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פרי מחסר וילדי מליצהי מחכמי הדור ומנעימי
.השיר סמננו
להועיל וללמד בני יהודה קסת הסופר
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 VonS .מכתם.
חכמי הגידם באר הואילו,
בי-לא זרדה ךבר מלא־דבר;
לו חכמו במקרא האכילו,
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Loi

׳

כייהיה

מכיר

מלא

רכה .
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מכתמים מחכמים.
Von Markus NZeißmmn» Chajes
עכר ושנה נעשה לו כר,׳הר.
•1
רישע
הלל •כי
אין
פושע דכמהו י
 Tז
י -
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וכי אותה נפשו כל הרעות . ,רעש.
רעו נגנה ! ״ע1ד חטא אחד לך עשהו!
 ,טרוף נפשך ואבד עצמך לרעת!"
אף הוא השיבו  « :הנני עושה עברות,
אשר כידי לעשות פעמים ךב 1ת אחריות;
'ואם פעם אחת לדדי אעשה כלה׳
הלא1להי 1ת ש 1נה בדב \ בל אוכלה“ " .־
רשע ערום•!
 2.כתביעה לחדש אב ייום תענית ליהודים,
שתה נבל .יין ויאכל כשר עתודים•
ותנער יכו אשתיו לאמיר :מה עשית?
למה פרצת נדר ,אכלת גם ישתית?"
י! ען כערמה rהה ! דברי הצומות שכחתי
ואחת נחרתי ,כי תפילין לא הנחתי 1י ־
אל המבקרים.
 3.כלב נבזה כא אל אריה ביער׳
ויאמר  :קום עשה עמי מלחמה בשערי
ואם תמאן אשימך בפי החיות לחרפות
ילענו ויבוזו לך כי ידיך רפות! —
.טוב ,ענה הארי ,כי יבזוני חיתו שדי
מאשר אגאל בדמך כפות רגלי וידי !יי -
כן המבקר יתן את החכמים לשמצה -
והם לא יענוהו דבר ייטמעו יחרישו;
לא מאימה הצטדק ידם בל תמצא י
אך  ,יען לקול מגדפים לא יחושו- .
. I
aM
ranlriurt׳

s
רחשי א 3ל.
למוח ידידי וידידיה ,מאור החורים נשיא החוקרים ושר המליצה ,ה״ה הרב
הגאון המעואל כש״ס

מיה שלמה יהודה ראפאפארט נ״ע,

נ״ע ,אנ״ד ור״מ דק״ק פלאג יע״א ביוםהשלישי ל -ג השלוה בשני!
ללאש צדיק לפ»ק
Von M. E. Stern .

ברדויר«

י1ם הלפידים ,מעליו זד1ן < שוננ.
לבר הלף הלך לו  -וקול ההמון חוגג
פסלת חג שמחות י שאנן מפחד רעה;
.אין פרץ לרחובות׳ אין יוצאת ,אין צרחה,
לב העם שקט איש .על זבח משפחה ' -
וה?ה הן תריעת מ.ות פהאם ? שמעה!
תרועת קות .לקול רעם מצפון מתגולל,
?קול שדי לדברו עדי אןלות ןח 1לל-
ממקהי ^ ה ״לינת צדקי מקדם לה קורא;
שמע מות מבשר וטש'מי.ע דאלה:
לי ? פ ל .נזרי ראשה ,גר הוךהילבה,
נסתם
הלמה -טע שר תורה!
עת אחילם קודר המם יהלכו,
בליל התקדש חג אל גיל אל תשמחו.
חדלו מ־שאון עליזים בכנור עלי נבל:
בגוד ציון דומם ,נתק מיתר הודו,
פי מ! צה ?אלם מלאהא .וץ מכבודו -
ואל נפוצות עמו קרא אל לאלל.
ואני כלר .דמיתי ,לי ' כלה הז; עם,
ורק מקרת שיר ומחקר אצא הפעם
עת אמנה במספר את צבא הכלבים;
אין מספד בשער ספרי 'כאשר הסכנתי
זה שלש פעמים  -אך לשוא האמנתי:
גם הפעם אקונן  -והכנור' על ',ערבים!
אל הלקח ארון תורה אקונן לתארה,
 .מגן מליצת' שפת קודש גפן פחה,1
ומהיבל המחקרים אבן הפנה;
•1
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אלי מות חכם חים ,לו נבעו מצפונים  ,־
אלי אביר הרועים לעם שומר אמונים׳׳׳
ותהי״לקנה י
בשיער -
יליל
אקרא
־ ־ ןT
. ,
- I
 Vן|t
קנה לבת ישרון  .כי נהמים ימימה
^בבב חכמה כי נעדר ;הי תרימה,
ולשר אחד נ ;זיע מצבא המערכת•
אחת ' אחת ',כדונג מלחבר ,בוערת י
נמסה שארית פליטת סופרים נ 1הךת,
ז וגפני תורה נחשפו כאלה בשלכת.
ק ;ה למח־ולת הג׳ כי סתאם נהפקה.
כיום קציר מפגריר  ,לעת יגון' ובבא
וכיום חמי השמחות מלא מקך תו ; ה;
מועד האסיף ; הפך לח ליום פקודה:
נאסף ראפא ^ ארט׳ נשיא חוקרים ' ,שלמה יהודה -
וכת ציון מסביב ממועד נו ;ה
קנה לתושבי פראג ,כי יצא אדירם׳
בלע פי :אךמה׳ מורה דתן ואבירם,
אביר יושבי לכס מדין במערביות אל חיים5
אישי כל כנפות ארץ יענו ערוך לעמתו,
פרשי עלימו כשמש ב ; פי תהלתו ' -
והנה זה ^ר צלו  -ועינם יורלה מים.
קנה לעדרי תורה  ,מאכל לב בכוכים ׳
למותיריועה נאדר נדים' כשדה ' בוכים.
 .כראותם כי מאורי איור מדי• יום ימעטו;
איה שיוקל וסופר חמור■ אלה היקרים' ז
בימים עתידים להאיר לארץ ולדרים,
״  .עת בעץ התורה פנים בל יהנטו? -
ק ;ח לתומך שבט ב ^ משל שיר לתפארה.
זמרתו כסף מןדקק צרופה וברה ,י
י ' חרוזיו פניני חן׳ אגלי טל בשרשרת;
שיריו נפת צוף■ כבוד זמרה עליו חופף׳
עת על '« שארית ; הוךה“ ' .עט סופר ינופף
משיבה ; סש ' קורא וכבוד לו איומךת.

.קנה אחת למשנה לשר נודע בועדים י
לתופש משיוט! בר היובל ב!ם המחקריםי
בחקקי לב אדירים לו 'שאת ומשרה<
בהדר מראהו אלהיס ראינו עולים
?מפעלות .אנשי שם"׳ נושאי שם ;רולים"'
סתרה•
ליה .
אניס
’כל רז זלא
אין t 1 T I
לפניו  • ,ז
 :זז
*t r
״
t
פעם ! התיור ־במשוט חקר לעמקי תחתיה.
וסתרי לקורות שנות_ קךם עינו צופך1, .
י טמוה חול חנשה' מקדם קךמתה ; ,
פעםי לשמי רום .ירים רוחו התעופה׳
עדי תעלומת מחשק לקניו חשיופה.-
ובל מליצה יהדות לדי למבטיו נגלתה.
קנה לנשארים לאבדן שר תפארת י
מהללים אלה :חד אתיו בחוברת׳
י 7כמשבצת אבני הן משולבים בטורים;
קנה י לנותרים לאקדן פאר חמדתם-
בהאפס איור זךחיו ; עךפל התליתם —
! 7לכו .קודר שחוח’ ךהאבלו 7בתמרורים :
לחולק בל אקונן -בל אשתפןי בבכי׳
נפשו לשמי על שבה ממכון דחי
וחכמתו לדור_ אחרון פה הופע נקרה;
עמודי' תפארתו כראי' קצק חזקים ׳
ובאחר בבכי בקר בהיר בשחקים
שמו לברכת ? צח בשמי 7רום האזכרה* -
פה דויכבן יום* ב׳ננר״ח « רחשין הרכ״חלפ״יו•
מע :דל נר״ישג־ערן.

כ1ם תגחומים.
אל כבוד הגביר הנגיד ה? אךר לפאר
כיה ' ; בריאל ווארמז נ־י
בקרית לאנראן .לקות אחיו יקד רוח ופועל צדקות
הנביר כיה משה המכנהימאריטץ ווארמז ני'
מת ביום ג׳ חיי ניסן כב׳ משה ווארמז לפיק*
23. April 1837,

Bon M . E. Stern.
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למנ^ח על מחלת לב על מות לאח לגבריאל.
?נים אל ? נים לא ןדעתיך׳ נפש יקרה!
רק לשמע אזן — ואדעך בשס תפארה
?פי אישיתחלה ",.נודעי לחור בתבל;
מאבדן אח יקיר לך -נכיר ?היד צדקה.
מישרשרת אסבתקם כי פתאם נתקה-
שמעתי ואוטךה י .אבין נוחם לאבל-י
שמעתי■ איך ! צאת אתו מארץ מולדת׳
אשר כאש לפ״ידות נקשך לד ,יוקדת׳
עודןז מלא עלומים׳ באביב הנעורים;
ולרחבי חבל שמת 'לךרך פעמים.
עם אחיד היקה שוכן כצלי רמים.
ורבת שיבעת שם עטיו תמרורים.
ולמרחק׳ ארץ באת עטו כנוסע׳
ותהי אכר שיה" פולח ובוקע
ב,זעת אפים וביגיעת בשרים¬י
עז כנמר ננשתם .בעזוז כח למלאכה -
ומעל יצא קתיוק לחבל מנת ' בךכה
בברכת « תעשיר במאה 'שערים.
שמעתיך איך לעברות תהום נמים^ הלכת ׳
ועל ןגןתי גבנון נלים בעצמה קרבת ׳
והיםי הולך וסוער "י ושמי על מחשכים -
המ פיוךזי המקום הזה! עת הסופה מועדת,
האניה חישקה להישבר ׳ ל! בשה חותרת -
"י" ) אין־ קראת אז" לאלהי 'ישראל ממעמקים.
ויי ראה בעדך יק1ל נשמע ברמי. ,
רימן לך רחמים׳ .ויקב סער לז־ממה.
ויקרא? דום!"לןרם ׳ אבני קךד ינפץ - -
דח 1ם הרעם ולהקת ברק נדעכה  -י
רו-ה שואה עמדה  ' -וחמת /לים שקקה -
ובימינו נקך שלום' למחוז החמץ.
a
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שמעתי  ,איך כין עם לא היד , ,לרוע
אשר מראשית אלד,ים לצייים יסדו.
היית שנית" מספר וכביר 'לימים,׳
כשיוסי בפניהם כפתה שחרחרת ׳
עבדים לצמיתות אשר לחמם למשכית -
ז ובך אלד,י ישראל הדןזקת בתמים.
ויי עליך נשזקף בפני רצון ממעונו■
וידיי עטף כין עם לא תדע לשונו.
ותהי איש"יש עוכר לעמלו,על פי אל;
ותהי איש שדה במטע להתפאר׳
ותהי איש כרכה כי פניו לך יאר׳
ותהי איש מצליח  -והאיש גבריאל!
שמעתי׳ איך .אחרי ד,מעך למטרה.
עם אחיך .אשר נפשו כנפשך״נך,שרה,
אז רו:חך ' שוקקה לארץ המול .ךת;
כעומד במקלו ירדנה מנה יצאת " .
ולעם ץ' אלה בבלית עטו קאת׳
נפשך ברתוק אמון עטו נלכדת.
ועם אחיך  ,ל,שוד בך כתאומי צביר ,׳
דולק "עמך עמל וכרכה בציה
במחיר רב נתת את היקר הצבת -
רב לעם שבת באדמת נכריה,
עת לעשות לך ' לזרע תועדה -
ובמהיר }? דקה עטו למולךתך שבת.
שמעתי מפי שר דובר צדקות בל אלה,
ואעמוד מחריש משתאה ' ,בהפליא ופלא■
לזרועי עז ך נגלתה לך ביבה
איך פלש עליך ' NPתפרו הלמה.
לשום דדך" בים לך׳ נתיבה בשממה -
עדי בואך• הלום באין פרץי תנוחה-
אך שמעתי גם כי_יד אלכך ;געה ׳
& בביר אתרי ?שאו התלאה י
,ועת ל*
נפש אחיך היקר מדא ^ך נלקחה;

< י
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ולמדוה חיי נצח עברה הטמירה -
’שסעחי י כי גזזים חבלף נספךלמרה ׳
ופתח תקנת סיים  -לעמק הבכא.
ואיומרה  :אביא נא לגביר כ־וס תנחומים.
יושב דומם בדד ובגדיו פרומים; ,
אולי יח ';1א 9ךי . ,ישיא למו אפים-י
כזה ומד! אדוני  ,תאכל ד 1רב המות ׳
וכל משוש חיי דולד מהול ביעצבת,
ובמלא כף נחת — עמלי מלא הפכים - .
מה לנו לבביות לעוזב ארציות שפל?
למרתף שמי אורה ממחשכי ערסל- v
כבוד אל אספו כי’ מלאו לו ימים.
ועת נפשף פה'באיוךץ ,.ימים מבך?ת<
נפשו בעדן נצח בצל שדי מתהלכת -
ימבי' קבר :מתקו ליו  -לשלום עולמים׳י
8 . Rappoport s. A .

®0" Dalomo

מכתב

לכבוד הסכם השלם החוקר הנכבד  ,משורר נפלא להלל בעברית ובאשכנזית,
צח הלשון וההגיון ,זך המחשב והרעיון ,מדברו נאוה כמטיפי חזיון ,כש״ה מוהל״ר
מענדל נר״י ששערן נ״י.
כן באו אלי נרכותיך היקרות היוצאות מלב ונאוה ללב ,ליום מלאה לי שנעים
שנה,
ושירך הנפלא נצחוה ובהמית לב רגש ולוח נדיבה ,אן! אם מהלליו הגדילו
עלי מדה .
_
וערם אשיב לו ברכתי הנאמנה ,אבקש ממך כי השאר על מכונך זה נוכח
נפשי באהבה תמימה ,ולא תתן מקום ללצים ללון נגדי במכתבך העתי  .להם
עעמים תפלים על מעשי תעתועים שלהם ,ואת חיבורך לא ימתיקו בזה ולא יגדילו
שמו ושמך ,אשל הוא ננבד בישרון .כה הלנה עלי מדינים זה תאים פרענקיל
מתטאניסלאוו  ,ורק מפי עעם תפל .הוא כתב אלי לפני כמה שנים דברי בקורת
נגד תפרי ערך מלין .אך מכתבו נא הנה נעת הייתי במקום מעין הרפואה ריינערן
בשוני לביתי אמרי כווה שבועות ,ופתחתי כמה כתבים ממרחקים ואנשים שונים
מצאתי גס את מעשי ידיו ,ובהיותי שוקד על תשובות לבלם וגם לו חלפו עוד
איזה שבועות ,ויבא פתאם ממנו מכתב שני כולל כבר דבלים עזים ומבהילים
ומפחידים אותי ,אז אמרתי נגד איש כזה טובה השתיקה ,ורב דברים לא יענה— .
ומן אז והלאה רוב רב עמי בחזקה ,ובכל אפר מצא מקום לתזכיר את שמי וקללני,
— והצדיק את כל חורפי ,ודי נזה להראותך את דרכו ,וממך ,ידידי ,אמת שאלתי
ואותה ינקם ,רק להשיב אחור כל פה דובר נבלה ,מבלי העלה כל שאלה וכל
טענה נגדדברי נאיזי מחיבורי• —
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ועהה קח נא אה נרכהי מלב המיס .יאריך ד׳ ימיך עד זקנה ועד מינה
יחושל ובעומד ,ותסקוד תמיד ע ! התולה ועל המדעים ועל צחות לשוככו הקדימה,
והעלה והבא ותגיע ליום זקנה כזה כמוני היום ,בין להקת ידידים נכבדים מקרוב
ומרחוק ,אשל נהם גם ידידך ומכנדך כערכך הלם.
פלאג יום ה׳יי״ב אלול תר״ב לפ״ק.
לפאפורנן.
יהודה ל י ב כהן
מלמה

von L. Hororvitz, Nabbiner,

Exegese

Talnnidischc

in Wien.

צפור יגיעו רחמיך יעל טוב מכל «ךכ

שנו חכמים כלשון המשנה  :האומר לע
מודים מודים משתקין אותו .ברכות ל״ו .ע״ב.
תרתי ברעיוני למצוא ענין הקשור והתמשך מל מני דברים האמורים כאן ,יען
כל הקורא נצדק ישאל במשפע מה יחש דבר מצא התנאי האלהי נין האומר לע קן
צפור  .וכו' לנין האומר מודים מודים ,עד לשר על שניהם נזל אומר משפע מות
לאמל  :נצור דל שפתך ,כי לא צדקת בדבריך ושתיקות־ך יפה מדבוריך ? וזה אשר
עלה ברעיוני ,בעזרת צורי וקוני.
הנה מודעת זאת אשל מלפנים בשכבר הימים נחלקו סכמי ישראל ,איזה דרך
ישכין אור מינור צו האדם נענין עבודת ה׳ ושמירת מצות התורה  ,הללו אומרים
כי שוב לנו עבוד את ה ,על פי החקירה והדרישה בטעמי המצות ,נהכיר ולידע מ¬
שיש דבר נמצא ,בכל מצות ומצות ,להבין ולהשכיל על מקורה ,שבתה ותכליתה מוצאה
מנבואה ,כי רק לע הדרך הזה תפארתנו לבלתי נמשש כעור באפילה וכשימא
גלילה עת נעמוד לשרת בקדש ולברך נשם ה ; וככה הימה מצות לוד המלך ע״ה
לשלמה בנו ( ד״ת א׳ כ״ג ע ' ) ואתה שלווה בני דע את אלתי אביך ועבדהו וגוי,
כלומר ראה בני לקנות דעה והשכל  ,פקח עיניך והשתדל למצוא חקר אלהי אביך
'להבין דרך פקודיו ומלותיו ,למען תעבדהו ניוח דעת ועצה ,בלב שלם ובנפש
חפיצה .והללו אומרים לא כן כי נהפוך הוא ואדרבא הדרך היותר ישרה ונבחרה
לענוד את ה ,על צד הקבלה והמשיית לנו מאבותינו ואבית אבותינו מימי עולם
שנות דור ודור ,יען דרך החקירה• רחוקה היא לנו ,אשר כמעט כל באיה לא ישונון
להשיג ארחות חיים כי נלכדו ברשת אשל רפאי שאול לרגלם טמנו ,וגם מבלעדי
!ה מי גם בנו יאמר זכית׳ לבי חמותי ראיתי אור ובאתי נקוד ה' ,והחנם נאמר עם
הקפא ,במופלא ממך בל תדייש וגו׳ ? על כן הטוב טוב לנו ללכת נדרך הקבלה
יהמקורה ,ולהפיס לקו משפט זאת חק״ת התורה ,ומקרא שכתיב דע את אלהי אביך,
אדרבא יש לפרשו להיפיך כלומר ראה לקנות דעת אלהיק נעניני סתורה והמצות
על פי דרך המקורה אשר קבלת מאביך וכנאמר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו
לך ■.ככה אלו מול אלו ערכו מנן וצנה וקדשו מלחמה למצוא אורח ומקלול אנה
אנחנו עולים אל המקום אפר אמר הי .ואולם לו שקול ישקול בפלש ומאזני » שפע
רגליהם ובכור המבחן יבחנו ,נראה בעליל כי דעה שניהם איננה רצויה ודרכיהם
 jלא יתכנו ,כ׳ אס אך בזאת נאוה לני לאחוז נזה וגם מזה לא נניח ידינו ,הקבלה
 ,יההשכלה  ,האמינה והתבונה ,שתיהן כאחת טונות הנה ,אשת אל אחותה תתלכדנה
ילא תתפ  -דנה ,ומעתה לא נפלאה היא ולא  ,דחוקה ממננו למצוא דעת קדושים
כי< ״ש האומר על קן צפוד יגיעו רחמיך וכוי ,ר״ל ההולך בדרכי לנו ובמראה עיניו

קן
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בקצה האחד ואומר כ« יהנן לעבוד אה ה׳ ולשמור מצומיו רק ע״ד הסקירה וההשכלה
בטעמי המצוס ,ונעבור ! ה הוא משכיל ' דורש במצות שלוה הקן שהיא רק מצד
רסמי הש״ית המנהג עולמו נחקד ובריותיו גרסמיס כל כך עד שאפילו על קן
צפור מגיעים משדיו הגדולים ורסמיו המרובים  ,להאומר כזה משתקין  ,משום
שעושה מדותיו של הקנ״ה רחמים ,ובאמת אינן אלא גזירות ,וכמו כן ההולך בקצה
האחר אוחז במבוק ידים נשנשני האמונה ולא יחפוץ בתבונה ,כי אם אומר מודים
מודים על כל דבר ודבר אשר צוה ה׳ ועבדיו ׳הנביאים והחכמים  ,להאומר כזה
משתקין ג״כ ,ויען מה ? יען עח עיניו מראות «השכיל לבבו ,לבלתי רוח דעת
וחכמת בלבו תבוא ,יען עוצם עיניו מראות אור ה׳ אור ההשכלה ,זרוע על כל
הנקרא בשמו יתברך ויתעלה.
אשר על כן אשרי שיאחז בזה וגם מזה אל ינח ידו ,ועיביס השנים אשר אס
יפול האחד ונא רעהי ושעדו.
.

, Rabbiner

Von L . Eisler

מכתב» (המשך ממחברת הקודמת) .

עתה ידידי אשים לפניך שינויי הנושחאות בתרגום איוב  :פרשה הי -אשר
קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקמהו ושאף צמים חילם .התרגום  :די סצדיה כעיני
.י י כ ל ו ן ופולמושין במני זינא יד ב רו נ יה ו י נ ז ו ^  . . . .תרגם כאלו
כתוב רעבים יאכלו . . .
יקמוהו • . .
ושאפו .וי .כי עתה הייתם
לא — ארוס כדין הויתון כלא ה וי תו ן .תרגם לפי הכתיב " ל' א " וכאלו הוה
כתוב "כלא
הייתם" והוא ממש מליצת עובדי׳ א׳ נו״ז "ותיו כלא היו ".
מה יוכיח הוכח מכם — מן דכשר לכשנא יכשן מנכון .תרגם כאלו כתוב ו « י
יוכיח (כלומר מי אשר ראוי להוכיח )
יוכיח מכם .אל תהי עולה — לא
תהי רשיעא .כאלו כתוב ״עול " .ע׳ .אם שוע ימית פתאום — אין ברוגז
ימות נתכץ>• תרגם כאלו כתוב ״ימות* .-י״א.
ורחבה מני ים —
ו פ מ י ה יתיר מן ימא .תרגם כאלו כתוב ויחנה מני ים .י " ג .ונפשי אשים
בכפי — ונפשי אשוי כד על גב י ד ו י .כאלו כתוב ״ נ כ פ ו ״ " * .ח .ויעתק צור
ממקומו — ועיני ישתלק מן אתריה .תרגם כאלו כתוב ו י עתק בנפעל כחברו
ת ע ז נ נמלק הראשון מזה תכתוב .כי .ו י ד ד כחזיון לילה — * ג ל י תיך חזותא
דליליא .תרגם כאלו כתוב וי ד ר נבנין הקל כחברו "יעו ך" בחלק הראשון מזה
הכתוב .בחמודו לא ימלע — נגושמיה לא ישחזיב .כאלו כתוב י מ ל ע בנפעל.
וימער עלימו — וימת על וי מעיין .תרגם כאלו כתוב וימער עליו .ירע שריד
נאהלו — ישרי משזב נמשכנית .תרגם כאלו תיתת לפניו תרישחא  :ישכון
שריד .כ״-א .כמה נר רשעים ידעך — כמה שרגא דישיע יעפי .תרגם כאלו
כתוב כמורנ  .כ " ב ,אם לא נכחד קימנו — אין לא אתמניעו מלמקום .תרגם
כאלו כתוב אם לא נכחדו מקום .נהם תבואתך עונה — בהון עללתך
עובא .כאלו כתוב תבואתך .ובצור נמלים אופיר — ו ת< ך טינתו .כאלו כתוב
״וכצור" בכיין» -יהשן> תועפות לך — ומן כקן! תקון> רומא דילך  .תרגם כאלו כתוב
ו מ כ ש ן> .כי תשפילו ותאמר גוה ושח עינים יושיע  —-איום דרא דאמאך יתענד
גיוסן ישוח בשירחנא תפרוך .תרגם כאלו כתוב כי השפיל  . . .ושח נ ע ו ן
תושיע  .כ״ג• שם ישר נוכח עמו — חמן תייצא ותקין עמי .ירצה שם ישי
והולך נמחו יעמוד לימיני וימליץ טוב מנדי .הנה הימה לפניו הנושמא  :שם ישר
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י נ ופח עמי .והוא באחד ומי ישיבנו ו 5פשו אומה ויעש — ואין הואישידאי
 . . - -ונפשיה רנגת ועבדת .כאלו כתוב והוא אחד . . . .ונפשו אוהה ומעש.

 5״ ד• ישכחהו לחם מתקו למה — אבזראין דנשיאו לרחמא משכינין אתבתימו
ליסשא .יללה האכזלים אשל ישכחו ללחם על העניים והאביונים יהיו אוכל מתיק
לחם
ישכחו
ללמה ותולעה ודלאון לכל בשל .׳ הנה היתה לפניו הניפמא :
ייתקו ללמה .כ" ט . .ואול פני לא ׳פילון — וקלפתל אפי לא אשתכלון .כאלו
כחוב ואול פני לא הביטו .ל׳  .הולני לחומל — אפוי ימי לטינא .הנכון בלי
מבנין אפעל והנה תרגם כאלו כתוב דמני
 p®Pאשיי שהוא נפתל יחיד
לחומל ויהי׳ לפי זה כפל ענין במלות שונות דימני — ו את מ של .ל" א .מבטן
אמי אנמנה — ומהליפא דאמי ד ב ל נ י בניחותא .כאלו כתוב נ מ נ י או הנחני
'3לשין נפתל כמו גדלני בחלק הלאשון מזה הכתוב  .ל " ג .פדה נפשי מעבול
ישחת — פלוק נפשיה .כאלו כתוב עדה נפשו בלשון צווי  .ל " ד .אנוש חצי בלי
פשע — בל נש דשדי גילי .תלגם כאלו כתוב אנוש חצים ( ? ) כלומל אפוש
היורה חצים  .ואם צדיק כביל תלשיע — ואין צדיק זכי יחיב .כאלו כתוב
יילשיע " .ל ״ ה אף כי תאמל לא תשולנו — למוד אדום מימל לא י פ כ נ ה
כאלו כתוב לא י ש ו ל נ ו .ל " ו .וחיתם בקדשים — ומיתהון ת י ך מלי זנו .כאלו
כתוב כקדשים בכ״ף יגיד עליו לעי מקנה אף על עולה — דיחוי לישן תליתי
בחבליה קנאתא ודוגזא עלו׳ יפך .תלגם כאלו כתוב יגיד ל ע על ל ע ו  .מקנה
(מענין קנאת ואף וגומל  .ל " ז .תחת כל השמים ישלחו  - -תמות כל שמיא
 jתייצותית .כאלו כתוב ישלו .ולא נעקבם כי ישמע קולו —  . . . .איוסישמע
קליהו .כאלו כתוב ישמע בקל .ל ״ ט .עליו מלנה אשפה — עלוי משדי זינא
הרגם כאלו כתוב  " :עליו מלמה" (מלשון למה בים) וכונתו ,כי התיש היוצא
למלחמה ישחק לפחד ולא ימת אף אם תשליך עליו אשפה להב חנית וכדון .והנה
יתכן  ,כי לא היה לפני הממלגם ע<< שינוי נופחא ,יק שלקח מלת " הלנה" • בהודאת
תלמה והשלכה בחלוף מי״ם בנו״ן .מ " א .העשוי לבלי מת — דעבדיה דלא יתבל.
כאלו כתוב תעשו .תמו מינויי הניפחאות בתרגום איוב .והנה בתמלת מכתבי זה
אמרתי לך ,שנראה כי לא הי׳ לפני הלאב״ע התיגוס על תהל׳ ם אולם אחלי לואי
תיטב בפירוש הראב״ע מצאתי שלא לבד התרגום על תסלים כי אם גם התרגום
על איוב לא הי׳ לעניו ( על פי׳ משלי הנדפש על שם הראב״ע לא אדבר מאומה
! אליך ,באשל כבר הגידו החכמים רייפמאן ,ליפמאן ',דוקעש וגיינעל — ראה אוצר
נחמד ב׳ צד כ״א — והוכיחו בראיות ברורות  ,כי הפי׳ הזה איננו להלאב״ע  ,כי
אם לל׳ משה קמחי אמי הרד״ק ז״ל ) .והעדים הנאמנים על זה הם  :פירושו על
מלת "תוי" (איוב ל״א ל״ה) שהביא בשם יש אומרים שהוא משל אל״ף יהענין
כי אתאוה שיענני־שדי " ופילושו על מלת "אבי" (שם ל״ד ל״ו ) שהניא ג״כ בפס
\ Vאומרים שהוא במו אבה כמו רצוני" ובאמת שני אלה הפירושים נמצאים בתרגום
ן כי מלת תוי יתרגם " י ג ו ג י " 'שענינו "תאותי" ומלת אבי יתרגם " צב י ה א "
שענינו "רוצה אני" ואלו ידע הלאנ״ע ז״ל את התרגום על איוב  ,הנה אז לא הביא
מפירושים הנ״ל בשם יש

אומרים  ,כי אם בפרוש בשם

התרגום .ומדי דבלי

בהלאב״ע

לא אכחד ממך ידידי ,כי גם בפירושיו על נביאים אחרונים לא נשא את שם התרגום
 :על שפתיו זולת פעם אמת והוא בזכרי׳ י״ד ,ת' אשל יאמר שם " ויונתן בן עוזיאל
שלגם ונשתס גיא הרי וישתתים" והנה אשאל היתכן לומר ,כי בכל פירושיו לא
היה מקום להראב״ע להעיר על התרגום מלבד במקום האחד הנ״ל ? ? הן אמנם

12
כל זה יוליד בלבי הכ| פק אם גם אלה הדברים תמנבמים שהובאו בשם התרגום,
מהראב״ע הם וידו היא כתבתם ? ואם לא אחד מתלמידי הראב״ע הושיעם ע ל
שמו ? שים נא ידידי עין כותנת על הענין הזה והודיעכי דעתך עליו .ד ' יהי
עמך ויצו אתך את הברכה במעשיך ובכל משלת ידיך כתאות אוהבך הנאמן.
ל  .אייזלער.
_

.

 4$ Von vr . I . I . Unger , Rabbinerבן

לזכר אחי אימתי,מתמר נפשי׳ הבחור החכם השלם הרופא מו״ה
מחושבי ק״ק יאמניטץ ׳ הנקרא בשם :

F^nchS.

זכרון.

אהרן 2ד׳

יכלם ה ו

Oberlientenant/ Oberarzt Dr. Adolph

אשר תמ כמות נבור חיל בסער המלחמה החזקת  ,אשר נטשה על עיר קאמארג,
בארץ מעקסיקא ,בחדש הרביעי בשלישי לחרש  ,שנח עלה הבורח לפ״ק  .ואהרן
בן שבע ועשרים שנה במוחו  ,בחור בארזים  ,שבע הבמה ודעת  ,רופא נאמן ומפליא
לעשות » ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה  .יבא שלום ינוח על משבבו!

שסע סר סלע;ה כליותינו ןםל  0׳
סקרוןק בא ,ס^ו־ץ נבוכה ולאםד־דים:
הה  .קת אהלן הרסא מות נברי צלחI
רוחו שבה על וגרפו הובל לקברים!
אל מול<^ ני הסלחסה נפשו עז זירקה.
לחבוש למחוצי מתמם ט!ד נוי כרתים;
בכל אשר יפנה רוח כביר עליו צלחה י
ויעמד בין החיים ובין הסתןם י
עזם על מחנהו ועל .דגליו שמר משמרת :
חבשי ,רפא' נפשות האסללים \ '
ך,ה! ? ותאם קלעה אל לבל אבןז עופרת,
והאסן נפל ויהי באחד הסללים .
הה ליום צרה ,עת בא שקשנו בצהרים י
י1ם נגעל כירק נביור ',מתבוסס בדמים!
הה לקשנה שברון נדל _עד לקמים  :י
נגלז אהרן בעצם ועמ'ו צעיר• ליקים- 1
. .
.סהי קיסחנו׳ מה אורו לנו חעינים■ '
עת יעל בקתי מךעדלבת .פלאים .י.
- ,
אגרת בינות* ורעים לתוישיה כפלים׳
ותעש שדלזרות’ מעקה חשב כמר סלאים

.
"י

^*) Recherches 8ur l’apparition et ]e developjienient de la ripidit
caday <irique . Berne 1865,

מד ,עצמה חדות לבנו עת על הו״קמת׳
עת1לרופא הראש נחייה  .לשר מערכה.
אן דברנו ' כחזון בי לעזריהורמת׳
לשובב שיבת הורים ולתת עליהם כרכה,
מה ששנו כמוצאי הוןזיכןר על_ אנרותיף.
אשר הרצת לנו מארץ מרחקים׳
זבות הלב ודבש מתחת לשוינף׳
כתובותי בעט סופר קהיר ,בלו ממתקים.
אש אהבה .שלהבתזיה ,בתוכן מתלקחת,
אל אהבת בנים אהבת אחים ’ משלבה;
אין *! מר ואין דברים בלי טוב טעם ונחת י
רו'הןו עלימו מרחפת בחין ונדבה- .
§תע הה נהפןד גילנו לתוגה ואבל.
נפלתי הילל בן שיחה טרום עיבות.
ידך "לאי אסורה ורגלף לא ענתהיב ? כל ׳
לפני בני עולה נפלת בסער רןרבות.
שבת משוש לבנו .תיוהלתנו נכזבה;
קוינו לשלום וחנה שאה ובעתה.
מכאב י*ב 'ושבר רוח עיננו דאקה,
ערבה ' בל ' שטחה ותקותנו גברתה.
כמספד על ד! יהיד מר יספדו לך רעיף:
י הוי אח ,הוי אוהב נאמן ,עגול מרבבה!
כהמר על הבכור 33כי יבררו הורץ: 7
הוי כן פורח ,איש המודות ,נפש נאהבה! —
שכב איפייא־ גלוי׳ לבטח ,שאנן מ ^חד,
בגיא אדמת נעד ,על מצע הול ורגבים.
הן ביום האךורון בבית מועד נלין יחד,
אן בארצות המיס נתעלס באהבים.

ןרח עללןבר אי ^ ד  $אדם!
Fürth , Rabbiner.

Von Israel

הנהן הגדול מאחיו אשר מוצק על דאשו שמן משחה קדש  ,ומלא אה < 17ללניש אה
הנגדים צכין> משנע ,מעיל צדקה ומעעה ענוה  ,הרב הגאון הנעלה  ,אנס מלין ושוני

מאד «,לה  ,שמו לחפאיח ולהסלה ,חוקר קדמוניוו! ׳ארון מאין כמוהו  ,פאל הזמן ונזי
דורי,ו « ' ה פ "ה כבוד הדרו!ו מפארים ומעריצים מהו' ש ל מ ה י ה ו ד ה כהן לאל «ליון
ר א ע א עו ר ע זצ״ל ראנ״ד ור“ מ בעיר המעשירה פראג*®״א !! 1בנה אצלו צ« ןן !

שם תסאלתך ן :פעת ןךלף מארץ צפיון וסרה ׳
לטודי דעת ותכולה מצוף מתקף הפיצות;
£קהלה נא ? ; ה פראגלמורה א.מת אותך ?דורה,
הלויתזי• מלשן קבונתיך וברכה הריקות
יקרת עניך וזיו קומתך אהה'■ לקזבר הובלו,
הוי ואבוי! יצעקו ?ל מולע לשעה עבריה,
ועלי מעץ חכמתך בי נסתם  :חלו אמללו;
המעות היצוקים באין מ_נדזם תז־לנה מאין דומיה,
הקדשת עתך ועטך לתודה,ושרפי אל  :צהלו .
ך)דרכזת בנתיב אמו; ה בל דורשי הפרך אנשי השם,
כרמי חמד בפתילי מלע ונ^
 ניהודהוןדלח׳
הוסקתיחקמהזוט 1ב בערך סליםכאלזלמדי ולשם׳
במעי נעקן התלמוד ופרחי מללש  13שתלת.
ךחק ממנו דור :תיום פט  -אמונים ׳ מנחם מישיב נפשנו.
א.יה שוקל איה סופר  :בכיה קניו ? מוחו ז
פתח גח^זתי מחקר בסדר הדורות ו!עלוז לבנו.
^שיות מלעיו על אמת נוקרו לא על אבני בד .ו;
פלאות מישפקי פיהו הניעו לקצרי אלץ ו:ם לחוקים,
ועל עקרות זיו כהונתו תורתו ושם טוב גלל ענותו;
ךרושי לבבו דת וילאה קהויה שבעתים מזקקים,
טוב טעם לדעת אזן וחקר ועל :שראל הדרתו.
(לעפה אחזתניאל הלקח ארון האלהים ואיננו,
צמקו שדי החכמה ועיננו בל תלאיןה עיור מורני-
לשוכן שחקים עפה רוחו,תכרו לאזיםוף מזלענו■’
סטראקאניטץ לירח כסלוש* יי הטוב לעמר יתן ל.

איסרל פירטה.

אל צחוק הקארטי.

Ban Eimo » Friedman «, Rabbiner.

עד אן צחיוק ף,קךטי תרבה שער ?
תפר ן? 1מוסר תקוה ו ^בר■! י
תעש שד  , ,תוריד עשיר ל ^ל ?•
תפדע כל ברכה חיש בין לילd
ה1ן עתקבר ;ע י כדו DJ1חיל -
ארור ילדך  ,ט־וב מנו ה ; פל י
האיש אין בביתו  .צר1ר כסף בידיו׳
עזב א ^ ת חן בוךדת במועדיו י
שכולה וגלמוןה ׳ סיח וזעעה;
ליום 'חגיסא ;בוא אם בכים. }?V
ישוב עשוק שנה׳ חלוש ראש ועין י
בשאון .יעה .ללח כסעד ופועה.
שוכבת חיקו במו פה פיתחת
כמו חרון .יש.ער . ,יך!ז ואין נחת ׳
תת מבת לחי ינופף ;ך;ם -
ינופף ? 1 -ין אם על בנים ׳ בלתי מרה.
ימצא ריש .מתק דזייר למרה,
ויהי למשל תחת השמים.
זכרו זאת נמהרים ׳ בפיל ובער!
שיטו ;א עלי לב ןחור ועער י
הטלאקה חעךה ,בד .י,כ1דן עכר׳
אשריכם ז! ךעי על פלגי מ;ם י
אשריכם אוכלי ;גי_ע כעיס,
י תנובון תבואו בכלח אליז קבר.
שמעון פלימדמאנן
רב נעדס < אללא ;הגל׳ל.

Von ® . ® . L«zatto s. A .

מכתב.

לבגוד המכס המפואר ,המשורר היקר והנאדר לתפארת ביסדון » ,דורש, 12
לישראל  ,וללשון אבותינו מושיע וגואל ,גלוי וידוע לסהלה צדיק מה פועל ,כש״ת
הר״ר מצחם גר יצמק שמעיןפ״י .גרבה ושלום עד העולם.
סבות רנות נאספו עלי בשני חדשים שעברו ומגעו :׳ מהשיג אמריה למכתבך
תנעים אשר שלחת אלי עם מתנות יקרוה ,ספריך הנחמדים בל״הק ובלשון אששנו.

והנני « ודה לך עליהם נבל לגני וגבל נפשי  ,ועדיין אד »נקש «»ך שהשחיל
למצוא ולמלוא לי נס » תגרת הראשונה « כוכביך ,לנלחי אצטרך לנכות ולומר:
איננו— .
האחד
הפרך היקי* והנאדר למתלה  :״ ל י יטשטי « « ע ן״ * ) קראתי נשמחה
רנה ומצאתיו נחמד ונעים וישר ונאמן ואהוב ומנינ  ,רק ענין אמד מצאתי ני
שהיה לי לקון מבאיג ,והוא התרעומת על השנת ( ) Seite 50 .ואני לא אנין
איך תקרא נעלי( luste milieuשהם נודא׳ הכשרים והמונמרים) לאנשים הצועקים
מרה על השנת ,ויבקשו לשנות את חקותיו כאופן שלא יצא להם ממנו שום הפסד.
היתכן לאדם להיות נעל דתינלי שיזגח זנמים על מ! נח אלהיו ,אם כן מה נין
אלו ,ואותם שאמרת:
 Die,für eine Banco Note״
 Opfern alle Zehn Gebote.״
ומת חילוק נין מי שמנעל כל עשרת הדנרות ,ומי שמננולאתתמהן ( השנת) ?
שאם נשניל eine Banco Noteשיוכל להיויח ,יפתח חנותו ניום השנת ,למה לא
ינעל לא הרצח ולאמנאן> ולא סגנג,אפיקיה לו שתהיה שמירתןגורמת לו הפסד מרונה.
והנך שואל מספעי על תפארת ה ת שני ,אן> כי הראית זו את תוקן>
תעופת רומך העהור נמליצת ועזיז ימינך הרמה עד להפליא ,עדי קדוש יאמר לו
על פני כלו,ותנה ו כנהר צון> נופת אמרי נועם ,מלא על כל גדותיו נשמי תנונת
יעיונים נשגנים ,עדי כנר מימים ינים לא נא כנשם ה! ה נמתנה העניים עד
הפעם ,נכל זאת אד מה אענה ומה אומר ? הלא אין ספק כי לא נעלם ממך,
כי חיך אנשי איטליאה לא • וכל לעעום מסק שירי האשכנזים מפני שלש סנות:
האמת היא ,מפני שוא נע  .שאתם מנליעים ואנחנו משמיעים אותו  ,והשנית מפני
הנגינה שאתם עושים יזמלרע מלעיל ,והשלישית שאינכם חוששים לשייי « ספר
התנרות ,ונסוך טוייס נעלי י״א הנרות אתם מכניסים נעלי עשר ושתים עשרה
כגון  :ענן פישז עליו למעטה זהרו ,יגששו נאפלה לדעת מקורם ,נסדרים
מונים איש על דגלתי ,ועתה רג חסד אל מונן דעת ,פתס נא פי אלם עיני תולעת
(כלם נני עשר) צולע על ירכו איך יעפיל ההרה  ,מחלת רות רפאו שניית כי
מטה  ,נהורידו מסיני את אוצר התורה (כלם נעלי שתים עשרת הנרות) .ומלנד
זה אתם מחריזים לפעמים אל״ף עם עי״ן ותי״ו רפה עם ס«״ך ,הכל כפי מנטא
שלכם ,ואנחנו נעלי מנטא אחר  ,איך ימתק זה לסכנו ? וכנר בתנתי על זח
נימים שענרו אל האיש לעטטעריס ,ושמע נקולי והרגיל עטו לעשות שירים
שקולים נמאזני צדק ,עיין שלום אסתר ובכורי העתים תר״ו .ומי יתן וגם את0
־לידי היקר תשים לדרך הזה פעמיך ,ואז שפתי ישנחונך נפה מלא  ,ואהללת שמך
לעולם ועד ,ואז ממך יראו וכן יעשו גם הגמורים ,ותהיה אתה הגואל למלאכת
השיר הענרי נארצות הצפון ,והיה אם יכנסו דנרי אלה נאזניך ,אז אנוא לפניך
נ  :ערות אמרות גענין מלאכת השיר.
ועתה (כי לא ליועץ לך נתתני ) אשינה לאגרתך היקרה .ותחלה אנרכך נכל
 נ׳ על אשר הודעת את שם ר מ ל *) לתהלה נקלע האין ,וזה נפח רוח חיים נאפית-

Leiner 186t .

* ) Leipzig (Sie Auflage ) bei Oscar

*) היא האשה היקרה נדולינו והנודמא לפאי « הלל בשער נח לנים נמכהניה
ונשיליה היקרים כפז נשפה עבר מ' רחל מ א ר פ ו י גא  ,אפי הופיעו אולם
נפעם ראשונה נכוכב׳ יצחק הקדמונים  ,ואשר אלהיג גנפשינו עוז להיוא הראשון
אשר הוציא «עמוני באם אלה לאור עולם ולהודיע שם המליצה ליקר נמחנוח העגלים.
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ייודש כנמר נעוריה ,והעיר בנורה הנרדם ) ה כמלסום מנה .והנה אס היית מוציא
במחברת הסמינית כל מה ממלחה׳ אליך ,גס אני הייתי ממהר למלוח אליך עוד
מכתבים אחרים ,ואף גם זאת לא אחדל ממלוח אליך גס היוס קצת שיריס .ולענין
מכירת הקונטריסיס ,לא אכחד מידידי כי עדיין לא מכרמי מהם רק ממה ,וקצת
מהלוקחים אמרו כי צר להם על מיעוט האיכות נהתועלת אשר מצאו במפר.
ואתה לא תתמה על זה ,אם משיב אל לבך מה מאמרתי למעלה כי חיך אנמי
איטליאה לא יטעם מירי האשכנזים.

ואני ראיתי ואשמח כי עם כל מה ששמעתי כבליך שאמה מרחיק חקירת
הקדמוניות והעתקת מכתבי הקדמונים ,הנה כבר החלות לתת מקום בכוכניך לקצת
עניניס כאלה ,כגון במחברת ה׳ משובת רב האי ,ובמחברת ח‘ שירי בן גבירזל
■ יזה נותן לי פתחון פה להשמיעך עצתי ,והיא שאם תעשה מפרך כולל גם דברים
עתיקים  ,אין ספק שירבו הקונים ,ויהיה מפרך מפורסם לתהלה בכל אשכנז
יאיטליאה .ואם ייטב תדבר בעיניך  ,הנני מוין למלוח אליך ענינים יקיים מכל
ייץ מתרצה.
ואבאה לתולדה רחל ,ואומר כי נולדה בטריאסטי בשמיני מל פמח תק״ן
 ( 1790עמר שנים ורביע קודם לידתי) ועד י״ב שנה למדה תורה עם ר׳ דוד
לוצאטו ( אחי אמה והוא אחי אבי) ובסוף ימיו הימה לומדת י *וו חובת הלבבות
ותנ״ך עם מצודת דוד ומצודת ציון  ,ואחר כן למדה עם מלמדים אמרים ימ״י
ומנורת המאור  ,ומן שנת י״ד עד מנת י״ו היה לה מלמד אמר בתלמוד ,ולמדה
עמו מסית מגילה ול ראשית חכמה ועם אדוני אבי למדה גם כן קצת ׳גמרא,
וחכמת האריטמיטיקא  ,וכל זה למדה בתוך ביתה ,כי יש לה את ( שמו יצחק
לוצאטו  ,העוסק במסמר• שם בטריאסטי) ואביה היה שוכר מלמדים לבנו ,והיתה
גס היא לומדת עמהס .בימי נעוריה למדה גם כן מלאכת דרעכסלער מאבי ודודי
יהיתה עושה מלאכה עמהם .גס למדה מלאכת תפירת הבגדים (שניידערייא )•
/
ודוב בגדיה הם מעשה ידית.

חתונתה הימה ביום מ׳ אדר חקע״ט  .ודע כי אני והיא נולדנו בבית אמד,
והוא הבית אשר היא יושבת בו עד היום הזה .ובשנת  1808אני ( עם אבי
יאמי ואחותי) יצאתי מן הבית ההוא ושכנתי כ״א שנים בבית אמר רחוק משם
ובכל יום  .הייתי הולך לבקר משפחת דודתי  ,ישם היתה ביבליאטעק של ספרי
jל״הק ,מקנה קנינו שלדודי ר' דודהנ״ל ,והוא הוריש אותם לר׳ יצמק הנ׳לאמי

ן יחל  .ומן הביבלי אטעק ההיא קנינו אני ורחל רוב ידיעותינו בחכמות הישראליות,
 :׳שעות הרבה היינו אני והיא מדברים ומתווכחים ,יחד בענייני תורה וחכמה.
ואנחנו לא שמענו ממנה זה שנים כבירים בהעלם ממנו מקום החנוחה  ,ועם ידידינו
זיל בעל המכשב הפרה נריח שלומים עלי ההחרו והחגרו נסכמח קקבלה  ,כאשר כשנה
באמש מאגרופיה האחרונות  ,ואולי כנר היא שבה לארצוח החיים — ובעש חזון למועד'
מזפשה אחרי שאריח מכחביה הטמונים עוד באוצרוח כשני יד ננישנו לחקקם בצפרן
שידיר ולשים בין כוכבים קנם אייה .אך מצודת נקששינו פרושה לפני יורשיה נושאי שמה
שם שהלה  :לבלשי העלם יעלימו אח הנוחר והעזנון מכחב• עט אמס לחשו לנשיח
«ולמיס ולמנוע טוב מנעליו נהיוח לאל ידם לשלמו לנו  ,ואנחנו לא נחאחר מהפין
«« טעמים היואלה לעס די אלת ! • שיתו נא לב לקול הקורא הלזה באמונה  ,לבלשי
’®« עו קול מרמה ,רחל מנכה על בניה ,עלי מאנס להציב לה יד ושם לזכרון שהלה נקרב
מענדלבר״ישטערן.
ע «יי1
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ומעם אחה !( ,ה יוחי « מלשים שנה) נקמה «» ני שאשתדל למלוא נשניליי
ש׳ הזהר  ,ומפשהי ומלאהי והנאה׳ לה  ,ונהנה לי בשן) «חילו אשר הוצאה'
בעדו  ,ואחר כן אמרה לי  :ולך איפוא « ה אעשה נשניל ערמך ? אמרהי לה:
לא אנקש ממך דנל  ,לק שלא האמיני נכל מה מכהונ נו — ענהה ואמרה:
"הקשית לשאול" .אחרי חתונתה  .לא יכלה עוד לעשוק רק מעש בלימודים,
מפני צער גדול נניס .ולעני ן משאלת ממני שפול הולדות׳ ,דע כי• לא אוכל
למלא «שאלתך  « . ,פני שכנר נקש זאת ממני ה׳ נוש וכני שלמתי אליו החלק
הראשון שיודפס נקאלענדער שנת תר״ח  ,והשאר ינא אי״ה נשנה תר״ש.
והנני נותן שלום לידידנו המלין הנכנד ד׳ פראנקל  ,ונשמחה אש«<ג
נשורות שונות ממנו.
והנני מולח לך קצת שירי רחל .וקצת שירים ממני וגם « חנית גדולה קראתי
שמה  :עמק החרון .והנני מנקש « «ך מלא תנתמה לנתחים  ,אנל תדפישה .כלה
נפעם אמת .ואם תוכל להוציא ממנה ממשים עקשעמפלארע נשנילי  ,תעשה
עמדי חסד ואמת .ודע נא ידידי כי קצת נתים מן המחנלת הזאת הדפסתי גם
נננול נעים ( ומשם נדפסו אחל כן נתפאלת ישראל למרשינעש) .והנה ננית 30
אני כתבתי מלכות זדון שנתה  ,ולא היתח כוונתי מ״ו על המלכות  ,אלא כוונתי
שהזדון לא ימשול עוד .והנה הצענזאר שהיה נימים ההם הגיה וכתב  :רשעת
זדים שנתה  ,ואני נכ״י ששלחתי אליך הנחתיו כאשר נתמלה  :מלכות זדון שבתה,
והודעתי לך זה  ,למען אם הצענדאר יעלים עיניו מזה  ,מושב  ,ואם יאמי
למחוק  ,תאמר אליו שיתקן כדרך שנתקן כנר בכנול נעים  :רשעת זדים שנתה.
כתבתי שרקי ,ותימה כוונתו על
בנית 129
עוד זאת אודיעך ,
 Torquemadaהאינקוויזישאל המפורסם בזמן פעלדינאנד ואיזאבעללע ,ואם
הצענזול לא יעכב  ,תוכל לכתוב השם במלואו ש ר ק י מ א ד ה.
הרנה ישבידי ,אשלברוב עמל ויגייי
אם אתה אוהב מצבות קדמוניות,
תעתיק בני בכורי נפאדובה ובמקומות קדמוניות.
אתה עתה ברוך ד '  ,אתה שלום וכל אשר לך -שלום  ,כנפשך וכנפש החותם
ידידך ש ד " ל.
ה« מאדונה .היום כ״ו אייר תר״ז.

Von I . W . Bar , Rabbiner .

מכתמים.

למלמדים ומורי רו־ך!

!ענן בהבל אחיף פרצת פרץ,
בארץי
ונדי
אשרי .יי '
תהיה I VTT .
יי.
נע tx
לקיןt M
ו־ן־- t
ז״י
נם למורי דדך רדתה במו כן לסבל
כי נם הם נלחמים להקריח הוקבל.
המורים.
לקה ן.ה הנחמונו הקל ,אזמר הרגו ק:ן-
זה הרגוכןין' ,שפןי דמו ויהילאלן -
אולם ההבל בו נלחמנו עוךפו חי,
לו תכרע יקל ברך ולו יובילו Y׳!
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על בעל קרחה בזרי׳ הוקם ^בניד עם.
לאלוני  :מדוע קומו *:ת פלוני אלמוני
לראש העדה ,אשר הנהו כאדמוני
הדל אישים ומכלי בל טעם וריח?
ואעז  :הלא גם 'אלזרי אלישע ' קראו הפעם
ריקים ום־יחזים יסדי לב וטעם ’:
.עלה קרחי עלי ה קלח‘1
לעשיר כילי נותן דמות כלב לאזכרה.
רבים התפלאו׳ על מה זה אתה
למזכרת' אהבתך קלב נתת,
אחרי כי בלי כלב יזבירהו
כיי הנף כמוהו -הנהו'!
אקנס הלא ;דעתם  .כי איש את רעהו
מאז /יכ ^לם דמות תכניתויביויךהו•י
» Nathan Meller.״ « אהבת ציוץ.
הנידה נא לי אתה עלם נעים•'
■
מדוע קדורנית ' התהלך ככה
מה זה נפשך נוגה לעפר ישחה
וכאיש ע־וע חליי פניף רעים -
עודך בבקר חלדףבקר לא עביות
לך התבל,כגנת עדנים פיוריה
וכעלמה רבתי ההן יפה־סיה
משחקת 'לפגיך תקוה ^ הוד נדבות.
אם חטא חטאת כה לבך ןפלח1
הן הכרת הוד פניך ענתה
בי הפה נפשך מכתם עולתה
אף לפשע נעורים הלא עזרי ם 1להז
אם בן מה זה רוחך סר אהוב הצלחה?
מדוע תתנה'  .גלמוד,עלי מורים ז
וךמעותיך בפלגי מים נגרים
ממקור' יא אכןב ! נפשך הגאנחה-
*2
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"נזירותי הוי ממיי־לדת נאדות
"ולא אשוב ראיות עיודןני ציון ודקרה
״לק כל מחמדי חלד לזם לי לזראT
«ראות חןים לא אוכל כארץ אסרת.
.ארץ יהודה ! מאוד נפלאת לף אסבתי
.ומה אקנא באבות׳ המאשרים!
«בתוככי שלוים המד׳ מצאו קברים
.ואדמת־נכר אללייתכסה גויתי! -

דבר בקורת ובאור למאמרי חדל.
Löw,

Heinrich

Von Jacob

. M u ste r h a u P t s chn l leh r e r.

königl

^

חכמי האומות מאמיני השליש אשל לאור הנקול ילכו .גס הת יודו 3פה מלא
ולעיני תשמש כי תפלי בלית הסדשה ישאו על פניהם תעתועי עמם ,נמלאו
מאמלים שנונים וסליפיס ,יאותו לעתות חושך ולא אול האלה אשל הכומליס בודדים
במועדם לבדם העתיקו תפלי אמונה ולהג תלבה יגיעת בשל .כי בתפלי בלית
החדשה התחכמו לכתוב דבלי חליצות כתפל מבלי מלח ועל שם עצם פלמי בנו
תל תלפיות אשל כוונות בלתי נכונות תלויות בו .כן לאה קולות השלוחים י״ג ת׳
נאמל  :מילית אשל יקלא ג״כ חיילית ולא הוגד לנו מתי ומי קיא לו את השם
ההוא ,על כן אין לו דמיין אל בלאשית מ״א מ״ה ; במדבל י״ג י״ז ; דניאל א ,ז׳
שם מבואל תבת הקליאה ושם הקולא מה שאינו כן פה ואין למדין התחום מן
הגלוי — וכל איש אשל שמו יש״ו גדול הוא בעיני מאמיני השלוש עד מאוד .קורות
השלוחים די ל״ו יפלשו ויציינו את האיש באלבאנאת מכל מתפל המתנדבים על
כי יש״א שמו (ובעבול לא נודע עוד כי יהיה אחלי ימים ממתפל השלוחים גם
הוא ,לכן אין זאת בלתי שמוי יגדל אותו בעיניהם מאוד ) Iוזה מוכלח לתם על
אודות אמונתם כי לוקאת ' 3כ״א יתפל בפרגימש שהיה נקלא הנוצלי יש״ו לשמונה
ימים בתמול לו בשל ערלתו עקב כי קלא לו המלאך כן עוד בשלם יצא מלחם
אמו ועד לא אמיל הולת גבי ! ומי לא ידע או שמע שמן מכל העלמה אשל
תעלימו כבל בימים ההם בזמן הזה להביא איש ואיש מבית ישלאל תחת כנפי
אמונתם למען תציל את נפשרכפי מחשבתם הנפתלת מאבדון ושחת עולמית ,לכן
על כי יקשה לבן ישראל המכיל אלה ' תאמת מבלי דמות הגון ,-להאמין כי הרה
עלמה אשל לא ידעה איש וגם ילדה בן אלות על כן פלתמו ברבים מעשת ים
כי בתו■ של ירמיה נתעברה באמבשי במרחן שנכית זרע בקובתה ,ממת שכבשו
ישעי הדור את ירמיה הנביא להוציא ז״ל במלחן  ,כאשי יתופי בתפל אחד קשן
המחגולל בידינו ,שמו ״בן תירא בן ירמיה הנביא" — בן תירא ? מדוע הלו הוללות
ושכלות דברי ששות כאלה באילן גדול זה ? עקב כי בן תירא תאמתי היה יהושע
(כן מתם הוא שמו בתפיו פלשת מ״ד ) יש״ו .ויש לשם בן תירא זכרון ורמז לשם
בן אדנות שכן העתיקו השבעים השם הוי״ה ב״ה • xu'<jto4אדון ותירא הוא מן של
צ( ין ( ׳הישע י״ג גי )dominus ,או באמת מן קיליוק היוגית בחילון» האותיות כמו-
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זיניליען » -׳ ^»*  )Stויניס ינכה ( ועל דרך זח נמלפו בארץ־ארעא  -ארקא ( ילזליה יו״ד
י״א וגמלגומים 6ijולא אמנע להעיל כי לדעת איזה מחקרי הלשון השם ( סנן
( Sire (Seigneurנשפת ציפית ג״כ נגזל מן שי .והנה נקל יוחל להאמין מעשה
ירמיה מלהאמין ספור העוואנגעליסטען ממולדת הנוצרי .ואם יאמץ איש כי הלתה
נערה אמת מהזרע שנכנס נקיגתה ויפותה לזו ,אז רק כפשע לו אל אמונת
הנוצרים כי הרה עלמה מהרוח אלוה אשר עליה נא  ,וד״ל א״כ הספר הקטן יגן
תירא ישן נושן הוא וכל דברים זרים והנליס אשל יסופר נו איך נולד בן סירא
מנת ירמיה מעשה אחד שלוחי הנוצרי או בן גילם הוא .אולם ברבות הימים נשתנה
צורתו ,כמות שהוא עתה כי מלו בו ידי זרים אס גצדיה או גרמיה שינו והחליפו
ישמו בו מגרעות ונוספות וכן כתב הגאון החסיד ר׳ יעקב עמדן נספר המטפחת
ח ' נ' דף ל״ז בענין חבור ספר הזוהר והראתו מהחלתו אשר הודיע החכם החסיד
נעל ספר היוחסין נשם הרב ל ' יצחק דמן עכו שהיה תלמיד מנר ונעל סודו של
למנ״ן ז״ל ור״י זה הלך לחקור אחיי ספר הזהר שכנראה שהיו דגליו מופלאים
נשאבו ממקור עליון ואשר הוא ירושלמי נראה שדבריו דברי קנלה ואמת יאשר
הוא ל״הק הם דברי זיוף דברים אשר בדא ר׳ משה דיליאץ מלבו .תאריך הגאון
החסיד נעל המטפחת מאוד ,ממנו מצינו למדין כי נמצאו כפלים בידינו אשר
ישלמו שרשם אל ימי קדם וסעיפי פארותיהם חדשים מקרוב נאו לא שערו
הקדמונים .ונזה יבוארו דברי י ' יגסף נסנהדרין פרק חלק אף נספר נן תילא אסור
למיקרי ,כוונתו באמת על הספר נ״ס הקטן אשי הוא עוד עמה ( ורב מזה לפגים
היה ).מלא דברי רוח כפרש" ׳ שם (וכפי שערת החכם בן זאב ) והוא אחד מהספרים
החיצונים אשי אסור לקראת בהם כמאמר ר' עקיבא אף הקולא נספרים החיצונים
אין לו חלק לעולם הנא  — .והספרים החיצונים הנה הם ספרי ברית החדשה
המודיעים ברבים אמונת השילוש ,הם ואין זולתם .עדות לדברי גלו לנו חז״ל טפח
במקום ב ' תחת אשל כסו כלו במקום אי .בירושלמי פרק חלק וז״ל  :ספרים
החיצונים כגון ספר נן כירא וספר ^ ן לענה אבל כפרי המילות וכל הספלים
שנכתבו מכאן ואילך הקורא בתם כקורא באגרת מ״ט ויותר מהמה בני הזהר וכוי
להגיון בימנו ליגיעה לא נמנו ע״כ .והנה קראו לנו נשם שני ספרים חיצונים בן
סירא ובן לענה שאסורים להקרא ועוד אנחנו לא נדע מי אלה האבות ושמות
הגנים לא הגידו לנו ונשמעם .אבל השני שמות אמד הם והשני עי׳ לראשון כלומר
אם תרצה לדעת איזה בן כירא אסור לקראת בו ,דע לך שזה הוא בן לענה .ועל
דברים כ״ט י״ז פן יש בכם■ שורש פורה לאש ולענה מ״א דלמא אית בכון ננר
מהרהר מטאין או זדון פרשי" כלומר מפרה מרבה רשע ; והסעורנ־ מוסיף ומפרש
חושב להדיח רבים אל דעותיו עכ״ל ע״כ לכל הפנים נרמז בבן לערה איש מסית
ומדיח  ( -אלום רישיה חלי כדגשא וסופיה מריר כלענמא דמותנא — מואר שלם
מהמפתה !) ואס אינ :ו מבואר עוד כל צרכו ביברי הירושלמי שלפנינו תנת נפיריש
איתמר במדרש קהלת על עסוק ויומי מהמה ברי הזהר נזה הלשון  :ויותר מהמה
ממהומה■ בני הזהר שכל המכניס במוך ביתו יומר מכ״ד ספרים מהומה הוא מכניס
בביתו ,כגון ספל נן סירא וספר בן תגלא ,ולהג הלבה ,יגיעת גשר להגות ניתנו
ולא ליגיעת בשר עכ״ל .עיבה ראה נא אמה איש משכיל כי גם המדרש יקרא לנו
נניס בלי שם תמיד בראש הנן סירא ובעקבו יבוא הנן תגלא ולא יגלה לנו מי
זה הוא ואיזה הוא  .אגל אם תמחוק את המי׳יו מראש תגלה ומקרא " ובן גלא"
כשם אחד תמצא מבואר ומפולש לעינך השם עפאנגעליא .והם הוסיפו נכוונה

התי״ו אל תגלא למען יעלימו » עיני שונא* ועוברי ישראל פתרון דעמס ועל « ה
אדני מאמרם ישלו .העד וש«ך לדברי בשנת קט״ז  .א׳ ר׳ « איר קרי ליה ( פרש״י
למפרי המינין) און גליון ; ל ' יוחנן קרי ליה עון גליון א״ב נראה מחלקו זה השם
לשני שמות לתת לו שעם הנאות לו לפי דעתם .וזה הוא אשר מראש אמרתי ,כי
המפל ב״ס הנאמר לנו לקראת בו הוא מלק « .מפרי ברית החדשה אי שם כולל
לספרים כאלה המושכים את הלב לאמונת השלוש .בי מי יוכל כהיום למעל כמה
נשאל « ספר כמוהו גהממברת הקטנה המתגוללת עתה בידינו ממתכונתו ומהותו
בראשיתו ,מה ממנו נגרע ומה עליו הוסיפו נשטף הזיין אשר_ חלו בו ידי זרים,
כי ספרי ברית החדשה נעשו שנים אץ « ספר אמרי שנצלב תאיש יש״ו כעדות
חכמי נוצרים טהאמאספאיני ,וואלנאי דר -שטרוימ ורבים זולתם ומחברי מפרי נ״הח
שאנו « « קור לא נאמן לכן אין להפליא אם עוד הוסיפו סרה ועשו ממנו מה
שלבם מפן .ואם על הכלל כל סגולות מממדי הספרים ההיו לנו בית •ישראל
לפלטה ( אשר יש לנו סופרים שסופרים כל אותיות שבתורה ) במליצות הימים
ותחת עול ברזל משנאינו ,אין ספר יקר שלא הושחר זהרו והושמה תארו ע״י
שבושים ומלופי נוסחאות ואשר לא חלו גו ידי משחיתים שנו ושינו והרבו נוספות
גס מגרעות כפי שהראה לנו לדעת המכס המלין לש״ב באמת מהערותיו היקרות
ל תולדת רש״י ; עאכו״ם לא ידון רוחנו נספר שהוא נתעב ונאלמ״בעיני חכמינו
ז "ל אם נמלף ונשתנה נשטף הימים מצורתו הראשונה ולא נשאל בו משם אמד
מתעודתו הקדמונית בלתי ספור זר ונפתל איך נולד בן מירא מבת ירמיה (אולי
ירים יה ראה ליקאס א ' כ״ח )  .שכתעניה באמבט׳ ואשר ממנו לפי עדות גאוני
חכמינו לא נמצא שום זכר בכל הש״ס ולא במדרש או בספר מהקדמונים .ואם
בכל זאת נזכר ענין זה בליקוטי מהרי״ל אודות זה לא נוציא משפט מעוקל לאמר
אעפ״כ יש נו איזה שולש דבר ; כ־ להפך נאמר על דברי מהרי״ל הכ״ל מה שאמר
הגאון נעל באר שנע הוריות י״ב על דברי רש״י ח״ל  :נ״ל שלא יצא דבר זה מפה
קדוש רש״י אלא איזה תלמיד טועה פי ' כן ועוד כתב הגאון הנ״ל בספרו צדה לדרך
וז״ל במ״ש רש״יורפוס' על הרנה גרסאות בגמרא דל״ג להו כ׳ אינם מדברי הגמרא
אלא מדברי איזה תלמיד טועה שכתב כן בנליון והמפורסמות אין צליכין ראיה
ע״כ .ולא לנד אפרי חכמי התלמוד ,גאונים קדמונים ואחרונים הבאים אמריהם
מלאים גירסאות ונוסחאות שונות שנעשו כדברי ר״ת נס' חישל סי׳ תק״ט ע״י
מגיהי הספרים בתלמוד ואין מדקדקין נדבר ; אבל למדו חז״ל בירושלמי דתענית
פרק בג' פרקים ושנו נמסכת סופרים פרק וי״ו מלכת ד' ושם  :א״ל שמעון בן
לקיש שלשה ספרים נמצאו נעזרת ספר מעונה  ,ספר זאטוטי ,ספר היא .נאמד
מצאו כתוב וישלח את זאטוטי ב״י ובשנים וישלח אח נערי בני ישראל וקיימו שנים
ובטלו אחד ; באחד מצאו כתוב מעון ונשנים כתוב מעונה אלתי קדם וקיימו שנים
ובטלו אחד ; נאחד כתוב אמד עכל הוא ונשנים אמד עשל היא וקיימו שנים ונטלו
אמד ( יאה חנות דר״ן פרק ל״ד ושם) הנה הראה המנקר הגדול מן האדומים מ״ע
פיק ז׳ לנו לדעת דקים לתו לרבנן שתמצא ג׳ הספרים ההם היה מזמן קדמון לפני
הזקנים שהעתיקו התורה ליונית וגם עינינו ראינו בספרי הקודש אשר הופיעו
הנביאים על אדמת ה׳ ויהיו לנחלה לנו בארצות פזורינו נין המים ,הרנה קרי
וכתיב משונים זה מזה בתבניתם ונענינם מאוד מאוד .מבואר מקצת הטעם ולא כלו
בדבריהם ז״ל נ״נ פרק א ' אמרו שם דוד כתב ספרו ע״י עשרה זקנים ,חזקיהו
וסיעתו כתני ישעיה משלי זש״הש וקהלת ואנשי כנסה הגדולה כתני יחזקאל תל*

עשר דניאל ומגלה אסתר לכן על כי לא נכתבו התפלים מהנביאים הקדושים
המסגרים געצמס אגל גאו עד דור אסל על פי מתירה מפה אל פה עד ימי המאספים
לכן נקל נתכסו נהם מלות ואותיות ונשתנו גרנות העתים .ועוד אמרו ז״ל ירמיה
,כתג תפרו ונכל זאת נמצאו נו קלי וכתיג הרנה מאוד כי הנניא הקדוש סי נימי
צרת וצוקה ועת גלות ישראל מעל אדמתו ,לכן מי יודע מה נהימה עם הננואות
אשל כתנן יד הנניא ואולי נאגדו ורק העתקותיהן גאו אלינו איש מפי איש אשר
שמעו הוכחות הנניא האלוה נדנרו ניאש מרומים עלי קלת לאזני נני עמו למען
ישמעו וישונו ,לכל הפנים לא ראו סז״ל את עצם הכתג שכתנ ירמיה וסכמת
הכהינה לא הימה נערץ נימים ההם כמאמרם איבא נ״ד חזתא דלא ידעו לתהמא.
זאת נודעת למשכיל .עכ״פ
לכן הי ע הרב אנרננל עם נניאנו זה וכל
נראה וננין כי נס נתפרי הנניאים הקדושים הופיע ה׳ עליהם ומצאו שינוי
ריתסאות ואם נשים התרגומים העתיקים לעינינו ונערוך עמהם עיקר תפרי תנ״ך
להשוות אותם יחד ונפרע ע״ין זקנים הלא ילאה לנו נהרגה מקומות הנדל עצום
ניניהם אן -נדנליס שלא נוכל לתלות נהתתלפות אותיות הדומות ,ואציע פת לפניך
העתקת השבעים נשני מקומות שיש להם דמיון מת ולדיני׳ יש הנדל עצום ניניהם
בראשית נ ' נ' ויכל אלהים ביום השביעי העתיקי yf*ie a v* lxt vכאלו כתוב
ניוס השש׳ ליקב המקרא כיששת.ימים עשת ה' את השמים ואת הארץ ואין ונ נפקימא
לדינא ; אנל שמות י״ג וי״ו שב עת ימים תאכל מצות העתיקו נ״כ ff ijfjii pat
קראו  :ששת ימים להשוות הקרא עם דברים ע״ו ח' ששת ימים תאכל מצות
(פשוטו של מקרא ) ותקליעי עוד' עליהם עצרת וכל השומע להעמקת תעיין הוא
עוני על אישור כלת .כן גרעו העי״ן והושיעו .מה גם נותפו נ׳ פשוקים ביהושע
כ״א לעדות רב האי גאון מונא נרד״ק שם והמנחת שי ופשוק אחד בנחמיה זי .ואם
לא נתברר אס לכל אמד ואחד מספרי הנביאים אב אחד ואם למשל כל החזיונות
הנקראים על שם ישעיהו הנביא האלוה לבדו הניע ואין אחר עמו .והם אמרו
בויקרא רנה פ׳ וי״ו כי שני פסוקים בישעי' י״ע וכי נפישה א׳ דארי אני הושע
נינא ולא היו כדי שפר וניעפלו בישעי׳ וכן אמרו ב״נ פרק א ' דויד כתג ספר
תהלים ע״י עשרה זקנים ,פרש" ׳ כתב נו דברים שאמרו זקנים הללו שהיו לפניו
ויש שהיו נימיו ובודאי גם ימים רבים אמר מות המלך הקדוש קמו מליצים נשגבים
אוהבי ה ' בישראל ותיקנו מזמורים ההלות ותשבחות לאלהי הכבוד או הרימו בנהי
קולם על אבדן מולדתם שהרי ר׳ עקיבא אומר פסחים •קי״ז ע״א סזקית וסיעתו
את ההלל; ל׳ יוסי הגלילי אומר מרדכי ואסתר אמרוהו ,א״כ אין זה פון
אמרו
אשר חטא אם אומר כי מזמור תהלה לדויד ( תהלים קמ״ה ) ג״כ סודר ממשורר
אחד אשי חי ימים רבים אחרי דויד שהם עצמם אמרו בפסיקתא זוטא כי מזמור
חנכת הבית לדויד ,פרשה ל״א ,מרדכי ואסתר והמן אמרו אף שמפורש שם
שיר
"לדויד " ולא יעלה על הדעת לאמר כי שם המלך הקדוש נדרך נבואה הדברים
העלה נפי מרדכי ואסתר והמן שאין זאת מדרך הנביאה כלל ,מו״נ מלק ב׳ פרק
ל״ח כי הנביאים האמתיים יגיעו להם השגות עיוניית נלא ספק לא יוכל האדם
בעיון לנד להשיג הסבות אשר יתחייב מהם הידוע ההיא ודומה לזה הגידם דברים
לא יוכל האדם בסברא ובמשער הכולל לנד שינידם עכ״ל א״כ מה נפלא הוא בעינינו
כי מנר משורר אחד שיר יקר מאוד נכלל נו מוסר נעים ומליצה בלי השפעת
עליו ואם לא ידעכו השירים הרמים והנשגבים אשר שרו ד׳ שלמה נן
הנבואה
ור׳ יהודה הלוי והס הפליאו לעשות נמנגינותיהס הנעימות ובקסם אשי על
גנירול
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פפסם ?
ואס לא סהענג נפשנו גפירים האדירים אשר פר המלץ הגדול רמ״ח
לולאנוו
ואחריו
ממן
המנעיס זמירות רנה״וו נעל שירי וזסארת ? וכן נכל דור
ודור
יש
לנו
מליצים
נעימים
מפוארים
(כוכבים
מזהירים על שמי המלילה !)
המשמחים
בשיריהם אלהים ואנשים והם לא יקלאו בכתם אופיר — ולמה נוציא
בפרע את
מחבר שיר חנכת הבית לדוד מכלל המליצים היקרים אשר השיגו מנדבת
ידי
הטבע
קניניס
כאלה
המכשירים
אותו
להיות
מושל
רודה
בממלכת השירים
ולאמי
ששרתה
עליו
השכינה נשעה שחיבר שירתו למען יענו אותה מרדכי ואשתי
והמן ?
ועוד הלא אין שום הועלת גזה אס באמת חי נביא אחד כמה מאוס שנה
לפני
הא
:
שים
הנזכרים
ולמענם
תיקן
הוא
שירתו
,
כי למה תאציל עליו סקנ״ה
מרומו
לצורך
זה
פן
לא
ידעו
מרדכי
ואסתר
לשפוך
שיחם
ורנתס
לאלהים ? והלא
לפי דברי
חז״ל מגלה נו״ז ' 5היה מרדכי אחד מן השנהדרין והס ודאי היו מכירין
בטינ
ל״הק
ואסתר
ודאי
הכלרה
לשון
ארמי
על
בוריה וחכמינו אמרו בשועה פרק
זי משנת א '
שתפלת נאמרה בכל לשון ופירשו בגמרא תפלה רחמי היא כל הירא
דבעי מצלי
וכן פקקינין או״ח סי ' ק״א ( ומה שאמרו חון מלישון ארמית ראה הגאון
אכיתו
רבה
סק
>
סי
'
ש״ב
.
ומצינו
נשפר׳
פ׳
ברכה
ע
•
קרא הי משיני בא ,כשנגלה
הקנ״ה
ליסן תורה לישראל נגלה ני ' לשונות עברי ,רומי ,ערבי וארמי .והכוזרי
מיש ס״ח
אמי שא״א היה מדבר בארמית ב ^ור כשידים שהארמית היא לשון כשדים
והיסה
לו
העברית
לשון
הקיש
והארמית
לשון
חול
!
וגם לענין גטיןפסק־נין א״הע
קנ״י א' שאין
הבדל
בין
עברית
לארמית
וכן
הרחיבו
לדבר
בזה
הגאונים
ר
'
שמואל
יהודה
קצניאליננוגן ורבינו הרמ״א במכתביהם שהריצו איש לרעהו ,תשובת הרמ״א
מן
קפי׳ו
ועד
ק״ל
ועד
בכלל
שלשון
ארמ
מ
בעצמו
ניתן בסיני וברוח הקדש זה הוא
מעלתו
,
לכן
אחרי
כל
הדרישה
צריך
אתה
לומר
שכוונת
הפסיקתא
זוטא שהבאתי
היא פשוטה
כמשמעה ומרדכי ואסתר ( והמן Vעל דעתו ?  ,חברו בעצמם מזמור
שיר חנכת
הבית
לדוד
והלמ״ד
של
לדוד
ע
"
ד
למינו בראשית א׳,י״ר ; בני מררי
למשפחתם
לבית
אבות
ם
במדבר
ד
'
כ״ט
,
midi
Serundwn
ר״ל
ע
"
־
שחיבר
דויד
המלך .וזה
דעת ר' יוחנן ברכות פרק א' מפני מה לא נאמרה נו״ן באשרי מעני
שיש בה
מפלתן
של
עע״א
שונאיהם
של
ישראל שנאמר נפלת ולא תוסיף קום בתולת
ישראל.
ומי
עיקש
ולא
יבין
שלא
יתכן
להיות
כוונת
ר״י
לאמר השמיט המלך הקדוש
אות נו״ן
ממזמורו עקב כי יאמר הנביא שהיה חי כמאה שנה אחריו תוכחה
אחת
פורעניות על ישראל המסמלת בנו״ן ? אבל להפך כיון רייי לאמר כי המלין
המחבר
שיר
תהלה
לדוד
חי
אמרי
ימי
עמוס
לכן
מנע
לאמר
אות נו״ן בעבור ידעו
ב״י את
דברי הנביא ההוא ולמען לא יפול לבבם עליו באמרם מזמור שיר המעורר
את
הלב
אל
בטמון
ואמונת
ה׳
שהוא
פותח את ידו ומשביע לכל חי רצון .והנה
סבר
ר
'
יוחנן
כי
אחרי
ימי
דוד
זמן
רב
חוגי
שיר
תהלה
לדוד
ועדותו שלא נאמרה
נו״ן באשרי .
ואני אביא עוד ראיה אמרת לדעתו מתוך לשון המזמור שנאמר בו
ארוממך
אלוה
המלך
מה
שלא
נמצא
זולתו בכל כתבי קדש שיהיה נקרא השם
יתעלה
העלך
בה״א
הידיעה
ולא
יבוא
אליו
תואר
אחר
לבאר
את
הסתום מי זה
הוא המלך (
אם לא נאבה לדרש מז״ל נדדה שנת המלך שנת מלכו של עולם) כמו
ישעי' וי״ו ה
' וירמיה מ״ו י״ח ; מ״ח ט״ו ונייא נ״ז נמצא המלך ה׳ צבאות .לאמי
אם לא תדע
לך
מי
זה
המלך
הנה
'
אבאר
דברי
שהוא
ה
'
אלמי
הצבאית .ותהלים
כ ' יו״ד ה '
הושיעה
המלך יעננו נחזיק בדעת המפרשים חדשים וגם ישנים למשוך
שם המלך
למעלה
אל
פעל
הושיעה
כלומר ה ' הושיעה אל המלך ולכל הפנים
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מניין שהמלך האיש אשד ימלוך כבל ישראל ,ושלא כדעה הראב״ע שהיא נגד השכל
שישר שיקרא הקנ״ה במזמור ההוא מלך אשר ידונר גו מהמלך המשוח !) ועין
בעין נראה ד״הי א׳ כ״ו למ״ד כתוב לכל מלאכת ה׳ ולעבודת המלך ושם (פשוק
ל״ג) דגר האלהים ודנר ה« לך כי המלך גה״א הידיעה גלי שום נאור הוא המלך
דוד ואין צריך פירוש כי הוא מובן מעצמו .לא כן אם יהפוך מלין ושופר לתאר.
את ה' כשם מלך אז יבוא אחריו נאור לתוארו כמו תהלים צ״וו וי״ו הריעו לפני
המלך ה׳ ונכנוי מלכי ואלהי ושם ת׳ גיו׳ פ״ד ד׳) ; אתה הוא מלכי אלהיט (שם
מ״ד ה׳) ; אלי מלכי נקדש ( שם ש״ת כ״ה) ; ואלהיט מלכי מ ק ד ם ( שם ע״ד י״ב) ;
ה ' מלכנו
הוא יושיענו ( ישעי ,ל״ג כ״נ) פרושו לכן הוא מלכנו על אשר
יושיענו) ותהלים מזמור כ״ד זי נקרא הקב״ה מלך הכבוד הנה יבואו אחריו ג׳
פשוקים שלמים באור על גבי באור  .מי זה מלך הכבוד ה ' צבאות הוא מלך הכבוד
אגל אלהי המלך הוא לבדו דר גתהלה לדוד כי אחיו נעדר ודומה לו מה שאומרים
אנחנו עתה בארצות פזורנו ניו״ד ^ מי תשונה  :א״מ אין לנו מלך אלא אתה ,לכן
יש לשער כי שיר תהלה לדוד חובר געת כזאת אשר לא היה מלך בישראל וקרוב
לאמר שהיה בימי שמעון החשמונאי שישנו איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו ואין
מחריד לכן למדו לאהבה את ה׳ שהוא הרחמים והחשד והוא משביע לכל מי רצון
ואל תשית לבך לדברי עי״ן זקנים שיש להם מקיא שלם srieräi 6 Ki'pw; tv zoi ;:
rot ; epyoi; avzov
 1.6/01; avzov xai 0S100: ivוהוא נ נאמן ה' בכל
דרכיו וחשידבכל מעשיו .כי שמוק עשו לנו הזקנים בדעת מיושבת לאמי שהכפיל מלץ
נשגב מאמרו ( פשוקי״ז ! צדיק ה׳ בכל דרכיו וחשיד בכל מעשיו ממש אות באות בלי
שנוי זולתו שיהיה׳ נאמן הצדיק תחת כי נמלא כפל לשון נמלות שונות  :אמנם
אין להשען על הזקנים שמם נעלי כזבו מ״ע פרק חי) ומז״ל לגדם נאמנים ודבריהם
ישרים למוצא דעת .וכמה תגדיל אתה קורא נעים כלכול רומם שהתירו לקראת
כקריאה בעלמא אפילו כשפרי דתי הנוצרים והם אמרו כתיב בשפרי מינים שלכם
להגות ניתנו ולא ליגיעת נשר .ואלו לא ביתי אלא נשכיל זה די .ואלהיט שדי
יהיה בעזרי ויאמר לתליי די ! בע״ה יום א׳ נשלח שנת כתרו ישועה לפ״ק .פה
ק״ק אוהעל .אני הדל באוהבי המחקר והתושיה.
־
יאקב צבי האוי לעווי

 Von Jakob H . Sperling.צל ואיור♦
צל

ואיור

צמד

בתטונת־ןמר
עץ :צה־לו
לחד ך!ן צבע
יסליאו שרע
ענג,יזילו- .
אןד .אם יק האור
בתמונה טהור
ואץ הצל;

אז משחה הארד,
כלה הדרה
עדיה תח נצל.

3־ התולדה
יפה ,נחשדו"
"
 :יי"
י בה אוד וצללים;
מני שושנה
חמדת
הגנה
«- .
--י

האורה אין:
התמונה
פלה
  r־ ■ 1זיפעתה אמלה
בל תנל עץ- .

ער עץ ועלים —
3רור אדמה

אם רק עיסתה
אותה כפתה

חציומרמה
מאיר השמש;
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על

חצייו
« v-

מטה
זז

תיש^ן עלטה
עאלי־אמש•—
בכר ,באמונה
אחיות התבונה
 ' * 17ז
צל ואזר אחדים;

;מנו תנחפ1ת
קרבו תעצמזת
;חד נצמדים•—
מעץ הדעת
א 1ךה זיורעת
לעץ החיים;
זהר דיקו
נחם שיקו
טזבים השנים —.
מאזו זרע
צדיק לפיע
נסשז יודעת;
עבים א סתר¬
י גז ושאתקיתר
אמונה נ 1בעת —.

מרעיף נחפים
בנאטים
Tי
תשיב ** \ •
נסש עדינה;
נם בלב נגע

א1ךה בי ננה
מזהיר
בבינה.
»
 T- .?י אל אלהים
חרה מגבהים
אף ; שבזן ערפל;
קמים יהל—
מסתתר האל
משזכני־ישפל—.

אתאחיריהו
אך לא פניהו
;ראה ,נדעה;
"מי ברא אלה
אל עשה פלאי
אך זאת ניראה
בי בן ארמה
ב 1ני ונשמח
•שקו יהד;
נפ'ש 1היקרה
בנו נקשרה
צלואיור אחד.
תאמים בנכר
נצח״יקגי
סכלות ודעת;
רוחז חשמלה
נו 1בנמלה
מל_אך — תילעת—.
בתם תפארת
הוא בכלי חיס '
שהם ברגבים;
ביו מר ונפת
עדן ותפת
איכה .ואהבים.
נדיול נםכןמן—
וברוב עם שטן
הן ביו ;שלימו;
13

טיוב עס רעה

תים עם הטאה—
צל ,אור ;תאימו.
אך אש רק זהר
;בריק לטהר
ותקרן אמונה;

אז יפת חמה
שפק משטמה
;;ניר המפונה•
אנוש נ 1ע
"הזי

טי יודע?

לרגעים
■ז
ישאל • י י¬
נעל הריח
אז אם עוח
ישם בין

הרפאים •

קדש בזלע׳
יעמיול ,יזגע,
למצא החידה;
אם .עד עמדת
איו בזר י1ךךת
נפש ויחידה.
באמת יפו;
ובלבו ספון
ששק ורצח;
עיף אין ביה
בל ימצא נח
נע ונד נצח•
ינוד כקיז

שלזפ לז א;ן
בעצמיו בתה;
אמונת אמת
 p־ " .י
ליה חתמת
טפיו נכיתה —.
אם רק אפילה
באמונה סלה
האזר
איננו;
י
" י.
נפשנו ישחה
עיננו טחה
עודם הננו- .
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? ^׳;א ותפל
אנוש • שפל
נדחה תישיה;
עתיר נם עבר
:אמין בל דבר
בזב ורפיה—.
*T

TT

t

טימאו; בפה
'.אטין שוא נתעה
טלב 1ברא;
ילפניו אליה
א>ר הנצה
והוא ל4פ ; דע.
אך צל ח; יחו

עליו אורהו
;ה בל זורה;
,עור צהרים
ו ; ש עינים,
ארץ שוחח —.
אמונה הטהורה
תאור באורה
נפש ; הלה;
צל ועננה
אמן אטנה
זה ; תנו סלה.

אבות הטהורים
כין רבבות איורים
מרום ;'שכינו !
באור ולמדי.
הם בצל שדי
חלקם ;רגו•—
תיח
בן ז־
אברס Jv
־t 1
א1ר ע1לם זרח
האמין באל•
בליל לא עבים
לברק ביוכביס
צל ;אור ;הל¬¬
ובן הזקונים
בזה איש אמונים
איפח איהו ?—
;צחק רתמים
לשוכן רמים
הקריב ח;יהו—.
אמרי _אל ׳יוקר
נעקד בבקר
על המזבח;
י עיור צל ושאיה
על הר מוריה
גם אור זורח—.

״ר • דוגמא מספרי
3• sweifmo »«.

יעקב מקדם
?איץ,קים
עם אלווים שרה!
דחה ומשך
אורה וחשך
רוחו חקךה—,
ע 1ד בצל נשף
או ?.יקי,יישן*השחר ; הל;
המלאך בכה
האציל חניכה
ישראל.
«הראו
« י " Tt
משה העניו
קי | עו״פניז,
;זהיר כחתן
מני חפתו;
“

\ ז

על א1ר ;סעתיו
׳ אז

מסוד,

נתן• —

אך ישם שעלה
;נום צל לילה
מאור החיים;
איור עולם ;איר
כשהקים בהיר
אור שנעת;ם•

Anthologie
אנטהאלאגיע

התלמודיתוהמדרשית♦

מן ההקדמה .מכונס לשון הספר .עברי אנכי ,ועברית אנכי כותב ,לא ענריח
אטליקית  ,ולא עבריה ערנית ,ולא עבריה אשכנזיה ,כי אם עבריה עבריה .עבריה
אשל דבר ישורון בישבו על אדמתו שקט אל שמריו ושאנן מפחד צר ,ולא הורק
עוד מכלי אל כלי ,עבריה אשר שרו בה שליו ושלוחיו ,וחוזיו הטיפו הורה ומוהר,
והאותיות הגידו טרם גאו .היא האומרת לחרוז * ) לא ידעהיו ,ואת משקל ההנועוה
*) מד׳ נשא• שם חלוז על פפה׳ )כול אזנל אה אשל אמרח׳ אל אמד «בעל• שרוי״יס
(ייימנאלד)  :מה אחן לךמלן> עמלך ? נמה אקדמך ? אך קצות חרוזים ( מנדל״מע)
אחן לך ,ואחה השים  ,עליהם  ,עוריס ( צ״צען) .אך נהס אל,דמך  ,יק נהם הפכן
חסכון לח נפשך לעשוח חרוזים .וחהי מהילה נמלאבחה  -אשר נחלה למנוס נס

לא הכירה  ,ואת חתימה מם המשורר לא ידעה  ,אך טוב ונעים המה אבני
פנת מליצה (לשון למודים .למוד אי  ).אך על צחות הלשון ,ת1קן> הרעיון ,ומדת
המלות ,אדני שיריה הטנעו .היא השותה מים מנורה ,ונוזלים מתוך 5ארה ,ולא
יזשאב לה ממעינות זרים; זאת הנת הענרית אישתי לי נאמונה ,ונמנעתי לה נחי
העולם  :גם כי אלך נגולה ,אתערב נגוים ,אלין נאדמת נכר ,לא אעזנ נחלת שפרה
כמוך ,אל ישר אלך אוליכך עמי ,וגישר אלין תליני ,לא אשכח כלולותיך ,וזכי
אהנת נעוריך לא ימח מעל לוח לנני עדי עד .גם לא אחליף שמלותיך ,לא אעדך
עדי זר ,לא אלניש צוארך חרוזים ,ולא אעשה לך טורי זה״ג עם נקדות נמשפר.
בשמלת נית אניך ונעדי ארן מו ; דתיך תמיד לפני אעמידך .אראך ואדעה ננית
מי גדלת ,ומי שעשועך ,ומי נשאך נחיקו .ננית איש אמר תכיר אל אמד נעת אשל
בל יושבי תנל לרננות אלהים מגדו ,ולען ואנן לגונה הקטירו ,ואשמחה על אנן
חן חנני אלהיס חצובה מהררי שפיר וזהב .אזכרה רב עלילותיך ,אזכרה המוןשיריך
אזכרה שיר ציון ,אעלה כנורי ירושלים על לבי .כל אלה יעירו ויעוררו את האהבה
לך ,ולעמי ,ולשממות עיר כלילת יופי .ואהגה בכן יום ולילה .ואשטמה כפי אל
היושב׳ בשמים לשובב אתכן לקדמותיכן.
לראות בעיר לוד
מה עונו מגדליה
ומה יפו ארמנותיה
חמא והושעיא יצאו.
נרחיבות קרת התהלכו
על מחמדיה התנוננו.
"ראה נא שמה
אמר חווא להישעיא
"עומד היכל תפארה,
"בית כליל יופי
"משוש לכל עין.
"אל המקום הזה
"יפרש העם כפיו
"תעלה לנגע לבנו
"ישאל מאת האלהים
"ידי אנותי יסדוהו,
אבן פנתו ירו,
"עמודיו הנשגבים מצבו,
"שוו עליו הוד,
"כבוד והדר עטרוהו.

(מגוף הספס
"ומה רנ הרכוש
"מפאר את מקדשו,
״אשר עליו נזרו !"
"מלונת מקשה לו
הושעיא ענה ויאמר:
"כמו אפריון שלמה,
"ומה רנו החללים
"ומכת ערבי נחל
,/אשר נו הפילו!
"כמגדל דוד .יחשב.
"גם ממם ישמע
"באלפי זהג וכתף
"אשר עליו גזרו,
"שופך שיחו לפניו
"היה לאל ידם
"אס תוכו רצוף
"רנבות נדכאים להושיע" ,קשט אמרי אמת
"עם רב להחיות
"יקשיב רננות צפור
"עטופים ברעב להשביע" .מהללת שם כבודו
"צחה צמא להרוות,
"גם מראש שנלת,
"נפש יתום לשמח,
"גם מנד רצוץ.
"לב אלמנת להרנין,
"גם מעלה נדף.
"מטים למות למלט,
 .,אך נור לב
"אשירי ברזל לפתח,
"אך רגש קודש
"ולשבוים לקרוא דרור.
"אל דעות יחפץ.
"לא תפארת נית,
,,לאל רחום וחנון י
"יקר חשד מזבח
"ולא תועפות ארמון"
״חומל על דל
( ירושלמי חוף פאה ,ושקלים שפ״ה)

ימי חיי הנלה .א  :לך נארח זו אשר ירן אלכשאמער הגדול .ננא לפניו איש^ אסד
אשר היה ^מהיר לזרק מרחוק ננישה אל סין פי מחנו ,ויקו לקמח מאסו ארוסה
ומשאח נידו הגדולה סלף מלאכסו הזאח הנפלאה ,אילם המלך השכיל משה ,ויצו
לסס לו חומר עדשים• ויאמר אליו  :נעישים האלה יהי לאל ידך לשקוד על מלאכחך
מאין הפגוש ,ולהיוס מהיר נה במאי מאד.
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לבית ספלה אמד

משכן לאביר יעקב.
ולו יסדת אותו
בספיר׳ חסד ורחמים!

עשה אבון שערים,
יימול הון עתק
(שם שקלים שם)
לבלול את יפיס.
״לאה מה עשיתי!
בת מלך רומא
אמר למנא רעהו
על יהושע התבוננה,
נבנו חנניה הביעה,
"שית לבך להדים,
עפעפיה אותו בחנו,
"’ קל אפארתם הנימה,
תארו ,חשך משחור,
"וכמה מרכושי פ!רתי,
מראהו ,אישון לילה,
"אנא התבונן נא"
קוצרתיו ,סירים סבכים,
י׳גכא נתן מענה:
"מה נמלצו לחכי
עיניו ,נחבאות בחוריהן,
לחיו ,גלם ועור,
דבלי גן באלי:
שפתותיו ,צלמות עלימו,
יישכח ישראל עושסו
;קצו ,מבוכת יעל,
יינן לו היכלות.
כלו משחת מאיש,
הן נשכח ישראל
מה אלוה עשהו י
מבני אדם שונה,
ותפתח שפתיה עמו:
ימה אניהז קנהו.
לא ; כל עוד
"ספיר ; .הב ישוב׳ן,
"פעדה ,חרון סביבה,
מה מעונתו בארן.
"יקל ,ביקר יישם,
והיכל מה■יבקש.
"הוד,בהוד ישמר.
יינן לו היכלות
"ואיככה אם כן
מאבן ושן קרצו.
ואל מאד נעלת
"חכמה בת אלהים
לא היכל גדת,
"מספיר וגביש יקרה
 ;,ופטדה לא יערכנה
לא היכל שן,
"להודה אין משל
אך היכל נשר,
"ולהדרה אין דמיון
אך לב בר
יאוה למושב לו.
"תישם בכלי נמאס,
"בת עץ תשקצהו,
אך את נפש
״ויהי מורת לה ?
הומיה חסד ורחמים
"יפה  -פיה אין כמוה
יבחר לו למשכן,
בקירות ספונים בחמלה "בנוה מגאל תשכון י
ברפידת מנינה דלים
"וסות רואי תעטה?
איכה בן חנניה!
רוח קדשו יתלונן.
חכמתך היפה כלבנה
עתה דע לך
מה הסכלת עשה
במעון נתעב הושמה ?
הוי טבע עורת!
3ב; לך לכוש רב
בעורון מעשיך תכונני!
על מכון לשבתו
בבלי דעת תפעלי!
בחישת אבן ו?רזל!
ימה טוב היה
"עלי משכן אולת י
"הוד והדר תשוי,
לי עשית לבך

"ולוח חן תשפכי,
"מעון פסיוס ספארי,
"בפטורי ציצים סיפיהו,
"ואחלי יפעת תמונתם
"לנגוס עינים חמשוכי.
"ולחכמת מאור סוצנה
"משכן נאלח תגני,
"מעון סמי ומאוס.
"המיה וסוררת מכגדי,
"תכללי את יפיה
"בהכבירך לה מצותיך.
"לפניה הוד הילל,
"לעיניה חן יונים,
"ללחיה מגדלות מרקמים,
"לשפתותיה הדרתשושנים,
ותלניש־ אותה רקמות,
"ובהיכל ענג תושיגיה,
"יסרני ב צלה עוגביה,
"מספר דודיה תעצימי.
"ומן אשת צדק
"תקפצי את ידך,
"ולא ממני מאומה,
"ועוד אותה מתעיבי,
"לשקון משומם תשימיה,
"ותושיביה גלמודה וסודה,
"אין דורש לה,
"ואין מבקש אהנתה.
"הוי טנעיעורת!
"מפעלומיך אך מעקשים
"ומעלליך אך תהפוכות".
יהושע נתן אמר
ורוחו לקח הניעה:
"כדם ענב חכמה,
"כפרי גפן תנונה,
"אלה בחרש ישמרו,
"בזהב ובחרון ישחתו,
"המר ימירו ריחם,
"וטעמם יחלון> לו.
"נסי נא ותדעי
את בת מלך!
כן חכמה ותבונה
נתן וביופי תאבדנה,

30
ריחן נועמן יסורו,
חן ויופי ישיתו
ללכת אמרי ההבל,
וכאשות הזמה יפתו,
למען הראות כמם,
להשפיק אך בענבים,
ולהגות אך דודים.
ולכן מפארת הבנות!
אך באין חן,
אך באין יופי,

הכמה ותבונה תשמרנה .וממהר לשאוב מים
(חער׳ז׳פע״אייע״י״מר•׳"« ':ני׳ותאמר לו "שתה,
יהושע בן חנניה
"וגס המורך אשקה“
ראה עלמה עבריה
כאשר פנה ללכת
מעיר כלילת ייפי
חמר אל העלמה _ :
על עין המים
"ברבקה עשית 3ת!״י
ושיאבת מים ממנו
פיה פתחה בחכמת:
ויהל את פניה:
"אנכי כרבקה עשיתי,
״ואתת רכבו ישראל!
"השקיני נא בהקדך
"כי מאד צמאת■"
"לא עשית כאליעזר".
(מדרש איכה שפור ,א׳כה •שנה)

Jacob8«»tn .

האושרוהעמל.

הא#ר (ר\^} לסנ ^ו ידבקו,
 Tסביבות האדם ? רבצו גם שניטו;
דנה ה^ םזיחד כשרשרות נרתקו;
לקח את־האדם 'מגמת פנימו‘ .
האחד קאחד ! עי1
דן' לחמה
פעם האשר ; יהי משגב לןבר

ופעם ,דזעמל ?כהו שמקה
קבר•י
רקT J
בם «־־ V
יבלה ״*
חייהו 5רדד"״VI T
עליך•  1ין

אדם

פחד

ופחת!

נע^ ןזיר בל ?בטת כי שקשו תופיע
לא' יועיל הונו בי1ם ?נבדה ותוכחת
שוט שוטף יעבור גם אליו ?ניע!
העשיר מפח ? קוש לא ימלט
'" פעם יא ^ר׳ פעם לעמל יולד!
אנוש אנוש בתבל כי ילך שחוח
י’ מדוע יפחד פחד ירגז לקבו?
עוד חזון למועד׳עיור :חלף כיח
אם חשך מסכתו אור קרוב לבואו
גם נכה רוח  .אדם לעמל"?ולד
אל ?פזקד! מצהריםךי )ום חלד!
ניךאדם ןת? אהבזגאתוז מךחם
?קפוץ ? דיולאימד; לי כל הארץ
מחר ?עקד $־ןי בעד ? בר להם
וביום מותו לא יוסיף לסלץ פרץ
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רק אבל  :לבש ,שיק יתפר עלי גלד
ומפסדי המות בל־ימלט י •-י
.מה לך בן אדם ,מה לך כי נזעקת
פי 1יפןהך מות מעמק שפל?
הלא אחרי מות על המות פרקת
’ רי אמר  :אל תשכי־ן ןעךפל- 1
הלא טוב ייוס מיותף מיום בו הולד
' כי אז אל על תדא מעל לדוס חלדי -
 Von Simon Herz , Rabb .-Cnnd .הב 1קר.
למש לב לידידי ,מסמד נחשי,זך הרעיון ,מינסר חורה וגדולה ,נ״ש כיה יששכר סאלאמא; נ ".

הן׳ הלילה ד,לך ,מעטההשחיורר.
מעליפני התבל חלפהזע !ךה;
וזהרי שמש׳ מבשרי ייום ואורה,
'"' מעל ראשי ההרים׳ נראים ' בנהרה.
כוכבי שהר המזהירים בשחקים ' י
מקרני ד,חרםה הכהינה'מךאימיו
ולאט לאט ילכו אלי מצפונטו;
עריי קול המון לשמע בהרים ועמקים:
קול בהמיות ארץ׳ קולי שאגת כפירים׳
קול פעמון ביוקר וקול בנים צעירים.
ר^ עים אחדים :עבורו ומשנתם
נם בניינם 'כי בא איור ^ תע1רר<!;
ועוד המה על משככם׳ עלי 'מטחם,
העמל' ודאגהבקוייבם 'יתנערו' .
שמע 'נא ! כקול הולם פעם :שמע,
י מביית האימה בא ,מגרזן הכבדה,
החונכת עצים על המוקדה;
אדונה ,למלאכת השידה נוסע׳
י תמהר לבישל ולכלות מעשיה
פן גברתה תערה אפה י עליה.
שם ,הריזג הולך ועל שכמו רשתו
תולה ,לצוד דגים כמימי הגהר;
ובמצותו לקושיש עצים כניו ואשתו
הולכים ב :ער׳ עיימד כתיהתיית ה׳הר.
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פה׳ הסוחר לנערו משרתויצמהי
להקים נישוק פרחיובהעיר סבתו
ולשאת בחפזיון אל תוכר .סחורתו.
"ואחר לחם הפוקר" דעתויחודו¬
'" גם אנכי אליך אב*
& 'חוצה
»אולם במהרה! במד,רהילכד !.רוצה!

.

גם שערי מזרח ראשיהם נקאו
ואור קסם יוצא מחפת שמים
פני אנוש גיל .יעטו׳עוקב .יקראו
י לאור היוד הציץ לחמדת'עינים.
ארץ ( ׳ושני בה מתאספים ברנה
ז יחד יריעו גבעות' הרים ונהרות;
מאשר ,שסך מכיב׳ אור יקרות,
עימם שותות בכל עקר ופגה.
אז « מד ,רפו מעשיך א.ד'וןזהאדונים,
שמך 'יבורך לדור דוד כלםי עונים.

“Iplrn
| Beiträge von Solomon Anerbach
החוקר
:
כוכב
נהיר
עלי
.ידיעת שמים,

ה?ך מלך וגביר לאחיך,
בלב טהור תחם תבל מ! -בסך
תעד פרחים השידה לחמדת עינום.
עלים לעצים תעש ,ירק רקמתןם
ונוצות ' שונות לבעלי כנסים .
הנך מפיקניוגת' זהב למשוש
ואבני תרשיש ואחיו

הולך ושב חרשים לבקרים
להאיר ברנה 'כקול כפור ונבל,
וקיו׳ קרניך יזי־ 1ו ארצה פמ:ם נגלים.
דפר׳ 'פו!־ב בהיר׳ ברום מעון לך אוית,
מאן תוציא ציצי ד,וךןד המדים המרים?
איך תחם• תדשא ארץ׳ תצמיח יחרימו
איך לשהם פדפד׳ 'לתני יוסי עשית ?

|
תבלן
היקריםן

|

—
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הזהב איך' תעשילי׳נידי  Mאהובו?׳
איך תבשילי ענב ,תמיוי תנובה ל ז
כי צחה ציוא לדעת’ זאתהציוניז
השמש .׳ סאלע ?אלה ל לך שאל את•אדוני?
השכן  .בטרם כל ה 3ט מל שכנף
ואחרי כן בנה ביתך'; י
אם' ר< הוא ? #עונו׳
אז׳.קבר פתוח לך' גרונו.

אהבו!הגה.
איש בלבו אהבת הגר איג§ה פ1ץה,
לא־ וזיח עוד'?ארץ זרה3 ,אךמתז נכחה .

».
 ®°" A. Adlerstciלזכרוןעולמים;׳
ייצגה קבורה האגן מראשות־ .אחוח׳ אשר מזה עלי גשמיה• עציה תרכ״ח ,היא תאשת החכמה
יייקרה מ ' חיה שעדייו טשארגי ,ב׳ר לב־ יהודה אדלעלששיין ג* ׳ ואשת ד ' • וסן> גאלדשמיין
נ*< מואניגיץ,

פתח שערי עדןדלתיך,
שושנה נחמדה נקטפה בנעוריה.
להט החרב< שאעיניך
וברח לך מהוד פניה.
בדיך לחייה היא באה שעריך.
חלפו שנותיה עשרים ואלבעה
פה בתבל לא ידעה רולוה,
טוב לא ראתה׳ אך אנחה;
יגון ותוגה עד שמשה שקעה.
יום שמחתינו הפך לנו לבכיה
משיב הרוח ומוריד הגשם׳
הוציאה להירות לבלתי עוד תשס!
עת מזכירין גבורת גשם בתחיה-
הגשם ירד קבר והרוח שב שמים -
תנוח נשמתה צרורה בצרור חיים.

י

ממני׳הכוהב ברוח'נכאה,׳ ח^מכתו לאיייטב :גוצה אהרן' אדי^
חע 6טיי}די

3
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מזמור

.״» Von Mnntsch Land

לתודה.

למולי היקל המליץ הנותן אמלי שעל המדקדק גננה״מ ' •pאוהל ׳  qpiכ3וד «ו״ה
געל גאלדענבעלג נ״י ,מודה חכמת הדקדוק ושפת פולוניא לנחולי עילנובאין 3צעכשף•
רחב ידים
מורי ! כן פעלת
גן נעים
בכל עבר ואפסים
נרפד בדשאים
בגפן נטעת
מעל ההרים
סביב לכרם
שתיל׳ בין שתלת.
במורד נגרים-
מים מזרם
זרע חן זרעת
בלב הנערים
ואלונים נטעו
שם שושנים
שמימה יתגאו
,טחכטה נעדרים
דשנים רעננים
מהדר הפרחים
שתה לב לעדרים
ממיטב הגנים
גם בשפת זרים.
יצמחו צמחים.
מפרי טעדגים
תטור גפן וזית
ים חכמתך
מאין עובדהו
בצעירים שפכת
עלה שמיר ושית
במיטב כרמהו
יפתח הכרם
בטגדי בינתך
אך אם אדונהו
ישדד אדמתהו
שלחן ערכת
מאבן וגרם;
יפרחו פרוח
ציצים ודשאים
חוחים קמשונים
יתנו ריח
שרשת השמדת
צמח ודודאים
שושנים חמודות
בו בכל עבר■
אך נטעי נעטנים
חמד חמדת.
יחד צמודות-
ביופי והדר
גם ? פ׳ רומי ) לןת

דט • ן

עשמן זקקת

כי בך,תשוקתי
'לכן קח שירתי
רגשי תודה מתלטידך מאניש לאנדויא.

השכל

Von Leopold Winkler .
("«®ו) עוד נגע אחד הבאת סליהם
מי1ם אלזר ? חיתום’כי .אך בך  :צליחו
בי .יאמינו בכל מעשה .ידיהם י
אישר לא יאכלו ילא יריחו.
זזבחיף לעעדים אעזר כשעירים יראוא)
י לת 1עי רוח והפרי הידעת
בצר לד! ם אליהם' יקראו
ולתפללו להם בעד נם החיוטאת.
גולל אהד לך וגורל אחד לעזאזל)5
בלב מאמינלך׳ כי לפסדו לגורו מישניהם
לקטירו לבניהם׳ אף מעקקיונזל׳
’רק למען ??!צאו הן ? עיני כהניהם.

והאמונה.

א) נמו שאמי הראב״ע .ב) לא לחלק כי אס ליחדולהשווח ,ואן> פ׳ יוצא מכללי הדקדוק! j
נ• טל כל ששמים חשקה אהבמ״המליצה ,והמליצה חבשר בעדי.

-
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ואלה ! בטיחום למען חהעותם ׳
אם מראיית כל פמם להם מנחה יביאו
בחייהם יטהרו מכל חטאתם
ואחרי מיותם בצל שדי יופיעו.
מלאכי שחת יעשו להם מטעמים
מכל הבשר אשר  .נתן עלי ידיהם
ומתיך יאמינו כי לעת .קץ רבים עמים
מעמר ;קיצו ויעמהו על רגליהם.
יאמינו כי המתים  :תסללו בעדינו לשמים
'כי שם יבואו מקזיישי ^ ' ושם יבינו לאחריתם
י
לכן בבכי ייבואו על קבריהם יכני החיים
י 'רישטחו 'להם שטיוח כצאן_על מרעיתם.
יאמינו כי יהיה כאיש בהרת או ספחת
י ואם בכל צרי ' גלעד לא ׳נהה מזורו
ןביאו איש מנחש אשר .ילחש בנחת
י רק שפתיו נעות ולצרוע יטהר עורו.
יאמינו ,איש כי יפליא ןי^ר בעינה,ו
 ; ' .שלח בו מארה ומהומת מות׳
אך אם ןריוק ':קי כפניו חישייחעהו
והופך' לבקר עיפהיוצלמות .
כן יכבדו מכבדיך כל רעיון רוח והבל
אך את החכמה המעטירה אותה יקלו
:רךפוה וןשמטוה כל * דלי תבל'
' ואת סכלות אהבתה' פניה  :חלו.
א )ד,חכמה כת אלהים בה ; סד אימהי) .
'ובתבונה אחותה כיוננו 'שמ:םג)
ועתה איך ;מכד את בתו לאמה
ולפני אולת השיגואה ,תסגיר שפתים.
האלהים קרועה אותי עם חכמה רעיתי
וייתן אותנו לארם קהי לאות ופלאי
והוא יפקוד עליו אשר לא ישמע לעצתי,
אם אלהים היא ל**  :עשה כאלה.
א] »■ כערעא מאבנוער
בסנונה ( מפליל ׳’ט).

דעס

נ)

די בחכמח < 7p

אין .גו כונן פ «יס

*3

והאדם אשי נעזאיו אלהים על בל החיים
י 'ויאצל עליו מן הרוח דיעת ותבונה
יאמר לו על" בינתך ' אל תזעען עלות היזמים
רק שכיון בארץ ורעה אמונה -
ואם אסרתי בי כןריןגה' אלהים את מע ^הו,
אנכי ארד מטה,וא־ תעלי עם' 1יל היבוץןד
אך למה יקצוף אלה־ם על בן אמתהו
אם ישאל לאמו־ תני לנו מוסת על דבריך.
וסי תאמרי בי ?ל ספר ,קדם ;עידו
יב • ןק מאו׳עליך2ל ה ^תים בארץ ובשמים
אך nyעו־כ־ון תתני לי על אשר יגידו;
;תנו נם לנו מוסת .נס אנחנו פה היום בלנו חיים.
כי מדוע מלקנים היממ:ם תמיד נ ? תחו
והמוסתים סן־צון איש ואיש ;רודיןרדו
ועתה ם’ןרו ,רק כאהל לשבת נמתחו
י ויה,אותות והמוסתים שם קמיעמדו■
ואם אזמךתי ז*!ן לו יהי כדבריך
בי לקי בכנפיך יעיל האיש שמי רמה
אך איזה יבחר ליו יאמרו נא מור;ך
כי אחיותיך רבות מאודיעל פני אד־מה•
אחיותזך רבות וכל אחת תהגה בשנןת;ם
’בי היא בת אל .א  9ת אשר בל היקום בכפיו
וערןה הניך נא את :ןת' מי את .בת אל חיים
או בת אל נכר אין נשקה באפיו.
לזאת תעו רבים בקזדה האמונהא)
י בי גקשו להם ^ אהד להעלות לו ריח ניחח
בקשו ' לראות כבודו ' ולא ראו כל המוסרי
'ויתהלכו מנוי אל2וי'.ולא מצאו
( .המה־מה נמחנרחהנאה)
(* Mt. E . Stern .

אש בוערת
באין < חסח.

von

DieTabakspfeife

בה נשמרת
י בלתי ככה .

א) לנובס נמו לגשהל ,ונחו שמינל ל-ששו.

מפחת ה?} יט 1ר.

הנהלת

מעירה כהת.

, unser obiges in unserem
.*) Seit Jahren werden wir vielseitig ersucht
» Gedicht dem
» vergriffenen Likm-s Haittim veröffentlichte
bereit
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?לי אוקלת
את הכית.
בהתגאות
נעל להב׳
כל,תר .אות
?'ני הרהב.
תמיד אובלת
ב ? ה פתוח.
וכמו נבלת
'תנחיל רוח-
כמוי החח
היא הין שנים׳
וכמו אח
'תישק שפתים.
כסיר נפוח
’ היא קוצ ? ת׳
ורק רוח
היא שואפת.
לצרור כסף
היא ממארת׳
לו כדותף
?ה' פועך־ת.
האנשים
י בת חמדו׳
בתנישרישים

י במונלכדו;
שועים ורשים
לא ימעדו -
בריתם כךתו
י

לאהבה

בנפשם גרסו
י לת לתאבה•

-

רק ההלשים
מנת ;נדו.
נם הלעזים
בת בגדו.
נבוני לחשים
י בת יצ/ןדו׳
וכבקדשים
בת/אחדו׳
כמו באחותם -
ועדי מותם
לא נפרדו.
יפנו מישוקים
מנם נחרקה,
’ ועדיי שחקים
" יצעקו/קמה.
יחנו סביבת
י יאהבוה נדבה,
בבידודי שכיבת
תדוץ דאבה.
ונפש ' שחרחרת
י היא תרומנה,
כי כקטדת
תשוכןי הימה.
מעני בצרת
"יחרב היונה,
בעד אגרתי

יהאדזרונה,
ומהרו קחת
בעז אביונה׳
למפחת
את הלבונה.

לכןחי משכרת

'במ ^ את.vAY
באיעןמרת
טרם ילחם
לנפשמך ? ה
י ’ יקנו '?! ליה;
?י הםךהקה
נז־לה אליה- ..
רבו דעות
מ $ה נואלו׳
עד לטאות
פרצו עלו;
להפן יכסלו
ז כלול מול «0p1׳
בתהם מול רומם׳
באבות יהנלו.
מהנצרות ' יי
?זי• י .לי׳
מהגברות
בה נבעלו.
.ראו זה ? לאי
י • קוראים ’ אלה -
ימי זה בקש
"צרי לשחת׳
"ויהי עקש
.מול מפחת?
•לעג לתרופה?
.בוז לתעלה?
"רק היא צרופה
•להצלה'?
"היא לקיבה
•כמרקחת׳

zngäuglich zu machen: da nun die
Kenaf Reuanim “ sich״ Erscheinung unserer gesammelten Gedichte
sioch in die Länge ziehen dürste, so kommen wir dem vielseitigen, un« nur
Stern.
schmeichelhaften Wunsche,hiemit nach.ll'inn sNki'» v
Lesekreise der lvoeklis Jizchak

«ולמעצבה
"בלה ברו? :ה
"העשנה׳
«הנוצחת
ימלא כף נחת« .אין בה חרמה,
'לעכל {ארה
״את השינה*
"אין בה תועות
י« לנפש שבעה,
«היא לרגעלם
«מים עקבות׳
׳וגעום נדבהT
«מעת "שומה׳
.אין בה שואות
' '* היא '
לצמאה.
«סתרי
חב
1
ת
« ? ד לקרעים
"למגרו רואות
•מה נחמךד" ז
"הלביש גומה•י
״בארבות
.
•
״
«ומה נעימה׳
«ומי ;לים
ואם
'
נטלה
אם נצמדה
׳" את גו;תו
"היא
התמימה׳
אלה
לפארו,
"לבקרים'
ואת התהלה
"מטטת־ו׳
"נין שנינו
.אם
קוננת
;בשיריו׳ז
"ובטרם .קרות
.כפמת
אחרים למולם?־
"את בגדיו
"על לבינו,
י יתנו בכר"
"למפחת
;ענו
כלם'
»עת שכבינו
.לא ישלח ;ליו
י זאת הברכה:
"על1לעךש׳ ׳
"מי זה ;רד׳ י
«מי זה עלה,
"והיא  -גוערת? " -מי זה בועט
"מחלה וננע
"במאכל תאוה« ,אם ? פרה
בה נשכחו.
"אם בעגלה׳
"ולמועד
י " צריימנע
"אם בנהרות׳
«; עט נאוה׳
•מ? ה !
"אם ' באניה׳
בדחו.
"לבלי קהת
"דימשמטה
"המפחת!
«אם בבערות׳
י " בה נסתרה,
"אם’ בציה׳
«מי זה ר!;ה
"והתרומהז
•במטעמים׳
«מי יארייס
י ״ ? ה נ' מהךה.
"המעברה,
י ולא אד וה
«נרד לנשיה׳
י
״לה
כצמים
v
"בלי לקוח
»לקצבי תהמות ,י «מי יתפאר
'" קנה הקטרה ?
«ללבש היל-,
.היא ה׳א.181
יובבאקה
 1אל ים
החלומות,
.ולהנער
"היא תנחנו.
"מלאת
יופיי
«כאיש אמו
"יכלי הליל,
'"
נראה
תבל׳
'״תנחמנו•
"והוא יתקלס
"אין יכהדופי¬
נשאי בבתה׳
י " בה ?רהבים,
»בלי
התעלם
’ אין בה
אבל
ישרוימלך׳
יבלה
ערוכה
.באהבים
פשוחי קסף. ,
"א-ן בה ער-ןה « עם מפחת
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אף כי שכבו,
אף כי קמו,
אף כי רכבו,
אף כי נמו
באהבתה
בלם דמו,
?המרתה
מעיהם המו- .

אך ביום שבתת  ,לבני יהודה
מימי שבועה
המקטרת׳
היא נמאסת
כפי התעודה
היא נעצרת
כבן שנואה<
ואז רחקו
ביום קנוח -
.מאהביה,
אך בוערת -
לבני נח .
אד לא שחקו-
למשבתיד. .
מענדיו כר״י שטעק,

Von Abraham Goldberg .

משא

צפון.

מה־זך ,הקול באזני מפאת קארץ׳
קול חח־ה מצפון׳ צוחיה עלי קרץ׳
ןללת עם נאנח אצלי ' שוקע;
אין קרבות בארץירוס/א אין מלחמה
גדוד אויב וימתנקם לא בא שמה
מי יעז לערוק ? מיען 'ז הרע?
תחת בנסי מלך אדיר צולח׳
הכין בעיח כסאו עד בלתי ירח׳
כל מלכי עמים משיאתו יחילו.
יחסי' המון' לאמים בצל' ידו ישובו׳
בשלום וישליות השקט דדל ינובו׳
מי אלה אפוא שם בכי .יגדילו ?
עודני בלבבי חושב מחשכת
לדעה מיוצא דבר אזניקישכת,
׳/ואחד פליט מ<ןנדי נתן אמר;
«הקול קולי ועקיב במר נפשו צורח׳
מפני עקת זדון כה יתיפח,
י שים קטן ו ;דול הושם מךמיש כחמר ".י
«הן הקים לא טובים עליהם נטלו׳
לא כקרב לב איש רק כשאול' חוללו׳
באף וחמה התום בבורסות מתחת;
בי על בחירי אל הנפוצים בבל פלך,
יפד שם מקרוב פתאום המלך,
לעשות תועבות מורידות לשחת".

״ ? כלfa־» ארץ ?את ראשם .יקיפו׳
גם לבושיהם בלבוש נכרי !סליפו,
למען בעמים גם הם יתבוללו;
מותה יבושו בעשות המזמתה׳
למיני ה׳ש ^ ש ! שלחוזיד ' בעולתה.
כי יתגברו׳ אם רעה יפעלו' .
"אף םג זאת חמת המלך לא ש?כה׳
עוד צוזקה חשכה אלף פעמים בכה׳
נטרה עליהם ,לולקת עולם נגזרת י
לימור ? ית ספד ל! לדיהיהויךים׳
למען סנוך אזנם ' לשמוע פלמוךם׳
להבין מליצה ודעת בלשון א 0רת*.
־על זה שיק ואפר ר ? ים
י״צייעו■
יקראו צום׳ ונהי ?
טריום
ישמיעו,
י י על נפש
עולליהם
בלי
'
ר׳
!
קוננו:
איך .יטו בנוער׳ אוזן שומעת׳
לש ?זו מדברת טוב טעם ודעת׳
ולצוף אמדי חכמה' לבבם !תנו׳

הלא נפת תטפנה שפתי זאת זרה׳
מתוק לחך ,ואיסריתו ' כלענה מלה,
!בלע,קרב איש? ,ל"י אוכליו יאעזמו;
בי אם בילדי נכרים ד!ם .ישפיקו,
ןל פקודי '!; הלאה ירחיקו,
לא להיטיב צעדי אך להרע !ךוכמו' .
.אז תאבד תורה׳ ואמונה ? טשה׳
ברבבות קודש נקנה לנו מורישה",
’בה לעולם בת־עמי לאל אר'שה!
כי על נביאי 1ית סוד כחש יערימו׳■
דת אל חי אך למצות אנשים !שימו,
אוי לנפשם׳ ?י מז -רועותישאול נתפשה־.
(הה« 6ן נמחנרה הנאה) .
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Für die Ruhestätte meines allgemein verehrten ärztlichen Freundes , de»
rühmlichst bekannten

Dr . Ignaz

Le mb erg er s. A.

Gest, den 5. October 1866.

(.p"v!> ט״ז מרמגזון מרל״ז

ה׳

(גיוס

,מ־ותיו
;  אל ואיננו כמ?חר1ל;ןח
ם1י
 ונער׳M צעיףןןלטת אכל עטו
,חרדת מות נפלה בפני אחיו ו;אהיותיו
,בבי מפוביב לרופא נ;יךעב־שער
,&ש פנה
* לבית אביו ר-ר לחולים$
.ךב לו לתוריה בנפש יכןדה
. ה-< ולמותו כל העם נשא ןנ, גז חיש
.אבות כמוהו משפחתו נעכרה
. ואזכרת ביכה לו נשארה- רמים שכנו

קול
אבן
ידיו

עתה
ועל
והוא

Als Arzt , im Kreise von Hygäa ' s Priestern,
Ward er, als sclt ' ner , weithin anerkannt.
Als Bruder , zärtlich , ward von den Geschwistern ,
Ob selt' ner Treue , Vater er genannt.
Aufopfernd für die Welt , wie für die Seinen,
Starb früh , der oft dem Tod den Raub entwand;
Betrauer ' n jene ihn , wie diese weinen,
Daß früh erstarrt die milde Bruderhand;
D ' rob reift ihm dort der Tugend Preis entgegen,
Wie unvergeßlich hier er bleibt zum Segen.

. ה.  ב.  צ.  נ. ת
M. E. Stern.

4

'

42

 V°« Josef«swy .דברי הברית והשלום.
אשל ככלתו בין לאש הקראים הישים מרגו״לר ׳  qviצטמנמוויטפ.
חכם נמש נעל• « קרא בעיר האליץ וביני משה ׳ >!p1הלו׳.
כ״ה פה האליץ גי שלח •"ד שיין שרכ״ו 29 . ,מאי למשתלה — .866

אמר אוהב אשיג אחלק שלום לאיש כנדל מלידה  ,מגען ומהריון  ,כסגל
ונפרש להקרא גשם עובד אל עליון ,משכיל ויודע אוהב את ה׳ ' בוחר בליון,
בלב שלם ותמים גלי מעא ושגיון ,רק בלב שלם ובנפש חמצה בגילה ובעללה
בעוהר ונקמן  ,הדא הוא האדון היקר הגביר הנכבד קצין מפואר ומרומם
החכם השלם תורכי ויגכי מפא עגעי ורוחכי כבוד שמו העוג משמן עוג
מת׳ו משה יוסף תלוי נ״י אנס״ה ואתת שלום וניתך שלום וכל אשי לךשלום!
מחברתך מיקרה יאשר כתנת אדוני לשמחת לבבך לכלילת בתך היקרה ת״ל
יחד עם בת גילה חתנך היקרי יצ״ו (יברכך שוכן מעונה  ,ולא יחסרו ער
ועונה ,ותזכה לראות הצלחתם ,כחפצך ומפץ תאותם) הגיע לידי יום א ' נהר
ונמוקותי  ,עוד זה מדבר וזה ' בא ,דגול מרבבה  ,ביום ג ' לסי הנ״ל גם
מכתבך בתורת אגרת ,דברי שלומים אוגרת ,שמחתי לקראתם פעמים נאהבת,
בחדות וחנה מאלופה מרובבת כי נתגשרתי משלומך העוג ושלום ביתך הרמה
וכי זכס ה' אותך לשמוח בשמחת יוצאת חלצך  ,תזכה ראות בנים רבעים,
יפרו וידגו לרוב בקרב הארץ.
אחרי ההקפה במושג מדבריך היקרים ,כספירים מאירים ,ראיתי כי דחקו
אותך ,ידיד יקי ,דיעות שונות גשאלותיך אשר בקשתכי להשיב עליהם .אמנה
אהובי  ,כן במובא במחברתך  ,כן במכתבך קלעת אל השערה ולא מעאןז,
ברוב דבריך דעתי נוחה נהם ואין להשיג אחריתם ,שאבתם ממעיני הישועה,
ברוב חכמה ודיעה ,אספת דברי חכמים . ,הוספת עליהם מנופת שכלך דברים
יקרים ותמימים .אך אס אתת לו שמעני ! אחוהידעתי אף אני ,דעת חכמינו
חכמי בני מקרא עם רוב תפשענים גם• מחכמיכס כי שני הלוחות הנתונים
בהר סיני על ידי משה רגינו ואדוננו עליו השלום היו כתובים בלשון אשורית
הוא לשון הקדש אשר בו נברא הקבולס ונו בלשון דבר ה׳ עם אבותינו הקדושים
ועם מר״עה וגו בלשון נכתבה כל התורה הקדושה מראשה עד קופת  ,גם
הלוחות שהיו כתובים משני עבריהם כפי עדות התורה לא היו האותיות
נקובות מעבר הלוח הא ' עד העבר השני יק שני העברים אשר בלוחות
ומרותים ,ונזה יצא מ״ם וקמ״ך בלי צורך  .סמך שבנס
כתובים
היו
היו עומדים ,וגם המורה כלה נאה מנוקדת ומוטעמת מיד משה איש האלהים
כאשר אתה אדוני הנאת בעצמך ראיה מפקוק " לקוח את ספר התורה תזה
וגוי ,כי אי אפשר להיות התורה חקרה אות א '  ,כי זה היה מקרון בחוקה
גס כן מצד נותנה כן מצד מקבליה ,ומזה כנר נראה כי גם אותיות מנצפ״ך
נתונים בין שאד האותיות היו בשלמות כנודע מפסוק " לכן מכו לי נאם ה׳
צבאות ,׳ שכל האותיות נמצאים בו בשלמות ,וגם כי צפניה הנביא היה עוד
קודם עזרא הכהן קל״ג שנים כפי המובא בצמח דוד  ,ואם גאו על חמש
אותיות הללו דיעות שונות ופירושים שונים הם מחדוד השכל ובאחד מדרכי
הפרד״ס ,ואס כי שבעים פנים לתורה ,אין המקרא יוצא מידי פשוטו  ,ובזה

אביא לפניך אהובי דבלי לבינו יהודה האבל נ״ע אשל אמל בסכר "אשכול
הכופל ,ע״ד שאלה ותשובה כנהוג בשפלו הגדול (שאלה ) ואם יאמל האותיוה
הם עומדים בגבול ואינן כפולים (תשובה ) יש להם מנין והם תמת היותפל
והם כ״ב אותיות זולת הכפולים מנצפ״ך ,הכ״ב סם עיקליס ואלה צפ״ן מ״ך
הם גואליהם שימצאו בתמלת המלות ונכון» ידנותיך  ,וכן דעת החכם בעל
"דוד מלדכי ' הנמצא אצלך דוק ותשכח פלק י״ב  ,וכן דעת בעל העקליס
מ' ג' פ ' כ״ב ,וכן דעת החכם ל׳ שמואל אלקולנוי בקפלו היקל בדקדוק
"עלוגת הנשם " המלאה לה כל נשם (פ׳ כ״ו ) וכן דעת החכם בעל מאול
עינים אשל הבאת אחה בעצמך כי הוא חוקל ודולש נכפלו היקל על כל
דבל קטון וגדול אשל לא לחנם נאמל עליו לא תחעב אדומי כי אחיך הוא.
אמת כי גם זאת כדמות לאיה לנו ,כי בהיותם נגלות בנל שבעים' שנה
יבול להיות בי היו שוכחים את התולה מעט ,ונשוב עזלא הכהן נעל את
חיצנו והעתיק את חתולה מחדש והטעימה בלשון הקדש ולא בלשון אחל
ככתוב בנחמיה ( כי ס׳ פשוק גי ) ויביא ע) לא את התולה לפני הקהל מאיש
ועד אשה וכל מבין לשמוע ביום אמד לחדש השביעי ( ונפקוק מי ) ויקלאו
נכפל בתולת האלהים מפולש ושום שכל ויבינו במקלא .הן כל אלו לאיות כאליות
הן מן תנ״ך הן מדבלי חכמים שהתולה עומדת בקדושתה כאלו היום נתנה משיני.
ומה שאמלת מחלון» האותיות הקמובות לזה יש שתי כנות (אי ) ידענו
כי בתנ״ך נמצאות מלות לנות  .מתחלפות ,אם ממוצא א' מחמש מוצאות המובאות
נכפלי הדקדוק אם ממוצא אחל אשל חלופים בזו לבו מאלבה בתנ״ך  ,אס
ממלופי אותיות אלפ״א ניתו״ת כגון א״ת נ״ש ,א״ל נ״ם  ,אמ״ס נטייה ,אי״ק
נכ״ל והשאל כנודע למשכילים ,וזה אמנם הונך על דלך ישל כנודע לבקיאים
בדקדוק( .בי) משפט מעוקל היוצא והנובע משגיאות המעתיקים הבלתי
בקיאים בהעתקתם ,כאשל דבל נזה ד; והותל החכם יש״ל נ״ע נכפלו התולה
והפילוסופיאה ובאגלותיו אגלת ממשי וחמשה עשל בסמיכות האותיות ונחלופיהן
ובשגיאות הדפיס והתעמקה  ,גם תחכם מהו ' שממה פינשקעל נ״ע  .נכפלו
לקוטי קדמוניות דבל וחבל די והותל על שגיאות המעתיקים וכנכון דנלו
שניתם ,כי הנקיון יוכיח.
עתה ,אדון יקל ,אשים קנצי למילין ועליך תבוא מדוה וגילין ,אקצל ולא
אאליך ,והש״ית ימיך ׳שנותיך יאליך  ,ואל נא תמנע טלמך לנשלני מטוב
שלומך ,כי זה ישעי ומפלי לדאות גלילי אצבעותיך היקלים .דשן ולענן תהיה
לפני ,אהיה כחפצך וכתאות נפשך התשוקה וכתאות נפשי השוקקה  ,דולש
שלומך וטובתך מוקילך ומכנדך בלב שלם ותמים ,כל הימים.

יוסף לעאנאוויטש.

 V°n ®«tomo sr«bt «.הטדבר והמיר.
,יהארן למולם «ומדם וכו ' כל מה שבלא הר,נ’ ה באדם בלא באין
וכוי לאש ,עינים ,אזנים  ,שה• ,דיס ,לב ענוד ’ ,לבים ,יש לחבל ליס
להארן ,ולהשמים וכוי  ( ".מיל קהלה ,ילד,׳ע מהלים סרע־נ) .
חכמי דור ודור נפלנו נסקל׳ לבבם ,על אודוס מקול הלשק העולה סל  .שפס כל
בני האדם ,לגוייהס בארצוסם עש ונום כלשונו  :אם שיאו למרום  ,מגיע השמיעה ,והאל
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הנורא יינ מהחיה ,העוטף רוח והינומה נשמוק ,נגלה נגלה אל נחירי נני האדם
הראשונים ,וילמדם דעה הדנור והבשר הלשון ; או אם מוצב הנהו ארצה ,ונמהר יסודו
ני רוח נן מאדם שמבחחו ,להנחוחו אה הדרך ה 1אס ,וארשה שה חיו הולינחהו ,להשכים
על דרבי המבטא ,איש איש ללשונו נארצוח מגוריהם.
ול״ד גם הה מאמה נחון יושנה ,ולהגינן לדנורייהו ,לאמר  :ההחמלוח הראשיוח
והשרש־וח אשר נלשונוה קדמוניות .הן הן לנדנה יצאי מאה הניייוצד האדם ונויח רומו
בקרנו ,במ׳ש הי,׳* מותקאעו !“ ל ב^זהרי " קול •הודה" על הבהר• מאמר ני שי ' ע״נ
ומאמר כיד שי ' ביה ,עמ״ש הסנר שם מלשוננו ב נ ר ו א ה ,שאינה מוקבמח מנני אדם
בשאר הלשונות ,רק הוא נוצרה ונרואה מאחו יהי .אשר ראה ויקהרה הבינה,ונם מקרה
ויאמר לאדם הראשון כמחבר למעלת וכוי ניואה מאת ה״יח ובו ' .ואל יקשה עליך
מאמר הבהוב ויקרא האדם שמוה וגו' עם אמרנו שהיא ברואה וכוי ,לא אמר הבהוב
שקרא ממוח רק אל חיוה השדה ועל עוף השמים ,אשר שמותם נס הם נגזרו מיקויוח
הלשון אשר הונחו לו מם׳ עליון ' ע״ב.
ועתה התחלות וישימה הלשין באלה תהיינה עה״י משערה נכונה  :כנויי יצירי גו
נן האדם ,והואר׳ איברי גוהו נשמותיהם למיניהם הקרובים יותר לשאר נשרו ,שנלליתס
העיר רוח ה' אוחו בראשונה ,להני שתוה כל נהמה חיה ועוף * ) לקרוא להם שמוה,
על ם׳ ידיעתו נענע ר,ולדותיהם -במו שנביא להלן דעוה החכמים נטעם קריאה שמוח
נע״ח׳) ,שטעמם ונימוקם ומקור מחצבתם נהלאים ממנו לדעה כהיום הזה ,כי גם נחקק׳
מחקריו נהלנו חוקרי ראשיה הלשון  :אלה מזה העומדים הבן על איתני הגיון ונינה אדם
יחסרו אל ראשית כח המבטא בבלי הדבור אשר באדם ,כאשר עשת החכם הצרהת•
 Court de Gebelinנקשרו הגדול  ,Le monde primitifואחריו נעלי לשין רבים
וכן שלמים ; ואלה מזה המעוההים על בנה׳ הדמיון ,׳תנבאו בהגלות ובהערות רוח השהה
ממרום  ,כמ״ש הראב״ע נחידהו ' :יום ברוא אדם אלה ארבעה נברא , ,ושמוני עמוני
משחרים ינים וסונים כמוסים וצשוניס וחתומים באותיות ונחגיעוח לשוננו העבריה,
אשר אס אמנם איננה אם כל הלשונות ,כדעת חכמים רבים מב״י ( ד״מ הר" ׳ הלו׳
והרע מן האדומים ואחרים) ומחכמי האומות ,הנה למצער אחת הלשונות הקדומות ,׳והיא
מבלי שהק השלמה מכל הלשונות והנאותה לקריאיה יותר מכולם» (הכוזרי מאמר ד׳ ש" ׳
כ״ה) ,ואותיותיה אמות ללשונות המערביות ,כ• הלשון העבריה היא שהת כנען (ישעיה‘
׳" ע לדמם תרנ״ע וכמ׳יש הרמנ׳ן נהי ויבש נהשך דעת הר״י מושקאטו תנ״ל ני ש״ח),
והכנעני קדמות היה הראשון אשר הניא אל א " אלישא ויון אה הבהב והמכתב ,ומסר
להיוניס שמוח ותבנית האותיות ,אשר .נשארו בלשונותיהן ובנותיהן ,כשמות א להא ביתא
נמלא דלתא (שקלים ג' בי) וכוי עד היום ' הזה.
על ה׳ הדברים האחרונים האלה נמנו סכמי חרשים ורבו טל חכמי הגיון ,ויחלטו
ב׳ טעם הנחת כל שם ושם מונח נבח האיתיוח ’ב• ציריה אותיותיו אינם בלא כוונה
ובמקרא אנל לערן נאות עם המכוון מכל איה ואות( ,,הכיזרי ד' כ״ה) ,וכל חכמת הקבלה
וניחוד שיטת הארי" זיל • ,שודתת על ההנחה הזאת ,נקוד האותיות יצירותיהן ,כמ״ש
במשנת קשר •צירה ,כאשר תחם נאיני• תאדם כל חימם תבנית היצירה ,וכמ״ש יודע היה
בצלאל לנירוף האותיות שבחש נברא העולש ,ומגי אותם בקדר רל״א שערים שונים ורבים,
עיין עמק המלך שער שעשועי המלך _,ובהקדמת הרמנ״ן על התורה ,ונימוד ב שהר קטן׳
כולל כל השידות האלה " סהר כ״ח ה'" מכתבי הד״ר ישיר מקנדיאה .וגם מבעי ישראל
אשר במקובלים לא • תחשבו תרנו לדבר נקודות האותיות ,ע״ן הראב״ע נס ' צחות ,ותר" ׳
הלו• בכוזרי נהירושי על שהר יצירה .ונש ' קול • הודה שם .ובשי שלטי הגבירים מהחכם
שער אריה הוא הארטא ליאנו  ,ונסי ערוגות הנושם על הדקדוק מובא בשי שנר ,ושף
סי ' ד* וכוי מהר"’ •שיר דילמידיגו הנ״ל .ולא עוד אלא שגס נבוני לחשים י באומות ישהיקו
בילדי רמזים באלה ,ובראשם היוני אהלטון ,כמ״ש נסי מקנה אברהם ( הניאו תרמ״א זיל
נסי חורא המולה ח״ג ה״ד) זיל  :ויש כח נהשוט׳ לשון הקודם ,ר״ל באותיות נגזרים
ונהנרוח המורכבות והס נאותים לטבע מה שתורה החינה המורכבת מהם ,כמי שבארו
חכמי הקבלת ,אף כי אהלטון העיד על זה מל מקצת לשון חיוני בסהר קאיטיליס ,ונהיות
מניח לשון העברי השם יתעלה ,חן!כמח הנחתו מסכמת לטבע הדברים ,כ׳ לה׳ טבעי
*) ההן יצירתו■ ותורתו
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רדנר .ם השכים לכנוחן ולקלוהן כמו שדלפו ז״ל וכל אפל • קרא לו האדם הוא שמו ,עכ״ל.
וגש מארמי אומוח האחרונים צקון לחש להם .,בדני ,ומצאו סי עולם וסגולות כמישיוס
נחבונת אוחיון! לשון הקדושה כאשל חלאה ד״מ מה שכחג נזה החכםFriedrich von
 Schlegelנקשרו  Geschichte der Literatur״ ח״א לד קכ׳ו לאמל Konsonanten :
. . . sind der Körper desselben; die Vocale enthalten den mustkalischen Bestandtheil und entsprechen dem Prinzip der Seele . . .
der Anhauch . . . der aspirabeln Buchstaben dem göttlichen Elemente
 .״  , de« Geistes . . .וזהו ממם ' דנלי הזוהר שיר השירים  :אחוין כולא כנושא
יכו' ,והחיקונים נהקדמחס זיל ע״נ 5ע ע מ י איכול נ ם מ ח י ן ונקוד׳( רוס־ן ואהוון נששין
יכו' .ונש ' עין חיים למוהרח״וו ז״ל שער טנח״א פיו נשם החיקונים כי האותיות הס
הנשא והשנים הם הנשש דהאוחיות וכי’  .יכ״כ לנינו נח " נש' נשלח ,והחייט נמערכס
והמוח נשם ששר הנהיר ,כ׳ דמייון נקודחא נאחוחא כנשמתא " ננופא  .ונם מקצה חכמי
נקורח הלשון נדרן■ התגיק דרשו נכלל אח השש א ו ח נרנויו א ו ס י ו ח ( נדחז׳ל שנה
י ' נ)  ,לשי שהם מגידים העחידוח ( ישעיה מ׳א כ״נ מיה י״א ) " והאפוד יוכיח  ( ,מעריך
המערכוח ערן אחה מהכחס שילישא דאקיאן נסנח שפ׳ע־) והענין דומה אל חאלפאן
חנימא של הגרמנים חקדמוליס הנקרא  Runenאו  Alruneuשר׳ל נלשונס הקדמוניה:
ינר שיי שחר ולחש עד שנשאר מזה השעל  raunenעל ההלחשוח חרישיה דממה דקה
עד היום הזה נפפח אשכנזיה — והוא לד׳ק ( עיין שלענעל נספרו הניל צד קשיד) גא
מהכנענים הנ״ל המכונים שעניקייס .ונודע כ׳ " הנערמנים  ,ההם קסמו
להנרמנים נ״כ
ונחשו נאוחיוח האלה ,וע״י מטיח קסמים נידם ( ישעיה מ״ד .הושע ד ' ’" נ) הנעשים
מדשיסי ען והמקודשים לשמוש הזה .עשו ןחארו אח ה בחב והקמיע אשר הלחש ני נהצינס
מעוח האוחיוח נסדר מיועד ומסיגל׳ לכוונה זאח ,וממעוה קסם האלה נשאר השם
 Buchstabeילאוחיוח נאשכנזיח ,ודומה אל השם ק ס ס שר״ל נענליח נחום העחידוח.
ומורה נארמיח ובלשון החלמודים שנטי ען קטנים ,כמו " קיסס״שנאזנו" (שנח פ״ק)
"טול קיסם מבין שיניך ( ,ערוכין) .ופי‘ נמעריך המערכות הנ״ל שר׳ל ען קטן כעי!
נקיון הסינים .ויש עוד מקול אחר ’ אל הדמיון הזה .והוא כמו שהעיר נאוצ״הם הנ״ל
שרש קסם ,כ׳ ק ש ם נערניח מורה חתוך גזור והשבעה ,והוא «"ד השם נדים
לשחי ההוראות האלה  :ר״ל דבלי קוסם כזב וחסל ,וגס מועוח ען וענפים ,שנקראים
בלשון ארמית גם קוסנים (עירובי! ,סחילון) מ״ן) וכן קיסין.
ומעמה יתכן כי לוח ממרום נערה על הראשון אדם מדבר יולד לקרוא עשי” סגולות
כמוקוח כאלה שמוח לכל יצורי שאר בשרו הקיוניס אליו ,אשר נוודא׳ שם עיניו ולנו
בהחלה עליהם כנ״ל ,וכמו ;זנח; אח״כ שמוח גס לכל חי׳ אשר על פני האדמה ,עש" ׳
גזים מטנע תולדותיהם כאשר " השתדל הראנ״ע ס ' שמיני לבאר שמוח העופות מסכים
עם עבעיהס ועניניהם כמו נשר מן אשורנו ופרס מן הלא פייס וינשוף בנון) יעופףננש,־»
וכוי ( ,קול •הודה ס' כ״ה) ,כעין שנא הרמז ע״ז במדרש על הכתוב הנ״ל ,וכנ אשר
יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו " לזה נאה לקרות שור ולזה ארי ולזה סוס ולזה
חמור ולזה גמל ולזה נשר  ( ,נמדנר רנה שייט ז "ר״ל שסוא ראוי לשם ההוא ונאות לו
ומלמד על ענעו" ( הכוזרי ש׳ כ״ה) וכן רומז על זה הכתוב ויקרא שם אשתו חוה וגו' ,
שפי' רנינו בחי׳ שם שהוא מעני; דבור ,נמו אחון שמע ל׳ ,והיה זה מחכמתו הגדולה
בקריאת השמות ,וקרואה כן כי כן הנין נענעה שהיא דברנית וכי '  ,ובספר כח ה' הנ״ל
מהר״ר יש"ר מקנדיאה ז״ל ■ ׳יע לך בני שלשוננו העבריה היא מהמצאות חאלהיוח שהמציא
הקנ״ס בבריאת העולמות או קודם לתם וכל המלות שמוח ופעלים שנה לא היו ע״ד
מקרה והזימן כהסכמת שאר ממציא• הלשונות שאין להם טעם ,אנל בלי הקדום הכל היה
בכוונה נפלאה ומעלה עמוקה ו כלם מיוסדים על סודות ונימוקים ,ושמות הדברים מורים
על עצמותם והבדליהם וסגולותיהם ומוצאיהם והתסלוחיתס ודומיהן מהסבות הד ' ולכן
אותיות ( עיין אוצ״הש למהר״יל
 .י) בהפך מה שרצו האחרונים לתקן אותות תחת
נן זאב ערן אות) .ולד״ק גס השס " אותיות  ,בישעיה הנ׳ל הוא הרבו׳ מן אות
מלשון אוח ומופת ונקראים ציוני הכתיבה כן " מפני שהם סימן ואות על קול
מוצאה ראה בזוהר  ( ,לשון מעיין המערכות הנ״ל ערן אות)  .ומצינו ג״ב שסז״ל
אמרו על למען שתי אותות׳ אלה בקרבו אל תקרי אותות׳ אלא אותיות׳ . .
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נקרא לשון הקודש ,והשי׳ח למד אח אדם הראסון אוחו לשון ר״ל טבעי היצירים כלם
מד חייט לקרוא סמוח לבהמה ולחיה ולצמחים ולדוממים ובו ט״ש .ונס׳ נשמח מ״ם לר'
מנשה נן ישראל מאמר א ' ז״ל  :שבכל הב״ח נאמר שאדם הראשון קיא להם שמוח רמו
שרחוב ויקרא אדם שמוח לכל הנהמה ולטון> השמים ולבל  ,חיח השדה ני כמו סהשפיט
הקנ״ה נו הדטוח האמחיוח הן השפיט נו שרשי הלשון ההיא המסרמח נטנט לאוחן
•דימוח אמחיוח ולנמצאיס נטצמם ובו‘  .והראנ״ע *ראשיה ספרו שפה ברורה מובא בקול
•הודה נ ' ס״ו )" ל  :הנה מצאנו שהשם הניא הנהמוח והטון) אל אדם הראשון לראוח
מה יקרא לו ולולי היוחו מרם לנ לדטח חולדח בל מין ומין ולהיוח השם הנקרא לאוס
טל חולדחו לא היה השם הנכבד והנורא ניחן כסיל עב״ל  .ובאפוד׳ פ ' ג ' ז׳ל  :שבל
נפש חיה שהיה קורא לו האים שם רפי מהוחו וטבעו הוא שמו שהיה אצל חש״ית
נהנמחו והסכמחו על הלשון ההיא הנרואח טיב  .ונהגחח " נובלות אורה  ,להחרם מוי ה
שמואל אשרנז׳ ( אשר ליעח_ חחכם מוחר״ש זקש נר׳ו לא היה ולא ננרא ב׳ אם ברוח
טרמח יש"ר נמ״ש נמ״ע ממלין שנה א׳ נליון ביה) לספר ' נונלוח חכמה  ,מהר״ר יש״ר
מקנדיאה עלה א׳ צד ט"ב זיל  :בחב הרי׳ אנרננאל בחשובה השאלה הח ' (חל "ר שאול
הכהן) טל פי דברי הנרנוג׳ ויל  :אגידה מה שנראה לי נכוונחו  :באשר אצנע הגדול
הראשון שביד נקרא נ ו ה ן מפני שהוא מקין -ומחזק ומקיים בל האלנעוח ביד וכאלו
השם חזה ענינו ביו ה״ן ר׳ל שגאוחו אצנע רם קשורים ונאחזים בל שאר האצבעוח,
אומר שבן הוא שם נהמה שענינו ביה מיה ר״לשנה משוחה וצורמה מחטרנח בחמרה
ולבן הפסד בהפסדו ונמשן מזה לשבח לשוננו הקדושה שהדרושים העמוקים מורים על
אמחחם שמוח הינדים ,ב׳ שלמה נראה שחיה מסופק אם רוח הנהמה • ורדח למטה,
והשם רומז נשם נהמה שמהומה וצורחח נה ונפסדת בהפסדו עכ׳ל.
ומאמרו “לזאח יקרא א ש ה ר• מאיש לקמה זאח  ( ,עיין עקידה שער ס ' וסיב)
נראה באר היטב הרמז ,בי בני אדם הראשונים ( הנכללים נרמז איש יחידי נשם האדם
הראשון) שמו ליסוד מוסד שנח הלשון אח האיש— שהיא מלה ראשייס יושם משוחן-
לחי מדבר ולמלאכי השרה גם להקניה ( .ניח נאמן דן -מ ' מובא נמעריך המערנוח הנ״ל)
עד שמורה ( מ״נ ומיכה) נמו יש על מקור הישוח הקדמוניה ,ובארמית א י ח ,ואולי
היה גיב שם איש נארמיח א׳ ח שממנו מקור השם את ח א לאשה — וממנו גזרו
המלוח האסלוח בלשון ,עי שכנר נסלק הנוקב• ׳ של מין האים החסיל נהגזרה הזאח
ואמר 'לזאת יקרא אשה נ׳ מאיש לקחה זאח  ,וממי ? ומדוע ? ומחי ? ונקרא הוא
נעצמו א י ש ? — אן האלהים יודע ! ולא מוי אלא שמהמסופר בבריאת האשת הראשונה
'ויקס וגי' ויסגור וגי ,וינן וגו '  ,האריכו מנימי או מימיני הלשון אח סגנון המליצה
הזאח ,ויכנו אח האשה נארמיח ד נ י ת א שליל  :של הניח ,עיי ניחי זו אשתו ,והשם
נ י ס בטבריה שמורה^בל ניח האב והמשפחה במובן המוסרי של שם נ י ת  ,כמו שמילה
במובנו הגשמי על חננין נעצמו ,מלבד יתר העחקיהיו והשאלות׳ו הרבות וחעצימוח נכיהק
ובדחז״ל ,על כל מקום ניח קביל ג ' כ גשמי או מוסרי .ועוד המריצו מרחיב׳ הלשון
להמנין מעשה הנישואין והולדת זרע נפעל בנה " ואמר ונניח ניחן ( ,משלי) “ אולי
אבנה גס אנכי ממנה ( ,בראשית) ונשחלשל מזה השרש בנה בהוראת פעולת מלאכת בנין
מה ,גשמי או מוסרי בנ״ל  ,ונשמות בנין ת נניח ובו׳ ,ונסחען> מזה השמות בן ונח
עם נל רבו׳ פארוחיו ושחופיו במקרא ובתלמוד ,לפר־ בטן החי וגס לפרי הצמח כמו
"נן פורח ’יסףוגוי נניח צעדה וגו׳  .ובן " בנוח שקמה וננוח שוס ובו‘ במשנה ,במו
וצאצאים לשתי היראות האלה .ומזה נר,רא סומר הננין נחוש׳
השמות נדים י)
א׳ המשקל נשם אבן ,אשר היה נם היא לשרש של ענפים רבים מסתעפים ומשתלשלים
נשתוסיהס זה מזה ,עד אשר שב הסח האחרון מהשלשת אל המס הראשון ,ונעוץ סופו
בחמלתו שנחש עקלתון ,ר״ל השם אבנים לבית הרסס (לדעה הרד״ק) או למקום לידת
_
סל׳ בטן או • צייח נל׳ מיס•
ועחת נחנה לאש ונשובה ,משוט נהתפשטו׳הענין לארבו ולרסנו ,אל אבן פנת דברנו
נד וענף של ען

י) שמזה לי׳ק  ' :לנד נן נזכיר שמן  ( ,ישעיה הו ') שר׳ל  :אל
.גגא י ם אנחנו מוכרחים לקרוא בשמן —
הגאון יענין נספרו ' ציצים וסרחים  ,סודות יגימטריאוח ^ וסייס נזי׳תל ' :במה
הלשון מדויק נסיח • ,צפצפו ויהגו כל היום רודפי תפשע אם יוחלו ליישב מלת בן ., '.
ועל הכתוב קשה הבנה

חזה הרנה
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ייאמר כי עפ ' י תגולח אותיות הלשון הקדושה (" ואין האותיות העבריות כאותיות שאל
לשונות ני סיוח הנח  ,מצרף לסכמה מהר׳ל ישיר מקנדיאה) כנו וקרא בראשונה שמוח
ליצורי גו האלם ; — אכן מי הוא זה יערב נבו למור ולחפש אסלי מקול נוננס ותבת
השמות ,אשר נתנו בהססלה לכא״וא מהאיברים ? ובכל זאס נתו לנים וכן שלמים מיודעי
תן ,לתס עעם לשנס בקצת הפנינים האלה  :וז״ל הרי׳ גיקמילייא נפי ' המורחב פ׳ס
ינר כינו ( .מובא בת' נובלות סכמה הנ״ל דף ע׳ה) "ומה שאנו מושבים שהוא שם מונס
שחלה לענין תחתון ,הוא שם מונס החלה עיד האמת לדבר שכלי רוסני עליון פנימי,
יממנו הושאל לדברים המורגשים ,ושמור כלל זה לכל מקום ,כי הוא עמוק ,כי גם עין
יאתן ופנים ואסור וזולתם ,גס הם שמות אמתייס ,לצירות עליונות שכליות שאין לד
לשער דקותם ,ונלם כוסות נבדלות ,ולל כס נקרא שם אמתי כפי היכולת שנו ונו‘ ואסיה
הושאלו מלמעלה אותן השמות לאיברי נעלי חי ם וכוי ושמור עיקר זה שהוא גדול ונכבד
וש׳מהו לנוועפת גץ מיניך וכוי ענ״ל  -וסכם אחד בזמננו נאמן בית חקרי הקבלה
נתפרו " דברי יהושיע ,מזכיר ממנורו על האותיות לאמר  :וכאשר נתבונן היטב בצורת
אות העי* ן נקצא אותה מכוונת בדמותה כצלמה על תואר העינית ונידיהן ,כי שני
היוד״ין הן המה ציור שתי העינית בעצמן ,הרואים ונראים ,ושני הקוים הנמשכים משני
היודי״ן ומתקרנין והולכין עד כי אסד נאמד ינשו ,מכוונים המה אל ש :י העורקים הנמשכים 0
משני העינית ,והיו לאחדים נסדר המוח ,והקו הנמשך אסרי התאסדן באמצע שיפוע י
מאמצעוחן לצד שמאל ,הוא כתבנית החוט הנמשך מחלל המוח «ל הלב העומד במלל
המזה לצד שמאל ,וכוי כי כל איברי האדם משפע זיו אור אותיות א׳ב יינקו וכוי וככל
החזיון הזה הוא נענין שמיעת האזנים וכוי עיש  .ונספר "שפת אות ולשון זהורית" במכתב
הרב מו״ה אריה ליב אנ׳יד דאמשטרדם• נמלאים כדברים האלה  :בל אות יש לו קדושה
פנימית בפני עצמו כמו איברי האדם למשל והדם הנפשי אף שהדם סחר ומקיף אח כל -
האיברים בידוע לחכמי הרופאים ,אמנם בל אבר יס לו דם בפני עצמו וכוי וכן הוא
ברומנית וכוי .ובספר קצור עולם התקון לשר״ר ישיר דילמידיגו מקנדיאה ז״ל  :וזהו חכמת
הצירוף של הכיב אלפא ביתא אלף עם כולם ,ר״ל נמו שאלף מצעיף עם כל האותיות
לן האברים מצטרפים זו לזו ע״ב.
אחה הראית לדעת ,קורא מבין מאזין ומקשיב ,השערות רבות ישרות ונכוחות ,כי
שמות איברי האדם היו מוסדות הלשון ואדני השפה ומעתה נשובה וגתקורה בלשוננו
הקדושה ,ונמצא כי רוני שמותיה ומלותיו! התילדו לתשפסות יצורי גו בן האדם ,ועל
אדני שמות איבריו תטבעו .ולמען לא יאריכו הדברים והיי לספר שלם ,רצוננו פה להעביר
דק מקצתם אחד אמד לעיני הקורא:
א) השם הראשון אשר קרא האדם לסדר משטר כס הדבור שאל משמות ראשי כלי
מבטאו שהם • הלשון או תשפה.
ב) אמרי כן בנה נשמות יצורי נופו אח רוב ( ואולי גס כל) אותיות האלפא ביתא
ד’מ דלת בשם ובתואר שפת הפה ,אוח יויד ע״ש ה י ד ,כייף ע״ש תכף ( הראניע
נס' צמות שער האותיות ועיין עוד מה שכתב ע״ז הריי מוסקאעו ג' ח ' בטעם
הוראתו וליראתו ע״ם) וכן אות העין כנ׳ל ,הפייא ע״ש הפת ,הקויף עיש האוזן,
הרי׳ש ע״ש הראש ( בי ראש בעברית היא ריש בארמית) וכוי — .ועתה נחזה
ונתבונן נהסתעפות קצת מלות הלשון למחלקגתיהן ,אשת מאח רעותה ומאת שכנתה
בדרכי השאלה העתקה הגזרה תחלוף והחמורה ( כמ״ש נעל מקנה אנרם שכל
האותיות תתחלפנה זו בזו חון מש״ן ימנית) עד הגיען אל ציר ' מחצבתן הוא כנו׳
שמוח איברי הגוף ,ונתחיל ונאמר:
ג) משס הראש הוא הגלגילת ,האבר העליון באדם ,נוצרי כל השמות והמלוח אשר
בשרם ראם יסודתן ,כמו ראשי גופי שלשת מערכות הטבע למיניהם  ,נחי בצומח
ובדומם ,לכל חוראוחיהס -הצידיות ,והמליצייח אשרינו ועצמו נהרחיב הלשון אח גבולה,
כפי מסת צרכי האדם ומסרונייתיו ,והכרחו לקרוא שם לכל דבר ודבר בקטן כגדול.
וכן המלית המורות כל מושג ראשית והתחלה במקום ובזמן טבעי או מוסרי ,הכל
כאשר לכל  ,כאשר עיני קורא מבין תבחנה ותמצאנה .וכאשר נספושח ניצור׳
הגלגולת לשמותיהם ,נמלא כי!
ך) משם גלנוילת בתואר סגלגלוחו ועגול  ,נתגלגל השרש גלל להוראת כל דבר
עגול במו  :גל ,גליל ,גלגל ,מגלה ; ולסבוב כל דבר מתעגל ומתגלגל כגלגל.
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ונהיוס הגלגולס מושב המוס ( ט״ד אמרם ש-־הדיין ׳'  5נגלגל הטין שדומה למינו)
מולה שלשו גם עי׳ן המים ומנוע הלס נשמוס גנה ,גל וכוי עד q,pנלמששסוי!
השיש הוה ( .ההמשך נמסנלח הנאה. ).
'

Granberg.

 Von Salomonהד

הבריאה .

Nach dem Deutschen des vr . B , Löwen stein.

1

אשאלה כוכבי ךק :ע
אשאלה לשמי שמים
גבהים בהירים ברמה ז
מקנוצצים באבן  :קרה:
.הואילו ?א הודיע ! '
־ה ^ מיעיו נא לא \נים
מי ה1ך3ם ברא ? ׳
'יד אתכם ש ^ה? '
שם מבין
ך,חרבים
לעין כל רואים
:ענו '
כוכבים
זכים:
:רמזוישחקי
גבוהים:
אלהים!
_
יאלסים !"
אשאלה גם לרודן
אשאלה למדבריות :מים
סואן מאין ןמוהו:
גליהם :שיאו' קולם:
.מי איותןז הגיח
.הגידו נא זועמים
מרחם ’ ך,רת בהו•י
מי יו ^ריכם ?עולם ?־׳
אשמע ירוהס־וער
משבריזים ירעשו
בנעישו מה.
פוער¬¬
בקול אלי
ילחשו:
■ \
—  r -ד
׳ אלהים»״
“אלהים !״
אשאלה לענני עבות
אשאלה בל הנמצאים
מלאים פלג ' כרבה:
בישמים או בארץ:
«’מי צובם מערביות
.מטי אתם נבראים
הרוות ' עמק' הבכא ? ׳
מי ? שמרכם מקרץ ?“
בקול רעם וברקים
בלמו יקראו כאהד
יקראו עננים '
משחקים:
בקול גדול  :חד:
.אלסים!"
«אלהים! י
אשאלה נפשי  :חידתי
כן בקלש יופיע
לה נפלתייחבל :
שם אלהים צבאות
והבריאה כליה תריע
.מי יוצרך המתי
שירות פז ' מפלאות
ומה מנורתך בתבל ?"
ק־ול ברגש ורעד
בסד קול כקורא
יצלצל שם הבורא:
אשמע עונה מבעד:

«אלהים!"
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Jetty Wohllehrner .

Von

רגשלת נפשי*).

על מות איש• הסבם השלם במעלות ונממון מלין נעים ורןןםר מהיר נלשוניס שינוס
יייהל״י שמשון

וואהללעהרנערכ* ע,בני המשכיל היקר והתמי ם הבחיל קלונוכוסז׳ל•

אתמת רעיוכי ! אתמה שרעפי ! השילו שמלה גיל « עליכם קול צהלה
ורנה אל יבוא בגבולכם — קראו לי למקוננות ותנאינה — יסדו עמי קול
נהי תשאינה ,יסדו זעקת שבר תעוררנה על מות אישי מחמד נפשי ובני
יקל לבי — הה ! הנאהבים והנעימים בחייהם גם במותם לא נפרדו —
אללי לי ! היש מכאוב כמכאובי ? — נמשך שלושת שבועות נכרתו שניהם
גם יחד מארץ החיים ,האב והבן חלפו הלכו למו ,ואני נשארתי אלמנה עזובה
גלמודה ושוממה — אויה אויה ! למי אדמה שברי — דמיון לצרת נפשי
אין — נשגלו שערי רחמים ,שתם תפלתי — ,והאסון האכזרי לא בא לבדו,
כן_ אם דיך קשתו פעמים ושמני מנורה לחצי ,כי מלא אשפתו מהם ופרץ
זדר גלי חמלה .הה ,שפך ד׳ מרון אפו עלי בתתו לשיום למלאך המשחית
הרג ולא חמל ,ולא חש לא על העץ ולא על הענן! ,הען אשר היה שתול
על פלגי ההורה החכמה והיראה ,והענן! אשר פרח ביפי תתקוה כי פריו יהי
קודש הלולים  — .אהה ! המות ,שר הנשיה קנון! שושן נחמד עודנו באנו
וכפתו עדן רעננה ^ הען עם ענפו יבש נדן! ואיננו — .ועתה קדורנית
אתהלך נמל לוחי ,כל דברי נמומים ושעשושים לא יעלו על לני ,תועבה
המה לי ואגעל במו ,כי לי המה להג הרבה באין תכלית ולא ירדו בתי נפש
וחדרי לבי הנשבר — יען אנחות׳ וצלותי עצמו משערות ראשי ואך בבכי
אשאןז רוח ,יגוגי יסתער בקרני כים נגרש ונפשי לא תשכון ולא תנוח עד
יפוצו מנגינות דמעותי חוצה  — .אתמה הלי בגלבוע ! אם לא עליכם ירד
הגשם ,אני ארעיב שיחכם בפלגי דמעותי אשר ׳כגשם שוטן! ממקור עיני
ישעופו — .מתת אלהים הנה אנחותי — ובנכיתי נחמתי ; לכן אל תנשו
לנחמני ,לא בזאת חפצתי לק אקרא למאהבי ולמכיר׳ שיעלו גם המת על לבנם
דבלי המקוננות ונפשם המהירה תקח חבל מקנתן נזכלון אבל על מכתי
האנושה ,אולי נזה יגולו,מענו כובד משא יגוני אם לנים יהיו נושאיה! —
זאת שאלת אשה קשת רוח ושחה לעפר מיתה— .

ף* ,ך | א!
Poetisches von Timon Bacher.
לאיסז מורם מאחיו  .ל? נ1ת הדוגמה חביב.
כסלע בלב !מים  .פ<ןת מגור ם?וביב,
״״׳״ «

י

*) אלה דניים היוצאים מקרב לב אשי! אלמנה גחינה יעצונה אפר רוס היגון ינר
נה ומלהו מל לשונה ,המחאנלס על מוס אישה ,איש ממויוה ורנ סנונוח סבם
וחמים נלשון^ נכנד נצר מנוע היסס — ומוס ננהינן סורס עלי עין הסבמס ,הקרה
י ד ' לשני ,ויעני ראיס׳ כי אמרוה סטהורוס אלה מעולפיח ספיר• המליצה ורוס נשגנח
עליהן נשפכה ,אמרח׳ יהיו נא לרצון לפני האדון המוציא נמספר צנא הבוכניים
המוהירים נאור יקרוס נשמי הליטעראטור הענריח הסבם הגדול הנאדר לסהלה
אלמוני.
מוה ' מענדל נרי׳ שעערן ני׳ ויופיע אמן,
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עח לפארה לטוב עטו .קטל ?? דור ביום אביב.
.קרן טוב קן שמן .והוא הפכקד בבית אביו.
כביד מרה "א איינהארן'נ״י.
שמו גחל כגלים כשם המהלל D1-. Ede Horn .
_

בעת שובו מעיר פאריז למקום
_ מולדתו עיר דדשוקבארץ אונגגרן.

סאדץ הוופשית׳ ארץ המדעים.
בה כפר נןי'ח נררף’׳ מקום מקלט מצאת;
?את לראות שלום אהיף המרקאים,
?צפזיתןד צפית  :יום ? אלתה ״אתה'.
תיוחלתך נכזבה .עוד זרע הטדתא
לא ? כרת מארץ  ,פה יסערו נ־לקאים
לקלוע במלונים עם יהודה בטלאים
עוד שנאת הךתות קארץ טעותה* -
שם בארץ החפשית על ראשך ישימו
כותרת ההקמה  ,ואותך לא נסדימו.
לא יאמרו על ברכי אם יהודית נולדת;
ברח לך למקומך .פן לשפה ע ^ נו׳ ‘ י
פה בכבודך ׳ .תאמרו ויתקלסו קנו
ואתה נזרי יבכור לראש
כלם
ענדתי¬
* * ז
וT v
 !- Tד

לאברהם
שיר מנחת ידידות לרעי הרב טו״ה אברהם יפה הנודע בשם כבודו ) Rabbiner
(  Dr. Ad. Hübschמניד משרים לנורה אהבת חסד בעיר נעוויארק בארץ אמעריקה
ביוםשובו למקום מולדתו ביטשע בפלך טרענטשין בארץ אונגארן לקחת לו לאשת
אחות אשתו הצרורה בצרור החיים .ד ,תמוז תרכ״ז לפיק.

מקצות לארץ שבת מרחוק
לקחת לך'אישה  -בת רוךלך,
אך הה? גיעת יום .א פדיונך תחוג
3ס מכאוב לבב מהול ? שמהלך - .
׳? מול כילתך תתי_-¥ב אחייתה
בימי נעוריה הוקלה לקברות ; —
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ליזברי חיטים ?אהבת (ילילותה
חלבה אחריך למות ם1ת ישר1ת - .
.קן משלח ביתך :ת1טים ?ניך
ל?ן תתחתן הי1ם' ?שתים;י
יום סם1ד ודק1ד הוא ויקןאון רעיךr
ן!ם אקזת בריתך תשמח ?דדים - .
ארץ חטריקח זהב5ןוים
למושב אוית ?שליום" שוב . nyy
?מתחכמת לבך בשמש צסדם
תס?ך ,לך דרך גם בקצף אד?ןה - -
• . Ü־
ומאויי ילי.ךך ?ן אח1ת אמך
״... .... ,. ,..,y
בפוסה נםש 1ממכות הפיץ
* i
שמך?< י ?
אל ? מי• מ^ ךוגםנגדיל'
כאברם שם ץ יתקרא בארץ - .
שמעין בכרך

 3 . Leinwandז& ״ ®°" 3

‘

מכתב,

גע״ה יום בי לס׳ כקטן כגדול השמעון ד׳ אב מנחם תלב") לפ״ק .ברכה
ושלום לכבוד וכוי וכוי כש״ה מו״ה מנחם בר" י אטע רן! טרם אענה
ואדברה עם אדוני דבר ואקרא למורשי לבבי  ,המה יהלמוני כהולם פעם וגם
ילכו עלי נרגש כלם ,למען נמתיק סוד ונועץ ייזד  :אס יאות ונאה לאיש
כמוני אשר אינני לא מגודל הערך ולא מערך הקטן לבוא ולהראוה עם פרי
עטי כמעט קט שכלי ,בהיכל הנשל הגדול הפורש כנפיו עד המדריגה העליונה
או לשום לי מהלכים בין גדולי חכמי הזמן ונכבדי ארץ יודעי בין ומדע
ובקשרי מעדנוה הכוכב הנמו ואשר בשבעה מעלוה מעליהם אחור אסוגה
ומתאבק אני בעפר רגליהם אעירה נא את לבב שפל רוח ,ואקום גצהליס
לתודות ולהלל לשם תפארתו ,אשר קולו ברמה נשמע ולנס יהיו מעשי אצבעוחיו,
כי הכה זה הוציא פרמי דעת ב צורח סלולה ויצץ ציץ תבונה בנתיב אמון
ויושר די גם די פעל במו ,ויגמול פרי קודש הלולים ,ופרי מגדים לרגעים
יבקר .כי לפני ימים לא כבירים האלהים אנה לידי אס החוברת הכחמדת
כוכבי יצחק אשל יחלקם ביעקב ויפיצם בישראל .היא היתה הארבעת
ושלושים .תוכה רצון> אהבה .והנה רבת עונג שנעה לה נפשי ,עת שטו רעיוני
בבקרת מכתבו עתי הלזו והגיתי בפעליו המלאים זיו המליצה מפיקים נוגה
בחכמה .וכדגורה מעופפת בגן עדנים בין נצני חמד ופלחי הוד באות נפשה
שאפה רוח נחמד ונעים אשל יריקו ,ככה לותה דשן נפשי מדי הלכי לשאוך
רוח חיים באפי בכרם חמד נטע היהודי דגול מלבנה ,אך עתה מה אעשה ?

אם מיש «הר יזלפו רגעי העונג ,אמי התענגתי והתקדשתי העתים » מיי
נלפנו לי ,בללו מ« די!י ופריו מחוק לחכי ,ואין לי דרך לפנוה לכבודו הרם
והנשא .לכן  :ויהי מה ! אשים לדרך פעמי ואנקה גס אנכי הפעם את כחי
אולי אוכל ללכת בעקבות הגדולים ,והתת דגל התבונה שמה ארבץ « נומהי
לדאות אם יש למפתח שפתי שער .ואני בסתר המדרגה על « שמרתי אעמודה,
ומענו דבש אמרי נמ1ם אשר חנני אלהים בחסדו הגדול ,אכין צידה לפני כל
רואי כוכב .לכן בעת לבבי כי בלי תפונה יעורר נא את האהבה אמר אחפוז
בהעלותו גס שמי לזכר ורומם ,ויכבדני בתוך שאר הקרואים אנשי שם ובכוכגו
אשר יעורר קנאת סופרים בלב חכמים להלביש הגיונם ובינתם במדעים,
ימוה גם אותי ,להפריח ולהצמיח פרי צדק ומישרים על מדמות יהודה— .
מה נמרצו אמרי יושר האלה שבת ק"! א׳ בא לסתר « סייעץ לו ,נלכה ונחקורה
בענין המאמר הזה ,הם הם החכמים הקדמונים אנשי אמונה הוציאו משפתם,
אשר האמת היתה תקועה בלבבם כיתד במקום נאמן מבלי נסות ימין ושמאל,
ואני אם אסיר נוומאתי מומאת העצלות אשר עצלתי ואסרתי עד הנה לשלוח
עסי בין אנשי מדע ואסתר אותי מכל סיג ידים הריקות  ,גם אנכי אכה
שורש חושיה ומעינותי יפוצו החוצה .עוד אנסח כי ' גם אדוני בכבוד גאונו
יעזור ויושיע לכל החוסים בו ,ימלא שאלתי ויפיק רצוני ,לכן אדוני ! אמרי
הואילי לדבר עד כה במכתבי הלזה ואל יתר אפו אם ארהיב בנפשי עוז
\בוא לפניו בבקשה קסנה וגדולה היא אלי ,אך המלין היקר ישים עין פקוחה
מעשי ידיו,יביאמו ויסעמו בין שאר ערוגות מסעיו ,ולא יהיה הרעיון כגן
נעול ׳וכמעין חתום ,אשר קמתי אני לפתוח -לדודי פתח אהבה הקשורה בנפש
הדובק .ולמען_ לא יתפלא ואל יחשבני כמתעתע ,איך יבא איש מעדת המתנכרים
אשר לא שמעתי מנו מעולם להסין! מלתו אלי ,הנני מוכרח להודיע ,כי
מעולם גדלתי על ברכי התורה והאמונה ,הנה תיו לי לשעשוע יום יום,
ושמעה אזני הגיונים מוקדים ולקחתי לקח סוב מפי גדולי המורים וגם הצעתי
ילדי רעיוני לפני חכמים ונבונים וימצאו חן בעיניהם ואל שירי לא נתנו
תפלה .יואל נא כבוד גאונו ויספחני גם הוא אל אחת הכהונות ,אז רגשי
תודה ידובבו שעתי וכל עוד רוחי ני אלן! תודות אשלמה .דברי המצפה לתשובתו
נהנסחת רצונו .יהודה יצחק ליינוואנד.
.

utoatib.

Stet

•  3ז»י*יי 3

האסיר

בכלא.

יחן אומר אל המלאך החסון ( שוטצענגעלז בשמים ממעל ,הנה זה שאוה החירות אישר
יעוך ידאה מסביב לבית האסורים.

מאין תניד נעים ,אתה בעל הכנסים,
מעופף תמיד על־פני כל רחביהיקזמים;
מא:ן נא הנידה י כעת תברח ברוח ׳
■'
.מדת! עזבת משכניך נמפיר' לטוהר.
‘אך ה;ה ךאיח אלי נית־הסוהר.
הינעם לך םי׳? קזנאתפ ׳י מנוה׳
■'
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מד,־זה הגיךה במעון ^ ?ל עינך צופ;
?ירכתי תהום רבה  .עומק שאיה -
כי כהי לעוף מהרת אתה האורח•
האם תבחר פ ,1מעון ,תבקש לך שבת?
מקום אמיר על־בור  ,אך לב1ז ךוא3ת י
וממזגר .על־מקוגר׳ גם נפשו תתופח.
אולי ציר בחמד ,לתור עוניעךה 3עבךה׳
עדה מדכאה ' ,לה כל תיופע בך,רה.
למה באח הנה לאדיב ;קישך<
'קילוח החפשית ' ,חפשית עד שןוה׳,
גברת עריגה  -שם בשמי רמה ׳
'  #למה כה מהרת עת בואך ? -
הוד עפעפי־שחר פד ,עיניך אל תראינה,
זמרת בעלי כנף אז? יך בל תאזינה ׳
בל תעוף 'ברן ? קר לקראת השמש,
קול כבלי־בךזל  ,קול צלצלינהשותים-
פד ,יומם ולילה אך '  #מעילאזינים,
פד חשך 1אפילד . ,פד שואהז ואמש.
אך את קול אנחות׳ ממרום  #מעת,
_קחת חבל בצרתי רגע בל התמהמה,ת ׳
ופד אל בור־כלאי לעוף מהרת — .
האח י מה נעים בואך וליד #מים ',
רוח נוחם יב נפחת כאפי ? שמת ח:ים,
בל וגוני חלף ם?' -חשכתלבו הארת.

הבה .יקירי! אולי העת לאסיוף חרפתי■ -
משיוך חסדך ליודעיף אתה עין חמדתי•
חבה לי מעון׳ חפל בנעימים ל ' חבל.
טרם אנוע חפשני השביעני צחצחות
גם נוגי־ממועיד ישאם ךוח ונסו אנחות;
חה! קרא ?א לי ךרור ,הסי חובל!
אך מדוע לא תען אורח נחמי לעינים ?
ל .י אךח'ות  #מים,
סמר נא לי מפרה ׳ ע1

מה ראית<-׳ הגידה נא ג איו ןןהאזניןז ^עו.
!.עוד כקדם בצבע תכלת לבועז הרקיע9
העוד ידאה ! ; עזר עזמימה ,עוף  .יגביה.
ובתוך פלגי מי־מנוחות פניו עוד יראו ?
!עוד יעזמור !אביב כקדם עת בואהו,
!בריק הישמש ' יפיץ הוד_קףבהי ׳
י יוציא כל פרח׳ בל עעזב יצמי ! ?
! .עוד תג_דל השושנה ,תפרח החבצלת׳
תעטינהימעיל רקמה -אתמן ותכלת¬
' ; ;לי כיל לב׳/קומה ןל’ רוח ? -
אם עוד׳ אמור נא לי ,בצל סכת־רענן-
יושב !עם עזמה כלועזלו 'שלאנן'*,
?תעלסו באהבים זירקה ודודים ?
אם עודיבעזידה '! ש ^ חו האברים ׳
!חזו ממעלות אלי חדשים לבקרים.
יי ' ומהגעשות בארץ אם ! .מה יוךעים.
או התהלכת באחו ומם בין ! דודאים׳
ב .שמעת זמיר צמרים׳ קולם ?ין ' עפאים ׳
 1הראית את ! עיר תרצה עזם עלייד הערבה9
עירי תרצה המעטירה יעיר מולדתי,
מקוםי הייתי לאיש ,םג נכ5ךתי - .
הבמאז ומקדם ,קל !עיר נצקה9
! !זית אותה שמה ,נגד נהר .עקלתון ׳
היא קרי'ה 'ד,ומ!ה מלאה גיל וששון׳
בארץ ע ! נו־אל' עזם על הד גלבוע?
! ! <.קרית מך ! בה ,נש ; בה גם רוממה׳
התקרה' לראות הוד ?  :יך מה נעמי. .
מה מתקר ,תוחלתי,כך אהל׳ לתקוע.
עוד זכור אזכורה  $ת שחרות וענות׳.
עת -לחכמיה ומומר אך נתתי  .עשתנותי י
אם ' בךד אשכר . ,עלי־עון טבליגיתי׳
או; ה ! אזכור אותמיו מגי לא  .נעלמו. : -

נקי מרשעהיו בצדקה רמו r .
אך במודזקו־תי! גם רבת הגיתי.
כי אבי ספקני מנוער .בעורני רך וילד.
גם אמי תפארת ימי ותקות החלד! י
לא עזבתני ,כל סגרה עלייעיף י
אך לימיני הלכה כל ימי החיים - .
והנה עתותי צוקה פרשו כנסים.
אין לי מאומה  .הכיל לילך ואין•
ויכה לפנים אל בן־מלך דמיתי.
קול מיורי הקיבתי׳ את טובי ראיתי.
ובנחלת ' גורילי הי \תי צולח/
ומר ' ,רב אבדתי ,ימים כי חלפו.
נפשי להימרח  .גם היחס ירפו.
י מי ינעם' לי אמרתו׳ החצות מי ישוחח.
חלפו ימי עלומי ,ועתות ילךותי.
עת עלי במתי הצלחה לעלות דמיתי,
אין ליי טוב וגיליחדור ,ונחת;
חדלו רגעי העונג .בינימו התהלכתי.
אוזר ,לבי דויי ,אם ח ;ם הנה' השלכתי.
תאכלני חמת #די  ,פחד ופיחת.
הה! ה ;ם נלכךתי ,חנם ? לי קשע,
;'מלתי בחכה ' .ורחוק מ?י ישע׳
אך השופטים מעלו בי מעל;
אל .בית האסורים1אותי נתנו - ,
#ם אני ושאר רעי יחד נכנו.
יחדיו נתאיונן  .נשחה סף רעל.
לא כא #ר יעצתי מקדם־קדמתה ׳
לא כאשר דמיתי קן רדתה ׳
כיי נשף השקי ,הקמתי לי לממךה,
מבלי משים חלף ׳ ואיד בי הפגיע.
שוט שומף עלי עד צואר הגיע.
ובכן אבדתי ושלותי נעדרה.

,

מד ,זאתי הגר!  .עויהי בחובל.
'כי צבי תפארתי בציצת נובל.
כי אשינע' יג1ן למדי תמרורים ז
וראם חוללתי רק לעמל ותלאה.
או חיות מרדף ?עמקי בלהה.
ולקוב ' פד! יומי בבית האסורים?
הה! הנידה  ,אורחזיזקר ופלא.
הן בעד חלון .זה .חלון בית הןלא.
לא ישלח שחר זוהר עפעפהוי.
אין אביב. .אין_ק:ץ ,אין פרח וריח.
כל היום ; גע .אלןי שוחח.
בל אשמע רק אפיר מהמ״ית לבהו.
אך מדוע ציר נעים עם כנפי־זוהר׳
מדוע תתמהמה כצל כית־הסוהר׳
הלך,קל ' יגוני שמת פה שבתך?
ברח ילד מפיה .עו^ ה בארץ סביב- ,
לאה חיים והתענג מנועם האביב.
כי אביב אחר בל .יראו עיניך.
ברח לך השדה על כנפי־רוח.
ץזם בין סבכי י_ער חציר ושיח.
בשמחות וגיל תבלה חייך•
עם .דרור וחירות׳ תקוח הח:ים,
באהבה תדשן עצמיך כפלים-
שים תקצור ברנה שתילי כרמך• -
ואני אדם נוע  ,נם נפש חלבה.
תחת יזה הזעם פה קודר אלכה,
תחת שבט הנוגש ןמ.רר ד! ןתי.
כמעט נואש לעזר קרביגביע- .
כי בשרי עלי יכאב לבבי הפריע • ,
שקש ' הצלחתי חלפה ותקע תקוקי.
אמנם אנכי. ,בל אקרה פי שדי,
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הנה אקזרי אנוש ^1ה יוכיחנו,
יאחז אמונה  M׳ אש־דת הללה,
ויחוס בצל -אל ' ,ל־ו צל ממ ^ לה,
וליחסיו גצילו ?;1,נטךת'ישע_יענ.ךנו.
עיור תבא הו! ת  ,נם א 1תי ירחם ׳
גקריח לי חסד ,אותי עחם׳
מצרה יחלצני מניא צלמות-
אז באמונתי אחיה כארצות החיים.
אינזמח בגולשיי וכניסיון כפים,
י ’ עד אמצא לי גןק1ם ;כ1ן לשבת.
_

-r.
Presburg

_

;

׳ ׳חודה יצחק ליינוואנד.

ספר פתוח,

אשר כתבתי אני החתום תחתיו להמ״הג החולני החכם המפורסם למס
ילתהלהכש״ת מהור״ר עזריאל הילדעסהיים אב״ד דק״ק אייזענשטאדע יע״א.
איש זקן ושבע ימים אנכי ,ובישועת  ,ה׳ עברתי ימים על ימי שנות אדם שנעים
שנה ,ועתה תדרכי נפשי ע״ז לעמוד לפני הדל כבוד מעלתך הלמה ,במלין
אמר מלבי הוצאתי ,ילדי זקונים המה לי ,ע״כ גם דברי לעו .במתא שמאי
בלא מתא תותבאי ע״ב יען שמי עד עתה לא נודע לך למען תכירני ,ולא
להתפאר כבגד אעעה שפה להגיד לך ימי חיי עד הנה .אנכי תמיד על
משמרתי אעמודה ,אין שנות במעוני וכשנים קדמוניות אין חליפות למו ,לא
קרתי מדרכי אבותי לא פרצתי גדר ח״ו ,עפעפי לנוכח יביעו ,והמת לי לעינים
פקעון כגדול שמתי באמתחות המנהגים .בתוך מתחי הרוכלים ,בנקי כפים
בקשתי ערן -לביתי עד מלאת לי שבעים שנת ,וכל תצבועין יפין לחלום בעיני,
לזן מן הצבועים אמר שלל צנ 1עים רקמתם ופותר אין להם ,ואמרי זאת
אגידה ואדברה — .מושב יקרמו כמעתת לא נעלם מני בשמעי מאז את
שמך ,וגם ידעתי גם ידעתי מך ערכי ,פיעש על גו אריה קעני ארן,אן-
אם תבונתם ממעמקי מים מנחל עדני התורה ינובון וממעיני החכמה ידלו
ללא נחשבים בעיני גאונים הישנים משבים ודורשים בעמקי התלמוד על
מרומי קרת העדה .וללקוע גם ראש אמרים על ענפי הזמן לדעת מה להשיב
לאפקורכן ,אין לאל ידם ,ובכורי עתים כעפר החתום לתם ,שאון ימים שאון
גליהם ,והן המה העומדים על הפרק למען לא תחד כבודם בקהלם עם איש
הבימניס .אמנם לא מחכמה שאלו זאת כדברי ר׳ חנניא " אין בן ,דוד בא עד
שיכלו נתי הלוח מישראל ",ובכל זאת הומה לני  .בקרבי " עת לשתוק ועת
לדבר" ולכבוד מעלתך הרמת אשים דברתי ופירי האין בעע קופי חלושה
 .יכתבו — .הן  .לאי נכזבה תוחלתי הלא יראתך כפלתך ולא יהיו דברים
הנובעים מפי זקן קטון בעיניך ,כי צדיק אתת— .
לתהלח ולתתלה נקרא שמך ,אנשי עדתך קביב פביב לך יתהלכון פרים
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למשמעתך ,קולך »תהלך בגן עדן החולה ,ומיה רזן לגרגרותיך המדע ,ובכל
זאת ישתומם כל ,איש הקטון « ולה עדה נכבדה כי למען ספות הלוה תקנה
תחבולות להגדיל עוד שמך — • בעמדך על משמלת כת המתחסדים ,אין הבין.
במתג ולסן עדים לבלום בל יקלבו לשלי המדינות והפחות לישא חלפה על
אחיהם כבוד ישלאל יבוזו ,ומחללים שם שמים בפחדם פחד לא פחד ,בי לא
אלמן .׳שלאל ועוד מחזיק בתומתו חבול עצבי .אפלים ,והמה שועלים קטנים
מעט האיכות ומעט הכמות .שפנים עם לא עצום שמים בסלע ביתם בתוך
ישובים וקהלות קטני עלך בתחתיות הארך ,יושבים במחשכים במתי עול»
הולכים בקומת זקופה  ,בקשי עלפם ,וגם עתה כי הפליא ה׳ מסדו ששון ישעו.
תשואות חן חן לנו בעיני העמיס ,ולפתח לובן העמאנציפאטיאן ,אשל מאז התפללנו.
לא תערב לנפשם ,על זמלת אלן שטנה יזעק  ,וגפלית יזולו על נויהו,
אול זרוע לצדיק לתנין אמלי חכמים וחדותם לא רנה להם ,סביבם נשעלם
מאוד ,על לא דבר קוראים הידד ! באמרם כי הוא זה ,קמטו ולא עת  ,לא
ידעו ולא ,יבינו את אשל יעשה אדם וחי ולא שימות בתם ,זורעים לוח ,וקח
ודרדר יצמיחו ,שמים אגודות אגודות כשתי כתות המכחישות זו את זו ,ולא
יטו אוזן שומעת לדברי חכמינו ז"ל  :שאמר שמואל " אין בין העולם הזה לימות
המשיח אלא שיעבוד מלכיות" ,ועל שאלת בן זומא "וכי «זכירין יציאת מצרים
לימות המשיח ? וכ 1אמרי" לא שתעקר יצואת מצרים ממקומה אלא שתהא
שיענוד מלכיות עקור" ולא ארחיק נדוד להשתרע המצע ,גלוים וידועים המת
ליוךעי ספר ,לא מעבר הים המה ,רק בעיני הבחינה נראה עמידתנו עד
עתה ,נגזרנו,מנגד עיני תגוים מוזל לשכנינו ,נכר בארן מולדתינו .לעבדים
ולשפחות נמכרנו בידי הנוגשים אצים ,ונהי בעיניהם כחגבים למרמס ,שאול
מתחת לבזה לנו ,והאלן,השאה שממה ולשמצה בקמינו ללא נחשבנו ,ועתה
נשן> בנו רוח חיים ,דרוד קן • לנו ואין משטמה לילך בית אלהים ברגש ,גאוני
דורינו ,כשמואל בדורו מושכים בשבט טופל ,יושבים בשבת תחכמוני לפני
מלכים יתיצנו לנטוע נטעי נאמנים ומה מענה לשון ,וגם מורשה לנו הדי!
"שאין מעמידין בסנהדרין בין בגדולת נין בקטנה אלא אנשים חכמים ונבונים
מופלגין בחכמת התורה בעלי דעה מדובה ,יודעים קצת משאל חכמות וכוי
והמתחסדים שמים אותותס אות ,מתאויס תאוה להפר עצת נבונים וראש
יונקותיו יקטופו - 7- .נעו עולים בחוצות בדברים אין למו שחר ,לוקטים
שושנים מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל ,אשר לא בשלו עצמינו בתוכם
וגם האנשים אשר באו מארן נכריה גרים ותושבים עמנו מתנשאים להשתרי
עלינו  ,נכנסין לגון! ואין הגון ,נתנה מהן ,פורטין לעצמן ואין פורטין לאחרים.
בבלאי טפשאי דיתבא בארעא דחשוכא ,ומבקשים דליטעו כל עלמא אנתרי',
ולא ישמעו לקול קורא "פוק חזי מאי עמא דבר" .ולדברי חכמינו ז״ל" .דברים
העומדים ברומו של כבול© מצות להביא מן ההדיוט הטובה היא אם לעתי
הלא אם בני אדם לחבל נדמו כזב גס בני איש ,פעולת שטני העם ,אן> כ'
בקדושה ובטהרה פותחים אח פיהם ,נין עצומים יפרידו ,חולקים לב העם
ולהב שלהבת המחלוקת עולה שמימה .הנזאת יבואו אל הקודש ?  .ומאז למשל;
"אגב אורחך דבב ך אישתמע" ,והמושש בשניו לא יגמע גו את תחומן— ,י
הלאב״ס הביא לע נכון דעוה שונות נאמרו ״ ;׳ מקומות׳ חשובים  ,והאסי

מהן זימה עליו השמש והאיר ,והשני נגה עליו הילת והאיר ,והשלישי הודלק
בו הנר ,והאיר ,הנה כל אחד נמצא האיר 5ו האור ,אלה ואלה דניי אלהיס
חיים ,ועתה מי יבוא ברום לבבו ירום נפשו בגאותו לשחקים צחוק לבעלי מדע
לאמי אנכי העמדתי להררי עז עליתי על במתי אש  ,עלי זרמה שמש צדקת,
בלעדי אין איש יודע עד מה ,ואם יפן כה ובה יעוז בהותו יראה שביב
תמנה ולא לא לבדו היתרון ! ע״כ לגבר
' לו ,דור דעה ימצא ,חכמת בחון
אשר הגביר בריתו עם האנשים האלה שממתי כפי ,לו יהא רעוא קדמך
דתוליך מיין בטינותא ,יחד אסורים אשר לא כדת שאננו ,וענותך תרב כבודך— .
בפרוע פרעות בישראל ,בהתנדב עם ברבת ה׳ תלוהו ,אהדת לאיש שלום,
ורוב שימי עד ' תנה ,לא להתעולל עלילות את אישים ,אשיר זה דרכם כתל למו,
רק למות דעתי ,ואם הגיון לני לפני כמע״ת לרצון יהיה אודה משדך ואהללה
פיעשבורגער.
את שמך  .דברי המשתוחח אל עני כמו״ת  .משה יצמק

Fischer .
לע

Von Jacob

פרה זכחץ.

מות גבר תור המעלה נאדר בתורה בחכמה ובמדות יקרות רבות ,הרבני המופלא

הנכבד מרה שמעין " פייטה זצ״ל  ,מיושבי עדת ישורון באפקאוויטץ ,

תמ

ביום "ב

לחדש אב ונקבר ביום י״ג בו בשנת תזנ״ר לפיק  .לכבוד בנו הנכבד רעי כאת לי החכם
והנבון ,הד השכל ותמים דרך כ״ש מרה אריה יהודה פייטה ,מקום מושבו מארנאוו.

המותאל יזמות ,חי לעולמים ׳
לקצור קצירו עיף המידי סגלו,
לו־ נדמו ^ב ,צעיר זד .וחסים ׳
כחל עתה כמאז ?מםעלו,
סיום נולדנו ; טח ? נו מע:ינו׳
.ילכדנו קירבתו תמיד כךצונו.
ולמה נספודה ,גם נרבה בכי,
לסיח באנחה נשבעה 'זנזמנתים
אם בן חלוף כיום בינינו }הי,
וביום מחר נקטף מעץ ח:ים ׳
הלא פנל רנע הוא נבון למות,
ולסהימיליל בכבות השלהבת- .
׳ א? ל להנשארים רוחנו דוה,
על ?לסביוייו  ,אליו נצמדו,
?כבות אורו אור היוןם כקה.
בהפרדו גם תענוגיהם ;?.דדו,
*5
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לכן3ם הפעם רבים נאנחו.
לאבדן משענם מר בכו‘ .
שמעון איננו .אישךגול מרבבות■
המיר נות' הבל במעונה־נא  $ה.
בצפ 1ךןשמיר פעולותיו מחבבות.
על מיוס .ך הישר ביתו כנה׳
הקדיש ’ חייו למעללים נכבדים.
לבו למשכן צדקות וססדים.
לכו ונלקה אל העדה המפירה
בה שמש חייו עדיי בלה זרח•
ונשמע' מפי יכל כי ב.ךרןי ! שרה
העולה בית אל בימי חלדוזדרןי־
עשירים ורש׳ » ! שישים וקטנים
צדקת לבבו׳ תומתו מתנים.
חפש כל׳ מושב עיוני ולחץ׳
הקים כל רובץ במשא ךאגה•
חש לרפאות נגועי יכל מחץ׳
למחות כל דמע נפשו ערגה׳
רק להיטיב לאחרים תאותיו.
כיל 1דל בעניו' וחולה במחלתו.
אם שערי הון לו נבעלו י
בקל זאת וזמןי דלים בימיו,
!‘דיו ביגי.ע חסד פעלו•
אל כהי נלייבי לב נשא פעמיו׳
כעבור נדכאיםז יךו פתח י
בחן שפהינוחםיבלבם נסך.
לספר פעולותיו השיעה תלא ׳
ויהיר תקצר לחרותן בלוח,
’לוי בחול רבו ימיו סאלה ׳
כל יאחד בשמן חמי קשוח.
.יודעיויעליויכו־ל לבם מעידים
כיי ליקר נאדר בין השרידים.

דרןד ת 1רה וחכ ^ה בניו הורה ׳
נטע בל^ם זרע אמונה מזקקה׳
כלמ’1י #רים אנ $י רוח טהורה׳
חכמים ונבונים' וא;1ה3י צקקה ׳
זרע ברןי ' למורה סתמים ׳
כבודו לנחלה ' למו לעולמים.
לא רק סצבת אכן לו מזכרת׳
להוךי״ע תיהלתו בהרבות קתים׳
בלב החיים ציונו לתפארת ׳
$מה תפרח כצטרת זיתים׳
לוי כתריהם טוב ראש הכתרים׳
כבודו תחד כלהקת נכחדים.
מנת גורלו זאת מה נךוןןךה׳
קזקרו רב ב'קןמ:ם' ,באן־מה׳
פה תהלתו באתי עד נו־כךה י
#ם רוחו יתילונןךב ?וה׳
משכרת מעלליו זקזניע כ 2חת י
נעימות נצחזנפשיו ישם החז.
ואתם בני שמעון ׳ יעי נבחרים,
קחו דברי אלה לאיות נהימה כךח׳
זכרו; אביכם ' את’ לבכם ירים י
כאלהי תנחמו ' אמכם ' היקרה י
ותמוהה דמעות מפני החיים
ינדום אחכם כין אכלי ןרושל? ם.
יעקב ®ישער.

Hnber.

Exegese von Josef

כל מבארי הורהינו מהרו למצוא פשר דבר המשא אשר נמצא באדון הנביאים
במי מרינה ,אשר ננל ידו גמר השם אומר ; גם אתה לא הנוא אל האר׳ן ; וכל
דבריהם לא  .הבליגו אה דומינו .אן> בפי פי׳ רש״י ז״ל אשר על ידו הסדקו רבים
מהמגארים  :פי עוצם המשא היה נמה ששינה את מצות השם מדבור להנאת
במלע ,עמדו גדולים מקרי לב ובתוכם הרב נעל העיקרים לשאול על נמנה
לאמי  :הלא מאמר השם " יען לא האמנתם בי להקדישני" הוא לפי דעת רש״י,
כי הנק היה יותר גדול בדבור מגיזכאה ,והלא מול אבן דומם הדבור בעלך השוה
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הם ההכאה ? ומה ועל מה נצטוה לתכלית הדבור  :קח א  nמעך ,מה לו ולמטה
נעה נאמר לו ודברהס אל הםלע ? וגם אה ביאורי יהר המפרשים דמה בעל
העקידה בדברים נכונים בפי מי מריבה ובשי אור החיים ימצא הקורא כולו ביהר
נאור .אכן גם הס אף כי הראו משרון ביאור אלה אשר קדמו למו לא השקיטו
לנות הקוראים בביאורם ,כאשר תמצא עת מעיין באמריהס .ואשר אני אחזה לי
לבאר זאת ובהקדם מאלה אמת אשר לא נשאלה מחכמי לב הראשונים והיא:
למה בכל המכות אשר הכה ד׳ במצרים באה הצווי מאתו ימי כי תבאנה המכות
האלה ' באמצאות המטה ,זולתי במכות ערוב דבר שחין ומכות בכורות ,כאלו באו
כלמו ארבעתן נלי אמצעי ? הלא תראה במכת הדם נאמר  :אמוד אל אהרן קח
את מטך ,ואח״ז  :וירם במטה ויך את המים .בצפרדע  :נטה את ידך במטך",
ומזה ידענו כי קייס אהרן מאמר השם ,אף כי לא נאמר רק  :וירם אהרן את
ידו,בכנים נאמר ג״כ  :נטה את מטך ,וכן בברד אף כי נאה הצווי  :נטה ידך על
השמים ,ידענו כי מנת השם הימה על המטה ,כנאמר  :ויט משה את מטהו על
השמים .ובן בארבה נטה ידך על ארן מצרים ,ואמ״ז  :ויט מטה את מטהו על ארן
מצרים ,אשר בלי שפק לא המרה אדון הנביאים את מאמר שולחו ,יען לא מצאנו
כי נחשב לו זאת לעון אשר חטא ■.ומזח נקיש גם על מכת החושך ,אף כי
נאמר בה  :נטה ידך על השמים ,ויט ידו על השמים ,כי נאה הצווי גנטית
המטה ,יען ידענו זאת מהמקראות הקדומים ,כי בכל מקום שנצטוה משה בלשון;
נטה ידך ,המנה על המטה .וא״כ מה זה ועל מה זה נשתנו מכות  :ערוב
דבר שמין ובכורות מאלה הנזכרים לעשות בלי אמצעות מטה ? ולבאר זאת נקדים
הקדמה אמת קטנה והיא  :הרמנ״ם בפירושו למשנת עשרה דברים נבראו בע״ש
בין,השמשות כתב  :כי חכמינו ז״ל לא יאמינו בחמש הראשון בבליעת ,אבל
בתמלת בריאת הדברים שם הבורא גטבעיהם שיעשה בעתיד על ידם מה שיעשה.
וגם בהמטה שם היוצר בשעת הבריאה הכח לפעול בו נפלאות תון לדרך הטבע,
ולזה נמנה המטה גם הוא נין העשרה הדברים הנזכרים שהתנה השם יתעלה
עמם געת הבריאה לפעול בד ממעל לאורח הטבע .והנה יצא לנו מזה שאין
אצל הבורא שנוי רצון לשנות מערכות הטבע רק לעתים רחוקות ,כמו העמדה
השמש בימי יהושע ורפואות המים לאלישע ודומיהם ,ונין העשרה דברים הנמנים
פה נמנה גם פי הבאר ,ר״ל כי שת הבורא נעת בריאת התבל כח בהם כי יתן
מימיו בעת שיצטרכו ישראל אליו במדבר .ומעתה יבוא הכל על נכון ,ותחלה
נתרן הקושיא הראשונה והיא  :מה מטאו משה ואהרן במי מריבה ? ולפי דברי
יבואר על זה האופן  :השם שם בכח השלע נעת הבריאה לתת מימיו לישראל
במדבר לעת שיצטרכו ,ולזה אמר  :ודברקם אל הסלע לעיניהם ,למען ידאו בעין
ויבינו כי לא בכח המטה נתן השלע מימיו ,יען כי לא ידעו ישראל עוד מטוב
הקלע הזה וכחו ,בהאמינם כי רק בהמטה שם ד׳ הכח הזה לשנות מערכות
הטבע ,כאשר בבר קרה למו עם הצור בחורב ,וזאת היתה ג״כ דעת משה ואהרן
והתחזקה הדעת במו ע״י הלווי לקחת המטה בידם ,אמנם לפי האמת היתה צווי
השם לקחת המטה לאות כי ציר שלוח הוא מאת השם לעשות נפלאות וכי
לא בכמו יגבר איש ,והעד הנאמן הי נאמר לו  :קח את המטה ,ואחייב  :ודברתם
אל השלע לעיניהם .ואעידה לי עד נאמן ,כי בעת צוה לו השם בצור
נאמר לו  :והבית בצור וילאו ממנו מים  ,ונתלע ' נאמר  :ודברתם אל
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הסלע לעיניהם
מאילה.

ולמן

מימיו ,היי;ו מימיו ,הכר! עמצוגעמי גקלע למי! מים געה
•

לניאור השאלה השנית נדנד מכות מצליס ,והוא ני לאשל שם די
ועתה ננוא
לפעול הפלא ופלא מתון לגדל הענעי ,הלא יונן כי לק נהמכות
נס בהמנוה
מסין למעיכות הענע ,כמו הפיכת המיס לדם ,וכן נצפלדע ,שהצליך
היוצאות
צפלדע־ס ולניוא נריאה חלשה ,וכן נהפיכת עעל האדן לכנים,
היאול להשריץ
אשי היה נמצרים ,ארן נל תדע מערות ע 0וגשמי לתנות כידוע,
וכן בניד,
חין לגנול הענע ,וכן נאדנה ,אשל נו נאמד לפניו לא היה כן
גליאה סדשה
ואסליו לא יהיה כן ,וכן נסישך ,אשר היה עד ככה מחוזלאורח הענעי
איינה כמוהו
שמש התענגו נאוי יומם ,ירק למצרים עלפלי אפילה — תנהרק
כי כל רואי
להצעוות על לקיתם המעה אשר נו ננוע הנולא הכס לפעול כאלה.
נהמכות הוכרחו
במכות ה ע ר ו נ נאמד  :הנני משלית נך את העלונ ,ל״ל חיות
_אמנם
! יערים ונקיק׳ שלעים ,ועתה תנאנה לעני משכנות נני אדם
תעויפות השוכנות
נייאה חדשה או נש יוצא מתון למערכות הענע  ,וכן במכת דנר
ונזה לא היתה
ולא שתים יקי המקרה כי יתנשא קעב דנר את תעופתו בין בהמות
ולא אתת
 ,עדי לא ׳שאיי שיי־ אחיימו ,וכן במכת שחין ,איננו ג״כ נש
שדי ותיסל ארן
הטבע ,ונפרט כי ידענו והתולדה תשפר לנו כי מקדה כזה יקרה
היוצא תקן לגדר
 ,וכן בהכות נכיליהם כתיב  :כי אין נית אשל אין שם מת ,מזה
נפעמים במצרים
על הבכוליס יצא הקצן« לבדם ,וכאמרס ז״ל  :אין שם בכול ,גדול
נלאה בי לא
הלא לא על המעט יקדה כזאת כי יגון« השם נני מדינה אתת נמכת
שבנית מת,
שלה .ולזה לא הוכרחו אלה אמבות הארבעת לבוא באמצעות המעה.
בלתי

שנת הדרור*)
, 00 0 0

ס 0ס0 0 0 0

;

עת הזמיר הניע וקול תור הטוב נשמע בארצנו רפ ק•

Bon Leopold
Winkler.
התשועה הגדולה והנפלאה אשל נעשתה "לנו עם אלהי אנלהש באלן
על דנל
 נר התחדשות המלוכה של אדונינו ומלכנו פ ר א נ ץ י א ז ע.ןהונגאריא ,ואל
עמו אונגארן על• המאורעות הגדולות האלה אמר נעשו בזמן אמד
הלאשון עם
רמז נכון בתורתנו הקדושה בשפוי יושן! עם אחיו ,כי כל מה שקרה
ראיתי למצוא
ל« א ז ע ן! ,כי זה נשעם וגם זר כשעם ,זה אחיו מבקשים׳ להרגו
לי ו pן> קרת
לזה הגיע כבה ,כנודע מדבר המצת אשר הרים יד גמלך .זה התפאר
בערמה וגם
והס לא יצר לשמוע לו ,ולשון .בכל זאת קימו וקבלו את עול
למלוך על אחיו
 ,וגס לזה קרה ככה .לכן אמרתי ויהי מה ,אכתנהו בספר בעט
מלכותו עליהם
למען יעמוד לזכרון לדור אחרון ולא ישבת מפי זרעינו עד עילם,
ברזל ועופרת
Freund und

verehrter langjähriger

*) Unser

 » Mitarbeiter , den Freuden der ebräischcn Literatur durch sein schone
B e t:h״ » und gediegenes
"Jebudah
längst aus'» Vortheilhaftche belaunt, bietet hier eine
hermanemisch
-hoetische Blumenspende
, zur Verherrlichung der
pation in Ungarn, deren Lenden; und gegen wen sie Emanchnur allzuklar und in'» Auge sollend, auf welche wir gerichtet,
aufmerksam
zu machen un» erlauben.
Stern.
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להלאות איך הבינוה מורתנו הקדושה מרחוק ׳« הללי קדם אל הריקארפאט ,הגידה
אותיות לאיזול מה שיעשה העם הזה לעם ד׳ באוזלית הימים .אכן לע זה אעיר,
את לב הקולא לדעת כי כל מה שגאמי בתפול יוסף שם יושן> ,כ1ו :תו בהרמזעל
אדונינו .פראנן יא זע ף השם יל״ה והשם יעקב לומז על אומתנו בכללה ,ושם
אמי יוסף לומז פעם על עמי אונגאלן ופעם גם עלינו ,כי גס אנרזנו בני
איש אחד אנחנו ואב אמד לכולנו ,גם זאת אקדים להקולא לדעת כי הלמז לא
*שמול סדל הכתובים מה לפנים ומן :לאמוד ,כי אין מוקדם ימאוסל בתולה ,ובכן
אבוא אל הענין ואומל:
וישב
יעקב יעקב ,נתישב בישיבה של מעלה ולמה ונעשה תושב באלן
מגולי אביו באלן אשל היתה לק אלץ מגולים לאביו ,והיה דק כגל באלן
נכדיה תמת שמו הטאלעראנן אשל לא הולשה לו לבנות או לקנות בית בעיל
או נמלת שדה וכלס על עני מון בלמי אל ממית המסמל עיניהו ,להיות סיבב
וסימל באלן לא לו יזהו באלן
כנען באלן אשר היה לק כנען סוחר בידו.
זהו הספור של י הרמז דרך כלל שיעקב שהיה גר בארן נכדיה נעשה תושב
ונתן לו אחוזה בארן ככל גויי האדן אשל גר שם עד היום הזה ,ועתה החל לפרש
איך ומתי נהיה הדבר הגדול הזה ,ואומר :
אלה תולדות יעקב אלה הם
ההולדות של יעקב שנולד בריאה חדשה בשני זמנים מתחלפים :ההולדה הראשונה
היותה יוסף בן שבע עשרה שנת במלכו והיה רק בשם יוסף מכונה כי
הדלת מלן לא נתנו לו וכתר מלכותם עוד לא שמו לע לאשי ,במשך הזמן הזה
היתה ההולדה הראשונה של יעקב ,כי אז חנן המלך אותו ונתן לו לשות ומילות
לשבת בעירות הבממנים אם במבצרים גס הולשה לקנות לו נמלת שדה וכרם בכפלים
ובפרזים ובמשך .הימים האלה קרת עוד מקרה ו י ת ס הכסף כי נתמעטו
המטבעות של כסף יען שהטמינוהו איש ׳בסתר אקלו כי יראו לנפשם שלא יאבדוהו
לגמרי ,גם נתקיים וילקט יוסף אמ כל
הכסף על ידי חלוף ויביאהו
בית אוצר המלך ובזה היה הכסף הלוך ומקול והיו ,מוכרחים לבים מעמי האין
למכור מלק מאחוזתם אשל • גם זה לק בעת ההוא היה לאל ידם למכור מנחלתם
יען שבעת ההוא הומפשו גם עובדי האדמה מתחת יד אדוניהם ונחלתם היתה
שלהם .לא של אדוניהם והיו יכולים למכרה וזהו שנאמר כי מכרו איש שדהו,
והיהודים אשל היה לאל אדם קנו מהם איש כמתת ידו ותהי למו קצת אחוזה
באלן .אבל ההולדה השלמה של יעקב להיות כאזרח ובתושב הארן לכל דת ודין,
זאת לא היתה עד אשל ה י ה ר ע ה א ת א ח י ו ,עד אשל השלים המלך יוסף
עם עמו ונעשה לרועה נאמן להם ע״י משפט האחדות קאנשטיטוצאן אשל נתן
להם שגם להם יהיה יד ופה בהנהגת המדינה וזהו שאמר היה רועת את
אחיו כתלגומו עם אחותו אז נעשתה ההולדה השנית והשלמה של יעקב ,כי אז
הסכים המלך והשלים יחד לקרוא דרור עמאנציפאציאן לכל היהודים היושבים בארן
אונגארן שיהיה להם שווי וערך אמד נלייכבערעכטיגונג עם כל עמי הארן ונעשו
תושבים לגמרי  .והנח עד כה היה הספור רק דרך כלל ומעמה הולך ומפרש דרך
פלט ,איך השתרגו כל המאורעות שנפלו בין המלך והעם ואומר כי האחים האלה
אשל התנשא למלוך עליהם וישנאו אותו הם שנאו אותו וגם הוא נהפך
להם לאכזר
ולא יכלו דברו לשלום לא היה לאל ידם לדברו ,איהן צו
איבערלעדען לשלום ובטרם יקרב
עליהם כלומר טרם התקרב אליהם
להשלים עמהס
ויתנכלו — אך השם ברחמיו עמד לימין משיחו ויצילהו
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יי י ד ם ,ומאשר דאה גודל לקראתו אז גם הוא וי הנני אליהם התלאה להם
כמלך נבלי אשל יכבוש אלץ נכריה באכזריות היווה  ,וידבר א ה ם קשות
ייאמלאליהס מ ל ג לי סאה ס ,כמו הוולגלים אלץ לכליה אשל כל חפצם
הוא להוליד אה המלך המישל שמה מכסאו ולקחה אה כל אלצו « ידו וכן עשו
גם הס כי אמלו תמלוך תמלוך הלינו וקלאו דלול על תאלץ ,ועוד א«ל להם
כי אס הלוה תאלץ באתם ללאות ,כלומל אתם מלשים וסוקלים
להלאות איזה חתלון אשל נעשה נאלץ תמת יד המלך ,ואולי גם אין לו ידיהה גו
כלל לק אשל כעשת נאלץ ה״י מנהגי תאלץ ,וזהו שא«ל כי את עלות תאלץ באתם
ללאות ,אבל המשפעיםה־שליסוהתנהגותהנווגות לא הלאו .ויאתן> אותם אל
מיש « ל כי השליך לבים אל בית הכלא ואמל לתם אם תצאו מזה כלומל
מזה המהמד כי אם בגא אהיכם הנה ,שלמו מכם אהד המיוהד
שבכם דעפועילעען לעיל המלוכה אל הלייכסלאעה ואז אדע מה אעשה לכם.
אבל הם גס זאת לא עשו .וכן גבלה ההתחלות כל משך השבה השלה שנת
עד אשל נשאו לבו של המלך להשלים המהם וקלא עליהם יום מועד לאנמואג
שהלשה להם להתאסף יהד על עיל גאותס פעסע הבילה ,והוא בעצמוובכבודו
ילד מעיל ממלכתו להקנץ ולהתאחד המהם ואמל הוציאו כל איש מעלי,
כלומר גזל שלא ימצא איש אשל יעצול גו מהשלים עם עמי אונגאלן וזהו שאמל
מעלי כלומל שלצונו להיות ממעל לי איבער « יך למעלה מלצוני ,וכן היה  ,אף
על פי שדגים לא בעין עונה הגיעו אל השלום תזה ; אבל בכל זאת ו ל א עמד
איש אתו לא עמד איש מתנגד לעומתו זיך ענעגעגען זעעצען ויהיה א ת ו
כמו' ע מ ו כמו שנאמל ב«שלי.ו« לך אלקום עמו פי׳ לש״י לעומתו וכנגדו ,בה ת ודע
’וסף אל אחיו כאשל התקלג אליהם באהבה להשלים עמתם,כי מי יאמל
למלך מה העשה ? ויהיה בהתודע כמו יודע ד' דרך צדיקים לשון סיבה ואהבה.
ופתח דבריו היה אני יוסף המולך העוד אבי חי כלומד  ,אשר אני עוד
■בחיים ובכל זאת אנכי יושב על כס■ המלוכה ויהיה הה' של העוד כמוהמוציאך,
תמאכילך כעעם אשר ( אוצ״הש לפ״זבשמיש הה״א ).ועוד הוסיף לאמר אני
י י ס ף אחיכם אשר עונתכם ואחותכם אנוכי דולשומבקש  ,אשר מכרתם
אותי בעגול דמיון הרעפונליק אשר כל איש הישר בעיניו יעשה ובלי אימת
המלכות איש את לעהו חיים ׳בלענו ואתם השבתה עלי רעה דמימס
כי מלכותי עליכם תהיה לצם ללעה ,אבל ואל הים משנה (המלכות ליא
לעובהכילממיהשלמני אלהים לפניכם ,כי
לעגיעלונג ,בלשון נקבה)
המה שדביע המלך ימיו כולם בנעימים ,ו .ישימני לאב ולאדון כי .לא
ממשלת האב על בנו כממשלת האדון על עבדו כי זה מוכלח לשמוע בקול אדונו •
ולא יפול דבל אלצה אף אין לו לפות למוות דעתו בפקודת אדוניו .לנסית .אולי
דעתו גס היא עובה תהיה ,לא כן ממשלת האב על בכו כי אף שגם הבן מוכדח
לשמוע בקול אביו אבל בכל זאת גם ול עוד יד ופה לחוות דעתו לגד פקודת אביו
וכאשר יתאחדו בדעותיהם ובלעיוניהם אזי מגמל כל דגל ביניהם יוכן הוא
משפע הקאנשעיעוציאן שבין המלך והעם לכן־ א« י וישימני לאב ולאדון כלומר
השם נתן בלבי להנהג מלכותי עמכם על זה הדרך . ,וזהו לאב ולאדון יחד,
! י’ אנ כי <כלכל אתכם נמשפע ובצדקה ( כמי שנאמר עוב־איש "מונן ומלות
| יכלכל אבליו גמשפע) ועמה אל תלגזו 5 .דיין ,אשר תלכו .עמדי ,ו א ל
א ו כי התחת אלה ים אני כי גס אנכי תמת אלהים אנכי עומד
!
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ני לב « לנים ושריה ביד אלה*ם ואת אשי יבחר אלה־ ם אוחו אעשה ,וגס זאת
ת־עו כי לא אתם לבדכם שלחתם אותי הגה ,כלומר לא למענכם לבד
נאת־ אל שנוי דעתי הזה  ,כי אם א ל ה י ס גחן בלבי למען ע שיה כיום
ה ז ה ,כאשי יעשה ויקיים ביום תזה ב־יא דיעזעס לאנדתטאג כן יהיה וכן יקום
להחיות עם רב ( ואפשי
גם לשאר הארכות השוכנים תחת כל מלכותי,
לומר גס במובן הטבעי  ,לא אתה שלחתם אות־ ( לבוא עמכם) הנה ).ועוד
עיניכם
אמר להם להבטיחם על כטות לבבו תעוב אליהם אוני  ,והנה
אליכם כי בלשונכם אני מדבר ',גס לשונכם
המדבר
רואות כי פי
למדתי לדבר עמכם פה אלפה  ,וגס לחם יב עשר .המלך ויאמר ל איש¬י
האנשים ,החשובים
יאכלו
כינת והכן כי אפי
על ביתו טבוח
כבכורה ,כל אחד לפי מעלת הגדולה שלהם.
לפניו הבכור
וישבו
דעתו על כל הכבוד אשי געשה להם,
האנשים אי ש ' אל
ויתמהו
ויאכלו וישתו עמו ,ויהי כאשל ראו עמי אונגארן כי לא דבי רק הוא
וכי המלך חפן ביקרם לנשאם בחירות ובאחדות בהנהגת ארצם אזי וילכו
לעבדים וקבלו מלכותו
ויאמרו הננו לך
גס אחיו ויפלו לפניו
עליון! ער לעבע תאך! ותהיה
עליהם וקראו .לפניו :ע ו ד י ו pן ,חי ! Kljen
קלת ע ו ד כמו עי־ כל ימי הארץ ,עוד יהללוך סלה כלומר לעתיד ,הנה י כל
זה נעשה נין המלך והעם .אבל יעקב מאשר ידע גודל השנאה והנטירה שתיתה
ניניהם ו י פג לנו  .כי לא ה אמי ן .להם כ* נאמת יכתירוהו בכתר מלכותם
העגלות הרבות אשר יבואו מכל צד רק
אבל ויהי כאשר דאת את
עגלות בלי סוסים ופרדים דאמפפוועגען א ש ר שלח יוםן! פקודתו שיבואו
לשאת אותו ואת כל השלים אשי אתו וכל ביתו אל המקום אשר יכתירוהו
שמה ,אזי ו ת ח י ר ו ח יעקב ,אז החלה רוח יעקב לשאוב חיים חדשים ממעיני
הישועה אשר קרונה לבוא בי בטח בהבטחת המלך אשר כבר הבטיח בשנת 866
לראשי עדת פעאט כ* קלונה ישועתנו לבוא וכן היה כי ו י ו ש נ יוסף את
אחיו העניים כי את המצרים אין צורך להושיבם כי תושבים הס .עשה אותם
תושבים גמורים לכל דבר דת ודין ,ו י ת ן ל ת ס אחזה בארן .וישב ישראל,
נעיז סופו בחמלתו כי ההתחלה של הספור היה וישב י ע ק נ וכן היא החתימה:
וישב ישראל ו י)א מ ז ו בת ו י פ ר ו וירבו מאד .ג״ב רומז על היהודים אשר
יתרבו בכל יום לבוא לשבת בארן הזאת אשר היא ארן חפשית ודרור קן לה  :אז
ויחי י ע ק , 5ועל המעשה הנפלא תזה שקבלנו החיות נשנה הזאת על זה מצאתי
עוד רמז נאת בנעים זמירות ישראל נפסוק ( תהליס קי״א א ) כוח מעשיו הניד
לעמו נשנה הזאת שהיא מספר תרכ״ח ,ונמצא מלת כח גס נוא״ו בדניאל
יי״א וא״ו .ולא תעצור כוח הזרוע .הגיד לעמו והראה להם כוחו תמלא לתת
להם נחלת ג ו י ם שיהיה גם להם נחלה כמו לגזים.

שיר
עת הזמיר הגיע

למעלות,

וקול הדרור נשמע כארצני.

 nvvי# .ראל היום י$אי  £נהית
' ס?1תה ר*צ9ח ? JWפי’ז הז

קמח יקראל כי מגר לתוקב ;עלית
אל יאמרו ףל עור סגרי ;פן 'נכריה.
לכי קחרחר׳כן ?די ימים עקרו
קני ציון כעיני עמים,כקוץ ולרדר צ ^ חו
ב ?ךזים בכפרים פאהלי קדר לרו
ומעיר וקמה קצרוע וזב נדחו.
והכית .אשרלו־ ?עיר אקר ?סתר ק ;.ר
אן’ על קם אהיו הגברי תקרא/סלתיו
כי אחזת ד,עיר לא נתנך־ז לוי למנה'
לא נשאר לו לנחלה בלועי רכוילתו.
הארץ אקר ברזל ונחקת מנעליה
קם לא נתנו ול מקום לקכת
והארץ אקר '.עפרות זהב אבניה
מקם הרחיקוהו וה?רוהו ? מית.
3ם הארץ אקר כמלח תמלח עקרה
גם מקם ,ך*:חקי הרחיקו מעיונו'
!אם לימצא תמצא יכ ‘ עמר מעברה
כגנב במחתרת נקיא עונו
על פני חוץ נחלת שדר1.ךכדם
לא נתן לו ' לקנותו לנחלה
כי ליקראל ד \תה כל הארץ חרם .
והוא בתוקה ? נגע ומחלה.
איק יהודי תחת ינל הצבא
אם לקר החמישים גורלו עלה
שם אלמתו קמה גם ; צ?ה
אקל ' לשר האלפים נפשו ננעלה.
3ם בין נשיאי הארץ ראקם לא ; קאו
בי ידיא נאמנה רוחולהקבע קבועה
אף בי בבל ' יוקב׳ שער ' כמוהם לא נמצאו
בקלי זאת מרעם לא עקה' לסם יקרי תבואה
יכ הוציאו,עליו םק ער ויםךב ?ר האמונה
בא £רם אליו :לא מצאתי ל ?יתף" םסילים.
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יען כי מקדושם בביתו לא ראו כל תמונה
אמרו! לןהודי  :אין אלות׳י ןהואקעובדי אלילים.
נם למס עובר כל ןסף הפקוחם
:אשר ; תנו עם הארץ כסףלבלבילת
?מעט כפלם שמו/על ראש הל,וךים
יכלת.
מבלתי
אף
אמרו,
אתם.
בי ״ישי*•••
־ •• •
־׳■ I
I T
י .
בה עקרו עליהם במעט שנים אלפים
ועלימו' העיקו לול כאשר מעיק העגלה1
מעם אלד רבים עמים השתחוו להם אפים
ז ך!ן ' ה?ןה אתם עשו כלה ' .
עד בי אלהים שלח עזרו מקדש
עזלח ך? רו בלב המלך והשרים
אור חדש ננה עליהם יכירה בוזלש
האר את הלילה' קרן ' לעמו ירים.
?י משפט אחד וחקה אחת
שאה מאת המלך על כל גויי הארץ:
הגה ככל חגיהם ביית ישראל בשובה ונחת
והיצרים אתם ,עוד לא ? פרצו נןרץ ז.
עוד יוסף חי ! אלה-ם ׳חייחו נצח•'
הוא ישים לפיהם מחמם לבל עשכונו
?אורו נראה איור כארי’? דים מצח
ועבותות אהבתו אליו ימשכונו.
הוא המיר הבמות ,בין  :עזיאל לעמים הבדילו
רוחו הוא״קבצם ,אח \ אל אחד קרבו'
בלבו את אלהיסיומלךבי ' לעשות הגדילו
והנדס הזדונים מעל פני ' ארץ חרבו.
לכן בואו ;עזתחוה לפני5ם מלכנו
ביום ת?רכו "את אלהים וברכתם גם אתו׳
אלל׳יס כשדוק אמר ' להיטיב חלקנו
וזה ? ארץ לא שקט עד בלותו.
גם בעד ?ל עורי העם אשר ראשונה הקעוי
.גם בעדם שאו״תפלה לצור העולמים
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בי גם .על פיך,ם בני ציון ראש נ^זאי
ובצלם צדק ומשפט  .יפרו כל חיסים-

דעאק

ואנךראשי את מיאקזייפה

שניחם,באחד טובים והיורה בלבותם;
גם בעד ויל נישיאי הארץ קול/קבלה ארפה
מבחניהם '.יהיו ברוכים בכל מו^זביותם!
עוד נראה לי רמז כממד על הדרור הזה נדנרי מז״ל שאמרו המתנבאים שתנוא
העת אשל יוקל עול הגלוה מעל גני ישראל נורם ימות המשית ויהיו גניהורי-,
פנל שאר עמי הארץ ,לק שלא יהיה מלך ישראל עליהם נמהשאמרו  :אין נין
מלכיוה ג לגד ,הלומי
עולם הזה לי^מו ת המשיח אלא ש ענוד
נין הזמן הזה ונץ ימות המשיח לא ההיה שום גלות על ישראל אלא שענוד
מלהיות שיהיו משוענדים תחת ממשלת מלהיות אשר לא מבני ישראל המר ,ולח
שאר שענוד_.נרוך אלתים שהגיענו לזמן הזה שהוציאנו מענדות לחרות ,ונמו
שיהבעיחנו נניאנו  :לא נקשת ולא נחצים ולא ניד חזקה תהיהגאולתנו .וזה נראר
עין נעץ .אלהיס יראנו עוד נפלאות גנורותוו ומלאה הארץ דעה את די המים
לים מהשים .הל זה מצאתי אנה׳ הצעיר פה רעטעעג ננוו׳־נ לחודש העשירי שנת
נרה ו " ת שמים מעל .יהודה ליג ווינקלער .דיש קהל עדת ישורון נגליל דעעש
אשר נארן נאר שנע זינעננירגען המדינה.

Beitrüge von A. Dornzweig.

שאלו שלום ירושלים.
)it.

Di. I . B. Löwinstei

(Nach dem Deutschen des

ץזןה חפירות יקננו,יעופפו׳
אלל־ארצות רחוקות אף נכריות;
? ^ *nqנהל להורתןרוץ־1ירחפו י
לטקום׳עיניחן מביטות צופיות.
׳

.אנה תעופו חסידות נחפרות
 #פיס?*■
איניה תחישוןיתחת
" .תיפנה נסע ,עזם פנינו מועדות׳
■ -
אל אדמת חם דזמוךה בפזלים •.׳״׳

"במןרחה VYPלגליכן ;שכונו ׳. .
בארץ אכותי הכעיפה ור.יקךה<־
"‘"לשבת שאנן רגלינו ;כונו
5ם ?עזפת ארץ כנען הנקחלהד"

אד דרשו בשלום עיר לה גוללתי,אש אהבתי לדד בלבי בוערת ׳ י
במקום אכותי חיו חמךתי ',
בעקום עמד ד,יכל אל ' לתפארת.
שאלו שלום נבעות ציון הנעימים י
מימי .ירדן מ .םכ'ים בנוגה אור יקרות׳
וקברי הברוןןזקדיםבם משבן' תמימים,
הולמו ממונות בריות ברות.
אך? ,לבנון הגבוהים .ורמים.
דרשו שלועס ' בעד כבואכן שעה;
אלונים ידעי קועה מטעי' עולמים ׳
עדי ארץ הקדשה .פאר האדמה.
ספדו נא לכלמו  .אןא סמרו י
בי אהבתםי בלב  :שלאל תקנן;
בל־מעעם עם ,אהרם ישחרו
בעת צרה .בעת גילת ורנן.
עין ? שיאל עודה עמר בוליה׳
צפירת* תפארה ועדי עדים;
השוכנים ' בציון עיר יקהפיה ׳
עוד עמדה' .על תלה לששון חיים.
עעך ומפורד לעל סאה ורוח■
נדוד ? ני יהוךה קריד נשארו;
עוד  .עערה .יחוננו בנעים ירוה.
הארץ !רבי הצלחהי עד! גרו.
לארץ מולדתי הנה כה תאמרו׳
אח ; ה חסידות תמימות ונאהבות;
ומעל משברי .ימים יתערו 'יסערו.
תעעו לשלום עם ש'רפ.ל ערבות.
החסידות התרועעו ול?סיהן נעות י
ולעוף ביזעף חיש הדמו אלד;
אחריהן הבטתי בעין עלג דמעות י
אל על סנה .אל ללעלר♦

לעוף קמהן גןקה נקשי לתאקה.
הה׳ סי .יתן־לי מעוף ??9יםי•
עקהן עפתי באיופץ אהבה י
לעזרה כנען מסמר עינים.
אך (! ה  .קא ^ יר ברקים ה$ני
פה הרגבי עפר ארץ מזרה -
רק בר3ת שלוסישלוחה מ5י
לך ציון אהובתי .קך :ת תפארה!
נולי
״
).

בבלה .
T

 Tי.

(Nach dem Deutschen de? vr . L. A. Frankl

עלי הרי יהוךה שוקנת  .עצבת.
_ נוגה זרדום אקסו פ/רות רקה י
דקמה איומה בארץ זערדת־קות.
?שדה הערגה <:חרי תם המלהקה.
גורר׳ בגרם  ,ישראל׳ שה פזורה.
עד1יניא קאו ,במיצר וכישברה;
בגאון חיל בבל העקרה שמורה
'■ ׳וערב פיפיות בידם להורידם שאיה.
בקתה׳ הה ,כבתה אש אוהלה.
'הודם שוכבים ישראל ,התוגה ישכחו;
ילכו בלא כחי ,צרתם/דלה,
על ראשםזיג'ון ומכאוב יונחו.
לפתע פתאום בין דממת הליל
רוח קרים עזהזיפוח נוקע;
רוח צח שפים ישב קחיל,
ומרעפי' הזית הנה והנה עומע.
עבי רקיע .יחד ! עופפו .יתמרדו.
קמו נשבו בם יפוקח' וקער ; י
חולמים חמםרקיצו ,הזיונים יאבדו,
י ראשם ישיאו למעלה זקןזוןער•
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סער מתחולל כראשזאמיר ואלה,
תו ;'ה מאין 'ך,סו5הזלא1זןז ^ ?9ןח י
מעמק הנ;א מרום הצודוה !־דלה,
י3הןןר .על ה ככור שמשו שוקעת.
להל על ^  rr :סופדת מללת,
יןתר מ ;ה נוהם  ,תקוה ונסת;
נען בניה מחלאים  ,רגלם ז^ 3לת
מן־הי 'לךסי ילכו ,יקךבו לשחת.
וקול מן הסערהז עךה_יגיע
מ 3ין עו־פלי ^ מים מנך ,לאימה
כקול מפוצץ סלעים  :רעש לרע
ק1ל אד ; ׳ינכה משמי ו־מה:
.מהי דמעה מעיניך! סיועו־ה עניה׳
כימי ' קדם בניןד כשישנה י ^רחו.
לארץ מחצבתם ; שובו בנפש הלה׳
י י" מאויבמו׳מנדימו הלחץ :שויחו".
על ך,עךה ה$ךךמה הדומיה שוררת ׳
הליל .יפרוש כנפיו .על הסלים׳
הע ; נים,יעועפו כייפי 1תפארת,
וסךעפי דת כליעצ ?הנשיא ו ^ מ? ם.
וכטל משכים ; רטב שושנה סמוךה-
סיים;
שיוא^ת
כעמק'? רמה
ap
ועת ! ןחירו ויךהירו גכעיות '; הודה,
נגיה3דק השמש ! פעת עינלם.
,אסורים בסבלי ש  :ה נעודד הקיצו,
מ' ^ תם זקמו לגבור מתרונן מיין
ערה ולגקלב ו^ פש הלחיצו׳
מצאצאי יסל עפו  -והיו לאין.
ונדונה ; קרה עלחה על פנימו׳
מכס שדי הדיום רגלי אלהינו;
כחלוסת ליל ידורו ,לעופויואינימיו
וצלןןם עעיר י; כר עוד אלינו♦

-

n

—

תכלה כעשן הצרה הגדולה.
ע1ד ; #ובו לבצר1ן לארץ $בותימ;1
ובעצמת אמוגה קד£1ה יקעו הגולה,
£אנן ןרענן  :חיו במקוים מנורימו.
אהרןבתי« -׳׳< -ייאל ילדארנצווייג•
David Brill.

Von

משא

דבר.,

 ,אין לזרוע הזיע בשיני נאבונן נעץ שכלנו »r ,
(העשן) ועמה נשיס נא לגנו
מי מנוסות מעדתנו ינהלני ,ל« «; גל עמלינו לא לריק
זאת למחוז חפצנו ידליכנו,
ואל — הזורע נעים יענוד את שיתי כעיני הנתיץ אז תכונתו
•היה ,וישאו פד• נינת למכביר.
מל תלמיה ,ג• אדמות השדות נבדלות הנה ,א8ה מרעותה
’יוקיר וידרוש ,למען ידע מה לזרוע
שדת האסי שצל• הינן ’צאי ,ופרי נמים ייקר הגפן
בתכונותיה( ומעלות מקומן ,מנען צמחי הנגב ,הרבית וערבית לנפש ,ושקו׳ לעצמות • הנו,
עליו לא •צלא ,ועל שדת האחר,
הישן והשמן ,ומכלכל לב האים עליי לא יצמח  .מה התבן
עליו יגדלו ויפייסו ,ופרי התנובה  ,ציה ושממה  ,על הריס וגבעות תנועו או אס ארזי
יתכן לבס ,אס מנצלת השרון באין
תשתילו ,בכל ׳גיעתכס וממלכת נבול יבולי ייבשו.
הלבנון על מקומות שתצית ועמקיס
! אשר בהענוית הנשגבת והקדישה  ,עבודת החנין»-
ומזה לכס כלל שני יצמא ,הורים ומורים
שינית הנה " ,כשם שפלצופותיהן אינם דימין זה לזה,
חעמולו ,בי הכנות וכשרונות' הילדים
" נאשר יש הנדל רב בין תוארי פניהם  ,כן גס מעלותיהם
כך אץ דעתם שיין זה לוה
 ,אח התכנית אשר בירכתי צפון חדר* נפשם •שכונו,
והשגיחםס  ,לא תשתיינה ,לכן ביאשינה
ידם משנת לאספם אל הון לבנם יעל הדרך אשר
ה׳ עב החקירו ,יאה הלימודים ,אשר
ותאשרו אותם ,לכן עול קבל תנין הילדים ,לא • קל
תנסו
מקניית כשרונותיהם יובילום ,אשר אזני קשצה !®' .ם בחינתי ,לקרב לב הילד יניעו,
בעיניכם ואך הגבר שחום עין,
 ,אשר בקרנו ■צפינו ,אותו על ציארו המתיש יעמוס,
להשיר המלעה ממעלותיו וכשרונותיו
ע״ה ישפר לנו התלמיד ,כ• תפוקת כל חלקת
ולסבול משאו שכמו יטה  — .משלמה
המלך כל עשב וצמח עליו יגילו ,יגם לתהום לב
השדה כגילי לפני חכמתו ובינתי ,וידע
נפשו עם כל תוצאותיה ,ישלעפי מחשבותיה נבעו לו,
הילד ירד ,באנית תבינהו ,ימצפיני
פי זיני״ ויזהירן_ חשר עליו הנחהו לנצת לא ימוש— .
לכן יזהיר אוהבי  , :חניך לנער על נחלת .ל בנים ושכרו פרי בגון ' ״וכחלים ביר גביר ק
לק • אמי ראש תמשולריס  :״תנת אשר בהחעיאס על נקלה פיי ואשי! יפעלו ,ואן אס
בבי הנעורים* ובחצים בני אשפה
• ניעי ,כן גס בני הנעורים ,אך איש נבון דבר ויודע
יד איש מהיר בהם • קלע אל מנורחס אם אותת • תעיאו ,ומהדרך הישרה יתעו דגלם ,הה1
דעת אל מערת משצם יונילס ,אולם
—  ,הכל תלוי במזל ,אפילו ש״ת שבהיכל ' •אמרו חכמי
מת רב עמל ויגון יתמה ישבו.
 ,הכנות וכשרונות רוח האדם  ,עם כל נטיות,-ו
התלמוד  ,יד המזל והמקרה בכל מושלת
בארון הה ^ל ,בקרב חדרי לגבו ,בקודש פנימה ,ואס
נשתרות הבת ,כשפי חתום וכתורה
חין ערכם וחושן •קר אשר בס נשהרה ,לעיני ההבל,
לא מכם בל •וציאס משס להראות
נגלו ,מווו לקברות יובלי — .מה רבי ח פעמים ,יניסו
צלי שזפתם השמש ,לא נפתמו,
ולאפ• יהדר ,תשכון בקינו האהבה לחכמת ולעת ,אשר המה,
גלב הילד הכבות לפשות גדולות •!
רוח ח״ם  ,רב עזב ונפלאוה יפעלו ,ואם הורים ! — במעדני
אם משינתם נעורים ,ונפיח נס
השביעו ,כל כשרונותיהם ,והכנותיהם בל הוציאו ממחבואיהם
החכמה והמדע ,רוחם בל
מהם בל תשירו ,והילד אשל בלי רשיון ועצלות ידיכם
לאיר עולם ,וצעין> המושך והאושל
תאדם על גפי מרימים כאחד הענקים ,וגייל• התבל כנפי
לשמחה לבבכם ולהשתיממוח בני
 ,קרני חכמתי משמי המדע  ,על פני תבל• ,פול לדאבין
רוחו תגביה ,להשין ככוכבי אל
התאוות היעית יהנשחתית ,ידי ייחל תרפינה  ,יפיל
נפש ולבוז וקלס האדם ,ביון מלילת
ההכנות ,אס לא ב  :קז איתס במעין מיס״מ״ם למידים
ימיצס ^ פשי יאקפו ,כ• כל צמחי
האביב עלית יתפתחו  ,נבול יבולו ולשחת ׳מיהו.
נבונים ,למען בשושנה
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ימים רגים עברו עלינו ,מלאי יגון ואנסה ,אשר היגר לעכל דע ,קנוא אל גהה
הנושם ,גן הסכמה והמדע  ,מש אשר מול לחזן ועוני  ,אכפה על צוארינו ,ושנט הרשע
מעה זדון פוהס ,סרב נוקמהו סרג שנאה וקנאה הדה שכלה ננו ' ,ומוסרוה היגון אסרי
ידי לוסנו ,ומצי שגע הזמן ,גדרו לנו כל נשיב ,והגבילו לנו כל מבוא אך נמסד אלהיני
אשר לא עזג אוסנו מעולם ,ולא מש סקדו מאסנו ,הסב גלגל הזמן לנו לעונה ,אשי
כל ערפלי הסכלוה והנערוה שמש הציוויליזאציאן במששניס עלעו ,הוסרו ,נפססו לנו שערי
ביס הסכמה ואדי׳ השנונה ,והוסר מכל מסילה ,אשל עקנוהיהס אליהם יובילו ,סל צור
מכשול וכל אבן ננן>  ,וכל סכמה ומדע ,וכל מלאכה ומססר  ,ניד בסירהנו נסוגה  .לכן
אם אשם ,בל ששימו מעצור לפעמי רגלי הילד ,מלצעוד הלאה עלי הדרך אשר נפשו ורצוני
גמלי ועלי המסלה אשר ' הכנוס רוסו סקלו ,כי לא שעודה כל העם להיוה אנשי מדע
ומביני דעה ,היא , ,נא כולה עלמא דינה גמייא* ולא יד כל איש שמלאו לבה; בהיכל
המדע .לשרש בקודש ,כי גם ,על המופשי אמן ,ומלאכה ענודה רוס ד ' נסה  ,וגס המה מידו
נבראו  ,זה יאמר לד ' אני ,וזה •בשוב •דו לד '" זה נשנע פיו בעוז מדבריו ,ובריס שפשיו
אלחים יפאר  ,וזה ניצירי ידיו  ,ובמעשי מלאכה מסשנס  , ,שמס זנולן נצאהך  ,ויששכר
נאהלך  ,לב זנולן •גיל וישמש נצאחו נמוך המולה ושאון ההנל ,ויששכר ישאב מן סדוה
ועונג ,ממעין מיס ס״ם מעין פעול ושיו אשר יפעל נסהראהלו ,ושניהם נענעם ונהכנומיהם
שם ד׳ יפארו ,וסעודה שניהם לפעול רצון אלהי נהנל — .לבן ידידי ! ,אל מסטאו בילד"
מה רנוה פעמים ראה ראינו  ,אנוש אשר • קשו אה לננט ,לנהל אס בניהם אך אסרי
חפצם ורצונם  ,ויוליכו אוסס על• כשיבוש עקלקלוה  ,ופל דרכים אבלים ,הדורים ומעקפים,
סרולים וקוצים כסוסים ,שהולים סביבם מידי הכנוסיהם ,ויורידו אוהם לבאר ■ שה הסננוס
וחנערוס, — .אין האדם לומד אלא ממקום שלנו ספן" אך מבאר המדע ,אשר נפשו
נמרה ישאג האדם מי הנונהו ואם אש המרינה נין רוא .האדם ,וטנעו  ,מציסו ,ואשי
קו מישור אשר נידה ,מצעדי רגלו בל הכונו ,כנפי רומו סרפינה  ,וקרסוליו • מוטו ,ומה
רב היגון והאנמה אשר יכבידו עול על צואריכס  ,אם בניכם יגדלו ויבינו לאשורם ,ויראו
בי בסיי נקשה ונפסל העבירו שנומיהס  ,וכל כסוה רומם  ,על אדמה לא פורים אספק
ואבדו ,ומטאש סייהם המקולקל ,והנשסס  ,עליכם •גולו ,עוכרי מיישם ננס יכירו וגס אמר
שאספו אל אנוהיבס ,ועפר בשרכם יבס  ,:עליכם ממש יזעק׳  ,על בי בכל אהנש לבבכם
יוצרי יגונם ועמלם עלי ההבל ארצה הייסם .לכן נלי דעה והשכל היטב על אשריה בניבם
לב הכריעו ,ואך מען הדעה השהול נגן עדן ,גן סכמה לב המכעיס והנבונים פרי עצה
ומוסר שקמו ,ונאורים והומים ,אשר על לב היודע׳ דעה ,ששאלו ,המבינים "לסנוך לנער
על ס׳ דרכו" אשר גם באסריה ימיו ממנו לא ימוש— .
עוד דגר עליכם ידיו׳ ! לא •פקד מדברינו היום" ,שדך לא הזרע כלאים ' הוא מוק
ומשפט אשר מזק ואמין נקשר על לב אכר היהודי ,נזרעים שונים ,ונמינים נבדלים אשר
לא מבען אמד •צאו  ,שלמי שדך לא שזרע ,כי כל אסד מקום וממיס מנירו • גרע  ,וכל
אמד ,אס האדווה ,אשר מיד הטבע לי שמלק שלם "רשינה  ,ואין אסר עמו .ואשם הורים
יקרים Iאם מגמה ספצכם ,לאסיןז הסס כנפי ריס בניכם ,דפס וכשרון ,לפעול טוב ולעשוה
גדולוש עלי ההבל ,אז בל סריצהס והמנילוהס נמוש רומם ופעולהס ,אך אל מערה אמה,
אשר להשיגה נעזר הכגושם וכשרונוהם  ,הנדס הטבע לסעודהם ,יפנו פניהם  ,כל סלקי
 ,הסמך ׳ששוו בסבלי השכמה ’מדיו • שקשרו ויהלכדו ,ונמוסרוה ערך השיווי יהסברו ,אשה
אל אסומה ,וכל קוי זוהר■ הסכמה אשר למודים יקרים עליהם יקלכו ,אך אל מרכז אמד
•אספו  .לקמי ניס הספר ורמוה מנהג דרכי •ושר ,למשל בעיניהם כלם איש אש רעהו יעזורו
להדריכם הלאה עלי דרך השלמוה" .לא הזרע כרמך כלאים פן הוקדש המלאה" נם המאמר
הזה משכונה לב האדם ידני אל הזרע זרעי למודים סונים בלב בניך  ,ני נזר המנוך אז
חללה __ — .
כי להמש ולהלימוד ,פער• לב הילד נפשסו ,ושניהם זרע נאמן בקרנו יפיצו ,ומה רע
׳ ומר היא ,אם פניהם ׳שנגדו ולא ישמיו ,אם האחי ישים מעצור למו נמל שוטן! השוקסו
ויסיר יוס הגאוה -סדרי לבנו  ,ופסילי הפכוה יטע בקרנו  ,והשני אך ’’קוצים כסומים,
סירים ומרולים ,רום לבב וגאון ,המוך האווס נססשוה ישנים נקרב רוסו ,ונלעיןז המושך
והאופל • עטפהו האמד במים סיים  ,הדה והאמונה נפשו ירוה ,והשני ברוש פסניס הספק,
ורוס החפשיח בלי מחג החנונה  .אשר כשני רקני; בסבלי אמשש הדס יערוק!  ,האחד
ילמדהו סדר ומערבה •שרה לקו כל פעולדזיי ,והשני אך צלמוס ולא סדרים ,מבוכה ומהומה
«במן האמד יניעו צדקה ןסקד ,ומהשני ,חטא־ז וזיון  ,האסד סמלה וחנינה ילמדהו ,לבל
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יעה רומו אן אמר מדון ומרינה ,והשני אן שנאה ואינה ,המאשים אש לגגו ,אשל כבארות
נשנריס לא יכילו המיס ,רגש הנדיבה לא יכילי ,ומהרה ימס מנול !הרו ,אש רעהו הטיבו,
יחשדו ישכחהו ,האחד יחרוש אהנה האדם על לוח לנו ,רגשוח ’ ארוח יטע בארגו ,למען
'אל לו להאר־נ הלי נחו וראשיה און נפשו על מזבח אושר עמיהו ,והשני אן לרדוף אחל
י חועלחו ,להפיא זממו ’ ,אלפהו ,מהאחד מיס חיים האמה והאמונה האלו ,ומהשני כחש וכזב,
למיח וחנופה ,וכן ירג מספל רעוה המיזם עלי האדמה ,ומוטהמשולש ,רכשוה הלב ,סעיפי
לעיונים ,וחוקות הנפש במהרה ינתק ,ואיש מאחיו יפרדו ,ואז אך ניד המארה והזמן,
נחן המשרה ,לאספם ימד ,ולהורותם הדרן אשר ילכו נו ,ואן על ' פיהם אז • שאו ויבואו,
ולמען הסיר הרעה הזאה ממין ולגל • נקשו ינלם גמצודה רשתה  ,תעמול בכל נששן  .בפין
ובלבבך לעשותו .נקי מיל עון כי יהיו מחשנוחיך ,הצדקה והמסד הנצור על דל שפהין,
ואל הסן בכל מעשיך שמן מוס ודופי ,יראת א לחים תכונן נלנך  ,ועל כל דרכיך היא
סנחן וחאשרך ,ואותה השימה לנזר תפארה לכל מפעלי ידיך ,ושפעת ברכה אשל מבטן
החנון • ניע לא ימוש לנצח מארג לב בנין ,ועי כלוה שלית חייהם עלי התבל ארצה

ועתה נשים נא לגני  ,להדריככם הלאה על מסילה יושר החנון ,לממן תדעו א • ן
להפיץ הזרע על תלמי לב הילד ,כי כניה מאוד עבודתה ותיגע נפש האדם מרוב העמל,
אפר • עמוס עלי צוארו — .נטרם יזרע הזורע חא שיתו  ,יפתח וישדר אואה  ,נמהרש
החרש ,והוסר ממנה כל קוץ ודרדר  ,כן גם לא .יקפוץ ידו ,להמעיט 'הזרע להפיצו גרגרים
אחדים  ,זעיר שם זעיר שם  ,ואן במליא מפנים ׳פזרהו על תלמיה  ,ואן אז כשחולים
הנטועים נגן רוה עלי ינלי מים ,כן נם יעלו ויינו" .זורע הרבה יקצור הרגה ' אולם גם
עמוק עמוק ננטן האימה השימהו ,תסחירהו במעמקי רחם הורהו ,למען • מצא מג; ומאסה
מהכפור וקרח לבל ׳שמימנו ,ולא • שאנו רוח סופה וקערה ,עת יהמה בשאון ,ופנולת
מיס כבירים לא יגיחו ,עת הטניס ברקיע השמים ,נשם מטרות עוז יריקו על הארץ ,ואם
לא חסרתם ינר מכל אלה  ,שלו ושאנן תפקדו ניד אל מעשי .ידיכם ,הנותן גשם ואור
יום נעתם ,ואך נו תשימו מחסה עוז ,מבטח לבבכם " ,כי עוני אימתו ישבע לסם■ האיש
אשר לא •רפת ,לא ירעב ,״נוצר תאנה יאכל פריה" זה משפע הזורע _ — .
ועתה נבחין נא ונראה אס הרעיונות האלה לא יסחעפו ,וחסת משיגי הם גם דברינו
היום לא יסתירו  " :זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסי נירו לכם ניר ועת לירוש את
י' " יקרא נביא אלהיס ,תלמי לב הילדות והשחרות תעזקו ,ותסקלו ,סרש תחישי אותם,
והשוו פניהנו ,בטרם הזרע עליהם תפיצו  ,אולם הידעתם נמה יטהרו ? נ המש ל ,ידידי ! -
ובניהם אשר לא ישמעו ,ילמדו ליראה את י ' "וגם הבנים אשר עוד צפון לנס מהשכיל,
גס אותם אל בית אלהים תביאו ,למטן "ילמדו ליראה את י' י אשרו נדרן לבבכם,
ועשו טוב  ,פנו כל מסילה  ,אשר נה ידרכו כפית רגליכם מקוץ ודרדר הטון רשע וזדון,
כל ימי חייכם עלי התבל ארצה ,למען אן שכיות החמדה ,ס " מעושר ,מעוטר ,בעטרת
מפארת הצדקה והחשד  ,ממעשים טונים וישרים ,המיצאים חן בעיני יושב שמים  ,יתראו
לעינימו ,הביאום במקום אשר שם ד‘ יפאר ,ויתרומם תהלחו ,וכל אשר יראו עיניהם ,נמו
נעט נרזל על לוח לבם ימרת ,ואז יפתחו דלתי רוחם לישא ברכה מאת הלימודים הנבונים
והקדושים  ,אשר תחלקו להם גבינה  ,ונשמחה ומדות יקחו מכם את תרומת הזרעים
המצמיחים אושר חייתם  — .אולם  ,אן במלוא ספנים ובלב שלם נעלב ונביקר  ,זרע
הקודם אל קרבם הפיצו ,ולא בצמצום עתוהס ללימוד הדח ,חמודו אל חיקם ,ואף לא
לשעות ולרגעים תחלקו אותם ,אן ״והגית נו יומם ולילה•׳ זה חוק נאמן הוא— .
מבטן החיים תצא האמונה והיא חמשל נו ,הקדמונים הבינו בזה ,וחמלו  :הראשונים
שעשו חורתן קבע מןלאכתן ארעי ,א״וא נתקימה בידם ,האחרונים שעשו מלאכתן קבע,
"ותורת; ארעי ,א״וא לא נתקיימה נידם׳ הראשונים אשר יקל מכל סגולת היתה בעיניהם
התורה ,ואן בד ^ המוסרי ,להשלים רוסס ונפשם ,שמו למטרת חייתם ,ויד קנינס ומלאכתם
לאסוף הו; ולקבוץ עושר ,היחה באחרונה ,לכן ידיהם גס שניהם השיגו ,אולם האחרונים אח
ק נ י נ ס שמו לפקודתם עני האדמה ,והתורה היתה להם לתפל ,לכן דרכם לא תצליחו ,וגס
שניהם מהם נאבדו — .גבולי הדח ,אנשי תואמי לב ,תומכיה נעז ימין רוסס ויאזרו מיל לפני
כל משטין ומפריע ,לנעור כרם האמונה  ,לנל יהיס גדרן ולא יעל עלית _ שמיר ישית — לא
בזמננו ימצאו ,כי מורי הילדים ,בכירי כחית נפשם • כלו למשחית נקשרו אותם טל כסא
הלימוד כל היום ,וטול קבל למודים רבים אין מספר יעמיקו עלי שכמם ,וגשם נדבות לימון
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הדח אן « עע מומי יציפו להם'  ,ונס השמץ מנה׳  ,אן בחאוחם לצעוד נמסילח מנ* י
ודלן הארן יחלק להס ולכן כל יגיעתכס לשור היא ,ולריק כל עמל ידיכם ,כי אס המעטני
להסין ה! רע ,נס צמחיו לא • רנו ,ואן זעיר שש זעיר שס • ענו ויצמיח׳ , ,וירןוח ושדופויז
קדים" כשבילי חלום פרעה  ,לא למחמד עיניס ,ולא ישמח -לש שאדם  ,אל למשע נפש.
ולא לשובע המה — .ועמוק עמוק בלב הילד  ,זיע יקל שצדקה הכימו " ,מככב אלהיט
חרוס על הלוחוח" האמונה והדה על ליה לנו עמוק החרס׳ ,למען אס יגדל ויהיה לנער
או יגיעו ימי נערוח בחן והילד יוצא חלצין ,נין שאון רחיים והמיס החבל ישים מצעדיו
אשר  og,כפור וקול ההמוני  ,ילדי שיא בני החבל  ! ,מזימדזיהס  ,ןהו רוח סופה וקערה
חאווה הם מדוכיהס וחשוקוחיהםהנשדזהוה ,במארב יארונו  ,להשחיח ,ולאבד בל לנש הצדקה
והמקד מלבש  ,המה יעמדו לימינו ויהיו לו למג; ומחקה  ,וכמלאן מנין — ,החנון ימ׳
נעירס יגן עליהם באברוח כנפיו .כי הנה •דיל׳ ! בירכי פעמיו באין החיים  ,על נל
מצעדיו רשח מונצח לרגליו  ,ונפח ’ וקשים מקרים אין מקפל ^ ,ליו •שורי  .משחיה לי
יציב׳ ,ללכדו נלשסם  ,פעם נחון שאי ; המולה  ,רעש וקער הזמן עח  ,ענני עישחה פנטי
העח  ,שמי מייחו יקדירו ,ופעם ביום צח ונעים עח שמש הצלחה ; עליי מופיע  ,חשלח
עליו קיי זירה ,ובכל עח אשר לילי מכשול ׳אבני נגן> יפצעו לרגלי׳ ,וצרה ולחן •דבאוהו
יפגיש בו רשע; המשמיס ,ויחעהו באמרו  :״ס; לי הנפש והרכוש קח 'לן* ״אפתחT :sh
כל שערי הצלחה ,בכבוי והדר אעערן ,אחיל לפנין כל נחיניח  ,אשר " ליקר וגדולה
יובילו אן ' אח הנפש לי עזוב" וכל משמניה ניבן ״• מלאי ' — כה ידבר במלקח לשוני,
וימשכה• 5לשחו ,בהראותו לנגד עינו ,על מקילות יישר וצדקה חוקר וכפן ,ועל דרכיו שפעה
עושי ושובע באי; מחקור דגר ,פה בוז וקלון ,ושם כביד וחהלה פאר יהיר ,פה צרה
לחן ועוני ושק דיור ומיגוה  ,ואין לא • מעיו קרקוליו /והחס יד המשעה ברכיו לא
׳כשלו ,אם זרעי הציקה והאמינה לא הנו עול מזק ואמין שורש בקרב לבו ונסכו ? אן
אם מפין החפון נפשכם ,אשר דבריכם בקרב לב הילד יחדרו ייכונו וברשיהס בקרנו •סובבו
אשר לנצח לא ימושו" ,כדרבונות ומקמרוח נעועוה“ אז גס אמר• פיכם מבטן ר נ פ ו ח.
לבבכם יניעו , ,דברים היוצאים מן הלב ,נננקיס אל הלב“ אס על קיושח האמונה,
סעופנה אמרוחיכס  ,אז חן חולק נשפחוחינם ינייכש נופת חעופנה ,ובלב רגש וחמים
חיברו  ,ואז נס רנשוחיו בחוזק יד בקרנו יתעוררו — כנחל שוטן> אשי ■חגטשו מימיו,
ומרוח קופה יסער גליו • יעשו ויהודי ,דבריכם מעל לשונכם יזרימו זיק• להבה • ורו אמרי
פיכם בלבם .ונפעיש ,חפוצן לשונן כל לב קלע ׳ברגש קידש מקרבני אהבו! אלם ,אשר
על מזבח הצדקה  ,חינרי ,ואן אז דבריכם לההוס לבבם יאסרו ,ובעמקי נפשם ׳קיננו,
כ• הדברים ,אשר לא ממקור ההרגשוה יביע׳ ,אן על לוח הזכרי! • ׳וחקי ,ובחדרי לבב
לא יבואו ,יצא כקולם קול «הדברים היוצאים מן הלב* בקהלם לא חימד* ננייש ,כי הוא
מיהר׳ הנפש נוגע ונקרבה הודה ישמיע ,ו ש נ נ ח פ לבנין" בהוד שפסה התורה הדבר.
ומל זה • אמר הזוהר  " :כד׳א* חצין " ,שנונים ' דנעי נר נש לחדד׳ מיל׳ ,דאוריהא לנריה
כחרב א ׳איה שננא בהרי שעריה ,בגין <7עול לי חיויא יא.־ ולא ׳שהכה לניס .נטפשיחא"
פנימה יחדרו,
כחרב חיה נעל פיפיוס הדברים משסחוהיכס ןזולו ,למען בקרב הנפש
אם על שדת הלדקה ירעיש!" יחים -על אמריהיכם אז אש מחלקחח ,אש הבועית בקנה
יגש לב עמוק ,חבער נקרנמו ,ותזיזי ניצלים כברקים •פיצו ,ואס על אדמה י ציה ושממה,
החטאה רשע וזדון יטיפו מלין ,אז התועבה ,והבוז כי האמר להם ,יתוו הו על פניך,
ודבר ן נכונים ונמרצים יהיו ,כ׳ זה היא רעה מול• אשר פרצה במדבר• זמננו ,אשי
והסעיפים •שיקקי .ימלמי נאוה
הרעייניה
בפלג מינריח־הם ,אן אח מעט משיה
ררנשוה אן קצה מהם ירוו  ,נרפו ידיהם  ,להוציא יעיין סלם מבירות נשברים  ,שרעפי
מחשבותיכם ,לא יכילו המים ,קלן> בם ,אן שנר ברוח אמרותיה® ,ונצולע עלי משענה
קנה רצון רעיון ריח יפקע/עד אשר ראשו ישבר ויהיה למשחה אשר בחדרי לבב עוד לא
יביא בם  " — .עשאוז• בנין ככנור" הקינן התורה * ) אן ככנור ונבל  ,בקול זמרתם
יצלצל נגינחם ישמחו לבבכם ,גני יחשבו; .,אולם לא ! לא ! י נבוכים המה במדבר מחשביה
זרו רעיוני הפל לשעשוע ועונג ,למען • העלקו בה ,לא נהנה לבניכם— .
הקיאו מקוה העלטה מעל פניהם ,למען לא • לכו בחוסן ואפילה ידעו ויבינו אה
חעידהם ומחוז חפצם על• התבל ארצה ,הראו נהם חיי האדם עלי האימה ,תבניה מראיהה,
עם תעודתם פה ,לממן ידעו המערה אשר מליח נקרא  « — .:אח אשד יבוא נאש ,תעבירו
*) דוד נענש מל שאמר  :זמירות היו לי חיקין.
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י-

יא®’ האיש אשל חעויחו לבוא נתיך להב א,הלח האם ,קעב נורא המלחמה ,אוהו « -
יימי בעולו בהאם חניאו ,להרגיל אח נששו ,ולא לזר בעיניו יחשב ,ומממחה הנוערה
נחמת שחן ,לבו לא ירן וידיו בל מלשינה  " — .התחניים ומשחקים בחימר,וח מענניס אח
המשיח“ הגלים באין הצדק ויופי ,חשל ורחמים ,הרמש• בלע ,אשל ' אך חועלחם נגד
שניהם ,ומדבר אחיהם עיניהם יעצמו ויגשוח לבנם לא יקטירו מנחה אוכיח .בהיכל אהבה
עמיתם ( יעל נעכסעענליענע) והנוטלים נעם אשל בהילחם יצחקו וחזיון מראה  ,החיים׳
השחוק וכהתול ועמודו לנגד עיניהם ,ואל מון הערשל אשל ישכון על הירי העפים לא
יחילו ,ומלאוה נוגה האמח עיניהם יעלימו ,המה ימי האופל והישע • מנעו— .
וביחל ׳שאח וניחר עוז נכסיאמוח בישראל ! הוא  ,הן לחוב לא ישיב ( צול אינעילעקלינען
®שליכע) לאשר אח חנוך בניכם וכל ממקורם ,נכי אשל לרוחם יבצע ,וכל צרנו אך עליכם
היו כלנה ,ועליכם נשרע ,ישנו שמהם עם כל משאלוחיהס ונקשוחיהם למצוא ממק ונחל
בצל ’ מינגם— .
 .נאשר מקול מחיה בושם ונשלם ממכם יביע ,כן גס אחס החיו.בראשונה לכלכל
י אח נ ש שם וייחם .כ׳ כאשל בחלב שדינם חיח■ ידם ימצאו ,כן גם חלב למודים נכונים
נששיחם .אהבה
ונעימים אשי כיבש ומשח צופים משי אמוח יביים ׳!ולו ,חחיהich
ינינח לבבכם המה כיקיק׳ על עלי אוי ,נעש׳ ווהי עלי יונקי צמחים ונששכם הרנה
יהנעילזה ,היא כהפמס הנחמדה ,אשי בקרני והרה המשיקים אול מגה ,שלחי ונצני האימה
בהוד והיל עליהם ׳חשהחו  — .אחריכם הילדים בנפש משיצה לאעם ׳חנהלו ,ובנם הינק
’®שם ,כ• בחבלי הנדיבה  .ואהבה המשכם ליחכם אייו ,ונו ילמדו לנוחם לנצח ולא ’מישו.
לכן אחס ההיו בראשונה להשיק זיע היקי על שלמי שדה הרן לב במכם  ,לכן ׳ששי
• לנו החלמיד (חולין כ״ד) מיני סנינא הזקן ,אפי היה זקן ושבע ימים ,ושמונים שנה זה
כביר עניו וחלשו אחיי ניוי ,ועוד ‘ עמי על ינל אחח מבלי לנוע ולמי  ,והיה נעל
יש ע נ מנעלו , ,אמרו ענייו על יי חנינא הזקן שהיה בן שמונים סרה ,והיה עומד על
יגל אמש ונועל מנעלו וחולק מנעלו" זקן היה ,ושעיוהיו זה כביר הלבינו משינה ,ועוד
עמי חזק ואמיק על יגל האחח ,כמקים ,מגלי לסנוה מצנו על אימה הדח והאמונה,
נעת נעימה החיים נמושלוח שישניה הנחמדים ,זיעיחיו אקלה  ,ונחבל ' נצני ושלמי הצלחה
מסכה אוחו אלי זמעוחיה ,יגס נעח נמרלונוח נשממו ,החבלים נחקי וכל משען ומשענה
פחחיו נשלו ונשברו ,אך הוא עמי בטח ואמיק נא מטו דגליו  ,ולא מעיו קישיליו ,ולמי
? מי ישי ייושייח א־חג׳ הציקה ,נקרב נששו ולנו ? ויד מי כוננה
’אתה חורה כל
אלה אנוחינו נחילי לבבו אפר לנצח לא ׳מוטו ? — הוא לבדו חודה
עמודי מאמונה ויח
ייאמר  :כ׳ ידי אמו זאח עששה ,והיא זאח כוננה " ,שמן יסמין ששכחני אמי ניליוח׳ ,ה;
עמדו ל׳ בעש זקנוח׳“ אש ההמלהנוח אשל הציסה על מוקד לבבי ,ליקוי יקוד מולם,
נצח לא יכנה ,להמלוח שלהנח אש יה  ,נקרב חדר• נשש׳ שנימה ,מת עלילוח נכבדיה,
מעשי אנוש ברוח  ,חזיוני העיב והיקר קמו ונש נצנו לנגד עיני ,ישמן מפחת קידש
"האמונה" אשי יצקה עלי ראשי ,ואל קרב נשש׳ ולבי ,כמטר השמיש הרעישה ,המה שמדיני
והמה חמכו אח ידי ,למען לא יבשלו שעמי ולא אמוט ,גס בטח זקנוח•"— .
ועחה ידידי " Iהאמינה זה שדי זרעיס* הזריעה היא מואר האמון וגה ציור שלם
ונאמן ,לא יכזב ולא ישיע) 1 ,׳ ( עש טיינט אונד בלענדעט ניכע) מבטנו,לקחי עונים,
נעימים ויקדיש יביעו ,וכל אחד מחלקיו ,גס שמק מנהו ,דעח ׳אלשן  ,נו חאחזו לנצח,
ואחריו כל מעשיך תכונן ,ומשכורחכם שלימה שהיה ,ובנים טובים וישרים ,המימי‘ ירך,
יגמלו לכס כל ׳גיעחכס ,ועמל ידיכם ,ורוב התלאזח אשר העליתם לקרבן על מזבח החנון
יעלו מעלה על מאזני יישקל חייכם ,מאלש׳ שמחוה ,רגסיח החמה והגיל ,אשי ישבו
לכם ,כ׳  .גם הזורעים בדמעה ,בינה ׳קצירו" אך אם הלוך ילך ובכה ,נושא מסך הזרע
<אך" בוא יבוא בינה נושא אלומותיו — .
כן יביך י ' ,אל סוכן עינוח ,אח קצייבס ,וגילה אב ורננוה אש ישפיע לכם ,אמן שלה.

י) מן  .,ועינינו השע" .

,

דייניילל.
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Epitaph
auf das Grab der frommen, biedern und mildthätigen
Frau
Gattin

Nina

Welisch

des Herrn

s . A.

Max

Welt

sch,

gest. den 6. October 1867.

) .תרכ׳יו לפ״ק

(ש״ק וייו תשרי

. נחלת ! ; קרה פד! ? »? ןנה,לברכה

וזכר

שם

 עודה קלאת גלומים י, ב ךסים0 ות
- .  והיא על ןלנה- מעז ו היל

^נתה
רבות

. " תןחיסיס
! "אחות

■לכניה אין ׳

 ׳הוי, rלאחיותיה

;^ ר! ה
,לאנחות

כמותה
כבה י

חקד לכל בני מ
ועןבתנו
.לברכה

לדלים
ככרוב

,לחקור חיים
אזוירתה

לבעלה

1יליד

ע# ו
 לום$

'^ ר
. Sjf

יא ז עלתה,ך

 פה.( ובלב כל יורע׳

Zu eng' ist dieses Denkmals Raum , zu künden
Der Kinder herben Schmerz, des Gatten Gram,
Den ob der Mutter Heimgang sie empfinden,
Die allzufrüh der Herr , ach, zu sich nahm.
Die Alles, Alles ihnen ist gewesen,
So fromm und mild und gottergeben war ; ,
Als Gattin , Mutter zärtlich auserlesen.
Und Priesterin am häuslichen Altar.
Wie den Geschwistern

sie, wie ihren Lieben,

Wie sie der Armuth war ein Schutzeshort;
Erzähll ' s der Stein auch nicht, steht'S eingeschrieben
In deren Herz, — zum Segen immerfort.

M. E. Ster».
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יקם אבי ויאכל מציד בנו בכורו בנימין לפיק.
Bacher.

Von Wilhelm

ידם הלדת אותן יום דוג לי מעורי .
ב׳ו מלי ידי המליצה הםב?תי לעזוח:
פרח זהי ^אתי׳ אף לעי $לודו
מבנן בבוךן לן׳ תפארתי .ה 1ך! -
שלום וטוב לן• אבי■ לתקופת ה'^; ה.
מעגל חלדף' סיום לראעזיתה הגיע!
^ברה וזלפה אחותה׳ א ^ר בה דרבןנןבה׳
!,לארץ חג ;ב נםעת להרגיע - .
(טע ;עמן אתה ׳ .׳ר האל נהנה
בארץ הררים אותן! אן מהר הסיע
ויעץ פוי את גזען׳ ועתה לן למ;ה
ךאה ארץ .מימי הברכות מבי_ע• -
בלפנים לו  .עתה קצנרין .יפרחו ׳
במרום נעלה עויא ענפיף א_ ןער עזחו׳
נעם קול בנות עזירן נתנו בין הע§אים!  -י
יהיו ;א עם אמם יוצאיעורימין
מינן רעננים  ,חן יה .על רא  #ן1
נרד וכרכם ממביב עם רירו דוךאים ! -

דמרצדר! פרי במ;ד.,
).

(Nach Schillers
Kindesmörderin
Bon Nathan Tamuely.

קול ברמה  -צהלות פעמונים!
הקץ בא  -גטוס-צ-ללים;
לעמקץהויממט פזעמי ;בונים
התעתדו טבחים׳ אזרו סיל!°ז
סיליני סמל .מלכות ובדופים
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נשיקותי לדמעיותי׳ תנל אכןרי!
פגעי תמרוריןי  -נופת צופים
היליבי תבל׳ נפשי ו ^רי!
עביו לכם שמחות  -חלד
נחיליפכם היום תלעי בורי;
?!ברו' לכם שעשועי — ילד
שעשועים תעתעים  ,עברו עבורו!
עברו לכם רגשות נעורים
תענוגות עדן■ נעימות נצח!
התיו הנה פגעי תמרורים
התיו  ,התיו■י מלאכים כרצח<
חפה הייתי כעין השמלים
והלבשתי בשרי שלי ועךנים
שערות ראשי תלתלים  .תלתלים
תוכם התנומסו ' .פרחים נצנים
ועתי׳ בעניי ' שמלות מהורות
מעמםת ' אנכי  -אצכי אמללה
א״ס בשוליהם ללאות — שחורות
תו  -ימית  -אותות בקלה!
אשריגן אשריכן  ,אתנה נערות!
אם בנפשכן א 1מץ ורוח י
נילכבכן התאוות כגלים בנהרות
ועוז בירכן גליהם ’ להשכיח —
כאחד האדם חרמות׳ מצח
מרם לתאוה רומה קרבי
ויבא דודי בחמת רצח
ויגזול ממגי  -שארי ולננעי!
דוד אקזר ! הככלת עוני
נח$ש \ לנצחי׳ כלתי שמים
הן ^ קטלמ  - ,עתה  ,צפעוניי-
תעגב 'זרות י תשקם שפתים
עתה תח3ק א ^ ה נכוץהי
תח?ק  ,תנשק  ,ותסלשל שעריה׳
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בבך?יף תשעשע זונה הומיה
 3התבו?ןם גלגלתי בפלגות -TO
חתחתים ; מות ירדפוף לנצח
ואנקת תמותה תאזין במרחקים
תברח לצלף ,ב< ןצמויז ' ¥וצח
וימ1ג ;ף ' צלמי באסל ומהשנים
ל  $ה ומתרים’ וחמת פתןים
יחיו נשיקותיף ,דוד  -אשמים י
ובלכתף  ? ntשדה נצנים
ברק מפתיתי יהלך 8מים.
איש־מרודוים . .עלוקה צמאה!
ח ^ מעת שועתי באין מנחמיםיי
וש.ועת־־; לדף׳?3מן מלאה
מקראי־ ממעמקים  :חקו• ורחמים
באעת רנתף גיקעת נחרות י
ואניני לח־וף הרביתי תאניה
במרחקים סלח תעגב נערות
ציד בסיף ומלאכתף ךמיה!
ןלד־שעשועים. ,יפה עינים'!
בחקי תשתעעזעיותאזין אמרי ~

שחוק ,ומן חצקו 'שפתים,

;פיסית מאוד  .בקזר מבחירי1
עיניףי מסיקות שלום ובךקה_
?גזרת  -ספיר תמונתף לעדינה
למיבי בקרבי עודה ־ מערמה
ויאבקו ?'קרבז־! *.בעם וחנינה.
.אקוה הומיה! איפה אבי?*
י^זאג מנער בקול חךעם
'.א-ה דודי?"' סו.ער 'ל ?בי
ויקפץ בקך?י בהולם מעם.
לשןא נער תבקשמקומו
<ןזוא תקונן .תפרש ? ?:ם
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יתובש אמלל ! תקלל יוטו
.ממזר תקרא אחר קךחים ! "
והיוךתך ממזר  - .אי שמןם!
לבדד בתכל וסביבה עננים
צמאה נס ^ ה לשעשועים וחיים
ובמראה ' פ? יך מדורות פתנים.
מת פניך יאירו ׳/צהלו
מוח ומקרבים בתיקי ר) ךבי
חצי מיניך כדיולקים יסמלו
,לפצוע ' לקרוע יבחר׳ לבבי ז -
תפתה ואבדון קרבי משיקים
$ןות בלבבי ובעצמות י רצח
נשיקותיך׳ ממזריפצעים עמוקים׳
'ואז בנשיקותיו ? מימות ? צח
נפשיי תתמרמר כעס מלאתי
רוחי נבוכה׳ מר גורלי!
אבחר מחנק  -א/נדמיתי ! -
 שפכתי לארץ ; פיש עוללי  .־־יוקף ! יוםף! בישימון׳ בערבות
תרךפך כצל תמונת  -ד/לד
תשליך אחריך לפידים ולהבות
והיית כגר ' במרחבי חלד;' ז
ןמות החלל לעמת פניך
שמש ?• רקיע עת  .יתנוסס
ובדממה,כלילות ישורו מיניך
וזלל 1חרבי  -בדמו מתבוסס !
בדמו מתבוסס — וחרבי בלבבו
כלה תשיורנו כליליות בךממה;
מפךפיר לצאת׳ מתגולל במשןכו
ניז נצחו חנה ושמיה .
המיון' שועיו כקול הרעם.
ןימיו יטיוש ולבכיו סם
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הבוקר אור  -ז^ת ה^עס
לואךןןה  nyyyיושביה מדם . . .
למלי מתפולל אין  -סיים
עיניוקפאון  .נקישו נפלה
יזיולון  -וי?לו' כפים
דמיו .
כמרקחה . . .
יתהפכו
לבבי
רדפי
T I .T
• ״* ״ « : /
TI
Y J
ק1ל ד 1פק  . *.פלאךצלןןרתi
לבי מקפץ -יתרי'ממקומו
בא הקץ  . . .אבכי לקות . . .
בגלה ולבן אדרש שלומו!

ה?6אתך ,יוסף  .תכפר אדמתי
נהמתי ואתאשש— שמעו,ידידים!
אצבי לארץ 'איש&ךמלריתי
העמיקו לעצים! אש ולפידים! י
אהביו וכזביו  ,תוך הכתובים
באש אשפוט  -והוא תמים!
נשיקות ' פיו זחיףכרביבים
נשיקותיו ושפחותיו 'פחלי רתמים-י
?שוש?. ,ילדותךי אל תאמיני
ענבים ואהמם  -גירק 'ורעם5
חני ויפי׳  -הם הךהיבוני
'pyn׳' וקללתי עליהם הפעם!
קמבךמהנק ! !' .' . .׳דמעה בעפעפיך?
להורג דמעה?  . . .הנדהמת כללום?
לציצת נובל  ,היגולו רממיף ?
מחנק נדהם י הפרץדזלום ח ־י• -
Leopold

'

שאלה לדורשיתושיה  .׳

למגלה דולשי לשון עגל אמלה  ,לחת לי פחמן על שאלה אמה  ,על
הלג אגן עזלא נלאשית מ״ד עשוק ליג ,ועזב אח אביו ומה  ,ושאל הנאין:
"ולמה לא הניא המזכיל החמשה שאין להם הכלע כמו וישלון> געלו לוה
(ד׳ ב״ג) וזה עמהם  ,כוונחו נקצל צמוהלשונו ,על איתי גן יהודה ,יומא
דן> נ״ג ע״א  ,ממשה מקלאוח אין להם הבלע ע״ש ,ומתקנה הגמ/ננניאיס
יש יוחל מחמשה כמו ודביל ׳נהוך חנית מפנימה הכין  ,לחתו שם את אלון
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ברית ד׳ (מ״א ו ' כ׳ ) גס  stאין לו הכרע ע״ש* ותמכם אנ״ע מצא גם
פשוק אמר ,כמו וישלוף■ נעלו אינו בפירוש אם נועז או הגוא,ל ,וזזו הפסוק
דומה לפשוק  ,ועזב את אביו ומרז ,רק הח־לוק  ,וישלוף נעלו אין לו מקום
להתחבר בחמשה פשוקים הנמצאים בתורת ,כי מקורו בנביאים  ,וזהו תידון
הגויי שם  ,נדאורייתא ליכא ובנביאים איכא ,אגל על הפשוק ,ועזב את אב ו
ומת ,השאלה כיתד במקום נאמן תקועה ,למת לא הביא .המזכ ר הפשוק הזה,
הא אלו ואלו דברי אלהים מ״ם וישודתם מההר חמד אלתים לשבתו  ,אבן
|
הפסוק וישלוף נעלו ,הביא החכם רק לדמיון שאין לו תכרע  ,כמו ועזב את
|
אביו ,אבל לא בדרך שאיה  ,למה לא הביא  ,כי התשובה  ,בצדו,
בדאורייתאj
ליכא ובנביאים איכא ,ואישי בן ירודה  ,לא תזכיר רק פסוקי מורה ולא
!
מנביאים — .אכן שרש השאלה לא אבין — ,החמשה פסוקים אשר תניא ! .
אישי בן יהודה  ,אינם מפורשים פשע ממלע גס במקום אמר  ,לכן בסבך
הספק נלכדנו ,אבל פת בנידון שלנו ,מפרש יהודה בעצמו בפסוק ל״א ,והיה
כראותו כי אין הנער ומת  ,והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון
שאולה ?" ואשר ימלא ידו לתת מרגוע לנפשי  ,אותו אברך בקהל עם ואשא
תשואות מן לו— .

מכתב דברי שלום ואמת!
Bon A . G . Gkrschsohn.
שיל״ת לכבוד הרב החכם הגדול .המשורר המהולל בכל קצו׳ ארן ,תהלתו
נאיים יגידו ,מאפסי ארן אליו שי יובילו ,לתבונתו אין חקר  ,המלין הנפלא,
שפתותיו נושפות מור עובר  ,המנחיל לעמו ישראל המכתב עתי המכונה "כוכבי
יצחק" לכבוד ותפארת עד עולם מריה מנחם מענדל ששערן כוכבו יהל לעד
ולנצח הי״ו " :נדרשתי ללא שאלוני נמצאתי ללא בקשוני אמרתי הנני הנני אל
לא קורא בשמי".
הן אמנם ידעתי כי לפלא גדול יחשב בעיניו ובעיני כל מנין דבר לאשורו,
איך הרהבתי _ ננפשי עוז להוביל תרומה מהגיוני לבי ככל העולה על .רומי
אל הנשר הגודל בעל הכנפים לספתהו אל כוכביו המאירים לאין ולדרים
עליה כספיר לשוהר .צעיר לימים א  .כי ולא נשיתי באלה מעודי ועד היום
תזה  ,ועתה פתאום התנערתי מעפר גם אני לבוא בשוד חכמיס וליחד בקהל
נבונים כבודי ? אדוני ,גם אנכי יודע את כל זאת  ,בכל אלה לא נמנעתי
מהפיק חפצי אך הפעם׳ ולנסות דברים אל ייכתב עת היוצא לאור בקרב בני
ישראל  ,ואף כי נדברים האלה לא הוצאתי מלין מלבי י אשר יכילו . ,דברי
סכמה ומדע ? עצור במלין בל אוכל מהשיב תודה ומהלה על ראש מעריך
נכבד שתשת שכמו לסבול עול תויה ומכמה גם יחד ולרומם קרן שפתינו.
השהורה והקדושה אשר ירדה פלאים כנצר נתעב ונאלח ! ,כמפש שנשתכחה
כמת מלב .ואתה בגודל תבונתך ממכון שבתך השגחת עלית וחש לס חסד
להרימה מכפל מצבה -ולהושיבה בין נדיני עם  ,נקפריך הנפלאים בפז מסולאים
אשר אין עריך עליהם נספרות העברית .ת״ה ספר " תפארת המשני" והעתקת
אשכנזית על ״תחינות הלבבות״ וזר זהב לו ״המען — דל" כן אמנם
קראת הקונשלס הזה נשמו תנאוה לו כ^ קשן הכמות הוא  ,נכל זאת מגיני

הוא מאוד נעלד ,וגדול הנהו באיכות  ,ולולא ' לאת ,לפגוע גמול ממבריים
אדן
 ,כי עתה אמרתי שאין דומה לו גכל « גאלי הספי הננבד הזה לרדת
לאשוגיס
דעת הממנל החכם האמיתי !"ל ועתה הפילות אור
גדבליס קללים עד
קוף הנתונים למשה בשיני  ,ויזלנת עמודיהם שבעת על
בהיר על התלי״ג מלות
מצות דרבנן מאשר הנחילונו בעלי הקבלה הע״ה .וענדת עתרה לראשם
שבע
עם נקודות הנשף מעולפים נמרוזיס ותקקאם נשם " כ ת ר ת ו ד הי׳
תורי זהב
אתה תללת« : ,ם נאה להם ביתר שאת ויתר עז ,ואיבל לאמר
כן משפטך
משוא פנים כי כל הסכמים בעיניהם ,נסלוקיהם ובהיקשיהם מגפ״ת
בלי שום
לא הרימו קרן התושיה במוך בהספד הנפלאהנזכר  :ועל כל אלהעשית
בחלקך ביעקב והפינות בישראל את החבורים המסוכמים הנקובים
לנו מטעמים
ילסק" .מה יקל חקידך עמנו עת האירית לעינינו המכב ס
גשמותם "כוכבי
ממם־לותם נלחמו עם הבעלות עד תומת בלי השאיל לה שריד,
האלה אשל
לה שם ושארית באלן  ,ולהכליה זכלס מהנמי לבינו אשל הכתה
ולכל יותר
ופרי למעלה עד כה  ,ואך ילאה בברק חניתך לגיש ס«'ת
שורש מלמטה
הזאה  ,ספה המה מן בלהות ; ואם אמנם כי רבים יקמו
האמה הנכריה
במכתבי עתים לגליה פני הלוט הלוט הנמכה על פני כ ^_ העמיס,
כמוך
,לא הצליחו כמוך להרנין הורה ומדעים בישראל ולהחזיר עטרת
בכל זאח
 ,וכתחי רגליהם עוד טרם ענני אשכלוחיהס נגמלו אף לא
לשוננו ליושנה
עוד לעולם ,נ• נמעט! תומכיהם ולא היה לאל ידם  .להגיע אל המטרה
ישונון
; לא באלה חלק מנהס  ,לא זה מנת כוכבי שמקים הצרופים בכסף
הנכבדת
שבעתים ,הם יהלו עדי עד למשוש _ דול ידיי לשרש את חומת
צריף מזוקק
כאשר יבער הגלל עד תומו ,ולא יכירנו עוד מקימו .הם יאירו ומרוגש
תאונת
ילריקו  ,כבאיכון לילה ואפילה וגם ענני עיפתה ותשית עבים
נגדם עבים
 ,אם רק רוח לח שפיים ירחף על פני האדמה ,לאט לאט ילא
ישונו שמקים
מחניון עוזו וילין בהלו וישב כמלך בגדוד עם רבבות כוכבים העוטרים
הירח
; כן דמיתי הפריך הגדולים אשר בארן תמה  ,אם גם ערפלי
אותו מסביב
' לעלות ירמנו  ,ועד מצוקי ערן ירקיעו  ,רוסך במליצה כי
האולת מרום
ועת תעוף בשייתך אשר ראשה השמימה מגיע ו־סודתה בהיר׳ קדש;
סיומם ,
אחור הלוך ומסיר ואינם  .וכבר שרתי עליך אה השירה הזאת
יחדיו ׳סוגו
פניך ,למען דעת כל עמי האין כי אתת הוא אחד בארן ואין
אשר לנוכח
כמעשיך וכגבומתיך לחזק בדקי פרליה דת אל ■,וזה החני ".
מי שיעשה
רבים הגבירו ללשוננו ועשו מיל
רבים בחכמתה האירו את משכת הליל י
אבן ימים רבים לא ארכו
וענני הבערות עיד בתוקף עוזם מלכו:
אתה מנתם נטעת נטעי נעמנים
ישגשגו כשתילי ממד זה עידן ועדנים
כשושני העמקים מפיקי ריח יפרחו
וצללי תאולח מעל איד האין ! ימו:
טיל ספרים אחרים לא < יפסי ,כי לא הגיפינ׳ יוסי מאלה' המכריס
*) אם מגיח
טל מכמני זה ,מודיעני,ג ' נ מספר ספריו אשי סגרה «אשר לא זנדזי
.ואס משיגני
פה ,ואראה לקנוסס בנשף מלא.
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ומה ט■ נ ויפה השיל הזה עליך בלי תפונה  ,כי אחה באמה עשיט
אזניס למורה ולחכמה ,ואמה הקשרה ומגיח בלולאות האהנה שה־ האחיוח
האלה ,וחזקה אח מישיוח האחוה ועבוחוח האחדות ביניהן עד כמה שידך הגיעה.
וח״ל עשית מיל כישראל .אם כי מניעות רבות עמדו לך ’ בדרך ושוטניס עטלפים
בל מזו שמש ,אלה מקנאה ואלה משנאה היזאזרו בכל עוז לשים כבודך לשמצה ושמך
לגדופים ,ובמלאכתך הנכבדה שמו תתלה ,עכ״ז לא כתובות אחור ,ולא פעלו על
לבך חידת מורדי איל שתפדול את מחקך  ,לא הפילו את לבבך ולא המסו את
רוחך ,מך נמת למכים ולחייך למורטים ,יקללו ,המה וקללתם אל חיקם תשוב  ,כי
לא לעולם חיסן הרשע ,לא לנצח ירימו חטאים בנפשומם מנח ,כי לא ינוח שבט
הישע על גורל הצדיקים  ,וצוררים כאלה לא יוכלו בנכליהם להאפיל יפעת
חכמתך אשר תהל כמו בשחק הצפירה  ,הס בבגד יבלו מהיו דראון לכל בשר ; או
אז כשמש תצא על פני חלד כחתן מחופתו צדקה ומרפא בכנפיה מאירה בעזוז
 sיפעתה וקיי אור מחגויה יהלו לרוות עונג ועדנים_ כל מתי תבל ,ככה יהנו מזיוך
כל שוחרי חושיה להשביע בצמצמות אמריך את לפשם ,ויכירו וידעו כל יושבי מגל
כי לך נאה להודות ולהלל עלי פעולותיך .זה רבות בשנים אשר מרוך ולא מיעף
תלך — ולא תיגע ממיל על חילי להגדיל תורה ולהאדירה ,ונברך את שוכן שחקים
שהמציא לנו מרגליות ־טובה כזו' .כי מי ידמה לך ומי ישוה לך בין כל חוברי חבר
בישורון ,ואל מי אדמה ואשוה ספריך ,כולם אהובים כולם ברורים ,ולולא תורתך
שעשועינו אז אבדנו בענינו בערום ומוסר כל ,כי מה יסכון לגבר אסף בחפניו
אוצרות יסגולות מלכים אין מקר ומכמני כתם אופיר וזהב שבא ' אס מדרי לבו
רקים מכל מדע ומזימה ,ודעת שפתי קדמוכיכו ברור מללו ״דא מסית מת קנית" —
האח ! מדי אעלה על זכרוני גורל בני עמי פה בצפון אונגארן הנדכאים
תחת סבל מעמסת האולת בשמחה וטוב לד ; אש תבער בהגיגי כלכל לא אוכל
ובעצמי כמו רצה ,אין גס אחד בהם מפעמהו לבו והרגשימיו יאלצוהו לאמור  :קום
קרא בספרי עברים ,למוד לשונך לדבר יהודית ובאהבהה תשגה תמיד — הכל
סג יחדיו נאלמו ,אין דורש ואין מבקש את התבונה ,ואף כי ברחובות מתן קולה,
במרומי קית אמריהחשמיעו ,בחוצות העיר תבטא בשפמים ,הוי סכלים ! " מה לכם
נרדמים בחיק הפתיות ,מדוע תטמנו יד בצלחת ,עד אן תלכו בעיניה עצומות אחר
ההבל ותהבלו ? עד מתי תהיו ללעג ולקלס בעי כל העמים ?" שומע אין לה
להאזין נועם מדברותיה העריביס לאוזן  ,כקול כנור ועוגב — .ומה גם השפה
העבריה .זאת הזקנה תשבע פי שנים הלעג השאננים הבוז לגאיונים ; כן מדורשי
החכמה ,וכן מהבועריס בעם ,חוק אחד לכולם .החכמים בעיניהם יבזוה בלבם
ילעגו כל היום על יקהת פניה ועל קומטי מצחה ולא יתנוה להציב לה שם עולם
אשר לא יכרת בין השפות האחרות אשר בהן נדברו איש לע רעהו ומלתם עללשונם
כלס יגרשוה יריעו עליה כגנב — ואלה אשר צפן לבם משכל לא ידעו ולא יבינו
ובמשיכת יתהלכו המושבים ידיעת לה״ק פרוזדור להכגס לטרקלין האעקולסומ  .יובין
 3ך ובין כך

ימעטו

כורמיה ויוגביה

ותומכי בידה,

והשפה

מה

תהא

עליה ? — הן

ידעת" גס ידעתי כי אף אס אזעק ואשיע ואשפוך לארץ מרדתי ,שמם תפלתי ,ואף
כי אקרא בגרון ולא אחשוך  *:אל תשליכוס מלפניכם ככלות כמה ואל מטשוה,
הלא היא השפה הקדושה בה אל כד י מפארן הופיע להנחילנו ע״י משה עבדו בחירו
רצתה נפשו נו אש  ,דת מורשה קהלת יעקב ,בה דבר אלהיס על הר חורב אתנו
בקולות וברקים וצרכו את כל דברי התורה הזאת ,חיינו ואורך ימינו ,לכן חזקו ידים

מוקין) קום״ — :
היפוה ,אמצו ברכיה הכושלות ונהגה בה יומם ולילה ,פן הפול
לשוא נחר גרוני ,לחנם כשופר אלים קולי ואמיר גנני ואהימה ; הן
נפשי יודעה מאוד כל זאת  ,ומבשרי אחזה בי לולא ירחם ד׳ על שארית
הפלישה לחד מאתנו לב נפהל ועקש וילבישנו רוח נכון וחדש לאהבה אה
לשוננו ולדבקה בה כל הימים  ,אין לה שוס תקנה להגביה עוף כנכי רשף,
ואת כל הדברים האלה ישא לוח — .ע״כ אליכם יודעי בינת לעתים אוהבי
חכמתינו ובינתינו אשים דברתי  ,לכס אחביר מלין אס כי אתם המעט מגל
העמים המתהלכים תחת שמי די .עוצו עצה דברו דבר ,כדת מה לעשות להרים
נת ודגל שפתינו .זאת העצה היעוצה ממנו .נשליך על ד' יהבנו כי לא
יעזוב את עבדיו החוקים בו  .נתחזק ונתא!ר להלביש הגיוני מחינו מחלצות
קדוש ,נתמוך נא ידי מחברי קפלים מחוכמים ומוציאי לאור מכתבי עתים
אשל אמת ושלום ישפטו בשעריהם  ,אמנם לא לנד נשירים ומליצות ,כי לא
תהיה תפארתה על זה הדרך ,אכן גס נחפשה דרכינו ונחקירה בקדמוניות
«שורון נקפרי נביא נו הקדושים ובדברי חז״ל נשום שכל והגות חנונות ולהביא
בכורים אל הכוכב הגדול אשל יהל כאור שבת ימי בראשית ,וליתר מכתבי
עתים המפיצים אור בהיר •בשמי תליטעראטור העברית ,אולי חפך ד׳ בידינו יצלח
להשיב שבותה כבראשונה ,ואל ד׳ נשפוך צקון לחש שיאיר לנינו ולב כל עם
ישראל מכל מקומות מושנותס נין ניס נין ביבשה  ,וית; לכו לב נשל וימל את
ערלת ,לבנינו לירא את_שמו הגדול הגביר והנורא ולא נכבדהו בשפתינו ולבנו
רחוק ממנו  :יברא ד׳ בריאה ופצתה האדמה את פיה לבלע את האולת כשאול
חיים .והחכמה -תהל כחרקה נשמי קפירים ,ושפתינו כצאת השייש בגבורתו!
מאתי הצעיר המתאבק בעפר רגלי החכמים ומתכבד בכבודם  ,שותה
נצמא את דבריהם .אליקים בן ' נפתלי צבי מקורימא המכונה א״בן צבי.

Chajes
.

BZeißmann

״ ®0נפתלי נאסף.

נפתלי קעללער
זה יפי שאהבה נפשי  ,בחילי יקירי נ! מירי  ,החכם המליז מ1׳ ' ה
ז״ל  ,ב«ל הבכורים נולד יבנואל,אוו ט*ו שבע הקצ״ה  ,נשנה הל"  -נש « לווינו! וינר
שר  ,וימה נלאונויא שנה נחמו חלנ״ה ויקבל נןו״שקילכען יו« נ ' « ו׳ מנחש אב.
תנצב״ה.

ניבו ;תן ברך נכאת,
נסי נהזיה  ,נתך נסם נורא!
;אבו נועם נגינות .נבל י
,
נאסף' נפתלי ;בר
נובע נחלי נסרי ניופת,
נר נ<זן ;ןתו נטע נדעןי,י
נטילות נצני נעוריו נקטפו  ■,נלחם נ ;ד נמהרים נפתלים,
נאץ נלוזים נאד בכלי* נבלים.
;?נר נטע נעןן; נבל נדיף!
נמוגים נבונים נוגים נאנחים,
נ" ק׳ .נין נכד נגידים ,
נאורים נעצבים :נ?ל נזרם!■
;צר נדבה ‘;תיבו נכוחה;
;כםיוינתשו  ,נשא נ^לנז,ק  .נחנו נספור נהגה נכאים  .י
;קש מיטה  -נע נד נפת• נבר  -נתאבב נקונן נ ^פוך נאקה.
נ3ש נ; ענהנ ; הנסבותנסיונרת ינואעז•' נחמה נסה נעלקה!

I

נאוה נאות ניר נחלתך.
נוחי נא נפש נקןה!
נוהניוקש נ 5#ת נחת.
נרפא/נגעך נתקו נטעתיךי
’ נ 1צצתנהךה צ3ה נצח! ימרח.
Wolf.

Poetisches von Dr . Jonathan

בפניות היום באביב -
בא לימים
חיו מלפנים,
צוהלי פנים.
מדברי הימים.

נאסף לאביו
בן־־אביב.
יום בהיר יצח
י1ם נקי וזך.

לבוישו י 1םי,

מצבת כוכבים
תביע אמרים:
עובר ,לם!
פנה היום.

ויבכו נצנים
אנלי פנינים:
נאסף מאודנו,
מת מורנו.

התקדרו שמיס —
ךמע 1ת במים.
טללי אורות,
ארצח נ3ר 1ת.

חף מדופי.

וחייב
נאסף לאביו ז

שיר השירים ') אשר לאצילי קני החכמה.

! '.

( ״ Wir hatten gebauet rc.״ ) Nach dem Studentenliede

בית זבל בנינו
לנצח להור.
שם באל חסינו
לא נירא השר.

נתק חוט המשלישr
"זהב שחור אין מן'
; nהסגיר המקדיש;
אך ' צדיק הוא ז ״אמן.

התעלסנו באהבים
יחדיו נשלבים;
סבבונו אז כלבים.
פיהם להבים.

גם הבית יהי דחי !
מה יתן יוסיף לעולמים.
נשמת 'שדי בנו תחי.
משגב לנו אלהים1

berüchtigten LarlSbader Beschlüssen gedichtet

den

nach

l) Von Binzer

auf den Verlust der Freiheit.
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 Von M . D . Balabanל  $גצך! (ממלים■ ט׳ ) .
בכל לבי א׳רךף בםלאותיף ' ^םפךה

כל היום שיבתי' לשבחונף גדלך יהללו
אשמחה ואולצה בך ' שמיךעליו ^אזמרה
כשוב אויבי אחור מפניך יאבדו ויבשלו,
עשית משפטי ישית לכסא ש 1סט צדק
לצאת נקי בהשסטי!_קו סכ! ד ; טית
עת שבתך לכסא בעלת יל סלק
ווים אברת ש?ןם לעולם בחית,
בקרם עלינו אויב בתגרת רצח
להשחית חלקה טובה כי נע?ןה
האויב ' תטו חרבות לנצח?
וערים ;תשית אבד זכרם הקה?
תשפוט תבל כצדק לאומים ??זישריס
ותהי לדל תקוה מעל כל נשארה
אלך,ים שופט הז ישפיל וזך ,ירים
’’ ותהי משןב לדך לעתות בצרה!
י הנידו בעטים עלילותיו־תהלתו ספרו
כי דורש דמים הנהו וכל רע כפלם
לא שכח ענוים זעקת שבר יעוררו
לשמע ביי חנון הוא במרומי שמים.
ךאה ענלי משונאי מרוממי משערי מות
למען' בשערי ,בת צית בישועתך אגילה
 .לכן םב כי אלך ניניא צלמותז ‘
י כל אפחד מאומה 8 ,ני תפלח! -
בישת זו טמנו רנלם נלכדה
י טבעו גולם בשחת זו חקרו
אפקה תוחלת יכל תקוה אבדה
 1עת לפי שאול עצמותם נפ^רו.
אם בעת פיועל כפיו נוקש פושע
בתבל נודע אלך,ים משפט עשה
צרתו תקדמבו בטיס מזמתו יב8ע
ז לעיני השמש לשלורזי״יד בעולקה -
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אכן לעת יערבו* לשאולה ךשעיס
אם אך אז ?קצרו' עק'ל כפל?ם
לכן כל גרים שכחי 'אלהים’
בי״ימה תפצו 'אחריו פגכזי עסיסי
אבל לא לנצח ישכח אביון
כל תאבד לעדיתקות 'עברים
יקצור אלמות בר ; ח כרום 'חביון
בקרומי על מעיל לכוכבים.
י
 Bon<?. ®. Holzapfel, Hörer der Med .סשלוה
עלילות שמ?ם בי תכנע ;ה לרצח
תחת וין אן־ם עז המצחין
אם שבט אם חסד הנם צירימו׳
חכם לקב ? השקט ? קדום שממו.
נקשות ש!־א ותוהלתות קזביות
אזי משחק’ תהפוכות מחבבות־
לחכם 'ליקב לבדו יקתן כחקעהו;
ביי לא תערוג לרוב מעולם נפשח•5
היאר ,הרלי־זהב כהלומו׳
בהקיץ משנןזיוייקבאת יומו:
הבונה אלמנות על אתי הרות
אךצחוקי לרעהו קי הכל יפים •
את ; פשו ? ענו דאגות אלקים׳
כאוקד הןא ;ח אסוי־נהשתים
בחלומו ישתרר בשרביטהמלך,
ולמחרתו הוא יושב ,ובידו־ך ^לך•
כסף וזהב וקל אלה הנגעים
נתונים לשבט לאנשים הרעים;
בשוקליס שוכבים על צרורות כספיהם!
לכסלם מלאו רגז נהירה ימיתם^
 .עבריים הם' לבתי' תרבותם י
לאטועין ? ; -פעמו לכוחם
כישן ' יתמלאו י בעושר מסכמים׳
אך לא ישקעו ? ,רעבו לעולמים.

מה לי לרב ה1ני ,לכרמי ולזיתי,
נ1תנים ן'קר ותיארתילביתי?
מה לילעשרי ,אניותאלפןים.
דחבי־ידיים?
הולכות7בימים'
מהי לי אם ממךח?ןי הכרים
יגעו על בלילם ענדרי הבקרים?
אם רבים' ,יקנאובעעוףי,והוגי.
אושר בזה לא ?יצבור ‘צמאוני.
תכסוף נסיצם אוצרות פענח;
אצכי עם' בל חל^קי  £מח.
החכמה כתיבה בלבי עלליוה.
לד!ביח מחמדי קטני הרוח.
מיי ית? ני לבחור בטוב התבל,
אזי_ויחךתי בשלוה לי חבל.
אקזדי בל יעציב' לב המקנאים,
ואני׳ לי שלום ,אם הם #אננים.
 Von vr . Josef Berael.מהרה לילה (*.
מבקר עד הערב
לא מצאתי מרגוע
מתי יבוא השמש
אחרי הרי גלבוע ?
אחלי 5יחשך הלילה
יכבו גם כוכבי נשף!
יגדל וירבה האופל
ינוחו גם בני רשף!
תנוח העיר ויושביה,
אין איש יצא החוצה
 .רק אנכי אקומה,
אל יסתי ארוצה,
על מי מנוחות ושקט
דודי עדנה ינהלוני,
אאסוף עולל ולקט,
,משושי אהבה ירווני.

כמעט חשכת הלילה
סרשה על כל כנסיה,
עטה עלטה ואוסל
,על כל העיר ויושביה,
ואני׳ וגלי נשאתי,
אל יפתי מהותי
לואות נעימות סניה
נשיקות ם־ה שברתי•
אף אם אסלה סבבתני
ביתה וחדרה הכיתי.
מוסת ואות נתנה
בלבי עד מאד ששרתי:
בעד ההלון דאיתי
אור נר בשעטה הטמינה,
וסולם מצב לארץ
וראשו לחלון הבינה-

*) נשיר׳ שפרי הקודם הנמצאים בידינו אץ גם לא משקל ולא חרוז כי  ehרנס מיוסליס
«ל שלש ושלש מלוח בחשד הרחיב נזה הרמבמ׳ן נהקדממו לניזיג השלום .אן בזמן
לא בביר יושגי שפרד ואיעאל׳ שוו שפח עברי ללשון ערבי וישדו חרוז ומשקל על
פ• יחד ושנועה אשר שרשם לא נמצא נשפר׳ חנ״ך .גס של פ• המשקל הזה השמישו
וישלפו הלשון באשל יראה בל הקורא שירי עס ההיא.

*7
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כמעט רגלינשאתי
מעלה אחת עליתי,
ואחרי כלבים נבחו,
אחי־י דרכיפליתי■
בפות רגלי יאחזו.
בחמת שנם נשכו׳
כנפי בגריקרעו
ואותי מטה משכו.
לריק סולמי אחזתי,
עציו תחתי שברו,
ועלי קוצים נפלתי,
גוי בקרבם קברו•
על משכבי בתפת■
פצעי עד מאד הכאיבו,
שמעתי שחוק וקלס,
ורגלי אנשים הקריבו.
כצבי בורח מקשת
ממקום אוני מהדתי׳
אך במר נפשי תעיתי
וארחי נכר עברתי.

A. ®4>tc1ee.

והנח בחשכת הלילה
באבן ,אהה ז כשלתי׳
ועוד מעט ,עיף ויגע,
בבוץ באש נפלתי•
עתה כחי עזבני,
ובקול גדול קראתי,
לקולי אנשים נם באו,
ועזרה מהר מצאתי•
אך מושיעי רמוני,
שומרי העיר הכרתי!
הטה כגנב אחזוני,
בידי אויב נסגרתי•
פצעים לריק אראמו
לריק אשא כפים.
הביאוני לבית הכלא.
נתנו עלי נחשתים•
במקום דודים ,בקשתי,
מה מאד עכור נעכרת׳
בלילה בל אשוטה
היום עלי נדרתי•

השנה.
בריאת
 ״׳ r- -. ,

יום גדע אדם מארץ2כךתו
מעדן ?זלחיים׳ סמיויעב ברכתו
והנה « פולי* זיויייו « זנו אייווה עקלקלות כאלה וביורו נפיליתס אצל המל " נם
«שסי ההברות .אמנם «ל הדרך הזאת חדלו ללמוץ פפה בלויה על קיר אדמה
נכריה ,אבל גם ה«ה אל הצליחו .אם גם תוכן שיריהם תעיב לנפש לאזן פומעיהם
לא ימתקו .כ׳ זה דרך כל השיר אשר על ידי ה ר י ע ה « ו ם אשר בו ינעם לפה הקורא
י ויערב לאזן שומעת  .לכן נשיתי לבחור בשיי -הנה וענה « שקל אחר אשר יכין לשפת
עבד וגם לתכלית אשל זכרתי ואליגה הנה לעין הקורא נקצרה על מה העבעו .אדני רעיוני.
בשפת עברי כאשל בכל לשונות עמי א״לאפא רק אותן ההברות או התנועות
ארוכות נקראו אשר עליהן הנגינה או המתג תנוח ובלעדיה; כלם תמיד ק ל ר ו ת ',
ולא כאשר קבר חרד״ק ואחריו רב המדקדק• ^׳ ליעד ה׳ תנועות גדולות וכנגדו ה‘
תנועות קענות  .ובל אשר יעיין במשורה גדולה יראה ויבין כי רק על אדני פוא «׳ושדים
דבריו .גס הראנ׳ע וכל מדקדק׳ עחו או הקודמים לו לא ידעו מזה מאומה ,והאמת
כי כל תנועה ותנומה פעם ארוכה והעם קצרה כפי אפל מעועלח בנזר הנגינה.
די « מלך ,מרי ,דעת ,אפל ,יפי ודומיהן נכלם התנועה הראפוכה ארוכה והפניה
זהב מות ,שדה ,מלכה ודומיהן הראשונה קצרה והשניה ארונה .ועל אופן זה
קצרה.ג 'כ להעמיד לגלי המשקל למען השוות הר יעה מ ו ש לשאר לשונות .ד 'מ
נוכל
 Troohäenמשכן• ,דך ,לולי נפשי בלם  ,Jambenוכן
נגד ,סלק ,נער כלם
משמרת ,הקרינה ,בלמו,,אמרתי כלם  ,Amphibrachienועל דרך זה בל הרגלים
 1הנותרות — וזי להבים ברמיזה — .והנה קורא נעים ,אולי ״עב בעיניך את אשי;
המילות׳ ולך סכמת לב ,דעת וכשרון יותר ממני לכה גם אתה על < ץלך אשיj
!
הראיתי ואם תצליס אלפי תודות אתן לך.

ותקלל גם הארקה על . - ; m
מלך שובב ,ואין משיב ?*רוחי
ויפלו פניו גם רפתה כהו
ממר לו ינפשו .על ' חמת יגונו.
לפנים חסד שדי קופץבקקריו
ועתה קללת אל חלקיה עלצואריו
כי בזעת אפים !שרד אדמתו
 ,ומעמל יךיו פדהראש ולענה
׳ וקוץ ודרדר .יטביעו נקש נענה
?כה להוגה נר׳פכה שמחתו.
לפנים נצץ פניו כתאר פני מלך
ובאשר סר ,ובשרירות לבו ילך
בעת קדרות עולתה פניו לבשה
מדאגתי מחיתוי ילך שחוחז
יומם וליל לא ימצא ' מנוח
מפגי קוצר רוח ועבודה קשה.
מקונן אז־ם על רוע גורלו
ויתעצב 'מאד על מפלת חבלו
אשר נפל' לו בןעימים לקרבה
ובאשר היפר בחת עליון נהפך לרעה
כי לריק ואסע נפשו עעה'
זורע ? דמעה ולא יצלחילמלאכה.
מבא מלאך אחד מן הציופים
משרי צבאות' שומרי הנרדפים
אשד מינה המלך לטובת חלד
מליץ באלף בחברת דורש צקק
להניד יושר אדם לחז:ק בל בלק
בלבב אנושים 'אם 'זקן אם ;לד.
משמעאנקת אדם וקול ; ללתו
יוריד ? בכי,ואי! בועצר לצךתו
מחכה למות ? נבקת רוחיעברו;
הן ביל ראתה עין' ותקן הרוח'
מכתב הבל ?איש לחט על לוח
ותהי למשמרת• חתומה ?אוצרו.
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ניבאו מגי אל משוט כהבל
להתיצב לפניה ויעף כל רובל
ממלאכים שמי ? ,ה׳ ומכתב בידם
יכתוב! ןתוב בעט ברזל ועפרת
אשי ראו אם ’לדופי׳ ’אם לתפארת,
ניב * גם בתוכם' מליץ ד ^ דם " ’.
והגה אל  .עליון מתהלך לפניהם
מכסו את פניהם בשתי כנפיהם
ולא נסיו לראותו עד קראי בנחת5
‘,קרבו הנה' מפיו אפס קצהו,׳
.השמתם לב ?ם לאלם ומעלהו׳
ימייום' הפצה נפשו פרי עץ לקחת*‘"
•הן .על לקימי הלד עליון נתתיהו׳
»ועל פלי חןתו ארץ שליטי שמתיהו"
.שורק נטעתיו פארותיו על תגענה  -׳
 ',פרח יפרח בעץ על" פלגי מים׳ ז
.נכבדות ידבר בו שיאו ' שמים"
.יעלה ,שפתיי משרים תיבענה׳
.אך בית בניתי ולשוא עמלתי׳
"החיים בחרתי וימות הובלתי׳
"נען המא ובלא יועיל המיר בבודי׳
.נהמתי' בי עשיתיו .והי כשבליל חמם׳
■ירא ין ל ? ל פשר לכל עוף ורמשי׳
"ומותרוי מן הבהמה ' אין מול הודי׳.
רכל לדבר ,והנה זה לעומתו
המליץ משתיחוה מלא היוד קומתו
לפני מלך ’הכיבוד וכן ך,ביע אמר:
"מלבי יצדק מלך שלום ומעונה
"אלהי קדם שים רחם לריגז ראשונה׳
.וזכור ביי יציר בפך קרץ מחמל*! (היזאשונמחנלחהנאה).
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התידא.

כתוב בו דברי ויכוח לע רבר שער שבאשה  ,אחרי אשר יצאה הפקורה נ!הא
מכתב
ני תגלינה הנשים שערן מחוץ ׳לצמתן .בשנת נח התיראעדי, -,לם״ק.
המשרה
«שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט( ".ע«יש ו "ו .מיו).
"מ י להם נביחה כן פסיסא לחכמים תנו די רשות ואלך ואדון עמתס .אם ׳נצחוני
הדיוט שבנו נצחחם ,ואם אנצח אותם אמרו תורת משה רבינו נצחתכם .נתנו לו
"מרו והלך ודן עמהם .אמר להם מהיכן! אתם מביאים ראיה ,אמרו לו מן■ התורה ; אמר
ן ימות
להם ךא אני אל אביא לכם ראיה אלא ןמ התורה ( שנהררץלי׳א).
לגיתי היקי ידידי מימי עלומי שלום י ינכוזגך הנעים נל לידו ,ויבמרני נווב
בי יזקעת לה להלך נעיר מקטנה ,הקרונה לל עיר מגורי ,ומי יחן סבול שללתי
לקרבה עוד ליש ללארזיו ,ונשבע שמחות ליש לה פני רעהו .לבל עה
 jp׳נוסיף
לסי ! בל הכירני ,כי תמת לשל לתת עוד חכמתך תליי פניך ,לור פני
תראכי
לי! עוד לתי .לתה מללת עוד עלומיך ,עודך שתול על פלגי מ■ התורה והתישיה
והעת בכל יוזק ידה וגודל זרועת לל עצרה כס
יבחצלות ללהינו
ג1׳ למשלות לותך ממרשיך  ,לל כן לנוכי ,מל מלוד גורלי י עתותי בל חנוני,
'
מגעי ימי הקצירו ימי עלומי .ונשטף לף טלטלוני טלטלת גבר ,הרחק מלוד מקרית
 . . .משדה הזרע ומערגת צמחה לשי שם נזרעת׳ וצמתה׳  ,ועשיתי פרי,
יייעדנו
קרי נתקוושלשו ,פריי קיסשי ,ענפי גדעו ,ומיום ,עזבתי לת עיר ווילנל
ונחמת
יגתי .עיש ילדותי וחדר מליצי לעי ,עזבוני מורשי לבני עשתנותי ושעיפיייחד ,לני
ג־ עמי ,ועטי לין לתי ,עטי לשר עערני כבוד ,עטה עתה על שפמו ,וכמעט
יעונ בשת וכלימה ,והחת לשר היה לי כצפור דרור יעיף שמים בתתו לי זמרות
5ליל ,תנהו לי עמת כעיט יורד על פגרים ,נשועטו כל היום רק כ $שפרי מסחור
וכתבי חשבון ,הגיוני רוח המת לשר כל לוח חיים לין בם ,ו<שול תקוה ליפול
 ,לטעום טעם מדברי עתה בטעם בימי קדם ,עת שפתי ברור מללה ,ועטי
ידידי
םלנ י»0ן — .לך בלחה ידידי ! בלחה לדרש לך בלשר דרשתני י
יצוק עמדי
במכתבך זה להודיעך כל דבר השערוריה לשר הימה אצלנו בדבר שער שנלשת.
ביום בלה הפקודה הנה מלת׳ שי הפלך ,למללות דנל מלך רב ירייה לבלי
כי
עוד הנשים נפלוה נכריות ,לו נמטליוה משי מכשוה על מצחן לבל רק
תצלנה
משי הנוצרים .וכמותן תגלינה שערן מחוץ לצעיפן ולצמחן ,והוא מעט
בצעיפים
היוצל מחוץ לילש הלשה ויורד על פני פדלתה .ביום התיל ,החילונו לחפש
השער
מקור הדין לשי ילשור לישי על בנות ישרלל לבלי גלות חוצה הכער הזה.
לחר
דעת מה הול לם לישי מן התורה לו לישי דרבנן ,לו לישי לשי נולד להן
למען
ממנהג צניעות יתירל לנד ,והנה לחל לשר חקרנוהו וחפשנוהו היטב לכל מוצליו
 ,רלה זה מצאנו,׳ כי ליננו רק דת יהודית ותיח מנהג צניעות שנהגו בנות
ימונליו
הנשואות במקום זולת מקום ,ובזמן זולת זמן ,וליננו שוה המנהג הזה בנזק
ימלל
לשי המרינה הנשים לת פי הפקודה הזלת לבלי מלאות למריה ,לבל לל כן
המ יי
הרבנים דפת ונלוה עמהם רב למר לורס לשר קראוהו אליהם להועץ יחד על
מי
הדין ההול ,תמת הורו דעתם כי היליי אישור גמור מן התורה ,יסמלו
צפונות
הלב ובשר סזיר ,ויהיו נשפטים אתנו על אמרנו כי לא נראה אישורו לל
כאכילה
ולא בפוסקים רלשונים ואחרונים ,לבל אנחנו קימנו בנו "לל תגורו מפני
5׳ז״ס
א,ש" וכדישתם לל תכניש דבריך מפלי ליש ונטינו לנו לקו לבלתי היות נישאים
ע’5ס בחורה למען לחלוק כבוד לרב ,והיינו מתוכחים עמהס ,ומילים לתם באצבע
תתיללה לשר הורו ,נטויה היל מדרך הפשט הפשיט ,ונהפוך הול כי נמצא
כי

תפרירו,

לגעת
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בפשקי גדוליר ,מוריש נפילוש היתל גמור לנשים לצאת נמעל מחוץ לצמתן .אגל
המה גלו פגים בדברי המתירים זכן בדנרי הגמלח והפותקים לא כפי הפשע אשי
הוא האמת .כי הפשע והאמת אס ואמות תמה ,ותאומים ילכו ,וכל היותר קלוב
אל הפשע היא יומי קריב אל האמת ,דרכים אין משפל לשקל והמה עקשים
ונלוזים ואך דלן אחד לאמת ,דיך ישר הואי אין כל נפתל ונבקש.
והנה הלבנים המופלגים אלה נודעים לשם ולתהלה ,ליראי אלהיס ,ולאנשי
אשת ,יהי כבודם חדש עמהם ,יתגדל ויתקדש ! המת לא הכלימונו מלילה ,וכל
דבריהם אתנו ממת נשמעו ,יען ידעו והבינו כי לא דרך עוצב בנו ,וכל דברינו
אשל בם היינו דנים לפניהם היו רק להלכה ולאהבת האמה ולא מרוע לב ומהות
נפש מלילה .אבל העיעים הצבועים המתבדלים בגדלים ,ומתהדרים בנדרים,
ומתפארים באישורים הליבשים אדרת  .שעל ,וממעעפים במלוקא דרבנן למען כמש
המה הלעיבו בנו דברו עלינו ערה .ויאמרו להמון העם ראו כי ממלים הם,
ממרים פני רבנים ואלופים ,ומתירים דגר אשר אישורו גלוי לעין השמש ,למענם
ידידי ! למענם אאריך למעניתי במכתבי זה אליך בהציעי לפניך פה את כל מקול
הדין הזה בתלמוד ובפוסקים  ,יען ידעתיך כי שכלך זך וישר ,ולבךמלא־־דבר ,וכמו
לא לשתי אני על עלמי זה ,כן לא תליש עינך אמה על עמך ,וקח לך מועד
לראות פת כל דבל לאשורו בשעתא רויחא ,ובעינא פקימא .הלא עיניך משרים
תחזינ־ ,ואתה משלים תשפוע ,אה מי הצדקה ,אך כל אפר תראה ותשפוע ,תודיע
נא בקהל רב ,וכן מכתבי זה לא לך לבדך הוא ,אבל גס לזרים אתך כי אחלקנו
ביעקב ואפיצהו בישראל.
ראשונה נשמע הדין מפי התלמוד ונראה שם מקורו ,כתובית ק> ע״ב ע"א— ,
משנה  :ואלו יוצאות בלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית כוי ואיזו היא
דת יהודית יוצאה וראשה פרוע .כוי פירשן דת יהודית מנהג שנהגו בנות ישראל•
ומקשינן בגמלא ,ראשה פרוע דאוריתא הוא דכתיב ופרע ראש האמה ,ותניא דנרי׳י
מכאן אזהרה לבנות ישראל שלא,יצאו פרועות ראש ,ומשנינן דאוליתא קלת א שפיר
דמי ,דת יהודית אפיי קלתא נ «י אשור ,פירש״י קלתא של שיש לו מלמנות בית
קביל להולמו בראש ויש לי מלמעלה בית קבול לתת נו פלך ופשתן ,אר״א אר״י
קלתא אין בה משום פרוע ראם ,הוי בה ר״ז היכא ? אילימא בשוק ,דת יהודית
היא ; אלא בחצר ,א״כ לא הנמת בת לאברהם אבינו ביושבת תחת בעלה ? אמר
(תתמשך במחברת הבאה).
אביי ואיתימא ר״כ מחצר לחצר ודרך מנוי.
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mit neuer Uebersetzung von AI . L .
8ten
».
;
5 Bänden sammt beigegebcncn Sabbath
- Gebeten . (Pr . 2^
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 הה2 ספר
!פקודי ד' המה תרי״ג מצות החילה עם ניגע מצית דלנק'העולור
כולל כל

ן
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 וגשום,מליצה מעונופות ימולהי פלילי שיר מעולפות
 במעשה,ףד ליישפל כת״י
 מראה מקום לכל מלוה ומצוה לכושף מוצאה,השם
_ךייו נוספות מת׳ מצות
.ליקים מחמתה בתלמוד ובפוסקים
(Preis 1 fl. 50 kr.)
מענדל בנר־״י
מאת

More

Nehuchim
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. גבוכים

Von Mose ben Maimon.

מורה

2 . Th eil. Zum erften Male , mit
Benützung der französisch^
Uebersetzung S . Mlink ' ö , nach dem arabischen
Urtexte , in
Deutsche übersetzt und mit erklärenden Noten
versehen (
Von AU . 13 . 8tr I »1. (Preis 1 fl.
80 kr.)
!
Mit einem Facsimile des
Maimonidcs
nach einem in *>e<
Bibliothek zu Oxford befindlichen Manuscripte
ausgestattet.
(Der 2 . und 3 . Theil erscheinen nächstens
.)

Ozar
Ein

kurzgefaßtcs

ha - Millin

.

Vollständiges

. המלץ

אוצר

talmudisch - aramäisch - chaldäisch^
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zum Berständniß
des Talmuds
und der Midraschim.
Von AI . E . 8tern
.
(Preis 50 kr.)

Tofet

und

Eden

: Die

Diwina

Commedia

des Immanuel
ans Rom . Nach dem letzten Abschnitte
seines
dlsebderotb , in freien Versen bearbeitet und
zur 600jährigr0
Jubelfeier des Dante Allighiere in Florenz ,
herausgegeben von

AU. 13. 8tevn . Wien, Herzfeld
& Bauer. (Preis 80 kr.) !

Zeitstimmen der Dreinnnnigkeit
an die Zionswächter im Jndenthume
. Nebst einem Anhänge״Die Rad Liner wähl zn Bumeßl ."

erschienen:

Unlängst

r HISTOIIIA I)E 1UTI HEBIIAICI,

et osservauza de gl’ Hebrei di questi tempi. Di Leoa Modena

l 4*bi

Hebreo

da

. Tradotto
Venetia

, C0n
JRiUbin

יהודה

י

י־י

Salomone

nella lingua ebraica da

moltee diverse Note.

ערוךלטיה

«לה
)! ארי

 אשר העתיק,  חוקי היהזדים ומנהגי חייהםSyססודינח «!" ל

' 10 של

rP1 תכאנה
,מישריםבול ^ ו

 הספר, ובסוף, ושונות
יעללינעק רב ומגיד

ר׳א בי ן מלשזן איטלקית עם הערות רבות
והארות מאת הרב החכם הבולל
?מוהר״י אהד

So eben erscheint:

Spinoza und Maimonides,

*in

psychologisch
von Salomo
Und nächstens

Antitheton,
- philosophisches
Rubin , Doctor der Philosophie.
erscheint:

?as Buch der Jubiläen , »der: Die kleine Genesis,

 )(׳vocalisirtem

biblisch-hebräischem Texte, mit einer ausführlichen

Rubin,
^ i n l e i t u n g und erläuternden Noten von Salomo
>0ctor der Philosophie ; nebst einer literarhistorischen und kritisch-

v theologischen

זוטרתא

" 1bö עם
!ועם חעי' ו

Beleuchtung von Dr . A . Jeüiliek.
ספר היובלים ה« «גה " ליש

בראשית

לספי
בראשית הושב למקורו העברי
,  ועל הספר הנוכחי בפרט, הגנוזים בכלל

!והי » םעי
משלת
תורת
גדול ורהב ידים על הספרים

 מאת, ומבארות כשולי הלוחות,מאירות
שלמה
1 ולפני הספר מתהלך ברי. ראבין
*,
מבוא אשכנזי הולך ומאיר ומעיר על ענינים יקרים ונכבדים
מאת אהרן יעל ל יג
,רב ומגיד מישרים בוויען
Herr Dr .
rerc wcrthvolle

:>! »bin hat als einer unserer gediegensten Mitmbeiter , wie durch
sich bereits einen
Leistungen im Gebiete der ebräischen Literatur

Stamen gemacht , und hat ihm , in anerkennender Würdigung seines schönen
stilvollen
zu Breslau das Doetor - Diplom zuzuerkennen
MkenS , so eben die kb» . ünivcrfltät
bietet hier e!» neues ÖpuS , ve»
Alse Herr Dr S . Rubin
bewogen gefuttdcn

^stielst welchem ihm das Verdienst vindieirt werden must , eine , vielen sprechenden
entkeimte bc>
tveisgründen zufvlge , ursprünglich dem Boden der heiligen Spracht
zu
eingebürgert
teure Schrlftpflanze , wieder auf den , heimatlichen JdiomSgebietc
tu . Was die Arbeit selbst betrifft , so trügt sic da « Gepräge der bisherigen treff!» Leistungen des Verfassers , und erlaube » wir » n« auf das interessante Buch , da«
Stern.
, a ld deutsch edirte , im Voraus empfehlend aufmerksam zu machen .

^aadja 's Arabischer Midrasch

zu deu Zehn

Geboten."

'^ rausgegebcn , in ' s Ebräische übertragen von W . Eisetlstädter,
der Philosophie.
Doctorand
Verdienste , eine selten gew,rde »e Schrift des
Nebst dem anerkcnnungswürdigcn
de» Freunden orientalischer Literatur zugänglich gemacht zu haben,
ithmten Saadja
sprechende Probe seine»
zugleich eine vollgültig
der tüchtige llebersetzcr hiermit

j ^ ienstcisteS und seiner ctfolgrciche » Strebsamkeit rve dem Forum der Oeffentlichkeit
lobt , so bietet e« für
Pelegt . Wenn nun das Werk auch noch nicht den Meister
״P gelehrten Jünger des Wissens eine um so begründetere Garantie der Hoffnung , dast
schöner und gediegener
 ״P in Bezug auf ihn , als geweihten Priester , zur Erwartung
berechtiget , » nd Ntfen wir ihm gerne ein innige « ״Glückauf !" zu . Stern.
jungen
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