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» N. Ke«er.״* למחברת כ״ט
בצאצאי מעיו הן .יעמול גכר ,
כי יגדלו והצליחו ישמח " שמה;
וא.תה מנחם’! עמלת לשפת ;נבר ׳
שמם סיים כהגיער"  3י ן ש לזע י ם ל ליח!
Weißmann Chajes.

 Markusז° ,יי

מכתמים *

ר בל ׳!!« pur

בין סכמים .ראשונים ך\ תה מדולוקת,
אם נוהגת כזמן ך,זה שמיטת כספים;
ונכשלו ' בדבר שיודעים בו היום" תינוקת
ומעשים בכל קקום לטאות ולאלפים.
על

קבל.rpfc

פה נטמנה אשד ,נאמנה וכשרה׳
שעשתה" ךצון" בעלה !",תמית מהרה - .
פני יונה

קנות לא נמצא לכף רגל יוער,,
עד יבושת מים מעל פני הארקה;
רגל״ילד! ,
נמצא זTמנוח לכף
;ולאי
T
  :יv V I-• ;
עדי עזב .יבשה וירד ימה
ג
:י רש נתן לוי :גיד עליו פלוני)*' ,
ואן לסכלות הקשב חכמת בן־עוני.
בתפלת 3שם שפכתי ךקעות כקיס.
והנה עד מהרהזירד מטר השקים! -
 :לו רק לשטף מים רבים לא .יגיעו,
בי אנשים במוף את המבול הביאו - .
* ) במכתב עסי "ירושלים" כתב חכם אמד מלבוב כי
«שלשחרזןבלי״ש.
81UI- u. ‘Jmv.-äi&l.
fränkfurt 1. M,

^
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חזן נגזר
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ביוכי י.

?! כיי־,

«מרשותי שרתי בנשים  ,בממשל צדקה גברת  ,בנדבת לגב ,ביקרת רות ובזר
ענות נאדרת) בשער בת רבים נודעת לתהלה ולהמטרת ה״ה הגבירה מ׳
יהודית בת הגביר מוה׳יהושע לוי הכהןנ״נג ,ככלילת יופי והדר
לבעלה חוברת ,ה״ה תשר בב וד מוה' משה
מונטיפיוריכ״י נקראה להקתופף,
בחצרות אלתים בליל א' לראש שנת

הוי
היודה ! •־אם
ישראל
לפ״ק
T
• ; . T״
כראשית השנה אוה מלאך אל לקדמו אפים י
הבא מזמרת • ארץ׳ את יהודית לכם שוכן שמים.
יום
מר אחריתה ,לכל עמה  :ליל שבר,
הצדקה
שמימה
שבה
,
עטה
שבת
כל
חזיון
TTJ
י T־־ { *'
T V
 TV
־־־T
| T
וכמותה הנדיבות והסנינה ;רדו קמר׳
דללו
מעיני ןVישעוכל
צדקת
פרזיון — .
ז :
־T 1
■ - :
ןT 1
I
יקדה
וענות חן ׳ לבעל פאר נצמדת י
ו1
מימת
.
נפש
׳
עמו
עשתה חיל באפרתה׳
איך
ט’ךזפה סתאם 1ומעת מנו נפרדת׳
שלמו ימי אשרו וביתו הושת בתה ! -
י 1נו
פריפריה ליפת מעמים בנעלים י
הובילה  :.שע למשאות אדמת עמק הבכא׳
שירידי ופלטי  :שרון עזם :זכרוה לברכה -
רורוה רמתה שב ונחתה פה נחה
עדי
יקיצו נרדמים
לעת נטות הצללים!
מענדל בר״י שטערן.
» von I . Weiße , Oberrabbiner in

Mittheilnnge

Waag -Neustadtl.
), s. A.

Galandauer

(Exegese von Nabbi Abraham

מדרש  :לא נברא העולם אלא בשביל ישראל שנקראו
קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתו.

ראשיה שנאי

Zur Erklärung dieses Midrasch ist folgende BorauSschicknng nöthig.
Wenn wir das gesummte Schöpsuugswerk nach der Darstellung in der

*1
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beobachten , so finden wir darin
heiligen Schrift in seiner Entstehung
eine zweifache Thätigkeit des Schöpfers . Vorerst ein direktes , unmittelbawelches , ohne irgend ein Vorhergegangenes,
ist, so Himmel , Erde und
allein entstanden
sonstige Himmelskörper , Feuer und Wasser u . s. f. ; dann aber finden
Schaffen , das nämlich der Weltenwir noch ein indirektes , mittelbares
hat,
Dinge « veranlaßt
Herr mittelst eines schon früher hervorgebrachten
weiter in der
so die meisten Werke , wie sie vom zweiten Schöpsungstage

) יש,
res Erschaffen ( מאין
nur durch das Gotteswort

(תדשא
הארץ
, דשא
werden 8 ישרצו המי
mittelst
,
Erde
der
mittelst
nämlich
daß
 שרץ נפש חיהu . s. s.) ,
werde , wo als » schon ein
des Wassers Dies oder Jenes hervorgebracht
sollte.
Etwas war , das ein Zweites Hervorbringen
Beide Arten des göttlichen SchafienS walten bei der Schöpsung des
Menschen vor . Von seinem thierischen Thcile heißt es : , Gott nahm Staub
von der Erde und bildete einen Menschen daraus / also aus dem Staube,
heiligen

Schrift

ausgezählt

der schon vorhanden war , ward der Mensch geschaffen , was ein Mittelbares ist ; von seinem Geiste aber erzählt das Schristwort :  ״Cr blies
in seine Nase einen Lebensodem, " d . i . ein Neues , noch nicht VorhanSchöpfung.
denes , ein wahres  יש מאין, in unmittelbarer
vor der indirekten ist bald
Der Vorzug der direkten Schöpsungsart
v e r d o r r e n , ja Lebendiges
, Bäume
welkt
zu erkennen . Gras
sind
eine « andern Produktes
verweset ; warum '( Weil sie das Produkt
von Gott
haben . Was jedoch unmittelbar
und ihre gewissen Grenzen
."
ewig bleibt
, das
des Herrn
ist, ist ״ein Wort
ausgegangen
 ־Da » ״Werde, " vom Munde der Allmacht ausgesprochen , tönt und
werden zu sein nicht
bis in die Unendlichkeit , die Himmelskörper
immernie ihrer Achse entrückt werden , die Sonne
fort leuchten , Mond und Sterne freundlich aus uns niederblicken . Darum , o Mensch , folgere nicht von Körper aus Seele , schließe nicht:
währt

aushören , die Erde

keine Ewigkeit . Nein!
Weil der Körper abstirbt , hat auch die Seele
Ding , und muß
Körper ist ein Produkt der Erde , ein mittelbares
aber
verwesen wie Gras und Baum und Thier ; das Werk der Seele
Geschehniß , und muß ewig
ist ein vom Herrn ganz direkt ansgegangeues
Der

bestehen . In
 לעולםliegt

חציר נבל ציץ ודבר
dem Profetenworte : als? אלהינו ׳
der Beweis , liegt die Bürgschaft für die Fortdauer

menschlichen Geistes.
Was die direkte
ראשית

Schöpfung

, da dieses ein Urerstes

vorzüglich

der

Nanic

seiner Entstehung

nichts

bezeichnet , ist

bedeutet , dem zu

יבש
des

Anderes vorangegangen , als das Geheiß Gottes : ״aus Nichts ein Et«
kann man den Naincn
Gewordenen
was " zu werden ; dem mittelbar
 ראשיתnicht beilegen , so ist GraS an und sür sich kein ״tlrerstes / son-
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dern die Erde selbst ist dieses Urerste , dieses ראשית
hervorsproßte.

, aus der

das Gras

Demzufolge ist der Mensch nur daun als  ראשיתzu
betrachte » ,
er das Direkte in sich, also das Geistige als sein wirkliches Selbst

wenn

erkennt ; wenn er aber das Mittelbare
eigentliches

seines Wesens , den Leib

Ich ansieht und nur dem äußern

friedigung
zu sein.

zu schaffen sucht, dann

Sehr

sinnig sagt daher das

als

sein

physischen Bedürfnisse

hört er selbstverständlich
Midraschwort

: העולם

Be-

aus ראשית

נברא

 • לאDie

Welt ist nur geschaffen ראשית
שיקראו
ישראל
 בשבילfür
solche
Söhne Jsrals , die ein geistiges , sie beherrschendes Selbst besitzen und
daher den Ehrennamen
spricht : , Heilig

ראשית

ist Israel

empfangen

(nur

, wie denn der

dann ) seinem

heilige

Herrn , wenn

eine Frucht bewährt , die  ראשיתheißt . "
Das Weisewort im Midrasch (Tasria ) sagt ganz in
zum Psalmenworte : צרתני
den ראשית
 *ב20 ״ ״

Der

verewigte

und gebildeter

Seher

es sich als

diesem

Sinne

 אחור וקדםDer
»
reine
Mensch
steht all
voran , der getrübte
steht ihnen nach.

Lersasser

obiger Zeilen , ein sehr frommer , geachteter

Theologe , ward

in Waag - Neustadll

im Jahre

5584 ( 1824)

geboren , erhielt von seinem Vater R . Jbachiin Böhm ( Galandausr ) , der
auch ein Kenner und Verehrer des jüdischen SchristthumS
war , eine
gute Erziehung , besuchte sodann

die

höhere

Talmudschule

tmb Preßburg , deren elftere er fünf , letztere aber
lirte und sich daselbst

neben

Adel des

Vaterstadt
verbunden

Mai

Bonyhad
frequen-

Religiösikät , wahre

Gemüthes

aneignete .

Er

Bildung

lebte

des Geistes

dann

in

seiner

seinem Berufe . Die Anstrengungen
des Thora - Studiums,
mit mancherlei Entbehrungen
hatten
den ohnehin
ctivas

schwächlichen jungen
suchte an

zu
Jahre

klarem , tiefem , theologischen Wissen , neben

inniger , reiner , ganz ungefärbter
und wahren

siebe»

Mann

in

den Heilquellen

1856

erging

seiner

zu

Gesundheit

Luhatschowitz

au ihn der ehrenvolle

gemeinde Hallasch (Ungarn ) , das dortige
schon am ( תמת
flamme

zur

Gattin

(die er

 ( די7 . Juni

Urquelle
im

des

Rus

Jahre

1853

der

Rabbinat

desselben Jahres
Lichtes

angegriffen

und

(Mähren ) Hilfe . Am
ansehnlichen
zu

er
14.

Bezirks-

übernehmen , aber

kehrte seine reine Seelen-

zurück , beweint

von

heimgesiihrt ), betrauert

einer

zärtlichen

von

Brüdern

und Freunden , und tief beklagt von der ganze » Gemeinde , deren Vertrauen
ihu

in

die

Schulkommission

die ihre Verehrung

berufen , namentlich

für den Heimgegangenen

und ergreifendste » Weise au seiner

Bahre

von

Schriftgelehrteu,

Kollegen in der
ausgesprochen

rührendsten

haben . Segen

— — 6

.

. Aus
, Friede seiner Asche
, Seligkeit seinem Geiste
seinem Gedächtnisse
, vom Gesertigten geschriebene Zeilen:
seinen Aschenhügel stehen folgende
אבר הסיר מן הארץ ,נלקח לעולם הנשמות"
ברמי ימיו עזב מקום חשך ומעוף צוקה,
רחפה נפשו ליוצרו ,כי בו היא דבוקה
היא העירתהו לצדק ,היא שם תשביעהו נעימות.
ממעיני ישועה שאב במקום ישיבות הרמות
בא־ חפרוה שרים השביעה נפשו השוקקה
נשמע שמו הטוב ,נשמעה אמרתו הזקוקה,
מהררי אל נחצבו כל מדברותיו התמימות,
חמדה לשבת בצלו קהלת האללאש הרחוקה,
ידיה שלחה לקראתו ־ ונפשו יצאה מאדמות!
יבוא שלום ,ינוח על משכבו ,מפחד לא יירא -
מתוקה שנת העובד ,עד יקרא קול  :העירה!
יוסף ווייםע
חז־תי בכוכבים כוכבי ינמק ומצאתי במחברת כ " ד נד י״ד מכס מפרש הפתיק
הרנה ארבה עלבונך והרוכך (בראשית ט״ז ) ודקדק שם שראוי נהיות הרוכך קודם
עלבונך כי הריון קודם ללידה ,ועוד שהסיפא דקרא וכוי ועוד הזרות במלת
והיונך וכוי לכן נראה לו שהג־רקא הנכונה ראוי להיות וחרונך במי״ת ובו '•
הפירוש הזה הוא לחרון ליראי ת׳ למושבי שמו ולאוהבי תורתו ,כי מלבד
שלהפימש הזה אין לו שחר כאשי ידאה כל משכיל הנץ> המפרש יידו בעים
רומו להפוך דברי אלקים חיים לעשות יין ה _ ך| ולכתוב בתורה חרונך במקום
תרונך ,והתורה מת תהי ' עליה ,בי עד״ז יוכל כל אדם להגיה בה כאשי
עם לבנו ולעשות ממורת משת כמת מורות ,לשמוע פירוש זה הלא תדאב
נפשיט ?
ואס הזרות נמלת הרונך הכריחו לשנות הנוסחא הלא מצאנו זרות הרבה
במקרא ומעולם לא עלה על לב אחד מחכמי ישראל לשנות אפילו נקודה אחת
נתנ״ך כי עלינו לילך בעקבות חכמי המסורת אשר מסרו לנו ע״פ קבלתם
אפילו מסירות ויתירות קריין וכתונין ומכ״ש קריאת המלות ונענין הנקוד אינו
זר כל כך ,כי המלה היא מנל״ה ומצאנו (רות ד' ) ויתן ת׳ לה הריון בנין נוסך,
ופה ראוי להיות הריונך ואולי כדי להקל על המבטא נכתב תרונך בנפילת
ינ״ד השרשיח ,והחולם מושך הנח בכח ,אך בענין סדר עצבונך קודם הרונך
צ״ע .ואני הצעיר באלפי ישראל ידעתי מך ערכי שאין בי לא מורה ולא מכמה
רק מתאבק בעפר חב» ' ישראל הנני ומתאוה תמיד לשמוע פירושי הורה
מפיהם אמיתי לפרש הפסוק הנ״ל ע״פ דברי רבותינו נעלי התלמוד ובאופן
שדקיוקי החכם הנ״ל יסורו ,ולא אמליך ולא אמיר גתורתינו הקדושה אפילו
נקודה אמת ובכל זאת יהיה דבר דבור על אפניו.

ידוע שעצנוני אשת המגיעים לה ע״י האורח רנים הם כאמרם זיי׳ל
ראשה ואינריה כשדים עליה ונקראת דוה משרי המדוה ,מה שאין כן גשאר
נעלי מיי  /ואלו לא חעאה אס כל חי אולי לא היה זה נענע נשים כלל
כי למת יגרע מין האדם הרנחר ננרואים מכל נעל חי ,יכן היה אולי נענע
הרשים להיות יולדות ששת ועוד יותר ככרם אחד כחיות הידועות ויהיו נרות
האדם רנות נניס כהריון אחד ולא תיו צריכין להעמיד התולדות הראוים לקיום
המין נכמת הריונות ,ואן! שההריון לא יוםין> עצנ עמס נכל זאת הוא צער להן
ומונע אותן מלענוד ענודה גנר כידוע .ומשמעות תכתוג שהיה נענען קודם
החעא להיות יולדות נלי חנלי לידה ,כי נעצב תלדי נאמר לאחר החע־י,
ואלו לא היתה תשוקת האשה לאיש כודאי לא הזד וגה אליו רק כשעם הראש־ן
היותה יודעה שהזווג גורם לה מכאונים הרנה ,הריון וחנלי לידה וכדומה ,לזאת
נתן הנורא נ״ה ענע נאשה להיות תשוקתה גונדת על מכאונית ,ונהיות כי
כל ימי האשת רעים המה וכלים נמכאוניס וימנים שעם נעצנורי האורח שעם
כצער הריון ושעם נחנלי וצירי לידה לא תוכל להניא ערן! לכיתה כמו האיש
שהוא חששי מכל המכאוניס האלה ולכן עיניה תלויות לנעלה להחיותה עם
ילדיה ונהכרח הוא האדון והמושל ננית.
ומעתה פירוש הפסוק כך הוא  :אל האשת אמר חמש אני נועל עליך .א
הרנה ארנה עצנונך זה עצנוני האורח ,כאמרם ז״ל כל אשה שדמיה מרונין וכוי.
וזה הרגה ארנה .ב גם ארנה הרורך ,לא שתעמיד התולדות הראויה לקיום
המין כהריון אחד ותעמוד מלדת H .נעצג תלדי הדנים .ך* ונכל זאת תהית
תשוקתך לאישך כל כך שתשכחי כל המכאוניס ותזדוגי לו כאמרם ז״ל על
הענין שיולדת תניא קרנן כשרה p ] .ונהיותך כמעמד הגרוע כזה שורת הדין
שהאיש ימשל נך.
והשירוש תזה לא נננה על קו תהו כשירוש החכם תנ״ל רק נוסד על
אדני שז תם דנרי חז״ל נעירונין דן! ק' ושם נאמר כי נעשר קללות נתקללה
חוה וזה ע״ש הדרוש וארי העמדתים על חמש ע״ש תששע.
פת ק״ק עיר חדשה כמדינת הגר נצום העשירי שנת תר״כגל.
מאתי אליעזר צני כתן נערגלער עושר ונאמן שה ק״ק תנ״ל.

תולדות וקורות
לעווענפעלד
הרג המופלא כתורה וניראה חכם וסופר מתיר מוה׳ רפאל הלוי
ז״ל ,אשר היה רג אנ״ד נק״ק לוק נשלך ערענשין כמדינת הגר.
נעיד pק א ל י ע ץ
הרג מ ו״ה רפאל הנ״ל נולד גשנת תקנ״א לש״ק
נשלך נייערא כמדינת הגר ,מצד אג היה ממשפחת נ א שא ן המיוחסת נק״ק
עיר הדש ,ומצד אס ממשפחת ע ת ר ע נ ש ע י י ן המיוחסת נעיר סקאליען,
ואניו ד׳ נ ע ע הרש הלו י ז״ל היה איש הם וירא ה׳ ושם מגמת שניו
לתדריך נכו הנ״ל כתורה וניראה ,ומעע הון אשר היה לו — כי לא היה
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מבורך בעושר — הזיל מביתו לתת פכר למוד להמלוודים אח בני ,ועוד היה
רך בשנים הכירו בו מלמדיו כי לו לב מבין ושכל זך לירד בעמקי הלכות
ש״ת ופוסקים ,והיה תנער יפאל למד אצל רבותיו בעירו ובק״ק דרעזכינוץ
התמוכה לעיר תקאליטן עד הטעו לשנת שש עשית שנת ,ואז בשנת תקת״ז
הלך ללמוד בישיבה אל היב הגאון מות ' גבריאל כתן זצ״ל בעהמ״יז קפר עיני
ישראל שהי' אח״כ רב בק״ק רעכניגיץ ,והיה דר בעת הזאת בעיר מולדתו
עיר חדש ומרבץ תודת לרבים ,ושם היה למד בשקידה רבה כשש שנים רצופות
והיה לו  -שם טוב בין בחורי הזמן עד שאמרו עליו שהוא המובחר בין בחורי
הישיבה — .איש היה בק״ק לגק ושמו ר' ק למן קליין ,והיה האיש ההוא
ירא ה ' אוהב הורת ומכבד לומדית ולו שם בין גדולי עשירים בפלך ההוא
והיה מתאוה לתת בתו לאים בחור בטוב ומופלג בתורה והלך לבקש לו תאות
נפשו ובא לק״ק עיר חדש  ,ובהיות כי חרב מוה׳ רפאל היה כבר מפואר בפי
כל והיה איש נבון ויפה הואר לקח אותו ר׳ קלמן הנ״ל בדברים ונתן לו בתו
והפריז לנדן עשרת אלפים זהובים ,וקבל עליו לתת לתזוג משך חמש שנים
מזונות ודירה וכל צורכי הבית למען יוכל חתנו מוה׳ רפאל אחר חתונתו
ללמוד בהתמדה בלי שום עתק המונע אותו מלמודו ,ות־תה חתונתו בתוף
שנת תקעב״ל ,וקיימו שניהם התנאים ,החותן והחתן ,כי אותן חמם שנים היה
ר׳ רפאל פונה מכל פתקים ובלי שום דאגה על פרנתת ביתו ולמד מתוך
הרחבה בעיון רב עם איזה תלמידים בחורי חמד אפי התקבצו אליו .ואני
הכותב מצאתי אחריו חמשי תורה אשר רחב בשני חזונות הנ״ל ,דהיינו על מת'
יבמות כולו ועל איזה פרקים במת ' מכות ,ועל הפרק כירה במת׳ שבת ,ופ״א
דשבועות ,וכן מצאתי הרבה חדושי אגדה שחדש בשנים הנ״ל — .אחר כלות
שני מזונות הנ״ל יצא מבית חמיו לפינת את ביתו ועתק במ״ווו וה' ברכו בכל
אשי עשה עד אשר יצא שמו גם בקציני ארן ואמרי עליו כי זכה לשתי
שולחנות תורה וגדולה ,ובכל העתקים האלו לא מש מלמודו כי בכל עת אשי
היה לו פנאי הגה בתורת ה׳ כי כן נמצא באמתחת כתביו חדישי תורה אשר
חדש בשנים האלו .ובהיות כי היה איש נדון דעת יתופי מתיר הן בל״ע והן
בלשון אשכנז יתלאוויש ורוח הבריות נוחה ממנו שמו אותו לראם תעדה בק״ק
לוק והיה להם כארבעים שנה למנהיג הקהלת ולמורה דרך ביראת ה׳ כי
הרב בק״ק פוחאף תתמוך אשי היתה לו משרת הרבנות של ק״ק לוק נתן
עול ההוראה על שכס היב מיה ' רפאל הנ״ל ,גס ראש׳ קאמיטאט טרענשין
נתנו עיניהם עליו ישמו אוהו לראם גיבה ייס המלך1ר״ה ( טאלעראנן־
טאקת ) על תקאמיטאט כולו .ומן הבנים אשי לו לא נשארו כי אם שלשה,
שני בניס ובת אחת ,ומן השלושת הכי נכבד הצעיר הוא הרופא מומחה מוה'
דניאל הנקרא דאקגיאר לעווענפעלד המתגורר כעת בק״ק ע״ח.
ויהי כאשי בא הרב מוה׳ רפאל בימים וכוחו וחילו עזבוהו וצוק עבר
עליו לא היה ב ידו לפרנת א״ע כמקדם אז נתנו בני קתלתו עיניהם בי ושמו
עטרת הרבנות על ראשי וכל מחסורו קבלו עליהם יהיה להם לרב ומורה
משך שמונה שנים ,ובסוף ימיו חלה בחולה האצטומכא והיה מליו כבד עליו
מאוד משך שתי שנים ,ובליל ה׳ למחרת יום וי״ו ט״ו טבת שנת תרכ״אל עזב
אותנו לאנחות והלך למנוחות ונקבר ביום א׳ י״ז בו ,ופבוד גדול עשו לו במותו
כי קראו חמשה מספידים מהגליל לבכי ולמספד
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ואני גיסו לוקח אחותו הייתי בביתו מלמד לבניו « ן חודש שבע תקפ״ע
עד סוף אדר תק״צג ועיני ראו ולא זר גודל מעלת הרב מוה׳ רפאל הנ״ל
והיה האיש ההוא ירא ה׳ וקר מרע כל ימיו תלמיד מכס גדול בקי בש״ק
ופוסקים בעל מקרא ובעל מדקדק ומהיר במלאכת הכתיבה וידיו רב לו בשפת
לשון עבר כאחד מחכמי ) מנינו והיה בעל מדע ותזכני,ספד בעק״ד ובהע״קר
היה יודע כמענו משפת ולמוץ וחן הוצק בשפתותיו בדישו ברבים ,ולדוגמא
אביא פה איזה מאמרים אשר אזן וחקר בהיותו בן
תשע עשרה שנה,
כי כן מצאתי בכתביו " מה שמננו ה ' פה ע״ח שנת תק״על ,וזה לשונו ממש:
משלי  :כבד את ה׳ מהונך ואמרו ח״זל אל תקרא מהונך אלא מגרונך ,רבים
פרשו זה בכה וזה בכה ואחות דעתי גס אני ,דהנת
איתא 3גמ' פ ' כיצד
מברכין ר' לוי רמי כתיב לה׳ ארץ ומלואה וכתיב השמים שמים לה׳ והארץ
נתן לפני אדם כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה ,ולפ״ז פי׳ המאמר כך הוא
כבד את ה ' מהונך וקשה הלא קודם הברכה שייך לה' הארץ ואיך קרא הכתוב
מהונך לזאת דרשו חז״ל אל תקרא  ,דהיינו שאין אתה רשאי לקרות מהונך
אלא אחר שהוצאת הברכה מגרונך.
בישי' ,פ ' ויחי ד״ה וישתמו ישראל על ראש המעה מאאן שהשכינה
שורה מראשותיו של מולה ,והדברים תמוהים הלא
בפרשה
שלאחריו כתוב,
אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך קולה מכלל דעד השתא לא היה
חולה  ,ונ״ל כי רש״י זל ירד לעומק דקדוק המלה  ,שהיה לו לכתוב הנה אביך
נחלה או חלה ע״ד עבר בלתי נשלם  ,והוה משמע שנחלה עתה ,אבל מדכתיב
חולה בבינוני ,נשמע שחלה כבר מקדם ,וקרא לייסן> אז והשביעו וישמחו
על ראש המטה כלפי שכינה ,ותלך הבן מאצלו .ואמרי הדברים האלה נאמר
ליוסף
אביך עדיין חולה ,והבן.
שיר קען להרב ז״ל לזמר תחת

החופה עת יבואו מתן וכלה.

היוקד תבל ומלואה בתבונה ,וימינו נטע מקדם גן בעדנה,
ויצו יציר כפיו בו לשכנה ,והפיל עליו תרדמה ושינת,
ואחת מצלעותיו תפריש למנה ,וממנו אשת נעורים לעזר בנה,
וסגר מהר בשר תממנה ,הוא יברך קלת את המתן והכלה.
ועוד לו זמר למוצאי שבת ובי
המבדיל בין קודש לחול ,הפוך

רצהכשיעתירת׳,
§דה והצל

ואל יהי

עמוקים,

חתם שמו וכתבו בהיותו רך

יגונינו למחול ,וימינו הרבה כחול,

מקוםלזעקתי,

מרוכסי

בשנים

והוא:

איש

במוצאי

יוםמנוחתי ,כי בא

המסיתים ,ומאת
שנעשו

כל
תחת

המעשים,

$יש רשע בעל משערו ,וכגבר יין עברו ,ביומו תתן שכרו ,ולא תבוא עליו
לב הערל מול נא,
 0גולך תצליח

פעלם,

ונטע ימנך כנה ,ויהי ידיו אמונה ,עד בא
ובנעימים

הפל

וייראוך
חבלם ,תן
יתרון עםבכל
שיעמולו תחת

2
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עמלם,
'
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(זע ישי חיה ,יצמיח כגפן ויפרה ,זרעו לעולם יהיה ,וכקאו כימי C /
ומורח ׳ ^
ימה ומורח
למימני ,,ימה
תכלאי לתימני
ואל תכלאי
תני ,,ואל
ללנפוי תני
אמור לצפון
מעוני ,.אמור
הוצא מעוני
לוזוחיד הוצא
לקומיך
ך |זק זבולך האל ,ונש יתנותש כאריאל ,נגד כל ישראל ונגד
אלה הדברים ראיתי לכתת על הלוח לכנוד אחיו ובני משפחתו אנשי
שם ולכבוד בני קהלתו יושבי לוק כי כולמו אהבוהו אהבה עזה ועוד עיניהם
יזלו דמעה כמים הנגרים וימאנו להתנחם על גודל שברם תקראם הדברים
האלו יעלה זכרונו לפניהם וישפכו שיחם לפני אדון הנשמות להושיב נשמתו
בין נשמות הקדושים אשר בארן החיים .כ״ד הנאנח בשברון מחניים על אשר
לקינו כפלים כי בנו הגדול ר' שמואל ז״ל נקטף בעודו באבי שני חדשים אחרי
מות אביו ,יבולע תמות לנצח ודמעות ימחו מעל כל פנים וה ' יגונן על שארית
משפחתו הנמצאה ולא תאונה להם כל רעה .ועל הטוב יזכר שם בנו הרופא
מוה׳ דניאל הנזכר אשר רבות פעל ועשה בחכמתו ובבקיאותו במלאכת הרפואה
להעלות צרי ומרפא לאביו החולה ולהחיותו עוד ימים רבים על ערש דוי עד
בא חליפתו,
ואחרית דבר תהיה אזכרתו בשורות החרותות על מצבתו ,מאת הרב
הגאון מכם הכולל מוה' יוקף וו״שע נ״י אב״ד דקהלתינו ק״ק ע״ח אשר היה
מכיר את הרג מוה׳ רפאל זצ״ל ואת שיחו ,והקפידו ברבים ביום שבעה באדר
תר״כאל ולבו רחש 'לכתוב הטורים האלו  .והמת חרותים על מצבת קבר הרב
המנוח הנ״ל.
ך! דר זקנים בשיבתו ובנעוריו מחמד ידידים,
ףוח דעת ויראת שמים בנפשו תמיד צמודים,
בנעוריו בין בחורי חמד תתלתו היו מגידים,
ךוממוהו בקהל עם בבוא עתו עת דודים,
בחברת קומריס קלקל תורה והושיבתו עם נגידים,
ידו אחת החזיקה במלאכה והקנית בדת ופקודים,
עדתו וינהלם במיטב צעדים,
במ' :ם'
£ארוהו בזקנתו להיות רב ודורש כדוב ליהודים,
אלוף נמת היה למו וילפת בשלשת העמודים,
לתורה ולעבודה ולגמול חקד לעניים מרודים,
ך,וכח במכאוב על משכנו ניקורי צדיקים וחקידים,
לקחה האחת מצלעותיו והכל קבל בנועם ומחמדים
ףהי בצאת נחשו ,לא יצאה כצאת העבדים
יעדה אדוניה אליו — ועמו התיה לאחדים.

ת נ צ ב ה.
אליעזר צבי בהן בערגלער.
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. Mit״Aboth״ bxeqese über den ersten Abschnitt im Tractatvon T . Dr . Luzzatto , Professor am collegium rab)* binicum in Padua.

getheilt

(המשך) יהודהירי' לכשיקבלוירי'  :ושמעון יכו:,
יהודה גן טנא ' ושמעון גן מטס קבלי מהם ,מצירו נשרהדרץ ירושלמי
(פיק רגמר הדין) ארן הרירי יהודה גן טנאי רמיא ואיח פרא פרי ומחליף.
מאן דאמר יהודה גן טנאי רשיא ,עונדא דאלכשרדריאה ,שלחו להו גרי ירושלים
(ש״א נעיין ממרי יהיה רשיא נרי ירושלים כהנין ) מאפי ייושליס הגדולה,
לאלכשנדריאה אחוהי הקערה ,עד מחי איישי יושג אצלך וארי יושנה עגומה
(ש״א עגורה) .על פיש מייחי אילפא ,כלומר רכגש נספינה וגא לק למדרו
שהיה  :שיא ומאן דהרי שמעון גן שטח רמיא ,עונדא דאשקלון משייע ליה,
דפרן א״ר אליעזר מעשה גשמעון גן שטת שהלה שמורים רשים נאשקלון ,דהוו,
תמרן כשין חרשין יתנן נמערח אשקלון • הנן ומחנלן עלמא עמד שמעון נן
מטח נמס שגריר ורשע עמית תמרין גונרין נחירין - ,ויתד נידהון תמרץ
לנועץ חדתין יהינין גו קדרין חדתין ובייפן על רישיהין ,ואמר להון אין
רתר־ת צפי־ית ( ש״א צפיית רחריה ) חדא ז־מנא אתון לנשין (שי׳א לנושינון ),
ואין צפיית ( ש״א חד ) זמן הניירות אתון עלי ן כלכון כתדא ,פי׳ אס ארי
נוחר פעם אחת לנשו הנגדים ,ואס ארי,רוחי פעם שרית נואו על־רי (ש״א
ל" ג מן פ•׳ ) .וכיון דאתון עלי ן ישג כל חד וחד מנכון חדא ויטלטלירה מן
ערעא ( ש״ח דעשקין דהד־ן חישון יטלטלוריה מן איעא ) ולא מצלח אזל קם
על תרעא דמערתא ,אמרו ליה מת את נע־ הכא ,אמי לון למילף ולמילפא
(ק״א ר־לך! ומליפרא ) ,כל מיננא יעניד מה דהיא חכים ,והוות כל חדא וחדא
מרהון אמרה מה דהיא אמרה ,ומתיא חמרא או קיפי ,או תנשילא ,אמרין
ליה מה את יכיל עניד ,אמר יכיל אנא מצפי תרין זמר־ן ומייתי הכא תמנין
גינרץ נחירין דכוותי ,לנושין תמרין לנושין רקיין יתנין הכא עמכון חדיין
ומתדיין לכון ,אמרין אוף ארן כן נעיין ,צפי חד זימנא ,ולנשי ן לנושיתון ,צפר
זמן הניירות ,ועלון כלתץ ,אמי כל מינוי ( ש״א מירא ) וחכים ,וטערורץ ואזלון
יצלנורץ.
אל תעש עצמן כעורכי הדיירץ ,כמקבלי טענות שננית דין  ,שמלמד׳ ן
את נעלי הדין להעריך ולהשדיר טענותיהן היאך יטענו ,כאותה שמצינו
בתלמוד נכמה מקומות ,נכתונות פרק נערה שנתפתתה ( ש״א ל״ג ד״ת ) ,נר׳
יוחנן ויג רחמן שהיו מלמדין את קרוביהם לטעון ( ש״א היאך יטעני ) ,
וממעשי כן היו מתחרטין נעצמן ,ואומרים עשינו עצמנו כעורכי הדיינין,

*) פירוש מסכת אבות לאחד מרניתירו הצרפתים ז״ל העתקתיו ארי
שד״ל ממחזור ויטרי כ״י אשר ניד ידידי המשכיל והנדון כמר יוסף אלמרצי,
והוספתי במאמר מושגר חלופי רסחאות אשר מצאתי גכ״י אחר אשר ניד ידידי
הר״ל ,וכנר דגרתי על הפירוש הזה נכים חמל רביעי עמוד ר״א ,ושם
העתקתי דף אחד לדוגמא ,וכאן בחלופי הנשחאות הנמצאים נדף ההוא קצרתי
לפעמים וסמכתי על מת שכנר כתבתי נכ״ח הנ״ל■

*2
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מעיקרא מאי שבור וכו׳ ( ש״א ועוד שנינו דיני ««וכונן זה בורר לו אחד וזה
בורר לו אמד וכר )  ,ובברייתא כך שנינו אל מעש עצמך כעורכי הדיינין ,ויש
גורסין כארכי ,באלן> וה*א היא ( ש״א ל״ג ו״  ,0כיצד ,מלמד שאס באת לביס
המדרש ׳שמעת דבר הלכה או נועם ,אל מבהל להשיב  ,ואל  .תהי יושג ושותק
אלא שאל באיזה ענין הדין ובאיזה נועם אמרוהו ,ואל העש עצמך כאלו
אמה יודע טעם הדין כאותן שהן נדולים ובקיאין בדין ,מד איש ( ש״א איש
ל״ג ,ואולי צ״ל בשנת ,והוא בבמרא קש״ד ב׳ ) פלוני ארכן ,ובאגדה יש ארבי
הרבה ,וכן מושי הארבי ,שהיה יושב ויועך בראשי ערכאות של דוד .ויש
לפרש אל תעש עצמך כארכי הדיינין ,לכפות בני אדם לדון לפניך ביחיד,
שהן רשאין ולא אמת.
וכשיהיו בעלי הדין עומדין לפניך ( ,ש״א אם ביררוך לדיין הוי זהיר
כשיהיו בעלי עדין עומדין לפניך )׳ במחלתו של דין ,כדכמיב ועמדו שני האנשים
אשר להם הריב ,יהיו בעיניך כרשעים ,שלא מהרהר בלבך לומר זה זכאי
יותר מזה ,שמתוך כך תראה לו זכות ולא חונה ,ושמא חייב הוא ,אלא שניהן
י יהו בעיניך כחיינין ,ומעש אחריהם אס מערימים בעענותס .
וכשנפטרין מלפניך ,לאחר שקבלו עליהן את הדין ,יהיו בעיניך כזכאים,
שלא תחשדס נשום דבר ,אלא הכרע את שניהם לזכות ,שזה היה שבור בבירור
שזה חייב לו ,ואינו כן ,וזה נשבע על הודאי.
והוי זהיר בדבריך ,שלא תאמר להם דבר שיוכלו להבין מתוכו מת יאמרו
כדי לחזק דבריהם ,כאדם האומר שמא כך וכך היה ,שלא ילמדו לשקר מתוך
דבריך ויאמרו כך היה כאשי דברת ,ולא היה מעולם כן ( ש״א ל״ג י״א תנות ) .

שמעיהוכי:

ואבטליקוכר:

אהוב את המלאכה ושנא את היבנות ,שכך אמרו חכמים גדולה מלאכה
שמחממת את נעליה ( ש״א וכך אויר משל הדיוט מלאכה מלוכת ) ,ואל יחזיק
אדם עצמו כגדול שלא לעשות מלאכה ,שכן אמר לו רב לרב כהנא פשוט
נבלתא נשוקא ,ולא תימר כהנא אנא ,גברא יבא אנא  ,וקניא ני מלתא ,כדכתיב
טוב נקלה וענד לו וגי ( ש״א ל״ג ו״ת ) ,ועוד אמרו חכמים כל מי שאינו
מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו לשטות ,שמתוך שאינו יודע להשתכר
במלאכה ,הוא גוזל וחומש ועומד ומלשטש את הנליות .ובברייתא שנינו ר׳
יהודה ( ש״א בן נתירא ) אומר הרי שאין לו מלאכה שיעשה ,והיתה לו חצר
חרינה ושדה חרב ,מניין שילך ויחעשק בה  ,מ״ל ששת ימים תענוד ,מה ת״ל
כל מלאכתך ,להניא אח שיש לו חצר ( ש״א שדה חיבה ) ,שילך ויתעקק בה,
וזהי ( ש״א ל״ג ) ושנא את היבנות ,שישפיל עצמו כדי להשתבר.
ואל תתודע לישות ,שאפילו תנהיג ברבנות ,מכל מקום רבנות שהיא מצד
המלכות אל תאהב ,שסק> מעליל עליך ונוטל את שלך וכל עמלך ,כדרך שהמלכות
עושה ובברייתא שנינו ושנא את היבנות מלמד שלא יניח אדם עטרה לעצמו
אלא יניחו לו עטרת אחרים ,וכן הוא אומר יהללך זר ולא פיך ,ומציבו בשאול
נשעה שאמרו לו עלה למלכות היה מתחבא נין הכלים ,שני ויאמר הנה הוא
נחבא אל הכלים ,מה טעם ,לפי שאמרו הוי קבל וקיים ,פי' הוי שפל ותחיה
ועוד אמרו קשה רננות שמקברת את נעליה ,שכן מצינו ביישן -שמת קודם
אחיו ,שני וימת יושן ,וכל אחיו ,וכל כך למה ,לפי שנהג שרדה נעצמו (ש״א
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ל״ג ז״ת ) .רגנות שילה ,ואל תתודע לישות .שנינו בברייהא שלא יוציא לו
אדם שם במלכות ,שמתוך שמוציאין לו שם ,סון> שנותנין בו עיניהם והורגין
אותו ונונולין כל ממונו .ישות ,היא המלכות ,שהרשות בידה לפתוח ולהתגיר
להשקיע ולהרשיע ,ולתן ישות ולנמל ישות ,כדאי פ״ק דשונוה גבי גדולתו של
«שה ,שבת של דיוזגי היתת ,ניטלה ישות מזה וניתנה לזה) כלומר ניטלה שירותו
של משה וניתנה ליהושע ,וכן גבי מעלה אמרינן בחגיגה אמר אחל בלבו ח״ו
שמא שהי רשויות יש ( ת״א ל״ג מן ולתן ישות ).
ואבעליון אומר חכמים הזהרו ,הוא קורא לחכמים ואומר להם חכמים
שמעו והבינו מה שאני אומר לכם .הזהרו בדבריכם ,מפורש בברייתא ראי שלא
חורו דבר שאינו כדברי תורה ,ותתחייבו עליו גלות ,ועוד הזהרו למי אתם
שונים ,שתאמרו דבריכם לתלמידים יראי ה' ,ולא להדיועות ,שמא הם יורו דבר
שלא כדבר תורה ,והתחייבו עליו ( ש״א עליהם ) גלות.
ותגלו למקום מים הרעים .,אלו המים ,שני בהם הן מים כמר מדלי, -
וישתו התלמידים הבאים לאחר שתגלו ,וילמדו ממעשה המים וימותו כמת
שני ויתערבו במים וילמדו מעשיהם ,ונמצא שם שמים «תחלל על ידכם ,שגרמת ם
לעצמכם גלות ,ואומות «ונין ואומרים שאין בשכינה פח להציל ,כדכתיג  ,וקדשתי
את שמי הגדול אשר חללוהו בית ישראל באמור להם עם ה׳ אלה ומארצו יצאו
(זה מורכב « שלשה פשוקים ,עיין יחזקל ל״ו כ׳ כ״א כ״ג  ,ובש״א את שמו
הגדול המחולל נמים וגוי ) .ואני אומר ( ש״א דבר אחר ) חכמים הזתרו בדבריכם
שלא תאמרו דבר קל בדברי תורה ,ואפילו אתם עומדין עכשו במקום בני תורה
שאתם יודעים בתם שלא יפקרו מתוך דבריכם  ,שמא תחובו חובת גלות ,כמו
שמצינו בהרבה חכמים שגלו מא״י לבבל ומבבל לא״י ; ותגלו למקום מים הרעים,
למקום עמי הארץ שמנהגם רע ,וילמדו התלמידים העומדים אחריכם « מעשיהם
(ש״א ממעשיכם ) ,ויוסיפו להקל בדברי תורה ממוך דבריכם ,וימותו ,כדכתיג
כי רבים חללים הפילה ,ונמצא שם שמים «תחלל ,שאומרים אוי לו לפלוני שלמד
מורה ,דאו מה אירע בו ,וזהו שמצינו בתלמוד רב בקעה מצא וגדר בה גדר.

הילל ושמאי

 :הוא היה אומר ׳ -׳׳ ודמוסיף יוסף ודלא
מוסיף יסיףוכי:,

הילל ושמאי ,ולשון המקרא הלל ,בדברי הימים ( הלל הוא בשופטים י״ב
פשוק י״ג וע״ו ,ושמי הוא בדברי הימים  .א ' שימן ב' פשוק כ״ח ומ״ד ישימן
ד ' פשוק י"! ) .הוי מתלמידיו של אתרן ,הוי למד ממעשיו ,אוהב שלום ורודף
שלום שיינו בברייתא מלמד שיהא אדם אוהב שלום ורודף שלום ,בדרך שהיה
אהרן אוהב שלום ורודף שלום בישראל נין כל אחד ואחד שני בשלום ובמישור
הלך אתי ,הרי שני 'בני אדם שעושין מריבה זה עם זה ,הולך אחריו ויושב
לו אצל אחד מאן ואומר לו בני ראה חברך מתו אומר ,הרי « ערף את לבו י
ומחנך עצמו ומתלש שערו על ששרח לך ואומר אוי לי היאך אשא עיני
ואראה את חברי ,בושתי ממנו ,שאני הוא ששרמתי עליו ,ויושב אהרן אצלו עד
שמוציא כל קנאה שבלבי ,שוב הלך אצל חברו ואומר לו כמו שאמר לחברו,
עד שמתפייתין זה לזה ונושקין זה את זה .וכן נין איש לאשתו חיה אהרן
5יטיל שלום שאם אמר אדם לאשתו קונם שאין את נהנית לי עד שתמק בפניו
של כהן גדול ,הולך לאשה ואומר לה חשתי בעיני ורוק שלך רפואתו ,ורוקקת
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לו בעיניו ,והיינו דכת־נ נאהרן ויבכו אותו כל ביה ישראל ,אנשים ונשים,
שהיה מנויל שלום נין איש לאשהו ,ואלו נמשה כאי(" וינכו אותו בכי ישראל,
אנשים נלנד ( ש״א ל״ג מן וכן נין איש ).
ודולףשלום ,כמו שני נקש שלום ורדפהי ,נקשה ,ממקומך ורדפהו ממקום אסר.
אוהג את הנריות ,ענין אחר הוא ,ואינו מושג על תלמידיו של אהרן,
כלומר ועוד הוי אוהנ את הנריות ,ומציבו ננר״תא שכן אנשי המגדל מתוך
שהיו אוהנין זה את זה לא רצה הקי׳בת לאנדן ,אלא לנלנלן ,אנל אנשי שדום
שתיו שוכאין זה את זק אינדן מן העילס ,שני ואנשי תדום רעים וחעאים,
רעים זה עם זה ומנואיס נגלוי עריות ועוד אמרו חכמים גדול חשלום,
שאפילו ישראל עונדין ע״ז ישלים ניניתן אין כל אומת ולשון שולעת נהן,
שני חנור עצנים אפיים הנח לו ,וקשה היא המחלוקת ,שאפילו ישראל מקיימין
כל התורה כלת ,כיון שיש מחלוקת נ־ניהן ,הס נעשין הפקר וחולין למזיקין.
ומקרנן לתורה ,שנינו ננרייתא שיהא אדם מקפח את הנריות ומקרנן
תחת כנפי השכינה ,וכאותו שנא לפני הלל עצמו ואמר לו גיירני על מנת
שתשימני כהן גדול ,נפ״נ דשנת שכל המלמד את חניו תורה מעלה עליו
הכתונ כאלו ילדו ( ש״א שני הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה ' ,ולא עוד
אלא כאלו עשאו) ,שני ואת הנפש אשי עשו נתרן ,ותרגם אנקלות דת נפשתא
דשענידו לאורייתא נתרן ,וכל כך למת ,מפני שמניאו לחיי העולם הנא.
הוא היה אומר ,הוא הלל היה אומר ארנעה דנרים בלשון הננלי
נגד שמא אנד שמיה ,כיצי ,מלמד שלא יוציא לו אדם שם נמלכות,
שכיון שיצא לו שם הורגין אותו ונועלין את ממונו .נגד מושך ,כמו משכו
דמתרגמינן נגודו ( ש״א איתנגידו ) ,אס ראית אדם■ שהמשיך עליו את השם,
הרי הוא כמי שאנד כני שמו .ד״א נגד שמא ,המושך לו שם תורה ,שעותק
נתורה להתגאות נה ולא לשמת ,אינו זוכה לשם ,וכן הוא אומר אס ננלת
נהתנשא .אם נישא ומגניה את עצמו אחייתו יהיה ננל (ת״א ל״ג מן וכן ),
שכל הרודן« אחר השררה השררה נורמת ממנו ,והדוחק את השעה שעה דוחקתו
(ת״א ל״ג ה״ת) ,כמו שמצינו נקרח ונאגשלום ונאדניה נן חגית.
ודלא מוסיף ישיף ( ת״א יאפן> ) ,שנו רנותינו שאס שנת אדם מתכתא
אחת או שתים ,ואינו מותץ> ומחזר עליהן ,סיף שהוא משכת את כלן ,מאחר
שהוא מייאש מהן ,ותלמודו נשפה וכלה נידו לפיכך זקוק הוא למזור עליו.
־־סיף ,כמו וזכרם לא ' סוף מזרעם .ד״א דמיסיף מנו״ו נ 6נ ואילך ללמוד נלילות
שהרי ארוכות תן מכאן ואילך ,יוסיף ,יוסיפו לו ימים ושנים ,כדאי כשלהי תענית
(ס״א ל״ג מן דמיסיף ) ,ודלא מוסיף ,שאינו סינר נתלמודו ללמוד דנר מתוך
דנר ,ואף אינו מוסיף מן הלילות על הימים ללמוד ,יסיף ,יאסף ,מאי יאסף,
תרגם גר יוסף הקניינית אימיה.
ודלא יליף ,מי שלא למד תורה מימיו ,קעלא חייג ,חייג מיתה ,דין הוא
שימות ,שכן מדותיה של תורה ,מכלל תן אתת שומע לאו ,ומכלל לאו אתה
שומע הן ,כיצד ,למד אדם תורה ,ימיו מתארכין  ,ש  ' :כי היא חייך וארך
ימיך  ,לא למד  ,הרי ימיו מתקצרין ומסתלק מן העולם  ,וכן הוא אומר ושמתם
את דנרי אלת ,זכה נעשית לו סם חיים  ,לא זכה נעשית לו סם המום וכדא'
משמחי לב  ,זכה משמחו ,לא זבה משמה׳ ( ס״א ל״ג מ״ת) .יש משניות שכתונ
בהן ודלא יסנר קנולא קסמין  ,אם אינו סונר בתלמודו  ,הבל קוסמין ומתננאין

עליי שמיתתו קרונה לבא ( ש״א יום גריש הכי  :משניות שכתוב נהן ודלא
ילין קטלא קתמין  ,הכל קוקמין ונו׳ ) .ואית משכיות דגרתי .ודלא ישפר  ,מי
מאינו משפר בתלמודו להבין דנר מתוך דני ,ושלשתן לשון אחד הן ( ת״א
ל״ג מן ואית ).
ודישתמש נתגא חלף  ,ושנשתמש בכתרה של תורה שמתגאה ומשתחן על
בני אדם ומראה בעצמו כתר ( ש״א שמתגאה ומשתכר  ,מעצמו ומראה לבריות)
לכבדו בשביל כבוד תורתו  ,חלף  ,נערד ועובר מן העולם  ,ולא יאריך ימים
כלל אשר איננו ירא מלפני האלהים  ,שאינו עותק בתורה לשמה  ,אלא ליהנות
(ש״א להתגאות ) עצמו  ,שכן מצינו בנדרים בפרק קונם יין שאיני טועם  ,בר'
טרפון שבא מעשה לידו והיה דואג על דבר זה בל ימיו .ועוד יש לפרש
המשתמש בתלמיד חכם שנטל כמר של תורה ,חלף  ,שכן מציכו בנדרים שנענש
אברהם על שעשה אנגריא בתלמידי חכמים שני וירק את חניכיו ילידי ביתו.
יעוד ק״ו ,שהרי תלמידי חכמים הן כלי תשמישו של מלכו של עולם ,ומה אם
מלך גשר ודם אין רוכבי ן על אותו ואין משתמשין בשרביטו ,המשתמש גטכתיתי
מלכו של עולם על אמת כמה וכמה שחייב מיתה .ואע״פ כן אמרו חכמים
לישתמש אניש במאן דתני ארבעה ,ולא לישתמש במאן דתני שיתא ( ת״א ל״ג
ה״ת ,אלא :ולא נמאן דמתני ארבעה ) .ובברייתא שנינו ודאשממש במגא חלף,
אבד ואזל ליה  ,מלמד שכל המשתמש נשם המפורש אין לו מלק לעולם הנא.
אי נמי המשתמש בכתרה של תורה חלף  ,אין לו עיד שכר חורת שהרי קבלו
בכך ,שהרי מכנדין אותו ( ת״א ל״ג מן אי נמי ).

Rabbiner in Euwomowitz.

״״״

מכתב.

שלום לך ידיד יקר ! כמוצא שלל רב שמחתי בקראי מכתבך היקר והנעים
יען ראיתי מתוכו ,כי עוד עזה אהבתך ללשוננו הקדושה  ,וכי כל הרוחות
המדיחות הגוברות בזמננו אוהב חדשות הזה לא יזיזו אותך מאהוב אותה
כמאז ומקדם .האח ! מת מאד נבדלת מרבים אנשים אשר כגילך ,המעלימים
עיניתם בבוז ולעג משפת אבותינו ומכל אשר נכתב ונדרש בה מחכמי דור
ודור ,מת מאד נבדלת גם מרבים מאלה היושבים בארן אשכנז ונקראים רבנים
ונשם מורי דרך לעם ד׳ יכנו ,אשר יפנו ערף לאם הלשונות ומראשית השנה
ועד אחרית שנה לא יעלו על לבם להלביש לפעמים הגיוני רוחם במחלצות
שפת קדש כאלו הוא מ״ ו נגד כבודם ונגד יקרתס חלילה — ומה אומר מאלה
הרבנים צעירים לימים אוהבי הראמאנטיק  ,אשר כאשת כקילות הומיה בל
ידעה מת ? הנה בתם לא מעט משפר האנשים  ,אשר בכל גנה לבם ורום
עיניהם — ובפרט אם נתנה המשרה על שכמם לשבת נקהלות גדולות על
כקא הרבנות — לא ידעו שפת עברית ( רצוני כאשר יבקש מהרב) ולא יבינו
הוד יפיח וחין ערכה ואין נכח ידם לכתוב אף שורה אחת כתקנת כפי
•צחות הלשון יטהרותה ,יען מה ? יען מעולם לא שמו עיניתם על למוד
הדקדוק ובעוד שלא ישכחו לקנא קנאת שקר למנהג ישן נישן אשר אין יתוד
ישיש לו לא בתלמוד ולא נפושקיס ולעורר מלחמה עליו נין אנשים אוהבי
שלום ואמת ולהלשינם בלשון מדברת גדולות בעיני היושבים בשאות למשפט
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בערכאותיהם ,אשר ישנב בלי שפק מלול השם היוהר גדול ,הנה ישכחו ללמוד
דקדוק שפת עבר בכלליו ופרטיו ,אשר אמנם ידיעתו הוא צורך גדול מאד
לרב ומורה דרך בישראל ומועלת יותר מכל אלה הדברים של מה בכך  ,אשר
ילחמו בעדם באמך וחזק יד ! בזכרי כל זאת ידידי ועל כבוד שפתנו כי
הוקל יגון מלאתי  ,מה מאד יערב לנפשי בראותי ,כי ,למרות נוזיה הרבים
בבני עמנו תגדל תפארת לשוננו יותר בעיני חכמי העמים ,כאשר הראו זאת
והוכיחו לעין כל זה זמן לא כביר האנשים המפוארים היושבים בבית הועד
למדעים ( אקאדעמיא דער ווישתענשאפטען ) בעיר המלוכה וויען ,בהקכימם
יחד לעמוד לימין החכם בעל מכתב העתי כוכבי יצחק ולקעדו ולתמכו בנדבת
.
כשפס כמו שכתוב על שער החוברת כ״מ_ הנדפסה מקרוב ,למען יוכל להוציא
י « VIי^י תמיד בלי מניעת ועכוב מלאכתו מלאכת שמים לאור ,תהיה משכרת האנשים
.גיזיוק הגדולים האלה ואשר שלמים הם אתנו שלמה מעם ד ' אלהי ישראל והוא
יישר כמם וחילם .ועל הכוכבים אני אומר יהי רצון מלפני אדון כל ,שירבו
ימיהם וימי השמים קנם ביניהם כימי משמים אל הארך .והנה גם בחוברת
כ״ח הנזכרת מצאתי הרבה דברים יקרים ונכבדים מאד ,אשר היה יהיו לה
לעדי ותפארת עולם  ,ובראש כלם הוא שפר " מזי המלך " להד״י בן לאטיף
ז״ל שפר עמוק שתום וחתום הצריך באור גדול ורחב נהרגה מקומות ,תחת
מלת " העילה " ( צד ס׳ שורה י׳ ) המצוינת מידי החכם " המופלא המוציא
לאור מהר״א יעללינעק נ״י בשימן השאלה (? ) ׳בלי שפק הקריאה הנכונה
" ואעל העולה " נהיות שכונת החכם האלקי בזה לאמי ,כי להפצרת אוהביו
נו לפרשם דבריו ברבים בטל דעתו מפני דעתם ורצונו מפני רצונם  ,עדי
מלא חפצם ובקשתם והוא כמו שיאמר הלועז " יעמאנדעןאיין אפפער ברינגען"
קרא שם ותראה  ,כי כן היא הבונה האמתית .הפירוש למשכת אבות לאחד
מרבותינו הצרפתים ז״ל  ,אשר ישים לפנינו החכם הגדול מהישד״ל נ״י כולל
גס הוא אמרים טונים ומועילים לאוהבי קדמוניות ישורון  ,ומי יתן ושני החכמים
המפוארים האלה אהרן ושמואל דוד יושיפו להציע לפנינו שפרים כתבי יד,
אשר עודם טמונים באוצרות הביבליאטתעקען  ,למען באור הגנוז בתוכם נראה
אור גם אנו .המאמר " דברי חפן" מהמשכיל ר״י שור כשמו כן הוא ,כי בשפה
ברורה ונעימה יביע דברי מפן לקוראיו המשמחים לב ונפש כגשם היורד בעתו
וכטל הנוזל על עשני השדה .החכם ר ' שלמה פרענקל יניא גם בזו החוברת
דברים מושכלים ומחכמיס  ,אולם צמוק עשה לנו הפעם החכם הזה במליצותיו
וקגנון אמריו ,קרא נא תחלת דברי " מכתב פתוחה " הודיעני נא שיבת המניע
לדון השוחר יצחקי ופיצת המנשר יישי  ,להלאות שחוק פיהם בדיצה ופיצה" מה
זה ? ? הכי הי' בארן העלגיס וגר שם ימים רבים ,כי למד לשונו דגר לא כ ן
כמוהם ? או רצה אולי לעשות כתבנית הפזמון הבלתי מונן למנחה יו״כ ,אשר
יאמר שם בחרוז השלשה עשר " תשיב במצוי במקרא « שלש נפצוי אחר גמר
מצוי אכול דצוי ורצוי ? ומה זה הוראת המלות " נתמלן> לבן בקר לבקר" כניות
השוטה" וכיוצא באלה ? אולם כהולך זמן רב קר וזעף במדבר ציה ושממה
בבואו אמר כן אל נאות דשא תמי רוחו ויהי לאיש אחר  ,כן הי ' לי בהגיעי
למכתב בקרת *) אשר לשלמה השני ,נאשר דבריו ברורים ונכוחים לכל מנין
*) נדבר הערתו במכתב נקרת תנ״ל  ,שהמאמר "הכל תלוי במזל ואפילו
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והמה מאיריס ומזהירים כאבן רובין לטהר .בדבר הכתוב ביחזקאל י״ד ד'
שחפן החכם הזה לתקן אני ד׳ נעניתי לו בי " תחת" בא ברוב וכוי כמו שנמצא
להלן פקוק ז׳ הנה יאט אומר בהפך ,כי תכתוב להלן צריך תקון על פי
הכתוב שלפנינו וראוי גס בו "  :ענה י לו ב״א ברוב וכוי יען המליצה "  :ענה
לו בי" אין לה מובן נכון ולא נמצא כמוה בכל קפרי קדש ,ואל יפלא בעיניך,
כ־ לפי זה יחקרו בכתוב זה האחרון שתי מלוח שלמות ״ברב גלוליו ?״ כי באמת
בהתבוננך היטב תראה ,כי שני אלת הכתובים שוים הם כמעט בתכנון דבריהם,
וכי רק בצער הוא השינוי ביניהם ,באופן שהאחד נדמה כנוקחא שניי מהאחר ,י ^ רך
לכן ראוי גם לתקן האחד על פי השני בדרך היותר נראה לישר ונכון .ואתה
ידידי ראה זה מצאתי ,כי הפרשיות האחרונות מקפר יחזקאל רצוני מפישה
י' ואילך לא לבד שנשתנו בקגנון הלשון משאר כתבי קדש  ,כי אם גם מזה
הקפר עצמו ( אם בעל התיקונים החכם יה "ש תעיר כבר במקצת על זה
הענין בחלק הא׳ מהחלון לא ידעתי ,באקר כי הוא איננו תחת ידי ולא
קראתי בו בלתי רגעים אחדים בהיות־ בעיר  ) . . .למשל מלת " מפה ",תמצא
בהן לרוב בוי״ו בקופת " מפו " עד שכמעט הפרוץ מרובת על העומד " .אליהם",
לרוב תחת " עליהם" ( עיין פרשה ווי ל" א מ״א מ״ב  ,מ״א ,כ״ה וכוי ) עשוי
עשוי׳ פעם תמת עשויס ופעם תחת עשויות ( ראה פיקה מ׳ י״ז .מ״א ,י״ח
כ״ה וכולי ) וכן נראה שהושמה לפעמים אות אחת או גם מלה שלמה שלא
במקומה ע״י השנות האות או המלה ההיא בכתוב אחד פעמים  ,ראה נא
הכתוב" וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומתיכס (מייד לי ) מי
לא יראה ,כי מהראוי וראשית כל בכוריכם וכל תרומת מתרומותיכם ? וכי
רק ע״י טעות המעתיק נשנה מלת ״כל " ללא צורך ? וכן וששיתם האיפה ,
מחמר השעורים ( מ״ה  ,י״ו ) .אות מי״ס שנמצאה איזה פעמים בזה תכתובלי ( י< ל׳י
קבבה למעתיק הטעות ,כי חברת גם עם תלת "ששית" תחת שהנכון "וששית
האיפה" כמו שכתוב מקודם ,וכמו כן מחיה היא מלת ושבת לנשיאי׳ מ״ו י״ז)
על הוראת אחוזת ונפול חבל בנחלה  ,אולם לדעתי נראה ברור ונעלה מכל
קפק . ,כי במלת ההיא נהפכו האותיות והנכון "ותשוב" באקר יאמר קם  ,כ¬
אם ימן הנשיא מתנת מנחלתו לאחד מעבדיו וה־תה לו עד שנת הדיור ואז
כלומר בבא שנת הדרור היא שנת היובל ותשוב לנשיא .ואתת נבון דבר ומכם
לב־ בחפשך היטב באלת הפרשיות היוצא אילי עוד זרמת כאלה כמוני היום
ואס תעייני בטובך עליהם אתן תודה לך בכל לבי  .אל מכתבי תושי ' הנדפק־ם
בחוברת כ״ח נוכל לחשוב גם המכתב " דברי הביי־ת ותשלום " מהחכם ר״י תלוי
בעיר קאנישא רבתי וכן מכתב הש־ממנים אל איוב לודולן .אשכנזי רק שהי'
לו לתמוציא לאור האדון החכם דר א .מיללער להעיר עוד על יאחה מלות
שאינן מובנות לכל קורא כמו " וכד בא אלינו " שהיא מלה ערבית והוראתה
"וכבר " וכן מלת " אן " שהוראתה במכתב ההוא לפעמים " אם " ולפעמים
היא אן הערבית שהיא מלת החבור והוראתה " דאק " כמו " כי ידענו " אן
באגלנד ממנו ועוד  :זכי לבם אן אנחנו לא ישא הקפי־ התורה אלא הכהנים
"המובן " כי באגלנד ממנו .כי אנחנו לא ישא וכוי ומי ימן והחכם מיללער
ק״ת שבהיכל " נמצא בזהד פ׳ נשא כבר קדמקו תמכם ר״ש
העתי בן חנטי שנה שני ' צד ל"! עיין שם.

פרענקל במכתב
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יושק« לשמח קוראי  .מכתב העתי כ״י במכתב ,הועלה כזה הנזכר  ,בחשד אמכם
ידעתי ,כי לוגם ככולם יודוהו על זה ובפיהם יברכוהו שלה .אמרי הגיעי ל¬
ידידי רעיוני רוחי על הענינים הנזכרים אודיעך ,בי זה שבועות אחדים עיני
שמתי על הפיקים המיוחשיס לך׳ אליעזר הגדול והנודעים גם נשם ברייתא
דד׳ אליעזר ומצאתי בהם דברים תמוהים ונפלאים מאד בעיני ,א ערכם לפניך
ואתה תשפוע  :גפי י״א נאמר המלך השש ' זה נבוכדנצר . . . .ולא עוד אלא
בעופות משל שאפילו עוף לא הי ' יכול לפתוח פיו חון מרשותו שנאמר
"לא הי׳ נודד כנן« ופוצה פה ומצפצף ואהה ידידי קח נא השפר ישעי׳ בידך
וקרא נפרשה י׳ י׳יד והראה  ,כי הכתוב " ולא הי׳ נודד כנך וכולי " לא על
נבוכדנצר נאמר  ,כי אס על קנחריב מלך אשור ? ? נפרק " ל״א  :ר׳ יהודה
אומר באותו הלילה נגלה הק״נ״ה על אברהם ואמר לו קח נא את בנך את
יחידך . . . .אמר לפניו לבון כל העולמים לאיזה בן לגן הערלה אי לבן
המילה " סנתו נאמרו לגן הערלה על ישמעאל וזה תמוה מאד  ,נאשר ידענו,
כי גם ישמעאל מהול הי ' ומקרא מלא הוא " וישמעאל בנו בן שלש עשרה
שנה נהמלו את בשר ערלתו ( בי־אשית י״ז כ״ה ) ? והנה המאמר ההוא נמצא
בשמם גם בבראשית רבה פ ' נ״ה ושמילא נאמר רק תרין בנין אית לי איזה
בן" וכן הוא הנכון בלתי שפק .נפ׳ ל״ג  :שיתה רוח הקדם על יחזקאל . . .
ותראהו עצמות יבשות הרבה מאד א״ל בן אדם מת אתה רואה אמר לו אני
רואה כאן עצמות יבשות א״ל ים בי כח להחיות אותן והי ' לי לומר רבש״ע
יש בך כח לעשות יותר » אלו אלא קי,י ד ' אלהיט אתה ידעת כאלו לא
האמין לפיכך לא נקביו עצמותיו באין טהורה שנאמר ואתה על אדמת טמאה
תקבר" ואני בעניי חזרתי על כל המקרא ולא מצאת־ בו ואתת על אדמה
\>\ < כטמאה תקני " כי אם " ואתת על אדמה טמאה תמות " וגס זה לא נאמר
על יחזקאל ,כי אם הנביא ננימש הוכיח בדברים האלה את אמצי׳ מלך יהודה
ככתוב בספרו פישה ז׳ חי ? הלא דבי הוא ? ? והנה בין אלה הפרקים מצאתי
גס איזו מלות שלא נמצאו עוד לדעת■ בספרי אגדת אחרים והן 3 :פ ' ג'
מחריט ,החריט " התפעיל מן מרט ( נילדען פאלמען ) נפ׳ ל״ב ונדשתו עצמותיו
מענין "דשן " אולם יתכן ,כי הוא רק טעות המעתיק או תדפיס והנכון
להפוך האותיות ולשים " .הורשנו " כמו הדשנה מחלב ( ישעי׳ ל״ד ו׳ ) בפי ל״ג
"דברי פנגיות " ענינו דברים ערבים ומגושמים " מלשון חטי מנית ופנג ליחזקאל
כ״ז י״ז ) גפ ' מ״א " כטנדש שהיא עיושת וכי'  uר״ל כאהל והוא לדעת החכם
הרמ״ל ( ערך טנדש ) יון לשון הרומי«lt׳  Fentorius -- Zעוד מצאתי להעירך
כי נראה שהקדישה לייוסף כל כבת  :כבודו מלא עולם משרתיו . . . .ממקומו
הוא יפן ברחמים ויחון  . . .אחד הוא אלה־נו •  . .איר על מקורת לא
העיר החכם המפואר מהר״ן לאנדסהוטה בספייו הנכבד " מקור ברכה " לקומה
בעיקרה מפרקי ר ' אליעזר  ,כי בשוך פרק ד׳ יאמר נזה הלשון :״ והחיות
עומדות אצל כבודו ואינן יודעות מקום כבודו עונות ואומרות בכל מקום שכבודו
שם ברוך כבוד ד׳ ממקומו וישראל גוי אחד בארן שהם מיחדיס שמו תמיד
בכל יום עונים ואומרים שמע ישראל ד' אלקינו ד׳ אחד והוא משיב לעמו ישראל
אני ד ' אלהיכס המציל אחכם מכל צרת " וכמובן המשל ההמוני  :שולח ביד
טמא כשולח גיד כשיל ושולח גיד טהור כשולח ביד מכם " אשר יאמר עליו
החכם דיקעש ( אוצר נחמד ח״ב צד קי״א ) לא מדע לי מקור הדברים האלה׳'
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כמלא גס הוא נשפר הנזכר ע׳ כ״ו .ד״ה שלח  :ח את העורב וכולו לקבשיפוי
קלת כזה " מכאן איירו שולח דברים ביד גומא כשולח ביד כשיל" ושולח דברים
ביד נוהור כשולח ביד ציר נאמן לשולחיו " ומלבד זה המשל מלאתי עוד איזה
משלים בפרקי ר' אליעזר האלה והם  :פ ' .ו  "/כל מלכות שאין לה יועצים
אין מלכותה מלכות פי׳ כ״ד " אוי לארץ שימלוך עליה עבד .פ' ל״ו : .אוי
לרועה אוי לצאנו .פ ' ל״ו  :יש רגל אדם מברכת בית ויע רגל אדם מחיבת
בית .פ׳ מ״ב  :הכל הולך אחר הראש בזמן שהרועה תועה הצאן תועים אחרי'
ובזמן שהרועה עוב והולך בדרך ישרה הצאן הולכיצז אחריו " ואנכי לא אדע
אם המשלים האלה יזכרו ויפקדו גס בשאר שפרי אגדה אס לא .ואתה ידידי
היקר שים עיניך ולבך על כל הדברים האלה ,אשר שמתי לפניך היום ,אולי
תמלא תועלת מה נהם ותזכרני לשוב .והאל השוב יהי עמך ישמרך בכל אשר
תלך יגדל שמך והי ' ברכה כתאות אוהבך מכבדך ומוקירך הדורש שלומך
ונוונתך כל הימים *I
והכ״וח פת אייבניץ געי״ח אדר שנת תרב״ג לפ״ק

ל• אייזי^ער•

דברים אחדים.
Exegese von Dr . I . I . Nnger , Rabbiner in Jglan.
פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבש אשר לגנו פונה היום
מעם י,׳ אלהינו ללכת לעזוב אתאלהיהגוים התם פן יש גבם שורש פורה מש
ולענה .והי׳ בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהי' לי כי
בשרירות לני אלך למען שפות הרוה את הצמאה .לא יאבה ג' שלוח לו כי ^
וס'
אז יעשן אף נ׳" וקנאתו באיש ההוא וגו' (דברים כ״ש ,י״ז — י״ש ).
גנניש כל מנין ויודע תכונת התורה יקשת הענין הזה מכמה פנים  :ןב ;־ -׳ , -
א ' ,מדוע יקרא האיש ההולך בשרירות לבו פורה ראש ולענת יותר מכל
אדם אשר ימעל מעל בדי  ,ומדוע יעשן אף ד ' וקנאתו באיש ההוא מכל
רשעי הארץ ,מת סרי האף הגדול הזה ומה בין זה לפושעים אחרים אשר
ימצאו יום יום בחברה האנושית ? ב׳  ,מי פתי ישור הנה לאמי  :שלום יהי'
לי ,ולתת נועם לזה כי בשרירות לני אלך למנגן שפות חשא על פשע ,הלא
השעם הזה אין לו שעם וריר ,ואם כשיל בחושך הולך ולא ידע במת יכשל,
׳ -מה לו לשנות את שעמו ויהי בעיני כל שומע כמתעתע ומשר לב ,הלא המבין
י חקר זאת ?

'* ?

*) במכתבי בחוברת הקודמת צד כ״ז שור־ כ״ד מגמשה קרא תחת
"לישי א ^ " בהערות שונות שלי הערה י״ב נד ל ' שורה ד׳
"לישראל "
מלמעלה תסקר מלת " לא " אחר מלת " דברים " וכן יש׳ לתקן שם שורה ו'
תחת ילפוי לא " ירדפו לדעת ובולי" .

*3

20
זאת ועוד אמרת העירו אותו לכמות «ני הדרך אשד דשו בו המפרשים
הלנים ,אשר כלם ינהגו את הכתובים האלו בכבדות.
כי הנה יש שני מיני בני אדם החועאים גנפשותם ,המין הא׳ אשר
ילך מעדנות אקוד בזיקי התאוה ונכבלי התשוקה ויעשה מעשים אשל אל
יעשו ,וידע כי כל מחשבות לבו רק רע כל היום ,אכן הגבול יאמר מלש
אני ,ובדעתו כי כל אורחותיו עקשים ומעגלותיו נלוזים ישב נדד וידום וינדל
מתוך חברת האדם ,גמתתריס יעשה את כל אשר תשאלהו נפשו כמו ש" תכ:
ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין (איוב כ״ב ע״ו ) אכן לא יקית
ולא ידיח את אחרים לעשות נמתכנתו כמוהו  ,וזהו מה שנקרא בלשון אשכנזית
 ein Wüstlingהמין הבי אשר גם הוא יודע כי דרכיו לא יתכנו ויצר לנו
לע ומל נעזבו הדרך הישר ללכת אלמות עקלקלות ,אכן ידע להתחפש באפר
הצדק ,נאמרו כי כל ספלו נרדפו אחרי מאויי נפשו אך למען השביע את
יצרו ,ובמלאת שפקו שבע ילין בל יפקד רע ,והי׳ כאחד האדם השלם נקי
כפיס ונר לבב ,מהר עיניס וזך נפש אין פרן ואין יוצאת ואין צומה בחירי
לבבו  ,כאשר יאמר  Junges Blut muß man austoben lassen" :״ והנה
איש כזה היודע לכלכל דרכיו הרעים והנפתלים נמשפנו התום והיושר ולכקות
ערות נפשו בעלי התואנה ונחגורות השוא ) eilt geistreicher Genußmensch( :
לא יהי ' במולד׳ אור ולא יעשה במחשך מעשהו כי אם יתהלך חפשי בחון
על משענת היישר המדומה ולעיני השמש יעשה מעשהו זר -מעשהו ,כי יאמר
הלא אני הולך בשרירות לבי אך למען תקפה הרוה ( התאוה ) את הצמאה
(התשוקה העזת) .וחנף כזה הוא מות « וקרי נקוד חבלת האדם  ,כי נפה
חלק יעשה מדמה ועל נקלה יפתה את חבריו המקשיבים לקולו  ,קול ערב
ונעים לעזוב ארחות היושל וללכת עמו במעגלי התאוה אשר אחריתה מלת
כלענה ועד אבדון תאכל ולא תדע שנעה ועצרת ,כמאמר חז״ל  " :אבר קען
יש באדם משביעו רעב מרעיבו שנע׳" והנה על חנף כזה ־העורר פה
המחוקק האלתי לפני מותו ,בדעתו ,כי נמצאו חנפים באלת הח־נואיס
\י
י'^ "0 -מ«חעיאים את הרבים בכל דור ודור ובכל עם ועם ,ויקרא איתו שורש פורה
ראש
ולענה
,
כי
יחניף
את
האדן
ויפתה
את
יושבי׳ בפיו ,ותחת מקוה התום
יכזב למו בלשונו לאמי ,כי כל כוונתו לש״ש ,ולכן תגלה רעתו בקהל יהי׳
לאלה בקרב עמו ,לא יאבה ד ' קלוח לו ורבצה נו כל האלה הכתובה ,ומחה
ד׳ את שמו מתחת השמים״ על דרך שאמרו חז״ל  :כל המחלל ש״ש נקתר
נפרעין ממנו בגלוי ולפי׳ ז תהי ' מלת ק פות מענין  :האף תקפה צדיק עם
רשע (בראשית י״ח ,כ״ג) ; קפו תמו מן בלהות ( תהלים ע״ג י״ט ) ורו ה
וצמאת תוארים למלת שרירות ,וענינו  :למען קפות השיירות הרוה
את השרירות הצמאה ,ויתרגם Und es wird geschehen, wenn er die :
Worte dieses Bereidigungsfluchcs hört , so wird er sich segnen in
seinem Herzen und sprechen : Mir wird es Wohlergehen, da ich
ja nur deßwegen meinem unbändigen Sinnentriebe folge, damit
die Befriedigung desselben seinen Durst tilge (lösche(.
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אבל

משה )* .

מליצת נהי׳ בעת הלקח מחמד__ עינינו׳ חמדת תפארתינו וגאון עודנו׳
נצח ישראל וגאותו ,אייר הרועים בישרון במחוקק במשענותיו .רבץ
תורה לצאן אדם צאן קדשים כחמשים שנה .יועץ וחכם חרשים׳ הי
עניו וקדוש מרחם׳ ה״ה הרב האי גאון המפורסם לתהלה בכל קצות
התבל ,רבן של כל בני הגולה כבוד מרנא ורבנא קש״ת מהור״ר משה
סופר נ״ע אב״ד ור״מ בקריה המפוארה פרעסבורג יע״א  .כבוד אלהים
אספו ביום ה ' כ״ה תשר* לשנת ת״ר לפ״ק.

E Stern.

Don M

קראו אגל׳ על פני תבל ,ביליל תוהו מרה
על השבר׳ על כל  .עבר . ,על צקון וצרה.
ובדמעות ,על הפרעות ,קונני אם נעכרה,
נר אל בבה ,במערבה׳ שמיש עם זקךרה,
נשברה,
משענתה
תורה ?
איורה ? איה
אי עוד
• ; TT
־ I־ןT
־T
T
איח
איה
איה
חזון
I T

בבה ,מעין ברכה ? עין העם נסגרה,
הדר ? רועה עדר ? נפלה העטרה —
טוהר ? אי עוד זוהר ? הסרה התפארה
חשרמרה,
זבת ,
* T־ ,
בדמעות TT •- T.
T :
ועיני - r
שבת  • :י •

-

ימבי לארץ  ,על הפרץ  ,קראי ציום ועצרה,
בכי באנחה  ,ובצוחה  ,על נפש היקרה,
ההרה,
למקור י•אל
TU
ימבה 11 • ,
אזי •היא T T
נעזבה  ,־1
את TTVIV
־* •
שם שואבת  ,היא אלמות  .מבאר נצחית ברה,

סה זה קיול הומה ,׳ליל תוהו טשמיע ?
קול מר צורב! שמים מגיע -
טה ז:ה קול מבשר קול פרץ וצוחה?
קול .ענות  ,חלוקה מתאונן ליקבי־־־
מדוע על הלצים ידיי כל גבר?
בלהה סביב בקעמק הכלא י
* ) De » feit Jahre » a » uttä ergangenen vieljeiligen Nachfragen uni
diese Gelegenheüsdichtnng
zu begegne » , fanden wir uns endlich
bewogen diefelbe im Koolilic Jizchak
abzudrucken , und glauben
wir einem vielseitigen Wunsche der Verehrer des Verblichenen
hiedurch zu entsprechen.

— 22

—

ןל לבב נמס בגערת ן־,חסון.
כל פנים פארור מאבל לאסון
?ל ?נין מ:ם משטף הךמעותv
כל פד ,לקנה תאמת ואנ;ח י
?לקדקוד קפוף ? הלך קציה׳
בל זן ז עםזעטוי אבל לפרוע פרעות׳ו
מהביל הבשורה כל  .נפש שמןןד,,
תת אמר 'לרוח בל שפה,נאלמה י
באין’בשיירה מוצאת מדבק כל מלקוח
»ה,ה  p^ iפ * ;« ס'3כ’י«' י " י־
בשקלול תמס הולך כהולך בדתי• ־
מה לעם בי יקבו? בי בלו שחוח׳־׳

ר

־׳מה לעם כי יבכו"? מי יקאלויקד.,
אם שמש הצךקה פתאםנךעכה?
ארון' אלחים נלקח ־־ מי ;.חריש לשקר
עת > שף חשקיבו הקז'ם לסךן־ה׳
 :עטךת התורה הה ׳ פר! אם אבדה ז
הצבי ;שרון נפל  -זירד אל7קבר י
נהמת אקל היא על נהי נחיתה.
נזר כי נגדע תרועת גיל שקתה■
הילל ’לקרוש אדיר מכורת !רוע ז
בבי תמרורים הוא נסקרו פלגי תורה,
מספר מר יקנהזקךרו כוכקי אורח.
בא שמש פהאם אור צדיק זרועי• -
אוד משה נדעך לנו לעינים,
נאד ה ;שע ' נסתם 1לנוי משוש ח;ים,
י משה אדונינו מלאה ארץ כבודו -
פנת האמונה כאבן השתית.
תפארת התורה ;רדה לנש; ה,
אכיר הרועים  -הוי אדון ׳ הו הודו •י
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אב תבלת .ינוע  -מה נשאר  -אנקה- .
אדון העיר ימות ־• מה נותרה ? צוחה -
עין העם נסתמה  -מה נשאר ? עורו; -
רועה עדר שדד  -מה נותרה ? תאניה -
שר התורה נפל  -והיא לתומה עניה י
מה נשאר ? ש ^ון.
הדרת עם תאבד
ואם בליל כל אלה באיש אחד נאחדו.
^ושני כל הוד ' כפאר בו נצמדו’"י
אב ,אדון ,רועה .עין׳ שר והדר;
בנפלו תשברו! למשנה 3ם לום.
אבל אז ליתרון י קנה בשמים,
שק ' ואפר לרבים  -שמם מגדל עדר.
הה ,איך אחל הללו  -ואני ערל שפה■
פני משהנקדנד י -ועיני ' אך רפה -
’ איך אעוז ’לפאר הוד .נאדר וזוהר!
איך יע1ז אלם’ .עור אין עימם,
לפאר הוד הישמש;הךר הקמים?
י ’מראה שמי רומה י כעצם לטוהר•'
לריק לא אי ;ע לרומם את מפעלו׳
ל'ש.וא הוחילו כי אם?ור ׳ מהל ^־
קסתי לא אדרוך י בדמעה' מתביוסמת ־
לרחבי ארץ שאלו ! ישם קוי תהלתו.
לקצות התבל ‘,שם שאה מלתו,
י רנה הנם להללו הס לתפשו  .קמת י
התורה שק תחגור  :פלה_ סצפיךה׳
הצדקה תקראי אבל י הסרה מנבירה׳
החמר למספד׳ למקונן על חונן,
האמונה לבכי על .אבן הפ ;ה ׳
האמת בחוצות תשתפך בקנה ׳
י השלום תמרורים י על בוקנו יתאוק.
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הרובקה תלך קודר  -היא ישקה בסודו,
המוקד  :עט שקם  -פס מקור הודו,
שבעה אלה ביו ..קן למיוקצאו -
מי עיור כמוהו  ,ימלאמיו כף נדות?
עין שבעה אלה .על אכן האחת׳
באין הפוגות תדמע
אדיו
.
הם פ ישיאו
ונחנו קה נעש שדודי ,.גוזמה׳
ינשב דומם ארצה משמים ' ברקמה.
על נר אלהים כבה  . -עת נדעך אורו;
אבינו נועי" היינו כיתומים,
אלמן ישראל* עת שובו למרומים׳
במחי תודה צקאו עת נסתם מקורו.
מיי״עזק  :סקל עיור בסן מריהv
מי זה :הזיק תורה כלילת תושיה?
מיי  :.עמוד כפרץ•י מי !גדור .נדר
■׳
מי :קום עם מרעים :הם הפרעותיו '
מי עם עריצים בחרב הקנאותv
מי ל:י עוד? מי' ירעה ערר?

ו _~

מי כמוהו מורה בחוצות התורה׳־׳
מפיק עוד כמוהו בלזשכה אודה *
במצות אל כרה מאירת עינים ?
מי '.זהי :פיק זוהר להיולכי מחשכים?
:שיב דקר לשואל כחיך צוף ממתקים ?
תת*נוזלים מסלע ומצור מים'!
שמעהעמי :אדכרה האזן מלתי!
שמעה נא המשיא עליו נשאתי׳
ודעי כי רע וקר להשבה אכדוניו!
רוממותו לא אפאר כבדי היא ניורעת׳
התת ימלא סי פן אתן מגרעת ׳
דל מלין אחריש מצךקות פרזוניו -

אכן זאת אגיד  :בשמועה כי באה,
דזזות ר^וה הגד למאזנה נוראה׳
בי נסתם היום מקור היוד ומבוע -
על בי יל ,י ו ם נסתם גול אברינו,
כי לא כיום אתמול כסייום עמדנו,
פרץ מסביב ' והאמון פרוע.
אמת הוא  :לא לעולם .יחיו הנביאים.
גם ' לא לנצח .יעמדו' מושיעים',
צבא פה למו כפולה בוקע;
מקרה אחדילמו בצל יברחו,
לא מעפר אסר נשןב צקהו,
וחסיד בי גמר  -מנוער ג1ע -
אף בעלות שיאם עדי שמים רמו׳
רוח הולך המה באסרית .יתמו,
לעפר י;שובו וזכרם יותר -
ומי/ה יריב לבעל המערכת?
■־
אךסיעץ השדה  -אלה בשלכת ־
ז ומי זה יקונן עדי נוחם יקתר-י
אכן ויל זאת עת מצ!ח אל בךה י
בשמש בתקפה על פני הבל ;הרה
נחה ושלוה מסביב הארץ!
בוטחה על שמרי האמון שוקטת׳
ועל״מזבח קוקזה שא היראה לוחמת׳
י באין 'לךזם שערים ,באץ צוחה ופרץ• -
אז אף אם נתאונן עלי מות התמים׳
נהם נם 3נו גו_ע שיבע ימיק!
יונקתו1לא תחדל זרעו פורח
בד וענף עיעה י !עשו ' מרי תנובה׳
שלום .דלן באמון,י רק נהתושורדי׳
ותטור אור הולך אור ח,דש זו !ח -
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אך אם עם היזמים התמימות תמה׳
אם עם שר התורה התורה שממה׳
אם אין אהריו״נוגה כמוהו יאר ; .
בעת יממשו' פהאם בשחק י,ירה.
אם עטוימ ^דקה נפלריסעמרה׳
עם נרו' ,נד אלהים היה למער;
וכרם יי צבאות עומית בתה ׳
עלתרלקמשונים כל גדרנהרכור"
י הרולים כלה מצאנוה! כשידהזי.ער ׳
ומחבלי ניר אמון גם גיד .ךרכו -
אז כמר מךלי בדמעות הסתמכו!
ככו בכו להולך י קראי אכל בימער1
ה?ה זאת הרעה ,רעת עתינו,
הנה זאת המחליא משתה בקרבינו,
מאמונה כים נגרש 'הולך וסוער
נחלק עם לחצי ’נסלג לשנים,
כאיש דת אש למידות תהלך שמים׳
י לכסנה איננו אגיל ריב ' אמון בוער.

3,׳

מבשרים צבא רב בפרוע הפרעות׳
אלה לפרצו הכיל כחרב ה ^אות׳
פה על כל חק תרמסבה ינל זדון,
פה כתמר מקיעה מרכבים ידבקו׳
אלה' הבי נהלה למו ימתקו ל
להם בשערים ! -יהי 'הע; 2דק.
וברדת רב החובל כימי הסערה׳
אבל אז ליהודה ליעקב עת צרה׳
מספד בחוצות קנה על כל עבר,
דמעות בפלגים עלי כבוד כי כלה׳
למהלת האמונה מי יושיט תעלה!
י מי .להזיק האנזיה משקהלהישבר ז
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על זאת ק1בנר ק$ח תמר הזעקה!
מי .יאזר עוד צדק׳ כ ^יין ? 5זיקה?
מי יחרף עוד נמש י מי  .ירד לתם ?
אם בנפול גכור ' אבדו כלי מלחייה,
דמע אז לעין ?איו צרף ;תמחי
הצבי ? שרון נפלזקדויצ מיתס!
קונני הבת פרעסבורג! קונני בתאניהז
קונני פי שנים על גפן פריה',
אבל יחיד עשי לך חופת בצלו . -
ירכיו חזית בקודש ת:הלונ;תו!
צוף תורה עקת משודתנחומתיו,
זיו כבודו' ראית חדר נרו בך,לו -
קונני הבת פרעסבורג ! קונני באיןספוגות י
עמך התורה וחכמה גם נוגות׳
העלוה והציקה עמך כאבל י
עמך אמת ושלום .יצעקו מלה י
עטך האמונה על צפירת תפארה,
עמך ' כת,׳הורה בכל .קצות התבל.
שובבי וזבת פלעסבורג! קונני בשערים!
על מחמד עיניך הובל לקברים,
גאון' עוזך כי נלקח  -אבי עם׳ יועץ פלא -
חמרת לשרוך איש תהלתו נוךעת,
עדי ספרת— מפחד מתת מניעת—
!" כל $ד .יושם דממה  -כל ישפה תלא!
_נחמך לא אובל ססר נוחם לעני.
בימוך יימוני הלא תדמע גם עיני ׳
כמונו עין לשרון במקפד תבןנו -
מיי ׳עוז לאמר  :מצאתי נחמה י
וכליל כל שלימות ' לקבל הויממה׳
י ארון אלהים נלקח  -נלקח ואיננו1

*4
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אך כעדו בל תבכי׳ כל חקונני קוננת י
נפשו’ כשמי רום בצל אל מתלונת,
(! זבה בית חמר ’ למען שקה מעל,
שמה בגבד׳י שתק בסתרי 'אלמות,
ממקור חיי נצח הוד נוגה שואבת,
יראה ישבע שמה צדיק מה פעל.י
סי זה יאמר  :מת על רועה עדרי תורה!
מי {ה יאמר  :פס על מפיה היוד אורה ז
אל פועל צךקות מי יקרא ו נ® ז\
פעולת יומו תמה  , -ולנוינשארה
ריס בשם צדקו נצח לאזכרה ,
והוא דק מיגורו  -למולדתו נוסע.

^

זאת נחלת צדיקים ם ועלי מישרים:
אור הם בחיים לתבל’ולדרים, ,
אור סם במותם כי זכרם פורח!
לאל לא ;שובו גם בגויעתס,
חייב בשמיי על  . -ואזכרת תומתם
כצאת שמש בתקפה לנצח 'זורח! -

בחצוצרות וקול שופר הריעו.
, Rabbiner in Pyßek.
~נ

בקולות וברקים
מגובה שחקים
אש דת הופיע
בטוהר הרקיע
אז בחצוצרות הריעו
וקול ’שוקר השמיעו.
יובל כי היה בארץ
שמחה ,בי 'יפרוץ $רץ

Von Dr . H . Birkenthal

עבד חפשי מאנחה
מצא פדות והרוחד!
אז בחצוצרות הריעו
וקול שיופר השמיעו,
ידיחו סוגרת ומםגרת
ידינו על האויב' נוברת
חומה הלחים וברית'
היו ' במו יקבל ורוח
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$ז בחצוצרות הריעו
וקול שופר השמיעו.
?ושיח כי תועשיא מלכותו
ועלינו לעד ימיף ברכתו

וגר זאב עם כבש יחד
ועבדו כלם לאו“ א ^ ד
אזי בחצוצרות יריעף
וקולי שופר נשמיע!! ,

von Nathan Corronel aus Jerusalem-

Mittheilung

הקרה ה׳ לעני כ״י יקר ,כולל פ׳ ננע פוער להרג מ׳ יעקג ן׳ צור ,והוא
 PVשדרי שערות וכושחאות  ,אגרות שונות ולגרי מליצה צמה (הפער הזה מהולל
מאד נפי הרג חיד״א שם הגדולים ח״ג) ,גם נמצאו נו שירים וחדות ומליצות
מונות מחכמים אחרים שקדמו לו  ,ובתוכם שני השירים האלה אשר הנני נותן
נזה לפני הקוראים.
א

שיר ששלח

ה״ר אנרהם גן צדוק לר׳ אנרהם גן עזרא כשפרשה אשתו
נדה גליל חופתה וז״ל:

קחה שיר .זה לנחמה חתן למים אשר לקה
כאיל על אפיקי מים ולא יוכל שיבור צקא.
חתן עם .יעלה חשק  .יפת מראה .ייפה קוקה
ואולם שור יואל תו -ע כמו תשור פני כימה.
ואל״תסיג גבול לשום דמי שליוםבמלחמה,
וחתעצב לל כי מיץ חלבים נעלה הימה י
ובי מחוץ לל טפה ומחדר לל אימה.
חלא עתים 'אחדים חם } עופון כחלום נוקה.
ותעש כל אישר תחפוץ ’ לעיני כל ביד למה.
ונודע הבמחנים אם במבצר עיךלשימה,
הכי תבא חמוץ בגד ושמלתף מאדמה.
לשמע דאבה גפשי ומתאנח כים דומה (?) ס)
אלחים ;וזבל אחי ויט לך עז ותעצומה
ועם .יעלה ילל עצבה קחה שיר זה לנחמה.
תשונת הראנ״ע להמכם הנז׳.

ך,רחקת כליל חלמה והברתל מאד ? " מה י
וכן מחלת פרידתל עלי לל מחלה עצמה
ושמשל זרחה ' לכל ולי באה ונעלמה ׳
(איל אשא נדוד מחוץ ומבית' ,וער כקה י

^
\^ :־• «Vי .

)

30

אני כלוא בבית עלמא אבל לא אדע על־מה.
ירוצון:1הרי .עדן לפני ואני נצןןא
ואין לי ירק ראות’עין כמכיט אל פני המה.
ך,לא תכין זמני *) שייר י ארנתו' מעשר! וקמה •
וסובב על מקוםדע ;ק כמו זנזיר סחור כרעא
וידי עזקטה עטי מטהרה ולא נשמד . ,י
ואשיג אל קצת תאות " לבכי על’,ידיז עימה
ו?ל זה לא .יהיה שוד ,עדי בי הארוס שלמה.
עדי "ארדוף ואש'י ; ה ואבנה ערי חרמה.
והאותיות אשר דבר ’ בבר באו והם דימה
הבוק ונישוק ' ושוק על’ שוקי  .ואזרוע עלי שכמה
לך שלום כחול ה;ם אבי השיר בליל מבמה.

השב ל^ רץ מולדתו.
Von Jakob H . Sperling.
אשקך אדמת קדש  .עיר מבודה׳
עערך אחרבן  ,ךנב ? ל ' ׳מהקו;
הוי  ,פה הפרדתי מחדר הורתי
ולשדה קמל ׳ בפות' רגלי נתקו.
פלגי דמעות ששון ירדו עימם
עת אביר בל כרמל בל שרון נעים;
למפלת מים עת אטה אזמםז
 ) °השואפים ברעש מראשי' הקלעים.
ברובים לי אתמה . ,יערי  -מהשבים!
עם צללי שלוה  . ,רגש סרעפותכם ; .
עוד על אדמת נכר בארץ מרחקים
מה נכספה נס כלתה נפשי' לראותכ .ם.
*)איל•

ל״ל

למעני.

;..<0
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גם אתנה rשךמות  -לומד רע? נותr
עצי עדן  .רבי פאר־ות ירקרקות;
&ה ; שעתי שלו במנוחות שאננות
ועליכם יל יפיחו׳ דומיות דקות.
פה בחדש מצל  .מנגינות שמעתי
לנעים ’ זמרת צמרים גלתי  .שמחתי;
שים בכר נלהב ' עם ילדים השתעשעתי
בתוף ולליל עמם לחמרה אירחתי
בעמק מישור .זה  ,דילגנו רצנו
מלו* אל גמעה׳ ? איל רקתו;
אחר צקרים עפות רדפנו' אצנו
לתפושים חיים׳ בקול 'ליךד שקרנו .
פה אל,ל אמי י הוי פי׳ מעיין הש־מחות
בחיזקה רעשנני׳ ושנתי ערעה ; י
מבום תענוגים תשביעני צהצהיות
וההצלחה לימיני ׳’ צללה נצלה.
כמו רסיסי־טל בינות לגמיעי־פרח
אגלי טל .ילדותי בנחת ! רעיפו;
השמיש אזי למל׳ באור בהיר זרח
ושמים על ראשי ' נדבות הגיפו•
פת ? דלתי באבי־ .רענן השיגשגתי
אביב חלדי פורח  ,כשושן בתלם;
שאלבה נפשי פת מצאתי ,השנתיי
פה ' לב תמים ללבו ״ מצא העלם.
ישם בעמק השרון  . -נשבענו שנינו
אלבה תמימה בלאט  -אך ’אל שומע;
כי אך למות  .הוא יקריר בינינו
עת,ילר חיינו  ,בחרבו נוסע.
לאות .אלמתינו ׳ עומדת לאלה
עודנה פארי׳ קט? די׳ שמל נטעתיה;
למועד עתה ׳ קל יקה ומה גדלה
ברוב ענקיל י לא עוד ה 3ךתיל.
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פ1י מתלמי עךן  ,פרחים קטפתי
ארגזים' כיוצרת לראש היפיפיך
■5
כךבורה  .ךסיסי־ינופת לפי שאמה׳
עת היא השקני מנשקות פיח.
לאח< על רקמת ישא בסבכי גנות
כחזיוני־האהכה  .מאמות דולמנו;
גמלי ענג יזלו י לאזן מעדנות
אף כ'ש;ה נעימה עין 'עצמ
א 1לריס צח הנושב על כרי הקד
עת השמש בין .הררים מסתתרה;
באליטה רבת עדנה  .הלכנו צמד
ומע; ךשמח1ת׳ !?וישנו הקרה .
אז שמים מעל באוד; ,קרות נפתחו
וממראות עדינות כחולמים קיינו;
נגוהות סבירים על דרכנו זרחו
ואור,נעימות נצח«יהיר ראינו.

מיי נעמו_ אז הימים נעימות־ שדי
מ? חר היי־ענג ?  P8לגמר;
"* !( Tאך־1ןהמה על  .יתענג למדי
מרם שובו לאדמתו לרגבי קכר.
ס ^ הה׳ ? תאום השלכתי לשדדדקטל
מגנת ',עדנים׳ למקום רב־חלל!
שמהה,אויב . .רצח \מ.ות זימל ; -
אך דעיהי זכרתי  ,ונפשי לי לשלל.
כה האה -ה קרבי עצורה כשלהבת
אליך המתי  ,נפשי .יחלה;
עוד מעט האח השקנימאחזקת
נתעלם ?אהבים נדוד .דודים קלה.
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דברי הברית והשלום
אשר נכרתו בין ראש הקראים הישיש מה׳יו יוסף לעאנאוויטש חכם
עדת בעלי מקרא בעיר האליץ וביבי יוסף הלוי בעיר נראם  -קאנישא.

Mittheil, »ngen vvn Josef Löwy.

העדינה6׳ נישן ראש חדשים נשכה והמיסה בי ינחל
בי״נו פה העלין
הי קדשי לפ״ק .נוחם וישע רב ממושל מזרח ומערב ,אותה ויקרב ,אל כבוד
תורת הרב  ,לד עם אל  ,צבי גולת אריאל  ,נזר הדור  ,בלבושו הדור  ,צנצנת
המן  ,תפארת הזמן ,עם קדושים נאמן ,מבחר הגבירים ,תוך עדת ישרים,
:בוד שמו הנווב ,משמן עוב ,נודע למרחקים ,באפתי ארקים ,וכלו מחמדים,
יחכו ממתקים ,ידיד ה׳ וידיד נפשי אענדהו עטרות .לראשי ,פלושין> תורני,
רופא רוחני ,החכם היקר ,לשפעו אין מחקר מוהר״ר משת יותן> הלוי נרו
'איר ויזרח אנ״ת בעיר גר׳ קאנישא.
אגרתך אדוני השגורה אלי מיום ט״ו כתליו המלאה לה נועם המליצה
ייעשה אצבעותיך היקרים הגיע לידי לרכון ביום כ״ד חדש הנ״ל בשנה זו;
קראתי דבריך המתוקים ,באמרי אמת חקוקים  ,תיו לי לששון ולשמחת לבבי
יישיב נפשי הפרזת אדוני על המדה ,הותפת על השמועה ,בעמדי על תוכן
אמריך ,על תהלוכות מדברותיך ,נשתבכו עשתונות׳ במליצותיך ,הלבשתני מחלצות
כאותות לאנשי הושיה ומועצות  ,התכן התכנת אדוני למדוד כל איש במדחך,
להגדיל ערכם כערכך ,לכן גם אותי הרימות משפלות ערכי ,בין מבחר הנבונים
שמת חקי ,מארן רחוקה קראתני ,לאח וריע קרבתני ,בשרד חכמתך תארתני
יאן> שבשמי לא נודעת׳ אליך.
אמנם אני העני לא כן ' עמדי ,מטבעי זאת לדרוש עוב לכל זרע ישראל,
בכל כח ואל ,לאהוב את כל אשר לא השה לו אלוה מכמה וחלק לו בבינה,
רק ידעתי כי כן טבע כל מכובד לכבד את דומהו ,ולהעריך כל איש כמעשהו,
לכן גם אתה אהובי תכבד כל איש בכבודך ,ותאצול עליו מהודך כי הציקתך
רוח בטנך ,בי מישרים אותה נפשך ,מה יקרו לי ריעיך ,מה נעמו עלי אמריך,
משכתני לרון אמריך ,אמנם אני עם לא״ון גרתי ואחר עד עתה ולא אצתי
לחטוב מטיבה מול מטיבתך משבות ידועות אשר אודיעך לקמן ,ועמך אדוני
השליחה ! השתוממת אדוני באמרך דברים אלו  " :אכן אל נא תאמר למה זה
תדרוש שלומי הלא אתה שנאת אותי כי אתה מבני הרבנים ואנכי מבני
מקרא !״ אהובי לא כן הדבר ,אמת אמרת רק לא יפה פתרת ,השנאה והקנאה
נצמדו יחד בין אנשים חנפים וצבועים ,ולא בין אנשים צנועים ; ולא אתה
אהובי הראשון באת להתרועע עם אחיך בני אב אחד ,כבר קדמוך חכמים
שלמים וכן רבים לקשור האהבה והאחות ביניהם יתלכדו ולא יתפרדו ; ואעזוב
זמן קדמון מכמה מאות שנים רק אציג לפניך זמנים הללו אשר היו שתי
הכתות באהבה אחוה וריעות והיו נושאים ונותנים ביניהם בעניני הדת
והאמונה וחקירות ומכמות שונות.
ואזכיר לטובה שמות קצתם הלא המה הרב יש״ר מן גוריציאה ,הרב
שמואל דוד לוצאטו מן פאדובה ,הר״ר יהודה דוקעש ' איש פלעשבורג ,הר״ר
אביהם גייגער מן ווישבאדען ,הר״ר נחמן כהן מן טארנופול ,חר״ר דניאל
הארטענשיין מן בראדי הר״ר שמשון בלאך תלוי ז״ל ,ה ' שמואל ליב גאלדענבעלג
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מן טארנאפאל ועוד יותר ויותר כמוהם שלמים וכן לנים אשר ימים רבים
ושנים היו נושאים ונותנים עם חכמים ונפרט עם אדוני אנא המנות מוה״רי
אנרהם לעאונוויטש נ״ע אשר שמו היה נודע נשער נת רנים נעוד נהיים
חיתי ( אשר מהם יש עוד היום כתונים לחיים נירושלים ומהם שכנר נאספי
לעולמם הקיים ) כי כן טנע כל דורש טו 3וחוקר הה דרכו מעולם להוי
ולדרוש אתרי שוחרי הטו 3והתישיה נשפת יתר ולא נל 3ול 3ככת המתקדשים
והמטהרים המקנאים את אנשי ל 33ונאימה ונרעד כל מתי שכל וחכמה
יהדופו ,אך המה עצמש כעטלפים מורדי אור שוכני חורי עפרוכפים
« pונינה
לונשי אדרת שעל למען כחש לא יראו אור כי יהל ונני נשר כי יגניהו
עוף ,אתה אדוני ננדלת מהם,רחקת מעל דרכיהם ,לא מהם ולא מהמיהם
ולא שוה נהם ,ולא להללך נאתי אף לא להחניפך ,גם לא להרנות גדולתן
נין הננוניס ,כי מי מיודעיך לא ידעך או שפתי מי לא יאשרך ? דנריך
הודיעו והופיעו כי אהנת האמת הנוערת נכליותיך נאין מכנה ,נחרת לך
הדרך הפשוטה הנלורה הישרה נאין פנוח אל רהניס ושטי זכ  3העקשים
נדרכיהם ונלוזים נמעגלותם מימיני פה מאריכי לשון י ולנס נל עמם .אן
המ לנו ולהם לי לנו והותר אם נטהר עצמנו מן שאור הטומאה ונלך נתורת
ה׳ תמימה וטהורה הנתונה לנו ע״י אג הנניאים וראש החכמים מלע״ה אשי
הוא חוג מוטל להגות אותה ולשמרה כל מי שחננו ה ' נינת דעה והשכל,
וזכור אדוני כי אנשים אחים אנחנו מנטן א׳ יצאנו  ,שדי אם א׳ ינקנו ,אג
א׳ לכולנו ,אל א׳ נראנו ,תורת אמת הנחילנו מדוע י ננגוד" איש נאחיו ?
נתאמן נכל “ כחנו לחזק ולאמן האהנה נלתי תלויה נדנל ולכה אהוני נרוה
דודים כשני ידידים ,נתעלקה נאהנים ,כמשפט אוהניס ,נטייל נגן הפרדס.
לנ טהור ורוח נכון לנו נחדש ,ואולי ינוא זמן ועת רצון לפניו והיינו לעם
אחד ,ולא יחצו עם ישראל לשתי ממלכות עוד.
עתה אנוא להשיג על שאלותיך נקיצור מופלג  :שאלת אדוני נענין
קדוש החדש איך אנחנו מקדשים ע״פ הראיה נלי שלוחים ונלי מלאכת
הטעלעגראפיא כאשר היו משיאין משואות נעודנו על אדמתנו ? דע לך שנזמן
המלכות היו כל ישראל מתנהגים לקדש ע״פ הראיה וע״פ האנינ ככתוב
נתו״הק שמור את חדש האניג וגו׳ אמנם עכשיו נזמן הגלות נאשר איננו
זוכים לראיה מקדשים אנחנו ע״פ דעת ההקרנה כפי המולד האמיתי וע״ס
מהלך המאורות ומנורם האמיתי ,לא כפי מולד האמצעי אשי מקדשים אנשי
עדתך אשר ההפרש ניניהם נקדימה ואיחור עולה לי״ד שעות ויותר .והנה
ע״פ קדושנו ננוא לנכון נכל המקומות אשר נמצאים שם אנשי עדתנו ; כי
אם לא נזכה לדעת הנרור ע״פ הראיה נאשר איננו לנו נגלות עדים ושלומים
אזי נעשה ע״פ דעת ההקרנה וראה אחי כי מהקש כח הדנור יודע הענין
כי הירח נקרא חדש ע״פ חדושו ,ואמנם אתם מקדשים את הירח פעם
שיראה הישן ופעם יענרו נ׳ או ג׳ ימים ואז אתם מקדשים כפי חשנונכם.
ואיך יתכן להקרא עליו שם חדש ? וכנר העידו ע״ז חכמים גדולים ותוכנים
קדמונים מחכמי עדתנו אשר היו מתושני קוסדינה עיר גדולה לאלהים.
הא' הוא רנינו אהרן הראשון המסדר את תפלותינו נספרוהמנחה
פירוש יפה על התורה שמני נשנת נ״ז לאלף הששי ( כי כפי הקנלת אצלנו
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הוא היה תלמידו של הרמ״נן נ״ע ) אשר כעת נדפס במדינת קירים בעיר
גחלווא בדפוס בעלי מקרא אשר בעי בא בפסוק החדש הזה אמר דבלים
אלו בנזענותיו לנגד חכמיכם  " :דבריהם במולד אינם נכונים כי פעם יהיה
"בראש היום ופעם בחצי היום ופעם בלילה בכל עה שיצא חשבונם ואינו
"על נכון .וחלילה חלילה שאני אגיד על דרך נצוח ומענה דבר ! זה לי ארבע
"עשרה שנה קודם זה הפירוש שנת מ״ל בפלש והיה לרבנים מולד תשלי
"ואנחנו לאינו הישן קלוב בזרימת הש«ש והראינו אותו לרבנים הנמצאים שם
"באותו המקום הנקרא סולכאת " .וידעת שלא עמדו במולד אבל תקנו דחיות
לא בד״ו פסח ולא גת״ז עצרת וגו׳ ושם מביא ומבאר במול הדמיות בראיות
גמורות ' הן מן הת״נך הן מדברי המשנה והתלמוד בפלפול ארוך.
והב' הוא לבינו אליהו בשיצי הפוסק האחרון בספר תמצותהנקרא
אדרת אליהו אשר חבל בשנת לי״ז לפ״ק בענין ק״ה בפרק ז' מביא דבלים
אלו  " :והנה ראוי שיבושי המקדשים ראש השנה והישן נראה ביום ההוא
"בעצמו ,וזה הקרה בזמנינו בשנת הרי״ז בעיר קיסדינה והיה להם ר״ה ונראה
"הישן ביום ההוא  " .עד כאן תורן> דבריהם בקצרה ,ואם תרצה אדוני לאיות
יותר ויותר לך לך אצל המדפיס אנמאן שמיעד בעיר וויען כי אצלו נמצאים אלו
השני ספרים ומון מאלו עוד ד' ספרים היא ספר אשכול הכופר לרבינו
יהודה הדסי האבל נ״ע הלוחם מלחמת ה׳ שם תמצא לאיות כאריות חובר
בשנת תתק״מ לאלן! החמישי והוא היה בזמן א׳ עם הרמ״בם ורא״בע נ״ע
והספר הזה נדפס בעיר גוזלווא בד פיס בעלי מקרא ; והבי ספל כתר תולה
פירוש על התולה ,והגי ספל ען חיים חובר בשנת קי״ד לאלן* הששי ספר
חקירת אשי העמיק הרחיב נקבי שכיות החמדה יותר ויותר מן ספר מורה
נבוכים שניהם מעשה ידי אומן חכם מישים מוה״רד אהרן האחרון נ״ע והד׳
ספר אפריון ננשת ליבינו שלמה הטרוקי נ״ע כבאור כל המצות כפי דתנו
ומנהגנו .מספר הזה לא נשאר אצלנו שום ניסח כי מקובל אי בעל כרם
חמד מן טארנאפאל הכזיב את אדוני אבא המנוח ולקח כל הששה ספרים
נהלואת להדפיס אותם בעיר וויען וכאשר אזלת ידו לקח אצל המדפיס
שמונה מאות רייניש כסף עליהם ובסק> לא הפק לאורה מחשבתו כי נפטר
האיש ההוא ונשאלו כל הספרים אצל האדון הנ״ל.
ותנה ע״פ שנים או שלישה עדים יקום דבר ומה לי עוד לראיות כי
האמת עוזרת ואינה נעזרת ,והנה אם נקדש ע״פ המולד האמיתי אזי נהיה
נקיים מן האדים ומן הגשמים ומכל המניעות.
שוב אודיעך כי למכירה אינו בנמצא אצלנו שום ספרים רק זאת העצה
היעוצה מאתי ואליך אהובי באשל אמת בעל תשגה ואם לא ממנע את טיחך
עשה כאשל הודעתיך ואז תשביע בצמצמות נפשך ועצמומיך מחלין.
שאלתך השנית בטומאת מת על זאת אשיבך  :אמת כי אנחנו עד היום
נזהרים בטומאת מת ממונן פסוק הנוגע נמת לכל נפש אדם וטמא שבעת
ימים ולא לנד בנגיעת המת אנחנו נזהרים אבל נבל הטומאות שהגבילה
התורה והסמלת והזהרה כגון שקצים ורמשים נבלות וטרפות ברחיצה וכניס
ככתוב ורסן את נשרו במים וטהר .והוא הוא הדין נעצמו בנגיעת עכ״ום;
הזייתג׳ וזי ? על זאת אשיב אליך  :כי
ומה שאמרת מה בצע בטבילה בלי
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הנה » מן המלכות בהיותנו על אדמתנו תבהנים בעבודתם והלוים במשמרותם,
ההיכל על מכונו ומקדש הקדש על יחודו היינו חייבים בהזאת מי אפר פרה
אשר היה נמצא ע״י כהניס ; ואמנם עסה » מן הגלות כשחקרנו כל טוב
נשאר לנו רק טבילה במקום הזאת מי נדה  :והנה ראה אחי שם ראה כי
לא לבד מצוה זו נפלה בגלות אמנם יותר ויותר מצוס נפלו כגון הקרבנוה
ומתנות כהונה בכורות ומעשרות וחגיגת ג ' רגלים והשאר אשר אינני צריך
להופיע לך כלם כי נודעים אצלך אשר היינו מחויבים לקיים אותם בשבתנו
על אדמתנו ,אמנם עתה בהיותנו בארך נכריה אם לא נוכל במה שנרצה,
נרצה במה שנוכל! כי המצות נתנו לפי היכולת כאמרם חז״ל וחי בתם ואס
נמנענו מן האחד ( היינו מן הזאת מי נדה ) שאינו תלוי כעת בישותנו למה
נמנע מן השני ( היינו טבילה ורחיצה ) שהיא תלויה בישותנו ,ומה גם שהפרה
היחה נעשית באדמת הקדש ע״י כהן בהיות מחנה ישראל בשלמותו ,עכשיו
אם בטל הממנה אז בטל גם מחוך למחנה.
שאלתך השלישית בענין תפילין ,לא אכנח עמך בפלפול גדול מן
החכמים ,אמנם שהזכרת לראיות אם הם מחכמינו או מחכמיכם ,אם הראשונים
או האחרונים פרקו עול תפילין מעל צווארם ? כי לזה צריך באור גדול
ופלפול ארוך  ,ולא לחבר חבור שלם על זה הענין באתי רק אעמיק לך
דברי הרב אהרן הראשון שהזכרתי לעיל בעל המבחר ואך שיהיה תלמידו של
הרמ״בן עכ״פ הודה אל הפשט ולא בוש ואמר בפרשת בא בפחוק והיה
לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך דברים אלו " :אלו היה בעבור התפילין
"היו נזכרים לעיל בפירוש .א״כ הוא כמו הנזכר בפרשה הקודמת למען
"תהית תורת ה׳ בפיך כי ביד חזקת וכן בחוזק יד הוציאנו ובתורה רבים
"כזה פתוח תפתת את ידיך ,ופרשו השמלה וכן הזכירו חז״ל בי זה כמו
"כתבם על לוח לבך ,שימני כמותם על לבך ואין כל דברי שלמה למשל
" (בזה התנגד לאב״ע ) עד שיצדק הטוען כי אמר משלי שלמה לא שהם משל
"רק שמדמה דבר לדבר ואם אמר קשרם על אצבעותיך יורת על התמדת
"העיון וההשגחה התדירים ,ואם איננו כפשוטו הנה תן על כפים חקותיך
"שמורת על ההשגחה התמידית ואין הפרש בינו ובין ושמתם את דברי על
"לבבכם ועל נפשכם " .אלו הם דבריו.
וכן רבינו אליהו בשיצי בחפר המצות אדרת אליהו בענין התפלה בפרק
ז׳ אמר שפחוק והיה לאות על ידכה ולטוטפות בין עיניך הטעם שיהיו תמיד
לנגדך במוצאך ובמובאך ,וזה כדרך כתבם על לוח לבך .מזה יש להבין שלא
הס תיו הראשונים שבטלו התפילין רק כן קבלו מזמן החלוקה ,ויש לנו עוד
חפרים רבים שמחבריהם תיו בזמן א׳ עם הגאון ה' קעדיה הפיתומי ורמ״בם
ואבן עזרא ותמיד מתנגדים ומביאים בקפריהם ראיות כאריות שזו המצוה
איננה מן התורה רק מדברי חופרים ,אמנם לכתוב את הכל לא יכיל חפר
וד״ל בשנים שלושה גרגרים בראש אוויר.
ותוך דברי אבקשך אהובי שסממיל לי על אשי לא אצתי ומהרתי
להשיב לכבודך כראוי ,הן לא אכחד ממך כי בעת קבלי אגרתך הייתי על
ערש דוי לחולי השיניים אך כיוס או ממים ששבתו מעט לבריאותי והנה
לקראתי בשורה לא טובה מן מקום הגבוה ,באשר תינו משוחררים מן עבדות
בעלי מלחמה זה כמת וכמה שנים ועכשיו יצא דיוטגמא חדשה מפני המלכות
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שלא יהיה שום אדם נקי אזי הוכרחתי להשליך את הכל אחלי גיווי ונסעתי
אל האדון גראף גאלאחאסקי לעיל לעמנערג והוא יענני שאסע לעיר
המלוכה וויען ולבקש מלפני המלך על נפשי ועל יבמי ,וכן עשיתי בי נסעתי
לוויען והתמהמהתי שם יותר וון ששה שנועות עד שנאתי וקרבתי לפני
הקיסר יל״ה והוצאתי לאורה מחשבתי אח״כ הייתי בלנוב ג׳ פעמים אלל
האדון הנ״ל לתת תודות לשמו על חסדו וכוונתו אשל עשת עמדי" נין כ ן
ונין כך ענרו עלי נדרך יותר מן שלושה חדשים ,וכאשר שנתי לניתי בסון>
ימי החורף אז אמרתי נלני כנוד האיש לעשות רצונו וכתבתי כמה שורות
אלו לכבודך שלא אהיה מכפוי כוונה ,ואקוה לאל שיעלו לרצון לפני שלחנך
הכוהור מלא זיו ונתור ואם מצער הן ותחי נפשי בהן ונזה שא שלום וברכה,
ישע והצלחה מאדון המערכה ,יהי שלום בחילך שלום נארמנותך ותחוב את
חב ךמצות ,בגיל ודיצות ,בששון ונשמחה ונעלצות ,בלי שים דאגת אנחת
ונאצות כחפצך וכחפץ מוקירך ומכנדך בלב שלם ותמים ת׳יק ייסן> לעאונווינוש.
ממעמדי ומנריאותי מה אומר אליך אדוני ? תזקנה קפצה עלי פיה גם
שינת זרקה בי ועלול אני תמיד למכאובים ונפיני כי סבלתי עורח הדרך
נמשך ג׳ חדשים ויותר ומת יכולתי עשוה נאשר ההכרח לא ישובח ולא
יגונה ,ומת גם בהנהגת אנשי עדתי וגס צרכי העיר * ) עמוסים על שכמי
ושלום תנינא בלי מנינא.

 0פל

קאווא *) Bon I . M . Seidmann .

שיר אחד מקבוצת שירי "בית המשתה* אשר אתי בכתובים.

מה נעמת הה _קאו_וא לגינים תאבה
עת בססל אדירים איותף אוימה
תסירי מל^בי כל ע£יב ודאן־ה
ותמלאי,קךבי דעת ומזימה.
derk. k. Freistadt

*) Dieser geehrte Lhacham ist zugleich Ausschuß
Halicz in Galizien.

* ) הסנה אשר הניעני להוציא לאור את השיר הקנון הזה ולתת לו
בזאת שכם אמד/על לכ שאר אחיו "שירי בית המשתה" אשר תמה אתי
בכתובים עוד מימי ילדות ועד נצח לא יראו אור ( כי המה מהדברים אשר
נכתבו אך לשעתן ואין בתם רב תועלת מוסרי אף כי אינם מתנגדים חלילה
לחוקי המוסר ודרך ארן) זאת הוא:
בהעלה נוממער  4של מכתב העת המנשר היוצא לאור נלבוב מאת ר ' יוסף
הכהן הרבה המ״ל הנ״ל דברי הבל ורעות רוח נגד כבוד אמי בן אמי הרב החכם
הכולל והחוקר בקדמוניות עמינו כ״ש מו״ה שלמהפרענקיל נ״י .ואיידי ד אמרי רבנן:
שועה לאו נחדא מלתא משיך סריך ; נתן פניו גם בי בדברי שקר בלע והות כאחד
הריקים וישם את כבודי לשמצה בעיני קוראי ספרו הנ״ל .ולולא כי קען ונקלה האיש

*
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מה ; פית ספל  $ינים.NPW
ב? 1ין אילותי השח1ךה ולו1ן?1יןןה
כחבה ?!צורה שלהכת האלבה -
י ואור ד,חשק ייוצץ מלעלומה.
מה נפלאה ספל לעינים ת:אוה
 .לכי מתקן א^יז מימיםזימימה
דוה! איך' תאחזני פלצות "עוד,
זי מלקך ודבשך׳ .קרבך ' אןד שומה
מיי מרית ספל למיניםזענוה!
י במין הקישה בעץ אעזת הזמה
#וא :סכה  .לא לביר ולא תדע אלכה
ך רכשה ומתקה׳ קךךה אך מהומה - .
הזה בעיני עד מאד ; הלא עמה עניתיו שבע כאולתו אבל אחלי בי בזוי
הוא בעיני עד מאד ובעיני בל י ו ל ע י ו «קלוב ,לא « לאמי עוב לפני
«שמיקה ,כי עולמי ואילא לבל ימפאל עלי לאמר  :לאה נא איש ליבי!
וגזה אך בזה יוליד לעפל כבודי לב » אשל תוכל « לאמו ונוצמו נמכמנו
העמי הנ״ל ,עשות — .וכההוא עונדא דהוי בלבוב זה לבות בשנים שהלב
דשם געל על נעל אוילי נתעב ונאלח אשל הציקהו בדנלי לחג הלבה אין
קץ ' ,ויאמר לו ( להנעל )  " :גש הלאה כי «אשמיך !" והנעל העז פנים הלזה
התפאל לפני אחוזת מלעיו נאמדו  " :הרב דבל בי ! " ואף כי לא אדמה
אנכי להלב דלנוב הנ״ל הלא הכהן הנ״ל ( אשל נאמת וצדק פי ידידי ואהובי
«נועד החכם והמליץ הנפלא «ו״ה יחיאל « עללעל נ״י נאחד ««כתביו אלי
״כהן הדיוט " יקננו) ידמה וישוה להנעל הלז הנתעב והנאלח — .ולב
ממושלי .ובהעלות עוד על
*,י ( ׳ ל ב מאוד המקום המפליד נינו ונינו במובן
דעת את דבלי המשל הקדמוני  " :מה יעשה איש לבוש אדל ,כי יתקלשו נו
נעלי העדל " אמדתי אשים יד לפה ואחשה ,ויעה שתיקתי זאת מדגלי עם
הנבל הזה — .אבל שנתי וראיתי את דבריו שם עם השעל משילי " שפל
קאווא " אשל ראהו לפנים ( ואולי ישנו גם תחת ידו ) הוא שיר עגנים;
עצור לא יכולתי מלהוציא את השיר הזה לאור ,לבל יאמר עלי  :שתיקה
כהודאה דמיא .וגס למען יראה הקורא המבין בעיניו ובשכלו יששוט שפוט
עד היכן אולת האיש תזה מגעת .ואולי■ גם שירי ר' אעלים לוצאטו ושירי
חתונה לל״י הלוי ז״ל וכמה שירי שד״ל בשערו כנור ■ נעים ,ועוד לבים
כאלה אשל תכליתם אינני מושלי — בהחלט המה בכלל שירי עגנים ! ? —
ואגב אולחא אודיע "לכהן ההדיוט" הלזה כי בהעלתי לשירי השולמית
— אשל גס עליהם שפך חמסו ויתן גס אותם לשירי עגניס — אמרתי
כזאת  :למען הנועלים בעם אשל לא ידעו משל ומליצה ,הנני להודיע בזת
כי השולמית היא האומה הישראלית ".ואף כי יוצא הוא מכלל הבועלים
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V.

קהל"■ אם ישוך הנחש בלא לחש.
"לי
אשריכם וטיוב לכם  ,אשריכם תמימי לרך
אשר מראה .עיניכם לכם גם הן־עת;
הטישיו על כל פרי על |ל ציץ וכרה¬
" על ןל מלאה' טיובה מל כל ריח ניחוחי
ולא הרעו כי הישובה היא חלת חוח.
ובכמן התפוס תקהר תולעת  ,י
גם את פני האדם תשימו למשקיולת וקו׳
עת תשפטו על אשרו ורגשי ללבו ורוחו;
אם פניו צוהלים" תשישויעל טובו כי רבי
ואןי״אם תראו ק ;יו עצבים ,דלים ורעים י
אם דמעתו על לחיו  ,ופיו יה ;ה נכאים,
אך אז לבבכם .ידאב לכאבו ומיי שיחו.
אכן גם בזה לא1קלעתם אל ל,מךךה׳
ומשפטכם זה הוא משפט שןא ומעוזקל;
לא וקי בעל לשוןולמיע■ נפשו לו כלה י
גם בקרב ולב עמיוה׳ בכטן איש הדעת
אףביי' אלם לשונו ,ועיניו בל דומעת י
בוער סגה המכאוב י ונצח אי;.גו אכל.
וסילק ממאיר זה י הוא נורא וחד בחלב-
ואלמו ארם ברזל  ,רטוב ממיורת פתנים;
בדממה' ולא לתש ישוך תמיד לב וקרב -
'נורא הוא ורב מארם אפעה וצפעוני׳
מיץקטב_’ מרירי הוא  ,בארס' { חש הקדמוני,
כי גם מעשהו במחשך׳ ולא לקלקל פ?
אשריכם וטיוב לכם׳ אשריכם תמימי לרך,
דעת:
תחפצו
תשאלוני  ,יאם בל
אם בל
־־־ ; 1
׳ | T

ים J

המשוטים ,כי שכלותו רגה היא משל שכלות הבוערים אשר היו למדו ואשר
יגואו לאחריו ; לא גי האשמה כי לא ידעתיו בעוז כתבי ההערה הזאה .ולו
ידעתיו אז כאשר אדעהו עתה ; הלא כתבתי עבורו הערה פרטית כאשר יאות
לאדל כמותו .ואתו השליחה ! —
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פה ן.ה הכאב ך,נורא  .ועצום כלי ערך;
ל-
ק שלות חייכם חיש תעש לה כנפים י
כליל תסלוף '׳ כקצף .על פניזהטייס י
אם אקח מקוה הלוט י פעל עגי זה הכעס׳
ך,לא אז ה^.קח ;ח עיניכם הפנוריס,
ותראו לרגליכם ל1ע_ תהום רקה ושחת,
בו עלנך’ ,ושואה נצח ישכנו סכרים,
כיו שעירים ועזאזלים  ,בו אך אורלי יום.
ועורי פרם סכינו ותרעו פה הביאכם  .עד .הליום
עיש ת^ לו באין
 ,יתפלו בגרון' .זח' הפחד
ובמפלתכם זאת׳ יפלא גם פיכם שחוק,
ואז מבשרכם תדוזו היטב פה  .זה הכאב.
ל -כי שחוקי.זה יעבור כל גבול י כל  .קצב וחוק,
 כשחוק האיש:א #ר השבץ אחזהו ' פנימה ׳הפות לו בהדר ,ושחוק עלי חפיפה- ,י
יאיוי לכם בל,בירכם  :בי גם בשחוק .יכאב לב.
לכן אשריכם אקריכם כל תמימי דרך,
אם בליתלוקורו  ,אם בל תחפצו דעת:
מה זה הכאב׳ הנורא ועצום' בלי ערך~ .
שישו על מדאה^ טובה . ,עלי בל ריח ניחוח,
וכין טרפי שושנה אל תבקשו חוח,
ואל בבטן התפוח רקב ותולעת - ,
II.

קמח בחור בילדותן? .
כל עוד
פעו־פלי לחיך שושנים ,ועינך רכה ענוגה ׳
החלד עוד לא כבדה וכהה,
כל עוך ששוני מלדות יכתירוך כמחווה׳
ל -והשפחות יסבוף מכל עבר ופאת ׳
היסק מפך מגנה לב  ,ויל עצב ותו ; ה,
אל כל ; גון אל בל דאבון אמור מהרה יצאה!
^ כי עוד ימעט׳ ך,ה׳ אך מעט " והנה ;מים באים
ןמי מדוקר ונסיון הימים הרעים.
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מעדני החיים אך בנוער ידבקו׳
ובאפסיו נם המר. ,יעלו בתחו ויזעכי׳
עת הישאלות בלב איש אחיהו .ידחקו
ותאות ידיעה ומחקר בל האדם ;.קחו.
זןז' נגע ומכאוב .על #רשי ר^ליו יחקו׳
אז ?ל מתקי תלדו לרענה ל 1יתהלכו,
אז נפשויהעננה תשודו ותרד ?לאים,
עדי תצללי'כעופרת  -ביון המךעים.

<

כי השיפק לאדם ממחקר מת;ה י
בלקכיו .יך עןר ^ יו עת יאמר־אחןמה;
שירו יהפוזי"לקול בוכים ,לקינה חרבנה,
ןל רגשי לבכיו_יך שאיה הדם ושעמה׳
בי .עת קומו ממשכב",גם  .עת היום ? ; ה,
ישאלהו :מה תעודתף פה עלי האדמה
התרע משר למהזות אשד סביבותיך?
הידעת בינה ? התכירינפשך בקרבך?

׳״

תבל ומלואה ,ההיא אך הלום ולא סדרים?
גם הנעשות בקרבנו׳ עה הגה' אתנו'?
האך פרי,קשר רעיוניות העלית חקרים?
’אללהרעיוניות  -מאיןיבואו הם לנו?
תכליתס איה ? הכרוב ע^ין ודברים ? —
והקשר הזד , ,הנצח ;עמוד בנו?
דזאתנו ירד קבר  ,הישאר לתחיה
איו ינתק ויבלה נם הוא  ,בזאכךן הגרה?
או אולי היות הנפש אך בכה הדישבלה ?
אך מה הבה הזה' ?לעדי 'משבליו?
הבכה ההברה היותה?  -כן תיוסיף שאלה -
הלא גס שור יריע קונהו י והמור אבוס בעליו.
ואם רוה א.הד לאךם ולבהמה השמלה
ואין .יתרון לבעל" הלשון אך במעשיו ומפעליו:
אם לא בהש< ילה ולא בהברה יגדל בחי
אם כן ך,ךבר ׳ מה ולמיד,־ זה אנוכי ?
6

J

¬ל
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לקה אנוכי ? שאלה נוראה  .עמוקה- r
םג פה ומי אנ' ובי׳> מה איות ההבדלה
והגבול  ,ביןיח־וק ד) יות ך,אךם  ,ובין הוחקה
ממגבלת היות קל משפחות בהמה השןילה?
במהתודע איפה בינימו החלוקה?
גם אם רוח בני אן־ם עולה' היא למעלה
ואך דוס הבהמה לכלה< יעןור אבודה )* :
מי יודע מי ' .יגיד פשר גם לזאת החךה ?

ס,

ואם אמור תאמר  :אין לי עמק כנסותרות,
לא אציע שאולה׳ גם לא  PWשמים,
אם גם לא אדע סמלי אמרי' אובל לקקרות,
אשפה בגורלי מל עוד סלקי בחיים;
אוקיר אן־ם מ ^ ז׳ ואשת סן מאמנים יקרות
כי טוב לי מהלך ; : 2>yמראה עימם.
םג אז אימה השיקה גדולה הפול עליך
והיית משומעי גם מפךאה עיניך

(ך,ן ; ! עתי בי _יש ו_יש א ; שים,׳ש.רים קלבותם,
אשר תקנית טוב החיצון סעופד למולם,
ירשם בנפשם ,ד .ךבה ? חופר חותם,
וידמו בי כן גם  .קרב3נ.י האדם בלם.
פה ; עים הבלם לו כיחלופם זה ‘; ? לו ימוהם
והנפיון לא ים רוע גצה שממת גילם!
אקיאוי לסם' אם יאבדו זאת האמונה
אוי לדום בהכירם  :בי קזב ? ל תפוגה.
הלא אז רעד יאךוזמו ,שטה ושערורה׳
?י עינם הטובה’ עתה הלאהיחוךרת;
ותראה ותבין לה ,בי גם’ סחת שמלה בהירה
החת בתוגת בד צמה כשלג מזהרת
*) המיל איבדה.
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יפתר סחי ומאום נגע מכה וחבורה,
ותחת מ! ןבעת קלעו נפש ממארת;
תחת רקיעי ופחי זהב ",סיג ודופי,
ותחת כבוד׳זקלון ובוז׳ וקיא הרות יוקי)- .
ואוי גם לךזאחי׳_א'וי גם לנפשך העדה,
כי גם חלקך בחיים אך עון נאנחה׳
שיושבת אמונתך׳ הנסיונות היש ואלוה,
ופרחי .ילדותך ,תאכל חבקה נסרחה ,ז
ובל רגעי ;םבזך ,דלפה באבה ופודה,
ושארו כקוצים בקרבך ,ולא שלחו ' לבל קלאקה■
בי אם להעצים מכאובך -להגדיל איש המדורה
אשר בלבבך בוערת ובעצמותיך עצוךה ' .ז

ס•

עמח אי ^ 2קחור ! שמח בל עוד על !ילדותך
על תלתליך השחורות יתניוצץ בספירים ; ׳
ראה חיים עם אישה  .ערמת כחותם על לבך,
והאמן כל עוד תוכל׳ באהבת אשת נעולים;
האמן עוד כי כלבבך כן גם לבב '..רעיך;
האמן ביזקר ד,אךם  ,בבךהו ממדה ושירים,
האמן בי כעצמו ואהב את כל זולתו,
כי,ישיש בשישונך וצרתך היא םג יצרתו.
האמן בי האומדים  :הכיל אך מקרה ופ ;ע
מכלים הטה להם , ,ועינם מחה ' ועולת;
רע והאמן בכל ללבך ' ,ולא תפוז אף רגע
כי נפשך נעלה על קל השיר ,ולער נשארת.
האמן בי תבל ומלואה  :עושק ונגעי
אלד,ים הבין לך בת ,והבילי תבן 'בזרת.
האמן בניי בל יעוד נפשך בבל אלה לא נקמה
ר,אמן•י ~ טרם מל שמש חייך תשכון,עלמה Iי
האמן האמן קל עוד עינך רכה נענןה ׳
מעלפלי ההלד עור לא כ 3ןה וקהה!
ובל עוד ששוני הי_לרות נכתרוף ? מחוגה
אל תלך במאמרי הבינה להרעה!
הרסק ממך 'מגגת לב קל עצב ותוגה

י \ז
*6
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a.

'

אל ןל יג1ן אל כליד «ב1ן >ןמור_ :מהרהצו ^ה.
כי ע1ד מעט ,ך,ה ,אך מעט ןדנה יטים (יאים,
,ימי המחקר והנסיון ,הימים הרעים.
ההמשך במחברת הבאת א״יה
יחיאל מיכאל זיידמאן.

אגרת

מבקרת Kritisches von Salomo Rubin .

אלופי ומיודעי ! שאול שאלה ממני להראותך נאקפקלריא שלי אה
כבוד הכובבי יצחק לווברת שמונה יעשריס  ' ,אשי יצא לאוד גשנה הזאת ע״י
ידידנו הרב היוכס ותופר מהיר גתורה ה׳ מו״ה מנחם נר״י שטערן הי״ו,
אשר לא ייען> ולא ייגע במלאכתו נקודש — תהי משכורתו שלמה מאה
אלהי המתד המשלם לאיש כמעשהו ! — נעתרתי לשאלתך  :והנני לגולל
את החוברת הזאת לעיניך מצד אל צד ,וראית בעיניך והגית בלבבך ותשמע
ותדע לך:
צד
7
פתח
לנו
הרג
החכה
המקובל
הר״א
יעללינעק
הי״ו
גם הפעם
את אוצרו הטוב ,ויוציא לאור עיננו את התפר " גנזי המלך " להמקובל
הפילוקופי ר׳ יצחק אבן לטין .התפרדי ז״ל .מהתפר היקר הזה ראינו כבר
את הפרק השמיני נדפת בכ״ח השמיני עם הערות מישכלות מבעל הכרם
הרב החכם רש״ז הי״ו .ומתולאה הערתו הראשית והעקרית שה .כי הליכות
נפש ר״י לטין ,בקודש האלהות דורכות בעקבות הרא״בע ז״ל .אך מה שהגיה
רש״ז שם צד  91בדברי הרא״בע פ'
תשא "ייאש הכח "
תחת "ושר
הבח " ( ונראה שהוקב לו התקון הזה מתון ,דברי הרא״בע שם " והנקודה
האחרת ת ו ן ,הכת " ) אינו מוכרע ל״ד ,כי כן מכנה גס אב; לטין ,תב חלת
הפרק המשי מתפרו " צרור המור " הנדפת נכ״ח התשיעי את הנאצל הראשון
הוא שכל הפועל
בשם "השר הגדול
הנקרא הראשון" וכן הפיליתון,
מוהר״נק ז״ל מקיים תנותח הזה בלשון הרא״בע (מונ״הז חכמת המתק ) וכן
אבן תנה במקו״ח תין ,בהעלותך אומר " השכל הפועל שהוא שרו של עולם"
ורומזים בזה על הכנוי בדס״זל ״שר העולם — • " .וכן הגהתו שם במוט״וט
"הנברא הראשון " תחת " הנכבד הראשון " איננה מוכרחת  ,כי רצונו עי׳ד
לשון " הכבוד הנראה " אשר השתמש בה אבן לטין ,בתי צרור המור הנ״ל
תחלת פיק עשירי ,שכוונתו תמיד על הדפית העליון חוא שכל הפועל היא
הנקודה הראשונה  ,כי רבים המה תתואריס והלבושים למושג רוחני ודק הזה.
— ונשוב לתפר גנזי המלך אשר לפנינו  :שם צד  8הציג תחכם המו״ל
ציון השאלה ( ? ) אצל מלת "העילה" ואין תפק שצ״ל "העולה" כלשון
תכתוב " ואתאפק ואעל העולה " ( ש״א י״ג ) ור״ל כאן שניטל דעתו ורצונו
יתעלה אותת לעולה על מזבח דעת אחרים  — .שם " תוד מציאות העולם
וצורתו בכללו " וכן להלן פין ,פרק ד׳ " צורת העולם בכללו .ובפ״ה
"צורות העולם " רומז על תודותיו נתפרו " צורח העולם " ורגיל הפס צורה
כמו בלשון הרא״בע — " נקמות צורות אמת " ( דניאל יי) " מקום משמר
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הצורות» ( פ ' *תרו ).״והצורה לא יבינוה כי אס מתי מעט " ( פ׳ ליאה ) —
כן בלשון אבן לטין) בסי צרור המור  :צורת המלה  ,צורת האות ,צורת התפלה,
צורת נשיקה וצורת הירידה ,ובגנזי המלך פיק הי :צורות הנכנדיס ,וכל
הצורות שתחתיו ,החותם הצורות וכוי וכוי  ,וכוונתו נצורות העולם בכללו על
הצורה הראשית ( היא " הצורה העליונה " " מהשנה השכלית " סין) פרק הי)
נ שיטת אפלטון הידועה ,עיין מונ״הז כשיטת הרא״בע ,ובפי חוקת על דני*
הרא״נע שם בענין נחש הנחשת לאמר  :ורבים השתבשו ואמרו כי זאת
הצורה לקבל כח העליונים ,כסב המקור חיים ז״ל  :והרמ״נם ז״ל כתב בפיק
תשיעי מהחלק השני כי היו הראשונים קוראים הכוכבים צורות ,וכתב על
זה מאישטרו וידאל (הוא הר״מ נורנוני ) כי זה קוד גדול מהרב ז״ל כי רמז
לשיש גדול -יש לקממים נענין הצורות ונו׳ שאלו הצורות השפלות דומות
אל הצירות העליונות וכוי ע״ש — .היקוד השני נהפילוסופיא של דיי לטין,
הוא דעתו כי מציאות השי״ת אמנם מושגת גם מצד נבראיו הטבעיים גס
מצד הרוחנים אלא שהשגחה מצד השכלים הרוחנים היינו אס " מצד השכל"
(סין ,פרק אי ) " השקול במאזני חכמת ההגיון " ( פרק מ״ה ) היא השגה
שלמה בתכלית השלמות ( פרק אי ) ונקרא בסגנון האחרונים  :מופת אונטולוגיי;
_ או " מתוך ידיעת האדם עצמו " ( תחלת פ״ב ) ע״ד " ומבשרי אחזה אלוהי'
והוא מופת מזקרי או היסטוריקיי ; אבל לא תתאמת כראוי השגת מציאותו
■ת׳ " מן הנמצאים הטבעיים כהשתדלות אריסטו וכוי עם היות קצת הי־גשים
חוטאים וכוי " ( סוף פרק אי ) והוא מופת קוקמולוגיי או טיליולוגיי אצל
האחרונים• בדבריו " לא על צד החיוב כמו שטוען נעל דיננו ( .תחלת פייו) .
יכן " נמצאים על דרך תחייב כסברת בעל דיננו " ( תחלת פייה ) רומז על
בעלי הקדמות ואריקטו בראשם ( עיין במורת י״ח לשני וי״ג לשלישי ) ,ודעת
אגן לכייף שרק מהנביא הראשון " אשר נברא בחפן משיט " ( פרק הין
"השתלשל הכל ע״ד שפע ואצילות וכוי כדמיון איש אחד “ (שם ) וי־״ל
בהכרח ובחיוב• ומהפט נעלי האצילות ופאנטהאיזמיס " האלהות והמציאות ' י°י
אחד " יקב אבן לטין) רק על הנברא הראשון י ) ה :״ל " שהוא בכל והכל
בו ,וזהו אמרי מלא כל הארץ כבודו " ( גנזי המלך פרק ה ' ,צרור המור
פיק וי ) — .שם סוף פרק ת' בהזכירו " והמראות והגוונים " רומז על רוב
הסודות והמספרים אשר להמקונלים בבחינת רקמי הצבעים ,עד כ־ המקובל
הפילוסופי׳ הר״מ קורדואירו ז״ל יחד להקודות האלה פרק לבדו נספרו הגדול
פילס רומנים בשם " עשר הגוונים " .ומצאתי נבון להעתיק ממנו פת דברים
.אחדים וצ״ל  " :בזוהר מיחס גוונים ילועיס אל כל ספירה וספירה וכוי . 0
׳הדברים האלה ידועים ומבוארים
אצל כותבי
הקמיעין ואין לנו
חלק בעמלם ויו׳ להורות שיש מבוא לענין הגוונים אל הפעולות הנמשכים
'ולמעלה וקרוב
לענין זה
היי
עושים
עובדי
הכוכבים
י) והחכם דרי
גיעטן נקי קורות היהודים חלק שביעי צד ' ' 221
׳בהערה  3העתיק שלא נדייק :
 , die Gottheitכי אין כוונתו נמלות
"הנברא הראשון או " המצוי הראשון " על עצם הנורא ית' ,כי אם על
הדעמיורג שלו ב  :״ל בשיטתו.
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והמזלותשהיה עבודתם בקטורת ידוע אצלם להשפיע להם כח מהמזל
ההוא והיו מתלבשים בלבושים המתיחשיס אל
פעולתם והעד
הנאמן
נזה אנכי החושן יייב אבנים ולת:חשים
לפי
המשכת
י״ב
שבעי ישראל
ממקום גנוה ובו' עכ״ל .דברים כאלה יאים ונאים אל מבקר חפשי בזמננו,
ונפלאים נפי מקובל קדוש יאמר לו לפני שלש מאות שנה!
צד  14נתגלגל לנו זכות פירוש ■ יקר וקדמון על מסכת אבות ע״י
הזכאי מוהימ״דל הי״ו .ונשיגרא דלישכא גילת לנו המפרש הזה צד  17את
דעתו ,כי המלך האחרון לפית הוא דריוש קידומן אשר נצחו אלכתנדר
מוקדון ( בנשעו מירושלים ,עיין מאור עיניס לרעמ״ה בהקדמה ) הוא הוא
יייישנ ) בן אשתר אשר ילדה לאמשורוש לדמ״זל .ומאשר ידעכו מעי שופרי
דברי הימים למלכי פרש ומדי ,כי דריוש קידומן היה בן
המלךArsames
ואשתו ,Sysigambisא״כ ארזמיז הוא אחשומש וזוזיגמביש היא אשתר המלכה,
דעה חדשה לא שערוה המפורשים אשר כרובם משכימים ,כי אחשורוש היא
דיייש הישטאשפיש המלך השלישי לפרש .וחנה לפי השערת המפרש הנוכחי
ויתאים המקרה אשר ישפרו לנו יודעי נינה לעתים מן ארזמיז כי קשר עליו
אחי שלישיו ושמו ( Bagsasנגתן ? ) ויבקש לשלוח יד נמלך ולהמיתו נשם
המות ( וכן קבלו גם חז״ל ב״ר פ״ח ) וימצא הדני■ ויצו המלך לתמיתהו ,אל
ייעשה שני השלישים בגתן ותרש משומרי השן! (אשחר בי ) .י ) וגס אתתי
היהודית היתה לפי״ג האשה המשולאה הלזו אס _ דיייש קידומן ,אשר נפלה
ל• יי■  -יי שני

בידי

אלבשנדר ,

אשר

היטיב

עמה

נמאד " ,יםיא גם

היא

רחשה לו

ברגשי

לבנה הטהור מודה רבתי וחיבת יתירה ,עד כי מותו המר לנפשה ויצר לה
עד אשר מתת גם היא ,מדי כלכלה ביות גבורה את צרת ומות בנה המלך.
 — .אמנם כפי תניאה מקרה אחר תוליך הועת אח המפרש תזה בדעתו
זאת ,כי דברי הימים משפרים מן דרייש המלך התשיעי לפרש שהיה שמו
הכנוי  Notlmsשר״ל בלשון פרשית ממזר אמר ילדת פלגש אביו ארתמששמא
נעל היד הגדולה ( ) Arlaxerxes Longimamisאשי חשבוהו קצת מפורשים
לאחשורוש בעל אשמר .ומאשר דייוש קודומן הנ״ל היה נכד ארתחששתא הזה יתכן
שחשב אותו המפרש ' לבנו אשר ילדה לו פלגשו ר״ל אשתו השניה היא אשתר
המלכה  — .ובשם אח ש ו רו ש דעתי כי אינו שם עצם פרטי ,כי אם שם כנו־
יתואר מלכות לנחירי מלכי מדי ופרש ,והוא נעצמו
התואר Azvareschאו
 Husvarescbאשר הזכיר החכם קלייקער בחוברת השלישית מהעמקת שפרי
צענדא פעשטא שלו ,וביאר שם כי הוראת התואר הזה בלשון פעהלווי היא:
 Vאומן וגבורה .ובזה ׳תורך קושיה הרא״נע בפי בלק איך בן אחשורוש קודם
אחשוריש ? שרמז נזה על תכתוב דניאל ט' בשנת אחת לדריוש בן אחשויוש
י ) ובקצת שפרים שמו
כוי ש בן אשתר ? ( עיין מקור חיים קיף
ברכה נשם המדרש המובא נש' מ״ע להר״ד בן ביליא ) ומיישב הדבר עפ״י
דח״זל ר״ה פ״ק  :הוא כ ורש הוא דייוש וכוי ופיר״שי שם  :שאן> דריוש
שאחרי אמשוריש נקרא נירש• יעיין מזה באריכות נמ״ע אמרי גינה פרק י״ח.
י ) ובן החכם הרופא  Dr J . E. Pollakבמ״ע  1862 Neuzeitקרא
לתמרידה הזאת — Palastrevolution . :
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«זרע « די ,כי נאמת השם הזה ה< ה להם הואר הוד «לכות  ,ע״ד תכנוי
לעזאר לרומיים ( עיין הרא״נע פ׳ מקץ על השם פרעה ונהי' אוהל יושן>
שם ) .וע״ד השם
הכנוי Ardeschirלמלכי  ,פיק שר״ל המלך הגדול ל״ד
הסכם Pollakהנ״ל ,וע״ד פיר״שי נק ' עזרא שכל מלכי פרק נקראו
אלתסשקמא וכוי ופי׳ רע״מה מ״ע אמרי ניכה ערק י״מ נשם נירוקו הכשדי
שהוראת השם הזה היא  :גדול וכל סן— .
צד  20מניא לכו הסכם דורש קדמוניות לקראים מוה״רש פינקקער
נרו גם עתה שירים יפיפים ונעימים מן הדיוואן של ר"« הקראי .ניאשונה
ישעי שני שירי אנל מעוררים קנים והגה על מות נהו ,ונראש הנתים מתום
שמו  :משה רופא קראי מזק .נשיר השני ננית הראשון " וכוק מר ותמר"
למוז על הכתונ ( תהלים ע״ה ) " כי כוק ניד ה' ויין ממר וגו׳ .אשל כעי
הנראה כיון הכתוב שם על כעל הוראה השם ממר ןמ " השהה סמר
(דנריס ל״נ ) ומן " מעי סמרמרו ( איכה א׳■) — .צד  25מכתנ מנקר נמו
לשון נעימה ונשכל הגיון דעה והגונה מהרג החכם מוה״רל אייזלער נרו,
ונקפסות אליו הערות ישרות ונכוסות נסקל ' לשון ונסקקי הלכה — .צד
 30דלישים יקרים נאגדות כמלקות מאת הרג החכם הד״ל אליעזר אליהו
איגעל ראנ״ד ננושערנאווינוץ והגליל — .
צד  33העתקה מאת המליץ
הר״א נלעננער ,לשונה נקיה ומליצמח צמה
נשפה
מקראי
הקודש
וכולה
מעשה
ידי אמן — .צד  39עוד העתקה ענריה «המשכיל הר״ר אלכקנדר מיים
שור ,וגס היא נעשתה על טהרה לשון הקודש ושפתה נרור תמלל — .צד
 45מכחג מהמכס שדייל נרו .ראיתו שם מימי לוטתער נראה כמעשה לקתור,
כי נודע איך המתקן והמטהר הזה נעצמו אזן ותקן המון משלי אפר ועפר
לגני מומר וגשם ,וננל פיהו במליצות קצרות מלאות דנרי עוגנים נשפה
שפלה ובלשון מפלה ונאמת יד הזמן תעשה כל זאת ,כי עת לכל מפץ— .
צד  48קינת המשורר המפואר «והי אנ״ג נרו .רוח שיר אמתי מרמן> על
המליצה הזאת המלננת רגשי ומורשי לנ הקורא ,אנל לא יצדק שם ננקדו
יעבור שווי הסרת תחקלונצירה (כאלו היה מננין נפעל םע נגינה מפקקת)
הסת חח £1לןז נקמץ כמשפט בנין שלא נזכר שם פועלו נהפקק— .
צד  53מכהב פתוח ודנריו פתיחות מעשה חידודים וכולל ממקרים
שונים שנונים ומריעים מאת החכם דורש אגדה ומתבונן בקדמוניות מות״רש
פרענקל נרו .המהלומות החרוצות אשר נמכתנ _ הזיק הנוטות כמדקרות חרג
ימחצצות אבני קלע למול אנשי רינו ,לא יעננו רוח » ולא ישמחו נפשנו!:*Ü » ( .
יכ נגללם התגלעו מי המרינה ,ומשאת אש המלחמה המלה לתעלות גאות
עשן ,ויתאנכו בם רניס מחכמי ארצנו ,ותהי למחלוקת שלא לשם שמיר,
וקנאת שוערים אשר מינה מכמה היתה לקנאת איה מרעהו אשל תגדיל
הקפלות והאדיר פתיות ,ואשר נענורה לנת דוה לננו ונפשנו עגמת ונכתת
נמקתריס על חלול כנוד התורה והשפה הקדישה וכנוד חכמיה וקופריה,
אמנה אין הדבר הרע הזה שוה בנזק הכתב והמכתב ,ורק עצתנו נאמנה
בתוכחת מגולה ואהבה מקותרת לא החכם פרענקל נרו ,לנל יחם לננו ולגל
יצר לנפשו ,נהיים נכון דנר שנט בקורת ומה גם מקל חובלים על מלאכתו
יקודש ,כי םש מכם לבב לא יכהה ולא יאפל ננוא מבקר ואבוקה נידולנדוק
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אמרי דבריו ,וגר אופר מהיר לא ידעך ולא יכנה בהפיח עליו אחד סכמי
אנגלי John Dalvymple
מרשים במפוח מזקק ומצרף ,כאשר שמענו מחכם
רעהו  Johnsonעל אידווז דברי בקורי! ולשון
' ( ( ס! ' ׳ בהיותו פעם כמתאונן באזני
קשה אשר נעו כגגד שפריו .אל נא תהי זאת לך לפוקה ולמגינת לב.
ענהו רעהו ,הן שוב לחובר מנר בי יהולל וכי ימולל ,השם תעוב דומה אל
כדור צנפה (  ,) Federballאשר אס צנוף יצנן  -רק לפאת אמת במקצועות
י
הניח ,אז נאשר יפול שם יניח ,ואך אז יתרומם ויתעופף למעלה אס יקלע
אל שתי הפאות גם ימד — אולם נעזבה נא להג דברים אשר אין לנו
מפן נהם ,ונפן אל מדרשי מכמה וחקרי בל אשר במכתב הזה ,כי המה
יאירו עינינו ויפתחו לבנו בהשערות יקרות ודרשות רחבות ונשנות למעלת,
ראשן מגיע שמי אגדות צפונות ,ואגודחן על ארץ קורות דברי הימים לבית
ישראל יסדת .הנה כי כן נאוו רעיוניו באגדת מוני המעגל ( צד  ) 59המכילה
בקרנה דבר המלחמה והמרינה נין בית החשמונאים ובין הפרושים והאסיים
והכהנים מזרע יהוצדק ,ושינת מוני המעגל שנעים שנים רומז על חורבן הי
ציון ) 4ע״י_ ב״ח כמו גלות בבל שנעים שנה ( צד  ) 60ושע״ז רומז ר״י
בדרשת המקרה בשוב ת' את שיבת ציון היינו כחולמים וכוי ,וכי אך בדרך
ה

הזאת תסכים האגדה ההיא עם המשופר ניוסיפון במעשה מוני ועם המרומז
בנ״א שמזכיר רש״י תענית שם ( צד  — .) 61והנה אגדת הספור מפינת
עפימענידעס ) 5על
חוני המעגל שנעים שנת מזכירנו בסיפור היונים מן,
האי כרתי ,אשר ברעותו את הצאן לאביו נקש שה אובד במערה וייעף ויישן
 pM £וייקץ משנתו והנה עולה הפוך לעיניו ,וכל אשר לפניו אך כמו זר נחשב לו,
אביו מת ואחיו הקנון היה שב וישיש ,ויחשוב ויתבונן ויודע אליו כי ישן
חמישים ושש שנים ,ויהי למופת .וכיוצא נזה מציגו עוד אגדות וסיפורים
בתלמודים ובמדרשים הדומים בכללם וגם נפרטם אל סיפורי והגדות היונים
ועמים אמרים * ) ד" » ספור האגדה מחטאות אנשי סדום עם מטותיהם להשכיב
י ) המכס המעמיק הזה מגלה טפח ומכסה טפחים בסתרי כבוד הי
בציון ( נרמז צד  88 59 • 54ובאריכות צד  95 — 93בהערה האחרונה
בד״ה שייך לסי' די ) והשערתו דקה ונשגבת בסוד הצינורין או השיתין של
מי גיחוך ובכוונת הצנור והעורים והפסחים אשל היו נעיר היבוסי הנשאר
ידיללג־ על המצידה נם אחרי הלכד העיר ,ומפרש עי״ז חרבה מקומות קשי הבנה
^ במקריי ובתלמודים ובמדרשים ,ומגלה רב צפונות בקורות ימי בית שני ובמלחמות
.
הכתות כנ״ל ,וראויה ההשערה הזאת למשוך אחריה את לב חכמי הבקוית
בעין פקוחה ובלב נכון וחפשי .והנסתר בהשערה הזאת מזכיר במקרי חכמי
לב נענין כלה עורב ננית״מק ( המגיד  1862גליון  1863 . 50 . 43גלוון
 ) 14ונקוד מעשה הקטורת ומיס המאירים וכיוצא בהם אשר נזכיר להלן
בסוף המאמר הנוכחי• ישרים דרכי ה׳ וגו' !
י ) אחרי כתני זאת מצאתי ראיתי נמ״ע בן חנניה  1862גליון 46
שהעיר על הדמיון הזה גם החכם מוה״רל דוקעק נר״ו•
* ) עיין נייאטרעגע ובו' מהרב הר״מ זאקש נר״ו ,ומאמר הרב פיין
ני״ו בן חנניה  1862לד  ,296ומאמר מוה״רל דיקעס הנ״ל שם גליון 46
ז״ל  Aetian berichtet, daß Indier und Perser eine Nebersetzung :״
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עוברי 6ורח ולקצרס  06יאריכו או למהיזס  06יקצרו ממדי! המטה ,דומה
בהן
אל שפור היונים מן החומש פרוקרותמות 6שר הרגו טהע)י  6ות וכן למך שהרג
דאנאע 6ת 6ניו ) קנו 6קרי)יוק■
את קין אני אבותיו דומה 6ל פערזיאיש בן
והלישה על " ויתרוצצו הבנים בקרבה" דומה אל האחים עטנבוקלנבש ופוליניצפש
גני עדיפוש  ,ואל האחים אקריזיות ופמננווש שהיו מריבים זע״ז עוד בבטן
אמם .וכן הגדמם (יבמות מ״ט ) שנבלע ישעיה נעץ דומה לשיפור .גלגולים רבים
כאלה בשיחותיהם .וכן האגדה משלמה המלך שהבין שיחות חיות ועופות דומה
אל המשופר מן מעלאמפוש אשר הציל שני נחשים ממות ,ויהי היום ומעלאמפוש
שוכב ישן תחת האלה ,ויבואו הנחשים ההם וילחמו דבר מה באזנו ,ומן היום
ההוא והלאה שמע במרחק רב מאד והבין גם שימות העופות .ומנו חכמים
עוד רבים כאלה ,כמי שהעיר חכם אחד בן" חנניה  1860כי בפרק .דר׳ בהן ? ?!
I
בציירו את האדם בדמות עולם קטן מדמה את עקבות רנליו אל המלאך המות ,
ולקח הדמיון הזה ממעשה ״עקב אוכל ) Achillesferse ( .הנודע בשירי האמער,
כי אמו טהעטיש טבלה אותו בנתר השאול ש תיק א (  ) Styxלמען לא יצלח
עליו כל כלי משמית לחבל ,אבל עקב רגליו אשר אחזת בידו ולא נטבל בנהר,
נמחץ באחרונה במלחמת טרויה בהיותו בהיכל אפאללא מחרב או מחץ פאריז,
ישוד השיפור הזה כי עקב רגלו הובילהו אל מקום מיתתו בדמי מלחמה בשלום,
ודומה לזה מאמרם ז״ל (שוכה נ״ג ) " רגלוי דאינש עירובי ן ליה ".וכן נזכר
באגדות חז״ל מץ הורקלש על פרשת הדרבים ,מהמוט של אריאדנה ,מהלבירנתא
על תאי כרתי ,מן צענטוירים ומינעטוירים ,מלבוש נננתשיש מהמבול עוגיגיש ,מהאבן
שיזיפיש ( ילקוט נצנים ) מהמידה אשר שאל השפינקש אח עדיפוש הנ״ל ( שבת קנ״ב ):
טוב תרי מתלת ,משתים נעשו שלש,וכוי .וכן הכנור שהיה תלוי לדוד על
מטתו וכשרוח צפונית מנשבת בו היה מנגן מאליו ( ברכות ) דומה אל כנור
הרוח (  ) Aeolsharfcבשיפור׳ קדמוני היונים ,ונשכח מעשה הכנור תזה אח״כ
עד שקרא החכם האנגלי פאפע את הביאור של עשטאטהיוש נבל שפרי האמער
והמעורר על תדבר ,ואחריו נקה אשוואלד ומצא את מעשה הכנור הזה— .
צד  67משורר המלין המפואר מו״ה נפתלי קעללער נר״ו שיר " לוית
צד  71שיר אחד צעירי
חן" כדרכו ברוב הדרת טוב טעם ודעת— .
«שכילו ארצי הר״ר מרדכי כ״ן ומנין שורותיו מצהיר רוח חן ודעת— .
צד  72מכתב החכם הד״ר יושן» לעווי נרו ובמקומנו נצפה אל משובות רעו
חכם הקראים בנאליצ -ון על שאלות חכם בעניניס יקרים — .צד  73מעשה
ידי אשת חכמת לב יענטא וואהללערנער המחייבת בתפארת לשונה העבריה
,
רבים מחכמי הדור אשי לשוננו הקדושה כשפת לועז להם ,וגם מאנשים באוהל
vielleicht wahr
und manche Anin Umlauf , und
wie
auch zu
וראה עוד השערת
אודות מקור אישור

Homers gehabt haben sollten . Wenn dieses
sein sollte , so würde wohl manches Bild
schauungen in Persien durch diese Uebersetzung
so auch zu den Sabäern gekommen sein, so
den Talmudisten
".
גליון 46 . 25
נהמגיד 1862
החכם הר״ח הלוי נר״ו
הזוגות בדח״זל ומקור מנהגים אחרים וכוי ע״ש— .
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המולה ויושבי על מדין תבולך אשת מן הזאת ,חללו שמש יענעא בין הכוכבים
אחלי בא שמש לחל— .
לד  " 74חלום המולדה " מהחכם המלין געל " שירי שלומית " מוה״למ
זיידמאן נל״ו .מה לב חין עלך השיל העמוק והנשגב ה) ה ! — ■ מתוקה
שנת התולדה העיפה מעבודתה הקשה אשל העביד אומה אדוניה להלביש
עני האדמה צנעי לקמתיס בימי האביב ,ולהולידה ולהצמיחה מזון כל מי בימי
הקיץ ,והנה תחה שוכבת ביצועה הלפוד על שמיכת שלג וכפול ,וזוכלת את
ימי נעוריה עודנה באבה ,חולמת מן נצני חמד וציצי פלחי הוד .והנה ולידי
החלום הזה  :צעצועי קלח כפולחים יעלו נצה על פני זכוכית החלון —י
אביב ותחיו קין ומולן) תאומים יציצו — לאות על נכאה לבב הולך חשבים
גלהנוי נגוהות התקוה ! — צד  96חזיון החכם מנעים זמילות הל״מ שמחה
לאגענעל נל״ו .שיל מעולה ולו שם בשלשה  ,בחומלו  :שפה יפיפיה מעופפת
על כנפי דמיון נשגב ,נצולהו  :לולאי המלחים משולשים ומשולבים איש אל
אחיו בשישרות חן ,ובתכליתו  :להציג את החתידה באלצו עלומת עליה3ושת.
בקצה תוכן ענינו נגעתי גם אנכי במכתב .אשל לפני קפלי " בן אוני"
המלין הזה הוציא לאיל בימים האלה ח״א מקפרו " עת הזמיל " הכולל
העמקות עבריות משירי שיללעל הנבחלים ביתל שאת הדמיון וביתל עז
ההתפעלות .ההעתקות האלה שובות ונכוחות וביחוד נעלה ונשגב דמות רב
החובל הוא האש בשיר הפעמון ,אשל כמדומה לי שנדפת כגר באחד
הכ״י בשם " התבערה " ,וכפי ההוגד לי של אותה המעמיק אחרי שאון תואן
ביקוד אש בעירו לעמבערג ,בעוד חם הגיג רגשי לבבו ,כי אז יצלח רוח
השיל על המעתיק ויפעמהו ברוב אונים ,כדבר הרמב״מן ז״ל בהקדמתו
להעתקת 'pתהליס — .צד  " 105הפרידה " מהמלין הל״ר אהרן כהן
נר״ו ,והיא מתארת בשלד לשון יפה  .את ימי עניו ומדודו■ של הפילותיף
בלוך די
שפינוזה כאשל גרשוהו אחיו מהתהפח בנחלת אלהים— .
צד  " 112לתיתי דמעה " אשל דלפה שירת החכם נעים זמירות מוה״ריל
שפעללינג נר״ו .שירי המלין הזה מצוינים ביפי הלשון ובנועם הדמיון ,מדברו
עוז והדר ,וקולו חוצב חשמלי בזק— .
צד  126מכתב יקל מחכם
אמד
ושמו
מתום
בעופו
בל״ת
מנ״ן
,
ומביא
השערה נכוחה ומרוצה ע״ד הבקור המפשי בדבר עממני הקעורה ,כי היה
ביניהם גם תם המות י ) אשל
למד ) 9משל״עה ) 9אשל גדל על ברבי
’ ) ואולי הוא ה ח לבנה ,ויהיו זה רמז חז״ל לדמות החלבנה אל
פושע ישראל ע״ד אמרם ז״ל " זכה נעשה לו תם חיים לא זבה נפשה לו
תם מות " ( יומא ע״ב) וכן " למימינים בה המא דחיא למשמאילים גת תמא
דמותא " ( שבת פ״ח ) ,ולקחו א״כ המבעא הזה ממעשה הקעורה שהיה בה
תם חיים לזכאים ותם מות לחייבים כמעשה קרח ועדתו .ע״כ הזכיר שם
(שמות ל " ) ,התמים " שתי פעמים ונתקשה הלא״בע בדבר ע״ש
 ) 8הרב הגאון חיד״א בעפרו דבש לפי אות חכמה חשב בין החכמות
החיצוניות שהן פרפראות לתורתנו גם " חכמת אומנות שדרך בה אפלעון
בתיקוני אכילות ומזגים ומזה נולד חכמת מרקחיס
וצריכת להבין ע ע מ י
קרבנות מנחות
ונעשית
ופעום
הקעורה" .

מלכים ושלים מן חרטומי מצרים  ) <°ומשי אה ההוד הזה לאמיו אהרן הכהן
 ) 8ע״ד הערה הכמז3 3שון> המכתב הזה בעדות הלמ״בם ״ל  3לשלישי
נטעם ע 3ודה הקרכמת כמוכן הכהו 3ולא יזכחו וגו' ,ועל ד 3ריו 3מ״ה לשלישי
אצל כחירת אכיהם ע״ה כהר המוריה אמר הלש״ט " כי כל מה שתוכל
התורה להשאיר הנהוג ולישא כנים למנהג וכו׳ " .ובפירוש אמר הימ״בן
(כראשית כ״ט ) כי תורת משה לקתה איזו ממנהגי נככדי האומות ,ובייזוד
החכם  vi . S. Bäckכמ״ע כן חנניה
מעם ההודיים ,כמו שהעיר ע״ז
 1858להרב החכם ר״ל לען> נר״ו ,ד״מ מעונש היותר גדול כהודו היא
שכשו( ,) Kasteועיין כלם חמד הששי מכתב ו ' כדמיון
הדמיה מחכלת
העכלים אל ההודיים והמצריים כחלוקת השכטים ) והוא כרת כתורתנו כלשון
"ונכרת הנמש מעמיו" ( לאה המאמר " כתולה מעמיו " למוהר״א גייגעל
כהחלון החמישי ) .ויש להוסיף על זה כי גם חטא שופך דם אדם הנזכר
כתורה בתחלה אצל קין אשל נענש כמשפט " נע ונד תהיה כארן וגו' וישם
ה׳ אות לקין " (כראשית י״ב ט״ו) נמצא בשפל החוקים לההודייס אשל כתב
להם מחוקקם מענו כן כרמה לאמר  :במצח הרוצח יוחק ככתובת קעקע תו
גויה ממה גס נע ונד יהיה ככל האין נעזב ונדת מכל בני האדם .וכן
כחוקי ונימושי משפחת כית האב חובב המחוקק הזה איש איש לקחת אשה
ולהוליד כן זכר יורש צפוני האב ( כדבר הראב״ע ע׳ תצא " על הנחלה ידבר) .
אחרי מותו■ ואשה עקרה מתן את שפחתה כחק כעלה למען תבנה גם היא
ממנה כמ״ש כראשית ט״ז .ואמר  :אשלי האיש אשל כימו משולש ר״ל הוא
ואשתו וכנו .לכן כמות איש וכן אין ול מחויב ( תורת מענו פרשה טי) אחי
המת ליכס ( ומוזכר כשבילי עולם למות״רש כלאך ז״ל ח״א " כי כן נמצא
בהודו הפנימית כין יושבי הירי גאלאוו מצות היכום ) את היבמה ( אך כתשתית
כני האדם» כימים האחרונים את דרכם על הארץ ותהי להם פנית חיצונית
כדבר בטלו את היכום והוא ממש כמו אצלנו כהיום הזה ) היינו לקחת לו
אשת המת לאשת ( עיין הרא״בע פ׳ מצא ומקול חיים שם שימן פ״כ בשם
הלמ״בס מ״ט לגי " שהוא מנהג קדום ליבם אשת אחיו ) .למען הקם זרע
לאחיו אשל יירש את נחלתו ואשל יכפר כעד נשמתו להאלהים ע״י זנח
המתים ( ) Sradhaהמביאו אל חיי ג״ע .והוא כעין מפלת הקדיש שתכליתה
אצל המון העם להביא את המה לחיי העו״הב ( ראה הערת יש״ר ז״ל
בהקדמת שפדו בחינת הקבלה .ע״ז ,והוא ע״ד שהחכם בהמגיד הנ״ל מפקפק
גם כמקור ושלש הזכרת נשמות אם איננו כקרב עמי הארץ ) וגס הפלשים
התפללו כעד המתים שלשים יום אחר המיתה ,וביום המיתה כבל שנה ושנה,
את התפלות אשל כשפל  Si- ruaeשי״ל שלשים יום כמו שנאמר ( ווענדידאד
פרק י״כ ) וישאל צורואשמר את אורמוז לאמר  :כמה תפלות צריך הכן כעד
אביו והבת כעד אביה להתפלל לפני מלאך הנשמות דומה (? ) Daliman
ויען אורמוז ויאמר  :שלשים מפלות לנפל כעד שלשים עבירות חמולות— .
 ) ' °ומצינו עוד מעשה הקטורת אצל ההודיים הקדמונים כעבודת
עולת השמש ( ) Jagamכי כשלון» העולה על המוקדה תיו הנהנים מקטרים
לבונה ושמים למען העכיר את תריח הרע והוא הדני אשל הזכיר הלמ״בם
ז״ל במ״ה לשלישי בטעם הקטורת להיטיב ריח הנשר ,ע״ד הקטורת כשעת
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יו׳

הגדול ותוא מפי אותו לבניו אחריו למננן “ ) יזהרו
נו<י ) ולא ימותו
לא כן כהני גית שני אשי כהנו שלא בדת נעלם
מהם
הפת־ הזה וימותו
רנן_ם מהם) כמו שמתו נו נדג ואניהוא נני אהרן.
וכמו
שמתו
נו
קרח ועדתו
" ) וכמו שנלנורע המלך
עשוהו 4י ) מקם הזה וכוי ע״ש• — ואל מעשת
תקעורת לדעת תמכם
הזה
דומה
גם
מעשת
נדיקת הפועה נמים המאררים
כידוע כי עוד כתני
הנרהמינים
נתודו
השקו
את
האשת
אשר
ענר רוח
קנאה על בעלה ,וגס נמי המרים האלה נתנו הכהנים נתלנע שם המום,
כי
על מי תמרים אמר הרא״בע ע׳ נשא " פודו ידוע " ומנאריו מקור חיים
אוהל
ייסןז
ותמוע״וע
שם
גלו
את
השוד
הזה
,
בי
הכתן
היה משים נמים

המגפה אצל קרת שפי׳ שם המקור חיים שאמי
האויר.
1
י
)
ולכן
לוה
"
והקעורת
אשר
תעשה
כמתכונתה לא תעשו לכם וגוי
איש
אשר יעשה כמוה להריח נת ונכרת מעמיו " ואין לורך א״כ לדוחק
תראב״ע שם לאמר  :הזהיר בתמלה ואמ״ 2הזכיר העונש.
יי ) ע״ב אמר ר׳ יהודה נמת׳ כריתות  :אם ספי אתם מכל תמניה
חייב מיתה ,ר״ל מתחייב בנפשו ,כיון שחעא בהרכנת הקעורת שוב לא יעמוד
לו תודו אשר קבל להרצל ממות התמים.
ג ) ,נשען על הרא״בע שם ,ועל זה אמר שם המקור חיים  :והתתכל
בדברי זה האדון כי רמז לנו ענין גדול.
 4י ) מריח תם המות יתכן למות ,אולם אי מזה תנא הצרעת במצת
המריח נשם תמות ? נשגם עוזיהו לא הקעיר ממש רק נקש בלבו לתקעיר?
ונראה יושר נזה דעת הבלשן הגדול קארן או נארק נתפרו " ברמנים ורבנים"
כי
מקור אחר למעשה פלאי תזה ,והוא נאשר נודע כי דיני עומאות הצרעת
* ( ■,יזס
ועתיתה
מקודם
ג״כ
בהודו
במצרים
ובפרת ,כי אצל כולם היתה הצרעת
L
בריאת
תכח
החושך
העמא
והרע
הוא
אחרימון
הפרתי
.
וכמו
שלפי מסתרי
ההודיים הדבק הצרעת באיש המרים ידו בכהן נרתמיני או המצדן> את השמש
(וכן מעיד הירודיע היוני כי הפרסים האמינו שהמועא להשמש לוקה בצרעת)
כן
היתה מרים מצורעת כשלג על אשר דברה רע באחיה משר״עת ,ונעבור
זה
זרמה
הצרעת
במצח
המלך
עלזיהו
על
אשר
נגע
בכבוד
הכהנים וביקש
להקעיר בהיכל הקודש — .ועל פי הדברים האלה נראה כי כמעע בין כל
עמי קדם נערב ובארם ( מ״ב הי ) ממלת הצרעת היתה מצויה ישכירזא ,ונבין
איך הבל וריק יפצה פי הכתן
המצרי Manethoהמעיד כי מחלת הצרעת
דבקה אז אך בבני ישראל עקב אשר ישנו לחוצים ודחוקים בארן משן ,וכי
בעבורה גורשו ממצרים נחפזון ,וכי בעבורה הרבה להם משה חוקים ומשפטים
בתורת הצרעת וטהרתה ! — והנה הפרשים קבעו מאמר נפ״ע להרואה אח
המצורע לאמר  :הוי אומלל ! חיה ועשה תמיד בדעה ונהשכל ,כי אז תזכה
לחיי העוה״ב ! אל ידבק נגע הצרוע הטמא באנשים הקדושים היושבים שמחים
וטובי לב על הריס טהורים מצמיחים ועושים פרי ! אל יגע נהם המצורע
לגל יותין» חטא על פשעו ורע על רעתו ,כי אם ימעט מטאו בחסדי
הנפשיס הטהורים הבריאים והשלמים ! ( ספי יעשמס —  pv7hpערק זי)

ושים קעורת לדחות עפוש

53
שוס דני המונח מוכן מסומן על קרקע המשכן כפי מה שלאה בענינה אחי
הבדיקה ,אם מצא אותת נקית נתן ,.במים דני שיש לו שגולה שתתעבר  ,ואס
לאה בבדיקתו שנטמאה היה נותן במים קם המות להמיתה ,וכי זה כוונת
חז״ל במש׳ שועה פרק שני  :מלמד שהיה מתקן מבחוץ ומכניש והו' ,ובפרק
שלישי שם  :צריך שימן מר למוך המים וכוי .והדרושים בחפץ עניניס כאלה
עתיקים וארוכים ואין כאן המקום לזה ; אכן בטרם נכלה דברינו אלה עוד
לי שני דברים לדבר באוזן הקורא המשכיל  :האחד בתזכיר הערת החכה בעהר
הנ״ל בש׳ בן חנניה הנ״ל ,כי כמו שאצלנו שתי תורות תורה שבכתב ותורה
ההודיים מענו הנ״ל
בקפל ) 16תורת מחוקק
פה 5י ) כן נמצא
שבעל
פה 8י ) בשם
ההבדל בין תורה שבכתב גשם  Scnitiובין תולה יי ) שבעל
 — Smuti.והשני בתעתיק ,מה שהביא החכם אבן ישנה בקי מקור חיים על
י ותעיר שם המעתיק החכם קלייקער כי כן היתה הצרעת אצל כל העמים
הקדמונים עונש חטא גדול לשמים ומעיד עוד הירודיט הנ״ל כי הפרשים
גרשו מארצם כל מצורע ,וכן גרשו תלאה הלאה בני יונה לבנים להיותם
בעיניהם שבת הצרעת .והחכם קלייקער הנ״ל תמה שם על זה ושואל  :מה
לבני יונה ולהצבע לבן אל נגע הצרעת ? אמנם יובן הדבר נשום עין בפקודי
תורתנו הוןרושה ,כי שער לבן שאת לבנה ובהרת לבנה שימני טומאה המה
בצרעת ,וטהרת המצורע וצרעח הבתים היתתנשתי צפרים "ושל9ז את הצפוי
החיה אל מחוץ לעיר על פני השדה " (כמו שגלשו הפרשים את היונים הלבנים
אל מחוץ לעיל על פני השדה כנ״ל ) והנה הכתוב אומר שתם צפור (שהוא
בעברית שם כל עוף כנף כמו צפור שמים ודגי הים " כי כל עוף נקרא צפור"
הרא״בע פ׳ מצורע ואת הצפור לא במר אמר על מורים ובני יונה כמ״ש
הרא״בן שם באריכות גדולהע״ש ) .ובפירוש נאמר אמ״כ " ואם דל הוא ולקח
שני בני יונה " ומציכו טהרה ביונים גם אצל טומאות הזב והזבה— .
'  • ) 5אשר הצדוקים והקראים מאנו לקבלה .ואח״ז נמשכו גם הפלשים
שנחלקו במאה החמישית למשפר הנוצרים לשתי כתות ,כת  Mogהמאמינה רק
בתורה שבכתב שלהם היא אפעשטה ,וכת צענדיק המאמינה גם בתורה שבע״פ
חנניה  1862צד  )397ואחריהם המחמדיים בכמות
היא צענד ( עיין בן
השונים  Sunitenנעלי תורה שנע״פ ו השי י טי ן נעלי חורה שבכתב,
ואחריהם הנוצרים בימי מארטין לוטהער וכוי.
 6י ) שפל ישן נישן וקדמוני מאד הדומה בכל פרטיו לחמשת חומשי
אל שפרו " שיטת דת
תורה שלנו ( לאה בהקדמת החכם קלייקער
הברהמינים" ) וכן אצל השיני ם מקראי קודש שלהם בחמשה שפרים שנקראים
׳ U- Kingשר״ל בלשונם  :חמשה חומשי תירה,
יי ) וכמו הקופרים שלנו בעלי המקורה כן היו בהודו בעלי מקורת
תקופרים והמונים מקפל מפקד התנית והאותיות נקפרי וועדאק שלהם.
 8י ) והפלא כי מדי אנחנו והאחרים תנ:ל מכנים את הקבלה המקורה
על שם הנותן וקוראים לה " תורה שבעל פה" כנו הפרקיים את תורתם
המקבל
צוריאקתר על שם
לפני
המקורה אשר קבלו תלמידי ה ו ם
וקראו לה , ,״תורה 'שנעל אוזן  ".והמקבלים המה המגיס ( ) Magierאשל

י״רו;
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הראב״ע ע'
חוקה נעעס ערה אדומה  :ובמג הל ' דוד ן׳ ז*ל כי הוא שמע
כי קיקר אחד מחכמי הנוצרים
נא לידוקפל אחד מאנשי הודו ומצא גו
הטעם ( של
ערה אדומה) מצד היותו כסוג נקפל ההוא שנזמן משה ע״ה היו
לוקחים
נזמן
ידוע
ונחודש
ידוע
אצלם
אלי
אדום
והיו
שולעין אוהו וכל
מי שהיה
מתעקק
נשליפתו
היה
טמא
ונאערו
היו
מעהרין
הטומאות
והנדות
שהיתה
טומאה ממורה אצלם והיו מתנין טעם אל היות העיקק נו מטומא
והוא
נענוי
שכל
מי
שהורג
נפש
נהמה
או
מיה הוא טמא אצלם אך אמרי
היותו שג
אפל
לא
נשארה
נו
טומאה
שהרי
הוא
כמו
עפר
.
והקיקר היה
אומר שנצטוה
אדון הנניאים ע״ה לקחת פרה אדומה נמקוס הארי כדי שלא
יקתבנו לצוד
ארי
אדום
וכר׳
וכנר
אמרו
יז״ל
כי
טעם
עלה
אדומה
נתעלמה
משלמה
המלך
ע״ה ובתנ הר ' דוד ן׳ ניליא על זה כי מתוך דנריהם נראה
שרצו
נאמרם
זה
כי
לכל
טעמי
המצוות
והקלננות מצאו טעם מקפרי
הצא״נה חו׳ן מטעם פרה אדומה וכוי עכ״ל— .
הנה
הוגעתיך אלופי נעתרת לעיונים מקונכים המושכים איש את אתיו
נחנלי
ההגיון
,
הלאיתיך נמרנית שרעפים רצים ושנים ומתהפכים כאופן בתוך
האופן
,
וטיילתי
עמך
ארוכות
ולחנות
על
פני רקיע שמי הכוכבים האלה,
ונכל זאת
לא הורשה לנו להתגונן ולשים עין נוחנת על בל הכוננים גס
יחד ,כי
רבים המת הפעם ועד ארבעים מקערם ,ונלעדם נעלמו מעינינו
עוד
כוכבים
«
דנים
המה
המשכילים המזהירים בכוכבי יצחק מעת החלם לבקוע
כשמל
אורם
אשר
נעקד
מקומם
בחוברת
הזאת ,וניניהם נחבא אל כליו גם
המלין
מנעים זמירות קודש מוה׳ יעקב ניבלינג נר״ו :החנם הזה הוא אחד
ראשוני
עובדי
הכוכבים
,
ומלאכתו מצאה חן ושכל טוב בעיני כל קורא בעל
נפש מרגשת,
כי רגשות רכות ועדינות לוחשות נזמילותיו ,לוח חן שפוכה על
נגינותיו,
ושיריו
יהגו
נכאים
המצלצלים
דה
הגה
והי
במיתרי בל הקורא— .
ואם יחיינו החותך חיים
ואתת לכל מי ויגיענו לשנה הב״על ,אז א וקי פה לך נע״ה
דברים כהם וכתם.
שלוט וכוי

שלמה ואבין

ליל שנה דזדשח לאיש נגוע ונדכה .
T T

• T

 T:י

T

Paul, von Hermann
Lehrer.
.
Hanak , äff
des Jean

^

V • • :

nach dem Deutschen

Treu

בחצות ליל
חסךשהזעמד איש p Tאצל חלון ביתיו
וי_ש .קף החוצה ! .ישא עיניו ,ד<יזלות מ :חל אל הישמים הס!זקים
רבם נזכר
( ירמיה ל״ט) בשם " רב מג" שטעם השם הזה לדעת הקופר
הצרפתי
vi
L€
מן
!
guscl
 Migeבלשון פרקית שר״ל אוזן קצוצה היינו
אוזן
מהול
הפך
ערל
אוזן
לאיש
גשמיי
איננו
שומע בקול הרוחניי.
—י

-

55

—

/

והנשגבים  ,ביבט לארץ הישקטה והנקיה׳ אשר לא ימצא עליה
עתה איש  ,אשר נגזלה ' שנתו" מעיניו׳ והשמחה מלעכו  ,כמוהו.
ש;ערות_ ראשו ' הלבינו ורקי ^ שע בינו ' ובין’ הקבר׳ ,ומכל שנות
ימי חייו לא הביא אתיו מאומה רק שגיאות" וס ^איס^וחלייבמ - ,צ
כבשרו אין מתום  ,ונפשובקרביו ש ^ה ׳ מדורות פתנים בתוך
מעיו׳  .וחטאיו היו לוי לפוקה ולמכשול לב בימי ' זקנתו ; ימי
נעוריו ' הטובים והנעימים ' יתהפכו סיום נגרו לתמונות נוראות
ו״מפחידות  ,ובכס דמיונו ,הביאוהו אל הבוקר לא־עבות כאשר
העמידו אביו על אכם ךךך־החי.ים׳ אשדי יפרד לשני ךרכים  ,ר
הימיני מוליכו אל מסלה אוו — הצדקה' המאירה כישמשיאל־1
ארץ  .והבתזירים שקימת ושלוה המלאה לה אורה ותבואות  ,ג
ומלאכי' שלובש  :תהלכי בה והשמאלי מורירו ^גל מאורות
חפרפרות ההמאת יאל מערה מלאה' נטפי מחדותקות׳ ונגשים
ד־איוירבים לנשך׳ וקטור מבעיר ומחשיך  .אהה ',הנחשינם
תלוים לו מכיב לכו  ,ונטפי מדורות .על לשונו! והנה נודע לו
אי זה הדרך סלך.
'מזמותיו נתקו
,
ובלב
מלאעגון
קרא אל הישמיסג השב ?א
לי,ימי נעורי ,אבי! והעמידני עוד הפעם על אם הך.רך למען
אבחר דרך אסל ! אולם אביו וגם,ימי נעוריו חלפו והלכו 'לסם
זיה ימים 'רבים! הרא מאורות מתעים מרקדים על מי־־ךפש ואז
יכבו בין הקבליבש  .ויאמר! הן המה י,מי אולתי!  -ו :ךא עוד
כוכב זרגחד נעקר מטקיומיו בשמיבם .ויינם  ,ובנפלו המיץ נוגה,
ואחרי־כן התפוצץ על האו־ץ ' :זאת אני הוא! קרא לבו הגשער
 1הנךןה׳ ולשופט בקרבו כנחש .ישענו והרחיב ' והעמיק פצעיו.
ולח דמיונו הלוהט באש הראהו אנשים העוזבים משכבם
כלילה בעוד חבלי שנה על עיניהם׳ מהלכים על סוגיות ,יהרח־ם
אשר הרוח מניע אותה הרימהזרועייחיס' וחש? ה לפוצץ' אותם,
ןס !ה תולעת ' סמש? ה צורתה ׳ * הנשארת בבת־מות סליק מכל י י
סהל יפה מעט מעט תוארה בלמות תארו  ,תאר פני־־אךבש.
כישאץ רעייוניו המבהילים אוהו הקשיב־קולשופר׳ וקול שירים
נעימים הגיעו לאז? יו מבית התפלה אשי ישירו 'עזם' במקהלות,
ודוח
תנחומים’Tבא
בלבבו׳
ויבט עלי ״Jפגי*
הרקיע Tסביב
סביב
I
T 1
•"־ ״
״| ’ T T
 Tד
*הוא

תולעת

שרץ

חעיוף

אשר

עוד

לא

שלמה
צורתה ( Larve
eines Insektes (.
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ועל האלמה דך,ךח^ ה  ,ויזכו־ את רעי־נעוריו השאננים ושלוים
וטובים ממנו׳ והם עתה מיורי העם ומלטדיו׳ וגביות לבניכם־
טובים האנשים' מצליחים. .ויאמר בדאבון נפש  :לו אביתי  ,גם
אנוכי יכולתי להיות כמוהם׳והישיבה' לא נדדה מעי.מ !־.יולדות
ך מים׳ בלילדאשיון_ בשנה!  -אהה׳ גם אנכי 7יכולתי להיות שלו
ג ושאנן ,אבותיהירודים !' לו הטיתי אזני לאמריכם ושמחתי לתורת
’סיכם  ,אשר הנדתם לי בכל שנה ' חדשה' .
דהי בזכרו ’ימי עלומיו  ,נראה לו והנה התולעת  ,המשנה־׳
צורתה *עם דמות
תאר
פניי ׳
קמה
וגם'
נצבה
בבית
המות
ותהי
T t.
t t
TTr
- ,
• r r
 ״ rו¬
לכער הי.

ולא יכול עוד לדאות ;  -כי כהתה עיניו מדמעות הבוטות
היורדות על פגי האלמה  " .בלי" נוחם ונבוך בעשתניותיו הוא
נאנח
רק
בדממה יויאמר  :שובו ״ Tנא ׳ שובו Tנא עוד
הפעם 1ימי
'1iJ
I
I I I
“ T
עלומי!
וגם עזבו עוד הפעם ; מי עלומיה בי רק חלום לילה בעתהו
בליל קנה הסלשה ’,עוד ' עצמותיו מלאו עלומיו׳ עולנו בחור׳
רק תעותו מלרך רדקזר לא דדה חלום .והנה נתן תולה לה׳ בי
בעודו בימי בחורורזיהכול לשוב מדרך הרע ומנתיב מלא .רפש
וללכת בלרך אור החיים המיוליכיו אל ארץ שמנה ורב תבואות.
ר י ' שובה נא גם אתה׳ הקורא צעיר ' לימים ! בימי נעוריך ,אם
תעית מדרך החיים במוחו! כי הליום מבעית  $ה יודה אז שופטך
אך אם תקרא ארןה בדאבון בעש ,ובלב מלא תו ;ה ! ישובו נא
;מי נעורי הטובים והנעימים! לא ; שובו עיוד אליך.

Böhm , öffentl . Lehrer.

יציאת מצרים וזמן

Heinrich

בצאת ישראל ממצרים ביד רמה
גם ערב רב עלה אל מדבר שממה
ואף צאנם ובקרם עמס לקחו
לא כאלה עשו יהודים בימינו
מאז נקרא להם הדרור בארצנו
עשירי עם וקציני עדה הלכו

חרותנג

מכתמים
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ולנו עזבו רק ערב רב ובהמות
הם ישבו ערים וקהלות שוממות.

מורה דרך
לציון בדרך
נמשלו בדורנו
כמוהם כמוהו
לטוב לנו
דרך הישרה
והם במקומם
ואל בדרכנו

מך הערך
רבני עמנו
בתהו ובהו
 .יורו אותנו
לבא למטרה
יעמדו דומם
ילכו אתנו.

*

שיר לזמר בעת הדלקת נר התמיד בבית הכנסת
החדש.
Von Moriz Eichuer, Hauptschullehrer.
החוצב עמודי התבל
האומר,,יחי .מאין והבל
העלה נרנו
והאר עינינו
אז יבקע כשחר אורך
ובאורך נראה אור.
נא נסה עלינו אור פניך
ולעת ערב יהיה אור.
כלהבה הדבקה בפתילה
שקט ושאנן כדומיה לתהלה
פרוש נא בחסדך
עלינו כנפיך
עוד תביע לנו רוחך
וליהודים יהיה אור
.
נא נסה
כעלות הלהבה השמים
תגביה לעוף הכנסים

חשק לביבר
לנשא רוחנו
בענני ליל להבקיע אליך
שם הדרך  :.חלק אור.
נא נסה. . . . .
עת כי שמינו אופל עטפו
וענני פחדים ראשנו חפו
אורך הופיע
נפש ירגיע
ותאורנה עינינו במעונך
בנר מצוה ובתורה אור
נסר.,
נא
גם אם לבינו שובע שמחות
כי באסמינו צוית ברכות
ימינו שלו
פנינו צהלה

8
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להודות שמך נבוא ביתך
ולנו לעולם תהיה לאור
נא נסה. . . . . .
ואם בערב יחשך אור עינינו
ומסוה אופל כסה פנינו

והנה המות
לוט בצלמות; —
חיש נא מהר להבריק אורך
והעבר חושך והביא אור.
נא נסה. . . . .

מכתב Don FabiuS Mieses .
נע" ה  .נרעסלויא 20 .

יענער תבר״ך ! לידידי יקירי החכם המלין מוהל" :
קעללער כ״י שלום וכ״נו.

אם אמנם השהוממתי על המראה נהשיגי ממנרה כ״ז מכונני יצחק
מ ו ו י ע ן ננהג ידך על האדרעששע אך שמרון החידה הזאת נא אלי עם
מכתנך מן •  15דנא והשתנות מקומך תשנה מזלך לעוג ומלים קרן הצלחתך
נתמידות כחפן לני אכי״ר — .אחלי תודתי על שונך לשלוח לי הכ״י אנא
להשיג על שאלתך ע״י שפלים חדשים שקראתי נימים * האלה .והנה ימים
אחדים ערם קנלתי מכמנך קראתי את " החלון " החדש סוגרת ששית ,וכמעע
מלא הוא על כל גדותיו רק ממכמני יה״ש ,אשר על רוני תורותיו נהגתי
מכנל מכתם כזה:

אם תכיר את החותמת
יגעה שור על בלילו;
משה אמת ותורתו אמת
עד כי יביא שילה.
ונאמת יגעה נכל חינוריו על גלילו ,ענין אחד ישנה וישלש ויכפיל
פעמים לא מעש ,נולע ופולש ומנומא ומדמע ומנשח שפרי מנ״ך ומערננ
פרשיותיה ,אומר חקור ,מחסיא והכי קתני או יתר כנשול דמי ואל מקרא בך
אלא כך ,משנת את הכתנ ונותן תורה חדשה לישראל ,ועכ״ז לא נקראה
התורה הזאת על שמו ,כי לא חדשה מקרוג נאה משפרו של יה״ש ,אך כנר
שערוה הראשונים ,חכמי עמים ומעש מחכמינו נדוד הענר וקודם לו ,גס מה
שהניח ליסוד מוקד נחלקי החלון הקודמים שנעלי המשנה לא הגינו תוכן
ועיקר הכוונה נפששות הכתוג ,והתלמודיים לא הגינו לפרש עצם כוונת המשנה
ושגו נרואת ופקו פלילית נפשש ודרש ,וכדומה ,תם המה תדנרים שדרש ה'
גייגער וסיעתו נמנמנו העתי כרך ת׳ מחנרת א׳ וני וקראם נשם " דאז
געשרינשע עקסעגעשישע נעיואוסשזיין דעס תלמוד׳סן " וכנר שענו נצדק
נגדו רנים מחכמינו לעת צאת לאור דעת נלתי מייסדת זו וניניהם הרג דייק
זאקש והרג שי״ר ועוד — .והנה על דנר תנסחאות נתורה מי לא יודהשאן>
אם יאומת הדני נצד מה ,אך גל״ס אם לא ניתן שיעורין לחקירות כאלו
ולא נציג להם נריח ודלתיס ,אז יענרו חוק ונלי ממג וישן ישלח כל נער
ונער ידו לערות המקרא עד היסוד ני ,והפותח שער רחנ כזה יכשיל עור

— — 5y
נדרך ויבא גו כל וויה וכל פגול לא ירצה ,והישר נעיני איש יעשה באזכרות
שנהורה ויתכן למאכולת אש כי נקורה תהיה לכל .אולם בתוכן העפין נעצמו
אעתיק לך הנה דנרים אחדים מסמרי " מלחמת הדת " אשר אתי נכתונים
אשר ארקוג למועיל להננרז הנדרש:
הנה יודה כל משכיל החודר נקורות הדתית המתחלפות נימים קדמונים
וגס נימינו היום ,שנכל אחת מהן יש לה תוך וטפל ,פרי וקליפה ,רצוני ענין
מה המיוחד לה אשר מהות ועצם הדת תלד נו וכפרי הוא אשד נחנו עמון
אוצרת שהיא נאמת ישותה תפנימי והעיקרי מעת צאתה לאור בפועל ,וענין
טפל לה ,שנתוסף לה נמשך הימים ע״י השתלשלותה נענות מאורעיס חצוניים
שעמדו עליה ואינן עקריות למציאותה ומהותה כלל ; והנה עד״ז תתחלק ,לא
שנכתנ לשני חלקים אלו משונים
לנד המירה שנע״פ ,אך נס המורה
)ה מזה היינו ההלכה ,רצוני החקיס והדינים והמעשים והמלות המוכיחים
לקירור החיים המעשיים אשר יעשה אותם הישראלי נפועל וחי נהם חיים מאושרים
ומוצלחים בגון " בעסקי הקטנים ,נמשפטי המדינה  ,נקדר החיים הניתייס,
תמוקר והצדק וכדומה ,ו ההגדה ,רצוני עני נים שאינם נוגעים למעשה ואינם
:חוצים למציאת הדת כלל אך טפלים לה וחצוכיס לנד כקליפה לפיק כגון
שפור סדר הדורות והשתלשלות המאורעים מיחידי סגולתה ,קוריה חייהם ונסים
ונפלאות ,קורות האומה מראשית צמיחתה וגידולה עד שנתבשלה כל צרבת נזמן
עלייתה לגדולה להיות לעס שלם ומקודד נמדיניות ' ,משלים חזיונות וננואות,
שפורים וגזמאוח ,דנרי תוכחות נמוקר ומדות ,הנמצאים גס נקפרי תורה וגס
בנביאים וכתונים ,כאשר יודה כל דורש בעיון
ותנה אס נעיין נדנרי חז״ל נראה כי הס בעצמם קראו ל  .ק פ ו ר י
מעשים בעלמא ,כמו שאמרו ( שוטה
הגדות או
שנכתב נשם
תורתנו
ז׳ ע״נ)  :אומרים לפניה ( השוטה) דברי הגדה ומעשים שאירעו בכתובים
הראשונים ,כגון יהודה הודה ולא בוש ( במעשה תמר ) ראובן הודה ולא בוש
(במעשה בלהה ),וכוי ,עיי״ש׳ וכן היו נין האמוראים שלא היו בקיאים נסלק
התורה שנכתב שאינו נוגע למעשה ופעולות החיים אך לההגדה ,כמו ( נ״ק
נ״ה)  " :שאל ר׳ חנינא לר׳ מפני מה נדנדות הראשונות לא נאמר נהן טוב
ובדברות האחרונות נאמר נתן טוב ,אמר ליה עד שאתת שאלני למה נאמר
בהן טוב שאלני אס נאמר נהן טוב שאיני יודע אם נאמר נהן טוב אם לאו,
כלך אצל ר׳ תנחום נר חנילאי שהוא נקי בהגדה (של תורה) ,ועיין קוכה
נ״נ ני .וע״כ אמרו ( בספרי )  :אלמלא לא מטאו ישיאל לא היה צריך להתחיל
את התורה אלא מהחודש הזה לכם ,וררשתם ( מדרש קהלת ) לענות נו ר'
חוטא פתר בנביאים וכתובים שאלו זכי ישראל לא היו קורין אלא ה׳ חומשי
תורה ,ובנדרים 'כ״ב  :אלמלא לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא ה׳ חומשי
תורה וקפד יהושע ,שנאמר ברוב חכמה (השתכלות באמונות ודעות) רוב כעס
ייוסף דעת יוסיף מכאוב ע״כ — .וכל בעל כשש משכלת ידע עפ״י הדברים
האלה אשר כתבתי להורות ההבדל העצמי בדעתנו נין הלכה והגדה שנכתב
איך נטו מדרך הישר החכמים בעיניהם כמו וואלטער הצרפתי ונושאי כליו
נקראם מגר על תוכן ומהות הדת הישראלית נכלל לפי שהרבה מספוריה
והגדותיה המליציים וכדומה בלתי מקכימים אוי גם מתנגדים לשכל הפשוט ועי״ז
לעגו ושחקו על .קדושת התורה באין פחד אלהיס לנגד עיניהם ,וכמה שגו
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«רואה ,כי החליפו באמה הקליפה « הפרי ולא ידעו שהתפורים וההגדות אעם
עקריים לתורתנו ,כי לכל דת ודת יש דרושים ודברי הגאי שאינם נכנסים
בגדר עצמותה מראשית מציאותה.
עד כה העמקתי לך יקירי משפרי הנ״ל ,וזה המעש יספיק לך להעירך
נבלל על ריחוק אופן דרישתי בקדמוניות התורה ודרכי השתלשלותה ממצב
הדרישה שאחזו נו חכמי אשכנז ודוב רבנים בימינו ,וזה החלי לעשות להמיר
המבוכה הגדולה והניגוד העיוני בין ההפכים ,ולהביא השואה מישכלת בין צדדי
המתנגדים בעצם השאלות הראשיות כאלה ודומיהן ,היינו בהשתדלות עיוני להגיע
אל מקור וראשית הדברים בשרשם ומקורם ,ואז נמצא הפשר הנכון בין הקצוות
המתנגדות ויגושל כל ניגוד הפכיי מאליו ( ועי ג״כ במונה״ז למוהר״נ קראחמאל
זצ״ל צד  .) 12 — 10וככה
אס נתעלה
ונתנשא בחקירה עיונית ונגלה
את המכוסה באין פחד מפני  ,חמת המקנאים והחשוכים מעבר מזה ומשגגת
תלמידי המתחכמים או זדונם מעבר השני אז נראה בעליל כי גם לנקורת
יה״ש ונושאי כליו חופשה לא ניתן לבנות בית שישמם בצדק ועליומם במשפש
הגיוני ואך קורי עבניש יארוגו ונצי צפעוני יבקעו — אך הרביתי אמרים
לך ידידי ועכ״ז קצרים ממה מאד נערך הענין הגדול המדובר ולא מכיל יריעת
אגרתי להציע הנדרש באופן מבורר כחפצי ,ובספרי הנזכר הרחבתי הדיבור
נפרשי הדברים אשר כתבתי זה לי ששה עשר שנים בעודני בימי עלומי ודאגות
משפחה ופרנסת הבית עוד לא הכבידו עולם ורומי היה מופנה לכך — ואריה
יכ אקח מועד אעמיק לך מספרי הנ״ל עוד איזה הערות על קורות דתנו
נימים הראשונים ואשמע משפשך עליהן.
דרוש נא בשמי בשלום החכם
היקר
ששערן
נ״י
אשר
אך
לשוב ולתהלה
יזכר בין הפועלים העומדים בראש ישורון להפיץ אהבת החכמה וחפץ דרישת
שפס עבר ועלינו לשבח פעולה נכבדה ושלמה כזי אשר אך זאת משכורתו,
כי לדאבון נפשנו ,כל חובר מנר באפרים וסופר מתיר בישורון שכרם מקופח
בעמלם ,ומצוה אך גוררת מצות ומשמשין את הרוב ע״יי שלא לקבל פיס —
כי אין להם דמים ! ואתה שלום כחפץ ידידיך מוקירך.

Poetisches von Simon Bacher,

בחצי הלילה.
".

 Um Mitternacht״'s
Nach Rückert

בחצי הלןלה
על משפךתי 'שומם עמדתי,
כצפ1ר על3ג בודד שיןךתי,
ככב לא ירל לי — נרעדתי5
"בחצי הליר׳ה - .
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בהצי הלילה
בעמקי עשתניתי ישם חשבתי:
באסל ןשכין כל זאת אהבתי׳
ך,אמצא נחם אצל איבת’•,

j

בהצי הלילה• ־־
בחצי הלילה
קול הולם ם עם בלבי שמעתיי
עיודקי כאבי פתאום קרעתי י
בנפשי עצירה איש לא,׳העתי.

_נ

?הצי הלןלה
3סצי הלילה
ערש׳ שדה קרבית ־  -שם נלחמתי,
עם צבא העמל — אך נפעמתי ׳
ללחיים נגדם הו  7לא עצמתי- :

״־
S

בהצי הלילה

בהצי הלילה,
מחם׳ ועזי באדני שתי,
ישמ1ר יכל צעדי  ,בטרם מתי
רוהי ונפישי בידי נתתי,

בחצי הלילה - .

השב למקום מולדתו.
".

Riickert
 A u s der Jugendzeit״'s

Nach

מימי הנעורים  -מימיהמעורים
תמיד אזני שיר שיומעת;
בעמק זה קבורים בעמק זהר,בורים
אהבתי י ישלל תולעת - .
י אשר
 t v־• 1
,יצפצף עוד הדרור , ,יצפפף עוד הדרוד
י :אעור הסתיו והאביב יביא;
;שמע קולהתיור ',נשמע קול הת1ר
אך לא .ישמע קולים לךבי - .

,
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קיום עןבי מקומי׳ ביום עזבי מקומי
אמתחתי .על שכמי מלאה׳
אולם עם שלומי׳ אולם עם" שלומי
הוךזקה"ונם השלכה הלאה - .
איה פי דןעוללים•י איה פי העוללים ז
עם הגות שכלם ונקיונו;
בגיל מרקדים ומחוללים ,
בגיל
מרקדים
ומחוללים
דברו גם עם מעוף בלשונו  -י—י
אביט נא עוד אחת  .אביט נא עוד אחת
פני האחו בו נולדתי ; "
תדורו נפשי גחת ׳ תריח נפשי נחת
מחלום נעורי אשר אבלתי - .
ביום מקומי עזבתי ׳ ביום מקומי עזבתי
מלאה הארץ גיל' ודשן;
עתה הנה שבתי  .עתה הנה שבתי
וריקם הלל לי כתל לשן -.י
תשוב עוד הדרור י תשוב עוד הדרור
.ימלאו ארגז ואמתחת;
אך בלבי החור  -אך בלבי החור
’לא .ימלא  -מכתי נצחת - .
סיס ועגור לא,יביא  -סים,ועגור לא יביא
האביב אסיה בעבורו" י
צפצוקם ללבבי צפפופם ללבבי
לא ותן' נחם במגורו — .
ביום עןבי מקיומי י ביום עזבי מקיומי
מלאו אמתחת וארגז ;’
עוזה על קשה ייומי' ,עתה .על קשהיומי
יתר לבי
ותחתי
ארגז — .
J“ I
־T | V
<־•

ריקם הה
הצגה,
ריקם ל,ה
הצגה י
•• Ir
\T T T
ז|T
t TV
כדוד נפשי על גחליך,
?ןא,יר לבי הדאגה ביאור לבי הדאגה
לא תמות " עם_קש_ק ?־יך - .י

עיור יצפצף הדרור עודיצסצף הדרור
בקול נחם על גבעת קברי׳1
לנפשי יקרא רר1ר ,לנפש. ,יקרא ךרור
י לה יביא האביבי זה שברי - .
יצפצף עודהזיריור  ,שפצף עוד הדריור
י וקול התור ממרום’.יישמע■
 .אז בה $יע התור ,אז בסגיע התור
,׳יימחה מארץ כל דמע"- .

לפג הדלתות .

,ץ
).

Mch Rückert
" V o r den T hür en.״'s
דפקתי על דלתות העשר
בתיו ספונימיכעטודים ׳
פישטו{ בעד החלון לי גרה
נקדים — ,
לחם
ופיתוחי'
י ^
v v
דפקתי על דלתות האהבה
שועתי  " :פתחי רעיתי 1’-ז
אך סבבה על צירה הדלת
ככר לעשרים טרם באתי — .

מה ז;ה תבוא ד^ה" ,׳־ ליזענו
פה  :שכנו רק ; גון ואןחה  .־
געיתי אל אהל חישלו

יו ,3־י

ושמח במנת גורלו;
ג
אף אין מכיר השלוה בארץ
אין איש חישלו בתוך אהלו  .־־
אך אדע לי עוד כ! ת נאקן
עזם ישכנו  -דומיה  ‘-ךממה .
עזם אדפוק באחרונה עוד למצוא
מנוחת נפשי עלי האדמה  .י -

דפקתי על היכלי הבבוד;
״שאו לי ראשיכם השערים1
פה ; בואו.׳ הקול לי ענה
נוסעים ד,ךכה כבר מצאו מלון
...רק' שרים על סוסים מדהרים כגית זה -י מלון  .וארוחה׳'
אשכיין עמם  .שם3ם אנוכי
דפקתי על דלתות היוגבים
א,מצא כקבר לי מנוחה - -
ועלי פתחי עשי המלאכה.

ג
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(<2 717(^7לו^ Bon Stbrahnm Joses Brüll .
להוד הקשיית האהובה והנעימה ,אלישבע אמאל־א א־יגעגע נעת שנה בשלוה
» » שעה ,הוא יום י״ד אויגושט  . 1862העתקה מהשיר הנשגב נשכת אשכנז
להמשודד המרומם החכם הגדול מו״ה מענדל בר״י
שטערןנ״י בראש שי

כוכבי יצחקחוברת כ״ח.

כרוכה אה בבואך גברת ממלכות
היךד יקריאו' נכחך אלפי רכבות
שיח בעבורך ישפכו' מקרב לבבות
רגש קדש ברוחם' שסע ? רכות.

 Jככל מדרך רגלך בקל גתיכותיך
מקלעת זר אהבה עטים לך יובילו
לכס שוכני שמים תפלה יזכה נפילו
למען יברך שוכך לשלום לאומיך.
J

,נ־

J

נאש־ ע ^רת הגשים לשמחת נפשנו
פא1ר החיים אותך תחזינה עינינו י
ובהוד ואון עלומים י קרן' אור פניך.
כן יז:ל_' תמיד מקרומיי שחקים י
טל חיי כשרים וכדו ענקים
מראש צור ההד' שקוי לעצמ 1ת :ך.
אך הגה אחד ספון בלבות המונים.
גם אם נקיפות ' שונות יוציאוהו אורה
מקור אחיד לקלנה מקור אהבה טהורה
בארמון קרים יומית דל ואביונים '.

,ג־׳ ב יואל אלוה ותהי אתנו לאורך !מים
^
צנייף יצנסך כדור לב לאמים חיים
אשר כתפלה בעבורך פרשו יל:ם
עת לארץ מרחק הרימות פעמים.
לכן עתה כאקר תור שובך הגיע
־נ קול המון חו ;ג במצהלות גיל יריע
ב תוךהיכסי בניך למקהלות שרות ושרים
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חסדךj

אנא\\ היה ppלרז בצל
לברכת ביתה לכבוד ש^ך ועמך
ה.יי לעד מלבה  ,הוי חי .י :־!□, !V

j

מכתבים
Von Dr. I . M . Jost . Mitgetheilt von M . S.
א נע״ה פה פפענ״נמ בע״שק יום נו 1ב לטבת תריט שלום שלום אקרא
אל הגביר החכם סוקר ושופר הוא אלופי ומיודעי האדון שלמה פידכבנקל ה'
יברכהו .אחה דנרהי ולא אשנה ובבריהי לא אשקר ,וזה לך^ האות כי נאמן לך
לני והפלה נפשי גאהגהך בפשטי לך אה ימיני נרגע הראשון להשגר דלה׳
ביה קפרנו בערב ליל שמוריהס ,ולא התמהמההי אף כי יש לפני אגרוה
שלומים אין מקפד המלפוה לתשובה ואין ,ולבי אומר לי כי אחותנו ההיה
טהורה ולא ימלא בה כמם או פגיל רק אהבת האמת תקשר את הברית אשר
כרתנו ,ולמען הראותך את יושר רעיוני בדרכי חברים קלדתי במאמרים בקראי
לך לשלום ,ולא אלך בשבילי אנשי ארלך אוהבי מוארים ומרבים בדברי הלל
ומפארת בגשתם אל פתח רעיהם וישתחוו לפניהם שבע פעמים ארגה טרם
יענו וישמיעו קולם לשעשע עמהם כאשר יאות בין איש ונין אחיו .גס אתת
שלח נא לי ואם אוכיחך נגד פניך לא נשמרת ממשלתם ,ונאמרך להגדילני
בעיני הלא הכלמתני ,כי מי אנכי למאיני איש שהכל בו ,אולי על שנתי
באשכולות ,ופתרון הדבר  schola,והנה אלפי ישראל יקומו להעיד כי אין זה
הפתרון אמת ,וכי אין גידי מאומה ,ו,בים מהם יזכירו את שמי רק לבזומני
ואמר  :מה יושיענו זה ? ואחרים שמרו לנפשותם פן יושמע זכרי מפיהם הטהור,
וכנכרי ימשבוני ויגישוני מהשמפס נגמלת אבותיהם ,גם אמית חכם ,ואיה
חכמתי ? הלא בעמומינו אין מכם בארץ כי אם המתחכם לטמון את מצפוני
קרנו ולשאג עם האריות והדונים ולחלק את טרפם — ועשיר ,איה אוצרות׳ ?
ואס באמת שמח אני  .בחלקי ,ולא ארדף אמרי הבצע ,הלא כל אויבי עשו חיל,
ואני קצרה • די מהיות אב לעניים ואביונים כאשר אומה נפשי  ,עוד קראת
אומי ראש הקופריס ,והמה לא ימנוני להמשך בקצה אחורם כזנב .ע״כ לא
אחדל לחלות את פניך ,כלת מדברותיך ,ואל נא תפארני בעיני ,כי ידעתי את
מעט ערכי ,ורב לי להקדא איש נאמן בפעלו ואוהב צדק וחכמה ,דדי לי נזה
בקרב הומים ימי משפר אשר אחיה עוד ניזשדי ה' ,כי זקנתי ושערות ראשי
הלבינו ,עוד מעט ואינני ,ובארך החיים אשחק לרודפי מנם אשר לא ישיגו שלל
גלעדי קומך עפר ארך מלא רמה ותולעת.
ועמה הנני לענות על אגרתך היקרה והחנינה לי מכשף ומפז ,כבדתני
ואכבד ,דבש ומלב תחת לשונך ודבריך מתקו לחכי ,אמנם רבו כמו רבו מטמוני
אוצרך ,וכמעט יראתי לפתוח את דלתי ביתך ולרדת אל החדרים המשולבים
איש אל אחיו כ ה ל א ב י ר י נ ט הגדול אשר בנה דיילות באי ק ר ע ט א
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גימי הנפילים אשל היו נאלץ ,לא ידעהי אם לפני או אסלי המנול ,ואפחד
פן אזכה לשוג אל פתח הגיה ,כי אין גידי חוט המנהל אשל אקשלנו נמשקוף
ואחזק נו להדליבכי געקגוסי ,כאשל עשה הגנול היוני כבואו להמית את
התנין הכולא אשל שכן גקלג ההיכל ,וגם הוא לא הצליח כי אם געצת הגמולה
הסכמה אשל חשקה גו נפשה ,ותהי עזל כנגדו ,גכל זאת שנתתי את מתני
ואמלמי גלגני הלא אהגת אחיך שלמה תחזיק גידך ותהי געזלך והיא תלאה
לך נפלאות מעשיהו וגמול עמלך ממצא מלגליות אשל תתן באמתחחך וחזק
ואמץ!
והנה
עשיתי
כאשל
צוימני
ובשובי
מדרכי
שמחתי
כמוצא שלל ל ,3ויאור!
עיני גלגלי חכמינו ,והבלתי מתוך אמלותיך כי עוד סזון למועד למצוא פשר
דגל ודרך חדש לפתרון חידוהיתם .ונכן אשים עיני על כל הדגלים אשל
הערכת לפני ואשקלם נמאזני צדק עד אשל אוכל להוציא משפט אמת ,ואז
אקוה למצוא מקום נאחד מעלי העתים לכתוג את כל הענין נלחנה ונלשוננו
הקדושה ,כי עמי הארץ לא יפנו לבנם אל עמקי התלמוד ,ואנכי לא אובה
להשליך אננים יקרות לפני החזירים הגומרים גדומן וטיט ,אגל את זאת אעשה
יייטג געינך  :נסיף החלק השלישי הנדפק כעת אשא את שמך הטוג על
לוסומי לאמר  :״כזאת וכזאת שלח לי איש גליתי החכם ש" פ וגי — והנס
לפני החוקרים לגסנס ואם האמת אתו גם אנכי אודה לשמו ,ואמחה את אשר
כתגמי נענין הזה" ודי גזה לעת עתה!
קח נא את נלכתי נרכת שמים מעל אודות חסדך וטונך לגלות את
אזני נדגל שלש שגיאות אשל מצאת נספרי ,גלוך אתה ונדוך טעמך כי לא
 6MKנשאך לגך לקללני כאשל יעשו הסופרים אשי יטגלו את עטם בחמת_ תנינים
למען השמית את הספל אשל יראו נו ערות דגל ,וגם את הכותג אותן אן!
כי אמרו חכמינו הוי דן את כל האדם לכף זכות .גם השגגות אשי הרשמת
הראשונה היא טעות הדפוס .כי נשמטה שורה
מלאה ,והמגיה לא השגיח
הב  ,כי הענין לא נכרת ,וגס אני לא בחנתי את הנוגן הנא אלי מלייפציג,
ויצא העקל הזה  ,נסון> החלק השלישי אודיע לכל הקוראים ,כי האיש אשר
אלה לו הוא נ ן אל עז ר נ״ש•
השניה והיא נדגל חלם ר׳ יהודה נ׳ יחזקאל ,היא רק לפי השערתי
כי לא יתכן לענוש ננ״מש על שמע אזן  ,כי אם נאחד מכ״ד דגלים ,וגם
יאות לכל נייד להפיל את החלס אס לא חטא נגד ל 3וגדול אשל הלך לעולמו
ולא התירו ,גם אמרתי כי זה הוא וואהלשיינליך ; גכל זאת לא אהיה עומד
על דעתי.
והשלישית — סלח נא לי — אס אחזיק ניד הקדמונים ,ולמשמעתך
לא אסורה ,כי גלול הוא של״י הכניס את ר״ל פחת כנפי השכינה ,ואולי
לא היה לגו מובהק ,גס היה ל״ל גנל אמיץ וכחו גדול והגדיל לעשות גמולה
בזמן קצר ,ול״י קרנו אליו נאהנתו את נעל אחותו ולא נהג עמו כלב לתלמידו,
כי אם כרע כאס לו.
עשה נא עוד
עמדי
אק
החסד הזה להודיעני את כל אשל תמצא נשני
החלקים יהי טעות
הדפוס
או שגגה אשל יצאה מתחת ידי ,כי העבודה רנה
ולמנה ובעל
הספל
ממהר
להדפיס
ולא
יעזוב
הנוגין
נגיפי
כי אס יום אחד,
ואני ענד לבית המדרש ,ורק איזה שעות ביום אוכל לשום עיני עליהם  ,ונקל
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לטעות ולשבח « לתקן דברים או מלות וא אותיות ,כנודע לכל החופרים; וארי
אשמח בטובך אם תנחני להעטיר את דרכי באחרית המלאכה ככל אשר
תשיג ידי.
ואויסיף עוד להודות לשמך כי נשאך רוחך לשלוח לי מאמרך בדבר
הזוגות בכתב ידך ,ולא אכחד תחת לשוני כי לא קראתי את דבריך בכוכבי
יצחק כראוי אשר אותותיהם צעירות כמעט כהחיות אשר לקטנותן נקראו
אינפוזיאן לא שזפתו י עין אנוש כי אם ע״י זכוכית לטישה להגדיל את הקטן
עד רכבות פעמים וצורתן ,והאיש אשר יהין להכירם בעיניו הכהות יכה
בתנורים ,ומשך יכשהו וכמת יחשב ,ולמה זה אאבד עצמי לדעת ? ואיך אתן
פתחון פה למלאכי מבלה לחבטני במקליהס לאמר  :מדוע חבלת את מעשי
אדונך אשר נתן לך עינים לראות ולא להשחית אותן ,ואם אענה  :הלא לתור
בארן החכמים באתי ולשמוע מפיהם דברי חכמה ,ימלא שחוק פיהם לאמרי
הלא יש תפרים לרוב ,אשי לא יזיקו לעיניך ,והמדפיס התל ברבי ש״פ ורצונו
היה למנוע את הקונים מקרוא את דבריו למען ירוו את צמאונם בשירים
וזמירות ! תוף תוך ישליכוני מוך האש והשלג הטמון לישעי ארך!
ואם מכבדני עוד במכתבך אשאל את פיך הידעת דבר מתולדות ר'
יצחק ה לוי ס א ט נ ו ב אשר יצא טבעו בעולם ,הגדל נא חסדך עמדי
להודיעני את כל הבא בידך על מכתביו וספריו ומידותיו וכזביו (אף כי כמעט
כלם הם בעקד הספרים אשר לי ) ; למען לא אכשל — .גם נכסף נכספתי
לדעת בבירור את קורות
האיש אבלי או
אברליגלושקא אשר היה
בימיו וימת בעניו ,אולי שמעת את שמעו כי מולדתו היתה ארץ פולוניא.
_ ,הנה הרביתי לדבר באזניך ואשים קנצי למלין ,ואגיש לפניך את דמותי
איש חפצת בה ואשר קניתי מן האיש העני ,כעת הוא שוכן בעיר מגנצא ,ץ> '•ך
וישלחהו לי בלי לקצוב מחירו ,כי הוא הוציאו לאור למצוא טרף לנפשו;
והמחיר אשל אמרת במכתבך לא מצאתיו באמתחתך ולא היה לאל ידי לשלמו
כי דבריך היקרים לי מאד אינם עוברים לסוחר ולא ישביעו את רעבון ביתו
גם את החותמות ( מארקען ) השיבותי לך כי במקומנו אין איש מאסף אותן
הביתה וגם הפאסט ימאס בהן ,ואקוה שתצויני מה המחיר אשי אשלח לו.
וערם אפנה ללכת לדרכי השקפתי אל מוך אגרתך לראות היש בה עוד דבל
אשר שכחתי .והנה בן חנניה עומד לנגדי לאמר  :למה זח לא הזכרתני
הלא את אני לתר ' ש" פ כמוך ! האמת אגידה יכ לא ידעתיו עד הנה ,ומעשי
גלילי אצבעותיו לא יבואו לעירנו ,ורק לשמע אזן שמעתי כי יש בן חנניה
בארץ התגרים ,ישמו לא מצא חן בעירי ,ולבי אומר לי כי הרב החכם המוציא
לאור יש לו מגיד אשר למש לו באזנו שם כזה אשר אין בו אל טעם ולא
ריח ונם קולו לא יערב לאזנינו אנחנו האשכנזים ,ותמהתי על המחבר אשי
במר בשם זה אשי כל שומעיו יטעו יאשם וישוללו מי הוא בן חנניה ! ׳< •
הנרמז בו ? אולי הוא ריב״ח ? מה עשה ר״י לכתוב את שמו על דגל מכתב
עמי ? ולמה יקיא יק ע״ש אביו ? — סוף דבר אהבי לא למדתי לדרוש בשמות
כר"מ ,אבל את פיעל כפיו לא ראיתי ,והנסתרות לה׳ אלהינו!
ועתה ,אחי ורעי ,אל נא תבא במשפט עמדי על לשוני המתנהג בכבדות
כי גר ותושב אני בארץ העברים כאשר תחזינה עיניך ,ואתה מכס כמלאך
אלהים ותבין דבר מתוך דבר אף כי מוצא שפתי לא יכשר לפניך כי בחפזון כתבתי.
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ולברך אותך ולה בימך ואתפלל לאליה ' השמים שישפיע לך מכל טובך,
ולמה שלום וכל לשל לך שלום
דברי

אוהבך ומוקירך
I . M . Jost.

 2פה פפענ״מ בששי לימי הבלילה בחמישי לחדש העובי ושב ונקרל
על שם לחיו הגדול בשנה הליט לפ״ק שלום שלום ללחי ורכני ליש בליהי
■החכם החוקר הלדון מוה ' שלמה
פרענקל היושב בעיר שטלכישללוו יע״ל
ללהים עמך גבור החיל ! למן היום לשר כבדתני לבול בברית עמדי ידעתי
כי ידך רב לך בקדמוניות וכי חלק לך ללהיכו מנה לחת לפיס על למיך,
ובעוצם שכלך עמלת נקרב לוצרות לבותינו לשר נמלטו בחמלת ה׳ מיד לוררינו
ומשיפת לש לשר לכלה לת מחמדי עינינו ,וחשלרנה לפלטה ולעדות לדורות
עולם ,ויברכך ה׳ למצול חפן מחופש ולהליר ללחיים הבלים למריך .ברוך
לתה וברוך טעמך כי בחרת ללכת בדרכי היחידים שגולת עמם המולפים
נמשילת ההמון עמי׳ הלין לשר בידם לבוקת לול ובכל ! לת מושך שביבותם
וכעור בקיר יגששו ,רבים מהם ילמיו בלבבם הלל נם לנו הגדלנו לעשות,
הלל לשפנו לל בתינו שפרים לין משפל והננו משכימים ומעריבים לקרל בהם
לשבר לת רעבון נפשנו ,למנס כן היל ,לך מה הם עושים ? כל עמלם ישוה
לפועל ידי הכילי הנחשב בעיניו לעשיר בשערו מדי יום ביומו לת משפל
השקלים לשר בלמתמתו .ומתעלל לאלהי לביו להושיף עליהם כהנה וכהנה,
ולבו יגיל לקשקש בשלעים ,כל ללה תפתלים ישישו וישמחו בקול דבלים ובהבל
פיהם נלי הנין ובלי דרוש בשתלי החכמה הטמונה בהם ,ולק לחד מעיר ישנים
ממשפחה המעמיקים עצה לבחון לת המלמרים ולטהרם משיגים ולנק הפתיות
המכשה לת פניהם ,ולהוציל לעיני העמים לח זהב לרן ישרלל מזוקק שבעתים,
והנה לותך דליתי בשוד הישרים ונקרב לנשי למת וצדק מושביך המחזיקים
בידי הבחורים תופשי קשת ללחום לת מלחמת הלמה ,ונפללות מעשיך לנגד
עיני על כן משכתיך חשד ונפשי קשורה בנפשך ,כי בדבקי בך לקוה למצול
תמיד לת המשלה בין השלעים והיבשים נלרן מלפליה ולתה תהיה לי לעיניה
והתהלכתי בעקבותיך ונכבודך לכבד.
צר לי מלד ,לחי ,על כל התללות לשר מצלו לח מכתבי ולת דמות
פני ולת כל נני ההלכו עמה ולוחילה ללל לחלה פניו שנחשדו וברחמיו פדה
יפדה לותס ' ויזצילם ממשגר העורים לשר הנו בשנויים וליכם מכירים נין
רעים לרעים ,וכל הנל פתח השער ילחזוהו וילשרוהו בזיקים ללמר גס הול
מהשונים קושיי קשר ! ולל ישימו לל לבם כי לנכי לס בשונים להערב ,הלל
המה רק שוני המשנה ,ולס היו התרים תהלוכות׳ ורק תרי התורה הס בני
בריתי ,ולל ממרגלי הלין לני הבלים למצול לת ערות הערים לעורר רקים
ופוחזים ולהתנפל על השקטים והשלו־ם לשלול שלל ולבוז בז ולרוות לת
צמלונם ביין שיך .ונדם עננים ,ולמה זה ירדפוני עד חרמה ? למנם במשדי
זקני מרדכי היושב זה ללפים שנה בכתר מלכות על רלשו נגן עדן  ,ותול
יהיה לי למלין יושר ויגן בעד צלמי וצלצל׳ רעיוני ויבולו לביתך בשלים ממוך
גרון הלניל ( ) Lwowaלהתענג על שולחנך.
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עוד אודיעך כי השפך תפעה הגיעני נחלק לשני לוחות  :יי ,צהובות
משני עבריהן בלי נש ,האחד ממש במספר ואחיו שתים והיו לאחדים ביד׳
עד שגעה הוא המשפר הקדום והנשגב וגדול שמו במעשה ניאשת ושובב שובב
עם הגלגלים ויראו אותו כל הורגי קין ,ושמעו גדול בלשכה הנהמה הטהורה
והעוף הטהור בתיבת נח ,ובברית באר שבע ,וילך הלוך ומיון ,במועדי אל,
ובברכות השגת וחתונות בני ישראל ,וגס באבלנו ה ,יצילנו מכל רע ,נראה ארבעה
פעמים בחלום פרעה הרשע ,ונשמע מתוך השופרות אשר הפילו את חומת
ירימו ,ונרשם במלכות מרש ומדי ,ובנערות אשתר המלכה אשר בחדשה אנחנו
עומדים ,ואצפה לראות את לוח זקני מרדכי ^ את לקראתו ולשתות עמו שבע
כישות עד כי לא אבחן בין שמי ונין  .המן העמלקי — שין> שק .שגע ביום
הללתיך על משדך ואמתך ,ובשני ובחמש׳ לא אחדל לקרא והוא רחום ,כי
נכמרו רחמיך על האביון הלז אשל צייר צורתי לאוכל נפשו וחמשת את ערכה
והוא יברכך כל ימי חלדו ויקרא בכל כמו  :כמותו ירבו בישראל ! גס חמלת
על  -כיסי החלש אשי נפל לערש דוי כי פגע נו הרוח הבא מארן מערב ביום
ראש השנה וילך הלוך וחזק מפרק הרי הנאציאנאל והקרידיטים ומשגר כל
הסלעים אשר ניד הגדולים ,וכל העם מתענים ועונים אוי לך בן אמי בן
פורח ,חדלו הננות לצעוד עלי שור ,ומי ימן ונפלת ניד מלך הקדם ואנחנו
נקום ונתעודד ! — אבל מה נעשה אנחנו דלי העם ,ושוכני אהלים ? לדרום
אל המתים למדנו ולאחוז מרב נוקמת לא נסינו ,אין לנו כי אס מצי לשוננו
ובכל הבה ! נקלל את אויבנו קללה נמרצת .ויפל כהילל בן שחר וירד מכסא
אשר לקח בערמה ובחזקה ,ויחקר באחד מאיי הים הרחוקים בדודו האבזי־,
ואז נשיר שיר חדש איש תמת גפנו ותחת תאנתו — .ותנה כמעט שכחתי
את חסדך וטובך ואת המגלה יפת מראה גת שני זהובים אשר שמת לפני
לשכר לי סופר מהיל להעמיק לי את מאמרך באותיות גדולות ,ויהי כקראי
את עצתך היעוצה נעונ טעם ,גישתי ונכלמתי בקרני לאמר  :מה זה עשה ה׳
לי ? אין זה כי אם לנסותני ,ואשב על שולחני לטעום עת לחם ולשתות מים
במשורה ככל חכמי ישראל ,ואמרי כן שכבתי על ערש יצועי כמנהגי יום יום,
לישן תרדמת צהרים כאיש — בשת ,והנה נשמתי פורחת מאדמתנו הזאת השפלה
והטמאה ותעל עד לב השמים יסניבותה כל רבבות הרוחות והשדים והמזיקין
וגס לילית ביניהם ,ולא זכיתי לחבקה כי כמעט פקחתי את עיני להביט בה,
ואחזת איש עומד לנגדי והוארו כאחד מבני היער כלו עירום ועריה ויק שני
עלי תאנה על מתניו מפנים ומאחור ,וארון לקראתו לפשוט לו ימיני כי
הכרתי את אבי הראשון ,האדם אשי לא יצא מלחם אשה והפך הוא כי אשתו
היתה בתו יוצאת דפנו ,ויפן אלי ולא קבל אח ידי יימאס בי ויקרא  :מה זה
מהרת לגשת אלי כאחד מגני ? הלא אינך מיוצא׳ חלצי ומילידי ביתי ? —
ואחרד חרדה גדולה ואקרא  :מדוע תתנני לאיש נכרי ,ואני בן אדם ולא לנד
צלמי ודמות׳ מעיד עלי גם נפשי כנפשך ויצרי כיצרך רע מנעורי ,ואת מצות
אלהיס לא שמרתי וכל ימי הוספתי חטא על פשע ובזעת אפי אוכל לחמי
וערי עבודתי קין ודרדר ,וגם אותי יגרש׳ הכרובים בלהט חרבם מפתח הנן
לולי מאה ברכות אשי אומר בכל יום לברוא לי מליצים ,ואיכה תחפה עלי
דניים אשר לא כן ותדבר על צדיק עתק ? — ויען ויאמר  :לא טונה השמועה
אשי אנכי שומע עליך  ,ואם באמת חטאת ומשעת מפרי ען הגן לא אכלת
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כי גיוס ל #כלי ותפקחנה עיני וידעתי עוג ורע וכל הנשמרות נפתחו לפני ני
חכמתי כמלאכי שחקים ונבינתי אחזה מת ילד יום .ואתה כל עוונותיך ומעשיך
הרעים לא עשו פרי וששים ושש שנה התהלכת על פני האדמה ,והנה מגלה
אחת נשלחה לך מארץ רחוקה ועיניך כהו לא יכלת לקראה ,ואתה משתומם
אל המראה ומתרה ממך נינה למצוא עלה  .כנער בן שנתו ! ולא שמת אל לנך
כי ים וים תופרים לרננה נעירך אשר ישמעו לקולך להעתיק לך את המגלה
עד נוא תמכם שלמה נעזרך ויתן ני דך שכל הפועלים ! — ואיקץ — .וערם
נואי החדרה לרוות את נפשי נכות מים חיים שמורים היוצאים מפלי עץ העלניס,
שלחתי למיודעי הקרע אלי וא^עץ עמו לאמר  :כזה ובזה אנה אלהים -לידי,
וכזה וכזה חלמתי ,צוה נא אלי איש יודע למשוך נעע ברזל ועופרת או ננוצת
עון> או נקנה תוף או נכל אשר נתת ידו ,ויהי מתיר נמלאכתו ושכרו כפול,
ואת מנת אמי שלמה אשיב לו כראוי  ,ולא יאמר  :אני העשרתי את מרדכי ! —
ויען ויאמר  :אח* ורעי ! אמת הוא כי האיש שלמה לנו המים עמך ,וכסכמתו
כן ישרו וצדקתו ,ני מנע ממך חתלון כיש ! אגל אבינו הראשון התל בך וכעת
יצחק בקרנו על הוללותך יתכלותך  ,ני הוא צופה מתוף העולם עד תופו ואין
דנר נעלם ממנו כידוע לכל דורשי התלמוד ,וגלוי לפניו מעשה כל נאי שער
תעיר הזאת ,הלא כלם עובדי מרקולית ,אלת השוחרים והגנבים אשר נידו
האחת מעה הנחשים ונשנית כית מלא זהובים ,ואין אמד מהם אשר לא ישתחות
לפניו בהיכלו מדי יום ביומי למצוא חן בעיניו ,כעשירים כעניים ,זקנים ובמורים
וגם נערים אשר עזבו את בית התפר בני ארבע עשרה שנה ,גדולים וקטנים
ימאתפו שמה ,לומדים ובוערים ,גם פחותי מלמדי תנוקות יצבאו בצבא האליל
הזה אלה גלוסות המלות לפריישן ועתטרייך ואי אינגלעירה וצרפת ותפרד
ואיטליה וטורקיא ודומיהם ,ואלה בלאטעריען המותרות ,ואלה נתפר׳ חברים
לשבילי ברזל ולש פינות עשן ולחפירת נמלים למיניהם ,וכל אמד רץ כצבי יגנור
כארי לעשות עבודתו .אמת הוא כי כלה מלאו ידה לדרוך בקתת התופר ,גה
ביתם מלא תפרים גדולים ועבים וכבדים ,אך אין בהם אות עברית ויהודית
לבלתי יבשלו נכתלם — ומדי דברי בתפרי השומרים לא אמנע ממך דברי
נעל הבית אשר אמי לאשתו לצמק גת בראותו את לוחותיה הצעירות אשר
בהן תחקק את כל אשר תוציא יום יום ,לאוכל ביתה ,ויען לאמר  :עתה ידעתי
פתרון חלום פרעה אשר סלם:
ותאכלנה
הפדות הרקות
והרעות את
שגע
הפרות
היאשונוה,
והבריאות ולא נודע כי באו אל
קרבנה,
ואני
תמיד
השתוממתי
על
הנת
הזה
כי
גדול
הוא
מקריעת ים תוף ומכל
תנשים אשר באו לעולם והיום הזה ידעתי כי זה דרך הטבע ,בהביטי את שפרך
הקטן אוכל את כל התפרים הגדולים והבריאים ,ויבאו אל קרבו ,ומראהו לא
ישתנה ! — יאשיב אל שאלתך ואגטיחך כי את מזמתך לא תשיא ,ואם בכל
רחובות העיר תבקש .,ובקול גדול תקרא ונאבוקות אור תחפש נכל עבר ופנה,
לא תמצא את שאהבה נפשך ,שמע כא אלי ! הלא עיניך אינם חולות ואם
כהו לעתות נצרה בחדשי התתו ברבות עמלך לנגד אור הנר אודות השמן אשר
איננו זך כראוי הלא התתו עבי ואוי היום הולך וגדול ונקל לך לקרא תפר
בלתי שמת את בבת עינך ; ואם האותיות צעירות מהכיר ,לך נא אל אמד
ממוכרי זכוכית לטישה וקח לך אחת מהמגדילים כל דבר אשר יושם ת חתה
ונזה תמלא את שאלת אוהבך ואז תושיף דעת גלי מכאוב• — ואקיא  :ק א ל ו ת!
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ועתה אחי ,הנני לקרא את « אמריך נכיבגי ’ למק• ונשפך שמור אתי
לפח מלוא או אשינתו לך כאשר תלוה או אעשה נו ככל אשר מאמר אלי
— ודי בזה .ואמרי הדברים האלה שלח נא אס אישין> לדני אליך בלשון
פלגים המתנהגת בכבדות ,רק להשיב על אגרהך היקרה ,ושרם כל אודה לשמך
על השגגה אשר יצאה מעמי נלזסזון ואתה פקחת את עיני לראות כי פפיתי
יוני דרך בעשן שחרם אשר לר׳ יהודה בר יחזקאל ,כי אחרי כתבי לך שיתי
להביש אל מקורי במועד קשן דך י״ז אשר ממנו שאבתי את השפיר זה שנים י,
רבות ,ובשחת׳ על כתב יד ; ורעדה אתזתני בראותי את אשר אמרו חכמינו .׳
שנשתא ביון דעל על ,ואמהר להתוודות על ח שאתי ולהשיר את תאשם מקורית
ביתי ואפן ואומר  :בחך האיש שלמה אשר הצילני מהשגיאה הזאת ,והנני לשהר
את מעשי הגרוע ,וכזה וכזה ראוי לקרא — .כן כתבתי בהישפות החלק
השלישי.
והנה עשיתי כאשר הנשחתיך ,ושמתי לעיני הקוראים את מונן מאמריך
בענין
הזוגות ואקוה שיכשרו לפני כל יודעי דת ודין ,אן> כי עמוקים המה,
ואין לי כעת הרוסה לרדת עמך אל מוך הים הגדול ורחב ידים וללווחך כל
תהלוכומיך ,כי עבודתי רבה במאוד ,ועוד חזון למועד ,אמנם לא אביתי למנוע
שוב מבעליו אולי יעיר ה׳ את יומ_ אחד מהחוקרים לפנות אל חקירותיך
ולהגיש מפרי אדמתך אל מזבחות עתי האר׳ן אשד אינם מבינים בלשון הקדש■ ■* y
ואם ימצא כי האמת תפשת מראה לוח אמת או לוחותים ישתנה— .־
וליתר דבריך בכוכבי יצחק הראיתי באצבע ,וישמעו החכמים והמגינים
ויבחנו תא מאמריך ,כי תמה אינצם צרופים ומזוקקים דייהם ,ולבי אומר לי
גס אתה גם אוהבי אמת כמוך עוד ישימו עיניהם אל הדברים האלה ללבנם
ילשהים למען תוציא « שפעם לאור יומס.
תמו דברי אוהבך ומוקירך
על גם אגרותיך כתוב  -א
Dr - I . M . Jostכי יש שגי יושן -ב' שמעון בעיר הזאת.

Geistlichen-

katholischen

eines

הקשן
. M . Jost .

Sprüche

I׳

Hebräische

). Mitgetheilt
Marciana" (Bibliothek im Dogenpalast״ Ans der
)* von Dr. G . Wolf .
דברי שטעון
כהכהנים.

מן

הנהנים הנוצרים אשר בהארץ רבתי בגוים שרתי

* ) זאת עבדת הגרשוני ללמד בני יהודה תורת אל מי וללמוד קורות
ומעשי בני ישראל ונפרש מיום היותם במדינות ארצות עששערייך ,וזה כשש
שנים הייתי בויניצא רבתי ושם השתקדמי בבית עקד הארכיוז הנודע לשם ולתהלה
ונקרא  «i frari .נם בבית עקד הקפרים וכתבי יד אשל
גדאגענפאלאשש
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מהפנינים•

.

AY

הנפש

ראיתי כעולם הזה הנה הבלים נמכרו יותר
תתנשא בתפלה וגויה ביין ובאהבה
ע ץ פרי אדם אשר יעשה  ,ועץ עליה אדם אשר ידבר.
מי יבלע לא יטעום  ,ומי ירוץ לא יראה •
המשל כעיר וחקה על הניר  .אין דבר הניר בערך העיר  ,ומבלי
הניר לא ידע אדם את העיר רהוקה מטנו  .אימה על חלול ונער הסובב
את החוצות הדי הם הודיעו מחשבותם  .מן העץ עלה הפרי ומן האדם
מחשבה ומעשה  .יש הפריט בין מחשבה למעשה כהפרש בין עלה
לפרי,
יום אחד הייתי באחת ערי הפרזות ואמרתי אל יושביה בואו נא
ואני צחקתי בכסלם •
אל ערי החומה ויאמרו לי לא כי נולדנו שם
ובמלה כזאת לאמר אני נולדתי באמונתי( .ס<  0אדם בלי מקום מקום
יהרוס מקום חברו •
כל טעימה אדם בעבור אימה ' והמולכה.
מה הזהב לצורת כסיל ומה אלהים לכהן חטא •
מה יין לשות׳ המים ומה הטוב ללמוד לעשות הרע.
_
המלך בשלום חרב בתערה מי ידע גבורתו •
^’!יי ' ראיתי בהיכל המלך את האמת בעדי עדיים וצחקתי בהו היא אמרה
לי כן עשו עבדי המלך ימלא ידעני-
מ י בלב יממש לא יראהו וטי בתוך הטוב לא ידעהו  .לשון יונית
ולימון רומית נהר הזהב • ולשון הקורש דרכי יהלום • טי ידרוך בם?
 ,טוב כסיל אשר יימטחיבכסלתו מהכם אשיד יכאב בחכמתו -
אימה עשתה משתה ואלי הבאו כל האנשים  .ונפש גם ה יא עימתה
משתה ובאו אליה פסח חרש ועור •
הארץ היא הבצק והשמש היא השאור.
שמחת החזיר בטיט ושמחת בני אדם בנמלה.
כלי המלחמה לא יעשה שלישים והעטרה לא תעשיה
מלך ובנד לא יעשה כהן.
לא יש מכאוב במכאוב חכם נתן ביד כסיל ואני זאת ידעתי.

)* Urkunde ans dem LZ Jahrhundert .

Jüdische

von Dr . Alois
Müller
, Beamte » der k. k.
Universitäts - Bibliothek in Wien.

Mitgetheilt

נחנו חתומי מטה מודים ומודיעים לכל רואים או שומעים כתב זר.
שהניח להכריז פה בעיר יודנבורק בביתי הבנס הפריץ הנכבד מאריץ
מנמק מנומר כוללי

יוקרא " מארציאנא" הנמו הייתי ושם מצאתי כמב יד עברי
י אציע פה לפני הקורא אפש קצהו.
Vorliegende
Urkunde befindet sich als Lithografie im 11.

)*
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בילצער למי שיש לו כתבי חיובא על הפריץ הנכבד הנ״ל בין שהיה
חייב בעצמו תחת חותמו או תחת חותמות אחרים או אחרים בעדו
כחותמם או בחותמות אחרים שיבואו אותם בני אדם ויראו ויודיעו
כתביהם תוך שלשים יום כדין מדינת שטיירמארק והוא רוצה לפחותים
כפי הגדת כתיבה ם ומי שלא יעשה זח יפסיד כל דינו וכל זכותו והנה ■p .js»>hv
על כל זאת עברו יותר משלשים יום אחר ההכרזה דלעיל ושום אדם
לא בא הן איש או אשד ,שהיה מראה שום כתב של הי ובא או של
ערבות על אותו הפריץ הנכבד הנ״ל ככל המבואר לעיל ואחר כל זאת
דרשנו וחקרנו ושאלנו עוד היטב אם היה שום אדם הן איש או אשה
שהיה להם שום כתב של היובא או של ערבות על אותו פריץ הנכבד
הנ״ל שהיה ח־יב בעצמו או שהיה ערב בעד אחרים או אחרים בעדו
הן תחת חותמם או,תחת חותמות אחרים בכל זאת לא שמענו ולא
דאינו ולא מצאנו לכן נחנו החתומים מטה מודים ומודיעים ומעידים
לכל רואים או שומעים כתב זה שכל מי שיבא מבני העיר יודנבורק
הנ״ל שיוציא שום כתב של חיובא או של ערבות על אותו הפריץ
הנכבד הנ״ל שהיה מכין מקודם לכן עד היום הזה כל אותם הכתבי׳
יהיו בטלין ומבוטלין לא שרירין ולא קיימין וחשובין כחרס הנשבר
שאין בו ממש ולא יתעבד ליה דינא לכן נתננו לפריץ הנכבד מאריץ
כילצער הנ״ל וליורשיו הבאים אחריו להיות בידם לזכות ולראייה
ולעדות כתב זה בחתימתינו וזה נעשה בחמשי בשבת בשלשה עשר
יום לחדש נ־םן שנת חמשת אלפים ומאה ושמונים ושבע לבריאת
עולם כתבנו וחתמנו והכל שרים וקים.
)der Aussteller .

Unterschriften

folgen die

(Nun

Poetisches von A. B . Gottlober.
ליום תולדת אותי

בהיות־3ן

שלשים

ותשכב שנים ס״י עבת תר"« .

מדד  ,גולה  ,באין מניוח׳

גרימה׳
מיטב זימי ? ברי מהי

תחת עלי הלוך קזחוס י
תחת כבוד  $צוא הכף:
בה מיטב שניות׳ תטו ? ,ופו
וצל עבדו ',והליום ? פו -

בן שלושים ותשע היום אנכי,
ובעמל ותלאה כלה כחי  .ז

מחלי מציוא בל,ש טרה׳

,ימי שניותינו שבעים שנה
'ואם בגבורות ך,ם שמונים .

והנגי
והנני עיו$
עיה ואין
ואין א1בים*
אונים.

אנא "  ,ברצונך הטיבה
ושפל  {•.ירך1
את ־ «  v׳
עבדך T -
הדבא » ״
ששיון ישעך לי תשיבה ׳
איה האישר הורני הדרך•

Hefte der Mitheilungeu des historischen Vereines für Steiermark
. Entdeck
Zahn in Gratz
veröffentlicht durch Prof. I .
wurde dieselbe im Archive des hist. Vereines für Kärnthen.
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איכה אחיה שלו ,בטח,
ושארית' זימ• אהי צולח.
הן לחכמה הקדשתי עתי,
ובחכמה חרפה נשאתי.
הן בדמעה 'אכלתי" פתי׳
ובזיעת' אפי לסמי קצאתי.
עתה י; ,תן ליעף בהי!
ובצל ' החכמה אמצא מנוח.

נפשי אשר אותה חכמה ובינה
במעט’ לקנותם" שכלה הכינה י
ולבקש ידעת אך ןצאזיצאה;
כדבורים סניה עץ ועצב׳
זלעמל וטיח אין קץ ’,אין קצבי
אל נחלת המנוחה עודה לאבאה•

הן אעמול \איגע למצוא הטרף
ובעוד לענק״לי זה אין אמר  :הדף!
ואיגע ואעמיול לעטות הניגד■
כמות מעו־מי הילדים והעזר.
ליום הולדת אותי בהיותי בן
וכי יבטיהיני הזמן תת לי עזר ׳
ארבעים
4
שנה ושלש שנים ,ח״י טבת תרי״ד ’עזוא הבטחתו" ',רק מעל ובגד -
י ומה אעשה לנפשי? מה־_לנשמה?
(נקאמענ׳ן סא־אלסק),
הנה שלש שנים וארבעים שנה מתי ' ” אראה ' בטוב ? י מרתי
אחכמה?
מספר,ימי היום ; אכן מי מנה
יפי הבאים׳ אם עוד רבים המה ? לכן אקרא אליך  ,צור " ישועתי!
הנני עוד ימים  -וימי מנ[ ח!
ואני עוד הנה פה בארץ
החיים ,אבינה  ,אשכילה׳ עוד״אסליף
אפים,
;נעתי ׳ עמלתי בזיעת ’
'נס;
ואשת לרויה את־ביום החמה .
וזז תאסוף אליך רוחיונשמתי.

קבלת התורה

Chajcs.

Von Molf

אראלים ושרפים .יחד מעכו
בקל־ות_וברקים בסאץ וסער
 jזע מים עלו שחקים נקרעו
גדודים ,נדודים נקבצו "באו
׳
היער
מלא ת.בל .יחד כעצי
דעת ?{,פץ אל שאלו חקרו»
אחיור נסוגו נדוגים־נעו"
הם כל־בשר ! דמו ושמעו
נוים ולאנעם נבהלוחכ ^זו
עזם .ודא 'כרוב ,ועליורו״כבהו!
לכבות בלמו ביונג נמסו
 ש ^ו מרום עיניככם ת.שיו' תדעו ’■
"פן־תמוט הארץ '•.תסמות יךגזו
 3מימיהם יגלשו פני תבל יכפו הוא ! ערוך מךכבתו יזגד מחנהו׳
נם־אלפי שנאן ראו תמחו

יי

צקאות הוא  ,לקשר סךךה
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הוא עם־ כל,קדושיו יבא אלינו אולם גם־מעין נובע מי־הטרים
ידאו ותנו הלל  .גילו ברעדה ! ישהו ולעו  !:דיס׳בוזיה מחרפיה
5י"^ד1ל ?:בודו י לבי י ^'ינו “ הקהל! שיתו לבבם והטו אזניכם
_  _ " ,שאו ידיכם קושי וקחו לת טהיורה
־נ
מה־זיארז ? ״ ת ? ל'* ח ' ^ ד'  ,הן־היא חייכם יהיא מאור עיניכם
זאת בת־אלהים  ,זאת התורה !
 . • ,י ;זז
,
־T
׳ ׳'׳'
הן למן היום שמי גבק נטעי
איש לא  -למה־ עין לא־חזתה " נזקחנה נקהנה׳ מנתנו היא סלה
נשאו
ונשמע !״  -יחד
״נעשה
אלים סד־־,
מטה ,
ירדו
*Vעליונים
יt _\ T
יי1
' 1י
״•
זז
ז! r
קולם
באו ;
ימיר עליון נתנה ,מיד י׳ועץ | לא
ז
1קה! מי הוא זה רעם,ישמיע ?׳ " ומי .זה לא־יתאו למתת אלד׳
¬ו
י עולם ?י
ולא־־י
בשופר  .יתקע  ,קול גדול
 35 , _ .׳ גילו בני אדם,גילו ושמחו
,.
חזי חג־א})',1ם בזה ’ ים WÖ
<« י׳י ^ י  .:״ף
;גלח 3י’ד גי ' ” רע

_ .

יד'

_

בימינו אש דת ,חקי□
מקור סין־ נעם לכל־דורשיה

כי^ ־עצב זרז הי׳זזה  .ךאנד ,ש^ תז 3
קדשו עצרדה *וצהלו בחדש

השלישי
־ ־י

ישרים :״ ז

זסב וואלף חיות מבראדי.

קזפת .עבר.
Von Jnkob Fischer, öff. Lehrer.

בן יחיד ממקום מולדתו נ־וסע
ובארץ נכריה אור ,לשבת .
לקול אמו לא .יטה אזן,קשבת י
עבותות אהבה כלה פורע.

j

.על אדמת בני נכראהלו נוטע,
תוגת ' אומנתו מזכרנו יגרש׳
חסדה ואמונתה מלבו ; שלש י
ומאס גנו ובלא לו ישתעשע.
ארכו לו ימי מגוריו ואמר בלבו

*10

’%
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"רק בארץ,אבותיו ימצא נרה שאנן
בל־נטע בל־פרח ק'ם דשן' ןרענן ז
;3אךקה קנה עק בעודו באב־ו'» .
לדרך עיר מולדתו נקא את פעמיו
נילזבק את אמו בךמעיות ' הגילה .
לקלוח חטאו אתי פניה חלה1
תחת ענף עץ אבות' חסה בל־ימיו.
בן קפה עבריה נחלה נאדרה
;מים רבים 'בני.ך בך בגדר" r
ע?-ך ותפארתך כבי מהם אבדו
לכל  :אנשי’ בריתך היית מוזרה.
בלשונות עמים הרחוקים השפיקו,
מפני הדשות הוציאו הנושנהי׳
שארית לזמדתם לכלמה נתנה,
מך ;ל מקניהם הלאה הרחיקו.
בשת עטית י בבתה נפשך קמסתויס ׳
על נפלך .אחיותיך .יחדו שאלויז
"טה־פשעה כי בניהי בה .מעלו
האץ דורש לה מפביב בקערים״ •
לגול חרפתך קרידיד אצו:
"ללשון ' מ/לדהנו ; שע גצמיח-
בשפה_ נקדיה למה נשיח!
ללשוננו’נגביר .יחדו נועצו.
הגיעו ;מי דודים  ,מכתך חבושה
דורשי החכמה עליך" הקלו,
$ללו_ אבן בארד" ממפה״דלו,
בלבישוך הוד קהת״מעיל בוקר.,
את עגלך הרימו שדם ומליצים
אוגרות חכמתם במדברך דזרתו,
היודך ועבודך לאחיהים פרשו,
באורך אור הגיונם בסקר" מפיצים.

77
בוזהלה ותפארת נשאוך לנם ע 1לם
משה חיים ונפתלי’*) חכמי דורם,
**) שד״ל ושי״ר ז הךאו י  9יך בזמרת כנוך□,
***) מאיר ומנחם חוימוךבזין? קולם!
עוד סקמים רבים בגללך נועדו,
חין ערכך במחנה העברים הביעו י
יתרון הדרתך' לדור אחרון יודיעו,
מחמת נשית  .נצח את שמך פדו.
גם הבמי העטים בך היוקדים והוגים.
ל*
& עוד הבלטי מלשונות העמים ,

השבעת אוחבוך למרי ?מטעמים.
עדי .עד מטך אינם נסוגים' ,
Von Selig Lnnterbach. 2N2Ü
שכעת חיים לך אדון תוש־ה הדוכס המלה מלין הזמן וצבי עדיו הארץ
האירה מכבודו כש״ת מוה׳ מענדל נ״י ד' יגן עליך גשלומך  ,ועל דרכיך יגה
אור נצח כלתיס ! ראה ראיתי כי ד׳ עמך גבור החיל וחפצו בידך הצליח
לעשות כוניס למלאכת השמים לתורה ותעודה וספריך הנאהבים והנעימים
יפיצו אור יקרות ומלאו פכי תבל מבונה  ,ומבני עליה המעשים אתה עלית על
כלם שכם אחד  ,אתת נשארת לבדך לד ' וימי עבודתם לא ארכו גז חיש כחולם
עפו וספריהם שפו תמו מן בלהות המתקדשים ומנוהדיכ אחר אחד  . . .אשר
על שפמו יעשה מעשת תהלה ( לכסות בשת פניו) ושמא שמא יקרא לכל מעורר
בצדק מחזק במעוז החכמה ויאספה הביתה ,גש הלאה לכל דובר משרים
נשער בית רבים ,אל ת גע בי לכל תומך גורלם יקרא — לכן העם ההולכים
בחשך אחריהם ,ובחבלי משאתם יתמכו ,כלה גרש יגרשו כל איש מכס לב
ונבון דבר לאשורו המלמד בני יהודה דברי מפן וכתב יושר בלשון עמו,
* ) תמה המשוררים הנפלאים
משה חיים לוצאשו ונפתלי הירך
וויזל אשר השא־יו לנו מורשת עולם בס׳ " לישרים תהלה" " שירי תפארת"■
**) ה״ה גדולי דורנו שמואל דוד לוצאשא ושלמה יהודה ראפאפאיש
נ״י בעלי "כנור נעים" " וערך מלין" ושאר ספרים מראים ידם החזקה
בחכמה ובשפה הנשגבה.
***) המה
חכמי
זמננו
המשוררים הנודעים מאיר ה ל י י לעשעריס
ור׳ מ ע נדל
בר״י
ששעהן
יעל
'
"
גזע
ישי
"
"
אחר
תחרבן
"
"
ותפארת התשבי
וי משלימה" ושאר ספרים נכבדי השם ויקרי ערך.
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גשרירוה לגם יעקשו הישרה ,בלשון עלגים מצפצפים ומתגים וישליכו אחרי
גיוס בשאט ננפש לשון אלצס ומולדתם נימי קדם — הה ! עלי לגי דוי מעי
סמרמרו נראותי הפחיות והאולת גגלו עלו ראש דכאו לאלן חית החכמה —
עמי השכלות כשו אור יקרות אור מורה ער מלוה ופני האדם נתור המעלה
— לשוןדמיה ( נאכלעשקעע ) תולש גנרת מלכת הלשונות מראש ימות עולם
י :ימעושרת נעדי עדים מדר דר — היא לשון אש דת ,אלהי קדם נה נתן
המולה והמצוה מורשה קהלת יעקג — לשון הזהב הטיפו נה נניאי אל
וקדושיו כל חזון ומשא אם לשבט אם לחשד ,נה שרו נצאתס משגלות מצרים,
ונה שפכו שיחס כמים שנינות ירושלים היא נעימת נאום משיח אלה׳ ישראל,
נה יהלל המהולל עדי עד וכל מפלה ומחנה אך נה מהגה נפשו ,היא חשק
שלמה גנו ,כי אם כל לשון היא שפה לנאמנים נעוד כל יושני מנל ערלי
שפתים היו ולא הכינו דנר כן — לשון למודים נה הורו המחוקקים אומנו
למורי ד׳ אלה החוקים והמשפטים■ אשר יעשה אותם האדם וחי נהם —
לשון ערומים פי שנים נרוח שפתה צדיקים ילינו נה דרך הישר ,לאוהבי ד׳
וחושני שמו קדש היא ,תתן אמת לגני יעקג חשד לאנרהם ולזרעו אמריו
לשם ו ת ה ל ה  ,ונ ה יערכו ם פ ל .ה לרוכג נערנות ,ופושעים יבשלו נה חייהם
ותפלה — לשון חכמים יגידו כי
נקדשי ם סשד הוא להם ת הל ה
אלפים נת יכיל מעש דנריה וארוכה מארן מדת ענינה לכן לשון מעש שופר
מהיר הניה — לשון רכה וערנה .לאזן שומעת מנופת צון> וכל מפצים לא
ישוו נה — לשון ענר אמת היא לעולם לגני י,שראל נכל מקומות מושנותם
דגל ממנה יהודי ,נכל מקום מדרך כן! רגלם ממזרח שמם עד מנואו צפון
וימין ,מהודו ועד כנף קצוי ארץ ואיים רחוקים ימצאו אחיהם המפוזרים האונדים
נארץ אשור והנדחים נקצה השמים הנדים מממלכה לעם אחר ,עם נועז,
הנרדפים נענרה וזעם מורדף נלי חשך ,הנה שפתם אמס ,על כן יכירו וידעו
איש את רעהו כי פי המדנר אליהם ענרי כוא הכי נקרא שמה לשון ענר
כי תענר נרתקית זהג אמריה רננות ישי -אל ואלפי יהודה כולם יקראו דנר
יום ביומו שמע ישראל ! לשון נגמרת הלזו הה ! כמעט נשכחה כמת מלנ
אחינו ,הזילות אף כי לא ראו ערותה  - -עד שקמת מנחם ציון והעט לך
שם כהיום הזה כריח יכון לעד כוננת כוכג מאיר ! אור חדש ,לא׳ כוכנ מתעה
אשר נין לילה היה ויחנד רגע  ,כי אס יעמוד נצח ,והמשכילים על פיך
יזהירו כזהר הרקיע אף חצציך יתהלכו לא יכהה אורם ונרם לא ידעך— .
והכה זה ימים חשנתי למשפט לנוא אליך נמכתב מודה על כל החשד
אשר עשית םע עמך לקדם עתומי ימיך לשפה גרורה הקדושה אשר אם אמנם
נימין אוהניה כנוד וצדק נשמאלה עוני ולחץ ,כי תחת הפר מחכמי עמים
אחרים ישולם נמישג כשף לשפר מחכם ישראל נקורת יהיה ואין לו דמים
— אנל עתותי גידי לא יהיו ,שוחר אני ,ומגרעות לכנעני ארץ בחכמה מנני
אדם אשר על פכי אדמה ,הן המת ינוחו לעמים מזומנים ויאמרו זאת המרגעה,
וזאת המנוחה נעמה ,והוא לא ישקוט ,שוקד הוא על מערנו יונד וילך הנה
והלום ,אף על משכנו גלילות יחוג " נוע ,רעיוניו על משכנו שליקו,
חשבונות רבים אין קץ לפניו יעבירו ,ושעיפיו ישיגוהו דנרי הנל ורעות רוח,
ומדאגה מדנר לא ינוס ולא יישן אולי לא יישן באחרית הימים ,לא ירגיע פן
לא ירגיע למועד מועדים וקץ ימין — לכן נכזבה תוחלתו לענוד נשדה
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המהמה
 ,נכריה עבודתו לאגור ואמרת כהן> וגרגרי זהב ,וכבנות דאנייאידען
ישאב
מי
זהב
וכלי
נכאתת
לא
ימלא
נצח
,
כי
לא
לעולם מתן הצלחתו ,לא
כל
דרכיו
ישכילו
,
גם
כי
יקוו
מפה
מי
נרכסו
משבר
כד
המנוע במקום
אחד
—
מעין
נרפש ומקור אכזב מוצא הכשף כל שוגה גו לא יחכם  ,כונד
הכשף
ונשל החול וכבד משניהם השיגו — ע״כ אחת אמרתי המרבה לאשוף
עפרות תבל
וקניני
הבל
לא
יעדיף
והממעיט
לא
יחשי
איש
לפי
אכלו
ילק ונו,
כל
עמלו לפיהו יהיה והמותר לזדא ,טוב לאחוז במערבי האדם וגם מחכמה
לא
תניח
יד
מרוצים
—
אי
לזאת
החלומי
תת
מפרי
תנובתי
לרבים
,
כרתי
ברית
עם
ידידי הרב הגדול מכס השלם הנודע בשערים כבוד מוה' יישף כהן
צדק
נרו
אומו
ראיתי
נכון
לפני
גדור הזה ,הוא האיש היודע להלוך נגגד
רוח כל
איש בימים האלה אשר רבו המחלקות וכבד מאוד תדבר למלאות מזמת
כל
אמד
ואחד
,
אלו
מגמת
פניהם
קדימה
,
ברעש
י
גמאו
ארץ
מבלי
משים
אל
לב
על
אחיהם
הנשארים
אמור ,ואלו ינזורו עשר מעלות אחורנית ולמען חזק
בדק
בית
ישראל
לדעתם
ישיעו
אבנים
גדולות
חדשות
( לא שערום אבותינו)
וישימו
עליו למען ענותו בקגלותם ,מבלי משים אל לב כי בזה עמודיו ירופפו
אדניו
׳רוששו
והכה
הבית
רקיקיס
כי
יפלו
אשיותיו
—
והנה הרב כ״צ יעמוד
בתוך
יעשה
שלום
בינותם
,
הוא
הגבר
הוקם
על
במעלות רמות בתורה הכתובה
והמשורה
מהר
שיני
,
מלא
כרסו
גמ״ש
ופוקקים
ומלא
ידו
לכהן
לאל עליון ,לפני
מלכים
ימילב וכבדוהו בלוית חן ( מעדאיילע) ופרי מגיייו מגד גרש ירחים
אכלו
ענוים
וישבעו
טעמו
ממגד
תנובתו
ותאירנה עיניהם ,ויצביר יישף חמורים ד! «■■ ’ ,
ממרים
תבואת
חכמים
אשר
זרעו
לצדקה
וקצרו
לפי
חשד
ונתן
באוצרו (אוצר
יראת
ד־ חכמה ודעת) ובתבונת כפיו ינחם על מי מנוחות ים התלמוד וים
המלח
ממלח
טהור
קודם
—
וגס
יבשר
במחנה
העברים במכתב עתי (המבשר)
היוצא
לאור מדי שבוע בשבוע וכנשר ימוש עלי אוכל יפרוש כנפיו ישוטט
על
כל
טוב
ומועיל
לשלמהו
על
פני
חוצות
 ושלחתי לו עניני חכמה הראויסלבוא
בקהל
נבונים
,
הן
המת
לברי רב על רוב מאמרים מבהילים מרב ז״ל
הנמצאים גש״ש
ומדרשים לבל יהיו לשמצה בקמינו ,ובעזר יוצרי השארתי פני ססר׳ ^.
הלוט
בדבריו ,בלי עזר הקדמות מספלי חכמים ומחברים רק רב בעצמו היה
בעוזר׳
ומה
שכשה
טפחיים
ועניים
במקום
זה
עשירים במקום אסר — ואס ־
כי
לדאבון נפשי לאט לאט יבואו בדפוס כי מרבים העם מהבא ("ויותר
ממה
שהעגל
רוצה
לינק
"
)
אקוה
ברצות ד ' יבואו מאמרי אחד לאחד ויצאו
לאור,
כל עין רואיהם יאשרוני — גם מבר הייתי לכותב מ״ע הליל אשד יצא
לאור
בשנה
העברה
וילידי
עשתנותי
אשר
אך
יצוא
יצאו החוצה מצאו חן
בעיני
כל ויהללו אותם בשערים ( ועל כולנה " בית חינוך העולים" בלינדענאנשטאלט
ילתוגת
לבי נשארו אצל המעריך הציר ענינים ולא ישפו לשוב עוד לארצות
החיים
נאשפו
בבית
המאשף
כי
כתתו
רגלי
הציר — אף להחכם הנודע ביקרו
"המגיד
"
הנני
כותב
מדי
פעם
בפעם
חדשות
ונצורות
(
ונהצופה
יודפס נקרב
העלותי
) לכן גם לך אדוני הנני בבקשתי ספחני נא אל כהונתך ובין כוכבים
שים
קני
,
הלא
חבל
אני
לאיש בריתך וזה שבועת ימים נחקקו מלי בעט ברזל
יש׳
אמרי
יושר
לידידך
וידידי
המשכיל
וכו׳
מות׳
זעליג
צגי
מאנדשיין ני׳
ייאמר
אחד
קראתיו
דברי
חפץ
וכתב
יישר
מדובר
בו
נכבדות על דוברי
ישער
בת רבים ( פרעדיגעי ) וכותבי ספר ( שריפטשטעללעי ) העדות־ בס מה

השומעים והקוראים ישאלו האהס ,הלאחי לדעה כי אבי המגידים ייאש המחברים
(הקהלת ) ירמוז להם ויגל אזנס למוהר בקוף קפרו ( ,וכבר זכר אותי לשוב
הרב הגדול וגו ,דאקמאר לעף נמ״ע בן חנניה ) ע״ב כבדני נא ואבוא בקהל
תנאים בתפרתך כי ד׳ יהיה עמך והוא נתן לך כח וגבורה להוציא לאור
ב״ח קפרי כוכבי יצחק ועליך אומר המליצה הנבונה ( מדרש וילקוע וירושלמי פ׳
היה קולא ) למה היה ר ' בון ב״ת דומה למלך ששכר לו פועלים וכו׳ כך יגע
ל׳ נון ב״לז במורה בכ״ת שנים מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד במאה ,כך
נורחת ויגעה בכ״ח כוכבים מה שחבריך לא עשו למאה שנה (כי לא זכו
למנין זה בלעדיך ) הזק יאמן רכב וצלח והיה ברכה בקרב האר ) ושא על כפיך
ברכתי ברכת כהן יברכך ד' וישמרך וכו׳ אני אוהבך קורא בשמך בצדק
מרחוק בלב קרוב.
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*$דון ,אל שדי !  nyרכו ם<!שיך
י בך,מון פלאי צבאות־רבבות (צורים
הן מי"יחקור תגלית מעשייזדיך ׳
np?paנוקזדו ,לרצונך הם שמורים.
בראשית כל נוצר בראת שמים ׳
אךרי־כן גליתי את האימה
גם אז צוית ; .קוו המים׳ י
; תת מאורות ברקיע שמה.
בל .דשא ?ל צמח ?רי־האדקה
כל ’דגי הים  ,גם כל עוףהשמים<
?המהי חיה  ,זורמש'? בלאו יממהי
טרם נוצר האדם ראש החיים׳
זיצךת את אדם מ ^ר לקחה
הגדלתו מ3ל (צור מעש/יריך;
כי אך ' באפיו נשמת חי.ים נפחת׳
אך איותו לבד בראת בצילמיך.

«
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נפח דולו

שכל 1a

לב־דעת

 12סולם נטו? לעלות שמממ;
נכון■ מל* כנפי התבונה לדאת
גם ! הרם המשרה מל כל החיים.
בגיר חומר נוצר מעפר אדמה¬
' הצת איורף להניח חשכתו!
'מסמל אלמות סליות 12שמה .
להאיר דרכו בארץ ׳ מד בא חליפתו.
אנוש בי וולד הבן  12אין
״ נעור רמת  ,רודף אסרי תאןתו;
!הפוץ \ימ_אס דבר ׳ אך למראה ?ין
בין מר אי מתוק ובדיל בבחירתו.
אך באור נשמת אל בין טוב לרע יבקר
להאיר חשכתו ,תקוה טובה אחריתו.
את כל ךבר' צפון או ינעלם .׳הקר י
י ״ידע יכ  /ביק הוא ׳ למטרת־תכליתו.
הבחירה בידי בן אנוש נתנה
לחלוחית א 1להטיב דרכו פה בארץ י
עועזה חסד  .ח?י נצח לוי למנה 1,ז
אמנם,רודף רעי .יפרוץי בנפשו פרץ.
הן פני ירק עם מנר שמים
פדים אך בלול תוציא האדמה,
חוס עם שולק ! חד מדיח מים
מכלי איש נבון משים עינו שמה.
בערפל לו^ה אור ךעת יבלב נעלים
י '.טרם .יניח שמש אור .בינתם ' ז
אך" מורה צדקי הוא עושה בםסךרים
בסתר חביון יופי״ע עין בחינתם.
בכל עת ?? ל ימן מורי דעת ;קומו
תורת.,אמת כפיהם הטף יטיפו.
על  .דרך אמת נס עולם,ירימו
11

^
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טיוב לקחם בלב נזעךים כטל_יךעיםו.
גם לעת טךניפאל עננה בערסל י
לא פתחה הפמךריבעני ישראל;
הם עזבו 'לש 1ןם \ שפת עבר ' בשפל י
טרם יו־ ס ף להם צדקתו פעל.
ייוסף ;דע אחיו  ,שת לב לעןרים ׳
בית חנוך ' לקכ ^ ה ;דו עישקה
 .jעם טורים חכמים גם בש ? תי ;דים:
לשון עבריסשפל טוש ^ה עלתה.
רביםזעטו וןסד ש;א נזעיל תפארה
אך בש ^ם ינברו ורע בלבותם ;
מפיץ ; הרב לשונם גם רוךזם סרה
רואך הוא גלה ט מ ירין עמקי מהשבותם.
יוסף חרת ל ו ח ל ב לפקוח עיבים
הראה גבורת אל בי זולתו הבל;
 jרודפיי בזב הוזי באותות שקים
כי הסימואסי נפלאות אל הקו בתבל,
הקר יוסף את בל משלח;דים
אם לב גבון קם בל  :עבטון'או־חיות□
הוא גלה מספחת רע בין' 'החיים
כי בנחלי ; פרית הקנאה בלבותם<
' אא בכור הבחינהזב_ח ן צ ךזק ת ם _
י.־ י אם תום לב ביקר חסד נמ?גא שמה•
^ _ויחו בחזיון םג במראה רעתם
בי החלה נאוה אך לעובד ארקה.
בי לבל עשר מרפא מלאכת ;לים
הן הוא נוהל יעבוד ׳ מתוקה שנתו
בתום לביו יח;ה  ,מטנו תוצאות חיים
’ הוא ראה טוב בחלקיו ׳ מאל ליו מנהו.
;דעו צדקת יוסף על מוצאי ךעת

\
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נם לפני סלבי תקר הן מ ^או ׳
בחות ^ם היוד לב’ ^ מועה נודעת
י כי״את צדקו  0iחסדו בדונו4ם ראו.
אך בבא לימי אנוע .לשנותיו קצב
־ נם אל מפעל יוסף עתים נמךדו;
יום שמחת תודח נהפך לעת עצב
כי מיקרי נקעו מינויו נפרדו"
כנחלי מים ירדו למעות עינים
בלי פוגה" בפלגים שטוף יישלפו;
באורח צדקה עלהיוסף שמים
יזאז י פעלת חסלו על בני איש ׳ קלפו-
אלמנות נאנחות כי .רחם ב.ניהם
יתומים' מר זועקים כי אב היה למו
דלים נושאים קינה כי תמך ידיהם"
״ נבונים כוכים בי נסח אור חכמי• במו.
הה  ,יוסף איננו< הרחום אין י
אבינו מת .עבר רעבון נפשינויי
נאסף צדיק .אל מיי נקיא עין!
מי .יצית אש דת תורת אל בקרבנו!
כן קנה כשנה טוב חסדו לעזקרת
נשנת חדוקס לק מסמלי תבל,
בי לארץ ' נפל נזרם תפארת
לכן 'עךבה שמחה נהפכה לאבל.
מתחננים בעדו  :אל שית נא לו ברבה
תחת צל אל כין מלאכי שמים
ילי ^ נמול חסדו שבעתים ככה
ז ’תתענג רוחו ..נצח בצרור החיים .
אם דיור ודור כחציר ננות יכולו
נם עתיות; ,ימיים בלי מקפר .יחליופו,
מגדלי מבצ־־" כלם י תחתם יפולו
'3ם ימות עולם כפלג ישטוף ישטיופו.
*11
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צל תלמי חב !ה צדיקים יפרחו
בפרחי אלמות הם ברא ^ ם,צ ^רת;
?י ' תחת חסדם; ,קר צולם ; .קחו
מצשי צדיקים צדי צד למשמרת.
 3ן,יך יוסף _ר_בת חושיה תציינה
שם !ערל ינון כימי השקית -
גם מזימות קוךש,יךיו בלי תבצענה
 ?.רעו יביא בכורים בין החיים .
בטח .יצפון א^ר .זרעו באלמתו
אסלי‘ בן נוחל שבעתים ויכה;
בן \רע יוסף בלב בנו דזכמתו
זימים .על ימיים יוסיפו לו ברבה!

גורל הצדיקים(®יין «אי* מבי״ןv'k ,
כאליצס•
אמרו צדיק כ• עוג  . . . .אוי לרשע לע( .ישעי ' ׳ג ) .
״אשלי « ואשלי חלקנו בני אלן גאליליען ! אפלינו ג׳ זכינו לראות עין בע•;
מלאכי ממל שלשי יה מחהלבים בחוקנו לדמום נשר ודם ,המה " הצדיקים “ הגדוליס
והקדושים בשמים
ונאלץ *) עם כל גדודיהם ומחנוחיהם המשחירים אותם וקוראים
עליהם ׳והל משלש פעמים בכל יום " קדום קדום קדום , " '.אשרינו כי נשלאוח החזה ע׳  .נו
באלן הזאה בכל יום ויום ובכל שעה ושעה כפלים מאפל ראו יוצא׳ מצרים והששתוס על
הים גם יסד ! — אשרך ארן מולדה׳ כ* נפל אנלך בנעימים להעשוח כל הנפלאוח על
אדמתך ,ומה ממך ׳הלוך אם בוז יבוזו לך אחיותיך מיס ומתימן ) ,אח חאמל  " :הנה
שמנה ושולית אני ואת דלה ולזה ויסקל כל בך משמני הארך ומסר׳ מגדים ",וזאת
אומרת  « :גדלתי עליך בלוב המצאות מלאכותיות ומדעיות ,ואח ליקה מכל ורק תקכל
נתן בך במרומים" — הלא לעומת כל אלה מנח אחת אפים לך בנפלאות אין מקפל אשר
יציצו מעיל כל צדיק כעשב השדה ,והפלא הגדול מכלם הוא ,כי בך נשתנה קדר העולם
מקדם ,הן בנוהג שבעולם כי הטוב והסקד היושר והצדק ילכו הלוך וחקול ותהי האמת
נעדרת והשקר והרע מתגברים בכל יום ,וכאשר אמרו מז״ל  :אם הראשונים כמלאכים
אנסנו כבני אדם וכוי ,ובן נהפך הקדר כ׳ חסת אשל דורשי סכמה ורודפי השכלה נדרן
*) עפי״ עדות עלה אחד נדפק ב לגוב (אצל פארעמנא
בשנת  ) 1859שכולל
הודעה אודות טלתים כשרים של ר׳ מרדכי העליל מיערוקלוב ועליה הקרמה שני בני
קדום ישראל מקאדאגולע  ,ועל פני הסכמת כל אחד יאחד כתובים כדברים האלה:
ואלה דברי קדושת אייייי״י
הצייק הגדול
והקדוש
כשמים
ובארץ אקפקלליא
המאירה עמודא דנורא נצר מטעי
אראלים
ותדשישים כ״ש קדשו" וכוי — .
והנה לאו׳ ונכון למדפיסים ישרים לשנות מהיום והלאה נוקת בלכת "ישתבח שמך לעד
מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמים ובארץ"  ,כדי לקיים דברי הכתוב
״שירו לה ' שיר חדש (ומדוע ? כי) תהלתו (הראשונה) בקהל
חסידים ! " (הפירוש
הזח שמעתי ודו״ק כ׳ נכון הוא) .
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אשל הלך הלמנמ״ן וחבריו ( ילך שכלו שקל וסלסה) יום יום יצערו ,הסס י יי ם נלנה
יגילו כי שלו ושלצו " הספלייים" ( ככה יכנו עצמם הססייים יען יספללו מנהג ספלי)
במאי מאי וממלא ה אלן אושס ; נן אחי כי יולי לחכמה המלפטה ,הרסייה שכולה
אמס סיגול בצלה למאוס ולאלפים ! — אפיך אילי כי קיושחך גילה כל כך עי אשי
פויה הנבואה על " הצדיקים" גם אם לא ילבו בחפלה ונחלמוו חולה ,לא • ענו נצום
נפשם ולא ימאסו נבלע כסף  ,כי אם ימשכו ביין אח נשלם ונחה עליהם הלוס Iיחוו
אח האלקים ויאכלו וישחו ! יצניו כטפל זהב ובונים חלנוח למו וכל יואה שש ושמס
כאלו נבנה ביח המקיש נימיו ! אשלך אלך אשל ׳ופניך כלם אהובים בלם בלולים  ,לאן
אים ונהמה לנה אשל ילעו הלוטים הצייקיס ,מגזם ומעולם • חממום ,מסלנם ולמם ׳קליני
אשכר להם ,ויאמינו באמונה שלימה בי יעלה ל ליס ניסוח לה ' ! "
כינלים האלה אסלח׳ נלני לשנס אלן מוליח׳ נהיוחי טוי כאמי מכח החסייים
ואאמין לכל אשל יאמינו בלב שלם ,ואטש ככל מעשיהם ופעולוחיהם הסובבים והולכים
ושחייה יין שלף;  1ו כל התולה כלה
הצייקים
אמונת
על שני ציליס והם :
ואייך פילושא ! אך לפני ימים לא כניליס הלאיתי ליעת מה נאמנו ינל׳ חז״ל  :אל
תאמין בעצמך ! היה אלי משא נחלום מדון לילה ונהפכתי לאיש אחל .ומעשה שהיה
כך היה.
בשנת חלכ״ב ניפס נלנוב (אצל ז .ל .פלטקטל) ספל אחי קטן הכמות ולב האיכות
הכללי ",והוא ' תיקון למקדה לילה ר״ל " והוציאו מההעלם אל
וזה שמו "תיקון
הגילוי ה״ה איומו״ל וכוי וכו ' ובו ' (  )sicמו״ה נחמן זצוק״ל נעהמ״ס ליקוטי מוהל״ן
א‘ וב ' וספל ספולי מעשיות וספל המיות טפ" י א״ב ועול במה סיבוליס והמה בכתובים" .
— והנה ת וכן הספל הוא עשלה קאפיטל חהצים ואיזה מפלוס אשל צוה מוהל"! לאמלם
באותו היום שקלה מקלה בלחי טהול ,והמיפיס הוסיף הקימתו ושמה העתיק את ינל*
הצייק הנוגעים לעני( זה ככתבם וכלשונם בליקוטי מוהל״ן א' סי׳ ל״ה ,ובסוף החקימה
הוסיף יבל אתי נשם הצייק הנזכל אשי תועלת לא מעט תצמח ממנו לגני עמנו נבלל
— ולצלול בסף המיפיס נפלט ! והוא  " :אחל כך קיים הסתלקותו הקיוש אמל  :כל
מ׳ שי נא על קנלי ויתן פלוטה לציקח ויאמל אלו הטפלה קאפיטל חהלים ( חיינו הנוכלים
מקוים למועילים למקלה לילה) • אמלם איך שיאמלם אשתיל נבל כסי לעשות לו עונה,
ואמל נזח״ל  :איך ווען » יך וייגין אין דער [ ענג א! נ אין דעי ביייט איך !אהן
אי  £אה טונה טאן ,בייא דיא פאות ווען איך איכ§ ארוני ליהען  6ון דע  £שאול
תחתית ,אמן! — ע״כ לשון תמיפיס נשם הצייק שאמל קיים הסתלקותו הקיוש,
ותנה כל קורא ילאה כי הינלים האלה לא נוגעים מאומה להיכן הספל לק המוציא
לאול מיי יבלו נעשלת הקאפיעל הוסיף גם את הנופך הזה ביי לזכות את הלנים,
למען חשמס נפש החוטאת ולא תתמוגג בלעה ומעיני מתהלך נאשמיו נוחם לא יסחר,
כי יש חקוה לאחריתו גם כי הלנה לפשוע ,אם על קנל הצייק השתנות י א מ י איך
ומיתה נפשו בגללה t
שאמר העשרה קאפיטל׳• ונתן פרוטה לציקה ; הלא מצער היא
גס כי ילך נגיא צלמות לא יירא לע כי שנט הלני ומשענהו המה • נחמוהו ,כי ישכב
נציצח ראשו להעלות מן שאול נפשו ויפיעהו
ויאחזהו
ולרסנו
לארבו
מליח שחת ! " האח ! האס! " אמרת• נבא הספל הקטן והנחמי לנגי עיני  " ,מי לא ישמח
על הגאולה ועל התמורה אשל הבטיח לנו הצייק ,להניא נמחיל קטן משכולת הלנהI
חיי עולם נעי צער של שעה הנא מטורח מסע מעט מאיזה כבלוח אלן ירך בואכה
לקברו; אנסת נא הפעם ואסע גם אני אל הקבל ,אז יהי יקר בעיני המוחה ,כי לא
יתנני הצדיק לראות שאול ונפשי בטוב חלין.״ — כבת גמלתי אומל ואשא לגלי ואלן
מעילי אל אחת הקליות הקטנות אשל ככלוב מלא עוף כן מלאה חסייים — כי כאשל
תקטן הקריח בן ילבו וכן יפרוצו נה החסידים והמאמינים — שם קויתי למצוא אורחת
חסידים נוסעים אל הקבל ואמרתי לאלו ח אתם לחבלה  — .ויהי אן נאת• העירה
ואשים פעמי אל " הקלויז ",עי מהרה מצאתי לי רעים להתרועע ,ובלם שממו לקראתי
בעל כל הון  .אחלי תפלת ערנית נתת׳ " תקין" כאשל הושת עלי ( בבה יעשה בקלויז
לכל נעל בלית החסידה תנא מעיי אחרת ,בי יושת עליו לתת כך וכך מדות "ן שרף
המחזיק ארבעים מעלות ( גלאי) ,ויהי שלם עיי׳ז במעלות ומדות ,ולזה • קיא ת ק ו ן),
"אחלי שתינו לרויה ונפזז ונבלכל ונשיל שילוח ותשבחות נכל עוז ,והלבינו לקרוא בגרון
,מה מה מה ,נם נם נס" ( זה הוא ירו שיל׳ החסידים ואס אמנם כי הוא לשין בלתי
-

-

-
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מובנה בודאי יש בה סודות עמוקות ,ושממתי כי הוא לשון שנבראה בע״ם בין השמשות
בירוד עם שי האמון ונגנזה לצדיקים שיקומו נמלי השני לאל!) השש׳ וחס הצדיקיס שלנו)
יעדנו מועד על יום מחר בבוקר השכם לרקיע נרגם אל קבר מוהר״ן ,ונשכב על האין
לישן .עד מהרה ׳שנח׳ והרדמה גדולה נישלח עלי והנח בחלומי הנני עומד כנר על
קבר הצדיק ,ואפול עליו טל שני ואקרא בקול אח חקאשיעל הידועים  ,והנה יד שלוחה
ממרום ותאחזני נציצח ראשי וסקלעני הרסק הלאה מן תקבר  .״אד לי בי נדמיה׳!
אמרח׳ אל לני" ,הן חטאי גברו ועונוחי עצמו מאד עד כ׳ אינני ראוי להשחטח על
קבר הצדיק ",ואחרי שב רוחי אלי ואעמוד על רגלי והנה מראה איש לפני גבה קימה
תוארו כתואר פני מלאך אלהים וקרנים בקרני השמש מפניו ינהרו ,נידו האחח הוא
אוחז בשני לוחות הבריח המתנוצצים כלבנה הספיר ונשנית מטה רם ונשא  ,אז ידעתי
כי רוח משה נביאנו עומד לשני נזה ,ואחפון לנפול על שני שנית ,אן הרוס נגע בידי
ויאמר  :עמוד על רגליך בן אדם ושמע אח אשר אני דובר אליך ! ואומר ; דגר כי
שומע עבדך.
וישאל הרוח ; מה זה היה לך כי באח היום להתפלל נין הקברים !
— ואען ; הן שמרתי מלות איומו״ר הצדיק ז״ל — לא אפונה בי ידעת אוחו ברוב
צדקתי וחסידותו — היא ציה בי בל חיטא יבא להתפלל על קברי יסר עוני וחטאתו תכופר.
והנה אם אמנם לא הרביתי לחטוא מעילם באלה החוטאים הנקראים משכילים ומדקדקים
אשר רובם נואפים ר״ל כמי שכתב באר היטב מוהד״ן נליקועיו " רוב המדקדקים נואפים"
ואחד המשכילים (כמדומה לי נעל סעודה בישראל) העיז פניו לאמי על הצדיק הזה « בלי קפק היה
הרב מדקדק נמל וניאף גדול ואין חכם בבעל נקיון ",טד בה הרבו המשכילים להעיז
ולפשוע ,ואילם לא כן אגני עמדי ,בי באמונת הצדיקים אחיה ובאהבתם אשגה תמיד,
בכל זאת מי הוא צדיק וחסיד בארן אשר יעשה טוב ולא יחטא ? לכן באתי היום אל
תקבר ואעש ככל אשר צוה הצדיק ובכן יהי רצון שיבושיו לי עונות’"
 .עוד
לא כליתי לדבר והנה שמעתי קול הרוח  :שים ידן על פין בן אדם ! הן תרבית לחטוא
היום יותר מאשר חטאת בל הימים ,ובגלל זה לנד צפוי אחה אלי חרב המשפט גגיהנם
ומהראוי כי חולעתך לא תמות ואשן לא תכבה  ,אך יען בי שוגג היית נדבר ונעלם
ממן האשם ,לבן השעם הזאת ׳בושר לך אן בימים הנאים לא תוסיף עשית כן".
כדברו ככה עמדתי מחריש משתומם; נעויתי משמוע! " האל יעוח משפט ? ׳ תשבחי; האס
בעילם האמת לא נחשבו חכמי האמת למאומה ? מה זאת ? — או האס ריח שקר
מדבר ני ולא ריח איש האלקים אשר לא קם כמותו ? — עודני חישב בבה בקהרי
מזמותי ותנה קול הרוח שמעתי  -ידעתי בן אדם מחשבותיך ,לא נעלם ממני דבר .אויה!
אויה ! עד כה
שלח ירדבידיעמי פלאים וישים חשך לאור ואיר לחשך ,ישכח את דברי אלהיס
חיים אשר
נהר חורב ובידי עבדיו הנביאים הבאים אחיי ,ואחרי כל רואה
אוילי
ימשוך
,
אחרי
נביאי
שקר
העושים
בזדון
ותרמית
למען
תדיח
עם
ה
'
מתורמי ,לסור
מאחרי החוקים והמשפטים הישרים אשר נתחי להם וללכת אחד נניס זרים ילדו ,נניס
כחשים ,ילדי נכרים ,ככל תועבות ה' אשר עשו הגוים אשר גרשם יהושע משרתי מפני
בני ישראל  :יעוננו ,ינחשו ,יירשו בעד החיים אל המתים ,יתפללו לשמוח לא אלוה,
יייחו מפני שדים ושעירים לא שערים אבותיהם ,אשר  -לדבריהם — ריב לחם עם
מחנה אלחיס סלה וכחם וגבורתם ממקום אחר ( סיטרא אסרא)  .אויה ! אויה!
מיי דבר הרוס פור התפוררו עצמות׳ ולא נותרה בי נשמת ; הן אמנם במעט מעט
ירדו הדברים אל קרני ויהיו לנחל נשרית אם נוערה לשרוף ולנער כל הרהורי דעות
חסידיות ונגעי טחוריהם ,ובכל זאת עוד לני נטה להסתפק ותפעם רומי בקרני אם
נאמת גדול נבון החסידים מנשוא באשר שמעה אזני הפעם .ואומר  :אנא אדוני ! הנה
החלות להראות אח עבדך אח חסין ואת פניך פני מלאן אלקיס ותרצני ,שא נא אס
אנוש רמה כמוני עוד ירהב בנפשו לדבר דבר .ת; הראיתני היום ׳לדעת הי חטאו החסידים
חטאה גדולה ,אכן מי גבר צדיק בארך יעשה טוב ולא יחטא ? אולם בכל זאת לא ירבו
לפשוע כמו אלת החטאים ננפשותם הנקראים "משבילים ",יניחו ביים השביעי מעשית
כל מלאכת קלה וכבדה ,לא ׳שאי משא ברשות תרנים אף נשחק מאזנים ,בכל עונג
יתענגו אן עשן בלי המקטרת בביתם לא יראה ; נבלה יטרפה לא יבאו אל פיהם ,ואף
הזנח אשי נזנח במאכלת בלחי חדת או אס שאלה אחח קטנה יספק מעט נמצא
על היותרת ועל הכני הרחק ירחיקוהו ,פגול הוא לא ירצה ; על כנפי בגדיהם ציציות
ארוכות מאי וכפולות שמונה ; מימיהם לא חילו מלהניח האות על ידם ועוטפות נין
עיניהם ויבקשו אתרי גדולים
ורחבים ,ולמען לאח לכל הדעות יניחו גם של דית
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אחלי פל רש“ ׳ ויש י) םר פניהם ניחד יניחו ,ופד כה חנינה נעיניהס המצוה הזאה פד
כי החסיד פלוני מהנהג תמיד לנלח׳ החיל ניוס השנה נפח ההפלה אח הכונפ
"שעליימל" מפל לאפו ,כ׳ אס ישא אוחו נלאשו ויכסהו נפל־ס מלמפלה ,וזה הוא מפני
ששמנו נפם צדיק אחד כ׳ פנה ל״ח שטריימל במקום תפילין . .
והלוח לא נחנני לכלוח דנל׳ ויאמל ; לנ לי ! ל 3ל•  1אל חיסין .דנל  :הלא זה
אכן לאיה; כי פוד לא
• הדנל אשל דגלה׳ כ׳ ׳פשו מכל המצוה אשל לא צוה ה '
הכו דנל׳ שלש נלנך כאשל חפצתי  ,לכן נא ואשבילך נינה  .הנה אמלה כי הנקלאים
משכילים יוסיפו לחטוא ,לו יהי בדנריך כ׳ יש מהם אשל זדון לנס השיאם לעשיח מיל
המצוה אשל לא תטפינה ; הן יצל לנ האדם לט מנפוליו ואם ׳הטו איזה חוטאים
כצאן אונדוח מן הפדל הן כל הפדה כלס קדושים פנלים המה ואה אנה׳ השווים הס
יראים ,ה' אחד ,כאשל הודפס׳ שמו וטצמוהו ־לגני ישראל נפה חשך כס־ אין ופלפל
לאומי הנל ; אולם נא בן פדה החסידים  ,הן המה וכל ׳סידיהס פל חטא ופשט
הפנטו ,נפיהם ונשפחם ׳כנדו את ה ' וכל מטשיהם ודפותיהס למרוח פיני כנודו ,ולכן
כל המצות אשר • טשון קטורת חופנה הוא לפניו .אך מנלפד׳ זה הן שגיח הרב  :מאד
נחשנך כ• החסידים טהורים ונקיים מכל הטונות אשר ׳טשו המשכילים לדטהך נשאט
ננפש ; הן בנר מלח• אמורה כ־ מצאתיך שוגג נכל מה שמשיה ,חם אהה ולחומך האמין
מה שהאמין ,לכן נא אחלי אנהגך אניאך אל מקום אמי ,שם מראה ותשסומם חשמט
ותנהל ,וחדנו כי כל הטונות אשל מלאת נהמשכילים ׳מצאון נהחקידים ,וטול לפוח
מהנה ,ואס לא נקהל לג יפשוט ולא נהגלוח נגלות נין הטם ,הלא נגרט ירכם נזה,
ני ישימו מסוה הצדקה לפ פניהם ויסחפשו נאפל למטן ימשכו נרשחם ויפילו נמכמלחס
נפשות נקיים ולא ייט איש להזהר.
בת דנל הלוח וירמוז לי נאצנטו ללכא אחריו ,ותנה נאנו אל מקים ליה ושממה
ארן מלחה אשל מריח אם וגפריח לא טלרת׳ כח ללכת הלאה ,יימזיקנ׳ הלוח נזלוט׳
ויאמר  :חזק ואל תירא מכל אשל ילאו מיניך ב׳ נניא צלמות אנחנו ולפני סמל
התפתה הטרוך מאתמול למשפט רשפי אלן דנל מה אראך — .כאשל קרננו אל המקום
כן ׳לנה המון לפקח הנשפטים האומללים אשל לקולם צללו שפחי ותרגז נטני ,כנואנו
לפני השפל ויקרא הלוח לדומה מלך נלהוח ויאמר צו  :דומה ! צוה וידום הזמם פד
אם טנרנו מזה  .ויה׳ כן.־ — אסל• לגפיס אסיים אמר ל׳ הלוח  :שא מיניך ולאת מי
המה הנאים שמה הלוך וקרוג אל התפחה ,ואשא פיני ואלא וחנה אורחת נני אדם
נוספים ,תמול נאו מהטולס החדל והפונר והיום נחלן משפטם להניאס שאולה למטן
ייסרו כפלים נכל חטאתם ,הלוך ילבו ונכה ומלאכי משחית אחריהם יניפו שננו׳ זטם
ודפקום נכח .אוי לי מיום הדין Iאמרח׳ ונפטמא׳ למלאה פיני ,וכאשר קרנו אלינו
והנה הכלח פניהם פנתה ל׳  .בי מנטלי נריח החסידים המה — .ויצו מלוח ליומה
לאמל  " :הפנל נא לפנינו את האנשים האלה אמד אחד לנדו והתויו טל טונם אשר
חטאו נתנל אלצה ".בכלות הרוס לדנר והנה ברגטים אחדים השקטה שוללת ,דומיה
נוראה נמקום התופח ,ואך האנשים הנאים נאנקו דום ינקול דממה דקה שמטתי אותם
ממללים איש אל אחיו  :״נחזק ונתחזקה ! הן אמנם ננא ניגון שאולה אך לא יארכו
לנו הימים שמה ,אצדיק מוהל״ן אשל היינו טל קנרו נטוינו נח״ם חייחנו ינופף ידו
נמהרת וימשכנו משחת נל׳ לאור נאור החיים!"
הלוח ( נפני טצמו)  :רשפים אפילו נפתחו של גיתנם אינם חוזרים!
האנשים — אלנטה תיו — נאספו אל־ תא מיוחד ואנכי והרוח נשארנו לפני
פתח השפל רואים ואינם נלאים  .והנה הונא הראשון לפנינו ,איש נריא ושמן ופניו
פני לתנים ׳עידון כי מזלק• "ן הלנה מאי הגיח אל פיהו נח״ו ויתענג על רונ טינ,
ואסל׳ קלא דומה אליו  :הגי נן אדם חטאחך אשי חטאת נחייך ! ענה נלב נשנר:
״גדול פוני מנשוא ! נימי נחלות׳ הייתי משלח נניח מסמי "ן אשל לאחד העשילים
נטיל נ  , . . .מקום מושג הצדיק הגדול פלוני ,אז היית -חוטא ופושע באחד הננליס
וכדרך משלחים כאלה ,גם מעלתי מעל נאיוני הניח וגננתי מהונו אחי אחי ,עד אשר
אספתי לכוש לנ וכלעומת שעשיתי כן ילד אדוני אחורנית עד כ׳ ילד פלאים וידל מאי,
ולא ארכו לו אימים נח״ם ,כ׳ מלונ יגון גוס  qph<,חל עמיו .אז הפצירו ני מכילי
ומיודעי האיש כי' אקח את אשת אדוני לאשה .הן אמנם נבאג לג מלאת׳ יצונם ,נ׳
זקנת היחת ולעת תואר ,אולם ידעתי כי טונה רנה תצמח ל׳ מזה ,הן נקייה קטנת
מלאה אולח ישנתי ,ואלא את כל האנשים אשל עניני והנח זל מעשיהם נכדה ענודהס
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בדרן
החסידות ,ובל הו! אדוני — אשר אקשה׳ נחשני — בלוגו « 1האנשים החסידים
האלה היה
אשר חחאקשו בניה הצדיק מדי חודש בחדשו ומדי שבה בשבחו ושסו ושכלו
ולנו ו ומניח
אדוני קנו היין ,כי גס הוא החחסד והשחגע כאחד מהם ואמרו בי לק
בניחו
נמצא
"
!
בסל
ומובחר
כטוב
בעיני
אלקיס
ואדם
,
והן
הסוחרים
מוכרי היין אשל
נאו מערים
אחרוח להיונרן מיד הצדיק רק מיד אדוני קנו .אח כל ואח נחחי אל לני
ואמרח׳ טוב
אלשחיה לי לי לשאח אשה זקנה ונרבה נה ,כ׳ יקרא שס נעלה על מסחרי ,ואמרי
— לא באמונה — לאש־ ,החחששח׳ ואה’ איש חסיד ,מבקשי נחחי להצדיק
ואלן> שעמים
כבה הושב לאמחחחי ; אח גווי טנלח׳ נמקוה מיס מדי יום ביומו ונס
על היין
ורקחי
מים
ובכל
ואח
לא
אבד
ערכו
.
עד
מהרה
הייחי
לקדוש
ה
'
מכובד
בעיני
בל
העם
אן
נביחי
בקיומי
לבדי
הרביחי
לששוע
,
כ׳
יראה
ה
'
לא
היווה
על
שני מיום
היוחי
,
גס
קנאי
אשר
מכרחי
לצדיקים
מהול
היה
ביי
!
נסן
אשר
לא הרניח׳ במחירו,
אח בל אלה
עשית־ ועיני אשמי רואוח והחלישה ,כי יראה משני ,ויהי כאשר הגיעה לימי
השיבה
אותה ואירא ש! חגלה קודי כי יקרנו ימיה למוח ומביא עלי רעה ,או אמרמי להרוג
במקחרים ואתן נברוחה רוש וממה שמאום ,בני העיר האמינו כי אחזה השנן,
אולם אנכי
השקט לא יכולתי כי יסרוני כליוחי ,ונהמהון נששי החילותי להאמין באמת
בצדיקי הדור,
נם נקעתי אל קבל עוהר׳ין למצוא כשלה לנששי ,ואחלי שוני הבימה נשלח׳
למשכב ומתי
בענק לע .אז שמעתי אחרי מוחי אין נאקשו לי חסידי כורתי בלית עלי
"ן ויסשדו לי הוי אדון ! הוי הודו !“
כה
דבל האיש ואחריו נא השני ייסודה  « :סוחר הייתי מנכבדי אלן וכל ימי חלדי
הרביתי
להטיב ואלן בדרן טונים וצדיקים ,אולם שעם אחח אנה אלהים לידי עון שלילי
והוא חלול
שבח ע״י אב מלאכה .מקום מגולי הימה העיר . . . .בארצות מלן לשון
אשר משם
זהב יאחה  ,ויהי היום והנה נקלא נקראתי לשל הצבא ,בבואי אמל הוציאו
כל איש
מעלי
,
ונשאר
לבדנו
,
אז
לחש
באזני
:
"
עברי
!
התחשון
להעשיר
על
נקלה
ובלי
עמל
רב
?
"
"
כן
אדוני
"
אמרתי
.
זא
שוב
חשוב
אלי
בעוד
ימים
אחדים (הוסקז השר)
ואחנה לן
גליון כי קניתי מידן שש מאוח אלן> כול מספוא לסוסים אשל למיל המלן,
אחה חתן
הממלכה ,אלן» כור וכסן> המחיל בעד כל הששים לבוא הקח מיד הסוכן אשר נקלית
והיה החצי לי והחצי לן ,הטוב נעינין ? " טוב" אמרתי ,אן לא מהרת׳ למלאות
חשצו טרם
אשאל אח שי הצדיק מסאד  , . . .בי חכם הוא והסכין אח כל דרבי הממשלה
ההוא,
סוחריה ושלי צבאותיה ,ואחלי נתחי לו שדיון ויאמר לשעלי "טוב" נקעתי אל
שר הצבא
ובאתי
העירה
ערב
שנח
עם
משיכה
,
והנה
שמעתי
כ׳
איש
אחד
מאויבי
נא
להסיג גבולי
הקני! בשבח ,,איש אשר אין יראת הצדיקים על פניו ויהי הנקל לו לקיים את דבר
אז מהלחי והלכתי אל תשר בשבת וכתבתי וחתמתי את קשר המקנה ,כי
אדם בהול על ממונו . . .
סלה"I.על חטאתי האחת הזאת יהי קבר הצדיק מוהל״ן בפלחי
למלט נפשי מיד שאול
עתה
גא השלישי לשנינו ,איש אשל סיבה זרקה נו וזקנו הלבן יולד על פי מדותיו,
שניו נהפכו
בקול נכי לירקון וקמטות מצחו יעידו! כי דאגה ואנחה האריכו שמה למענימן למרבה.
פתח אח שיו ויאמר  :אח חטאי אני מזכיר היום ! כל ימי גדלתי על ברכי
החולה והתלמוד והייתי מבת
המתנגדים *) ויהי הנקל יל לשנס נקוד משחקים
ומתלוצצים
בצדיקי הדור .ויהי היום והנה רוח עועיס נמקן ני ונכשלתי בטון נאון>
ננשג״ז ר״ל,
והנואפת הרה גם • ליה ממני בן .אח" כ ילדתי מנכסי והוכרחתי לנסוע
למקום שאין
מכירים אוחי ולעשות תורתי אומנותי ונסני ה ' לניס אחד הסקידים ללמד
אח בניו,
השקה ,אז ולמען החנק» לנותן לחמי ומימי נקעתי להצדיק מעיר ל  . . . .על יום
הראיתי לדעת בי שגיסי הרנה מאד לבלתי האמן בצדיקי החסידים ונננואחם,
כ׳ ראיתי
עין נעץ כי לוח נבואה שורה על הצדיק  .כבואי לפניו נחתי לו כנהוג אח
הגליון
שקורץ ״קוויטל־״ כתובים נו בדבלים האלה  :יתפלל נא אדומ״ול בעדי ובעד בני
*) "
מתנגדים" נקראו בארצנו אנשי נח הלומדים אשר יתנגדו לחסידים מצד היותם
עושים דברים
רבים שלא עש״י השלחן ערון ומצד בעולם מלמוד חולה  .המתנגדים לא
אל כת
ומכת המשכילים יחשבו  .כי אם גינונים המה חלוים ועומדים ניניהם ונין החסידים,
ההיא
יק מטע נשארו בימים האלה ונער יכחבם כי רובם נהפכו לחסידים
וחנון» יחנפו להם באשל ידם על העליונה והשעה משחקת להם.
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משפחח׳ וכו '  ,והרב קרא אח הקוויטל בקול רם נגד כל העומדים ושכל אח קריאתו ומרוח
 3ני
משפחתי
קרא  3ני
משפחתי  .משבחי בחמלה אולי מקרה הוא כי קרא ק
ואמהר ואומר  :שגגה היא שיצאה מלשני השליט ,לא כן קייאחו ! אן■ הרב קם מעל
הכסא וירקע ברגלו ויאמר  :לא שגיתי ברואה ,הנה קראחי אמח ושמים ושלם פטמים
ובכל טח אנכי הרואה  -י  3ני
משפחתי כחוב שה  ,ומי זה יןניז שניו להכזיננ׳ ? —
כשמעי זאח פלצוח אמזוג׳ ובמעט נשלח• אסור  .אז אמז הצדיק בידי וידבר אח׳ רכות
ויאמר  :אל מירא בני ,במקום שנעלי חשובה עומדים וכו ' ,שונה לשני ה׳ אלהין וקבל
על עצמן לבלי שבח עוד בשוד משחקים על הצדיקים והחסבר למנודחנו למען ׳יטב
לך כל הימים  .ככה דבר הרב ואנכי אחרי דבריו מלאח׳ ,ב׳ באח׳ בבריח החסידים
מהיום ההוא והלאה ,אן כל ימי נצטערחי על ימי נעורי כי כלו בהבל ועל חטא
חטאה נששי בנח אל נכר וענית• נצום נשש׳ ואישר אח גווי במכאובים זה עשרים שנה
ובאחרית • מי נסעת■ לקבר מוה״רן למען יעלה מן שאול נפשי “ .
הדבר יצא מפיו וילך לו וישב על הארץ ויגן נכי תמרורים
והנה האחרון נא,
איש מלא עלומים קצר קומת ופאותיו שרוחות עד אבנטו ,בעבי גני מגניו ניכר בי כס
ועצמה לו מנה אמת אפים ומבין עפעפיו רוגז וכעש יציצו כרוגז עזי הנפש עח ישאפו
לדם נקי ולא ידעו שנעת ,
ויפתח אח פיו ויאמר בקול נמוך כי נמר גרונו  :הן מעט
היו ימי בחלד — בן ארבעים ירדתי לירכתי בור — וכן חטאי ופשעי מעט המה  ,כעח
לא אזכור רק חטאת אמת שחטאתי וגס היא בשגגה
נאמני  .הנה משרת הייתי בנית
הרב הצדיק מעיר ל . . . .ואח מלאכתי מלאכת שומר הפחח עשיתי באמונה  ,אל כל
איש הנא וצרור הנשן> בידו מהדתי לפתוח הדלת ( כי רבי מכבד עשירים )  ,לאים איש
כשי גדלו וכפי מתנת ידו אשר הביא ,העשירים נכנסו ביום הראשון לבואם,
הניגונים
אחרי ימים אחדים והעניים אחרי כמה שבועות .פעמים רבות באו גס עניים עזי פנים
אשר אמרו לבא בחזקה אל הקודש שנימה  ,אן לא לחנם נחר נ• הרב תקדוש לשרת
לפניו ,כי כס גבורים כחי והושע ל• זרועי להרחיק אח הנגשיס אל הדלת מנם אין כסן>
כאכול קם לשון אם  ,ולא אסח ושתים נשעו ממני בשבר יד או שנר רגל .אן שעם
אמח קרני מקרה כי הרגתי נפש אדם לפצעי ; אשה אחת עניה וילד על זרועה עמדה
צפני הפחח כמה ימים ,אן לשוא  .אז אמרה לבא ניד חזקת אל הצדיק  ,ותוחל עד
פתחתי הדלת לאמת ננוח העשירים ואז לחצה ודחקה עצמה נין הדלת והמזוזה לבא
אחריה ,אולם בראותי כ׳ כנר נאה העשירה פנימה אז דפקתי אח הדלת אחריה ופצעת׳
את מוס היונק ומת  .הוא הדבר אשר דברתי כי הרגתי אח הנפש בשגגה ,ני לא ני
הזדון כי אם נהאשה העניה וקשת עורף  .אך נכ״ז אח גודל חטאי הכרחי ואסע אל
קבר מוהר״ן אשר הבטיח לפדות מיד שאול נפש כל חוטא " .
דומה :ספר נא עוד דברים אחדים מח״ן ומענודחך נניח הרב.
המשרת :יתר דברי עבודתי ? הלא כנר אמרתי כ׳ באמונה ענדתי ,לא חסיתי
דבר אשר ידעתי כי יביא כסף לצרור הצדיק או כי • עשה לו שם לנעל מופת ונביא.
אס נא איש לעני אשר הכרח פניו ענתה לי נו כי מקטני אמנה הוא ורק למען נסות
את הרב גא אליו או למען סנוף לדורשי טובתו  ,אז לא מהרת׳ לפתוח לו הדלת כ״א
אחרי זמן רב ,ונמשך הזמן ההוא שאלתי על האיש ועל אודותיו אח יושבי עירו ואשר
נודע לי גליתי להרב ,וכבואו לפניו ושמע כי כל מצפוניו גלויים וידועים לו ויהי לנס.
ככה נא לפני פעס אחת המלמד מט  . . . .אשר נבלה עשת נעיר מולדתו דז . , .
(ואשר לשנים משן ידו את לוצצים בצדיקים רחמנא לישזנן ) ואודיע אח דבר הנבלה
לחרב טלם בואו החדרה ,ואח״ב קרא הרב פיו "’ ״ל פלי  3ני
משם —
מלחו עודנה על לשונו והנה המלמד • צא ממחבואו נבהלה ויקרא  :מה זה תאמר?
— האחה זה — גרשון — גנאי — ? — וכדברו מלא מלאן דומה שחוק פיו ובל
השעירים ומלאכי זעם שחקו עמו עד כ׳ השמים רגזו ותהום הארץ לקולם  " .עתה לכו
ונלכה אל התפתה למען חדעון שדון !" קרא דומה  ,והאנשים הרימו קולם בנכי ובל
אחד מהם ( מלבד המלמד אשל הלן אבל וחפו׳ לאש כ׳ כלימת כסחה פניו) צעק  « :הושיעה
מוהר״ן  ,הושיעה ! שמרח נפשי כי חסיד אני ! "
דומה ( שוחק שנית ) . :למה תקראו למוהר"  ? ,הלא נמהלה תמצאוהו  — ".שעיי
אבדון נפתחו וקו  :מוהר״ן נשמע מתוכו  :למה באתם אלי להזכיר אח עוני ? לפני
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ממשים ' שנה נ־מי ח " הבל• כתנת׳ ודברתי דנרי רוחהלנה מאד ,ואהה ! רנות הוכחת ,
בשאול ומכאוב ,גדלו למאד אשל באוני על לוע דרכי על חלומות ,ועל דבלי ,וכבל באה
העת כ< אצא צלון> ונקי ממלאת ימי חלד ,ולהתענג על מלק ,באול המ״ס ,לולא
תמדפיקים הבולים מלנוב אשל עוללו על ,מחדש את מעה זעם ושבע אן> ! או! ,
מ׳ יתנני פנית נחבל מעה ,כ• עתה אודה נגדה נא לכל עמי כי שקל בימיני וחזון שוא
ותפל חזיתי ,למען אנקמה ממדפיסים האלה כי לא ׳מכלו מן השפלים גם אמד!
כה דבל מוהל״ן והאנשים האולמים באו אל החופת פנימה והדלת נסגרה אחליהס.
אז אמל אלי הלוח ; " הפעם לאיח נעינין ושמעת נאזנין את כל הנעשה בין חשידיך
וצדיקיך ,ב׳ גנב ולצח ונאף וכחם וכל תועבות ה' לא לחקו מהם .זכול בן אדם מה
לאית ושמעת וכתוב אוחו נמלע אנוש לזכלון למל אמלון — “.ואומר ״אהה אדוני ! הי לא
נתן ל ' לשון למודים ולא ידעתי לבל צמות ,כ׳ מעולם לא באח׳ בקוד חכמים ובקהל
חשידים לא שמעתי כ׳ אם לשון עלגיס ".ויקח הרוח לצפה ויגע אל פ• ויאמל  :הנה
נתת׳ לך בזה לשון למודים ,לך בכמך זה וכתוב הדברים עלי שפל ,אך עלם בתנך קום
קלא נשפר׳ אנשי לבני יושן) שערל ויצחק עלעער אשל כבל ישנם שה עמנו בארך החיים,
נם את מכתבי יחיאל מעללעל חקלא  ,הוא האיש מעללעל אשל הואיל הלך נעקנותס
ועתה זה זמן כביר אשר לא ינוח שבעו על גורל ״הצדיקים" האלה — וכמחכונחם
עפה גם אתה  ,עלה והצלח!
ככלותו לדבר עלה נשערה השמימה ,ואחרי עלותו והנה השאון החל שנית בחשתה,
קול כים יהמה בקמח אם המשים ומים■ תבעה אם ,קול בכי ואנקת חנשפעיס ,קול
שחוק השעירים ומלאכי זעם ,אשר יחדיו היו לקול רעם גדול ונורא מאד ותצלנה שתי
אזני ורוב עצמות׳ השמיד ■— ואיקץ ! והנה אחא בוקר וכבר הסאשפו אנשים בקלויז
ללמוד ואחד מרמי החקידים עומד עלי ומושך נככף נגדי להעירני ,וישאלני  :מה זה
היה לך ידידי ני זעקת ככה מחוך השינה ,ומדוע בכל עצמותיך כאם צרבת ייתיש׳ זיעה
מפל מצחך גועשים ? האם מולה אתה ?' — " כן הדבר" אמרתי " חולה אני ,אלך ואשוב
לביתי ולא אעבור לקבר מוהר״ן עד אם אשוב לאיתני" — ואלך ! הן אמנם חולה אני
— אמרתי אל לבי — חול• הנשם ,אשמע לקול הרוח הדובר נ׳ נחלום חזיון ליל
ושב ולפא לי ; לכו ,לכו לעי מאז לדרככם אל הקבר הקיום ,אמרו ״צדיק׳'• כי עוב ! לו
ידעתם את חזיוני כ׳ עתה אמרתם עמי :אוי לרשע לע ! — יהי לכס אשר לכם ואנכי
אלך בשש ח' ואגיד לעמי אח חלומי וזה חזיתי אספרה.

Landan.

©
mannetיי" ®

אבל

כבל♦

על מות ילידי מנוער לע כאח לי ה״ה האנלך היקר  ,חומל « גזע אפלמיס
המשכיל השלם שופר « היל דובר צחות הר״ר שלום «ילגראם נ״ע אשל גוע
ונאשן> אל עמיו בשנת ז״ך לימי חייו שנת בא עת שפוד לפ״ק.

הוי ,שר בלהות ' מלאך זעם וחיטה
אהה מותי' מה רבו מפעליך
ידך מושלת על כל מתי חלד׳
גם על צדיקים וטובים תשפוך
כולם יפלו מוכים תחת רגליך
חמתך;
גם דורכי מפלות תושיה ומזימה
כזקן כנער כשב בילד.
טמך טלך נורא , .ץא ימלט בל -איש
תשחיתם חיש בעים עברתך
לא תהדר פני זקן לא תחון גער׳ הוי גם על אחי שלום ! חרבך הנפת
תהרגם תשחטם גם תחטפם חיש
על דמי ימיו לא חסת ולא חמלת,
אם בזעם תשלוף חרבך מתער• זית רענן כזה הה•' איך קטפת
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ולתחתית שאיה אותו הפלת ? האוכל לבחור לי רע אחר תחתיך?
שודד! משחית ! חמםי מאוד ע1,י  -הוי אח יקר! רע כאח ! איך נטשתני?
היערכו פטדת כוש ליקרותיך?
אם כקבר פתוח לר פ שאפת׳
על ישישים וזקנים שא תליך וכליך הה ! איכה אחי ? שלום׳ איכה ?
ולמה צעירי ימים בזעמך חטפת 1איה נחבאת ? אנא לי הגידה .׳
איפוא שמת פעמיך נפש הזכה ? —
ואם לדמי רני שנים אולי חפצת מה יקרת ומה רוממתנפש חמודה!
,
כי דמי צעירים לחכך מאד נעמה
לא ביתך אם אביט רוחי מה נבהלה
למף ףאש _ בוערים
בראותי כי יפקד מקום מושבך;
1
ר ״ צת
להורידם פלאים לירבו^ ׳ שממה? רטט תאחזני  ,כלכל בל אוכלה
בראותי דמעות על פני אב חורך•
הוי מות ! איש אחד בקצפך המת מקום ישבת אחי ! עת בנת במדעים
עתה דממה איומה תשתרר שמה;
ולבבות רבבות אהה •י שברת ;
כל פני יודעיך הה ! זועפים ורעים
בלב כל — מכיריו יגון רב נתת
כל יודעי ערכו הה•י מה עכרת! בזכרם כי הנך שוכן ברגבי אדמה.
איך לא חמלת הכרת פרי חן ויופי ? לא אאמין בי אינך ,מחמד לבבי
אף אם נפלת בפח בצפור שמים!
חכמה דעת וצדק בו התאחדו ,
בתואר חן חן עוד אראך במושבי
גפן אדרת אין בו שמץ ודופי
ביפעת תארך וכיפי עינים.
נועם יפיו גם נבונים חמדו )* .
הוי אח נעים ! יקר ערך ! איך זנחתני ? הוי ידידי י .חיים לא שבעת
* ) החכם המפואר כליל המדעים ,הנדיב השוע  ,הקצין הנכבד ,גבר
כערל נ״י
המצוי ין העומד לנק עמו ה״ה האדון הדירעקנואר הד״ר מיכאל
אהבו מאד כאשי הראה אהבתו נגדו עת כאשר בכבלי תחלואים מלבד נדיבהו
הרמנה אשר מנגו ,עוד נתן לו כל מרקחת ושמים מנם אין כשן — -ישלם
לו ד׳ כטוב לבו ויאריך ימיו בעוג ושנותיו בנעימים — גס החכם תמליץ
הראה
עמו בברית אהבה כאשר
ווייתמאן חיות היה
ה״ר מרדכי
אהבתו לו גם אחרי מותו כי שלח למ״ע המגיד דברי המנוח וקראם נשם
"מצות לקיים דברי המת" גם נתן מקום בשפרו היקר משל ומליצה הנודע
— נם המכס המהיר המלין
יקר
ולשיר
לשם ולתהלה למכתב נעים
הר״ר זעליג צבי מאכדשיין נ״י אהבו מאד כי בשנה זו בהיותו גטארנאפאל
וכמה
עשה עליו המנוח שיר להפליא ( עמעפאנגשגעדיכט ) ועוד כמת
שירים הראתו והנעימו המכס הנ״ל לשלוח כמה משיריו להרב הגדול המלין
הנשגב וכוי וכוי שעערן — יופיע לעד — למען ישעמם בשערו הנעלה
כוכבי יצחק ,כי מאוד מצאו מן בעיניו — אקוה כי דבריו יקיים— .
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עודך באבך הובלת לקבר,
עוד לא חיית -למות כרעת
וחיש בא עליך השוד והשבר,
גלי ים תלאות על ראשך עברו
עצמו מספר תמרורים שתית *) ,
סר תארך פני תמונתך קדרו
ולמרות אלה בתכונות חגית.
כל ימיך היו מכאובים ובעש
בכל זאת למענם תושיה בל זנחת:
רבת שבעת מכום רעל וקבעת
אך בהשכל ודעת שכוח לא
שכחת• —

"נפש טהורה ! בואי למעין הברכות
"פה מקום אחוה לא ישמע רצח;
«תשבע רב עדן מנחל צחצחות
"פה תחיי לעד בנעימות נצח !,,
נחמו נחמו
עוד שלום
חדלו חדלו
עוד שלום

אחי ! על מות אחינו
חי  ,חי הוא בין החיים;
מי דמעות עד כה בכינו,
חי בשפרירי שמים,

שם בסתר בצל שדי שוכן ברמה
במעון אלהי קדם כבחיים חייתו,
הן אך גוו תראו שוכב באדמה
אולם בחיי עד חיה עוד נשמתו.

לתודה ולתעודה ימיך הקדשת
עודך חי אחי ! עוד אורך זורח!
רק אמת וטוב היו מגמת לבך
,
עודך
חי
בין
משרתי
רם על רמים,
לילה כיום אך בדת
אש
דרשת
תעבוד עבודת קודש כאיש צולח
ואיך נפלת שדוד עודך באבך !
ועד בלתי ירח תחיה לעולמים,
חלילו -י הלילו•י דורשי חכמה ותושיה מעשיך אחי! נוכח שדי המה
כי נקטף ציץ יקר עודו כאבו
ספורים לפני אל אוהב צדק,
קוננו■ מר קוננו! הרבו תאניה
!
המה יהלכו לפניך יכבו זעם וחימה
על אבדן איש יקר ברוחב לבו !  -יבערו בעדך כל סילון  ,כל חדק.
״סורו ! סורו! אטור ליגון ועצבת עוד פרחי דמונים**) כריח ניחוח
— קול בין קרב לבי אנכי שומע  -עוד מליצותיך חיים הם בינינו,
"יען יקרת נפש שלום מאד כואבת המה יחליפו חיל ליגעי כח
.לזאת; עלי ןנל! צוה לה אל היודע• עוד שמך חרות על לוח לבנו,
״רב לך בעמק הבכא לשכת
אנא אח יקר מנוער ! איש הרוח!
"שובי שובי אלי מארץ
מועקה
;
נפש
טהורה
'■
לה
נאוה
תהלה ,
“פה מקום שאנן
לנפש
כואבת
,
לפני
אל
שוכן
מעל שפכי שיח
"פה טמון שכר
טוב
לאוהבי
צדקה  .כי מכל רע יצילנו םו< סלה,
* ) בי רבים היו שועניו אלה » קנאתם בו בראותם בי »לילותיו היקרים
ימצאו יין בעולם המושכל כי במת וכמה פעמים באו דבריו במ״ע המגיד —
וכי חכמים ונכבדים יפיו חמדו .ואלה כי נחי — דעת המה— .
* * ) בי רבים היו שירי המנוח ועשה כולם אגודה אמת וקראם
בשם :פרחי רמונים למען היות שם שיריו נופל על שמו— .
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תפרשי כפים ליושבי בשמים
תפלה ותחנונים העתר בעדנו,
לבל נכרת חיש מארץ החיים
ועד זקנה ושיבה בל יעזבנו .־

ועתי אחי! על משכבך תנוח ,
ותעמוד לגורלך לקץ הימין,
עת יצוה האל לכר בשר ורוח
“יחיו מתי ,יקיצו,נבלת' יקומון
-

מנחם מענדל לאנדא מטארנאסאל.
).
Göthe

(Nach

Don I . H . Löw, öffentl. Lehrer.
"ק1ל מי אשמע בחוץ לפני השער י
ממעבדה ' ביתהזיךי.ע ריע ? *)
;בואי ל״מוליהטננן הנער
ונחל שיריו אלי אזני נובע
דבר המלך מהר* העבד
ןצוה המלך  " :למעןאכבד
קרא לפיני המנגן למנצח ..
"לכם אדוני ברכה פי שנים
ברכתי' לכן -נשים ,יפות תואר■
רמתי אתכם לכוכבי שמיכה
כי טי ^ם לא ירטפש מנוער!
פה בהיכל רק היוד רק תפארת י-
אעצום עי_ני על בלי עת חודרת
היא עתה במפלאות ותענוגות אלה״.
עוצם עעיו השחורות בליל
והוא יטיב נגן' שיר בקול הרעם.
באומץ לב ישמעלו בל איש הזל;
בגילת לב כל א ^ ה רבת טעם
ולמלך  .ייטב שיר המנצח
ובחפצו בו מאוד צוה לשמח
ולתת לו רביד הז -הב מל ^ המד.
* ) מיכה ד' ונ ' לשון

תרועה ונם לשמחה
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»לנושאי רביד הזהב אל תתנני;
תנה את הרביד לראש שרי צבאיף
אשר בגבורתו•  -רוחי תראני- "!7
יתן כקש :הש חרבאי־יכיף
תתנהו למזכיר . .יען כי אתה
סבלות היך)ר על שכמ 1נתק
לכן ישיא רבידף אתה יהד " .
"אני אשיר כצם1ר נעל א^ר
השם״כפבך ^ער ק5הו
שירי אישר אעיר בו לב גבר
זה שכלי  -בעד ? ל הון' בל .אתנהו!
אך אם תשיא עני ׳ כ1ס יין
ראה מטף7אשאל  ,כי ותן .עין
בביום זהב והוא הנה ; שיב נפש .״
ןביאהו לפיו ישתה את קבעת
כ1ס היין ציי למכאוב רנ״ש למקור.
על הבית הצלחה מופעת
בו מת;ה קט$ה הוא .החמי!
כטוב לעם בא שמי .על לבכם יעל
ואתם הודו לו לאלת׳ מעל י
כאשר אודה לבם בעד היין.
.-

יאקב צבי הלוי.

מכתם .כאשל הגיע לידי חלק ב״רז מספלי ב״י ואראה
בין הכוכגים מפיקי נוגה ,עמדתי משחומס  ,בי עוד לפני חמש או שש שנים
שלחתי השירה ההיא אל ידי ידידינו המלין הגדול החכם
מנחםגפשינו ובין
כה לא ידעתי מה אמת נהיתה ,ואראה כי עוד יש לתקן הדנה בהעתקת׳
לכן ענדתי עליה מזמן לזמן נתקון תענו הופר פצירה פיס על פניה אולם
מה תועילני זאת והשירה יצאה לאור — כדבלי החכם ל״ב ,כ״י מחנדת
כיי׳ח על דגי שידחו מפוזר ומפורד בין שורותיה נוהל אשי יקהה בל שנים■
ורעה עוד מזאת כי גס החכם המוציא לקור ירע עמדי לאמר אלי נרפה
אתה נרפה כי לא כליה מלאכתךנוה יימכ לה ' ג ומ,זו ןק ככל הצורך לכן
ניאותי כל זאת כתנת־ הטורים האלה:

שירתיהגולם

לח מעשיו ההיא לנו מנחם היום
לתת כיעקב נתלה לשעה העבריה.
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גם נלמי ראומניבי :.לך_והל1ם
!עלה לפני מענןקי גיא הנערה ׳
כי ' קנייםחיות עברו לו בבמלום
בבית מנחם  -כהלום ־ על ^ קיור התוערה!
הנה מה כחי כי א :חל? דום
גיולסימת עמךיז ליום התח!ה!
במאמרי  :באור לשמות א ' וכו׳ כתבתי בין ה ש ו ר ו ה י ם שגם במצרים
לא הרגו אלא הזכרים
וכן בשפארעא .וזו עעות ראוי להמחק .אבל סחת
זאת יבוא על מקומו כנ״ל:
ואולי גם בשפארעא לא הרגו אלא הזכרים עדות קצת לדעתי צוות
פרעה להרוג הזכרים למען לא יהיו אנשי צבא בעם וגם ליקורג הואיל לגדל
תרבות אנשי חיל גבורים במלחמה ולזה אין מניעה אם האמות לא תהיינה
כ״כ חזקות ובריאות .לכן לק מצאנו לפי עדות עהעאפהראשע שמדצו העפהארען
על המלך ארכידאמוש לתת עונש כשף על אשר לקח לו אשה קענה מאוד
בקומתה וזה מדרך העמים הקדמונים כי בחרו להם מלכים גדולי קומה וזאת
תפארתם ( כה ראה ש״א יו״ד כ״ג  :שם מ״ז ז ' כי לולא ראה שמואל אל
מראה אליאב ואל גבת קומתו לא היה השם יסב׳ אומר לו שלא יביע אל
כל אלה ) אף גם זאת צריך להעיר כי הערביים הקדמונים עד ימי מאהאמעד
השליכו את בנותיהם הנולדות להם אל המיס אם להקל מעליהם משאת
הוצאות בתיהם או מדאגה פן לא ימצאו אנשים עוביס אשר יתמתנו בבנותיהס
(כאשר העיר על זה החכם גרעעך בעפרו היקר והנעיםGeschichte der
 ) Juden Band V. S 113היוצא לנו מזה חזוק לדברי מז״ל והתועבות
אשר עשו כל העמים האלה ממקור אחד יצאו.
עתה אחלה עוד הפעם מאת אדוני הכוכב הגדול למען ימן המקום
הראוי אל דברי אלה ועל מקומו יבוא הכל בשלום ויפקד מאמרי ולא יחעא.
כ״ד עבדו ומוקירוהנ״ל

Erlkönig . Frei »lach Göthe, von Med. Dr. Sigmund
Alexander.

הלא תראה בחשכת הליל וסער -
מי זה הרוכב  .יגמא הארץ?
האב הנהו עם בנו הנער;
יחממהו וישמרהו לבל ישא פרץ.
"איככה תרגז בני  ,ואיככה תבהל ?«
«« את מלך האבדון במאת העינים
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ממלך האבדון אבי  ,אנכי אבהל . ..
»היבעתוך בני  ,ערפלי שמים ?"
«בוא נא חביבי ׳ ' בוא נא בחדרי.
שמה אשעשעך בשירים ובמחולות;
בעמק הפרחים אראך את הורי י
ילבישוך עדי עם רקמי מחלצות«.
«הבל תשמע אבי ׳ קול דברת אהבה ?
אף מעדנות יתן נפשי להשביע «.
«קול דממת היער  ,דוח ממבה
מה תשמע בני  .השקט והרגיע «.
"אל נא ידידי .ללכת אל תאחר,
שמה עם בנותי תתעלם באהבים;
תענגנה לך בנותי  ,יפות כשחר,
סשקןה לך צוף עם דם ענבים «.
אבי ,אבי  ,הלא בעלטה שמה!
הנה בנות רפאים תרקדנה!"
«הן בני חזיתיו -נמול עיני קמה י
רק לבנה ואלה ראשן תניענה ,,.
אהבתי אליך עזה  ,כי יפיפית.
אחזתיך ולא ארפך י כי לא רצית.
אהה ! אבי׳ אהה ! המות פגעני ׳
המלך האבדון קטף קטפני !«
פלצות אחזה האב ; פחד ומורא,
בזרועו בי נאנח ונאנק בלי פלט:
נחפז חוא וחרד לבוא העירה -
אבל יחידו איננו — מת הילד.
זיסקינד אלכסנדר הרופא
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ui» A . M . Rottenberg.ע Poetisches
Dichtung:

dessen zunächst erscheinender

Fragment als Probe aus

משא בערב ביער.
חיל ני«" רןה דומה כדוב שוקק
בפחד ופחת,
א״הרעגויתך■
מסבן
תרומה
מארץ
אלקק
שאול
מתחת
׳
דםזצםתך,
ברשת טמונה
מירדן מצחך
נדזשי ולצו-
הובילוף רנליך
נטפי נצחך
נפשך נתונה
לבל ; פיצו.
בירי מחלליך.
המלט מידינו
אביא המזרק
להרים הדם י
תדזלת נםבז ה׳
שפיץ למרק
לחלקך בינינו
למען ותאךם׳
ניחזיו׳נקרבה•
!נחר ברע לטבח
מי אנאמים
מתפתה שאבתי,
הרימותי ידי׳
לעשות מטעמים
להבין .זבח
פרי מגדי,
כאישר אהבתי.
בשר  <$דם
ולולא נקראתי
לאשמן ק.
בר- 1
עתה הנה,
חמדת "לבבי
יובל הכל
חלב ודם׳
נקלה ; פליתי
יסכן נבר
זבחי
הבהבי
י
שלח
לכל,
והייתי ישנה,
מהרי אחותי:
העמקתי לשבת
כשי ודמים
נצחו .יזה
נאכל שנינו,
בץאול תהת^ה ,
משם ארבת
הלעט ' אתי
במבחר עצמים
האדום הזה:
לחטוף גויה;
נפלא בלניני ,
יד־׳
לנפשי דורש
נכין מטבח גליייני ך! אח נפשי ! ר\.1
מאז עזבני,
בטני וכרש׳!
וכרה גדולה.,
עלבת
החרש
?ההיו ננתח
קומי ירשי,
נורידם
‘
שאולה,
בחסר הביאני ׳
רממי ,ל!רסי,

שבר רעבוני
העת הגיעה
בפתח ורוני,
קברו אציעה,
מקדם אזןרה
מס!לה והיתר! .
לעבור לעברה
<-
לפנימית ובילה .
4
שם בטקתדים
כארי ארבתי ,
;חךשים לבקרים
ברשתי חטפתי,
ארכו
הימים wי
דרכי נשלו,
מפחד אימים
ספו תמו
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קר קרו  .נחשוף
■ »ן  $זןי « ר.
מ/כא לחשוף
ר מש וחמר.
לכף הקלע
קרים המצח,
לשונו  ,לבלע
המות לנצח׳
;דיו  . .לחת׳ ח
אש  ,תקיעה,
מלא המחתות
למען תבוינה,
למיתרי קשתות
.מעיו ; שורגו,
(לצודד נפשות
נפשים ; הורגו)
והנותר למחרתו,
במוש  .ייךשנו,
בשקט עברתו
לנצח ;דוישינו
ידיה עצמיו
*לעפר מות.
קטיל גרימיו
?שרת בשבת

-

מעפר לקחת
בסמים  :תבלל,
הרקח מלקחת
ורפאים יהלל,

נחשים ? .ריחים •'
סביב  .עברוהו,
מבין השיחים
.
ה! -ה הורוהו -

אכלתי .יעדי
ולשו א שקדתי
בפתח שערי,
בחשך רפדתי,
לקאים לשבור
;הלק הבלים׳
,?.סף  .יצבור
חרבה  .חללים,

לחיותי צלמנה
היי נכונה,
'פרשיי רשתך,
לנפשו בגשתך׳

המלח בצרי
מרחוק ; ריח -
איש בריא י
ולשחין יקריח,
הפצעים  .ימסו
־מלא הגדה,
בלבושי יכפו
פ ;יו בטךה,
מותי תחלאים

מאזאחקנוי

אנשים בריאים
מעולם תעבנו.

לתפתה קשלך
נפשו' בלילך/
צלמיה אחותי  ,זבחה!
כעזה' נדחה
לזאב נןשה׳
כן ; בבשח
נפשו בכפי י
תבוא בגפי.
אולם עד אנה
נבלה ברננה?
תמשך התוחלת?
מהלי המאכלת !
לאטי לאטי
עורו־ הפשיטי,
יהי לפקדיון
בסות לאבדון.

Byron) von M . T . Rabener.

(Nach

חד 1ךל; להחזיתי׳
החרפה לבשה  .קדרות ,נ דעך ברק־יפעתח׳
ככבי־שחק עממו . ,יחדיו אספו ננהם* ,
;חגו במרחבי רקיע ? ,לס ; עבטון ארחותם.

הלום בנלדיעינים:
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3אפלה מנוךח יתנוךדו׳ כתהו לא־ךרך,
הארקה תנוע בחשבה ,כצנת קפאוןמניד"
הירח לא !אהיל ,ננע אור בערינו,
אתא בקר׳‘דןלף .דאת  -ויויקם אי ;.נו.
<■-י>
שכח תשוזקתו האדם ,מאדי לקבו נ^שו. .
!
ממעוף צרה וצוקה׳ מרב בלהיות שאיה,
בני־תמותה בלהב׳ בלב נשבר ונדכה
לאל’ מושיבם התפללו  :אנא! ,יהי אור - :
סביב האח התפלשו׳ לחזות איש מיקוד,
ביתיות ,כסאות מלבים׳ בתי מעון לאהלים׳
־י
דזיו ל׳מאכלת  -אש׳ ערים׳ לשלל פלדות.
עוד הפעם למוקד עלי בתיהם מהרו׳
להביט בפני אדם׳ בטרם ילבו ואינמו- ,
.קנאו שבוני באהלים"מןגד’ :למוקדי עולם,
לחרדים חוצבי לך,בות .בידורי אש.יתמלטו,
תקוה אחת/איומה,תישובב נ^ש,ורוח׳
תחיש מפלט למו ,עליה י,חבים השליכו:
יקרות שלחו באש  -אחי החורבה הציתו;
נבקו לרגעים ,ברעד׳ במעט,קט אימו? -
קרקרו ,נפלו׳ כבו׳ גזעם אודים עשנים,
ויהי ליל־צלקות ,אקיש ,חש.ין עולמים.
אז כשעירייאשמניסינראו פני־אךם,
בה ^ה רוח ונפש ,עליתם אימתה ופחד,
עת פתאם ממחשבים^ ברק־נגהותיתרוצץ,
אלה ?בכו׳ .ית״יפחו ,ויפלו על
פניהם
ל¬¬
אלה יאמרו’,.נואש ,ובלעני שקה'ישדוקו,
אלה יאיצון ,יחישון ,אלה דחופים ומבוהלים,
ישיאו עצים בכתף׳ היש להגדיל המדורה.
עיניהם׳ מתמהיון לבב׳ נשואות לערביות שחקים,
?מיו ביריעות חמותה עלי 1Hהאדמה.
. J׳ר
את"1׳ י? לי ממה׳ יביטו יראויבמשסה,
יאבקו׳ ! חרקו שן ? ,קללו־ויבךכו אלהים.
בל שובבי מרוח׳ מקרקע הארץ ירחפו.
לד,בל יעלו אמר׳לעופף מעל ?חלשו׳
*13
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ןל חית 1שוקבים .לחיי־לב יתהלכו,
שפיפון ופתן עהלו בינות לעקבי אנשים.
בק'ול המולה ייזרקו ,רק הימתם אבדו;
האךם '? שוםם ראש, .והיו לקרות למו- .
^ הקרב  -לפני ארגיעה דוק! ה שבת וי^ פש -
הן ?תעורר הפעם ; בדם יקנו מבלתי
^ *  pvבודד׳,ערירי כערער! /שב הבן־אדם׳
בהדוך־אף וכעש ? בריא לועו כחתף;
האהבה  ' -לוסחת ' נפשות — 1דולפי" הלכה ואיננה.
הגיון* אחד נורא ? ,מלא הארץ ומלואה " :
המי תי '  -בהרף ע? ןי נבלתם לדראון עולם.
קרב וכליותנצמתו מפניי זלעפות/־עב׳
האנשים בחוצות' נשמו׳ בלתי קברים לגויה׳ •
איים מרעהו ?אבלי החלשימחזק״ממנו״ -
מבשר אדון קוניהם ישברו הכלבים רעבונם"
בלב אחד בהמו׳ ץזמר נבלת בעליו ,י
אדם׳ צפורןה;ה׳ חשןי מנגוע ' אליהו׳
עדי עלפו מרעב ,ובידי המות נמלו׳
והוא
■ על משמרתו ,ךעבי זעיף ויגע,
?אנק בליליישיימון׳ ? נהום ^חרץ לשונו,
?לקק אזרוע אדוניה זה  nyZחבקתהו;

ו°
^

אכף עליו פיהו ,נאחז בשבץ ־’־ ריגרע’.
כל ׳וישבי תבל ,בדזסד וכפן נאספו",
עוד שנים נשארו מקרית רבתי־עם׳
במכלית שנאה חיו׳ איבת עולם בינותם;
אציל מזבח נאן־רי׳ עליו א ?ר ורצפיס'
בלי קיש לחמרים׳ שם נשרפו ' ,ו? חלו -
איש עמיתו פגעו׳ שמיה ? הדיו נפנישו;
יחפשו ברתת ' פנימה שפוני ממוני פחם,
שגיב אש וחתרו׳ '? מששו מרפיון ? דים;
יוהם נשבה' קמו  -הנה׳ ניצוץ עוצץ!
אש להבה נ^ ח !  -אור צר באפלה ! -
אז ישאו עינימו׳ פנים לקנים הביטוי
חרדת שאול אחזתם׳ נזרו אחור־דמותו:
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מחתת ? ני זרא הסב המות למר׳
במום הכירו .יחדיו• לפני התודע ספךאה,
אצבע הרעב כתב שם אויב  3מצח
■
איכה יישבה בתה ,הארץ רבתי לאומים.
מעונה המיון־גוים היתה בוקה ומבולקה,
אי אדם ' ובהמה תנובות שדי אימו׳־”
אבן" בהו תמונתה גלמה יון צלבוות■
פלגים .יבל׳ מים ,נקרי נהלי זדם,
גם הים הגדול הפובב ? פרות תבל,
שכנו כאבן דוקם ,שקנלכרפאים קאננו׳
במעמקי תהום .רבה  .נאסף ' נשמת חיים.
אניות ,עזובות חפשי׳ במצולת מים י.רקבו׳
תרנם יתפורר לגןרים ,ולו ? הים יבלעמו,
תשואות דכים ישתוקקאין  .קצף בפניהם,
גלים ? שנו חמותה׳ פיות משברים־קברים.
סערות תימן וסופתה׳ .ילחצו במו־רמים.
? « וערפל בך־דו׳ניש־אים ? תהלכו למו,
בלעךם חשך למזלי׳ שואה ואמש למכביר,
אך חשך השליט׳ הוא ' התבל פלה.

חלום שבעים שנה.
’

’8 .

T T

(עסי׳י אגדת חז״ל במסכת תענית דך כ״ג ע״א•) ( המשך)

Laugbonk.

Do » A

?ל דחבית ,ד ? יר הרח הציץ בחלו.
והעלם ?בר. ,יפן לבית שמדות גילו,
שם י_קוה ששון ריהדם אהבה נ?י מה- ,
אך  ? .׳ ;יו ייראו זרות,רבות המהומה -
לא אור ולא הדד י .שוא ?.ינו צ ??ה - ,
לא ישמע קיל ששון ' שאון שמחה המיה;
,וסגדו ךלתים׳ אין אמר ואין דברים,
בית אביו בדוךבה בנויה ',בשידה קברים.

,ס

—
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דוסית מות שירת ,אין הנים ;רום.
ידפק בישעי .וההד ירי?! אף נצייס׳
אך אין פתח' ,אין ער רבדיו 'שומע■
לריקישיאקול׳ לשיא [הכל יחערע.
ביסן מהבית ,התור את העיר השוממה
ובחוצותיה ה 3קרב 1ת ,קול צעדיו אימה -
ובסצר בית האלהים נעמד בהליכתו
בי ישם העב" מזכךח לקשי אהבתו.
ולמקום ירק הדשא יהלך בהגות לבו
בי זרע התמר טמן היום ?סביו
למען באהרית דדמיםאהרי נהלפו שנים
!שמח בנים נולדו במתק פריי עדנים".
נתמה ישתמם  -הכל אך בזב וימנה -
לנוגה הירס תקר נושן ותנועתו פוינה;
צמרתו תנוע ותכף׳ למכביר ; תן חיל:
בה שבעים שנה הנה ; דה בין ליל.
לא ! אמין עוד לפיאהעיניי אשי ידן ;יון
זחניתי או חלמתי? נשאל",וקרביו יו $יון.
ותצא הצפירה .ולבית אלהים" [ חג הפעם׳
רוחו בקרבו המה׳ ולעכו כהלם פעם.
ויבא העלם לחדרי בית האלהים פנימה
שם נאספו דורשי תורת י; התמנקה;
בכךויתאונן  :אן אמצא רעיתי הנחקרה
אשי מניאתמיל יל לאישה נועדה? -״
והמה משתאים על הארה הביטו כלם
חבוש פאר לבוש ש״נים נצב למולם"
ומלמעלה מעיל לבן■ לכוש יורדי "בור
לאמר " :ביום שמחתך מותך זכור"
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רחשבוהו למתעתע אשד הבה במהומת שגעיון׳X׳
על דעיתויעעד/זערןת שבר בקולישאיון! י j
מה ’לעשות עם ך!איש נבערה עצתמו
אך שאלוהו על אדותיו ? תמהון ז לבמו.
ויתאנן במצודתו  ,ריבך .ויפרש כפים:
שימעו אחי׳ מי ממית! הטו נא אזמם!
בארץ ? ה נ1לךתי הנני ;ר וא1רח,ז1
נכרי׳ בארץ עפה הצלחתי בצל בורח ;.״
,׳את רע;תי עזבתי על מספר רגעים,
לא ראתה עץ חזיתי ,חיים נפלאים;
ועתה' הנה שבתי  -מסביב אראה ואבינה
הה! סיליפות נוראות׳נואתמיל אץ עוד תמונה! -״ ^
.ויספר לשואליו חזיון העדן מראות
מאשר ך,ךא'הר שמה רוח איש שלומו;
.ועשו אחד באחד וישבעו אליו בשממץ -
והנהז?קןז על משענתו בא בתוך ההמון;

סלומו x

?רעדה הל,ישיב אמריו ׳ ועיניו דלפו ךןןע 1ת
?וליד ותורו מבלהה ואימי
■ ׳’ ושמתיו נעות
»אי שמים! אץד ,החתן אקר עלו-זיו י מלא
נאבד פתאם ביום מועד’חתינתיו ! יפלא— v״
«סאתה זה העלם האמלל נעלם אז

מעין j

לתהו ? קשוהו ,דרשו ?? ליהארץךאין?
ואל3ית השמחה' מהרה ? אה ע ^ בת
וי :קךא האבל מועדו לאור לפיך מיות ; ׳
" ; מים רכים הוחילה ׳ נימת הכלה הנעימה׳
שכולה גלמודה נגזרה מחיים שכנה דומה.
זה בשבעים שנה מעת נעלמת פלאים
ועתה שבת הנה כעולה מארץ הרפאים

ג

-
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■ל* מילליתף לנד חלפהי אף םן חטף׳
ותפלם בשלות השקט בנפל בת עמף -
גבולי ישורון מתו׳‘ ומקוש ציון היה לשלל.
למהפכת זרים אשר מלאו חוציוהיה פלל".
"הן נשלים הביאו אש התכערה ציונה
השמידו שבמינו ׳ שברו עונו׳ ותבלת מעונה
נקמתלזאויב— להט 'החרב הטתהפנת  -ז
ההליבו מסביב ,השמי 1ליארץ המברכת".
<ד׳

"עת היית מאשי_ותו.פע זעליף נהרה
אז3ם בא ה ל י נו הסת הלמיים בערה ׳
במעט מן המקדש' תבערת ך,אש"פנתה׳
במקום אבל הזיה בהמת .עבשוב הצתה".
ככה בקרו על ראשי מצוקות אין ספורות
עת ראשך נמלא טל תהיה ,טל אלות!
אך היסבנו שבעים שנה בעלן בלמים
עת רגזה הארץ הקדשה מתבססת בלמים ? (p׳qיבא )
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zu v

s Durch die anstrengende säst uuausgesetzte Bearbeitung unseres neuesten
gegenso eben erscheinenden Werke«  כתר תורהward das Erscheinen des
nun
wärtigen Hefte» verzögert. Hoffend die Hefte mit göttlicher Hilfe
nothgedrungen
rascher aufeinander folgen zu lassen, sehen wir uns aber
und
neuerdings aus Uebelstände aufmerksam zu machen, welche wir schon oft
gerügt haben, und bitte״
nachdrücklich, doch wie es scheint fruchtlos,
wir die Einsender , diesmal beherzigender daraus Rücksicht nehme» zu wollen:
und
, uu verzogene
1. Wir ersuchen vor allem um eine deutliche
Abschrist aller zum Drucke eingeschickten Beiträge . Mau
leserliche
i t
wolle nickt vergessen, daß die Arbeit für die O e f s e n t li ch ke
in die F e r u e geschickt wird ! Wir haben ganze Stöße von Beiträgen
, die uns von de» Setzern als u n l e s e r l i ch zu
bei uns ausgeschichtet
es sind dies eben Arbeiten, die schön »nd gediegen
,
wurden
rückgewiesen
Zuund der Ausnahnie würdig gewesen wären . Man wolle daher in
kuust daraus Rücksicht nehmen.
e r u2. Alles mit P u n kl a t i o n zn Erfcheiuende wolle man uns in M
bas -S christ einsenden , da die Lurrentschrist niil Punktation
und D e g u s chi m dem Setzer viele Schwierigkeiten macht. Derartig
copirte eingeschickie Gedichte bleiben daher in Zukunft unbeachtet.
von Abnahme eines Quantums von Exemplaren bleiben
;{. Ansagen
ohne beisolgendeu Betrag , insonders wenn diese von uns unbekannten
Persönlichkeiten ausgehen , gänzlich unberiicksichtiget.
emgesen
Nachnahme
4. Die Hejte werden von nun an nur gegen
die
det. Um jede etwaige Mißhelligkeit zu vermeide» , wolle man daher
»,
Zahl der einzuftndenden Hefte bei der Bestellung genau angebe
fall« der Betrag nicht sogleich beigelegt ist.
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Thora.

Enthaltend

:

die 613 mosaischen Gebote und Berbote , nebst den von den Talmndisten
Haupt - Nitualgesetzen , in
rabbimschen
sieben
als biblisch sanetiouirten
entsprechenden , aus
Poetischer Form bearbeitet , nebst einer dem Studium
in Talmud wie in den
dem Werke  מצות דשםgeschöpften Quellenangabe
Ntitnal -Eodexen ausgestatiet

M . E . Stern.
dieses Werkes
Pränumerationspreis
Jene , die uns den vorläufigen
Ende
während des Druckes desselben , d . h. von heute bis spätestens
Zusendung
Dezember l. I . einseudeii , erhalten dasselbe unter frankirter
um . 1 ft. Oe . W . , später tritt der Ladenpreis von 1 fl . öO kr. Oe . W.
das
erhalten bei Abnahme von s ii n s Exemplaren
«in . Sammler
Und glauben wir uns schmeicheln und erwarten zu
gratis.
sechste
unausgesetzter mrihediirfen , daß dieses Werk , eine Fruchtmondenlanger
voller Austrenguug , sowohl der Heiligkeit seines Stoffes wie der in Bezug
und AnSstattung daraus verwendeten äustersten Sorgfalt
aus Bearbeitung
wegen , lvie ferner in der Beriicksichtigung , daß es mindestens in neuester
dasteht,
Zeit als erstes und einzige « seiner Art in der ebraischen Literatur
sich dasselbe in allen Schichten des Zudcnthumes und besonder « bei allen
Freunden der cbräischen Literatur einer allgemeinen weithin sich erstreckenden Tbeiluahme sich erfreuen werde.
1663.
Wien im September

M . G . Stern.
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