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 Bonהמלח הגש:גב .
-

י ל,קשית לשאול ,ובאמרי םין 5נוקמת
אתה .אשר במשוררים הנף נןניבמלןד!
ואנקרה לדעתו להכין מה בקמת1
מה מלח בשירים,יומה ? מגב כ«5לח ז
ואקרב אל שיריך ,במ?ם נשפכו
לראות אם במלח ה?שזנב ימלחו
ולא ס?יאתי כמר מדלי וכשחק מאזנים
אם לא המלח הנשגב ? -מס במים !

^־
3־6

— Bon Simon Bacher.

מכתמים.

\

איש חכם או נבון?מעודו
בדידי?ש?אוהו ן.קנאוהו
ורק אחרי מותו ?הללוהו
לאם י.יד אחדי בבורו?
הה! חיפו בחי״יהם כפךעושים
חלקו בנריהם בנושים
ורק אחרירות־,קדושים - .
רשעים בחייהם קרויים מתים.
ארקת האריק לא תמות עמו
בזע?זר .יקבר ועוד חיים בו הוא
והרשע ד,לא' ימות מומן אמו -
והארץ קיתה תהו ובהו.

8!Ut - u. Umy.-oiul.

fttnMurt1 tt.

1

 — BonM. V. Ster«.רחשי לב והדין,
אל כבוד ידידי וידידיה .בחירי רצתה נפש־ ע ס ש כל רורשי החכמה.12
היה הרב המאיר הגאון דגדול״אשר בכל הארץ יצאו קיי הדרו .ובקצה
תבל זמרת פניני מחקרו .אבי החוקרים ומר המליצים • רבוד מי״ה שלטה
יחידה ראפאפארט די אב״ד ור״מ דק״ק סיאג יע״א  .ליום מלאת לו
שבעים שנה ביום שבת קידש י״ט סיין.
לשנת 3 :אוי]ד''ימים 'ובשניות חיים
למורה׳יתויךה ^תידךיא
יחונן"ברחמיו'" אל 'שמיים
ולמה׳ייייהוידה,
את דךביי ^
אחריתו .י ^גה״מאיד
3כבוד :הלר"הור ! לם*:ט גדול.
1

אל נשר ו .ךל כנף ,נזיר רב תפארת׳
הנף .בת הניוד ,קציר אה^ ה שלוה.
דגול הוא סיבבה בירך בין והוד רוח
נבעו מצפוני החכמה לעינוחחורןי־ת.
פאר המליצה עלי ראשו בעדי נתית,
יכין אנשי השם הדר שמשו זרוח;
לו עמד מר! דש אל .כיהן גדול ?!שוס
הנהו היום בישרון בצניף המשמרת - .
לנער הוקם על בתר מעלת התורה.,
לאביר רועי האמון ,המאיר במנודה
בדביר היכל המחקר באור שבעודם,
הובילי אשכר היום׳ שי 3רבה לטויא,
מלבונת מלי נועם הכיני לו קטיךה ׳
ולבעל ערך מלין השתה " .אפים!
2

הדדי לכהן תורה .ליום מלאת שבעים שבי
להיתו׳ ? מעש פרי הלולים נאדרת,
בי במרחקים מלשפי אהבה בוערת
בעד אשרו ושלום2ל ביתו נפש נאמנה.
1

4
וזאת ה1יך^ה באותד מאל לו למנה :
להאךיך ין2יו' נחל ,לגיל פללזה הנותרת,
ולהאדיר כבוד כקאו כשמ'ש מזהרת,
בצל דישלום וחללוה ,בחיק משוש ורננה.
עוד יניב בשיבה ןכ?שר !חליף נח׳
דשן ור_ענן כנן רוח בתבור לפרח,
ומנת חבלו באימים בגורל ההמלחה!
מעינותיו יזםוצו חוזיה למלאות תבל אוךים,
,ונחלתו לו תשפר לנוני ירח דר דרים,
ילזמו!  I13למ_ני שמש לנם תחלה וכרבה!

 fלכבוד הגביר המפורסם הקצין הנעל׳י 1נדיב ושרע
יקר רוח ואיש הסד המשכיל מו״ה מ .י .ה .ה .מאת
אוהבו כנפשו מוקירו ומכבדו.
Abraham Beer Gottlober.

כיכתב לכן ;ישעיהו ^ חל 1ת 11ןדזי  n ^ npלמגצח5גכיבו*_תי :
א

ב

נ

ד

אלהים דבר ב:קדשו
לוזיה  : . . .ואלזימות.
תקעני׳ שפתי תל,לה
ואברכהאת־שים י; :
בדי לשבתי ואבך
וסביבותי,ערפל
בשמעי לבת רבים
דבת זדים ארורים1
נכרו ברבות אלביך
איחבי תם חשר '
על קללות אדריך
אהבי צדק סלה:
דעכה כפשתה א\ לת
יתיקד ותבער ותלהט
{עור רשע קסל
מטיט היון רבצו:

ה
הרחיב
מדרתו.
י• •«
,
העמיק1
•
TII
וסער פיהו לכלי חיק
ותצא אש קנאתו
אףזקאה חמת פתנים:
ו ויגרש רפש ימיט
ניד בר דברי בלע
הוציא זןתק מפיהו
בהנפי לעגי מעוגr
ז זעום\\ ?ה תזעם
מה הקב לא קבה אל
יי יקימנדרירזיה
לעל במותיך .ידרוך:
ח חרבך תבוא בלבך
ותי_מךך,רעתך
כי לשונך תצמיד מרמה
ותברר .על נקי חנם  :י

5
טהר ידים יוסיף אמץ ע .עד מה נביט אילת
ט
ען$ה_ חשך 5שלמה
ויאחז צדיק דרסו
(■׳• ■;,
ובידד הךב פיסיות
’לעשות צדקה וחסד
לעשות נקמה בחכמה:
ודעת לנפשו לנעם:
■ אלי מקבילים ■
ם פנו
י ,ישלם י,ל משיכרתו
הטו אזןקשבת
ונקם לשיב לצריו
אלהיט הרעה אתכם
;שובו ךשעים שאולה
נתן לכס& טמון:
לדכאו,ואין מציל:
חכמים .ינחילוהו צ צירי שדי אתם
כ כבוד .
לןישר מסלה בערבה
ובהלו/קלו קלה
קסם על שפתיכם
תחת כי ;אהב חגנמה
ו?עאבם תעשו נפלאות:
ובכל לבידרישה:
ק ־קחו עטובאירן
ל למה רגשו אדלים
}ענו לכסילים עאולתם
וכסילים מלאו זעם
ישלמו לדם בפעלם
על צדיק ותמים דרך
_על קךקדם ירד חמסםr
עשה טוב בעמו:
מ מוסר אולתם לאל'ש .טער רשע כסל יבוש
יכ יפולבישחיתותיו
אחרי שקוציהם לא לזנה
לבצור רוחןר? אתו
בפחזותם לא.לאמין
ובתנעבותיהםנעלה4קשו :ותעלמנה שפתותיו:
ש שניו לחרק ונמס
נ נגע וקלון לעמם
מעיו כחלילים ;המו
אך קדים ישכר .ירדפו
לדמה ככלב נבח
עורים ותעים אלה
יע הדבור אין בו:
דזאותם ישרים .ידרישוןr
ת תופשי עט החלצו
ס ם!י־ סוררים כלם
אל דמי לכם סופדים
סיבאים זוללים ודגנים
.נמולו עראשו תשיבו
שאפי נקם ורצח
וחרפתו אל תמחה:
הלםכון7עלימו משכיל:

— Von Prof . S . D . « uzzatto .

תורה

׳»M

נדרשת.

יצחק קונעייס כ״ד ראש עמוד י״ב מלות הסוקר הנחל
אמר שד״ל נראות׳ בכונני
מכתני נץ כוננים  ,אבל הופרה עצתי  ,כי
ונו׳  ,אמרתי נלני למשוך ידי מלשלוס
הוציא מנית גנזיו רפואות אהבה ששלסת׳ לו כמה שהים,
המלין המפואר מה״רס שעמר!
אז אמרתי הותר הנדר  ,ודי לי במודעה זאת  ,להודיע
והדפיס אות! נסונרת נ״ה .
התכליתיות (כלומר שלא היה רואה בעולם  .ונסלקו
ולצוודע ני מי שהיכסיש הסבות
נפלאה ) לא היה ( לפי דעתי) סוקר גדול  ,וכל המספר
ונחנק׳ חלקיו כוונת מנוי! וסכמהלפני עור  ,והמלחמה נגדו היא מלחמת מלוה  ,ולא
בשבחו הוא ( בעיני) מת; מכשול

6

ז

הזנל ( בדעה הנוהג נעמוד • 'ב הגיל) לגיוס נזק והעקד לחומתנו כ׳ אמנם מה היא
•ה*■ דה,ישראל געולס ? ללמד ב׳ נלאשיה ניא אלהים אס השמים ואת י* איז  ,או להורדה
שהעולם קדמון  ,ולא נעשה בסכמה ובכוונה  ,אנל היה סמיד נהכלס קדמון  ,ונל•
ראשיה ? — ואם ( לעי דבריו נמלחמהי זאת ימעע כבודי  ,הנני מוכן ומזומן לדבור!
לא לבד שמי  ,אך נם בשרי ודמיה׳  ,על מזבח האמונה  ,נקנה הראשונה  .והנה זה כיד
שנים מליחי ונעיה• למוח ( עיין דרס ממד גי עמוד קיא) ואז קראה׳ להלמיד׳ קניב
למעה׳  ,ונהה׳ בידם קי האינויקה לאוחו האיש  ,והיו קוראים באזני< והייחי מלאה
להם איך כל דבריו לא נמנמה  ,אן נעלמה ובמרמה  .ועסה אחרי בואי נימי הזקנה,
ולח ידעה׳ יום מותי  ,לא אחדל לערוך לעני הקורא קל וחומר של שעוס שמלאה׳ בקי
האיעיקה הדל  )Lib . I. Propositio XI .( .היכולה להיות בלתי נמצא  ,היא מקלון
בח  .ונהען היכולה להיום נמצא היא נח  ,חה ידוע מעצמו  .נמשך מזה שאס מה שהוא
ממוייב המליאות  ,הם לק נמצאים נעל• תכלית  ,אם כן יהיו הנמצאים נעלי תכלית,
•גבוי׳ נח יוחל מהעצם הבלחי נעל הכליה בהחלט ; אבל זה נטל  ,כמו שהוא ידוע מעצמו:
א־כ או אין דבר נמצא  ,חו העצם הבלתי נעל תכלית בהחלט  ,הוא מחריב המציאות —
והה תאמר ידידי הקולא אם יבא אדם ויאמר לן  :אס נמצאים בני אדם נעלי נמה
מקרונות  ,לכ שכן וקל וחומד שיהיו במציאות נס בני אדם שלמים  ,נקיים מכל מקרון.
התאמל כי האומר כזאת הוא חוקר בדולV
ועתה אשובה לקי חורה נדרשה שכתבתי זה ארבעים ושהים כנה  ,וקודם לכן
חערוך לעני הקולא קצת מן הטעות שנעלו במחברת לעואוח אהבה  ,בכוכבי יצחק
כיה  .עמוד ״ז צד ימין שולה שלישית
מלמטתג י*ם
ךרך  , Dtjrnוצ׳ל ךךןי
 .שם בחמלת צד שמאל ח ^ י ל״ל ף,ןרי  ,עמוד " ה צד ימין שורה " נ נדעק
:יוכיח אתה תקרב׳ ' ל״ל תבר!א  .שם צד שמאל שורה "ז רבת נשים ליל רבת
■< ' ז
—
«,
^ ( '  • 2בם  |:ויה ' 5י
ליל
עמוד
"
ט
לד
•
מין שורה ך
צ״ל
שם צי שמאל
שורה
נ״א
הךע
ליל
רר
?
(
 .עמוד ך -צד שייאל שידה גי
ולעורר!
ליל  ,ילצמיזי. ,
שם
שורה
יי
דןעל
ליל
יוצל׳ ללאם ליל
יואם  ,שם שולה נ־
מלמטהצ-
ל .עמוד כ* א דצ שמאל שורה
וזה מלבד שאר טעות הדעוק שנלאיסי לרשום  ,כגון
ג־ול  ,כמו תיבה

טמנם השגורה 1 ? 5יי חנמי י )ש־נז,

׳ז

צ׳ל 0ין^ ן . )rnta ( ,
נהיא מעיק  ,שהוא שבוש
 .ומלבד כל אלה.

הקו המחבל שתי חבות ( הקף) הוא על הרוב ארון ודק  ,כמו הקו העשוי להעקקה  ,והנני
מתחנן לפני מעלת המגיה שישגיח על זה וגס אבקש מאתו שלא יוקיף שום מטף פתח
במקום שהנחה׳ אות האלי ף בלא נקוד או נשוא נח  .עאדוני צום גדליה נעל הייתי גס
,קנה׳ ולא
ראיתי צדיק נע :ג לפ״ק •
שד׳ל.
פרק שנים עשר.
אין התורה קותרס את עצמה.
ח :,נם גם כי לא יימצא בתורה דבר אשל יכחיש אח חושינו  ,עדיין יש לנו לדרוש היש
בה דבר שקל בענין הקירח המלות  ,ני כבל התבאר לנו למעלה ני נענין זה יש בידינו
לגזור אומר נהסלע  ,בלא שום מנאי ; א*כ אם התולה מנחשת אותנו נענין זה  ,לאמר ני
שנים ושנים :מה _ סמ  0ה  ,וכל כיוצא נזה  ,אין ספק שהשקר אתה והאמת אתנו .ואס יש
בתורת דני בסורה דבל שקל  ,למה זה נאמין לה  7הלא אעשל כי תרמת אותנו גם בדבלים
אחרים  ,באשד אין בידנו לבלי אס האמת  ,׳כ כל ארס המשקר גם אס אומר אמס אין
שומעין לו  .אבל דבר כזה לא נמצא בתורתנו.
ואולם גדין שאין לנו להאמין בתולה בראותנו בת דבל שקר  ,הלא כמו כן נכפור בה
אם תכחיש אה מלמה  ,כלומד שיהיו בה שני כתובים המכחישים זה את זה נאמת  ,בלי אשל
יוכלו להתקיים נדלן לא יסלקה ; כי זא אין סעק שאחד מהם שקר  ,וחזר הדין  ,שלא יכין
ליו להאמין בה  .א נ נשים פרינו לירוש היש נזילה דני כזה .

ליעקב נפק אלם ואס דינה נסו בל נפש בניו
נחוג נסולה אלה ננ< לאה אשל ילד ?
אהה מוצא אלא שלשים ושהים  ,הא כיצד׳'.
ובנוהיו שלשים ושלש  ,ונפרטן א׳
דינה נגיה שנס ( ונוי נמו שנדפק אהיה נננול׳
ואני אומר ני נאומם הימים שהיהה
קצה ; אך אח״ב חזרה׳ ני ,והנני מנטל מה
לשון
הנסים הר,פינו עמוד קי״ו  ,ננם שינוי נעיני  ,וזה לשוני נפילושי לקפל נלאשיה שנהנה׳
שנהנה׳ שם  ,ופילוש לשנים ולאנ׳ע נכון
 ,נני ׳שלאל הוא שם המשפרוה והאומה  ,וגם
נשנה סקנ״ג  :מק• ה׳ ואלה שמוה בני ׳שלאל
 ,ושיעול הבהוב בן הוא  :ואלה שמוח הגר,לאים
יער,נ נהלל עמהם  ,וזה נועם יער,נ ובניו
; ולבן ניוקפר הראשון שהזניל  ,והוא מנץ
נכי ישראל הנאים מצרימה  ,בלומר יער,נ עניו
ושלש  ,אע״פ שאינם רק ל״נ  ,ואע״ש שאמל
שלשים
נני לאה  ,מנה גם יעקב  ,נאמרו שהם משפהחו  ,ויעקב עמהם  ,וכן אמר משה נשבעים
בל נפש בניו וננוהיו  ,הנוונה כל נפש
את יעקב מן המנץ ( לשנים ולאנייע) .
ילדו אנוחיך מצרימה  ,ואין קפק שלא הוציא
נפש
מצרימה נבעים נ׳ גם יעקב נכלל במשפחה
ואחייב אמר בל הנפש לביס יעקב הנאה
הנאה ליעקב מצרימה הפריד הנאים ( שהם
הנפש
הנקראת ניס יעקב  .רק נאמרו כל
ליעקב)  ,ופירוש שהם יוצא׳ ירנו  ,על בן
הבנים ) מאביהם אשל אליו יחיסקו ( הנאה
וסז״ל השלימו המג־ן עם יוכבד שאמרו שנולדה
אמר ששים ושש  ,ועם יעקב הס ק״ז .
אמרח׳ כ׳ אולי דינה (וכוי)  ,ודעה לשניים
בין החומוס בבואם למצרים  ,ואני בילדותי
ב אין באן שני כתובים המכחישים זה אח
וראנ״ע היא עקר  .עב"ל בפירושי נ” ׳)  ,ואי׳
;ה  ,ואיש נוקין לדרוש ולמקור.
זרעך בארן לא להם ( ועבדום וענו אותם) .
כסוני אחד אומר ידוע הדע בי נר יהיהבני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה
ארבע מאות שנה׳ ,ובחוב אחד אומר ומושב
וארבע מאות שנה.
לאברהם שיהיו בניו גרים בארן לא
אבל אץ כאן שום הכחשה  ,נ׳ נאמרו
החעא או דבר אחר ויגורו יסר על
ארבע מאוס שנה  ,לא הנעימו שלא יגלום
להם
ארבע מאוס שנה  ,ואמה ג״ב שגרו בארן
בן ; לפיכן אמר כי נגזל על ישראל שיגורו השנים האחרונות לא נגזר עליהם שיגורו,
להם שלשים וארבע מאוס שנה  ,ושלשים
אל
אני עתיד לבאר למעה בפרק ששה עשר.
אבל פרעה מצנו ענה׳ ויגה אוהם  ,כאשל
שיהיה מושב בני ישראל בארן מצרים שלשים
ועדיין האמר  :מכל מקום אי אפשל
 ,ושני ח " קהת שלש ושלשים
מאות שנה  ,שהרי קהה מן הבאים עם
יעקב שנה  ,ושמונים שנה ח׳ משה
וארבע
 ,ושני חי׳ עמרם בנו שבע ושלשים ומאס
ומאה שנה
רדת יעקב מצרימה נולד קהה  ,ואן■
בנו לפני יציאה מצרים  :א* כ אן אם נשנה
אם בשנה מוח עמרם נולד משה  ,בכל
אם בשנה מוח קהה נולד עמרם  ,ואן
מאות כנה  ,לק חמשים ושלש מאוס שנה,
זאת לא ישבו ישראל במצרים שלשים וארבע
אברהם למצרים היכן גרו ? הלא תמיד בארן
ואולם הגידה נא ל׳  ,לפני רדה זרע
היו שם יצחק ורבקה  ,וכשלא היו שם יצחק
פלשתים  ,כ׳ כשלא היה שם יעקב ובניו
ומצרים ילד את לודיס ואת עמרם ואה להבים
ורבקה היו שם יעקב ובניו  .והנה בחוב
אשל יצאו משם פלשתים ; נמצאו פלשתים
ואח נפתומים ואת שחלוקים ואת כקלוחים
י תחשב אן היא ; א״ב נאמרו ומושב בני ישראל
בני מצרים  ,וארן פלשתים ארן מצרים ישבו בארן מצרים ונאלן פלשתים  ,וא״ב יפה
אשל ישנו במצרים  ,הלי כאלו אמר אשר
 .זאת מצא אדוני אני  ,וא״כ עוד מקין
הוא אומר בנשים שנה וארבע מאות שנה
זה אח זה *)
לבקש היש בתולה שני כתובים המכחישים שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים ה קחו
כחוב אחד אומר שה חמים זכר בן
אחד אומר וזנחה פקח לה׳ אלהין צאן ונקל.
(ולא מן הנקר)  ,וכתוב
האלה מכח-ישיס זה אח זה  ,שהל׳ הראשון
אכן לא נוכל לומר היות שני
הכתוביםא־ב כמו שראינו שפקח מצרים נבדל מפקח
בפקח מצרים מדבר  ,והשני בפקח דורות ,
עעון הגעת דם באגודת אזוב למשקון ולשתי
דורות בהיות לקיחתו מנעשור  ,ושהוא
שפקח דולות נא גס מן הבקר  ,ולא כן
המזוזות  ,ושיאנל נחפזון  ,כן יש לנו לומר
היו צליכץ לאכול נחפזו!  ,על בן לא היו
פקח מצרים  .הכינור מקתנרא  ,בי במצרים

׳?׳« -!-עמרם.

,

והנבון בדעת קצת מן

המפרשים כי בייעוד

הפירוש הזה שחדש אאז״ל דחוק מאוד
*)
הקטן  ,ובקבול הודיענו הזמן בצמצום.
הזכיר המקשר הגדול ולא חם להודיע
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יכולים לאכול של בן נקי ! אלא שה מן הכבשים ומן העזים  ,ולדויד) גמל הספזון,
ויוכלו
פקח לאכול אפילו שור ; זה נראה פשע הניזונים  .וכן פשע הכהונים הוא שלא יאכל
מצרים אלא צל׳ אש  ,אבל פקח דולות נאכל גם מבושל במים  ,וגס זה מלוי
נספזון  .ולפיכן כתוב אחד אומר אל תאכלו ממנו נא ונשל מבושל במים  ,כי אם צלי
אש ,
וכתוב אחר אומר ונשלח ואכלת  ,ואין כאן שוס הכחשה  .אמנם בני ישראל תם
החמירו על עצמם
שלא להניא יזנח פקח מן הנקר  ,ושלא לאכלו אלא צל׳  ,לעשות
י -ג ט ■• .מ .כלת ליציאת מצרים  ,אשל נצמוינו לזכרה תמיד.
כתוב אחד אומר שנעת ימים תאכל מלות  ,וכתוב אחד אומר ששת ימים תאכל
מצוה
 .אכן אין שני הכתובים האלה מכחישים זה את זה כלל  ,כי לא אמר ששת ימים
תאכל
מצות לק אחרי אמרו ובשלת ואכלת ( כלומר אור לחמשה עשר) במקום אשל
ינחל
הי אלהין נו ופנית בנקל ( כלומר יום חמשה עשר) והלכת לאהלין  ,ונמצא יום
ראשון כנר אמור ; ולא יפה הוא אומר אחל כן ששת ימים תאכל מצות ?
כתוב אחד אומר אן ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם  ,וכתוב אחד אומר
שבעת
ימים שאול לא ימצא בנתיכם ; ואס השבתת שאול ביום ראשון של חג המצות,
אין
יתקיים שנעת ימים פאול לא ימצא בנתיכם ? הלי נמצא שאול בבית במקצת יום
ראשון  ,ולא ימלאו שנעת ימים שלמים נלא שאור.
״
אמנם מ׳ פתי אשר יאמין כי נאמלו _ אן ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ,
רצונו
בנתין
יום
ראשון
בל
חג
דווקא
נ
.
בית
מבתינו את השאור ? וכי < תאנף יוצל
בבראשית  ,אם אחפוץ להשביח שאור מביתי יום או ׳ומים או הדם או עשור לפני החג?
ואם
ארצה לאכול מצה כל השנה כלה  ,מ׳ מעכב על ידי ? ומי לא יבין כי כוונת
הכתוב הזה לומר שנבוא היום הראשון «מצא השאור מושבת מן הבית?
כתוב אחד אומר קדש ל׳ כל בכור פער כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה ל׳
הוא  ,וכתיב אחד אומר אן בכור אשל יבוקר לה׳ בבהמה אל יקדיש איש אותו.
ואיכה לא תדע כ• הכתוב השני נפרשת ערכים נאמר  ,וכוונתו שילא יקדיש איש
את
הבכור לשם קרנן אחר  ,כנס שיכול להקדיש יתר הבהמות העהורות  ,אלא צרין
שיעשנו
כמשפע
הבכור
,
ועוד
בפיל
לקיפיה
דקרא
,
אס
שור
אם
שה
לה׳
הוא  ,כלומר
כבל קדוש הוא  ,ואיננו ניד נעל יולדתו.
כאוב אחד אומר ו לד ה׳ על הר קיני אל לאש ההל  ,וכתוב אמד אומר כ׳ מן
השמים דבלת׳ עמכם  ,ואומר מן השמים השמיען את קולו.
אן נההבוננן בדבר נלאו׳  ,תראה כי הכתוב הראשון
בעשרת
הדברות אמול  ,ואותן'
השמיענו הקניה בהיותו על ההר ; אבל בערס ה״חו על ההל  ,כלומר בהיותו יולד ונא
מן
השמים  ,היה מדבר עם משה  ,כ• לפני אמרו וירד ה׳ על הר קיני  ,כנר אמר והר
קיני עשן כלו
מפגי
אשל
ירד
עליו
ה׳
נאש
זכו׳
משה
ידבר
והאלהים
יעננו
בקול
,
וכן
הנעימו למעלה שידבר עמו מן השמים  ,ככתוב הנה אנכי נא אלין בעב הענן נעבור ישמע
העם
בדברי עמן וגם בן יאמינו לעולם  ,והדבור הזה שדבר עם משה בהיותו יולד מן
השמים  ,הוא יקוד כל התורה כלה  ,כאשר אבאר למעה ; ועל דבור זה הוא אומר אתם
ראיתם כ׳ מן השמים דברתי עמכם  ,כלומר שמעתם קנל׳ בדברי למשה בהיותי בין השמים
ונין
הארץ ( כ׳ קרא אלהים לרקיע שמים  ,ואומד כל צפור כנף אשר תעוף בשמים)  ,ומכאן
יש
לכס ללמוד כי אני אל ואין עוד  ,על כן לא חעשון אחי אלה׳ כתף וכוי  .ועל דבור זה
נתכוון ג״כ נאמרו מן השמים השמיעך אח קולו ליקרן  ,כלומר ללמדך להועיל  ,ולא לשו;
עונש ,
כמו אשר ישיתו אמו  ,ויקרב׳ מלכת נדרן העם הזה  ,ויקרו למשפע אלהיו יורנו,
והנועם
להודיעך
שהוא
אל
;
ולפיכן
אח״כ
הוא
אומר
ועל
הארץ
הראך
אח
אשו
הגדולה,
כלומד
אחלי דברו עם משה הגיע אל לאש ההל בתוך האש ; ואחייב הוא אומר ודבריו שמעת
מהון
האש
,
והס
עשרת
הדברות
.
וכאן
אייי
דבריך
,
ולמעלה
קולו
,
כי למעלה עם
ינשה
היה מדבר ולא עמם  ,ולא היו חייבים לחת לבס לשמוע דבליו  ,איך על כרחם שמעו קול
דבריה
 ,וכאן עם כלם היה מדבר  ,ושמעו כל דבליו  .והנר .אין הנתונים האלה מכחישים
זה את זה ,,על כן נשובה לדרוש ולחקור.
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טבתב על אדות מצנה ישנה שנמצאה נעיר מין  ,וקדמום מושג אחינו נני ישראל
במדינתי מעהרען ועל זמן ננין נהנ״נ הישן נר ",ק פאהרליען.
הנה נקין סרי״ח לפ״ק הגיד לי ההורני היקר מו״ה משה נאכעל נ׳י מר,אנין כי לאה
מצנה ישנה נעיר נלין נניס אינו יהודי  ,והעתיק לי נעונו כל הנזכר עוד מהדני׳ ם
החמוקים עליה  ,ואלה הם  :הוי ואבוי על אבי ע״ה מ ' דבורה בת מרה מורקל
הגהרג  . . .רא״ל י״א שבט וזוגתו מ׳ ליבא בת הר״ר שמחד ,מת רג" ל,
וכהנה׳ לו כי מלשון זה נראה  ,שהפלט ממיהה האשה דנורה לא נזכר עוד על המצנה  .רק
יום שנהרג אניה מדה מורקל ושנה מיסה אני אמה נרשם עליה  .ולפי הננסי לשון זה נהרג
שנע שנה ה״א ל״א לנ״ע שהיה אז ניוס ג׳ לשנוע  ,ושתי שנים אחריו נשנה ה׳
מורקל
ני״א לנ״ע מת חוהנו הר׳יר שמחה  ' ,פי לא נוכל לומר ד׳ אלפים ר״א או ר״ג לנ״ע,
אלפים ר״ג
יען כי אז לא גלו עוד יהודים נמדינס מעהרען  ,וגם לא היה עוד נזמן ההוא שם מורקל,
שהוא כנוי אשכנזי משם הענלי מרדני נמנואר ננית שמואל א״הע שמות אנשים אוס מ״ס,
ושם לינע שהוא תואר אשכנזי ליענע ר״ל אהונה  ,מורגלים נין אחנ״י אשר לא הורגלו אז
עוד לדנר נשפת אשכנזית  .ויען כי עכ״פ הוקמה המצנה הזאת נעיר נכין לפני גרוש
היהודים משם נשם הי׳ א לייד לנ״ע שהיא שנת  1454למשפיס  ,והיא עסה לעסות נת ארנע
מאוח שנה ויותר  ,יהיה ראוי ונכון  ,ני חוקם ננית הקנרות החדש נעיר נלין  ,למען היות
שם למזכרת סקדי די  ,ני אחרי עבור ארנע מאות שנה פקד את עמו שנית לתת להם מושג
ואחוזה נעיר נלין המפוארה  ,ועי׳כ נקשתי מידידי הנ״ל לנקש זאת מראשי אלופי העדה
שם  ,והס נלתי ספק יאותו לעשות זאת  ,נמו שעשו כן גס קציני וראשי עדת ישורון נעיר
וויען  ,שהניאו שתי מצנות מוויענער ניישטאדע  ,והקימו אותן ננ״הק שלהן  ,וכאשר השיג לי
כ׳ מלא שאלתי זאת  ,כתנחי לו המנתג הזה  ,אשר אעתיק פה לפניך  ,קורא נעים  ,עם איזה
הוספות מועילות.
מכתב שלום וכל טונ ונר  .מה מאוד שממתי לראות ממכתנו היקר  ,פי דנר נאזני
אקל״וע דק״ק נלין אודות המצנה הידועה  ,והס נטונס מהלו לעשות משד עס המסים
הישרים אשר שמם חקוק עליה  .והס מתהלכים כנר נעדן גן אלהיס זה יותר מארנע מאות
שנה  ,להניא אח המצנה הזאת לנ״הק שלהם  ,ואסרי שיחדשו את הציון יננוהו נכוסל נ״הק
למראה עיני כל הנאים שמה לזכרון עולם  .ישלם די פעלם הטוג הזה אל חימם שנעסיס,
וגס משכרת מעלתו  ,אשר הוא המשננ הראשון לכל זאת תהיה שלימה מעם די אלהי הצנאות.
ומה שהשיג על דנרי הראשונים שנתנתי לו  ,כי לפני אלן וארנע מאוח שנה גרו עוד
יהודים נעיר נרין ונכל מדינת מעהרע;  ,ממה שנמצא כתונ על ני ת הכנסת דק״ק
שלם מאות שלשים ושלשה" הן
פאהרלץ נז״הל  " :עד עןק״ף ,נחישן הניח .אלן
אמק  ,כי אס נאמין לדנרים אלה ככחנם  ,צליכין אנו לאמר  ,כי נמה נ״הכ זה כנר נשנש
ד״א קמ״נ לנ״ע  ,נאופן שנשנה התעייה לני׳ ע שעמד נה הכוחג הזה ענרו כנר אלן -של״ג
שנה מיום הוסד הנית הזה  ,אפס מ לנד שרתוק מאוד להאמין  ,כ׳ כנר שי״ד שנה אמר המרנן
נימי ר׳ אשי ולפני חתימת התלמוד נננל  ,גרו יהודים נעיר פא הר לין הקטנה הרחוקה כמה
מאוח פרסאות מא״י ומננל ושאר ארצות הסמוכות לה!  ,מקום ישנו אבותינו נימי קדם,
ורחוקה גס מאיטאליען שפאניען וגאלליען  ,אשר שמה הגלם עימיס אחדי המרנן  ,יש עוד
כמה ראיות ומופתים אחרים אשר יכחישו זאת  ,ואלה הס  :א׳ אם מושג היהודים נעיל
פאהרלין כנר יותר מי״ד מאות שנה מדוע לא רבה מספרם שם נזמן הרג הזה כפלי כפלים
ממה שהם עתה ; אחרי כי נימים הראשונים לפני מלן המלכת מאריא טהערעזיא ובנה
הקיסר יאזען הראשון ירייה  ,לא נתנה עוד הפקודה נארצינו לבלתי רנות נשואי נני
ישראל ומספר יושבי כל עיר ועיר  ,ולפי מנהג הטנע ירבה תמיד בכל עם ( ואן כי
נאומתינו הישראלית אשר אנשיה שומרים תמיד גדר השווי נכל הנאותיהם הגופניות)
מספר הנולדים נכל שנה ושנה ממספר המתים בזמן ההוא נעצמו ן ( וכעין זה העירו
גס הראני׳ ע והאנרננאל נע׳ פניוס על שלא נתרבו מספר ישראל הלוים .נאשר נמנו
נקון הארבעים ממקפרם נמנין הראשון אחרי צאתם ממצרים כראוי להיות ע " פ הטבע
והנסיון וע״ש)  .ב׳ הנה כל כותבי דניה׳ יודיעו לנו ,כי רק במאה השמינית למספרם
החלו היהודים לגור נערי נהר דהיץ וסביבותיו  .ובמאה התשיעית נמצאו גס במדינת
זאקזען ונעהמען  ,ובמאה ה " א גס נשוואנען  ,פראנקען ונעיר הבירה וויע; ובשנת  .דיא
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תתקנויז  , 1156הן קיסל פרידרין הראשון לנשין עסתר״ן להושע יהודים ולאמנארדען
נכל ארצו  .אשר מנל זה נונל לשפות נצדק  ,כ׳ רק ממאה התשיעית והנאה נאו
היהודים אח 'כ מנעהמען ועשעריין גם לערי מעהרען הקרונוח אליהן  .וכפי הנראה
ההישנו המלה רק נכרכים וערים נדולוח ובצורוה  ,מקום משמר וקנין נמו ברין ואלמיתן
הראדיש ודומיהם  ,אנל לא נעלי הפלזי הקמנוח אשר שם לא יכלו על נקלה למצוא
מחיחם ופרנקהם עיי מקמל וקנין  ,וסיו שם נעח ושאנן  ,עד אשר נגרה יד העירומים
שעאדטנילגעל  ,ונעשים ספשים ננסינה מה ממשא מלך ושרים  ,כי אז קמו נזדון לנס
על היהודים וגרשום מהקספס ננסלסם נענור קנאסס אוהם נאמרם כי עצמו מהם
נהון ועושר  ,ורק אז הוכימו היהודים לסור להם מקום לשנס ננפרים וערים קענוה
המה די שר ומושל אשל הנין נממיל מש ידוע הקצוג לשנה אשר נהנו לו,
ויושני הנפלים האלה אשר אינם • הודים היו לרוב רק עונדי אדמה  ,חיו נפשם
ונפש ניהם רק נהנואוה זרעם אשר יוציאו השדה שנה נשנה  ,השמחים חמיד נחלקם
צאינס מסאוים לתענוגים יחרים  ,כשן לא ׳משונו וזהג לא יחפצו נו  ,לא קנאו אה
היהודי העשיר  ,ואן כי אחיו העניים והאניונים אשר לרוב לק נזעת אפס וננפשם
יניאו לחמם  ,ונהיוהם נם הם עוד נכנעים סחה יד שריהם המושלים נהם  ,ידעו
•ותר מיושני הכרכים החפשים  ,נצלה עמיהם ונפש היהודי הנגש והנענה תמיד מפגעי
והלאות הזמן  ,ועיכ חקה עינם לרוג עליהם ולא הרעו להם  ,וע*כ שננו היהודים
נקרנם ללוג גם ננוח ושאנן מפחד לעת  ,נאשר עינינו רואות עוד היום  ,ני יושני
הכפרים מעינים עם היהודים הנאים עם שחורתם וחושים איזה ימים נצל קורתם .
 .נ׳ לפי המשופר נדנלי הימים למלכות עשטרייך חלפו יושני מדינת עעהלען נימי קדם
 jמעם אל עם אחר ומלחמות רנות נעשו נקרנה עד בגרשו אלת אס אלה  ,ני נמאה
ראשונה למספרם שננו נה הקוואדען וכאשר נסעו משם עם הוואנדאלען לתור להם
מקום לשנת נשפאניען וגאלליען  ,ישנו תחתיהם נמעהרען לוגיעל והערולער  ,ונשנה
ד׳א שיח לניע 548נאו שמה הלאנגאנארדען  ,ואסיב נתישנו נה גס קאלאניען מעם
שלאוואניען  ,אשל גורשו אחלי כן עיי הוואלאנען (נולגארען) אשר נקראו אחינ על
שם הנהר מאלאווא מארן ה ה ולן קדמת מעהרען נשם מלאלאוועל או מאלאווענגען.
וכל אלה העמים היו עוד * נדי אלילים  ,עד שהנריחם הקיסר קארל הגדול לקנל
אמונה הנוצרים  ,אשר נ הפשתה אחינ עוד יותר ניניהם עי׳ הכומר צירילל אבר נא
שמה והעסיק להם הנינעל ללשונם שפח שלאווען נאמצע מאה התשיעית  .ועתה אין
נוכל להאמין ני עמי האלן האלה  ,עונד׳ גלולי עק ואנן  ,אשר היו עוד כפראים
נשדה  ,יסנו מקום להיהודים הנאים מרחוק לגור  ,לשכון נתח נאלצם ולגנות להם
ניס הננקת לננוד אלהים אמת  ,אשל לא ידעוהו המה ואנוחיהם מעולם Vך׳ הנה
ננל ספלי ושיוס הגאונים הראשונים לא נמצא שום זכר ליהודים ׳ושני מעהלען וערי
מושנוסם שם  ,ורק קהלוס אשכנז  ,פראנקריין ושפאניען נשאו על שפתם ללוג  .וגם
נמסעוס ׳ל ננימין מתודעלא אשל מת נשנס דיא תסקליג נזכרת נסון רק עיר פלאג
נזיהל  , :ומשם והלאה (ריל מרעגענסנולג נאשננז) ארן ניהם ! נעהמען) והיא הנקראת
פלאנה  ,היא סמלת ארן אשקלנינא (סלאוואניען) וקוראים אותה הדלים שם ארן כנען
נשניל שאנשי הארן מוכרים נניהם וננוחיהם לכל אומות'  ,וממדינת מעהלען  ,אשל
נחשנה אז ג ' נ למלכות נעהמען  ,לא הזכיר שום עיר או קהלה ורק נשיות הלשניא
סי׳ שעיו נמצאה שאלה מנהס ( נעהמען) ממקום הנקרא אושתלריש שהיא כפי הנראה
אויסתערליען נמעהרען כמו שבחנה׳ כנר נשומר ציון משנת סלייג סן זי עיש על
אודות איש ןל ונליעל  ,אשר הוציא לעז ושם פסול על משפחה יקרה אחת  ,ושם נזכר
נס גדול נשם הישיש מורינו ולנינו הרג ל׳ יעקג עליובגי  ,כפי הנראה היה מעיר
תלישת נמעהלען  ,אשל קנל עדות להכשיר אותה משפחה יע*ש  ,ואחלי שכפי הנודע
חי הרבניא נבנס היא מ׳ לניע  ,נדע מזאת  ,כי נשון האלן החמישי או לפחות נד.חלה
האלן הששי נרו כנר היהודים נאיזה ערים וקהלוח נמעהרען  .וכן נלאה גס נד נרי
הימים לעיר איגלויא שנשנה דיא • ויד לני ע 1250נהנה הדת להעניש חוענס
הגאון מיהודים ונוצרים יחד לקנרס חיים ונשנה קיה  1345הושע מאלקגראן קאיל
•הודים נאיגלויא ועפה אותם רפשים מפרעות הייס לעיר נלין ושאל קהלות מעהרען
ארן ממשלתו  ,וישנו שם נהבקת וננתחה פיא שנים  ,עד אשל גרשם מארקגראן
גשנה 1426הקפיו לפיג  .אחלי אשר העניש נם היהודים נא לן
אלנדבינת
מכורתו עסתדיין והגלם משם נשנה . 1120יגנל זאח נחיבנו אחיכ היהודים עוד

שמחני :י• ישראל אשכנזי הנק־א ג׳ איסערל
נעשעג״ך כנראה משיות תרומת הדשן
ומזכיר שם בכמה מקימוח מנהג עסער״ך
זיל שהיה רב אניד נעיר וויענער ניישעאדע
 .ובימיו היו כשי הנלאה נבל במה קהליה
כינוין  ,עיין גפשקיו שי׳ רו׳ ושי׳ מיד
נענין
ח׳ לעדן בסיבה כל שום ויונינא יכו׳ נגע
קדושיה במעהרען  ,כי כן כסב נפשקיו שי׳
(ארככארן) לא נהנו לכהוב  ,ובשי׳ דגיה
 " :אבל נשטייערן ובמעהלען ובפולין ונהגר
וז״ל
לעיר עריפע הדל) ונשי' לגיא
עריעש ( רומז לפי
הנראה והיא העיר היאדיס  ,אשר ממנה
הזכיר איש
נשםיזעליקמאן יש לכהוב נגע הרעדיש ,
הזכיר העיר דעדיש אס
שנהגרשו כבל נשנה היא ר״ד מנרין  ,אלמיט׳ן,
גורשו היהודים נפנה הרעיד  1514נמו
שכיב מנ״טיטשיין ושטלאמנערג  ,וממעהליש
צנ״ם  ,ניישטאדט במעה רען  ,ונשנה
נשאר קהליה השמונוה  ,ועיר גמלא כבל
בודו ויען ועי׳ גירושים אלו הוברשו להחישב
1
זקוקה ליבם  ,מוזכרים שם קיק ל״פניק,
אודוה
נשיוה הלמ״א השי בשנה שיב נשי׳ על עלעניטש נלאה שהיה אז בנר נושנה מאמני׳
פרערויא ואוישטערליטן  ,גם עירנו קיק
בהנ״נ הישן פה  ,נראה שנבנה יק בשנה
 פלא נמלא על זאס אוח ברור  ,בי מפרטאן
יהודים נם מקודם לבן הא׳ בי נשפר אחוזה
שליט  ,נבל זאת יש איזה ראיוח שישנו בה
על שם נעליהם היהודים מזמן קדום לזה.
הנחים בערכאות דפה בחונים נחים אשדים
הרב הגדול מהו׳ שמעון וואלן -בן מו״ה
כ׳ נקפד הזכרת נשמות שלנו נזכר אמ״ו
הב׳
בגלעד דן 75 -נא׳  ,'149 .אשר היה
עענל ע״ה ; אשר הוא בלה׳ שפק הנזכר
דוד
ומת בפראג בשנה של״ב  ,ולבנותו הראשונה
בסוף ימיו רב אניד על בל מדינת מעהדען
טרעניטש  ,הגי בי נזכרים שה גם שני אחים
היסה נשי הנלאה שם *) שה קהלתינו
השם היה ל׳ משה ור׳ יהודה בני ר׳ יקוהיאל,
קדושים וטהורים שמשלו נפשם על קדושה
הציד שהיסה עת צרה ליהודים במעה רען
לי היה זה בשנת שליד  ,אפל ממנה כ׳
וכמדומה
בפירוש השנה לזאת  .מכל האמור יוכל
נפשות נשרפו על קיהש  ,מבלי הזכיר
ובמה
נובל להקדים על צד היותר רק ער
לפשוע כ׳ תשלח ישיבת היהודים נמעהרען
המשכיל
הקהלוח הנזכרות נתישנו רק בזמן היותר
התשיעית או העשירית למספרם  ,ורוב
המאה
המולך שם ובפולין בשנת ה״א קע״ב 1882
מאוחר  ,אמרי שנחגרשו מאונגאין עי׳ לודוויג
מהערים הגדולות אשר ישנו בה לפנים.
ומעסטרייך בשנת  1420הניל ועיי גירושים
קמ״ב אמי גירוש אונגאלן  ,או בשנת
פאהרליען דל שנתישנה ג« נ לק בשנת
וקיק
והחעוללו על היהודים שהשליכו שם המות
ק׳ מ  1348נאגר היה דבר כנד בארן
הלנה יהודים בפוצקויא  ,רען  ,צנאים  ,עגעננורג
 ,ונהרגו עבור זה במג הששח
נמלטו הנשארים כשי הנלאה אל ערי
בבארות וצוועטעל במדינת עסטרייך  ,כי אז
ניינורג
וביה כ שלהם בנו רק אסל׳ כן בשנת הא׳
מעהרען הקרונות להם  ) ,הרלין ודומיה
הבית לק שליג שלה  .אבל הכותב הדל טעה
קמיב * ) באופן שבשנת היא חע״ה נהישן בחוג היא קמ״ב לב״ע ונמחקה נקודת ה״א
בהבנת הפרט הראשון  ,אם בעבור שמצאו
כתוב בשנת קמיב לאלן -החמישי והיסה כונס
השמאלית ועיכ משב או .-,ה לד׳  ,או שהיה
 השמיש׳  ,יהיה איך שיהיה טעות הופרהכותב הראשון קמ״ב אשרי כלות כנר האלן
למקור על הדבר יותר  ,יוציאו האמת
יש כאן ,וכאשר ירבו סוקרי קדמוניות לאומהינו
כל טוב כשפן אוהבו סיים יוסף שאללאק"
לאור  .בברכת
וכוי  .והוא טיס בלי ששק יכ לא נמצאה
* ) כ׳ בן כחוב שם  :היה אביד ול״מ נטורבין
עירנו לשנים גם בשם דרעוויעץ  ,ואגב
עיר נשם זה וציל בטרנין כ׳ ככה
נקראה־ הרב מהו׳ ארית ליווא בן המשבר שיות
אזכיר גם שאר הרבנים שהיו פה .
אורמא
יצמק מאיר תאוקים מפראג שאיה פה
מש צדק כמבואר שם בשי׳ קכיז והרב מרה
צ
שתן המשבר ליצ שם נשיי צ״ג ול״ב שהיה
רב בשנת תליב  ,ואחריו מרת דוד מוויען
קרעניעש מ״ג שנה עד תע״ס r,^ u .
דקיק נרודא ואייזענפטאדע ואשיב עת
בסמלה אגיד
מרה אלעזר הלו׳ אניד בהעלישויא  ,ואשריו
ואידה הרב מרה לני נמהיו ׳ושנן מסן
 ,אשל לוב יוצא׳ חלציו ובני משפחתו יושבים
מרה יוסף לגוב ליט שנה עד תקל״ב
יושע הולוויען בן הרב דמדינה מו״ת שמעלקא
עסה נוייען ופיג  ,ואשריו מרה צבי
ד״עשמאן עד שנת חקפיט עשר פצים שנתקבלתי
זיל כיד שנה  .ואחריו הלב מרה שיים
לרב שה.
לומר  ,כי הסתפקו להתפלל הרנה שנים
שם כבר בשנת קיח צריכין אנו
* *> זאס כשישבו
שנבנה בהכע שלהם רק זה קיש
יין « * « י יסידים  ,נינו שנראה גם בגלאסעעזריטש
והרב משבר שיות שעל אפרים היה שת דב
שנה  ,ןא» « «ר בשנת תביא היתה קהלה
כמבואר  9eנפי׳ נ ' « יערש.
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^*) ביה ׳ששיח ד׳ שלום לן ידידי הריי ל ’ ב א יי !<1על -
אהרתי «ד כס להשיג דני ליונחבן הנעים מיום
נו ענין נחון להתעסק » ,זולה׳ דבלי אהגה וידידוח ,אן גם לאלה לא חפצתי להתלאות נשיי
עונה לא ישי נעיני להניח אגרסן בקלן זוית נל׳ השונה  .ועסה מס אגיד לן ? — הנני
פותח עיי על שתי הסעיפים ונל אדע אס המדעית
 .נפיל וויען יגמול בדעתו
להוציא  .לאול העתנלס השני׳ מתי ננויי העתים החדשים או אם יסדל ! ואני אתעתי ניי
ענינים לבי התועלת נפלי נפלים■מן הפעם הלאשון  ,ונפלע מאמי חדש קלאסי שמו  :הדני
אשל על יהושע הודעתי נו חדשות ויקלות על ענץ המילה נמצלים ובמדבל והבאתי נמשעני
דבלי התלמוד ודפוס האחלונים על התלשלוס מיל ע״ה למול את בני ישלאל נמדנל וביררתי
הנל נמופתים נכוחים  .עור כתנת׳ לממנלת ההיא מקילה ע« ור) ת על האת לוג אס לאיי
שיהיה מולכג או בלתי מולנג נפי עומק הדין וכפי כו נת התולה ונננדות ידונל בת  ,מלני
פנינים אסלים לני העלן  .ועתה נשאל הכל ליייס וחתום נירי המדפיס אין מאה  ,ונענו י
כן חלפינה ידי וידי סננונים מלעלון עוד מאמליס אחלים למחנלח השלישית  ,ומה אעשה■j
די יל עסה ני אנעיחך שאס יקרב עסו להתראות החוצה לא אמנע מלכנות נו דבלין על
התרגום  ,כאשל דברתי לן.
 ,,אודות שאלתן על איזה ענין חסננה אמיות התפל כ״י  ,אשר אני עסוק נו עפה 1יע
יי י״א ס ' ול 1ל סכל י «ל’ י P׳
שאי .ת א *י ח לה של יהודה אריה ממודנה ז״ל׳
אשל עלם לאות׳ אותם ננל החלות׳ לדנר עליהם מענו זה " נ שנים ( עיין אגרות ׳"ש ר חיא
דןש ל״ז ועתה כנואם לידי נוראות לאיתי נם  ,כי הראשון יהרוס ויפיל אלצה כל חומות
תושבעיפ ושולח יד נכל העצות המעשיות לפעול בהן שינויים ותיקונים יותר ממה שרוצי ם
לעשות עסה נעלי הלעפאלם  ,והדנל צריך נג־ין גדול ושקידה לנה למלון עליו משפע צריו
עד היכן ישלו סבלותיו ובאיזה מלק יעו משניל האמת  ,גם נתנרל לי נהגות׳ נם  ,ני שני
הספלים ילידי ממנל אחד הם  ,ואב אמד ילדם  ,הגם כי כפי הנלאה ׳חלוקו זה עם זלי י
וצלין להניא מופסים חזקים להוכיח זה למעלה מכל ספק  .וזאת היא המלאכה  ,אשל אליא
געיתי שכפי עתה,הגס כי מלאכות אחיות יש תחת ידי בזמן הזה  .אחה מהן היא מנוי ספי
חדש נלשון איטלקית על יסודות אמונתנו וזה • היה כמו קאטעכיסמוס לחמו ניד נעלי עיוני
ננואם אל ניס הספר  ,מענו ילמדו מה יתחוייב הישראלי להאמין ולעשות  ,גס זו מלאכה
כנדה ונחוצה  ,מלנד הזמן המצטרן לי להנהגת_צלכי הבית  ,ולקרוא עלי נשורות הז« 1י
המצעלן ׳ל להנהגת צרכי הבית ( ולקרוא עלי בשולות הזמן !) ולהגות במה שמוציאים לאיי
סכמי זמננו פיליפזאן ופלאנקעל ומנליהם ,ולהרין אגרות לאוהבי ולשומרי בריתי ויותר מכל זה
מה שהוא לולן גדול אצלי להתבונן יום יום על דבלי נביאינו הקדושים  ,אפל אין פעם
שאתעסק באמלותיהם הפסולות בלי שאעמוד על פירוש חדש לא שמלוהו הקדמונים  ,וזאת
שמחתי האמסית נסבל הלז  .יואל אלוה להחלימני עד בצעי מחשבות׳  .אן קצתם אם לה
כולם  .ואתה אהובי
 .יבין ד׳ חילן ופועל • דין ׳לצה בתשוקת אוהנן
ישיר הכרח פה געלן ביום ייע כסלו שנת חל׳ז.

כ״ו משנןהפנר ,יען לאמלאס'

*) בתחילפני קוראים משכילים מכתב המכס יישיל ז״ל אומר  ,כי שתים הנה הסבות  ,אשי
הניעוכי לזה  :האחת יען ני נכספה וכלתה נפשנו תמיד לדעת דגימה על עניני מנס גדול
ומפואר נעמו  ,משפטו  ,מעשהו והתנהגותו בביתו כל הימים  ,אשל היה חי על האדייה*
והמעט  ,אשל • ודע לנו מזה לשממה הוא לנו ולעונג נפש  .וזאת שנית  ,למען תאלמני'
שפתי שקל  ,הדוביות פתק על הצדיק המנוח זיל לאמי  :מלבו נדה הדברים הכתובים
נקפל " בחינת הקבלה " ולא מבטן ל׳ יהודה אריה ממודינה יצאו ,כי בראותם במכתב הנא
לעיניהם דברים  .אשל תסיח לפי סומו אל רעהו על העגין הלז  ,מבלי שיוכל מתוכם
עקבת ומרמה בלל יאמרו  :אבל אשמים אנחנו טל אחינו יישיר נאפאנו עליו אמרים
אשל לא ןכ — ואחו הסליחה ! ליב א •יזע לי נייח תמוז תר״ן לפ״ק.

ב ♦ ביה  .יצו ד׳ את הנינה  .נחירי לצמה נפשי.
נ« נ לחדש הענל שמחוני נמאודמאוד  ,יען כי עדם
דנלין הצאהניס והנעימים מיום
לבנך ונקיון נפשן  ,וזה כל האדם — ולהיותן• מאז
נאמנים המה לי על ענות לוחך  ,חוס
ישאל לן לנע להנעש מענודחן ע נ ודת מקמר וקנין נהם תשים
איי! נ המקילה נחעל׳ קדשנו ,ומדי
הדנל׳ס הכמושים עמדי זה ימים כנילים על זמן חבול
מעיניך ,לא אחדל מחת לפניך היום
לדעתי
 ,אחשוג כי ייענו נעינין ורציתם והיה זה שכמי-
המזמורים נ' ונ״א נקפל ההל־ס
המלך ,דוד בעת,מלחמו בחזקה עם נני עמון ( עיין נשפר
אוניו שני אלה ממשורר אחד לכבוד
« יענך די ניום ונוי" הוא תפלה ומחנה בצאתו למלחמה,
שמואל נ׳ פלשה י* בז הראשון המתחיל
עזרו מקדש  ,כאשל יעידו דבלי המזמור מראשו עד שופו,
כ׳ • ושיעהו ד׳ מנך אויביו וישלח באשל יתבאר על נקלה מעצמו  ,והשני המתחיל ד׳ נעזן
,
יאין צוין להרחיב הדבור עליו אשר נבר המלך על אויביו העמונים ושב בשלום אל עמו
י ,' 5׳ הוא שיר תודה לאלהיס אמרי
ני רק על מלחמת בני עמון ממשורר ידני ולא על זולתה
ומשפחתו  ,אמתם השערתי זו ,
 ,אשר אעביר פה לפניך עם באולם הפרע* :
הנודר לנו היעב מחוך דבריו ומליצותיו
המשורר דבורו אל ד׳ ויאמר (א) ד׳ בעזך (אשל נתת
געקוקים הראשונים מן א׳ עד ע׳ ישב
מאוד  ( .נ) תאום לנו ( לנצח אם בני עמון ) נתת לו ופו׳.
למלן על בני עמון ) ישמח וינל
עעלח פז .כונחונל׳ שפק על עערת מלן בני עמון
(ג) כי חקדמנו ברכום טוב תשיח לראשו
בכבודו ובעצמו העטרה מעל לאש מלכם ונתנה נראם
ויצייר לעינינו כאלו הוא יתברך לקח ( .ד) חיים שאל ממך  .בלי שפק היה המלך דוד חלד
דוד  .ומה נאוה ונעמה המליצה הזאת
והחזקה ההיא וודאי התפלל ממעקי לנו אל ד׳ לבל
מאד על ידיו ערס צאתו למלחמה הקשה
לכן יאמר חיים שאל ממך ( המלך) ואתה7׳ נחת לו .אורך
הקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים ,
החיים האלה לעולם ועד ( .ה ) גדול כבודו בישועתך
’מיס עולם ועד ליל ומי יתן ויאריכו
ונו׳ ( .ז) כי המלך בוטח נד׳ וכוי עתה אמרי בלותו
יש׳ • (ו) נ׳ תשיתהו ברכות לעד
עניו ויאמר  ( .ט) תמלא ידך לרל אויביך  .ידמה כאלו
לדנל אל ד׳ ישים המשורר אל המלך
( .י) תשיתו כתנור אש לעת פניך  .הקריאה
ידאה בעיניו  ,איך ירדוף דוד אח אויביו
וישיגם«6ישי® " בתנור" וכוונתו לפי דעתי על
הנכונה  ,באשר הניא הראנ״ע ז״ל נשם יש
בני עמון להעבירם במלבן ולתחם לשר *ה »
משפט מותו אשר חרך המלך על אויביו
נפרשה הנזכרת והנה המעשה הזה היה באמת אכזריות
«אכולת אש כמו שיקופר לנו בשמואל
 ,ובלי קפק שהיה נלאה כן נם בעיני העמים■
נמלה מאד כאשל העירו המפרשים בדבריהם
הזה לא לנד  ,כי לא תרשיע אס מד על פעולתו זאת,
אשל חיו נימים ההם ; אולם המשודר
שכונחו נמלילהו החדה,השנונה החודרת לא הלב לאמור:
 .כי אם נם חשבה לו לצדקה  ,נהיום
אש לעס זעמן וקצפן ( גם פה ידמה כאלו נעשה המעשה
אחה המלך השיה אויביך בתנור
למליצה ויחזק פעולתה בנפש השומע) אל גא יהי לן
נעח דבורו זזה כידוע יוקיך הס כח
 ,כי הרעות לעשות ,ד «  ,בי אך ד׳ אך קד 8הוא  ,אשי
זאת לפוקה ולמכשול נחשנן אולי
ולעשותם כלה נזה האופן  .ד׳ נאפו יבלעם ותאבלם
יבער ךב והוא יתעלה חפץ להשחיתם
בה המית המלך את אויביו ולא על שאר אופני המיתה
אס!  Iומה שהעיר רק על השרפה
השרפה באם נתנה ול יד להשהמש במליצה דברה חזק
הנזכרים שם בשמואל הוא על כי מיתת
עד כה בתודהז וסהלתו יאמר עוד נפתוקים הבאים,
יאמיץ כאש 1ואחלי הגיע המשורר
ויכרה מארץ זכרם עדי בקיומו יפן עוד הפעם לא ד׳
ג’ יקוה שימח המלך שם אויביו לגמרי
גנולסך ! — והנה לא נעלם ממני■ כי לדעה הסכם
ייקרא  :יומה ד׳ בעזן נשירה ונזמרה הזה לכבוד עוזיה « לן יהודה ; אולם נהיות האפרו זה
יייטציג נקפרו על סהליס הושר השיר
אסדיס בהיותי נעיר  . . .לא יכלתי לקרוא דבריו
לא היה חסת ידי  ,כי אם רגעים
שם  ,שלכן סמלת השיר וקיומו במלח ד׳ בעזן «כדי
נעיין והשכלה  ,אן זאת אדע  ,כי יאמר
 ,כי ראיה כזו לק קנה לצון היא ובלתי ראויה לאמון
לימת על השם עחיה  ,ומי לא יראה
אשים לפניך .ועליך ידידי לבחון אותם מראשיתם עד תומס
5לל וכלל  .אלה הדברים המעטים
הקראה קפי  ,ייושלימהRach dem Deutschen( )* !,
ולשום לב אליהם — אמור נא יקירי
מכסם בי״י שעעלן וזה׳ פני לו
"«  )von L. A. Fraלהסכם העליץ הנכבד ר■
 ) Nach dem Deutschen ,,Jojachin " . v.להמליץ
הייאמא » ׳הויכין׳*) ( Philipson
נצדק הלנו מהללם על החבויים תאלס רבים מחכמי
המשכיל ל׳ שמעו ; נאכער ? הן אמנם
הגדול חוקר להפליא « הוי ל  .לעה במכתבו תפתי,בן
'« «ו במכתביהם ובהונם הלב
הזה  ,אשר יצא לאור « די חדש בחדשו אדבר אליך
" 55יל" (על יקרת תועלת המנתב העתי
המליצה יפה וגרה מזוקקת שבעתים יאה  ,בשניהם רוח
ניחנה אייה לעח אסר) יען בשניהם
— לא אפון  ,ני ימצאו ןמ געיביך כאשי מלאו ןח
יח ׳ לוח שפח ענייה הקדומה יפוח
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בעיני  .המסנלח הפליפיה מאוצר נחמד אשר יצאה לאור נימים האלה מל ידי המ8גיל
נצומענפעלד נעיר וויען נאה כנר לידי ,והנה גם היא הוללה הרנה דניים עובי " ומועיל’®
«אד לאוהבי הסקירה והנר,ורה נקדמוניוח ישראל גם מונאוח נה מאה פלופיסוי סליל
המשתדל תמיד להיות לעזר נרומו עי שנים לשוסרי דעה ותושיה שלש אגרות להסכם הנוצר,
קייסטיאן עיאופיל אוננער כהונות נענריח צמה ונקייה וכמוהן עוד מאמרים אהי’® ’
אשר היו ממונים כאוצרות השערים כתני יד ולא לאו אור עד הנה  ,ומי יתן ויתמכו יי’*,
לב ניד• הריר נלומענפעלד נאמת ואמונה  ,למען יוכל לשמסנו באוצרו המונ מדי שנה נסיי•
— על דני « סניס כיה «כיי ןכ דברת אס׳  ,׳כ יקרה היא הן נעניני השירים  ,הן נעריי
המאמרים  ,אשר נקנצו ונאו נה  :אולם אעירן על מעות אסת גדולה  ,שמלאת׳ צד 97ס®
יאמר גזה הלשון - :שין» מש ' קדושין הניאו השיש מאמר ממשי שוערים וכרי והיה לן להכוחי
ליייי גה*ד * ג «סי שוערים שונא מאמר משיש קדושין• נאשר נודע הוא למדי  ,יימפ'
סוערים נסהוה בזמן מאוסר עוד אסר סתימת התלמוד וכמו שכתב הראיש זיל הלכות איי
הויה ® ' "’ 1«’® 9י מייל » « סכת סופרים נתסנר גדורות האמרונים ולא תונא מלילי'
בתלמודי ונזה אצא מאתן ננרכס שלום  .אתה שלום  .וניחן שלום וכל אשר ןל שלום המיז
אוהנן ומוקיין הכויס פה א״ננץ נירס תמוז שנת חדין לפיק ,ל י נ א י • ז ל ע י •

שיחה בין השטן ובין אדון הכל.
Back , Kreisrabbiner in Gyulai

Don Ignaz

ויהי היום  ,ודי המ 1נ שוכן על כסא רם ונשא נין מלאכיו עושי דברו שרפים עומרי®
« « ועל לו  ,האופנים לו ישנו נלכתן  ,הסיות ישודרו והכרוכים מול עני פניו < הלפו — והנה
ארונות השמים נעתסו  ,ויבוא גם השמן להחיצב בתוכם  ,ויהי ננואו והנה מוק■ וערפל כשי
עניו  ,שמלותיו נלו מעליו ונמנעליו אין מסוס  ,שם כרע נפל אפיס לפני שוכן מרומי® י
ויהי בהניפו ויאמר אליו די  :מי אחה בני ? מי הביאן הלום ומה נקשחן ותעש ? ויזעק המייו
בקול מר צורס  :אהה אדוני ! ירלא הכירני כי מלאן המשחית אני  ,אשד בעמק שולס ברגליי
נתון ני להסיחם ולהדיסס מדרכיך צויתס  ,לנסותם הילכו בתורתן ונמצותין  ,אם צא •—
0ו־ול־  Kו׳,שסק יושג שמים נלנו ויאמר לו  :קום צא יחסר מעלין אס הנגדים הצואים האלה  ,יית
זעהי ושוב אלי מאז אדני משפטים אתן! ויצא השטן  ,וישב נרגע — ויה* בשובו וישב אלה '®
פניו אליו וידבר אחו קשוח לאמי  :מה זה ועל מה זה אסרו גם עתה פעמין ? הלא כל מירק'
ארן כלא היו מאז הסלו נני האדם נתסנולוחיהס לדעת לעון כעל כנפי נשרים על ארסי®
ונתינות ני ז ל ? ויען השטן  :גא אל • סל אפן נ׳ שמעני ואתה הראה כי לא ני האשמה I® .
אמס ני קצוי ארן התקרבו  ,ומרסק המזרח ממערב מדל כלא היה  ,אבל הארן מה מאיי
התרסקה מן השמים  ,כי הסולם אשל מימי קדם קדמחה שלשו עלי אלן עם ראשו המגי®
שמימה  ?.נגדע יאפס  ,מאז חדלו ני ' עמן לעפ יל מעלה מעלה אל הר ההר התולה והמצית׳
ניס לא מכון שנתך  ,השמים ! ואם גם בשמים שחו פיהם ומלין לצד עילאה ׳מללון  .ת^
מעלליהם צמרות עיני כבודך ! אל יאומן כי ישופר ! ויען ויאמר  :הלא תדע כי נעס יצא®’
«לפג ? י לאלן אשכנז שמס• לדרך פעמי  ,ויהי נבואי שמה לא נסתי ולא שקטתי עד שמצא«’
אס שנקשה נפשי  ,הוא עמןנ " יען לק עליתם נסח לי שנע מושליסינקרנ האלן ; אבלאת® '
עוד ננהלם נפשי נקרב* נזכר• את אשר ראיס׳  ,ומדי דבלי נו עסה תסמל שערם לאשי ו««’
סמלמרו — ויה* נדברו כן וישסי אלה׳ ם פניו ויאמר  :חדל לן שטן מהכנות נדנלי ספא
ופשעי לנר עת מצאת ומה «
םית ?_ ויוסן המשמיחצדנר  :אל יקרא עוד שם ע״ו י® ( ,ייל
גו• אהד נאק  ,׳כ יצ לצי קו לקו ופרד • פלד והיה לחמש מסנוח — אש רה  ,אש המסלק® י
נערה נו והיה לנער  .המחנה האחת היא  ,אשר חדשות תנשל  ,לא שערום אבותיהם ,השל,
®®
תורת משה עבדן וגם חורת עניין המרמים אמי׳ גיוה  ,נאמרה  :הלא אל מס® " ,
וישועות נל נטשה אק  ,ומה הושיענו זאת התולה אשר שם משה לפני נ "  .יפי
מתי נהיה לשמצה נין הגיים אשי בקרבם הנני ־ישנים נטח — הלא שלמים הם אמיי׳ יי'
יאות להם לעשות כמעשיהם  .ולמה יגיע ונעמוד נחון ! — והשנית אן היא השיב א« ®,,
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נליתן נעלי ההלמוד ; אף ני חולה משה עבדך עוד בפיה יעל לשוגה — מלוה
גנד אנשי
 ,ני לנה למק מגה  ,נאמלה  :כי אץ מכמה ואין הנוגה נדנליהס אשל « לנס
אגשים מלומדה
חכמו השכילו ולא היו עלינו לטודמ  ,נ׳ כמשא כנד יננדו ממנו עולם;
נדו  ,ולו
הסל ננהקה מוהלוחימו  ,ולא סלק ונמלה עוד לנו בנעלי הקבלה  ,ולק אה העוג
אמנם הגיע
מאה האלהים למולשה  ,עליו בל נוסיף וממנו לא נגלע  ,כי כיהדון האוד מן
נקבל אשל
היהלון נין « לחב אלה י ם מלוח על הלוסוה  ,ונין דבלי הלוח כחוב בסלע אנוש עלי
החשך  ,כן
אין קץ  .עוד זה « דבל ויאמל ד׳ אליו  :הצלי אין ? אם ל ופא אין שם ? ומה
קפלים הלנה
העם הזה היושבים על מדין ? ויהי נשמוע השטן הדגלים האלה וילסק עד כי
עושים
מנהיגי וגם העבים נטפו מים  . .כ׳ גס האדם אם ימלא שסוס פיו אזי נכה הבכה
השמים לטשו
ויאמל  :העם הזה המסעים והם היו נעונדיו  ,ננאמם  :לכו ונלכה באוד שמש מכמה
עינו —
עינינו  ,ועד מחי נלכה נמשכה ונמשש כעולים באפילה בזאת התודה — וכן
הגויס ויאולו
אינם דולשים עוד  ,כי אם בשפה׳ סלקוה  ,נלשונוח עמים זדים ׳דנלו נשעל  ,ולוח
גס מקץ
בפיהם נו יכהו אס ב״ — אמנם אן כי אלה ואלה פקו פליליה  ,הלא שגו נלואה
שקד אשל
אנדה כל הקוה לאמל נואש  ,ואולי עוד ישובו לדאוס נכוסוס  ,בי כן דלן האמה
ועוד לא
 ,להנמוס אוהביה ודודשיה אלמוס עקלקלוס  ,עד בי למסוז ספצם יגיעו  .נדנלו
לפעמים
אליו די  :מ׳ שמן למלין להגיד לאדם ישלו  ,הלא להשעין נאה  ,ולמה זה נהפכה
כן ויאמל
? ויען המשסיח ויאמל  :אבל עוד כת שלישיה מלאהי והיא גם היא נלסי זלה
אויב לאוהב
כעה  ,בל סדדוש הטוב הוא המעשה אשד נעשה אס לא ; נשלילוח לנה היא הולכה,
נישלאל
אוזן שומעה אל המדשים מקמב נאו  ,וגם « הישנים כמעט סדלו ,האטים אזנה
מבלי נעות
מה לנו לסקול בנפלאות ממנו ? הלא יוסיף דעת יוסיף מכאוב  ,השלמן עלון  ,נאכל
נאמדה :
 .ומסל מי • ודע מה ילד יום — ולמה נעפיל לעלות חל ההל המסלקה  ,ולבסון ולשקול
ונשתה
הבחינה דבלי אלה ואלה ולהצדיק הצדיק בלינו  ,הלא טוב לנו לפסוס על שחי
במאזני לדק
ולעשות באשל יקדה לפנינו  ,פעם ישן מפני מדם נוציא  ,ופעם הלא נפשינו אתנו,
הסעיפים
לנו — בחדשים נמאס ! ומה לנו לחחודע ולהגלות לאמל זאס — הלא כקוצים נהיה
ומי אדון
הישנים  .אם בחדשים נדבק  ,או בלגנים בעיני אנשי עולי ביה שמם ) אם בישנים
בעיני
 . .ולכן טוב לנו כי נעשה כמעשיהם מפשים  ,וגם מהמה בל נסוג אמול  — .והס
נודלינו ,
המחבלים כדמן  ,ואשל שאול מתמה לגזה לקלאס נואם ; כ׳ מעשים אשל לא
שיעלים קטנים
עושים  ,אוכלים נשל הסזיל ופונים לעבודתם ביום השנה כמדי יום ביומו — ועם
יעשו הם
ליה ועינינו לקדושים אשל באלן המת אומדים בשפה מלקות  .אהה  ,אדוני  ,אם
כל זאח אנו
והתאפק לא אהיה עוד « סטין  ,שלס נא ניד השלח ! ויוסף השען דבל  :אבל
מל אלה תחשה
לניעיס מצאתי  ,והיא מן המתקדשים והמטהלים אשל סלק ונמלה אין לה בדעה
עוד כה
וכל סכמה וכל מדע תמאס  ,ונם דולשיה כקוצים בעיניה לפעל שיה לבלי מק עלימו
ובתבונה
טמא טמא < קלא כל הנוגע נהם וכי כל סכמה וכל תבונה לנגד די  ,והמלא נפשו
לאמל :
בחל וען סניה  ,וכן לא ׳• עפו וצא יגעו ללדף מלדף בלי סשן כל שוסלי הטוב
מהם  ,ימלא
 ,עד יכ שסה לעפל נפשם  ,אל נעים דומן  ,דוס מ £פע הדעת  ,כי אם בדוס נעל.
והתושיה
שנאה וקנאה תצא מיילים לגבל לנקום נקם במשפט מעוקל על לא דבל  — .ואולם
בדוס
החמישית זעיל שם זעיד שם  ,היא אשל נאמה ובלב חמים שנין מבקשת ולבינה
הממנה
 ,וגם מולחן בל הפלח  ,אף כי מצעד היא ואנשים בה מעט  .כעיל סנינת
אסוחחקלא
עומדת  ,אין פ לן ואין צוסה נקלבה  — .הה  .שמה מנם יצאתי למלחמה .
חומס בדזל היא
הלא מעט המה  ,ואין שוה לן מלכי ואלה• להניסם Iככלוסו לדנל ויאמל ד׳ :
ועם כל זאת
 ,מליצי ׳ושל ! השיבו גשו נא והגידו את אשל עם לבבכם ! ויען אמד מ ן
ומה תדעו אתם
 :נא אדון כל  ,אשל לן העצה והגבולה שמעני  :ידעה יודע כל  .כי מימי קדם
המליצים
והמדינה נין עם לעס וגם נקלב עם ועם  ,אשי מבטן וממקול אמד יצוא
לנה המשטמה
לזמנים לעסיס שונוס דעוה מדעות שונוס — ואין תקצוף נא לסוס וחנון  ,על עמן
יצא גבלה
זמן לב ממשן וממולט כשה נדמה באין מקנן נין גוים ועמים לניס אשל לבם
אשל זה מסן
מבלי לשית דעתם על זאת ,על מה עשינו לעם הזה אשל נקלנינו יושב שלם וספן
לב נדזל ,
נכה — אם קצה העם הזה בשגגה לאמי  :הסהיל ד׳ פניו ממנו  ,על כי לא
אמה בטוחות
שלים ומזני אלן  ,ואולי בזאת נושע ונסלח לנו  ,אם נלן גס אנו דדן
שהינו מנאלחפלוה
אמנם נמנם נא בזאת  .קנן מסיהם מאלנע קצות האדן אל אלן אחוזתם ,
אדן הגרם— .
בטוח אני באלה  ,אלין כנימי קדם  ,וזולת זה  .מה יעשו בנין שלא יחטאו  ,א ם
הלא ישונו ,
לביס איש לאלהיו עשו אצבעותיו ׳שתמוה  ,שלוים ושקטים על אדמתם נקדן בן
לאו עמים
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שמן על
נמס• מרומי ההצלחה  ,ויק הם לבדם הולד כבודם כרום זולת למי אדם — הכי
לח,חסם
גו
•
מקרב
גוי
להסערנס
נגוים
,
ואיך
לא
•
למדו
מעשיהם
וילכו בחוקותיהם ולהתגאות
נמדוסם
! ובכל זאס בעלו עאנוחיהם ; ני זה הננסר אשל עקד אס יחידו  ,נסיר ד׳ נקיא;
והמה
הלא נמול על שעת הים לבו  ,אשל נפשם לא משכו ומסורסך לא פנו להפלה  ,ועם כל
זאת
ההושעס למו ? הלא נקל׳ הלכת עמס שבעתים כסטאפם  ,ובכל זאת אליך באו ולא
פלשו
כפיהם
לאל
זל
!
הבי
ר,לאס
שם
יעקב
אביהם
:
ישראל
,
על
כי של_ע_ם אלהים ואנשים
^ י -׳ —
ויוכל Iולמה מעלים עיניך לעתות מצלה  ,כי גס הם נלחמו בכל דר ודל עם המון עמים
ח
לנים
עומדים עלימו לכלותם ! לו תקנך צאן עמך הפזורים בארצות  ,הלא תלאה כי עם חכם
(( Mזולא נבל
העם הזה ! ויהי כשמועד׳ אלה הדברים ויען נחרי אף לאפל  :הזה עם נחלתי להיות
7
ולי* עם
סגולה וממלכת כתנים אשל חלק ונחלה נל סהיה לו בארך  ,השכח עם זה לכבודי
יצרתי
,
כי
לעד
נאמן
קראתיו
להיות
לאור
גויס
?
הלזאת
תקעתיו
יחד
במקום נאמן  ,אלך
נח חלב
ודבש  ,לאכול ולשבוע נפשו ולהתענג מדשן פרים ועתודים עד ב׳ השמים יחליפו
האדן בל
תהיה ,עוד — הלא מי אני כי אם עד ישלש גזעו ויפריח ויציץ לין  ,אזי מציון תצא
הורה
ומפיהו יבקשנה ! אמנם מי עול כי אם עבדי וחלש כמלאכי ! לו חכמו השכילו לראות,
כי איה
המה כגויס אשל הרעישו ממלכות תבל ויושביה  ,הלא אבד זכל מהמה ; ולק המה
המעעים
בכל העמים עודנם נסיים חיתם ! וני נשבעתי  ,ני השמש והירח יאספו נגהם,
והס צא
יאבדו כל עוד כשמת׳ נם ולוח הורסי בקרבם ! הלא כה דבלי  ,ואחת דברתי ולא
אשנה ,
לק
אס
מלאה
האלן
דעה
כמיס
לים
מכסים
וכל
העמים
לי
בלך
יכרעו
,
אז יאמרו
ננוים
הפליא די לעשות עם אלה  ,ויכירו וידעו כי לבני מרמם קראתיו  ,לו משפט הבכורה
ופי שנים
בלב טוב אשל צפנת• ליראי Iאבל יען השחיתו עלילה על כן פני הסתרה׳  ,עדי
ישונו
ומשברים יתחטאו  ,יאמרו לדבק טוב — והיו לאחדים ; אז כטל אהיה למו וכרניני
חנינה ממבועי שחק — Iאח כל הז שמעתי באישון ליל נחלום — ואיקץ.

Leopold Dukes
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Mtttheiluugen

שיר מר׳ יהודה הלוי אל ד יהודה בן ניאת ז״ל (1
המ יל לרוות מני או^ן בדמעתי אשקה אדמה אשר לא מזריעתי
כי אעבור על יסוד בית הצבי אשאלה ; " איו" ולא אשאלה " איה יחידתי"
לת אהל׳ דודי אחבק ואמיר ואבכה שממותיו ,והוא יבנה שריסתי
נסע ,ונתן בין גזרי לבבי מס  -לתו ובין שממות ביתו מסלתי
קירות במר צעקו ו -עור מה לך מד .ומי״ ואענם , :טק עדי אחצוב קבורתי"
חצרות ידידי כבין .חציר התגברו אבכה עליהם והמסו לבכייתי
מאים גדוד עומרכם לחמי ענות ,ועל מדרך הליך צבי אתן מנוחתי
אלך וארא מקום חבוק אשר הוא ביד רוחי ,ושם אמצאה אולי אבדתי
אל נמצא םש לבד עורבי נדוד )aאשאלה ,ההוא לבבי ואם עורב פרידתי
דין אהבה יל לדת בראות אהובי ועת { נדו אבל הנדוד שלא בתורתי
קרות לבבי לקירות אהלו יהמו מיום שאלתים ונלאו מתשובתי
מי יתנני ויתן יל לבבי כאב יג בית מנוחתו ,ומן ירך לאנחתי
אומרים , :הידע אהובך שברך אענם " :איך לא ידעו ,והוא חורש בעגלתי"
אמר
הגא יהודה המכונה ליב  0PP11איש פרעסבורג♦ תשיר הזהזגם
אסריו נמצא בכיי באוצרות אקםפרד  :ואיזה טורים משיר הזה הפיצות׳ בבל
זעיר
שם זעיל שם  ) jj .הדמיון הזי! רגל בל לשק מליצים הערניים  ,והמשוררים
הערניים בארצות האצה הניאו אותם ברכת אל ביתם נ" כ  .וכן נסחכמוני שעל חי  ,עד׳
צעק בינינו עורב הפרידה  .׳
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נפשי הלא הגלתה עמו ולב נועצו יחד שניהם לקרב יום אסיפתי
אם נשפכו מדמי סביו בעיני תמול העל דמי לחיי ישפוך מורתי
או העותי לגנב מורדיו מענו האם לבבי אשלם על גניבתי
על שיר אשר יענה ״אין על עפרים פלי ליה »> חמסי ולב עלי ותלונתי
המעמיד מגדלי דת על יסודם וחו .קר אחרית דין ואם לא כן שאלתי
הוא רב יהודה יסוד סוד התעודה שמו נודע בישע )5ומאתו תהלתי
קולי אתחנן לתלמידיו אשר חקקו צלמיו ברובי וטוב זכרו לנשמתי
קוצר׳ שדי בין לאט לי עד אלקט מעט משבלים ואקבץ את אלומתי
אם יאריך הנדוד ביני וביניכם ,הלא לבי בידכם ותבניתכם לעומתי
קצרו שאתי עוותי ואותי בלי מחירה מכרה ארץ מכורתי
אמדוד ברגלי עמקים לא קניתים ואת נחל ארצות אשר לא מידושתי
סיסי כנשר וגלגלי כסופה ובם ארץ אגמא וסוף ארץ מגמתי
אחשוב כאלו עלי כנפי נשרים אני נשאי ורוח עצורה בי לרק^ית
נטות אחלי יצען )6לנורו ועד לא אחשב ירתמו רכבי נסיעתי
נגזר לנפשי נדוד ואם אין דמי אחי בקול צועקים אלי באדמת׳
נושאי כלי מחנה מעיר לעיר שאלו " :איזה מכוני ואי זה מקום מנוחתי"
רכב מרוצץ כעב התנהלה בי לאט ולבית מעון אוהבי ישר מםלתי
ארצה אבניו ועפרותיו אחונן וחר בותיו ארוה במי דמעות תשוקתי
אולי אבקשה לנפשי את אשר אהבה שם אתנה לו צפון דודי ולבתי
אולי אבקשה מקום משכן יהודה ושם אשבור כלי מחנה מסעי וגולתיל)
אעז בדודיו ואנעם ממנדיו וטל פיהו ירוה יקוד חשקי ו ^תי
מי זה אשר מאדום בא עם סעיפי חלום גזל שנתי ולקח את ערובתי
הוא נחמד מצרור כסף ומור דרור הוא מחמדי והוא ענין תהלתי
הפיץ מאוריו כהילל )8מכנף שחרו ויגל צעיפי ענן אסלי וחשבתי
הוסיף שמו על שמועתו בשכלו אשר הפליא חרמי ונפלא ממזמתי
מיום אשר נשבו רוחות בשמיו בתוך לבי מגוריו )9ועל חייו מגורתי
לו ענתה בי שפת מצפון לבבי אזי בא עד תכונת אהביו בו ואותי
רקם כתבי ובא רצוף צפון אהבל ,תקטן היות בעדו נפשו נמולתי
פניו בלחיו ופוך טוריו בלב חומדיו מליו צרופים כפז זכים באהבתי
נופך רשמיו ,ומנוסת טעמו ורוחות מור דרור נופפו טוריו לנשמתי
יעז ויעלוז לבבי בם בהשתוממי הם שעשועי ובהם כל נגינתי
שיר החיו מופתיו ומתי ששוני ונם שי העלו מעפר רגבי קבורתי
אמצה נביע עסיס רקח לקול תור וסיס מיין רקחיו ולא מיין זמירת׳
הששמשו גו משוררי קפלד וכן< אמלל" הלוי נמושח המשחיל:
 )3הוא דמיון מליצ׳י
וגוי עיין שירי שלמה דן מיג ת׳ זי) " דין המפלים שם דינו
,לפני כלוב שלש אורד
תקפו״ והן נפיל המשחיל  :דמעום משונן׳ אהג וגוי (גיל גל" אקשפלד)
יגגל ולא מלוג משפנו דמים ואין דם יהיה להם ולג חהלו׳ — והן נשמלמוני
,אין למפלים
למנעיל הנעלה —
לליי אלמדיזי שעל ני) ולאוי לך לשלם לגני והן הדין
 ) 5עיין שיל ' שלמה דן -פינו ם״ יה ) 5 .אהלנליצען ישעיה
 )4עיין ההעלה הקודמס
יחזקאל י״ג ז׳ )8מלשין הילל גן שחל ישעיה י״ד נ׳ )9 .הוא
ליז ני  ) 7 .כלי גולה
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צריו ירפא כאב נפשי לנודו,ך!מ אתו באבי ומאתו תרופתי
צייר המבשר בבא בקמת ימין 'כותבו הא לך בשורה לבבי לא חליפתי
נטע בלבי נעים זכרך עצי אהבה «< ) קח מפרייהם תנומתי תנובתי
טרם ראותך בצל קירות לבבי מקום משכנך לא בצל ספי וקורתי
נשבע לבלתי שכון אחר מקומך אבל אם לא עניתו ונקה משבועתי.
 )10עיין שיל׳ שלמה דן> <*מ העלה ה׳.

והשיב לי יהודה נן גיאח על השיל הקודם:

מבין עפאים המות יונים כהט; ית ומי זה מרי שיחכם ,האם לאנחתי ז
אם הבכי מכאב רוח ולב ,יעזור תנים ובת יענה באו לעזרתי
הנה המעי בטרם אקרא יענו אותו ,וידרשו ער לא שאלתי
ברמות פנינים ,ואם ברמי נקיים עלי לחיי ,הכי מכברי הם בבכייתי
ובנחלי אש רתמים חום יקוד להמם בי רותחו מיקוה צלעי וגופתי
מופת באש להטה לבי ,במופת סנה לא תאבלני ולא תכבה ברמעתי
ישלוט יקוהה בצלעותי עדי שותה שחור לבבי וכשלג קווצותי
אבכה עלומי אשר הפכו ואנוה זמן גזל בגזלו בחורות׳ תנומתי
חלפי נעורי ומתק יערו מררו ויתגו לעגה ורושבננרורזי
מה זאת איחל ומה אחר אשר נגפני חילי זקונים צבא חרפי וילדתי
אסלח לימים ואם רע יזמו בחלוף ליל מחלפות׳ לאור יומם ושערתי)1
היה שערי כמו אור בו מעון נוער כתובים והן נמסו בשיבתי
וביד שחרחר בצוארי ן #ו מחנק עד צאת כלהב חנית שיבה לנקמת׳
ובליל פרידה אשר ארך ולב החליא עלו אחריו והעלו את ארובת׳
ויכם לחיי ענן שער כליל ,וחץ שיבה כברק יבקע את אפלת׳
כופר אני אהבי >2לימי זקונים כמו שלג שניה לבנו כתמי משערת׳
ויטהרו לב בדם נוער מנואל והו ציאו לאור תעלומות חטא שגיאתי
נוער ,אשר מראות עיני עצם  ,וט  -הקשיב אמת ,יאטם אזני תבונתי
מי יתנני שתום עין בנוער ולא נטה לבבי ואחור לא נסוגותי
הישגו נעורים בארח לא סלולה הלי  -כותי ועל מעגל תועה מרוצתי
חרשו בלבי אליל «> ויזרעו מענה )4אקצור פרי כחשם ראשית תבואתי
בלה כענן זמן חלב שנותי ואת חריתם עלי הנדוד יפקוד לחטאת׳
יצנוף צנפה לבבי מבלי מעמד כדור יקלע בכף קלע יחידתי
 ) Iבלייייהזמ !הפד שער שחור ללבן  ,וכן יאמר ר״הודה הלו׳ בשירו אשד הדפיס תחכס
שד״לכ«י נא״ב מ־א קס׳ז  :והערוך שחרותך לערפל ושיבה זרקה בן למנורות  .ובן יאמר יי
משה בן עזראבתרשיש  :מה יעו לי לילוס שערי  .וכן יאמר משורר אחדגלח׳ נודע המו
בשירו אשל הדפיס החכם ר׳ משה שטיינשניידער נ"׳ במחברת החלון  :לבי החן קווצותיו
כלולות וגוי )2 .כלומר אני כיער כ׳ אהב ימי הזקונים  ,אני לא אאהב אותם  .וכנראה
ר׳ משה בן עזרא אמר נאחד משיריו  ,ני יאהב הזקנה וי ,׳ הלו׳ בשירו ( אשר הזכרת’
בהערה הקודמת יאמר אליו  :תפחה באמור כי נעמו לן שחור פנים ולבנת השערות
 )3מלשון רופאי אליל (איוב <"ג די)  )4מלשון כגחלי מענה (שיא "ד ייד ) ואולי מענה
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לולי אשר שם זמני על מחשבותי אנך )5חשתי אליכם בתוך נפל מגלתי
זמרה אשו זכרכם על בת זמורה ורו חי מפאת ארצכם שמעתי לזמרת׳
לו תפגע לי בגור אריה ואשתחוה אליו וירצה בעת השתחויתי
אמנם אמת באחוזת היקר אוחזת אם רב יהודה יהי מכם אחוזתי
לא נאחז לי עדן מנהו לבד טוב שמו ,אך זרחה לי בנר זכרו אפילתי
לא באמת נקרא עירכם כרמון עדי היה בתוכה יהודה הוד תהלתי
אעל ברמון ידידו אוחזה לי בסנ  -מניו ,הלא בעמים רמון תרופתי
כמה מדינות כמותה ,לוי כמו גור ארי נמצא ,אקראה אזי צדקה תמורתי
יום אתנה יחידתי בכפרו אזי אדעה אמת ,כי כבר צלחה סחורתי !. 0
נוי״ו כמו מעעה מן ענוה  )5 .הנני שם אנך עמוק ז׳ ז '  )6 .עיין כסל קדומים דף
"ע העלה נ״ח  ,וכן יאמר ר״יהלויבשיר הקודם  :הקנון היוש בעדו נפשי גמולתי —
מלס נדוד הנמצא בני שירים האלה הוא שם מופשע ותרגומו בל״א דיא וואנדערונג,
והמתרגם אוחו דיא קאלאוואנע הוא טועה  ,נדוד הוא פרידת אוהבים  .וכבר העירותי
על הענין הזה במחברתי שירי שלמה דף טי העלה ב . ,דף צ״ב תערה לדף טי עיי״ש,
וכן יאמר ג״כ ר׳י אלחריזי תמכמוני שעל ג׳ וכאשר העביר הנדוד שופר תרועה וגוי.
ואגב גרלא אעיר כי ידידי החכם ר ,יוקף צעדנער נ״י העירני כי בן גנירול בעורו תואר
בקללת בן לביא ( עיין שירי שלמה דף הי הערה הי) ירמוז על פקוק ובני לביא יתפרדו —
ונכון הוא.

גבולות אדמת קדש.
Markus Boß.
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כאיש אפר יש לו אבן יקרה לבת העלך נחדל עבודתו לא " עף ולא ייגע מהשתעשע בה ולא
תשבע עינו לחזות בנעם מראה וצבי תפארתה מן הקצה אל הקצת ככהיחעלקו נביאי אל וקוטר׳
קדש באלן ממדה אשר נתן הי לעם קגלתו והודיעו מדתה באופנים שונים  :מדלומית מערבית
לצפונית מזרחית  :מנהל מצרים עד הנהר הגדול נהל פלח (בראשית ע*ו י״ח) ,ודומה לו:
מנחל מצרים עד נהר פרת ( מ״ב כ״ד הי ) ולהיפך ( :מ״א הי אי) .מדלומית מזרחית לדרומית
מערבית ומדרום לצפונית מזרחית  :מים קוף ועד ים פלשתים וממדבר ועד הנהר (שמות
כ״ג ל״א)  .ואין דעתי נוטה לדברי נעל ממקרי ארן *) כי ים המלח יקרא פה בשם ים קוף,
כי נוכל לאמר כי הכתוב יגביל מקום מפואר אף אם לא הגיע הגבול שמה ,רק אס הוא בצד
השוה ,ולשון ים קוף המזרחית היא בצד דרומית מזרחית לא״ינמו ים המלח  .ונזה קרה
* ) ויותר נפלאס היא בעיני העתקת החכם ל״מ לאנדויא נמלפא לשון פקסים כ״ח ע״א
בדברי רש״י  :״ים המלח הנקרא מי״ר נעי״אה  Mer baltiquoדאז נ א ל ט י ש ע מעעל,
אקטזעע ",הלא זה הים אמר אין עמדי השם הזה  ,כי הים הנקרא כן הוא בצפון ארן
דיא
האשכנזים  ,והוא כמעט לא נודע לחכמי התלמוד  ,ולפי העתקתו גם דברי לש״י א״כ:
,,אין קטינה עוברת• נו אינם נכונים ואינם מיקדים על אדני האמת והמציאות .לכן לדעתי
בונת רש יי נמלח נטיאה על  battucהמורה נל״צ על הכאה וגס על עין כתה ומראה , ,
עכור  ,וזה ים המלח הנזכר נס״ק  ,ולכן נקרא הים המת  ,דאז טאדטע מעער  ,ובו ג; בו
אין ארחות ימים לאנית קוחר וגם אין נו דגים  — .והנה עוד זאת אודיע  ,יען כ• הראה
הסכם הנ״ל במערכי לשון לתכונת אדם בית רחוב אס הכתוב ; « ן הארך ההיא יצא אם ו ר
וינן אח נינוה ואח רחובות עיר (בראשית י׳ י״א) ע״כ אמרתי במחברת■ הקודמת
ני כונחו על הארך הזאת  ,ועל כי הוקיף על שק העיר אבל בהעתקתו  ,וכנה לא יקרא
נקפרי הלועזים ובמפותיהם  ,אמרתי שס■ כי רצונו לקרוא שני שמות לעיר הזאת ; ואולם
הרחקתי נדוד  ,נספזון גדול מאד:
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הקץ ל ,ציה «"פ ; וירכסו על ציון  :הלא חלק זנולן
שלעזינגער נניהע
תמיהה  ,׳ -כ
מפגי פהיסה מפארה גמאד ,ועמדה על ספה הים הגדול
לא הגיע עד ליק ? רק הנהוג יזכירנה
נאמר נאשר העיר נצדק החנם יסיר נספרו היקר
אסר אליה הגיע סלקו נדרום  .או
נהשיגו שם על רש " והוי ( סנהס״ה ) ודל  :וזה אינו כי
וסופיאה לד סיג
ההורה והפיל
שזנרה ההורה נהר פרח נין גנול׳ איי אינו רק הנעחה
פרת אינו נוגע נא " נלל ועיקר ,ומה
הארץ שאז יגיע ננולנו מד הנהר ההוא אנל זה לא נתקיים
לעתיד לנוא נסירסינ ה׳ את גנולי
מלשון הנהונים אנו לומדים סנהר פדה אינו אלא
לא נימי נית ראשון ולא נימי נ״ש ועכ״פ
 ,ואיך אי׳ נ ירד מא״י לננל כדניי רש*’• ? נפי מסעי
נקלה ג נול איי ואינו נננס נתונה הקדושה ניתר סאת והסל מדרומיח מזרחית לים
הודיע נותג התורה כל מחוה הארץ
סובב הולך ננל קצו׳ הארץ הזאת עדי יגיע לצפון ים
המלח  ,והולך נכל צד דרומית וסונב
למערג  :מן המדנר והלננון מן הנהר נהר פרת ועד הים
המלח  .מדרום לצפון ומצפוניה מזרחית
א׳ די .מדרום לצפון  :ממדבר צין עד יחוג לנוא
האחרון ( דברים ייא כ״ג) וכן הוא ביהושע
 :מבעל גד נבקעת הלבנון ועד ההר החלק העולה שעירה
ממה (במדבר ״נ ניא) מצפון לדרוס
(שיא ג׳ כ׳ וסיב נ׳ " ו״ז "יא ונייד ט״ו ומ״א ה׳ הי)
שנע
(יהושע ייב זי) ונן מדן ועד נאי באתרם  :בדקו מדן ועד באר שנע ולא מצאו עם הארך,
וגבול זה נחרו נם סכמי התלמוד
שהושיבו המאמר הזה באופן אחר  .ולתיפך  :מבאר
ותמיהה היא  ,כי בסוסי ביק נו״ז דיה
לדרומית מערבית  :מלבוא ממס עד נחל מצרים ( מיא
בנע ועד דן ( דיה אי כיא ני)  .מצפון
ההורה עוד יצב גבולות ארך הכנעני באופן אסר:
ס׳ ס״ה ודהיב ז׳ עי)  .והנה נותב
נאנח סדמה ועמורה ואדמה וצבים עד לשע (בראשית
מציק באנה גררה עד עזה
 .והרב הגאון תפארה דורנו מהרש״ל ר א ע א פ ו ר ע
י׳ יינו) ונחלקו החכמים נשם לש ע
נהשיגו סם על גייס׳ הערוך  ,קלדה  .בדי והוא
ניי כחג ננכיהע הקץ צ׳ ע״ח
נמזרחית דרומית לימה בל סדום ומלה זו מלי
סם מקום שנמלאו נו מעינות חמים
במחקרי ארך שאין ראוי לתרגם כן מלת לשע
יונית ופי׳ מעיבות יפיס .ומה שהשיג
כנען לא אמר כלום  ,סבן ג״נ אדמה וצבים הכתוב שם,
מפני שהוא רחוק מגבול צפונית של
המה על ים המלח וקלנהי סמוך להם׳  .והנה אסלה
ואדרבא משם ראו  ,ששני הערים האלה לי באמרי נ׳ לדעתי נכונים המה דברי החנם רש״לז׳
את עני החנם הגדול הניל לסלוח
היא העיר הקרונה אל ארבע הערים הנחרבות  ,הן
האלה  ,כ׳ איננה נובל לאמי ני ל ש ע
ק א ל ל י ר ה ע  ,איכ לא הודיע הכתוב רק שב י
הנה היו דרומית מזרחית לאיי והיא העיר
— באנה גררה עד עזה — דרומית מערבית —
רוחות א״ ריל  :מציק — צפונית מערבית
דרומית מזרחית — ואיה איפה תקוח חוע הגבול אשר
באנה שדומה ועמיה ואדמה וצבים —
לצפון לנגד צידן ? והכתוב ספך להראות הנה כל
ימדד בה פנת צפונית מזרחית ויגיע משם
העיר לסם אשר הוסב שמה א*כ מאח בני דן לשם דן,
גבולות איי  ,לכן אמר נ׳ ל ש ע היא
היתה נקצה הצפוני לארך הכנעני ממורח לעיר ציין.
כ׳ תכונת העיר הזאת

מרי שיחי
אפפענהייםזצ׳יל אניד נקיק
על מוס הרב הגדול והמפוהש  ”' " °יי יששכר בער
ענת ,וכבוד גדול עשו לו בקבורתו ביום ה׳ ג׳ נו
א״נענשיעך  ,ביום נ׳ א׳ דריח
ספוד לפיק.

ספת חכמים י ^ או ך!ינה ונ1יt ,
הל^ נק הגבה!
הביטו וךאו
למעון קדשו על כנפי נשרים  ,היה מער מגזע נכבדים
*) הצדיק אשר לקח אותו אלהים
 ,ויהי לגפן אדרת  ,ובגפן שלשה סריגים  ,עננמו ענני
וישרים  ,וענף עך אבות יקדים את יין העוב המשמח אלהים ואנשים  .סלטה אלה נני
ראשי גשמים  ,המריקים מעליהם מת יעשה ישראל  ,היה הרב החכם המפואר מו״ה דוד
יששכר יודעי נינה לעתים לדעת
ויהי דוד משכיל לכל דרכי נעם המחקר  .ואחיו הרג
ניי אניד נקיק נעעשקערעק ,
למעלה למשכיל  ,הוא אסר מלא את ידו לכהן תחת
הנכבד מויה חיים ניי  ,ארח חיים
ברוך א נ ר ם לאל עליון — כביר מצאה בחכמה ובמדע.
אביו  ,וגס יד השלישי —
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עוד עלה הכרת עלי ארז1
עוד אכד מיישרון כלילזמרתו<
ו* #א קל הדרה ט!-י עדתו!
עור ל_קח ממ$ה ןזקר’ תפארת!
■׳
נתלמוד נודעזנךלו וחין הערך
כארבעים שנה הורה לי .שיאל ירך׳
וינהגהולגאות .עדןהחכמה והדעת
לנבונים ולה-ןרי לב היה לאורה,
 cבניו העלה,עלי במתי התורה,
ויהי עגנה בנטעי שעשועים נטעת .
בהיכל ענג במרומים רוחו המזיקיקה
רבת התעדן במתק פרי צדקה
אשר עקזה עלי אדמות בנחת ;
בין אלסי שנאן מקר התמים
יאכל מגד תבואות מעלליו לעולמים.
ש מה טל לא ימות לשחת.

Dukes
.

Leopold

 — Donמזמור לתודה.
כש״יזיגי״ה שמחהםינםלן?3ר

המופלג) חוקר מעמיק מרחיב בחכמה וגד
לכבודהחנס
קדמוניות ואמרי עברי על לעדיו
נ״י כעי! בעיר ווי «!  ,אפי כנדני נס״יי
ליקוטיזה ריחנסי אלה העודים ושלחחיס אל המחבר
בעיני ראיה׳ בי לא נבל דור ודור יצא קפד כימו
נ״י  .חנבה שנח פרב״א לע״ק.

דור זה גלוי עינים וכשרון המעשה ברום.,
ועל ראש שמחתם מעלה תעל מדהבה.
העת כמבול מים ,תמחה כל יקום׳
צרור הכסף ,במבול זה יחשוב בתיקה.
אחד מאלף יחשוב החכמה כתיקה
אשר במבול העת לזכרו תתן גאולה,
לא לכסף עובר לסוחר נפשו תאבה
ואתה אחד מהשרידים ,אנשי סגולה.
לו מיערת דבש המליצה בחיך טעמתי
בכנפי שיר .בעז עטך לשחקים ארקיע,
אל חיק ספרך נכבד אז נמול שלמתי
ביען' די ממתקים נפשי השביע.
אם נם המליצה לא נפלה בגורלי
לססרך תת כבוד מאד מאוד נפשי תאוה׳
ספרך פאר לספרים ולמותר מהללי
באמת ,הוא עלי טורי רב כבוד ישוה.

מרעות רוח ,רבים מצאו מאה שערים
ואל כל'ך הבאת השכלוידוע׳
השערות ,בלי יסוד הלו כמוץ הרים
ואמת תעמוד עד ,בלי הלוך ונסוע.
רבים ,לשונות לאומים קנו קנינים
ולא נודע לאיש כי אל קרבם באו
מלין לבד לקחו לנפשם ,ולא ענינים
הכי ישבע איש מדמות לחם בצבעים ?
חכמת ערביים לך כהותם על זרוע,
ומפרך מקור נפתח וממנו ישאבון
חכמי הדורות ימצאו בו מרגוע
לכל רוח שדי החכמה בו ירחבון.
פתחת שערים תמול היו נעולים
ועל עמודים מיוסדים יריעות בין תתה,
על ידך מספיקות יעברו גאולים
ושמך יעמוד בין חכמים לזכר שתה.
רבים ישתו מספרך ,כוסךדויד,
ורק מעטים בעומק הדברים ילינו,
ספרך חזק מאד  -יעמיק במה שהיה -
ועם טי שתקיף מהם לא ידינו..
חכמי הדור ישאו ספרך על כפים
כליל יופי הוא ותורה מלא כרמונים. ,
דעת לנפשך ינעם ,ראה טוב בחיים
תשואות חן לך מאיש ,לא נודע בהמונים.
דברי מוקירך ומכבדך בכל נפשו
יהודה המנונה ליב דוקעש איש פ״ב המסגולל בלונדון.

Miltheilungen vonProf . S . Pinsker.
שלום לידידי
המכס המלין המפואל וכוי « והי « מנדל גל״י שעעלן נ״י,
הנני שולח לן איזה שילים
קנם בין בוכבין  .וכבה אוסיף מן המשולל העמיק ל׳ « שה בן אנלהס אלפסי הקלאי לפיס
כ׳ מליצוהיו יפוה ומדבלו נאוה א״ה גס לימים הגאים להעניקן מטוב המלין הנכבד הזה,
,
ולא נופל הוא לדעה׳ מגל המשולליס הספלדיס הנודעים
להפאלה .ולא אלין מם המכס
גלענון
ני׳
האומל
נקולוס
היהודים
שלו
(
צד ) 286בזה הלשון
nichtsdestoweniger unGedichte
's
Darai
', Trotz des Versmaßes sind Mose
Reiz nnd weiter nichts als
schön, hölzern , ohne den geringsten poetischen
mit Reimgeklingel .,.
 Knittelverseני בדבלים של נועם ושל יופי אין לההוכס מם איש
נהיוה הטעמים אינם
שויס
לכל
אדם
,
זה
טועם
מל
מה
שחנילו
טועם מהוק  ,לעין האמד
ינעם צנע זה ,
ולאחל
׳עלב
צנע
אסל
,
ולפיכן
לא
אוכל
לעשוה
׳והל טוב אשל יפה מחה
פעם נפעם
דוגמאוה
מהון
הדיואן
של המשולל הסל לפני הקולאיס מוקפים על מה שכבל
פלקמה׳ מהוכו בספל׳
לקועי
קדמוניוה
,
והס
ישפטו
שפוט
.
ובשבילם
מקבל
אני עלי באהבה
העלמה לנקדס ולפלשם .
ו ויען "ג טנח החלנ״א .ידידן מכבדן שמחה פינקקעל.
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כרך א׳ שיר ר״ה
ומה שקובכשי בענין הפירוד .

כליאה ודוד הקבצו ושמעו•
קורות זמנים1אשר הרעו,
ך כצו יגונות כארי נגדי ,
ובי
לביא
לפני
יום
ליוםכרעו■,
וילחצו אותי כני ימים׳
עדי
נפשי במאכל לענה שבעו,
ויבגדו כי הזמנים. ,עד־כא־
לו לא ראיתים עוד  .וכי פשעו
נימו־דו כי עת אהובי רחקו׳
גם משפטי מוסר אזי פרעו,
התנכרו אלי כאלו לא ידי
עוני׳ ולכאבי
לא שעו,
גם העמידוני למטרה ^חץ
.קשתי  ,ןנשערה )2כעת נקלעו,
ויבתרו נתחי לבכי בנדוד
תמיד ,וגופי כגלי קסעו,
[?שרפוהו שלי נוד אוהבים
במעט ונוסף  0לאשר גזעו,
רבו אסונותי כחול .ימים ׳ ושמי
חותי מאיד דלו ׳,ערי נבלעו)4 ,
עיני עלי זאתילדמעון דם ׳ כי בלי
בי מעינות דמים אמת נבעו,
עת .יככיון מקרה )5זמן הרע  ,ועה
.יבכו עלי רודים אישר נסעו.
רעים תמול היו פאר על ראשי׳
א
?
ל
י
היום
?
כץ־
8
)
,
קבר הכי טבעו,
אמש כמו שמיש 'ןסד,ר זרחו ׳ י היום במערבי ׳שאיל שקעו ׳ . 0
נסעו ׳ ועצמות׳ כמו קר )8נוזרו
מאיש ?דוד  ,גם מרבדי פי לעו.
; ? שי ול?;י שכחו שמחה  ,אבל
מקפד ותמרורים ואון )9יז ןעו,
הה על קבורה נקשרה באוהבים ׳
איכה ירי מות בש קרעו.
כל־היקום לא מצאו חפש ׳ אבל
אזני ימיר,ם לשאול ? רצעו.
ישכו בתבל,קט מעם י .ולשמעו
שופרות נםיזעה .בעדם יתקעו. >!0
ולטשו מטות ומשכנות י ובין
ציות קברים אהלט תקעו.
אדה עלי צורות יפיפיות תמול ,
היום בגוש רמה ולם נצבעו.
שיו כמו אבן בתוך קבר ובור ,
נם מקזות ת.כל הכי ? מנעו.
האל אשי נזר כמלת על־ב?י
עמו  ,יחים עוד ׳ וקול לשמעו:
התנערו מתי! וחושו לקזות׳
כבוד כהר־קךשי  ,להקתעשעו,
גם ו? נו לשמי' ופצחו זמרו
תמיד  ,והודו לי ן?ם הריעו
כי אתישאךיתכם כחסד
אישמךה
.
לא
 .לעשו עולה ולא  .יישעו.
 ) 1נכ״י  :ומא קלסה פי מעני אלפראק  ,ונלאה שעשה קינה זו על מוה ארד מאוהביו — .
צ) כן נקדהי המלה לפי שהיא נקבה מן שעל והיא נלהי נמלאה יק פ״א במקרא בקמיכוח,
סשמל שעלה בשלי  )8 .מלשון אקיפה וגויעה ס ,ונאקן>  .ועשה זה ע׳ד סוקףלומם,
• ול״ל לנו מע לאהל שמעו אוהביו  )4 .עד שנבלעו שמהוחיו בחון ים אנחוחיו  )5 — .מלה
מקרה ניחם הפעול  ,כמו וינן אוהו אביו  .וזה הני״ח נקשל בעניין למה שלפניו  .וענין
שני הבסיס הוא  :עיני ׳למעון דם מפני שנגקעו בלבי מעיינוחדמים  .פעם ינכו על לוע
מקלה הזמן ופעם על אבדן דוד״ ואהוב״ ומן הבינוני נובע עשה העבל נבעו  .וכן לעיל
מן קולע שוקע עשה קלעו שקעו  )6 .נקדחי המלה נק״העיד מק — מן הק וליעיו — .
 )7כמו שהשמש והילה שוקעים במערבו של העולם כן שקעו ידידיו במערב שאול והוא
משל להשכח הקבל  )8 — .כן מצאהיס שה׳ מלוה  .וכן קלא גם ר׳ שלמון בן ילוהם.
’עוין נלקזעי קדמוניוה בהעלוח לד ) 9 — . 131מלשון ולא אכלה׳ באוני ממנו — .
 ) 10אן נהעכנו מעע בעולם ומיד סקע המוס קלועה למקעיהם אל הקבל — .

כרך שני שיר קניד)1 .
גיפשיט דעתך ?נדו ??{ ויו,)3
ורה נהש  ,ישופך ראש ?לי היש .
עלה כל־? םון סודו ? סודו)3
ובדזזות האנוש עינו בעינו ,
ותמיד .ישבחה שודו ? שורו)4
ואבל בל־^ נוש בואו בבואו
והלישקט תהי ייו ^דו )5 .
ובו .יכלו ?גוריו ?־ לגוריו,
ולהיות מחליף נודו ? נודו)6
ואו כיל־לב נתון כוסו בכוסו
ו??ל־מך $ב אידו ? איה,)7
,ירפא2קך? יס ציר ,קך?ים
דהפך־לו כבר חסדו ? חסדו)8
וסתי .ישלמח טעמו ?טעמו,
וכמעט לי-ן  ??,רו לזב ע? רו)9
כסילים חשבו דקיו כסילים,
ובוא זמרת ?בודו עם ? בודו סס
ורחקו לב,ודעועוד,ידעו ׳
ןך'ש נמס ??דו מ?? דו)u
ו.ינאל דל זמנו סף ? תוך תוך,
לעזבו סר.? ,ריק חלדו ? חלדו03
ומי סבאיו והי מורה  ,ומורה
כרך ב׳ שיר קפ״א
אחר ה $מת ?ן העולם נ?ךךת £ 0Z,ךק נכחד.
?קש ? אנקה וראה ? ,י אין עוקזה טוב אין ןם אחד.
 ) 1נלאש השיל בב״י בלבון עלבי כך  :וממא קלחה איצא מ׳ וצף אלראח ואלכאח  ’ .צמן כל
מצלע זוגין גנאק  .וענינו השיל הזה מחאל אח השכול הגוחן ככוח עינו  .וככל כיח
וכיח נמצאים כ ' זוגוח מלשון נופל על לשון הנקלא כעלכי גנאח  .׳עוין עליו כתפלי
ליק צד עינו  )2 — .היין הוא הנחש ההולם אח הלאש כלי לוש פחניס והמפשיע
דעחו של אום אח נגדיו  ,ומעמידו ערום ועריה כנגדו כו  )3 — .כשאדם לואה כעיניו
מלאה ה״ן מיד מוכן הוא לגלוח כל חפוניו וחודוחיו כחוד קהל השוחים עמו — .
 )4נכוא היין מיד חל אכלו של אדם ושוכח צערו עי׳ דשנו ולחומו  — .נואו הראשון
לשון החלה מלשון ניאח השמם  .והכי כפשוטו  .וכן שודו הראשון מלשון השד והשכל,
והכי הלשון כ• אפס המן כלה שד  )5 — .עיי היין יכלו הפחדים שפוחד אדם מפני
המגולים אשר • נואוהו  .וילך עם השלום וההשקע אחוזי יד  )6 — .רוצה כל איש
לחח אח י -כיח עצמו מחיל היין שנו ( כוחו הראשון כוחו ממש  .והכי מה שנחוכו.
וכן משמעוח כאח כערכי  ,ויאמר על הכיח ועל היין הממלא אוחו) ולהחליך
ונועו נלכחו נדרך
ננודו
חפלחה)
נודי
נודו ( צלחו מלשון
אח
השיכורים  )7 — .היין מלפא מכמנים כאנ כני מע־ם וגס הוא מרפא נמחשנחו של
אדם אח אידו ושכלו ״ע האידים העולים אל מוחו ממנו  )8 — .׳שלמה מלשון ושלמו
ימי אנלך ענין אפיחה  ,וטעם הראשון מלשון נשנומו אח טעמו ורצונו דעחו
׳

ומחשנחו ,

והכי טעם כמשמעו  .וחשדו הראשון

חחד ממש ,

והכי מלשון חחד הוא

עניין חלפה  .וירצה דעחו של הכחיל חנלה וחשלם עיי טעם היין  ,והוא היין מהפך
לו חשדו נמה שמחיר יגונו ממנו כחרפה ונוז  ,כ׳ חופו של השנור שיחגנה על הכליות—
 )9הכשילים חושנים שהזיקיס של היין שהוא מורה נהם מניאים אור ושמחה נקרנם
ננשילי השמים  ,אך כמעט שישענד עצמו הלן אליו  .מיד נעשה ענד לו ואין
נינלהו להסתחרר ממנו  ) 10 .נכי׳ עוד ודעו נוא׳ו  ,ונקדח׳ ורחקו נפסח הלי״ש מקול
מן הפיעל ע״ד הכחוש ולנו רחק ממני  .היין מרחיק את לנו של השכול ואח מעט הדעח
הנשארת לו עוד ממנו  .ותמורתם ינוא זמר ושיר נננוד ה״ן שמזמר הוא ואחוזת
מרעיו השוחים עמו  .וננוד הכי מלשון את כל הננוד הזה  ) 11 — .ויגאל מלשון
יגאלוהו משך ; חן -הוא עכר מן וזכרם לא ישוך ענין כליה יחון»  .וחוך הכי מלשון
חוך ומרמה  .ונכדו הא׳ הוא מלשון יחלח הככד והכי מצשון נ׳ נכד ממך הדני  .וענין
הניח  :הדל מנזה עיי השכלות אח זמנו האונד וכלה כלכלים של תוך ומרמה  ,וגס
בכדו ומעיו של הרם יחלו ויאנדו עי׳ הכונד של היין.
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כרך ב׳ שירקצ״א
אל תתבושש במתן  ,תך;,ה .על־ראש כל־נדיב ! גל.
כי לולי מלת בו ^ש  ,לא עשו העם את־הענל
כרך ׳ב שיר קצ״ו
דברי אומרים יב  ;.דעו מההילה יום  ,נבנו• על־תהו.
כל־מהם לוכיש פות בסלו «!) תועים  .יב לא ;רעו מה הוא.
כרך ב׳ שיר קצ״ה
ואם יארך ביותר אישלחןה ) u
לסי א;ךך בפות רגלי אשלח) 13
לעת יוסיף וללחיב אפתחןה.
ואקם< ךזיד בחסרון הלמן לי
ומעתיר אמת לא תשמחנה)!5
ולא ; פנו מזמותי לעובר
לאל טרפי וחקיאפר,הגר.
ועיני מראות הון זר:עצומה
כטיט חוצות ברגלה תןמם$ה
ונפשי תחיטב לתת »!> מלכים
א #ר מתו ומחיים  .עדנה.
ותתענג כרישה מעשירים
 ) 11מורה הראשון בינוני מלשון ויורו המורים  .ומולה הבי נקדסי נקמן הר״יש ח׳ מורא
נאל״ף מלשון שיסה די מורה להם  ,וחלדו הראשון עניינו זמן  .והבי ענינו העולם הזה.
וענין הניס הוא  :דרנו של השיכור להעיל מיס הרבה מרוב סבאו ושסייסו  .ומורא שמיס
נא לעזבו ע■ ׳ ריק זמנו במעשים טונים בעולם הזה  )12 .כסוס נטיוונו של הזמן — .
 ) 13משל הוא בשי ההמון  ) 14 — . Strecken mich den Decken :ואם יארך הכקוס
תצמחנה היה לו לומר אלא ששינה המשורר בשביל
אשלם רגלי ביוחר■ — ) 16
המשקל  — .ורוצה נניס זה שרעיוניו אינם משוטטים לא נעבר ולא נעסידאלא נהווה — .
 ) 16נכ״י הס ומוסף למעלה מיד מאוסרס אוה מ׳ בלי ספק מילאס הממשלה כי ל ,היה
לו להוסיף  .והמשורר אינו מנזה אה המלכים עצמם אלא העושר שלהם הנגזשב בעיניו
כאין — .

דבר בעתו איאמרי שפר.
Dr. A. Je l l i n ek zu Krems gehaltenen
Traurcde
. Von David Rappoport.

Übersetzung einer von

אל שמחת עת דודים  ,יום אפריון בני אלופי  ,שועי ואצילי בני ישראל
עדת עיר קרעמם ,עת באו בבריח הנשואין ועל כל כבוד חופה׳ אשר
הטיפו שפתי כהן ישמרו דעת  ,ה״ה הרב החכם החוקר  ,ידיו רב לו בתורה
ובסתר הקבלה עטה כשלמה אורה ,הדרשן המפואר ביהודה  ,נוצר חכמה
ותעודה  ,בשערי מדע נודע להלל׳ פומיה רברבן ממלל  ,כ" ש" ת" מרה
אהרן יעללינער .נ״י העומד לשרת בקדש בהיכל בית ה׳ החדש בעיר וויען
י׳ע׳א׳ נדפס בלשון אשכנזי ,ונעתק ללשון עברי מאת דוד הכהן ראפאפירט
מלבוב בשנת ,ה׳ ת״ר״כ״א לפ״ק:
חזיתיף בקדש בהיכל יי צבאות!
ולשונך שמעתי  ,תטיף נפלאות,
הקלשתיף בלבבי ובנפשי סלה;
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?דית כרתי עמך 3 ,קךש ?נימה,
את ;ם ^ין רתמה  ,ז(יהונעימה,
קיק קדש הוא  .קדש  :זדה טלה.
כטל !:ל כקזמיו  .עלי נטעי נעקנים,
י ויעורר משנה כל פךחי־עךנים,
ומכוס־נדבות . ,עלם :שקה לתיהי
כן מטל פיך׳ נךבות הניסו  ,זי
רעיוני־קדש .על לבי הרעימו,
זיקיי לירעיך  .ורוחי זדה,
כנ!ןן אמן ? מלאכת הנקה,
.ישמור כלזענף .ינצור כל שושנה,
נשקם לבקרים ויעדר כל חוח;
כן כרם .ישראל נוטר הנף,
לרויה תשקם מנחל  .עדניף׳
חוטר גזעו עיב;. ,חליף כחי
עת אויב אכזרי י עמב לשק י
נגד עם .יעקב  ,יל וקטן,
ו? רלןם רב מפיו לעג ומהומה;
»לכו ונקחילס עםביזוי ( שפל,
.בחשך .ישב . ,ישכון כערפל,
"טמאת השם היא רבת־המהומה.
שקמת כארי וקסם על קפתיך,
כרעם ? גלגל  ,תך_עם לשונך,
הכית ?חרונך  ,נחש ?רוח;
כח אזרת נקר רב פעלים,
תשמיד צר א? זרי הרבית חללים,
לאי חללי בקר אך חללי רוח,
לכן קח קרי זאת ההעתקה
לאות אה? תי כי נפשי ?ף דקקה,
ולכי לך קורא  :כיה לחיז
פנה גם אלי ו ?אך,נ; תך הנק.
זכור ? אהקתי אל נא תשןח?י ׳
ויהי ן א טי שנ? 0:רוחך אלי.

המעתיק
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שמים מעל ,מאל אלהים אחד כשמים ובארץ,
ברכותמרוח קדשו וטל אהבתו ,יחדש פני אדמה ׳ ויחיה
אשר
תבל ומלואה  ,וממעין חסד אשר לא יכזב ,ירוה וישקה
בני חלוף לחיה ,תבואנה על ראש חתן וכלה אשר יעמדו
היום על הברכה לד,דבק בקשר אמיץ ,ועל ראש הורים
היקרים אשר ברגעי קדש אלה יעמדו לימין זרע אלה ברוכי
ה׳  ,ועל ראש כל המקהלה אשר בהמון חוגג התאספו אל
חג יום ששון ,חג המשפחה ,לשוש אתם משוש על ראש
שמחתם להגדיל גילה ולהאדירה אמן:
כעלם בן פרת וכעלמה כלילת חן ביפי נעוריה ,עמדה הבריאה בגובה
לתפארת בגוחה מרחם הרת בהו בדבר יוצרה אל שגיא כה ,ומלא
וגאון
תבל עד אפסי ארץ ,ברום גם מתחת ,בשמי מרום ובארץ מטה׳ ועל
רוחב
משברי תהום רבה רוח חיים על פני כל הארץ מרחפת - ,
בין צבאות תפארת מפלאות הבריאה התנשא האדם למלך לאדון
בביתה כאשר שר מנעים זמירות ישראל ! כל שתה תחת רגליו,
שורר
כגן עדן ביפי הוד פורה ,בל נפש חיה מן ארי עד תולעה תכו לרגליו
ביתו
מה יקרא להם  ,אך בכל זאת ראשו אשר ענדה עטרה יכו ף לארץ
לשמוע
אחזה שבט מושל תיבש ,גם עיניו בארובות ושפתיו שושנים ביפי
וימינו
גם לחייו על פניו חורו ,יכ נפשו,תערוג אל תקור,ממושכה ,הרה
עלומיו
תוחלת  ,יכ נצב פה גלמוד מלוא רוחב הארץ  ,כי האדם הראשון
בקרבה
ישב על כסאו  ,אך בדד גלמוד נעזב  ,ונפש אין לשפוך שיחו
כמלך
לפניה ,לגלות לה רחשי לבבו ורגשי נפשו - .
פתאובם נחה שקטד־ז הטבע  ,כנף רננים צפרי שמיבס  ,חיתו יער,
לב ימים ,גם שרפים ממעל נאלמו דומיה ואין פוצה פה ומצפצף,
ומשברי
אין בם  ,אך שמעה אזנם ותבן  ,ותרחש נפשם נשמת»רוח צח ישב
הדבר והנה 1קול אלהים  ,לא מפרק הרים ומשבר סלעים  ,אך קול־1
ממרום ,
דקה  ,אלהים דבר בקדשו  ,לא טוב היות האדם לבדו  ,לשיא
דממה
עליו שמי שמים  ,ועטיתים אור כשלמה  ,לשוא נטיתי הארץ
מתחתי
תחת רגליו  ,והוד והדר עטרתיו  ,אעשה לו עזר כנגדו" נפש אהובה
וכידיעה
ענות צדק  ,עזרתה בחיים אשר תשב עמו ביחד ותתעלם אתו באהבים,
אדם הראשון הקיץ משנתו  ,ועפעפיו מתרדמה נפתחו  ,וישא עיניו
ועח נפש אדם  ,אשד ,יפיסיה זורחת באוראהבה  ,פניה כספירים לטוהר,
וירא
ורגשי נפש עדינה מחרכי עיניה יציצו - ,
מה יקרו רעיוני אל אשר הטיפו חכמינו הקדושים אשר בארץ המה,
רעיה אין לימינו  ,ואם כל אוצרות חלד ומשכינת חמדה לו למנה,
איש
ימשול על כל קצוי ארץ ,וירד מים עד ים עד אפסי ארץ  ,ואם נטלו
ואם כל תעלומות  ,ושפוני טמוני הטבע י אז אושר החיים מנו נעדרות׳
לפניו
הבית דחוק ממנו  ,שמחת החיים לו זרה  ,גם לא ידע גילת בנים
הצלחת
לראות כשתילי זתים סביב לשלחנו - .
ככה היה הקשר האמיץ בין איש ואשה לרוב על־‘ פני כל הארץ׳
הבריאה וראשית הרחבת המין האנושי ,וחיי המשפחה הוא סולם
תכלית
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מוצב ארצה וראשו מגיע השמיטה" העומד לנס בין אלהים ובין האדם פה
<<־ \י יל אדמות ,ודברי אלהים חיים " לא טוב היות האדם לבדו" כל החוקים
והמשפטים בין איש לאשר ,חתומים באוצרותם  ,עת השמחה תשטוף לב
אנוש  ,ועת היגון ימשבהו יצודהו ברשתו  ,עת התקודח תנטלהו ותנשאהו
על אבדתה  ,ועת לבו חת בקרבו  ,עת נפשו תדרכי עוז וימינו לעשות חיל,
ועת כאיש נדהם תישיה נדחה ממנו  ,בין תלאות ומצוקות החיים ,נסיונות
ומדורות חלד  ,האשה לימינו נצבת תרב שמחתו ,תחבוש עצבונו ,התקוה
לו ממתקת  ,תאמץ כחו  ,תבחן כליותיו  ,תנרש כל עצב  ,בצרתו לה צר,
תשעשע בשמחת לבו  ,תגיל במנת חבלו  ,וחלק כחלק תקח בגורלו ,לא
כי נטל עליה לסבול את כל סבל התלאות ,ולא כי נתן לאיש המשרה על
שכמו למשול עליה כאות נפשה׳ ל ^ז! השמד לך קול קורא מפי חכמינו
ז״ל להאדיב את נפש יונתך ,ראה אלהים נתן לה הדמעות׳ אשר בעטוף
לבה בקרבה ובהשתפך נפשה מרוב יגון ועצב ,ירדו פלגי מים אלה ממעיני
עיניה ויעלו לפני כסא קדשו לבקש ולהתחנן ישע מאב הרחמים ׳ הו*י*
ישים דמעותיה בנאדהו ויקשב אלד,ים וישמע וישלח לדה עזרתו מקדש.
כבד ואהוב את אשתך ,יורו חכמינו ז״ל ,כי בגללה תכובד ,ואך היא תביא
ברכה אל ביתך - .
ואם נחפוץ לרעת להשכיל ולהבין את ברכת שלום הבית הטובות
אשר ממנה יצאו׳ נשימה עין על קורות עם ישורון  ,מי  ,אשאל  ,כיהודי
ואשר איננו יהודי אם חם לבו בחרבו ולבו לב אנוש  ,אשר יקרא קורות
■ן
ישראל מפוזר ומפירד בין העמים ,ולא יחרד לבו ונפשו לא תבכה במסתרים
במצות אלהיו לא תשנא את אחיך בלבבך ,הוכח תוכיח את עמיתך ,ולא
תשא עליו חטא ,לא תקום ולא תטיר  ,ואהבת לריעך כמוך הלך ישראל
לגולה ,ומה מצא בכל הארצות אשר הנלה שמה? משטמה ,שנאה ,נקמה,
עלילות ,תואנות ושנאת חנם מאזני משקל ואבני צדק הטיפו בשם אלהיט
וינאמו נאום  ,לא לבד ביד כנעני וסוחרי ארץ  ,אך גם במשפטי המדינה
וחוקי הממלכה ,למען כל איש אשר בצלם אלהיט נברא משפט אחד לו
יהיה  ,ולא ינרע מגורלו  .אך מה ראה ישראל? פלס  ,ומשקל  ,אבן ואבן
ליהודי ואשר איננו יהודי  ,מה המה העיל ורמיה אשר יאשימו מתי מספר,
ועל כל העם יצא הקצף  ,אם כי חפים המה מפשע  .כי מהם תצא צדקה
ותורת אמת לכל איש ,נגד הזדונות והרשעות אשר יעשו לכל בית ישראל,
איה איפה היהודי נבזה בלאמים וחדל אישים למשיסה לחרפה ולגידופים
בעמים  ,איה איפה מצא מנוח לכף רגלו ,לרפאות *<זת לבו דהנשבר
והנדבה ,איה מצא ידידות אחוד ,וריעות  ,לראות כי עוד לא מתה האהבה
לא חדל להיות לה ארח בלב איש  ,אך לימין אשתו בירכתי ביתו ! היא
היה לו לצור מעוז על משברי סופה בלב ים  ,שמה ישב עם אשתו הבת
יהודה אשר אמיץ לבה לנשוא עול היגון׳ אשר תשר  .עם המצוקה ותוכל,
וממעין נ פימה ותשפוך נחמה אל לבו המר והנמהר  ,ויאזור כגבור חלציו
וילבש כח כמהו לנשוא העמל והתלאה להביא טרף לביתו לבניו הנאהבים
והנעימים  ,שמה ישבע שמחות את פניהם  ,ונעימות בימינם  ,ישאוב מים
בששון ממעיני האהבה ישתה וישכח כעשו ,חרפה ולעג לאומים ,ואהבתם
תאמצהו להטות שכמו לסבול ולעבוד במסחר וקנין - .

בעינים רמות יראה היהודי סובב סובב יתהלך בחוצות עובר לסוחר,
אך ימ ידע ,או יחפוץ לדעת  ,כי היהודי הזה בקנה המרה אשר בידו  ,הוא
אב הבנים ,אשר ישא כל עמל וכעם׳ יטה אוזן לקול המון חרפת גרוסים,
לא רעב ללחם לא צמא למים» ,ך להחיות נפש » שתו ובניו  ,יחפשו
עולות על היהודי בסוד עם נכר לא יבוא ובקהלם אל תחד כבודו ,ואך
בין אחיו יבחר שבת ,שבת אחים יחד ,מדי ידיחוהו מקהלם משפטו יעקשו
ובגוים ל » יתחשב » ,מנם כן דהיא כי חיי המשפחה ושלום בית הראו
נפלאות ,שמו אותותם אותות בספר קורות עולם ,ועזה כמות אהבת שתי
נפשות ,עזה ממשטמת תבל ומלואה יחד - .
דור הולך ודור בא  ,חלפו שנות זעם  ,ברחו הימים לא ראו טובה
ימים אין חפץ בהם ,כלו כעשן בארובה ואינימו ,חלפו בני חלוף אתרוחם,
וחדשי□ מקרוב באו » שר אור במחשבות□  ,על זאת נודה לאלהינו,
המשנה עתים ומחליף את הזמנים  ,רעמי שואה וחזיזי שנאת הדתנאלמו,
ברקי פלדות הנקמה בצל גזו ועפו  ,אור זרוע בשמי רמה  ,כלה ענן וילך,
רוח העת עברה ותטהרם  ,אך זעיר שם זעיר שם  ,עבי כסל וענני האולת
יקדירו פאתי שחקים  ,רוח נסע מאת ׳ה ׳ רוח נעים וצח ומרס » בכנפיו,
רוח אהבה מלא חסד וצדקה ישב בתבד־ 1ארצה  ,לפניו תכרע כל ברך,
תשבע כל לשון  ,וכל העמים יראו ישכילו כי אלהים עשה את האדם
ישר ללכת ארחות שלום  ,ואיש אח רעהו יעזורו ,ולאחיו יאמר חזק,
למען בלמו יחד  ,יבואו אל מטרת האמת אשר עתדה אל במרום  ,והיה
מעשה הצדקה שלום - .
אם לפנים בשנות קדם שנאת הדת רבים חללים הפילה ,אז לחם
שערים לפני שערי מזבח האמונה ,לא לכבוד ולא לתפארת מ^הי הצבאות,
עתה ,אך שלום בשעריה ,לא ישא גוי אל גוי חרב׳ ולא יעלו במעלות על
 ,כאשר צוה אלהים על ידי חוזיו  ,כי חרבך הנסת עלידת
מזבח
בית,כיה׳ הכהנים כלם אשר ילכו איש בשם אלהיו  ,ואשר אהבת
ותחלליה ,
האמת בלבם קן מצאה ,ובכל מעשי ידי אדם אשר תעשינה תושיה ,יראו
עבודת ה׳ ,כלמו אך מטרת חפצם לזרוע שלום על תלמי לבות בני חלוף,
כלמו הטף יטיפון כשלמה חכם מכל אדם  ,דרכי האמונה דרכי נעם  ,ובל
נתיבותיה שלום - .
גם בארצנו עת הזמיר הגיע ,קול דודי דופק ,רוח חדש יעיר ממזרח
צדק בית עסטרייך &טר עומד לגם עמים בגאון ותפארת משנות עולמים,
נשרו יגביה עוף עד קרני אור שמש ,אשר מיפעת קרנה עבי הסכלות כמו
שבלול תמס יהלוכו ,ישא » בר ויעל שם למעון קדש מקום הצדקה bv
כסאד״יושבת  ,באה העת ומלכנו ירו□ קרנו יפתח חרצובות זיקים אשר
אסרו עם אלהי אברהם  ,ישלח רצוצים חפשי וכבלי כסל ינתק  ,ומי זה
יבוא אחרי המלך לאסור הכבלים אשר ידיו פתחו  ,מי זה יהפוך הברכה
לקללה ,עת קסם על שפתי מלך הטיף אומר משפט אחד לכל איש ואהבה
גם פה במקהלה אשר אנכי עומד כעת לדבר דברי שלום
לכל
הלבבות׳ רחש לבי טוב  .ונפשי תרגש רוח צח  ,בי העת חדשה באה
אהבה וריעות
מרפא בכנפיה ,כי פה בעיר הזאת ואחותה הקרובה אליה פה עיר קרעמס,
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ועיר שטיין  ,רבים חללים הפילה השנאה האכזריה ,ורבים מאנשי ׳* _
נפלו לשלל לפני שר אבדו] מלך בלהות  ,הוא הנקמה ,שנות מאורת גזו
<-
ועפו אשר החרם יחרם היה כל איש יהודי מבוא בשעריה לשבת ולגור
עם אשד ,ובנים  ,והיום אחזה לשמחת לבבי ראשי נכבדי אציליהערד־־,
מערי השתים ,נאספו לשמוח בשמחת חג הזה ,עם אחינו שבת אחים־יחד,
הנדה רחשי לבות תמימים ורגשי נפשות עדינות אשר חשבונה בקרב
האנשים האלה ,יעלו כקטורת עם ראשי בשמים לפני אב אדון כל ,ומלאכי
שלום ישירו וירננו ברן יחד כוכבי בקר  ,וקרא זה אל זה הללויה כי באו
ימים  ,אשר כל העמים יפקחו עיניהם יכירו ויראו ,כי כל העטים בני אב
אחד המה ,אל אחד בראנו׳ אב אחד לכלנו - .
לא עתה יבוש יעקב ופניו יחודו  ,מלעג ומקלם
לאומים׳
ביתו לא
יהיה מקלט מינון אויבים וחרפת זדונים אשר מחוץ שתו עליו  ,כי תבל
כלה ביתו תהיה  .אך האם יגרע בזה כבוד אשה ובנים  ,ואכס נתקו בזה
עבותות אהבה בין איש ואשתו ,אם סר התפוררו אבני פנה .אשר עליהם
אדני הבית הטבעו< האם תחטיאו המטרה אשד הוצג לבם יען כי הוקיר1
מעליכם העול הקשה הזה ,ונהפוך היא ,כי אם נשאו שערים ראשם ,פתוח
נפתחו לכם סתחי עולם עם ישראל ,וחלק ונחלה לכם במרינה אשר אתם
שוכנים בקרבה ותשכילו תבינו לזרוע זרע אמת .נירו לכם ניר צדק ,למען
 • - Tבניכם אשר יקומו מאחריכם  ,בלב אמן ונפש חפצה יתאמצו ליתן עז
למלכם ולהרים קרן משיחם ,זרעו לפי חסד אהבה על תלמי לב הצעירים
לימים ,לכבד ולרומם לעשות יקר וגדולה בכל אשר יש לאל ידם לארצם
ולמדינה ,למען תרומם לתפארת ,כי במקום אשר איש ואשר ,יקשרו לבו תם
בקשר אמיץ ויבואו בברית קדש במקום אשר תולידו בנים  ,וכמקום הגו
ישוב אל הארץ כשהיה ויניחו את עצמותיכם היבשות ,שם ארץ מולדתנו,
אם גם היא תוכל להקיא אותנו משם׳ בלב ונפש חבוקים ודבוקים באדמתה.
אם תושבי הערים האלה  ,בחרו למו נתיב חדש  ,נתיב לא ידעו כסל לא
שזפתו עין רשעה  .השליכו אחרי גום הבלי תעתועים ושערי לבס לכס
פתחו׳ עשו גם אתם משפחות בית ישראל מה שיש בכוחכם בכל הטוב
לעשות  ,והלך לפניכם צדקכם וחסד לבכם יאספכם  ,דרשו את שלוס
העיר .כי בשלומה ברצון אל יהיה לכם שלום ,הטיף חוזה אל ירמיהו אל
עם ישראל עת הגלו בבלה  - .אם אחיכם יעשו עמכם חסד וחנינה בכל
דבר ומשפט  ,למדו גם אתם את בניכם׳ עשות חסד וצדקה והצנע לכת
עם כל אישי סנ אשר לא מעמך הוא  ,כתבו על לוח לבם חסד צדקרה,
יושר וחנינה .למען ייטיבו בכל אשר יפנו  - .כי אך הרשעה בת השובבה
הוציאה שם רע על בתולת בת ישראל ,כי אוהבת מדנים תחריש רע תשנא
ותשטום דת אל נכר ,אך שוא היא זאת פעולת שוטנה והדוברים רע על
נפשה  .כי אמונת הבת יהודה תמה וישרה  ,הביטו אל צור חוצבה  ,היא
באה ממעון שמים מקים אל יגביהו לשבת אב הרחמים ואדון חסד ,מבית
אביה אוהב בריותיו ,ומטרת חפצה לאהוב כל אדם  ,כי באהבתה תכובד
בעיני אדוניה אלהי הצבאות - .
ועתה מה המציה אשר אנכי שייאל מעמכם ,כי אם להוקיר את שם
ישראל בעת הזאת לבל יחולל בעמים אשר אתם שוכנים בקרבם ,כי לא
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בזויה היא ושנואה בתורת עם ישראל ,כחילול השם"  .ואם תחפוץ לדעת
מה היא  ,הט אזנך ושמע  ,כי אם הבן יהודה שובב משובה נצחת  ,ילך
ארחות עקלקלות  ,אז בוזה שמו שם אלהיו ומחלל את שם אבותיו -4 ,זך
זאת אהוב בעיני אלהים ואדם והיא קידוש השם ,אם ישמור איש ישראל
אח צעדיו מלבר! בתוהו לא דרך  ,ושומר ידו מעשור! כל דעי ואך טוב
וחסד יסובבוהו כל ימי חייו  ,הוא יכבד אלהי הכבוד ישרא ^ אשר בו
יתפאר  .ואם תחפצו לדעת את יקר ערך ימם הטוב  ,שאו סביב עיניכבש
וראו המקהלה הנכבדה פה אשר התאספו לשמחח המשפחה  ,כי המוח
באו לכבוד האיש הזה ,אשר יתן היום את בתו לאיש נכבד ושוע ,ואשר
חיה יחיה פה זה עשר שנים ,וחסדו וצדקו יענדוהו עטרת תפארת ,ולשמו
ולזכרו תאות נפש - .
עתה אתם זרע ברוכי ה׳  ,אשד תקשרו נפשותיכם היום בקשר
האהבה  ,ותבואו בברית נצח  ,שימו עיניכם ולבכם לבנות בית אשר לא,
יכרת ,ושם טוב כאשר לכם יאתה ,לכבוד שם אבותיכם ושם עם ישר**
תראו לדעת לעיני נכבדי יושבי עיר הזאת  ,כי לפני שמש ינון שם טוב,
לא ימיש מכם ומזרעכם ומזרע זרעכם עד עולם  .ועתה כלמו יעלו עמי
תחינה ובקשה לפני אלהי הצבאות  ,כי ישלח מלאכו לפניכם לשמרכם
על הירך אשר אתם הולכים כעת ,ויתן לכם כה ורחמכם .ברכה והצלחה
כחפץ כל הנקהלים פה ,באחוה וריעות אמן.

Moritz Ghrentheil.
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 )1הךחק  ,הן־חק מקריה הימך,
סלע נדל מאיד עיני צוסןה;
נורא הסלע־סכיבותיו אמים,
בתקף ועז מוצק בלבב נמים.
cs

אל הבלע ! אלהסלע< קומה1

נפשי תשתקק שבת נעלמה, ,
נעלמה מעיןאייש׳ בביה מרעלת
בנקיקי הצור מקלט שואלת.

 0בןךים רפות אני שיט תפקזתי,
ובמישברי הים נפשי חרפתי - :
תנו• לי גלים ׳ תנו נא "לי קבורתי,
אך  tאךם בל תנעבריתי  .ז

ס בלי מלח׳ בלי משוט מהרההאמה
אלי ארץ גזרה׳ שמה ושאןה *.
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פיה אעזב  ,פיה ^עלי סלעים קפןקזים
פה א בלט לי מןדן האנשים - .
 >5עיף דדיתי  ,עיף וקחוח,
ובאחת הפחות תרתי קנוח;
אבן גדלה שטתי מראשותי,
;שנתי  ,קכחתי כל תלאיותי.
« ) הקחר בקע ? פאתי הרקיע ׳
י
נר חסדו העלה לי  ,אורךז _ע<
נם ח ^ר קננגים׳ נעלי ב( : 5ם
סבבו משכבי בנבל ומצלת; ם.
?נר רבני  .ישב בראש הישפי
ולבני הוד נורא  ,כליל כל יופי.
לתלי הצחיח  .בחישרת המים
טשתחוים לב ;י בל צ ; א היזמים.
 )8עצים נדזמךים  ,בני האונים
אותי ;.קדמוני לזיתים והמונים!
פלג נגע מפלע קעוני
במלם נאמנים ;רוח צמא וני.
«) מ! יי יום ביומו זה הוא גרלי:
אכל ( קתה וקכח כלעמלי;
ראו אד ;י ה ; הב  ,ראו ; ציר בדד י
הוא ! שחק לקם  ; .לעג לשט שדד
 ) 10הרפו מני אנשים  ,רכסי זדוקים
הרפו לי דור בין סלעים שאננים!
בלמוד מן האדם׳ כל קוש ;לע
אבחרה בור נצח על אי הקלע,
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Frankel .

“ Bon Salomo־'

אגדה

נדרשת.

(המשך)
פרקH׳  ,תענית ז׳ א׳  .יבא רמי כסיב יערוף כמטר לקמי  ,וכטיג חזל כטל אמרתי;
1
אס ח״ר הגון הוא כטל  ,ואס לאו ערפהו כמטר  .הניא היה ל ' בנאה אומר -כל
המוסק
בסורה
לשמה
סורסו
נעשיח
לו
קם
חיים
,
וכל
העוסק
בחורה שלא לשמה,
נטשיח לו סס מוח שנא׳
ינבלוף כמטר לקחי  ,ואין טריפה אלא הריגה שנא ' וערפו שס אס
הטגלה וכוי טד ואס לאו אוחו חשחיח וכרס יטו״ש ובאבוח פ״ו בדברי ר״מ ורי״נל יעו״ש.
ומדרכי לבלי הארץ ולהרגיט אח הקורא גקושיוס ודקדוקים  ,הנני לבאר ולסלק מלס.
לשמה לשחי סינוס  :לשם מה  ,והנאור הזה שיצא לסלק יפיק אור טל המאמרים
האלה וכל המאמרים הנאמרים בפינה הזאת  .והוא  ,שהוא הוגה וסי נהסורה ונוחן אח
לבנו ועינו לחי הסורה ולכל מלוה ומצנה לדרוש ולסקור נטטמה לדעח לשם מה נצטוו.
ומיגט טצמו לחקור אסר מקורה מקור החיים שנה  ,כי לא נחנו המצוס אלא למיוח בהן
(תוקפחא שנח ט״ז) וממקור הזה אשד לא יכזבו מימיו הוא שזאב  ,וכוסב וחורש אוסס על
לוס לנו  ,וגם נעקקו בחורה שנע״פ הוא סוקר ודורש אמר .הביס אב ומקורה מההלכה .מקור
המסורה ,
והחסידים אס הוא הבאר והאור מניח הש ואבה ששאבו רו״הק ממנה  ,פהנניאיס והזקנים
הראשונים שהלכו לאורה  ,והמים שנה  ,אס המה מים מהלכים לעי חהלוכוח
הדור שעומד נו ? ואם יכשירו אוחו גס נדור הזה להיוח עמהם צדיק מסיד ישר ונאמן.
ואח יי שנבעו המים סיים לפיו  ,והיה טעמם נטעם לשד השמן הנכנס נמרוה  .להגון ,
ומאיר לעיני השואגים ונוסנים ריס כריס השען הטוב  ,הוא מטהר ומושח נמו הדבור ,
ודבורו בנסח  ,כעל שיש נו סימן ברכה בכל עח וזמן  , .וזוכה לדברים הרנה" כי הוא
מחיה גס דבלים המסיםבמאמריו  .ברום אלהים המרספח על פני המים הצלו  ,והשכינה
מדבלח מחוך גלונו בלוח עצה וגבורה בינה וחושיה  ,והס הם הדברים הנקנים באמירה
ומחקנלים ללב וממלאים האוזן , ,ומחנים לו מלכוח וממשלה וכו׳" כי נפח נו נשמח
חיים  ,ומריח ודאין לליח השמן הטוב  ,המאיליס לדבליו בהשם העולה על גבו  ,ונעשה
כמעין שאינו פוסק וכנהר שמחגנר והולך  ,והדבור עצמו מחזיר על :כל אסד ואחד ואומר
לו מקבלני אחה עליך והוא אומר הן הן (מדרשש״הש ) כ׳ הם דברים היוצאים מן הלב
והנכנסים אל
הלב  ,,והדברים שמסים כיוס גחינחן מסיני  , ,משמח אח המקום משמח
אח הבריות" וכוי ומי שלא ראה והרגיש נשמחה כזו לא ראה שממה מימיו  .וכשם
שח״המ
(קדושין לא חהיה אלא בטל ( ירושלמי בככוח) ככה חורחו שזכה בה  ,ונקר חס על שמו
ל״ב ע״ז י“ט ) על שנהן בה נשמח סיים  ,נעשיס לו סם סייס  ,לה חיוה נמו
העצמוח הינשוח  ,וממנו חוצאוח סיים .
ול׳ יוחנן ממשיל אוחו הנא לעך השדה אשר ממנו חאכל ואוחו צא חכרוח ,כי היא
כעז מאכל אשר פריו ימן בעתו רצוני לפי העח  ,כל עשיוחיו ודבורו הוא דבר נעסו ,
ימחדס ומחקן לפי העת והמקום  ,וחורה מכס מקור סיים לסור ממוקשי מוח (משלי י״ג)
ונס החולה הנקראה על שמו היא עק חיים  ,ככחוב ען חיים היא למחזיקים בה  .ובמדרש
אמרו א״ר יודן למה נמשלה התולה ׳לעין החיים  ,מה ען החיים פרוש על ג״ע  ,כך
החולה פרושה על כל החיים ומביאתו לתחת ען החיים  ,וע״כ אס יס״ס הגון הוא ממנו
תאכל  ,אף אם ידמה לך כי דבליו ולמודו הוא מחמה לאשר קלאח ושניח עד עסה  ,שיח
לבך לדעתו ופתח פיך ומסוף ואכול  ,כי ההלכה הליכות העולם עוקרה ועוקנלז אח המקרא
;סוטה ט״ז א׳) כי גם המקרא לא נא לק לתיקון הגוף והנפש בחיות הגשמי והרוחני לפי
חבלת וחהלוכוה העולם בדול ההוא ודורות הנאים  ,אשר לא נשתנו עליהם עוד הסוד
׳היקוד  .וחנוך לנעל על פי דרנו  ,אבל בהשתנות בדורות הנאים המעמד והמצב מהאומה
מצאנו לכמה נביאים  ,ושמואל בראשם  ,שקראו מגל אף על הקלננוח  ,ויפסח בדורו
ישמואל בדורו  ,לתקן אח דורו בתקנות נאותות לפי מעמדם ומצבם  ,ועת לעשות לי׳
הפרו תורתך  ,מה טעם משום עת לעשות לד׳ ( ברכוה ס״ג) והעת לעשות לד '  ,הוא
לקדש אח שמוהקדוש  ,ומוטב שתעקר אוח אחת מהתורה ולא יתחלל שק שמים בפרהסיא
י׳י במדבר פ״ח  ,והבונים בונין ועושין ניח המקדש על יקוד דא ( קי׳ אי ) לבל יתחלל
י סימן א ),בספרי אמרו על הפקוק  :עם נבל ולא חנם  ,נבל לשעבר ולא סכם לעתיד
לבוא מי גרם לישראל שהיו מנוולים ומעופשים ,שלא היו נונין בדברי חורה ,וכן הוא אומר
הלא נקע יתרם נס ימותו ולא בסכמה  ,כי הח״ס נקראים בונים ועושים אח החכמה
ליסוד  ,כי נחונמתא ברא אלהיס את השמים והא רן וכל צאצאיה  ,ודרך אדן  ,להוא
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ומשפטים אשי לא יסיו במו " ועינ ממנו תאכלי הוא כעץ
«וים לאמי  ,פ• < פן חוקים
פייו • הן בעתו  ,ופייו קודש א< -שאינם ממעי שמיס  ,כי לא
שסול טל פלגי מים אשי
נ״ע) ודיא קדמה לחויה ( וי״י סדג״א ) ואוחו לא חכמת אף,
גשמים הוא ( ע "! נימ
מצוי על העיי שבנה הוא  ,ני דין אסיח לן בדין הסייס.
גמלסמסן אחו  ,ובניה שונה גם אח דבייו  ,נ* מי • ודע איזה • נשי הזה או זה ואולי
גכיז לא סניסהו  ,והוי
( טי מה שנתבח׳ בניי הי 24 .ז  ) 46 .ע* כ הסנהג עמו במדח
אלה ואלה דגיי אלה ם סיים
חיס הגונים המינים שלום בעולם ומסין זה לזה בהלנה.
בסויה שלא לשמה  ,אס נ׳ • ערוף המעי לקסו  ,והוא
אגל לא  .כן דין העושקין
משמים  ,ומים העליונים  ,ונעמוד ענן ידבר אל העם  ,וחני
נא נלתחו והלנסו וקבלהו
 ,ולא בנועם ידבר  ,ומורה הלנה מהון משנחו ( אף נהנעל
תנא ולא ידע מאי קאמי
 ( ,עיין סועה ניב) כ׳ בלא ידע לשם מה נצטוה  ,אף שלפי
הנועם ) היי זה ממגלי העולם
המפסס של גשמים  ,אין נידו המפהס של סס״ח המסים
דעהו הפסוסה יש נידו
ולהצמיס את האין  ,ואדיבה עוד נעים שנסק ארצה  ,נחגשמו
להחיוח אוסם ליוס
ממעיד אוחס על עורף ירא ד׳ וגן איש סי  ,אשי פנה
נידו לאגני ניד  .והוא
דנידא  ,ופוער מיא למדון  ,ני עיי למוד נזה נתיבו מסלוקת
עורף לו וחני לגזאי בעריפה נפער סמוי  ,למען לא יחעי עוד סמיא דההוא יפיעא,
ושנאת מנם  ,ודינו
תפייס  ,ונושק וממית  ,ועליו רמזו במאמרם על הפי:
ני גם הוא הסמוי נושא
יכול נושנין ואין ממיחין תיל עם ממס זומל• עפי  ,מה אלו
ושן נהמות אשלח נם ,
נושנין וממיסין  ,ונבר היו שנים באיי ( ואין סדש תמת השמש)
נושפץ וממיחין  ,ףא אלו
בדישו אל המתים  ,ממת זוסלי עפי נגע נו  ,ונושק וממית להתיס
חמור נושן וממית  :ני
( פתחים ייע ני) זה נושן ומשני עצם  .ני יוס עלם התודה
האמיתי  ,והוא נמאמיס
והצנע לנח  ,אבל פיהם ינתה ס « ת למלאות מסשני אין
הוא עשית משפט ואהבם סתד
באמרת יקוב הדין אח ההר  ,ואינו לנוע אף נחהול וצנוע
נאות חמת  ,ושונאים סתד
ותורת העבע יסוד לתודה  ,והתורה נתנה לננאים
דלתי ד נהעגע ,קדמה
להסורס  ,דידה נאה המרחיבה דעתו של אדם  ,לבלי היות צי
לבנות על יסוד דיא מאבני ההורה
שלום בעולם  .ואהבת היע כמון זה כלל גדול בתולה  ,כי
עין איש ברעהו ולהרגו ה
אה דינם דין הסייס ועשו מלחמה בעולם  ,ואיש אס
אחיי שהשחיתו הבריות
לעיני תאדם קדי המנע  ,ולא יתגלה לעין נשי יק לעיני
פטהו סיים בלטו  ,נשתנה
מבעת בעין אהבה גהחורה  ,ובמגדל הסויה העומד על
התורה  .וגם עין הטבעשהוא הי ד׳ והי יראה  ,פי ממנו יראו גבורות ונפלאות השם
יסוד  .היי תורת הטבע
לגג הוא העולה שמה  ,ני זה יורשיו ובוניו המרבים שלום
ובי
בהטגע  ,ונקי נעים ויתקדש השם שלום  ,והוא הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע
במגדל נזה  ,יתגדל
נמיומיו  .אבל אהה  Iהמה,הפנו הסדר  ,וססח ני מצות די נרה
השמיטה לטושה שלום
המה לבקעה נאלמא דמחשנא  ,ומצאו בקעה וגדרו נס גדי,
מאיים עינים  ,יידו
והעמידו דבריהם — על דברי תורה  ,ותהי להם החסידה לנינה
ועשאו התורה ליסוד
להם לחומי ,לבנות נזה מגדל הפורח באדי  ,החולה על בלימה,
לאבן ,והמומיות היו
למו שם — אן לא המדרש תוא השם  ,ולא השם הוא המדרש,
וראשן בשמים  ,לעשות
הכתוב  ,ולחקור נסקול דין בה לפי העת ותהלוכה הזמן  ,לק
לדרוש גשום שפל במדרש
לב שקר בל נבל ולב מקעויין  ,ומהו מקטולין  .זה משבה (מדרש
שמשו נשם לב ולבי .
נהסגא שעל ראשיהם בדברי הבל והעמידו דבריהם כתגין על
וילקוט תקפים) ודרשו
הדברים בהוספה וגדעון  ,במשענתם על מאמרם  :מוסיפין וגולעין
דבל• תולה וחלפו
גי) הנאמר ממכם האמת על דברי תורה — לדרוש נס בהליכות
ודורשי! ( ,בפורום מיד
עוקבת את המקרא למען שלום העולם  ,וגדול השלום שגם הקניה
העולם ,.והלנה נזו
זקנתי ( נ ' מ פיז ) והמה לכבוד עצמם דישו כפה ,,למען בבות
שינה נס לאמי  :ואני
נתהלנה ע* מ לקבל פלס  ,נאמלם דרוש וקבל שבר  ,כ*
ניחם ומלאות נעגם  ,ולדרוש
לעצמם  ,ומבזים תורת אמם הזקנה שחדלה לפיוס דמים
שלל התולה שבעיפ,הותרו
סבל הירושה מאנוחס ואמותם בידו  ,ותלת מאת בטי׳
להם  ,וכל איוא נא ותלמודו
באדי■  ,פי בדבריהם אל היה להם סמן נס בסחורה וסן כהרי"
בעי כמגדל הפורס
היה קבורתם ומקנרין גם לדבריהם  ,החיים בהוספת ענטיט
התלויין נ ^נרה  ,ושם
וימותו ולא בתלמה.
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(סי׳ בי) כי אכף עליו פיהו  ,ופי כחיל יפרוש אולח כחמור ניעי  ,ונקל! איל הוא «ליס
קולו לכדוה ולשמה ולרדוף מד מרמה  ,לכל «י אשר נסן אלהיס בו לוח חצ«ה ונינה ,
ולהוגה בחון מפורש והיס שכל  .כי אחרי שברו לעצם ההורה  ,ובהללו הבחירה
,מהרעיונות  ,ורוח העם מעלמוחם  ,הוא נותן לחון פיו עצם הידיעה מפי ההלכה
והשמועה  ,אפילו שמע מעוף הפולח עליו נאויר ומנשים מחלות נלבנה  ,ואמי׳ שהוא
מקטיר לעצם הידוע ועושה מעשה זרים אשר לא שערום גס אבותיו המתים  .הוא מדבר
נכפה ומשוגע ומבנה עצמו בשם ידעוני (עיין רמב׳ם פ״ו עיז) ומכה באלפיו בלחי הסמוי
אשר לו.
ומעסה נשוב לדברי לבא האומר  :עלפהו כמטר  :כ׳ גם תלמיד זה הוא סופן
ומשפן המעל לא למטרת החיים  ,לק הוא פוסק ומפסינן נמים הרעים הללו להיושנים
בחושן ולהולב׳ דרן לבל ישיגו ארחות חיים  .וע״כ פנה ערפן לו ( ע״ן מהרישא שם) כמו
עוברי דין למטי  ,ובזה תמדוד לו כמדתו  ,בראותו לק מאחוריו ולא לפנים למרוח מידת
החכם שעיניו בראשו  ,ונעשיח לו סם מות  ,ב׳ אסרי שנחנו השכל בשפל  ,וישח אדם
וישפל איש לדרוש רק אל המתים  ,הוא נותן נזה חוקים ומשפטים  .אשר לא יחיו נמו
בהעת והזמן שעומדים בה  ,ומחריב אח העולם ומחלל את התורה לעיני האנשים ,
בדמיונם אותה לאפה יטה וסרת טעם  .ועליו אמר ריניל ( אנוס שם ) בכל יום ויום בת
קול יוצאת מהל חולב ומכרזת ואומרת  ,אוי להם לבריות מעלבונה של תורה וכוי יעויש,
ועיר גם גופו מחולל על הבריות ונקרא נזוף ויהי בעיניהם כנפש חיה ונהמה  .ולי בנאה
דן אותה בגזירה שוה לעגלה ערופה  ,גם עליו יסודו הזקנים והחכמים שהוא ע״ה אף
שקרא ושנה  ,כ׳ לא שמש ח״ח ולא עשה פרות  ,והוא כעגל לא לומד אשר לא משכה
נעול  ,וע״כ לא ימשון צם להאנשים נעול  ,ודינו בעריפה והולדה לנחל איתן  ,ונהנזלם
ממנו ישאל הוא נעצמו ויראה אח ביתו בהנחל,התקיף והקשה אשי לא יעבד ולא יזרע .
ויי יוחנן מדמה אוחו לעץ היער ואילן סלק ודן אותו בהשחתה ובליחה  ,כי הוא דומה
לעץ הנוער באש המתלקחת נחון אבני הנרד  .ואם לא תשחית וכרס אותו  ,ינעל
מגדיש ועד קמה  ,בכה תלמיד זה בהתלהבות אפו באש זדה והאשה היפה וסרח טעם  ,ואשת
הזאת נחנה לפיד בוז בידו  ,ומ לפיד הזה נכנס כמין שני מוטי אש לחוטמו לכלות אח
נשמתו ורומו  ,בשליפת נשמה ונוף קיים  ,וגס היא כססה את פניה מלפניו אסרי כי
חשב אותה למאורשה לו (פסחים שם) והיא מתקרבת באור פניה ויופיה לכל מי שנא
ותלמודו נידו לגלות פניה בהלכה  ,ואף כי היא בת שמים הוא ימשול בה ונקראת על שמו
ואליו תשוקתה  ,ני הוא נא עליה נדרן הארץ  ,וד״א קדמה לחולה  ,ועיי הדיא היא
נעשית אם בל מי  ,וכפי דרשתם על הפסוק חזה ( כתובות ס״א) לסיים נחנה ולא לצער
צחנה  ,ובראותו זאת בעין נשר  ,יעבור עליו רוח ואש הקנאה לעשות כבעל נח הפלשתי,
וילכוד שלש מאות שועלים קטנים מסבלי ברמים  ,ויקס לפידים מסועי האש היוצאים
מחוטמו ויפן זנב אל זנב (סי׳ ג ),ושם לפיד אמד נין שחי הזנבות לשלוף להשחית ולתכלית
נשמח התורה והמושכלות הישרים והענוים הרואים סיים עם האשה  ,ואומרים שמור
מצוחי וחיה  .וע״כ קדמה ו השמיחהו והנליחהו  ,בי אין נלבה נו ומאן דמכסא שרגא
דנפטא אין נו משום בל תשחית  ,עיין שנת ס״ז נ׳  ,וגם הנורא מנר מצוה צו לצו היוצאת
מזנבות האודים הללו  ,הוא כהדלקת נפט שרימו רע ומדליקיןומהלסין לכותל ניס המדרש
עד היסוד  ,ומכני! את נר אלהיס  ,הוא נשמת האדם  ,וע*כ אוחו תשחית וכרת ונזה
תגלה להשרגא דמישמא ותכסה לדנפחא  ,וסחור סחור תאמר לאילן סלק ומזיל מיעל,
אף אם נזם זהב נאפו  ,לכלמא לא תקרב לגל להשחית המושבלות הבכורים לאכול.
ואמרי בל האמור תחישב גם קושיח הסיס׳ שם ד״ה וכל המוסק וכוי וקשה הלא אמלינן
פסחים נ׳ לעולם יעסוק בתורה אף שאינה לשמה  ,שמחון שלא לשמה נא לשמה  .ולפי
דברינו ניחא  ,ני החם מיירי באדם דעלמא  ,אשר אין סולתו אומנתו  ,ותם נכנעין
וכפופי! לחכמי אמס  ,והסברא נותנת שברישא לגמור אדם גמרא  ,בי אין נול ירא חטא ,
והדן הסברא ללמוד הסתום מן המפולש  ,וגס לא לכל אדם נמסר הפס להבין בטעמי
(סימן בי) כשם שהבהמה ארורה מחיה אמד לשנע ומאי ניהו סמוי מחתול ופו׳ ( נכויות
ו׳ אי) .
(סי' גי) כשם שאדם השלם הוא הזעיר אנפין ועולם הקטן  ,פי מפרצוף נברא ובצלם
אלהים  ,כנה האויל הוא הזנב ואחור למעשה בראשית  ,וככתוב זקן ונשוא פנים הוא
הראש ונביא מורה שקר  ,הוא הזנב ( ישעי׳ טי) ונם משה בתוכחתולישראל (דברים
פיח ) אמר ונתנן ד ' לראש ולא•לזנב  ,ובקללה אמר  ,ואתה תהיה לזג.,
*3
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 ,ואין הנל נקיאין נלישנא  ,ונילאו נגפפו פן יחטא בנוגח וחיוח הרוחני
הדברים
 ,הוא הולך לא הרואה ואיש הרוח אשר רוח ד נו ניבא לפמוט אל הנהן וה> .ופט
פנדגרים
נימים ההס  ,הנקרא מהס ליע אוהב אח המקוס אוהב אח הבריוח ונוי .וגס
אפל יהיה
מקרבן לסיח לשמה  ,כ׳ הוא איש אשל רוח יש ני שיכול לה לוך נגד לוח של כל איוא
הוא
ומשוך 1ה הוא נא לשמה  ,אבל הכא מייל• נחלמיד שכנר ההלנוה נידו,
•שפלי פנמק )
ישנה כי קסם סלמיד הוא  ■,כל פפואלין אוחו דבל הלכה בלמודי ואפי׳ נמק׳ כלה
וקרא
( קי׳ ד׳ ) ( קדושין י״ט חעניח י׳) וחקלונו הוא  :שאינו יודע אח מחקור ידיעחו ולא
ואומר
ס״ח  ,ואדרבה פולש עצמו מח״ח האמחיס ומחרפה נמלאכחו  ( ,קי׳ ה׳ ) נאמרו
שתש
■ גמל מלאכחו  ,ויצא להורוח  -וללמד ולהכריע אח אהלים נאלחוחיו  ,וכן הפולש
שנבל
מס״ק האמהים  ,כאילו פולש מן החיים ומעך החיים  ,ושגגח שלמוד נזה עולה זדון,
עצמו
נעשיס לו קם המוח נהליכוח העולם  ,ואינו יודע להלוך נמו נגד החיים  ,ונוח
נהלנהו
ננלא ( נלנוס י״ז ) והרי הוא כקטן שלא כלו לו חדשיו וקנפל שאינו חי  ,ולנים
לו שלא
הפילה  ,זה סלמיד שלא אגיע להוראה ומולה ( קוטה כ׳׳נ) והחולה חוגלס שק
חללים
■ על הנפילים כמין נהמה חיה ועוף נצולח אדם  ,יאומלח עשוני נצי כקרח
ומסאנלס
עעם המפלח אה בניה למיחה ואבדון  ,סחס ני מוצאי מצא חיים.
כזה נקרא מחכמי האמה נשם ע״ה כוחי ומגוש ( קוטה שם יעו״ש) וכל
ומצמיד
בעין פקוחה פה ונפקחים מ״ט ויחל עקומוח המדברים נגנאי עיה  ,ילאה כי לק
הרואה
גוזמא פנו זאח צסלמידיהם למען זלזס ואיים והפסיד אוחס ולקול מדרפס דלן
נדלן
והחושן נכחוב ( מסלי ה׳ ) דלני שאול גיחה יולדוח אל חדלי מוח  .ועל כי השונא
המום
יושב בקרבם נקודלא דרבנן  ,ונמח באוהל של חולה  ,וקרא ושנה והוא חוטא ומחטיא
הזה
הלנים  ,ננחנו חוקים אשל לא יחיו נמו  ,וחומק נפשו ונפשם  ,ומשניאיס אח החולה
אח
הנריוס  ,ע״נ שפנו כל חמסם עליו ודנו אוחו כנזוף ומנודה  ,ונדרו הנאה ממנו,
בעיני
כנדרי זליזין צזלז להחלמיד וצתס להם מולא  ,לנל יהיו כהמולה מקצולי הדינים
והוא
באמם לא הלנו נובלים האלה במקלה אמח  ,ולא אמרו בפיהם זאס רק נדלן
אבל ועוד זאח נ״ל מה שהנהיגו ניו׳נ לפני כל נדרי וכוי להחיל ולהחפלל עם
מליצה .
 ,הסנונו נמלח ענליניס לבת הזאת העוברים מדרן הסייס ועוזבים אלמוח
העבריינים
ד׳ ),בקפלי .עקב איסא לשנ״י אומר הלי הוא אומר נפש שנעה חנוק נופח  ,זה חלמיד
ק( "
שלא "למי משחלקו  ,ונפש לעבה כל מל מחוק  ,לא היה אלא מי שלמד  :ע״נ  ,וביאור
הוא  ,אף שהוא סלמיד וקרא ושנה ערקו מאה פעמים  ,אבל לא למד עוד פעם
הדנלים
אחד מחקילחו לדרוש אחא טעמי הדברים  ,הוא נפש שנעה  ,ומקחפק עצמו במלואח
נהלכוח בלי טעם  ■,נפש כזו חבוק נופח  ,אבל נפש לענה אחרי ונר ה נוח ן
נליקו
 ,טעמי לומניוס החולה  ,בל מל • מתוק  ,ני נחנונח לבנו יהפוך גס אח המל
טעם
למחוק  ,נהסנלין מהדברים הנוחניס טעם  ,וכל הלבה והלכה אה שהיא שגולה נשפחיו,
וחוזר ולומד אוחה מתחלחו בטעמה  .ונוצל חאנה יאכל פריה ( משלי כ*)),
הוא לועד
בכל זמן שהוא הוגה בדברי חולה ימצא בה טעם ( ע׳ עילונין נ״ד גי) .
) ואף ני' הוא מחלפה במלאכתו  ,סכם עצל בעיניו משבעה משיני טעם( ,משלי כיו)
(קי׳ הי
כ׳ זקני ע יה כל זמן שמזקינין דעחן מחטלשח עליהן  ,ואין כחו אלא בפיו  ,וכמאמר
 . ,הריקות ויוסמן שכלו ינעים לקולו כקול החוף והחליל  ' .ובקול ענוח יגבר
.המלין
על השבעה עשיני טעם ' ,ומקיל שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח  ,ביראתם ממאמר
 :אל סען ונוי ונחקלון ידיעתו מצא ססחנולה להממור  ,ולהניא על כל ספק
החנם
וספק מחקלון הידיעה נפלה וקרבן על אחת שנע  ,ומאבד ומחיש ממון וכס מהשומעים
 ,ונקרא חוטא ופרוש שכמי שנם הסמור  ,ושכם בן ממור  ,לקבול עד בלי די,
לקולו
חסח משאם לפסח חטאם  ,בחטאם על נפשוחם  ,דרכם באפלה לא
ואם ני רובצים
נמה ינשלו  .והמה מוכים נקנולים וילאו למצוא הפחח חטאם  ,ובמאמרם על
•דעו
 :ניטאינם יודעים לעשות רע  ,א׳ה צדוקי נינהו  ,אלא אל תה• ננקילים שהם
.הפקוק
ומביאים חטאת ואינם יודעים ונו׳ כי בלובאולחו ישגה  ,וימות באין מוסל
חוטאים
 ,ומקל צב לדעס אולחו  . ,ואדרבה הוא חושב כי מצוה עביד בזה  ,ונשים באות מאירוח
.
אותם בדברי טפלות ומנהג נשים זקנות  ,והם מאכלים בטליחס גם דבלים הברורים
צחוליד חק קבוע וקצוב  ,אט ' פ שאינו כחוב  ,ועושין מהחולה קרדום לחפור חנל
  .כיוםמצוה בקברי מסים  ,ולחצוב נהחיים  ,ו לקצן רגליהן שלא יהיו מכס המהצכין  .ונעמידתן
.
על שבמן נמנות פרושים שנדו מלבם  ,והיא היא המנה אשר צא כחובה ( דבלים
להכות
וכל מכה אשל לא כסיבה בק׳ החולה.
כיה ) גם כל
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יושר ללכח בדלני חושך  .ומלאה׳ רמז להשערה תזאח נדנלי ריא ( פסחים שס ) ע״ה מושר
לנסרו ני״הב שחל להיוח נשבח  ,וגודא׳ לא הסנוין ר״א סלילה להחיל לשפוך דם אדם
יהיה מ׳ שיהיה  ,לק יש בועה כמדי,לוח מלב  ,והנחילה היא נחילה הדגלים שהיו נצלכין
להיסר לצרף אוחס למנין  ,ולהחיל הקשר רשעים שאינו מן המנין — ע״י החלמי וקנומ׳
וקנוס׳ שקנסו אוחס לדון אוסם כמנודין ונסלמין  ,ואמר  :שמל נשבח  ,לאמר אע״פ שאין
מפירין נדרים נשבח  ,ואיך יובלו להפיל ולהשיל הנדל והמנודה !' אך גאמח אין זה נדר
לק נדל׳ זריזין  ,ועח לעשוח לד הפלו נדרך אן -נשבח ושבח שנחון ( ס " וי) ולאישי
להעשיק פה דבלי הזוחל נראשיח  :והחיקונים חקרן לה מובאים בהקדמח עץ חיים לד
חיים וויעאל יעדש  ,ועלינו לבאר אוחס כפי דרכינו  ,ומזה ילאה הקולא ני מצאנו חבל
לדברינו בראשי המקובלים וזיל בניד אמל הקניה לא עוב היום אדם לבדו אעשה לו עזל
כנגדו דא משנה איחחא דההוא נעל  ,כ׳ חנוך לנעל על פי דרכו  ,וניחן לו אשה יפה
ונזם זהב נאפה  ,והיא הנשמש חיים  ,דמולח לען החיים  .ואיהו שפחה דשכינחא ואיזהו
ישראל  ".כי לוחי עומדח נשונכם  ,והיא הלו׳הק שלא זזה מחוך ישראל  ,ורוח הקודש
מושליה בה  " ,איה• עזל לן נגלוחא מסיטרא דהיחר נשל עהול"  ,כ׳ לא נאה להחמיר לק
להקל מהמצות שאינן נ והגין בחויל והיא היא המשנה ראשונה »,ואי לאו איה׳ כנגדו מקיעלא
דאסול טמא פסול  ,ונחק״ם במו׳  ,וגם אני נחח׳ להם חוקים לא טונים וכוי  .היחר כשל
טהור מסיטרא דיצר טוב  ,טמא פקול אליי « סיטלא דיציהר  .ואישחא דאית לה דם
טוהר ודם נדה  ,איה׳ מקיעלא דמשנה איה* שוויה ליה  ,ולאו איה׳ בל זונה יחידה דיל ",
דלית ׳סודא עד דעלב לב ,וקלא להלנניס וגומלים מתוך המשנה בלי נשמה  ,נשם עלב —
לב  ,כ׳ הוא מבוא עלב וחושך ולא בוקר  ,׳חמסון מעלמא  ,ואז יהיה הקניה ואורייתא
וישראל מד  ,וראו בל בשל כ׳ פי ד דבל נהם  ,ובהתדבקות לוח א גרוחא יתקבצו כל חלקי
אלוה ממעל לאחד  . ,וגיד איתקנר משה לבל מארעא דישלאל* למען שלא יחנו כבוד הלוח,
נשמה חיה יחידה לה גוף והחומר בדרשם אל המתים " וקנורחא דיל " איה׳ משנה ' ואם
שהגה בנשמת המשנה שהיא אותיות נשמה < ע ' נשמגיד לל " קאלו ) אז שמצא הקבל
והקפון מחלקש מחוקק " ולא ידע גבר יש קנולחא עד יומא דין" ני לא מצאו ידיהם ורגליהם
בבית מדרש המשנה  ,ונימי אבלו של משה נששכחו שלשה אלפים הלנוש ( שמולה ט״ז)
והבונה נזה לא גופי הלנוש רק נשמה הלבוש  ,וע״כ בקשו כל ישראל להרגו  ,שם ) לדון
אוהו בעריפה לפגוש עורף לו והיו קולין אותו כסיל,מדרש משל׳^ קנולשא דלי ' משנה
דשלטה על מטלותינא דאיה׳ קבלה למשה  ,כי הקבלה היא מרוח ד׳ והנשמה חיה יחידה
שהיא בקרנו  ,אך כאשל נתהפנו הדברים והאושיוש מנשמה למשנה ,ולא דרשו לק בהגשמת
נתב אותיות המשנה  ,נתקיים שפסה שירש גבירתה ושלטה על המטרוניתא " ומלכא
ומטלוניסא אחפלשו מבעלה״ וקרא להרוס והנשמה נשם מלכא ומטלונישא  ,ולגוף המשנה
וגוף ישראל נשם נעלה  ,נ׳ הוא מושל נמו לעיני יושבי מושך  ,והלומדים • במשנה ואינם
יודעין לחבר לנשמה והגוף  ,ענדין פלושא נין המטרוניתא לנעלה  ,באין נמו רוח
הדביקות  ,ונגיד חסת שלש רגזה אלן ,שסח ענד ני ימלוך ,דא הוא ענדו ידיעא  ,זה המשמש
גתגא ע״מ לקבל פלס  ,ושפחה דא משנה  ,ני חזרה להיות שפסה יורשת גבירתה  ,והלומדים
שמשו נח לגרמייהו  ,כמו עם שפחה  ,ונבל ישבע למס  ,דא עלב לב  ,זה הלב המניא
עלב  ,הנקרא נבל  ,ני הוא מנבל וממלל אס הנשמה לשפחה " ,ישבע לחם• ומולה מהמשנה
לנכר לסם ואגולש נקף  .והנה הוא תפוש זהב וכסף ולוח אין בקרבו.
ודברים האלה מתאימים עם דבלי התיקונים תיקון ל'  ,ולוח אלהיס מלחפש על פני
המיס  ,מאי ורוח yאלא ודאי נזימנא דשנינתא נסשא נגלוחא  ,כי ננל מקום שגלו ישראל
(ס " וי) ולולי דמיקשפינא מממש המנקרים הייתי אומר כשם שזאת ידענו שנמל שלא
התנונו בכל נדל׳ וכוי שלא יקיים אדם אח נדריו וכוי שבין אדם למנירו  ,ונמו שהלשינו
עלינו מנגדינו  ,רק נונשם היסה על הנדרים והסיגים שאדם עושה בשגגה וספזה למען
ענות אח נפשו וכשהוא נא לישוב הדעת הוא מתחרט בהן מעיקרם  .נכה אני אומר
שיוכל להיות שכללו נכונה הזאת גם להתקנות והנזירות והחרמים שנעשו בהסכמת חכמי
אמש לגזור לפי שעה כשהשעה צריכה לבך  ,ולמען חזק מצוה הרופפת אמרו על מקצת
שהם הלינו  ,ואנו עומדים מושבעים עליהם עוד מהל סיני נ׳ הס נכלל לא חסור ונוי,
וע׳ב גלו דעתם בכל נדרי וכוי נדלנא לא נילי ואסלנא לא אסל׳ ,ושנועתנא לא שבועות,
שאינם תולש נדל ושנועה לעולמי עד  ,רק בל זמן שעמד טעמם נס ולוח חיים נמו,
נכתוב בליש׳ היסה אחו החיים והשלום ואתנם לו מולא ויירא ; ׳ וכוי  ,אנל נהסלש
הטעם וורןהחיים ואשלום  ,נעלוהסקנה והנדרוהמורא,
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והשונה  .גלתה השנינה ע « הס  ,והוא רוח הקודש שנמו  " .ההוא יומא נשיב על () ינון
דמתעסקין באוליישא בנין שנינשא דאישהכש בינייהו  ,והוא לוס ד׳ העומדת בשוהם \
בההוא לומא איהשניד ק לא ויישא ההי לאינון דמיהין דשינשא נרווליהן,והם הס הדגלים
מלינ׳ל באנוס  :בנל יום ויום בה קול יוצאה מהל שולב ומנסה ונו׳ יעו״ש ושם ושים עינך
עליהם  .והמצא שבולם ננונה אמס למו ( שי׳ זי ) ונל שעדו הציך השדה  ,נל החסד דענדין
נגלמייהו ענדין  ,נגמלס הסד לגופם ולא העמידו אוהם על דין שולה  ,ומקילין לעצמם
לקבל פלס שנל לב  ,ומהמילים לאהלים וקולאיס אוי למישנוהן פסו לעיה ולא ידעוני
בנפשם דנלוזאת  ,והם הם העיה הגמולים — נהגמלא אשל לו  ,אבל העם והבליוה שלא
קלאוושנו  ,נקלאים שבלים ולעים  ,השהם נננעיס להח״ש האמתים  ,ומקבלים עליהם
דבלי שבלוח מהחבלים המחבלים הלוח להגון»  ,ואוי לעס ולנליוה שנהנו פחם לעיה שקלא
ושנה ולא שימש היש ומולה ושונה נאולחו,נההוא זימנא ויזנול ני נשל המה לוס הולך ולא
ישוב  ,ולא א יה ו לומא דמשישא׳ דיחיב נין עניים ואינו מבקש בלננוח וגדולה  ,וגם נשינוא
יבוא נעני  ,ונניז יהיה לונב על השמול  ,ני יקוים נמו  :ואת לושי אהן נקלננם
ועשיתי אש אשל בחוקי הלנו והוי יחזקאל ליו  ,ני השאח( לושי בקלננם אז חנינו לפעמי
ומדלשי החוקים  ,וביום ההוא ילהק שוש  ,ותעשו בלב שלם אח הטוב והישל גס בעיניהם
וי לון מאן דגלמין לון דליזול מן עלמא ונא יתיב לעלמין  ,דאילון אינון דענדין לאולייסא
יבישין ונו׳ וי לון דגלמין עניוחא  ,הי אין עני אלא בדעת  ,ודעת שסלח מה קנית  ,וחלב
ובזה ושלג ואבדון בעלמא ,וההוא לומא דאיסתליק איהו לוש א דמשימא המה דאתמול  ,ואיהו
לוח הקודש ואיהו לוס שהמה וגינה  ,לוח עצה וגבולה  ,דוח דעת וילאח ד׳  .והם הם
הדגלים הנאמנים מלימ על העוסק בחולה לשמה בלויה ק שנו ובה  ,ונלאותו הי זווג ם עולה
>ןה עושה אותם לאבא ולאמא לתולדות הלעיונוח  ,והוא הנן הנולד מדוח קדשס —
(ההמשך גמחגלה הנאה אייה ) .
(סי׳ זי) מדלש ביל ל׳ ס «א ולבנןדנין נשם דיי אין לך הליום ויום שאין הקניה מחדש הלבה
בניד העליון ונו' אפי אותה הלנה היה אבלה ם • ודע  ,הי הוא מקומו של עולם ואין
העולם מקומו  ,והוא מסבב אס הלינתם  ,ונהל יום ויום הוא מחדש הלינות או הלנות
מעשה נלאשיש  ,ואנלהס היה יודע דלהי די נהטנע  ,נמאמלם ( ילושלמי סוטה) פלוש
אהבה נאנלהס ונו׳ אנלהם עשה יצ״הל טוב איל אשא והפשיל עמו ונו׳ ,ני לוח ד' אשל
נהלנו סבב נהל יום אח הלנחו לפשל עצמו עם דולו לפי העת והמקום והיה יודע חידוש
הנינוח העולם ודיא לפי המקום והזמן  ,ונאזנים פתוחות שמע לההוא לוחא דאתענוד
ק לא — ולהבת קול היוצאת מהל שולב ננל יום ויום  ,והשמועה הזאת לא נאה לו
מחוצה  ,לק מה לוש והשנינחא דאישתנש בו  ,ובחידוש הלנה הזאת בלוש העת  ,היה
•נול לה לוך נגד לוחות של נל איוא.

Dtbring.

"Jacobיי«  -אהבת אם.

שם לפאת המטה האם יושבת
אל פני הילד דומיה צופיה,
חזיונות שונות בדמיונה שואבת
ומנעימת המראה נפשה לה חיה,
בערש המנוחה בנה שטוח
והיא תניעהו למען ינוח - .
׳הוי בר נדרי ! מתנת שמים.
•אביך הלך למרחוק ואני עזובה,
אך אתה נחמתי וחמדת החיים
ואליך רננת לבי שי אקריבה -
מוץ מרגוע משינת המנוחה
שקד לעצמותיך ולחיתי ארוכה.
ימ יתנני כנור להנעים רננות

מיתריה יביעו עצמת רחשותי,
יקרת אהבת אם ,חמרת כל מלות.
מי יפתח שערי שמים לעתירות׳,
מי יתנני נופת להמתיק חייך,
מי יתנני שושנים למצעדי רגליך!
אך אמך עזובה  .פוערה עניה.
יועם הזהב ישנה כתם ההצלחה
גלמודה נשארתי על־ תבל שאיה
ומאין אביא להעניקך ברכה -
טעינות חלבי חרבו דללו
עם מקורי הברכה הלכו וכלו.
רק אתה בן בטני מעין שמחות׳,
הודך אחזה אשתק לשבר
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אתה תהל נרי והמתיק ימותי
ומצפוניה לא יאירו .הברקים
מי יתנני אראך בימי גברי
כי משדי צבא לאנוש בארץ -
מדוע משדי נצפנו עתותי
אל תנל המסך פן יקרך קרץ .
,
אחלה ,אדדה עמך ,כל שנותי י  -שם מיד נבוה יגוללו הכדורים
כן בהלך עצמת רגשותיה
ימירו יחליפו אסון והצלחה
תרדמה נפלה על עפעפיה - .
לא יעבטון ארחם לפקודתם מהירים
מרפא בכנפיהם ויביאו הדוחה
בחלומה ,היא זקנה ובנה גברי
עושר וכבוד על כל עבר ופנה
אך לאדם אמר 5גבול לגאון גליך׳
וממשכן ההצלחה נסו אסון ושבר בריח ודלתים לחקר ימיך.
רק שמחה וענג ששון ורנה -
הביטו כוכבי בקר ,עז אל ירננו
והנה זהפתאם אש נפלה משמים אהבה ותקוה לכל יבשרו,
ותאכל היכלה וכל חמדת עינים .ברושים שם אם ואפרוחים יקננו
הוי ? בני במר נפש צרחה
יד אל תשביעמו ואליו יזמרו.
כן
הרגעי
ורומי
אם
נעימה
המלט על נפשך ממקום תבערה,
והיא בדד ישבה דומיה נאנחה
ולאבי כל חי תקותך הרימה.
יען תמוד גאונה אסון ומארה,
הרימה תקותך בשקט ונחת
בנה נדד בעניו לארץ נכריה
מוץ מרגוע מכל עתות חייך,
והיא נשארה שמה ושאיה.
משאת שוא רק יכרו הפחת
בקול פחדים התעוררה משנתה
ובלי משים ינקשו רגליך,
בן בטנה בעיניה היא מבקשת,
על כן מבת עין בל תטף דמעות
הילד בדמעות בוכה לעומתה
כי בועלך עושך ד צבאות.
והיא אחרי משאת החלום
דורשת
הילד הדה גלילי זהב ירהו
ועיניה הרימה אל אלהיה,
מה נורא החזיון בראי עתותי,
עוני גדול כי עברתי חוג ימותי  - .אהבה וחן הצחוק הקרו עינהו
והנה זה רעדה הפחידה עצמותיה ורק דמעות נוחם נזלו לחייה,
וממצולת לבה שמעה קול דממה אהבת אם מי יערוך גדולתך
רוח ממרומים חלף על פניה:
דבר גבורות ורוב חין הדרתך י
אם עורת ,בת אדמה,
אהבת אם כמו שחר נשקפת,
כספר החתום ימים
הבאים
חכה ממתקים ונופת בשפתיה.
חבושים בטמון
טובים
ורעים.
מדברה
נאוה
,
צוף
דבש
מרעפת
אל תעפיל עלות שפי ההרים,
נחלתה אמונה ,אש רשפיה -
כאין כנף ואבר להרקיע שחקים ,כן אהבת בת ציון לעד מוריה,
העת תעלומה סגורים השערים
ורק אגלי נוחם עינה כוכיה.

 - °°«- r. Kellerלהט הךןךבהמוזד,פכת* .
. °
( ק) וח Iלוק( ה) וה Iעד מחי אהה מכלה ממוגן של ישראל ? ( ? וכה נ״ו t .' 3 ,
לוק

'

מה תתלונן עם .ןעקב בקצף וזעם
על פגעי הזמן וקסבות החלד ?
תזעקףילי.ל קי בקל ר ;ע בקל §עם
הנך לצלע נמק .לעמל תולד?
על מיקעף לבך אם לא עי $יךז
נדי יק עמך בשלומם שלחו זיךם;
ןםעתה־נבקל עת־ממך קהךסיך,
ויקר מקרך כמרתולדות אךם.
זה מעט בשנים חדלה קך א ; חה.
קנן עדן ל? .£ניךמלאכלך ^ר* ן;
מארמון המלכים שמשך זרחה
כי מק!כוך’רוקד  -ודנמרק פרץ.
כגן עדן לפניך  -ני לקמת פדי
בכל עקר וסך" ןאין אומר הרף;
דת אבותיך לא הקשב לך קרי.
לא ר/עצרך ממצא מחיה וקרף,
אז ראות בתוך הנן את עץ הדעת -
אהה ז ליום תוכחה צךה ןסגע!
לא דעת האקת  ,מקקור־אל נובעת ׳
קי אם דעת טוב ורע ,ענג ונגעו
דעת  -ני מוב לאיש התרומם על רעהו
בהרחיב שקיות חקרה על אחת קבע.
דעת  -כי rnלשמח במנת חלקהו,
כי מותר האדם  -רקמתןם צבע.
ממרי עץ ד,ןה אכלת הפעם
האשד ,פתתך  -ני גבהו קנות ציק ) ! -

אח השיל הזה המדנל בגנוח הלוקהוש הולדח• נמולף שנח סיי׳א עת ילד המתחול
")
ולנים חללים נפלו על פני שדהו — אשר לוגם מאחנ״יהיו — ולנים וכן שלמיה
פלאים
אז מרה כי לק מן הרדיפה אחל המוחלות יצא מלאן המשחית׳ ני המשחכל
צעקו
השתכר אל צלול נקוב  .ואם אמנם כי תיל נשתנו העתים אמ ' כ והמגפה נעצלה,נכ״ז
לעלת אוהני החכמים להוציא אה השיר לאור עולם ,לממן יניע נו כל חולה
שמעתי
הלוקקו ? ויראה כנרא• מוצק את כל הרעות הכרוכים נעקנו ,ושג ולפא לו.
נמחלת
עאלנאוו נחלש מנחם כתיל  .ניק •
* ) נעינינו לאינו כי ממלח הלוקהוק מנית הנשים תצא ושם מקורה,
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מדורתו כ^ ענה קי־את טוב טעםl -,
לצרה וח ^כה י-
צירליזאציון
מפריו אכלת ונפקחו לךעינלם-
ראית יכ עירזם אתה כרב־בשת;
אז הרבית,עבודה בעמל ;דלם -
אך לכסות מערו״דך אין תלבשת.
היום וחרה עשית  .הון מלא
ןזפנלם►
ומחר  -והנך עירום וכדיבזיון!
אז למדזרתו עבדת עוד בפלוס,
ולמי כליל ^ לי לאבדון ועליון
דלית במו נךדם וחולםדזלום,
וכחלום ; נסו2ל מחמדיזעין;
אחרי ךאותך"לא ראית חלום ״
ויהי עד כיה וער כה וגן עדן אין.
הרחק מנו עתה עומדות רגליך.
על אדמת שממה ו $ה  .סלע צחיח;
בזיעת אפום תאכל לחמך ׳
וקוץ יברד־ר לך מסחרך יצמיח.
ועתח מה תזעק  :מי לתןני כמלסנים
עתמין .עצי עדן רגלידוולמת! '
קל עוד לא תקיא מיי משלת  ,ווש פתנים,
על פתחו להט׳־ד,חרב מתהפכת!

Wttgethcilt von Dr.

,
HohraicA , aus der Hutnqmsteuzcjt

^ Alots Müller.
•1שלדס * לוס ללמוק ולקיוג אדע׳ לי •עקב אלופיימיודעי  :ילמני המשמוקק <תגכען>
ללאום פניך הנעימיס להסענג «>*ו פניך המאילוי! לשמוע למודך המהול ופסה נאהי
במגלת קפל לגוד׳עך גי ש?מ לאל אהל׳ גמע׳ ממך הצליוח׳ גלמוד׳ והגעה׳ להשגה
גדולה ז ידעה׳ «שמלו זסגל  :א 5י * י ח נן ל ו ח ל י ן מעולצן הכותב יאש מודש ׳כהלו
*גס הלקיא  :ליד הנכבד לי יעקב בנמל •יויאל לואגש!

» "» ReuchUy Johann, prScisirt auch Kap nie genannt, war gebף
"«
, Er war in jener Zeit der größer Kenner der hebrkisch
1455 Pforzheim
Sprache unter den Lhn'fien und verfocht warm die von einer gewisse
"Partei angegriffenen und zum Feuer verdammten Schriften der Judeן ««« Schrift
Von seiner tiefen Gelehrsamkeit in Hebraicis zeugen sein
1זל
*» 1
 De accentibus et orthograpliia llabrasorv״ “Rudimenta hebraica״
#“.
 De verbo mirifiß״ “»tre•“ De arte cabbalUtica libri tre
4

(o

באומות יהי וירוס הודו בשלימוה אדוני המעולה בחכמות דוקטור יומן חולדותו
 . 2הנס אנוהיו מעיר פורלן*) ועכשיו דר בעיר שטוקורטון**ו  :אדוני ראיה׳ מבוקשתך
לניח
אל הספרים אשר נקבה גשמוסם מהונריס נאמרוה צרועוח בדברי הקבלה
ותשוקהך
סמימה נעלמה מרוב אנשי דורינו  :ואין רוב הדיעוה והלננוח משיגות
אשר היא הכמה
הכמה לרוב דקוחה ועומקה ובמופלא מן האדם אל ידרוש ני יש לסוש פן מן הסכמה
אוהה לו ההפסד יסר על התועלת משל למסתכל ננילון השמש אשר לרוב זיהרורית
יתרבה עיניו כהות  ,ודע אדוני שאותם ספרים אשר אדוני מבקש לא נמצאו פה לקנות,
השמש
איפשר לי לשרת לאדוני הנני מזומן נאם היק הנקרא יעקב מרגלית :
אבל נמה שמה
לכל ני תוך שנים לא דנים הקיסר מאכסימיליאן אדונינו דל •רד לעיר קולוניאה
 .3ידוע
לשם ישיבה גדולה נאומתינו והכמיס גדולים וסכמת האלהות  :ובאו כלם
מקוש שיש
אסת נבהלים ונחפזים נאנסים ונבוכים ,קוראים בקול גדול הושיעה המלך
אגודה
במלכותך ישבו עם אהד מפוזר ומפורד ודתיהם שונות מכל עם וזה עיי
וקיסר הנה
התלמוד שבידם ושנאותס הספרים כתוב פיגוף זס כמה סירופיס וגידופים וקללות
ספרי
אמונתנו ואדוני האמנה אפיפיור הגמונים הנמים גלסיס ונומרים ולא אל
ותפלות נגד
אם על הקיסר ומלך ושרים ופהות וכל אומה ועם שלנו דוה בכל יום הם
זה לנד כי
ומקללים עבור ספרי התלמוד ועוד רעה גדולה יוסר שיש לנו לשוס על
מתפללים
לא היי ספרים אצו היסה האמנה נולה אהה וכולם יהיו מאמינים בישו
נפשינו שאס
אותם הספרים לגד מדיחים אותם מדרך ישרה לכן למלך אין שוה
משיה שלנוולכןרק אנו מיעציס לפי סוד אמנתינו ונחי חפלחינו וגס מזהירים שכל ספרי
להניחם אם על הקיסר טוב יכתב ללקחם ולהביאם לאוצר׳ הקיסר ומלך גיד שר אמד
היהודיםעל זאת ואהיה כולם יתנו לשריפה אש לבד עשרים וארבעה שהם עיקר חורחינו
ממונה ספרי התלמוד ישרפו בגו נורא יקידחא נדי שלא יהיה להם סנה לקלל מלכינו
אבל כל
אדוננו וכל בני עמינו גם להרף ולגדף אלהינו ונסי ספלתינו ועוד עבור
קיסר
ולך
גדולה מכל אלו נדי שיוכלו כולם לקרוא בשם אהד אסר שייפת כל אלו
סנה אהרח
שהם « סך מבדיל ניניהם ונין אומסינו ולכן אינם מכירים בוראינו לכן יכתב
הספרים
מקום ומקום שאותן ספרי תלמוד ימצאו ללקמס ולשרפם מעני סבות שנאמרו:
שבכל אמי הקיסר שרוצה ליקה עצה מה לעשות «ספרים אלו וכן עשה ואסר עצתו
אמר זה
חסומה שאני יוחנן דוחלין אהיה מבחין וסוקר ודורש נספרים אלו אם
נסב לי אגרת
נהם אס לאו  :ואני לפי מיעוט שכלי וקוצר השגתי לפי מה שהנני השם
כאלו נמלאים
גדול שלמדתי ועיינתי נספרים אלו עבור השק ואהבה שהיה לי בל ימי ללמוד
עיי טורח
בספרי לשון הקודש הרגלתי והשגתי וכתבתי והשיבוח• למאמר הקיסר שאני
ולקראוח
שמעתי מספרי התלמוד מאלו הדברים ופו׳ רק שספרי התלמוד יהיו
לא ידעתי ולא
לדינים וחוקים ואגרות וכל מי שיאמין יאמין וכוי ואס ימצאו כדברים האלה
נחלקים
בלבל עם נומריו אוהו הספר או ספרים ישרף או ישרפו  :ני יש כמה ספרי
שאוהו פלפל
אסיים נכבדים ולא לשרפם  :ואסר שאדוננו הקיסר זיל קרא סבותי
קבלה
וספריםאותן הספרים הנלקחים להשיבם לידי אדוניהם והנה כשאותו פלפל וחכמיו
וכונס• ציוה
ראו שעל ידי עצתי נתבטלה עצתם צעקו בקול גדול לאמי שאני מין
ישיבת קולוניא
נאמונהינו ובוחש נעיקרנו ולא די להם שצעקו ברבים אלא אותו המשומד
ואפיקורס האין הדיוט גמור כתב עלי ספר ואמר שהוא נגד כבודי ואמנת׳ בכמה טעיות
פלפל עםואותם חכמי אותה הישיבה כהנו עלי ג ' נ ספר אחר ושלמו לרבים בכל מקום
ובזנים
הדבר נגד כבודי ואמנת׳ ופרסמו זה הדבר לפני סוקר האמנה ואני פעם
כדי לפרסם
עבור כבודי קפר אחד בלשון אשכנז וחלקתי תשובתי בכמה פנים ונתתי
אסרס בחנתי
ורצו לשרוף אותו הספר שחברתי וכשיאו שלא יכלו להבאיש ריסי בעיני
טעם לדבריהגמונים וחכמים אסיים לשרוף קפר׳ וגס לקרוא נינים ממנו נמו שכתבתי
האפיפיור
נסתי עצמי ועצתי תסס משפט האפיפיור נדבר זה ולא היה לאם יכולת לעשות
ושאני
נגדי כתבו עלי ספר גדול מלא דני שוא וכזב ושלמו אותו ברבים בדי
איזה דבר
אלהיס ואדם ני הייתי סגה שלא ישרפו כל ספרי תלמוד באשכנז ואתה
לקללני בעיניעשה את• למען שמך ני טוב הקדך הצילני יקללו המה ואתת תנין
די אלהים
קמו ויבושו;

*) Pforzheim.
**) Stuggart.
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Blume auf das Grab Löw
—
 Eineאלון בכות .
Schwab's. — Von Markus Schwab.
נסוע על קבר איש אלהיס הלנ המא״הג המפואר לחהלה מה " ליב המנונה
יהודה שווא ,זיל רועה עדה ישורון נקייק פ ע pע יע״א .
אס אמנם נאוה כבוד וחהלה לאדם נעה נראהו הולך,משלחו מסלול הקודש ומחזיק
בחומחו לעשוח הישר בעיני אלהים ואדם ,יען בסר בעוב ומאש ברע מבלי ענוה אל להבים
ושטי כזב ,בכל זאת יגדיל ויאדיר ׳חרונו ומעלהו נין בני סלד אם אבני הנגף יקרבו לאהלו
ובמעשה אשל יעשה ובדרן אשל ילך שמיר ושיח יעלו באשר ינקש וילכד רגלו ועקבו יאסז
נפח — ואף בזאת הנהו עומד בצדקתו כצור בלב ימים ואזנו קשבת לקול הסכמה
והתבונה  .אן בזאת תודע גדולתו ומעלתו האמתיח אם חזקה ידו להעזיק ולסקל אורח לא
שלולה והמכשלה ויש לאל ידו להזמיר ולהעדיר אשכלות עננים ולנטוע נצל נחמד וערב
בכרם ד׳ צבאות  .חיי איש קדוש כזה  ,קורות הימים מאיש הביניס בסכמה אשר גס כל
תלאות הסייס מצאוהו נדרכו ,אעביר לסכין אמי הקורא ,להגיד לן נס מעשיו ולהראות
לדור אחרון כי לא כמות כל אדם על הצדיק יפקד ,כי אם זכרו ושמו הטוב נשאר לנו
אשל לא ימוש מארן החיים ונרו בל ידען מתחת השמים  ,נס לנסמת אשתו ובניו אכתוב
לן טורים האלה בעט ברזל ועופרת לכבודם ולתהלתם כי ממקום קדוש יהלכו ,ובעקבות
אביהם יתהלכו ,למען ידעו לאהבה את ד׳ ולדבקה נו כל הימים אשר הס סיים על עני
האדמה:
הרב הגאון נשיא התולה והמדע ,לאה אור העולם בשביעי לסודם אדר נשנש תקנ״ד
לפיק נקיק קרומוי עיר קטנה במדינת מעהלען יע״א אשד שמה ישבו אבותיו  .לראשית
מסקלו שם לנו לדרוש ולתור בסכמת התלמוד  .חסת השגחת והנהגת מוריו היה דבר
הלימוד באופן מבולבל בלי שדור נאה וערב ,בלי מלילה נכונה כפי סקי ממושי העמים
מקדם  .שפתינו הקדושה היהה בלולה בלשונות נכריות ,סגלי הקשור נמקו ,איו איש יודע
דבר בלשון נמהר ונשפה זנה ,ובניהם חצי מדבר אשכנזית ואינם מכירים לדבר יהודית.
לחכמת המקרא והנתינה בשפת אשכנזית לא מצא חנון ,ולא נודע גס בברור לנו מאין
שאב למודי יסודי הלשון  .ולזאת גס מריו ימי ילדותו ועודו בעוני ותלישות הנס  .נימי
חלפו שחה כוש התרעלה וזרע נדמע אח זרועי עתידות  .אבותיו מדוכאים במועקה
העניות ואסרי מותם לא יכלו להנחיל אח ננס היקר הון עתק ונשף נבחר  .אביו הנקרא
נשם ר׳ מרדני שוואב הלן באלסות כנענים וממרחקים הביא לחמו ,ומרוב העבודה
העמוסה עליו כל היום לא נשאר לו אף רגע לנהל את בנו על מעגלי התורה והסכמה,
ובכל זאת הועד מאת הנורא להורות ולשום נפי עם סגולתו .משא דבל ד׳ ותורתו הקדושה,
ונבל זאת הטיפו שפתותיו נופח ודבש ומפיו נזלו אמרי אל סי כעל וסלק משמן סכו .כאשר
אזנינו תשמענה דבר מאחריו לכבוד ולפאר נקהל עדתו ,כי כשושנה מבין הסוסים
התרומם והתנשא רומו מאופל ומסושן לאור נאור נוגה הדעת והסכמה וכמו הילל בן
שחר החולה.
ויגדל הנעל ויהי לאיש חם יושב אוהלים ,וימאס בתענוגי החבל ובמסמר׳ העולם
ויבחר ללכת נמשלת הקודם ובנתיב האמת והיושר ,ויען ראותו כי ינשו ונחלנו נעיר
מולדתו מעיני הסכמה ,על בן לא אסל לעזבה ולצאת משם ,למען רווח ולשבור צמאון רוסו
נקיק ניקאלשנורג עיר מלאה חכמים ושועלים במדינת מעהרען ,לשתות פה מים סיים
מבאר הסכמה והתבונה  .מנין המקלים אשר קלוהו ואשר אנה ד לידו נעת ההיא ארשה
לי לשפר רק אמד ולשומו לעיני הקולא  :אביו הנזכר נא עמי לשלחו עד לאש העדה לדגל
ממנה ישראל הוא הגאון מו׳ה מרדכי ננעט זציל להמליץ טוב בעד בנו ולהיות לו לפה
למען יפרוש כנפי חשדו עליו וימשהו נצל אברח לחמיו — אן כראות הלב את יהודה ן . .
והנה נעל רן השנים וצעיר לימים הנהו ,ויקצוף וחמתו נעלו נו עדי מאן למלאות את <.״
שאלתו ולסת אס בקשתו נאמרו  :המורה לגמולי מסלב אם מלמד לעסיקי משדים הנני ,י י
ני נא כל העם אלי לחנן את בניהם ולהורותם כאומן את היונק ? כנד ממני הדבל לשאת
לבדי טרסם ומשאם וליבם ! ויפתח אביו אח פיו ויען ויאמר  :אל נא יחל לאדוני ואדנלה,
אולי נאוה לבני החשד אשר תעשה עמו  :אל תביט אל מראהו ואל שפל קומתו ,כאשר יאמר
משל הקדמוני  :אל תסתכל בקנקן אלא נמה שיש נו  .ויואל הרב לעשות נדברו ולמלאות
בקשתו ,וינקה אח בנו עשרת מונים במצרף כור הבחינה וימצא חן בעיניו וינסם על
*1
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איזן מעין ,ויהי מעיזה גא מן צלמנו זאזהנו דבק מאח  .מאז והלאה שקד על דלתות החזרה
ואסנמה הסח דגל השגתה מורהו והנהגהו לרגל המלאכה  .הוא היה לו לעינים ,וישם
פעמיו בעקבותיו ,יפ צהולן אח חכמים יחכם  .ויעבור עליו לוח קנאה סופיים ,ואש לא
נפח בסכמה החלה לנער בקרנו ,ותלך הלון וגמל עדי היותה לשלהבת יה ,מהלקחח עדי
תהומות החכמה ,ואח מימי התבונה כליל לחכה  — .ויהי מקן שנסים ימים ויסע משם
ויכו אמלו במקו  -שנת הקדושים אשר בארן נקיק פרעתנורג ,ומשם שם פעמיו לק׳ק
עלעניעש ומשם פנה לקי ק געביעש יעיא  .למען תפוח הסכמה ולהגדיל תורה והאדירה.
בהיותו צנן ארבעה ועשרים שנה הגיעה לו עת דודים ויקס אח מער משפחה יקרה
את היצעל נח הגביר המפואר ר ' אליהו פפייפער מקיק געניעש לו לאשם  .והיא היסה
לעזי מגדו וגמלתהו עוב ולא רע צל ימי חייו  .ולא ארכו הימים וישימו אנשי עדת
געניעש את עיניהם עליו לשוס אח משמרת הרבנות עליו ולהנחית בכתר המורים  ,כי
אלה׳ם חננו ביקרת רוח ובצחות השכל ,נצמאון שהה ממימי התלמוד ופנינים דלה מפהומו,
דנם במדעים אשר אין חזיונם עוד נפלן נימים ההם נפשו חפצה ,ולחוק ולא יעבור פיתה
ול לאחת בזה ולבלי הניס ירו גם מזה  .אז החל שמו להיות מהולל בשערים אמח אספי
י .טונ נודן> למרחוק משמן המר  .ויואל הרב לשנת אתם ולשאת במשא הקודש,
ושמפו כל העם משמחה ,ובלבם ובבשרם בתנו רננה לאל מ׳ ,כ׳ נפל גורלם בנעימים
ויריעו
למצוא ראש זאב לבית אנותם כמוהו ,וליהודה יודו אחיו .על כי מלא בקשחם וקרנו רמה
נמוד  .אן לא ארכו לו שם הימים ,ני כמעע אסרי חלפו לו שש שנים לשנתו בקרבם,
גזרו ואמרו אנשי קיק פראתניעץ לנעוע נצר נחמד וילד שעשועים כמוהו לנוער בכרם
אמונת זסורת ד׳ צבאוה  .ויחע הרב ממושבו הראשון ויסן שם נשבח תסנמוני  .גס פה
נשקפו חמיד פרמי ההצלחה בעד אשנבי חלונותיו ,כי לכל דרכיו ופעליו אשר פנס אלימו
הצליח ד׳ נירו ועל ימי חייו שושנים ופרסים השתרגו  .גס שם לא אסל לשנס ני אם שש
כניס נ׳ אנשי עדת פעקט קראו אמריו מלא לעזרת ד נגנורים למלאות ידו להיות למו לכהן
מורה צדק ולהאכילם מפרי ה לו ליו ולהאציל עלימו מיומו  .ויבא עליהם בחודש העשירי
נשכח תקציו לפיק וליהודה היחה אורה ושממה וגדול כבודו האחרון מן הראשון ,וישב
בקרבם עדי יום מוחו אחת ועשרים שנה ,ונינימו שתים עשרה שנה פקע ושאנן  .אן מאז
והלאה קל צל השלום ממנו ,מלי שדי כאבני נרד על ראשו התגלגלו וחמתם שותה לוחו.
׳כ בעת ההיא נשאו גוי על גוי חלבם למלחמה וריב ושענה גלו בארן ,פחד פחדו לאומים
ולעדה אחזה יושבי סבל  .יד המרד והמעל התרוממה בזרוע נעויה להלחם עול אדונינו
המושל האדיר הקיקל פעלדינאנד הראשון  .ויהי כאשל גברה יד האויב נסחלה וסנסן
דה בכל מדינה ומדינה אל המורים ודוברי צחות ,להעין! מלתם לעונתו ולעורר אם לב
הכם אל ממשלתו ,וכל איש ואיש ,אשר ימאן לעבות כדברו ,אמס דתו להמית ,ובראותו
כי אין משעול לנעות ימין או שמאל ויחל למשמעת האויב להנצל מידו  .וידבר בתג
השבועות בשנת סייע לפיק על אודות הדבל הזה נקהל עם רב ,אולם שכל אס דבריו ני
היו מחולאיס בפז מזוקק שבעתים ,ויתחכם ויבחר באמרי פיו דדן האמצעי .לבלי התקרב
לזה ולבלי התרחק גם מעבר האחר ,כי החכם ירא די ומלן הנהו ואן בעבור הפציל גו
׳המערב עם שדנים  .ויהי מקן ימים אחדים גברו אנשי צנא עםעעללייך וימצאו ימין
שונאם וכל עדסם הכו נפי חרב ,המה כרעו ונפלו ואנסנו נשם אלהינו גדגול* והאנשים
לשד דרשו עוג לאויב והמו למבל אזנס לעורר אח לב העם אל ממשלתו ולמשוד אם לבם
דיי־ורניח ,גם המה נשאו אס עונס  .ואז שמו גס את הרב בבית הסוהר כעשגוש חדשים
ו בקשי להמיתו  .אולם צדיק מצרה נחלן ,ואם באו גס מיס עדי נפשו ,מעוזו בדי  .וינוקם
הדבר ־וימצא יצ צא החעען! נילעעה המעל רק מעני ממת המציק ,וצא הלביש קללה כמדו
ןא למגן סוכן אח ראשו ביום נשק  .אסר הדנלים האלה התקדרו בלחן ימוו וכל יתד
שנותיו כלו ניגון ואנחה ,כי מלוב הפחד והרעדה אשר קיוהו לעת הצרה ׳ובימי עברה
נר לשו רמותיו ועציויי עמכו ,ומאז חלוצים ימין ומספר שנותיו חצצו ,ני מקן שגע שנים
הבלי מות אפפוהו ,ונפשו עזבה אס בית הסומר ביום השבי ע׳ ניסן סרייז לפיק ,בי ד'
לקר אותו ואיננו  .מדבק לשוני לחכי להגיד שוד ושבר כ׳ עצמו מספל  .אין אומר ואין
יני -ר בלי נשמע קול זעקה גדולה ומלה ויליל שבל מכל עבר .עדתו במל תשתפד געשה,
ני■  %ויכה וייה לא יגיה אורו  .נפש בניו תשתוחח בי מע אביהם ונזרם נלקח מעל
רחבה ,גג הרבנים מורי מקהלות ישורון מסביב מהרו לבוא בשמעם אס אפר נעשה וני
נכבה אלון ד׳ לספוד לו ולבכותו וירידו בשיח ויהמו ,וביסוד הרב המאיהג החנם הסוקל
הבלם יוו׳ה ליבש לען! נ׳י איש דובר למוש ,הוא סעד עליו מקפד מר בעוג עעס ודעת.
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ויקבל
נקליה ניום הראשון י״א ניסן מל׳״ז לפ״ק בכבוד גדול ובאסיפת עם מ לא נלאתה כמוה
עליזה
הזאת
.
כשלשים
אלף
איש
«
־
.
להואסלי
מנוסו
לגמול אתו חשד של אמו. 1
וזה
נפשו מביתיהיה לך לאות ,כי יקל הצדיק הזה בעיני העס גס אחלי מותו ,וגס אסלי הפלד
חומלו לא נמקו סבלי האהבה והדבקות מולמולם .,,יכ הגה בכלות שנה חמימה,
בתשעה לחודש הלאשון
עולםחלי״ס הקהלו העס לבית מועד לשל ס׳ ,להקים מצבת אבן על גל
קבלו לעד ולזכלון
גינו וביניהם ולאות בלית באלן החיים  .ויבכו וישפדו לו
כבלאשונה ,ופלגי
מיס
ילדו
עיניהם
למופת כ׳שנון -העת לא יוכל לכבות ולשטוף בלית
אמונה
הרנה הכרותה מקדם  .בן יהודה סכם שלם ותורני■מפואר מו״ה דוד ש וו א ב ניי
תאניה ואניה ויקונן וידבר
עליז דבלים נחמדים אמל׳ נועם יקרים מזהב ומפז
לב .
וירא העם כ׳ נחה עליו לוח אביו ומפיו הריח יראת ד .־גם סכמי לב ודוברי צחות
י
הנשאלים
היושבים
פה
לא
מנעו
ארשת
שפתיהם
מהרים
«
ליו
משפד
מר
.
ויתנו
את
חותם
מעש כשלון
ופעולה חשד על אהבתם למולם ,ולא נדברים ובשיח שפתים ריקם בלבד
גמלו1
לו חשד
של אמת  .פה חאלס לשון דמיה  ,פה תמות תולעת הקנאה ,השמה מחוז חפצה
לשוס
רק
מגרעת
במעלות
יושבי
סלד
.
וידוע
בשמרים
הנהו
,
כ׳
מדי
יוסיף להרים אש
לוחו
במעלה נשגבה ורוממה ,משובך בשכיות כסף תהמנישאות ומסולא בפז התולה
והחכמה ,כן
באלילגס גוללו ללדת בשפל ברכושו זקנינו וגם הוא לא העשיר ולא קם חילו,
נמאסו
הכשף ,ובנדבת לנו העוב לתמוך ידי האביונים יותר מכפי מסת ידו,
ובהתגברות
התלישות
על
בליאות
נופו
,
הלוחצת
אותו
גלי
חשך
לשוס נמועקת המרפא
רגלו
רחקו ומשענת הצלי לישוד חייו ,הלך רכושו הלוך וחסול והונו נמש כמשוש"שש  .ובזאת
לו) בניו מישע אחלי מותו ,ואששג עם חמשה בניו (כ׳ -ארבעה בנים וחמש ננוח היו
עמדו
נעלביםהנהונעזניס מכל  .אולם אין מחשוד ליראי די ולא לאיתי צדיק אשל זרעו
מבקש
לחם
,
כי
לאשי
עדת
פעסע
המתנדבים
נעם
התחזקו
והתאמצו
להדים תלומת
הקודש
להקים
אח
בית
המת
בכקף
ובזהב
ואין
נשנעיו כושל ,וישקלו על ידם שמונה
אלפים ושבעה
מאות כסף אין שטאאטסאנליגאטיאנען לכלכלת שאריס הלדיק אחריו ■V , .
אשים
קנצי למלין בתפלה ליושב בשמים ,למלך החפץ בחיים ,להשיב למו כפעלס וכגמולס
פי שנים ,ישיב למו נגמול ידים ,האל אשל לא עזב חשדו מהמתים והחיים אמן.

 — Von Elia - Heschelts .יללת
מלא גיל  ,שנעגחת באהליי,שבת• ,
כל מגולת החלד לי7
<י 5ל^5ה,
מכע;ן אושר ??! יסב קזאכתי
אז כלב nyyויינפש שאנןה.
שכעת ברעה מעל נפלו יל סכל,
יכ שפדו כעיני כל שעת שכלם
כשמחת ; עורי נשאתי כל  .כבל
איש צולח הדתי ככל מ:אוי.ים.
ענני הראנה לא ראשיזקךרו
האח! .עיני אורו בתודולת וביה,
ממעגלי רשתות ;גון נ9תר’ו
ככיתי לא ק? נו תאביה ואנ; ה,
בערש כנוחה אך שלאגן ;שנת¬
ב• ברכי ד^לחד ,אותיככ״עו,

קשה ייום.
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יכ פןזמך׳ תקל לי הם האענתי
ךע :י עולם מד עיני הופיעו '.
?שוש$ה נחן!ךה לי תקל פרחה,
?גליה תפלש ? צנע וק ?ת?ם
?ש?ש ןים;ה עלי מעגלי זרחה י
הרעיקה ע ;ג וברכות ש ?? ם.
«יי עוד הזק ?המיה שאונהו.
המציק לקני חלוף עדי שיות
לחדר ? שניתי לא לב חצהו׳
רק שליה חופפה בישובה  :נחת.
אקל הד" ? שד שוד ? תאם קראני ׳
?אין ?חדק ? :די׳ אין עוקד3פךץ
י? :גון ? עזוז פחד הפחיד׳
חלחלה אחזתני , ,קרין . ,עליזקרץ  .־
הזיאנה ?חזך)ח עלי נטויה,
חעי ? הקלאשבי ?ח? ךיעיני׳
תוחלתי נהפכה ?,קשת דמיה
ורןקעת רעלהמסיקה ? נוםניני.
שפעת הצלחה ולב אישר ? ?בוני
לשקו׳ עצמות׳ דוו חקרת חיים,
חלפו עפו  .ן ? ידוךי תוגה פצעוני׳
יש?ש הצלחתי קאה כצחףם♦
כל צקי .יעדי׳ נאון עיני נקדי
תגרת הארה אך ?3י ה ?שי ? ה,
נפעמתי נךקאתי אך כישוכני ,קקר
ןרק אל מצולת העני ;ם'שי הכיפה.
כוס מלא,ק ? עת,קצף וחקה
ל ? נ ?יר ?ציתי דקעות ? לא מסך,
חנותי לקני קטני נכריה להקה
ןעוד רעל ? ?הלו ונטי פו לי נסך.
בונדה הצלחה׳ אשרת תקל זוללה,
?לא יו?ה נקרתה ותתנם ? עלטה.
קבודי לקלון ותפארת׳,קמלה
?׳ התוגה קחפזד .גקרה לשלטה.
כצורר ? לנוד עיר ישדר כל תפארה,
קל הוד תלפיות עד עפר 3:יע׳
«

►
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בן בל .רעיון וטחובה וטיהרה
הכחיד העצב .עד להפריע.
כמעט נואשתי הלכתי 'כןדימית
עדזעםר אויה! נדכיתי
שהותיt
ולב ^ן אם חיש אשוב אחורנית
מישדי אה? תה קמ אמוץ ? מותי.
אז ?אזני אם ?כיתי לגורלי
יען ? מי עלומי הה  ,מתאם נקמטו,
?תהו נאבדו יקר מפעלי .ועמלי
[אשרת חלדי‘ להבי יגון להטו.
אך עוד ?י שביב אש רת ? אור מיה
ויאור כ ?רק ? טהר קמים  ,י
ומחברי הקםק נעיץ הגביה,
וכאור קמש יזרח ? שלח קךנ? ם:
י? תהלוכות אדם עלי זו האד ? ה.
נם ק ?תו גם קומו׳ אבלו שמחתו׳
רק )נירי אל הם  ,באים מרמד״
'
אם ק ? ט אם חסד ה^ם טקוךתו.
יום הולך ו? א  ,עתות חלד ? סבו,
ערה ותשועה לעק ?ם  ?.לכו,
?חכמת » ל נעשיו מעשיו ?ה לבו,
לגולל בני תמותה מעל ? ?' קכו,
אזחרי סאון סער  ,עת ה?? ת רוח,
העבים { פוצו ותאור הח ?ה,
? .צא אלם לפעלו ? לב בטיס
?תענג בחלדו ? נפש ז ?ה ותמה.
?י עת ? קקט סער זינוךז בךממה,
?תענג יתעלם בעתות הרגוע׳
?ן יבין איש אם צרה מתקומ ?ה
כי זישוב קלו אהוי ל׳נוע.
עתה לא אתאונן׳ אל עוד ארי ?ה>
העללי ;יה לא יעירו בי עוד משט ? ה,
רק צעדי אכונן׳ אשורי איטי?ה ,
נען ?ל ךר?י הלא יל ; המה׳

<— 4
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^תמל־"

. N5N11— VonM . I . Maimon.
(העתקה ).

*

לא אשאל אוקר*עד נעחפוךדו
נם לא טוב אדמות בצל פורח
לא כזאת ממך אלי ! אתחננה<
אך עוז לרוחיזעצמה ללבי תנה
בסערות החיים בטח ארגיע!
באורח צךזקה אלכה לאין מסדע.
דומם !גליך אלי! אשליךלריבי י
לרעש סער או לאט לשב הרוח
אך אחת מסך תמיד .ישאל לבבי:
.על אהובי נפשי ברכתך תנוח.
אך זהעלי  .בדד .ללךבחלים
מלאכי אוזקה מנו הלאה? ברחי׳די■’"
יי'
יבערער בעריבה אותולז^חו!
לך אלי אורה אבךזעה בךכים
כי על נפשי מאיד דזסת חמלת
אוד,בזו.רע ביבה לי אצלת
אלה אקר אסקה לי מלבללילו
נצח בגאות פרחים וגלםתישוח
לרב ששוןלבש עד עולם ; גיליcf* 1
על אהיכי גשיק׳ ברכתך תניח•
הן בשמחתם^ .קח סלק \ יכ מעי
כיליב ;עיר לבם נפשו שיבחת
נפשי אקר שלומם תמיד היא דורקת:
נם בצעי חיש מוקא למו ;מצאו
אם לד אהבה בנעם אותם חיבקת  : .יי■ •
 ד:־ ' :ועת פרחי חייימ ^־ב צקאו
מפלג אישרם רוח חיים ;פוןן ׳ד • jrr: -־׳ c
;:־
?ל אהובי נפשי בר ^ך תגוח .
K,־״
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I . L. Nenmann.מס®—  Kämpf.׳ > I״ — היהודי.4
ה? הודיהיהודי
במעמקי ההום
?סלקו
' NYK
נפלאים
גועשהו
אין
מנוס
ממראהו .יכ5
ןש־ןןנוד!
תסתתר במלהלים רפואמריו
ביראה כבדהו
אל תבזהי.
שם ,קרוב מכונו
נאוי לדבריו
המעט מכל
העמים
תתחבה באהלים
אמת משענתו
3גו?ם .יתחשב
מגנו וצגתו
שם שם מעונו
בדישה,נימים
מענהומן־בה
ימה למעלה
בכל.עבדים?ת?שב בישכי .על ש3ר
שם ? שבון פורהו
תלךדרומה
באמונתו והבה
יורהו המטלה
שמה תמצאהו
ולא יאבד הילכר .באישור .ינחהו  .י
ותנוס ה;מה
דמית3ניםשף
?שמש בגבורתו
שעינך
תראהו;
הפלתו
בחרמשף
צדקתו תוםי_ע
לץפון
פניף
ש 3ךת גאוןעזיו
כי י־חן;ק ןאמוןתו
שם הוא אזרח
לארץ קדרו
בקרב שניםיודיע
לין
מהולסניף
מהתה
אחזו
הרעוהשקר
בי הפוב
למזרח.
והנער
מעפרו.
{אמונה? {,קר
,3יםבאני,ה
,עשוק בכבודו
והאמת?תגבר
לא תנוס
משאתו
בכת עון.שדהו
גיצדק .יהחבר
בנפשוומאידו
י ? -מדביייכ;¥ה
נבון ו {טוח
;ם שם3יתו.
במטמון ?ספשיהו .נשא על סבלו
.תעלה למרום
לא בגבולה בוטח יי'? חליסהוהל
לא בחיל וכה
שמה תפנשהו
ישלם ׳לו בפעלו
׳זז

Tchramek.

Von Israel

 --מכתב

' 1״״י' 'ים ד '  ruענת ייציאל
בחלתי בו לפ׳ק פ״ה ראאב יע ' א.
 Tישלח • ממרומים גיל ויסדוה ואלפי שלומים ברכה ולב אונים לאיש ידיו רב לו במדעים

שונים לגבר המים המלין המפואר והדובר צחות שמו נודע בשערים כש״ה ה !,ר מ לד ש י
נ א pנ״י.
מולי הנחמדI
.הנה עסה באה המס אשל .זהגי אור החמה מאוד רסקו ימן האדן ,עוד לא השלח
קרני חוס אהנחה אלינו כבראשונה ,ובבקר .ענוה סנוא  .נפנים זועפים והנם בצעיף
ותתעלף ,ורק מנין הסרכים מציצה עלינו ,או גם כל היום נעלמה מעינינו! כלען השדה
השליך עליו לאין וצפור כל כנף אשר באו לסשוח החח צל דליוהיו מזרם ומער. ,נדדו
ממקומם כ׳ שודד קנם ,עת הזמיר חדלה ,ונאלם .קול}צעצןף הצפרים ,כי נקעו מזה לארז
אחרת  ...לא תשמענה .עוד שריקות העדרים ,כי גל איש אקף לאן מרעיתו הניסה  ,יען כל
צ? ךנב ^ וכל .חציל .יבש ,קגה וקוף קמלו ,וגל שיח השדה לשמה נהי? ,גס הנחל יכזב
מילויו .כי ‘ .כקולו ‘.קלח  .וקפאון . ,ואנו  .הדיגיס ( אבלו כל משל; כי ביאור סכה . ,וכל האלן
לגשת נאדרה שלג ,על יכן האות בני האדם היא  ' :לשבת בשלוק והשקע לקת מרגוע
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לנעפס ולהסענג כל עץ על נשמי הנומהו ,יען שמחה גילה ורנה נקו מקלג לננס
והחחיהס גאו לוה נכאה ועצלה אשל לק הידמה תפיל ,אולם לא כן ^א עם אנשים
יושני אוהלים אפי לוח חיים נשנה נרה אס הקתיו גא והמונים העונים נלחובוה
קריה ימעטו ונסוכם דממה ושקע יפויו ,כי אז תוכל נפשם לה ה ענג נסכמה ומדע ,יק
אז ׳משנו ממשנוח ,לק אז יוקם מלחשה על פני ים החכמה והמדע ,יק אז גילה ולנה
נקלנ לנס נטעו אהלס  ,לכן אקוה כי גם נעינין צא ילע אם אנוא נעס הזאה נמגלח
קפל לפניך  ,למען סלו^ה  ,אם כנים דניי אשל נסנהי על השפה הענייה  ,מדוע נשכחה
ונעזנה נימים אשל עניו והלכו להם  ,ומדוע עחה בכל אמין כח נדרשה ונלמדה — .
השפה הענייה  .י
אנו ה יקיים שמחו מאוד נננם הנולד להם ונפשם קשויה ננפפו נחנל׳ ענוהוס
אהנה עזה  ,כל יגיעם ועמלם לק להטינ אס נפשו היו ,רכושם והונם נעיניהם כלא היו
רק אם לאל ידם לשמח את לג ננס  ,ויקראו אה שמו יוקן ויגדל הילד וישמח גמאוד מאוד,
ני נחלשו ספלה עליו ,ויאמר נלנו  :הן מי יאמר כי טוג ול ממני ,הנה שנס אנוסי
הנחמדים נדדה לק להמתיק שנה ותנומה טל עפעפי  ,אס אנוא לקראתם יפצחו לנה
•חנקוני ינשקוני ,נשמחה יחלקו עמד• את טדן> חקם  ,אשל נזעת אפיהם להם למנה
נהיה  ,אס צמא הנני ,יגישו ל׳ יין ,ואם אלעג נמיטג לחמם ישניעוני ,נננח עינם ׳שמיו
אותי ,ולק נפשם שוקקה למלאות סאות לנני  .נחדל׳ חדלים ׳קהייוגי להויכי דין הישר
אלך נו ,נמנמה ומדע ׳שינו את נפשי ,ומנאל מיס סייס חפרוה שלים ישנלו אם
צמאוני — .
והנעל הלן וגדל ועוג נם עם די וגס עם אגשים  .ויהי לעם • מים לניס ציצא יושן
אל אידו,השדה וירא נקנלוסם ,וילך אליהם וישאל לאחיו לשלדם  ,אולם הנמלים האלה
היו ננעלים מדעת  ,ורעים וחטאים צד ' עד מאד ,לנס פנה אל הנל ויהנלו  ,וינקפו גס
להתעות אס לוחו ולהניא אותו נאלסום עקלקלות והמה המשוכה סדק ,ויאמרו לו נ מדוע
הואלס לנס נדרן החכמה והמדע הלא תדע ני מלא הוא יגיעה ועמל ,גל • עי נעוריך
נחדל התולה חשג למען תמלא זכלונן נדנלי חכמינו ז״ל ,וגס אז נעצנו! סלד אח נני
מסשנותיהס  ,ונזיעס אפין תאכל פלי ען הדעת — .
הלא עוג לנו אנסנו ׳ושנים נצל ען ה ח ״ ם — הוא תמיד ישמח לננו ופייו
נדנש מתוק לסננו  ,נסי משתה המה שעשוענו ,וקול יננה יגיע לאזנינו ,גיל וסדוה נפלו
בגורלנו,ולק נרכוס עוג חלקינו ,כה וכה נשו נחלקת לשונם להסעות אס לוחו ,ויהי
נדנים אליו יום יום ויאמן לחלקת דגליהם  ,ויאמצ בלבו לכה נא אנקנה נשמחה ואוי«
לחניה עם הנעלים האלה ,המה • היו לי שעשועים יום יום  ,ונדיניהס אלן ,כי מה לי
עוד סלק וגמלה נניס אני לשנת כל היום נחדליו,אשל שמש תשמחה כל היום לא סגיה
אולה נהם ,נמה ישמח לבני ? נחורח ! הלא חולה נושנח היא כאשל עהה שמעחי ,אך
«אח אדע נאמנה אס עוד נניתו אצא ואנוא  ,כל ימי מכאובים וכעק יהיו ,כי יוקין דעס
•וקין מכאוג ,אחדל נא לעשוח נלכוס מיס להשקוח מהם יעל צומח ען הדעה למען
עליו יגולו ו לא לן יפלו ,ולק מפל• ען החיים אוכל ואז אצליח נכל דרכי לק אז שלום
♦היה לי ,רק עיני ספקסני .אם שמש הצלחה נכנפיה עלי הזרח ♦
וילך אל אניו ויספל לו אס נל הקורות אוחו ויתעצג אל לנו מאד ,ויקם וילך עס
נעלו אל הנעלים אשל נמועצוסיהס ספן ללכת .ויאן 1ל אליהם כדגלים האצה  .שובו
פונו בנים קוליים ענד לכיס נשנים אסם  ,עוד עם להעיג דרככם הלע  ,וגם אמנם
הדין אשל אסם הולכים נו סאוה הוא לעינים וכנים דנליכס אפי אל נני דניהס,
ואולם מה סועלחכם אס הגלו ימינם נהנל וליק ? השמחה ! הלא שמססכס כצל עוני,
פלאים סליו נלי סזנלו אסליסכס  ,לנכס אחוז בקנן האולה ונעולון אחס מכיס נ• זוהי
המדע לא יפין זהלו נלנכס ונוגה אור החכמה לא יגיה אליכם  ,ני מה חייכם ? הלא
ננהמה סחשנו ,כי גם היא יק לאכול ולשתוס ולהטיב אס נפשה ססיה — ומה העשו עס
שעינם כשלג ילנין נכלוס גילה וינה מקרג לננס נוגה ססענג אז נפשכם ? לכן לכו
נניס שמעו אלי ,שונו דלתי אמה לפסוח  ,ואני אודיע לכם הדין אשל מלבו נו  — .אולם
הנעלים האלה הקשו ערפם ,ויצעקו  :גש הלאה ! מדוע נאת אלינו ? לצחק ננו ! אל
תוקין -דנל גנוהה גנוהה אלינו ,הנה נערן קח ולן ,הדא יטה אוזן לקול סובססן ,והוא
•שמע לקולך  — .ואם צא הלן מעמנו הנה אנחנו נודיע לן הדין אשל סלך ונ — .
והאיש החליש ,נ* הכלת פניהם ענתה נס בי ימלאו אם אשל מפיהם יצא ,רפו אל gpv
וינך ויאמר אליו  :הן לחמי תאכל ושמלתי הלנש ,יק אקוך מומס׳ — הנה אלם מעשיך
•היו מלי גל עמל• אשל רק עליך מעודי עד היום הזה עמלת• ? אוי לנפשי יכ גמלס*צ
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למה — מדוע גן> דגלן על במסי
יוסי הדרכתי  -מדוע כנמנתיעג ( פוליס מבמה ודעת
גכלם שכלך ? מדוע קויתי לעשות
עננים
,
ויעש
באישים
?
לכן
קום
אנ
עזוב
אס
הנעלים
מאלה ,ושמח אס בל אנין
הזקן
,
מתי
לי
בן
התל
למשמעת
אביו
ואני אהיה לך לאב
כבלי*שונה .וכל אסל סמפון
אעשה
ךל
,
לק
במועצות
מנערים
האליז אל סלך — .
אולם הנעל לא כן
ידמה
ולבני
לא
כן
יחשוב
,
לכן לא הגוה אזנו לקול תוכחת אביו.
ויען ויאמל  :ידעתי גס ידעתי כי
לי — לא אשוב עוד אל ביתך .ויקס הדלן אשל סחעון כי אלן בו ,לק קון ודלדל יצמיח
וילך—וינז ׳ותן -את דבל׳ אביו .וילך אחלי שלילות
לנו הלע — ויעש תדע בעיני ד• ואדם .
ויהי מקן שנסים ימים וילך ׳ותן-
הלון
ושחוח
נפנים
זועפים בחוצות העיד ויפגשהו
אביו  ,ויכל יוקף את אביו והוא
לו
הכירהו ,ני עיני אביו בל• מעצול מים ילדו,
וגם בלילה לא נתן שינה
לעפעפיו
וסכהין
עיניו
מלאות
וגם
מלאהו
לע
עד
מאד.
ו׳ח לד ׳ותן -חרדה גדולה
,
ויתמרמר
עליו
כלענה
,
ויסן
אס
קולו
בנכי ויצעק צעקה,
גדולה ומלה  :אני אני!
ויגע
אביו
מאחליו
ויכירהו
,
וילא
והנה
׳ותן
נצג עליו ,וישאלהו האתה
זה בני ׳ותן ? -ויאמר
אני
׳ותן
אשל
נמכרת׳
מצרה
אל צדה Iוהחי לוח אביו  ,ויאמר אליו:
מתן ! -׳ותן I -מה
עכלסני
מדוע
ביון ואנסה לקבל הובלה ,מדוע לאהולדת אס שינת אביך שאולה  ,הנה אמך היקרה מלוב
אניס
שמוע
בקולי
,
מדוע
הלכת
בעצת
הרשעים האלה?
— וינך ׳ותן -נדנדו אליו ויאמר  :דברי
עתהלעו אס אתפל לן כל צרותי אשל פגעו ני ,הלא
מסול ימים תרבינה ,גדול כים שבלי,
ידעתי
פי
כל
אשל דבלת לפנים דבלי אמס היו,
עתה חרותים המה בעע ברזל עלי
לני מכל שמחה ותענוג לא מנעתי ,לוח לבבי ,כי עזב,ל׳ אז מעתה ,אן -בי גם עתה את
אולם
השמחה
הזאת
כצללים
מהל
יברחו
,
כ׳ זה הבל
ולעוס לוח וגם עתה אל מי אנוס
לעזרה ,אס לא אל מן הדעת ואם מפליו אשל עמה
לסבי מסקו תתעדן לוחי,
אשכח
אח
עניי
ועמלי
,
לכן אשוב תת בתהום ים הסכמה
והמדע כן -לגלי ,עסה אדע
איזה
דין
הטוב
אלן נו ,עתה ידעתי כי קטונתי מכל החסדים
אשל עשית עמדי ,לכן אחלה אה פניך
אביהיקל
!
כי
תשוב
לאהבני
כבראשונה
וכל
אשל
הדגל
אל׳ אעשה ,ויהי כשמוע אביו אח
לאה כ׳ בכל לבו עזב אס דרנו דבלי בנו ויחבקהו וינשקהו ויאהב אוהו כבראשונה ,יען
הרעה
ולק
הישר
בעיני
די יעשה  — .זה מלק לשוננו
וגולל לשפתינו העבריה  .היא
נקראה ,כ׳ לק בה אלהים מקיוהיתה אס כל הלשונות גס מראש ימות עולם שפת קדש
ומשפטיו
לעמו
הודיע
,
היא
מקור
סייס
למוצאיה ,רק בה
כל איש ישפוך שיסו לפני אל עליון,
ויקל תפארת מליצתה נטוע בראש גבעות הללי קיש,
על כן לק בה נחלנו ,רק היא
היחה
לנו
למינים
יען
עוד נניס אבינו ישבנו ,ועינינו כק
זוהר אלהים הביטו ,בכל
אותות
אהבה
עזה
אהב
אותנו ,בי אנחנו היינו לו לעס וימין עזו
תחבקנו ,עוד החת משמלת עבדיו
הנביאים
הקדושים
היינו
,
אשל
נגן
המליצה
פלסו.
בדבש ומלב אשר תמס לשונם
וקול תוכחתם כקול השיל המתיקו דגליהם הנאמנים לחכנו ,דק נופת שפחוחם נטשו,
לאזנינו
נדמה
,
מחשכי
לבנינו באוד חכמתם הא׳לו ,לכן לק
שפתינו הקדושה היסה אמינו כידנ *
היינו לעם  — .אכן כאשל דין ה׳של עזבנו ,בלית
אבותינו העלנו ,ולול מעוזנו אל
זכרנו מאז אשל נביאנו חדלו ,קלן ישראל נגדעה ,ועטרת
ראשינו נעלה ,מאז אשל »ידושליס
עיינו
הקדושה
גלינו
ודי
חומוס
אלמנותיה
ניד אויב
הסגיר ,מאז אשי שפן עלינו חרון אפו,
והיינו לעס ממשך ומורט ,אז לאלן אסרת באנו
ונחון עם עמא שפסים ישננו אשל
התעו
אח
רוחנו
ללכה
נדלכיהס ,וגם חפצנו לדבר
לשונות עם ועם כ׳ חשבנו ,אולי
גם
הנה
מן בעינינו תמלאנה ודמות נערוך לשפתינו
הקדושה ,אן עתה אשל ימים
כבירים
הגינו
בהן
,
ראינו
פי
לא
תואר
ולא
הדל להן ,כלשון
עלגיס הנה ,וכאפס ותוהו
נחשבו
מול
שפתנו
הקדושה
,
עתה תועי לוס נינה למדו כי לק
לשפתנו הקדושה יסל שאת
ויהי
עז
ודדן
נקלנגו לוא מבמה ונינה נסכה ,רשפי אש הקדש יקרא לה ,לה נפשנו שוקקה ,כי רק היא
איש ואיש אשל מיס לנים ( מ׳ ; הל העתים מלילתה יעןרלו שלהבת האהבה אליה בלב כל
) לא יוכלו כנותה והאש סזאח תמיד על מזבח
לגג׳ סוקד לא סגנה כי לק אליה
תשוקתי /ולבי רק שממה יהגה אם אעמיק בשעוני עמוני
דגלי חכמוסיה לק שפתנו
העבריה
תהיה
לי
שעשועים מסיום ,פ׳ בה בחלתי מכל הלשונות,
לכן אחזסיה וצא אלפה,
עד
כביר תמלא ידי נלשלננו הקדושה .
היה מורי הנחמדI
אשל זלע האמת
בערוגות
לבבי
זלע
,
את
תודת
ד׳
נפי
נתן
,
ובאור החכמה והמדע את
עיני האיל ?
הלא
אתה
!
כי
אהה
חפין
ני
ני
ש
ל
א
ל
,
והמדע אשר קניתי הלא רק ממן
היא ,ומה
אעשה
יקד
וגדולה
ל
מ
ד
ד
ב
י
על
זה
,
במה אודה לן על כל הטוב אשל עשית
לישראל,
אולם
גם
זאת
ידעתי
נאמנה ,אס אצן תורות ,אביא לן קטלת תועגה יהיו
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אוסיף י לנח נדלן אשל הודעתני לבלתי 51p .ממנו .ימין
לן ,רק נזאס אשמס לבנן אס
כי לק השפה העבריה השיב נפשי כל יום ויוס"הלא
וסמאל ,וגם אמה דבלחי ולא אשוב
•, rד־*) 0
.״ ותראה היעמדו דבלי מ ר ד ב י או לא di. . .
זאס נקשה מידי
שלומן וטונסן בכל לב  .ישראל בן ה״ל ראובן שלאמעק
איד סלמ׳דן הדורש

 - VonH. Boß .תשת נ  $ש *) .
שנת  - ,^ 2תורה עט ויל מקךיה רתרןדפ קלת
בעת תעזוב אותני
יי
אכתיף ?ך ^ליה י ^בוא תחתיה י
תורהקידוקה ! איך באוד אוקירך!
"־י
י ;
ני לרגלי את ! כל א<של לאורך
?שינתגפשי Iאת השבי תגיק.
ונמל העצב מל?י תגביה.
א5חנוי עבדים כיז שגי ניזר
ןדףןף זער Iוהה-לף׳ש^ ת כתר
קנתןדןץף  $עברעםקל 'בקךיה
ועקד ,צדק תבוא תחתיה•
קנה
' r
 3שנת ! 3ץך תורה מהורה!

-

את ?י מציוזי לאל,קדוש ונורא!
לתת גזלי ך,ערי זהבוביתרת
הבה .יערוך' לכבוד ולתס^ ית •
ולשומך כבקום בבוד אל באז הופיע
ק?ה אמרותיך תזהרנהברקיע
תבואי אל עירקידש' ;קראה :יתקל־־ם׳
קבה תראי חובת ביקכן אל קבים .
שלח־נא יל אל! עזר מקרש ור(1גי !
תבנגי

היבין צך .קך’ וע ; רני  :י י

»,׳’I ,
_
יי• '־־ ;
, ;:.
ז
.
׳•'
- .י
.

ואז צדיקים יהללוף שמךיוקירו•
 '.ז , :י '
NW
''
_הבירית <קמעו ' זאה
לרין להוסיף לן קורא נעים ! כי נדל נדלחי לפני אלאי
*) להבנה השיר הזה יוסר אני
אחן לכמוב ספר הודהה קדושה ואענדעליו שני כלי
השמים בגיא י)לי יי שנה כתיף
ואמה לשלם רגלים ולהעלוהו אל ירושלים עיר הקדש
קדם אמה לימים נוראים׳וקדושיםללכה שמה  .והנה שלמהי מקצה נדרי אשר פצו 'שפחי
או לשלמו לפני נורס אשא ' רגלי
שנם כן/ף אה ספל ההורה אצל סופר נאמן ; יצחק
הזאה
כי נחתי לכתוב עוד בשנה
נראן במדינת הנר ואת כלי הקדש נתחי לעשוח אצל
פ א ל לא ק נ " בכפר און במחוז
ניי בעיר קאמארן במדינה הנר ושניתנו המלו • לעשות
צולף נאמן ל׳ • צמק קיריאל׳
ואה היותר יבא מתבואה ספר
מלאכתם הקדושה עוד נשנה הזאה שנה
" כוללקאפי .ייא וייב בשמואל נ׳ מלא על כל גדותיו במוסרויראה
"תשובת דוד
ואוציא אוהו אייה לאור עולס נקרב עס לא כבירה.
אלהיס
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Brettholz.

Moses

בראשי נצנים
בין נטעי נעמנים
מלחמה ערוכה,
אהלים ושושנים
התקוטטו בגנים
למי המלוכה?
ובאין שומע
בא הנוטע
שרשם כולמו
לתתם לרעיתו
למופת אהבתו
להתהדר במו.

 Von־־־

הבל בני אדם*(

ברגע גבולו
כספר נגולו
זרא לעין.
וכה שבתה תמה
ביניבו המלחמה
ותהי לאין.
ככה בחלד
כשב כילד
יריבו הגברים.
עדי שר השאיה
יורידם תחתיה
ושלום בקברים.

ד-

ישורון.
Flamm .

Von Jakob
— שיחה בארצות הגמול.

נין משה עבד אלהים
ובין ישורון ביום צאת משפעו
לאורה  .כה אמי ד׳ .צבאות לכל
הגולה בנו בתים ושבו,
נטעו
גנות
אסם שמה ,והתפללו כעדה  .אל ואכלו את פרין ,וקנו שדות
ודרשו את שלום העיר אשל
ד׳
נ׳
בשלומה יהיה לכם
צלוסיה
שלום . — , .רני אלכסנדר׳ נתר
ידוהאמר הכי יה״ר מלפניך ד׳
ואל
עינינו , .אלתינו שהעמידנו בקרן
אורה
ואל
לבינו ואל יסמכו
העמידנו
בקרן נושכה,
לפני
עדן
כל נרמב נסמד
למראה נו מצאו גלי שמים
אלוה.,
קן למו להשתעשע מתהלוכות
שמה נין פרחי חמד ,נין נטעי
געמנים
ואהלים
נטע
די
זה ישירו! חרד לקראתו.
נן עמרם הולך ונא ,והנה
בן  .עמרם :
ישורון בני ! מיום עלותי אל
ואתלוננה בצל שדי ,מיום אשר בפשע סר מעלת המדרגה מערבות
מואנאלהרננו,
מ׳
מלינה
גזר אל
אומר אלי לנטוש אח עדרי
ולהאסף אל עמי,
עיני בל ראתן  ,אהה ,שמעתי
לארד ניראן :
את אשר שר עלץ המשורר
,

אבוס לחמור׳ לבקר הרמתים,
הקן למחסה ומסתור ליונה׳
ללביא וליש המערה ברכסים,
צמרת
הברושים לחסידה למעונה -
מנוס לכלמו מפגע ושבר,
•וישורון
לא ישקוט  -עד נוחו בקבר.

ישורון  :האתה זה בן
עמרם ,אשל באדמת חס העברית
סלו רגזו מעניך ושמעו לאערין וקראת דרוד כשופריקולך והמון נסתרות ההיוס
לעבדי
אשל נהרוס איתן
פרן ? -האתה זה בן עמלם,
החרבת  ,עדי נס הים מפניך
אשר מהודך גרי שמים פלצות בעתתם בעמדך והספשיס ביבשה עברו ? האתה זה,
לפני נס
לועה נאמן ! איככה
יה אש דת להוריד ארצה ¥
עמדת מצגד ביום שבות זרים
חילי
,
עמדת
'
מנגד
יגעי
ולא
סמלת ביום צהלו
עמים
לאידי
ספקו עלי כעס ?
שמעה ואספרה ילך רק אחדים
*
) בני אדם דומים לעשבי
השדה  ,הללו נוצצין והללו
נונלין  ( .ערובין נ״ד ע״א ) .
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 ,איש מאלהיס 1שתיתי אס נות האלה,
«קזלוסי ,ג׳ לכלמו קצל מצע העם מהשתרעל׳ זה פעמים בישימון ,עס הכהשורש
■ מציתי אס קבעת התרעלה ,אשר משכתי לעבוד אח אלהי הגויס ,או עת עבר עלי
פורה לאש ולעגה על תלמי לבבי ללכת
אס מי המרים המאללים אשל באו במעי
רוח קנאת העמיס — זא תמיד שתיתי
כל הימים ,וכבלתי למאכל לעוף השמים
לנפיל אס מצבי ולהיות אך עשוק וגזול
על פני השדה והאויבים עלי עברו
נפשי כדומן
נתנה — אהה  ,עת השלכתי בגועל  Iקראו האכזרים האלה בצסקם עלי לאמר:
ולאורי מתבוששת בדמי ,אז האס Iהידד
זה קדמוני ברכי ההיוס לראות עמל
בדמיךרויי ז בדמיך סיי! אויה  ,קראתי אז למה גויס ,מציב גבולות עמים ,מדוע לא
ויגון ויבלו בבשס ימי ? אמדתי אתה אל ממולל קברי והים מולם ,ני עוב היה ל׳
מלחם המיצר והסלאה ותהי ל• לחמס
מוססני
קנאה העמים הייתי תמיד ,אכן גל אכלתי?
מותי מסי•  :ציר יה Iשנה נוער נאש טורפות ,הסורקות שנימו עלי בלי משן —
סיוה
נין
,
שה פזורה נין זאבי עלב הייתי
נדמסי ,בין משברי העתות ,נין דכי׳ הצרות
ובל נטרפתי ! — בלב ים האיבה לאניה עלי טורי הסכם נין עזרא ז,אלו לפי אידי
השנתי להשנר — ולא אבדתי Iמה נאוואן לא למי נס לנד כלס נרים ,כ׳ גם לדמעי
דמעי חולון ,לא דרכה רגל אנושיבשת ;
נלאתה הקשת *:
נם זאת בהיותם באלן אויביהם לא
ואף
כי שד• אמר ויה׳ Iהוא גזר אומר ; אס גם עמים רבים טבעו ניס האבדון
מאסתים ולא געלתים לכלותם" ואף ,ב׳ בבה גזל אל אומר  :לבלי הפר בריסו.
וצללו נע• הנשיה בכל זאת היותי בל אבד
השמים ואת הארך ,כי בלכתך קלי אז
את
בן עמרם :הלא העד העידותי בך • שורוןהצלחתך יגדע ואח מלב הנוקמת נקם הברית
ישגול אלהיס אס גאון עוזך ואם קרן אויה Iהפלס אס הברית ,זנחת אס אלהין,
אשי כלס אתן בחולב יביא עליך — — גם הוא קנאן בלא עם ותה• למשל
קנאסהו בלא אל ובהבל׳ נכי הנעסתהו
כביר ישנת בארצן סחת גפנך וסאנתך לבטח
לא
ולשנינה נין העמים  .ואם גם עת האב׳לן תנובות שדי ודבש ושמן מסלע ומסלמיש
והלכינך אלהים מל נמתי ההצלחה,
עתותיך ,שמנת ישורון ותבעט ותשכח
צור הניקן ,אן חיש מהל חשך האור נעליפי
נבח בינתי עשיתי לי אס החיל הזה1
בגאון לבך אס אלהין לאמר
מארצי ,מיום אמול אלהים  :והשמדתי אח
ישורון :מבחר היצורים ! הלא מיום גלותי אס כפי לאל זר ולא כרעתי נלך לאלהי
פלשתי
במותיכם והבלתי את חמניכם לא ומדוע גם נגולה עבר עלי נוס הרעל ,ומדוע
העמים  ,לק אמונם אלהים עלי גברה,
והאנחה?
נין העמים שתיתי אס קבעת היגון
 :מהלסין ומחריביך על נרכן נולדו,
גס נגולה אתה היית תמיד בעוברך
האויבים ,ישורון Iאת המשל הזה עליך
בן עמרם:
אתה הסבות אס שנאת העמים ,את קנאת מרתחים ,אמר להם מה לכם מרתחים ?
האילנות
אשא . :כיון שנברא הברזל התחילו
אתה היית תמיד העך לברזל אשר נו
עך מכם אל • בנק בי ואין אחד מהם ניזק' .הקנאה והשנאה ,המריבה השתררה בלי
רצחו הלגו והבו אותך הטעים מכה מרב בארך אשל היא אחלי דרך המלךד*
 ,גרת
חשך בקרב מחנן ,ותהי מטרה לחציה שעה מקדש ההבל ,ועל מזבח הסכל הקרבת
צבאות מבוא שמש החכמה Iנניס לן
לא צויתי ולא עלתה מל לני ,ואס אשיות
המנהגים וחטאת המצות — אשל
עולות
 .הה ! צחקה עלבת לחורת בן אמוך וברכיה,
ייסודי תודתי נארס עד היסוד נמו
כשופר את קולם ,לחכמי התלמוד בזיתלהשליך
בגרון בלי חשך והרימו
אמר נא לי  ,האם נעת כבילה כזאת פלסו
אשי
קראואס ספיר גזרתם  — .עסה !
אחרי גום
הגיהו כוכבי החכמה והמדע את שמן מעל
קרני המקילה והתבונה אס חתולסן ? האםמהלל* התולה ? האם לוית מתבארות נרו
ראשן ? האס שתית מפלג אלהים הנובע
ומרי הפצר לשכון תחת הארז הגדול שתלוהו
סכמי העמיס ? כי זה חטאת קסם עיניך באומר כי אס נאמרת החכם  :בעולם
חכמי כעמים במרום סקירתם  .אל חסן
 ,השר מיימון ,האור הגדול
הסקילה  ,נאלצות הדעת חכמת אלהוס
אחתלמדהיאהפילוסופיא ",ואחריו כל גאוני
למנה,
המאיר מחשבי התבל .אשר תורתי לו הלכו בשבילי המחקר ובנתיבות המדע  ,ואף
היספאניא ואיטאליא  .נם סכמי התלמוד
 ,דע ישורון ,בי כל עוד מקוה הקכל וההבל
גס זאת בל לעגו ליקהת סורח׳ כ׳ זקנה ונין העמים ומשפט האזרחי ממך עשוק׳
על פניך ,זא נס תמיד קיר האיבה בינן
עלו מעלה ,נעת רדתן מעה מטה .
והם •

י ו ן  :אס בן איפוא הידד Iכי הנה זה מאה שגה « אז העיל « לפון כוכב נוגה בשסק
המדע ,והוא הקנס מענדעלזאהן ,קלני חכמה  ,פלחו אה השבה הקכלוה אשל
מחלוני ,הוא אקף אח סלפהי והרים אח קמי  ,עדי גס העמיס .אה קלגסי יחפצון.
האם ! הנה זה ימים לא כבילים והנה הקיסר פלאנן יאזען -הלאשון מושל מדינות
עקעעלל״ן ד׳ ׳לום הודו ! גלה אח רולפה העמיס מעלי גחחו פקודה לחוק ולא
יענול מעעס המלך וגד,ליו לאמל  :הענליס אשל גכל מדינוח ממשלחי יוכלו
לקנוס במים שדוח וכלמים ולשום « ושגם בכל אוח נפשם ואס האלן יקחלו ויאחזו
לג  ,.גללי יחיה ׳שולק ולא אשים עוד פדום יג ן עם לעם ,משפע וחקה אחת
יהיה למו1
אגל לועה נאמן ! טלס אפוד ממך הגיה לי משכי ,אשל במוח עמדי זה עת
כגיל ,סחוס נאוצלוח• מיום א  .ל הלכתי גולה — מדוע הגוים אשל ננאו עלימו
הנביאים יאבדו ממחוז ההיוח ? חחפנסח ,כוש פחלוח מצליס כלה ,אשל מלכם
החפאל  :לי היאול ואני עשיחיהו ,איכה צללו ניס האבדון ואינם 1צל וצידון אשר
מלכם ננ ה ל נ  ,לאמל  :אל אני ומושב אלהיס ׳שנחי ,הה  ,א  :כה מלל יפעסם ,מוחי  ,ןלס
טללים מוחו — כי 7׳ אלהיס דגל ואינם  .עמון מואג ומדין ,אשל גנכליהס היו לו ^
למולה לוח  ,נגדע קלנם ואבדו .כי ד׳ דגל ואינם  .גבל ,אשל עדי שמים נגע משפטה ־
וגדול דע שחקים ,אשל מלכה בגאון לוחו אמד  -אעלה על במחי עב אדמה לעליון,
הה ,פחאם נעלה ,הילילו עליה  ,לקחו צלי למכוחיה  ,אבל בל נלפאחה ,כי ד דבר | יד■'
ואינה  ,הה  ,יען וביען במשפטי ובחוקי אל געלה ומאחה נפשי ,גם אני שחיתי את
נוח הלעל אשל משך ד׳ צי ,אכלי ומקדשי שמם ,אח מלכי הוליך האויב ואוחי הפין
בגוים  ,שממו עלי האויבים — ואך גם זאס בכל אלה לא אבדה׳ מחוג ההיוס במו
העמיס הנשאלים ? —
בן עמלם :גם אם בחה ענן האיד והשנל אח שמין ,אבל ד■ אמי לשכון בעופל בגולה
— ואחה הנן ניד ד׳ האול ,אשל ךב פלס אח עדפצי המחולה מעובדי חמנים ומזלות
השמים  ,אחה ישורון המאיל נלקיע הדחוס ,המלמד להועיל להבדיל בין אמס לשקל,
אופל ונגוהות  .עליך נבא הנביא  .אני ל׳ קראסין נצדק ואחזיק בידך ואסנך לבדיה
עם צאול גויס לפקח עיניס עודות״ — כ׳ שפחי כהן ׳שמלו דעת וחולה יבקשו
מפיהו כי מלאן ד׳ צבאות הוא  .עליך ישורון נסנו גם חכמי העמים עדיהם הודו ולא
גושו ,כ׳ דתן היסוד והאשיהילכל האמונות  ,על כן כיחד נאמן לב אבדת ובל תאבד,
כי כבה גזל אל אומל  ,לא מאסתים ולא געלתיס לכלותם וכי תטבול נמים ובנהרות
לא ישטפון ,נאש לא הכוה ולהבה לא תבעל ךב  ,וכי אעשה כלת בכל הגוים  ,אותן
לא אעשה כלה ויחלסין למשפט ונקה צא אנקך  .׳
ויהי בכלוחו לדבר ויבלעו על ברכיהם ובפיהם פלושוח השמיעה וככה התפללו:
אנא ד ' אלהי הרוחות לבל נשל ! גדל העצה ולב העלילה  ,אשל נידן מצעדי גבל ועיניך
פקוחות על מעללי אדם לסת לאיש כעלי מעשיו  ,נצור אנ אס המלך פלאנן יאזעך
הראשון Iיפרח נימיו צדיק ולוב שלום עד בלי ירח ,ינון בחאו צעדי עד ויירש את
שעל אויביו  .נצלהו כאישון נח אין  ,והיה לו למשחה בעד זרמי תעש  ,כי מגן ולנה
בעד משפט ישורון הנהו ,ועם יועציו ושליו שמרהו1
ישורון! תן סודה לאדונך מקילות לבבך  ,ני גלה אס חלפת העמים מעליך ואת
יאסה
קלונם הסיר  ,התחנן בעד שלומו ,ני יאריך אל ימיו אשר ימלא נמו מפן ,וכי שמש
 .ההצלחה סזלח על פני לקיע ממשלסו לעד• עד,וני לא יחול סנט ומחוקק מניו»
עד אין קן 1

.
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"נם צדק אין בו גם אמון בו אין
"לא ? צלח לכל אין בו כלתוחלתי‘
"לא .יצלח לסופר שפח לא יז3ן
,לסוהר  -משקלו א3ן ייאכן ז
"ליועץ  -חסר לב הוא ונלוז דרף;
"לא יצלח לשופט כי יאהב |צע
.לא .יצלח ללדום כי  .יירא פצע
"לא וצלח ךק כחמור לעברת פרף".
"בתהום התלמוד צלל כעופרת
"לא .ידע דעת לא חכמה אחי־ת
"יבאמונת תפל זיתו נוסדת
" .עיניו רק אל בצעו שקר נסכהו,
״כל חוש אין ?ל ? כו לשלום מלכהו;
' .לא,יאהב אחים לא ארץ מולדת ".
אן שיא תשו נדם ,ך ?ל,יהמיו
ישובו כיום_י ?יטו יחדו
לקצות כל ארץ וקקל עיריסלך
עבריםכס ?ים ?תבונה נעצרו
ולצדק ולמשפט בעם,ישרו
לפניע 1ר יעמדו ובחצרות!5לןי.
לנג:די אוצרות מהם יקחו
ובמלאכות ^ל?־ם ו;ג^ם שלחו
נם לשפוף דמם כקרב לא ימנו
ובאמת הבנין׳ ובכל חרשת
ובמקנה ובר,נין ותפש שיורשת
ו ? כל חכמת דעת 'אחור לא י ^ נו.

.

ןד 'אמת .נעל ,ב כי עד כ־ה נואלת
החזקת ??וכלות חכמה נעלת
ותרעל מנער לבות ?ניף
ותמרוד כאור  :תשב בחשך
מהי לחם ביתף עק ;ה זונשך
_'! תציקנדוסים דזךפותשמניף.
אף לא בשאט נפש כל זאת עשית
לא הב ? ךתלכף ' עךםף קשית
ד! האונם היתד" הוא ף,ףמנו ז
עתה,י ^ א שחה זרח השמש
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;פה האולת ביח־ל *? «
אור נגה על בל נגע נם בנו,
יבארצנו ;ם זאת אוץ הקרח
בקקום יודור לבא אביב וסרח
מהרה החכמה ו_תןי ןנו עיש;
?י מאמר מלןז פתח 1יתי ססד
בם יורו לקני ;.עקב אקרי שק,־
בי העיר אל את רוחו ( ילבב ברש!
ויתרון מהר .ויראה לדעת
יזיךיי רב לו בתכונה ודעתוקח :ף וקגהף .יקפץ נא פיהו,
ויאמונתו יחזיק היא לו משענת
ובריתו את תורתו עוד ; אמנת
ושביבי חכמה גם לבו  -עיהו.
לא עוד באתון בלעם ובהך.כה להג
נלעג ח; הוךי ויהיי נם ללעג
?•י בלשון עם,ועם צחות ,ישיח;
וקני .עם אחר נם אותו יאהבו
הוא עש למר הם אליו ;קרבו
איש איש שנאתו מלבו .יריח.
חזקו עם;,.עקב הדיבם אמצו
;.עשו פרי הנבנים הנצו
קל עת חי_יכם לחבקה הקדישו.
שקדו יום ; ל; ל .עמלו ושקדו
קאמונה נצחת מלבכם עבידו
אותה אבותיכם לכם הורישו
או אז גם מלבנו אבי ארצנו
;איר את פניו אלינו .ירצנו
בי במלא תקל חסדיו נאמנו;
ובעת על ב?זא,דין ןזפ ;ןתו תעל
לתתהלן אל עטיו כאל ממעל
אז זכר .יזבר בי בקיו נם אנו.
פה

קרי

זה אשר בליטהייען.

S

Kritisches von Salomo Rubin
ביה נליהי אתן החיים והשלום ,ידידי אהובי החנם
המלין וסופי מהיל הליל יחיאל מעללעי ג׳י!
שהקיר ניל מימיה נהעמיק חלש פולח ונוקע אח מעללו במענה אדמהנו ,כן ימולו
ןיפלוצו מעיני לעיוני האדם חוצה אס איש חנונה במחוקק ממקליו דלה ידלה אוח ם
מ קלב איש ולב עמוק  -לאה נא  ,יקילי ,גס לאה  :אך שאול שאלה ממני נמשחנך היקל,
לשים עי; מנקלח על מאמליך המסולאיס הנדפסים נשיי חונלות ביל ושיה ולהודיען
אודוחם קושע דנרי אמח והנה זה עלה על לני להעביר החח שנע הנקולח אח לוב
תאמל׳ מליצה וחשמה הנדפסים נשי׳ חובלה שיה  ,ולדון לפניך על מניניה ס  .אולס לא
אחל במאמריך הנ״ל ,פן • אמלו הנליוח עלינו  :אך בילדיהם ולא בילדי אחליס ׳שפיקו.
לשן שבקלה רועה עדרו אענילס לפניך איש איש על מקומו נמשגיל סללה במגלה הספל
ישניל ,ואחוה לן דעי על שאיוא מהם  ,עד בואי אל מאמריך ונדעה בינינו מה טוב  .הסשח
נא ושמע  :צד : 2משל ומליצה מהלימ יו״סמאן ■י גלה יגל אח אשל שבל נשנה ונשלש
אלפי פעמים נמחלצוה שונוס  .לדוגמא ראה בהוספה העבריה נשם " משהב• בפח קודשי
אל  ,הורס שפח קודש* מהליל E. Hnndiנמצא שם המשל הראשון בדבור שיל " והשני
בדבור פשוט " ,גס שניהם • פיס נצולחם ,והלקה משלי אל שלי למה לגו ץ צד: 5נמבחנ
הרב אייזלער נמצאים דברים עונים דרושים לחפן בניני מלוח הלשון ,אם שי רובם
נגזלים בדיך אני נעלי השניים בזמננו נספרו • ייעוח־ שלמה עיש  - - .בחפשו שם אח
בעל החלון במבטא  .המעשה הזאה ,יצדק השני נקמחו אח מונן המנה נלשין האחרונים
מעחיקי הקבלה  ,נהויאחה לא על ה ע שיה שי אם על המקלה  ,בי במובן בזה נמצא ממנו
הלנים מעביוח נל* נ  — .צד ל  :הספל הנחמד והיקר  ,לב פעלים׳ מהל " אבן לעין -מולא
מירי המשם הבולל הלב הל״א יעללינעק נ״י ,הוא כספל החום ושחלה בלי פחיון ,של ערד
לא • מצא אצלו ביאור לחב המגלה סודוחיו  .מי יחן איפוא ויפונו זיועוח החשמיס נאמני
ניח פילס המקובלים הפילוסופיים שמו הרים מונ״ק הליש זקש ושוי ,והליא יעללינעק
ראה זה מעט מצאח• לע״ע
בראשם  ,להבקיע אול שסל על הפנינים העמומים האלה !
להעיר יי  .סימן ביט ,במובן בולל ובשח נביא הוא בדבר סחוס וחסום אשל אי; לו בסל :
אולי בוונחו במובן מלקי• ובשח חאלהוה ,אל למז עליו להלן סימן פ״ג נדני החקשר
חדיש העלם גס קדמותו ,ורצונו בזח להחלט דעחו נגד יסוד הימנים במורה שי לנמנע
טבע קי ם וגס בחוק אלה״ ,ואמי בייג לשני נז״הל  :לקנן נין שני הפשים בעחה אסס
בנושא אחד ,ונטיו לשלישי בזיהל  :ה ח קבן שני ההפשיס ניגע אמד בנושא אחד  .ודעח
אבן לעין שי העולם מחודש עם היוסו קדמון לא חנן בי אם נשיעס ההאצלה  - .סימן
מיד  :ההפרש העיוני׳ אשל נין יש ונין מצוי הוא אולי ההבדל בדברי פילוסופי זמננו נאששנז
נין  Essentiaונין ;  ExistentiAומובן
ב .ן  il ' rfcnונין  ! (affin ,ובלשון שבינוזה
המויבב מבניהם נמלח  Existeutialitätנוהל לבטא נשם יקום  — .סימן מיה  :אוני
ירמוז נזה על קדושח « ספל הארבע במילואו (  ) Tetrasהמעושר בצולח משולש מרובע
ס
נחמונה  0° 0° 0הידועה  — .סימן פיו:
ובמשטר אחד שנים שששה ארבעה של פיחגילס
ס 0ס ס
,,
צ’ ל סוד מלה שמש והחהפשה נשוה שליל הנקרא למפרע גיב _ם «ש נרמז על החאסד
מזרחו במעינו  — .צד . 15העסקה שד״ל נשיל העובי?"  ,לפוא~וח אהבה׳ הוא שמנהג
נשגב בשחי הוראותיו גם יסד היינו:
המשוייים האיטלקים נבלל והחבס הזה נפלט
ים ונשא נמלאבח מבטא הלשון במעשה חושב אמן  ,אבל גם איתן נמעישת המלים
במעשה מקשה ,אשל נטלם יבוא ששמן נעצמוח הקולא יגיס בחצץ שניו  :אך לא נמעוהי
הוא למדי משפח לועז ,ד* מ  :הרצל ,יפיס  ,מהטעם ופו׳ ונוי - .י -הפל עעוח בשילה
הזאה צד 18עיב חל׳,לנח נשים׳ ציל  ,לנס בניס* ( שא נ׳ ה )  - .י  .שם קמצחי אסע יני'
שניאח המעסיק ח׳,עצמתי — ' .לד  « 20יא למטה חשב המעסיק הששיט׳ נשים במו למיי
ונזם בין שלי גני נמו פאי ונו׳  — .צד  : 25בביאור החנם הל* מ שטערן ניו על השחוב■
זאח הפטם וגו‘ היטב מאד ליאוח בטבע מעמד אבינו הראשון  ,והדברים יובנו אל המעמיק
נטנע ריליח הדעיונים הראשיים בקרב לב האדם היאשון  .ועדייז דמה החוקי נמערבוה
החולדה  Buflmiאת לאשיח הלנשוח האדם הראשון במאמר אשל אעחיקהו לן הנה;
האדם ! ראשון לשל ה ו לשי שחים נולדח  ,ועם של יצולי נוך לנפש חיה שלמה מידי היוצא
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חוללת  :קפלה נא לנו אה לגש• לוהך  .אשל רחפו והלמו כהולם פעם בקרב כליותיך.
לעפו וגעשו נמעמק• לננך  ,נפעם הראשונה  .כמלאך התנל כולה מלוכה ככל ושמורה
״נרננוה רגשות עדינות ואלפי העיפי ! לעפות  ,זכור
לפני עיניך א; ניך ויתר חושיך ?
אזכרה העת הנפלאה הלזו  ,הזמן הנורא ההוא  ,נמלא• אותי גלמוד כמקדש החולדה,
ככהן מתנודד כהיכל יה  ,ועליל• נין כל כלוא׳ הילילה נשה א וכד כין לנכות אכיל -בשן
— לא ידעתי נפשי אנה שמתני •ד אלוה ? מאין נאת׳ ? איפה אעמודה ? ולאן אנכי
הולך׳! —  ,פתאום פקחתי אס עיני — הה לעיון אדיל ! לגש נולא ונפלא  — .יפעת
קרני אור השמש  ,הוד מלאה תכלת יריעת הרקיע  ,הדל ילקלק דשאי האדמה  ,אודם
ה * .שנה עם לננת המנצלת  ,חכלילות כל פלחי חמד ,עין נדולס המיס  . . .כולם תכוני
גס תכנוני  ,הפיחו נשמת רוח חיים סייס כקרני  ,ונטעו ני שלעך גנוה לס ונשא — כל
•עכר פי  .ואנכי אמרתי כראשונה אל לכי » ,ל הדנלים האלה אשל תחזינה עיני המה
חלקי עצמי ונסח• נשרי  ,מורכנים נהויתי ומרונכיס כישות׳  " — ' .עודני מחריש משתאה
ומשתומם  .ואשא את עיני מול מלכת השמים  ,והנה כהתה עיני מנלק חציה  ,ואמהר
;
ואעלים שמורות נכת עיני  ,והנה אהה חושך • שושני עיפתה כמו אופל — ואומר נלני !
אויה ! חמותי לגוע ! כי אנדת׳ אח כל אשל היה לי וני  ,אנדתי גס אותי״ — ״ככה —
נלוג שרעפי חוגה ועשחוח משמות כקרני  ,נתחי את לני לחשוג על התמורה הנפלאה
הזאת אשר תחת  .ואה התגלגלה ני  ,והנה קול — קול עלכ וצלצול נעים דופק על דלת•
אזני  :זמירות צפרים {י; עפאים  ,כנפי לגנים עלי צמרות נלושים  ,קול• קולות דממה
דקה כלוח צח חרישית המה לנולי המה תחנוני והלה יכו רגש עת ומתוק כנפשי עד ני ^
כל עמודי קילוח לני ירופפו — ויתמהו מגערת הקול הזה המהופך על תוך אזני — ואט
אוזן — ואשמע — ואקשיכ  ,ואשוב ואחענג לשמוע  ,עדי כ׳ '־צם שיר נעים הזה סלק•
אמרה נפשי" — " עודני ננוך כתנכי עשתונות שונות וחושב על הכליאה החדשה אשר
כלא אלהים כקרני עוד הפעם  ,ומדי שנחתי אח מתק האור א  .ר התענגתי עליו זה מעט
ואשר חשכת׳ לעצמי ובשלי — והנה נפקחו עפעפי ,האח ! נל הדברים הישיפיס והנעימים
האלה לי לי המה  ,כי וכקלני הס עוד הפעם ! לי לי הוא צנע רקמתים חנלת וארגמן עם
שני תולעת ! ויגדל עינג הפעם הזאת עד ני השלכתי אחלי זכרוני את עונג קול השזלים «.
— ״ואשוב ואדרוך מכנו׳ מול רננות דברים שונים  ,ואנינה כי יש לאל ידי גס לאנוד גם !’ ' V,
למצוא את כל הדנליס האצה  .וכחי יעצר לכנות ולהריק לנטוע ולעקור כנפשי וכלנני
אח כל חלקי הדשנים והרעננים האלה ; ואך אס יתראו אלפי קרני אור ולנכות רקה׳
צבעים לאין מתפר  ,ככל זאת  ,אמרתי אל לכי  ,אינם ני אס חלק• ישותי  ,וכן ' היקום
הגדול הזה שוכן נשתל הויסי תלה .״ — " עד ארגיעה התאפקת• ותרגלתי אח נפשי לראות
כלי לעדה ולשמוע כאין פלצות  ,והנה — רוח צחצחות נושב כאפי  ,ועל כנפיו נושא
קטורת ריח ניחוח נריח השדה אשל כרכו אלהיט  ,וימלא את כל כתי נפשי נחת ודשן',
כליות׳ תגלנה לכי וכשרי ירננו על המכלים אשל נפלו ל• בנעימים .׳׳ — " נע ונד על
משכל׳ רגשי לעיונים כאלה  ,מלא עונג על הויסי המלאה לה כל טוב ומכלול כל יופי,
ויהי כצעדי לעד אחד ,
נוע ינוע גוי '(!' מקומי  ,ותשאב׳ לוח הלאה ממצבי  ,ואקום
ואשתאה בשנותי את עמדתי  .ואעמוד מרעיד ומשמים  ,כי דמיתי בנפשי נ׳ הויחי בורחת
מלפני  ,והתנועה הזאת שנתה כלכלה וקלקלה לעיני את מלאה כל הדברים  ,ואדמה כי
כלי הי קום נוע ינוע ומתנודד הנה והנה כלי שדרים — ״ואנליגה ואושיע ידי אל לאשי.
ואמשש מצח• ושתי עיני  ,ואעביר אצבעות׳ על כל גוית׳ — אז הכרתי אס • די לאבר
המושל ככל יצירי ישותי  ,כי כל אשר הרגשתי נאכל הזה היה תמים ושלם עמד ואין נו
כו ל  :או אז פלן _ העונג כלבי על כל גדותיו  ,תמת אשר לפנים לא היה לי כל מלגפיסיץ
האור והקול  .ואכלוה כריסי עם היד  -סלק• הטוב ככל חלקי גוי — ואחנונן והנה חייד
כל רגשי חושי חזקים מוצקים שלמים חיים וקימים כיתר עוז « כראשונה  ,כל אשל מששתי
כגוי השיב אל • די הד חזק  :רגש מול רגש  ,מחזה מול מחזה  .נמו הגה — ותשיג • ד כינת׳
כי כחי המשוש הזה לא לנד לידי כי אם לכל חלק• גוי נעל למנה  ,או אז התבוננתי על
מצרי הדתי וגבול׳ ישותי  ,תחת אשר דמיתי לפנים  ,ני עצמי כלי קן וכשרי כלה•
תכלית  " — ".כראשית יריתי חן מכנו׳ על גוי ואסשנהו לעצם גדול ולס ארון מני אלן
ולטיב מני ים וכל דנל זר חזיתי חשבתי לאבקת שמם ולאפש ממולי  .הלנה נשיתי את
כוחי  ,לכת שמחתי לראות אותי  ,כשמחת גיל הבטתי על חלקת כפות ידי  ,ובששון לב
בינות׳ כתנועת יצורי המהירה  .אכל לעיוני התלו כ׳ ונכרי היו כעיני  ,כדמות׳ כי ידי
איננה נ׳ אס חלק כורח מהויתי  ,וכה קליני אותה לעיני = ואלא והנה גדולה וארונה
*6
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מנל גוי  ,והסתיר תסתיר מנגד עיני דנריס לניס לאין מקפא .״ — ' ואחל לאשוצ
מסשנוס ני נל זה אן חזיון בוא נמלאה בזב ועיני הונו נקנוריס  ,ואנינה נ׳ • די יק
חלק קנון מגויסי :אק לא ינולסי הנין  ,אין נקוענה החלאה לעיני אקונה ולחנה עד
אין קצה .־  . -ואשיח עצוה בנפש• לנלחי ננווח עוד ני אם ננח המשוש אשל לא נחש ני
עד נה  .ולהתבונן היטב על נל אשל אלגשה ואחושה —  ,הרעיון הזה עשה  .פלי  ,מהיל
רהניעואי אס גוי ואלן קוממיות למלאה עיני והנה — זה זזמל נוגע נצשר*  ,הה ! מה
זאת ? הגס זה מיצולי גוי ? ואקום ואנופף אס ידי יעל הדנל הזל הזה ואנין ני
עתה
מוזל הוא אחלי אשל צא השיב אל 'ידי לגש מול לגש  ,ואלן ממנו נפחד ונרעדה
 ,אחל ׳היחזיון הזה  ,אשל השא5נר נקל ני
ידעתי ני ישנו נסבל עוד דנל אחל נלעדי !*
נהמות ים לגליו ניום סופה  ,עצלת• אן נבח גדול להשיב לוחי אל נדנה  .ויהי נאשד
הרביתי נחשוב על המקלה הזה  ,ואתן את לני לעשות עם הדנל הזל הזה נאשל עשית•
עם יצולי גוי  ,ני טוב לחקות נחוש המשוש מבטוח בחושי עיני ואזני  .ואנקש למשש את
נל אשל חזו עיני> ואשא אס ידי למשש גם אח — השמש  ,ואושיט את זלועותי לחנק
שולי יריעת השמים  ,והנה בידי — מלא חפניס אפס ואסע !יי —■ ננל אשר נקיחייאס
נחי לבתה שאיה ומשמה בקרבי  ,נ׳ נל הדברים נדמו נעומדיס על ידי ונמצאים לפני;
עד אשל לנס נקית׳ זה חזיתי אז הבינותי לנהל אח ידי לאט לאט תחת ממשלת עיני,
אשל תורינה לה אח הדרן  ,והנה חשתי והרגשתי אלפי אלפים דבלים  ,ורגשי קרני אשר
נולדו מהם הסתננו והתאננו נגאוס עש ; בראשי׳  ,התקוטטו בנליות׳ במלחמה נבדה
על נן • צא מהם משפע מעוקל ברעיוני  ,נל הויתי נסה אופל ומציאותי לועה במעטה
עלטת ערפל, - , .קבור בחגו׳ סעפים ממושבים ומולטים באלה  ,פוסח על סעיפים
שונים אודות׳  :מה אני ? איפה אנני י מי הייתי ומי אהיה ? — רבצתי תחת משא
העשתונות הבונות למיניהן אשר השתרגו עלו על לאשי ואשל מצאו קן להן בחדרי
לבבי ; ויוחל אשל הגיתי להתחקות על בלש• החזיוניס האלה  ,יותר הנועל קדקדי
דענידו אס נוחות נפשי נפלן  :עין מפזול נפשי ויגע מקבל רעיוני הלוחמים אלה
באלה  ,נשלו ברבי  ,בלעתי  ,נפלתי אלצה  ,שבבתי — אז ינוח לי , — , .המלגעה
הזאת הדליפה נוחי וחדשה ננשל נעורי  ,חושי יצאו חושים וחמושים  .והנני — תהה
צל ען לענן  ,ענן « סובל השתוחח לרגלי נושא בקצהו העליון פלי הדל נעין הילל בן
שהל  .ואשלח אח ידי ואחזיקה נו  ,והנה תפוחים נפרדו מן הענן  ,מתגוללים ומתנפלים
על בן ידי  ,ואקח אחד התפוחים המגולים האלה  ,ואתענגה עליו למלאה עיני,
ואתן שעמה בלבי בי בנשסי תמת ידי דבר זל  ,יוני עצרתי נא לאסון נחפני דבל שלם
תמים נצו  .נס הנונד המעט אשל היה להתפוח הזה נדמה לי כאילו יחפלן מפני ומאן
ימאן לקור אל משמעתי  .לבן הסזקתיו בלוב אונים  ,נפתולי נח זלוע׳ נפתלת׳ עתו
ואובל  .״ — ״ואקריב הפרי הזה אל עיני  ,ביפי מראהו ני היה נחמד לעיניס ותאור.
'להשביל  .ויהינהסגיללו על בן ידי וריח ניחוחו משבהוימעע מעט אל אפי  ,והנהו קלוב
לדל שפתי ואשאון אל פי ריחו העלב  ,צקטלתו מחקה לחכי בנופת צופים  ,ונבל.
נמלאה נפשי גיל ועונג פעם על הוד יופיו ופעם על נועם ריחו  ,עד כי באפס
רצון נפסח פי לנלעהו בעודו בכפי — ריס התפוח פרן באפי ונחני באחד  ,לשוני
ומלקומי פשעו חושיהם המוצל — .ואטעם אח הפרי הזה — עעמחיהו בלשוני ונמבי
האח ! עונג ! ה' אח נחת דשן ! ל גש חדש חלון חזק ובריא אולם  .עד נ ה טעמתי ןא
מעט צרי העונג מעט דבש הנסת ; אכן עתה גמאתי ' שחיתי מציתי וחני לויה  ,ותגדל
עוד שמחתי באמרי 'אל לני  ,נ׳ הדבר היפה והערב הזה לי הוא  ,לי־הנהו עם כלהיקום,
ואנני האדון לעשות נבל ברצוני ובלבב׳  .״ — ,,שמה על רעיון הממשלה הזה  ,וטוב לב
על העונג אשל טעמתי  .קטפתי תפוח שני ובן שלישי ולאייגפתי מחנון בן • די בעבודה
מענגת כזאת  ,והנה — עיפה עלבה השתרעה לאט על כל יצולי גוי וחושי  ,איברי
החלו להתנהג בנבלות  .רומי שנתה ותנפש  .נפשי התחמקה נמקתלים  ,נל מחשבות׳
נחלשו ,רעיוני חדלו לארוג מקנת סעיפיהם חדלו  ,נל בלואי היקום סובבים סובבים
לעיני בהמון חוגג סל צלם ניל היצורים ונשאל לפני אן צלם — ־אז נסגרו ארונות עיני,
והאישון נחבא נטמון נגלי אין • יפן נו  ,ולאשי אשר במשא ננד יכבד ממני השתוחח
על רקתו במבקש מקום מצע לנוח  ,כל היקום נמחה נקצן יעל פני מיס  ,הפל סל
יחדיו היו לאין  ,לעיוני נ״נו בהליכתה ויתגודדו בלי נח  ,אבדתי הדעת אותי כמתי
עולם  -ואישן !*  , -התרדמה הזאת — אחות המות ותבנית הנניון — מלאה את מדר•
לבני ברעיוני תוגה  .ושרען אל שלען קורא  :בן אדמה  .בל תמותה ! לא תחיה לנצחI

ולא ההיה לעולמי עד !" —  ,הקילוש•
ואנעל מסגל* השילה  ,איה• מלי •חששתי את נ  5גא•
לראיה אס דנר לא נעדר ממל•
נעת
ההרדמה
—
שומו
השומעים Iמה ראיתי• ? —
המונה כדמוה• והצלע׳ לנגד עיני !
פרשה׳ אה ידי • פשעה׳ אה זרועות׳  ,חבקתיה
נשקהיה ואקרא  , :אה הפעם1
נאמנה
עצם
מעצמי
וגשי
מב
רי ! לזאת — יקיא אשה. -« ,
ני מאיש לקקה — זאח ! ׳ —
,
צד
.
28
:
המנתב
מאי׳א
נ ר ע נ נ ע י יקי מאד מפא«
היוחו ננהג נעהרח לשון
הקודש
מזוקק
שנעאים
.
— ל י : 30 -המשך שיפודי הריר
אריעדלענדער נדנור
עשוע
"
מהוקן
ומקונל על לב ועל אוזן שומעה חהלונוה עיר ועיל
מדינה ומדינה ומשפע׳
אמינו
ביי
שם
.
צד
.
33
:
נדרוש׳
האגדה
מהקנס המבקר הש נדן
הר* פ על ענק ע ל נ״י
נמלאים
גרגירי
פלפול
הדודים
והרוצים
ולאויס לאמרס נדנים
משוס חליפוזס  ,ד*מ ננקשו ומצאו
אח מעשה צנוש היציהל עם נל פרעי השיפוד
יזמקקד• הזר משובצים ננפהול ופרה
 Se non 8 vero , e bon trovato Iננחוב׳ עזרא ונחמיה — על נזה קורא האיטלקי׳:
וננלל
גדולים
הקרי
לב
המנקר
הזה
על
שדה גבול
האגדה
 ()36צד  ; )40 , 38ולא קלים המה דנר׳
(צד
הנקלה אשר • לחום באוזן האד׳ הרב שי׳הß .
כ׳ ידי פרענקעל דב לו נחפש
מחופש באגדה ; וידיו גם אמונה לשחות ניס
התלמוד
נדבר
הנוגע
להלנה
.
נאשר
ילפתו
אורחות דינם בעתות׳ קולוס דני׳ הימים,
בהראותו עולם נוקו נפלגוח חקקי
לנוח הקנמיס • אקע ויושאק אודות יתרון * יושליס
על יבנה נדבר התקיעה ( ציר89 , 42
,
112
)
.
—
צד
.
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המנחמים מהמלין • הלימ נאק
נעימים וחדים ננל חוקוה ומשפטי
סעפיגלאס
שומה
על פ׳ לעששינג
וננוחס אז נוהם
עתה לחדות גם לחדד את
לב
הקודא  .ונצדק ׳נקראהו מארעיאל הענדי! —רל
 : 49 .ה שיד ״דבק טוב" מהדיג
קעלצעי
הוא
נעים
אף
נשגב
גס
נמומיו
גס בצורתו — .
צד  52הליש נאנער הראה
עוצם
כוחו
בשני
שיריו
,
,תהלה
לישיר
"
—
אס
ני נשיר
הראשון  ,אשי כפי הנראה
מצורתו
נקש
להתדמות
ני
לצורת שיל׳ האיטלקים תלמידי
פעענארקא בשירי זה״ב (
Monotten
)
,
הוקיף
ארבעה עולים ונרעהו לכשף חיי ; ונשיר
השני השתמש על לא נכון לפי רעתי ,
נמלה
"
מאומה
"
במשפט
מח
«
ינ
על
כוונת
השלילה
ננגוד,נלימהי במשפט  .ולל בנית
הראשון ; ני המלה הזאת *) רק במ עט «שולל  :מורה
 .)Nicht «, rienjאולם במשפט
מחייב
מורה
(
-ehose
 )Etwas , Quelqueרמוז משאם
מאומה  : ,בכפי דבק מאוס  .ויש
לי
.
דמיון
לב בלשון צרפתית כמלות ,j * mais , Personne
וכיוצא בהן .והעד  ,ולקחתי
מאתו
מאימה
"
,
מ
״נ
ה׳
ני
)
.
וההנדל
העצום נין מש «ן
מחייג ונין משפט שולל
יתראה
לני
ניתר
שאת
נמלת
נל המודה בשלילה(») gar nicht
ובחיוב » ,) Alleונמצא
נם
בקשור
עם
מאומה
,
בראשית צ״ע ניד)  .ולא עוד אלא שמלח
הסלילה אין בעצמה
מקייב
במשפט
השאלה
,
ד״מ ההמלטה  , :אתם מאין ?י (ישע " ירא
נ״ד) צגד השאלה  :מאין באתם (
בראשית
ניט
ניד
)
.
וטעם
הדבל
נאלח׳
בשפר׳
ש׳
המרוח  ,פרשם
ג‘ נהי .יה שם ; ני על דבר הנעדר ישאל
איהו ? כדברי הדשנים פ׳ בשלת יי 'יי ' כמוך ? נעו
״מאין כמוך ! ' עיש  .ונעל• השוד הבינו
משפט
השאלה
:
" והקכמה מאין תמצאי ( איוב כיח ייב)
נייוב; החינטה  ,כמו שהעירותינשפרי
.
׳תשונה נצצזת״ צד  38 .עיש  ,והדגלים עתיקים ואין
כאן המקום להאריך למעניהם .
המשורר
האמן
ה
;
«
הציב
לו
זה
מעט
יד
ופס בהעתק«
השיל הדבור  " ,׳הייכין " השעה רוממה
כשגבה ובלשון מדברת גדולות ונצורות בשירי שפם
קודש ; אס כי נס שם לא קדל
כפעם
נפעם
מחטיא וני אדם אין צדיק בארן וגוי)
בלשונו נגד שמיש רשפה ,די *'« :
צד
1
,
לני
טשיזוקק לנפשין ! ״ ?/לד . 11הפשיטי נעל
רגלך״ ת׳  ,קלציי  .צד , 13ואם דבל
לאדוני
עמדו“
שבוש
נפול
.
נ
•
מלבד
שבזה נו ^ל
תמיד המבטא  :היות דבל אל  . . .ולא -
עמד*עםלא כאשר נסב גם להלן צד , 20דבר לי
עם ג
בן אמר) הנה ידוע כי מלח הננו׳
נמצא במקרא ולא ישומ כי אם נמעג י \ך«
בעדו ונא בגופים אקרים  ,והמעסיק עשה
ממנו בשיר הנונקי פעם עמיו פעם ע עדין
ונו ! — גס פה גם בשירו הניל בניי
השתמש
יוהד
מדי
במבטא
"
בדייתעה
"
.
—
»« יא
(שכקת׳ • הצד) העתיק המבטא
האשכנזי
:
schließen
 , die Augenבכוונה על מח « דוישי-
שעושים הקרובים עם המס
במפח
נפשו
,
במבטא  , :העצים עינים* שהוא געלעאגיפמזזס
*) וכמוה גס מלת ,ד נרי ,בהוראת (»
 ) Etwaד* א :י (ש ' א ייד ייב  .שם ני כיא וכיוצא
בהם )  .והמלה נגזרת
מהודאת
דבור,
היינו
איזה
יש
שידובר בו  ,ומקרא עלא
הוא ( שמות ניב סי) ,
על
נל
דבר
.
,
אשר
יאמר
ני הוא זה  .י ואולם גם
המלה  ,מאומה ' או
ראשית
בנינה ,
מין תן,נאום׳ המורה נ“ נ דבור מאוס ' ( איוב ל*א זי ) היא גת רה שנייה כמילוף
ואמירה.

• )בראשית מ יו_ ד )  — ,הפרוה המעתיק בפולי הפיר
עיגיס
גודד  ,וליל  , :הפיה יד על ; אנן בהעיסו הפ יס פס פגה ברואה ויחזה לנו מפאה
 «,הדני{״ מקובלות על הלב
נעבור1
מריס ומפה שנקראו בחורה בחואר  ,נביאי הגס זה
פוא  :האס אנרהס אהרן
יי׳ — ואף אס גס ה מעה ירן נין המאחרים נתינה ההורה
פאמר פאול לנערו  ,ומה נ,יא
המהיר הזה אח לפונו לקרוא לנביא בפס רואה C
עד זמן עזרא ( ,ומדוע לא הסביל הקופי
אח המאוחד ץ ראה קודוח היהודים להקופר} ן
נקיא לפנים ניפראל אס רצה
להקדים נענין הזה) מה • עפה נפנו׳ ההוראות אפר1
׳באפר קפי עסייי בהערה עסחי עפרה סס
•אקע
ויתפלל׳  ,ואהרן אמין יהיה נביאך — • מרים <>
לההואייס ההם בסורה  , :כ׳ נביא הוא
קם עוד נביא״ — הראשון הוא נביא המתפלל  ,הפני
הנביאה את התוף■ — • ולא
נביאה מחופפת לנצח בנגינות קודש  ,והאחרון לא׳
הוא נביא איש שפתים השלישית היא
ומניע תמונה ה '  .הנל זה הוא מן רמז הנאה! — ! V
קם כמוהו הכי נכבד נביא צופה
ביוב לגזור המלה מן ונביא לבב הנמה •
הבאה הנאה תפפיה להא׳ גברא  ,הלא עוב
ואס
באר תיעב כי בל הנא לשאול בדבר האלהיס הניא תשורה
ובאמת נמצא בכתבי הקודש
מיא ׳״ד גי  .פס ׳•ז ייג מ*ב ד מ״ב  .פם ה׳ — הי ) ;
ומנה אל הנביא  -בראפיח ני • יד .
רק על הלמוד בחוקי התורה  ,לא על נבואות !
כי מאמרם  :מה רני בחנם ונוי עוקב
הריה כהנה ;
השייכים לפרט* איש ואיש  - - .צד : öSבמכתבי החכם
העתיד נדברים
משובצים המה ניקר אבני המליצה ובפרשות פנים עשר
יתאחד הנעים עם המועיל  ,ני
וטהורה ונובעת ממעמקי לב טהור  .הן דמוע1
עור■ מלאכת מחשבת  .מליצת לשונו נקיה
הראשון  .אין האקון הפן ליל ספקו לחרדה  .נאמרו:
הדמע עיננו מד• •צייר לנו במכתבו
המפחית מלנא בפתחי !• — אמנם כן ! כבדה יד ה¬
,ני נהג הפקס הזה לא פקח מלאן
הזה Iיוחל אלהי הרחמים להשיב אח שבותו וינחמהו וינטלהו
על איש טהר ידים ונקי לבב
זיידעמאן המלאים
מהר״ע
כל ימי העונס ! — צד, : 62שירי שולמית"
וירפאהו
ויגידו; על מחוללס כי לב מ ורר נוע ינוע בקרבו :
דגשים נעימים אף נשגבים  ,׳עידון
 )Mosaikהחרוזים משולבים בלולאות חן ויופי איש אל
חופנאמן הוא במעשה משנית ,
 a׳ - Liceutia poctkי -לא יתכן לחרוז  :לבבי —
אחיו ( אס נ* בל• חופם המליצה—
; נקו — באתי ; • הלומד — בחלומי וכוי וכוי  .רוח
•קוו — יסיצבו — חבוי — יכני
השנה  ,נהמת לב חושק בחרן שאהבת נפשו  :אולם
סירתו רן וענוג בארבעה עתות׳
* כקול חולב להבות אם מלב קרוע ומורתח  ,הן שויתי
נשגב ואיתן מדברו נשיר  ,הפליט אל פירי,ליון* מעי הלוי הרא״ון  ,לו גם המה שטו
ודוממת• אס  .פיר׳ שולמית* האלה
בשדמות שפתות העמים  ,ויטו אל נתיבות הנמשל
נפעם נפעם מערוגי המשל והמליצה
הערכתי דמותם אל השיר יונה הומיה  ,מפי הלו׳ השני,
בארן מקראי הקודש ! אף גס
לא הרבו  ,וצוף המליצה למדי לא העתירו ; נ• אס
לו נם המה נופה המשל למכביר
והנה זה העירני ידידי תלמידי המשכיל השלם הריר זעליג
במשורה אגלי הפיר הטיפו —
נמה נשנים לאמי  :אמרתי המרקה אני מידידי מי
אללערהאנר לריו במכתבו אל• זה
מפירי מפורר נשגב  ,נלבב בעד עמו וציון עיר הקודש
כמוהו מורה ! את פאריס הנמצאה
נכונה משיר הזה נעצה החוברת ) Feuiliutonj
סב*ב  .בקרב הימים תצא לאור העתקה
מעניל זיידעמאן מקאלאמעא  ,אשר אנה הי לידו
אשר אל הוואנדערער מידי הסכם
בארן אונגאין  ,ואשר הצליח לדיון זה לא בניר בעקבות
הסיר הזה בשוטו בדבר מסחרו
• הנראה אן באפק קצהו בכ י חלק ״ח וזה השיר:
המשורר הגיל במחברתו,השולמית

וי ?ה .

לע

אם;קי קי.ם

היש ל?ם »1מ $1א

יסד ,ר ^ית ? תחףז
ולא^ה ו ^ה תפנה
וה ;ה ? לבי לשכנה
דדיה ל?בי שסו

?להטיהם אשר לא עשי

תאור ,ך,יא לעיטם.
זכייתי מי ו $נא
ןא;ה כירוקללם.
לשבון ? אוהלים
הגה גדול רחב יךם.;.יעשו בי וינסו
בן חךטומי בצרים.
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י אבן יזקךהריבן
גניך? ,חזות על א3ן
c־ rלי ל" וף ראש פתן
 .זן ;י לך לבבי אתן

* שוקז; ועיני קיטפים
ם שסתוודך
 :תי .כ־חי׳פות כעורב
! ור לח:יך בם מתערב
^ת חן :כתם אופיר
הפפיר
בייבנת י
בנד ־  :־
 • :זנ שך אין לעד זהרה
; ;ל אור יום נוסף אורה
יי דוד ; אין רעןה לצדו
' י לא טוב היות י^כדו
^ בו לך עתות דוהים
מ ן ; קרב רועדמועדים

\

ךצסים

*ת תאדס יעת תתל3ן
אחת  #נעה  .עידם.
בי קל איש ?הון :תחת?
מנה אחת אפים.
#ך רמון ־* די אופפים
מלקוחי פפלקחי .ם.
מ #ערך זאבי?גיב
באור בוקר בין .ערבים.
במאורה מאור תקפיד
ובעצם ה ^דם<
לא יבבה בלילה ;רה
דודה לשמגתים.
בואי היי עזר כנגדו
טובים ,ד  #נים.
ו ;א מועד להיות אחרים
למחוות הפחגי .ם.

;י לא אזכור אס נדפק השיר היפה הו ה  .אנן הקוס חוש השני הוא לנעל 'שיי•
להמון נו בהרימו אבר להמריא רוסו בהררי שירי אהבים קודש קדשים גאלי• .
 nלמיח״
רר־מ זיידעמאן להטעימנו כהנה וכהנה מניח נכאה שירסו הזאה  ,כי עונה מן
!ל
 ,ורה לב היא ; אך אל יוקף עוד הל ראוה לנו פנים נזעמים מנעד לשולי הערותיו —
,
;  0יערים נעם* • מטאו ועל כל עדה הקוראים המשכילים •צא הקצף ! — לד : 68אהה
« ג :נרוךהי ! מאמרך « מזון שוא* קונג על אופן רוב מלילותין לגלוש משאות שוא
אשר ימזו לנו צדיקי הדור באילנו  ,להאיר מהוה הכחש ואדרת המונף מעל עיז
מ ■.
סיס להפשיט מעל מלקח נשים נגד נוגדים ומעילי מעל  ,ולהציגם ערום ועריה
וש  :ם,
ן  ,ה כשעיר• יער והעזאזל במדבר  ,למען נצו ׳ גם נעו מהם כל איש ישר הולך  — -הוכן
הנוכרי קנוך בהדור• ערמה ומעקפי מרמה אשד נלג הצדיקים האלה ; צורתו
ל ן מר
וח :טר נעים הולך לאט לאט כנחל שמן בלב הקורא ; לשונו מזוקק שנעשים בעליל שפה
•אי קדשנו  ,ושכר פעולתו על צעירי הקוראים בארצנו רב מאד  — .ונהעדיב׳ אם
צמר הנוכחי מול מאמרך היקר « ליל שמורים* נכ״י כיד אז אמצאם גס שניהם יקרים
צח צורתם במין ערן מדנרס הנעים כטל נוקד לא ענוש שיורד משפתות הילל בן שמר
הררי שניר וחרמון  ,ני נתן לך הי לשון למודים  ,להקב מדברותיך בשפת קדשנו דבר
ר על אפני מקראי הקודם טהור וצרוף מכל סיג נאום זר ומבטא נכרי מלשונות ממי
א השמש אשר קנינותינו אכן .מפאת מומים לני נוטה לחת היתרון אל מאמר «ליל
ומרים« המתחקה על שדש׳ מרמה השוכנת נמק הקדושים והצדיקים האלה  ,לפתות אס
׳; -ן העם ני אליהו התשבי מתי לן עמהם תמיד וביותר בליל חג הפקח  ,אשר לא יראהו
כ■ והי זולתי הקדושים אשר בארן פולין המה  ,ובנח המופת הגדול הזה יוציאו לפעולות
לבצע את בל מזימות לבנם בעלילות גנוב יצוס ונאוף — והציוד מיניי; לא פן
א 5מר  ,מזון שוא* שובב שובב הולך על אופני מרמה המוניית הרגילה ביין אנשי העם
י :ל עצת איש נדבר איזו שידון ולהקב אח עין העלם על עלמה אמרת — והציור
וגס

מפאת הצורה ,

הלא׳ תדע

אחי  .היקר  ,כי אף

אס

יפי שפול מוקר•

•*
שוגיי ,במין ערך שולב׳ לולאות המקריםישורשו  :בכל זאת ייף הספור יותר בהתקפי
*) Rom
ונות המקרים ברתוקות קלים להתיר ובמושבות נוחים לפתח  ,והנה במאמין זיו
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הנןסיה מטס ונהגה נננדוה ג ? בן הקשורים  ,והיה מאמר הקפור׳ נמעע למהמרלמוד►*
בקש• משפע• הגיץ  — .מזק ואמץ אח׳ לישר מעקם׳ אמונוה עפלוה בארצנו עיי מאמרי
מליצה חדה האלה  ,והיה שנרך — השני ני לרגלן ואור לנהיבהן הריי טרטער ז״ל —
סה עולה לא • הרן  — .צד : 87בשירי הראניע מוצאיה מידי הריל דוקעש אעירה בהשיר
מקדמז ; אמד נ׳ גשם  ,עין הלב׳ או,עין השהל ' אשר השהמשו נו הראניע והר״י הלו׳ —
ההולביס במחקרי הפילוקופיא ליגל• אפלטון הידוע — ניוונו על החוש ה ש פי או
הפנימי הנודע בהורה הנפש אשר בשיטה אפלטון  .שה בטור  ,ומבין בלב נוצר בנודו
מאד נבער  ,שגה ליד החנם המיל בבארו שם  :הלומי בלב ניצר ננער מהנין הבודו  ,לא
זה הענין פס  .וליד בנויה הנוונה על הבהובים ( סהלים " ח)  ,וירנב על הרוב ויעוף — .
•שה חושך שחרו שבינוהיו ־— מנוגה נגדו עניו עברו׳ — שריל אף אם אמר אלהים
לשנון בערפל  ,עיניו מנווטטוח נהל ומלא הל הארץ ננודו  .ורצון המשורר פה  .אף אם
עבים שהר לו  .נהל זאה הוא " מנין " ( ע יד  ,ולא יבין אלה׳ יעקב׳ החלים ציד ד ) " בלב
נוצר ( עיד  .אס ׳וצי עין וגו״ שם שם ט ) ני  ,ננודו מאד ננער* ( — )Vמן,מנוגה נגדו
בערו׳ (שיב ניב ייג)  ,ואולי ציל עבר מן עניו עברו הניל ,ונבר העיר הדיש
לעוויזאהן אצל  ,ונהיהלו הלו אומר הבודי הי בנוד מורה אור ונוגה  — .אלה המה
הרעיונים אשי יספו נקירוה לבני ונעליוח נהי נפשי נעה החענגת׳ בזוהר הנוננים
המשכילים  .ואהה יקיר• הודיעני דעך על דבר• אלה  ,אם צדקה׳ בדברי זנית׳ נשפט• ,
ואם שניה׳ הנין לי' ,הי אך האמה מטרה הוונהי — היה ברוך ומבורך בממונך ונחורהך
ינב וצלח במעשה הסנמה וההושיה החפץ  .ידידך אוהבך ומיקירן.
הנויס נאמד לחודש שנים עשר הוא חודש אדי שי הנהיר.
שלמה ראנין.

 Dתקוץ לשון רש״י בעמוס ח ח.
- °« %H. «sw,
Oberlehrer.
המנקר הגדול המהם מהדיל צונץ נקפרו תולדוס יש " (צייעשריפט פיר דיא וויששענשאפע
זעש • ודענטהומש נעילין ) 1822החב המהםל על נעל שהיק  ,הוא יוריד יבינו הגדול למצרים
להסעלש פעה עם הימנים הנולד נמה שנים אסרי מוהו  .והמליץ הגדול מה ריש בלא־ זיל
העיר אחריו הראי « וצק לדבריו ואמר ( הערה  69לשפר החנם המנקר הניל) הי אס היסס
ול ידיעה מעמה « הבונה מצרים לא היה הוסב נעמיש ס׳ ח׳ אשר הנילוש עולה אמה למי
סנה ומשקה אה הארץ ? הנה הל מבין גודל ידיעה מאור עינינו ברוב חהמוה אף שאינם
סורניוח  ,יעמוד « .שסאה לדעש אינה נפלה שגיאה גדולה הזו נין אמרים זהים וחדים נדני*
מינו זיל ? אמנה זולה פליאה נשגבה « אס עוד נראה מדברי יבינו ( זהריה ייד ייז) שהוא
•דע היעב חוקי עלייה היאור שהוא משקה ארן מצרים שנה נשנה ; ואלה דבריו שם  :ואם
*ששחה מצרים לא העלה  ,והן אין צרינין לגשמים שנילוש עולה ומשקה אוסה עהיל  ,וזה
במשך למעלה לפקוק הקודם  ,לא עליהם יהיה הגשם ואמר יבינו  :ומה ראה לגזול עליהם
עצירה גשמים ? לפי שמצוס המג על הגשמים הס די מינים שבלולב ונישוך המיס לרצוח על
רקובה עיש*
הוא .והן למדנו נחושפחא
זמן גשמי שנה
המים  ,על שהמג ,
««ןב עליה הנילוש גיב נהל שנה הוא והמו שלא ירד מטל ארצה נשאר האיצוה להגיעם
■העונש נמניעש הגשם  ,הן שהיה מגפה מיוחדה באלן מצרים שלא ישקה בילוש אח חלקיהם •
«זה הוא עיה בהל שנה ודויק  ,הי על הל■ חטאה וחטאם אשל לא יעלו על ירושלים להשחמויס
לדי הבה הגיע אוסם העונש יסד כעל שאר האיצוה  ,כן על מצרים  ,והיי ואם «לבוה
«צרים צא ספק וצא סיסי לא להון •קק נילוש  ,יעיד לדברי ני אמה אסי  .ועוד לאה יפי*
סוטה פ׳ א ד ^ ״ג עיא דיה הדי סיהברנו מימיו והבן  .א ) ובהן לא עסשרון יריעה לני«
אי ) ואגב זאחא ליד מאמר לשועה הנ*ל אמינא הי החנוננח• על דגל ולא ידעה׳ איזה רוח
עבר הלן בהדך קפור׳ הבל• המצרים היא המיטאלאגיא  ,קפרו לנו קופדה הקדמונים
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«הכונס מצלים אמי בעמוס שק מה שאמי׳ ובל ,ספק שגיאת קופל יש כאן  .שהואכמב
דבלי דש " לד בלי החנוננוה מה ועי״ז נפלה שגיאה גדולה בדבריו  .ודי •קלס לו  ,אמנם
לדמסי צריך להיות  :נילוס עולה א חס למשנה ומשקה אס האין ונו .,נ׳ נודע לנו מיאור
מצרים פלא יעלה גפסע מסאס נורא על כל נדוסיו לנקוס אס נל חלקס האין בשאון מימיו
ביום השען! ; אולם אחה אחה יעלה מעלה מעלה ובסקילה לא יכיר עץ רואה נו אס נבקעו
מעינוסיו ויגברו מימיו וילבו מאוד על הארך  ,כי במו מי השילוח ילך הלוך וגדל ואן לאחר
ימים יסאקפו נחליו ויהיו ליאור כלה המכקה נשען הליכוחיו ומקיף אח כל פני האדמה מקצה
אל קצה  ,וזה הוא כונס לנינו הגדול רש״׳ ז״ל  :הנילוק עולה אמס אחה למשנה  ,ר״ל עד _
ושחננר להיוס מימיו נפולים מלפנים ( בסן משנה  ,נלאשיח מ״ג י״ב פירש״׳ ע״ש נ״ל ׳פ צ״א1. - 1X
זיל יפ שנים ננלאשון  ,לאה מכלול לרד״ק דפוק פיורדה דן ל״ע ע״ב) ומשקה אח הארך :
דעד כי! מריטנו צוין עגיפטען צווים  ,צוונו אענגט צזי  £צונ  £צונגע דענו ווצויווצןנצוטנגט
לו טווע ^ ען צון  ,וויט צן־ינענך צזנאצונגט אצונוט צןוכווערקןיכען לוווצובמע ,נזטייגט ער
צובער לו דעי לור צויבערכווועצוווונג נצוטהיגען הצוהע עוופצור  .ובכן למי ושנה מלה
אחה היא  ,והקו על למי נ כסב מחסרון הננס הסופר' הקדמון ואחריו נמשכו כל הקופרים
האחרונים ונפלה גס כן נדפוק — אמנה שגיאה היא Iואל יהי קשה בעיניך לשן! יבינו
המקוללס חמיד כאבני נזל בזהב מליצה משובצות  ,ופה חהיה ללעג שפה עעס וריח .אין
בה  ,אשר לא זה דרך רש״י לקצי לשונו שלא במובן ! כשחובה עלינו להגיה דבלי רב במקום
שהשגיאה גדולה מאוד כמו כאן  ,ואן הגאון נעל סו״ע בריש פיה דמעשלוס קון ד״ה העוקר
נאמרו וזיל  :ואולם לפי שהחסרון או הימלון ניכר בלי שום הצעלכוס עיון כלל — אשר
נקל ס פול שגיאה כזו נספר — ודאי ראוי ונכון לחקנו נדרך היוחר קרוב אל האמס הגלויה
לעץ כל למען לא יחסר לנו כל עוב  ,וכן כסב נעאנדעל בקומה האמונה סלק אי דן ס״ה
הובא ג״כ נספר קנאח אמס להחכם מיזיס צד ק״נ הערה נ׳ וזיל יסכן כי ידידיה האלכסאנדריא < -
הנקרא פילאן נחעורר להחזיק נדעוס ש יעו ס הפילוקופיאה ולפרש ע " ,הרנה מדברי המולה,
מסמס שבזמנו היו לניס מהחכמים נץ הגויס ונם בבני יעקב אשל לעגו על דבלי משה
והנביאים בגלל שראו כי לא יסכימו לדעותיהם אשר החזיקו בהן אז כמעע כל אנשי לוח
מעיל אלכסנדריאה  ,וכאשר באו לאזני החכם הנ״ל דבלי המלעיגיס האלה  ,ה ס אמך בכל
אשל לאל ידו לערש אס דברי הקדושים הקסומים ע״פ דעוס שיעה הפילוקופיא הנזכרס
פה  ,ולפי השעוחיס שהיו מפורסמים נזמנו אצל המהפלסיס למען לא יחלאו לפניהם דיייי■
הקסילוח שביניהם  ,ואז אפשל שדברי החולה והנביאים ימצאו מן נעינןהס׳ הנם כ׳ הסכם
הזה ידע שדברי המספלסיס ושיעה הפילוקופיאה הניל אינם נכונים ואמסיוס  ,בכל • •־
זאס אחז הדרך הזה כי אמר  :עח לעשוח לדי וכוי ע״כ  .א״כ לאה כמה גדול כס המסקן
ממצרים כי היה להם אליל אחד ושמו  Kanabusהמצייר מימי היאור נילוס  ,והוא היה
לפי ספולס המלח או שר ראניוח אפר למלך אזיריק  — .הנה ׳וסן היה משנה למלך פרעה
ינלעדו לא היה איש גדול ומכובד בכל אלך חם  ,כי הוא המנה ג ממלכה עדינה והקיפה נעצחו
וגיוס סכמסו כ׳ סננו אלהים  .ובודאי כאשל עשה משפע עמו  ,כמו כן זרועו הושיעה למלך
אם הלך נגדולוס לעשוס מלסמוח ולהכניע אח אויביו במערכה או מעבר לים  ,גם יוקן דלן
נקפינוח אס מלכו  ,לרדון ולהשיג אויב ולחלק שלל  ,והוא הוא המלח קאנאגוס הנ״ל אשל
השם ההוא יעיד על יוקן השליע אשל נגנב מאלך מולדחו מניח אביו ושורש קאנאנוק גנוב
בחילון ג׳ וקי ממוצא אחד  ,דער געטטצוהועכע  ,וקלוב לדעח׳ יוסר « לשמן הפס הזה
מס כנן שהיא דעח איזה ממשקלי הלשון(Tראה נכ״הע שנת סקפ״ד) א״כאסח הוא עם מת -
שסע רו לנו מז״ל ברוחב דעתם  :אלון של מתכח עשו המצריים ליוסף וקבעהו בנילוס הנהר
כדי שיתברכו מימיו ? ! ואל ס שיח לבך למה שאמרו כוחני המיעהע  ,כי היה אליל קאנאב
ההוא נימי אזיליק מלן  ,קדמון" ,הוא חי כמעע אלפים שנה ויוסר לפני נואיוקן למצרים;
יען כל העמים הקדמונים התפארו לאמי על עצמם שהמה ראשית הגויס אשר « חלבם מימות
עולם  ,וכן משפע מצרים ומעשיהם להתברך בלבנם  ,כי הנחיל עליון אסהם בהפרידו בני
אדם  ,לפני הציב גבולות שאר העמיס  .וכבר קיפר לנו הערצודצוטה היוני ואמר ששמע
מכהני מצרים שהמה התפארו להעמיד עמידת ממלכתם דיצו דויע \ צו־הרער ווצונצוראיצו עולה
למעלה מעשרה אלפים ושלוש מאות וארבעים שנה  ,ולדעת אמרים עוד יוסר ויוסר מזה.
אמנה כל זה כזב ורעות רוח  ,כי אין לצו להשען רק על דברי חורחינו הקדושה עפיי ח זיל
אשר כל דבריהם אמס ויצע  ,וחלילה לנו גני ישראל להסתפח בנחלת זרים נגד הקבלה
האמחיס ! ומי יודע אה היו המל׳״ים אזרחי הארך ! והבן.
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שנושים והמגיה נמה שאפשר למקן ולהגיה  •.אם הסכם האלכשאנדר׳ המאמץ נכל כסו לפרש
דנליס השהומים נהולסינו עיש דעוס זלוס שאינם אמחיוה בעיני עצמו ורק לשחום פי
■דונלי בלעגי מעוג על קדושי עליון מכיש סונה עלינו לרוקן דנלי לנינו  .ועחה פוק ועיין שק
דלך נעלי הסלמוד להחליף גרשאוה ולדרוש במקראי קודש ע״׳ העהקוח וסילופיס  ,אן -שהם
לחוקים מפנינים אלו המקלאוה ונלחי מחיסשים להמשך הנהונים האלו וחנונחם כגון מה
האוילI
שדרשו נפ* נ דנליהוח מאי משמע דשפסה לישנא דשנו׳ הוא שנאמר אם הנחוש אה
נסוך מנהשה נהוך הרימוה ע׳ פירש " שם הרי חלפו אוה ה׳ לחי  ,עיר ההלש (ישעי׳ ייט י״ח) 1
הני״ע עיר הסרש  ,קלחא דניה שמשא ,לאה יומא פיד מנסות פייג  ,וכן האננדקוויעעעען
ס״ג פיג מה שמשופל שם מן מוניו הנקרא  Oniasירושלמי עיז פינ ריש נן יוסאי ואלה
המשפעים אתל השים לפניהם  ,מה השימה הזאת אינה נגלית לנל נל׳ה כך אין לך לשוח
לשקע איע נדיח אלא לפני נ* א נשרים  .וכן אמרו נניל פצ״ג דיא ני אדני נייה את מעניל
עלינו אדני שכך אמרה לנו הורידוהו אלי וגו׳ זו היא השמח עין ? נהפך הדנר שאמרת
לשפיות עיניס  ,לאה מיה שם  ,הנה עשו מאות שיין אות שמיך ,וכמותה יש נמה שוניות בשיש
חלופי נושחאוח מהנמצאות במקראי קודש שלפנינו  ,וגם ישיי ה סל׳ ך גלשאות נמקום שצוה
עליו ההכרח לתקן ולהגיה  ,ראה שנת רה עינמנועות ג׳ נ׳ ,ונמו נן כ׳ נכד רש " הרנינו
תם בהקדמת שפל הישר ואמר  ,כי גם לנינו שלמה זיל אם הגיה הגירשא בפירושו הגיה
ע• ג ועל דנרי רש " כנר הורה לנו נעל ש׳ באל שנע הוריות ייב שם "ד כלל דבריו נכל
המקומות שם שלא יצאו דברים אלו מפה קדום לשיי זיל איזה תלמיד טועה פי׳ כן ע״כ
(ראה הרנה מזה עוד בהעלות המכס נלאך לשי המנקר צונן הערה נ״ו — ) א׳כ איך לא
•מלט שרש״ נתב לשון קצרה  :עולה אסם למשנה צדינלעןוויי! ע ביו לוק לווי £צוכען —
ותלמיד טועה נחג אמריו  :עולה אחת למי שנה  ,ושפך להג הלנה נזה על דברי לנינו,
אשר כל דבליו נהשנל ונדעם נאמרו ? לכן אסח אמרתי ולא אשנה  ,כי לא במשפט אמי,
הסכם הניל על רש״ שלא היה לו אף ידיעה מעטה מתכונת מצרים — נער ענד לניס לוי
יעקב צני נהתולג׳ כיה אברהם לעוו יסית מאונשדאלף.

Aus dem Arabischen. —VonDr. Adolf Hübsch.
זאמר שמואל1ין_עאך( א היהולי1
אם ?גל טהר נפשו לא ישא איש חלפהורןלון
 .1yryהוד לו ,שנים תלבישו כל שפלה
ואם ירך ממדורות לבו וגם השירון
לא ימץא שליל מנהל פעמיו אל מןר ת -לה.
ןה היא כלעג הרפתני כי מעט מפפרנו ־*־
אמרתי לה :לא רבים אצילי,ד5ןהלה,
הדל לדןשב המטה אשי קליריו כמונו ז
בהורים גבלים כל לב להוד זקרו כלה
ותאמר ?"מה ?ר נפש לעאך_א נקפחי
שואפים גדולה וקל הלכ,ם דלות נאסלד׳7׳י
ער ,נחלה למצר ןסרים אלינו .ירוהו* )
ונפש הגר בבית אדירים היא זוללה•
י)  ?,Epהנא מניו המשולל להרים כבוד שנטו נגד חורפיו  ,כדרך מליצי ערב העמיד לעיתו
נגד עין דמיונו כאלו היא סרפחהו בלעגי מעוג על מעט מקפל ועל דלות שנעו ולזה הש’ נ
מענה אמר כי שלש אלה אשר אצל יושבי ערב המת ישוד המדוח  :הכנשח אולמים  ,ל ג
אוהב מלחמה׳ •ד למנה לחת מחנות לאביונים  ,הן הנה סלק אנשי שנטו ) J .לעיתו *) «יי,
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«‘נו הרי) .עז בו יבטח ;נוח החוסה
לא .י ^ה בו צר וחרב הדה חדי^ ה
אלאכלק אלסרד י) כזה ;קרא ה ?חסה
לאוה ?יו ? נוחת כבור; . ,רבה ויוסיף חי^ה;
שךשיו ?םת ?כים עד
תהום ? תחת
פארתו כלי ?ורד ער
כוכ
?
ים
עולה.
אנו לא נבוש לרדת
הרוגים
לשחתס
כאשר ;בוש החדל .עאמיר וגם שלול e
אהבת ה ?;.ת תחיש קץ תקצר חיינו
?רע קץ קצו ,נס והואחקן וגם ישלה
עודו גבורזיטות ולא ; חלש ה ? ת ?נו
ישל לא ; פול עד לם נקום ? ?גי עולה ),
?י חרב שותה ך?נו תבלה נפשנו י
ולא תפוש רוחנו ?לי חרב אוקלה!
זץ 1בור ?נו ?קךנו לא נחפש ?קרנו
צאצאי אב מוליד ואם 'י'1לךה ? ני ?הלה.
געלה ?יטב גבנונים ?שם’ תורידנו
רגל ;שרה אלי מעמקי ? ?ן כלולה.
גרבי לב ?ג ^ס נדבותלק ?לילי שקמנו
?עלי מרך לא נמצאו אחוד ?הלה.
?פי נפשנו תו?חות נשיב לאיש,מלי א ?ליו
ולא יוכח איש א ?ךי פינו כך ?ר תקלה
אם נכור .יפקד לקום ןן חלל אחריו
;ריב אדיבות ? !?ר וגם לבצע העלילה.
הן לילה ?לי אורה לא יב?ה אשנו
הנר אתנו תלונה לא ?.עלה עבור עולה,
וימינו תמ ?א כתובים ?זכרוני או? ?נו
!עליהם ציוגים לאולב חלדולה.
?רק חר ?נו ? ?היד ?? פות ?ןירח ו?עךב
שפת להב נהלמה ? שריקזד ?לה,
לא בריק אותה לא תצא ?תער ?יום קרב
וגם תשוב .עד אם ר ?ים חללים הפילה- .
 :למשה אולמים *) על דרך המעעאפעל יננה ניהו נשם ״הל* )*Arx Samuelis ben
ן ?»  )" Adia Freitילידי שנעו עם מלן נפשו למיס י) שני שנעים ערביים אויב* נני
ע אייא )8מליצי העלב בשיריהם אוהבים ליפוה מליצהם באמונה העם שלא ׳פול טל על
ייקיס אשל נפל שם הרוג מחלב אויב עד אשל גואל הדם נקם י 15ינ לצריו ויהרוג ההולג.
«' :זה הימה להם לנשום מקום ההרג והניסוי הימה נמו נדללשפוך ,מלב נקמת דם ההורג.
י .יע נחב מינאעליש נ׳ גס נימי דוד מלך ישראל נמצא רושם מהמנהג הזה  .ע״׳ שמו ?ל /
ק« .גיא פקוק ״ ״א  .׳ •) משפמה ממשפמוס בני עאדיא .
^
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£א,לי אם לא ןקגתנוראלי־ .מהLsys׳
?י איךתךשיןני?לי לןת ? 2Zליש^ לה1׳
והנה ?ינ ך :אן ראש ייסוד לכל פאתי ע? ם
?לבתם תסב3עמךם תעמוד כל הגלילהג

אבל מר׳ על מות אביהצדיק  ,גדול בתורהוביראה  ,איש הלך בתמים
תזלנה דמעות׳ באין מעצור  .וינוע וימת יוסף בן ארבעים שנה בש״ק נ*א
טבת שנת תרט״ז ונקבר בכבוד גדול בק״ק באלשוועטין.

Bon S . L. Zaller.
הוי יוה צלה ושוכחה ! יום אשל בופל ל׳ ניקב׳ נצל נחמד  ,יקל נפשי ענודה • קלה
הורד לשאול  ,כפלגים • זלו מעיני דמעוס׳  ,כמו מעין מקול נאמן אשל מימיו יהלוכו לאנו
לאט שביב נגן נעים ונאוה  ,ופהאום מים דלים באו וישטופו צאצאי הגן וצמרזיו אשל הגל בם
עין לואה  ,כן מכשולה נהלה כי נאה נשחפכו כל משושי  ,נשנלו כל עצמות’ כתלע מפטיש
יפוצץ  ,קילוח לי עלי המו נל׳ .דומיה  ,אשוע ממעמקי לני  ,דמעוה נמו הנשיאים מה נמים !
מחסמפנייסתל  ,אשסה נדמעוח׳ אם לוחי ונפשי  ,אמסהi
לנים ישיקו וגשם שושן! ימנו ,
כל רמוד׳ הבל לנגד עיני כשלג מפני שמש וכדונג מפני אש  ,ני כים גדל שנל׳  ,עששו
עיני ונמו הה ,אור שמש קדל 1אנה אלן לראות דיו הואל אני אשל אנ ושליט היה נמצו&
שדי ?׳ איה המשילה אשל אוכל לרון עליה נגנול לאולס להניע נוגה תמונתו ? איה דלה'
השאול למען אפהח וא המו לה ניט עוד על עצמותיו הינשוח נטלם ללקנון ׳טמנו ? או
מ׳ יחן לי אנל כיונה  ,אעופה ואחישה מפלט לשמים בעוף מקנו נודד  ,ושמה עמו אשכונה!
וכמו נגיד אקלננו — הוי מעי מעי אוסיצה וצבי כקרני יזעף Iאנה שפסי אני תולה וסנמי<
הנענה ! איפה לשישי טל החנונה חדשים לנקיים עלי לאשי נטפו ! עונה מעמל כסי חמה'
לארץ דכא — איה משוש לבי  ,לב אפר אהבה שדי בקרנו התלהב ! אנה אמצא שאהנה
נפשי ! איכנה אוכל וראיתי ניגון ואנחה אמי וצעל אח׳ ואחיות׳ אס ’ושף איננו ! הוי!
רעוה עצמו מפעלה לאשי  ,אהימה נשיח׳ עדי אגוע ואעזוב סלד  — .אחזוג׳ ח כלים נציל'
•ולדת נזכר׳ בשוהם יקל מאבן קודש ממנו מצנם׳  -כ׳ אנד ממנו  ,נחמשה חמדה׳  .זים
לענן  ,יפה נוף נשנל ונגדע לאלץ  ,כמו עץ עושה פלי האוה לעיניס ועל יובל ישלח
שלפיו ; אולם פתאום נבכי הים ומשנליו עם שטף מים כבירים אליו יגיעו וגזעו ננל ונאלח<
קציריו ויוגקוחיו יפיל כאלה בשלכת ; כן מעה אני זיל נלקח ממני הולד לעפר עמלת לאם'
והודי לאבק ישכן  .תעיתי כשה אוני  ,ונמו מיל וחומה נצורה אשל ’שודה פהאס ׳הפול!
וקירותיה •עולו  ,נכה ממצב ים שננו עשי מעלות אחורנית הולדנו — הה ! נשמו נאום
שמחוה׳  ,אמללו עתות׳ גיל  ,שבה כל ששוני ויום ללילה נהפן לי ; נמו בשחל נעת השמים
כארגמן יטהרו והשמם העיל ממזרח ונסהן מחופתו יצא  ,נעפעפיו יהל אול בהיר  ,ופתאום
השעל מתחולל בעננים וקדרות נפק לבשו השמים ; ככה שמועה עונה הגיעמל י
נ• עלתה אלונה אני אשל מצא מזול לנפשו — ונפתע ציל לגו שלוח  ,כ׳ נפל צני הפאלחי ; ~-
הוי מות שודד ! מדוע חמשת אהבת לני ! חמש ע לין אשוע  ,כ׳ מני בים אדם עלי איז
נחעל מלוטש העשה למיה  ,אן לנפש יקרה תשים עינין ומישרים לאבד תטה פעמין*
בודד Iהמעט לן בשל אבירים רשעים פריצים  ,חלב מרעים רודפי פשע פורעי מושי
,א,׳נ׳ אמם> המעט ןל למלאות נמנן מנשים ? האס דם נקי לעד תפסה Iהלעד ממשיל
במ 1הלצנולם תהיה לנו למוקש ! האם לא חצתה חלבן מיום עלי חלד שובב הלכת ? האם
נ?! דבר; במינה  ,בארץ ציה ושממה  ,ביעל ובלבנון מזאניה מכפילים ומכל חיתו גולף לי,
המלאי בטנך ,ובעמק• מיס לא המצא משאלוהין ? — אולם כשמם השובב הנה והנה מל' ;
סלד-כל ' היום  ,ונעלבים אייה לא השן  .בלק אורה לא נאשף ואל הירח תשפיעהו למ«| 1
11
לא חמוש הודה ; נכה גם ידידי אל שומרי סולתו אוהבי חכמתו  ,אף אס יהלכו למומי
סלד במלין לאורח  ,פרותיו עשה על• ארן לא האגד  ,שמה בשמים אן ילאו נאור החיים י!
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אשכיו  .אשד משיח בחנל « פעליו! אך לאל שמים כל יגיעך ועמלן■ ,בפעמי רגליך י) לן
עדי המורה•
— שדי  ,אל העלני בחצי י«• והאזין נגינוח אבל ושנהם אוח• לעד תלה —
המו בכיות שלמה.

Jacob D . Arnstet «.

Von

Beitrage

על ג׳ דברים העולם
שלשה המה מיטיבי צעד החלד
בלעדם אין שלום ,בלעדם אין חיים
את זקן לא ירחמו ,לא יחונו ילד
הארץ תמלא חמם ,ולא תקום ׳ומים.
על התורה.
׳ אם אין מ 1שך ומעצר לרוח תאנתינו
ואין איש בשבט פיו ימית רשע,
או דבר ה׳ הטוב והישר בל יורנו
כמעט כסדום היינו מלא עון ופשע.
לכן באש דת וחוק ה׳ מחורב הופיע
ערוכים בכל המה ולנצח נשמרים,
נם תוכחות מוסר מפי נביאיו השמיע
ויאצל גם מהודו על מלך ושרים.

על העבודה.
אם מבוקר השכם ועד אמש ליל
איש לדרכו יפנה לבצעו מקצהו
מבלי שם אל לב מי הוא הנותן חיל
או מי ירבה עצמנו  -ונרעהו.
אזי כל שוכני ארץ יתעיבו עליליהם
ובאפס דעת עשות טוב בל יוכלו,
מאחיהם האביונים יעלימו עיניהם
ירבו נאצות למו אם מתת ישאלו.
לזאת אם תכון ובל תמוט התבל
רק את ה׳ נשים נובח פנינו קדימה,
בי הוא יעשה חפשי וגם יאשר בכבל
נותן שובע לעשיר,ולדל חון ובליטה.
עליו נשליךהי ב אליו נפרוש כפים
אותו נעבדנו ולפניו  .נכרע ברבנו,
ומידו נתן לאביון מלא הפנים
כי הוא יברך לחמנו ויותיר משבענו.
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ועל גמילות חסדים.
f
י

חדלי חנ ואין אונים כי ימוטו פעמיהם
או מבי עורון אם למצוא דבר ימששו,
ואין שני להקימה ולתמוך אשוריהם
הלא באבן יבשלו ,ודרכם יעקשו.
ידועי חולי ומכאוב אשר כל אובל יתעבו
יב ישאגו מנהמת לבם וקול צוחה ישמיעו,
אם לא מור ותרופה מעין הרפואה ישאבו
הלא תקותם מפח רוח  -ולשאול יגיעו.

י■*

■■vJl׳־ /רי ^

י־

ואם יקדמום מוקשי מות ונפשם ישתפבו
ואין מקבר לחמה ולא לעפרם ישובו!,
הלא בפגר מובס בחוצות ישלחו
טרף לחיה ועוף אשר בשרם יסחבון.
לכן דברי שמעון הצדיק מפז יקרים
 .העולם עומד נבין על שלשה דברים,
 .ומבלעדם נאבד כלבו ולשחת נועדים;
יעל תורה ועיל עבודה ועל גמילות חסדים.
ה״ק יעקב דוד ארנשטיין.

.

Gchwarzfeld

— Von Davlb

מ?

מת

זכתן.

ולכבוד דוד בן ישי נפשו בצל שדי תתלונן.
אניס סופר ס — ספר מסמולל מזנולו פרן  ,מסדרי סימן אסא  ,מבמת פניו אל
<» ^ ו״ץן
«׳ס שמי .מדרגי כנפיו •ספשטו  ,מפניו מיס פמבכירס ימילו  ,דני׳ ים ממנומסם יפריע
•נשאם וינעלם ולאויוי מול האניס • קוממס — נאין מעמד הנוע ננוע עלה נדף  ,משנה
להשנר ; משגרי סהום כקול רעם נגלגל על צדיה ׳שסקשקון  ,יהמו ׳סמרו מצולה ׳יסירו,
«!צף לגן מל פניהם כאלו שינה « רנ!ה נם  ,ונ« אנ< עינוה טרפם ינקשו ; כאלו משקר
«X
ממה • עשו ׳נופפו אה האניס נמעיצה פעם עדי רום שחקים — ופעם עד שישי
הים • ויידוה ויטנימוה — עחה גל ארד — הה מה איום מראהו  ,נמלו נלהוס סארהו,
קנו פסוחגרונו  • ,רמים עליה נקול גאונו  ,יצעד אליה נמצעד׳ רהנים  ,יפצה פיהו
לנלמ כל היקום ; וכאלו זאס העודסו להשמיד כל שטן ממולו יחיצג  ,׳מחור נאניה
» מסרס  ,יסור נקיקיה ונינמו יחדור  ,ונעלוקה עוד לא • אמר הון  ,יטה אל ׳רכסים,
נשפעה מימיוהרנים והעצומים עד שפם יעטה  ,ומנער מק אל ק ׳מלאה — ולפני
־1,,
«עמו מי יעמוד ?די יכילהו ? עוד מעט ונמי סהום רנה המצא קני לה  ,׳שטופו ספירה,
ועד נצר אוי צא סראה — לשוא יעמולו המלחים להריק מימיה מסוכה  ,הנל
ואפע מנמהם להוציאה מן המהפכה  ,נד• ריק יגיעם לסחור אל הינשה ; גם
החוף מוד מירוק עין לא סשורנו ,יפנו נמנע עיניהם אנס ואנה אולי המצא יד עוזרס ,ן
«רוע משענה  ,אמנם דמעוחיהס עדוס רסנה כ׳ ככל אלה אין — מה עצמה מצוקהס׳ מה
נדלה סוגסם Iכף יספקו מצקון וצרה  ,׳היליצו משני ורוח מרה  :אולם פסאום — פניהם
פארוי קנצו — כנוגה •« הייו — האריה ם משנו משמור — • קרנו אור — מאום לא
ימרו נאלמים הנמו  ,עני פניהם אל צד ארד יסנו נלמו — שמה — נס — אדה :
•סניסס לרוח סיום  ,הלוך וקרב נמים ע«ים • שים נסיגסו> כעל כנפי נשרים יעוף להושיט
האי1
רומסים נצרהה  ,נהנימם הנס ס״ס חדשים נקרנם נפחו  ,עורקיה ם מלאו דם ,
פניהם ישונה  ,כלצקוןנמר מזירונם  ,רגע — והנם נצלים  ,מה עצמה שמרחם ,מה גדלה !

—
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.גילסס !■ קזימסאו  .יעלוזו  .וישמקו !<■,סס אשי  .לפניס עד עפר שחו  —- .לאני,ה השי ^רך .־׳ '^ י
.המורדפח מרמה גלים  . ,נדמיתי  .אנכי בעניי
 »pii « .הזמן אח סצם הרעלו נאלק
טוס  .בלבי • יבסקו ; אם היגון .בידו .הסריגה מכל -צגד כוע מרורות יל יושיע למען אריקה עד
חומה ;  abשבלי אין  .קן לרפאו רביו עלי .ישונו ,
אךפנביסנל יהדפוני למדספוס  ,כמייח
בנירים עד לואר יניעו  ,ואה נל עצמוחי ישישו ; אס אויב מר  .ןנמהר עללכ | מדיןנן»
 ..רגלי ’ ,ארוב  ,כאריה לעין ! . ,כשוף צלעי  . ,׳חמוש  .מרגוע׳  ,ואס גל שמחוה אי׳ ידבר.
.ישעמני וישומני למערה אינסו  ,מור עצמוסי ' ימון ונשכי בשניו  ’.מסז , ’:מג״נסעהי בעם
.איד׳ .? .מה מנליגיסי על יגוני ? נטה אנבש .העצנס מלבסי המלאה,לה' רוגז  .למען אל היהקיע
בה כיהד במאום נאמן ? נמה אפנה ציר  .רעיוני לנל ישוב על  .נאורה  .העמל והחלאה ?—5 .
הנש המעודדני לנל אטבע ביון מצולם  .הדאגה —  .שירי נן — .ישי המהלי ! עה נפשי
.על.י .חשתגםח  , ,נמו אהגה ,וכאלו מלאן ממעל לקח הנוחם  .ויגע אל לני  ,הנסומוה אל לנפשי
יטיפו  . ,צרי  ,גלעד המה לה .ירפאו שבריה אשר אמרח׳ אין תקוה למו  —.עח קעצנון נמעעה
.ערפל אח עוני העששואמכעש ילוע  ,עד לא אוכל לכאוס אס עין הארן  :זמ׳רזס דוד אקרא
 — .ויהי _ אןר , .ממעין חנסגמוהיו אשסה  ,ורווחי נסח ועונג מלא מפנים — הוא  .יק הוא
יהץן  .בניב שפחו באבי .הנעכר לדנרי .מיי ושממה  . ,הוא יקרא בסול גדול כבנור מלהיב נפש ,ח
.אלי  . :שא עיניו וראה ! אנכי מלן ישראל הייסי ונגעי המערבס נמלי יויסי — מאס די בשמן
,.קדש , .משססי — .,ומפני יוצא חלצי לאדן זכה בכסס׳ — אויבי פסים לי עמנו — גם
׳אוהבי  ,אוכל לסמי  ,ימני — מפני עקה רשע כל ימי נבהלה׳ — ומכל הפנוני בני
״אדם נצלה׳ — היש פגע ואסון אוחי לא קרו  .^ -כלמו מכל עבר אה נפשי נצרו — אני
?עעמהי_ רוש ולענה — אמנם שפחי ננד יוצרי דנרי מרי צא הנענה ! עלי פקודואיו,לא
,.ההלוננהי  . — .כי מעודי על נינה׳ לא כשענה . — . ,מה ר ^ יסי עשיה י עשה כמוני —
״נגד ספן אלוה אל סלוני Iגם  ,אל יהי לנן ענד למצב — ואל הה׳ נפשן חמש כקצף —-
 ".דום להי/והחסולל״לו הוא לא יעוח .משפע וצדק — גול עליו דרכן ,אז כמון הכיס יפוצו "י
״אויגין — ועוד ינון שמש אשכך — עיניו אליו ישברו — ורנלין מלכד ׳שמיו״ — ומה אומד
מנה שיכסו אשר צל סן כל,נועם כל יופי כל נשגב בה נאסדו ! המלאה משוס קוןש י
כממיר גורנה ! אייכה אהין לחאי שלהבה — יה סוקל בקרבה . ,בה כל נפש יקרה הצוד,
וכל לב סליה ? נהלי עדן אינם ? יק אם נמימינם כספיר מהים עמי אענולה אוכל ששר
קצה נדלה  ,שמן הפארסה — לה דומיה ההלה Iארונוס השמים פהס עלה למרום  ,וממלאני
זמר שנה אס נח שירסו שני ,כי לק ננוס אלהיס ניפעח שמים ככה מנוצצנה  ,יק אשי
יממקום קדוש נקרה נכה נהדרה קודש הזהיר ! על פניה הזד נורא  ,כהוד שמש נצמדו
מנין ההדים — זמירוחיה מה מאוד לאוזן הנעמנה  ,רננוהיה מה מאוד לסין חעעמנה — .
והנולד — אוחו צמה אשוה ? בלשוני אין די מלה ! כקשה הנראתה נענן משלל צנעיס
.רקמה לא השבע עין לראוה המראוח הנממדות  ,הסמונוה הנאווה אשר שונוס הנה זו
מזו ניפין  :נכה גם קולהו — פעם כעל סלמון נלאע וננסה יזל — ופעם הוא סוצב
להנוה אש — עסה קולו רן משמן ׳נסם מלכאים — רגע  ,וקולו קול עוז ימעל מערוס
עזו על רשעים — עסה נכנך מנים נעלש — עוד מעע ואנסוה כבדוה ממעמקי לבו
נדסוס — יקונן  ,יהלל  ,והנסומוח ימלל ! מי ומי אשר יראה שירי בן
ישי ויסאפק
מלקרוא  :אין כמון נענקי הזמר ! הוא על מרי בשמים המליצה בעוז רנהו עלה,
וימן משם כל נופה צון וכל מסק  ,אדירי השלים לא ^שוו לו  ,הוא יטה לבב אנוש כפלג׳
מיס  ,נלצוסו יסד וניצוחו יעצב  .נן — אמון נהל• גסצי מלילוהיו אש יריקו  ,למימיו צגי 1י
עד למאוד כשגבו  ,על כל לוס ננואהו השסרעח  ,רוסו שמים חדשים שפרה  , .כוסו רב
לו  ,הי נהן לו לשון למודים  :אמנם לקלע כמוהו אל מערה ה לי ולא יחטיא  ,בזה לא
יהפאר — כלמו יהנו עדיהם כי הלא יד אנוש לבוא עד סכונהו  — .עי לא  .הגיר סין ערכו?
נם משורי׳ העמיס לא נצלו על דל שפחם  ,הנידו לעס נולד כי אין כמוהו ; המשורר ה.״פלא
 Lamartin .הצרפהי  ,כאשר
במסעו,קדמה בא אל .קבר דוד  ,נעיםזמיכוס ישראל,
רסש לנו הטורים האלו יקרי התכנית  ,לכבודו  " :עיני לנוכס יחזו אה ציון ! המלודה,ה * ־
״נשקפה  ,מנטי לא ׳רימוני ! קני דוד לפני יחשופו ! שמה — נשמה שדינרמפי עוז אה
"לנו להטה — זה היכל שממחו  ,מ «ו  ,ומנוסחו ! קדוש  .קדוש אהה לי מקום ע לין סיה
״המשורר האלה׳  ,עלין סי שיריו נמו עד לב נגע,וכל נפש אחריו משך —• ראשון הוא
״למליצים אשר רוח רגש בילדי מליצחם מקוננס —  — Lyrikerמלן הואעלימו ! איה
"מנצח נננינוח  /אשל _ על קוי הזמר ידו הדה,וכמוהו קול,ערב קושר לנגוח כנמעדנוח
השמיע ? אמנם ! רוסםמלין עוד לא הלימה על חעופתה  ,עוד לא שאנה ממקור האמה
<
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",כמומו ! נפש אדם לפני אלול« « ,מיסו באמרים רכמש ומעוררי לג כאלו עדן לא נגלחה —
'  .אנסו ס צפונוה ונעלמוס  ,בעומק יסוד לב בן אדם משכנה  ,מצאו אומר וקול על שפסיוכנור
'  .אאמן הנפלא הלוה ! — ואם נפנה שיעפוסינו אל « חוח קדם  ,ימים «ברו  ,בהם השירים
.האלה «ל הארץ נש «« קולס ; אם נשום שכל נץ לאומי דורו אשר « לו למרומי נין נמקורה,
.ונוחה יפ המה שרו רק מיין ומאהבה  ,או שמו לענין מליצסס אס נצחי הגנורים — אשר
.נדם אלפי אדם קנו שם — ואח «רבו ס הרצים —  — Wettrennenאז מאוד נשחומם
,ונגיל נרעדה «ל אמרי המלך הנביא — הוא ידני אל אל אלים בורא ה« נע כרע אל ידידו.
י יינץ נורא פלאוהיו  ,ויהללס די ערכם  ,יכבד וירומם צדקסו  ,ואל סנינחו משוד רום נענוס
“ .רוח• יעחיר  — .אס רוח הי דבר נו כדעה המאמין  ,או נפשו א ו ס ה וסעש כדברי הסוקר,
'  .ואח כל פה אומר  ,יכ להגביה אברח רוח אל על כבני רשף  ,נלעדו  ,אנוש עוד לא הצליח — .
'  .קראו בהא ר אץ  ,הגו בפינדר .אחרי שיר סד משירי המלך המשורר דוד ! אנכי לב
אוכלה 1׳ — קראו והחענגו מנופח צוף אמריו אשרהעחקמים פה  ,כי מזהב טהורהוצקו —
«ין מ• לא סדמע דמע  ,לב מ• לא יחאונן עמו  ,במזמור כיב ? נראהו שופך מרי שיחו נוכח פני
ה׳ «ל אשר ככה עזבהו  ,כמים ’ סכו שאגוסיו אל אלהיו  ,למה רק הוא נבזה בעיניו נמאק  ,ואס
אנוסיו מלץ מכל צרה  ,לאריה טורף ידמה אויביו  ,׳כסופו לנלעהו ; וכמה חזקו אמרוחיו,
גם צור חלמישיבקעו  :כמיס
נשפכסי
והספידו כל
עצמוסי  ,היה לני כדונג
נמס נסוך מעי — אמנם ככה גדל בטחון נפשו ואמונסו נד׳ כ׳ יעזרהו  ,עד כי בסופו
♦הללהו  ,כי לא שקן ענוה עני ! — נפש ימ לא סרגש עמו סאנה במזמורמיב ? אשר כאיל,
המורדפס כל היום מסמס הצידים  ,אשר יאנו נפשה לקחח  ,לשונה לחכה דבקה מצמא והיא
מורגס על אפיקי מים  ,כן נפשו סערוג אל אלהים — ישפוך חאניחו לפני אל כנן אל מיק אב
יאמן  ,ני דמעוח לו סמח לחם אם צריו בלעני מעוג ישאלוהו  :איה אלהיך! ונזכרו עוד
ימי קדם  ,נהחהלכו עד ביס אלהים בהמון חוגג  ,באין
מפריע— סקצר נפשו מהביל
כאב אנוש כזה  ,והיא סמס משא העמל כמעט גועס — אמנם הוא בקול נוחם • קרא אליהם
מה
סשסומחינפשי וסהמי עלי ? הוחיל׳ לאלה׳ ם ! — קורא נעים ! ראה היאיסיך.
לדעס אס האיש הנפלא הזה ; אמנם
יקשמץסכונסו — כ׳ הלא גם לך לב מבין נחןאלהיסג
 pו ם דרוש מעל ספר והשפוט כמוני — :

:r
in Triest.
^

 Von Rachel Morpurgo־־

מכתב.

אל נר הוקם על כל סכמה נמיר מענדל שטערן ברוך יהיהI
אשא ס שאוה סן על חסדך שגמלס ני בשלוח לי שני ככנים המזהירים נשמש וקנלסי אוסם
נשמחה ועל הנהונים הראשונים לחונס הלננוס המפורש בלשון אשכנז לא מצאסי קונה.
ונדי• לה׳ אשלם נגדה נא לכל עמו  .אף נ׳ כנר כסב החסיד נעל ספר הבריח הנדפס נווין
חקנ״ד ( מאמר ׳נ דרך אמונה) מה שיש נו די  .ומה נשאר לי ללקוט אחריו ? אקוה לאל
 ,׳סביך יטו אוזן לצפצוף עוף קטן  .מקול ארי נוהם  .הגה עינינו רואוס שבכל יום ויום מסקימים
דברי חכמנו הקדמונים  .כאמרם ( נמונוה פ׳ י׳׳ז) אין בן דוד נא עד שיהפך העולם לועס
צדוקי  .׳הפך למינוס יחיאשו מן הגאולה  .דור שנן דור נא קטגוריא נסלמידי חכמים.
(סנהדרין פי סלק) דור שנן דוד נא נו סיס מסמעטץ והשאר עיניהם כלוח וכוי  .וכל זה לא
השיגו בהגיון לבם  .כי אם רוח הקודם הופיע עליהם  .והסויה אמרה ולא ההורו אמרי
לבבכם  ,זו מינוס  .וכן הבטיחנו השם יחנרך על ידי ( יחזקאל ליו) והסיח׳ אח בל האבן
«נשיכם ונסחי לכס לב נשר ועשיס׳ אס אשר נמק׳ סלכו  ,נסום לבבם  .כמו הולך נסום ילך
• «*ד  .והזכיר מקי אשר לא •צדק נהם שקול הדעה ולא שום דני מההגיון והפילוסועיא וכן
מצוה לנו על די מלאני זכרו סורס משה עבדי צויס׳ אומו נסרב על כל ישראל מקים ומשפטים
וכן אמר דוד ולבי סלל בקרני ( נבוב לחח סעשה אוחו) סרגם אונקליס סליל לוחץ  .חום
ויושר • ציוני ואם נמצא איזה דני בספרי קבלה שלא כרצוננו  .נחלה הדני נטעוס סופר או
הדפוס  .או קוצר דעהינו  .ולא נטיל מוס בקדושים אשר בארץ המה ואין לבם די משיב  .ואס
•ש מי שהציעה זרחה במצחו  .ישמע נא ססינח• ויעטה על שפם ולא • טמא אמרים  .ולמה
ליו לחור אחר ץע הדעה טוב ורע  .נקח מעץ חיים היא למחזיקים בה ונאכל ונחיה לעולם .
נשמע נא לני• •הושפט המלך האמינו בה׳ אלקירס והאמנו האמינו בנביאיו והצליחו  ,ואם
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דברי אלה לא יפו נעיניו ׳עמנס מן העץ  .וה׳ יביך לנל «׳ ש־דיננילכף זנות ש׳ לשיש
נהכונהי וינהננו נקפל ח״ס עונים אמן בן יהי לצון -
הקמנה שנקעניח לחל מולפולגז.
עליקעי  ,נ' לחדש אלול חר״׳ג .

 - © «I . H. Sperling.בית מועד לכל חי.0
כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תת; הםידד לראות שהת תיריעני nun
(תהלים ט״ז> .
חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח
לדם קאפו
למו הלתדון
עמוד נ ?ר
איפה איהו?
א ?ל! "לג
שיא עינלם1
ומחלום הפתרון
לפיות/קבר
לרצחזעםו
מי ידעהל?
קלו מארג
בלעו הדווים
אכןז האמינה
פה בקברות
צפו! ;.ק.לפ
בת ך $מ;ם׳
אפם קצפמו,
עינך 'שוזפת
נתונה נתונה
?לשנות קרם
י $ו?™ ?ברית
לבני החיים;
עפר קצמו;
רוחך מרקפת,
שוקנת בנו
בלהות היו
דורות,עברו-
מלחמות ;.עורו
בעמק .ע^נבת
תרות לשמש
ה ל? ת ע ^ נו
3צלען&;ו
פיה נקברו
) \ C1J
?צללי־ אמש
לגיא צלמ״ית;
חלפי בגבורו.
ך,יא פותרת
לחיק אמם
סלל אספו
ךולום־סיינו
להון חמדי
אך מת־ שאיה
תמו מפו
חרבם עטם
נחומים הו^רת•
אל־לןינוr
;
•
דו
?
בתיהו א
;; רדו נשיה;
אדמות
סמדי
"מחה דמעה
אבנים נצבים
יזגין היף!
סמה עדים
משקיות ;קרות
בי רגבים
הקול קמעה
בשאר ,נרדמות
אחרית זדים׳
?לב וקרב!
?.רגבי עפרות;
"הגו;ה מרפש
שו? גי דו ?ה
"אתמה,עריצים
מעפר לקחה.
"לבאים אכזרים
חלפוכקירךון
ממרום הנפש
״אהריתבם ,ע ?ר!
ןצועם למה
מקדש שלחה,
?:יעו הקברים.
בגיא הבליו; ;
נ וים ולאומים
הורוה .י^חרו
?ך מיצבים
נתנו חתיתם
איש אדמה!
ודורות,יבאו,
לשחת ..ירדו
ד 1נו לךנ ?ים
גבורים קדומים
עוררו חניתם,
העלו בתהו׳
וה 4שימה לרמה*.
8

ביה האמינה
כן הימר
כקול האמונה
הביע אומר;
בל תפונה
כאמון דבריה

עלי התבונה
הטלעו אמריה;
הכט לבריאה
תאזוה לעיןI
אל הו.ציזאד,
מאפס ואין׳
מזרי קחקים
נגוהות למות
קיים ועמקים
?און אדמות,
המון הברואים
ביפעת’הולם,
?מעי שעשועים
כעמר יסודם,
עלי תוהו
נאבו זקמו
כרחם בוהו
מאל ך5ןמו;
ואם אלה
לא היו

יכאמר ולא
מתאום היו -
קני אדם
?אלד,ים בדמותם
רצונו י,לךם
ואין אוזריתם?
האנוש בתר
ליצירי אדמי"
?סע ה;תד
להבלךמהל
הפ היזה
ח? י־ריה׳

וכלא היה
בקכרעוח?
צלם שדי
< הנו
ח?ה
כיומי למדי
וכרב חנו,
הכט מראהו
וגבה הקומה,
כימי גדלהו
?לך רקה׳
מפני־אורו
ינהרו .קךך.ם
ולככת־עורו
כחלב קלים׳
עיניוה«זםות
חןז?םייוי׳
ספרים מאלמות
נגה :ךריקו
ככוכבי נקף
■׳
ןה ?זהירל
כבני־רקף
בשחרלאירו׳
פעם .יקחקו
כלאי לטהר׳
ומעם ?בדקו
מניני־ זהר;
עדים נאמנים
הדמעות הנה,
לע^ ב .ועלנים
.עליהן תתנה׳
זמרה הטעימה
ממיהו נובעת,
ונמשו התמימה
אארת דעת׳
גירוח העצומה
בבל שורןת
נתנל העלומה
מעין נןתרות,

מרומים שוקנח
כנור תעירה,
ויגדר אומנת
מנות ת ^ירה,
חמלה וחנינה
?ענדוה מר׳
ואהבה עדינה
מיה .עזר,
דהירה זויה
יזקךה אהובה,
עד דכא
היא תשובה?
מדמעה זורעת
ותקצור תומתה?
ולעד גועת
ויארץ  .עיסתה,
הן ימיה
הפ מנאומים,
תבל ומהמדיה
לד! לאווכים,
תישוקות־נוה
אותה סבו'
גדול מאמה
יגוניה רבו!
וכיה אמריה
תטיף מליה
זוהיא נאנדזה:
"לאזעקיתי
פיה מאומה,
לאזעףתי
מגיא מהומה,
כי אותי

קמו בבור
חוקך כוסי
לא־אור!
מי .יתנ?י
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בירחי קדומים
עתלבני
;שבתי בנעימים
עדינה ותמימה
מרומים שכנתי,
בקרש פנימה
גחנתי קננתי;
מה נעמו י
אז היקים,
פני,יקדמו
שמחות ־ךמים;
לרוכב,ערבות
שעשעים הייתי,
מבום־נךבות
לרויה ׳שתיתי;
בגי אלהים
כנור יעירו.
שדפי־ גבהים
תודות,ישירו
בכבים ומזרות
זמירות .יתנו,
תהלות יקרות
לאל יתנו׳
זמרתם שמעתי
,ונפשי יודעת,

שבעתי

חע

ועיני דומעת
עיני דמעו
דמעות ־נילה,
בדכי כרעו
כך,עךה,וחילה;
אהיות תמימות•
לימיני נ ^בו,
רעיות נעימות
אותי ם ; בו;
הצדקה בשמים
כשחר נשקפת,

ויאור החיים
ספירים מעלפת,
אף האמת
ברה בהמה,
שקה .קימת
נאוה ותמה;
?קשות נאהבות
בעדן תעופסנה,

ב^יל ?שלבות
?ביביי קרחקנה;
בלן מתאימות
בהן,ונעם:
נזהירו בגעימות
בספירןישד,ם,
עיניהן תםקה?ה
ממהזה ־שדיי,
שכרן תלקחנה
שקה למדי
"פתאום רקמה
בארץ נויתי׳,
ואז הקקה
בפלום צרתי;
בי ממרומי
אךצה לרדת,
בא יומי" "
לדדות נודךת,
ואל ביקה
הרעים נפלאות
"רךי אךקה!
למקום בלהות,
אז נפלתי
?שס?ם קלאים,

יעיץשמלתי

למעון ללאים:
קלף גילי "
ששוני־ אץ
ועי?י חכלילי

לא מון-
אך מבכי י
י ורב תלאות
מגון גדיזי
יזולון הדקעות
נאני סעודי

שדיעכךתי,
יכבל סארי
צד,קתו הגךת\,
אנוב חילי

עזיאשמרה
גיחשגניאלי
לשבוןה"?
ויחין־ה זכה
י,קרה אהוקה
עד דקא
היא תשובה ,
בדמעה זורעת
ותקצור מוסתה
ולעד גועת י י
בארץ עיקתהי
לא!  -ה0־;ה
לרגבי־ שואה,
ונקיש הנל^ה
למרום דאה,
במרומים שמה
תבא בשכרה-
תל]רן ה?שמה
נעימות :יא}1ירה,
ה 1ךה בקה
שמי־ גבה,
ברכות ת ^ א
מאת,אליה׳
,ככנפי,זהרה,
?שאה ותעל,
ומושבי,קרה
* א

-
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ערוכותויקמורות
בקמים «מעל - .
?׳מיפו :ךעוי
לכן אקוד
אכן הטובות
עוכר הבכא!
צל והכל׳
? ? ויייסד
ורבים המקאובות
תשאיר ברכה.
פיה בתבל.
בל תתאונן
בל תתאונן
בארץ׳ ^קמה׳
איש אורח!
מרום תתלונן
נא התבונן
נסקד התמה,
לשושן פויה
ואם גבר!
ציצי הקדה
פיה באימה,
:ביטון עיניך!
מאיד וק?ר
מעון תפדה
ריחף נפעמה,
ונחמה תבאך!
במאיזני חללד
שורדבמיעים
יגונות .ישקלו,
לקברם נ^יו,
מיום הוליד
לרדהדעכיעים
דדיף ':שכלו
מלם  :קתיו,
עת אמריה
בעיב פגרו
אדם א? לת
עלי־ פוסח
תכה שאיה
במים נגרו
תקרה ותיחלת
רסיסי ־דמעותם,
חליפות ותמורות
נסו הצללים
מב טנה :צאו,

הקמשזורחת.
פתחו־ך,עלים
ניגילתחת;
פן דמעיף
רגבים ייקתיו,
עת
צללים  .ינקו,
צללי ־תוגה

^ידודיי׳

מאין וזסוגה
עיניך נגרו;
אכן נערב
במקום דחי,
בלב וקרב
:לין בבי׳
במרומים קמה
לבקר ר^ ה׳ז
רצון מיקמה
!עמדה בצןה
למקורה קבי,
ביקמשאיהלה,
קמה ני ^ הי
במרום סלה.

— NonA . M . Mohr .

חקירה.

על דברת שבועת אלהים ובאור איזה מאמרי הש״ם.
 :הנה גן נהן לך והה׳ המשרה על שכמו
מ׳ האמין לשמועחינו  ,מ׳ מלל לישראל
גוז וקקלון על כנודן  ,וי  :ימ'כ הרפה צעמים
הוא יפרוך נדריך  ,יהרוש רומוהיך  .ישפוך
(אוי׳
רןארראן נרעיכם  ,זאני ערג ?78
אייזענמענגער
" דנרים לא נשמטו מפי צוררי יהודים הה מפי מכם יושג על כהא למשפט  .רועה צאן
^
ארגו לדם שה פזורה ישראל ויוצאים «
המדינה במעקלעננורג שווערין — שמעו והשחוממו!
רג
,
קדשים  ,הוא המכס האלדה״ם
נשנועח איש ישראל ",ירופפו עמודה ,נהרסו שתוהיה
הרג הזה גזר אומר  :כ׳ אין עזוז ומיל
החלמוד ניד הרנניס והמשמים לנעל כל
וכל רוה אין נקרנה  ,אמרי אשר ע״פ דגר׳
לנדו יהן עליהם שקולו■ — 9והנה אך שאין
שנועה  .ומה ׳טשו עניי הצאן  ,אם הרועה
המה  ,ואינם רק רכילות ודנה רעה על עם
צורך להשיג על הדנריס האלה  ,כי הנל וריק
המכס לנטל רק שנוטה נטוי  .נהראוח הנשנע
ד ,כ• גם נר נירנדחד יומא ידע שאין נכח
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פחה סרטי ,אמח׳ה  ,אם שהוא מצטער הרגה  .או שקרה לו מקרי .הדש «! מכריחו לעבור
על בנועהו וכיוצא נזה  ,באלה אמרו הכמים שיוכל הסכם להה׳ר השבועה  ,ני בדבר כזה
לא ייטב ולא ירע לבני אדם  ,ואיננו נוגע רק לד׳ ( כי אן -אם נשבע בדבר הרובע לאדם
איננו מוכרח לעשותו מצד הדין  ,כי אס מצד שנועהו וא״כ הוא דבר שנין אדם לד׳) לכן
אם אין לאל יד הנשבע לקיים אוחו  ,ישלה לו ד׳,כי אין הקניה נא בטרוניא עם בריותיו,
ומי נהם אמרה תורה ולא שימות נהם ,וסכמו השכילו מאוד דז״ל נזה  ,אן -שאין לו עיקר
מן התורה  ,כאמרם היתר נדרים פורמין נאויר (חגיגה •׳ א׳) לבל ׳שפל העובר על
שנועה כזו בעיני עצמו וימשוב כי כני ננעלו לפניו שערי תשונה  ,ויעשה מה שלנו ספן,
והוא כדרך אמרם בהיתר יפת תואר  :לא דברה תורה אלא כנגד יציהר  — .והנה כל זה
רק בשבועת נטוי ,שנועה אשר אין נזק לאדם אסר על ידה,אולם עבועת הדיינים על הודאת
או כפירת ממון ,או שבועת נעל פקודות למלך ,שלא לקסה שור,ד ולשמור משמרתו באמונה,
שנועה כזאת עומדת באיתן תקפה לנצר  ,ואן -אס כל הרוחות שבעולם נאות אינן מזיזות
אותה ממקומה  ,ואיך יעלה על הדעת שיוכל הסכם להפיר או לנטל אותה Vהלא תראה
שגם נדבר המכה הקצוב מאת המלך אין כל מפלט מצד הדין ,ואמרי נסרך המשפט במשנה
נדרים נ״ז נ׳ נודרין לסרמין להורגין ולמוכסין וכו׳ ונ״ה אומרים אן -בשבועה  ,הקשו
נש״ס והא אמי שמואל דינא דמלכוחא דינא ? והשיבו במוכס שאין לו קצבה  ,או במוכס
העומד מאליו  ,וכן פסק להלנה הרב נ" ׳ ס ו"מ סי׳ שפיט ס״ו ולא עוד אלא שהמנריס
ממכס זה (מכס המלך) עובר על לאו דלא תגזול מפני שהוא גוזל מנת המלך  ,נין שהיה
מלך ישראל בין שהיה מלך עכ״וס עכ״ל  ,ואן -כי הנשבע לסבירו ע״ד הכחשת ממון,
סלילה לזרע יעקב לשקר באמונתם ! נא ויאה_ ,אין לנו גדול מיום הכפויים  ,יום הקודש
הזה מטהר החוטא מכל פשעיו  ,אם יהנסס טל מעלליו וישוב לאלהיו בכל לנו  ,אך על
איזה חטאים מכפר ? על אלה שנין אדם לד׳  ,אולם העונות שנין האדם לאדם חרותים
בעט ברזל נספר זכרון  ,וגם אם ירבה חפלה בעשור לחודש ויכון -כאגמון ראשו  ,סלאחו
נו ולא תחום ממנו  ,וכל הצומות והחרטות לא יטהרוהו מזוהמתו ,עדי ישיב הגזלה אשר
גזל או העושק אשר עשק  .והדברים האלה מפורשים במשנה יומא פ״ה נ׳ עבירות שנין
אדם למקום יום הכפויים מכפי  ,עבירות שנין אדם לחנירו אין יום הכפויים
חעאתיכס לפני ד׳
מכפי עד שירצה אס סנירו  ,ודרשו זה מהמקרא מכל
תטהרו  ,מאלה אשר לפני ד׳ ולא לאדם  ,מה נעמו דבריהם ומה נהמדו ! —
וכמה הפליגו לספר בחומר שבועת שקר וגודל עון אונאה תרמית וגזל  ,לא לנד נין איש
ישראל לרעהו כי אם לכל איש  ,וממקורם שאב הרב ב " ופסק להלכה מו״מ סי ' רנ׳ח ס״ו
אסור לרמות בני אדם נמקח וממכר או לגנוב דעתם כו׳ אן -אס הוא עכוים — סי ' יל״א
ס׳א המודד או השוקל חסר לסנירו או אפי׳ לעכו״ם עובר נלאו ד לא תעשו עול נמדה במשקל
ובמשורה  ,ועיש בבעיה ג ספור נפלא מענין זה מן הילקוט — סי׳ שניט ס״א אסור לגזול
או לעשוק אפי׳ כל שהוא נין מישראל נין מעכום  ,ואן -שנועה שהשביע האחד את רעהו
ואין לו בבעולה נזק ממון  ,לא יוכל הסכם להתיר רק במעמד שניהם המושבע והמשניע,
והא לך לשון הרמנ׳ים  :ראובן שהשביע לשמעון וענה אמן או קבל השבועה ונחם שמעון
על שבועתו ונשאל עליה׳ ,אין מתירין לו אלא בפני ראובן שהשביעו נו ,ואפילו היה
שמעון קטן או עכו״ם אין מתירין לו אלא בפניו  ,כדי שידע הנידי שהתיר זה שבועתו או
נדרו  ,ולפיכך יה נ ה ממנו או יתנה לו ( הל׳ שבועות פ״ו ה״ז ) ומקור הדין הזה מש״ס
נדרים סיה א ' אשר גלו חז״ל שם ולא כסו חטא הסנהדרין אשר התירו לצדקיהו את
שבועתו פלא בפני ננוכדנצר  ,אן -אם עשו זה מפני אימת מלכות  ,וזה היה נכונה מהם,
למען הורות לנו חוקי חיים לבל נירא אדם  ,ולא נחטא בנפשותינו מפחד אנוש אנוש ובן
אדם חציר ינחן ! ואן -גם שונאינו הגדול דאקטאר קויל המשחית כל סלקה טונה אשר לנו,
ועברתו שמרה נצח  ,כאשר הגיע לדברי הסמנים האלה  ,לא יכול להתאפק מקרוא
לעיני הנצניס עליו לשמוע קללות נמרצות על כל קהל ישראל  ,כדברים האלה  :עש
טפריכש פיך היער איין געוויששער גראד פאן אפפענהייש אויש ! ( נתינות עולם
אדעי  :דער וואהיע אי :ראעןיש ז ) 1U0 .ואן6 -ם ברגעים אחדים נהפכו הדברים
האלה למרורת פתנים בפיו  ,ורגז וכעס ואין נסח  ,הוא על כי לא הבין דברי הרמג״ם
על בוריים  ,ולמותר יהיה לענות לו על זה■ ואסרי כל זה מי זה יערב את לנו להרשיע
צדיקים ולהחפיא עלינו שקר כזה לאמי כי אין אמון בכל שבזעותינו ונשאט בנפש תהי
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האמה למלמק ל גלי גו — 1ואס כן איפוא לאו׳ היה ני גרופה דומיה ולא נפיג מאומה
על דנלי החנם האלוהיים וחלומוהיו אלה  ,כי לא ההיה חפאלחינולהפיל אלצה ולהכניע
אויב לפה וחלם אסל ידיו אקולוח בלי נסק מגן ולנה ; אן פפה ו אסו לפון מדנלה גדולות,
זולתי קול  — .גס שמתי ל׳ זה נמה ליסוד מוסד  ,לכל אחוק נקפל הפגות׳ על דנלי איש
"סכם עודנו מי עמנו היום  ,ני זה יוליד איבה משעמה ופליד הלבבות ; אן מדאגה
מדנל פן יכו דבליו המלותים בלשון מיה המתהלכת באלן בקונטלסים המדפים לבקלים
הנקלאיס מכל איש ואים  ,פולס פולה לום ולענה בלבות דלי הדעת אשל אין סלק להם
בנינה  ,ומושבים ני כל דבל קבוע נדפיס קדוש יאמל לו  ,ואן» כי אס מפי מכס נסמן
יצאו ,ועייז •זלזלו בשבועות ונדרים פלא כדת תולתינו הקדושה ,לכן עגלתי על סוקי
ואמלתי עת לדנל  ,כ׳ נכימ שיש סלול השם אין מולקין כבוד לרב  ,עילונין סיג אי,
ואקוה כי גס הסכם האלדהייט נעצמו יסלח לי  ,ודברי אלה לא ירעו בעיניו  ,אמל׳ רואו
בי לא מאהבת הנצמון יצאתי למולו ,ולא נגעתי בכבודו אן» נשערה  ,אך לכבוד האמת
ולכבוד חולת ד׳ צבאות ועמו דברתי.
והנה נתסלה נסקולה לדעת מקול מסצנת השבועה ומוצאה  ,ואסל נשימה עין על
תבניתה  ,ולאור שתי המקילות האלה נלבה נטס עד נגיע אל המערה  .ואתה הקורא
הנכבד  ,אל נא • אלנו עלין הדברים  ,כי אולי תשמע ממני רודפות לא שעלחן עד הנה .
הנה שורש שם שבועה הוא שנע מלס המספר היסודי  ,ומה ענין זה לזה ? שמעני,
מספל שנע קודם לדי מראש מקדמי אלן  ,היא אבן הלא ; ה לכל מוסדות האמונה,
והוא קו המדה לכל דבר לס ונשא בתבל ; בששת ימים ברא ד׳ עולם ומלואו וביום השביעי
שבת וינפש  ,נס הציל אל התיבה מכל נהמה טהורה ועון> טהור שנעה שנעה  ,בכלות
אברהם בלית את אנימלן נתן לו לעד שנע בנשות  ,יעקב השחסוה לעשו להכנעה שנעה
פעמים  ,שני הלעג במצרים אשל הורם יוסן» על ידם היו שנע  ,במות יעקב התאבלו
שנעה ימים  ,שבעה ימים ׳עבורו על איש ישראל אסרי צאתו מרמם טלם ימול נשל
ערלתו לבוא בקהל ד׳  ,ימי שני המניס הגדולים פסח וסכות הם שנעה  ,שנעה שבועות
ימלאו ממג המצות ועד מג הבכורים  ,החודש השביעי נשנה קודש לדי  ,נו שני הימים
הקדושים והנוראים ונו מג השממה לפני ד ' על כל הטוב אשל גמל לעמו  ,שנח השבע היא
שנת האלן  ,אסלי שנע שנתות שנים יובל לד ,נגדי בהונה היו שבעה  ,הזאות הכהן שנע,
טומאות נשים ונגדים על הציל הזה תסובנה  ,פלי המג היו שנעים בכללם  ,העבודות
אשל עשה בלעם להטות מסד עליון אליו  ,היו שנעה מזבחות שבעה פרים ושבעה אילים,
כבוש ירמה היה בתרועת שנע שופרות ותיקן» שנע פעמים  ,שמשון עשה למרעיו אסלי
נשאו אס אשתו משסה שנעת ימים  ,הניס הקדום הראשון נבנה נשבע שנים  ,נעמן נטהר
מצרעתו אחלי לחצו בילדן שנע פעמים  ,גס מוסל ד ותוכחתו על קו שנעה ילכו,
שבעתים יוקם קין  ,גלות מצרים אלבה לדו שנה  ,שלשים פעמים שנעה  ,גלות נבל
שנעים שנה  ,צול נשכחה שנעים שנה  ,אמד משלשה העונשים אשל נתן ד׳ לדוד לבחור
ניניהם ע״ד מנוסו את העם  ,היה שנע שנים לעב  ,המלאן אמל לדניאל  ,שנועים שנעים
נסחן על טמן  ,הסנהדרין הראשונים אשל מנה משת בישראל על פי ד׳ היו שנעים
איש  ,במסנת ניס העצה אשל למלכי קדם היו שנעה משיני טעם  ,מופתי התבל
אשל הרימו העמיס לנס עולם הם שבע  ,מספל החכמות המפשיוס שנע הנה,סכמי
יון הראשונים היו שנעה  ,שנעה כוכבי לכת •משלו בעוז שנעם על כל צבא השמים,
במזל שור ים מנור כוכבים שנעה הנקראים בליה ק נימה ובלשונות העמים פלעיאדען
או זיענענגעשטילן  ,ולהם פעולה לנה על פני תבל ארצה  ,ונהנה לנות עצמו מספל,
ולכן השתמשו הנביאים והמליצים ואחריהם סז״ל לרוב במספר הזה  .והנה כאשל נהגו
נימים הראשונים בנלית לשמוט פל או עגל ולעבור נין כסליו  ,למען יפעל המעשה הזה
על לב הכורת הברית ולא אס מלבו לנצח  ,כן נהגו אם לצה איש לאמת דבליו אודות
הכחשת ממון או הבטחת דבל מה שעבר כנר או העתיד להיות  ,להציב לפניו שבע נהמות
טהורות הנכבדים בפרטיהם עיי שראויים להקרנה  ,וקדושים בכללם ע■« מספר שנע  ,וזה
פעל רושם מזק על לנו לבל יוציא מפיו דבל שקל  ,ובנין אב לזה  :ויאמר אנימלן אל
אברהם מה הנה שנע כבשות האלה אשל הצבת לנדנה ? ויאמר כי אס שנע כבשות תקח
מידי נעבור תהיה לי לעדה וגו׳ ני שם נשבעו שניהם ( בראשית כ״א ניט ליא)
פלשה הזאת הראשונה בתורה הדוברת מענין שנועה  ,ויוכל להיות נ• אברהם אעיה
בחכמתו המציאה  ,ולכן הטה אותו כחפצו  ,בלית אנימלן מזק עיי שנע כבשות  ,והבטחת
אליעזר אן» נשומו ידו תמת ילכו  ,כי מצות מילת הימה אז באנה ומנינה ונוראה בעיני
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כל בני ביפו< וממנו למד נכדו יעקב ונשבע ברחי יצחק אביו  ,כ׳ רבוד אביו ומוריאו עלה
על ראשו ביפר עז מאוד מאוד  ,ואחריו למדו לדומה להשביע ננקיעה חפץ למען העל
אימה ורעדה רנה על הנשבע  ,ונשאר לה שם שבועה על דבר מקורה  ,וענינה הוא
שהאיש הנשבע הוא נעשה קדוש ברגע ההוא  ,כי הקדש הוא האמה  ,והאמה הוא הקדש ,
ולכן מצינו הפעל ממנה גם על האממח דבר מה שחס ( בננסהייערן ) כמו וישבע עוד דוד
(שיא ני גי) וישבע המלך (מיא אי כ״ט) ומעעם זה אמרו חדל אין שנועה חלה על שנועה
נדרים ׳“ז אי ,נ׳ האמה הוא מענעו רק אחד לעולם ואין נו לא גדעון ולא רבו׳ והנן"
ומדאגה מדני פן הה יה נב״ז מחשבה נליעל בלב הנשבע  ,כי אין בני אדם כלם צדיקים
לכן קיא לפניו המקבל השבועה ממנו אח דברי האלה והוא ענה אמן  ,מלה נשגבה מפאה
הוראתה על האמה העהור הנקי מכל שיג  ,ואין בה כל מקום להוראה אסרה  ,קענה
נמדהה ורנה באיכותה  ,וגם שם די בקרנה  ,וזה יעיר נו תרדמה נפשו  ,ויאלצהו להומה
האמה  ,ולכן בחרו בה ולא במאמר שלם  ,ואמרי קרא האחר את השבועה לא היה עור
לירא פן יכוון הנשבע בה כונה אחרה  .ומעסה נבין מדוע לא יבא ענין שנועה בשי קודש
רק בנפעל או בהפעיל *) כי הנשבע הוא נפעל מחברו ואיננו פועל מאומה,׳ יק עונה
ומקיים דבריו  .אן ברבות הימים אחרי פרח הזדון צץ הרשע  ,ובני אדם השחיתו דרכם ,
לא היה די עוד שיצדק הנרשע את נפשו נמלח אמן  ,כי מה נקל לאיש תככים לשכך רגשה
נפשו כמעט רגע עד הטנור המלה הקטנה הזאה על דל שפתיו ואיננה— Iלפן יסדו מז״ל
שיאמר הנשבע נעצמו כל דברי האלה בפיו  ,למען יעשו רושם מוחש על לוס לנו ולא יתעה
ה ש,שטים באמרי שוא  ,ולבל יאמר מילתא דמשחמע להרי אפי  ,ויוציא מעיו דניים אשר
מוב :אמר להם בלבו  ,אמרו לו הדיינים  :לא על דעתן אנו משביעים אותך אלא ע״ד נ*ד
שבוי -ות ל״ט אי  ,ובכל זאת לא עקרו מנהג הקדום  ,כ׳ כל העונה אמן אסר שנועה כמוציא
שנועה מפיו דמי  ,שם כ״טב׳  ,סון> דבר ענין שבועה איננו יוצא מהוראתו הראשונה,
והי ‘
■ מצב האדם נעה ההיא במעמד האמת הטהור מכל דופי  ,ושומו אלהים לנגד עיניו,
והיויא מפיו אז צריך להיות קב ונקי מכל שמץ דבר שמר  .וא״ב מה תועיל התרת חכם
לזה• הלא נהסאסן» יחד כל ראשי שבטי ישראל לא יוכלו להפך דני שקי לאמת ; האיש
ההוא אשר חלל כבוד האמת ועשה אותה כל• למעשהו לכסות פני כזב נצעין» קדשה ,
עונו ישא ׳ונקום ינקם  ,האמה תקום למעה ישע ולא תשמע לקול מלחשים  ,וגס כל
המימות שבעולם אינם מטהרים אותו מחלאחו  .הביטה וראה איך עמקו מחשבות חכמינו
הקדושים ונשמרו בדבריהם לבל יתנו נם יד לפושעים ולכן אמרו מכס מסיר ואין החנם
ופיר  ,נדרים ע״ס א׳  ,והנה בעיון הראשון יקשה מאי נ״מ אם הוא מתירו או עוקרן
מעיקרא ? אך עיניהם למרחוק צפו  ,לבל יבא איש באחד מן הדורות ויטעה בדבריהם
ויאמר  :כ׳ בכח החכם לעקור כל שבועהמשרשה  ,וכאלו לא נשבע מעולם  ,לכן גלו דעתם
כ• אין הדבר כן  ,והחכם לא יוכל להתיר רק שנועה כזאת אשר נתחדש אחריה ענין אסר,
שאלו ידע הנשבע ממנו נעת שבועתו לא היה נשבע  ,כמי שנשבע לבל יהגה מרעהו כל ימי
חייו  ,וברבות הימים ההפך עליו בלהות  ,והוא מוכרח להתנפל• לפני רעהו כי ׳שפחתו אל
אחת הכהונות לאנל אהו לחם עוני  ,ואס לאו ימות ברעב  ,שנועה כזאת הוסרה מעצמה,
אמרי אשר על אופן כזה לא נשבע  ,אן לבל יקלו שבועות ונדרים בעיני הטס  ,ואיש ואשה
ישפוט על כל דני שנועה לפטור את נפשו ממנה  ,אן» אם לא תהיה לה סנה מספקת  ,לכן
הצריכו מז׳ל ללכת אל חכם מומחה  ,למען יפלס במאזני שכלו אס ראוי להתירה ואם לא,
ויוכימהו על הוציאו מפיו מלים לא כנים לבל •וסין» עוד לשנות גאולתו  .אולם הנשבע על
מעשה שעשה כני או יעשה לעתיד  ,כנשבע שלא לוה מרעהו אושהללו  ,או שיש 'להם
*) מיסד׳ שפתינו הקדושה לא הניסו המלות בהסכמה גרידא  ,כ׳ אם בנו אותן ע״פ דרכי
הנפש ותהלוכותיה  ,וע״פ הקדמה הזאת יצא לאור משפט שרשים רבים מדוע לא באו רק
נננינים מיוסדים  ,ואראך לדמיון שורש למס להוראת מלחמה לא יבוא רק בנפעל והפעיל
זולתי נשלש מקומות  ,והן לחם את לוחמי (תהלים ליה אי) כל היום לוחם ׳לחצני (שם
נ״ו ני) רבים לוחמים ל׳ (שם ני) ומדוע ? כ׳ האיש או העם העושה מלחמה אס רעהו
הוא ע״ איזה סבות המכריחות אוהו ולכן הוא נפעל ממנה  ,לא כן האויב המכתיר אס
הצדיק על לא ממס נכפו  ,הוא פועל לא נפעל  ,והנה דוד התאונן במקומות הנזכרים על
אויביו חנם  ,לכן קיא אותם לוחמים והתחנן לדי לחם את לוחמי הכה אותם
בשבט עברתך ג״כ כלוחם לא כנלחם ,
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וכדומה  ,והקדיש דצייו נשם אל אמת  ,למען «) מינהו
לו אס נשיו או יעשה מלאכתו באמונה
כחשו בפניו יענה ,האיש הזה הוא אשול בכבלי קדש
אן» אם לא נדע מה בלבו או מה שרעהו לשאל עליה לחכם  ,או אין ביד החכם לההירה -
אל שבועהו כל ימי עולם  ,ואיככה יוכל
בשם די ני הלוה לרעהו מאה הסף  ,או שאיננו חייב
ומי זה מקל לב לאמי  :שאס נשבע
וכדומה  ,יסיר לו החכם ויאמר אן אס לא הלויח לרעך
ול « אומה  ,או שלא יקח שוחד
גם ני סקס שוחד  ,נקי אהה ולא נשבעה לשוא ודבל
או לא שלמה ול את נשייך  ,או
לשום חושן לאור  ,לע לטוב ומל למתוק ? אין זה השלת
ידו
אמה •לא מפין ! ? היש לאל וגניבה  ,והיודע לק מעט מדרכי חכמינו נעל• התלמוד
שבועה  ,כי אם התלת גזל
כי לא כאלה חלק • עקב  ,וגם בדבלים אשל אין נהם
ולמודיהם הישרים  ,לא נעלם ממנו
החמירו מאוד והפליגו נעונשיהם  ,אף ני גזל ממש ,
לק אבק גזל וריח גניבה ואונאה  ,בחותם הכניס קודם  :חלילה להם מעול נזה — Iואם
ועוד על דלן כזה  ,להתם חטאות
אשל נשבע גשנה הבאה ^ כדעת ריתז הלא אין זה לק
אנו מבטלים בי״הכ כל השבועות
המנהג הזה  ,והוא מאמר המשנה נדלים נ׳ג ב׳ הרוצה
שבועת נטוי  ,כאשל • ולה מקול
בליה ויאמר כל נדל שאני עתיד לידול יהא בעל —
שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד
 ,ובאמת המצאת נכבדת היא מחז״ל  ,לבל ילכד
והמשנה הזאת מנדלי זלחין דוברת
מדלן האדם לאקור אתי על נפשו לפעול דבל טוב וישר,
איש באמרי פיו  ,אחל• אשל
נודר1
לקיים את המצות נדלים ס׳ א׳ וכדעת ל“י טוב הזה ומזה
וכמו שאמרו מנין שנשנעין
ו
כאלה תרבינה מאוד לכל איש מראשית השגה עד
ומשלם חולין נ׳ אי *) ויען שבועות
לאין חקל המונעות אותו לקיימן  ,לכן תועיל ■
אחריתה  ,וכנגדן תפרוצנה עליו מניעות לבות
לפרוק מעליו עול אלה אפל אין לאל ידו למלאן -- .י*
לו המודעה הזאת בראשית השנה
הלן בבלי דעת החכם האלדהיים נענין הנכבד
וכאשר שגו חכמי העמים ואחריהם
ממעין טהור  ,ולפשו אותם גלגליהם  ,כן תעו גם
הזה  ,וענלו המים הזנים הנוזלים
 ,אשר ילאו מפי מזיל כזהב מזוקק  ,ובידיהם לסיגים
בגאור מאמרים אחרים יקרים
י
קצהו מהם  .אתם קלוים אדם ואין אומות העולם
נהפכו  ,ואראה פה למשל אפם
הוא צול מכשול הגדול אשר נכשלו נו• לניס ! ,
 ) ,המאמר הזה
האדם1
קמים אדם ( יבמות ס״א אאז לרעה נגד פנינו  ,נאמלס ב׳ חמקו חלל משפט
ואותו שמו משנאינו מני
הכתם1
אנוש  ,וכמה יגיעות יגעו לוג חכמי עמינו לכבס
מכל האומות  ,ולא חשבו
לשוא  ,כי אלו שמו עין היטב על המאמר  ,לא הוכרח
הזה מאסנו  ,וכולם יחד טרחו
זרים אשל לא כונו להם תזיל ולא עלו על לבם.
להרחיק נדוד ולהעמיס עליו נאורים
" ׳ אומר קברי נוחים אינם מטמאין באהל שני׳ ואתן
והנה לשון המאמר הוא כן  :ישב
קמים אדם ואין ארה קמים אדם  .ואחלי היות גזרת
צאן מרעית׳ אדם אסם ,אתם
בהן  ,והיא לבאר איזה מקרא עיי שווי מלה אמס
שוה אחת מי׳ג מדות שהתורה נדרשת
גס פה כונס לשבי׳ היא למעט טומאת מת מן האומות
בו עם מקרא אחר  ,נבין כי
סברא שכלית  ,וחוק בלי טעם הוא שיטמא כל
באהל אחרי אשר אין בכל הדין הזה
 ,נאמר כאן אדם כ׳ ימות באהל ונאמר שם י
אשר באהל המס  ,ולכן עשה גזלה שוה
רק על ישראל  ,א* נ גם כאן לק על ישראל נאה העלוה,
אדם אתם ,להורות שאין נונתו
לא אמר בלשון גזרה שוה מעצמו  ,אא״כ גמלה מלבו
נ• אין ןל גו אלא חמשו  ,אולם
אסם קמים (פת) אדם ואין ארה קמים (פה) אדם.
(נדה י׳ט ב׳) לכן אמר סתם
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בביאור פלוגת ת ל* מ וליי נענין זה ובלם נדחקו מאוד ללא
*) רשיי והסוס׳ והלין זיל נמלקו
תלויה בפירוש הכתובים  ,כ׳ הוקשה להם סתירת
צורן  ,בי לפי דעתי פלוגתסם
לא יהיה בן חטא  ,ושלמה אמר טוב אשר לא ^
המקראות  ,בתורה כתיב וכי תחדל לנדור
לדורj
פלא לדור כלל  ,אבל
תדור משתמר ולא השלם  ,משמע מלדור ולא
לשלם צאטובידור האדם כלל כל ימיו  ,אין י
ולשלם טוב יוסר ? ולזה פ״ ר״מ הכתוב בתולה  ,שאם
שם1
מפן לד׳ בנדרים  ,ונא זה וגלה על המקרא בקהלת שנם
נזה חטא מאומה  ,ני אין
שטוב'
תדור  ,נכון הוא בעיני ד׳ ולא יסר אפו עלין נזה  ,ונפלט
הפי׳ הוא כן  ,טוב שלא
שיקרה לן כן ,שלא יהיה בכרן לקיים נדרן אולם !
נקל הוא
הוא משתמר .ולא תשלם ,כי מה לן לבא לידי חטא  ,להיות נודר נודר ואינו משלם  ( ,ני
רימ פי׳ וני תחדל לנדור א׳ אפשר
* פ אס תרצה לדור ולשלם טוב יותר ותמצא סן בעיני
מוסב על מקרא שלפני זה ) אבל ענ אדם  ,טוב אשר לא תדור « ,לדור ולא לשלם  ,אבל
אלהים  ,וזה מאמר החכם מכל
לשלם אין טוב ממנו — .
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הקולא
לסבילו לשע יולד עמו לחייו,׳ (קדושין כח אי) המשפע החלון הוי .היה
'שילון
ממאיל נעיני לנים  ,וחשנו כי דבל• חכמיו הס אלה משחיה5ל חלקה עונה ,
■יי למדו
אוחנו לנקום ולגעור ולסרוג על נקלה ; ונאמח אין להאשים אח אלה׳ אחלי
!נם כל
מנאלי הש״ה פירשו שוה מוהנ על הנקרא שרשוח לו לילד עד חיי הקולא
>ושו לכע
ולשלוח די נגופו או נממונו ( כדעה רנ צמח גאון ) אולם הרואה נעיגים
וקומות
יסור .כי אין פה לא אינה ולא שנאת הנליוח  ,אן אהנה אחוה שלום ור׳עוח,
'הוא מאמר מוהרי נ כנד מאד :
הקורא
למנירו רשע׳ נל יאמל נלננו לא אחעא
oif
מאומה  ,כי מה אעשה לו  ,הלא רק בנודו ?קלון אמיר  ,לא כן  ,כי
הוא יורד
י« ו
לחייו נזה נדול עונו מנשוא  ,כי אה חייו הוא נועל מענו וכאלו רצחו נפש
• 1הדני
הזה  ,נ׳ חיי כל אדם ומזונותיו תלויים נעור אחרים  ,איש איש כפי מדריגתו
*! שיר
כלש ,ואם הוא מוציא לעז עליו נאמרו שהוא רשע ונליעל  ,ישעמוהו נני אדם
*ישלחקים
ממנו
,
ואין
עוד
אמון
נדנליו
,
ומקול
פרנקהו נההם  ,הולך הלון ודל
*”ו כלים
מאליהם  .ועתה הגידו היש מליצה נכנדה מזו  ,לפעול על לג אדם לנל
*ציא שם רע על רעהו ? —
!
אמר
ל״א עמי הארצות אינם חיים שני מתים נל ימיו רפאים נל יקומו  ,חניה
יפיס נל
יחיו יכול לכל ? ח״ל רפאים נל יקומו  ,נמלפה עצמו מדנל׳ חורה ה כחוג
ילנל ונו׳
כי על אורות עליך נו׳ כל המשתמש נאור חולה  ,אור תולה מחייהו  ,וכל
|אין
משתמש
נאור
תורה
אין
אור
חורה
מחייה
ו
(
נתונות
קי״א
ני
)
גס
הדנלים האלה
יא ישרו
נעיניהס ואמרו ני חז״ל לקחו אח הננוד לעצמם  ,וכל מחי חנל כאין נמשנו
׳עיניהם ,
ונאמח אלו היסה כונה ר״א והנלייתא לאמי שאין לעמי הארצות ( והס
ין< דיועים
המתעתקים נעניני העולם ודנר אין להם עם תורה וחכמה ז תקוה לחיות
עתיד  ,היו
לנו המאמרים האלה לנושה וגס לכלימה  ,כי אין זה לק עיס תפל על
ישל מנהג
עולמו נחשד ונריותיו נלחמים  ,אשר איננו מקפח שכר כל בליה ; ומי לא
שאין
ניד
כל
איש
להגות
נחכמה
,
וגם
אין
זה
מתכלית
קנון
המדיני«  -,ונהפוך
'׳יא  ,כי
אלו לא ישים כל איש רק נתולה מאוייו ונה • שגת תמיד  ,המונו חנל נל
יקום  ,מי
יכין שאר  ,ומי יענו ל אלמות • מים ? מי יחרוש ומי יזרע  ,מי יפרש אהל
1ייתן  ,ומי
׳תחול נאלץ ? ומלגלא נפומייהו דלננן דיננה  ,אני כריה וחנירי נריה,
מלאכת*
נעיר והוא מלאכתו נשדה! וכוי נרכוח ” 1א ' — אולם לעיון אחל נשגנ צפון
יינרים
האלה
,
ולמען
נגיע
עדיהו
אקדים
מאמר
אחר
ואנאלהו
,
והוא
,
אל
"
אמר לנ
<“ר אגורה
נאהלן עולמים  .וכי אפשל לו לאדם לדור נני עולמים ? אלא אמר דוד לפני
*• קניה.
ינשיע יהי לצון שיאמרו דנר שמועה מפי נע״תז דאל״ש נן ׳הוצדק כל ח״ח שאומרים
ינל שמועה
מפיו נע״הז שפחותיו דוננוח נקנל (• נמות ל״ו ני) גמה קולמוקים כשחנכו
ינאור
הדגלים האלה ! ולחנם  ,נ׳ כלם ענרו על נונחס הפשועה  ,והיא כי איש
?המוני לא
יילם החכם יחיה לק נדור אשר הוא מתהלך נאלן  ,ונשונו לאדמתו אנד זכרו ואיננו,
אשל השאיל אחריו נלכה נדנלי מכמה ודעת המלמדים לאנוש נינה  ,הוא
*ויה לעד ,
כי אן -אסר• כלה שאלו ולננו  ,ונשרי על גדיש ישקוד  ,דנליו העונים
 Wנינתו
עומדים ניכינו  ,ושמו לא יתון -עד שני דור ודור  ,וזה אמר דוד  :אגורה
•אהלך
עולמים ,כי נל תיח שאומרים דנל נינה מפיו נערהז  ,אף אם כנר לקנר
|ינל  ,וגופו כלה ואנד ,
שפחותיו  ,הם אמריו היקרים  ,עוד דונרות אתנו  .כאלו
^דנו ס•
עמנו היום  .ונזה ינואר! לנו דנר׳ המשנה  ,קפה לו שם עוג קנה לעצמו קנה לו
) נלי חולה
קנה לו חיי העולם הנא ( אנוס פינ משנה ד) נ׳ הנה אנלית ד׳ ננריאת
*אדם היה ,
למען יעזור איש אס רעהו  ,ממקור האחד ישלים השני וכוי  ,אך גם
ך• יש שני
דרכים
,
האחד
,
הנישא
ונותן
נאמונה
,
חונן
ומלוה
מעינ
וגומל
חסד
יומת (
ולכן
אמרו
כל
שרוח
הנריוס
נוחה
הימנו
רוח
המקום
נוחה הימנו) והשני,
וילש
נסכמה ומעמיק לדעת העוג האמת׳ ומגלה שפוני עמוני נינה ודעת  ,ומורה
׳יי אדם
העוג והישר האמת והנכון  ,ומאיר עיניהם לחזות זוהר הסכמה ויקי
״ארחה —
וסנה אף אם גם שניהם נאחד עונים  ,נכ״ז הורו לצו מז״ל לאיזה מסס
תלון ,
ואמרו
האיש
אשל
קנה
צו
שם
עוב.
שיסללו
בשערים
מעשיו
עיי צדקתו
יקדו לבני
אדם  ,קנה ול את חייו  ,ני מי שאינו משלים סעודתו  ,איננו ראוי לחקר א
| ,ני הוא חומר
כלשון נל• צולה ונמשל כבהמות נדמה  ,וזה הוא אמרם לעצמו ,נאשר
‘יי• לדוג הלי
חז״ל :אולם הקונה לו לנרי הורה  ,הוא קונה לו גם יונלעד׳
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ייפויי

י:

•u

ס״ו אלה נעודנו נסיים אייתו  ,אף חיי העולם הנא  ,והוא ח " הדולות העתידים ל^*
כ׳ שמו יעמוד לעד וזכרו נל ישנס לנצח  ,ולעומת זה אמרו על ייולך נענינ׳ סניז
נשמות עקלקלות ומאמת דנרי שוא והנל ע״י פלפול שקל  ,כאשי עשו מצפנים הזאפישט«!
המגלה פנים נתולה שלא כהלכה אין לו סלק לעדהג אנוס פ״ג מיס ) יצונס $ . ■ -
יקום לעד  ,ונניס יולדו ילאו סולשח ננינו ויעלו עד הישוד נו — כי אמי
*
כונתס היא על דנל סכמה  ,לא לק על העיון נדת האלהיח הנתונה לנו ניד משה ע״«י!
ואחלי הדגלים האלה ננין מאמר ליא הנ״ל ודנליהנלייחא  ,עמי האלצוסאינם סיים לעשיות
כל המשמש נאור תולה  ,אור תולה מחייהו לעתיד ,אור סולתו זולס כל ימי עולי־יו
וקרנים מידו עד נלתי שמים  ,וכל שאינו משתמש נאור תולה  ,ימות ואנד זכיו , , .
יי׳
ענן וילך  ,כן נס הוא לא ישוב ומדל לעולם .
!
ולא עלי המלאכה לגמור כעת  ,עד כי אקס מועד  ,אנאל מארייס אחריה "שי
אי ^ תוכם כנלם  ,והמה בעריה עתה לכלי משחית נידי לנים  ,ומהלשינו ומחריננו מ;* תני
‘י 4׳ די יגל עינינו וננינוה נפלאות מתורתו.

 M . ®. Ster».״  0°דזריופא .
)(Nach dem Deutschen des Dr . L. Kompert.

הךנוואותמחי$ה אחת??שאת,
והיא תחת שם r״מחסור דמים" נוןעת.
ויה ירד כל זוהר מעיני םזקךרו,
והפנים׳ אף אם ארמי כישוקן ,יתורו.
‘יעל שעורת .קךסלים יקונן החולה : riyM
״זהמתני חיתי ילחם׳ ונפשי אבל תועבת<
״והעולה על כלנה להנחיל תוגתי:
״כי אין תנומה כעפעפי וכי תדד ישנתי«! -
הרופאים הולכים שבים חלשים לבקרים,
לבקר עורקים וקי^ה בכל פ;ה .ועכרים,
ואחרי האריכם לחפש במועצות ודעת,
ימעאו ,יב בהם שמה המחלה מגרעתr
"רק המרק דמים נוכל לכנות את מחלתו,
ו
* ) ניום ג׳ " נ אדר כתיל לפיק עשתה הגבילה המפואלה מי ליפעט
המכונה עלי « ,י
העלן ילידת אצילי לעממל משתה  ,לסוג את פתשגן דת המלך הנהנת ליהודים כאגל«
חופש לה אחז נמקנה וקנין נחים וחצרות וחלקת אדמה  ,ונין הקרואים הנכנדיס אשי;
הודו משירס לתהלת ה קיש ל ׳ליה  ,נתן גם המלין המפואר דל  .ל׳ קאמפערט א« ;
קולו נמליצה אשל סנר לשתיה הזאה כדנר דגול על אפניו  ,ומל כ׳ מצאה סן בעיי*!
ונעיני כל השומעים  .אמרתי לה לנישה נמסלצוס הענליס ולהעמידה גמעע לה ת פאי!
נגן עדני שיל׳ שפת קודש — לאות עולם ולשם כנוד  .מענדל נליי שעעיו .
!
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"וכנחל מצער ; שוב לאיתן מרוצתו!
״ומה’ נעש ? תה להקל ל,מחלה הן3ךה?
"אך למלאות את החסרון’ ב ^ה האובדהי
ץלערות ?ד ליסוד אה לימדוה כאחת,
?כתוב *ירי כחל אליו למרקחת!
גם אנחנו כענינו ידועי חוליהלינו,
לא לימים אחדים  -לשנות מאות חלינו,
וככל אישר נע.שה לא מצאנו תרופה,
בייעודי לא נמצאה המרקחת הצרופה:
ואף כי אין מחסור ברופאים מחכמים,
אך כפי ממנצותם ,הגה אנךנ’ו זה ;מים< -
האחד חישב  :רק מוקד איש בוערה
נאוה לרמאות את הרם הזה ממארה!
ך,רופא הלך ; ,ליד ממרד ה5הו’ ,
אך בקל משמר ?צר את מואא מזפתחו.
האחר ,אשר דעתו מאורח הספרדי מתך,חקת׳
אמר :
״עוד המחלה אינך.?,די שמים ' צועקת!
נטילי
קסף
ועפרות
זהב
ונח ^ תן!3ןיה ,׳
״כעצמת
ד׳צפו־ן
גקחם
יכמכהכמריה.
"ואם גם הרפואה הלזו כעצה ננערה,
"אז ?{ נוע מסלה תחת הגערה
"למען לךאהינלוי עינלם כימופת דקתנה,
׳־כי
במקום א ^ר אין האש להוגיע ( אמנה,
״עוד
^
שע
כבחל
בהעזלסו מ(ך ( ה״" 1
אף
עוד נמצאו רופאים ,כם הדומלה ניצחת,
היונרים
נקתק קפה וכיולקת לימון כנחת:
"רע כי כתמרמקיעזה ,בעיניו ^עמוד הנגע,
.עת
לא תצור את■גן ^זף כקל משמר משנע,
"ואם נמרקחתנו תהי לף תהומה,
אז לא ת ^ א בזיךף אף גחלת מאומד:,
".אף מך.רןד חלקת ארץ לא ;.קרא’חלקןז׳
״פן !על שיא הרם ו;?יא את ראשך;
"כי קרב קנזינים רוב דאגות נמצאות.
"אין
״מה טוב לך כי אם להיות כין נישי מ ^ אות,
לך ולנהלת שדה והצר כחי.ים?
״הלא טוב מאלה הקנוי כמלוא הפנים!
"וכחסצך יכ דמך י,מחר חיש להתנועע,

"הרם סעפיף לתנועה מאין "?; לים וכוגע;
ץהד־ץר ה/ה איעצף להחליף בו נח.
ץך?ף בי יהי נאש המסים,3קד:0
״סיב לף נאךץ?; •n$np.ה והימר"
וה?ןםחר ? 3ךןל נוקזן לף /תין ל?9ה - 1,י-
קזתר"
בכה ןבךה מחלתינו הלוך וזק'
עדי הך_רת * ניר הח;ץה נגלתה.
לרופא הנאמןזקךא שלי ?מרומו
והנהו מ?יף נסם ? בם הדומו;
"אכן סר פד הפסקך ,לפני אור /רו?.
"הנני יוד? את דמחלה׳ -ר .הנף ;נוע!
*הנף השתנקקונךסף לארץ מולדתף.
״ו^זאת ל3ך לוי  -והיא דיא מחלתךI
"עורה לס? ים חדשים בהבל
ץאחהת אלץ מישב תד.י לף לח -ל!
שנאות הקא׳ בצללי  :ער3קש לך קניה׳
"לרות את נויתף עודןה חלוש בח,
"ולהנצל לעד לתנרת חפ לתךהנוישנת
;אשיר לדאבון דוחף בך! ךבףקוננתי"
"איעץף צרי פח? א באין למ;הומערןיקה׳
״,אף כי רקמ3ךןל  -והיא ן המחרשה*I
"משמרתך שלימה ותוךה לך ,מציל מדחי:
"תהי ' לעד הפחוש’ הך ה3ךזל לעד,יחי»!

 Von Dr . R . Frkedländer .־־־

( < ם■

מכתב.

נע״ה פה טפעריעק שנס חדש ד <« ׳ 1,כקדם לפיק.
ניאשיס השנה  ,הפממ רננה  ,בניה ידידי מנחם  :והה׳ ידו אמונה  ,לעזרה שושנה
אין לה מדרוס  ,נמסנרה כ״נ משמרין נ׳י פניה נמקדן מקוס למכחני  ,אשל נו הצדקסי
אה נפשי נעיני אלוי על עזגי לימודי ד׳  ,סולח הנפש  ,להגוס נתולס ה " נשרים ולדעה
נין נגע לנגע ושם שפרסי באזני אמי  ,כ• גם אל הרב המאיר לארן ולדרים נסוכה
ערכחי דני• ונקשה׳ מכבודו לעמוד על ימיני ילנהלני על מי הורה ומכמה  ,אכן נקלוס•
בעיניו לשלום לי מכהב ידו הלמה  .ויען נכשן -ורשפה׳ מאד להיאוח אח אמי נ״י אח
גודל החלאה אשל המצא אס בניהם השוקדים על דלסוס ההורה למען יורו משפע׳ די
ליעקב  ,כל טוד לא יקימו ניח מורה המורים (  ) Seminarium Rabbinicumאעסיק
פה אח שפרי זכרה׳  ,ואס אהה אדוני לא המצא נו דופי שים קנו נין ככבין ואלהים
•זכר לך לעונה  ,אם גם שפרך יהיה אנן פנה לניסו.
לפני כבוד מעלה אדוני  ,נזר ישורון וספאלהו  ,פוקס עיני עברים נמכמסו ,משרש
מלולי ההבל מכרם יעקב  ,דובר האמה כלבבו  ,מוקד נכנדוח  ,מגלה צפוני קדם  ,והעלומוה
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מוציא לאור  ,עיניו משוטטות בבל פנות
הדעה  .נבל הוקס עלבמהיהתהלה  ,אין או(
ואין דברים אשר לא ישמע קולס מה״ו
שי״ר
,
ימים על ימיו  ,ירב נחו  ,עוד ’ נוב בשיבה יושב על נשא דין נעיר פלאג  • ,וסיף
לאשרו
ולאושר ביתו ועמו עד בלי ירנ
ידעם׳ כ׳ ׳פלא בעיני אדוני ובצדק
ישתאה  ,אין נעל מארן נבדה יהין להעיד
נעל דבריו על פנס זולתו  ,איננו
ממכיריו
,
אבן
נעשו
יודעת
מאד
,
׳נ
כל שבס יוד
דעת  ,כל אמן חושב מחשבות לא
באו
השכמות
אל
קרבמו
,
עד
נ׳ יגעו ועמלו להשיג
עד יכ שעו מערת כל מפעליהם
אל
החכמה
אשל
מצאו
אש
נפשם מוכשרת לה ; ולבן בג
אשר יגדל איש מאחיו הן
בחכמה
,
הן
במלאכת מחשבת  ,לפיהו גדלה ועצמת שקידש
וחליצתו באחד מן הדברים  ,כרבות
ידיעתו
כן
לבתה
התמדתו
.
ואם
כנים
דברי  .בצד
שפטתי על מעלת אדוני אשל בכל חכמה
ועד עתה על מזבח לנו  ,עליה ירה ענת ידו הדה כי תשוקת הדעת והתבונה להעה מי
רעיונותיו
וכל
חפצים
לא
*
שוו
לו
הב
 ,מחשבה
זאת היסה לאבן פנה  ,עליה כטבעו
עמודי תקותי  ,נעת הרהבתי בנפשי לגשת פני כג
אדוני במכתבי ; אמרתי  :הן האדם
הלז
,
אשר רוח אלקים בו  ,אשר התורה והסכמי
כל מעינו  ,אשר כל תפנוקי
חלד
השלין
מנגד
ויכהן
על
מזבח התבונה  ,צנון» בזי
המליצה  ,לבוש במדי המדעים
;
אשר
לא
פנה
אל
רהבים
ושטי
כזב  ,אכן דעת תהלוכוו
הנפש  ,קולות עמים מקדם ,
השנות
דור
מדור
,
לרגל מבין מחרכי היצורים עקבי הץצו
ולעלות בשילם החכמה אל הר הקדש
לחזות בנועם ד׳ זאת שם מגמתו  ,גבר נזה אמרתי
אשר מקער ימיו נתונים המה לטוב עדתו
ועמו בקיאו מכתבי ובראותו  ,כ׳ אך נקשו
החכמה וכוחן -הדעת הולידוהו  ,לא ישת
זאת
לחטאת
יל
,
כי
מלאני לבי לכונן אמר
אליו ; יען מרגשות נעשו מדעת הוא
לו
,
נ׳
תשוקת
הידיעה כל תוכל
ומעני 0
לא תשוב  ,חמדת החכמה כאש יוקדת
תלהט
על לב ממשלתה  ,תגרש לכ משעין ומונג
כל נדר תפרן  ,מחוה הנושה תשליך מעני
בעליה  ,תלהיב זיק• תגבורת בלב נמוג  ,רגבי
אדמה אל מרום ארזי לבנון תגביה
ולמתרפה
במלאכתו
תאמר
כלת
מעשיך  ,אל תירא,
למען ידע אדוני  ,מי זה
הדובר
,
הדופק
על
פתחיו
אזכירת
,
בטרם אפיל תחנתי
לפניו  ,ימי עלומי אינה עברו
על׳
ואחורה
אש
הדרך
,
אשר
הלכתי נו עד בואי הלום.
ראות עני חבל החלות׳ בעיר
אנשים
בה
מעט
וניצולי
שמש
הדעת עוד לא הפיצו ענני
השכלות והנערות מלכותם ; אין בה מ׳
השתולים בנפשות צעיר׳ ימים  ,להפריחם יורה דעה  ,מי ירעיף רביבים על זרעי התבונה
ולהכשילם
למען
יעשו
פרי
תנובת ; כולם ילמדו
אס בניהם לשוט באניות -שכלם בים
התלמוד ; אך נו ידמו מצא כל שכיות המדע ולכן
גם אש בניהם יחנכו מניחם
מיחס
לטנור
בין
שאון גליו והמון דכיו  ,אף יכ באין
משוט ומורה דרך הנמו .
כנה
גם
אותי
הקדישו אנוח׳ ללכת בעקבות נערים בגילי,
לא למדתי לשון ושפר ,
השכנת׳
אצבעות׳
לכתוב
צחות
,
אן
על
דלתות התלמוד שיןדסי
כחשכה  ,כאורה  ,בלחם יבש
השבעתי
נפשי
השוקקת
על
אבן
הפלפול שבותי ברק שכלו,
עד ני הוחד  .בהיותי כבן ארבעה עשרה
שנת נשאתי את רגלי  ,לתור ל׳ מקום חכמים
וסופרים ( כ׳ אני שודד מארן הסייס
להתלונן נצל שד• ואתו כל משען לסם ; אמי היקרה
נשארה גלמודה  ,רבת בנים ולא
יכלה
לשת
לכולנו
טיף
לבשר
ולקח
לנפש בעמל כפיס)
עברתי מעיר לעיר  ,ממדרש
למדרש
,
שוטט
חייתי
בתבל
כלפור נודדת מן קנה ; מקהלת
שאנטא הלכתי אל עדת
מאאד
הקרונה
;
משם
אל עיר שאנקט ניקאלוי ; זא נקראתי
אל
אכן עיר פרעקבירג  ,בטרם נכנה נר משה ,
אמי
•
מותו
שמחי
פעמי
אל
העיר
קאדלשנורג
גס שם לא מצאתי מרגוע לנפשי
הצמאה  ,עד בואי עירה טארנאפאל — שעת
נפקחו עיני ואדא בי עירום אנכי  ,מששת
* אח כל כלי והנם דקים ; שם מצאת• חבורת
אגשים משכילים  ,שוחרי תושיה  ,אוהבי
דעת
j
שם
ישב
נעץ פקוחה על מלב אחיו
השי הנכבד יוסף שערל ולנו הלך
בגדולות
להרים
קרן ישורון תיביצי«־ « .שמה למדת•
הרנה מפי דוד החכמה מה״ו נאמן
קראכמאל  ,כלוא תיה בין קירות ביהר  ,ומנץ אשנבי
סלוניו בידוד׳ אש הסקירה יתמלטו
לטהר
ערפלי
שמי
לפדן
ן
.
סמת
ישב
אלול
לעת הזאת
על כסא הרבנות  ,ונגבוי בשדה
קטל
תשליך
נפשו
מנגד
לכבוד
האמת והחכמת  ,מפיו
ברקים יצאו ונרות שפתיו׳ הפיח
אש
אהבת
היריעה
בלבוש
שומעה׳  ,לפני ךז שכלו מזכי
עורון נבהלו  ,נחפרו  ,שמה
טעמתי
מצוף
התבונה בקצה המעה ויאולו עיני  ,שמה
לא חסרתי דבל  ,ני אלומת
תמיד
נתנה
ל׳
בניס הגביר כיה יעקב ענערמאן ניע  ,יפלם
ד ' לאיש בפעלו,וכל הלימודים אמי
שמו
■
המודם
לפני
«
גז
המון
זתמספילכמי
משולם שמעתי
אף אנכי ; העיר הזאה אוית׳ למושב ל '
והתקוה בהוד ׳פיה שחקה לפני ותאמר יל  :פה
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האנשים האלה יונילון אל ימ מנוחות לשבור צמאונך,
ש קנן  ,מה דרוש י,חקיר<
ירווך  ,מד יכ גם אתה תהיה לאיש  ,ובקהל נמנים
לג תבונתם ישקוך  ,משדי חכמתם
לדעת  ,ינ חליפות שם אלוהים בתבל אלצו  ,ואשר
תבוש ; אכן מבלי משים למדתי
 ,מעמיס היו ימי תקותי  ,חלפו הלכו למו עם אניות
ופרח בבקר לערב ימולל ויבש
המולת הבוערים אוהבי חשך וצלמות לבל תגלה מרותם,
:ה  .נמעע שקנוה המיל מני
בנפול מלכם  )* ,והנה המות דרך קשתו ואמי הקומה
:עט הונן בצדק כתא אדוני
> פערל שב אל אשל לוקס משם ואחריו משך נזיר ההגונה
ויל לארץ  :הגבר הנכבד יוסן
נין נאות עדן ; וגם אדוני  ,ד׳ יאריך ימיו  ,בראותו,כי
ומן קראכמאל להתהלך אתו
 ,עזב אלן מאפליה  ,ויתע עירה פראג  ,קרוא מנננדיה
ן עוד איש כלבבו  ,פתו אמונים
גלמודה ועזובה  ,שלשה עמודי התוך נלקחו ואנכי
)' וליה  .נכה נשאלה בת טארנאפאל
כרגע בתור רב הסובל ת מוט האניה ונפנות הרועים
:מדתי משתומם על המראה  ,איך
כליות׳ לשוב אל ארן מולדת• אלצה אונגארן ולנקר
; ניהס יתעו הצאן ? אז יעצוני
זעיר שם  ,זעיר שם
מדרש

העמים ,

כי

עד

הנה

למדתי בלא

הדרים ,

קראתי

\ \ '<r
; באתי הלום ואחרי הנחלתי לי ידיעה קטנה נשפת
|לא למערה ; כאשר זממתי עשיתי
הרהעטאליק ; פה קראתי בשקידה רבה תפרי
|ז « י נתן לי רשיון לשמוע לימודי ודרכי המליצה ; פת נודעו לי קורות לאומי קדם
| י דברי שפת רומי  ,למדתי חקי הדבור
 ,פה גם על מפתן שפס יון העמדה׳ רגלי  ,כן
{ ; קום מושבותם  ,אלחותיהם
ודעותיהםעיני צפו אל ימים עברו  ,נין זרועי החכמה שכחתי
י  -עשעתי על ברכי המדע  ,בלב שקט
 .אכן גם פה המרדה׳ מגן שלומי  ,הקיצותי ממחק
‘ :לי יום יום  ,והנאות לא הפחידוני
האפס  .קן שנח הלימוד הולך וקרב אצלינו
 4נתי ותפעם רוחי  ,כ׳ צללו חלומות׳
בתהום עמל ותלאה באתי עדהו  ,מבלי דעת איזה
עתה הנני עומד על שפת הנמל  ,אשר ניב
°
חפצי  .עשתונות שונות חחרזצלנה נין בתי נפשי  ,רעיון
| רך אבוא לי להגיע אל מטרה
כן נפשי תנוע הנה והלום ואורח ישכן אוי נסתר
' צא  ,רעיון נא וכקנה נידם אדירים
 ,לא מבני עמינו אנכי יורש ולא אכחיד תחת לשוני
 3ופניה  .הן אמס ,מאז שנתיפה ,תפריזרים
התשוקה אל המדעות העבריות תמיד תו קד על
| י נממו לי דבריהם בצוף דנם  .אבן
ומעולם אםלא עלה על לני לבכר הצעירות לעני הבכירה,
■  :זנח לבי ונחלתה לא תכנה
והיא העלה על כלנה  ,ולכן שטו עיני כה וכה
4׳׳ ידעתי  ,לה יתר שאת על אמותיה
נו התורה והחכמה  ,משולבות אשה אל אחותה 1מצאו
. -3יראות  ,אולי אמצא לי מקום ,
אניס ידי ; אבל פה בארצנו היתה תקותי מאפע ויגיעתי
 1ןן למו  ,למען מזה וגם מזה לא
הנה ; קנאה  ,שנאה  ,לעג ונזה יפרידו נינותמו ; הוגה
? ! ריק  ,נ• ההורה והחכמה צרות
פה • חן אס מודע הנינה בכל הגוים לבוז ואומר לסכמה
■  :תורת משה המסורה לנו מפה אל
ישעך קלון ,ואיך אוסילה  ,למצא פה מעין מענו
 jצחות׳ ילעג על אוהב תורתו ועל ישורון
ויהי כשמעי  ,כי נועצו עם ד׳ אשר נעיר פראג
 pאשאב מי ההורה והחכמה יחדיו ?
ב « החפצים להורות עדת ישורון נדבר ד׳
:ליתד מדרש טהעאלאגיקום עבור נערי
בחרהו אדוני לשנתו  ,כי משם תצא תורה  ,וגס החכמה
 : ,מרת׳ בדעתי  ,לבה אל המקום ,
לאשר ידעתי  ,ני אן ברגלים חוטא  ,ואך לנמהרים פחז
 .:׳רעותיה מצאו שמה קן למו ; אכן
הענות  ,אשפוך שיחי נסיק אדוני אשר מעשיו בשערים
 .:אמרתי יהי עה  ,אשבור בריסי
אס מצבי ומעמד ידיעתי גם אח אשר לני ספן אודיעהו,
יהללוהו ; לפני כה כבודו אציעה
עושה  ,אן ילדי דמיוני ׳תעוני ; אדוני  .אשר רוח אלוהים
 ,כי אולי משגה הוא  ,אשר אנכי
בטוב לנו ישיבני דבר  ,עצתו תהיה לי לעינים  ,היא
:נו  ,ודרבי התבל לא נסחרו ממנו
 ,האשים לדין פעמי  ,ללכת עירה פראג או אחדל,
,הורני את הדרן  ,תדרוך רגלי נו
; אדוני  ,אשר ארצות הנושנות ומעמד • ושניהן
כי טוב יל לשכון על אדמת ארן
מולדתיהתורה ונין נאות הדעת והתבונה ירביצני ואם
מעמינו כספר נגולו לפניו ינהלני על מי
העיר פראג למבקש• חורת ד׳ • עוררני לבלות מחשבתי,
> יראה אדוני בחכמתו  ,כי טונה
תחת שנחו  ,יסעדני ויתמכני נדברו טוב עלי באזני
יעה עלי תקום חסדו  ’ ,ספחני
לסמי ומימי  ,צמרי ופשת׳ מידי  ,ומושיע אין לי
מכיריו  ,באי שעריו  ,נ• אנכי הנותן
עשות ואעשה ; טוב לב אדוני  ,הדובר שלום לרחוק
בלחי אביר יעקב  .ככה צוני שכלי

אשל הלנה לפשוע ולחרף את הלב היה  .מלך שריי.
* ) שם האיש

L

ולקדוש • ,ושל הגיונו ושקידתו הלבה
להוליס שמס הדעה בין ממנוח ישורון •חגו בנפשי
ה הותלת  ,כ• לא ישיב פני ליקם
ויעגגני
בנועם
אמלותיו  .אלה דגל• עבדו  ,משתוקק
להיות נין יונקי שדי חכמתו
ומיסל
למלקוש
דבליו.

Beiträge von S . Bacher.
הערה נוכל נופלת׳ אל שיל אחד
העתינמו וה אשל הניא החנם המהלל חופש מעמוג׳
ון ענל מו״ה ליג דוקעת נ״י נמנסב
אליענע שנם 843לד , 797מובא בשפל
גתהנשם דן> קי״ט ומחנלו מו״ה שמואל אלפיוואלע׳ ח״ל:

כעת תמ$יא דוגר ידיד נעים
שמייאותו ^¥$$ך כאהי^מה;
ואם טעם לקנס ירי טעמו
אמור

המ

לי ולך כאח  -ל ^ הז

שם
הניא גיפ הוונם חנ׳ל שיל משבח ונעים אשל
וויל :מצא נדפק בקוף שפל מלחמות החפמה
והעושל

אלם התץ לקראת דזרוץ
למה תרוץ כעול אל־ יד
ך  #קט ובטח כאל וזכור
כי 3מ,ח? ה נךא אלדד ~ .
ונהג ג״פ כי מלא מלווים
נעקד קפלי פאל יו הנילה  .ולכן אלה נקפל התישיש נחנ יד ללי משה נן מולא אשי
מה
מאד
השתוממתי נקיא׳ דניים אצה נמנהג העתי
ליימונג דעט חדענטהוווט לשנה
 unter Andcrm folgendes vonואת  Nr . 38לד 492מהמכסDr . Lewisohn
mir
theilte
Amsterdam
von
Freund
 Ein״
"veröffentlichte Epigram mit :
 Dubna verfaßte aber noch nicht״  Salomon״

«אדם
"השקטחרוץ לקראת חרוץ,מד ,זד ,תרוץ כיונק אל רד
וכטה כאל  ,כי כמחנה נבא אל דד.

על השנויים אשל נין עול ליונק כנל
נוהלו העיל הסכם מו״ה דוקעש כי נשפי התישיש
כ׳י נמלא נ* נ כזה  — .אולם אם
סכמי
התלמוד
לאמי דני נשם אומלו  ,גם
עלינו תופשי הפנוי מוטל הסיונ
שלא
לעיג
פייט׳
הננל נימד להיות כל משורי שולי
בנסי שיריו  .ולכן אסל׳ מ• יגלה
עעי
מעיני
המליצים הנוכלים יבואו נא ויעידו מי הניא
ראשונה וה הא לדד למתנה הנביאים כי
אין שני מליצים מנגנים נשגנון אמד  .ויאמין ג״כ
הסכם הנוכל Dr . Lewisohnנ׳ לק
אהבת
האמת
הניעתנ
*
לעולי על וה .

על קבר לוקח שוחד.
כמף וזכםו-םד ,תמידיוקדות
האומרת הב הב ;ם כ ^ה ווןנו?1ה,
עתה גסי^טה כמנייה (מתחת
כי המות לא .יתן ולא יקה מאו^ ה,
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על קבר מציב מצבות.
מת ונאסף יכ ? א יומו
"זעליו { א£נו ךברי 'שלמה ו
ברח שסת וסול בו
וגולל אכן אליו תשוב,
לכן רוחו אליו ; שוב.

על קבר קרח נושא בריתו עלי פיו ( שנורבארט).
םע $ות
האח א 5ןת ןרית ןרתי .
מעןערת ראשי לא ופול לי .טףבע כסלים:
אולם ריכל 'ש? חת יכ לע שן!תף $יך ; ת
בזר^ף החדקף לש5ע בךוד ארי ה3ינ! ם.

קבר אבות חברון הראשונים.
PreSburger.

Von Ignaz

נפשי עלי תהמי ותתעטף רוחי
בראותי קבר אבי היקר
טלטד דעת עובר לסוחר
ומהולל בשם התורני מהררר
אליהו םרעסבורגער ו*ל
אף רוחי דבר בו ג
שאו עינכם אל ההרים
ןה חטה קברי הגברים
סמרו מגדלי מצבות אבנים ו
בטול אבות ,טרל הבנים,
טרדו אדמה בחבל
וראו  -יב הבל הבל.
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לאיה׳ לבים ואתקועעה אשל אמרוה אלוה לא שמיו  ,ללשונם גברו 10w ,
אלחוה דרכם בקדש לדבר חועה על המשולה  ,שומלי חומה המקדש אנשי ההורה ,
לא נאמנה לוחם אהם בנביאים ונכתןניס  ,ודבל ' חכמים משני נשמעים כלס אהובים
לכן אמרח׳ אחורה נא ואראה אולי אעלה ארוכת  ,ותלונה עמי אשל הם מלינים עליה
שככה  .מחליש לדעה היחיו אבני קדש השרופות  ,אשל אץ למו חליפות  .מרוב ימים
חלפו  ,לשפיהם לשפי אם וכאור נקל יעופו  .ולאה חומת בה ציון העיר שחבלה  ,לנתי
בדעות ללשונה נברה  ,כרס המשולה נעלתי לבית ה ,עשיתי « שעד  ,לפאר מקום מקדש
כל דרך ביתו יצעד — .
ואהה מבקר אלין פי קראה׳ נא אל השה עלי מעאת יצא עתק מפין לאמר;
»כבוד לאיש יריתי לי למערה  ,לילות חצי לשוני בלב מהקוממי המקורה" דעת איפו
׳רחמן האל כי לא כן דרכי נקדם לריב עם אדם אשל אין דעתו משכמה לדעה׳  ,כ׳
דעוה א׳  .׳ בני אדם שונות  ,לכן אזין עד הבונות  .גס היום לא להוכיח עליהם חרפתם
באתי  ,לאמר  , :נבונות " כי אס להערות את מקורם ולא ’לפשו עוד נהלי איתן  ,ולא
תדלח רגל אדם מיס נאמנים ממעין בית ה׳ יצאו  ,נחל אשל לא יעבר ונרפאו המיס.
ואנכי סלילה ל׳ להקשיח לבי ולהאעים אזני לבלתי שמוע בקולם נהוכיחם עלי משוגתי,
כי גם אמנם חתרתי מקום להשיב דגליהם אל האמת ולא יכולתי  ,יען מאמרים לנים
מתנגדים לדעתם והקבלה יותר נאמנת אצל איש בר הלבב מאלן! השערות אשל יעלו
בלב איש תעקוב מכל ואנוש הוא מ׳ ידענו — .
עתה אעירה לי עדים נאמנים ידעתי כ׳ אני אצדק  .אמרו ( נדרים ל״ז ני) פישוק
עעמים דאורייתא הוא דאמר רב איהא נר אבין אל״ס אמר לב מאי לכתיב ויקראו בשפל
חורת אלהיס מפולש ושום שכל ויבינו במקרא וגוי ויקרא זה מקרא  ,מפורש זה תלגום ,
ושום שכל אלו הפסוקים  ,ויבינו במקרא זה פקוק עממים ואמרי לה אלו המקולס כוי
מקרא קופרים ועעול קופלים וקריין ולא כחינין וכתינין ולא קליין הלמ״מ  .מקרא
שופלים אלן שמיס מצרים בו׳ פרש" ׳ מקרא שקורץ ארן ( בסגול) דלא כתב " ירד נין
אליין! לרי״ש וכן נמי ארן (בקמין) דלא כתב" נ׳ אלפ״ין או ה״א שמון לא״לף כוי ועי
לש״ ( כתובות ש״ס בי) דייה ילחם כתיב כוי ע״ש — .
הנן רואה נעינין מזה המאמר אשל גם הנגינות גם המקרא קופלים הכל כאשל
לבל מיד אלהים הוא לא במקרה הזמן מן הזמנים ואסל עזרא תקופל ( כמו שרצו קצת
להוכיח) כי המקורה אשר בידינו מפי רועה אחד המחוקק הנאמן נתנה ותלמ״מן וכן
אמרי ל " אלו המקולס וכוי  .ולא נעלם ממני מה שעען ע״ז המאמר המדקדק לאי׳ב בחבורו
מקולח המקורה ( הקדמה וי) מהא דלא יחפור ( ב״נכ׳יא בי) שייל " לרב " האין אקליתוא״ל
זכר ( נקמץ) שקיל כוי ואם הנקוד ה״ שגור בפיו למה לא קרי ליה עפייי הנקודה ?
איו שהנקוד לא ה " אז בימיהם וכוי אלא שאין מכאן הוכחה נאמנת לדעתי  ,וגם מדרשות
לנות יכחישו עדותו  .ואן! כ׳ אנכי מצאתי לו בהשקעה ראשונה עד אמונים לדבריו בגמלא
(ע״ז ל״ה) שאל ל׳ ׳הושיע אס ל׳ ישמעאל האין אחת קולא כ׳ עונים דודין מיין או
דוד׳ין איל דודיין א״ל אינו כן סבלו מוכיח עליו לריח שמנין עונים לו׳ הלי כאן הוכחה
מבוררת שגס נימי התלמוד לא ה " הנקוד נוהג אצלם עד אסל סתימת השיק וזה ממש
כמו שהסליע ראיב אפק שגס נזה אין הכרע לדבריו לפי שאסר׳ החקירה והחמוש מצינו
מאמרים רבים המתנגדים לזה הדעת אשר יותר נראה על פיתם שהם הלמימ אמרו אל
תקל׳ בנין אלא נונין ( ׳לקונו ש״מ) אית שומר אמונים אלא שאומרים אמן ( שבת ק״ע)
ריל אמניס לפי שסקר נו הו״ו עפי׳ המקורה וכן כל איית שבקי ובמדרשות ומנין היוpft
יודעים הקריאה נע״פ ? אס תאמר מצד ההרגל בלי נקודות ועעמים אן! אני ׳וקין! ץ
להפליא באלה החקר בהם אוח כהתוא דאמנים וכהא׳ דארנב " סקיד׳ כתיב ( יומא ל״ח
בי) מעבירם כתיב ( שנת נ״ה בי) ודומיהם ואין ספק נזה שהיה הנקוד נהוג גס אז
ניניהם אלא שאחר ההרגל וההתלמדות בקריאה הנכונה נעתקו לקרות גם בנתב שלא־ בנקוד < ,
ועעמיס (והשתא ניחא ההוא ד לא יספור דקלי זכר בקמין) ומהקריאה שלא בנקוד היסה נקבה
להרבות המחלוקת בנוסחאות החלוקות עד שקמו נעלי המקורה והחזירו העערה ליושנה כפי
קבלה האמסית אשר נאמנה רוסס אתס איש מעי איש עד משה רבי -ע״ה.
*) לקפלי הנחן זמירות קפל כולל משפע׳ העעמים יודיע דרכי נקידתס ואופני הנחתם .
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ומהכהינין והקריין הרנה דרשוה דישו חז״ל וארשום קצה מהמה בירושלמי פתחים
(פרק ע״פהייה) וארנה אח זרעו כמה דינים עשיתי עמו עד שלא נחהי לו אם יצחק ורו׳ ובקומה
(מ״נ ני) נתיב מערות וקר" מערכות ארי" כוי כהיג הרפה וקר" ערפה ( ערש״י פס) ונקנהדרין
(כ׳ אי) דרש רנא כוי כתיב להכרות וקר" להברות נתמילה להכרותו ונתון -להניותו ושםן
(ע׳ אי) ויין ישמח וגוי וקרי׳ ישמח זכה משמחתו לא זכה משממו (ערם׳" שם ) אשר לדעתיI
הפי׳ של זה המאמר היקשה בהבנתו דגרתי׳ כתיב ישמה וקרי' ישמח (ראה בתו' שנת נ״ה ניI
דייה מעניים כתיב) זכה משמחתו לא זנה משממחז לפי שלשון ׳שמה נה״א משמע שמה ושאיה1
(ישע" כ״ד) גם פקקי הלנות נשמע" מן הדא וכמי׳ש בחולין ( י״ז בי) מנין לבדיקת תנין מן
הפורה שנאי ושחטתם נזה כוי פירש״ ומדקאמר נזה ש״מ תכין בדק להם עכ«ל  .ומהתמה
שלא מחקו המתקנים ברצון נפשם שלא עפ״י המקורה מלת בזה? שאין לה מונן מזולת הדרש.
גם בכתובות ( ת״ח ני) אמרו הלכה מנין לאבל שמיקב נראם שני אבחר דרכם ואשב ראם
כוי ינחם כתיב ( ערש״י ותו׳ שם ) והובא להלנה נעזר זש״ע (יו*דשע״ו) וכן נתונה ( ל״ו אי)
לולב הגזול פקול נו׳ כי אני ה׳ אוהב משפע שונא גזל נעולה כוי פרשי" נעולות שאתם מניאין
לי ענ״ל ולדעתם החפשית יותר נאות לענין שונא גז ל ועולי — ? .מכל הלין נשמע שהמאמר
בנדרים ( שהבאתי לעיל) לדברים ככתבן הוא דאתי ני הכל הלמ״מ אין נגרע דבר לא נמו
 1שפי׳ נו רא״ב במקורה המקורה  .וכי תשאלני לאמר _מנץ ה " משה יודע נדברים הרעים
 ^ - .שנירמ" ובמגילת אינה ? אני אשיבך עפיי שאלתך דידע אן -מקריאת המגילה וכמים (מגילה
י״ח) ככל הדברים מלמד שהראה הקנייה למשה דקדוקי תורה ודקדוקי תופרים וכוי
ואחתוםI
אח ינרי עם דברי החכם הגדול ראנ״ע זי׳ל נשפי הצחות השמי לך ושמור נפשך מאד שלא ,
האמין בדברי המדקדק שהזכיר נתפרו יותר ממאה מלוח ואמר ני כלם צריכים חלון -חלילה
כי  ,wאיננו נכון בדברי מול ואן -ני בדברי אלה ים חיים ותפרו ראוי לתשרן -עכ״ל דבריו אמת
ציקו יחדו וגבר הנס שומע יודה נ׳ אתו הלין משוגתו לא יוכל להכחיש כי אם מי שלא ראה
מאורות קבלת מז״ל מימיו ותהי לו חז ו ת הכל כדברי התפר החתום .
(ההמשך במחברת הבאה),

— )Nach Aoung.) Von Michael

Geidmann .

שעיפי

(תמשו ) .

ח שושנת החיים עוד פה סגורה
לא תתן ריחה י עודנה צעירה.
פה הנשף ?.שחרי לבקרים,
ההיות לא פתח לנו עוד השערים
אך הפות בידו החזקה והשחורה
ישבר הבריח הגדול והנורא
ירוצץ קיר חומד מאסדינו  .יצו פקח קח1
וחפשים נצא כמבצתו האפרוח.
באפרוח עוד טרם יבא אף באבו
עודנו טמון במתני אביו בחבו.
כן תעמוד הרחק מהחיים נפשינו.
עדי נבקע הקליפה המקפת ארצינו י
ונעל שמיטה הדחק מבית חומר.
שם בין צבאיו ד׳ יתן אומר.
ושם בין מלאכי מעל ׳ שרפי שמי טוהר.
גם בני אדם יחיו חיי חן וזוהר.
ט ובכל זאת האדם יחצוב לודפ  ,קברים.
ויקבור את תקותו בבורות נשברים;

לילה.
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עבד האדמה  .אסור בנחושתי הבליו ׳
יביט מטה  ,ולא יראה שמי טוהר אשר עליו!
בעמקיו ינוח בעצלתים,
ואלהים חיים יתן לו בנסים
עץ
להגביה עוף למקום שמה החיים
יגמול פרי חיידע  ,תאוה לעינים,
פרי חיי נצח  ,בחן ובנעימות מלואה .
:־ז \*-,V־
וצבאי שחק ושרפי מעל יארוה י ¬
אשר שמה שמש הצדקה בתקפה זורחת.
וגילת שמים בהוד והדר פורחת׳,
שם לא ישתרע למאת שנים הרגע,
שם אפם זמן  ,מות  ,חליפה ופגע י -
הה אנוש! הלא מצער צבאך עלי
חלדך
ועפרך,
איככה תשכח נפשך  ,הודך ויקרך.
ובבהמה בבקעה תפול חלל,
ולא תקו לתחיה לאבדון לשלל ?
הלא רוחך הנשאה עלי עפרות תבל
ומכלה בחח ואונה בשעשועי הבלv
רוחך אשר חיי עד לה היצגו למטרה
רודפת מעדני ריק  ,כלי יוצר נשברה ;
אך לנדוף מוץ קל לטבוע זבוב הפעם!
^ הלוא הוא כים רועש  ,כסער מתחולל בזעם,
אולם לבב מי ימחץ קשת מוסרי ?
אך לבבי בקרבי יפצע חץ דברי<
הקשתי לבי לפנים כאבן נחושה
בכבלי הבל אסרתי רוחי החלושה,
כערוגת שממית סבבוני חבלי עוני,
כתרוני בכחש חזיוני דמיוני1
בחיק תענוגי חלד השלך השלכתי,
וכנפי רוחי רפו  ,נדמיתי שכחתי ; -
ןה חזיון לילה טוב הוא לבעלהו
יעיר אנוש על מעשיו יפעלהו;
אכן חלום בהקיץ  -דאבון בחברתו,
הוי  ,לבעליו אך כאב ועצב מנתו - .
רבות חלמתי אני לפנים גלוי עינים!
דמיתי חיי חלדי חיי שמים,
כטבעת אחוזה בלי אחרית וסוף,
סבבוני בחלומי שמחות לרוב .
r
משמחת נצח חלסתי  ,בחברת
מהתלים
,
ייו* ^
מששונים בטוחים ונאמנים ,על משברי גלים
בין דרדרי חלד ,משושנים ופרחים ׳
במחשך וסער החיים  ,מאור שמש נצחים.
* 10
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כן תמונות נחמדות לפני עסו,
ושמחות בשמחות חיש חלפו!
ולפתע ויקרא המות בגאונו,
כל מחמדי עיני ולבבי בלע גרונו,
חיל ורעדה אחזוני נאלמה לשוני
איה איפה עתה בל עדי שגעוני?
סכת חומר המת מוצצת לנתחים י
נגדי הוא עוד כארמון נשנב  ,כבית מבטחים<
קור עכביש  ,עוד חבל עב הנהו ׳
מול פתיל החיים  ,אם אליו אדמהו!
ינתק מרוח קל הנושב בדממה ׳
ואהי חמודותיך עת? אהי יקרך אדמה?
מה נעמה השמחה בל מהולה בעצבי
בלי מדה וספורות  ,בלי תבלה וקצב.
ההצלחה אשר לא תגור מפרעות והרף,
היא ביום נצח  ,לא ידע ליל וערב!
אולם אם יחת לבבכם מדאגה ופחד.
ולו יתאחדון בידכם כל השמחות יחד -
אם הרעיון אכזר זה ששונכם פורע.
הוא כל מעדני דמיונכם חיש יבלע - .
הן תנוחו בשלוה בטוחים ושאננים,
בסער מערכת גלגלים ואופנים
לא תדעו כי עת במרומים במחול יעופו,
הם על הארץ ומלואה טל מות יטיפו׳
פה בל שעה ושעה כליון הרה,
מבטן השקטה תולד סערה,
וכאשר יפיל הקוצר שבלים בקמה,
כן יך הזמן צאצאי הארץ שממה.
מזרוע נטויה בגבורת ענקים,
ישרש ממלכות  ,יפרק הרים חזקים,
והרגעים בניו הצעירים הקטנים יחד,
בנשך קל ימחצו  ,ידקרו כמדקרות מחט.
אחרי פרחי שלום בית יתורו ויחקורו,
ובל הוד ויופי ישחיתו או יקצורו
הצלחה 1הצלחת חלדי  -הה  ,דבר רהבים׳
בגד במשטר אל היא ׳ עוטה מעיל כזבים,
חטא ומעל הוא  ,זדון ופשע
בנחלת שדי  ,הה שור ורשעי
הה  ,אך צלמי תהו חבקתי כל ימותי,
חבקתים  .והמה נמקו בזרועותי,
לו הכרתי כן לפנים את שעשועי ההצלחה,
פצעי לבבי הן עתה לא עמקו כבה - .
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 Maראש
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המסע .

A . B . Gottlober.

בפלשת.
המדבר אשר
קלעי
הנדידה נין שקע
נערמה
האיש אשד עבר ימים רבים
אין  pואין נעצון ושדג נאש ,
ויגון למדו עיניו לראוה רק כניס וקלעים צחיחים "
ונעצנון
האיש •'
מראיהס ;
מעל לנן הכלה השמים אשר מנלי סמלה לא ישנו אה
לוהטיך על ראשו
וזענו  .השסר עלה
בנפשו ענג ועדן נסגיע לאזנו מרסוק קול הרועה רעם הים
ההוא ירגיש
נראה על
מגבעות סול כעין גלי הים אשד לא
על ה ארן ואנסנו רנננו נין עמקים יקודהם
עשנ — לא נשמע קול זמרה חצפור בשמים ולא נא הלך
פניהם ען או נעצון או כל דשא
גבורותיו.
הים הסינון הקשבנו מרסוק < הולך הלוך וקרוב אלינו ברעם
לקראחינו  ,כ׳ אם נשמח
שמענו עד הנה יאחה
אסר אשר רכבנו שעוח הרנה באנו על גני מרמב הי  .ואשר
וחזיס  ,כשושנה
השמים .
ילקיק סרו׳ן המנקה אס פני הים והשמש היוצאת נקצה
עינינו :
אין לה  ,אשר גלי הים רגע ינלעוה ורגע יקיאוה  ,לשאת
עלעה׳ארגמן וגבעול
גדולה  ,כענק
אותה על ראשם . v .
לא שנעה עינינו

לראות

המראה

הנממרה

הזאת .

לשמאלינו

הזהיר הר סלול

הישמעאלים
מתנוססים נרוס

ולבנת

אבני ;־ י י

מינארעעען)
ולמנהרות (
צבעיהם .
נשלל

קניב לנתי הפלוס
הבריקו לנגד עינינו ;
העיר יפו
ונרותים  ,ודגלי מלכי אייראפא
יפרחו עלי המרים
אותנו
הלך אתנו ללוחינו על מסענו בארס ופלשת ידע את כל המוצאות
הקורא אשד
מצרים,
יקח נידו רק את הקפד הזה ,אשר תכליתו רק לתאר אח ארך
ביפו  .אפק האיש אשר
אשר צא ידע שסרו  ,אם אפק ק צהו נראהו לו  .על כן אנסנו
הנה יעלה נידו ציור בלתי שלם
על יפו ואח אשר נעשה שם מדי היותנו שמה פעם שנית  .בעשרים
ממהרים ללכת  ,מבלי שום לב
אותנו
הצרפתית  ,הנישאת
הקיטור
נאנית
ושני לסד ש יולי אמר סצי היום  -שננו לרדת
אס פני הים  ,ואנסנו לא נדע עוד הפעם  .אם מזהר השמים
מצרימה .מ נ גוע ושקט כקה
אשר לו  ,או השמים מקבלים ממנו את הצנע ההוא י ' «
אשד עליו מלמ עלה לקח את צבע התכלת
מדלג ומקפך מגל אל גל ואולי הוא שובן בבלם  ,ז ן
בהניטם נו כע בראי מלוטש  .תואר השמים
טונה  .עוד מעט
הכסף וכל אבן
כאחד  ,ועל פני כל המרחב אשר אין קץ לו יזדעזע נרק
הים.
ממראה בוא השמש על פני
ותלאה העין ! — אפק אין דבר אשר ״עב בעינינו יותר
תתהפךמטממעעצאדמס מתנשאת ומושפלת ביד׳ רוחות
לבנת השמש המכה בקמרים את העינים
חקתתר  ,עד • חתך  ,גצי אש ומים יאבקו בדממה  ,שושני
בלתי נראות  ,רגע התראה ותשוב
הכוכב בן בלי
ומנקים אח קבר הבדולח  ,אשר אליו יאקן!
המפוזרים
אלן» האביב נראים
מוח.
מקרוב ומרחוק נקי
גמערנ ^ נריקו
נין תאניה הנושאת אותנו ובין שלל הצבעים אשר
להתרומם גצים
ומנשמה הרות יוסיפו
מעופפות ,
אדמדמים וצפרים לבנות
לוהטים
האניות
פתאס כסהו חשך  .עוד מעט והנה על פני רקיע שמי הלילה
ומשניים על פני הים אשד לפתע
לראות עיני יושב
הסכינו
ומאירים יותר מאשר הסכן
הגדולים
יזהירו כוכבים אין מקפד ,
בדממה  ,ישוה בהודו
גלעעשער  ,מעשה הטבע הזה הנשגב
ארן צפון  .רק בוא השמש בהרי
במראות הנשגבות
על פני הים  .האיש אשר הצליסהו אלהיס לרווח נפשו
אל הערב והלילה
ביום צרה  ,ויעלה על זכרונו מראה בוא השמש ההוא  ,יבטח
האלה  ,עת תחת שואה יתגלגל
תאניה,
ירכתי
הנוקעים ירדו אל
כי לא תכרע נפשו החח עול אסונו  .ממזרים קרה נאת .
דומיה שוררת  ,רק רב הסובל נצב על
מנקה האניה
במלאכתם ועל עני
עושים
המלחים
ומעת אל עת יאדים כאש להבה ויעטה ארגמן
מארונה .
משמרתו ומקנב הגלגל  .העשן יוצא
נרגעים הא לא ידמו לכנפי דומות יצירי הדמיון  .הים רועם
את פני הנסים על רגעים אחדים .
_ נהתסולל הקער  .אופני האניה השחורים יאבקו עם לבנת
ויעלה על זכרוננו רעש ארזי הלננון
אה על כנפי שעירים  ,אחריה יאיר נתיב ככסף נתך אשר j
קצף הגלים  ,והאניה הולצח כמו ני .
כחולעים לוהטים נמים  ,מקפצים היה והנה
דועכים
עוממים
יפרוש הירא אורו עליו  .זקים
מסולם הנראה כמחול הרוסות  .אפס כל הדני אשר
ונכבים  ,למען יקיצו עוד הפעם ויחדשו
נעימים
ישתרע במרחב כחידה נוראה אשר חושך ישופנה  .אין סיים
איננו באניה או קרוב לה
כנר הרגיע המית נפשו  ,הוא ישוה לנגדו תמיד רק את הזמן
כת « האגיה  .השט על פני הים
מדי בואו אל עבר הים השני  ,לא תועיל תשוקתו מאומה למהר
ההוה  ,חמו כל כוקף ותשוקה
לההעלס
אותה יבקש לבלתי יארכו לו ע״׳ קופת וקערה  .נידו
מרוצח הימים  ,אמה שאלתו
סערו הנה מקצות האין  ,או להתנודד בירכתי הספינה ולחשוב
בחברת רעים ששים ושמחים אשי
התנועה המעשית
 ,ליש;  ,לקרוא בספר ולשוב לחזות בנועם מיאוס הטבע .
מחשבותיו  ,לעשון
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על פני מנקה מחשוף הלבן  ,הלוח הצח
הנושב על פני המיס — כל תענוגי נשי נבונים
לפניו  ,לא יחסר לו דני מכל אלה
המכינים
אח
נועם
הנעלה  ,אשי נן אין הקדם יכנהו נשם
המיוחד  :קאיף.
אולם
האיש
אשל
היסה
עליו
חול׳
הים
לא לנד אשי לא ילאה עוג נמקעו  ,כי אם עוד «
׳הפן ול למען ולענוח נפשו ,
ופעמים
לא
מעע
ישאל
אה
נפשו
למוה
.
ניוס
המחלה שכנס׳
אני על מכסה האניה נקלנח החוק אשל שם
עיני .המעש תנועה הספינה  ,ולק אז הוקל מעע
מצני הל ע והמל מאוד כאשל סגלתי את
ואס
נפתחו
עיני
כלגע וינועו השמים לפני
כמו דחו לנפול והתלניס שסו לאשם
כמתקלביס זה אל זה ולא אנו לה פלד  ,ואר כמענו לא
נשאל ני כה ועצמה לאחוז
נאצנעותי
ספל
הקאפעע
אשל
הושע
אלי
.
נלאשי הלגשח׳ המהק
ושממון המבליח כל לעיון
או
עושהו
לסילון
ממאיר
.
לק
השינה
לנד
גאלחני נעלוב היום
ויהי לילה ,וממצב׳ הבלתי
אח
עני
גויתי
ולוחי
המוכות
נשבע
עברה
.
—
כל
זאת נאתני נעת
אשל היה הים שקע ושאנן  ,וכני עניה׳
עליו .נעה אשר נוע הניע ולא קרני כל לע  ,אשל
על כן נודע ל׳ נגלול כי מצג הנליאות
והחולי
על
פני
המיס
תלוי
במצב
בליאות גוף הנוסע
נלגע שומו לדלך הים פעמיו — .
כאשל
הקיצותי
משנתי
הדגשתי
כי חייתי מחליי ותהי
הרוסה  ,מהלחי לשוס נגדי עלי
ועליתי
על
מכסה
הספינה
.
ממשך הלילה עוד פלוש על הים,
הגיוני לני מפו על פניו
כצפרים
לבנות
,
לבוא לפני אל ארן החדשה לי  ,אין מצלים  ,הארן
אשל עוד היום אציגה כף לגלי
עליה
.
האין
הזאת
ארן
מצאה
סודות
,
אלן
נפלאות היא,
אשל על פי ספורי התורה ישב שם
ראשונה סם איש משן משחור תאיו  ,ויקרא אותה נשמו,
עד אשל קבלה אחלי כן שם אמד
מגניו
מ
צ
ר
,
על
כן
יקראו
אומה העגלים מני זא מ ל ל י ם.
אולם הישמעאלים יקראו
אותה
דלתא
(
הוא
האי
אשל
’ סבוהו מי נהר משלש לוחותיו כתמונת
האוח דלתא בכתב יונית) נשם אל —
כלב
אלן
יוצאת
מן
המיס
,
דיאדאר
מספר
לנו
ממלן
אחד ששמו עגיפעאס  ,אשי לשמו ולזכרו
נקראה האין עגיפעען עד היום הזה  ,אלן מצרים
היא לא לנד המקום אשי שם קרו
הנפלאות
העצומות
אשי
5
תספר
לנו התורה  ,כי אס גם
המקום אשי שם נכתבו הדפים
הראשונים
מקורות
נני
האדם  ,כאשל נא אב! האבות מצרימה,
כבל לאה שם את פארי העמודים אשל
נתפלא
עליהם
עוד
היום
,
ואשל
נבנו
עוד
אלף
שנים
לפני בואו שמה  .אולם ציוני מצרים
הישנים והקדומים עוד יוחל  ,חרבות היכלי פוס
(נוהעבען! מלאים לנו שיורי בנינים ,
אשר
כבל
לפני
ארבעת
אלף
שנה היו חרבות  ,ואשי
נעת נלקחו לאבני בנין למקומות
אחרים
,
מכבל
לא
נודע
מאיזה בנינים הם  .איזה הוא העם
אשר עשה את הציונים המפוארים האלה וכוי וכר.

. Von S . H . Mondschein .
~ Entgegnung
(העשן ).

מענה.

העקרים נפיק שני ממאמר אאשון
(לב) גזל אומי  .כי המאמין נעקרים מעקלי דמינו
היינו שיש אלהים  ,וחולה מן השמים ושכר
ועונש  .אף אם יסלק בסבלה ובסעיף מן החכמות
הלנות על איזה דבר מחכמינו הראשונים
הוא בכל זאת ירא אלהים וסל מרע ואינו נקרא
סלילה כופל  ,לכן מה לכס נוערים נעם .
כי
תלינו
עצינו
אם
לא
נענע
לכם ראשינו להבלים
(צב) כה דבריושם  . :מי שהוא
מאמין בחולת משה ויאמין נעקליה וכשבא לסקול על
זה מצד השכל והבנת
הפסוקים
העהו
'
העיון
לומר
שאחד
מן
העקרים הוא על
דין אמית ולא כפי
המובן
בתחילת
הדעת
או
העהו
העיון להכחיש העיקר ההוא
להיותו חושב
שאיננו
דעת
בלי
תכריח
התולה
להאמינו
— או יאמין איזה אמונה
ננס מנסי
חתולה
להיותו
חושב
שאינו
מכחיש
נזה שוס אמונת  ,אין זה כופל אבל
הוא נכלל■ חכמי ישראל
וחסידיהם  — .והרמנ״ם במורה מ ,לשי* אומל  :בל נעל
דת לאוי לו לחקור על דתו ( .
לא כהמתחסדים שאוסרים החקירה נדחות) ואמר
שם ני המקילה הזאת היא משני
צדדים
,
אם
מצד
הדת
בעצמה וזה כשיעיין בלוויה
ואזהרותיה אס הם להסיר
העול
והחמס
ולסדר
עניני המדינה — מעיין ג*כ למת
דיעות אמחיות נשם ׳חנלך
ובמלאכים — ותשתדל לחכם בני אדם ולהעירם על
אמונת האמת נכל המציאות כלו
— עכ׳יל ' — ועל החקירה אנחנו מצווים ועומדים
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ואמונות שוא הרנה (לג) אלה נבערים מדעה
אוב ישאלו איתני  .אין לא חכמינו בכשוף oft ,
כהיב בהורה מכפיפה לא החיה ? ונעלה
העלהה אה שמואל הרואה (לד) הלא להס לדעה
דברי הדאב״ע ;»ל  .נאמרו אס הכשוף
היה
אמה
או
דבר
חנמה
לא
אקלחו החידה האוהנח
האמה והחכמה  .ואשר היא מקור כל
המנמוה
(
לה
)
וכן
דברי הרמנ׳יסזצ״ל »ppהלמה עבו״ם
(לו) ודברי רד״ק נדבר נעלה אוב .
—
וכן
האיילים יחשבו לעון לנו אס נגדל שעלות ראשינו.
ויקראו שערות ארונות קליפות .
אבשלום
רכב
על
הפרד
ויבא
המה
שנן
האלה
ויחזק בשערות
ראשו בין השמים ונין הארץ .
אס
קצרים
היו
שערות
ראשו
אין
נתלה
בהן
? ידעתי ני תאמרו

נ׳ התורה אמרה וידעה היום והשניה
אל לנגן כי הי בשמים ממעל  — .וזהו דברי
חדה שער היחיד ע״ג  :אן לרעת אס
אנחנו
חייבים
לחקור
על
היחיד
נדלן העיון אומר
ני בל מי שיוכל למקור ענין הזה
והדומה
לו
מן
הענ׳ניס המושכלים נדרך הסברא
השכלית חייב לחקור עליו כיד
ה׳
העונה
עליו  .והמתעלם מחקור הרי זה מגונה — .
והן הן דברי הנביא אל יתהלל מנם
בחכמתו
וגביר
בגבורתו
כי
אס
בזאת
יתהלל
המתהלל
השכל וידוע אות׳  .ואמרו היודע
למשוב בתקופות ואינו חושב עציו נאמר את פועל ה י
לא יראו (שנת פ״ז) ואמרו
באיכה
רבתי
עוב
ה׳
לקויו
.
יכול
לבל ת״ל לנפש תדרשנו — .
המתחסדים ייפו סכלותם
בסקירות
אסדות
אלהית נאמרם כ׳ שכל האדם קצר מהשיג.
וני אסור לחקור  .צא בן משב
נעל
במינוח
עולם
פרק
כ״ד
ואין
יעלם
מציאותן עם
גודל פרסום מעשין והגלותם  .ואם
תכלית הראוסם מחייב לנו העלמם לקצורנו לא
בכל זאת נחדל מלהכיר גדלו כי
חוזק
הסחרו
יעיד
עליו
למקלרים כמו שיגלהו חוזק
הראות למשיגיס .״ —
(לג ) רן דרך האויל אשר
ישר
בעיניו
לי
תן
דופי
ביודעי מדע כמו שכתב עקרים מאמר ג'
פכ״ג  " :שכל אדם מדרכו לחשוב
מחשבות וליחס לעצמו התבוננות והשכל יותר מנל מה
שזולתו  .עד שתמלא נמה פתאים
ונשים ועמי הארץ מדברים תועה על החכמים ויחשבו
עצמם משכילים יותר מהם .
אמי
הכתוב
שאן
אס
יראה
להסולק שהסכמים אומרים
על ימין שהיא שמאל ועל
שמאל
ימין
לא
יזס
מדבריהם
לעולם — «.
(לד ) הנה נאמת אל יוכל שאת
שתהיה
הנפש
האנושית תחת ממשלת מלאכת האוב הפחותה
ויומה לה וריש שחשלוע
להרגיז
איש
קדוש
אלה׳
ישראל
בשמואל
הנביא  .ואני בעניי
דרשחי עליו והמפרשים גם
מהמדרשים ולא ענו דבר שיוסר בו הזרות הגדול הזה ולא
מקצתו לבד זה מצאנו ראינו מפי קצת
גאונים זיל שאמרו דכגון דא ודאי אץ לחוש לפשע
הכתובים  .גם נ׳ הסכימו מדרשי זיל
עמה
ם —7עקידה שער ס״ה  — .וכן דבר• הרד״ק
על ע נין זה  .וספר מנורת המאור ננ
נ׳
חלק
נ׳
פ״א
אומר
:
"
דברי
ה
כ
שופץ
מסבבים
לאדם להסיר בטחונו מהאל אשר הוא
שדים ורוח טמאה ועל כל אלה הזהירה גוזר ומקיים  .ומתעסקים גהנלילשוא והם בדברי
התורה
לפי
שכל
אלו
הדברים
הם
הבלים
ורוחות.
ודברי פתוים הנעשים לריקים .
ובאמת אינן מעלץולא מורידין  .ודבר נמנשיפה בנשים
יותר מבאיש לפי שהנשים דעתן
קלות ומוטבעות נזה יותר מן האנשים  .וראה שו״ת
הרשנ״א אגרת הנדרש׳
וזהו
דברי בעל מקור חיים פרשת קדושים  .ודע כי מעשה
הכשוף והניחוש הוא
הבל
וריק
כי
אין
מעלין
ולא
מורידי
!
אבל יובלו להזיק לאיש הנענע
נכח דמיונו נהם
ולכן
אמרו
מאן
דקפיד
קפדי ליה ד לא קפיד לא קפדי ליה אבל מי
ששם חשקו ותאוחו וכונתו ובטחונו
בה׳ הוא יהיה לו למגן ולמחסה ביום זעם ולא
יוכל הכשוף להזיקו  ,ולפיכן אמר ר׳
חנינא לההוא אתחא שקיצי אין עוד מלבדו כתיב
כמו שהוא בגמרא דחולין  .ולכן
צותה
חודתינו
הקדושה
לעקר זאת האמונה מן העולם.
ה) הרב המקובל ר׳ משה נועריל
בפרושו
לספר
יצירה
כתב
:
« לא יכנס שוס אדם לזה
הפרדס שהם פשע רמז דרש
סוד
ביסודות
הקבלה שלא עיין בחכמת הפילוסופים — כי
האלהיס ! חכמת הפילוסופים
נקשרת
בחכמת
הקבלה
כמו
שלהבת
בגחלת
—
והיום
ראיתי בני ציון היקרים שדלת זאת
החכמת לפניהם ננעלת  .וידמה לעם יון שאם יסקרו
בחכמת הפילוסופיה ישימו תורת
משה
פלסתר
ודרך
רמיה  .ואץ זה כי תור תינו
הקדושה נקראת
פילוסופיה הטהורה .״ —
י) מכשיפה לא תחיה * ודברים האלו בלן
דברי שקר וכזב הן  .והם שתטעו נהם עובדי
עכויס הקדמונים ואין ראוי לישראל
שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו  .ולא
להעלות על לב שיש תועלת בהן.
שנאמר
כי
לא
נמש
ביעקב  .ונאמר בי הגויס האלה
אשר אתה יורש אותם אל מעוננים '
ואל קוסמים ישמעו  .כל המאמין נדברים האלו
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לנן נהלה על העץ  .או כאמרס אבשלום נדר היה  .והאם מיי אינו קריש ושעירים ירקדו על !
ראשו ? ומי שאינו « אמין נספור׳ מעשיות להג הרנה מהבלים משימות משירים שהמיה רבי
אחד שלהם אח גוף המת נעת ששיפר מעשה משפות השיר או מהצעת המעה  .ומי שמה בל1
מנהג שפל  .לא יאמינו עוד באמונתו  .ראו הלא תמצאו נשפר מכמש אדם שהוא מנהג ערו׳ס
להעמיד צנצנת מיס ומעפמת אצל נר הדולק אסר המת  .והתערב נא ולמס עם איש המוני
נגד המנהג הזה אמור פי הוא מנהג שעות  .אם לא על פניך יקללו  -יילזיאו עליו אפיקורס.
,פי פן אוחזים המון ישראל במנהגי הבל כאלו  .וגם זה דרך כסל מעמי האין אשר לא ל . .,י
ספרי הקדמונים  ,וסכמת מה להם  .לא • אנו שמוע בקול התבונה  .ויקבלו הפל פאשר הוא
נהוג מימים • מימה (לז) ומעשה אבותיהם בידיהם (לח) או נאשר נראה לעיניהם לעוב וישר .
(הסתימה במחברת הגאה ) .

וכיוצא נהם ומחשב בלבו שהן אמת ודבר סכמה אבל התורה אסיתן אינו אלא מן הסכלים
ומחסור׳ הדעת  .ונכלל הנשים והקנונים שאין דעתן שלימה  ,אבל נעלי הסכמה ותמימי
הדעת ידעו בידיעות ברורות  .שבכל אלו הדברים שאשרה תורה אינם דברי מכמה אלא
תוהו והבל שנמשכו בהן חסר* הדעת  .ונעשו כל דרכי האמת בגללן ומפני זה אמרה;
התורה נסהזהירת על כל ההבלים  ,תמים תהיה עם השם אלהין  .רמנ״ם הלנות ענ״ום.
הראביע פי קדושים אומר זיל — וריק׳ מוח אמרו לולא שהאובות אמת ניב דרך הכשוף'
לא אסרס הכתוב — ואני אומר הפן דבריהם  .כי הכתוב לא אסר האמת רק השקי!
והעד האלילים והפסילים  .ולולי שאין רצוני להאריך הייתי מבאר דברי בעלת אוב j— .
ובפי משפעים אמר . :מכשיפה לא תחיה והזכיר הנקבה נ׳ היא הנמצאת בכשוף יוסיj
מן הזכרים — .
(לז) וההוא ההרגל והלימוד  .כי האנשים נענעס אוהבים מת שהורגלו ונ  .ונועים
אליו  ,עד שאתה תראה אנשי הכפר כפי מה שהם ממעוע רחיצת ראשם וגופם -
והעדר ההנאות  .וצוק הפרנסה  .ימאסו המדינות  .ולא יהנו נהנאוסס ויבחרו
הענינים הרעים המורגלים על הענינים העונים שאינם מורגלים  .ולא תנוס דעתו
לשכינת ההיכלות ולא ללבישת המשי  .ולא להתעדן נמרחן ונשמנים  :כן יתחדש
לאדם נדיעוח אשר הורגל נהם וגדל עליהם מן האהבה והשמורה להם ולהתיחח
מזולתם  .ולפי זאת הסנה ג״כ ימנע האדם מהשיג האמת וימה אל מורגליו נמו
שקרה להמון בהגשמה ועניני ם רבים  .כל זה מפני ההרגל הגדול על כתובים
שהחישב להרגילם ולהאמין נהם יורו פשועיהם — ואמר הסכם אפלען  :ההרגל עי
כל דני שלעון  .ישיר במכתבו  .מורה חלק אי פרק ל״א  .כי זה מפיתוי היצר ל
שירשל אותן מעיין ומחקור על אמתח הענינים וידמה בעיניך שאתה סכם גמו<!
ולא תחסר מאומה ממה שאתה צריך לו  ,נמו שאמר החכם  .מנס עצל בעיניו משנע«
משיני עעם (משלי כ״ז) ואמי המכס עיניו בראשו ר״ל שהוא משתפל נסמלת עניניו —
ומנין תעוב והרע מנפשו נמה שעבר לו  .ויוסיף להחזיק נעונ י וישוב מן הרע  .והכם’*
מתעלס מכל זה כמי שהולך באפילת הלילה — ועל זה אמר והכסיל במושך הולך
מו״ה חשבון הנפש ערק גי.
(לס) ני כל דני שנהגו נו ישראל קודש הוא בעיניהם אף אם אין לו ראיה מן התורה והף
■ מנהג הבל ושמות  .וכן דברי ידידי החכם מאהר נדבר בעתו ( כ״י מסברת יניע•«’,
אן
ונזה רבים אתנו אשר מארן נכר באו אלינו  .ואחרי אשר היו נהוגים זמן רב אצל בל
I
ישראל חתרו הסכמים למצוא עעס עליהם בחשבם ני ממי יהודה יצאו .
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