1ךאך
תערהיסהיודך.
מקול פחליף
לבת בקו ישר
על מעגלי כ #ר
לדאות נמו לשר

לעייףלידך
לגשתעדיך.
לשוב צבי 7לן
3ר1ת בבור הלו

< 'yr.למלל לו

וקלידי תעודות
אבין סשיל וחידות
יא^ ני לברים
יב עוד הקד ;עולים
וןנניוגנים'וישרים
בקול רך,ותודות
ויארכובהודיות

I

על־ידתהידיך
לב»בסיולוי
ה?ם ? חוח
תזכיר לעם אביון
יעלו לדור ציון

ספיעבדיך
את־שם בבודך.

ך חחנה לעצירח גשמים  ( .נ״י 6ים)
׳ה

והכלא גשמי
בהעצר שסי
נבהלו ןססי ספני !לעפות לעב•
נ־ותגי לחמי ומימי
חסלל לקראתי הוצא ולשועי אליל תרצה
ובידרשי 'רחמיל ת$צא ורוד ,אדלתנו מן־הקצה אל־חזקצה
ולא ת?רת ל׳ארץ ספני לרעב.
יוצרנו נחלתך אל־תשחית ובאלא שךשנו אל־תכרית
לתת לנו״תקוה ואחרית דשב אפך ואל־תסית את ?ל¬
חקל,ל הלה ןרעב.
י
א) היא ה<ש«ה

#
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ילד

בח* ב יה ^ יר

ועמם

גשמי רציון ב; ?ןךם
חבלך אם ז^ שם
ותן

יורם

ימןיו
אשם

ומלקו ^ ם

טו־כים
זרה

—

מלאכי
היו '
סש ז עם

להציל פ ^ ות״נ

קליום

פר

חללי זך  .ךב

יבכיו
ממללימנב•

והעכר י 1ק ^ ם
^ם

ולחיותם  5ך? גב.

Mittheilung »011 Herrm. Wassertrilling, Lehrer.
בע״ה פה ב ^ סקאוויץ יום ד׳ ב׳ דרח תמוז 171ז״ ל 8י ^ .
באמרי להולך ממים וקזננל «ישלים  ,חיה יחיה חיים «אשלים  ,ימלא גרניזי שוכן
משיזלים  ,וכבל כל הדל קלן הודו ילים ה״ה הלב הגאון המפואל לרוהלה  ,ושבחו
לקפל אין בפי מלה וכוי כמוה״לל שלמה יהודה לאפפולנו ה׳ ינצלנו כאישון ושמו
ינון לגלח לפגי ש «ש אמן!
אם אפנה בלבבי ובעין נינחי אמדד מדין מלי אין הוא  ,אשר עהה הפעם בנפשה
הרהיבנ׳ עוז לדיון עלי ארח ההשיה  ,אשל נפשי היודעס מא«« 7ענו ערכה וגדולתה,
השים עינה אל ^יקרס כבוד אדני ; אין יאמזני מיל ומולא ! כי מה אני הדל בחכמי
ודעה נגד אדני אביר הרועים ותפארה החכמים ? הלא כאין אנכי נגד דמ״כת ! ואן
אשתעשע בנועם החוחלה וההקוה  ,אשר יעה אדני קו משד וחנינה עלי  ,ויגמול עמדי
טוב גדול מערכי לעיון אליהו לקבלו ? — והנה בפנוח׳ כל זאת בלבבי ,להביא עצה
איזה הדרן הישר אשר בו ידרכו פעמי לבל אכשל  ,אם טוב לחשות או לחקות בד׳
ובחשד יריאיו  ,שלא ימנעוהו מיורשיהס ומקו׳ טובתם  :והנה קרן תשועת תזרח ניקל
לנגדי  ,ועל לוח הגיוני אראה כתוב הדברים הנעימים  " :חרדת אדם יתן מוקש ובוטח
בה׳ ישגב" (משלי כ״ט הי) ועד ארגיעה נאזרה נפשי עוז  ,ויי• המזיקה עט שופר לחרוט
עלי בליון דברי נקשתי אשר אליגה נא לפנין  ,אדני היקר ! ואל ה' משגבי אבטח כי
יטה לבנן אלי להשיב על שאלתי דבר  ,אן< כי קטן וצעיר לימים אנכי .
הנה זה כמעע עברו עלי עשרה מישים מעת הואלתי לבאר ולפרש בדבלים לחנים
ומקפיקים השפר מאמר השכל
להרא״בןז״ל  .ואני אן> טרם אכלה מלאכת מחשבתי
זאת לק על איזה ענינים גדולי העין נהקפר היקר הזה  ,באתי לבקש מידידי החכם
יש״ר בנערן שיודיעני קשט דבר אמס על שאלה עצומה שיש על המחבל נענין .ידיעת
ה' והנחייה האנושית  ,אשל עליהם דברים נפלאים מהנין ידבר המחבר הנ״ל בקפרו,
ועוד אחת בקשה נפשי ממנו  ,שיכתוב לי תולדות הרא״נן ז״ל  .וישיבני על שחיהם דבל¬ו
אבל הדבר האחרון הכביד עליו ממנתו ורק בקוצר מלין גלה לאזני כדברים האלה:
"ועל השאלה השנית לכתוב לן תולדות הרא״בן  ,דע לן ידידי  ,כי מלאכה
״כזאת צריכה זמן רב לחפש כל הקפלים המדברים ממנו  ,ולהערין זה מול זה  ,ולהוציא
״לאור מנינים ברורים ומנוקים מכל קפק בפרטי קורות חייו ופעולותיו ותנוריו,
"ואחשוב כי זה יהיה עקק מרוצה ומקובל נשמחה לאחד מגדולי חדור הגאון «והי
"ראפפורט או הר״ר צונן או הר״ר דוקק או הנכבד מוה״רל סד״ל ודומיהם «השלמים
״ה׳ עליהם יחיי׳  .החושקים בחקירות האלה  ,אן למען לא אשיב שנין ריקם ארשום
"פה איזה הודעות השייכות לעני[ תולדות הרא״נן אולי תחיינה לעזר להאיש אשל אליו
״חפנה במנוקשן זה  ,והן:
"ידוע כי הלא״נן זקנו של הל״אש ( נקי ועד לחכמים שיי ח׳ כתוב כ׳ אולי לא היה
״זקנו של הר״אש אבל אבי זקנו) היה חי )Hנמגאנצא כדאיתא בפקקי הר״אש שלהי
״ל״ה ופי נתלא דמ״ק  ,וכן בתשובות מהר״ם מרועענבורג שי ' תר״ן והיו לו תשובות
הערך ,א) העיר מגאנצא והעיר המוזכרת הרבה פעמים
מייניצא  ,אחת היא  ,כי אין קפק אצלי ג״כ שרי אליעזר ב״ל נתן השואל על דני
אפוטלופוק של יתומים נקי הישר לר״ח דן> ע״ב ע״א הוא הלא״נן שלפנינו שיי
בדברי
הראשונים׳

1

I

״עם ב) ל״ת ולשנ״ם ורינ״ם כמבואר נשפרו דף קמ״ח  ,ונעל שם הגדולים ס״א סי'
״’" ג נהג שהיה של,יל ועלי עס חחנו ל׳ יואל עונא  .ומהרש״ל צתשובוחיו p׳' כ״ע
"כתב שקנל « לבינו יענ״ן  ,אף הל״ר צונן נקפלו החדש כסנ שזקנו היה ל׳ אולי ב!
״ג) אליקים בן יהודה  .הוא מנל גשנה תתקי׳יבp׳ אק העזל ( אשל כסי דעח חל״ל
״צונן נקלא ג״כ צפנה סענה  ,הגם כי הל״ל היידנהיים «הנגד לזה) והיו לו שיות עם
״כמה מכעיס שבדורו  ,גם כפי עמה הל״ל צונן ך) עשה סילוש על משלי «[ אי עד
״ו׳״ו  ,ונעל שם הגדולים שם אומל שהוא לאה נכתב ישן 'pאנן הלאשה להלא״נן,
״והשכם די לאשם׳ כותנ שיש ננינליאעעק שלו גכיי איזה פיוטים להלא״נן  ,וקינה
״שמנל על הלוגי וואלמש  ,עוד כהג שם נעל שם הגדולים  ,כי הרא״בן היה שהגו של
"לנינו אליקים גל יוסף  .ועיין זכרון ממנו שנה י׳׳ו א'  ,שנועוה כ״ו נ'  ,מסזול
״תיידנהיים נהקדמה קפל מנשה שדשה דפוק קלאקא בהקדמה  ,גס הקדמה 'pעא«ל
"השכל להיידנהיים  ,והשפל החדש להל״ל צונן"  ,ע " כ דבלי ידידי ישיר  ,ואף שהדנלים
האלה הלוו נפשי און ועוצם ויעילוני ויעמידוני על לגלי להתיצב לפני כל אחד מגדולי
החכמים האלה ,לנקש מענם מענה לשון משאלה׳  :בכל זאח נסוגותי אמול וילאחי לפגוע
נהדלס האנשים המשכילים האלה  ,כי מ• אנכי שבמקום גדולים אעמודה ! אנל מה
אעשה  ,הלא לוס הוא באנוש  ,אשל לפעמים לא • תן מלגוע לנפשו עד אשל יפנה דלכו
נאשל יהיה שמה הלוח ללכה  .ומה כשי כי אשהיק עלי המון לגי נקלני המחלומם
עד האוח גבעת עולם  ,עדי הלל• עד  ,עדי לאש• • שלאל וננוניו ! ומה אשיבה ללוחי
המהגוללה  ,אם בשאון אמליה תענה תנחומים לנפשי וחאמל  :יהלמון חכמים ונבונים,
אך חסד יגמלון  ,ויוכיחוך נאמני אין לק שמן על לאשך יניאו  ,לכן אוחיל  ,ובל
אבוש לקלוב נא אליך אדני נמנוקשח נפשי  ,שהכתוב לי חולדות הלא״בן ז״ל  .ואל
יסלא נא בעיני אדני  ,למה לק אליך נשאתי את עיני ולא לאסל מאלה השלמים שהעילני
ידידי האדון ישיר עליהם ? ידע נא רמ״ת  ,כי סנת זה הדבל הוא  ,אשל מלבד כי קלוב
אתה אלי ’ ותל מכלם  ,אף עוצם ידך שהלאת כבל לעיני שוחלי החכמת והדעת נענינים
כאלה ׳ותל מכולם  ,היא תנחני לגשת אן אל יקלח כבודן בזאת הבקשה  .ודבלין
שתודיעני בתשואת סנן הנעים אקשל לחפאלת לפילוש׳ ועדי עד אודה לן עליהם  ,ולעת
נצסת יהיו לעבדן המוכן בכל עת לשלתן בקדש לעעלת ולתפאלת,

וזאת תשובת הגאון אלי.
בעיה

פראג יו״ד תמוז

תרז

לפ״ק.

לבגוד המשכיל הנבון החוקר ושוקד על תעלי חכמים כמוה״לר צגי הירש
וואפתערנוריללינג נ״י!
לתשונת אגלתך היקרה אשל נה כנודר יבקש ממני איזה דבלים על חולד וח הלא״נן
נעל ספר אבן העזל  ,באשל מנלת פירוש לספר מאמר השכל אשר הוא ממנו כפי דעתן,
גמגאנצא  ,ושם מחסיל הדגול  :שאל הרב ל״א נ״ל נתן ממייניצא  ,והעיר הזאת תקרא
ע״כ בשתי שמות  ,ביען שמקור שמה מלשון לומי נחצב Magontim oder Maguntiacum
והיא הנקראת . Mainz
ב) לפי שהשאלה הנזכרת שיצאה מהרא״בן אל ל״ת ע"כ היתה גמאה חעייח לאלף
הלבישי ,כי נעת ההייא הוליצו לוב חכמי ישראל שאלותיהם אל לנינו תם כדמוכח נספרו
קנ״ל ע״ג א' מלשון שואל אמד שאמר שם  :ונינצל תרת• שנין ממה שאנו מ ונין לבריאת
עולם כהאידנא תתקי״ג ונו' יע״ש  .לכן יודע לנו בבלול שהראינו חי במאה העי
לאלף הדלי״ה  .והריר חיידנהיים כתב סתם שסי בסוף האלף ההיא ! !
ג) יתכן שרי אליקים הנ״ל הוא המוזכר נש״ות מהרש״ל להיותו מנר לרש״י ז״ל
ילא ל' אליקים שהיה החותן לחלא״נן  ,כי לש"’ חי כמעט מאה שנים קודם הרא״נן,
ואין יהיה חותן הרא״נן חבל ללש״י ! אלא ודאי שר׳ אליקיס בל יהודה הוא הסבל
לרש״י  ,ולי אליקים נר יוסף המוחן להלא״נן ז״ל.
ך) בספל חולדות לש״י להר״ל צונן הנעתק לל״הק מהחכם בלאן ז״ל נזכל דף
ה׳ א ' שחלא״נן חבל ג " כ הלנות פסוקות ונתנם בעצמו על ספר.

דע נא ידיי׳ כי נעלp׳ «א«ל השכל איננו נשום אופן הרא״נן הזקן אפל חיה ני«*
ל״ת ועוד זקן «« נו  ,ולא עליך אשם השגיאה נזה  ,כי הלכה געקנוח הינ המכם ל״וו
היידנהיים ז״ל ( נהקדמחו לספל ההוא ל רעדלהיים וזקס״י) אן היה הראשון אשי שגה
נזה וחנל יחדיו אה לא חנלו « עולם  ,והנה העיל נעצמו הספק העצום אין ישכן
שהרא״נן (הזקן) חנל הס׳ מאמל השכל  ,והל׳ נזכר נו הל״ם מקוצי והוא חני ספלו
חמלה אלף השש׳  ,וידענו כי הלא״נן ( הזקן) כנל היה גדול נסכמה נשנה (ד״א תחק״ה)
כצלאה מחשונומיו (פל׳ ׳"ז ) ? ע" כ"  .וכחנ שם החרה הספק הזה חיע נקלאן נס'
שם הגדולים להסכם איזולאי  ,כי כן כחג אוח א׳ סי' ט״ו הלא״נן הפליג נזקנה שהיי
נקי ' ק״ו כחג שהיה נשנה חתקי״נ ונדן ק "« א' כחוג נעופס׳ הגיטין שנח ה״א ושנע"
ע"כ  .וכנל נעל שה״ג טעה קצה נחשנו להארין שנוח חי׳ הלא״נן לק על יוחל מעע
««אה שנים  ,אמנם כפי דרכו יארכו שנוחיו יוחל הרנה על מאה  .וחנה נשמטו פח
אחה דניים «שחי הקצווח  ,היינו נעל שם הגדולים השמיע דנל גדול « החלה חייו
ורוו״ה השמיט עוד דנל גדול מקוף חייו  ,שהרי נתשונה ההיא חי' ׳" ט שנרשמה שם
שנח חחק״ח כתג והיה ל׳ שמואל מחני יושנ לפני והחחיל דן לפני נהלכה ואמר ל׳
אין יכול ללמוד למעי הלכה זו ונו' ע״כ  .ומזה מנואל שחיה מחנו של הרא״נן אז
כנל חכם נעל הוראה  ,נניח שהיה זה רק כנן עשרים לכלחפחוח  ,ולכן מוחנו לכה״פ
כנן ארנעים  ,ואס היה חי עוד נזמן ה״א ושנע נזמן שחנר ס' אנן העזר אשל שם
נוסח הגט ההוא • ,היו אז שנוחיו ק «" נ  ,ומי שמע פלא גדול כזה ולא ירשים עכ״פ
ל מדוש שזקן מופלג כזה יוכל עוד לכחונ ס' גדול נדינים ופלפולים נכמוח ונאיכוח?
ועל חוף חייו השמיט גם רוו״ה ינל גדול  ,ני נס' מאמר השכל מונא כמה פעמים
שילוש הרמנ״ן על החולה אשל נשלם נשנח ד״א חחקנ״ח (עיין ק ונצי כ״< של די
לאסס׳ נומלא  ) 608וא" נ יהיה הלא״נן הזקן נזמן שנחנ ס׳ מ״ה כנן קס״ג שנה ? ?
אתמהא ! — ועוד זאח הנה החומים כמה רנני מגאנצא נחקנוח שנסוף ש״וח מהל״ם
מלוטננולג  ,וחן משנח חחק״ם  ,ולא נמצא ניניהם עוד הלא״נן כי אס אח״כ שם
נחקנוח הקודמות לאלה נזכר נימד עם ל״ח ורשנ״ם  .ואחרי כל אלה האפשל עוד
לשוס סכם להסתפק כי נעל מאמר השכל איננו הרא״נן הזקן ? אולם גס שימת עין
לנד נשני הספלים אנן העזר ומאמר השכל חנלר נעליל לכל נוסן  ,כ׳ לא כראי זה
לאי זה  ,לא נענין ולא נלשון ולא נמהלן הממשנות  — .האמנם כל ראית נעל שה״ג
על זקנה הגדולה של הלא״נן נלח׳ מיוסדת כלל  ,שהמלוח"• ה״א ושנע" הן לענ״ד נוספוח
נל׳ ספק מאיזה סופר מאוחר שהעתיק לעצמו נוסח הקדמון של הלא״נן נגט ונחוכו
העמיד הזמן של עצמו  ,וראיה ניולה לזה שנחוג שם " נכן וכן נשנת ננך וכך לירח
פלוני שנח ה״א ושנע כן וכן לנריאח עולם ע"כ  .ואלו היה הרא״נן נעצמו מעמיד
נוסח הגט שניתן נזמנו היה מעמיד נניאור ג״כ יום השנוע והחדש כמו שהעמיד « ספל
השנים ? אך יוחל חמות הוא ״כך וכן " האחרון אחרי העמדת השנים נניאול ! הלא
מנולי מזה כי מתחלה היה כסוג גס על השנים כמו על השנוע והחיש לק " כן וכן"
"וה״א ושנע" נוספים נזמן מאוחר  .וכן ממש נשטל שחרור הסמוך שם  .אכן נשטל
מליצה (דף קכ" נ סוף ע״א ) נשאלו השנים סתומים נמו שהיו  ,כי לא הוסיף שם סופי
מאוחר  ,ונחוג שם שנח כן וכן דרגילנא למימנא ניה ע“ כ.
נפאל לני עוד יק שיווי השמות היינו המסנר׳ס של ספי אנן  .העזר ושל מאמר
השכל נקראו שניהם אליעזר ניני נתן  ,וזה של מאמר השכל ידענו נרול נזמן הפיוט
למעריג נ' של שניעות לאשכנזים אשל היא נל ' ספק מממנר מאמי השכל  .אכן כזה
ונזה קיו שני יוסף נן שמעון אף נזמן אחד  ,ומכ״ש נזמנים שונים כאלה ואפשר גם
נאלצות שונות  .וזה הדמיון היא שהטעה ניוחל להסכם יוי״ה  .והנה הרא״נן הזקן יש
לו ג“ נ דלן אחל נלפון פיוטיו מאפר הוא נמעליג נ' של שנוטות  .היוצא מכל זה
כ׳ כנודן לא יצטרך נשום אופן למולדת הלא״נן הזקן נהקדמתן לפירוש על ס' מאמי
השכל אשל הוא מלאנ״ן אחל  ,ומזה לא נודע עוד מאומה  ,נלח׳ ספרו זה ופיוטו זה.
אן על זה אעירן עוד כי פתיגע לשלש היענ ההקדמה של הממנל מאמר השכל
כ׳ יש נתסילחה קמילה נפלאה חון כדי דנור ולא עלה ניד׳ עוד לפרשה על נכון•
יהנ־״דידן ימנניו .
שלמה יהודה
ליבראססווט,
אמר המנאל  ,ימים לניס אחלי כן הדריכו לעיוני עוד הפעם אל שדה המנונה
הזה  ,וספשח׳ ג "כ נקפל קדל הדולות ומצאתי נחוג נו  ,שחני ל' שמואל נל יהודה
אנן חנון קפל מאמר השכל  ,וכתג שם  ,ונעשה ע״ד חונות הלננוח וניו״ד הדנלוח
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וגלולים תרי״ג מצוח וטעמיהם פ* פ• קנלה ופילוסופיא ונדפס ראשונה נשנה ח״א שי״ז,
והוא ר״ש נ״ל יהודה שאומרים עליו שסבר שירי היסוד נסנרה ד' נצלאל ול' יהודה
סנליו  ,המחבל נס״הד דן 1נ״ו א' יפו״ש  .וזה ר' שמואל חי עוד אסרי ימי הרמנ״א
שמה חתקס״ז לאלן! חד׳  ,והל״ם מקולי נ״נ סי נפה ההיא ומס נחסלח האלף הה״א,
ונשנה ד״א תתקצ״ו חיה הל״מ מקוצי גדול מאד כנר נהולח כי דרש נפה ההיא נשפלד
כמוזכר נלאוין קי" נ .
ואסרי אשר כפה הונילוני עניני עהוחי הנה לעיל וויען מלאה חשועוה לאיש דורש
סכמה ודעה « ,לאחי ננינליאפעק הקיסרית הקפל מאמר השכל דפוק קרימונה פי“!
אשל גלה לי נסחרות לא ידעתי  ,ואלא כי עד הנח לק כעול מששתו נענין דעת מסנר
הקפל הזה וענינו כלו על מכונו  ,ולק יפלא נעיני איך עיני הסכם רוו״ה טסו
מראות זח נההוצאת אשל היתה ג״כ תמת ידו  ,וכי יוכל עוד לומר כי הרא״נן הוא
מסנרו ! ! —
ואני חוזר ומזכיר את הדניים שאמרתי למפלה שמחנר הקפל הזח הוא ל׳ שמואל
נר יהודה אנן תנון והונא לדפוס נראשונה לא כלו אפס מקצתו כאשל ערך אותו איש
אשל לא הודיע שמו רק כחג שהוציאו לאור ע״י "ויצינצא קונטו" נפיל קרימונא שי״ז,
והנח גם הונא נהוצאות שלנו נסון! הספל ! " ולמשכיל ה״ל שמואל נר יהודה עוד פנים
נאותים נקצח מלות פסוק זח וכו'  -וסיים שם דנריו ״כאשל נאל הלג ז״ל" ! ומספס
עוד אל הנאור על הפסוק אל יתהלל וכו ' שמניא נשם הממנל ה״ר שמואל אשל חלסינ
לדנל נזה נהקדמתו לפירוש המשניות לפרקי אנוח מהלמנ״ם  ,והנח לקצור הנאור
ההוא  ,עוד יוקיף המעתיק ההוא חרוז יפה שנח להרג המסנל שמזכיר שמו זח הפעם,
והוא קדר הכל כפי דעתו הראויה והעדן הספר לצרכו כאשל הוא לפנינו היום  ,וקצל
נדנד המסנל עצמו,׳ וע" כ לא ׳פלא ג" כ  ,שהלנה פעמים מונא נספר " כדגלי הלג
ז״ל"  ,ולא נודע למי יכונו הדנלים ? נאמת כי ללוג יכנה נשם זה את הרמנ״ט ז״ל,
כי חיה נקי מאד נספדו שהעתיק רונם מעלני לענריח  ,וכן נלאה מהקדמות המוציא
לאור ההוצאה ההיא שי״ז  ,שאינה נדפסה נקפל שלנו  ,שאמרו  :לכו ונלכה נאור ל!
הדור אתם לאו מאור גדול כים חולסינו הקדושה  ,צלל חמחנל הלז נמים אדירים,
והעלה סכמה מפואלה  ,דרכו דרך סלולה  ,אפרו אפל טחול ולא אפר מקלה  ,פיו
מפיק מרגליות ולא דונל ננלה  ,נכל שנוח שהוא סונה מכוין אל האמת הן דרך קנלה,
חלק המחנר הלז המצות נחלוקה נהייה וקלה  ,ועל סדר עשרת הדנרוח שם כל מצות
נדגלח  ,נעשלת דגלים חתולה בלולה  ,ופירש נכל מצוה פירושים נכוחים  ,מקרנים
הדעת לנורא עלילה  ,מולח דרך מישר לננות  ,משונג נתינות לישנ דעה המעיין
לעמוד על עקרן של דנדם  ,ומסיר כל מכשלה  .אמנם צלו נאה ופריו מתוק לסין
כל נר דעת  ,ולכן נחלנו להדפיסו כדי להרנוח ולהלניץ תורה נישלאל  .ומעתה הלוקח
«קח זה יזנה נמקחו ני אל שדי זוזי נכדי  ,קנה לו דנלי חורת קנה לו חיי העולם
הנא  ,נעזרת הצור נתחיל סימני מאמר השכל מדנול ראשון א׳ אנכי ונו׳  ,והוא
מסדר והולך פה המצות הנכללות נדנול ראשון  ,ולא כסדל שלפנינו  ,ומזה את כל
ונוכחת  ,שהמסדר הלז כרצונו פעל עם החנור שהיה מונח לפניו מר״ש הנ״ל  ,והוא
הוציא והוא הניא הכל כאשל הוא לפנינו נהספר הזה  ,והשאר השאיל אחדו לנינה,
ומנרכחו לא גאה עוד אלינו מאומה  ,כי חחלח אפל כסחה נתעלומה  ,ואח הספר
הנכון עוד אל לאו עינינו  ,עד יעלה ד' ממרום ננועמו עלינו  .זאת דעתי על הנכון,
ונשענתי נאמת ונתמיס על דנרי נעל " סדר הדורות" אשל ראוים הס לסמוך עליהם
אן! אל נעת הדחק.

.) Bon S . Roth.׳׳Bürgschaft״ «(Nach Schiller

אל עגלץ ו־,עריץ ל׳ר. 1ךהב $וןד
הת ^ ב

אהוד 1הך  #ה י על 'יריך

מתחת למדיו ב? שף הליל ; "
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הת ^ קהו שיומרי סףארמיוניו:
"מה •לך ?נ ? קך? ךז ?ק1ל גאוני
?רעם יריע ? כס ודוי .ל.
"קרא דרור והופק  ,למוני שבטך!
"על העץ תתלה בעבור ןדונך !
«ד׳ך אמות במק^ ט ?ורצת!
"כי טי גבר יח־ונן סמית £?0 ' 1צת^'
אף נעבור הסיני לא לך אתחננה;
"אמ ;ם אם נא מ?אתי זחן בעיניך ׳
"נתר לי שלקהזימים אתנפל לפניך ׳
"עד למאורקת את אחותי אתך׳־י
״רעי יערב לי בעדי יתקע.
"אם אברח אנכי׳ הוא יךקע!
וכלשוןךת .םו?ה בשפת און ועו־טה
עךו המלך וידבר 'במרמה:,
"חפצף אסלאיקאלתךילך אתנה י
"של ^ ה ימים אחמם אאריך ' אפים;
"אכן בעבור מיועד נין סעך ?ים
" ?מדם תעזוב׳ מרם בואך סך׳
"אז יו?! ת רעך׳ יהי כופר תחתך.
ואתה ו #קה ׳ יכפר זדונך!
מבא אל רעיו׳ אל הנר הקני:
"המלך יצוד .מארץ הכדיתני׳
יען בקשתי

המיתו קלח ב 1יזדי;

"אך קליקה ימים בתר לי יאותה,
״עדי את אחיות׳ לרעה אארוקה.
"עתה אנקא סןייהי״חסדך עקדי:
"ערוב ;א בעדי תקע לי כפיך
"ערי שובי סך ממס^ר הוציאך !
ובשקט יוטמה יחבקנו  .רעהו ׳
ופניני ךמעיות ינתיצו בלסיס׳ו ׳
וינא בוץל רגליוזיךיו ב; הקתים;
ופניות אל דרבד,ו מהי קאהד ׳

-
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וביום לשלישי במו עלה השחר
בצע מעשהו בהריצות יך?ם -
וחיש קל מלי ^ע?ןיו להרים
ויענף מךאה כעל כנם ,נשרים.
נאלביות ה־שמןם נקרעו נפתחו׳
ומטרות עוז למכביר ארצה נקבו ,
ישבלת כל ?\ד י נרותיו עברה -
ואל שפת הנהל צעליהו ל,ניעו ׳
ומשברי הזרם המעברה הביעו׳
וכבקע בטן ארץ רוה נעצרה׳
כרעש ורעם אשיותיה יערערי ׳
ותקרת’ עליתה יהרוסו יקרקרו.
וכשה מרח מעלר קלא ךא^ה ועצב ׳
מעוף צוקה ופרוד מהתה בלי  .קצב.
וסובב שפתו ססו־חר אובד ומתעתע5
ל ^ וא תחפור עינו תחתור התורה י
לישואןש .ועוקול בשוקר כגבורה,
אין ' רואה אין מאזין ן־אין שומע.
אין תופש משוט בין משכרי המום,
ולים אדיר נהפןי גלד רהב וךום.
רפול8ל מניו רמרר בבכי י
לגז שער ראשו למלט הל.חי ׳
מצעק תשע בפרש במום:
״לשביה '{א אלי! את לכית המום;
"לעת הן העוף  ,כבר דולף צהרים ׳
״ואם תבא שמש עת בין הערבום,
״ושערי העיר רגלי אל תגיע,
"אז’.רעי אוהבי שאול׳ תהי נציע!

וכנהר שאת עור המום ו!אוי
גלים ירוצצו משברים ותהטאו,
כשואה .יתגלגלו עירי!ם שמום1
ולעת העוף' תעבור-3אסיק נהלים׳
וקצקהו מהומה ,מנבל הולים ׳
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הקפוץ בחפזה לתוך שאון המים,
הבקעם באומץ עם אריבות ידיהו
יסבא־ון ךכ; תם1ד אל תמ  #הו.
הבא אל החיוף ונפשו שיופחת,
גיורה לאל מלמיהומישרות.
ניאץ ללכת נח?ז לדיבהו;
והנה קמקתו -ים מטו ארב
.קימר מרצחים שואגים ל^ו־ף.
?תאם עליו פשטו ,ואיש בנשקהו
ןבלג לקראתו לברה 'לו שוחה.
״מה בצע  -קרא  -בלמי? מאום אץ בכפי
"מלבד אם היי׳ מלבר 'נשמת אפי .י
״למלך אסגירם פן ייבלע לדולי -
״לה  .נטשוני עוד קעט ויהי ליל ! -
הגזול ינשק האזור קיל -
״חוסו על אוהבי׳ על נפשווכבודי״!
ושלש ה 9יל הללים ?ך־וע בה -
הנשארים ;סו ; חפזו לבריוה.
ומיךמי מעל׳ מרום עמלתי׳
תריק השמש זיקיאימקתה
ומרוב תלאה יפיקו הברגים:
"אלי׳ שאון בלים ב? יל העבדתני׳
אזדתני׳י
" ; ם ספלשוךדים חלל
״בי .לי הסליל הפלאת פעמום1
"ופי קאין אונים’למרצ -הים אכרע
"ורעי ? עד אשמתי יעלי עץ ילקע"•'
ור ;ש נסת בימות הטבוע׳
לאטי לאז ;יו’ מננד .יניע ,
ומשתאה .י,עמיוד ׳ מידיש לדעת -
והנה מ? עיף סלע כבדולח לטויר.
מנקרת צורים בספיר' לזוהר.
מזלן נובע לנפשו ישועת -
ובגיל ללב עלי בךביו ישוה.
השת ויהי  -הייליף ביה.
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ומבין ענפיי העצים  ?.ציץ לשמש.
ועל מצעי לשא  ?,נטו צללי״אימש ׳
?קותרעו יוליכו ? גדלו בע ; קים -
ושני עוברי אורח ’ אצים בדרביהם
לרף העיר ל{ $ניו  -ולקדם ’פניך,ם
דלג ועיופף כ ? רק בשרוקים ! י
והנה איש לרעהו מלבר שומע:
"עתה הקני על ליועץ יוקע" !
ובמץ ינלף בןלןל בי תשופנו סערה,
?מהר רשפי קישת בעופם לפ ^ רה.
בלהה ם תתקפנו ׳ תנדפו תשערהו;
ומנגד לנוגה קרני הערבים
יפזו בעין בהם ' מנףלי ' םפרו.ים,
ו ? ךרף מבא עיר נעמן יפגשהו:
הוא בן קשק ביתו סוק ' ארמונו -
ובפלצות ובעתה ?ביר אתיאדונו.
״שוב ברח לף ! נום ! המלט על נפ #ף
״את רעף לא עיור תציל  .הצל נא חייף
"עתה יד אכןלים  ,עף 1ה בו תחולה,
״ ? ; מל עליי אמו  ,כיונק לשדי אומנת.
" ?ן בטוהה באלבתף על ׳שרף נשענת
קותה לף נפשו' עלי בואף חוחילה ' ,י
ל $וא זד הלעיטו שקהו לקלס ׳
לבו לא נהמף ,אל מש מתוהלת.
"אם בוא בוששתי  ,שוב א.ם אחרתי,
"אם הצל היתו' כס לא עצרתי,
"המות לא ? פריה ביני וביכהו
״עריץ פן ? עלוז  ,אבןר ? תאמר:
"אח באח בגד  ,לע ?.לע הת .עמר,
" ;ם שנינו ביום אהד תש ? ל סלבהו!
"וידע יראה ? שביל  .ילבב לתבונה:
״ ?י ? ש 8ס ? ה ויושר ? .ש תום ואמונה!
השמש ??זה ללון והוא ? סף השעל,
ו? רא העץ ;בון  ,ו5ץ;קן ועד .נערי
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;ל העיר ;הבו לראיות ¥$רים-
על העץ נ ;ר רעו יסשך 3ס3ל -
ני ; רץ בתוך העם וינפצהו 33כל
ניזדלב ; איל בין בתלי ססרים:
״פס  ,מ1ל! ע׳ ה3ני ' ,הרגני! ח ;ק3י!
"הנני הזל  ,הוא ערב בעדני !
וכל העם לזו נבהלו השת; 1מו,
נצבו ; מיו3ד וכמו אכן נלמו,
וסבל עזן בהל דמע נביע.
איים את אחיהו הרעים יתחבקו.
זעבו יכילו  ,וכ^ אז־רר יתחבקו,
ואל אזני המלך הלכי ' נגיע;
ןלגשת סניעה ת ?עם תלך לבהו
ולהובילם,יצלה למגי לסאהו.
ממראה עיני סלך הןה לבו שןן?ןה,
וזמן בביר נביט ;ם' בשקט וךןן ; ה,
אסרי כן  $תח את9יהו' ניא ^ ר:
"אשריכם! בסץ אהבה כנר הלססם ׳
"וזי.קי לבותיך .כלבי הקדחתם.
"אמ ;ה נש אמו ;ה כין שועגי חומרז
"עתה אהת אקאלה וזאת אבק^ זה:
"פמחוני נכליתכם׳ וחוט אלכה ןשל ^ה"!

«“« מייש קהלי!  :״טוב יום המות מיום הולדו ; משל לשחי ס8ייית
ארזש פולשס לים ואחה נאה מן הים" והו' .

Von A. M . Schreier, Lehrer.

אל חוף נם נורא ויסב Q?tי
ינהרו א ;שים יאיצו כ ^ לים,
קםאני־שזט עוסךת,ך ;ה
לארצות דחוקות כ ; פת ; ; יה.
בעבודת המלחים לר־אר יש ;ןחו
,יחזקו הסרן הסבלים ז ; תחו.
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נעלו סבךןל בתהומות #קוע ׳
יסבו הפלנל !21^ ynעוע.
!?:רשף גס יריעות וכ?:5ם
האמה תתניוךד על־גלי ה?ן.ים׳
באברת דולו ת$ק!א מנמקת׳
החיוג תרופת (יחץ פקקת♦
ך׳,ראיס  :צסלו ק 1לם יקיאו י
הילד :קמיעף כף  ?:זחאוי
ונןנילי הקגות לאניל קרמוי
עדי במךד!ק ת?תר מעיגימיו•
אך ק?ןה לחוף ואעזוב-NM

מאלץ ח^רףק א ^ה ;כחה;
ואין גם אחד ; סור לאידו
לץזאל לקלום ל 1בלב קמלו■
איש חקם זאת ראה וימלא ח?ןה
ויאמר אל קאמקים הבערים קסמה:
מדוע סכלים תהפכיות תאהבו׳
תקיעתו בהולכת וכמאה תעצבו.
"הוכחתם עת לבכם מלא קעזון
,לךאנ‘ להולכת פן :קראנה אסון
.אך זאת המאה בשוכה מסת
״אין עוד מגע׳ אין משלחת״.
כן לאנקיס בילוד  :קקחו
ובמות הגבר בברירות ?א?חו
אק קסלת אמר מחכמתו
כי מראיית אךם הועב אסריתו.

לרופא נאמן.
Bon M . Kohn
•מיד ומהיר במלאכהו והוא שרופא׳

אליל לא יססשנ .
עוג שברופאים לגיהנם

קמעתי לבה׳ בי מעינך לאטובה׳
אף לצוןלא קמים מעאמי* סבמים;
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"איך ממציא מזור וחיוהשטכאיולה
״ירד שאיווה ישב :נם נעלמים"? .
הס ;א רעי! דעת ובינורחיו^ה
בפיהם אין עולה רק לבם ממים ;
הבה לי רגע‘ תראה האמתקריו -ה
לא גבהה תדבר ולא תלין על (־מים.
עת יביוא הנואל אז בכל אפסים
(קיגי עפר ;קיצר׳ !חיי מתים׳
כן ה? מים הנידו ; ,ביאוציוקה;
ולקג&ש טוב קברופאים,3קמת
לרךת שחת לשכון ני צלמות׳
כי מתים איך י^ יו״אם יקום רופא י

שיר ידידות.
אשר רחש לבי לכבוד האיש היקר והשלם  ,החכם החוקר מרה׳
אליקים כרמולינ״י  ,ביוםחתונתו  ,מועד בואו בברית
קאפעל׳בחמשה
הנבחרת  ,הבתולה המהוללה מ׳ אדעלהייד
עשר לחודש אדר בברי״תלם״ק.
Von I . I . Uugcr, Rabbinatscandidat.

עםכלתו

נכבד לך היום מבל ימי החייםי
ביהדלת קדש  ,בהוד' וזהריופיע.
יוםיתראה’ בלתך כעדי עךם ׳
תבי_ע.
קפה
יכל
ויפית
תהלתת
*
TT
7
TlTl
י TT
I
יום

תעמוד עמת כהיכל אל קמים ׳

לפגי מזבחו אמונתך לת תודיע;
ברנש ליב מל,ר ובנקי־ון קפהים
זאת נם היא בק ^ וממה .ךזקה תקמגע - .
זיזקר ! לקחת לך קר הלם כאת,
קארקה גפקך בקקף)  ,קצאת:
עלמה רבת חן וכלילת תפארת.
עליה השלכת ;ך,בך ,בה הפצך,
בך ,אשרך ןטובך ,הוךך  1הךרך-
צלח  ,שמח ! כי אקת ה?ל לכעלת עמדת.

—
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Stovitäten - Schau von M . G. Stern.
בהוספות

מוסר

תוכחת

עם

חכמה

משלי

בולל

חמדות

ספר

0

הערות לתועלת ילד
(Wien bei Holzwarth 1854 .) . ישוון וכו׳
Wir haben diesem schönen Werke bereits , auf Verlangen , einen
seinem literarischen Werthe entsprechenden Geleitsbrief für der Oeffentlichkeit beigegeben , und können hier nur wiederholend das bereits GeGediegenheit , moralische Tendenz , einsagte bekräftigen . Stylistische
und scharfsinnige , linguistische Forschung stempeln
dringliche Belehrung
und
der Gegenwart
der trefflichsten Erscheinungen
dasselbe zu einer
sie dem Denker wie der zarten Jugend als nützliche und passende
machen
Lectüre empfehlenSwerth , wie sie dem gesch. Vers , eine wohlverdient«
begründet und sichert,
im Gebiete der ebr . Literatur
bleibende Stellung
und uns noch viel des Schöne » und Trefflichen von ihm zu erwarten
des Nutzberechtiget . So eben hat derselbe eine ebräische Bearbeitung
vollendet , welches , dem gefeierten GutzAkosta"
kow'schen  ״Uriel
kow gewidmet , demnächst erscheint.
 > קיקיון2
ליונה כולל
ספר יונה בן
אמתי ברי
.שידם
I . Polak.
Gabriel
(Amsterdam bei M . & L- I . Coster 1853 .) Bon
Wenn wir eS auch nicht billigen können und dürfen , daß der Vers,
eben zum Helden eines Gpo « sich erwählte , welches zu erhärden Jona
ten uns hier zu weitläufig — so können wir dennoch nicht mnhin dem
und wahrhaft
wie der Sprachgewandtheit
schönen und fließenden Style
poetischen Auffassung des Hrn . Vers , und seinem zu den schönsten Hoffeminenten Talente die vollste Anerkennung angenungen berechtigenden
eine
deihen zu lassen . Abgesehen von dieser ästhetische » , Abnormität
verwendet
kunstgerechte Fassung zu einem »»ebenbürtige » Spiegelbilde
zu haben , verdient dieses Merkchen die wärmste und herzlichste Anemdes Vers , noch oft
pfehlung , und hoffen wir der schönen prodnctivität
zu begegnen.

. הגיון בכנור כולל שירים משירים שוניס3(
Bon Joa . Jacob Unger. (Frankfurta. Main bei I . &■

Verlag bei Jsak Kauffmann i» 1 fl. 30 kr. E . M . Franco zu
Müller
.)
beziehen
bekannt,
Vers , »nserm Lesekreise bereits längst voriheilhast
Der
hat hier , auf das vielseitige Verlangen seiner Freunde im Auslande , die
I i z ch a k hie und da zerstreueteu
in den Heftbeeten unserer Kochbe
und Blumen seiner Muse zu einem Kranze verflochten u»d
Blüthen
>»
gereiht , dem es an poetischen Duft und Farbenglanz
aneinander
keiner Beziehung fehlt und in welchem insouderS eine eminente Festtgkeit in der ebräische » Verfification löblich sich beurkundet . Indem wir
manch nc»s
nur noch hervorheben , daß der Verf . dieser Sammlung
Liederblüte hinzugegcben und die dramatische Skizze ״Ga » Eden'
 ) — ״als besonders gelungen bezeichne»,
״G ' ni 111 Ha - ada 111
(— früher
uns die herzerhebende
können wir im frohen stolzen Selbstbewußtsein
nicht versagen , daß der begabte Verf . zu den frühesten u«d
Aeußerung
zählt , deffe»
Jünger » unseres heiligen Institutes
hoffnungsreichsten
und Ausbildung wir mit sorgsamem Auge beachtete»
Entwicklungsgang
in die Öeffentlichke»
Eintritt
und dessen ersten selbstständigen
wir nun mit freudigem Vaterstolze , als warmer Freund , mit dem inn ' b'
weithin ihre
— Mögen seine Blumen
sten ״Glück auf !" begrüßen
ih"'
Düste tragen und mögen sie den verdienten Kranz der Würdigung
erringe », auf daß er zu regem unermüdetem Fort - und Vorstrebcn , »"

—
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größeren Schöpfungen im Gebiete unserer heiligen Literatur angeoornt und angeeifert
werde l Und so scheiden wir denn von ihm mit
dem innigsten Wunsche, daß seine von uns bestens empfohlene Spende
eine allseitig freundliche Aufnahme finden möge ! —
 ״Die Sprüche
Salem
v's ,משלי ״
 ) ספל4
mit einer neuen, genau mit dem Terte übereinstimmenden, treuen deutscheu Nebersetzung,
nebst einem kurzgefaßten erläuternden  ״Koninrentar"
über die schwierigste» Stellen . Von M . G. Stern
2te
vermehrte
und verbesserte
A u s l a g e «Wien, bei Holzwarth
1853, Preis in fr, Zus, 36 kr, C. SW.)
״Der häuSlicheGotteSdienst
." שמורים
 ללילHWil
11D (5
für die beiden ersten Abende de« P e ß a ch- F e st e S , mit einer
neuen vollständig treuen, durchgängig inetrisch-gereimten Nebersetzung,
Von M . T . Stern . Mit Illustrationen,
(
Wien
, bei delia Torr«
— Verlag bei M , E , Löwy in Pest - 24 kr. C , M )
6) Karte
von Palästina,
in hebräischer Schrift nach den
vorzüglichsten Quellen bearbeitet von Rabbiner l »r . E , I , Blücher,
öffentl. Universitätslehrer a, d. k, k, philosophischenFacultät zu Lemberg
(ausgeführt und zu haben in dem k. k, a. p. Civil -geogräphischen Jnstitute Rossau, 129 in Wien.)

Herr vr . Blücher als Vers, de«  מרפא לשון ארמיוקden Freunden
der ebr. Literatur bekannt , hat mit vieler Umsicht und Sachkenntniß
sich der Mühe unterzogen seiner gegenwärtigen Arbeit da« Gepräge der
Vollständigkeit zu qtben, und wünschen wir ihm nur, daß diese Kart»
eine glückliche
, Gewinn bringende für ihn sein möge!
Seite
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