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דברי כ״י
Fischer .

חוברת ל־ב:
Vo » Jakob

מי שמע כזאת ?  .מי ראה כאלה י
.קו־בו הנה פוסלי חדות והמעיר לבר פלאן
בן יחיד אני ? 1אבי הנודע בוערים,
לעוד לי אחים ' כבים בלמו וזקךים!
בני אכיף הךאשונים ' לא נמצאים
 pjfילויד תלדה גם ממים הבאים<
Chajes .

Bon M . Weitzmann

חמשונע ואיש

חרוח׳

מכתמים.

,

מסקדש וממהר בא אל אהת הערים,
וקנאו לקראתו { ני העדה !.ק ;ים 7ונדרים,
רבא רעב על ומינו גם אחד המפגעים,
ניאמר ; " שבתנו יחד מה טוב ומה נעים נ
חנה כל איש משוגע ; חין אחריל אדוני.
ואשר איננו משנע׳ אחרי איש אעזר בטוני;
וכי תבפחני אליל ונלוה עמל גם אנכי׳
הלא {ל שוכני תבל ייחדו אהרנו .ימשיוכו ".־
קינת

חמורנו:

"אוי לי׳ כי נתפשתי בעון הדור׳
בכסף מכרוני׳ ויתנו אותי  -בבור!"
ויקח לו למך שתי

נשים.

הנה לא מחכמה ושאל השואל:
"למה ז.ה’ אוילים בעם למל נקראים
הלא הוא לקהת נעים צרות’ הואל׳
כזאת {; דע כי היה אדוד המתאים.

|-u. ,..
tSlaii
_franhfurt 1. :1 f

— 3

—

הול נהי.
למוח ידיד לני ומחמד נפשי ,

איש

דומיה לו כל חסלה:

זצ״ל•
'הרב שמואל דוד לוצאטא
הנולד באחד לחודש אלול שנת התקיים בעיר טריעסט  ,והוא נלקח
ואיננו בליל יום חיסורים שנת התיכ״ו לפ״ק בעיר פאדוא.

VonM. E. Stern.
קול אומר קרא למספד ר^ ^ררר• לכני עכר?
,עדי אזגימו תצלינה לקול’  #סע ש !ר ,י
כשאון המית סער מחדרי תימן אתא;
;עבור .ידעו כי קדר אור ;,קרות בתקופתו
מ !ל חי מדע אין נ ! תר מחמתו -
,עכור ידעו ויקוננו לכהי כי גדדתה<
הרם קינה מ ! ביב סקוליליל צוהה,
,עדי היד הקלים ? ההולל מאנ;חה:
סי לא קיום אתמול עלה כורת־ד ^ עם:
ארז אדיר נכה׳ קומה ,רב ענף תומרת,
עומד כנס’?;הלה ו ! מו תרן תפארת,
גדע כרגע אפו כשוט פר/אם !יום זעם!

,4

קרא את הקריאה לעם ;י אלה!
!׳ א !ךה חכמת קכמיו הפלא ופלא
י כי כינת נבוניו הה ! ,פתע הסתתרה1
כי שר וגדול ; פל׳ נסתמה עין הו .קרת'
ממשבצת זר מליציה אכן הן נגזרת,
גגדעראש לפליטת הסופרים סגשארה!
א ! מה לי ולהלל מכלל כל תוש;ה,
נפן שרקה כל וקנוכת חן פריה ,י
מלאת פריי הדר ! עץ הדעת בהודו ?
י1
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האציבה ל 1יד פ״ה {שם לןכרון *
עמו דורותעלי לוחות אלמות' בארון:
ארון בל קודש מעטה תהלת ?בודו! -

ל

אןי מדי עידו אשפכה אלי קול השמע׳
ואתי קמתי אמבולה ב;
■ הר פלגי דמעי
אשפוןדילידיד לבי י לבת .עטי מרדתי;
את גידלו אצינה וחיך! למו לעימם׳ _
את תקף מפעליו  -וימי מירודו
בחיים
.ולקול הקריאה לזה עתה הגה ? אתי!
J

י

והיה מטיף לזעם הזה ,קעה שלוחי
ט דוה מראות עינם י זוהר אור זרוח׳
?הלו עלי ראשם ?.קרני ?רק מחקרו;
בל עוד יופע בח? ים עלימו נהרה
אליי יתגברו ויהי למו לזרא׳
?אין חלק למיו בהודו ונחלה ביקרו.
שאי עיניןי ,בת עמי׳ למצב ףכמיןיו
הן הם נוגה זרחל ,הן המה מאומד -
שיתי נאי הפעם את לב׳ןי למעמדם ו
שאלי ; א לאלה  ,ימי הללס ? פערה:
האם לחם במיגורם ? האם ? סות ? קרהf
אם' מ ?ל מחסורי הזים מאימה ?זידם ? -

מקום תחנות מוש ?ם רק שפל מעמקים׳
ו?אור פיעתה כהה יגיהו מחשכיםי
ו?אין עצים ת? בה האש ? מושיותם;
עיל מייצר ! שאו מיגוער ;גלי ש’י ? ה׳' י •
;קומו מרדפי צקון ,ישנבון למ,עצ? ד. -
־י •׳ י '
ועל מגימו הדא?ה חקוקה ?חותם - .
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כמגששי קיר׳ כשבליל תמם יהלומי
אלה א $ר על במתי ' ההקמה יךר1כי
עטויי  .ענוה ;גד שפם קרחל נאלמה;
באוב מארק קולם ,כערפל זרתלתבם,
אלה ,אשר _קוי תבל יטמיעו תל,לתם׳
י עלית גג מושבם  -אשרי ביתם ברמה.
כנר בארק המה  ,אין דורש׳ אין מבקש׳
אם בכל אשר למו נם הנושה ; נקש,
אם גם ירימו אסורות קמו אסיר בורה;
אם דמע שקוים  -כמת מלב נשכחו,
אם מעיר מתים מחלד בלהק ; אנהו -
זה גורל שוקדי בין : ,את ניהלת דורשי תורה!
הידעתם מי אלך ? ,ד,לא הנד מראים לכם!
הים המה הנושאים הוד .עמם על שקם',
_בכבוךם ע 7מר ופארו תהלתם!
הידעתם מי אלה? הם המה הנבורים
מעודם אנשי שם ,העומדים לדור הורים
כמאשךי גולת אריאל בקסם שפתם !
ה; דעתם מי אלה  .במחשך יתהלכו ?
הם הטה הכוכבים פדעקב ; דרכו׳
כעמוד ענן יומם ’ וקעטוד אש ליל;
כמוהם ממסלותם 1קךמי התבונה
.יצאךערוכי קרבות ימולז קמי האמונה -
בימדקרותם הרבות צירים 1,באמרתם קמו חיל.
הידעתם מי אלה ? הם רועי העדר.
עדר צאן קדשים . ,הם גוח־י גדר׳
מךזיקי בדק אמון ועומדייבקרק;

י
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׳ללחום מול פ -יצים חפנם בענקים,
לדבר אויבים בש_ער פימו אשפת ברקים,
י  .לפלח חץ ?בדי רוגנים מעוךריים לקוץ,
ד\דעותם מי אלה ? בידודיזיח הנמו,
והשוכן ברום חביון עזם במו חותמו,
חותם תקנית עזרי בציץ עלי מצח;
 .אור !; אצל מרום הם לאור בלפידים,
ומדכבות דד דיר רק אחדיםהעז״רידים
אשר לזי קורא למו  -ואקריתם נצח - .
• j .הידעתם מי אלה ? ומה בם לתוריה ?
שאלו ליורדי ים בל מדע באניה׳ י
חם ראו מעשיהם ? פעלם עי למלא!
הם• תופשי המשוט בזרוע עוז נפילים,
הם רבי החובל לבל בינה משבילים -
ומה אעמיק עוד שאלה  :הידעתם מי אלה ?
j
1r

קעוד תחפצו לדעת מי אלה ? ה ? ה!
טול פניכם תקנית שמואל' דוד נצבה י
בו מכלל כל אלה יחד בחוברת:
כל תורתיהל ',ןל מדע וכל ח?מה ;אדרה
ממלאים לתהלתו ? משבעת ת:פארה,
'?טורי א ? ני יקר בראש גולת בוקרת.
בין מורי התורה דגול הוא מרבקה-
בין חיל הסופרים קטנו ממתנם עקה,
בין חוקרי שפת קודש מנה לו פי ש ;יםי
בין מגלי עמוקות קרם י קרנו מה רימה ,י
בין יולי פנעי מהקר הואי בהן ?מה¬
בין מנעימי  .זימר הוא איש הביבים! -
׳
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והעולה .על כלנה  :אמונתו הטהורה׳
ועצמת עוז אהבתיו להוציא אמת לאורה׳
ומולזקמיה7ללחום ידו לא תלא י
לא הכיר פני איע ופני ג^ר לא נעא -
ואיע זרע אל ככה עליו נגלתה׳
החיו  .ימי הלדו פח מוכים מאלה! -
נם אתה ,יריד röyz׳ ,.כמו אלה נפלת.
חלית כמוהם .אלימו נמעלת׳
 7פתן? לחם לרדן מנוער' עדיזקכר;
באקר כםפר לי הודעת ; אמנה -
כי לקו־בן תודת לבב י עמודה זאת המנה
’מעם יזי אלה 7לחכמי חובלי הבר - .
ןכה זיך3דן  ,בת עמי  :בנפע רחמניה
עיניןי על עור ופסח צופיה׳
ובאגודה האחרונה תפדי יועיי כלא׳ ־
אל כל מעינה תפן־עיכף צדקת פחון -
וטול עארית הודי אורים בעת עבת חזון
המון מעיןי התאפקו  -רק אל מול אלה׳••י
ריק את אלה תקפהו! לא:יאטן_כי ;יםפר!
היע מקור .ליעראל? אם עויןע קה־יכפר?
בתולצכם לקלל חמר קארית פלימת הברכה-י
תמור תמכם ביר הנינה׳ תהת אהבם נדבה׳
יתעו כהני בין אלה קחוחי נטלידאבה׳
מתאוננים למעפהותם כעוברי עמק־ד׳בכא.
.עד אן תעזבו כבוךכם מאירי ארץ ;ולךךים׳
אקר עמעם תל׳להכם כבל פ ;ח ועברים?
י לפרוינא הנותר מעועי חיל כאפךתה-י

נר אלהים ס לא .יככה עת יום יום .ימעטו,
?.קרני השמש עת הגללים .׳נטו -
’ גזי נזרך אז ,כת עמי -מ אופל אתא!
כאשר נאסף לוצאטא ,פאר דורו לחכמים',
אשר ? מקדש התהלה  ,הבנוי כמו רמים,
.יקרת מ 5עלו לאןכלת נצח נכתבה -
ומכל ’ מחנותי חלד לאי נקלו לו לחיל
רקיעונייומלזםור ,רק דאגה ,רק55ל,
רק מרורת מסכנות ,רק לענת הדאבה!
תטו עתר .ימי ענ :ך׳ את נ5ש עדינת!
שכת מעמקי תלד כיוס הרהמיס ו:חנינה׳
אשרימעולם לא טעמת מתקי תנובתם;
באת קודש ? נימה ככהן המשוח -יי
וקני עמך חבז־זיס לכל עמלים לרוח -
הן הקריבו■ היום את חטאתם ועולתם!
ואנכי ,ידיד נפשי! מה אספר מעצבוני?
ככל חיל מוקייריך הנני היום כן אוני:
כן אוני ממספר  -כן עיוני מדעת-
מי יורה לי דרך? אל מי אכנה כשאלה? -
הקני יעוד נלהס מכוס שמעי התרעלה׳
י וכת עיני ? אכדו^ך כעין דמע נוקעת.
אך על מה אלבש אכל?׳ .על מה אל/אונך
לרוח צח שביומים׳ ' כצל אל מתלונן ? -
אתענג ' כלמות תכניתך למולי נצקת;
שלקתה לי ?אהרון מכתביך לתשורה -
ובעת גם אני 'למקום מולךתי אסורה -
אז
נחזה
פנינו
בארצות
אלמות! ־
vvr V 1
 T״
; - :
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von Dr . Adolf Jellinck . Pred . in Wien .

ספי

גנזי,ד ^ך לר יצחק בן

Mittheilung

״^
אברהםt

פרק כ" ו .עניני קין והנל ושיתוף שמותיהם בנר המזבתי נהם
המאמר נחינולי הסכר ועוד אוסיף שאס משלי ואומי כי נשתלה נולד
קין נהנתה זח השם נמצא רומז רמז פנימי ל1ל החומר נכלל הנסס
אליו  cpוהנל אתריו הרומז אל החיות
הצומחת המתאות כמו שהעירותי
אל הצורה השכלית t
ואל התרנש ושח אחריו הנולד נצלם ודמות בהוא רומז
הנשארת מן האדם אחר מותו וזהו  .הסדר הנכון בהנחת אילו השמות
כמו שסדרתי כאותו המכור אשר תראנו משם ויהי מקץ ימים הכינה הפנימית fr
הנעלמת רומזת לקץ של אדם כמו ואמה לך לקץ ויכא קין מפרי האדמה וזה
אין בו ענודה לשם יס׳ לפיכך לא נתיצה ,והנל הניא גס הוא מבכורות צאנו
ומחלביהן רמז למעשים עונים הנאים מצד האנדים הגשמיים שהנפש החיה
פועלת אומן באמצעות האיברים ושהם תכליתה ומה שאיפשר לנוא מפעליה
ואחר שזכר שת שנולד נצלם ודמות שבו נתקיימת המציאות הגשמית האנושית
ורמז נו ההשארות הנצחית שהרי נמצאו הדעת והמעבה שבה חדנק הנפש
בעולם העליון ומלבד אלה נמצאת עדות נאמנה מבוארת מן התורה על השארות
צורת הנפש אחר הגוף והוא עניין האסיפה אל עמיו היעודה לשלמים כמו
שנא באברהם אבינו ע״ה ויאסף■ אל עמיו וכן ביצחק ויעקב אמר אני נאסף
אל עמי וכן במשה ואהרן ע״ח ונאמר ג״כ מישמעאל לפי שהרגילו אביו ולמדו
 .לפי שהיה תניב אצלו לפיכך מן האיפשר הוא להשיג שוס שלימות וכן אמרו
רז״ל מלמד שעשה ישמעאל תכונה בימיו ועניין האסיפה אל עמו למחיצת כת
שלו נפרע כי מלת עם משמשת בעניין כת כאמרו עם ועם כלשונו עמך עמי
שאילו ידועה שאין לו עם ד״ל כת אל מי ’ אסף או ’ אספנו אליו ומן המבואר
ג״כ מן הכתוב האסיפה נאמרת על התנצל וההבדל מעומאה לעהרה כמו
ויאצןפהו מצרעתו ואסף המצורע עד האסף מריס ורבים כהס אס כן אסיפת
הנפש היא שכל זמן היותה בגופה לא מעתודה היא ואינה מתקדשת מטומאתה
עד הבדלה מהגוף הבדל מוחלע ואחר מאסף אל עמה והכהן המעה ר הוא
■ המאסף והוא המעמיד אש האיש המעהר לפני אדוניו כי זה כל האדם אמנם
הבטחת הנביא ע״ה והלך לפניך צדקך וכבוד ה ' יאספך הוא סתר עליון
נעלם מן העין עד יבוא ויורה צדק ואמר דוד ע״ה אני נצדק אחזה פניך והנן
זה  ,ויחד לקין מאד ויפלו פניו חרה לו על שם שאיני משיג שום שלמות בעולם
הזה כדי שיקנה בהם שום מחיה לעצמו אחר מיתתו חענעית הלא אם תעיב
שאת ענינו אס תעיב ההויה המזגית כגון שיהיה המזג טוב ונכון במחלת היותו
מוכן לקבל הנפש שפע השכל באמצעותו תהיה לך תוחלת להתנשא מן הנפילה
שנפלו פניך כאמרם ז״ל תחיית ממיס לצדיקים בלבד וכבר קדמת הבעחת הונרא ז
יתברך שמו על יד■ נביאו ועמך כלס צדיקים ואס לא חשוב לפתח חעאת רובץ
לפתח הקבר ירבץ נחעא בעניין שלא תוכל לקום מתחתיו • ואולי נאמרו רובץ
כיוון נו אל החלק תעפיי שהוא הרובץ שבארבע היסודות ואמרו לפתח הוא
בעניין תנת אני פותח את קבריכס ואמרו חעאח כינסו היא שתמזג החמרי
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החמיא הכינה העיקרית בהחלה הויתו נאמרו קולע אל השמלה ולא יחטא ומל
חמא מזג זה בפינו אמר החכה מעוות לא יוכל לתקון כמו שפי׳ כמקומו  ,ואליך
תשוקתו ואהה המשל בו בהפסד הצולה והפסד החומל ויהי בהיותם בשדה ויקס
קין אל הבל אחיו ויהרגהו בשדה של קין שהיה עובד אדמה והודיע שהכניס
בו הבל שהיה רועה צאן מקנהו ובער בשדה קין לפיכך קם עליו והרגו זהי
פשוטה ואו היא הערה נכבדת ג״כ ודמיון מופלא אל היות סבת הפסד חיותו
של אדם היא הרדיפה אחר תאוות גשמיות הבאות מצד החומל באמצעות הנפש
הצומחת המתאווה לפיכך יעמוד החומר כנגד החומר החייוני ויהרגהו ומל ונד
תהיה בארך פושט צורה ולובש אחרת  ,והיה כל מוצאי יהרגני אפשל שתתבטל
פעלתי כל זמן שיזדמן קודם הזמן המסורים בסוד ההתחלה,וישם ת׳ לקין אות
זהו השם כאמלם ז״ל כתב לו אות משמו על מצחו ומה מאד הטינו לראות כי
מציאות השם במספר הקפופיו הנרמזות שומרות ההויה וההפסד מדת הזמן
כמו שרמזתי בחיבורי הקידס הכולל קחנו ועינך שים עליו ושים לבך אתה
המעיין אס נעל נפש אתה לפרש זה העניין המופלא אולי יחיה את נפשך ואל
תחשוב בכל מה שדברנו באלה המאמרים שהעירותי אליהם בענייני אדם וחוה
ונחש וקין והבל ישלה שאני נא לבטל פשטי הכתובים מעיקרם ולהוציא מקרא
מידי פשוטו חלילה לי אמנם יש בפשוטי כתובים אילו ובפשוטי כתובים הלנה
זולתן גלוי ונעלם חיצון ופנימי ועם היות פשוטי הכתובים כמשמעם תדע
ותשכיל ממוצא דבר ני כל אילו העניינים המובנים מסדרי פשוטי הכתובים
ומשתוף קצת שמותיהן הן העלית מופלאות אל קצת ענינים עמוקים שכבל בא
עליהם המופת ומהם מעילים אל סודות נביאים סתומים שהם כבשונו של
עולם שאין לנעלי העיון מבוא ולא פתח ליכנס נו אליהם כי לק זה השעל לה׳
צדיקים יבואו נו וכבל העירותי לזה נמה שקדם בזת המאמר .פרק נ״ו בני
תאלהיס הס היו בני שת שנולד בצלם ודמות שני בדמותו בצלמו של אדם הוא
צלם אלתי ם ר״ל מלאכים שני נצלם אלהיס ברא אותו וכבר נארתי בחיבורי
תקודם כי מין האדם הוא חלק מחלקי י״ב מעלות שכליות הנכללות בשם
אלהיס והוא בשנים העשר לפיכך נקראו קצת אישי בני אדם נשם אלהיס לפי
שקבלו תצורה העליונה שהיא צורת אלהיס עד שמתעצמים גת כאמרו אני
אמרתי אלהיס אתם ואמר ובני עליון כלכס לתוספת ביאור אל השפעת העליון
שהם מושפעים עמנו ונאמר ג״כ איש אלהיס רמז נו פלט אחל אחוז מכלל
המעלה האלתית כאילו איש אחד מכלל המין שהגיע לתכלית מינו ,ועל כיוצא
נזה אמר הנביא כי שפתי כהן ישמרו דעת ונו׳ ומצד הכוונת שבשבילה נקראו
בני שת בני תאלהים לגודל מעלתם ונקראו בנות קין בנות האדם לחסרון
מעלתם וקודם לכן לא היו מתחתנים אילו עם אילו עד שפירשו בני האלהיס
לבחור בננות האדם ,הנפילים היו בארץ נימים התם פשוטים אנשים גבוהי
קומה כאמרו ושם ראינו את הנפילים  ,וסוד הנעלם הרומז לנפילים כלו׳ שאינן
מי קיימא ,והנופלים ותם שנפלו ממקום קדושתך לא זולתן ואל תדמה זולת
זת כאמרו ויפלו פניו חת סוד גדול ואיני רשאי לפרש  ,וגס אחרי כן אשי יבואו
בני האלהיס אל בנות האדם וילדו להם מלמד שתיו מזדווגין לחם בשעות
ידועות ובמזלות ידועים על דעתם להוליד גנורים ובשאר השעות שתיו מזדונין
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לתן היו משחיתין את דיכם על האיץ כדי שלא יזיעו כי אס בעתים מזומנות
כאמלו והיה אס בא אל אשת אחיו ושחת אלצה וזהו אמרו כי השחית כל בשל
את דלכו על תאלץ ואמלו כל כאמלו ויסבול נשל וכוסה קלון עלום ותמה
הגנוליס אשל יש מעולם יש לי ג״כ סוד .סרק כ״ח בפלשת תולדות נח את
האלהיס התהלך נח מצינו עניין ההליכה הנוהגת בדבלי הכתוב הנמשכת אחל
העניני׳ האלתיס בשלש צומת .,הצולה הלאשונת היא אמלו את האלתים התהלך
נח ויתהלך חנוך את האלהים .בשלום ובמישוי הלך אתי ,והצולה השנית היא
אמלו תתהלך לפני והיה תמים  ,אשל התהלכתי לפניו ,האלתיס אשל התהלכו
אבותי לפניו ,והצולת השלישית הוא אמלו אחלי ס׳ אלתיכס תלכו  ,אחלי ה׳
ילכו  ,לכתך אחדי במדבר  ,אמנם אמלו את האלהיס הוא כשיהיה שכלו ודעתו
פנויים מעסקי העולם וידבקו באל ית׳ כאילו הוא עמו ובמעמדו כאמלו ויהי
שם עם ה׳ ואתה פה עמוד עמדי כי מלת את משמשת במקום עם כאמדו וגס
ללוע ההולך את אידם למה לא הלכת את בניך ולביס כהס ועניין תתהלך לפני
היא הבעחת הבולא ית' שתהיה השגחתו דבקה נו כאלו הולך לפניו תמיד בעניין
שלא יססל מעיניו וזהו ג״כ תאלהים אשל התהלכו וסמך לו יואלהיס המעה
אותי כלוי מלאך השם ימי הוא המנהיג אותי לפניו כדרך המעה המנהיג הצאן
לפניו כדי שלא יתרשל בהנהגתם ובשמירתם אמנם מאמל חזקיהו ע״ה זכל נא
את אשל התהלכתי לפניך נאמת ובלב שלם בעניין שלא אסתר מפניך כמאמר
קין ומפניך אסתל ונאמר באדם ויתחבא האדם ואשתו מפני ת׳ אלהים ומאמר
דוד ע״ה אם ישמרו בניך בליתי את דלכס ללכת לפני באמת ואיפשל היות עניין
התהלך לפני מזה המין לק אמלו אחלי ה׳ אלתיכס תלכו היא מצוה להמשך
אחר ממתיו ופעולותיו של יוצלו ית׳ כאמלם זיל מה הוא לחוס אן 1אתת לחוס
וכן שמו נעלי היון גדר הפילוסופי התמשל האדם בפעולת קונו ,חמש עשלה
מלמעלה גבלו חמים סוד גדול חולני  .גנוז נהשוית קצת מעשת בראשית ונמזג
בגבול הים ובטבע המיס והופיע מחכמת המדות והמשכיל יבין ,הנה נלדה
לשון למי הוא והוא סוד אלהי מעיל אל שנעים שמות ושבעים לשונות ושבעים
שריהם השומרים הנהגתם והתמדתם ומכללם השל הגדול שר פלס ושלי יון
וכל שלי עס ולשון סודות פנימיות סוד אוח הברית הנמשלת במראה הקשת שאל
בנמשל כמראה הנוגה ויגדך וים לה סוד ג״כ בצורותיה ובגוונים ונאמן רוח
יכסה דבל .פרק ב״ט בפלשת לך לך ואת הנפש אשל עשו בחרן כבל ביארנו
כי תכלית הבונה בבריאת מין האנושי הוא להמשך האדם אחל קונו ולהתדמות
בפעולותיו כפי היכולת עד שיקנה ישות תמידית לעצתו ליל השארות כמאמר
החכם ע״ה להנחיל אוהבי ים ותכלית זו תושג בשני עניינים כלליים והס
תיקוני חמדות הגשמיות ותיקוני הנפש שתם השגת העניינים השכליים שאליהם
הכוונה במקום הזח בפלט היא ידיעת הסוגים' והמינים הכוללים שתחת גלגל
הלבנה וציורם בשכל על דרך חאמחי ויחיה אז פועל אותן הצורות הפשוטות
החלוצות מעל חמליהס מצויירות בדעתו לציור שלם והעניין השני שיצייר צורת
הגלגלים והכבדים ותנועותיהם ומשפטיהם ציור אמתי ונמצא הוא פועל אותן
הצורות בדעתו פשוטות מובדלות מחמדיהן והעניין השלישי הוא כשיהיה שכלו
מצוי בפעל ויהיה שכל משכיל ומושכל .בפעל נמצא הוא פועל שכל מצד פעולות
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השכל 1הוא עצמו והדי נמצא מזה הצד מהמשל נפעולות קונו שהם עולם השלם
ועולם האמצעי ועולם העליון  ,והעניין הלניעי הוא שישיג מציאות קנה
ראשונה אל הכל כפי אשל תשיג יד השכל האנושי ונמצא אז קונת ישות תמידית
לעצמו כמו שהוא עליו הראיות החזקות וזו היא שלמות הנפש הפילוסופית ע 9
היותה נותנת שלמות למצואים אחרים זולתה ׳וביאור זה הוא שהיא מנהגה
ומישרת את אישי המין האנושי אל השגת האמת ומתקנת תקנות ועושה
סיימת להשלים בהם אנשים החסרים בקבעם אס חסרון התקוני הגוף או
חסמן הקוני הנפש ובזה היא נוסכת צורות לכל איש ואים מאישי המין לפי
שאותן הצומת הן כונת מציאות בני אדם התכליתיית ר״ל הצורות העליונות
שבהם מסעצמין לפיכך נמצא זה הנביא פועל צורותיהן מזה הצד ל״ל שמוציא
אותן לידי מעשה אחר שלא היו מצואות אלא בכח בלבד ובזה ננמל תקינן
ועשייתן שנהן מתעצמין חכו עניין ואת׳ הנפש אשל עשו בחרן ניעס מלה
וענינה הקרוב אצלי כבה חברתיו בחיבורי הידוע בכלל טעמי המצות .סרקיל׳
בפרשת וירא אליו עניני הפרשה זו קשים מאד אצל השכל ורוב המפרשים
הנמשכים אה * דבלי חכמינו ז״ל באמרס בעכיני מלאה זו נהפכו בהם צד אל
צד כי עם היותם סונריש שהיו מלאכים רוחניים ושהדנול עמהס ואכילתן
ותנועותיהם ודיבורם הים במלאה הנבואה איך היסה שרה שומעת דבריהם
פסח האהל וכל דברי לוט עמהס וששלחו האנשים את ידסוהביאו את לוט אליהם
הביתה והתימה גדולה מה שנסבו אנשי סדום על הביס ושהכוס האנשים בסכומם
תיתכן שכל זה היה במראה הנבואה שאס כן היאך בא זה הספור המגונה
בתכלית הגנאי עליהם בחנם כל שכן אס נענשו עליו בכלל שאר העונות הקודמים
וכמו ויחזיקו האנשים נידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו ועוד שלא מציגו בכל
הכתוב סיפור ולא רמז שיורה מל היות לוט נביא מקודם זה באמת הוא שבוש
גדול אצל כל מעיין כי יצייר בדעתו שהיו המלאכים רוחניים ממש אמנם העניין
הקלוב והנאות לשכל הוא הנמשך אחר דבר הכתוב הוא שהיו אנשים מבני אדם
אלא שחיו גדולים וחסידים עובדי הש״י או נביאים ראויין להיות שלוחין ולהראות
נפלאות על ידם ולא גלה הכתוב שמותיהן כמו שגלה ומלכי צדק מלך שלם
הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון ואמרו •במדרש שהוא שם בן נח  ,ויהיה
אמרו ויאמר הי אל אנרם למה זה צחקה שלה מאמר אהד מן השלוחים כאמרו
בעניין רבקה ויאמר ה ' לה וכן מצינו בגדעון וירא אליו מלאך יה ' ואחר כך
אומר ויאמר ה' אליו יכ אהיה עמך וכן והי אמר המכסה אני מאברהם וכן
אמרו וילך ה ' כאשר כלה לדבר אל אברהם הוא כאמרו וירד ה׳ אל הל ׳סיני
ר״ל שליח שהיולד היה אור נברא בלי ספק והוא המתואר במקום הזה בכבודהשם ית' והנמשל כמראה אש כאמלו ומראה כבוד ה׳ כאש אוכלת בראש ההר
כי לא יצוייר לסמוך לאל יה‘ לא עליה ולא ירידה ולא שוס דבר ממשיגי הגופים
חלילה לו אלא שהכתובים מיחסים פעולת השליח אל השולח אס שיהיה השלוח
שכל נבדל או איש מבני אדם או זולתן משאר הנבראים וישתנו צורות השלוחים
כפי השתנות צורות השליתיות ואשוב לכונתי ואומד כי הענין המכוון במקום זה
הוא שבא הכתוב להודיע צורת המראה הבאת בעניין סדום איך נזדמנה התחיל
לסדר הדברים היאך נפלו מתחלה עד שהגיע לאותו מעמד ואמר ני היה יושב
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פחח האהל וראה שלשה_ אנשים ולץ לקלאחס וכל שפול העניין עד קופי ואחל
שאכלו וקמו ללכה כקדוש היה הוא הולך עמהם לשלחם וכיון שהניעו כמקום
שנפרדו ממנו ההולכים לקדום הניעה אליו הנכואה כאיזה עניין וכאמה צורה
שהגיעה כמו שהעיד עליו הכתיכ והי אמר המנקה אני מאכלהס מכף הליכת
שני האנשים וכסוף המאמד אמר וילך ה׳ ופהה דאת גס לאה וחקור היכיכ מי
הוא זח ההולך שהרי שני אנשים לכדס « צלל השלשה הלכו לקדום והכחול
העיד שתיו אנשים שני ויקומו משם האנסים ואכלהס שי למקומו חזר מאוח■
מדים שהית עמם כשהלך לשלחם למקימד שהיה פתה האהל זהו הענין הקרוב
אצלי כמראות פי׳ ,זו ומסלק כל קפק וכל השכיש הנמשכים אחל הייתם מלאכים
רוחניים וזה עניין וימצאה מלאך ה׳ הנאמר כהגל וכן כל ויאמר ה' לה הבא
באותו העניין החפץ בהם דבור מלאך כשם הי ואמרו .מלאך אל שליח מבני אדם
כאמרו בהגל מלאך ת׳ אמנם ויקרא מלאך ח׳ אל הגר מן השמיק יראת לי שהיא
קול נברא פושנו כאויר המתואר שמים כאמרו ועצל אח השמים נרה את ידך
על השמים ואותו הקול הוא שהרגישה נו ושמעה איתי כאילי היא קול אדם
מדבר אליה ומן תעניין הזה אצל* וישמעו את קול ה׳ אנהיס מתהלך נגן לרוח
היום שהקול הנברא היה פושע כאויר וזהו א  £מ לתה היום .פיק ל״א וישנם
אביהם בנקר אמרו רז״ל תפלות אבות תקנום ובכלל דבריהם למרי אברהם סקן
תפלת שחלית שני ויסכם אברהם נבקר וגוי׳ לפיכך לאיתי להרחיב במקום זהי
בענין זח התורני ולהחזיקו במשמרות העיון השלם תאמתי,ואומר שהחפלות
כבל נהגו בתם חאבית ומשה לנינו ע״ה ושאר הנביאים והפקידים וכלל ההמון
בכל מקום ובכל זמן כמו שנמצא בדברי התורה והנבואות אצל כל חכמי תולתינו
שכל הספלים מלאים מהם והתפלה הזכה צריכה לשני עני נים כלליים לכל הפחות
והס הציור ותכונה אמנם הציור הוא שיצייר בדעתו מציאות אליה * ת׳ ר״ל
מציאות מיוחדת ונבדלת מכל המצואיס זולתו על דרך האמת שחס לא יהיה
הציור האמתי נמצא הוא עושה אלוהו ומתפלל אליו בעניין הכוונה היא
שהדברים יהיו מכוונים בדבור הפת כנגד השם ית׳ כאילי הוא מדבי עמו פה אל פת
וצריך שלא יחשוב בדבלים אחרים  .שאס אין כן נמצא מדני עם אותן מנינים
שהוא חושב בהן לא עם האל ית׳ יאמר דוד ע״ה תכין לבם הקשיב אזנך ומפני
שאין כלל ההמון מניעים למעלת הציור ותכונה מנינו נמשה לבינו ע׳־ה שהיה
מתפלל בעד העם וכן מצינו בשמואל ע״ה התפלל בעד עבדיך אל ה׳ אלהינו
והוא השיבם חלילה לי מחעוא לה׳ מסמל להתפלל בעדכם ונאמר ונשאה
הפלה כעד השארית הנמצאת ונאמר לירמיהו ע״ה ואתה אל תתפלל בעד העם
הזה אמנם התולה והנבואות העירו על כל איש להתפלל לייצרו בלב שלם ועל
בקשה נכונה שהוא נענה מיד שני שמוע אשמע צעקתו ושמעתי כי חנון אני
כי שומע לא אביונים ה׳ ובשועו אליו שמע ולביס נהם וזו היא האמת הבלולה
אחר חפוש השכלי׳ והמחקר המופתי  ,ביאור זח יכ המציאות הפשוטה העליונה
היא מציאות האל ית׳ היא תמצואה מציאות רוחנית בכל ובכל חלקי הכל מצל
העתה בלחי מוגבלת ובלתי נוף ולא כס בגוף כפי מה שחייב העיון האלה* כי
לא • צוייר מקום מיוחד לא •מציאות הפשוט חנבדל שאינו גוף ולא כח בנוף
ומהוה מציאוח זו היא הדעה השלמה בתכלית חשלימיוח כלן ומצד היות איחה
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מציאות בכל ובכל חלקי הכל שאס יממה העדל ידיעתה לשוס דבל יתחייב העדר
מציאות מהוהה באומו דבל לפי שמדעה היא מהוסה אינו דבל חוץ ממנה לפיכך
אס תדמה שום הסלון בידיעתה אומו הסמן בעצמו הוא המדומה במהומה ואס
תאמל שהאל ית׳ משיג המושכלים לא המותשים כנר חייבת הסתלק מציאותו
מן העולם הגשמי ונעשית אז מהותו מוגבלת ובלתי שלמה לפי שמצואה במקצת
הכל לא בכל מתחייב היותו בכל עם העדל ידיעה בשום חלק ממנו במצאה ג״כ
מחייב היותו ואינו יודע אנה וזהו סוד מופלג נעלה לע כל מחשב ונשגב על כל
העיון ית׳ האל ממחשבות הכופרים מעלה הראויה לו ואל תשבש דעתך בשינוי
מקומות הארציים מצד היותם קצותס נאים וקצתם מגונים ר״ל מטונפים כי
הכבוד הפשוט המצוי בכל אינו אוחז במקום אע״ם שהוא בכל מקום ובזה עיון
דק מלבד שהדמיון הוא הנמשך אחל הנאה והמגונה לא השכל הנבדל אמנם יש
מקום שידמה בו שפע כחו יותר ממקומות אקלים והנה ניצוץ השמש יתפלש
במרגלית לא באבן אע״פ שהניצוץ פוגם באבן כפגישתו במרגלית והמבין סוד
גינת אגוז שאליה היתה כונה הירידה יריח מרחוק הוד רוחני וירגיש סתר טבעי
הנלוה אליו ולזה כיון מאמרם ז״ל בית המקדם שלמעלה מכוון כנגד שלמטה
וזהו הוד הל ציון ירכקי צפון וזה אמת ויציב ונכון וקיס  ,ואיזה בית הרואה
והנה הביאנו העיון השכלי והמחקר ההכרחי להודות בידיעת האל ית׳ כל
הדברים ואין שום דבל ולא שוס מעשה ולא שוס דבור ולא שוס מחשב נעלם
ממנו וכי מציאותו נאמת הוא העין הרואה והאוזן השומעת בלי הפק אלא
שמהות השגתו והשגחתו בברואיו נעלמת ממנו מפני שאין דעתו ענין נוסןפ על
מהותו אלא הוא ודעתו אחד לפיכך כשם שאין לנו דרך לעמוד על אמתח מהותו
מאותו צד עצמו כך אין לנו דרך לעמוד על אמתת דעתו ועניין עיון זה סותם
מוצא הספקות המדומות כשמיעת האל ית׳ תפלת האדם  ,וכבל סלק דוד ע״ה
ג״כ זה הספק אצל כל מודה על האמת ונטלו מעיקלל באמלו הנוסע אוזן הלא
ישמע ואמר הנביא היסתר איש במסתרים ואני לא אראנו ואל סוד היותו בכל
והכל נו העיר נאמרו הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ,ואמי ישעיהו
הנביא ע״ה מלא כל הארץ כבודו .פרק ל״ב בפרשת תולדות יצחק סוד עניני
יעקב ועשו והעניין המנוון נגזרת שמותיהן וסוד וידו אוחזת בעקב עשו כגל
העירותי אליהן במקומן וסן סודות מנבאים עתידות סתומות שכבר הוציאו זמניהם
הקצובים מקצתן לידי מעשה ,ובן בפלשת וישלח יעקב סוד ויאבק איש עמו וכן ויגע בכף
ירכו בנר הרחבתי המאמר בחס ג״כ במקומן .ונפל׳ ויחי יעקב אמר קחס נא אני
ואברכם לאיתי להרחיב המאמר קצת הלחנה בענייני הברכה לפי שיש בכללה קצת
עיון מסתרי חורה שאנו מכוונים אליהם ואומר כי הברכה צריכה שתהיה מקובלת
מפי המברך אל המתברך יכ נאמדו פלוני שלא בפניו אינו מברך לעצם האדם
שהוא מתכוין לברכו בי אס לאותיות שנבנה מהן זה השם שנקרא בו אוח סלוני
ונמצא מברך להנחת השם המקרית המוסכמת לא לעצם המתברך לפיכך אמר
בברכת כהניס אמור להם והעד יברכך ה׳ ושאל הברכה שהיא נאמרת כולה
לנוכח המתברכים פת אל פח ואמרו ז״ל כת תברכו פנים נפנים ואמרו עס
שאחורי הנהנים אינם בכלל הברכה וכן שיחיה המברך שלם כדי שיצייר השם
שהוא מביך נו ציור אמתי כאמלס ז״ל כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש
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והמתברך נ״כ צריך שיקבל הברכה ויצייר ענ־נה בדעת* לא בשמיעת האוז ^ בלנד
כדי שתהיה שום דבקות והתלכדות לשכל המתברך עס השכל המביך גהדנק מושלכלh
במושכל כי אין לשכל שום דבקות והתלכדות לשכל המתברך עס הרגם החמלי
והבן סוד זה כי חתום הוא לפיכך אמר ביצחק הניאה לי ציד ואברכך ויעקב
אמר קחס נא עלי ואברכם ובשעת הברכה אמר ויברך את qpv .כי הכובה
הראשונה היתה לברך את הנערים אלא לפי שעדיין היו קכיני׳ בעדן שלא הגיע
אליהם שכל בפעל להתיחד עם השכל השלם חמברכס לפיכך היה לו למקור .
הברכת ליוקך במקום בניו שני ויברך את  qpvוהודיע שהכונה לזכות בו לפניו
ר״ל בברכה לפי שאליהם הי תה ה כונה נאמרו יביך את הנערים ולפי שאין כל
אחד ואחד מכלל ההמון ראוי -לקבל הברכה מצד שאין שכלו שלם וגם אין כל
כהן וכהן מגיע לגבול ההשגה שהיא ידיעת השם על דרך תאמת הסכליתיית
לפיכך הוצרך לומר בברכת כתנים ואני אברכם כלוי ישימו הכתניס שמי עליהם
ועלי לברכם וראה גם ראה קדר הברכה ותקונס שהוא קדר אלהי■ כברכת ה'
אלהיך אשר נתן לך וביאור זה הוא שהתחיל בהצלחה הפחותה מכל מה שאפשר
לו לאדם להשיג בעולמו זה והיא הצלחת הממון שהיא דמיון גמור בלי קפק
והוא אמרו יברכך ה׳ כאמדו ילדתי אתך את הברכה באקמיך ונאמר ברכת ה׳
היא תעשיר ואחר כך הבטיחו בהשגחתו בשמירת גופו שהיא גדולה מהצלחת
ממון ואמר וישמרך ואחר כך הבטיחו בהצלחה העליונה והיא הצלחת הנפש
המשכלת ואמר יאר ה׳ • פניו אליך כלו׳ יקלק המונעים הבאים מצד החומר
העכור המתואר בחושך ובענן ובערפל כמאמר ישת חשך קתרו ענן וערפל
קנינו ,כי אין לפניו ית׳ כי אס האור הבהיר האמתי כאמרו על דרך המשל
הנביאי ונהורא עמיה שריה ונאמר הארך האירה מכבודו נמצאת למד בי
בהקתלקות חקבות החמריות המונעות מתשיג השלמות יוכלו להשיג ולהאיר
עיניו באור השכל העליון המתואר בפנים כהשגת יד השכל האנושי כמאמר דוד
ע״ה באורך נראה אור  ,נקה עלינו אור פניך ה׳ ואמר יכ ימינך וזרועך ואור
פניך וההשגה זו היא היעודה לעתיד כמו שאבאר אחר זה ואחר בך הבטיחו
כי בהשיגו למעלה זו ימצא תן בעיניו בהכרח והוא אמרו ויחונך כמאמר משה
רבינו ע״ה ואדעך למען אמצא חן בעיניך ואח״ב אמר ישא ה ' פניו אליך ענינו
ישא פניו שהם אותם הפנים להאיר אליך כעניין שני באיוב ועבדי יתפלל בעדכם
כ׳ את פניו אשא חת לפי שכבר זכה זה האיש השלם להיות לו שום דבקות
.במעמד העליון המתואר בפנים ואמרו אליך תכונה ייטיב לך בעבורם ובקבתס
לפי' שאתה דבק בהם דבקות רוחנית כשיעור בהשגה ולבקון -אמר וישם לך
שלום הרי הבטיחן בהשלמת הברכה בהשארות -הנצחית הנקרא שלום באמת
לפי -שהוא הטוב השלם וההשקט התמידי שאין נו הפך ולא שינוי  -ולא ישיגנו
שוס מקרח מהמקרים הגשמיים אז היא מכלית האדם האחרונה שבגללה בא
לעולם וזהו עניין אמרו שמד תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום.
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Latzar Horowitz, Rabbiner in Wien.

Exegese von

ועיבה לה׳ מנחת יהודה וירושלים בימי עולם ונשנים קדמוניות ,ביטי עולש
כימי נה ,ובשנים קדמוניות ,כימי הבל  ( .ת״ב ם׳ שמיני מ״ר ם׳ צו וב״ה
בילקוט מלאכי ג׳)
קימו וקבלו רל המון בית ישראל מגדולס ועד קכיכס מימות עולם ושגרת
דול ודול ,אשל בענין עבודת השם בתחנון ובתפלת ובשמירת המצות הכל הולך
אחר כוונת הלב והסכמת השכל אל הפועל החצוני ,לאשי אין תכפר ויתלון לפעולת
אדם או בדבר שפתיו בכמו אלה המיועדים לה׳ וקרבת אלהיס יחפצון ,בלתי אס
ילוד אליהם שני אלו כאות הנפש שתם השכל והרצון ,בהן נודע אמתה ענין זה
ממה שגזרו אומר קדמוננו ז״ל תפלה בלא כוונה כגוף בלא נשמה ,ועל כן העיבו
ליאות חכמינו מסדרי התפלת ז״ל לפתוח השעל ,שעל העזרה ,לברכות שמונה עשלה,
בתפלת אתה חונן לאדם דעת וכוי ולסגלו בבקשת יהיו לרצון אמרי פי והגיון
לבי וכוי ,יען שני אלת כחות הנפש שום שבל ושומת הלב הן המה עמודי התוך
לכל תהנה ולכל תפלה ולכל אשר ידרוש האדם מעם אלהיו ביום קראו אליו,
וכן נאמר מאדונינו דוד המלך ע״ה ביום צומו את בנו האהוב החכם מכל אדם,
דע את אלה׳ אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה ( דיה א׳ כ״ח כיי ) ’לצה  ,לאת
בני והשתדל בכל עניני עבודתך אס ה׳ אלהיך שישתתפו לעצם הפעולה גס
כתות נפשך השכל והלצון  ,כי אך על הדרך הזה תהיה תפארתך ותפיק רצון מתי
אס תענדהו באמת ובתמים בכל לבנך ובכל נפשך .והנה איתא במייל ונילקוע
ע״פ ויבן נח ונזבח לה ' וז״ל ויבן כתיב נתבונן ואמר מפגי מס צוני הקנ״ה ולינה
בעהולים יומר מן הטמאים אלא להקריב מתם קלנן מיד ויקח מכל הבהמה
הטהורה וגו׳ ממוצא הדברים הללו אנו למדין אשר לא באפס דעת ובאין הבין
היחה העבודה מעם נח  ,כי אס במועצות ודעת ובגינת נבונים הקריב קרננו
לה׳ לריח ניחח .ולעומת זה נאמר מקרבן הבל (בראשית ד׳ ני ) ויהי מקץ ימים
ויבא קין מפלי האדמת מנחה לה׳ והבל הניא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן,
הרצון ,הנה הפרש לב ועצום היה בין האחים המקריבים ואופן התנדנותס את
מנחתם לה׳ ,כי קין בעצם טבעו המודבק ברגבי האדמה ובמולשי ההשגמה לא
מצא שגיא כח לישא לבבו אל כפיו ולתרים לצון נפשו קודש לה‘ במנחה ההולכת
לפניו  ,והרי נאמר לק ויבא קין מפלי האדמה  ,יען לא היתה מאתו יק מעשה,
ההבאה לבד לא זולת ,אך לא כן אחיו כי הבל הביא גם הוא וגויי״ל לא לבד
בכורות צאנו וחלביהן כ^ אס גס את כחות נפשו ולבבו הרים קדש והביאם לה ',
ומעצם היתרון לב הקת אשל למנחתו על מנחת קין אחיו נאמר כמו כן וישע
ה׳ אל הבל ואל מנחתו  ,כלומר לא לבד אל מנחתו שעה כ״א גם אל הנותן,
מנה אחת אפיס  ,לע התנדבותו בלב שלם ובנפש חפצה השקיף ה ' ממעון קדשו
מן השמים .ומעתה מה נמדצו אמרי יושר חז״ל הנ״ל המיוסדים על דבלי החוזה
מלאכי ומפיקים אורה על אמתת הדבל אשר דברנו ,כי אך בזאת חפן ה׳
וערבה לו מנחת יהודה וירושלים אס גם כחות הנפש השכל והלצון בקושרים
עם עצמיות ההכאה  ,כאשר בימי עולם הקריב נח קרבנו לה׳ בתבונת כפים
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ונהמתמף לענודמו נינה והשכל  ,וכאשר נשנים קדמוניות הניא הבל מנחתו
לה' ולא עצל כח להתנדנ אותה ננפש חפצה מעמקי לננו נאמת ונתמים  ,ככה
ישמרו לעשות נני ישראל כל הימים  ,להקרינ את קרנניהס נלנ מלא רצץ,
ובכשרון וניתרון דעת חכמים.

Eisler. Rabbiner
. 2J"OÜ2

Von Leopold

ב״ד,
אלהיס ינלנן לעי יקילי וישם לן שלום ! שממתי מאד עלי הודיען אותי במכתנן
היקר ,ני אסלי אשל נהיית ונתלית ימים לביס הנן עומד נקו הבריאות נקדם ונמששנו
הראשון אשר היית נעיל פ  . . .נלין לסמנא דיהנן לן ! קלאת׳ בלב עלז ושמם ומלא
חו־ת לאלתים ,להיות כי אתה אמד מן השרידים ,אשל סכמת עם ישראל מאד יאהבו
ובןינוננלחטור העלית נפשם מפלה .יה; ד ' ולא תוסיף עוד הממלה לפרוש כנפיה עלין"^ ,
כי אם דשן ולענן תהיה ונגע ופנע לא יקרב באהלין כל ימין לעולם .והנה קלח מהעלוחין
על תלגום משלי ,אשל שמת לפני לשפות משפטץ עליהן לודקות ואמתות מאד ואין בה;
נפתל ועקש ,כמו כן האמת אתן נאמלן ,כי תדגים כי את לנינה תקרא כאלו היה כתוב יי -י
אם בלילה ,וני סמן על המאמר בדגלי חז״ל הנא על אמו נמנום ילפה לנינה שנאמר
בי אם לנינה תקרא ( ברכות נ״ז אי ) בעני; הקשירה שמלאת כי תלני׳ס אס תבקשנה ננסן
(ני די) ותנע׳ הין " שימאי ושם ס׳ ׳"מ תרגם מכסף ננמר מןיקניא נביא הנה אומר
לן ,ני לדעתי בלתי ספק הראוי והנכון מן " ק א מ א" גניא ( אל הנקוד הנכון של מלת
סאמא והבדלו מ; סימא עיין שד יל זיל ננוקפותיו לספרו אוהב גר לד קיי׳ד) כי כן
תרגם גם להלן כסף ננמר (יי כי) « ס א מ א" אבל לסמיהתן ,כי תרגם מלת כסף ( מי יי)
כקפא לא ידעתי לעת עתה פשר דבל ; אולם ידוע תדע ,כי איננו זר כל כן שיתרגם
הקולי מלה אמת באופנים שונים למשל מלת סושיה ב׳ ז' יתרגם "שבהוד* ושם ס׳ י״ד
"מלכנא '  ,ועפעפין ' (ד ' נייה) יתרגם  .וממלין" אולם  ,עפעפיו ' ל ' י״ג יתרגם ,גביני '
וכהנה לבות עמו .ואולי יסמקה על שלשי זה הענין ל ' אל " נמול זיל נספרו המתורגמן
אשל איננו בידי ולא ראיתיו מימי .עתה ידידי ,באשל הואלת לדבר אלי על תלגום משלי
אעביר לפנין גס אלת המאמרים ,אשל לדעתי נשתבשו ונתקלקלו מצד מקרון ידיעת המפסיקים
בלשון סול׳ ,גס אלה מתוכם ,נראה כי היו נוסחאות לפני המתרגם הלז משונות «דא
מהנוקסאות אשל לפנינו .הן אמנם ידעתי" כי הסכמים שדיל ( נוקפות הנ״ל) יה׳ש ( המלון
סוברות ג׳ צד ק״ג ) וליי ל׳יפמאן ( כי׳ מובלת כ׳ז דצ צ״ב ול״ג) העירו בבל על כמה
שינויים הנמצאים בתרגום קולי הזה ; אולם כל מה שהעירו הוא לק נטפה מן הים
בעלן מה שבספצי לתת לפנין היום ,אקוה כי דבלי לא יהיו עלין למשא ואם נס כה
וכת יתהלכו מעט ברסנה ,נאשר לדעתי יפיקו תועלת לא מעט לבקרת זה התרגום  .וזה
לאול/יין׳ האל״ף נמלת  .לאדני! '
פרשי א׳ להנץ אמרי נינה הקולי "
המל ' -
נשתרבב בלי ספק ע״י תמעח־קים יל״ל " למת  2ניא " להיות בלשון קורי המקור נכל
הננינים נמי״ם בראש לקמן פאייו י' ינא “ ל ננ י " 1למתייי ^ א "• כי לויח מן הסורי
מטיל דיאותא וססדא ( ציל דיאיותא דמקדא כדלקמן יען שהוא נקעיכוס .גוללן
תפיל בתוכנו — כקן אלמי צ״ל אלמי ניו״ד כדלן מצוד ) נראה ,כי היה לפני
הנוקמא ״ה פ ל" והס לדמם « אלונו יצפנו לנפשוסס — והנון לדמהו; כמנין
הקולי
ו מ ט ש י ן לנפשתמון צ״ל ו ע ם י ן שהוא מבינינו מהקל < כסנירו כמנין ) מפרש .נושאי
והוראתו הצפונה והגומונה  .כל הון •קל נמצא — כל עותלא ויקרא נשכת .תרגם כאלו
היה כתוב הון ויקלו באות וי״ו .כן אלמות כל בוצע נצע את נפש נעליו יקמ — הכדין
אנון אלסתא דכל ך? 1בךין ( ןילא נפשתא ימליהין  p3D3תרגם כאלו היה כתוב כל
בוצע בצע את נפש בעליהם יקסו .יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי — אל דקליית
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ע ח ,פי ה ונא הוא מינוס סל "בינה" כמו נניד מסר הבונוס הרכוס חסיד הונא וכדומה;
אולם נעלם ממני מה ימס יש לאלה המלוהעס שאר מלקי הכתוב ?־׳ ואולי מקוב כל הפרשה הזי
לדעה המהמם על ההורה ויציירה נדמוה אשם נעורים ( עיין יש״י) ובונהו נמלה הונא בינה •
התורה" ' Q .ך ' ,לן התרפס ורהב רען — אזן גרג הביל מברן הוראת מלת גר ג לא
ידעתי גם פליאה דעת ממני איזה נוסמא הי ' פה לפני המתרגם וז׳ל הרמ׳ל ערן הבל נ ' :
תרגום ורהב רען גרא הביל חברן ( אולי זה נועוס הדפוס ,צ״ל גרג) ריל חזקהו בזריזות,
דחתפצי
גס על פי באורו לא ידעתי מוצא לאלה המלות .הנצל כצבי מיד וכצפוי מיד יקוש
הין נוביא מן נם בא ואין צפרא מן פומא .הנה הי׳ כתוב לפניו רנצל פצני מיד רש ה
(כי נשנא הוראתו בארמים וסורית "רשת" עיי; עמן ערן "נשב" ) והוא לפי זה כפל ענין
גמלות שונות רשת — יקוש .אשר אין לה קצי; — דלית לה ס צ ד א תרגם כאלו כתוב
קציר וכמדומה צ׳ שכנר העירו על זה השינוי איזה חכמים  .מעע שנות מענו תנומות. . .
ונא נמהלן יישן . . .העירני המשכיל הנ׳ל ,כי תרגום שני אלה הנתונים אשר נכפלו בפרשה
כ׳ד משונה פה מעע מלהלן ,הגם שהמלים נרדפים בהוראתם ,נאשר • מצא המשכיל נייעיי
עיון .ודרן סיים תופסות מיסר — ואימא דמיי מנסנותא ומרדותא .כאלו כתוב תוכחות ומוסר
נוי׳ו  .' J 'Q .שית זונה ונצורת לב — נאסכמא דזניחא ד מ פ ר ד א לבא דעלימי .תרגם
כאלו כחוב"ו מ פרדת לב" .וכעכס אל מוסר אויל .עד יפלס מן כבדו נמהר צפור
אל פח — והין כלנא לאסיא .והין א׳ לא דמפריח גירא נכבדיה ומסתרהב הין צפרא
לוח פומא .הנה הי ' הנוסחה לפני( וככלב אל מאסר .ובמקום אויל אשר הוא סקז פסוק
קרא כאיל ומברו עם הפסוק שלאחליו והוא כאיל אשר יפלח מן כבדו וימהר כצפור
אל פס 'Q .ןקי .ודעת מזונות אמצא — ידיעתו וחרעיתא משכת אנא  .תרגם כאלו כתוב ודעת
ומזמוח בוי״ו  .לי עצה וחושיה אני נינה ל׳ גבורת — ד׳ ל׳ היא תרעישו ומלכנא וביינא
וגנויתא .כאלו כתוב ובינה וגבורה ונדיבים כל שופעי ארן — כלהון דיני דתריצותא
תרגם כאלו כתוב שופטי צדק  ,להנחיל אוהבי יש — דאורית לרחמי שניא קגיאתא .תרגם
כאלו הי ' כתוב להנחיל אוהבי שנים " רבות" ונפרט אס נאמנו דברי הסכם רייפמאן (בן
סמי' משנת  1864נומי 1צד  ) 19,20כי גס בכתבי קדם נמצאים כת וכה ראשי תיבות תסס
תיבות שלמות כבספרי האחרונים ( עיין שם היטב ,ני יאיר אור נהיר נדרכו זה החדש על
נמה כתובים שהיו נעלמי הבנה עד הנה) הנה נובל לומר ני למניאשונה הי' כתוב רש שאוראתא
.רבות שנים" ואסר כ ; מפאת חסרון הבנת המעתיקים נשתנה הרי״ש ליו׳יד ( כי שתי אלה
האותיות דומות קצת בתמונתם) ונעשה ממנוי״ש*  ' 0ט ' ,יוקר לן לוקס לו קלון — דיי,
ממיקנא ונסי « ליה צ״ל נסיב נסקרו; וי׳יו ,כי_ הוא תרגום של,לוקס"  ,כי בי ירבו ימי־ —
מטול דנה נסגין ׳ומתן .כאלו כתוב כי בה ירבו ונל ידעה מה — ולא ידעה ט נ תא  .כאלי י מר
נחזיי
נחדי אבוי ל׳ל
כתוב ובל ידעה טוב 'Q .י '  ,בן חנם • שמח אב — נר חכימא
נננין פעל המכוון אלהפ ’על י ^ טחוסוס רשעים יהדון>_— וקנינא דישיע׳ נסחון  .כאלו
לגברא רמיא רצונו הענייה
כתוב והון .ראם עושה כן -ימיה — מסכנותה ממככא
משפלת ומורדת לאין ראש הנעל גאוה ולפ׳ז נראה ,שתי׳ כתוב לפני הסורי ראם י נ
איש ר מ י ם .אוגר בקין בן משכיל — ד פ ל י מ נקיעא ברא קונלסנא תרגם כאלו כתוב
״ענד בקין" כי פליס הוא תרגום של ״עובד" .ברכות לראש צדיק — נרכתא שהיין על
צדיקים בלשון רבים כמו נסלק השני מזה
י י ם י ד צ ד י ק י א .כאלו כתוב לראשי
הכתוב ופי ״רשעים" .זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב — דוכרנא דצדיקי בדכתא ושמא
דרשיע׳ נ ד ע ן כאלו כתוב זכר צדיקים לברכה ושם רשעים ידען .ואויל שפתים
ילנט — וקרליא ג ש פ ו ת י ה מתאחד ,כאלו כתוב בשפתיו ועוזב סוכמה מתעה —
ודשבק מנסנוסא ס ע י כאלו כתוב ועוזב תוכחת תועה " « •q .א ז לא יועיל הון ביום
עניה — לא מהני שקרא תרגם כאלו כחוב און שנכלל עם שקד וכזב .צדקת ישרים הצילם
ונרות נוגדים ילכדו — צדקתא דתריל׳ חפצי אינון ובאז׳ נ ם ל ו מ י ה ו ן מהאחד׳; ,מלה
נשלומהון הוא תרגום של בהות וזו פליאה ,כי מה עניןזהלזה ? ? אולם נראה ברול
לדעתי ,נ׳ הראוי בטלומהון נאות טייס ,שהוראתו,עזות עול ועושק" (עיין עיון הוצאה
במיל ערך טלס בי ) ונמצא הרנה פעמים בתרגום שלפנינו ולפ״ז הוא מנוון היטב אל מלס
יהוח" .רע ירוע כי ערב זר ושונא תוקעים נוטס — נישא מבאש נצדיקא מטויל דהוא ערב
נאלאה .רצונו איננו טוב בעיני הרשע  ,נ*
אילוני וקני לאילי; ד pי מ י ן סנרהון
♦2
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הצדיק כלב
לזר והוא שונא גם לאלה אשל ׳שימו
גדי ונעלם ולס׳ז נלאה שהי ' כ זיג לפניו
ושונא סוקעי (השלש  ,חקע '
הולאהו
שילוש
השימה
והנעילה
גלגל
מה בחוק ויאוול פה
בגס־כי .מוקליס) מ נ ע מ ס גלי ואולי היהה
כך נהסלה הנוקחא העיקליש ואסל כך נהק
הוו״ם ממקומו הלאוי ונסמך אל מנה הוקע׳
ונההוה
"
סיקעיס
"
וממלה " מנטחם ' נעשה  ,גוטס*.
ומליצים יסמכו עושל — וענדני להעי ! (
הלגום
של
"
לצים
") נחל עוהלא .נלאה שהי ' לפניו
המשל,א י ל ו צ ו א ק ל י משד .כ; צלקה
לחיים
ומללך לעה למוחו — היכנא מ! לעגל
צדקחא לחיי נעייו ודלל׳! -נישתא נעיל למוהא.
לדעה המתלגס יונן המאמל כ 6לו כחוג
"עושה צדקה" והוא מסוגל לדעחו עם המאמל
שלפניו
(
עיי
!
שם
)
ופילושו כינו שזורע צדקה
שכרו
אמה ( ודזלע לצדקהא קושעא הוא אגליה )
נן
העושה
צדקה
שמול לחיים ח " עלומלדן»
למה שמול למוח מוח
נצה
.
והוא
גאמח
נילוש
יקל
.
ועיין
הילך.
הללג״ג שנם הוא שילש המאמל נזה
יד ליד לא ינקה לע — המושיע אידא על
לגליה לא מזדכי מן נושחא ,רצינו המושיע
יד על
לגילו
נהכוחו
או
להזיקו
לא
ינקה
והוא
שמשעה שאדם מלים ידו להכות לגילו אע' פ כעין מאמלס ז״ל שמוח לנה פ' א '  :מכאן
מלא הכהו נקרא■ לשע .נלאה שהי' כחוג לפני
המתדנם יד לך? 5לא ינקה!" (  Jגלשו!
נופל על לשון .ומלוה נם הוא ׳ולה — ומן
ד מאל ך.
אן> הוא ילין -כלומד או שמלמד
לאסלים אן! הוא ילמד ע"• כך והעירני
המשכיל
הנ״ל
,
נ
•
ע״ד
שאמלו
מז״ל
(
הנסומא
פ
'
הממה ) ני לקל עוג נחמי לכם חולש׳ אל
שעזונו
שנשאל
שמולה
אס
עושה
חליפין
יש
לזה
עני! אלד ,למען שילמודלגילו עמו עני! אחר א״פהספן של זה משא"כ אם למד איש אח לגילו
לכל
אלד
שני
עניניס
נידו
.
ונלאה
לפ״ז שהי'
הנושלא לפני המפרנס ״ומול ה" .מונע גל •
קנהו לאום — מן דכלא ענורא נאוללנא
נשנקזנ׳ לגעיל
דננו׳ רצונו מי שמונע גל
ממנור
אוחו
,
נשעה
הדחק • עזנוהו האנשים
לאויניו .הנה היה כחוג לפני
המחלנס
נמקום
׳קנהו
לאום
יעזנוהו
לאויניו עוכל
ביתו ינחל לוח — עכר ניחיה יריח פסחא
חלנס כאלו נחוג יגאל "מ ו ק ש"  ,הן צדיק
גאלן ישולם c!bכי רשע וסומא — הן
מ!
צדיקאבאלעאמחחשןולשיעיולעיאישיפין
ארעא .נושמח הממרנס משונה כה מכל
וכל
מנושלאחנו
,
ני
נראה
שהי
'
כחוג לפניו:

הן צדיק יידע
ארץ ורשעים וחומאים ; סופו מן הארץ .פ׳
י״ב  ,ושרש צדיקים יחן —

ועקרהון דצדיקי נ ה ק י
יומאס .חינם כאלו כחוג יקום או
יעמוד .אויל גיוס ׳ודעיכעשו — שעיא כד
«ודע רונזיה .תרנס כאלו כחוג
י
וד ע או יודיע כעסי ,פ׳ מודע הוא
האפעל הממי! אל ההפעיל״יודע ' יפיל אמונה
יגיד
צדק
—
מן
ד
מ
ק
ה
י
ד
ה׳מנוחא  ,חרנס
כאלו כחג ע ד אמונה ,והוא מקגיל לפ״ז אל
חלק השני מהנהוג ״ועד שקלים" .ועד
בל יש נ א דש ק לא קיא במקום וער ארניעה לשו! שקר — ו ש ח ד א מסל להב
"
ועד
"
,
להיום מש ח להג החדגום של
ממהר ,רנה היי הנישלא לפניו
ועד
ממהר גלש ו ! ” שקל מה שאין לו
הגנה נכונה .לא יאנה לצדיק כל
און
—
פראממען ק"! לא שפיר לצדיקא .מרגם כאלו כסוג
נאוהוצדיק עש
ציע«ע לעש
אונלעכט דיה אונרענע צו
מהון .לב
כשילים
יקרא אולה —
ולבהו
!
דשכליעג׳ ידיע ח א
הנה הי' המשלא לפניו ישנא ד עש.

ולוויהתהי׳ל«?— ורמאי ןה 1ן -
5bpnbי)לו ־שיב ואמיןי ר מיה יהין!לעם

'O
י״ג  ,הון מהגל ימעט — מזלא מן עול א
דמייה יזעל חלנם כאלו כחוג הון "  ^ £ול־
יעעע .חוללת
ממשכה
מהלס
לב
—
מן
דמשד׳
ל מעדרי עב מן  7סל׳
נשב
ידו לא כונסו מ׳ שמוליך המעדר בשדה הנה
והנה כדי לאסין> ולקניין חנואה או חנן על
(עיין
ערוך
עלך
מעדל
)
טוג
ממי
שהוא
חולה
בטחונו גדנר מה ,ואולי הי׳ זה כעין משל
שגוי נפי ההמון ,אשל ׳גלול הרעיון  :טוג מה
שהוא בידינו ממה אשל אליו עוד נשא הא
נפשנו" אולס נעצם ממני איזה נושלא היסה
פה
לפני
המחלגם
הקולי
,
ואולי חלצס רק לפי
העני; .ודרך נוגדים אייזן — וארלא
סקיפא
דבזוזי
ח׳גד.
כאלו כחוג זדיך ’נוגדים
האגד .סאות נהיה חעלג לנפש
וחוענח
כסילים
סול
מלע
—
רגהא דיאיא סנשסנפשא
ומלחקחא דקכלי
חחוצטפליקא מן ׳דיעחא .תרגם כאלו
־׳גר
כחוג ח או ה נאוה ( ודין ! יך געליע*
) ונגר העיר הסכם שד״ל ז״ל
ננושפוש
הניל
צי
קייס
כי
מלח
"
מן
ידיעתא"
קשה
להולמה
ושהוא
אולי
עיש
,
צ״ל
״מן נישא" ,
יג אכל ניי לשיש — רנא אכיל
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אגע למקכנא .הרגם כאלו נהוג רב אוכל ניר ראשים פ ' י ד  ,נפי אויל מטר גאוה —
זקהאיצערא הרגם כ1יו כחוב מער " קלון" ,כ׳ כן תרגם המיר «לה
בפומית דשטיא
,קלון" עיין על מלת צערא נואפות הגיל לד קי״ט .ואולת כאילים «ר» ה — בשטיותא
דאכל׳ רמיותא .כאלו כתוב נאולח נאות ני״ח ואולי הוא טעות הדפים ,צ״ל " שטיותא" .
מדרכיו ישבע אוג לב ומעליי איש טוב — מן ארמחיה נאנע מן דמריס לני ה וגברא טנא «
נקבע מ; _ דמלחיה  .תרגם כאלו כתוב ומיראחו (ר׳ל יראה ד ') מכס ירא וקר מרע —
מכימא דמן ומאעא מן ניפחא צ׳ל ו א טי  ,כ׳ הוא התרגום של,אי ' המה שמאטא
הוא התרגום של מאי ר  ,קצי אפיס יעשה אולת ואים מומיה ישנא — «; דכריא רוסיה
מהמשיב שעיא וסניא ( צ״ל ואני כ׳ הוא מואב על «,ן דנריא רומיה") לגברא דארינא
תרעיתיה .הרגם כאלו כתוב קצר אפיס ׳משב א ויל ואישמזמות ישנא ,עטרת הנמים עשרס
אילה כאילים אולח,נלילא — דמנימיעותרהון ו ם בה ו ר הון דקנלישטיוהא .הנה הי' כתוב לפניו
תפא״ת ושרשו בהר מלשון זהר
ותפארת כאילים אילה ,נ• כן תרגם תמיד מלה
וניירות גלאנן ,פראכע ,העררליכקייט והשי״ן נואך כנהרנה מלוח בלשון ארמי ואורי שהן
בנויות מהבנין שפעל .ויפיח מנים מרמה — ודמלל כדנותא ימיא ד״יא  ,כאלו כתוב
ד־לתא דאלהא אברא דעשנא כאלו כחוב
.איש מימה״  ,יראת ־ ' 7מנעם עז —
•יראת ד" בלא ני״ח .יראת ד׳ מקור חיים לאור ממוקשי מוס — דסלתא דאלהא מנוע
דמיי לדמאעי מן פמא דמוחא ל״ל ל מ אט ' שהוא המקור מהקל המכוון אל מלח ׳
״לקור'  /וקצר מס מרים אולת — ומן דכריא רוסיה מאגי שטיוחא .תרגם כאלו
כתוב מרבה אולת מקביל לפ״ז אל מלק הראשון מהכתוב ארך אפיס רב תבונה,
ם ' ט״ן  ,מענה רך ישיב ממה ודבר עצב יעלה אך — מלתא מככתא מהפכא ממחא
כתוב "ומענה קשה* אשר הוא ההפך
ימלחא דעזיזא מאקא רוגזא .תרגם כאלו
מן ״מענה רך"  ,מרפא לשון ען סייס ואלך בה שנר ברוח — אקיותא דלישנא
אילנא דמי׳ הוא ודא כ ל מ ן פ י ר ו ה« נקב ע  .הנה גס פה היתה נוקסא לפני
מפריו
המתרגם משונה מאד מהנואסא שלפנינו והוא מרפא לשון ען סיים והאוכל
ועללתהון דרשיע׳ נתמכר .כאלו כתוב ותבואת
•שנע .ונחנואת ישע נעכרת —
רשע בלי ני״ת .ומידך צדקה יאהב — ודרדך צדקתא נ ח ר מ ס  ,תרגם כאלו כתוב
נתרהם הוא האתפעל המכוון אל בנין נפאל .לא יאהב לן הונס
יאהב בנשעל ,ני
לו — לא ימם ממיקנא למן דמכאין ליה .תרגם כאלו כחוב למוכיח לו .לב צדיק
יהגה לענות — לבא דצדיקא רנן (צ״ל ר נ א כאשר הוכית החכם פד״ל נאמת וצדק ננוקפות
הנ״ל נד קכ״א) בה « נו ת א נראה שהראוי הימנות א בלי ני״ח כמי שמתורגם גייכ כי שוד
יהגה לנס מטול דדונא רני לנהון ולא דנדונא ולפי זה הי ' הנוקסא לפניו יהגה אמונה".
ענו; תרגם כאלו כתוב והמכבד
יהוי
ומןדמתיקר
ולפני כבוד ענות —
יהיה עניו ' 0 .ט״ן תועבת ד ' כל גנה לב יד ליד לא ינקה — מרסקחיה דאלהא כל
דרס נלניה מן בשחא לא נ ד כי .גם נזה הפקוק נוקסאחו משונה מאד ,כי במקום " ׳ד
"ונדסלחיה" דאלהא מאט׳ מן
ליד" ה " כתוב לפניו מרעה .וביראת ד׳ אור מרע —
נישחא .בלי אפק צ״ל "ובד מל ת׳ ה" נאות ני״ת ,כ• הוא התרגום של ,וביראת .תועבת
מלכים עשוח רשע — מרמקתיה דמלכין דענדין רשע א .תרגם כאלו כתוב "עושי
ומלתא דחייל• רסס  " .כאלו כתוב ודבר ישרים .קונה
ר ש ע" .ודובר ישרים יאהב —
סכמה מה טוב ממרין דקכות בינה ננמר מכאך — דקנייסכמתא טנא ליה מן דפנא אנינא
ודקני ניונא טב מן אניא גניא  .כונתו קונה סכמה טוב ממרק -וקונה נינת טוב מכאך נבחר,
נינהמכקך ננסי" .טוב שפל רוח את ענוים מסלק
הנה לפ׳ז הי' הנואמא לפניו "וקונה
סליגעדיתא וכי ' תרגם באלי
אח גאים — טב הוא שפל רות !? [ { ונאיי ! הוא ך ^
ממחלקשלל וגומר .ונרגן מפריד אלוך — וסרתנא מעו־יק
כחוב שפל יי״ ועגיל
אליך ,כ׳ הוראת שרם  .ע ר ק ' בארמית ואורית היא " נרוס ,פליעהען" .עוצה עיניו למשוב
תהפוכות — רמז בעינוי וכולי תרגם כאלו כחוב  ,קורן בעיניו' נללעיל '" נ.׳ *.ל  ,י •t
ערך
שקר מזין על לשון הוות — שקרא ודגלותא .כאלו כתוב שקר ״ואון' עיק
״דגל* .אך נ• לנדיב שפח שקר — אח לא לשליטא וגול׳ תרגם כאלו כתוב " אה לא " -י
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אבן
הן השוחד בעיני נעליו — פיפא דשוחדא
ספידא היא באפי מאן דשקיל לה .פה
הפוכות
,
צ״ל
פיפא
דחפדא
(
ולא
ספידא
פגוש דוב
שהוא המינוס של ספיד) שומדא היא.
שפול באיש ,אל יפיל לאולמו — פגיע דוב
ורתימא בנביא סכימא לא מתזיע ופפלא
בשעיוהיה נפל .הנה היי הנופסא לפני,
פגוש
דובושפול
באיש
הפס
לא
’ יי ו ט! ונפיל
באולמו
יפול* לקנוס הנמה ולב אין — דלית
אי ; לו לב והפמה" • .קי יוה איש מבונה — ליה לבא וחכמתא .כאלו כמוב ״אשר
ודיוכיפא יומית  .כאלו פתוב " ושפל
ייח”•
פי י״ךן  .בבוא ישע נא גס בוז ועם קלון
היפה — פד אתי ישיעא גשעיותא «מי׳
ונלערא
ובחפודא
.
חיגס
כאלו
נהוג
נא ע ם בוז
ועם קלון וחיפה .אח נפשע מקיית עז —
אחא דודזעוי
ווח ;וון אחוי ה י ך קיימא עשונמא .כאלו
היע לאיש
כמוב " 3קרימ ' באום5י’!‘ פי י־טופל
— ודלבישין יחג
מוהבמא
.
חיגס
כאלו
כחוב
וימן
ממן לאיש הי ע.
שומר חנונה לתצא
טוב
—
נעי
ביונה
משכיח
טגתא
לעבד משול נשיים — אף לא וכולי כאלו פתוב  .באלו כמוב "ימצא טוב" .אןז פי
״א qלא ' לעבד .ומפאיתו ע בוי על
פשע —
ושבהוריה חובא  ,המינוס מזה אין לו
הבנה ,וניאה ,׳כ מהקר נו מצה ,צ״ל
לססבק הובא אי ל ^ ד ^ יר על חובה .
ייאש ד ' לחיים ושבע ילין לב יפקד יע —
דחלמיה
דאצהא לחיי ומן ישבע מנה ננות .פה
הסורי ממינם והמפיש כאחד ,כי לדעתו בונת
הכתוב יראת ד ' לסייס והמשביע נפשו
ביראת
די
(
יקה
מלת
שבע
בהוראת
ההפעיל ) ילין ( בטוב)
ובל יפקד יע .וזה
נאמת פירוש נעים .משדד אב יבריח
אם — דניז לאנוי ומעיין■ לאוויה.
תרגם כאלו כתוב ווו נ י י ס בבינוני.
חדל
בני
לשמוע
מוסי
לשגות
מאמי׳
דעת — פלש נד׳
ושמסמידומא ולא תשנא מן מאמרי ישומי .כאלו
כתוב ושמע מופר ולא משגה וגומי.
 Q׳  . '2לע יע יאמר הקונה —

t

הניא

לחנייה נאמר דקנית -באלו פתוג

רע

לרע יאמר

רןניתי
 .ידען ניו באשו! ספן — נדעך שיגיה
איןי אמונת דסשוכא .תרגם כאלו כתוב
כאישון
השן
נאות
כ״ן
.
לא יבין דרכו .מנויות פצעואדם מה יבין דרכו — וני נשא
לא מתני! אימתיה  .כאלו כתוב
סמייק ניע ומכות
חדי׳ בנון — שוהני ופודעתא פגעו בבישא
וווחיתא בנוה דכייפא  .כאלו כתוב חבויות
ופצע
.
.
.
ומנוס
בהדי׳
ב«
1
ם ' כ״א  ,ותוכן
לנות ל — ואלהא מסקן ל ביה .היגס
כאלו
כתוב
ומוכן
לבו
די .עטה לדקה ומשפע
ננחל לדי — מן ד ע ב י ד לדקמא ודינא
■
כולי
תרגם
כאלו
כתוב עושת צדקת ומשפט.
נ י לשעיס חטאת —
ושינה דישיעי
לחטאה
.
ישע ותחת ישרים נוגד — שלחופית דצדיקא דשיעא ! כאלו כתוב " נ י רשעים ' .כפי לצדיק
־שלחופי דתייצי בזוזי .נראה שהיי לפניו
המסמא
״תחת צדיק " כמו נסלק השני מזה
הכתוב ותחת יפייס .זד יתיר לן שמו —
ממיקנא מייסא זדינא שמיה  .כבל העיר
החכם
שדייל
ז״ל
,
כי
המלות
הפוכות,
נתיגים יפויי פת
צ״ל זידנא מייסא «» יקנא שמיה• ם'
אהב עתי לב — לחש אלהא דפי
צבא .כאלו כתוב אוהב ד׳
טהי
לב
.
Q
'
כ״ך
,
ותועבת
לאדם
לן — ומלהקתא דני נשא
” ‘50א
טמקנותא  ,מינם כאלו כתיל ותוענת
לאי® « לצ 1ן"  ,ונכשלו אל יגל לבן —
ונד יסקל
ננישתא ירון לבך .פה נוראי נפל עעות
מנם בלען — לא חתו ,סהדא דנלא במבין .במינוס ,וליל ל א ידון לבן .אל מהידע
התרגום לעיל י׳ע כ״ת)  'Dכ״ד ,י מעדה בנד מינם באלו כתוב " עד נ ל י ע ל" ( עיין
ביום
קיה חמן על נתל ושל נשירים על לב
יע —
ניבא דשקל מיטועא מן חנייה ביום דקלחא הין
הוא לימי מלא על נתיא ומלין ללנא
הין פ«א למנא ואין
מלעיסא
נקיסא
היכנא
נייותא
מסית לציה דנניא .כונסו
הלוקח בנד
מרעהו ביום קלה היי הוא במו השובן
חומץ על נתר ,ונמו סס לבני וניקב
נעצמות ין
העצב מכלה ומשחית לב האדם .הנה הי '
לפניו נופפת משונה מכל וכל ממסחאתנו,
ויש להעיר
פ׳
בריותא
הוא
עעות
,
צ״ל פי יומא
ענה כפיל באולמו — אלא מלל עס שעיא נ ס כ באות פין -שתויאתו בתיי ' " עלנ“• פ ' כי' (»
י
ע
ו
ת
י
ן
.
חלגס
כאלו
כתוב " נ מ פ מ ת ן" .לשון
שקי
ישנא דפיו — לישנא דשקיא פני איחתא
יקישעא .כאלו כתוב ישנאדרןד א ^ ת  ,ם׳
כין
,
ובעד
נכריה
חבלתו
—
ועל
אפי
נופיי '
ליחים ורפב ( יביים)  .ברזל בברזל יחי ואיש יחד משכניה ,יקח מלת חבלתו מלשון לא יחבל,
פני
רעהו — פיזלא נפיזלא לעיש ונביא
לעיש
אפיה דח ייה  .מינם נאלו כתוב ואיש יחד
פניי לעתו מלשון חדוד ויקביל לפ״ז היטב

,

—
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אל מלק הראשון מהנהוג .כמים הפנים לפנים ק לג האדם לאדם — הין « יא יהין פרצופי;
דלא דמי! מד למד היננא נניהו; דנני נשא לא דמץ חד למד .הוגהו כמו המים וכמו הפנים.
אשל לא ידמו ימד כ; לא ידמו יסד לנוח גני האדם .נראה שהיי מנוקסא לפניו ! כמים
וכשנים לא אל פנים ק לא לנ האדם לאדם  .פ׳ כ״ךן  .ודל מני; יסקלנו — ו« שכנא
בער ליה  ,נשר הולאהו נקורי " ניזוי ומיאוש" ולפ״ז הימה הנושמא לפני!
קוכלסנא
המתרגם  :ודל מנץ ינזנו ר״ל האיש ננשיל אשר הוא חצם ננניניו .ארי נוהם ורוני
שוקק מושל רשע על עם דל — אליא נוהם ודונא מצליס על לשיעא דמשהליע על ממאי
משכנא .רצונו גם מיסו יעל עורפי עלן יחנו נקולם קול עז על הרשע המושל נעם דל ,כי
גס נעיניהס נזוי « שוקן ומחועג הוא .וזו נאמה מליצה נעימה עד מאד ; אולם לפ"ז:
נעם דל  « ,וכיס
על מושל רשע
היסה הנושמא לפניו  :ארי נוהם ודוג שוקק
,אדם אסרי מ; ימצא ממסליק לשון — דמנק לנר נשא קדמוי סשדא נשכח ענ מן
הוא דמפליג נלישן .הרגם כאלו כחוג מוכיח אדם לפניו סן ימצא ע ו נ «מסליק לשון.
 ' Oכ״ט  ,אנשי ללון יפיסו קריה — גנרי ממקני ממללין כ ד נ א  .הרגם כאלו כהול
״יפיסו כ ז נ"  ,אנשי דמים ישנאו תם וישלים ינקשו נפשו — גנרי דאשדין דמא שנין
לה הנה היו לפניו הנושסא אנשי דמים ישנאו חס ( שהוראתו
תמימותא ותריצי נעי!
I
T

איותה ר״ל התמימות .נאין סזון יפרע עם — נשוגעא!
לדעתי חמימות) וישלים ׳נין® '
רשעים יפרע עם .חרדת אדם'
דעולאי מתתרע עמא .תרגם כאלו כחוג נרנות
יתן מוקש — ע לו מ יא דנר נשא תרגם כאלו כחוג ה ו ת אדם יגימי• פ׳ לי  .אש
ננלת מהתנשא ואס זמות יד לפה — לא תתרומם דלא תעפש ולא תושיע אידן לשומן.
נראה שהיו לפניו הנישסא  :לא תתנשא שלא חננל ולא תושיע יד לפה -ם׳ ל״א  ,ודרכין,
למסות מלנין — וארסתן לננח מלכין" תרגם כאלו כתוג "ל נ נ ו ת מלכין* אל למלכים
דעתי ן
למואל אל למלכים שתו יי; ולרוזנים אי שכר — אזדהי מן מלי ' ליניאל יי ! מל’5
שותי ”!
ממרא ומן שלטוני ךיצך/ין שכרא .הגה הי׳ לפניו הנושהא  :אל למלכים
ולרוזנים ש ו ת י שנר .פן ישתה וישנס ממקק וישנה דין כל נני עני — לא השתי
ותעעי הונן ותשנה דינהון וכולי ,כאלו כחוג פן תשתה ותשכח  . . .ותשנה נלשון נוכס.
פתח סין לאלם אל דין נל נני סלון — פחס פומן להלין דלא משעי דין ודון לכלהון
ננ< עולי  .פה לא היתה נוקמא אמרת לפני המתרגם כאשר תסשונ אולי ידידי ( זולת
שנמקום ״אל דין" קרא ודין — שהוא הצווי — כנפשוק שלאחריו ) רק מפרש הוא
מלח "אלם" לפי עמק כונתו והוא לדעתי האיש אשר היא תקין ואלים ( מלשון ונריא
אולם (חהלים ע״ג ) ועמוד סזק כצור לנלחי העות ארסות צדק ומשפע ,ונני סלין הם
לדעתי נני עולה המחליפים וממירים רע נעוב ועוב נרע וכעי; זה פירש גס הרלנ״ג
ז״ל " נני סלון הם נעלי התמורה שיאמרו הפן מה שנלנם  .נספן כפיה — הין לנינה.
כתונ כספן נאות כ״ן  .ואס עלית על כלנה — ואת ענדת.
דאידה  .תרגם כאלו
על כלתו; ,תרגם כאלו כתונ ואח ע לי ת על כלנה ,ומקניל לפי זה היעג אל סלק
הראשון מהנתוג " רנות ננוס עשו סיל" .הן אלה שינויי הנוסחאות נהרגים משלי ,אפר
נחת• לפנין היום ,אסשו ,5כי כשומן עין נותנת עליהם תאמר נם אתה כמוני ,כי אין
מאחד מהם אן שמן ראיה היות המתרגם הזה נוצרי כאשר■ ימשנו איזה סכמי לג בזמננו.
זה ונהפון הוא ממקומות דנים בתרגומו נראה ננירור ,נ׳ ירד לעומק כונה הנתונים
כאחד הסכמים ,אשר מבני ישראל מוצאם ומזרע קדש מצבתם וני שאב תרגומו ממקור מים
סייס הוא שפר משלי הענרי ןכ ! וכה « שמאות משונות נר נ או נמעע מהטשסאות אשל
לפנינו ומה ים לנו להתפלא על כן ? הלא זה גורל כל השפלים כי בלוג העתים והזמנים
תמול יד השינוי נהם ולמה זה נאמר  ,כי קפר׳ הקדש  ,יען כ׳ קדש הם לנו יגרעו מהשינוי
הזה ואליהם לא יגיע ? ? והנה הסכם י״י רייפמאן ,אשר ׳מזיק במעוזו ,כי המתרגם שפר
משלי איש נוצרי הי׳ שתר דברי עצמו ,כי בכ״י הניל צד צ״ג יאמר כדברים האלה  :בית
נתינות נצנה (סי ינ ) כתוב בתרגום ובינת שנילי קיימא עכ״ל ונ״ל נ• נעל התרגום חשב מלתי
"נית" הנתונה פה לשורים ,אשר הוראחא כהוראת מלס נין " העניים ולכן תרגם  ,נינת" ע׳יכ

.ואם כדבריו
'לחשב מלה ביהפהמהיגם הלז לא הנין פפה ענייה ולא
היה לפניי קפל מנכי העני׳ היאך יבול
הנהונה פה לקוייה הלא
לא
הי
'
לפניו
קפי
העני׳
כלל
וצא
פיח ושיג לו
ממנו<! ?
הן אמנם גס זה לנו ראיה ,ני המסיגם הי
' מילדי העניים וכי בבני יעקב נפל סלקו
וסבל נמלהו .ד
'
יפיל
סבלך
בנעימים
וינסילך
גדולה
כנוי ויקי נאוה אוהבך מכבדך ימוקייך.
H' .JM
קטלה המשכיל מהי״מ ו ו י •  pמ א ן חיוה נ״י
צדק נאמיו ״ נקויה ההיה“ צד פ״ו מכ״י
מחניה ל׳' נ ,כי לא לאיה׳
המגיד
שנה
חמישית
נומי
21
,
נ
•
נאמה זה פנהים צא הגיע המגיד
ליד׳ ,כ•
החיש מאסטיאווא ( לאה כ״י מחניה כ״ח
צד כ״ז ) אשל שלמהו לי מיי שנה נשנה נגד
ני וצא
׳זכרני
עוד
;
אולם
אם
יאמי
המשכיל הנ״ל ,כי
דחקה׳ עצמי להגיה נמדיש קהלה א ' גי:
" נזמ; שישראל עושין רצונו של מקום
ושכינה
ניניהם
"
(
עיין
כונני
יצחק
מחניה צ ' צד ׳" א)
הנה
אם אהמה מאד ,כי ישפוט שפוט על נקלה מבלה׳
שינחו; היטב דבלי אס באמה דחוקים הם,
לא׳!‘ הכזה
נקיה
ההיה
,
אם
נאמר
על
דני׳
הס,
א חלים  :דחוקים הס ,לחוקים
דסק עצמו להגיה ולשנות כיוצא באלה
מבלה׳ שנביא לאי׳ לאמהה דברינו ? הן
אמנם אלו
לא
מצאה
הגהתי
במדרשי
הנ״ל
חן
בעיני
חכמים ונבונים החישה׳ (כי אין נפשי אל
מחלוקה
של מה בכך ואשי לא הגיע ממנה הועלה
כלל ) אולם נאשר לא כן הדני ונהפוך הוא
אלה הקכימועמדי בלבנם וננפשס ואמרו,
’
ישי
כחך
שהגהה
,
אמיתי
לא
עת
למען
להחריש ולהתאפק;
לא יחשבו נאמת הקוראים הצעירים ,כ׳
הערת ו וייס« אן נכוחה ואמתיה והפעלתי-
נעלה ומבוטלת לא שיירא ולא קימה.

_ ליב אייזלער.

מס  £יק.
, Rabbiner
VonI . W. Back
במערבא כי נסיב אינם

אסהא,
אמדי ליה הכי  :מצא או מוצא? מצא,
דכתיב מצא רוב ,מוצא ,דכפיב ומוצא
אני
מל
ממות
את
האסה ! ( יבמות ס״ג בי)
מסל הקדמוני הזה גפי אנשי
ארץ הקדושה ,אשר כל דבריהם בהשכל
ידעה״ על פלס החכמת ומאזני
הישר
והטוב
— לפי דמה׳ הקצרה ,לא לגד
ננל מקרה קל כזה — יען כי החכם
בחכמתו הנפלאה אצל הטוגה בנשיס אמר
לשון מצא ואצל הרעה לשון מוצא —
נוסד ,כי אס הגדילו תושיה אץ! בזת ,לתת
עצה נכונה לאיש ואיש ,אשר יתאוה
לעזוב אביו ואמו ולדנק באשה נעורים
פימת חיקו — איזה דלך ינחר וייטב
לו — ישמע לחכם ויחכם  :ואען ואמר,
כי תחכם מכל אדם דגל גדול
דינר באלה מאמריו — כי אין חכם כבעל
נסיון ,והנסיון היומי יעיד ויחזק כי
אמת בפיו  ,וכי בדעת וגעלמס שכל את
לשונו ! האשה מנחל יפי יצירי
העולם
,
אשר
ברא
השם לכבוד ולתפארת האיש,
לחזרה ננועמה  ,ולהתעלס באהבתה,
למען יחיה חיי נעימים ,שובע שמחות את
פגיה ויראה זרע — כל כבודה
נמהוללה בנשים  " :הנה באהל" פנימה ,בהיכל קודש אהלה ! כאשר מצינו
ואצל
יעל
"
מנשים באסל תבורך" בחוץ לא
תראה ולא תמצא ,ברחובות לא מתן
קולה — ורק אס כל מיינה נ^ ניה לתרבות
כבוד ביתה בהצנע לכת ,,לעבוד ולשמור
ץג — עדן היכלה ,לבל יבוא זר אל
הקודש לחללו ,ולגדל ולחנך על פי
דרכם הילדים אשי חגגה אלהיס וכל ישעה
יחפצה למצוא חן ושכל רוב
בעיני
בעלה
—
לא תבקש גדולות לעשות מם
נאלץ — כי אס כשושנה נוטפת מל
בחדרי ביתה משכון ועיניה תמיד צופיות
הליכות ביתה ,למען יהיה דבר רבור
על אפנו . . .אזי מת טוב ומה נעים שבת
אתה ,,להתענג מזיו יפיה ומצו ^ נשיקות
שפתיה . . .אך ,אם מהמתוק יצא עז,
אס האשת כאחד האנשים ,תחקור
בגדולות
ונפלאות — העזוב פלכת ואושר

;t
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ביתה וחילה לאחרים ותחזיק למשל ולשנינה בעט סופד  . . .ותחת כי תהיה
גבירת הכית תהיה לכפירת הבית ,ותחת עקרת ,עוקרת ניסה — ותחת כי תאהב
אדוניה וילדיה ,תשים ננעלים פעמיה ,פעם בחוץ פעם ברחובות ,לראות
ולהראות בהוד יפיה — בחברת צעירים ירקדו שם — ותחת בי בימה יהיה
משכן מלא כבוד ד׳ וענן וערפל חתולתה — תביא נערים ובתולות יחדיו,
אנשים ונשים גו ,למען תתענג בתענוגים ובאמרי נועם ,במליצות וחדות
ובצלצל׳ שמע ותרועה ,למען יחללרת זרים בשער לאמר  :לזו תקרא אשה ,כי
מאיש לקחה — ואין לו נח חלק ונחלה . . .אזי הוי ,ואבוי  :נווב שבח על
פינת גג משכון באהלה ,אשר כל תשוקתה למשול בעיסרוחה ולהודע בשער—
אהה ! כבודה יפלח כבידו ותהלתה תהלת לו — וזה שאמר מלך החכס יולי
'[
חדרילבב . . .מצא אש ה — בלא ה׳ הידיעה — כי איש לא ידעה ,יען כל
תהלוכותיה דרכי נועם בהצנע וענוה יתירה  ,מצא טוב ,יב אין טוב ממנה —
אבל  :ומוצא אני מר ממות את האשה — הידועה לכל ,ע״י ענין
מהפנינים ,הן לטובה חן לרעה — וכן אמרו בהשכל בעלי המשנה  :אל חלבה
שיחה עםהאשח . . .וכן אמרו חז״ל (מגילה י״ד ,ע״ב) לא יאי יהירותא לנשי
עיי״ש .וזהו שאמרו במעלבא  :מצא דהיינו אשה סתם גברת ועקרת הבית< ,״
אשר לא הלכה בגדולות ונפלאות להיות עולה על סולם הרמות ,כי שם ביתה ,י:
ושם משכן כבודה . . .או מוצא — דהיינו אשה הומיה ושוררת ,אשל עלה ! ;
עליה לוח המושל לשלוט נהדר ועוז ,כי נפשה יודעת מאד הגביה או העמיק .י ן

Löwy
דברי הברית והשלום. .

Bon Joseph

;!

אשר נכרתו בין ראש הקראים הישיש מהו' ,יוס^ לעאנאוויטש ,חכם ' |;
עדת נעלי מקרא בעיר האליץ וביני משה יוסף הילוי .ב״ה פה העלינוס א' M
בברכת ישלים תרום ולמספרם ירד יוליוס ',:I. 864
לסי בלק ש  '2ל ממ״ שנת
אצ אילן שתול על פלגי מיס ,שרשיו מרובים ויונקותיו ילכו וישתרגו ■׳11
עד ארם נהלים ,ארזים לא עממוהו וכל מימי בראשית מתפלגים תחתיו ,מימ י;י:
הברכה העליונה גדלוהו ורוממוהו ותרבינה סלעפוחיו  ,האחוז שרשי החכמות !
עם יסודי התורה וישתמש בשתי נרותיו  ,דע שתספיק להשלים עצמו וגס י !'
להשפיע לאחרים מזהרי מאולותיו ,הלא הוא האדון השל וטפסל  ,ירא אלהיס !■ ;
ומרע סר ,גביר  .נכבד ומפואר * קר ומפורסם רנני ותורני ,חוקר טבעי  ,פילסוך: 'j
רוחני ,צפירת תפארה למשכילים ,אשל בתנועה לולביית עולים ,להכיר את י -
בוראם ,ממציאם ומשפיעס ,שמו הטוב בשמן טוב מהול״ל מ ם ה * י ס qה ל ו י, 1
| 1
נרו יאיר ויזרח ,בצאת השמש במזרח אנס״ע.
אס זה זמן כביר מכתבי שלומים לא החלפנו ,עם כל זה אהבתנו !
התקועה ב יגותינו זה כמה שנים לא נתקה ,בראותי לפני מכתבך היקר והנעים ן .:'.
! !!
מיום ט״ו סיון.
לא שקול ׳שקל ששון לבי ניאותי מתוכו כ• שלום לך אדוני ולתורתך! ,יי.
ודבליןi
כי עתה מחול ימים יכבד ; טעמתי צון -אמרותיךהצרופים בזהב ובכסך,
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 •:קייס האירו על עבר פני
; ואם אמרתי אספרה כינו ,הן אין « לה בלשוני לתת
פודות לשמך כי לא שכחתני
 — .שמחתני גפעליך הכובעים «קרב לכך הטהור
!א אי בפה ואחד בלב רק
כדבר
איש
אל דעהו ; המית את נפשי כשמועה טובה
:דשן עצם ,וכמים
קרים
על
נפש
עיפה
,
שמועה טובת מארן מרחק ,במעשי
דיך ארנן ,בגלילי
אצבעותיך
,
שלא
מנעת
טרחך
לבקרני ; יוסיף השי״ת ימים
גל ימיך ושנים
על
שנותיך
,
תגדיל תורה ותאדירה ,ותהיה אדוני לצפיית
:פארה אמן.
אמנם
לא
כן
עמדי
,
בן
שנעים
שנה
אנכי
היום לא אוכל עוד לצאת
לבוא (בדברי תורה )
ואתה אדוני הקשית לשאול דבר שנתחבטו בו רוני
־מפרשים זקנים
וישישים
,
ואם
נקנה חד עולים ,אמנם מפני הכבוד אמרתי
!השיב לשואלי
דבר
כפי
קולר
דעתי
,
ובטחוני
בך אדוני אס יישרו דברי לפניך
פלא תדחני
באמת
המין
ותקבלם
ותרצני
;
אבל
אס
לא
ימצאו חן בעיניך תדינס
:אח
מבוערת
על
האש
באורים
,
תזרם ורוח תשאם ואל תלעג למו עין שוררים,
?שר
מפני
זה
לא
תופר
אהבתנו
הנקשרת
בינינו
במישריס.
שאלתני אדוני
להודיע דעתי בביאת המשיח ! דבר פשוט ומבואר הוא ,כי
:יאת המשיח היא עיקל א '
מעיקרי התורה _,אס כפי המונה יו״ד עיקרים או
״ו .עיקרים הכל א׳ המרבה
והממעיט
לא
הססיר ; ויש לנו ע״ז ראיות כאריות
:תורה בנביאים ובכתובים,
בתורה
:
פסוק
עד
כי
יבא שילה אשר הוא רומז על
המשיח כפי רובי
המפרשים ,ובפסוק דרך כוכב מיעקב שרומז על זה.
ובנביאים
:
ירמי׳
פ׳
כ״ו
.
והקימותי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשכיל ועשה
משפט וצדקת בארץ.
ובכתובים  :בתהלים שדר ע״ב ,כמו כן רומז על המ״ה כפי
א׳ הפירושים,
ודברי
דניאל
איש
חמודות
מלאים
מזח
,
ואץ מי שיחלוק בגלוי
■נמפורשם
על
זה
רק
החולק
על האמת — .ואמנם תמיהה גדולה לי על האיש
וד א׳
אשי
שמנו
כמטרה
לחץ
כפי
דבריך
(
אם יהודי או ערל הוא עד שתודיעני
מחסדך )
שהכניס
פלשה
נ״ג
מנבואת
ישעיה
לפני
שלי
המשפט ,ומה הועיל לו
:ל זה ,באשר מובן כל
•הנמהר ,ולמה עול את הפרשה רומזת על אומת ישראל שוכני,הגלות המר
עיניו
והוכה
בפנורים
ולא
הכניס
הפרשה הי״א מנבואה
ההיא עצמה ,אשר עינינו
רואות שכל הפי ההיא רומזת על מלך המשיח מראשו
יעד סופו ; וגס ידים
מוכיחות שכל הפי לא נתקיימה לא בימי דוד הע״ה ולא
נימי שלמה בנו
ואע״פ
שהיו
צדיקים ותמימים ,וגס שהנבואה ההיא נאמרת ע״י
הנביא ישעיה
זמן
רב
אחלי
מותו
,
מזה
ראיה
גדולה כי רק על מ״ה נאמרה
הפרשה ההיא.
ועל הפרשה הנ״נ
האיש הזד יפקח עיניו ויראה מה שכתב החכם
מתר״ל יצחק ה ט רוקי
בע״ס
חזוק
אמונה פרק כ״ב בטענותיו ותשובותיו
לחכמי הנוצרים ,כי כל
הפי
נאמרה
על
אומת
ישראל
הסובלים
צרות
ותלאות
רבות ,ואמנם ביאת
המשיח
הוא עקר גדול ומחוייג להאמין כל מי שיאמין בתולת
משה ,כי בא יבא
אם
ע״י
חי
העולמים
,
אם
עני
ורוכב
על
חמור ,אס «״ « גופיי
הכל א׳ ,ואם באו הפסוקים
הרומזים עליו פעם כך ופעם כך אין תמיהה ,ני
השולח והשליח מתפשרים
בדבר א ' ,ודי לנו להאמין אס בדברי חתולה ,אם
בדברי הנביאים כן בדברי
החכמים אשר הם עומדים בגלות במקום הנביאים — .

הולך אל

ומה שהבאת אדוני ראיות כאריות ממרי שני כפוה החכמים ,הכל
מקום א׳ ואין להשנות אחריהם כי אמרי קודש הים ,ונום! -על זה ראיתי
לקח טוב לכמה ' אברהם יגל דבר על ביאת המשיח ואלו הס דבריו  :היסוד הי״ב
שהש״ית ישלח משיח שיגאל את עמו ואס יתמהמה חכה לו ,והמשיח הזה מזרע
דוד חוטי ישי בית הלחמי  ,והאיש הזה במשפט יעמיד ארץ ושפט לאומים רבים,
והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו ,יראה זרע יאריך ימים על ממלכתו
ואין בין העולם חזה לימות המשיח אלא שתשוב המלכות לישראל כימי קדם
!.
וישגו על אדמתם ויגנו בית המקדש ועבודתו רקרבניו ישובו למקומם כהניס
יהודה הדם׳ האבל נ״ע
לעבודתם ולויים לשיריהם ,ונס׳ אשכל הכפר לרגינו
ן־ |-
א״ב שע״ח פלא יו״ד ,הוא  :שיגלה מלך המשיח אל ירושלים אחר שיגלה גא
!:
אליהו ז״ל שנאמר איש ואיש יולד נח ,וכתוב החת התפוח עוררתיך שמה
כי r
חבלתך אמך שמה חבלה ילדתך ( אולי רומז על מ״מ הנופי כאשל כתבת )
ן
יצא מעונה ומדוכה מהגלות ומחולל מפשעיס  ,וי״א כי עם הגנוזים יעלה ויגלה
;• !
יחד עמס ככתוב מעבר לנהלי כוש עתרי בת פוצי יובילון מנחתי ; « עתרי,
:ן
שמעתיליס מאד לה׳ למהר הישועה ; גת פוצי ,שנפוצו בקצוות הארץ ; יונילון
מנחתי ,הוא המשיח לה׳ ולישראל עמך ,דקדוקו הוא שאמר גילי מאד בת ציון
הריעי בת ירושלים ,הנה מלכך יבא צדיק ונושע הוא עני וע״ח ועל עיר בן
'\ ,
אתונות ,כי ילד יולד לנו בן נתן לנו ותהי הע״ש וגוי  ,וכתוב כה אמר ה׳ צבאות
לאמר הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח ובנה את היכל הי ,אלו הס תמצית • י i
|■
דבריו ,וכן כתב אדו׳ מסיפי הרב יוסף שלמה ,בע״ס טירת כסף בפירושו על
ו¬
כל
ס׳ המבחר לרנינו אהרן הראשון על מאמר " אין בן דוד נא עד שיכלו
 .י
הנשמות שבגוף״ כי אין רצונם בזה המאמר עד שימותו כל האדם ויפסד המין
!ן
האנושי או עד שיפסד העולם  ,שאם יהיה בן מה יהיה הצורך לביאת בן דוד ?
!,
אלא הרצון שלא יבא המשיח עד שיעשו תשובת שלמה ויסורו כל מחשבות היצר
הרע להיותן נשמעות ליצר הטוב ואז תכלינה " נשמות הגוף" כי תחפכנה להיות
■י
־•
״נשמות הלב הנכון״ אשר נו תנוח חכמה נהשכל וידוע את הי— .
והרחיב iי
ויבינו כלב המחבר הגדול נספרו עשרה מאמרות הרבה לדבר
משכיות 1החמדה בענין המשיח במאמר חמישי בחתימתו יותרמכל החכמים■ .י ;■׳
נקבי
וגם רבינו יעקב בעל העשר אמר על פסוק דרך כוכב הוא אליהו יאיר י
ככוכב  ,וקס שבט הוא המשיח  ,דוגמא להנה אנכי שולח לבס את אליהו הנביא < :
י:
וגו׳ ועתהי אבי ראה גם ראה כי אם חבר א ' כתב את דעתו בדרך זו ואחר הביא
י־
דעתו נדרך אחר כולם בקנה חד עולים ומאמינים בביאתו וגס אנחנו נחנה
לו כי בוא יבוא לא יאחר ,כי אם לא נאמין כנר כפרנו בכל המורה כולה ; וגס !• 1.
י
גאולתנו מגלות תזה המרה והקשה המיועד בפרשת נצנים תלויה בביאתו אס נשוב
;1f
בתשובה שלימה ,אמן כן יעשה עמנו אלהינו אות לטובת במהרה נימינו.
,
המחברת המחובר לכבוד השר הגדול ליהודים נאראן מ ש ח מ א נ ט ע־
פיארע קראתי ושניתי גדולותיו ונפלאותיו אשר עשה משח לעיני כל ישראל
מעס'■ י',
נאגרת ׳״ישועת משה״ ונתתי שנת לשמו ית׳ על כי לא עזב חסדו ואמתו
!
אומתו  ,חבל נחלתו ולא -נתן אותם בידי גויס .פריצים ועריצים  ,ובכל עת מקום
לתס מידזיע ' וגואל כי דור דור ומדרשיו דור ודור ופרנסיו באיש הגדול הזה ' .
בת׳; ,
(1
|:
!;
׳י

—
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אשל שס נפשו
נכפו להציל אסירים לקוחים למוח מגלגול דמשק ,יישל חילו
וינלך ה׳
מפעלו
,
יאליך
ימים
לגורלו ,וצדק יקראהוללבלר ,ויזכה לראות נניעם
ס׳ ולנקר נהיכלו.
וגס
אני העני נכדי שלא אנא לפניך ,ידידי אחי גידים ריקניות אמרתי
להקריג
לפני
שלחנך
הטהור
ראשית חנואתי ; כי נהיות׳ לומד נספר׳ הדקדוק
לפני
מולי
ולני
מה״ו
שלום
נ״ע
נע״ס
אדר
היקר
נמצות ונע״ס דוני שלום
נדקדוק,
גזר
אומר
לתלמידיו
לכתת
כללים
מלמודם
ומכללם
שם
את
עינו עלי,
ומהרתי
לעשות גזלתו ולקחתי עטי גידי וכתנתי את הכלל הקצר הזה (אשל
מנחה
שלוחה
היא
לאדוני
)
וקראת׳ אותו נשם ״אמרי שפר" כי שמי נקר נו;
וכאשר
הנאתיחו לפניו שמח לנו ויגל כנודו ואמר  :עתה אדע כי לא אנוש
משגרי ולא
אכלם מתוחלתי ! נק אס יהיו לרצון אמרי פי לפניך קחנו ועיניך
שים עליו
ואס
תמצא
נו
איזה
שגיאה אס מצדי אם מצד המעתיק תתקנהו
נחסדך ,כי
הלשות
נתונה
נידך
,
ואס
תרצה
אדוני
להוציא אומו על מככש הדפום,
אז אז ^ג כי מצאתי חן נעיניך ,ולא תאנד זכרוני מלפניך.
נם
זאת אודיע לאלוני כי יש לי חנל א׳ נעיר טארנאפעל ,שעו מה״ו
משת
טענעננויס
רך
נשנים
ואג
נחכמה
ונפרט נלשון הקדש ,חוקר
ושלסוף
אשר
זה
כמה
שנים
ננסעו
דרך
עירנו
נקרני
נניתי הענוה ועשת עמי
הכירות ואני
מתעלס עמו נאהנים ,והוא כנדני נס׳ " ירושלימה" אשר נעתק
מאת החכם
המלין המפואר מה״ו מנגלד ל ל שטעלן נ״י ונספר " לקונו׳
קדמוניות"
מאת
הסכם
המפואר
מה״ו
שמחה סי נסק ע ל נ״י יהי מכירו
J־^ נרוך !
ואתת
אדוני
וידידי
משוך
חסדך
ליודעך
ותקלני
נגני
ס׳
פ
ו
כני יצחק
מחנרת
כ״ח
ותשלח
לי
ניחד
עם
תשונתך
לאגרת׳ זו ההולך למעלתך ,רק שתקצונ
הסך שתתן
נעדו ואני אהיה מוכן לשגר לידך מה שמוציא מכיסך ,ני נעירנו
ואפילו קרע לעירנו אין ננמצא לקנות ,ואז אדע כי מצאתי חן נעיניך.
הוגעתיך ידידי הוגעתיך נדנריס לנים .כל רוחי הוצאתי לפניך כרניניס,
ואס שגיתי
נכתינה  ,תכסה אדוני פעמים נאהנה ,ולא תשכחני ולא חעזנני ולא תרדפני
עד דן
וחונה
,
נעד קלקול הכהינה .אשל לא כהלכה ונתינה ,כי טרדות׳ מלונים
נמשא
עמי
ונצרכי
ניתי
חעזונה ; ערכך ח׳ נכל משלח ידיך גרנות הטונה עוד
לנות
נשנים
,
והעושר
וחכנוד
גס
הוא
יגדל
ולא
ידל כחפצך אדוני וכחפץ דורש
שלומך
וטעמך
נלג
שלם
ותמים
כל
הימים
,
מננדך
ומוקירו יוסף נלא״א הרג
אנרהס
לעאנאוויטש.
עיקל
שכחתי
לכתע
,
מהשכחנת
אתוני
נמכתנך אצל ר׳ אלי| הו נשיצי
ותלמידו ל׳ כלנ ז״ל  " :אכן כמדומה לי נוטה ל׳ י צ ח ק
נן שלמה נספרו
לדרך אחל" * אולי מה שכתג מה״ו יצחק נ״ע נספרו
אור
הצננת
שעל
כ״ז
נהתנצלותו
וחתימת ספרו דגלים אלו  " :ואמת שהרג נעל האדרת עשת חסד
גדול
וטונה
עצומה
לישראל
וחנל
ספר
דינים
והקל הגנתם וקנן המפוזרים
אע״פ שלא
חדש
דנל
מדעתו
,
עם
כל
זה
נתולאת
קשת
הראיה
לא נמצא נפיו
נכונה,
ונעיקלי האמונה לא נאמנה את אל לוחו ".אלו הס דנליו ,הנה פה
איננו
רומז
על
ניאת
המשיח
שהניא
הרג נעקר עשירי רק רומז על .עיקר התשיעי
שהוא
מדגל
כהשגחה
שהלך
לנינו
אליהו
נ
ס
י
צ
י
אחרי דעת הפילוסופים
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בהשנחת נאמדו  :כי ידיעתו באישים הוא מצד ידיעתו במינים ,וידיעתו במינים
מצד ידיעתו בסוגים ,וידיעתו בסוגים העליונים עד שיגיע הענין אל העצם
שהוא הסוג העליון והוא אחד — .אמנם דעת התורניים שההשגחה נמשכת
אחרי החכמה ,ולפי זאת האמונה תכון להיות ההשגחה בכל נמצא ,כי כל
פעולותיו נמשכות אחרי החכמה ולא אחרי הרצון לבד כי כיוב ח ' לכל וגו׳ עיני
כל אליך ישברו ואתה נותן להם אא״ב ; כי כשם שידיעתו בכל דבר כן השגחתי
בכל דבר נמו בעליונים כן בתחתונים כי לא עכב שכנם למטה מלהשגיח עליהם
מלמעלה כאמור כי רם ה׳ ושפל יראה  ,המגביה׳ לשבת ,המשפיל׳ לראות ,והוא
כמאמר קז״ל יושב ודן את הכל מר,רני ראמים ועד ביצי כנים ,וכבר הכה על
הרג יצחק נ״ע הרל בתיקנו
קדקד הדעת הזאת בהשתלשלות קשר המליאות
הפינוסיפיס הנינים בנינם
שני בתים בתפלת יום הכפירים בבקר נפתרו דעת
מהו׳ אליהו * ) מל לי נ״ע
על דרך עלות ועלולים אשר לקח מהם החכם
בחבורו הנקרא קול ח׳ * ) וידעתי בודאי כי יש אצלך סדור* תפלות שלנו הנדפסים
מחדש בעיר וויען ותכוונו משם וד״ש הנ״ד יוסף ל ע אנא וו י ט ש.

Bo» Salomo Frankel
הערה׳ זאת ליהודה .
אוס א ' ) ,נהצופה להרוגיו פנה שמינים הליין 14 Iכתב הרב הסכם מי יהודה
לעווינזאהן ,וזה לשונו, , ,הלב החנם ל ' לען נזעגעדין ,חמה על הלמני׳ן [ בראשית כ״ע כ׳ז]
שנעלמו ממני ובלי הימשלמי [ בחונוח אי ] שמשה החקי( שנעח ימי המשחה "  ,אבל פליאה יוחל
הדולה הוא בעיני מה שכתוב נילקוע שמעוני ח״ב תימן ע׳ נשם פול״א שבעה יעי משחה אנו
למילין מיעקב ושמשון ונוי וא״נ מתנגות דעת הנר״הא הזאח נגו ועח הימשלמי ונו׳ ׳עו״ש.
וגס אני באח׳ אמליהס להוקיך בפליאות הלא נימשלמי כחובות שם  ,׳משנו גם שבעו!
ימי האבל לחקנח משה  ,ובילושלמי מו״ק פ״ג ה׳ז אמלו " מנין לאבל מן החולה שנעה ויעש לאביו
אבל שנעת ימים [ בראשית ני ] ולמיוין ובל קוום למתן חולה " [ יעו״ש וננבל׳ מו׳ק ק ' ונחות'
שם — ] הלי לך כי גם נקוגיגו ׳משלמי נמו״ק עשו עצמם כאלו לא יועו או שכסו אס וגליהם
בכתובות ששבעת ימי משחה ושנעת ימי אבילות המה מתקנה משה ? הא מלא ,ובלמנ״ם הלכות
אבל פ׳א היא " ואין אבילות מן התולה אלא ביום לאשון בלבו והוא יום המיסה ויום הקנולה
אבל שאל תשנעה ימים אינו וין תולה אע״פי שנאמל בתולה וישש לאביו אבל שבעת ימים נחנה
חולה ונתמלשה הלכת ומשה לבינו חיקן להם לישלאל ז ' ימי אבילות וז׳ ימי משחה עכ״ל ,ומ1ה
חלאה שלא נעלם ממאול עינינו הלמנ״ם ז״ל ,הן ובלי ׳משלמי כחובות והן ובלי הייושלמ׳ מוי ק
ונוקסתו בירושלמי מו״ק היה [ כנוקמח החוקי הנ״ל — ]  " .אין למילין ובל מקוות מתן חולה"
ונכ״ז השכיל את ידיו ומשש  .ומצא וחפת לשו ; לבותינו ונבל [ כיב קי׳ ושבת קל״ה ] " נחנה תולה
ונתסרשה הלכה " .ולא שנה לנו בלשון לבותינו הירושלמית נוחיות שנעת ימי אבילות מוין חולה,
ורבלי תולה הנא בעניינו " ,מאין למילין מקודם  ‘#ס " . . ? .ובהלכות אישות פלק י׳ הלנה י״ב
קתם הלמב״ס את דגליו וחשב את שבעת ימי המשתה לבתולה וגי ימים לאלמנה לתקנת חכמים,
ולא פילג דיבוריה לאמל על שנעה לבתולה שהיא מתקנת משה  ,וגי לאלמנה מתקנת חכמים ? .
ובהלכה ׳" ד שת כחוב " ואפילו נמול של מועד אין נושאי ; נשית לפי שא’ ן_ חעלנין שמחה נשמחה
שנאמר מלא שנוע זאת ונחנה לן גס את זאת "  ,והלך נזה נשיעת לב אתא בל יעקב [ ירושלמי

*) Hier scheint inein fteundlicher Ehacham geirrt zu haben und soll hei sieheקול יהודה  undיהירה gen :
(
die bezügl. Sidurstelle Seite 80,
 Seiteאורח צדיקים und
26, und vergl. Zost Gesch. der Judenth . u
s. Sekten, II . Thcil , Seite 370 ) Löwy.
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מו״ק ש״א ה׳ז ] " ששמע שאין
מערנין שממה נשמחה מן הדא מלא שבוע זאת " ,והנה על רב
אסא גד יעקב ששמע
מרבותיו
שלמדו
דגל
מאודם
מתן
תורה לק׳יע כי הוא אזיל לטעמו,,שלמד
הלנה גס מדברי גנות צלפמד [ ב׳ג
שס ] ול־ת ליה להכלל " נחנה תורה ונתמדשה הלנה " וע״כ
לפי שמועתו מרבותיו דפליגי על
נלל הזה ,שמע מהם גם לאבילות שנעה מ; הפקוק "ויעש
לאביו אבל שנעת ימים . . .ודברי
הירושלמי
[
שם
פ״ג
ה״ז
]
"
ולמיד׳
ן
דנר
מקודם
מתן תורה"
לשיעתו הוא ננימותא ,כלומר
השממה והמשחה  ,והן תקנת למידין,דבר תקנת משה מקודם מ״ח  ,בי הן תקנת שבעת ימי
ז׳
ימי
אבילות
שמענו
מהמקרא
קודם
מ״ת
 ,ויש למו רמז מהתורה,
אבל על הרמב״ם קשה אחרי
שהביא בהלכות אבל להכלל " נתנה תורה ונתחדשה הלנה" לבל
ללמוד מהמקראות שנאמרו
מקודם
מ״ת
,
אין
מזל
ולימד מהם שאין מערנין שממה בשממה ? . .
אות בי ) ,והנה כל
הפליאות
הללו
כתבתי
ע״ד
וזאת
ליהודה
וכוי
,
בשמעי
לקולו
קול
עמו נהיות דאנייא ורנא ,וידיו
רב לו ,בעקירת הרים לאמור לא הרי זה כהרי זה ,והלכתי
בשיעחס ,למען שיהיו לי עזר מצרי
האומרים
עני
שאיני
יודע
לשאול
,
אס
אין
פותחין יל
בדברי פתימות —  .אבל כשאני
לעצמי תם אני ולא אדע ,בשאלתי מה זאת ליהודה ?  .איך
אמר הרכס הגדיל לעף ;׳׳*
שנעלם
מהדמנ״ן
דברי
הירושלמי כתובות ,הלא זיל הרמנ״ן שם
מלא שנוע זאת וכוי והן ז' ימי
המשחה גס זה לשון רש׳י וכוי ואני לא ידעתי כי שנעת ימי
המשתה תקנת משה יבינו לישראל
רנינו לישראל ,ולא המזיק ענותא ונוי הרי לך גס מראשי דבריו בפירוש ,שידע מתקנת משה
לנפשו בידיעתו זאת ,כי היה בעיניו נדבר הידוע לכל ,ולא
משד גם את רש״י שנעלם ממנו
רש״י נאמרו "מלא שבוע זאת עקור דבר התקנה הזאת בירושלמי נתונות ,יק בדיוקו מלשון
והן
ז
'
ימי
משחת
בגמרא
ירושלמית
מו״ק
"
,
מזה נשמע בי גס
רש״י הלך נשיעת רב אסא נר יעקב
וגם רש״י היה גורק בהירושלמי מו״ק" ולמידין דבר מקודם
מת ; תורה בניחותא וכאמור — .
ונפי
דבריו
גס
הפירוש
ממאמרם [כתובות פס ] " משה התקין
ז ' ימי המשתה וזי ימי אבל
ולא
התקין
לאלמנה
כלום " הוא ,כלומר התקנה הזאת שמענו
מהמקראות קודם מ 'מ דכתיב מלא
שנוע זאת וכן באבל ויעש לאביו אבל שנעת ימים אבל
לאלמנה לא הפקין׳כלום .כ׳ לא
מצאיו לה רמז בתמורה ,וע׳׳כ כתב רש״י כדבר הפשוט שאנו
במידי! תקנת ז ' ימי המשתה
ממקרא
"
מלא
שנוע
זאת
"
כי
גם
התקנה
תקנת משה ,אנו למידין
ג״כ ממקרא הזה ,ובאמור
[
ועיין
נפ״מ
שם
]
.
וע״ז
נתב הרמנ׳ן" ואני לא ידעתי וכוי בלומר
לא ידעתי רמז ז׳ ימי משמה
במקרא מקודם מ׳ת — כ׳ גם לפניו היה הנוססא בנוסחת
הרעבים וסוס ' ״אין למידין דבר
מקודם מית —  .רק זאת ידעתי שהיא מתקנת משה לישראל
[ — וכפי הנראה היה לפניו
לישראל ובו ' — ] ולישראל ולפני הרמנ״ס הנוקסא גם בירושלמי כחובות" משה התקין
דייקא
,
אבל
לא
לבל
מי
שנא
ואמר
עברי
אנוכי
מבני
ענד
ומנהג
אנוש• בידיי עוד מימי יעקב,
והלכות מדינת בני עבר ושם  ,נ• לא מנתי מדרשם אנו למידין
זאת .ונזה דמה פירש׳י וגם
אש
מקורו
—
.
אך
גם
ברצותו לדמות פירשיי ,קם נגדו דברי
הפדר׳א ודברי רב אחא נר יעקב
בביר וירושלמי הנ״ל .אשר מוכח מכל דבריהם ,שגס המה פרשו
להפסוק "מלא שנוע זאת" ימי
השממה והמשתה ,ולמען להוציא עצמו ממבוכה הזאת ,לקיים
ניסמתו בהירושלמ׳ .ולהתיר לעצמו
לפרש הפקוק על שהי אופנים אמרים עמ׳ש השיב בדבריו
"ואולי נאמר שנהגו נהם מתחילה
נכבדי האומות כלומר ,לא כל בני נח או כל בני שם ועבר,
רק הנכבדים והמשוב ים שבהם,
ואתא
משה
ותיקן
לכל
ישראל
כענין
אבילות דכתיב ויעש
לאביו אבל שבעת ימים  ,ומת
שלמדו
מכאן
נמי
בירושלמי
וג״כ
בביר
שאץ מערבי; שממה בשממה
סמן בעלמא ממנהגי
הקדמונים
קודם
התורה
'
עכ״ל
.
העולה לנו מכל דברי הרמבין שלא זאת
שלא נעלם ממנו דברי הירושלמי
כתובות ,אלא גם זאת הרווחנו ,שלמדנו ממנו הנוקמת שהיה
לפניו ולפני הימניים בהירושלמי
כמונות "משה התקין להם לישראל וכוי " והשיב בזה לכל
הפליאות לאמור אף בי כללא כיילי
"
נחנה
תורה
ונתחדשה
הלכתי
.
"
אין
מורין
ולמידין
לא
מן
הלכה ולא מן ההגדה ולא מן
התוקפות אלא מן התלמוד ירושלמי חגיגה פ׳א ה’מ יעויש .והנה
נאמרם לא מן ההגדות׳
התכוונו
אף
מן
ההגדות
וסיפור
התורה
מדברי
האבות  ,ובנות צלפסד,
גי אין למידין דבל
מקודם
מחן
חורה
ירושלמי
הנ״ל
,
כל
הכללים
ואמירות׳הללו לא נאמרו ,אלא
ע׳ד שאמרו "
הלכה
עוקבת
ועוקרת
את
המקרא
"
נהני
מיל• דמזר המשנה אחרונה ,והלכה
למשה מסיני ,מינ׳יהו ,או במקום
שמשמעות הנתונים מקודם מ״ת מתנגדים להלנה שנתחדשה
ממשמעות הנתונים אמרי שנחנה
התורה נמתנה למשה ותלמידיו בעלי התלמוד ,היושבים על
כקאו ,ולמידין תולה נמשה רנינו [
עיין
נדניינו
לזה
נכי׳
מחנכת
ל׳א
זי׳
טע
קהיננתהעלה שם —] .
מפי הגבורה  ,עיז אנו אומרים.
נחנה
חורה
[
—
והתלמוד
—
]
ונתחדשה הלנה ,אנל במקום
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שאין לנו
כתוב ,או ' הלנה והקנה משיני — לא ממשה ולא מבעלי התלמוד גגי; ליב״ז וחלמידיו
ותלמידי
תלמידיו הראוין להיות משובין נהר שיני [עיין חגיגה ׳"ד בי ] —  .המכחיש להכחוג
מקודם
חורה מתן הורה ,אן 0שלא נשנה בנתב מפורש בשיני ,אנו לומדין במדרש חורה מקודם מת;
וכמאמרם  ,יומא כ״ח נ' על דברי לב ׳ושף "אנן מאברהם ניקים ונגמור אמר לבא הנא
כלומר לא
רק נעל הגדה אן־ אן -הנא נמל מאברהם ואנן לא גמרינן מיניה" —  .ונפרע
לענין
נידון
דדן
,
שנעה
ימי
המשתה
,
שהוא
דבר
הגדת
ושיפור
התורה
ממנהג
נכבדי וגאי האווזות,
לא זאת
שלא נאה ההלכה משיני לעקור לעקוב ולבעל אותם ,רק אדרבה הושיפו בה מדור ודור,
והתקנה
ממשה לנינו נאה ,אחר עלותו וירידתו נשולם ענוה  ,להר שיני הנמין־ שבהרים,
להשוות
בל ישראל ממלכת נהנים להגאים ונכבדי האומות מקדם ,ואשר קיים עוד יעקב אבינו
אותם,
ככתוב שם " ויעש יעקב כן וימלא שנוע זאת" ,נדבר זה הכלל מודים ,שאנו למידין גס
מקודם
מ״ה
בכל
שרעיה
,
אן
לענין
שאין
מעלני
!
שמחה
בשממה
,
כי
משת
לא
נא בתקנתו לחדש
ההלכה,
ולעקור הישינה ,רק להוסיןז ולרבות כל ישראל נתקנה חכמי נכבדי קדם ,אשל כנר
היה
לעולמים —  .ויק במקום ענוחנותו שהשווה הקע! שבישראל להגדול שבענקים שמה אחה
מוצא את
גדולתו ,להקרא התקנת זאת על שמו ,ונשם שזכה בכל החולה להיות נקראת על
שמו "
חורת משה" ,על שלא החזיק עובה  ,הנקראת לקח עוב לנפשו ,ונהג בה עונת עי;
[ — ע״; ש״ל
פרשה
מ״ז
—
]
ונחנה
לישראל
—
.
נכה
גס
בלקחו
מתנות
באדם,ימן
אדם
הגדול
בענקים ,נהג נמו עונת עין ונחנה לכל ישראל —  .וע״כ סתם הרמב׳ם בהלכות אישות,
וקרא
הי ' לתקנה הזאת ותקנת אלמנה ,״תקנת חכמים" —  .כי כשם שתקנת שלשה ימים לאלמנה
מתקנת חכמים אחלי משה ,כי משה לא תיקן לאלמנה כלום [ ירושלמי כחובות שם ]  ,בכה
גם תקנת
השבעה לבתולה קדמוהו חכמי נכבדי קדם ,אשל גם יעקב אבינו נכלל בחובם .ואס
בי בלשון
חז״ל נקראת תקנת כל ישראל על שם משה וכאמור ,נכ׳ז הרמב״ס בחשנו אס התקנו,
מימי
השממה לבתולה ואלמנה  ,וגס להנלמד מתקנת בתולה שאין מערנין שמחה נשמחה ,מהמקרא
שנאמר
בשרשי ועיקרי התקנה ,שלא פקע קדושתייהו מינייהו גד לדורות ,הוא מוברח לייחס
נם אותה
להסכמים נקחם — ועל שידע בן מיימון במשה יבינו שאמיתי הוא לפיכן אל כזב נו
ולא חנן -לו — .
אות גי ) ,והנה נמה דברים הללו אמורים ,רק בזי ימי שמחה ומשתה ,אבל ז ' ימי
אבילות,
אעפ״י שגילה הכתוב בסון -ויעש לאביו אבל שנעת ימים אנן לא נמרינן מיניה ,וכדברי
הלמן',ם
נזה
"
נחנה
חולה
ונתחדשה
הלכה
"
,
ודברים
הללו
אחין
לדברי
התוס׳
נמ׳ק
לי
דיה
מה מג
שבעה וכוי וז״ל  :ומויעש לאביו אבל ז' ימים ,לא מצי צאתו " דהתס קודם קבורה הוה,
ובירושלמי
משני דאין למדין מקודם מ״ת" ,ורצונם — נזה שהקדימו הקדמת תרוצם לדברי
הירושלמי
— לאמר ,אע״פ שבמקום שלא מצאנו גס נהתורה חתומה ,נדבר אמירה וציווי ,שהוריד
משה
ממרום  ,סתירה להלקח עוג ממתנות באדם ולהרשוס נכתב אמת [ — עיין ירושלמי שנת
פע׳ז ה׳יא
בדברי רינ׳ל ובירושלמי יבמות סון -פרק מצות חליצה בדברי לוי נר קוסי ,ולהלין יבוא
ביאור•
לדבריהם עד״ז — ] אכן נמלינן מאברהם ,ומכל הנתונים בהליכות עולם ,גם להלכה
ולמעשה,
אן
שנאמרו
קודם
ממן
תולה
,
וקודם
שנתסתם
גזל
דין
נהסורה
סתומה
,
כי
אסרי
שלא
«צאנו
נהתורה והל״מ מסיני דחזר מינייהו לאחר שנתחחם גז״ד נהחורה חתומה —  .אז
אמרינן
הקנייה
אסכים
על
ידם
,
לחתום
הרשימה
הזאת
בחותמו ,חותם " אמת* ונתקדשו גם
לדורות
בכתב אמת ,שיש לגלים להלנתם ,ללמוד מהם וללמד נהם ,לדור ודור ,נכתב העשוי
להתקיים
—  ,וגם דבר ז' ימי המשתה יוכיח  ,שהיה נכלל " אין למיד׳ן דבר מקודם מ״ת" ונכיז
יצא ללמד
לענין ״שאין מערבי! שמחה נשמחה —  .בנ״ז בנידון אבילות ,מצאנו שהכתוב בכתב
אמת
לאחר
מתן
תולה
עקל
ועקב
ומסק
ועשטש
,
לכל
הרשום
בדרך
ארעא
,
והליכות
עולם
.
בלי
•מי הבכי
מזי
ימי
אבילות
מקודם
מחן
תורה
,
שנהגו
נהם
נכבדי
האומות
אמרי
ימי
הסנוע־ס
וכאשר
עשו רכה נם ליעקב —  .כי הלינתם והנהגתם באבילות ז' ימים " קודם קבורה הוה"
[—
ועיין ננ״הש שכיוון לדברי התוס׳ דפה מבלי ראותם —  ] .אבל לאחר מתן חולה שנודעה
למו
חנינות לכ האדם שהוא כעין שופריה ז׳עקב ותמונתו החקוקה בכסא הכבוד —  .ואסרו
התנעה
והלנת מתים ,מנועם הכתוב דניים כ״א לא חלין וכוי כי קבור תקבלנו ביום ההוא כי
קללת
אלהיס סליי עיין סנהדרין מי'ו נ׳ וירושלמי נזיל פ״ז היא — אז ממילא נתחדשה הלבה
בהלכות
אבילות
,
העוקרת
לתקנות
נכבדי
קדם
קודם
מ׳ח
,
"
ואין
אבילות מן הסויה אלא ביום
ראשון
בלבד שהיא יום המיתה ויום הקבורה " —  .וזה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב  ,רצוני דורו
האחרון,
שדרשו לטעם הקבורה מכל אדם ,ומתמצדה ,ואיסור הלנת מתים לאסור מליו בעשה ולא תעשה
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[ונמתחת הילקוט לביים שס ] מהפקוק לא הלין ונו' גי קללה אלה׳ ה חלה ' ,בבקשם אה
פניך יעקב בהבהירה יהירה שנודעה לווו שנבראו בצלם והדמוה" ,וקבורה משום נזיונא ' וקללה
אלהים,שלא יהי׳ חלו׳ ושובב נננילה דראון לגל נשר ,להם ניחן הרשוה לעקוב המקרא מהרשום
?הגרה פני יעקב ,הנאמר קודם לגן ,גי מה שהיה גנוד ,להנגנדיס ,מקודם לגן ,נעשה לנדון
אצל דור דורשיו ,ואצל הפרושים [ ממנהגים הקודמים — ] מאהבה לנה וישירה ,שנודעה למו
שנברא נצלם ודמוה ,ולוח ממלא ,וגם נמיחהם נקראים הייס —  .ואו בעה ההיא ,לולי ההקנה
דהקן משה לנינו ,ואהא עמום ואקמניה אקרא " והפרשי הגיגם לאבל מה ימי החג שנער .וגן
[בבלי מו״ק ב׳ וירושלמי שם —  ] .לא היה בידינו לםמיך אן -בדרך אקמנהא ושימן בעלמא ,על
הרשום נאנילוח נמעשה ארן מצרים קודם קבורה ,גי אין למידין דבר אגילוה לאחר קבורה
מקודם קבורה ובאסור —  .ועיין פרדריא פרק י") ויש להאריך עוד אך לקצר אני צריך ,ועוד
חזו; למועד.
אום ד ' ) והואיל דאתא לידינו דגר׳ הירושלמי מו״ק פ״ג ה״ז ודברי התום ' דיה מה,
הנני להעהיק גל דברי הירושלמי המובא בשום ' שם ומשם המצא לאיה ברורה לדברי הקדמונים
האשל׳ והזק׳ ד״ה יגל בפני עצמו [ קונה מ״ה ,ויומא ג׳ ד״ה פז״ל קש״ב ונלמ״א וע״ז או' ח
סימן תרניח— ] שהחוב לאמר ״חג בשמיני ,וש״ע נקרא מג בפני עצמו גם בלשון המקרא — .
לוה לפדן הירושלמי שם" מנין לאבל מן ההורה ז' וגן' ר" ׳ וריח נשם רשנ״ל ובו' והפגתי חגיבס
לאבל מה ימי החג ז ' אן -ימי האבל ז' א״ר אמי לריח נר נא אי מה ימי החג ח' אן -ימי אבל
מ ' איל מ ' רגל בפני עצמו הוא אי מה העצלה יום אחד אן! האבל יום אחד איל מג; לשמועה
לחוקה ונו ' ובקרבן עדה ד״ה " אי מה ונו' גסוב הי״מ ואיה מאי דעהיה דההוא מקשה דמעיקרא
אקשי דנקיט לחומרא ס׳ והשהא מקשי דנקיט לקולא יום א ' ע״ש  ,ולפמ״ש בקונטרס) לקימ
עגיל ,ואלה דבריו שנהב בקונטרס" א׳ מה יעצים יום אמד דהא חגיבס דהיינו שנועוה
ושמיני עצרה עגיל — .ומחמה ב׳ לא רבים יחנמו להבין נדברים האלה איך מזורצה נוה
קושיות הי״מ  .וגם קושיוה ההבנה בסוגיה הבבלי והירושלמי ,דלמרו אליבא דהמסקנא מרשנ״ל,
מהפסוק " והפנה׳ חגיגס לאבל" על שמועה לחוקה שד• ביום אחד בעצרת ,והדרא הקושיא
לדונהא למה צא ילין -מיני ' גם לשמועה קרונה שדי ביום אחד ,נפי הדין חורה ,ונדבר׳
הלמנ״ם הלל ״שהיא יום המיהה ויום הקבורה" —  .ולפי סוגים הגמרא משמע שדיל בעצמו
נלמד .מהפסוק ״והפגתי מגינס לאבל■ אבילות ' rלשמועה קרובה ואבילות יום א' לשמועה
רחוקה ,מנין לו זה ? וגס מדברי התוס ' שם שהיה נחון להם להניא קושיוה הירושלמי והרוצה
,אי מה החג ח ' אן ימי האבל מ' ונו "' ש״מ שהיה נחון בעיניהם ז אה להשלים סוגיות הבנלי,
גי בל״ז לא קשה קושיות הבנלי ״אי מה עצרה יום א׳ ונו׳ —  .וע״ג הנני בזה להוסיף מצה
ותבלין ,ולפרש דברי הנעל קיע .וגוונה נעלי ההוקי ,ואת מאמרם —  .ונאמר גי הילפוהא
לרשב״ל לימי אבל ,משמועת קרונה ורחוקה ,הוא מנהיג חגיבם נ״ד וע״ב להורות בא ,דנשני
חגים משתע׳ קרא .א ' של ז ' ימים ,ואי של יום אחד ,ונגדם יש גם ימי אבילות ז ' ,ויום א ' לשמועה
דחוקה ,ולפי הס״ד דהמקשן ,שימי חג הקונות מ ' צא נמצא שני חגים שווים בימיהם ,ונא
הריבוי מחגים ,לרבות ימי האבל על שמועה קרונה ,נגד הימים מימי החג היושר גדול ,ונגד
החג עצרה שהוא שבועות ,את האבל מיום אהד של שמועה רחוקה 1 ,ע ' נ הקשה שסיר " ואימא
ס ' נסוגות" ,אבל לאחר שמשני " ח ' רגל בפני עצמו הוא" והוא נפיש״י ר״ה ד נ ' ,ויומא ד'
"שאין שם מג קונוס עליו" ,ונע״ג אנו מוברחים לומר ,שהריבוי מחגיבס היא לחזרות על
פקח וקונות ,שהם ני חגים שווים נימים ,מעתה עולה יפה קושיוסס " אי מה עצרה יום אחד"
גי לפי המקקנא מ' מג בפני עצמו ,מצאנו נס נ' חגים שונים ביום אמד ,דהיינו שבועות ושמיני
עצרה ומאי חזיה לדון בגזירה שוה ,ימי אבל בשמועה קרונה  ,לימי חגים המיונים בימים ,ולא
לחגים המועטים בימים ,והקפה מועט הפקת ,ונא עמוס נזה,׳ ועקר חקנתא דהק 1משח ,והעמיד
דבריו על דין תורה ,ונדבר׳ הרמנ״ם " ואין אבילות מן ההורה אלא יום ראשון בלבד" ,ועי ז
השיגו . ,מבאן לשמועה רחוקה ונו "  /ני אדרבה עיי שעלה לנו לדעה ,ששמיני רגל בפני עצמו,
ואין שם חג הקונות עליו ,והוא נקרא חג בפני עצמו ,מזה אנו צומדין לאידך יישני׳ל ,לשמועה,
רחוקה שנוהגת יום א ' ,גי משבועות נעצמו ,לא היינו יגולין ללמוד לאבילות יום א ' ,דינולין
אנו להשיב ,בי הריבוי ממגי גם נא להורות על ריבוי החגים השווים נימים ,וגס שבועות יש לו
תשלומי! בל שנעה ,וע״ג גם שבועות הוא בגלל חגיבם משבעה — .אבל לאחר המסקנאשחירגל
בפני עצמו היא ,ולא ערר אמר מג הקונות אף בי לעני! תשלומי; ק״ל שהיא תשלומי; דיאשון
ריה ד' חגיגה יין נב״ז לא נחשב קונות למג מ' ושמיני עצרת מג בפני עצמו הוא ,מזה ש 'מ דלאו
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בחשלומין חליא מילתא ,והסשלומין לא מעלין ולא מורייין ,וגם אש שבועות ,אל  :וכל לכלול
נחגיבם המיונים נימים ,והרינו׳ מסגיכם ,שבועות ושמיני עציה,פהם נ ' אניס פודם ביום 'א
ממעט לימי האנילוש ,ונא לשמועה דחוקה ,שנוהגש רק יום איוד —  .ונזה דשא ונתיישב
קונדוש הי*מ ,בי נהנדלה ,צא היו ׳פולין לפרוך " ואימא הד יומא נעצרש ' ,כי היינו • פולין לאמי
עצרם ? שנוטוה יש לו השלומין כל ז ' והיא ג״כ נכלל שניכם ז ' ושמיני עצרת לא נקרא
אהה
חג ,אנל לאמר המסקנאשח ' מל נפני עצמו ולא נגרר אמר מג הקונות ,ונקרא גח נכני ׳ע אם
כ* הוא ששלומין דראשק ,הקשו שכיר  :ואימא עצרה חד יומא וכאמור —  .ובהא נחסינן
ו נ הא שלקינן .להראוש■ מהמתקנא מהננלי והירושלמי שה ,ששנועוש ושמיני עצרש המה נ' חגים
שודם כלי המקרא מעמוס ,לילק -מיניו לשמועה רחוקה —  .ומזה נשכרר דעת כני׳ שהלן
נשיעח החום ' ואשרי' ,שש״ע נקרא מג בלשון המקרא ,ואצל כל חכמי הלמוד מננל ומעינא,
שהלכו גזה בשיטת עמום  ,שהיה פגום נלישני דעלמא ,והמה לא דקדקו אחריו נדק־יק׳ עניות,
לק אדרבה מקרו ודרשו נדנריו לעשוש ממנו קמן להלנה ולמעשה לענין אנילוח בשמועה רחוקה.
אוש ה' ) לעוד זאש שמענו מעמוס ,שהיי שגום בלישינ "לשון נני אדם ,ונלשו; שורה
היה נרור מללו ,ולשק חורה ׳נוקש מפיו שמענו ממנו ,שבלשון ההורה ,לא נגרי שמיד עצרש,
נשמו שם מג ,אמר חג הסוכוה ,כיעה העיז או״ח שם ,אלא ע״ש חג עצרה דמד יומא ,ד־יא מג
ורגל גפני ע' ,ודברי הירושלמי פה ששמענו ממנו שבלשון חורה  ,נקרא עצרה • מג גפני
ע ' ואץ שם מג הקונית עליו ,משאימים עם דבריהם בנדרים שיו היא" ארי׳ הלנו בנדרים אחר
צפון נ״א א״י יאפי הלכו בנדרים אחר לשון חורה ,מה נפיק מן נניהון קונם ׳•ן שאיני עועם
נחג על דעשיה דרי׳ אסור ניו״ע האחרון של מג ,על דעחיח דר ' ,יאפי מוהר דנלשו; ההורה
מג העצרש מיקר׳ ורגל בפני עצמו הוא ,ולא נגרר אחר קונוס כבלשון בן׳ אלם ,שגררו אוחו אמר
הקונית ,נשם  ,יףע אמיק של חג" —  .ועיין נפ״ג שם אשרי —  .אן -ר' ׳אשי מודה שאקור
לא אמי י ' יאפי אלא למומרין" ,ורצונם נזה לאמי ,לפי דבריו דברי ר׳ יאפי ,שחולש׳ן בנדרים
אחר ל׳ התורה  • ,צא מדבריו עוד מומרא מיונה ,שאסור בכל המגיש ,ולא זאס שאסור ניו״ע
האחרון של חג אליבא דנ״ע ,נ׳ בלי נ׳א ,הוא נגדר אמר מג הקוכוסן ובלשון חורה נקרא מג
עצרש ,והוא מג בפני עצמו ,ואינן שם חג קופות עליו —  .אלא לדברי ר ' ׳אשי אסיר אן» במג
הפקח וחג השבועות ,כי לק בל' נ״א לא נקיא מג סחס ,אלא קונוס ,וע״ב למיד ,שהולכי;
בנדרים אסל ל ' נ״א ,אומדין דעשו שלא ההכוון לק לסוכוס ,וגס לחג ;שיע הנגיל אמריי
בלשונם ,ומוסר נפסח ושבועות ,אבל לדברי ל ’אש* אקור אן -בכסח ושבועות ,נ• בל' חולה,
כולם נקראים בשם מג ,חגיכם ,ופסח וסוכות  ,חגים שווים נימי שנעה ,וש״ע ושבועות חגים
שווים ביום אמד — .
והעולה לנו מפירושי במסקנת הירושלמי נדלים אליבא דל ' ׳אשי "האומר קונס שאיני
טועם נחג אקוד בכל החגים ,והאומר קונם יין שאיני עועם אחל החג ,מוסר ניוינו האמרק
של חג אליבא דכ״ע ,ני בלי נ״א נקיא שם מג הסונוס עליו בגרים אוחו .אסר גמ הקונות,
ובל׳ חורה נקיא חג בפני עצמו ככל החגים —  .ונזה נסחרו דברי מראה הפנים בירושלמי שם
דיה" לא אמי י ' ׳אשי אלא לסומרין ,ואי־כ אס אמר קונס "ן שאיני טועם אמר המג ,לקוי נירט
אחרון של חג וכי' ’עו״ש .ולפי דברינו אדרבה  ,אס הולכין בנדרים אסל ל חורה  ,שאין שם מג
קונות עליו רק מג בשני עצמו ,נוודא׳ ומחר הלא מג הוא ,והוא ניר רק על אמר המג —  .ו'ע ין
בני׳ טוש״ע •ויד סימן ל״ן ובש״ן שם ,ולולי כ׳ יראתי להכניס ראשי נין הרים גדולים פן יריצו
אס מוס׳ ,יש להארין גס נזה ,אן אל להרחיב פה ולהורות היראה לפני יניח׳ באחי .ומר .אדע
וצא תדעו ,יק אח הנראה לפעניד כתבתי ,ואשם הלבנים החכמים הגדולים ביהודה וישראל
אשר דברי הקודמים ערוכים למו ,אם המנוני נחסונחכם ,אנ לסייס דעתכם הרחבה גס על דברי
האחרונים ואם שגיתי הורוניאנ  .והריני מתאבק בעפר רגליכם לשהות בצמא אח דבריכם .דברי
אוהבכם באמש,
הערה נ' ,בכונני • צמק מסברת  23צד  41 — 39יעי׳ש הוכחש׳ ונייח׳ שהמעשה
"דנע״א מונקא" [הנזכרת בירושלמי סנהדרין וחגיגה ובבבלי סנהדרין מ״ד ׳עו׳ש וברש" ׳ לא
היה נימי שנ׳יש ,רק נימי נשיאות רנן שנ״ג הזקן .שדנו בעש ההיא אס הנס החישה להרג
ואבדן  ,ועליו קשרו קלוני הנהרגים קשר ,ושכרו עיי פקר להעיד על בנו ,שנם הוא מאלה
שיצאו לדון נדני החדש ,והוא הוא שמקל צפשו להריגה ,ופגעה נו מידת הדין —  .ושמועה
הזאה מדברי עדי שקל״הו הלזו ,נאה גס לאזני קופל• הנוצרים ,ועל שלא הים נודע למו בן
לרשניג הזקן ,לק את ריג ייבנה אמרו בראשונה זאת על ל״ג ייבנה ,ומחמת שמן ר״ג ייבנה
3
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וגם אביו רב; שמעו; — נשאר
לנו  .לזכר עולם חונידוהיו וקורופיו עי יוס מופו ,והסוופסן
היהודים עמהס,עיר רסקו עדוחן,
והלנו מעעוס אל עעוה  ,ופשרו השמועה הזאה בהוצאה דעה
ולעז על ר״ג הזקן — בן שמעו; ב! הילל
וגני " אכוב" שהמירו דסם .ובמאמר ’.הנ״ל״סיימסי
שם צד מ״ג לדברים הללו  .בססינה■■
ונקשה
להסכמים
הסוקרים
,
אשר שפרי הגינליאעהעקע;
פחוסים צפניה * להרחיב• שדי-
הסקירה
והקריעיק
נזה,
'
.
ואם
שגיסי להדריכני בהוכחה מגולה
במעגלי היושר ,ועד כה לא
פנה
גם
.
אמד
להפלה׳
הכלה
ערער
המעורר לה<שיגים ,להוציא
ולהציל העלןז מפי החדשים .
.
זזה
מקרוב
לאישי
גהמ״ע בן חנניה נוממער  24שנה . 1865
שויס להסכם ני« מנוי ער
מפאריז ,ואה הלסץ והדחק למצוי-/פשר עעגהם גס נהשס אבוב
שנהנובל ! ייג ?  .ובכל
אפרי
הדורוס
אשר
לגו
,
אל
’
מצאנו
נ
;
נל״גבשם
■
הזה « יעו",ם שלמק
עצמו לאמר שננועוהס
יירוקו
אס
ריע
בל
;
.
א״ג
?
נאם
ועהשם
עיונו בדברי .הנאמרים ,אז בנקל
היה יכול למצוא■
סיגה
עעוסם
נהשם
אבוב
כי
.
לפענ״ד
בן
לב
!
שב״ג
הננדונר שנהרג בניי עילי
שקרייהו ,הוא
הוא
בנו
אנא,
המסופר
ממנו
עמוס
ע״ו
אי
«מעשה בנהו של ריגשהיסה
■נשואה לאבא אסיו בלא בנים
ויינם ר״ג אס צרחה " —  .וגס גמצא מדרש המובא בסוס'
ר״ה דיה שהחודש מהכאה גו
בזה״ל " יפנ״ג .ה״ל ברי דנחיס קלא עייל 'קמי סינוסא ופו'
ולפענ״ד רשב״ג הז הוא רנן
שמעון
ונריה
לבאים
קלא
הוא
בנו
"
אנא
המוזפל
_
והנה על
ששמו היה אנא וגם קולו
היה
נסים
וערג
נהאנוב
במקדש
ערכין
.
׳
.
'
,
וכמאמרם" אבוב לאלי
זמר יומא ן ' נינו אוהו
נשם
אבוב-,
r
,
.
,
,

שלמהסרעגקעל.

 .תפלד ,לאל היי
. ©i«ton Sfldjcr
a30n
בליל הולדת נחי הצעידה
יפעיל חי׳ «  tpvע ' פ א״ .3״ ;ימד דידי׳״הנרעויז^
גבל חמז ושוניושם '
אשחי  .דגולה חי' ישומיס גלאשיהנוודים".

^

;אל)1י הרוחות מדזיה כל נ^זמה׳;;
בחכמתו בורא 'יצ׳ידי האדמה ; י

שלח ;א חיש ע.זר לבת לא רח^הי
:ברוב
חבל תזעק ותפעה
כנאלמה-,
־v v
* !• } * i I r-J״ • • r v*| v 1ז
אהובתי אשתי תמך מר בחלחלה;
עלי האב^ם וני ^ה אמ^לה'׳ ־־ ׳
נדלתי<מךי הלא מי י1ךי.ע׳
 1 .ו?יןלג'עלמי’ פלאות מושיע׳
מסבות תתהפך וךצון תקזביע
.בכל־מקוס ^רך ןךתך  £ניע; -,
;עלי משגר תשב .ותיליל ?חלחלה
אהו־בתי אשתי שלח לה
%ך ז1ל ■-
הבינני ידעת צפוני ססדיך
־"וא ^עה בי לנאול ך,ל־א אין בלתך
"אל ענני י לאורה אמתך
I
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ברוב גז־לןז הושע ,עזור לאמ $זן ! -
י, ; . " .
י _ עלי  -<? pvתחילי,עלי ׳ל ^יס '
אהוב:תי אשתי בת 1ב .לה תו דודם  .י

j

י

זמירות חקין? יעע ^ עיד »לי .
דדלים תיגברני תאטץ אתחילי׳*
ועלילביד ' דמעי מיומי וגם לילי
?רוב חןזדף תמהה ? התפללי שעה.לי: . - .
*•
' שמע ; א,עתירתי • ?.עד נבש אשת*.
י ׳; .
ברצון .קבלני לפנין? בגלזתי’- .
טללין? :ליו מצוקי־ האדמה •
יגדלו לכ דשאי' יחידכלי ^ מה י־-־  ' .' :־
;נצור נאי גם עתה ביךןל הךמח
עזור לאם הבנים ?וילמת ^ קמח; ^
בחלחלה תיליל בדמעות עינים"
אהובתי אשתי בזעת״אפים .

"׳ י י

¬ל

כלילת תפארה לזז אענזד בשירי *י,׳ -־ ** '
־־ • • ־'
־ י“  I׳ •t *V -
• TT :
* 1*0
שועתיי  .עמוד אדירי קירי; '
לרךישת
י י
ךברין? אורי הבוש' נא לבל צירי
זרה את שקף לכל יושבי עירה  / -י •׳״ •׳•
אםפ
י
אהובתי אשתי תיכבה עלמה
תסעדנד׳ימיגף רפא נא יב ממה - .י
מהה נא בטוב ידף •לבל חיטא שחטאתי-
גריני בא מתן? .סלח למכוניתי
ברוב" יצריבקרמ״דרה נא לעזרתי
•יבלמו שוטני ואויבי לעמתי-,
בבוא חבל לאשתי ותרעד בהלחלה
היה נא לה למקעד ואקיה בגללה.
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סחךחר בי לבי בעמעי זועקתה
עמוד נא לימינה והרחב" מצוקתה
ועת עמך תלד בפתח תקותה
אקמר לף מנחה -ועירי לבושתה׳
* בעבתח עלי מעבד לאעסי סן בח
דרור קריא לעבדה לאסיר פקח קדו-,
קדדייןד יהללו בב1ךןז עלי ארץ
צקון להעם האזן ’ועמרם’מ5רץ
והעי מנחתי :ועוזעתי תרץ
קרא הם למעחית’ ואל יבוא קרץ׳-
י מנהלי מנעורי גנון זאת האעה
וחוסה ואל תעהת לבעבור העעה-,
רסיסי דמעתי לנסןי קרבני .X
 ; #ת עיניי ' תדר וימזבהי’ עלחני5.
היה נא לימיני ראה אביון .אני
0תזמרנה עפתי ’לד עירי רנני-,
’

אהובתי'

אעת׳

בעולה

תומתה

 ,ברוב והעד פתח לה* ^ייסי רד! מ  0ה.
בגיל לבב אציב לעירי הדלת
ןרוב סוכןי נעלה י ב:ד הטצלת
רוחה בצר הביא י מביע חומלת
בעת חך נולדה בת ' בגבעול הבצלת
למז -לטוב נולדה ביום וי״ו לויעלח
ענים עער לבסליו ' ענת תבור3י 0י - .

שמעון בברד.

והאש אצר* העמים הקדטוניס  ( .המסך)
 Von Salomo Rubin .סוד המיס

שני המים והאש ביחודם)23 .
חלק

גכליאל מיכאל «ן המיס וגבריאל מן
פדי! אי  " .המשל זה מיכאל ופחד • זה
המשל ופחד עמו עושה שלוס במרומיו"
האם ואינן מזיקין זה לזה הו* אומר
קי״א ,ונמדלשו של ל׳ נחוניא נן
חנחומה פי ויגש ,ירושלמי ל״ה ,מ״ר
(מדדש
״אמר ר׳ אבין לא  qipדבל בין מלאך
לע מאי שמיס ונו׳ אש ומיס ).
הקנה
וחציו אש עושה הב״ה שלוס נו" (מדרש
אלא אפילו בין מלאך שחציו שלג
למלאך
במים ,במיס ,לבל שהי מריבה בין
"כי תצא אש בין הפלסיס ,לא  -יכבוה
חזית)
ובחמר״) Abbe Fon eher ( .
היסודות האלה ,כי אס יכבשוה בעפר
שני
הראשון .אשל האמיד את שני היסודות
היה
מלע״ה
מחוקקנו הנעלה
ולע ) 24ויוצר אול וחושך ,היא המוליד
האלה ליסוד אחד־בולא טוב
והעבודות
 ,באמרו .בשירתו הנשגבה ( דבלים ל״ב)
והוא הממית ,הוא המכלכל והוא י המכלה
) ואין אלהיס עמדי (ל״ל שתי רשויות
עתה ! — כי אני ,אני הוא 25
״לאו
ואין מידי מציל" וכן ( איוב ה׳
) אני אמית ואחיה מחצתי ואני אלפא
טוב ורע
הכנענים בהגדותיהס ,ומהס קבלו הדנים
 ,הושע ו׳ א׳  ) 26ומזה למדו גס
י״ח
נעתר למפלס כוהנו כל — חוזה
ע״כ יובל (  ) Apolloאשל
בסיפוריהם
נקרא " :אליל חרקבון" אס כי שמו
) להביא מגפה על מחנה האויבים
( Calchos
המות שלן» ( ) Serapisבמצרים,
הרפואה(  .) Paeanגם מלאך
היה ג"כ
)של הרפואה ( עיין במה שכתבתי
היה נחצו שנתו איש — כלב( Aesculap
בסמגיד סוף שנה שמינית ) ; גס
במאמרי אות הנחש אצל העמים הקדמונים
ע״ז
 ,נרפאו אך כאשל השיבו לו
אשר הכס אלהי העברים בטחורים
הפלשתים
אחוזים זה בזה" ( פרדס רמוניס
אח צלמי טחיייהם "יכ מכה ורפואה
אשם
שעל היכלות ).
המיס ואש ביחודם הם בסוד אנדרוגינוס,
ועתה שני היסודות האלה
 ,ואז מושל במים יותר סטרא דנוקבא.
מפני שבכא״וא יש רמזי דכר ונוקבא
הזרע וללדת ,בבחינת הפעול ,הלילה.
מקור הלחלוחית המוכשרת לקבל
שהם
והלבנה ; ובאש המחמם מופל יותר
החשוך ,אבן הסוהו ,באר הזרע,
החומר
; בבחינת הפועל ,היום ,מקור השפע
סטרא דדכר ,שהוא המוליד  ) 27והמשפיע
כנ״ל  .) 28ע*כ היה כבר להאלוה
והשמש ; ובאות חמאחדותס* הס אנדרוגינוס
לאשיו גס אותות המיס והאס,
בהודו ביס (  ) Bramבין ארבעת
העליון
כות שעשו את  ,כרגל“ (״מ  3י״ז
כי לאחדים סס בידו .וכן אליל אנשי
להורות
 :באר — האש .וכן אצל המצרים
מורכב לדייק מן  :נר — גל סר״ל
לי)
 ) Knefjשהוא ברמז האש .עם בת
כנף
מוגשם זיווג האש עם המיס בחאליל
 .וכן חית אצל הפרסים רוח האור
 Butoאו  Athorשהוא נרמז המיס
זוגו
האש והמים ,ומשל על הזיווג והיחוד.
הטהור נשם א ניר ן אות • חוד
הקדמון
את אורמוז היה תערובת דקת מן
גס הזיע חאלתי הקדמוני אשר הוליד
ינ
 .מידע גס אצל המקובלים בספירת
הדקה של אש ומים מזוקקים שבעתים
התפארת שתוארה אש ממיס.
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פרק ב־ אות האש,

״הרנה העצים הדלק האש —
ונתנה .במוכה .טומאתה .חתם חלאתה"
(יחזקאל
כ״ד) " אמר ירי ישמעאל צצאלתי
קונך
למט״טרון  :מפני מה אתה נקרא בשם
נשבעים
.
סאות
,
ואתה
גדול
מכל
השרים,
וגבוה מכל המלאכים ,וחביב מכל
המשרתים
,
בגדולה
ובמלוכה ובכבוד ?
השיב ואמר לי  :׳מפני שאני חנוך ק
ירד ,וכשחטא דוי המבול וקדמו
במעשיהם
,
ויאמרו
לאל
סור״ממגו ,מה יעשה
הקלייה ,נעלני מבניהם להיות
עד
עליהם
בשמי ממס לכל באי עולם ,וכיון
שלקחני תקב״ה לשמש אח
כסא
הכבוד
ואת גלגל המרכבה .ואת כל,צרכי
השכינה ,מיד נהפך בשרי
אל
שלהבת ,וגידי
ועצמותי לגחלי רתמים ,ואור עפעפי
לזוהר ונרקיס ,וגלגל•
עיני
ללפיד
אש,
ושערות ראשי ללהט וללהבה ,וכל
איברי
לכנפי אם בוערת ,ונוף קומתי לאש
יוקדת ,ומימיני חוצבי להבות אם,
ומשמאלי
בוערים
לפידי אש ,וסביבות׳
מרחפות רוח סעדה וקופה ,וקול רעש
ורעם מלפני ומלאחר  ( ",סי היכלות)
ראש
אלהי
האש
ברמז
המוליד והמנלה היה
אצל ההודים הזוג  Agnuעסי
Aghnay
המושלי בכל מיני האש  :באש השמימי,
באש הארצי׳
 ,באש הבוער נקרב הארך ,באש
המבעיר המיבם והמכלה .ע״כ נוצר בשני פנים המחמם המוליד והמזקק  ,באש
לרמוז על יחוד שני כוחותיו
האלה,
ומקצת• מסחרי ההודים הקדמונים
מגשימים אס האש בשם  :באש —
ואור
—
אדמה ( Beischwaur — Atma
) .שי״ל ; אש התבל ,בדיוקנו של
אדם
קדמון
כזה
:
ראשו ירים בשני
׳העולמות ,השמש עינו ,הרוח הוא רוח
אפו,
האדר
העליון
הוא
רעיונו ,המים שקו׳
עצמותיו ,הארך דגלי ,כבודו מלא
עולם
,
והוא
רוח
התבל
ונפש
בל
היקום■...
. .
וככה היה יסוד האש נכבד וגדול
לכל
העמיס
הקדמונים עד הרומים
באש
עבודתם אשחא (  )Vestaוכהנומיה
הנתולוח ,וביחוד הוקדם האש אצל
הפרסים
29
)
הקדמונים ,שמנו עשתי עשרה
הארציי
מיני אש קדושה ,ואלו הן  :האש
הגוער במעיניינפט,״א.מ מפייס ,אם
הצמחים
,
אם
העננים ,אש הבית,
המבשל
כל
מאכל
,
אם
המזבח
בהיכל ,אש
אורמוז הכופור מכל ,אש הארך
המעהר ,האש
הקדושה
אשרי
התקין
המלך
ד
מ
ש יד ,האש אשל התקין כחדה.,
והאם אשר התקין
צורואסעער ,המכונה
אם השמם ,הקדוש למלאך השפע
מטס לון (
(Mithra
.
30
)
וכן באגדת
התלמוד מונח שפה מיני אש  :אש
כיבשיין ,אם
דוחה
אם
.
אש
אוכלה
אש
וכוי.
ואצל המקובלים נודע  :אש אוכלת
אם חלושה,
אם
יולד
.
אם
עולה אש .הגדולה,
בכתיבת׳
אם לבנה אם נוגה ופו ; ..,והזכירו
התגרה אש שחולה ע״ג אם לבנה.
וכל מיני האש הללו מרמזים על
סודות שונים לטהר לצרף ולזקק אח
נשמת
האדם ,ע״ד אגדתס ןמ השלמנדדא,
והאבן אסבעסט המכונס נאש ,עפ״י
המדרש  :צא
ולמד
מןאמיינטון
חזה
שאינו
מחגהך
אלא באם ,וע״ד הספור הקדמוני
«הנטף
ההודי £הו! נייק « ׳ אשר • לעת
זקנחו
שלוף
ישרוף
א״ע
באם
,
דשנו יולד
ומאפר
אחר
אחד
במינו
אשי
נשארה
מזה
עוד המליצה העברית  ' :המחדש
נעורי
הנשר ,בצירוף חהנדה מעלות הנשי
אחת
לעשר
שנים
אל גלגל החמה
וישרוף
נוצתו ויתחדש ויעל אבר וישוב לימי
עלומיו ,ואבותינו ספרו לנו מאבינו

כשדים ) 30
אברהם .שהשליך אותו' נימלד אל כגשן האם ,ויצא ממנו מאור
בשלו  6צרוף ומזוקק ,ואמרו ( סנהדרין סייח ) " « ולא ט3ל* וכוי עיקל טבילותא
בכולא היא דכתיב העבירו באש ' וטהר" וכן מספרים קדמוני אבות המסית
הנוצרית ,כי בימי משיחם אשל חיה בירושלים - ,קס בשומרון משיח אחד ושמו
שמעון הקדוש ,אשל הקדיש את מאמיניו נאם ,תחת קדושת הנוצרים נמים.
ולנים מהנוצריס׳חלאשוניס התקדשו נאמת -,ונהחוות על נשלם מכוה ע״י נרזל
חס (ע״ד יחזקאל•י ט׳ טי) .ולוקאס מספל דנלי יוחנן המטביל לאמרי  :אנכי
מטביל אתאם במים אולם הנא אחרי יינוביל אתכם נאש ( ע׳ד יחזקאל ' כ״ג
ובהרבה מקומות אצלו ' המלאים מכיהלת' :וצלוף האש ) .וגס כהני האלוהה
הבבלית מ דל  fת ה' (  )Mylittaאחלי טבלה נמים נכוו ג 'כ באש .וכן מספרים
חולקוליס ונדולו של
הכנענים ' מהמלכה דידו(  )Didoוהיונים מגבולם
פעליגינוס אשל
אלכסנדר מ וקד ו ן ' « ההודי קא לאנוס ' - ,ולוציאן' מן
כולם עלו על מוקדה באחרית ימיהם למות נאש מזוקק שבעתים.
ומזה לסנוצליס ולהמקונליס אש הגיהנם (  )Bnrgaratoriumלזכך
וללבן את ' נפשות החטאים 'באס .ואמר הל״י 'ן׳ חביב בעין יעקל ירושלמי חגיגת
ז״ל  :אבל התלמידים שהיו בעלי עבירות נכנסים בגיהנס וכל ולא די שאינם
נ וקין מן האור ההוא וריח נול לא עדת בהון אלא שנשאלים מנוקים וטהורים
מכובסים מכל לכלוכים וטינופים שקבלו בעולם הזה מהתאוות הגופניות כמו
הנגד העשוי מצמר הסלמנדלא שאי אייפשל למסו לקי בתוך האש מן האש יצא
והאש תכנס אותו ומצאתי כתוב בהיותי שונה בימ< חורפי נס ' המשקל שחבר
הלב לי משה דילאון מקובל אחרו'ן' :לכוי ומעיל אני שכן לאיתי בסי ישן וכאשר
יחובר זה עם מה שכתב הלמיב׳ן וכוי יתבררו ויתלבנו הדברים צי הם כניס
אמתייס לדעה המאמין שיש אש דק לזכך וללבן הנפש עם היותה דקה מן
הדקה ע״כ .ואמר הגאון הפיליסיף מו״ה נחמן קלאכמאל זצ״ל בספרו מונ״הז
ז״ל הוד השרפה היינו ' הוראתה בציור התבוני׳ ' נכבל וידוע לחכמים ובו׳ ) 32 .
ולאות שתוך נוהרת המיס והאש .מורה שם אגס אחד הנקרא
 Birket elJbvahimשר״ל  :ברכת אברהם אשל בארץ ארם נחרים ( הנקרא
עת  5בירדשאק ) • וקדוש האגם הזח להערביאים עד היום ,וייראו לצוד ממנו
דגים הקדושים לאברהם אבינו ,והאגם הוא במקום ׳התנור הקדוש בעירXJrfa
היא " אור כשדים" ' 'חנ״ל ,אשל שמה השליך נמלד תא אברהם ( עיין בספור׳
הנוסע ל׳ בנימין השני אצל העיר אויר פ א )■ נצ״י כחנו אנדישון ,ויצא אברהם
מאור האם ההוא צ רוך וטהור ( גם בדברי ר״י בן גנאח בכ״ח החמישי צד ל״ד
נוטה לבאי אור כשדים על ענין אש וכוי) .
וברמז הזה היה ג״כ מה שמסופר לנו מקדמוני הגרמנים  :בהגצל מהם
משפט אמת בין איש לרעהו על דבר משאת כיל צל״מאומה ,אז מסלו אה הדין
למקום בנסיונות אלהיות (  ) Ordalienאשר נפרדו לשני ראשים  :נסיון האש
יבוקר' ייודע חי וגוי»)  ,או נסיון המים
( Feuerprobeע״ד במדבר' י'ו "
( Wasserprobeע׳ד במדבר ה׳ ייז ועיין מת שהזכרתי בענין חמיםחמאלליס
בכוכבי יצחק כ״ע צד י  )32י שהיו על אופנים שונים ( עיין לעיל מזה אצל
ציממעלמאן בסיפורי המסעות בארצות הקדם כי
הבארות ) .ומספר לנו
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נא רץ  Siamנהוגים הנקיוניס האלה עד הץם הזין• .יה  » ,אס -נמיס או באש,
או נסה אל הנישע לנלוע גלילים (  ) Pillenאשר נהם מן המרים המעוררים
להקיא ,והיה אם בכ״-ז לא יקיא ,ונקה האיש■מכל עון ,אין לו משפע מוח.
״ע״כ האמינו יניס וכן שלמים « הקדמונים ( עיז־p -׳ ׳לקונו נמדנר ני.
שלהי מו״ק  ,ועיין מה שכסנתי ע״ז נמ״ע המגיד שנה  -ששית  )33כי • כמו
שהחבל שנבראה ניקוד המים■ נסרנה ע״י מנול המיס ,כן התבל אשר ננראה
נכא האש שהוא האור  ) 34עתידה ג״כ ליחרנ נכח האם נאחרית הימןק ע״י
שריפה גדולה (  )Ekpyrosisכמ״ם
״■  <3הנה ה׳ נאש ינא וו :',וגערתו■בלהבי אש
כי נאש ח׳ נשפע ונו׳ ואשם לא הכנה« ( ישעיה ק״ו)  -ונאמר ׳' ומי מכלכל את
יום בואו ומי העומד בהראותו פי הוא כאש מצי  9וכנוריה מכנקיס יישב
מצרף ומטהר וגו׳" ( מלאכי די) .וכשה באמונת הברהמינים נהודו  :אחרון על
עפר יקום
ווישנה ,לנער -רשעים מכנפות הארץ ,השמש יהפך לחושך והירח
לדם ,הכוכבים יפלו ממסלותס ארצה ,הארץ תרגז ותחיל ,הנחם Addiseseiien
קיא אש פלדות וגחלי להבה ,להבעיר נמאכולת מוקדה התבל ומלואה— .
לדעת צורואשסר תהיה השריפה הגדולה הזאת אחרי שנים עשי אלפי שנה
(נגד י״ב■ חדשי השנה ) לבריאת העולם ,ל״ד כהני המצרים אמרי 36,525
שנים ( מאת -שנה תחת יום אחד בשנת החמה ) .ל״ד הכשדיס אחרי■ 433000
דורות ל״ד הקינים אחרי  4320מילליאניס שנים לרנ״ע ,ולפי■סז״ל■ פיתא
אלפי שנין הוי עלמא וחד חריב ( ועיין היאנ״ע ם׳ בראשית).
וידענו גס החלטת קצת התוכנים ותעבעייס האחרונים מהשחתת כדור
אלצנו באחרית הימים ,אס נמים או נאש ,ובאמת ל״ד הקדמונים המקוימת ו .פ
מהאחרונים 7״מ  Fourdier , Cordierוכוי  ,בוער נקרב הארץ חוס מרתיח
נאש מתלקת תמיד ,ורקיע הארץ (  ) Erdrindeהוא אך משך מבדיל נין האויר
החיצוני(  ) Athmosphäreובין האם הפנימי  ) Metailaide ( ,ותנועה קלה
בקוד האש ההוא תקיבב■ בהכרח מאכולת אש לכלות קרום הארץ מלמעלה
ובאחרית היעים בקרוב או ברחוק ,על הלהב הפנימי הלוך ובקוע מקרב הארץ
החוצה ,וכלה בעשן תכלה.
הקקנדינגיים ושאר עמי הצפון ,אשר לפי טבע משכנס באקלים הקרח,
דמו להס בריאת העולם ,בהפיח רוח חס חי על הקרח הנורא המת ,ידמו להם
כ״כ אס הייקת העולם ככה  :הענק לוקה עם שלשת ילידי הרפאים ירגזו
ממסגרותיהם ,שש קערות סופח תהימנה בקול פחדים,פתי קרח ושלג יעופפו
מכל פאת ,חקור ילכ הלוך ומזרק ,אור הכוכבים ידעך במסלותס ,נושה החמה
וחפר הלבנה .ושאון משתער ומתחולל יעור מירכתי הארץ .האימים יתנפלו על
מנדל האלחיס ,הגשר המחבר את השמים ואת הארץ לשבבים יהיה ,כל גנורי
אדון (  ) Odinועוזריו ינשלו ויפלו חללי קבר ,והזאב  Fenrisיפתח את לועו
ויבלה את פל היקום!
מה נוראים ומה נשגבים חזיוני המליץ הנשגב  Jean Paulעל חורבן
הארץ ,הלא חס דבריו כפטיש יפוצץ קלע ; הה ארץ ! ארץ ! אס מיינקת ואומנה
לב חי  :עוד תתנהל לאטך עלי ערוגות נצני הדל את ילדי שעשועיך בני האדם;
הרכיבם על זרועותיך ותמוגגס חושיה לא מול פני השמם ,כאשי תשא האומנת

את היונק לעומס נוגס קמי הגד ; עוד עולליך  -וטפיך אשד מפחת ולבית
יסובבוך ויכתרוך כאם המיס שמחה  ,מחולת ילדי תענוגיח — געוד יעופפו
,עלי כנך דגנים נעלסיס על שכמך ;  ,עוד תנו לרגליך3ה « וס שדי וחיתו יעי;
ומד* ירחפו וישעשעו  ,ין תלתלי קווצות ראשך תורי זהב עם זבובי כשף —
תרגלת על זרועך את נן יקירך ,האדם חזה־ לנוגה גרק מלכת השמים ,תראי
לנו יפעת חכלילי השחר ,תענגי אותנו נשלל צ,עי רקמת פרחיך ,ו,הוד סדרת
גנזי בית נכאת אביך שבשמים ; ותספר* באזננו גדולות ונצורות מאוד מא  ,הרחמן
הזה ,אשר אמנם,שמענו את שמעו מכנף הארץ ,א,ל עינינו לא חזו גו עוד כל
 אבל אויה אס ענוגה ! אבוי אס שדודה ,לעת כי יבא יוםימי עולם
האחרון ,יום נורא ואיום ,יום ' בעתה חלחלה ופלצות " ,יום צרת נאצה ותוכחה,
יום מהומה מבושה ומבוכה ,יום נוקה מנוקה ומבולקה ,יום3ו כשבלול תמס
כל ילדי שעשועיך יהלוכון ,יום כדור אש השמש בגבורתו יצנסך צנפה בקרני
תועפת יפעת ברקיו  . — .אז אללי ,אס רחמנים אמולת את שכולה מבניך
תמחעמפיס בחיקך . . .מה תתיפחי אז על בניך כי אינם ! איך תפרשי כפיך
תזרי אפר על ראשך ,תקרא לבכי גדול ומשפד מר צורח ,תתאבל׳ השחוח׳ ותחעי
קדורנית ושחרחורת סביב שמשותיך ! — יתנוסס הילל בן שהי על שישי
מרכבת אש ,תבא השמש אדמדמת באוהל שפרירה ,כל כוכבי השמש ומזרותיתס
נוצצים מפזזים ומכרכרים במרום הרקיע ,ךא בניך ובנותיך הוזים שוכבים
סגרים מתים נפזריס נעצמות יבשות לפי שאול על ארבע כנפותיך ,נפחו רות
חיתם בזלעפות השבץ ,ועצמותיהם החררות מתנודדות לרוח השלהבת —
ונשארתי אך אני — אך אנכי לבדי . . .והנח עד ארגיעה חשך השמש בצאתו
על גיא חהרגת כגגור לרוץ על שדה קטל ,הירח מתבוסס בדמו כחללי חרב
שיזונו ממקרים ,ונפשי ,מר לה מר ,לראות הארץ ,הסבל כלה שאיה ושממה,
דממת מות ,דומיס שאולי חרישית אבדון ,אין קול ואין קשב ,נסה שקטה כל
גוית האדמה — הסכת ! הנה יצורים ' חרדים חמרמריס ונכמריס נגמרים
כארבה ,נטויס ומשתרעים כצללים ,פוסחים צולעים ונשאבים שביני וישזסוני
בשעירי צלעות בילדי עזאזל במבטי אימתה חודרת ,ודוקרת מעמקי קרני ,אלפי
שנים חלפו חלבו למו כיום אתמול בי יעבור ,ועל האדמת המתת צעיף מאפליה
מחספס .היער ירעש מר צורח ,הקער יגעש אנקת חלל ,משברי המצולה ימחאו
,גליהם עלי סלעי מצוק ,תהום אל תחוס קורא בקול נחר איום ונורא —
והנה מכנף הארץ צוחת יליל מפוצץ הררי עד תשמענה אזני  ,מה זאת?
אללי ! .פור התפורר כדור השמש לרסיסי כידודי להבת ,התפוצצה החמה לשבבים,
שביבי גחלים לוהטים ,פצום והשלך רצי רשפים אל דכיי ים זועף רותח נסיר
נפוח בקערת חמה נטבול בו עשת ברזל פלדות ,יכה גלים נצים ולוחמים ירעם
ישתער ינהום ,ואחר יקום לדממה ,ישתוק מזעפו וינסש במצולה עיף ויגע כמו
בנו מנוח אחרי גלחו תלתלי ראשו . . .קשת שחורה בחשכת ערפלי אופל
מתמודדת על פנייהאדמה ,המתגוללח בדם בניה במפח נפשה ,והנה מתחת
לחוג הקשת המשואה כלהט חרב מתהפכת ,מתהלך-צלם איום ונורא ,לפניו ילך
דנר^ לפוצץ כל יצור ,ואחריו ישע קטב מרירי לחכות חים כל היקום — הלוך
ילך הצלם ההוא בקומה חררה כשריג עצמות יבשות- ,יחרוק בשניו כמו יחים
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ורכב ,יגלום בממלעותיו רננות שמשות לאבק־ פורח ,ימס אלפי ארצות כת3ן
נמדמנה ,יכתס הירח בבלי חלש וכשני בבליוצרים ,ידוק כוצני אור כקצף׳רנל
פני מיס . . .עידצו צועד־ נזעם אפו מורא מאי' ',הולך פוסע «תארך מתמולר
משתרע ממושך ומורע הלאה .הלאה ,על פני*אצוף — רחפו עצמות׳ ממאי,
דממה וקולי אשמע :אנכי ,אנכי הוא ,הא ימו ־שלצי האדמת ! אני׳:תוא —
המות . . .אנבי פוררתי אלפישמשות ,לצצתי ־ימותארצות ,ועולמות אץ מספל,
כי עפר הס ואל עפר ישונון ! )35 -אסכיראג בארץ מסיה נשנההכת״ר.

שלמה רובץ' ,
 )22ה ע ל ו ס  .קלושה לנזיק ואערופוק נשים זקכריז לקוח וחוח היישנוח נשאול המחיה ואולגוח
לאור .פשתה כהה סלאשונה אוחזת בשישול עם חושים לבנים• ושמורים כאלוג פתיל.
חיי בני אדם .כפי השניה חותכות פלך לעוות אש־ הפתילים האלה .לאלכס .והשלישית'
קוצצת אורם «« תפלים לעת בא אוח הקן .ולומז ישעיה כיה ז " .שם ל״מ י״ב.־איוב־
ז ' וי על מעשה הצעילה ■,ותהילים קליע י״ג .איוב י ' י׳א על מעשה הבלילה.
 )25וגס גחיושת הנובע נודע עפ״י חכמת הבעמיע ,כי בכל הבדל קפיני״פני; מןס לאש
■יש לאל ידינו להוציא ' -אש מודם ,היינו נהפליד שלשי הרכנת המית  ,שהם יקוד־ אויר
יומוצי ! Sauerstoffקיעור יתוד המימי ( )WasserstoffgaSע״י המתכת קאליזא
 או ביול עם גפליח (•עיין המגיד שנה■ ראשונה  .גגליזניס הלאשוניס ) .וכבל ידעומזה נס סכמי המשנה באמרת ( ניצה פלק יי משנה  .ז! ) "אין  -מוציאין האור לא
מן העצים ולא מן המים׳ ( עיין  Allg. Z . d. I ,' 1839לקיים דברי הקנס:
 Les extremes se touchentוסימנך "מן הקצה׳אל הקלה נרוונלת ' ;.
,.
ד״
י
*
-r
יי"
" )24עשיר ולש נפגשו וגוי לאפוקי מדעת האומרים דאיכא שני אלוהות חד .פועל העונות ^
ומד פיעל הרעות ולהכי קאמי עושה שניהם ד ' והוי " ( מגיל  .מישרים פי תצא) .
 ” )25הא איכאילמייק אמאי^ כפל סל׳ זמנא אני .אני ונו ' אבל לזא״׳דעילתא באומות
העולם תבלי דאלוהי ישראל איהו פועל הלע1ת ירכו ' ינדעון אומות העולם דאני
פועל הרעות ואני פועל חצוובום ג״ל" (מגזל משיים פ ' בשלח) .
י
׳
 )26ע*'כ נקלא לד׳ק (; דין ' מקול חיים על הלאניע פ‘ ו קל א בדיה הכנסתיך בנלית)
 .נריח אלהים בליה מלח ■',כי ■,המלח מים ובלח האש -יע״י השמש הבא בהם יעשו' מלח
והמים בהולדתם ילוו האלן ויולידו ו’צמיתו,י ; ןאסר היותם מלח יכריחו כל פדי חב,אה
אפל לא יורע ולא יצמיח ( עיין מה שהעירותי .ע"! נהכרעל .שנה רביעים בליון )50
והנה הברית כלולה עכל הממה . ,והאש והמים נאים  .בה ו? ו/
 ) 27קיפולי הלומים הבשיעו אש הרמז הזה בהברתם .כי ציקילוס בן תובל  — .קין
 Vulkanנולד מעלמיה אשל ישנה פעם לפני 'אש ,האח ,דעך שניב אמד
ממנו אל חקה ,ותתל ' ותלד את ציקולון -.ואצל הפלסיס שם האש הקדוש  Hai ,פל״ל
בלשונם אב.
יי
י -
 ) 28ונרה גם ערך השמש והלבנה־חמתא %ים ביסודם  ,שהוא האש האנדרוגינוס המנונה
נשם
הפועל  Demjnrgהגדול ואם הלבנה היא לבחינת נוקגא לעומת השמשי
הנה היא נלמזידונלא בהשפעתה על .האת  -הנוקלית.
 ) 29לד"ל[_ השם מחלק האדן  Aaiaאפ־ -י  -יה מורכב מן אש ומן יה שר׳ל  :אש אלה
חפלסיס• ,ת אלתי העבדים -,כ׳ העבודה הראשונה לאלתיס  .היתה עבודת האש ( ממלכי
לשון מהסכם  .לעיל לאנדויא ז״ל)" .אדר שם אליל הפרסים שכיל אש בלשון פרסית
וכוי ואמר אפם אתל נוצל׳  ,שנעבור זה מצינו שהפלשתים תארו את האלהיא ' בשם
אדיר שיא ד׳( <t üשלש• לבנק מהחכם לינ׳ל זיל).

—
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 )30ונל איש אשל יזיז■ צגעס בידי נאש הקדושה ,או לפיוס גו ניומ פיו ,מעם המזנה
יוקיז למוש .השישי! עובדי אש האלה «מלמו מממש המליק הלעידי מסמי אל הודו
המזלסיש  ,והנם סיים פס להיום הזה גששי מאוש אלף נפשוש ,ולנים מהם נאו
בדין מסלולם גס לאק אנגיילטילא ,ויש להם נעיל ' לאנדליש ביה שפלה קנון ,שנו
עומד איש עשי  -לשנעיי שמיד אש -ל,דישה על מויקלה לא שלנה .ונפל שנה ושנה
מוגנים הפיסיןי־נלונדייש לפני האש אקדושה זא אש מג גדול העלולה כאוורוק ,ואש
■ הרוג ההוא ימונו נעלם היום הזה נל עובדי האש ספיסיס׳ הנדחים■ז נעלנ בפלס
 , ,בהודו ובאסיה השיכינה .וגס גלונדייש יקדמו בקדושה אס שני כשמש בלאסו ובבואו,
לאשל לוה לוייאקסל לאבוסיהס ,ואקול עד המם ללל פלשי  .ללבוש אש נל שי,וא.
מאש המדולה עד• אש היל' ועד אש לפיס ען הדולק בנפלים;■ לבל יטמאו אש■ האש
הקדוש נקבל פיהם ,והפיסי; המופקדים בנשי' הממאלא והעקמול נלונדייס י ובהודו,
 , .יש להם שמיד אנסים מדש^ הנולדים או המחמדים או ההודים ,עומדים הלן ללבוש
אס האש אשל הדליקו • ספלסי; בו נל לחסום אש  ..מהשבי הם או הבעילו בו אש בהל׳
מקטלשם .ומספל הנוסע בנימי; השני מקלש לסוס סנט הנאניאניס ביסודו המזלחיש
העונדוש לאש לאמיל פעם ילאה אש בעיי ומדי סושניה עושים הנה והנה ללבוש
אש השנעלה  ,ללעו הפיסי! על נלכיהם ויתפללו אל האש הלוהט בלגש קודש.
"ונדמז״ל (נדלים ק״ד ) .נקראו " ענד• מולא" (וגס חבל!; של״ל געו לפליןGiaur .
נפי הישמעאלים ,היינו לופלים  .ע״ש שאינם  .מאמינים  .בנביאם מחמד ) ולדעה׳
אולי המה שמזלילס אלמנ״ם נמולה נשם אומה לפן הסולן ,ו?; ל׳ בנימי; נמקעיו
לופל אל שולן ( אבל אמל שחס עובדי לוח) והן היה נקיא אליל אליס להמללייס
■ המה ' אמלצים הקדמונים ומגלי אין מצליס
האיריים Ouriten
ע״ש האור ,ולן
לפי לעס בומלי מצלים אמלו .שהיאשון מהמלכים האלה  .היה האש" (שלשי לנון;
. . . . ... .
"
מהמכס נינ״ל איל) .
 • ) 31נעיל לשדים 'השמילה ענודה יי .אש לכל הגרם נימים הקדמונים והיו .משיאי; בהיכל
מגודש לולבים של העיר הזאה אש שמיד שוקד אל שכבה וכל העיל היו להניס לה
 .ומהם ילאה אמיל־ בעולם .ענודה האם( .שם)
לד  9על אודוש לש
לשנס 1820
 )32ועיין עוד במ״נג Conywsationsblatt
'הטעמפלעל מהסכם ; . Hamuatyבלאעסיג יג  .אנשי הלש ההיא לבדו איש הסלמה
( Metbאשל להיידעים הם Gnostiker. .נמשכיש  Bahometeשל׳ל טבילה באש
לצירוף השנונה שהיא בליה הלשון ,ושעונשו דו פללופייס זפל עם נקנה עם ־אושוס
 .המפתח המללי ״שהוא טי״ם לומיש כזו  £־ צזהוא בליה המאור ונו' עיש.
 )33ושם הבאש׳ אש דבלי הנחי׳ נס ' נד הקמס ז״ל  :היו אנשי הפלגה • ולוי ועשו העיר
והמגדל הדי להנלל מהמבול של  .אש משני -שפנל  .לאו אבדו; העולם במבול של מים ולוי.
 )34גס בקיפולי מעשה ביאנמש^ לההודים סיה לאשיש הילילה עי׳ האול  (.ע׳ד עוטה אור
נשלמה נועיל' שמים ליריעה) אשל גלש ’ אס המושך והשוהו והנוהו.־■
 ) 35משא מבהיל לזה  .מזה ־נם ' המשולל האנגלי [ וזרד ביר (ון ,אשל העמיק ’ לענליס
המשולל הנעלה מה״ל ני׳ו « ספלו "אילה השחל נשם• מזיו־" מושן וכעי; דמיוניס
נוראים כאלה חמשי .לי .גס אני _ נעצילסז אשל בראש ספלי .בן אוני.

אז

ועתה(המשך

Prcsburger
״קורלר!העתים".
למכמני

Bon Ignaz

או ,יפה מילה עם דיך אלץ.
עתה ,קו«< צאי מחוך ההפנה ,יפה דלך איץ עס תולה.

או.

שמחה אזול חלצי ׳נהניטי ימיס מקדם תאוצה

הלאשזדס יקל* נפש נעלי

אמונה צול יחסיו בו ,הלא נשפליחס הניחו לצו נלכה לזכלון דוד־ דוד,
משפלדלו לאול הוציאו ,פלגי נהלי דנש נוזלים מן באלם חפלוה בלשון הענליה
מצנתס בקודש נודע ניהולה פח דההילא להקל משאת כנד יליעות עזים אשל

^

ימשה אדם וחי נהם ,גלמי עטרת פלוס
גלי שבות ז ליס חילם ,חלוקת
בית אג חלוקי נניס מיס חיים נוזלים,
מחנינת שדי ינובגו הנצניס נלאו גאלץ
ובחולי חמד לקטו מעץ הדעת ,וצפוני
חלבותם אחליהס לא נטמנו מהם .וכנההתכונה תמלא בכונס וגס עתים לכתום
אשל
נטעה
ימינה נצל מטעה חטל
גזעה ד ני נ ו משה בן מנחם ,אשל
נגה בקהל המאספים גדול* ישראל,ז״ל.
הוא
הגבל אשל שלח ידו לעץ החיים ,אש
דת למו לבאול הטיב ,דרך על במתי
אל
להסיר
המסוה
מעל
פני
עם
תאלץ ,
יביט ויבין דבלי אלהיס אמרי שפל
נעתקו
ללשון למודים .לשון הארץ ,ידיו
עשו תושית צדקה תשמלנו נזל זהב
אופיר הושם על לאשו ,וכן יצא הנחל
מגן
עדן
אנשי
קדם יפיד וחית לתרבת
לאשים ,חת תלמיה נחת ,צמחה על
אדמת קודש תביך ושושנת העמקים
תפלחנה ברן יחד כוכבי בוקל ,בתוכם
גם
כוכבי יצחק מולדת מנחם יפיצו
אולם
להאיר נתיבי לשון עבל תדרכי נפשי
עז ואחותם בעינינו נתכנו עלילותס
סולם
מוצב
אלצה
וראשו
מגיע
השמימה
.
—
עתה
 .הדור הזה לדור דעה נצדק יתרומם
ויתנשא
,
חיבל
חבלים
מחוכם
,
חולש
עמל
לזרוע
צדק יום יום יביע אומר
ולילה ללילה יחוה דעת ,שואב מבאר
חפרוה שלים ,מימיו פלגו לשטן -תעלה,
אל
אלמן
ישראל ,גדולים חקרי לב
העומדים על משמרתם משמלת תקודם,
על גפי מרומי קלת אנשי שם תומכי
גוללינו ,שוחרי טוב לפני מלכים יתיצבי,
להרים לאש נגד שונאי ישראל מנס,
הכר
נא החותמת חותם לנו מקצה הארץ
עד קציהו נודע .לשם ולתהלה ,איש
האלסים
,
האדון
,
השל משה_
מאנטעםיארע יחיה ,זה משה קרן -נפשו לעבור
?תואלחות ימים לעת זקנתו ושבתו לבשל
צדק
עמו
את
המלך
,
חלפה
נשא
על כל
בוגדי בגד מלוכסי איש חורפי ישראל
להבאיש ליחינו בעיני העמים ,איש בעיני
שכניו  ,פתח חרצובות רשע ,דרור קרא
ולחפש׳ הוציא אסורים ממסגר ,ומת גם
ארח לחברות נדיני לב נעלי הפלזיס
נקהלות שונות ,וממעל לראשם מ ק ו ה
תשועת ישראל בפאריז הבילה
תחלק אורה ,הפיץ עלי ארץ — הקטון
כל זאת בעיניך ?
אז .נם אנכי
אכרעת
ואשחחוה
מול
הדלה כבודם ,ואלס גס פגעי הזמן אשל
קטצס עבת ממתג׳ קדם תדוש
והדוק לוחי ,סיר נפוח מלא רוח שואף מול
פני אראנו עמת ולא אז — דליו
שוקיס
ונפסח
,
לגיס
תועי לבב פעלו פיהם
לבלי חק ,איש לעבר פני רעתו ילכו,
ולא יסבר בלכתן ,אגשי צבא הצבועים אל
להטיס ושטי כזב יביטו ילאו נו,
ונמתק
יחליפו פח ישננו ישע ,ירצדו לעלות לשונם נם נביא גס כהן יחניפו וקודרים
במעלות על מזבחוחם לגלות עלותם על
ההל
חמדו לשבתם לשכן שמם עליו ,ועל
פיתם יחנו ,שפו עצמותם לא לאו,
צעיליס
לימים
וחזיונם
אין
נפרץ
מקום
מושבם מצער' ובקהל אל יתחשב  ,בלי
הרועים נילקוטס וקלעו נידם כבדי
לסין עבר בלשון עם ועם מחוץ ילונו.
חמסו תורהם והגיון לבס ממעשי הבל
מקריאת הרוי״חנע חץ שנץ לשונם
וציר ננוים שולח לעוף בכתף הארך
ונמחלחלה היורה חצים • יולו חצם
להלפת עמודי חתוך אשל הניה
נשען
עליו
— הדברים יוצאים דחופים
ומצמיח׳ ישועה זויעי חדשים יחקו
מליהס כמלאה הספל לטוהר  .למלאות
הגליוגות הושמו לחק להם למלאכת
החצונת ,קושרים לס בתלם עבותו — .

—
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עתה ,אס לסגל הארץ אמית ומתי מענו מאדן* כן נם נקדושץ׳ אתן
דוד ,ואגיד כי בהבל ימלאו ימיהם — כמו שבלול המס יהלוך,
יזוגו עמקי דבריהם <— ראה אנ והגיד לי בעתים הללו מה לי פה ומי
לי תפ לבקש באמתחות הראשונים להוציא לאור מזון לתחלואי הזמן ,לידע
ביאה משיחנו והיא תקותינו להיות חפשי נין העמים אחד מעיקרי חדה
וצדיק באמונתו יחיה ,אם הכופר בק ודעת דרכיה יחפוץ ככופר בבל
התורה בולה ? או לפתוח פתחי התלמוד הסגורים ומסוגרים בדין הזה וכל
חנלס ינתקו — בית הכנסת כי יבנה לארכה ולרחבה העזרת נ 5ןיס מול
אנשים תקומם  :ואחרון על פפל•יישוב ,ונפשות המתים חנה חנואינה:
חכם גאון ואלוף אס נעת מועד לכל חי לקבר יובל לחשוך מעבור בית
הכנסת להספידו נמהוס שהיה  .מלש ? .כשלנשה , .פשעי אלה הוסיפו
לשאול גדולים חקרי לב חתעיף עיניך בו תשחק לקול קריה על אלה
הדברים אשר לא אמן בם  ,והיה למבצר עוז ולראש פנה שמו ,למען
יודע שמם חוצה במביא למעלה ,ועל חנוך הנערים לנחותם בדרך הישר
במסלות הקודם למען יגיעו לישיבה שלמעלה עין לא ישימו.
אן ,אך יצר סוכן בכם להצדיק צדק ,סביב לכס נשערה מאוד לנעוע
כרס אלהים רוחכם ידון בעמים בחכמתם כי נבונתס לא מנעתם
לקחת משל וללמד מעשיהם להדריך נטעי שעשועים על סדר נכון למען
לא יבלו בהבל ימיהם מחדר הנתעב ממתי יסודו ,צחוק לגני גילו מחדרים
אימה נלקחו העוללים להעבירם נרגש לבית זבול החודר להם הנקרא "שולע׳/
שם כתמי יפריחו לע ברכים ישעשעו ,קול בערה לא .ישמעו מקל שקד
 דברי חכמים וחדותםנשקד על פשעים בידי הנוגשים אצים לא נראה
בנחת ישמעו והאומה עיניהם יפי יסכון עלימו משכיל דיי לאט לאט לרגל
המלאכה תחת שנה ושנה הקצונה די והותר שנתיס יוקם  ,למען לא תקצר
העת מהשתרע נלמד חורה ,ואחר מלאת « ספר הימים ימי בכורי הנאהבים
יבושו קויו בהקיץ תמונתם יצרו וימנו שמפי קדים כי נכרתו הזלזליס אשי
•לא יזמרו ולא יעדרו  ,וגס קרוא מקרא בלשון תפארת ישראל ,אין לאל
•דם ,תמונה אין נראתה וקול נרמה נשמע " — :חנם הזילו אנשי שם כספם
מכיסם אם ינוקש שרשם יכ יאזין זאת שלש צבעים לקמה ואחריהם בפיהם
לא ירצו״— .
עתה  .לב סודות לך הדלכתני באמתך הנחני באורח מישור עתה נראה למי
האשם ? הלא דבל הוא ,לו יחצו יחציון חנה והנה דרך אלץ עם
תולה אמת כאשל בלב המיסדים הנדיבים— .
( ‘ Anmerkung . Ich keime eine Mustcr ' chnle, wo unter dem
vorspiegelnden Vorwände , der cbräische Unterricht
»erfordere doppelte Jahr
gange und dennoch für dieseS^ Fach gar nichts geschieht ; ja sogar
da in der Elcmcntarllasse
die Schüler zum Jahr ansstcigen , in jedem
Schulzimmcr
»dami zwei Klaffen ' unter die Leitung eines Lehrer
kommen , und durch das Bcibehalten diese » Chederzvpfes gerade für
da » Ebraische nicht » geschehen kann , und die Zöglinge anstatt
vier,
acht Jahre in dem vierklaffigen Unterrichte zubringen.

/
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אז .סקל החן והבל היופי ; ולא למלאה עין' הוקם הניח ,ע״כ אה אחי
אנכי מנקשניחד לבנינו והיו לאחד ,אנשי ישרי לנ הנועדים אנשי
שכל ובינה אין זהב בכסלס יעברו על הפקודים יבואו להחדרה  ,והמכשלה
הזאת החס < ס ,ובהניה תור נעל  .ונער ישימו עינם עליו ילך מעלה מעלה,
במאזני צדק ישמעו ,חולה ודלך אלץ יחדיו כשלבו  ,ובדעה חדלים ימלאו,
ובלוח גכץ -ים « זי יחי — א ! ועתה♦

מהפכת הארץDr. Joseph Bergcl,
על משכבי בלילות שכבתי ואישנה,־

Poetisches von

והנהי קולות .כמר נעים בלט אותי קראו;
.ותשקה,נר .עיני .,עוד לוטות בעננה.,
ובל יושבי חבל עברו על פני ,ועיני ראו.
ג1

ואראה כילי ,אסף וצבר בם£ו וזהבו,
 ..יחצנו לאביונים וישדר את כל הונו. .-.
ואראה -זולל־בשר׳ ישקיט נלחם רענו,
ואחריו יםובא יין ,דק במים צמאוניו;
 .עשיר תתנוניס ידבר ואין לו רע ולא אוהב,
י ודל ,אם נם עזות יענה ,רבים יחישו לעזרתו.
ואט מצה וריב בינימו ,זה בששון מימיו שואבc» ,
והלו רק חנם יריב ,לרוק היתד ,יגיעתו,
דין לא לקח שוחו  /וריב ומשפט לא ד ,ט ה,
'ישרים דרכי הפוחד מסחרו בלתי דמיה,
אישתו וחינו צדק ,וחוסר משקלו חטא.
וחכמת חכמים ונבונים מלאה מחסור ושגיאה — .
בבעלה אל תבגוד אשת חן מעולפת,
אל המפתה לא תפנה ,ולא תשמע מרוחים,
הנואפת לא תפתח לאחרים חמדת דבולה נואפת,
והנואף יבוז דודים ונורה מקוצים .כסוחים.
את הונו ועשרו יניח הגנב הנמצא במחתרת
והנושה ילוד ,לדל בלי נשכו ומרביתו,
נל חולה קם מחליו אף כי יד רופא לו עוזרת
וכל סמים וכל מרקחת לא■ ישפיקו להמיתו.

ח׳

..

,ואשתומים לע המראה ורעיוני-מאור יבהלוגי;
אל ידעתי אשתעשעה ,או יחה* אמי חלום —-
לע מהפכת הארץזעל זריםיאשר&בבוני - ?.
ועוד שרעפי ינועו  -ואיקץ והנה — חלום.

 ,.ה.
. I .ממעלות האדם..חקרתי. ..,

.דגביועמעשיו..".,
 .מנת* כל
.כל ,רעיוני לכבויתרתי,,
אדעה כל ארשת שפתיו.
עד עתה לריק יגעת.,,
■  :בקש נפלאים שבעתי. .
.מי יומי־ בוא וצאת?
"העול׳
■מי■יובילני ?
 3,הן מות וחיים עשקוני,
נגדי התאחדו בעצתם,
יומם ולילה פצעוני- ’,
•הדי־שפבו עלי המתם’.

,

 pyלעמקו חבטה,וך1ת
מנעורי יגד ירדתי/ .
' כל ץע פד מדע למעת
בגני אויתי ,חמדתי.
אך באשךלהקור־הרניתי
כן ימעמדע וכן 'עניתי' .טי יפתור •יל '■-חמומת׳! ,־•
מי יאיר -עיני ? — ־ " העת"
י י

 .אוהבךנפשי ירדו־ שהת,
כאבי בלי■ סם ומרקחת.
מי יושיע את־כל■לשאת ? ■
וימי ינהלני ? 4 -־ » העת".

תפלה לרופא".

■

 1,אלי ,כאשר משה-בהרת,
 'S,שד* •,גם אניי ממך'נקראתי,
דברת:
מס ;ד .בועד אתו
׳לאדון מוחולויי.ם .נשאתי,
"עמי• תפדה מיד מצרים".
 ...נכון .אד,יהיתמיךלשרתך‘.
• גם הוא קשות דבר אליך . ,לכן נם -vk .מלים אחבירה,
מופתים ואותות בקש לעמך , ,אמתך וחפדך עלי:אזכירה;
אף כי בבד פה וערל שפתים .גס~ אניז שלש נומלשליך5
י1
י• •
'7
י ■ 3,נשמת יל חי באופל עמית 4 ; ,לחיי עמל ,אותי היית- ,
■־■כל־כבדעקדתי־דאיח■• - ,
הליו מגעו בקרבו כפית,
אמשש בעור וסתום עינים ’ ■' .ומיס "יךלילק_אץ מנוח.
'אשא מריד :ם&ה וסעד,
אם הן מצאתי יה בעיניך,
אשא נם בסל• כסיל ובעי,־
הדני נא הבין סודך!
בדיני בשלד—ל'6נל לי לר^
־מדע והכמה תן לי כפלים !
,

 5דלת העם -באפך פקדת ,יגם י %עשיר תשים נסיך,
ועלי שכמי לרוב הכבדת,
יכפוף גם הוא לעצת עבדך,
מה בצע אם חודה תביע? ;ירפא ,׳ גם לי גם לו תושיע.

יוסף בערגעל
היופא.

_

אמרת ־זבוב־י1ם.
Schott

Von Herz

אלה הדברים שם מליץ צרפתי בפי אחד מזבובי — יום השוכנים
על נהר  Hypanusבהאריכו ימים על בני גילו ,ולפני מותו אסף
וקבץ מרעיו ומיודעיו והוד ,למו מאשר און וחקר על פני תבל — .
בספודי החכם אליסטו נאמר  :כי על יד נהל  Hypanusנמצאים
רמשים קענים ,ולמצער חיי החלד נהנה להם למורשה ; כי אך יום אחד מספל
י ימי חייהם .מאלה ינועו וייספו בבוקר טרם צאת החיסה ורוח פצי האדמה,
ו המת עודם באגסיקטופודוחלדם כאפס ואין ,ומאלה יעצרו כח ויחיו עד יערוג
היום ,המה המאריכים ימיהם ,ונכלח יבוא אלי קבר  — .ועתה אס נאמין
לשמע כזה ,נדמה בנפשינו  :כי חושב אהד מאלה הגלים על פני נחל Hypanus
עשה חיל ,ואסף כח ועצמה הלנת להאריך בדי ימיו ,עד כי הזקין והרנה כחול
ימים וכימי חלדס היו ימי חייו — כי נוצל בבוקר השכם בעת יציצו עפעפי
השחר מחלוני קדים! - ,יצולי גוו חזקו ,ובדי עולו עצמו למרבה ; עד יכ בשיא
חסנם חיה לאל ידו להחיות את נפשו עד ערוב היום והשמש כנפה קוי אורת
החת מסות האדמה  — .בחריצות ידיו ונעמל כפיו הביא לחם טרפו הניחה
רגעי היום — אשל לימים ושנים אליו נחשבו — סמו סחרחר משטרם עליו עם
כל מקריהם ופגעיהם ,וכל הנעשה תחת השמים שזפתו עינו ,על כן מצא חכמה
ותבונה מתת גורלו .אז  .חל בעין פקוחה לשפוט על כל הנעשה סחת השמש:
העתים בצהרים תיו בעיניו  :יכ צלחו לרכס לחמלט מאבני נגף וצורי המכשול
ימי הזקנה ,כי כניה משאם על איש ואיש  — .זכר ימות עולם — הוא מעלות
השחל — ונפלאות הנעשים מני דור ודור ; אשל נשקעו במצולות ים הזמן
הסוער ,ונהמות גלי העת נשאו ונטבעו במים הזדונים האדירים  ,חרותים עלי
לוח לבו ,ולפני ניניו ונכדיו יספלוס ,לזאת ינשאותו ויכבדותו העם לא — עז;
להקת הנמלים עולי — הימים  -יי׳ שעות ורגעים שני חייהם — נפחד ולעדה
יקרבו אליו ,והוא " כמלך בגדוד ישב נלאשם ,ותמה יצעדו אליו בדממת נצח;
לבקש תולה מפיו ,ולהאזין נועם דבורו הנחלים בין רהטי שפתותיו ,כי למופת
הוא בעיני הדור ימיהם טפחות ,ועלות השחר לפניהם כראשית בליאת התבל — .
הזקן ונכבד תזה  ,הגדיל מאזרחי ותושבי נהל  Hypanusבחזותו כי כלו שני
חייו ; כי ערבה השמם ונטו צללי ערבי .וידע יכ כפמע יעלה תכולת נחלמשו,
*) הרואה ימצאם ינשוף הספורים החמהים עלי הפר הלמוד לפון צרפס מהחכם מאשאד ,חלק
שני צד  .459ואנכי הלנשחיס פהנוה אור משפה העבריה, ,הופקה׳ אוסם מפלי אל כלי
אף נפסח׳ בם רוח לדעה כפי דרך הקודש  — .נפ״ש.
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האדמה ,קבץ ואסף לפניו מיו ומיודעיו למען יצוום
לקצץ שני חייו מעל פני
יעשון ,ולהולס דעה ,למען ייטיב למו באחליתס— .
הדרך ילכו גת והמעשה אשי
פתה פקע שדה גדול ,שמה מושב השי -ועושה
מכל עבי ופנה נאספו האספסוף
לאמי " שמעו בכי קולי ורעי עדי האזינו ! קץ
צדק ,והוא השמיע בהוד קולו
נמדד העת לכל חפץ  ,ולכן ידעתי  :כי כל אשר תדמוש
"כל תכלה לאיתי ובשעל
ארכו ימיו  ,השאול יפעל עליו פיהו ויבלעו  ,וירד
״על פני האדמה  ,אף כי
 ,ולא יזכל ויפקד ,ולא יעל על לב לנצח .גם קץ
"שחת בלי  ,ושמו וזכרו יעוף
נפשי בל מעצב עלי גורלי ; כי גם אנכי אשהה
"חייתי חנה בא בא ! אולם
כל מתי התבל ,ינ השיבה חנזרקה בי י ; • ' .
״מקבעפ נום התרעלה אשל שתו ומצו
 ,ואת כל לאו עיני  :רינות ,מצות ,ומדנים כי הצתו
"כנדה עלי משא לעיפה
ארצי  ,ושמו נחלתי לתועבה וקצפת  ,גס משיבות מתהפכות
"בין אחי  ,השעו את
במחנהו העצום  ,היו לנו לצרעת ממארת ,מצוקות
"ומקרה האכזר והנורא
אחי בני עמי והמרו את נפש משפחתי  ,לה כל
"לעב רכקיוך שנים תציקו לב
שפולות ,ואלה הומני דעת  :יכ לא לעד תזרח שמש
״אלת חזיתי לא ידעתי למו
ואיש  ,ולא לעולם חושן ישועות לבן אדם  ,כי
"ההצלחה בהילה נרה על איש
עדי יעד  ,אך יגועשו ויענולו  ,ויטבעו ל *ז•
"שגולת ויקל גבל לא ׳עמודו ויכוננו
 ,דורות לרוב נגוזו ועברו משעל מתחולל ברעש,
"במצולות ים הנלייה והתפשד
_ הסופה ושערה  ,וימחו מארץ החיים מאשר לאי
העלה
מיסI
"ני חול ימים עליהם להשמד מאף אפו .הה ! מה הלנו פרעות בני
״הבינו  ,ולא דעת למו
לאש מגשם מטלות עוז היורד על פני תבל!
"הזדונים אשר גדלו למעלה
 ,הצור אשל עליו מושבותינו נעתק ממקומו  ,ולנים
"שטפו ועברו בשצף קלף
אף שער קטב ,ומזמן המית מיס כבימם  ,לוח
"מעמינו גועו ואינמו מחלון
חרישית כי הרתיח כסיר מצולה  ,גמזו לנות ג*
״קדים כי עבר על הארץ  ,או לוח
החזיקו נם את האמיץ לנו העשוי לבלי חת,
״גבולי חיל — ורטט ופלצות
 — .רוח ואמיץ כח  — .אני ראיתי דולות עברו,
״וכאיש נדחס היה נאמן
ולתעל דמתה קומתם גם אספו כעמיר גמה כל
"אשל כגובה ארזים גבהס ,
בכל קצוי הדעת  — .ועתה אשביעכם ־י־ . .'.
״חכמה ומדע וכבני רשף הגביה ,עוף
אומן בקושט אמרי אמת אשר הנני נותן
"בשמים וארץ להאמין באמונת
הכלאית לנו עתה קרונה לארץ ,ושביבי כנפית יתראו
"לפניכם  . :כי השמש הזאת
 ,היא הימה לפנים ואנכי ראיתיה בגובה השמים,
"כנראי מוצק בפני המיס
האדמה  ,והארץ האירה מזוהר קויה  ,מאורה רגבי
"ושלחת נצוצי קרנית עלי
;
— בימים האלה אבותינו היו טהורי — לב ,
״עפרות תבל החמו ונכמרו .
כסו על כל איש מוטה ודך ; לתמוך ברכיו הכושלות,
״עושי — חסד  ,ובכנפיהס
כי אברי לפו וחשכו חלאות  ,ובטלו הטוחנות  ,אכן
"ולאמץ ידיו הרפות  .ואם
 ,וזכור אזכור כי הכוכב הגדול הלז  ,כמלך יתהלך
"זכרוני עוד אמיץ הנהו
בעת נולדתי עמד בראש התר ובשן הסלע הזה.
"על פכי תבל  ,כי בעיני ראיתי
השמים  ,ובזמן לב כמספר ימי חיי  ,לץ כגבול ארחו
"ומאז תקופתו על קצות
התמלטו ,נהחם בחוב ושלב גדול פני  äי .
״על פני_ השמים ,וכדוד׳ — אש מאתו
מכם ערכו  ,אונם עתה חגה נשקע אשו., ^ ,
"הארץ כבהלב אש אוכלה  ,לא ידע איש
כל ר '' !
הזרות נדעך ,כי נטה עמנו  ,מזה אחזת אנכי  ,כי
״הגדולה ,ואורו הלב
י'
4

—
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"היקום בארץ ימח מספל החיים  ,וכל פאתי ההבל יאגדו ,ויטבעו בים הצשיה,
״ובשואה נצח  ,בצלמות ולא סדרים  — .הה ! יקירי מעודי האמנתי כי לעולם
״אחיה  :כחי יתחדש עמדי  ,ונדי עולי עם יצולי גויתי וסדרי ערכיהם ני אחד
"באחד דבקו ׳עמודו לנצח  ,ולא ימוטו ,אמנם לשוא תקותי  ,ותוחלתי מאפע,
"וכאשר חמלה תוחלת הנכזבה לוח כל ,כן מרחה את רוחי ; כי שומרי בית
"חומרי תזעו והוא יחרוג « « סנלותיו  ,ומשכני ואוהלי אשל יסדתי יל למעוז,
' ,,שדד ויפול ,אך בזאת אגילה  ,כי ימים אץ מספר הארכתי והתענגתי בכל
"הטוב אשל חזיתי תחת השמש  ,לפני לא היה וןצחרי לא יקום איש להקים עלי
"חלד ,ויחיה שנים מאה באין ספורות ,כי כלה ונחלצה יעשה בארך  ,וכל
״הבריאה תכלת והשמד ותאבד בדממת נצח — .

בעוד חילך בן אדם מה תעדה ןא1ן?
יוקף יבוא ותקפה תכפה !משאון.
בי' קהל באוהלך שמשיהבליחה.
תשיש בי רב הונך וקסף תועפות
פתאום תך,דר שמשך' ברוח זלעפות׳
קמור השמהה תנהל ; בון ואנחה.
ואם .יאריכו היי איש שנים מאה,
וירבה’ חבקתו אף יוסיף קנותךעה.
גם במסכנות הדעת לא יכונן נקר
¬ז
בל עשתנותיו אף חכמותיוד/יקרות,
יכל תציינה אותו מאף .ועקרות,
כי יבלע !ארץ משכנו הקבר.
מזבובי מות פה אשאמשלי-
וכמוהם כמוני מתת גורלי:
לאלה יום יחשב לשנים אלפים.
מתלי בדיהם ידמו ביחזקו',
בראי מוצק אחד באחד דבקו',
לכן !
שפוטו ••הם •בי
חלקם
בחיים.
 Tי
;
ITJV
 ••בעת יחשבו מאורי ו_קוי השמשי
ןץב 1או תחתימיו לילה שואה ואמש,
י קין בל בזקר ידמו תילית הכריאה,
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ונימי העץ יקי האיש המבליח,
אכן תוהו הם־ובלם י .עא רוח׳
לא יחיה לנצח’ ונפשו לא חיה.
כן האדם ? יאבו .ירבה תוחלת•
ויר/נאה כי יעען כרוב אולת׳
ולחות יצורי כריו יעצמו עדי נצח.
אולם ידע הנהו אןי’ טיט'ךז 5ש׳
;מות בעמלו ולא יחיההנפש■
כי כביתו' ארבו כעצקיוהךצח- .
נפתלי הירץ שור.

Alexander
I . Scharr
ישחק .
בצאת ישראל עד׳ הנד_חה מאז
מעם נועז אכזרי ממצרים
לישת נחלתו' היזקךה מפז
נהלה כלי קצרים רחבת׳ דדדים.

Poetisches Von

ויהי בנסוע ישרון כמדבר שממה
במקום 'שרב ' ושמשי דרןד הערבה
בצמא מאד כמעט לא נותרה בו,נעמה
ומים אין לשתיותי״עם בחרבה.
אז עמר מעה מושיעם בעת צרה
בןריוע עז הבה צור דצאו כדם'
שתה יערא 7מרת נפשו סרה
החליף בה וכרוחו פי שניטלה
ושרון עוד היום׳ הה עיף זיכע
צחה למימי חו ? ש כמדבר החיים
בערו ' עליו יכאב ואץ לו שומע
לשונו נעתר' ולמי ופרוש כפים?

^

I
—
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עכניו לא ירחמוהו לקס חלמיע
מעה איננו להכות_על הסלע
מבאר ד,חםע'ית האבן טי ; מיע
להעקות צאן אדם צם נכון לצלע׳• -
באגמון יכו־ף ראע מסבל התלאות
יעב קז־ד רדום בעמק הקנא
רתחת מי הופע הה/יזולון דמעות
מהלמיע צורי ! גוני רי ^ צא הרוהה,

הצפ1ר בןלוב.
במטות בךזל עביה
יועבת צפויר עננה
׳ועבת הה ובוכיה
בוניה מאין הפוגה
על הןבעות הנבהיות
עיר רעותיה עומעת
בעופקם עיניה ראות
ובקרבה יחקה ויעע.
' נם היא ב ; פיה תנופף
תן־מה לעוף עמןם
אכן הלאה בל תעופף
יעצרוה בריחוך־לחןם.
ראעד ,תעים בכנפיה
בלב נעבר היא' נרדמת
וברחבי היכל אלהיה*
לעוף היא חולמת - .
לפניד ,תןיונות עונות
במקהלה תעיר ותרי״ע
ועלי בגפי הדמיונות
■ ת? ביה.
למרום עוף

מחלודה במעט תו/עורר
במקדם מריתר/אוגן
עירי אבל תעורר
•ובאזני אלהיה תקונן:
"למה פה רענו תגי
"ובנפ.ים ליזנתת
,,הלא ארןה אהבתני
״ואיכה רהמיף עד,ד!"/
מתהלןי ביןע ? אים
קול ; עעע מרמה
במלאןד עלום נעים
בקנפיו מרפא  .ונחמה:
«מהר ,נא דמעותיך
«צפור רקה עננה
"עוד עם אחיותיןי'
"תעופי_יחד במחוגה.

עודמעפרתתנערי
(־תעובי אל כ3ין
אןד לערף' בל ובמהרי
טרם בא :זמ3ןי.
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יאסור לד ,הכנפים
ולישפחה יעש הגברת.
אכןבאחרית הימים
ובשרף ירד קבר
אזיבךרור עולבים
תעלי כנשרים אבר.
על בנף עננה קהירה
תעוף חוג שמום_
ומעל לרחבי היצירה
תראה באור החיים!

ןן אדם השמעת?
התדע• על מה זה יאות?
הנד אם ידעת
מי הצפור דזזאת?
נ ? שף זאת הצפור
בקרב גוף יושבת
ולעוף אל מרומי אור
בתשוקה עזיה תואבת.
וגוף כמו בןחשתים
ישים בעדה עצרת
מזוראמנה,
אלכסנדר חיים שור
Bon Nathan Meller
העתקה) .
הערב( .

בלולה 'בהדרה ? ברת שמים
ז מצולת ים צללה ווההי ^עלמה
נוצצים' מהוד וזהר שבעתים
ירקדו) ולים בהמיה דקה דממה.
אף בהפרדה קרני פז שולחת
י ובני נאות חמד וכרים מצהלת
מעגליה .ירעפון דשן ו 4הת
עלי דודאים ופרחי חבצלת.
קרני זהרה הטשפיעים חיים
”? מלו לאיבר החרוץ במפעלו
י .אלצו האדמה לשלם כפלים
שכיר" יגיעתוזקשה’ וכובד עמלו.
בל רוח באפו הל!א היא והשטח
.עת ביקר בבודה נהרה תופיע
תךעיף אורה תחיה כל צונזח
י וענג עדן כל נפש והשביע.
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כן;1עז 1ב ה $ב 1ןp; 2׳rnintj L
הלזלד הז; ה  pyxהבכא
להולני העבים בחייו ^ ;ה אוריה
לעוד לדורזיב 1א יעאיר אחריו ברבה.
עי לתן גם אני כוז אפרדה
טתבל ובטוח ר/די אחריתי
בי טוב ולער’ פעלתי’ לו אדע
ולא בהבל יריק ח:י בליתי.
חחחתח  ( .המשך ( Von M . Ornstcill .
Nach dem Deutschen des Herzberg -FränkelS
Heurathcn in WcrthcimcrS Jahrb . 5620.
אחת האלחוח העקלקלות והצמח המשתלעוה בין שמת מלאים קיצים
על
וחלולים ,לפש ואגמי מיס  ,ינהג לכב ,עגלה אלונה לחומה לשני
סוסים ליננים ויליעוח פשחיס נעויוח לאוהל 1עליה  ,בנבדוח ,כי חונה
עמות משא לעיפה .לשוא יעמול הלכב האומלל הזה לפת לוח אומן לסוסיו
היעפים הלונצים תחת משאם 1והולכים בלא נח לפני לודפיהס — !.
העגלה מלאה לה נוסעים  ,אשל החנגשו יחדיו ,ואיש אח אחיו ידחקון  ,וכעמיל -
גומה נאספו אל חיק העגלה  ,כי הנוסעים האלה אינם לכיס וענוגים
האמונים עלי חולע מעת גוחס מבען ,ולא פנקו מנועל נפשם לשבה מושב
רחב ידים ,לכן אן -כי אחד ילחץ לגל לעהו  ,והשני ילחץ אל הקיל  ,לא חלו
ולא ידעו ,כי כמצל כמלחב לחם נשתוו .אנשים ונשים וטך ,בס זקן ונעל ,עולל
ויונק ,נקבצו באו בת  .האנשים ' לבושי שחולים כלס ,על לאשיהס העבילו תעל
להשחית שעלס כליל ,לק שתי פאות אלוכוח סלוחות אל עבל פניהם ויולדות
על פי מלותיהם ,ועליהם מגבעות לנות השעל חבושות [ ספאדיקעס] ; מתניהס
מגולים באזוליס לחנים  ,ושוקיהס במכנסי בד .הנשים ,עטופות במעעפות
קלומיס ,על לאשיהם צניפות לבנות חל צנע לקמתיס סביב להן  ,ועל חלציהן
מטפחות לחבוס [ פוולטיכעל ] ; פני״הטך .אשל עמחם נהפכו לילקון ,ועולם
צפד על עצמותיהם ,איש אל לעהו ׳חילון ,עוללים יצעקו ,יונקים ינהו ,זה
יקליב צאתו מנחה בחיק אמו לליח ניחוח ,וזה יסיך נסך את מי לגליו על בלכי
אניהו׳ " וכלס יושבים בינצול ובמצוק ,ונטפי זעה מעליהם תטופנה — .העניים
האמלליס האלה ,אשל בעוני ולחץ עטופים ,ניסעיס ללדת בעלזה ,ועיניהם
נשואות לשפוך שיחס ומל נפשם לפני קדוש ישלאל השוכן : vז שמה .איש
איש מהמה ,יניא אתו כסך פדיון נפשו כופל לאים אלהיס קדוש הזה  ,איש איש
כמסת ידו ,העשיל ילבה כסך פדיונו ,והדל ימעיט ,ואס אין לו ,נוע ינוע וישאל
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על פתחי נדיבים ,ויביא גם הוא כשן! הכפויים נדבה לאיש אלהיס  — .הס!
עניים ממדים ! בני אדם יושבי חושך ולא אוי השכל נגה עליכם !  ,לוח אולת
נמסך נקלביכס לענות נפשיכס ! אמונת הבלי שוא הולכת לפניכם יומס י"
בעמוד
ענן־הכזב  ,לנחותכס דיך אפלת ואץ נוגה לו ! ,ובלילה בעמוד אש•
השקד
,
להאיל'
ז
1
לכס
נתיבות
עקלקלות
ומסילות חשיכות עדי מבואו לפני איש
׳" ; ׳הלוח בעל המופת ! מה תבקשו ממנו ? התחת אלהים הוא  ,כי יחלץ עני
מעניו ? היש לאל ידו ללפוא לכס ,ולגהות מכס מזול ? לדוש הזה ,הגל וליק
יעזול לכס ! המארה והמגעלת יותרו בבתיכם ! וחס לליק כסף כפלתכס ,כל
חלי וכל מכה ידנקון בתם וננניכס ! ובתוחלת ממשכה ונכזבה תבלו את שנותיכס
ותלכו לבאי שחת ! ! —
אולחת
הנדכאים
האלה
ההולכים
בחושך ,יספלו איש אל אחיהו
בדרך את כל המון הנפלאות אשל פעל ועשה לבס איש המופת על פני תבל
אלצה .ומדי דברם יחם לננס נקלנס  ,ואהבת קדושס כאם עצורה בעצמותיהם
פיהם יפעלו איש " אל לעהו ונלתבי פניתם יפלאו אח נפלאותיו הפלא ופלא.
כל אחד מהם יודע לספל נפלאות אשל לאה .הראשון פתח את פיו ויאמר:
שמעוני אחי אשי אתפלה היום !  ,זה כשלשה חדשים אשל אשתי קשתה בלדתה
שלשה ימים ישנת על המשבר ,וכח לא היה לא ללדת,ורצתי במל נפשי עד איש
אלתים ונתתי פדיון נפשה בידו ,והמלטה זכי — עוד זה מדבי  ,ויען השני
ויאמר  :זה כחצי שני  ,אשל אמי הכתה נשגעון ,ולוח לע דבק בה ,עיניה לאו
זלות ,ופיה דבל תהפוכות ,הבאתי '1אותת אל איש המופת ,והוא בעא בשפתיו
את שמותיו הקדושים ,ואת לוח העומאת כלת גלוש גלש ממנה  . . .עלם כלה
את דבליו ,והשלישי יענה חלקו אף הוא לאמי  :אחותי היתה עקלת שנים לבות
לא היה לה ולד ,ובאתי עמה אל נעל המופת ,והוא פתח את סגול לחמה ,וילדה
בנים ובנות  .הרביע ,יוסיף לספל  :זה לא כביר אשל אבי חלה ,ונחלה מכתו,
והרופאים נואשו מתת לו לפאות תעלה ,לצתי עד איש אלתיס ואתנפל ואתחנן
לו להעביר את לעת בכור מות מעל אני ,ובתפלתו הזכה פדעחו מידת שחת . .
עוד זה מדבר והחמישי יוסף לאמור  :שכני הקלוב אלי  ,מרבית בניו מחו
בנעוריהם  ,ויבא אל קדום ישראל ,ויברך את הנערים והאריכו ימיתם על
האדמה  .עוד זה מדני  ,והששי יפתח פיו נם הוא  ,ויאמר  :זה כשנהים אשר
אחי הכת גסנוליס ,ולא יכול ליאות את עין האין ,חולכתיו אל עושה פלא,
ויברכהו והאומה עיניו  .טלם כלה לדני ,והשביעי יספל גם הוא  :זח שנים
רנות ,אשי גר אנכי בכפל ,ואשכור מדי שנה בשנה את בית חיין[ברמ  :נוודינ־
טענקע] מאח אדון הכפל  ,במחיי אלף כסף לשנה ; ונשנה העניה  ,בא איש זד
ובליעל  ,והוסיף על מחירו עוד חמם מאות שקל כסף  ,ואנכי תחנונים דבלסי
אל האדון ,והוא הכביד את אזנו משמוע והקשיח את לבבי ,ובאתי עד איש
אלתיס ,יהוא הבטיחני ,כי יהפך לבבו הערל .בקרבו ,ויהי כאשד אמל כן היה׳
כי האדון דבל אתי טונות בבואי לביתו ,ונתן לי את בית היין כשכל שנת בשנת
 . . .עוד זה מדבר ,והשמיני יפתח פיו גס הוא לאמור  :בתי הבהולה נאה בימים
ואים לא היה בעירי לבוא עליה כדלך כל הארך ,ואנוכי הביאות׳ אותה עד איש
המופת וינלך אותת ,ויהי כאשל בלכה ,כן היה ,כי אנה לה ה׳ אישה אשל

הונית לה  . . .עוד שפמי המדור נעות וימס אומו המשמעי ויאמר שמעוני אחי
ואספרה לכס נפלאות אשר לא ידעתם  :נעיר מגורי היה איש רע מעללים
מלשין נסתר רעהו ,ומגלה הוד אחר ,וכאשר עור איש חק אדון העיר ,או הפיל
אחתממצותיו ארצה ,אל כל דנר פשע ,אשר עשה איש אחת ממצות המלך או השר
אשר לא תעשינה ,ונודעה לו החעאת אשר חעא ,האיש מהר אל השרים יושבי
על מדין וינל את אונם ,אנשים יניס הפיל במהמורות בל יקומו ,רבים חללים
בשבע פיהו הפיל ,וברוח שפתיו דחף עצומים למדחפות ,כי על ימין כל חולף
חק עמד לשענו ,ויבואו אנשי עירי אל איש אלהיס ,ויאמרו  :אדוננו רבינו,
הושיענו מכף מעול וחומץ ! וימלא איש המופת תימה ,ויקללהו קללות נמרצות,
והאלמנה שפתיי ' " שקר  .וכאשר כלה התשיעי את דבריו  ,פתח עשירי את פיו
בחכמה  ,ויאמר  :איש אלהיט זה  ,יש לאל ידו לעשות גדולות ונצורות ,אשר לא
שזפתן עין ,ונפלאות אשר לא נבראו בכל הגויס  ,ברוח פיו ימית את הישע,
וגמעה אשר בכפיו יחיה את המתים  ,למשמעתו יהורו כל מלאכי מעלה אל כל
אשי יצום על פני תבל ארצה ,אם לשנע ,ואם לחהד ! —
יי " קורא נעים! ידעתי כי יפוג לבך ולא האמין להבלים כאלה  ,ותתפלא
לאמור  :מבען מי יצא להם להאמין בנפלאות באלה ! — אנכי אענך בסתר רעי!
כי כן העם שזה וכן הגוי הזה מימי קדם קדמתה  ,לנפלאות ' שוא לא ',יאמרו
הון ; עיניתם כלות ומיחלות לראות זרות ,ולבנם פונה להאמין במופתים אשר.
לא נבראו ולא נהיו מיום הוסדת ארץ ,כי עם תועי לבב הס  ,לא ידעו ולא
יבינו ,נמשיכה יתהלכו ,על כן בכל דור ודור יעמדו אנשי מרמה ויתקדשו
ויתעהרו וילבשו לבנים — או עעופי שחורים  ,כחדשים מקלו< £באו  —.לעיני
העם הזה  ,וילאו להם אותות שקר ונפלאות שוא  ,או מנועות*!,מוזרות נעת
תפלתם כמו הצניעים והחנפים אשר נשם בני ישראל יכונו * ) וחהלי דעת
יאמינו בם ויאמרו  :אך קדושים ועהוליס אנשים ההם  ,בני אל הי המה — ,
והמה  ,אלהי כסף ואלהי זהב בחרו  ,לשקוציתס —י אשר אליהם ינלה^ את הודו,
וייראו מהם .והקדושים החעאיס לה׳ ולבני אדם  ,יושבים שלוים ושקעים דשנים
ורעננים בבתיהם  ,ומעמל הכסילים ישבעו לחם  ,ועוד עפרות זהב יצברו חמריס
—׳
חמרים .
ועתה קורא יקירי ! נתחקה מל שרשי רגלי׳ההוסים ,ונלכה בעקבות
האופנים ,כי עוד היום יבואו עד איש אלהיס ,ונראה נם אנחנו מעשה איש הזה,
ונפלאותיו אשר יראם!
הסוסים היעפים ,לאע לאע משכו את העגלה המלאה לה נוסעים על
ראש גבעה גנוה ,וחיש מהל רצו במורד הגבעה מעבר מזה — פה הוא המקום,
מעלת הנדכאים האלה!
אהה י״י אלהי! מה מולאה ונגאלה היא העיר הזאת ,אשר בה קנן איש המופת,
ובנה ביתו לעשות נו טניסילמעשה תעתועיו ,להלאות למשמר׳ חבלי שוא ,אשר
חסדיו יבקשו מעלליו ונפלאותיו ,הה  ,ענן וערפל סביבה ,חושך ואפלה חמולתה!
* ) המה הקדושים בשמים ובארץ ,אפל היו אה 9ני מני"; נגולל צדיקיס ( נ״י נ״ט ) והי נסן
העומדים האלה ! —
ל* מהלכים נין
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לפש ומינו ,בחיצוסיה גצה ואגמי מיש  ,וברחובותיה עלה ירק דשא;
בשוקיה
בתיה שפלי קומה ,וגניה ישתו ארצה ; ומראה האנסים הברית נתונה יזכימו
מקדם ,עת אופל כשה ארץ ,וערפל לאומים ,אין ספד ואין אור ,אין מכס
ימים
אשר יאיר מחשכי לבבם בחכמתו ,אך אנשים נתעבים ונאלחים ,אשד זד מעשיהם,
עבודתם ישכנו בה  .ואך המסחור ,אשר יציץ ציץ גם בארץ לא זרועת ,לא
נכריה
יעלה פה כפורחת ,כ׳ רק נשים נאלחות יושבות בחניות ,אשר מראיתן כמראה
עשה נוצר ,ומוכרות כלי קמור [ ע  1־ימען ]  ,חומי פשתן ,עלי גפרית [ טעע־
סנה
] — וכהנה ,ובעליהן יושבים בביס מדרש איש האלהים וילמדו אס
פעוהעולכען
 ,וישתו מיס חיים [ אקיואוויכוא ] בכוסות רחבי ידים ,וישפרו לכל הנאים
הזוהר
צדקת איש המופת ,ואת המון מפלאותיו ; או שומרים הס ,יעמדו על פחח
אה
איש אלהים ולא יתנו  .לכל דל ורק לבוא בחדרו פנימה ,בי במחיר רב יקנו
בית
האלה את מראה עיניהם ,באות נפשם לראות את קדוש ישראל ואת
הגותאים
תארו  .בעיר הזאת אשי שאיה ושעה סשתררת נסוכה  ,מנהגי דורות
הוד
ותהלוכותיהם  ,עודם חיים כלס חיום ,איש לא נעדר  .ולולא ,נחר
הראשונים
המופת אשר אליו ינהרו המונים פתאים  ,אשד יאמינו לכל דבר ,אח העיר
איש
 ,כי עתה בחוצותיה עלה שמיד ושית ,והיסה למשלח שור ולמדמס שה.
לשנתו
המקום האופל הזה ,הוא מפלע נווב לקושיי קשר ומורד׳ אור החכמת והאמונה
הנותורת לבצע שמת את מעשיהם ותועבותיהם אשר יזמו לעשות!
שמה בקצה הרחוב הנאלח,נשקן -בית רחב ידים עסחלוניס רחבים  ,והמון
ינהרו אליו ; מרחוק נשמע בו קול המולה כקול מהותפלת  ,וכל שומעו
אנשים
ויאמר  :אין זה כי אס בית אלהיס  .נסורת גס אנחנו אליו ,קורא יקירי ! —
יענה
בית מדרש איש המופת ! סביב סביב לו עומדים אנשים ונשים עך ,גם
הוא
 ,ופסח ,הרה ,׳ " ויולדת ,יחדיו מצפים על עת ,אשר עיניהם אס קדוש
עור
ישראל תראנה ,כי זמן תפלת שחרית הוא עתה ,וחבית מלא אנשים מפה לפה
י"
אתו יתפללו  .קול אדיר וחזק ,כקול רעם בגבורתו ,נשמע החוצה ויחרדו
אשר
בל העם העומדים סביב הבית — הוא קול איש אלהיס בהתפללו ; ברוח
וינועו
ייסד עולם האצילות אך יכון תבל הבריאה בל תמונו ; מכל חגה ,אשר מפיו
פיו
יברא מלאך מליץ אהד ,אשר יגביה עוך אל כס יה הי לבאות להמליץ עוב
•צא
בעד הנדכאים החוסים נצל קדושו ! —
העובדים בחוץ איש אל רעהו יתמהו — זאת היא תפלה נעימה וקדושה
"יאמר האחד "  .ךקולו כקול השופר “ יאמר השני «.שמעו נא ! עתה מקום התפלה
! “ קרא השלישי " .כאשר יתפלל “ יספר עוד אחד מחם " פניו יחורו
לדממה
 ,ובנות עיניו תתהפכנה בחוריהן ,והשכינה מרחפת עליו‘“  ,שמעו!
כטליתו
איש אל אחיו " רגעים אחדים קמה המפלה לדממה  ,ופתאום פצחו כל
קראו
העם יחדיו בקול ״שמע ישראל־ • ־ “
איש אלהיס הרבה להתפלל ,ותאדכנה כונותיו ,על כנפי דמיונו תגביה
בין צבא מרום במרום ,ועולמות אין מספר ראו עיניו ,ונשמות אין קץ
עוך
מבאר שחת  .כמענו כלה להתפלל  ,והדלת נפתח ,1ואיש בעל שער בא
הוציא
 ,הוא הסוכן ,אשר על בית איש האלהיס ושלישו אשר נשען על ידו.
הפתחה
הרבה אנשים ,אשר חכו למועד הזה ,נתנם לבוא עתה אל בית איש המופת
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פנימה ;
ואנשים אהלים אשר גם הס קינת איש האלהים יחפצון ,מסן בסתל
נתנו
לו
,
למען
ימהל
ויחישה
בואם
אל
חדל
איש
המיפה
.
גילם
יצא איש האלהיס
מבית
התפלה
וחזרו
מלא
אנשים ונשים ועף מפת לפה .ובלכתו מנית התפלה  ,איש
את לעהי
ידחקון למען יתקרבו אל קדוש ישראל ולקרוא לו לשלום! — אבל הוא,
עיניו
ישית
לנעות
בארץ
ולא
יניע
פני
כל
איש
הקלוב
אליו
;
הדול במלבושיו הלבנים
ונעליו
השחורים
,
דומם
בלי
נשמע
קולו
,
הלוך
וטפוף
ילך
אל
חדרו
,
וישב על
כשאו בראש
השלחן המלא ספלים  ,ועיניו לנוכח עלי ספל הזוהל יגיעו ,בלי
לאות אנה
ואכה
:
"
מה
תבקש
?
"
ישאל
אל
הקלוב•'‘ " אליו.
אנשים
שונים
בתמונתם
ובבקשתס
יעמדו
היום
לפני
כסא
איש האלהיס,
אשל לו הכח
והממשלה בעליונים ובתחתונים !  :אב עם נתו באת בימים ,ואיש
לא ידעה
—
אשת
בעולת
נעל
,
אשל
אבי
נעוריה
לא
העלו נצה לעשות פלי
בגין —
איש
מצוק
ועל
נפש
אשל
גלי
התבל
העלוהו
שמיס
והורידוהו תהומות —
איש ,
אשר
לו
מחלה
נואשה
מהרופא׳
' מתת לה לפאות תעלה — ו .ס אכל עול
אשר
לא
מבני
ישראל
הוא
,
שמע
את
שמע
איש
המופת ,ונא לחלוהו ,לתת ' "לו י ״ *
תרופה
לעיניו
הכתות
;
ונמוך
הבאיס
"
"
באה
פלאדיל
עם בכה לבקש מלפניו  ,אשל
נמהלה ישלח הי אשה לבנה גערשלי! —
משחלי
פני איש המופת  ,הולך הלוך ושוב עד חנות היום ; אחד בקש
עצה  ,והשני
דלש
השועה
,
וכל
אחד הביא אתו תשורה לאיש האלהיס  ,זה כסף,
וזה זהב,
וכלס
הלכו
אל
בתיהם
בתוחלת
ממשכת
שמחים
ועובי
לב
,
כי
איש המופת
הבעית
להם
כחפץ לבבם ; עיני עולים תפקחנה ,ואזני חלשים תפתחנה  ,הבתולות
תנעלנה
,
והעקרות
תפקדנה
,
ובעד כלס ישא לנה ותפלח אל אל אלתי ישלאל,
אשל ישמרם
מכל צלה וצוקה נגע ומחלה  .הוא הצית אש '־' המקוה בחדרי לבב
הנדכאים
והנאנחים
,
אשל
כבל
נואשו
מלאות
עוב
באלץ
החיים
,
אף אס ילכו
וישובו
במרוצת
תוחלתם
הנכזנה פעם אחר פעם  ,להבת התקוה תבעל בחרבם
עד
יום
מותם
יחכו
לה
כי
תבוא
.
האספסוף  ,אשל שמש החכמה לא זרחה עליהם
ישאו
עיניהם
אל
איש
,
המופת
,
וינהרו
אליו
.
בכל
עת
,
ובעת
ששון כבעת אסון,
בעת הצלחה
כבעת אנחה ; העוני יבוא קודל שחוח ,המחסור בשבלון ממנים,
והעושר
נרכב
וסוסים
ומרכבה
מלקדה
,
וכלס יבואו  ,אפיס אלץ ישתחוו ' לו,
'וירומו
אליו
נדבות
כמסת
ידם
אשל
בלכס
הי
;
גם
איש
אשל ההצלחה תשעשעהו
על ברכיה ,
ובין
זרועותיה
הממולאות
בפז
תחנקתו
,
קול
פחדים
יבוא
באזניו ,כי
מלך בלהות
וגדודיו יבואו ויבוזו את חילו אשי אסף  ,וירוץ נבהל ונדהם ממלאה
עיניו עד
איש
אלחים
,
ויתן
פדיון
נפשו
ומאודו
בידו
,
למען לא יסן את המשחית
לבוא אל ביתו.
«יברך
כלה בעבורו לנינו את בני גרשון שיחיה  ,כי למענו באתי עד הלום לבקש
" אעלה  £לוודיז
איש אלהים  ,שם ימינו על ראש הנעל ,ויגלכהו בקול דממת דקת!
״לכי
לביתך עלוודיז•* אמל איש המופת " הכלה עומדת ומצפה על
בנך "
השמחה
מרחפת
על
פני
עיוידיז
ובנה
,
ויפנו לדרכם בשלום!
(החתימה
במחברת הבאת אי״ה) .

׳G
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המנוחה ( .העתקה)Ehrlich
«נשי תבל מה יחפוצו
בעמל רב למה ייגעו ?
עלות ההרה

פרוץ יפרוצו

יקוו למנוחה שמה ימצאו.
הנער יעמול בשחרות הברוכה
באבי ימיו כציץ יבולו.
יקו לקצור שקט ומנוחה
יחלום מחבלים בנעימים יפולו.
מנוחה יחפוצו ? שוא עמלם
רוח ורעו ורוח יקצורו,
ימים יחלופו ושנים יעבורו
הבלם.
המנוחה איננה הדמיון
T T •; 1

Don Daniel

אבינו אדם ראשון הנבראים
בועת אפו אכל לחמהו
בו קלל אל דורות הבאים
ומגן המנוחה להענישו גרשהו
נכזבה תוחלתם למציא מנוח
הן אדם לעמל יולד,
לעבוד עבודה ולבלות הנח
נברא הנהו בארצות החלד.
אך עת האדם מובל לקבר
טמון הנהו ברנבי אדמה
מנוה ימצא ומשכנו בדממה
קץ לעמלו נרפא השב . -

המשפט חרוץ *} Bon Johal-om.

משפט
דבר המ ^ ט לפני ה ^ ופט,יביאו
והוא בדין ;  #פוט בי המ  #פט לאלוה.
אכן מתי העיר תא פתנמוי ;ניאו
?תעביר באמתו־ ודברו עליו  $בוה
יהמו ;  #אגוירצנו 'קול יאמרו :הוי -W
ע^ה ה ^יופט !בי^וחק אחיו' כ #ער ! "
הוא הנובל העוקזה נבלים ולא הקר
מצביא עם הארץ | ל טבל ןזבל בער.
 $¥א בדול ערוך מלחמה ביום חדל
חיל עצום מפ ;יו חכמים ; חילו
והיום ערפל מטבחו ח  #רת ליל
בי מוךדי אור לעלות ל  #ופט יעפילו.

*) Vgl. K. I , Heft 32. S . 61. wozu erklärt wird, daß trotz aller scheinbareu Analogie nicht der rühmlichst bekannte Pädagoge Hr. I . R—r i
N—Itu dem verdient perfiflirten zu denken sei. Jener ist 'ein
יהל־־ ו ם lieber würdiger Freund d er
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ייאמרו ל :1ריבה מעפט חרוץ  -חר ? ת
לכן ניחידן? אם לא תבזב ?גליך!
לא אמת’?י עקר דברת ואתה לצת
על בן ' עתה תעא עבע בחטאתןז,
והנה העופט ברעה גדולה הנהו
אן ינום ואל מי יפנה לעזרה בצרתה ?
ולמי יועיל אם ; עזים נכ׳עו בכפהו
או מיז א גאון רעעה .יטבול זדון עולתה!
לבן ניראעז מרוטים על פני חוץ קול׳לטמיע
בי בזב במעיפטו לבעל מר,ראי קדע
ולעון עבר לעון זה האיע' המופיע
ביצךקתו' ותומו בירח  -בתם הח 1ע ז

בוקר בארץ ספסען באביב.
Jac. H. .Löw. Muster
-Hauptschullehrer.

תמול הקיצותי מענתי בעוד ליל
.קמתי ממ^זתי באיע נאזר חיל
;עור מיונתו בלי חבוקזיךם׳
אז כלתה נפ'#י לעזוב את הקרת
ולצאת פ.ני הע £דה לראות החרם
עולה נתיבו באור מזקק' עבעתים.
אןי יצא ; צאתי  -והנה הז העזמע
רץ מהפתו מציץ מעוף ואמיט' v
קם לחתום בעד בוקביים ואף הצליח•
לקראת דרבו’ למעלה
נבור ' אמיץי
עוד קט :והוא הנים לפניו היל ך,לןלה
במו ; ער אחד חיל  ;:עופים יבריח.

Von
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ה  #מ  #יצא על ?! ני הרקיע׳
ע>
א  #צח לרגליה אור פז»ד1ב!י.
והר ! גבעה מצהב _קך ;ןם_הניהו׳
ובבתים  .עת נפח בם רוח דדים
הקיצו התעוררו בעלי ב ;פים
ובקודם רוממות יוצרםיג  #יךם הגביהו.
?זה גדול יוצרם ,יוצר בל בגי חלד•י
בין #די נפלאותיו אלינה נלד
’כגמול עלי אמו  -ולבבי י  #בע ; חת -
בה למראה עיני9י בר1ה פציתי -
ואני אז לילד בחיק הורתו דמיתי
עליו ה #5י מתונה רוח עו ; ג צולחת.
הן עוד היום לבי ?ק ; ה ינוע
ומרעדת גיל לא ימצא מךגו_ע
’  .עת אעביר לפני את כל התפארת!
במחזה זקו־וני אביט את המבע
ביפעת  #קריר הודה ,ןאף בצבע
רקמתים פני ה  #דות מזהרת.
עוד תרא עין רוחי פ ;י הרקיע,
המאור הגדול ארצה יביע
;חליי בתם פז תאור .לעינים;
עוד א  #מע קול צפור עלז  #מח
אטעם ' כ  #ובע נועם צוף ב  #מי ריח.
ך ’#אי חמד ,פרחים אלפי אלפים.
פרחי אביב ם.ביב מפגרתם פתחו
עצי השדה פארותיהם  #לחו
נתנו ב #מי ריחם הטוב מיין,
אגלי ריפים׳ #דור יפיקו זוהר
פני כרים כעצם פנינים לטוהר
מראה נעימה .המעזטחת כל עין.
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•* י גם ?9ש ^ה תציץ ציצים כעיןץו ; לת
ועל פגיה לברכה הסבולת
מלכת הנצנים ראיעיה תניע
3
הגה גמול יעלם לענות ה?ן ; ךכת:
מלשון
הפרחים
האלמות
נוןבת
ק1ל עלום יצא לה מכל נגיע.
לכן ; פעי ל׳עבעתיזי אל נא תעי
כי התל ?שה האדמה כגדי מעי
3
מירקרק חרוץ ושויען וקמתמו.
נזלו
'
לאט
בין
צמחים משיבי כה
כרכייד ליצוארי האדמה מי על1ח
נושאים ? נחת ודממה כעיר קולמו.
עמלם לעיר כנף רבנים נעלמה:
«בוקר! א ?י?! עת הזזמיר ניהיתה!.,
י השמיעו נוסני זמירות' חדשים ל?קךים
ועל הג ? עות; .עדרים בעשבים  .יעמחו׳
בכרמל .ירעה צאן׳ ינער .שור באחו׳
י ! ; פו ? יפי מראיד׳ם פנירחבי ה ;רים,
שם ?ראש אלון יוני .תטה עומדת
ידה נוצה ? כקף׳ לה אברה נחמדת
והיא לאייעה כאר ?,תה' אליו קוראת.

ותחייה ? סלר העיפאים .יקננו
פיסים נעימים וכטוב לבם ירננו
שיר ךממה’ ער? ח "לאזן שומעת.
בבה ראיתי פלאיזיה ? כל .צעד
לעיני שפעת הודו מבעד ל? עד
תללוכות קרשו ה ?ךתי ?כל שעל;
;ל אלה דאיסי ?.ע??קי הארץ' ז
מדדה יעד עוף׳ מפרח עדערץ
ואני כאשר נעאתי את
עיני
מעל -
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מעלה אל ההרים .עיני ; שאתי -
אדון חיי •.תוקף נדלןד מצאתי
?הרים גבנונים ונוראים האלה׳
לגגזייישם ׳ .שאו ראשם שמים
עטויי שלג עולמים עדי שפתים
שלג בלובן צח עד להפליא ופלא.
ראשם שיבהזזךקה בו  -שלג צחר
?מראה הקשת בענן לאור השחר
פז וזירוק אדום ותכלת י_גיה -
בטנם חגור חורש מצל ברוש וארז
יו מן .נעצוצים .יתנו פרי,זרת
מעל פני האדמה ראשו .יגביה.

ומתלם מים העם יצאו
אליהם ינחרו חולים ויבראו
’בי שיקוי חיים הם לשותימו
שטה פרי היער למינו צומח
ופרחי ההרים יפיקו פה ריח
שם יצורים ופלעים נותנים עינימו.
Fischer
תאגיד! . Haupischullchrer
« בעלי חיים
לקו עטרתי.
ה*ין
עטרתי.
איוןשמי.ם
רבותים
/יי
הן יצרתי.
אז על כפאו
ירק?3יאדמה
"אזנןי הטי.
גש" גפו
בבינה רךה
לך נתתי
להודעטרתי"
את המשרה,
,אמת׳ את בתי לבני אדם
"בבל מהשביותם
בבל עלילותם
במעשיערם
Von Jakob

בקל

מעוגתי׳ תה :י פתרה" .

פ* ןי ישאלו.

—

דב

בנתיב אמונה
בשביל תבונה
בל לבשלו".
"נם בלשו ;ם
לבוש רעיונם
.ללבו לאורן.
השקי' אותם
בלי ימי היותם
מימי בורן".
"רדי על אדמה,
שבני שטה
בין בני דמותי,
בי אית בבודי.
חותם' הודי
בבל מלכותי.
עם תם לישר
שרשי אשר
התחברתי׳
אל פקדתי
מחוז פעלתי
?אוד מהךתי.
במשהר דורות
עד אין מסורות
אוהבי היו.
בי חשקו.
בי דנק}.
בי הסיו.
דורות עאו.
מני תעו,
אהבו רהבים.
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אוהבי מטו.
במך ?ה יודו"
ימינם נטו
א ? ת ובכורו׳
אחר כזבים.
יגדלו ח?1גאים.
אהה  .נןחית?
רועי קהלות
י? בו/י’ תפלות
עם בני ביתי:
שיא יטיפו,
תם,וצדק.
ד1־ש בלשונם
גיעז קראתי
רועכהיניונם.
ולא ? צאתי
א ? ת יחליפו.
מחזק בדק.
הבל
בהורג
כל כני שחץ
אני בתבל
ירבו לחץ
ש 1ושבר.
נדה ונעה.
כמקום יציקה
מבהיאנו ^ה
בחרב לטושה
בחש ועקר׳■
מכל עבר.
בי נגעה.
אין הופרה
בחרפה קשה
]אהבה ברד,
אני' ?גורשה
מכל דלת.
ביין האחים׳
לבנדו בגד
נם הקטנים
אותי ' מבנים
ומןנד
לטמנו פחים.
בבוז וקלם.
תרמית וקנאה
קונים מוכרים
וסוחרים
רובלים
חנף ושנאה
יפרצו קרץ.
בי ’ל ? אם'ו,
חמם וגאיוה
ירבויעוינם
להרבות הונם.
עשק ותארה
בי בו חסו.
ירבו בשרץ.
איש תם רוח
מורי בעירים
בו אנוח.
קוצים'.וסירים
בלב רן נוטעים .אם עוד ? :מצא.

—
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 ; !5תונילי־
חלף פעלו
קליק ועמצה.
בצבא לזטאים
בקטון פ #עים
איך אריבה,
א  #ה  #חת
מתלקחת
ומקריבה.

על הכרעות
 ' Hsך  9עות
א ;י מזילה*
לעת הצלה
לרמאות תעלה
ליאיאוחילה.
אבי! אבי!
ראה מצבי
בדורבל! על׳
מבור פ  #ע
עול ודעע
אותי' העל.

פה בתבל

איגע להבל
ואעבע איבה.
רקי ? עמיך
;א אענה•
בת קול.
בת_

.על ב ;יוך :ים
.יבער חרו ;.ןר׳
בדברךצדקת■
בצדק צער! ת
על רוב קלונך.
#אי בך 99ה

על מלחמה.
סבלי עצב,
אחר הוד,
תבוא טובה.
יתם קצף.
עת תניע.
בה יופיע
אור נח?זה,

Von Salomou Trieschcr.
"כי

סנה יום" "כי ׳ .--רצללי « יי•

ןכל לב קוי,
כי ע1ד תרוי
בל בני אלמה.
;נינם תחז
בי באר  #חת
לנה #ם ביי.
אז אללך
בצל כנז:5ך
כגיל עהרו.
ת #ך #י ך #ע.
תטעי  # :ע,
תקצוייטמחות-
תהיי אהובה
ולא עודעזובה,
ת  £בעי ביךכות.
לחן ולתהלה
:על בל םםלזה
אז תדרוכיI,
לב עוד ; עטה
על ?וני אך ;!ה
את תטלוכי.
Poetisches

קרבת ך! ז לן נ ה.

לזנות בחלה יקי וזרעה  :רופפו עמודי סבה נופלת• ׳
איי  -לךתקוה• במךחלךנובלת,
הנה הנם 1,זמה באה!
חיל מגעים לרגלה איום ,לקצור קזיריך הויקדה חרב ־־
,׳כי י ; טו צללי ערב".
^§י מ^ה יום" ’.י
5
©
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^דר ; *9קן £זן ן.
עין׳ רנעיע  $ח 1ת! להקות פחדים;
נהייתי .נחליתי -
יואדםאין
!
ענותי בעיני כימים אחדים.
אנה אברח׳ אמצאפז־יום? לנןע? 1מיה! בו’ בליותורןר־ב:
.ני njpיום" " ’.י י
"כי י ! טו צללי .ערב"•

אולי.
זק ? או -זירים נוזלים  .הנהר יחרב ויבע
נהר © לני זק $ח’ 1ת # -עדו רןךם1־ליז
כןראתיף גואלי ,עוז וכאות לכע
 1הנה אנ -י ’ עומד על אובל אולי";
אולי יע תקרה ,ועוד § 6חליף בה!
אולי אחרי’ בלותם עוד’ינובון עתולי
אולי תצא ח$זה תחת #א #ה וחוח!
הנה אניבי עומד על אובל אולי".

n

אולי אבנה ! תמו החרבות!
אולי לא תוסיף עודיייןאנה עבור ןבוליז
אולי .יק} א ל?3י
העוכןלערבות! י
ואני עומד מהריע _על אובל אולי - .
Von Gerson Reich . 2712V
ביכה שמים מעל מחול על ראש גבר vonבעוז .נערך בסוד מחברים  ,מעו!
צור לשונינו  ,פאר המליצים וראש המשוררים  • ,ושב באימן קסמו שמן מורק שמו,
מו׳יה מרמם שמע רן נ" ׳ ישא ברכה מאש הי וימה אליו כנהר שלום!
רבת שנעה לי נפשי עונג ומזון נפש כל עת קראי מכמגי כונני יעזזק
אשר חכמה ומדע  ,נועם ושפר בם מאחרו ,קסם על שפמומי מליצומיהס
הנשגבות וכל תוגה בס ישלם תודות לך המאסף — מה מגיל נפשך ומה משמעשע
בהנימך נפלאות מעשיך ורב עלילותיך מה גדלו והצליחו וגם עשו פרי ,בכל עת
מספור ותמנה מספר כוכניך אשר ממסלותם ילחמו עם החשך ,ועדנה שמיך
טל אורות יערפו עלי אדם רב ,וידעת עס לבבך כי ידך זאת עשית  ,וכי כל אלה
אדון נכבד ! אתה זו פעלת לנו  ,אחוזת משכילים עם צדקת פרזון מליציהס אתה
יצרת  ,אמה פוררת בעזך שפתי ישנים ולב משכילים מתנומתם  ,אתה בקעת
מעין חתום באוצרות מליצה ושיר ללשונינו הגברת  ,אתה הכינות מאור הכוכבים
קמים מידך להם  ,במסנס כהלל בן שמר יהל אורך ומתוכם כעין חשמל יגיה.
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כעיש אח בניה מנחם והנהלס ,ושמם קלאת בשמך — סלח נא אדוני Iאס
כאשר עולל לי אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי ,סלח נא! כי סעאתי לענותצדקך,
הוגעתיך בלבונה שים קטורה באפך ,נעלה נפשך בה ולא חפצת בריח ניחוחה,
הלא ידעת אדוני ! כי זאת תכונח אדם מני שומו עלי ארך אס רגש חודה יחס
לבבי וילהטנו אז אין מעצור לרוחו ואין מושל בגאותו מלבא בגבורות ולגשר
תהלת לו יאתה — אולם ! כאשר חלויתי נחת בראותי מעשה אצבעותיך כוכבים
אשר כוננת ,כן שנעה לי נפשי עצבת ובתוך עונג נפשי תוגת נפש התערבה,
בראותי במחברת נרו —  60את התאוננות המליך הנכבד מו״ה מרדכי
סט ר על יסקר ,כי איש בעל גזל גזל וקטף מלילות משיריו הנעימים בכ״הע
תקצ״א והעלה משאת שוא אל תוך 1ביי מחבלת ירד —  85לשקל עשה עט
שקר סופרים ויהי רובה קסת גבוליס ,אי לזאת עגמה לי נפשי מאד איכה יועם
זהב מחבלת הזאת ,ונכחס כמס הטוב ,ראיתי וכן תמהתי מה העיז איש רשע
פניו ,ולא יחולו — מדי קראי נאומו כלן הנכת״ע לראות עין בעין שירים
ההם אשר העתיק מהם מלים והעתיקם ממקומם ,נמעט שעברתי מהם מד
שמצאתי כי כן קלה גס לשכנו הקרוב אליו (שם עבר ) 177לשיר הנטחון
מל׳ ברוך טשאצקיס מלויצקא  ,כי איש מתעתע חזק פניו כסלע — גם
הוא שלח ידו במלאכת רעהו —* והעתיקו אל כ״י מחברת יינו עבר  72 ,נאחס
יבערו ויכסלו ותועבה עשו גס שניהם עד השני הגדיל ,יכ הוא לא שני ולא
ח נ ר ,לא החסיל ולא הותיר  ,כי אס כמתכונתו הגישו בשמיים מצעי עד תום
כל השיר ואך את שם הוארו הסב לשם התקוה ,וכן תתס שמו עליו יו!ק.גו>*1
דענווייזעל בעזות מצח החזיק בו ,אולי האמין או ידע נאמת כי נעל הבטחון
נמק מעמק עכור הלזה אל אלך הנשית .ורפאים בל יקומו להוכיחו על פניו,
וקס ול גנבתו ועליו יציך נזל המליך ומשורר — הוי הנוגדים און ! מה להם
להתגאות ולמהלך בגדולות אס ידיעות הלשון והמליצה מהם נעלמו ,מה יעפילו
לעלות בין להקת המליצים אם מטמוניהס טמונים לפניהם וחועפוחיחס להם
נצפנו ? אס לא כי הקנאה ,התאוה ,והכבוד שלשת משלחת מלאכי רעים המה
השיאם ויוליך אותם שולל ,נעבור עליהם לוח הקנאה התאוו תא ו ה לעשות
להם שם בארך משוללי עבר ולתמוך כבוד מהלכים נין העומדים האלה ,זה
לרכס נקל למו — ועתה אדוני אל תשים עלי עלוה מלי שצף דברתי יכ לא
בעבור חרעימך היום מלי שיחי ,חן ידעתי נאמנה כי לא לך האשמה ולא שגית
ברואה ,הלא אס הביא איש מנחתו לפניו והוא אמר עם הספר ’ לשימת נין
הכוכבים אשר כוננת — המאסף אך לבקר בין טוב לרע ישים עיניו עלימו וגמה
יודע איפת אס מליצתו מולדת בית או מולדת חוך ,ושירו אס לא גנוב הוא אתי,
האס יספיק זכרונו להכיל כל המון שירים שמבראשית יצאו לאור ,ויכירנו עוד
מקומו ? — אך אלה הבנים כחשים וחבלי גננים המרו את לוחי ועליהם עבר
חיוני ,כי המה חיו במורדי אור הכוכבים ,המה באו לחלל גאון בל צבי המליצים,
ועמה תנת תחתיה תעמוד הבהלת ונכתס עונם לפנינו ,כי כתב אשל הוחק
בעט ברזל ועופרת אין להשיב — לכן אס על אדוני טוב להשיב אס אשמם
באשם יזכיר את שמס וחטאתם במחברות הבאות באס יוציאם לאור אייה ,ושם ?
ינקנו נשמות בהגלות נגלות אחד הלקים ,תיסלם רעתם חלפת על קדקדס תרד
״5
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לשלם על יחל עושי גאות וכמופת תהיה לדנים ,אז תאלמנה שפתי שקל ולא
ישלחו עוד בעולתה ידיהם — ואלה הנועדים המתחכמים לו ,לדנלי יקשיבו—
עד ידלכו קסתס שקל ,וכמשל האשכנזי "להתקשט בנוצות זולתם" ילמדו דלכי
שפת עבל וצחות לשונה חקי המליצה ומשפטית־׳*כינו בנפשם אולח ההגיון
ותהלוכותיו  ,יהגו בדגלי חכמים מליצותיהם ושיליהם ,ומעליהם ידלשו יקדת
המליצה תעצומת השיל והדלת אמלי כועס ,וכי ישיגו 1נח לפורנו הנשגבת
דע חישוד בחותועפות הדליה לחם לנחלה ,ידעתי נאמנת כי לא יתאמדו עוד
בשידיסלאלהס  ,ונאם הנוח עליתם הלוח לכלכל דבלים במשפט הספח ונועמה,
«הגו בלשונם אמדי שפל ,מליצות נעימות ושידים נשגבים על שפל ׳חוקו ,אז
תעלוזנה כליות כל קולאס וממגד תבואתם יתענגו כל בני מדע וכבוד
חכמים ינחלו.
ועתה אדון הנכבד ! יצו הי אמך את הבלכה ,חיה בטוב ובנעימות אמה
וכל אשל לך עם כל מתי סודך אחוזת משכילים הנועדים עליך ,ואל שדי יגלה
לחם עתלת שלום ושלוי עולם ישגו חיל ,ממני עבדו ומוקירו כעלכו הרם ונשא.
גלשון

רייך.

השכל
והאמונה Winkler.
דיש 3ל ? 3 ]mר91ים
והעם ? טריזים ומקערים
לא :חפץ ויי אם בו/בו ;ה
וכל מעשהו לאמונה,
Von Leopold

מנרא  .ל^נרת (יקר וקמד השחרזעלה
החל השכל לעוט .על ? ני האד^ה
וכדו־ על ש? מ 1מבאר חכןןת 1דלה
להקזקות צאן אדם רובצים קזמה:
השכל :הקיצו בבי תבל מענת ד -אולת עירו
ש^ש החכ^ה ייר האירה ? ;י השווים
וארצם שוככים הוזים ומעל משיקכם לא תסורו
ומהביט באור ההקמה תם? ור עיגים.
התנערו מעמר המכלות׳ אכלי האמונה!
הוקעוךרו ךהרצבובנו ודייו לבבי חיל
א) השכל והאמונה לעולם יריבו זה אה זה ואין שלום ניניהם ,ה< זה יאמר אצהים אני
" ומי החי ,כי הוא יאכל מכל פלי הען ואבל וחי לעולם ,והחכמה החיה נעליה .וזאה
׳אומרה לא כי בני החי כי הוא לק אל ען החיים ישלח ידו וצדיק נאמונסו ימיה,לכן
אמרה׳ אלדקז אשיג אסלק שלום להם ולכל הגלוים אליהם ,והאמה והשלום אהבו. I

ד,ועד הפקידו שוברים על ? או־ הלבונה
פן ; בואו רועי הכסילות ויסתמוה כאישוןל;
חכמות כחוץ תינה סתחו לה ךלתים
קול דודה יוסק .הביאו אותו הי ; ת
^מעי אמריו כי נעמו ומזוקקים שבעתים
ועל כל מימי האמונה .יעלו כשמן הדתי
אל נא אחי שמעו ך5ר אמת הטו אזנים
י מדוע תרדו כיסתאים׳ לכל דבר’ תאמינו
הסירו המסוה מעל העינים
אז תראו אם תשמאילו או תימינו.
מדוע תאמינו לכל אבותיכם  :ספרו
ועל כי ; ת לכככם לא תיכטהו
תאמינו לכל אעיר זקניכם ;דברו
ולראות ביאמת אתם עיניכם טחו.
אמרו להקמה מאירת עימם
אחותינו את היי לנו לע :נים; עלי דרך
אם תלכי אתנו נלך בטח כאש וכמים
ול ?ני סכלות או :בתך בל נקרע כרך.
ההקמה ציץ הזהב לייא כזר הקדש
כצאסכם וכבואכם' שאו’ אותה .על מצח
היא לכם תאיר סיכזכה יכירה כיזדש
קךאו להז נעמי כי נעימות בימינה .נצח.
החכמה תביא צרי ומךפא בכנפיה

שימו אותה .על’ נם לעיניכם; והיד;
כל הנשוך מנחים הסכלות אכלת יושביה
אוהבים אל נם החכמה -ודוח־־!.
האמונה בצעיף ערסל ;רדה מץזמלם
ואיש לא הכירה ?י כמתה קניה
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ו_תלל ותעב בפתח מגינלם
ותקרא לכל עובר־לסור אליה:
האמונה  :אפפו לי סמיך דבר .אלהים לכם אעמי_ע
בואו הסו בצלי אל תרחיקו ללכת
הבו לב אמן לכל אער פי נביע
לאתם תהיו לי גוי קרוע ופועלקת.
אל תעעי אל תעטולו לסקור ולדעת
טבל אער געעה בארץ ובעמלם
כי העץ אער ההקמה לבם נטעת
לא .עץ מאכל הוא ^ כי אם תאו ה לעי נים.
החכמה תתי״פה .וככלה תעדה כליה
 ולהטות כל לב לעבירה כל נמי הייהווכי יפתה איע את לבו לימור אליה
י לבקעה ולא .לרע מקו ^ה איהו.
אלי כל עבקעי לא ליעפו להשיגגי
כי' ממקודעי לא הרחקתי מעולי
בלבם עמתי קני לכל מבקע אומר  :הנני.
הלב חדר הורתי והוא נקלע ?כבולי.
ואתה עכל אדם היועב עם ממולי
מה לל להניא לב כל העם מאחרי
בי כל העדה כלם קרועים היועכים ?¥לי
ואל אתה תרחיק כל מעיחרי .י
השכל . :יען כי כל מאהכלל הכו במקולים
ואת עוד תחמרי בהימר על ' לבניהם א)
בעבורל ירדפו כלי היום’אחרי א*להים אחרים
והחמר היד .להח ללבנת השפיר 'לעינילום .ב)
א) נ• לא לסהמים לסם.
א ) סומליוח גשמיות .ענומח גופניוה.
ג)
יאמינו כ׳ גם מלוה המעשיוה יש להם ? וחס נעלמים וכולם רוסניוח הם.

לכן א15ך ^י עערי החכמה א? 5תח ל 39יהם
י והם יבו־או בם }.עיניהם תפקחנה
נם  #ערי נהר דעה א? 5תח לעיניהם
עזם יסזאבו מי דעת ו״עצמותם ת^רז־ונהי
דן
כל הנגע בך .יך) ךע תח1זי לאנש!
וזולתם לא תחשובי רק כעמיר ועזית
לכן ארדוף אשיג אחלק כל .קדושין!־
’ואתפאר לאימר :בעךתי הקדש מן הבית.
(ההמשך נמסב רה הנאה) .

לחכרכת Strauß.
הצלת אמונה  ,שיל
(המשך) אך משלשה אלה להרשיע,
הרבה עפיפאנעם רעתו *.
בקש להשמיד אמונת מושיע!
במקדש אלוה הקים במתו!
לפגרי גלולים ,שוא והכל.
השתחוו אז כל יושבי תבל,
גם אותי השמיע קול דתו.
מקדשי שם מערת פריצים,
כהני אל ממנו ברחו,
והיכל עליון כמרי שקוצים
טמאו  ,בחזירים שם טבחו;
ממזבח העביר בשר קודש,
מילה ושבת ובהדשו חודש,
החונים לטבח הלכו.
הה מציק אכזר רבליעל!
עלי נחלת בל  -לך תשתרע?
נם באלהי מרום מעול מעל,
עלות עלי על צורר ! תשתגע?
לבשר הנובל ברך יכרעון
בני אל הי? לרקבון ׳ < ׳קראון.
בזאת זממת אותם לתעתע.

Von Moritz

החשבת כי יעזבו אמונה
אם תגיר אותם על ידי חרב?
על מקורה ביסוד התבונה—
אף בלהץ אויב גם לא חרף!
באשד אמרת אי אלד,ימו ?
כן העלו נפשם לאדונימו,
במות עליה — אך כהה תרב?
מה מצאת היתה הדבה
להדיחם מאמונתם באל חי?
ואם השוחד היה הסבה,
אשר כהן מודד לך הוביל שי,
אנה אויב מתקומם למולך ?
הלא נטו שכמם לסבול עולך,
אשר העמסתעליהם עד בלי די?
בכל עוז שכלת לא חמלת!
כזאב ערב בצאן ביער,
שום ארץ שמה לא חדלת,
דלת העם ונם יושבי שער
המת כלם בלי דרוש פשע,
רצחת אותם אך ברשע,
לשמע אוזן תסמר שער!

חולבי על דרך ירדו לשחת,
מרוכב׳ אתונות צחורות הסרה
ראשם ,אך רכושם לך לקחת
ליושבי על מדין חיים המרת.
לזאת נסו ,ערי מתים חרבו,
הור נקיקי סלע ישבו;
אף מות לאויב לך הערת!
הוי רשע! רוב זדונךמי מנה?
הנות נכונה מנפשך נתקת,
ודא רוחך בנפש נאמנה,
צדק ומשפט ממך רחקת,
הדנת םא ושבעה בניה,
ואם שביעי עוד עולל בידיה,
ואך כלימות על ידם השגת;
כי בלם פה אחד תעבו
אותך ואלילך בלב מאפו,
לשפוך דמם לקדוש אל אבו,
על חיי נעוריהם לא חסו,
נהו כלם אחרי אלהיהם,
בחתם לטבח צואריהם,
במכאובי מות שמחו וששו:

בכל זאת חטאתיך לא ספו!
• הב הב אמרת! כבנות עלוקה;
עושי רצונך ידיהם לא רפו.
לבלע להשחית בשאול עמוקה;
בצוארי אמות ילדיהן" תלו,
תלו אמותם אזתם מלו;
ענו נפשינו בלי קץ וחקה!
ואם בשלשה הראש להטד,
היון אכזרי מעזי בעלו;
נם הוא מציץ שמרי כוס חמה,
מכוס ביד אלהים תשלום נמולו.
ואם פרעה וחילו ביס מבע,
והמן לע ץע עם כניו נוע;
המק בשרו עוד בחייו בלו!
על אל אלים דבר נפלאות,
ככלב נובה ברוב זדונו;
אחרי עליו באו התלאות,
השפילו נאותו וגאונו,
תחלואים רעים נפלו עליו;
תחת השמיע המית נבליו"
ככלב המח התודע עונו.

כי " קודש לאלהים ישראל"
אותנו אדונינו הבטיח.
לא אלמן הזא  -בשובו לאל,
גואלינו מחלונו השניה;
עינו פקוחה יומם וליל;
הקים לנו גמרי חיל,
הכריתו מסית ומדיח  ( .ההמשך נמחנלה הנאה)

יראת שדי* .
Von Ahrou Dornzwetg
,
(המשך) כשמוט אוהביה חפצי מונתה ,את אשר קרה לה ,חיש כמוברק
הברק באו כלסלחדרה ,לדעה מה נעשה לח ,ומה החרדה הגדולה הזאת.
ותספר לתם אח אשי היה  " :כי שומרי החצר לא נהנות נגוע בסף בית השר,

לנקם על בעלי״ " ונודוע לא אעורר נכי ונהי " ? — הוסיפה לאמי — " ליד
אדמה באבי ומצוקי ? " " ובמה אכהס אס לא בנהי "  " .דומי " ! אמרה לה
שבנוהיה  " ,דומי ! " " הני פוגה לנה עיניך  ,פן ’ חסדך שומע קול נכיותיך ,ולא יי
ידע מדוע כה הצעקי דומי ! הנה יש איש  ,אשל נחשב בעיני השר מאוד  ,נחשוןן
שמו ,וכשמו כן הוא  ,כי נחם • נחם  ,קסס על שפתיו  ,וידע להמשיך כל איש
בדברים רכים ונעימים  ,הוא בנקל יתן לך מכתב הרשאה  ,עתה הוא בדרך
לערוב מערבו ,ליום הכסא יבוא בית ,הוא ימלא בקשתך ,גס ידבר בעדך דניים
עונים אל השר " .
"תודה לכן נשים עדינות ויקרות  ,בדבריכם תפחהס יב נשמת חיים,
מי יתן וחפצי נידו יצליח " .
הזמן « עגלו הקיף — אך בעיני דבורה יום לשנה יום לשנה נחשב—
הזמן נשא אבר ויעף ביעף כנשר ,ומועד היעוד על ביאת נחשון הגיע ,ה ; ה
הוא בא לא אחר  ,הזמן הולך להרגיעה  ,ונחשון נא בית דבורה ; ותספר לו אח
כל קורותיה ,ואת מר רוחה .חיש הלך נחשון אל השר  ,ולקח ממנו מכתב
הרשאה ,כי בבוקר תבוא לביתו ,מתר נתן ליד דבורה ; להקל מעליה
צרח נפשה — .
השחר יפה תאר  ,תבריק רב זוהר ,תשליך קרניה ,על ארצות החיים,
יכל אשר באפו נשמה  ,מכל בני אדמה  • ,עירו מתרדמתם ,מהד קמה דבורה,
ותלבש בגליה החמודות ,ותלך אל השר  ,לנקם על נעלה « " .ה שאלתך ובקשתך?
אשה עדינה " שאל השר בדבלים רכו משמן" .שאלתי ונקשתי "  ,ענתה דבורה,
"הנה זה ימים רבים בעלי נתפש על לא חמס נכפו  ,ולא ידע מעול  ,אך אנשי
גליעל שנאו אותו  ,העלילו עליו  .כי הרג נוצרי למען ישת מדמו בחג הפסח,
ועת ישב על מעתו  ,ועשה הפסח  ,לקחוהו ונתנו אותו למשמר ; לכן אבקש ממך
אדוני שתהיה עזי לי  ,יען שמעתי כי רחום אתה“ .״האם שוא בל אלה ? השיב
השי ,האס לא הרג הנוצרי ? הן בחצריך■ גופת — חמת נמצא ,נבלה העני י
בביתך  ,וגס בקבוק דם על העליות ; ואיך תוכלי למלל  :כי על שוא עמנואל
נתפש ? איך תפער לאמור  :עמנואל לא הרגו" ? — " אל יפלא בעיניך אדוני
דבר זה" השיבה דבורה  ,איש השונא במסתרים הרג הנוצרי  ,והשליכו לביתי.
למען תהי האשמה בו ,ובאמת חף הוא מפשע  ,ולא נמצא בו רשע  ,ידיו לא
שפכו את הדם הזה  ,ועיניו לא ראו  ,מי עשה הנבלה הזאת ; איך יתכן כ׳ בעבור
זאת הרגנוהו  ,למען נשתה מדמו בחג פסח  ,מה עשינו זה שנים רבות ? הן אך
בשנה הזאת נשמע קול ענות גבורה במחנה הנוצרים ,כי ילד נהרג ; ומי יודע
אס הכצעקתה הבאה באזניך עשינו  ,כלה עשינו לנפש חי ? אי שקר ,אך שונא
בעל* הרג הנפש ,להתגולל עליו משפע מות ,ועתה אדוני אל תאמן בשוא נתעה,
אך שקר בסי המגיד ,ובעמנואל אין און ,חלילה לו לעשות ביבר הזה ; לכן
■ והון רבלה ! חלץ ממיצר
אדוני ! רחם שפחתך אשר לא תדע מצרה ! חמול עניה
אשה עדן לא עברו על ראשה מיס הזדונים ! עדן לא שעפות שוע שוטף  ,חשועפיס
לארץ את נבר בעצמה וחיל ! הה ! שליו הייתי בניתי ויפרפרני  ,ורענן בהיכלי
ויפצפצני !" ״הושע ד׳ הושע נא !״ —
״אס ברכך ד׳ בהון ועושי — שאל תשר נערמה — מה זה תבכי
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כה ? מה זה העורר בכי כננות יענה ? מנעי בנייך  ,לתוגסך תני קצב' ,אל
ליפפיה הרבות בכי ,פן תושר יפעתך  ,מצחך כשלג לגן יהיה ,ונקמע בלא עת,
לחייך אשר כשושן  ,חשך משקורת ארס  ,כן זאת נאוה לאשה חשרת לב ושיח
עעם  ,ואולת קננה בה להתאבל על בעל נעוריה  ,כל יהי היותה בתבל זו ,אשר
לא ישוב עוד ויראה אס ארץ חייס  ,לא■ יעמוד מקברו  ,רק בין רגבי אדמת
חבלו ; גס עמנואל לפתח חנואת רובץ  ,לכן בבית השהר ימות ,עקב חניאתו אשר
חנוא  ,שס תהי קבורתו ,לכן אל התאבלי  ,השירי חוגהמלבגיך  ,ועגמת נפש ממך,
לכי לביתך ופעמי מנעמיך  ,אכלי בשמחה לחמך  ,יהן ד ' לך בעל יקר מזה  ,ההון
יהיה כפלים  ,כעץ על יובל מיס יהן פריו  ,ועליהו לא יבול ; וכל אשי תעשי
תצליח".
״לא יעשה כן במקומנו ,לקחת נעל על בעל נעורים אס עודנו חי!
דהינו שונות מכל עם  ,אשה ני מעשה נבלה כזאת לאחח הקדשות תחשב בארץ,
ישיחו ממנה כל יושבי שער ומנגינות שותי שכר יין ידליקם  ,כל העס מקצה
יפערו פיהם לבעלה חיים  ,למשל ולשנינה תהיה לעס נומא שפמים  ,כל רואיה
ישרקו ויניעו יאש עליה  ,ילעיגו לה וירוקו בפניה ; ויקרא שמה בישראל  :בת
נעות המרדות ! יפטירו בשפה לה  ,תהיה קללה לדלי שפתים ולדיאון נצה חרפת
דר דר״ — .״גם אין נסתר מנגד ד׳ — הוסיפה דבורה לאמר — כי היעשה
איש דבר בחדרי חדרים  ,ודי לא ידע ! היסתר אנוש במקום חושך וצלמות ,ויוצר
אור יקרות לא יראנו ? היתכס גבר בין לאלים צללי שואה ומשואה בסעיף רגבי
אדמה  ,והמציק רגבים למוצק לא ידע מקומו איה ? — לכן לא אוכל לעשות
הנבלה הזאת  ,כי אלהים בשמים יודע כל ,האשת אשר תעשה תועבה כזאת
לא חנקה גם אס תבוא לקבר  ,יד מלך בלהות תהיה בה בראשונה לישרה
כסלים על חטאתה  ,וגס בחלד זה תשאר לכלמה ; ענוש תענש בתבל הנצחי.
כי לא כמלך קרוץ מחומר ומעפר נחצב  ,מלך יושב שחקים  ,לפניו יש חשבון כל
מפעל כל מעש  ,וידי אנוש יתנו עדיהן  ,אם לחסד אם לשבט  ,אס לצדק אם
לרשע ;
המה יכתבו בשפר אס יכ ו ב  . . . .לכן איך אעשה נבלה כזאת,
וחטאתי לאלתיס ! וגם נקה לא אנקה"  " — .האדם יראה אך ללבב  ,אמרתי;
בך בנתה החכמה עמודיה שבעת  ,ואולת,אין בך  ,לח נופל את מכל חכמים
מחוכמים  ,אולם עמה אראה כי מחשבות ,ההעוני ,כדבר אחת ' ' הנבלות תדברי
גם את  ,תן אס את מנתן לסהר  ,מהר כחץ מעוף למטרה  ,יקח לו אשה
אילת" ' אהביםויעלתייחן  ,ויתן לה מגדנות וכל טוב  ,ובך ישכח שכוח  ,יכ את
חברתו ואשת בריתו — כי תמאס — עמה יאריך ימים ויחיה חיי נעימים,
ולא ידאג מאומה .גס את עשי כמוהו קח לך בעל ; מדוע חורף ימיך אביב
חלדך יעלו בתהו ויאבדו כלה עשן וילך ? מדוע תקצור ימיך בלא עת על
חנם ? כי אין קץ להתמרמר בבכי  ,ומי יודע  ,אם תחזזקי באולתך — חן צעירה
לימים אח ,למה יהיו כל ימיך רעים ? — ״מה גדלה חטאת עמנואל — הוסיף
תשר לאמר — במאוד מאוד  ,לא במהרה יבוא ניפה  ,ואולי יוקע על עץ לעץ
השמש  ,ני רעתו רנה ואין קץ לעונו  ,ובמה ירצה חטאתו ,חן כל יהודי עושה
עול  ,במו נשיש שורש רע  ,במו פורח ראש ולענה על תלמי לנו  ,אך מחוטר
היהודי יצא שרף מעופף  ,ומגזעו צפעוני יפריש  ,רשע — וזדון בקרבם תפרח
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כעץ בקרן בן — שמן  ,ועול ! יוליד חמס .גס עמנואל עשה און ,חנואתו לא
תמחה  ,הכחב בספל הזכלונוס למען יעמוד • מיס יביס  :כי עמנואל נבלה עשה,
להלוג בן נכד .ועהה דגולה עדינה ! שכחי עמך וביה אביך וביה עמנואל  ,ויתאו
השל יפיך  ,כי הוא אדוניך וישחחוח לך  ,וכל העיל במנחה פניך יחלו  ,גם עשילי
עס ! יפיפית מנשים  ,הוצק חן בשפתיך  ,הה ! הנעלה בל,לבי לשן» אהבה  ,מה
יפית ! ומה נעמת ! אשה יל,לה  ,מי ידמה לי אס אתהה " עזל נגדי ? ואס לא,
ידוע תדעי יכ גל תהיי פה ! עמנואל ילד שחת״ — .
"מעונה אלה• קדס  ,יוצל כל  ,חולל אלץ מתתו  ,הוא יחדה לעולם  ,היא
יצלה ויכונניה ,בידו תהלוכות חלד .שול ! שם השמש תציץ מנמסי הלל,׳ע  ,ותתן
עונג ונחת לכל איש ,אן» האיל היום .גס הילח וצבאותיו הכוכבים יאילו חשכת ליל;
מי עשה כל אלת ? ח׳ שס עלפל חתלותו ! בלא כל זאת ,למגדול ועד קטון,
מאיש גדול כענקים ,לתולעת הנלמסת בשוקיס ; מאלז אשל שיאו יעל שמיס.
עד אזוב דל ולזה  ,בידו נפש כל חי  ,הוא יציל עמנואל מלדת קבל ; בממס
יצוה  :כי לא חפול משעלות לאשו אלצה ,כי היא ידע קלב ולב ,הוא ידע יכ
אשמה אין בעמנואל ! ולך אדוני השל אבקש  ,היה נא מחסי ומעוזי ביום צל
לי ,אל תתן כתף סוללת לדגלי ,כי כשושנה תאות החייס תקטן» באבה אנכי,
לחבצלת חכלילת עיניס הנטלפת מפי יונה נמשלת׳ ; הה ! נטלפתי מבני — יונח״— .
׳ " תני לי שאלתי" תשיב השל  " ,היי לי לאשה ,כסף וזהב אמלא ניתך  ,כל
הון ביתי אתן לך באהבה ,וכל אשל חצוי אעשה" " .דודי לאחל לא אתן,
נבלה כזאת לא אעשה  ,פן מחל אני קלוא למלך יושב עלבו ת היודע יצל כל
יצוליס את אשל נחבא בלב .כי צבא לאנוש עלי חלד כימי שכיל ימיו כצל יעופו
ואינם  ,וינלחו כקוי שמש  ,ימיו מעטים  ,וכחתן» יחלופו  ,פן המות יאלוב אחלי
וחיש ׳אסון -אותי נחלמה ,ומה אומל ? כי אבוא על שבלי ,האכהש מאל ממעל?
הלא לפניו אין שחכה וכחשח  ,ואיך אובל למלאות דנליך !״ — .
(ההמשך גמסגלת הגאה)

האורה ).
. (Nach Schillers Pilgrim
Mayer
בימי חרפי עדני הדתי,
כקןא1ן עלן שהרותי בלבבי,
אןד לעצר ארח בנ #5י' בךיתי,
וכל
וכל LSM׳
עעעעי { ט ^£תי בבית א?
אבי,
הייני ונחלתי עהיו עטך,,
 " NYPZלבב ’ מןגד הכלבתי,
לא ל״קחתי בי אם מך! לי בידי.

לעזרם לדרך פעמי -והלכתי.

Von Hermann

76

—

חסדה אין לה נ/עצר הטתני׳
ועעיפי מחזיונות ליל אמע;
"לן־ לך! ךח :יןז! הגה קראתני"
״עמה עקה לקראת מןרח עמע!" .
"אל פתח זהב .עד אם תגיע"
״עם אקחבעיוניןז ;.רדפו״
■ " מע ? בון יד־יץד,עם תו־ניע"
"ועמליף ל ; צח .יחלפו".
י
יבבןויד־,י ק.קר  -ויהי ערב׳
מ; מי אל עקטתי ולא נחתיי
הד~ נעלמד ,לא היתד ,לי לטרף
זאת״י״אער למצא" חלקתי.
הרי גבנונים העוו אורחותיי
וקהךים עצרו פעמי מלקת
כוננתי על סעיפי הסלעים נתיבות׳
וגם על הגחלים רגלי דורכת.
קאתי אל נהר אער מימיו זלים
לקבאת" מוצאי ,עליו יהבי העלקתי׳
כי הוא ן ; הה מזורי ובנעלים
על |ל גדותיוי לרדפהו בטחתי.
ומעחק גליו אערלמניעקרו
אל עפת רחב הים הוקילני
מפני איז־יו תקותיקדרו-
ועד תכלית ׳ניעי לא ; הלני.
אין ארח ואין נתיב לרמה!
כזאת לי נודע באחרית הימים
כי ד,עמןם לא  :געי באךמה׳
והעם לא :ד,יה לפה לעולמים.
חנוך מאיער.
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וארץ.( ,
iDer Horizont

לאבי אהוב נפשי הנקלאגשס בצלאל ולאמי היקרה מ' לאה  ,גס לדודי המקוננים
בחדרי לבי  :האחים זאב ויעקב וו טקס לעל יעדתיו חבלתיו אן» עשיתיו.

Von Leon Rosenthal Hör. d. Medicin.

מדאבת תבלן ; הבאתי לברוח׳
ההרים גסתי ,מעיר ; צאתי
שםי ^קשתי לקף מלי מנוח

לשןא לא ; געתי ־־ ?י מצאתי.
אל הר גבוה רגלי הובילוני
הר נשא .ראשו לעב הגיע,
הגידי לי נפשי באשי תליני:
מושבי לאחי מי הוא יודיע?
פה
אשב בדד
כערער
בערבה
.. ..
:
Z m TT
T T^ J T
פה עין אדם לא ו/שימי,
?שה אובד תעיתי בארץ .נעזבה

לזאת אכבד" לזאת תךמעיעיני•
הן שמים בעבים התקדרו
עהם אספי יזחר וכוכבים
"בל ^קא רקיע ממסלותם np
וקל יושבי ארץ בעי ;י בחגבים.
אןד גם עב וענן ;מיץ הרוח
חן אמן זאת מראשותי אשימה
<קר בש.ךה אצא לשוחv 1
לראות ולהביט ?.עמי ארימה.

מה טובו קרנלזי שמש בי ר/זרה
לב תשטל׳י נם מ’;י'ם תצהילי
הצללים ; נוסו׳ענן בקרי יברח
נטע תשנשגי׳ סרח תגדילי.

*•
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תאיר M׳ ארץ רחבת ידלם
כרחוק מןךח' ממערב ירחקו.
^איןד מי ; עד ,אחץ ועמלם
בו איע באחיהו לעד ידבקו.
ר! חקר!זן חוג במזח תחגור רקיע
בף ?? מיס בארץ .יגעו‘,
גובד .עד,ק תעפיל ,ארץ תגביה
ארדו^ח נא ,רגלי אל ליגעו.
אעיג תיופתף סביבי תעתרע
אז אעל עסי רום ,ארי סעה,
אבן לעואעטלתי ואגי זינ_ע
הן ..ברכי נוסזלות נם’ בגלי מעה.

י-

הרחוק מגי בי התקלסת
,קיבתי ,לאתה אחור נסוגות,
רדפתי ,ואתה .קל המרוץ גסת
 3םאזני שןזעו לקול הרימות.
לעוא תרדפני באף קרוץ מחומר
מנע
ר־בליןד ,הן נעו גם נדו,

הקוכת ועמע כי לא אע.ןה א ^ר
בי עמלם וארץ לא יחדו.
אדם ילוד אעה יראה לעי.4ים
.יאמין’ בעוא נתעהי אנוע תולעה
גם אתה תמעעכעור בצהרלם
כסיל חסר תבונה׳ נבער מדעה.
רכים כזו הרעת רגלם נל !ךה
לטוב ארץ בעטים' יחלו'
אב! כעאול כי_ תוחלתם נכזבה
פרי מעללם בזאת לא יאכלו.
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רשע פועל און ךך3ד מ$יליח
ידבר כבוהה אף ירים .עינים
 יעי צור עוזרו שא1ן <ם משביהלעליון ןדמה יעל עמים" י
אכן לש;וא ולריק !יגעו הע3ים
?וקרוב זה אל זהזקצרה ;דם
הכה לאלויים לבדו ד ^ מים
ואת הארץ נתן לבני אדם.
תדלדיית

(תמתך ) Bon Jakob Toprower

וגן נדפס שם כעס הזאה מס׳ חולץ ,נדרים עם הפירושים הסכלים
שמעשה ,ומשנה ראינו והלאה ירש הדפוס ל׳ גרשון בן האיר «שה זרעישראל
איש שונצינא והדפוס ס׳ סמ״ג ועוד כ״ג מסכתות והאריך * זמן הדפסהו עד ו
שנהרצ״ג.
*) והנה מאיזה המגי יד העמיקו ראשוני היודפיסים ספרי הש״ס צא נודע לנו דע הגה,
ובודאי מפי כשני יד מאקלים ,אחלי שפשפי יד ישן נושן היה יקד בימיס ההס ומפני
שהיכן אסלי שמימה ההלמוד לא היו כומבים מפני מוק אכזריוס המלבוה ,ולא נודע שום
העסק עד המאה השניעיש כאשר מראה נהלמביס הל ' מלוה ולוה  :יש נוסיזאוה
מהגמרא שפחוב בהן שהאומר לרונילו אל חפרעני אלא בעדים ואמר לו פרעחין בפג•
פלוני ופלוני והלבו למדינה הים אינו נאמן ,וטעוה קפלים הוא והבל סקיסי על הנוסלזאוס
הישנוה ומצאסי בהן  :שהוא נאמן ,והגיע לידי במצרים מקצה גמרא ישנה פהוב על הגדלים
נמו שהיה קודם לזמן הזה נקרב חמש מאוח שנה ושהי נוקשאוה מצאם׳ מן הגדלים
בהלנה זו ונשסיהס נשיב  :נאמן ; אך אשר זה במאה האשד עשר נספשטה הנסיבה עיי
השמדלוהו של י'
שמואל
הנגיד שהיו לו הרנה מעסיקים ושלם מורטב נספו
לההוב משנה גמרא וחלקם בישראל ,ומעה הזאה המחילה ההעמקה בכל הפוצוה ישראל,
אך אס ' נ מרשעח הנומרי ם בארן צרפה ואשכנז נש רן החלמוד נמה פעמים עד שמעט נשארו
יון או«ן הישנים רק באיזה ( ביבןיצונוזזעקען ) זעיר שם זעיר שם עוד נמצאו והמה מן
המאה הי׳נוהי״ג ,ומה מאוד נחון ומועיל היה שהמדפיסים בזמן הזה ישימו לב על העהקוה
לבדוק כנוסחאות והגירסיוס השווה ,וכמה ר,ומריש וסשומוש ׳שבללו ! ׳שלבנו ע׳י זה' ,ונמה
קושיוס ההוספה והאחרונים ישרצו עיי זה ,ראו איך סכמי עמים יגעו אם יוציאו לאור איזה
ספר קדמון והוא נושן לראוס בכל נסי עקד קפלים ולבדוק שנע נדיקוח ,ואנחנו נ״י אשר
מימי החלמוד אנו שוחים  ,מדוע לא נעשה כמוהם ? לאו החנם הגדול הרב אזולאי איך
טרח ויגע לנסוע לנהי עקד ספלים הרנה בשנה שק״י ואלה הם המקומוה אשר נס נמצאו
נ״י הסלמת בפאריז נמצאה כ״י המשנה עם פי ' הרמנ״ם כסב ידו וגם גמרא מסי נזיקין ישן
נושן נהאמנולג נמצאה בנא קמא בנא מציעא נבא נהיא ונכסנו נשנה ד' אלפים מהקמ״ד,
נמינכען נמצאה פקחים יומא חגיגה ישנים מאת ,וכל מסנסוה הש״ס כרן אחד נאשר
אזולאי מעיד שלאה אומן ,ועיי;
ווימשענסצו  £שויכע בןיונ 1נוער מההנס פי.
 .לענרעט ננערלין הורה שם כולם  ,גוויען נמצאת ההוקפסא ישנה מאוד.

—— HO
געת הזאת צמח ופלח עוד עץ הדפוס בנצניו נעיר נעאפעל ,וקנאת סופרים
מלבה חכמה  ,וקנאת מדפיסים תלבה ספלים בשנת המ״ז נדחסו שס קהלת ושיר
משילים עם פי׳ הללנ״ו .וכתבו בהקדמה  :נדפסו נתשעה לחודש גילח האיתנים
שנת זמ״ל לאלף הששי במתא נפילי ע״י שמואל יזייא בן כמ״ל אבי שמואל מלומי
יהא לעוא דאתי בל נפלי  ,לפלק לעמו דנתלי קעל מתקעלי בעגלה ובזמן הקלוב
אמן ואמן  ,פי׳ חלד״ק על תחלים נדפס ג״כ שנת זמ״ל ע״י י ' יוסף ב״ל יעקב
אשכנזי  ,וכה כתוב בהקדמה  :כי יבצא דעות בנקוד הפקוק זהו מבי עעמיס
תא׳ בי אנחנו המתעסקים במלאכה חדשים מקלוג באנו לא שעדו אבותינו
באומנות הזאת וכבל ידוע כי בל התתחלת קשות ( ,רוושנס ,וגס נדפס ע״י ליי
הנ״ל שעל הגמול להדמב״ן יום ל״ח אדל ראשון ל״נ לב״ע  ,ועוד נדפס ס ' אבן
בוחן מל׳ קלונימוס וכתוב בהקדמה  :פה נאפילי המהוללה שנת כילם חזק
עזי ,וגם נדפס שם מל״י הנ״ל ס׳ חובת הלבנות מלנינו בחיי וכתוב בהקדמה:
אני יוסף האשכנזי אחד המתעסקים אשר העתיקו וחקקו בדפוסים ספלים
ישנים דברים עתיקים מתוקים ע״י המגיח אשר הגיח חשכי ויתן תמים דרכייי שלמה

במסך׳הלץ ( .ההמשך נמחנללז הנאה) .

השולמית. .
Von Meier Gelber
רחוש לכבוד ידידי ואהובי החכם טשכיל ונבון זך הרעיון ורב תפוגה
וכוי כמהו׳ בער שאלבעי נ״י.

י
j

היום פ;ה הדומזיה שורךת
מני דרקום במתה,עלמי"
בנועם

אך מעין לא טי נובע -
וקולו נשמיע מבין .ען£אים.

תרדמה תש . ^ 3ול ת ׳

לעומת זה העין ישב

נער

לים "־ • איןרו1ל
תומו רעמי
ירח .יסובב טוהר עמים
אך קרבו שואה ר^רע
מפלשי עב לא י;על ^יהו עדי irSy'zועורקיו ירעדו.
נקודות ןםף רבוא רבותום ומלא רעיונות רוחו העציבו
ותנועה ?» ניבלדיי־י®*ח הי• הביט קודר לגלים !עבורו
בין עפאים מקום זמרת צפרים ךנךהם שפתיו בדומיה ינובו
עךעה שמחה ,אף נרדמה על ומי אבו בי £זרו.
*’ צללי * ל ינ״י ל?ד " הר־ קרא ,ויקול סי צורת
י '? »*?» י » יליי׳W » *43ה• *ר ל! ; דקאתידע ? ות
בחוצות קריה אין קול ושמע חלפו דרמים הייתי פורח
דמו המ״ית תפים בכור נעים׳ ומביבי הה׳ שאיה וצלמות!
^ יו הגידו
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אזברה י.מי אשלי והצלחתי מה נארה חו?ף ?:רום שחקים!
בחלום לןל לנגד זתיצבו,
בלאט תצעד לבואן? ימה
הם אשרוני 'החיו תקותי
תבית עלי שושנת עמקים,
בי נעים חבליייביכדם זקרבו .תעדה יופי נצגי האדמה.
אך לאבזרי אישעצתשמלם מה ? חמדה המחזה באפיים׳
לשוא .יביט לחבי למיםלבואו ? אלפי פרחים ביופי נבתרו
עוד תעטרהו תקותו בעדי עדים עליימו יתנוצצויטלי שמים,
מנתה תו/קפהו -קדעיועיו תהו* חןיןהןר אביב פיה' הו/חברו.
:מים רבים נודד הזיתי
נעימה ההומיה אזני לוקחת
במדבר צלה׳ בארץ
נעריה
מהעין לרגל ההר ' נוסע -
שם לשבח אהובתי קייסי׳ מימיו ירעשו ' יזולץ ענחת,
ולמצוא לנפשי שקט דומיה♦ והירח בין גליו בהוד .יתנועע♦
עתה השבתי לי לטוהרה
על המבע דומלה הוספת,
ללכת צחה בף איש לא דרכה המנוחה עליה זרועה הקזפה
אך לשוא קדרתי משמש בוערהורוחי על ים דמיונות מרחפת.
א 1ציזנך,תי ושלהבת לאנךעבד־וצפוני ? עלמות לגלות תעספה.
שם תשבו) קרת׳ במנוחה אנא אמצא לנפשי מרגוע
שאנזנה
למבת לבבי עזר ותרופה
בל
עפעף
בהן
קדש
מעולפת אך רוחי כקנה נוע תנוע
העלם קחלום מאהבתו בךעה בבלי מנוח עגלגל בפופה.
והעלמה בימינו בחלומה חוההת ..
.
!ז ־  1ז י י ־:־ * • • בשעשוע תבל תקוץ חיתי
? ;ד ; ,ק״ 85 ,ח חניק ' :דל= תמאס שנ» הה עונג ונחת.
איש במייזתו בעו? ג \ נחת׳_ . . .
בלגעי הז -מן " ״״■
״.
תמעט תקותי
:קנהי ^ נודהם » *ל
ינלכי האהבה נאש
מתארחת.
ויתענגו נעימות בנפש שומהת.־ ־ T־■• ־ז ז  : • -־ ־ 1־

'Dä־א ״ה יוח ; קו D,0f<3הפימזגי־ מם ;?»סרים
^ב
" דמיעריקי אלתספר».
אויר תעל״, ‘,יק,י' הנותיס
™הפל ף

ק ל לי ואלי ?»ראשי הה< ״  °־
קול אה,הי» ,קשי על״י.
6
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איננה רוחי ? דמיונות ^ חזה? הגם א ^ רוח לאדי תקזחקי
תמלא צחוק לעוני חיתי
אןד העלים לרעעו מרוחי י
ני גם פד קקולד תנאקי
לי^ מע קולח נ ?<5זי עלזה
אריתי התרחקה אנה הגוה? במקום אצק דנרי  #אגתיז
שלום ?1י! מצולה לדנלי 9רועזה!
נחם לנפשי יגון עמוסה.
מאסתיןד ת ? ל ? ? ת נעות ארמית!
אך תוך ו ^ גאה ;שיורו נהיים ן
^
ונרגע נמנע נמצולת המלם -
ולברו האהרון היה  -נזולמית.
י י

_^

_ מייעד

געלבער

! 2ל^ ^2מי  2לי Von M . Koblcr, Oberlehrer . 2
אני הצעיל שקדתי על דלסי ביס הספל ללמד נערי בני ישראל דרבי
התולה ונתיבותיה .רבעיוני על דקדוק המלות וענין הדבל מצאתי זעיל שם זעיר
שם ,וברוב ימים היו לאגודת בידי ,והנח אמלתי בלבי לא נכון הדבל אם החלם
אחליש בעת כזאת אשל בא יבוא כל דבל סתר לגלוי לפני חכמי העם ושופטיה,
לכן אחי — ובני גילי אביא לפניכם שבלים לקכיתים אחת הנה ואחת הנה,
ואם תחלצו בעין נקלה הזפלו מאמר החכם  :״מי יאמר זכיתי לבי !" כי לא עלה
במחשבתי מחשבת זרת בזאת לאמל  :לק זה טוב הוא ! על כן מלתי פלושה
לפניכם ,והבוחר יבחל  — .במדבר י״ג ז׳ הושע בן־־נון .קשה על מה לא נקוד
בן־־נון כמו כלב בן יפונה ? ונלאה לפענ״ד לפי י שמצאנו שהצילה מתחלפת
־'' לחירק קטן ולא לסגול אם היא לפני דגש חזק ,כמו מן לב לבי והיא לתפארת
הקריאה וכאן היא גס כן לתפארת הקריאה חילק קטן " " במקום הסגול,
כי /׳ נוני״ן רצופות ,הנ ה כמו דגש חזק באות נ .שמות ט " ז ט " ו .מן הוא
השאלה  :למה לא אמרו  :מההוא ,כמו בכל מקום אס שאלו  :מה הוא ? *ונראה
לענ״ד שלא שאלו מה הוא אלא מן אן הוא?  Woher ist dichומלת מן
מורכבת מן שתי מלות  :מן אן — '.מן* בל אשית ח׳ ה׳ בלש״י כתוב  :שהרי לא*
כל מ' של ילידת הגשמים ' * ומאה׳וחמשיס של תגבורת המיס עד אחד בסיון
מ״כ .ואם תמנה מן י״ז למרחשון עד אחד בסיון תמצא ק״נ יום ,וגם לש" ' ז״ל
מנה כזה החשבון ,ואיך אמר שלא בלו עד אחד בסיון ק״צ יום ? לכן נלאה
שרש״י ז״ל השמיט — או נשמטה בדפוס — מלח אחת והיא " אלא" ,וכך הי׳
צריך לומר  :אלא עד אחד בסיון  ,ולא עד נכלל  ,כי כלו ק״צ יום3שון> החודש
אייר .ואא״מו החכם ובעל מדקדק מו״ה ברוך קאבלער נ״י הלגיש בזה הענין
סתירת בלש״י .כי בקוופינוע! ז׳ י״ב כתב לש״י אין יום לאשון מן המנ’  1לפי
שאין לילה עמו שתלי כתיב ביום הזה וכוי נמצאו מ' יום כלים נכ״ה בכסל יו

— 83
הלי י״נ ממלחשון וכ״ח מכסליו  .ובקוזנניטעי ח ' ג׳ כתב לש״י מקצה ק״נ יוס
התחילו להסול והוא אחד בסיון כיצד בכ״ז בכסלו פסקו הגשמים הלי ג׳ מכסליו
וכ״ע מעבת הלי ל״ב  ,וכוי .הנה בזה החשבון לשי ' סותל את עצמו ,פעם אחת
אמל אין יום לאשון מן המנין ומנה ממלחשון לק י״ב יום ומכסליו כ״ח  ,ופע ם
אחרה מנה ממלחשון י״ג יום ומכסליו לק כ״ז .ג מ דבל ג׳ מ״ו .ואס פדויי חשלש ה
וכוי אמר הרב המבאר דל  " :סמיכות מלה פדויי קשה מאד בדקדוק" .ואינני
נכון לו דברי הראב״ע כי אם דברי הרד״ק שהנפרד פדויים איננו פעול אבל הו
שם וכוי Zum Lösegeld .ובפסוק מ״נו אמר על העודפים על פדויי תלויס
שהיו מרובים על אותן הבכורות שנפדו על ידי הלוים עצמן  ,ומתרגם אשכנזי:
 lieber die durch die Lewijim Ausgelösten ,תנה לפי זה סותל את עצמו !'
נפסוק מ״ו אמל שמלת פדויי איננו פעול  ,ונפסוק מ״ע אמר שמלת פדויי פעול
הוא ! ואם נאמל שהיי בדעתו לק הם נקלאים פדויים שנפדו מתלויס בגופן,
זח קשת מאוד  ,כי מה לנו אס נפדו מהלויס בגופן  ,או בחמשת שקלים ? הס
נפדו והם נפדו.
ועוד קשה על המבאר שאמר ודל  :ועוד איך יאמל על
העודפים פדויים  ,והס אינן פדויים ע״כ  .ורצח לומר  ,ני הם העודפים ,ועוד
אינם פדויים הם ,עד שיביאו חמשת שקלים —  .וקשה הלא בשעה זו כאשל
אמל הקב״ה אל משה ד׳ פסוקים האלה מן פסוק מ״ה עד מ״ע נם פדויי הלויס
עוד לא נפדו ,כי המעשה עוד לא נעשה ? ואס נאמל כאשר פקד אותם משה,
זה היה המעשה  ,הלא משלשה והשבעים והמאתים גם כן היו בפקודיס ? —
לכן נלאה שמלת וזאת ג״כ כוונת לש״י שאמד  :פדויי לק בינוני פעיל הוא ואת
הבכורות תצליכיןלהפדות בהם ,ויתולגם פ׳ ^ :
Die zum Auslösen
 Gib das Geld derAusgelösten,פ׳ מ״ח ומ״ט bestimmten 273
die überzählig unter ihnen sind, dem Ahron und seinen
Söhnen . Moses nahm das Geld der Auslösung von den
.
Ueberzähligen über ! die durch die Lewijim Allsgelösten
נ
י
א
ש
י
מ
ל
" ז ל" א על שם הכואגת הניא הנאור בשם הלד״ק שיש ג׳ משקלים
לזה השם .וקשה מה לו להוסיף במשקלים שלא לצורך ? ועוד איך יהי׳ כתנת
משקל בפני עצמו אס לא נמצא ביחיד כאלת ? והנלאה שרק ב׳ משקלים לן  .כתנת
כתנת מן הראשון הרבוי כתנת ומן השני כתנת* במדבר כ״ד ג׳ ' סתם העין.
על מלת שתום אמר המבאר  " :ולא נמצא עוד במקרא" .ונראה לענ״ד שמלה
זאת היא מן שר״ש ממס ,והשי״ן לפניה היא מחת מלת אשד .כמו שגס ,שהמיס
פעלו .וראיה לזה ואיש משך בקשת רתכיי׳ בדגש המ״ם לפי שהיא■•'■ יי '  1׳
בתנועה .וגם אונקליס תלגם  :דשפיל חזי והנתק כמו  :אשרי תם העין,
 Dessen Blick ein richtiger .שמואל ביב׳ כ״ע .וילכו כל הב ת רון.
לש״י פילס  :שס מחוז והרב המבאר אומל  :שם לחלקת אלך ותרגומו Den .״
"  Bezirkונלאה שמלה במלון בא מן שלש בתל Stück :מענין " ואת הצפורלא
בתל" ויתולגם Sie gingen die ganze Strecke . :
מלכים א ' י״ז אליהו
התשבי .לא נודע על מה נקרא תשבי! ונראה שנקרא כן עלי היותו תושב בכל
מקום שבא .כמ״ש רש״י על מלת תושב באברהם.
משה צבי קאבלער.
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Von Emlmuel Rosenthal
. .NL^!2
משה עלה לטרום *8שוכן שהקים לקחת חקיאמון שבע מזקקים
ברע על בחייו לפני הדד' התפארת׳ פני עליון נקרא ",נפשו
'
מדברת  :י
"מושל .על בל העולמים! " הסר מני נבלמים  .׳
״הךאני נא כבוןך  -נחני לדעת משפמיך׳

"לשפוט" אמת לעם מיחדיך " ,להמיר מדנים מן פיולתיך.׳

קדל עדי בהוד ותאצרה אל עקדו נאמן ביתד ענה מקערה:
"הן לא יראני אדם בחתולתד יען מן עפר ;םוד־תו,
"על בן מהיומרדךבי נימתרה בינת מפעלי מבני אדם  .נעדרה:
"אמנם על ההר עלה אלי " משם תשקיף לתבל הניא!
משה שמע דברים האלה עלה הר סיני שם  .בם יועץ פלא
תחת ההר מדל צלצל’  "-מים נובעים  ,המית קרים נוזלים
.
.
מבין ה §לןג' ם  .י
על העין עין נהמדבירק צבעים,ןעלרקמתע 4דה חזותצלדהנעים
ומאם הדרך איש מלחמה באי וב; דו מטמון זהב בשלל לבדד
בגיל אל מעקמים ק} ם תשוקתו ל הקר אש עצמותיו מן עיפתו,
םש רצחה נעימות צל נ?-שד רוחשאפה  .ותנומה .על עפעפיו
מהרה עפה.
בן מרנדע בין כתפיו  -חנה  ,עדיזקץ מתרדמה והלך ברננה
אך בהחפזד ללכת לדו־ך שכה תחת העץ מממונו יקד ערך.
בעוד זמן לא בביר פנה במרוצתו ! מערבי שמים ןמשטרד
ןחקתד
והנה נער בא עם עדרי צאן ,וירא האוצר ,וייטב בעיניו ההון:
בךנד־ת לקח הטיךמון ,אל־ 1לו אצלו ,וןחפזון ירט דרבי
אל אהלו.
החרם הפיצה רשפי אש  .קרניה  ,העת לעמוד למשפט כוננה
דרכיה
והנה זקן בשנות חיים ואורך ; מים ,בזיעת אפו ד! ;ה׳ בא בתמים,

— 85

—

ן! לא מנוחה בי טוב תחת הרענן ומלוא קומתוישבב שם שאנן.
כקידרכו שב האיש מלחמה ,חרבו שלופה בידו הרמה
ואל הזקן סוער בד/רי אפו ,מעקה " כשב לי כקפי לא לןי
הוא בצדקה!
;ואם לא תציל אתרשעתזדונף ,ירק בחרב הזאתיכו.פר עו.נף! -
אנכי•' ענה הזקן אראה צעדי מותי ואת אבדן הונן? לא אנוכי
סבווץ.
רק למצוא מךנוע הנה  -אתי .ובנוחה תחת צל נעים מצאתי.
לא וזמם אוצר  -כפי ,ונפשי בל יודעת למה חרבן? עדי היי
נוגעת!
האיש מלחמה■ לא שעה אל אמרותיו. ,וידקור את הזקן בכה
זרועותיו;
ועל כר ; רחב נפל שם חלל ,ולזעם הגבור נפשו לשלל.
מן ההר ראה משה את מעי מפלה ,צעק  :אנייה נשברה אף/

 0גל ?-פלה!

ןםלפנישופט ?/דק שםןד עזיה מרה  :הה!

ההרה?

למהצויתני לעלות

איכבה אובל לשפוט צדק ומקזרים■ אם פה האמת וצדקקעךרים?
מועף ביעף האיש גבריאל אתא וקסת הסופר במתניו ? שא,
בלמינו ספרזקרונות בו מותחים מעשי אנוש קבר הם ? שבחים.
ואל משה אמר " פסח זה הספר" .מפורש,ואצזת אמרי שפר
כי צדקו דרכילי ,המד ,נאמנים׳ אין עול בהם,ולא משוא פנים.
.ראה! הזקן ?.הרג פה לתומו הרג את אבי

הנעה בימי ,עלומו,

לזאת הפעם אומר גזרתי ,בעדה עדותי לאחת דברתי:
להשיב" ליורש את הגזילה  -ודם הרו/נח • ישפר בנגלה!

מנחם מענדל ויאזענמהאל.

\

Bon Iosajas Licbermanu.
השר דע■ בראצי  ( .המסך ) לקול לעש הדלת השוקך< עלי מזוזת הביש,
התעוררה ננהלס נפש — ,נעודה יושנה עלי כסאה ,ולאשה ה מו ו נין שתי
ידית — ויללה ״הוי ! אבוי ! אבוי ! אנה עזבתני ! בא ואפולת לפניך ,אלסך
עפר רנליך ,ידעתי כי עויתי ,ואתך הצדקה ,אהה ! בית אבנים «בניתי ,וקורי
עכביש ארבתי ,זה אהבתיו אהבה נאמנה ,בלי מצרים ,נהפך ני ,ואך זאת עוד
נחמתי ,כי אומרת לנפשי" התולים עמדי תלוס הנהו ,לולא זאת היא ,אשר
ראיתי ,בחלתי מות מחיי ,ובמצולת הנהר השלכתי חייתי ,לשוס קץ לחיי המלים",
ככת בכסה משברון לבה ,וכשעף מים כבירים התגלגלו רסיסי דמע עלי לחיה
העדינות ,עודה מדברת אל לנה ,וקול צעדי רגלים נשמע בחצר הבית ,ופתאום
האזינה קול דופק עלי הדלת והיא סגנה על צירה ,ואים עתי בא הביתה,
והושיע למרים מכתב חתום ,ולא התמהמה עד רבע .אך יצא מהל החוצה  ,לב
מרים קפץ ויתר ממקומו ,וחיש מהר הסירה החומר חותם ופלצות אחזוה
בקראה דברי המכתב  " :שמע לדברי ידידך הנאמן החפץ בהצלחתך ושימי בלבבך
״דבריו הנובעים ממקור החמלה — .הנני מעיד בך קושע אמרי אמת ,להצילך
"מאיש תוככים ,מדבר תהפוכות ,האיש הזה הוא דע בראצי ,דעי נאמנה ,מצפוני
"צנבך לפני מולו ,כי נכקוף נכספת ,לדבוק באיש נוכל הזה להיות לאשת חיקו.
"נצלי לבך ,ואל האזיני דבלי מפיח כזבים הלזה ,כי חלקו מחמאות פיו לצודד
"נפשך לפורחות ,אך מאפע והבל דברי הנרגן ,שלשום אחלי הצהרים חבב כלילת
הנעלה פמןקענברידגע ,בבית תפילתם ,והחוצות השתקשקון
"חתונתו  ,עם
"משענות המון חוגג המתאספים יחד מעולל ויונק עד איש שינה ,לשמוע קול
״תרועת ומצהלות התופים והמחולות  ,והתענגו במשכיות חמדתם ,״סרני יה!
"אם אשקר באמונתי וכל אשר יהגה חכי ,דברי אמת המה ,אנוכי עמדתי וראיתי
"איך יצא כגביר מחופתו ,פני להניס פניו ,בועל כשלהבת יה ,והשכל שלובת
"זרוע עמדה לימינו בצפירת תפארה ,וביקר מלכות ,ועתה • יהיו נא דברי לעדת
"בך וחרתס עלי לוח לבך ,כי אך להמיר כבודך בקלון ,תצמיח לשון האיור הזה
"לפניך מרמה ,דברי ידידך הנאמן ,הנובעים מקירות לבו ,ובימים לא כבירים
״ותראה פנים אליך — .א — שמחה ועצב ,נחמה ויגון ,התלוצצו בלבב
העלמה ,רעיונית חכלעו ללכת ,אלת כה ,ואלה כה ,ואין נחת " מי זה ידידי
החפץ הצלחתי ? שאלה ללבנה ,מי יתן ידעתיו ואמצאהו ,להניע נו בעין בחינתי.
אז ידעתי ,אם אמת או מרמה ותוך תחת לשונו ,ואז אנחם כי אעזוב איש למיה
דובר שקלים ואנצל מחרם ופס יקוש ,אשם פלש לרגלי  — ,אך תנחומי הבל
ואפע המה ,עוד אמרה ,ונחנחומותי גפלית ומלח עלי לאשי ,וארנה פצעי חבורות׳,
הה ! נקעה .נפשי בחיי כי אדי על כנפי רוח קופתה ממזרח יאתה ,ולא ’ אנינה
שמץ מנהו ,ואף לפאות תעלת למכתי — אין ,על זאת יקל בעיני תמותה ,אמותה
הפעם ,אמנם מה זה תלעדנה ברכי ,וקרסולי תמעדנה ,באחד לשם ולזכר
המות ? מת זה פלצות תאחזני ,לדברי תנחומוחי — כי שמה במרומים,לפני
כסאות למשפע ,חשבון על כל מעשי ? הן לפני אלהיס נגולו כספל מחשבות.אנוש,
ותום לבבי ,וישרת נפשי הוא יודע — כי אך מידו תבערת אש התאוה ,תוך
לבני — ככה יללה בקול דממה דקה ,ושמורות עיניק סגלו ,ראשה נעוי
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כנתחלה על יד ימינה ,פניה חמרמרו מני נכי"
בלשת גבול ציד — מולה חיצי קשמומיו ,עלי
לב
השנה לישנה
עלי
זלועותיו ,ושכחה עלבה לה ,אך מדי פעם נפעם ,
התפלצה אנחה
איומה
ממחבואי נפשה  — .לגעיס אחדים חלפו ,ואיש לא השבית
המלגעה,
והדממה
מלפפת עלי פני הבית ; אך
פתאום הקיצה
הנעלה — בפלצות — משנתה,
לקול דהלות דהלות
פלסות
ונחלת
סונן
אניד׳
אהה!
צעקה
מלה
,
איה
אנכי
V
משולחה
ונעזבה כעלעל כעלבה  ,באדן החיים"  ,או המות ? מה זה הקול באזני
ומאין

אונים

נענה

מחלומות
ממקומו

פיסות

סוס,

כנוע עצי

היעל

וככשיל

וכלפות

יהלמו

מפני

הלוח,

עולקי לא

לאשי

— היא

— לני

ישקוטו,

ואי כת,

נלכדה

ינוע

דמי

בקלני,

מיתלי ,

ויהל
לפתות׳

קלח
לו האזנת
לקול צעקת אמתך האומללה  .ובכול מות מלאך השלום בלבנות עיניהו הנהו ,כי
יצולי בלי אומל ודבלים — בי
הסתיו — הוא ״ה
מוח תיקל״
— פלש
כנפיו עלי,
לקעפני עודי באבי
.
חיש
עמדה
מעל
כסאה
,
ונגשה אל
החלון,
ובכליו׳ן ע׳ניס צקעה — במבטה — החושך הפלוש על פני חוצה  ,ולאנו לאני
נטתה אזנה ,והאזינה ,בי דהיות סוס הלך וקלב אליה  " .אוי לי ! צעקה פתאום"
הוא ! הוא !
הנהו,
הכלחיהו ,אך הדל בלבושו  ,צעה בלוב בח עלי סיסו ,איפוא
התהפכו,

ועלפלי

חשך

וצלמות,

יעלו על

אול

פני,

אלהיס !

אסתל מנגד עיניו ?
אתחנאה בנקיק סלע"  ,חיש קפלה
השלחן ,נעת ההיא האזינה קול חזק ״עמדי ! עמודי !״  .ואיש ילד
לאלה עבותה ; ליד החלון ,ויבש אל חצל הבית ,וידפוק פעמים עלי הדלת ,והיא
סבבה על ציליה ,ואים לה הקומה ,גא הביתה  ,שעלות תלתלי לאשו ,אך ננוח
עיניהו שחומת הנמו ,לחייו
התאדמו
כחבצלת ,ואך מפה ומפה ,נלאו עלימו
שעלות כהות ,עיניו מפיקות גאה וגאון ,והנחו יפה הואל  ,ויפה מלאה  ,כובע
משי
יתנוסס על לאשו ,ואזול שחול לבש על בשלו,
מכנסי מאדמים נלאו על
ממקומה ,

ותעמוד

מסוסו

על,

ואסלו

לגליו ,ועליהו עזי ביכיו מנעלים שחורים ,יבדיקו ויזהירו .אך כלגע עמדו לגליו
על מפתן הבית,
ופתאום בכנפי נשל ,דאה אל מריס ,ויפלוש
זרועותיו בתגבורת
אהבה אליה
לחבקה
,
אך
היא
לא
הלימה
לאשה,
ובאפס כח ,נפלה מוטה עלי
כסאה
ופניה
חורו
.
אוי
לי
!
השתומם
איש
האלמוני
"
על
מה
זה
פניך
הלבינו,
אהובת נפשי ! עיניך עיני יונים ,מני בכי חמלמלו.
והכרת פניך ,תסן עדיה  ,כי
מחלה
עצומה
עצורה בחובך,
הודיעני חיש מהר ,הנה אנכי לימינך ,העוד
תאהבני
מרים
,
חותם
לבני
?
תום
לבני
בתמול
שלשום
,
ולבבך
?
אנכי אך באתי
הלום .לדמש בשלומך ,לראות ,אס צהלו פניך ולבך
שמח וטוב ,דאז גס
בחלק
בשמחתך תתערב נפשי,
ועתה מלאה תונה מצאתיך  ,י הודיעני כל
בלבבך
,
אך
קושט
אמרי
אמת
כי
אציצה בעד ארובות נפשך ,כבפני זוהר הספיר
חזה בטבעת׳ ,עלמה זה נשקפו ענני העצב מבעד לעיניך ? — אחה !
התאנחה
מלים ,אוי לי ! על שברי ! הללי עד יבדילו• ויפליאו בינינו .הא ! הא ! קדא השל,
וימלא שחוק פיו ,הררי־ עד ,כשלבי הסולם הנה חנם בעיני ,באבלי נשל מנהס

הלק

אשר

אעופה אשכונה ,בין
אזרועותיך  ,כי מי זה ואיזה הוא  ,יהין להפריע,
עדינות ? כי לאחת
תהינה,
ולהבדיל ערכי קולות הנבל ,למען
תפרדנה ,ולא.
תתלכדנה  ,חשוך לפני כל אשל עם לבבך  ,ואנכי כאישון עיני אלצך ולא אעזבך
כפתן חלם הלובן עלי מכמוני זהב
בשקעלוד האדמה,
ובאטל קש לשון אש,

בלית נפשות
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כמק יהיו שישי השטנה ,המפרידים בינינו — אוי לי ! נאנחה מריס ונסתי*
פניה גידיה — .מה זה ? יפי נוף ! משוש לני ! קרא השר ,ונשפתי חלקוה פים
זרעוהיו ,לחנק אותה — .גש הלאה! איש הכנים ,הרעימה עליו הנערה ,נקול
ענות גבורה ,ולחייה האדימו כחכלילת השושנה וכל יגעו ני ידיך ,כי זה אביר
אספה עתה אור אהבתי אליך .חורת מות כסתה פני השי ,ונקול עדן הוסיף
לדבר ״מה ירזמון עיניך ? חלילה ,עוד לא כנו ועממו גחלי אהבתינו ,הבוערים
בלבני כשלהבת-הי  ,ואך תחת פיח דשן החנאו מאורותס ,ועד ארגיעה ,תחלוף
רוח האתנח ,ויפיח לע פניהם ,ושבו לאיתנה כבתחלה — .דום נבל ! מרמה
ותוך החת לשונך ,ואל תרבה פצעי חנם — .הוי ! קשת לב ! קרא השר בקול
דממה ,על מחי זה תציצי בעין בחינתך בי ,לחדור בצפוני נפשי ? — ( מריס)
לגלות תא שפוני עמוני מחשבותיך דע נראצי .להציץ נעד אשנבי נפשך ,לתור
אה כל אשר עם לבנך ,אולם אהה ! קראה פתאום הנערה ,מי זה ישגיח שעה
אל חלוני ,מציף אל חרכי ביתי ,הרחק הלאה רוגנאנד ! ני אני הנהו ,השר פנה
לאחוריו ,וימלא שחוק פיו ,אין זאת ! אין זאת ! אך צל דלתות החלונות — אשר
האיר הירח — היא התמונה הזאת ,ואך אם בלתה תתקוף פעם איש ,ותאחזהו
שעד ,אז על כל מדרך כף רגלו ,יסובבהו סחרחר התולים ,ובכל מבטו ,יליץ צלמי
פלצות ובעתה ,בן צלם דמות אביך יארוב על מצעדי רגליך ,כמלך בלהות עתיד
לכידור ,מת מפחדי מצללי ליל ? תרעד ,מחזיוני אפע ? חושי הודיעני מחשבותיך
הנבוכות ,כיח׳ נפשי! — כלכל לא אוכל — .מחשבותי ?־ צעקה מריס מעשיך
הארורים ,והאכזרים אציג לפניך פת עין בעין ,ובדברה הושיטה התבנית ותציגהו לפני
השר ,ובקול היוצא מחדרי בטן הרעימה עליו  :הכר נבל בלי שם! את התבנית הזאת
אשר בידי מה ירזמון שמח הדברים למעלה ? — נלאה עטי לצייר חורת המות ,אשי
כסתה נרגע ההיא פני השר ,לשונו נאלמת ,וכאלם לא פתח פיו .הרחק! צעקת הנערה,
תרם דמעות שעף מעינית — .שמע לדברי ,התחנן השר ,ושהדי במרומים ,כיףח
מפשע אנכי ולא בי האשם הזה — .אל תוסיף להצטדק! רעמה מריס הראית כאשל
ארמוס בכפות רגלי ,התבנית הזאת ,נכה לעולמי עד ,אימסנה לא איסיף לחזותה,
 כדבריךועתה הרחק הלאה .ואס אין ארימה קולי ואקרא אחריך מלא.
כן יהי ,קרא חשד ,חנה אדחיקת מניתך ,כאות נפשך ,אך זכור בי תשוח עליך
נפשיך ,ומתנחם על מעשיך ותקראיני ולא אענך ,ותשחריני ,ולא תמצאיני מריס
עמדה דומם ,ולא השיבה על שאלתי ,אז רפתה רוחו עליו ,יען חשב בי נתרצית
אליו ,ותשב להתרפק באהבתו ,ולא מש ממקומו .ברגע ההוא נשמע קול דופק
בחצר חגית בהמולה גדולה מאוד .צעדי איש ממהרים לבוא ,מריס התחלחלה ,וכל
עצמותיה לעדת ,כי הכירה קול צעדי אביה חנמו ,ונרגשת לבה ,דלגה ממושבה,
אל השר ,ובמר קולח צעקת" החנא כרגע ,צעדי אבי אאזינת ,וחלילה יכ ישים
עינו בך ,ועתה באהבתך אשביעך ,הרחיקה תלאה ,תנה אפתח לפניך החלון
ועופה כעל  -נפי נשל חלאה חלאה!
אצבע אלהים .עודם מדברים בבהלת נפש ,סבבה הדלת על צילה׳ ובניהו אבי
מלים בא חניתה  ,ונר דועך באצבעותיו  ,עיניו נוצצו כזיקי אש
אוכלת ,והשל בראותו ,חיש התחבא בפאת הבית ,ומלים עמדה לפניו להסתירו
״הוי !״ צעק בניהו ,בקול בכי  ,מי תאמין לתשמועת האיומה  ,פסו אמונים מבני
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אדם  ,הנה קויתי למשפט ,והגה משפט  ,במקום המשפט ,שמה
הרשע׳ראשיו
»ו לעגו לי ,וחושיה מנהם נדחה  — ,אהה ד! מחי השים קץ לחיי חמיוליס,
הן דכאי לוח תושיע  ,הצילני מכף העדיץ הזה  ,ומי ימן ידעתי ואמצאהו  ,להב
חנית  ,תקעתי בבטנו ולאלץ נצחו הולדתי להשכיל כדוני מדמיו האלוליס ,וחצי י
זעמי בו אכלה ,ומדי דנלו ,הלך וקלב אל מלים ,והיא התלפקה לע צאולו,
ובקול מתיפח קלאה :״הלגע ! אבי הכנע !״ מה זה לבך יחל נקלבך בתי  ,וכל
עצמותיך ילעדו " — .אין דגי ! אין דבל ! ענתה הנעלה במפח נפש  .ובדבלק
הביטה ,לאחוליה שובת למנוחתך בתי ,מחמד נפשי ,אמי בניהו ,על מה תזולי
לאחויך עיניך ? אסולה ואלאה מה זח יגהלך ,ויהי בחפצו להםב פניו אחולנית,
אזי חיש כסתה מלים — ,בידיה — פניו ,והשל בלאומו כל הנעשה בבית נח
ממחבואו לרוץ החוצה ,אך בניהו מהל לתפשו ,והתנפל עליו ,כנן שחץ על טלפו,
ובקול נויא כקול לעם היעים עליו״ עמוד בליעל ! " האתה הוא איש מימי ,אשל
הדהגח עוז ,לתמיד כבוד ביתי בקלון ,ועטלת לאשי הדחת והשלכת למשואות
נצח" — ,שים לסן לפיך ! יהודי נבזה ונאלח ! לעק השל .ומדים בלאותה כי
מלה תהיה באחלונה ,צעקה מנהמת לבה״ אוי לי ! כי נדמיתי ותכלע על בלכיה,
לפני אביה ,ותחזק את לגליו" שמע קול צעקת בת אבודה ,אך בניהו לא שעה
אליה ,ובחמה שפוכה ,בשצף קצף לקח הפצילה פיס וינופפחו על לאש דע
בלאצי ,ויאמי כלגע צא מביתי ,ולך לדלאון ולחלפת עולם ,ני .ימ בקש זאת
מידך בליעל בלי שם ! למוש סצלי ? דוס נבל ! היעים עליו חשל בעז  7וח,
ויאחזהו בזקנו ,ויפילהו אלצה ,ויסחבתו סחוג והשלך ,ופניו נעלו כלפיד אש—
מלים קפצה בינתים ,ובקול בכי יללה  :היפו מאף ועזבו חמה ,כי מלה תהיה
באחלונה ,נשם אל הצול תמים פעלו ״היפו— 1״ לכי לדלאון עולם ! בת
השובבה ! היעים עליה אביה — מדי עמדו על לגליו בקומו מהאלץ — גשי
הלאה! יכ אצנפךצנפה ככדול ! האם לא למענך אך למענך שמתי נפשי בכפי ? —
י "אבי" צעקת העלמה ,ידעתי עותתי ,ומחשבותיך טובו אלי! ותחנקהו גזלועותיה
ידעתי כי איש תככים חזה ,לצח נפש בחך האומללה ,אך האזינה לקולי ,כי אישי
 .הנהו ,אשל אלשתיהו לי באמונה.
( החתימה במחנלת הבאח)

 0נת פודים Von Gerson Rabinowitsch .שנת " שיל לאלהיס"לפ״ק
אסםרה תהלות,
לימיהסורים,
נם סרטהשגה,
האלוחסדיו,
הבינותי
זאת
,
בהם תךעי,
אשר עשה
גדולות
,
ויהיו
שמורים,
תביטו בתבונה,
לישראל
עבדיו
.
להם לאות.
אז תמצאו!
"איש צר ואויב" י-
"מנשים ועד הטף-יחד"
"הוא המן בן המדתא אגגי"
"ולהאיש מרדה׳,
"רצה להרוג ואבדהיהודים
"
"
ולחלק
בכל
שללם
"
"
* ) כמאמר חזיל

על פשוק אשי הנין לו כיו)

—
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"על כן ביום זה ישמחו יחד"
"הן אורח ושמחה־
"פדה יה נפש עבדיו"
"נספר נצח חסדיי"
"רננו מנים

"אך השומע בזעקה"
"האל העונה תמיד"
"ואשר לו עוז"
"שלח למו דברו"
"וחש לעורה"
"הניא עצת"
"וכל רשע"
י
"גוירתו"
"מחשבו רע"

"צדקות ר"
"שבח ויקר"
"וגדולה ,תנו לאלהים"
"זה היום יחלקו צדקה לענים"
"ויחנו להאביונים"
ישישו"

"והעץ שהקים"
"רק לו ערך"
״די בושה וחרפה״. .
"יהי לך אשר לך"■
״ובעונו נכשל ,הוא ובניו״
"ונתלו כולם יחדיו"

"וישמחו על בום יין
״בשמחה ורינה״ ;
״ועל שכר״ .
"בזמרה ישמחו בו"

"יברך מרדכי היהודי ,והרסה"
״ושקט הדבר . .
"וגם חרבונה נזכיר  .בטוב",
צא וחשוב,
שלוחה למנה,
׳
אלה הפרטים ,
המליצה,
וואת
כל שורה לברנה,
לאבי יקירי,
אז תראה בטוב,
איש אמונה,
ברנדים מועטים ' ,
פרט השנה! —
ידידי ובחירי,
כתבתי בנתיצה.
גם אליך אחי ,
למנחה שלוחה ממני ,

ובך שמתי מבטחי,
כי אם שגיתי הורני,

 " .. .ואני אחרש לך" לפ״ק
 . { .תסכל כאהבה־\

 | MB״בגילהוחתה״ ןלפ״ק

מנחתי״" t

> .ימח

<ממ j
'

,,כמתנה יפה

יהא־ן

לידידי ואהובי הלב הנכנד יונס וסופד ,נודע נשעל נס לניס ,נעל כונני «צלמן
 ,כלו יאיל .יהי אלהיו עמו ויעל ,ויפוצו מעינותיו! הדגלים האלה אשל שמפי נפי עעי .היום
כונו ידי ומסשנותי נימי פנה׳ פה העיר הזאה ,ואמלשי להקדינ לו נמועדו .ניוס הפורים,
ואם יפיקו רצון וימצאו א( נעיניו ,יספחהו סוך מחנלחו כוהני ילהק .וגם המה
ינואו נתון הנאים .ואם גי לא נהלה* אוחם נזל ההשאלה ,ונמליצה נאה ומהודרה ,נק_ל
זאת תהיה לו למזכרח  ,יען צי צונעים המה מלג אוהנו ,דורש שלומו ומונו.
לאננאוויש מווילנא  ,גיל נאק נכריה .י -
 ■!:גרשון
דויען לקדר זה

יתנו "בל יעובנו האל ,ובל

יטשנד׳לפ״ק,
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V°n Nt. H. Enßer.
בעוד חשןד כפה ארץ ותבל א5ל
בשום ע ;ן לבושה וחתולחה עך5ל
פרש שדי שלמת אור בעין חשמלה
ובאור בקר זרח בקר לא ; נכות
לפידים יהלכון לאלפים ורבבות
אף הצצים יותהלבוןיהרר ושפלה.
מזעסר אשי בכסא מרום נ) מקרץ
ירה כמי תהום ,ויאמר " הוי ארץ"!
ניהי לעפרות ותבל חלד ואדמה]
ומנוש' עפר ,הרים גבנונים
׳י־ -
סלעי מגור ידבקו וצימרי אבנים
משת בתבל אנוש בצלם ורקמה.
ןרוח מבינתו תהומות .יבקיע
ידא כנפי רוח ,שחקים ירקיע
בתולדות השמים בצאצאי ' ארץ :
נפלאות ידבר ומחובות יחשב
מלא חבמה במלאבת חריש וחושב
י'
הגי' ברוחו ! יפרוץ במו פךץ.
אם בן איפה למה בזעת אפים נ)
פרי עיעו ועמלו עודנו בחיים ?
'בל החי כל־הו־מש י?זלא תבל
בלם .ישבעון טוב מלחם שמום ,
ירעו על  -כר נרחב 'יורחב ידים
והאדם לבדו '.יחיה' חיי הבל?
*

־ג
'

**

.״  sLוצר לב אדם" רע מנער
׳׳עי ;יו’ לפידים ירוצצו׳ לבו סוער
לבביד עבמיט ,איש לב¥עו שקצהו
א) פדר״א .נ ) מלשי[ מחמל קלצחי (איוב ל׳ג ר,״׳ שמוה רבה פייג .נ ) קדושין פ׳ב ע׳א .

ג־׳
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להך־בות הון ועשר לאסיף מקנה וקנין
,',מלא נבלים’ומיו־מה"’ רע ק־ל־ענין' ז
"איש לדרכו סנה" דישנה עושהו.
"לחלק יניד רעים יבקךבו אחיו"
בסיו ידבר שלום ותחת למדיו חרבו
"אי לזאת יחסר לחמו לחם אבירים"!
לו חכמו יגבילו' רצון אל ימיקו
רעפו' שחקים מעל -ברכה הריקו
זה ספר תולדות אדם י) מ:שר הדורים.
#

חנון! צור מקזנבי! אתה סבמחי
ואחר עורי  -אלי מבטןנוחי
מכמן שאולי העל דדי יחידתי.
מבשרי '  -מלפני מתוךתף י
ומאולבי תתבימני מצותיף
אז לא אבוש׳ בל" אחטא מ ^ רתי:
בשלום יחדו אשכבה בי ; .קח ;י
מתי? לאימתי .נשמתאללחייבי
לעת .קץ .ינשו ?.עלו מבור תחתיה
ך.קב עעמז־יתי לייי לבירות תולעת ’
מבוס חמת חמותה בות הקבעת
נבלתי ? קומץ׳ משואה ושאיה.
בי אם בל  -היצור לא נכחד מאין
ומה יותר ללש ") ובי תאור ,לעין
ד,לאמו? והיו' לאין ירוה ונויד:,
בביר יבוז לב לפיק דעת בעודו
תפארת האדם מלא תבל הודו
האפם 'לנ^ה ¥לל בצול נשלה?
ד ) ייופלמ• יייים .ה) הנהדרץ צ׳א «*.6
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לא 1אקזחק אלעג לבן־ח^ר ובזה
אבי^ה קמר^ ה קן־בחי החזה
ותחז עיני ן $ני ענת עיולמים;
מגדע עפר מערמת צקךמו
ר)רם עליהם ע1ר ורוח הניעמוי
•־״״
יעורו ז •1
נרדמים.
יקיצו  rי-
יענים י•  :ד "
עיעי קת ציון מעוע עילזי קרנה
עוד תעדי בניך ,ועלומי אמונה
עוד  :נהרו לארץ הלזו הנעמה
זדו לפי עאיול נחעבו נשחק מאזנים
:פסחו קקךיהם׳ .יעעו’ קזנפים'
יעופו עם העיר :יום אדני עמה.

משה צבי ענסר.
ה

Von Jacob H Sperling

מנתב.

לכבוד האדון הנכבד ,ש-ורש תפארת חכמי
דורנו ,אבי נל חופש כנוי ועוגנ בלשוננו׳
מריס קר;
התושיה  ,ו מ נס ם נאמן לשפה ענייה ונין
הנבונים הוא נעלה ,על נפי המדעים עלה
מעלה ,קרני
המליצה
מידו
יופיעו
,
ונופה
צופים
יעיפו
להלל,
אמרי פיהו ,מלין נשגב ומשורר נפלא
גו בכלנשגבוה ונעימוש שפשו המצל ,היה הרב הסכם
המפואר ,והסוקי הנשנב ,נננדוח מדבר
אפסי ארן ,בדברו יקר ולבון כוכבי
ערן
,
כש״ש
מוהי״ר
מנסם
מענדל ברי׳
ש ע ער ן
נרו יאיר לעולמים ,כאור שנעה הימים!
ערס
אקדם
פניך
נמנסח
הודה
אדון
נכבד
!
קכי נין
על אשר מצאה׳ סן ומסד בעיניך לשום
כוכב• נאמה ,המבריקים אשר יקרוה נשמי
שבל ארצה,
המדעים ומחנוססיס בהוד קינים על פני
להאיר
עיני
דורשי
שפח
ענר
נאור
שנעשים ,לכבדני נגד חכמי ומנעימי השיר
זמננו,
להוציא פרי עששנושי חוצה ; אודיעך היום
אך עתה ,כ׳ המכהנים אשר נשלחו אליך
אדון יקר ! עד הנה לא מידי
אן
מידי
זר
נפשנו
,
היו
מנן
אס׳
מאמהסשי
אני זיל ובלי ידיעה’ קסם
השירים אשר שלס אליך וקעך פרי מנד
מזימושי סרס נכרו  ,לנעעס נכימן הנחמד
באדמה קודש ,וערום
יערים
הוא
יען
כי
שם
א
סד
לנו
.
ועשה אדון רב פעלים ! אכפרה פניך
במנחת תודה,
מנחת מרמשח מורש׳ לבי פנימה ,על
אשר ׳קרשי אך נכבדה׳ בעיניך להוציא
צ§ צאי
עשאנוהי
הדלים
לאור
עולם
,
והעם
עמדי חסד
כזוהר הרקיע .ידעה׳ גס ידעתי כי בעיניך יפלא לשוס כוכבי העכור נין כוכבים המזהירים
מדוע עד כה החשש׳ מעוג שמשי די
למו פי מבוא
במכתב לפניך איש חמודות ! אן האם
גם בעיני יפלא ? — לא לא אדון יקל!
כי דע ,כי רגעי
העש
מנו
לי
מצצו
לי
כשכיר
,
כי
אנכי
עליתי שנעה מעלוח  ,גיעבען ויוטייב•
poortlp
מועד  ,לראות מע« נאיר שמש התבונה ,ועל
ליקס
כל
השמינית עתה לעלות אעפילה ,לכן לא אוכל
היום להגות נשפת עבר הקדושה אשר
סי׳
רוסי
ונשמתי
היאה
,
ויען
כי
נמכרה׳
אני
ונפשי
ללמוד
כל
העניניס
ושנונות שונוש_ אשה
מרעותה להכין אותי על הנס׳ון הגדול,
»אטוריטעט לבוא אל מסוז
חפצי
בתבל
לחיות
צולח
לחברת
אנושי
,
אך רגעים אחדים מנו
ל׳ בלילה,
רגעי חמד הנמו היקרים עכל שנות חלדי
לי  ,להגות בשפת יה ,אס כל שלשונות —

—

94

—

סנשנסה והנדסה עהה מגני עמינו האומרים ני « הה היא וגל הצלח עוד להיום מדברת גפי
כל ,לא כן שפה עמים כי סיום הנה ,לו חכמו ישכילו ויקרעו ענוד עפעפם והנלול הלוע עיניעו,
אז נכונניך המאירים כשמש לזוהר ,רנה נוגה והפארה נשפה קודש הניעו ושי ואשפר לך
הקרינו — ומת אאזוי גיל ושמסוס עת נרגעים אסדים אלת על משכני גלילות ,אוכל גס אני
להיום נתומכי נפשה הנדכאה להרים פרי עשתנותי הדלים על מזנס קדשה ,כה המניעות השתרגו
עלו על ראשי המת היו נעונרי ,מדוע עד כה החשיתי ואחזתי שמורות דל שפתי מלנוא נמכהנ
לפניך ,לפניך חכם ומלין נשגב דורנו ! אשר כל נאי שער הנינה כנוד יתנו לך ,לדור אחרון
לנם ולמופת תהיה ,המה כלם יחדיו י עידון ויגידוך ,כי אך לך יאתה תתלה וכבוד ,כי « לנד ני
גזר המשכילים ונזיר המשוררים הנך ,הלא ^ך עשר ידות על כלתם ,ני נצל כנפיך ׳חסיון צעירי
5ני עמנו אשר נפשם שוקקה למדע ,וממקור נורך קרים נוזלים לדויה להשקמו ,סודם איזה
הדרך ישכון אור החכמה והבינה ,ללכת בו יומם ולילה ,לבוא אל דרך המלך המקילה העולה
נית אל לזהב המערה ותלהיע נקרב לבמו רשעי חשק ללשוננו הקדושה ,אשר נלעדך כמס מלג
נשכחה היתה ,כאב יסמן תנהל עלות יהודה צאן קדשים במקל נועם למי מנוסות החכמה והמדע,
תשדדתלמי לבותמו ופרחי מליצה תונס תזרע זרוע ! אל ארז בלבנון צמרתו שחקים הגיעו שתול
על פלגי מים ועל יובל ישלח פארותיו ,ונצל דליותיו כל צפור כל כנך י חקיון ,דמיתיך שריד
משרידים ! אשריך הפלאת עשות י כי מלבד כי חכמי עמנו ידברו בך נכבדות ,ומשוררי דורנו
עערת תפארת ימגנוך ,ואוהבי עבריה ממקור לבמו ברכה לך יאצילו ,הלא גס צעירי ישורון
ראדה מקרב לב עמוק לך ירחשו ,אהבת עולם •אהבוך כבנים אביהם ,כי כוכניך המזהירים
כספירים ,נברקי זוהר יפתחו עינימו לראות הוד הדרת שפתינו הקדושה ,וגס אני בין בניך
אחשבה — אך רגשות קודש הפורצות ,לפתח לני בל אוכל לחלל באותיות מתים וקנה רצון
אשר אך מגרעת יתנו ; אולי ברצות ד' דרכי אבוא לעיר ווינה ללמוד שמה מלאכת הרפואה ,אז
אי״ה אתעלס אתך נאהבים ,ופי ימלל לך תודות אלך אשר כפרן מים באין מעצור קרב
לני תהימנה.
ועתה נסקתי מוסרות המניעות ,פסחתי כבלי המסיבות אשר ער הנה רתקו ידי מנוא
במכתב לפניך רב פעלים ! והנני אבוא לפניך כהן בהיכל נפה עבריה ! עם ראשית תרומת פרי
עשתנותי להניעם תרומה על מזבח קדשה ,ונצפיתי אצפה בי נין צעירי יהודה תנאים לחסות
בצל כנפיך ,גס אני מחקה ומקתור לי אמצאה ולא יגרע מלק יעקב מהעלות פרי מגד מזימותיו
על מזבח לשון יה בלמודים ,וסי נפשי אדון נכבד ! אם כמו דוה תזרם צא תאמר להם ,אז תכנת
גחלת נשארה לאהבת שפתינו הקדושה ,עטי הדלה מידי אשליבת לבל אעגוב עוד את העבריה
לעולם אפנה עורך אליה ,בי מה בצע אם אלין נין שדיה ,אם אקטוך פרחים נגינת עדנה ,אם
ברבות העתים לשחת ינולון ונשעך מרוצת הזמן יעלו בתוהו ויאבדו ,ובפרט אני אפר מנוקר
עד ערב על משמרתי אעמודה ללמוד אכמות ולשונות שונות ,והרגעים אשר אוכל להקדיש
ללשוננו המקולאה אך אחדים בשבוע המה ,והיה אס תגרשני מהקספס בנחלת לשון יה ,וחטאת
לאלהיס ; — אנא איש חמודות ! שים נא עין בקרת על השירים אשר אנכי נותן לפניך היום,
בסון נא האס ברם מליצתי יעש עננים או באושים אנא צרפמו תוך כור הבחינה ,אך לאט לאט
,תלך עמי ,בי אדוני יודע ני הילדים רכים עודנה בי צעיר למים אני ,והיה אס ימצא סן בעיניך
לשום נין כוכבים המזהירים קנס ,אז אדע נאמנה בי לא לחנם עמלתי וכי ים שנד לפעולתי,
ואוסיפה לך אי״ה כהנה וכהנה  .בן אחי זכרונו לנינה נקע מסה לעיר פראג ו3ל עוד ישלח
פרי עשסנותי בלי ידיעתי אליך ,ואסלה פניך כי השירים אשר מעד עתה שלח בלי ידיעתי אליך בל
תוציאמו לאור ,כי עיני אדוני יראו ולא זר ני מלאו פגיונות וקטני ערך הנמו  — .לסלוח פניך,
לכבדני במכתבך היקר אשר עליו ששתי כמוצא שלל רב ,אדע ני לחנם יהיה ,ני נפשי מאוד
יודעת כי לאיש רב פעלים במוך מנו רגעי היום לעמוד לשרת בהיכל החושית ,לכן אמריןזה
הפעם ואשים יד למו פה ,בנועם תוחלתי בי תמלא בקשתי ,אני תפלה ,כי בנעימים תאריך
ימים ,וכיס שולחות רויה תשתה לעולמים  ,כרצון מוקירך,ומכבדך נאמת ובתמים .יעקב
שפערלינג.
לני

Ad. Ehrlich
שחטרת הבריאה .

Von

דן $ך0בי תבל ק^מה .יד היוצר הטוב
ת1
חיים ואין..ק*יה ( מי ימצא תבלית לבניהם?)
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ובארצה רבה הואזקשר דודם.בחיים;
ובכן לשרשרת אחת היתה בל הבריאה.
הבט בלילה .ג/קצה השמים"שם ישלחו
כל כוכבי א1ר את ל! ךני כספם אל 'עין .ארם;
■ הם אלפי שנים ירוצו' במסלותידזם.
עד על קביבותיהם ישובו לכנף הארץ.
חרם ןחליק אור וחם לארצות הסובבות.
השבלים יוציא מתלם ' אף ישא מסלע.
בין משברי ה*זם שם בל חיי גדול עםל,מן.
מר מדלי גם הואי מעון ללמש אין מספר.
הסכת שמע קול גלי רוחלשאו קוליחזיר.
תגל קערה מצפון .שאון נורא למאיר.
ענני דושנה ישחו תחת שפרירהרקי״ע׳
וימונגו כרביבים הארץ צדות צמא;
אז .יעלה מן הקרקעי הלח אד נתן ריח.
ישקהיכלכל את חשרת עבי השחקים לח.
דבר לבדו אין ' לא תהו מלכות שד ".
מצעדו .יציץ פרח בשפת תלמי שדי;
^ »י

יי ”

( הה־שן ב״מניס רבאה) .

Von Josef Choczner Hör. d. Thelogic.
,,עד אנה משוררים מליצות תשמיעו ,נל עיד הפרחים מסיעים ריהמו,
״האם בל תלאו מלשיר עולמים ? ואחר הנשם נראתה הקשת,
"הלא אסם בל זמר ברוב הימים,
כל עיד האהבה כנפש יוקדת,
"וחדשים לבקרים מחיקכם תוציאו י .וכוס מלא מסך הלב משמח,
כל עוד הכנוד נגינות מנצח,
כל עוד השמש תשלח קרנים,
וירח .יגיה אורו בלב הרקיע,
ומשמים השמחה לארץ יורדת.
כל עוד השחר מקדם יופיע,
כל עוד הקברים ?ילבשו אבל ,
י׳
והטבע יתחדש כנשרי שמים,
וסבכי הבכאים עליתם יסבגו,
כל עוד האדם עלי יבשת,
כל עוד האנשים מר נאנחו,
יx
ולבבם נשבר על תהכווכת התבל.
והארץ תתן יבולה ועצים פרימו,

I
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גם אז לא תרום בת שירתי,
אז מליץ האחרון במפח נפשהו,
פעם תעוף במועף לגבהי השחקים ,על הערבים יתלה כנור ומצלתים, ,
פעם תטה אהלד ,בין שושנתהעמקים ,ואל אלהים קורא בשמי השמים:
תאורני חיל כי בה שפרה נחלתי" .הנחמו אל תפחדו כל משורר ומניהר
ואם התבל חרבה ותשם שממה,
"אני אוהבי אהב ומשחר׳ ימצאו נחת,
"גם פה תשירו מליצות ומרי נעים,
שמש יןרחיעבטון ארחותמו,
וכימה וכסיל בל ירוצון טסילתמו
ברן כוכבי בקר ובני אלהים באים,
"גם
או
תתנו
שיר
ואדם א!ן לעבור את האדמה.
בל תראו שחת" ! .

יוסף כאטצנער.
Vcrzcichniß '.
Inhalts
Seite
Seite
 59״
משפט
המשפט
י
-Halom
 2 Jo״ מרי ב" ׳
I . Fischer.
60
״
הבוקר
בארן
Löw:
H.
2
.
I
״
«
מזינים M . Weißmann:
63
״
האניס
האמה
:
Fischer
.
I
3
״
קול
נהי
למות
M . E. Stern :
 65״ קרבס
" לרצאכוא
Sal . Triescher:
 " 66אולי י
"
"
 " 9בנויהמלן Dr . A. Jellinek:
 66״ מפסב
Reich:
Gersonn
16
״ טקסטנטוט Rab . L. Horowitz:
 68״ השפל והאמונה  17 Leo. Winkler:״ מכסב
Rab . L- Eisler :
 71״ הצלת אמייה  " 24 M . Strauß :טטם מספיק Rab . J . W. Back:
 72״ יראה שד  Dornzweig :׳ 25 A.״ דברי הברים
Jos . Löwy:
 75״ האורח
 29 Her. Mayer :״ וזאת ליהודה S . Frankel:
 79״ מולדות הדפום  34 Jac . £ opronm•:״ ספלה לאל חיי S . Bacher:
 80״ השולמית  37 Meier Gelber:״ סיד האס
S . Rubin:
 82״ מלקט שבלים  43 M . Kobler:״ או וטסה
:
I . Prcsburger
 84״ משה
 46 Em. Roscnthal:״ ינהפכס'Dr . I . Berget : .
 86״
הנאהבים
:
Liebermann
47
.
"
Jos
הננס
,
מפלה לאפא " "
 89״
מנס
פורים
-Rabinowitsch
G
48
״
אמרה זבוב יום ; Herz. Schorr
 91״ הסססיה
 dl M . H. Enßcr״ ׳שאו
A. I . Schorr
 93״ מפסב  " 52 I . H. Sperling :הגפיר
"
" "
. 94״שרשרת
 53 Ad. Ehrlich:״ ה«רב
N. Meller
 95״ המלין
 54 Josef Choczner:״ הפסונה
M . Ornstein
" האחרון
 59״ המנוסה Daniel Ehrlich:

1

