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Seitdem des Heiligthums Ornat Dich schmückt
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Man nwi11t 1(füvtp^ j(; fp. uns Dein Sang entzückt:
Du zähltest zwanzig erst im Lebensgangei

Mißt man als Meisterschöpfer Dich, im Range,
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wie viel Schönem Da die' Welt beglückt,
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. —
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, - - ׳
״
Den glüh'nden Freundschaftsgruß, den Bruderkuß I
Leipzig , den 21 . März , 1866.
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לידיך שמואל דוד עוד ןגעתי ?אנחתי,
עוד נפשי בי הומה .ועלי7לחיי דמעתי,
"אי טליד! איטליא!" לקרא אל תלא;
.והנה זהןר1ל קורא  :מה לףללוצאטא? '
לשימעיחרדת ?וות קום לך ציפתה!
! שם אבוד ,חכמת חכמים הפלא 7ופלא.
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שם קרא מות מועד לאבל ודאבה
שם .נפל דוכם חים ,שם נר 'אל7כבד,,
אור בהיר ,בשהק מחקר מךו קרנים;
שריי אור׳ הכה מנור ' ,עור כמשלם ',ז '
מגלה . ,עמוקות בין  ,בם צופיו' עורים כלם - ,
י באופל הואמגישש  -ויהי לנו .לעינים.
ז

ובלא עת ד,אסף יד ? ות בו נוגעת  •-:׳'
״אסוףעייף ,הכהן! ״־״כהן נחל בדעת!*
י הנף7עליי® תאם חרבוחזיוללה —•• ,

והנה .זהבלא

יומו׳ ארז

אדירגדוע; .

איך אקונן לשלל מות? ואנכי דל שפה
מהיפה .על ערש דוי רך עלי רפהT,
ולקולחרדתהשמועד־ו עיני מקור מים -
אם מפליטת  .אדיח מדע נפלה
כותרה-
■י איך יאבל 01,פי  ..קמת ; מנש'וא 1:ליל’בישקי־ם ז
#י $
^ של;&נקשיי
קןןה ■ ,
כי בינת נבונים ' פתאם הסתתרה׳
  $05י ת .מתקר י :ןלי ב׳סטיא חדכתק '-איך  vjMנעברת,
בנפולי אהת אהת ענף ' הור מצמלת
יעץ הדעת ? ישדון« ^ .כ ^ ה ? שילבת!
^' ־ ׳׳.׳•  Vwer׳“« '• י5״׳־

^" » )iSS'.V'V־'-,• .ז « *-י

איך אחריש ז לארון כליל כל מדע נלקחה,
מפיק פניני אוד  ,מכנפות מזרחה׳
מעופף למרחקי מצפון באברות הרוח.
ומטתקוי תבמי קךם ' בערפלי' תשכח
הסירי סיגי נשיה  ,יקרע ' המסכהT-
ולכל שוכר תבל אור חךש זרוע ¬.ד

אין אהוישל לעומד בהיכל חכמה למשמרת
כל ימי תלדו ‘ ,וגס עת’ עינו עורת
בחברותי המחקר עוד בחר הסתופף -
לאי נח ולא שקט  ,ולעיניוי אין תנומה׳
עדי הוציא לאור יומם סתרי תעלומה —
י וכנבוד צולח כבוד אלי עליו' חופף.
איך אחריש ? לא ארים מסביב תאמה,
?נוע אביר תורה  ,גבר רב תושיה ,ז ־
’לעורר אבל״לבת עמי לקול היד ך,צוחהל
ידעו  ,כי שר  .וגדול נפל בישראל׳
אין שארית כמוהו  ,לא באחר האל,
:דעו העטו מקפד ? עמקהבכא!

;רימו גהי ?,ביב .עד בלי ה $קט׳
ני ' לא כמות בל אדם' חכם חים  .יןקל;
בהוריו ? ארץ חיים' יפקדמקיומו ' -
צדיק בת ?ר יפרח  :אין "לנזעו תמורתו׳
וכיום פקון־ה הוא לנו יום 'פקודתו־ -
'.ידעו ' ,בי יי נתן חמקה ליצלמה!
ידעו .בי יי נתן חכמה לשלמה,
עדי בל חכמי" עמיםז ברעו'להדומיי,
י וגדולי ארצות .קדם "ימחו לו אפים;
בי איש מופת הלזה בקצה ה?ל מלתו,
על■ כן בכל הארץ יצאו קוי תהלתו" -
האיר 'לארץ ולדרים— והוא איןיעינים — .
ועת (;שיאי לא כמוהו נוע בימנו,
גילה כבודימישראל■  -פם פארינו.
י1ומגזר .התהלה כל ראשי גדוע:
נעדרה פנינת ' חן מגלתיהבתךת,
נפלי כתם פז מפליטת םופרים נותרת -
י .וקוךר הולך באין אב לב העם נגוע.
לב עמו נגוע  -שח לב נבוני,עמים,
בייי הכין למו ברוח קדשו מטעמים.
י ומגדנות נתן י לאחיו פי שנים;
לאלה ולאלה שאב בדלי מחקרו,
להוציא מבאר חכמה ' האמת ' ביקרו¬
' עדי מקנה מפעליו היה למחנים.
אליו נבעו מצפונים בכל ספר חתום,
איש אומר  :חי לי ! גלויי יכל סתום! ,
והוא חוקר בלי נח  -גם ביפידו להן שוע -
עטו אבל לו עד שפם  ,כי חדל פחון.
שאו סביב קגה  ,כי עמו שבת חזון -
׳  Mנאטם מע!ן חקקה  ’ ,נקתם הטבוע.
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על ספרי  pמ :מון אור ד! ןש הופי״ע י
וזרוע יעז מחקרו עד להפליא הודיע ׳
־ מטמוני איבריו לטש ' מחלדי הנשיה;
בם התעשיקוירועי' כין לעליות בוניםי
ובשלמה למו שלום ? גדשו המדפיס ׳
?גוללו אבן בבודה מפי באר תושיה - .
וככה הניף ;דו בעש! רוחו לגלות,
'ולהוציא ;קר מזולל ׳ אמת ממהתלות ׳
יבין קופאי שמריז שוא" י וגומלי אמומם -
ומה עודי -אספר' מעזוז גודל מחקריו?
הלא'  Hörtחקוקים בעט ברזל בספריו
י לעיניזעם 'יזי אלה הן המיה נתונים!
מה אספי הפעליך  ,את נפשעדקה ?
ערל' שפה -ה -ני י י ׳ ? לעג' לעוון 'אין ?ינח
י בתתי"במו מכולל ' ,הלא אתן מגרעת!
כבד פה<־דל• מלין -ואלם ?הגיוני—
איך יעוז לפאיך  :הסר דעת’ ןטו,5י •—:
וההלהך לטדי ? קצות תבל; גורעת!
ובבל זאת לשום מךןםן  0לפקבל וא ? לה ׳
מהשתפך מרי שיהי ייעלי כבוד? .י ' גלה,..
לאבדן ? ממשל מדע שר  .רב .פעלים;
למות נזירי אלויו  ? -.הדרת רב תפארת..
לגפן פרית תנובה ״  i-iyyMנעקלת ׳
בעוד לא רד יומו  ^ -רם פגות  .הגללים - .
אך בעדינו אתאונן  -לא בעד נפשך הטהורה -
באמיר מבית כלא היא שיבה שימי אורה  ,ז
י תמוד שבתה "פה במתשך ' בעלטת עורון -
שבה אחריי ; שאה ' ' פרי הלולים גצה׳
מיצה.
שבה בצק נזר ' התפארה  .עלי
"ולשמך  tתהלת עד " בהיכל הזברון!
נאום שלל מחלו! י ילמדוה ’ מלקוח,
אזל לאסון חלניז לחיק .

ניוחנ יבגאג צעסר־ ויומו "שחומי $ה וויען < ום א׳
מענדל

כרי

שטעון.

—
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ספר גנזי יי המלך לי׳ יצחק בן אברהם לטיף דל.
( תמשך•

Mittheilung von Dr . Adolf Iellinek , Prediger in Wien.
 .פר'
? ןל" ג .נפי 5ת  .גאנה שמות המראה הגזעלע שנענה כגל העירותי אל
הגגושל
נשניענמקמזו קצתי העאה׳ אמנם׳ כל המראה נכללוה ונפרטיה  ,הוא עוד
עמ1ק
מא
7
צר
ך
שכל
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ועיון זך וכולי האי ואולי  .ועניין אהיה אשר .אהיה •J.
שיד.
גדולמועלאומכותת
אעיר
עליו
קנת
העלה
על
.
פי
קוצר הגנתי והולשת
דעתי
אחלי
אשר
אקדיס
.
ואומר
ינ
האל
ית׳
תלה
,
תשוגת
שאלה
!
ו
געתיד
'! שךמז
£משה רניגו .גציה אהיה בלשון .עתיד י נסנטסתו ג״כ  .לעתיד ואת
שם
קדשי
אודיע
,
נמוך
עמי
ישראל
'
ואיפשל
היות
"
ידיעת השם רומזס,לרא< יה
פנים
שזה עצם yrהשם הנעלם העונל מציאות זה העולם וההערה לזה
ג' '.כ .הוא.
 .מאמר הנביא ע״ס,במם ההוא יהיה ה ' אהד  .ושמו אתד ואמר אז
אהפוך
אל
עמים
שפה
.
ברוילה
.
.
לקרוא
.
כלם
.
.
נשם
ה׳
והוא
עוד  .השפה גרורה
באמת
שהיא כלי הדנור ר״ל .כי .מלת . ) ? (' .שפ״ה  .גגימטליא שכו״נה ומלם
שכינה
גגימטליא
שם
.
.
יו״ד
ה״א
וא״ו
ה״א
.
ית
'
שמו
הגדול
ויתעלה .זכר שם
מלכותו
שמ״ואל הפשוט העליון וזה עתר העליון וגחשנון שפה ג״כ קצת
הערה
היא כי הנטמה .היעודה לאותו זמן היא אל היות כלן יודעין הש״י
ידיעה
שלימה
כשיעור
השגת
.
המשיגים
השלמזס גאותו זמן שני כי כלם
יודעים
.
אותי
ואמר
יכ
.
מלאה
האדן
דעה
את
׳ה
.
.
והדעת
סאמתית המישגת
באותו. .
זמן הוא השכל  .וידיעת מציאותו ימי על דיך האמת לפיכך יתסייג
שתתחדש
נאותו
זמן
ידיעה שלמה  .אצל השלמים והיא השגה השם הכנדל
המתואר.
נפנים ונבגוד כמאמר חבקוק .ע״ה כי המלא הארץ לדעת אם כגול
ה' ואמר
הדקדמה זו הנמשכת אתי « שוט המלה ר“ל מלת אהיה אשוג לנאר
כונתה
הפנימית
הנעלמת
.
ואומה
כי
מכלל
העולות
הנרמזים נזה השם הוא
מהוא
רומז
אצל
מצוי
ראשון
ית
'
ואל
קדמותו
ואל
אחדותו
ואל מציאות הננרא
הראשון
עס
עמתו
כולל
כל
•
הננראים
במציאותו
לאלן
>
דור
ואל
ליג
נתינות
י 1כמה) ,תמתוארוה
מסיגות אלה המושפעות נלג מל״ג צורות שכליות אלהיות  « :יי
הנרמזות נפרשת
מעשה
'
בראשית
ושכוללת
אותן מלת כנוד ומהם ונהם נמצא
הכל ואין מבין'
וזה
עוד
השם
מעיר
ג״כ
אל
הרסקת
מהות
האל < ת' ואל
היות שפע
כתו
וצנהגתו
מסלכמס  .ונדבקים נכל העולם ונתלקיהס עם היותו
יני־ל
מסם
בתכלית
ההגדלה
ורשמים
אלו
וזולתן
מעומנין י ג״כ בתנור אותיותיו
על
עדרך
וננקודו
ונתנועותיהן
וזה
השם
ר״ל
אהיה
אי
אפשר
לשום
נברא
ליתע
אותו
לעצמו
לפיכך ; נסיחד אל המצוי הראשון בלבד והמשכילים ' יבינו
ירינ״וע
משנונו לש הז השם .נמצא • ג״כ כמעיר קצת הערה אל האמה המובטחת
השגתה
באותו
זמן
וז״ה
תי״ה
גגליון
וז״ה
,
יכ
כל
הנבראים
הם
מחודשיה
אח?
שלא
.
היו
וכל מחודש לו • לאשים וכל שיש לי ראשית יש לו תכלית ועון>
יהכל
כפי
חפץ
הש״י
אם
ירצה
להשאיר
הנבראים או • להשיבם לאפע כשהיו
ילק אין
ביכולת לשום נברא לשום לשמו מלת אהיה כי המלה הזאת תורה על
קיום •
לעד
ולנצח
נצחים עד לאין קן ותכלית ועוג* :וכזה לא יאמר כי אס

על הקנה הראשמה ית ' שעו ויתעלה זכר שם קישי עד באן ועל זה השם
נפרע נאמרה קצת האמונת זה שמי לעולם ואמר דוד ׳ה שמך לעולם אמנם
השם הנכבד של יו״ד ה״א ו״או ה״א נתפרסם לחדש בעולם לפי שהוא קודם
לעולם גסדחמבמעלה דהואי«מרה :על :סבה ראשונהי פועלת בתעןדפשוט■ המתואר
באמירה ר״ל אומר ועושה ומצוה ועומד ומעיר אל מספר המצואיס הכלליים
על פי סדר המתוקן במראות יחזקאל ע״ה ואל קצת תכונותיו׳ הטבעיים וצורתן
ואל מדת עמידתן ואל מדת השמאל בנמשל בתכונת  .המזלות הדרומיים
והצפוניים וכל זה סוד מופלג ואמי שכלה הקב״ה סוד' אהיה נתלה נעודד
הסיעו לזה השם׳ הנכתב ולא־ נקרא והודיעו ־כי בהנחת זה השם נבראו אבות
הראשונים לידמות מצוי ראשון פועל כל .מה שזולתו בחפצו ידיעה נוספת
עלי עיונם המחייב היותו יסבה ראשונה .כמי שאוסיף־לדביאיור תכן> ' זה ’ בפסוק
וארא וזהו אמרו ויאמר עוד אלהים אל יישה כה תאמר אל גני ישראל ה'
אלהי אבותיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם 1ואל זה
השם בפרט ' העיר באמרו וזה זכרי לדור דור וכן אמר דוד ע״ה ה׳ :זכדך
לדור ודור והודיע ג״כ בקריאת זה .השם י נקראו כל הדורות מראש ועד סוף
ואמרי הנביא ע״ה מי פעל ועשה; קורא הדורות ' מראשי ושני שמות אלה
נקשרים ונאחזים זה בזה לדעת מה זה ועל מה זה ושתל האותיות הנפרדות
רומזות יאל מיכזי סביב כי גס זה לעומת זה והתבונן נזה .פרק ל״ד בפרשת
וארא אל אברהם ואלי יצתק ואל יעקב באל שדי רצה בו שהם השיגו מצד
עיונם וחקירתס ' שיש אלוא נמצא וכי הוא סבה ' ראשונה מסתפקת בעצמה
וזהו ענין שדי תכונה שדיו במציאותו ואמי שהוסיף להם ידיעה והיא ששמו
ה ' רצה נזה שאתה סבה ראשונה פועלת כל מה שזולתה" נחפף עשיט לפי
שאומה ידיעת מושכת מצד זה השם ואמרו׳ לא ידעתי ענינו לא נודעה
הודעתי וראיתי להעמיק קצת
נודעת׳ ולא אמא
להם מהותו וזהו משמע
עיון נזה הפרק נעניני החלומות והנבואות וידיעת סבותיהם׳ ברמזים סתומייס
כלליים ונדרך קצרה ולא אשית׳ לב אל החלומות המקריים המשתטה בשינויי
המאכלים ׳בתערובת הליחות ותגבורת יסוד מן היסודות כי אין מה שאומר
אני גזה יותר נכון ממה שדגרו נו הקודמים וגם לא אשית לב לכל דברי
החלומות כי אם אל קצת החלומות המנבאים עתידות בלבד ותם שני מינין.
ד! מין הראשון הס החלומות הנאים על שום עניין שקדמת לו שוס התאלה
וישער הדמיון ויצייר אחרית הדבר מראשיתו כי זהו פעל הדמיון הנכון
והשיעור החזק אם נהקץ אס בתנומה אלא שכחו מתחזק געת התנומה בהפרדה
מהרגשים המטרידים וזהו מבואר אצל ' כל בעל שכל נאמרו רעיונך על
משכנך סליקו מה די ליהוי אחרי דנא ואמרו רז״ל הרהו־ וחזה  .הטין השני
הס החלומות שלא .קדמה להם התחלה בדעת ' החולם ולא שום ציור ולא
הרהור ויש לנו לחקור על סבותיהן ועל אמתת מהותם ואומר 7כי ,פעולות
ההרגש ופעולת השכל ופעולת הדמיון ופעולת הנבואה הם ארבעה מינין
מונדלין זה מזה בעצם וביאור זה כי השגת הראות יש לה "מדת מרחק בין
הרואה והנראה ובאמצעות האור והאויר לפיכך הוא תועה תמיד בהשגת
הנראה הרחוקים ר״ל הכוכבים אינו מסיג מהם כ• אס אויס בלבדי לעי
שהאור׳ סבת תיאותו ולפעמים תועה ג"'כ בפראים הקלובים היסודיים -כל
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שבן ברחוקים ובן אינו משיג לכל  ,הנראין בי <אם צגכגובן בלבד לפי שכח
הלאות מצטנע ומתעצם נהם אמנם בצורתם לא נגשמיהם ומה כיננשה
המשיג ממין המושג ופעולת השכל האנושי הוא המין השני  ,נשלל הנאול
במקזל זה לא נשלל מציאותן באדם הוא השג שכל נבדל נלי אמצעי שאם
תתחייב לשכל הנבדל אמצעי גשמי נמצאת מחייב לו מקום ונהחחייב ול
מקום תתחייב לו גוף ויהיה או כדמיון שלהבת שנפלל אש מן הגפלת ומתנועעת
לשוב לא מקומה הטבעי,דלך האוילי וגם אין השכל הנבדל נעל גוונין השכל
האנושי מקלה השכל הפועל לו עצמי והשגתו לשכל הפועל נ״כ  ,לפי שהיה
ממינו ומתעצם בו כמו שקדם לו הביאור במאמלי זה וכי אינן מחובלין
מהפכין משתנים גמולבניס הגשמיים היהודיים שהשכל הפועל משפיע והשכל
האנושי מושך ונמצא כל אמד מהם מושך ונמשך מצד היות שניהם עצם
השכל לפיכך יתחייב היות חגורם תמידי .והמין השלישי היא פעולת הדמיון
והיא שמילת המולגשות אחל היותן נעלמות מן ההלגשים והשגת הצומת
הפשוטות מעל החומל אלא שאינו יכול לציירך כי א  6בממליהן לפיכך נמצא
אמצעי נין המורגשים והמושכלות ומכלל פעולותיו הם הדברים המדומים אס
שיהיו אפשרים או מנועים ורצונן נאיפשרים הוא כמו קיר נטוי שמדמה
שיעול עליז וכן נשאל החייונים המכזבים ואלו הן פעולותיו ובלבד כי הדמיון
אינו מאה ואינו משכיל והבן זה לפיכך הוא טועה במקצת הדמיוניס או
נמנן מן האיפשל הוא שיראה נחלום דמיונים איפשליים או מנועיים ומן
האיפשל ג״כ שיקלה מקלהו במקצת דבלים מצואיס נבח והנישא זה הכח
הוא בלל המציאות היסודיים שתחת גלגל לבנה וכאילו הם מתלכדים נאויל
העולם והוא׳ סוד עמוק והשגת הדנלים ההם היא השגה מחנית לא הלגשית
י לפי שעדיין אינן מציר/ין בפעל ( עדיין) אלא שהן מצואין בכח עתידין להיות
מתלגשים בעולם והדמיון יריח אותן מלחוק כמשפט קצת הדמיונים שבבעלי
חיים ומסתכל• בהם על ידי משלים קרובים או רחוקים וזהי סוד אמרו כי
עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד ' דבל ואיני יכול לפלס כי
חמום הוא ואיפשל ג״כ שיצייל זה הדמיון דבלים מנועים שאין להם מניאות
לא נפעל ולא בבח לפיכך אין לשכל עסק נהם כלל ועל כיוצא נזה אמל
הנביא החלומות שוא ידבלו ואמלו ז״ל דבלי חלומות לא מעלין ולא מולידין.
המין הלניעי הוא עניין הנבואה אמתית ואמתת מהוסה הוא שיהיההנביא
שלם במדותיו ויהיה בו הדמיון שלם בתכלית השלימות ל״ל בתכלית ההשוה המזגית
לא יצייל בי אם הדנלים המצואיס אם נפעלי אם נכח ומקצת המצואים נבח יציאתן
לידי מעשה איפשלית לא הבלחית וישיגם הדמיון על ידי משלים קלובים
אז לחזקים ואחל השגה זו ישיג הנביא הדגול נחלום שהוא פתלון המשל
באיזה י צורה שיגיע אליו הדנול באמצעות המלאך הממונה על איזה פועל
שיהיה לפי שהשכל הוא החוקר על הפתרון לא■ הדמיון וזה סוד גדול מופלא
ומכוסה גמה שקדם בזה המאמר כי יש • ברוחניים כדמות שופטים ובהם
כדמות שוטרים אמנם מה שיש נכח לידי מעשה וזהו סוד אמלו ואדעה
מה אעשה לך ואם לא אדעה והטעם נהם כטעם עמדו ואשמעה וכן נאמר
כי לא אובל לעשות דבל ונאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כופר וכן לב
עתה הלף ידך ורבים כהם ובגשמיים ג״כ כדמות שלומי בית דין והם הנביאים
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וכולן ר״ל הנבדלים והגשיחיים עושק אה מלאכה הקודש איש איש ממלאכתו
אשר המה עושים וזו היא מגבלה הנבואה הכללית והיא כוללת מעלוה היבה
כהי שלמות הכהות הדמיונית ישלמות השפעת השכל על כל אהד ואחד
והמלאכים מודיעין לנביאים צורות משמרותיהם וצורות שליתותיהם בלבד ברברים
העתידין לכל נביא כהי שלימותיו אס על ידי דמות שופע אם על ידי דמות
שוער והנביאים מגיעים להמון עם כפי צורת הבבואה המגעת להם בלבד
על פי הממונים על נתינת השכר והממונים לנתינת העונש מתהלת יצירתן
והרשות ניד הנורא ית ' וגם הנביא יודע בן וענץ יעקב ע״ה וענק■ יונה
ע״ה יוכיחו לפיכך אמרו חז״ל תשובת ׳ומעשים עונים כתריס לפני הפורענות
ובהנעהת העונה נאמר ג״כ שמא יגרום החעא רק בהנעהת היעודות לעתיד
כנר הנעיחתנו הנבואה האמתית כי אשלח לאשר אשאיר וכן אשלח לעונס
וחעאתם לא אזכור עוד הרי לך שאין לפחד■ עליהם מגרמה החעא ואע״ע
שיןצת הנבואות יציאתן לידי מעשה איהשרית והיא ניד הנורא יחי בכל מקום
\ שנו׳ נו אני ה׳ או פי ה' דבר אין להשיב כאמרו ההוא אמי ולא יעשה
וכן לא ימול מדבר ה' ארצה וזהו משל ירמיהו ע״ה כי שוקד אני על דברי
■ ' לעשותו ואמר כן יהיה דברי אשר יצא מפו לא ישוב אלי ריקם והתבונן נו
*?
היעב ועד כאן מגעת נבואת כל נביא זולה משה רבינו ע״ה שאין אנו
יוקישץ ממנו לזולתו וכל זה צריך עיון דק ושכל זך ודעת מיושבת והנסתרות
לה׳ אלהיט ית׳ שמו ויתעלה זכי שם קדשו  .פרק ל״ה נפרשת ויהי בשלח
פרעה  ,וישע מלאך האלהים הוא עמוד האש המורגש שהוא שלוח של האלהיס
המתואר נאש העליון הרוחני ושוד זה נרמז קצת רמז בחשבון השלוח שהוא
*
י שוה לחשבון השולח לפי שהשלוח המורגש ומשפיע משפע השולח המושכל
ממפן הנורא יחי ורמזתי בכאן לחושפת הה״א במלת האלהים נעבור תהיה
לי לעדה בכל מקום אשר תבוא שמה וכן השם וכנוייו כשבאים שמוכים
זה לזה יודע כי שם מלאך נאמר בכינוי לכל עושה שליחות אס רומני או
גשמי ונאמר ג״כ בשיתוף על שמונה צורות נבדלות זו מזו מקצתן נעצם
ומקצתן במעלות ומהן רומניות ומהן גשמיות ומהן נחתמות לשעתן נענעת
המלך ישודן ג״כ חתום ובל אילו הצורות מממנות זו מזו אצל המשיגין פעולותיהן
כפי השתנות צורות השליחיות והכתובים המעירים על שתרים אילו■עפנו עדיהן
ויצדקו  ,ה׳ נשי היא שיד גדול איני יכול לפרשו רק אמקור ממנו ראשי
פרקים כמגלה אצבע ומכתה טפחים ואומר כי הנש הוא הדגל שחונים המחנות
שנינו וכולם פונים אליו נשוה ישעו ננשעו ויחנו בחנותו ואליו רמז דוד
ע״ה נאמרו ובשם אלהינו נדגול והחכם בנו ע״ה כשתארו נצח ואדום הוסיף
דגול מרבבה והנן זה ונאמר שיש ישי אשר עומד לגס עמים והשוד נשרש
אמד שתאמר ג לו י ו הגשמי נמטי וננצר ובישי ג״כ סוד והוא שהוא כופל
מלת ימי ומנוחת השרש כבוד ונאמר ונשא נס למים ואשף נדמי ישראל ואמרו
יד על כס יה כאמרו יד ישם ודמיון זה מה מאמר באבשלום בעבור הזכיר
שמי וסמך,לו ויקרא לו יד אבשלום ונאמר ויד ה ' היתה אל אליהו ותהי
עליו שם יד יה  ,והוא הנאמר נה ובני ישראל יוצאים ניד רמה ונאמר ה'
רמה ידך בל ׳חזיון והפעלים המיוחסים אל היד וזה סוד  ,והמאמר הכולל
הוא הנה אשא אל גויס ידי ואל עמי ארים נסי  ,ואמר דוד ע״ה נסה

עלינו אור פניך ה' וזהי שוד ואל אצילי נני ישראל לא שלח ידו והכינה
שהם לא השינו למעלה !ו שהיא יל ה' והעד ויאכלו וישמו לא כמשה שני
וב ויהי שם עם הי ארבעים יום ומי לילה להם לא אכל ומים לא שמה
ואמר מדור דור כבר קדמה לו ההערה כאמרו וזה זכרי לדור ודור  ,ומזה
זכרי ממשך ההערה אל מה שכתוב כתוב זאת זכרון בקעי וכת יה כבר
העירותי אליו במה שקדם בתבור׳ זה בזכרון לרוכב בערבות ביה שמי וגם
השם והכסא הנרמזים בברא ובלעשות יהיו שלמים באסרית הימים ר״ל לקן
הימין בשלמותם בעיקר הבריאה במלת בראשית ואיזה בית הרואה  ,כבר
העירותי בזה המאמר אל קצת ענינים הנתלים במעמד תר סיני מאותן
שראיתי שצריכין לתמרון ועוד אותין> להעיר אל תתרי עשרת הדברים במקום
המיוסד אשר הכינותי בע״ה ימי ואכלול בם סוד עשר תפירות הכולל מעשת
בראשית ומעשה מרכבה על פי סדר הנשגב שהעיר אליו יסזקאל הנביא ע״ה.
סרק ל״ו בפרשת ויקתו לי תרומה סוד שנים כרובים והדבור הנפלא מבין
שניהם מופלא ומכיסה והמבין סוד כינוי השם וסוד הפנים ואסור אפס
קצהו יראה והתורה ען החיים והוא בתוך תגן והכפורת על לבו והכתבים
פורשי בנפים סוככים בכנפיהם לע הכפות וכבר הקדמתי הערה לזה
המנורה .שעשה משה ע״ה וצורת המנורה שראה זכריה ע׳ה במראה הנבואה
ושבעה נרותיה וסוד הגולה והזיתים והשמן וסוד כל הנמשל בהם כבר ביאיתיו
בחיבורי הידוע ועוד הגדלתי והוספתי לו הערת במה שקדם בזת המאמר
אמנם יערוך  .אותו אהרן ובניו וכן בהעלותך את הנרות פשטם ידוע ותכונת
הענין הפנימי הנרמז בהם מלוי באילן גביה יסוד הכהן גדול כבל העירונו
חכמינו ז״ל אליו והוא המדליק הנרות והמתארת הצורות העליונות השכליות
והגשמיות על דרך הסוד הנרמז נמה שקדם וטעם מנורה בדרום לננויית י
השמש והירח נגדו ר״ל אל הימין יזה סתר עליון  ,ושולחן בצפון רומז אל
.התמדת הישוב בו שהוא לצד הצפון והגה השולחן ולחם הפנים הכרחיים.
לתשלום .בניין המציאות והתמדת הייסוב וזהו אמרו לפני תמיד עניני שמפתמי
לא נמקר לשליח והנן זה  ,וענין פנים יו«ז לרוב מיני מזונות כאמרם שבעים
פנים יסוד פרכת המסך כנר העירותי אליו בקוד המבדיל נין הקודש ונין הקדש
הקדשים אמנם תקון האפוד והחושן והתקשרה זה נזה לבל יזח החשן מעל האפוד
הוא קוד עליון מופלא רומז אל סוד הפנים ואל קוד אחור ובשמי אבני האפוד
שהם אבני הזכרון וי״ב אבני החשן סוד סתום כבר העירותי אליו נמה שקדם
נפרק מפרקי זה המאמר בסיד השם הנכתב ולא נקרא  .סרק ל״זבפרשת
כי .תשא את ראש בני ישראל אמר ולא יהיה בהם נגן> בפ ־,וד אותם איפשר
היות קנס הנגף הראש הגודר  .וגם היא .סתר תורניי מתלכד בעיון טבעי
דק שכבד העיר הטבע על כיוצא נו נבון למש ימצאנו  ,ראה אתת אומר
אלי העל אח העם תזה ואתה לא הודעתני אה אשר תשלח עמי  ,לפי שכנר
הבטיחו האל ית ' שישלח לפניו מלאך וזה המלאך הוא עצמו חמבטיחו בשם
האל ית׳ כי השליח מדבר בצורת דברי השולח כאילו השולח עצמו הוא המדבר
אל תדמה זולת זה  ,ראה העירותי כך כי עצם הנורא ימי לא יצוייר בשום
דמיון ולא נשום שכל ואומר לא הודעתני כי הכונה שלא הודיעו זה המלאך
עצמו ידיעה שלימה ר״ל שתעלים ממנו צורתו העליונה המתוארת נפצים אם
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להימין או להשמאיל הוא מה מבגד נקא ליאות « ה שאגאל ' תכן> זה ,ואתת
אמרת ידעתיך גשם הוא כענין הנדלתיך כאמלו יק אתכם ידעחי מכל
משפתות האדמה' ויודע חוס* ' גו גנויס אצרך י נגען ידעתיך והעד הקדשתיך
שמשמעו הצדלתיך כדרך כל קדוש שגמקרא ממשמעו נגדל  ,ואמרו גשם רומו
נו אל השם הכולל מציאות השכלים הנפרדים ר״ל אלהים כמו שנארתי נמת
שקדם מזה החנור והודעתי׳ שהשלמים׳ מנגני אדם נקראים נמס * ה ומנת
העניין הוא שיחדו והגדילו נשם זה משאל גני אדם מלא קנלו הצורה
העליונה האלהית אמר היא צלם אלהים ודמותו והראיה המעירה אל קצת
זה ' העניין הוא אמרו לאה נתתיך אלהים לפרעה הרי יתדו נשם מלאך ואמר ,
ואתה תדנך את כל אמר אצוך י כדרך שהמלאך מגיע לנניא מצות האל
ושליחותו ואהרן אחיך ידנר אל פרעה כמו הנניא המגיע שלימות המלאך
לגני אדם וזהו אמרו אהרן אחיך יהיה נניאך׳ וענין אמרו והוא יהיה לך
לפת ואתה תהיה לו לאלהים זה רומז נמקצת דמיון אל שוד מאמר הנניא
המלאך הדוגל ני ורות ה ,דני ני ואל שוד פה אל פה אדני נו ושוד
נחלום אדנר נו והמשכיל י ינץ וגם מצאת חן נעיני מציאות המן נמשכת
אמר הנדלה נשם נלי' שפק ועתה אם מצאתי מן נעיניך הודיעני נא את
דרכיך כיון נשאלת זו לדעת השגחתו ננרואיו והנהגתו' לתם פני ילכו זו
היא תמונתו של שאלה ראשונה והוא אמרו ואתה לא ׳הודעתני את אשר
תשלחי עמי׳ והודיעו כי מלאך פניו ילך לפניהם אותו שצי נו ומלאך " פניו
אושיעם והוא שוד של צנא הי והוא קמתואר נפנים ואחור ואמרו פני ילכו
הנעימו'_ נהליבת הפנים נלכד־ לא נלאייתם ואם אי אפשר להיות הפנים
ננדלים ~מן האמרים נמתואר אחד אמנם מאמרו הנה מלאכי ילך לפניך וכן
ושלמתי לפניך מלאך יתחיינ על דרך המשל להיות הפנים נשתלים ממנו
והאמורין נראין והוא רומז ג״כ לידיעת דרכיו ולהמשיך אחר מדוחיו כאמרו אחרי
הי אלהיכש תלכו ואע״ע שהשגה זו השנית מתוארת נאחורים היא השגה
 ,העליונה אנהשגות האיפשריות ומה מאוד הפליא תכתונ השוד נאמרו • אש
י אוכלה ואמר הוא העונר לפניך והניחוחי לך אניח לך נאמצעותו מן היגיעה
שאתה מפחד ממנה נאמרו כי תאמי אלי שאהו נמיקך ואמר לא אוכל אני
לנדי לשאת את כל העם הזה גם את הדני הזה אשל ■ דגלת אעשה זו
היא תשונתו על שאלתו השנית שהיא הודיעני נא את דרכיך והוא שנענה
נשפול 'הי״ג עדות המעילות אל מהות השכר והעונש המכוונים המשודרים
נתכלית היושר עם הנעיה כלפי,משד והרחמים וכל אמת ואמת מהן שוד
עמוק והמנין אותו יבין קצת הננה נפעולות קונו ית' וגזרותיו הנעלמות
מדעות קוד נני אדם ותנוח דעתו ולפועלו יתן צדק  ,הראני נא את כנודך
אחר שנענה  ,על שאלותיו הנקדמות העמיק שאלה והגניה למעלה והוא .שנקש
להשיג מהות העלם זה המלאך הראשון המתואר נבגוד האל ית ' אותי שהנעימו
שעל ידו ילך לפניהם וכונה נקשתו • זאת האחרונה היתה׳ להשיג מזה המלאך
הענץ העליון המתואר נפנים וזהו קוד חשמל ממראה מתניו " ולמעלה והיתה
תשונתו נפרע לא תוכל לראות את פני ונתן שנה מניעת הראית מפני,
היותי שכלו כח נחומר וזה אמרו  .כי לא יראני החדם וחי רצה נו מדנר מי
והעניין 'השכלי ^" כ מחייג מניעת השגת מהות נו' נלוה אל הקמר העליון
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שבגר העירותי עליו אמנם ,הבטיחו בראיית אחוריים והוא « 71pמראה « wn
ולמטה שהוא המתואר במראה אש אני אעביר כל טוני כבל פניך העיר אל
המושג מזה הנביא הראשון הכולל מליאות העולם הנאמר בכללו הנה' טוב
מאד וקראתי בשם ה ' לפניך דע כי השם הפשוט המלויר בשכל בלבד הוא
המיוחד לבורא ית׳ והוא המתעלם בחפץ שאינו דבר חון מעלמו והוא הנרמז
בדממת דקה והשם השני הרשום באותיות הדבור המעיר אל מליאות הפשוט
הושאל על הכבוד בקלת המקומות מלד היות מלך הכבוד פועל באמלעות
הכבוד וזה השם השני המתואר בקול ובקורא כאומר וקרא זה אל זה אלא
שהקול הוא קודם לקריאה בקדימת פנים לאמור כאמרו קול אומר קרא והתבונן
בזת היטב  ,ויעבור ' ה׳ על פניו ויקרא כבר הזהרתי והתרתי בחבורי הקודם
שלא תגיע בו די רק בפרקים מפרקי זה המאמר העירותי אליו קלת הערה
אמנם אם 'נא מלאת׳ מן בעיניך ילך נא ה׳ בקרבנו שני שמות אלה ככתבם
וכלשונם סובלים קלת תכונה הנעלמת הנשואה בשאלה העליונה שנשאלות
אלא שהנושאים מתחלפים ,הנה אנכי כורת ברית הוא מאמר העובר נין
הבתרים הראשוניא וסתרי ' התורה והנבואות יתנו עדיהן ויצדקו  . .פרק ל״וז
נפרשת ויקרא אל משה אמר המחבר מתוך ידיעתי בעלמי שלא הגעתי למקום
נתינת טעם וסבה עקרית בענין מעשת הקרבנות נמלך לני בקרבי לנוס אל
עיר מקלטו והוא נתינת קלת קבה כללית לא נעלאת ולא רחוקה אלא
שפרטיהן אמצו ממיני ושערי השגתן נעלמים בפני לפיכך נסתרו מעיני ואומר
כי טעם התיחד הקרננות במיני בעלי חיים הטהורים הוא להיותם נפרט
העונות בלורת נתינת בני אדם כופר נפשותם על דל אמרם זיל זה תמורת
זה שאמרו ועשית עולותיך הבשר והדם נמלא הבשר כופר ותמורת הבשר
החיונית הנשואה בדם כאמרו כי הדם הוא הנפש ואמרו כי הדם הוא בנפש
יכפר ותעד הנאמן וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תמת בנו
ונאמר באיוב והשכים נבקר והעלה עולות מספר כולם וכן ההיקש בשאר
,העולות כל אחת וא ^ת במקומה' בפי ענינה ועל דרך׳ הסכמתם על אבלנת (? )
התמורה שהבטיחה בה התורה אמרו ז״ל אל הנלרך לפי השעה דרך עלה
לימא הכי עיזא דבי טבחא שוטנא מנאי !ואמר הכתוב ונתנו איש כופר נפשו
לה' בפקוד אותם ואמר ונתן פדיון נפשו ואמר החכם כפר נפש איש עשרו
וזו היא הכוונת בצל פדיוני אדם ובערכיה ,ולוה להיות הנקרגים שלמים בעלם
בדי שיהיו הפדוים שלמים במותם והנן זה נמלא קרנן כל אמד ואחד כפר
נפשו כפי לירך הענין המתחדש אמנם קרבנות .לבור שתם התמידין הם
כפרתם  ,ופדיון נפשותם הכוללים ונמלא תמיד של שמר לפדיון ולכפרת העונות
ש א עשר הזדמנם בלילה הקודם ותמיד של בין הערבים לפדיון ולכפרת העונות
שאיפשר שיזדמנם ביום ' ההיא ומוסף שבת לפדיו; כללי ולכפרה כללית על מה
שנתקדש בכל ימי,קבוע ומוסף ראש חודש ג״כ פדיון כללי על בל תולדת
ימיי החדש יוכן ההיקש במועדים ומיסף יום הכפורים ג״כ פדיון כללי וכפרה
כללית לכל תולדות השנה אמנם מאמר הנביא ע״ה המפץ לה ' בעולות
וזבחים כשמוע  ,בקול ה' הודיע כי מצות קמיעה קודמת לעולה כדין מצוק
פדייה לעייפה ( עריכה) וזו היא הבונה בכל ביוצא במאמר זה אמנם טעם
נתינת הקרבנות לאש הוא להודיע שהעונות כלין ואובדין צגמרי עד שלא

יצוייר .לסם רושם מציאות כללי ומלת אש הוללת מני מינים אישיים מובדלים
זה מזה געצם וזהו אמרו לאש הראשון מהם הוא מושפע מן האש הרומני
הפשוט העליון שבעליונים וזה המושפע הוא הנא על ידי נש המורה ,על
התרצות השם ית ' נאומו קרנן רצוי מלס עד שלא נשאר שום יושם לאותן
העונות כלל כאמרו ותצא אש מלפני ה׳ ומאכל את העולה ואת העצים ואת
האבנים ואת הפחם והאש השני מושפע מן הראשון והוא המצוי אצלנו לפי
שנא על ידי נש אינו מצוי אצלנו תמיד לפיכך צוה הכתוב לתת אש על
המזנה ולערוך עלים על האש להיותן אלו למזון תמיד כאמיי אש תמיד
תוקד על המזנה לא תכנה וזה כדי שיהיה האש לאות ולזכרון אל תאם
הנא ננ״י .נש אלא שאי אפשר שלא ישאר שום רושם מציאות מזאת העולה
הנשרפת ע״י זה האש השני המצוי אצלנו והרושם הנרמז אליו הוא הדשן
הנשאר בדמיון תלוי ועומד ועתה התבונן נו  .ואמרו לממי כאמרו אשי לפי
שהעולה מאכל לאם והרית המורגש שנודע מטבעו והושאל זה השם להשגת
שום עניין פשוט בלי מורגש מצוי נכה ומבלי שידבק המשיג במושג כלל כאמרו
מרחוק יריח מלחמה ויותר מופלא מזה ויותר דק והוא שיתואר ינד נלי נמצא
כלל נריח כאמרו מריח מים יפריח ואין למים ריח לא נפעל ולא נכת ודעת
מ״זל רימא לאו מילתא הוא נימוח הוא שהעניין הרומני ר״ל הרוח העליונה
הפשוטה נוחה הימנו אמנם זנח השלמים אמר העולה תכונה נו אחר הרצוי
ירינ ^ ד׳וקנלת השפר והפדיון כדמיון מאמר תחכם לך אכול נשמחה לחמך וגוי ונתן
,
שנת השמחה כי כנר רצה אלתיס את מעשיך ואולם עניין קטורת השמים
רומז אל הקיטור העולה מפיהם של ראשי בשמים שנערוגת הנושם שנשנתם
הדוד יורד לגנו ואין לך פדיון גדול מזה נאמרו ונשלמה פרים ׳שפתינו ואמר
דוד ע״ת תכון תפלתי קטורת לפניך אמנם עיקר קוד זה עמוק מאוד והמבין
קוד ענן גדול ואש מתלקחת ושוד מראיתם כגחלי אש ושוד ההשגה העליונה
שהשכל הנבואי נתעורר אליה מתוך השגת האש העליון יבין טעם האש מעל
מזבח הקטרת וקוד ריח ניחוח וטעם ענן הקטורת המושך שפע עליון ' אל
אשר למטה ממנו וכדמיון נעלי תריח המקנלין זה אל זה ממעה למעלה
ולטוש מחשבותיך לזה  .פרק י^ ״ט  .נפרשת בהעלותך עניין אם • היה נביאכם
 npשתום איני .ישאי לבארו אמנם כנר קדמה לו קצת תערה במאמרי זה
< '< " יק השוד הראשון במראה ונאתודע אינו נוכח כי ,אס לבני עליה בכל ביתי
נאמן הוא הוא העולם הגשמי מתואר בנית וראם העולם שוכן בתוכו
 .שכינה רומנית כנרמז נמלת בראשית לפיכך הבית מיומש אליו והנן זה פח
אל פה פתרונו אדבר נו ובמראה ולא במדות תכונה בלא אמצעות הכח
הדמיוני ההמשל ממשלים ועניינן הוא שאני מראה הדברים אליו כאשר חם
מראה פשוט שאין נו משל ולא חדה שיהיו צריכין לפתרון כאמרו והקמות
את המשכן כמשפטו אשי הראת נהר ואמר ככל אשר אני מראה אותך
אמנם מה שנאמר וידבר ת' אל משה פנים אל פנים ענינו ג׳׳כ בלא אמצעי
הענין המכוון הוא מה שנאמד בסיף שפוי שבחיו של משה רנינו ע״ה אשר
ידעו ה ' פנים אל פנים הכוונה בלי  ,אמצעות הכח הדמיוני והנן אמרו אשר
ידעו ולא אמי שידע הוא את ת׳ פנים אל פנים כי לא יצוייר שראה הוא
את פני ה' אחר שא לא תוכל לראות את פני ותמונת ה׳ יביט דע ני
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מלת תמונה אינה נופלת בלשונינו על עלם הדבר המבוקש שהכוונה אליו
כי אס על שוס למיון שמדמין אליו נשום לד מן הלדדין אס בענין מעניני העלמים
או גשום מקרה ממקרי ו או בשום יתוש שמירשין אליו מעלמו לא שאותה תמונה
היא העלם המבוקש כי הדומה לזה אינו זה כאמרו לא מעשה לך פתל וכל
תמונה ועשיתם פשל תמונת כל תמונת לנגד עיני ואתרי אשר פתחתי לך
זה השער אומר כי עניין ההנעה נמקלת כתני הקודש או ברובם נאמרת
על מי מייתתכל היטב במה שאין הרגש ראותו יכול לשלוט עליו מהרה
בלא זמן ומכריח ראות עיניו ומפליג בהבטה ונהשתכלות עד שיוכל לראותו
ראיה שלמה כאמרו הביטו וראו והעורים הביטו לראות נמלא מקדים ההבטה
לראיה וכן נאמר בלשון בני אדם הבט משמים וראה ואיפשר שיהיה הנראה
נעלם ומבושה או מלד קטנות הנראה או רחקו או מלד השרון הראות שלא
ישיגהו כלל שאפילו שיפליג בהבטה בתכלית מה שאפשר לא יוכל לראות
כמו העור שאין לו שוס דרך להשיג שום נראה ואפילו יפליג בהבטה וכמוהו
'הבט נא השמימה הנאמר לאברהם אבינו ע״ה במראה הנבואה ענינו השתכל
והתחכם אם תוכל לספור הככבים שהם גופים נעלי גודל ומשפר וכן אמרו
ללוט אל תנט אחריך ענינו אלי תהרהר ואל תשים לבך ל » ה שאתה מניח
אחריך כי אין דרך להצילו ותהיה כונתך להמלט על נפשך בלבד וכן כי
ירא מהביט אל האלהים וכן אמרו ותמונת ה ,יביט ענינו מעיין היטב
ומכריח מחשבותיו ולוטש שכלו לדקדק ולחפש אמר ידיעת סוד הענין המופלא
המתואר בכבוד האל ית' כאמור הראני נא את כבודך עם היות כונתו
אל העניין העליון המתואר בפנים לפ* שלא נשארה לו מחיצה שלא קרעה
זולת זו תהו אמרם ז״ל משה ראה את  ,השם ית׳ יאחר מחיצה נהירה אמת
ואונקלוס תרגם ותמונת ה׳ יביט ודמות יקרא דה ' יסתכל ודמות יקרא דה'
היא דמות כבוד השם והנן זה והודיעו האל ית ' שאותו ידיעה שהוא מכוון אליה
ר׳ ל ראיית םנים_ שהם מתוארים בתמונת האל ית׳ נמנעת מהשגת השכל האנושי
נאמרו כי לא ידאני האדם ומי ולזה כיון דוד ע״ה נאמרו אני בצדק אחזה פניך
הכוונה לעתיד לא בהיותו נזה החומר וזהו אשבעה בהקיך תמונתך לכך נאמר
ותמונת הי יביט ולא אמר ותמונת ה׳ יראה והדקדוק באלה העניניס האלהיים
הנעלמים והמפוש אחר המלות הסובלות כוונותיהן הפנימיות הוא מראה שאין
הפה יכול לדבר ואין האזן יבולה לשמוע ומבקשי ה' יבינו כל  .סרק ם' וירא
בלק בן צפור בעניין דבור האתון נבוכו נו המפרשים ונשתבשה עצתם שבוש
גדול קצתם נהפכו נו מצד אל צד וקצתם גזרו כי הענין כפשיטו ושדנרה
האתון ברצון האל < ת' נדרך מעשה נס וקצתם אמרו כי הכל במראה ׳הנבואה
מפני שאמר הכתוב מלאך ה׳ לפיכך היה קשה אצלם להעמיד הענין על פשוטם
פשוטו על דעתם שאין המלאך גון> שישיג בהדגש הגקז וזה אמת בלי ספק אלא
שאולי יהיה בהם מדמה כי המלאך הוא שם ראשון לשכל הנפרד והדבר אינו כן
כי הואי מושאל אצלו מצד היותו שליח לעשות מצות קונו וכל עושה שלימות
נקרא מלאך כמו וישלח יעקב מלאכים וישלח מלאכים אל בלעם בן נעור אני
תמה תימה גדולה על אמרם כי הכל היה במראה הנבואה אחר שהעיד הכתוב
ותרא האתון את מלאך ה ' ואמר המלאך ותראני האתון עם היות בלעם בלתי
רואהו בשום פנים כי אס נסוג הענין כאמרו ויגל ה' את עיני בלעם ונאמר כי
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לא ידעסי בי אהה נצב לקלאסי נדרך ואולי גזרו ואמרו כי האסון היסה נביאה
:כי לאסם אה מלאך ה' ואיני משים מכס הנמנע היוס העכין כלו חלום או
 ,נבואה בי כל זה קלוג גאיפשריות אלא שאיני יודע איזה הכרח מביא אוסנו לזה
האם ידמו שזה הנם הגדול ומופלא מקריעת ים סק> ומנלינןת הארך לקולח ועדהו
ועמידה השמש ליהושע ושאר הנשים היוצאים מחק הענע היציאה רחוקה והממייבו
להתחכם על נם זה ולהוציאו מפשטו מה שלא נעשה כן נשאל הנסים ומאחר
שעיקר■ תורסינו ואמונחינו היא האמונה במעשה נם וכי לא יפלא מהאל יה׳
דגר איזה• הכרח מביא אוסנו לדקדק אחר זה הנם החזק הוא או רפה אם קטן
או גדול כי אין שום גס גדול מנס אמר לנגד החפץ האלהי אחר שכל אמד ואחד
נס ר״ל שכולן יוצאין מחק הטבע לפיכך האמונה הנכונה אצלי היא שהדברים
כמשמען ושהאהון דברה ע״י נס ושהמלאך היה איש מבני אדם מבלי ספק כי לא
היו מנוח ואשמו נביאים והנה אסר שנראה להם נהבקה מעיניהם אלא שנראה
כעולה בלנח המזבח ואיפשר שנסהר מעיניהם בסנה הלהב המפסיק ביניהם
ובינו וכן נאמר בגדעון ומלאך ה׳ הלך מעיניו ואולי קבלו אלו השלוחים צנלוס
אנושיות חדשות בשעתן כנרמז בדפוס העליון שכגר העירותי עליו והוא סוד
עמוק .מאד ואשוב לכונתי ואומר כי מה שאמר כי אלהים ראינו איפשי שנבא
ולא ידע מה נבא ק אלו היה איש מבני אדם כבר בא שם האלהים על האיש
השלם שבבני אדם שקבל הצורה העליונה שהיא צלם אלהים כמו שקדם לנו
הביאור במאמר זה לפיכך צדק באמרו כי אלהים ראינו על פי דעת כל אמת
ואחת משתי הצורות שזכרנו וממה שהעירותי אליו בזה העניין תוכל להקיש
אל מה שלא זכרתי והשכל יענה את הכל  .פרק מ״א ואחר שעיוני הגסי
תכריחני לראות לבנות לו בית רא^תי למסור המפתח ביד הנא נשם ה' המעיין
י
•*’  bי  ,בצורת תביס ובתבונתו עיון זך שכלו בעין אהבה ורצון כי .על בן אמרתי עור
ופסח לא יבוא אל הבית ואחר הקדמה זו אומר כי השגת מציאות האל ית׳ היא
סוג עליון כולל שלשה מיני השגות והן השגה עיוניית והשגה נבואית ותשגה
נעלמת עד יבוא ויורה צדק המין הראשון הוא השגת מציאות סבה ראשונה אל
הכל כמו שנאו עלית המופתים החותכים וזו היא השגה עיונית פילוסופי' מושגת
מצד ידיעת ענייני תמצואים שהם זולת הסבה הראשונה המין השני היא השגת
היות הסנה הראשונה זו פועלת נחפן פשוט המתואר בדבור רומני  .והיא השגה'
נבואית מושגת מצד השפע האלהי הנאצל על הנביאים באמצעות ידיעת סוד
שמותיו הנכבדים בפי השגת כל אחת מהם וכפי שלמותו ומעלה זו היא שאין
לבעלי המחקר העיוני שוס דיך ליכיס אליה המין השלישי הוא השגת ידיעה זו
מצד השם הנעלם בתכלית ההעלמה המתואר נפנים וזו  -היא מכלית ההשגות
והעליונה שנהם והיא היעודה לעתיד לילאי ה' ולחושבי שמו ואליה ייעד הנביא
ע״ה ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אמד במו שהעירותי עליו נזה הסבור
בפירושי למלת אהיה וזהו הסוד הנקמז בחתימת הבריאה נאמרו אשר ברא אלהיס
לעשות כוונתו הפנימית רומזת אל יציאת השגת הסוד הנעלם מן הכח לידי
מעשה ואמרו ברא לעשות רומז נפרט■ אל חלק מחלקי המציאות שנכתב בשם
■ ר המלך ולא נחתם עדיין והיא סוד האחרון שגשלש ספרים והם ספר וספר וספר
׳ ' 3יי" •'1־
המעירים אל השלש העולמות הערה מבוארת כפי מה שהם נרמזים על סדרן
בפרשת שמע ואל האחרון שבהם נרמז ׳סורי בארך יכתבו ואמרו דז״ל וכל מעשיך
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יספר נכתבים יאיימו «לך יישב על כסא דין וספלי חיים יספלי מתים פתוחין
לפניו חתו סוד כל הנמלא כתוב בספל  ,וספל סולדות אדם להד ואליו כיון משה
לבינו ע״ת בא «לו « מני הא ויספלך אשל כתבת לא לזולתו מלילה ול כאוולו
הלנני נא הלוג והאיש לבוש הבלים אשלקסתהסופל במתניו לעד נאמן והמשכילים
יבינו וסוד היציאה לידי « השה הנמה נאמרו לעשות הוא כשיהיה הכתב
הנכתב בשם המלך ומתוס בטבעת המלך במתהפך כחומל מותם כמשפט הנמשל
באולים ומומים אשלי המסכה ויניע הן אלת קלות העניניס הנשגבים הנקראים
קהלי תודה שלאיתי להעיי־ אליהם במאמלי זה והן כטפה מן הים לנגד שאל
הסתלים העליונים ' שהנחתי «•;לתן בכונה לשתי סבות האמת מהן היא קולל
הבנתי ולוב יראתי מגשת אליהם אף כי לדון דינם על דעתי שלא הגעתי
למקומן״ותסבת השנית הייתי מכוון לתפוס המועט כדי שאת " נח« ס « יראתי
ג״כ שלא אקס מהלך שאין לו תכנית בחלוקה בזמן שיש לו תכלית באורך
ומפני שיש במקצתן סודות עמוקות מנבאים עתידות סתומות שלא נתנו
לפרסם כמו שכבל הקדמתי גלוי דעתי בסבת העלמתם ואולי בסבת הערתי
זי ישוטטו רבים ותיבה הדעת המלמד לאדם דעת ינחנו בדרך האמת ויגלה
עינינו להביט נפלאות מתורתנו יורנו דרך זו נלך לעבדו בלב שלם ובנפש
חפצה ולהשיג רצונו ונדעה נרדפה לדעת את ה ' כשמל נכון מוצאו.
שדק מ״ב " ואתה אנוש כערכי איש שלומי המתחזק עמי שים פניך
לתנין) 0
את אשר לפניך ואל תצא נרעש ובלעם להנער כפעם בפעם הכבד ושב
בביתך ואל תשען על בינתך למען תחכם באחריתך לאה גם ראה כי אם
יסדת אל בנית ואס קלית לא שנית ואם שנית לא שלשת ואס שלשת לא
שמשת ואם שמשת אולי לא הרגשת ואתה על מי בגיחה כי מרדת הידעת
חקות שמים וסוד שמי השמים והבדלת בין מים למים ואם פנית למעלה
בסעיפים בחזיונות זלילה מי ומי העולים ומי ומי היולדים במדרגות הסולם
ומי הוא זה ואיזה הוא אב לכלם השמת לבך אל האמורים מאחל שתפנים
נסתרים תנתת בכל שעריך שופטים ושוטרים ונתת דבריך לשיעורים השאלת
לנתיבות עולם מפלאות חכמתם ונשאת את « ספל שמותם ואס הסתכלת
באספקלריא המאירה מעצמה והבנת דרכת וידעת את מקומה הבאת אל
תא הרזים אשי שם על־יני הנפשות גנוזים ואס ידעת צורות העולם בכלליו
וחלקיו ותנאיו וחוקיו ואם נטית עליה קו הבאת באש ובמים אס דבל בך
הרוח המכריע בינתי ם ואם עשית לך אפייון וישבת נסתר עליון תתבין
נתינות ביתו ואם הביאך במסירת בריתו ואיזה דרך ישכון אור ובאיזה דרך
יחלק תאור ואם נאת בתוך תנאים אל חדרי הרואים ואל תכונת הנראים
ואם שמת לבך אל העליונים המשרתים לפני ולפנים הנאת בסוד הקורא
והנקראים ובסיד שני השמות הנשגבים והנוראים חרמים והנשאים הראית
את כבודם ואת אותותס איש על מחנהו ואיש על דגלו לצנאלתס ונכלל
דיישי ישימות חדישת שום רושם בסיד הנקודה והקו והשטח והגשם היסיפר
לך עשי ספירות אשי הכינוס עשר מאמרות גייל שמו להם בל יעבורנותו יי■
על פי הדבר אשל יגידו לך מן המקום ההוא ואם הגידו לך תעלומות
מכמה במהלך הלבנה בחמשה עם הדבקה שנית עם החמת ויש אתך יי־ ע
עד מה ואם לבית אביך נכסיף נכספת ואל גנח אגוז ירדת הבאת עד
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נבפי ים המעלומה הנמשלת .בשיעול קומה .ואס מצאה  ,בלוב הימים סוד
|  ‘.^ 0אורים וחומים באמם ובסמים ואם לוה שפל .ושפל ושפל על פניך עגל
'והבנה דבל ממוך דבל ה ' אלהיך עמך לא חשלח דבל והי אלהים  ,אמס
הוא אלהים חיים ומלך עולם נולא  .הכל יוצל הקל .עושה הכל ימבלך ויתרומם
’ויחנשא שמו הגדול והנולא והגבול המושל ברחמיו ובחסדיו .על הכל לך
ה׳ הממלכה והמהנשא לכל ללאש והעושל והכבוד מלפניך ואמה ,מושל בכל — .
,נשלם ספל  ,חנוחן אמלי שפל  ,נקלא גנזי  ,המלך חבלו החכם ל' יצחק בן
אגן לעיף זצ״ל.

vonL. Horowitz, Rabbiner in Wien.

Lalmudische Sxegese

זאת תורת העולה׳ תני רשב״י אץ העולה באה אלא על 'הרהור הלב.
רבי לוי אמר מקרא מלא הוא והעולה על רוחכם ממי אתה למד מבניו
של איוב הכתיב והשכים בבקר והעלה עולות מסמר כולם כי אמר אולי
■ חטאו בני וברכו אלהים בלבבם  .הדה אמרה העולה אינה' באה אלא
על הרהור הלב  .סלקו« ם׳צ״י)
הנה כל איש דורש משכיל  .ואוהב החחקוס על כל מוצא פי מדל
בעברו על בהרי המאמר הזה ההכרח יאלצהו לשפוט בצדק המדרש הזה
אומר דרשני ,כי שלשה נפלאו ממני  ,א ' ,כפי פשטוה לשון המאמר העולה
לכפר באה  ,על מחשבה רעה  ,לכל עון ופשע וחטאה  ,וזה שהייה גמורה
למסקנה הש״ס במשי זבחים ז׳ ע״א בשם רבא רעולה מכפרה על חייבי
עשה  ,והיינו אם לא עשה האדם בפועל כפיו ,כחק המצוה המוטלת עליו?
בי . ,מה זה שאמר ר׳ לוי מקרא מלא הוא וכוי ,אשר כפי הנראה לכל היותר
אין כאן רק רמז בעלמא וא״כ .איך יהין לומר מקרא מלא הוא ? ג'  . ,אם
בכ״ז נכון בעינו להוציא ממקרא הזה ענין דרשתו ,למת הז שאל אח״כ שנית
ממי אמס למד  ,והלא כבר נלמד מקרא דיחזקאל והעולה על ריחכם?
.ואשר אחזה לי בהיתר אלה השאלות .ובנאור דברי המדרש הללו אדנרה,
ומקודם יהיו לבאר  -דברי התנא האלהי ר״ע נמס' חגיגה י״ד ע״ב בברייתא
ארבעה נכנסו נפרדת .וכוי אמר להם ר״ע כשאתם מגיעין אצל■ אבני,שיש
טהור אל■ךואמרו מים מים משום שנאמר דובר שקיים לא יכון לנגד • עיני,
והנה רבים ראו וכן תמהו אלה הדברים -ולא . ,מצאו להם חזון  ,ולפי■ קט
,שכלי יש לפרשם בדרך נכון  ,כי יתכנו להוציא,מלב אלה המבקרים אשר
נעים רוחם יניפו חרמש חקירתם המפשית על בל קמה רמה בשדה תרומת
 ,תחתינו הקדושהי ,באמרם כי הרשות■ נתונה לימן עין בקורת[ ,קריטיק]
במדע המורה כמו בכל מדעי התבל  ,וכי גורל אחד■ לכל ענין■ אשר בשם
■ תחת כור הנקורת  ,והדבר אשר יקשה ותקצר יד השכל
מלע יכונה להביאו
להשיגו בלי חמלה  ,יעלה עליו הכורת  ,ואולם לו חכמו -ישכילו■ יכירו וידעו
כי שגו ברואה; יען הפרש גדול יש נין הענינים אלה  ,הצה לדרוש ולחקור
 .בעין בקורת ולשקול בפלס השכל כל■ ענין וענין  .ממדעי התבל  ,הוא דבר
הכרחי יחייב■ אומו שורת■ הדין והצדק ,ויען מה ? יען וביען לכל מדע ומדע
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' Vמגלת אפור ׳ כוללת אה ' כל הקומה אותה' [ געשיכעע] מוצאה  .ומובאה'
מעמדה ומצבה בכל חליפות הזמנים מעודה ועד היום הזה ,ואמרי כי כותבי'
הקורות קעמים לא מעט יאלצם הענין להשען על השערות רחוקות ודממנות סרז * י
כוזבות וידרב* את לשונם קשתם שקר  ,על כן לכל ספוריי הקורות יתכן'
הבחורה,בלהוציא יקר קושט אמרי אמת ' מזולל מחזה כזב ומשאת שיוא; להשיר
מעל גבולי 'שדה  :תרומת המדעים כל מרולי השגיאות י וקמשוני ההתעיות ,אך .
לא כן גמדע׳ תורתינו־ הקדושה ,לא כן בדית כי היא אבן הראשה  " ,מצובה
מרשפי אש שלהבת ' יהי ,הנה היא כולה כליל נחלת שדי ממרומים  ,מלילה
לנו למשוב כי עלו בה קמשונים ,הן אין על עפר משלה ,טהורה היא מכילי
מאום אץ בה שכולה ,קדש מצבתה זרע אמת כולה  .והנה מודעת זאת אשר
קדושת בה״מד כצנלה מקדושת ג ' הכ ,כי כן מק הלכה בישראל מנ״הכ מותרי
לעשות נה״מד אבל אל בהפוך  ,ובהיות כן ימכן לומר דנ״הכ יש לה גדר
קדושה ,אך בה״מד יש לו .גדר  .טהרה ,משום ןדמואר טהרה גבוה יומר מתואר
קדושה ,גם נודע למשגב דרשת חז״ל ע״פ ־הוי כל צמא לכו למים ,אין מים
אלא תורה ,כי כאשר המים יורדים מגבוה לנמוך  ,כן ידיעת המורה תפוץ
ותפרוץ ' ממעינות אלופיה הגדולים אל כל צסי צמא הקטנים ,ובהנחה זאת
גם י כל מדע ממדעי התבל תתאר נשם מים  ,יען גם מנגינותיה נמשכים
מברכה העליונה  ,ומעתה י״ל דז״ש ר״ע למביריו נשאתם מגיעין אצל אבני
שיש טהור  ,ד״ל כשאמם נכנשים לב״המד ללמוד וללמד תורת ה ' ,אל תאמרו
מים מיס ,אל תעפילו ומבהלו ברוחכם לאמר ,כלום יש הפרש בין מיס הלל1
מימי התורה לבין מים אמרים מימי מדעי תביי ,כלומר הרשות נתונה חקור בעין
בקורת על כל הענינים ממדע התורה .כמו בכל הענינים ממדעי׳ התבל ,בי
מדה אחת לכל הידיעות ,לזרות  .ולהבר האמתיות מתוך השגיאות ,חדלו לכם
ותזהרו על נפשותיכם מלומר כן  ,משום שנאמר דובר שקרים לא יכון לנגד.
עיני  ,וא" כ איך יעלה על הדעת לתור ולנקר  ,ולהביא אמרותיו הטהורות
מאתי כור המבקר והמחקר ,הן ה׳ אלהים אמת וגם נצח ישראל לא ישקר.
'והנה מקום אתי לפרש דברים הללו עוד בדרך אמר .,עפ״י הנודע
אשר אמד מהנזקים היותר גדולים בהם נזקקו ונלכדו בני האדם הוא ,נהחשבם
שתשפיק להאדם היות נטוע בלבבו חפן כמרץ ולצון גמור בענין עבודת
בוראו  ,ובהיות לבבו נאמן ושלם באהבת ה׳ ובהכרת ' רוממותו כי ,אץ זולתו,
לא יצטרך עוד אל העבודות החיצונות ,ואל הפעולות למיניהן שונות  ,יען
מחשבת הלב היא התכלית הנרצה אקר ה' אלהיט שואל מעמו  ,ואם היא
זכה וברת ,ניהבצית } אהבת ה' בלתי מיה ,אץ יתרון יעוד בעמלו  ,ואיןי הכשר
עוד במפעלו  ,ואמנם כן .לא כאלה; חלק׳■ יעקב י ^ר רק אמת חבל נחלתו
ואמונה אזור חלציו וסגולתו ,הנה מלתו על לשונו וברוח שפתיו ימלא לאמר,
אך שקר נמלו אלה (' התועים■ ותמתעתעים  ,כי לא :החפץ והרצון לבד הוא
תכלית האושר , ' ,אלא  .העיקר ישרש ? בר להקיאו לידי .מעשה  ,וככה הורונו
חז״ליבמק׳ אבות פ״ב כל  ,תורה שאין עמה ' מלאכה אופה בעילה  ,ירצה כל
עסק בתורת' אשר לא בא בקשוךם , .קנס הפעולה הפצונית כאץ וכאפש .יתשב.,
כקש נדן! וכעלה נובלת נדמה .הן אך שקי נחלו אלה התועים  ,בעדרים
כן הרועים  ,יען לא מלאו אחרי דבריהם  ,לשמור ולעשות ולקיים מוצא

שפתיהם ,ותהי פעולתם מאפע בנה* מגוריהם ונקרב מחגיהם ,כי שם יבוזו
לשכל מליהס בבתי מקדשיהם.
ועפ׳י זה אל גפלאת ולא רחוקה כוונת דברי ד״ע לחניריו  ,כשאתם
מגיעין אצל אבני שיש טהור ,היינו לבה״מד להגות שם בתורת הי כנ״ל ,אל
מאמרו בלבבכם ואל תחשבו ברוחכם מים מים  ,כלומר ים די ׳ספוק בלמוד
התורה  ,המשולה למיס  ,להפיק רצון מה׳ ףא אם לא ישכים הלמוד ההוא
עם המעשה אשר נעשה נקרב מחנינו ונסגרת בני האדם  ,כי לא נאוה
לשארית בני ישראל לדבר כזב ולחלל דבריו ,כנאמר מפי נעים זמירות ישראל
נשם אדני  ,דובר שקרים אל ינון לנגד עיני . .
ואחרי האמת והדברים האלה יש למצוא פתרון בהכשר ויתרון לדברי
הילקוט הנ״ל כי המה מכונים ממש ומישכמים עכל צד לדברי הש״ש במשי
זבחים דעולה נאה לכפר על חייבי עשה  ,ואמנם סכמי המדרש השכילו
ללבוש הלכה זו במעטה אמרת להודיע שבת המניעה מעשות בפועל כסק
המצוה אשר צוה ה ' והיא משום שהאדם מתצירן בלבבו כי ישפוק לו הספן
והרצון בענין עבודת ה׳ ואינו מהצורך אל פועל החצץ  ,ועל כן בחרו לשון
ערומים נמה שאומרים אין העולה באה אלא על הרהור הלב  ,והיינו אס
נפתה האדם לדברי המסית כי יש די וספוק לצאת ידי חובתו חובת מצוה
במה שמהרהר בלבו  ,ולהאמת דבר הזה ולחזקו במסמרות בל • מוט אמר ר ' לוי
מקרא מלא הוא והעילה על רוחכם  ,ומ״ש מקרא מלא הוא  ,מטרת כוונתו
לסיפא דקרא היי לא תהיה שמפרש מה ש״נאמר ברישא  ,ור״ל דהנניא הורה
נדברים הללו הוראה גמורה כי העולה על רוח איש וכתוב על לוס לבנו
בלבד  ,בלתי אם יצא מכח אל הפועל  ,כאין וכאפס יחשב וכלא היה הוא,
את כלו יקח הבל ישא רוח  ,ואולם לפ׳ז עדיין לא נשמע עצם הדני שהעולה
באה לכפר על החדל לעשות כסק מצות התורה אשר נטל עליו  ,לכן שאל
לו במשפט ממי אתה למד ? והשיב מבניו של איוב נלמד דכתיב והעלה עולות
מספר כולם כי אמר אולי מטאו בני בימי המשפה והשממה גמה שחדלו
מעמות את אשר לוה ה ' לעשות בפועל נאשר שגו ברואה להתברך בלבבם
לאמר  ,אחרי כי ברכנו את האלתים בלבבנו  ,לא נאמר עוד אלהינו יבקש
למעשה ידינו  ,על כן הניא אביהם עולות מספר כולם  ,למען כפר בעדם
ולמען לא יזידון עוד להקל עולם.

עבודת המפלצת ( דער פאללוסקולטום ) רמוזה
בירמיהו הנביא.
in Wien.

Prediger

Bon Dr. M . Güdemann,

גדולה המנוכה בפירוש מלת תאנתה מובאה בירמיהו ב׳ כ״ד בפסוק
פרה למוד מדבר נאות נפשה שאפה דוח תאנתה מי ׳שיבנה וכוי רבו כמו
רבו הפירושים אבל אין גם אחד נהם אשי יסכים אליו שיקול הדעת הישרה.
ובטרם אענה בה אף אני סלקי לחוות דעי גס אני אסדר לפניך קורא נעים

הנמצאים נינינו כנר הראשונים הנה גאו וחדש אני מניד  .ואל
הפירושים
גנוהה גגוהה לאמר ומה ,חתור נמלה אחת זרה נלתי מיננת אס
תדנר
הדנרים יעיד על הוראתה נפה מלא , ,דקדוק עניות הוא זת — 1אל
המשך
ננפשך כן אדרנה פירוש הנכון של זאת המלה יפין אור גם על
תדמה
עלות אחרות מונאות בנבואה זו ועל עיקל תוכן כוונתה כאשר יתנאר.
והנה יונתן תרגם מלת תאנתה ירודאכלומר .אונגעהייער גל״א כאשר
מצינו נכתונות מ״ט ע״ב יארוד ילדה ואגני מתא שדיא  ,וזאת העתקה נמצאה
*ב  .נתרגום קורי הנקרא נפי כל פשיטתא ( אך צריך להיות שם יוודא  ,ולא
ג
שנדפק נפאליגלאטטע של החי וואלטאן יוודא ) ושניהם לדנר אמד
כמו
נתכוונו נעקותס המלה משורש תנין ( עיי׳ רש׳ י שם)  .ואין הפירוש זה שווה
כלום לנעל לשון דקרא ודייק ואיני צריך לרנוי דניים נזה  .שנעים הזקנים
תרגמו mtgtäö &rjונשטתם עומד הערני נתרגומו אקלמת והם עשו המלה
משורש נתן  .גס זה רחוק ונלי קמך ננימוקי הלשון  .יירנימוק תרגם araoris
 suiכאילו היה כחוג וצאותה  .אינרא שהוא כוון אל האמת מצד הוראת
המלה אבל לא מצד קריאתה כאשר יתנאר  .וזאת ההוראה קנלו או המציאו
ככלם גם שאל המפרשים נאמרה שטעם המלה כמו עדנה וזמה ( נל*א
רנס
וואללוקט) לק שלענין דקדוק המלה נגררו אמר הרד״ק (שם ) אשי לפי דבריו
על שולש אנה כמו והאלהים אנה לידו (שמות כ״א י״ג)  .אנל גס
נננתה
זה הפירוש תולה נאויר ואינו נטוע סיטג נמקמרות הדקדוק ואס אמנם נודה
 .יתנו עדיהם כי טעם המלה כמו זמה והאוה אך נימוקי הלשון ? ( < ,־V
שדנרי הנני"
ככרוכיא נגדו  .כי מלבד שלא מצינו מלה העשויה משורש אנה עם
צווחו
נקודות האלה והיה צריך לומר וצאנוצהבחולם על דרך תאנה הוא מבקש
י״ד ׳ד וגס זאת המלה אין לה רע בתנ״ך) איך נקמעןז טעם זמה
(שופטים
משורש אנה אשר כל הוראתו כמו קרה או פגע או פגש ואין לו
ותאוה
אמות ורעות עם הטעמים האלה כלל ,ראה שגם המי געזעניוק נטעזוירוק
שלו עומד ומתיגע לקרב שתי ההוראות זו לזו גאמיו שמלת תאנה רומזת
אל  occursua venereusונאמרו שכן מצינו בל׳ ערבי מלת נכח אשר
טעמו העיקרי כמו אנה נל״הק מושאלה על המשגל .אנל לשוא יגע המכס
והשערתו נבואה בעלמא היא בלתי מוסכמת עם דמי הלשון וכרמוק נל״א
מלות נגענגען  ,פיגען בטעמן ממלת וואלליקטיג זיין בן רחק נל׳הק טעם
אנה מטעם זמה ותאוה והמקשים עושה קשר נוגדים ותלי תניא בדלא תניא.
ומה שכתב החי פירקט נערוך שלו איני רואה לו יתרון על דנרי געזענ־וק,
שהוא מוקין> שאולי נעשה המלה משורש אנה זייפצען נל״א  .גם זה
רק
הדרך ירט לנגדי.
על כן אמרתי אלכה נא ואי .ורה לי דרך אחרת קלולה אשר אנואה
אל מוכן כוונת המלה  .ואומר אני כי מלת תאנתה מורה נאמת על
בה
פייגעננוים .ואל
היא עשויה ממלת תאנה נל׳א
זמה ותאוה אבל
את פיך לומר מי פתי יאמין להזיה זו ? איך נאמר כי הוראת זמה
תנהל
היא נקתעפה ונונלת מתאנה ? אכן שמעני נא ואחר תשפוט .
ותאוה
וזה תחלי לפרש.
כנר ידעת כי ,רוב עניני ענודת אלילים הנמצאים אצל היונים באו
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אליהם « ארץ בני
קדם אשר ישבו שם אבותיהם בהחלה  .זה ברור אצל יכל
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ומן
אלהי
הנכר
אשר
'
עבדו אותם הוא גם כן ׳האליל
הנקרא אצלם
דיוניסיס
(
?
0
ז
>
<
ז
*
'
10
^
)
.
הוא
היה
לפי
אמונתם
כס
המפרה ומצמיא
ומגדל נכלל
,
ונפרע
דמו
אותו בהבליהם לממונה לע הגפן ועל התאנה ;
(עיי' 438
.
S
.
I
.
Myth
.
Griech
,
Preller
!
וכל
עניני עבודתו מודים על
זאת
ההתמנות
ובפרע
מה
שנהגו ביום איד שלו להציב צלמי זכיות הגברי או לשאת
אותם
נשירים
ובמחולות
ברחובות
העיר
.
רצו לרמוז בזה אל כח היצירה אשר
נו הגפן מתן פריה
והתאנה מנעת פגיה  .ודמות' זכרות כזה נקרא בלשונם י
פאללוק(q!aU .og
ומאז
החזיקו
נשיקוץ
הבלים
האלה
נעשה הפאללום מעצי
התאנה עד אשר
על
כן נקרא האליל נשם כנויי 2vxhr !gכלומר הנענד
נפאללוק של
תאנה
.
(
b
,
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§  )Gerhard, Griech. Mylh .אבל אעיריך
קורא נעים
כי
מקוס
מולדת
של
זה
הכנוי
איננו בארץ _ ען כי אם עיקרו מלה
 פיניקיתvavldag
&
אשל
תובלה
עם
כל
עניני
מעבודה
אל
ארץ
יין ושם
העתיקוה
ללשונם
;
'
ראה
מה
שכתב
העזיכיוק
ßvcopldag . 6 yhnmaog :
עיי ' שם ערך
'Qvmvldag
.
(paXyxag
avxlvovg
rovg
.
naoa 'PoHioq
ר״ל מלת Qvavldag
אם היא כנוי הגוף ( נאמינאעיף) הוראתה שם כנוי של
 .דיוניתוק כאשר נמצא
אצל
יושבי
רודות
האי
,
או
הוראתה
— אם הוא כנוי
הפעול ( אקקיזאעיף )
— צלמי זכרות העשוים מעצי תאנת  .ועל דקדוק מלה
זאת כנר נא מכס
לדריש
ה״ה החוקר הגדול מפואר נין העמים מאווערת אשר
הוכיח בראיות
ברורות
ונאמנות
פי
נבנתה
לע
שורש תאנה ואנשי רודות קבלוה
מארן פיניקית
אשר
משם
נתישב
האי
(
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S
 MoverS , Phöniz. I,הרי ' לך
מבואר שכל עבודת
דיוביתית
נקשרה
עם
התאנה
נקשר
אמיץ
עד
שמזאת
המלה
נתתעף שם כנוי לאליל
שמלתיתאנתה נעשה ואחר הצעה זאת כבר תתבונן במה שכוונתי אליו נאמרי
משורש תאנה  .כאשר בנו ממנה שם כנוי 'לאליל ולצלמים'
שעבדוהו נהם כך
נתגלגל הדבר וברבות הימים נגזר ממנה בלתי תפק גס שם'
לכל עבודת
הדיוניסית
בכלל
.
וזה
השם
הוא
לפי
דעתי
מלת
תאנת שהשתמש בה
ירמיהו ויען כי עיקרי
ענודה זו היה זנות ונאפופים וכטוב בל העם ביין הזנה
הזנו עם הקדשות זילי
להו
שכיח׳
לתו
פריצי
להו
על
כן
ראוי
שיסומנו
במלה זו
כל המעשים הרעים
האלה
והוא
אשיר
דברתי לעיל שמלת " תאנה י אף אם אמנם
נגזרה ממלת -יתאנה
מורת
על
זמה
ותאיוה
.
ואל
תקשה
לומר למה' הניח הנביא
המלות הנודעות
האלה
והשתמש
במלה׳ זרה — אל תיטיב לשאול' נזה  ,יכי כל‘
מגמתו היתה
לי־מוז
אל
העבודה
תמכוערה של" דיוניתיס
או ' הנעל נל״תק'
והוא הוא —
בעצמה ובני ישראל הכרוכים אחריה מודעים כל פרעותית י
ודקדוקיה הם בלי ספק הבינו
שהוכיחם את דבריו ויותר הכה,אותם בשבט פיו ברמיזה
חדה ונחרצה זו ממה
בשמיש
מלות
ידועות
כימו
זמת
ותאוה וכדומה .
ונטית אבאר
המשך הדברים בנבואה זאתי אזכירך' קורא נעים כי עבודת
הפאללות ומת שנקשר
עמה מן,זנות } נאפופים כבר נתפשטה בתוך העם מימים
קדמונים  .ראה מה
שכתוב בדברי הימים ב ט״ז וגם מעכה אם אסא הסירה'
מגבירה אשי
עשתה
לאשרה
מפלצת
ויברית
אסא
את אפלצתה וירק וישרוף בנחל
קדרון ע״כ
ומלת
מפלצת
כנר
פירשי
בגמרא
ע״ז
מ״ד
ע
'
'
א
על
נכון נאמרם
כמין
זכרות
עשתה
לה
והיתת ננעל־ נו בכל יום  ( .עיי׳ עוד ' מלכים א׳ ט״ו י״ג)
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ואם גם אשא המלך השיר• ענודה המפלצת ממוך נפי ישראל לא הועיל « ה לדורות
כי אחרי מותו מזר העם לשורו רע ככל 3שנ עלר,או• ע ם נימי ירמיהו עודם מחזיקים
בטומאתם .ואולי רימז הגניא אל ענודת הפאלליש גם נעשוק תפלצתך השיא אותך
(מ״נו ט״ז)_ וכנר מניא יש״י (שם) זה הפירוש נשם  .יש אומרים  .יהיה איך שיהיה
•אין שפק כי שטופים העם נימים ההם נענודה מכוערת זאת  ,ראה שגם יחזקאל
 ■ ».מוכיח את העם ותעשי לך צלמי זכר ותזכי נם (ט״ז י״ז ) ואם גם נראה מדבריו כי
יניע חדות מני קדם אך לכל הפחות זברון המעשה הרע הזה עיין לא אבד מאנשי
דורו • ויען שעבודת הפאלליש נקשרה נתולדקה וברוב עניניה עם הגפן והתאנה
(כאשר בארנו} על בן אהבו הנו הנביאים נמליצתם תיקרה לקמת משלים מן
הצמחים האלה או לרמוז אליהם נדני מת נכל מא,ום שמוכיחים את העם על
ענודה זו ועל מה קגא עמת מזנות ונאפופים  . .והועיל להם ליפות מליצתם בזה
הענין כי גם על צד הטוב נמשלו בני ישראל לגפן ולתאנה מימים קדמונים כאמרו
גפן  -ממצרים תשיע ( תהלי׳ פ ' ט ) ,וכאמרו כרם היה לידידי ( ישעי׳ ה׳ א׳)
(וזה מפני הדמיון שביניהם במעלות טובות ) ובזה התעוררו הנביאים לפעמים
להציג מערכת מול מערכה על דרך ההתנגדות ( אנטיטהעזע ) מה• שנמשלו
בני ישראל לגפן ולתאנה ע״י נביאי השם י״ת ובמה התדמו להם בלכתם אחרי
הבעל ושיקולי עבודתו .ואס תשים עינך על דבר זה אז תבין כמת פשוקים מדברי
הנביאים לע צד היותר יפה ונחמד לדוגמא אזכיר הישע ט ' י׳ כעננים במדבר
מצאתי ישראל כבכורה נתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה נאו נעל פעור
וינזרו לנשת ויהיו שקוצים סאהנם עכ״ל לא בחנם מזכיר הנביא כאן את הגפן
ואת התאנה אלא כוונתו לומר אמנם נמשלתם לצמחים האלה בעכין זה שמצא
השם ית׳ אתכם כגרגיר אחד קטן ונבזה ופריתם ורביתם אך אתם בדרככם
הרשעה הפכתם את המשל לענין רע בזכותכם אמרי עבודתי הבעל אשר נם
•היא נקשרה עם הגפן והתאנה כאשר בארנו  .וידוע שבעל -פעור ונעל שתם
י (והוא שמכנה אותי ' הנביא בשם בשת כאמרו •רונשת  .איש נשת במקום ירונעל
איש נעל ) אחד הם קד שהראשון אליל מצרי  .והשני אליל פיניק*  .ועתה נוכל
להבין גם דברי ירמיהו על דרך הטוב והנכק הנה אחר שהתחיל להוכיח את
העם על רוע מעלליו בכלל נאמרו תישרך רעתך ומשבותיך תוכיחך וכוי בא אל
הזנות נפרט נפשוק• יכ על כל נבעה גבהה ותחת לכ עץ רענן את צועה זונה
ואמר שימז נזה לא ענודה מכוערה של בעל -דיוטאיש מושין> במליצה נשגבה
מאד ואנכי נטעתיך שורק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי שורי הגפן נכריה ר׳ל
לרוע הפכתם משל■ הקדמוני כי אתם כרס ד ' אתם ולחשוב שנגפנים נדמיתם
י למען היות נצר מטעו מעשה ידו להתפאר ואולם הלכתם אחר הנעל ( אשר עבדו
אותו הגויה להיותו לפי אמונתם בורא פרי הגפן) ונזה נהפכתס אל שורי הגפן
נכריה * )  .ומלת נכריה בכאן הפךישל יאמת ( אינלענדיש) על דרך שבון ארץ
י *) ולשי שירושונ תניל נכון לשרש מעם־ דמויה ביחזקאל מ׳ י״ז כמו אנר תשמיש
■ ויהיה א״כ כוונת הנביא שבני ישראל שולחים• אס תאני כלש׳ שכינה • או שירמוז
אל צלמי פאללוש או שירמוז אל הזנות שזנו עם הקדשות במקום קדוש כנהוג נין
הגויס שבימים ההם  .ומת שיקומן האבר נמלת זמורה אשר עיקר הוראתה יתור
סל גשן׳־סוא־-נ «ה■ על ההתקשרות שנץ עבודת הנעל ונין הגפן כאשר בארנו
י■

׳ז ד בפגים׳•-.

ואולי רמז

כיחזקאל■,לא

זאת

תהתקשמח

גם

נקשיעעל

עיו .

ותניחו

לגו

I

—
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ורעה אמונה ( מחלים ל״זג )  .ודברי ירמיהו בכאן ודברי הושע שהזכרתי כמעט
אחד הם בתוכן כוונחם חח ברור .
ועדין צריכין אנו למודעי שיש עבודה אמרת אצל היוונים דומה לעבודה
הנ״ל בכמה עכינים וזהו עבודת פייאפוש(  . ) TJ^innogגם אליל זח ממונה
בהבליהם על תנובת האדן ובפרט על צמחי הגנות ופרדשים וכן מכנה אומו
אווידיוש אל ומגן של גנות ( )Ovid. Met . I . 415 hortorum deus et tutela
והוא גם הוא נעבד בצלמי פאלליס לרמוז אל כחו המפרה ומצמיח ויש לו סם
כנוי  ltfeqpaUosכלומר אבר שלו זקוף  .וגם זה אליל מילידי בני קדם הוא
ומהם קבלוהו היונים הם פרטי עבודתו  .ובפירוש שם פריאפוש נתתבכו מאד
החוקרים והד היום לא עלה בידם ,רק בזה הכל מודים שהשם איננו מלה יוונית
בי אם תולדתו באחת מלשונות בני קדם  .וכבר כיזב אחד מן חכמי אשכנז
הקדמונים  ,מאטהיאק מארטיני  ,בערוך שלי שהשם מורכב משתי מלות העבריות
אב ופרי ותרגומו בל״א פאטער דער פרובט ' ,אך החכם מאווערת דמה זה
הפירוש באמרי שא* כ היה צריך להיות אב פרי ולא פרי אב והצדק עמו.
( Movers a. a. £>. E . 661 . Anm .ונראה ־בעיני שכל המפרשים לא
הגיעו אל נקודת האמת יען אשר שמו עיניהם רק על מה שדמו את האליל לאל
גנות ופרדשים וכל שאר עניני ו וקורותיו השליכו אמרי גוום דלא הניאו אותם
בכור הבחינה  .ולפי דעתי ענין אחד קטן שנא בשעורי קירות אליל זח הוא
מורה לנו את הדרך נלך בה לבוא אל תוכן כוונת שמו  .נמצא בשמיי היוונים
שאנשי העיר לאמפזאקות היו רגילים לשחוט ממורים לפריאפיש ביום איד שלו
וכבר תמהו קדמוני יוונים ורומיים על זבימה זרה זו ולא מצאו לה טעם קרוב
לדעת ישרה והנה כתב אווידייש לבאר זה המנהג יכ פעם אמת כאשד החאשפו
תאלהיס על הר אחד באדן בני קדם לשמוח נמשתה ויקס פריאפיש בנשף לילה
לבוא אל אחת מבנות אלהים ( נימעפען) להיות עמה לשכב אצלת  ,ויהי כאשר
קרב אליה מיש ונשמע פתאום שאגת ממור צועק בקול גדול ותברח הבתולה
והאל לא יבול למלאת תאוות לנו .על כן שנא פריאפיש את החמורים ואין לו זנח
אהוב ומקובל יותר מזבח בשרם)Ovid Metam . I. 418 , I. 438 VI . 319 . ( .
ישמור זה אע״ם שאין לו לכאורה שייכות כלל לטיבו של האליל _הוא נראה
לי עיקר בבאוי שמו בי כל עצמו של שפור זה הוא נבנה לפי דע י לע שם
פריאפיש אך ברבות הימים נשתכחה הוראת השם והשפוד עלה לזכרון ועתה
נכרת מעיקרו ואין איש מדורשי קדמוניות יודע להגיד פשר דבר מה זה ועל
מה זה  .ולבאר הענין אימי שהחמוד לפי דעת בני קדם שטוף זמה הוא ואוהב
את המשגל יותר מכל הנחמות וכן מצינו ביחזקאל כ״ג כ ' זתעגבה על פלגשיהם
אשר נשר ממורים בשים וזרמת שישים זרמתם ומלת בשי בפשוק זה בנר פירש
רש״י על נבון אבר תשמיש ואולי מורה על טבעו זה שם חמור בעצמו באשר
נשתעפה המלה מלשון ויין ממר ( תלים ע״ה טי) או מעי חמרמרו ( איכה אי כי)
ובדומה בל הז לשון אדמימות וחמימות ויהיה א״ב עיקר הוראה של מלת חמור
נהמה שנחמרו ונחמו מעיה מאש התאוה העצורה בקרבה  .ואם אולי תפקפק
אנוחינו מקום לשרש מלח זמורה נענין זה נאשר הנר־ נימים קדמונים אבדה הנהיזו
ועיי׳ ילקוע רמז שע׳יו לשי שלא חיו ישראל יודעים מה מינה של זמורה ונו׳
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גזה הפירוש אעידה לך עד נאמן והוא מלת פרא או סרהשיקומן בה חמור
הבר אין תפק שמלה זאת נבנתה מתפלת תולדתה משרש פרה וקראו לחמור שם
זה עבור גודל תאוותו למשגל ולפריה ורניה  .ונזה יתבאר לך ההתקשרות שמלינו
לפריאפוס בעבודתו ובספור קורותיו עם החמור  .אמנם עיקר מלת
הוא
מלה עברית פרי (פרוכט) אבל הדמיון שנין מלא זאת ונין שם פרא ;עזעל)
בהברה ובטעם העיקרי הוא היה הסנה הראשונה שייחסו לפריאפוס שייכות
מה עם הסמור הן במשלים שמשלו עליו הן באיזה מנהגים של עבודתו  ,ואולם
נתחזק קשר זה נמת שכתבנו שהחמור נוס למשגל וגדול בטבעו כת המפרה
ומוליד שייחסו לאליל כאשר כתבנו געתה העמדנו ג״כ השערת הקדמונים שמלת
 ttgiהיא פריעל כנה .

ובטרם נסיים נאור מלת פריאפוס נחזור לעניננו  .כי כבר ראיתיך מחריש
משתאה ומתמיה מה  .לחקירה זאת בנאור דברי הנביא .ואולם אם זכור תזכור מה
שקדמנו שהנביא בכאן מוכיח את העם על מה שכרוכים אחרי עבודת נעל*
’ 7יניסיס אז תבין ' שלא בחנם סרנו מן הדרך לחקור על שם פריאפוס ועניניו.
כי עבודות שני האלילים האלה 7ומות זו לזו בכמה ענינים וגם שניהן השיאו
את העם לנטות מדרך תמוקר ולזנות עם הקדשות ורחוק הוא שידבר הנביא מן
עבודת בעל־דיוניסיס וישתוק מן עבודת פריאפוס כלל כלל  .על כן נראה לי
שהנביא כיוון אליה נמת שאומר פרהלמוד מדבר וגו' וכאשר רמז במלת תאנה
אל עבודת נעל דיוניסיס כן רמז נמלת פרה אל עבודת פריאפוס  .ראה שהנביא
בכיוון שונה את משלו כי מאסר ש.ימה את ישראל לבכרה קלה /משרכת דרכיה
(ע״ש ) חוזר וממשיל אותו לערה למוד מדבר וכו' למה זה השנות המשל ? אלא
כוונתו להטות את לב השומעים אל עבודה פריאפיס בזכרון מלה זו אשר ענין
האליל בנוי עלית כאשר בארנו  .ועל כן לא בחנם הניח הנביא מלת חמור ונסר
נשם פרא כי הוא הוא אשר טיבו של האליל ושמו יתיחם אליו ואל תתמה
לומר שדבר הנביא לפי פרישנו רמיזה בעלמא היא דקת מן הדקה כמוט השער,
כי כבר דמינו תמיהה זאת במה שכתבנו למעלה  .אמנם כן שרמתה בעלמא היא
אבל בני דורו של ירמיהו שטופי זמה אוהבי זרים הולכים אסרי אלתי הנכר היו
כאשר מורים  -דבריו נפרק זה נעצמו ואין ספק שהבינו את רמיזתו  .הלא תראה
כי גס במקום אמר רמז אל עבודת פריאפיס  .כי מה שאומר יי יה כתמר מקשה
המה אין ספק שכוון נזה אל צלמי פאללוס שהעמידו הנוים בגנות ופרדסים כמין
מצבות לפריאפוס למען שיתרצה להם ויברך פרות הארן  .וזה הפירוש של מלת
תמר גלה לנו המכס הנוצרי הנ״ל והמעיין יודה לדבריו .
׳
ועדין מוטלת עלינו חובת באור מלת עריאפוס על תמו  .ואחר שבארנו
מהו החלק הראשון של המלה(  \ ngtנעיין עתה בסופה <׳ )» 7ro>,ויהיה דבר
ולא חצי דבר  .הנה בירושלמי כבת פ״ט ה״א מצינו שקלא וט־יא בענין סא
טומאת עב׳ום מטמאה בכל שהוא או לא ואמרינן עלה לראיה שמטמאה א״רהונה
ר׳ ממא נר גור־ון בשם רב הבעל -ראש גוויה היה ונאפון (כך הגיסא לפנינו)
היה  .ופירש הקרק עדה הנעל :
ע״זשלבעל  ,יאש גוויה היא  :ראש אמה
היה  ,ונאפון היה  :כמין ניאון) היה בגיד שנתקשה ועל םש יכך נלןרא נעל
כדאמרינן מפלצתה שעשתה מפללת לעכ״ום  .והמעריך ( ערך אפון  ,איננו גורס
ונאפון אלא וכאפון ומפרש הנעל שהיו עובדים נימים ההם היה כעין זכרות
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של אדם והיה קטן כגרגיר של אמונים ( נל״א ערבזנג או באחגע ועיי' ערוך)
ע״כ והמעריך הוכיח שגירסיזו היא הנכונה וגם שקלא וטריא דגמרא «ורה על
זה שאם נגרום וכאעון הוא יתר חיזוק למאי שאמר שטומאת ? ןכ״ום מטמאה נכל
שהוא  .וא" כ סוף שם עריאפום  ,כלומר §<> « »  ,אולי הוא מלת אפון שנמצא
בגמרא הנ״ל ויחיה יטעם עריאפוק כמו פרוכט דער ערנזע אדער באהנע
ונשמטה מלת בעל * ) והיה עיקר שמו בעל פריאפום כלומר דער גאטט דער
ערבזען * אדער באהנעןיפרוכט ואולי כנו את האליל בשם זה ינגן שאלה הפרות
היו אצלם עיקר פרי השדות והגנות כי האליל היה להם לאל שדות וגנות
כאשר כתבנו למעלה  .ועוד איפשר שרגילים היו לעשות כוונים וצלמים
מזה האליל בדמות הפרות הנ״ל אשר הוא היה ממונה עליהם ויהיה א״כ מאמר
שלר ' הונה מובן ומפורש בזה  .ואל תתמה על מה שאמרנו שאולי עשו צלמי
הבעל בדמות אפונים שכן מצינו דגון כלומר אליל בדמות דג ובעל זבוב או שהיה
לו דמות זבוב או שדמו אותו למשיב את הזבובים (והשווה Zw ! anvfiviog ,
 . )Zsvg /tvfaQyogוגס תראה שכנו לבעל בשם אלה העניניס שתארוהו
בדמותם  .ואדבר מזה אי״ה במקום אחר באריכות ) * * .
משה בן רי יוק> ז״ל גידעטאנן
חופ״ה ק״ק וויען יע״א

מכתב Von Dr. M. Sachs s. A. .
Mitgetheilt von Dr. B . Platzek, Rabbiner in Brünn.

רבא דעמך מדברנא דמתך׳ יהי מיתיך לשלם.
יהירי׳ חיש מהר חלפו רגעי העונג אשר שנעה נפשי לראות פניך
ולהתעלס בחברתך היקרה לי עד מאוד  .בן לילה נאת וכטל משכים
הולך עזבת את עיר מושבי כי ירט הדרך לנגדך ,הלוך הלכת כי נכסוח
נכספת לבית אביך׳ כי לדברי פיך ייחלו בלמלקוש ולקראת בואך
יצהלו עיניהם אליך ועפעפיהם יישירו נגדך נקבצו בני עדתך ושטו
להם אותך לראש  .ללכת לפניהם לנחותם הדרך ואחריך כל אדם תמשוך
בחבלי האהבה ובעבותות האמונה לך יצעדו׳ וחברת את האהל והיה
אחד  .אשריך ידידי גבר הוקם על׳ את דרכך בקדש ראה ד ,וכאשר
 ,בנעוךים_ הטית שכמך לסבול עול היראה ותורה׳ בזוך דרכך וכבר ידיך
^ לנגב עיניה גמלך ׳ ותהי המשרה על שכמך  .והימים ימי בכורי ראשית
 Xחייך וגם עד זקנה ושיבה תשא ותסבול הנשואים מני רחם בעזרתד׳
ובחסדו אשר מאתך לא ימוש  — .אמרתי אני אל לבי  .מאשר יקרת
( *וכן נמצא הלנה נחנ׳ך חמן או המניס ונשמעה מלת נעל ועיי ' Gtesen. Monum.
phoen . p . 170.
" ) עתה אחר תשלום המלאכה לאיתי כי כנר יאה נעל נקולת התלמוד ערן אסון
מענו מזעיר מפירוש מלתי פליאפוש שכתננו אנל גס נזה המעע הוא סשולת
מיונה על האוכל מ 'מ לקייס כל האומר וכוי ציינתי דנריו.
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בעיני נכבדת ואני אהבתיך מעת ראותי פניך אהבת עולם׳ למה *6
אתערב בשמחתך ומדוע אעמוד מרחוק עת רבים וכן שלמים ישחרו פניך
הוד והדר ישוו עליך ואהיה כמחריש? לכן קח נא ברכת אוהב נאמן
ממרחקים שואף אליך  ,ברוך אתה וברוך «עמך׳ בחך אתה בבואך
וברוך תהיה כל הימים  .שמח מאנשי עדתך הנכבדה והם ישטחו בך.
ידיך ייסדו שם בנין התורה והעבודה והאמונה׳ וידיך תבצענה׳ וידעו כי
ד׳ שלחך אליהם .
׳
צור תעודה חתום תורה בלמודיך למודי ד ,׳ תלמי לבותם דוה
בנשטי ברכה  ,נהלם על טי מנוחות התורה והיראה׳ למען ידע הדור
הזה ׳ יכ עוד תוסיף .תת כחה כפלים לתושיה  .ועתה אצא מפניך ידידי
בברכת החיים הטוב והשלום החוט המשולש לא ינתק .ויהיו דברי אלה
קרובים אליך כאשר אתה קרוב לכליות׳ וזכרוני לא ימוש מלבך כאשר
לבי עטך כל הימים  .ידידך מכבדך ומוקירך יחיאל מיכל זקם.

מכתב

Bon Rabbiner Dr. L. Eisler .

ניה שפעה נלכה ויו״ם הה׳ לך למנה מאל הסמים הוא יקך עלץ וכלנה לצון ׳עמלן
לעי וידיד׳ אשל נפשי קשורה ננפשן כל ימינו לעולם אמן  .נשמחה לנה קלאה׳ דבריך
הנעימים והיקליס מחדש הענל והיו לי לשעשועים ולהענוג לג ולמה לא יהיו כן ? הלא
הס דנליס היוצאים מלנ עהול ולכן גם נכנקיס אל הלנ  .והנה נצדק דנלח נאזני  ,כי
מעה צאה לאור ..התפל לעקקיקאן טאלמודיקוס לאנניציקוס להסכם נוקקטאלן! (וזה יוחל
ממאתים וממשים שנה ) עד הנה מעעיס היו החכמים ,אשל שמו עינם עין נוסנה על ההמומים
נכלל ועל דלכם ומהלכם נהעחקח כתני קדש נפלט  ,ונאמח גס אלה הקפלים המעטים
הנוגעים לענין החקגומיס ואשל נעל ׳כחנס כמה יקל מציאותם ,וכמה קשה לקנותם םג
במחיל לב באופן שנחשבו בעינינו באלו אינם ; לכן ידידי כנפשי החוג מוטל עלינו ונימוד
נימים האלה נמו
עמו ינבלו ענני הליטעלאטור הענליח בכל צדדיה ובחינותיה לששון לב כל
משכיל אוהב
וחכמתו לחת לב גס אל ההמומים  ,באשל נליטעלאעול היהודיה גם
הס ׳קחו חלקם ולא להניחם במחשכים כמתי עולם  .ומאשל דבלי על תלגום משלי מצאו
חן בעיניך אנופן> ידי כעח על חמומי תהלים ואיוב  ,למען הלאוחכה  ,כי נס בשני אלה
הקפלים היו לפניהם כמה וכמה נוקחאוח אסלות (הגס שלא יעלו למקשל השינויים אשד
נחלגוס משלי ) ולא באשד יחשוב החכם •היש  ,כי יק מעט מועל המה בהציגו לעינינו
כל החלושים והשנויים  ,אשל מצא נהק באיזה שודות כאשל תלאה אם תנדץ במכתבו
העתי הסלו׳ן סובלת ג' צד ק״ב וקיג ובלי קפק אלו מצא יוחל לא חדל מהודיעם אותנו
באשל כנודע ישמח יגל וימן החכם הזה על מציאות כאלה כמוצא שלל לב  .והנה הקדל
והערך  ,אשד שמלתי בתרגום משלי אותו אשמול גם נתלגומי תהלים ואיוב  ,ואחל לאשונה
בתרגום חהלים  :פלשה נ׳  :תרעם בשבט ברזל התרגום  ,חסנרינון ה י ך נחוטלא דפתילא' .
תרגם באלו הי׳ כחוב כבשבט באות כין . -ו׳ אשחה בכל לילה מטת׳ — אמלל נצעלי
בכל ליליא על שוו״  .תרגם כאלו כתוב א ם י ח ה נבל לילה  .עששת מבעק עיני —
חשבת מן רוגזי עיני  .באלו כחוב חשבה מכעק  .ט '  .אבד זכרם המה — הובדחא
דכרנהון מנה ו ן  .באלו כתוב אבד
זכר מהמה וכבל שעלת׳ הקריאה הזאת במקום
אמר ולא ידעתי אז  ,בי היתה כך לפני התרגום  .׳ ' א  .׳מטר על רשעים פחים אש
וגפריח — יחת מטרץ דפורענו על לשיעי מפחין דאשתא  .כאלו כתוב פחם אש .
והחכם ליש זקש נ"’ אשל שער הקריאה הזאת מדעתו ( עיין מלון הנ״ל לד ק■ ׳) לא ידע,
כי כנר היתה כך לפני התרגום " .ב  .חצרנו מן הדור זו לעולם — ח נ צ לנון מן דרא
ביש א הדין לעלמין  .תרגם כאלו כחוב חצרם כחנירו תשמרם  '* .ז .קמו אשרי
נמעגלוחץ —  pע ד אקתול׳ בהליכתך  .כאלו בחוב תמוך בלשון צווי או נוכל לומר,
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כי לא כיי פה שינוי :וקרוא לפני המתרגם לק שלקה מליז ח מ ו ך נהוראח כצווי כמו זכור
שמול דפשרח ' כמלים ודומיהם  .כיני  .ג ל אל ד' — ש ג ר קלם ד׳  .לקח מלח ג ל
מלשון גילה אן לא יזטהי אין היסה הקריאה לפניו ואולי קרא גל כמו לב ששניכם
מגזרה אסח  .אכלו וישמסוו כל דשני אלן — ס ט ודו יסגידו  .כאלו כחוג אכלו
והשחמוו נלשון צווי  .כ״ה  .׳גושו הנוגדים ריקם — יגהחון גזוזי! ו סלי קיא .
חלגם כאלו כחוג הנוגדים והריקים  .והיא נאמח קריאה נכונה מאד  .כ׳ז  .כי קמו
סטופא .כאלו
גי טדי שקר ויפח חמם — אלום קמו טלי קהדי שקרא וממלל׳
כנזוג טדי שקר »ומפיח׳ חמק' גם היא כאשר • נין כל משכיל קריאה נכונה מאד.
טשיניא .כאלו כחוג ,ל הלא י
ל׳ .הטמדחה להררי ט ו ז — אהטחדתא לנו ו ל י א
פזי .נקמן ל׳א  .וטצמי טששו — ואגלי חשכו .כאלו כחוג וטצמי חשכו מה שאין לו
הנצה נכונה  .הייתי‘ ככל’ אגד — הדחי כמן דפחר ח ניר  .כאלו כחוג ככלי שנור.
ל* נ  .נהפן לשדי נחלגוני קי׳ן קלה — אקהפן לוטני ה< ן שרגא דקיטא  .כאלו כחוג
"כחרנוני* נאוח כ 'זן  .ל׳ג  .אשלי הגוי אשר ד׳ אלהיו — ,טוגו׳ ד גג ל א  .כאלו
לא ימלט — ונסגאי ■חוקפיה לא
הגנל .ונרג סילו
כסוג אשרי האיש או
משיח זיג  .כאלו כחוג לא ימלט ננפטל  .מ״ד  .ומשנאינו שקו למו — ומשנאנא
כנשו ל נ א  .כאלו ' כחוג שקו לנו .ו ח ט אשרצו מני ארסן — ואח א ק ט י ח א
אסחולנא  .חרגס כאלו כחוג ו ח ט נהפטיל כי א ק ט י ח א הוא האפטל המכוון אל
הננין הנזכר  .מ״ה  .לרקמוח חונל למלן — נלגום* ציולין וכולי כאלו כחוג נרקמוח
נאוח נייח  .אזכירה שמן גכל דור ודור — נ ד כ ל  ,שמן נכל דר ודר ,כאלו כחוג
נזכירה .ם' ירה  ,הוא ינהגנו טל מויז — הוא ידנריננא ניומי טליוחנא  .חרגם
כאלו כסוג עלמות נמלה אחת ( וגאמת גם נטלי המדרש היו קוראים שתי מלות הגיה
כמלה אחת נאמרם שיר השירים רנה פסקא  :לריס שמנין טונים הוא ינהגנו מל מות
נשני עולמות ינהגנו,גמולם הזה וגמולם הגא (כאלו כחוג עולמות) ד״א הוא ינהגנו
עלמות  ,נטלימוח וגזריזוס ד״א עלמות כאילין עולימתא המד׳א נתון עלמות חופפות וכול•
עיין שם ) והנה הראניע זיל יאמר כלשון הזה  :ורג־ משה אמר שהוא מגזרת עלם יגהגנו
תמיד כמנהג הנערות והטעם כאשר נהגנו נימי נעורינו ע״כ  .מזה נרא §  ,ש ; א הי' לפני
הראנ״ע התרגום טל תהליס  ,כי לולא כן לא הי׳ נזקק ו להניא הפירוש נשם רני משה
ועוד אדנר אלין על הט׳נין הזה להלן ופה רק אעיר  ,כי' מתון דנדי הראניע האלה
למדתי לתקן מעט נתיגוס והוא םצ״ל כניומי טליותנא , ,ער ווירד אונק לייטען אין דען
טאגען אונזערער ׳וגענד  .פ' מ״ט  .כי יראת חכמים ימותו — איום • ס מון סכימיא.
ננית קנוי תה ו ן ’שרון
כאלו כחוג יראו גלשון רנים  .קרנם נחימו לעולם —
לעלם 1הרגם כאלו כחוג ק נ ר ם נתימו לעולם  .ויפה העיר החכם החרין והשנון מתר׳א
גייוןער "נ ' ׳ נספרו" אורשייפע צד קע׳ו שגלי קפק היתה כן הניסחא העיקרית נימי קדם ורק
אסרי כן והוא מימות רג קעדי' גאון ואילן היו הדגרים האלה ,קנים נתימו לעולם'
לאגן נגן ולצור מכשול  ,שמראים כאלו המתים לעולמי עד בעפר ׳שכונו ואין תקות שימיו
עוד אסרי מוחם  ,ולכן שנו הנוסחא העיקרית והציגו תמורתה מלח " קרנם" אשר כמעט
אין לה הגנה פה.
ם׳ נ׳  .םא ראיס יגננ ותרן עמו — אין חמיתא גננא ו ר ה ט ח א נהרו׳ .
כאלו כחוג ותרן ,כי רהט תוא תרגוש של רון  .נ״ד  .כי זרים קמו אלי — ארוס
ז ד ו נ י ן קמו עלי  .כאלו כחוג ,זדים*  .נ׳ה  .כי נינים הי' עמדי — איום נסגיען
טקן הוה מימייה נסעדי  .כאלו כחוג ה י ה עמדי  .נ׳ז  ,נפשי נתון לגאים אשכנה —
נפשי תירא כד נמצ״ע ש ל ה ו נ י ן  .כאלו כחוג ,להניס ‘  .ניס  ,חמת למו כדמות
חמת נחש — ארסא להון גגון וכולו  .כאלו כחוג נדמות נאות ני*ת  .ידרון חציו
כמו ׳תמוללו — ונגד גרןוי א מ ט ו ל ה ו ן  .תרגם כאלו כחוג ידרון חציו ,נמו*
איהרעטוועגען  .והנה גס מפירוש הראניע ז״ל נראה ננירור שתיתה לפניו הנוקמא ,נמו"
כי כה דנריו  ,וטעם ידרון חציו תחסר מלת הדורן . . . .כאלו הוא כחוג ידרון הדורן
חציו אליהם* ומעיני החכם יה״ש  ,אשר העיר על זה התקון נהסלון הנזכר צד קייא
נעלמו גס דנרי התרגום גם דנרי הראנ״ע  .נפל אשת גל סזו שמש — אין נפולא
ואשותא  .כאלו כחוג נפל ואשת נוי״ו התנור  .ניט  .עזו אלין אשמורת — עושני
לן אנטור  .כאלו כחוג עזי .קיא  .חקד ואמת מן ינצרוהו — טיגו וקשוע מן מרי
עלמא ׳נטמן ליה  .קלא מן נסירק נמקוםנפתסמן והרי הוא לדעתו מקרא קצן כאלו כחוג מן
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 ' .נ  .ח י 5מ ו ?לכם כקיר «:ו׳ — ,ת ת ע נ ד ו ן ק «ולין .תרגם
ס
אדון הפולס׳,
ננפעל  .ס״ד  .ומעשהו הפכילו — ועובדיה יהוון מ ס ג י נ יין.
גאלו כחוב מרצחו
 . v’pהרגשה אנוש לראשנו — א מ א נ ח נ א ארכנתא מרי
'׳שגילו׳.
גאלו נהוג
 .שה הוסין> המתרגם מלה מדעתו  ,כי  ,א « א נ ח נ א ׳ הוא התרגום
מזופיתא על ריפנא
הרכנת
אולי פתיחה נאמת הנופחא לפניו השפלתנו
,השפלתנו' או
של
נאמרשנראה ל• אחרי התגוננות היעג הוא  :כי הורכנו פה יתד
אנוש וגומר ? אולם מה
של  ,הרכנתי כאשר זה יקרה הרנה מאד נתדגומיס והאחד והוא
שני תרגומים שונים
רק לפי הענין  ,יען שהנרכג הוא תמיד גרוע שחוח ומושפל חמת יד
א מ א כ ת נ א הוא
הוא העתקה מלה נמלה וכונת שניהם אחת היא  .עולות ממים אעלה
הרוכג עליו והשני
אעשה נקר עם עחודיס סלה  — ,עלון שמנין אפיק קדמך פס
לך פס קערת אילים
דכרין אענד חורין עם נרחיא לעלמין  .הגם שלא הי׳ פה שינוי
קטורת נוקמין קרנן מ״מ ראו• להעיר על זה השינוי שתרגומו מתנגד גם לדעת נעל
ניקח לפני המתרגם
המפרשים המסגדים כלם מלת ,אילים ' פס ,קערת* (ולפיהם תרגם
הטעמים גס לדעת
דופנו שטייגע דיר עמפאר ) ולדעתו נתוח תכתונ כך הוא  :עולות
הרמנמ״ן דער ווידדער
עם קערת — אילים אעשה — נקר עם עחודיס פלה  .ס׳ע  .עצמו
מחים אעלה לך
— תקפו מקטיני נעלי דנני פ ה ד י שקרא  .תרגם כאלו כחוג
מצמית׳ אדני פקר
תאטי עלי נאר פיה — ולא תפתח פלי גהנם פומה  .כ«יו
 ,ע ד י ש ק ר י'  .ואל וגומר  .י או נאמר אולי שלקח המתרגם מלת  .תאטי ' אשר אין
כחוג ולא תפתח עלי
המקרא נהוראח י פתיחת ? ? חרפה מנרה לני ואנושה — קלנא חנית
כמוה עוד נכל
 .קרא ואנושה  ,אפר הוא הנינוני פעול מהקל ולקח השרש
לני והא היא תקיפא
החזק והתוקך ׳כמלח עשן הקוריח נהפוך האותיות " וחלון) הדומות.
"אנש' נהוראת
— ונכקחהון לתקלא  .תרגם כאלו כחוג ושלחם אונד דאז וואס
ולשלומים למוקש
געהערע־איתרע גיטער  ,ע׳ג  .וארחן ננקיון כפי — ו שזנית נגרירו״ידי.
איהנען
הוא נודאי רק טעות הדפוט וצ׳ל ושזגית שהוא התרגום של  ,וארמך'
מלת  ,ו ש זנית"
פ״ח  .נמחים חפשי — ה י ך רשיעיא דודתו  .תרגם כויו כחוג
עיין ערוך ערך שזג.
זכר — אני מה חלד — אדכר די אנא אתנריתי מן פ פר א.
,כמתים" נאות כ״ן>  .,מה ח לד " אשר הוא לדעתו כינוי לעפר ותרגומו  :נעדענקע דאס
תרגם כאלו כסוג
נין  .צ׳א  .יכ הוא יצילך מפח יקוש מדנר הוות —
איך אויש שעויג ענעשעאנדען
 . . . .מפחא וחקלא  -ממותא ואתרגושתא  .כאלו כחוג מפח ויקוש'
ארוס הוא יפצינך
התנור  .צ׳ג  .ישאו נהרות דכים — יקנלון גהרותא א ג ר שנחיה ון.
מדני והוות נוי״ו
כונו! המתרגם ולא אדע אין נוכל להתאים הוראת ממלות ,אגר
פה נעלמה ממני
מלת דכים? ‘או היתה אולי נופחא אמרח לפניו ? ? ק׳א .
שנחיהון״ עם הוראת
ושעין מן פקודיא פניתי לא
ניפין
עשה שטים שנאתי לא ידנק ני — ענדי
כאלו כתוג עושי רע ופעים שנאתי לא ׳דנקו נ׳ .קי ' נ .
׳דנקון ני .תרגם
טונ׳או יתכן שלא היה
טוג איש חונן ומלוה — ננדא טנא .כאלו כחוג ,איש
לפני המתרגם  ,רק שלדעתו נא התואר לפני המתואר כמו כל ינים
פה שינוי ניפחא
) חסת » עמים רניס ' ודומיו  .דע אשר יראה בצריו — עד דיחיד
עמים (לעיל פ״ע
 .הנה היחה הנוסחא לפניו ,נצרה' והרי הוא לדעתו מקרא קצר
פורקנא נ ע קח א
נצרה'  .קט׳ז  .נגדה נא לכל עמו אתני כדין
כאלו כחוב עד אשר יראה ,פדות
 .חנה קרא המתרגם נמקוס נגדה ,אגידה '  ,כי השרש ' תנא ,אשר
נסוי לכל עמיה
ענינו הגדה ושפור עיין ערוך ערך תנא  .קי׳ט  .מפקודיך אתנונן
ממנו הפעל
אתני ארס שקר —  . . .מטול חיכנא פניתי כל נ ר נש דמשקר  .תרגם
על כן שנאתי כל
,איש' שקר' אולם לקמן נפסוק קכ׳ס יתרגם  ,כל אורח שקרא
כאלו כתוב כל
לפי הנוסחא הכתובה לפנינו כל ארס שקר שלאתי? וצ׳ע  .קכ׳ג.
פניתי' והוא
וגיותניא .תרגם
הלעג השאננים הנוז .לגאיונים — תלעונא דשלוין מ נ ס ר נ י א
והגאיונים .קכ׳ד  .נחלה ענר על נפשנו — מרעית ענרא
כאלו כחוב הנבזים
כחוג מחלה .ק׳ל  .כי עמך הסליחה למען תורא — ארוס גנך
על נפשנא  .כאלו
ד ח ת ס מ י  .הנת היתה הנוסחא לפרו למען ,תראה' מה שאין לו
שניקוחא מן בגלל  .אניוניה אשביע לסם — וחשיכהא י pנ ע ו ן לסמא  .כאלו כחוב
הננה פת  .קלאג
,כי לא פי׳ פה שינוי נופח לפני המתרגם ושינה בתרגומו רדי להרחיק
,ישבעו' ויתכן
יתברך  ,כ׳ מתדנור אשביע לסם נראה כאלו הוא יתעלה נותן לחם ומזון
הגשמות מהבורא
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בידו ליד גני האדם נאמד האדם מה פלא ’ אווז לומר לפי דעהו וידוע  ,פי הרגה פינוים
עפו המהרגמים מפני הרחקה הגפמוח  .קל״ח  .וגבוה ממרחק ידע — וגיוחניא מן פמיא
רחיקץ ימאן  .הרגם באלו בהוב וגבוה ממרחק י מ פ י ל  .או יסכן פלא חי׳ פינוי נוסח
לפניו רק הלקח מלח "«דע" מלשון ויודמ_ גה  0אח אנפי הכוח ( פופעים זי ) פהוראתו
עונם ויהיר׳ ,וחוכסוח על עין ,ויען פעל ירי היפיי־ן יפח אדם ויפפל אים לק הרגם
 ,י מ א ! ״  .קמיה  .וגדולה ! אהפרנה — ורבנותך * ם ח ע ו ן  .כאלו כתוב  * ,הפרו * .
קמ״ט  .יפמח ■ פראל בעופיו■*  -יחדון דגיה יפראל ג ע ו ג ד ח ו ן  .באלו בחוב ג מ ע ם י ה ם.
(הה« םן במחברה הבאה אייה ) .

שירים חדשים וישנים.
Jglau.

Rabbiner in

•1

Dr. I . I . Unger,

Bon

לאברהם ה נ ה ן.

בשובו טםםע 1לעיר הקדש בשנת תרט״ו לפ״ק.

מעיר הקךלו קול כביר קורא
:
"אברהם אברהם׳ שנם מתניך בגבר,
ולך לך לא ארץ המדיה אלור ידעת '׳
לראות נגעי אחיך אם פשו משבר ".
ועל כנפי השחר .ירושלןמה נסעת,
היען‘ כנלור מאין הפנות העלית אבר׳
לום לנחילים רבים מרבדי שלו״הצעת,
ולעוילי האמללים בנית בית הבר —'.
אברהם׳ לאב המון עם ציון היום נהיית,
על עצת הולכים קדרנית אור מרפא" הופעת,
בנטלו אין
אונים
הרהבת
תקוה
ועובר1.
V V:
י
• J־ T :
יTi t
V TT
K׳ yl

הן בכל אלה תם דך3ך לדעת הראית,
אם אשכחך ירושלים בימינך נלובעת,
לכן ה?ך כהן "לאל הר1ה בבל עבר.
 •2ל א ה ר ן ק א ר נ פ ע ל ד.
ביום מלאת לו שבעים שנה  .בשנת תוב״ה לס״ק.

על מצחך  ,אהרן  ,יציץ ציץ כהן מלווה׳
על לבך חלון הטלופט ,נחלת קדומים,
עלי הציץ  " :קךלו לאדני" חותם פתוח,
אלי החשן נתונים האורים והתמים.
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באיור תורתך ,נר ישראל ,אפל זרוח׳
! ?!לי* אפיקי םנ התלמוד העצומים;
עת בעצמת עז-ך תלא על_כ'נםי הרוח,
בלי הגבהיםיתראה .הסתמיים והסתומים- .
אלי מקור החיים יהי שרשך תמיד פתוח,
דבי תורתך ,בעט בחליתכתבעלי לוה,
יי ותציב ' ״ציונים״ לבני ישראל למשמרת .

-

ג

שדי ;שוב שבותך ,ישלם לך נחומים •); 7
קרנך תרום 'בכבוד ’,תשוב‘לימי עלומים /
מטה אהרן יפלח להללה ולתפארת .
/.
«.
לשלמה ז ו 'ל צ ע ר.
ליובל שנת הארבעים למשמרתו  ,כשנת תרכ״וםל ' ק.

משמרת שירות היכל במשרת מזבח
תשמר .ראש משוררים/,קול ערב וכניור נעים,
להךרת קלש בדוד עלי שושנים תנצח,
וקולות חץביים שלהבת ;ה ?חין נשבעים.
ספרך שיר צי1ן אלוהים ואנשים משפה,
רוח חן והוד נוראי בשיריו הנפלאים:
לעבודת בית תפלה שערי זמרה פתה
' ?מ?תחךלתיח 7חרו?יו בפז מסלאים - .

יובל היא לך  ,אקן׳ שנת ארבעים למשמרת
בבץו האלוהים׳ עדי הנה היתד׳ לך למינה.
לכן בל עדת ׳שרון אוהך מום מאשרת.
בל מלמדישיר ;עטרוך בלדת רננה.
מקצות ארץ יובל ‘ לך שילמורא לתפארת,
יב כן ;ברך בר פעלים ,רוח נאמנה " .
*) כימים ההם אש יצאה נעיר יעני^ ויא ותאכל כמעט את כל אשד לו,
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(Nach Lessing
).
אתי sHy
Von Ignaz M. Bak, Rabbiner.
לא כל עת אחפוץ קד־וא בספדים,
לא כל עת אחפוץ בתיוב :לזרים;
לא כל עת אחפוץ חשוב מחשבות,
לא כל עת אחפוץ ספור נשגבות.

'

אבל כל עת לשחוק תאותי,
כל עת התעלס' באהובתי
כל עת משתה׳ היא ש? ןחתי,
כל עת טוב ' לבב  ,לרוחתי.
דi

t

רע  ,תאמרו זקנים  ,רעות פנים—
ואתם  ,כל עת אסוף קמנים
תאותכם־רכי הישנים
ללמד'  -וליפו* הענעים!
את אשר אתם עושים מזוקן מעעיו -
ואת אשר אני עושה מבוער עמנו!
זאת איפיו עשו חייו כטוב בעיניכם
ואשמח גם אני — וטיובתי' בל עליכם!

Deutschen
 n1 -|OO־ .(, 3

dem

VonN. Keller
. (Nach

ספר נישאר בידינו למשמרת ־4־ רק הקרב לישתיות כאהבה ונחת
דבריו השמיע בהיוד קולו אל נורא מטעין אמונה מקור מים חייםי
ויד' משה בחבה לכבוד ולתפארת— רק הרואה אמת בתוכו זורחת,
תאוה לעינים:
טהור
נוצצת בזהב
תורה .
יקבנו :
לאומים
י פי • tכל
־ ז־ t
וזז T
vv
t
• vIt
י
1
אןי בעיניו עזי ספר על כל ספרים,
עוד רענן עלהו  ,נצח לא ימולל ,
נפלאת אהבתוליו  ,יינזאנו עללביו׳
נם’אחרי בלותו באבו עודנו;
שיוט שוטף יכ יעבור ,סער מתחולל  ,לא יסלא בכל יקר  .בכל עננ בשרים.
בהביו.
׳טמנהו
יצרהו ,
כבת עין
יניענו !
עליו לא Tיחול - ,גם לא
י\
־*• : J
" « • «• - - :
ז• V
T T
אולם מי אשר נפשו ביקר אמונהמאסה
רק הקרב אליו בנפש טהורה
עת סעדת העת סביביו נשערה,
ורוחו לאמונת אמן נכספת,
שואףרוחו'הצח— באפוכקטורה— מי אשר לו התורה אבן מעמסה׳
נסתרה;
מרמה
ואומר  :בדבריה
מרחפת-י
עליו
ר ו “ח v:אל ה י ם  ,בין
ז יוזז
י • זי׳ו 11T
•* 1v
! "■ v
״ | • ז
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מי אישר לו אמונתו כף וסלע  ,י הן הוא ימצא בתורה העדינה
אף מכאוב ודאבה למאות ורבוא,
אבן נגף לאנית החיים ,
וכאלף מדקריות חרב שנונה
מי אשר לו לקח טוב דברי בלע .
לחדרי «לביו.
יורדים דבריה
חפנים ז —
עמל iמלא
מקור צרה ויגון.
MI« ; T VT t
•1
—t T
 T T I iי *T T r
לכן בני 1בכל עת ובכל רגע
אהוב את התורה בכל לב וקרב;
בצלה תמצא מחסה מכל פגע
אם תהיה לך ספר  ,אף לא ח ך ב!

:

iDsQ
"

לדח־

• t :

)(Nach A. Ehrenteil.

הלבבות ללשון אשכנז ה״ה המליץ דגול מרבבה
אל המעתיק ספר חובת
נודע לתהלה ולתפארה בכל קלוי ארן איש שהכל נו מו״ה מנחםבריי

שטערןב״י.
Von M . D . Balaban.

למעבה אדמה ברוח גבורה
ירד חוקר שפוני קדם
מתהומות ידלה מפלאות היצירה
עפרות זהב פטדה ואדם
חמדה גנוזה בארץ מתחת
איותה עטפו חשיבה ועלטה
יוציא תעלומה נפיש משמחת
מבור תחרדה ומעמק מטה,

■ ממרומי שמים
איש הרוח'
נעלמים
כמפענח
גורלף
נפל
• !- 1ז■ • ! _3 _- - -
I! t
ז -
חכמה ודעת מאורי החיים
אספו נגהם מכביר ימים
מעיני העם מכבר נסתרה
בלשון עלגים החכמה מסתתרת
הראת כשחר תיופע נהרה
מעשי  , Tאמן המדוברת.

בשפה בצעיף חמותה הוכחת
דברי חכמים וחדותם נסתרות
במו רוח חדשה נפחת
כמקדם .יבריקו אור יקרות.
אשרף ידידי! בתבל ' לתפארת
נודעת מגמת פניף ששערים
נתונח אליף קחה האגרת
מיד אוהב באמת ומיישרים ! —
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אל שר רב החובל טענעטהאף.
ברכת פרידה למנצח ליססא בעת נסעו לאמעריקא.
)(Nach dcm Dmtschcn dcs Dr. L. A. Frankl .

VonM. E. Stern.

רבבות חללי גביודים נטושים בשדה מערבה.
והנשר מתאם ראשים י מתבוסס בןמהו,
כקץ מנד ' בשבעת .ימי איד צר ובבא
חיל עצום■’ למוד נצח — כלא היה הנהו!
משמים עמדנו לחרדת שמע הנורא.
ובכל פנים’חורו י פארור כלימה מתוח׳
וכל מלה היוצאת " מציר חדש בבשורה
לנו חדשים למקרים לעקון" מורת רוח.
"לחזיק בשלח" נאקת נקם עד שמים,
להעביר קול פעמון סוער עדי רמה.
עלי■ לב מי עלית אז .שובן ' רחבי מים.
וצים הלחם■ זעיר" חמושים וכלי מלחמה?
מעלה כסף אין קצה לעת משחר חןלה
מני חיאור  ,ועליו נוסעים ענני חשך וחרון;
והנך חורת עליו בטרם חרסה הסתתרה
ממןתב עט מבול דמים תיו״שמךילזכרון.
מי זכר אז איוחך  ,בי רק ץ־ך מצלת
את״תהל״ת הנשק הכהה ' ובבוץ' טבועה,
אף אם היא בירכתי " תהום רכה צוללת
לחרימה ממחלפות שערת ראשה הפרועה.
אורחת צי איטאליא באה מתקרבת.
ותחת כבד משיאה תהום הים" ישוח,
דרוכה בכח עז ".אדירה כקשת״מות,
ובנחשתה
ותרן " גכ& ־־חרה ־יTברוח,
s: : ,
T: t
מגדל  -י

.

Rittkr Tegetthoff.
Abschiedegruß an den Helden von Lissa , bei dessen Abreise nach
Amerika . *)
Zehntausend
Heldenleiber
sind erschlagen,
In Blut gebadet ist der Doppelaar,
Zersprengt
in sieben unheilvollen Tagen
Ein siegesmuth 'ges tapfres
Heer — es war!
Entsetzt

vernahmen wir die Schreckenskunde,
Dann in die bleichen Wangen stieg die Scham
Und jedes Wort aus neuer Boten Munde
Erfüllte unser Herz mit neuein Gram.

Die

Rache

sprach vom Kampfe bis auf 's Messer,
sollte gehn von Land zu Land.
Wer dachte Dein im fernen Seegewässer,
Der Flotte , kaum gerüstet und bemannt.

Sturmläuten

Es

liegt , ein ries 'ges Silberblatt , am Morgen
See und dunkle Wolken zieh « herauf,
Du schreibst , noch eh ' die Sonne sich geborgen,
Mit rother Keilschrift Deinen Namen drauf.
Die

Wer

dachte Dein ? daß Du die Waffenehre,
tief verdunkelt und versunken war,
Und läge sie am tiefsten Grund im Meere,
Die

Emporziehn

wirst

beim aufgelösten

Haar.

Italiens
Flotte kommt herari gezogen,
Es sinkt das Meer ein unter ihrer Last,
Gespannt
zum Ungeheuern Todesbogen.
Mit Erz gepanzert Kiel und Thurm und Mast.
•) So enge und bcschränki der Raum unsre« Heftes auch ist, so glauden wir dennoch unseru Leser» keine entsprechendere Genugthunng
und Sühne für die Schwäche und Nuzulänglkchkeitunserer Uebertraguug spenden zu können, als indem wir ihnen da « Original
bieten und sie in den gewiß höchst willkommenen Besitz der meistere
hafte» Dichtung unsere« rühmlichst bekannten hochverehrten Freunde«
setzen.
Stern.
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בם אתה תקוים דןן לן ;,נתיבך ,במים׳
עם ציים מעט מזער׳ י לעזלשת ראשים בחלקים,
כאליל הקדמוני בניוספו ' כידון שלש שניים'
לקרוא למי זדון  " ' :סער לךממה ' אקים!״ז
וחיש כסער מתחולל מפיץ כליון ושחת,
תכין מרוץ נחוץ של " מלן דומה׳/
והבה אלפי מדודי ברק ’ מתנוצצים באחת׳
ומרככות רעמים׳ מכשירי ביואן׳ קול מצולה הומה
ועת בנפות הרוח עשן וקיטור תשאנה
אז  -מלך ביפיו טבוע י לעין בל נגלתה,
והאמה עםינפשותךנה  -מנדת ואיננה .
ועם אלמי צבאה ' בקערות ישם — נהי נל/יתה!
אין קול היד תרועה ,ובעצמים רצח
מביטות שתי הטחנות על חאניה הטובעת.
אז תקרא i״פח בליססא לי Tנצח \
ומקנות  .קלעי אש תרועת ברק נשמעת.
' 1ונפער מתגורר הלאה הטוש המלחמה',
והנה
אניות 'זה נוקעות׳ י ' במקןשי רמים מחטבות,
הפחדה עם מגדלים עדי רמה ׳'
ובהלם פעם קנה קלע י ' צורח עדי 'קצות.
.9

זא ציי הלחם יתלבדו .נדחקים,
שם תתרויממנה ' האניותי במגדלים,
הפ יאבקו שלים * בגדודי ענקים,
ועל פבי שם'יותגיוללו ' שבבים נסללים.
סערת פעמון ,קרן יובלים  ,אנקת מות נאנחה,
בסתר ליל ועשן' תשבל חרבימרוטת;
ועתי חללי צבא נטושים בשדה מערכה,
׳■׳
הטוש המלחמה ' בערפלי עבים לוטה.

#
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Auch Du fährst aus mit
Deiner kleinen Flotte,
Geformt zum Dreiteil
in der Woge tief.
Gleich mit dem Dreizack dem
antiken Gotte,
Der in die Fluth : Dich
will ich bänd ' gen ! rief.
Und rasch mit Deinem
ersten Sturmsignale
Rennst Du den ״König von
Italien " an
Und tausend Blitze sprüh 'n
mit Einemmale
Und tausend Donner künden
Deine Bahn.
Wie

Dampf

und Rauch sich heben in die
Lüfte,
schwankend man den ״König "
untergehn
Mt
Mast und Flaggen in des
Meeres Grüfte - Um Schiff und tausend
Krieger ist's geschehn!
Sieht

Kein Jubel

schallt , mit Grau 'n in den
Geberden
beide Flotten zu dem
Untergang.
Dann rufst Du aus : ״Muß
Sieg von Lissa werden !"
Und die Geschütze geben .
Blitz und Klang.
Sehn

Und neu erwacht der Kampf
, ein wildes Stürmen,
ziehen , gothisch kühnen
Domen gleich,
Die Panzerschiffe
mit den Eisenthürmen,
Drin der Kanonen
Riesenglockenstreich.
ES

Und in einander keilen sich
die Flotten,
Hier tfjiumen einzeln Schiffe
sich empor,
Die Ungeheuer ringen dort
in Rotten
Und Trümmer , Leichen
wälzt die See hervor.
Sturmglocken

,

, Hörner , Schreie ,
todeswilde,
Unsichtbar ras 't der Kampf in
Rauch und Nacht;
Wie die Erschlag ' nen über ' m
Kampfgefilde
In Wolken weiter kämpfen
noch die Schlacht.
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פתאם
ולבל :עזב הרוח — ןהעבים מבקעים,
אשר
תפן
,
שרי החובל' ,ממחשבים.
רק ' תבערה ,
פתחו‘ החוף» שבבי תוץ ,וגאון הפס לקרעים -
' אמת ריומה במרחקים 1יד
הפטיו
נסים  -אך לא תרדף את הנסה,
הררי בחל
אלה  ,י־ודקי אף,ולהבה׳
להעמידה׳
עדי
?
לה ’ בחכה הועלתה -
במפתן '
ארצה תשיג הנאצה תא השבה!
עת בכתוב
עמים גב־ור לעפאנטא לתפארה,
ואריאל
אז  . ,טו־אפאלגאר מפואר לאמיץ רוחי׳
ידיד
אשכנה פם שמך' לאזכרה׳
חרות
בדברי
‘
הימים
למחלל
'
עליי
' לוח.
מריבת אשכנז
עם רומה׳ משניות קךם יוקדת׳
עתה.
בעז׳נצחך קמו רגע היא חמיה:
ואין
כמו מגרעת ' בפארך ' ,אף אם אריץ מיולדת
מחשה
הנה
’
כדומך ,נאלמה.
הפך ' נוצח
; כאורח !זכור׳ י שש למערכה.
אשר שמן
משחת
בת הלחם לו על מצח;
מבלי
דעת
,
אםזיב'ואו ,ימיים ,בם פרהה,
וביעד
מי
בעודה
החללים תבואת הנצח.
הנך נוצח . ,אף םא ידם מפזרת
את מחיר
בנוחם הנצחיון וגבולות מולדתך,יצרו;
נבר בקברם,׳ י שמך לתפארתי,
וכאחךיתיןמים ' ישיר בבור לך יאמרו!

דקכעת
גבנוןקוי הזמרה יצאו .בקול וממה.,
מעלי

גלים '  .אזניך מאחריך תשמענה;
והמשברים
ינשיאוך י י בכנפותי ;ם ; מל' " ,
עדי לחוף ׳ נם
החופשי פרוש ,דינליך תגענה•י
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׳
hat die Wolken jetzt zerrissen —
Ha , Admiral ! so weit Dein Auge sieht,
In Brand , mastlos , der Flaggen Stolz zerschlissen,

Gin Windstoß

Die

auf ! Italiens

Häfen

Flotte

flieht.

Sie fliehn . Du jagst den eisernen Vulkanen.
Die wilden Zorn und Feuer spien , nicht nach,
Mit ihren Ankern fest sich einzuzahnen,
wird

Einholen

die Schmach!

sie doch daheim

Preist von Lepanto man den mächt ' gen Helden
den als kühn und stark,
Und von Trafalgar
Muß Deinen Namen auch die Chronik melden,
Den deutschen Sohn der grünen deutschen Mark.
alten

Den

Entschieden
Es

Kampf

kann den Sieg

Wenn

der Deutschen

hast Du

Deutschland

und der Welschen,

Deinem

ihn mit
und Deinen

Sieg;

Ruhm

nicht fälschen,
schwieg.

auch zu dem Triumphe

Du siegst , wie Helden thun , wo Kampf geboten
die Walkire streift;
Und ihre Stirnen
Du weißt es nicht , ob aus dem Feld der Tobten
Und wem die gold 'ne Frucht

des Sieges

reift.

siegst , ob sie des Kampfes Preis verschenken,
sich der Heimat Grenze zieht.
enger
Ob
ruhn , wird Dein gedenken
Grüften
in
Wenn sie
das deutsche Lied!
noch
Zeiten
In späten

Du

Sein
Der

Ton

ist leise jetzt nur

durch des Westens

angeschlagen,

Wogen

nach Dir

hallt;

So mögen sie Dich stolz hinüber tragen,
wallt!
Wo blau der Freiheit Sternenbanner
Ludw . Aug . Frankl.
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נהי למות רך שנים
.
Ab. I . Bodansky
בן פיורת יפה ניוף מנין
קול הומה נישמע בשאון
»הוי בן ! הוי אח י"
כציץ נובל  .כאלה בש^כת
נגדעת
וכל מאויך
לאין' י
איככה נסחף פרי לגאון,
־ :־־ זT l T
־t־( ' T ! lvT
נכרת עודנו נקי חך!
וחטדתך למחשך ר) בר נהפכת.

Bon

יז ךךת בבת עין אמך .
אל ארץיחשךיונשיה;■
נתקו
כנעורת ־פתילי
ימיך
• V !• I :
I ... .
ועמם כל תקותתושןד,ו
צר לי עליך .,מטע נעורים
מעי מאבל יהמושמרו
ביגוןלבבי׳ אקונןתמרורים
ודמעותי בפלגים לך יברר.
שיוממו על זאת בני אדם!
דיומו נאלם מדבר גבוהה
הבוטחים בכחם ועוצם שם •
נם הילדות תכת שאיה .
3
-3

כנחלים
■ נטע' ,נזלו ימיךי
בטוב ובנעימים הכלל נפלו,
ביל וששון לך.רןו פעמיך;
ואתה תמו — כענן כלו1
שבת פתאום משוש חבריך
שבת בחוגם הידד,ושמחה:
הלן 1ונקה ילכואחריןי ,
שאריתנו רק זכרך ושמך.
אך מנעו קולכם מבכי
:ולא יעוד
תדמענה
עינים:
t r■ : • ..
" ד¬
כי נפישיו חשכה לנצח תחי
במרומי סתרי שמים.

ישם■ במחסה שדי יתלונן,
בצל  .עליון שצא מנוח;
ופה את עפרו אל שונן ,
עדי למחש יחליף כח.

פרס ויהודה , c
Rubin

Salorno

Bon

בשנת שלשת אלפים ארבע מאוס ושתי שנים ליצירה היא שנש שמש מאות ושמונים
ושש לפני חשבון הנוצרים  ,תגלה נבוכדנצר מלך לבל אס יושבי ירושלים ורוב אנשי •הודה
אל נבל  . ,וישבו ישם שגעיצו שנה  ,עד אשר לכד כורש מלך פיס את מלכות בבל  ,ויער
את רוח מקצת בני הגולה  ,לעלות ’ רושלימה ולבנות םש את בית המקדש השר  .אכן
רובם נשארו במדינות נבל ימים רבים .
*) זה לי יעשר שנים אשר העמקתי קרוא בשפיר׳ צענד אפעשעה המיואשים
לצורואקחר מחוקק הפרקים ( ואנכי אז טרם ידעתי את הקשרים החדשים מחכמי
האומות המעירים והמעוררים על זאת) ואשתומם למצוא נהם הליכות תורתנו
שנכתב ושרשים רבים מתורתנו אנע״פ  .ואמלא אס '• די ניקקת עט קופרים
לחרות עלי לוח בקיצור נמרץ את כל הדברים אשר ךמו וישוו נהם קשרי
צעני אל ספרי דתינו וירב הענין ויין) נגדלק ויהי למגלת קשר .
ונראות׳ את תוצאות שפרי זה כי טונות הנה לאור באור החיים  ,ואגמור בדעתי

ו

—

—* *i

מפורסם 1םמו צערי וש • היא
בומים ההם קם באלן פרק נבוא לגדם ומחוקק
צ ו ר ו אקח ר  ,והצלח עליו לוס דעח ודח ,דכהוב לעמי פרח ומדי חורה חדשה ימשפטים
ישרים  .ואלה חולדוח -צורואחפר היוצאות בקוצר מלים מחפר  ,צמלדוש נאמעה '  :בהולד
צערדוש לאביו פרשן! ולאמו דוגדו היה מלא זיו אור מגה< על  .נן קראו לו המופיע
והמאיר לארץ ולדרים עליה  .נימים האלה חי נאלץ ההיא שר המגיים או האעגושיס
ושמו דורו נקיי ון  ,ויודע אל רנ -מג הזה כ׳ הילד אפר נולד ׳הרוח אח כחא ממשלחו
בממלכה הכהנים וינער אח האמגושים מן האיץ  ,וימהר ויחבוש אה סוסו׳ ויבא אל ניס
אבי צערדוש וימצא אח אמו מיניקה אה הילד אשר כגמול עלי אמו בין שדיה ילין.
ויחי אפו וישלח אס ידו לצווח אח ענסיו להמיח הילד  ,והיבש ידו ולא יכול .להשיבה
אליו  ,וישב הוא וחרטומיו בבושה פנים אל מקומו  .אחרי כן גננו האמגושים  .אה
הילד צערדוש ויביאוהו המדנרה  ,ויעקדוהו וישימוהו על מוקד זפת נוערה  ,ויה׳ כל ה,פה
למיס ולא השחיח נצערלוש מאומה  ,ואחוריו נמסד ממנו כחוטי .פשהים בהרימס אש.
ויגדל הנער דה׳ כנן שלשים שנה  ,דקם דלן אל ארץ איראן הוא ומרעיו  ,ויבואו
עד הנחל אראקחעס ,ולא מצאו אח  .המעברה לעבור אה הנחל  ,דנקעו׳ סמים ויעבור
צערדושיואנשיו ביבשה כמו על גשר  .ויהי היום דלן צעריוש אל היכל המלן גיסטספש
אני דריוש המד׳,׳ ויעמוד לפניו ויברכהו  .וישאלהו לאמי מ• אחה ? ויען צערדוש ויאמר:
ציר אלהי האור -אוד מד 'ז אנכי  .דעש אוחוח ומוסהים לעיני המלן ולעמי המגיים
רואי פניו  ,ויעשו כן גם הם בלהטיהם  ,אכן צערדוש היסין> עליהם להפליא פלא
נאוחוחיו ונמופחוו אשר עשה לעיניהם  .ונערם נחן צטרדוש את הורהו לעמו היה על
ההר אלבארד׳ ארבעים יום וארבעים לילה  ,לסם לא אכל ומים לא שהה  ,ושם נגלה
לבלה׳ הצפינו בחב׳ כי אס לפיקמו ברבים  ,וכבר החלות• <ה שלש שרם לבקש
ול ניח דפיס פעם נווילנא ופעם בודען  .אבל נעודד עושה הנה והנה  ,ויצא
החלוץ השביעי מתחח ידי האומן הגדול הסכם ׳היש  ,ונשנה השדח לצאתי לאור
בעברי י לרגלי מסעי נלנוב היטיב עמד ידידי הרב החכם מויה אניס קראכמאל
נרו להשאיל לי אח החלוץ הזה עי׳ ידיד החנם השלם מוה׳רל סןזענטהאל נרו,
ונפתח׳ אח הספר ואעבור נין נחר• עליו  ,עמדתי משמים ומרעיד נראות׳ כ•
החכם יה 'ש הקדימני בתוכן העדן הזה  ,וברוב עסק  !/פרי חקר ודיש כמעט
פרק נפרק ממש כנדן חקירות׳ ‘) ,א ,אמרה׳ חבל על חסרון זמני ולעמל׳ לריק,
נ׳ שכחתי לבקש רחמים גם בזה  :שמא ׳קדמני אחר  .ואשוב וארא כ׳ לא
נשאר ל׳ רק עוללות בבציר הכרם הגדול הזה  ,ואנופן .ידי עוד הפעם על
שרידי ספרי לקצות ולקצץ נו  ,לחה לפני הקוראים את המעט הנשאר לי
■לפלטה בייש  .מלין ובקיצור נמרץ ההילך ומעיר על משנתו  ,בחקותי נ׳ אוזן
המשכילים מלין תבחן למצוא בדברי ' אלה כה וכה איזה דני חדוש והיה שכר
עמלי  .והנה אך למותר להעיר את אוזן הקורא המבין בלימודים האלה  ,כי
גם חקירות׳ גם חקירות ׳היש בזה אינם כ׳ אם הערות הארות והשערות בעלמא,
ומי זה יאמר בעדנים כאלה  :קבלו דעתי ! כ׳ אין אתנו יודע דע מה קלטנו
אל מטרת האמה ( עד לעצמו ומגמת חפץ שנינו) והאלהים יודע!
 uni veranlaßt, lur Steuer der Wahrheit z» notifiziren,״»  Wir findי)
daß unser gelehrter Areund und Mitarbeiter , als er eben niit seinem druck»fertigen Manuskripte nbch Wien kam, bei uni nnvermnthet bei jüngstt
Heftes de» Odalu/ . ansichtig wurde, in welchen! er zu seiner nicht geringen
Ueberraschung fast in all' seinen vorläufig noch nur handschriftlich vorhandenen
Ideen und Korschungen von den! gelehrten und scharfsinnigen Hrn. S ch' o r r
sich in der Oeffentlichkeit zuvorgekommen fand. Seine mühevolle Arbeit
in bescheidener Selbstverläugnung all acta legend, bietet er hiemit nur
seine nach tüchtiger Abweidung de» Thema'- ihm restgebliebeneNach—  .חלוץ zumמאסןlese alt .
ועתה ילחכו' הקהל את סביבותיו פה — כלחוך הפור את כלו!

Les gramls csprits ses rencontres
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אליו א ו יחוד חסון האש  ,ויחן אליו חוקיו ומשפטיו אשי
א שנוח טח שי׳ל לשון החיים * ) .
חלק• ( נאקקים) הקשי ההוא היה אחד ועשרים ואלה שמוחם ושוכן טניניסס  :איi
קעטוד־יעשע שי׳ל ששר חהליס .
ג׳
קעטוד־גהער שר״ל קדר החשלוח  .גי.
ווהעשט־מאנםערע שריל דני השמים  .די .
באגס הוא אורח ח״ם  .ה. ,
דואזדה־האמאקט שי׳ל נמו אנן הגמל  .וי  .נ א דע י שהוא ששי החנינה  .זי.
ם א ד ם ע ם הוא ששי גשש נל מי  .ח׳  .ר ע ט ע aט א נטין ש׳ע חושן המששט  .ט ' .
נ ע י עש ט הוא ששי שושטים  .יי .
קעזעשלאב שהוא כש׳ע • ויה דעה  .׳“ א .
וועשטאשש הוא ששל המלוח  .׳ ' נ .
קהעשט הוא ששי לנגח הששיי  ' • .ג.
שעשאנד שי׳ל מקור ידים  .׳״ד  .י ש טי עש ט שר״ל ששי מעללי האנוש  .ט״ו.
נאגהאנטאקע י״ל אושר הישרים  .עין .
,יאיים י״ל עול שמים  • .יו.
אששאיאם י׳ל ששרשיא או אוי השחי  .י״ח .
דאוואוערודשיעד הוא ששי
מנן ומושיע  " .ט .
אשקאלעס נמו נאי ת׳טנ  .ני .
וועגדייאד שריל
קדושה ועהיה  .ניא  ,ה א ד ה א ק ט הוא אוח ומושה .
מאחד ועשרים הששלים האלה לא נשאלו דמ ימינו ני אם שנעה שיקים ואלה
שמוחם  :שפי קדושה וטהרה הנ״ל ,
איזעש נ ע  ,ו ו׳ שש עי עד ,
נעאעש׳ם,
אשעיגאנש ,
׳עשט־קאדעק היא היי הנינוח ,
נין־דעהעש הוא מעשה
ניאשיח ( אשי ננהג מאמנים׳ אחד החי נימי יג ושמואל גסצל אידשיי אני שגוי
מלנא ,עשי׳ הטיח החנם ל׳א קיאנמאל נל״ו) ועוד מאמר אמד המנונה ,זה — יזא" .
המלווה והחוקים נשפר לענד דומים ישוים נחינה שנים ונאופנים שינים אל רני
חוקוח חירחנו שננהג ושנעים (  .נ׳ העיר חרן מקום מולדה אניני אניס הענר׳ היא
קרונה אל ארן מולדה ליייאשחר ' ששיעגעל ישפרו  ) Erinעד שנגלל זאח נחעו רנים
ובן שלמים מדורשי קדמוניות ( נמו  Huetונוי ) גאמונח שוא לדמות נלננס נ׳ משה
רנינו עיה נקרא נקרא אלל השישים נשם לעידוש  ,ומקלחם חוו שוא יחשל לאמי ני
המחוקק השישי הוה עמי ננעוריו לשני אחד הנניאים נישראל  ,ונילקו מים על ידי איש
האלהים למד ממנו חוקי חויח משח אפי שם אח ' נ לשני גני עמו  .ומקלה האמנושים
נשיש הימינו והעמיקו מקיים עוד יוחל וננניד אניהם אניני ׳מימיו (והאמנופים נננל
ושיש נשאו על לואייהם קמיע של אנן טונה שנה חרותה מלת א מ ח נהחשאלם שהם
נאים מנח אנרהס שעליו אמרו חז״ל נ ' נ ט׳ז מרגליות טונה היחה לו לאנרהם אניני
תלויה גלואיו וני  ,נקיית התלמוד מההר  ,׳ יחזקאל הלו׳ ערך אור נשלים ) ודגים
משושי׳ השישים והעלניאיס ,ונן הנמים ינים מהנולדים ונראשם המנקר ,הלישת׳ Poucher
ממליטים ענ׳ש כ׳ לערדוש היה איש יהודי  .הזיות רקוח והשערות שיושוה יוח קדים
נאלה יניחו על משננס נשלים  ,נאין אתני יודע עד מה  ,אם שקר ונזג רשידתם  .או
•יפדו זהג מיין על טיט אגמי רפש ,וגרגיר’ פנינים מחניששים נמול דנר׳ חול ההם —
אנן האמה שאין עליה מערערים היא  :למיין חוקי שתי הדתית האלה נרונ אדניה!
׳מידותיהן ומישיותיהן  ,המראה לנעה נ• שאלה אשה מאח דמותה ומשסנחה הקרונה
אליה נזמן ינמקום  ,נעניחוח מדיניות ונמישיוח מלחמה נשלים ( « ראה משהפגן האגרת
ירמיהו בים ) וקנלי זו מזו דני׳ דת ודין נאמינח ונימוק .
אמנם נחשונת השאלה  :מי קנל ממי ? גדולים מלגות חקרי לנ  ,נ׳ מי• חליפת*
 Anquetilוהאשננזי  Kleikerממליטים נ׳ הרנה נמשך ונא מצורואקתר אל היהודים,
גוזרים אומי חנידם וקושרים ינים נמו יישישון שלאוויוש והנילי ' איייגיניש נשם הארמי
פשוק ואחרים  ,ונימוד שלומי אמוני ישראל ר• נהפוך הוא  ,והשישים קנלו אק חוקי
לורואקתי מאנשי גלות יהודה  .ומי נתנם יודע ששר דנר יענה ויאמר נ׳ נם שת האמת
נחוך ׳ושנת יפלגינן לדינור״הו לשער  ,ני הדמיון שנין לענד אל תורתנו שננהג נא
להפרקיס מתורתנו אליהם  .אולם הדמיון שלהם אל חורה שנע יש שלנו  ,גא ונמשך
הרנה מקרנ חוק׳ לירואקתר אל היהודים  ,נמשך ימי שנח נימיהס נארלות ננל ונשיים
מפוזרים ומפורדים נמיינות שיק ומד• .
תדעה הזאת ניארו ונריו ינים מחממי ישראל הנאמנים לעמם ולדתם  ,ופילוקון>
גדול נזמננו הוא הרג החנם אלמי׳ מוהרי  ,קיאנמאל ניע נקשרו מונה׳ז מעיי לע דני
אמונת הפרקים הקדמונים ננלל נאמר  ,ק׳ אימות פרק ומדי הגם שתאמינו נשת• ישויות
נהג

*) עיין נאקתי רנה שהקנית דנר עם ישראל נלשון חיים שלו.

נקפיו

לעני־

48
לצבאי הסמים **) וא לנרואי הארן ויזמים ואן>
משויפיס נשים אחד קדמון * ) לא עניו
היו להם מושגי אמונה נקיה (הר*ש מיגר! נספרו
נ׳ לאלילים מעשה • יי אדם  ,ונכלל גרועה ע׳י שהיחה אצל המציים ואצל הננליס
מל הפילושושיא לנני ישראל ) מע׳יז
הנחמוח שנננל  ,ונודע נר,ורוח הימים המשפטים
שהחלוצצו עליה הרנה ׳רודהו ונניאי
מצרים וננהניחס *•• ) וכן העיר חנם אמד
נאלילי
היעים אשר עשה !*,מניזיס נן כורש נהם שופרי יון יכ היו הפרשים עונדים אח השמש
נהלפירה צד  98לאמר  :ושקר • ענו
יוצא׳ • רך םש ירשו מאנוחיהם והורישו לנניהס
ואס הכוננים ואס האם  ,נ׳ נני עילם
ונהשגחחו  .וכן הסכם ראיק חניל ןנ הפילוסוף
אחריהם האמונה הישרה נימוד הנורא
גמורה ני דוח אמונה צודואשחר עודרה
הנ*ל נש' פיח צופים נרר הדני נאריכוס
 .וק החנם מוהר׳ש מונק שגי נהיר נר׳ו נשפר׳
אמונה האחדוח * ״♦ ) נלב נני ישראל
מציריאשחר אל המעשיר,׳ם  .ונן החךם Salvador
הנ״ל מדריך חוקים ומנהגים ינים
היעוח והאמומה אפר קנלו גולי יהודה מסורס
מראה נחקירוחיו העמוקוס אח כל הלימודים  Avesta undמשנס  ) 1864וזאח הולידה■
die
ציייאשחר (ועיין עוד נשפר  Genest -נעל חחרנוח חניל נסרק כיא לפער ׳כ קנלו
דעה זרה מעוררת צחוק אצל חציפח׳
נקראו נשם פירושי! מלי ש רש י ן ונוי.
ניחוי שוני הקנלה מחורה הפיסי!  .שע״ב
אי  .הקנלה העיוניח  .החכם פראנק נספרו מל
פרק ראשון  .הנסחרות  .סימן הקרונה לאמת  ,כי מקיר חכמה הקנלה הוא
,הקנלה״ מנרי נארינות את השערתו
והעיר החכם הי׳אק הנ׳ל כ׳ שוי השם של
נסודות ואמונות הנשיים והפרסים הקדמונים
ונמאמר הגלוי  ,ונעבור הפוך וננוח ' ■' 4
נדחז״ל המוך על אמונת הפרשים נזמן הצפין
י נ
זח לעומת זה  ,סלקי אח השם הקדיש
מן טוב ורע יש ואי! איר וחושך ז ' ונ
וכדומה ונוי וכן השם של מ׳נוכו '  ,וגם האמגושים
לשנים  ,פשה נמית הדין וששה נמדס הרחמים
שלהם הנקרא  Ahnnaverשם של נ׳א המשחיל
אמרו כי עש״׳ הזנרס השם המפורש
 vacioנצח אורמוז לאחרימן ונוי  .וכן חמשפרים
(נא ) ( Ahuיוד) ( Iatbaואו )
קדושים להפרשים נמו להענרים  .וכן סוד החלוקא
שנעה
ארנעה וסנורם
שלשה
מאמונה הפרסים נ* רוחות הטחוח ( ) Gah ’s
דרננן שמחלנשין נו הצדיקים נגיע מקורו
נגיע  .והנדר החנם פראנק הנ׳ל ני נם
רוקמות נגד ומעיל הצדקה נענור הצדיקים
קדמוני עמנו מקורו מחכמה הנשרים  ,ד*מ ימים
שמים האיצטגנירח והאוקטרולוגיאה נין מעשה יענודח  ,וכי מזה נשאר עד היום הזה
מימים שונים נסימן עוג ומזל טוב לאיזה
נל׳ מצרים* אשר נתהווה — לדל המגיים הנקראים
* ) המנונה נשפר׳ צענד » זמן
שהוא הטלה הראשונה  .היסוד העיקרי׳ הזה
,זמניים ' (צטרויאניטיס) — מן
האיר האנגלי  Hydeוהצרפתי " Anquetilהגיל
ניארו נעוב עעס וחריפות הסכם
אצל השישים  ,המתורגם אשכנזית עי׳ קל״קער
על אמונת האחדות
במאמרונמסנרחו השניה על קפדי צענד עיש.
הנ׳ל
התלמוד הנ׳לנערך אברהם נ׳ הפרסים חיו
**) ונל• בקורת כלל סדר נעל נקיית
ככל העניים ונחות הצאנ״ח.
שגאמח משמים ומפליא כמו שהעיר ע׳ז החנם
***) ונזה נתבונן לדעת קנח (מקרה
חדניו במאמרו גלית ננל אשר הרחיב שם
•ריש מיזטש נשפר הביכורים לשנת
' ודרייש לבנות בית המקיש בירישלס , ,
צעדיו בפעמי הפאלעיק עיש ) מצות׳ נירש
ליח~מקישנו כנזכר נקפד׳ עזרא ונחמיה  1 ,ו<
וטעם הנדרים והנדבות אשר נחנו מלכי פרק
קליפתם היא האמונה בשח׳ ישי » ,אשר נחן להם
אס_ אמנם_ נאכלס תוכם זרקו
הטוב והרע על האוד והחושך  .ע 'כ נם
* '**) האלות שעליון כח וגבורה למשול מל
אמון הרים כשופר קולו גס אל כורש מלך פרס
הנביא המדבר נשם ישעיהו נן
אשר יפלה נין אמונת עם ישראל באלוה אמד
נעצמו  ,והודיע נקהל רב ההבדל
אמונת נורש ועמו באלים מטיבים ומריעים  ,הלא
הכל יוכל וכוללם יחד  ,ונין
אמד הי למשיחו לכירס וגר לממן מנדי יעקב דשר^
בה י נרו ( ישעיה מיה ) כה
ולא ידעתני אני ה׳ ואין עוד זולתי אין
נחיר׳ ואקרא לך נשמך אכנך
שמש וממערבה כ*
אאזריך ולא ידעתני .למען ידעו ממזרח
אלתיס.
 ,יוצר אור ונורא חופן עושה שלום ונורא
אפק נל5נדי אני ה׳ ואין עוד
אלה וגו׳  .אנל נעלי האגדות האחרונים והמקובלים
ר ע אני ת ' עושה בל
שתי הרשויות ויטמנוס נכל• קידש מקתריהם באפר
קנלו מהם אח 'כ גס סודות
נזכיר להלן נזה .

)*
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ניבה "מזל עוני . ) • Iוכן שוד אוי
שנעה ימי ניאש־ח  ,אור הקדמון  ,אוי הגנוז,
נמלא וגזבר למינה
נשפי
נון־דעהעש
הנ״ל
נהנו׳
האור
הראשון '  .ובן האמונה
נתחיה המוז׳ס לנוסוח
נמצאה
נבל
שפי׳
הצענד
נגפמוחה
ונפשעוסה  ,נאמיס בי נמווז
האדם יתפרדו ישויות נופו  ,המים שנגופו
׳הלבדו עש ׳שוד המים שנמולם  ,המלמוה
והגיד־ן הדס השומן ותנסי םע ׳שוד האין
,
תסער
עם הצמחים והעלים  ,הנפש הנהמיח
עם האויר  ,והנפש המסבלה הסב
באלמנותה
עד
יום
התמיה  ,בי אז •האשפו הלוחות
והיקודוה אשי קנלו את חלקי
הגון
>
 ,וישיבו איס
איש את אשל לקח  ,האין השמימית
תשיב אה העלמות ,המים העליונים אח הים
וכוי ורו'  .ולאתה הנפש המשבלת וחשה ונזה
ועפה על חון" הנון! לשכון נו לעולמי עד (
נכיז יש מחלוקה באמונה הזאה נין בתות
הפישין ,יב בת אחת מאמנת אך נתחיה
הנפש
ולא
לנון
!
,
ממש
כמו
בין
חרמים תמתפלשפיס
בזמן הנינים) .
 .שימן ני .
המלאכים
.
ידוע
מאמר
תזיל
יכ
שמוח
המלאכים העלו בני ישראל
ממכס מנבל  ,ומהם גם מקול מלאך עוב
ומלאך לע  ,יצר עוב ויצר רעי  ,הנקראים אלל
הפלשים  :שני
קעריאליש ,וקבלו משעל
המלאכים
יש
■
להם
במושב
האלהים
היא
,
פמליא
של מעלת '  ,ומונים והולכים במו הפלשים :
של העולם שהוא אולמזז הפלשי  ,שרו על
ים (
ניב ע״ד ) כעין אבן הפלשי  ,לידיא ישל
הנשם (יומא ה׳ ) כמו נד הג אצל הפלשים,
דומה שר נפשות המתים (
סנהדרין
ליד
)
כעין
נמן
תפרשי
,
יורקמי
שר
הנרד ( פשתים קייס)
לילה שר הריון ( נדה ע׳ו ) כעין׳ אנהיד
הפלשי  ,שר האות המשגל  ( .מיר ציו ) במו מת
הפלשי  ,נר,יד שר הכלכלה (פסחים
קי״א
)
כעין
א
ש
ד
ת
הפרשי  ,נניל שר העניות (שנח
סיג ) כמו דר עב יש מלאן תעניות
אצל
הפרסים
,
מלאך
החיים ( מיל ׳יא ) במו נעה לאס
נפרק  ,וכן מלאן המות המו
הפרסי
ל
(
שםיאד,
נעל החלומות ( ברכותיי )  ,שי רוח
תימן בשם בן ( pגיעין ליא
)
בלי
*
•
)
של
המעל
כמו נואש עע ר הממטיל אלל הפיסים,
ובן רוחות העצים (
Driaden
פקחים קייא )
מלבד שלי תאומות .׳הנזכרים עוד נסי לניני.
וכמו שאצל הפרשים שנעה
אמשאששאנלס
רואי
פני
אורמוז
,
כן
אלל המקובלים שנעת
שרי המלאכים ( עוגית י׳ג עיו)  ,ורבנות
מדריגות החיות והאופנים הן לעומת הנפשים
(  ) Feruer ’sוהרוחות (  ) Izedsאצל
הפלשים
,
וכמוהם
.
נס
המלאכים תרנים• הממונים
על• האש המים החיות הרעות העופות
הלוחות
הרעמים הנרד הסלעים אילני קדק ועצי
פרי  ,ובן גלגליאל מלאן תחמה ,
אופניאל
מלאן
הלבנה ,
וכמו  Mithraאצל הפלשים
כן מעערון אצל המקובלים .
וכן
החיות
הזלוח המורכנוח מארנעס פני אדם ארי שור
ונשר אשר שמלו אח דרך סן החיים
נגיע
ושננו
כפא
הכבוד
נניח
המקדש
של מעלת
ובמשכן של מטה ,שאלו החוזים קציורי
הפרסים אשר נמצאו על המרכבות ועל הכשאוס
שלכם עם אופנים וגלגלים (ראה
הערדער
במכתבי
שערזיפוליש
שלו
)
 .וכמו שמסורת
הפרשים נבראו אחר שנעת המלאכים
העונים
עיי
אורמוז
,
גם
שנעת
שלי׳
הרוחות הרעות
עיי׳ אחרימן  ,הלוחמים תמיד מול העונים ,
והם זכרים ונקבות  ,מניאים העננים והעבים,
ומתראים בתמונות ' נחשים וזבובים ; כן
גם
בקבלת
התלמוד נבראו תחלה יק המלאכים
הטונים  ,ואריב תוליד האדם הראשון
עם
לילית
באותן
קיל שנים שתית פרוש מסות
(עירונין " ח ני ) את השדים זיונ
הפריס
והשר שלהם הוא שמאל אסרימן נלאה ורבים נגני אדם (קהלת ניי ח׳  :שיה ושדוח)
לאדם
ולאשתו
נדמות
נחש
הקדמוני
,
והוא
ג״כ
י) ואשר חלק עליו החכם המעתיק
הנוסח .מזל עובי אין נו הוראת אשכנזית מוהל׳א יעללינעק נך״ו נאמלן,כי
אלשערולגית כלו! כי אס .מנעי* לשוני׳ בלבד
ע״י Unflernנל׳א d<5sastro ,
שמקורו באיצטעינות כי כן על  ,בצרפתית  diasfro ,נאיטלקיח  ,נראה עכ״פ
גא
גד
'
ח״א
.
מזלא
עגא
שהוא
Fortuna
(ישעיה שיה • יא ) וידוע שהמזל  .צדק
הוא יושיעער נקרא מסאיצעגנוניס המזל
הגדול  .והעיד החנם קילכעל
שבימיו
ראה
באלן
אשכנז
.
סרות ,על פחמי הבתים
השם נעל גד לש " מזיע.
**) עיין במנהג הרב שייר
נרו
נהושפת
להמגיי
גליון ,ל״ב  ( 862שחלש שם עוד
שמות מלאכים  ,נמו
המלאך
הממונה
.
על הקבר  .בעי שמו ( איוב ליז י״א ) המלאך
 . .הממונה ' על העוני והיגון עני שמו
(
אינה
.
ג
'
אי
)
.
ולפי
השערת
החכם
רא״ק
 .הניל יהיה « א!ז נרי ' השם של
שני המלאכים הנודעים נצענד Ab , Rea :
הממונים על המעל.,
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הפרקי , ÖÄhünne
 •.״גמאה* ממה אל השם
אלה׳ עקרי(  .י— גס הפס
שם הגיתנס גמצליםi
גפל זבוב
 .דניאל * 'ב )  .הוא Dandarot
כמי שהשם "דראו!” ( ישעיה קיו של גיהנם אלל ההודיים .
אחה
מדורה
וקמיעות נר׳ל הספרים  :שימוש*
או  Onderaשם
המעש יה  .השבעות לנושים
מן הסגולוח ופתקי הפמוה
סימן יג  .היק כל ח
בהם
וכיוצא
אלהים
יאמינו נהם הפהאים בהמון
* Cספר דזיאל וסי מפעליה
מלאים לניס ונאמנים אשר
ההליס לפי דעתם הנפסשה נגד
לנא נין בני האדם
הפועלים
המהלגשוה
)
♦♦
רעוה
פעולוה שדים ומזיקים ורוחוה
 .ככה נמצא ד׳ע (סדר
הפס היושס
גם נספר החיים סל צורואקחר
להרע להם כל אלה מוצאים
לילד הנאמר על מיס מפולנים
על אפה עקרה או מקשה
עיא ) קמיפא הנקשר על זרוע
הניכוש פרק ס* ח ) לחש
ההיא  .ונמצא (שם פ'
להשקיה נהם אח האשה
בחולי ' פינים  .המעונה מרוחויו
נסמאה
מפחד פחאום או שהוכה
שאה (שם פ' ע״נ ) אחלי
השמאליח של חעוק הנמלה המשים יחלה על מצחו הקמיפא
אשל יאמר הכהן על שולי
הרשעים
מנשמוח
או
רעוה
נקדשה נעשן ריח ניחוח מבשמים  .וכן (שם ע׳ג ) לחש יקשור הקמיפא (שם  -עיד)
ימצא חן בעיניהם אם
אפר •  .הרוצה לההיצב לפני מלכים
סש )  .החולה נקדמה הרניע׳ש
אכבד
שלום נין איש לאשמו (
או שצדק־ להקיז דם או
נזרועו השמאלית  .וכן לעשוח
לפ מלחו הקמיעא (שם ע״י! )  .גס מ׳ שסלח ברגליו כפים לאמר  :נשם הקדוש
הזה נלחש ז׳ פעמים נספוק
יקשור
צווארו יאמר דנרי הקמיעא
של צנים ופחים  ,הקדחת
שצרה אתניני האדיר והנאור הנני ממלים תא הקימה הזאה השלהנח מן האומלל הזה
השני ׳ .השלישי והרביעי  ,הברח
פירידון
יקשור קמיעא (שם פ'
נעלה יום ביומו  .נעלה המם
הושיעה נא ! — וכן
לב טהור נקרנו  ,אנא צורואאחל
לטוב לו כל הימים  .אס עזבה
אשר
בשמאל הילד למען ישמע בקול אביו ובקול ,אמו עיז ) אז חשוב אל ביתה והשב
ע״ו )
יחלו בשמאלה ׳ :הקמיעא ( פס
( .פי פיח)  .וכן ( פס
נחלתה
ואת
אשה את ביתה
על המצח למולי פינים
בשלום  .וכן נקשרה קמיעא
עם נעלת
וב רוח השען הוא אחרימן.
 .ידוע כי אנשי כנסה הגדולה
ע׳ע) לחש לאיש משוגע שנכנס
פרק שני  .הנגלות  .סימן א׳ .כתני הקודש דומה לכהב מצריה עשי« ראיות
אשורית החח הענייה (שהית
ל יניע ן ולא עיש כול
קבלו מנבל ופרס את׳ הנהג
המדבר
דורשי קדמוניות והנקרא כתב
לינונאה עיש אלהים בין האור ונין החושך
רוב
ויניל
"
)
די
'
א
לא היו מעורבבים (דברי
(בראשית
הלבנון כד״ק )  — .הכתוב נין אור לחושך אשר מעולם
אסרימן נגדל כמו חא
הנדלה
זו
למה
הבלתי מונן
הצענד  ,כי החושך הוא
שם ידועים ) יובן אך במקור
בסיפורו בתורת צולואקתר
המדרש מן אחיו האור שהוא אורמח במעשה בראשית  ,אשר עם סלק מרעיוניו לעם
 ,נל׳ נוכל לדעת אתת
מ כמו ההודי־געדמאניס כן
נפשע גדול אל ספור הורתנו הקדושה
נספרו הניל  ,ד*
דמיון
שפיעגעל
 ,כמו שהאריך לברר החכם
או מחלקות  ,הראשונה הבריאה,
אמר
דורות
בארבעת
העולם
כנען  ,והרביעית הימים
גם בני שם חלקי אח לכ ימי
אדם אמד המבול  ,השלישית « סע אברהם לא ארץנברא העולם בששת • מיס .
בני
עמס  .וכן כמו נספור תורתנו
השניה נאספו נהם האבות אל
כולם שנה אחה  ,ובשניהם
אשר
אשר
מועדים
בששת
^ שחת דרכו עי׳ הפאת הנחש
ספור אפעסטה נברא העולם
טהור בצאתו מידי •וצרב
כן לפי הוא מרכז ובחיר היצירה ,
האפעקפה ( ראה הערת נקירת
האדם
ורוחות (  ) De v'sשלד לדעת
ששת מיני מועדים נשנה
לדעת תודתנו ,אופיי אחרימן ששת קדרי זמני בריאה וקביעת
ראשי מספר שלהם כדיך
קביעת
התלמוד ׳הציל על דמיון
כמספר השש והחמש י שהמת
ימים
מועדי ה׳ וכוי )  .וכן הדמיון
וכל מועד וחג נקבע לחמשה  .משנה חולה ' הקבועים כפי
ראשים  ,שמות שנים מהם
חמשה חומשי תורה וששת סירי
העדן 'יצא נהר מתפרד לארבעה
גן עדן בשניהם  .מן
בקישורי
עפרה למספרם לא פריפוט
נודע כבר בסון! המאה ארבע
* ) תוכן ענץ הספר' הזה
השלישית באומרו שם ,ולקודמים
 ,דוראן בהקדמה ספרו ״מעשה אפוד״■ אצל הכת והנפלאות אשר לכל מזמור ומזמוי
עדנים נפלאים מספור הסגולות
שמום ההליס ונוי — .
׳ בספר תהליח
הזאא מפורסמת אצלם וקראוה
Jahrbuchמהחכם
י וכוי והיחת הידיעה
(
f. d. G. d. I . 2. B .
דאה המאמר ) 1861 . p. 276
אל מחלח הלב בלשון יאדה,
")
מן ניעין ס׳ז בשם השר קרדיקוס
(פקחים קיא) ודומיהם .
 Levy • .בראיותיו
) וכן צרעת לא השד חמח
וכן בן נפילים (ברכות מיד
״
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דומים
והם  :פרת ומדקל הוא
ליפה  Lassenהפישון הוא טיגריס  ,אבל נשמות
סיסי
!
»
•
חון
אינדוק ,נאשל הנהו חוגג אה חלוקים חבמי הנקורת
הזהג ואגן הגדולה  ,כ
אין החדלה אשיםש
והניולח הוא אולי • כן נמצא זהב ננהי
אינדוס
הפליק
,
אגני
Moschus
,
נפגם
יקי נמצאוח גחניגוהיו
נהודו ,
גיאשיח  ,נ״נו נזכר
והנהר גיחון לדטח הנ*
חוילה אצל אופיי שהם
שפימגעלל הוא  , Oxusשכן
מכנים
יע היום חזה  .וליפה
אוחו
יש
העיניאיס
לשטרהו
Dschibuti
ג א נג
פוי ננהי Jaxartes
שהוא ע pפלא נודע פוי
 ,אגל איננו הנהר
להקזמוניס בעולם הישן .
חובב אח
אין
ומפני
כוש
שנאמר
החליפו
על
יניס נ׳
הנהי ג י מ ו ן
בנ׳ל ׳אקקאיפפק
הוא הנחי ניצוק,
במקום חגורו פס הנילוח  .שבן נמצא בחפר ושפיעגעל משעל שרצונו
נהלים האחי
"
איגדוט
ו
נונ
#
ני
דהעש לאמי"  :שגי
וועתרוע נמצאים בשה׳
מירכה׳ צפון
קצוח
גן
מעינם
,
פדן
והשני קדמה  ,מחקור
האין  ,האחי הולך
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אלבמה לילויו  ,ואם טוד לא טהלש ממר,וי דמיה  ,וססגילח הכהן טוד חמשה לילות,
טס לא סדבי טס שוס אדם  ,ואיומסה חנסן לה מיחוק נכן> של מסכיו  .ואחיי זוג
נדחה השפול טוד טי גי ” ,ס  ,ואחיי כן סבנש נגדיה ותרחץ בשלה נמים וסלנש בגדיה
הטהולים ואו היא מושלה לנמלה  .ובדחנו יבוא המקפל ז' החח ט '  .גס היולדח הבדל
טפ* ׳ חוקי צויואשחל  ,במקום צנוט וטמאה אלנטיס יום  ,ואסל חשב טוד אלנעים יום
בדמי טהלה  ,כמו נחולחנו  :אשה כי תזריע וילדה וכי וטמאה שנעה ימים ושלשים יום
ושלשה ימים השב בדמי טהיה  ,הלי נכללו איבטים יום  :ואם נקבה תלד וטמה שנוטים
וששים יום וששה ימים השב טל דמי טהלה  ,הי* בכללם שמונים יום ממט כמו בהצטגד,
ונחדי היולדת אצל הפלשים חנטי אש שלשה • מים ושלשה לילוה להבליח אה השדים
והמויקיס יושבי חושן וצלמות  .ובן הרואה קלי ציין עפ״י מצוח צויואקהר טבילה וכבוש
בגדים לטהיחו  ,כאשל צוה משה ( ויקלא ט׳ו ט״ו )  .וכן טומאת הצלטח וטהיתה ( ט״ן
הטיח• על ושלח אס הצפול החיח על שני השדה  ,במאמל בקולה של׳ בכוכב• יצחק נ׳ט ) .
ירן טומאת המת מפני היותו אז מפנן לוחות יטות אצל הפלשים  .ובאשי המת מטמא
יק עי• לחלוחית הלקגון היוצא ממנו  ,ע״כ לא •טמא דבל יבש הנוגט נו  .ואמל
צילואשתל בשילוש נ ״דגן או חציל נינוש טלם ולסלוחם לא יטמאו בנגוע המת נהם,
אכן אס הם מלוחלחים ולעננים יטמאו ' ( שפל קדושה וטתיה שיפה זי ) כמו שנאמל
(ייקיא " א )  ,ובי יותן מים על זלע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם '  .וצוה המחוקק
•הפלשי שם  ,כי בל הנוגע נמת יטמא  ,כל כלי מתכת או ען • ונא באש או נמים ונוהל,
יכל כלי  .חיש • פנל  ,כמו שכתוב ( ויקיא י׳א ל׳ג )  — .וכן האמונה הנ׳ל כ׳ נגוןז
המה שוכנים לוחות דעות  .ואמי צויואקתר ( קדושה ועהלה פס )  ,נניח הקניות
(  ) Dahkmeלצים ומסינשים לוחות ימות המונים המונים* ע׳ד מאמים (גיטין ע ' אי)
ומזה המנהג בינינו למהר לקבור המתים ( זוהי אמול ןד> שיח ) ויש יכ יחפצו שימהר
גופם המס ליקוב עיי תקבלו עלום  ,ע*י עשי אין ישראל  ,או ע׳י חפירת הקבל
עמוק נקלקע פד מקום מוצא מיס  .ובן לפי אמונת הפלשים והמקובלים שוכנים לוחות
דעות בצואת גללי אדם  ,נניח הכסא  .וגם נגיהנם ששם נידונים גס בצואה רותחת .
סימן גי  .עבודה חפלה ונלכה  .עונש המלקות לישע כדי לשעתו עם יצוטה של
גמל אצל הפלשים  ,כמו מלקוח ארבעים אצלנו טם לצגעה של עגל ושל סמוי (מכוח
שיג משנה •* נ )  ,ודומה אל רצועת המלקות (  ) Duraנדת הלאמא הנעשה מעול הסיס
הקדוש  Daratschukומונחת תמיד בהיכל תחת המזבח  ,ובן בחוקי הסינים ( ע״ן בשי
,סינא ' מהאנגלי  Medhurstצד ) 109היה עונש מלקוח ארבעים במספר — .
ליליאשחי אמל בי בל קסם ונחש אן נכס השטן אחי ימן הוא  ,ע ' כ נלחם כל •מיו
נגד האמנושים המכשפים  ,ואקל כל מיני ניחוש וכשון> (עיין נמה שבחנתי בכוכבי יצחק
כיח לי  66אודות כישו!) וניחוש שנמיני מתכת ממשלת מלן בלהות הוא שלוטה ) ביט
בתורתנו שמות ז '  ,ויקרא יי׳ט דניים י* ח )  — .הזמורה במבודח השישים ( ) Barsom
אשל נחשלת השחרית השתחוו קדמה ובידם צלול ענפי חמל או למון דומה לא לקיחת
ללוי ארבעת המינים נחג הסבות  — .וכבר הטיל החכם פראנק יכ במצוות האפעסטה:
כשיקום אדם משנחו לא • לן די אמות נעים •שים את תחל• הוא הכשדי ( Koiti
ילי׳ק מזה השם ,כשדים* ) על מתניו  .הנני הזה הוא כמין חגורה קדושה לנעלי קלב
כעין הארבע כנפות טם הציצית אצלנו  ,והוא משזר מן ע* נ פתילים נצקון לחש איזו
תפלות ובקשות  .ואלה ברכות ותפלות הציצית אצל הפלשים' :נמלות הלילה או נעלות
השמי יקום הפלשי משנחו זילנוש את הכשדי בעודו עלי המשכב  ,סא *כ יטול • דיו וירחץ
פניו נע* רגלי השור וינגנם בעפר  ,ואח“ כ יקס מלא ספרו מי יגל• השוד ויאמר :
תשני ותמגר אח השטן אחרימן האיור• והנוכל הזה  ,הלוח הלט הצולל הזה lהלימה אנ
אולמוז את לאש הפלשים ושלשה מלאכים הטובים הטהורים והקדושים שלה — lוזאת
התפלה נעת .לבישת סגולת הארבע כנפות  :לשם ימוד האלוה הטוב והמטיב בל חסד
יאמת הצוי תמים סמלו שופש צדיק טוב לכל ומשביע לכל ח• לצון  .אנא המלן אוימוז
השמידה חא אסלימן ומלאכיו היעים ( Iנמלת אחלי« ן יאסי נכצן> הטלית קטן בידו
השמאלית וינעל אוהו לצד הימין ג' פטמים ויוסי qלאמי  ) :גלש הלאה  .תשבר ותמגר
אח אסרימן ואת כל המרקים והמחבלים החטאים והטמאים  ,כל מלאכי ישע האלה
תטקי לנצח ויאבדו (כאן ינער בנחת  .את הטיק משמאל לימין ומניח • מ• « על החזה
יאומל  ) :ישלש ויצוע הצולל ימח שמו וזכרו לעד lהה המלן אורמוז ,מי אבכה על כל
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«וונוס׳ יאשלינס « על פגי לנצח ( כאן יחלק י פסילי הציציח לסלסה .גלילים ) :אזילה הלאה
בל מחשבה רעה רל דבור רטן וכל פעולה  :רמח  ,אשל משבחי .מדמו ופעלח׳ «יום
הולד• עד עסה  .רחם נא אלהים על גופי ועל ׳נסמחי נעו׳הז ונעו״הב (כאן יקוד
בראשו ויגע בציציח על מצחו ויאמר  ) :נרכהייחעלה לראש אורמוז והערב לפניו «הורסי
שלה ) ( לובש העיק על נשרו ואומר  ) :בשובע שמחות ונגן העדן • נוב הצדיק הטהור,
קדוש• הוא טהור הוא העושה׳ -סקד משפע וצדקה בארן ( אוחז בשחי  :הכנפוח ומחויקן
לפניו ואומר ) זה חפץ אורמוז בעשזח איש ואיש ימסד משפע וצדקה  ,והאלה׳« משפיע
כל עוב על ראש ( כאן  .קושר קשר בכנף העיק ) .מתהלך בקדושה  .לפניו  .אנא אודמוז
המליכה אח המנחם אומללים והמשיב נפש נענים ( כאן אומר עוד  .הפעם זה חשן אוממוז
לגו ' ואצל המלוח נעשות איש וגו ' קושר קשר שני לפני העיק ואחייב מפל לאחוריו חא
מתי כנפיה הכשדי ואומר  ■•) :בשובע שמאות וגוי • (כאן קושר עוד מאחורי העיק׳ שני
קשרים ובשעה שהוא ' מחבר אה ארבעה הקשרים האלה יאמר בלחש  :יש אלהים  ,חורת
צויואקהר אמח  ,צורואסהר נביא אמח  .הנני מקבל עלי לעשוח אך טוב  .אח*כ יאמר
בקול רם ג' פעמים  ) :א ורמוז חושה לננזרח•  .בשובע שמחות וגוי (שדר הברכות פרשה
גי -ודי )  .וכן לא יגע הפרם׳ נשום אבר מגופו בבוקר עד שיעיל • דיו נמים מפני רוח
רעה פעמאה אוחו בלילה  ,חאח ברכת נעילח ידים  :אורמוז אל הכבוד,׳ יגדל יא כח
זמש מושל הארץ  ,נאנרתו יםך עלינו  .אתפלל אל אורמוז הגדול הנד והטהור  ,אל
האש נראם הסוכן בכל ומכין על הכל  ,אל הרוח הטוב המון ,המגין ממרים קדשו מל
האין  :ואליך אתפלל השומר  -אח העולם כנסר ירסן> על קיו  ,אליך חלק אלוה ממעל ,
יצור הזמן בלי מצרים (בלחש ) •בפרו נא אורמוז מעשים טוניס על כל חמא•  ,השיבה
לצפש׳ העהורה ששון ישעך  .יהי חלקי בכל מחשבה עונה ובכל דניד קדוש :אשר נשבע
הארצות  .תרחיב לי האדן ושפעת מים הכשיז  .תשמש הופיע עלי ממרום שלה( Iשש
ס ' הי )  — .ולן -מציה שם המנהג לקדש ׳החודש במולד חלבנה  ,וקדיש הלבנה גי• שעמים
בחודש  ,ביום או בלילה בשעת ראית הלבנה  :א ' י במולד הלבנה  .׳ב
במלואה,ג' נכסה
או נסין ,החודש  .וזה נוסח הברכה  :אורמוז מלך הכבוד יגיל וירב הדר יפעת נוגה
הלבנה  .מרי אבכה ונוי (כאן נושא עיניו אל הלבנה ׳ואומר בכובד ראש  •) :ואני תשלחי
אל אורמוז■ אל האמשאספאנדם ואל הלבנה השומרה אה זרע הפד אתפלל אליה נשאם
עין אל רום ושפל (גי פעמים ) הלבנה מגן זרע הפר הכי לי ששון ישעך Iכפס שהתמלא
הלבנה כך חתמעע  .חמשה עשר • מיס מגדל וחמשה עשרי יום המעט  .בגדלה ההפלל
אליה ונמעועה התפלל אליה .נשגס במלואה •הירא י הוא אחפירשן מלא אור המאיר לארן
אשר ברא אורמוז  ,נהסס אור הלבנה בנחה קרניה ישאו עצים תפוחי זהב וירק דשא
יכסה חא פני כל הארז  ,הלבנה בחידושה .או במילואה הוליד והצמיח כל מגד גרש
ירחים (בקול רם) זה חפץ אורמח וגוי הושיעה נא ירם  ,הושענא׳עשחרוחיצאן־• .,דגו
וימיו נד אדם מקהלום הנבונים הקוראים אליך בכל לבנם הטהור■ באור .נין׳  ,שמרני
«מתקוממים עלינו  , ,האר פניך
■ על מולדוח נעל• חיים — אנא מלאך האור  ,מקור
הנריאוה  ,אמן כל הולדות  ,מעין בל פריה  ,מעין גדול( Iשם פ' עי )  — . .ונכלל
(עיד שאח״זל חייב ן) דם לברך מאה ברבות  :בשובע שמחות וגוי בחמשה הימים אשר נין
אשיח ונין אנירן  ,וכן י״נ מאוח ברכוה  :זה חפן אורמוז וגוי  .בחמשת הימים אשר בין
הנה  Honuetונין הגה  — . Vehesehtscstossehוכן נמצא שם החיוב להפרשים
לברך ברכוה על הנאה בל דבר באכילה ונשתיה  .׳«קור הברכה לפני אכילה ושהיה.שלהם
היה המנהג אצל העכ׳וס לשפוך קודם כל אכילה ושהיה מכל מאכל ומשקה אשד •ערך מן! השלחן
מעע ממנו לכבוד האלהים לקרבן ולאות יהודה אל המשביע לכל ח• רצון  .תאה הברכה מק 9
האכילה  :ברוך אהה «לך .אורמוז אשר ברא עדרים טהורים  ,מים ועצים עחיריס ,האור
והארן וכל :מיגים טוניס Iבשובע שמהוה וגוי (שם .פ' <"ב )  .וזאה ברכה המזון • אמי
האכילה  :הז חפן איימוז ונוי בשובע שמחוה ונוי אורך יופיע לעולמי .מד ! כרה בריא
אולם לעולמים  «’ .לא אלוה בל « .שאלוחך  ,בנים טוניס וקימים  ,אורך יידם לעולם ועד,
הנא בכלח נש«’ עולמים  ,שם אור אושר ושובע ;) « חוה זרוע לצדיק  .היה בריא וחזק
לדור דור( Iבלחש ) יכשרו נא אודמוז מעשים עונזס וגז!  ,זנשובע שמחות וגוי (שם פ'
י*נ )  .וכן היה הפיסי■ חייב לברך קודם עשות׳ צרכיו  .ואחריה  ,קודם שזעיל מימיו
יעמוד חשע • פסיעות רחוק מניח הכסא ויאמר  :זה חפץ אורמוז ונוי ואמרי שעשה צרכיו
בכפיפה יש65ן> א״ע באדמה קשה וינשה )ישוב אל מקומו הראשון ויאמר בלחשז :בשובע שמחוה
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ונוי  ,אח“כ ייתן פניו וידיו וילבש הכשדי הוא החלי הג״ל אשר עשע מעליו בטיס הלן D
לבית הנשא (
סש פ' נ״ו )  .וכן החסלל השישי קודם השינה לאמי  :הושיעני אורמוז מלן
הכבוד ושמיני ! השד פתי־ורע (  ) Petiraאל תיקני ! משערו! (  ) Mitliraוזיוש הושיעוני!
זיוש אל תשכחני ! ׳תגיל ויתרומם שס אוימוז האחשדיפגים מטעיון וזיוש שלה ! ( סם
נ״ז )  .וכשהקיץ משנתו אמר  :בשובע שממות וגוי אתפלל בטהרה המחשבה הדבור והפעולה
אס אחשוב או אדבר או אפעל — תמיד טהור אנכי  .מר אבכה וגו׳  .אני מאמין
נאלה־ס ובחוקיו ובנשמתי שהיא סלק אלוה ממעל  ,בסחית המתים ישכר פי השאול,
ומלאכי אתרימן יהיו לאין (שם שם )  .גס קודם השמיש המעה יאמרו האיש והאשה תשע
פעמים זה חפן אורמוז וגוי ( שם נ״א ) ואסרי התשמיש אמרו זה חפן אורמח וגו ' (בלחש)
בשובע שמחות וגו׳ והבעל מושין> ואומר  :אנא
שפע־אדמה אנני מושי• לן את הזרע
הזה (שם שם ) " .מי שראה קרי בלילה יקום ויאמר התפלה אל האחשדרפן שפע־אימת
(  ) Sapandomailהמפרה אח האין< ׳טול מי רגלים מהשור ויזרוק על השמלה,
והנותר ׳ששון על הארן  ,מנעפי מיס האלה יברא תאסשדרפן ההוא ילד אשר ׳נתן אל
אחד הישרים בשמים  ,אח״כ יקרא בשם הרוח מג; האין (שם שם )  — .בשעת העטוש
(בלשון פרשית  Eteschשר״ל כמו  Ate &chבלשון הזאת שמורה א ש  ,מפני שהאמינו
הפרשים כי תעטוש בא בכס האש המתגבר על המלאכים המזיקים ע״ד "עטישותיו תהל
אור וט "! נמת שכתבתי בעני! תפלס וברכת המתעטש אצל כל תעמיס במאמר* ,העטישה"
נהנאר סרכ״ו ) היה מברן הפרשי המתעטש עם כל הנמצאים אצלו אז  :זה מפן אורחו!
וגו׳ בשובע שמחות וגו׳  ,אודה לאלוה אשר שלח ל׳ העעוש בטובו ובצדקתו  ,ככה תשבר
ותמגר בכל מקום ובכל זמן את המזיקים אשר יארבו לי  ,אורמוז הגדול נאדר׳ נכח
להכות את המחבלים חרס (שם נ״ח )  .בהדלקת הנר או נראית נר דלוק היה הפרשי
מברן » :אורמוז מלן הכבוד הרימה את יפעת הנזק כעין החשמל נאור אש הנוער נניח.
מר אבכה וגוי  ,תהי תפלתי לרצון אורמוז  .אקרא אל רוח האש הטהור יליד אורמוז .
1
האר פנין לעולמים והופע בהדר קישן  .יכפרו נא וגו׳ בשובע שמתוח וגז' ( פס. ) i'p
וכן
אפארנדן הפיסי נראית כל דני •קר וגדול , ! :הרואה הררי אל יאמר  :מר אבכה וגו ' < ןרן
ואנין כל הר מופיע  ,מושב האושר  ,יצור אורמוז הקדוש הטהור והגדול  ,בשובע
<
שמתות וגו' (שם נ״ב) הרואה בית הקניות יאמר  :מר אבכה וגו׳  ,אתפלל אל נשמות
המתים  ,אקרא אחהן מהוללות ואתפלל אל הנפשיס (  ) Ferner ’sשל הקדושים בשובע
שמתוח וגו' (שם נ״ג) הרואה עיר גדולת יעמוד וילוע פיו נסתר פנים (  Penomאשר
ישים הפיסי על ששמו יעטה לבל יטמא נרות אפו כידוע ) ויאמר  :מר אבכה וגוי  .ואני חפלה אל
השמים האלה  ,אל המקומות והערים  ,מדעה העדרים  ,נחי ברכה ושובע  ,מים ארן
ועצים  ,האין הטהורה  ,הרוח הטהור  ,הירח הכוכב המטיב  ,השמש אור ימי בראשית,
כל עם אלה׳ הכבוד  ,העם הקדוש הטהור ותגדיל  .בשובע שמהות וגו׳ (שם נ׳יה )  .וכן '•ה ' "ר
הרואה ים  ,נחלים או מעינית בארות וכל מקות מיס ׳ברן • :תרומם כבוד אורמוז ויטעהו
תעלה וסבא תפלת׳ לפני בת ארדואידור  ,מר אבכה וגו׳ ואני תפלתי לן מעין קדוש,
ברכת ברכה ומקור הטוב והמנאב  ,בשובע שמחות וגו׳ (שם ש״ז )  .הפרשה הזאת ושלמעלה
בברכת ההרים הנה מקור המשנה נפרק הרואה  ,על ההרים על הגבעות על הימים ועל
הנהרות וגו׳ אומר ברון עושת מעשה בראשית  ,רי״א הרואה אח הים הגדול אומר ברון
שעשה את הים הגדול"  .וטעם הברכה נעבור קדושת ההרים והמיס  ,והאחרונים החוש׳
והפוסקים לא הערו את מקור הברכה הזאת .ע״כ נחלקו אס ח״ב לברן על כל הנהרות
או רק על ארבעת ראשי הנהר היוצא מגן העדן ע״ש  ,נם נלאו להבין מפני מה קבע
ר“ ׳ על הים הגדול ברנה נפ״ע  .ובאמת גס נפי ס״ז הנ״ל נסדר הברכות של ציריאסחר
נזכר הים בלשון יחיד  ,כי אין ים אלא אחד (רש״י בראשית א' " ) וחלקיו הרבים
נכללים נשמות נהרות נחלים ואגמים וני ' שזכר שם  ,ולפיייז קבע ר"’ רק לקדושת המיס
ברכה נופיע כמו אצל הפרסים כנ׳ל  .וכן היה מצווה הפיסי לברן בקציצת הצפרניס "7ן<
ובחתון שער הראש  .וז״ל נש״ע או״ח סי׳ ר״ש נרמ״א נשם האנודרהס כשנוטל צפרניו
לא ׳טול אותם כסדרן ויתחיל בשמאל בקמיצה ובימין באצבע וסימן לזה ינהג״א בשמאל
נדאג״ה נימין ע״כל  ,וכסדר הזה ממש נאמר ג"כ נסדר הברכות ס׳ מ"! וז״ל  :כשיטיל
הצפרניס יתחיל מן ה קמיצה אח”כ האצבע את׳'כ הזרת אח"כ האמצעי ואס׳כ האגודל,
וציין לזאת סכין מיוסד החותן כל צפורן לשני חלקים ונכ״א יאמר  :זה חפן אורמוז
וגו׳  .הצפר נים הנחסכים היי נקברים ( עיד ית״זל קוברן חסיד ) בארן ינשה אשר לא
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עבד נה  ,או •גוללס נפסח נייר ויניחם טל אנן קשה  .או ישליכם באחד החורים.
וצריך לפנות קן הצפוין שכנלד מלק הצפודן הנחתן לצד צפון ויאמר  :תפלתי העלה
לראש אורחת ותערב לפניו עתירת׳ שלה  ,בשובע שמחות וגוי  ,ואחייב יחתוך בשחין
שבולו מתחת ( ע׳ד המנהג שלנו למחוך עדים מאתה פץ בשחין אחרי קציצת הצפרנים
יישום שאמרו ואי קן ביה מידי לית לן בה ) שניב האבן או המור שלשה מריצים רחוקים
זימז באצבע ויאמר  :זה חפן אורמוז וגוי  ,אנא העוןז המבקש אך) Aschozescht ) JW
אליך אתפלל אליך אקרא ובשמך אקרא ואהלל אותן שלה  ,ואח׳ח •שלין ג' פעמים
עפר על הצפרנים הנקצציש  ,והעפר צריך שיקח אותו מתון החריצים אשר מפר ויאער:
אנא זרוש הטהור החגיר  .הצדיק והנאור מאור אורמח  ,מנני נא ! אברך אותו ואהללס
שם בנודו  ,אבקש רצונו ונדרי אשל  0לו  .בשובע שמחות וגוי  .וחן במתיחת השער נהגו
בל הדינים והברחות נמו בקלון הצפרנים  ,חי גם השער המו הצפרנים הם חלק בלתי
טהור מהגוןז (שם שם) .
הפרשי התפלל שלש פעמים ביום  :תפלח השחרית בנן הממה  ,החושן .נחלות היום.
ותפלח המנחה בשעה ג' אחר חצות  ,והנהן התפלל לפני האש< וזאת׳ תפלח השחר:
אביך ואהלל אח גדלו אורמח  ,שופט צדיק  ,נורא הוד  ,היודע הל  ,הפועל הבל  ,אדון
האדונים  .מלן המלחים  .הבורא והמבלבל את חל היצורים יום יום  .מלך גדול וגנור.
רחום מראם ומקדם  ,משפיע ורב משד  .אל מחם וטהור  ,המחלחל והמפרנש בל היקום •
מלחי צדק מלהותך מלחות בל עולמים  .אורמוז אל הבבוד הרב הדר השמש ורוב גדלו
ותפארתו  ,לבל ימוש לעולם המופיע הוד בגנור לרון אורח  .מר אנחה וגוי ( חאן פונה
המתפלל בפניו אל השמש ואומר בבונד ראש  ) :אחלה פניך אורמח (עושה ג' פשיעות
לפניו ואומר ג׳ פעמים ) נגדה נא לבל היקום (עושה ג ' פסיעות לאחרת) אנא אחשדרפן
השמש  ,אנא חל האחשדרפנים  ,הנפשים הפורחות  ,אורן הזמן הנברא  ( .ונעלות השחר
•אמר ) הרב מלך לטהר את לבני  ,המזיקה ידי למעשים עונים וקדושים (יג פעמים ) .
ובחלות היום מוסיןז  :מ׳ יתנני נמו האור הזה רם ונשא במרום (גי פעמים ) בשובע
שמחות וגו'  .ובשעה שלישית איזר מצות היום מוסיןז להתפלל  :אחה השוק נהדר בנוע,
העלני אליך עם לב חדש ורוח נבון בקרני (ג״פ ) מהולל אקרא השמם אשר לא ימות
לעולם המופיע הוד חגנור לרון אורח (נלחש ) אורמוז מלך הבנוד  ,נורא רננות אנשים,
יהיו נא חלם קדושים ומאושרים בארן Iטהרני ואטהר  ,ב* בל חוקי הנביאים הקדושים
והטהורים קרובים נפי ובלבב׳ לעשותם נאמת ובצדקה ! אמן בן יהי רצון מהיום והלאה
(בקול רם ) זה חפן אורמוז וגו׳ (שם זי )  .ואסור היה להפרק׳ לדבר בשעת התפלה
ובשעת האבילה (  Bageונקראת נאחילה הזאת הפת נשם ״פת נ ג ״ דניאל א'  :ע״ד
אמרם אין משיחין בסעודה  ,ונערוך נשם מגוש עם* ׳ רב האי גאון  ,שהאמגושין בשעת
סעודתם שיתקין ואין עוציאין דני בפיהם אלא מוציאין קול שאינו מחותך בנעימות והנעימות
בלבן עח׳ל ) ובשעת הרחיצה ונניח החקא רק ברמיזת (  . ) vadiוחן המצות להגות ולקרוא
תמיד בספרי אפעסטה  ,החיוב להתפלל תמיד  ,להתוודות על חטאותיו ועל ' חטאות העם־
קודם התפלה  .וחן אסר צורואסתר לענות נפשו בצום  .וחן היה נהוג בין הפרסים נתינת
המעשר  .וכן ברבת החתן על שחיטת הזבחים לאמר  :יהיה לרצון לשני האחשדרפן ß &hman
יאוימוז  ,ברצון מלך העולם אלה׳ הכבוד האל הטהור  -אד זונח אותן בי בן צוית׳
(בקול רם ) זה חפן אורמוז וגוי  .החהן שוחט את הנהמה ומניח • דו עליה עד שתצא
נפשה  ,אח׳ב ירסן ידיו ומסיים אצל הנהמה את תפלתו זה חפן אורמוז וגו׳ (שם סיב )•
איחא בתנא דבי אליהו רבה פ״ט  :אין לך אשה כשרה בנשים אלא אשה שהיא
עושה רצון נעלה  ,מביא המאמר הזה החכם ר " ו״פסאן נר׳ו ומשנחהו ומפארהז שהוא
מאמר • קר מפנינים המאשר והמצליח שלוח הניס ע״ש  .ויתכן ׳כ כמו שמחבר הספר
הזה קרא ושנה והגה בספרי חכמי היונים חמו שהעיר שם כן קבל מפי ראיה י/ו שמועת
גס המאמר תזה מספרי הפרקים הקדמונים'  ,ח׳ חן נודעו לו החברים עובדי האש שהזכירם
נשיא חבר אחד חמו שתעיר שם הנ״ל  .והנה צוה צורואסתר את האשה  ,בי ננומר
בבוקר אחר׳ אשר נטלה • דיה ואזרה חלציה נחלי הקדוש תחיצב האשה לפני בעלת
וזרועותיה על החזה ותאמר אליו בתפלתה תשע «עמים  :מה רצונן אישי ואעשה  ,מה
חפצך נעלי ואפעל Iיאח׳ח חשק לו וחפן ותלך לעבודתה  ,אופערהא עז' ,מרחשון תרכיז -
׳* למו יאנין.

דברי

Löwy
.

Don Joseph

אשר נכרתו נין ראש הקראים הישיש מהו׳יישן> לעאנאוויטש חכם עדת נעלי
מקרא נעיר האליץ וביני משה יוקף הלוי.
ב״ה ,גלאפקאנישא עש׳ק אחדי — קדיפיס חל״נולמשפרס  27 .אפריל . 1866
שלום שלום לרחוק מעיני וקרוב ללבני  ,לפניו יקראו אני אני ! רכב
ישראל ופרשיו  ,נאמן לעדתו מכל קדושיו  ,ה״ה החכם השלם בחכמה וגמורה,
מורה דרך לנ :י מקרא  ,כבוד מה׳ יושן -לעאנאוויטש נ״י אב לקהל עדת הקראים
נעיר האלין המעוטרה ^צ״ו!
מתוך כותלי מתכנך היקר מן א' לש ' ת״) ומ״ל הוא  8 .אפריל למשפרם
— אשר למשנונינו לש' שמיני — ראיתי כן תמהתי שלא קבלת מחברתי הקטנה
אשכנזית אשר שלחתי לך זה ימים או עשור ע״י הפאשט ונקראת נשם
“  Festgabe״ כי חנרתיה לכבוד יום כלולת בתי ,וקויתי למצוא חן בעיניך
הנדלח ; לכן אישן> לשלוח לך אותה היום שנית ואם המצא תמצא נה איזה
מהדברים אשר תשכים עמי אז ישמח לני כי על כן כתנתיה למיודעי הרחוקים
כי ירחק מהם הדרך לבוא אל המשתה אשר עשיתי לנתי הכלה תי׳ ; הצאן ונקר
אשמט להם והם רחוקים ממני Iאז אמרתי אעשה להם מטעמים מטל משמי®
ממעל ואתן להם ויאכלו מן השלחן אשי לפני ה׳  — .ועתה אם דל המשתה
אשר הכינותי לפניהם וקנאי מהול נמים מי רפש וטיט  ,אמרתי הלא ארח שיר
שנאתי ואוהבי — ובתוכם הלא אתת אדוני אשר אשיבך בראש שלחני — כלם
אהובים כלם אורחים צדיקים וישרים אשר ירגיעו נזה כאשר יד בעל הניח  ,ידי
הכתה מגעת .
אולם אם המצא תמצא במחברתי ערות דני אשר לא כדת של תורת  ,נא
י אל תשקלני באמת איש כמוך כי רנה היא  ,אכן נערך פחותי דעת כמוני  ,נא
את חרבך חרב תבקרת אל תנקז עלית ותחללה  ,כי לא תובל שאת אותת.
אכן כאשר נקטה נפשי לדעת דעתך ודעת חכמיכם באותיות מנצ״פך אשר
הזכרתי במחברתי הקטנה אבקשך  :אל נא תשים ידך למו פה ותחיש' כרמל
נאלמה וכאלם לא יפתח פיוועשתנותי נבוכו לאמי  :השקר נחלו אבותינו לנו
ולבנינו עד עולם מ״ו באמרם אותיות מנצ״פך הכפולות צופים אמרום ואינם משיכי
וכמאמרם ( קנהדרין כ״א נ ') בימי עזרא בררו להם כתב אשורית מדכתיב וכתב
הנשתוון ( עזרא ד ' ז‘) כתב הראויה להשתנות  ,או משיני הם כמאמר רב משדא
(מגילת נ׳ ב׳) מים ישמ״ך שבלוחות ננש היו עומדים ותהיינה א״כ שתי השאלות
הנ״ל עואת בקנה אמת משולבות כאשה אל אחותה  :אם הלוחות נתונות בכתב
אשורית אז גס האותיות הכפולות משיני ומ״ם ושמ״ך שבלוחות בנש היו עומדים
ואס כתב הלוחות היה בכתב אמרת אשר אין לה אותיות מנצ״פך כפולות ורק
בימי עזרא בררו להם כתב אשורית  ,אז מנצ״פך צופים אמרום ואין בלוחות
מעשת נישיס  ( .עיין מאור עינים פ׳ נ״ח)
אמנם יש דעת שלישיה בירושלמי ואלו הם דבריו  :מ״ד ברגן ( היא כתב
שומרונית ) נכתבו הלוחות אז עי״ן ( אשר בכאבם עגול חלול כזה ם) מעשת
נישים  • ,ומ״ד באשורית נכתבו  ,הקמ״ך מעשה נישים ; והנה מה שלא זכר
הירושלמי גם המ״ם (ם) וישכחהו  ,נראה כנוטה לדעת האומרים מנצ״פך צושים
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אמרום והמ״ם לא נודע עוד ג־מי משה וא״ב איפה נאיזה זמן «ן הזמנים מקט לנו
האותיות הכפולות מנצפ״ך ? מ׳ המה הצופים ? ומדוע תקנו בסוף התיבה לא
בתחלתה ונא גאמצעותה ? ולמה דוקא אותיות החמשה הלזו ולא אחרות?
וכאשר עמדתי משתומם על חוקרי עמנו אשר ימתורו מה רשמים ממעל,
ינבאו הגלי שוא בעד האשנב של עזית נשים — בעיר לאשאנן — ולמראה
עיןישפונוו  ,ובעד דבלים אחרים פחותי \ ערך  ,ועיניהם השע מראות בתולדת
כתבם ולשונם  ,לא שקטתי ולא נתת׳ עד הוצאתי לאור את כל ונוכחה במחברתי
הקענה הנ״ל כפי כתי העניה משגת  ,והראיתי שהאחרונים מי״ב הנביאים המת
הצופים הלא תמה חגי זכריה ומלאכי אשר הוסיפו תמשה אותיות,הכפולות לקבה
מן השיבות אשל הזכרתי שם . .
אמנם אתרי ערכתי
מעיכה
מול
מערכה
שמפי אל לני  :הכע׳ן השדה
לנדח עליו ברזל תורתינו
הקדושה
אשר
ברצותו
מעקם וברצותו מישר ? או זה
אמת או זה אמת ומדוע אנחנו פישחים על שתי שעיפים בנביא* שקל נימי אליהו?
וכבר אמרו חכמינו ז״ל אפשר ש״ת תשר אות וכתיב ״לקות את שפר תורה תזה" .
(נ״ב ט״ו אי) הלא בנבואת צפנית ( ג׳ ח׳) אשר חי כבר בימי יאש־הו בפשיק
"לכן חכו לי" נחזה במראה ולא בחידות כאשר נכלל בו כל תאל״פא בית״א מראשו
לשופי  ,כישף על זה גס חמשה האותיות הכפולות מנצפ״ך ,הרק מקרה זה בלתי
טהור והאלהים אנה לנבואת לפניה להכפיש בל הכ״ב אותיות עם הכפולות
נפסוק אמד ,ואני אנה אני נא ?
אהובי יקירי ! ה$א ראה מראה עניי ומרוד׳  ,מי נפשך ונפשי . ,אם ים
בידך להשיבני דבר ולא חצי דבר ומנתני במעגלי צדק משלה לאלהינו  ,אל נא
תמנע חסדך ממני ! נא קדש לן_ שעת אמת אי שפים ותודיעני פרוס כשמלה
ונתר כשמש מה בידכם משני משאלות אשר אני שואל מעמך היום נ
א אס המכתב מרות על הליחות אשר בתוניס משני עבריהם
מזה
ומזה הם
כתובים  ,או הספר אשר נתן מיע״ת בידי יהושע היה בכתב אשורית
אשר לפנינו היום  ,אם בכתב שומרונית ונהפך נימי עזרא לאשורית ?
ב אם בכתב שומרונית אמור נא בחסדך ,מי המה הצופים אשר מלאו לבם
לעשות בן  ,ומה ראו על בכת לכפול חמשה האותיות מנצפ״ך הלזו דוקא,
ומדוע בסוף התיבה?
ועתה אחי לולא ידעתיך וישר לבבך כי אהבתני ולולא הבטחתני פעם
אחר פעם כי אבותינו חטאו לרדוף זה לזה עד החרמה חנם  -וחצו את עדת
ישראל לשנים קרעים  ,ואם בסי אכלו שנינו לא תקהינה  ,לולא כל זאת לא
טרמתיך כי
מרוב.ידעתי המשא העמוסה על שכמך לטובת עדתך ועירך אשר לא
תשפד
גם מחקירות אמרות אשר תמצא במחברתי תקטנה הנ״ל אל תעצם עינים,
ובתוכם החילוף נין האותיות הסמוכות זה לזה אשר נתהות מסופר בלתי מומחא
אשר העתיק התורה שלא מן הכתב ב״א לפי השגורה בפיו  ,אמנם באשי שאינו
בקי בטיב הכתב תחליף אית אחת משכונתת או ממה שלפניה או שלאחריה
תמורת האות המבוקשת ומהם יצא העגל הזה כמו "תרצדון" ׳ ( פהלים ס״ח י״ז)
חמורת חרקדון ( הצי בקי הסמוכה) " קלעים" ( -מלכים א' וי״ו ל״ב ) תמורת צלעים
(הק ' בצי הסמוכה ) " קבה" (במדבר כ״ב י״א )■ תמורת ארה ( האי ור' בבי

הסמוכות) ואל תתמה בכל זה כי כבר המיייפו האותיות הסמיכות לא לבד בשוגג
בבלי דעת כי אף במזיד להורות לבני ישראל ממנו 7ץ ומשפנו כאשר נהגו
לכתוב בלד החילון מהמזוזה תיבות כוז״ו במוכס"! כלנ״ו תמורת ידו״ד אלהינ״ו
ידו״ד ( מור י״ד הלי מזוזה סי ' רפ״ח) וכמו שאמרו אך חלק ( פסחים ה׳ אי ) א״ך
בסילוף איז״ס במ״ע גי״ף ד״כך הוא מ״ן  ,ימת ימת׳ בסילוף א״ת ב״ש מנא מנא
(סנהדרין כ״ב אי ) וכדומה  ,ואם בידך מספרינו ותחפש ותמלא.
ועתה אדוני נלכה ונשמחה ביום מתן תורתנו אשי גשנה הזאת כמוכם
כמונו ממחרת השנת בראשית חג ה׳ לנו ולכם והיינו לעס אחד ; והי אמד יוסף
לך חיים מונים כימי נעורים  . ,ונראה פני התומים והאויים  .ממני מוקירך
משה יוסף הלוי.
׳מכבדך .

Bacher
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הולדתי (כי שנמ תרכ״ה יום' מלאת לי מ״ב שנה) .

DYQ

למה זה א ^ אל לי א־רך ; מים׳
בעת אראה' כי' גם רימעים יאריכו;
בבתיהם" שלום  ,כ ^ר' .יפריחו
ועני וגם חסר בצ  $כן התמים’
בעשרם ? תהללו ר1ךםי האסמים
אל בל ; אשר יפנו ימם גם תיליחו
יושבי בשערים בעשרם ;שיחו
ובשפל  ?.שבו חכמים מחכמים?
אךי דומי נפשי! לא בארץ ישלם
מעשה הצדק ומעשה הרשע;
לנו ’ תהלוכות שדי ' נעלמים -
ח?? האדם מצבים כסלם.
אשלי מתהלך בם חיףמפשע
נחלתו יירש ? עת .קץ עולמים.
מסוניין.
כלנו
(מיסה נץ תלמודי למתססד בריבם יחד ימים אחדים לפני מג הפקח על דני■
הקמח ה ; ממן ברמים של קימור ) .
התלמודי :

הלא

תבוא חיים

לשער

השס? ם !

מחסיד כזה אלהים ישמרנו —
גם אנחנו' נשמור הפסח כהלכתו׳
וחכתו
כמשפטו
גם אנחנו נעשהו
T\ J
T : * :
J —:
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אך כזאת לא נמצא בכל ספרי מורינו.
רחים של אש נפלו לנו לחלק
אעיר יטחנו הקמח דק לבן כשלג
ואתה תאכל מצות שחורות כפיה
קמ לא תדע׳ מי שם המשגיח ?
המתחעד ; זאת נפלאת בעיניך — זכיותי מרכין;
אם  :גרם כחצץ בין עיני הלביבה׳
אז אשיר פרשנים הישירה החביבה׳
«הלילה הזה ? לנו מ ם כ י ן! ״;)
התלמודי  :צדק דברת  .אך גם לא אתןלא
אם חסיד המשגיח ישכב על  /קלה
עם אחת השפחות אשר בבית הדהים
/קים מה־שגאמר ביציאת מצריזם:
״’ עד ? כור השפחה אשר אחרי הרחים .״

דן האוהב והקול.

)Dr. Falk.

(Nach dem Deutschen von

על גדות האנש שם באחו
ךן  :שבן ? ל' ,קר ?יו
™י
ןצ ? צםו סיס ועגור ? קול קינה
י פנינה!  -עני נא!’
וכן'  :ענה ממיצולה הקול.
על־גדות האגם שם באחו
דן  :שב ועיניו מר ? כו ז
ממצולה ישיערע קול ההגה:
פנינה ! — עני נא !  -ז
וכן ישב ? רוח סער הקול.
על גדות האגם שם עלי פלג
דן  :שב ולחעו כשלג —
לא/הל עוד עינו העדינה
״פנינה!  -עני נא!"
וכן ./ליל מתחת הקול.
*) ס«0ה «׳נ׳קמח « נוחז״ל ( כיוונו קי״גע״א) ק«מ ,סלח  ,סונין « ,ולסין ,קינירא
והסקולס מכולןקוני! ,קלייע.
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תקראיני רעיתי -אב1אה
אגר0ז סלבבי המעזואה
ולו אלדה בתבל’ לשנינה
״פנינה  -ראי נאי!" ז
תלער ^ עאמ׳תי בלזאול - .

על נדות ל,א 3ם  0Yבודדה
בת ניועם בצל צלמון צוערה
אויה לי ,אויה׳• אין חנינה:
!פנינה' ךעי נאי•’"
דן טמון במצולה בחול - .

Bergel.

Josef

Dr.
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גם אתה ממני שאלת
נפלאות מעשיך אשירה .
שפע וברכה אצלת
במשל ומליצה אחבירה.
אהה! נאלמתי .פי לא אפתח:
טוב ממך לא אובל ספר ׳
והרעות לא אוכל שפר,
לכן בזמרת׳ אל תבטח,
מיום דרכה כף רגליך
על הררי ועמקי הארץ,
רק שואה תמשוך אחריך.
בוא יבוא עמך הקרץ,
על צעדיך אמלל כל חי.
יבש כל צמח האדמה.
תסובבך שממה ושמטה.
הלך אתן ואובילה שי.
רוח אפך סופה וסערה.
מי יעמוד לפני קרתו ז
ישא» במו אפל ונהרה,
כפור ושלג על אברתו.
מחרונך יגוס כל גמר.
איש ואשה זקן ונער,
נהמות שדה וחיתו יער ׳
דמתה הארץ לקבר.

תחם הארץ ועיליח-
ידום כל עוף השמים.
תרום רועה ורעותיה
והרועה בין המשפתים.
ובגנת חמד נטעתי
אסם בל שושן ומרח.
אין בל .רק שלג וקרח.
התנין אם שירי מנעתי ז
אך באמרי סי מאוד נבהלתי
נמהרת׳ בדבר שפתים;
הטוב והרע לו שקלתי
אבל -יחד ישאו במאזנים.
האטה צדק ז חלילה!
גם לחרף אורו וצלו.
גם לו תפארתו ובלילו.
גם לו יאתד ,הוד ותחלה.
בל ימי קיץ ועת הקציר
יחיש בל איש מעבודתו.,
גם בעת דודים  .עת הבציר,
לא גהה ושקטה יגיעתו.
פרי מעלליו יאסוף ויצבור.,
דגן והטה ימלאו אסמיו.
תירוש ויין כל יקביו,
עד יבוא הקרח ויגמר.
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כמעט יראו פני חרף,
שדה גן וכרם שאו.
עמל וכעס פנו ערף.
ותחתם אכול ושתה גאו.
פרי עבודתו ישמח גבר
יאכלהו באחוזת מרעים,
טוני לב,שטחים ושבעים,
ואל ידאג׳ בי די השבר.

מחוץ  .הקרח כי יסער
ימס האדם לחדריו.
ישוב התנור .כי ינער.
יגיל וישמח עם מיודעיו.
הקיץ יפריד גם אוהבים;
כל איש יצא לעבודתו.
אך החרף  .בסערת חמתו.
יחד גם רחוקים גס קרובים.

על כום
היין לחכי מה ינעם,
טוב טבל אכל לי יטעם.
מה אערוך לו ומה אשוה?
פתי האיש בי יפתה
לבבו,ורק מים ישתה,
ממנו צמאו ירוה.
יחי לעד אצינו נח!
רק
דסענביתןבח,
יתן לאיש גבורתו,
יין כי יחם במעיו,
נקם גם ישיב לצריו,
יעוז גם איש כהותו,
בוקר אקום משנתי
שום בל אשים דברתי,
אהה! תדבק לחכי לשוני:
אור שמשי עוד לא בוקע.
ואנוכי עיף ויגע
אעזוב ביתי ומעוני,
כמעט צמאי רדתי,
יין ושכר שתיתי.
חיש לאיש אחר נהפכתי.
ברכים כושלות חדלו,
בחי ועצמי גדלו,
ורפיון ידי שכחתי.
איש אל ירך לבבו
אם אבד כספו וזד,בו,
רק בכוס יתן עינו;

יין.
ישכח הונו גם עשרו.
כסלים ימצא אשרו,
אם יזלו שכרו ויינו.
מני ילמד כל גבר.
מני רחוק כל שבר,
אף כי סחבות שמלתי.
דלים ורעים סני.
חכליל מיין עיני.
ועוד בי רוחי ונשמתי  ,י
חבקנינא רעיתי!
שתי  ,שתי  .גם את יפתי!
נחה דודים ויין!
מהלי בל חמדת תבל,
מה לי כמר וגבל.
אם דוהים ותירוש אין?
מי זה יצחק לדברי ?
מי זה ילעג לאמרי ?
׳מום אשים עליו כסי!
אנשים רקים ופוחזים.
נבערים  ,כסילים וחוזים1
בל יקרו לחרות אפי — .
ואמנם  ,האטת — הגדתי ,
אשר בלבי — לא — בחרתי,
כבד — פח — וערל — שפתים,
אגביה •־־־ עוף,כבני רשף,
אגביה — עד — כוכבי נשף,
אגביה — עוף — לשמים  .־׳־
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בסר בארץ סיפסעז באביב.
Jar. H. Löw, Muster
-Hauptschullehrer.
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(סיו-מה) וכאבן תקלע מתוך כף הקלע
תזנק לסי חפצה .יעלת מסלע
מישן איל עזן עד ראש בסהפער;
וכאור' מןרים עבי ןשף פולח
תאיר שם עץ הזאב באשר בורח
ז לםניזרוךםו ?מחקיך 'סלבי ס^ער-
פלאים הנשיאים אלה יתאחדו
?הרים הגבוהים אשר עמדו
יזדע לא יישב פה איש ןלא נראה חרס
?הם אלהים ברוב גךלך' עשית י
מזבח א? נים לן׳ להם צוית  :י
ק^ ,רו ל ^ני בוקר וערבי
ועמה למראה-נוגה ש^ש ,עתה
הדךף יה על ההרים נתת
י הד־ךף ונעימות :מיבךבקוז־ש
מאורי הש^ש ההריםיהבריקו
ה1ךם .אוצר■ ןל* המןיה הריקו
גנהם נומי! הפלד בוזאי החולש.
ןאל אחד הבסרים עיניאשימה *-־
הוי .בין ההסם קול סב אלימה
בי אמי התמימה שם מצאה קבר;
ימה עוד בשלי! לקברים תטוסי! '
הטיס׳ ך?רים ,אליי לבנות יוסי)' .
לאמי ואחותי הנעי ^* ,׳ליל ^בד!
באביב חייכן ? TOO,WR
לעליות לאלהילן׳ בצלו לץן?ת
י הוי נקמסתן !עזבתן את המים-
אמי ואחותי׳ אתנה בנות חילי.
עוד אראכן במותי במקום* אין ליל
באורישבעתים ?שימי :השמים- i

8

מבי; ליטרים » ין טוחי ע ^רת
ואל פתיז הערים רוחי חוךרת
יבין בבאים ®ני הגבאים ליד בל גבע
בצל פאר־ות קיריהבו״בשלג' יופיעו "
ועל קורות גניהם ' הלבנים :שביעו
עורקי נפשי ® ת על אחת 0ןבע.
עדים קטנות שאננות! למראה הדר
ההרים  ? .בנו הבסרים לםייסךר
י ' ־נטועזים בעדר בהר וכר רחבז יךם.
בני אמונות שונות בחן ישכונוז
גברלעמיתו ׳ בני בריתו ; חונו
י '( בלמו יקךאו למיו בני אל חיים )*.
ש ^ ה העודים במלאכה ייכונו
ן) רע באימה לברכהזיעםונו ‘)
' ! צוננים בגנים ידם שותלת,
ולא פעם אוספי דעת שם ישבו
בטוב טעם ן קמה מיופעת כתבו
אמרי שסרזעלי ספר לתועלת,
למה רוממה על כנף שירה עפו
בי מדאה ׳בהירה ואדירחישזפו
באשר עי ;׳ ראו כן התפלאו -
למראה חחפאלה בסקזם‘ רמינו
לשיר שיר קפרה רוחם יהינו
י עלו סד,רד; ,ם ח ?שי יצאו.
חפשי חפשי י¥או מבית כלא
מעמקי חלד לערי מקלט אלה
אשר בנה אלהים אלי רוח גבר.
כעלה לראש״הרים קרוב לשמים
קל נקלרו לנפשו הנהשתים י
ולקסי החרות יעל' ישא אבר.
חיות׳ חרות ־ מל סדריםיוש^ ת
$ל ליעמקים ® ביט ניעי ; ה שלדןבת
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בנפשה אש ןה־תי״קד לפל עיר ןם^ןי׳
הביט ותקציב }תאהה חיישלרך־תי
ממרום ?זכתה לארץ הנחמות י
שם י1שב לכסא פראנץ יוסף מלך.
אי לזאת אין י!מךה כחמדת ארצנו
בכל גבול1ת ואךצ1ת מלכנו נביאנו*)
הן רןטנה ארצנו והיא ’כלילת יוסי!
הנה פלאיה עקק והריקתירר
והם לננד איני בלי סחירה הןהירו
נחמדים למראה׳ אין בהם כל רוסי.
ומרוב גיל מחייבי משתאה אמךתי
?» בת ? צל האבא הלז חמדתי
אד אבוא אל חצרות אלהים סלה,
כי סח יטעם' איש צוף נעימות^ 7ו? ע.
לו ירבץ‘בין  »-דיה ויראה רובע
ממספריפלאיה״באור יד; .הלהי
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ופני המבע הןתה בי שוררת
רוח האלה בקון־ש נאדרת
רוח ?»-ת מרומים רוח ?ןנוח׳
שבת ה;ח  ,שיבת לאדון החיים*)
ותשיא אותי רוח השמים
ואראה אלהים׳ מהלל ורב ?ח!
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'  0אלי במו •ואל אי חי ל' קינה  ,ולדעה ידיד־נו החנם המלץ הגדול מהר׳ם פטעדןג״י
גם באיוב 'גי צ י נ השמחים א ל י גיל שרושו כן  :א דעי קלעגלינען הריידע ודפס״ח, ,ריצה
איזראעליע  89לשנה דנן  ) ’ .אין זאח השלגה ה• ימו מאוד הערים באין חישחען  ,ואם
יעל איש ליאש גבעה נשאה יראה האין « לאה עיים בעדיי צאן נפרצוח על שני השדה  .י ) גם
נימינו אלה לא גניה אהבה בן אדם לרעהו ב* נ על הדעוח הכוזגוח שהן מורשה מזק קדם
נד• שהחור גס בארן ח־שסען המחיצה .המשמח בלב יושביה משנחו להבדיל בין בן נריח לפאינו
בן נריח  ,לנן יחנו פול שם .ישראל לנאצה דשאו שנים בדין  ) * .׳ושני ארן קיפחען אבריםסה
נימי חריש וקציר ,החת אשר נימי קרח ובשור מרמים׳ נעל• אמנות פונות חם  .ואין שם ביה
אפר אין גן מחניב לו ממילא שיחים על בל גדותיו  .י ) פן ׳חשידר הקורא פלא יצאתי מעודי
מארן מולדחי-ומגבולותיה והלאה לא באתי ,אנפיח לו בי ראיתי רוב ארצות מלבנו וגס קראתי
נחפר• מחקרי ארן ושבילי עולם ולא מצאה׳ זולת עיראל מחוז רב היופי כחישחען בבל ארצות
הקיקר  .י ) לממרח יום השבח בחנתי השירה הזאת .

«

•ד .ח ת ו נ ה .
Rachd. Deutschen de- Hcr-berg.Fränkel
'- , HrtrathNt
" v: M . Ornsttlt«.
(חמימה ).ה־וס ׳ 01השישי לעתהצהרים)
אל  ohהדין  ,בראשי מני לןדיכים הפודה קימה וצפונה  ,עומד נית גדול
ויחג ידיה ,ושעריו פתוחים ' משכי עגריו — הוא מלון אורחיה  .אנשי חניה
ימהרו ויחישו פועל כפירה ,איש אה רעהו יעזורוי זה יטאטא במטאטא על פד
■ הפנוח אשר הבאישו
רצפת הגיה לבער הגלל עדמויוו ,חה יפיץ מול אדמדם ' אצל
נמקו מתחי ומאות הנשפך עליהן  .זה יפרוט מנורת נחושת קלל בה השת הקדם
האחוזה באפון הבית נרתוק ויוךדס מטה .,למען .היות לה ברק ,וזה יעלה נרותיה.
זה יכהה השלמנות ביריעויל פשתים צחורות^ וזה הבשאילז בעורות מאדמים .ילדי
הבית ירחצו פניהם לטוהר ,שעי ' אאשם יעשו קוצות תלתלים ,ויסירו מעליהם את
הכחנוח אשר זהימתן זעא בשרם ,וילבשו לבנות .מספוא הוכן לב• ,ר אשרברפתים,
וחלות לחם יומים ערוך על .כשלחן למאכל בני אדם  .כק> הנמצא בארגז שלחן
השתית [ שאנקטישע} אשר נקוב חור ' ־בדלתו למען ישליכו חל היכו שקלי כסן>
אשר ילקחו מיד בני נכר הנאים לשתיה יום יום  ,הוסר ממנו טרם יתקדש יום
השביעי  .ועל מם השבת נתנה המשרה עלי שכם שפחה אשר לא מבני ישראל
היא  — .אורחת עברים וננעניהס העוברי * מעיר לעיר לערוב מערבם ,יבואו
הנה  , ,לשבות את יום השבת :, .ובכל רגע ורגע יבואו עוברי דרך חדשים המונים
המונים אל הניח קזה  ,עד כי יתום מאדם רב אשר יקבצו ויבואו בו .וכאשר
יצרו חדרי משכנו מהביל את המון אנשים אשר יקבצו לשנות ולנוח נו ,והרצפה
כלח הקצר מהשהרע עליה כל האורחים  ,אז,הרנה אנשים ישבנון נין השפתים
תחבור והכירים ,וגם בחצר החיצונה נוכח פתח הבית ירפדו קש וחנן למשכנם
וישכבון במנוסת שאננה ,עד כי יפנה היום ! —
על יד השער  ,אשר עוברי דרך יבואו בי ,עומד בעל הבית ואשמו בלי
מרגוע ,אל הדרך ישאו עיניהם ,ולבם כהולם פעם ; בחרדת נפש ירוצו לקראת
כל העגלה  ,אשר תביא אורחים אל ביתם  ,וכאשר בפני אנשים הנאים יביט׳,
ישוני ברוח נכאת על משמרתם ,ניסת מפתן תניח  ,ולבם הולך ועוער  ,לא ישאו
פני כל איש ולא יחשנון כל נבר הנא לחסות נצל קומתם  ,אשר נעת אהרת בלב
שמח קדמו פניהם  .עגלה צב  ,ומרכבה מרקדת  ,החגלגלי לסופה אל החצר
החיצונה  ,סוחרים ועשירים באו הביתה — ובעל הבית רישתו  ,על '׳משמרתם
יעמידו בנפש,נבוכה ולבם נמוג' והלום ן האורחים יפנו כה וכת  .אין קורא להם:
,שלום בואכם" ואין משמיע אליהם . :ברוכים הנאיס .׳' ,
על המ הז מחם סרה והשקע לא יוכלו ?
לכ רגע ורגע  ,כיום תמים יעבור בעיניהם ; עומיים ומצפים —
והנח  ,עגלה ארוכה יתומה ל! *’ סיסים לבדם נעאה ןמ הדרך לבוא
סצרת  ,נעל הניח ואשתו בגיל ורעדה ירוצו לקראתה ; וכאשר ביום סופה
וסערת  ,יום ענן וערפל  ,תזרח השמש תשלח כרפי אורה על' פני האדמה מנוגה
נגדו עבים יעבדו ,ותקים השערה לדממה  ,כן התקיה פרמה מעות פניה על
פני האומללים האלה ,וסערת לבם קמה לדממה ,פראדיל ובנה גרשון באו הביתת,
ופגיחס מלאם זעת ואבק מן הדרך  .נעל הבית דחף את אשתו.
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אומה" שאל בקול דממה — ותאמר " :צא"
,,הידעת
הביס אל אשתו  ,יהלך .לי מפניהן  .ביים עברו
״דברי ?א אליה" אמר נעל
הבית את תולדותיה ואת קורות ימי ח״ס;
יגעים עשרה  ,קשרת פראדיל לנעלה
מאץ תבוא ,יאנה,תעביר? ושאשר" 6pה
«« ז בית תעמיד משתאה מחדישק לדעת
אתנה ירדו תדרי לנגה ונעיניס מפיקות .גיל
לה מערת מסעה וצדקת נכה ,רשפי
גרשון  ,נתור נחמד למראה  ,העומ■ נובח פניה.
וששון הניעה על פכי
"היוכל ללמוד גמרא ?" ,שאלה  .כות נית
ישראל  ".השינה פראדיל בלב נכון נעות —
״ללמוד וללמד שגאו,
נעל הניא נא נ!ו הרגע הביתה —
פיה נרה שתמה  ,וכתואר נת מלך תוארה ,מגמתה
ויאמר, :בת •ש לי ,יפה-
יש לה שמוהר הבתולות ; וגם אנכי לא אדחף
נשקפת מנעד עיניה  ,וגם כסף
אנכי מהכביש את .בתי .צבעים רקמה כאמק
.אותת .ערומה מניתי ,יכ .לא דל
ידי .מהרבות מוהר ומתן לאיש אשי יקיז אותה
מבנות מיגס .עס  .הארן ,ולא מעה
 ,ארות קוקיס  ,ומכלאות צאן  ,וגס נקר
לאשת ; ראי  ,ה׳ ' ברכני .ויש לי כל
לא רק הוא ; ואם אשלס את נתי  ,לא אשלח
נרפתים  ,גרני .אי נקי  ,וגם יקבי
מצאני ,מגרכי  ,מיקבי  ..נת* לא רצתה עוד לחנשא
ריקם .העניק  .אעניק הל
אוסה
]  ,אבל ,אני ואשת• נשינו לפנית
לאיש  ,שי מקמה היא’ בעיניה [ אויפגעקלערעע
שמים  ,ואתמול שמה עלות בנפשה  ,ותנמר
זה שביעים  ,והשבע נו אותה באלה׳
 .הברית עם איש  .היום שלחנו איש העירה,
לשמוע ב יוליכו לבוא במסירת
לא בא" .התרצי להתמתן עמנו לתת את
לבקש סמן .נעבור בתנו ,מירלע  ,ועוד
, .
בנן תתן לבתי ? ״
מרומי ההצלחה  .רגעים אתדים צברו ,.ומיריל
פראדיל . ,עלמי} ..על גפי
 ,ישב דומם ,עיניו  .ישית לנטות בארק ,ומבליל
וגרשון יושבים זת לעומת.וז ; ,האחד
 ,תשב נפנים  !.ועפים  ,על .מצחה מששון עננת,,ופניני
הבישתיתכסה פניו  ,והשעה
שעורות עיניה  ,ונס היא לארק תניע —- .
דמעה .נשקפות מנין
תיא  ,וחכמת לבנה תאיר פניה ; בשפר טליה
,:הנערה הזאת״ .יפת תוא<ל
את ידיה לחפישעט  ,ואת אצבעותיה למשוך
וגדלה  ,ובלי,מיקה ומנהל למדה
ספר ולשון עס ארצה ומולדתה  .כל אבר עובד
בשבע סופך ,ן היא יודעת לקרוא
דבר פשע  ,על כל גניבה או עושק אשי
 ,אקר לן ריב ומשפט על של
אדןיתו
העיר יקריב משפעו  ,נראשונק יבוא אל
.נעשה יל .בתיך,עמו . ,ולפ ;י .שופעי
בקשתו להגישו לפג׳ אלהיר  .ושי •נצי .אגרים
מירילע ,והיא תשסוב למעני מנתב
לפגי מירילע  ,ותהי כמליץ [ אדמאקאע].
נין איש לרעהו  ,יגישו את' דברי רינותם
היא  ,ואת הדבר' הגמל תקריב לפני
בינותם  .,את הדבר הקטון  .תשפיע
אביה ואמה  ,אבל מה; יעשו ?  .שי אל
,שופעי העיר  .תשמתה זאת תרע בעיני
ומלמדים לא אספו אל ביתם ללמד  .אס בתם
יכלו למניע אותה ממנה ; מורים
 ,תשוקתה  .ומפץ לבנת עשו לה בל
לעץ וקפד  .וא!ז אשר היא יודעת
אביה  ,ני עיניה על הליכות הבית צופיות,
זאת  .ובגללה נרך י״י את בית
אתם בבית  .שי אם הלחם אשר יאכלו ; היא
אביה ואמה לא ידעו  .מאומה מה
לבקר ולאן אשר ברפתים ; היא העשה קדרים
תקום בעוד לילה  ,וההן מספוא
ומאוס ,על כן ינהרו אליו המון סותרים ועשירים
בבית אביה וחבקהו משל שלאה
ונופש .מייעל לא תפצה לבוא בברית תנשואץ,
,מרשים ..לנקיים למלוא בו מרגוע

מדעתה  ,כי לעירה היא עוד
לימים  ,וביום ההונהה הומר יימנה עממה לבה,
בל תופש ודיור ימנעו ממנה ,
יתרגז
תחת משא הדאגות והתלאות אמר תמלאנה
איחה גבית בעלה .ימים
רבים
מרתת
ועלנת
את
רוח
אבותיה
על אשר לא ממעה
בקולם להנשא לאיש  ,וכאשר דברה
אליה אמה בלאנו לאמור  :עד מתי תוחילי?
הלא מלאי ימיך חמש עשרה שנה ?,
במתתרים בבתה ,ולא ענתה עלי אמריה —
אולם פתאים ילא הקלף על יושבי
עדי
גאליליא  ,בי דבר המלבות הגיע  :אשר
לימים עוד שבעה ,לא יעבור איש
ישראל
לבוא
נגרית
עם
אשת
,
בלתי אם חפשה
נתן לו משרי הלגא  ,לוחה נשמעת
בחולות גולי ליון  ,אלל כל פנה מד יילילו ,פה,
אם על בנה,ניניה  ,בי דאתה
שער
זקנו החל ללמוח  ,ועוד לא לקח אשה לראות
עמה חיים  ,פה  ,אב מר
לירח
על
בתו
נאה
נימים  ,ואיש לא ידעה ; גם אבית
מייעל זעקת מבר יעוערו  ,האם ,
הולידה בנחל דמעת לפניה  ,והאב  ,פעם
התחנן אליה  ,יפעם גער בת .
בבה
עברו ימים אחדים  ,ומירעל לא עלרח בח
לקבול לרת אניח  ,ולא קמת
בה
עוד
ריח
לבלבל תוגת אמה ; ותשב את לבבה
ליאש על בל עמלה ויגונת
אשר
תקראנה
אותה
בנית
אישה — ותבחר לעשות
בילק אבית ואמה  .העת נאה ,
ואבותיה לא שאלו אח פיה את מי תבחר ? רק
הראשון אשר אנה לידס  ,הוא
אישה
אשר
הוכיח לה י״י! — I
היום רד מאוד ,
והשמש
נשקפת
אלינו
באוהב נחמד בהפנותו שכמו ללכת
לדרכו  ,השמים לישו
בגדי
קודם
ויעשו
בהם
התבל
ויושבי בה  ,הדומיה אשחרר
על פני כל האין ,
ורוח
לח
חרישית יפיח ויניע את עלי היער  ,וישמיעו סד
דממה דקה ,כקול
עונים
:
—
,
,לקראת שבת לבו ונלכה ! " ומירילע תשב דוממה
ואבלה לעומת
בן
גילה
געישעלי
;
אם
אין
עמהם נתחדר  ,בי אנשי הבית
מקטון ועד
גדול
ימהרו
ויעשו במפץ
כפיהם  ,את תמשעמים ותמעדנים  ,אשי
יבינו על
שמחת
מירעל
*
וחופתה
,
כי
טרם יתקדם חיום יכלת הברית בין שניתם.
קול
תרועת
שמחת
נשמע
בנית
מקלה
ועד
קלהו  ,איש איש ממלאכתו אשר הוא
עושת
ירנן
ירועע  .ילדי חבית
משחקים  ,מלחקיס וירקדון בשמחת עליליתם כבני
לאן ; והאורחים ׳קחו גם חם
חלק
בשמחת
אדוניהם
,
יחתרו
התיבות  ,הארונות,
ישולו ויבוזו את המגדנות
והמטעמים
,
כל
ירך וכתף  ,כל נתח טוב  ,אשר הונן
ליום מחר  ,יאבלו
וייטיבו
אח
לבם
.
אנשי
הבית
,
התפקדו לגברים לראות אם
ימלאון שם משפר עשרה  ,למען
העביר את החאן והכלה בברית כדת משה
וישראל  .בני נבר  ,יבואו ,
ידולון
בעד המלונים■ יניטון ; שלוחים אלו מנהלים
ודחופים העירה  ,אחד
יקנה
מלנפת
תפארת
נעבור נערשעלי  ,למען  .יכהן החתן
פאריערנית השער [ שטר״מיל ] ,
והשני יקנה טלית למר למר למענו  .היום פנה
ולללי ערב נטו  ,וימן ח' 'אל
הבית
"
הולך דרך" יודע למשוך בשבט קופד  ,ויכתוב
את כתב הדת [ הבחינה ]  .השלוחים
מהרה קל באו כעל כנפי הנשר דאו והניאו
אח בל ; תא ירחים לבשו נגדי
שנת
,
ואבות
מירעל
וגס
פראדיל לבשו גם הן
בגדיהן החמודות  ,לתלים ושמחים ,
פני מ־רעל בקו נלעיף לגל תראה המולה;
אוהל המושה נטוי  ,החתן והכלה
לקחו
מחדרם׳ ואליה הוגשו  ,הכלה תשיגב את
החתן  ,והוא יתן את הטבעת על
אלבע אשר תושיט לו  ,את הבוש הזכוכית
אשר ליגליו חבה ליש־שים  ,דלו קי
בלשונם מכיש היין אשר גיד המברך  ,פשתגן
כתב חדת [ הכתיבה] נקרא
לפניהם
— ואגודחם נוקדה לנלח!1
ככה הרכה
והענוגה
הזאת
,
באחת
הנבלות
אל
נחושתי הברית הוגשה,

SS
קול תוף וכנוי  ,קול מל וחליל  ,לא נשמע על מתונתה  ,כי קול עלה נדף יגעת
אה אגיה ואמת  ,וווגור מקניג יגהלם  .כשודדי לילה יווהלו ויעשו נמחשך
מעשיהם -י  -כן החישו והגיאו אותה גנרית ; והיא  ,נאלמה שוממה ואגלה כשה
לעגת הוגלה  ,וכלה ונמרלת נעש־זה גת  ,ולקן הימים תקלל את יום שמעה
גקול אנותיה ! -יי-
פראדיל תשיג צלחה ושמחת אל ניתה  ,ותספר לנעלה מעשה איש אלחים
ומופתיו ,כי כל דנריו הקדושים לא שנו ריקם  ,וכי על פיו תצליח ה ' את דרכת,
וגם גנה גרשון מאושר הוא גאלן ; הוא ישג שוקנו וגומת ננית מותנו ,כל מלאכת
ענודה לא יעשה ,רק נתלמוד ישים מעינו .כל הימים ; ואשתו אשר הוכיח לו י״י,
תצא חשדה לעדר נמעדר את אדמתו להצמיח על תלמי.ה שנר רענון אל ניחת.
ואתת קורא יקירי ! הננו נא וראה תא העלמה הנאות והמענגת הזאת  ,עתה
כחנללת פורחת ,העלתה נצה ,לחייה ' כתולע יאדימו ,חן ונועם מנעד עינית
ינוצצו ,אולם טרם תענור השנת התכיר מראית ? — לא ! כי כננול עלה מגפן
נגול תנול ,לחייה יקמטו ולא עת  ,תלך שחוח  ,וגם שינה זרקת גת  ,טרם ימלאו
ימית ! — אהה Iאגלה נגלה האומללה  ,נעוו פנית  ,נפוצו כל מחמדיה  ,כנד
עליה המשא ,ונפלח ולא תוסיף קום נחולת ישראל! ! I

לנעלם מעין כל.
Simon Herz, RabbinatS
-Landidat.

Bon

דמי ; יז 1ךכ כובסים
מניני כאש לסירות,

כל עת אשר מעיני
כמהים לארץ אחרת
לשזובע נעימות מעדני
ולחיי רוח נבחרת.

עורקי פירורי עןרסים
חיטים למהר עתידות.

אזי שעיפי בי מתוחים
להגות מזימות אמונים

מקומי  .מגורי ומסמי
כמו ראניטים נבוכים

כקוצים כסוחים
בלהט , .ו¬
עלי המוקדה

נתונים.

כנשרים
ורוחי «\כעז
 \ ך•המרחמים חיש בנהרה
את תעופתו ; רים
להגיון נפ > ;קרה•
לגבעות מחוטבות רמים
נקונבים כחדר דמיונם ׳
יחצה לגלות נעלמים
להאכיל ולרעת מכונם.

עם

כל 1V2״ ואוני

אזי מסעיפי שכוחים.
>ןזי רק הנשמהלדרכך שוכן תהלה
תכסוף  .אל מקורה ברמה
תעזק ותסקל המפלה .
ואותך אדון האדונים
אביר באחרית הדרכים
ובשור׳ ונפשי נכונים
להרי״ע לתורך לנצחים*
שטע־ל דע־ין.

«4
-

r-

V -r -

Bon Adolf Dornzwkisi.

על איד אשר קרני נמות עלי אבי הרב המופלג ? פלס במעלות ובמדות ירא
ד׳ וקר  .מרע  ,ידידיה וידיד אוהבי ההורה והסכמה שלשלת היסש נכד להרב
הגאון הגדול ממנר קפר  ,אור יקרות" מתו״רר אברהם יואל דארנצווייג
מלגוב זל״ל כבוד אלהים אקפו נעיר פראנלענשנאד והובל לקנרוק לעייר
קעניגשבערג .במדינת נעהמען כ' ,מנחם אב תר״כו לפ״ק.

MZ2׳ אבדון ותפתה ארץ נשיה,
?® קיום חשקה ביודעה שאול תלזתיה
שם למתרעו במו אפיל צללי’ אמש ועיסתה;
משם ה ?ות הלןל לפרוץ פרץ,
לקרוא לטרף לשום שמות בארץ,
'להתם הירון אפו זעם ואימתה.
אללי לי! נם אותי השביע .מדורות י
מחמד נפשי לקה! הפיל בעהמורות,
החשיך אור ;קרות עלי 'אהלי הופיע;
אביי מורי שדד'בןרוע' בה ' ' .
וישב שושן' ?עים מני מלקה.
עודנו באבו נקטף למות הניע
אבי1קיךי  ,הזי ממני פנית.
יטשת בני סגלתך עלימויצסית,
י בתוחלת ממיופה המה הביו עליך;
לקראת13אך מיחיל כלו עינינו',
איחל — אלה! נכזבה תוחלתנו,
י לנצח אצפה עדי שוב אשוב אליך.
לשמע מותך הה! רוחי נבהלה,
מזמותי נחנקו אחזתני חלחלה.
י יב אב לי חלדי בא ליי השמש;
בצהרים חשך 'אודי' בוקר"לתעופה,
גם שמש בכנסיה אין מרפא' ותרווה,
1לל מאורי' אורי לי אך' שאר'.ןאמש,
שעו מ?י ®? המימי פורטים על ?מל,
מנחמי עמל ' בלבם תניחומותיכם הבל,
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ואל־מי תדמיון כאבי' גם שבויי!
אסם כל־נוחם אם אבי אבךתיי׳
שאדי מנכר אבד חלדי חמדתי"
י אבל ארד ??זאולה! איך! ת־וחלתי וסלו׳
איך תנחמוני? אם ביניכם קלו' מים
כנהרות' בפלגים ובמטרות שמים?
'ואם אתם תעצבו כםלי.ם לי העצבוז;
שמעו הטוב  $מעתם עינכם מר זיבכיו׳
כהמון דכיי גלים' מעינם יהמיו,
'.ואיך אדום?  -הדז"7טוב"לי המות! —
אלכה לערד לויתן׳ לבנות יענה׳
כי צלי גלעד הבמ_ 1לנפש נענה׳
זעקת שבר .יעררו בכיי ואנקה;
נלכה נתאונן’ יחד בלי ' הפוגה ׳
כי גדל מכאובי■ ונפשי לי נוגה׳
לבי נמוג ומתני מלאו מועקה!
אך לנגד נגעי אם .יעמודו׳
אז הלבות יבבי בל ' ׳חמודו׳
למנחמים' יהפכו הסריחו לי נחמה:
ללבי ידברו למען $םיר תוגתי  .י
כי אשכח לאבי גם מצוקתי,
רחם ןרדומוני' כל עוד בי גשמה.
מה־נורא אמוני׳ מכאוב לקבי,
מה עז ןגוני,אם תמ אבי ',׳
"הצדיק אבד׳ אשפכה דמעות עין:
הה! מי יתן מותי תחתיהו"'
כי כמת נחשלת׳ בלעדהו  -׳
בלעדהו'  -ימה חיל? כאסם ולאין!
ארורה את תקרה? תקוה אמריה!
בת נעות ’ המרדות  ,מלאת וימיה!
אתירבת־אונים ! תשקי אנוש רעל׳,
לבי הךבית את כל מעלליך׳ 1י
9
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קויתי  -התענגתי משד תןחומותך
ואבי -
אבד׳ ’
ותקותי
נשארה Tמעל.
* T5
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במנחם אב א1יב הרע בקלש,
שבת כל־עיולה נסכי מיועד לחדש,,
בכישיל ובילפות' הרם ממירי בת־ץד,וךה;
מדי שנה בשנהעינ״י״ב־וכיה',
אליד" ב״שיחי״אבכה רוחי " הומה ׳
" :ען אויב שלד בת־עמי החמודה.
ביו בחדש המות הרע לי מאד
תפארת ראשייסר׳ אבי לא אראה עיור.
מעי מעי חמרמרו ארד שאיה!
כלילת יופי מעל ראשי נפלה,
אבי חמודי הוי! למרום עלה,
ז החדש הזה יהיה לי לתאניה ואביה.
עלי לבי לוי ,עטיוק באבי,
אבי הי<ןר נאסף מלומד לבבי,
ז שמר״״מצות יי בם עשר" היל!
אמרם באמונה בתבונה למדי,
יואל הסתופף באהל"למולי שדי,
ובתורת אל
הגה*'׳  0P1גם ליל.
T
אך מדוע אתאבל מדוע אקונן,
מדוע אעורר נהי מדוע אתאונן,
הן לעדן החיים נשא שם יתלונן,
מכון לשבתו שם בשמי רקיע,
ן״בול קלשו בשחקים שם" יופיע,
״פנו דרךי קול בערבות ירובץ.
אשרד אבי ! זרע ? דקה זרעת,
לא לחנם פה עמלת" יגעת'" ,
מישל״ים אותהנפ״ש״ל ’,ידע נורא עלילות;
שם תקצור ברנה שתילי כלמןז"
יש שבר לפעלתך לפי מעללך
משכלתל' שלמה מבעלי תגמולות.

נוחי נפש ®דינה! שyy3 0׳מר־רסים:
הצדקוהשלו־ם :הדיו לראשך תא1סים,
?סדישרפי קודשישנאני ר13תיס;
עליתלמדיום !אספך כביוד אלחים,
עשיאוך לכם־ירו’ מלאכי גבהים ׳
נפשך צרורה שמה בציחד החיים!
■ה״ אברהם יואל זל׳ל דארנצוויי.
בהרב «
אהרן
משא

דבר Brill.

Predigt
).

Don David

(Nach einer deutschen

אמי ורעי ! לא אוכל לקרוא הדברים
«ת נעשה לנער היולד .
האלה « נלי יהמו ימ«רו « עי « רוב ההרגשות אשר ס תעוררנה גקריי .השאלה:
"« ה יעשה לנער היולד ?" נאחזה נסבך רעיוני איש ואיש  ,ומגמת פני כלס
להתיר מרצובותיה  ,ולדעת על מה אדני חנוך הילדות הטנעו  ,כי בלב מי לא
תשכון החמדה לבנים 'יקרים אשר מדרך הישר לא יסירו רגלם ? ונפש מי לא
מתאו לצאצאים אשר על שדה החכמה והתורה יצמחו ויגדלו ? אך במת נוכל
להשיג המערה הזאת ? לכן סורו נא אלי  ,ידידי ! והטו אזנכם אל הדברים אשר
מז״ל יורו לכס  ,ושאבו ממעין החכמה אשד כרו לכס  ,כי כהקיר ביר (וימיה  ,רן
מקור מים חיים  ,מקור אושר וישע ,הנותן מרפא לנפש ושקוי לעצמות  ,הוא לכם
יביע  ,ואוצר יקר מכל סגולה הוא  ,אשר השאירו אחריהם לכם לברכה  ,ואשר גם
עם חוק ישועת מכמה ודעת בנות עת החדשה לא יהיה למותר וזאת תדעו נאמנת
— בכל משפטיכם  ,אשי על דבריהם ,אשר בהדת והאמונה מקורם  ,והנושאים
חותם תכנית ימים הקדמונים עליהם — תחרוצו ,כי אין דלתיס ובריח לעין
בחינת השכל לאמור  :עד פה תבוא ולא תיסיף — כי מדרי לב אנוש עם פל מורשיו
ומחשבותיו כקפר היו נגולו לפניהם ,וחכמתם ותבונתם עלו למעלה ביתר שאת —
כי לא אך בבתי עקד הספדים בינה ודעת אצרו  ,כי גם ממעמונים יקרים אשר
בהעבע נסתרו ,צעין! העלעה הסירו ,וגם בגן עדן נפלאות ד׳ במעשי ידיו  ,פרי
המדע לקדו ,ולא כאלה חכמי לב המה ,אשר בתוך קירות ביתם מגורים ימסיגרים
המה ,ובתהלוכה התבל ויושביה  ,ותכונת הטבע עורו עיניהם מראות  ,וזרים חמת
להם ,אך הם ידעו גם את תעלומותיהס בפלס הנסיון ובמאזני השכל שקלו ובחנו
חיי איוש ומטרת האדם עלי תבל ארצה ,התבוננו מראת הנפלאה מהתבל הזועפת
׳סוערת כהמות ים לגליו  ,ומהטבע הנעימה השוררת בתשקט ודממת  ,אשר רוח
דמיונם העמיד לנגד עין חזיון חכמתם  ,והיא לקח טוב נתנה להם על חיי זמני,
מיי האדם עלי תבל ארצה  ,ומיי הנצחי  ,למען הגישם למנחה לדור אחרון אשר
יולדו  — .והלמודים היקרים האלה בכל משליתם ומאמריהם הנבונים תמצאו,
המשובצים באבני מן ידיעת תכונת הנפש  ,וסגולת תנל ויושביה ,אשר כל עוד לא
ימושו ,מקות שמים וארך  ,שבולת הזמן לא משטפס ומעולם לא יאספו  .אן> אס
הסתירו דבריהם תמת מסות האופל וצמח הערפל  ,כהטבע הנחמדה מתנותיה
*
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המקולאות בעלטה הכסה  ,אך אם לסירה המסכה הנסוכה על פניהם  ,וצעיף
המוסך והאופל נלימה , ,זא יתראה לנו יקר תפארת,שקב  ,הנוצן מכליות ־האמת,
כמאמר החכם מכל אדם  " :תפוחי !הב במשכיות כקך" כי המה ידעו נאמנה
בי נפש האדם תתאוה אך לאכול פרי זיעת אפיס ' ותגדל לעיניו יוקר הדבר אשר י
אין לאל ידו להשיגה אך בעמל ואלאה  ,ובחללים לנצח' לא ינתקו על לוח זכרונו
נקשרה  ,כאשר יאמר ראש המשוררים ד לנפלאות עדותיך .על רן נצרתם נפשי"
גם קהלת מזה ידבר " :דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות רעועים דברי בעלי
אסופות וגו׳״ לכן נמפש גם אכיזכו במשמוני מאמריהם ׳ הנבושם  ,אשר מכמה
\\
סי
ודעת מלאו  ■ ,זפוציא אמד מהם למקור דברינו היום  ,וגה הוא המאמר
בגמרא שבת  :״אמונה זה סדר זרעים" האמון לזריעת השדה נדמה — ההI
י  vמה רבו הרעיונות ומה נש^ בו העשקונות אשר רוח המכמה צרר אותם בכנפי
המלות האלה אשר נכוחים למבין המא ; ולא בערפל חתולתם ! ורב טוב ושפע
ברכה יצמיחו לנו  ,אם נשימה לנגד עיננו תמיד  .לעבוד במלאכת מחשבת  ,ממך
הילדות  ,מלאכת העבודה זריעת השדה  ,תורינו . ,והיא לנו לעינים אך בה על
שלשה דברים עלינו למתבונן  :א׳ מסי נזרע  ,ב׳,מה נזריע  ,ג׳ ואיך נזליע.
ועל זה נעריך מילין היום ,ודי אלוהינו שוכן ערבות יריק עלינו כשל השמים
את ברכותיו ממעל  ,ובאור .קדשו .יהל על רוסינו  ,ויקיר ממנו כל סיג ומלאה,
כל מחשבות ורעיונות הרעות  ,למען כל • אשר יצא מפינו כזרע ברקה יפלו בלב
השומעים ,ויכו שורש בקרבם וישאו פרי למכביר לד׳ ולאנשים אמן.
א  .ימי האביב עת הזרע הוא  ,וכל •איש אשר ישמור נפשו מתלכד
ברשת הרעב  ,אשר שמון לרגלי עצל בימי הקיץ והחורן> ז אז אם אך שמש
האביב מגמתי שמי הרקיע בשפעת הודה־נשקפת  ,והספיר .לטוהר תציץ קרי
זהרה על פני האדמה  ,יסיר■ מעליו מוסרות העצלות והרפיון  ,וישד־ד אדמתו,
ויזרע ,שדהו  .אך העצל ורפה ידים אשר בהימים היקרים האלה בשינה
ונתעמם זרועותיו יחבק  ,ובהבל וריק יחלופו  ,זא תקות האומלל הזה למצוא
מחסה ומקכור מזרם . .הרעב והכפן  ,נכזבה •,כי■  .ימות■ השנת הבאים  ,לא
יועילו ..ולא יסכנו לו  ,ותועלת אין לו בהם לחנה מלכת השמים על כסאה
תשב וקלי זוהר משלח,על פני שדה ואמו  ,לשיא ירד גשם נדבות  .עלי■ האדמה,
ומרומי השמים ירעיפו  .פניני טל על  -הרים ועמקים ,-שדה הנרפה,־ גם אם:
קרן בן שמן הוא  ,יעלה שמיר ושית יישאר,בתה בישימון  -בערבת  ,במעשה.
אור  ,דגן וצמח עטקזלא יעשון>  , ,ושושנים נחמדים ופרחים נעימים  .לא• יפיקו
ריח המוח  " :על שדם עצל עברתי שעל  .ברם■ אדם חקר ל v, 3הנה עלה כלה
קמשונים כסו פשו חרולים וגדר אבניו נהרסה״, — . . .
.
הולים ומורים ! משפט הראשון לחנוך הילדות סאלפיכם זריעה •השדק
בהמאמר תזה  " :קמור אס חודש האביב"  .שמור■ ואל תעזוב ימי נעורי בניך,
כי בלמי .התנוך בדרך ישר על פי ירכה בימי
עלומים ,צרעת ממארת,
צרעת הסכלות והבערות תדבק בם .כל ימי • חייהם  ,ודלת* לבבם לנצח הקגרנה
מבוא בקרבם ההרגשות היקרות והנשגבות  . ,והחמדה אל היופי והנשגב  ,והחשך
יציב אבן פנסו  ,אשר עליו אלמנות אישי ימי החיים יבנו  ,וכל אושר רקע,
וכל מחשבות היקרות עם • כל מיקר תוכחת סיים  ,ויקרת נפשי ורוח ,אשר-
כל ימי התהלכו בארן החיים אל מרום פקגת שלימות תאדם יובילהו  ,עליו :׳

ידיו r>mpb

מקדו  .ואם לא ביאי הילדות ההכנות בקרנו ממעל  1b ,לנצח
יהיו• מלפעול מאומה לעוגת הכלל ולמגדר! המין האנושי.
"אין העולם מתקיים אלא גהגל פיהם של וזנוקות על גית לק" עמודי
התבל יאמלו מז״ל אך על אדני הלימודים היקליס אשל על לג הילדים
געודס גאגם הענעו  ,נכונו  " .גנוקר זלע את זלעך" יזהירנו קהלת  .נגוקד
השכם החיים פתחו שעלי ל 3גד מילד  ,אשל• לנש תום ויושר עוד ישכון
גקלגם  .וכגדול • מלאכי צגאוה ,המלות העוגות והישלות תאפפנה ותלקענה
גקרגו  ,והפילו על תלמיו זיע היקי אשל ממנו כל התפלים והצדקות הנעימית
תצמחנה  ,כי יום זה בגיר גדלו בניכם והיו לאנשים  ,והתגל שתה על לוח
לבנם שדיון בסל הלאה■ והחלאה ,אשל כל זלע יקל הנדיגות לא יכילו ,א)
לשוא תעמילו להעיב ולהיקיר את לוחם יכ הז כגיל אמלהם המועד  .נזל
החן ותפאלת היופי אשל הצדקה תשא  .עלי ראשה  ,מול יבול  ,ולא תשאו
תן ' בעיניהם ומותלי אהבה והאמונה הקדושה נתקו  ,וגם המפלה והשיח אפי
ישפכו לאלוהי מיום לא תניף להם נשם נדבות ,גשם הנחמה ,המשיב נפש ולות.
״מפיל א) נו משמוע תולה  .גם מפלתו תועבה"
"ביום הלאשון מקלא קודש" עוד בשמדות חיי האדם אל המקדש יבוא
להמליח פלחי הצדק ונצני התושיה  .בלבו.
והמדרש מלביש הלעיונים האלה בדבלים כאלה  :םע המן שהיה יולד
•' לישראל  ,היו יורדים להם אבנים עובות ומרגליות  ,והיו הגדולים שבהם
באים ולוקחים אותם וגוכזיס אותם  ,שנאמד  " :והם■ הניאו נדבה בבוקל
בבוקר ״וכי בבוקר הניאו ובצהרים לא הניאו ? אלא ממה שהיה המן יולד
להם בבוקר וב״ד הנשיאיק הביאו" .השמלות ,ידידי ! בוקר החיים היא העת
המאושרת אשל בה המן  ,מאכל עדן לנפש  ,משמי אהבה הנעועה בלב
אבותיהם> על לאם  .בניתם ירד  ,ובלי עמל ותלאה מעין ממיתם  ,הנותן
שקו׳ לעצמותיהם מבענה לתם יניע ובתוך " המן" םג " אבנים עובות" למודים
יקדים ומשלים נעימים ימצאו  ,אשל כתם פז ופנינים לא יפלאו  ,ואם בניך
ינצלו• אותם בסדרי נבנם  ,המת אושרם וישעם לכל ימי חייהם יכונו  .וכל
איש אקר על כנפי לוחו על הגביה  .ובחכמה ודעת ויקלו! נפש ולוח גדול
מאחיו  ,זח עוד בבוקר חייתו  ,בימי ילדותו  ,עזב תא משכן העצלות לאפוף
על שדי הלומת המדע את פרי מגדים " הנחמדים לנפש וישאו ברכה למכביר,
לכן  .יאמלהמדלש ,נכתב מהנשיאיס ואצילי העם  :שהמה בבוקר את נדבותיהם
הניאו<  -״וכ*• בבוקר הביאו ובצהרים לא הביאו ? " אלא ממה שהיה המךיורד
להם -בבוקר '' ממעמונים היקרים ונחמדים אשל ננוקל חייהם .להם היה למנה,
נדבותיהם הניאו  ,ולעולת וקרבן על מעלות המזבח הניחו — .
 ולפן נאמד " במכילתא" "לא נתנה התורה אלא לאוכלי המן" התולת׳אך לאיש זה נתנה ותהי ול לברכת אשל כמו במן עוד בבוקר יצא לאספו
אל מדרי לבבו  ,ובלב הז זרועי קודש חוקותיה ומשפעיה יכו שורש וישאו
פרי למכביר  ,כ* אך עת הבוקר עת חפן היא ואישר וברכה היא בחיקה
תשא  ,והאנשים אשל עתות היקרות האלה בהבל וריק יכלו  .ועל תלמי הזמן
לוועניתם ויאמרו  " :עול היום גדולי׳ לא עת האשף  ,מחשבתם
יעריצו
כוזבת ולשונם למיה  .ומלה כלענה יהיה אחריתם  ,ולשוא זאת נחום ינחמו,

כי אם נם אז יבקשו  .אך לא ימצאו  ,כאשר אלה לריק יגעו  ,אשר בצהרים
לאקוך " המן יצאו  ,בי  ,ימס הש< ץש ונמק" אס זה כניי שמש הצהרים מנמתי
שמי יזיימו הופיע  ,ורוח הנעים הנישג בבוקר ועונג וממה ישא על כנפיו
מזלעפוח קרניה המערים נהדפו כל כמוה נפשו ורוחו כחלום עפו ואינם — .
וכאשר חקדמו והעמולו להפיץ זרע היקר ולנועה ננוע שעשועים גכרם הילדוח
וחשמרוח  ,כן נם מעמולו לעקור ולשרש כל קוץ וחוח" ולהתיר כל עשג
רע  ,וכל צמח נשחת אשר יעלה בקרבו  ,כאשר יאמר בתורתנו  " :אך גיוס
הראשון משביחו מאור מנהיכס" עוד נימי עלומים מקירו כל צמח חטאת
המחמץ כשאור ויפרוץ בקרב לב בניכם  ,כי " יצר לב האדם רע מנעוריו"
לב אנוש עוד בימי ילדותו נתעב ונאלח הוא,אם לא שמנו מעצור למקור עלילות
נשחתות ותשוקות הרעות  ,לבל קפה יקפה בתוכם  ,ואל מדמו בנפשכם כי לא
יועיל ולא יקכון להשגיח על מעשי הילדים  ,להשכילם ולהודם בדרך זו ילכו,
אך ניד רצונם לעזבם ויעשו כל אשר ירצו ,וידברו כל אשר יחפוצו — .
כי אך בלב הילד ההרגל מרשיו יכה ,ואך בקרבו עמוק עמוק המה יקונכו.
ובאשר קרן בן שמן ואדמת בוריה היא להצמיח בקרנו שומנים נחמדים ופרחים
נעימים ,פרמי צדקה וחשד ,פרחי תום ויישר ,כן גס העון והישע אך ינון ואנחה
יאכפו על צוארי בניכם  ,נו יקוננו  ,והמון חטאות בקרבו ישורשו אשר בשמות
יקראו  :התאוה הקנאה וקשי עורך  ,החמדה לריב ומצה  ,הפחזות ,הכבדת הלב,
הכזב ,והחנופה  ,מלבד צבא המון תאוות ומדות נשחתות העורקים כרמה ומולעה
בחבלי חיי הילד  ,ולשאול תחתיה אותו יורידו  ,ואס זה כביר ידידי ! הרמש בלב
הפרח רק מצאה בית  .עוד לא יתפתחו עליה להיות שושנה  — .ועתה ידידיI
בבוקר עת לזרוע  ,ובבוקר עת לעקור ולשרש  ,הוא כלל הראשון לחנוך הילדות,
אך בטרם רוחם אקך חיל ואון  ,זרע היקר בל השחיתו ארצה להפיצו בקרב לבבם,
כי אס לא תדעו לשום מעצור למו רוחכם  ,ואך מאין העוגה  ,לעמוק עליו
למודים רבים אין מקבר  ,אשר אך רוח איש יכלכלם  ,תאיצו כל הכשרונות אשי
נקרב לבבם ישכוני  ,בערס יצמחו יבולו  ,וכל ציץ נעים אשר עליו קוה קוינו
להיות שושנה  ,בעודו באגו לא יקטך וייבש  .לכן עד בא העת תוחילו  ,וגבול
תטבע בל תעבורו  ,וכאשר בעת הקתיו מנהר׳ עדן תהשקט והדממה במנוחה
נפשה תרוה האדמה  ,ובדשן ושמן בטנה החלאה להפיקם ליושביה נימי תקין,
כן גם בימי ילדות האדם  ,כל ההכנות והכשרונות החלו לצמוח ולרוב בקנינו.
ואז רוחו אל קולם השלמות יקרב  ,לעלות על מעלותיה  ,לכן הניחו לו ואל
תוציאו אותו מסוכת שלום הילדות " והנער נער" יהיה וגלמודים נפלאים ממנו
כנפי רוסו נל׳תאקרו  .אך אם זה כביר העיר מתרדמת הסכלות  ,וקרני נוגה
השכל והבינה מדרי לבנו האירו ,אז בל ירפו ידיכם  ,מנו לו עזר ימינכם  ,והשקו
תא פרח הנעים נמים חיים פלג אלהים  ,פלג האמונה והדת  ,למען עליה בהוד
והדר יתפתחו כי " אימתי קורין שמע בשחרית משיכיר נין תכלת ללבן" (ברכות)
אם מבין עבי הנערות צפירת הדעת משמי לב הילד תופיע  ,וקרני זוהר שמש
החכמה שפעת אור בקרנו ירעיעו וידע להבחין בין נוגה זך ובהיר המוס ונין
מראות צבעים דרכי התבל  ,אז נא העת לקרוא " שמע“ ולמך את ערפו תמת
עול מלכות שמים ותחת עול האמונה  ,אשר רפאות מעלה תהיה לפצעי רומו,
ולחרות חוקותיה כנעט ברזל על לוח לבנו  ,למען לא ימושו ממט לנצח  ,ואז לא

לריק תהמולו ופלי המלחם במר מפארה יכחיר יגיעחבס ,וחוף הכבוד לבוא
ישתולים בבית ד' בחצרות אלהיגו יפריחו  ,הוד יכוגון בשיבה דנזליס ורהכרים
יהיו  ( .התמשך במחברת הבאת ) .

Preßburger
אסיפת הרבנים בק״ק . . . .

Von Ignaz
־אישד,מדברים ; הנה זקנתי באס׳ בימים לעס ערג והנה נלסות ,עשחנוח׳ שושני האביב
נידו רסקו מני  ,כמו שבלול המש ׳הלוך ימי אנוש נמקו החל וכלה  ,ואדם כעשב השוה
’ייא יי « י ועשנו יבש  ,ובכל זאת חצי הזמן נסהו בי אמרה׳ גם נטפי מיס ׳זוקו מער
לאיו ,ע״כ שמעו נא חכמי לב הנאשפים פה ילדי חבורתי יכ הקשתי לשאול  :אנשי נדיב׳
צב הזילו מכספם להקים בנץ מפואר בעדה פ' וניס תפלה יקרא לשפוך שיחינו שמה
ובזחת לא תחד כבודי עם רבני זמנינו  ,נותנים רשות זה לזה נערי חפרזים לעשות עזרת
נשים בלי מחיצה גבוהה  ,ויפה תואר בימיה הראנה< נאמרם לא אלמן ישראל  ,כל עם
ה כולם קדושים  ,והנשים אן> כי חיות ,צנועות הנה ,ולמה חגרענה מהקחסח בנחלת העבודה,
מאילעייע סגורה ומסוגרת  ,לשמנו אוזן אל תשמענה ? ועיניהן לא תחזינה Tהאומנם ק
כאחד מעמי הארץ דוברים י ילאו ולא יבינו  ,וחשכה להם מקסום  ,כבודם בקלון אומר,
חומי לבב המה  ,אל ידעו דרכי תלמידי חכמים  ,שיצרם תקפה עליהם מתטמאים מאוירס או
נהקע הזב חסידים הרובצים בבית המדרש לירוש בעמקי התלמוד  ,נשמה יקירה נופחה באפס
ונקל להם להכשל בעון העריות ? וזאת גמירי דאין י״ה שולט אלא נהה שעיניו רואות.
דו המלך ע*ה לא עמד בנסיון ומה יעשו חלוש׳ חכ כמונו ? לפתח חטאת רונן ובעד
המשני נשקפה ,רב הפגר בכל מקום אשליך הס ,אן קללת אלהים היא ,טמא טמא •קרא,
לכו ונוכחה ,השמיעוני דעתכם הרמה למען • וחקו לדור אחרון ני זה דרכינו כקל לנו ,והבאים
אחרינו בפיהם ירלו _ .
ר חוצסיח  :מפתח שפתי חהלה כי הגדלת משות לסקל כלס האמונה מאבני נגן!
םח כגונה «ארזים וא חמשים אמה כגונה הען אשר הכין המן אגביה היציע למשכן הנשים
מוך תהיה  ,אולם למען לא תכבד העבודה וילפת אורחות דרכה  ,וגס לחוס על ממון ישראל
ה מדתה •ויד טפחים מיה אחת לה כשעור הסוכה שגבהה אין פחות מייוד או כמבוי
שאם יש בגובה יו״ד שנחסב כרשות היחיד ובזאת הנוח נפש הצדיק. .
י ’׳* ?*  :אל לא אחי  ,תעוררו ריב ומלה רק בהתנדב עם ברכת חי תלוהו  ,יערב
חי יעליכם !למה נהיה בעיני העם כמתאוננים  .אל תגביהו גנוה מעל גנוה  ,כאשי
.גאון א ש אלהים לפניכם יען ,תחת הקשר נעשה פשר ,ולזאת אסמוך על קומכוס שאמר
ממון המועל נספק חולקין ובנין היציע מלחא דסליא בסברא נא יחלון תמת יו״ד תהיה
 ,וכאבן מים יתחבאו תנשים בקומת! תתחבאנה.
 .טפסים
גגנהה קלוח נעשה חבור ועבירה גוררת עבירה ,משולבות הנה אשה אל אחותה
י׳ יוזמה! :
ה צמת נבקש מזון לתחלואי הזמן הלא גם בטיב גיטין שלחו • דס׳ושרינין אשת איש
טלמא בספר כחוב מבעל  ,בלי חקירת ודרישת בית דין לדעה אם כנים דבריו  ,כי מצא
 .ערות דבר  ,רק כשפחה נתרפה יוכל לשלחה כאות נפשו כל •מיו  ,באלו נמתנה
ותנין נשיהן  ,ועתה לעת מצוא נבקש העון בספרי קודש ? שפתינו אתנו ללשוניכו נגביר
לנס המה נאגדחא יייייי עילי העם ואנסנו נשמעתא  ,די לנו והותר חדשים מקרוב
יזיין
חו נחוקותם לא נלך  ,בזמרת נעים שיר לע אדמת נכר  ,מפי העוללים הנקרא קאר
א נחטא  ,המה כרעו ונפלו בתפלתם ואנחנו קמנו ונתעודד  — .וכאשר דרש רנא,
פני מה לענש דוד מפני שקרא לדברי חורה זמירות שנאמר זמירות היו ל׳ חקיך — .
י׳ חיים  :גס אנכי אפתח שפתי גדעתי החלושה  ,אמנם כנים דבריכם ,מנהג ישראל
יזייה יחפב ! אולם נבחן גם אנחנו ? חכמים וננוני הורה כותתיס חרבות לעתים  ,י ולא
ק Bביכתם ישענו  ,יפתח בדורו כשמואל בדורו ,ועתה אס קרנן דעיונינו בקשה עורן)
קריב  ,הנה העצה ואיה הדין לעולה ? אם לפני ראשי העדה נפרוש השמלה אשר בלתה
נחמי  .שממה יהי הניח אן» כי לא מלאנו ונ פסולים  ,נכה הכפתור וירעשו הספים אשר הבית
יזיין עליו  ,לשחוק מהילל ’ אמר  ,ועל פנינו ׳ברכונו לאמור  ,לא נופלים אנסנו מאבותינו,
חק עחר לנוכח אשתו  ,הז עמד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת ,מרים
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הלכה גחון המחנה  ,ומצאנה כל ה5פים אחריה  ,לשיר שירה -היה  ,דבורה אשי! לפחוות
שפעת אח ישראל ושירחה שיר חפארח היא בכהונ״ם  — .חנה שפכה לנה בקשח רוחה
על מזחח ההיכל ועלי ישב שם על כקאו  ,וגם דבר על לנה לנחמה  ,האץ לאל ידכם
ביראתכם אח אלהים לשלוע ברוחכם  ,ולמה העליח ,אם לא להתעטף נו ? אמנם כי
ק הוא כח דהתירא עדיף  ,עושה חדשות נורא רפואות  ,נעל מלחמות זורע צעקות,
ובעיני הגוים אך לנו! נהיה  ,כי יאמרו האין קן לדברי רוח אשר אין להם שמר  ,יבנה
הבית ,כאות הבונים ,כי נדיבן לבהמה .
,׳.
ר׳ גדטפרך  :למה נהיה ' לשמצה נקורנו לא נוחלים אנחנו מהם  ,באוזון ׳ 7נלךשללם
כי היא חיינו באורך ימינו ונהם נהגה יומם ולילה להחיות בתינו ,מי ל׳ פה ומה ל׳ פה ?
נקומה יחדיו לבית דינא דמלכוחא והשופע בשלום יהיה לנו למלין  ,בל מפצו  .ישלים,
כי כל דרכיו משפע  ,הוא יבין לשפוך בוז על הנדיבים להימין ולשמאיל  ,אחת היא לו,
מולדת בית או מולדת; חון ,הוא האיש אשר יקים קערה לדממה נקרב ההיכל יקום המזבח
לקרוא נספר תורה הכתובה י— והיציע השפלה יגביה עד למעלה .
ר' יופף  :האומנם אלם צדק תדברו שפעו משרים את בני אדם ורגע באפכם רק חיים
ברצונכם  .ידעתי גס ידעתי בי לקלים המרוןיולא מחשבותינו מחשבותיכם ונשם אלהינו
נגביר  ,אולם אמר הרעש קול דממה דקה ישמע ,שם ילידי הדור יקומו נגדינו  ,וחרפת
העם נשא ומושיב׳ עעס  ,עמס מחיה החכמה ןח שנון לשונם רק רוח עועיס התעה אותם,
ע"כ מתנבאים במחנה בלשון הארן  :קנה בקודם  ,יוצרים עמל עלי חוק  ,ונשוע לשון
תחב א  ,כולם אהובים  ,העם שעיס לשמוע נעימת מליהם יקוצו בתוכחתם ויקדשהו בס —
ועתה אין נעמוד במשפע עמהס נריק כבוד ישראל כעיע חוצות  ,הלא שם שמים נחלל —
קראתי וגם שניתי דברי הרמ״נם ז״ל  :ים דניים שהם נכלל חלול השם  ,והוא שיעשה
אדם גדול בחורה ומפורקם בחקידות ,דברים שהבריות מרננים אחריו אע״ש שאין• עבירה
הרי הז חלול השם ,ומה נ* חל עוד ? את דברי תז״ל נשמור לעשות  ,הקר המצנפת והרם
העערה  ,זאת לא זאת השפלה הגבה  ,והגבה השפל נקתלקה מצנפת מראש כחן גדול,
נקתלקה מצנפת מראש בל אדם  ,ורומי ' דכהן גדול בגברא —’ ועתה למה תרצדו ? —
״ו נטלי!)  :עד עתה החשתי ומרחוק שמעתי קול פחדים יוצא מנית חלל נעות׳ אוה
ותמונת שוא נגד עיניו  .איש אחד יכ ימעא ואשם את פושעים■ נמנה  .ונשא עתו — .ואח
כל הדור מי ישוחח נעז פניו לאמר  ,לא אמון נו ? י— אנכי הייתי בבית הכנקת החדשה
העומדת על תלה לתפארת העדה,בקיק — שמחה נפשי לראות אנשים כנשים איש איש
על משמרתו באימה וביראה לשאת■ קפלה  ,ואין פוצה פה ומצפצף שיח בעלה אין אחד
קורן עין ליתן עצבת כי כל מגמתם עבוד את ה' בשמחת נפש וזמרת נעימות כשירי
הלוים מפי העוללים  .כדתניא זה אלי ואנוהו  ,אתנאה לפניו במצות  ,אעשה לפניו קוכה
נאה וכוי ואברכנו בשיר נעים  .רק במחתרת במספרים שלעת החטאה  ,מים גנונים ימתקו,
נא כבוד מעלתכם אל תאיצו ואל תעוררו  ,הבוקר אור הולך ואור  ,כל היום לקאיר
על הארן כי מלאה דעת כמים לים מכקיס ונרגן מפריד אלוף .
ראהו המדב-ים  :שמעתי שמעכם דעתכם הרמה נמלאה יראת ח' ,ובכל זאת כתלמידי
חכמים קלקא להם שמעתי אליבא דהילכתא חקרנו ולא מצאנו מקור לצעקתינו מ״כ נתרפק
לתעות אחרי רבים וכל דפרים מר ובא שריש — למרבה המשרה פלוס עד אין קן יפרח
כשושנה  ,חלק לב העם״ אן בנו העין  ,ונקי על חנף יתעורר  ,׳שליו אוהבינו ועם שליו
ישב לבטח —*■ כעשן לעיניס וכחומן לשנים  ,משפעים באלת וכאלה בעיני השופע ודבר
קטן לדבר גדול לא יחשב ,למה נתקע לזר כפינו ויד ליד לא ינקה  —-נחקה לו ,והשאר
יהיה מונס עד שיבוא אליהו גואל צדק ! אמן  .י

ל׳עניו•
למה פן תקביוץזעלי חב אמרים,
לגאיון  ,למפורסם  ,ולתפארת  ,שמי תרים?
אס לרשום מך ערבי בלבך עולה,
פתיוב רק« rרבן 'של פל בניהגיולה" .
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—

קול יליל למות המאור הגדול׳ החכם הכולל׳
מעוז ומגדול׳ צדיק יסוד עולם מוה׳ אברהם שאג צוועבנער
ז״ל אבד״קק קאבערסדארף.

Griinfeld.

Bon David

אודם ויהלום ׳ לקה וגעלם ׳ מעיני בלם
בתי גבאות ,וגנזי חמודות  ,ירדו בלם
ראשי עדתו  ,הדרו שיבתו  ,מורם המרומם׳ י
המה צעקו  ,המה זעקו  ,לילה ויומם
"מרא עלמא׳ הבה׳חלמא  ,לרבינו אברהם"—
אעצים עיני׳ מדמעות יגוני ,בפלגים עולים
ברכה נסתרה׳ והנה גערה  ,במות שר העם׳
רבה המהומה  ,ביררו דומה  ,במחנה הגולים
השם במועצתו ,שם קץ לחיתו ,ושם לו משעולים
ממנו נסע ׳ ואלהים נשא את אברהם—

,

אליך אבי׳ דופק לבבי  ,כהולם פעם
בשרי יכאב  ,ורוחי ישאף ,לאשר הוא שם
רחם עלי  ,אתה אלהי! כעל בן אוני
הבא תרופה  ,לנרדף מסופה  ,יתום כמוני
משתוקק לשלומו ,פתאם למקומו ,שב אברהם•
אתה באורים  ,ונחנו במרורים  ,עשרת מונים
באהל ישבת  ,ותורת חיים אהבת ,כמו איש התם
רוחך הטהורה  ,שבה לאורה  ,בחוג העליונים
הנך חפשי  ,מעול האנושי ,וחיי המונים
מחץ יומם  ,נצל אב־רם  ,הוא אברהם - .
אעורר אבל  ,ותמור קול נבל  ,אבכה לתמים
בפרוע פרעות ,נארו לי דמעות ,לשפיוך כים
רבי ומורי! שמשי ואורי  ,חשכו ברמים
הורדת לקבר׳ והרימיות האבר לחיי עולמים
מרומים תנוח׳ ושם חיי רוח  ,צפונים לאברהם.
דוד גרינפעלד.
10
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מנחת ת 1דה Salomor, Grauberg.

Bon

לכבוד הגבר ישא אבי לשמי ערבות במלילויזיו הנשגבות ,שמו מפארים בשיריו
הנהדרים  ,בין מחזיקי הנבל  ,בראש יקת תבל  ,ובעדת חכמים ישכון רמים,
אב למשוררים ומליליס שירי הגיון מפילים  ,כמוה'
אברהם
אליעזר ובעמים
יכונה לודיליג
אייגלקע עד א נקל נרו יאיר בקדש  ,כשהר בחצי חיש.
וכאור נוגה יהל  ,בקיב אחיו ישראל.

עוד בימי נעורי בעתות ילדותי׳
בין תלמי המליצה עוגנים אריתי׳
' קטפתי פרחים,בגני אותם שתלתי;
אך אם בז שםת יקדש המה כתובים,
הלא מרוח קדש לכלמלנבובים׳
ומה לי מכל עמלי במו עמלתי?
ימים רבים הלכתי קודר שוחח ׳
על גיורי שירי ' נפשי תתיפח,
בי בשקר  :סודתם בתהיו והבל;
הגדלי שם יהודה במו חשבתי,
להרבות ת?אךתהובעמים יאקתי,
ומכל אלה בישוא לקחתי חבל.
באיש נודד תועה במךבר שממה,
נפשו רעבה לשונו צחה ^ א׳
במעט נואש לעזר ותשועה יביע;
ופתאום יניע אל ארץ נושבת,
על אדמה סוליה רללו־נצבת,
אז על כנפי רננותיעוף .עביר!,
לאיש נודד הזה לפנים דמיתי,
נם אנכי במדבר ציה תעיתי
מבלי מציוא לרגלי שרעפי,מטרה;
רוחי היומית גם' נפשי ,נואשתי
צללתי במים  ,תרתי ארץ יושת׳
ומךגעה אל .ילדיי עשתנותי נעדרה.
אז הניע ליך ם? ךך יסלת,
״לבנון׳ ההד עליו לשבת חמן־ת,
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והנה האח!  #אהבה נפשי ראיתי;
אז תרתי בלבבי' הבה אנפה!
אולי ' אאזור היל ועשה ' אעשה
ולהכין מהעמים כמוך דמיתי.
אז כתבתי שירים גם העתקתי׳
ומרוח יהודה לכת לא הךחקתי׳
וגם אנכי רןטפתי " פרחי לבנון"
ואם להר עלית לא העפלתי׳
אם במעשיה מעשי לא הגדלתי׳
ראשיתי מקעריואחריתי ןהי מנון!
על בטעיף הנעמנים בנתי בינה׳
לקחתי' אותם לי לתבנית ותמונה׳
ואחדים מנם בבגד קדש עטפתי׳
מעל " תמונות אבות" לקטתי אורות׳
מקרחיף נטעתם על תלמי הקורות׳
שושנים נעימים אל ברמי אספתי.
לכן .קח נא מידי זאת התשורה!
קח נא השושנה לימים צעירה,
כי בכל אלה רק אתה חטבות;
ביערך הלבנון עת הלכתי לעיוח,
גם אנכי עפתי על כנפי רוח ’ .
אל הרי ציון שמה בצקת! '
אולם אתה אל הר ציון עלית.
'אלי נד,פפה לשמה ושאיה חזית׳
ואנכי ראיתיה אך ' -בהגיון ,
רגליך ' נשאת אל ארץ' הקדושה׳
?מדינות רבתי! אב'ן' הראשה׳ז
ואנכי חזיתיה  -בגיא החזיון!
הקשבת משק ודדן קול משבריו,
אנקתי .יהודה כיי הכוהו צריו ׳י
ואנכי כל אלה בנפשי שמעתי;
ערכת תפלה על קברות האבות

גני

*
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שפכת דמעותיך כגשם נדבות
ואני'  -הרחק
הלאה
באנחתי
יגעתי.
־  :־•
־ ; •• T : T I
T :- :
■ ד :י
אלי קיר מקדש עלית בדומיה,
ונפשך בקרבך סועךהיבו־כיה,
ואינני  -אעלה אבכה אך ברוח;
גם אחי לבנון הגדולים ואדירים,
הזיתי משיבנם בין' קיוציםיןסירים,
וממני נעלמו׳ ולבי עלי ישוח.
אך על שיריך השכמתי הערבתי,
וחדשים לבקרים ' אותם אהבתי,
כי״רוח והודה אך מנם למדתי¬
 ,׳ את קולם הקשבתיי ממנם ראיתי.
את טובם בחנתיי כמוהם עשיתי,
ועל פיהם כל ' עבודתי ' עבדתי.
לכן אליך אדוני שירתי שרתי.
"ומנחת' תודה" על כגורי הערתי,
מפרחי עשיתי לך כתרת ומר;
דצני אלופי נעים זמירות :ישראל,
ועטךתי הקטנה לע ראשך תהל,
קבלני ברצון אברהם אליעזר!
.

)Bulwer.

(Nach

-Translntor.
Von Jacvb Bibring , beeidetem Gerichts

בורכתי הגבע ערש המנוחהי
בתנומה נעימהי מצאנו ' ארובה
והניסן אתא באהבה טהורה
ועורר אותנו ברייה קטורה׳.
והגה למקום שםל משכננו
כלמו חשו לריח נךדנו ז
גם הדבורה’ פנתה ' כנפיה
מאחיותינו ,ואלינו המו' מעיך׳.
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גם הירח אייר בזיו פנהו
התארח ?נמנו בהדר זאוךהו
ךא ברגע נשף ריחו בין עלינו
הה ' ,חלפה נעימת ריח נך! ינו.
םש הקיץ,ישורר בשדות ובדמים
באור ;:קרות תחת’ מפלשי עננים
יביא לאחותינו חיים וריח י
בנו בגד ,אותנו זונח!
בחיים נחנו ואשרינו לזךא
מתנת שימים' חלפה וסרה
שדי! תן לחיים ' נחוח
או לשערי  ?.ותה נרד שחוח.
חאה

למענה לשיר

המלץ:

הה יונקים רבים עתיקי שדים
בעירים נעימים באביב החיים
הבינו אמנם בהשבל ודעת
בי חיייתבל מכאוב ובעם.
מר עובר ?מי נער באך ?ה
חמלת השיירים ?קום ' לדממה
בענפי החיים יבת שאיה
וכלי פרח יבייל בחבל  .עמה.
משאיות שוא לנו ומדוחים
בהגה ?מיניו לסבנו ערוכים
בשם החיים יבלע’לרגעים
חין ערבו מ ב^מים הבאים.
אך הצדקה רעננה פורחת
תביא לנפש מרפא ונחת
לה האשד גם ריח נחוח
?בל מךדויה ? חליפו בדו.
טובו דודיה וריח שמניה
ומד ואהלים ראשיי בשמיה
הנחםירלך לאורה גר חלד
מסבן ושוע ' גם שב וזילד!

לוח זכרק . .
Eisler

VonEdmund

לבגוד אב־ זקני הנכבד ונשוא ־ «■
הים כ״ה « יכל יוקן> אייזלער ,נ״ע נא0ן> אל
עמיו ברית חשון תלכ״ב
לפ״ק
,
בן
ארבעת
ותשעים שכה.

מוות מות על פני אדמה
ידך לא תנוח  ,תמיד הזרמה
לך משרה על יושבי חלד,
ללכוד גם ישיש גם ילד,

חמתך לא תשא פני גבר
תרבה מדי יום קבר על קבר.
גם עתה קשתך דרכת.
בלי מות בזרועך לקחת ׳
אבי זקני הצבת למטרה,
כבית להבת חייו הברה
ענף קטפת מעץ החיים
עשה פרי לחמדת עינים.
יוסף! גדולות פה פעלת,
במעשים טובים תמיד עמלת,
את בניך בתורה ד׳ גדלת,
ולמו זאת למורשה הנחלת,
שעשועי הבל היו לך לזרא
נפשך רק שמחת שטים בחרה.

מעלליך הישרים חרותים על לוח
לבינו  ,אם גם גוך בקבר ינוח.
לדלים לעניים הטית אונים,
לאלמנה ויתום  ,טרשת בסים
אמרת rיושב שמים נתן לי הוני,
לכן חציו לביתי׳ חציו לעוני.
לילדי עניים יסדת בית תלמודתורה.
להשקות רוחם מבאר דעת הטהורה.
בזאת זכר עולם בלבם לך בנית.
שם ותפארת לעד לך קנית,
בשערי בת רבים תהלתך יספרו-
וכין שוחרי טוב שמך יפארו.
עתה■ נצל אל ,מכון שבתך שמים
שם מחזה שדי תחזינה עיניס
משכנך מקום שובע שמחות
מאין באר צרה ומעין אנחות
לין פהבהשקט עדי שופר התרועה
יעיר נרדמים לבוקר התשועה!
» ;חם ביה׳ דניאל

מכתב Israel Rall. .

אייזלע־.

Von

ליעי אהובי שלום ! «
דעתי כי .אמת חפצת ואך אומה אתה « נקש,
וכי לא יחד כבודך בקהל
המתקדשים והיושהרים ׳העוטים כמעיל קנאה על
כל אשי דעותיו שונות
מדעות
המפירקמות בין ההמון הרב  ,אמרתי אקח
לי תליון ואכתוב עליו
בחרש
אכיש
את
דעתי
בכנכין תפר שיר השירים
אשר כבר נתוכהנו
שניכו
על
אודותיו
פא״פ  ,ולהרחיב מענו הדבור בזה כי
לו יאתה.
הן שמעה אזני ותגן לה
שחנך מחזיק בתומתך התפר הזה למליצה
חזיות אשר כל תוד טמון
לצפונית
,
וכי
כלו משל ומכתה עתיק לרזים
גבוהים ורמים  ,מכל מי נעלמים,
כמוקים לקן הימים  .אשרי חלקך ! צדיק
אתה ובאמונתך תחיה ! אך
אודה ולא אביש שלא כן אנכי עמדי  ,ומה
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אעשה שבכל יגיעי לא יצאתי און לי לפתות את נפשי לנטות אחיי הדעה '
הזאת  ,ולדחות בשתי ידים הרעיון  :שהתפר הזה תוכו כברו ,ואיננו דבר
אמר זולת אידיללע נתוודה מלאה חן ויופי אשר תכליתה לצייר לרו ווה גדול
כח האהבה בנפשות טהורות וזכות אשר גודלו על ברכי הטבע ולא נטבעו
ביון מצולת המותרות והתענוגים ( לוקתוק) אשר מצאו קן לווו בכל קבון
נמל וביחוד בערי הממלכה  ,ואשר מנפש ועד בשר יכלו  — .ואציע לפניך
השבות המכריחות איתי להחזיק במעוז הדעה הלזו ולמאן בדעה המתנגדת
לה  ,שמען ואתה דע ךל אם צדקתי או לא.
ואומי  :שבכל עת ובכל מ  ,ום שנרצה להוציא משפט צדק על כונת
איזה תפר או מאמר ומטרת תעודתו  ,חובה עלינו למקור ולדרוש אחר תכונת
המחבר אשי התפר המדובר מיוחש אליו  ,בשום לב אי  0מעשיו ופעילותיו
יקויות ימי חייו ובהבין בתפרים אחרים אשר השאיר אמריו ברכה  ,ואחיי
אשר שקלנו במאזני שכלנו כל הדעות האפשריות אז נסרון משפטנו ונוכל
להחליט על כל אחת מהן אס לקרב או לרסק ; — נחפשה איפוא ונחקורה
אחרי מיי המלך שלמה ע״ה הנודע למחבר השיר הנעלה ההוא ונשית עין
בוחנת נם על יתר דבריו אשר אמר עם הספר משלי וקהלת  .ואחשוב שלא
למותר יהיה לעמך במערכה ציור המלך שלמה עי׳ה מול ציור דוד אביו
ולראות מה נין שני הענקים האלה העומדים לא לנד לכס עמם  ,אך גם
גויס אליהם ידמשון  .והנה השקפה קלת תספיק לנו לדעת שכרמוק מזרח
׳ממערב רחקו זה מזה  ,כן בתכונות נפשם כן בפעולותיהם בתבל ארצה .
האב נמזג טבעו המם וברתיחת דמו היה י איש ריב וגנור מלחמה  ,לא ידע
מאומה מתתענג ומרוך  .אהבת אלהים ( רעליגיאזיטעט) אשר היתה כאש
ואהבת האומה ( נאטיאנאלליענע) בבחינת היותה עם
בועית בעצמותיו ,
סגולה לה ' וחלקו וחבל נחלתו  ,שתי אלה ההרגשות היו חודרות אשה אל
אחותה בקרב לנו הטהור עד שנפשי שמתהו נעים זמירות ישראל ( נאטיאנאל־
דיכטער ) מאין כמוהו  .בעיניו בל הגויס כשסק מאזנים נחשבו וכל העולם
איננו כי סא בשביל ישראל  — .לא כן דרך הנן  ,הוא היה שר שלום
(פייעדענספייסט ) מתפאר נהדר מלכות ומתעדן בתענוגות בני אדם  ,לא
היה בז לכל אדם אן> אשר לא מבני ישראל  ,ואנו■ רואים שהתפלל בתפלתו
הנעימה  :״ יגם הנכרי וכל״ ,והאינדיפערענטיזמוס שלו גדל כל כך  ,עד
שלא נמנע ' מלהתחתן ניתר גויי הארץ  ,ומליקח נשים מואביות צידניות מחיות,
ולא זאת בלבד אך גס שלאהנת נשיו בנה נמות לאלהיהן  ,ולא יעלה על
דעת שום אדם שיש לו מוס בקדקדו שהאיש שנאמר בו ויסכם מכל אדם,
'נטה בתם לבבו אסרי ענודות שקריות כאלה וילך אמרי ההבל ויהבל — אך
נאמת כל זה לא היה כי אם נעבור הצטננות נפשו ( גלייכגילטיקייט) נענעי
המעשים החצוניים ( צערעמאכיאל־גענרייכע)  ,וקד מונינו ז״ל דישו בזה מה
שירשו ברצונם הטוב להציל כבוד איש רם ונשא כזה לבל יחולל בעיני
^
העם  — .הוא איננו מניד דבריו ליעקב לנד ,כי אם כל מאמריו ומשליו
׳סובו על ציר ענינים נוגעים למין האדם נכלל  .בספר משלי מלמד כללים
נאותים להלוך נגד החיים ( וועלטאומגאנג> ולפעמים חוקי ההנהגה ( פאליטיק) .
קהלת י־נר מענינים פילוסופיים העומדים ברומו של עולם ( העהערע
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וועלטבעטראכטונגען)  ,אך בבל דגר״ bi ,מלאנו שים רומם וזכר לא מעס
ישראל * ) ולא מהמחוקק האלה׳ ונפלאותיו אשר הראם  ,ואל תשאלני מלשין )•*
תורת או מצות המוזכר לפעמים  ,יל מי אשר ונינים לו ולא יראה שהלשונות
הללו אינן רומזות נכאן כי אם על תורה חסד ( טוגענדלעהרע ) ותוכחות
מוסר אשר גחן ישות כל אדם  ,נאשר הוא אדם  ,מגלי הנדל מאיזה עם
ולשון  .ולא אאריך בראיות כי כל זח הוא אמת גרור לכל מעיין מעשי
מדעות קדומות  ,ולמתעקש לא יועילו מאומה  ,כי יגוז לשכל מלי  — .אך
על זאת מצאתי נכון להעירך שבמעט נכל משליו לא השתמש בלשון חוק
תמונמ להורות על הגזרה שאין לל טעם כנודע  .צא ומשוב ומראה כי
כנים דברי  .ואחר כל אלה למה  .זה יפלא בעינינו שאיש כזה מבר שיר על
האהבה קממניית קשר הנפשות אשר קרא בשם שלהבתיה ? תיש בדברי מול
ענין,יקר מזה לחבר עליו שיר ? ומי כמוהו מורה מין ערכה אסרי אשר
הורהו חנשיון שכל שגויות מלכים לא יעזרו ולא יועינ  1למשוך בעבותות
אהבה לב טהור ונפש יקרה ? ומת האלם שיגא אחרי המלך להגיד לני׳ "שאם
יתן איש את כל הון ביתו באהבה
בוז יבוזו לו" ? ואם גם באמת נמצאו
נשר זה איזה  .מאמרים בלתי משכימים למקי דרך ארן _ו[ אנשטאנד) הנהוגים
בינינו  ,מה מנהו • הלוך ? הלבעבור זה יקל ערכו דעינינו ? הטרם נדע
שהמשורר המהלך לע כנפי רוס דמיונו הוא חפשי  ,וידיו לא אשורות לצייר
לנו יפי הטבע בכל חלקיה ? ומי ישך גדלתים ובריח ים ההרגשות לאמר :
עד פה תנא ! — ואם קדמונינר ז״ל ראו כי טוב לבאר כל השיר ע״ד
משל ורמז * ) לקורות האומה מיום תושדה עד אחרית הימים  ,הנה אין
שפק אצלי שלא כך חשבו באמת וכי רוח אחרת היתה אתם וכונתם רצויה
לאמן ברכים כושלות  ,כנודע מדרכם להוציא הכתובים מפשוטם לאתה תכלית
נרצה ושכרם הרבה מאד Iועל שאלתך  :איך יתכן שאנשי כנ״הג נתנו מקום
לשיר מול כזה בין כתבי תקדש  ,הלא טוב מזה היה לגנזו ולחבוש פניו
נטמון  ,לולא ידעו רב ערך הכוגת הפנימית והניחו הקליפה נעבור הפרי
אשר לאי אגו להשחיתו כי ברכה בו ? על זאת אשיבך שמלבד שהגניזה היתה
כמעט בלתי אפשרית לרוב פרסומו באומה  ,כי בלי שפק■ היה שגור נפי כל
לרוב נעימותו .,הנה בלעדי זאת אינני רואה הנזק או הקמה אשר יוכלו
לצמוח «זה  ,ואשר יכריחו לגנזו  ,ונהפוך הוא שיבה תועלתו להעיר ולעורר
האהבה שבין איש לאשתו ולחזקה במשמרות לבל קמוט  ,זאת האהבה אשד
הוצגה כמטרה גס למאמרים ינים■במשלי  ,כמר■ שתה מים מבורךיוכו׳ ודומהו,
ואשר מטעם זה נתקן לאמרו בערבי שבתות כנודע — .
הגדתי לך היום בלב טהור ורוח נכון את אשר אני אחזה לי ואתה
אם תאבה ואס תחדל  ,אך טרם אכלה לדבר עצור נמלים לא אוכל מלהעירך
*) ואין כחידה לזה ממה שנמצא שם (קהלת א׳ ׳" נ ) אני קהליז הייחי מלן על ׳שרזי
בירושלים  ,כי אין מונחו נכא; לדבר מעם■ ישראל גפרע  ,כי אס להויוס שנהיוחר•
מלך כנר היה נידו  .הנח והממשלה לגחון ולנשום .איזה דרך יכשר לאדם יותר לחמש.
חי׳ אושר והצלחה  ,וא״כ דנריו על אדני הנכיון הענעו .
*•) זה פרי נקשה ' השודוח' והרמזים שהנוצרים מצדם מבארים כל הפיר הזה ע״ד רמז
לכנסיה הנוצריה כנודע  .נוא וראה עד היכן הדברים מניעים!
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על הדרך אשר .גוזרתי לי בעניניס כאלה  ,ואומר: .
נועה לקבל דעות החדשים געיניס עצומות כאלו נהגו מפלגי *.אבל ,באמה
לא כן הוא  ,אך ניצותי לחקור על אינהייענץ' כדיש הנני מתאמן " בכל Vv
כיי ' להשליך מנגד כל דעה המקומד ' לי מאחדים  ,יהיו קדמונים או חדשים
מקריב באו ,ואס נעל־ קריעיק החדשים מתאמצים להוכיח איחור כסיבת י■
רוב קמרי הקדש ומשנים ומשבשים בם ככל העולה על רוח השערותיהם,
אני לא אונה ולא אשמע אליהם ולא ייפיהס אני חי  ,וכל זה  .לא .בעבור
שנמשכתי יותר מדאי אחר־ המפורקס והמקובל כי אס בעבור שנפשי יודעת
מאד שאין רוח נבואה שירה על תקרינויק  ,פעם תראה אור בהיר  ..ופעם
♦
ץ 7 ,י“ שז
תמשש כעור בצהרים  .הנה זאת מקרתיה כן  .הוא  :שעי ' המביש \
.לא ננעלו בפני שום אדם  ,וכמו שהגדול שבגדולים היא עלול השגיאה ' כן
גם קטן הקטנים יוכל להוציא לאור ' תעלומה אס בהם לבבו ידרוש האמת
לשמה לא לבקשת הכבוד המדומה ' ולמען חכים ורבי יתיך‘ .
ידידך ישראל ראלל .
אלעקתא בחדש ניקן־תרי״ח ,

»"" Jacob Fischerי
מנחת פורים . .
/

להגבר המגנה בחורה מצפונים ,ברוחי החדה כחצים שניניה  .בחכמות שונוס
לו עשר ידות  ,צדקה ואמונה בו נלמדות  ,ה״ה הרג הגאון החיץ .המפואר
במחנה העברים  ,הדרשן הנפלא כא״ת מי״ה יעקב צבי׳ ם5ייס .יג ,אנ״ד בעדת

ישורוןפריישטאדטל יע״א . .

נלכה במחשבתי
דומם יימגתי
ב;ךפתי מעונת׳,
קול דק שמעתי.
אך מעט ; נעתי,
מקומו טצארזי , .
שם בסתר נוי
תלד עוגני,
לשונו הניע,-
במאוד מאוד בכה,
דברי ת1כחה
אותי השמיע , .

.אותי זנחת,
אותי שכחת
ימים בנירים.
רוחך נרדמה.
לשונך נאלמה
■ מהיוציא שירים .״
.שפתיך פתחה  ,י
מיתרי פתחה,
רחך אלי תלא,
אטרות הזילה
בנגינת גילה
ביום ישועת פלא י"

מעי נכמרו.
רעיוני עת
י סקול עוגני■
אבי‘ ;די רפה
ואני ערל שפר
מגלות לגבי<
טול כבוךך אדוני
את $ח לשיני
הפעם אנפה,
מחה שגיאותי
במוצא שפתות׳.
על חטאי גטה.
"11

את בום הברכה
בתשוקה אקחה׳
אקרא ברנ^ הו
.אדוני גביר חכמים
יחי לאורך ימים
1בשלוה
נאמנה׳י
י ! v TJ־וזז
בוס שני אמלא.
את יסודו אגלה.
אוציא מאמרי-
.הנוטה שחקים
את אדוני יקים
שלם ובריא !׳׳
אשא כוס שלישי׳
אל אלה׳ ישעי

את קולי אריסו
"עד מאה שנים
ערכך ונקדנים
רבים ויקרים״1
בוס רביעי אביא
להרוות את לבבי.
ואוביל לך ברכות:
"אורך יגיה.׳.
בסאך .יגביה
אל המערכות״!
אשתה בוס חמישי
ואחריו בוס ששי
ואקרא בשש־וני:
.שקלי הנדבות

יובלו לרבבות
היום לאדוני״*
אטעם סס שביעי
שמיני ותשיעי
לאל אתפללה:
■ .ישביעך שמחות י
במבחר הברכות
עד עולם סלה ' ,
אבלע בוס עשירי,׳
אכלה את שירי
רוחי נסתמה׳
בי אפס ייני ׳
פשוש לבי ועיני.
האזטר בצמא?

במלאות לי ארבעים וארבע שנה.
ישנות י״לדישנות׳ ׳ עברו רוב ימי.
עתה לשנת א״דם ארים פעמיי
אל המוציא לאור ס׳ ב״י  .בהוציאו מחברת ל״ד:
ירךהנטויה אותנו הראית.
ט״וב ט״יבהפעם אלינו הבית.
יעקב 6״מי

D°n Leopold Winkler .
(«« )7°ל^ער ^ל מאמיני מאת לא תת^אר
בי ךביקים' הם כי באזור על 'מתנים
אילי תפתה את ך,אחד .והיה לבער
כי אתי' יאללי האישים לחם ' שמים.
י שאאנ .עיניך והביטה במכוני
אם תישמע שמה קול נכאה או צוהר,
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כי כמקום אשר אשכון משם יברח עוני
פאלהים ’.יעשו חיל ונם ;גון .ואנחה.
כל המחלה וכל הפגע כי יבא,עליהם
יבטחו באלהים ואליו :שאו עינים
יכטיחו כי ?? נסיויסןד _על 'אהליסם
וי ^ לח עזרם פק1ש מן היחסים ".
שבת בצרה י ),כי תך! ןה וכפלו הריחים
י לא ייראו כי קוזי רעב ירדו שחת __
יאמינו בי האלהיםוהנותן' לעם רוח חיים
י גם צידה ישלח להם כשובה ונחת.
מדבר זיאפל לא  :רגזו עם יי אלה
יבטחו כי בתפלתם .יושעו מכל ערה
כמו לם?חם_ נגד אבותם יעשה פלאT
ניעמד' ויפלל— והפגםה נעצרה .

^

^

חרב כיתעבר על פני או־מה
יכןוו אל אלהים כיתא זא?1בם יורישו
:אמינו כי :י הוא איש מלחמה
י הוא ילחם להם והם .יחרישו.
כה עשו אבותיכם בל אשר עבר עליהם
האמינוי כי לא מעםר'ז קמוז ’
או כי באו .ימי השלום לפיגפעליהם
או כי לאי ; בינו לרכיו!וידמו  .״"
את הטוב .יקבלו מאת אלהים וישכחוהו
ואת הרע ישיאו ויסבלו ולא ילינו
בטוב יודו לאלהים חסדו ולא ישבחוהו
ולעת עדה  :עמדו במו נד באמינו.
:אמינו כי עיני אלהים בארץ ישוטטו
וחמה ידאו כל ;עלם ןכל טמונה

«• A

יאמינו־ כי כל המעשים בצדקיישפטר
דך &ל יישקל נשקל הקדש ^ ממה.
י״ום מ ^ות לא ידגזוי בבא .קץ חייך.ם י
:אמינו ני רוחם ובשרם לא ימותו יחד,
יאמינו כי שם יחלו’מחדש ימיהם
י וילכו גם׳ אלל.קברם1בלי אימתה ופחד.
אתה תראה׳ כי מכבדי לא ינחמו
לע לרכיהם אשר ' הלכו אתי בימי מגוריהם
בי״אם כל בלי לעם אתם ילחמו ’■ י
י לא יבנע לבבם לא• י&לו קניהם.
ואתה וב;יןי אתך קעואו את עון חכמתכם
 Lאשר בנאוה ובת מפלי יסרה.
בי‘’אם אין© ני הולכים אתכם על אדמתכם
מי :דבר על לבנם בעת ציה ז
׳ ואם לא תאמינו׳ בשובכם מאלמת?ם•
?י מלא1ת אלהים תראו עין 'בעין'
מה יתרון לכס בחרמתכם ובבינתכסד
ומיותר' ח* ךינם מן' הבהמה אין .׳' ’
ועתה על מה תתגאה על■ מה©ה תרים מצח
אף בי הרבית לדי עם רבי ומשפחה
אהדרתראה כיז כל אלה״׳לא :עמדו אתך נצח
’לקץ :מיחס  :שועו כי רוח עועים בם נפחה
לכן ידעתי בי :בואו הןמיס חרדו כל עבדיך
’ אלי והשתחוו לי לאמר :ח $אנו ל
אתי אלהיהם אשד אבדו  :בקשו מידיך
יאמרו -עשה לנו אלהים אשר גננת מאתנו■
השכל  :הדסי ודעי בי ;ם לי לב ישקתים
אל .תדמי ^* .פשך כי דבר לא :דעתי

1

ןעי כי יש לאל ידי להכזיב לך מאתים
אן למען תוציאי כל רוחן״החשיתי ועמדתי
הן אמת דברת כי דודייך לעולם ! צליחי
בת״קוחם כיתקועד .כיתד ברב,תמו י
כי גם אם ירעבו " מריח אפן לזמן טוב ידיהו
ועל צמוקי‘ שדין ברבה !פיהו נלזמתמו.
אן אנשי על רוח לא .יבטחו ,
ולא וקור" לחמם מאהבות השמית
לא ירעבו•עד כי לעפר יישחו
כי‘ אם יוציאו לחמם בזיעת אפום.
אן תקותן תהולל גבר יבטח בהבל
יאמין כי לחמו ירד לו מן השמים
ואמין כי ילד’ בטרםזיבא לו חבל
והכל יבא לו קלי עמל כפים.

יי

Qi׳{ .

עוד רעה אחת ?נשית לאלה האנשים
,מיום אקדו בעתם .בין ' טוב" לרע יודעת
פתיתתא ’ רוחם והיו לנשים
ובקני תמותה כמיוהם ואמיכר בבלי דעת.
:אמינו כי מוריהם !עלו קרוחם השמים
יושם יראו מראוחיאלל -ים במעונו.
:אמינו כי מפיהם ! צאי מ!ם חלם
'” וכל צמא לדבר !י שם,ירוד .צקאובו.
ואלה למען כחש ילקשו אדרת
י שער׳ קד ץ1ש יעלו על גויותמו
יאמרו ני ! ענדו לאלהיהם עטרת'
בתפלתם אשר יוציאו משיפתיותמו.
;שקרו באין מכלים  ,לעוקדיהם
י בי בליהארץ קידם׳ ודו!םק נסתר מקל עין
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־ יאמדו יכ גם אלהי שמים נתן בידיסם
הוא ימר אמר ןד,ם ישיבוהו לאין'*).
גם כל חלי ובל מכה
יקרה.לדורשיהם
לא .ולבו לבקש
את
'
^
להיהם
בתפלתם '
אן יתנו כפר
נפשם
לקדושירם
ויגיפו כי '
הם
יר
?
או
קל
מחלתם.
אן לאנשים אשר באו בצל קורתי
לאלה האנשים לא תעשי ךבר
כי הם לא '.ירעו אלהיס’ זולתיT
לא .יאמינו' בקדושים כי אם בלב נבר.
א) בצרה

( המחיוה נמחניח הגאה ).
ונצרת אחים הם :

מאנגעל טרייערונג  .אוליהש פולש בצר.

נ) הקניה גוזל וצדיק מנעל .

קול אבל . .
Moses. I . Landau

Bon

(* על יווה הרב השרץ) השכם הגדול השוקל
והמדוה הגביר הנעלה נצר מגזע הישש ,איש חמודוה יועץ ונשיא פצי עדהו
נכבדיה מדובר בו בין לחנים ושלי המדינה נוצל מולה אוהב מישרים כבוד
שמו הנודע • לההלה מו״ה מאיר
מינץנשמהו בצל שדי התלונן  .גנו של כבוד
הרב ,החריף ירא ושלם יחסין נכבד בעמו  ,גביר אדיר שוע ונדיב המפולשס
י ■
מו״ה אלכסנדר זיסקינד
מינץז״ל מבראדי.

הבלשן כליל השלמות )

י \! 1
י

,ל־

,
J

שאי קנה עיר לעמיב .ערנז הרימי קול תאניה!
אב״ל יחיד עשי ' לן! הלילי' זעקי מרה-י
כי שדד שהם’ נזרן ' א3ךת אבן’שתיה
מעל ראש לדתן ' הה'
■ הסרה' העטרה! א)
פס מליין משערי אין עוד דובבתוישיה.
לסכור פי שוטנים ,הדוברים בישרון סרה ג)
אחד היה מואיר רודף צדקה ןחםד י
לחזק חומת עדדתימנו יפנה מניו יתד.

*) נולי ביום הויר פנ 0תקעי ר לפיק והלן

למיי דע

ביום כיד אייר פגח תרפיולפיק •

עתה
כבה ••נר ה.אלהים
13ה
בארץ
מטה.
T
T T
VVT1
ןT T
שמש
צדקה
חשכה
,
באה
בצהרים;
v v
 V:־f T
TTT
TT
  TJT t׳גחלת
אש־דת
לבשהקךתת
ועלטה.
אף אור הח?מה יועם בל יפיץ עוד קרנים
הוי ;אסף כוכב מאיר צעיף שחרחר עטה
הוד נוגה זרחו אבד נצחו בין החיים י
חלף הלך מאיר עזב בית חוסר
"בא הופע בשחקים!" ין נתן אוסר.
אשריך מאיר! אשריך כי השכלת!
כי שמת לבך לדרוש תורת שקים ; י)
•לקחת שקר אלי ברוב חז־וה הואלת
בחרת הסתופף בצל עץ החיים;
יומם גם ליל עשות תושיה עמלת
ובשדה החכמה מצאת כפלים;
לא קנית אל רהבים ,לע ;ת להמר , ,י)
אשריך מאיר! משכךתך שלקה!
אם גם הלמו מחצו לבך שבר וצוקה ,
לא נתת לחטא חכך  .רע כל המת;
מול שבט זדון האסון חרב המצוקה.
חייך מלאו קרב בעז לחמת ;*
המיק משברי זעף דכי׳ צרה עשקה
סביב לבך שתו עד כי נפעמת; י)
את קבעת כיוס החרון שתית לבדי
ואךי דומם נשאת כובד עול חמת שדי!
כעת'במרום :תהל במעון אראלי מעלג
3י בשה-ם גם אתה זך בלי פשע;
כמוהם
שנאת
תרמית רחקת
ממעל,
T
V
 T־* T
• :־ - T ‘ Ti : -
ובכה אלים ;געת להפרות ןשע;
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בנועם נופת שפתיך הסתדןת כיום רעל.
בו לשבר עמך יזמו א! 1בירשע ; _ .
התנער מעפרותיחלד׳• עזוב מקום האמש!
וזכדיון צדקתך ינון לקני שמש!  -י7־* '

«ג

הכוהב בדמע s׳  wt׳היכל ייאנרא מלנוב

א)

נ)

ג)

ד)

ה)

ו)

גבל מצדן הל/ה היה לאש שנע• •שולק  ,דביל מלבבות׳ נבונים אשי עדת לביב
מלאה אוהם  .ואם עוד לבים עחקו גס גברו חיל ,בלמודים  ,יש אשר אשן<
נחשדו תורה רבת• לא אסד  .וכן ת״ל לא אלמן ישראל בעיר לניב מחכמי לבב
אנשי שם גם בשאר שנות המדעים  ,אשר קנו ליזם שמוה לא מעט ; אולם
הרב החכם הנששד עלה טל בלמו  ,ולו נאוה עטרת הנשיאות ביתר שאת  ,כי
בו נקבצו • חד הורה ותעודה  ,וראה מדות •שלוה  ,כלנה באו כשמן בעצמותיו,
ונקרב לנו הטהור שכנו בשלום ורעות  ,לא דחקה אשה רעותה  ,ולא אמרה
צר ל• המקום גש• מלאה ואשנה ,
כחו נודע למכביר בשער עמו  ,זו בחו להטי! .מליצותיו נקהל עס  .מד• קמי
אנשי מדון מגויי׳ הארצות וישימו לשנינה • עקב ויהודה למושים  ,הוא דלן קשתו
נעים לוחו לטרון) בני עולתה זרוע אן .קדקוד  ,ושמונה לשונות עמי נכר אשר
היו ננורית על דל שפתיו הקדיש להכין נהנה על משפע׳ בית יעקב  ,ויגד אל
לאומים ישית עמו  ,לתפארה ישורון הוציא לאור הנ/מונה ! הוא הכיר אח אחיו
וגס הס הכירוהו ב• נוצל לפעול צדקות ולדכא הרשע תחת רגליו  ,לזאת אפוא
משחוהו שמן ששון מחבריו  ,ועל ראשו שמו נזר הכבוד לתיוק פ"מו בקרב עדתו I .
חכמתו ונדיבות לנו האירו שניו ; כל מכיריו ' וכל •ודעיו שנעו נעימות מדי דברו
נס  ,ונענות צדק הפיק נפשו לדורשיו  .אן* כ׳ גדל על ברכי הורים גדולי ארן
אשל תועפות עושר להם ותהי ההצלחה לו לאומנת ,והוא גס הוא הי׳ איש תפוש
כשן* מכמני אוצרות ודי זהב ; בכל זאת ילא גנה לנו באשרו  • ,לא רמה קרן
נאותו ובדי הונו לא אמר  :האח Iכי התולה החכמה ויראת '7היו •קלות בעיניו
מכל מחמדי תבל  ,מכבד את בעליהן בכל עוז ,ומוקיר חכמים ושלמים בלב ונפש .
שמונה שנים בל• חשן אחר חתונתו לקח תורה מפי אא״מו הנס הה׳ג ונו׳ מו״ה
יונה לאנדא ני׳ אנ״ד גראניווין  .וגס מאז והלאה לא השליך אתר גיוו למוד
התלמוד וכל צבאותיו החונים לדגלו  ,וחילו היה גדול ואמין עוד בלמודים האלה
עד נ• פעמים לנות דלה דלה פניני חכמה וחדישים יקרים הנשתלים נדבכי מעמקים
ההמה  .את א״א מורי  ,אהב אהבה בלי מצרים  ,כי נעת הקשיב לקח מפיהו
נקשרו נפשוחם יחד בעבותות אחוה חזקה לבל המוט נצח  .ותהי בינותם עצומה
ודבקה מאהבת אח ,אשר עד יומו האחרון לא שנתה אח טעמה ועוזה  .וגס לי
הכותב נודעה מנתו היתרה  ,ושעמים רנות התענגתי על צון* שיחתו הטהורה שעות
רצופות אשר יהיו ל• לזכיין קדיה לכ ימי חי׳ .
אס כי לבת שנעה לה נפשו מתקל וחכמות חנונות  ,לא נעה מדרך התולה והמצור
שהורו לנו אבותינו הקדושים ונאשולס אחזהרגלו ; לא בז ליקהת אם  ,ואת פושעים
לא משך ידו ,נבזה בעיני שומרי כרם הדת נמאס גס בעיניו  ,ואת .לצני תדור שנא
תכלית שנאה עד כי תיו לו לאויבים  .ומה צדקו דבר• אד״מו הגאון האמיתי
רענ״נה מלן יישן ,שאול תלוי נ״ז נ״׳ אנ’ ד דקהלחנו תיע׳א  ,נעת קרא לנכי ולעספד
בשער בת לניס על מות האדס״הנעלה הזה  ,אז פתח ואמר  " :משמת ר״מ נעלו
מושלי משלים״ ״ף״ס דמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק" ! —
נקש ר"מ לשנת בשלוה קפן .עליו יגזו של שען ! וכמעט הסל להתענג על רב
טוב הצפון לו נברשת עושר וגדולה אשר תשאירו לו אבותיו הנדיבים ; בגדה•
נו בת ההצלחה השובבה כמו נמל  ,והזמן הנין .עליו שבט עברתו בעזוז •ממה
ונקצן .גדול  ,גם האסון נלוה עמס  ,יחד קדשו עליו מלחמה ,ויציבוהו מטלה לחציהם
השנונינדלנו נשבר נקרבו__מרונ אנחה וכעס,ומי ראש ולענת פרצו שטפי1
נקרב מעיו פנימה  ,עד כי כסע יתרו נו וימת בלא יומו  .ת  ,נ  .צ .נ .ת .
j
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VonM. H. Enßer
הכל חבל . .
מנחומוס אלה ישעשעו נפש נאנחה  ,כי שוללת אדרתה  ,תפארת עלמות,
בהי הבתולה התמימה והישרה מ׳ מזל בעשרים לשני מייה ,ביום השני לר״ת
■אשר יקוט כסלו ובשנת ה״ה ע״ל שבר" ' לפ" ק -,ש 3רומה אל אל ונפשה בצל
שלי מתלונן  ,עדי יקיצו וירננו ישני עפר לקן הימץ ננ״ת — והשיר הזה
העתקה מספרי זרע קודש.

אז יצאתי מבטן אמי בכיתי
ותשתפך עלי נפשי ויה חזיתי
'ימי עלי וממדי1'b־ .בתבל.
מלדה ומבטן אך .עמל דזךיתי
וילדתי שקר בנהי' מרחםזיצאתי
עתהיבצפיתי צפיתי לערתי הבל.
עודני עלם בעול הבאתי׳ את־צוארי
וענתה' בי צדקתי כי אבא יעל «שברי
י לא שמחתי לקירל״ערגב כניוריונבל.
הקשבתיימוסר .קצתי בתפנוקי מהדנים
אהבתי מתק שפתים שנאתי לעג' שאננים
ומהי הבאתי מך אך תהו והבל ח
נם אלה ה; לךם טפחתי ותגיתי
הריה וחצה ' מלב .ברוח מבינתי;
לזר !לושגוני ' ,מנת ציר } חבל.
אם סגרו ’ על־מסגר לא תשולםזעין .
אם שיבה זרקה' בהם הן' פעלי מאין
רוח העת נשףבז־  '.יקחהויהבלז
מקצותם שלךותי חוצה לתור מנודות
אחרי אשר ? ?צאו חןז להעלות ארוכה
לקרא להם .דרור להסיר הבבלי.
מבקרת רעה הן '.יפקדו' לבקרים י
מבלי חכמה יו־ךפוים עד השברם
הבל!
חזיתי ' Jחיבל '
שוא
מחזה
אך
V T
*T
ז :
 Vן12

I
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Von I . D . Holzapfel, Hörrr d. Med.

עני עורים ונער נחדיו הלכו
ובמדרןי כףדגליו המהןדכו
ויאמר הנער נחר גרוני בצ^ -א
חכו נא לי אפוא בזה הפלע
חיש אשוב אליכם* כחץ * מכף קלע
כי באר מים' לנגדנו אלכה נא ש ^ ה.

,כ

^

הנער הלך לעתות ולץ אחד עבר
ראה שד עורים אלה ואלי לבו הוא דבר
עני עודים לבדם אין מנחל אתמו:
אעשה' צךווק בין שני האלה
אער כל שומעו יצחק עד ולא
ובקול*נדיב  :הא לזין זהב! קרא למו.
וכאשר פתחו כן רק קפצו ודיהם
רהי דיב״נדול ומדון ביניהם'
אייע אל אחיו לף הזהב קראו
ואיש יאה דעהו' ארצה יד 9ילו
ובקול ' שאונם כליאנעי
העיר
הקהילו
:וד,לץ את אשר* אהב' עיניו ראו

׳

בן אךם  .ידמה ' 2הטוב לרעהו
ולו הנע ולהפן השני נהעבהו
אולם הטיוב אין לעניהם' בחלד
אערי אדם אשר בחלקו עמח
רקךז ! בטוב יחיה רק זה צילח:
לכן לשמע לדברי כשבי בילד.

,

■יחזקאל דוד דאלצאפ  6על
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. Bon Salomo Pundi.

nach

gabeln

העזועל והכ^ ב.
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מטעם המלך האריה ופקדת1m
שועל פריץ חיות הורד ' 1מכבוד עמךת1
מהיות משנה למלך  " ,ומהי פשעך ד שאלו
שומר המלך ,כלבי רובץ לפתח היכלו י
הן זה ;מים נשבעת לאמונה בשער
הפרה ; שע כל בן ציה ותושב יער?
"נשבעתי" ענה הערום כי מראים החלותי
כלי עשיות״בנפשי -עקרי הקם שבועתי
והיא היתה בעברי וזה פרי חטאתי!
רבים !עתה רוזני"ארץ עיר ומחנה
במלאת /דם לטובי העם נשבעו לאמונה
ולבל הןרע מאחד העם ;דםי בראשונה
מלך 3מ" שפט .יעמיד ארץ 'ואיים תרומיות ; הרמנה.

הכבש.
כבשה תמימה משדי אם נרדמה
באכזריות חמה׳ לקח טבח’;"
אכזר מרצח ״— האם תת; פח -
כיוס חמתך ספח" בברק חרבך
גם אל לבי ,קום פנע בי
פלחי קרבי בבדי ?צור לבך
ועם של; תי תחד עליתי
אםרחס״בחבך;
גם במותי
לא — ענה האיש — מלב חלמיש -
אותך לא״אמיש מרבץ מושבך
עדי אך עבית שמנת כשית "
ופדר עט״ית ; הי משיבה:
הה מאוד שגית אם "כה דמית
וחלב ודשן" קוי״ת מלב אמלל" מךבך
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וכהתימח מלה אכול ושתה חדלה
ותהי הלוך ודלה כחדק בסבך
קמים שלשה והיא רזה בחושה
בכלבנןח '.
דקה וחלודה
ויאמר׳' אםז אתבששה תך,י פגר מאשה
טיוב כי אגישה י סכיני אל קךבך •
ותען  :עריץ״הראת לדעת ,נפש תם טוב לב נועת
כעז וגיל לטלה כרעת  ,ש ^ ה עזבר ןדיונך ורהבך.
הש פזורה ישראל בבין המס עזור ורצח
מפגי יקשט ך'תך הרשת כהרוש קצה
כרך נתת למכים כגחלים הזית נצח
ואלוף נעורך לא ניטשת ׳ לא יטשך נצח.

הךב1ךהן־הילק.
אל ילק פשט חעף מאלון לאלה
ךבורה חרוצה בנפש עמלה י
הראתה בית נכאתה ' שפעת אסמיה
מלאיז ךבש ולנג פרי מעשיה'
’.טובו אחליף אף ' נחמד ונעים
 ענה לבועז המעיל שלל צבעים -"ובכל זאת מנת חבלי מחבלך אוקיו־ה
"ונחלת שפרה עליי.עמך בל אמירה
"ומה אףךללכה ונוכחה! הון .רכושך פרש!
 ".שור מזו׳ מלאים" — /ולי אין '*ל מאום מהורש!
עשיר ורש נפגשו יחד
שוע עם שו ן '5י כיתז חמר
ותפקחנה עיני שניהם ואיש אל יותיר;
זד/לא יישן להונו יראני יפחד
ולרש אין י בלי ואך שמח ; חמורו כעמר
ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר.

—
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שבלים *־ ( Bon M . Kodier , Oberlehrer.
בל  8ם
(הימן) בראשית •"ב ו׳ אלון מורה  .רם ”,ורב המבאר ז״ל הלכו בדרכיהםבשירוש
שחי מלות האלה  .ונראה לעניד שמלח ,מודה" יורה שאלון זה היה גדול מאד ,והיה מורה
דרך לכל תולה־ נתיבות  ,המו שמצאנו נס בעת שלנו עץ' גדול בשדה להודוס לנו הדרך
אשר נלך הב מהשר לכשר  Eine Eiche, die zum Wegweiser diente. .שמות כ״ב
ד' מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם  .מן השלונתא דנמרא מביא רש"׳ ז״ל דעת ׳'א שדהו
של מזיק .והמתרגם הלך בשעמותיו לתרנומו© 0 muß er den Schaden bezahlen :״
 mit seinem besten Felde oder Weinberge,ולי נראה דעת רשב״ס נכונה מאד,
והיא כרב אידי בר אבין ( בב״ק דף יי ע״ב) שיש לשרש שדהו של ניזק  .ה׳ התורה באה
להורות לנו המ על המזיק לשלה .וזה רק לשי השדה של ניזק ,שיש להעריך כמיטבשדהו,
אס סנ מקום הניזק איננו מן המוטב  .כ׳ איך נוכל לומר שדהו של מזיק  ,אס המזיק
ץא לו שדה ? או אס יש לו שדה ,ואין לו עליו מן התבואה אשר כמוה הזיק ? לכן יש
לחרנס השקוק הזה Wie das Beste seines Feldes !des Beschädigten) und :
 wie das Beste seines Weinberges soll er bezahlen ,וזהו העונש ,אע׳ש שמעט
מזער הוא  .במדבר מ' כ״ד מנן תמש ועשרים שנה וכוי ולמעלה אמר מבן שלשים שנה .
אין בידינו ונס לא ברצוננו לריב על דברי רש״׳ ורשב״ס זיל  ,כי יוכל להיות שדבריהם
נכונים המה  .אונס לא אוכל לשוס יד לע שי להחריש דעתי .כי לשענ׳ד יש לשרש שני
השקוקיסי האלה על נכון ,אס נאמר שהשסוק הראשון אשר ציה מנן שלשים שנה בני הלויס
יעמדו לשרת בקדש  ,הוא רק במדבר שכולם נקבצים במחנה אתת ודי נהם אס יעמדו
לשרת מנןשלשים  .והשקוק השני אשר צות לעמוד לשרת נקדש מנן כיה שנה הוא בארן
ישראל  ,כי סס הס משוזריס נין ייב שבטים  ,וכולם אינם יכולים יחדו לענוד בעבודת
המשכן כל השנה  .כמו שמצאנו בדוד המלך ע״ה שהחליקס לכיד משמורות  .על כן אמר
הכתוב שיכולץ_גס מנן כיה שנים לבוא אל הקדש לשרת  .דברים ׳'ט ׳'ז והנה עד שקר
העד  .אמר רב המבאר וזיל  :העד כמות שהוא דהיינו עד שקר עיש  .הנה לשי דבריו
מלת "העד" שעל הוא ולא שם  .וראיה לזה שירותו לע שקר ענה באחיו שאמר , :לא יד
שהעיד שקר אלא שהעיד שקר באחיו" ונם תרגום אשכנזי לשי הז הוא שתרגם Wenn :״
der Zeug« falsch ausgesagt und wider seinen Bruder falsches Zeugniß
" gegeben.תמוה תמהתי על זההשירוש  .כ׳ לשי דבריו מלת שקר תואר השעל היא
למלת העד ,וזח איננו' נבון  ,כ׳ מלת שקר מחוברת במקף למלת עד שלשניה וגס יש לה
נגינה משתקת  .וגס קשה  ,אם מלת  ,העדי שעל היא נננין השעיל למה חקר ה ,הידיעה
מן השם ״עד' כי הוא עד־חמש הנזכר לעיל  .ועוד למה כחוב העד ולא העיד כמו השיר,
אם הוא עבר נקתר נננין השעיל מנע״ו  .ונראה לשענ׳ד שמלח "העד ' שם היא עם הי
הידיעה ומלת סקר תואר השם למלת עד שלשניה המחוברת לה במקף  ,והוא כאיל ו נכתב
להישוך  :והנה העד עד־שקר  .ועוד נראה לומר  :ודרשו השושעיס היטב נששוק ' הכיל יש
לשרש נו״ו החבור ולא בדיו המהפך  .ובאשכנז׳ יהי׳ לתרגום הסשוק הזה Und di» :״
Richter haben genau nachgesorscht
, und stehe: der Zeuge ist ein falscher
Zeuge ; er hat falsch ausgesagt wider seinen Bruder .
פיזי צו׳ ק*בלע־
__ _ _ _
אנחת

נפשי הומיה
באנחת רעם
פוערה,עניה
בזעם.
»הוי !"
 TI־
שדו « רק בינוני שעול

דל

משכיל

Joach . Korn .

לפה הורדתי
פה בשסל.
צל־מות הפרתי

בערסל
pfo

Bon Jacob

.עברה וצרה
י פבטן ”קךאוני
לתבל הנעכרה
לחברה ישחרונ,

הוא) Heft 33, S . 83, Z . 20, sind die Worteי
 das . zu lesen.שמלת »ach

94עמם אלכה
קודר וישמח
דכא חלכה
מט ורפה־לח.
ככח או־דיופה
בין להל,ת זדונים
עד־בלי אחלופה
יעצמה ואיונים.

-

למעני תשימי
כל־יקר לבעליהם.
לבעבור הרעימי
״ לא

למעניהם — ,

כל־סגולה יקרה
ן tItj
ז
t
אף למראה עיני
למיו לזרה
לאשר תתני.

כי במלאת ספקמיו •
בין זאבי ?.גלב
המונים המונים
עדן 6ז ירנעו
יצר גס למיו
לטרוף . M
הבוז לגאיונים — .
באשר מצאו.
נדודים
יאשבע
• .
צפה לבני־שחץ
ללחם נמוךים
ומים לחץ.
אומלל אני
עתי בוגדת
תקותי דמתני
מיום הולדת.
למרוץ ?נינים
אחזה בכלעזאה
 1בלחמזית־החיים
בטובה מלאה.
לספות ; גוני
לנפ&י' הצמאה
לרבות עצבוני'
לרוחי הנכאה.
שעח עצב!
הרף נוגה!

,עביי

■.

עד אבליגה! י :

ובבא ' שאלתם
לא ? מצאו נהת
תרבה תשוקתם
אלף על אחת•
■
כאמיר בכלא
יושב מחשכים
אציץ לפלא
מבץ החרכים .
חישמל במחצביו
בהר החוילי
מכמן זהבו
אשור למולי.
ההרס־
ונוגה
קרנים
מידה
■זי¬ו¬י¬
על יפעת ההרס
מזהב פרוים.
שדי ! למה
נתת אור
לנדבה שמה
®ביט מן החור;

 1ל

לאמיר בכלא
באופל מחשכים

י

לציץ לפלא
מבין החרכים ?

, j

שוכן חרדים
עני וגוע
עוד יכה בסנורים

י

—1
שולל מתעתע ?
תעלולים|
ואוילים
במכוני. 1
י_ביטו
התולים!
עמם
|;

למחסור ועיוני :
»  .לא לחכמים לחם"
.הלא שמעתם שמוע«
,ארור מרחם
"איש השכל דדוע.

ן
!

"נקיון שנ?ס
«לרבים יחכמו
 ' .מקו בעצלתים
«בנפשם  ?.אשמו
אהח ! עצב!
אף לאייש כמוני
הרבית הקצף
במחסור ועוני.
i
בכל תתן מגרעת• ,
בחבל:ו
לכל דאגה
11
לדעת
הוספתי אף
כי יתרון — הבל.
אבקש
לא^
לכפיות

ואסתר מפניף.

לחמין׳
מעמיף;!
מערומיי׳
-

i
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למ2א מנוח

—

פני הלוט הלוט

זערום 'עךמת־
על רשע וזדון
כל חמם,ושוד
מפניך לברוח
ידעתי  ,ואשמת׳ (?)! י משטמה ומדון.
ולנגדה ,בביאה
י לכן עשו השכלת
ומכל הברכה
י כל עוזרי רהב
ז

לי לא אצי^ ת
אפס מאנחה.
; ? אנחת רעם
י נפשי הומןה
יהויז" בזעם

;

סיוערה

עמה.

״?! רות הארץ■
"לראות כי באת
«משפטך"׳הרץ
חטאתך נגלתה ".
?לי אלה הכיתי
הכה ופצוע
מתבל שנאתי
ינידוני נוע.

'.־  . ..י יי

מתחת ליריעה
המצפה .זהב,
אורגה ברמיה
בלי,עמלקידים
תאחז בצדיה
חיש ראיות־עינים,
נתפשתי בכה
כי מעלתי מעל
לא אבו סלוח
השקוני רעל.

 ע (יה נרדפהעד־בלי חשך
כי חשף חשפה
פרוכת המסך.
כל לילות׳
אמרר בבכי
תחתי יצעותי
־
'Ü
׳* 1
מאיום וסדד.

זלות כרימה
' מדרך כל־נעל
ידרוך במזימה
לץ ובליעל — .
אצעק ואשוע
כמר רוחי
מן יתן לי שומע
כעסי ושיחי.

אזרע דמעות׳
כל הימים
עד־לןן ארחותי
למנוחת עולמים — .

דודאים.
Von Moses Reizes, Hörer der Rechte und der Philosophie.
הנה מאז שמעכו דבת רבים  :אשי יפיאל עם׳ לבדד ישכון  ,שגר בו בל דלת מבוא
5אהלו אן! נושך ספיר ויהלום מעמיס אמרים  :כי רוסו כהה נגד כל יוסי ונשא  ,להביא
ינגן כנה אשי לא נעעה ימינן  ,אן! אס היא נעע שעשועים  ,אולם חדשים מקלוב באו
^שי יאמרו  :בי רק זמויה זי הזיע הבה יהודה נגנה  ,זה יטביע מיעב כימה בעינו
|־,י — ,1וזה יאמר כי חוקי הולחנו הקדושה הטנעו על אדני דחי המצריות אשל חיוה
ה’י בטרם נא המולד את העבריות  ,אך לא כן אנכי עמדי  ,הורתנו הקדושה היא  ,ןג
ע י 1אשר נו הצמיח ד' כל ען נחמד למראה וטוב למאכל המוקל  .גס ען החיים בתוך
יי! האמונה  ,אף עך היעה טוב ורע המשפע  ,מקדם לו השכין את לה?ו החלזדחמתהשכח
ן ז ייק העברי השובב שלש אלה הקשורים בקשר אמין ! לשמור את דרך ען החיים  ,בל
;עז אשר ידע כי לא ען מאכל הוא לישראל החדיל ממנו  ,אשל על כן דתנו הקדושה
ףא גן נעול ומטעי אדמת נכר לא • עסו נו פרי תבואה  ,כי כבודת הבת מלך הזאת
שנימה  ,וכל מולדת חון חזרה במו דוה כי קדשה  ,אולם כל ען נכר אשר איננו עושה

׳
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שלי רק נחמד למלאה  ,אשי ין» נפרחיו נציציו ונשושגיו ,מטע להתפאר ,אותו ישלש יעקב
נגנו לעשותו שכיות החמדה  ,מה נמרצו אמרי נעים זמילוס •שלאל * עח • דא כנפי לוח
דמיונו החזיון הנורא  ,המוק ,המליצה ממשלי אלילי העמים הקדמונים לו קוכנת ,נאמרו:
,נחלי נליעל ׳נעסו  :׳" הוא  Acheronבשאול מתחת אשר שם מושל  Plutoהנליעל,
כאשר ׳תאקוהו העמים הקדמונים ,כי הוא מושל עז ׳וקשה אשל לאי• ישמע לקול המתחננים
להעלות אח המתים משאול תחתיה — גס החוזה הגדול ישעיהו המעין» לעס ישראל
נמליצותיו אשר תעלינה אנר כנשרים  ,כקדוח נקרנו שלהנתיה  ,ישית עליהן עד " זרה
׳ « !ג■י• ליפוחן  ,כמליצח  ,כי לא מומן» לאשר מיצק -.לה״׳ אשל _לדעתי ’ סייחה איננה נקודש  ,אן
נאמונח האותות מהתעופפוח נעלי הנכפים לדעת על דם האותיות לאחור  ,אצל הכשדים
׳ הקדמונים אשר מהם לקחו הרומים אשר הלכו כפעם נפעם לקראת נחשים לדעת מהתעופפות
ומצפצון» כל עון> כנן» מה ילד יום  ,האותות והמופתים אשר התחכמו מעון ,השמים היו
נקראים אצלם  Augurienאו  , Auspicienועל זה ׳רזמון אמרי שלמה המלך ע״ה
״כ< עוף השמים ׳ולין אח הקול ,ונעל הכנפים יגיד,דבר" האמונה הזאת שרצה ככה נימי
ישעיהו החוזה עד אשר השתמש נו נלשונו לשון למודים לכל ידני אשר נחש איש ערם
נואו  ,ואשר שער ננפשו כי כן הוא  ,נאמרו  , :צי לא « ועף לאשל מולק לה" כי לא
נחש (אויגורירט ) איש הרעה; והמצוקה כאשר הוא רע ומוצק עתה  ,כ׳ כעת הראשון הקל
והאחרון הכביד  -כמליצה :ומשה י די נהל הזה משחה שמלים משתה  . . .ונלע בהל הזה
פני הלוט הלוע מל כל העמיס  ,והמחכה הנשוכה על כל הגוים  ,נלע המוח לנצח  ,אשר
לדעתי הוא גם כן לקוחה ממשל ' אלילי העמיס הקדמונים  ,אשר נשאול מתחת יש נהל
הנקרא  Letheאשר משם ישתו המסים למען ישכחו העמל אשר סבלו פה בחיים  ,וגס
לא נכחד ממן קורא נעים ! אח אשל אמרו המושלים הקדמונים  :אשליש אחיות אכזריות
הנקראות (פארצען ) אשר חארגנת פתיל חיי האדם  ,והמשוררים היונים האמער והעזיאד
כנו אותן רק נשם אלילי פגע• האדם  ,אולם אסלים  ,נשם אלילי המות  ,ועל יתר זה
י
כונן חזקיהו מכתבו נאמרו ; ,קפדת׳ כאורג חי׳" ועתה ברצות הנביא להשיר מן שומעיו
חרדת המות יאמר  :כ׳ יעשה די נהל הזה משתה שמנים תחת אשל יאמינו ב׳ המתים
•שחו מי הנהר הנקרא ( לעעהע ) , ,ובלע נחל הזה פני הלוט ( לעעהע) הלוטה על כל
העמיס  ■ ,לשון נופל,על לשון בהאמינם אשר נשתיתס ממנו ישכחו כל העמל הנעשה פה
תחת השמש  ,והמסכה ( געווענע ) מהאחיות האכזריות הנזכרות הנשוכה על כל הגוים
בהאמינם בה  ,ויכלה מליצתו נבאר היטב , ,בלע המות לנצח" — במליצת  ,אריאל" אשל
עליו הרים כשופר קולו  ,הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד  ,קפו שנה על שנה חגים
׳נקופו  ,הוא לס• דעתי  Bachusאשר היה אצל היונים אליל היין  ,ומקולו מההודים
והמצרים הישנים  ,ממשן מאליה שט בכל הארן ללמד לבני אדם למשון ביין את נשלם ,
במלחמת הנפילים הקשה החיש מפלט לו בשנותו אח צלמו נדמות אליה  ,עת המלכים
אסרו אותו נזקים להוביל אותו נאניה כחימה ( איטאליען ) התחפש גס כן צורתו נדמות
אריה ,הכה אותם נשגעון ,וילנ נהם תאניה ואניה  ,תאניה ומל חיה רמת ניס ,ככה תמיד
נדמות אריה הציל אח נפשו מכן ,כל אויביו  ,והנה מחזון ישעיהו נלאה אשל גס יהודה
וירושלים חגגו החג הזה מדי שנה בשנה נימיו  ,כי ,פעמים לנוח הוכיחם על׳ שסותם" ,ן
לב בכנול ונבל חון ,וחליל ' ,אשל נזה נסמן חג הנאקמיס ליונים  ,גס תוכחתו ,,הוי עטרת
גאות שכורי אפרים וצץ נובל צבי תפארתו אשר על ראם גיא שמנים הלומי "ן" תציב
ציוני חג היונים הזה  ,אשר בו ענדו עטרות ציצים ופרחים לראש נאקחוס נגאה וגאון ,
מכל אלה הלאח לדעת קולא נעים ! כי אריאל שם מרכב מן ארי אל אשל נו כנו
׳וסבי יהודה וירושלים אליל היין נאקחוק  ,מורשת תועבת היונים אשר  .ערכו לו :דמות
אליה נהנקמו מהקמיס עליו ,ואשר שם אליה רכובו  ,על זה הוכיחם ישעיהו הסחה ,הוי
אריאל אריאל" הוא החג אשל תחוגו לאליל ה «ן מדי שנה נשנה נקיית סנה דוד  ,ספו
שנה על שנה ,חגים ינקופו ' ,והציקותי לאריאל והיתה תאניה ואניה  ,ותיתה לי כאריאל ,
,
לשון נופל על לשון  ,והוא כארי אשר ׳נהם ויאחז טרף ואין מציל ,ונהנה רנות ננניאיס
וכתובים ,אולם אין פה המקום להארין ,ונזה אשים קנצ< למלין.
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v°n Jos. Mayer
 - DYYיתום . .
בי המיה ךא אנשי קשי לב.
?דד אלן דרכי בדממה ,
שמנו ועעו רק בעד הגו
הלל לפני מדבר’ ?וממה
ועל רוחב פכי תבליכל פאה חנם דברו אתי קשות
והם הרוו בבתיימשוש - ,
אין לי ע־וד לנוח מרגעה  .י
בלבי מושב ;גון ואבל.
וד ;תי לי אך לעול וסבל.
איננו בוקע שחר אורי
ויהי לאבל כגורי.

צורי הנותן בי נש ? ה
להתהלך על פני האלמה׳
אך אתה עזרי ' וישועתי,
לך אעריך קולי ותקותי'

אבותי לקבר הובלו.
הלא המיה בעבורי עמלו
ועתה מדרכחי כי אחיל ז
הביל'
נלאיתי
גורלי
י• T
 7״
* T

אשר7יתיום ואלונה תעודד.
היה עמדי! 'לא אהיה בודד"־
כי אבי’ ואמי עזבוני.
ססדיך ה ^ה ינהטוני - .

ואמרתי בלבי נואש,
נמס דופצי וחמודי כעש!
לנוד ליי קראתי למאהבי
הם רמוני י אוי לבי דרי.

לך מכאובי נפשי אפתה .
בבן־אדם ובנדיבים בל אבטח.
אל ידברו עלי עוד גבוה!’ י _ j
ולכילי’ בל יאמר עוד שוע — .

אמונה ( .המשך ( Von Moritz Strauß .
הצלת
כצור חלמיש  .ובלי טנוח•
כעב קטנה בטוהר הרקיע . . .
עבר באדן  .הצביא צבא -
תלך ותגדל מעבי שחקים.
במחנה האדב הרבה דאבה׳
תחולל רוח  .בשחק תרקיע ׳
מדחי ישראל הגביה בה.
מחשכת מום תקלע ברקים ׳
תפיל היכל  .מגדל גבוה.
מתחיה כהן בן יוחנן ׳
גלית ממקדש אהבת!
בהמון גשם כביר תרוע.
אך זכרת עת עמוד אש וענן —
תשחית יבול בהרים ועמקים.
ותקות ישועה לא עזבת.
כן קם עליך  ,הוי בליעל<
'איש שבע ימים  .גופו שחוח;
ואם רוחך כמו על עפר נחת>
כמחריש כרית לאויב שחת.
אמנם חזקת רוחו כלי מעל.
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לפדות עמך , .חייך ערבת.
אם גם אש במערכה כבה.
בלבך עודנה מתלקחת,
להציתה בעיר אלהיט הנוה.
כרצון אלהיך לו לנחת,
להכרית הנעבד ועובד בעל.
ממזבח — פריו ממעל׳
מארץ — שרשיו מתחת.
בעיר מודיעין ישבת דומם.
בתסלתך קודרשחזה;
לכרוע ברך לשק! ץ משומם,
בקש הצר אותך לנדוח.
אם ״עמים כלם אלהים כסל.
"ימירו ברצון פסל כפסל.
.אני לא אמיר בשוא גדל-כח
בענותך זאת לשרי צדיך.
והנה יהודי בא בעזות מצחו
זבח חזיר לאליל לע פניך1
חרףאל  .בעצמותיך רצח!
בחרב הצר  .מנו חטפת,
הרגת שניהם  .חיים אספת,
הקדשת אל בישראל נצח.

כבפשתים וצמר בסערה.
• נצוץ מבעיר יהי ללהבה!
כן הסחת אומץ וגבורה.
בלב נדחים ושונאי תועבה;
במעוטי עמך ׳ השרידים,
אבד אבדתהמאבידים,
רוחך מלאה בחור ואיש,שיבה.
בבניך ערבת מלחמת,
המסיתים ומורדים סלית
וכמו שבלול הלכו תמס,,
והצורר המכלה כלית.
זרקת שקוצי צרינו.
מהלאה למקדש  .טעון אלהיגו.
אף שבט מושל לך כרית.
יהודה מכ״בי המתנוסס.
אבן נזר ראשון לפרזוני )*.
ככפיר אריות סביביו טמותת.
עכר וטרף ורמם בזדוני.
נשא נסו אל כל השערים.
כתוב עליו אלה הדברים:
»מי

כמוך באלים ה׳! '
(ההמשך נמיוביה הנאה ) .

^ 0חומ 1ת אל . .
DonM. Ornstein
א איש זקן ונשוא פנים גל בילכחי כפל קטן  ,אשל על יד כהל עלה,
שם האיש ההוא דן משה הכהן מגילי קפלד  ,ביה מעונו היה שוזול בנוה
על יד הנהל,׳ וקניג למעונו גן נסמד נעוע בעצים עושים פלי מגדים
למיניהם _ .ושני אוהבים צעילים לימים היו לדן משה הזקן  ,שם האחד דן
אבלהם חכלמולי  ,ושם השני דן חביב בן אפלים ; ויועדו האוהבים האלה
יסדו לבוא בכל לילה לשמוע אה חכמה דן משה הכהן  ,כי נהקיל ביל מימים,
כן סקילה חכמתו עניניס למים ונשגבים לכל השוקדים על דלתותיו  .גם
האוהבים האלה אהבו המיל לשמוע שעוני עמוני חזלדוה הכהן הזקן  ,כי
*) Nach Ges. : Anführer.

תלאות רנות אפפוהו בימי חלדו  ,וכל יקר יאחה עיגו על reמחבל — .
ויהי היום ויבואו האוהבים אליו לעת ערב  ,ויוליך אותם דן משה אל גנו
סכ5ןקף על פני תנתר  ,ויושיבם על ערוגת מטעיו  ,למען יתענגו על הדרת
הבל ומלואה לעת בוא השמש אוהלה — .
היום רד מאוד  ,והחישה נטתה ללון מעבר לנהר פרת  ,ואך את
קרניה האחרונים תשלח על בל גבעה גבוהה ועל צמרות כל עץ רענן
ויזהירו « הב מאופז  ,והאוהבים האלה יושבים שלשתם  ,והדומיה שוררת
ביניהם  ,מתבוננים ומתענגים על יקרת הארץ ומלואה  ,אשר הופיעה בהדרת
קדשה ; וכאשר לבם נמלא רגשי נועם  ,פתח דן אברהם את פיו  ,ויאמר:
חי אלהים ! מה נקל לאיש להיות מאושר בארץ Iאם אך על תאיץ ומלואה
יתענג נעת צאתם בהדרם  ,הלא מחזה שדי יחזה גשמים ממעל ועל הארץ
מתחת  ,בהביטו בכל מבואי בוקר וערב על יפעת צאצאיהם ; כל תאוות
זרות ותקות נכזבות כעב תעופנה  ,כל ממה ועצנון לא יפריעו מנוחתו,
ויהי אך שמח!
טוביה דבריך רעי יקירי  ,ענה דן חביב  ' 2 ,נקל לאיש להיות מאושר.
אבל אושר כזה  ,אשר תדמה בלבבך  ,לא יעמוד רק רגעים אחדים ; כי תנה
כמו אם ימשוך איש ביין את בשרו  ,או ישתעשע במינים ועונב  ,אויתעלש
באהבים  ,לא יאריכו ימי אשרו  ,כן אם נתענג על הדרת הארץ ומלואה,
רגעי אשרנו לא ♦משכו  ,כי תאוה נהיה תערב לנפש עדי רגע  .ודע יקירי,
אן> כי מתקו לי דבריך ונפשי קשורה בנפשך  ,בכל זאת בדבריך אלה ,כממשל
משלים ודוברי צחות אתת בעיני  ,לבך יהגה נשגבות  ,ושפתותיך הנענה
מלילה מידות לי  .אדמה  ,כי רק התבל ומלואה ,אשר האירה פניה ניפעתה
היום  ,לקמה את לבך במחמדי שעשועיה  ,ותפזר לעיניך פרמי אושר יששון
בכל פנה ועבר  ,ובטוב לבך עליך תראה גם את יושביה מאושרים לפניך.
אולם היארכו הרגעים האלה ? הלנצח יטב לבך ? או התיקח בכל עת ממטעמי
התבל כאשר תאוה נפשך ? נער אתת  ,ואהבה ' בתענוגיה מצאת קן בלבבך
על כן תראה בדמיונך פרחי אושר יציצו נטל ילדותיך נם לימים יבואון,
אולם הימים כחזיון לילה יעופו  ,והארץ ומלואה  ,אשר כנן עדן הימה לפניך
תאבל ותמלל כחציר יבש  ,ימי הזקנה והשינה יבואו  ,וכננול עלה מגפן,
כן שושני נעורי אנושייבולון  ,שער ראשו כשלג ילבינו  ,ישנה פניו וילך!
אבל יעי יקירי  ,שאל דן אברהם  ,הגידה נא לי מה תקרא אתת
בשם אושר  ,ואי  -זה תגבר מאושר ?
הצלמת ומלוה בה אושר אכנה  ,ענה דן חביב  ,והאיש  ,אשר האושר
תפיל חבלו בנעימים ,מאושר במקרה אקראנו  :כי המאושר או המצליח הוא
רק על ידי מקרים המשלימים חפצו ואשרו  ,כמו העני  ,אשר יתעשר במקרה
על ידי נמלת אבותיו במותם  ,האכר ע״י ברכת יבול אדמתו  ,הרודן) אמר
הכבוד והתהלה על ידי מהללי קרובים  ,והאוהב על ידי אהובתו — אבל
כלם מקרים הם  ,הרגעים יחליפו  ,והמאושר יהיה קשה־יום!
ויען דן אגרתם ויאמר  :גם אנכי ידעתי כי אשינו אל ימשך  ,ומזח
לא דברתי עד כה  .אך אמרתי  ,כי נקל לגבר  ,אשי ישיה נפשו בו  ,להיות
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מאושר בארן  ,ויכו* לגו תמיד אם עוג ואם רע יקימנו  — .כשמוע דן
מניב את הדגרים האלה יוצאים מפי רעו  ,תתבוכן גו פעמים  ,ואמר* גן
פתח אח פיו ויאמר ; הנה  ,אין גתגל זו לא אושר נצחי  ,ולא רעה צלחת,
כי • חליפות וצנא למקרה גני אדם חדשים לנקיים  .אולם אושר אחד אני
מכיר בתבל ונקרב איש ולב עמוק משכנו ; בעותי התבל לא ירגיזוהו  ,פי
הוא לכל פגעי הזמן ישחק  ,ועל צבא מליפותיו ילעג  ,במעדני מלכים יתקלש
ותענוגי רוזנים משחק לו ; אין אושר בתבל  ,אשי ינדילהו ,ואין רע אשר
ישפילהו  ,אך  :פש האדם הוא תכוננו ,תרוממו  ,ותשפיליו  ,ולזרים אין מלק
נו ,והוא שלו ת השקע כי תהית נ 'רב אנוש  ,ונהשקע כי תהיה נקרב אנוש,
) י ונהשקע ובבעתה תחת השמש אם לשנע ואם לחשד  .אולי אל■ אושר כזה
תשא עיניך רעי אהובי ?
כן דנית נחירי
רצתה
נפשי
,
ענה
דן
אגרתם הכרמולי  ,אל אושר
כזה שמתי פני ,והצדקה מקורו  .הצדקה תניא מרפא בכנפיה לכל עמל אנוש
ועצנונו  ,היא תרומם את נפש דכא על כל מקרת התבל ' ומליפותיה להיות
מאושר .בעברי פי פחת כמו על גפי מרומי הצלחתו  .לא כל אושר בתבל
הוא בידי  .אנוש לכוננהו  ,כי המקרה מושל בגבורתו על כל הנעשה תמת
תשמש  ,אגל אושר פרי־הצדקה בלבנו וברצונו לעשותו  ,כי בלב כל בני מלוין)
זרע צדקה זרוע  ,אם אך מעל השמים מעל ישקנו  ,נעעי נעמנים ישגשגו,
פרימו יהיו למאכל ועליהם לתרופה .
( ההמשך נמחנרח הגאה)

^נל יחיד . .
Dornzweig

Dvn Ahron

על יחיד נעמו ,יחיד בעדתו  ,ה״ה הרג החכם החוקר הגדול והמהולל  ,לו
דומיה תהלה כש״ת מו״ה שלמה מונק זצ״ל  ,כבוד אלתים אקפו נ ' דר״ח
אדר ראשון תר״כז לפ״ק נקרית מלך .רג פאריז — .

סח ח £
דן ! tfptfpןא בצקחם,
ערפל חתולתו’בל״נקדיקי קרנים,
י"זוהר' ברק הסהר !אהיל’קפאון;
גם מזרות רקה! נגהם אספו"
מאורי" אור" לאזיהלו .קום" חלפו.
בל־־הבריאה לוטה במעטהמשאון.
קזלמה מונק אויה  .הן חטף המות׳
בתגרת־אפו הורידיגיא־־צל^ ות'
י עיר פאריז הה׳ נבוכה ביליל עובר;
לאעז לנבונים" בזר לחכמים גידרו""
הפיץ תועדה רבים הלכולאירו.
״ הנה טורף  -הניע 'לעמקי .קבר . .

י

101

י ילבן עני שמש וירח העמי ׳
גס ננהי־בוכבי־שמים* נעלמו ׳
כי 'איש זיקר מפז הלך׳ועץ;
דגול מרבבה בתבונהזודעת ׳
האיר עביהבסל בלי מגרעת
אמריו' נעמויאף ' טובים מיין.
שנאני שחקים תאניה .ירביון.
עםשיוכיני' הארץ ' :חד יבביון ׳
על שלמה ' מונקנרבו’ מסםד תמרורים ; -
צבי תפארת ישראל ' הובל ' שאולה.
מכל עבר יעזמע זעקה גדולה.
בל־אייש יורד בביייזקנים בחורים , .
בשדה חכמת־ישרון הפיץ אור נעים ׳
מדברותיו' נעימים׳ הנמו נפלאים׳
י עוונאי ישראל הלביש חרפה עלמה;
בשבט פיו’ הבה וג ':ם רבים עצומים ׳
צדקת־ישראל״הובח לעיני לאומים,
’ועתה־הוא ברות לתולעה ורמה - .

,

אך נסעו עולמה לא ירדה צלמות!
נות־בית< לא לכד בריצתו המות,
’ בצל עדן ברמה היא מעופפת;
גווי ירד קבר״לארץ תחתיה׳״'
הנלקח מעפרי יצב למקום שאיה ׳
והיא  "-בסוד קדושים ברום מסתפפת - .
נוחי נפש יקדה! זכה ונעימה!
נוחי בצל־יאל־שדי ' עדינה ותמימה '•
עזם מלך  $מיו תחזינה עיניך;
בנד אדני הנך עטרת’ תפארת -
ובנו נעואר עימך ינצח מןברת י
יעד שום נשום את־פעמנו אליך - .
מעווי*
אי*ח ד^
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מהללי איש מהולל . .
Adlerlteirr

Thron

«on

אדוני היקי ! יען ידעתי ,כי מ״ע כ״י הוא אוצל יקר ייל? #חכמה לדעה אמה
יצדק יכל המכתגים אשר יליצו אליו מכל קצוי אלן יסקול בפלס ומאזני הכינה,
וכל מגמת חפצו הוא רק לסת לאיש כמעללו ובל מעשי איש יקל אשי יפעל ויעס
למי דורו יפרוט ישפרו לזכיין עולם ,אמרתי אבוא גם אנכי געשי הדלה והרזה,
לשפר ממפעלות איש יקר בר לבג ,תמים מנים ,הנודע לפועל שוב בעירנן מתמול
שלשום ה״ה הרג המלין נע״ה « ס׳ אוהל יוסף ( השפר הזה נדפש " גשנה
העברה ע״י עוזר ומימך ה״ה הרג החריף ושנון  ,גבר הדיג ושוע מוח מרדכי
אליה רעכעליש לי ׳ אשר לולא עזרו לא הוציאו מפניו לאור עולם —
יהי שמו מגורך ! ) וגם אחד משופרי מ״ע כ״י ממגרת ל‘ ול״א — כ״ש מו״ה
בעריש גאלדענבערב לי למען יקצור נינה אשר זיעבדמעה .

אנא עטי! אל תרב אמרים
כי תרבה הבל ברוב דברים.
רעיוני '• לכו נא אורח סלולה,
מנעו עקלקל׳ לבל תפלו במצולה
כבקשכם רמות ולכת תשגבו-
צוררי אקראכם׳ חרפתי תאהבו;
אך אם רעיוני ישמעו לפקודתי
גם נפשי תתעורר לשיר שירתי.
עורה נפשי! לרון שיהתחלה,
כי דלה מליצתי׳ בסי אין מלה
לכבוד מורי יקירי׳ מהולל בתשבחות
תיטב,דל שירתי בנסכים ומנחות .
,
גאלדענבערג ,מה גדלו מעשיך
למכביר חלקת פניני תורותיך.
לאבר אדמה ואשוח מעלליך׳*)
אתה הזורע — והנערות שלחיך,
וכאדמה מחיקה הזרע תצמיח
וכל תפלת האכר  :כי זרעו יצליח )“ -
 .ובקציר  ,עת תעש מאה שערים ׳
אז בגיל יקצור עמרים לחמרים י
כן עצי תבונתך׳ במו יגעת׳
סרחי תורתך  ,בלבם זרעת,

' ,

—
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ובל יבושו לדבר בשערים
מחסד חנם גמלת לנערים;
כי לצעירי עירנו מאוד היטבת  .״*)
דוב! כדוב את הסכלות טרפת,
בתבונתך את הבערות בערת.
מלא יועיל להועיל ברוחך המרת.
לכן שרי דעת ימנוך בין חכמים  .י
תצדק בלמודיך — והסתאים נכלמים,
וגילך יגדל מגיל האכרים,
ושבלי תודה תקצור ברנה בשערים!

)•*

תלמידו אשר שסה מימיו ומתאבק בעפר רגליו.
אוזון אדלע־ש « ”

לסנצח למיות לוצאטיו . .
. Weißmann Chajes
BonM
ש־ס אבויI

שמואל דוד ׳לוצאט־ו ואין Iל־ח

ל־כו ל־ספיוד ל־צרה .
יז ל־בד ,ל־תורה ל  -אמונה.
ל־ע־ורר ל־ויתן לי -שד,
ל־ו ל  -בב ללביא ל־יש -
ל־קריוע ל־לאות
ל־בוש;
ל־כד
ל
הקת
ל־ובומים,
ל־טהז למות ל־וצאט־ו,
ל־וחמים־ל־פידים ל־הבות,
ל־הפילם ל־סניו ל־־הכותם ל־חי.
ל־נבון ל־חש ל־זה- 1
ל־דתו ל־צבי ל־אטהו.
ל  -וצא ט ו ל־מרומים ל־קח,
ל־בעבור ל־טד' ל  -הועיל,
ל־מקום ל־ימכת ל *-
& ל -יילה1
ל -רוות ל־ שיד ל־ש־ונו,
ל־כן ל  -בם ל  -קיוא ל־בכי,
ל  -עשות' ל־ביבות ל  -קח,
ל־שבדון ל־חות ל־טרטור
ל
אבלים
י
ל־א
ל
אבדה< -
לבלע ל־וט ללבן ל־צרף!
 :־־ •• •t
ד״ז
ל  -סבול ל־א ל־אה,
ל -ו ל־קטתם ל־מא 9-ךיו,
ל־הוציאם 'ל־אור ל־אט ל־אט.
ל־אכול ל־חםיל־חץ׳
להלעיט ל -ועו לענה׳
ל־אשתו ל -בניו ל־משכרת'
ל -קזבוע ל־עג
ל־גאיונים,
ל־שמיו ל״שקעו 'למזכרת,
ל־זות ל־הג ל־וצצים;
ל -מודיו ל -הוריות ל -דורות!מייח•
*) סג קעניס שבישראל ממעביס מעשים עוביס בפללש הסכמה עיין ישי׳שימש .
*•) לכן מובא במ״ר בראשית • 'ג  :מרא_ סלליס ארעא .
**•) כי לנערים אשל אין יד אביהם השגת לשלם שכר המורה שמס שפר׳ נדיבותו
לשמוע בלמודיו סנם ץא כשף .
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הלילה םו־ש כנפיו
על ' נאות שדה וגבע
הסהר' עם נדודי צבאיו
קהירו מחסד הטבע.

ובנועם קז־לדז שיורךת
'מבחרי שיריה
^דה מכנף' ךננים .
ומפי או; הביה.

ושם על פסנת ההר
י נגד נהר .?.קלתיץ
עלמהנעי^ ה יושבת
מלאה גיל ןששון.

ושמה בשבוילת סכים
י דיג ישוט באניה'
רק מעלה תביטי עינו
לעלמה יפהפיה.

שערותיה תלתלי זהב
ובמלקחהיתיטב 'אותנה
יפו ’ לחייה שושנים
ז יחפירויזוהר הלבנה.

בל יראה שאול מתחת
יפתח נדונו לבלעהו
פתאום יפול במים
והעלמה סבת מותהו.
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