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אל המשוררת העבריה רחל מורפורגו .-ד
«ריאשטי אשר זרחה שמשה

גץ כונני יצחק הנדפסים נווינא.

L)on I . I . Gatinare , Oberrabbiner in Casale.
 Mitgetheilt von Prof. S . D. Luzzattoח:
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; \-\ flההוברים קומו ושיאו עינןם
'^ S׳ A \ 5אל־ביוכבי מרום 'אל השמים:
\ ^ K \^ mם תדעו מאז מי'ברא"אלה
 C. » , Aתתבוננו עוד פלא
בין שור גדי אריה גם רחל קמה
גם זהרהיזורדוישואף שמה  ":ז
מיופ״ת״אלהים זה ,מאין" כמהו
היום בישראל  :לראותו "באו
בליאור,בי" תורת ושפות עם עבר:
אישה תסובב גבר׳
זאת מזירת רחל' רבת הזהר
בין בוכבי .יצחק זבים לטהר:
רחל ברוכה' את אישת החיל
תהגי בתורת יה יומם וליל,
ובמכתבי עברים רוב מעיניך:
בי בם לשוןד,וךיןי-
בם "אל ומלאכיו" אל איש דברו
ובני אנושי בם לאלהים זמרו:
תעו בדרבי שוא ובמשלי אפר ׳
המונחים נשים מסוד הספר:
מרים דבורה יחד תף נשאו
ומשוררות" נבאו
מה־שגבה חנהבזמיריותיה!
מדדי״קר״ה אסתרבפעלותי״ה!
נשמע" ברמה קול רחל ^יי-
בוכה עלי"בניה בי״איינו • ,
ובצרפת רהל״היא ה<
לב" שומעה הולרת
גם אתיבאייטליי^^^ .שת
ופני בני ארצך yv
ולי יום ר״ח טנח שנס חחי <^ -
l-JPmiit1,.
^1Hu. t . ,,fttnitiu*•! 1,,

אבן ב1כים♦
מראשותי השר הנאדר לפאר בצדקתו ׳ אין על עפר משלו
בשפעת נדבתו׳ בכל הארץ יצאו קוי זמרת תהלתו -יתבל
?לה אומרת כבוד וברוך לעומתו׳ ולכל בית ישראל היה
מחסה בצל קורת גדולתו׳ ה״ה נזיר השועים ,צבי חמדת
משפחתו הרמה׳ לידה וידיד כל רואיו׳ ומכירי הדרתו׳
ראטהשילד ניע.
כבוד מרה שלמה ב ז אראן פאן
כבוד אלהים אספו בכילה אלי קבר׳ לקחו ואיננו
בש״ק י״ג אב מנחם בשנת

אדים
אהוב°ל°ד׳Wf
m
לפיק.

למיונים בגבורות חיל נפלו חבלים לוי בנעימים
ובכוכב ^׳ור נמשל פה ,המאיר לארץ ולדרים׳
בל טובו פעל נזיר דדקרים ,רש התמימים -
מה
הוי

אדוןי והוי הודו ! כי ;רד פה לקברים י

!מותו נאסף החסד ,נבל שושן הצךקה׳
5דעכה ריוח נדיבה .עשיות תושיה כל משושו;
רצוי

אחיו ,אב נאמן ,נפש ברה ומןל)ךןד;,

בין

סובי לב נאדר  -עדי בארץ אין כמותו - .
דידותו -קצרים מול רבבות פעלים עשה,

^יל
אבל
־ °ד

שברון רוחות רפא בקרני מרפאנך־יבתו—
באפרתה"
חיל
עושה
לישדון -על
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וגם אלה לשלמה ,פרחי אזכרה עלי קברו!
א) שאי קנה ,בת שירתי! למות רב פעלים,
פרשי כנפי אבל לנאויר מעללים’,
בילייל מספד השתפכי 'לשר כליל תפארת!
שימי' ציון יקר למפליא' לעשות חסד,
אבן שתיתי זכר ' לאשר צדקו כיתד'
במקום נאק ',בלב כל׳ לעד למשמרת.
ב) לא לבני דורו  - -למו ימים ןלברו,
ימיו מלאי צךכןדי לו ברוןי יאמרו,
ועלי מזיתו תדמע ןל עןן מזיאבה;
אך גם לדר אהרון תכתב לזכר’’1ן ,זי
כי בנוע' ידידיה  .עמל נלקח הארון:
'ארון החסד וצךקת פחון הנדבה - .־
ג) הה ,עפו נסתם מקור ישע וברכה;
כי מאת אשר שימשו לנו זרחה׳
עלי בואו כמעט לשמונים בגבורות;
אין יום אף אין רגע ויאלה השמונים,
אשר לא החלפתהו עשרת מונים
במקזכרת עלילות צדק  -לעד לו שמורות.
ד) לעד כל יום ורגע ממגורי חיתו׳ ,.
כי לא עןפה מעולם ימין צדקתו ׳ ז
להקריב במזבח החסד' שלמי נדבה -
אבן זכרון עד כל רגעלצדקותיו,
ולו כפי מפעליו ימפרון' ימותיו.
משנות משותלח׳ירבו  -עד אלפי רבבה!

J

ה) בכל יום ורגע שם כבור לו קנה,
דןדשים לבקרים ארמון תהלה לו בנה,
י י 'וזר ענות ןח ליו על הכבוד יותרת.
בכלי תושיד ,התגלתה תאות נךבתו.
ו<־כל קצות ארץ ייצאו קוי טוקתו,
תפארת.
אחרון
עדי
בכתר • ןv v
ןv v
(
ליום '  -ד
ישחק ' Iנ
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ו) וכשמש המופיעה בריק ה 1ד נהרות,
ןב היקר הלזה הופיע אור;,קרות
על בדיליך ביתו ומשפחתו הנאדרה,
פארו על" העיר  ,שמה מושיב הודו  ‘" ’ .זז
והעדה אשר בקהלה תחד כבודו,
"בשמויחתהל״לח.
בכבודו
התימרה.
• «
•T T “ t
• I
•  I־T T
ז) ולאיש אשר אלה לו  ,הנודע בצדקתו,
עדיי בל עמי .הארץ ספרו תהלתו,
מקצות המערב עד בנפות מזרחה,
ואשר דדה 'לעמו כאבן הפנה ' -
 $למשפחתו לבד יום מותו  ,יום קנה,
ביי
לכלי ••ביתי
ישרון הוא יום
אבל"
ואנחה - .
• 1ד
« י
■
I
״V
 - :ז¬יו¬ה) בי לא במות מתי חלד -מות נשוא פנים
ראש בית אב הוא ליושבי תבל  ,והם לו כבנים,
רגעיו
ההדיש
לאשרם
לתושיה
כפלים’ "
TT I
• *I:
TI TI
I
*T
• »T I
כימי שכיר ;מיו ,וחימו ודתו,
על כן"בילי״ל"תמרור,יתאו״ננו בגויעתו,
בי יעטו
נסתם
למיו' אור
ישע
וחיים - .
■- 1
t
- v
ו *•
ט) אשרך נפש זבה ,מדבר בך נכבדות,
אם כהיום על חיתך פניך מועדות,
ועיניך תחזינה רק על מישרים,
מחנה אלחיסיזה ,חיל צדקות המונים,
פעלתן"בעוז נדיבות עדי״הניעך לשמונים
וכאסוף קציר זקמה  ,אספת לודריםי-
י) אשרך׳ .נפש זבה ,אשרך לעולמים,
אכלי מפרי דרכך בצל שדי ברמים,
בתום פעולת יומך שבתי ארץ נושבת -
|יי עץ חיי עד לך עתה פורסת ׳
למועד שמור לך" שובע נעימות נחת,
לברכה זכרך פה  -ומשכן בבודך אל  -מות!
מענדל בדי שטעון!
י 5י
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Gedächtnißblümchen
auf da« Grad-er allgemein geliebten und verehrten
, hochherzigen

Herrn

Man Salmim

von

VichZchild
s. Zl.

(Gest den 28 . Sevt . 18 SS .)

Bon

M . E . Stern.

So

hat sein frommes Herz nun anSgeschlagcn,
Erlosch der Milde heil 'ge GotteSgluth;
Ist das Erbarmen nun zu Grab getragen,
Und eingesargt der selt 'ne Edelmuth —
Ertönen d'rob der Armuth bitl 're Klagen,
Daß nnn ihr Wohlthunshort
im Staube ruht?
Es hat der Quell , dem Heil für sie entflossen,
Hteniedeu seinen Tugendlauf beschlossen. —
Er zog nun heim , nach achtzig Tugendjahren,
Die er, nur Segen schaffend, hier verlebt;
Und Thaten sah 'n wir sich an Thaten schaare » ,
Nur Heilbcgrüiidung
war ' - , was er erstrebt.
Mit jedem Tag hat seinen Silberhaaren'
Verdiensteskronen er auf 's Neu ' gewebt;
Und all sein Wirken , jede seiner Stunden
Hat einen neuen Lorbeer ihm gewunden . —
D 'rum bküh' ten ihm der edlen Saaten Früchte
Schon hier , als seines StrebenS gold 'ner Preis,
Sei » Wirken prangte in verklärtem Lichte,
Ein Tugendvorbild
war der edle Greis.
Sein Name glänzt im Buche der Geschichte.
Schon in der Edlen KorixhäenkreiS;
Und fort , in seines Hauses Weltenruhme,
Blüht ihm des Tugendlohnes schönste Blume . —
Nicht nur di « Seine » — alle seine Brüder
Die da im Norden , Süden , Ost und West,
Die da geseh 'n ', wie groß sein Herz und bieder,
Sie trauern um ihn , klage » , gramgeprcßt;
Denn was der Aar mit schirmendem Gefieder
Da ist für seiner schwache» Jungen Nest —
War ihnen er , ei» Born der Seclenmilve,
Im Drang ein Hilfsquell , in der Noth zum Schilde . —
D ' rum Ruhe dem Verklärten nun im Frieden,
Dem so des Tagwerk « Tugendsaat gedieh 'n!
Heil ihm , dem solches Erdenloos beschieden,
Dem hier und dort der Ehre Palmen blüh '» !

Bki je bet Heilesstiftung grünt hienieden
Ihm / inet SegenSbenkmals
Immergrün . —
Heil ihm . bem Heil entsproß auf allen Wegen!
Des Frommen Angedenken bleibt zum Segen - -

לישראלי *)־

דברי הימים

 מ ק י ם ט ע פ ר:  ט״ו מנחם שנת. נדפם פעה״ק ׳ י ר ו ש ל ם תונב״א
ויהודית הי״ו שאלו
משה
 ל ם "לן על מכבש הדפום משאת7 י
אהביך — קול קורא מציון וירושלם
ישליו
. שלוסירושלם
המהוללה י — מרגשת לב בית יעקב עם סגולה ! לקראת אחב״י׳ יקירי
חח׳ נדיבי לב׳ חורים וסגנים׳ שרים וטפסרים׳ שועים וקצינים ׳ חוטלי
דלים׳ אהובים ברורים׳ ישרים ותמימים׳ מהורי לב נאמני רוח ׳ מרחמי
. זכי הרעיון ׳ שמן תורק׳. אבות ובנים ׳ אלמנות ויתומים ׳ נקיי הדעת
ומשכנות יעקב! יהי נועם
שמם נמשכם כמעין׳ אוהבי שערי ציון
 — קול צעירי הצאן ושועת נכאים׳ עניים ואביונים׳ אלמנות. י]' עליהם
ממצוקותיהם׳ ומלחציהם
ויתומים׳ עד שמי רום וככביהם׳ בצר להם
 ולרש אין כל להחיות נפשו,זו הדחק במגורתיהם׳ ויחנו באפם דמים
ונסעיות עולליהם׳ במקום מרום מראשון מגורי אבותיהם׳ מקום השפעת
טללי רצון לבאי עולם ! חרבו מעייניה׳ נכזבו מימיה׳ וכל חציר יבש
 — זה האות ! עת קץ׳ קהלותיו. נקטף ונחטב עץ פרי ופארות בדיה
 לאות ולמופת נאמר׳ ועל עיקבא דמשיחא בו, לקבץ ^ היוהר יאמיר
על זא ת יתפלל כל חסיד׳ ויקוו אור מחכי קץ ישועתו׳ יחד
* ) Wir geben hier bas im 2t). Hefte in ber Rote zu unser »!

כהונה

versprochene
, zu Jerusalem, in ber von Sir Moses ^ s'Vjsd ״,

baselbsl begrünbeten ebräische» Druckerei , erschienen « Schreiben י.
bieses mit büstcrn Farben bie traurige
Lage unserer glauben
heiligen Lande , unb hebt sodann , in ben Ausdrücken tiefempsun »
. ״z
barkeit unb rühmender Würdigung , die schönen Resultate
aUf
unseres hochverdienten allverehrten Freundes , Herrn Albert
y
׳.
seiner Wallfahrtsreise
im Jahre 1854 , als ein bleibendes De
1 « x»
sterlicher SegenSspenbe , als fromme wohlthätige das Heil der s
^ ,vir
berude Tugenbsaat , anerkennend hervor ; und gern und sreuvlg S ^ ^ ,׳ehdem fliegenden Blatte , wie bem nur zu sehr verdienten Love
1
vett
rungswürbigen
Freundes — von zwiefacher Bedeutung
un
ciobtett
hallendem Nachklange , weil es der Nachruf eines Organs
Lande — eine bleibende Stätte in unserm Institute .
SttkN.

כל אישי ישראל וצדיק באמונתו׳ לזכות ולראות בנחמתא׳ ייתידנחמינא׳
אור חדש על ציון,
מלאכי שלום משרתי עליון! השמיעו כטרומים׳ שריקות עדרי הצאן
כשערי ירושלם ׳ כי ידוו לב החים ׳ ודמוע תדמע עין בית ישראל
הנאהבים׳ נראותסישאת וספחת נגע צרעת ממארת כת מסיתים באושעריו׳
שערי״ירושלם׳ הציבו כמטרה לחץ פח יקוש׳ דבר הוות׳ ביתאספיטאל.
ניורו המורים זיקי וחצי בלסטראות לחבל ולהשחית ולצוד צידבמכמרתיהם
:ופשות האומללים והנכאים׳ הן המה׳ המדאיבים והמכאיבים׳ ויטרח
חיי בית ישראל׳ מראים טלפיהם׳ צוף נחיל דבש בשפתותיהם׳ כי אך
לטוב חיות נפשות ישראל כונתיהם׳ ואחריתם מרה כלענה׳ מזימות
פיגול מהשבותיהם׳ ארור נוכל באדריהם  .וזה האות! כי לפני חולי
כל בשר איש אשר הובא בית פננמה בית האספיטאל׳ ואך יום הראשון
כי על מטתו ישכב׳ יציגו לפניו שלחן׳ ויקריבו עליו בכורי ראשית
פרי תחבושת רטיה ומזור׳ מחברת ברית חדשה ׳ ומניחו על השלח!
ודיו — כי חבר למסית לא יעזבהו׳ ולילה כיום יביע אומר בשפתי
חלקות 5ראה נא ידידי אחי יקירי ׳ טובת ושלימות האנשים הבאים
בברית׳ ומה מתוק לחיך ספר הברית ומפליא להפליא טובה ומתקרי
לאמת דבריו  .והחולה במר נפשו ׳ עיניו ולבו לשטים  .משתומם
על כל המראה הרעד׳ הזאת׳ ויתמה בלבבו לאמור׳ הלא אנכי באתי
הלום לטעום סממני רקח שקויי לעצמו תי ומזור לגופי ׳ ואיככה אהיר׳
כנפש החוטאת לטעום מר המות לנפשי? וימאן לקחת את תחבושת
הטרה ויאמר הרף ממני׳ כי לא באתי הלום לאלה — ולא נכלם
הנער המסית לקול הדובר ׳ ויניחה על השלחן למשמרת פגע ׳ אולי
יציץ ויפגע׳ ולאשר הכת חנז׳ בוש לא יבושו והכלם לא ידעו׳ יום
יום יבוא הביתה לעשות מלאכתו מלאכת רמיה׳ ושאל ישאלהו על
מזור ורטיה׳ ואורב הוא לנפש לצוד צריה׳ ובמחתרת ימצא גנבת
דעת׳ לחתור ולסבב סיפורי הפלאות ,עדי עד כי יניא ראשו לביא
בברית׳ ונקלה נקל בעיניו לאמור׳ ראה זה פרי חדש׳ כתוב לאמו
בדברי הנביאים׳ דברים נחמדים בראשיתם׳ וכלענה מרה באחריתם׳
וכמשל הצרעה ׳ אשר בנחיל דבש נתונה׳ ( והרופאים ישכילו בעי
האשנב לדעת ' אם השכיל וצלח נער ׳המסית׳ וכאשר יראו כי לא
מצאה מקום׳ בטלה אהבתם מאהבת ישראל ׳ וסממני רקח ומזור ורטיח
לא ניתן למו עוד׳) ואמת יהגה חכי רבותינו ז״ל במוסרי אבות  ,כל
אהבה שהיא תלויה בדבר׳ בטל דבר בטל אהבה  - ,הן אמת נאמנה
רוח בית ישראל עם אל׳ מעוני כבל׳ ומלומדי סבל׳ על כל גל וג?
כי כל עוד בם נשמתם׳ נפשם קשורה בגויתם׳ עיניהם ולבם אל א?
אלים׳ משה! מורשה ירושה מאבותיהם ליחד שמו באהבה  :שמע ישראי
כו׳ ה׳ אחד — אולם׳ מה יעשו צעירי הצאן נערי בני ישראל
תשע או עשרה שנים׳ חולי בשר איש׳ כי יבוא לשכב ביתהאספיטיאל'
אחרי כי אין בכחם כה שכלי המתגבר ׳ להתגבר כארי  ,ולמאי0
ברע ולבחור בטוב הנצחי ׳ ויהי כדברם אליו יום יום ( אם כי לא

ישמע להמיר דתו) עם כל זה מי יודע אם לא פיתוהו׳ ויפת לטעום
מפרי צרעת נושנת׳ ויאכל וישת ויותיר בלבו ארש הצרעה — ואם
נאמר לגדור גדר ולעמוד בפרץ לבלתי יכנס אחר ממי ישראל לבית
האספיטאל׳ את כל אלה ניסינו׳ וגזרנו אומר׳ אך אין בידינו לבצע
גזירותינו׳ ומענה בפיהם׳ תנו לנו אתם בית אספיטאל ונחיה נפשנו׳
ולמה נגרע לאסוף בלא עת — והאומנם צדק ידברו והאמת אתם׳ כי
שבעו נפשות בית ישראל מתחלו ות-
רעות
—־
רבת < ׳> ״ ■
הרואות  1יי -י*
עינינו יי׳ יי« ״ *
להם מי יחבוש מכאובם
אין להם
וכסות אין
מרודים וכסות
עניים מרודים
וממכאובותה»ר<י< ,זניים
טי !כאובות הארץ׳
מזור ותרופה׳ על אלה דוה לבינו ׳ חשכו עינינו׳ רבת
יעלה להם
רעות שנעה לה נפשינו׳ על הר ציון ששמם — אוי ז
ראשון לציון הנה הנו'■ האדון השר המפואר בכל קצוי ארץ הרחמן
הוא משה אדונינו׳ דון מונטיפיורי הי״ו נשיא ירושלם׳ צדיק הראשון
כיינו את ריבינו׳ והדן את דינינו למזור׳ בהלבישו רוח אהבה אל אחיו
בית ישראל׳ ובאהבתו ובחמלתו לציון וירושלם׳ השפיע מטובו
ונחו לשאת את עול יושבי הארץ על שכמו ושלח לירושלם ת״ו׳
ייסא׳ ובית צרי — לו! משפט הבכורה בין חורי ארץ׳ שכרו אתו
וםעילתו לפניו׳ שוכן עד טרום וקדוש שמו! בעל הגמול  -ישלם
אם כגמול׳ את כל טוב הון ועושר בביתו׳ וצדקתו עומדת לעד!
ואריכות ימים׳ ושנות עולמים׳ על ראש צדיק תמים׳ עם נות ביתו
פנת יקרת הצדקת שרת יהודית תחיה׳ את פני האדון ה׳ צבאות יראה
ז כמנם׳ ויזכו לחזות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו׳ כבוד אומר כלו׳ בעמוד
הכהן לאורים ותומים׳ אכן במה זיכה נער את ארחו לדרוך במעגלי
דצ ק יתומים כי אין להם אב ואם ומקום ללין׳ ובמה ישכב אם יחלה
י נפל למשכב ׳ וגם מזקני העם אשר המה יחידי וגלמודי ׳ ועזר אין
לשיתיהם׳ ומקום משכב׳ ומוכרחים המה לבוא בית ההאספיטאל --׳
זה היום עשה ה׳ נפלאות׳ גדול כבוד הבית׳ את שאהבה נפשינו׳ העת
כעיז בא למלונינו׳ זה היום קויניהו ראינוהו מצאנוהו׳ גבר חכם בעוז
חרש משכיל׳ נזר החכמים׳ והוא כהן לאל עליון הדר אברהם אלבערט
יי מעיר פאריז יע״א׳ ובישר בקהל רב פה עיר אלהינו׳ כי הוא שליח
דבר טצוה רבה להיות דורש לציון׳ ולבשר עניים׳ כי נשאו לבב
א גי בית יעקב ליסד פה עיר התהלה בית מרפא ותעלה׳ בית חפשית
והטולאבים
לאסוף ולכנוס דלים
בח£א
המדוכאיםצרי׳ ורופאים
מרודיםבתוכו בית
ענייםויכינו
תחלואת גדם׳
לא,ס יעים׳ לחבוש
נייקם׳ יכל הצריך למלאכה הזאת ׳ להיות רופא חולי כל בשר׳ ככל
^שפטו וחוקתי והלכתו בערי איראפא  - .רנו ושמחה לציון! כעל
" גל שכחנו לקראתו בדברו אלינו באזני כל קהל עדת ישורון׳ את
נ ; י נו’ השירה הזאת׳ הודות והלל לה׳ הבוחר בציון והשוכן
בתתו דורש לציון׳ ובתת אותנו לחן ולחסד ולרחמים
^
׳ ) כעיני אחינו כית יעקב ' שרים יקרים נכבדי חורי ארע׳ החפצים
?הס כ עטנו ולהחיות עם רב - .
כ יו ד אבדם! לאל עליון׳ אשר לא זז מחבב את ירושלם׳ וקיים
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במאמרו  .ברוך גוזר ומקיים .ואזר חלציו ושנם מתניו לנטל ולנשא
את ירושלם׳ ותיכף לנטילה לקח ברכה׳ ברכת בית מפואר ומהודו
בשכירות משתלמת ( .לה׳ הישועה כי בקרב יעמדו נס לבנות ולכונן
להציב בית האססיטאל לצמיתות עלמין) והכין וכונן טשטריה לבית
אספיטאל׳ בית תעלה ומרפא ככל הלכותי׳ ופרטי,׳ והוצג בתוכה ערש'
ברזל ככל הצורך .ושלחנות וכסאות ומנורות .הכל כאשר לכל מקט!
ועד גדול׳ הכין ופעל .ופקד על עושי מלאכהלעשות  .את כל הצורך
לאספיטאל כתונת ומכנסים ולבושי עליון וכרים וכסתות רדירין
ומטפחות׳ מחוט ועד שרוך נעל׳ כל אלה עשתה וקנתה ידו בכסף
מלא׳ והכל נעשתה באופן היותר נאות בעזה״ית בדיך רחמנא מלכא
דעלמא׳ הנה נעשתה הכל כלילות יופי משוש לכל הארץ  .וברכני
על המוגמר .לשרי וחורי ארץ המתנדבים בעם לדבר מצוד ,רבה הלזו
אשר כל חפצים לא ישוו בה׳ וכי כל יקר ראתה עינינו׳ תעלוזנה
כליותינו  .עתה ז לא יבוש יעקב — ונערי בני ישראל בילדי •נכרים
לא ישפיקו —
אשרי להם .ואשרי חלקם בחיים .בעיר הקדשבירושלמי
ישכילו ויצליחו בעדי עדיים׳ באושר ועושר לטוב להם כל הימים - ,־י
(ועל מה אדניה יסדה יסוד מצב בית האספיטאל׳ הוצאותיה ומתן דמים וכל
התנהגותיה׳ ורוסאיה ומשרתיה׳ ולכלם בשמות יקרא׳ חדרי משכבות
משכיותה על שמות שריה ושרותיה ( .קורא משכיל! בין תבין את אשי
לפניך ראשית דעת— כי הוצאות ראשונות בית האספיטאלעשוים באמת
וישר בטוב אחי ראטהשילד ידה׳ הוכן כעת ח״י מטות ערשי ברזל
יויד לאנשים ושמנה לנשים׳ חדר א׳ מבית האספיטאל׳ בשם יקרא
חדר ראטהשילד׳ והדר אחד יקרא טוגטיפיורי ושמות עשרה מיטות
לאנשים׳ גם הטה בשם ראשי המטות נקראים׳ משה מונטופיורי•
אנשיל
ראטהשילד ,שלטה ראטהשילד .קלוניטום ראטהשילד׳ ליניאל
ראטהשילד .מאיר ראטהשילר .וויללי ראטהשילד .חברה משכיל אל דל
מפאריז  .אברהם כהן .מיטות בית הנשים שמונה׳ בשמות עןרא• בעטטי
ראטהשילד .שארלאטטי ראטהשילד .יהודית טונטופיורי .לויזידאטהשילו.
נתנאל ראטהשילר  .מאטהילדע כהן  — ,הוכנו בהאספיטאל שלשה
רופאים מובהקים׳ להיות רופא חולי כל בשר  — .משרתי האספיטאל
תורגמאן א׳ באפאטעקי׳ א' מבקר ,אהת מבקרת׳ א׳ בשביל לקנות
ולהביא כל צרכי מאכל
ישמעאל ומשתה לבית אספיטאל׳ וגם הוא מבקר׳ אשה
אחת מכשלת׳
א׳ לצרכי הדברים בבית האספיטאל בשבת
קודש להעשות על ידו  .וגם הוא מבקר — ותקנות קבועות שנו
חכמים! (א) אם יש מקום בהאספיטאל׳ אז כל חולה מבני ישראל
יוכל לבוא׳ אכן אם אין פנוי אך מקום אחד אזי מי שהחולאת שלי
יותר׳ הוא קידס״לחבירו׳ (ל) כל החולים הצריכים לרפואה׳ הרופא
! \\ בוא בבית זיתן רפואות בחנם בלתי תשלומין׳ (  0להחולים בלבי
הרשות נתונה לרופא לרפאות׳ ולהכניסם בבית האספיטאל׳ אך לא
יכניסו בהאספיטאל׳ זקנים וזקנות משום זקנותם׳ כי לא נעשתה
להשבת ולהנסש׳ אך לרפואה׳ '(י) החולה אשר צריך לחכניטי
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בהאספיטאל׳ צריך מקודם שיתן לו הרופא קארטע להכניסהו ( ,״)
חולה אחד לא יהיה רק ג׳ חדשים׳ אכן אם לפי דבר הרופא שיובל
רפאותו אם יעמוד שטה יותר אזי יעמוד ),עולם חסד יבנה כי גבר חסדאמת ידידות שעריך בשערי ירושלם ׳ הורם תרומת ה׳ משאת ברכה
משמרת סכום מסוים סך מאה אלפים גראש טערקיש ברכת משאתהאדון׳ טפסר נדיב ושוע■ באראן אנשיל די ראטהשילד הי״ו׳ להיות
.משמרת גומלי -חסד להלוות מאיש ועד אשה עניי_ עם בית ישראל
כהלוואת חן וחסד בלי נשך ותרבית׳ וגדולה חסד שבה נברא העולם ^
ומתקיים בהם — פועל ‘ ידיו ישולם לו׳ נזר לראשו׳ בזה ובבא׳ בבל
משאלות לבבו לטוב לו כל הימים לרבות ולהביא לימות המשיח
תחזינה עיניו׳ הנה כי כן יבורך גבר ירא ה,׳ חונן ומרחם ומשכיל אל
דל׳ שכרו הרבה מאוד! ( -ועל דבר הסך הנד לגומלי חסד׳ ביד טי
המה נתונים ׳ ואיך נזכרים ונעשים ׳ בכל תקנותיה ופרטיה׳ חכמים
שימו עיניהם לנוכח ׳ (א) ששים פריצענט בשביל כוללת הספרדיים
וארבעים פריצענט בשביל כוללת אשכנזים (נ) ולא פחות מן מאה
■ בראש ילא להלוות יותר מן חמש מאות גראש ׳ ולדבר פרטי הכרחי
עד שמונה מאות גראש׳ הכל לפי ראות עיני הנבחרים׳ והכל בלא
יד ! ׳ 00הלואת חן וחסד אשר ילוו׳ כל איש ואיש ישיב ב׳ גראש
מאה בחודש׳ למען אשר כל המלוה ישיב אחר חמשים חדשים.אם הלוה ירצה לשלם בהקדם זמן התקנה ,לצדקה יחשב לו ,למען
ג«י  -חסד לאחדים׳ (י) בל כסף ניתן ללות׳ יכתב בפנקס׳ והכותב
 Rלכל איש קארטי שלו ׳ (י 10כותב אשכנז לאשכנז ׳ וכותב ספרדי
.ספרדים( 0כל מי אשר ילוד ,צריך הנבחר מכולל שלו להיות ערב
עדו ׳ והיה כאשר ישיב את המלוה ׳ ישיב את הכסף לערב ׳ והוא
ישיב לטמונה על הכסף),
*
 ,צאינה וראינה בנות ציון בעטרה עטרת זהב תכריך בוץ וארגמן׳
*ה וגם ילדה ציון׳ משאת כרכה שלוחה׳ נדבת פנת יקרת׳ שרת
נכדת
׳נעפטי באראנעס די ראטהשילד רד׳ דברים הכרחים
ב׳תיז׳ למשפט היולד לחיתול הילד וחליפות שמלות ליולדות
■»את ביכה תנתן לבל יולדת בעת לדתה׳ חמשים גראש להבראותה
^ לידתם ליולדת תתן קבלה ( ומשאת ברכה״חק קצובה לחטשים
וע
גם זאת ראה והבין והביט אברהם ׳ והוא כהן לאל עליון
 .י י " 0לשית לב על מי מנערי בני ישראל מאותן אשר אין לכם
ע ם טתישבה ולא בינת אדם להם להשיג בגדולות ובנפלאות לימוד
צ ׳,יאהרי כי אין בקודש מסחר וקנין לזכות נער את ארחו להשתכר!
קצ ' £חת ארבעים נערים מנערי בית ישראל  ,ללמדם
אומנות׳ וחק
 7תת לאב׳ או לאם  ,או לאפטרופסי הנערים ההמה׳ סך עשרים
, l 3i,

׳

בכל חדש׳ לעזר ולסעד ולמזון נפשות הנערים ההטה׳

» ונפש כאוכל׳ ועת ללמוד קביעות עתים׳ ללמד ספר לנערים
ם במלאכה׳ שעה אחת לפגי פגות היום׳ יתאספו הנערים
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למלטדיהם בכל יום ויום■ למען ילמדו ליראה את השם הנכבד והנורא
ותורה יבקשו מפיהו׳ פה המלמד אותם׳ בכל יום שבת קודש׳ והשכירות
של המלמד ,,וחק קצובות הנערים כאמור למזון חיות נפשותיהם׳ הלא
המה עזרת משאת ברכת נדבי לב ׳ יקרי רוח ׳ שרים וטפסרים  ,נטעי
נאמנים׳ זר תפארה׳ בני ראטהשילד ירה׳ אשרי העם שככה לו׳
אשרי זרע ברך׳ יקרי הערך׳ נצר שרשי צאצאי השר הטפסר באר אן
בית יעקב די ראטהשיילד ידה —
אשרי להם ׳ ואשרי חלקם ׳ ישכילו ויעשו פרי ׳ עדי ער
יקפיל לראי נם אלה תשים דעתך לנכח הנער יהיה מבן י״ג שנה (בר
מצור ),והכסף לא ינתן׳ אך אם הנער יבא ללמוד בכל יום כאמור
זולת אם אנוס יאנס מאיזה סיבה ולא יבוא ללמוד׳ אז ינתן לו׳ מן
הארבעים נערים כ״ה מספרדים׳ ט״ו מאשכנזים הי״ו,
קול שטחה נשמע מהרכות׳ דובר שלום ממעין הברכות׳ כר׳
תאמרו לנשים בלשון רכות  ,בנות ציון היקרות כל חכמת לב אשר
אין ידה משגת להיות אורגת ׳ ומלומדת ואוטנת׳ נדבה השרה נכבדת
המפורסמת שארלאטי נתנאל באראנעם די ראטהשילד ירה
והפרישה מהונה ׳ ותורת חסד על לשונה סך מסוים ׳ לעזרת נשים ׳
ללמוד להועיל נערות בית ישראל בקרית ספר׳ וכל אשה חכמת לב
במלאכה׳ לארוג ולתפור ,בלימוד המלאכה  ,ללמד את בית יעקב יעמד
בשכר משתלמת ,מטשאת ברכת הגבירה שרת הנז' ,הנה כי כן בחסר
אברהם והוא כהן כו' ,נעשתה כל  ,תתברך לנצח בכבוד וגדולה וכל
טוב  ,הון ועושר בבית שרת הנז'  ,וצדקתה עומדת לעד ( ,שתי נשים
ספרדיות ושתי נשים אשכנזיות  ,תלמדנה לבנות ציון לקרוא בתפלה
ומדות טובות ככל נשים צדקניות  ,ולתפור ולטוות בטטוה ולארוג).
אשת חיל עטרת תפארת  ,נדיבה
מאטהילדעכהן ,הופרש
בהסדר ,ברכה לדלי העם עניים ואביונים  ,אלמנות ויתומים  ,היושבים
בתוככי ירושלים ע״הק ת׳ו ,משען לחם סכום מאה ועשרים ככרי לחם
לכל שבוע  ,כל ימי חיים חיותה  ,יאריך ה' ימיה בטוב ובנעימות  ,עם
בעלה כהן לאל עליון וצאצאיהם כחול ירבו ימים  ,כשתילי זיתים
סביב לשלחנם ׳ דשנים ורעננים  .ועל דבר הלחם חמודות הברכה
והתחלקות  ,איככה יתנהג  ,הלא הוא׳ פעמים בשבת׳ היינו ביום שני
בשבת וביום עש׳ק׳ יתסלק בבל יום מימים הנז׳ ששים לחם בבל פעם
לעניי ירושלים  ,שלשה חמשיות לעניי ספרדים  ,ושני חמשייות לעניי
אשכנזים.
(החסימה נמחנלה הנאה אי״ה ) .
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מכתב ותפלת בך־אברהם .
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Aleph-Dichtung von I . H. Löw.

אחשבה אני איכה אשמח
אותך" אבי אשר אהבתי
אולי אזכרת אהבה אשלח
אמידי ')"אמךי אשר אספתי '-
איו אשא’אבר ' אשירה
אש אהבתי ' אליך אעירה!
־ אך אמנם אלים אני"
אומד יאחה אישי "אכלני-

איו אחרי ארוכתך אדרושה
אשר אל ’אידךיאעי&הן ?"
 rasא׳למן־יאחסשה
אנחתך אליה אשר איננה ?
אולם אם ' אזכרה אחרך״ה
אשתך אילת אהבים’ אבדה
אשתך -יאסי! אבכה אשיח
איככה אפוא אריובתך אצמיח?

אם אומר  " :אהבה אדרת^
איו אטיף אמרי אלוה
אותות
אלהים אצכי אשיתה?
אהבתך אלי אבי אשלמה
אעבוד אוצרות א'ךץ אחרת * אויבי אמונה אשבור" אזרוע
אתם אבי אותך אילןךמה7
אגודות און אני' אשביתה!?
אני אאלף אוהבי אוילת
אכן אבני אקדח אימיו7
אוצרותאויפז  -אןיאמצאמו 7אשרי אפם  .איש אוכלת
אופיר איך",אתי איננו'
אכל אבנים איבד אדן')4
לא ארמון אוהל אפדן ?
אשכר אין ,אליך אביאנו;
אולם אהה! אם אשלח
אלו אמדתי  :אבל אצליח׳•
אל
"
אוייליס
אמצא אני איוד״ם אחלמה!
אישר
!
א
:
ב
’
תי
אמריםאלה
;
איככהאשמח
אם אליך איובילם אוכיח
אשר אותך אבי אדחמה?
אותך אבי אשר אהבתי?
אל אכיז׳אךגה אדרת
אמרי אמת ’אני אככירה
אך אדזבח
אמתיתיאשרת
3
)
אפס
אנשי
אכזב')'5א״עיךה
אז
'
אל
אמתת
אמונתנו"
אלפני' איפו׳א  -אל אימתך
אם
'
אכלכל
איון
איך אראך אהבתי אליך.
אלהינו!
י
י ) «ן בלאש אמיר
ו,שע<ה ".ז ׳ו ) הוא המעולה חיה « חגה זה האמין ה ם
(דברם
נ׳׳ו
׳״ח
)
ו
5
ן
ה
,א
גלשי
.
ר
7
ד
(
הלאב״ע
)
זר״ל
ש״יא «! י״  ’:ינ  °״ “ א.
׳קיא בערביי־ «« יל וזה לדעה׳ עי׳ הכהינ התיזיםנמשל,
לנ
l
 * . ’nאנ "
Zi Z
אשי ?
לזא יי
אמיים(,,,לאהמה ,״יי״
" ^'ל'’ °״
 Vלא
על
חומה
,,״ ג ג י.
הי י׳
״ל, -1אכ״ה ל׳■) שא.י לן עכשיו וה׳ו לי ייקידס •fJהלג ני
«ס הלהיב  .ז7
״ ) עניני אהבה
יתרה ע״ל ל »! אדמז (יחזקאל ׳״; ח ) ,וכןכי פלדה אדרחם
^ז 5י’ה ’ י! ג'
בניני) --הלזשי חפאיחם•
,, wי» ,ריד מז
)3
יעלבלמן באשר ( בלאש׳ח ל׳ <״ג) שהוא לדעה בעל « כלל יזה׳ « י,זי מן
הקל ויונל לייא״ד
הבגין ממנו ע"ב
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אבל׳ אנוכי אבק אורהו
"אדני אותי אליך א ^זליכה"
אבץ ארחו אונו אכלבלה?
אכןיאשאל אסמיזאשךיף
אני אבוא אל אוצריותיהו
איל אודות אברהם איוהבךי"
 ,אשר אחריתי אבדון  ,אפלה? אומר  :איה אלוה אנפת
אות אדירים אישי אלימות
אם אמונים אךח 1תיך’ אהבו?
אל אחורי אלהים אורבת;
א־והביך אוהבי אמרתיך אהבו!
< אף אנוש אנוש אני)8. .’.7.
אלפתני .אבדת אשר אוךףז איבו!ז
אבי
אלהיך!"
VJאהוב
 - .ן ■ן .
■ן .
| V VJ
א־ותי/איפוא אמהף ז אולםת
אלפתני אבי אחת אמרת:
אשר אימתףיאיננה א־ונפת
אך אם אליך אגילה "-י
(אשנה אמריך אל אלא7
אדני אל אכגתףאיוחילר!,
אלו אותך’ אמצה אזרת
אגור אלומות אלהים אלה; אותי אילותי אמצה אחנורה
אתה אזוב אזי אולת
אץ אנכי אלהים 7אחריךז
אחרי אפע אך אילת
אשרך אבקש אלהי' אורה
אשת־וללו!
אחרי אשר ארזים
איטר אבי אבקש אתך1
אמללו!
־• אתיואאליאלהים
אזרהו״איומץ אנא א 'שרהו
אשר אל אור ז אחריתהו
אי איפה אבי אזמרה
אנכי את אחי אלבה . . .
אחרי אמרים אנה״ארדופה
אתי אפונה אש'אז אימיך!
אמנה 'א7ל אלהים אדברה
אשא אימיך אמנה ארגיע c
אלהי אמת” אליואישק־ופה
אשמיפה
אבי
אשרי
אם
אש׳יחה
אליו אעתיר  1 :אנא!״
־T I ‘ I
• T
* ) היחיד מן אדני נםן> שם ע״מ שעל וענינו בענין על מה אדניה הענעו (איוב
ל״ח וי )  Grundfeste eines Gebäudesוהקרוב לדעה׳ שממנו נגזר השם אדון מ״י
אבן סנה ( איוב שם ) וממנו פנה שבעיה ( ישעיה י״ס <״ג )  .אמנה אוהל אשדן (דניאל
•" א מה ) פרשו המפרשים אימון ונא כפל ענין נמלוח שומה ליפוח המליצה.
 )6מיכה א' ׳"ד נח• אכזיב לאכזב וכן ירמיה ע״ו ׳" ח כמו אכזב מיס לשון• כזב•
והאל״ןז לדעת כלס נוספה  .ואולי הוא מורכב מן אך וכזב ט״ד איכה לד״ק שהוא
מן אין וכה .
״ ) סרושו אן! ב׳ מב״ש  ,במו אן! שוכני נחי חומר איוב ד׳ ׳" ע).
ן ) שחלים ע״ו ו' פרש"׳ לשון משגה ושלו כשועיס שוגים עכ״ל  .אולם אתוא מקיי
ובן להלן נדלה האחרונה משירת׳ זאת כתוב א האח עבר נוכח קל מגזרה נל״א שרפי
אמר שומר אהא בוקר ( ישעיה ב״א י״ב) ואין לנו לחוש לבל זרוח השורש אשר נמצא'
במקרא ! הנה המשל מאס ואזוב לקוח מהספדא דבר קיפוק ( מועד קנון ב״ה ע״ב) אם
באחים נפלה שלהבה מה יעשו אזובי קיר ויש קצת סמן לפירוש החכם נין מלן ש,£
וכי אהה מהחיה בארז (ירמיה כ״ב כ״ו) וזיל  :כלומר בגדול ממן.
•) דברים כ״ח ס״ה  .ונגדם ההם לא הרגיע ח״א לא הנוח וכן פרש"' .
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אונו אני אחזה אריע
אל או־פל או־צף אתאת!
אז אמרה אדמה:ז״זאחתה!
"אלהי אמן אתה!" אטיפה
ץר אךח י ךאךח־ו תי ךא*£ן מ1ר ה אלוס ^אדיום אחזתם אימתה;
אר
אאזין איליך אמתך' אנצורה
אכן אתה אמונתך אצלךז
אבל אלי ארך אפים י
איתנים א'1םני זאש אחריך
אתאת ארצה  ,אשרה' אבית) ,
אל אמצאך' אטום אזנים!
ארית!
אהבתך
אליה T *T
״T V
אורות  ; -־ I I T
אמצאך אחד! איטר אתה

Beiträge von Naphtali Keller.

אורה ושמחה׳

הראשון
יוסף
הקיתל סראנץ
היחה ליהודים החוסים נצל כנפי המלך האדיר
י ה ׳ נ’ום ג יא לאזנם הנפולה המשמחת  ,כי פקד ה' אח הגנילה הקיסרית וחלד בת
ניוס נ׳ »"ו אדל שנח חרט״ו לפ״ק.

__

האח׳ מה זילןר היום  ,מה מאוד נעלה!
יום פשוךה נעימה  ,יום שמחה וצהלה,
חוסים בצלז עםטערייך' בו ;ישמחו כפלים:
כי הציל יי את המלכה הגבירה י ’

 ).אירוח (»" נ ל ל״ט ) ׳רקוח כח״י ירוקנין וכן טל אולוח עליך ( ישעיה כ" ,
• " יה נמלא ש״חש ה' אי אליחי מולי וכן מחלים פ׳ י״ג ואלוה כל עונלי דלן.
 . rr5י ! , 57" ’ ,אס חשאלני קולא נעים לאמל  :מה זאח ,מדוע נחלח נדרך קשה וזר
נדלה טל משקל ל ומלעיל ועל כל אלה מתחיל כל מלח שנח נאל“ן> ?
ק
|י’ 5הי אחנתי אל אני ה־קל והחולני ני׳ הנטועה נקלני נמסמלים לא ממוט
ה ,ק
ש<ל ׳ "שיח לו מטעמים כאשל חאוה נפשו  .אף כי אס שיל׳ לא יהיה קשה טליך r
®י®  ,מה לי ולן ? למה זה חלין ' טלי נענול שמתי לי חשוקת אני לקו וספצר*' |1
 cp3״  A,י ,אן נדלן המליץ הגדול לנינו ידעי׳ הפניני נ״ע הלכתי אשל דלך לנו
ואשל אנכי נעניוח׳ לא לאיתי מעולם  ) .אנל אם מליצח׳ לא חחיה
נשגנסר,
ונעימוח •  " pjpד ,עדויה נתפאלח רעיונות לוממוח  ,עטויה נצעיןז התפעלות לכוח
מלי תלונתך כי אס על ח׳ אשל לא יצק נקרני רשפי אש ההסתערות
טס עוז‘ p
מה׳ לק 17 p,pn׳כ ' סגולת המליצה לא יקנה אדם נשטר ולא ינחיל איש לננו אם
והוא ־ ״ , p5י 5חלה ! — ונכן אם יש לך דנל לשאל ממני שאל ,כי אך כח השופט
חיחה עס לשון צחה איננה מעולנת ומנולנלח לא ימעיט הממעיט ואותו
לקש ל ןי
הלאה ; י ק ס ^ ,ש ' ם יא ילך על לנך ושפוט ! פן ילנו עליך הזרות נדלתוח׳  ,ז לה אותן
הלפה ממני ותתענג ננועס אמרי נפשך ורגעי זמני אשל ננלעו נמלאכח
 MP f,p־א
___ "’® נשלס ומאזנים ולא לפי המעשים הגדולים כי אם לפי מעשי האמנה
אשל
ק ל ן  ^ ^ .וגה ח״נו ; אס אהנ הנעל הילד ,נמותו גס הוא האריך ימים על פני
•ו גלולות עשה האיש מילדותו ועד דנאו חנה מנטן לקנר יונל.
’ נ’ע זא' לו שנח זקנה נעימה לאנלהס לפ״ק,

בעת אחזוה צ?רים ,דבלי מבכירה,
רפי ליילדה למלכנו בת יפת קינים.
עטה בבית האבסבורג אור ןקר זרח,
כבב ההצלחה בשמי עסטעררייך דרך׳
מבשיר ' טוב וחסד ',ישע ונחמה;
טוב 'והסד ׳רדפונו ',צדק ושילוםזישקו,
על בם פראנק יוסף יחדיו ידבקו ,ז
נצח' לא .ייטמע בארצו קול מלחמה!
אשריך פראנק יוסף  ,מי במוך?
מיי במוך' במלכים לצדק .׳מלבה?
לא במוחם בכיבוד והדר אבית!
ידעת בי בלעדי עשות טוב ,שמחה נעדרת,
לכן ח ס ד חפצת' ולא תפארת  ,יז
צוית.
,
שמחתך
רעבים 1ביום
ולהשביע '
* • t
• I1 t 1
־• •• « - • 1
ז
נכון כסאך מאד ,למרבה המשרה,
עין בעין' ראיינו כיייילך סתרה,
נשבע; ,למשיחו' ,לא '.יעזבהו עולמים:
בעת ארב לדמך איש בוגד בגד,
אז ראית חייך ' תלאים לך מנגד,
דמים,
מאיש
ויצילך
עליעמו,
ליחמיל יי
• T
•
— • 11
־
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עתה מי לא יודה לאל השמים?
מי לא יברכהו בי השאיךך בחיים?
ומיי מעבדיך לא ' יתערב היום בשמחתך?
אחרי אשר מטך במעטזשכלנו,
אחרי אשר ראת פניך לא פללנו -
והנה הראנו אלהים גם את זרעך:
ממעמקי לב לאל נשפוך שיח:
כאשר החל נזעך לעשיות ענף ולהצמיח,
’כה לא ןמייש מעשיות פרי תאוה לעינים;
ייוסף בן פרת בהוד' מלכות עלי עין׳T
נעליזאבעט גפן פודיה' נחמדה לעין,
מטיעיכם מלכיסלצאו עד בלתי שמים!!

Exegese von I . I . Pollack , Oberrabblner in
Trebitsch.

׳"א קורא  ,שם כגוף הנקרא בל״א רענהוהן נעבור שישמעוקולו
ירמיהי״ז
חכמי הטבע נוזל נילי עושוח אחרים ויושב עליהם
י®  ,,לאלי ׳קיא לאחרים  ,והוא לפ״ד
 ,אשר יעזבוהו אחרי כן וילכו להם  ,יען כי
לחממם ער שינקעו ויצאו מהם האפרוחים
הוא לא • לד אוחס  ,וע״ב רמה אליו הכי אח
היגשס הטבעי  ,יניד ויודיע להם כ׳
•עזוב יגיעו לאסל׳ס  .דגל  ,עיקר שרשו נ ל
זעישה עישל ילא במשפט אשר בחל׳ ימיו
א' נחחלחו יולה על אשיפח דבלים אשל אין נהם
ה« ולמ גכלל על האקיפה  ,וגהוקפח
וי  ,ובהוספת יי מולה בלי ארמית על קנון
לוח חיים כמו אגלה נקליד מאכלה
משל׳ ונל״ע על פעולת הפחד ואשר יגלח׳ יבוא ל׳
"לי’® במקום א' יגל שהדותא בלאי ל״א ,
חלקי הגוף הסלונים ויתאסןז אל חון חללי הלב
"’י  ,ג יק כי נעת הפחד יעזוב הדם
על גל אבנים  ,המקובצים יחד ע״ן לש״י בלאי ל״א
ובהוספת ד' יורה בלי התרגום דגורא
עליהם  ,ובישעיה ל״ד ודגלה בללה מולה על אסיפת
פה ’ יי® טל אסיפת הבלים לשנס
ילד  ,ר״ל אשר לא ילד וכח״י דמכנפא ניעין ללא
את אפרוחיה תחת ללה  .ולא גופנית גם תועלה נפשית לא תהיה לו מעמלו כ׳
וג אחרית ו  ,ר״ל גם תועלת
אספו  ,אחרי כי ימות מהר נחל׳ ימיו  ,וגם
” ח״ י לא ’ אכל מההון אשל נגזל ועושק
 ,כי נבל ואיש נליעל יקרא נפי כל על כ׳
ג1,יו!ו לא יהיה זכרו לברכה כ"א לקללה
כסא כבוד ,בל המבאר׳ ' נלאו
־ '5’iV ’.tורלן אביונים לק למען בצוע בלע  .י״ב
v
המשך הפי הזה למה שלפניו ולאחריו  ,ול״נ שכל
ייו שלולה ונאור מספיק לחבל
ומאמר זה הוא כעין שנועה הנביא ,
חנה כתארים מוקנים על בית ד' אשר בירושלים
אחריו  ,בי רק ד' לבדו ואין זולתו מקות <
גמקוס קדוש הזה לאמת ולחזק הרעיון הנא
 .וכעין זה נמלא גם בתלמוד כחובות כ״ז ע״ב
«יאל ומבטחו יע״כ בל עוזביו יבושו
נאמרו  :המעון הזה! וכוי ובקידוש׳( ע״א
פגע י זכרית בן הקצב בנית המקדש
בידינו הוא  ,שכל זה לשון שנועה עיין
היכלא!
י יוחנן בהיכל נאמרו :
ביים עתלאנע דער העררליבקייע א .ז .וו .דיא האפפנונג
ם י שת  ,ולפ״ז לרין לתרגמו :
 ,ואפשר עוד נ׳ הנביא ישים פח אח דבליו אל
“י־® איזט כור דעל עוויגע אלליין
כבוד ובו' ויאמר אחל׳ כי מקוה ישראל ד' לבדו
ן וירושלים אשל יקראם נשם כסא וחדל לבוא אלין מקדש ד׳ להשתהות שמה אל
י " עיזגין ר״ל בל העוזב אותך
ומשען  ,כ׳ אם ישים מבטחו באדם או ילך אחרי
עזר
י  Vי לגאות ולבקש ממנו לנד כלימת עולם אשל לא תשכח  .י״ג וסור׳  ,כמו והסורים
’5’1ס  ,הלא יבוש משברו ויכלם
 ,ודע לך קורא נעים  ,כ׳ מדרך לשון עברית לסמן לפעמים
! דד״ק
פתח כמו ושלי ביששכר שופעים ה' ע״ו
^~
אגטלינניגעאוח י׳ בסוף אשר לפניו יקדם
'’ גיי יין ע" ׳
מפסקת כמו לקמן ב״ב ׳"ד וקלע לו חלוני כמו
®ייןכ«ו והשלים  ,או קמן בנגינהבהקדמת צירי במו לנביאי מלבם יחזקאל ׳" ג שהוא
ינ’® — ואפשר כי לפעמים גם
שופעים ה׳ כמו השכונים  ,וא״ל לפ״ז לאמר
י ייגיאיס מלבם וכן השמני באהלים
השמוש כדרד״ק ישם  ,ונא גם ה״א הידיעה על הנסמך
השמיכות דרך זלות על אות
נפרד רבים ובן ניע׳ וכן מזרקי חולין ל״ג ע״ב
{ )יי®• וכן נאמר גם בתלמוד על
שם אדנות הנאמר על ה׳יית בלשון רבים נעבור
ה״ש ,י ,, ’5לעניו  .ועפ״ז תנין כי
עם • ו״ד בסוף וקמן לפניו  ,אינו מורה על כנו׳
מלבל ’® א!> כי הוא יחיד ומיוסד ' ,
שם נפרד אדונים נל״ר הנאמר על השם ׳"ש
וא״ 5״י איון שלי ,כ״א על
כמו
ו ' — והקמן הוא לק להבדילו משם אדונים ,
ב ־נו < מדנל 'ם אני איה מוראי מלאכי א׳
וקוראים \
מ״נע העללען  ,ונזה ילדק גם מה שאנו מכנים
סול
ע״ פ "  .לעדו נלשין
אדנות כזה  .גם במאמר אני ד' אלהיכס ויומתו,
כל שם הויה בת״נן נשם
לומר שהוא כנו׳ מ"ב והוראתו כמו אדון ;
היות ה״ית בעצמו המדבר אין מקום
על קלונם וחרפתם כי הוא כשל ענין של
 ,מאמר מולה
ב "יז יכתבו באלן תחתית ׳קחו חלקם ומנת גורלם כבהמות שדי וחיתו
® yJ,קייס  ,ונ״ל כי לק
אשל גשמים מעל  ,הצפון רק ליראי ד ' •
אין להם עם העונג הרוחני והנצחי
ויאבדו מתל כצורות וכרחומים הכתובים בסול
ןגעפר ®מ י • ילי״ק תכונת  ,כ׳ יכלו
לוס קל •עלו בתוהו ויאבדו  .ועוד המנהג בעת
עליתם
נארלןח לל ?י אפל « יי יעבור
אסטאינד־ען כ׳ ילמדו הנעלים כתג ולשון ע“ ׳
ח א ןסץח י ® יגפלע בהודו המזרחית אי! על• אק מגלי שיצטרכו דיו ועט סופר  ,׳" א
יישומים אשד יכתבו בחול הדק
3

י דכאני ' ,הלעיון* יזה כי י' לנדג :
מקוה ' ישךאל? ומנעח יכל 'י $יאיי« 1WW '1M 5W J,
אה לבבו לשפוך
במאמרו זה אה שיחו ולהתפלל' אליו כי ירפאהו «« כהו האנושה  ,ר״ל
מרדיפה אויביו אשר
נאף ישטמוהו  ,רק נעבור הוכיחו את דרכם נול פניהם  .חסלה
אחה ,ד״ל יק גן
לנד אני מתהלל ומתפאר תמיד כי הצילני מידם וזולתן אפק עוזר
ומושיע  .ט״ז הנה,
ר״ל נזה הס מלעיניס ני  ,זים! מפני שלחו להנא׳שנ׳ בעיני העם
כלו  ,נאמרם כי שקר
אנכי דובר  ,ואם דבר ׳ד אמה נפי יבוא  ,נא  ,כמו שאמר גס ישעיה
ה׳ מאנשים כאלה
האומרים
ימהר
יחישה
מעשהו
וכוי
,
כי
נעבור
גודל
נעסונם אז על
דבר׳ נביאי
השקר
אשר
אמרו
תמיד
:
שלום
יהיה
.
לכס בזו לעגו לנביאי אמה הנידו
למו רעוה עתידות
ויחיו בעיניהם כמתעתעים  .ע״ז אצתי ,שולש און יורה עם למ״ד
שאחריו על הדחיקה
והלחיצה במהירות לדבר או לפעולה מה  ,זין צו עעוואם דלענגען,
כמו אל תאיצו
לנחמני
ישעי
'
כ״ב
ולא
אן
לבוא
יהושע
•
׳
ואן
להעשיר משלי ב״ח
וכן כי אן לן
הר
אפרים
יהושע
י״ז
ר״ל
כי
הוא
דוחק ולוחץ אותך ע״י שהוא קרוב
מאוד לגבולן ומכריח
אותן להתפשט ממנו והלאה  ,ועם מ״ס שאחריו יורה על ההשתדלות
להתרחק מדבר או
מפעולה מת בנגישה ולחיצת  ,ותכונת פה  :אן! שמאנה׳ בהחלה להיות
נביא ( כמסופר לעיל
אי) נכיז לא השתדלתי להרחיק עצמי נבל זע מהיות לועה אחרין
ואגיד לעמי את אשר
תשים בפי  ,וזאת עשיתי רק למען שמוע בקולן  ,לא נעבור היותי
שמס לאיד ישראל
ומתאוה
להודיעם
הרעה
העתידה
למו
,
ח״א
ויום
אנוש
לא
החאוית• ,
ויהי להפן כי
אתת
ידעת
מוצא
שפחי
,
שהתפללתי תמיד אלין עבורםז להנחם על• הרעה
אשר דברת לעשות למו ,
וכתי״נע  :ואנא לא עכניח מלאתננאת עליהון ובו'  .י״ז מחסי,
י״ל אחרי כי רק בן
שמתי מחסי ומנעתי  ,אל נא תתזה .ל׳ למחתת ולא תבואני רעה
ע״י שאנבא לתם
נממן
.
י״ע
כה
א
«
ר,
.
לד״ק
נאמרת
נבואת
זאת
בימי
יושיהו אשל
הקיר הגלולים
מן
האין
אבל
עוד
חדלו
בני
יהודה
משמור אח השנת כראוי  ,ונכשלו
הרנה בבחינת הוצאת
המשא מחון לעיר  ,או הנאתה משם אל חון העיר ביום השבת,
וע״כ נצעוה להזהירם
על זה בשערי ירושלים מקום ההוצאה וההנאה ואסיפת העם היוצא
והנא לעיר  ,וכי
הרד״ק כי מ״כ לא הזהירם ג״ב מל העתקת דבר ממקום למקום נתון
העיר  ,יען ני זה לא
נאסר
להם
נעבור
.
בי
.
דלתי
ירושלים
תיו
נעולות
בלילה
ודומה
לרשות היחיד במשח״זל
 .י״ע בשער נכי העם ,כן נקרא שעל אחי משערי ירושלים
ניחוד  ,נעבור רוב
הנאים והיוצאים שם  ,וע״כ חיו גם מלכי יהודה אשל מלכו בירושלים
זא׳יז יוצאים ובאים
שם תמיד  ,למען הראות לעם הרב שם תמיד את כבוד עשרם ואת
•קד תפארת מלננוחם .
ב' מלכי יהודה ,בל״ר  ,ואף ב׳ היה אז רק מלן אחד ביהודה
יען כי המצות הזאת
היא
גס
למרוח
לבל
המלכים
שימלכו
עוד
שם
.
והנאתם ,הזהיר
תחלה על ההנאה ,
יען
בי
בירושלים
עיר
גדולה
אמר
רבים
יושביה
הלרינים מאוד לתבואת
וסירות המובאים
לתם
מהכפרים
אשר
מסביב
לה
,
סיתת
ההנאה יתירה על ההוצאה וכן
גס דר״דק  .כ״ג
ויקשו ,הנה ברצות בני אדם ללמד לב ?נח הפראים נענעם להיות
בני חרבות ,לשלחם
ולענוד עבודתם .ישימו עול על ערפם  ,ובן בשימו מני אורח הישרה ברכבם
עליהם או
נהנהיגם
אותם
,
יכו
אותם
על
ערפם
ואם
בב״ז
לא
.
ישמעו
לקול
מגשם ,הלא נלאה
כאלו
ערפם
קשה
באופן
שלא
ירגש
העול
אשר
חושם
עליו
והמכות
אשר
הכוהו ,ע״ב הושאל נל״ע
שם קשה עורן והפעל
הקשות עורן אשר הושאל ממנו ,לחולות גס באדם על המאון לשמוע בקול
המולת והמוכיח .כ״ד
לפעמים בלי זכר כמו עשוה בה ,כן הוא הנתיב . ,והקל• נו וע״ז העיר הרד״קנצדק ,כישנה
כל שומר' שנח מחללו ישעי׳ נ״ו אן בי לרוב הוא ל״נ  .ולדעת* נלאה
נ׳ בבואו נל״ג יורה
על עת או מקלה המנוסה שהיא ל״נ וממנה אמר הב׳ שמות ל״א
כי אות היא וכו' י
"
ל
כי
המנוסה
והשביתה
היא
האוח
נין
ה״יח
לישראל
,
אבל בבואו
נל״ז מולה על יום
השנת
,
אן
שחסר
במכתב
,
כי
יום
הוא
ל״ז
 .כ״ת ובאו ,ייעד להם
פה ונפי כ״ז השכל
והעונש בעדה בנגד « דה כמו שהוא תמיד מדדן ה״יח לשלם לכל
.איש כגמולו בשכר
ועונש המקביל למעשהו הטוב או הרע  ,בי נמדלס להניא משא ביום
השנת בשערי ירושלים ,
תהיה
תמיד
עיר
ממלכה
ומלכים
ושרים
בשעריה
יבואו
,
תחת
כי
בהביאם שם משא ,
חולת אש בשעריה ע״י האויב ותחיה לשממה  .ומה שהזהיר הוא וישעיה
נ״ו על שמירח
השנת
יותר
מעל
כל
שאל
מצות שבחולה  . ,הוא בלתי ספק יען כי נכשלו
נעון זה יותר «בזולתו
 ,כנראה ג״נ מנחמיה י״ג  ,או במ״ש הל״דק זהדמנ״ס נ« ״נ ח״נ
פל״א נעבור היות
שמירח השנת עיקר ויסוד גדול להשריש על ידו בלבנו ' אמונת מציאת
הבורא ית ' ויכלתו
לברוא
העולם
ולהוציאה
מן
האפס
אל
היש
,
ולעשות נמו כן בכל
עת אותות ומופתים
בשמים ובארץ ככל אשדי יעלה מל רצונו  .ב״ו ומן ההר ,ידוע ג ,

לג׳ מלקים  :ההר  ,השמלה ואלן הנגב  ,וא4כ אמד ני
נמלת שנע יהודה היתה נחלקת
להורות לו על רוב טזנס  ,׳ש נבולס יש » שלזיס ושקטים
מפולס יניאו עולה ומנתה לד׳
איש תמת גפנו ותאנתו  ,נשמרס אח מצות ל— .

Exegese von L. Horowitz, Rabbiner in Wien.

 .קרשו .ד בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב יעזוב .רשע דרכו ואיש
 jUמהשגותיווגו' ( ישעיה נ״הוי) הרנה פירושים נאמרו ונשנו בהבנת המקראהזה.

*
שונות גפי הנביא נאמרו לדרוש '7נהמלאו ולקרוא אליו
לנים וכן שלמיה שמו רעיונות
שדסז״ל במם' ר״ת י״ח ע״א מנשרת ימי תשונה המה ימי
נ היותו קרוב  ,ונודע מה
מצוי וקרוב ביותר לשמוע תפלת היחיד ואליהם כוון הנביא,
החנינה והחמלה אשר תש״ית
פירשו כן ,אימתי הוא מצד ואימתי הוא קלוב נבח׳ ננקיות
ינירושלע׳ פי אץ עומדין
תרגמו ת״ל  :תבעו דמלתא דה' עד דאתון מיין  ,נעו מן קדמות׳
ובנה! מדרשיות  ,ויונתן
נועה דעת לש״י שכתב  :בהמצאו קודם גז״ד בעוד שהוא אומר
עד דאתו! ק״מין  .ולזה הלאנ״ע נמ״ש וטעם נהמצאו לדורשיס כי ידוע שהשם נמצא ננל
נכס ירשוני  ,וכ״נ דעת
הטעם קודם חתום הגזרות וכן טעם בהיותו קרוב רמז לשכינה
מקום וננל עת חנה
נשם אביו ז״ל פי' דרשוהו נענץ שימצא לכס ונענין שיהיה קרוב
שהיא נמקיש  ,והרד״ק
כמ״ש קרוב י' לכל קוראיו לכל אשל יקראוהו נאמת יע״ש.
חי היא דרישה בכל לב
אחרים הרחוקים מפשט המקרא הזה  ,ואשל אחזה לי בפירושו
ועוד לאיתי פירושים דברי המד״ר והילקוט ע״פ ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ
אדניה • ואקדים לפרש
מלמד שפתח לו הקנ״ה פתח של תשונה כי״א ועתה ישראל מת
החיים וגוי וז״ל  :ועתה
יהיו לבאר
להבין דברי חכמים ולמצוא דעת קדושים
יי אלהין שואל
 ,היא נתנה לי מן הנק ואוכל  ,ואכלתי אין כתיב כאן  ,אלא
ז״ל נמ״א אשר זה תוארם
והדני ׳פלא בעיני כל משכיל  ,אין יתכן לומר על שוס נברא
יאו.נל  ,אכלת• ואוכל ,
הקנ״ה שיענה עזות כזאת מול האדון י' צבאות ! אשל ע״כ
ומת גס על יציר כפיו של
דבריהם ז״ל בדרן חים  ,יחנה שנו חכמינו בלשון המשנה אנוח
חלקי אמרה נפשי נאור
הסתכל בשלשת דברים ואין אחת נא ליי׳ עבירת  ,דע מאין
פ“ג נשם עקניא בן מהללאל
ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון  ,הורנו נזה התנא האלה׳
נאש ולאן אתה הולך
אתו למזכרת תמיד אלו שני הזמנים העבר והעתיד  ,נאשר
ני טוב הוא להאדם להיות
לו למחסה ולמגן לבלתי ילכד ברשת זו עמן לו יצרו הרע המסיחהו
הזכירה הזאת תהיה
ומדדן הטוב והישר וללכת שובב נדרן לנו ונמלאה עיניו  ,כי
ג־ל עח לסור מאחרי ד׳
והחסד אשל גמל עליו הש״יח בכל הימים והזמנים שעברו
ה) י כי אמיד את בל הטוב
עיניו לפני מי הוא מעוחד לתת דין ודבלים על מפעליו  ,נכון
®יי ׳ יק השם תמיד לנגד
יחטא  ,ואשל לא שם לנו טל אלה  ,כי אם מל זמן ההוה
 י נטיח שי לא במהרה הטוב בעיניו יעשה מבלי הבע לא לפנים ולא לאחור  ,הואי ילני של הימים ואח
ילכד נישת החטא ובמכמרת הרשע  ,ולזה הטינו אשל דברו חז״ל
אטיט בראשו אס
ואוכל
בשומם נפי אד״הל דברי התנצלות נדרן וידוי והשונה  :אכלתי
ב׳ן י® הנ״ל
• לעניי את פ -ד׳  ,אן כל זאת נאתני לאשל לא הסכנתי להניע
^
בטין חוללת כ״א אל זמן התוה שמתי עיני ולבי ולכן כרגע נגע נ׳ רוח
' 1יס ואל המאוחר
י " '® מהי אכלתי ואוכל נעת התוה.
האלם דעת לנבון נקל כונת המדרש חנ״ל נאמרו ועתה,
חחי• הדברים והאמת
י־
פתח של תשונה  ,הלצון זה הענין נעצמו נתן אלהים לאדם
" לו הקנ״ה
v
יען בי גבל עליו כח החמדה בל כן ותאלצהו לאכול עד שלא
׳ גי ייטלו ויחטאו ,
אל העבר ואל העתיד רק אל אשל לפניו  ,וז״ש ועתה זמן
לשים מבטו
לו פתח של חשובת  .ועוד לאלוה מלין בנאור דבלי המדרש
היא שפתח
nfr
ועתה ישראל מה ד׳ אלהין שואל מעמן ,דהנה נודע למשגב כ׳
נאשל " "’® פי טל הכתוב
המעשים שהאדם עושה למער ^ חפצו  .אין לו בטחון שישיג על
׳המעולות וכל
>דסp
 ,כי אס לא יסכים בעדם לצון האלהי לשוא יהיה כל עמלו
ת המבוקש ממנו
כנאמר משלי י״ע כ״א רנות מחשבות בלב איש ועצת ד׳ ידא
״n
׳ ®ל «מעלו ; התפלח שמניא האדם לפני האלהיס  ,איננו מובטח אס תת
«  ,ן דנר הזה בעני
*

מעמן,

אלו,

דבריהם
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נשמעת ותביא אח שאלחו
אבר שאל מאח די  ,ואפילו נץ  0רצון וטח לחננה כמועד
חלון> השנה  ,אין אתנו
יודט
אם
יקשיב
י
'
וישמע
לקול
חפלחיגו ואס יחטשח למלאוח
מאו " לבנינו  ,או ישוך
נטגן
לו
מטבור
כל
חפלה
ונל
חח׳,ח  ( ,ונדרוש לר״ה הארכח׳
נענין זה ואמרח׳ אולי נקרא יום האדיר הזה :
יום הנשא ,בנשא ליום חגינו  ,ימן
כסה ועטה במכסה ערפל
ועלטה  ,ולא נודע למח׳ סודו  ,מה עמון בחיקו  ,בחחולחו
וננרחיקו  ,הלא כיולרו
וקונו
,
•
שור
.
אח
אונו
,
וראיח
אח
אמורי
ופני לא יראו) אן
חפלה ההונאה לפני
הקנ״ה
בה
רוכל
לבטוח
בכל
לב
ובכל
נפשי' ,כ׳ חעלה לרצון  ,והיא
המפלה בעד טהרה נפשוחינו ,
כי יסלח לעונינו ויקבל אח חשונחינו  ,נאשר אוחת ׳ספון
ד' הרוצה בחשובה  ,אליה
ידרוש ואודחה ישאל ויבקש כדבר הנאמר ומחה ישראל מה די
אלהין שואל מעמן כ״א
ליראה וגומר  .ונהיות בן צדקו מאוד דברי חז״ל נמל הנ״ל
שהעמיסו נמלח ועחה ענין
החשובה  ,כי בכל המעשים ובכל הפעולוח  ,בכל הנקשוח
ונבל החפלות  ,אין האדם
קצר
הראות
נעת
העתיד
יוכל
לידע
עתה
אס ישיג משאלו
ויבוא אל מטרת חפצו ,
אן
•
מיס
ידברו
,
והזמן
יגיד
אס
יבוא משאלו  ,או אם לשוא
עמלו  ,אן לא כן נענין
החשובה  ,נזה •דע ויכיר מיד באותו הרגע ובאותה השעה אשר
שב בה לאלוהיו  ,ני כנר רצה
אלהים את מעשיו וני שמע לקול תחנוניו ככתוב • מעיה מ״ה
כ״ד והיה עדם יקראו ואני
אטנה
עוד
הס
מדברים
ואני
אשמע
,
ולכן
יפה
אמרו
:
אין
ועתה אלא חשובה.
ומעתה מה
נמרצו
אמרי
יופר
הנאמרים
נאמת
מפי
נביאנו
ע״ה
דישו
ל נהמצאו
קראוהו בהיותו
קרוב
,
הרצון
א־עצכס
ויה• ל עמכם  :דרשו ל וקראו אליו נדבר ההוא
אשר בתאי •מצא לבם  ,ובלי
ייסודו עזיבה החטאים ודרכי ספק יהיה קרוב לשועתיכם  ,והוא עדן החשובה אשר עיקרו
הרשע  ,יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו  ,ול יכפר
בעד ויסלח לכל עונותיו ,
ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו  ,ני שמש ומגן הוא לבל חוסיו.

Kritische- von M « L. Kob », Bezirks -Rabbiner
in Piesling.

(המשן ) .עוד אחת
היא ראיתי להעיר על דברי הרב החכם מו״ה ׳" וו נ" ׳ במה
שהעיר על התדמות נפלא
בין
הגאון
נעל
שפתי
כהן
ז״ל
ונין
חותנו
זקנו
ר' משה איסילס
ז״ל ותשב לאחת
דמיונותיהם
ששניהם
לא
התהלכו
ימים
רבים עלי אדמות * ) הש״ן מת
אחר כלוח לו מ״א שנים
ומשה בן ל״ג במוחו בל" ג בעומר שנס של״ג ולעדות שתרמ״א
מח בן לי ג וכוי הציב לו
ציונים  :ט״ז א״ח סי' ת״ן סק״א וסי' תר״ע סק״ה  ,אולם
הרואה בעיניו דברי
הט״ז
במקומות
המצוינים
,
לא
ימצא
סס
רק
שמח
הרמ״א
ביום ל״ג
ובשנת של״ג  ,אבל
שמח
בן
ל״ג
מזה
לא
ימצא
שם
מאומה
.
ובאמת אם גם מורנלא <
בפומייהו דאנשיס
שמת
נל״ג
בעומר
שנת
של״ג
בן
ל״ג  ,סוקרי הקדומות רק גג״ל
הראשון לקטו עומר לנלגל״ת
; אבל על שרשי הגל השני והשלישי — מן השנים הכי
נכבד לדעת — יסבכו סבכי
ספקות ותחת שאח דעות שונו״ת יתגלגלו  ,עד כ׳ גל נעול
מעין חתום המה  .והחוקר
הגדול נסדר זמנים וחולדות גדולי ׳שרון הגאון אזולאי  ,אחרי
אשר כתב נש״הג ח״א צד
ס״ו
סי
'
צ״ח
ששמע
מבנו
היקר
אשר
זכה
לנקר
קבר
רמ״א
בקיאקא  ,כ• ראה כתוב
על
מצבתו
נל״ז
:
ביום
ל״ג
בעומר
שנח
של״ג
בן ל״ג שנה
*) אחר• נתבי זאת
מצאתי ראיתי להגאון ז״ל ( ס״ב צד ק' סי י״ב) ומכאן —
סהמל״ח ב׳ על מור״ס
בשנת של״ה  :ז״ל נראה שמ״ש נש״ע א״ה סי ' קנ״ד בהגהה
בנוסח הגט שנת ש״מ הוא
טעות או אינם דברי מור״ס ,או נקט זה השנה לחשל בעלמא.
ואנכי איש צעיר הייתי
מסופק בזה  ,ועתה שבא לידי ס ' ויכוח מיס חיים עצמו הדני
פשוט דמסדר הגט אין
להוכיח
.
ראיתי
דברים
אלה
ושמחתי
והנכון
שנפל הטעות הזה
עי׳ד שב' לעיל  .וע״ש
עוד
שגס
ממה
שהניא
שהגאון
מהר״ח נר בצלאל ב' שלמד עם
מור״ם אצל הגאון מו״ה
כ• כפי מ״ש שם תרבץ שכנא  ,מצאתי מקום לטעון ע״ד האומר שתרמ״א מת בן ל״ג
מהר״ח נ״ב מורת ארבעים שנה ונח נפשית שנת שמ״ח  ,א״כ
היה תלע״א הנולד לדעת
הנ״ל שנח ש׳ בן ח' בלמדו עם מהר״ח אצל הגאון מו״ה
שכנא ז״ל ! ! —

בעדות המצבה הזאת וב׳ ח" נ צד 1׳ ' •pל״א אינרא דהאי שתא אשל
ונו ' נבוך הוא
של הלב מול״ס לא גלילא יל  ,כי נצ״ד כ׳ שנפסל בניב והלב ע״ז א״ח
הי הה מנוסחו
שנשער רמ״איום ל״ג נעומל שנת של״ג  ,ואנכי הלואה נא״ה הי׳ קנ״ד
נ ' קי' ת״ך
של מור״ס כתוב שנת ש״מ  ,ואם אמנם יש לתמוה על החפן שלא הרגיש
גנוקס הנע
ז״ל שע״כ מה שנמצא כחוב ננוקס הגע הנ״ל שנח ש״מ אל מן השם
אזולאי
עעות הדשום באשל בשנת של״ח שנחים ימים לשני !ה (ולפ״מ של הגאון
היא זה  ,כ״א
ש״הג ח״ב אות ע׳• p׳ י״ב נדשם גס קודם לזה) כבל יצא ראשונה ממכבש
אזולאי עצמו
קלאקא הש״ע עם הגהות מול״ס ; וקרוב אלי הדני שהמדפיסיס אבר
הדפ יש ילק״ק
עם הגהות מול״ם שוב שנית נק״ק קלאקא בשנת ש״מ ( ע' ש״י את
הדשיקו הש״ע
 ) I2Sשמו אותוחם אותות והעלו על ספל שנת ש״מ בנוסח הגע ושנשתא
ש׳״ן נא׳
" 7ל על  ,הנה עוד לא מצאתי תשונה לתמיהת החכם המסדר והמוציא לאוד
1
 P,BJ7כ’י
הנוספות אות מ׳ וי" ו) שהתפלא נצדק  ,שאס המרא מת בשנת של״ג
ס ש״הג בהערותיו
א״כ נולד בשנת ש ' ושלא נש״וח הרמ״א סי' יו״ד נמצא פסק וחלם שלא
בן ל ' ג שנה
מדפוס המשיג גבול הל״מ מפדונה ז״ל  ,ופקק זה נעשה ביום א׳
לקנות קפל הלמב״ם
שנת ש" ׳ 1א״כ היה בן עשל שנים בעת כתיבת הפסק והחרם הנזכר  ,תה
( 7ה' ) אלולכלל  .וכמו זה תמהתי גם אני הכותב אחר׳ ראותי נצ״ד ונס״ה צד מ״ס
ינל שא״י^
גס שניתם  :למ״א הרנין תולה בישראל נק״ק קלאקא כמו כ' שנת ונפעל
אשל כתבו
ודבריהם אלו מתאימים עם מ״ש הגאון אזולאי ( ח״ל צי ס״ו סי׳ צ״ח)
שנח של״ג ,
הלמ״א — בית מבתיו והתחיל להרנין תורה בישראל בהיותו בן י״ג שנים?
והקדיש —
העומדת בקרני משתאה על הדבל הזה ולא תמצא לה מנוח לק בדברי
ולכן גם לוחי
שהביא שם המסיל שב׳  :רק זה אמת שנפעל הלמ״א ביום ל״ג לעומר
פ י"« קעלנעל
של״ב במ״ש נצ״ד ושמש הקהלת תעיד לפני שכתוב בספרי זכלונות הקהלת
אבל בשנת
הרמ״א זקן וישים במוחו ולא בן ל״ג שנה  ,וגם ע״ז העיר הסכם המסדר
ייייז״ק שהיה
קענה מ״ש  .אי לזאת אמרח• סתומים וחתומים הדברים ואין אתנו עד היום
העלה אחת
כמת •מי שני ח " משה איש האלקים ולא ידע איש על נכון  ,גס אס
בלולה
הזה עדות  ,שנח מותו אם של״ב או של״ג  ,ואם נא בכלח אלי קבל או עלה אל
יידע קבורתו
אלהיס בנקל ימיו בעודנו באנו וכפהו לא רעננה.
מיכאל אליעזר בן לא״א היקר והמשכיל הר״ל לני היש כהן נ״י
" אמל המבקר
אחר׳ אפר מפורקם הדבר שבעל הש״ן ז״ל ערם שמם בכחל הרבנות נק״ק
"יו״ק מיזלין
ישב למנלאשונת נדלעזנין כמקופל גס להרב החכם רי״ו נ״י ועלתה לזכלון
הענישויא
 ,אשר איננו תחת ידי לעיין נו  ,והגד הגד לי  ,כי נמצאת חתימת ידו
לש נע פשיע
הקהלת הזאת  ,אמרתי אני עם לני  ,אולי מתוכה יבולל הזמן אשל גו
הקדושה בפנקסי
 ,אי לזאת שחלתי אח פני ידידי הרב החכם מו״ה משה פי׳לנאגען נ״י
שכן כבידי שם
להודיעני דבל מה בפיו על דנית בני אדם בענין הזה  ,והנה הוא נמדח
לב בדרעזנין
 :שבפנקס הקהל דשם לא נמלא כתוב רק בדבלים האלה  :שמות תלנניסו
ו תשבני
משנת חקנ״א ותדבר מקובל ובלול שהש״ן היה לב נקתלתינ
ן מנו י ' פת י״ק
דלעזנין ועל הדגלים האלה העיד הגאון בעל כ״ש  ,אשל היה לפני
יזי ,כסוד בהעלישויא ,
ישם — בצד היריעה של הפנקס וז״ל  :ונמלא פה פסק ב״ד משנת חי״ז
־פ לב
״"הל  :נאום שבתי נלא״א הגאון מו״ת מאיל ב״ן ז״ל  .וחנה ממה שלא
חי] ס ״ליה
נ״ד הנ״ל בתואר המורגל  :חונה פק״ק או  :לב דפה  ,לק סתם
י ך ז ל בפקק
י יכי ייליקו לקלא דלא פסק נק״ק העליפויא שנעל הש״ן שמש שם בכתר
נ"• במכתבו אלי להוכיח שהש״ך ז״ל אשל מת בשנת
י ב חשב הרג
^
רמ״פ הנזכר שנח ח״כ ולא לאה או לא ידע עדות המלבה
"1 '.ר ימ פ י" ׳ כ׳ במכתבו
נ י ' ,יינ ״י ישם אותה נין הכוכבים) נעת פסק ב״ד הנ״ל בשנת תי״ז בבל
 Lה?
לו מדרעזנין ולהיותו לפנים רב דשם ולגודל פלקום כבוד שמו שאלוהו נענין
י ילל
י״ל ' אייר אי מהא לא אליא  ,ממה שלא חתם הש״ל בתואר המורגל אין
להוכיח ^ /היה אז לב נדלעזנין ,דהגע נעצמל אס נלן לאידל גיסא ונאמר שהיה אז
של א
לל
ש י 'א או באחת מקהלות ישלון למה אל מחם ח״ם ובו' אלא מזת אין ראיה
\ י'
אם לקרוא נקרא ממ״א לפקק נ״ד ראוי ללב דקהלה אסלת לציין מקומו
^ מן ו׳ זלח שם ; אולם אס היה אז לב נדלעזנין כבודו במקומו מצוין  ,ועל דבל
שיק נהעלישויא שהש״ל שמש שם זמן לב נכתר הלבנות  ,ע״כ הקול הזה
.
ויל ילא דגלים של אמת  ,כי גס אם נאמר שמהר אחל אשל נא חש״ן
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למעהרען חושם לרב
נדיעזנין ,ולא יסב0ם נ״א שנתים ימים  ,הגה לא ארכו הימים
בהעליפויא ולא פמם נכ״ר פס רק לערן
■ •" נ שנים  .ולא אכחד חחח לפוני סאס הפנה
פל פסק נ "ד הנ״ל ,
אפר חהימס די חס״ן מליו ( והחחימח הזאה כפי מה פכי ל׳ ידידי
הרב רמ“ פ נ" ׳ נאה
מאלמנה
בעל
כ״ש
ליד
הרג
רי״וו
נ״י
)
לא נסמן נמלוח כ״א נאותות
חי״ז  ,אספר להיום
שאוה האחרון איננו אוה זי״ן כ״א אוה ד' ונזה • צדקו הדברים גם
•דח  ,שבעה פסק נ״ד
האמור היה הפ״ן ז״ל רב נדרעזנין ,מהר אחר׳ כן בא להעליפויא
וישב שם דע יום מוחו
בשנה חכ״ג  .ומן מוצא הדברים האלה חצין נוגה ברק האמה
על מה שבחנה׳ נענין
האכקניא
שנעשה
נעל
הש״ך
לנעל
הט
"
!
זכר הצדיקים גס
שניהם לברכה!

Exegese von Adolf EHrentheil , Kreisrabbiner
in Horschitz .
(תהלים

י״נ )

אהה ד '

הפמרם

הצרנו מן

הדור

וו

לעולם .

הרגמו
זיא ייייסע !• א הערר
ערפיללען ( מוסב על אמרות ד' אמרוה עהורוח נפסוק שלפניו)
ווייסע שעעעש פאר
דיוער ברוע אונס שיעצען  .ואני בכל עח קראי ואה חמהח׳ על
הפי' הוח  ,אשר גם
אחרים
המה
ראו
כן
תמהו
נאמרס
:
הלא
דור
חהפוכוח
אפר
ממנו
דבר המשורר
נמומור
הו
ה
לא
לעד
יחיה
,
הלא
עוד
מענו וינתק חבל חיימו ; והפה
הדובר בגאות לעד
יאלם  ,ולמה אמר המשורר שינצרנו ד' מהם לעולם — אולי כונחו
שיכצרנו הנורא יחי מן
דור כוה אפר בכל דור ודור עומדים עלינו ר״ל  ,אבל נמומור
שלפנינו כחוב מן
הדור וו  ,ודור וו הלא בל תכון לעד ? לכן עלה על דעה• שכונה
המשורר אולי אחרת
היהה
,
והרישא
עם
סיפא
דקרא
מוסב
על
פסוק
שלפניו
:
אמרות
ד' אמרות טהורות  ,ושורש נ
הבטחת צ ר ענינו תמיד נעוואהרען כעין לנוצרי בריחו וגוי  ,ותנה
כונה המשורר לעורר
האדם
בתשועת
הנורא
ית
'
נאמרו
אמרות
ד
'
אמרות
טהורות
וגוי דיא וואיטע
גאטניעק
וינד
ריינע
פערתייקוצגע
!
ונם
'
שלאחריו אחה י' תשמרם
כתרגום
מענדעלזאהן
דוא
ווייסט זיא אוין ערפיללען ( דיא פערהייסונגען) חצרנו מן
חדור וו לעולם .
ווייסט
!
יא
נעוואהרען
,
אזער
אויך
,
אונס
נעוואהרען
,
פאן
די
!
עם ציינו-
אלטער אן ני! אין עוויגקייט.
(התלים י״ד) הלא •
דעו
כל
פועלי
און
אובל׳
עמי אכלו לחם ד׳ לא
קראו  ! .יא ווערדען
איננע ווערדען א .ו .וו .דען עווינען  ,דען ! יא ניכע אנרופען.
כן תרגם החכם
מענדעלזאהן
.
ולישב
דקדוק
הלשון
שכתב
ידעו
בלי
עבר
 ,אמרתי לנאלו
על ענין אחר  ,כי יש
עם
פרא
ופרוע
אשר
לא
ידעו
אח
ד
'
ועוד
לא
נפל
קרן שמש
האמונה גחון חשכת ליל
שבלס  ,ומהם לא ■ פלא אם לא יפנו למקור חסדו וטובו בתפלתם
אבל יש זדים אשר
ידעו
את
ד
'
ואת
נפלאותיו
דאו
,
ומזדון לבס השליכו האמונה אחרי
ערפם ושכחו
אלמחוללם  ,ולכן עונוחם רנה עד מאוד וחטאתם חטאת זדון  ,ואולי כונה
המשורר בפי הנ״ל
שיבארו דבריו  :אונד ! ׳א האנען איהן דאן געקאננט  :דיא איבעל-
טהעטער א .ז .וו .דען גאטע ,דען ! ׳א ניבט אנרופען.

(

התלים י"! )

חלנמי

סגרו

שימו דברו

בגאות.

חדגס

מטנדעלואהן

מענדעלזאהן  :איחר

פעטט שליעסט פעסט א
 .1 .וו .והנה ! ח מחוקר הבנה כלל וכלל  ,ונע! "ה מלאת׳ לפע״ד
פירוש נכון באמרי :
אולי
גם
נ
!
ה
כבשאר
מקומות
עני
(
מלת חלב איגעיפלוסק  ,פיללע
אידגל׳ .והנה יש לרוב
בני אדם אשר בהבלי ארן שתו מבטחם ומתגאים עליהם  ,סיגרים
עפרם והונם חסת נריח ודלת מבלי תת

מאומה לדל

ואביון

ועליהם כוון נאמרו  :ח לב מ ו סגרו :ווייל זיא איתרען
האלטען ,דאיום שפריכט איהר מונד זא שעאלן.

וגם

בגאות ובוז

ידברו,

איבעיפלוסס פערשלאססען

Beiträge von Leopold Eisler , Rabbiner in
Gilvarrowitz.
לידיד נפשי ש״נ הלב הגדול

המפורסם
החכם

החוקר הנכבד מהו״לל ליבש לעף
אנ״ד דק״ק סעגעדץ והגליל שלום וגררה חיים עד העולם.
שממה׳ מאד עלי דבריך הנאהבים והנעימים  ,הגיעו אל׳ ביום ה' לשבוע העבר ,יען יעידו
ויגידו  ,כי נאמן אתת בבריתך ברית שלום  ,אשל כלת עמדי עח הפלד׳ ממן ללכה אל
אלגי יאל מולדתי  ,וגס אני כאהבתי אז כן אהבתי לן גס עתה ,עודנה בתקפה עומדת
 ^ WP ,ואם החרשתי זה זמן רב ולא כתבתי אלין מאומה  ,הן אמנם לא גי הנבון
ידידי  ,טרדות העת ומסנותית  ,אשר סבונו והקיפוני מכל צל הן הנה היו בעוכרי והן
יינטיני מבוא בדברי אהבת וידידות אלין  ,כאשל הוא בלבני ונפשי בל הימים  ,ועתה נ׳
נטט ידי לכתוב שנית אליך לא אכחד ממך ,ידיד יקר  ,כי רנה שנעה לה נפשי
שריפט)
"המםתח" (פלאקטישע א״נלייטונג אין דיא הייליגע
מחי־ יג ’לנקלאי שפרן
?
חשל שלחה אל ידי זת שנועים דבריך נו מה נעמו ! מחשבותיך מה רמו עצמו ! ידעתי,
כ׳ לנים עתה החבולים בתוכנו  ,אשר רק ילדי יום אאד הלמו  ,ובמות מחבריהם ימותו
גם י־ס יה’י כלא היו ; אולם לא כן תהיה מנת ספרן היקר ,דור ילך דור יבוא ,והוא
«טיכו הרג לא יגרע — יען מלבד התענוג  ,אשר ימשך ממנו תמיד אל נבוני העם
וחכמיו בקראם נו  ,יהיה נס רב התועלת לנערים משכילים ויודעי דעת . ,בו יכירו יקלח
כתני הקדש ותפארתם כ׳ רנה  ,ידעו קורות נאור׳הם הרבים והשונים  ,ומה הגיע אליהם
נמשך הזמנים ייל אסל דור ,יבינו איזה דלן הנאור יבחלו גס תם בנואם אל הקדש
® י '«ת  ,ישתוקקו לשים מעיניהם בספרי לבינו סעדיה  ,חנחיי  ,הלאנ״ע  ,רב יהודה הלו׳
•למב״ס  ,הלמנ״ן והל״י אלנו  ,עלימו תדבר נכוחות בטוב טעם ודעת הלנה  ,וכאלה
'כאלה דבלים נכבדי הענין  ,אשל ילמדו מתוכו לא אספרם כלמו ; רק זאת עוד אגיד
״’ אחשוב  ,אס החכמים הגדולים באומתנו כמו *) יש״ר שי״ר שך* ״ל ודומיהם ישימו
* לספרן ויעבירו הבקרה עליו נגד אחינו  ,יהללוך גם הס כמוני היום ויוליד יהודה
מטשח ידן להתפאר  ,לכן חזק ואמן ידידי ! ועשה עוד מיל וחושית בקרב ישראל
של עשית עד הנה — והאל הטוב ׳עזרך ,יתמוך בימינך וישפיע מטובו אלין .דבל׳
חי״נל מכבדך ומוקילך בלא לב ולב.

היססה למאמרי על נוסח

התפלות בחוברת י״ח

ממכתב

עתי

הזהלד ל"! ול*מ

ן חח׳ במשפט במה נוסחות ארמיות בתפלה  ,ותוכחתי שם על נכון היותן משובשות על
תתקבלבברכת קדיש  ,אשר נם היא
^ יפלפיקן והנה שכחתי להזכיר בינותם מלה
ויתקדש • ואחלי הגיעי
יישינשח בגקודתה וראויה נפת״ח חמת הני״ת כחברית יתגדל
החנ ^ש ע® הטלות׳ על זה הענין לא אחדל מלהעיר אח אזן הקולא  ,בי גס אלה
גל־!ח  ,חשל היה להם יד ושם בידיעת דקדוק לשון ארמית נפלו פעמים אל מעט
׳ל ש בבואם לתקן נוסחות הארמיות בתפלה  ,ראה נא המדקדק העצום והנפלא
ר
אחוטנא בנוסח יכל נדרי“ בזה " :לשון
למלח
ננאורו
חלעה ',כ' \ ,דיע :״״ם
יאמר איתחלענא ויחסל התי״ו דוגמת איחנל איפחח ודומיהם
"י םה יא כמו
* ) נעה
אך ^ " 5, .ל’ הדברים האלה לידידי הנ״ל  ,היה החכם המפואר ליגייו עוד בחיים
ויתאוננו•
״י נלקח מיד המותואיננו — על מוה ישרזה " לילו הנבונים
^
 ,כי אבד מהם אוהבם משיב נפשם במכתביו ובמאמריו היקרים — ואני
הצע,ל
ופעמ,ס ^ ’־ע " ,ח ייס אהלון מעת הלקחו ממנו  ,כי היה ל׳ רע יקר וידיד נאמן,
ייטט כבדני נאגלותיו הנעימות  ,אשל • קלו לי מזהב ומפז  ,ואשל כל עוד
rwE:
ערכו ונ( זןל יאכי אשמור בילקוטי כאוצר יקל ונחמד  ,יען יעידו על גודל לוחו  ,יקרת
גספרץ -,ן " * ,׳ תהי משכרחו שלמת בעולם שכולו טוב כעל כל טוב ,אשר גמלנו
יה ייסלאים רני הערך  ,אשל השאיר אחריו לזכר עילם  .כסלו תלט״ז
לפ״ק

ל .אייזלער.

שנדבר׳ רז״ל  ,ובן ניהא דנה לב נא (עזרא ה׳ ג׳ ׳"ג ) חני" ת דגוש שהוא נמו למגגי♦
וטעמו להבנות ' כמו ששי' הראג״ע ע״ב  .הלח גם הוא גס הראנ״ע לא הבינו דקייק
מלס לבנא  ,כ׳ אם גס נאמר היוח דגש הני״ח לחסיון ההי״ו היה לאו׳ עב״ש לימי
לאבנאה(במקוםלאו/בנאה) נדרן המקור נננין אחשעל המנוון אל הנשמלמלני
שנבל הקשרים המדויקים חני״ח אינה דגושה  ,אנל האמה  ,כ׳ לבנא הוא המקור מנני1
שעל המכוון אל הקל ומובנו גאלו כחוב למבנאויחסל המי״ס ועדוחנאמנה «ל
!ה  ,נ׳ נאמרה ונשניח מלח "למבנא" שעמים שלש באלה השלשיוח ( ושעם אחיי
עזרא י' והמיד נקשור עםהמל«1
למבניד ,ניו״דניקשחבייי לדריושהחח לדרוש
לבנא אחים ה«ח
"ניסה דנה" או " בית אלהא דן" זה יגיד לנו ננייול ,ע" ,למבנא
ובנין אחד לשניהם  .ולשי דעח• זו הנכונה והאמחיס אחשוב  ,כ׳ חנניח המלוח "לייע
לילד ליתן ליגח" ודומיהם נדגל׳ חז״ל מששת ארמיח לקחה ומוננן גם הן כאלו בחינ
״למיד׳ למלד למחן למגח" עמוד גא על דבלי אלה ובחנם היטב • ואוקי!) לאמור  :המשנ׳ל
רי״ב שלעזינגער  ,אשר השחדל "בבכור׳ העסיס" משנס חקש״ד צד ש״א לנקוח מסיג’
השגיאוח הקדיש שאומרים היסו מיס אחלי קחימח הגולל לנ״מ טעה באומרו שם "לאחו תא
לחדתא כמו לקטלא ; >י נל
הננץ שעל במקור משרש חדת" ני אז היח לאו,
נאמיי "לשכללא
אפעלב « ו לאקטלא  ,וכן טעה
הנכון  ,כ• הוא המקור מני’!
המקור מהקל למרנעים" ( ר״ל משרש שכלל ) נאשר נודע לכל נא׳ שערי דקדוק לסין
מננין ששעל  ,אשל •ד«"
לשכללה שישי ״כלל״ וני הוא המקור
אלמיח  ,כי
נסנניתו ובהוראתו אל האשעל  .ובזמננו זה הוציא החכם דל .ה״נעמאן לחועלח נעי'
בני עמנו קשר ,אשל קראו נשם  ":קורזאריש אלעאנעעישעס וועלטעלנון צום אללגע:
מ״נען סדור ליישציג 1845וגם הוא טעה נתלגמו שם צד ל״ד "מרעיןנישין" נתשליי
"• קום שלקן" ( בעזע צופעללע) בי כל משכיל ידע היות תלגומו הנכון ( נעזע קלאנקה” '
להיוח "ערעיך כאשל הנרי
טען ! יען אס חתיה הוראתו מלשין מקרה היה לאו׳
נצדק תחבם המדקדק מהורי״ל " טעלעק נ״ע נאחד מהחוברות " ברמי חמד" ,אשל אינן
כעת תחת ידי לעיין על •תן  .ודי נזה.

למדפיסים להזכיר!

נשלאח היא בעיני

מאדנראות• הטעיותתרבות  ,אשלחצאיח

לעת עתה מתחת מכבש הזשיס — מודעת זאת בכל גלילות אין מעהרען  ,ב׳ הי נ
הגאון אנ״ד דק״ק נאקקאוויט׳ן והמדינה מתור״ל אנרם שלאטשעק נ״י ידע לבלכל
דנריו על ש׳ צחות ששח עניית נאגרוחיו ובמאמריו לאוהביו ולשומרי בריתו  ,וכי כלל‘
הדקדוק וההגיון שגולים חס נשיו גם יחד ; והנח זה ימים נא ליי’ סשר ,אשר נקיא
נשם " .:דלתים ובריח למי השלוח" ורצון) בחובו גם מנתב קטן מהגאון הנ״ל והוא אינני
נקי משגיאות ! כ׳ במקום" .מחבלתו הנעימה" נישק שם שורה ב' " מחבלתו הנעים י
ובמקום "דרוש דרש" שם שולה ג' " דרוש דרוש"? ובשורת י' במקום "תהי משנוית’*
"•היה"? אין זה ,כ• אם ,שרק על •די המדשיקים נולדו אלה הטעיות  ,וכאשר הבט’ 1,
אות* גס הלב הגאון נדברו עמי על זה  ,ועלי להודיע זאת נשרקום נקהל לב לנניי
,
,
התולה ולכבוד האמת ולכבוד הרב המחבל ני׳.

ל.אייזלער׳

*) חולת זה גם מלת "לשכללא" נחלק השני מזה המאמר המקבלת אל מלח
 )formae actlvaeתעיד היות גסחלז
השועלים (
״לבנא" ,ואשל היא מקור מננינים
מלת "לבנא“ נננינים השועלים  ,ובאשר נתרגם מלח "לשכללא" (הערצושטעללען) כ־מ
נתרגם " לננא ( צו עלנויען) ולא ערנויעט צו וועלדען  .ומי אשר יש לו הרגשת דיו"
בלשון ( א״ן שיינעק שסראכנע £יהל) יבין ב׳ האמת אתי.
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^ 15יבוטלו דברי המכחישים את החושים .
(המשך) 12
יש חכמים האומרים  ,כי כל חיינו כעולם הזה  ,נדמוה שינה ארוכה ,כעין שנסו של
ח וני המנוגל  :וכל הד 5יים ,אשר אנו רואים  ,ואשר אנחנו שומפים  ,ואשר אנחנו מריחים
ואשי אנחנו טועמים  ,יאשר אנו ממששים כלס אינם מאומה ,רק זמיונוה ,אשר ל 55נו מדמה,
והנן רואה ,כי הדעה הזאס אי אפשר ,שיהיה לה מל מה שתסמוך  ,ינק וניען ,אס
תאמין היותנו תמיד כחזיון לילה ,אם כן כל הראיות ,אשר ס 5יא להטמיד ד5ריך  ,הלא
גס הן ,דני* חלומות ,ומדוט א5הל מפני המון ראיוחין ,וחתתני כחלומות ? אם כן אן.
״ל שי שאין עידנו לסתור הדמח הזאת  ,שהרי מל כל ראיה אשר נכיא נגדה ,יוכל איש
להשיב  :מחלמיס אתם ! מכל מקום ,הואיל ולא מצאנו מד חנה וגס •דמנו ,כי לא נוכל
למלוא ^למולמים ,שום ראיה לקיימה  ,כאמור ; לכן אין לגו להאמין כן ,׳כ טל מת נסמוך
מתיי  -אמנם רכים מכמלי הדפת הזאת כאו להאמין כן ,כמכור ראותם דניים הנראים
ן .ע’<5,ה °י כאלו מכחישים זה את זה  ,כגון ,כ׳ מלי מדכי נחל  ,הטזים יאכלום כחאוח,
יללי אדם הם מרים ; ויש טון> ,אשר ידושן כאכילת הלטנה  ,ואס אדם אוכלה ,ימות;
שי האושיס  ,אשר לאלכסנדר מלך  .יון היה מתחמם כמקום צל  ,ומתקרר כמקום חמס,
ואדם אחר היה סונב מדניות גדולים  ,ולא יצמא למיס ; ואשר לאור השמש •ראה כצנט
ה׳ ’וי5ח צנע אחר לאור הירח ,וצנע אחר לאור הנר ; והשוחה "ן נמדה  ,יאמן לכנו,
.הש ®? ,יייילי יותר מדי  ,יתכלנלו חושיו ,וחכמתו תתכלט ; והמומד לימינו של אחד ,הוא
נ שייחלו של אחר ; ואשד יחשב דני פלא נמנין אחד  ,יהיה דנר נוהג נטניניס אחרים;
יכן אדם אחד  ,אב לזה ,ואח לזה .ויאמרו האנשים האלה נלננס  :הואיל והרגשות חושינו
מכחישות זו אח זו  ,ואנחנו לא נוכל להכרימ ,מ• מהן אמת ,ומי מהן שקר  :מל כן גס
נכנס לא נאמין.
והנה כל אלה דברי תהו ,ומי לא ימלא פיהו צחוק טליהם ? הלא כרוי הוא ,כי
®עול שחי שעולות שוות  ,צריך שישתוו נשלמות פומל מפמל זה ל« ומל מפמל זח  ,ומקנל
טילה זי ,למקנל פעולה זו ,ומפעל פומל זה למפמל פומל זח  :כ׳ אם לא כן לא תחיינה
שה׳ השעולח שוות  .הלא ממתה ,אם עלי ערני נחל יניאו הנאה לחיך העזים ,ומרירות
הין האדם ,ואם הלענה חרכה נשר לצפור אחד  ,ותמית האדם ,וכל כיוצא כזה  :אין
׳ חלא מפני שאין שני מקבלי הפועל שוים ,כ׳ חין העז איננו כחין האדם ,דגון> האדם
ייי כגין> הצפוי ,ותשתנה פעולת הפועל לעי הכנת המקבלים  ,כנודע.
ינהפך ,אס דני אחד יראה לאור השמש נצבע אחי ,ולאור הירח • קנה צנע אחר,
י.
אחל לאור הנר ; ואם היין המועט " עינ לאדם ,והמחכה יזיק לו  :אין זאת רק
יי שליי הפועלים ,אןז על פי שהמקבלים שוים ! כי אור השמש והירח והנר ,שלשה
ס משילים זה מזה מאד ,וכן כח היין המחכה וכן ככל כיוצא כזה.
מ 13',י אם אשר הוא אב לזה ,הוא אח לזה ,כל  .זה כגלל שנוי הפועל עצמו  ,אף על
?בלים והפועלים שוים המה ; כי האב לא עשה לאחיו המעשה ,אשר עשה לכנו,
 Jבדברים פשוטים כאלה  .ואם נראו פעולות שונות  ,ולא נראה שנוי לא
ל׳־ין־ן אי ' לא נמקנליהן  ,ולא בפועל עצמו ,כמו נשר האופים יסובב המדברות ,שאין
1למה ? , s ,ס ׳ מה ביניהם וכין יתר האדם  :הנענור זאת נאמר  :שקר יראו עינינו?
 .התברר אלינו כאמת ,שלא חיה שוס הנדל נין גופם לגופנו ? לא כן ; רק לא
אץ לא ’  ®« ’^ ,לי מה  ,שלא ראינו ,נכחיש את אשר ראינו ? וככר אמרו אנשי חושיה,
כיחיצד5ה יי  ,ראיה (זבחים ק״ג ע״ב ועדיות פ' שני ) .ואפילו יתברר אלינו באמת:
שיה ; העצ  ..ח’ ®עילות שונות ,נהיות פועליהן שיים  ,ומקבליהן שיים ,והמפעל גם הוא
אמ ’חוש<י י לכ ךש אח חושני ? נאמר כי כלא מקים ומשפטים העולם נוהג  :אכל להכחיש
לבנו ? הלא יהיו דבריו סוחרי! זה את זה ,בהביאו ראיה מדכי,
®אילו מאמץ/ן
יל«שש ^ .ע’ דם מיניים  ,לאמי  :הלא כלילות אנו סבורים לראות ולשמוע ולהריח ולטעום
כ,ן <מ׳,־ן ^ ם זאת אין דבר ,רק אנחנו מדמים כל הדברים ההמה בלבבנו  :כן אפשר  ,נ׳
^ חדמה היינו כחולמים  .ואולם  ,מלבד כי לא יוכיחו כדנריהס אלה ,היות הדבר
ק,
ה«ש,י ,אשל ® י ; הלא מלכד כל זאת ,יש ויש לנו הוכחות נחרות להוכיח  ,כי אין
p

שים האלה מושלים  ,דומה לנמשל

 ” 4ק ״יי׳ יבא ואראך מקצתם.

אליו כלל :

אכל החלום נבדל כדברים
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ראשונה  ,הלא •דעת ,יב פעמים לנות ,נהיוסן ישן ,אחה •ודע ,כי חולם אחה ; אשי
על כן ,אם חלומך חלום רע  ,תקום ברצונך ,וחחעורל משנחך ,ואס חלום סוב ,חלומך
יוםין> ברצונך לישון  :אבל חק מעחוח השינה ,נאמח אין אחה יודע ,שאחה בחלום.
שנית בחלום הדברים מלאים בלבול וסכסוך והחויונוח  ,אשל אתה חתה  ,אין ביניהם
שוס יחש  ,לק צלמות ולא שדרים  ,והיית משוגע ממלאה עיניך ,אשל תלאה  :לא צ[
אמנם בהיותך ער ,כ׳ או תבין אח אשל תראה  ,ותשכיל אח אשר תעשה  .שלישית,
החלומות משתנים מלילה ללילה  ,ואפילו בתוך לילה אחד  ,ואן על פ׳ שמשכבך אל הונע
ממקומו  ,ולא נושן! בחדר ההוא  ,ולא חושל ממנו דבר ,מכל מקום  ,פעמים תדמת
להיות בביתך ,ואחל כן תדמה להיות בשדה  ,וממחרת תדמה להיות נדרך ,וממחרתו במקום
אחר ,וכן על דרך וה  :אן בהיותך על  ,מה שראית אתמול  ,אחה רואה היום  ,ואם
תלאה דבלים שנשתנו מכמות שתיו תראה שדל גס נשנוים  ,ותנין למת נשתנו  ,מה שאין ג!
בחזיונות הלילה.
רביעית בנוהג שבעולם  ,חלומות כל אחד ואחד  ,שונים מחלומות אדם אחל  ,ואין
שני בני אדם חולמים בסגנון אחד ,גם אם בנית אחד •שכבון  :אבל בהיותן על  ,אתה
לואה כאן מעה  ,וכל חנלין רואים כאן מעת  ,אתה לואת כאן שלחן  ,וכל חנלין רואים
כאן שלחן  ,ואין מולק נדנל.
 , .חמישית  ,גלוי וידוע  ,כ׳ רוב חלומות תאדם נולדים ממת שלאה ושהרהל ביום,
ולא נלאה נחלום דבל  ,אשל לא לאינו כיוצא בו בהקן  :תדע  ,דלא מחוו ליה לאניש
לא דקלא דדהנא  ,ולא פילא דמייל בקופה דממעא ( נלכות נ״ה סע״ב) ,
אס כן אפוא  ,כל הדגלים שאנו רואים בחלום הארון הזה  ,לא היינו רואים
אותם  ,לולא לאינו ביוצא נהם חמלה נתקין  :ואם כל • מינו היינו נחלום  ,אימתי לאינו
בהקין כיוצא בדבלים הללו  ,שאנו רואים עתה בחלומנו ? ואם אל ראינום מעולם נחקין,
אם כן מה שאנו לואים איננו חלום  ,כ׳ לא • ובל הלב לדמות דני  ,שלא לאה ביוצא
בו  .וני תאמר  :אולי עלם נצא מלחם  ,לאינו בעולם אסל דני׳ס יזמים לאלת  ,ובעת
חוזליס ונעולים בלבבנו בחלום הגדול הזה  :אין זאת  ,יכ אס בן היה לנו להיות זובלים
שכני היינו בעולם אחל  ,אבל אין אתנו אשל • זבוי הדני הזה  .ואם שכסנוהו  ,איכה
נלאה אפוא נחלום ימה  ,יבייש שראינו ? והלא  ,אין הלב זוני דבל  ,אין ידמה אותו?
ואם הלב מימה דבר  ,ציין שיזכיהו  ,ואם הלב זוכלו צלין האדם לדעת אוחו  :אבל
עתה איננו יודעים המעש ז הזה  .אם כן האיש החולם נבדל בדבלים הלנה מן הנעול,
ולהבל יביאו האנשים האלה משל מזה לע זח  .אם כן אין לנו שוס לאיה  ,להכחיש
היגשות חושינו נמת היותנו נעולים ; ואשילו לתמשילן אל החלום לא נוכל  ,כ׳ אי[
ניניהם שום יחש  :והואיל ונענענו נוטים אנחנו להאמין בחושינו  ,ואין לנו שום עעם
להכחישם  ,על בן יש לנו להאמין נם.
זאת ההקדמה הראשונה  ,ונבוא אל השניה.
סרק רביעי  ,נויחוסן) על
החושים ,חושהנפש.

על ידי עיני אני ' מאח אח הדנליס  ,על יי׳ אזני אני שומע קולס  ,על יי׳ נחיל’
אני מליח ליחס  ,על ידי סכי אני טועם טעמם  ,ועל יי* כל נשל׳ אני נוגע נהם :על
כן באמי׳ דבל זה לבן  ,מחוש הלאות למדתי לומל כן ; ונאמל׳ קול זה עלב  ,מחום
השמע למיתי ; ונאמל׳  ,דני זה הבאיש  ,מחוש הליח למדתי  ,ונאמל׳  ,זה מחוק  ,מחום
הטעם למדתי  ,ובאמלי  ,דבל זה חם  ,למיתי לומר כן מחוש המישוש  .ואולם  ,באמי,
אני שמס ,אני עצב  ,אני מקוה  ,אני מפחד  ,אני אוהב  ,אני שונא  ,אני מחאות  ,אי’
מואק  ,א  :׳ מאמין ,אני מסופק  ,וכיוצא נזה ממקרי הנפש  :אי זה הוא החוש  ,המלודי
אוחי לומר בן ? וכי בעיני אני מאה  ,היותי מאמין ? וכי באזני אני שומע היותי מחאות
או היותי מואס ? וכי בנחיל׳ אני מדח  ,שאני שונא  ,או שאני אוהב ? ובי נחכי אב*
עועם  ,שא  :׳ מפחד  ,או שאני מקוה ? ובי נבשל׳ אני ממשש שאני עצב או שאני שממי
דלן קנ״ת׳ כל הידיעות האלה נעלם ממני.
אכן הידיעות האלה  ,מ׳ יאמר היותן אמת ? וכי א׳ אפשל  ,שתהיינה שקי ? י’5
א׳ אפשל  ,ב׳ בחושבי היומי שמח  ,אהיה עצב  ,ונחושב׳ היותי עצב  ,אהיה שמח ? היי
שצריכים אנסנו לחקור אח הדבר.
אמנם איכנה אוכל לבלר  ,וללבן המשפע ? הלא  ,אס אטיל ספק בידיעות האלמ£
לאמי  ,מסופק אני בהן  ,כבל נמצאתי מאמין בהן  ,כ׳ בלעדן  ,מי תגיד לי סיוסי מסופק •
אס כן אין הדני נופל הסח מחקלנו  ,והל׳ הוא  ,כחמשת החושים קשר ק,ן ל נן עטם׳

לא לקיימם  ,ולא להגמיפם  ,בטבענו אנחנו נוטים להאמין בהם  :לבן  ,בסם פגול נו
אומי למעלה להאמין נחמשח החושים  ,בן נאמר במקום הזה  ,ג׳ טלינו להאמין
נידיעוח האלה.
ויחרון יש לידיעוח האלה על סמשח החושים  ,בי האומר אינני מאמין בחושי  ,אף
«ל פי שאין אחו ראיה להביא  ,ואף על פ׳ שהוא מחקומם כנגד טבעו  ,בלא שום טעם,
מכל מקום אין ינליו סוחרים זה אח זה  .אבל הכופל בידיעוח האלה  ,הנה דבריו
קוחלים זה אח זח  ,בי באמלו  ,אינני מאמין בהן  ,כבר הודה שאיננו מאמין  ,ואם לא
יאמין בהן  ,אין יחבלר לו שאיננו מאמין בהן  ,אפשל פיהיה מאמין בהן אף על ם׳,
שיחשוב הפן הדבל  ,ואס יאמל משופק אני בהן  ,עדיין דבליו חוחלים זה אח זה  ,ב׳ אס
לא יאמי; בהן לא •וכל לדעח היוחו בספק ; אם כן  ,אם לא נלצה  ,שיהיו דבלינו,
סוחלים זה אח זה  ,צליכים אנו להאמין ב׳דיעוח האלה אמונה שלמה.
ולאפל נחפון להזכיר כח הידיעוח האלה  ,א׳ זה הוא השם  ,אשל נשחמש בו?
הלא לאהבח הקצור יש לנו לקרוא שם לכל דבל  ,שאם לא כן נצטרך להזכיר אח גדלו;
י ־ד יך ,שאלמלא חדשנו מלח שור  ,היינו צליביס לומר כל שעה ושעה בהמה גסת בח
שחי קמים  ,מעלח גלה  ,ומפלסת פיקה  ,אף באן אס לא נחדש שם לכח חזה נחחייב
לי« י כל פעם ופעם  :הבח  ,אשל בו נדע אס אשל יקלח לנפשנו בזמן הזה  .אמנם
האין הכח הזה דומה אל חמשה החושים ? יומה אליהם נאמח  ,באשל  ,כמוהם יודיענו
היבלים בטח היוחם  ,ולא מה שהיה  ,במו הזכלון  ,ולא מה שיהיה  ,במו השכל  :ובמה
נביל מחמשה החושים ? הלא באשל נהם אנחנו מרגישים אח הגופוח  ,ונזה נרגיש אח
הנפש ; כ׳ בשם שעל ידם אנחנו יודעים מציאוח גופני  ,ויחל הגופוח ומקליהן  ,בן על
’יי זה ניע מציאוח נפשנו ( כלומר בח המחשבה אשל בנו  ,יהיה איך שיהיה )  ,ואח אפי
’ח יה לה  ,אף על פ׳  ,שלא נדע על ידו מציאוח • חל הנפשוס  ,ומקליהן  .אחת היא על
נ 1א«לחי  ,יקלא שמו חוש הנפש  .זאח ההקדמה השניה  ,ונבוא אל השלישיח,
סרק חמישי  .׳באל חועלח הזבלון  ,וכי יש לנו להאמין בו.
מלבד חיוחנו מלגישים נאמשח חושינו אח הגופוח  ,ואס הנפש בחוש השש׳  ,הלא
ע יי  ,גס אחלי שנוח החלגשוחההנח  ,בח •ש בנו לזבול ההרגשוח  ,אשל חלגשנו לשעבר,
והפח הזה אשי אס מעע ואס הלנה  • ,שנו בכל האדם  ,אשל על פני האדמה  ,הוא
הנ קיא  :זכלון.
ומה חועלחו ? נאמח אין בני אדם מקחכלים בינל ככל הלאו׳  ,באשל לא לאו
מעונם אדםבלא זכרון  ,וכבל אין האול ניכל אלא מחוך החשך  :אן אס לגע קטון
שיח ליו לחועלחו  ,חלאה אותה לנה מאד  ,מאין כמוה חחח השמים.
ה לא ייעח  ,ב׳ הילד  ,נשמעו אח אביו ואח אמו מיבלים שפה אחח  ,ושמל אח
בליהס בלבנו  ,עד ילמד לדני גס הוא  ,כמוהם  :אס כן אם היה שומע ושוכח מיד,
)־לין  ,יחיה בל ימיו כאלם  ,ולעולמים לא ייע לבטא מלת אחח  ,יק קול מכאוב
^ שמח־י הלל חיח השיה.
ממ ’כ 1אייי ואמו נוחנים עקבו בצד גודלו  ,ומרגילים אוחו להלן טל לגליו  ,והוא
״י1כ יל אח אשל למדוהו אחמול  ,ויקום ויחהלן נחון בלי עזלח אחלים  :אס כן
י׳ס
ננןימ<0ה לואה ושוכח מיד  ,לא יוכל לפסוע פסיעה אחח נבל ימיו  ,אם אין אסלים
 ,,JJ 0׳ להניע רגליו  ,כהניע העצים.
ע \  ,, ,יי,,1ח י לעב אביו ואמו מאכילים אוחו  ,ונהיוחו צמא משקים אוחו  ,ואחל כן
ושיסה  . .י־י ׳ מהיא לעב הולן ולוקח נידו ואוכל  ,וכשהוא צמא הולן ולוקח נידו
ימצ,ן J 5״  0היה טועם ושוכח מיי  • ,לעב ולא ימצא חקנה לרעבונו  ,יצמא ולא
שמה ^קעיןלהמג”ל ' ׳ וימוח  ,לולא חנליו יאכילו אוחו וישקו אוחו נעל כלחו  ,בדלן
י) ם ’ קלב אל האש  ,וישלח
ואמו
גו  .אס יוי® ' «שם  ,והיא ילמד  ,ב׳
•צעק ׳ ולא Jאס היה נוגע ושוכח מיי ,
״ןהשלפה_ ’® יי « Jהאש דע ימוח ,

ידו  ,ונכוה  ,וינכה  ,ולא ידע מ׳ המכאינו  ,אביו
האש הוא המניא המכוה  ,ולא יבא עוד לנגוע
הלא עוד יוסיף לשלוח אח ידו נאש ובאשי יכוה
לולא חנליו יצילו נפשו מני שחח  ,בהציל מפן

’יו ואח !1’ 5 " ! " 0היא המקיים את האדם באלן החיים  ,ובלעדיו לא ירים איש אח
’חדע שהי’ אין אדם עושה דבל מדעחו  ,אלא אם כן למד לעשוחו

~—
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(מאחרים או גכסיון )  ,וככר אץ למוד בלא זכרון  ,כנודע ; אם כן בלא זכלון לא היי!
אדם עושה דנר מדעה ו (להוציא אח האנום  ,ופעולוה המנע  ,כגון דפיקה הדפקים) ורק
נדני אחד היה ננדל מן הדומם ; והוא כי אס נכאיב נשרו נמהט  ,או נאש  ,או נרעג
וכיוצא נזה יחמרמר  ,ינכה  ,ויאמר הה ! אהה ! אוי ! ודומיהם  ,ואס נשליך נגרונו מאכל
או משחה ערג  ,או נעל כרמו נקרנהו אל אשה  ,ישמח  ,ויאמר  ,האח ! האח ! והדומה
לזה  ,מה שאין כן נעצים ונאנניס  :ז אה תועלה הזכרון.
האמנם הזכרון הזה  ,מ׳ ינמיחנו  ,שלא יתעה אותנו ? וכי אי אפשר  ,שיהיה נוזג?
הלא ההרגשות  ,אשר זכרוננו אומר לנו  ,שהרגשנו לשענר  ,אולי לא היו ולא ננראו  ,אי
אולי לא היו  ,כאשר אנחנו זוכרים אותן  ,רק נדרך אחרה  :והנה חקירה הדני
צריכה מאד.
הנה אפוא  ,נקומה נא לנשות אח הזכרון הזה  ,לדעת אם דוני אמת הוא,אש
אין  :הנה נניע  ,אס אשר יאמר לנו  ,כ׳ הרגשנו זה ימים  ,אמה כ׳ הרגשנוהו  ,ואם
אמה ני הרגשנוהו  ,כאשר הוא אומר  ,או הרגשנוהו נדרך אחרה.
אומרנלננ׳:
זכרוני אומר לי  ,כי אתמול יום שנת היה  ,כלומר כ׳ אתמול הייתי
אין לעשות היום כל מלאכה  ,כנהוג נתורה משה  .נחפשה ונחקורה אם צדק נדנדו •
ואיננה ? מה שהיה  ,הלא כנר חלן> ענר  ,ועין לא תשורנו עוד  ,אם לא תאמין נזכרון.
אם כן אפוא  ,אנקש דנר אחר מדנריו  ,אשר אוכל לחקור אוחו  .זכרוני אומר לי:
כי אחמול דנרתי עם איש פלוני  ,אם כן אלך אצל פלוני  ,ואשמע מה נפיו  :אנל גם
הוא על מה ’ שמון דנריו ? הלא על הזכרון  ,כמוני ! ומת יתן לי ומה יושיף לי  ,ני יקיים
זכרונו אח זכרוני  ,או ני יכחיש זכרונו את זכרוני ? ולמה אאמין נזנרונו  ,יותר מנזכלוני?
אם כן אנקם עוד דנר אחר  ,אולי אוכל לחקור אותו.
זכרוני אומר ל׳  ,כי תחלה שפר תורת משה  :נראשית נרא אלהים אח השמים ואת
הארך  :מעתה אקח אח השפר  ,ואראה  ,אם צדקו דנריו  ,אם אין.
אנל נאשר אשים עיני נשפר  ,ואקרא  ,נראשית נרא אלהים את השמים ואח הארך,
האם יתנרר לי כי זכרוני אמת דינר ? אין הדני כן  ,כי מ׳ יודיעני  ,מה היה זכרוני
אומר ל׳ זח רגע אחד ? הלא רק על ידי הזנרון אני יודע שלשענר היה זכרוני אומר
ל• היות תחלת התורה נראשית נרא אלהים  :נמצאתי מניא ראיה מן הזכרון על הזנרון,
תת דגר שאין נו ממש.
אם כן אומר לאים אחר  :דע ני זכרוני אומר לי עתה  ,כי תמלח התורה  :נראשית
נרא אלהים  ,זכור אחה את הדנר הזה  ,כי אחרי ראותי מה כחוג נשפר  ,אשאלך  ,מה
חית זכרוני אומר ׳ל לשענר  ,ואתה תודיעני  ,ונכן נדע אם אמת  ,ואם שקר אתו  .ואולם
גם עתה  ,הנה אנכי סומך על זכרון חנרי ; והלא אס אטיל ספק נזכרוני גם נזכרו!
חנרי יש לי להטיל ספק אם כן ניאותי מה כחוג נספר  ,מי אפוא יודיעני  ,מה היה
זכרוני אומר לי זח רגע אחי ? חנרי ; הלא גם הוא אולי שכח מה שאמרתי לו לפנים
נשם זכרוני  ,ני גם הוא  ,רק על זכרוני יסמוך נדני הזה  .אם כן מה אעשה ? כאשר
•אמר יל זכרוני  ,היות ראשיח התורה  :נראשית נרא אלפים  ,אכחוג על השפר נדיו:
נשנה פלונית  ,נחדש פלוני  ,ניום פלוני  ,נשעה פלונית  ,נרגע פלוני  ,אמר לי זכרוני,
כי תסלח ספר תורת משח  :נראשיח נרא אלהים אס השמים ואת הארך ! ואחי
כן אראה נספר התורה  ,תאמת אתו אם אין  ,ונמצא  ,שאינני מניא ראיה לדני
לא מזכרוני ולא מזכרון חנרי ,אלא מאשר כתנת׳ על הספר נרגע  ,אשר חיה זכרוני
מדני אלי ואן> גס זאת כאשר אקרא נספר התורה  ,איכה אדע משמעות המכחג  ,לולא
תזכרון ? הלא הוא המלמדני אח מנטא האותיות הנתונות  ,ומנין תחינות  :ואם לא אאמין
נו מה ישכון לי הספר ? הלא •היה לי  ,כספר החתום.
אם כן  ,גם העדות  ,אשר חשנת׳ להניא מן המנתנ  ,גם היא מן הזכרון עצמי
נלקחה והנל הנליס היא  :והנה אם גס זכרוני ,אס גם זכרון חנרי ,וגס המכתג ,פסולים להעיד
נדין זה  :האמצא לי עד כשר להעיד ? לא  ,כי נלא ספק ‘אין תחת השמש דנר ,אשר יוכל
לדעת  ,מה אמר יל זכרוני  ,רק זכרוני עצמו  ,או זכרון חנרי  ,אשד שמע ממני  ,אי
המנחג  ,אשר כתנת י אני או סנלי  ,והדני נדור מאד¬
אם כן הנה חתנרר אלינו  ,ני אין נידנו לחקור אח הזנלון  ,אם כן אין לנו שים
ראיה  ,לא לקיימו  ,ולא להכחישו  ,ויען וניען נטנענו אנחנו נוטים להאמין נו וטע®
אין אתנו לומר ןקרן הוא  ,על כן יש לנו להאמין נו.

זאח ההקדמההשלישיח ; ומחה אנוא נא לדרוש ולחקור אח ממשנה שונא* המחייה
נאמרה  ,שאין תנ תועלת  ,נענור היות שכלנו תועה תמיד.
(ההמשך נמחנרת הנאה וא״ה)

תולדות רבי אליעזר הגדול.
f Bon Joseph Löwy.
(המשך ) נעת ההיא הענירו את ר״ג מנשי אותו ( נינוח כ״ז נ' ) ור״א מלך אז
 53י ’ ׳ יינ י תייעות מי ימלא את מקומו ומי ישנ על נשאו אחריו ! יניס נחרו נר"■
ודנים נקשו אח ר״ג ודנים את רא״נע וכאשר הוא בזמנינו מה שהאחד מנקש לא יאנה
 Pנימים התם ,וכאשר לא • השיך נמר חנרנמתיו כן ניח ישראל ותולדותיו — ולא
 5יי את י" א אף אחד וישכחוהו  .ואם אמרו (ר״ח) לה׳ שאין מושינין זקן * ) נשנהדרין
ושנהדרין ל״ו ני) זה איננו שוה לי ומדוע חושינו את רי״נז לראש בשנתדרין לעת
 , 5P״ ( • 1עי קד״הד אוח רי״נז ) אנל לדעתי יונן מאליו כי מאסו נר״ג על שזרק מרת
נמ’ד’ |/ °י א’ ו ינחרו נר״א אשר כמוהו גס הוא נעל ממה ומופרש מחכמים נאשר ננאר
שמיל אי״ה  .ומאז והלאה נשל המשוח מעל שניהם והראו לעין כל אשר עמון נלנם
ח) — כי שנאוהו  .ועתה אם אמת אמרה׳ נאלמתי דומיה מהניא דנה על אחד מילידי
 ’£ 5? 1ס ׳ ל״א הגדול  ,ונהי נעינינו כחגנים נגדו או לשום אוחו מערה לחצי חלילה!
״ אוכל להתאפק מלהודיע מדחי לא עונה ולהצדיק את חכמי דורו אם ששמוהו ,לכן
חפשה דרכיו ונחקורה  ,אם כנים דנר׳ אם לא!
כאשי אמדתי נמצאהו נרוג מקומות מר רוח ונעל מרח שחורה ונעקנו מדון מצה
’ד זיייח ׳ עומד נדנדו אף נמוע תרים נלנ ימים  ,ואולי לשינת הזאה לא רצה להכניס
חשו נשלשול חנם  ,ני השלשול מניא לידי כעס ורגז — וכאשר שאלוהו דנריס אשר לא
* מלנו ואינם נדודים לו כשמש  ,אז פתח נדנרים אחרים כשאלות ר" ׳ נר אלעא׳
;תוכה כ״ז ני ) או השיג תשונה כללית אינה מספקת לנעליה כמו  :עד היכן כנוד אנ
 תשונה צאו וראו מה עשת דמא בן נתינה ( קידושין ל״א אי) שוג שאלוהו שנית' ״ גחי  :עד שיעול האב ארנקי ויזרקנו לים ואינו מכלימו ( שם ל״נ אי ) נלחי מגנלת
י  V - .יהי ' נכים המעע אם רב  ,יש אשר ממונו חנינ ,עליו ויש שאינו תניב עליו
■כנימי אם יזרוק שני ארנקי לים ? ואולי נחנו לו הכיס ראשונה אף כי ר' צדוק
ממני נשנים ול״י בחליפות (שם ל״ב ני ) לנל יכעיסוהו  — .ואעיד לך ,קולא
עדים נאמנים על דברי  :פ״א גזר ר״א י״ג תענית על עצירת הגשמים ולא ירדו,
תקנת י
כאשר ראו כי ברכם כשלו מצום ותם לריק כחם הניחוהו ויצאו  ,אמר להם
י י’  0לעצמכם ? כי תמותו נרעב ! מן הראוי היה לנחמם נדברים ,ואם לא נקוע
ת .5חורן י ® “ נרצה לעדתו על שלא נכו ני״נ תעניות שלפניהם ע״ש וכאשר נסופו
ת ח< נה1
’’י יושב ודורש ויצאו חבורה חבורה ( ניצה ע״ו ני ) .עוד פ״א ירד לפני
ע למ,דןי)< ן® 3י «ל גשמים ולא נענה ,ירד ר״ע אחריו ונענה וסננו הסינה על שזח עומד
והס< 3לה
א’־י עומד ( תענית כ״ה ני ) .אשה חכמה אחת שאלתהו על עובדי העגל
ע״יג
יח 5״ה לאשה אלא בפלך  ,והכעיס אותה בתשובתו לא נכונה עד שאבד
לנה
.
יי מעשר מדי שנה נשנה נאמרו ישרפו ד״ח ואל ימסרו לנשים (במדבר
ה״למד*  .י לזאת החרשתי אמדתי גזירה היא מלפניו ומצד זה התר״ן משפעו לאמור:
הא חל ^
לתו תורה כאלו לימדה תיפלות ( סועת כ' אי) ; אולם מת שמחייבם מצד
אץ ^
תורה  ,והזונה יעשה את אחותינו ביום שידובר בה נאמרו  :ננוח ישראל
מתנג ^ 7ו "  Pכי כל מי שאין הפורה עוני על פיו אין נו ד״א ( מסי בלה ) הוא
—
_ ״5יש • עוד אחת ר״א הגדול אומר מע״ו ואילך חשש כוחה של תמה
") נימ״בס(תל ׳ ס;ח7ר.,
הל
׳"זק •מופלג" אולי הפליג בלשונו יען הוא
1נגד
«״ן שנע’
לחםם איש
משנה.מזקני ישראל ( שמות ס״ד במדבר < ״א ) ואין מקרא יוצא מידי פשועו

והלאה מי תמוקין) גלילה פל קיום לפקוק גחורה • ושף כח ויד שאינו מוקין>
מט״ו
נאקן! ( תעניק ל״א א ') ויי!
ויה׳ לעתים ייועיס ויבואו חפמי גולה לנאר קפקוח ולתקן תקנוה אל ל״ג הנשיא
ר״א מלוד ר״י מפקיעין ר״ע מגני' נלק ותלמידם אחרים ממקומות הקמוכות ליננה
ליבנה
גס עכנא׳ (תוק׳ ) בתוכם לשאול אם תנורו הבנוי שלא נדרן תנורים אחרים שנפלה
ויבוא
טומאה טהור או טמא ? ומיהרו ל" א וחכמים מעמאים ,ואין קפק ניד׳ יב ברוב לברים
נו
לבטא בוטה כמיקלות חרב לפי ירכו ,ויה׳ למורת רוח לעם עי שהניאו כל
לא איל
ושרפום נאש למען יטת נ• להם המשפט *) ואותו ברכוהו •*) .גס אותנו ר"*) ,
מה שטיהר
לאויב לו כל חייו כאשר תמצאהו להלאה ; ורחוק בעיני להאמ’1ן* נד'1ה י על שנלחם
נהפך  ,אמנם על שנים נדברים כמו שאמרו לאפיקורחא מניין אוחו "fflsroבלי התראה
בהלכה
ע״ז א',שר " ׳ ) וילך ר״ע תלמידו להודיעהו ינ חלם הוא ,ב׳ ירא פן ישלחו שליח
(מ״ק
אחריו ויפגיעהו נדברים קשים ונאמן שליח ב״ד על דבליו בשני עיים ויהיה כח״ח
נ״ד
וקרח ויוקיפו עוד לשנוא אוחו וינדוהו חרם ,גמור (שם ) .וילך לבוש שחולים וישב
שת!ר
כרחוק ד״א וישאלהו ר״א מה יום מיומיס עקיבא ? ויען נדמה לי רני — אביריך
לפניו
בדילים ממך ! ויקרע ר״א אח נגדו ויחלוץ מנעליו וישב על האין כאבל ובכה תמרורים
עליו הנדו׳ ( נ״מ נ״ע בי ) ועחס אס אמת עז אפם ועברתם קשתה  ,לא היה
,קיבל
* ) אותות ומושחים אשל נעשו לעיניהם נחרוג ,נאמת המיס וננ״ק ,חלום הי׳ אפי
מלם תלמיד אי ביום ההוא נב״המד (• ומסין נשם ל״ח)
** ) טלם אגיד לך מדוע נתלו נש״ק בלשון "ברכוהו" מלשון ברך אלהים ,ומות ,ולא
כפשוטו ! אודיעך ההפרש נין נחי ושמתא לחרס ,פן יש מאוהבי הנכבדים אשר לא
נדוהווא שנח מה הוא ! נחי ושמתא הוא על שני פנים או בלא אלול נאמרם  :בנדו'
ידע
! או בארור ושמתא הוא  :שש מיתה ושממה יהיה ! ונוהג אן! במועד ואקור בגילוח
•היה
ובנעילת הקנדל ( ירושלמי ואחריו הרא״נד) וחייב בעטיפת הראש ואקול לאדם
ובכיבוש
לאכול על שולחנו ולהיות תוך ד׳ אמותיו חון מאשתו ובניו ואקול לזמן עליו ולהצטרפו
עשרה ; מת ננדוי מניחין אבן על אדונו ואסור להקפיד אותו וללות את מעתו!
למנק
נידם אס אינו חייב בקריעה ונכפיית המעה ואם מותר בתפילין ונשאילוח שלום,
וקפק
ובשלוח קרננות ( מ״ק י״י ב' עי ט״ו ני ) נוקן> עליו החרס שאקול אן! נעשייא
ברחיצה
ואץ שונה לאחרים ואין שונים לו ועושים כן לכקיל שונה גאולתו ,ובחרו בלשו!
מלאכה
" ר׳יל בלא קללה .אמנם יש ל׳ דרך חדש אשל הלאני אלקיס ואולי קרוב אל
"ברכוהו
האמת  ,ואס לא ,ויה• מה הלא דבר הוא ! קעיפי • הלמוני כהולם פעם ופותר אין
מטרת
אותי  .האחד מדוע החרימוהו על לא דבר על לא חמק נכפו הכי חטא כנן נבע ואביריו?
הל׳ ח״ת פ״ז ) ומה עול מצאו נו להכותו עד החלמה ? אס על אלה תתנקם
(רמ״בם
נפש חכמינו הלא אין תנאי ואין אמודא אשל לא אחזוהו שנץ הפלפול לפעמים נגד היחיד ולפעמים
והרבו מחלוקת בישראל ד והותר ואז הלכה כלבים בל׳ נידוי ושמתא ונקה לא
נגד הדנים
אן> אחד מחכמי התלמוד ,ועיין משנה למגך (שם ) ב ד ו ה ו שלא כדין ונמו שכתב
ינקה
(שם ) כל ת״ח שנתחייב נידוי אקור לב״ד לקפוץ ולנדותו מתרה  .השני נמני
הרמ״נם
וברכוהו מדוע לא אמרו נ ד ו ה ו כפשוטו ,או ידבר אדם לשון נקיה אן> גם נארג'
עליו
חנם ? השלישי מדוע לא נדוהו מנית לאחר ל ' יוק והחרימוהו שלישית לאחד ש'
על נקי
מאחר שלא מזר נו ולא ביקש להתירו ? ( מ״ק ט״ז א' ודמ״נם שם) הרביעי מחיי
יום
ל“י במות ר״א הותר הנדר ,הותר הנדר ! (סנהדרין ׳" ח א׳ ) תחת שלו• לך מחול לן כראוי׳
צעק
נדר נדרו ? החמישי הנדוי מלבים צריך רבים כמותם להתירו ( ראנ״ד שם ולאא
המ
) ויחיד מומחה מתיל רק הנדל לא הנדוי מרבים,ואיך הסיר היחיד הנדו׳ מלבים׳
משנת
כמדומה לי הטעו אח ל״א באשל שהודיעוהו שנדותו למען • היה כלוא בניתן ובייי
"הכבד ושב בביתך" ולא ירבה עוד מחלוקת בישראל ובאמת ברכוהו ברוך נייא
שאמרו
תחת אלול הנדו׳ וקשרו קשר ניניהם לבל •גלו קודם ולהודיעה! ב׳ נלון הוא!
ממש
בהשקפה ראשונה כאשר ראה את ר" ע לבוש שחורים יושב מרחוק ד״א נהג טלי"
ותנה
 ,אמנם אח״כ אולי אחד מן המגידים גלה קודם (אמרו אזנים יש לחומה ילל"
כמנודה
ואן) כי לכותל נה״מד תנועת כדוק ראשה ) ולסיבת הזאת היה נזהר נתפיל!,
כמו דנ
כמאמרו וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקיא עליך זח תפילין שבראש ( גי גי"
כמקדם
' אי ) ומיושנים היטיב דבלי תוק' (נדה ז ' ׳נ ד״ה הקשה) ועתה זה הוא הנדר שה,תל'
ו
לאחר מוחו וביחיד תומסיס

גיצינס לנייהו נחים גמול אלא ננדו׳ הקל שאין גו איור וכמו שהתקינו נאופא אנ״י
ספיח אין מנדין אוחו  ,אלא אומרים לו הכבל ופג נניחן ( מ״ג «"ז א' ) ולעומח זה
נייהי שלא גפניו למען •חילו לו ג״כ פלא גפניו אם • פייקם (נדלים ז' נ׳) ונדוהו
לחייליו ולא לנשיא כדגל* ל״ע :ח ג יל י ך גדילים וכמאמר ל״ג הנשיא גיקו לא לכנוד׳
י ל א לכנוד גיח אנא כ׳ מנודה לנשיא מנודה לכל ישראל ( מ״ק ע"! א׳) גם לא
הזמינו לנ״י ולא היו קוגעים לו זמן כיח של חילה (שם ) ,גם לא הכליזו נצגול פלוני
ג ייי ' ננ״י פלוני (שם) וכמו שכחג הכ״מ נהלי ח״ח פ״ז נצנעה נרכוהו.
ונכל זאת עמי על מדחו כמו נד גלג ים ,לא גא לנ״ד לפ״םס אולי החילו לו
יי’7׳ א[> לאפיקולחא ואן> גחון' שלישים יום כיין של חולה  .יעהה גא ולאה כמה גמעה
"יא לעמוד על מיחו ,ל״ג הנשיא אשל לא עלה עליו עול הנדו׳ הלן לפ׳ים את ל" ׳
יאייי לי נענית׳ לן מחול ל׳ עשה גשגיל כגוד אגא ! ( נלכוח כ״ח א׳ ) ונשק לו גקלאו
יחלמ ׳די (ל״ה כ״ה א׳ ) לא כ; ל״א ישנ גדי וידים ונעה שכמו לקנול הניד ,מדגל
זה דגלים הגונים ונכוחים לרצותם ,והוא הדגל אשל דגלתי למעלה על שלא חושינוהו
ענ נקא הנשיא חחח ל״ג.
 ,י(1חדי נעל על מניליו עי שחלו שנח נצולת וכל מקלה יע אשל נהיה נעח ההיא
.י׳ יא!> ל״ג הנשיא גיפו הלן גיוס עגלה ההוא נקפינה וינעשו וייעשו מימיו ועמד
מל ’י ייאמר לג״שע  ,ידעתי אין זה כי אם נגלל ל״א ג״ה ( נ״מ נ״ע נ׳ ) וכן היה
מגילן חניג עלין
יהי כנוי
לש ומנויה כל •מיו ועל עצמו היה אומל :
 1יא ל חהי נוח לכעוש והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיל
עק׳לח עקל 3
ועקיצתן
שנשיכחן נשיכת שועל
שלא חכו "
דגליהם כגחלי אש ( .אנוח גי •ו״ד) והמה כינוים
׳שחן נחישח שלף וכל
י מית ונדייס ושמתות ( תי״ע נמקומו ) ול*< כמשיג לו לאמור:
הן המה המוציאים את האדם מן
הע יל־ ( שס־״א ) והנן את זאת- .
(החתימה נמחנלח הנ״על)

(חתימה ממחנלח מ"׳) .
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ולנחמו ,ואולם נלנו שש למאוד מל מות עמשא  ,כ׳ הלא בל■ עשרו והוכו יהיו לנפתלי
למורשה  — .ויהי נמלאוח שנעה הימים נקום נפסל׳ מן חאק ,ויחל מרל׳ אח פניי
להאציל לו ברנה מהונו כ׳ לג ,וישא נפחל׳ אח הכי רעהו גס לדנל הזה וישא משאויי
לו אלפים שקל וגם בלי כהן ושמלוח ,מלבד ניח קען אשל כמן לו לאחוזה עולם — .
האח ! אמל מרל׳ — האח ,עשרח׳ מצאח• הון לי! שלום יהיה לי נשלילוח לני אהלן
ושמשי חלן ואול עד פנוח יומי ! אן אין שלום לפועלי און ,ולא ישליו שוכחי אל ,חיהי
רשע רשעחו ,ומשונחו חשינהו ניגון לאדמחו — חעאוח נעוריו החלו למח זקנחו לגמול
אח פריהן ,ויהי מלל׳ איש מכאונוח עד יום מוחו  .נפחל׳ שלח נאש ניחו .ויעל כליל
נלהנ שמימה  .גם צלול כספו אשל נשאל לו לפליטה הלן ומקול יום יום ,וכל אשי
י
משה לא הצליח .כאשל חס הכסף כליל ,ויאמר מלרי אל אחד מאנשי נדחו  :הנהנפשני
ינשה אין כל ,הנה ונחחכמה למשוח חיל ונחיה ולא נמוח נלעג! כמון כמוני ידעש
אח נחן חעשיל היושג נקצה העיר ,ננואה חדריו נאישון לילה ,ונמלא אמחחוחינו כל הי!
יקל אן> נעים ונשונה איש איש הניחה ! ״גן דנלח — ענה עכרן לעהו ,לכה ונלכה!
ויהי נחצי הליל ,ומללי ועכלן רעהו שמו פעמיהם אל ניח נחן המשיל .נלאט שחח מיי
אח החלון ויתגננ לנוא ניחה .ואולם אדוני הניח חקין לקול הצעדה משנחו ,וילן אל
מללי ויחזק ננגדו וירם קולו ויקרא — כיוהןז נחפוש אשת אדוניו אוחו ננגדו ,כן עזי
מללי אח נגדו ניד נחן וינק החוצה דלן נואו  :החלון ,ויהי נחפזו לקפק ארצה ויפיל
ויפקח ״אצנע אלהים הוא — אמר נמר נפשו — "אמנה יש אלהים שופטים נאח<
ואני אני נא״ ? מלרי פנה עחה לימין ואין מחל ,לשמאל ואין נושן מלחמו לו ,כ׳ «’
יחמול על איש נליעל ולנ פשע כמוהו ? ויהי כלאוחו כי כלחה אליו הלעה ,ויקס ויצא
ממולדחו וינא הנה  ,ויקל אלי וידנר על לני לאמל  :הן עצמן ונשרן אנכי ,נן דולן!
ונמוח אנין ,ואמן היחה לאיש אחל ,לקחן אני על נניו לו קל  ,ויגדלך וירוממן .חשג
%נא
ינא כיוס אח תגמולזהי מלין אלמיק«ננו-*,וקפחנ• אל ענדין לאכול פחלחם .אל
חשיג את פני ,כי הלא נלכן ד׳ נכל ,ולי אין כל נלת׳ אם גויחי המנוגעה ננגעיש
גדולים ורעים ! ״כאשל דנלת כן •הי !״ השינוחי לו " נצל קולח• חשק מפסי חאכל ומייל
חשחה ,וכל מחקולן עלי כל ימי חיין — .כאשל נא מרלי אח• הניחה וירא אחאשש
נדח׳ ואח ׳וצאי ירכי ואת לוג הוני  ,ויקרא ויאמל  :אשלין אשל ! כ׳ אשרת נדלן ל
ויגמלן כל טונ  ,נחלת נעוג וחמאק נלע ,אהנת צדק וחשנא רשע ,על כן אהנן נ®
ד' אלהין ויתן לן גם ניח והון גם אשה משכלת וזלע נרן די ,לא כן אנכי אשלמריש'
אח פ׳ ד׳ וימל לי עד מאוד  .מלל׳ קפל לי אח מעשיו הרעים ועלילותיו הנשחתות .ואש
כל הלמה אשל נאתהו ללגלן וינן נכי חמלורים .מה נכמרו לחמי עליו  ,ואנחמו ואתי
על לנו לאמל  :אמנם הלנית לחטוא  ,אן אל תאמל נואש ! הלא כה דנר ד' ניד נ|
נח• הכהן  :החפץ אחפון מות לשע ,הלא נשונו מדרכיו וחיה  ,וכל פשעיו אשר עהש
לא חכרו לו ,נצדקחו אשל עשה יחיה( .יחזקאל מ"׳) נם אמה מלל’  ,אס חשינמדיו
לע רגליך ותיטיג דלניך ומעלליך ,כי אז ישוג אף י׳ ממך וכאג אח נן • רלן,.שמחשש
נדנלין ! טנה מללי  ,ואח נפשי חייח ! נהולח ד׳ אלכה ואח מצוחיו אשמורה ,אולי אכפיש
פניו • חנני וילצני! ויהי לא ארכו הימים ואלא כי פניו נשלו מאוד ואשאלהו מה זח יש•
■
.וו
מה זה ? ויענני דאמל לי  " :הה אין שלום ננפשי יומם מפני חטאתי כי רנה ,וכיני
ג
משאה •שחני נקרני ככונד אבן ; היא לא תחן שנח לעיני כל הלילה וחחחנ׳ נחלומיש
׳
נוראים לפנות ניקל כ׳ אישנח  .או האעעם את המעדנים אשל אני אוכל על שלחיו׳
' r><'Vאיש חקדי | היעלנו לחכי "ן לקח אשל נלינחך חשקני ? הה  ,מנעמין ושקויך נמיי‘
•חפנו ממלות פחנים וחמת חנינים נקלני .אללי לי ! אנכי העויח׳ אנכי חטאתי לי
ולאדם ,ותקען זאח נעיני ואדיח נס את נפתלי מעל ד' ואצעידהו נדלני מות .אנכיקניש'
נכל נפש ניח עמשא ואוריד נלמו ניגון שאולה  .מ׳ יחן מותי נעודני נעל קטן ינ״ב'
עד לא נטיו לגלי ללכת נאילח לע ! למה לא יצאה נפשי נצאחי מני לחם ויהי לי יו6
לדתי גם יום מוחי ! כי עתה התענגתי על די נקחר עליון ,וגם נשל’ ישכון לנטחג־י0
שלום הקנל ,יטוג לי !" אחל חדנרים חלה מלרי ויקרא אלי ויאמל • הנה אנכי ייש׳
ולא אוכל לכלוא שפתי לנלתי חח תודה לן על חקדן עמדי למיום נואי נצל קוישן
דע חיום הזח " ".ומאין ידעת ני מת אחה ?" שאלחיהו  ,ויענני ויאמר  :הקנסושמט"
ננואיום האחרון ,יום המית ,יחלו עינינו נהוח ,וחולם כאשל חלכנה עיני נשל וכהוח יג
רגע ,כן תלכנה עיני הנפש ואול ,וכל איש יחזה ויניע נפלאות ונקחלות ,אשל לאזפ * !
עינו עוד מיום היותו על האדמה ,חופשי תולה ותמימי דלו ילאו מלאות אלהים ,ייל"
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שלום יורדים מגבתי שחקים ארצה להטלוח אח נפשם • העמודה השמימה ,ומעם צופית כל
הטיג הל® '! ל«ו גלל שדי ,ני שער השמים ססווז לנגדם ; חחח אשר עושי עול יריעו,
והנה « לאני יעים עולים מגען שאול ללוז אח משם המוראה והנגעלה ולהורידה לאבדון,
יעפעפם יחזיון אח נל החלאה המוצאח אח אנשי בריחם במקום■ המשפע והשילום ,כ•
ערום שאול לנגדם .גס לנגדי שעלי צלמוח היום נפחחו ,ועיני לואוח אח כל הנעשה שמה,
וזה ל' האוח נ׳ מח אנכי .מררי כלה לדבר ,וארא והנה חדדה מוח עליו נופלח ולא
נותרה נו נשמה  .ויהי כשוב רוחו אל קרנו דוחן> לדבר  :תידעח על מה ארדחי סלדה
גדולה ייצא לבי ? הטה אלי אזגן ושמע ! כאשר שעו מיני במרחבי אבדון ותראינה  ,והנה
נ« חל ' מונה ומעונה מאוד ,ואומרה רצ לי מאוד עליך נפתלי ! ויענני נפתלי ויאמר לי  :אל
חצר בצלח׳ איש חרמי ובכה על תנכה לי ,בנה בנה לן ואל סדום נח עינן  ,ני עוד שפעים גדולים
מאלה לן נכיני ואחליתן ימר שנעמיס .מחר אחה עמי ופועלן ישולם לן במשפט .ככלוח מררי
בדגל אח היבריס האלה וישב שניו אל הקיר ויתפלל אל ל בלאט ,וכהתימו להתפלל
יי״ 5״ «»«מקי לבנו וימת  — .נאיש אשל אין הדבר נו כן החרישו כל הנצניה עליו
"׳ י בי אפל אח הדברים האלה ,נכלוחו מדבר וימהרו וישאלו נלס פה אחי  :אמנה גס
נפה נימת ? מת בעוד מירי חי ? הגד נא לי אין נהיה הדבר ! שמעו ואקפלה ! השיב
"®  ,ל«י ,נאשר מת אביו ואמו וימת בל נפתלי בקרנו בזכרו אח כל הרעה אשל הניא
טג’ייי! וריח אלהים דעה נעתחהו• נחלום הליל גס נהק׳צו ויעול .הפעם — דמה בנפשו
•יאות ,והנה • ולדו עולים מירכתי בור ונחימה נחנת דברו אליו לאמר  :אי לן נער
שורר,ומורה  ,ואבוי לן בן מביש ומחפיר ! ני לנו מארבה פשעי ן ועונותיך לא ימנו נעשר
האר ; -נפ׳ן ניס נגואלו ,ימי אנין ואמן אשר הומת בחצי ימיהם שאולה .הכון לקראת
ימות הצודה לקחתן ,כי שלם עונן ,נא יומן ! מלאן אכזר׳ " שלן למשפט ככל חטאחיך,
ימי אנין ואמן ידיח מידן ברוח משפט וברוח נעל .ופעם לאה נמלאות הליל
^היה אדום ללבושו וידיי נדם נגואלו  .בדי ריק רחצא נמים פעמים אין משפר  ,לחנם
״נשם בנתר ונורית  ,דמיהן בהן לא יכלו נקיון .״ חלומות ומלאות ליל האל העיקו לנפשו
־ " «אוד וילבו עצנוחיו עד כי מח לשחת נימי עלומיו במלאות לו עשרים שנה  " .ומדוע
"י >1אח ניח מררי נאם ? הנהפך לנו על רעהו ויהי עלהו ?" שאל אברהם  .כן דברת!
^נה אפל — כאשר נפקחו עיני נפתלי וירא כ׳ בלע הוא  ,ותנער חמתו במלל׳ אשל
׳שיתהו והתעהו  ,ותגדל השנאה אשל שנאהו מן היום ההוא והלאה ןמ האהבה אשל אהנויי
״’ קדם  ,ויפלו!) נאש אח ניסו אשר נתן לו למנח  ,ויתנכל אותו להמיתו נשצוז קצפוי  -.ן
יבחריז אפו"
״השמעת אגינדב ? אמר אברהם אל בנו — השמעת אח קוראות מררי ונפתלי
יל החלאה אשל מצאתם על לוע מעלליהם ? השמל לן איפוא בני מלכת נדלן
" ® "' 0האלה  ,ואל תתע בנתיבותיהם  ,שן תאשם כמוהם ותהי אחריתן כאחריתם!
^ החריש ולא ענת דבר  — .בלילה ההוא נדדה שנת אנינדב  ,נ׳ קולות מירי ונפתלי
®5יל עינם לנגד עיניו  ,ואולם לפנות בוקר  ,ותפח התנומה את ידה עלי עיניו
ועל! ^_ ,יא דמיונו העז רכש תא קולות מדרי ונפתלי ורוע מעלליהם  ,עם קוראותיו
עשתנותיו ומחשבותיו  ,והיו לאחדים בידו ויצק ^אתהן ניצוקתו  ,ויצא — החלום
pfp
וה נת ־״ל  " ,מחניו חלחלה ובל עצמותיו הפחיד  .ועה לנה שמחת גילו נהקיצו וירא< וי)
הליל ל־״ו ,־ ' ,fאשיו ואמו עודם חיים עמו  ,ויאמר  :נלון ד׳ אשל העיר לי אוזן נחלום
את דלפי הרע ללכת באורח חיים אשל נו יבורך גבל ויבוא אל ארן הכרמל
)גח
לששו <.י ^ נ® "ילאה ברכת ל  .אנינדב החל עתה להשכיל להיטיב וללכת נאור ל
אביו לקח לו אח בת אשל לאשה  ,נערה כלילת יופי וחכמת לב.
ויהי ק
״ « ®,צליח ויחילו דרכיו בכל עת בי אהבהו ל וירבהו ויברכהו בכל — .
גנ<
ע , '? 1ש! יש נכס אחד מני אלן> תועה בדרכי חושן וצלמות  ,ימהר יעשה
כמהו,
העו ^  , .ייי י בטרם תחשכנה הרואות בארונות וילאת למצוא את אורח החיים
גאחל< ח נ ת קדמת עדן ! סן יבהילן ויחיתן חלום אנינדב גם אותן  ,עלם נתעה,
הנעול .ס ! ”  ®.לעת זקנה ושינה  ,ואולם לשוא חחנן קולן וסשוע :שונו שובו ימי
י V55לא ישיב אתהס לאחור  ,ועינך אל תשולם דע העולם ! —
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Beiträge von Leopold Winkler.
ארם נהריס,
־/
לא1ת נאמן כי בארם נהר!ם
חפת דודים חשכה’מלאה,
כל הלילה אל ראו מאומה בעידם
אןי' רהי בבקר והפה היא לאה.
מציאת החמורים.
כמו לפנים בישרל מצאו האתונות
בהלכם לרואה הוא נשיאהמורים
נם עתה זבל) שו רק כביתי רואי חזיונות
על,ימיני! כי עם תמצאו אתיהחמורים
פי האתון.
למען לא ! חשבו הכסילים כי אדם הטה
יען כי דבי,ידברו ובפיך.םזאמר" ז
לכן שם אלהיסיפה גם ‘לבהמה
ויפתח את9י האתון ותאמר.

בקרת והערות לספר " ערך מלין׳ מהרב הדוכס
שי״רv
Don Galomon Frankel.
אשמדאי ניאל השם  :שי ואש« די מל גצי אדם אפי
(המשך ) נערן « לין אוח
גבהו ברוחם ע"• חאוחם העזה  ,וגס « הסכמים לעוף ברוחם עד השמים והוי יעו״&
שהאריך נזה לשחור נס שעורם נגיעץ ס״ח א׳ וגם מדרשים אחרים הנאמרים נערין זה׳
וכל הרואה יראה שנאורו איננו עולה יעה כן נגיע׳ן כמו בכל שאר המאמרים נזה  .ונ״ל
בביאור דבריהם נגיעין  :כ׳ מקור שעורם שמה הוא הכריחום נריח והאהבה העזה שהי'
למלן שלמה מם חיים  ,ונתחלה היחה אהבתו זאח לשם שמים « הנחילה לבנין נים יי׳
כ• היה מוכרח לאומנים ובונים מצידון כ״ש מ״א ח׳ נ' כ׳ אתה ידעם כי אין בנו א’6
לכרות עצים כציונים ושם ס' לי ייפסלו בוני שלמה ובוני חירס וכוי וכל ימי משן ני!
הניח היו מנהג* וחקוג׳ ארן הקדושה כפי יסודי תורת משה  ,יעבדו ישראל האימה איז
זבח מלב ודבש ולא פנו לרהנים ושעי כזבים  ,וכמאמרם סנהדרין כ״א באן קוים שנחי
נח פרעה לא היה הכסף נחשב נימי שלמה למאומה  ,והתכונו נזה שבטרם התערבו י!ם
עמים זרים היה מקים תודח משה "כסף וזהב לא ירבה לו" וע״ב לא היה נחש  ,למאיייי'
נ• לא היה ציין נמו  ,אכן אחד בנין ב״המ בהתבטל האהבה לסייס התלויה בדבר מציה י

גרמה לי ההתחברות לחירם  ,שצעד מעט מעט מהנהגת מיינה כשי יסוד ,סויה משה
כנאמר שם יי כ״ו כ"! ואני עשה המלך בעליון גבר וגוי ויפלח סירס באני את מגדיו
אנשי אניות יודעי הים עם מבדי שלמה ייקחו משם זהב וכוי וע״י הצטרכותו לזהב נמשה
מני® לאיים  ,כי ב" ׳ לא היו יודעי הים וע״ג עמדו עבי׳ שלמה תחת ממשלת שר•
תירס על הים כנאמר יישלא תירם באני  ,הרי שחירם היה המושל  ,וגם נאמר שם  :נ׳
גת! שלמה לחיים עשרים עיר בארן הגליל — ועבר נזה על לא תוכל לחת עליך איש
נגרי דברים ל״א ׳״ז  .גס מעת בנין הבית והתחברותו לחיים נשא נשים גנריות אשר
הטי לבנו • ואם מחיר הנתונים נראה שהתחתן עם נח מרעה קוים בנין הניח  ,שנינו
ישדר עולם והובא ברש" ׳ שם " למדנו שאין השישיות כחובות כחדר " ונס למיד הש״ס
•נמית ע״ו אכן משלמה ל׳ קו ונתיב שלמה לא נקיב מידי  ,ומרש" ׳ אלא לזנוח היה מכון
אצא קשי' ויתחתן ? מתוך אהבה ישירה שאהבה מעלה עליו הכתוב כאילו התחתן  .והנה
«חהנה הזאת היחה לעת זקנת שלמה כעדות הכתוב  .וע״כ מכל זה נראה שכל הדברים
“י® "’ יעו לשלמה אחר התחברו עם חירס ונתן לו ממשל רב נא" ׳ ולמי ממנו
נהגות הממשלה וחוקי המדינה ככל מלכי הנוים לאתון» רק הון  1 ,ע״נ שלח האניות
נשנה לנד ממתחר הרוכלים והחדים ועזב עי״ז עבודת האין הימן חוית משה וע'
ניס \ vלי ל״א מחוקי ליקורג שאתר לאנשי שמארעא להיות נוקע׳ אניות או ללחום
“ ' לבלי יתחברו עם עמים אחרים וכו'  ,וכי שם כל זמן ששמרו החוקים האלה היו
סגלה חמש מאות שנה ומעת עזבום ירדו מעה  .וזאת נ״ל כונח מאמרם סנהדרין
ח שנת "נשעה שנשה שלמה נח שרעה ירי גבריאל ונען קנה נים והעלה שירטון ועליו
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החחחנוחו בבת

פרעת

חיה

מוכרח ע׳״ז לשנות

שיר המדינה  ,וחחח שמחחלח היו עובדי אימה ולכל אמי ואחד מישראל היה חלק בארן
חהנח האין חיחה הקועה בלבנם יותר מגופם ועי״ז היו גבוי׳ חיל בחרפם נפשם למות
יי האין ולא היה ביכולת אומה ולשון לשלוט נמו  ,ב׳ כאש אוכלת נערה אהבתם
חרצס במו יעל כל מדרך כך רגל נתנו נפשם למות מאה פעמים עבורה  ,והמון הגזים
י יק לחאות לממית ולשדוד  ,וכאשר ראו הסכנה פנו עורף וברחו להמלע  .ועוד זאת
יי עלה כלל על לב עם גדול מהמון הגוים להלחם בישראל עם עני מכסן! ומזהב  ,ינ
ומחשבת גוי גדול מהעמים התועבות שהיו נימים ההם  ,רק לילך ממדינה
,
’ מ לחמוק • כל מחמדי המדינה ולשוב אח״ב לארצם ,ומה יעשו המה במדינת א״י ? אשר לפי
 ,י התירה רקה היא מכל דברים המותרים ואין בה רק צורן אוכל נפש  ,וע״ב נקראה
" קודש וקאה האין הלזו אח העמיס המתועבים האלה  ,בי לא יכלו למלאות בה
נס וצמאונם לתאות גדולות וטמאות ( ונמ״א פירשתי מאמרם אלמלא שמרו ישראל
®’ " pC p(Jי  ,,ומנהגי המדינה כפי הד״ח לא חיו אומת ולשון שולטת בהן והארכתי
«) ועתה מחאות הזהב והכס!» שהיתה לשלמה אחרי נשאו נח פרעה שנח סיר
p
ועשת אותם לסוחרי וכנעני ארן אחרת  ,ועל ימים יסדה לשוט נו בהחחנרו עם
^
י"  •' 5ירד גבריאל ונען קנה נים — ונאמר כ׳ השם קנה הוא שאול  ,ולמשל
ש »  ,כמאמרם תענית כ' מה קנה זה עומד במקום מים וגזעו מחלין» ושרשיו
הספינות וממשלתם על חים
יעליו נבנה כרן גדול שברומי
£דול •
זוד
איעאליא של יון וז״ל  :אין תכונה על
קושיה הערך מלין אוח
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ונזה ׳סנאיו דנל׳ המדלש לוה  ,המובא גס נעלך מלץ ולא מצא סתלוצו "שהיה
ממזל שלמה על פחה׳ ׳שלאל ואמל אני קהלה נן  7,7הייה׳ מלך על ׳שלאל בילושלים,
היחה אשה אחה נוחנה לפניו קעלה של נליסין ומכה אוחו נקנה על לאשו  :ואומלה לי
ולא שלמה יושב על בקאו ואהה אומל אני שלמה מלך ׳שלאל" והחכונו נספולם נהקעלח
של גליסין לאמל  :אם לציה להיוח מלך על ׳שלאל עם עליון ונילושליס  ,לא היה לל
לילך נג7ולוח ולהתאווח למוהלים לכסן! ולזהב  ,ולהסתפק נקעלה של גייקין  ,וע״ב נהנו
הקנה  ,והוא למשל על הספינה ונאמול  ,ני 7האשה להנוח אוחו מל לאשו  ,ללמוז נזה
כי ע״י האניוח שעשה להניא זהב והחסנלוהו לחיל®  ,אינני יושב נעה על כקא,' 7
וממשלחו איננה נפי החולה על עם ׳שלאל עם חפשי לק על ענ7ים  ,וזה שאמלה  :ולא
שלמה יושב על נתאו ? כתאו  7״קא ולא כתא ד'  ,כי מעחח הנהו מלן ככל מלכי
האלן ״ואחה אומל אני שלמה מלך ׳שלאל והוא עם עליון עניי ? '7הלא מעתה ענייך
הס וככל הנדס ניה ׳שלאל  ,ומה לנוחך ? וכ״ל כונה חכמינו שתפול הלז מאפה אחה
להמותל והתוכחה שהוכיסחהו אמו משל׳ ל״א  :אל למלכים למואל  ,ומחלגס  :אזיהל מן
מלכי למואל והפי' מן למואל לל״ש׳ ולי״ק כ׳ אחה לאל ומשיחו ומלך על ׳שלאל  ,וע״ג
אזיהל מן שאל מלכי ולא חחחנל עמהס  ,ונהמתלגס  " ,ישח׳ המלא" ונו' ויש להם מאווה
גיולות " ,פן ישהה וישכח מחוקק " כי עי״ז תשכח ותשנה חוקי המיינה החקוקים בחולה
לנלי הלנות כתן! וזהב  , .וישנה יין כל בני עוני" שהשתנה עי״ז כונה משה המחוקק
שיהיה ׳שלאל עני בבחינת המוחלות ולבלי שום בכתף כתלם ובזהב מנטחס  ,ונמאמלם
•אי עניותא לישיאל נאוימא תומקא על שיתיא ח־ולי< ונמילש משכני אחלין ונו׳ הגילשא:
•אי מסכונתא לבלתי' ליעקב  ,העתיקו חז״ל במליצה ינליהס ממשלי שלמה ש״הש ט'
״לקתה׳ נלכני פלעה ימיחיך לעיח׳  ,נאיו לחייך בחולים וכוי " וירשו  :לחייך אלו הלבנים
זכו '" והחכונו כ׳ השילוש מחולים הוא כעין שלשלת  ,ע' נחלגוס אשכנזי  ,והמשל הוא
נמו אן* לתיתיא חשובה והיא נלכב׳ המלך ,בל נוכל להניחה חפשי ממסג ולתן והיא
צליכה לשלשלת נלנב׳ פלעה  ,כנה נהנמשל והיא ננקה ׳שלאל  ,מוכלחח להלבנים אשל
ביים השלשלת והלסן  ,והיא החולה שנע״ס  ,לעשות סיג לבלי ענול אמת ממצות התולה
״צואיך נחלוזים" שם במילש אלו החלמיייס שהם מוזלים אחלי צואליהס לשמוע7״ח
מלבם  ,וחלוזים הס העבותות והעול שנותנים על השותים לתעותס למחוז חפן  ,ובתנמשל
המה כנסת •שלאל המוכלח־ס למנהיגים להטות לנס לתולה ומצות  .ואמל הפי סם■להלין
ללאיה שצליכין למתג ולתן  ,ני חולי זהב יעשה לך עת נקודות הכתן , ,וילשו חז״ל :זה
נתת מצל׳ ם ונתת הים  ,יע שהמלך במסבו נלי׳ נתן ליחו  ,ואח״זל  :עלובה כלה שזנחה
בחון חופתה  ,ני כתן> וזהב הלנת׳ להם ועשו לנעל ועגלי זהב ,והל׳ כשניתן למו החופש
לחאות נסן> וזהב חטאו ועשו עגל וישמן ׳שלון ויבעט  .כן פי׳ חז״ל גש״תש  ,ולזה תחנוני
נאמלם • אי עניותא לישלאל וכוי והוא אות נאות נהמשל יש״הש לפי ילשתס  ,והעני ותא
היא כפי הקוני המדינה ע״פ יסוד תולה משה  ,והמה המתג והלסן לבלי יתאוו
למותיות.
ומעתה נתן לב לבאי ינל׳ חכמינו וחדותם בה ש מ יל  ,אפל היה מוכיח לדבליהם
לאבני החושן  ,ובסוטה מ״ח נ׳ אמיו שמיל למאי אחא  ,אבנים הללו אין כותנין אותם
בדיו ונו' ואין מסלטין נאזמיל משום שנא ' נמלואותם  ,אלא כותבי! נ ^יהן בדיו ומלאת
להן שמיל מנחון והן ננקטות מאליהן כתאנה זו שננקטת נימות החמה  .ואינה חסילה
כלום ובו' ,והחוב עלינו לדעת טעם הטיחא יתלה בהנאת השמיילאבני החושן ומאי נ״מ
וחסיון נזה אם יהיו מעשה אומן ? ואס על הלוחות אמלו שמפסולחן נתעשי משה' ולא
הקפיד י' על חסיון מעט אן .בי נחלת נמו שמו של הקב״ה  ,אין באבני החושן אשי
לק שמוח השבטים נמו חיותיס יקפיד על חסיון מעט ע"• אזמיל ? הלא דיו לכבוי
התלמיד אס ככבוד הלב הנהו ! וע״ב נ״ל שזאת היחת לסימן ומשל על «שלאל ,וצוק י' ש׳חלתי
שמות שבעי יה לא ע" ׳ בח ואומנות ונהחסיל האבן  ,אלא ע" ׳ שמיי אשל נו הן מתנקעות
מאליהן ויבואו השמות הללו שם מאליהן ונלצונם שטוב בלי שוס פעולה מחזן ע" ׳ לח!
ודחק  ,וזה הוא לאות ומשל שהחוקים ויסודי והנהג׳ א" ׳ בחלוקת האין ודינים הנוהגים
באלן  ,בשמיטות ויובל ומעשיות ושאי וסודי ותקוני המדינה יהיה על אופן זה שיהיה
תקוע וקלע בלנניהס האהבה לאלן  ,כי לכל א ; ואי היה חלק נאק ובלס בני חיי’!
באין קנאה והחלות  ,כי הכסף לא נחשב למאומה למו  ,כי האין לא תחסל גל
מטןנה המוניחת לקיום הנפש והגויה  ,וגם עוד זאת שלפי הקוני החולה הכסף והזהב לא
היו • נולי( לשאת פלי ,כ׳ הנשן והמלנית נאסל ולאיש מן הנצלן להלואח לעהו השמיעי,
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פעיהו מלשלם סוגו  ,וגם במעת ידי המולי שדהו ביובל שב לאחוזתו  ,וע״ה היו כל
יםיאל נאגודח סגרה אסה והקשי אמין באהבה הארץ והקונה  ,ומים לבים לא יבלו
לכנותה  ,כי כל אחד משב בי לו האין ומלואה ואיש איש יולד בה הם אסיו ובניו,
ו  .עס אשכ יל יסודי והקוני המדינה עונים באלה  ,לא נהפלא מעתה נענינו גם מדין
העבמ< אם אנו קוראי; נד״הי הראשונים שלנו  ,כשהלכו ישראל נדיב׳ ד' «" פ יסודי
התולה  ,אז נס במחי מענו עסקו גס גניו חיל נגד לנבוח  ,על כי באו נשם ל בלוח
חאתדות  ,מול אנשים נפרדים בתאוות נפרדות  ,וזהו לפ״י קוד לוח הקודש ושכינה ,ולוחי
עומדת בתוככם ושאר הפקוקים הנאמרים נזה  ,ועי נמנ״ה לרנ״ק צי ל' ,ב׳ כאשל שמלו
ג ' יקוד׳ ומנהגי התולה  ,אז לא היו נציבי; זה לזה ולא לעם אחר  ,והיו כגו!> אחי
ימח אחת להם רוחני וקודש  ,והיה די למו בעצמותם ורוח העומאה והתאוות לירוש
מותרות ונפלאות לא ידעו  ,והמוכיח היה למו ד והותר באלן זנת חלב ודבש  ,וע״כ י״ז
שאחזו ׳ נמדה הלזו להסתפק במוכרת  ,לוח קדושת השם הופיעה עלימו והיו דומים לקונם
ייייי 7עמד בתוכם  ,ב׳ גם כביבול די לו בעצמותו  ,והלוח הקודש הלז בתוכם בשמרם
התורה וכאמור  .ולפי הנמשל והבונה ראשונה חתכונו בשמיר לשמירה החולה ויקוד׳ המדינה
שהיו נצרכים לאבני החוש;  ,והמה שבעי ישרו; .
,ובזה ׳הודע גס לפע״ד גם קוד האורים והחומים שהיו על לב אהל; בבואו לפני
וה’ה « ניע נשמות האבנים האלה  ,שהם למשל על שבעי יה באלן הקדושה  ,ברוח
הקודש שנ«י  ,אס עוד הרו״הק שולעת בהאומה  ,והמה רעים ואוהבים לאלצם ומקיימים
יייסיד׳ המדינה  ,וכאשר נתקיים זאת בלבנו  ,אז ידע גם משפעם שיעמדו עדי עד
־ ז שנא ׳זח מהם הקשר הרוחני ואי; אומה ולשו; תובלנה לשלוע נמו  .וז״ש הל  :ונתח
חנ,חיש; המשפע אח האורים ואח החומים ופי' ז״ל יומא ע״ג נ' למת נקרא שמם
חורים שמאירים את דבריהם  ,והוא שימסור לאהרן תאור הרוחני שיש נתדנרים והשמות
י " שעל החיש! המאיר לשמוח שבעי ׳שרון  ,וחומים שמשל׳« ׳; אח דגליהם  ,והוא
סיס הפירוש והנמשל המשלים • הדברים ; והיה על לב אהלן בבואו לפני ל ,והוא שישים
 5,י  ,י״ נו ורעיוני על מעמד הכח הרוחני בישראל  ,ועי״ז  :ונשא אהרן אח משפע נ" ׳
י י נו לפני ל תמיד ,בי מזה נתויע לו המשפע אם יעלו ויצליחו  ,ני בראותו שקשר
« לת התולה חזק בבני ישראל  ,וכגוף אחד רוח אחת לכלמו  ,אז ידע שיצליחו ,ואם
נחו נח• וגזה נתבונן בדבריהם יומא ע״ג א' ת״ר כיצד שואלי; ? השואל פניו כלפי נשאל,
נשאל פניו כלפי שכינה ופל״שי בלפי אורים והומים  ,כי ע" ׳ א״ות נחודע לו אם
י ’ Mימ״הק נמו וע״ב יסתכל נעת השאלה בפני השכינה ונמ״ש  .השואל אומי האליוף
הגלוי הזה ? והנשאל אומר בה אמר ל עלה והצלח רי״א אינו צריך לומר בה
אמי 7אלא :עלה והצלח.
ילפ״ז ינואר משנה בקומה מ״ח משמתו נביאים הראשונים נמלו א״ות ואמרו בגמלא
? מי ושמואל ושלמה  ,ונילקוע שמעוני הגי‘ דוד ושמואל  ,ונלאה שהגיי הלז
היא
שגימ1ן < י’ה כ׳ לא מצינו במלכים ודנ״ת׳ אף שעם אחת ששאל שלמת נא״וח  ,וע״כ נלאה
לשא,לנץ שע לי הא״ות  ,ונזה נתישב קושי' החוקי גינוי; ד״ה זיל אייתי שידה כ• לא לצו
~ ית וכוי ולפ״ז ניחא  ,שלא היו א״ות כלל נימי שלמה  ,וגם נ״ל שמהא״ות לא
ptp
יק בענינ׳ המלחמה וב״ש וגס נהפ' נאמר  :ולפני אלעזר הכה; יעמוד ושאל
ל^ ,
היתה « ®? ' " f’vLpל פיו יצאי ועל פיו יבואו  ,הרי שרק על היציאה והביאה למלחמה
'ר נא ' ״♦ וכמ״ש על הפי ושאל יומא ע״ג אבל לא על דבל אחל ולפ״ד
מלק גן
<ס למה נעלו אחל מות דוד ושמואל הא״וח כי מימי שלמה ואילן נשתנו
קדליהמד  ,־ר'51ע
^ p״  ‘ . wמיתוד• החולה ונתפליו הלבנות וקשר האחדות  ,וממילא נחבעל משפע
 . .יי יא!> לפי הגי׳ בגמלא שחשנו לשלמה ג״נ  ,מוברח׳; אנו לאמי שהתכונו
נח לסיו׳ מלכותו נהתחנלותו לחיים ונשא נשים נכריות ונתן לחיים ממשלה
ע לע
עי • והנס נשאל עוד לנו לבאר תעעס והכינה נמת שנתן שלמה לחיים
העשל .ס
וכת׳ שנא׳ נד״ה׳ ח׳ נח; חילם מול זה גס כן ערים במדינתו  ,ואס לשם
,
 1ברית כ״ש הרי״ק  ,הלא מעיד תכי מ״א ע' שלא ישרי בעיני חילם והמקבל
(? r־p
■.ש5ה  .געי ^ ” יאהבו ממידת י״א ליחן תודת לו עגולה ולשבחה ולא לתלאות פנים שלא
■ הי ל נזה (וגס נאמר שח״זל נקפולס נגיעין פי׳ ככה ) שנתינת הערים
p^ p
בל «; יהלבנו! גי) '< יג’ז חיי®  ,יק על שהוכרח שלמה לצידונים לבנין הגיח ולכרות ארזי
היה  ,ולא חית שואל ממנו העצים אלא שישלח לו חרשי ען שידע,
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וחיה מונדח לחח למו
,
ופרו ורבו ומלאו איז
נעשרים שנה
שם

לציונים לעזבה ולנחק אהלם
העדים  ,וגס א״י נודעה לשמינה ועונה והיה בבי במאוד
למדינתם  ,ואז נחן שלמה לחירש חמורה הערים
מאימה שמינה הלז ולחזור
ונל רבושם
אשר קבל  ,העשרים עיר  ,האין ומלואה  ,והם אנשיו ועבדיו שישנו בנר נמו נאוה נפשי!
ומנורנח זנה מ״וד  ,ירא  .לנפשו ש!
ואחרי ראות סירס הערים האלה והארן שהיא עובה
יעתיר׳
ונמנואר נשנה נ״ד א״ל אין ביון
ענויי »
יהיו ענוגים ורבים ועצלים מלעבוד

ר ומפנק׳ לא עבי׳ ענידתא ,

והנהג׳ ויסודי צר וציון לא היה להיות

עוניי

אימה יק

לסמוי

בעלי
לאנשים
יחזקאל נ״ז כ" ח ולזה הוברח
העולם ולעבור ולשוב ולשונו נימים בעיות
בביתם בעם
פרו ורבו
רחקו מהן  ,והמה
נח הינולין לשאת עורח הדרך ועף ונשים
נים כמה שנים לצבור
ולהתהלך
מבני ניחם
השוקע על שמרי שלוה וקשה למו להפרד
הערים בעיני מירם וקראם
במדינה הזאה  ,וע״ב לא ישרו
כסף וזהב שאין צורך למו
מאסיה • ושביה כמו בבבלים לבלי
האין הזאה
בנלי נחל  ,היינו בי
ארן בבול  ,ע״ש
הרואה פתאם דבר נאה,
הנתק ממנה  ,ואמר  :מה הערים אשר נסח לי אתי ? באדם
ארן בבול

האדן והערים האלה  ,אבל אני איני יבול לעמוד ברוב העונה  ,בי
מה נאוו
לנאור׳ ולא אאריך והמבין
נרגניה  .ויש לבון דבריהם שנח נ״ד
המקשרת תושביה
היא
לתועלת המסחר ולשלמי'
יבין  .והערים אשר נתן חירם לשלמה במבואר נד״הי היו ג״ב
אניות אשר היו תחת ממשלח חיים כ״ש וישלח חיים
לשלוח
חיים
אחרי התחברו עם
ובו ' עם עבדי שלמה  ,וע״ב נתן תירם לשלמה בארצו ערים נשפת הים והושיב שם שלמה
את נ" ׳ ללמוד מלאכת הים ועבודת אניות  .ומהפ' בד״תי יש עדות לאמתה פירושי ,שהערים
והערים אפי
בנאמר ד״ה׳ נ' ח׳
לחיים כנר תיו « ׳ושבין מאנשי תירם ,
שנתן שלמה
נתן סירס לשלמה בנה שלמה אותם ויושב שם אח נ״י  ,הרי שערים האלה הוכרחו לבנין
לחיים לא נמצא
מהערים אשר נתן שלמה
נספור הב׳
ולהושיב אנשים שמה  ,ובמלכים
ללמוד סתום מן המפורש שבני
שהושיב חירם אנשיו במו  ,ואם בנה אותם  ,הרי לך
בנדם ועומדים תיו ומיושנים מאנשיו כעשרים שנה מקודם  ,ומזה נובל ג״ב לסמן תכונת
מהיפך אל היפך  ,לאנשי סירס לא היי
ענעי וסיר׳ אנשי חירס לתבונת ישראל  ,שהוא
ערים ננוים  ,כי עיקר דירתם נים ורק כאורח נעת ללון שבו לימים לביתם  ,ובני ישראל
והאניות  ,בב״ז חית
נערי צור לעבודת הים
האנשים האלה שהושיב
אף שהקדיש שלמה
ובתים.
מוברח לבנות למו ערים
שדים בינרי הרב שי״ר  :בני
ומעתה נשוב לנאור ספורם גיעין ס״ח ונאמר בפי'
נעת שהיו ישראל
ואומרים :
אדם שתאותס מרובה ורותם גנותה " אך אנו מוסיפין עוד
אהבתם לארצם
באדמת ארן הקודש והנהג׳ המדינה היו בפי סדר התורה נשרשה בלבם
סנינוחם
פד מאוד  ,ועוד ןאת שחשנו עצמם לעס סגולה בחרו י ' מבל העמיס  ,ב׳ עמי
השקעו נימים ההם בתועבות גדולות ולא חכמו רק להרע לרצוח ולשדוד ולהזיק למלאים
זעעריינער  ,וע״ב קראו לעמים
חמסו ושדדו שמה ,
תעב״וס היושבים ביס
תאותס  ,וגם
ג״ב רוחות לאותן הדרים באניות
וקראים
ההם נשם שיים ומזיקים ע״ש שודד ומזיק ,
לספינות  .ובזה נבין מדרשם
על הכרחם להשתמש בידיעת הליכת הרוחות ומתי נשינתס עינה
ברוחות חיה משתמש והיה שולח!
אנא נ״ב
הגדלתי מעשי ונו' א״ר
ע״פ קהלת נ'
לאפריקא  .ולזת
המסוגל לספינה ושלחה נעת ההיא
לאפריקא שהיה • ודע השעה מהרוח
ורוחות היינו שבל העמים
התבוני חז״ל באגדות שיחסו לו נמליצתס הממשלה על שדים
הסביבות שבינו אותם בשם שדים ורוחות היו נכנעים לשלמה  ,ובמ״ש מ״א ח׳ ושלמה הים
נאמר שבמלת אשמדאי « לבא דשידי החביא
הממלכות מן הנהר ובו ' ומעתה
מושל נבל
הנענעיס בתאוות נשם שדים על אחמ
לחיים  ,ואס לפי שבארנו היו קוראים לבל העמיס
ב״וב שיתכן השם הלז על אנשי צור וצדון  ,שלא נחו בביתם ונים מושבם ובל מסשנותם
רק לזהב וחמסו ושדדו על הים  ,ואף יחזקאל כ״ח ע״ו העיד עליהם ; ברוב רכלתך מלי
כנפיס " האניות
בתכונות השדים חגיגה ע״ז "יש לתן
תובך חמס ועליהם הציון שציינו
והספינות — ״יטסין מסוף העולם ועד סופו" כי בניתם לא ׳שכונו — " ושזמעין « אחל
הפרגוד" על ששעו « סוף העולם ועד סופו נתגלו למו דברים נעלמים מנ״א יושבי חופן
שלא ראו מאור שמש החכמה מחין למדינתם ולעובדי אדמה אשר דבר אין להם עם מ׳
מארן אחרת  ,הרי הוא באילו היה מחיצה יפיגוד נינם לנין העולם ולא ידעו מה ^ יז'
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שם  ,וע״כ אמרו שהשדים חללו שומט׳! ומנינים גס « ה שהוא « אחורי הפרגוד ( להעונד׳
חמה ) כי כל העולם כספר שחוח לפניהם לדטס ולהחנונן נה וכל « מינוח החכמה
והמדע נפחחו למו  ,וכ״ש יחזקאל כ״ח על מלן צור אחה חוחס חכניח מלא חכמה וכוי
גם נאמר שעשה עצמו עי") לאלהיס חול ,שם נ' ,נן אדם אמור לנגיד צור יען גנה לנו
יתאייי אל אני מושג אלהיס ׳שנחי  ,ואמרו״ע״ז נמדרש חיים מלן צור נחגאה טד מאוד
יהי' אמר הקנ״ה ליחזקאל נן אדם אמור למלן צור וכוי  ,וכונחס ננאור הפי לא שקרא
ליחזקאל5ן אדם רק אמר לו שיאמר לחיים נגיד צור נן אדם — ונארחו
הקנ״ה
נאריכוח ואכ״מ  .והוכן כונחס נפי' הכחוניס ניחזקאל שתיים היה אומר אל אני וכיו וי ו
י־ ,יני פע"’ דירחו נלנ ימים יש לו כנפיס כמ״ש  ,ועף מקוף העולם וטד קופו כמ״חש
ישימע מאחורי הפרגוד כמ״הש  .וע״כ א״ל יחזקאל ילוד אשת קנן  ,שם ם'  ,לשחח ׳ויידון
י ־י ״אמיר תאמר אלהיס אני לפני הורגן ,והוא ג״כ לפי מאמרם חגיגה שם ,ומחים
5־י7^ ’5ם  ,יאמר לשחת ׳ויידון ,כ׳ אין חכמתו נחכמח החורה  ,השכל וידוע אותי כנאמר
שם ( הנה חכם אתה מדניאל  ,אף שלא עם מחוף העולם ועד סופו  ,כל רז לא אניס
ציה׳ אנל אחה נחכמתן עשית חיל לצנור כסף  ,ברוב חכמתן נרכלתן וכוי נרונ יכלתן
” ני חינד ח« ס  ,וע״כ לא תמות נפשך מות ישרים  .ומעתה נחזור למקור ספורם נאמרם
שהכניע לאפמדא׳ מלכא דשידא  ,ולפ״ד הוא חיים  ,נהשולשילתא שחקוק עליה שם
כפי/
שייקיק עליה שם ,והוא נעת שהלן שלמה בירכי ד׳ והנהג׳ המדינה היו
יהורה יריח האחדות היה נחוכס  ,זה היה השולשוחא דחקוק עלית שם להניא נמאסי י
ונתכניע נזה העמיס כי כל העמיס הלנו איש נשם אלהיו ( ועי נמ״נה שער גויס ואלהיו)
ותם התאוות הגדילות  ,והיחה ניניהם פירוד לבנות  ,ני לכל איש היחה חאוה מיוחדת,
יחנחנו נשם י' אלהינו נרוח האחדות ורוח ודעה אחת לכל העדה לחרוף למות נפשם
^חהנח ארצם ואחיהם והשכינה ורוח ד׳ נחוכם כמ״ש  ,וזהו העזקחא שחקוק עליה שם
 שלמה ישב על פסא ד' ומלן על העליונים וכמ״ם ונזה הכניע גס לחיים  .ולפימשמעית הנתונים נמלכים נראה ג״כ שבימי דוד וגם נחחלח מלכות שלמה היה חירס
נכנע להם ורודף אחר שלומם  ,ואהבתם וההכנעה הזאת נתגונן גס נדרן הטנע  ,כ׳
.חשד הלכו ישראל ומלכם בדרכי ד׳ והיו רק עונד׳ אדמה  ,אז היחה א" ׳ אוצר התבואה
עמים יושבי הים שכל מעיינם שמה לא שמי מנעם להאדמה  ,וחיו מוכרחים להניא ערף
חס בלהכין צרכם באניות לנסוע לא" ׳ ולקנות שם אוכל לנפשם ובזאת הכנעו לא" ׳.
" יחי גני׳ עד דנני' לבית המקדש" והנא כ״ז שהיה ציין שלמה לאנשי חיים וצדונים
 , Iנ ה« החזיק לחיים תחת ממשלתו נהשלשותא ועזקחא הלז " יומא חד הוי קא׳
ד ' יהיא אחר הננין שלא הוכרח עוד לאנשיו והחזירם לו וקא׳ עמו בלחוד׳
ז ל האהבה והאחות א״ל כתיב נחועפות ראם לו ואמרי' כחועפוח אלו מלאכי השרת,
חצי השדים" ומאוד קשה מ׳ דחקו להוציא הכי מפשוטו ? בשלומו כחועפוח  ,מלאכים
"ה ש שעפים « סוף״חעולם ועד סופו  ,אנל מה ענין ראם לשדים ? וע״כ נ״ל לפי
^ י יחי האחרונים שחז״ל לא ידעו עוד מהנקודות  ,ני מעשה דור אחרון הנמו וקראו
לאם ראם ופירשו על רום  ,כי מצינו נפי נלעס שמזכיר רום נשרוערוע
וליהT
שם כ״ד
« מיד כתים וכוי ופי' המבארים  :הספינות מן הרומים ע׳ נרש" ׳ ורמ״נן
י)די
ח כמה תגיל ממשלח רומי  ,וע״כ יתכן <ג"כ לומר שגם בחזיונו נ״ג כ״נ
מצור ר ^ ),־יס צי  ,שילושו שיחיה למו תוקף ממשלח כלרום  .והנה לפ״ד הייסיפון יצאת
שקר ^ ^־פ< ^־ "’ ייליא ומחם נחישנח רום  ,וע״כ אמרו שם אלו השדים  ,והוא כדברינו
נממשצה ^ חניות נשם שדים  ,וזהו שא״ל  :מאי רנותייכו מנן  ,מה היא הרבותא
<וו ^ 0,3׳ יצא נכ״ז אתם נכנעים תחתינו  ,ומזה ראית ברורה שיסוד׳  ,הנהג׳ המדינה
מה היא הברכה שנין אותנו שיהיה חקפינו כשלכם  ,הלא ממשלתנו ע" ׳
 , f,r״p
 •,יע״ז השיב לו יפה  :אייל שקול שוש־לתא מינאי ותג לי עזקתן
וא חו
לו מלי ״ ? "1ה יא  ,אם לא הייתי מוכרח לאוצר חנואתן אז היה ניכלת• להראות
יתח׳ והוד ממשלתי ונזה לא יקשה לן על שנח רום כי הס מזה וגס מזה
ל,צ<־ ,חן
ן־ן - ,יכייאמלם פסחים קי״ח נ׳ נדרן גוזמא שס״ח שיקים יש בנין גדול וכל
מעלה חיה ני כיי לזון אח כל העולם  .ומשיחה הלז ומהחפלאו על
חכמחו ג<ם
כסף כרת נריח עם חירס ונ״א חלק מממשלתו חלק לחנירו תהו:
סקל,׳
יניח ויהנ ליה עזקתא  ,והיא שקר מעליו " השולשיתא יחקוק עליה
שס ״ ,,
ליתת נריח מעצמו ממשלה נא" ׳ נהעשריס עיר שנתן לו  ,ולא היה
ל ח ,לס5
צתנואח שלמה ונזה נחגדל עליו  ,וכאשר שלחו האניות " נלעיה" נלע
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חילם לשלמה  ,יהיה שלמח ועבדיו חחח ממשלחי כמ״ש תשלח חילם אניות וני׳ עס עני
שלמה  " ,פתקיה אלבע מאוח שלתא“ היינו שהשליך לשלמה בזה מא״י שאיננה חקרה מנל
ולפי יסודי החולה אין מקום בת לתאוות המוחלות ובזה ששלח אניות עם חילם הלי הוי)
כאילו השליך אוחו מחין לא״י  ,וע״ש מאמלס " א״י ד' מאוח פלסא" אמלו כאן שהוניאי
מחוך למחיצתו בד׳ מאוח פלסא  " ,ועל האי שעתא אמל שלמה מה ׳חלון לאדם בכל
עמלו שיעמול חחח השמש" ותחת השמש דייקא  ,כי העמל באדמה זהו תכלית הנליא8
ני אדם לעמל יולד לענוד אח האדמת ,ולוח ד׳ בעמל הזה  ,אבל העמל שהוא חחח השמש
והוא על הים אשל איננו לק לצנול כסף ומוחלוח  ,מת תועלת נמו  ,וכל ימיו יק דאגה
כי מלנה ננסים מלנה דאגה " וזה היה חלקי מכל עמלי" כי הולני הים ולודש׳ המוחלות
אין למו מקום מנוח  ,ועולה יפה מאמלם  :מאי וזה ? לב ושמואל מ״א מקלו וח״א
גונדו  ,והוא כעובד דלך שאין להם מנוחה  ,ומה נאה המשל הזה לעובד הים  ,ואמלו!
כל היכא דמעא אמל אני קהלת הייתי מלך על ׳שלאל נילושלים  ,והחכונו נ ק הלח על
מדלג תו כעת לאסוף זהב וכסף — והיה חוהא על מעשיו נעח ואמל מי ימן לאש
ואשובה למקומי הלאשון  ,וכאומל הימים הלאשונים היו טוניס מאלה בהיותי  :מלך על
׳שלאל  ,ונילושלים  ,ארן קדושה לא תחסל כל בה  ,ועי״ז היחה ממשלחי על
לק קהלת ,מאסף כסף  ,והשפלו ישראל
כל העמים  ,ועתה השפלתי עצמי להיות
והמלוכה עי״ז.
ולהקורא נע־נים פקוחות נס' מלכים • לאת שבעת ההיא היה קשל גדול להדיח
אותו ממלכותו  ,ואף שלא פי׳ הכ׳ רק לירנעס  ,ננ״ז נוכל להבין שירבעם לא העז לזה
לולי לב העם נקשרו  ,ובסנהדרין כ״א נ‘ אל" ׳ מפני מה נענש ? מפני שתוכיח אותו
ברבים  ,והוא כדברינו הוכחה ברבים היו כהרמת יל נמדדה וידע שלנים הללו ידם אחו,
ועוד דרשו  :מאי חת אשל הדם ונו' אל״נ שתלך תפילין בפניו " והתכונו נזה  :פרשיות
התפילין מדברים מאחדות השם שמחויבים אנו להמליך עלינו  ,ולוח ד׳ באחדות הזאת
בתוכינו ועי״ז החונה עלינו לשמוע בקול ד ' ללכת בדרכיו והנתגי המדינה כפי יסודי
התולה וכמ״ש וכמאמרם  :תפילין דמארי עלמא מ״כ בהון ומי כעמך ישראל גוי אחי!
ועל ששלמה שינת הנהני החולה חלן תפילין בפניו לרמז כי אין אנו צליכין עוד לאות
היי ולעטפת חע־נים נעת שאין אנו מקיימין אח הדברים אשל האוח הזה מולה עליהת!
ולא נתפלא על המרידה הזאת  ,בעת ראותינו המפלח ישראל נימים האלה  ,עם אפי
נתיחד לעס סגולת ובני חודן  ,אם לא לבני מלכים ועל הגדול שנהם והוא ירבעם כעדות
הל עליו  :והאיש ירבעם גבול חיל ואז״ל עליו סנה׳ כ״ב שכל ח״ח דומים לפניו רעשני
שדה  ,נכ״ז נאמר עליו נעת ההיא  :וירבעם בן נבט וכו׳ ענד לשלמה ונו׳  ,היי
שקראו הל לפי תקוני הנהגת שלמה נשם ענד  ,האח כאב מאוד ללב העם דרנעת
והדם יד נו.
ואחד ההקדמה הזאת נסיים נספולם  :כי מעא גבי סנהדרין אמרו לבנן מנדי שיטי
נחדא ידלתא לא סדן מאי האי — ותמוה במאוד ,הנסיון והחוש יורה ויעיד ננמיו
שועים ומשוגעים שיש להם דמיון חזק נדבר אחד ומשעטים ומשתגע׳ ם בו  ,ובלי עזית
רופאים מומחין ישאלו נשגעונם לעולם ? עכ״נל בנאולם  :אחלי שהיה תוהה על הנהגל
במאמרו אני קהלת וכו׳  ,וני מטא לגבי סנהדרין במאמר הזה  ,וידי הסנהדרין ואחיי
השלוני בראשם היו בתחלת ג״ב בקשר להדיחו ממלכותו בנטור נמו קנאת ד׳ צבאית׳
אן אחלי שמעם מפיו שפתח תשונה נאה בלבנו  ,אז אמרו נשב ונעיין בדינו נחקיייי
ודרישות  ,אס לבנו כפיו לשוב לד' וליסוד׳ תולה  ,ועלינו מוטל ללפאיחו ; או שיי!
מיראתו עבור קשר העם מדבר נשפת חלקות דבלים כאלת לרמות העם ולרפות ידיתיי
ולקנן נ־נתים חילו להכניעו ולמלון ניד חזקת  ,ונתתם לב לחקור אמרו  :מכד• שיט:
נחדא מילתא  ,היינו שטותו לק נאספו כסף וזהב  ,וקראוהו ע״ז שוטה בעברו נזה *J1
התורה ואין אדם טובל עברה אא" נ נכנס נו לוח שטות — לא סלין ? הוא נלפיו
בהמיה  ,הלא השועה לק לדבר אחד נשלך ונדבק נו לעולם ונעשה לו לפיקסע א׳יטיי׳
ולזה אין תקנה כ׳ חכם תנהו בעיניו משנעת משיני עעם  ,ומעצמו לא יחזור כי שטית
הזאת נעשה מבח תשכל  ,והוא שבלו ואם הוא שקל באמה נכ״ז בל דלן איש ישר בעיני
ונפרע לאיש חכם  ,וע״ב כל ,בואה לא ישונון מעצמם " מאי האי" מה זה שנא מטיט
במאמר ! ה לחזור  .מהראשונות ? מזח נוכל לשפוט שדבורו נשפתי חלקות וארבו ך,
וכמ״ש  ,וע" כ אמרו  .לי׳ לבניהו קא בעי לן מלכא גביי שלידי ל נ י’הי שה< פ t ,Bנו
ועל הכלת׳ ופלחי וחקרי אצלו אס צוה שלמת לו לאסוף סילו  ,לדעת בבילוי אס אי

נלני " אמר לאואל " ואחרי החקירה היה ל«ו שגי דנלים הסומלי( זא״ז  ,יכ « זה שלא
« 3י לנניהו והוא יושג שקט ,לאיה שבפיו כן לנו  ,ונהנסיון « בל השוטים דעלמא נחדא
ייילחא יש הבחשח פיו  ,וע״ב החמילו לדרוש אולי איננו שוטה לחיא מילמא כ״א לבמה
דניים ושוטה סתם יחקלי — וכמו שהסכימו נאמה אח״ב « ליו לכנוס החכם ט" ׳ מטשיו
שוטה קסם וכמאמרם נמדרש  :ל׳״א חכם וטיפש וסכם ר' אוניא טיפש חכם וטיפש ובו'
־־■ וכאשר שלחו נחקילה ודרישה למלכווחא ובמודע שמנע להו ננדותיהו וקא מנע נמי
ננת שנע אמיה  ,נמוד« שהוא שוטה גמול  ,וכאמור לעס וקנה שלמה נשיו הטו תא
צננו  ,ולשוטה נבמה דניים יש מקנה ויוכל לשוב מטצמו וגם ע״י אחרים ו«"כ  :אחלוה
לשלמה והנו לי' עזקתא ושולשיתא דחקיק עלה שם  ,היינו שסייעו לו נבל בחם להחזיר
ייטטלה ליושנה  ,ופרד עצמו מהתחנלותו לחיים ומאלהי בסן! וזהב ולא שלח עוד אניוח
נזה ,דסד נעזרה חכמי האמת מקוני המדינה כפי יסודי החולה ולקח העשרים עלים נחזלה
"הי יכ ' «”ל חזיה פלח — כאשל נתחזקה המלוכה בידו כפי יסוד׳ המורה ועייל נמוך
הערים  ,נלתו הערב לב לנפשומם  ,יב אין למו חלק ונחלה נא״י ואמרו  :אפ״ה הוי ליה
נעחיתא מיניה  ,כ׳ נפ״א אל גנל לעקרם ממושבם נו נשישו מכני  ,וגם נשים הנכריות
ח היה נכחו לשלחם חוצה  ,ועי״ז היה לו ניעחותא פן יקומו רוצחי לילה עליו על כי
שקי בבריתם  ,ולזה התכונו נאמרס  :היינו דכחינ הנה מטחו שלשלמה ששים גבויים וכוי
היכיח לגגורי ישראל טנור הנכרים ואצל המטה מפחדו מנשים הנכריות ,וסיימו נקפולס
נ ״יש«י ^ ח״א מלן והדיוט וח״א מלן והדיוט ומלן ,והאומר מלך והדיוט  ,כי אן> ששב
י נ י אל החעהל מחטאו בי אל פער הנשים הנכריות וגס עלב רב נשאל עוד נא״י,
והאומה מלן הדיוט ומלו ,כ׳ סון> סוןו חזר להממשלה נעזקתא ושולשיתא דמקוק עלה
שם וע׳״ז העמים סבינו נכנעים תחתיו.
ומעתה נתן לב לראות  ,אם יתכן לפ״ד נמלח אשמדאי וסדים כל הנאמר עליהם
יני ' חז״ל ונטרן מלין  ,ונתחיל מן המובא שם ראשונה  ,והוא המדרש « ונא נחוס׳
"? חיח '• " ואשמדאי הוציא מתחת קרקע אדם אחד שהיה לו שני ראשים" והספור הלזה
חות לשום נפי המספר על חילם  ,אשל אניותיו סגנו כל העולם  ,ולפ״ד קלת נהכ' :וגס
חני חילם אשר נשא זהב מאופיר ,שהוא פערו נאמער׳קא ( ולפי המבואר נתז והר נשמע
שכנר להקדמונים היה ידוע אמעליקא שהוא תחת קרקע ארצינו  ,וספרו שהוציא  ,ותניא
־ ®®" 1ייקא שהוא תחת קלקעיתנו  ,אדם אחד שתיו לו שני ראשים ולפי המבואר
ע מ נמצאים שם בריות כאלה ולא שכיח׳  ,אנל באניות חילם אין להתפלא אס
הניאו.
 , ,ונע ייד ®  Tשל מלשים נ״ר ובריש ויקרא לנא פגע ביה אשמדו! רנהון דלוחחא,
הל 3שי״ר נע״מ לפנינו פגע ביה שידא שמרון  ,ובילקוט שומרון וכוי עכ״ל  .ונ״ל
נ הכותבין וכל הנוסחאות יסננו על קוטב ובונה אמת על התחברותו לחיים עגול
קי  ,ינמקחת שידא שומרון מתכונו לעגל הזהב בשומרון  ,ומקודם אעתיק לפנין הקולא
מעש ננ׳אור מעשה עגל  ,כי קשה מאוד להאמין על דור זעה כבמדבר שיטעו לחשוב
^ ידי אדם כאלהים  ,וגס מה היסה כונת אהרן ? ונ״ל על כי בושש משה וישראל
אחכו!  ,נזה באיזה לוח וכח יכבשו ארצות העמיס  ,אם באחדות או בגבורה או נרולז
ןהןא ^ ייניאי לאהרן לאמי  :קום עשת לנו אלהים ,והאלהים הזה הוא ע״ד תואר אל ע״דשם
מ *י״־’ «הלוח והבח ,ועי נמנ״ה שער נדם ואלהיו צי כ״ה,שיתן למו סדר והנהגה לצייר
״! wpJת שיצבו לפנימו לנצחון העמים  :כ׳ זה משה האיש אל ידענו מה היה לו  ,סדר
״ לא ידענו  ,כי אל הגיד עד כה באיזה רוח וכח שרצה לסיר הנהגתו ,ויאמר
) ,הר; .
גהן ^' ם זי חמי הזהב וכוי והניאו אלי  ,וכונסו נזמי הזהב והתכשיטים הם הם בעוכרינו
ויי® תאות וכבוד ופרוד לבנות  ,וצוה להניא אח בל התכשיטים והמין כל
(־ j n
« סכה אחת  ,לרמז שביס אחד •היה למו  ,ותשבח הקנאה והתחרות
ו5ן,
 ,חח’ם אהובים בלוח ולב וגוף אחד ובלוח האחדות ינצחו  ,אנל המס טעו
, 3ןגמ
יעגצ נאמלס אלה אלהין אשל העלון ממצרים ! כי חשנו שמדהנח הזהב הוא
^ יינן לפניהם לנצחון  ,ואמרו  :אשר העלון מארן מצרים  ,כ׳ ע״י ביזת מצרים
שבלבוש לב יצאו היה העוז להוציאם משם  ,ומבלעדי זאת מי פתי
׳סול-« !,
 r,t,i .ממקום נושבת ומעל סיר הנשר למדבר נורא ושמם  ,ונכונה הזאת נחלקו
קהר
והערב רב  ,וכמאמרם פשעו והלכו מדחי לדחי לעשות נהעגל מעשה ט״ז,
י
ם הכתובים ב״ב כ״ג כ״ד ויאמר אהלן אתה ידעת את העט בי בלע הוא
,,
מיי נאמלס  :עשת לנו אלהים אשר ילכו לפנינו  ,ילכו ל״ד ,בבקשם
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צחוח לנוח ולא צח ולוח האחיוח ; ואומי להם למי זהב החפלקו  ,וצונחי לאחד אוחס׳
ו אשליצהו לעשוחו חחיצה אחת  ,ויצא העגל הזה  ,ויפה דלשו ז״ל  :אהלן לא החצון יין
להשליצהו לאוי ,ונמ״ש לעשוחו מחיצה אחח ללמז על האחדול!  ,ויעשוהו מכשפי עלב יג
נצשפיס  ,או מיצה השליך שם להון הצול ויצא העגל  ,והוא לאיה בלולה לפילושי שציון
לאחדוח  ,אן הס נקשו חשנוגוס לניס  ,צי האוח זהב " לנהון דלוחסא" לב אב ומושל
נצל החאווח צגאמל וישמן ישלון וינעט  ,ונזה נחנונן גס נכונח ילנעם נ״ג נעגל׳ שומרי!
לצייל ממשלחו נלוב עונה מהמשחל לצנול צסן> וזהב הנא' הושע י״נ  :צנען נידו מאזי’
מלמה לעשוק אהב ויאמל אפלים עשלסי וצו' ונזאס לקח לג העם — ולהצדיקיס!
כמאמלס גם אחיה השלוני עעה וחסם  ,אולי הוטעה נצונח אהלן ועי״ו עעו וחסמה
וצמאמלם — ולזאח ציון המדלש נצנוחו לאשמדאי נשם שידא שומלון  ,צי העגלים נקיי)'
על שומלון המ״ש זנח עגלך שומלון  ,שנניס יהיה עגל שומלון  ,והעגלים למזו לחאיה
הזהב וע"צ קלא לאשמדאי  ,ולפ״ד חילם  ,שצל מעלהו צעדוח יחזקאל לצנול זהב ,נשי
שידא שומרון.
נפשחיס קי״א אמלה ליה שידא לנלא פיח׳ נפשך מציומשא דאיהו דקעיל לאנין
וקעיל לדידי ה  ,והרג שי״ר נע ' מ דחק מאוד בפירושם וז״ל  :עיין עלן חרמש שמביא העלוך
מגמרא דניצה ששוקלין אוחו שנע פעמים  ,ומושין -כחג שם שהוא מין קטניוח מל ,וידו*
בי חשנו בבר אח הקעניוח לקשים להחעצל ולכן התולמש מזיק לאדם ויבול להמיח'
יעו״ש  .והפי' הזל הזה נא לו על בלחי עיינו בגמלא ולשי׳ שם  ,ואציעס לפניך הקולא!
ניצה ציה נ' אמל ל״א אמל הקנ״ה אפילו בחוימש הזה ששולקין אוחו ז״פ ואוכלי!
אוחו נקנוח שעודה וצי' ופירשו חורמש מין קטניוח עגול כעדשה ולחג כמעה קטנה!
והוא מר מאוד עי ששיקלין אוחו ז״ם ונעשה מחוק וטוב עד שיאכל למטעמים נק״ס!
הלי לן גמנלי לגמי שחולמש הזה עולה על פלחן אנשים חשובים ולשרים לק״ש  ,וכדני'
רש״י  :עד שיאכל למטעמים הא חדא ? וגם אס החיימש מזיק אין שמו חז״ל נפי הקנ״ם
כניצול להמשיל עצמו לדברים המזיקים ? ונאמר אנחנו נזה לפי דרכנו השידא הזאח היחם
מננוח עם האניוח — או לפ״ד הע״מ מננוח נעלי החאווח ושכל החזק — ומדרכי
האנשים האלה לעשוח מעשיהם נמהייוח  ,וצאמלס במי שכפאו שד  ,כי אין למו פנאי
ולוחם באין שקע לעמוד במקום אחי  ,וגם באכילה אינם שוהים ונפלט נהבנחו ואוכלי!
אןז כמאכל נן י,ישא׳  ,ושייא הזאח הזהירה אס גנה מצלומשא  ,ולפי פי' הערוך שהיא
חולמם  ,על רוב ' הטרחה המוכלחח להצנח המאכל זה לשלוק אוחו ז ' פעמים  ,והאיש
הלוקח לו מועד כזה להצנח המאכל וק״ש  ,נשוד השדים לא יבוא  ,ושם של לא נאום
לו  ,ואס א׳ מבני השדים מרגיל עצמו נזה  ,הוא כמאבד גופו ונפשו שלא לדעח  ,ונאמלם
זאח קטיל לאביך ,החצינה שזה היה בעוכריו שלא צנר זהב והיה עני וחשוב צמח ולה
לעצמה ג"כ הזיק — .
ואחלי כל האמור ולבאר גס שפורש נגיטין ס״ח ננסה צעח בחינו לבאר מאמרם
נזה גס נפלט  ,ואם לא נעלם מאחי צניוח הדבל לבאר ספור בזה ונפלט בל המלוח
הזלוח  ,ומעלחס היפה נזה להשתיל בפני ההמון הסוכן  ,נצ״ז בל אשל ניצלסינו נבאי,
ואס יהיה מעט בדוחק ישלח לי הקולא היודע מליצח האגדוח הראשונים  .תה החלי
שם  :שידה ושידסין למאי אינטי ליה  ,דכסיג והניח נהננוחו אבן שלימה מסע נננח וצו'
א״ל לרבנן היצי אעביד וצו' ופלש״י בלי כלי נחל  ,והנה דבלי לש" ׳ הללו נכונו לדברי
ל" ׳ בסוטה מ״ח נ' דאמל דברים בצהנן  ,אנל לפ״ד ל" נ האומר  :וצי אפשל לומר צ!
וצו' ולפי דבליו לא נצלן שמיד רק לאבני אפוד ולא לבנין הניח  ,ולא עולה יפה פירושו
וסוגיה הספור לפי דבריו ? וגס דבלי רש״י נסיעה שם על קו׳ הגמרא שם ול״נ שמיי
למא■ אחא ופלש״י דאמלינן נמס' גיטין שהניא שמיל ע״י אשמדאי מלצא דשידי  ,ודברי'
חמוהים מאוד א"כ מאי משני הגמרא שם  :מנעי ליה לכדחניה אבנים הללו וצו' ,ולדבריהם
לא אחא השמיר לדברי ל״נ לק לאבני האפוד ,והדלא קושיא לדוצחא הלא נגיעין מבואי
שהשמיל שהניא שלמה היה לבנין הניח ? ואן> אס לא היה מנואל ההפך בפירוש לא
•כולנו לומר שהשמיר שהניא שלמה ע״י אשמדאי היה מוצלח לו לאבני האפוד  ,כי אבני
האפוד היו קימיס עוד מימי משה ואהרן  ,ולא מצינו בכל החנ״ך שנאבד למו אבן מאבני
האפוד נימי שלמה שיהיה מוצלח עי״ז להשחיל ,ולחנם טרח להניא השמיר ביגיעה לנה *
וע״ב נ״ל נאמרס  :ור" נ שמיר למאי אחא  ,לא החצינו לספורם נגיטין כדברי רש" ׳ י<!
צונהס למשנה ישועה האומלח ; משחרב נ" המ נטל השמיר ,ולהמשנה דאנוח  :עשלה דניים
וצו' השמיר וצו׳ וע״ז יפה אמדו שחיה נצרך לאבני האפוי וצלסניא אבניםה ללו וני,

וכמאמרם הנא נגיטין  :אמיו לננן אירא שמילא דאייה* משה לאבני אפוד,
ונשאל עלינו לבאר הפורה בגינוי? גם אליבא דר״נ  ,ונמנילסא  ,והובא גרמ״נן
הין> פי' יתלו  :לא חננה אחהו גזית  ,נו אי אהה גונה אבל אפה בונה בהיכל
בנית אינו נשמע
לא* נשמע
נהמע
י״יייי  ,בניה
נחל■ vיי
ינק“ ק ,ייי״י  Qmא כי מק ״ם ן, 3ו , ,j 5״
אבל נחון נשמע  ,והוא ג״כ כדגלי ל' נחמיה ,ולמען השלוה לבל יביא קפולס
יגינוין במחלוקת עס ל" נ והמכילתא  ,נאמר בגאולה  :שידה ושידפין למאי
"' נ"’ לי'  ,ואחלי נאולינו לעיל על שדים שידה ושידתין שהכונה לאנשי צור וצידון
יאמבי מאי אינעי לי'  ,ממה נאה ההתחלה שהיה מוכרח למו  ,דכתיב והגיה וכוי מהע
 ?5נה והי יי־ לי 7לאומנים  ,והצידונים בונים היו ונצרכים לבנין הבית  ,ועל ענעם לרכול
ילשיע באק ובים ולבלי קבוע מושב נמ״א  ,חתל שלמת אחלי החבולה אשל על ידה
ישליש אוהם בארצו לבלי יברחו כפעם בפעם  ,וע״כ שאל לחכמים  :א״ל לרבנן ה־כ■
מעביד ,הנו עצה מה לעשות להצדוניםי להשליש אהבת אלצינו בלבם לבלי •עזבונו באמצע
העבידה אשי ההמשך כעשרים שנה  ,ובלי ערמה לא • טכנו רנלימו במנוחה אצלינו ! א״ל
ח שמילא דאייתי משה לאבני אפוד ,והנה לפ״ד הוכרח השמיר לאפוד לרמז על האחדות
ישהלשוה ישראל בארן כתאנה המתנקעח מאליה  ,וזה היה ע״י החקיס שייסד משה
^ ש׳ י‘ • יא״ל  :הלא בזה ראינו שיש כח בחקים עונים נעשות טמירה ואהבה לארז,
עשה גש אתה כן ותרויח בזה לגופם ולנפשה וישאלו ברצונם להיות לך עבדים נאמנים!
״ ג היכי אישתכח " אין מקום מוצא לדעת תכונת גופם ונפשם  ,למען אדע היקודות
מכונים נמו ולכונן הנהגות אשר יישרו בעיניהם לשנת נמו בארן  ,הלא נכלים תמה ,
נחנו עם לבדד ישכון בלי התערבות דע הנה ממהם  ,ואיך יכולתי ללדת לעומק ענעש ?
עיתויה משה ,ידוע מכבל שלא -קבלוה כדרשתם ז״ל על וזרח משעיר למו וכוי ) "אמרו
ה אייה׳ שייא ושדהין כבשינהו אחדד׳ אפשר דידעי ומגלי ךל " הלא גם כעת שי לך
כמת מאנשי צדוניס צו להביא מהם שנים איש ואשתי ליקר אותם אהדדי  ,ואפשר שהמת
נומדיש וידעי הסוד במה יאסרו לבלתי ינועו ממקומם ויגלו לך ותדע מת לעשות  ,ואמרו:
״’ יין יטייתין  ,ולא ב' שדים או ׳ב שידחין ? וגס יקשה לשון  :כנשינהו אהדדי  ,ולא
־־ ' ירי אותם ? כי תחבונו נעצתם  ,כי נ' אנשים אן> ניסולין לא יגלו  ,יכ רק בליעל
נה סוד ארצו ומולדתו  ,וגס נליעל לפעמים איננו מגלת מילאה סן יתודע גלויו לאנשי
"י "  ,ואז אחת דתו להרג ולאבדן וכמ״ש בנ״ב ע״ג נ' מהולמן בר לילית כי קא רהיע
ח ? יפ ^ דשורא דמחוזא וכוי שמעי בית מלכא וקעליה ופי' רש״נס ני מלכא דשידי וכוי
י נ יה י שהיה מגלה סודם  ,הרי לך שאף על גלוי קוד בדבר קען אחת דחם להמית על
יב ניני גדול ממנהגי המדינה  ,והנה יגיעתו לריק אצלם ואף בהגישו צואלם לענח
יכיל להוציא מאומה מהם  ,כי המ למו למות פת או בארצם  ,וחנ״מ  :בתתם נפשם
’ ’ ,מית י מות ישלים השומרים סוד עמם ומלכם  ,ובמותם נאלצם לדיראון  ,לדור דור
י • יע״כ התחכמו ליקח שידא ושידפין איש ואשתו  ,וכנשינהו אהדדי  ,ובאורם
^ בא ניסר אותם נב״א תה בפני זה  ,רק ליקר כל אחד בפני עצמו ולהראות לאיש
האמה  ,ונידעם נובעי האנשים שאף אס לנו כלב ארי
לה3א ״ ח’ ,, 5אשהי אם לא
יגלה ימק בראותו צרת אהובתו ולא ׳עצר ברוחו לגלות למען
שי על נפשו  ,נכ״ז המס
׳ יג*י כ! תעשה ג ם היא להצלה נעלה  ,וזהו  :כנשינהו אהדדי להפחיד האחד
על
ש ,״מ יי נמען יגלו  .ומת שהוצרכו לפנים הלא די נאחד להפחידו ? אך נאחד ההילאו
"  0קי ,ובשנים אם יאמר כל א״וא אותן הדברים בחדר בפי' ע זה שלא בפני
זה
קאמרי  " .אמרו אכן לא ■ דעינן דלמא אשמדאי מלכא דשידא ידע" וכוי
(3א מו
יי)? «לדידי אל מסר ליה לפרא דימא מסר ליה ולא יהב ליה אלא לתרנגול
3ל ),
! ’יה אשניעתיה" בי מצינו בכותבי דב״הי שאצל מקצת עמים קדומים היה
ה
ך אשר שמי בראשם לא היה משפעו לק לדין ולשפוע מעל כקאו ולתת
"
ויחותם נכלל' ,אנשי החיל אינם ממת שנעו ופקודתו כי אם למשמעת שרי צבאות
ע
ג»ם " ׳ יהמ’ -ד אינני רק לנהון (ואפשר שע״ז קראו במדי ויקרא רנא לאשמדאי
יי! דליחתא) וע״ב באמור שלמה לאשמדאי קא מנעי לי שמילא אמר לדידי לא
גל ^ן<ל ח" ’7א מסל והוא האדמיראל ראש הספינות  ,ולא יהב ליה אלא לחרנגולא
וע«) ׳ כנן י “ שהיונים והרומים היו מציירים את הלוחם בתרנגול ע״ש מחלוקתם תמיד,
,ליחמ ,ביבשה נשם תרנגול ברא  -ומעתה נבאר מה היא ענין השמירה
j , s ,g
’ י! גי יאסי הוא ח" ׳ התרנגול ברא  ,ונאמר במו שבארנו מקודם שהנהגי
למקום
ג'י אנשים הרבה שלא יהיה למו מעצור ומונע מנסוע ממקום
{(ל י 1
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בהנחון לאנשי אניות  ,ועל בי מלאו בלקיחת נשים סבה מוגעח נאמרו אהבתי אשמי
ובני לא אלא חופש לזהב ולכסף ולהפרד מאהובי נששי  ,היסה ממקנחס להקפיד בזוגות•
ולא הורישו לה נשא רק למי שילא מכבל ידי הובסו במה שנים בעבודה היס או למי שנמנע
מסינה אחלה מעבודה המדינה  ( ,חה נ״ל ננאורם פסחים ק "י א " ,אמר לי ר ' יוסף שידא
אשמדאי מלכא דשידא ממונה אבולהו זוגות " היינו השגיח על הזוגות ובל מי שעבר על
הרשאתו היה מענישו  ,ויש להאריך נזה ולהראות שע״כ במערגא לא קפדי אזוגות ,נידעם
מאין בא לחהמון המקור מספור הזוגות  ,וננבל שנתנלנלה הקבלה לא ידעו כונה הספוי
והליגו למו נזה דמיונות תוהו משדים ולוחות■ —) והנה אשמדאי הממונה על הזוגות,
אן לפעמים היה לעונת המדינה להרשות לרבים להנשא לפלות ולרבות  ,וזאיז
היחה בכבשם אתה מדינה גדולה מעבר ליס והוכרחו להניח שם מאנשיהם
להחזקת הממשלה וליסד שם קאלאניען לאחוז בה והוכרחו לנשואי נשים אשי
עודם בחורים וגבול• חיל לעמוד מול המורדים ולעשות כל המוכרח לתקנת המדינה,
והבחורים האלה עמדו תחת השגחת שרא דימא " ומאי עביד ביה ממעי להו לעורי דלית
נחו ישוב ומנח להו אשינא דעורא ופקע עולא ומנקיע מייתי ניזלני מאילני ושדי התם
והוי ישוב"  ,היינו את הבחורים הללו מביא להמקוס שאין נו ישוב ומניחם שם לשמירה
ועי״ז נהפך ההר השמם לישוב  ,וגם את בני הבחורים האלה מביא שמה להשריש במו
אהבת ארצם לבלי יעזבוהו "והיינו דמתרגמינן נגר עורא" וע״כ נקרא שר הצבא נשם
תרנגול ברא הנקרא בתרגום  :נגר עורא ופירושו האומן מתחרים (ע׳ ערך נגר) כן הוא
שר הקאלאניען — ואחלי שלמד שלמה מאשמדאי נמה יאסרו רגליהם הניאו התלמוד
לידי מעשת לתפקיד אח התרנגול ברא לשומר והתחכם " :ובדקו קינא דתרנגולא ברא
דאית ליה בני וחפייה לקיניה זוגותא חיורתא" חיינו שגנבו ממנו הילדים ולא הסתירו
זאת ממנו לבל התודע לו מקומו ,רק שנתנו אותם בחדר ורשות וממשלח שלמת  ,ואמרו
לו אין הם נמצאים וזהו  :חפויה נזוגוחא שהראו אותם לו ונכ״ז לא היה יכול למיעל
אצלם ,בהודיעו לו שרק בתנאי שאם ׳מקור לתם השמירה והס הבחורים הנשואים  ,הם
ונשיהם ובניהם ובנותיהם  ,זא יחזרו לו בניו  ,ומרחמו לבניו עבר על השבועה "איית,
שמירח" מסי למו השמירה " ואזל וחנק נפשיה אשנועתיה:
ומעתה נשים עין נדרן העברה על ציור חכז״ל בתכונת אשמדאי נקפורם שס " כ׳
מעא דיקלא חף ביה שדיה מעא לביתא שדיה " מורה על קדר• מדינתו שאין למו מקום
קבוע " מעא גני כונא דחתיא ארמלתא כפא לק ומת יה איחנר ביה גרמיה אמר היינו
דכתיב ולשון רכה תשבר גרם" אולי התכונו' לאנשיו שהיו נא״י ופגעו נשיהם לבלי משוח!
אלמנות חיות וליקח נעליהן מתן  ,וגם שלמה נתן לו עי"ז העשרים עיר ולא ישרו בעיניי
וקרא למו כבול — " חזא קמיא דהוי קא עע׳ נאורחא אקקיה לאורחא" האורח הוא פה דרך
הספינות ניס  ,ואף שהוא ללא הועיל נכ״ז לישב הקאלאניען  ,יוכל לצאת ממנו זי*
מעליא ליישוב האק ,ואפשר שלזה התכון בתשובתו להשואל " מ״ע כי חזיתיה לההוא סמיא
אסיקתא לאורחא ? א״ל ופו' זכי לעלמא דאחא" והנה התולדות דאתי לצאת ממנו
״מזא רוויא דמעי נאורחא אקקיה לאורחא — ורויא ,היינו התאוה לזהב וכסף והורה
לו הדרן אין •צברהו — ״חזא חדוחא נכא" כי מהנהנת סדרו למעע בזוגות — "שמע
לההוא גברא דאמר עביד לי מקאני לשב שני אחין" — כי זח סימן שהוא רפה ידים
ורגלים ויאי ליה עניוחא  ,כי לאן ברגלים אף מקאני לשנע יומי לא יספיק  ,לא שיהיה
די לשב שני — ״חזא ההוא קסמא דהי' קסים אחיך" — ני הוא קיסם לאגורת כסף
ופת לחם  ,ולזה שיש לו תחבולות באלה לרמות הבריות  ,בהשתמשו נמו נמסחר ונמרכולת
חיה יבול לישב ולאחוז נחפניו — " נ• גזא דמלכא" אוצר המלך ולא להוריד ערמתו
לדברים פחותים כאלה וע"כ אחין— .
ועתה נשוב לבאר גס יתר המאמרים בענין הזה  ,אשר גם■ הרב שי"ר נגע נמו נאות
אשמדאי מבלי מלוא שחרון למו ונתחיל מע״מ צד רמ״ע  " :ונודע עוד היום מן הערניאים
כי יפחדו ממשוגע רק נעבור יחשבו כי רוח רעת שורה עליו " והרב שי״ר אמר »ס  :שזי*
נא עבור שהיו השועים לגיס בבית הקברות כדאי' בחגיגה שם  :איזהו שועה זה חל1
ננ״הק  ,וחוס' שם נשם הירושלמי לן ננ״הק לשדים ולפעמים יניאו רוחות של נ"ת<ז
לסכנה  ,ולפ״ז קשה אין נקרא זח חסיד בברכות י״ח שלן ננ״חק והרי נקרא דורש אל
המתים וענ״פ הוא חסיד שועה ? וכוי " יע״ש שהניא כמה מאמרי חז״ל נזה שאין למי
ביאור — וחנ״ל נחקרינו מקודם מאין אב המנהג תרע הזה לב״י ללון נב״חק ני'
שתשרה רוח עומאה ? ולא מלאנו נבל כותבי דברי ההיידען שלא תניחו שום תועבת ע״ז
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שלא ענדו  ,שהמנהגו גם נמנהו .יע כזה  ,ואם היה נמו אוב וידעוני ודורם אל המסים,
עשו ! אס נאצעגניג׳ וסחנולוח  ,אנל לא לגו ננ״תק נדי שתשרה ד״הע ? ונ״ל שנצמח הדני,
כי נעוד ששלו ישראל על אדמהש ונהגו החקי ההורה לנל׳ הסערנ עם עמא נמגע ונמשא
ולפרושים אף נגדי ע״ה מדרש ורוקו עמא  ,ולא הורשו להכניש הה״לען נגנולם ונשלע
עכ״וס שמעמאס נמשא כנדה " ולכא״וא היה לו יראהו נכישו ",שעליהם נ ודאי נאמר צא
לש שאייל לו  ,וע״כ העכ״ום הנאים לפיקמעיא לא" ׳ היו מונלחין ללון חון לחומה,
והמה נחרו למו ניס הקנלוח  ,להיוהס נמערוס וחדרים מצויינין עליהם  ,כאמלם שנה'
ל י נ׳ שלחו ליה לננוכדנצר קנלוס שלהן מעולין מפלערין שלן ,וע״כ לנו האורחים שם
נמחקה מזרם וממעי  ,ועל כי האנשים האלה שעו כרוכלים נכל העולם וידעו ניתר שאת
מתהלוכות הסגל מן העם היושנ תחת גפנו וחאנתו ואין להם דנר עם אדם  ,ע״כ לא
נפצאח היא שיצאו הרנה מנ"<  ,אשל נכשפה נפשם לדעת מקולות ונצורות החנל  ,לניס
י( < ינס יליי עמהם לשמוע וללמוד דניים נשתלו עד תנה מעיניהם  ,ואף כי מעלת האנשים
ההם נלאשונה לא היסה רק ללמוד חדשות  ,אשל התירה התולה כנאמר  :מכל מלמדי
שהכהי> נכ״ז על שהיה במחשך מעשיהם וע״י החחנרם עמהם  ,ענייה גוירת ענייה,
ונמיו גס מעשה הה״דען המחוענים לאכול נשל חזיר ופגולים  .ונזה ננאל דנר׳ ישעיה
 pה היושבים בקברים ובנלורים ילינו  ,רמז לאנשים שהזכרנו שהתחברו לעכ״ום על הקברים,
ומז ^ הסחעף  :האוכלים בשר החזיר ומלק שגולים כליהם כמ״ש  ,האומרים קלב אלין■
חליל אל תגש ב׳ כי קדשסין ,ר״ל כ״ז נא לחם על שתיו מלאים עצמם כפרושים מעומאת,י 1י
'נש’הס כגדיל ' לאמי לעכ״ום האלה ללון מאון לחומה ובנ״הק  ,ונעלעה ונמחשך יצאו
מנימי׳ יסיים :אלת עשן באפי אש • וקדח כל חיום  ,דני כלשון נ״א  ,כי ירג חכעק על . V,
ננוע חחונף ובשפתיו ידמה לאוהב  ,והאורג יושב לו בחדרי לננו  ,מעל איש אשל פיו '
 , P ® , 1ועליו אש יוקדת כל חיום  ,וד' יודע מחשבות אלה האומרים ביום  :קלב אליך
וכי ואפו יחרה במו  ,על בי ידמו לחתל נו ולימאותו נדבר אשל לא ירמו נו נם את
גני אדם ח״א כ׳ אתם " העם המכעישיס אותי תמיד על פני זונחים בגנות ומקעליס על
הצננים — ומעשיהם בזאת נגלו׳  ,ומי שעיניו לא נוקרו• יראת כי עם עמא שפתים
אתה׳ ואיך חלמו בשעות כזה אלחיס ואנשים ? ואמר עוד  :נדרשתי ללא שאלוני נמלאתי
ללא בקשוני אמרתי הנני אל גוי לא קולא לשמי — שבפיו ושפתיו איננו קורא נשמי,
יק כפיו כן לנו  ,לזה נדרשתי ונמצאתי — פלשתי ידי כל היום אל עם קורל ההולכים
 V 1לא עוג

אחל מחשבותיהם — למי

שהולך בגלוי אחר מחשבתו אף שאיננה

עונה,

זה פלשתי ידי  ,כי האנשים שאינם קוראים נשמי והולכים לפני כל נדרך העוב לפי
מחשנותיתם  ,אף שיע ומר הוא  ,לאלה יש התנצלות שלנו אנשו וכונסו רצויה והוא כתינוק
נשנה לנין העכ״וס  ,וע״כ נמצאתי ופלשת׳ ידי אליו להדריכו נדלן עוג ולהחזירו בתשובת
א :ישונו גס מעשיו לזכיות  ,אולם אתם העם המכעיסים אותי נפרדות הלב:
*י
וסיכם ועונות אבותיכם וכו' תחלפוני ותהתלו ב׳ וכמ״ש — ומדוחי פעולתם ראשונה
 0PP.׳ אשלם נמדה כנגד מדת ,הס לצו נלינח ב״תק ובחברת חתיידען ואף אני אזרס
1
 P wהעמאה __ .
ננ יא לביאור דברי חז״ל ולגאור שם שדים ולצים מב״הק .והגה בראשונה
על שש שיים לאורחים תהיידען שלנו ננ״הק וכמ״ש  ,וגם לצים קראו למו שהתלוצצו
האדמה הנועלים  ,כ׳ המת חכמים בעיניהם להרע נמענוחם נמילי דלצנוחא
ןש״ןר
< מגן ' מזי1ל “’,ס ותמימים  ,כי בבואם אליהם לשמוע חדשות מדברי העולם והבוערים לא
ולרחו« וע  1 ,י! תנל ומזימותיה והמרמה השולעח נת  ,הלצים האלה התכונו שנ תם נגדם
 ^ j JPלילל עמם בחלקלקות וספרו למו שקל ולצנוח אשל לא שמעתן אתן ושפור׳
" קמר השערות נשמען  ,והבוערים האלה קבלוה לאמת והעמיקו נמו  .ועי״ז
 ,ש ליייה יימיונוח מבהילות  ,ונאה למו נזה בלבול מחשבתם ונשחגעו הרנה
(pJ
י ,.תתכוגי לחגיגה ג' נ' איזהו שועה וכוי הלן ננ״הק  ,בי איש נער הפוגע
^,
חנה נשחטת וכאמור ,ונזה נתבונן ג״ב מאמרם נדה ׳"ז אמר רשנ״< ה׳ דבלים
ותן מתחייב בנפשו ,האוכל שום קלוף וכוי והלן ננ״הק וכוי ומש׳ נגמ׳ הלן כדי
 ’’ Bי יוח העומאת זמנין דמשכנין ליה  ,כי השדים האלה ר״ל הת״דען חשודים
((5חשנת לי*’ • 0ומחוך פניני אמריהם ראיה ברורה לדברינו שלא כונו ז״ל נשם שדים
י!  ,ונס נשם ל״ע לא חשנו לק חכמת של מת נכן באין אמת וללא תועלת
ע ,יינ״ה
ייא  ,כי אס היסה כונחס לשדים כמחשבת ההמון ולרוח העומאח ממש,
לקp
< < גפם האיש הזה לקראו רק שועה ( שאמר עקניא נ״מ מוטב שאהיה שועה

—
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ואל אהיה ישע וכוי) והיו קודאין לו ישע גס לשב“ ׳ החושב נחדא מחטא אכילס שום
עם לינח ב״חק נשמע שאין בו יק שעוח וק״נ ומלש  .ואנו לומדי! עוד מתגמ ' וחגיגה
שס  :הלן ננ״הק אימול כדי שמשיה ר״ט עליו ? יכו׳ מזה נשמע שאס נוגח הל!
רק בנדי שמשלה עליו ר״ע  ,והוא לפ״ד כיי שילמוד מהאויחים סכמה העולם,
אן> שועה לא נקיא אס לא שמח למו נהתחבלות עמס והוא לק יושב מאחור
כוחליהם לשמוע דנולם נינוחס והוא לואס ואיננו נלאה למו  ,ונזה ימוין קו' הלב שי״ר
על ההוא חסיד ניכוח ח״י כי הוא לא דבל פה אל פה עם הרוחוח (וכמדומה לי היי
היוחוח הללו שח■ זונוח אשל דלו אצל האורחים השדים נחיל מיוחד) ונזה אין איסיי
ולא שעוח  ,ולא נעלם סיגיא בניכוש שהקשו  :ולא ידע מוחא נצעלא דאחלינא והחניא
ובו׳ שחשנו הליחות האלה למחים ממש ! אך אני לא באמי למין כל סוגיות הגמרא או
לבנן סבוראי  ,בי המלאכה לא ליום דומים  ,כ׳ כל מגמתי נדרוש הזה שבימים הקדמונים
בעוד ר״הק שולטת נהאומה לא חששו על שיים מזיקים לצים ולוחות הס נדות בפ״ע
וע״ב בליתי אמרם שם בברכות בל׳ והתניא והוא מאדל״נ מאמי קדמוני  ,והנחתי
מקום לבאי גס דבלי חז״ל האחרונים  ,וגס אנכי לא אמנע ידי ולכשאפנה אשנה גם
נזה ועוד חזון למועד  — .אך במי שמרעיב עצמו ולן ננ״הק שפכו בוז לכנותו לשע
ושוטה  ,ובאמלס סנהדרין ס״ה נ' כדחנ׳א ויורש אל המתים זה המרעיב עצמו ולן ננ״תק,
ומזה לאיה לדברינו ,נ׳ מי שמרעיב והולך ללון שם הוא האוהב ההתחברות לנמלי עם
השדים דנ״הק ולאכול מזבחי מתים  ,כאשי נקרא כל שלחן שאינו כפי התורה  ,כ׳ אם
הליכתי יק לשמוע חכמתם לא הוצרך להתרטב אלא אוכל והולך אח״כ נכח האכילה
לשהות עמהס  ,ומילא אכל ש"מ שהולך כמו לאוהבו ולעי  ,ועולה • פה פי' לש״י שם :
בד• שתשרה עליו ל״הט שי של נ״הר• ,היה אוהבו  ,ואפשר שע״ז לא כני בסנה׳ לאיש
הזה שועה לק ישע ,נ׳ מזח שאוכל ושוחה עם שי זה מוכח שאיננו מתלוצץ עליו ואין
בונחו להרע לו לק להיטיב בפי דרכו והוא אוהבו  ,וע״כ לשע יתקל• שועה לא יתקלי,
וכשהגיע ר״ע למקרא זה נכה מה המרעיב עצמו בי• שתשרה ר״ע פולח עליו ר״ט ,אני
רואים נזה שגם לדרך עיקש נמלאו עוזרים לו ,המרעיב עצמו לטהרה על אחת כמה
וכמה — נהספיק האדם עצמו בדבלים המוברחים שחם בחוקי התולה על אכ״וב שרוח
י׳ תהיה נתיבינו — אבל מה אעשה שעונותינו גלמו לנו שנא׳ כי עונותיכם היו מבדילים
ביניכם לנין אלהיכם — ולק על עזבם חוקי התורה גלתה השכינה ורוח אחדות ד׳ לא
עמי בתוכם וכמ״ש  .ומעתה נשוב להג "׳ דחגיגה שם וחשנו הסם "באיזהו שוטה היוצא
יחידי בלילה" ותמוה מאוד שגזלו על היוצא יחידי בלילה לגזול דינו כשוטה ? ומקור הדני
הזה בברכות ונד״א זוטא״ח״ר ו׳ דברים גנאי לת״ח אל יצא מבושם לשוק ואל יצא
יחידי בלילה וכוי ואמרו  :משום חשדא דזנוח  ,ואמרו שם  :לא אמרן אלא דלא קנים
עידנא ללמוד אבל קניע ליה עידנא ללמוד מידע ידי ע דלעידנא קאזיל — ובחולין צ״א
אר״י מכאן לת״ח שלא יצא יחידי בלילה  ,הלי שלא הקפידו לק על ח״ח ומשוס גנאי
יגס בת " ח רק נדלא קניע ליה עידנא ! ועוד אמרו פסחים קי״ב רחנ״ד ואני היו יוצאי!
בלילה  ,ואין לא • לאו לנפשותס מחשדא דהלחק ממן עקשוח פה ? ואיך עברו ע״י
חבריהן שאמרו אל יצא וכוי ? ונ״ל מסא ל״ק כי כל האיסור הזה לא היה מעיקרא לא
לההמון וגס לא לחנם  ,רק לח״ח ותלמידים — הרכים נשנים — י׳יקא  .ונמס' י" א
זוטא מבואי בפירוש כבה וז״ל ד׳ דברים גנאי לתלמידים  :הלי תלמידים דייקא אל
•הא איס מחשיך נדרן ולא יצא וכו׳  ,וע״כ לחנ״ד ואני שחיו זקנים הרהיבו בנפשם טח
לצאת יחידי  ,באין שייכות נמו לחשד ,וגס מבואר נפקחים שם בי מימות רח״נד א’(
איסור גם לתלמידים רק בלילי רביעית ושבתות  ,ואחלי לב זה יקשה על הברייתא דחגיגיי
והיא תוספתא תרומות פ״א ששנו בל׳ חכמים משנת קמס  :איזהו שועה היו 5ח יחיל ,י
בלילה  ,ולא הבדילו נין ח״ח להמון טס! ובת״ח עצמם לא פלגו דבורם בין חכמים
לתלמידים  ,ונין קניע ללא קניע עידנא  ,וגם נין הלילות לא הבדילו ? וידעתי כי יתעקם
המתעקש לאמי אחלי שמעו מברייתא דפקחים  :צא יצא יחידי מפני שאגרת נח מחליי
היא וס"• יבוא מלאכי חבלה יוצאין וני' אסרו מטעם זה לכל אדם ובכל הלילות ,ואן
שרחנ״ד גזל עליהם שלא יעברו בלילי שבחית ורביע• ואני גזר עליהם שלא יעברו בלל׳
מ״מ הלא סיימו שם  :לפעמים שמטו סיסיא ואתו דברו להו  ,וט״ב שנו רז״ל סתם:
איזהו שועה ונו' בי הוא מתחייב בנפשו  ,אם כה תאמרו ? הוא דבר אשל אין לו ס״י
כי ס״ס הירא הקושיא לדוכחא ( מלבד בי הברייתא הזאת סוחרת לקוגיא הנ״ל ומשני1
ד״א  ,איך השמיטו מבלי להקשות מברייתא זו לבר״חוס אחרות בל׳ מיתב׳ או ח״ש וליפי

« נ נדרנו נכל המקומות ) מי החיי להחנמיס והפרושים רח״נד ואני למנוי לכתחילה
מל דניי חנייהס ולהתחייב בנפשם  ,ואין סומכין מל הנש ? וע״כ נ״ל ניוי שהנרייתות
יא פליגי וממקור אחד ננמו ולדני אחד נתמכו שגנאי יק לתלמידים וחפדא של זנוח,
יק נפקחים הלבישו דבריהם במליצה צחה  :ונאגרת נת מחלת ושמליא שלה  ,רמזו לזונה
מפוישמת א!  ,אשי ביתה ומי לזנות — ושמה מורה ע"! שאגרה זונות בביתה והיא בת
מחלת לי — ונמלטת מרב שלחה נטיותיה מל פני חוץ ובדין גיזמא קיאם ח״י יבוא
מלאכי חבלה  ,חובלי נפשות וגון)  ,לקרוא למונייס  ,וטל כי ידה תקיפה ויד כל המרמים
ממה  ,מ״כ לא היה ביכולת רח״ני למקור המנהג הרט הזה מכל וכל  ,ויק אצל הפריס
«חשיבותו במינם מניד הצלח פורתא לגזור מלימו ושלא להתיר למו יק גב ' לילות נשנוש
והשתדל שתהיה אחת בלילי שנתות שהיהודים יושבים בה בביתם ולא ינשלו בתמונס"
®" 5
 715י אליי נהתפר׳ן הדבר ורבים נכשלו יבאו למנייה הנגררת ממגירה לגניבה
ז השי י  ,הידוע מדרכם במקומות החופש ורפו ידיהם ,והרשעים בעזרתם  ,וידי השרים
י ’'■, 1לגזוה פלא יעברו כלל בישוב ונשוקים להכשיל נקיים רק ישנו בניתם וכל
לטעות ׳שתמה עמם מחוק לעיר — והקשו שם  " :והא קא חזינן דטגרה" —
י
««יקרא היו אומרים  ,היא וכוי ומלאכי חבלה יוצא י ן נל״ר ועתה אמדו:
ית
< נ׳ מיום ההוא לא נראו שיירות כמקדם מפחדם מעונ £המלן והשרים , ,י 6
י_ ו״יעל היחידת למה אין מענישין אותה בעברה ? ועולה יפה תירוצם  :אמרי הני
, vf,״ ,נ ’?
ל־י ׳ ופירש" ׳ במבואות שנילי כרמים  ,ר״ל נסחר הם עושים ורק עם הנאים
אן אח הנקיים אינם מכשילים  ,רק לפעמים  :דשמע׳ עוסיא ואתו דברי
. L׳
" 'א<ז סיסיא ע״ש וזרם סוסים ונו׳ ולפעמים נשמעים ולא משלמין לה  ,או
יי«ו תדלל ,ואתו לנרי לתו לבית המשפע  ,או לדרכם  ,וע״ז אל נגזר עליהם  ,ינ
^  .יה א’י־ה יק לבלי הכשיל תמימים  .כנ״ל בביאור הברייתא ודברי חז״ל שיהיה הכל
י בקנה^ אחי בלי סתירה  ,שכל איסור היוצא יחידי הוא רק לת״ח ומשוס גנאי וחשדא
 jש י
BB1״ Iנשארת הסתירה במקומה מכל הני סוגיות על האי לחגיגה  ,ולפי פירושינו
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ל עם השדים פא״ם אין איסיי ולא שמות  ,ואין חשנו בחגיגה סתם נשם שועה
י Iנב״הק ? — ונהציעי לפנין הקורא כל הקוניא תראה שלפי פירש" ׳ ויתר הפירושים
דכיס דבריהם מרישא לסיפא וז״ל  :ח״ל איזהו שוטה היי" בלילה והלן ננ״הק והמקרע
י׳ איתמר ר״ה אמר עד שיהיו כולן ננ״א  ,ר״< אפילו באחת מהן ( הרישא פה נבל

ך ' «' ‘ 1׳פין ממ״ש לעיל) ת״ד אי דעביד להו דרן שעות אפיי נחדא נמי ואי בלא
 B L ,י*®׳ ,כולהו נמי אל — (למה אל נחנו סימן על דלן שעות תיכן  ,ואין יהיו
B
ג יא ירן שטות ?) לעולם דקא עניד הל ו נדרך שעות  ,והלן ננ״הק אימוי־ כדי
יגס ?
י״ט — למה פתחו לתרן מהנחשב נינתים  ,ולא פתחו ברישא היוצא יחידי1
הלק ק"ה  ,י וכי' קשה וכי יש שעות  ,גדולה מזו ללון ננ״הק למען תשרה עליו ל״ע?
5״ הר ? י אי "! גיול מזה על בלבול מוחו להאמין שתשרה ד״ע בלי שום הכנה חון מליגת
מ י • ’ יצא יחידי אימור גונדלופוס אחדיה  ,ופירש“ ,חולת דאגה  ,היפאכאנדליע ,ומאי
— קס '
״יא שומה מדאגה או מד״א ? והעקלע כסותו א׳מול נעל מחשבות הוא
ןא"^ געל מחשבות כזה  ,הוא ג״כ שומה ומשוגע ? ועוד קשה לעולם דמביד להו
נדלן b1BBי ’® אי להם לאמי  :אימור יאימור ,הלא אנו יודעין שלא כן הוא  ,לק
מועל לכל
י' — 77כיון דענדינהו לכולהו ה״ל כמי שנגח שור חמור גמל ונעשה
ןא ס ןיק ג״ ®' 1ה«של דומה לנמשל  ,בהשול הזה ראינו שהוא נגחן ברא ותינו שנגח
א״ ! ,״ק  * .חד יה
אי «ועד ,אבל הנא אם נאמר לכ
האימור שבגמרא לא נעשה שועה
כל מהJB
“ שה ״ '« י ? — אמר ל״פ אי שמיע ליה צר״ת הא דתניא איזהו שועה המאבד
כלק.מ ,5ה -ר ־ י היי הדר ביה — ונפלא בעיני אין נוכל לאמר שלא שמע ר״ה מחא ,הלא
והלן
* ליו «« ״א מהתוספתא פ״אדחרומות נבעו ושם א׳תא  :איזהו שועה ה׳" ׳ בלילה
0ס • ^ ,״י  ®, Pכסותו ומאבד מה שנותנין לו  ,פעמים שועה ופעמים חלים  ,זה הכלל
לג .יסש
כפו מה לכ״ד  ,חלים ה״ה כפיקח לנ״ד  ,ולקמן אפרש הנ״מ בין גי׳ זאת
המ  _ g>7׳ " יי שכל הד׳ סימנים נשנו במשנה אחת ול״ה ששמע מג' נל״ס ידע גם
מה
צתו ני הוי הדר ביה ממקרע כסותו הוא דהוי תדר ביה דדמיא להא
המא נד p־  ’; ‘ . jי « קרע
כסותו מזיק רק מעט ,ונוכל לומר נעל מחשבות הוא  ,אולם
פועה שבשוטים איננו מאבד כל מה שנתן ול  ,וכדברי ירושלמי המובא

נחום' שם  ,אין לן מפוגע הימנו ? גם דבלי ירושלמי צליכין ניאור א״ל אנין מסתני&
כל״י נלנד נמאנד מה שנוהגים לו לאשי' שועה שנשועיס וכו' — אדלנה נעלוהובשנויי*
על כל השוטים נודאי מזה לנד הנהו כשועה לכל דנר ? או דילמא מכלהו הוי הדר נין
חיקו  .הלא נוכל לפשוע מזה שמכולהו הוי הדל ? כי זיל נהל עעמא שהוצרך לכל יי
לעשוהו מועל וכמי שנגח שור חמר גמל  ,וכעח כאשר אנו מוכרחים לאמר שממקי8
כקוחו הוי הדר  ,וממילא לא נשארו לו לק נ׳ ונע״כ מוכרח להומה שלי נאחה  ,י'
מה לי א' או ני ? — ולפע״ד נ״ל לנאר לנרי חז״ל נדרן פשוט ומזה לאיה לכל דנריי1
הנ״ל  ,ונשנה מקודם עוד השעם מה שכהננו  :שמקור האמנה ההנל נלינה נ“ הק נא*
על המצא נעמינו רשעים מתחנרים לשדים  ,והם הנכרים ההיידען  ,ואכלו ושתו ע«*
ולמדו מתם עלמות וחכמות העולם ושקר  ,ולרוג הצליחו אלה נמ״ומ עם החמימים bi ,
מגמת האלה רק לצנור כהן! וזהג ולעשות שם וידם הקיפה  ,ועל כי כל מעשיהם נמאנן
לגלי יתגלה קלונם לכן תלכו לק נלילה לשדים  ,והחמימים נעמינו כשראו איש כזי
מצליח  .וחכם נעיניו ונעיניהם  ,חשנו שע״< לינת נ״הק וכה הטומאה והכשוף נעזיי
להצליח ככה  ,וחרתינו הנועלים האלה לעשות כמעשהו ללון ננ״הק נל׳ שום כונה אחי*
רק שעי״ז ינוא למו לוח טומאת  ,וכאשר נשו ולא הועיל  ,התתגפו נתעניח  ,נחשנם י
גם האיש הזה איננו אוכל  ,אכן נאמת שחה ואכל עם השדים אשל מזה לא ידעו  ,והתעני
עד שנתנלנל מוחם ונשחגעו  .וכן נתגלגל הדנר מהיוצא יחידי לזנות ושומר׳ נשן> אל6
שדדו וחמשו ג״כ  ,ושעו הנועלים נשטוח לחשוג כ׳ הצליחו ננחש וקקם ופגעו נשרים
טונים שעזלוס  ,וכאשר ראו שהרגה «תמימים האלה היוצאים גלילה נהרגו  ,הגדילו ני|
שדים לשדים שיש נמו עונים ומזיקים וצריך רחמים לפגוש נטוניס וחשנו שהתענית מועיל
לזה  ,וטעו ג״כ לחשוג שע" ׳ קליעת הכשות והאיגוד מה שנותנים לו נא לידי הצלח*
(כי כן נשמע מש״ק דחגיגה והירושלמי שהיו שועים לק לזה ) והיו גם נינימו הלונשין
נגלו׳ שודלא דרננן  ,ונהחחנרותם לשדים התלוצצו הנכרים האלה על נגדיהם  ,ואולי
קרעום נלצנותם ,כ׳ מצינו נם נפתחים קי״א נ' שהתלוצצו השדים על נגד ההוא צורני)
מלננן  :וקמשרי הכי שודלא דמר כ׳ צורנא מרננן ננדיקנא נית נמר דלא ידע נלון והי'
ועל כי נא האיש קלוע נגדים משם ע״כ תלו הצלחתו נקליעת הזאת  ,ונזה יחנאר גל
מאמרם  :ההוא צולנא מרננן דגלי' מניה וכוי והנן  — .וקרעו נגדיהם מעצמם  .וטל
כי נ״כ מירן אנשים כאלה ללכת נשרירות ולשחק נקוניא  ,ע" כ אנדו ג״כ מה שניי!!
למו  ,ולפעמים נאה למו הצלחת יהרויחו נקוניא נמקרת  ,וחשנו השוטים שע״< האינוי
ונתינת חלק לש" א דו ק א הצליחו  ,ולכונה הזאת איגדו ג״כ  ,וכפי ששמענו ישנם טיי
היום שוטים נרותיא ופולין התולכין נכל יום לנהל לזרוק נו מאכל או מטנע נאמרל
שיצליחו נזה  .ומעתה חנוא כל השוגיא לנכון  :איזהו שועה וכו' ר״ל שועה היוצאלקריאה
קתם והוא כקון> לפני הרשע  :היכי דמי אי דעניד להו דרך שטות אפי' נחדא נמי ,ר״ל
נידענו שאיננו רשע לצאת יחידי וללון ננ״הק וכוי ,לק שהוא דרן שעות אצלו  ,אפי'
נחדא נמי ,נטשוהו לשם קשם ומאמין נו  ,משוגע הנהו כל הימים — ואי דלא עניי
להו דלן שטוח אפי׳ כלהו נמי לא  ,אז יתקל׳ רשע ולא שוטה  ,ורשע אפי׳ מומר קניי'
קנין וממכרו ממכר ,ואינצו פטור מן המצות כי אע״ם שנחממר ישראל הנהו — לא דקי)
עניד דרן שטות  ,היינו שלא החחנר לשדים לדני עמם פנים לפנים ולינה נ״הק י?
ד״ש אצלו ,ונכ״ז לא נוכל לחשנו לשועה כי  :אימול כדי שתשרה עליו ל״הט ,כי אפשי
שלא רצת לתחחנר עמם פא״פ לנלי ■ למוד ממעשיהם הרעים או להצטרך לאכול ע«ש
וע״כ התחכם לישנ מן הצד כההוא חשיד ננלכות  ,לשמוע רק דגלים הנצרכים ולאטי6
אתן מן השאר  ,ומה שקראו חכמינו רוח טומאה  ,כי כל חכמה שאיננה נחכמת התויה
ונר״הק נקראה נל׳ חז״ל רוח הטומאה ועיין נמ״נת  .והיוצא יחידי גלילה,
שאינו ■ וצא לזנות או לחמיש נכ״ז נוכל לומר כ׳  :גנדרופיש אחדיה  ,והוא כשירש",
נלשון השני שנתחמם גופו ויוצא למקום האויר  .והמקרע כשיחי  ,א!> שאין לו החמניי6
עם השדים שנוכל לומר שתם קרעוהו נכ״ז נוכל לתרצו  :אימור נטל מחשנוח הוא כיי!
דענדינהו לכלתו הוי כמי שנגח שור ממור וגמל  ,אן> שהיה נג' מינים שנוכל לומר ^
כל א״וא שהיה לק שעם אחת ונאקרא׳  ,עכ״ז על שהיו ג' נגיחוח נעשה מועד  ,י!5
הכא לא נאמר נאקלאי היה  ,אלא על שהשעות נג׳ פעמים נעשה מועד ,ואזל־נן נ״י
רונא דעלמא כאשל יעשה אחד גם אמת מדגלים האלה  ,ואנו •ודעין שאין כונתו ליםע׳
אלא משטוח וע"כ נעשה שוטה לכל דנר כשעשה לכלתו נדרן שעות  .ונשאר החוג ^
עלינו לנאר מילתא דל" פ והתיקו  ,אן מקודם נתרן עוד אתה קושיות  ,א׳ למס השמיי"

מגמרא שלנו ננאולם אי! הו שועה ורו' והמקור הוא מתוספתא ושמה חשבו עוד לסימן :
המאבד מה שנוחנים לו  ,ולמה השמיעו בחגיגה הסימן הל הוה ? ובירושלמי המורא נתוס'
מגיא גם הסימן הד'  ,אך בגוסחא אסלח מכמו שאיפא לשנינו בבי דבלים ,בתוספתא
מלפנינו איחא  :הלן ננ״תק ומקרע ובו׳ בלא ה״א  ,וגס איפא לשנינו :
והמאבד,
נייושלמי ונש״ס חגיגת איחא :
והמקלע וכוי והוא מאבד ,וצליבין אנו לדעח עעס
ילוש׳ הייסחאוח ? וגס לשי ל״ש היה לפניו  :המאבד בל ,והוא ג״ש לא שנוסחה הירושלמי
חלא נכתב לפניי והוא ושוי ,ולא ננוסחא שלנו שלא נאמל  :כל — וע״ב נ״ל בזת
שלפני הפ״ס בנלי היה הנוקחא נהפיסשפא כאשר לפני הגמרא דמעלבא  :וה מקלע
שסיהו והוא מאגד  ,והיו משלמים שהוא חדא מילחא  ,ואין בסימני שועה דק נ' דבלים:
יחי ’7ולן ומקרע  ,ומאבד אל חשבו ב׳ מקלע היינו מאבד  ,ויה הוא השילוש מן  :והוא
’מאגד גלי מלח כל  ,ונמאנד היה די גס באיבוד קצת והשק מועט וא״ש היינו מאבד
י ’,:ני ” יו ,ע׳ יע״ז אמר ל״ח שפני ג׳ צליבין להיות כלהו לעשותו מועד וע״יז שועה לכל
'” 5ייל“ פ :אי שמיע ליה לר״ה  ,אם היה שומע וסנילא ליה לר״ה הניסחא
"
איזהו שוטה המאבד כל מה שנותנים ול  ,שהיה נכתב מלס כל וגם אל היה
*
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שהוכרח לכלהו להיות מועד,
גחיספתא איפא ד ' סימנים  ,ומה יעשה בסימן הד' הלא במשנה חדא נשנו בל הדי
ך־יס ׳ ייאח אין ניכלחו לומר  :עד שיהיו כולן בב״א  ,כ׳ מת יועיל או יגרע לנו אם
^י " חד «היי  ,והלא לכ טעמו שיהיה מועד  ,ומועד נעשה בגי .
אינעי להו כי הוי
 1ניה ממקל« כסופו הוא דהוי הדר דדמיא להא — היינו מה שחשב למקלע כסותו
׳ ■ 1נפ ע ׳ נחשבו  ,שמאבד אינו לסימן בפ״ע  ,כי היה אומר שדמיא להא למאבד,
ג׳ מלפניו  :והוא מאבד  ,מזה הוי הדר  ,כי אין דמיון בינותם  :אי הו׳ שמיע ליה
 1®P ■/יל“ פ  ,וע״כ היה מפרש התוספתא שס״ס אין בסימני שועה רק ג' יחידי ולן
יי! ולא חשב מקלע ,יב הוא מדא םע ןל נב״הק  ,והיה לפניו בנוסחא שלשנינו :והלן
״  Pי« קד ע גלי ת״א  ,ומזה נשמט שאינו סימן בפ״ע יל! ומקרע לחדא יחשב  ,והיה
מ יגלס גחוקפפא  :איזהו שועה תייצא יחידי בלילה והלן ננ״הק ומקרע כסופו,
נייי׳ סימן חד  ,והמאבד בל מת שנותנים לו  ,ועז״א ל״ה עד שיהיו ג' בב״א ! א״ד
הי הוי הדל ביה  ,ממה שהיה אומר שנצרך  :לב לה ו  ,מזה הוי תדר  ,בי מקרע
 £״י ייזא ג״כ לסימן בפ״ע  ,ונמצא שיש לשוטה ד' סימנים  ,ועל הארבעת לא ישוב
ייי ® 5ליו לעשותו מועד  ,וחית מוברח להודות לר״י שדי באחת .ונדרך אחר נוכל
^ .ל1ישקיע הוא דהדל דימיא להא  ,והוא דהדר ממה שתית סבול במקלע כסותו דדמיא
^ יי ל למאבד  ,כי מזה נשמע שאיננו דומה ואמר ר״ה  :דע שיהיו כלן וכוי ר״ל
יזדן ל , p״ r :׳ ואין טעמו כסוגיה הגמרא לעשותו מועד  ,רק טעמו שאין לך גו אלא
^ ^ מה שחידש התוספתא  ,כי דבר גדול דברו בזת לעשותו שועה ע״י סימנים הללו,
' ,ני  ' .דני’ ס לפטרו מן המצות  ,ואין קנינו קנין ואין ממכרו ממכר  ,וע״ב מת שאנו
" א״' 1' ? ' ^ 7גסימנין ולומר שגם הס כיונו לזה  ,עלינו לחוסיך ולומר עד שיהיו כלהו
כל" ,פ " 1.ייהיי  ,ופירושו כדלעיל ,ומעתה עולין
יפה נם דבלי ר״א בירושלמי  :מספברא
י גא ' מחן נעשה שועה בי בכ״ע תולכין אחל הרוב  ,ורוב העושה א' מכל
אץ10על,גן’ לסמ’ ח היא שועה גמור  .וגם רוב השועים עושי! מעשים כאלה וע״ב
שנ ע ,ס ביחיק ולחפש ולועד א־מור וכוי" בלבד במאבד מה שנותנים לו דאפי' שועה
ג 0מועע ״ מא " מה שנותנים לו" וע״כ אין לנו נזה לתלותו ברוב שועים  ,כי אין
ייג ^
עיס לדברים אחרים שיעשו דגר זה לתאגיד מה שנותנים והוא יצא ב;ח
וסוא
קח השיעים ומוכרחים אנו לבדוק במעשיו  ,אולי יש דבר סתר נאבידפו
נאמר שא י י יב’א  ,יאס לא מצאנו נו רשעות  ,בב״ז על בי לוג השועים לנגדו  ,ע״ב
,,א ^
שגם נלמאוחו יצא מכלל רוב האנשים ומעול עיני נ״א לחשנו לצדיק,
ול" ,בלול !
גקיניא בסתר  .ויש יל לפלפל בזח הלנה ולאוקומי סלוגת׳הו דל״ה
לא,״ .
‘ ייי נגד חזקה אם גם בזה אזלינן במל לונא  ,או אמרינן סמוך מעוטא
מ״ןגו ״!" 5לח יזע בנדי! י״ז נ' וי״ח א' נ' ונחוס' שם ד״ה אחר הרוב וכוי ובנ״ק
הנשים)  Jt״  vינהימ״ג! פ' התקבל והובא נת״ה גבי השולח לקדש לו אשת לאסור בכל
’« פ ובסיסי בחובות ב״ע ד״ה ועל הכוסיות וכוי  ,אך אל באתי
ילהמדלע  ’1” , .w ,יק ל־שג הסוגיא כפי הנצרך לנושא דרוש הזה  ,ונחזור לעניננו
עול״,״
״״א נ« ״מ יע"ש  " :אני קהלת הייתי מלך ,הוינא כד תוינא וכוי ׳ג
 7יי א  ,י״י מלך והדיוט ומלך  ,חכם וטפש וחכם  ,ל״א הדיוט
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מלך והדיוט  ,נופש חכם ונופש  ,והנה דגל• ר" א אחין כחד האומר נגיע [,ס״ח נ׳ מלו
והדיוט ומלך ,לק דגל• ר״א דלא כמאן  ,וצליכינא לדעח גמא• פלוגחייהו וטעמו דל״א,
ונ״ל כי נשם הדיוט זה לא ההכונו גהמדלש וגס נגיטין נשם רג ושמואל להדיוט גמוי
לק שהיה מלך הדיוט כמלכי כל הנדס  ,ודרשו מפי אני קהלה הייה׳ מלך על ישראל
בירושלים  ,הוינא כד הוינא מלך על ישראל עם עליון וגירוש ליס ארך הקדושה ובמ״ש,
וכדו ליה אנא מלך ישראל אלא מלך הדיוט  ,כי נהחחנרוסו לחירם ולנשים נכליוה אני
מלכוה ישראל כפי ההורה ונעשה מלך הדיוט  ,וע״כ שיים  :חכם עפש וכוי והוא ט״י
אמרם איזהו שוטה המאגד מה שנוחנים לו  ,וע״י אנידחו שם מלך ישראל הניחן לו משמים
כנוהו נשם טפש  ,וסגרה ר״א היא כ׳ סיכן! כשנשא נח פרעה וחיחן עצמו עם מלכי עמים
נעשה מלך הדיוט ,גירדו נזה מעלה אחח מכסא ד' ,וכאמרס נשעה שנשא שלמה אח נח פרעה
וכוי וגם דישו פסחים קי״ח ניזר עמים קלנוח •חסצון ,עי גרס ל׳ש רזי שיחפזרו לנין טכ* ום,קלעופ
שהיו חפצין נהם ,וע״כ קראו ר״א נלאשונה נשם הדיוט ועפש  ,אך נכ״ז מציגו ננכחוב שנאמי
אחר החחון מלכים ג׳ ויאהב אח ד' ללכה נחקוח אניו וכוי וגם כל זמן עשקו נננין
ניח ד׳ נראה שהיה אהוב לד' וע״כ קראו על זמן האמצעי הזה נשם מלך וכמ׳יס
שם ד ' ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל רק אחר בנין הניח נהחרנרוחו לסירם
וגם נשיו הטו אז לגנו  ,מעח הזאה לא היה לו מקנה ונשאר הדיוט ונופש  ,לפ״ד ר״א
עד יום מוחו  ,תה אחיא כאחד מרב ושמואל נגיטין האומר מלך והדיוט  ,אן> כי לפי
נאורינו נקפורס נגיטין נראה נעליל שחזי למלכוחו נהעיזקחא והשולשוסא דסקוק עלה
שם  ,נכ״ז על כי חטא הרנה מקודם ונם אח׳׳כ לא היה יכול לעקור החגור מהעכו״ם
לגמר• והיה לו פחד נלילוח וגם הוצרך לעזר מרננן והעזר לא היה לזמן רב  ,כ׳ חיכן>
אחר מוחו נחחלקח מלכוחו  ,ועגור חטאו ככחונ שם ׳" א ויאמר ד׳ לשלמה יען היחה
זאח עמך וכוי קרוע אקרע אח הממלכה מעליך וכד  ,לא רצו ר״א ורב  ,לכנותו נשם
מלך ולא שר ממנו השם הדיוט גם נשון> ימיו  .ונזה נחנונן במאמרם שנהדרין ,ר"ד נ'
אר"< א״ר רצו כנסה הגדולה  ,למנוח עוד אחד  ,ר״ל שלמת נין ג ' מלכים ודי הדיוטות
שאין להם חלק לע״הב  ,נא ח דמות דיוקנו של אניו ונשטחה לפניהם  ,ונ״ל ננאורס
השטיחה איננה ממש אלא ביאה נזכרו!  ,כ• אם היו חוש נין לשלמה  ,חיו מוכרחים לחשוב
גם דוד אשר נם הוא חטא נחרבה דברים  ,ומאי איח לך למימי  :כל האומר דוד חטא
אינו אלא טועה  ,ובדרשתם עליו ,וכאשר חנוא לדרשת המקרא אז חובל גס לדרוש
מקראי דשלמה כמו שדרשו נאמת שנח נ״ו ע״נ ולא השגיחו עליו ,כי אינו דומה חטאו
לחטא דוד  ,ובמו שהתנצל דוד נעצמו בי לך לנד חטאתי וכוי ופירשו כי חטאו היה רק
נינו לנין המקום אנל לא החטיא אח הרבים נזה  ,אבל חטא שלמה היה מול הקוני
המדינה אשר חטא הרבים תלוי נו  " ,נאח אש מן השמים ולחנה נספשליהס" קצתם
הפכו בזכותו וירשו הכתובים  :ויהי לטח זקנת שלמה נשיו הטו אח לבנו וילך אחיי
עשתרות וכוי  ,הנאמרים עליו לרעה — לזכותו  ,והדרשה מכונה נשם אם כאמרס על
כה דנר׳ כאם  ,ואם הדרשה הזאת לחכה נשפשליהס כל העונות שמלאו בהכחוניס על
שלמה  " ,ולא השגיחו עליו" ני לא רצו לקבל הדרשות נא מרם אין מקרא יוצא מיי'
פשוטו • ,צחה נ״ק ואמרת חזית איש מהיר במלאכתו וכוי ,מי שהקדים ניחי לניחו והוא
ב״המ וכוי  .וננאור הנ״ק נאמר כ• התכונו למול ההמון והאנשים שהיו שומעין דבריהם
שרצו למנות לשלמה  ,ואמרו הס מילחא בטעמו שלא למנותו נהגן טליו זכותו נגנין נ"המ
ולא השגיחו עליו  ,כי כל רון ביתו לא יסן אדם כיפר נפשו  •" ,לחה נ״ק ואמרה תמעמך
׳שלמנה כי מאשת בי אחה תבחר ולא אני" ובראותם כי לא רצו החכמים לקבל טעמם
ועמדו למנותו  ,ועל כ׳ אהבת עזה היה נהעם לשלמה ע" ׳ רב טובו נשפריי
ונגנין נ" המ הרהיבו בנפשם מוז למרוד ואמרו  :אם אתם חמנוהו לא נקבל דבריכם
וזהו המעמך • שלמנת וכוי  ,וכל הדברים רק נדרך משל ומליצה והתבון רב נזה להודיע
שידעו גדנל׳ החכמים היטב כמה רב הקלקול תנצמח ע " ׳ שלמה ששינה הנהג׳ המדינה
בעבודת האדמת כפי ׳שוד׳ התירה ועשה ישראל לעוניי ועוברי ימים  ,והוא שהחריב נ״היי
והגלנו מארצינו ,אך לא רצו לגלות קלונו נ• יד העם והנשיאים אחו  ,ומאמר חזה מיב
אתיא כמ״ד מלך והדיוט  ,ומזה נוכל לשפוט בי רב הוא ה .חד אמר נגיטין פ״ח ג'
רב ושמואל חד אמר מלך והדיוט  ,ושמואל הוא האומר מלך והדיוט ומלך ,בי הוא יי°
( ההמשך במחברת הבאה אי״ח ) .
הפשוקים בדרשתם בשבת נ״ו ני .

שלמה סראנקעל•

שירתא ליהודיא על פורקנותא ביומי כורש
מלכא.
von Fausto Lasinio in Florenz.
Prof. S . D. Luzzatto.

אלה דיאבנהתנא
צילות לבי קביל

ביום נצחנותא
מעיק־והי 'שיצי
פורקנותא
ג!ר
t
( 1זI
ויהוך־יא פצי
שלים שעבוד ?גמא
ברעות רבון עלמא.
מאכו טוריא
דיתוב עמא קוךשא

בארעא ' ךייבבל
יהייריעוא קמיה
ין?םרוק' ית' עטיה.
אלה די נקמתא
שילח 'מלאך'זעפיוהי
בחרבא די חמתא'
כחטרא דיתוקיפוהי
?ייה׳?ל » לא .־
באילני חקלא.
אמר טומא זעו
וארעא אתתישת
יסודיהא אתזיעו
וכלה אשתנשת
דחיילו כל״אמין
דעל עמיה קאמין.

צדיקיא
קדם
 • rl -tItj
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ארו קלי בכיא
תת בבל צדו
שתקו' דיציא
כקךתא דייחידו
בטיליזיהור שמשך
ותנא מראשך ' "
נפלו גבתך
עברת תושבחתך
,יהיבו מטמוריך
.ושבט מלכותך

Mitgetheilt von

לכורש פרסאה
למלכא זכאה.

! /י

כבשו :ת כבשא
ש״ליחא ך עלי
מדבר2ת חילי.
ותוב ביתך נבני
אלה די תקיפי;
‘לטור קודשך נפני
בדותא ך־־קפין י
לה יקומו שבחו
דבח תודא דבחו.
במה רבין אתוהי
בכנורא זמרו
ועובדיאידיוהי
לאמיא בפרו
אלה ' די איבהתנא
תברשושיליתינא.
נול־א דני מדלפא

פל״אי

~

*

גיא חזיון.
בו ישושל מעשי צדקה ו וסשאלחו של אדונינו השל הצדיק נזר וששש ? נשיא יהודה וירושלים
וגדול שוו ו נארצוח החיים כבוי מו״ה שיר

משהמנטיפיורי.
אשר הגדיל לששוח שוד גששס הזאח בשלוחו לאלץ הקדושה שנה זו החרש " ו לנרי״ש
שם האנשים היקרים הגבירים המשואליס הנאים ברגלו  ,הנשיאים הצדיקים דורשי שלוש
לאנראן יש״י.
הבירה
ליון דרושלם  ,היושבים נש -ר

לש״ק.
בצל לב ין־רשוהו
Bo » Jacob Saphir in Jerusalem.

בטוהר לבבם  ,בכשרון אמונתם
גיא חזיון V .
רוח השם דבר בי
צדקו יחדיו במחוקק במשענותם
ומלתו על לשוני.
המה כסו קלונך׳ העלו זכרונך.
עוד חמת מכתך לא שככה
בני ציון ! הקיצו העירו
מסתפחי נהלת ה׳ זמרו שירו
לשברך אנוש לא עלתה ארוכה
כאיש אדמו פניו ותוכו נחר;
הזניחו אכל כל יגון אין,
עד שקמת הנשר הגדול׳ רוח חן
ראשך הרימי הבת ירושלם
שפכת (נ
י הטיב׳ פניך מחי דמע אפים
וכרית הלוי באהבת הקודש נמשכת (ג
הסירי תוגה׳ פקח כל עין!
להטיב גהה ולכל מחץ מזור נבחר-
ענני חושך נגוזו עברו ׳
זה שלש רגלים כעמק הבכא (י
שמים יזכו שחקים יטהרו
כי בא עתך׳ עת דודים הגיעה ׳ רגל משה ויהודית אדמת קדש דרכה׳
רב מפעלמו׳ צדקותסמספר עצמו;
התקוה קמה אזרה חיל
התוחלת נ צבה בחשכת ליל,
ולכל היד החזקה אשר עשה משה
צפי דרך וראי קרן משה הופיעה .אין מלה בפי עטי הלא אחשה
בגדי אלמגותך הסירי השליכי׳ עיר שירי כנף רננים אפס קצהו
ינאמו (ה
לבשי עוז עוד למלוכה תצליחי
נואש לא תאמרי ׳ אסם תקוה! הן היום שקוינו מקוד ,ישראל,
לבושת עלומי לא עלתה ארוכה ׳ לעת ערב חכינו על מצפה אריאל׳
עד הגבעה שקפו כל יקירי ירושלם(ו
קודר אלך לא אצלח למלוכה ׳
לא  .עתה תראי כי עתה תגדלי׳ שמה נטעו אהלם ומשכנם ׳
שאי עיניך סביב הימיני השמאילי׳ לחדות בשמחת נשיאם ומגינם ׳
חרם וסהר נגהם למו לךיבריקו ,הי אב (נחמה) קראוהו לרגלו יפה
פעמים
כסיל כימה וכל כוכבי מעל
יחשכו נשפם יחשבו לאל
מה יפו פעמיהם בציון כלילת יופי
שמשותיך צדקה זיו וזוהר יפיקו .מתקו למו רגבי קדש בציון הסתופם'
ראשית שמנים על מכתך משחו אל עדרי צאן קדשים השיטו מקל
נועם׳
משה ויהודית מאז בגבולך זרחו א)
הטה זורו מכאובך׳ חבשו שברונך; מה נעמו אמרות טהורות מלב נובעה
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בתולות בת ציון כטוב לקחן צדקתך
לזרוע צדקות שכר אמת לטעת;
יתנו
מלים נכוחים תטוסנה משיבי טעם.
אלמנות ויתומות ,נימים שאננות ,בחזות שלמותן ,זה חסדך במחולות
יענו ־
קומנה !
בלמודי ישרים  ,גם בחפץ כפיה
גם אמותיכן וקרניכן תרוממנה
תעש.
מלאו ידכן במלאכת התפירה
אדמת הקדש■ שקלי נגף אבניך (’נ
ו הב בי ם ה ׳
ביגיע כפיכן ^ לחם חרפה תשאנה 0הישיר׳ מסלך ,כי יבעלוך בניך
חוגגי עפרך עוד ישובון שדד אדמתך
מעמל כן לחם כבוד תשבענה—
גש הלאה עצבון! בית יעקב לא רגלי אוהביך על במותיך ישתק שקון
פעמי צאצאיך במישוריך ישתעשעון
עוד למשימה .
ואתנה הרה ויולדת הטבנה לבכן׳ עתה יחזיקו בך מכל עברך להשיב
שבותך.
מלאו ברכות לנשיאיישר* 1במועל
ארץ צבי ! הרחיבי מקום ארצך׳
ידכן
כנפי חמלתם לעומת החיות לא הראי טוב שחתיך למרצי רבצך׳
שורי! נשיאי ישראל מרחוק באו
תרפינה ,
להרים קרנך
עת לדתנה ארוחתן מעזרת נשים
יושיבו על•ך זרע קדש לעבדך
׳שכעין
ולשמרך
והנה ועולליהן צחר יציעון (ח
זאת תורת היולדת  ,הנה וילדיהן המה ישדדו עמקיך׳ יפתחו עפרך
בשור וחמור לא יחרישוך כלאים
ותשתחוינה .
בבטנך!
ברוכים אתם לד׳ נשיאים נאמנים
להחזיק ידי המך בהלואה הצבתם בשור ושור יחרישו על רמתך
כולו זרע אמת יפיצו כלבתך
ציונים «( ,
למען יוכלון העזר מכשרון פעלמו ,גם על יורה ומלקוש בתום לב יעתירו
אז תרוי נחת וצדקה תצמיח׳,
כיון טיט הנשך לא יטבעו
עולם פרקתם מנושה לא יתחבאו עמקיך יעטפו בר חלב דגן תפריחי.
הזורעים בדמעה ,ברנה יקצרו וישירו
מה יקרו חסדיכם הרבתם עלימו.
ארץ׳ ארץ ,ארץ ,תוסיף תת כח
לבחורי כח פקח תם עינימו
האכילם לחם טהור מיגיע כפיטו  ,לעם בך מאז כוננו פקח קח׳
נפש עמלה כי יבחרו בפועל ידיהם ,בקצירך ישימו פאה׳לקט ושכחה
יזנחו;
•בבית״האריגה לכסא מלאכת
שדי תרומות ומעשרות ממך יוציאו,
מחשכת (•
'שבעון מדשן מפעלם׳ ^ לחם עצבת! לכהן לוי ועני בשיר ותודה יביאו
תהי למו תירה ודרך ארץ נעימות למו תבואתך כמאז תוציא׳ אלהים
ואנשים ישמחו.
בימינהם .
כריכה לד׳ שרתי יה ודי ת העדינה ,עננים ישמחו לחזיז קול רעמם׳
היטבת חסדך אם בישר* 1עם בנות שחקים יעלזו הרעיף מטר מרומם,
יחד ירונו שלוח מים עלי ארץ
ציונה .
מטהרה,
כי ת ספר למו יעדרת ללמדן ד׳
אגלי טל יזלו על ערוגות מטעה י
לדעת ( יא

שמש צדקה תבהיק ממגד ארון כלתה נפשו לחצרות ד ,אוהב שערי
ומלואה.
ציון;
םג ד׳ יתן הטוב  .ארצינו תתן יבולה הגדיל לעשות ישיבה לחכמיירושלם
ואוצרה.
בשפק ארוחת תמיד להחזיק בעץ
החיים<
י הודהטורא! גורלךמהנעים!10
חצבת מרום קבר ,שים קנך בין שני יאושר עם רעיתו ימימה ׳ יתנם ר'
סלעים.
עליון!
מה מאוד גדלו כל מפעלי צדי! אלה1
בין הרים גבוהים קנית לך שם
תפארת.
קצרה ידי לתארם בפז לא תסולה׳
לזכר עולם לברכה שמך הנחלת  -היערכו בגדלם כל עצי לבנוןוברושים
על כן יורוך אחיך לנו נמשלת ,מה אדמה ואשור! אל חמודי תבל?
מבנים ומבנות שם טוב אשר לא הלא כלם כאפע אין והבל•י—
׳כרת.
ובמה יפואר רועה נאמן מעניי צאן
מה טיבו אהל׳ משה הוקם על
קדשים!
בההר הטוב קנהו להאספיטאל
אך אלה נוצות דרכי איש הרוח!
ידי משה כוננהו והוא ירה אבן כי אל כל יפנה יתן ריח ניחוח!
פנתה (יל
מראשית בכוריו לד קדש הבשילו
אשכלותיו
בית האסופים הזה יגדל כבודו,
תת לחם לרעב ומרפא ליום אידו ,מאז דבשו טעמנו  ,אורו עינינו,
נפשות חלכאים נכאים בו חיתה.
ומה מתקו מגדיו למרחוק צפינו
כל כושל יכלכל מחלהו
בתתו אמונת אמון ,חסדו לארצו׳
ימציאהו.
ליחד שם אחד על ערש מדוהו
ולא יעבורון תחת שבטי רופאי אשרך לאנדאן ,גברת ממלכות,
האליל;
בך נשיאי ירושלם עורכי מערכות-
לא
המסיתים
חולי
על סלע בית
עמוד הימיני רב כהן צדק מחזיק
ידרוכון.
.
,
ביקו־
על מטות צודדי נפשות לא יתמוכון בך קנן הנשר הגדול ,נתן על
בפתבגם לא יתג ^ ו׳ על מרק פגול
ראשך עטרת (יז
י
לא ייליל.
צדיק מושל יראת אלהים וגולת
הכותרת,
ימה נוסיף עוד ברד שר מונטיפיורי!
בצל מורך ונאונך נצח חסי ,ילין
נם ביהודה שת לו בצר נאדרי,
צדקך.
לוית חן רב עזר לתושיה כפלים ;
יפיפית גבס נעמת׳ ענגלאנו
אחריך הגביר נדיב ר׳ גרשם ( טי
המעטירה (־״
נדבה רוחו לחונן אדמת קידש ושלום
השר הצדיק מרה משה ,על שכמי
אחיו ידרשם ,
המשרה י
חבר ליראי ד חלק וצדקה יזכרון
האמונה אזור חלציו  .חסד יסובבמיי
ירושלם .
<ע
איש משכיל׳ אוהב את חכמים ,גפן שור הדרך נשיא הגדול מונטיפיורי(
וכל כבודד בדת יהודית נאדר׳-
אדרת,
הגביר חיים גדליהו׳ נצר מטע תמה כללו יפעתך ,חן וכבוד
תעטרטו.
התפארת ( ״

*
ומה נעים גורלך בכבוד הרב מו״ה הן מאז ידעתם את האיש׳ כאב את
אליעזר
בן ירצכם׳
ה לו י! הושם על ראשך פאר נזר ,תנו לד׳ תודה׳ הטביאו עד הלום
מה טוב חלקיכם בשלשת השריגים ,להאריך עוד ימי חייו בנחת ושלום
איש
ביראהחמודות  ,לו יסר חן ותהלה ,קומו וברכו נשיאכם בלאנדאן חפצי
ובחכמה זרועו משלה,
ישעכם!
כלך יפה מקוננת בארז ואלמונים .הן אני אהיה כפיכם ׳ כחצוצרה
נוסת צוף מליך מה מתקו !
אריעה׳
נועם מאמריך שפתים ישקו׳
בשמכם אשא כפי׳ פני נשיאנו
לבנתנו לוי ת חן ,בברית הלו י
אביעה׳
הבאת לבב חושקת
אנכי לנשיא אלהים! חזק נא! ידיך
זאת לעדה לתומת לבבך בחנת
תחזקנה!
דעת שלום ומישור נחנת
כי צוך ד׳ לנגיד׳ עשות חסד הפלאת
יחדיו אשכנזים ומפרד ים
נפשך
רוח
מעל
על
טוהר
רוחך
תהל
׳
כח
שוקקת.
י
ד׳ מלאת ׳
כת ירושלם׳ מה תשתוחחי׳תהמי? אל תעצור כח מהושיע בניך׳ והיו
כצפון בא שמשך׳ במזרח ירחך דמי!
לך למנה.
בענגלאנד עלה נגהך ,בגבורה
שית
לבך
לעדרים יבשי כחי
מוסעת ,
שים עיניך לשושנה׳ אל׳לחוח׳
לשון צאן ידושלם בצמא נשתה׳ מחרפת אדם לא תחת  ,אמת ושלום
חורב על האגמים ,ויבואו מדתה,
גועלת׳
כ ל א נ ד א ן מתקו המים ׳ ששון להקתם לא יקלוך מתהלתם לא תלה
ישע נובעת.
עולתה תקפץ פיה ,האמת תכון סלה׳
עתה תראי ונהרת כפלים לתושיה ענוה צדק תאזור ,חיים וחסד גומלת.
כצהרים יקום חלדך בארץ נשיה ואנחנו לאלהי ציון נתפלל ונעתיר
מכור העוני תחלצי ,לחץ לא תדעי— חיים ושלום לאדוננו ורעיתו יכתיר
 Pד׳ עוד יעדר לא תעלה חוח רכב וצלח הצלחת חיי העולמים•'
וטטעיני הישועות פרחיה יתנו ריח מפרי מעללים תשבע עונג ונחת
טטגד חסדם מפרי צדקם גאון לחם
תרוה
תשבעי .
קרנך
למעלה
ירום
ובציון שבת אוד,
כני ציון! ספרר ואשכנז! עמדו עמודו! רתבלו בטוב ימיכם ושנותיכם
יתנו כבוד לשר הצדיק׳ טובכם
בנעימים!
שקודו•י
אמן ואמן ! חמו לנרי השירה ,נשם האל נאזר נגנולה ,מאס הקען שנחנולה,

יעקב ספיר הלוי
מילידי אשכנזים שמשים נעיר הקודש

ירושלם
חו״ננ

אמן קלה.

הערות',א) הלג הצדיק זיל
העצום מו״ת נח! אדלעל הכהן אנ״ד דק״ק לאנדאן והמדינה  .ג ) הלג החליף השלם

משה
מונעישיור• ורעיחו הצדקה פלסיחודיח .נ) הרגהגאי!

מו״ה .אליעזר הלו• המכונה נשם דאקשאי לעווע ראש ישיבה הנקראת Jew ’s College
נק״ק הנז׳  .ד ) לנד שעם היאשון שהיה לבדו נשגה ק״ן  .ה) הדששחיו נייושלס ע״הק
שנה קצ״ט  .ו ) היא קריה בערבי והיא גנעת בנימי ן רחוקה מילושלס נארנע שעוה •
ז ) היא החברה הנעימה מחזיקי ילי עושי המלאכה בהשירה ונכנישה  ,אשל ישלו נשיאים
הצדיקים מלאנדאן בכל ערי הקדש ושולחים תמיד משם שמלוה בלח• השולים והעניים
הושלוה וכובשות בשכרן ,ומהחלק לעניים אלמנות ויחומיס להלביש מערומיהן  ,ישלם י'
שעלס  .מ ) מנרה
התמימה עזרת נשים נימי הלידה  ,אשר ■ שדו הצדיקים הנזכרים
להאכיל ולהלביש • ולדות עניות נעת לדתן ועולליהן על שי תקנות נאותות אשר שלחו
משם  •~ fתהי משכלתם שלימה ! ע) הנשיאים היקרים יקדו בכל ערי הקדש החבלה היקרה
מחזיקי יד• המך נתלואת גמילות חשד על שי תקנות מיושרות לשלם מעע מע<1
ודבל זה • היה למאירח עיניס לעושי שכל ולחנונים ולעניים נעת דוחקם ,ד' • חנם ! י) גם
אלה להצדיקיס חברה משואלי : .הלמוד מלאכת
האריגה ושלחו מענגלאנד כל כלי
מנור אורגים וצמר גשן נווי אומן וכל המכשירים והעמידו משגיחים  ,גם שכרו בית גדול
שם יבואו אנשי לבב ללמוד מלאכה האריגה ,ודבר גדול הוא שה ע״הק ריוח להעושים
במלאכה והותר  .יא) כהיום הושישו אומן וכוננו בית הששר גדול ללמד לבנות ירושלם
להתפלל מתון הס1ר ולהבין שילוש המלות ועניני המקרא  ,גס לכתוב נלשונינו לבל
תהיינה למשל ולשנינה כאשר עד הרה ,וילמדו שמת מלאכת הנשים שהאש ה עושת לנעלם
והכל אצל «למדות נשים כשיות יראות ד׳ כדת התולה להס ,יהי די עמס ! יב) עוד דני
גדול עשו נשיאי ישראל הצדיקים אלה  :חברה עבדי אדמת קדש ,בכל ערי׳ קודש
׳נתנו  .לכל איש ישראל החשן לענוד בחרישה וזריעה כשן> על למד שורים בערבי • פאדאן,
ונשמחה ונשוב לבב קבלו עליהם הרנה מאחינו יושבי החרבות האלה לענוד בעצמם,
וחשן די נידם יצלח אמן ! • ג ) ביום י' ל״ה אלול בבקר  ,התאששו המנהיגים והשקידים
העומדים על משמכא בית הסשל לחנן הבית  ,והרב החרין .השלם מו״ה אליעזר הלו'
 l)r. Loweדרש לפניהם בלשון איסשאניאל ובלשון הקודש בענק היום  ,אח״כ זמי'
מזמורים בקול רנה וחוגג וכל העם שמעו ושמחו על העונה אשל עשה משה לאחנ1’ 1,
ביום הראשון היה מספר הנערות קי״ח וביום השני עלה המספר קמ״ד  . . .יג ) האיש
היקר תזה •הודח .מורא מעיר ג״איאילעאיס נאמעריקא ערס ששירתו כי מלאו ימיו ,נדי
מעזנונו ששים אלן> דאללאיס לשונת אהב' ,׳ היושבים נע״הק והפקיד אותן ביד השר הגדיל
הצדיק מו״ה משה מונעיפיורי לעשות נו כפי ראות עיניי מאומד דעתו  .ותשר הנ״ל בצדקה'
נא בכבודו עם נוח ביתו הגבירה ואחוזת מרעיו והגביר הנכבד לבית • שלאל מרה גרשם
קורשעש ,אפוטרופס על צואה ר" ׳ היקר כנ״ל לע״הק לקיים דברי המת  ,וקנה מקום
רחבת • דיס מחוץ לירושלס לבנין ביה מרפא  ,ושם גן ופריס נחמד למראה ,ונעז״הי גדיל
יהיה כבוד הבית  .ביום ד׳ ל״ח אליל נעת רצון התחילו ליסד הניח באבני גזית גדולים
והשר הצדיק בכבודו ידו אמינה להניח האבן הגדולה לראש שנת עם האנשים הבאים
ברגלו" ,והלב החכם קכולל מו ה אליעזר הלו׳ נ״י  l)r. L. Löweדרש ברבים וזכי
לשוב לעיני כל הקהל ־ הגדול אח הנודר ומקיים יהודה עורה ז״ל הנז ' בשירות וזמירות
והללויה  .טו ) הוא הגביר  )iershom Knrshccdt Ksq .האפוטרופוס אשר נא לשם
ד‘ עם השר הצדיק ליסד הבית מרפא  .עז )  U»i», Cucdtilla Ksq .אשר הגביל הזם
היא ממשפחת השר רש" ׳ ועלה הוא ואשתו אחו לכבוד ד' ולשיבת יושבי נ^ ׳הק ונדר נדי
גדול לד' והניח מברכת יד אביו השי היקר וגדול שמו מו״ת י ת ודא סן מסיים להחזיק
ישיבה של ח״ח פה ע״הק • רושלס ת״ו והכין להם ביה וספרים יהי ד׳ עמו! ( Reverendי,
&r Adler Chief ltiihhi of the United CongregHtion of the British
 ( Sir illoses llonteliore ßnronet H. H. S. otc . etc . etc .יח Empire
 '( l.ady Montefiore.״

רגשת נפשBon Markus Boß. .
על מות החנם הגדול והחוקר היקר מו״ה יצחק שמואל ריגייו זצ״ל  ,נע״המח ס
התורה
והפילאזאפיע ושאר ספרים נעימים ונחמדים והמעתיק ההורה לשפי'
איעאלקיח ומבארה ברוח חן ונעימות עעס י

ספדו חקרי בינה זקן ונער !
הנה באה שמועה" בסעד ,מסער

הרעידה כל ; פוך חדרי לבנו-י
היליליי חכמה" לבישי בנדי אבל:
שבת משוש בגור המליצה ונבל■'
" ’ ישר באדם אץ! ינוע ואיננו!
הוא בנה היכלך לענג ונחתי
בצליו" נפש יקדה בגיל מתלקחת׳
איור נחמד" בתוכו ליתרון זרח.
צדיקים יבאו" בוי בך יחשקו׳
ביו תורה והאמת "כאחיות נשקו
אהבתן " בערת יעד בלי ילח.
במליצת שפת קדש ידיו נאמנה׳
בספל אדירים הקריבה דבש למנה׳
להמתיק כל ' אמרותיו מפז' יקרת
מי אלה' אשר" יעמדו מ״נגד "
בכורי העתים אשר הביא ממנה
וןקרת חמדתמיו עוד לא ’ חקרו?
לשפת ארץ נעימה מצוףמתקר■
תורת אלי עליון "מידו נעתקה ;"
מלשון' ארץ מ״בל 'ארצות מברכה;
טעמו יכני עבר ממגד שמים ׳
דעש גם הוא מטעמים" פעמים
בלוית חן באר בישמש זרחה.
בדברי צדק ובטוב טעם ודעת
תהלת חכמי לב מקסמו נבעת ׳
'מהדרי כבודם מאומה בל תגרע ׳ ח
 )aומה נעמו ינדו נפחימח נ״הע לשנה הקפ״ע לפ״ק ,המינרח בלשון זהנ \ילאה
־! עיש המליצה סהענג נח כל ' רוח יי,יה ולשש עשויה 3 ,ה נראה  ,כ ,שמח לנו דגל
בנודו  ,ב׳ עוד הנגה והכוגן שההגו המשולאה "הגיגיה יקד העיך ,ובל רעיה ' לא נגדו
נ" ; עוד יעדו תהי השיר נמליצחה הנעימה לצאת נמקהלוח נקול המין חוגג כהולך נחליל;
עוד ינועו בימי חמד נהי הקדש  ,ועוד אשבלות גפן אדיח אשי נעע ה' ינשילו עננים
המחוקים מנפח צופיה לחך אנשי נינה ; עוד יניאו נבוייס נעגא תפיימו  ,כי חוקי
נס שלהנה יה בימי קדה  .נה ידני נהה לה החוקי אלוה חימנ״מן הצ״ל  ,הוא אני בל
גג׳ עני החדשיה  ,בל קוראיה ישישו נשמחה ויגילו ניעדה .
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באמרי נעם בשפה רבת המתק
נהג לברי לעג ברסן ומתג’ ',
בל ; שימו דפייבאהב ורע )•* .
ברוך האיש לעד אשרי הגבר,
מכתביו היקרים לא .ימצאו קבר,
דעמדו״לזבריון תפארת עדי נצח.
בם שתילי ;שרון בגפן' יפרחו,
גדולים חקקי לבב במו ישמחו,
חרצו 'כנזר הקדיש עלי מצח.

ברוןי הבא!

מרדכי נאם

לכבודפאר הנגידים וצניהרוזנים ,היקר
נדויו ויחידנעמו ,איש המופת לתתלהולתפארת
ונזל יראת שדי מל
ראשו
נופלת
,
כנוד
מו״ה זיר

משה מאנטעפיארע,

נרו יאיר ויזרח ! ולאשתו המפוארת והנכנדח ,
אשר לנעלה נפאל חן נצמדת  ,עושה תיל
נאפלתה  ,עונת נועם שכל ודעת
,
ואם
נישורון
נקראת מ' לאדי

יהודית מאנטעפיארע,

יחיו ננועם די עדי
זקנה ושינה לפנים ולעננים  ,שקעים ושאננים!
תונל לשי למו נקיץ לשנת
חרע״ו
לפ״ק ,
נענלם המענרת ונשומס ננוד חחנותם פת עיר
וויען הנילת  ,נתרימם
פעמיהם
למשואות
עיר
תקודם
,
וצדק
לפנימי יהלך לדרוש
שלום אחיהם חונני
עפר אדמת תתלה  .מאת מענדל בדי
שטערן.

ברוך בואך,מ ש ה ,איש האלהים בתוכינו?
ברוך
בואך,יהודית ,הךרת נשים  .אשת חיל•י
בפני
חמה
קרן
אור פניכם לעיננו.
כירח
;
קר הולך בצללי חשבת ליל!
הנכם" לברית אלי בביום הענן הקשת,
על' בן בואכם אברך' בברכה משלשת.
לא לפאירכם באתי  -הלא נ׳ודעתם לתפארת-י
ומי
פתי ;סור הנה  -הלא למותר דבירי שפתים!
איה
מזבח
אל
,
אש קודש עליו בוערת?
אי איפה אש האלהים עוד "לחרבותי,ירושלים ?
א\ ה עוד
איש",בא במוכס,ממרחקים ' לתועים.
לראות
את
שלום אחיו -איפה הם רועים ? -

** ) הוא חלת אח שני אותניו העושים
עמו נמלאנת הקדש  ,ני אל ׳רגזו נללד
החכמת  ,ואל •חרף איש אח רעהו נספר׳
מדע
הנפוצים
בישראל  ,ואל יהיו לשמצה
נקמיתס  .ראה
הקדמת נכ״הע חק״ן — ואל תקן בתוכחתו.

ועת אש השטנה שם ב ד מזע ק בינרית,
וחרב הכלייון על אחינו שם שלופה '; '
מי זה עמד להציל הפליטה הנשארת ?
מי זה רןם על נדיבותי בזרוע עוז ’ חשופה?
בעת צרה למגרןב סביב  ,ואחיו מטרת " חימה,
המשטמה.
מרועי
ד |מם מ  ¥ה -ויושיעם
 .־ ו • ־t
.
ועת אחיו בארץ רוסיא במצולת מחשבים י
ממיצר" שלטון' זקשה שם חנו במרה;
מי זה עזב ארמ״נות הודו ?"מי  ?.העבר ממךחקים,
להיות "פה לאלמים  ,מליץ שארית נותרה?
רק מ ש ה ,איש האלהים ,היה בעד ערלי שפתים
לפה ולמליץ  .מעין ישע" ,מקור ךךים'! "
אד אם כל זאת עשית  ,בפניותך ךרך כרמים;
בל מפעליות חילף באפרתיה בעיניי ענותך כאץ;
ועוד הפעם תשים היום" "לדרך מךדוק'"פעמיים",
ועל עוני אחיך בעיר תהלה כאבי רחמן ' תשים עין;
בכל הטובות עשית עוד"רוחך לא שככה,
ברכה ! ־
להביא Tלמו עוד "
תרחף ממרחק
וכנשר
T T1
• • TI I T IV
 I־ ”I
V V I
לא ברכות ארץ מתחת ,רק ברכות נפש ורוח,
מבשר טוב נצח אתה למו  ,ןשועת עולם ' משמיע!
להיות שךשיחיימו "לאשר נצח פתוח",
זאית מטרתך׳ איש חיל י  -ותהי "למו מושיע!
אכן לא" "ל'בךך’ על הדרך התפארת,
כי ברית ' כהנת צדקך’ גם לאשתך למשמרת!
ן הו דית•י תמימת נשים  ,למי אדמך בהוד מעשןך
אין משלך בין בנות ’ חיל ' ,את עלית על כלנה!
אם "אישך בירחז;קר",את בכן־כ״ד שמשותיך"
מאירה לארץ ולדרים! לישראל אם ' נאמנה!
אם "הוא""לבוש בד קודש ’,איש נאדר הפדות,
לפידיו״ת!
כאשת
היראה
בשלהבת
את
•,״
־־ •t 1
י י “ ו v־••
*

, ןךא5אך לא להללכם היום עזמי בכם י
;אף לא לאגרת בסף סף' ביתכם דרכתי
 ' י,י השמןם אני ירא, ואלה, ןהוך אנכי
!על בןב ^ ם ךי אתכם היום ברכתי
,נם אנכי׳ להועיל ' לעמי מנעורי ' עמלתי
י ועל בן
לקדטכם היום
בברכה
.סללתי
 ־י־I v | ־l « *
TTI י
• J Tי
,ועתה לכו לשלום ! נוכח ןי דרכיכם
,מלאכיו ןצוהזלכם בארחות התושייה
, תחול בכל משלח ידיכם-בברכת שדי
תציבו לכם יד עולם באבן '« מתיה! י
,ויהי כבואכם לשלום׳ גם צאתכם לשלום עולמים
למען תוכלו זרוע לצךך) ה עדי אחריתי הימים! ז

Wiükommensgruß.
an die hochgeseierten, gottbegeisterten Waller nack den

R ul neu

Sir Mm

und

Jerusalems,

Mi ;

Iudittj

Wonirüore.

«Frei nach dem Ebräischen .)

Von M . E. Stern.
frommer GotteSman » !
Sei uns gegrüßt , o Moses,
uns gegrüßt , du biederste der Frauen!
Sei , Judith,
Wir sehen Dich — ein Frühroth bricht uns an,
Ein Himmelsbild — wenn wir Dein Antlitz schauen.
Ein Bundesbogen seid Ihr hier dem Gottcsbnnd,
Mund . —
D 'rum segnet dreifach Nach des Sängers
Nicht rühm ' ich Euch — längst seid Ihr anerkannt!
Wozu auch sollt ' solch eitle « Wortspiel dienen?
Wo hat noch je solch LiebeSgluth gebrannt
Für Jerusalems trauernde Ruinen?
Wan » ist's , wie Euch , » och Einem eingefallen,
Zn den vergess 'neu Brüder » hi »Mr׳alle » ? —
einst entstammten
Al - Furie » tu Damaskus
Des Hasses KI »th , zni» Unheil unsrer Brüder,
Wer trat da auf , zu retten die Verdammten?

Wer trat der Rachsucht Schlangenhaupt
da nieder?
Al « Jakob schon de« wilden Hasses Beute,
War Mose« e «, der aufstand , ih » befreite . —
Al « in de« kalten Norden « fernen Gauen
Einst Israel bedrückt von schweren Nöthen —
Wer trat als Retter auf , voll Gottvertrauen,
Um , machtgerüstet , Jakob zu vertreten?
Auch Moses war ' « nur , der im ferne » Norden,
De » Brüder » ist zum Rettungshort
geworden!
Doch , hast im Edclmuth all diese« Du getha »,
Dein biedres Thun , cs geltet Dir für Nicht «. —
Du schreitest nochmals hin auf heil 'ger Bahn,
Noch einmal bringst Du eine » Strahl de« Lichts
Den Brüdern , die im heilte » Lande weilen,
Und einem Aar gleich , sehn wir hin Dich eilen.
Nicht irdisches Glück blos willst Du ihnen spenden,
Den Arme », die dort weilen im Eryl;
Das Heil des Geiste « ihnen dauernd zuzuwenden
Nahst , Edler , Du — zu edlem Lebensziel . —
Und wie Du , Frommer , strahlst 1111 Ruhmesglanze , ן
Der frommen Gattin
ziemt ein Zweig vom Kranze.
Wen könnt ' ich, bied're Judith,
Dir verczleiche» ,
Wie der Biedern Tugenden ich auch zähl? ; —
Nennt ״MvseS"
״Vater " man , den tngendrnchen,
Nennt : ״fromme
Mutter"
Dich ganz Israel:
Schmückt der Verdienste Kranz sei» Haupt als Zierde,
Schmückt Gottesfurcht Dein Herz und Arauenwürde!
Au « Eigennutz nicht , und nicht um zu künden
Blo « Eure » Ruhm , nah ' ich mit diesem Gruß.
Nein . Jude bi » ich, und an - des Herzens Gründen
Begrüß ' , als Jude , ich Euch , weil ich'« muß;
Weil ich auch meinem Volk geweiht mein Streben,
D 'rum wähnt ' ich mich hiezu berufen eben.
So zieht denn hi » , auf Eure » Heileswegen,
Und Gottes Engel geb' Euch das Geleit!
All Eurem Wirke » folg ' der Allmacht Segen,
Und , was Ihr schafft, es trotze später Zeit!
Zieht friedlich hi » , und kehret heim in Frieden,
Schafft bis in später Zeit , nur Heil hicniede » !

. הערות שונותVon Senior Sachs .
:נ כ ו ? ב • • צחק ווחנלה שניה עווול לייו תתתקה אחל תווששילים על השישים
 ותפל קרע שאינו מתאחה לעולם, אנל לא עוב פתל,ץ7סתר תפר ויפתור לתפרם • ס
 והפותל יתפור,  ׳ החולם • יאה לשרים נפילים7 , לאיור, ־״ גי אן חלוס נתקין הוא

אוהם והיו לאחדים בידו  ,ואך  :הפן
■ הוא  ,החלום נא מפעל הדמיוןחמשתן>
והמקנן והמחבר דברים אשר •חפרדו ולא יה לשדו נענע  ,והפוחר • נין* עליהם חרמש שכלי
וינצור ויגזור לגזרים • לדי הדמיון — והעד הנאמן על זה מקרא מלא  :את מתפי
החלום ואח שברו שופעים ז ' ע״ו ולזה א״ר חשדא  :חלמא דלא מפשר כאגרסא דלי•
מקריא  ,ברכוה נ״ה נ'  ,כליייי כדברי תפר החתום  .והלא השישים נצר  ,פשר ,פחי!
פער ,נהר המתדמים בהברתם מחיחיס גם במובנם וענינס ( וכן מקרה כמה וכמי
שרשים אחרים מתדמי ההברה — ) כלם מורים בצירה  ,כריחה  ,שנירה  ,פחיאי
וכדומה  .אך מה שיש לומר הוא זה  :כמו שלפעמים בנין הכבד ינןתור בנין הקל ויהפון
משורש הודאתו הראשית כידוע  ,כן מלוח רנות אם תשית חליפות להן ,אס תשיל
והתרג אותיותיהן  ,הפוך בהן והפוך בהן ,אז מתון ההתכה תצאנה הוראות מתנגדות
להן מהפך אל הפך .וכבר עמד על זח נעל ש׳ יצירה ויצר ענג מנגע  ,וכן כא|
תשר
מאוד .הוא—הפך פתר  ,ברח (ברית ) הוא הפך נחר ,צבר הוא הפך נצר וכדומה הרבי
שם מחברת ׳" א עמוד נ״ב הערה מ׳ עיח להוכיח החכם הנכבד נעל חולדות רב נגי
הראיות הנכוחות הידועות שלא תיו המשנה וכוי בכתב בימיהם ז״ל ,ולא אוכל להאריך
פה ולשיפורששרותיו ,אך באחת לא אוכל להחריש ולהתאפק פה מה שאמר שם  :אמנם אשאל:
אס כן האמת ( שלא היו הלכות כחובות ) מ׳ הרשה את רב לכתוב אח נר״חוח הת״ב ? כ׳ אלה ודאי
היו כתובות ,שאל״כ לא יצדק על רנרים שבעיית שם pפ ר א ? כוי עכ״ל .בעח״ב החכם הלבן,
כאן חידודו קודם ללינונו ,כ׳ עעה נדבר שהכל יודעים ,כי מכוון שם ש פרא הוא המדרשים והנאורים
היוצאים משפר אחד שפר
ייקרא
שבחורה  ,ושפר׳ על מוצאי הדברים של שני
שפרים שבתורה  ,היינו במדבר ודברים  ,וא״כ הבונה נשפרא ושפר׳ הדרשות דש פ יא
ו ד שפרי ,ולא שהדרשות בעצמן הן ש
פרא ושפר י ,ואלה ודא׳ לא היו כתובות
במשנה שועה פ״ה מ״ד  :נו ביום דרש ר״ע אז ישיר ,לאמי שאין ת״ל לאמי וכי שת
הר״ב  :שאין ת״ל לומר שאין דומה לשאר לאמי דתורה כוי  ,ודבריו קשים מאוד שהיי
נאמת יורש ר״ע כל לא מר שבתורה כמ״ש בפירוש כשפרי פ׳ נשא פישקא וידבר ד' אל
משה לאמי  ,ר״ע אומר כ 'מ שנאמר בה לאמי צריך לידרש  .ונכתב• הארכתי הרגה
בענ ן ר״ע וירכי דרשותיו עם דרכי מתנגדיו — .
נש ' מנחת קנאות מכתב ע״ג צד קמ״ב נאמר נשם הרשנ״א  :ב׳ לעולם לא
•היה נשרך לקבוע זמן שלא לתתעשק אדם כי אם בחכמה שאתם קורין אותה גמליאל".
חה קשה ההבנה מאוד ! אם לא שנאמר שכינו בזמן ההוא חכמה הענע והאלתיח חכמת
יון נשם :
גמליאל ,יען שאמרו נ״ק פרק מרובה ונמש' שועה פרק בתיא ,אשור לאים
שילמד את גנו חכמת יונית ,אם לא לניס ל' גמליאל.

Poetisches von Jakob Fischer.

שנה החדשה.
הישנה הסע,
פעמיה תשיא׳
עתה נפרדה
מטנו תחבא,
כעשן
מארכה
I. T t . 1
ז
לעולם אבדה.

מעטים האכילה
כפרחי הגילה"׳
כפירי הברכות;
רבים עזבה,
כרוח נעצבה
המלאה" אנחות.

כמעט יצאה,
אחריה באה
אחותה הצעירה׳
טובות ורעות
אשר עמה באוח
בחיזקה ממחירה י
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;שישים ונערים
ידאו' כנשרים
'לשנה אהדת ׳
לבואה י; חלו׳
יעלזו מגילו.
בנפשי משברת.
על מה־ז:ה ולמה
תשיש בן אדמה
לעת צאתי השנה
ולשנה חדשה7
נפשך
נגשה
 t t • l. r 1בגיל
וברננה.
ו*
• נ דד
ימים יאתיו
ן! • t
, r wv
אשר עוד
לא
היו

ממך נצפנים,
ובטרם' ןריותם
תבל,ש לראותם
פנים אלי
פני״ם.
ד•
•t v
אולי תהי רעה
שנה הבאה7
מאשר עברה<
תמעיט 7הטובות,
תוסיף מכאובות,
תביא רק
צרה.
*
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אם באף ובחמה
ורבה משטמה
ישנה תגיע׳7
תחת תוחלת

תוגה אקלת
אתך תכריע.
תאמר « :נואלתי"
".יען געלתי" י
"בימים ראשונים
"בהם אנפתי"
"תמיד7נכספתי"
"לימים אחרונים"
"למה חביתי"
"נפשי פתיתי•
"בתנחומי הבל"
"ימים הגיעו"
"7בחדרי הביאו"
"מספד ואבל ".

עצה מרחיוק.
מי אל הנתיב בו ילך לא שת לבבו ׳
ולדרך ךח 1לןה מאוד עיניו יביטו,7
למקום ' מטרת חפצו בוא לא ; בוא,
וממעגל הישר אשוריו ; טו,
בן האיש אשר במחשבותיו ותחבלותיו
יחקור בימים הבאים ' והנע למיםי,יי
באחרית 7העתיס לא ישייגי משאלותיו י
ובלי הועיל יחלפו לו בל ה; מים7.

מ?;חת זכדון.
לנניי נשמוס אמחי י! ״ס אני הישר אליעזר שישער מ״ונ גנ״ח שיון שנש מל״ע  ,וא«!
יאמי השמיעה עערס נשים בילה "<1ונ נכ" נ אנ שנס סו״ר לפ״ק  • ,סלוננו שצל שרי

לב אמלל ומדכא מ!ד צרה,
ב; מים’
הבאים ” ,
י* T

; רפו הפצעים,
Tהעת
תירפא ״Tבל7
רוח
נשברה.
״* “ I
־
י TTI
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אבל מכת לבי עוד לא רככה ,בדאבון נפש את בנך ;חילך
.
״ השאלת !
זה שמנה שנים ייז ז
פצעי נ 'אמנים.
וגם אבי שוכן בין גבעות קברים
מאז אמי ' ממגיזלקחה .
איך נפלה עטרתי,
,
,
*  ’ 4ותפאותי־  .י
ליייח ־ « ’? S״ ? »’ I׳״־ ? י'
כי נעזבת׳ מאבות׳ הישרים.
?? 5זי ?ןאוד ^ל׳ה ׳
־־׳ ז•
..
י•״•׳•־־
ומר נאנחה ,
על אבדן כבודי וחמדת אצלי׳ זאת אתחנן לכן ,נשמות אבותי.
לבקש ' בעבורי,
במה אתנחם אמי הי-קרה-
לאל ישעי וצורי
אם פעם בפעםז
בי יושיעני נא ממצוקות׳.
בעברה ובזעם
לחצי הצרות אהיה למטרה
חיי עד בחרתם בעד חיי שקרים,
אנחות ללבבות
בין נפשיות הזכיות מעונך בחרת,
מעציבות הלבבות *
האליל Tי
ובתבל
אשריכם' אבותי תמימים ויקרים
אישיר הבל כליל

קול קורא.
)(Nach Vörosmarty
Bon l )r . S . M . Schiller, Rabbiner in Manchester.

נאמן בבריתך  ,ברית ארץ אבותיך■
¬י
"" ז בן ארץ הונגאליא Iיהיה לעולמים
חיא תהיה קברך ,היא חובקתף,ז
חיתך  -ותכםך לעת קץ הימים!
אם תתהלך עד קצוי ארץ
לא תמצא מנוח לכף רגלך,
;היה גורלךז בךכה או ‘ פרץ,י
תחיה אוי תמות פ ה באלצך!
זאת האדמה ,אשר רביות פעמים
דמי״אבותיך עליה כמים נגדו;

האדמה  .אשר בד .שמיות הרמים ׳
" ' '" שמות הקדושים אלף שנים קשרי.
פה נלחמו עבור ארצןז היקרה
חילי שר ארפאיד' גביורים הנשיאים.
פה אגודות מוטה ורשע התירהז
זרוע גבורף" הויניאך ,מנחם נדכאים.
חופש! חיופש! פד .נשאו נפיןד
י מדם מאדמים ,מדם גביורים מתלעים׳
פד .נפלו אלפי רבבות כהניף
ברעים-
במלסמות תנופה נלחמים
ובפיד כזה  ,עיוני ,רעה וצרה׳
אהד ' מצוקות רביות' כאל ואבל,
נמעטה גדולתו  ,אבל לא נשברה -
.
' ישנו עם בארץ לו לחבל"
תבל הגדולה! ארץ מושב עמים,
בקול נחמה תקרא עלי השבר:
"צרות אלפי' שנים תבקשנה סמים;
קבר!
מנוחת
תבקשנה -חיים,או -
MT
יt
 “ I״T I I
לא לחנם  ,לא לחנם מלו
דמי בני הונגאריא  ,דמי לבם.
לא לריק' ,לא לריק אמללו
מבלי להיטיב ליו" אוהביו באבם •
לא תהיה  ,לא לחנם אמללה
דעת תאור " ,קדושה ',תפארת וגבורה;
לא לנצח תחת 'משא הקללה’
פארה . .
להצמיח
להיטיב :
מבלי
תשארנה,
\7
״
 1־־ י
.
י .
•  t״׳ T j
מבוא! תבוא! תבוא! מבלי לאחר
עת"טיובה  ".טובה מאלהיהימים;
עתי אשר ביאתה תבקשי ותשחר
 / 77כלישפיה״הונגאריה לאלפי פעמים.
 TI־
*~
^I 3

T

TT

«
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או יביוא  -אם כלה ונחרצה -
בזיו וגגה  ,בגדל ותפארה  -הפות,
עת  ,מעל למת תביט אירצה”
מלכות אחת בדם בניה בצבת!
והקבר׳ בו יפיול עם לי 2הת
' על י& םת;י יעמדו לאמי־תבל;
ובעין אלפי רבבות אנשים זורחת
דמעת־אבל!
דמעת־תוגה .
דמעה -
י. V
י- r
^ t
• ו -
•T 1
לכן נאמן בברית ארץ אביותיף
בן" ארץ הונגאריא  .יהיהי לעולמים<
היא תהיה קברף  ,היא חיובקתף7,
חיתף  '-ותכסף לעתי קץ הימים!
אם תתהלןד עד קצוי ארץ
לא תמצא מנוח לכף רגלף,
ברכה או יn Ts
יהיה
נורלןד ז T T1
11 T
•| V
תחיה או תמות פה באךצן?!!

Beiträge von Ignatz Preßbnrger.

תחבולה ברוב יועץ.
קפר מפואר כששיר לנווהל  ,האב נבנודו  ,כוסג לבנו יחידו ,ראשיה אונו והודו ,הלומד
חורה מעודו.

בני ! אם חכמה ומדע אתה קובץ
ולרותינפשף מאן תמאן פניות.
תחת משיא כבד אתה רובץ
שלאפען)
למה כן  ?Hyתבליגה במעט שנות (
תרעה במרעה שמן ,תמעט שניות (למי־ק)
במרומי !קרת תקרא רק שניות (ממאלס)
ויודוך כי 'תטיבי ,ז אל < כןךף אסון
אלהים יפתה בני ! אתי יפי האתון - ,

דנל׳ אנין■ גנול פולו הדל לו שחלונו
וחסאלח מים אנוחם ׳חלונו
חפאנ שמן שפין נפדה המנגינה
כלג הקניון נן זאג זכרונו לבלבה.

על הליכת ידידי.
מה דודךמדיוד
ובמה אהבתיהר מא1ד?
דודי יקר רוח וגדול <גרך
למרחוק הלך לו בירך
וזאת לחנו פאר והוד -
כי הלך והרחיק נדוד.
גם זה לטונה , , .

במ! קב אבינו איש כלילה פגע
בהאבק אתו בכף ירכו נגע
ועוד לזכרו; עד היום הזה
גיד הנשר ,כמרפה נבזה -
י
לו ראשו הכהו בעל חמה
לא ;.אכל מבשר כל בהמה- 8
על מות ר/משהDon I . H. Low. !2^1
ליל נ'

׳ה

א״ל שנח אך אל ךל הגיטו לו פני חייהו לפ״ק לוג ימיו נפא חול׳ « מזח
והוא הלן עלילי ינ ןנ או נח לא היה לו  .תנצנ״ה.

משה מת! איש ;שר צעיר לימים
שב מעמק עכור לשמי רמים
היות שם מלאך בין מלאכיצבאיות;
רק על״זאת בדאבון לב אשפוך שיח
אחריו בז אויבת בי לא הניח
ט'לזעין" להיוריד לו ואגלי ךמעותי
Von Samuel A . Apfel .

מכתב.
י

אל ננוד חוחני היקל,החנם השלם ייקי י וח מ(“ה • • י
,
אוחrr> I
אחש׳ אשל הגדיל ד' לעשוח עמדי ומפליא חשדו לי לחח אוח• לן לחח! « חח
לאיש אחל ,לע נל תזחלח לב ,על נל הקזה אשל ננשפח וגם נלמה נפשי  ,מצאחין פאסנה
נפשי איש נוח! יל,ל לחבמה  ,ומודע לנינה חקלא  .נן קננח «משנח חלוצים  ,ויצל׳ חנטי
לנ עלי תלמי נפשך שחולים שולחים בהוד ישיח ׳אלנו נדיהס  ,אן שם הלגיעה לוחן
הנבונה  ,ונקעה ודגלה נצליהס לעיונות חש,אוח חן חן להן ואת הגיוני לני הנה חואמוח,
וכמל נמעו גם שחיהן  pb3גזען  ,טרשיהן יתונכוי וי ^ רזוער מגזע מזה וחוער מגזע
«זה  ,יאל לאש אחד יפנו והיו לאחדים  ,ונלאש האמיל ןא ננולה אחח שוליה  :אוח-
שנח גם יחד נשנה החחנמוג׳ ועל נמל עדן חנמל! אלהיס לשיח נושפות"  .ו «ה נעים
להילן עליל׳ גלמוד נגן אלהיס — לקטוף נל שושנה נחמדה  ,בל חנצלת ודן נגדלה

וכל צמח שורח נשדמח הכשרון — מלוא עזי כנגדו  ,אשר יואל ללכח אחו לנהלהו  ,יאל
כל מקום פרחי ממד ונטעי נטמנים בעמק החנונה נת — אל  ,אשר ילקטס האדם אחי
אחד וחי נהם  .פגטחין שם ועושה * צדק נדרן שוחרי דטח וכאריה שואג לטרף טל נחיה
חחמרמרח טל פחי פינים נחכמה ישימו חהלה ,נחו! נקולן קול פו  ,הרצח טליהם משפטן
משפט מוח  ,נאף נלי חשן  .ואנכי — אף כי הקכן לא השכנחי מנטור׳  ,כי אם למיס
טליהם פיני וכמו טל טור אין — פינים כמוני כמון רחמח׳  ,ככה למורים וטינים ים — אן
אהה ! קראח׳ — רנח שנטה לה נפשי חטונג נל• ד׳  :הן רן וקשה כי • חטרנו  ,או
אז שניהם נטזוז • טשו חיל  ,כ׳ נקרחי נננכי לנן פנימה  ,ומצאחיו ללנני רט כאח כי
על כל אלה נחרתין נחתי אח דודי לן ואהנתי נאמנה שקלתי טל ידין .אח נתן נחח
לי לאפה  ,נצע כתף לא חפנתי  ,וזהג לא חפצתי נו מהר הנחולוח כאין ,אכן  ,אהנהן
לי נתח לה נדה  ,ולנן הטהור • קר כל נכק  .כי מה יועילו אוצרות הנל  ,אם החכמה
נעדרת ? נאין מנין טח קולי איימה  ,ונדנרי צחות עלג לשון ימשנוני  ,ינחו לשכל מלי
לאמי " אן קר טעמו וכל רוח השכל אין בקרנו"  ,על כן אזכרך מארן מרחק ואהנתי
לן יום ולילה אנצרה  ,גם כי אשימה לדין פעמי כי אענור ננהריס  ,נאניוח נצי אדיר
נלג ימים חכרתי אח נריח׳ אתן  ,ולא אשכחן כי חותם חכניח על יד ימיני אשאן
למזכרת משמרת נצח  ,כאשר ננכון לנן נטחחי  :כי גס זכרי לן קדש יחיה  ,כאשר
נפגענו נאמונחנו איש אח עמיתו.
וזאת אות הנרית  .כי כאשר חפץ ד' נידי הצליח  ,וגלח אח עיני לראות  ,אח אשר
עוד לא חזיתי תחת השמם  ,חשת• ולא התמהמה׳ לשלוח לן אלה • לידי עשתנוחי אשר
זרעתי וגס קצרתי נעזרת אלי מלכי  .ואס נתח ד׳ את רוחו על• להראות אותי עוד רב
ותה ולא זא אגיד לן ? ועתה האזינה.
א) ויקרא כ״ן נדנרי התוכחות  ,חכרתי את נריחי וגו׳ עד קוף התוכחה ,כלס הקכימו
שהתחיל לקיים נטונ  ,אכן מדעתי שלא כוון מרע״ה לזה  .כי  ,אס אמר נתחלה  ,התנאי
אם נחקותי וגו׳ וצוח להם כנר אח הנדכה נעד מעשיהם הטונים ולמה עוד הפעם הכפיל
הנדכה ? ולא יפה כחנו שננא מרע״ה על העתיד  .למי שהוא  pnאן לאיים עליהם שלא
•חטאו  ,ומדוע ירהיג ננפשם זע כי יושעו ? הלא טוג להניד להם כי יכלו נאפק תקוה
ואז יוסיפו לירוא אח ד'  .לכן חוחי דעתי נזה  ,כי גם אלה דניי האלה עד חומס.
ומונן ע״ד זח כמ״ש (שס שם כ״ה ) והנאת* עליכם חרג נוקמת נקם נריח  .ואמר לא
לנד את נריח* אשר הפרתם אזכור ליקר אחכם שנע נחעאוחיכס כי גם נריתי אח יעקנ,
יצחק  ,ואנרהס  ,אשר כלם ע״י עונותיכם חוללו  ,אזכור לכם למען הגדל העון  ,וגם
נריח• אשר שמתי את האק כי אענה אח הגשם  ,והיא תענה את הדגן וכל חנואחה,
ועתה תעז נ שממה נעון יושביה  ,נמצא נדתי אותה מופר גם נריתי זאת אנקם מנם.
והוקיף עוד  ,ואף גס זאת אעשה לכם  ,בהיותכם נארן אויניכס לא אמאס נכס כלה
לנלת* שום עין עליכם וחפטרו מידי  ,הלא אז גס אנכי אפר את שנועה׳ אשר נשנעחי
להיות לכם לאלהים  ,ולא נאוה לי ני אני ד' ולא איש אל ויכזב  ,ע״כ אזכור לכם נדת
ראשונים ( של ימים ראשונים ) להיות לכס לאלחיס ואיקר אחכם עד אשר השונו מדרכיכם
הרעים  .ושעוד הכתובים ( אין ווערדע דאז אנגעדענקען מיינעק נונדעק מיע יצחק
•עקב אונד אברהם  ,אן איין רעכען  ,וויא אוין דער ערדע נינדניק  ,די א איירער זינדע
האלנער עדע וויילען מוס  ,דאמיט זיא איתרע 6ייערקצייט אויקרוהע  ,אוין ווערדע
אין אים לאנדע איירער  £־ינדע איין גענצלין ניכט  6ערווערעען  ,זאנקע מיקעע אין
 דארום ווערדעאדן נונדעקנדכיג ווערדען  ,אלליין אין נין יא ג א ט ע —
אין איין מיינעס ערקעען נונדעק געדענקען  ,איין אנערהערר אונד גאעט צו זיין) .
נ) שמוא ב׳ ך,׳ ן׳ לא תנוא הנה כי אם הקירן העודים והפקחים לאמר לא
•נא דוד הנה וילכד_דוד ונו׳ כל מכה ינוקי ויגע נצנור ,והפקחים והעורים וגו׳ לדעתי פי׳
הפקוקים ראוי לחיות  ,ני תינוקי חשב אח דוד ואנשיו על נקלה  ,אמר לז ע״ד החול,
הנה אנשין כלס כעורים ופקחים  ,ע״כ לא שנוא הנה כ׳ אם שמקיר לכ עור ופקח
מנין עמן ולא ■ שאר גם אחד ותוכל לנוא ני לא נירא ממן  ,וחיה מונן ותה ן לא יבוא
דוד הנה  .אן דוד הצליח ולנד אח המצודה  ,וכאשר חרה אפו בינוקי אמר כל אשר מכת
את יבוק׳ יכהו מלבוא העיר עד הצנור שנקוף העיר ( להוריד מיס העירה ) ויגע נם
נעורים ופקחים שהם שנואים לדוד לשלם לינוק׳ מדת כנגד מדה מל כי סדפוהו נעורים
ופקחים אע״פי שאינם עושים שוס רעה במלחמה ומהראוי לרחם עליהם ,אנל דוד צדה,
להרגם שהיו שנוא• נפשו ע׳יכ אמרו כלס גם עור נס פקח לא ימלט הגיסה (דעד יבוסי

m
—

69

ליטש דוד זאגען  :דוא זאללסע מהעי צו או )5ניבט קאממען בי] דוא אללטש נלינדע
אונד לאהמע ( דיינעק העערעש ) וועגגעשאפפט האקט ( ווארויס דאו גאנצע נעשטעהט)
ליעזפק שיען צו זאגען  :דוד מאג גיכט העדיין קאממען  .דוד עלאנערטט אנעל דיא
נולצ ציון אונד ליטש נעפעהל עלגעהן  :דעל האנד אן ינוקי לעגע  ,ואלל אללטק n
אן דיא וואששעללייטונג פעלהעעלען ,זאגאל דיא גלינדען אורד לאתמען ווייל ויא דוד
האאטע  ,דא וואלי אללעא איינשטיממיג  ,לאק אדן ק״ן נלינדעל אוגד לאהמעל ( אי5׳-
נעלעבט איניק הויו דך פליכטטן ואלל ) .
ישעיה ח' א' ונהוג עליו נחלט אנוש למהל שלל חש בז  ,והנה נפשוק גי א«ל
ל,לא שמו מהל שלל ונו' גלי למ״ד  ,ט״כ אעלה׳ ני נאמה צוה לו הקנ״ה לנהוג וולס
למ״ד נמו נפקוק ג ' ונך אמל  :קח לך גליון ונהוג עליו נחלט אנוש  ,ל״ל שהצייל טל
הנליון המונח אדם  ,אל  ,מהל שלל שמ זג היינו שיהיה האלו דומה לנוחה הנהג  ,של
מהל שלל וגו ' והלמ״ד הוא יחק שאליו וידוע שנהוג חיה כן אצלס לציל ' את דנליהס
בתמונה שימנאליש נמו ( יחזקאל ל א׳ ) ישעיה נ׳ נ' ונילמיה ננמה מקומות ואי! צייו
לאיה) ניס דיל א״נט געדעהנעע טאפעל  ,אונד צייכנע דאלויף מיט א« נטש גליפפעל
א״נט מענשענגטשטאלט ( גענילדעט) צו דעל אינשליפע ״מהל שלל חש נז ) .
 0שם כ״ב ה' מקלקל קיל .לדעתי הוא כי נאשל הולאה משלששלש (
טנט־
וואולצעלן) נן מקלקל (איי! געניידט שטילצען ) ושלשו קיל ט״מ מפלפל בנפל הש ' והל׳
ונחקלון הטי״ן.
י 0שם כ"! י״ד י״ג ד׳ אלהיס נעלונו אדוניס ; ולחן ( דא האנען מין אינעל־
מאננט ) אנל אנחנו לנד נן נזניל שמן נל טוד מתים נל יחיו ונל זמן לפאים נל יקומו
אלה אשל ע״נ פקדה ותשמידם והאנד כל וכל למו  ,שלא מתו מעצמן שנא יומם  ,אנל
אתה השמדתם שחיו לשטים  ,והם לעולם ישנו שנת המוחה ולא יקיצו אן* לטח קן הפלאוח
נל עת שהם לא יקומו  ,לנד נן נזכיל שמן וזה לעולמי עד ( גאטע ! אונז נעהעללשען
צוואל העללען נאן אייקעל דיל ,אלליין ודל עלאינעלן אוצז ד׳ינעל נול  ,זא לאנגע
יענע עאדטען נינט עלוואכען  ,יענע אין דיא גלופעגעזונקענען ניכע אדשעישעעהט!
דעלען אונטעיגאנו .דוא זעלנקט נעשיעדען אונד דעלטן אנדענקען פעלנינעעט
דוא האשט ) .
 0חבקוק ב׳ ך ' הנה טפלה לא ישלה נפשו נו וצדיק נאמונזו יחיה  ,טפלה נמו
טלפה נניך עולפו ( ישעיה נ״א נ' ) ע״ד החלון) מן נשג כנש  ,וכן עליו עלפה ( יחזקאל
ל״א ע״ו ) והנס ידוע שהאמונה התן אונים ולב עצמה למחזיקים בה ,אס במלחמה ,אס
ננטג ,אס נדגל  ,ואמל הנביא שזה אשל לא ישלה נפשו נו ,עלפה נפשו ( דיא אונלעדליכע
יטעלע פעלצאגט  ,דעל טונענדהאפטע לעמו אויף איס גלוינען)
ח ) שם
שם ט״ן הוי משקה לעהו משפח חמתן ואן* שכל למען הניט אל
מעיליהם  .לפי דעת לניס חקל• לנ  ,ני חמה זה נלדף על קצן לא יתכן הננוי  ,כי
הקצף מטנע המשקה ולא ניד השותה  ,ני נאם חילצה לעשות קצף נמשקה לפויה יוחל
מי ” לא יוכל  ,לכן עוג מזה לפלש חמתן נמו חמת מיין ( הושע ו׳ ה ' ) חמת מיס (נלאשית
כ ״א ט״ו) והנה ידוע כי השוחים נמשינת אחות יספחו כוקיהס אחח אל אחת לאות
׳האחדות ( קאנקאלדיא ) ואמל  :הוי עלין משקה לטהו ! אן .שהוא משפח חמתן ,כי לא
מאהנתו אותן יעשה זאת .וכאלו חזל מדנל לתם ישם דנלתו להעומדים עליו יאמל,
י^ף שכל ( נונתם לשכל היא) למען הניע אל מעוליהם  ( . .וועהע דיל  ,דעל זיינען
 5לינקגענאשקען געטלענקע ה׳נל׳יכט  ,אנשאן על אן די׳נען פאקאל פל׳ינדלין אנשטעקט.
יען זיא נעצעכען איינאנדעל זין ,אום געגענזייטיג איהלע נלעקען צו נעאנאכטען)
(יעי׳ אוצ״ה ש׳ עלה על מ' עלות תאק  ,ואז נכון לחלגם מעוליהס איחלע שוועכען)
ינ השכול ידנל כל מת שיודע.
,ט)
צפניה ג׳ י׳
מענל
לנהל׳
כוש
עתל׳
נח
פול
•
יובילו
!
מנחתי
.
לפי שללה
הפליג מאוד אין כל האק יענדו את ד׳ שנם אחד  ,אמל שגס מענל לגתלי כוש (שהםחלק מים הגדול אצל אפליקא ) יהיו עחליו  ,שיעתילו לו  ,וגם נת פולי ( כאלו נכתב
מנח פילי ) ופוצי אולי הוא מה שנקלא בלשונם (פאציס ) והיא חלקה טונה ומהוללה
ייאל נאק יון נין מחוז ( איעאליא ונין לאקליש) ות־תת מודעת נכל אלצות תעמיס בגלל
העיר (דעלפי ) שהיו מניאין לשם מחנות להאליל ( אלאקעל דעש אפאללא) ואמל שאף
שהם השכינו שישלחו כל תעמיס לשם אשכר  ,נכ״ז יהיה נעת ההוא רוח ד׳ עליהם שגס

אדן

הם • ונילי! מצחחי  ,׳טנז״טס דטי שטרעמע עטהיאפיענש זינד מ״צע אננעטהער .
פאן 7טל שטאלצטן טאכטעל אוצי פיהלט מאן גטשטנקע «•ל איינהטל).
’) חגי ב' י״טהטול הולטנמגולה .הה״א היא פימה טומדה כמוהנגלה -נליפי
(ש״א נ' ל״ז ) היינו הזלט שיש טול נמגולה וחטצים שלא נשאו טול פלים אנלן (דאז
צאן צול אויסזאאט פאלהאנלטנע גטטל״דע  ,דיא ניכט גטדיהטנע פ״נטן־גלאנאטען אוצל
עהלפליכטט זטגנע אין פאן נון אן.
יא) שם י' י״ן• והיו כגנוליס נושים בטיט חוצוח במלחמה  .נושא המשפט הוא
"נושים נטי ט חוצוח" פי׳ אלה שלא הצליחו למלחמה אלא שהיו נושים נטיט חוצוה היינו
נחבליח השפלוח יהיו כגנוליס עי״ז שד ' יהי' אפס (דיא א״נשט נלאש איש גאששטנקאטה
זין פטלקלאנטן  ,שטלייטטן •טטצט מוטהיג  ,דטן טאפפעלשטצן הטלדטן גליין )  .ואחה
שלום  .חחנך מוקילן.

הנ_ער _על_יד הנהר*
(Nach Schiller).

Von Jacob Weidlinger.

על מעין נובע מקיום ךחב יד; ם,
חמד לשבת עלם נחמה ; פה עינ; ם,
משיושנים חן’ ענד ליו עטרת תפארת
לתת לרעיתיו מנחת מזכרת׳
אך מריבית המים סביבי נשערה,
פתאוםי נהדפו ממנו ואחת"לא נשארה.
,׳גם ימי כן’ חיש יעופו
"כאפיק נחלים :עבורו בהבל,
וכחציר יבש וכציץ נוביל!
כן גםש״ניותי ;מולו ומהר !חליופו .״
"אל תבקשו לדעת ואל יהיה פלא
"כי מי שמע כזאת מי ראה' כאלה?
"עלם בדמי ;מיו ועודנו באביו
״פניו זועפיםהגיון ; שוח לביו ? -
וילד
וישמחו זקן
נעלמה
רננ״ים
"הלא כנף
v t 1 II ,*T .
 1. • jז
••• r v v:
:־* • T t I
״בעת האביב ;שים צעד עלי חלד1
"אך  ,אף אם אלה קול נעים לחד ;תנו
״; רננו אף ;שמחו ויאמרו :זה משושנו■
אהה! זאת ריק דאבה תעיר בלבי,
ואך ;גוני נשאר" טמון בהבי;
כי מה אשמחואמח״א כפים,

אם האביב ילבש ארץ צבע רקמתים -
אם אחת היא 'שמחתי וזאת תקותי
מי .יתן ומצאתיה’רדתה’לרוחתי?
בכל מאמצי כחי,ז בכלי1ן עינים
לא המר/זה אשיר ראיתי אפרוש כפים;
אולם הרחק מאךז עודני ממנה לדאבון נפש
ותוחלתי נכזבה ,ונ
י
&י לא תדע הנפש - .
הה•' עד מתיז מר אתיפח  ,את .רעיתי'•
מקרש מלך עזובי" ובואי הנה תמתי-י
גם פה תעזבעי שובע שמחות פמך:
משוכני הוד עטרות תעניודי לראימיך,
פה קול צפרים עפות תאזניה אזניך
ומבאר מים חיים נוזלים' תשיבי נפשיך.
ונתעלס באהבים׳ ונהרה בעזמהה' פנינו,
צמדים
נלכה
" ’,ורוגז אל
יהיה
בינינו .״ -
*T
״ י ד
,
...
... , .
.. ..

החולי רע.
Von Jsak Ohringer.
מנתיב לא ידעו אנוש  ,מדרך לא שזפתו עין אדם  ,ממדינות נל ,סס L? ssi ,
א׳זס מנדגלות עלה על כל יושבי סנל  ,לשוטע על פני אדעה  ,פין פעול לנל׳ חוק לנלע
העילם כלו  ,ועל לוח לבו הכליון חמס.
נוחם יסתל מעיניו  ,גס חנינה לחל,ה ממנו  ,כלי נקס מעליו; אשל חושיו ממנו
־ ?י עי למען מלוא חמדה במספל המסיס  ,ולנהג הילוליה לגיא ההלגה  ,ולעשוס האדם
״יג ׳ סיס כלמש אין מחקה לו  — .לוח משחס ולוח בועלה הליכוסיו הודיעו  ,אס אימהו
' 5לח לפניו  ,גם חזיונות כולאות  ,כל לבב ימס  ,וגס אניל׳ לב ישסוללו  ,והנה ליליס
פלוח׳ס מאויב לל ומתנקם אשל לא ידע שנעה  — .עתה ישלול ,באויב  ,עסה יהגה
נל יחי הקשה וישלח זלועוחיו ויאחו! נפש חלש ושחוח.
הוא ידכה וילקע הגון׳ כמון גנבתו סופה  ,ונשמח אלוה ילעישת  ,וישופנה
_ ״סיותה  —1 .הה  ,מה נ ולא ללאות ניליד שחת איכה התעען׳  ,מה איום לחזותו איכה
יכה ישוח פחת גלמיו כמעיל בל,ל  ,עדי יפול בעלומיו חלכאים — .
קלנו הנה חכמי ויודעי לפואה  ,קחו מסוה התבונה מעל פניכם  ,והלאו כי כל
'5' 1לי וחנ׳נת חנם בל׳ זהב לוחכם הקל יחיה ; הקבל ו  ,לאו גס לאו לנל •משין עיניכם
 5׳ע זהב  ,קומו קדמו פניו  ,הכליעוהו  ,כ׳ התנין הזה יחילו דלכיו  ,ויקצוב עלי גפן
המשמחים אלהיס ואנשים  ,ותלדה נכונה לצלעו כ׳ היא אס לנעל משחית  .אמצו במו
פיכם  ,וניד שפתותיכם אנחותיו ׳חשוכו  ,אל תסילו פניכם ממנו  ,לאו איכה יתחנן בעיני
מנמס  ,למען יכמלו לחמ׳כם עליו  ,ועתה חוקל׳ הטבע למה תתלאו ? מלפניכם משסעו
"י׳ קלעי לשח שממית שנואה למען ימלט הזבוב משח יקוש  ,שבלו מתלעות תנין הזה ,
,ך' ’’5מה
ל’5י על! — -הקצול קצלו ידכם לתת לו ספל כליחות ולשולחיו  ,אז לשנל.11
ע יל
סבלו?
והיה אם יקום שעלה לדממה  ,כל פנים קבצו שאלול ,זאת המנוחה מ׳ האיש יוכל

!ו

י.
לדני לכנה גודל המכאוב אשל הוללה בה  ,ואח היא מנוחה הזאב נהלפותו הטרף למען
•אחוהו ויגורהו בחרמו לפיק ואין מציל — .
הה  ,מה רב הכאב  ,המ גדלה הפלצות בבדואי לקוחים למוח ! לבן בחמה ה הטורה
•אוירו חקי חבל מעולם משדים  ,בעגול אשל ההבל ישא החלפה חואח בברואיו  ,וגס
צעדיו יחמוך.
ובה ילן הארור הזה דרכיו במעאטי השמד והפין שער וקטב מנחיריו  ,ושנינו נשערה
מאוד  ,שנח משוש  ,וחמור בנוי ישמע בכי ,קנה חסה נבל ; יפה נוף יהפוך לחיבה ,משוש
ארן לשדה בוכים הושקה בפלגי דמעוח — .
אוכל• לחם העצבים לא יוכלו לחשחי מחממו  ,וגם אל יועילו אולמח עושי לעליו
לבל ישלים חקו לנחום  ,ולנחון  ,להרוס ולהאניד  — .הזקן אין אונים מליח אפו יכלה
ונהחרפקוחו הנחלות הבלעה האין ; לא ישא פני איש ואס על נניס •רטש  ,וגס העת
פניו לקחה ניד למה הולכי חום ובמלון אפו עם הקוצים גם גדיש גם קמה • נעל  :אכן
המשפט הנורא על מכונו אם נראהו  :פרן נחל מעם גר ,חס ורשע •שעוף —
דע בי החולי הרע חוה הבין לאנשים מטבח ופלי מען החיים יקיסס וגס פלחים
נחמדים למראה יסיר יחז  ,להשליך אוחס לגיא צלמוח  ,דע יכ חאלס כל שפה ולפתה
לוח בני חלוף מקול הקורא " יגוע" והחוקר ישים עינו על אס הדחות אשר השינה ולקה
בה ושחה מזקן  ,אבן לעת בעתה  ,בשצף קצף תשים כובע ישועות בראשה ונלאה ונחמדה,
כי כשחל יבקע אז עונה ויפיח  ,ונראה ונחמדה • שאל לדור קדמון  ,וגם מודעת ואה
בכל האין בי לעת צר ומצוק העלתה תמיד עד מות נפשה  ,לכן גדול כבודה נישועחה,
אף אמנם כאשל הדביקו לעפר נפשה וענו אותה חנם למראית עין הראה מורך נלבנה,
נבל זאת תבונתה אתה ולנח אמין  ,יצלח סמוך ,לכן האין לעזרה תחיש לישועה בכל
מקום  ,נכמרו רחמיה על בני צאצאיה ובעזרתה המכתם  ,תחלוף עד מוס נפשה נעבוד
אבלה הקטון ומצעי ) * .
נסחרים דרכי ד׳ ומפענוחיו מאוד נשגנו  ,לחנם נעמול להבין מה עשה עליון  ,כי!
אלהי משפט הוא ,וכל מעשהו באמונה  ,ועל כל העולם קו התה לה ישיר ,אף אם • סוטי
מון מגורן ועפר לעפר ישוב — .

n
1

מכתב.
Bon M . Juda Maimon.
נשם ד ' ! א' תזריע חרי״ג לפ״ק.
כבוד ידיד נפשי האברך היקר מופלג ומשכיל  ,אוהב חכמיו
ודורש חושיה  ,כ״ם מו״ה בנימן עפשעיין נ״י ,שלום וברכת וכ״ע סלה!
מרגע תמונתך הנעימה הבדיקה נוכח פני בראשונה  ,אותות החכמה החרותים טל
מצחך הפעילו בקרני ברוב עוז והעצומה  ,עד כי נקשר נקשרתי בעבותות אהבה אלי!
ידיד יקל ! — ותנה מת מאי יתענג רוחי בקרני כ׳ במשך הימים אשר עברו מיניי
ההכרה היקרה ההיא  ,עד עתה  ,ושעשועים נחמדים שונים לנו מיום אל יום לשפי1
ולשמחת נפשי__,הוכיח הנסיון אח אשל רחש לבני אז  ,ובי עיני אהבתי העזה אשל החלי,
קור ^ הכוח שורש בקרנו  ,לא הביטו אותך בעי ראי־מגילח  ,אשר תגדיל יתרון אהובה  ,וא6
^ ני קטן נעלבו הנהו  ,רבו רננות פעמים מאשר הוא באמת  — .והנח מאוד תכלה ג6
הכסוף נפשי להחליף מכתבי — ידידות אתך  ,בי מלבד אשד אתאוה תמיד לשמוע משפניו
על פלי מחשבות׳  ,מאשר נוכחתי ,כי זך וישר הנהו  ,לא תשא פני כל איש ולא תט’ י
גבר ,נם רב בגוי ותהלח מהבל לא יטוך להטות או לעוח משפע  ,אך נרוח־נני!

*) Birlr Zeitungen erwähnen die S an i t Lts - Allst atten der
Juden(Bukarest
) mit großem Lobe
, une wenn Selbstverlängnung ein
^ " dienst ausmacht
, so habe» sie sichi» hohem Grade ausgezeichnet
—.
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ובסס — לבב ששקול כל דבל במאזני גס׳נשן שישלש  ,אם לשבט ואם לחתל « ,ה
מלבד כל זאש • ,קלס גס נעמה לי מאד קלנתך  ,ו׳דידושך מכל שעשועי — חלד .לנפש
נענה וקשה — יום אשל מלחמה שמולה לס נצח עם פגעי זמנס האבזלים  ,שנעם
שעלב מאד מנלש גבל שאנן צולח  ,אשל שלום לו מאביב ; חבלה גבל אפונ״שע׳ם אשל
שחש צל כנשי ההצלחה ישלונן  ,שפלש כפיה להעניק לה כל מאויי חלד בלוח־פדינה,
והוא מעל כלם נאי« ז " רוח ׳שנשא  ,ואך אישל נפשו • שים לו למטלה .שעודשד ; חבלה
נעימה זו חמחיק לה מעט גוללה ומנח חבלה בעמק עכול הלזה  ,שטין> לס נטפי  -עדנים
בכוש חמלוליה  ,שמצה ששחה נמעט טפשוס ימיה  ,כי בשלום אהובה סג לה שלום ,ובאשלו
חאושל א >1ישיא  — -אמנם כובד משא טלדושי השחלנו עלו על צואלי כעש לא יניחוני
להקליב לפניך מנאה ומשאש ביד ל׳ העונה עלי  ,להכניל מלים ולהשחעשע עמן כאוח
נפשי  ,ולכן אמלש׳ לשחל פניך בטח נחשולה קטנה והיא השעלת חדשה וקלונה לאמש
לדעחי נענין זמן שבול ושלוש מזמול ל׳ נקפל החהלוח  ,והוא מזמול שיל שנכח הניח
לדיל  -אקוה כי חיעב בעיניך והיה זה שכלי  — .הנה חכחונח ההיא מלמעלה ( ייא
אינעלשליפע ).המיסקש חבול הוחמול לדוד טח חנכו איזה ביש  ,בבל היא חשודה בעיני
הל קולא משכיל ומנין לבלשי צודקח  ,יען מלבד אשל לא נמצא נשום מקום נכתני״קדש
אשל בנה יוד איזה ביש וחנכו  ,ומצד זה היא אס כן מזויפש משוכה  ,יפלא עוד יוחל
ייייע לא בא בכל המזמול אן> למז וזכל קל לחמעשה ההיא אשל אן נענולו נוסד
מיד׳ מסבלו ? הנמצא בזה עוד בכל מזמורי שתלים ? ( מלבד מזמול שיל ליום השבח אשר
גם עליו אדבר אי״ה  ) .והנה לפי מוכן המזמור וענינו שהוא נשינח תודה לל על איזה
הצלה מאויב וקימה ממולי כנד היה ראוי להיוח כשוב עליו מלמעלה  :מזמול לחודה.
ואחשוב שכן היה לשום באמש לפני הקדמונים • ראה (שבועות ע״ו ע״ב) " ח״ל שיל של
חודה — נכנולוש ובנבלים ובצלצלים על כל פנה ופנה ועל כל אבן גדולה — ואומל
אלוממן ד' כי דלישני  ,ושיל של פגעים וי״א שיל של נגעים  ,ואומל יושב בסמל עליון
עד כי אשח ד' מחסי וכי'" ע״ב  .תנה לפנינו כי מזמור אלוממן ׳ד כי דלחני היה נקרא
אצלם שיר של חודה  ,והנה לש״י ז״ל פלש שם "שיל של שולה חיו אומרים שם במורות
נו'  ,ומחו שיל של חודה ? מזמור לחודה ( שתלים ק׳ )  .ארוממך ד׳ וגו' הוא מזמור שיל
חנכש הניח לכן אומר אוחו " עכ״ל  .המבין יבין כי היה קשה לו אין קורא מזמור
ארוממך שיר של חודה ? ולכן נדחק לפרש כי שיר של חודה תכונה על מזמור לתודה.
אולם באמת פשע לשון הגליחא הקדומה ההיא לא יורה כן  ,כי לא נזכל כלל זה שמה.
ומלות ״ואומר ואומר" הן פלוש על השירים שזכר בראשונה  ,שיר של תודה היא ארוממך
יפיל של פגעים היא יושב נקשר עליון  .וראיה זו שדשה היא לא לאישיה בכל דבלי מי
שקדמוני  ,וכמעט תכריחני להודות וכן לכל מעין נצדק כי לפניהם היה לשום מלמעלה
על השיר הזה "מזמור לחודה"  .ונפלא כ׳ במזמור ק' נאותה מאד הכתובה שלפנינו והיא
מזמור שיל חנבח הביש  ,שכן אמל שם " באו שעליו בחודה חצרותיו בשחלה " ואולי •למוז
על שלום גיאח האלון ציונה אל האהל אשל נעה לו שם דוד (ד״ה׳ א׳ ע״ז א׳ ) כרעיו
ששה מזמורים הקודמים מן לכו נמנה אשל סובלו ושוררו בעש ההבאה ההיא  ,וינואר
א׳״ה במקום אחל  .קוף דבל לא נדע עד בה זמן חבול מזמור חזה ומי מחבלו ועל איזה
מעשה חובל ? — ולאישי זה נב״ח מחבלת רב־עיש מכתב מאח החכם יש״ל המליט
ליחס חנולו לירמיהו הנביא עש הוציאו אושו מן המהפכה אשל שמו אותו אויבי נפשו
על לא שמס בכפו  • .עוי״ש היטב  .ואני חמה כי מלבד אשר מלוש "ד ' אלה׳ שועתי אליך
ותרפאני" וכיוצא מולוש למדי כי הוא הודאה על קימת המשולל משליו מה שלא נמצא
בירמיה  ,הנח בחוב " ואני אמלש נשלוי בל אמונו לעולם  ,ד' ברצונן העמדת לחללי עוז
ה סשלש פניך הייתי ננהל" יוכיח על פני השערה הזאח ויבזינה כי ראשונה מתי היה ירמיה
בשלוה  ,והוא היה איש ריב ומדון מנעוריו כעדות עצמו עליו  ,נגש ונענה  ,נחלה על
שבל עמו ועל מבחו האנושה  ,מאין הפוגות  ,ואין כמוהו בנביאים אשר שחה שמש כיס
שי’ לרויה ; שנית איכה נוכל לחשוב על נביא קדוש ד' מלדה ומבטן שיהיה במסתפק זמן
מה בהשגחה  ,ונגאוה וגודל " לבב ׳שאמר כי אך כמו ועוצם ידו עשה ' לו אש בל החיל
הזח ? והמה דבלים בלתי ראוים להאמר כלל  — .ועתה שמע נא השערתי  .לדעתי מחבר
מזמור הזח היה חזקיהו מלך יהודה עש הצילו ד' מכף מלך אשור  ,נם הקימו מחציו
החזק בעש ההיא במבואר בכתובים (מלכים ׳נ י״ט ב'  ,ישעיה ל״ז  ,ל״ח  ) .והוא כולל
שתי הצלוח וישועות האלה בנאור לחב  .מתחיל ארוממך ד ' יכ דליחני ל״ל הגבהתני ולא
שמשח אויש׳ לי הוא סנחליב מלך אשור אשר חרפו .וגדפו . .׳חשמנש בלשון דלה על ההגבהה
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וההרוממום הוא דומה למה שמכל שם (• שמיה ל״יו ׳"ג ) ״דלו עיני למרום" — .אך שהם
משני שרשים ני שם הוא משעלי הכשל ושרשו דלל  ,ושה מנל״ה ושרשו דלה  ,נכ״ז הם
מתדמי המוגן ויש דוגמחם לרוב נל״הק — ד ' אלק׳ שועה׳ אלין וחלשאנ׳ חיחני מירי’
נול  ,הכונס מל הקימו משליו הקשה  ,ולכן ומלו לי ' חסידיו והודו לזכר קדשו  ,ני (א !)
רגע נאשו ( נמשך אשו ) אולם חיים (הכונה שנים לנוח הוא) ברצונו  ,כמו שמנואל שש
"והוספתי מל ימיך חמש עשרה שנה "  .נעלב ילין נכי ולנקר לנה  ,הכונה על משלו!
סנסליג נלילה אחד  ,כמ״ש שם (ל״ז  ,ל״ו) " ויצא מלאך ד׳ ויך נמחנה אשור מאח ושמונים
אלך וישכימו ננקל וחנה כלם סגרים מהים"  .ואני אמרה׳ נשלו׳ נל אמונו לעולם וגוי
הסהרה שניך הייתי ננהל  .מסאים מאד להכונח חוקיה שחיה גנה — לנב ואוהב חחשארו!
להראות לכל רוב משכו ׳סגולה אוצרותיו  ,כמו שמבואר (ד״ה׳ נ ' ל" נ  ,כ״ה ) ולא כגמול
עליו השיג ׳חזקיהו כ׳ גנה לנו ויחי עליו קצך ועל יהודה וירושלים  ,ויכננו < ח! קיהו נגבש
לנו הוא ויושב׳ ירושלים ולא נא עליהם קצך ד ' נימי ׳חזקיהו■ וזהו שאמר ואני אמרה׳
נשלו׳ נל אמונו לעולם  ( ,אכן כמעע) הסהרה שניך הייה׳ ננהל ( מביאה סגחריב עליו
ועוצם חליו דע שכנר אמדתי נואש ולא האמנתי נחיים) אכן ׳ד ברצונך ( היא השגחהךחחוששיז
עלי אשר נלעדה האדם אין ואשס הנהו) העמדת להררי עוז  .ועתה מזכיר מה שההשלל
זא נעת חוקך מליו " מה נצע בדמי נרדה׳ אל שחח היודך עשר היגיד אמתך ?" דומם
אל מה שאמר שם (כתוב ׳" ע) " כ׳ לא שאול חודך מות יהללך אל ישברו יורדי נור אל
אמתך ".הסבת מססי׳ למחול לי פתחה שקי והאזיני שמחה " ראה ( ישעיה ל״ז אי ) ויה׳
כשמוע המלך חזקיה אס דבריו ויקרע את בגדיו ויתכס נשק וגו׳  ".ד׳ אלקי לעולם
אודך" דומה למ״ש שם " חי מ׳ הוא * ודך כמוני היום וגו' ד׳ להושיענ׳ ונגינות׳ ננגן כל
ימי חיינו על ניס י׳״ (שם ׳" ע  ,ל )  — — .ונשאר לי להעיר עוד כ׳ לשי סרוש
המפרשים כתוב נ׳ רגע נאפו סייס ברצונו אינו מקביל היעב חיים אל יגע  ,ולדעתי חיים
ענינו שנים רנות כמו כעת חיה ולפרה נן  ,וכמו ואמרתם בה לחי  ,שענינו כפי פרוש
המפרשים כה יהיה לשנה הנאה  ,כי תקופת השמש במעגלה עד בואה אל הנקודה אשי
יצאה משם נקרא ח׳ או חיה  ,ונקנוץ חיים  .ועוד אעירך על מליצת "מכה נ לחזקיהו"
שהוא לדעח אחה מבארים חדשים כמו מבתם  ,ולדעתי אין צורך נו  ,כי בדורות הקדמונים
טרם אשר נפרצה מלאכת הבחינה  ,לא היו החכמים והמליצים חוקקיס דברי חכמתם עלי
לוח  ,אנל היו נשמרים בלבות שומעיהם ' «סורים פת אל פה  ,ויש ל׳ אריכות דברים
נענין זה אין פה המקום לזכרם  .אולם בדורו של חזק יה ראינו ב׳ נפרצה ונתרחבה
מלאכת הבחינה למעלת ראש  ,והחלה החכמה להחפשע נקרב העם כמו שיעידו כמת כתובים
ומקרא מלא  " :גם אלת דברי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיהו מלך יהודה" וכן אמרו
חז״ל בדקו מק ועד נאר שנע ולא מלאו ע״ה  ,והתפשטוח החכמה היה רק נענו ר
החפשעות מלאכת הכתיבה  ,ולכן היו החכמים או המשוררים אז רושמים דבריהם מיד
נכתב  ,למען לא יהיו למלתעות הזמן לנרות  ,וזה ענין מכתב לחזקיהו  .ודע עוד בי
״העתיקו" אין הבונה נסיחה ממקום למקום במו ויעחק משם אהלה  ,וא״כ ענינו תרגמו
(אינערזעעצע ) אבל ענינו חזרו ויחישו כדרך כמה שרשים שנננין פיעל והפעיל • ורו ההפך
כמו סקול  ,סקל ; דשון  ,דשן  ,והרנה כמוהם  ,כן עתיק ענינו ישן ,העתיק ענינו חדשות הדני
והסירו «׳ושנו ( שער״נגען ערנ״ערן )  .ואולי מלח " אנעיק " בלשונות העמיס מקורה עניית
עתיק בקריאת הספרדית  — .והנה כני נקראתי בקול מול לחנק חיק המנוחה ולהשתרע
על ערש׳  ,ולכן אמרח׳ לכרות נריח אח הקצור כעת ועוד חזון למועד אי״ה  .ואתה ידידי
שלום  ,ולביתך זו אשתך היקרה המהוללה הנאהנה והנעימה מרח אסתר חחי' שלום מעתה
ועד העולם כאוחך ואות ידייך מוקירך ומבניך.

ת; אנ_ית רעים.
על מות ידידי אהובי  ,החכם המפואר החוקר התלמודי המופלג הנקי המחולל מלין נפלא
וסופר מהיר נשפת אל ס׳ נאיר לחהלה  ,מוהר״י יעקב בודק ז״ל מת במגפה חל* “
רע נעיר עשערנאווק בששה ושלושים שנה לשני חייו  ,ביום ג׳ לירח מנחם אב  .שנח
אהה ! ננך לשני לפ״ק H . Sperling . .
B0N Jacob
"איבה  :עקב איש
חכם !
T V"איבה V V
גבר T T

תם ! מהיר
הדעת?
ן״
בעוז  T -ש

בתורה!

"איכה ברקדז ! הבינה ביפי אורה?
כהיייח־עיףישאלו^ ועינם מר דומעת - .
״איפה ידידישדי! נפת יטיף ברבורה
"לנצחיבנגינותי׳ מאוד נפשויייוךעת?"
פה זעקת מרה  ,שיפת־קדש הטהורה,
נשמעתיז -
והי
בהגה
בכיתה,
יללת
•  t j־
• t v
זז v t
י1
1
אשרף יעקב! בחי.ים מדע תבחיורה,
לאמרי נעם התבונה  .אזנף' (צו מעת;
תורה גם חכמה באחיות '!חדתקש־ורה
ושימש החקירה עיליף בהודמ־ופיעת;
ים תלמוד הגדול  ,לרחב תעבורה!
גליו יהמו ,יחמרו ׳ ידף רוגעת י
מציות תיוךת־איל חילברגש תשמורה!
מעש - .
דרשת, «l “T ,
בל C T
כל פעלי T
חקרת TT
T I
T
אזנים תצלנה  ,לשמע בלהיות הבשורה
בי מלבר אכזר קרן חלדף נגדעת י י
במבחר שנותיך' פתאום ירן־ת הבורה
ותולעת.
רמה
ן T־5
למתלעיות • t
ייו' I
לבריות  ,״ ! ־־ «
הה! t 1
גוף t
מי לא יבכה׳ לא ידוה  ,על מותף בי נורא
עין מי עלי רגבי קברף דמע בלי נובעתז
בשלמי סערת הדבר ,נחפשהנחקויו־ה,
מגעת?
עדי
הצרה,
צואר ־־ e t
י־ז
r
רבה * tt
בשלמי t -
« vו •
אף כן גזר אל׳ עצתו מים רחבה.
מגי יגרשנו מעדן,יחשב 'מחשבה
בי הבלי חיינו/ .הרוג מות קין י
אכן בי לעד נחיה  -טובו יאבה,
"'לנו מתת שמים ,נפש נשגבה" ,
פיועם לבנו '  '-ונאמין נצחיבחיין - .
אשךף ז;קר! נפשף חלד עזבה,
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זי י׳ י לשמרי־מעל עלתה  ,לאביה שבה.
שמה מחזה שדי תחזהזגלוי־־הע) ן;
נם פה׳ אלומת תהלתךזקמה נצבר"
ציון אל־ימות  ,בתבל רוחך לת חצבה,
אמרי בינתך  ,טובים לדוךף מ»ן ; ז
אך אנו הה! שמחתנו נצחעירבה.
מעת נר אלהים’ נשמתך פה כבה,
מקור דמעה עינינו’) ,זרוטו כעץ;
קדר שחדו נלכה  ,לבנו מאוד זיוה,
בום תמרורים ! סף רעל ’,למךיז ךוה׳
אויה!
נוחם
יסתר  -נם
מנחמים
אין - .
T
•T
־• - I
1■T

העור י
Don Ahron Nnki.

! י׳ !
 Iיי>' .
(
;■  ; ,י

מה יפה  ,מה נעים הברת  -ןלדים,
.הישמש בגבורתו,
כשושנים ,כדודאים ישבו
נצמדים.
יצא״מחפתו",
אושר החיים  ,ז י
קול שירים T ,
וישליך ' קר נים,
לאיש לו עידם;
!שמיעו הבחורים ,מגבהי שמים;
ולמו
הנעורות!
אך בדול ןגיוני-
כברקים יזהירו,
מי עוד כמוני,
יעניודו עטרות;■
כלפידים יאירו,
לו החפרון’,
ולעיניי השמש,
מה נחמד לעין־
מכה
בעוריון!
ליל ואמש.
אך
לי
?
:
ז
•
כל
יושבי חלד ,י על הענף.
אף הירח,
איש כי
יולד',
צפור ) כנף.
ילך שמדו,
יראה בעיניים.
ימצאו' מנוח,
וסביבו הכוכבים,
ארץ ושמים;
חחליפויכח!
יפיצו להבים,
אולם ' אנכי,
נדידת הכנס; ם.
יזהירו בנשף,
קה עוד
בחי?  -מה נעימילעידם ,ויבריקו רשף;
לשאול הקותי.
ומעיד נסתרו
אך מעיני נעלמו,
שטה
מנוחתי!
ד ד
לי נעדרו’! -
<
ד¬
הה  ,כי נמו'! -
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אי^ז ידמז־חלי  ,מום בגוו>
עוד זאת נחמתו להקל כאבו.
עיניו ידאו עוד ננוע כמוהו;
אולם אצכי  ,כל עוד שמים י
עור כמוני בלז אךאה בעינים,
ומה עוד נחמתי׳ וחיתי תוהו - .
אך נפשי בקרבי מיחלת לשמים ׳
לראות עוד טובה' בארץ החיים ׳
.גוי אם מנוחה ימצא בשחת;
רום־תפארת,
אז כלי הוד ,לכ
אף״מעיני בל תהי נעדרת׳
תרוח נחת
תשבע "גיל ,
ונפשי
• " 1
♦וי
♦ >- r

>
שיר תהלה.
Bon Rachel Morpnrgo.
מנטיפיורי עם10
משה
תיותיד היקר והנענה  ,ולו דומיה החלה י היא צי״ר
הנלויס אליו ה ' ישמלס ויבלכס  .ענלו נעילנו פה ללנה לייושלם עיל הקדש .
יאני למה וחולעה חשנחי לעמוד ולשלח לאח ח השפחוח  .לפני הגבילה הנכבדת מלח
אשתו • כדי לעלות עמהס ולישב שמה  .ולא עלחה בידי  .ואחלי נשעס לשלום  .הניעני
נלכה ושלום מאח האכס השלם ההולן עמה ם כמ״ו א לי מזל לו • יצ״ו  .ולכן אקוה
נשול צדיק מדלכו וחיה  .העיז פני ל 3וא להתחנן לו שיגיד לי אס עלה השחל  .ואלצנו
החן • נולה  .כאמול  .ואתם הלי ישלאל ענפכם חתנו ועליכם תשאו לעמי ישלאל כי קלנו

גס אל י  -עז ר לי וברכני
הגיעה ברכתו ופה הנחני
. 1י•
אורח חיים היא לי שהחיני

לביא בית השר נכסף נכספתי
קדש
כלתה
כי
אדמתw ty tu#
אל ־י*(»״
וו רוחי וווו*
״יי #
נכזבה תוחלתי עבר החדש
בושתי להתראות לפני הגבר.
נכבד ונשוא פנים אמנם הוספתי שמחתי בראותי הדרת פניו
ששון ושמחת לב כי יש עוד שבר כי זה האיש משה איש הענו
[שוב ויגיד לי אם .יש שם שבר הקים את המשכן עם אדניו
כי אות לטובה היא לא עוד השבר,

רחל מרפורגו הקטנה.

ר׳ח אלול החל״טו

קול ברמה נשמע.
אלי אלי עור גואלי י
הבט וראה ושמע קולי

הואל נא הקם  .את אחלי
כי אין דורש אין עוזר לי.

אבכה אזעק ואתחנן
חום נא חמול על עם נפעם
אנא שא נא כבד פשעם
חיש נא הרם בחיר העם,

■בנים ישובו לגבולם
עלי ראשם שמחת עולם.
אם יתמהמה לו איחל
ביתו יבנה חומות וחל
ובשיר חדש תשיש רחל.

לא עוד תבכי ׳ כי אל חנן
ראש חדש בול התרפו
ישמחו השמים ותנל הארץ.

אזכרת פאר"צ:בי" וציון לנפש " חי 1ת\
לנר אלהים כי כנה  ,ה״ה כבוד ידידי  ,ידידיה וידיד כל • ודמיו ושומעי תתלתו נקויה
למרחקי אלן עונלח  ,ה״ה צני הגאונים הנאדל ומסואל להשאלה  ,אשל הדרה
הורתו בשמש נתקשה מזהלה  ,ולוח מחקת כשג־נ אל וכשכיהנה שדי נועלת  ,חכמת
אלהיס נקינו כל ירכתי/מדע חודרת  ,אניר לועי ההורה ולרואיס כותרה ,גדול
נישראל שמו ולישתן עערת  ,איש המושה נחל המעלה ומחכס נין חונל׳ חונלח,
עוטה כשלמה אול נינה והחכמה לו אדלה  ,כנוד קש״ת מוהל" ל

צבי הירש חיות

קאליש נמדינת רוקקיא נעל
צאלקיעת י נ ק״ח
!ליל  ,אנ״ד יי״יי יק״ח
המחנל ששלי :מששט הנניא  ,נירול אליהו  ,הוראת שעה  ,דין מלן■ ישראל ,מששט
עיי הנדחה  ,מלחמת חונה ,מצות נני נח  ,תורת אנוח ,חוקת עולם ,חולת נניאיס,
נל הושץ , .לא תשול ,תורה שנעל שה  ,מנוא התלמוד והגהות על הש״ש  .נולד כ״ח
חשון תקש״ו לש״ ק וכנוד אלהיס אששו כ״א מרחשון תרט״ז לט״ק.

Von M . E . Stern.

קירל אומר קרא  .הרם קבה בבשורה:
כי נפל אח' אדיה נגדעיברוש תורה,
מערבה:
פנתה
בקרני« הוד
שמש מחקר
דז t
״
t 1t
 « vזי«  1״ 1י
v .v
לשר וגדול כי נפל הרם תאניה
כמקדש תלמוד עמו נהרס ’ אבן שהיה.
עטו בהיכל התורה נראלהים כביה!7
נר אלך,ים כבה עטו  -הה  ,פתאם בין ליל!
עוד’ שמן חיות זך ברוחללמאור חיל,
עוד כפתו רעננה  -ונפשו ' לרום שבה -
עודו מלא עלומים באורח החיים,
למעלה להשכיל לפעול לתושיה כפלים
ולהולכי השיך להאיר  -ונר אזלך,ים כבה - .
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נר אלהים כבה  :כי נר אלהים יקרא
איימי רוחו ממרום עליו יערה
ואמרתיו בדעת עליון 7כנפת צוף זבה;
ימיתיורתיו’נאמנים  ,וכמעין יתגבר׳7
לבביות הכמה הוצב׳' וסלעי ' שפק ;שבר׳
כימיות איש כזה יאמר  ':נרי אלהים כבה ז
נר אלהים כבה  -כי היכם בעודו
מאיר בשיאחקרו לתבל 7בכבודו ׳
והליכת עולם 'ל 1למופת נצבה;
ביאר לחי רואי הנהו לבני דורו.
במשטר חקי שדי הם ילכו לאורו -
ועת כבוד אל אספו ׳ אז נר אלהים כבה.
כן כבה נר אלהים עם גפן האדרת ׳
גאון7עיר מולדתו ןלישרון תפארת
צבי חמדת החוקרים׳' כבוד ניצח לו נאוה;
עם אדים בתר המעלה׳' גבר על הוקם׳7
עם פותר ' דת עליון׳ חובר חברים מחכם,
יכבה- .
תושיה  -נר . -אלהים
פעלי
'עם רב
יT T
* T
“ TI T
נר אלהים כבה  -בהתעיופפו על כשרף
בכנפי רעיוניו  ,ורוחי אל באמריו׳
בצפרן שמיר חכמתו למשמרת נכתבה;
להגדיל והאדיר’ תורה בספרים אשר7חבר׳
בם הראה במלתיו כי דוח7אל בו דבר,
כבה.
ברר נר vrאלהים
מללו
שפתיו'
ועם
יT T
 T־•
 ,TT I
* J
 .נר אלהים כבה  -ולשמועה כי באה
רע’ומר היא7עד כלי לבב נגעה׳77
כל איש הולך קודר׳ כל נפש נעלבה -
ועתי קול אומר  :קרא י אמר  :מהי א7קרא!
אם לעורר נהי סביב ,רק סגור לבי' אקרע׳
כבה!' י7
חמרמרו״על נר אליהים
כי ••מעי
יT T
~
־ T 1-n
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נר אלהים כבה  -עין הרויעה נסתמה׳
ולעדרי ת 1רה אבל מאץ נחמהI
ולכל כהניז חקר' ןליל מר מדאבה;
כית־וךה מה תהיי לה  .אשרי כמעט נשכחת׳
בכבות נרותיה כהיום אחת אחת  -י
ככה!
אלהים
אין I -ונר
חדשי
הה  ,איור
T T
״• VI
1• T
TT
T
הה  ,נר אלד,ים כבה!  -בעת יום יום ימעטו
פליטת סופריה ,זועמודי ' תורה מטו,
באין דורשי לגלמודה• באין מבקש לנעזבה,
ואם כהן הגדול' שב לעת כזאת למרומו!
קול נהי נעזמע סביבי :מי ימלא פה מקומו?
והמספד פי שמם לנר אלד,ים כבה • - ' .
נר אלד,ים כבה לנו  -הוא נאסף בהדרו,
בהשאירו קרני רוחו במפעלות מחקרו,
ובסלעי תורה מן זכרו‘ לניצה נחצבה
לברכה בארץ ולכל ביתו לתפארת,
לברית אזכרת כיבוד לעד למשמרת -
וכרמים יגיה אור ' -נר אלד,ים מה כבה!

Lebensohn.

Schreiben von Jofua
כחן הלחם

נעד

האמת ' 71 ,׳לחיי

תטליא כ") כתליו תד״ז לפ״ק  .בכל
לך  ( ,נן תילא).
<שאו הלים שלום לכנוד ידידי  ,המשכיל המפואל 1 ,יח לענן יפה תל• חואל  ,מלח
נשננ כ״ש מוה״לל  . .ישא נדכה מאח ד׳,
זה לא כניד נאחני החשודה מאמך  ,ידיד ננחל  ,מנחה נכנדה אשל לא יטלכ^
לאמות וגניש ונפז אל חתולה  :תפל כונני ’צחק  ,כונני אול הנפוצים כה וכה נסיי
׳שלון ועל מלמג י חנל יופיעו נהלה  .נם אחה  ,א יש חמודות  ,י נין כוננים שמח תיל
ונונה לן מתג־נ  .קלאת׳ מדנלותיך המלאים חן ושכל טוג וחחי לוחי  .טעמתי נקל6
המטח מצוף דנם אשל תחת לשונן וחאולנה עיני אשל כמעט נפקחו לדאות אוד ? ,,s .
מלאת׳ גיל וששון לדאות  ,כי תחת אשל ימים לנים היתה הפתיות נקלננו שלטת לסנחיי
׳ לאוהניה ננוד ויקד ,ולדדות נאף אנשי מדע אשל לא שקדו על דלתותיה ; עתה קייי
ונתעודדו חכמי לנ זעיל שם זעיל שם למגל כתאה לאק  ,ואת צלתה  :החכמה ,המליכו׳

לפקוח עיני טניים טורים  ,למטן י 7עו נסור בטוב■ ומאות נרע ' לאהונ מכמה ולשניא
אולח  — .מה נמרצו אמלייושר ! ומה ל 7קו דנלין  ,אח יקיר לי ! נדנרן נסולדוא ר״ש
נלאן אומה מינון נער׳ נני ישראל כי נרע הוא  — ,אס  .ננסי ! ל?א לנן לנד על זת
הומה  .כ• כל איש אשי לוח '7החלה לפעמו  ,ימה לנו ונפשו נקלנו חשחוחח טל
צעירי הצאן  ,ינ תחת אשל ׳ונלו למלעה עוג דשן ושמן . ,לועה אויל׳ לאלן גגנ ינהלם
מקום יגש חציל 7שא לא היה  ,וכל נער ענלי ינלה ימי שחרותו נלמו7ים לחוקים חלים
ו 7נלים פלאים  ,אשל שכלו הלן ילאה מהנינם  .ונל אפונה כי נמאמליס האלה צפו;
טמון אוצל נחמי ולג פנינים  ,ואן חכמי לול אח 7נעיל ושנים נמשפחה ׳דלמו  .ואשפל
לאלוני אה אשל שמעה אזני זה לא כניל  .נאור אחל  ,אשר פאות ראשו  ,שני וננוח ע7
אננעו יניע׳ — למי דעה אח אחיו הקטן ממנו ״אין העלים אייניס להטיל — אם
נא אחי על העלוה  ,אם לאו כמכחול נשפופלת" מה זאה ? שאל הנעל  ,הגייה לי אחי!
ואיכה יעשה הינל ? הלאה לו אחיו נאצנעו — אולם ®ד י לא הנין העלם  ,כי לא כל
האצנעוח שווה  ,ויעלונ לנו לשאול שניה  ,אולם לא ענהו אחיו עול אן הכהו נאגרו))
לה׳  ,יאן> כי נכה ויתחנן לו לאמר ♦ חורה היא וללמול אני צרי ן  :אח האכזר אל לנריו
נא שעה ואמרותיו לא האזין  ,אן פצעהו נליחמלה  .נשנתי מנגד מעי חמרמרו  ,היללה׳ ,
ייחל דמעה על אשל מעם ל עצת ננעלה  ,וירן חכמת נה '7מנס נקסרה -
ועסה קומה אחי ! אזור מתנין ונקעה אל הקדושים אשר נאק המה ( עונותינו הטו אלה
כ׳ יום יום ילניון וחדשים לנקרים עדרים עדרים יאחיון ) ,נלאה את תנליתם ונתנוננה
לתכליתם  — .נשפה שקל • » מ לאלהי הכנוד  ,ואת שעו יעריצו ויקדישו  ,אן תון ואון
נקלנס ויצל לנס לק רע כל היום  .נחירי משכיתם הרע נעיד ל יעשו  ,וימירו את
כנייו נעל האות קלת  ,ולעיני העם יעיזו פניהם לאמל  :כי מחזה שדי יחזו  ,מאחזים
פד נשאו  ,ורננוח שלפי שמים למשמעתם ׳קולו ! חוזי שוא האלה  ,נמחיל יגלו לאים
אשל יקרנו נאחליח הימים  ,ונענול נעלים יפתחו לחם אשת עקרה אשל אין לה ולי
— אמנה  ,מת נקלה זאת להם  ,אם היא נלד נקתר אהליהם ואין אישה עמה  .מאשפות
ירימו אניון אס יחן אל פיהם  ,וקציני עם ממלוס שנתם ינידו ,אם
מנהס  — .נד נליעל כאלה יקחו לתם ניח ישראל לשומם מושלים עליהם ועל
«יומי קלת יעלימו — .
זה שנועייס ענלתי דלן טיל קטנה ואנשים נת מעט  .גם המה אל החכמה נחנו
 *P 5שוללת  ,נעו מעגלותיה מנתם נצח  ,דלו פעמיהם מני דלן  ,ואל הפתיות יבלעו נלן.
 03שמה איש תהפוכות נלנום צח מצאתי  ,אשר ינהלם לרגל המלאכה ילאת ד' לשמור
חי י)’ו ועדותיו  ,ונצל כנפיו יקתילס לנל תאונה אליהם לעת כל ימי חללם  .הוא יתעה
נהשימח שכול נקיאו  ,וכל אחד יקרא לד׳ אני  ,ומדי גשתו לתפלה מלאכי צנאוח ׳דודון
’ד ייי 1לקראתו  --מקסם כזנ יאמרו  ,כי גם אנכי האיש נצל אל הייתי  .שמה לאיתי
מכאכי הי רמ ינכיון  ,וקרא זה אל זה לנכי ולמקפד למ םע י' יכ אנדה נשלחה חכמתם
ו’ הי לחרפות נגויס ולשמצה נלאומים — .
חפן הרג המדונל נו  ,נלוז דלן ופורע מושל מעטה תתלה יעטה ו׳לנוש אדרת שער
י נ! למען כחש כ׳ לוח ד׳ ידני נו  ,ונלנ עולות ’ פעול  ,עם חסיד יתחסל ועם
«שידה יטפל  — .חצות לילה יקום ממעחו  ,יאמר הולן למקוה מים לרחון מטוקאחו
וצניה הזונות ילן זרזיר מחנים  — .מי האמין לקול השמועה נאה ונהיחה  ,כי האיש
«וימות הלזה הורם והונף להיות ללנ ומורה לעדת ישראל להורותם מדרכיו ולרן חנונות
ידיעת ? מי גנר יחיה נשמעו אלה ולא ינקע צול לננו עדי תהיה לעין המים על שנר
לרול
״יאל כ׳ נחל  ,ויד ידל כנוד יעקנ יום יום — ,
'
הה ! עם ישראל  ,שגולת המון האנושי ! נקונז .ראשית הגויס ! אין יללת פלאים
האח לנושה ? עלית על שפת לשון ודנת עם כל היום מנגינתם וצעיף נושת כקה פדן.
“ימים תיושנים ממולך סט יחזו איש נלימל מה ננחל מעם ד' לאיום מושל למו  ,ונשם
^51ייע ורג יכונה אז יאמרו  ,אן עם ננל ולא חכם  ,גוי אונד עצות המה  ,נואלו נני
‘יית וישראל נלמו  ,הם כהניהם נניאיהם  ,הס אקילי אולת הנמו  .אהה  ,נשנל רוסי
יויני נלאות׳ דגל ישראל כי נשל לאק ונת ציון העדינה רכה המעונגת • לדת עשר
עצות,
אחורנית  .דמעות אזיל לרמחים על שנר תנ עמי — הקילו חכמי נל אוהני
חמת  -הנה נחחכמה להמתנגאיס האלה  ,פן ידנו ותמלא תאק חמק מפניהם ! הניאו
ה  ,עשי שלילה  ,ונקנא לאלהים ולשמו המחולל נגדם ונשיר מאמנו חלפת העמיס ולא
יי עוד כלימחס  — .אמדו לנמהר׳ ל , 3עד מתי חאהנו פתי 2תשימו משענתכס על
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 עי, > — עד מתי תבקשו «חתה בצל עלה נדן.  אשר לא לעזר ני לחלשה,קנה רצון
 איש,  צאן אדם ! רועה נאמן במרעה עוב ירענס, מהרה נבול יגול ! משנו וקחו לכם
 אהבו נשעי,  דובר אמס בלשונו ובלבבו וירא ד׳ ומואת בצע מעשקוה, חנם ודורש חושיה
 וננרנו גנם כלמששחוה,  או א! — חשאו חן בעיני אלהים ואדם, מוכיח ודובר תמים
. חמו דברי ידידו חמשחמוה למולו. האדמה

Novitäten
-Schau
im Gebiete der
1)  ישעיה,D

ebräischen

Literatur.

Don M . E. Stern.
Profeta Isaja, volgarizzat
e coninientato

ad

uao degl' Jsraeliti, dal Prof. 8. D. Luzzatto. Fascicolo I. (Padova 1855.) Der unermüdlich rüstige und fleißige Luzzatto beginnt mit
diesem Hefte der literarischen Welt ein Werk vorzulegen
, das hinsichtlich
seiner allseitigen
Vollständigkeit vlelleicht das Erschöpfendste
sein dürfte, welches in neuester Zeit im Gebiete der Eregese geleistet
wurde; und wir sagen ihm hiermit unfern Dank im Namen aller Freunde
der ebräischen Literatur. Wir werden diese Erscheinung fest im kritischen
Auge behalten
, und freuen uns heute schon in gespannter Erwartung daraus,
zu sehen
, wie sich dieser anerkannte Meister bei den später vorkomwenden schwierigen Stellen durchwinden wird. Schön find die Inhalt »Angabe » , die jeglichem Kapitel vorangeheu
. Wir haben nur zu bedauern, daß dieser gediegenen Arbeit nicht auch der Tert bcigegcben
, welcheS für die Popularität de« Ganzen von bedeutendem Einflüsse gewesen
wäre, was, da das Werk in Heften erscheint
, um so eher hätte bestritten
Werden könne
». Unser verehrungSwürdiger Freund ist aber zu viel Gelehrter, um diesen profanen praktischen Blick zu haben. Jedenfalls rufen
wir dieser hervorragende
» Novität ein freudige« : Willkommen
! zu, und
sind im Voraus überzeugt
, daß der beste pekuniäre Segensersolg dem berühmten Verfasser für seine Mühe lohrien werde, da ein Produkt Lu , a t >v'S unserer Anempfehlung nicht erst bedarf.
2)  ד& פהחPraktische Einleitung
i » die heil. Schrift und
Geschichte
der Schriftauslegung
. Lehrbuch für die reistre Jugend, «in Handbuch für Gebildete
. Von Leopold L ö w,
vberrabbiner zu Szegedin. Erster
Th eil. Gr( . Kanischa bei I.
Aarkbreiter 1855.)
I » einem Gebiete Etwas Hervorbringen
, in welchem bisher Nichts
war, au« dem Tohu de« tiefvergrabenen und chaotisch hingestreute
» Mawriale« ein wohlorganisirteS Ganzes bilden und Herstellen
, ist schon
, al«
rrster Lichlfunke in da- völlige Düster geschleudert
, eine überaus danken-Gerthe und wahrhaft verdienstliche Leistung
, und beurkundet an und für
vch schon schöpferische
« Talent und geniale Begabung; und die« um so
Arhr, wenn dieselbe das Gepräge unerniüdeten Fleißes und thatkräftigen
vorschen
- unverkennbar an sich trägt. Der Herr Verfasser hat mit seinem
Erliegenden vortrefflichen Werke all' diese
- auf's AnerkennenSwürdigstebe.tätiget. Schon die bloße Idee muß den Dank eines jeden Literaturlreunde
« für ihn in vollem Maße in Anspruch nehmen; und wir können
5®nur bedauern, daß der kärglich zugemeffene Raum dieser Blätter uns
«Um״,ehr al« eine bloße Anzeige gestattet. Wir können es mit der
Fsten Ueberzeugung nur anempfehlen
, daß diese schön
« und gemeinnübig«

8a
literarischer Bedeutung , einen
Spende von bleibender und nachhaltiger
wohlverdienten Rang unter den Erscheinungen der Neuzeit einnehmen und
jedem ernstlichen Forscher und Wißbegierigen zur reichhaltigen Wissenschaftlichen Quelle dienen wird . Möge ihm bald ein zweiter Theil folgen.
nach ihrem ganzen Inhalte dargestellt . Gin Lese3 . Die Bibel,
zugleich als L e ! t f a d e n für den Unterricht in der bibl.
buch für 'sHauS,
Rabbiner
Ghrmann,
von Daniel
Geschichte und israel . Religionslehre
zu Böhmisch -Leipa - Iter Theil (Feldkirch 1852 ) , 2ter Theil ( Prag 18SS ) .
ES ist immer ein schönes , danken - wertheS und löbliche« Thema für einen
mächtigen Seelenhirten , die Bibel , da«
gebildeten , der deutschen Sprache
Buch aller Bücher , das Wort des lebendigen Gottes , auch außerhalb der
dem Volke im Gewände eine« faßlichen , lehrreichen Vortrags
Synagoge
mundgerecht zu machen und auf unterhaltende Weise zuzusühren ; da es
doch im Grunde mehr außer - al « innerhalb derselben lebt , da « gesprochene,
während da«
wenn auch noch so kräftige Wort von oberflächlichem,
geschriebene von nachhaltig dauerndem Eindrücke ist. Der Herr Verfasser
hat mit diesem zweitheilige » Werke diese verdienstliche Ausgabe auf , entsprechend würdige Weise gelöset . Mit aller zu einer derartigen Arbeit erist es ihm gelungen , den ganzen
forderlichen Umsicht und Gewandtheit
in das , dem Verständnisse leicht
geschichtlichen Fond der heiligen Schrift
zu hüllen , und hat er
sich anschmiegende Gewand lehrreicher Unterhaltung
hiemit dem Judenthume eine schätzenSwürdige Hau - postille geweiht und an
die Hand gegeben . Auch der metrische Theil ist recht brav , bis aus einige
leicht verzeihliche Härten , die wir denn doch weggewünfcht hätten . Und
somit können wir das Buch mit gutem Gewissen nur besten« empfehlen,
und den Wunsch ausfprechen , de» Hrn . Verfasser noch recht oft ans
literarischem Felde zu begegnen.
Freunde jüdischer Ho«
Für
Prediger.
jüdische
4 .  הסב ידDer
Ehren theil, Bemiletik und religiös -moralischer Lektüre . Von Adolf
zirkS-Rabbiner zu Horschih . (Gr . Kanischa bei Markbreiter 1854 .) Der
geehrte Verfasser hat in seinem , mit vielem Beifall ausgenommene »  ״Ä « */
abseines schönen Talentes
vielversprechende Proben
m e l " bereits
schönen Predigt -Skizzen vor da«
gelegt . Diesmal tritt er mit wahrhaft
Forum der Oeffentlichkeit ; in denen er der, noch großentheils gewünschten,
agadischen Hermaneutik Genüge geleistet und zugleich den modernen Anforentlprochen . Wir können diese
derungen der Neuzeit in vollem Sinne
treffliche Spende mit bestem Gewissen nur loben und bestens anempfehlen.
Die Definitionen sind meistens sehr geistreich und treffend , der moralischen
Tendenz und dem religiösen Zwecke angemessen , so wie die Abfassung schön,
fließend , markig und eindringlich , und somit ist diese Spende jedenfalls eine
lobenS - und nachahmungSwürdig^
wahrhaft
Von
verdienstliche.
Bescheidenheit de« Verfassers zeugt es, wenn er im Vorworte sagt :  ״Daß
eine« 8e<
es zu anmaßend für ihn wäre , neben den gedruckten Predigten
zu
feierten Mannheimer , Philippson , Salomon u. m . a . ganze Predigten
»nv
Rabbiner
geben " u . s. w . — Ein Wort , das viele unserer jungen
rhetorischen Gest׳
Prediger beherzigen dürften , die ihre kaum halbreifen
des Druck « sogleich zu Markte tralingSphrasen auf dem Präsentirteller
bald ein zweite « Hess
gen . — Wir scheiden mit dem Wunsche , diesem
,
folgen zu sehen .
kbräischer Sinngedichte , -von
 ילדיEine Sammlung
5) שעשועים
bei Holzwarth 1855 .) Wir haben diesem sw^
(
Boß. Wien
Marcus
des geschätzten Verfasser « e>>
nen Werke bereits , freudig dem Verlangen

*

sprechend, unser anerkennendes Urthetl beigegeben , können
es un « aber
demungeachtet nicht versagen , demselben ' im CycluS der
Novitäten
den
Kranz der wohlverdienten Würdigung zu reichen . Hr .
M . Boß
ist ein
wahrhaft tüchtiger und achtenswerther Forscher und
Arbeiter im Gebiete
unserer heiligen Literatur ; und ein stolzes erhebendes
Selbstbewußtsein
sagt
un « auch hier , daß wir nicht wenig zur Aneiserung »nd
Förderung »eines
gedeihlichen Sterbens mit göttlicher Hilfe beigctragen . Wir
kennen ihn seit
der Begründung unseres heiligen Institute « ; mit
herzinniger
Lheilnahine
und Hingebung schloß er sich » och kindlich un « an , und mit
der Sorgfalt
eine«
Baterauge « beobachtete » »vir sein »listiges , unermüdliches
AnfwärtSschreiten
und Ginporkommen , und freudig begrüßen wir da «
Grstlingsprodukt
seines
selbstständigen öffentlichen Auftretens . Der cbräische Styl des
Hrn . Boß
ist von vorzüglicher Gediegenheit , und ist seine
Prosa seiner Poesie weit
vorzuziehen . Eine besondere Force aber hat er im
Epigramme
, einem
bisher in unserer Literatur noch so karg bebauten Felde
— von der er in
den Kochb « Iizchak
bereits
so viele und wahrhaft
schöne Proben
abgelegt . In diesem Werke bringt er zweihundert
neue vor das Forum
der Oeffentlichkeit ; und wahrlich diese geistreich
ergötzenden Kinder seiner
schönen Muse können ihrem Vater nur Ehre bringen !
Mögen sie hicniit
allerbeste » - empfohlen sein , und ihn » Vortheile bringen , daß
er rüstig sortwirken könne und »vir ihn bald wieder begegnen ! ( Das
Werk ist auch beim
Red acteur
um 3V kr. CM . zu beziehen .)
6 . „Inschriften"
de - alten jüdischen Friedhöfe « in Wien . Bei¬
trag zur AlterthuniSkunde
Oesterreichs . Von De . Ludwig
August
Frankl. Wien
(
bei della Torre 1855 .) Unser innigst verehrter Freund,
der rühmlichst bekannte Frankl,
hat mit dieser schätzenSwürdigen Spende
dem Dichterkranze , der längst sei» Haupt umwindet ,
nun noch ' den Kranz
des Verdienste « uin die vaterländische AlterthuniSkunde
im Allgemeinen und
die des Judenthnm « insbesondere hinzugcfügt , und
nebstdem hiemit
ein
schönes und bleibendes Opfer auf den Altar gemüthlich
religiöser Pietät
Niedergelegt . Wir haben im Vorläufer
»ns'reS gegenwärtigen
Institute «,
im Bikur « Ha «ittim 1844 schon 11 der bedeutendsten
und ältesten dieser
Epitaph « abgedruekt . Wir sagten in dem denselben
vorangehenden Ausrnse
Nntcr Andern » Folgendes : „ Es war und wird uns in
neuerer Zeit oft der
..Vorwurf gemacht , daß wir keine Geschichte , ja
keinen Geschichtssinn hät¬
ten ; nun laßt »in « denn da « Versäumte möglichst
nachholen ! Laßt « ns
..mit den Deiikniälern der Dahingeschiedenen
beginnen ! Laßt un « die zer..Morschtcn Hieroglyphen unserer Friedhöfe deschifrircn !
Laßt un « au « den
..Gottesäckern Saaten historischer Urkunden
hervorholen , und au « den Grä¬
bern die Auferstehung der Geschichte herbeiführ «» !" u . s.
s. — Dem ge¬
schätzten Dichter war e« Vorbehalten , zuerst, wie MoseS ,
den Stein vom
Brunnen des Vergessen - zu wälzen , welchen die Hirten,
wir meinen die
beelenhirten , die wir damals hiezu aufriefen , wegzunehmen sich
nicht an¬
schickten. Da « edle, wahrhaft poetische Gemüth hat seine
heilige Mission
Hier am anerkennen - - und auszeichnungswürdigsten
bewährt und beurkunHtt, indem e« zu de» Grüften der Wemuih Hinabstieg ,
uin den halbverhallHkn Lauten der kalten Steinmonumente
zu lauschen , und die verwitterten
^este der werdenden Geschichte zu erhalten . Dem solcher
Weise der Dank
fiv Spätzeit vor - und aufbehalten , der bedarf unserer
Empfehlung für die
Gegenwart nicht . Eine verschollene Vorzeit weht ihm Dank au
« den Grä.
Ar » zu, und -der accreditirte Naine de« Herausgeber «
dürste die schönste
Garantie für baldige allseitig « Nachahmung bieten.
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כיצדמעריכין •ל

-der Beitrag zur

-Rabbinischen LeriChaldäisch

ic. Zugleich kritische Bemerkungen
Talmud , Midraschim
csgraphic
1856.
(
Berlin
über die neuesten Leistungen i» diesem Fache , von I . Böhmer
. Verfasser hat in dü2m Selbstverläge des Verfassers .» Der gelehrte Hr
» Werkes funairt,
sem Hefte , welches eigentlich als Vorläufer eines größer
im Gebiete
Studien
einen Theil der schöne» Nesultatc seiner gründlichen
Vorbote legt
dieser
schon
und
,
offerirt
Oeffentlichkeit
der
der Lericographie
geschätzten Verfassers
ein vollgeltendcs Zeugniß für das tiefe Eingehen des
talmudischer
in seine» Gegenstand ab , und läßt eine grandiöse Bereicherung
beurkundet ein
Philologie zuversichtlich erwarten . Der geistreiche Verfasser
sich
einer Autorität
scharfes kritisches Auge , das von keinem Sonnensteck
ehrlich , das wissenschießt
Scharfblicks
seines
Pfeil
der
und
,
läßt
blenden
auf das gestreckte
schaflliche Interesse einzig und allein beachtend , unfehlbar
aus , daß jeder
Ziel zu. — Wir svreche» » nr noch die feste Ueberzengung
dieses Werke « wünLiteratnrfreund , so wie wir , die baldigste Fortsetzung
Empfehlung liegen.
scheu wird , und — hierin dürfte wohl die sprechendste
.8
( נחל קדומים
 גן חשדאי אל לgp1 > מחברת ראשונה ושניה ) כולל שיר « ר׳
שמואל חנגיד ז״ל
וקורות
השיר
מזמן
ל
םעדיה
עד
ל
שמואל
המיד
חלכנה
 ואחריו, לפניו
ישע השער במליצה ושיר
מספד הפרדק לל ידעית בדרשי ז״ל — חולדות ל שמואל
« הנניד עש כמה נסיש
שפרו
בו
משלי
,
ומאמר
על
זכרון
י ועוד איזה1המשוררים נשפר’ חכמי ישר
1853 bei Telgener .) Unser vcr(
Dukes Hannover
 לק ועישvon Leopold
Schriftkunde , sein ganehrterJugendfreund , der, ei» Märtyrer der altebräischen
, dem die ebräigewidmet
Forschung
-literarhistorischen
jüdisch
feS Leben der
schon so manche schöne und bedeutende EollectionS -Spcude
»che Literatur
bekannten Namen
verdankt , und der auch einen wohlverdiente », rühmlichst
beiden Hefte » die
in diesem Gebiete sich bereits begründet , liefert in diesen
Es sind , dies Anaerstell Fragmente eines großen geschichtlichen Werke «.
aller Aufovfernng und
lecten -Schätze , welche der unermüdliche Dukes mit
, um sie dem Leentreißt
Vermoderung
der
Klauen
den
Selbstverläuguung
Engel
literarischer
ein
wie
zieht
Er
.
wiederzngeben
den, de»! Genüsse
, uni die Riegel
der Auferstehung von einem Bücherkirchhofe zum andern
vergessen schlunimernder Bibliotheken -Särge zu erbrechen , um die daselbst
, das die Mitwelt
den Geister der Verewigung znznführen . Ein Verdienst
stolzen Selbstbewußtnie genügend anznerkenne » vermag , und das mt> ׳im
sich befriediget
sein , wie in dem Dank der wenigen armen Literaturfrennde
Männern
Spenden
schätzenSwürdigen
diese
können
fühlen muß . — Wir
geschätzten Jugenddes Faches nicht genug empfehle », senden unsrem
in die Ferne , und sehen gespannt einer
freunde eine » innigen Brudergruß
Fortsetzung entegen.
»Israels Freudentag " . Ein Wort zur Feier des GeIIP
למלך
unsre « allgeliebten Kaisers Franz Josephs - Ge.
Maj
.
burtSfesteS Sr
zu Narajow . Von M . S - Rabener (Wien , be
halten in der Synagoge
, dessen ebra !Holzwarth 1855 ). Einer unserer geschätzten Mitarbeiter
tragen und deste
s ch e Arbeiten das Gepräge der Gediegenheit an sich
zu werden verspricht , tritt fiter zum ersten
Name einst ein vollklingender
Versuche auf . Die Ansprüche , d>
deutsch-rhetorischen
Male mit einem
machen kan», sind genügend erfüllt , und beuman an einen Erstling
Jugend des Versager
künden Grundlagen für spätere Ausbildung , und die
sichern dieser , übrigen»
einerseits und di« patriotische Gluth andererseits
Voran « die freundUV
zu wohlthätigem Zwecke herausgegebene », Probe im

Aufnahme eine - jede » Leser». Glück auf , mein junger Freund ! Nur rüstig
vorgeschritten !"
10 . Erinnerungen
aus dem Leben eines gewesenen BachurS , Don
S . Meschalssohn
(
Wien
bei della Torre 1855 ) . Min Hag im , oder
rabbinische Eeremonialgebräuche , in ihrer geschichtlichen Entwicklung deleuchtet von demselben.
S Hefte ( Berlin 1852 ) . Beide Spenden , in
ihren verschiedenen Beziehungen schön, trefflich , werthvoll und empfehle »- würdig . Bei dem leichten und fließenden Style
de« Hrn . Versaffers , bei
der Kenntniß de« Talmuds und der Midraschim , die ihm ju Gebote steht,
muß es uns nur wundern , daß er bisher nicht schon mehr in diesem Genre
und Größeres geleistet . Sein Ba chur ist rin jovialer lieber Junge , dessen
 ״Erinnerungen " , wahrhaft amüsant , ei » schönes Erzählertalent
befunden
und zu den Erwartungen
eine « bedeutenden , in das jüdische Lebe» eingreifenden Werkes berechtigen , wozu ihm seine mit vielem Fleiße begonnenen  ״Minhagim " das schönste Materiale
böten . GS wäre überhaupt
ein interessanter dankbarer Stoff , die sümmtlichen Gebräuche entwickelt zur
Grundlage eines jüdischen RomaneS zu verflechten , und sie gnasi z»m Triebrad « der Situationen
zu machen . — Mögen wir bald wieder von ihm lesen.
11 . עברית
מכתבי
Gbräisch -denlscher Briefsteller.
Sechste
bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage
von De . M . Letter ! «
(Wien 1856 , Verlag von I . Knöpfelmache
? - Buchhandlung
.) Mit
i Allem , waS ein derartige « Werk als Muflerwerk empsehlenSwerth und der
i allgemeinen öffentlichen Anerkennung würdig machen kann , ist diese« Buch,
1dem
bei seiner sechsten
Auflage der rühmlichst bekannte Letter ! « seine
Firma gegeben , hinreichend auSgestattet . Nebst der Essenz an « Kohn 'S
und Reumanns
Werken in diesem Genre , hat der geschätzte Bearbeiter
; gar schätzenswürdige Musterbriefe
von viele » Eoriphäen
de« Judenthui »«
dieser Auflage beigegeben , wodurch ihm nebstdem die ebräische Literatur
eine wesentliche Bereicherung verdankt . Was die im gewöhnlichen Leben
unentbehrlichen Formulare
betrifft , so sind sie mit einer Bractität
und Vollständigkeit,
wie noch in keinem derartigen Werke hier zusammengestellt , und dürste diese Spende dem geehrte » Herrn Verleger einen
' ןunabweisbaren
Anspruch auf de» Dank und die Theilnahme des Publikum«
. begründen.
!

12 . ישראל

עבודת

סדר

Die

täglichen

Gebete

für

das

ganze

! Jahr , nebst einer Beigabe : עבודה
חינוך
"»
leichtsaßliche
« Eompendium
aller für de» Gottesdienst wiffenswürdigen
religiösen Satzungen und Gebräuche von I . Knöpfelmacher
. 2te
Auslage.
(
Verlag
daselbst.
Wien 1855 .) Anspruchlos , ohne sich auf dem Titel zu nennen , und darum
1um

desto

lobenS - und

anerkennenswerther

, bietet

der

gelehrte

Verleger

hier

ein kleine«, aber sehr verdienstliches und überaus zeitgemäße « und danken «würdiges Werkchen . Gin Werkchen , da « in den Augen Aller , die den stet«
mehr in Abnahme begriffenen ebräisch -religiösen Unterricht im Judenthume
! mit schmerzlichem Blicke wahrnehmen , in der Gegenwart
schon für er1wachsene Laien wie für die Jugend als unentbehrlich erscheinen muß , und
das für di« Zukunft , wie der edle naturkräftige
Wein , mit jedem Tage
Mehr an Werth und Gemeinnützigkeit
nur gewinnen wird . Zn reiner
deutscher Sprache wird hier Alles in da « Rituale
einschlagende Wissens: hfthige geboten , und legt e« ein sprechende« Zeugniß für die eingedrungene
, Eachkenntniß , di« Umsicht und den Takt des Verfasser - ab , so wie es dessen
kürsorgende Pietät für das Allgemeine löblich beurkundet . Eine glückliche

billigen und darum populäre » GeIdee ist cs, diese schöne Arbeit einem
wir , indem wir diesen S i d u r
haben
und
,
haben
zu
betbuche beigegeben
innigen Wunsch aurzusprechen,
unfern
noch
nur
,
besten « allseitig empfehlen
Sidur -AuSgabe », und
übersetzten
daß dieser  ?! בורהTUT ! auch andern
, in deu tsch en Lettern , beigegeben
zwar der mehrern 'Verbreitung wegen
eindrlngdieser Art können dem Publikum nie
werden inöge . Schriften
werden.
gelegt
Herz
«
an
und
empfohlen
genug
lich
Exegesen und erläuternde Betrachtungen
*1 בית יEnthält
13 .  “דה11
heiligen Schrift , nebst einer San » »der
i»
Stellen
über mehrere dunkle
bei
(
Wien
Winkler.
Leopold
Von
.
Dichtungen
lung ebräischer
treuen und
unserer
einen
,
glücklich
so
wir
sind
Holzwarth 1836 .) Wieder
heilige « Institut angeregt , in demtheuren Mitarbeiter , der, durch unser
, nun als selbstständigen Schriftbegann
Laufbahn
literarische
seine
selben
, und wahrlich , der gevorzuführen
Oeffcntlichkeit
der
Forum
stelle! dem
» de« Guten , Schöne»
Arbeite
bisherigen
seinen
in
schätzte Verfasser hat
um nicht eine« freundlich t»$ ׳
,
geliefert
viel
zu
»
und BeachtenSwürdige
» der ebräische » Literatur zuverkommenen Empfange « bei alle » Freunde
zwar ans Verlangen sein sch»haben
lässig gewärtig sein zu dürfen . Wir
« mit einem , zur Genüge über dessen
bereit
Jehnda
Beth
treffliches
und
ne«
eiubegleitet ; können e« uns
Werth sich aussprechenden ebräische » Schreiben
der Novitäten eine wohlReihe
der
in
hier
auch
ihm
,
aber nicht versagen
für
Einpfehlungskarte
herzliche
eine
ihm
und
verdiente Stelle anzuweise »
>»
sowohl
ist,
Verfassers
de»
Sprache
Die
die Oeffcntlichkeit mitzugeben .
viele
sind
und
,
gediegen
und
der Prosa wie i» der Poesie , schon, fließend
zu bezeichnen, so wie seine Deseiner Dichtungen als äußerst gelungen
« biete » ; » nd
BeherzigungSwürdig
und
Treffliche
«
manche
gar
trachtunge »
gebührende
die
Jehuda
Beth
dem
Juda
«
Hau
«
da
so möge denn
reichlicher Ersatz
Möge
lasse».
angedeihen
Theilnahme und Beachtung
allgemeine
seine« schönen Werke « ihm werden , und
durch die Verbreitung
der Kranz der Errungenschaff
und bleibende Anerkennung und Würdigung
,
seiner trefflichen Leistung sei» .
11
משחק
חוגה
שחמש
מעלבוח
מאח המלץ
ה־ איל להפלה
ולפשארח
ק
,
א
י
ל
ג
1
ע
צ
ק
א
ז
ו
נמחק
לששה עשל מאח שלמה
.) Der geschätzte
bei U . Klopf s . Sc Aler . Eurich 1856
(
. (  לאשיWien
, von un « bereits gewürdigte»
Uebersetzer, welcher sich durch feine beiden
eine » achtungswerthc » Namen un
früher » Arbeiten :  שן אוניund  המדיחp '
, tritt » nS hier mit einer neue»
begründet
Literatur
«
ebräische
der
Gebiete
seiner unermüdlichen Thätigke »׳
,
Fleißes
»
rüstige
seines
schöne» Spende
Urkunde seines wisunividersprechlichc
als
einerseits
entgegen , die, wie sie
Gewandtheit
sthlistischer
׳
in
»«
Gmporstrebe
senschastlichcii Vor - und
Poesie dasteht , andererseits in mehrGediegenheit im Bereiche orientalischer
unabweislicher Berechtigung für >h»
facher Beziehung unser Interesse mit
nimmt . Wen » e« «» wit)
Anspruch
in
Leistungen
herrliche
seine
und
eben noch nicht allzuniaffenIM
das
,
daiikenswerth
und
lobenS
sich schon
mit der Plantage einer neuen D >M
bedachte Gebiet irgend einer Literatur
um so verdienstlicher und wup•
dies
es
ist
terschöpsnng zu bereichern , so
der Held eben dieser Dichtung ft >»
menswürdiger , wenn hiedurch zugleich
« umUrsprünge , der Wiegcstätte seine« Entstehen
heimatlich nationalen
und Streben «, arampscn ,
Ringens
»
märtyrervolle
seines
dem Tumnielplatze
akklimatisirt wird - E >»e Derariig
Leidens und Unterliegen « zugeführt und
^
, in die Phrasenkraq
Wortgewand
das
in
fremdsprachliche Kunstschöpfung
,
zwtes
einen
Vorhinein
i»>
heimatlicher Idiome hüllen , hat schon

הנשגש
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Anspruch auf unsre Theiluahme und unser» Dank sich errungen. Der genhätzte Hr . Rubi » hat demnach durch seine gewiß äußerst mühevolle und
wahrhaft gelungene Nebertragung de»  ״Nriel
Acosta " von dem ge-ierten Gutzkow ein zweifach anerkennenSwürdige», unbestreitbare» und
׳.׳leibende» Verdienst um unsre heilige Sprache und Literatur sich erworben.
. »«>׳den Werth der Arbeit selbst betrifft, so haben wir — darum ange-

I. ngen
— unparteiische
»
bereit
»beigegeben,
■< I
Urtheil dem
selbst
. :19 könne» unser
hier nur noch hinzusügcn:
daß Werke
ungeachtet
der beinahe schat, : shaften Treue, mit welcher der geschätzte Uebcrsetzer dem mcisterhastc»
l -. uhkow'schen Originale zu folgen sich bemühte, seine Ukbertragung . de»! > .׳ch fast durchgängig, wa» Sprachgewandtheit und Farbenpracht desreiene », fließende» und gediegene» orientalische» Style » anbclangt , da»
e -׳.-präge de» echten EbraiSmu » allenthalbe» a» sich trägt . Der geniale
« >i«tzkow hätte sich keinen begabteren, berufenere» Bearbeiter wählen und
Dp. mischen könne». Einige Härten , die hie und da Vorkommen, sind bei
» » em derartigen Produkte nur zu verzeihlich. — Indem wir nun noch
»yiießlich auf die große und wahrhaft ausgezeichnete ״Einleitung
^ die
Wusmerksamkeit unsre » Lesekreise
» zu lenken »n» erlauben, und indem wir
Mtrselbe als eine prosaische Dichtung zu bezeichne» un» gestatten, die soWchjl hinsichtlich der Heiligkeit ihrer Tendenz, wie rücksichtlich der markigen
Frische , Kraft und Gediegenheit ihrer Absaffung, wie der Flammengluth
Ilm göttlichen Wahrheit, von der sic durchhaucht, dem Besten, da» in dieIst ein Genre im Gebiete der ebräischen Literatur in neuester Zeit geschrieben
^ iirde, angereiht zu werden verdient — glauben wir un» zur Genüge
über den Werth und die Bedeutung vorliegenden Werke» au »gesproche» zu
hrben, und können e» getrost dem Nrtheile der Oeffentlichkeitanheim ge.11mit

dem

Wunsche ,

Herr » Rubi » bald

wieder

mit

einer neuen

Spende

>a1Felde der Literatur zu begrüßen Gelegenheit zu haben. Druck und
rlusstattung
sind ausgezeichnet schönt (Beim Herausgeber sind EremIlare vvrräthig und zu beziehen.)
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משפט חרוץ על המחברים.
Von Markus Weißmann.

ואל מחבר ספר אמר אלהים בחזיון:
בי עשית ספרים בכתב עלי בליון
ותאכל מן עץ הדעת חכמה והגיון.
בזעת אפף תקטוף מלוה עלי קיקיון,
בינף ובין האשד ,אשית איבת בליון -
הרבה ארבה עצבונף בתתי לף הריון.
בזיון,
ודי
בעמל
שרעפיף
בני
תוליד
יזI
י "
t t :
»
*• :
י
ואל הקורא תשוקתף במוצא מיס בציון,
ושגייון!
עלילה
יחפיוש
ימשל בזי,
והמבקר
 T * Jי
:־ • T
* I T־ נ
״T I
 t־ •־ ־ "1

DM- Die zweite Auflage von M. SternS
 Chowotiחובוח הלבבוח
(
)!Haiwawoth
E.

hat bereits die Presse verlassen.
j

««-
.Uni
ranKfufl
»»,IM,

E

a

ציון.
אדם גדול רב
ורם כענקים בהולה וניראה ד' ,ה״ה
הלב הגאון הגדול ,חלין> וגר *,רקש״ת
מו״ה שלייה
ק
ו
ומעש זצ״ל ,אנ״ד דק״ק
בק״ק
גיקאלסבורגהמעעירה ,אן לא ארכו לייםניק יע״א  ,ויושם נתעלה לכשא הלבנות
לו
שם
הימים,
של מעלה
הוי ואל על יקראוהו לשבת בישיבה
נצל
שדי
שלה
;
ויסעדו
לו
:
אדון והמו!

, Oberrabbiner in Prag.
verfaßt »0« ®. L. Rappoport
Mitgetheilt von Salomo Pundt.
(ביום ד׳ לעת
עלב אור ליום ה ' כ״ד שבט כטנייש י
“ ת ו ל ה לה״ק  ,ונקבל במשהד
מל עש״ק כ״ה שנע.

אל תבכו למת׳ חי שמה בנבוהים
בכו בכה להולך מדור לא ת 1ךה
מי יורה דעה ?  ? -לנו פה נוהים -
מי ? מבובות הדת יפיץ עוד אורה? -
נדו ל בתלמוד ,אין בדורו כמוהו
ומראה ובטוב לבב רבה ירןרתו;
כצאן בלתי רועה ז נשאךנו בתהו -
אבד נא־ון ישראל  -איה תמורתו ? -
נבחר פה למורה לפני מעט ירחים -
הה׳ לפןח הנזר מעליראעז העדה!
מי ירבה תלמידים ? ירוה הפרחים? -
צור לאראלי יחמול׳ לנזיב אבדה!

Thsra.
Lied für Slmchath
in Leipzig.
Bon vr. A . Jellinek , Prediger
Leipzig '- geschenkten

Frauen

nuf den von den israelitischen
Vorhang ) .

Beziehung

(Mit

!Thora , welche Wonne
Simchath
Neu geschmückt ist Gottes Lade,
Golden strahlet dort die Sonne
)
* lieber des Gesetze« Pfade
auf dem st
und die Thora -Rokle , die

) Anspielung auf die Sonne
Hang gestickt sind.

*

4
Männer , Kinder , Fremde , Frauen
Kommen her sich zu erbauen
*)
Simchath - Thora , unser» Glauben,
Den wir Alle treu bekennen,
Kann uns Niemand , Niemand rauben,
Keine Macht von ihm uns trennen:
Männer , Kinder , Fremde , Frauen
Werden ihm allein vertrauen!
Segne , Gott , die Weidlich - Frvmmen,
Die Dein HauS so schön geschmücket,
Schönheit , Anniuth , schwinden , kommen,
Gottesfurcht
nur stets beglücket * * ) :
*aff ’, 0 Herr , die edlen Frauen
Deine Huld noch lange schanen!

' Dank - A - rejse
des Rabbinats
- Collegiums und Commune
- Vorstandes
der heiligen Gemeinde zu Jernsalem,
an die hochherzige

Iran (Eiist Hry, gtb. Edle ti. Dmiiil.
Freudig weihen wir die ersten Seiten unsres neue » Hefte - , uni
dieser hochherzigen Frau den Tribut unsrer tiefsten Verehrung
und Hochachtung zu zollen, und der ihr vom heiligen Lande zugekoinmenen
״Huldigung
und DankeSergießung " in unsrem Institute eine bleibende
Stätte zu geben.
— Man ist wahrlich verlegen , soll man bei diesem so
schöne» Tugendwerke mehr der , weithin über die Marken der Weiblichkeit hinau ragenden,
nach dem Höhepunkt de- WohlthätigkeitSzweckeS spekulativ
emporstrebenden
Idee seine ehrfurchtsvolle Bewunderung
zuwenden ; daß in unserer materiellen Zeit eine Frau , sage °. eine von Gott mit den Gütern
der Erde
au - gestattete Fra », anstatt , gleich ihren ebenbürtigen
Schwestern,
den Scheingenüssen und dem eitlen Flitterprunke der ephemere »
Tage - mode,
* ) In der gestickte» Thora - Rolle steht die Stelle aus dem
5. B , M
31 , 12 : ״Versammle
da - Volk , die Männer und die Weiber und
die Kinder und deinen Fremdling , der in deinen Thoren ist? '
** ) Nach der allgemeine » Widmung
befindet sich auf dem Vorhänge
Spr . Salom . 31 , 30 . 31 : ״Trüglich ist die Anmuth , eitel ist
die
Schönheit ; ein gotteSsürchtigeS Weib — sie verdienet Ruhm . Rüh»>et sie ob der Frucht ihrer Hände , und es rühmen sie in den
Thoren
ihre Werke ."

5
«, auf
die Trü »»»er des heiligen Väterboden
}׳U fröhnen , es vorzieht , auf
preisgegebencn MitElende
de»!
,
dortigen
ihrer
die verwahrlosten Kindlei »
Schatzkästlein ihrer
Auge zu richten und da «
brüder ihr mitleidvolles
Heiles , zu öffnen.
ewigen
und
»
ihres zeitliche
Mildherzigkeit , zur Förderung
und tilgend, beharrliche , ausdauernde
männliche
die
mehr
inan
— Soll
Frau , trotz aller der Begrünedelmüthige
diese
welcher
mit
starke Energie ,
projeklirten Gotteswerkes von
so grvßmüthig
düng und Ausführung ihre «
» Hemmniffc und kränktnden
gelegte
Weg
de»
in
unberufener Böswilligkeit
, zuknnftHeilesstistuug der hoffnungsvollen
Anfechtungen , ihre wohlthätigc
°, oder
anstanncn
Würdigung
in anerkennender
auf alles
reichen Vollendung zuführtc ,
»,
zartsinnige
so
ihrer
weit eher
soll man schließlich nicht noch
, in wahrhaft tugeudvollcr Sclbstvcrläuguung,
l!ob und jegliche Anerkennung
Bescheidenheit , mit und ln welcher
im Voran - resignirende » anspruchlosen
! mit dem Name » ihres hochHeileSinstitu
ihr
sie in kindlicher Hingebung
Lämml " weihete,
von
Edler
»
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אחרי עתרת החיים והשוום׳ הנה שפתינו אתנו ועינינו נשואות
וכפינו פרושות השטים בצלותין ובעותין לפני אלקינו זה השוכן בציון
והבוחר בירושלם ,למען יאריבון ימיך ושנותיך ותרבי ותנהל׳ רבות
ורעננים -גילי ושמחי ותפרחי כחבצלת רעננה ,ערוכה
בשנים דשנים
בכל ושמורה מכל דבר רע לער אמן ! כתבא דנא די רשים מבשרת
ואומרת היום הזה  ,יום בשורה  ,ליאורים היתה אודה׳ כי כן האיר אל
עבר פנינו יקר תפארת הרופא המובהק  ,ציר נאמן משכיל להימן רצ״ו
ס״י ס״י אברהם אלעזר המכונה דאקטאר לודוויג אויגוסט
פר א נקל זד״ו -יאשד דרך ובא לו תוככי עה״ק ירושלם ת״ו בשליחות
מצוה אשר שלחת אותו  ,לפקח ולהשגיח ,להשכיל להיטיב בחסד
וברחמים גדולים על תינוקות של ב״ר בירושלם ולתקן ולהעמיד
ולהקים דגל התורה הקדושה ולתת לכסף מוצא לשכור להם בתים
ועליות מרווחים  ,למען ישבו ישרים במקום נטוה מן הנקר אורדע
בא השמש  .כנר שית כבר שבע יושבי בשבת תחכמוני שקטים
ושאננים ,ותקרא שטו בית תלמוד תורה ,למנוחת מר אביך ולזכר
שמעון מאצילי משפחת ל ע ט ע ל׳ משיך ואזיל עד כי יבא שילה
ותלי״ת  .ויהי איש מצליח ,פעל ועשה והצליח בשליחותו ,ותקן בכל
חוזק ותוקף בית תלמוד תורה ובית התפלה׳ כי הוא יסוד המעלה,
ותיכף אחר התפלה אלה יעמדו על הברכה  ,והמה יקרבו אל שלחן
מלכים לאכול ולשתות כל אחד לפי שיעורו ,ואחרי סמוך שמה ישבו
כסאות באהלה של תורה עד חצות  .ויהי בחצי היום אוכלים למעדנים
לשובע נפשם ,וחוזרים על למודם תורה נביאים וכתובים ויבינו במקרא
באר היטב כל חד לפום חורפיה׳ החזק הוא הרפה  ,ושלי״ת
כל
אינהדברד׳ לידינו ב' מלמדים מיראי ד׳ וחושבי שטו וכתיבה תטה
מאושרת ,כל שהיא תפארת  ,אף השמלה בכלל ,יפשטו את בגדיהם
הבלויים והקרועים קרעים  ,ולבשו בגדים אחרים נ ,חליפות שמלות
נשנה מכף רגל ועד ראש  ,וכל ימי השבוע הרופא מחזיר ונא אל
ה ביקור ין ואל הראיון ורפואות תעלה להחזיק מזגם וטבעם שאל
יחלשו -והכי קרא שטו בית תלמוד תורה לזכר ולמנוחת מר אביך
שמעון מאצילי משפחת ל ע מעל נ״ע׳ ונכתב ונחתם בספר כוללות
ק״ק ספרדים העי׳־א• וביום החינוך זאת חנוכת הבית נתועדנו יחד
חכמי ורבני ומנהיגי ומנהלי ובתוך קהל ועדה מישראל העי״א ברכנו
השכבה למר אביך נ״ע ,וברכות לראש צדקת חסידה בראשים אדונתינו
שרתי וכל הועד הגדול שבעי״ת ו ו י ע ן יע״א וכמה שרים ונסיכים
איש איש על שמו .וביום ר״ח תמו לסדר זאת חקת התורה שתדרי
זהב נעשה לך התחלנו במצור ,ללמוד וללמד לשמור ולעשות משפט
כתוב יהיר לזכר עולם יהיה צדיק  ,וגדול יהיה הבית הזה בכל זע
ותעצומות עד כי יבא שילה כיריא! ובכן אנן בדידן נגילה ונשמחה
ואתן תודה לאלהינו אשר לא השבית לנו גואל ומושיע ,לכונן את
את בית חיינו ולהחזיק את בדק הבית בית ת״ת טרם יכבה  ,וכגו״ד
מצוד ,רבה  .היא הבל תינוקות של בית רבן  ,הבל שאין נו חטא
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שהעולם ניזון בזכותם  .במחוקק במשענותם אשר בית ישראל נכון
?ידיהם׳ שכינה שרויה ביניהם  .יאירו ויזהירו כזוהר וכעצם השטים
לטהר׳ הא ודאי יכולה היא שתגן לעשות נחת רוח לנפש ונשמה של
מר אביך ס״י ש מ ע ו ן נ״ע׳ והיתד ,נפשו צרורה כצרור החיים בק
עדן מקדם׳ וחישב עם קונהו  ,יפרוש כנפיו יקחהו .וכבוד והדר יעטרהו
כיר“א! וכל אזן שומעת ועינא דשפיר חזי זמירות יאמרו ותשבחות
ישמיעו rאשרי יולדתך ! יצא שמה בעיר מקודשת ויהללוה בשערים
מעשיה׳ דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה׳ לזאת יקרא אשד ,יראת ד׳
היא תתהלל לשם ולתהלה  ,ואמרו רבנן בכפילא׳ כי גדולה מצוד ,זאת

תלמוד תורה כנגד כלם!

והן אלה קצות קיום

והעמדת העולם׳

סירותיהן בעולם הזה׳ והקרן קימת לעולם הבא׳ ויכולה היא שתגן
למלא כל משאלותיך ואורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד ,ועין
בעין נראה בשוב ד׳ את שיבת ציון כאות נה״ר וכנפש החותמים
פעה״ק
ושלום! ירושלים תובב״א• ר״ח תמוז ש׳ תרט״ז ש״יש״ו וגילו עדי עד
דא גושפקנא

ל־

לשמי לאשי! לציי! חיים

ואנחנו המשגיחים אשל הונללנו « אס המולשה הנא«[ ',P
הי״ו הנז״ל נושנים תודה לשמן  ,ויה׳ נועם ד' אלקינו עלינו ועל
כלנו לשלח בקדש׳ למען הקים אה הניח הזה בית הלמוד חולה
ככל הנא מידינו נעז ל משדי וגדול • היה בנוד הניח הזה חכון
ינא לליון גואל כנפשינו לעיל׳ הצאן החוסמים נלג עז ושלום •

נסים אבואלעפיא ת״ע.
 ' ,pאברהם אלעזר
משמלתינו נעמודה יחל
והפלה ולפקח ולהשגיח
לעד ,עד בי יבא שילח

פקידי ומשגיחי הלמוד חולה:

חיים דוד חזן ה״יו ח״ע — מרדכי חיים בכר יוסף « ׳וחם ם״ט —
מאיר רפאל פאניזיל•«“p
Dr. Neumann.
Dr. Frankel.

מבשרת ציון
שיל
תודה ותחלה ,מול כבודה האשה הגדולה ,והגבילה המהוללה אשת חיל לדקה שחונה
נ'
ש,אל
׳
שיי
1
ליפעט
הערץ מאלילי ביה
לעמעל נעיל
מלונה וויען ,על
מיפנ מפעלות לדקחה ,אשל הגדילה לעשות נהל לבי קודש  :בית
מחסה
בירושלם

עיד

הקדש חוננ״א לילדי אחינו בני •שלאל הדלים והכושל׳ם.

'" 1יןייל ציון  :יום ז לים
. ■« umחנינות׳ ללו
לומי רחוייי•«
כפלוני חומות׳ . . . .
דומי
עלו
:נוד בית תשני לא עמדה
פלילי עמי נדיח אחים הפלו
גבל קנאה ; 0שנאה עוללו
היו בעוכל׳ ,כל פלישת נעמדה

דני יוחנן כי לאה ללוחם אין מעלול
למוח נפשו חקז ,התגנב מן המלול
התחפש כמת מושכב על אדון חלל;
ישומלים לא דקלוהו נחלנם של;פה
גם לא סקלוהו כי יהיו לגדופה
אן יצא ילא והיסח לו נפשו לשלל.

«
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פני מלך אדיר השתחוה אפיס
נכה ויתחנן לו נשנרון מתנים
ידעתי אדון טרם לך ׳אתה מלוכה!
הלבנון נאדיר * פול ואחת תוכל
עיר ד ' תצית ,גם השרון .ההיכל
על עמו הנין> חרבך נחימה שפוכה.

 pאש 7ח  ,אס גחליה נא עממו
רשפיה סלהנח יה לא חמו —
והיה ביה יעקב אש העלוה הלהב;
עוד יאיר ניס נם בחשכה ליל
עוד תחזקנה ידיהם עשוה חיל
עוד יחיו אחרי נשלם לחצוב רהב!

"ומה בקשתך ? איש האלהים ! כי יצאת?
שאל מה אתן לך ,כי חן בעיני מצאת !"
״נר ישראל כי יכבה תעלינה ! ׳
לא הרהיב בנפשו להגביה שאלה:
שעד רבי צדוק בקש להעלותו העלה,
ן העיר יבנה למקדם מעט יקימנה!

עחוה קודש בן זכאי כמו הלה פעם
העין עובה עעם
בלב גבירה ליפעט
■עצה חכמה ,אס בישראל שקמה —
חושיה כפלים מלב עהור נובעת
ען חיים ואשל בציון לנועה
כחותם תכניה על ימינך ירושלם שמה!
ילדי העברים על פי דרכם יחנכו
דרך נתינה בנית המחקה יהלכו
על חורת ד׳ יום יום ישקדו;
מנהלם ירחמם בשונה ונחה
מצות וחקים מוקר והוכחה
החת מורס בנוח ישכנו לא יפקדו.

לשחוק היה לו דברת איש הרוח
״לא הקשית לשאול !“ ענהו המשוח
אס זאת לן דמי אחיך כופר?
לא שאלת חיי נפשות וחופש
הנחה לעיר אלתים ולמקדשו נופש
יבנה לך למנה ! הקימה  .לבית קפר!
עיני השר טחו  ,נבער מדעה,
השמן לב מלך ,עד שמים מגעה
אם קטן נעינהו עד שחקים נגעה —
קול יעקב כי נוהם על קפרהו
חרב אחיו לא השיג מקרהו
כלה לא יעשה ,קרנו בל נגדעה!
עין שמש עדי רגע ענן בקר יכתנה
רוח נער עברה  ,מענים חעהרינה
אור יום ישוב על חלד זורח,
ען שתול רטוב עלי מים
גזעו כי יעתק שרשו נאיים
לא ימות לשחת  ,עוד ישוב פורח.

זה חסדך בקול מנשר החויח
מנה גורלך בחנינה כפך דליה
לכונן ביה צדק ,להציב יד לחסד•,
הרימוה בחור מעם נאדר ברוח,
לבצע מעשיך מעמך שלוח,
עראנקל ,לחקעו במקום נאמן כיתד.
די.
עמדו בחורי חמד ! עמודו!
אנוח ובנים ! ברכו ותודו!
ל׳ פ עט הערק מאליל׳ לעממעל המעעירה
לזכר עולם לברכה נפקדה
על הטוב נמלחכס לעד עומדת
לזכרון בהיכל ד' שמה השאירה!

השירה הזאה תהיה לעדה מירושלס עיר החמודה  ,נעשית לאות ולתעודה  ,ביום חינוך
ובחרת בחיים לפ״ק.
בית מחתת הכנתה ,בשלשה ועשרים לירח תיון שנת
פע״הק ירושלס חוננ״א

דברי הימים לישראל.
(חתימת)
!׳שת

פע״הק

מקים 12PV
ייושלם תוננ״א • ע״ו מנחם שב״
מכבש היפית משאת משה ויהודית הא.

דללפ״ק על

והנה על כל הנעשה כמבואר בכתובים  ,כית מרפא׳ ווסא חולי כל
בשר ,וצדקת ברכה  ,נחלה מבורכת גומל חסדים׳ והטבת ברכה
לזאת תורת היולדת ילידי בית ישראל ,וברכת חיזוק לנערי בני ישר^
ללמדו ספר ואומנות  .ועזרת נשים בבנות ציון להיות מגשים באד,יל
ואלו מלאכות שר,אשד ,עושה׳ וחיזוק ידם רפות במשען לחם לדלי
העם  ,את הכל נעשה יפה בחסד לאברהם ! השגחת והשתדלות הדר
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אל ב ע « כהן הי״ו .ועל כל אלה הרבדים אשר דברו ונשנו׳ הובררו
ונבחרו פה מכל הכוללים כללות אישי ישראל היושבים בתוככי
ירושלים ע״הק ת״ו .חטשה ועשרים אנשים  ,אנשי חיל  ,יראי אלקים
כעלי « דע׳ אשר על פיהם יהיו נמשכים ונעשה ככל האמור איש על
מחנהו ואיש על דגלו ,הכל לטובה בהשגחה רבה על פיהם יחנו ,ועל
פיהם יטעו ,אלה מסעי בני ישראלי ובא לציון גואלו
וזהוא החמשה ועשרים אנשים הנבחרים׳ ט״ו מספרדיים  ,יו״ד
מאשכנזים ,ראש טהנבחרים׳ יהיה בשנה הראשונה טהםפרדים׳
ושני סגנים מאשכנזים  ,בשנה השנית  ,ראש מן האשכנזים  ,ושני
סגנים מספרדים׳ פעם א' בשבוע יבואו וישבו עם שני כותבים
מאשכנזים ומססרדים  ,לכל כותב ינתן חמשה מאות גראש לשנה׳
ובכל חודש ישלחו לפאריז סיפור החידושים וכל הנעשה  .מן הכ״ה
הנבררים ,יתעסקו וישגיחו שמונה מהמה בבית החולים׳ לע כל הנעשה,
וישימו עיניהם אשר הבשר וכל הדברים הקונים לצורך האספיטאל
יהיה טוב ויפה  ,ובמקח לא יקר — ואם יראו אשר אותו איש הנבחר
על דבר הזה  ,איננו עושה מעשהו בצדקה׳ ואיננו ישר בעיניהם׳
הרשות נתונה לשמונה הנבררים הנז׳ לשלח אותו איש  ,וישימו אחר
תחתיו׳ כרצונם וכאות נפשם׳ הכותבים יכתבו הוצאות השבוע׳ וכל
שבוע יראו הנבררים בפנקס הכותבת ,שבעה מן הכ״ה יתעסקו ויעיינו
בהנערים אשר לאומנות המה נתונים וקרית ספר ,ושנים מן הכ״ה יעיינו
בדבר היולדת ליתן המשים גראש והבגדים  ,עם שני הכותבים - .
הכסףינתן לשלשה אנשיםישרים  ,אולם לא יוכלו המה לתת מן
הכסף אך לפי תקנות וגזירות האנשים הנבררים כנז' ,פעם
א׳ בשבוע כיס הכסף יראה עם כל כפי החשבון  — .כלי התקנות
אשר נאמרו ונשנו ונעשו פה׳ היא תחת פראטעקציאן של עסטרייך
ותחת הקאנזול שלו בע״הק ירושלים ת״ו׳ כל חודש וחודש הוא יראה
וישגיח ויתן עינו בהפנקסאות׳ ויתן שמו תחתיו— .
יעל הכל יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שטו של מלך
מלכי המלכים הקדוש ב״ה׳ ברוך שככה בעולמו כבוד שרי
וטפסרי נדיבי עטים ׳ המתנדבים בעם  ,מוכנים כל בית ישראל לברך
ולהזכיר שטם לטובה בכל שבתות וימים טובים לישראל עת קריאת
תו״הק לברכה בטי שברך כו' ,ובכל עת עמידת בית ישראל לבקש
על נפשם ולפרוש כפם אצל כותל מערבי׳ הנה זה עומד אחר כתלינו,
ומעולם לא זזה שכינה אף בחורבנה  .את כבוד השרים והגבירים
והטפסרים המתנדבים בעם יזכירו לטובה ,ואלקי השמים ,יאזין ויקשיב
לעלה ולרומם קרן המתנדבים בעם לעילא מן כל ברכתא׳ אורך ימים
בטנם׳ כל הון יקר ימלא ידם ,ברבות שפע ברכה והצלחה  .לנטלם
ומשאם למעלה ראש׳ והשתולים בבית ה׳ ,כי חמה זרע ברך ה׳ —
וכולה היא שירחם׳ אב הרחמים ,להטיב ברצונו את ציון ויבנה בית
נועדו׳ והכהן ילבש מדו׳ להקריב קרבן התמיד .במועדו אכי״ר-י
2
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זאת אות הברית׳ לאות ולמשמרת על ספר חוקה למזכרת׳ את אשר
עשה ואשר צור ,ותקן ויסר והרים והניף הכהן׳ כבוד האדם היקר
איש תור המעלה  ,נודע בשערים לשם ולתהלה׳ מוכתר בנימוסין
בכל חכמה ומדע מו״ה אברהם (מכונה אלבערט) הכהן יצ״ו
ראש הוועד בע״ת פאריז יע״א׳ אשר בא לשם ה׳ הר ציון  ,ונוח
הצדק ירושלים ע־הק ת־ו ביוסי״ג לחדש תמוז שנת התדיר לב״ע׳
וסי׳ מקים מעפר דללפ״ק והוא ציר אמונים מראשי קהלות הקודש
אשר באירופי ונאמן בית השרים הפרתטים הגבירים הרמים׳ נדבי
עטים׳ נשיאי ישראל  .פאר ישורון  ,ידידי נחליאל  ,נסיכי באראן דון
ר א ט ה ש י ל ד יצ״ו לדרוש את שלום ציון וירושלם ואחיהם עם ה׳
הטסתפחים בנחלת ה׳ בארצות החיים ת״ו׳ והארץ האירה מכבודו׳
שנים ועשרים יום עד נסעו לשלום ביום ה׳ לחדש מנחם אב ,ואליו יום
יום ידרשון כל גדולי ונכבדי ע״הק ירושלם׳ חברון,צפת ,וטבריה ,יפו,
שכם ,הרבנים הראשים ממונים ומנהיגים גזברים ואמרכלים  ,כזלם
השתעשעו באור פניו ובחץ אמריו כי נעמו׳ כי ידבר שלום אל עמו,
ומברכתו העניק ברכת ה׳ איטר הביא בידו תרומת ה׳ ,לכל נדר
ונדבה׳ ויסודות מצוקות לדברים הטובים ירה אבן פינה לכל האמור
בספר הזה  ,חרות על הלוחות׳ אחת לאחת למצוא חשבון דבר יום
ביומו ,בעת ישב לכסא כבוד עם תפארת רום אנשים הרבנים הגדולים
נקיי הדעת שבירושלם  ,הם כ״ה אנשים צדיקים  ,וכה תברכו בשם
ועד הגדוליקרא  ,אשר הניף על ידם מראשית בכורי מעשיהו בק'
כל כסף הקדשים הטתוכן מנחה לה׳ ,ואשר מסר להם מפה לאזן כל
סדרי משטר ה נהגה המאושרה לטוב לפני אלקים ואדםr
וזה מעשיהם איש איש על עבודתו ומשמרתו.
משגיחי ניח החולים  :הלב ל׳ שלמה הלו׳  ,הלב ר׳ אנלהם אשכנזי  ,הלב ל ' משה
פאדלו ,הלב ל׳ ניסן נ״ק דמקמי ,הלב ל׳ יוסכן צני ,הלב ל׳ יצחק פ״ח,
הלב ל' יוסף קאל• ' ,הלב ל ' אפלים נבון.
משביח• גמילוח חעדים  :הלב ל׳ ישנו '-באלדאק׳ ,הלב ל ' מולקאדו אלוואש  ,הלב 'ל
משח שמעלקא הולווי׳ן ,הלב ל׳ ח״ס פיזאנעא ,הלב ל׳ יוחנן צבי ,הלב ל׳ שלמה
פנמם:
משגיחים על הילדים בעלי האומנוח  :הלב ל׳ ׳ננקב הלו׳ ,הלב ל ' מא -ל פניזאל הלב ל׳
יוקף קאלי' ,הלב לי צדוק הלו׳.
משגיחי היולדוח  :הלב ל׳ יהודה פאפו  ,הלב ל׳ ממני מיוחם  ,הלב ל׳ דוב
נעל הלו׳:
משגיחים על הלחם לחלק לעניים  :הלב ל׳ יעקב הלו׳ ,והכוהנים  :הלב ל' בכול אנישל,
ר׳ זעליג הונזדארף.
משגיחוח על הננוח הלומדוח הולחן ואומנחן  :האשה בכולה 7׳ לוי ,האשה חיה די לוי,
אלמנה ה״ל אליעזל נעלגמאן בו׳ דוכא ד׳ סאבאן  .הנדנוח אשל לחלק • צאו:
מאוח ליל׳ שעעללינג

ביום נ״ח לחדש המוז הלים נדנה ליד הועד הטוב ם־
משלו ,היינו
הן מאה לילים לחלק לעניי ׳לושלס ח״ו ששים לספלדים וארבעים לאשכנזים.
 •jpמאה לילים לבל החנלוח הק' ח משים לספלדיס וחמשיס לאשכנזים.
שן מאה לילים לקופח הכוללים להוצאות העיל ,ששים לםפלדיס ואלנעיס לאשכנזים.
שלש

מאטהילדעכה!
לפס אשתו הגבירה והצנועה « לח
חן אל >1ועשריס גראם עירקיש
שפיס גלאפ  ,וכן בל ימי חייהם ׳אלין
נעד לחם לאביונים לעו״ב שבועות בל פגוע
וננעימוח נצח ! ,ו משלו ,והי ישלם להם.
ה׳ בעוג
וישל מו״סאשר אנשיל
> גלאש עירקיש נדנח חשל המהולל
אלן
חןמאה
צדיק' האמור נהחקנה ששים אל(>
גארא !פא! ואטהשילן*ז״ל « ל גמ״חעלאופני
אלן> לאשכנזים.
לקפרדים
האספיעאל) נעל ארבעה חלשיםאלף
וארבעיםגלאש לסוצאס הביס מלפא (
חךששה עשר אלף
בלאש לשבוע.
מלת געלע אשח השל הגדול לו -<7לדקה
שן חמשים ליריס נלבה הגבילה המעעילה
נ״י על הבס׳ בנשיות ומדלשום ,כ״ה
ואטהשילן־
יחשל שלטה נאלאן שא!
לקסמי' וכ״ה לאשכנזי' .
חדשי' לתת להילדיס המתלמדים אומניות
שן פלשה אלפים ומאתים גלאש בעד ארבעה נעל ,שמונה מאות גראש לחודש ,כאמור
ילדים עשרים גלאש בחלש לבל
לארבעים
בהתקנות.
שבירות המלמד להנער " בעד ששה חדשים.
קן מאתים וממשים גראש
של הבנות תורתן ואומנה; בעד ששה חדשים:
שן אלף גראש להמלמדות
שנת לחמשת ועשרים יולדות לערן חמשיס
חן אלף ומאתים וממשים גלאש בעד חצי
לנד מלבושיהן ומלבוש׳ הנולדים כאמור נתקנה.
גלאש לבל אתת ,גראש שבל המילדוח בעד פשה חדשים כנ״ל.
חן מאתים וממשים
גלאם שכירות שני הכותבים בעד חצי השנה.
קן חמשה מאות
חדשים מר״ח אלול והלאה ,ועול שן
ארבעה מאוח גראש לת״ת של יפו בעד ארבעה
חן
.שמונים גלאש נדנה.
הוועד הנזכר ליד החכםשי' יצחק אלעראקהי״ו.
כלזה מקר ביום
אליו עוד הוועד הק׳ והרים אלו הנדבות:
ביום על״ח אב לנחמה נתאספו
והאביונים מספרדים ואשכנזים ביום ר״ח מנחם
ערן  2300ככלות לחם לסלק לכל העניים
) ,נשם השל הגדול נאלאן פאן
שהוא יום החינוך של הניח מרפא ( תאססיעאל
ראטהשילדמי״ו•
הכהן לתחזנים והשמשים של הבת׳ בנקיות
חן עשרה ל־ריק מהשד הנ״ל ומהר״ר אברהם
ומדרשים חמשה להקפרדיס וחמשה להאשכנזיס.
הכהן לקופת ח״ת לשלם שכרהמלמדים
שןאלף ומאתים גראש נדבת הל״ל אברהם
.
מאות לספרדי׳ וששה מאוח לאשכנזים .
חשנ״ר ,ששה
ג ' לקנות קדורי חפלה לתינוקות של ספרדי׳
עוף נדנה משלו סן פשה מאות
להתינוקוח של הספרדים חי״ו . :
סן ששה מאות גלאש עבור שלשים חומשים
חמשה וארבעים חומשים לתינוקות של האשכנזים.
עבור
קן תשעה מאות גואשנראש עבור גמרות לילדי האשכנז " .
שן מאחים וארבעים
" גלאש עבור גמלות לילדי ספרדי' .
שן מאתים וארבע
ואשכנזים נע״הק חברון ת״ו לחלק לעניים
סן ששים לירית נתן לכוללות קפלד׳ם
ולהוצאות העיר:
ספרדים ואשכנזים גע״הק צפת ח״ו כנ״ל:
סן שנעים ליייס נתן לכוללות
ספרדים ואשכנזים נע״הק עברי' ח״ו ננ״ל:
שנעים ליריס לכוללות
לת״ח ודברים עונים בהצנע לכת  ,כיד
סן נדבות ליחידים לכל פושע יד ונדבות פרעיות
לבד
מליו אשר לא באו לכלל חשבון מל הסופר:
ה׳ העונה
ונוצרים לכל גדולי חצריהם ועירותס ( הנקרא
ולגד נדבות לשאינו בני ברית ,לישמעאלים פע״הק ת״ו  ,לחלק לענייהם הידועים להם,
דעי) והקאנזולעק מכל הממלכות הנמצאים
בלשון רנה ,באהבה ונחנה ,בנפש עהורה
והכל נעיב לבב ובעין יפה ,ונפצים מצהירות
 ,ישכילו ויצליחו בכל פנותם ,לגדור גדר
נדיבה ,יהי ה ' אתם להגדיל מעשה הצדקה
וברוח
 .ועיניתם תחזינה ציון ,ובנין אפריון בנ״א■
ינעמוד בשרן ,לשוס את ירושלים תהלה בארן
חדי״ר בירושלם ,ונקבצו כל בית ישראל אנשים
ותשלם כל המלאכה ביום ר״ח מנחם
זמירות מזמור שיר חנוכת הבית  ,ורבים
ולהנעים
ונשים וטף מנער ועד זקן,
ירושלם נקראו לבוא ,וכנואס ראו כן הודו
 P f,pוכל שרי הקאנזוליס אשר בתוככי
עד למאוד ,ויקם אברהם והוא כתן
"חו יחאל ולרומם הוד עשיות בית האספיעאל
 ,וכמין חומר דורש משכיל פיו פחח בחכמה,
חנ ע’5י 1י ייניןאת ת׳ לעיני כל הקהל

שה משיק
מרגלוחיו ,על אחה כמת וכמה לשומה,
וגמר,הלזה בין נגינה המי!] השועה
למלכים
אח
המלנייח
«
לני
הקד
ורחמים  :ק אי ! עי עסטרייך ,
ואנגלטלי
ופראנקרייך<
ותוגרמי ,וכל
ממשלה
ממלכה
שריהם
ויועציהם ,וכל העם העומדים
שמה  ,גקול המו] יוונג
הריעו אמן ואמן  ,ואחלי כן
הנכגלים אח׳
תעי נהנלכו נמ״ש ,השלים וקצינים
ראטהשילד והשל הה «ל הלח«
!
משה
ונ״ג שלח
מאנטיפיורי הי״ו
יהודית  ,ונכלל
הנלנה
כל
סמהנדנים
נעם
לחיזוק ישוג ׳יושלם ,ויען כל
העם יחדיו אמן כן יאמר
האל
!
נא
ינא
המנשר
לבשר
נשו
לוה עונוה ונחומיס ,הנח מלכך
ינא לך
משיחו הולך המים ,ונא לציון גואל:

מודע לבינה.
שמעו רודפי
צדק ,האזינו מחזיקי נלק ; מעשה יה
עשה משהלעיני כל ישראל ,אדונינו נשיא להתפאר ,אין ד׳ נאל ,אח כל אשל
׳יושלם
יין
מאנטיסיורי יהיך
הררי אל ,וצדקת הצלקת
שנת יקרה מנשים באהל ,שלח
יהודית ח " ,אין גומלין עליהם
אח ההלל — .
נודע נשעליס לשם
ולתפארת ,נדינוס לננס הטתולת
גולת הכותרת  ,לנ עונס ופעולה
צדקתם,
הארך
האירה
מכנודם נאור נהירחם ,׳ה
עליהם יחיו ואור נוגה נעילותם,
והבי נכנד פרי צדקתם
ומשאת
ברכתם
אשל
תופיע
נחפדם
נכל עת ביד ת׳ הטונה עליתם,
להחיות נפשות
ולהניא נלכה חושני הארך ,מימים ימימה ,ועל כלנה
הפנתה השחדלותם לעונה ,להאיר
מארבע
כנפוה
הארך
,
להניא
עזרה
מצל
נעת הזאת אסל
נצל לנית ישראל לפריקת לחם,
נצורה ,וינחה קרא ה ' לרעב נאק והיוקר יאמיר,
וממש מוחנא כפנא ממהומה של
חלחלה
,
נהכשל
עוזר
ונפל נמול ,כי
ישראל  ,אפר מצפון זהב ׳אתה חמידין כשדין מדי שנהנפשקו צינורות השפעות חיות נית
ישראל ,
נשנה  ,ומפיהם תיו והתגרשו ביה
המהגוללים בהררי אל  ,וכעת שנתה
משה ! ויושיעם אדונינו השל הרחמן דון מונעיפיור׳ מלהנה  ,ויצעקו גני ישראל  ,ויקם
הי״ו וראש לביש ישראל הכתן הגדול
מאחיו הנשל נעל נגפים ,ברוחו פי
נשיאי
שנים הגאון המפורקם « י״ח נתן
אדלעךסי״ו
ונשיב׳ ׳רושלם וגנוליח  ,הן המת
נעזרח
ה׳
נגנורם
אזרו
ודל
ונתשתדלוס
ועמדו לרש עמים,
כבודם
הגדול
,
לעס מצוא נפעס הראשון,
לקנוח נכשן! אכל לחיות דלי העם העטופים נרעב הגיע נלכה קך  207לירית פ״ש
(מלנד מאי
נחלות ירושלם ונארצוס החיים —
דניני לניני הניט מידם הגדולה משת
נינת בפרטיות לארבע ארצות החיים
נטרך
250
פ״ש דוהר.
וראשון לכל דנר
שבקדושת חופע נהרת בלכת משת
תרומתםמשאת משה אדונינו השר
י הרחמן חי״ו ונ״ב
הצדקת
חי
'
,
והפרישו
נדבות לינוחם שך 500
פ״ש ,וקראו נשש
תרומה
גדולה ואף חכמתה
הכהן המול
טמדה להם ,נאחיוה שגל חבורת
הראנד״ק
לונד
;
יע״א
והמדינה ,ושלי נית
מרבים
ראטהשילד הי״ו נאשיפת אשפה,
אל וכן שלמים מנדיב׳ עמים
נרבה
שלימה
להחיות
ה'
נפשות
• ליאיו למיחליש למקדו להציל ממות נפשם ולחיותם חושני ארצ״סח  ,והנה טין
נרעב
תרימו תרומה ללשכת
הרומס
הגדולה
שך
מקוים ! ובחודש השלישי הוא חדש
שיון הגיע מכבודם הגדול חלק
מהתרומה הגדולה
לארבע אלצום החיים — לירושלם
ע׳תק
ת״ו
לכללות
הכוללים קפרדי׳
ואשכנזים חי״ו קך  550ס״ם ,לקריה
ארבע
היא
חברון
ת״ו
שך  150פ״ש
לשפרדים ואשכנזים הי״ו
לע׳הק צפת ח״ו שו״א 150פ״ש,
לע״חק ענריא ת" ו שו״א  150ש״ש,
ונחדש תמוז הגיע
עול
חלק
מהתרומה
הגדולה
הנז׳
לע״הק ירושלס  425פ״ש לחברון
 120פ״ש לצפת125
נאכל לנפשות דלי פ״ש לענריא 125פ״ש ,והיחה
פקודתם ותוקף אזהרתם לחלק
העם
עניים
ואביונים אלמנות
ובשמחת בקציר
ויתומים ,המקתפחים נתרלי אל,
ששו ושמחו נית ישראל ,כ׳ תערב
לחיכס פרוקה לתת אכל להשיב נפשם,
ובעודו נכפו ינלענה — הנה
כ׳
כן
נעשתה
,
ופקודחם
באו נכתוב,׳
המולת שמלת נפשות נ"•( /כאשר
ועדותן נתתומיתן זבו בלוחות העדות
יד בל אדם נו ) ליהודים היתת אורה ושמחה וששון ונכתב׳ קבלות חושני הארך וחותם
ויקר ,בראותם התעוררת וממלת מורי
נקיש׳ הארך ! להחיות נפשות
לאמראומללים נכאים רעבים גס•
ונפש רעבה ,ובפיהם מלאו
העושים צמאים ,ולהשביע נפש שוקקה
שנת גדול
לגדולי
והמעשים
אמרו
הלל הגדול
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לשעם הגדול" וניכו לסם כמים וכנוי כל חמחנדניס  ,ננלכת משולשת ועל כלנה ■יעלזו
חסידים נכנוי ,יחי כל איש ישראל  ,לנח שנעה לה נפשם  ,כי התענגו מזיו יקד מכחג
גמלתם כחוג לאמי  :אשל עוי ידם נטויה ניזקי אל לאמן נדכים כושלוח ולחזק ידים
רפות ,נמשען למס ,נאםיסוו נדכה ניעי עמים ,להחיות נפש כל נשי איש( ,הכי נאמת
מת ישראל • צופים ומיחליס אל הנדכה  ,וכעל כל הון יקי יחשג נעיני כל נעל ח׳
כל
יגיע שקלי כשן> הקדשים כי ימצאו אוכל להשיג נפשם העעופי ' נרענ) לזאת נ״י
עת
חושני הללי אל  ,יזעקו מקירות לנניהם  ,שועתס ישמע ננועם נעימות עדינות ידידות
נקשוח נמלצות לכל נאי עולם — ציון נמל תנכה וירושלים חתן קולה ,מי הא״ש המפז
חיים לזכות ננחלה ממלכת ארצות הסייס ולכונן הלל׳ אל  ,לנתם אניל׳ ציון דלושלס,
מי לה' קונת אלן ושמים  ,ישאו נינה אלומתיהס וניכח משאת נינותיהס ולגמול מקד
כלונ מישים ולננם הטחול  ,נכל יום ונכל עת ונכל שעה עם ליון וילושלם  ,להחיות
נפשות דלי ’ושנית נמשען לחם נאלצ״הח ,ואלקי השמים ,תנוחל נציון והשוכן ממשלם,
מסיו להריק נלכה נעד׳ עדיים משמני תא לן ומטל השמים נלכה ושלום וחיים לכל
יצרה
מחזיקי ותומכי המתגורר ,׳ נאלצות החיים ,וה־ושני' נתוככי ליון וילושלם וחכו ליאות
נהנלות נגלות• נורא עלילה ,לקנן עס סגולה ,אל עיל תפאלחינו המהוללה ,ונא לציון
גואל נימינו נמהלה:

Exegese von I . I . Pollak , Oberrabbiner in
Trebitsch.
האם  .י׳ןק אי הדנל ,הננואה הזאת היא להודיע כי השם משגיח על כל נני
ירמיה
אדם ואן> כ׳ על ישראל עמו וצאן מרעיתו ,והם נתונים נידו להרע או להעיג
למו ככל אשל יחייג ,זאת משפט צדקו ע״פ מעשיהם  .נ׳ ונשחת ,ל"ל כי נעת שתית
שם לאת שנשמת צולח הכלי אשל עשת כדק• החומר אשל ישחת לפעמים תחת יד תיוצר
כי נענול רכותו ולמותו אז עלול לשנות מהר צורתו ע" ׳ דחיקה או אחיזה נלתי נכונה
ולאדה ,אפס כמו שנשמת ממנו על נקלה ,כן שג לתקנו עוד נקלות לעשותו כלי אחל
כחפצו ורצונו  ,וע״ז אמל לו ה״יח נפי וי כ׳ כחומר ניד היוצר ניח ישראל נידו נאומן
שעל נקלה מכל להרע להם נהשחיחם את דרכם לפניו ,ועל נקלה יוכל להשיג ולהטיג
נש ונם מדרכם היעה ,כ׳ אז יתן לוח חדשה נקלנס ונהפכו לעס אחל ,כחומר תזה
להם
רגע ,עד הנה דנל ,מעם ישראל
הנשחת ונעשה אח"כ לכלי אחל תחת יד היוצר  .ז '
ניחוד ,ועתה יעלה מהפרט הזה אל הכלל לדני מכל העמים והממלכות ולאמי כי■ כלם
יחד נתונים ניד ס׳יית אשר ע׳ישי מעלליהם העונים או הרעים ישנת תמיד אח חנלם ומנת
גורלם מרע לעוג ומטוג לרע  ,ומלת לגע הוראתה פה כהוראת מלת פעם וכן זמן
ונחמתי ,שולש
גלשון ארמית וזמני ן נחלמוד ,וע״כ חינ״ע פה זמן אמליל וכוי  .ח'
נחם יורת נכלל על שנוי מחשנה או תכונת הנפש וע״כ נאמר מאיש אנל על מות קלונו
אותנו ,כאשר ישנה ממשנת יגונו וישקוט המית לנו הנואנ ,אס ע" ׳ רעיו אשל •נודו
או
לו ,או מעצמו נענור עליו זמן מה ,כי נחם מאנלו כמו וינחם יצחק אחלי אמו ( נלאשי׳
כ״ד .) ,ולקיחת הנקמה מתאויג אשל על ידה תשקוט הנפש מתמית כעסה וחלון אפה,
תקרא ג׳׳כ נחמה ומענה נגזל הפעל הוי אנחם מצרי ( ישעי׳ לי  ).הנה עשו מתנחם ( נלאע׳
כ״ז ) ל״ל כי נחשנו שיהרגך מהר תשקוט המית נפשו וצערו על לקיחחך הנלכה ממנו,
ונאמר נס על החרטה יען ני המתחרט ישנה עסה דעתו הקדומה שהיתת מרוצה נמה
שעשה כמו אין איש נחס על לעתו למעלה ח׳ ה׳ ות״ית הנעלה והנשגנ מכל שנוי
והמולה ,הוא נאמת נעלה ומרומם מכל שנוי לצון וממשנה ונחמה ( נמו שניאר לנה״וו
ז״ל נמאסןז תקמ״ח נזה הנוסח נחשלת קדיש " לעילא מכל נלכחא וכוי ונחמתא דאמיין
ע״ש ) .וכל לשון נחמה הנאמר פה ונשאל מקומות אצל הש״יח מורה לק .על
נעלמא
איכות ומתות נני אדם המקנלים ,אשל נענולה תשחנה גס פעולת השם נגדם ,אן>
פניי
שהוא נעצמו לא ישונה ופועל חמיד לק• עוג לטונים ולע לרעים ,ולק מדק הלשון ליחס
שנוי זה שהוא לק ננחינת המקנלים  .לה״ית שהוא הפועל ,כעין מ״ש חז״ל דנלה תולה
כלי נ״א ,כ׳ הם מחליפים ללוג נחינח הפעול עם גחינה הפועל וכן לחיפך ,כמ״ש לעיל
ד׳ נ״ג נהפך מזה עי״ם  .י' אשל אמרתי ,כתג לד" ק ( נשנו׳ ל׳ ותוספת ממגי ) היא
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«"ש דני׳ חז״ל ( נשנה נ״נ) פי הרעה המיועדת מהננראים ע״ש , '7לא הסול כלל
כאשר ״עינו הממהרים מחם אח דרכם הרשעת  ,ע״כ אמר חמלה  :ונחמה׳ על הרעה
אשר משנה׳ לעשות לו ,כי נשוג הגוי מרעתו השאר השורענוח המיועדח לו רק נמחשנה
ולא תצא אל השועל כלל  ,אנל הטונה המונעחת מש־ הש״ית לא חשוב ריקם לצמיתות,
כ׳ עכ״ש תחל להיות  ,ורק נהרעת המקנלים את מעשיהם לא תתמיד וחתקיס
הטונה ההיא ,ע״ה אמר שה  :ונחמתי על הטונה אשר אמרתי וכוי להורות שעכ״ש תחל
להיות ,ככל לשון אמירה אצל הש״ית המורה על הוצאתו דנר מה אל השועל ,כמו ויאמר
אלחים יהי אור ויהי אור.
אותו ,כמו אתו ונא נת״ד  .׳" א ועל ,כמו ואל יומני
ירושלים וכן וחתשלל חנה
על ' 7שי' א ג' נ׳ מלוח היחש ,ואף כ׳ נעלי אותיות השוות
נמנעא ,מתחלשות לרונ  .יוצר עליכם ,שורש יצר הנחתו הראשונה על נתינת צורה
חומרית לדנר מה כרצון וחש׳ן הנותן אותה  ,וע״כ נקרא כן ניחוד העושה כלי חרש ,יען
כ׳ הוא •כול לשנות כחשצו על נקלה צורת הכלי אשר יעשה מחומר רך כמש״ל שרק די
והושאל את״כ שם ! ה להורות על ה״ית אשר ניוס נראו ארן ושמים נתן נל׳ עמל כלל
כרצונו וכחשצו צורה ידועה לכל הנמצאים אשר הוציא תחלה מן האין אל היש כמ״הכ
(חהלים ל״ג ) היוצר יחד לנס ,ויען ני אין ניכולח האדם לחשונ שום מחשנה או רעיון
שכלי ,אם לא ׳ציגנו נגד עיניו תחלה נרעיונו כעין צורה ממדית ,ד״מ צריך לצייר נרעיוניו
תחלה מלות חכמה ותנונח נאותיותיהן או נהנרותיהן נהעלות על רוחו מושג החכמה
והחנונה  ,עיין ימה נהקדמח נאור מלות הגיון — נקראה תמחשנה נעצמה נשם יצר
יזיין געבי[ ד נעו וכל יצר מחשניח לנו (נראשית וי ) ונדחז״ל יצר טונ ויצ״הר כמו
שנקראה הצורה החמרית דייו יייזטנגריע ^ ע פיזרנך ג״כ נשם יצר ,כמו ויצר אמר ליוצרו
לאי הנין ( ישעיה נ״ט)  ,ומלנד זה הלא נודע ,כי כל מסמנות האדם ומששנו׳ שכלו והקשיו
לקוחים המה מיוצרי והרגשי חושיו והם לנד היסוד לכל רעיוניו ,ונמשך מזה כ׳ החושנ
נוכל לקרוא נשם יוצר דענקער ,הנגזר משם יצר געדיונקע  ,ושה הושאל לאמר גס
על הש״יח שהוא •וצר ר״ל חושג מחשנוח להרע לישראל כשי •מעשיהם  ,אף שהוא יהי
איננו מצטרך נמחשנתו לשום ציור חומרי וחושי׳ כנודע  .שונו ,ר׳ל ע״כ שונו נא
נערם תצא תמחשנה הרעה אל השועל  .נואש ,ר״ל הם יאמרו כי התוכחה הזאת ללא
הועיל כי יוסיפו ללכת נדרך אשר אחזה רגלם נה  ,יען כ׳ ההרגל התמידי כנר נעשה
לחם כטנע שני ולא יוכלו עוד לשנות דרכם לעונה  .י״ג שערוריח ,שעולה זרה
ומחוענח המסננת כי כל רואה יתמה וישער עליה עיין לעיל ת ' לי  .׳"ד הי ע זוג ,ר״ל
היעזונ אדם נענור צור שדי אשר ממנו יזלו מים רק לשעמים  ,אח שלג לננון המשקה
תמיד את כל האין מסניג ,ואם ינטשו נענור מים זרים הנחלים רק לשעמים ,מים
 ,קרים ר״ל הנחלים תמיד נל׳ חשך  ,כאשר שכחוני עמי ,אף שאני עקור חיים ומעין
ישועתם ,למען ענוד הנל׳ נכר וקטר לשוא  ,אשר לא יועילו למו מאומה .והתי״ו נמלת
ינחשו תמורת עי״ת  ,וזרים תואר למים הנחלים רק לשעמים מעטים ודומים נזה לאיש
זר אשר רק לעתים ידועים • נוא נננולינו כאורח נטה ללון  .ושם תואר קרים מורה
על הנזילה מלשון כהקיר נור מימיה לעיל ו׳ וממנו נגזר גם שם מקור אשר ממנו
חולו ויקרו חמים  .ע״ו ויכשילום ,המכשילים ור״ל נניא׳ ומורי השקר אשר היו לתם
הכשילום והתעו אותם מדרכיהם הסלולות אשר הלכו נחן מאז אנוחיחם התמימים ,י
להוליכם ירך לא סלולה אשר לא שערום אנוח ם ור ל לחפון חדשות נעניג׳ היח
והאמונה .
שנילי ,שורש שנל יורה נערנית על ההליכה העלית והצמיחה ,שטיפח ונזילה
המים ,וע״כ יקרא הדרך אשר ילך נה האדם שניל ,יסיח העודף מתנגד אחורי איש
חלנוש נו הנמשך והולך אחריו ,נקרא נשם שונל טועפפע ,ויען ני הוא מעכנ קלת
אח ההליכה ,עדי הלנוש נו לא יוכל ללכת נמהירוח כ״א לאט ,וההולך לאט מראה נזה
לכל כ׳ לא יירא ולא • חת מזולתו כ׳ ירדוף אחריו  ,גס כי אינו ענד ונכנע לאחרים
אשר יוכרח למהר הליכתו לעשות מלאכתו המוטלת עליו ,ע״כ היה השונל הזה דיגע
ט 1עפעע אשר הרנה פעמים • שא אותה ה ענד אחרי אדוניו או גנירתו אות החירות
והממשלה מל זולתו  .ע״נ אמר חנניא ( ישעיה מ״ז ) אל כשדים אשר חוסר עוד מהיות
גנרת ממלכות והוכרח ללכת נגולה ולניס מתר מפני רודפיה " חשפי שוגל" ר״ל תסירי
אוחו למען לא • מנעך לרון מתר  ,ומהוראתו על העלית והצמיחה יווי  £טטייגען יוונד
חיוקמען  ,נגזר שם ש נו לח
געטריידעיזהרנג ,ושם שנל׳ הזיתים זכרי' די ר״ל ענפי
הזיתים ,ונענור הוראתו על הנזילה והשטיפה' ,נגזר ממנו שם שגולח הנהר (ישעי ' נ״ד)

זשס ש נ לול שנעקע (חהלים נ״ח ) על ב“ ח ימנו אשל מדי • לכסו יניח רירו אחריו
האלו חלו לחוחיו ממנו  ( .ההמשך נמחנרס הנאה) .

חריצות העבודה .
).
Wackeriiagel

(Nach

"Die Thätigkeit.״

Von M . L. Kohn, Bezirksrabbiner in Pieöling.
האדון הוא בנפשו יהיה העבר
לא ישב בשובה ונחת
לא יטמון ידו בצלחת
אם ביתו יכון ועל פני כל העם
יכבד.

נם נא׳ השלך ביאור ד.תבד.
השליכהו על כל מים
תמיר בלי עצלתים
אם לא דגים תמצא אשר לא
תחכה.

מלאכתו לבדו יעשר .באמנה
יט לע נעליו הקרועות
בידו יוכל לתת טלאות
ולתופר נעל לא ישלח אותנה.

המחדשת תופיע כברזל עשות
םא תפלח ותבקע בארץ
והמים הנאספים אשר לא יפרצו פרץ*)
יעלו באשם וצחנתם תגדיל לעשות.

*) על אשיוס המליצה הואח ,אשר נמנע המציאוח ישודה ,שהמיס הנאשמים ועומדים
נמקוס אחד ימים רנים ׳נאשו וימקו והיו לדראון ,ננחה החכמה החקועיח ננאה
לפני המלך דוד חיל דנריה הנעימים וחומח אמריה היקרים ,ללכוד נהם לנו לננו
אנשלוס המודח מעל פניו על הכנו אח אחיו זה שלש שנים ולמען השג ממשנות
המלך אשר חשג על ננו זה לנלח׳ השינו מנדחו שננה פני הדנר להוכיח מל פני'.
משפטו נעהורים אמר• נעם ,נאמרה ,כי לא כאשר " שר אלהים אח האדם החוטא
יישר הוא ,המלך היושב כשאוח למשפט ,אח ננו אשר חטא לו  .כ׳ אם לה' יחטא
איש ״שרו במשפט  ,ישלם פעולחי אל חיקו  ,אנל לא לנצח יריב עמו ולא לעולם
•קצו!) עליו  ,כי אם שלחו מעל פניו בחטאו  ,עוד ישיבהו אל ניחו ניח אלהיס;
ואחרי נפלו נרשח העון יקימהו לנוא לפניו ולנקרהו בהיכלו ; ואחרי מוחו נמשלו
אשר מעל ואל עפרו ישוב לא •מוח נארן גזעו  ,מריח מ• נשמח שדי אשר בקרנו
יפיח נסצרוח אלהים  .ולהיוח על האמח והדברים האלה אמרה לו  :ולמה חשנח
זאת לבלה׳ השב המלך אח נדחו  .כי מוח נמוח וכמים הנגרים ארצה אשר לא
’אספו ולא ישא אלקים נפש וחשב מחשנוח לגלח׳ ידח ממנו מח (שמואל נ׳ י״ד
׳"ג י״י) הכוונה  :למה זה אחה על הארך לא משוב נדחך ואלקיס בשמים ישלח
ידו ממרומים להשיב כל נדח ממנו ! כי האמנם ראה גם דאה  :אס מוח נמו ח אין
חלקנו כמיס אשר ’ אספו אל מקום אחי  ,שם יצמחו ירומו חולטים וינאשו .יעלו
נחוהו וכגללו לנצח יאבדו .זאח לא זאח חלקנו  ,כי אם כמיס הנגרים ארצה אשר
לא יאספו :
נמים חיים קרים נוזלים מצור שדי כפרך רחב יאחיז ,כנירים
שוטפים ,יפוצו חוצה  ,מבוא כפלגים עד כ׳ יהיו לפלג אל ק ים מלא מים■ ואחרי
ני ז אח חלקנו אחר המוח הלא רואה אחה כ׳ ישא אלקיס נפש החטאח וחשב
מחשנוח נפחחו שערי חשובה לאנשים החטאים ננפשוחם לכלה פשע ולהחם חעאח
’ 5״ש׳ ייח ממנו נדח  :ב׳ אם רחקו מעליו יקרבהו  ,׳משכהו נענוחוח אהבה
ירחמהו כרחם אב על נניס להשיגו אל ניתו שם ירוה נפשו מנחל עדניו.
הכוונה הזאה נראה לי נכונה לפי סדר הדברים נסי ' הכחוב הקשה הזה אשר
רנו כמו ינו הפירושים נו ואשר העמיק הרחיב הדני נו הרב המליך הגדול ינה״ו
ז ל נגן נטיל נ״ש חי״א ח" נ  .והנך רואה ,קורא משכיל  ,כי לא נדעח שמפרשים
זהמנארים דעח׳ נמליצס  :כמים וכוי אשר לא יאספו  ,והיא מן ההפך ׳לפי׳ הרב

זאב הישן תמיר במעונו
שכב נרדם בערב
לא ימצא טרף
שה לא יבוא בגרונו.

משכימי קום באח־ הבקר
ומאחרים לישן
אם לפנים ראו אסון
עתה יצלחו צלח עד אין חקר.
פטוב■ הסחורה
תהיה המשבורה
ולרגל המלאכה
תבוא הברכה.

לעושי T - jחדשות.
י.
; ^
Bon Dr. Adolf Ehrentheil, Rabbiner i» Horschitz.

ברם דרה לאיש הבר רעה
לבער' חדק נפשו אותה רעש
אבל לא הכיר נמעי נעמנים
הבדיל -להבדילם ' מקוץ וברקנים
ותחת הסר' וממיר לשןת י י י
היו לבער שתילי בת
עדי גן נחמד היד -לבתה
דאה  .ןנדום את אשיר עשה -
אליכם אישים עושי חן־שות
בטרם אדכרה אתכם' קשות
מעשה יחסי לבי פה ערכתי
לקחתי.
אתכם‘
משלי
ולמטרת
 T־• i l
V I V
• T i
ו “”T
.יצאתם לעזק גן האמונה
בלב חסר דעת יאמת ותבונה
אמרתם "הגן מלא קוץ וחדק'
"רבו ' הקוצים ’ מנטעי אמת וצדק
"נלבה ונסיר שמיר ושית
הנוכל

ז״ל ואמי! הנחל  .ולפי פייושנו ׳חולגס  :דען ווען ודר

טטערבען גןי״כגנן

 < 11ניצט
ודר דעק וומסטער  ,די» מו < דע  £במדען  £ןיעטט  ,דעטטען
מ״נגעדעממט מיונו  .נימווט ג מונ ט דווהער דענו וינדערט ! עע[ ע ניכט
ודעדער מחי ? המט ער ניבט  £מיימיגע געטרמ  ££ןע דמס דער מבגינ־
עמ^ ענע ניבט מו < מיוחער £מן ז מיהע פערטטממען בן״בע,

"נלכד ,ונחזק בךק הבית"
אבל" הידעתם נטעי נעמנים  ,־
נוטעו ‘ מאל חיי עלי נחלי עמים
דדדעתם להבדיל בעי;' מבקרת
מה 'לבער י  -יומהלמעזמךית?"
רב לכם! לשקר עמלתם׳
בערתם הקירש ולא חמלתם
?;ד מתהפכת בעידם רמ1ת
עשיתםביתיר ,עליארמיות
יתדות'ד,םר" קיויץ וחדק
קאסתם בשתיל ’,אמת וצדק ׳
מאסתם בנושןעשייתם"חדשות
בהן' יתענגו /תעירנו ’הנפשות
אבל ’לאיתצליח! תבול'"לשיח
תורת שנות'"קדם 'לעד הפריס - .

׳׳״ -׳).
נלאשיה «
דברים אחדים על תרגום הסורי (
Von Leo. EiSler , Rabbiner in Eiwauowitz.
לא ׳הול שבע מיהודה — ולו יקהה עמים ( נלאשיח «" « יי ) הנה «נין r-,
הכחונ נכלל יהמן לדעה המסלנם ההול׳ «ל ימות משיה אלה׳ יעקב ,כאשל ילאה נאמת
ייקילא שם ,וכאשל זה גם דעה אונקלוה ואהלים  ,ע״ן «ליהס ,אולם נפילוש " ולו יקהה
עמים" ׳נדל הוא מאד מכל המתלגמיס והמנאליס ישנים גם חדשים הנודטיס לי .כ׳
חלגס ״ולי הכ  pכ ו ן «מ מא" ומה זה הולאה מלח ג pכ ו ן ? ואין היא מכוונה אל
מנת " יק הה" ? ויען כי אין גם אמד ממפלש׳ עמנו והעמיס העיל עוד על זה החלגום
הנפלא ( אשל נאמה תמוה נעיני מאד) וזולה זה יניאני לחקילה חדשה נחכמח הלשון
כאשל נלאה למעה ,לכן לא אחדל מלשים עין נוחנח עליו ולגאלו כיד ד׳ העונה עלי.
הנה שלה Pכ א ההול׳ הולאתו נננין פעל (המכוון אל קל הענל<) לאיה והשקפה;
יהל וקווה לדנל מה ( ,וידמה אל שלם
חי -ס נפעל (המכוון אל הפיעל) הולאחו
פת הענל ' ,שגם הוא  .הולאהו נקל לאיה והשפיקה ונפיעל יחול וחקוה כנודע) כי\
׳ « -ק הניא משל אחד ממשלים הלנים ) המאמל "לישועתן קויתי די" ׳חלגס ההול׳
» פורקלד הכיש « ליא" ' מלח הכית ,אשל היא ענל לפעל משלש הכא היא תלגום
 .״ל ,וישי" ומאהל כי מלת נ ה כ ו ן פה היא ג״כ הפעל ל" ל העתיד לנהחל הלנים
 1נה כילוע ישמש לסימן זה הגוף וחלגומו נענל׳ ולו •קוו עמים ) הנה נהכלה
^ חש יחיל ומקוה ,ועתה מלת נ סבון הגם שהיא פעל והיא תלגום למילת י קהת
דגלח 'י ננח זה המחלגם היות ׳קהת פעל ,נאשל גס תמונתו ל״ל הנלח — ת נפלה
הפס " עמים" הנהמן אליו ׳ולו היותו שם ,לק כוונתו ,כ׳ השם יקהה הוא
מ
שקוה והוא ׳חלגמו כפי הנאות יוחל נלשונו נדלן שעל ,נאשל נודע כי זה
הן ^1
גם א » »  1י גמ’  °נתלגומס לעשות משם פעל ומפעל שם  ,וכאשל עשה זח נמקומנו
£יון ר » ר ״ , * .1למ ?יי״ן ז״ל שאף הוא • חלגמו נדלן פעל " יווני לו יויוזל( וועלדננן
 Vפער » ^ ,אעןן" הגס שמנאלו הלנ מהלש״ד יאמל ,כ׳ יקהה שם נפלה
׳•• 1

3

18
דג ר ת ? ולפי זה תרגום ולו יקהו! עמים לדעה הקור׳ הוא "צוונד אוי1ו ואיהן ( דען
 )ßrt' ccswזוירד דיח הא  £פ  :ונג דעי £צ! ןקער געריצנועם ! יין" ( דומה אל
מליצס אלי איים יקוו ( ישעי׳׳נ״א אי ) הגם ששם גסמך אל ד'  ,בי לא זר הוא כל בן
שישים פה שלוח האל שהוא המשיח במקום שולחו וייחס אליו בל היקר והגדולה ) וזו היא
באמה מליצה יקרה ונחמדה מאד  ,בי ’ אמר בה שהעמים יהיו הסח ממשלח יד המשיח
מליו ישימו חקוחס ובל ישעם וחפצם ממנו יהיה .אולם נרדפה לדעח שרש מלח י ק ה ח
לדעח הסורי  ,הנה בהשקפה רהשונח אמרח׳  ,בי חיה נוסחא אחרח לפניו והיא " :ולו
ח ק ו ח עמים" אולם אחרי החבוננוח מעע לא נסה בזה דעח׳ בלל ,בהיוח .בי נפש
המשביל לא מסן יד אל שינוי הניסחאוח בחורחנו הקדושה ,אשר על ידי שמירה מעולה
ודאי נשארה שמיד בצורחה וחבניחה במו שהיא לפנינו היום כאשר הגדחי דעסי על זה
בקונטרס ״אבני נזר" השלישי להחבם לעעעעריק צד י ' וי״א  .ועשה קורא אהוב ראה זה
דבר סדש עלה בלבי בענין זה ההרגום אולי שמצא בי נכון וישר הוא ,וני בעמק חכמח
הלשון מקורו .הנה ידוע ,בי יש ויש בכל הלשונוס הידועוח לנו חמונוח נושנוח וחדשוה
ר״ל מלות כאלה אשר בהחלה היו נהוגוח גפי בל והיו משחמשין בהם בוחגי הספרים
למרבה (תמונות נושנות ) וברבות העסיס שנו להיות להם שמונה אחרת ,אך באופן
והנה חדשות נקראו ,וזה השינוי מונח
שהמקור הראשון יהיה תמיד נודע וניבי היעב
בטבע העמים והלשונות והוא חלק מקורותיהם ותולדותיהם ודאי ,כ׳ קרה מקרה זה
הכללי ,גם לשוננו העברית בהיותה עוד שפת מדברת והיסה בחיים חיחת וגס בת יש לנו
להבדיל נין תמונות נושנות ונין אלה ,אשר חדשות הנח ,וזה לנו האוח  ,אם נמצא
לתורות מושג אחד שתים או שלש מלות ואחת מהנה תמצא רק פעם או פעמים בעוד
שהאחרות תמצאנה הרנה פעמים בספרי קדש ,הנה ודאי שזו האחת היא היא התמונה
הנושנה ,נקס למשל מלת רהטים שהוראתה תעלות עשויות למרוצוח המיס ( נ 1רענק־
רינגען ) שרשה רהט ותנה זה השרש מציאותו לרוב בלשון ארמי וקורי כידוע אך
בלשוננו העברית נשמש תחתיו תמיד זולתי נמלת הנזכרת בשיש רון ( אשר בודאי נחתוה
רהט המונה
מזה הראשון נהפוך תי״א אל וי"ו וטי״ח לצדי״ק ) וזה יורה היות השרש
אנאלתי (ישעיה ס״ג גי ) נושנות הן
נושנה ,וכן המלות אברך (בראשית מי׳א מ״ג)
בתבניתן ,בי האל״ף בהן היא לסימן התפעיל כבלשון ארמית וסירי תחת אשר במקומות
אתרים אושם "תמורתה תמיד אות הי״א ,חת ההפוך נהתוה ודאי על ידי שינוי העתים,
אשר על ידו תשתנה תמיד גס הלשון קצת וכן מלת מהול (ישעיה א ' ב״ב) נראה היותה
ג״ס תמונה נושנה וצדקו דברי החכם שד״ל ננאורו להפטרת חזון ישעיהו שענינת ענין
מילה ובריחה כאשר יאמר גס בלשון ערבי כשאדם מערב מיס ביין שעשה בו פצעים והרג
אוהו מפני שהחלים בחו ,וכן המשורר הרומי מארעיאליק אומר ! jngularc Falcrnum
ר״ל שחוט היין הטוב ( כל אלה הס דברי תחכם שד״ל נשם שולטענק ראזענמיללער
וגזעניוק) והנה נהפכה ההי״א אל ד״-ו ונאמר מול ,ועדות נאמנה על זה ההפוך ,נאשר
חז״ל ישתמשו לרוב נשרש מהל על טהרה וצחות שפח עברית לענין הנזכר וזה יורת שהי'
נהוג מאז נפי העם ( כי חז״ל כידוע תמיד בלשון העם ידברו ) הגם כי חדל להיות עוד
במכתב ושב להראות בזר נו ,והנביא הנבחר ישעיה ,אשר בדבורו הנשגב משוח בשמן
הנעימות והיופי יאהב גם השמוש נמלות זרות ,אשר הן לפעמים עדי עדיים למליצה ויתנו
לה רב חן ותפארה ( כאשר העיר על ז־ החכם רב שלמה לעוויזאהן בצד האחרון מספרו
הנחמד מליצת ישורון) לא מנע משאת פה גם מלת מהל על שפתיו .נשפוט עתה על
מלה י ק ה ח לפנינו ,שענינח לדעת הקורי ענין יחול והקוה הנה תשב אולי ,כי היא
הנסמך מן יקהה אשר היו״ד .בה היא אות המשקל כמו נמלת יצהר ושרשה קהה
היז  £ £ען  ,אך אחד ימים ועתים נהפכה הי״א האמת אל וי״ו ונהיה ממנו קוה וממני
השם תקוה (קחה — ק ו ת  ,יקהה — ח ק ו ה ) אשר מציאותו לרוב מאד בספרי
הנביאים והכתובים ,ויען כי השם י קהת לא נמצא רק פה ונקפד (משלי לי ין״ ) *)
* ) אין בידי תרגום הקור■ לכל ספרי קדש לעיין נו איך תרגם ותבוז ל י ק ת ת אם
(משלי ל׳ י״ז ) אשר זו המלה נראה שוה בהוראה אל זו לפנינו  .ונראה שהיא
מליצה קצרה ועמוקה לפי תרגום הקור׳ פה וכוונתה כך היא  :האם ,אשר מעם
הולד הילד חשים עין אהבתה ותמלחה עליו  ,חכלכלהו ותשמרהו ,תנצרהו כבני1
עינה וגס לעת גדלו לא חרף • דה מנו ועוד על משמרתה תעמוד לבל תאונה אליי
רעה ונגע לא יקרב לו בכל אשר יפנה ,הנה חלף כל עמלה ויגיעה לא תנקם
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הנה נאמי ,כ׳ גס הוא המונה נושנה כשאל המלוח שהבאי! ,למטלה  .זו אישוא משטיח,
בענק זה החלגום .וטתה טל ש׳ מחקי ,זה קחה נא טוד מי7י • דידי הקורא באור שח ,
ולהבם טמל ואון (חהלים צ' יי ) אדוננו
מלוח קשוח ההבנה בםשיי קדש והן  :א )
החכם רמנמ״ן ז״ל תרגם " אוגד איהל ט  0א[ ן" וזה לא ייעב בטיני כלל ,כי מה טנין
להג אל טמל ואון ואין יהיו אלו נאחדים יחד ? ואני טל ש׳ דרכי האמול אשישהו ככה:
׳דוט כ׳ כל חנוטה גדולה מושכה אחליה אחח מן אוחיוח אהו״י השוה טמה במוצא ל״ל
הקמן מושכה אחליה אל״ן או הי״א ,חילק וצילי מושכוח יו״ד וכוי כאשל הטיל בצדק
טל זה הכלל החכם בן זאב נחשלו חל" ט צד י״א טד שלשטמי׳ נכחנה האוח ההיא הגס
שלא להוראה מה כמו וקאס שאון ( הושט י׳ י״ד ) מיאחי ( ישטי׳ מ״ד ב״ד ) והן נקראוח
ק ולוח טבעיים ( נאנווחויטע ) מטחה אומי  ,כי "ולהבם" סח הוא מטנין כמוה ולנוי
והכוונה ,כ׳ לוב ׳מ ,שני חיי האדם ,אשל שבטי' או שמונים נמסשל טמל ואון הס  ,ואולי
היה כחוב מהחלה ו ל בה ס ( והוא כמו ולנה ם בחלון השולק קטן לקמן כמו עזי
ע ז י ) נהי״א אחר הבי״ח לבלי שחולה הולאה מה והיא רק האוח הנמשכח נענע מכח
הקמץ גדול והיא באמח ממונה נושנה ,אן המעמיק לא הנין זה וחשב לנשקן נשומו ההי״א
נין הרי״ש להני״ח ובאלו מטנק להג — והנה אחרי כחני זה מצאמי בהוצאה מקראי
 . 11.וזה כמעט מכוון
קדש להחכס צוק מחויגס ״או נד דאלין דרעגגעט דך" אr .
לדעתי ושמחה׳ מאד  .נ) לב שמח ייטיב גהה ולוח נכאה היבש גלם ( משלי י״ז כ״ב)
מלח גהה ישורש לדעח המשלשים מענין לסאוח ונליאוח ( וזה בלי כל לאיה ) אמנם
המחנונן שה היטב ילאה ,כי כוונה המאמר לחאר שעולה ( ודרקונג ) • והסוכה שיעשה
דבד על דבל ,ומאחל ששעול השעולה בחציו השני הוא מלח גלם ויאמר כי לוח נכאה
ת־בשהו ,הנה בהכרח שמלח גהה ,אשל היא הפעול בחציו הראשון החיה כמעט זה הענין
עצמו אס גס בשינוי הולאה קלח ,אשל יאמר עליו ,כי בהסן לב שמח ייטיב לו ? אמנם
טל פ׳ דלכי נלאה היוח מלח גהה המונה נושנה והולאחה הגון אשל לדבר ,אן אחל ימים
ועחים נהפכה חי״א האחח אל וי״ו ונהיה ג ו ה ( התמונה המקוללת מן גויה) כמו שלן ויצא
מגות ( איוב כ׳ כ״ה) עיין קשל המלין להחכס גזעניום ומעמה זה המאמר נאמר
במליצה הנקלאח בלשונות העמים  Synccdocheבה יושם החלק בעד הכל והכל ‘בעד
החלק  i» qua pars pro toto cl totnm pro parte imponiturכי גהה בחצי
הראשון ׳חואל כל הגון וגלם בחצי השני העצמות שהם רק חלק מהגון וקון חון שחי
אלו המלוח אחיות הנה ונכלל מושג האחת בחברתה וזה השינוי עשה ,באשר הכשלת
מלת גהה או גלם בשני חצאי המאמר לא תנעם כל כן על אזן שומעת ,ומליצה זו
ל״ל מליצת  Synccdocheאינה זלה כלל נסי קושרי קדש ,כ׳ כן מצינו תחת און ראיחי
אהלי כושן ילגזו! יריעות אלן מדין ( חבקוק ) יאמר נאצי השני "יריעות " שהן לק חלק
מהאהל וזה שלא להכפיל מלת "אחלי" ויחורגם איין פלאהעט העלן אאכט דען
קארפננל עעלגכיגט א .11 .: .הראיחין נזה המעט כי בסי בלשוננו הקדושה יש מלוח,
אשר תבניתן צורתן ומציאותן המעט יורה היותן נושנות  ,ואם חכמי לב אוהבי שסח עבל
ישימו לב לדגלי אלה אולי יודו ,כי האמת אח׳ וכי החקירה נזה הדרן לא מעט
תועלת היא ,כי אס יגלו על ידה חדשות ונצורות יפיצו אול על מקומות סתומים
ונעלמים נסשלי קדש ,אשר הס שאליה מחמדינו סגלח תפארתנו מנחמינו מעמלנו ומיקד׳
אושר חיינו.

_

ל .אייזלער.
שכל אחר ,כי אס חיותו איש ישר וחמים המשמח אלקים ואנשים וזה חקותה —
ועתה הנן ,אשר במעלליו ופעליו לא טובים ׳עכור האם ויעצינה הנה נראה כאלו
ילעג לחקוה ההיא בה חיתה נפשה תמיד  ,ו־תולגס אוצר מגל האפפנונג מנר
 1)4טטעל צזפאטטעט א  .ג . 11 .ואס נאפשר שימצא ,כי הקולי לאז ׳חרגמהו נזה
הענין ,הנה יתכן שלא היה בידו להקכימו היטב עט תרגומו אל "ולו •קהת עמים"
או שנעת תרגומו• קפלמשלי לא חשב י עוד בתרגום מלת "• קהת" דקפל בראשית
חולת זה מי זה ׳ערבנו  ,כי המתרגם קשר בראשית גס הוא המתרגם קפל משלי
חיכי שני אלת התרגומים אינם מילדי אב אחד הס ? —

*

תורה נדרשת
Bon S . D. Luzzatto, Professor am tiollegium rabbinlcom
in Padna.
פרק ששי,
יבאר « ה תועלס בחקירה;
ומה החשק הנשאר אחריה:
מ׳ לא יהשלא על הדבר הזה הרבה מאד ? ומי יאמין לשמועתם ,ויאמר ,כי אין
שכלנו מועיל לנו מאומה ,כי חועה הוא סמיד ? ומי לא ידע ,כמה מעלות עונוח לשכל
עלינו ? מ׳ לא ראה ,כמה מיני מלאכות מחשבה חדש נחבונסו ? וכי תועה היה שכלנו,
בחדשו מלאכה החרישה ,והזריעה ,והקצירה ,והעמירה ,והדישה ,והזרייה ,והברירה ,והטחינה,
וההרקדה ,והלישה ,והאפייה ,והגזיזה ,והלנו! ,והניפון ,והצביעה ,ושמעוה ,והאריגה ,והלידה,
וענתה העור ,וחמשי ,והמכתב ,והחקיקה ,ושבנין ,ומעשה הספינות ,וכלי השעוה ,ונחי
העינים ,והרפואה ,ומציאת העולם החדש ,ויתר המציאות הרבות אשר מלא ? לא כן.
לא תועה היה  ,אגל נאמת בעינינו רואים אנחנו את תועלת חקירתו  :אס כן לא תמיד
הוא תועה.
אם כן לעזוב את שכלנו לצמיתות ,בל נשתמש ממנו לעולם ,לא יתכן ,יען וניע;
לא תמיד הוא תועה ; וללכת אחריו לבטח ,גם זה לא נוכל עשוהו כי תועה הוא לפעמים:
אם כן הנה נתחכמת לו ,ונבקש ( אם ישנו ) דרן ישר נו נלן לבעת ,בהשתמשנו ממנו,
ובבור השגגות לא כפול.
והנה החלה נתבונן כי כל ידיעה אשר ידע האדם בחקירת שכלו ,לא תגיע לו,
כ׳ אס על ידי ידיעה אחרת .אשר ידע מלפנים כנודע  :ואם אין כן על כרחנו כל ידיעות
שכלנו נוסדות על ידיעה ,שאין עליה ראיה ,באם לא כן ,אין לדבר סוף ; ומן הצרת הזאת
אין מנוס לברוח.
אולם מכל מקום יכול נוכל ליסד את כל ידיעות שכלנו על יסודות ,אשר אם
אין בידנו להניא עליהם ראיה  ,אין בידנו גם כן להכחישם  ,מלבד היות טבענו
נועה להאמין נהם  :ומת יהיו היסודות האלה ? הלא המה חמשת החושים  ,וחוש
,
הנפש והזכרון .
הלא ראינו למעלה ,ב׳ הידיעות אשר נדע על ידי שלשת הכתות הללו אין
בידנו לקיים אותן ,וגם לא להכחישן  ,אבל נענענו נוטים אנחנו להאמין נהנה .
אם כן  ,אם נקח אותן לאבני יסוד ועליהן נבנה כל ידיעות שכלנו  ,אזי תהיינה
באמת נועדות על ידיעה  ,שאין עלית ראיה  ,ואף גס זאת לא תעמודנה על קו תהו
ואבני בהו  ,אן על יסוד שאינו נופל  ,מאין בידינו להכחישו  ,מלבד נעוחנו להאמין
בו בטבענו.
וכל זה איננו שוה ,כ׳ עדיין צריכים אנו לדעת א׳ זה הדרן כלך בו להבין
דבר מתון דבר ,כי עכשיו יש פתחון שה למרחיק׳ חקירה לומר  :אם אמת נכון הדבר
כ• בל ידיעות שכלנו נועדות על ששח החושים והזכרון ,א"כ מה הועילה לנו החקירה ?
הלא יעשוק לנו בהדגישנו בחושינו ,ונזכרנו נזכרוננו בלי אשר נחקור בשכלנו  :ואס
תאמר כי החקירה מודיעה אותנו דבר אשר לא :דעהו על ידי החושים והזכרון לבדם.
אם כן הפרת בריתן ,אשר כרת לפנים ,ליעד כל ידיעות השכל על החושים והזכרון:
ונמצאתי אס כן עוקר את השכל מתחת השמים  ,וגס זה הבל כי כנר התבררה אלינו
רוב תועלתו במציאות תרבות אשר מצא  ,כי החושים והזכרון לבדם לא יוכלו
לחדש דבר.
והנה נדור תקודם אחד מגדולי חכמי אומות העולם  ,קונדיליאק שמו  ,ראה
כי חכמי התשנורח  ,כאשר יבקשו מענה לשאלת הנשאלת לפניהם  ,ינתחו הדק
היטב חלקי השאלה  ,עד אם מתון השאלה עצמת יוציאו אח המענה בלא כל מלאכת
אחרת .
כגון אס יאמר להם אדם  :בשתי ידי יש לי צרורות ,ונהעניר* אחד מהם מיד

י « יגי ליד ««אלי« ,ששל הצלולות אשל נזו ,יחיה שוס לאשר גוו  :ואס אעניל אחד « הה
«««אלי לימיני ,אז תחזיק ׳ 7ימיני כפלים ««ה שגשמאלי.
הנה חכמי הסשבולח ינחחו דנלי האיש ,ויקחו המציחם  ,ויאמלו החלה:
הימי! נסשלון אמד ,כשמאל ועוד אחד.
הימי! ועוד אמד ,כשחי שמאליוח כמשלו! שנים.
אמל כ! ישובו ויחליפו המאמלים האלה נמאמליס אהלים ויאמלו:
הימי! ,כמו השמאל ועוד שנים.
הימין ,כמו שמי שמאליוה נסשלון שלשה.
אחל כן יל,צלו שני המאמליס ויעשו מהן מאמל אחד ,לאמל:
השמאל ועוד שנים ,כשחי שמאליוח בחשלון שלשה.
ועוד יחליפו המאמל הזה בשלשה מאמלים אהלים לאמל:
שנים ועוד שלשה ,כשחי שמאליוה במשלו! שמאל אחה.
שנים ועוד שלשה ,כשמאל אהה.
חמשה כשמאל אחה.
והנה מצאו כי
בשמאל
האיש
חמשה
צלולות
;
ובנה
חם
אה
המאמל
,
אשל אמלו
למעלה :
החידה.הימין כמו השמאל ועוד שנים ימצאו כ׳ שבעת צלולות בימינו ,ויגידו את
כל
יכלאות קונדיליאק כי חכמי החשבולח מוצאים את האמת תמיד ,ואי אפשל להם
פ יחעי  :ליאמל בלגו ,אין זאח לר ,בעגול הדלן אשל דלכו הב  ,ואס ןכ  ,אס כלן בדלכס
ביתל כל החכמות  ,נם בהן נמצא תמיד אח האמה ולא נתעה .ונחוקלו על תדלך הזאת
אשל דלכו חכמי התשכולת ,לאה כי כל « אמל ממאמליתס נכלל בקודם אליו ,מפני שהוא
שוה לי! לשניהם דבל אחד ,כ• אומלן ,שנים ועוד שלשה כשמאל אמת ,ואומלן ,חמשה
השמאל אחת ,הלא העגין אחד הוא ,ואין השנוי לק נמלות.
ובכן עלה בלבו להביא הדלן הזה ביחל בל החכמות ,ויחשוב יכ להבין דבל
מתון דבל אין לנו לק לנתח לנתחים אס הדבליס אשל נדע על ידי חושינו וזכלוננו;
ואשל נדע נחקילמנו ,נודע היה אלינו מלפנים נכח ולא בפועל ,ועל ידי חנתוח הזה,
נוציא ידיעתנו מן הבח אל הפועל ,בי אשל יאמלו אלינו חושינו וזכלוננו נחליפהו נמאמל
אחל הדומה לו ונולד ממנו ,ותשני בשלישי הדומה לו ונולד ממנו ,והשלישי בלביעי,והלביע*
בחמישי ,עד אם נמצא את מבוקשנו ,כאשל לאינו ,אשל יעשו חכמי תתשבולס .זאת מחשבת
החכם קונדיליאק.
ואולם הלא עדיי! השאלה במקומה עומדת  ,כי בהחליפנו מאמל במאמל ,הלא
לא נמלע מ עשוה אחת משתים  :או כי נמליף מאמל נמאמל דומה אליו בכל ,או כי
נשים תחתיו מאמל אשל לא ידמה לו נבל ..ותנה הדבל בלול כשמש.
מעתה אס חמאמל השני דומה ללאשון בכל ,אס כן לא תלוחגו דבל ,ואס'
כן מזל הדין  ,שאין לנו צולן נחקילה  .ואס לא ידמה לו בכל  ,אם כן קצתו איננו
?« יו יעל
עומד .החושים והזכלון  ,לק מלבנו בדינו אותו  ,ועל קו תהו ועל אבני בהו
הוא
אבל ממכס קונדיליאק תעה ,בהביאו לאיה מחכמה תתשנולח ליתל בל החכמות;
והאמת ,כי
אפלש :הדלן העונה בחכמת התשנולת  ,אל לעול ולא להועיל ניהל בל החכמות:
ועתה
.
הלא
ידעת
כי
יש
שמוח
העצם
ויש
שמוה המקלה  .שמות העצם בגון זהב וכסף
ונחשת ; שמות המקלה ,כגון מכמה ,גבולה ,אמת ושקל ; וכל שמוח ה «סםל גס המת מן
/י «’! השני הזה ,כי לק לאהבת הקיצול קלאנו אחד לדנל היושב לבדד  ,ולקנו ; אחד
יחיוד קלאנו שנים,
בדמיוננו.י ולקנו ; אחד ואחד ואחד קלאנושלשה ,אבל אחד שנים ושלשה ,אינם
7יי  ,יק
ובכן
גס
חקילתנו
תשוב
לפעמים
על
דבלים
,
העומדים בעצמם ,ופעמים תשוב על
ק ’',ם אפ י לא יעמדו לק בדמיוננו ; ואני קולא ללאשונה סקילת הדנליס .ואל השניה
1
המלוח  :וגס קונדיליאק הנין ההפלש הזה.
מעתה אס דלן תנתיח ימציא האמת לחכמי החשנולח ,הלא זה כי הואיל ואין
.י Pחקילת המלות ,והם היטב ידעו כל ענינן ,בי הם נדאו אותן ,על כן ,בהחליפם
"מ י׳ יי לגס 'ישישו בשני דבל חדש אשל לא היה נלאשון  ,ואשל • דעוהו ,בעגול
ה,י! 0
 -יי " ' המלות ,ואין טבעם נעלם מהם,
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פגו! נאמלם ,שגים ועוד שלשה ,כשמאל אחוז ,הנל ידעו נ< שנים ועוד שלשה
•היו חמשה ,יען וניע; הם המה אשר נחנו שם שנים לקנון אחד ואחד  ,והס נחנו שם
שלשה לקבוץ אחד ואחד ואחד ,והס נחנו שם חמשה לקבוץ אחד ואחד ואחד ואחד ואי,
ומל כן • וכלו להחלין> המאמל הזה נאחל ,לאמל חמשה בשמאל אחח.
ואין אמח היוח המאמל הזה השני דומה נבל אל הקודם  ,אנל יש נו חושפת
שהישיפו נו חכמי החשנולת מלנס ; ואין לומל א״ב על אגני נהו עומדת החושפח הזאת
שהל׳ בל החקילח מקילח המלות היא ,א״ב חושפתס חושפת אמת  ,כ׳ היטנ הס יודעים
מה כוונתם נמלות ההנה ,ואין באן צורך ,לק לחוש הנפש ולזכלון.
אמנם ננואנו לחקילח הדנלים  ,אז אל יועיל לנו הדלן הזה  ,כי החושפת
אשל היה לנו להושין) נכל מאמל ומאמר ,אין נ׳דנו להושיפה  ,בי לא נלאנו אנחנו
הדנלים ולא נדע טבען נשלימוח  ,ואם נעיז פנינו לחושין) אותה מלננו  ,נננה מגזל
הפולח נאויל.
השתא דאתינן להבי ,הנן לואה כ׳ נאקילח הדנליס אין בידינו לדעת ננילול
ידיעה  ,אשל לא נאה אלינו על ידי חושינו וזכלוננו ,שהל׳ לאיח ,כ׳ אם נושין) דנל
על דנל׳ חושינו וזכלוננו לא יהיה לו על מה שישמון ,וזח מפני שאין אתנו יודע ענע
הדגלים  ,באשר נדע ענע המלוח  ,כי אנחנו נלאנו את המלות  ,ואח הדגלים אל
אלהיס ה' .
מה נעשה מעתה ? נעזוג את החקירה ,ונדנק נחושים ונזכרון ? והלא ראינו
במה מציאות מצאנו נחקירחנו ,ואשל לא נובל למצא אותן נלעדיה ומה נעשה ? . . . .
אנל  . . .לו יכלנו להחצין) חקירת הדגלים נחקילח המלות ,הלא אז " טג לנו  :הלא
אז יהיה עקום לחקירה . . . .ואיכבה נמיר זו נזו ?  . . . .הט אזנן ושמע:
נאסון נתון אוצר זברוננו דגלים לנים ,אשר הרגשנו על ידו ששת החושים  ,ושם
יעמדו ■ מיס לנים ,באשר אשולים נניח השהל ; והיה בשעת הצורן ,אזי נוציא מאוצרנו כל
הדגלים הדומים ,אשל שמה  ,ובן נאמל נלנננו  :פעמים הלנה לאיתי אשל נהיה כזאת;
א״ב בל עת לא יתחלפו חקות שמים ואלן ,הלא יקרה בה.
הנה אינני אומר בהחלט אין ׳פול הדגל  ,אגל אני אומר  ,אין •פול הדגל בל
עוד לא יתחלפו חקוה שמיס ואלן ; נמצא שאין חקירתי חקירת הדגלים ,אלא חקירת
המלות ,והואיל ויודע אני טבע המלות האלה  ,ב׳ אני בדיתי אותם על בן יבולני
להוסיף חושפת על דגלי חושי וזכרוני ,כ׳ אלה יאמרו אלי מה שהיה  ,ואני מושי!) ,שאם
יהיה לעתיד ,באשל לשענר  ,מה שהיה הוא שיהיה  .והחושפח הזאת גלוי וידוע שיש
גת׳ להושיסה ,ב׳ איננה לק חקירת המלוח ,ועל ידי חום הנפש והזכרון • ודע אני
כוונת דגלי.
והמעשה הזה ,הוא הנקרא נפי חכמי ההגיון הקש ,ובשמו כן הוא ,כ׳ החוקר
מקיש דנל לדנל ,באמור  :והוא נעל שלשת מאמרים.
המאמר הראשון ( אשל קראוהו הקדמה גדולה ) הוא כלל גדול ,המלמד ,כי הדנלי׳
אשל יהיה נהם ענין אמד או יוחל ,יהיה נהם ג״ב ענין אחל ,תה בעדות החושי' פעמיי
דנות  ,בלומר בי פעמים לנוח כן הרגשנו בחושינו בגון  :פעמי ' לנוח הרגשתי ,בי האם
מביא מבוה ננשל הנוגע בו.
המאמר השני ( אשל קראוהו הקדמה קטנה) הוא פרע קטן המלמד' בי הדנל אשר
אנחנו מדגלים נו ,יש נו הענין הראשון ,או הערני׳ הראשוני׳ אשל נכלל האמור ,וגס
זה געדוח החושי ' ,בגון  :אני נוגע נבשר׳ נאש.
המאמר השלים׳ ( אשר קראוהו חולדה) גס הוא פלט קטן  ,והוא משפט השכל
האומר ,בי אם לא ישתנו חקוה שמיש ואלן ,מה שיהיה יהיה במה שהיה ,בגון  :אס לא
יתחלן> החק ,האמור במאמרי הראשון ,נשל׳ יכוה.
והנן רואה כי המקים הקש כזה לא יובל לתעות ; ונס תנין כי ים הקם גנו׳
טל הקש ,ובן לאין תכלית ,ובלם שויש לעונה ,אם נעשו בלס כלאו׳ ; ושאל מופתי חכמת
ההגיון ,בלס יוצא׳ חלציו של ההקש חזה המה ,ונובל להשתמש בהם נבחני המליצה והשיר
אגל לגרר את האמת אין עוג מזה  .והנה תתנאל  ,בי יש למחקר על מה שישמון ,ולא
יותיר אחריו ספק מאומה אלא שמא ישתנו חקות שמים ואלן.
נמה דגלים אמורים ? בחקירת הדגלים ; נה ׳בון הדרן הזה שהוא נקילוג דלבו
של אליסטועילי  ,ושמו נפי הנבלים סינ״טיזי ,ואני קולא לו דלן הקנון ; אגל בחקירת
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פרקי שביעי.
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ינאר ,כי אין החקירה חומשה
נאשר אל ימול חסה האושים.
ויהי אנשים ,אשר
הנינו מקלח הדנלים שאלה  ,וכלס לא הנינו  :הנינו כי
למחקר על מה שיסמוך,
ולא
הנינו
,
כי
הוא
נשמך
על
המשוח החושים ; ועוד לא
ייי’ ' 5נ* לעולם יומיר
אחריו
שמק
,
שמא
׳שחנו
חקוה
שמים וארך ; ומכאן נמלו נשה׳
שכנוס גדולות .
ראשונה
,
יען
לא
הנינו
,
גס על הדנדיס אשר לא ׳מלו ני כל המחקר נסמך על המשוח החושים ,גאו למקור
החח החושים ,מון על הנשמה והמלכים  ,והאדון היחיד
יתגיד שמי והאמינו אמונה שלמה
האלה ,ואפילו נגד הכחוג נחורח אל כל העולה נמצודת חקירהם ,גס נדנדים הנשגני'
משה.
שכיח  ,יען לא הנינו ,
נ׳ לב מחקר יוחיר אחריי ספק  ,שמא *שסכו חקוח
שמיס יאק ,האמינו ,שהעולה
נל " ספק  :ונגן גאו לכפור נכלנמחקים היה יהיה על כל פנים  ,וכל אשד כנגדו שקד
המעשים אשר נשה נו נהם סדרי נראשיח ,אפילו נכחוני׳
נשפר התורה.
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והאנשים האלה הס הנקראים
נשם יוני פילוסופים ,כלומר אוחני הסכמה ,אנל
י ’5עמנו יחדו השם ה!ה לחכמי
הגנים  ,ואל היהודים המתהלכים בדרכיהם ומינים
■׳חקירה כמוהם  .ונאלה נדנדו
יראי
הי
בספריהם
,
ויגלו את ערוחם ,ויקללום קללות
למרלוה והדץ עמם.
ואולם לא ידעו למצוא
להם השונות נולחות ,להראות להם ננירור  ,נמה תעו;
ינק נא השיגום מעון ,רק נמלו גם הס
נשוחה אחרה ,הלא היא שנאה החקירה ,וכבר
נעלמה למעלה נעזר אלהיס ,והנה עחה
נאה
*
לנאר
פתי
השגגות
,
אשר
אמרה׳ אשר
שגגו האנשים האלה הנקראים פילוסופים.
הדני האחד ,אשר אל
חנינו הוא ,כי כל מחקר צריך שיהיה נסמך על
ההרגשות החושים " ,ה דנר נמר
מאד ,שהרי אס לא נסכים נדני הזה ,לח יהיה לדני
סין> ,כאשר הוכחנו למעלה ; א״כ
מה שאיננו נופל חחח החושים לא ימול כמו הן החח
המחקר כלל ועיקר.
ואל יקחך
לנך
לומר
:
מתנופל
תחת
חושי אניא ראיה מאשר לא ימול תחתיהם;
שי ההקש אשי אמרתי למעלה ,איננו
זוכר אלא נין הדנריס ,אשר אנחנו רואים ניניהם דמיון
גגי! האש אשר הרע ל׳ אתמול,
אני היותו דומה לאם ,אשר לפני היום ,ועל כן
תקיש אותם זה לזה אל מר  :אס אל
ישתנה
אחד
מחקות
השמים
והארך
,
וישנות האש
משרון! ,גס עמה אכוה ננגעי נו ,
אנל מ׳ יעלה על לננו להקיש שני דניים  ,אשר לא
חינו ניניהם שום דמיון ? מי זה
אשר
יאמר
:
המים
אינם
שורפים ,א״כ אס לא ישתנו
,
יאק,
הרגישגס האש לא ׳שרון! ? ומת הפרש
אין ניןדנר המקילז הקש כזה ,ונין המקיש
ל חשי לא
בחושיו לאשר הרגיש אותו ?
ואולם שניהם עופל׳ שקד .י
אה למדת כי הנשמת
והמלאכים והאדון היחיד יתנרך שמו ,הואיל ואינם נופלי'
‘ \זיפ’ג י׳ אין לנו לחקור
אותם
כלל,בעיני
שכלנו
;
ובאלה
נאמר י .במופלא ממך
הנשגברוש ,ובמכוסה ממך
אל
תחקור
,
ואחר
מחומר .
המשוררים הניע אומר  :אל צא תחקר חא
י1
.
.
*
יש
קו נשר ואס
ומה מאוד תעו
חעיגי 7אחיי מות תאדם ; מדרך,המאבד׳ ' ימי"  0ל״י/יי ' h ,יןוא , ,ח או נשר ואס
הוא חי לנצ " ,זל״ה זה ואם
יחיד 5,׳י לל .
בלא א "
הנולא העולש
הא !-ר׳ אשי לא יפלו
וכיוצא< נדברים ה "
תהפ ממ ׳ נ י •

!

.״ *

ד״רים האלה  :זה

אומי

הלא ראית ,נמה דעות
מדעורשינופ
י ” זנ?זי*ר שנשיאת קודם הגון! ,וזר
שהנשמה אלק אלוה ממעל ,וזה
אומר שר׳ ^ ־ב ,״ מ; ׳ ? ״  »mהעתידים לצאת מחלציו,
וזה
אומרמכחיש
שנבראתהינד ;
עמו ; זהזה אומר
אומרשהיא
שבכל אש
אד ° ,וזה<פ :אומר
 mBפרי "^ י וח '׳ ח״» "אומי שהיאםד  ,וזה

ופ׳^

0ג \  :אומי שאיננה גון> ; זה אומי שהחיה אחי מוה האדס ,ויה אומי שחכרח עמו ; זח אומי
 .., mשנשמח האדם מחגלגלח נאים אחי ,וזה אומי נס בבהמה וחיה ,ווה אומי גם בעצים
יי ובאבנים ,וזה מכחיש אס הגלגול מכל וכל  :זה אומי שהבורא אחד הוא וזה אומי שהם
ינים ; זה אומר שיקבל שנוי וזה אומי שלא יקבל שום שנוי ; זה אומי שהוא משגיח,
וזה אומי שאיננו משגיח ; זה אומי שברא אח העולם להיטיב נו וזה אומר להראוח
גיולחו ,וזה אומי שהעולם כלו חלק אלוה ,וינוח מאלה ; וכל זה ׳ויה שאץ בידנו לחקור
אח הדברים הנשגבים מחושינו.
אן כיאוס מקצח החכמים אח כל המחלוקוח האלה ,שיו מהי מני דין
החקירה ,ויאמינו היוח שכלנו חועה חמיד ,וכני נעלנו דבריהם למעלה  :והאמה הנמר,
כי נחקרנו על הדברים הנופלים חמח חושינו  ,ובלכחנו בדין אשי ההבאי למעלה
לא נוכל לחעוח  ,אבל בסקרנו על הדברים הנשגבים מחושינו ,על כיחינו נבוא
לידי טעוח.
ואולי חאמר  :אבל מלבד הרגשוח החושים  ,יש עוד הידיעוח הנעועוח בנפשנו
הנמצאוח בה למיום הנראה  ,הנקיאוח מושכלוח יאשונוח ,ועל אלה נקמון בחקירה ,
הדברים ,אשי אינם נופלים חחח חושינו.
,
(ההמשן נמחנרח הנאה ) .

ספר כריתות *)
Von Ephraim Luzzatto.

שנאתי מאסתי אותכה
ימיי מואיפדית
כמו מלפנים אד^היך
היך
עתה רוחי שככה
שלחתיך
כיז מלכי I • 1 . .
לא עוד אזכרבי
דרכיה משרכת
ואחרז ר 1ב כזביכי
'לא אוסיף עוד ללכת.

רה אותי בחרת
בלבבך אמרת
עם מי שם מנגד
תבגוד בי בגד,
הסבי עימך!

* ) נמצא אח׳ נכחונים שיי נחמד מאח המלין המפואר הרופא י׳ אפיים לוצאה'
ולא מצאחיו נץ שיריו הנדפקיס נחפר אלה בני הנעורים מהדויא ראשוני'
ואחרונה ,והראיחיו לרבים וכן שלמים ויהי חדש בעיניהם ,ועל בן אמרח׳ להעחית'
לן .והיה אם בן הוא ב׳ לא יצא עוד לאור עולם ,אקוה כי החן לו שם ושאי',,
ני נעים אף נחמד הוא מאד ,ובדאי המחבר להוםין> עוד שושן יקי לעטימ
אלכסנדר צעדערמים׳
המליצים אשי בראשו.

«'1

Von Josep .h Löwy .

(חסימה) ועסה אם תשאלני ,קורא נחמד ,כמה ימי מ״ ל״א הסח מכבש הכדוי ?
אז הכלימני מאוד ,ני לא אוכל להשיגן ,עכ״פ נלאה שלא האלין ימים אח״כ ( יוחקין)';
 15״ל יא לופאיך ויגידו לך  :כי איש אשל לוח מרה שחורה נו ,הלא כל ימיו מעעים
ורעים ומעונים נחלאים רעים ונאמנים ,חולה לעה היא עד מאוד .וכאמה לא מצאנו
אחד מחכמינו ז״ל אשר נפל למשכג העם אחל סעם כמוהו  ,ועניה׳ לנקש הנה והנא
נשפר׳ חכמינו ולקנצם.
״ א ) כשחלה ל״א נכנסו הלמידיו לנקרו ונכו נאמלם  :ק״ח נצעל ולא ננכה ? אן
י א מצחק נלאוחו עצמו מעונה נחלאים נע״הז למען • נחל יש נע״הנ ,א״לל״א  :כלום
חקרתי מן החולה כולה? ויענו למדחנו לנינו אדם אין צדיק נאק (סנהדרין ק״א א׳)
ב) כשחלה ל״א נכנסו אלנעה זקנים לבקרו ל״ע ול״י לאנ״ע ור״ע ודנלו על לנו
דנר׳ כנוד והנחומין  ,ול״ע דרש ויאמר ל״א
סמכוני ) 16ואשמע
דנל׳ ל״ע .שם
ושפלי ואחחנן ).
ג) כשחלה ל״א נכנשו חלמידיו לנקרי וישנו לפניו ,אמרו  :למדנו לנוא לח " עילם
הנח• א״ל הזחרו נכנוד חניליכס,
והושיבו אח נניכם נין ברכי ח״ח ( .נלכוח
 5ח ינ ) כנראה דנקו נו כל החלאים האלו קודם הנדר זולתם לא ראה עצמו נקי מכל
י ” ׳ ולא לוה לר״ע להקימו על המעה נחון ד״א  ,ולא אמר להושע את נניהם נין
נלכי ח״ח נל׳ להזהירם על הכרה על הנשיכה ועל הלחישה  ,ואם נחלה פעם אחל פעם
עלם נלכד נכנל הנדר ,שנתו נאחוזח מרעים  ,חנילים המקשיניס לקולו ,אן -כ׳ לאחריו
נהיות נתפרדה החנילה והכשיל כסו חחח משא תנדו׳ כאשל נארח׳ נהערה 15ע״ש,
ד) ויהי היום ול״א חלה אח סליו אשל ימות נו נעיר קשרי ) 17על שפח הים
האמצעי אשל שם התהלך ,אולי לראות פני אלעא׳ תלמידו וננו יוחנן כאשל הסכין לעשות
כה (ש וכה כ״ז ני ) ונכנסו ל״ע וחניליו לנקרו  ,הוא יושג תחת אפליון וחס נאולמו
יייישה ייקניס ננו לחלון חפיליו כי ע״ש נ״השמ היה והאשה וחנן אינם מצווים על
י א של מנודה ,וגער נו ל״א ויאמר הולקניס לחניריו  :כמדומה דעת אני נערפה ונועה
למוח ,ויאמר ל״א דעתן ודעת אמן נטרפה ודעתי מיושנת ,לנשחן ולנושת ערות אמן
אשל תאחרו נהדלקת הנר ונהעמנת חמין אשל נסקילה ותקדימו נחליצת תפילין  ,אשל
יק שנות נשנח ) 18ויחי כאשל לאו דעתו מיושנת נכנסו וישנו מרחוק ד יא מפני הנדר,
" ) נמדלש הנעלם אשל נזוהל וירא על״ס ואוליך ליה עעמי דשיל השירים עד
הגיעי לפשוק " סמכוג׳ נאשישות" ומת נאותה חולי.
 )‘ 7קסלי היא basarea Palaestinaeשמוכח ללוי ,עי ששמעו נלוד קולתרועת
״®.ם « קשרי כאשר מריו נשנור מלכא (מ" ק כ״ו אי ) ושם העיר נלאשונת Stratonis
 Turnsנל״ע  Strat .nsthurmכי יון אחי ושמו שטראעאן התנשא אותה למעלת קריה
על’יה• אחריו הגדיל אותת העיאיעס ננניניס מפוארים ייסוד חומות חדשות סנינה
י! 7עמ ’י צלמי יופיעער ויונא נסוכה עי שקראו לח  " :רומי הקטנה" והעלאדעס קרא לה
ן« ״ 888״ נשמה לכנוד אויגישטיס ר״ל Kalsrrstadtשם היה מושג משנה למלן הרומי
<43
 ) Apostelgrschichteוכ״ש משחלנה ירושלים נעשה קסלין מערופלין (איכה
 7,ה היו צריה ) שם נהרג ר״ע ,שם נהרגו י״נ אלפים יהודים על שמריו נשנו ר
יי׳ ימשס יצאה הרעה לניח ישראל נימי יונים  ,ונשננלה מלכות נית חשמונאי ונצחום
הרד ' י  ° ,אותה " מגדל שד" (מגילה ו׳ אי ) כגילסת הארון לגנאי ; ומי שיודע דלן
שד' __ ם ילקצר המלח כאשר יכת 1נ חציה הראשונה ויפיל חציה האחרונה יקרא מגדל
7ן>  ^ 63י ^י’ ס והוא הנכון .ועיין נזה דעת החכם גלען נספרו געשיכעע דעד יודען
ל״ ס8לו ^ ד גדינצ״ קשרי ראה במסעות  Graf Forbinאשר לאת אותה נשנת 1818
^
כעת דייגים ילינו נח בתחתית האלן וקוראים
לה  Baisarichנשמה ואין
5׳׳ , nן ^ / ,איינא הקרונה למוצא הירדן!  Basarea Philipאצל מעלת פייייס (בכורות
"
ן] ״ס ^ ” 8סחת הר חרמון הידועה ראשונה נשם ליש  ,לשם ,דן (שם) וירדוך
הואע״ש
 :דקשליון — ואשל בנאה פיליפוס נן העלאיעס יקרא לח גם
לא״<  <.,המ , . ,. ,ש יאגייפס ,קראה נשם  Neron/asעיש נעלא ,כי היא נקצה הצפונח
 5״ן 1
ס ; ולזאת כיון המלין  :מין נשמע נחרת שישיו לפי שהיא נקצה חאק,
שנע נקצה שכנגדי ממולו וז״ש מין עד נאל שנע ( בראי י״י ר״ל מקצה אל קצה
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א״ל ל״א מדוע נאחס ? ויאמרו ללמוד חולה מפין נאנו ; נווגסס לנחמו ולהראוח לו שמוחל
ללמוד חורה מפיהו ,באפל הנהו ננדויחקל ,ויאמר למה לא נאחס פד הנח ! לא היה לנו עח
פנאי לנוא אליך לנינו ; וינןאחזאס ויאמר  :אחמה אס כמוס כל האדם חמוחו ופקודת כל
האדם חפר,ד פליכם 1כי אנס• חהפוכוח אח ס ומה נפיכס איננו נלננכס נמדלגה רפה
פאן> מיחחכס — המיחה היא נל׳ חחנולח וימיה ואין פול נח — מיחחכס אל חהיה
אמיחיח ,וישאלהו ר״ע  :ואחריה׳ מה חחיח כלומר ומה אחה חופנ ממני ? ויאמר אחליחן
מרה משלהם ,כי אחה ניוחר נלנ ולג חדנר ,ורמו לו נ! ה על שנהן עצמו לשליסוח פקר
ולאמי לו שהוא ננדוי חסח הנרכה אשר נרכוהו  ,כאפר נארח׳ נחערה ,) 19 15זא
נחן אח שני זרועוחיו על לנו ויאמר אוי לכס פני זרועוח׳ שחם כפני ספלי חורוח מגוללוס,
הלנה חולה למדחי והלנה חורה לימדה׳ ולא חסלו לנוח׳ ממני ולא יוסלחי מחלמיד׳
וכוי ; ושאלו אוחו להצדיק אח עצמם ולהראוחו כי נאמח נאו ללמוד חורה מפיהו ,נהלכוח
טומאה וטהרה ,והשיג על שאלחם " :טהור! " ויצאה נפמחו .מיד עמד ר" על לגליו וחלץ
תפיליו וחנקו ונשקו וצעק  :הוחל המל! הוחל הנדר !  ) 20למוצאי שנח הוליכוהו לקנרי
נלוד מקום מגורו ופגע נו ר״ע אשר הלך ללוד על עסק• קנויה קודם הלוית המס,
חוץ לקיסרי והכה ננשלו מנורוח עד שימו שוחח ויולי לארץ כי גדל הכאג למאוד,
והספידו לאמר  :אני אני רכנ •שרחל ופרשיו ! הלנה כסף ל• ואין שולחני להחליפו,
הרנה שאלוה לי לשאול ,ומניד אין ל ' (סנהדרין ס״ח אי ) ויקנרו אוחו נכפר עלמא
לדרום נאנן סמוך לר״ש נן נחכאל ( סי״הי נשם נא" ׳ ) וחה׳ מנוחחו אמח ושלום!
ויהי אחרי מוח ל״א הקים ר׳י אח דנריו להלכה ( נדה ז׳ ני ) ואמר עליו אין מש נין
אח האלי לאחל מיחה (ג טין ס״ג אי ) ואספו הספל " פרקי ל״א" אשל בידינו דע היום
וחלו אומו על שמו לגלח׳ •שכח  ,כן נראה היא אמח  ,ולא כדעה חרג המאיר׳ אשר
כחג נפחיחחו למס׳ אנוח  " :ונזה הזמן חינר ל״א הפרקים הנודעים לו נינליס סחומים
וסויוח גנחוח וחם נקראים  :פרקי ר״א ״וכן הוא ניוחקין ונשלשלח הקנלה  ,כ׳ איך
יזכור נספרו ינר׳ ל"מ (פרק טי ) סלמיד חלמידו  ,ל״ג ננו של ר" ׳ הנשיא (פרק < ״ז)
המאוחרים ? בלעדי זאח מלא כל המשנה כנודו ובמעט אין מכין נל׳ פלפולן ולמג נגד
ר" ׳ והלכה כמוהו נגיטין .הוא היה כמקונן על לימוד השורה ההולך וחקור נימיו ,נאמרו
מיום שחרג המקדש החחילו החכמים להיום כמלמדי חינוקוח ,ואלו כחזנים (שמש• הכנסה)
ואזלו כעמי הארץ ,ואלו הולכים ודלים ואין דורש ואין מנקש ,עי שנאריכס הגליה מגניי
לשון למיה והממלכה המחנשא לכל לראש ההפך למינוח ) 21ומושכה העם אחלי טטוחה
הגליל יחרונ והננלון • שום  ) 22ואנשי הגניל יסוננו מעיל לעיר ולא יחוננו  ,וחכמה
סופרים חסרח וירא• חטא ימאסו  ,והאמה סהיח נעדרה וכוי ( משנה >!' Pסוטה ונלייחא
בסנהדרין צ״ז נשם לנים)
וניבל על משפחחו  :אביו ה ו ר ק נ ו ס כנודע ,אשחו הראשונה היא נח אחוחו ושניה אימא
שלום אמוח ל״ג ייבנה .בניו היו יפיס מאוד ( מס׳ סוטה) ושם הראשון חולקנוס אחר
׳הושיע אחיו הקטן ) 23לנו מובהק לינ״ז וקראו לו
אביו ,אחיו • :ונסן  ,דוסא ,
" ) חלף גס שניהם נאמרו האס והנן חייבים בכבוד האג ( קידושין ל״א אי ) וקרא לאשחי
שנייה אם להורקניס אף שאינו שלי נענה ,כאשל מקפל לנו אב״  :אמרה לי האם (שבח
ס״ו בי ) " ) אן> אם אמח הדבל נדרך הפשוט נש״ס שראה מיחחן נמלאה ולא בחירום,
אל חחמה קורא אהובי ,כי כבר ספרו לנו מימי קדם כאשל •ש גוססים אשר עלם הפרי
נשמחם יודעים ומינריס מה שרחוק מהם במקום ובזמן וחוקר• הפזיכאלאגיע קוראים
למעמד הזה  Somnambulוכן שמואל הקטן לאה נשטח מיחחו אחריה ר״ש ור״י פ״י
זה (שמחוה פ״ח) .״* ) היוחסין משחאה על החלת הנדו׳ לאחל מותו ונכון הדבר ,כי
לולידהחירוהו היה לנ״י לסקול אח אלונו (שמחוה פ״ה ) ** ) כבל הודפחיך פעם אחל פעם
מה הוא פנץ מין לדטח׳ ולא אפרד ממך טד אראך דברי חוסי מנילה (כ״ה א׳ ד״ה ׳ברכיך)
שהוא השיחון) ודי נזה ,ואגב לאה בגמ' (שם ע״ב) מה שהשיב ריא לאדם אחד וביומא (ס״ו ני)
סלוני מה הוא לע״הב ? והמצא סיוע לדברי שחלחיס נגד כח המינים אשל פלחה בימיי
וכאשר אמרח׳ לפנים.
״ ) כל א" ׳ חוץ לירושלים נקרא גבול ( סוכה מ״ד) אבל גבל היא  Giblosנסחסיח
הר הלבנון סמוכה לצור אשל אנשיה מפוארים בחכמה כמו״ש זקני גבל וחכמיה חיו ני1
מחזיקי ניקך ( יחזקאל כ״ז)
״ ) לדעה החכם יאמנו נספרו  :געטיכטע דעכו יוי :לאע 1ינויכוען  £אןקעס חלת
נ׳ דף 105הרכינס היא* משפחה אחרה.
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שנילי (ניצה ה׳ ב׳) מפני נמלו של ל״א .חנירו  :רינ״ח ,ל״י הכתן ,תלמידיו  :ל״ע
׳
«פני כבודו של ל״ע קלאו לפעמים שנילי ( מת ' כלה ל׳ אלעא׳  ,ראנ״ע ,ל' < זת< נן
®לעא ,ל ' « היא ק שלש יעיל למאה ולאלפים אשל •קצל המצע מלבהנס הגה .ויש מי
.שאו«ל של״א הקליל הוא ל״א הגדול ,עוד מ׳ שאומל שהיה מזלע משה לנינו ע״ה ( נש"
נשם פתיקתא) ; אנל אני הוא האועל ל״א הוא חמשנש אח העצלנים (תוכה כ״ז נ׳)
להן אשים «שתום לפי גם אני כי נלאהי ,עצלחי— .
.
יו10י [., iirj

בקרת
והערות לס׳ ערך מלין.
Bo» Salomo» Frankel.

עיעות
אגליפת ,
נעלעניצא ,
לאמיעיאן.
"®ין נ״ו ני  :אזל
שדייה
לעיעות
ואמל
אי
אלהימו
צול
שתיו
נו
וכו ' ,מה עשה
חפש פונה נידו ונכנת לניס ק״הק ונו׳ עד אמל אני׳ נקעינן וכוי והלנ האדומי נמאול
מינים אמל׳ נינה מלק ע״ז האליך להלאוח גתחילח המאמל על פי פשועו ומתיים שם:
חלמינו המחוכמים נאמח אס היומס יודעים נגלול על מעשה כזה שלא היה כל מאומה
לי
’ ^ .ל« נמו מלשקיח אוחו ולציילו נפלעים מצו״נים כאילו היה וננלא ככל היוצא מפיהם
®®1,אי! ’ קנעו נלנ ההמון אח העונ והיפי שיכתשהו להצטייל ננפש לאיזה חכליח מחישת
®7י
לדעזח הנאוחוח לנו  ,הלא גם « גנוה ידנלו לע זח הדלן ,כאמלם פלק חלק
ימ י״ ייא’ אחל!
■' אמלפחפש הקנ״ה לילנעם ננגדו וא״ל מזול נן <עו״ש שהאל׳ ן נזה.
‘יה אחל’ שזכיחי נגיאול מאמל חאמלון ( נכוננ׳ יצחק העפע ( 21ז״עע ( )23ולא
״״ל לי כעח נזה לי ,לנאל מלח ; חזוי נן ,כ׳ ’ לנעם יצא מייושליס לנלוח
מגי’ פ יא״ל אחים השלוני שזול נן וכעדות הכחונ ( שם י״נ) ויהי כסמוע
לנעם והיא עודנו נמצייס וכוי וישלחו ויקראו לו ונו' יחדנליס מצאו מן נעיני הקילאיש
והמה הלחינו ננפשי עוז להעחיק למו גם אח דנל׳ מתפולם מהיחוש שנאמלה ונכפלה
חכמינו נכמה מקומוח
הנלאה כי זקנה אמם  ,והתפול הזה מתולח הוא נידיהס והיו
®ונין נזה לתלמידיהם להיוח לחם למאור עינים נדני׳ הימים ימי החושן והחלנן —
נא ' * 7יי חא עיני ההמון יכדנר׳ נעל מאול שינים ,ונפנה זאס נפיק׳ דל״א שהיה
יישייל  ,ננתח חכמי המרנן ונימי שיעית ודאמיעיאן  ,והיה יודע ננילול המעשה שהיה כן
היה נאופן שתיפלו ,והשכיל אח פיו לשנות המשנה הזאח נלשון דמשחמע לחיי אפי,
«’
לאחו ממלכות הפנימי  .והוא דאמ׳עיאן .יניח אגר׳פת אשל גם המרנן נשאל מזרעם,
וגם יותן> נן גיליון היה מחישת עצמו לניח חשמונאי ושמו היה גזול וחשונ נניח
פהילאפהיות ,ועליהם תוננ הדניל  :ונימים ההם היה ח״ם ותתחנמו ולנשי התפור נחלוקא
ייני; ושיחת תלמידי חכמים צריכין לימוד.
,אן נעלם שנניא לניאול המאמר ייחום החוג עלינו לנאל נמעע דנלי חכמינו
ניח חשמונאי זנית אגליפק — ונתחיל מהמאמר המדונל נהם  :הנא לפנינו ואומר
7י  -יחיא מאמרם (
אישחייר נ״נ קדושין ) נשם שמואל לכ דאמר מניח חשמונאי מלכא קאחינא
״ היא7לא
אלא ההוא רנוחא וכוי — המאמר הזה חמות מאוד כי מלנד
קל ב ? ע #מיניי ימי נית שני ,ול לדעת שגס אחר מיתת מלים נה אלכתנדל
נן
 Pנגיה ,השאילה אחריה אח שני נניח אלכתניל ואריתעונלות ונן קען נשם הולדות
ק
חל שנהיני גס אלכתייל יאליחעינלית ע" ׳ אניהם האכזר הורדות ,השאילו נס הם
ששה נניס יפתי ננות ,ומגניהם מלכו על ישראל ויהודה עד החרנן ,ואגריפת
*
n
’״
,
נ
!
אי׳תעונלות ואגליפת האחרון נכדו  ,ואין יהין שמואל נעצמו להוציא
ps
עליהם ? והוא ג״כ נגד המשנה ששנו חכמים ( תועה מ 8א ) " אגליפת המלן וכוי
ע).,
" א תוכל לחח עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות (אולי על כי נא נזכרונו
ל|
ת(] ׳  mמשפחתו משפחת חשמונאי ע" ׳ האדומים) א״ל אל חתירא אגליפת ,אחינו
««
c
nPj
®
ייש
“
’
«
אחינו
אתת
שאמו
מישראל
"
,
והחכוין
לאמו
זקנתו ,יכ אמו היחה
ה,ה מ ־  ■•.י7
־׳׳״*
יא ,לכזה
ולזה חחכוין
הרשנ״ס—(; -פתחים
פתחים נ״
כ״ז^) ל חמלז
נאמרו ,א־גריפת
המלן
כשל
* “ *“ u־* — —
«  nVnיריי
■ ר! יה
מלן " רי
" ה יי«ל  '-חשמונאי" .כי נאמת היה
״י״ימג) ע חשמינא’׳ ’ א ״ י ־ ׳״ I ,7
יענד ו* ( ׳
אן> אם נידח לפשיעית הדגלים נאמלס על ת,רד,ח ׳׳ עגד
~ הלא ג־ ענ v °1
י] גא «ל » ’«לאל הילד כשל  ,די׳יא היל " 7ילל
אחי ־שא  °י " נ
המל \י חנ! י״ל״\, 4שנה דשנ׳ם
חשמונאי  .ונזה חתישב קושיח החום׳ (שם ) י״ת אפילו אגי־ פש
מלן כשל ומבני חשמונאי תו• ,׳ולא דק ,דנתזשה אמלינן כשהגיע למקרג אחין תשים
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עלין מלן זלגו עיניו דמעות" אלינה אנו אומרים ממקום שהניאו הסתירה הוא לאיה
גלולה ללנייו ,כי הלא ענו ואמרו ול " אחינו אחה" ,ולנר הזה דניו ול על סאניו מצד
האם היה מניח חשמונאי והולו לו נזה שהמלכוח והנשיאוח עול נילושה לו מניח חשמונא
"י * ׳ (׳
— וגם נמאמים על הוללום יש לנלים נגו ( וכאשר אנאל להלין ) ב׳ לפי היושיפוך־
; hf
היחה הולחו ולייחו נקלושה משועי נני ישראל ,ואן לפי לני׳ חכמינו שהיו מגל׳ אשקלונים י
י ואלימים ,הלא מצאנו לכמה מחכמינו הראשונים וגמל׳ לנוחינו שהיו מנני גלים ולא
היה פוצה פה ומצפצן להוציא לעז על ׳חושם (עיין נמל ’ לים פרק ל ' ) ואם חש־ננ׳:
הלא נגמלא לסיעה (שם ע״נ ) קראו חגר על שאמרו לו אחינו אחה ? כמו ששנו שם
נלשון המשנה  :חנא משמי לל״נ נאוחו שעה נחח״נו שונאי ישראל כלייה שהחניפו
לאגריפס" הנני לאמר לן שלא החכוין ר״נ אלא לומר שגם ממלכוח ניח חשמונאי לא
היחה לעח חכמינו נוחה ,כי נכחל המלכוח זכה לול ונעלו ,וגם לפי ננואח יחזקאל לא
היה מן הלין נניח שני להיוח רק נשיא ולא עלן ( ועיין נחיל ׳נמוח מ״ה ל״ה כיון
לאמו וכוי ,שהאריכו נקושיוח וחירוצים ולפי לנרינו ינא הכל על נכון —) ונמצא ח" ׳
מאמר מיוחל אשל נו הוכחה׳ שהרוצים לגנוז ספל יחזקאל היו ממלכי ניח חשמונאי ,ני
מצאו נו אנן נגן למו ,כ׳ מנואל להם שם (מ״ה ז ' עי ) חוג החנהגוח וחוקי ' הנשיא
נניח שני ,אשל המה מהיפן אל היפן להנהגחם ומלנוחס נזרוע ויל רמה והיה הקפל
יחזקאל להם לצור מכשול ולחרנ פיפיוח ניר שונאיהם  ,וע״צ החלו עליו לאמי שלנליו
סיחלין לני׳ חולה ולצו לגנזו ,ואולי חנניה נ! חזקיה שהיה מנח המקנאים והעוללים
(ז׳הע גרעען געשיכעע לער יולען  856נאעע  ) 26היה נגנז ספר יחזקאל כ׳ לוג חכמי
הפרושים חנפו למו כמאמרם פה  ,וע״כ הלליק הוא שלשה מאוח גרני שמן ,והוא האוח
ופלסוס המלילח ,והלאו להעם לאור הגליל מהשמן אח הספל יחזקאל ,והיו לוישין נו
להלאוח לכל שגס יחזקאל הוא מסייעחם להסיר עול הלומים ועול החשמונאים ,וע״כ
אתל ר" ׳ עליו ( חגיגה ׳" ג ) " נרם זכוק אוחו האיש לעונ" כ׳ אן אם לשאר מעשיו
והעלילה לא הסכימו חכמי לולו ,וה״יח לנל ויי״נז יוכיחו נכ״ז לא קיפחו שכל נליה
ואמרו על העונ יזהר שמו לעוג שהציל משיני אליוח ספל הנניא  ,ונזה נחנונן ג״נ מה
ששינה ל" מ נלשונו ממאמרו (שנח ל" נ ) על לנל הגניזה מקהלח ומשלי שם אמר  * :נקשו
חכמים לגנוז וכוי" ופה סתם לגליו נאמרו " אלמלא הוא נגנז ספי יחזקאל" ולא סלע
לנו הרוצים לגנזו ,וגם שם לא שינס אח החכמים על חזלחס מהגניזה ,והנא שינח איש
פרעי — .הוא הלנל אשל לנלת׳ שלם הנקשה לגנוז ספל נניא אמח שנכחג ונחקנל
מאנשי כנ״הג ( נ״נ ע״ו א׳ ) לא עלה מעולם נלעא החכמים לנעל אן לנל אחל  ,לק
לוג החכמים עמנו פניהם נקלקע מיראתם ענול ניח חשמונאי  ,ואלמלא אוחו האיש
המורל היה נגנז ,וזכרו שמו לעוג נזה — .והעינא על הספל יחזקאל נלג החשמונאי
ניכר מתון השולית להקירא נעינים פקוחות ( נספורם נל״ה׳ לחשמונאי וקלושין ס״י)
שהתחילה להתנוצץ עול מימי חשמונאי הראשונים ונתמשכה נמשפחחם על הוור האחרון.
כי גם הכהונה גלולה שחמקו חשמונאי הראשונים גירושה לעצמם היא גס כן נגל ננואח
 ?<'"* ' 1»Xיחזקאל ( ותקנת נניאיס האחרונים ) — .ני לפי המגואל שם (מ״ד) נאמר " והנהנים
הלו "ם גני צלוק אשר שמלו משמרת מקלש׳ ' נתעות נני ישראל מעלי תמה יקרינו אלי
לשרתני ועמלו לפני להקרינ ל׳ וכי ",הרי לן שפרע לק על נני צלוק ששמשו נניח
נניח ראשון ,המה ישמשו נניח שני נכ״ג  —■ .ולא זאת אן זאת ,נעת עליות נניאים
האחרונים מהגולה מקורם עלתה גילם מיחזקאל הנניא שקוענ ננואתו חקונג על נני
•הוצלק האחרון — .וע״נ קתס לגליו ולא פרע השם צלו ק אם כי שלשה כתנים נתכנו
נשם זה נהנית הראשון ( .ואות הי נצלוק האחרון נחוספה אח״כ ,וכמו שהוסיפו אוח ה'
נמלת יהושע כ״ג נעזלא ונחמיה ,וגל״ה׳ נתינ נלא ת ' רק יושיע) ועי׳ז נתנו הנניאים
האחרונים ליהושע נן ׳הוצלק  — .כ• לולי קושית לש״י ( ל״ה ה׳ מ״א) חזקה נמאול למה
לא נתכהן עזרא נן שליה הסופר כתן גדול ונן אחיו יהושע הכהן Vוהנני להיסין עול « " א:
כל הקורא נעינים פי■,וחוח נחג• זכייה מלאכי נחמיה ועזרא ילאה נמיניו שלא נחה
לעתם והיה להם מורח רוח מהכ״ג מניחו וגניו ( חגי ני ,פסחים < ״ז ,זכריה ג׳ ) ונחוכחיז
מלאני ( ולפי לנל׳ חכמינו ז״ל מלאכי זה עזרא ) נהפקוק שפתי כהן ישמרו לעת וכו׳ לא
יוכל גס המתעקש לפתור לק הנ״הג ( ונמ״א נאלח׳ כל לנרי מלאכי שם על ניח הכ״הג
ואכ״מ ) והללא הקושיא ללוכתא למה להו לצעירי כולי האי * ולא נחנו מתחלה הנהונה
■ י  .גלולה לעזרא שהיה לו נה חזקת אנהחא ? וגני יהוצלק לא זנו עול נה גירושה ,ג,
והכנזי
נאמה ׳הוצדק לא שימש עוד מעולם נכתונה גדולה וכלנל׳ לשי׳ שם .ומה שחילץ לס"’ -
,כי עזרא עלה לאחל כמה■ שנים" אין זה מניחן עעס לחין המנין ,נ׳ אס לא היה נצ ג
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יני אי דיניי החולץ
ונא היה דוחה בידים נינו לנין הכהונה גדולה ,היה הוא מן הראשונים והזדזין המקיימ׳ ן
מלוה רנה ובסל שונה הנ ונא לידו — .ולפי דנרינו ניחא ,ייש
יזם — לננין אב
— (׳הוצדק ) נהמסורה מיחזקאל ,ועי״ז גס אחר כמה דורוח שקלקלו
נ׳ח יהושע נן יהושע
בן ׳הוצדק והמה היו בעוכרינו נגוירה השמד מאנטיובם הישע ( כפי
המקופל מהם
נהיוסיפון ודב״ה׳ לחשמונאים) לא הרהיבו עכ״ז גס המקנאים והחסידים
לקחה מהם בזרוע הכהונה
נ׳ אש אנטוכ׳יס הנעל ועלגדולה ,כי ילאו לנפשוחס מרוח הנבואה מיחזקאל — לק אחרי ידי-
עצה של צבאו הסיר מפאלח הכהונה ממשפחה ניס  .יהושע
'ייסרה ליויקיס הפושע,
גדולה אז אקל׳ מוח ׳ויקים הסכימו גם גדולי הכהונה להוראה שעה
ל «סיר הנהונה
ליהודה
המכב
"
׳
,
וזאח
היא
לפי
ספור
הייס׳פון
(
דפוק
פראג
■־־ל
קאשיעל10
ז״עע
191
)
שיויקיס
כיהן
ארבעה
שנים ואחרי מוסו בחרו העם ליהודה
המכ״ב׳  .ולפי דנ״ה׳
לנ׳יח לא הסכימו העם לנחור מעצמם נמו עד כהונה שממון בן
מהשיה ,וזאת היסה
נשנה 172למנין השערות ,עשרים ושש שנים אחרי מות מתחיהו,
כי נשנה 160נעת
שעיטר המלך אלכסנדר בן אנעוכייס ליונתן נכתר הכהונה נאמר
(שם) ״ויונתן הקהיל
נחייי (שם) "וירא את העם ויה׳ לכהן גדול" ילא שנחרו אוהו העם  — .ובשמעון
העם
אח
שמעון
בי
בל
מעשהו
באמונה
ודורש
אך
טוב
לעמו ויגמלו
נו כצדקתו וינחרוהו
לנשיא ולכהן גדול עליהם וכו' ויואילו כל היהודים והנהנים להיות
שמטי! נשיא וכהן
גדול עליהם עד כ׳ יקום נביא אמת — בישראל" כ׳ נ/ז האחרונים
נתנו דופי בדברי
יחזקאל
—
והעם
והנהנים
לא
נחלו
נעו
אלא
משום
עת
לעשות לד'
הטרו שירשו,
והוא
רק
לשעתו
,
ופרטו
הסכמתם
רק
על
בל
ימיו
,
וגס
בימיו דע בי יקום
ננ ’א אמה -ני עפ״י
התורה מתורת יחזקאל למינו שבכתר הנהונה בני יהושע בן יהוצדק
זכי בה (הערה א׳ )
ועוד • ותל מזה הודיעו לנו חכמינו ז״ל ( ערובין ותענית ב״ז ) ארבע
«שמלות עלו מן הגולה  :ידעיה,
שאפילוהלום ,ששחור ואימי ,עמדו נביאים וחלקום לנ״ד וני׳
יכן התנו נביאים שביניהם
׳הויליב לאש משמורת עולה לא ידחה ידע "! ממקומו,
אלא ’ יעיה עיקר
 Vשגס השררה ויהויליב טפל לו ,וכפי הידוע בית חשמונאי הם ממשפחת ׳הויריב ,הרי
והגדולה שזנו משפחוחם נניח הראשון עוד מימי יוד ושלמה ב׳ עלה
הנ ייל הראשון עליהם
מהראש׳ בתי אנוח שלי קודש ושרי אלהים (ד״ה כ״ד ) ונימי ניש • ר
ש־י יקנסו ונלקח
מתם
ע״י
נביאים
האחרונים
גם
הכבוד
הזה— .
ולולי כי יראתי
הייתי מבאר המשנה יעייוח ( פ״ח מ״ז ) א״ל ’הושע מקובל אני
«לינ״ז ששמע מינו
וכו ' שאין אליהו נא לטמא ולטהר לרמק ולקרב ,אלא לרחק המקורב׳!
!נ ייע  ,ולקרב
המרוחק׳! בזרוע ,משפחת בית צליפה היפה נעבר הירדן ולחקוה בני ליון
בז ייע ועוד אחרת
היתה וקרבות בני ציון בזרוע כגון אלו אליהו נא ונו '" שהתכוונו
'ימיו נזה לבי
משפחות הגדולות בית יהושע הכ״ג ובית חשמונאי  ,וקראו לבית יהושע
ג יח צריפה על שם
נבואת
מלאכי
(
יג
)
עליהם
אשל
יבוא
מלאך
הברית
לצרן
>
" כי הוא
־״ש מציף ונו׳ יישב
מצרן» ומטהר ככקן> וטהר את בני לוי ובו׳  .והנה מלאך הבליח
י״ק׳יס ביהודה המכני
יש לקחה לעצמו ' ׳ שצרן> ,וטהר המקדש וגם לרן) וטהר הנהנים הרשעים וננ״ז לא
הכהונה
גדולה ולדחות בית יהושע .ובני ליון נקראו שמעון בן מתתיהו ■.
’’י על שם שכבשו
אקרא
(
ובד״ה׳
לחשמונאים
ובמגילת
תענית
נקרא
אקרע
בשם ציון
ל דוד) וגס הציבו
לתם ליונים מעמודים לזכר עולם על הר ציון ( דנ״הי לנ״ח)
‘®וי ' “ ,בני חקדא
מירושלים (מגילת תענית ) והם הפושעים העללעניסטען (זיהע גרעטן
שיכט ע
יאטע1
)
ובתוכם
היה
בית
יהושע
הנ״ג
,
ותחת
אשר היה להם לרתק אותם
^׳ש« אל
ולטהר
אוהם
ואח״כ
לקרב
אותם
בימינם
ולהחזיר
העטרה ליושנה ,רחקו בזרוע
ס עד עולם,ולא
יפה עשו נזה ,ב׳ אחר׳ שנחנו להעללעניקעען זמן ג׳ ימים לחזור
^יגה (מגילת
תענית ) היה החוב עליהם לאומן מניח יהושע שחזרו בחשובה לקרב
 °ולש להפקיעם
מירושלים ,אשל עי״ז גס הנצרפיס מניח יהושע היו מוכרחים לשוס
^
נענל הירדן ( הערה נ׳ ) "
ועוד אחרת ה״יחה וקרבות בני ציון בזרוע" רמזו להנ״ח.
h
חזקה
מקדושין
ע״א
שהניאו
המשנה
הזאה
ופינו
ושנו
בלשון
המשנה
"
הנא
עוד
פעס  < pp pלא רצו
חכמים
לגלותה
,
אבל
חכמים
מוסלין
אותה
לבניהו
!
ולמלמייתון
מ ק לן p״{«' 3B
יאמר׳ לה פעמים בשבוע" מהיראה הגדולה וקוד הכמוס ונכ״ז
לה _ 10ור^חשאי•
מח ״ח  — P3 JV ,,מזה נשמע שהמשפחה הזאת היחה משפחת רם ונשא וכת אירוע
1’0]7
ס״ו’",מצאנו לזוח שפתים עליהם .ע״פנל שרמזו נזה לנ״הח  ,אך
״v
יא«
ל (שם וינוקש תדבר ולא נמצא" ועל כן חלקי ר" ' וי״ש וחכמים
ונל
״
’
פאל
'
ה
י
'
!
א
לרחק
המקורב בזרוע (קון> עדיות) .
 1י!,ה
קשס בעיני החכמים אשר נשאלת הכתונת הגדולה להם בירושה שקבעו
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במגילה העניה להלחא בחפר• ליו״ע על בעילה אדלכחא מן פמליא .וכפי המבואר נדה“ ׳
לנ״ח לא היו כותגין בפמליא רק בפנח כן וכך לב״ג שמעו[ ( .ויהע גרעען נאעע) 1
אי! ) אה אלא כי היו מעוללי! על ׳לופה הכהונה במפפחתם .וגם לפי דבלי חכמינו ( ר״ה
י״ח נ' ) פהיו כוהגין נפנה כך וכך ליוחנן כ״ג לאל מליון  ,הוא ג״כ לע פהיה לע
בעיניהם להזכיר פס פמים על בני מפמונאי על פלקחו הכהונה בזרוע ,ואם כי אמלו
(פס ) " כששמעו חכמים בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא פער מועל נאפפה
וביעלם" עכ״ז מי הוא הקורא עם התלגפוה הלב פלא ילגיפ כ׳ לפמחה זו לא הממם
הזה עפאו אוחו ליו״ע ; בי הלא גס באגרות ומכתבי חול היו מזכילין פס פמים ,וכן
נוהגין גס חיום ואין מוחה ,וגס מהר״ש איידל׳ק הלגיפגזה אם פכחב באופן אחל וז״ל:
"ונסכי ניחא דנחפב לחם לגם לפי מיוחנן זח חרג ח״ח על פא״ל הנח כחל בהונה והיו
יראים גס עהה פימפוב המלך מלכן נטלו החכמים דבל זה לפי פהוא פסול לכהונה,
ונעמה להם נס פלא בעם עליהם בדבר זה ועפאו • ו״ע" — וכדי פלא יפתרו דבלי
חכמינו לדנ״הי לנ״ח וגס ליפב פליאה המהרפ״א פלא במס עליהם יוחנן ואם בי אמל
פהיה נדלן נס הלא אין סומבין על מכס?י נאמר כי נ' זמנים היו למנין הפעלות לבית
חפמונאי ,נראפונה היו מתחילי! לספור לזמן בהונה ממעון במבואר נד״ה׳ והיו הולכין
וסופרי! בכה עד הוריוס ,ונא הולדיס וניטלס ,ולא עפאו •ו״ט ,כי היה קסת להם עולם
האחרון מהלאפון — .ועת הפניה היחה נימי אנליפס מהחזיר העמלה ליומנה למפפחח
נ״ח ,והתחילו העם למנוח ליוחנן כ׳ג  ,כ• •ונתן וממעון היו עוד נכנעים במעט סחה
היונים  ,ויוחנן זח הרים קרן יסראל  .וע״כ כנוד גדול עפה לו העם ותתחילו למנות
ממלכותו ובהונחו — וכפשמעו חכמים נדנר נעלו מטעם האמור ועפו היום ההוא ליו״ט
ואגליפס הראסון לא כעס עליהם נזה ,כ׳ אגריפס היה מוכנע לחכמים נמנואל נכמה
מקומות — .ואפפר להמתיק עוד דבריהם לאמר נדרך מליצה " בספמעו חכמים נדגל"
היה לע ומר בעיניהם המעשה הזה לחלוק מכבוד השם לנ״וד סספן דם נקי לרוב והרג
נהחבמים  ,ובדי לשכך חמת המלך אגליפס  ,אמרו והלאו לבל פלא נזה יתכבד המלך
הכשר אגריפס ולא • עלה כבודו נזה ,ואדרבה עי״ז יהיה נזכר חונות ועונות הראשונים
ולמחר לוח המרידה יעה לב ההמון לפקוד עליו חוג אבותיו ולבקש ממנו הפרעון ,ויורידו
אח בנודו — נהפעל  -לאשפה.
ונחזור לעניננו שע״כ קראו חגל מה שהחניפו לו נזה דאחא מניח חשמונאי ומגיע
לו המלכות .ונזה נתבונן גם נהמשנה ( סוטה שם) "והמלך עומד ומקבל וקורא יושנ,
אגייפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד ושבחוהו חכמים“ — ובמסכת שמחות שנו:
המלך והכלה מעבירין את הכלה מפני כבוד המלך ,ואגליפס המלך עבר לפני הכלה
ושבחוהו חכמים" והקשו בגמרא סוטה (שם ) ובכתובות (י״ז ) מכלל דשפיר עניד ,ותאמי
רב אשי אפי׳ למ״ד נשיא שמחל על כבודו בנודו מחול ,מלן שמחל על כבודו אין בנודו
מחול" ולפי דברינו אל קשת מידי ,בי מן הדין לא הגיע לו המלכות ,ואחר שהראה צדקתי
שאין גאות וגאון מלכות נו והוא מוחל על בנודו ואיננו חושב את עצמו רק לנשיא
שבחוהו חכמינו ז״ל ,כי מעשיי מוביחין על גודל ענוחנוחו והוא נכנע ומודה לדבריהם
(ואפשר גם במאמרם לו  :אחינו אתה ,אחינו אחה ! רמזו נזה ,אתה מתנהג עמנו בארז
וכרע ולא בנאות מלן) ואם כ׳ בגמרא (שם) תירצו באופן אחר  ,אן כנר הרשה לני
(החוי״ע בנזיר) לישב המשנה גס אס הוא סוחר לדבריהם ,ונפרט ב׳ תירוצם בכתובות
"פרשת דרכים הוא" נסחר ממה שסיימו בשמחות (שם) "אמרו לו מת ראית ,אמר להם
אני בתר נועל נבל יום וזאת תמול כחייה שעה אחת" הרי לך שהודה ואמר בגלוי שמן
הדין והיושר מגיע לח הכבוד והכותרת בשעה הזאת והוא מוחל בלב שלם על כנוי ',
ונכא לא מיחו לו חכמינו חכמי האמת ,ואדרבה שנחו אוחי על שלא מיד למו מדות' ,
נמדח המלך ,רק נמדח נשיא ענותן ,ואפשר גם אגריפס נאמרו " אני בחר נועל נבל יום
"החבוין לאמי  :הבתר איננו בירושה ל׳ ,רק נבל יום אני נועל אותה ע" ׳ הרומים!
והרומים המה הנותנים לי בכל יום ,כי בידם ליעלי ממני נבל יום ,וע״ב לא •פה כנוי
כתרי מכבוד כתר הבלה ,והיושר הוא שתהיה לה משפע הבכורה לשעה אחת.
ונדרך אמר נראה לי לבאר מה שקראו תגר על שאמרו ול אחינו אתה ,כי נאמיי
הפסיק " לא תוכל לחח עליך איש נכרי" לא חחבוין דוקא למי שלא היחת הורתו ולידת'
בקדושה ,אלא אן> מי שהוא אחין בן אנין ואמך מבני אברהם • צחק ויעקב ,אלא שאי)
העמים אמנתו וגילחו ונתגדל על ניבי עמים וינק משם עדותיו ונימוסיו ,לא סובל
לסת עליך כי יסיר אותן מאחר• וישנה מנהגי אבותיו ואבותיך להתנהג כחוקי הגוים׳
נע״כ כפל הכתוב נהצווי ( דניים י״ז ) " מקרב אחיך תשים עליך מלן ,לא תוכל וני1׳
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ונצרך להכפל שלא
נעעה לסוס הכהר על ראם נכר* ( אויקלענדער) אם הוא יק «ארזיך
וכאמה היא עין
סלילי
,
כי
גם
הוא
יהיר
אח
העם מחוקיה ההורה ללכה בחוקיה הפנ״וס
ויפה אמי ל* נ " :
באותה שעה גחח״נו כליה שהחניפו לאגדיפק" ועי") גלו פנים בחולה
פלא כהלכת ,ועשהו
לשון הראשון בהתירה נאמרם  :אחינו אחה !" שדי אם הוא אחיהם
בישיש ,ובאמת הוא בכ״ז איש
נכרי
—
כי
מנערותו
נתאמן
ונחגדל
ברומי
והיה
חבר
ל היו* פי קאייה
)אס לא חיחה קאלינולא המתועב במלותיו .ואס כי מצאנו לאגריפה שהיה אוהב הפרושים,
לק
למראה עין ,ואן> באמה מעמו ונימוקו עמו היה ,כי לימוד הפרושים
היה להכניע עצמו מחת
המושל,יהיה מ׳ שימית ,ולבל לתמויע לישות  ,לק לימן להקיהי
«פלי עו״הז ולקבוע כל
העתים
לתמורה
,
והיא
אהבת
התלויה
בדבורה
ודרכם
אשר
דרכו
המה — .ועי") לא
תיו ידיהם עם המורדים  ,אבל לא דרכיהם דרכיו ולא מחשבותיהם
מחשבותיו ,וגם
אגליפם
הראשון
היה
אוהב
ולסוס׳
אחרי
הענוג׳
ומשחקי הבל ,והרבה
לבנות בארן
הקדושה
בניני
שחוק
עהיאעעל
ואצעדין
 ,ובהעיל בעריכות היה לי צילקוש
גייל ונחמד למראה,
אשל היו ׳כולין אלן> וארבע מאות מחויבי מיתה ללחום שמה .ואפשר
שלזה התכונו
בהירושלמי המובא בח׳ת ,תועה (שם) חני רחב״ג אומר הלנה חללים נפלו
באושי היום שהחניפו
לו" כ׳ אס לא היו ממניפין לו ואדרבה בעת שזלגו עיניו דמעות,
ומזה נלאה כ׳ אב
בלבבו הרהור משונה ואם היו חכמינו מפרשים לו הפשוק כאמור— .
אילי בעת ההיא היה
חחי מלמודו ודרכו שלמי והורגל במו ברומי  ,והיה מחייב ונותן
בית האילעדין שנהרגו
שם גם נפשות נקיים המחוינין מיתה שלא כדה  ,וגם המחייב׳
מיתות לא נהרגו
כמצות התולה ברור לו מיתה יפה ,וע״י שלא שיחו נו באותו יום ,כל
החללים שנפלו על דרך
יע"’ החנופה — .או ומנהג האיצעדין מאותו היום ואילך הס כאילו נפלו באותו היום
נאמר פ׳ לפי המקופל בדב״ה׳ ליזמים יבהייתיפון לכ נצחוני של
ייייייס היה ע״י בנו
אנריפת האחיין ובתו בערעניצע שהמה הרימו הנק ( ייא  8אהנפ
«הרומים וקראו מי
לבית המלך אגריפק והשלום יבוא עלינו לחקות נצל הלומים ,ועי ")
נתפרדו הלבנות וחלק
לבם לב ישראל האחים והיה חרב איש ברעהו ,וכ״ז גרמת החנופה
שהחניפו לו שהוא דאו׳ למלכות ,וע"כ יד
הרבים_ הימה אתם והחללים שנפלו בירושלים
מעת המצור הס כאילו נפלו באותו היום — .
ונזה נבוא
לביאור " כל דאמר מבית חשמונאי מלכא קאתינא ענדא הוא" ,כי המקנאים
יקצת מגדולי
הפרושים
קראו
לתאנשים
שקיבלו
עליתם
עול
רומי (די יעמערלינגע)
בשם עבדי רומי ,כ׳
הלומים חשנו ״כל העמיס שכבשו לעניים ,וע״ב קיאו גס להורדות
בפס עבדא בישא,
וחכמינו ז״ל מדדו לו כמדחו אחרי אשל נתן צוארו תחת עול רומי,
והיה עבד רום בנופו
ונפשו ,דנו גם חס אומו לפי חוקי רום שהאיש הנכבש ת" ׳ אחל
5’7י כעבד ,ועל כ׳ בית
חשמונאי כבשו לאדום ,וע״ב החוב עלינו לקיים דיני רום לחיות
עבד לבית חשמונאי ,ובעת שדנו
אוחו
על
הריגת
חזקיה
ית״עחו
יקראו
להורקנוק
בעליו
תיעמוי על עבדו .ושמו
חכמינו )"ל בפי מרים אשת הולדוק שתיחה משליעת בית חשמונאי
ילא רצתה לקבול עול
העביות
,
ועי
"
)
נהרגה
ע
"
׳
חוליוק
בעלה
לאמי " :דלא אישחייל
״לא ההיא רבותא" כ׳
היא נאה מאלכסנדר ואריתעונלות ,והוא הנצר חשמונאי אשל
רוחV',' » 1
החפשיח נוקתה
בקרבם ומלחמת י' לחמו כל ימיהם נגד רום ואנעיפאעעל ובניו עבד*
ייס (ליא רעמליננע ) ונהרגו
ע״י
העבדים
הצלו
והיא
נשאלת
•
תומה
,
וסליק
לאיגרא
יי
יי נישאת לבית
נחג ,לי על מידת המלכות ונפלה ומתה עוד בלוח החפשית ,אבל בניה אשר השאילה אחריה
ותכונת
הורדות
ושלח
אותם
ליום
ללמוד
שמה
,
עכ״ל
כל
יאמר
מבית
יזש«י כאי קאתינא
עבדא הוא — .ואמרו " כל יאמר" החכונו נזה לירות גם בלב יוקן>
"7יי! שאמר על
עצמו שהוא מבית חשמונאי  ,יייסעיס איש ענייה תוכיח לו ששקל
?r־ — 1יאע״פ כן
היה עבדא  ,כ׳ היה יעמלינג בגופו ונפשו וגס שינת שמו נשם
*■ y !- .
״5אפיית ע״ם בית
פלאפיוק
ואקפקיינוק
ועיעוק
,
וע״כ
אן
>
לאחר
שניחן
לו
מהם שכר
ייי־ם ושדות נא"’
.
לא
יצא
נשכר
זח
לח
*
ות
כי
גם
העבד׳
«
לריס
לא
חיו
•
וצאין לחירות ,
׳לכיש הרב לולי
שינו
שמותיהם
—
והודאת
נע״ד
כמאה
עדים
דמו
,
כי נספרו שחבל •
®5י! לימי הודה
ולא
בוש
,
כי
לא
נאמנה
מעולם רוחו עם הלוחמים מלחמת השם ואשל
* '  cB85למוח
באהבת
האין
והמקדש
.
ובקשריו
שמה
הציב
ציון
לנפשו
ולנפשות
משפחתי
י ( וננוח) ציון ,וחם
הבית חשמונאי האחרונים ,אגליפק השני והשלשה אחיותיו  :דרחיללא
לשניצע,
מאליאמנע
,
אשר
כל
הקורא
נמו
יעיד
וישחחוה
לחכמינו ,ששנו בלשון קצרה
" ייאמר מבית חשמונאי מלכא
והיא קאחינא ענדא הוא" .ולפי ספורו ,דרוזיללא אמר•
°ל* שאית לחמלך מן מעמעזא,
באהבתה נתגייר ליהודי ,עזבה אוחו ונישאיח להשר
שייקת מרומי
שעאדעהאלעעד
בא
“
׳
,
ועזבה
גס
אמונת אבותיה והמילה האמונה לאמונת
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ההיתענעהום .ונערעניצע להשתיק הקלא דלא פקיק ולזות שפתים שהיה עליה עם אחיה
אגליפש — נחאלשח עם המלן מן ציליציען ,והוא גם הוא נחג״ל עבורה ,ואס״ב עזנה
אותו נקשלה קשל אהגה עם אחל ,וגס נזה לא נחה ושקעה עוד לוחה ,ואגלה ומחתה
פיה נאמרה לא פעלתי און ,ונעשית נזירה מל זמן וישנה נילושלים ,ודימתה נדעתה שע״י
החנופה תתחבב נלנ העם ,ונח הזה יהיה לה לעזר בהשקעת המרידה נלג העם ולהניא
צוארס בעול רומי ,ונזה •היה הל מקילה ללבב שלי רומי לאהבה אותה ואחלי ראותה ני
לב העם לא ילכד נלע־שח עין וקריצת שפתים כמו לב הנואף ,פנתה ערפה לעמה ולירושלים
ויצאה הקדישה מעיר הקדושה ( העלה נ )1ונבוא עיעוק לפני ירושלים לא היה עוד מעצונ
לרוחה וגלחה לכל תאותת ואהבתה אליו ,וחשבה ללכוד אותה ברשת אהבתה ונלכדה— .
כי אחרי שישנה נפלעונו כמת שנים נאהנה ונחנה רבה ,היה מוכרח להוציא אותה ,כי
היה למורת דוח בעיני הקענאע שקיקרם ישא שנויה ושפחה — כי בחקוחיהם נקראו
ככה כל ננוח העמים שכנשו בחרנה .ומריאמנע לא נפלת ג״כ נמדותיה  ,ועזבה נעלת,
ונישאת לדעמעעריוק אחיו של המומר אלנקנדר עינעליוק .ונערעניצע נקיוע אחיה אגליפש
השני והעומר עינעריוק היתה בעוכרינו ,כי תחת נעת ההיא שנתמועעת מלכות רומי
ואם המרידה להעה בינותם נפנים ונחון ,אם היו פושעים בעלי חשמונאי את ידם לימין
היהודים אז גס נדרך הענע היו נוצחיס להרומים הנפרדים נמלחמותס  ,ברוח האחדות
שהיתה שולעח נאומה הישראלית והכתר מנית חשמונאי היה הולמחם .והמה לא יכן עשו
ולא זאת אף זאת שהיו הראשונים שהכתירו לאקפיינוק נכתר רומי ,והשפילו עצמם לעבדים
אליו ,ונחלקלקות לשונם אחדו הנפרדים ,ונין אחים הפרידו .ומי זה הקורא בהתרגשות
הלב לעצור ברוח ולשום מחקום לפיהו מלקרות ,כעה גדולים דברי חכמינו האומרים:
ן
»<״ mH ( ' » ,כל דאמר מניח חשמונאי' וכוי כי רוח החפשיח מתשמונא׳ הראשונים ,אשל נו עחקי
וגברו מיל נמתי מעע נגד המון עמים לנים ,יכ קול אלהיס סיים מתהלך לרוח הזה
— גוע בלב האחרונים ,ונשים משלו בנית אגריפק לרוח החאות (ההערות א׳ נ ' נ'
וההמשך מהמאמר במחברת הנאת אי״ה ) שלמה  £רענקל.

הוספה לבקרתמהנ״ל.
V

^

וזנו־ב־

r

אם נכעקי ומורח לוח• לא מצאתי עד כה אדם אחד מני אל״ף (הוא נעל המעדן
מלין לאות אל״ף ) לשום לבנו להנכוריס ונקלח ,אשל הנאתי ,בז עת אפי פעם אחר פעם
בכוכבי יצחק (  .) 21 , *0 , 19ואם חעאח׳ ושגית׳ להכות אותי נשבעו שנע פי יהודה ~י
והוא נגאונו אל כן עשה ,וכרע ושכב ורנן כארי — ושלמה משנתו נאות אל״ף ,עד הי
יכניס שנעים — ויצא קוד שאין בביתו אות ני״ת ולא שם בגדולים לפי גדלו מקפיי
הגדול ,ואמרתי לא אדבר עוד על אוזן איננה שומעת — .וגס היום נלאות׳ מעווה
וחקלון בדברי תרבי תסכם ד׳ מי .דריי  £ומ אמרתי יפת שתיקה ועת לחשות  ,כי אם רצה׳
עם נעל נ' לגלים באלף ,וילאו אוחי  ,וקר המחוקק מנין רגליו ,איך אתחלה עם
 אכן רות היא באנוש ,ומי יוכל לעצור בעדו ? וחולה היאשלש רגלים ?
וללמוד אני צריך ומ״כ נחמתי ,אולי דל .דיריאוט יסונן אותי ללמדני תורתו על רגל
אחד הנוחר ל* — כי למדינת מ״נינגען ד " והותר נ׳ רגלים ללכת נח לארכה ולרחבה
בלי פוצה פה ומצפצף .והאמת אגיד ולא אכחד ,רעדת אחזתני פן נרגל השליש• יערוף
וירמוס לתמצפצפים והמהנים נגדו ,אך שנתי ונחמתי ,עוב ל׳ להיות מדרס ולהתאבק בעפי
רגלי החכמים אשל פיהם כלבבם ,מלהוציא כל לוחי לפני המחרישים הנחשנים לחכמי6
באין אומר ודבלים כ׳ לו דומיה תהלה — חח תחלי:
חוקמועהרער לשנת , 1855ובגללי יי
היום בא לנגד עיני" אי« רצועןיטיצוער £
שנים ושלפה דלתות ראיתי לחר״ר דר .מי דרייפוק ,יושב ( מל כקא הרבנות מדינת גא־
טען » יינעגען ) תורש בדברי לינ״ז לתלמידיו בשעת פעייתו ( ברכות כ״ח " פנו כלים
מפני העומאח וחכינו כסא למזקיה מלך ׳התה שנא" לאמר שהתכון רינ״ז בצואתו שחלמיי'
יתאמצו לקרב ניאת המפיח שכנוהו נשם חוקיה ,ולפרוק עול הרומים מעליהם יעו"6
שהאריך נזה  .והנח מלבד שדבריו קותרין דברי עצמו בהוכחתו שמה שלינ״ז היה מני
שוחרי השלום ומלחמת דניים היחת לו עי״ז עם כת המקנאים והעניינים  ,ואיך גיגי
להעלות על רעיוננו שיצוה לתלמידיו מילחא דבחייו לא קבירא ליה ? ונעוד שהיה6
ירושלים על תלה ובית המקדש בנוי ,ואהבת העם להאין והמקדש היתת תקועה בלננם
ובוערת בקרבם למקור נפשם להרג חרב ושני ,ונא הוא במי החיים וכנח תבערת לננ*
איש אשר למד ולימד לאהוב חיים כאלה — .יתאזר עוז לפני מותו לפקוד או לפחים
לתלמידיו להיות מחתים לקשור קשר נגד הרומים ומוכנים להכין כקא למלך ׳הודם י

ה לא יעני ויאמרו לו  :לנינו למדחפו  :כל מילתא דקני לן לחניך לא חעניי ,אם לא
יי נדיך שמוליכין אומן ,אחיין כל אדם המשוך — .עוד מכה אסח אניא על דנייו:
ימאי נ מ ישמו נעלי מסדרי החלמוו זאת לזכיין לדומה ? ואס כי מצוה לקיים דני׳ המח,
ייני’^ ש״מ ככחונין וכמקייין דמי ,הלא לא נתקיימו דנייו לא נימי תלמידיו וחלמידי
יזכיייייו מי היור שאנו חיים היום ,וכלנו עדים נדני ,ואן הרג ד י י י ם ו pנע״כ יעמוד
מל לגליו ויעיד לשקי צואתו על פי נאויו ,ואדרנה היה בגרמי שפיכת דם נקי נזמן
ני כוכנא .ואס חתי על כנוד י״ע לנלי לישום אוחו נכת המולדים נזמן ני כוזנא,
״  Tלא חקו על כנוד לינ״ז לגולל עליו כל הדמים שנשפכו כמיס ללוג נהדויות שנאו
 5יחי’1׳ לאמי שהוא היה בעוכריהם ? — ולמען לא נהיה מכת הנאמל עליהם  :ינן
כ׳ יש נועה כמדקיוח חרג — שמחי עיוני נמאמל הזה ,ולאיחי כי הכסא מהשלש
ד ?יי
”ל’® לא נכין לחזקיה לשנוי עליו מפיקתו כנן כוזנא — ועוד זאת לאיתי שלא עליה
ישנ יינ״ז נאמלו האיאקעל שלו  ,כי לא פיתה או פעפועי דניים דני כמו ם־עהיא.
ימעולם לא עלה על דעתו שיכינו הכסא נייושליס או נניח הנחירה למען .יקיימו דנלי
י'ש־ש רגלים• — ומה שראיתי אני נאספקלייה המאירה אגיד לך הקורא למען תנסן
ותלאה כי נתאמתו דנלי ל נ״ז ,כי גם לפני מוחו תורת אמת היתה נשיו  ,והורה נזה
נענות לתלמידיו למי שראוי ונכון לשנת על כסא הנשיאות אחריו ,ומקודם שננוא לניאוי
נ יי לינ״ז מוכיחים אנו לשנות דניים הדומים מכתני הקודש ומאמרי חכמינו ז״ל
שנכחל מלכות זכה דוד ונעלה ,ואן מעת שנחמועעה מלכות יהודה לא סי המחוקק מנין ׳־
 .גג’ יו כי אןז הוידוס שמלן ניד חזקה ונח ימה שפוכה והרג נהחכמים  ,אחלי כל זאת
”  Fהאנין -ליתר הפליעה סמן ניד הלל על דאחא מנית דוד ,והציג לו יד נזה להיות
נשיא ומחוקק נישיאל ,ונתמשכה הנשיאות נזמן הנית כמו ק' שנה מאג לנן עד רנן
ממי! השני שנהרג נימי המלחמה והחרק ,ונ״ל ננקשת לינ״ז לאקפיטס על שולשילתא
י י (גיעין נ״ו ני ) התכוין לר״ג דימה  ,כי הוא הוא השלק לר״ג הזקן .ומה שקיא
ש־ ’י זנוח זקנו ולא על שם אניו ? כי ירא לנפשו פן יפיח חמת אספי׳ נוס נזכרו לפניו רנן
מעין ,כי היא היה נלאש הלוחמים נגד הלומים ,וכל העם כנדוהו ,כי הוא היה הנשיא
תוכם ,והוא הקים שיי צנאוח למלחמת השם והמקדש ועל פיו יצאו ונאו נתחלה ,ונהרג r
׳■ זמן הזה כמנואי נהיוסיפון לרומים .ועי״ז נתגונן נמאמים (שם) להלין " קי׳ עליו י״י י■ י'
איתימ ^ ל״ע מש־נ חכמים אחור ודעתם יסכל  ,אינע׳ למימי ליה לשנקינא היא זימנא
‘יא סנל דילמא כולי האי לא עניד והצלת פורתא נמי לא הוי" ופירש" ׳  :כולי האי
/צ’שנו ק ירושלים ,וכל הקורא עימד ומשתומם ,הכי עלה נדעת י״י או י״ע שאספיינוס
’צ”ח או יעה אוזן לנקשח י״י לסור מכנישת ירושלים מכל וכל ? ? — הלא כל חשינוחו
שע’־י אקפ׳ינוס היתה על כי אנשי אספיינוס שנתון החומה הודיעו לו שרינ״ז מאוהבי
יקיסר הנהו ומדנל על לג ירושלים להכניע עצמם ח״י הרומים  ,כמנואי נאנות די״נ
}® יק יניע׳) וגם ננואו לפניו תתננא לו מקסלוחו וכנישת ירושלים נאמרו לו " :דאי
^1י מלכא את לא מימסלא ירושלים נידן" ( גיעין שם ) ואם כעת יהפוך נלנריו וכמהתל
 הנא תחת כניד קלון׳ונוז יקח ! ואם נראשית נואו לפני אקפיינוס אמר לו  " :מחייגת תלי^ א הלא כעת נאין אומר ולנרים יחרוך משפעו למות ? ולפי דנרינו נאמר כי י״י
^ יע _לא החכונו לירושלים דלשנוק ,רק על זאת קראו חגר על נקשחו על שולשילתא וי■ 'K
{,א " ' ®’ ,},י׳ג דיננה ,ולא ניקש על רנן שמעון נעצמו דלשנוק אוחו הדא זימנא
נעת ההיא היה עוד נסיים ל״ש ונשנה ת״י אספיינוס) שיושיע לו שיניע החסד,
יקנה  .לנ העם נראוחם כי מלן חסד הנהו ולא יחפון נמיתת המורדים ,רק נשונס
ו :דגל< יחיי■ ואס היה מדני על לננ אספיינוס נדנלי חכמה האמרים האלה ,לא היו
אח ם שנים ריקם ; כי כל מגמת הרומים וחחנולותס לא היסס רק לכנוש ולהכניע
"ה ל ש '’ ס ׳ ונעימותם היו פושע־ן העלפים ,להראות חסד לאנשים הנכנשים ח״י  ,ולצודד
שמחחילר ה,נש’ ־ ׳ וכמו שמצאנו לאספיינוס ועיעוס שכבדו מאוד ליוסן נן גוריון  ,אן
<ן־<ן י נחס כנגדם ,וע״כ יפה קראו עליו  " :משיב חכמים אחור ונו׳" כי כשם שנשא
*ייירי ילר׳ צדוק ,כן היה נושא שניו נם אל רנן שמעון אם היה מלין עוב
ע3ולן
 .שנל דילמא כולי האי לא עניי" לפעור גם הראש ונשיא המורדים "והצלת
פורח א
היי" ויפסיד נזכרונו לפניו גם להצלת ר״ג  ,כי יעלה חמתו גס עליו
] 3־לן
אניקוע,״ן _" ?ח’ו׳ וע״כ התחכם רינ״ז וצעד לאחור דור אחד נשלשת היוחסין ודלג שש
 ” Pיעת אספיינוס — .ואס תשאלני אם כל החרון אן -מאספ״נוס לא
היס ׳ לר
" ‘5ר״ג' ד־ננה ,א״כ מי הכריח לרינ״ז להשיב פניו לאסור ולהזכירו בשם
^
)
זל חח ספר היוחסין לפני אספיינוס  ,את נחו הוא מנקש ? והיה לו לאמי
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בקוצר מלין  :חן לי יניח ואנמיה ור״ג ולוי ,הנני אומר לן נ< ההכוון ל"* סס לאמי
לנלי לכלול אוחו נמעפה אניו ולמקור עליו עון אחיו ,כי אין סוקדין עון אנוח על
נגיהם ,רק לננים הגדולים ,כי המה מקייעתס ומחזיקין מעסה אנותיהס גידיהם אנל גמליאל
זה אסל אנכי מנקס עליו לעיין ,הוא עודנו נעל ורן נסיים ואין לו עוד סס להחזיק
‘ ' ירי' ; נדעח ומעסה אניו ,וזה לן האוח נאסר אנו רוצים לסמן אוחו מונרחיש אנחנו לקראו
ע״ש זקנו — ולאמר  :נכד ל״ג ונמחן אוחו לי ח חח הסגחחי אטע בלבנו אהנח
הרומים ומלכם  ,אסר אנו חוקים נצלם  ,וזהו מאמרו  :חן לי יננה וחכמיה
וסוסילחה דר״ג וכוי  ,היינו חח ח הסגחחי — .ונאסר חסים אוחי לנסיא עליהם
(ועי״ז אחז נמליצח לסונו מלחי" :שושילחא" כי היא סם חואל ג״כ על הכח
וממסלת הנסיא) אז אין לן לפחוד ממרידה — .ואחרי כל האמור באנו לטעמי הדברים
סנפקקח חנסיאוח על איזה סיים מניח הלל ,וכקא הנסיאוח נא לרינ״ז ,ני נעח׳אסי
אקפיינום נסא פניו לדבריו ,נשאו נזה ג״כ לנשיא על ישראל ,ונחן הסלשלח נידו ,ומלן
רינ״ז מטעם אקפיינום וע־עום לאחר החרנן כמו נ' סכים (עיין בר "ה ל״א ונרס״י סם,
ובחוק׳ סנח נ״ד נ' ד״ה הוה מעשר וכוי ,־ וניוחקין ) ולפי דברי הש״ק מלן רינ״ז ג'
שנים ,והנה אף כי רינ״ז היה נושא הנסיאוח על סכמו לטונח הכלל ,וגם לטונח משפחה
הנשיא ,לא הלן לנו ננדולוח ובנפלאוח וננסיאוח ,כי חלילה לו מחטוא להחנרן בלבנו
לרסח הכסא לו ולזרעו " כי ידע בנפשו סכחר הזאה לא חולמחו ,והיא ירושה ניח הלל,
רק נהג נה כמו אפוטרופיק עד סיתגדל ר״ג דיננה  ,או למראיה עין הרומים .והוא
היה נאמה הנוסא ולא הנשיא ,והנקא היה אצלו כמו פקדון עד לעח מלוא — .ונסעה
פטירתו פחד לנפשו סן לאחר מותו יחללו לתלמידיו אס בנודו בכבוד הנשיא ,הכבד עליו
 ( pמאוד גס בחייו ,והוא ,כאפר ירצו לנהוג  'Tכבוד נשיא ולשרוף עליו כליו ובל חשמינאו
י כשםששורשי! על המלכים ונשיאים ( הוקפתא שנת פרק ח '  ,ע״ז י״א ) ונמו ששרף אונקלוס
על ר״ג ,וגם לזאה היה ירא וחרד פן לאחר מוהו יבואו בניו או אחד מגדולי תלמידיו
אל הנחלה ,יירצו לרשת גם הכקא כקא הנשיא ,אשר הוא אצלו רק למשמרת ,וע״ס צוה
ואמר להם לפני פטירתו " פנו כלים מפני הטומאה" ואל תאמרו  ,מה אכפית לן הא
בתות׳ מכתה שיעורייהו ,ואיזה נזק יהיה בטומאתם הלא לשריפה הן קיימין ועומדין?
ני אני אומר לכס במשרפות הנשיאים לא תשרפו עלי ,ואני אינני ראוי לאותה איצטלא
והבקא שתשרפו אותה טלי "והכינו כסא לחזקיה מלן יהודה שנא"  ,בי נכקא הזה לא
זכיתי מן הדין בה מעולם ,בי הכתר וכסא הנשיאות זכה דוד ונטלו ,וע״נ חכינו הנקא
ליורשיו ,והתכוין לר״ג דיננה שהוא מזרע בית דוד ,שבא" וישב על הנקא ( .ואפשר קרא
רינ״ז לר״ג לפני מוחו שיסמון ידו עליו ולהושיבו על הכסא בעודו בחיים ,למען לא
תהיה מרינה לאחר מוחו .וע״כ אמר "שבא") ואחז בצחות לשונו אח " חזקיה" ני חזקיה מלן
"י׳ריד■ יסודה היה הראשון לבית דוד שהכין לנו ללמוד וללמד ,ובמו שאמרו חכמינו ז״ל מליו (סנהדרין
צ״ד) בדקו מדן ועד באר שנע ולא מצאו ע״ה מגבה ועד אנטפירק ,ולא מצאו תינוק ותינוקה
שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה ,והתבוין בצואתו לתלמידיו לאמר כי עלינה
החוב להחזיר העטרה ליושנה ,ואף כי קר השבט מיהודה מעת תחרבן ועוד זמן רב קודם
החורבן ,ומעטים היו השנים בזמן בית שני ששלט השבט מיהודה ,בכל זאת נשאר המחוקק
נין רגליו ,מעת חזקיה מלן יהודה שנא וזנה בה ,וע״ב בזח שאנו מעמידין מזרעו או מגואלי
הקרוב אליו אנו מקיימין שם המת על נחלתו ,ונקרא הכסא על שמו ,כי הם נאים מנחי
וזכותו ,והרי הוא כאלו הוא חי וקייס ויושב על הנקא לפנינו .וע״ב נזה שהכינו הנסי•
לי״ג דיננה הוא כהכנה הכסא לחזקיח מלן יהודה ..ננ״ל בביאור דברי רינ״ז .ועד״ז נ״ל
ג״ב דברי תלמידו רינ״ח נקראו לר״ג דיננה מזה בן מזח ( ברכות כ״ח אי ) " ובבן מזה"
החנון ג״ב לחזקיה מלן יהודה שהוא נא מכסו ,והוא ע״ש מאמרם על הפקוק ישעין
ח׳ יען ני מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט וכוי אמד רשנ״ל חזרנו לע מ
המקרא ולא מצאנו מקום ששמו לאט ,אלא זה חזקיח מלן יהודה שטיהר את ישיק'
כמקוה שיש בה מ״ם סאה במנין לאט ,וכיון רי״בח בזה שריג זבה נהנשיאות עוד .ממזקיי'
שהיה המחוקק המזה והמטהר לישראל ,וגם הוא מזה בכרוז ו  " :כל תלמיד שאין מוגי
בנרו לא יכנס לבית המדרש (שם ברבות ) נזה הוא מטהר .וחזהרו נו שלא יחולו על’ג'
דברי ישעיה ח׳ יען כי מאס וכוי— .
ט[ » ה! ! ראנקען.
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Pundi.

von Salomon

יורדי ^ .) .^ ^ ^ 2 2
Herder

מסע באניה
פוערה
T
, T • Ti T
•T
ןמי חי״י דגלנו
רעש העת הנורא
מדחי לדחי ןקלענו
וההצלחה רב החבל
בע־ת תך ן וחבל
כאותה לנחיותינו

Beiträge
(Nach

פיוג יפוג לבנו
זה בים תבל
גברי דרכיו צלחה,
וזה בים צרה ואבל
עובר בפיר באנחה,
ובכל המסע ותם ההבל
חף־מנוחה אחד
זבל
לכלמו
יחד.
vj
 . 1־t
ד־

ב’| תנןוהוח? ו

הבערה, .״,
-.Schü
)Mch
־T

רבת התושיה
האש בסעלתיה
כעוד שמרתי ציפי-ה
עין אדם הליכתיה
ובכל מלאכת עבדתיו
כל תיצר כפהו
לייא לו בעזרתו
לעשות מעשהו
אכן נוראה ואיומה
הבת הישמימהr
עת כיד חזקה
מיוסריתיך -נתקה.
כאותה תהלך צרבת
כת,דרור השוכבת
אהי׳ לייום וכרחת
וגלל כאין עצר
למלא תשואות רחצו
ל .כת מדורתה שלחת
? ^ 5נים כצי
ברכה וחיים

ן

גשם נדבות מריקים
אף עבי שחקים
יורו 'זקים
יריבו ' ברקים
מה הקול בשאון נורא
מראש המגדל רעשו
איותרעש בערה
הוא ,בי תצאיאש
הה ,בדם אדום
מראה הרקיע
אין זה גלה יום
חכליל שחר מפיע
שור גם ההמן במרוצה
למפלה העלה נחוצה,
אף גאות עשן ’ T
יתאבד כמפי כבשן:
פלדות העל הלהבת,
וכפופה חיש וכרוח נשכת
בתי כל הרחוב סבבתי י
וכמתנורייוקדה י.על אד
הרוח מסביב לוהט,
קריות יתקךקרו
*

ס
,ס
■י
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ספים \ תצו
הלנים ינפצו,
עללים יתמרמרו
אמות נביכות"
בהמות' נרצחיות,
מתחת ליבקיעים
הגו נכאים
הכל חש ,יציל ,יושיע
אפלת ליל בצהרים תגיה,

לשד משדי .יסב לאחר הגבר
רפה יד יראה פעלו ועמלו'
מאכלת איש משפת להבה גרלו.
י
י זT
אדמת החלקה
נתרה  .רקהז
בקה ומבלקה
תשאה שממות
למרבץ סופות המות
בנבוב הלני שאיה
קננה שמה ושערוריה
והעבים מגבהי ' מלנתם.

בעד הרתוק אלפי הים
שקדים בעז ואון מתנים
כברק הצץ דלי המים
ובזרם יכביר ' לרום שמים
משברים יגיחו חמר מים.
t
י•
ז ,־ ,
• ו ד•
ובנהם וילל
הפער מתהלל

ישקיפו בעד אדמתם.
אל מקום קבר
רכושו והונו'
עוד פעם הגבר
!שיא עיניו
ואחר חלף רוח ישוב ינחם
ובזעף אף _
טוב לב יקה מטהו בקש משען
הלהבה  :שאף.
לחם׳
"י
עתה״תפול מתלקחת
חמודי
בל
להבה
חמת
בי יאם
ותלהט גרן ויבולה באחת
:־ .
T
T TV
גזלה
וכמו ערות ןםיוד ארץ מתחת
עוד הגמא -בהם רוח תגביה צוף נחם אחד בל מגו שללה
לב שמים שיאיה שחקים הרקיע ראש אהוביו ישא כרעה עדי
נעדרי
בחיים -איש לא
כילם
שברי י והנה
אפסיתקוה “ :וחדל ־־Tיכל
 ...ןT
״ • Iי• ;• T
vV
* »|t

על הב1ךחים מכןטב הקאלערא.
Von Rachel Morpurgo.
מה יקל משדך אלהים
ונני אדם נצל כנפיך יחתיון( .ההליס ל"')

אדאהרץ לקראת רץ ,ממי יברח ?
נפשם בה ' אל בגר באןרח,ז
ומחץ וימית" רענן' אזרחי7,

צדיק הפא כתמר יפרח.
לנוס אין שוה מפחד״הו
ויחזיק tידוז
ויקרב " ו־ר • I
יגש - I «• 1
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לכן יצוריו איש עלזידיו
לבטח !שביון  .יבטח על ידו.
חנון ורחום חוסה עלינו1
מאף וחמה רפא נא לנו
ניוךה לשמף' אשל הצילנו.

ך,פך לששון ימי אבלנר
נשמח' ונגיל יחד יכלנו
לא לכו' יי לא לבר ’.ז
עשה למענך אס לא למעננו
עשה

למענן והושיענו.

רחל מורפורגו.
Poetisches vou Moriz Ehrentheil, Oberlehrer.

שי .nipy'D
היכל לכבוד החנם המליץ המול כקש״ם מו״ח

כוכבי

יצחקנעיר

מנחם שטערן נ" ׳

נעל המעריך סער

וויעןהנירה.

אם אל קריות בני עטי אכיונן שרעפי,
ועלי‘ מצבם בנולד ,אשים עיני;'
רק ' שוד ןשבר נעמדו מול עפעפי,
רק פיר ובלהות ,רק מצוק ועוני.
נפשי ,נפשי !רעה לי  -שפתי נעות,
ולנשי ! גוני יראו בשטף דמעות.
לא ארצמו לבד ,ארץ בכיל מברכת,
עזבו׳‘ עת בשבי הלכו לפני ערים;
אולם נם שפתם  -הנה' בשלכת
מאז לשנמיוזלמדו דבר שפת לרים.
זאת זכר כי אזכרה  -שפתי נעות,
ורגשי יגוני !ראו בשטף דמעות- .
בן־מנחם׳ ווי״זל׳ ברי״ל ויצחק שמואל
אחים הנעימים במותם מנוז נםךדו; -
הפרטים' עלי נבל הה ,חדלו בישראל
ומבקשי שיר צי-יון ! בושו! !רעדו'
לביילחוקקי ישראל  -שיפתי נעות,
ורגשי עוני .יראו בשטף דמעות- .
החזים׳ המשדרים וד,מליצים בלמיו
אל עמם נאספו ,ועמים'  -צלצלי עבר;
רוחי׳ ריחי‘ קדרנית תרחף על 'קיברמו
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היוד קלם אולי אשמע מנקיקי ,ד5ןבר- .
כיום ביום אתנדד' שם בחפתים ניעות׳
ורגשי' יגוני' יראו בשטה דמעות* —

* • ! י•

«

״

ן

• r

| t 1w

אולם האח! עוד נשאר נחם ותוחלת -
מנחם!’ עודך חי  -חי גאל לשוננו!
עדנו חי!  -עוד ידך נפלאות פעלת.
עוד בכוכבי נגח תשבץ' שמי שפתנו- .
חזיון עדן’ נפרץ בלבבי  -שפתי נעות —
דמעות— .
בשטה'
שמחתי  -ןיראו
ורגשי '
T I
ן| V V
* • T J
* • * ••
אצילי עמי אראה משתחוים לפניך,
בנבל ומצלתים לךשיר־תיוד־ה7ירימו;
גם ' אני יצאתי הפעם לשחריפניך -
דברי לא אוכל — רגשי לבי עצמו- .
ראה איפוא אדני ,ריאה שפתיי הנעות • . . .
הואל נא ומחה מידי שי ' הדמעות! -
מ־ד

ענדך ,מכנדך ומוקירך

עת שכחו בני ישראל אלעזימיו,
ולאלהים עגל מפכה עשו לימו;
ויקציף משה ! יטחן אל־הזחב,
וישק בעפרו כל ילדי רהב.
משה! לא טוב עשית חפעם,
החטאת רבץ לפתח ^זז-עם ; -
מאןז בלעו עבדיי האלילי עגלמו,
אלהימיו- .
בטנם
העמיקו " -
סרה
עוד
•• V:
* » T
|
• VIV
TT

האהבה•
 T־

 :־ ■ו

Bon Baruch Löwentritt.
(Nach dem Ungarischen
).

בנשך בערב יום .ביער בצאתינו.
לאפיינו ; י
ריחם
נפחו
והדודאים י
,
r ..
 xך
נ־ד •
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את פנינה יפתי ומשוש חיתי
שאול שאלתיני את שכית חמדתי:
מה ירננו בין עלי עצים הצפרים?
ועלי מה יתנו קול׳ בעלי הכנפים ?
רק בגללך ירננו בתולה נחמדה;
ובי את/לייתבל בעלמות היפה;
זאת ישירו בין עפאים וגם על* שפ :ם
מעת *לאור עולם קףמון הבןכים ’7
למה מושב הככב ? רום רקיע?
ואיורו רק ממרחק לנו .יגיה ?
מעמדו למה' לא יקרב אלינו?
הלבשתלהשוב לו להאיר לעינינו?
הן זהריך פנינה ,יקדיירו אורו ,יי
.ומפני
ברלהטהרך
יאפיל
זהרו.
.
־ l. " T! T .
י• -T: T
לכן ברח הלאה לגבהי רקיע,
ושם*מאור פניך גם הוא ישביע.
שם  :תעלם גם הוא בהדר מראין;
:שקיף י  -רתמה על שלהבות עיניך.
העלים למה קול דממה ישמיעו?
ומבועי נהרות מימסלביעו?
הלא תדעי ; פתי כי רק בעבורן!
וכל מאויי חלד הנם בגללן.
הן לי רק בעבורן ; קרה* התבל,
וכל חמודותיה מבלעדן לי הבל,
לע  :ן לבי ורוחי כליהי ימים,
ובאהביתן נכון  :שעי לעולמים.
לכן’ עודני חי אליתזניחינל'
ואהבתן נא אל תסירי ממגי.

התקוה התוגה והמות.
 :ן־ד

-

t

;

־V 7

Bon Jakob Fischer, öffentlichem Lehrer.

י:הקיה• למה תוגה
מאין פוגה

את־האנוש תכריעי,
בזעף ’ וחמה,
י
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למלאות כל תאותיו
בחוף מטרה ’ ,י7
בנפש מרה ..
יביט
שוא
תמותו.
•IT
• Tt :
בפנים ‘שונים
אלף מונים
תחדשי
עשתונותיו
r
י
:
ד
בכה תבלי.
בכה תבלי׳
את־־כל־ירחי
שנותיו.
T
•״
«
T

בפחד ואימה
את רוחו תשביעי.
הסיגה .תקוה רמיה!
בלי דומיה
לשונך תטיף כזבים.
רשתך פרושה '7
את בן תמותה
תלבדי
בשפת
אהבים.
•• X t
י - ,
• T -:
החקוה .את שומרות
תדירי נחת
חזות לבות נשברים,
הסקיה•
להאמללים׳
את מרישעת,
להנכשלים
את מבעת
אני משען ועז׳
מעינן מים
מרים.
אותם אקומם׳
ההוגה .נחלי
אמרים,
רוחם ארומם׳
מלאי שקרים,
אשבית שאון התלאות•
בלבב אנוש
תסיכי,
 rw׳ .-<zכי יחי שלו
להכרית אבל,
אחד באלף׳
רחמי הבל
ירבה יחטאבגאיוניו
.בריב ־-חלקיות
תשיחי.
אשפיל' איותו
• • t Ir
החקוה .באהלי עני
דפנה לעשוי
את״תשכוני,
ולא יפיול בפחזדונו■
עם מחנה עצבת,
נפש מךבה'
רוחות דויות 7י
בעברת מצוקה
לאלפי רבבות
אלי אל תוציא תלונה׳
תאכל ״Iבאש
צרבת.
- ,
v TT
על כן ארחם,
איותה אנחם׳
סורי.׳ סורי!
אשרישה Tבה
אמונה.
לא תגורי
 • :T
Vi
T
בלב7
בריאה
נבחרת
.
«וגה .המנגעים
חיש מהרי,
רק ' לרגעים
הסתתר,,
אל קולך .יאזינו,
תוגה העוברת.
בך משקרה׳
מתנכרת׳7
ההוגה .לבן החוח .י
ל
&
לעולם
יאמינו.
תכשירי 7טובה׳

בבר אקשיבה
לדברי מריבה,
בין תוגה לתוחלת׳
זאת אמרת,
גם אחרת,
"אני
באדם
משלת".
:־ •
TT T
VT
הן נקראתי,
אף נבראתי,
להשקיט ריב ומדון,
ידי לקחת
מכל אחת
את שבט הזדון.
הממשלה י
ליי נפלה,
על זכלז־אשר בו נשמה
זרועי' ^ טויה
לפדות שבויה
מכלא
האדמה.
י Vי.
 : T־T T
אני איטיבה
אם אשיבה
אנוש אל צור מחצביו,
שרש אשרש,
כליל אגרש,
כל דאגה מלבבו.
שם בקבר,
:שכן גבר,
.ישקט ז
בשלות
עולם,
יI
-I T I
T
נגע וסבל,

ןג1ןואבל,
כל ! שמיעו קולם,
אזניו אטומות,
צרות א? מות
אליו לאי תגענה.

ענת בגדת
אין מולדת
ביו
פריי
רוש
ולענה.
ן •
:- :
*־ T
דנ האסון
אמיץ וחסיון
ביו אין' עוד פגשת,
חפנת תבל
מלאת הבל
מעיונו אין קדעשת.
התוחלת
בל מהתלת
עוד ’ ברוח השהה.
אין מעצבת,
אין מכזבת
תקוה ההמשכה.
את בן חיים
על כפןם'
אובי״לה לקברות.
אז אבריה .ז
אף אישביח
גלי נסי הצרות.
בצבאות פרעות.
בהמון רעות
רוחו בל נלחמה,
נעזב מלונו” ',
שבת יגונו
Tנח
בנוה
נחמה.
•1
־יT T V
איש ננוע.
בלב פצוע,
ולא ישיג מאחיו,
בחבלי' וחי י "
תמיד נחי,
נכסף לאחרית חייו.
8
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חנינה גדולה
אם אחמולה
מעילי׳
עליו
אפרוש
 ,י ־
T T
IV

בשוחהעמררןה.
בשנה מתוקה,
בצלי.
ויחסה
tינום
ן • "
• , . ,י•

לכנוד מומו הנעלה הכהן הגדול כהן אל חי המכונה ארכי״־עסיסקופוה ומוערופול* ^
במדינה אילליריאח ושר משרי המלכוח האיש הגדול והמופלא אדוננו

אנדרעאם גולמאיר
ישמרהו הש״יח וישקלהו לטוב חמיד! ביום בואו אלינו נעיר גוריציאה ושמזו בכתא כגיי
יום כ״ד לחדש יוניוש שנש אדונינו ומשיסנו אסמ״נה.

Bon Stephanus Koclancic
, Profeffor in Görz.
Prof. S . D. i'timtto.
וישא מש

J

Mitgetheilt ucn

המשורר ויאמר:

אבינו אל לבב עבים

אשירה נא שיר השירים
לעת ,בו תמו תמרורים,
עתה אקרא ,ארים קולי,
לבל יודע גילי.

חנון קץ שם למכאובים,
שמע שמויע קינתך׳
גם הוא מחה את דמעתך.

עד מתי ,בת גזדיציאה!
תהל באפר בוניה’«T
קומי לבשי אתי תפארתך׳
קומי איורי ,כי בא ’ אורך.

השקיפי הצפון׳ מישם
יבוא לך׳ הן ! גם בא איש חס
מלאה כהן גדול ,אביך׳
נגעי לבך בים יישיליך.

מי הוא האיש הקורא לי ?
מה הספור המובא לי?
קשח עלי ,הה! יד אלי:
גילי.
הלך- j ,
אבד . .
אבי ■ך | -
«T

גו למאיר הוא שלוח לך,
גלי עליו את כלי שלך ;'
יוציא כאורי צדק העיר׳
כי הוא אביך׳ הוא המאיר׳

הטי אזנך לי ,בת עמי!
שימי' לבך אל פתגמי,
הנני לך מגיד שלום
כאל רחום שיוכן מרום.

על כן קומי מן העפר,
שישי הריעי כשופר,
רוצי ובאי לקראתו
משמרתו¬
תמיד Vאת
לשמר
־I
• T
• :
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Von Dr . Nathan Friedländer.

מכתבי

אחי נשמח ח " !
לוס «ומים עגל נ׳ בי פתאום עזבתי אולח חיים ,אשל
! איזה
שאלתני אח יקל בדלן לא שלולה לפני ,ממולם לא דלכה מליו מלי ; ותחח
כקכנתי מ ממולי ,ללפת
בית אל שטיחי ממליו ואאחוז אולח מוליך מדלי שאול ? וחאמל
איילתי לכת ללך המולה
ימים לבים לא תממולנה ,ואשל זממתי היום ,מלד מלב
־י איש הפכפך אנכי ,מחשבות׳
; ככה הכית נשננו פיך את אחיך מאהבתך אותו ; ככה
חיש ׳חלון) ,ולוח אחלח ממל׳
מה אמגך או מה אשיבך ? גדול כאב לני מאשל תוכל ממי
׳שלפהו במקל נומם ; ואנכי
לבי בלבל תזה — אם אהה ,אשל כל מצפוני לבי נמלו
הלזה המנילו מל פניך נהגותמל אחיך ,לא נפלאת היא במיני אס יתנו אותי אנשים לא
לפניך ,תחשוב אשל לא כלח
 ,אשל אלחי ולבצי ,שבתי וקומי וכל ממיני ׳למת לא
'לשיני לנחמה ושולל ; אם אתה
ישים ני חהלה איש זל ? אחי אחי ! זכל נא ,ההשכן השכנת׳
מאמין בתומת׳  ,איך לא
למיון ,כדלול מלס!) מבד אל נד ? מתי חפצתי משות לבל
למשות כה ,לנוד מלעיין אל
לנגדי ? איפה לבלתי ולא הקימותי  ,כי תאמל אלי  :נמו
ילא שלישיו ,אם לא עמד שמן
■ ותנחל לשית עלי חמאת ,מבקש צדקי ? או הכי קצלו עיניך
מחשניחך ? הבי אחי אתה
נגן) אשל קמו לנגדי וידימונ׳ מן הללך אשל הלכתי נו על הלום?
יייאות שומני הלנים  ,אבני אשל אנכי עושה ? הנשתל מנגל עיניך כל התלאות אשל שביב
תיינשת חייתי מאנלהס את
לדגלי העולה בית אל ? ואנכי נבל זאת לא נפל לני ,לוח׳
מחי עלי ,ויממנו פח ומוקש
ימים  ’ ,לעג למשנל׳ מים בפתחם עליו גלונם ,וקול המון
יא עזבני ; כסלע מוצק בלב
על ממל׳ ,דלגת׳ על צול׳ המכשול ,ולובש׳ העת היו למישול
ינים משחק לו  :כן עמדתי
 ,קול ונגד מדים לא הפחידוני ; אתה קלאס את ספלי אשל
ימיני ,כפן וחיסל לא הלאוני שד״ל ינון שמו  ,אודות בואי בית מדלשו ,ואח אשל השיב יל
כוננת’ אל כבול החכם השלם
שמכוחו.
הדולש קדמוניות שי״ד לאו עיניך ,גם לא בושתי להודות לן
מכתבי אל הלב המפואל
יל מכתב ידו הלמה ,שקן ענית עני ; כן גם אה לבלי אשד הליצות׳
כי נקלות׳ בעיניו לשלוח
פ״ב העבדתי על בול בחינתך לדעה תיכשל ,לבא פני כסאו,
אל האלון הנודע לתפלה היה לי ? סלח אחי ,סלח לאחיך ,אם אולי נעת נשפכה מדלתו
ועתה אתה תשאלני ,מה
אותך את אשי הגדולה המתלקחת תוך קלביו  ,וידנל אתן
ייייי כשיד ידתח הלאה גם
 ,בשנתן בביתך ,אתה לא ׳גולן לע,מומי עדת ׳שולון ומסלוניו
קשות  :לא עליך הלונחי
נין אחוזת מדמיך ,אנשים מהול׳ לב ,אוהבי שמש החכמה
ישתלו מנגד עיניך ; בהתהלכך
המבלים לו לב בלבבכם ,בעיניו ילאה ,ובלבנו יבין  ,וכמחשנותיכם
תחשוב ,יכ איש איש מזלע
אכן לן נא שוע בתבל ,שא עיניך ימת וקדמה ,נגבה וצפונה
׳תשוב ,והיה כאחד מכם ;
עירן ,אז חאמד  :איך נפלתי וילדתי פלאים משמים אק;
אי אז יאחזן השק ממלאה נאת אליהם אחין הנמו ! — אנכי הגבל אלאה נצלח אח׳
ילא תאמין כ׳ האנשים אשד
וילאו למלוא הפתח  ,כ׳ מ׳ זה < איל להם  ,מ׳ ילך לפניהם
ההולכים נדלןד' כמוני
מה ימשו ובמת יבואו אל ממלת חפצם ? יושבי על נשא
לנחותס חדדך ,מ׳ יאמל להםילך ,זה יצגול בחול בסן) המהול בזיעת אן) ,זה ידפוק את
יי! איש איש אל ענל פניו
הקיאה ,זה יפריש ויבנה בחומת הדת כמוב בעיניו ,וזה יבלה
קשתי לעשות לו שם באשל
 ,ואין אחד בכל אלה אשל ישים את לנו לדוד יבא ,ואשל
מרבית ימי חיפו בתפלה ותחן שם אלפים בתבל ולא לעולם נשב על כסא כבודינו ,ימים
׳מלת מל רעיוניו ב׳ חליפות
ואחרים יירשו ארן ; כי לו השכילו על זאת מדוע לא ימלאו
ננוח
כי יעברו בחיק האדמה
בידם ,מדוע לא יאצילו מהודם ובינתם עליהם למען
יל ' הבתולים לשאת שנע הלבנות
נין צדק ולשי! ולדבר עוב לעמם ? אוי לי אחי ! מה אומל
יוכלו שגת על כשאם ,לשפוע
ורחמי ׳כמלו נעת אלאה בחורי ישורון  ,שוחרי חושיה
ל 1יאשפלה ,עיני מקול
דמעת ,כעורים יגששו באפילה ודרך המלך סגר בעדם  .לא אדע
המשתוקקים לעלות אל הר ד'
דרכי עקש ופתלתול בי ,בלאות׳ אשל יבולו להם לנים מהבחורים
אס אצחק או אבכה,
הפוגות נין משברי ים  ,התלמוד ישוח באניות שבלו באין
להשיג המעלה  :האחד באין
יתאמן להנחיל שפת רומי לו למורשה  ,ואן בה ידמה מלוא
משוע ומלח ; השני בכל עוז את אשל בקשה נפשו ; השלישי כחשכה כאורה לא ימוש
אילח עוב ומועיל — להשיג
 ובהיותהמפיו ,ללשון עמו יגביל ,היא חתן על ראשו כחל הלבנות.
ספל הונגאל׳
לא ינצל ממנו  :שם ראיתי בחול ,צעיר נימים קולא בלי
אחו  ,דעת ומזמת וכל כשרון השונות יבלע בלי שים לב על חוכמו  • ,מלא נפשו סוהו
חשך מודיעי חדשות ,דעותיהם
*
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ונוהו ,וכל הנמצא •חן אל כליו ,ואהסחס והנה אין כל ,אך צל ולוח ,ושכנו הקרוב אליו
•בקל בכל יום בחי ההטלה להטוח אוזן לקול הדוברים ישיח עין על כל משלח ידם למען
•וכל לעשוח כחבניחס ,לאחוז אח דרכם ,וכאלה רבוח לאיחי ואחה אח יקר ! חשאלני,
אין טחאום נהטכו רעיוני?
ומלבד אלה אחי ! השמת את לבך לחקור ,בעקבות מי ילך כיום האיש אשר עדח
ד׳ נחונה על ידו ,ואל מי מהדוברים יעה האוזן קושבח ? היתול לו דרך כאותו ובאמונת
נטשו ולא יכיל שני איש ? השמים ! כי כן דרך איש ישר להניע הגיוני נטשו בטני עם
ועדה ,ודבל אמח כלבבו  ,אכן שאל נא■ לתבונה אס אלת דרכיה  ,ותענך י כל לנו יוציא
אויל ,ונבון בדעת יכלכל אמריו ,וטרם יעבירם על דלתי שטחיו יניע לאחריתם לבל יתקוממו
עליו ילידי ניסו — ויהיו לו לשטנה.
קרא נא לי נשם העדה ,כ׳ תדע ,אשר תאבה ללכת לרגל איש הטושק שטחיו בראש
הומיות לאמר  :רחקו מחשבות׳ ממחשבותיכם ,כולכם כצאן חעיחם ,דרך ד׳ נשתלה מעיניכם
שוא וכזב הנחילו לכם אבותיכם ,העמיקו על גביכם מאשי תוכלו נשוא ,אשר ד׳ לא צוה,
אן זרות תחזינה עיניכם ,בואו עדי ! אביעה לכם רוחי ,משוה שניכם אשיר וערלת לבכם
 ,אמול ! והיה אם בה יאמר ,אם אלת דבריו ,הלא ממקום הקודש ׳הדטוהו השומעים  :לא
צא ! יאמרו לו  ,או ימלאו שחוק שימו ,על דבליו אשר לא שערום אבותיהם —- .י
או אולי תאמר אחי ,בי יעשה האיש נעלמה ,עשתונות לנו יטמון נחנו ,ומחוך
יתראה כאחד העם ; אן בקרנו ישלח לעיוניו לחשש׳  ,ולא יתנם לאת החוצה לעבור
סתחי סיר ; ואם יציקו לו בתיק מרעיו  ,צלוטה אמונתם ,ישטך סודו  ,ולעיני כל יתראה
בתבנית אשל הלאה נהר החכמה ,ומשוה יתן על שניו  ,לבל חגלה מחשבות לנו עלומה,
אם זאת עצתך ,חלילה לך ,חיל ממני ,טוב לך סגור דלתי עין ,לבל אשכח כי בני אב
אחד נחנו — מה נכמרו רחמי על אנוש ,אשר למען כלכל בשרו יאסור את נטשי בנחשתיס
— למען מצוא מחית ביתו יקבור חיתו ,בעודה בחיים ■,תחת מעבה הדומיה .אוי לך
אניון ושסל רוח ,מה נבזית בעיני ,ונטש׳ נחלה מהניע נטנין .הנענול שתות׳ לחם אשל
תיקו לן  ,תחלל כבוד נח מלך ,ונחלק אלוה ממעל תנגוד ? המיראחך ,כ׳ תאבד אגורת
כשן -אשר ינחן לך מכל נתחנשל ,תכחיד תחת לשונך לעיוניך ,אמונתן וכל לבן ? התאמל
חי אנכי ולשונך חבושה בין שניך ,ואך אח הדבר ,אשר עם אלחות האנשים הנתונים על
ידך לא יעמד נטרן אותו תדבר ? התחשוב אנוש אנכי ,מבחר היצורים אבל נתן ל לו לב
לדעת ועינים לראות ,ואחה בל מחשבותיך והגיוני נטשן צררח נחלט ותמכרם לצמיתות
בעד כבר לחם  ,ולאשר חשנו אחרים תכרע נלך ותשבע ? שטה מעלי חרטת  ,אנשים!
בי געלתיך ואבחר לאות בל תועבה ושקץ מחזות תמונחין  .ואס אלה יהיו דבלין
אחי ! כי אן לאנשים כאלה תאוה המשרה  ,אשל עוד לא טרקו מעליהם עול
התלמוד  ,ולק הדבקים בחולת משה הכתונת והמסורה  ,וגם הנוסטות אשר נדאו
מלבם מתע׳ דור דור תמצאנה חן בעיניהם ,המה •שנו על כס הלבנות ,להורות לעם ד׳
חוקיו ומשטעיו ,גם אשר לא צוה ; ואנשים כאלה לא יכחשו ולא ישקלו ,אך הגות לבם
חנענה שסתותיהס ,וממעין נאמן ישאבו דבריהם ,צדקת אחי ; אכן ,מלבד כ׳ אנשים אלת
אשל באמונתם ימיו מתי מסטר הנמו ,מלבד בי לא כביר נקוה לקרן ישראל בי יורם
ויתנשא מאלה ,אשר לא ערבו לבם לחתור ולדרוש שורש כל דבל ואך כעורים • לבו על
משענתם ,מבלי פלס מצעדי רגלם ,כי קצרי יד וקטני לב הנמו ,מלבד אלת ,הגד נא לי
ננטש חמה ,אלת תמימי דרך המאמינים נבל לב ונטש בל הכתוב  ,ואל מנהג אבותיהם
נטה מלא יאמרו קדוש  ,לא חגע נו יד ,היש לשניהם דרך סלולה להשיג המערה? העלה
על לב איש מעולם ,.לסקל נתיב העולה בית אל מכל אבני נגף ולהקל תלאות נעלי ב״י?
הלא ידעת כי עצמו מסטר סטרי העברים אשל מני אז ועד עתה טרו וישרצו ויעצמו
נמאד על פני בל הארך ,ובלם אן דבר ל שומה נסיהם על חוקיו ומשסטיו ישובו גלגלי
מחשבתם בלכתם  ,ועתה התנקש מאח עניי הצאן כי יבלו מיטב שנותס בקרוא ספרים
איןקך ? ואס שנות מחושלת ינחנו לחם הימצאו להם לשוטט נין נחרי המון הספרים
הנטושים נין מתנותינו ? ואס תשיבני בי אן על דלתות הס שרים העונים אשל על טיהס אנו
חיים • שקודו ובנותר לא ישימו עין ,אנא אחי ! הראני נא  ,מי חמה הספרים הטונים
אשל • שלו בעיניך ,הגם בעיני כל העולים ימצאו חן ? תורח׳נו הקדושה מלאה חן ונועם׳
בלשון קל להבין תולה אותנו אורח חיים ; לנינו יה ודא הקדוש בחב אח קבלתו נספי
המשנה ,ל' אשי בחב פירוש המשנה ודבריו ימלאו שנים עשר ספרים ( גמלא ) רש״י בהתמדתו
הגדולה התאמך להאיר עינינו וכתב ביאורו  ,על הגמרא .אחריו קמו בעלי תוספות׳
ובראשם הל״י לישר הדורים ולהשוות כל הדעות ; מהרש״ל  ,מהרש״א מר״ס שין -ולובלין׳
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םפימ  .ואם אונה לכנות גלם נשם ,תבלה העת
ם" ׳ שטה «קונצח גאו אחריהם ללקט
נידו החזקה גנה נית נחמד  ,למט! ימצא נו
וזכרונס לי) ’קוף .חפאלס ישראל הרמנ״ס
כחג נהקדמחו) אכן גס סקומו נכזנה ,בי כמטט
בל דורש יי צלבו בלי עמל רג ( באשל אנשים מארבע פאוח הארץ וישליכו איש איש
ב  .ה מלאכתו  ,והניס עמד בהדרו ויקומו
 ,ויאמרו כ׳ נמצאו■ מגרעות נביחו נקיקים ובקיעים
אח טנא מחשנוחיו טל פסח ניסו
ולא הדל לו ,כי מבן> רגלו ועד קדקדו לא נשאר
י’ חני «ליו חמר וזפח עד בי לא סואל
האמן ; המגיד משנה  ,לחם משנה  ,בקן> משנה,
מקום נחנניס אשל יצא מסחח ידי
עוז  ,הראנ״ד ודומיהם בתרוהו ,הקיפוהו מנל
משנה למלך .הגהות מיימונית ,מגדול
והניס נמלא עשן ,אין יוצא ואין נא ; בן עמלו
«ני ופנה ויטעו אהלם קניב לגיסו,
נניס ו יותן>  ,כ׳ סחת אשל דמו להקל מעל
וקאלו
י’ג«י לשיא הר״י נארנטה טוריו ,למשא ,כי על דגליהם יחנו נושאי כליהם ,המונים המונים,
מבקשי תולה את עול התפוש ,היו להם
וזה אס זה יצדיק עד ב׳ ישבח הקורא ,מה קול
זה בונה וזה יהלום ,זה על זה שואל,
עמודי דבריהם — .ועזה את מי ננחל ? נעקנות
הצעקה אשל נאזניו ,ועל מה הענעו
 ,על פיו אגיד דנר המשפט ,על פיו אודיע חוק•
יי ’ ילך ‘1-אנכי אבחל לי אחד הנזכרים
לי " לא כן דבלת ,שקל משפטך ,קרא נא נספר
אלפים באזני חפן דעת  ,ונא רעי ואמר
' מהם תלאה בי הקבלת עשה ,המחבל הלזה בעומק
״’’ איס ,חות דעת ,בית יעקב ובו
לאורו מלך ואין מידו מציל ,ומדוע תעצים עיניך
שבלי ירה חצי קושיותיו על האיש אשל
לאים הזה ? ואם גם בזאת רוחך עוד לא שבכה
ממנ י׳ אס לבך נכון טם אל ?" מת אשיג
אלו ואלו דברי אלהיס חיים  ,אשאלך אח׳ ,הלק
כ׳ מענני" נחר לך אח הטוב בעיניך,
נין איש לרעהו  ,נין טהור ' לטמא ,נין קדש לחול,
זאת ’נוקש בעת מן המולה ,ב׳ ידין
מקפל ,תחפוץ נימינו אלה לשמוע אמרות טהורות
הלא גם עדה קטנה אנשים נה מתי
דרכם ! ואלת מאין תבאנה פתאום תוך קרניו,
5קיוח דופי ומלאות חן ונועם מפי מישר
רוח סן ונועם על שפחי איש ,אשר מגיחו מרחם
מ׳ יפיס אלם דובר משלים ?' מי ישפך
לו לב חדש ,למען ידע בלבל דבליו במשפט ,לדני
היגל לדבר בלשון טלגים ? מי יברא
את לשונו חפשי באין מתג ורסן אל אשל •שאנה
ננתח ולהרים קולו ,והוא למול לשלוח
ערך ,נלי שים לב אס ינעמו דבריו באוזן שומע
היפו ללכת שמה סלך ,בלי חדרים ,נלי
תמצא אצלו לדעת דבר במקהלות עם ,בפני רוזנים
אי יפלטו נה שרטת ? והחבמה מאין
מלין יבחן ? או מ׳ יפת נו אש תגבורת ,לבל
ישלים אשל יש נינותמו מניני דגר וחיך
דברו ,מי יאקור לבני עשתנותיו לבל ילבו בתוהו
'אחזוהו חיל ורטט נין הנצנים לשמועאח זכרונו נלגום׳ קדרות ? על הנה היו עינינו
'* אביו ממנו נעת עני האימה יעטו
לאניניקום) אשל לו נוסד  ,בחפץ חכמינו ורבים
אליייה אל ניח מדרש ( סעמינאריום
ולנער׳ ישורון היתה הליחה ,ב׳ נו ימצאו עזר
«שלי עמינו ,רב טוב האציל לבית ישראל
דעת מיס חיים ; אכן חקוחינו היתה מאפע ,בושנו
יכל האמור וממעינו יבלו שאוב צמאי
קראו צום ואבל ,שק שמו בקוסם בשמעם פתגם
חשך
איילי לו מוכי סנוריס ,אוהבי ותנומה לא נתנו לעפעפם ,עד כ׳ בצעו מחשבתם
השטמינאריום  ,ולא שקטו ולא נמו
יטצת טוניס תפילו.
ישתוקקו בי יהיה מדריכם איש משביל ,יודע
הן אמת לאשי העדה ומרבית העם
על ידיהם מצאת העצלה מנוח הל ואס ידי בחורי
ה ,אוהב חכמה  ,ודובר טוב ,אבן
נמלטות שונות ; אין גס אחד אתנו היום אשר
־יי !,לא יתמכו למען יוכלו לפאר נפשם
חן ושבל יוצאים כספירים לטוהר מפי איש דובר
.־ Jחמלא נעשו גיל ועונג נשמעו דבלילנהל עדתם ,ונבל זאת נרפים המת נרפים ומאומה
יא יבלנס ינקפו למצוא איש כמוהו
שנון באהלי תורת ודעת ; בל העם מקטנם
יעשה טנור צעירי ישורון המחאוים
מן הטוב לבית ישראל  .אכן אך בפיהם ידברו
"ולס יתאוו תאוה ,בולמו ידברו
נשמע ופעולה לא נראתה ,כי כשל ישראל
הס ׳טמנו תחת מדויהס ,קול דברים
ישמח די ; הה ,מה גדול שברינו  ,מה עמקו
דה  1־מל  ,על בן על בחוריו לא
 ,אש החשך נשנא וממנו לח נמוש,
אוד  5' !” ,י! ועי נים לנו ולא נראה ,לב לנו ולא
תאבלנונביןהאש — .לא אוקין! אדבר נ׳ עטי
י החכמת נאהב ונירא מגפת אליו פן
,
 ®fיכידייי חמה מפיה יתמלטון.
את נפשי ממנוחתה  ,ויהי נראות׳ בי אין איש,
חנה וכאלה מחשבות חוגה הדריכו
 ,אמרתי אעזבה שזה קמשונים ,אשר לא יעבור
«ל צב לחזק בדקי חומת ישורון
גן *
רפאות תחלואי עמי ארפא עתה אח גיוים ,נפשי
איש תמים מבלי הנגן! ,ותחת
^
יגל בבודי ובצרתו לי צר ; בקרב הימים אשר
 _ . nחמ’ד חנוקה ודבוקה בעמי,
בשמחתוידי לא ננחושתיס יאסרו מעגמת טוב לעמי ,אין
גס אנכי נעזר אל ,אהיה לאיש,

דנל ימנעני מדנל כאשל פס לנני ; ולכן נם נגהה ,אם גם « ונחי אה הדרך אשל אליו
נשאהני נפשי! אס יהיה אלהים פמדי לא ינצל «« ני לנוא נקוד האצשים המתאמצים
לעהר מחנוח ישורון « הגלי כזג ולסקל שדי הדה מקין ודרדר אשר צמחו על פני כלו,
כי פני איש לא אכיר וחנך ודגל שקל שנאה נפשי ; גם עהה אעמוד לימין האנשים
העומדים נשדי המערכה נגד מורדי אור ומואס׳ דעה  ,גס עתה אהיה נין הנכספים להרים
קרן ישראל ולהראות תפארה דחו כל אשר נכחי לעשוח  .וזאת נחמה אחיך  ,מוקירך
ואוהנך לנצח.
רב עונג ועדן שנעה נפשי נקרא’ נענין זה דגר׳ פי חכם אוהב הגונה ואמת  :דוד
שמו ,נשיר החפשיה אשר נין כונני יצחק ינון ,קראתו משם ,ני על פני כלו שפוך רוח
חן והאמת ׳סודתו  :אם על רעיון ורוח נשים דלחים ונדיח  ,הלאלה נקרא חיים ? לא
על המוח ,תהי נפשך דואגת כי על חיים כאלו ; לחושך נצהלים למימי החיים לא
לך יהלו וכוי.

Beitrag von A . Apfel.
מכתב לידידי אהוב לני המשכיל השלם היקר כהל ' שלמה נן הגאון המהולל נפי כל
מ״ור אשל קנה לו שם עולם הצדיק המנוס מו״הררשכנ״ה צגי חיות ז״ל ה",ה.
נפש נענה « ׳חלת עת זרועות התקוה נה יתמנו ,כמעט צלי' מעט דנש לה יערב,
מנגה נלק תחלת חשכת ננניה ׳אורו יגה שניג נחמה ,ותקל משאת כנד כמטיל מעמסה
מני לג דכא ונכא רוח ותהי הליחה .אוחז נחלט לא איש יתאר לו האדם נצנע רקמתים
עתות יאחיון ,נלא׳ חזיונותיו מחזות יחזה — נשובע שמחות — לחפצו מתאימות  ,ניפעת
אין אמון .ישים ננפשו שקל להמתיק תחת לשונו מדורות פתנים אשל משפת סך רעל
שתה מצה .משורש משאות שוא ומדחים — לג הוחל יטה ו — יפרה מעה עוז על גל
פארותיו יסננו  ,ישלח נדים למרחוק  .כה בהגיון לב ישים גשמים מעון לו ,ארמון נעם
מעיר עלי כנפי לוח יגנהו .ונטה שפלירו על עב קל  ,ועל קנה לצון יצג אפדן א ) אכן
נחלום מהקין כלו .העת נגדה ,בהפנותה שכמה ללכת רוח אחרת עמה  .תכבד משאה
לעיפה  ,משנה שנלון תשגרהו ,ותמונות הוד יפין חתענ ,חשך משחור תארס ,אך גלמס
יראה מושלך אלצה ,עת יניע אחורנית שורש מארן גזעת חלם המצל אשר נו חסיח נפשו,
וענפותיו נסעפו  ,הוסרו ,הותזו  ,טירוחיו מלנוח  ,גלים נצים  ,הולד לאלן גאונן והיו
כלא היו — .
כל זאת נאתני אחי ! אני הגנר מכת נשנע ענדה ,ומנשל׳ אחזה כל אלה ,כי
נקרני פשה הנגע ,והוא הוא ילמדני דעת מוצא דנל — ,כי המצוק אם המדעים —
ולק עליך החליחי ,מוכה ונגוע על שואתך ,כי מלאני זעם איש איש נכלי מפצו אשר
ירעו  .לשוכני תנל ,עוד עדי לא נגעו ,לנ ממני הרחיקו  ,וחצי שנוני העת מלאה אשפתה
מהם ,עוד לא נחתו ני ,אנכי אנכי׳ מחולל מפילך ,מדכא משנרך גדול כים ,הלא נצרתך
א ) רצוני נזה אשר נקרא (לופעשלאס ) נל״א ולפיע״ד כיון נזה ל״י (סנהדרין נ״א נ' )
"נשעה שנשא שלמה את נת פרעה ירד גנריאל ונען קנה ניס וכוי ועליו נננה כרך גדול
שנרומי ואל" י מפני מה לא נתגלו טעמי התולה שהרי שתי מקראות נתגלו נכשל נהם
גדול העולם" ויען ני שני המאמרים הס נהמשך אחל מהראוי שהם משולנים לכונה אחת.
והנה כאשר אמרתי שהתקוות הנכזנוח יתארו נדמיון ארמון גדול ננוי לתלפיות על נל’
מה ,אשל קל מהר יהיה לאין .והנח כשנשא שלמה את נת פרעה שהיא היתה הראשונה
מהנשים הנכריות שלקח ממשמעות הנחונ (מלכים א׳ י״א אי ) והמלך ונו ' ואת נת
פרעה מיאנית אדומית וכוי נ" פ נתסלה ; למה ננפשו פי אמונתו שלמה ולא יעו אותו
מדרכו הטוג וזה העני[ גנריאל םע״צ פרעי מרכב משני שמוח חואליס ששניהם לשון
חוזק ( .דאס פעסעע זעלנסענעוואוסטז״ן זיינער שטאנדהאפטיגקייט ,אנל נאמת היח'
זאת דנר מדומה ( אייננילדונג) כאלו נען קנה נים והעלה שלטון ונננה עליו כרך גדול
שהוא דנר הואי" .שנרומי" לייד כיון דמצינו ( שנת נ״ו) " כרך גדיל סתם ופלש״י (מגלה וי)
של יון ולדעתי הוא לק לדוגמא על דנל גלול « אי ( קאלאס ,ר־עזענוועלק)  .ולכן אר״י
נא ולאה מה טוב שלא נתגלו טעמי התורה כי נשנים נתגלו ונכשל נהם שלמה .שנטח
נעוז אמונתו ,וננה על תקפו על שהיה אך כקנה נים ,שהקנה הען היותר רך ולא יעמד
נגד שאון הים כמעט .ולפ״י החכם הל״ר שלמה פרענקיל נ"י לא יחישנ מלח " ננריאל"
ונס .מלח " ונען" כי נעיצה הוא שיעמד הכן ולא שיציך ע״ס המים כאניה ( יעו׳ כ״י
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ל׳ צר ואידך אידי .פה נקליה הומיה נשאו! ורעש נ) מרננה «רקדה ,ירצדון האופנים
וגכגי■ ' אי־נחה על אנני השיש יהוללו הלרג בסוצוח יפסקשקון ,השקט לא אוכלה ••■ .׳?.ג
ישנה׳ נדד ואדום ,הוחלה׳ ,כלו כליות׳ נסיק׳ אצול׳ זרועוש׳ נפמחו ,לאמי  :נא שנן!
אה׳ ,על חזה הנופת קדש הרימוה׳ לך חלומה נאהנה לא נשכחה אף לא הסם לנצח —
יי אין אחריה לאמון לוח — מנשיקות פי אנשקך — דמיה׳ — אך אז אחן אח דודי
ג 1׳  Vאשתעשע אחרי רג הימים לא שזפתך עיני ,אז נדנלנו יחד מקירות לנ) אשירה לך
שירה דודים ,אשוג אתפלא על חכמתך ואלוה נחת ,אניע מני ימות קדם  ,ימי נעורינו
איכה חלפו ,הרעות והעונות מפי ' עליון איך יצאו ,ולשמוח עליך כמשוש חתן על כלה.
«ה כאוו רגלי המנשרים ,מה נעמו שפתי דוננות חן ,נאומריס לי  " :קום מז לך
יייס • שאפנה נפשך ינוח לך מדלג מעל הרי קאלפאעען נעגלח צג ותותים " קלי המרק"
והחרד נפשי חרדה גדולה ,לקול השמועה השתוממתי  ,מחרים משתאה עמדתי — לא
’®7ח* — נפשי שמתני לאים נדהם  ,כגנל ענלו "ן .שמחה 1עצנ ומחלת לנ מסומלת
ממשלה׳ יעצנין ליס נל׳ דעת כמו  .נכון לצלע נעלם תנוא עליו צלה דאיתעל כר! נ לא
’יעה׳ אנה — אויה ! השמים לעותר כקה אופל עננה וחשכה מנודחס ,הענים התקדרו
אימתה ’ליקי אור חשך נעליפיה  ,כעל יום נקם ,כעל גמלות ישלם אל לקץ הפלאות
ייפג ריחי לני יהגה אימה  :קרנה אל נפשי אנחה .ויהי אך יצא יצאתי על מפתן ניס
מניני והנה נלהה ,נלהוח צלמות .כחולם חלום שוית׳ נפשי ,אך כליית׳ יסרוני " היענה
"יאייז יעיניך יחזו לך " .מלאת נוראה ! פניך זועפים נגפם אספו  ,איכה חועס איכה
שי ענ לא תאר לך ולא הדר ,לחייך החדלו אדמדמת  ,אכל נשרך מלאי ,אש ננת עיניך
שקעה ,המה לא ’ יתישו שנות נרקם ,יניעו לא סדרים כמעע נמקו נחוריתס אף ממלאומיהם
נילשי‘ שמלהך התמר פרע שלחה ,נפרעו התלתלים לכל מקום הלאה יזרו ,ומדאגה שחוח
קדרות לנשח כלה ,גנח קומתך שסלה ,על אזלועותיך עוד הפעם — ולא תוסף — לאם
"ליד נשאה ג ) עוד מעע תפעם רוחו עלם ימות ד ) השק אחזהו ת ) חמות הריס פעמיו
השחית גאון עוזו ותפארת חיתי ני ,והניף ידו נעים רוחו והכהו ומת ,אהה ! על מוח
»ים מי לא ינכה ? ו) מ׳ לא יניע לאש נשנלון מתנים יאנח ? אף כ׳ אני מגרי ניתו
איל זרוע לי מחכמתו ,נקשתי חורה מפיהו ,וכל יקל לאתה עיני מעשי ידיו הפלא
ישנא• אז אמרתי ניגוני:

קראו למק־ונניות בניכם למדו קינה
כל שיוכני גבולי ארצו מרי יבביץ
 1מבת משיוש' ארץ את־מ־ות רב תבונה
תופשי' תודה הכרעו בבכי אבל יהמיון.
אם נפל מדוד בעד מלה מרוטה
יתד דונאמן ביתי יעקב עליו' nSri
^ נ) נהיות׳ נלנונ הגידו לי שהנהו נניח אניו הגאון המנוח זצל״הה וצפיתי כי
ה יא לנונח ,ואנכי מאומה לא ידעתי מהאסון אשל קרהו.
 Iישני ' מול שמיס שסימן יפה למתים כדאיתא ( כהונות ק״ג ) :
ן Iנמצג הזה נא העילה הצדיק הנ״ל נ״ע וידיו אחוזות יחד ויקוים נו מעשה דרני
 1נשא אצנעותיו כלפי מעלה וכוי עי״ש ומשם לקחוהו למלון האורחים ונועדו אליו
ח חכם ולא הועילו עד כ׳ ׳צחה נשמתו נעתרה ( נ״מ פייה)
נהייתי נעיר קאליש הוכח נמכאוג רפיון אינליו ( לעהמונג) ופה נתפשעה נכל
גן"
״ התנה אשר התנה למס חרג ניד המות לפגוע נו ,וע״ז נכו כל ניס ישראל
הי נעירות אנל נכרך מחמת ׳קרתו ( כהונות ק״ג ) וכיון שהכל היו כקרוניו
^
ישנה ק״ה ) נכו כל נית יעקנ על מותו ויכהו אחריו עם כנד מאד ונקנר
 5ג ,^ ,יי יעליי נוכל לקרא הכחונ ( ישעיה כ״ח ) ניוס ההוא יהי' ד׳ לנאות לעערת
ירה תפארה לשאר עמו היינו יען שיהיה עערח "הלני" יהיה ג״כ צפירת תפארה
^
כ׳ תפארת העם מנהיגם ,כמו שאמרו ז״ל (מגילת ט״ו) עתיד הקנ״ה להיות
נלחש נל צדיק וצדיק ,ונפרע להק דין אמת לאמתו (שם ).

נגדעה תפארתו ,ברגל בעוטה
גזי נזרך בת־תם׳' ןפיך מגאלה.
"צבי" עדיך נצלת ,בנדי אלמנותיכי
לבשי ,כאב מארץ קיו לך הרימי
הגרי pWעלי אלוף נעוריכי
אלי למינים ונהי קנצי תשימי!
משפד תמרורים עת רג מזה נננכי לגי
אם עוררת• הגדילו אנחות ,כפלים ז ) כל
חקוח׳ נשנתו וצרות אין חקר כמים הזדונים
הר,יפונו
שטפתנו
נתל געתה ,נ 0עו> מרוצח
גגורח ,ואני גגי אין־איל מה כחי בי
אעמוד
הגן
נגד
מחי
קנל• מכת גלח׳ שרה ? נהייתי
ונקל׳תי ,את נדודה רעיתי ,נמר נפשי
נכית׳
הרנה
נכי
נחדר משכג׳ עד כ׳ חדלו דמעות׳
ו לני נקרני היה לאגן ,נל׳ התך
כמיס
שאגות׳
,
ראות פניך לא שללתי  ,כ׳ איככת אוכל
וראיתיך אחרי אנדן אנין,אחרי מות אמן
גקתר עליון יתלוננו  .׳כ על כל אלה מד לי
מר ,ואיכה אשא ואענלל הלא נשר אני ?
ואנין
לקניות
הזנל
,
והיה
מנוחתו כנת ,שס
יפתח לו שער השמים ועלי שלם מלאכי
אלהים
יעלה
ולא
ירי
,
כ׳
נצל שדי נפקו חמיה
לשנת ,ויה׳ כמש לוש ימים ,לנקר
נהיכלן
נאת׳
.
אמרתי אנחמך ,ממנחת׳ עמל אהיה גס
אני ,נפשי ידעה מאד ,נ׳ אן
לכאנן
אשים
עוד
 ,ומה אועיל נאמר׳ נואש לקשת יום כמון?
אם גס המה ממקור מעין
נונע
מנעפי
דמע
ניגון נצח • ,זולון ,על כנה נאלמתי דומיה
החשיתי ואתאפק.
שמת לירן פעמיך אחר• כל המתלאה
ואנכי לעניי פניתי מרחק דג נינינו ,ימים אשר מצאתן לשונ למרגוע ניתן נות שלו,
עניו
.
,
אולי
עתה
תנחם
,
שוא
!
גם
לעת
כזאת
אנחמך הנל ,כ׳ את מות הוריך כל ימי צנאן
לא תשכח ,עי כ׳ תפוג תחזה פנימו תשנע
נתמונתם יחדו נשמחה את הנין ,וכל עת
נח״ם
נוחם
׳שתר
מעיניך
,
לכן שמתי יד לפה
ואנל׳גה
 ,כ׳ גס עלי שאנל נפשי כל עת כל רגע.
ונזה
הנני
שולח לן ציון  ,אשר ברצוני
לעי נצור יחצנו! מלי על עשרת קדש קנורת
ימשכן כניד
עצמות אנין ננ״ע החונה תחת כק וכנפי אל.

הצבי
ישראל!
״־־נ •
• •* ti
,

צמזה תצל נפשך צדיק ממות
בחיים חיתך ,גם בגיא צלמות
יד שדי תנחך נתיבות אלימות
סזיתיך בקדש תומה לבני אלים
ישרון צאן מךעיתך הטה יתאבלו
ותבך נפשם במסתרים מספד אבלים
תעו כאין מנהל לצאן אבדות נמשלו
בבית ישראל מפליא לאשיות עשית גדולות
נס להתנוסס למו ,ספריך בי נפלאו

ו) ע " שנת ,ר" ח כל
המאמרים אין שחייג אדם נהקפיו של חנם וכשר.
ז ) כי נאם שישפר
האדם
צרותיו
לאחר
יקל
כמעע קע צרור נגעיו ומשאם מלנו,
ואס • טמנם נמנו יגדלו
והיו
כמשוש
נישש
וזהו שאמרו (שועה מ״נ ) דאגה נלג איש
•שחנה ( משלי ׳" נ ) •שיחנה לאחרים,
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מייום שב 1ךף
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למשפט השבת מלב ע1ל1ת

חפצתמעשיך ג&הןאו

זימים לא הארכת וימי אין מספר חיית
לב שנים צדקיותיך פה בחלד עשית
ייה  ,ל מגן לן וינחמך בחון אבלי צי״ייל•

Philologisches von Marcus Boß.

הבדל בשרש

נשק בין

הקל ובין חפיעל.

הנשיקה היא אחח מחמדות חי׳ חלד אשר הנחילה הענע לנר אדם ,הלא היא
קשס על שפסי ' ישלים נלנומס  ,נמששע הידידוח לא ימשלו שימו ; היא חוממה
הארנה העזה הנוערח נחדל׳ נטן' כרשפי אש  ,כמו רוח צח ונעים עונר אלחוח גני
חמד ונגע נכנפ< שושנים ונטע׳ נטמנים  ,המה יפיצו ריח עדן שגינותיהם ,ככה תנעם
הנשיקה לשפסים דולקוח מחמדס רגש האהנה הנאמנה ,כי חנוא נלננ אנוש ונפש זכה.
.והנה המלך החכם אשל הראה לנו אה כל נית נכאה האהנה נשירו הנשננ ומאוד נעלה
על כל שיר׳ קודש  ,פסח אח פיהו נאומר אין ערוך,אליו  :ישקני מנשיקוה פיהו כי
נויניס דודיך מיין ,ואין לשפוט הנה אם על אהנח נשים או על עניניס אחרים ישים
האיש המוכתר נצני מפארת החכמה דנרחו ,כי >ppדנל ההעלם נפש אוהנ השיל נספר
הנחמד הזה ותמתק המגלה הזאת נפיהו כנפה צופים  ,ושעשע יונק שדי המליצה על
אמרותיו .וזאת מודעה כי אין נשיקות אוהנ ואהונתו ,אשל אין מעצור לפלגי צון> דנש
®’ מי ומחק שפתותיהם  ,הנשיקות שאל האוהנים הנאות נלנה רק לעתים רחוקות נעת
אפל יפגשו איש את רעהו או ׳פרדו איש מעל אחיו ,ואן» גם נפעם ההוא לא ירהנ האדם
יישק את רעהו אם הוא גדול ממנו נשנים נעושר ונכנוד וכדומה  ,אס לא יקדם פניו
5נשיקה ; וגם זאת אין מדרך המושל לנשק את רעהו6 ,ם הוא נכנד ממנו ,נעת הפרידה
5תחילה  ,ונשיקותיו ראשונה השעינה ,כ׳ אולי לא יחפוץ עוד להפרד ממנו  ,וע״ז יוקד
®® יעל נשרש הזה ור״ל הוא נושק וגס נותן רשות לחנרו לנשקו ,וע״ז יורה קשורו תמיד
5׳חת שאליו  ,ני למענו ולתכלית! נעשתה פעולת הנשיקה  .ועמה נדעה נרדפה לדעת
®מקיאות אשל יתנו עדיהם לדנר הזה  :התורה הקדושה שפלה לנו מאיש תם אשר נפשו
קפירה נענוחוח האהנה ננפש אנותיו היקרים  ,כ׳ נלח נעצתם מניחם כצפוי נודדת
«קנה מחמת אחיו המציק אל שדה ארם אל נית אחי אמו הגדול ממנו נשנים ונעושר,
יכאפל הגידה לו נתו הנחמדה את נואו ,דומה דודו לצני וילץ לקראתו ויחנק לו וינשק
לי — נפיעל  -כ׳ יעקנ העני ונכה רוח לא הלהיג ננפשו זע לקים פניו ננשיקה,
ילא האפר תרגם הצלפתי  et 1’ ayant Imiss plnsieurs fois :כי אס תהיה פה
®יראת חחק הפעולה כאשר אמר ,למת לא נמצא נשיר השירים הפיעל  ,ונפרע נשיר
® " מיין אפל שמת כידוד׳ אם האהנה מפי השולמית ׳תמלטו נאמרה  :מי יחנך כאח ל׳
’ילק פי ,אמי אמצאך נחוץ ואשקך גם לא יגוזו לי  ,וכן נמקומות לנים נשפר׳ קודם,
"של תתעורר הנשיקה מחום חאהנה הרנה נאמר הקל ולא הפיעל ,גס הפיעל הזה
חינני מולה פעולת היוצאת לשלישי כמי ש  3חכי כל המשכח איננו שוכח כמי שכח
5 1ליין מועד ושנת ( איכה נ׳ וי ) כי אין שכחה לפני כשא כנודו  ,וכן הוא נהפעיל
®®יעל הראשון איננו כשועל השני  ,כי המאכיל איננו צריך לאכול נעת האכילה הזאת,
'® משקה איננו צריך לשתות נעת השהיה הזאת ,ואולם ה ^ נ ^ ק גם הוא נושק נעת ^
®נפיקה הזאת  .כאשר רדן> הארמי אח נן אחותו עדי הרי הגלעד זכר אלהיס את הצדיק,
ייייי קרני שמם הנעימים אחרי שיפה ושעל ענן וערפל היה מחזה שדי נחלום לנן לאיש
הם וישי לנלח׳ שלוח ידו נו ,כי מנלעד׳ זאת לקח ממנו את כל חמדתו וישלחהו ריקם,
ינהחוכחו עמו אמר הארמי . :ולא נעשחני לנשק לנני ולגנות׳  ,ור״ל למה לא חכיח
עמדה על משמרתך עדי צו׳ת׳ ננשיקותי ללכת ממני ,כי ננותיו אשל כנכריות נחשנו לו
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לא נשר,ותו נמשלה ,אס מפגי .
הזרות או מפגי הברור ,ולבן גס בעת פלידפס על הר הגלעד
לא תיתת זאת מדלך ' אמוסל
לנשר
,
את
אביהן
בתחילת
לע
שיתק
,
כי למת יאמר ב׳ זאת ,
שנית נכספת נפשן ללכת
ממנו
ולבן
נאמר
י
.
דשכס
לבן
נבקר וינשק לבניו ולבנותיו — .
נהחודע ׳וסן! אל אחיו
המת
לאו
בן
תמהו
על
סמלת גדולתו ועל • קל תפארתו  ,בי ד'
יהיה אתו והצליח את ללבו ,
ומאבני נגןו אשל שמו בנתיבותיו נבנה היכל בנודו הנלאה
בכל הארץ ,כי בחכמתו הנשגבה אשל נתן
שלח ל׳ בלבו החיה יושבי כל הארצות וגס אל ארן1
המברכת ממגדנות ומחלב בליות חטה
הרעב האכזר את חציו השנונים ,ולי גלה את
סודי לידידו כאחד הנביאים ,והראהו
בחלום
המלך
,
כ
*
הנה
העת הרח ויולדת בראשונה
שבע בנות יפות מראה רכות
וענוגות
ונדיבות
לבב
הנאות
אל פני חבל אלצה לתניק יושביה
משפע הטוב ומנחל עדני
הברכה
;
ואולם
שנע אחיותיהן אשל חולדנה אחריהן תהיינה
רעות הלבב
צותת את והמלאה ,פניהן זועפים ותשנורנה מעה לחם נאק  ,אן
■ עצת 'יסן> הטונה
הברכה באסמי המלך.
למען
לא
יתלכדו
יושבי
חלד
ברשת
הרעב
המכלה
,
והמלך
בראותו את חכמתו ובינתו נשאו
על כל השלים ,וכבוא האחים מצרימה ויבואו אל היכל
תפארתו המלא פז וכתם וכל
יושבי
קריה
עלתה
וכל
הנאים
מארן
רחוקה נלך לפניו
כרעו ,יבפתע פתאס נודע למו כי
הוא
אחיהם
אשל
ענו
נכבל
רגלו
,
וימכרוהו לעבד
אל סוחרי אק צען ,תיעלב לנס
נפעם ההיא לגשת אליו ויעפילו לעלות אל לאש ושלI
האק לנשקהו אס לא יכלו
לענית
אותו מאימתה אשר נפלה עלימו ? ואולם יוסן> אשר ׳
אהב את אחיו נאהבת
נאמנת
וטהורה
ממקור
לבנו
חפן
ננשיקותימו
וקדם
פנימו בתשורה1
היקרה הזאת ,ולכן
נאמר
:
וינשק
לכל
אחיו
.
והנה
אעירה עוד פה על  :נשקו בל פן :
יאנן> הקולא הסוקר ותאבד דרך
כללי ,כי לדעת לש" ׳ ז״ל אינני מענין נשיקה רק מעני!
כלי — . n
ן

מרדכי באס.

רחש לב.
אחרי עוני קריה משושי עיר
התהלה ותמעטירה בעטרת לאש • שלאל הוא מורי ולבי
המא״הג המפורסם תחכם הכולל ידידיה מו״ה חיים יוסף
פאללאקנ" ׳ כצאת השמם
בגבורתו
אב״ד לעדת ישורון עד ע ני עש במדינת מעהרען יע״א,

Don Ignaz Diamant.

אי-ד ,מיד נחמדה ששון נפש־ משוש לבבי?
איך ,קחה משושי' בך השתעשעתי במורי כאבי?
איך
פנית לי עורף ותהי 'להפך ! מרה כלענה!’
המידיות מלבני חדוה משפתי צהלה ומה ׳
עיני בלי הפוגה מקור דמעותתזיל' כמים ׳
בקשה
דוח
חסר־יתקוהיאביטה
השמים!
״ hד
־
• t |:
•
“ «- t t
שנה תמימה איש ןקדי נחה רוחד עלי רוחי,
שנה תמימה הדרכתני עלי מעגלי יישר דגבר כחי׳
תורת 'אלה׳ "נורא ל ודת שפה'העבריה" ׳
חכמת"יריעת הטבעי עם שאר המדעים ׳
שתלת בי כעובד
באךמהי
נכדיה \ ’
T
 TTן ״ T
עת ;שבתי עטך יחד ,מה־טוב ומדדנעים!
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רחקתי ממף ,בעיני כרחוק מערב ממזרח,
גר אנכי בארץ מולדתי ,בעירך דרתייאזרח*
הה!" איך אשיר עתה בארץ' מולדתי!
ארץ מולדתי? לא! מפה נסוגתי 'אחור,
ארצך ארצי ,כי שמה’׳”שטה נולדתי *)
ובלעךיף' ארץ מולדתי כעמק עבור!
מורי! נכספה נפשי לראותף עוד פעם אחת,
כעבד לצל” אשאף גם אני ' לרגע זה מלא נחת•
גדילה ונפלאתה אהבתי”לד כאישון בת עיני
רב”מכל’ סגילת מלכים ומכל’ מטמונים,
וכל עוד
תסור נשמתי” ממגי,
תגדל
אהבתי
”
לד
מיום
”
ליום
עשרת
מונים.
■ -I
“ • T -:
•11
J
... ...
•
ולא עוד אם עודפי חי הלא חלום יעוף חיינו,
קלו מפי ארג שנותינו וכצל ’חלפו”ימינו" ,
ומרריתרויןילאיש בהתרעיותיו פה עם רעים?
מה־תתן ומד־תוסיף האהבה במותה עם הגתה?
הלא ןמי שני מגוךינו” ע:לי” תב'ל מעט ורעים!
ועוד לא פנינו‘ כה וכה ’,ואנחנו בפשיה! י
אולם זאת נחמתי ,נחמתי בקשיות יומי
וזה” כיום תנחומים בינוני ,זה פתרון חלומי -
זע ם בארצות החיים בחצרות בית אלוהינו אמ_,
שם אנהגף אלי חן־ריהורי בצל שדי .יתלוננו׳” י
ישם זמיר ' תודה ותהלה גם הם לף רננו
וזשם׳ צדיק”תמים  ,ארובת עולמיאהבתיף!
ועתה אשיא כפים  ,אל אל בשמים׳ כי ןחז;ק לף ידם׳
יתאמץ לף ברכים׳ ולחיים יוסף חיים '.
לנר׳ מוקירך ,תלמידך המשחסוה מול הירח פנ׳ן.
כמאמר ר״״ל כל מ׳ שמלמד נן חנרו חורה כאלו ילדו.

*
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Bacher.

Simon

von

שיוט

לגנב.

Beiträge

לאיש אחד החחפש ולנש אפוד ל ן צ א ט א כמגדנוה
ושלח
לימבנויו
הנעים למשלוח ממש.

לזבוב באברת נשר נדמית
טעמתי לש״ד הישמן הבאת׳
בעת אפור לוצאטו אזרת׳
זאת מנה לפורים ,אמרת; ז
כגנב במחתרת נמצאתז
רק
בכניו״ר הנ״עים נבאת
. V8 8
כי ' כעורב' בקול עגור" שרת  :אוי לה ' אמרתי נגזרת!
הלא בושה תכסך וכלימה:
בל גנב ישלם שבעתים
ואם אין 'לו  ,בגניבתו ימכר;
ואתה! ריקה אימתחתך בלי מה
להשיב מנה אחת אפים:
לכן חרפתך
תמיד
תזבר - .
 T״• T I I T ! V I
•  Tיי
II.

סל חיך י.
(גיוס מלאה לי ל״ג שנה ) .

על משתה שמנים רבים שמחו
בהתחדש הישנה תקופת יומ״הלדת;
לו יחכמו שבילו דק יכבו יאגחו.
בי ברישת החיים רגלם נלכדת - :
אהה! שרשי תמיד הקן ענפי שחו,
תקות חוט הישנה בבל יום נכחדת;
שבעת פתילי המנורה בעשן ' יתאבכו
ביי
תבער
בעצמות׳" Tתמיד
באש
יוקדת — :
י- r
r
• ד ••
v|v
עזבתי שנת ב״כי לביוא אל אב״ל,
ג״ל ימי המרים שטוף על ראשי;
F

א״ך ז״ה חליואשיאנו! האם ;חושה כחי?
אבל ' אטה את שלמי תחת הסבל!;
את נשיי ישלם י׳י׳י אח״ד נושי’,
אז״כה‘ואבנה מטנו גם אנוכי - ,
נע״ה כ׳ שנע

שנח יראתה'

על

פני .

׳

ר,בדודה.
Bon MoseS I. Landau.

מה נעמההברורה!
עת משברי התלאות
עת גפשו גלמודה,
ותמרורי ר״וב Tרעות
י•
 I־* I
עת רוחו נדעכה,
ובשרו הואלבריות
עתי נפשו נאנחה
שוד על עברות
הלא אז בודד,
מכל פגעי התבל
אז' רוחו .יתעודד
חפשי מבל אבל
בין גבעות עמים,
במקום שלות דממה
האח! חיים שאננים
נחמה -
שם רוחו
•’ ד ד
t
תוך סבה קטנה,
סביבד־יעצי רענן ׳
שם ':פרח בישושנה׳
שם :שב שלאגן י
פה במרומי קרת,
עלי אדמת שאיה,

מה תוסיף נחת!
ראש אנושיעברו;
הוי מטה לשחת!
את פניו עכרו ; -
צרותיו כי רבו
אלי תגרת>ד 5ןרץ*י
עת איותו יסבו
פרץ על פרץ - ,
יבחר לו שבת,
אז ימצא מנוח;
אז ישחקזלעצבת
אך ישמח שמוח!
בין סלעי מרגוע
שם נצח שלטת;
שם ישבע שלוע
אף שמה שוקטת ; -
בנאות דשא נצ-בה,
נושאי פרי מגד;ז
צולח מני רבבה,
,המון קריה מנגד - ,
הוי! עולתה צולחת,
פח ךמעה זורעת;
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עזם במעון תפארת,
בין צללי דומיה”,
׳
פה חרב המותר,
רבים חללים מפלת
קנה הה! עוררה
זעקה עלי טרף;
ימם מלחמה ימבתה ,עזם שלוה מושלת
חרבד- .
תחתימלח מזמרהrv .חרמש’ ז ״תמור '
vt r
פה גבהות עריצים,
נאוה .בת חתופת,
תכריע גם ימיבה
ג ^ ידבק תחתיה;
שם ענות חרוצים
תשביעמו רב נופת
מימבתיה- .
שבתו
האח!
ימם שבתה מרחבה.
• » T v -
» T
TV

גפן חדוה פורחת
מיפעת - ,
צדקה
^מעו
ד¬
It t :
יי

קנאה אימת לפידות
חציה חררי גבר,
פה בהיכלי חמודות
רבים עלי ימבר.

אהה•' פה מושלת,
בחרבות שנונות יבתקר;
אש אבדון' אוכלת‘ ז
פה מרה יזעקו - .

שם לימין תמתו
רועה עדריו נער
לנעים' קול ימירתו
היער¬
לקולו Jהד
“ “T
» |

הלון ילך שמח
בחליל נעים יריע;
יען בל צומח " י
ישמיע - .
ערב
צלצל
“- • 1
״” T
״I

ונאקה,
בכי
לקול
» Itt
IV
» I
שם ישליו יחד
צדקה,
האח! ' •בנותז
וד T 1יI
.T V
פחד.
מבלי
שלו
- T
•» •
** T

תצילנה אזניהו
כל דשא ושיה;
שם ' בטח״משכנהו
רק שים עוח'— ,

אך לשריקת העדרים י רק להמית המןם,
לרוח היום הנושבת,
לקול משק העלים,
ימם יטה אןני .ם׳ ז י
אך לרננת הצפרים.
ממלאים.
הרוה
נפימיו
העצבת - .
וכן Tתניום
VT “T
 I״(
 tT־ « *
»V
 |גנים!
נות
!
הוי
הוי! .עדן החיים!
את נוחם מטפת׳
אלי לבות מאהביו׳
עלי רקמות ' שושנים .עלי .׳בלי מים ',
'ימם יפעת עימך,
חן חן ' נשקפת - .
לחיוסי בצל התבונה,
בדודה מה נעמת ז
האהלה;
ימובתם
עד
למו״למיע,
תפריחי
TV T
T T

צוף עונג הטעמת!
נקיי
חטא
ופשע,
יי • • יI
- VT

מרי

להולכי בנתיב אמונה

):
Shakespeare

(Rach

, Lehrer.
Don Rnphtali Poper Kraffensohn
היות ,איו לחדל! זאתבחק־ורה!
הטוב  ,לעמוד מול גלי חמת המקרה
ומריורת רשפי קימתה בהשקט וךממה׳ .
או לצאת בנשק לקראת המון פיגעיה
ולערוד
קרב
בנעל
נפש
עדי
תמנו יילנוע? -
!,־  :־
| 711,
- ,1
<•• •••
 :־ •■
־I
לנוע ?
לישן
!
לא
זולת! -
ומה מתוקה השינה הזאת אשר
תשלחנו חפשי מאלפי יגונות ומצוקות
גורלי נחלתיהו בחיים חיתו•י
ומה נכבדה התשוקה התמה הלזו
אשר תנהגהו אך על מות ונוע  .ולישן!
'לישן? ' בלי חלומות מבהילות ? הה! פה
תמוט' היתד'! חזיונות אשר יבעתונו
בתרדמת המותח בעתי יכל הבשר
תסמו־נה שערות בשרינו  .וזאתתאלצנו
לכתי שחוח תחת עול החיים ומשאו;
לולא זאת מה ימריצני לשאת על נפשי
בדממה  .ושקט ׳ הלעג השאננים ׳
חמסז הזדונים׳ נא־ון עריצים
פרצות חוק ומשפט ! בגידת אהבה׳
רהב נקלה בנכבד ,גערת מושל לשבטיו ?
איה סכל״יאנח מר תחת עול החיים י
בעוד חרב קטן יקרא דרור לו מכל עמלו?
אך הפחד מהאורב היושב אחורי המות.
הארץ אשר לא שב אורח עלי חלדעדנה
תפתח יאזור מתנינו ,ולבב יגבול ימם' למים.
בי טיוב לנו משענת קנה רצוץ בחוף הזה
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ממטה מוסדה הנשקף מעבר לנהר *)
זאת תשיב״סערת נפשינו לדממה
ופני7להבים .ייהפכו ל!ךק'ון
התשוקה העז־ה תעמיד במרוצתה
ואין 7.
לאפס’
יהי
יקר
•וכל פועל7
(•TT
*♦’ 1
ו •
Itt T -

לפורים.
Vor» Samuel Ettinger.

כל מר נפש וררח נכאה
כל עצבי לב סר וזעף!
יסיר ' היום תוגה ייטיבו נהה
שתה ירכה  .אל יהי זעף.
כל רבי לבב המתענים
כל שונאי /ין הנזירים
גיל יום ןה ככוס מתנים
כפרי הנפן ביום הפורים.
והשמחים כטוב בכל הישנה
כיין משתם ובמעדני בשר
בעצם יום זה יכפלו המנה
העשר.
לשנים
עשר '
בארבעה
TTV
•נ ,,
T T
T T 1” J
כיו גבר ישראל וצר נפל
ישרו? נשא " ראשי ואע־יו כפפו
1JT
T.1 1
) T T
|
נככדו ורום לב שפל
כזוים
עריצים דרפו.
וידי
ינברו
חרדים
•t
 - tי•
:־•• •

בחייענינו

המלוח :כי טוב מראה עינים
לשיה עחק
c
החיים.
נגד
כלכת
נפש
מהלזו
*•*v I
 י• *•*
••• •••
t

Beiträge von N . Keller.

כותרת פרחים.
ארגה " לכבוד אחד מידידי אחרי קראי ספרו " שלחי לבנון" אשר אתו
בכתובים *)

אל ננתפו־ךןיף  ,אחי ,ירדתי
לראות באבי עזפת עיבר הנחמךה -
רעיתי ,מנער בצלח חברתי,
י 7בעבו־תיות אהבתח נפשי נצמדה -
והנה  ,האח! בל_;קר ראתה עיני,
שיוונים ימןךים עם נטעי נעמנים,
ריח ניחוחם בעזמחה ?הריני.
עדנים.
נחל
יעזקיוני
בהמיים י
יזילו
רזי
—
ז• I
“
• t 1
•«
״פרחי לבנון׳ #ם ספרף קראת  -־
״ עזם נאוה לשפתינו היפפיה;
אך בצדק ללבנון היא דמתה,
העבריה.
קרה"
הלבנון
כמקרהז
בי ’
 T״T M
TlT J
־ Tl
ן •

ו

רביות מסבות על ארצנו התהפכו:
בתיה חרבו  ,המסילות נשמו,
בניה" חשופי' שת בינו לה הלכו,
מקזיעז וקרניו מן בלחות תטו;
*) שס האיש הזה מו״ה פייב 1ג א  11ט ט וון ,נ" ׳ ומקוש מגורו נקראקויא  ,איש
נגש ונענה מהגדה יד המקרה כסלים ,בגופו ובממונו ,והוא אחד מן השל דים אשל
הקדושה; ידיו רב לו
ה' קורא לחם גודר׳ שלן חומה נח ציון ,היא הששה
להטוחח אל כל אשל יחשון ולכחוב בה מליצה ששונוה ( מרא! א ) כבשפה חיה
ומדוברת נפי המון רב  .בין מכהנים רבים ושונים הנמצאים נימ מצאת* ראיה׳ סשל
העולם ,הולל ספורים יקל׳ הידיעה מראש
אחד נכבד מאד ,והוא ספל "קורות
•מוח עולם עד ימי עחוחנו אלה" ,נחלק לשני ספלים  :ספר ראשון מן החלה
ידיעתנו עד מציאת אמעליקא ,וספל שני מעה מציאה אמעריקא עד העת הנוכחית;
כתוב בלשון צחה וקלח  ,ומי יתן ויצא לאור עולם ,אז מצאו בו חועלא רנה ילדי
ישורון השותלים לשון אבותיהם ! ויען אמר ל׳ מחבלו כ׳ ברצונו להזיל כסןו מכיסו
להוציאו לאור  ,אמרח׳ אספרה נא לאח׳ אוהבי לשון עבר ואעיר אזנש להניא
הברכה הזאה אל בתיהם  ,למען ימצא המחבר פרי בעמלו:
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אך הלבנון לא זע מני עמדתו־י
לאימט מרע ^ז קולי תרועת מלחמה; ,
עדנה היתד! לו גם אחרייזקנתו,
חאדמה.
במעבי
ביצקת1
ז Tיצוק ז
T T T
 I־ •• - :
| •  .־I T
הנה זה נר ל השפה היקרה
י " בעת מרב עוני גלתה בת ; הודה;
אבדו מחמדיה  .כבוד ' ותפארה!
חבקה אשפתות בת מלן הכבודה.
אין לה מלן וכהן  ,אין נביא וחזון.
ומאנשי ד,קךש סר הרוח -
אן שפתה אתה  ,במשמניה אין רזון,
ועד דיור אחרון עוד בחיל,ה תנוח.
;מים עברו ,עתים חלפו ובלו י
ועם עטה היא נדה ' ,לא מצאה מנח;
אן טעמה עמדי ,פרחיה לא קמלו,
ועודכמקדם ';תנול־יחנידזח!
וכגרל לשוננו  ,גרל כל צדק,
כל טוב וחסד  ,כל תם ויזמר;
נצחזלא ; כפו במשובת חדק  ,י
פגעי הזמן לא ; מנעו' מהם אשר.
לכן ;דירי! רזיה נכון בטוח¬
? ,סער מתגרד לא ;חול עליף;
ואם ארח חיין' לענה .יפריח,
הנה ; בא יום' ותשלם  ,נות צדקן!
נחפן

אוהבך. . . .

קול נהי!
Don Juliu « Dessauer.
על מוח ישרים וגאוני ארך צדיקי יהודי עולם ה״ה בראשם האי גברא" קדישא הגייי!
האמה׳

ומושה

הדור הרב

ייז״י

יחזקאל

ננעטנשמהו בגן עין ; חיה רועה ציי!

*

קדשים בק״ק ניימלא והגליל  ,ומשנהו הלב הצדיק

מה״י יוזפה

פלעש זצ״ל אב״ד

שאאגזצ״ל
ויומה נאמן ' בקהל וומקפליס ; ואחליו הלב החליף הצדיק מה״י יעקב
בו״ג ז״ל איש הס וישר היה
אניד דקהל באנאוויםן  .ואחליו גוע הצדיק מה״י דוד
יישב ומושק בהולה יום וליל גאשן ,אל ממו קהל וומלגויא לדאבון כל ׳ודמיו  .והנח
8לציה ומולא אחזו נליוס׳ לשמומ למה כ,אה ! ומיד נדלשח׳ מאחד ממיודמ׳ ולימי נאמן
להשידמ זאח לבל המם הנמצאים מל יום ההספד  .ובקול מל וצמקה דליל השמימ אה
הקינה הזאה למיני אחינו ב"• יום ה׳ לס׳ ואלא טל״ח שבט יוס אבל והמניה שנה

לפ״ק:
תרט״ו

התאבלי בית מגקבז על שברך שאי קינה!
.ידמו כינורי השימחה ,עבתה הרנה!
אהה! שר וגדולי נפל היום בישראל
נגדע קרן ישרו;  ,נזרך בל יהל' -
נגדעו אחי תורה ,נגדע הארז ברמה,
אבדו חסידילא  .ויאבדו כלי מלחמה.
התאבלי בית !עקב! עפר התפלשי!
על גאון יעקב ' בי הורד ,אבל תלבשי,
קראיציוםי ומספד  ,שק ואפר תציעי,
שאי נהי וילייל קיול

דמעות

השמיעי ׳

הרימי' קולך  ,היום הרימי קולי דממה
אבדויכו׳
׳1
נר צדיקים כבה ,אורם בל יהלו,
הה ,שושני תורה! פרחי הוד קמלו!
הה ,אבירי חכמה! שרי מדע גרעו -
נשיאי .ישראלי ! הנו  -וכןז ןםעו -
נגדע קרן" חכמה ׳ מאין 'רוחמה י
אבדו וני׳
הז -ילי עפעפך דמעות  ,יגון ותמרורים,
בי פסו האמונים ’-רבנים ומורים!
מי ! ראנוידעת? מי ישא בלי דין?
מי !חמול על ארצך? היש' בה עץ אם א!ן!
הורס ,ולבער דמה.
ישראל
ברמזי
״T
| • I I
־1
T T •• T Iאבדו יני׳
הנם מאורי עינינו אשך בארץ החיים.
שמים
במרום
אלהים
חלקם' בגן
 X־ ׳
י ,
• VI
It; v

60

הוא הרב ד.ןאון י החכמה תאיר פניו
פאר צדיקיםאייו? אייהמיר? אי עניו?
שם למרומי נצח ,שם עלה לבמה:
אבדויני׳
הרב ן ח ז ק א ל ב נ ע ט עלה לשמים ׳
מי ישאב החכמה? ידלה ילנו מים?
מי !עלה על" הסולם? כמוך בן  :עקב?
מי ידריך התועים? מי »שר העקוב?
על שבר ,בת עטך את ' קולך הרימה
יאבה וגי'

,

השתבלי מיתרי זמירות! גילה  ,הפי ודומי
על שבר בת עטך ,תראי אף השתומי!
מאתך ' בת נייטרא הושלך נזר אורה
ספדי עךתי אל ' הלקח ארון התורה ל
הלילי' בית יעקב".וזעקי אדמה ".
אבדו ׳-׳׳
1 T
גם משנהו הרכיב עטי׳  -ניאסף ׳
הנמצא כזה איש חכם ונבון ביוסף ז
הוא הרב הצדיק  ,פאר חכמים וכבודם י
בלבל" אחיו במשפט ,הוא״זיום והודם
ספדי עמי על שלי החכמה"
אבדוונו׳
הוא הרב יו ז פ א פלעש זכרו לנצח!
הרביץ חכמה ' ותבונה חקוק ע״לימצח,
אשריך בן שלימה במלכותך תופיע
שם במרומי' אל למנוחתך תרקיע-
שם אלומת חכמתך תסובבך גם קמה.
אבדווכי׳
אף לזאת הנה דמוע תדמע בל עץ,
צדיק תמים' בי אפס התיעיף  -ואין
דדה רועה צאן נאמן ואביר הדעת
יחרד בל לב יודעי״ו בל אוזן שומעת
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הילילי בית
יעקב!
איך
היתד.
לזצממה.
IV .
־* I
T IT
־T. T J
אבדו
י־י'
הוא הרב ד י״עקב עזאאג זכרו לברכה!
בקהל״״באהן"  2Vכבוד תורתו נחה! "
ספדי עסי אל עבדיי אל כי נאספו"
עמודי התורה והיראה כי ; רופפו י
על הצדיק" מדדו דוד בר״ל עלה לטרום.
קהל ווערבויא! איך היתה יחף וערום!
עליו נפשי תאבל אלייחה ואהימה,
אבדו .חסידי .איל
ויאבדו" כלי
מלחמה:
זן
,
»• • T T I I

חלקי בחיים.
Basch.

Mandl

Bon

מדי יום ביומו אתהלך בחציר החכמה.
מזון
לרוחי• * ,מחיה
לנפשי '
אמצא "
לוטה,
I I T
•
וז I־ « •
TJV
TT
עץ
הדעת
לי
עץ החיים.
בצלו אחזה נועם כפלים.
רק על החכמה  -אם כל חי אשליך ;הבי,
לקח טוב" ומוסר השכל" כספי וזהבי; י"
;קרבו ימי אבל! פידיופנע ',
אני
לבינה -
ונרפא
הפגע.
:׳• • ־־
״
T :• t T
- Vסגלות החלד ; אבדו כח ודעו,
כאעזר ; רבו' כן ; פרצו מעזאלותינו,
!תאות נצח אחריי ריק ותהו
תורימויאל לכתי בהו’ .
אקנם נם בצל המדע אין לי דומיה ׳
נכהו
ונגנבו Iמאד"
מטפי
דרכי Tיה;
;T
 :יl I
• ♦v
”  Iי•

לדעת־ מה למעלה תאותי.
מה למטח  ' -נפשי בשאלתי.
אבן פה עד מאד  :מתק לי עצב לבי.
תשקה׳ עזה 'ונוראה והיא תןןש־ול בי;
אך ממשלתה  71Vאף נאוה׳
ציץ הייץיעלי קבריות התאוה* —
בן תונה ושמחה יחדיו תמיד  :סובבוני׳
• אל תעדה׳ 7-תעדיה האנוש : -נהלוני — .
;בא 'י'ום  -ידעתי נאמנה.
אך
נעימות -עד
יהיו״ליילמנה - .
־ * 11
•I
״T T I

von Alexander Langbank,

Beitrag

beeidettm Translator.
שיל״ס ב' לימי ההגבלה חלי״ד לש״ק:
ישא ה׳ שניו אליך וישם לך שלום ידידי היקל והנכנד!
עלן לבי נאגלחן מיום ג׳ שבוע הנובל  ,וגם היום אני מגיד משנה אשיב לו
הודה ובלהה על מנחנן הקנו; לצונן נאגלת הגבילה * * אולם מלות לנות נכמיי
מחני נאגלתן הלאשונה על ידי הסותם אשל דבק בהן  ,ולא היה לאל יד• לבלע שני
הלוע הלוע עליתן  .חבל על דאנדין ! ועתה הנה כלה היא מעם * * לשנת שה עי
אחל תג השבועות ולנסוע אחלי כן ללנוב  ,על כן לאיתי ונחון אל לני כי עת לכתוב
לן עוד
עלם לנסי נדלן  ,למען יבואונ< דבלין על ימי החג דשניעוג׳ שממות ביוה
שכלו עזב:
והנה ידינו תדע כ׳ מיכאל מימין מהלל  ,וגנליאל משמאל ממלל  :בשמים א’1
כאל ונאק מ׳ בקהל עדת • שלאל היושבים נעיל מצעל *  .הע אזנן ושמע אח אשל
שושל ל׳  ,אז תודה ר ינום יעקב השוכן נשאל על• המדינות ושניו יחולו נלאוחו זלע
•שולון
היושבים  .נעיל קטנה יקדישו אח שם ד׳ לנאות ואת קדוש • שלאל יעליצו לתהלה
לשם ולתשאלח —
איש אחד מדלת עם האלן אשל בנששו יניא לחמו קנה נחו״המ שנן ח העני
כול שנולת מנבל• יושב האלן  ,ויגד הדבל להלב תיושב על מדין [ ת״ח שאין נו יעה
מתקדש ומנוהל למען כתש) וישלח ויקרא להאיש הקונה ויקצון׳ עליו בחמת אשו  ,ששמי'
מצאו זעם ולשונו כאש אוכלת כי אול״תא היא דמלחח׳ ליה  ,ויצוהו נדבר ד׳ לאמול :
הבול שנולח אשל קנית היא,לה השליכהו  ,מהלה חושה אל תעמוד ני אכןול בתנא',
וחטאחן בבדה מאד .ויחלד האיש ! ׳לשת וימהל לעשות באשל צוהו לנו וישקע כול התבואי׳
במצולות הנהל ,ויאעל עליו שיהו — ואיננו — .
כמה יגיעות יגע הזולע בדמעה עד אשל אתן! עמיל גולגה  ,ולא אחת ול&
שתית בצשיתו צשת נבליון עינית ודאבון נשש למצוא שלי עמלו חלן> יגיע בשים ,ונלגיי
הניא הצדיק שיי תבואתו קדש הלולים לדי ; כ׳ לא איש טח עינית ועלל אזנים בכל המיז
בית ׳שלאל שלחוני הקדוש  ,הוא לאה נאקשקלליא המאילה לוח אלהים מלחשת על עיי
המים קול ׳י לעיי יקלא ,קול גדול ולא יסן>  :חלם נקלנן •שלאל והעיל הזאת נחנוא 1,
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לשש היא כשכלה  ,זזה כל שלי השל חנזאחן בהשיגן שלי חבואחך אל האלהיס אשל
נהנה כי ממנו שליין נמצא  :זאה שמע קלוש עליון הנינה וגס סקלה ,ויגזול אומר לכשל
שני ל במנחה כ׳ אל קנוא ונוקם ד' ובשצף קצף ילהיח כשיד מצולה להודיע אשו כ*
עז ועבדהו כי קשהה ; ולא אחל האיש הקונה גס הוא לשמוע בקול לבלו  ( ,כ׳ מלבדו

1

שחד לנו

ותאחזהו

זלעשה )

וימהל

ויקה

אהההנואה ויזל על שני

חמים

וישוכו

המים— .

! אשלי האיש שככה לו  ,אשדהו מה עוב חלקו ומה נעים גוללו ומה ישה ילושחו ! בניהו
ןאין לחם
ואין שמלח ונשש בניו נלעבתחעעף ,הנה כן ׳בולן גבלילא ל כ׳ יא׳עניוהא
לישדאל וחדד הוא לכל ח שידיו .זו שכלו בעולם הזח ולעולם הנא איני יודע כמה — .

1
קום קלא אח הקליאה הזאה נחוצוה * אולי ישונו מדלכס חלעח ויעו שכס
אחד לענוד
נילאה ושחד ואזנו והקלו לעשוח אזניס לחודה ולגדול גדל דע
! קן  ,לאשול אשל על נששם אשל לא כחוב נששד החולה ,ואשל לא שמלו חכמי התלמוד
והגאונים ז״ל  ,ולקדש עצמם אפילו במוחל לחם ; או אז החם חלאתם ושלה מאליהם
הלוח הלעה  ,אשל מעצם עיניהם מלאות המין נשתלות נדנד׳ החולה שנכחב ושנע״ש
וששל׳ תוששחא ומחניחא  ,ויזכו בהאי זכותא ,למהו ; משושנינ׳ דמעלוניחא.

I

אח ל

אין

ועתה אתה נלון ד׳ ! הנח עינין חודדה עמוק עמוק ולכל הכליה אתה מוקד
ותדע ובחנה כ׳ גם כל דבלי האגדה הזאה למז אין מקשר עמון לצשוניהם ומשכיל על
דבל ימצא עוב כ׳ יש נחש נגלה ונשחל והדגלים עתיקים )* — .

,
!

j

הנני ידידן אוהבך מכנדיך ומוקידן

אלכסנדר הלוי לאנגבאנק.
*) ,בעת אשל כחנה׳ האגדה הנוכחית זה כשנשים ימים  ,נשאלה ביד׳ העתקה אחה
ממנה ,ובהיותי אז נלנוב הלאיתיה לדנים וכן שלמים אשל כבל עשו להם שם
נתנונוח כשיהם כשם הגדולים אשל באלן  ,ובתוכם ידידי החכם הנכבד והנעלה
המלין הנעים מוי אנלהם נאעקיש דאקעאל !,מדיציני ,והחכם המשואל מו״ה ■ ל״ד
ושמצא חן בעיניהם עד מאד ויהללוה• על מני ; אולם אחד החכמים אשל חדאיהי
להם העתקת הזאת לקחה מיד׳ לשוס אותה למשמלח נתון קבוצת המכהנים אשל
לו  ,ותאבד ממנו ולא ידע איה מקומה עד היום הזה ; על כן שנחי לכתוב אותה
שנית עלי ששל כשי אשל היא שמולה יעיזכה עוד בזכייני מאז  ,ודמיתי היות תהיה
המחקה הזאת כמו היאשונה אשל נאבדה כמעע בכל חלקיה ,ואם נחסיו או נשתנו
איזה מלוח אל זה אל אשים עוד לב  — .ועתה אבקש מאח הקולאיס הנכבדים
לבל ישיאו אוחי עון אשמה כ׳ ח״ו ללון חמדתי ל• ואקום לצחק נשומל׳ חולה
ומדקדקים במצות  ,חלילה ל׳ מזאת  ,כ׳ אני אוהבי שקוד׳ עליון אהב ואת ׳לאי ד'
אכבד ,אולם לע על׳ המעשה אשל לאיתי מחשל׳ לב טח׳ תשל התועים מדדן האמת
ואח כל חישלה ׳עקשו ,כי בטנם תכין תעתועי שוא למען לדת חוק אשל לא כדת
לניוא לחם חודה חדשה ומששטים חדשים לא יחיו נהם  ,הן המה יוצל׳ עמל עלי
חוק ושקודיהם לא להועיל כי אס לבישת וגם לחישה  .חוקק׳ס חקק׳ און האלה
שמתי למעלת אמדוח׳ ,ואחליהס קיאח׳ מלא בדגלי מדודים נוטים כמדקלוח חלב,
כי נכונה מיוחדת נחלתי לשון עלומים ומלים אשל יכונו ניוחל להתל נהם ,למען
•תיו לשחוק נתון קהל ועדה  ,ולא ’ישישו בית ׳שלאל לשגות מאמי׳ דעת ולהפוך
דבלי אלהים חיים ,והעם ההולכים בחושן ילאו אוד וישכילו בכל אשל ׳עשון — .

הגיון לבי * .י

;

Von M. H. Nutzer.
אל לשון פנל ספה נעימה ,
ירדה פלאים שכנה דומה  .ועוד הפרח נחנצלח לסכי v»o,
שמה ינון • ,ה• נדת הודה « כיה כ״ן לבנון!
לשון מדנלת גדולות !
עד לא עבים שמי בינות הקדימ  ,וכונני המדעות ערם
אקפו נגהס  ,זא מקדם נשקף
השהר
—
בית
שביב
לו
כעין
תשלמה
תרשיש
שהם
וישפז•
משבצים במשבצות המליצה בעדי
התן רבת תפארת  ,שפיר גזרתם כדכוד שמשותיהן שערי!
אבני אקדת כליל תפארה .
—
שם
מהררי
עד
גבעות
בצדקה שתו כל בני השיל ׳דמי;
שפתי הגיונם  ,נאלמו
לכלת
בנגינתם
,
תשכח
•
מין
הפורעים על פ׳ נבל  — .על שדממו
קדש רפד יצוע שלל צבעים
רקמה  :מעגליה ירעשו דש! ממגד תבואות שפה יפעת המליצי!
ונעים זמירות  ,על נהר׳ נחלי
דבש וחמאה שתולה בנוה גפן אדרה לעשות ענף ולשאמ
פרי קדש הלולים  .לשוא עמלו
הבונים
לבנות
בית
מדות
כמוהו
,
לריק יגעו כורמים לקת«
מזמורה זר תרעו ננוע׳
נעמנים
וגפן
היין
כמוה
,
לתנס
נשו
מנעי« ׳ שיר חמר לנעים על
פ׳ מיתרי כנורם כהמיח ננלימו .
אמנם הה ! ארכו הימים עתות ירחי קדם חלפו  ,כני
הכוכבים ממשילוחס ,והירח —
לא יגיה אורו ,נתקו מישרות — קו׳ כנורס לא ישמיע'
בחון קולס  ,הכה הבית
ישיק־ס
ושעריו
אמללו
.
גס
חומת
נח
ציון
לאין
הפילו
,
ופל
שדמות קדש קין שמיר תעלה !
—
ן
יפעת הלשונות ! גברת
השעה ! ימים יביס לישראל קדורנית הלכת ממוכרי הדעת! !
חומת בת ליון ! ימים אין משפר
משגב חומותיך השח השפיל אשר דבר ה׳ גזת  .כל יודעי
שמעך הזילון  ,כל מאהביך
מקדם אותן לא •דרושו  ,ומיודעין בגדו בן כי קמעו שנין
מזקן  ,ציון דורש אין לה  .עדי
נאה
הצפירה
,
זרחה
שמש
צדקה
,
עד
אשר
קרנו
ימי
חפן
— אשר היו עונים מאלה —
לדרוש ולחור בחכמה ; גס אל ארמנות קיש באו מחקר!
ארש — ושפה ,גס נעירותיך •
שננו
אדירים
כבירי
כח
לב
,
נפשו
יקירי רוח — מל הריי:
קדם — לקבן על • י מפיח•
המליצה
,
ללקט
אורות מגבעות עילם — הענעו מקי; 6
— במיתר׳ בג זריך ינעימו
עצמות שיריך באהבתן אשגהזמירות ,ובהמית נבליך משמיעים קול נגיגתם  .ולי מה עצתי:
נאוה  .עורי הבת ציון היקרהתמיד  ,דנם וחלב תחת לשונך ,דבריך מפיקים חן ומדנין.
!
התנערי מעפר שרתי בנעימות ! שובי השולמית ! אשפי!
מארן כנעחך תיטיבי נגן  ,הרימי
קול בהיועה  .עורי לנשי זע  ,והפורעים על ס׳ כמרי!!
ישמחו בך יתרועעו •
שירו ,נשירה ונזמרה כבודך ונעימות זמרת נבליך סלח ! —
כן עגמה נפשי
ועלמות׳
יחי
ירופפו
,
כן
אתעצב
אל
לני
וכל
עלמות׳ בחפי<
בראותו כי אזלה יד בוכים
חומת היכליך אשל נעו קו למבנה חן להחיות אבני קי6
השרופות ,ואפש עצור יעצור
בעמך
גם
עזוב
אין
לעמוד
נפלן
מהשחית
חמדת
יקל
ושגל! ,
— לא עלו נפרצות לגדור גיר
לנצר חומת בת ציון הנהרקה ,נגדה יהודה ,הולידו עדיי*:
מעליה וינצלו חל׳ כתם
תכנית
היו
לה
מקדם
והיא
—
עלום
ועליה
,
הרימו עטר®!
תפארת ,הקירו המצנפת צנפה לראש
מגבעת
לצפירח
תפארת
וראשה
פרוע
.
שעמי
שולמית•
יפו פעמיה בנעלים מיטיבה צעד
במעגלי צדק תפלס ארח חיים תהלוכותיה נקים ־',
הוי הוי איכה נחמשו עקביה ! —
אך לא אותך מרתת
הבת יהודה ,כי אס אותה  ,לא אותך מאסה  ,גר אלה׳ 6י
טלם יכנה ,שביני זהר הגתה
איר
עילם
לישרים
בלבותם
,
עודם
תחילו
בכוכבים לעול®
ועד .אך טח׳ עינים מכה
עומן
לא
יובלו
הנע
אל
מאוריתיתס
,
— הן נאשמנים תופיעי1

I
*) נעתק מאגרות אלאשף .
בביאור מקראות סתומים אוקבלתי על •ד קבילות אמרי נעם במליצת מידות,k
בשפר׳ זח אשל כתבתי  — .נמח״ל אשל השיבותי לשואל׳ דבל .והוא המכתבהע״<
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נהרה ,נמו אפל < נקיע כשחר אורך והארך האירה מכנודך .אנוש יניע מרחוק ג׳ לך גל
יקר כל קגלה ההוד והתפארח .כלך אמר כנוד ונלילח יופי רק העטלך לא יראה אור
נהל א שח נל חח! פינו הודשמש ,אוהך מאסו אפר •שופם חשך .ננטר מדעה הוא •סיס
אולח סחרו ושמש צדקה שיח לפרפל ,כי איך תחזינה פינים פצומוח ניפעח הוד שמש ?
ואם אזן חרם חנח! מלים לאלוה — ואמרה צרופה ? אטם אזנו משמוח היקשיג וישמח
זמרה יה אשר נצלצל׳ שמח משמים קולו קול ד׳ נהדר ? לכן דומי נדודה  ,החרישי הרגיעי
הרגיטי שכולה ,השקיטי הוחיל׳ ! פוד יצאו נחורי׳ נמחולח המחנים  ,פוד ח פדי הפיך מחח
 Bשמים ,יפרטו טל פי ננל־ך פוגניך מקדם פל קו׳ מיחריך יזמרו שירים מנטימ׳ זמירוח,
יזהלסך הנפנה שפמוחיהס פוד כל ימי הארך ,הוד והדר יםוה לך למנצח ננגינוחיך!
איך השקום׳ ? — אלה אזכרה ותשתפך פלי נפשי ,נקרא׳ הדורוח מראם שנוח
טולמיס ,פח אפלה טל לני ימים מקדם ,נפרם החמוטעה כמלונה אדמה קדש ויהודה לא
| היחה לשמצה נקרג קמיה ,נטוד לא חלו ידי זרים לנלט נמלח שפרה לה ,וישנ ישראל
 .נטח נדד איש תחח גפנו וחחח חאנתו נאק אשר ד׳ אלהיס דורם אוחה  .אז דוני׳
״ צחיח נלשין מדנרח גדולוח גדלו והצליחו דרנו ויטצמו נמאד מאד .פד לא היה ישורון }
;ן לחרפה אנוש נקרנ צריו וטוד לא ננלה שפחס לנטא נשפחים שפח טס נכר  .אז מרננות
 rנחלי שמן נהר׳ אימן נזולו ,׳אורים גדולים נקטו לשטוף נאוה חן והמלא ארך דפת
 .יש ומיה כמיס מכסים פל ים מיפטת הוד שמשוחיה המליך מחרכה טל דרכיה נגה נוגה האמה
^ יצדק יפיך טנני הגל ויה׳ אור .ניפי אפרוחיה חלפג ליופי רוח — משחק להמון שרים
« fנצחים ננגינוחס .לאור חציה הלכו טס ד' אלה ,כשחר פרוש טל ההרים נהרו אליה
 «« 1ים,והה׳ ראשיה חנואת שפח קדש הלולים!
ו
קגלח יה ! חמדה ישורון ! הלא אח היא המחצנח רהנ ושטי כזב שפח לשון,
ח־ 1נ<  7אשר ימיה נפיהם יוציאו פחק לדני חופה  — .חנוזי לשון הפגנה טל רעותיה'
 1ננוח אשר לא מנריחן ,הן הנה יחנו אח דודיהן וישפכו את חזנוחיהן טל כל טוני כל פה
 ,ייני ננלה כי טגנים נפיהם המה טושים  .אח היא החודרת קרג איש ולב טמוק נחצי
« ,ישיח ומזמה .אהנח לירות מוקד שדי ,לפתח מרצנות פמל ואון ,מפרחי לדק  ,חפר׳ ישט
י ינשה זרזין) ארן מפין מניח ה' יצא והשקה אח כל הצמא לשמוט דנרי אלה׳ ם חיים.
 « ׳ס טהור׳' מים נאמני' אשר לא ימנו מימיהם מנחל פרניך חשקי .חשאי כוק חנחומות< לשח אחרית וחקוה אל כל מנקשי ה׳ פד נלת׳שמים  — .אח היא יוצאת נלנוש מלכות
י «י והדר לנושך ,מחלצות קדם מטטה חהלח וחנוא׳ נפי׳ פדים ,פטרת תפארה הייח
ינ ’י טמך יציין) מלוכה בכף שוחרי הורה ומושר השכל  :ומאז פקו מדנרותיך ישראל מארצם
!1ילכו ,פם ה׳ יצא נגולה נארצוח לא להם נדחו ,גם שמם צדקה אפקה ומרפא לשון אין.
ו «« פון קדם זנול לו כנה תקהר נשקן! מקדם מארונות שמיו ,הילל נן שחר אשף נגהו
ן ייננוח מאורי אור ירדו אתו פלאים ניום מפלתו — אכלה אש מקנינ ותלהט מוקדי
י ’ ׳יי׳ פד .מתהפוכח רגט — שטן ,הפח ,היחח לגלים ושממות נצח הנח יהודה• גם כנוד
ן ייתן לה חדר כניר׳ כח הלשון פשו גם תופשי התורה לא <דפות ,אפקו דוני׳ צחוח חמו
יילשיה .ותנה כמפט היתה מחנה מאת ה׳ להשאיר לח פליטת ולהרים קרנת נננוי ,צדק
 «« ,מים נשקן) ורוח ממרום הופיט לרומם מטפר אמרתה מצפצף  :קמו כדיני פמים כרוה
! «« חוקק שכלם גמשטנש נינחס .פרו פד היקוד נח וכטל רניניס נזלו נחלי טין ,ונהרות
! צ £ן כשמן הונילו ,חכמי לנ טנלו נקצה המטה ומאורנה פינ׳הס  .נרי לנ לקחו
מיפרת q
«' :ל וממחק שפחית ויוסיפו לקח ומכון שפח אמח לעד  ,כל נא יה ישימו כנוד מחלתה
! « איות נקהל ננונים סלה ! — —
נחל שוטף ! שנלח הזמן !
זרם
הפח
!
איכה
משעוף נזפם כל חלקה טונה  .איך
«לשיש נהר׳ איתן גאו מימיהם ,תדלח מיס נאמנים מניחה׳ יקרו  .הטוג לך כי תעשוק
ילל מימיו ממי יהודה ילאו ולהנקיע נישימון נהרות ? — נח הלשון ! היפה כתרצה!
’" 1כה גויס נאו שעריך ועיר חהלח עזונח מנניה ? אנשי מקפר לא • נואו נקהל לך אליך
^ ילושו  ,ונניך נשני הלכו ? הגלה יהודה הגלה שפח אמת  .נאוה נחרתים — איך חשך
" «« חוד תארה ! אור זרוע לישרים איך קדר עליו היום ויה׳ ערפל סחרו! — נני ציון
'יקיים חשנו לננלי יוצר אגני נזר מתנוססות ,האמונים עלי חולע יצלצל נאזניהם לשון
ך לועז ,נגדו ניהודת — והופנה נעשתה נ־שראל כ׳ חלל את קדש ח׳ אשר אהנ .העת
ן « np

מזמירת זר

יזרעו

לאמים

ואדמת

יהודה

קון

והדר

תצמיח ?

כרס

כפן

שרשיו ישלח

1־■יחיו להשקותו מערוגה מטעת הייתם למערה ,וכרמי קדש יפלו נשמי חנונה אמרות
ייזלות אמרח אלות צרופה שמחם לתוענה ? גס לאשר ׳ « מולו להוציא פרחים נשדמת

ו,דד,בז ~־

קדש ,ולהצמיח מוצא חנונות נכלם ג! אלהים ,נרפים אחס להניא נלכה אל ניסו לעפייז |
מסעי נניח ׳ד למען יאחז צדיק דרנו ונר לנ  cppvאומן — .גם לפוחר נווג מ 3קם!
אמונה אליו פ׳ קראה׳ ,גס מאח גרשה נפשו לסאוה אל משפטי ה׳ נכל טח לא אחסון י
גס אנכי להכותו נשנט אמרי פי• מיוט ירית ךל למטרה לירות חל׳ לשונך נמדטוח ,אהנת
נקשור תנל נחנל ,נפלפול של הנל ,תסתור ב׳ תורך ימינך נוראות ,נגדולות ובנפלאות.
ופקוק דפשקיה משה ,תחרש ממנו ותחשה * — נלטג לשון אץ נינה הוא יורה « אשי
ננו נג אבן ,יחשונ לברזל תנן • ,שא אגני נזל הלח מתנוססות טל לנו ? החתום ואת
.מצוה צופה ומניט והנראה ואת הגלוי יהיו אליו כמרי הספר החתום * מל מתי פתאים |
תהנצוז פתח חלצנות לנתך האמולה ,אהונ חולה ,אהונ מוסר ,קנה נינה ,ואל תה! ,
מכס נטיניך ,כל ישט וחפן
ישר .ירך למלוא חכמה ,וחהלת אדם הפיק חנונה ,למד לשונן
ד3ל
לחוסשדנו סתר בי שמחיד יווייי! 11ד 1זייו11S
כזחת וכזאת חכנה חרג המתהפכת
חרג צא אדם  .כן שטפו נזטס נחל’
נליעל תקופות הימים כל חלקה טונה נטדן גן אלהים נטט מקדם — .כל טן הד® 6ו
הפילו לארץ ,וכל
מגדים מנמל נלוש גדעו ,ולא יגנהו נקומחם אל לכ שות׳ מים .פראי דעתן
נטלו ופרי
לחדשים ׳נכר יקוסס הז(ון נזעם אפו ינשו טלפי דעת צמתי חנונת
קמלו שדמם קדש — כסו פניה חרולים ; אין עוד חהלת שפת ניהודה ופרחי לננו; אמלל ־־'
על׳ יערה רוח ממרום להרים נשדה תרומות והיה קדש ראשית חנואת שפה ,אז יונל ’ת
עם ממשך ומלט ,אליה ינהרו כל יחל עמים אשל קלנחה יחפצו ,אז עדי עד ישנו לנשי*
לך שרים נסולליס ,יגילו עליך נלנה כימי רשמים על האק— .
כן נקדש חזיתיך לראות זע ך וננודך הכוחנ נשנעה לחדש הרניעי נשנת בצדמו*
ונמשל לננ לפ״ק.

שלום ואמת * - 1מזמור לתודה.
Bon Leopold Winkler.
עשה שלום במרומיו הפליא פלאות
אחרי אשר פגענו ב פרע פרעיות
נדום ! יאמר למלאן  ':הרף’ידןז!
מצפון על כל הארץ רעה נפתחה
כאניה סקרה כלב .ימים נדחה
עד כי נגלית אלהים בהדרכבוךך.
ראית את הארץ והנה נשחתה
על פני כלז יושכיהכםתהז עז יפתה
;גרו יסודה ועמודיה  :תפלעו ',ז
'.הר כ איש כאחיו!" 7עמיםזדד  :קראו
כי ישם' יזבחויזבחי צדק ! דח נסעו
לזבחה ״לאלהינו'
אמרו
רדבותייחפעו.
*T I I
י׳1 T
TM
T 1V
אלהים יושב
סתר,
נצר
האדם,
״
״V
״
TT T
* ) השיר הזה ׳סודחו על השלום וטל הנייח אשר כלת מלן רוסיא עם שאי יי^
ארצנו נשנח  1856למספרם ,ותשועת גדולה היהה לכל העמיס.

ו־חם על בני תבל כי הוא ילדם
ופלאות לא קוינו ראו עינינו”
ראה ראינו כי פתאום נהפכו האוענים
כל שזנאתם ’ אבךה והיו’לאהבי״ם
אין זאת כי
ראה
בענינו.
•* I
י• V:
א״ם״אלהי״ם T T
|ז < "
כנהר שוטף עלתה זאת המלחמה
ש״נ״ואת אלהים ’ ואהובת מלכי "אדמה
באו אליה ותהר ' למרות עין כבודו,
אך סהיהראה אלהים עצם גבורתו
כי מבטנה "יצא" בן המשמח ' אדמתו
ויקריא שמו  :שלו ם חחי כזית הודו.
בהולדו שקטה אמו אין צוחה ואין פרץ
ראתה כי" לא יכונו נדוד בארץ י
ותברח כצל,ועקבותיה לא" נודעו
והוא ; שב על כסאה והסיר כל במותיה
טבעו בארץ עם כל חומותיה
ו״כיל
נשאי
צנח א״לומות דגן "
ישאו.
«t
ו
ייT
ז  Irי t
כי מלאכיו ; צוה לו אלהי השמים
להריס״נם דגלו על האש וע¥המ;ם
קשת ישבר ולאחים יהפך ' חרבות ׳
עלי שדמות קדרון בדם נגאלו
יפרה פרי תבואה מגד שמים מןלו
הנשמות יושיבו ; בנו התרבותי.
גם ;לד יולד לנו בבית אוםטר;ה הנעימה
בן נתן לנו ואת כסאיו למעלה"הרימה "
בן פרת י 1םף שלום ואמת ב; מיו,
ותהי" המשרה על" שכמו" כשמש" ברה
מכל בנים "גדילה אןד ' אותו בחרה""
יברך "
אלהים
ארצו
אף ־טל "
יערפו
שמיו.
 VI | ■• T I״
“I
־1
—!
T T
הואזישב מנגד הרחק מטטחוי קשת
חרא"*כי -עלי Tכל
הארץ
מזורה
הרשת
—r
v TT
וT J
V VT
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כדגי הים אספו אדם ובהמה יחד,
ביתן אל לכו לקום ולהצילנו
רעוז ואת ד,צם 1ני הרחיק מעלינו
למען לשכב לבטח (צילום מפחד.
חכמה נתן כלביו אלהי השמים
ובחכמתו הגדיל מכל נדודי מחנים
ובאפס יד הקים שלוםיבארץ',
את מלך הצפון הטה כאהבה מסתרת
 ,לשבית מלחמות והיתה לו לעטרת
ותשקוט הארץ אין צוחה אין קרץ.
לכן הריעו לאלהים כל יושבי תבל
זטרוילאלהים זמרו עלי תוף ונבל
קרץ מצפון בא לא יוסיף עיוד* לרבנו
ברכו בקול תודה ובשירי תשואות *)
ברכו אלהים ומלך הקים לנו ישועות
וקראו ' לאלהים , :יחי לעד מלכנו:

מטה משה.
לכגוי גגי הוי,ס על ,היושג כעה על נשא שלמה ,ה״ה הרג הגאי! המיל כמהו״יר
משה נלאך,״׳ ,לב ומג־י ׳ית״ק לי־פנ׳ק
<ע״א.

, Rabbi uatS-Candidat.
Bon Jsak Grünberger

בת לייפניק קדרות לבשה ובמר נאנחה:
בדול כים שברי עזבני איש ישל יוימיז
בקשתיו ולא מצאתיו  -הה לקשה יומי!
אלמנה הנני  -אחין אלהים מני נלקחה!
חשך יפסבי עת שמש עם נדעכה
"לא נוחמה" נקראתי ,נעדר חוד מקיומי,
אמר לבת עיני ,יומם וליל אלתריומי',
אוי שלימה איננוזנסשי משלום ןנדוה - ,
*)

כמו חשואוס חן חן

לה ,פ״ן הניאול שס.
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אל תבכי עיד מולךתי ,אל תךבי צרחה!
הסיךיייבנדי' אלמנותך׳ מחי נא דמעותיך:
נרי  #לימה דעך! אך שמש משה ילך זרחה.
מיש ח מטה אלהים בידו ירעה בניך
לך 'יקרן פני משה יביא שליום לך וברכה,
וכבודו באור תורה יראה עוד מל מבניך!

מכתמים.
Vom Hermann Boß.

על פלדש השכור הנופל על ערש דוי.
מדוע אתה חרד ותפחד על נפשך
אל תירא  .אדע רפואות תעלה למזורך
רדה  -אם תשמע לעצתי  -ארצה מצךם
על יושביה בך־בוזי חזה חזות קשה
מני אלהים אמת היא״לזי פךשה :ז
"ןהיורךתי את יורדי בור כל״שיותי מים ".
תורפוכות נראו בארץ.
ניקאלוים קאפרניקום דמה כי האיר לנו עימם
באמרו  :הארץ תסב את צירה ואת השמיש מרכה קרמם
אולם מי לאי ידע בכלי אלה"? הלא אמת ' היא בפחותT
תהפוכות! י
נראה * ':על הארץ
בכל יום
בי
 I VTT־ • :
• זT
T I
שמעו נא המורים.
חכמי קדם את עם ישראל
ליונה המשילו.
כנים דבריהם ,אם על מיורי ילדי ישראל
חכמה זאתי השכילו:
כיי כיונה בימיי נח'
מנוח.
מצאו
נם הפה לאי
 T־־
I T
** T

70

אל משורר אליל.
כפליטי אפרים
נלעג שפתים
אמר לא״תוכל הביע

כי תמיד תשמיע
דק" קול סירים
תחת קול שידים.

אליהו וקנחם.
Bon Jakob Heinrich Löw.
אחרי ד,דאי תפר תפארת ח השג י ההל דוח השיר לפעמו גי ,אמרה׳ אספר מקצה
מעללי המשורר הנשגג מנחם כ" ׳ וירוח ל׳,כ׳ כופת צופית • הגה חכו וניוחו פ׳ שנ׳ם,
כל נפש יענה השנע עונג אחד פעמים  .מדגש וסלג אשר תחת לשונו תרוה גס היא
דעת לאמר כי חשוב לבצרון אתירת התקוה זאת שפתינו הקדושה אחרי גלותה ,תעשה
קציר כמו ננוע גם היום מגיד משנה יהיה לה.

אליהו התשבי עלה רשמים
כרכב אש‘ לאור "באור" החיים׳
אחרי עשה גדולות לעיני השמש,
הכה בשבט’ פיו מלל עובד פסל
מנע עמו’ מנפול במהמורת כסל
מהלוך כעור דרל בחשכת ליל אמש.
ואתה איש מנחם כתשבי הי.ית
עלב על כנפי המליצה עלית"
כרוח בינתך אל ןבהי רקיע;
גם רכבל ' לשון אש מישמי גבוה
גם פיך לאלף  :י; הוא אלה
והוא ואין בלתו יאור במחשכים יופיע!
אליהו יתעופף בכנפי רוח
על" אדמת חלד ' זאת  ,סיר הנפוח׳
לערוף אגלי תקוה בנפש נעכרת;
לחז-ק נכשלים׳ "ליסר אנשיי' רשע
לרפאות "לב אנוש! למסוך לו כיום ישע
כי יבוא יום גאולה נאדר בתפארת '.
ואתה •איש
מנחם,
היית ץTבמוחו
•־T
 - Iי•
•T

גם נפשך תעוף על מעמקי בהו
לה־וךידיטלי ששון אל כ־ושלי ברך;
גם אתה תשרש נטעי קוץויחיוח
תרפא לשון עלגים׳ תחז-ק את אין כח,
וערר.
בסדרים
גאולה
תקרב *ימי
| v vt
• , TJ
T
״I
Ht I
הן,ימי גאולה יבואו לשפת עבר,
עדי ארגיע יקומו יושבי' קברז י
, ,יחיו דגן. ,יפרחו כגפן פורחת;
אם איש א*יאמין' לי ז יקרא בפפר
כוננו ידי מג חם .מלא אמרי שפר.
ויראה שמש גאולהבשיחךה זורחת.
Reitrag von Moriz Kohn.
ואפן כה וכה ואומר  :האיש איש נניח ישראל טל שפה טנר ירחם?
ככוכביאיר ושמו מנחבם!
וחס! טיני כשמשה מרימה « טפר,
אדוני ! ימים לנים הסשיחי ונסנאחי אל הכלים ,לא ידטו שאהנם נפש׳ מה היה ומה
קלה לי הטודני חי או רדהי אלי קבר ו ה « אי ר לאלן ! והן גם לן —
ה 'ישנ ראשונה נין אנשי נליהי  ~rגם לן לא גליה׳ אח ן ממטמדי ומצבי ,לא דנרחי טמן
יימוג וטד לט ,והמיה כנולי טדין לא נגטה ,חחה אשר נימים הראשוני ' הקחופפת׳ נסצרוה
 "’5ו ואחטנג מצון> לנש אמרי פין  .ואני אמרה׳ נדומיהי  ,כי כנר נשכחה׳ במה מלנ
ילאנדת מנעליה ,משתי מזכלון מכירי ואין איש משים הגיוניו טלי  — .אנל אין לחג
יריח לנני ,נלאוסי כי לא כן הוא ,והה׳ להפן אס אשר יזמה׳! אהה ,אשר נטיח שכמן
יאכיל טול הורה הקדש ולענוד נעמל רנ נכלם '7צנאוח ,אחה  ,אשל הנן עמום ניגיעח
המזכה להנר ולנקות האוכל מהון פעולה לשון ענלי ,אחה ,אשר מכהנים מכל ענל ופנה
® 5ין לחג אלין יתגלגלו ואינם מניסים לן לישון  ,אתת — הן אחה לא זנחת ולא
אכחת אוחי ,דק שמת לנן עלי ותזכירני לעונה ! נגודל חסדן חפשה נאמתחתן והוציאני
ייעמק הנשיה ,חפרחני ממטמונים אשר שכנה אנק טל פניהם  - --וההן לי מהלכים
יי! עוזרי המערכה מטרכת הקדש .נכוכני יצחק מחנלת י״ט מצאתי נן ילדתיו ואמצתיו,
" ,א« ח לני והגל נפשי ; לא מאהנח הכנוד והמהלל ,על כי הצגת ילדי לוחי לעיני קהל
’ע יה ,לא ! כי מה יחן ומה יוסין> לגנר אשל דרכו נסתרת ואשר יהמה ויאנח תחת סנל
היילאות ,אם צלצל׳ מיתריו נאזני אדם חהימנה ? או מה יתרון לאיש אשר ראשו תחת
״5יא הדאגות כפון> ,אם לשומעי זמירותיו — לקוחים מחלק שפתותיו ומרגש שתאום
־ך־ כידודי שמחה מעין יחמלטו ונפה מלא אליו יקראו  :הטיף ! הטין) ! כי לשמוע הננו!
ףי ינצע נמו אלה ? הכי יכלכל נהם נניו אשל למו אוכל ישועו ,או הילניש אשתו שני
"®ל עיניה על רעותיה צופיות ? היסגור נמו עז נגד תמרורי יום  ,או הישום חק וגנול
״’ « צונלי כסן> ? שוא ,שוא הוא ! ני נכל מקום מקער מגש לשמו ,אם נאשמי ו חון
? "! -אן הנל הוא ואפע כי יומתו נשער נת לניס ,אס חנל יגונות כשעירים יסונננו.
ךי ע ? נשגם הוא נשל ,והנשר רפה .נען רטנה ונקיון שנים נח ינחו למור ו ללגונה
ינגשיס ללג .ולכן גם שמחתי — נחזות׳ כי שמי נין כוננים שמת — לא ממקור משחת
 pיגעה ,לק ממעין זן וטהור ,על כי תזכרני ולא השלכחג׳ נמצולח השכחת  ,על כ׳

שמחני כחותם על לבן וחנצלל ל׳ את נליחן
 .אכן גס בזאת הלאיח׳ אדוני נ׳ לא לחנם
נפלאות מדוכל נן  ,ולא לדק אנשי שם
למופת
׳ציגון
.
בזאת
ת
ל,פינת
פני מלשינים
ויתכל פ׳ זובל׳ שקל האומליס עליך
בנאוה
ונוז
:
כי
לא
נאמנה
לוחך עם הלמהלול(
לשון ענל ,וכי לק על הבצע לבלע
חיל
מגמת
פניך
קדימה ,מאת תאלמנה אלה  ,אשל
ניצאך לישע המדעית בלב תמים,
יקלאו
אחליך
מלא  :צא איש הדמים ! צא _ולש ! בוז
זהב ! בוז כתף ! תנת מקלע
לאספסוף
ילעלב
לב ,למען יקנו תשליך ויהתו התב ,כי מה
יקחך לבך לצידני בעלמה זאת ,סא
מפולס
לא
קניתי
ממך
מאומה
ולא
שחדח׳ מכתפי
בעד חנולין ? הן כבל אל עס עמק• שפת
כנילשלחת ,ואני אף לא אחד במחיל לקחתי.
— לכן גלות היום אה חלפת המקנאים
מעליך
,
ינופו
יכלמו
 ,ולא ילימו עוד מצח!
ודי אשל לד אחת עמו ינלכך בגלל חדנל
הזה
ויעעילך
לצון כל ימי היותך פה על האלן •
ועסה אם תשאלני אדוני  :מה
יום
מיומים
,
ומה
הביאך הלום במגלת תפל כחוב
אלי אחל אסל ל׳ שנים אחדים דומיה
שמלת
ואין אומל ומלה בפיך ? כחל נא ל׳ זעיל,
אתיל שאלתך ואענך בעוב עעם,
ביים
צלה
והוככה ,באשל מלוס מצבי פלא׳ס ילדתי,
המלה תשוקת המדע לפעמני ולגולני
בתלמה
כפלים
.
אס
גם
נימים
הלאשונים
לא שמתי
ידי
גס כן בצלחת ואשגה באהבת לשוננו
אטל עלי פיהו ,התעולל לוח נשגב בחני הקדושה ,בכל זאת עת החלות׳ לפול והיגון
,
וחלב
נטיתי
אל
הידיעות
ניתל שאת כמקדם.
קצה לכתף ,קצה לתכונה ,הנית אוחי אל
אהל התבונה .נימי חשך ואפלה כאשל נמשכו
כוכבי הצלחתי ,ותקדל שמש
שפעתי ,הקלה ד׳ לפגי ,תפל יקל מאוד בשם׳.
תבנית
הבית יכונה ,מחובל מאת
מרדכי נמתול״ל
מאיר נכד המפולתם
יצחלן
קלמנעו
מלובלין ,
ומצד
השני ממשפחת המפולתס ד
ליב ד
יעקב
טעמי
לש
.
התפל
הזה
נלפת
2
״
2
עליו שפוכה ,ומלא הוא מל כל גדותיו מאמלים  ,THN7בשנת תקיץ  .לוח צח ומן
נשגב׳' המשמח׳' אלה ים ואנשים  ,והנה
כאשל הכלת׳ הוד וגודל עלו תפל זה  ,ואטעם
ממתקו ,אז נפקתיהו מנשיקות פי נשאתיהו
בחקי ועשיתי ממנו העתקה חלחיח בלשון
הדול ,ויהי בכלותי את מלאכתי ואפית לני :אשכנזי ,מהוללה כבל למדי מאח כמה גדולי
למה יגלע מחבל הנכבד הזה מנחלת שאל
מחבלים אשל לא הגיעו לקלתולי! ? למה
מכתבי קולות יקודון ויתגודון למחבלים קטני
עלן  ,על שלשי לגלם יתחקו וכל צעדיהם
׳תפולו
,
וממנו יעלימו עין ולא ׳שאו שמו
על שפתם ? למה מאלה ימללו  :אן
נולדו
,
אן
צעדו ,איפה היו ,איפה חיו ,איבה •שנו,
איבה דשנו וכדומה ,ואת זה יניסו מועל
בתהום השבחה מבלי הציב לו יד ( להקים לו
זכלון ? תחת משא סעיפי אלת קלנחי
אל
המלאכה
ויזאאי
לכתיב
חולדות
וקולות
המחבל הזה ן עודני בפתח מזימות•,
והנה
בלול
לנגד
עיני
כי
תכבד העבודה הזאת עלי,
וכי העלה למאוד על מתת כחי ,כי
איבכה
איש
אשל
באלן לא זלועה יושב ,אלן אשל
לא ללחם לנדה לענת ,בי אם גם
לתולה
לחכמה
ולתבונה
,
איככת ׳עפיל לעלות אל הללי
גבנונים כאלה ? מי גבל — אשל
לא
קנאת
תופליס תעוללנו ואין כתב ותפל תניב
לשלחנו — מי גבל יהין לשאת
אה
המשא
הזאת על שכמו לבל ׳לבלן תחתיה ?  -י
נלאות׳ בי קצלה ידי מהפיק זממי ,התחננתי
נעת
ההיא
אל
לאש
המדנליס
,
ת״ה
הגאון
מוהל״י שי״ר אשל ידיו לב לו נעניניס
כאלה  ,ואתפלל לפניו נאגלת משנצה חן ונועם
למען יחיש וימהל למלאות נקשתי .אך
ימים
ענלי
גם
׳לחים
חלפו ,ואין קול ואין מונה
•יג על שאלתי העצומה  ,נצפית׳ צפיתי על
היום
הזה
כי
תשובתו תגיעני  ,אך תוחלתי נכזבה
ונשאלת מעל  .מדוע ? זאת לא ידעתי
•
או
לסבת כ׳ לנו עסקי האדון הזה משעלות לאם
עצמו' ,או לסבת ב׳ פולניא הוא ; ולכן
ענקחהו
גאוה
ותופת
מנהג
אבותיו
גס
נאלן
אשכנז נמאמל  :אל תתחיל פניך מ מני,
לייקא ,ממני ,והוא יתחיל פניו מאחלים .ואני
מה אעשה איפה ? אל מי אפנה ואל
ימ
אשא
עיני
?
האלך לנוע על ען אחל אשל
בגובה קומתו יבזה גם כן לאזוב
שחות
הצומח
ללגלו
?
לא אוכל.
נלאה׳ נשוא זאת ,וגבה טינים
אלין אדוני ,אשל שמח לך לחוק
להיות משען ומשענה לאלה העומדים ממך
בבחינת המדעוה משל מעלות אחולניח —
לק
אליך
אלון
ונן
אשים
משגבי .לבי יאמל
לי ,כי אתה תהיה לי לעינית לבקש לי
איש
יקל
העלך
ולב
הנוצה
,
ואשל •בלה המלאכה
הזאה נכשלון ותבונות כפים ; ונכון
אני
ובטוח
,
יכ לק אחת תלבל ,והענקית יא  0ט אי
צונין חיש מהל ׳שחדו מכהס בעדי
ויכתבו
תולדות
המחבל
הנ״ל
.
*
)
והנה בזאת תעשה

, Jellinrk , Duke »,
 Die Herren Dr. Zunz , Jost , Kürstד
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נפלים לתושיה ,כ־ ראשונה תגדיל הורה והאדיר ,באשר שהשפל ה,ה הוא יקי « אןד ומעט
המציאות ועמה יפיצו מעינוח־ו חוצה ,ושניה הפתח שערי שפע לגבר נענה ונבאה ,והאיר
נבכי חייו המקוצרים ,בי אס אחה חהיה לי לפה ולמל־ן והצא לישעי ,מי לא יבוא
אחריך ? אם אתה אחר אשר תבחן מלאכתי .ואשל תנחל הקריב והנותרת הזרה הלאה
— אא אחה התן לי עדיך ותהללני בשערים  ,מי לא יעשה במוך ,ומי לא יענה אמן
אחריך ? הא לך המפתח להתרת שאלתך  :למק משכתי הפעם בעט שיפר לבקרך
במכתב ; וראה נא אלוני גס ראה ,איך רק בידך עתותי אתן  ,ואיך רק בך חיקות•
אקשור ,לכן חושה לשמכני בדבר הו ה למען אבצע את מעשי  ,ודי ישלם משכורתך שלמה
ייישיף שנים עלי ימיך כחאוח לב ידידך ועבדך  — .כ״ט שיין לשדר ולפרט ואת אשל
ינחר נו יקריב אליי •
_
מאיר הכהן.

תבנית הבית  .שער האיתן פרק ד.
ר,בזאת תחפה  .ומכלימתך תתיפה  .כי תגביה קומתך בין
אבות  .ותשליך ענות  .לדעת אנוס  .ובי התפאר בשלשלת היחס
ומשפחת  .הן לך שאת וספחת  .ואם תפול באחת היצילוך מפח
ופחת  .או היפרוך ׳מרדת שחת.

פרק ה׳.
ואם געגועיך באשה  .צחנתך תעלה באשה  .כי עכסה תרבה
כעסים  .ולאויל כעכס־ם  .תצעידהו מבקעה לרכסים  .למען הרבות
נכסים* להביא צמר צחר  .למען פניה ישחר  .להתעלם באהב.
'לא תשבע מאמור הב הב  .והיא בת מטרד בת מי זהב  .וקרן
הפוך תקרעי בפוך  .ובעיניו תצפה לאחר  .ותאמר אשמרו כאישון.
אולי ייטב מראשון •

שער בור פרק י.
הן האדם הלז נבער מדעת  .כי הוא כעץ הגפן הנתן בעצי
היער  .להתנועע מעצי היער  .ופריה עליה תגן  .כי ~ קחוה אל
הגן  .ואז תשלח ׳פרשיה אל הנחל  .ופריה יהי למאכל  .ועליה
ישירו שיר  .איך לא הסתבכה נסיר  .ויזמרו זמר  .כי לא הפכה
הברנרותיה כנמר  .וכי ' התערבה בקוץ  .משרשים תיקץ  .והיצלח
 ftהגפן לכל מלאכה  .וטוב אתה מעץ היבש.

שער החרסית.

דע כי זה העולם י כחלום חולם  .לשוכב ומוטל כגולם  .וכשוכב
כראש חבל  .והנה הכל הכל  .ודמיונו גובר  .כחכמת חובר חובר.
'ברעיונותיו כל טוב צובר  .עד כי בפיו דובר  .בהתגברות הדמיון.
לכל יהי האוצר לטמיון  .ויבנה כפות רעננות  .בתים בצורות
'שאננות  .ועבדיו מימינו משמאלו עומדים  .ולאטרותיו חומדים.
' 1מיצב כמו לבוש  .והן הוא הבוש  .בחזיון לילה מולך  .וכטל
«שכיס הולך.
 U'ivH 11׳1׳if1׳T)iflm׳
Steinschneider , ®eiflti imb fiimmllidjc 8iicv,n
 Nvtizcn über den׳
hi,che׳
gn1s׳lchst um bie
‘l,leimt
_ .
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האביב.
 Frühling", von Jvnas Will״ Nach Kleist s, öffentlichem Lehrer,׳«Heime
(המשן )
שמה יפול מהי גנוב  -מל מים ני,יל המון ,ישעו()
גזריםמ! ה,מסלע ונבל ' גבעות <£' p1J
מיהו • עי » הלו מסול דכים  ,וימהרו חיש לגרות
מערי יער ישחו קול נ"
עליהם ,גם גנוה השיר עוונות מקום שהה( ב׳ נעליו לשיי נשייי'  ,ילכו לנקם ממ ח
נאשר ימצאו ; ונקי:ן מעיע חוליה מדונק ,חהודע בה השיר לאישה ,אח אהובתה■ אליו,
יעופו על• ענפי ברושים ,ויענו נשיר לעומחס ; אלן שמה ואראה שמחתם ושעשועם!
הזל גלאט יאור מורנו ,דומו סעיפי ע׳ן ושיחי יער ,ואשמע קול לחשיהם ; שאו קרלבם
יושג׳ אמיר ,שאו קולכם ותלמדני שירהשש ! עהה יומרו — אלוני יער ישיגו קול נגינוהא
וקול ומרס ישמע הככר מסניג  ,נעלי כנן ,משונים נהואייהס נמראיהם ונמינם ,׳ושנים
יחדיו עלי סעיפי לגנה יתענגו לגג אנוש נקולם הנעים מווכך ומטוהר ; חיל גדול געל‘
כין> יושג׳ עצי קימושים יעופפו עלי שיח אנה ואנה  ,ישונו לראוה ולתהנונן עלי עלי
השית והדרדר ,אכר נחרו למקום שנהם  ,בקול מר ׳שאונן צפור מלוא רקמת אס עלנא
רוחו לאהובתו ,ומען תדהר תצעק נקול ננוג וכמין  ,צפור קטון ,נוצותיו שחורות בעויג
רק גת השיר הקטנה לא תבוא בסודם ,ובקהלם לא ת חד כבודה ,תעון> קדורנית ,ונעל
גרושים — נוה התוגה לעד — תשגה בדד ותדוש מקום שגהה כמקום חשכה ליל אשל
מסתתרת שם מנוגה תשחר — .תשים מדנר ציה ושממה לגן החמד ,לשדי תרומות אשי
נרכו הי ; ( שמה חשקה בריכה אח ערני שיח העומדים משגיב לת )  ,עלי נדי הען תנ! ע
תרימה קול הנעימה ותומר ותצריח ,ושדות שממות יענו לה ,קולות מיתרי הכנור לא ׳ערכי
לקול ינחה  ,עתה תהגה רכות ואלפי שירי .נעימות ישמחו את אונינו  ,אגל עזי פעם
תרימה קול נלוא ותומר בעוז  ,ופעמי׳ רנות שנחה כל שמחה וששון אס תנא נרשיי
רגלי אשת בריתה ,בקרנה לגשת לפח ׳וקש אכורי ,ולא תדע כי בנפשה הוא ,כי לדמי׳
יארוב ,לנפשה יצפין ,אז שנתה כל שמחה ,ושירי ששונה לא ■שמעו עוד  ,אז חעופ^
מפחדת תקרא לששון חית ה משעיפי קלעים מיעד ומהר ,עינה נגרה מעין הפוגות ,תהס
וחאנח בלי חשן ,על רעיתה כ׳ נשנתה ועל אהובתה כי נפלה נפח ׳וקש  ,ולא חשובי
לראותה עוד עד עולם ,ובעצבות רוחה תפיל באחרונה מחגו׳ הקלע כמת ארצה ,אב
עוד נפשה בה ,תקום ותמעד ראשה לאין  ,וברכיה כושלות ,עתה תדמה ננפשה לשמו
קול נהי
רעיתה ,השוכנת נצל צלמות ,תראה אותה פצוע ומוכה מגואלת נדמה ונקרו
תריס ועקת יגונה ,ונמר תיליל ,כי גדול כים שברה ,וגס בלילה נכה חנכה ע .יה
רנות אנחותה ,ולנה נשבר בקרנה ,גס ההרים וגבעות נכמרו ניחומיהם על יגונה ויחאונ
עמה ,מיגון ותוגה נפחת נפשה ותלן גס היא לארץ רפאים לאהובתה.
אבל מת קול הצפצוף באזני מנגד האלה נעליו נובלים מושלן
ארצה ,גם נעץ
כנף לא ישכנו נו עוד ? תיתעולל ני משכית לני ? או חושי ירימו אוחי ? אבל ראם•
יונה מעופפת נפחע פתאום לנגד עיני ,עתה ידעתי כי מבען הען אנ קול הדממה אש
שמעתי היא תעופף בכנפים פורשות בגיא ובבקעה לבקש מזון לפיה  ,ותשמור בלכת
כ׳ פנתה כה וכת מסביב לראות אס אין יארוב לה אויב מאחוריה ,יונקות ׳נישות חש
בפיה ותעל לארונתת !
..
אבל מ׳ ל« י ליושבי ןע לבנות נחים למעונותם נדעת ובחכמת בל  ,למען ל
יגורו מגור מקניב ,ולישב בעח בתוכם ,ולא יפחדו מצר תצויד ? תמ גדלת האהבה תגעי
בלנניהס! ממן הכל ! הטוב ! אשד אין קצה לחכמתן  ,ובכל חכמתינו אל נוכל להש'ג
אותן ! מושל עילם ואביו אתה,שם תפארתן ידענו מצפור תקטן אשר ירקד עלי שיא׳
נמנרקיע השמים ,מתולעת המעש עלי האדמה כנירובי אש !
1
מעין הכל !_ כל תיקימי׳ נובעי׳ ממן ,ואתה צא חצערן זולתן ,ימי אש וגג
כוכבי אוד המה יקי נוגה השב מנקוד• איי לביש ן מנוע האור ! תגער נסערות וידזייי׳
חגע בהרי' ויעשנו ,ירעם הים  !.׳חגעס ונהרות ׳שאו דנים ,המה שירי תפארתן חה-
עחן  ,הרעם והברק יספרו נקול גדול מעשי גגורותין ,היער וכל עצי השדה ■שתסו בירא"
לפני חדר כבודי (  ! ,נרעדה •בשרן תהלת׳ן  ,גוזל חקדין יספדו השמים וכל צבאם ,יויג
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נגינותס מלאה האק ,אנל מי ישער לוג פלאות־ן ! מי יהין לנבון» לריח מחשבותיך ? אס
תנניהו לעין» עלי בנשי רוח ,או ברק אם תשימו למלכנותיכם ,אס תרדו בתהומות אש
ינקותי אש תשיעו עולמות אין מעשר באלן» דור ,בכל ) אח לא חקרנו אן! בנקודה אחת
אל מקום חשציכס ,לק הק כנולי ,כי לק דומיה נאוה לו לתהלה— .
אל יאור אחמד אשים שעמי להריח את ליח הלבונה  ,אשר לוח ים ישב מהאחו,
משוכנת על ידו שם אשכב ואנוח ,ואלוה נששי בחק הנובע — .בואו אלי אוהבי החכמה,
יעי בחילי ולעי ישחת ,תשימו לי את התורן ,לעת הנצנים ,ומשפתות־כס תיזל משמחת
ללבבי  ,בואו הנה שכנו עמי ,ותהשכו לי אח מככר הזה למשכן אלהיס ! ניאו ונןזשל
תהלח בני הנצג־  /נתבונן בתמונתם ונמראיהם ,אשימם לעדי לראשי ,ואבו! לאנשי׳ לובשים
בגדי שש ואיגמן! שירו יושי הצדקה ,כלח שושני׳ יהיו לי אמרי שיכס ,פה מקום העונג
לבני השיל ,ונגנים מיד הנובע נעועיס ,תשב המנוחה והמרגוע ,ובשלג׳ מים זכים חזל
המשוש בקרבי ,נאוה דשא מוציא חציר לנהמה ,התישה בציצי׳ ובפרחי ' ,ורוח צח ירתיח
את ריחי הניחוח " ,מקניב לאחו .אלפי חיות משונים בגודל ובקומה ,שוכנים פה במקום
מזה  ,שמה תעבור ח קידה ברגליה הארונות בין העשנים ,ותבקש לאוכל כי תרעב  ,שמה
•נבון» הצשור עלי ראש הנער ,אשר קרב לקינו ,ובקול מל יצליח ,ילד לשפת היאור ידלג משיח
לשיח ומעשב לעשב ,כאשל' אם לא ידע עוד לנבון! ,יעורר את הנעל לילן אחריו  ,והוא
צולע על ירכו עד בואו אל השדה  ,הנער עזבוהו וילך לו  — .צבאי דבורי׳ מפוזר"
ומפורדים ,נודדים עד לב השמים מהם ■ שילו עלי העשבים ושיחים פורח " ויזהירו כעל
מוגה הירח — וימהרו לנבון! העירה ,אל מקום שנתם אשר הוכן ,להם מאת אדוניהם.
• — כן אלחוש החכמים ,עוזבים מקום מולדתם וילכו לארן אחרת ,לירוש ולחול בשדי
החכמי' ,ואחלי כן ישובו לביתם ,נשואים ננ׳כאות הדעת  ,ונצר׳ החכמת  ,ויחנו מהם ליושבי
עילם  ,מדבש לקחם ! —
עלי נאות דשא • רומם אגס מים את גליו ,ובתוכו יתנשא א׳ קעון את ראשו
למעלת ,מעומר בעצי שיח וצמחי ' ,ובעיני ידמה נאשר ישוח נגד שען» המים ,ראו אין
יתחנכו הדשא " ופרחים יחדיו ,מה תנעם לנפשי המבוכה הזאת ! השלח " החדש" ינשקו איש
את אחיו בעדנה ובעונג יב ,ע׳ן שחול עלי פלגי מים •צ־ן צ; ן ויפרח כשושנה  ,יראה
במים ע׳ן הדל כתבניתו ויצלמו ,עם מדי לובן ׳ואיום  ,מי יחן והגשם ירד מן השמים,
וישקה אותך מקום השושן שמחה ללבני ! מי יתן והשמים •ריק את ברכתו עליכם שדות
וגנות הצמאות למים להשיב רוחכם מחום הזה ,ולא חשוכלו עדיכס ותקוה לאיכר!
הרעיפו שמים ממלכם ,ובעינן הגיול שלח בלכוחין מלי האלן ! —
הנה נא! הנה נא הגשם בענן כנד ובחיקו ישא ברכה ! ריח ים ישב בעלי הען
יתועל נקמת כשגולת מים ! השמש תמהר להשחיר פניה נאידי ערפל ,נוגח שמיס יאסוף,
וצללי ערב וחשכת ליל תנוח עלי העמקים וגבעות  ,נעתי מעל כי יחוגו על פני המים
ינשרו לן כי ,הגשם ימהר לבוא ; עתה ירנ לילד ,וכחוע׳ אורג יסנן ,ואתל עצי הריתמי׳
לא יוכל לקכון בעדי  ,ממצוקה החזקה •דימו ננוח השיר ,אשר בקלוב מלאו עוד הרוח
בשירותיהם ,ייסתרו בעצי שיחים ,בעמק יעמדו עדרי צאן קניב העצים שדות וגבעות שממת
המה מאין ' יושב ,רק גדודי עעלפיס יעופו נזרם המעל מעת לעת לראות בבריכות — .
האדים הסובכים כעפען! את עין העולם ,ינוסו ויעופו פתאום ,אהל השמים
׳ניצן ויזהיר ,העבים ׳שזיו ,והענני׳ יעופו ,עמקי בר ישמחו ושדי פלחים יעלוזו כאשל ילד
השמים על הארן — אבל עוד מעע יתקדרו השמים נענים  ,ויעצרו השמש מהאיל ,חרמו
מער כנהרות  ,וייניקו אח הארץ כשדים אבל אן! המת הריקו את ברכותיהם ,עתה תפיק
הנומש קרניה ,וקשת נראה בענן ,הענע נתחדשה ,וגבעות ושדות •שחקו לראות לפני,
האחו תזהיר כנעפי יהלום ,ושיחי ועשבי השדה השיבו נפשם וריח ניחוחם ימלא אח
הרוח ,שבלים משיקים ירימו ראשם  ,והתלת ד ' יספרו .׳
אתם שדוח נעימות  ,הדשאו ! ונאות דשאים צמחו ! סתרו אותי ,אס הרשעת
והגאון • גלשו אותי מלהסתפח באימונים ובבתי העיר ,ה י לי למחסה ,אם הרהב יגלה
אותי מחבורת בני אדם ! עוד פעמים רנות מ די אבוא אליכם תשיבו לוח השלום ללבבי,
ישקו׳ לעצמות׳  ,עוד אברך ניפיכם ,את אביכם מחוללבס השולח ברכות שמים מעל לכם
בקרני השמש מסביב ,ובגשם נדבות ,וכוכבי שמים יענו בקול דממה לשירת׳  ,ואם יקרב
קצי ונקראתי לעזוב את האימה הזאת ,אז אנוח ואשקוע אתכם.

*
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אניע
נין פעמים  ,יאשהחוה אלצה אפיס  ,לפני פאר פני ציון הנשאלים  ,תכ  1י- 1
ביאש ההרים ,
אשר שמשו לנו זורח . ,וכשיר הוא נוצח  ,פאר החכמים  ,ראש המליצים׳
החכם החוקי
המלין המפואר  ,חנו ממתקים ושפהוחיו מחמדים ,דונר צחוח ומנעים
«וירוה ,הלב מהו״לל מנחם שפער! נרו יהל לנצח!
לני
יחיל בקרני עה יערב לני לגשה לפני הדר כבוד אדוני ! אם כי לנוח עמלה'
בהולה אל ח׳,
וע! ח מאוד אהבה׳ אל שפה ישורון וכל מנמוה׳ אל להבין אורסוח־ה׳
וכעבד ישאן>
שאפה׳ אמרותיה כ׳ מאוד נעמו  — .אולם ידעה׳ גם ידעתי אדוני ! כי
אן כיונה
קצוצה כנפיס  ,באשל אל עעע מהאין השא פעמיה ,בנפשה תדמה כ׳ באה אל
מרום שמים ,
ככה
אנכי
כנפי
שירה׳
קצוצות
ולבני
ידמה
עליתי
שמיס
כאשל
אל
אדדה.
ואת אשר לי
בשיה המליצה קעפת׳ אן בוקר הוא ולא שושנה  .ואיככה אוכל לרהוב!
בנפשי עוז,
אנכי
נמלת
,
לגשת
לפני אריות ? — אן אדוני ! לא באתי הנה לממן אתפאין
לאמר  :שמתי
קני בהון כוכבים ,חלילה ל׳ מזאת ! אכן חי אני ,אן רוחי הציקהני
להש־ן מעיכות׳
החוצה אל בה עמי למען הראות קלון בוגדים ; נ׳ לא אן אל רעי אשי
אליו שלחת*
אמרות׳ גם אן אליו אותם ערכה׳  ,כי אם אל כל לב רגש  ,אל כל עי1
רואה  .אהה
אדוני ! גס לפנין חמס אפוע ,כ׳ ראיתי בני ארצי ישיתו ידם על עין בניהם
מלאות טוב.
ומי כמוני אשר נהוכס שכנה נפשי יודע תהלוכות האנשים האלה  ,ולכן
אהה ! לות׳
נשברה וקילוח לבי י הומה לי — וכאשר אס עצמו פצעי הגבול ביום קלב
אס הלב אויב
לשחת נפשו  ,אן אז מחיש כלביא יקום ויתמרמר אל•  .שונאיו ; כבת אנכי
יען מאוד רוחי
נשברה נלאות׳ בת עמי  ,וגס פצעי חנם מאוד עצמו ,יען אן קללו נפשי
תע חפצת׳
חרפת עם לגלות ,ולכן בנפשי עוז הרהבתי לפני גדולים לההיצב ,וגם למע!
זאת נאה׳
הלום
לפני
כבודן
,
למען
שפח
עבר
לשון
תפארתנו
,
ולמען נערי עמנו פת אשי
אן מעת
פתחי עינימו לראות טוב ,והיה כאשל יראוני דורן על נמתי כוכבים  ,גם המי׳
ידרכו קסת על
מיהר־ המליצה וישירו למען ינצחו והיסה מידי הברכה .אחת ואחה  ,אם
ימצאו דברי מן
בעיני כבודן יאבה י' אשל חצי לשוני יבואו המטרה ותהי משכורתי
שלימה  ,והיה
אס
ידונני
ד׳
עוד
אנוא
אל
מקדש׳
אל
,
ואם
אין
והיה כאשר העינים
הרואות אור
יראו כ׳ אין .שוה להביא בטנא הבכורים תסלח נא אדוני ! על עלחתן וגם
ני לא יהיה
אשם ,כי אשל לפניו מצפוני לבב גלו ים יודע אשר כל מגמתי אן לטונה
עמי היא ועל יכ
צעיר אנכי לימים מהרה׳ לבוא .דבלי  .המתאבק בעפר דגליו ואומי
שלום . . . .

מכתב ב׳ .

י

אומי שלום
לכבוד אהובי לעי היקל הנכבד ,אשל חל החכמה על ראשו כה׳  . . .נ"’
ולפני שמש ינון שמו עדי עד!
ידיד׳
'■
אל יהי לפלא בעינין ולבן אל יתעה מדוע אצו כה פעמי לבוא אלין ?
י גחון יער
החושן אנכי נודו — כ׳ אל איפת זה את העיר הזאת אדמה ,ואם לא
חצי • על
שמה
יצמח
.
צלמות
—
בהון
יעל
אשל
ערפל יכסה פניו ובקרבו תשכין בלהה.
 wנו
החסידות מצאה בית ,בו פרחי האולת הגדילו וגם עשו פרי ,נו משכן שודדים
מ ביש׳ שלום
החכמה ; נחון יער החשן הזה ,ידי אסורות לבלתי אשלח אח ריחי על
ש  <.החכמה ל
 קט אורותיה  ,ולשמח אח עיני מני אוי כוכביה המפיקים נוגה — בתוכיז י כביר
חפפתי אחיי אור נוגה ואהה ,לא מצאתי ; אן עתה ראיה׳ אורן מפין קרנים,
ין כמוני
רואת אפי אן בסנורים מיכה הטס הזה אשל אנחנו בקרבו ,כ׳ מדוע זה
_
חיק
נכריה ובי " ' נכרים יפסיקו ,כ׳ מעשה התעתועים ואמונת השיא וההבל אשי
,יבם מיש׳
קן להם  ,אן נבלים המה ,לא ישראל ילדם ולא יעקב הורתם  ,אן על שדה
בבי ומצדם
הבשילו אשכליתיהס יישהלחי נע־שיחם החוצה ייסיככו על עם סמלת —
_P
מי
'
אשש
אהבם
ויעלת
חן
:
החכמת
,
אשל
עליה
אדני
תורתינו הקדושה
על 1
’ ®שי« " ,י! י " י י לאיתי אן אותן צועד על מפתן בית החכמה ועולה
י
י
 י  . ,יאיש׳ אן י אותן פו  .ח אה רוחן החפשית לדלות פנינים מני יםן מחלד  ,ולכן מתין גיא צלמות על כנפי עונג עפה׳
נתון לוח השמחה
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אלין ,נ׳ ראיה׳ אן אזנין פסוחוה לקול המיוה לגני  ,אשר כשאון ימים המה אלין,
לששון לפנין שיחי ילגלוח לסכין מצפוני לגני ; ואל ידמה לבנן אשר לניס המה הנערים
שה אשר נצל החכמה מחלוננים ,ומדוע נאה־ אן אלין ? כ׳ לא כן הוא ! נאמנה לא
כן הוא ! אן כאשר ראיה לילה נו הגדל החשיכה ,נו האין נשמלה ערפל הכאה פניה,
אן אז יינו הכוכניס סחה אהל השמים ויעצמו נמאד על פני מצע הרקיע ,ויחדיו נל
׳הלו אור כי מה המה ? — ואן חמן יכסה שני האדמה ,ככה הוא נעיר אשר אנשיה
לא נעו שכמם לסבול עול החכמה וכעולליס המה לא ראו אור ,וימש חשן על פני
,
חוצות ,כי שמה לא ׳גיהו קרני שמש החכמה ; אן נעיר הזאת ׳הראו ינים המתחכמים ,
כ׳ כאשר אחד ינין זעיר זעיר ,חכם יחשב נעיניהם ,גס כ׳ • אמין נשוא נתעה וחכמה
מה לו ,ידיעות חכה כזה יחדיו המת מאפע ,ולכן נאה׳ אן אליך ! — ואס כי ידעה׳
ידידי ,אשר אן לשוא אכנה שיח ,ודנרי דניים לא יועילו ולא יצילו המה ,כי מ׳
אשר זרעוני הפתיות והחסידות הכו שורש נלנו ,מצחו כנחושת לבלתי תה לסכמה אוזן
מחמאות לשוני החלק ,ומנופה אמרי ינעמו — ומה גם
קשנח ,וגם לו כחול ירנו מלי,
אס אף אחת לא מצאת ידי — והיה כאשר אני שלום אדנר ונמחק שפתים אחפצת
להטיח לבנו ,הוא למלחמה ,וגס קלל ׳קללני  ,ואם כן למה זה אנכי אדני ? — אן
יי ' יעצור נעד נרקיס  ,אשר אן אש נענים המה  ,מרדת נרעס אלי ׳ושני תבל ? או מי
נעד זים יחתום מלפיל מני הדיס גגותיה נקול רעש יפוצץ סלע ? אשר אן למו רגשי
לי .אנוש ידמו Iועתה איכה ' אתאפק ? איככה מהפיק מלין אעצורת ? עת על לני נפלה
שלהבה והגיוני כעשן יתאבכו .תאם אעמודת נגד שען ,רעיוני  ,אשר כנהר נחון לבי
כחי,זאת נל תוכל נפשי!
ילפתו ארחות דרכם וישאוני הנה והנה ? גס לו כח אבנים
— לכן יקירי ! נא נא עמדי ,נלכה וננקרת את מעשי האנשים אשר מאתם לדבר נפשי
חפצה ,ונראה יסד אם צדק ידבר פיהם וידיהם יעשו אן משרים ! קום ננוקר וראה את
ניחם ,אשל שמה בהתלהבות מל ׳נקשו רצון ונשם נית ל אותו יכנו  .אך ערם ניאן
אל חון הניח מהל לשוס ׳דין מל אפן כ׳ נבאש רוח הבית יען גם שמת שוכנים המה
ותעל צחנתם — וראה שמה איש זקן  ,לאה קרן עול פניו — כי אן כקדניס לו בזקנו
הוא r 0
אשר יפיד לשני ראשים אשל נמו ינגח נשול אל חון הספל אשל את דבריו כשום
נוהם  ,עח יתנועע כנוד הקנה נמים כי נשגעון ינהג — מה זה הספל אשל לפניו?
מתון הספר הזה דנר׳ זוהר יזהירו נגד עיניו  ,אולם שאלהו נא אם לבנו יבין
אשר פיו ידבר ? חי ראשי ! כספל החתום הוא לו ,ואם בל תדע לך מדוע אך נו נחל
מכל ספלי ישורון ? ומדוע לא ׳למוד אח ספרי תולקינו ? שמעני ואנכי אגדן ! אכן בראשונה
אשאלן  :מדוע לב העם אן אל אמונת השוא נועה ? ומדוע יאהבו כעורים למשש בצהרים?
אין זאת כ׳ אם בראשון ; יען יד שכלם קצרה מהנין נכוחות  ,ושנית  :ני יאהבו את הנעלה
ואמונת השוא תנע־ח למו סלק אלוה ממעל ,גס אם לא ישקדו על דלתי התולה והחכמה,
אך בזאת יתהלל המתהלל כאשר למען השם נעשה כל דבל  ,למען השס ישלח מאכל
סיוח אל חון גרונו ,ולמען השם יבעיר בלבנו שלהבת מ״ן השורף ,אשר זאת יאהבו
למאוד ,ושלישית  :יען אן על חדשות ואל נצורות נפשם תצמא ,אן,אותות ומופתים יבקשו
ובמה זה ה׳ הוא האלהים אם לא יאמר לחשן ויזרח ואל מיס וינערו .כי עח מלאות
עיניהם ' לראות מפעלוח תמים דעיס בצבאות השמים  :וכשמש וירח וכל מזרות בחיים מן
ראמים עד ניצי כניס  ,ונצמח׳ האדמה משארז בלבנון עד אזוב בקיר כי כלמו הוים
המה יחדיו  ,ואך חדשות ונפלאות אשל לא שזפס עיניהם יחפצו לחזות ; ובאמת בין
הנפלאות  ,הגדול נין הפלאים ,כי הפלאים האמתים לאין פלא יחשבו  .אן אנה שרעפי
אנה תוליכוני וחשאוני נתון כנפיכם ? שובנה ננותי ! ונראה למת זה הזקן ונער יחסן
קרות דבלים לא יבינם ולא שעמם אבותיו ,אן זה הדבל אשל דברתי כי לקנן שכר
מאת ה' באין אונים נפשו תוחיל  ,כ׳ מה מאוד תגדל הנפש בעיניו אם תספור את כל
צבאי מלאכי מעלה נשמוחם ,ומת מאוד תחכם אם תנין להניא את אליהו איש האלה׳'
עלי הארץ  .ועתה ענה ידידי ! השקל עניתי נו ? ועתה גש הלאה יקירי ! ולאה שמה איש
אחד מוכיח את רעהו על אשל לא גלח שער ראשו  ,וישאלהו אם חלילה יחפוץ להיות
ככל הכלבי ' אשר אן נדברים קטנים כמו חנ״ן ולשון הקולש יבלו ימיהם על אפס וימפצו
לחקור נטבע אשר,שם אלהים  .ראה יקירי  ,אם דברי האיש הזה אינם יורדים חדרי בטן
נמדקלוח חרב ? לאה האנשים אשר עלות מרום יחפצו יקללו את האנשים המנקרים את
אשל שם  .אלהים בארץ ,האנשים אשר ידברו בשפתם כי תורת אל חי יאהבו ,מדברים בוז
על השפה הנאמנה אשל בת הופיע ה׳ אש דת ואיככה בתורת ה׳ יבינו אס לא ידעו
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אה לשונה ! נם עחה
רעיוני הלסקהם אה׳ נדוד ואגני אך לגלות קלון האנשים האלה
אחפוצה ,יראה נא
אח׳ ,אין • עמדו האנשים האלה לשני ה ' ,לא שיח ולא שיג למי ,
וחשידיס יכנו את
נפשם  ,מכיס המה אח עצמת עת ירקדו בתוך תפלתם ויתגודדו כמלונה
ושקול רעם
קולס  ,ואח ; את יכנו  :עבודת ה '  ,אך נבערים המה מדעת ולא לב
אדםI
למי  ,ב׳
אך
במש
יתהלך
איש
לפני
ד
'
,
וברעדה
יגיל עת ישפוך שימו לפניו,
ולאj
כמוהם אשל נאי ;
שדרים ידברו .עתה הראיתיך את מעשי הנוי השכל תזה ופגד אס לאI
עליהם יתרה אפך
על אשר נשם • שיאל יכונו ,הלא אך לדראון המה ליעקב בעיני כל
העמיס  .ועתה עוד
את ראשם אראך ראש הלומי " ן ונא אתי לבית הרב ,ולאו כלם שתו
עד שכורה ולשונם בל
תוכל חוות  ,ועתה ראה מ׳ האנש " הנקנצי׳ פת,רובם נכלם פוח ; ׳,
ויקים עוזבי נשיהם
ונופם באין לתם למען יראו פני הצדיק  ,ועל כי הנשים תצעקנה
חמש על׳ עזבם
אותם
במחסור
למען
הלוך
להרב
למלאות
גרונם
יין
,
על
זאת
הכו
נשיהם
בלי חמלה הכה
ופצוע
.
וגס
זאת
ראה
,
אך
הרב
שכור
מלומד
הנהו
ואך הוא יעלה כוס
כיש אל תוך גרונו,
והיה נידעו כי שכרו יגיד למו תורתו ויאמר רזי לי רזי לי! ושפחותיו
נעות וקולו בל
ישמע ,אך זעיר שם זעיר יענה מלה אחת בקול רם ויאמר " יתברך שמו"
למען יחסנו כי
נפלאות הוא מגיד ,וכאשר ישער בנפשו ב׳ שכור הנהו  ,ילך לחדר מיוחד
ליחד ׳חודים ,והעם
בראותם יחשבו ,כי עתה צבאות מעלה אליו ׳קיאו ,וחי ' נפשי ! כי
אחד מכת
החש־דים
נשבע
לי
—
למען
הפוך
לבבי
להאמין דברי צדיקים — אשר
הוא עצמו כאשר
היה אצל הרב מ״ש אחרי המשתה אמר הרב להוציא כל  .איש מעליו
וכן עשו ,אך הוא
נחבא נין הכלים ,כי חכה לראות את אליהו אשר נעת לבוא כעת אל
הרב ,אך זאת לא
היהה ,אך דאת את הרב נשק על כשאו ומיניו כאש יוקדות ושפתותיי
שושנים וגס פניו
האירו ,ומי • וכל כזאת כחש  ,אשר כעת לא שכנו מלאיי עליון על
שניו ! אך אפונה
נא
לדרכי
להראותך
את
מעשה
הרב
,
והנה
מכל
ארן
גאליציא
,
ריסיא
ימאלדויא ינהרו אליו
— יען הסכלות כשתה בצעין! אלמנותה אח עין הארצות האלה
— לבקש מאת הרב
ברכה ,ונבוא אליו חשוכת בנים גס פרי בנון לא ימנע מנת  ,ויער
כדי מלא ברכות שלים
ויחם אל השוקת  ,וה ' יפקוד את רחמה ותלד .ואתה ראית אהובי
חכמת לב הרשעים
האלה לד׳ ולאנשים ולמי קדושי עליון יקראו ! עין מ• לא תדמע ,ולב
מ׳ לא ׳דוכת
נזכרו
,
כי
צבי
תפארה
היית
ישורון
ועתה
נשית
!
אך
מה ככה תשתוחחי
נפשי ! עוד ימים
יניאו עת לעין כל תראה שמש החכמה ועדי רום שמים יגיעו ארזי
הדרה וגס עתה ׳הלו
כוכביה על מרום שמים ,כ׳ דדך כוכב מיעקב ,על פני תבל הפין
הבונה זה מנחם נש ציון אשר נככנים קנו ,השם ישלם גמולו.

Schreiben.

Berichtigendes

Wahrheit,
« Herr Redactenr ! Zur Steuer der mir über Alle« heilige
zu machen,
aufmerksam
,
Herr
geehrtester
,
Sie
,
Pflicht
meine
für
eS
ich
halte
 " S öjכוכבי
יצחק״ baß die in der Note zu meinem in dem ; 3 . Hefte der
,אשר
נביאו אל
וכוי
כתב
:
Angabe
befindende
sich
Aussage
abgedruckten
נאפאלעאן ספרים
לכל המלכים והשרים לבוא ולשמוח אתו כי ישא את הבתולה אלמיען"
angeben,
falsch und unrichtig ist . Zwar kann ich nicht mit Bestimmtheit
, und höre ich
ab diese Anekdote gar allen Grund und Bode » entbehrt
von einer
dielmehr auch fetzt noch so Manchen erzählen : daß Napoleon
( ihren Namen weiß man mir nicht zu sagen , ob jedoch
Äungfernfestung
er sie erobern,
Olmütz eine solche ist, bin ich im Zweifel — ) a) statt daß
» werde,
ironischer Weise , daß er ihre jungfräuliche Sprödigkeit überwinde
Zustand der Festung
sich ausgedrückt , oder eine ähnliche auf den jungfräulichen
aber muß ich
sich beziehende Anspielung gemacht haben soll : jedenfalls
wahr und sonick
bas in der erwähnten Note Niedergeschriebene , als nicht
selbst, daß auch
als der Beachtung nnwerth erklären . Es versteht sich m !« von
;erobert worden
*) Olmütz ist schon - n . z. 1612 durch die Schweden
^ er 3led.
können
sein
gemeint
Komorm
von
aber
ehätte
wohl

n
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die von mir dort angeführte Quelle ein Irithun , ineinerseit« ist. Dieses
Geschichtchen dürste mir in frühester Kindheit von einem Anckootenkrämer
erzählt worden und wird es dann meinem jugendliche» — und darum um
so eher für Irrungen empfängliche» — Gedächtnisse vorgelomnie» sein, als
hätte ich solches in der bekannte» Geschichte des große» Kaisers von
(glaube G .) Heine gelesen.
Bei dieser (äklegenheit ersuche ich Sie instäudlgst, mir zugleich die
Bemerkung zu gestatten : daß säninillichc von mir bisher im Druck erschienene» poetischen und ercgelische» Versuche (»1c!11nur in wenigen lärewplarcn abgedrucktcr Kommentar sainmt llebersetzung zu den Propheten נחום
und  עובדיהnicht ausgenommen) *) in denn Zeiträume zwisehcn meinem lü.
bis 17. Lebensjahre entstanden und in lrichlstnniger jugendlicher liebereilung auch gleich ohne der kritischprüsende
» Feile unterzogen worden z"
sein, in die Oesfentlichteit hinauSgesendet wurden. Daß ich mir nicht viel
aus dieselben zu gute thue, sondern in, Gegenlhcil alle ihre Fehler und
Mängel selbst cinschc, wissen Sie ohnedies längst. Ich wiederhole auch
hiermit, daß ich diese Arbeiten insgesamnit nur als Jugendsünden betrachte
und sic als solche auch von Andern betrachtet wissen möchte.
Inden , ich Sie nochmals ersuche, diese Zeilen zu ,»einer Beruhigung
in Ihrem geschätzten Blatte g b n zu wollen, zeichne ich n. s. w.
Tar  ״opol,a »13 * . Mai I8äli .
Saul Horowitz.

Exegese

’ "־■ן

vvu Inda

David

Wiener.

 כ" נ ) לדעה המשלשים הוא עני; בפני עצמו- עם זו יצלח־ לי ( ישעיה מ״ג כ״א
 ולא אותי קראת. ' ללכה אתרי הנלי האלילי,'יניח אה ישראל על עזנם את הי יוצרם
, אכן הוא דוחק. • נלאח מהר בעבודה,  כי יגעה ני ישיאל. לא התפללת אלי,'«קר
 נמו ויקרא בשם ד' (לראשית,'לדעתי שעל קרא יורה שה על למוז והודע־ נשרתוס רב
) וקראתם דרור בארן ( ויקרא כ "ה י׳. '"ב חי ) קרא אבלם להודיע לכל את שש די
 הוא פעל נגזל משם יגע — משיב יגע ולא יבלע,  יגעז. יזו דיעו ותשלקמו דרור בארן
 ( ועזת לדעתי להלן מ״ז. (איוב כ' י״ח ) שהוראתן קנין ואש־פת חיל בעמל ויגיעה רבה
, ושעורו כן היו לך כל • ועליך ואוהניך אשר קנית לד) ני, י*י כן היו לך אשר יגעת
: כמו נאלהיס נעשה חיל, א יחם העזר אשר באמצעותו נעצר כח לפעול דבל מת1!ו
 אמר נתתי, ושני השקוקי׳ האלה נמשכים למעלה: (יזהלי' ק ' י״ד) בעזרתו נעשה חיל
 הוא העם אשר יצרתי, והושין) לבאר,יייס במדבר ונהרות בישימון להשקות עמי נחירי
 כי לא קראת נשמי להודיעו ולפרתמו,  אכן אחת יעקב לא כן עשית, יי ' לשפר תתלתי
 לא כחך ועוצם ידך הושיעך לק בעזרתי באו, ני בל אשל יגעת ועשית חיל,נלבים
.יל אלה לך
 עיי! לש״י שהפשוק הלזה יבשר תשועת חזקיהו,' ט״ו) כת אמר ד- (שם «"ה י״ד
 ישבו והיו לישראל, ואז כל השני וכל המלקוח אשל יבוז ממצרים ומכוש,יעמו מיד שנחליב
*) Dringend anfgefordert, gebe» wir diese berichtigende Zuschrift wörtlich׳
erlauben uns aber zu bemerken, daß unser geschätzter Mitarbeite'
hinsichtlich seiner früher» Arbeite» in seinerBescheidenheitetwaSzu wc"
gehe ; indem unter denselben gar manches Wcrthvolle und Bcachtens
würdige hervorzuheben; »nv dürsten besonders seine >,ns vorliegende".
— ein bedeutend vorgerücktes Streben beurkundende» »euer» Leistnngcm
worunter wir besonders dessen » eucstc Bearbeitung des ״Nacliii '"
anSzeichnnngSwcisc hervorheben — sowohl in er,gotischer wie l״
poetischer Beziehung, uns hierüber mit ihn! anssöhne».
Stk ""'
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וליושב* ייושלים ,ובלס יכירו אח די ה׳ החזקה הנלחמח להם ויאוורו אכן אחה ובו׳ ועל
הפשע אל יתכן שישוב הנביא המבשל באן ישוחח בלש  ,אחול ,לנשל מפלח סנחר־נ אשי
קדמה בזמן הלנה לבלש ,וכל המשלשים לא יצאו ידי חוגחס בביאור הפשוק אכן אחיי
אל משתחל ולדעתי הפעל משתחל יולה לע המשתיל עצמו מאיזה לצ ומגלה עצמו מצד מה
כהולאח התפעל ומלח אכןה ולאחי! לשלול מאמל הקודם !(( ,דווערןו! טיןי) ופשוק שלמעל' מושב
על כיש ,ישעולו לפי שישלח אח כל גלותי לא נמחיל ולא נפחד ,לכן אחן לן למשכלחל
יגיע מצדם ישחל כוש« ,יאמרו לן אן ךב נמצא אל תמיד למזלך  ,זאין עוד קלוג  .לעם
אחל ,ואפס אלהיס עוזל לעס זולתן ,ועל זה ישיב הנביא בלוח נבואתו  ,אכן אתה אל
משתחל נפעולוחין ! נשגבים המת מחשבותיך ממחשבות כל אנוש אשל באלן וקצלה טי!
לכ איש ללאות תכלית מעשיך ,יכ לא מאהבתך אח כלש לנד נתת את כל הארך לפניי
כי אלתי ישלאל ומושיעם אפה ,ואן למעכם נתחה אותו עליון על בל גויי האדן.
(הושע ה ' ע' ) נשבע• ■ שלאל הודעתי נאמנה ,לדעת כל המפרשי׳ לא יתחני
היעב שין> המקלא לתחלהו ,ולדעתי ,הודעתי הוא מלשין וידוע חולי ( ישעיה נ״ג ג' )
שפלושו נגוע חלי ,קלוב לענין ויודע גהס את אנשי שכח (שופעי׳ ח' ע״ז ) נאמנה,
מלשון מכת גדולות ונאמנות (דבלי' כ״ח נ״ע ) ושעול הפסוק אפלים יהיו לשמה ביום
התוכחה כי נשנטי ׳שלאל הכתי מכוח גדולות ונאמנות .
I,
(משלי י״ד די ) באין אלפים אנוס בל ,בל המשלשים באלו כל אחד לפי דלכי
ולדעתי  :באין ,נמו בא ן בחלון .אה״וי והוא שם מקלה נלדן> לשם בא ,ושעול! באון זכח
אלפים יש אניס בל ,והוא כפל ענין של ולב תבואות נכח שול.
(בבא בתיא פי׳ב)  :וליחוש דלמא לאו בנולים ננהו ,וקא מעייל חולין 'לעזלה,
דמקדיש להו ,והא בעי מיכלינהו דפליק להי ,וניחוש דילמא לאו בכולי׳ ננתו וקא מפקט
להו ממעשלוח  ,פירוש וקא אכיל ענל .ותימא דה א תכן נפאה פ״ד מ״ח המקדיש סילותיו עי
שלא נגמלו ונמר; הגזבל ,ואח״ב פדאן פטילין ממעשרות וא״כ מאי קשה ליה דקא מפקע להו
ממעשרות  ,הא ע״כ בעי להקדימן כדקאמל למקדיש לתו ,ואחל הוצאתן מהעזרה עב
דפל־ק להו .א״ב יש להן הקנה פיקדישון קודם שיגיעו לעונת המעשרות ,ופטורי( ?
וגאון אחד ממדינת ליטא השיבני במכתבו ,לזמן בכורים הוא משנכלה  ,כדתצן
בבולים פ׳יא מ״א תאנה שבבלה .ואז כנר הגיע עונת המעשי ,ואם יקדשם זא לא יפטיר•
אבן כבל הלאיחיו כי שגגה היא לו  ,ולא מבעי לשטח הל״ש ( פאה שם ) שאן! אם
הקדישן קודם מילות ומלחן הגזבר פעולין ממעשרות  ,וא״ב קשה קושיחי ' הנ״ל דיכול
להקדישן קודם גמל מלא  -חן למעשרות  :אלא אפילו לשיטת הלמנ״ם (שם ) דאינו פטוי
עד שיקדשן קודם שיגיעו לעונת המעשרות ,ויש לכל זרע וזרע זמן מיוחד למעשרות“« ,יי
קשה דה א ע״ב בכורי׳ קדמו לןנונת המעשרות ,דהא בירושלמי ליש בכולי' קאמד אפיל'
בישל אפילו פגין יכול לקיא להם שם בכולי' ,ועינה המעשרות מנן פ״א דמעשלוח מי׳ג
התאנים «שינחילו יכו׳ העננים משהבאישו ,והוא מאוחר הרנה מניסל ופגין • ,בדחכן מס'
שבועות פ״ד מ״ז הפגים משיזריחו וכוי ב חלו וכוי הנושל וכוי הבאיש וכוי וכבל הודה לי
הלב הנ״ל כי שגה נזה וא״ב קמה קישיתי ,ולא אדע פשל דבל וצע״ג.

עם הארץ.
Von Salomo » Klein.
לבים נתנו לבם לדרוש ולחול על מה  .ולמה נקרא הלבה מאוד בפי חכמי המפל
יגמדא כ  .שאיני נטהל הנפש ולא נאמנת לגיזו את אל נשם ע״ה ,זה א מל ככה חמ
*Y0
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למב ס

נפילישי

על

פלק׳

אבות

פ״ה

מ״יז

אמל

נז״הל

איש שיש לו

מעלו£

י יחיאין לו מעלות שכליות נקרא ע״ה ל״ל שיש בידו דלן ארן ואין נידו חללה "יי
.יא  -שוב האין  .והחיקל הגדיל ל־ יצחק עיאמה בכן פלו שעל ל׳ חשב כי לאו -ונא"1
כי במקיה הגר גס היא יקרהו ,כי מצורת איש עצמת ותולדתה
מנואלג’
י י דישנה בעילם הלו «׳ לשנת שם ב״יהלץ עד עולם .גם אני חופש ככול *
 גאין ,וה -אשר לא כן ידמה ולהחשיב עצמו הושב נאק נלננו יש&"
־ ׳■ כנדס וכבוד ו־ט שכמו לסבל מחמד* תבל נקיא ע״ה  .גס א :י אדמהמה
שלוח גאל הגיא נ ; ניור\ והוא  ,כ׳ אש ,,r1Pr :ו כלי -א 5׳ דחינו ילענוד -את י
ה׳

חפצה מצינו בספרי תנ״ך דנקלאו נפי נביאים הקדושים "בני ישראל / ,רע
שלם ובנפש
אברהם ,ניה יעקב" להודיע בי חונכו נקדש וממקור הצדק מצנו ,וכי המה ההולכים
אשל גחיישלה מעקבי אנוחם נחילי אל ; או נשאר שמוח המתיחשין כמו " עם
במסילה
 ,עם סגלה ,בני אל חי ,עדת אל ,ממלכת כהניס" וכולם מוליס להבדיל אומה
קדוש
מיתר העמיס אשר על פני האדמה למעלה לשם ולתפארת  :אבל אם אומה
הזאת
בכללה הזניחה אלקיה ומצות ל ' ומקותיו לא שמלה נקראה נשם עי׳ס  ,בי
הישראלית
אין לה קרבת אלקי׳ יתר על שאר העמים כמ״ש ישעי׳ ( כ״ד ז׳ ) אומללו מרום
נרשעתה
האק ובו׳ בי עברו תולות חלפו חק  .ויחזקאל (כ״ב ב״ע ) עם הארץ עשקו עשק.
עם
אם אחד מקהל ה' צאצאי קדש הלך על דרך לא טוב ויראת שדי עזב זר יחשב
ולכן
ישראל כ־ שינוי מערת תכלית גם בין אחים יפריד ובשם  :עם האק יכונה כי זה
בנתינת
ידו לעמי הארצות ולא ילוה אל בית יעקב .ומזה נמשך בי נקרא בתלמוד התמים
יכתוב
צדקות עשת נשם ח נ ר כי זאת יורה בצדקתו וביושר לנו נפשו נצמדת עם
ירך אשר
אמוני עם סגלה וכלס חבלו בעמק המישור והיו לאחדים.

קציר)* .
»ou M . I . Läwitz.

בחרטמזער ,בששר משוח,
;יצר הציר עלי הלוח׳ז
במלאכת מחשבת׳ מלאכת ירחו;
בהמה 'וחיה ’,וצפורשימעז  ,ז
הר }ככר Vואגם מיםT
איו דמות אדם בצלם דמותהו — .

ן
,

בכל אשר :הפוץ ,לביו יטנו׳
רוחו הוא קבצן וידיו תעשנו;
בית ואהל׳ זקן ונער׳
נמר וכבש׳ תנין ותולעת,
בלמו' בראם בלי'מגרעת;
כבוד י_עש'ו לו ,ןהללזבשער - .
0ה חצר מלכות רבהעמודים׳
עמודישש’עומדים בגדודים.
ובחבלי בוץ על גלילי כסף נקשרו,
בישוליהם  ’ ,ז
קלעיארגמן ,זהב‘

'

מוחשי לבב על מלאכת *J Ein Bruchstück kiucr ftrößern GkdichtcS:
הציור
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ומראות יזקר'ות כבדלח מראיהם׳
זר’ להם זהב  ,כיש מש יטהרו.
ותוך שני העמודים׳ בתוןי יממה׳
ישב היטלךילבסא עלי הבמה'
שבט מלכות בשיו ' ,בראשו'  .עטרה,
סביביו שריו ,פחיות ' וסגניםTT’,
לבושי תכלת  .שני ועךנים;
ולרגליו ’ אסיר מתחנן' בנפש מרה!
מי ל4א נתפלא על ןפי התמונה,
עת מלך' בייפייו עיניו תחזנה ';
משפט וצדק מעיניוזיאירוז,
ושריו ועבדיו בדממה  .כמנוחה,
'בנפש שויקקה ,בתוחלת ' ממושכה
עלי מיוצא פיהו :חד ישמוריו — .י
אולם  ,שור נא פה תמונה אחרת,
אמנה זהב וכסף ? ל  Vנעדרת5
פה״ןפהניוף עצים רעננים׳
נער ' צומח  .ישלח דליותיו,
תראה אזי
קצהו
קצה
מיקצותיו,
י V ,
־ " It . 1
v It
* h
T
חרש מצל  ,ברה שאננים — .
ועמק הישרון  ,נאות דשאים,
חתולתו עשב שלל צבעים ׳
ירקרק חרוץ  ,צבע רקמתנם,
מנחל מים כספיר .יטהרו* ’,
מנקרות הצורים הלאה נהרו,
כנחש עקלתון .יחצה לשננם - .
ובצל אלה רעננה ,בקצה הנער;
על מצעידשאיישפישוכב נער,
מצחו כשלג צח ' ,עיניו כיונים,
תומתו חישריו מנם’ נבדקו;
צדק ושלום עליפיהוינשקו,
קוציותיו תלתלים עטרו בישוישנים.
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ושבטו ומשענתו ,מקל תפארה.
וכלבו הנאמן׳’ אח לצרה'׳ ' זז
מ; מין ושמאל בזרועותיו ; נוחו׳
סביביו’ ,עדריו ,אם לע בנים,
בבשים עתוךים  ,המונים המונים,
;ישישו ; ,רקדון וירעו באחו.
נשימה נא עין  ,נרדפה לדעת ,
למיה;תרון ולמי מגרעת '. ,
שם הוד והדרי׳ תחבולות בן אדמה;
פה תפארת ' הטבע'  ,בת השמים",
שם מראות יקרות ׳ פה נחל מים,
מצע דשא׳ תחת הכסא שמה - .

v

שם מלך אדיר אסיר לרגליהו,
פה רעה נאמן ועדרי צאנהו;
שניורם הציר בעפר ;תאר ׳
זה בהיכלו 7לבוש עדנים,
וזה עלי 7אחו" מרעה שמנים ׳
ושניהם
תהלתו'
מעשיה" Tידו
להתפאר.
 ,יי
T • lV
־  :־ ••
.. T : • :
בין זאת בן אדם  .עשיר והלך ׳
מחמר קיורצוריעה "ומלך",
ברצון אלהים שוכניישמןם;
לכבודו ' בראם בצלמו! בךמותו׳
את בל הולך בגדולות ועובד אדמתו.
אלה לאלה מעשיה אלהיים ח;ים - ‘.
ואשרי הנוי נפל חבלו בנעימים!
מלבו רועה נאמן ואדיר בלאומים׳
הוא שומרו הוא צילו ,נוצרו לרגעים,
עטיו בשלום באחים ; תנהלו7
באמונתם ; חיו' ,ודךביהם ; חילו;
בי" שבת עמים ג'ם ' ; חד' מה טוב ומה נעים

04

Poetisches von Hermann Veith.

אל הא 1סח♦
T

•* ,

לשוננו הקדשה לאלמנה נהיתה.
בזהה  ,שנואה  ,אין אילו שם ' עיניו עליה;
תפארת ' יפעתה מנה נשבתה,
והיאי גלמודה  ,גרועה  ,בליקרוב אליה.
עד אשר מאפל יפתה אור ליהודים,
וככבי ערוק בשמע להאיר החלו;
ואתו אחוזת נבונים במחוגה עומדים,
ולבבורי עטם איש וגבר י; חלו  .י
האיש מנחם בא עם הכום הנחמה,
לסקל הדרך לשפה העבריה;
ואלמנה עזובה ' משפל מצבה קמה,
פורייה.
גפן
נהפכו סיורי
ולענניםי
* T
״) V V
J vV
*T
t
ידעתי גם ח־עתי כי מאוד גדלת י
עלי בל משיל ',על מליצה׳ על חידה משלת.
ידעתי מיסלולך  ,ביו רביות פעלתי
י הלא צדקה נטעת ,לא לשוא עמלת.
תפארת התשבי הוא אך תפארתך,
בו איל שירייוויזל נטית פעמייך,
ומעת שמת בין כוכבים קנך,
תראה לבלי הוד יפעת מלייצתך,
אזי’ בכפלים הביע' צחיות _קםתך.
ברוכים' הכוכבים המאירים ואשריך•ז

דבר אל הנגרים.
החפץ לשכון בסתיו בטח מסביב,
הוא קרע ‘ בארץ בימי יהא ביב י
וגם יאסוף ' קצירו ושברו לעת החורף,
בארץ,י
האיש -ההוא . • I T
אז
חפשי  v T Tו
יהיה  T״
v. • T
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בל,יירא בל יפחד  ,מכפן ופרץ,
יען הביא בעתו לתוך "ביתו" טרף.
אספו גם אתם הנערים • והבחורים,
באביב ןמיכם הדברים הברורים ,
אשר שתל ' בקרבכם^ מיורה אוהבכם;
בי’ התורה והחכמה מאירות עינים,
הן הנה המאורות עלי אורח החיים,
לבבכם.
וישמח נם "
תתענגו בטוב
-rאז
־־v « - 1
־ 5״ :׳־
י i -r

J

י י

מהליקר מחכמה ,מה נחמד מדעת!
.ומהקפה וגם" נעים אוץ שומעת!
בלי״נזלון',קמ "הם אוצר סתום;
לכן בני ,הטו אזנכם "לאמרי,
שמרו לקחי ,מצות פי ודברי,
ואז ; היה' בל היוןזיקר תוך" לבבכם חתום.

J

בל תיראו מהוה ,בל תפחדו מאסון,
תחיו אך ברננה׳ בשמחות ובששון,
אם תפנו לבבכם לדברי חכמ:ם וחירותם;
כי אשרי לבנים .מקשיבים באמונה " ,
אל מוסר נבונים לחכמה ולתבונה,
ותיוריותס!
יחמם’
אשריכם אם תשמרו
r
\|t

־עצת אבות.
מה טוב ומה נעים הלקח והעצה,
אשר נותנים "לבניהם’ אבות" ישרים;
והסר למשמעתם בנפש חפצה',
מאושרים",
בנועם ' "חיים
יחיה
•T
יI
־ ־־
• VI
ואולם הממרה פיהם ודברם,
זה תחת נילי עדן ושמחות,
יען אטם אזנו לקולימוסרם,
ישבע מדורות וישיג אנחות.

m
hi
ע
Sv :■r
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ודמיה על חרבות ציון.
על נהרוס נבל שס ישבנו גס בכינו בזכרנו

אסצ־ון ( מהליסקל״0

Von Jakob H . Sperling .

ס

י

על נהרות בבל ,בחשכה נוראה
מה :עמוד גבר ,באנחה דמיה?
פניו ' עטופים׳ צלמות ובלהה
לבו בו נשבר ,אף ינפשוז בכ; ד- - ,
פלגי דמעותיו ,ןפריצו מבת עין
תוילו מאין הפוגה  ,עלי להייהו;
שכור מבוס תמרורים  -אך לא מיין י
על עטו על ארצו הד ! ,יתם חייהו.ז—
אנחות לבו נשמעו,ברגש דממה,
עיניו נבואות מרום לשימי־גבה;
שפתותיו בחיל״נעיות ולשונו נאלמה,
אין אומר ודברים י אין הגה וצר!'! -
נאנח  ,מתיפח ,לב .ישפוך ורוח,
עטו יכהו' הגלים  ,ערבים ענכיון;
׳ הכנורות ! שמיעו צלצל־מר״ברוח,
גם שךעפי־יה אתיו ,קינה ׳בעיון — .
הוא בן חלקן־ה ,הוא ןך?דה המקונן,
רועה' צאן' קרשימ^ בעירירבת׳;
נפשו התעטפה ההיי  .יבבה  :תאונן.
J
על מות תמתיו ,לעדינות שךיתי- .
היא בתולת,יהודה  .בת ציון מקללת,
מדה’ ,יםודסיה \תטה גם ברה';’ י'
היא בל חן אצךת,ז בל יופיי מכללת
גם תם גם יושר יענדוך ,עטרה - .
אותה הוא .יאהב ,בת דדיו תלואים
בעז ךגש־קדש ,לבמו קישורים;
לפניו בהוד' משחקת  ,ותהי שעשועים,
אהבת־נעורים.
גפלאה -
יאהבגה
י
r
י־ ! -
' TTl
|־; TV
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עתה על מותה הה! ? רב תאניה.
אך ברחשי לבב" איןיקיול ,אין פצח;
מותר ,ברעדיביט׳ ורוחו הומיה/
תשכח "?מיניו  -אם ? שבחנה נצח - .
השמש באה האהלה נטתה,
נגוהות קךניה  ,עוד עיוריחהירו;
חיש מאפילית" נשף ,תבל עטתה,
יקד״ירו - .
צללי־שאה
ישחק,
יפעת
~ •h
t
• •• 1
־־ I -
״ י ־
אז פני ירמיה ,זעטו בלהיות כפלים,
ל? לה כיום"יאיר  ,מול״קדרות' לבתיו;
אל״הררי־קך״ש ,עור ?שיא עינים'",
עיור .יקרא שליום לירושלים תמהו - .
נבעיות היחין  ,עיניו עיור ! שקיפו
יישק אךמת קרש ',מנשיקות פיהו ;׳
עשו דמעותיו׳  -מים בל יציפו
נורא ־־•יניחו - .
בבזק ,הור
עפעפיו '
T
־ TדI
־־ I־T
השיב ? תמךמר .בלב רנז מבעד,
פניוכישליג  -ובלבו שלהבת;
קך?ת ציון ? ביט ' ,בחניוןי ורעה
יראה חרבותיה׳ ועיניו דואבת ‘.
והנה קיול ממרום  ,אמר ? שמיע
'לא ברעש  "-אך בדממה דקה;
"בכה אל תבכה איש"עיון ננוע! י
לציון השכולה׳ לב נפשך ' מבכה!
הבט החשכה•' עת שמש חלפה,
עוד בקר לא עביות ' ,ב?פ?ה מבשרת;
ככה אם לציון" ערב ,ננ״הה אספה',
מ״זהרת.
ושמחה
רנה -
לבקר עוד
־•• I־V
ן • » T
• T
!
עוד ארחם ציון ,אחישנה בעתה
בנזריאמים תבריק לאבן הראשה;
צדקתה לפניה׳ אז שכרה״אתה,
איביא״נה בששון אל ארץ הקדושה״- .
כה יךמיה בחזיון הקשיב נחמה,

J
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• קיו ל מבשר ישע אזנו בגיל שמעת
בי לגבולה תשוב׳ הבת לא רוחמה
. ועיניו תודה דומעת- באל 'האמין
עבריות ציון יהונן׳,עוד הפעם
 ימתקו' לוי ‘ סלה ן,רגבי אדמתה
פניו עהרו' אמרי 'שדי התבונן׳
- . ובתקוה נאמנה הלןי בבלה
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