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Von Jarvb Fischer.

דברי ל1

הנשלמו אמר

מכתמים

הזמן רז״י סקלי. qps

הלא ידעת כי,עני כמת חשוב ׳
ובבניו רק בכבדות אל חי  ; -עזוב.
לתחית המתים — ככל י־ום קויתי.
האח מקורי הכסף היום גליתי!
אפי״תי׳ לא טוב הייות עמדי כמום י
אמהר לשלם למיטיבי בטרם" אמות -
אלף תורות  Mלד בלב המים .
מחגי נא מספרך אך !לא כל הימים.
שמש של נרות חנוכה •
הנר יחלק לכל הנרות אור למנה.

על חסרו שם,קלון .שמיש ' לוי קנה.
במרחקץיצג׳ בקהל אחיו לא יבוא ׳
יפיק אור' },יאירי וקדד ' מושבו  .י
לנר הזיה  .עמי הדך נמשלת׳
באורו ה ;ד אשר פעלת וקבלת.
הפיצות אור לעמים כתורה הרמה י
כעד זאת הנך עבד למו ככל האךמה.

8H*t- u. Unlv.-Si&l.
■futnkiurl t • M
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והוא ברום ימבתו בתר מעלת מצביו
כאב נאמן ורחמן נק? אם בלבבו1,
כיי"נבגדלר ענותו ' בימיושןיחן סוגה.
ומאלו לכל מיסרי לתוריה מוסדה:
אם לאכגומל ‘ את ידו הדה
לתמכם בימין צדקו והוא למיומוקזי״ע ?
למקימי היכל לצדקה ומאלו 'לבונים
קבל רחבי תבל ” :אם לא ' להמונים
י כאילה את טללי בדקתויהביע?
ומאלו לחכמי חרומ העודים במלאכה:
אם לא היה למו למשענת ברקה
עת שומם לדרך מטרתםפעמים ?
שאלו לדורשי ' ?ל חכמיה בל תורה:
אם לא הוביל למו 'כמו וצי למורא
מחיה וארוחה עדי בואם בימים ?
ומאלו  .קומה ימה צם; 1ה הימנה:
בתי חבשית לקבי ' חלאים מיי בנה ז
מייהקימם ' מי היין צרי ומרקחת?
ישאלו לבתי ' חנוך הילדות ונערים:
אם ל^ מתח למו להיכל תלמוד ומערים,
רוח בין ודעת י במו לפחת?  -י
ומאלו שליום ירושלןם  ,לחרבות ? הודה:
מיי הכין יומם משכינות לתורה ותעודה,
לכל 'מעש' חושב ולמלאכת ;בים?
!יכה באדמת קוךומ' לויבתף נהרה
ב.כית אל ובחומיותיו .יד \ שם לאזכרה
עלי דורות עולמים לברכה בחיים.
בכל מוסרת צדקה להועיל הוקמה,
תביט.עין רואה ' יד נדבתו נחתמה
לאות עולם לא יכרת לחךרת תפארה
ופתאם נדעךינרו ו.נסתם החזון,
קדר שמש יומו ןךוךל החלזון,
ומעטו ומביתו ' הוסרה1ךעמךה - .
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על בן חרדת מות עת ?גליו נש #עה;
.עד רסני'מרדזק' .אל בל .לב נגעה • ,
ולבית !.עקב אבל בנפש נעכרה;
נאסף'ב1בב'מבריק' בנגה־ו' תהלתם;
זקךר פאר ,ישרון  -וערפל :מתוילזתם ׳
?שאר^ 3ף חשבם  -ונפש חשקם סרה - .
כי לא כמות ויל אז־ם בחירזעם ג!_ע.
עמ 1הדרת ארץ ?שמיידום ניוסע,
עמו יכבה ברק הוד מחמדת התבל;
עמו יפה נוף מעץ החייםגדיו״ע.
עמו עיץ ח; מזר עמו ל,רוע -
ועל כן למותו בל1העם !עטו אקל.
אך עליו כל אקונן י כי חורם;3קרו
ב?בר חוקם על לבוא .על שכרו.
ולשאת עזם כרנה אלומותצדקת־ו;
פאר הדרת מלוכה rלדורות עולמים
השאירי לביתו אחריו בשובו לרמים ׳
י ועמוד ברכה 'לזכרו  -וכבוד מנוחתו.

s. A.
Prof. S. D. Luzzatto

Von

מכתבים

1.
ידידי יקירי שלום לב ! לששון ולשמחת לבני היה לי « כתבך הנעים
םע
נשולתך ,כי עוד יותיפו כוכבי יצחק להגיה אורם  .וגם אני לא אחדל
מהיות
ידי
עמך
במלאכת
עבודת הקודש  .ולבלתי לאות פניך ריקם הנני נותן
לפניך
שני שירים לרחל  ,אחד חרש  ,ואחד משנת תקפ״ח  ,והוא חידה על
התנין
הגדול
וואללפיש
,
אשר
שמו
הרומי
והאינולקי
Balena
,
קרוב
לשם
הכלה
(
אשתי
ע״ה
.
)
Ballina
.
ועוד
אשלח אליך בקלוב שירים אמרים מעשה
ידיה
.
—
ומשירי
אשלח
גם
הן
,
ובלבד
שתבנויחני להדפישם מנוקדים כאשל
תמצאם.
ואבואה לשלם נשיך י״ב ) הוביס וששית הזהוב  ,ואומר לך מה אעששה
והלנה
מהקוננוריתים הם עדיין בידי בלי מצוא קונה — השור מועד אני
שאשלם מק שלם מן העליה ? ואם היה שפק בידי החרשתי— .
אבל זה שגה אחת כפו אותי עד שאומר רוצה אני לגרוע משכרי
עשרים
(  1848למאה  ,ולא לנד מהיום ההוא (  ) Mai 1849אלא למפרע מן
 )Novemberוהנה נשאר עלי להחזיר עשרים למאה ממה שכני
אכלה !
אני וששת ילדי נמשך ז׳ חדשים ( מן  Novemberעד  ) Maiוגזל
הנאכל
קשה
להשיב
.
—
ולא
לנד
שעדיין
לא
פרעתי
החוב ההוא ,אך גם
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לפרנסתי ולפרנסה גיהי לא היה שהרי מספיק אחל הנכוי הנ״ל  ,עד
שהוצרכו שנים מתלמידי לחזור בשבילי על פתחי הגבירים למען מלאות חסרוני.
ועדיין בקין הזה עתידים פקידי הקהלות להועד ,למען דעת מה יעשו בקאל
לעגיום הזה  ,אם להעמידו ואם להפילו ולהסיר מעל שכמם משא הוצאותיו
כי כשל כח הסובלים  .לאה נא ושפוט היש לאל ידי לשלם לך דמי הכוכבים
עודם נומונים באהלי  .ובכל זאת יש בלבי לשלוח לך הי זהובים מיד שאוכל.
ועתה ,ידידי היקר ,הודיעני נא דבל על אודות דפוס שמיד ,ומה תכונת האיש
אדאלבערע ד״נו אשל שמעתי כי קנה אותו  ,ואם יש ביכלתו ובלבבו להדפיס
על הוצאותיו  .כי הנני נאנח ונאנק על בית האוצר שלי  ,כי ידידי יה״ש גס
הוא אין בילו להוציאו עוד על הוצאותיו  .ואס אתה מוציא כוכבים בבית
האיש ההוא ד״ע  ,תעשה מסד עמי אם תשאל את פיו היוכל לקבל עליו
הדבר או על איזה תנאי יוכל ,גם הודיעני נא מעמד ידידנו המשורר רמה״ל,
ומה הוא עושה נס׳ עמק הבכא  ,ואם יבא לידך ברכהו בשמי  ,ואמור לו
שיכתוב אלי בארוכה  ,ואם הב ' בוש עודנו באמעריקא ? ומה מעמדו שם ?
ואביו בווין מדפיס או לק מוכר ספרים ? שמעתי כי יוציא לאור יאהלבוך,
היהיה על דרך אותן שנדפסו על ידי בנו  .גם התן שלום בשמי אל הנכבד
צבי הירש דוקעם והודיעני שלומו.
מהר אפוא ושמתני בתשובתך על כל פרט ופרט  ,ואז אשלח אליך מחבלת
ארוכה ויקרה (  )50 Octaveאשל כתבתי זה ל״ב שנים  .גם הודיעני היש
מקום בין כוכביך לקצת ממחברות ל״י הלוי ור״מ בן עזרא עם פירוש מאתי.
אתה עתה ברוך ד ' ושמחת בחגנו הבע״ל  ,ואתה שלום וכל  ,אשר לך
שלום כנפשך וכנפש הכ״וח פה פאדובה היום ד' סיון תל״י .ידידך שד״ל.
אמרי השלמת האגלת בא אלי אמד מנכבדי פילאלה ותודיעני תשוקתו
להיות מעיר לעזור להשלמת דפוס החיבור הגדול
פחד יצחק ,אשל מובל
זה מאה שנה  ,ועדיין לא ראה אור כי אם עד סון> אות מי .ואמרתי לו כי
אולי יקל יותר להדפיסו בווין מבאיטליאת  .ועתה שאל נא את בעל הדפוס
מה יהיה מחיל באגען
אחד  in folioלחמש מאות
עקזעמפלארע,

ידידי הנכבד שלום .אם מבטיחני להדפיס בכוכביך  26את אגרתך
אלי אשר קבלתי היום  ,אז אשיב לך תשובה עלית דבלי אהבה שלום ואמת.
גם איסין> לשלוח אליך מכתבי  .ואמה ידידי היקר שלום  ,וכל אשל לך שלום.
ידקטר לא״פ שלום.
ולבלתי תהי
האגרת
ריקה
אשמיעך
מה
שחדשתי אמש בהיותי עוסק
בהעתקת התורה בלי איטלקית  ,כי אחלי ממשים שנה שאני עוסק בהבנת
התולה אני הילך לאט בהעתקת׳ כאלו מעולם לא ראיתי הס׳ ההוא.
במדבר י״ב זי .לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא  .המפרשים
והמתרגמים כלם לא הבינו מלות
בכל ביתי ,ולפי דעתי ענין הפסוק הזה
כענין ומי בכל עבדיך כדוד נאמן ( שמואל א׳ כ״ב י״ד) ומלת ביתי ענינה
אנשי ביתי  ,כלומר עבדי  ,כמו וישמע בית פרעה  .והנה הנביאים הם עבדי
ד׳ ומלאכיו ואהרן ומרים חשבו כי גם עבדי ׳ה כמוהו נביאיו ומלאכיו.
ודי אומר להם  :לא
כן עבדי משה  ,איננו כשאל עבדים שלי  ,ואם גם
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אתם עבדי
ונביאי ,הנה יתרון רב לו עליכם  ,כי הוא כאמן בכל עבדי דומי
מכלם הוא
מניב
לי
,
כעבד
נאמן שבעליו בועת בו ומגלת לו כל מת שכלבו,
וכמה
יזלומומ
נאמרו
על
בימי
זח
!
ואני
היום
שש
ועלז
במליאת
הזאת
מכל
כשן» וזהב
שבעולם  ,גם כי הבםן> אזל מכלי  ,ושכרי גישש לבוא — והכל
לעובה .
ואם אולי תמצא פירוש זה בתשר אמר מודיעני ,פאדובת י״א תיון
תר״ך
ידידך
שד״ל
.
ד׳
ול״ז
היא מובתי מלבד התכריך האמרון מקונע׳ כ״ה,
סך
נ״ל
.
הסשד
שהזכרת
מעולם
לא
עלה
על
דעתי
סלילת
.
גס צר לי .מאוד
על ש״ד הנמצאות לרוב ברפואות אהבה.

Von S . L. Nappvports. A.

מכתב

ב״ת
יום ד׳ ר״ס שבע תר״ב לע״ק פ״ון פראג  .לכבוד הסכם השלם,
השנון
בסכמת
התלמוד
,
המלץ
המפואר
 ,משורר להלל ש״ת מוהר״ר מענ -ל
בר״י שעערן נ״י.
שממתי כי ראיתי לשוננו הקדושה תפרח עוד ותמן פרי ,ובכורי העתים
מעפר אסר
יצמחו  ,ועוד לחדשים יבכרו ולירסים יתנו רימם תעוב  ,ועד נאמן
הוא זה
אצלי
,
כי
אות
הברית
אשר
לא
נרפה בישראל  ,ישחר מזונו בלשון
אשר
תוקם
,
וכי
כירח
יכון
עד
,
כן
יכון
ישורון
לעולם
עם
דתו
ושפתו ,והחוע
המשולש
הלזה
לא
לעולם
ינמק
.
לא באשר אומר מעלתו " כי לשוננו בדודה
וגלמודה ותאניה משבת
להשבר" .חלילה ! ראה גם ראה ידידי Iאיך אבן
מאעו
הבונים או העותרים היתת לראש פנה  .כי הנה כעת מאחוזת מרעים
אשי
בפת
מלא בזו ליקהת אם היקרה הזאת  ,ואמרו עם העפר מה לנו
ולשפת
נישהת
בלתי
מתהלכת עוד בין החיים  ,ועמה מנון> יסניפוה ויציבו לה
ציונים
בציון אמי שמו לה ,אם בעצור בצע כעף או לאיזה עבת אחרת,
לא
ימעיעוה
יתרונה
.
—
ועתה
הנה
גם
את
לבב
מעלתו
לתת
לה
מהלכים,
ולא
אפונה
כי
העבה
אשר תניעך נכבדה יותר הרבה מתעבה אשר
הניעה את
האנשים ההם לקרב את המרוחקת מתם  .ברוך אתה וברוך עעמך !
עשת
ותצלח
כיד
ה׳
העובה
עליך
!
אך
למה
זה
ענית
אלי להיות גם אנוכי
בעובדי
אדמתך
הפוריה
ועוזריך
לבשל
בכוריך
הנחמדים
?
הלא
ידעת
כי
כרמי
שלי לפני,
זה כרם חמד נעע שעשועי מאז ? ולו יהיה הוא לעני ואוכל לשום
עיני בו .
ומלבד
זה הנה פת בעירי בית דפוע נחמד ,והעומד עליו איש
מפואר
בידיעותיו
הוא
ידידי
הרב
החכם
השלום מתר״ם לנדא נ״י ,התאמר
מעלתו
כי
אקפץ
את
ידי
מאתו
,
והחדלתי
את תנובתי ממנו והלכתי לנוע
אל דפוע
אמר ונמתי לאחרים חילי ? או המאמר מעי כי אמן חלק לשבעה
וגם
לשמונה
?
לא
כן
גבר
יקר
!
וידע
נא
כי
אפונה
אס
גם
לכרם חמד אתן
עוד
מאומה
,
יען
הגיע
המור אשר אעשה גס אנכי דבר מה לביתי הנאמן
אשר
החילותי לבנות לי בשכבר הימים  ,ובו חדרים לתולדות זמנים ואנשים
קדמונים ,
והנוגשים אצים עלי והיום רד והמלאכה מרוצה  ,ולא אוכל לפזר
עוד את
עתותי אשר נמנו לי ,כי גם עבודת משמרתי רבה  .ומה אעשה איפוא
היום
למחברתך
אשר
יכוננו
ידיך
? אכן לא אלמן ישראל ת״ל  ,יש תקות כי ירבו
עוזריך מזה ומזה וימנו לך כעלים לחושיה.
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יד אלעך*.
לכנוד אזכרה ידידי ומביני  ,נחירי רצחה נפשי נו ,ה״ה הדג המאוד
הגאון הנאדר לתפארה  ,החכם השלה ,שנעה כהם נוהרה ,משלשלה יחושי הר
המעלה הננמרת  ,מדור לדור לישרון כנזר וכתרת  ,כש״ת

מו׳ה אלעזר ר,לוי אי׳ש הארוויטץ נ׳ע•
אנ״ד ור״מ נקרית ממלכה וויען יע״א  .מת ניום ה׳ כ״א פיון תרכ״ח לפ׳ק.
u.

Von M . E . Ster

!
1

בלב 5ש ?ר ג -קךבי ?  ? #רלינבל
אטבול מטי בלטע לקיוא לאבל.
' י במספר קריה חומה אקונן בכאבי.
למות ידיד .יקיר לי מקדם  .קדמתה,
אתוה תו זןר1ן לנהי נהיתה,
י ' למות הרב אלעזר נשיא ביה הלו׳.

,

לא רק ב #ם ןדעתיך י 3קשןקךהז
שנות ארבעים אשוב ברחבי האזהרה׳
 .עת ' כזאת ,ידעתיך ' כבר מיוד מנעורים;
פעמיך בקודשי ראיתי בדויים,
מצאתים בן!ז מהרם מזקק שבעתים.
על כן ?

היוםיהזך,

אשהמר

בתמרורים.

?יאה ממקום  ,שם חרב נקם שלופה
על בל עוברעל^אמירת חכמים הצרובה׳
ממקום שם ? מעט חסידה מצאה בית;
ממרעה תורת קתם סיופי א ? יר מעדר׳
לקרית מלך׳ שים החלו לפרוץ הנדר.
דרור אמין מצא .קן לוי פורם יקית.
* Al « ich meinen thcuren
ehrwürdigen
und leider nur allzufrüh
verewigten Freund kaum vierzehn Tage vor seinem Hinscheide » zum letztes
^Male in Wien besuchte , wo ich mich nach einer kleinen Stunde traulich
Zwiegespräche « zum Weggehen anschickte, ersuchte er mich , schon an der
Thüre , noch einen knrzen Moment
'zu verharren , mit den Worten
,׳Kommen Sie — und damit Sie nicht glauben , daß ich im Leben ga״
!nicht « gewirkt und geleistet habe , so sehen Sie dieses Werk , da « von um
"bleiben wird " . Mit diesen Worten holte er einen eigenhändig geschriebene
Folianten
au « einem der Bücherschränke , den er vor mir ausschlug.
waren Teschnboth , halachische rituelle Determinationen
über au « der Nah
'' wie au « der Ferne eiugegangene Anfragen . Als ich hirauf meine verdien
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כי בימים אלה  ,ימי פלג נקראים ,
בם לנות לגם לחצי לחזנים קרעים-
עומדים אלה מול’ אלה כשני סעזיפים;
אלה את כל הנושן החלו לעקר
ואילהז קקאו  .על שמרם בו לעד להתמכר׳
' וככה העם פיוסח .על שתי הפעיפים.

י

ק 1ל מלהקה בטלזנה ולהבות בוערות
מסביב! כיז נסע ’ העם י מטיוסרות.
נמסרו למו כהר שפר לאחוזה מוסךה;
לאלה' נחל 7קשיון  ,נחל קדומים קופדה,7,
ואת אלה רוח ’ העת בכנסיה צררה7',
ויפעומהר ^ פר 11םנו 7בחךךה.
ובחרדה זאת .לולקת כאש צלבת■
נקרא נקראת עלי כס מלין לשבת
פה ' בעיר המלוכה לשאת מר תורה;
ואף כי המראה ’ הנוראה מזזךה ”
'לנוטר רת כמוך כקולע לשערה.
כנזיר אל. ,עלי ראשך לא עלה אז מורא.
ואף כי רך שנים ואש שסיות בך
ודרך ריב האמון לנגדך יורטת-
ולבך חוקר ,וסוער' עלי פרוע ? רעות;
בכלי זאת כאיש עצור במרה י במשורה ׳
לבלי הרחב המחלקה והגדל המדורה י
לא לבעז ת ; קם  .לא עמית קנאות.
בענות חן  ,מע ה .5רך -בלשונך תורת חסד,
עמךת ןטו במקום נאמן ' היתד
' כין צבא הלוחמים י בעמוד עילום בתוך י
ומאת לעשות חיל מאז הגדלת,
לוהטת.

, erwiderte
: Wie er es nennen werde
Anerkennung äußerte und ihn fragte
, aber da Sie
rrr Weiß es Gott, darüber habe ich noch nicht»achgedacht
, so glaube ich, es dürste dessen passendster
Mich nun daran erinnern
, sah ich ihn nur noch ein Mal
 sein. Hierauf scheidendיד אלעזרTitel
. Und
, wo er drei Tage darauf in das bessere Leben einging
in Böslau
, die
, das wir ihm hier gesetzt
so möge denn das schwache Freundesdenkmal
Stern.
.
 T führenאלעזד :
Aufschrift

5

—

 2םזיללת  ,נפתולי אל כי נפתלין -
ועל כן את קבנלף ד ^ נתייאריוך.
ככהדו־כןל ל ;קר בק.1ךש נאד־רת,
מאז כאת האם לעמוד במימרת,
זה אחנעים ש ; ה לקרת’ מלך רבתי;
יפו פעמייף" בבעלים לתוריה' ,יי
ותהי כגפן אוכלות צדק " פייה,
.עליכן  ,אדם כיקר ".אריוך דמעתי!
ארזץןי דמעתי׳ שר נושא עול תודה.
מקדש כל עתותיו כחשכה כאורה ׳
לשאת סבל מקדש כפקיד בן קהתי;
לעבודת המקהלה" " ,נתנה לף על שכם.
כנזיר אלד,ים מכמן .קרוש' מך0ם" י
על כן שימריאמונים׳ אריוך דמעתי!
ארעך דמעתי ,ארים ןליל תאניה-
לכונן מוסד לתורה כאבן שרדה.
להעמיד כרוני הלמוד לבל יושת כתה -
דורם" נסע ונגלה הלוךונסוע׳
מרי יום יום ומעטו"  -האם תטו לנוע « -
אריוך דמעתי׳ עושה חיל כאפיךוזה!
אריוןי דמעתי׳ פונה דרך כרמים׳
עיר חן  ,אוהב נאמן׳ לב יקד ותמים׳
בטרם קלאו״יטי כלחך " עזבתנו לאנחה;
לא להולך אבכה ; הוא "שב’ הלמה׳
אלומתו׳ קציר חיל  .נצכה נםזקמה -
יומו נטה לערוב׳ " והוא עובימזרחה.
לנשארים ׳
באבל
דמעתי
אריחי
*T .
׳
־V **. T
־ ; TI • | VT
פם  .קרן תורה לארץ ולדרים׳
עמך מנורת "אוד כהיכל אל נרעקה;
ואף אם בלא עת האסיף הובלת קבר ׳
כיננו  ,שר מחכם ׳ בעל חובר 0כר,
כ ! ד א לעזר הקמת לך .זכר לברכה1
פה וויהן גיוס

ד׳ ז״ך

פיון תיכ״ח לע״ק.
מעמל נל״י «נועלן.
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אבל ^ ביתיעקיב.
למות הימר הנהדר לתסארת  ,ימם בכורו לכותרת׳ לסחיטת יעקב הנותרת׳
פאר הרוזנים וצבי הנדנים אשר בקצוי א־ץ תהלת צדקו נודעת.
אמונה ויראת אל כציץ על מצחו אור זורעת• כבוד מו״ה יעקבברבי
מאירזצ״ל׳ המכונה יאמעס באראן פאן ראטהשילד• נ״ע לקחואלהים
ואיננו כיום א׳ ר״ח כסלו בשנת ויאמר  ‘ 1אל.י_ עקב קום עלה |זו״ז ?{‘ל •י
— .— _— .י
לפ׳ק.

קול תרועת מ.ות ממרחק נש ^ .עת.
כי מידי הכורת סתאם ' נגדעת
$םן פרית צדקי מעץ' החיים.
נפל עור ו ;דיול  -מבשרת ד,ק$ה -
נוע מבית ראטהשילד ' אבן הפ $ה -
זעליו .עין?,עקיב מכיב' י1ךךה מים.
היד תאניה ? מהנה לכתי נחיתה׳
למות שר הרוםד עושה חילי ( יאפרתה,
למעון חן נסתם׳ מקור רב תושייה,
לאור מבריק ישע  .כי ; ;ה הךרו.
לנגיד■ מלכי ארץ חפצים ביקרו,
לארון צדקה נלקח קולי קריה הומיה.
קול קריה היומה בכל פנה ועברים י
ל 3אךר ביקרת לבבי בהדרת משרים.
’ " לדגול מרכ ? ה בצדקיותיו מייקנה;
?ל עניי ארץ' אחים 'לברכתו ׳
לרחוק ולארוב הושיטי כום בךכת־ו
לכל דל באר תקרה׳ אב יתום ואלקנה.
אן אקח מלין לתאר רב תפארת?
?ל מדות קודש " אתו בחוברת.
מכלל ? ל צדקות בו לאגודה אחת -
סכו עייר הקיפוה  ,הרחיקו ' שאלה
ער ירכתי הבל לכל רוח הכלה:
אם לא בעזרו' יצרה נכרתו' בורחת?
כנשר גדל ? נח מדהה על גוןליו ׳

נקצה מכתבו הנחמד ירשום איזה חידושי תורה ,והדגלים מרוצים ומחודדים,
אך לא אוכל לקרוא אותם נכונים או קלובים  .ממלת דגלי מעלתו להקשות על
הל״אש במ״ש למה לא העמיד נכדי שיעשו לבסוף והוי קאי אתרויהו  ,וכתבת
דאז היינו גוועים לומר דמוהר לישראל אחל היישו שא״צ בכדי שיעשו אכן נו ביום
אשור  .ועל זה אשיבך ,והרי גם עתה דלא העמיד נכדי שיעשו לנשוף מ״מ הכונה
דכדי שיעשו מושב גם על חוץ לתחום כפי ש״ד דהל״אש וא״כ עדיין נוכל לומר דמותל
לישראל אחר היינו רק שא״צנכדי שיעשו ובו ביום אשור ,אלא ודאי דשתם לשון מותר
הואבכלזמן .ושוף דבלי מעלתו אשל הם עקר בנינו ,קשים יותר ,דלוצה לכלול בדברי
הר״אש דלהכי לא נקיש מותר לישראל אחלברישא ,משום דהיינו מכלימים ממנו דאפילו
נו ביום מותר ועל כרמך לא לק נכדי שיעשו משום דבשביל דגל מועש לא היה
חש להאריך .אילו דבריך .והנה כאן עדיין קושית המהיש״א ז״ל עומדת כחומת
בצורה  ,דאיך היינו מושבים ההיתר הזה דבר מועש והרי הוא לכל יום ני ורק יום
א׳ אשור ,ויום שני כלו שוה הוא בנזק האריכות מאיזה מלות ״מותר לישראל אחר" ?
ועל זה לא תירץ מעלתו כלום  .והנני ידידו ומכבדו דו״ש באהבה  .שלמת
ראפאפאלש.
יהודה ליב
ואדרוש בשלום ידידנו הרב הגאון תחליף החכם השלם מוהל״א הורוויץ נ״י
האנ״ד שם  .וכן בשלום ידידנו הלב החכם תשלם הדרשן המפואר האדון
מאננהיימכר נ״י,

 VonL. Eislerמכתב
, Rabbiner.
ב״ה חן וכבוד יתן ד' ולא ימנע שוב לך ידידי היקר והנכבד כל ימיך
לעולם אמן ! נשמחה לנה קראתי מכתבך היקר והנעים מיום ב׳ לחדש העבר,
גו הודעתני ,כי תשית לבך כעת לפירושי הקדמונים ובפרש לפירושי אבן
עזרא על נביאים וכתובים עליהם לא נושף עד הנה יתר באור מחכמי לב
בישראל  ,כאשי עשו בפירושי הלאנ״ע על התורה  ,ואשי באמת יכללו גם
הם באמרים מעשים ענינים רבי הערך  ,ובלשונם הקצרה החדה והשנונה
ירמזו על דבלים למים ונשגבים באופן שצריכים באור רחב ומשפיק  ,אשר
יפיק דעת הקולא  ,לבן אשריך אחי אשריך ,כי אתת החילות לשים עין עיונך
גם על פירושי הראב״ע גשפרי נ״ך ודלית כת וכת פנינים ממעקי דבליו  ,אשר
אמנם יהי לך תמיד לכבוד ולתפארת .ועל אודות דבלי הראנ״ע בפירושו לתתליס
קל״ש י״ד " :ויש אומרים כ׳ הכליות נבראות תחלה כי הס כמו שני שדני הגלגל"
אשר תאמר ,כי נעלמת ממך כונתם כאשל נעלמה מכבר גם מחכם גדול נודע
בשערים ( עיין בן חנני ' משנת  1866צד תרצ״ז הערה מ״ח) הנה אומר לך ידידי
דרך כלל "דבלי הראב״ע עניים במקום אחד ועשירים במקום אמר ,ועל הרוב אם
ישתיר כונתו במאמר קצר ומליצה חידות לו בדבריו על איזה ענין נוכל להחליש
ולומר ,כי בלי שפק ירחיב נאורו על הענין ההוא במקום אחר  ,באופן שאין צריך
להכפיל דבריו וישמוך על המבין ועלינו תמיד לחפש  ,לעיין ולבדוק בפירושי
הלאנ״ע המפוזרים עדי נרד לשוף דעתו ,וככה גם דבלי תלאב״ע פה הנראים
שחומים וחתומים יבוארו על נכון מתיך פירושו לשמות י״ג ו׳ כי אלת דבריו שם:
"וככה שמים ,כי הם שני שדני הגלגל שתם כמו משמרות נשועיס שעליהם משענות
הגלגל" ״ממה שיאמר" כמו משמרות נשועים  . , .משענות הגלגל יודע לנו בבירור

12
כי יכוון במלח תדגים על הציר הצפוני והדרומי נאלד אונד־ זידעאל ( ועיין גס
בפירוש הראב״ע ( ישעי׳ י״ג יי) עמות ה׳ ז' ובייחוד גפיי תלד״ק )"ל לראש בראשית
אשר הוציא לאור החכם ר״ש זקש שמביא שם צד בי בשם הלאב״ע בזה הלשון " כי
בעבור שני תדני הגלגל אמד בימין ואחד בשמאל נקיא שמים בלשון שנים" אשר
גם מזה נראה כי כונתו נמלת תרנים על שני הצירים ) ומעתה יצא לנו כנוגה
פירוש הראנ״ע  ,כי יאמר כמו שהסמים שהה שני הצירים שעליהם משענות
הגלגל ונהם יסוב מהלכו ולא ימוש לעולמי עד ,ככה גם הכליות שננלאות החלה
להיש אומרים משענות הגויה הן ועליהן אדני הרכבת הגון! האנושי השבעו  .ואחרי
אשל נגלה נגלה לנו פירוש מלח ״סדן" נפתח לנו גם מקולה ומוצאה  ,שהוא
גלי הפק מן " תעד" ששישצען ויהי׳ כמו סעדן ניזםלון חעי״ן מיי מלן מחת
מעלן ( עיין ערוך ומרתפי ' שם) ודומיו .אולם אם גם חכמים אחרים זולת הראנ״ע
אשר חיו במאות האמצעיות השתמשו במלח ״תדן״ להוראת ציר הצפוני והדרומי,
לא אדע לעת עמה רק זה בלול לי שהרמבים ז״ל לא השתמש בה כל עיקר
בספרו הנכבד מורה הנבוכים  ,ולכן גם בפירוש מלות זרות אשר יקדים הר״ש אבן
חנון לספר הנ״ל יפקד מקומה  .ותנה מדי דברי נהלאב״ע לא אחדל מהעירך כי
בכוכבי יצחק מחברת ל״ה צד פ״ד שאול ישאל משכיל אחד על הראב״ע (בראשית
מ״ד כ״ב ) שהקשה ולמה לא הניא המזכיר החמשה ( איתי בן יהודה יומא ע״ב א׳)
שאין להם הכרע . . . .וזה עמהם ? ( רצונו שגם הוא אין לו הכרע אם מלת
ומת מוסבת על האב או על הנן) והלא יהודה מפרש בעצמו נפסוק ל״א והי׳
כראותו כי אין הנעל ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ניגון שאולה ?
(עיין שם ) ואני אקרא לזה השואל הגע בעצמך לש״י והרמנ״ן ז״ל שמפרשים
באמת מלת "ומת" רק על הגן ( עיין התרגומים ותלאה כי גם לדעתם מותג מלת
ומת על הגן וכמו שתרגם גם גם החכם רמ״ד ז״ל) וכי נעלם משני המאורות
הגדולים האלה פסוק ל״א הנזכר ? אלא הנכון שדעתם ז״ל הוא .הפסוק כ״ב
מוסב על העת בה הי׳ יהודה עם אחיו במצרים  ,ולא שנו עוד אל אביהם אלצה
כנען  ,כאשל עיניך תחזינה משלים אם תעיין שם ואמר יהודה ליוסף  ,כאשר
צוית אז הורידו אלי את אחיכם הקעון אמרנו לך ,בי כפי ערך התדבקות הנעל
באביו לא יוכל לעזוב את אביו ועזב את אביו ומת ( הנער) אולם הפסוק ל״א
מוסב על העת בת כנר שבו מאלץ כנען ואמר יהודה ליוסף  ,כי כאשר שמע הוא
עם אחיו מפי אביהם הזקן הנה ימות גם הוא  ,באשר נפשו קשורה בנפש בנימין,
באופן שתאחד לא יוכל לחיות גלעדי האחר ,ונזה הוסיף אומן לדבריו ,כדי להמס
לבב יוסף  ,למען כי ישוב ממחשבתו אשר חשב על בנימין להיות עבד לו  .בן
הוא דעת רש״י והרמנ״ן ז״ל ; אך הלאנ״ע משב  ,כי מלת ומת בפסוק ב״ב באמת
אין לה הכרע  ,נאשר יתכן ,כי מוסבת על הנן וכפי שבארנו ליש״י והרמנ״ן ז״ל
או שייוסנת גם היא על האב וכונת יהודה לאמר  ,כי כבל קודם שובו עם אחיו
אל אביו שעלו בנפשם  ,כי לא יוכל האב לחיות בלעדי בנו  ,ונפסוק ל״א יאמר
בי פחד פחדו ויאתיום ואשר יגורו בא להם  ,בהיות ששמעו בפירוש מפי אביהם,
כי בעזוב הנער אותו ימות בעצב ויגון ותלד שיבתו ברעה שאולה  .כל זה ברור
לדעת הראב״ע ו״ל ; אולם לא אוכל להכחיד תחת לשוני מאמור לך ,כי אם גם
אודה להראנ״ע ז״ל  ,כי הפסוק הנ״ל אין לו הכרע הנה קשה לי מאד לדעת,
איסי בן יהודה  ,שמלבד המקראות ״ממר  ,משוקדים" יחשוב ויספור וימנה גם
״שאת ,ארור .וקם״ נין הכתובים אשל אין הכרע להם ? כי מי אשל לו לב לדעת
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יפי וצחות מפת עברית וננינים לראות איך דרכה ומהלכה בקודס ההגיון יקרא:
מאת ואם לא תעיב ? או ברצונם עקרו מור  ,ארור — אפם כי עז וגומי ? או
״הנך מוכב עם אבותיך וקס — העם הזה וזנה ? אמר אמנם למון קעוע וממחת
הוא ולא תואר ולא הדר לו ? הן לולי יראתי  ,כי יחר אפך עלי  ,כי עתה אומר,
סרק דרך הגדה בעלמא אמר איתי בן יהודה הדברים האלה והנם ככל המון
המדרסים  ,אסר במעתם בזמנם ובמקומם נאמרו לכונה ותכלית מה ואסר לרוב
אין בידינו עוד לגלות ולהודיע כיום הזה ( הגם סבדרס הנך סוכב עם אבותיך
וקם נתגלה קצה התכלית והוא כדי לרמוז על תחית המתים מן התורה  ,סהיא
אחת מיסודות הנאמנות והחזקות  ,אסר אמונת בית יסראל כמענה עליהן  ,עיין
רמ״י מם ) ואם יס לך ידידי דעת אמרת בזה הענין הודיעני נא ואדעה —
בענין ערך מלים ספת עברית  ,אסר בלבבך להוציא לאור לתועלת ילדי יסורון,
הנה אומר לך ידידי ,כי יערב לנפסי מאד לבוא בברית עמך ולהיות חבר לך ,אולם
אסתפק מאד  ,אם חפצך זה בידך יצליח  ,רצוני להראות  ,כי כל המלים הסוים
במבעא וים להם הוראות מונות ומתחלפות ( האמאנימע) יסובו על ציר רעיון
אחד ומקור אחד להמה .ואם אומר  ,כי עסה תעסה וגם יכול תוכל הלא תודה
לי אמי ,כי זה לא יהי אפסר רק בדרך הגיוני ופילוסופי בצרוף הסערות קרובות
או רחוקות התלויות פעמים בסערה .ועמה אמור נא באמת ובתמים  ,אם הילדים
הרכים  ,אסר כח סכלם חלוס ולא נסה עוד ללכת בגדולות ונפלאות יוכלו להבין
ולהסיג הסמלסלות המרמים על זה הדרך ? אבל יען כי לא ירדתי לסוף דעתך
הגדל נא חסדך עמדי לסלוח לי איזה ערכים מסודרים ומתוקנים מתחת ידך
כראוי ,אולי כי אראם ייעבו בעיני ואעסה כתבניתם • סלח נא אם הוגעתיך
בדברי  ,כי אמנם חפצי ומגמתי ללמוד ולהוסיף מכמה ודעת בכל כחי ומאוד׳ ,וזה
לא יתכן  ,כי אם בהתגלות מחסבות לבי .הורני אם עעיתי הבן לי אם סגיתי.
ד׳ יתן כח ועצמה לך ותראה חיים עם האמה והבנים אסר אהבת כתסוקת
אוהבך הנאמן הכ״וח פה אייבנין בימים שבין יום הכפורים למג הסכות מרכ״גו
ל  .אייזלער,
ל«״ק

 VonI . Fürthמזמור ל  $םף.
, Rabbiner.
ד ;קבצו ידידי ,עז אמרות #פי -ל? ם אסמרה:
עשרת הךברים  ; ,תנו מראש הרים  ' ,לכם למוסרה.
אלהיך אנכי  ,הוצאתיך בכחי  ,מעננדות זרים
אז כוננתיך ,בפדות חוננתיך  ,מי! ךך אמרים.
א) מציאותי הנעלמה  .פקודתי הרמה  -להודיעך קדמתי ׳
חסד ? מפעלים ,ע־וניש ? מעללים  -למיו  #למתי ’ .
מקרה' העתים  ,וקסם האטים  ,מכף,עריצים
אז לא גאלוך  ,אף לא הצילוך  ,מז -דון אמיצים.
אנכי חנותי ׳ גם המירותי  ,מכבל ידיך,
ואבות ישישים -טהרו כתךשישים  ,זעמדו לימינך.
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נ) במלאות ת3ל ,הפלתי חבל  ,שסי לא הודעתי,
בחדשות בחרתי י לעינם 'יצרתי! אל לבם נגעתי.
אלילים זרים  ,בל יהיו' נזכרים ,על סיף במרד,
תבנית כל סמל  ,כציץ י ?ש .יקמל  ,לא (/עשי ;דף.
.קנא הלגי׳ ולמדת '.עיני׳' כל שור,ר׳ און ׳
חסד
לירידי‘,
עונש
למכחיידי■ ,יחרותים
עלי
vV
אכן,
1
V
 J־* i
•
״I Vr
<)-
דברות
שתים
.
מרוכב שמים  ,צרופות נשמעו<
עת הוצאתיך  ,אז הורתייך ,לאמים בי תעו '.
כפילי שמים׳ כל ברואי בסים , .יכלתי הביעו י
מאין ?מיוני  ? ,שפכי הרוני ' ,לתבל' הודיעו.
לא תשא ל ^ וא׳ישם' נומל בקו  ,יכ לא עקה,
נישבע לשקר ' ,שרשו יעקר  .ולמות לחכה.י
עת הפקודה ניועךה  .התבל רעדה  ,שמעה ור 1בן.
בקדושת '
שבועה - ,לעד•1
רועה' ,
עזרת
פועלי
און.
*1 :
:
T
JT :
« V
־־ 1־
״ VTן
י) ? בוצע ברע ,נשבע על קל ערך  ? ,שם תדולתו,
רק במשפט וצדק -להחזיק הבדק ' ,תביעהוישפתו.
שבת לך ' לזןרון,אביון' ב 1ירון ,רפל ! ניע ביה  ,י
ה)

ששתז ימים

למלאכה  ,לך

נתנו

לברכה ,

בישביעי

מנוה.

אשתךיאשר אתך! כל 'אוכלי פתך ' עבד ואמה-
מעבודה
ירנעו ',
ורוחה
ימצאו ,
מאל
שוכן
*•:־*
רמה•
ז
! ז
! זז
׳ 1ז
•• •*
••
tti
י) בי
בששת
;
מים
.
כל,יצורי
עולמים
■
מאפס נעך?ים,
ויום
שביעי
קדש
י
אל
תבל חידש  ,לאות לנצהיים.
שיןרהו במןגעה  ,׳'ורך דעה ׳ בי עבד היית
בזרועו מטרה  ,מגדר הךחויה ,חיפשקנית.
י) ונוסע בשממה  . ,עת שבת נעלמה  ,מעיני זכרונו.
יספור לוי שבעתים  .ורק להציל סיים  ,יעבוד במעונו.
«) נם חני נופש י נועדים לחמש ,במקרא קודש תודי_ ע׳
שמח דלים במו ' ומחונך למו׳ ענג הביע '.
אביך ואמך׳ ' כבד במאול־ך ' בבל תודת נדבה,
האכילם והשקם -בכל בקר השכם  ,באשר למו נאוה.
בכל זהביך ויחונך  ' .ובעצמך וא 1נך׳ לאיתגמויל עמלים■
רק בארה מישרים ׳’ ומעשים,יקרים  ,תשלם מפעלם.
יי) אס בבור אבות ׳3ם בחולת לבבות  ' ,שחולה כזימיורה,
בעל ' זאת ?תלה  ,השיבה למלה ' לנוצרה ? תורה.
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אל תשפוך דמים  .נכרי יעיל ;מים  ,צלם אל לפנוע׳
*) נם כרצח למולו׳ השינה' נבולו  ,הישמר מנגוע
3ם מכלימי אדם  ,בשופכי דם בןךם'• וברוצחים המה<
שית למעטה יענוד!’ ,כיי תחלה נאוה  ,לעוז ב משטמה.
יא) נם שיופך בחמתו׳ דם עצמו וחיתו׳ ברוצח בפשע,
שא נןרר תכיל1׳ בתום ובמכלי ..עירי בא ; שע.
;חבךתף אהוב  ,ושיטח מטוב י אשת הנעורים.
?בגדך באר! בתה  ,בלחיה דמעתה ׳ מרעל תמרורים.
פ1ה’ר מחשבותיך׳ .קדים ארחיך  -לטח תש ;ה בזרה?
בבית נכרי עצביך׳ לאמרי שנוהיףייואין מפלטי מצרה.
הישמר מעון ׳ ' נבהל ’להון ׳ מישלוחזיךים
בבצע לגנבה ' -טיוב לך במעצבה ' יגיע כ$ןם.
רק בוז ימצא  .וכבודו 'לשמצה ׳ חומם הון זרים ׳
לוח ילא ,ישלם ׳’ יו.נה רעלים ׳ חדשים לבקרים.
גם חומם מדקריו׳ איש בממכרו ' בעבד לשרת ׳
כוןנבה חטאתו  ,והוא מעדתיו׳ לנצח ןברת'.
לא תען ברע׳ ..עד שקר ליה־ע ׳ בזיין להעמידו,
כי בשם כבודו׳ בהונו ומאודו ? ,רשעיתאבידו.
?מעשי הטישעתי ,מוסר פיורעת ' ,איזבל ’ הארורה,
על ; ךה סקל נכות  ,אהב ; חלת אבות  ,ומאן התמורה.
מ חמרח הזהר ' בידף להטהר  ,היון' זר לנגע׳
תר יאחר׳ עין׳ מתאוחי -י ואין .ובמל .רע זרוע.
הטיבו' באמרים ׳ ' אלה הנריים  ,בצלאל ברקיע י
בי כל אזהריות׳ מפי אלי ;אמרות  ,זאתיהאחת תכריע.
אלה הדברים ׳ בצדק נאמרים  .באין הבדלה ׳
בין נכרי לזשראיל' ,לכלים חפץ האל ,שלוח הצילה.
אב אחד למילנו ,אל אחד בראנו ' ולמה במשטמה,
נפר ’ ברית אחים׳ ונטימיון פחים  ,לר.ןיף בחימר׳ ? י-
אהרית הדברים ׳ כבשערה הררים  .תלוים בןדם,
שימרום במורא  ,הם מקור אורה ׳ וזה כל האדם■
(ההמטך נחוביה הבאה אי״ה).
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, Rabbiner.
 Bon Simon Friedmannשיר לחנכד!.
״ויקמו

אליךשמן ;יה זן" .מה «יה הזה כומשין bימו וכוי .מ״ל ל״ע<. t»ir

אךזיזקר היולך א1ר נרות ימי חמיה,
זכרו | לקנות רןד־ם צרה רצוקה׳
יאיר ' נתיב גם ברחיוב גם 23ית;
לא איור נרות דונג רב הקמים1
לא אעז לפידים תעור ?!ינים,
אן איור שקט צח מקימן הזית.
רןייו מה נך,ךרו ,מה ?.עמו•’
?צהילו פנים לב ונפש ; דימו.
שמן' זה קורות עם ,׳שרץ  .יביע:
אחריהדכאו מטדרך רגלים
אחרי טהרו משקרים שבעת:ם י
אזי ' יפיק איור בהיר אפל יגיה:
בכה ; קרון  .מעת דרכה במגלים
לישאתיידנל אמת בין 'שומרי הבלים
קךדף בלי חשך,עליי אמונה ותורה;
עדי יגיה שמשו 'מעמדו בשפל'
יגלה,יסודי האמת מסק ? ת .עךםל
יופיע לתועי לב 'ברק נוגה ' האורה.
אור שקן זית קורא דורות מראש י
עתות ' בצרה ׳ עתיות לענה ורוש׳
השבית דת־קשט אויב,עריץ התחכם,
מחיות שם־ישראל מתחת קמים.
הרוג קרי לביב נקיי כפים ׳
ויתן שקוץ בהיבל צר מתגקם.
הקמגיםחרב נוקמת אזרו,
בחורי חיל’ אך לאמונה ; ברו,
היל ירן הכריתו במלחמת תנופה
שמן בבית אלי מצאו במסתרים1
לליל ' ארור אין ! ייך,איר .עד בקרים
האיר.,ערי שמ; 1ה תמו התקופה,
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ישועת " קךם מול ?! .גינו
פיסי צרה ' ויגון
גפשינו
לכת עלי
ספעד
לאפל

נציגה ׳
גבליגה,

משוא־ות נחזק" $
השחר יופיע

אחרי ה ? וכן הגב־ור ירי .ע
ובני
המכבי  .יהיו לנו
שמעון

—

תנים.

לעינית.

פויעדמאן רב

Von Josef Löwy.

בעדת

יאלא

והגליל.

מאמר נפלא (*

לי חייא גר אנא חזי חד תפלי דאגדחא  ,אמר  :אי בחוג ניה טנאות ( פי'
דגלים טונים) תקענג ידיה דכחנה ! א״ל מד  :אנוהו דהאי גנלא כחנה  ,א״ל
כן אמרחי מקטע ידיה דכחנה ! והוה ליה כפגגה היוצאח מלפני הפליט.
(ייופלמי פנה פ' ט״ז ) המאמר הזה כלה « קפה ואומר דלפוני ,הכי כמקלל אניו
נננפה את ר ' חייא נר אנא ? ועוד וכי קללח אב פגגה היא ? אכן נקדים דגלי
התלמוד  :וי״א אן> התלמיד׳ חכמים שונאים זה לזה ( פתחים קי״ג ני ) והוא נגד
דגליהם  :ת״ח מרנים פלוס נעולם ; אין כלי מחזיק טונה אלא הפלוס  ,וכדומה
למאות ולאלפים כתוב נמולה לא תשנא את אחיך ,ופנוי ננניאים ומפלפ נכתונים,
יאיך ישנאו הת״ח כלם זה לזה ?
וכדי לישנ המאמרים
האלה
אני
אומר
כנר
נחלקו
הת״ח
אשר
נימי
התלמוד
לענפים פונים ונפרדים זה מזה כמו דורשי רשומות ודורשי חמורות וכדומה,
יאיתין> עליהם עוד מתי כתות  .הכת האמת דרשו
נמנירים או נתלמידים
להלכה נין דם לדם  ,נין דין לדין ונין נגע לנגע  ,קולעים אל השערה ; או רק
ממשה חידודים למדורי בעלמא  — .והכת השניה אוהבים לדרוש אגדה המושכת
את לב האדם לשמוע משל ומליצה דברי חכמים וחירותם כמו שאמרו שמעתי
עליך שנעל אגדה אתה  ,מהיכן נברא האור ? ( נ״ר ד״ה ויאמר אלהים יהי אור,
ובכמה מקומות) ותיו נקראים ע״ש תורתם כמו ד׳ יצחק נן אחא דשמעתתא,
ל ' יצחק נן פנמת דאגדתא ( פתחים קי״ד אי) ותנה הנעלי אגדה היו לשכיס
בעיני נעלי שמעתתא  ,מחלוקת לשם שמים  ,יען עזבו מקור חיים ללכת אחרי
בארות נשברים  ,ומהם דברים הלא כתובים נתפרים לא יקרים  ,יונים ואדומים,
ונשאר תפרים הנקראים חיצונים —• ולבלות זמנם בלא יועיל כמאמרם  :מה לך
אצל אגדה זו  ,כלה מדברותיך  ,ולך אצל
נגעים ואהלות  ,והושיפו עוד
עליתם צמוק והחול לאמר  :צפרדע אמת היתה שורקת להם והם נאו מאליהן
(תנהדרין ת״ז ני ) וכאשר ר' אמי לא רצה לשמוע אגדתא יי׳ אתי לא רצה לשמוע
שמעתתא מרי יצחק נפמא עד שאמר להם מלתא דשויה לתרוייתו ( ביק ת ' ני)
וכאשר הוא גם בזמנינו שבני ענק אשר ידם רב להם נש״ת ופיתקיס רואים על
המגידים נעלי מליצה אשר משול ימשלו ננו — כמגנים וכן היו בעיניהם גם
*) ידידי חגיגי הישיש מויש יושן> לעאנאוויטש  ,לאש לגני מקיא גמדה לאלין,
הלך ואיננו כי לחח אותו אלהים גיוס ש“ ק י״ג תשרי חרנ״ח ( לסשנוגס חיני]  9 ,׳
לחם החויש נישן הוא ראש חדשים ) ומעתה ישקד מר) ומו גששי■ כ׳י  ,ואששוד עליו:
יפן> איננו Iהוי אמי Iהוי אדון  ,הוי הודו!
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בימי התלמוד ננד שמלאו דבלי
אגדה בעצמם לאמי « :י שכותב דגלי אגדה אין
לו סלק לעולם הבא  ,הדולשה
מתבלן״ (מלשון ב ל ך אלהיס ומות  ,והנושחא
הלכולה בייושלמי שבה פ׳ ע״ז
מ
מ
ח ל ך) והמומעה אילו מקבל מכד (מקי שופרים
פ׳ ע״ז ) והייושלמי (מם )
מושין
>
והולך
עוד
בשם
דיב״ל לאמי  :מימי לא עיילת׳
בתפיא דאגדתא  ,ב״א פעם
אמד ומצאתי בה דבל אשל אינו מניח לי לישון
מפחד בלילות.
והנה אציג לפניך קולא
האחד נעל שמעתתא הוא לעים מני ארזי הלבנון אשי מפיהם אלו חיים:
ל'
חייא
בל
אבא
אשל
אמלו
עליו
שגמל
שמעתתא
מפי ל׳ יוחנן ( בלכות ל״ח ב׳ ) ;
ואן» ל ' אבא בלו מל ל ' מייא אומי נשם ל״י:
כותבי הלכה כשורפי  .תולה ,
היא
הלכה
פשוקה  ,אבל הלכה מאילה פקוקה
מותר לכתוב  .ומה שלא
זכל
כותבי
אגדה
,
הנן
,
שכותבי
אגדה
עומדים עוד על
מדריגה פחותה  ,עד
שאין
מי
שיכתוב אגדה ן ומשיית שר״י ור״ל היו מעיינים
במפלי דאגדמא
במנת
וקרי
לנפמיה
:
עת
לעשות
לד ' הפרו מורתך ( ממורה י״ד
ני) —
והשלי
נעל
אגדה
הוא ר׳ אנוהו אן» שהיה בקי גס במשנה ובהלכה,
כאשל
עינינו
תחזינה
מישרים
בכמה
מקומות
בתלמוד ונפרע בבראשית רנה
(קהלת
ד״ה
עוב
אמר תאמו! )
ואולי לשנה הזאת נעלי חצים שלולים שונאים אומו
כמאמרם הא דר׳ אנוהו
בדותא
היא
(
נ׳ימ
ע
'
אי
)
ואם
לא
תאמין
,
קולא יקל,
לפה המדבר אליך ולא
משמע
לקול
האות הראשון תזה  ,תאמין לקול האות
האחרון אשר אתן
לפניך
הלה
,
וזה
לך
האות
:
ל
'
מייא
בל
אנא
ודי אנוהו באו לעיר
אמת ושם דרש
ר
'
אנוהו
אגדתא
כדרכו
ור׳
מייא בל אבא ללש שמעתתא כדרכו
אז הניחו השומעים ללי חייא
ולצים לשמוע אגדה של ר׳ אבותי  ,וכאשר ראה זה,
עלבונו של ר' חייא על הדבל
תזה וישא משלו ויאמר  :יש בעיי שלי שומרים
תאחד מובל אבנים עונות
ומרגליות
 ,והשלי מוכר מפצים קעלים ממוע ועד
מריך נעל  ,למי ילון
העם
?
הלא
למי
שמוכר חפצים קענים ! ולהשיב
את דעתו דבל כן ; ובכל זאת
לא נחה דעתו של ר מייא ויבוא רגז ( שועה
מי אי ) הלא תראה עין בעין
כי נתקו עבותות האהבה ביניהם ומלאת תעולל
מדנים — אן» נין ההמון
אשל
נין
הרבנים
 .ומה לנו להרחיק עוד מעלינילי,
אם נאמר ,כאשל שמע ר׳
מייא
שם
הכותב
שפרא
דאגדתא
נשם
"
אב
ו
ה וי
— וכמעע שלא שמע " דהאי
גברא" רק " אנוהו" אז מעולם לא חשב על
לנו על "א כ י ו" הכותב ,כ״א
על
ל׳
"
א
ב
ו
ת
ו
"
נעל
אגדה אשי שונא לו
מתמול שלשום ; ומי אחל יכתוב
שפרא דאגדתא ,אם לא ר׳ אנוהו ,ומיד קפץ פחז
כמים ותיכן» לתי׳ח נרבת -
לאמר
:
כן
אמרתי תקעע ידיה דכמבה ! ואין לך
מ״ ג נ ה" נאמת גדולת
מזו
,
להחלין
»
שם
הכולל
א
ב
ו
תו ,
אביו ,נשם עצם
פרעי ,א ב ו ה ו"
כלומר
ר׳
אנוהו .יגל .קאנישא מלחם אב תרכ״ח.

_

יא זעף לעווי

, Rabbiner.
 Von$ r. I . I . Ungrrמזמור לתודה.

לאיש חמודות
יפה קול ומטיב נגן כה׳ יוסף הלויקאלטשמאראף•

«.
von S. Goldman

Mitgelhrilt

כך!ינןן ממשורר ׳<טרת אתמול לעת הערב.
הוד קולף לכבודי חשמ^ןר נפלאות;
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לבב : .:י ; רירי שובבת נסינו וקרב ׳
הלא רוממות א’ל בגרונך חלקו מסמאות!
למיו סיף  .ידמו בני הישיר ישאלו במו ארב:
איך נחש ינחש ייוסף  :איך יפליא פלאיות?
איך ב  #צף נגינות שונות .יבדיל’ כל  ..ערב׳
נשיאות?
דמי ' !לרום ’ן זגבעות
משפל |סול
וידאה
• T
 Tי
•  Iי
י ־V I
לו
כי
לו
כי

שירך׳ נעים זמיריות׳ שמעו משוררי דורך׳
.עתה לא הרים איש קולו בלעדיך.
וחלו פניך ממוצא וממערב ’ ’
אותך ייוסף כיום ’ אחיך הכירו,
עתה מכסם ' אופיר נפשך הוקירו:
תשואות חן חן ליוסף הלוי  .קארטשמארב!

איגלו׳

כ׳יה למכ״י תרכ״ז לש״ק

במוני המוקירך בכל לב
ח־י אונגער.

 Von Simon Bacher.עורה
1.

שמש חיזסי הה ! לערוב פנתה
נם' צל החכמה עם צל ה!ים’ף ׳
בנדה ההצלחה ועם זרים ;נתח י
נפקזה ה ^ עה למנוחה תכסף - .
מקהלת,הגפים אישר סביבי חנסה׳
לחדברה' מהרה' כצאן ' בעת האסף;
ולקול’שוועתי’ בפה לעג ענתה
עתה יאבל האריה בבקר ע ^ב - .
נוסו ,התחבאו להקות החנפים.
עוד חיי הארה בעצמותיו3ח ׳
עוד יעלה מסבכו ואודיו ערם;
איש ?אחיו הבשלון ערומים  .יחפים

בעת שמש היתיי תשוב לןלח
געל  Pp.בן שמןאטע הברם - .
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II.

|1וחלה בבר נפשי בדוי התמרורים
.יעלו .על ראשיי ןיאגות נאצות,
הומת בית אשרי.1נעשתה לפרצות
אויבים ! עירוני בלי ןן.ות הגיורים - .
!שאפו לכלעני המיון נוכלים ארורים
אשר תמיד רגליהם למדהבה'רציות
לאסוף מכמנים מבליהארצות1
ולהוציא זהב נם מסלעי צורים.
קול אומרים  :הב הב אזני שומעת
קחו שקל האחרון חלקו נם בנדי.
קהו גם בתנתי אשתי ובני ; -י -
השלמה 'לא תגזליו  -שלמת הןיעה
אם בה אתעטף אמצא חית ידי
אור ההב ^ת תפנה .ךרןד לפני.
111 .

כפופה נפשי לא תוכל התרומם
בעת חיסר ועיני צעדי יתמויכו,
צבאות הדאגות קשת יררוכו
לירות לל ? ?י ? ,קיו !שימוסם - .
אין רע נאמן הנופל יקומם
אוהבי בעת טיוב לי• ידיהם יהשובו,
זים' לבם לשנוא  :חד'_יהפוכו'
ונעזב ' נשארת־ כליל גלמוד שומם - .
בוכבי תקותי דועכו חשכו
נובלים ונושים בצ -פעונים ישבו
לימין ולשמאל  -שקה ובעתה;
אך דיוקי ' נפשי! צלמות לבקר
!הפיקד !ירגע אל לבכות ' חוקר
מחסי בו שתי ' -אין בו עולתה - .
IV.

רחפו .עצמות׳ בזכרי קישה יומי,
שגעון תימהון,ינהלני  -נעותי ׳

פתא1ם כרגע .בהפך שלום ביתי,
לחךבו־תישמ^ה  -בפלתיylnyy׳ - .
ש;ז;) זישבךד בצל גפני וזיתי
בסיור דזכרים מקשיבים ' אנסי שלומי
חיים נוכלים פתוני לעזוב 'את־ג!ק:ימי
ולרשתם מהרתי כצפיור פתי - .
היוני ורכושי אבדכקלןייון
מקץ שנחיםזימים ימי צירן.
בזעת אפי -ז לתיןי גללי מדמנה - .
בזאת בטחתי  -אם שנים עשר צמדים
עם כלי הבקר יחד נכחדים -
עור ' ליי משענת אלישע למשענת - :
Rubin.

 Bon2>r. ®.המדבר והזיבו"

(המשך) ה) משםיןךלן , 1שהוא החלק העליון «הראש  ,נשתרבב הפעל
"ויקד" בהוראת קידה והשתחויה של״ל כפיפה הקדקד .וכן שם הבושם קיר .ע״ד
הקדקד נגור שלשו בלשון התלמוד גם אל
"בשמים לאש" ; ובגלל חללת
הוראות נקוב וחתיכה כמו  ,קודד" ( ע״ז פיק) " נקדדה" ( פי אלו שרפות)
וכיוצא בהם למרבה בחילופי החבות וחילופי מלופיהן כנהוג בלשון.
ו) השם מצח לרום גובה פני האדם מקום קלח וגלוי ( עיד
בזהורית שבין עיניו ,שבת ) נתן יד ושם אל שרש צמח בהוראת נקיוץ
וזכזוך — ע״ד להצהיל פנים משמן ,וכמו שנקרא אדם מוצלח אזרח עיש
שפני המצליח יאירו ( מעליך המעיכות ) וע״ד זכו נזיריה משלג — ; ואל
השמות צח ,צחיח ,צמצחות ,צחה וכ״ו וחלופ ו ושנויו  :צחל ( ונהפכו זרח),
צהל ,זהר ,שהל ( על ותנה השמש והירח מתרגם הירושלמי והא שימושא
להצהיל
יזיהורא כמו שיהלא בתרגום שלנו ) צהל (שהוא כמו צהר יע״ד
פכים משמן מר״ל משמן היצהר ומזה שמו) ,זכך ,זקק וכוי.
אמורי הראש הוליד את שרש ערן> ,
.ז) .השם ע 1רף לשיפוע
בהוראות פעלי כריתת העוין) או אמורי כל דבר ,ובהוראת שמות ש פ ו ע
וערפל׳ ענניו המורידים שפעת מער וכוי ; ובחלון» בפי בהוראת
השמים
אחורי השמים שהוא פאת המערב ( כי האדם הפונה בפניו קדמת מזרח
השמש ,יפנה  .ערפו אחוריו מערבה) בדחז״ל פ׳ לא יחפור  , :מרוח מערבי
שהוא מ  .ע ר פ ו של עולם וברוח מערבי ערפו של שכינה" ,יצל בהשתלשלות
ערב לכל מחלוקותיו הלנות ,בהוראת פעלי ערבוב
"הרעיונות את השרש
דבר ,כמו ערבוב הצורות בעת הערב ( ע״ד האשכנזי אבענדזיינוע לצד מערב
מבוא השמש ) ,וערבוב העורב והשומרים ,ובהוראת שמות עורב לעון» המשוכי
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והשמור ?. ,רנה לחשכח יער ומדבר,
ערבים לצמחי קלוי במום לח לחלוחית
המים,
וערבים לאנשים ששזפתם השמש ושוי.
ח
)
השם
י
2
?ר
לצמח
הראש
הוליד שרשי שער ,קער בהוראה פעלי
שאון שאון רעש אימתה ופחד
אשר עתן תשמר שערת ראש הנבהל ,ושמות
שעיר ,ע 1ע 1רה ע״ש שערותם גם הם ושוי.
ט) השם פני
האדם ננגוד אחוריו ,ברא את השיש
ענה להל
•מחלקותיו
העצומות
,
בהוראות
פנית הפנים או הל דבר לעבר ולפנת ושוי.
ובהוראת
השמות
אל
הצד
החיצוני בשל גוף ,ובהוראות ממלות ע״צ השאלה
להל קדימת בזמן ובמקום ושוי.
י) מהשם עין משתרג
הפעל " עוין" (שייא ) והשם " מעין" ( תתליס פ״ע)
ובדחז״ל עין ועיון והשמות עין
או מעין המים ,בפתח עינים ,ומראה צורות
כל דגר ; ועוד שמות תוארים
רבים בצירוף השם עין אל תוארים ושנוים
רבים מאוד במקרא ונדחז״ל ;
עין
של
מנור ,עין של מתכת וכוי .וכן מהשם
בבת עין נגזר הפעל
"
ותיבב
"
(
שופעים
ה׳
כ״ח
לדעת יש״י בשם
מנחם שם ).
יא)
מהשם
עפעף
(
שהוא
האישון
או
עור המנקה )
המתנועע
בעין באין
הפוגה
,
השתרעו
שישי
ע
ו
ף
(
ואב
לשלם
״ההעיף עיניך בו  :משלי
כ״ג ) גם עי ף בהוראת פעלי
מהירת התנועה ,ועקב זאת נם הליאות
והיגיעה ושוי ושמות עוף,
מעוף
,
עיפה ושוי ; וחלופיו ישנוייו  :חוף ( או
חפף או רחף והפושו
פרח
או
ג
ר
ח
שכן
ב״ר
פ
' כ״ג נמצא פרח ת״ל
ברח ) צוף ושוי ושוי.
בי ) מהשם
ג
13
ת
העינים
ע״ש
משכנן בגובה הפנים ממעל להעינים
יצאו שרשי  :גגה,
גבב
בהוראת
פעלי הגבתה ,ושמות גובה ,גג גבן ,גבנון
ושוי ונדמז״ל גובי דיקנא ,גבות הזקן,
יג) מהשם אוזן נשתלשל
כל לשון שמיעת (אשר יתכן כי השרש
שמע לא הונח רק בזמן
אחרון ,ובעת ילדות הלשון השתמשו רק בפעל
האזנה ,כמו שאיפשי
גם
להיפך
,
כי
בימי
נעורי הלשון היה גם השם
ישמע או משטע כנוי לאבר
השמיעה הוא האוזן ,ע״ד שאעיר להלן אצל
שלשי הלך לקח ושוי) בהנוות
אוזן לקול דברים בשיש אזן בהוראת פעלי
שמיעה האזנה
ותבנה ,כי אוזן מלין תבחן ,ושם מאזנים .לפלש
המבחין
המשקל ;
והשם
״בדל
אוזן
"
שהוא
כמו ד ל השפה — עיין להלן
במקומו —
וענינו
שער
האוזן
המבדילו
ומפיישו
מחלקת הגוף כולו) נתן
יד אל השרש בדל בהוראת
פעלי הנדלה והפרשת ,ושמות בדיל אל תשוג
הנפיש
מהמתכת (ישעיה) ואל מין גרוע מהמתכת בעצמת.
יד
)
השם
ריןה לגובה
הלחי רזה ודל בשר הוליד את פעלי  :רקק,
ריקה בהוראת גלעון וריקות
ומעוש
(
ונופל
בחרב
ע״ד " מעושה לשבחי
ביחזקאל שריל מדידה ) ,ושמות :
ריק ,רוק ,רקיק ,והמלות ריקם ,רק (מלח
ממעשה במו אך ורק למעש )
ובדמז״ל רלןק ( אשי מזה "כשיש חוצות א ר י ק ם"
שר׳ל לכלוך ושיש ) שמקור ענינם
שתחתיו לחי אשר הוליד את כנויי אמד הוא ,והוא בהפך האבר הגשר « והשמן
לח ולמות וכוי.
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טו) « « ע השם אף לכלי הנשימה יצא מועל השלש אפן!  3הולאת
®עלי למילה נעד נשימת האויל כאשל י א ו פ פ ו דעות או " מים ננד נפש"
(יונה ' 3תהלים ס״נו ) מלי "ש 3ס וינפש" של״ל נשימת האויל ,ע״ד " למען
תהלתי אחעם לך" של״ל שכילה החושם ; ונהפוכו שלש פ א ה נפעל
"אפאיהם" ( דנליס ל״ )3של״ל השיב והגה3לוח אפיו ד3ל קנון וקל לכל
יוח ; ונשם אם ;ם על הולאות מליציות שונות ,ונשם סאה הנולד מהפעל
אפאיהם הנ״ל.
טז) השם סה הש 3את השלש פעה נהולאת השמעת קול זעקה או
קול פשוש ,כי כן על " ימות דעת" מתלגם " פעית" (בצ״ל וכן הניאו המתולגמן
יגשעות נדפת נמקלאות גדולות פתיה) וממוי מנדעא" ,ונויקלא לנה  :כל
גלכות ושונות ונחמות שהקנייה מניאן על ישלאל נשכל פ ע י ה אחת שפעו
אפעה על שפיפון מלמי 3פה
נ סיני כל אשל דנל ה׳ נעשה ונשמע ; ונשם
ניליל תאנתו ; ונשם פי ,פיה ,פיפיה ,פים נהעתקות מליציות לנות ועצומות,
כי הפה הוא פעם אינל האכילה כמו חלג ופצילה ,ופעם אינל הדנול ופתח
האדם הפנימי לצאת נו הלעיון מקלנ הלנ החוצה ; ונמלה פי לקצה אמלון
מאיזה ערך ; ונשם .פ ה לשפת הים ( איונ ל״ח ) או לגנול כל מקום שמגנילו
ומנדילו ממקום אחל .ותפוכו ישכוייו  :נעה וכוי.
ין) השם שפת ונצילוף " דל שפה" או "דלתי פנים" (איו 3מ״א) של״ל כמו
"פתחי פיך" הועתק אל שלשי  :דלה ,דלל ,דלת ( שהתי״ו שלש לדעת הלאנ״ע
«שלי כ״ו י״ד ) נהולאת פעלי פתוח וסגול ,או הלים והשפיל ,של״ל אם הלים
את השפה העליונה או השפיל השפה התחתונה נעת פתיחת הפה ,ע״ד שפילשו:
»הדלת תסוג על צילה" שהיא השפה העליונה ; ונשם שסה אל כל לשון מדנלת
ואל כל קן וגנול וכוי ,וכן דלי ךלי 1ת אל דנל לם ונשא ,וכן דל דלת
אל דנל שפל וסגול נהשאלות מליציות לנות• ושנוייו והפוכיו  :תלל ( וסימנך
״ננוי לתל  -פיות") ומזה תלתלים ע׳יד דליות הנ״ל ,וחלועיו סלסלים זלזלים
יסנסכים.
יח) השם שינים ( מלנד העתקותיו והשאלותיו המליציות) הוליד את
השלש ש נ ן נתולאת חתוך ומדוד הדנול ,ואמ״כ נעתק אל הולאת מדוד
המלג ,בעין פ ת הנ״ל וכמו לשון אל אש אוכלה ,ואל כל עגין מדידה
׳שנינה נונעית או מוסלית .ונהיות אינל הישינןם שנים שנים ,שן אחד מלמנות
מכוון נגד שן אחיו מלמעלה ,הוליד השם הזה גס את השלש ש נ ה נתולאת
היינו שנוי; ואת השמות
דומה ול
נפילת אם נדומה לו או נשאינו
סשנח׳ שנה ,שני( ,ע״ש לנוי כפילת נונילת המו ע נצנע האודם ההוא ) ומספל
שנים ( ע״ד שחמשת האצנעות ניד הסנו את המצאת המספד ,הנהוג עוד
היום נין הפלאים ונשאל זכלו נציוני מספל הלומי נצולות אצנעות אחדות עד
«ספל ממשה שהוא נצולת כף היד כולה היינו חמשת האצנעות ניחד ו« ספל
עשלח נשלינת שתי כפות ז״נז וכוי .וכמו שנעתק שפת הפה אל שפת וחוף הים
נענלית ,כן נעתק שם השן אל הולאת חוף׳ הים נאלמית נשם ש י נ י ת א
(ויקלא לנה פ׳ צ ' נ ) ע״ד שן הסלע .ושנויו והפוכיו  :תרח ,ונלחז׳ל תנא ,כי
על שנה נהולאת שנו משנה מהלגם תנה ,וכן שרי תנינא וכוי.
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יט) « המם למין,
אמר לנו תוצאותיו ושעיפיו כנ״ל ,כולד בקרוב
המלא ל מ ן בהוראה המעה
הלמון להרע ולהוציא דנה ולבילוי* ,וגם הוא
«ומאל אל "למון הים" בווו
מפה
ושן כנ״ל.
כ) השם מלקויז (
תהליס ק״ב ) לגמר הדבוק « למעה נלמון ,והחופש
אה המאכל בחזקה
ללעעו
,
כהן יד ומם אל הצבת מלקחים כלי ההופש
 3חזןה ולוקח בין
שיניו
דבל
.
מה .ואל המם מילקזידו בחשיפה השלל בחזקה,
מממנו הפעל,
לקמת
בכתוב " עלית למרום מבית
שגי לקחת « תנות
באדם" (
תהליס
)
.
וע״ש
הוראת
חוזק
תפישה שבו מולה גם בהפך .הפעולה
ואף בגנין
הקל
(
כמבואר
במ״א
)
בכתוב
"
כי
אמה
כושית ל קח" שר״ל לדעת
בעל מנחה בלולה  :עזב
אותה מלהתקרב אליה .ומזה הועתק בשלש
לקח
אל הוראת כל לקיחה
קבלה
ותפישה עבעית ומיקלית  ,ואל
השמות לקח
מקח וכוי.
כא) השם חןי לנשל שלמעלה
להמם מלקוח הנ״ל ,אכן דומה
אליו
במלאכתו ,במה שתופש גם הוא המאכל
עם

מןהלשון,

שהוא

אמנם מתנגד במקום

הלשון ללעתו ,ועוד
במשכו אליו את הלשון לבעא ארשת .מפת אנוש,
הוליד בלשון ארמית (ואולי
היה גם בעברית אם .מלא השתמשו גו גמקקא)
הפעל חכך להורות
תפישה
והחזקה
" חוכך נזה להחמיר" ( נדרים) ,ובעברית
השם ״ח  5ה" (איוב,
חבקוק
)
לכלי
שתופשים
בו
דגים ; ומזה בדרך שאלה ושתוף
גם השיש חכה בהוראת
תפישה והחזקה מושרית בדבר עתידות להאריך
ולהמתין בו ,ודומה בזה
אל
הפעל
ק
ו
ה
ואל
השם
ת
ק
ו ה  ,שגם שניהם
מורים גם דבר תופש ומחזיק (
איוב ) ומקשר כמו מיתר וחבל .וגם השם מקור,
מורה תקוה ותוחלת ( ירמיה)
וגם מקום מחזיק תופש ומכיל (כמו מהשם גר 1ן
האותף אליו את המאכל
הוליד גם את השם מג 1רה ( מגי) או ממג 1רה( .יואל)
למקוה אושף תבואת) מים
בקרנו (בראשית ) אשר מזה הפעל ק ו ת לקבוצת
מים ,או להוראות אישף
וקנון
בכלל
(
ירמיה
גי
)
.
ועוד
בו
הוראה שלישיה
(מ״א יי ) חזקת ואשפת
שיעה
אנשים
שוחרים.
כב) המם גריון
או
גרגרת
לאיבר
הבולע

והמושך המאכל.

הצלעש ו
ה נ ב ת ש והנעחן הדק היעב ,הוליד השיש
גרר ( או גרה)
בהוראה
כללית
של
פעל
מ
ש
י
כ
ה
(ויקרא )
וכתישת ו ע מ י נ ה  ,וגם
בהוראת
פרעית
מל
משיכה
(
בלשון
ארמית
ואולי
מקורו גם בעבריה כמו
רבים )
ושל
עחינה
וכריתה
(
מ״א ז׳ עי) ן ואת השמות גיד! ( ג" כ בהוראתו .
הבפולית
)
אל
המאכל
הנלעש
והנמשך מלמעלה למעה וממעה למעלה (ויקרא
שם) כתרגום הירושלמי על
מעלה גרה ,משיק גררא ואל מעבע קען ( שמות
לי ) המותך את הגדול
בשוויו
לנתחיו
(
 ; ) Scheidemünzeואת השם גרגר
(ישעיה י״ז ) לגרעון
פרי
נכרת ונבדל מהפרי ; ואת  .המם מגיה . .לכלי
חותך וכורת .ועוד יצא מזה
השיש גרה להוראת כתישת מושרית( )-Reibung
נין איש לרעהו,
ע״ד שתרגם על " חצי אכלת בם" (דברים ל״ב )
מכתמי
אגרי בהון.
ועוד
הוליד
את
השיש
גור בשם גי (וממנו נמת ומג1ר)
לאיש
נכרת
מעמיו
ונבדל מארצו להתגורר במקום לא לו ,כמ״ש
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הראנ״ע בש' כי השא ,אשר « זה הפעל גול לכל הוראותיו ,כי גם הוראתו
כמו יגר על ענין מורא ופחד השמעפה «« קור זה ,כי הגורד והגלמוד
אימתה ופחד הנעתהו תמיד ,ע״ד שמורה נשם י ג ר באר«ית (כראשית ל״א)
אישן> גל אננים ,ונשם מגורה למקום אותף התנואה ,כעין גד והלך הנאתף
אל ניה מבנית אורח  — ,ושנוייו ומלופיו  :ג ר נ ,נשם  .גרב ע״ד נתק "למין
לרעת נתק ונכרת מעורו ,ונלסז״ל מורה משיכה  :זיל גרניה (שנת ) אומנית:
גרני יין ,וכל כלי מדת לח ( כמו גירו למין « דה או משקל במו גריוא גריוי
יכו') ע״ד מגורה הנ״ל לינש ; ונהפוכו ר ג נ לגוש עפר ע״ד גרגיר מול,
כי כן על " וגוש עפר“ (איונ זי ) מתרגם וגורגשתא ,גלג נשם התער הכורת
את השער ,וכמו גרגיר כן מורה גולנא נמתי מנחות מין תנואה ,גרף
להוראת המשכה וגררה ,ונשם מגרפה (יואל) או נ אגרוף מורה ג״כ גוש
עפר כמו גרגיר ורגג לעיל ,ולפירש״י ניואל שם שפי׳ כתיי המניות,
הוא ר״ל כמו גרג יין הג״ל ,וננ׳ר פ׳ ל״ג נמצא השם גרופית
לאיזו מדה מה ; גלש (ש״ה) ,גלח ; גרג נארמית ג״כ לעני ן כתישת
»יתיית הליל כי על תעורר מדנים תרג' תגרגתגרא ; גרד במקרא ונתרגום
ג ר ז ונהפוכו גזר גרת או גרש ( ימין ושמאל) ונלחז״ל גרף ,או קרת ,או
כרת ( וראש לכולם הוא אולי שם האינר כרם שנזכיר להלן) או חרת
(ונהפוכו מתר) או קרש ,ע״ד "כרתות ארזים" (מ״א וי ) או קרן (ונהפוכו
קצר או קצה) או מרץ (ונהפוכו השם מצר) ע״ד " הגזרה והבניה" ומורה
מגזרה (ש״ב י״ב) כמו «גרה הנ״ל היינו משור ,וכן גזז ,גזל (שהוא
כמו גזר ע״ד פ ר ק לשניהם עיין להלן) גזם (או ק ת ם גם כתם ),
על קורן שפתיו תרגם גזים נשפותיה ,ג ז ע וכוי כי יתארכו ויתרחבו ענפי
השרש הזה עד מאוד בהפוכיו ,ד״מ מתהפך גרש נשי״ן ימנית עוד אל
"ש ג ר בהמה" (מעריך המערכות) ואל ג ש ר למעבדה העשויה מגזרי וכרותות
קרש ,וכן ההפוך מן קרת הוא השם ק י ת ר לד׳ התותפות ע״שש־וליות
ליזי או קיתר נחתך « בנון אמו לפי המתופד ,וכן השם קורת נמתי שנת
קרע ,גרע (שתרגום גלח הוא גרע) וזה ננין
כמו גרזן  ,וכן
אב לרנוי שרשים אשר ישגשגו ויפרו וירבו ויע׳מו משם אבר אמד ,ע״כ הארכתי
נו ,כי ממנו תקיש על השאר,
כג׳ו מהשם זקן לשער הלחי התחתון ,הצומח רק בימי בכורי איש בא
נאנשים ,נולד הפעל זקן לציון זמן האמצעי ,כי הזקנה יש לה התחלה אמצעי
יתוף ההתחלה נקרא זקנה האמצעי זקן והתוף ישיש (מעריך המערכות בשם
האגרבנאל) ,ואת התואר זקן לבעל הזמן הזה בחיים חיתו .ובעבור כי אז אתף
האדם נתיונות תמת השמש ונתחכם נקרא כל איש נבון ( אף אם לא קשאי ,כי יש
קנקן מדם מלא ישן) ונשוא פנים בתואר תקן ( ע״ד בישישים מכמה) המורה
נאתמכתא לחז״ל  :זה קנה חכמה (כי תרגום בן זקונים בר חכים) ונשתרנב
מזה גם בלשונות מערביות השמות ( Deöan , Acltester :כי זקן בארמית
ד ק ן ובלחז״ל " נזדקן הדין" כלומר מכם דיכא) וגם השם ת ג נ י ם בעניית
(נחמיה בי .ירמיה נ״א) והיחיד ת ג ן בארמית ,בתרגום על פקיד ( ירמיה כ״ע)
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תלגס ואת כההי
המשהה חגן כתניא) הוא החלון) מאותיות זקן .ואת המעות
זקן וב״ר זקוכים ונו׳.
כד)
מהמם נח/ריס לנקגהי התועה נולד לד״ק הפעל נסר (ש״ה אי)
להוראת
כעח
וחמת
)
פאמרו בהפוכו למען תהלתי אחמם לך) פמו גשם אn
הכ״ל  ,כי על א ף מתרגם נחירי ,ובלוע חז״ל הניחי וכזי.

Chajes.

vonM.

Weißmann
בלהה ב ט א י‘ ר ו יא.

Beiträge

בהלה באתני.
ברוח בער,
בשמעי בשורה:
בהקה 1בוערת;
בני בריתנוr
במחוז
בראיללא
בזרם
ברומעניען׳ במגורי בערעשטי
בורחים
בייךדים
בקעו בועליהם
בנחלי בתות
באהלם בחךרימם.
בזזו בזח  - .י
במקומות בוהו,
בו ?ים במרירות
בראשם בל יעל
בעזבם בתיהם -
בוגריבראטיאגא
בלכו־זם ? גולה
 בלעם בן נעור■■בלי בגד,
בלה בשרנו
בצוע יבצע;
ברגלים בצקות
בוטה במתי
בועציק בחימר׳
בימי כצורת׳
בירה בוקארעסט
ברותם בוסר
בקופה בלולה.
בוחל ביושר,
בפלןי באקו יא
בזקקום בוקקים
בועט בצךקה!

בו־כו בוויען
באראןיבייסט
בוחר בנדיבות.
בתתי בקרת,
בוחן בודק - .
ברר בקשתנו
באהבתו בחמלתו!
בינו בוערים
בדים בעם!
בושו במ־עש'כם
בגלל בושסכס;
בהיר בגמחוננו
מד! בוראנו,
בלום בולעינו;
בטל בעתה
בעתות בצרה.

(כשנת נפיל הקנקדדט) קץ קאנקארדאט.

קול קורא:
קיקר .ק!ם
בתב־כריתות;
קרו.ע קנקידט
.קצץ כנמיו ! -
כרמו ברמילו׳
קימוש קוצים,
קצירו קללה־

כליל כתרו,
כפשתה
כהה
זקךיה י׳ין
בבורו כלה.
קמינו קובעינו.
כשלו
.
קרסוליהם;
קמו קוננו,
כוסם קבעת!
קכל־קבורתו
בהני־קאטליקים; יב בבר
 1ילאוז כליהם ׳
קרחו קרקור
קרישי קלערום .קשתם קםתם;
במרים ביאבים -י
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קרב קשה י
קנאה קודחת
כקנה ק& לי־
כסוסים ! .קרר!
קצרי כח,

ךחר זי 1ק־ י^ ב
•. I
קהל קריות!
כנענים כנים!
קבלו קושט!
ק -רקר קיר

קו־ר־ות קדומים י
נןםיה־ ' קרץ ;
כלכל פ־ ^ר׳ון.
קנ_ יןז קנשטיטציון
בונן כסאהו!

המית״מינדן  ,על מות ידיד ה׳ המכה הנלסן « והר״ה קאצינעלנכאגען
י 1ז
איש הוואדנא — גן הרג הגדול מו״ה צבי הירש  ,מויזמו:
ק׳ב הישר מווילנא  .נאק> פהאום ט״ו אייר חרכ״ס לע״ק.

קחת
הוראדנאז
הקשיבי קשב -

קילו הרימי׳
ה־ילילי קונני!
הדזכם קצנלנבוגן
המלמד קסת,
חנינו קושט,
המטרה ק־ולע;
המית קטבו,
הקדים קצהו,
הובל ק ^ ר.
הדרו קרר !

קהל המיונים
החפצים קך ^ תו;
קוראים  :הוי!
הסלידה קשתה! —
המצע קצר
קורותיו השתרע ׳
הלל קניניו ' .
.קלס הליכ 1וזיו.
הנהו_קים
הילל קלנהי ׳

היקלו קלש
היזמים קנהו

Von M . Wrißmann Chajcs .

מכתמים

קשה זווגו שלאדה יותר « קדיעה יההון.,
הים ראה מטה משה איש הרוה,
ויקוב אחור  ,ממקומי־ מהר למוש;
ראשה מנה — כים גנרש למינוח -
גם בדיגיף שבט  -הקשיח ל 1יה ? חלמיש.
ערמת חוה  .הוד .לאז עותה׳ ולעשות הקזכילת׳
אשר את המוקד , , .עלי הבל הובילה!
כי בגלל זה יכס 1ף האדם אשד ,לקחת
היות לו אחרית ושארית בידתי־ ' שהת,
יהיה,זרע לס״ען מלאת אחריו מקומו
כצלמו יוליד  ,זכרון ישם כבא יומו;
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,ואלו
מי

חיה
קתי

לעולם ׳
חסץ

ברעה

ולא

-

ךאה  9נת

עסי אישה

-

לש  5ת?

Bon 91. G . Hirschsohn .
מכתב.
למלגה המשרה ושלום עד אין קץ ,למעלת ידידי מגעי הצמד בקירות לבבי
אהוגי כנפשי הוא האדון ההכנד ,המשולל המרומם על כל ההלה ,לאש כונורי כרם
לשוההו הקדושה ואגי מכנדיה ותומכי גידה  ,מלין אחד מהי אלן>  ,אחד משלי
המליצים הגדולים שכנר היו לעולמים  ,גגר מכם געו!  ,איש מלחמה לתולה
ולתעודה  ,הודע לתהלה נין הקוני ראשית אהשי שם ומופת נישראל כנוד מו״ה
מהמם נל״י ששערן הי״ו ד' עמך גנול החיל ! כעל כל מממדי תנל ששתי נח! ותי
כי עוד ע! ה אהנתך לשעת קדשיהו  ,אוד מוצל מאש פלישת מחמדיהו מהי קדם,
וכי כל נלהות קהאה ,שואה ואמש ערפלי שהאה המשתרגים על צואל ממוקקית לא
י!י!וך ממעמדך  .וכל הרוחות שנעולם  ,רוח פעלה המתחולל נעים ! למי מלה
ומדהים על לאש פופריה  ,לא יהדפוך  ,ומים לנים מי מרינה השופשים בשאון
דכים  ,קודמי להבות אש המדון  ,מא! לי ! יקותיה  ,לא יששפו אם אהנמך אליה
ולא יעפילו לעלות גנוה גנוה על הלמרום ! נולך  ,להאפיל את הוגה כדכד
שמשותיך המנליקות כקלהי המלפה ניפית ועיזה ,עת תופיע נהלה על מוג הארץ
לפתום את צפירת תפארתך המאירה לארץ ולדרים עליה כמעשה לבהת הפפיר
וכעצם הדר הרקיע לזוהר ; וככל החלולים והקמשוהים העומדים לך נדיך לששן
ולמכשול  ,תפלול לך דרך המלך  ,וברית לך אורח חיים למעלה למשכיל  ,וכנשר
תשוש עלי אוכל לצוד במכמרתך כל נתח שוב  ,אם מכמנים פלזים נחמדים למלאה
תאוה לעינים ,ואם שירים יקרים מעלפים נפפילי החרוזים המתנוצצים כאור לאמות
וגביש וכהוגה כנפי זהב קלל וכעז מופז  ,המושכים את לב הקולא אחריהם בברק
מליצתם ולשפי
רעיוניהם החודרים נקרב איש ולב עמוק  ,ואם דברי בקרת
מישרים הדורים בכל שעלי התנ״ך ודברי רבותינו התלמודיים ז״ל  ,ויתר פפלי
אמונתינו היקרים מפז ופנינים עפ״י רוח הקרישיק השורר באץ נשום שכל והגות
תבונות לגלות את פני הלוש ההפוכה על דבריהם  ,ולמשוך מי שכל ודעת ולדלות
תבונה ממים עמוקים גבא פתרי שפוני שמוני תעלומות אמרותיהם המזוקקים
שבעתים  ,או בחקירות שונות בדקדוק הלשון ,או ביתר חלקי זשעיפי המדע בהנחות
צודקות ואמתיות  ,או בידיעת שדה קורות אבותינו רבותינו הגאונים הגדולים חכמי
לב אשל מעיהם אנו חיים ומימיהם אש שותים ,כי׳גם זה הוא שער גדול ופרוזדר נעלה
לדרוך על שף מפתן בית הכאת הלישעראשור העברית  ,וזאת היא הפנה הראשית
והשנה העיקרית לכנית לשרקלין עצם פפרותינו גם תפח לוח חיים חדשים ,תורנו
בינה ותאלפנו דעת לעשות במתכנת החכמים הגדולים בכל התנהגותם הן בלמודם
ונאכלם בלכתם לשוס  ,לפנדל ולמלש כל התלאות והמגיעות העומדות בדרך
והמעצרות פעמי רגלינו מבצע מזימתינו  ,לשאת ברוח שקש את זעף הזמן וחרונו
ולבלתי דחוק את השעה  ,כי כמה מהחכמים אשר הוציאו לאור תעלומות חכמה
לא שזפתן עין רואי ולא שמעתן אוזן מעולם  ,חקרו אומץ שחקים ממעל  ,התבוננו
בעמקי תהום  ,עלי חוג השמים נתנושתם הלכו  ,וזרועות אל אלים חנקו בגאותם
וימלאו פני תבל תנובה  .ועכ״ז רבת שנעה לה נפשם הבוז ותלעג  ,שתו ומצו את
כוש קבעת מת התרעלה עד תומה  ,כל ימיהם תיו נכעש ומכאובים  ,משברי
תלאות עד אין קץ עברו עלימו ויפנבום כדבורים ,ובכל זאת לא רגנו נאהלס תלה,

ולא הביעו עמק על כי מצי העיז נחתו בם מאין העוגות  ,אכן דמו לד׳ והתמוללו
לו  ,ויבנויזו בגבורות ישע ימינו  ,כי קרובה ישועתם לבוא וצדקמם להגלות .ובלב
»לא מקוה מכו למושיעה כי יעזרם ויכלנו ם מכל עקומיהם  ,עד כי באו אל הנחלה
ואל המנוחה לאור באור נעימות שדי ולהתענג על ד׳ כל הימים  .והיה כי תראה
מחלצות קודש כאלה ,הלבישם רקמה בעדי עדיים ,ותתפחם אל כוכביו המצהירים
כצמר צמר כעין החשמל< מחשיכים בהודם את קרני שמר החכלילים כאבני
אקדח — .ועתח אדוני אמרי אשר כבדתני לבוא גס אנכי במקהלות רבבות
סופריך הנכבדים המגישים לך מנחה בצדקה ומביאים כה מכרי בינתם איש
איש כמתנת ידו כפי » תת שכלו אל אוצרך הנחמד המלא ברכת ד׳ ,קוטפים כרמי
*יננשה כתימי מותם  ,נצר מטעי ערוגות בשמים  ,אורגים לכותרות מצעי אהלות
ודודאים » רוקמים בשלל צבע רקמתים ,להעלות על שלחנך המלא דשן עם מעדני
פרמי מגדים ,שראשם נמלאו אגלי טל מכמויז ומדעים וקוצותם רתיתי פלגי דעת ;
לזאת משבתי למשפט לדבר דברים אחדים בפני קהל ועדה  ,כי רוח בטני הציקתני
ולא אוכל לעצור ברוחי .ועתה האזינו ישישים ושמעו עדי מדברות׳ ,יאם לא חדשוח
ונצורות אביע ,הנה זמן ועת לכל חפן תחת השמים ,ואולי ימצאו בו שנים שלשה
גרגרים הראויה לתת למו אוזן קשבת ,והיה זה שכרי ! —
והנה שמעתי דבת רבים » תביב יתלחשון מתפארים בחכמתם בחזותם כי
מיום ליום ישגו מיל ,ומרגע לרגע יגדלו עשרת מונים ,יוצרים שירים ומאמרים לאין
תפורות ,ולזאת שתו בשמים כימו לדבר עתק על חכמי עמינו הקודמים לנו בזמן,
 .ילעגו על ספרי המלין המשורר רנה״וו ז״ל ועל מכתבי המאספים הנודעים לתהלה,
וכהתל באנוש יהתלו בם  ,יתהללו במתת שקר כי פי שנים לתם ברוחם בכל שערי
המדע עליהם  ,ושיריהם נעלים ביתר שאת על שירי הראשונים ,וית־ו מלע־בים
בחכמים יקרים אשר לפני שמש ינון שמם וזכרם לא יסוף מפינו מעתה ועד עולם.
ואנכי אחרי אשר כל מגמתי להלין על נבוני מדע האלה ,אשים נפשי בכפי ואל
אדם לא אכנה ,ומאהבת׳ שאהבתי אותם ומשמחת׳ שאשמח במו ,לא אשא פני איש,
אם כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלוני בשן  .ומתחילה הנני נאלןז להקדים
הקדמה פשוטה והיא תובילך מעדנות למחוז חפצי הזה לבל תכשל בלכתך לעולם
ועד .הנה כמו שבכל דבר מלאכותי  ,אשר נתפלא עליו שבעתים על הודו ועל
הדר תמונתי  ,ובלב שמח נביטת על תוצאות פעולתו ,צריכים אנחנו מקודם לחקור
ולדעת מבטן מי יצא הדבר מכח אל הפועל ,ומי היה הממציא הראשון למכונה
הנפלאה הלזו ,לא לבד על המצאת הענין הנכבד והנקודה כאשר היא עומדת עתה,
אכן מי היה בעל המלאכה הראשון במעש מושב תזה ,כמו יובל אשר היה אבי כל
תופש כנור ועוגב ,ותובל קין אשר היה ראש לכל לוטש נחשת  ,למען נדע לכבדו
ולהוקירו כאשר לו יאתת על תבונתו וחכמתו כי רבת היא ,ואם כי לא גדלה
מלאכתו כמלאכת המנגן הזה הפורט על פי הנבל בקולות רצים ושבים ומתתפכים
כאופן בתוך אופן ,רגשות רכות ועדינות רוחשות בזמירותיו ,עד כי כל שומע בעל
נפש מרגשת יתפעל מאוד מנגינותיו המצלצלים היד הגה והי במיתרי לב השומע,
ואן> כי כעושה פלא הזה  ,אשר פעל ועשה כל זאת בתכלית השלימות וערך בסדר
נכון משפטי הקולות ואופני תולדותיהם ; וסיבב הולדת הקולות וחוקי תנועתם
ממקום למקום  ,חוזק הקול עמקו ורומו ואופן מדידתו  ,ערכי ויחוס׳ הקולות
המתאחדים למערכה נעימה להולדת הנגונים  ,תבנית כלי השיר לכל מפלגותיה,
וכל ממלקות הסגולות הפרטיות והכלליות אשר יתימסו אליה ושקל בפלס כמותה
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ואיכותה וממשרה כפי הנאות לכלי היקר ה) ה — .ועכ״ז יגדל וילב כבור
»
יובל עם כי לא הבין את כל זאת ,יען הוא תוציא המכונה הנפלאה הלזו העלם
אל הגלוי  ,יהיה איך שיהיה הוא אני כל המכמים עושי גדולות עד אין מקר
ונפלאות עד אין « תפר נמכמה הלזו .כמו כן נמשלו « כתני העתים נזמנינו זה
היוצאים לתור בקרב בני ישראל בכל מקומות מושנותם ,כי אף אם יערב למכינו
צוף דבריהם המתוקים מדבש ונופת ,ואף כי נאחז בדרכינו כי הראשונים לא הגיעו
אל קיתוליהם מחויבים אנחנו לרומם ולנשא את שמם ואת מפעלותיתם אשל בצעו
את המפעל הגדול והיקר הזה יען כי הם היו ראשוני עוניי עבודת הקודש ,תם
היו הראשונים אשל הקימו תוכת אמונתינו הנופלת ואמצו ברכי לשוננו הכושלות,
בהוציאם לאור עולם את מכתבי המאספים המתולאים בפז ופנינים ,הם הרביצו
בפוך המליצה את אבניה ויתדות גתפירים ; אך הם הרימו את קלן צבי מחמד
נפשינו ,היא השפה העבריה ,לשון הזהב ,בה להקת צופים נאום יה התנבאו ,בה
הורונו המחוקקים דעת ד ' וכל דרכיו משמרתו תורתו ומקותיו .היא אשר תיתת
שרתי בלשונות ,רבתי בשפות  ,גברת ממלכות מעושרת בעדי עדיים מני דור דור,
ואשר כמעת כנצר נתעב ונאלח וכמת מלב נשכחת  ,כמענו ירדת ממרום בתאה
ושמכון שבתת פלאים  ,לולא התעודדו במורי חמד אילי הצדק מנוע ד' להתפאר
לבנות חומתה הפרוצה ,ואך הם האירו למתים מחלד בנוגה זרמם במעבה שואה
וצלמות ענני אולת וחמלת הבלי שיא  ,אשר התרקעו עלי נפש בזמן ההוא ,כמו
בבוקר לא עבות ויום שגריר ,אשל ענן וערפל חתולת זבול ,השמים יתקדרו במפלשי
עבים שחורים כעורב ,וכל תולדות הארץ תתכת בצעיף אבל גדול ומעשה צלמות
שביב לה  ,הצפרים מבין עפאים יעופו בתמהון לבבם  ,יצעקו בקול נהי בכי
תמרורים ,לא בקול מצהלות והמון חוגג כבבקר בבקר עת ינתרו מנד לבד לנשר על קרני
השמש הנוצצים בשערי מזרח על תלים גבנונים  ,אך בקול מר יזעקו כמתנבאים
על יום אופל  ,יום צר ומצוק גם הינשקז « תבכי משכנו יהמה כחלילים ,ובקול
בוכיה יתיפח יפלם כפיס  .ולוח תעלת גדולה וחזק מפרק הרים משבר תלעים
להכות את האין חרם ולשום קן לכל אשר נשמת באפו  « -יתדות תרים ירגזו
ויתגעשו כי מרה להם .עמודי התבל יתפלצו ינהלו ירעדו חיל יאחזמו ,גם שמי
רומה ירובו בעים מצצי רעם ,ישליכו אבני אלגביש וזרמי ברד רגבי ברקים על פני
האדמה ,ובקול שאון ולעם יתאבכו על איד האין להכותה שאיה ,עד כי תבקע
האלן לקולם ומהי לחרדת אלהים .ופתאם רוח צח שפים ישיב בנחת על פני חלד
וכמלאך שלום יסך באגרתו לאש לאש יספו קול שוש והמולה ,והעבים יתעו ופני
רקיע ישהרו ,ורוח חרישית ממהלך לרוח ימה מנין ענפי העציר ,וצפרי שמים
החונים עלימי ישרקו בקולם וגם השמש יצא כחתן מחופתו וכמלך במסבו ,וקרני
נוגה ממעל לראשו יצהירו וקוי אוי ממגויו יתלו ,ומעל פני חוג השמים יהלו שלל
צבעיו הזכים כתפיי לשוהר .אז השושנה האדומה אשר במעש פרמיה קמלו תתיצב
נשר גרון חמון בגדים הדורהבלבושיה ,וחבצלת השרון אשר עד כת עמדת סר וזעף
והתחבאה בנקרת הצור מפחד ד׳ ומהדר גאונו ,עתה משנת בעוז מתניה ,ואת מג
תחימה תחוגג ,וכבלה ביום חתונתה וביום שמחת לבה תעדה בלית ,ותעלה ריח
נימוח בלי שמן דופי — .כמו כן תשפה העבריה ,אשר אמרי כי נגדו בה מאהביה,
והשירו בת נכר תחמה ,ואותת עזבו כערער בערבה ,לולא הנבונים האלה הרימוה,
כי עתה לא היתח לה פלישת בקרב האין .ואך ד׳ אלהים בחשדו שלמם לפנינו
למחיה ,למען לא נגשש קיר בצהרים כעורים ההולכים משיכה ואין נוגה ,עיניה
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להם ולא ידאו ,טח לסם » הנין ,אל פועל ד' לא יניעו ומעשה נפלאותיו לא
לא ינידו ,ויאצל עליהם פדותו להמיותינו כיום הזה  ,ונכל כתם ועוזם עסקו תיל
גם שגנו ישע עד כי נצעו את זממם  ,וירימו את קרן השפה נכל יכלתם .ואתרי
נלותת שמו לה עדנת  ,למורת רוח שונאי החכמה אשר עמדו כקוצים וכנהלולים
על אם הדרך להפריעם » מנוחתם  ,והחזירו את עטרתה ליושנה ,ועל ידם נתרנו
קופר־ם ומליצים נקרנינו אשר נאהנתה ישגו תמיד ועדי עד מנריתה אחור לא
יתוגו .לזאת נחשונ למשפט  ,כי אן! אם נאחז נדרך הזה  ,כי חכמי זמנינו הם
משוררים ומליצים נעלים מהם ,מוכרחים אנחנו לידע ,כי כל חכמתם היא מהם,
כמו כל תופשי כנור ועוגנ אשר הנם כני יונל  ,ולא יגונה הממציא הראשון לכלי
מורה שעות אם לא ערכתו נשלש מאות קוראטען ונממש מאוס גלגלים ונכל
לנע שעת ינגן ויצלצל נקולוה משונים כמנגנים רנים נעמדם יחד נתופיהם
ומתוליהם ונצלצליהם  ,כי די לו אשר המציא המכונה הלזו  ,אשר נה נובל לידע
ערך השעה ניום וכלילה  ,והיא תועלת גדולה מאוד נעלתה .כמו כן לא נוכל
אנסנו להאפיל את יפעת תהלת חכמי נערלין אשר המציאו לקדר מכתג עתי
נקרנ נני ישראל לחלקם ולהפיצם ניעקנ לתועלת השפה לפעם תשוקתה כחדרי
משכיות הצעירים לימים  .ומעתה כל המ״ע הנוכחים הנם כננש רוכג על ענק ;
וגם נכל חכמת ומדע בכל מלאכת מחשכת נתרנו חכמים ומשכילים אשר ירדו לשון!
מכלימה אלן! פעמים יותר מהראשונים ,ונכ״ז ידעו להוקיר את הקדמונים ,נידעס
כי הם תקלו להם תדרך הטונ ,ולולא הם ,כמושים נקנורים טמי עינים התהלכו.
ומעתה ,ד ונרי עתק ,השליכו מעליכם את שקוציהם וגלוליכם ,שימו יד לפה ודומו
תלה• אל תרנו לדבר גבוה נגאות ונזז ,שירו עמי את שיר עליזים מזמור לתודה
לכנודס ,ומעמקי הלב נקרא עם המשורר:

עיפת ?,נבר ׳ צבי מחמדינו  ,צפירת תפאךה ׳
בחרפה בזיםזיח תצהיר בהדרה.
מעטרת מפי’דיור'רד בעךזגדיים
לכרם יי צבאות לנחלה נתנה
לעדת'},עקב ; פלה לחבל*ולמנה
ותהי אצלחקזעשועים ' תחתי היממים.
ניגרו בה/יאסכיה< פרה העמיקו.
בערער עזבוה וב:לדי נכרים השפיקו
כשפחה' חרופה 'הסרה' מגבירהI
מעלובנח' פגרו לבת נכרימרבדיה
ימרת׳ בלגונות 'נותךו7עזו'בה' ממאהביה!
כוכבי<נ #ךח ע^ מו,נפלה הצפירה.
עלי גאון עוזח ' כי ; לד פלאים
יננלימפלתח׳ מפני גאון רעים
מקיכיל לדבר,אמת יאנה במסתרים:
איך גרשוה אחיה והלאה .ןרויה
בקיאוי מנה ךדיךח  .דזבוה פצעוה
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ואין ד 1ר.ש ש ^ טח סב׳יב כ'שזערים.
18׳ באו בחוריי ח « ד׳ שיוחד התיורה
מברק בינתםזקךויו כדכ5י אדרה י
דזם חכמי ברלין’ ניךעו לתפאר;,
אספו כעמיר גורנה עלים ?‘ תרופה
גדוליםי בתהלוכת רוח באפר צדו^ ה
בשירים ומליצות ענדוה עטרת.
הם נשאו ' ךגל ימפה העבתה
המה הרימו' קרן' כלילת תו7שיה
נטעו קזךשיר , ,שגשגו :ענםיה
?נן .עדנה ישתלו נטעי ’נעמניים
ארגו לה כדתר־ות  .יפרח׳ נצנים
עדי זרחה כשמש כמרפא כנסיה.
מעתה שירתי לא תלכי עדרי 'קדךךת
עתר ,הורם ככיודןי׳ עוד תהיי גכרת
ראי סביב בניך,יסלסלוך כעפןרה
כזר זותב יבתרוך שרים ומליצים
קרניי הילך_ עלפני תבל מפיצים
עתה פצחי רנה  ,רני עקרה
אך על זה דוה לני ולא הדום בת עיני ,נחזותי כי גם כימיה אשר החכמה
אותה למושב לה נין החיים ,נמצאים משוררים כבירים השרים נשירים על לב רע
כקול ענות השירים תחת השיר נעים יצלצלו  ,כל רגש מליצי אין בפיהם ,גופים
מתים ורוח חיים אין באפם ,שוכנים הוזים ככלבים אלמים ,ובשפת עלגים ינאמו,
כי לא יוכלו לדבר יהודית ,וענ״ז יקראו בגרון והשופר ירימו קורם  :כולנו " חכמים
כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה !" והית כי ישאלך איש לאמ״ר  :מי זה היה
בעוכרי המנונה  ,ומי זה אשר הוריד לאדן נצחה ועולל בעפר קרנה ? ואף אתה
אמורול  :אלה המעריכים מכתבי עת לשנעי יה  ,המחקים דבריהם בעע ברזל
ועופרח מאשר הרו עמל והגו און במצפוני רומס  ,אלה המחבלים כרמינו הסמדר
בת :יחם מקום לבוערים נעם להתגדר נו  ,והם משחיתים כל חלקה עובה נישרון,
לאשר לא יבקרו בין עוב לרע  ,וכל הדבר הנשלח אליהם אף כ׳ לא תואר ולא
תדר לו ,נבזה ולא נחשב  ,ימליעו על מכבש הדפוס  ,ולמחר הנה נקראים דבריו
בקצוי ארן בין בים בין ביבשת  ,והמחלה הלזו תפשת צרעת ממארת סילונים
ועקרבים קוצים מכאובים לחכמה המזוקקת בת השמים .ועוד תשוב תראה תועבות
גדוליה מאלה .הנה בעיר לנוב התעודדו זה כארבעת שנים מחרחרי ריב ומדון,
מאמרי ברשף יין ידליקם ,אנשים אשר אין למו יד ושם  ,לא נכרו על פני חוצות,
ויוציאו לאור מכתב אמד מדי חורש בחדשו והמערה אמר קלעו אליה הימה לשפוך
בוז וקלון על חכם לב כהן לאל עליון שם ,ויכוננו ח׳ן על יתר לירותה במו אופל,
בכל גליון חרפוהו גדפוהו והתקלסו בו כעל אמד הריקים ,ונשמצת וגדופים מלאו,

33
את הגליונות « פה אל פה .וגם לשונם » שמחה על הבבון «למדי פולין הקדמונים
קרא3ו  ,ואז תלאה כי לא הגומי
האימים מלפנים  ,אם לא תאמין קום
עוד החצי  .מה תאמל אחי הקולא למעיינים כאלה ? ועוד תתפלא שנעמיס
אם אקפיה כמו  ,כי נמצאו אז משוגעים הלנה אשל קלאום נשם  «" :לימי
קלן השפה הקדושה״ .הוי זמן מקולקל ! הוי ואנוי על מנהליך ! לא אחת ולא
שתים נאנחנו נאנחה השונית גופו של אדם על לשון אנותינו כי כפלה ולא
תוקיף קום  ,נמזומי תהפוכות ופיעות שענות כאלה « שתיגים מאין הפוגות.
אך זאת היתה נחמתי ממעשי ומעצנון ידי ,כי קוטפי מלוח עלי שיח האלה
כעוף המעופף כנודם  ,שפו תמון אז מן נלהות גזו לאין הנשיה  ,אף לא ישונון
עוד לעולם  .ואף אם כבל לנה המכשלה וקשה מאוד להפוך שלשי לתמים
פולי לוש ולענה אשי כני עשו פלי למעלה ושילש למטה למי מנוחות ונמלי
עדן  .נכ״ז תקומי ושנלי כי יהפוך די שפת נלולה אל כל העמים  ,והחכמה
כתמי תפלח  ,והאמת כאלז נלננון תשגה  ,והשלום ישתל נחציות נית אלהינו
יילנישנו לוח נכון וטהול לאהבה את שלשת אלה ולדנקה נם כל הימים,
האולת תתם מן האין ,ושקל ומדון עוד אינם  .עוד דנל בפי על אלה  ,אך
קללה היליעה מהכיל  .ואם ימייני קולא הדולות עוד אוקיפה כהנה וכהנה
במועצות ודעת ואתה שלום מאתי ידידך מוקילך בלב שלם ונפש חפצה,
אוהבך כנפשו  ,שש ומתפאל בגווניו שלך  .אנ״ן צני מקולימא.

 Von Alexתומת האהבה חמת התאוה .ד
. I . Scho
».
(Nach Bulver
).
המלך דוד מת! ויבא בכלח אלי קבי  .גוו שב לעפיו ורומו עלה אל
האלהים לשבת גתודי מלאכיו היושבים יאשונה במלכות  .גם כנויו הקדוש
ונעים זמייות לקח אתו השמימה  ,ויהי שם למלך על כל בני הזמלה  .ויהי
היום בין יחד להקת שלפי אל שיל מנגינתם לאדון הכל אז לוח צפונית
הטמונה בנפש דוד נאה ומנשבת על פני יתיי כנורו  .וכהקיל ביי מימיה
כן זלמו נהלי נחלי זמל ויון « גלון כנולו לפני כש יה צבאות  .ויהי שידו
נעלה על כל נגינות מלאכי עליון .וקול בלמה נשמע  :נקנה עליו שכלך דוד
עקב לוח האהבה המלמפת על כנפי זמלמך הנשגבה !  . . .הנה שכלי אתי,
ענה דוד  ,המעט ממני כי פה במקום קדוש צליל כנולי אשמיע כי אבקש
לי עוד ? ודי מהיכל קדשו שנית איתן קולו השמיע  :מה שאלתך דוד ותעש ? !
ודוד ענה הפעם  :אם נא מצאתי מן בעיניך מלכי ואלהי אם ישך עושה
חקד מנם עמדי  ,עשה זאת איפה לי .הנה מקום אתך אשי עלי אדמות נשם
גיהנום יכנה  .שמה נפשות בני תמותה  ( ,גם אלה הישלים בלבותם  ,אחלי
כי אין אדם צדיק באלן אשל לא יעשה נימי מיי הבלו דני לאשמה נו)
עונם ישאו .הלשני נא אלהי חשדי לנקלם שם כפעם נפעם למען הקל מעליהם
*) Wir erlauben uns, aus die gediegene Prosa dieses vortresslichen
Aussatze
» die Aufmerlsamleit unseres Lesekreises mit besonderm Fingerzeige hinzulenken
. Unser geschätzter langjähriger Mitarbeiter hat hiemit
eine eminente Probe seiner Gewandtheit in echtebriiischer Stylistik aus'S
Löblichste niedergelegt
.
Stern.
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ל« גבכו בעזו) נגינתי
« שא מנאונס ויגונם  .לך «לא בידך את אשר דברת בפיך
קול ««רום ענה ,
אלהים
לבאות
אשר מאהבה הוכח יוכיח  ,וברוגז רחם
יזכור  ,דלה את שאלתך!
ויקוד דוד
וישתמו  .ויקח שנורו ונגן בידו שיר תודה ותהלה ליולרו.
כהתימו שירו
התנשא
«
על
כשאו הנמפה בזהב אופז  .נשען על יד שלישו
גבריאל פרשז
אזרועי
ידיו
וירכב
על
כרוב
ויעף אל המקום אשר אליו הוא
נשא את
נפשו
.
הוא
מקום
המשפע
ומקום
הצדק
,
שמה
נפשות ילרי חלד נשבע
מקר
ומקל
נועם
ילרפו
ויתלבנו מכל מלאה וכונן) אדמות לשוב אל בית אביהן
כלעומת
שילאו
.
שמה
מרחוק
עינם
תחזה
,
( אם להוסיף תוגיון רוחן או להפיח
בהן רוח תקות
להקל מעליהן את כל ענותן ) שדמות עדן המפכוללזת בהדרת
קודש אשר
שמה
נימים
יבואו גם הן לבעח ישכנו ולא ישמעו קול נוגש.
ותמונות
שונות
שם
על
פניהן
׳עבורו
.
מהן עוד רוחצות בנהר אל־מות המצא
מעדן  ,ומהן כבר
הולכות
לשות
ומתעדנות
בנאות
אלהיס
המעולפות בפרחי
הוד ונלני חמד
ומערי מעלליהן יאכלו אף יותירו לעולליהן אחריהן ,ולבן נכון
נעוח כי
כהיום
כן
גם
«
חל
על
שדי
יתענגו
וילכו מחיל אל חיל.
כשמוע
דוד
ביעף
יללת
אלה
אסירי
התקוה
,
ידע
כי
זה הוא מקום
מעדת חפצו ויצו את
כרובו לאמר  :רב עתה הרף כנפיך ועמוד פה עמדי,
הוא לוה — ויעמוד
!
ודוד
הכין
את
צעדו
וילך מעדנות כמלאך שלום מושיע
ורב בעד שערי
כדכד
אל
תוך
הגיהנום
,
שן
סלע
*
שן
נושן
אוה למושב לו,
שם דרך מיתרי
בנורו
וענה
את
שירו  ,שיר איתן ונאוה ,עזוז ומאד נעלה.
ויהי כנגן
המנגן
,
נא
שלום
ממרומים
ויפרוש
מטות
כנפיו
«שניב  .הק כל נפש י
אץ קול
אין
קשב
,
תשאות נוגש ויללת האמללים חדלה ,ודומית שנתון מלאת
את
מקומה
.
את
אשר
תתן
שנה
לנפש
נענה בתבל ארצה ,נתנה זמרת כנורו
לאלה ישני אדמת עפר .ומיתה נפשם בגללה.
אפס מפאת
פנה נשמע קול ,קול גדול ולא יסף ,כקול ינשוף בתתו יליל
ישימון  ,קול
עלמת
כמנה
מתאוננת
ומקוננת בלי הרף  :הוי אבשלום אהובי,
אהובי
אבשלום
!
אל
מתאבל
בעד
האובדת
!
ודוד
ברצותו לבלע זממו עד תכליתו,
כי הן
רוח
הוא
באנוש
אשר
בהחלו
דבר
מה
,
לא
ישקוט
ולא ינוח עד כלותו
אומו .ומת גם בן
עליון אשי שאר רוח לו  ,הוסיף עלמה הזמרה פי שנים ברוחו,
רוח אלהיט אשר
פעמהו
.
היטיב
נגן
,
הרנה שיר ,והיא -לא תדע .לבלי הועיל
הוציא המנצח
בנגינות
את
כל
רוחו
קסם
כנורו
בה
החטיא המטרה וכיענים
במדבר תזעק תצעק
בחבליה
:
אבשלום
יקירי
אל
תעגם
נפשך
גלל
האובדת!
ונחומי דוד יחד נכמרו
ויאמר  :אסורה נא ואר אה מה קול החרדה הזאת ומה
נשתנה הנפש הלזו
מהמון
אחיותיה
?
גלעדי
און
נגש
אל
תערפל אשר משם יצא
הקול ,וישתומם
לראות
נפש
עלמה יפהפיה בעצם עת אבינה אסורה וקשורה אל
צחיח סלע כנד
•
ומשלמת
מלאכי
עברת
וזעם עומדים השקט סביב קרבנם.
העזוז זמרת
כנורי
קרא
אתכם
למנוחה
?
שאל
אותם
דוד
.
לא
I
ענוהו .הנפש
הזאת אשר
עיניך
רואות  ,כאנ עצום ונורא בעד נפש זולתה צפון טמון בח "5ר
והוא
בשבט
זעמו יסר
" סרנה יותר מאשר נוכל לענותה במקל מובלים אשר
בידינו
,
ולמה
זה
הבל
ניגע
להרבות פצעיה חנם על כן נשקוט ונתנה ימי לה.
את אלהים התהלך
דוד הלאה ,הלוך וקרב אל התמונה אשר לנגד עיניו ובקול
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וחזק כקול מדי בלכתו ( עד דוד הגדל קולו על
אדיר

את בת אדמות בלי חשך ) עקת שבל
#למה לק
כלהנה לקול מנגינתי על מקומן בשלות השקע
לעותיך

קול יללתה) שאל אוהיי
תעוללי ן מדוע המון
ינוחו אין פדן ואין לוחה-
מבליגית מחמת המציק

; תר אין בכנולי להלגיעך ולהמציא לך
ילק עבולך
היושב בקרבך ?
הנפש .למה זה תשאל ) את עלם על שלשי כאבי
הה שלף אל 1ענתה
) ה  ,המעוללת בלי הפוגות קינים הגה והי ,עד
תתחקה ? אנכי הנצבת עמך ב
מיוצר  ,על בן בצדק אלהי המשפע נשפע בי
היותי על אדמתי אהבתי יציל
ואקבול את כל אשל נעל עלי ביד שלומי זעמו
עמה .ואני בלי תלונה אשא
עושה לי מאומה לעומת הרעיון  :כי אהובי
אלה  — .אבל כל זה איננו
כיום עינו עתה נגרה על מותי בעצם אבי
זה נפשו בחייו תמאש ולילה
הלז  :כי זה דודי וזה רעי יתעצב אל
ערם הנצה האהבה פלחיה .הרעיון
לבו לא אוכל נשוא ומכובד אפו נפשי תמש תהלוך.
אהובך ואוהבך זה כבה מר יתאבל ובכה יבכה
אבל מי הגיד לך כי
על מותך ? שאל הנותן זמירות.
 .אלו להפך היה ,אלו מד׳ יצא הדבל כי עוד
זה לי האות ענתה
הנפשבי אל העפר ישוב .אם לא בכיתי על מותו
אחיה לפניו ,ועל אהובי זה,
כל ימי מיי בבכי ואבל תמרורים ?
בנפש דוד החל לפעמו ,כי האהבה בת עדן הנה,
ולוח האהבה הנעוע
לבני עליון אשר מפן בם המלך .והוא שם דברו
נמלת שדי ממרומים נתונה
מעליך שאול גלי בעשך והותך ,ענית עוערה ! ?
בפיו לאמר  :במה אוכל להשביח
מלאך אלהים אם ארשיעך כי מהתל אתה
אל נא תשת עלי מעאת
לאי השיב דוד .חי אל  ,כי לא התולים עמדי!
בי אמרה העלמה.
עובר על פני הנפש .ותען ותקרא  :רוח ממרום!
תמתון גיל נלאה עתה
לפדות אותי מיגון עולמים  ,ויש אמנם לאל
אם באמת ובתמים אתה חפץ
עמדי כעוב בעיניך .כי אלהים עמך בכל
ידך וזרועך משלה לך לעשות
איפת  ,הושיעה אדוני ! ואם לא למעני ,למען
אשל אתה עושה .אם כן
מפלט לי מזה על שעה חדא  ,ואם אולי הקשיתי
אהובי פעל .אחישה נא
אחדים תן לי מהלכים בץ החיים בתבל הנשמה למען
רגעים
לשאול ,אזי רק על
מלוב  .יגון ואבל .ואנכי השתר אשתיח ממנו כאבי
אראה פני אהובי הדלים והרעים
נחם אנממנו ולוח לו — .
ויגוני ,ולק מאכלו העצום והנוראכי לגשת רחמיו המו לו ,וימח נשתל דמעת עינו.
ודוד השב פניו אחורנית
יקרה ! ענה ואמר ,בישע ימין עליון אמנם לא
אבל אנחתו לא נשתלה  .הה נפש
הטרם תדעי פרי שאלתך ומנת גורלך אמרי שובך
תקצר ידי ממצוא חפצך ,אפת
אך רעה את מבקשת לך ,ומה לי ולצרה זאת ?
משוט בארן ומהתהלך בה  .הלא
הנפשות אשר עינך תחזה בזה ♦וכלו שוב אלי חלד.
למה מאתי תצא תרעה ? כל
 ,כי איום ונורא לין עליון על אלה אחרי כן
אבל מאד ייקר להן פדיון נפשן
מלים  :עבוד מיי שעה אמת בארצות החיים הזמנים.
כאשי ישובץ תנה במעט
שנות אלף ביגון וצער כעש ומכאובים פה במקום
יושיפו לך בשובך מדרכך
הגמול ,כי כן ישד המלך האדון ד׳ צבאות.
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עוד דגרו
נשיו  ,ומלתו על לשובו והיא
תשיג אמריה לו  :היק המקרה
הלז יקרני ולא
יותר
?
צחוק
עשית
לי
מלאך
ממרומים ! ונשי אדמה ' חתי
לנס בני עליון
רגש
האתנה
כי אלול׳ זאת ,
הינוב ידעת בי גם עוני< 1אלפים
שהה ניגון
ומרורים לאין יחשב לצו לתת
כושר רגעים אחדים נימין אהוב
ורע .אם
ידך
לך
רב ,רוח אלהים ,אזי משכני נא
על
חקר ותן לי תוצאות מזה ,רק
רגעי
מעשר
למען אלכה לי אל אתוני
והכבד
לנוד לו ולנחמו מאבלו העלום
ואתת
נעונך
כתר
לי
זעיר
שה כי למועד שוב אשוב אליך,
ולא יבול עוד דוד להתאמן
ולהחלין
)
אמריו
אתה
.
כי
כמעע נששו יצאה
נדברת ,
ומעיו המו ולא דמו .וישא עיניו
ומחרבי
למרום וירא מנעד אשנבי שחקים
עולמות
אין
מתמר
,
את אשר לא
ראתה עוד ממקום זה עין זולתו:
קרני הוד
נורא
!
.
.
.
ויקשנ
וישמע
קול מהיכל,
קול אל שדי בהדר ועוז  " :עשה
כאשר ש  :דן*
רגש רחמך ,אנכי עמך ואת אשר
תחון
יומן
"
ויען
עוד
השעם אל
הנפש וירא
אגמיה
אשר עלעה מתולתם עיושות.
על עוז אמרתו
שערי
אז קל מהרה כמו מקתם מלק
הגיתנום
נפתחו
,
והנה
נפש העלמה שנה מתחת רגבי
עפרות ,
כי שם ביתה בית חומרה  ,אלי
אדמות
מקום
משבן
אהובה!
היום
פנה
על שני תבל  ,ליל ערב
עלי
ונעים השליך הת מקניב  .בתנומות
משכב  ,יתענג כל עשען> תרדס
כל
עין
,
זולתי עין אלהיס אשר לא
תנום ולא
תישן
,
ועין
עליזים
אשר
מאנה
לנוס .ומארמון אבשלום תשואות
גיל והמית ששון
נשמעה למרחוק .הבית מלא
אורה
.
ערוך
השלמן
במאכלי
תאיה ,הגביעים
מלאים
יין
,
והוא
ואחוזות
מרעיו יחד בחנית נשים שאננות
ועלמות
תופשות אוכלים ושותים ששים
שאננים
ושמחים שמחה גדולת בשחוק ולחוק
עד
כי
כותלי
היכלו יענו הד קולם.
ישבה עלמה
לימין אבשלום על כקא עדן
עדינת
ויפהפית
רכה
.
והוא
נוער
נאש התאוה ומעת לעת ישב
עינו מן
להקת הקרואים ובשלהבת התאות
השובבה
ימנקנה
פיו
ונעתרות נשיקות
פעם
על
לובן
מצחה פעם על אודם
שבועות אהבה באזנה והיא למראה עין לחיית ושפתה  .ונחלקת שונו ילחש
תאנק
עמו  ,תשתיר את פניה ותשב
את ראשו
ממנה באמרה  :איכה אתן אמון
לדבריך
.
ואיך
תאמר
נשבעת
באלוה
אהבתיך הלא
האמת
אהבה
נצחת לנעמי בת
עמרם  ,ועוד לא עברו שלשה
ירחים
על
קברה. . . .
באשרי
!
נצחת לנעמי קרא אבשלום  ,כי תעשי ליפיך לא
כן .ולשונך תהגה עולת .אהבת
?
אמנה ! אך בחצי לעג תכונני
על
פני
לשימני למשל ולשנינה.
האנכי בת
עמרם
אהב
?
ואיכה תדרכי נפשי
עז עתה לגשת אל הדר כבודך
לבקש
ממך
אהבת
?
הגידי לי שאהבה נפשי
האם ני האשם תלוי  ,סם היונה
פותה
הזאת
חשבת
כל
אומר
קל אשר עבר
על דל שפתי ובל משחק ידידות
כדרך גבר
בעלמה
,
(
ואן
>
גס
זאת
לא
מאהבתי,
זולת מחמלת׳ עליה ) לממבע
יוצאת ולאות
מומת אהגה ? הנה העלמה
הרה
רעיון
רוח
בלבת
,
כי
היא
כלילת היופי
ועליה
יצק
השבע כות הסן
בנפשה לחשוב
והנועם עד הישוד בה  ,ותלד שקר
מהשבח
הגל
כי
נפלאתה
אהבתי
לה  ,ואנכי מה כי תרשיעני עלי
בגידת ברית
אהבה אשר מעולם לא רחש לני
זולתי
היום
אליך
,
יקרתי
יונתי
יפתי!
ואיך
?
שאלה
מרים
בהיות גוה הרך
אפור בזרועות אבשלום  ,הלא אבלה
עליך נפשך על אבדן נעמי ?

מויזה ענה אבשלום ,אבל באור פניך מצאתי
אמנם בשבוע הראשון
אסלוהיה כלא היה . . .
חישמהר די נממה והכל נשכח
כאלו ישמע מאמוליו קול צעדה יסד עם קול
ברגע הלז נדמה לאבשלום
ראה כל מאומה ,זולתי ערפל קל אשל לעת
אנסת מרורים ,ויפן לראות ,ולא
תלך ואיננו .כי תאם לא מסכמה עשתה זאת
אלמות דרכו למעלה ושם תמה
נעמי לבלתי התודע אליו במראה ? ? ?
אהובך שאל דוד את נפש נעמי אסרי
מדוע זה מתלת לשוב מאמרי
האם לא מלאת את אשר מפלת כי לא
שובה מיש מהר למקום המשפע .
אן> המועד אשל עליו במפס נפש התפללת?
התמהמהת
וזעם וישובו כמשפנום אל עבודתם" .היה המענה.
"צוה לאלת מלאכי עברה
בתונמות מוהל אכזרי ' ? תותיף דוד
"הנעבור זה הוהפת לך אלף שנים
שאל אותת.
אשר עשו לי הרגעים האמדיס האלה אשל
הוי  ,ענתה נעמי  ,את
לי אלף שנים בכפלים במקום הזה אשר לק
התמהמה׳ בתבל אלצה ,לא יעשו
צדק ילין נו.
שמיס ,שבת פה במקום התופח .אמותינו אס
ויותף דוד לאמר  :רב לך ,בת
ולדמות לדעת הבדל נין תמת תאהבה ובץ
היי לאלפי לבבות נעלים למשל
 ,ויפלוש כנפיו רקמה אתו השמימת !
זטה תתאוה
אלכסנדר חיים שורמזוראוונא.

ל& דנבת ב  $לג )Landau(nach Bvnr.
במדבר בערבה
?שלג בקרה
ארנקת שבעה
ולמורה 7שאךה<
סביבה האימה
הר,ד' והשמלה

חרמה׳ שממה
מכפה אבלה.
אך היקבים
מהרד שמים
?מבין אשנבים
שלחו_קךנ :ם.
מקרח שעריה
הלבינו הורו.
ודמעות ע ;ניה

Beitrüge von Munisch

.מאחיות׳ נדחתי
תא; ח ? דממתי
מלב ?שיבחתי
?שדיר ; שמה*.
לשיא שסכתי
דמעות לתלאה
כמעט נהפכתי
לכדור הרעה.
 '.ועלי עניה
מרחם בעו;י
אין נם בציה
ארנקה ! ימוני !'
.לכןיד^ עם
אמאס היותי
כיי עברה וזעם
פי׳ מנת כוסי" .

"ולו נפשי לקחת
יאבה האות.
אשיש לשחת
לרדת עלמות•.
מתאם שומעת
ןלב נ?1ח
ברינז ובעם
ובקול צורכו.
לקול סימם
נבקלה קדודה.
והיש הפעם
מקרח עמךה•
תגיד ברשת
לאו זהיל•

בפורש לשת
פסי אדה•

.אוי לי נךמתי
בגזרתי מארץ ׳
נללה מבתי
לעיני הקרץ!
ובגו אי לח
חיש מהרה
אצה לבלח

— 38ר ;ע לא אחרה.
וכעוף שמיס
עפה במלטה
חפצה בלייים
במו/נקטה.
כארנבת בקרה
(יכהיל ^ רי

לעתות בצרה

יל?לשביי

יקוץ בחיים
יומו יקלל
ואד ? שפתים
כלא לב ימלל.

לסנצדז על8ל־מות♦
(גיוס קומי מערש לוי).

האח .
ע־וד עווני פה בארץ הסייס ?י חבלי ס.ות א ^פרכי
אביט
.
קרני
שלש
צהרים
השתרבו על צוארי
ונ1
;ר.
תנבות
כו־בבים
וסהר
י < •
* «
מצרי' 1שאול
•■
פצעוני
;**
• *
ו ז
בליל
נם לי יופיעו
עד אין מתום בבשרי.
ע 1ד א  £סע זמרת צפרי גער ׳?ערי תפתה לפניי נפתחו
מבין עפאים ק ;לם  .יטמיעו,
לקראת בואי יקולחו י .י
ואני בחליי אסךתי
לנפשי פלאה לח  :עצבת
מארץ החי .ים
נטרתי
הקטב פורש רשת
ארדה שאול תחתיה
.ידרוך מולי קשת
ללק1ם חושך וצרה
להורידני ;.יא צללות.
אישן ב ;יא ' הנשיה
על ק אלי חומי חנני
ועלילב ת1םע ;זקרה.
שסע תפלתי ודופק רצוני
אך שמע אל תפלתי
ממחלת נן.יי ליש ךנ*א ;י
ואלי
מטיצר אליו קראתי;
תדינני בעוני י
ק^ם בנאדו דמע־וסי
אמור ' לשחתי סגור דלתיך.
שפכתים עת נתקו זמיולי.
לבכור המות אסוףי ;ריף ׳
בלול בנפש סלה נאנחה
ניי מה בצע בדמי
עת מיודעי  .קבוני'
ברדתי ' לשחת
לצור מעוזי’ סללתי בכה
ןאירבף כמו,ק 9י
מרוב מכאובות 'הקיפוני
נפשי לקחת?
אלי .איי למר .עזבתני
ליספר ב 1ססרף
תעלים פניך להסירה
?לאף בארץ נש;ה
ללה למפגע ילך במתני
יס סי רק יודך
אנא בסםדף לשבי ל.
איךה
לא
שוכן
פתחתיה.
•«  • ; - 1ך
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M׳ כ !1מללתי
?דמעותביניים
וסיים שאלתי
משוק 'שמים.
ןזעטוי אור הופיע

!nMvםר9ח׳

ובקול נועם ך9מה
ישע לי השמיע.
.מנע קולך מב?י
מחה דמעמלחי.
הקר מלב .עצבת

חנגת שדי לךרנ;1ה
מול שיד העלאות־.
דקר  -וציר אל £נה - .
עתה ,סאח הנניבז־וךם
הללי גסשי לאל 'קמים
לרוב חסרו ?*מרך
הלליהו’ בכל מא-!1ך1
גםארן ;ה כליוסי
לבי וכלעצמותי
הנו 'צךקת אלהים
חסד שוכן גבוהים•י
מאניש

 von 58. 3<>(cf Groß.ברןסת־אמת .
(Nach Raddinrr
I . B. Löweiistrin
).
ב;,קמה ;עימד .ובמרקרות חרב.
אם להקקמ נמשך ס?צה; יי"
לחדור .עצמות ולקרקר קרב
צר הצורר  -זאת העצה
הםלהחםךיך  ,והראה טובך,
לךרךודעךך׳ משנאךואיבך!
חקט ושכלול בנבכי מצלות-
מקום עקו זכוכית ומ-יינים;
הלא יעניקוך' מהמרי -סנולוח י
מדי תנפצם בלי תחנונים ז
יורדי ' ל.י'מה ןכקעום לשקרים י
ותהי משךךת'ם  :פנינים יז קדם.

םנ העץ עשה מרי-
בפניני־שננלול מעשהו ןקה;
למחבליו ומשחיתיו■ בני־מרי-
יתן למכביר מגדנות ברכה.
ד.שלך אבן לכ״תו רעננה:
ומסק פריו  -קחבלך לןן;ה י -

לאנדויא.
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קלמיש ול,ררי באפל ובד,ר.
לפלח כליותיו מדי תחפיוצה;
למרות כאב - 1כל תנמולוהי:
עפרות־זהב ולכסף מוצא.

סלף
תדקרהו ’ ותהרסהוממצב
ישיבף שלומים במיטב זהבו.
ועצי־אלמגים באדיר יפולו.
!נחילו הגרזן !ידו ניחודז;
עדי ? פלגיות בשמיו יז -ולו<
ויהיו וישיבו  ' ,ויחליפו כים . . .
הלא משחתם ' במגזרות ובמרד
ועוד ׳ורישום דים' נעימות ! י'
?כלם האלם האו?ב אכזרי.
הפוי״ע והאהבה  -יכילם שבע;
ואתה אנוש  ,עצמי  /בשרי!
למד התנקם מיצורי ' הטבע.
?י גחלים י פחים ׳ רתמים.
אתה חתה לראש הקמים.
(.
 )Nach Demselbenכל הבריאה תהלל יה.

זהר קרני החרמה ׳
והוד ב׳מבי־שמים
כנף־־־רננים בעלמה ׳
ושאון דנים כמים;
נאות־ד׳טא ואחו.
ותולעים' זחלי־אדמה.
אלונים בהדר יפרחו,

!שגשגו
לשמי־רמה;
מטירות־נשם וטל,1
:היו צאצאי־האומה,
ושפעת ברכות מעל,
:קרו לכל־בו נשמר-
המ! ת רום מתחולל,

?שרש ארזים ממקומם.
ולהג יונק ועולל  .י
לתטו ! ביט אור־יומם;
חשבתז עבי־שחקים.
ערפלי אפל לצלמות,
נלזיז קולות וברקים,
קצצי־אש שלהבת;
וקשת בצבע שבעתים,
כעבור רעם
ומק-
מתחה כךק :ע השמים,
אל׳ אדיר וחזק.
גורי  -אריות ונמרים,
ט1ך5י מכלי רחם,

— 41

ושו־כני ארץ חרדים ,
פראים מלוטדי־לחם :
כלם יחד יודיעו’

—

מפעליות נ 1ןא מליידי ׳
תהילות־שלי .יביעו.
יוצר רוח  -סלחי• -

Von M. Nobler, Oberlehrer .

כ • יוסף גיאס •

מלקט

שבלים.
המבאר

בראשית י״ח ני  .וישתחו ארצה  .הרב
(המשך אל מוזנמז ל״ד )
המפעל אל שיש שסה הוא במקום ה' נושפת
הגיא לאיות ,שהוי״ו הנושף בננין
נועם אמר המבאר  " :אך בעלי הלשון
ודבריו נדחקים מאד  .כי קשה  ,מאיזה
המפעל משיש זה" " אם בכל שפרי
הקדמונים הושיעו עוד ה׳ אחרת בבנין
התפעל עם ה' נושפת  ,כי
לא נמצאה מלה אמת מן שרש שמה נבנין
הקודש
נושף נעלמו  ,ואיננו עומד במקום הי  .כי
בכולם רק הוי״ו נושף ? לכן נ״ל שהוי״ו
ויש לזה ראיה מן מלת " כמעמד קשת" ( בראשית
הוי״ו ג״כ תוכל להיות נושף  ,כידוע
הקריאה
 .ונראה שהוי״ו הוא ל ת פ א ר ת
כ״אנו״ז ) שהוי״ונושף ,כי שרשהעמה
אחלי אות מ' בשני השישים האלה.
והמעמר קבלו דעת לש״י
ל״א מ״ב .ופחד יצמק  .הרב המבאר
בראשית
לפני הקולא  .בי יעקב אמר  :אלתי אבי,
בפירוש מלת פחד .ואביא גם דעתי
זה ,אם לא לצה לומר אלהי יצחק ,למה
אלהי אגרתם ופחד יצחק .וקשה לפירוש
וממשנתו היה על
שהתינוקות קורין לאני אניהן אנא,
אלהי אבי? וא״ת
אמר
ה ם ? וגם ראינו דוחק פירוש רש״י על שאמד
אברהם ,למה הנעיל לומר אלהי א נ ר
ונ״ל  :כאשל אמר יעקב אלהי אני היה
יעקב להלן ל״ב <׳ אלהי אני יצחק .
למחשבתו להקדים אני זקנו אברהם ,לפי
דעתו על יצחק ,אולם בשעת הדבור נא
שאמר להלן נ״ג  ,לכן פשק ולא גמר
שאלהי אברהם היה גם אלתי נתור כמו
אלתי אני ,לא רצה
לומר אלהי אברהם  ,וכיון שכבר אמר
הדבור והתחיל
בן אמר ופחד יצחק  .ולפי שדבר אל לבן
אחל זה עוד פעם לומר אלהי יצחק ,על
נ״ג וישבע בפחד יצחק ,כי זה בזמן
פעם אחת בלשון פחד נאמר גם להלן
יעקב אל בוראו ,אמר אלהי אבי אברהם
אמד .אבל להלן ל״ב י׳ כאשר התפלל
פחד סול ולא קודש  .ושיעורו פחד לבן
ואלהי אבי יצחק .ועוד נ״ל כפשונוו  .שמלת
וגם בעל אחותו הוא  ,לא ירצה לבן לתכע־שו
מיצחק שהיה בן אגרתם דוד אביו
יעקב  :לולי אלתי אנותי וכוי ופמדך מיצחק
כל כך להרע לבנו ליעקב  .וכך אמר
יעקב נשבע נפחד אביו יצחק  ,שתית עמד
אני  ,אשר עודנו חי  ,היו לי  ,וגם
אביו עליו.
 .איננו רחוק שמלת משתאה היא מן
בראשית כ״ד כ״א .והאיש משתאה
היה משתומם על מעשית וישע אליה כדרך
שעה בחילוף אמה״ע  .כי אליעזר
בפניו.
הל משתומם על מעש אחר
תמה שהביא המבאר דגלי הלאנ״ע עלי
מךבכת המעמר
ויקרא מ' י״ד.
נמלאה עוד שתי פעמים .ונראה כי המבאר
בתנו ״ואין לו אח"  ,ולא תרגיש כי
בי ידוע הוא כי גם שני אחים אינם שוים
העמוקה של הראב׳ע .
הנין מחשבת
יוכר נמו ,ופה שלש מלות שוין תן ,ואינן
בתמונה וכל אחד יש לו שימנים אחרים
כי אם אחד ,לבן אין לו אח — .
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ויקרא נ״ד כו״ו
איש איש כי יקלל אלהיו ונשא
שם ד׳ מות יומת.
משאו .ויקרא כ״ד ע") ונוקב
רגו
הנוקג מות המפרשים שה  ,ושלם צדמקים ל 3אר
למה המקלל יק ישא משאו אם
יומת
.
ולפענ״ד
נלאה במס״ב שכרעו ,כי
שתרה את
לפירושם יקשה  :הלא ההורה
עצמה גאמרה שהמקלל אלהיו רק
ישא
חשאו
אם
המקלל
ולמעלה אמרה  :הוצא
ורגמו
אותו כל הערה אם רק המקב
על
שהיה
מות יומת ,וגן הישראלית הומת
נוקב
,
למה
לא אמרת התורה הוצא את
ואמו
מות
הנוקב ? ועוד אם המקלל אביו
יומת
(
למעלה
כי
שי
)
למה לא יומת
המקלל את
המקלל אלהיו ? כי איננו גרוע
השם מן המקלל אביו' ואמו ? —
ונראה
כי
הפשוק
שלא יקלל
ש״ו הוא אזהרה
את
הדיינין
,
כמו ופללו אלהים (שמואל א׳
אם נם
.
ב' כ״ה ) הם הדיינין .ויתורגס:
büßen
Fehler
, soll seinen
כאן אין
מן
Wer seinem Richter flucht
ההכרח
להזהיר על הדיינין ,נוכל
שיצרי
לומר ,שהתולה הזהירה ע״ז ,לפי
מעללי
תאדם
רעים
המה ,וכמעש רגע נא מן
הקל אל החומר ,ועיי ההזהרה
לקללת הדיינין איננו בא לנקוב .
שמואל
א׳ י״ג כ״א ולהציב הדרבן .
המדקדק מו״ה וואלף מאיר אמרי:
הפקוק הזה
מושג
למעלה שילדו ללשוש להציב
spitzen .
וזה
הדרבן den Treibstachel zu ,
איננו
נכון
לפי
הענין .ונראה
כמו
שמלת להציג הוא שם עם ה'הידיעה
שמצאנו
" ך_ע מן
ידע ,צי ב מן יצב ומלת
" ולהציב היא בתמונתה כמו
ולהקרדומים שלפניה
 .וענין הפקוק ככה  :והיתה
הפצירה עים למחרשות. . . .
ולהקרדומים וגם להציב
הדרבן
.
ובאשכנז׳
יהי
'
לתרגמוDenn die Schärfe war :
, dreizackigen Gabeln,
, den Jäthaken
schartig an dem Pflugeisen des Treibstachels
. (Oder kürzer,
Spitze
den Aexten und an der
(.
und an dem Treibstachel
משה הרש קאגלער.

.
 Simon Herz, Rabb. Candמס®
ה_
אהבה והאמונה ?לבןונפשיותן
?דזב
^
י
ברית
ידידות
יחד
התחברו
פתאום מדנים התעוררו בינותן'
ומן דרך השלום’ מהר סרו;
נדדו ..עזבוהו ונם הוא אותן'
ונתקו עניתות במו נקקזרו;
יס ^איה ות;נבךת התאוה'
נפדךה אמונה מאויבתה האהבה.
היא הישונקה בתאןתה הלזכד,
מז-ה לזה לכביית אש תשוקתה;
אל תוך לבמו 'יום י־ום לרכה
לקוים צללימו מקום מנוחתה:

התחדשות

הברית.
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אולם בלהבתה ןה לא שככהי
ז רוח 'אבי ^ ז nipעורף לעומתה!
בכל לכבות שנואה ונמאסה נהיתה
לכל לבבידייא נ.נז עלהומ־ךאה
כי בלי אמונה ,נעלת בריו 1ה  .באה.
םן לאמונה -בדמ,עות עלי לחייה׳
(הפרידה אליה למאוד קשתה׳
■׳
לבל,ש מניות אל כפות רגליך
מלב ללב הלכה בפחד ואימתה.
אבל חךויך.ם סגרונגדיך■
3ם' מחצד 1תמ 1חוצה הגלתה:
בי בלי רעותהיהאהבהז קךבהז׳
,ואמונה בלי אהבה לאין נחשבה.
גונה . ,קדרות מעטה אדמה ׳
חיום מנוחה נעימה מפרום נובעת;
ואסלה1למאוד עיפה ' נדהמה
י משוט בארץ להנסש ’ נוסעת;
ולכה נפתח לקול ' נשמע בימה
י חזע.רב וטוב אל אוזן שומעת:
חיש לראיות את המזמרת מעופפת
ו?בנ5י התאוה אצלה מרחפת '.י
והנה האמונה . -נהי עוררת.
קיוננת החת צל האלונים,
כי היא" שכולה גלמודה נשארת
וכי ראש הפנה מאסו הבונים! -
עדי נכמרו רחמי״האהבה ואומרת:
אחותי! .יסלח נאי אדון האדונים!
והעת השכח לעד יניד .עשינו
הרע זה כמה בעיננו ראינו'
.ברנה שמעתי אחוסי מליחתך,
ענתה אמונה ,נח!יש בליסנוז
, 1y .את בלעדי ,אני בלי עזרתןי ז
ובעמדנו בזעם נחסר טעמנו!

44

נא
בל אךאה ה «6ה פרידתך
ואך
הטות הוא יכודידגייבנר
"כי אך  :סד
בשוויו לדרך פעמים
נשיג
הצלחהעד אחרית הימים.
שירת

דודי ,

לידידי כמדי פאלי
והודי ה״ה התורני מו״ה
רייזכ״י
העומד לשלהבקודש  ,יום
ונלאה לו שבעים שנה ליווי חייו,
בישישי־ם

משה

ש״ק ל״ח המח.
חכס׳הלפ״ק.
Bon Dr . M . Eisler .
עם
ישראל בראשונה לגור מצרים
שרעה
שמם
לעבדים  ,הגישם לנחשתים
ויכל שנותם
בבהלה ללא חק וללא תורה ׳
עדי אמר
אלהיסז
יהי
משה
 ויהי אורה.אל ארץ ספרד
הגלה עטי׳ אל ארץ נכריה,
ונשאר בו כנוקף
זית ,גרגר כסעיפיה פריה
 6ילאז«  6יע לא אמון ,
עדי אמר אלהים  :יהי הה ,החשיכה אור תורה.
משה — ויהי אורה,
צאן אובדות ילדי
מעהרען ,רועיהם לריק עמלו
עם עמקי
ערי אמר שפה דבר צחות לא יכלו,
אלהים
:
יהי
משה -ויהי אור.
ארבעים
שנה כלכלתם דגן שטים
על כן כלם
יורוך ,יתפללו לאל חיים:
ימים על ימיך
יוסיף שנותיך לדור דור.
ניקאלסבורג אים יוני1868
ממני
מאיר
הכהן המכונהרד  .אייולעי,

Schalet.

Joses

yBon׳y׳לדכא וייישפ 1שיח /
נהר

.על nyv
. 1יתגעשו.
כקול !#יי בלכתו :המו  :חקרו
בעזוז #טסם הגלים‘ :סערו
3ע:ם מוסתה .יחדירעישר.
דכיו יחקאו :זרירמי
בסישא־ון
ובעל אש תפתה מיד הקסוח
כן
קצולת הנחל ר1ךע  #סךתיח
עם
גבנוני
משבדיה
ברעש וסאון.
ם#
בךכ.י
עמד איש דכא ויסיק ם
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של פניו צלמות שמד .ושא:ה
לבתויאמולה מבעד הומיה’
רוחו שחיוח מתלאות החיים.
עיניו חמךמרו יזרו בלהות
:פיקו״אור/־למון. ,יבריקו ׳? יממה
’שפתותיו נעות מרגש יממה
שייחו ש 1פך לאל רוכב ערבות:
..עד אן תדכאני בתגרת ידיך,
תהלמגי מזעם אף ,צור עולמים ;
עד אן תדאיב למי לב תמים
בקרבי פועם .בסמים הליכותיך־ ?
מתי אצא חפשי מכבלי התלאה׳
מארץ ע׳,פתה מטתגידיתונה” -
שלטה בלהותיך באין הפונה
,׳קדמוני פיה בארץ נקלאה י
,איך כן מנת חית כלי כן אלקה־•
בערבות הת3ל  ,תלאובו  .החיים;
גורלו א ;חה .מרי עצב בםל:ם
דרכיו נסתרה נצח"כאין ; חמה.
"מגיחוימרחסיעל ' ברכי התבל
עדי באו לקלח .יבכר לקבר,
גורלו ענבי רוש• צוקה ’ושבר׳
מ ;ת כוסו תרעלה  ’.לענה לחקל.°
פה :שיאו ראש משבריגאיוניים׳
:פיצו’ לכל רואיהם ,מלך ופחד ׳
’למיו אדטהו׳  :שיאו יחר
אליהם,ישוח ד,אךם אין אונים.
כמוהם ' נם' הוא’ כאין שלוחה
יבלה :מיו׳ ימי חלדו בחיים,
חלום הנם ,אך נולד בנפים-
אבן חזיונו נורא על רחבי אימתה.
"’כמוסים עת לשחקים שיאם יגיע
פתאם :.רדו תהום ,רגע  .יתבוללו
כן םג כנפי רוחו לפתע ימלו
־? 1רום בוככי ק,אשר במו :רקיע '*

46 -

נ
I

—

בטרם נברא פה עלי הא ימה
הפןבע בו ; נה בתענוגיה
?ל_עךן ע1עם ' $ירר 3כ/פיה
לגזען הג^ר  -השוכן ברמה,
ך,ילא אך למען מפסגת ההצלחה.
י 4גיא צלמות ילחף חנבר
למען .יגדיל ההוד" ן3םל ' השבר
הוערך לו בהבראו שלחן ברגר!.
פתאים עברו חלפו הסערות
הרגיזו המים ,הרעישו ה?ד! ל׳
; .אלמה המיתם ',נהמת שחל,
אך שלוהיוהשקט ,אין קול עברות.
על פני המים שוררת דומיה,
לאטם התלחשו ? מעץ נובע
במנוחה יזרומו אין טי פורע
עוד לא .יתאבכו מנהלות ר .חתיה
ה ? מש,יצאה במתנבות בבודה
הכבירהיזר-רי קוי/יקרוחיל׳,
נסיו צללי עיפתה לברק רשפיה-
ך.אילה וןארץ' מהדרה והודה.
ל,אךץ .בי תלבש שילמת שחרחרת,
גם’ ליאנוש ילך קולר שחוח ;
אף אז יתע 3נ .ישמח שימוח.
אם בחצי נוגה השמש שוררת.
3ם על פני הרבא תופיע נהרה
קוי ;ילה ,האה,' .עליהם נמתחו
שושני ' שפתותיו בחן נפתחו
מקךב 1כהלם $עם רגש 'סערה.
הוי' בן תמותה ,על ארץרזחתיד.
תדרוש תתור מפעליות שמים',
אייך הפק' חרמה י יקצוץ בנפים,
אם רוחך עמלה בהלך בציה
■
באין מנהיד־ 1תלמדי בנבכי האמונה-
מזמותיף נא לחו ,לבך ;נוע
בטחוגת לשיפק באין ל,שבל מדוע
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תתע בלי דעת בדרבי האט ^ה.
כאב וצררי עליף' כיןתמך’9רר׳
חצי איבתם' כי ימטירו הפעם,
ןשימוףילמטרה בעברה וזעם,
לעד׳ תסעיוב .עבורף ;עימדו.
"ספרותי כי יתח׳וללו על 'ראשןז׳,1
צרור בכנפיהם עמל ותלאה
ןלי צך־ק׳ תאכילי תישרפןז בלהה.
המשפט נעדר׳ אם זאת תבואך.
,לכן תתן דופיכמערב־ות 'אלוה׳
כי בל תבינם בן אדם תולעת.
הרחק מהש;ג׳ הלאהמןיעה!
נעלו הנטו .נעזגבו ;בודד׳
אך עבור !פרח כיל לף סביב לאוהלה
בכדור יצנפקז פגעים נאטנים׳י
עבור י.עלוף על פסגת'עדנים,
תקוזיע ;יו נחת נצח  -סלה ! -
יוסף הוא השליט.

העתקה ממחברת" גנת ורדים׳ ( גליסתאן) אשר נטע
המליץ הפרסי סעדי מקרית שיראן.
Ignaz Goldzither.

Von

השערהלאשון .תפור גי .שמעתי שהיה בן מלך קומתו שפלה ומלאהו
רע  ,ואחיו האתרים אנשי מדות וכולם מחמדים  .ויהי כאשר לא מצא הנן
הראשון חן בעיני אביו והוא הקב פניו ממט  ,ויאמר לאביו במועצת ודעת  :אני
אהובי ! חכם שפל הקומה טוב מפכל וקומתו גבוהה ,כי דבר קגין מענו מזער יקלו
וערכו גדול נשער ) 1הנה השה הרזה קטנה נטבעה וטהורה ,והפיל הגדול והחזק
טמא ועורו כעורה.
הסיני מהרים הוא הקטן ונקלח
אכן גדול בי ד׳ לעמו עליו נגלה.
הלא שמעת כי חכם אמד נשרו כחש ורז ,אמר לתכל גנור ועז  :הנה התותים
מנמלים קלים  ,) ,טובים מחמורים אם הס גדולים .וישמח האג וייטב הדבר בעיני
י ) בערב* לנו; נירו על לפו[ ק׳ נ מ ה — קומה — קימה • קי יערן ,ורצ׳חי
לילך נעקנו־ז המשורר סעדי ,ואס גס לא מניחה טי• לניון לפין נירי על לסין כמוהו
קינה• אליו באמי• בו ) ער נפעל.
* ) נקוסיס הערבים מדני פיימו קליח מלוצחס גס קנוניס נקימתס.

השרים והגדולים ,ואחיו חשבו לנקום נקמתם ויבקשו את נפשו להמיתו .ויאמר הבן
הלא הוא הדבי אשי אמרו המושלים  :עד אשר לא יצאה «לה « על לשון הגבר,
חטאו וכשרונו אל הדין בחבר י ) .ויהי מקן ימים רבים ויבוא האויב וילחם במלך
וילי לאילו .ויהי כאשר ערכו שתי המחנות מלחמה  ,וילנאי איש חובש קושיו
בשקידה ובמהירות וידא כנשר לקראת המערכה  ,הוא היה הבן השנוא והנמאס
ויקרא בקול גדול ויאמר:
עקבותי
לא
נודעו
ביום המלחמה מנוסים!
בעפר ובדם תראה ראשי ופני מכוסים!
הדבר יצא מסיו  ,ויך על האויב מכת חרב והרג ,ייבא לקראת אביו וינשק
עפר לגליו ויאמר:
אוי לי כי ראית לע שפלות הקומה
ולא נסית כחי כיום קרב ומלחמה;
הסוסים דקי הבשר לן לעדה ולאות
כי טובים המת ליום קרב מסרות בריאות.
שמעתי האויבים היו לאלפים ורבבה  ,והם היו מעט «) על ,וינוסו מקול
ההמולה .ויזעק הבן הנמאס זעקה גדולה ומרה  :אמי התאוששו ! ואל תלבשו
שמלת אשה .ורוח אלהים בא עליהם וירדפו את אויביהם ,וישיגום וינלחום .ויבא
הבן לפני אביו  ,ואביו נשקו ויטמנהו .בסבו  ,וינשאהו מדי יום ביומו על השרים
והגדולים ויעשהו משנה למלכותו  .ורוח הקנאה עלה בלב האחים  ,וחמת למר
כדמות ממת נחש ,וימסכו יין תרעלה בכיסו  .ויודע הדבר לאחותו ותגד לאחיה.
והוא שמר את הדבר ולא טעם מאומה מן המשקה אשר נתנו לפניו להמיתו בזדון.
ויאמר  :אכן מי מלל כזאת ,איש נבון ימות ,וסבלים ישבו על כסא מלכותו!
ויוגד הדבר לאביו ויקרא אל בניו ויוכיחם תוכחת מגולה ,ויתן לכל אמד
פלך ממלכותו להסיר שנאתם ולהעביר קנאתם .הוא הדבר אשר דברו החכמים:
עשרה נזירים לבם חפן לכרוע על יריעה אחת — ושני מלכים לא ינוח לבם בכל
הארן מתחת.
ייוסף
הבן
שאת
«
שלו
ויאמר
:
אם
קדוש
מרחם
—
יאכל סלי ככר לסם —
מחציתו הנותרת — ליד עני ודל עוברת — אם מלכות חזקה ועזת — בשבע
ארצות תשלול שלל ונזה — תתאוה תאוה שנית — לנצח עוד בשמינית.

\-i. *c

אלהי אבי היה בעזרי וסעדי
וזכני לרוות במאזני ולסערי
לא גנח ורדים ירדת• נטעז ידי סעדי
אליו כמה בשרי אהבתיו מכל מא! די.

Von Mvscs Margolis .
מת יסכון לאדם כל עמלו
אשר יעמול בארן נשיה
מה בצעו נכביר פעלו
נו ייגע בחלד שאיה!

ארם לעמל יולד.

מכל יגיעו בל יפיק נחת
רק יגון פחד עצב ותוגה
בלי חשך מוכה מאין הפוגה
עדי יקראוהו שוב לשחת.

י)
בסברה  ,ר״ל אס לא ידעי] על איש מה
לנף סונה בראוסך ששלוה קימהו.

מלאנחו ומה מעשהו  ,אל כדיננו
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מכה על מכה שגי על שבל
יעס ולחן אסון ופגע
הוה על הוה נגע על נגע
עלי שובו לעפלות קבל.
עת העושל עודף לו פנה
חיל צלותיו אז מי מנה,
מה לב פידו באבדן הונו
עדי ללגו יגע שבלונו.
מיודעיו מחשך ,נשעם מיעהו
אחיו וקלוביו לו יתנכלו
לנודד ללחם קשות ידגדו
חלפה וקלסה תקשיב אזנהו.
ואס ההצלחה עמו משתעשעה
כסף לו תועפות מכל ענל ופנה
והיא נישא משך אלומות בלנה
גם גאלה גל ישיג מלגעת.
בלהה ודאגה יסעלו נלגנו
למי ילוה כספו ,ישת זהבו
קול פחדים באזניו כי ינוג חיל
«« לצחי יומם ,שודדי ליל.
יילא וימת ממאלב גנבים
ילאה חומסים בעובדים ושבים
יגעת פן למו הוני לשלל
תדד שנתו פן יפול מלל.
בחלומו אש את ביתו אוכלת

ככה תנומה « עינו נגזלת
נסה מנוחה אפה מיגוה
עדי יאמין כי תם לגוע.
לא נשמע קול לנה גאלן
לק לוחה שוד ופלן
נהי ואבל ממס וללח
חנף כשליט ילים המלח.
מלאה התבל לוקה ואנחה
אלה על כספם יללחו
ואלה על שוד ילוחו:
לכן תכונה גיא הנכה לפ״ק.
אך זאת מעלת חיי גבל
לשחל לדק בתלילות ידים,
לדליש יישל בפועל כפיס
לאהוב מדע ,להבדל מלשע
לסול מלע ,להנזל מפשע
לגלי יילא מות ,ישחק לקבל.
בנשך נמלבית בל ילבה הונו
לאמלל יפתח דלתי מעונו
אזי במותו לחיים יולד
גל יגוע לצמיתות — ימלין> החלד.
שמה בנועם אלצות החיים
לוחו יזהיל כשמש צהלים
כי לק הגויה שמת יולדת
דוחו בתמיה עולם עומדת.

, f. Muster Von I . H. Löwישראל גוי קדוש .
Hauptschullehrer.
.יש ראי מוצק אל השארת הנפש
אשד בל חכמי תכל לאנכחישו
והוא  :משיא טורח האדם בחלד:
כי אם י״עשיר איש ויצבור כעפר בצר
ועל מי מנוחות ^עץ רע;ן .יפריח
יעוד מרוירות יאכל ,ישתה ימצה מסך
מכוס רעל העתים ו .לא יניס
ועד אחרית יומו נפשו לא תרגיע.
והוא בבחיו עודזיקוץ וישבע בחיים -
חנה בא יומו; ואם ימות ואיינו י
4
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9ן נפשו תן לה ככלות פץזדהו?
סלא :תרון לבהמה וחיתוזיער
על האדם הגדול שגיא דעת
אשר ברוב תבונתו ׳פלפל שמים.
ימנה צבאות הכוכבים' 3לןלה
ובמימי מועד צאתה יודיע'
יבוא בחדרי אור ,ירד  Mארצה.
!עכור '!מים גדולים רחביי ; דים'
כל אלה ! עשה  -אך בעמל ורב כעש
?נוב יום ולילה ולבו כ,רוע
לכן ! כסוף וגם יעלה ליום המות.
ואחרי !ךדו ' שאולה הה ,אם לא ! על
לקץ הימים ,לח!! 'היוד ,חיי נצח
הנה  ' -אמרתי ! :תדון לךזיתו זיער
ובהמות ארץ על צלם האלוה!
ואי -ה,ישלם לו אלי כרוב צךקיותיהו ?
או אם יסבול אדם לבדובידל-ים
תחת כי יחיו מבהמות ועד שרץ
ח!י תענוגים בכרמל ונאותרישא?
!זכה אנוש בדין’ ועליון ! לשיע'? -
עתה אתם בוזי !עקב האזינו
ריביות שפתי אתכם ואחר תצדיקו
בטוחות' נפשיבם מליותי אלה—
כי תצדיקום׳ כי ישלים למוצאי דעת ! -
אשאלכם דבר ,פן '!ש בפיכם מען
,ענוילי’ :ואם לא׳ החרישו ’ ממני
ולא תאטמו אלי אזנכם משמוע
יתעלמו עינכם מראות  :א״קת נאדרת
כשמש ביפיה אר פניכם תופיע
ותנו תודה ' לאל הכבוד סלה,
אל הויבוד  -הוא ירד משמים
רעיני .זרע אברהם אוהבו ארצה׳
להנחיל להם תורות  .אמתזוצךק,
ושם מפיני' חביון עוזו' הופיע
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לא לבר לי ^ר ^ל ; קי לקל יושכי חלל  • .י
מקד תישזיה' מחיל אל לעמיר למזען
ישתו וירוו כל הגוים ממכר.
ולהולכי' בציון יפיק מים' הנים.
זרע אברהם גוי אחד בארץ.
עץ החיים נטע אלהיט' במו
ויגדל ויצמח ונעלה שורש למ ^ה
וענפיו’ לנים רום חפארתיו למעלה
אי לזאת ישבו שבטי יה בכנען
בדד לבדם כתורן בראש ההלר
וידא באו בברית העמים סיביבמו
אשר עבדו לשמש/קרפו לירח ;
למען 'נשמרו ברית האלחים'
ולא יזני א:חרי’ עצבייהארץ,
למדו לאלהי מפכה ופסל.
ן :ם לזאת שלח עליון את עטהו
מעל אדמתו הלאה אל בל עבר
ואל כשיפנה ויפרוץ' בם פרץ.
לא משנאתו אותם׳ ביי מקור ן .שע
וצדקה איל ועמו' רק טוב וחיים ;
זלגיביל־־ 1מאהבתו כל ברואי חלד-
שליח עטו צאן מרעיתו אלימו ’
ויהיו הצאן לרועים והעמים לעדר
בי מפי"יעקב בוים למדו חסד
ת ו ר ת ה א ל ,ב ה מ' י ש ריו ן שמעו.
הן לזאת עם .יעקיב נו.ךד יילקח
ובעבד ישאף יצל ולא ימצא שקט
ומנוס אין לו ולא נמצא מרגוע.
למען יקראו קלם את שם האלוה
מאהבתם אליו ',בכל לב ידרשוהו
אכן' לא במצות אנשים מלומדת
לרשיון ושפתנם ואין בה כל רוח.
בקאיון ןי ! להם,ידונו
מטןרח״ועד םן תהלתו ןבשרו:
י4
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״״

.לכן שי• פזורה ישראל קאיץ
<׳נמח נחדל אישים וידוע חולי
ולא נחשב וצריו חבבוהו ננוע.והוא מחוללי מךכא ' בפשעימו - .
ואם  :שראל לבדל  :סבול בחיים
תחת בי  :חיושאר לאומי ארץ
סיי עונג בנחלת עודה נכדם ?
לא׳ אבי הברואים .לא  .יעשהזעול.
וזלילה מאל לדבאות עני ב^וער ;
ואם הוא בטובוי :תן לכפירים טרף
לעורב  :בין מיון׳ מעיל ' לחבצלת ;
גם האדם אישר הוא דמות אלוד.
הנה לא  :.צא ר ;קם מלפנהו'-
בי נפשו תקום יעל ^ פר ואפר
ובסתר בצל שדי אורה תופיע.
בבה זרע  ?.עקב .בחלקת הנפש
חלקו 'בדדים .כמוה כמוהו"
מטרה אחת וניורל אחד למו.
כי" לא נבראו שיניהם" בעבור החלד
שנותיהם לא יבלו גז חיש במו הגה
בי אם’ שמ:ם בעשן" נמלהו י
ותבל ארץ תבלה בבגדיצמר;
אמנה נקש האדם לעולם תהי.
ואם" חקות שמיש לאור" יומם ימושו.
הקות :רד! וכוכבים לאור "לילה.
אמנה זרע ישראל לא ׳שבותו
:שריאל ונפש ״— הבל אחד למו
לו "יישקלו׳ במאזנים  :שאו  :חד;
ובגויה לנפש הנה !ד  9ה
יתר הגוים ל :עקב עם ד,אלוד. ,׳
:שראל בחירו' גוי אחד בארץ.
 Bon Dr. I . Berge!.בחומי הדל.
הגו 7112להוVW11
אך הדל אל גא תבוזו ;

אל1ת תע
תאו
787
אך גם זה ?רובביו ׳. Ikw
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ואס יחדיו התנו במאזנים
פן יכבד הדל כפלים.
אמי עשיל לבים נחשבו,
עלי דלכיו ציצים יזלוקו,
לק כתפו והונו יאהבו
שתות יינו ושכלי ישוקו;
אין אוהב נאמן בינימו
ביום אידו ילכו ואינמו.
אנל ללש אין לו מרע
לק מכל מי — ידעהו ?
פה מנך בדיו מונע
שפת חלקות בל תכעיתהו
נוגה שוא בל לו זולח,
ביום פידו גם לא בולס.
מקום עשיל מחמד עינים
אך כאשל יגדל נוהו,
כן ימענו למנת ידים
בכל ביתו יצל צעדהו•
וכן חדלי הדל יגדילו
כל ילידי ביתו יכילו.
עלי חנונות אכוון מצלים
גאון העישל השתלע,
יקי לליק שינה לעיניה
בלא עתו נקלו בוקע.
ודל על ערשו עך ואגן
שנת ימצא על קשעל מנן.
כתות עשיר אל נא תתמהו
אך כי משי נון ותכלת,
ברוב בגדיו בדיו ינהו
עלי חליפות נפשו מתאבלת;
ודל כמעע בגדיו יכסוהו,
מום וקרח בל ינעתוהו.
מעדני עשיר ימתקו
מהללרופא

עלי כל חך צופים ידיקו,
ולק אותו אך מענו ישקו
מלאת ספקו כמעע יפיקו;
ודל לכן עד מאוד תהללוהו
לק מימיו ולחמו ילווהו.
והן אם יום פקדה הגיע
דל ועשיל יחדיו יגועו,
לוס נכאה את זה תכליע
מחילו אחיהם ישבעו ;
ודל לשאול ילד בגבל
כל מאודו יוביל לקבל.
תוחלת נכזבה.
אגלת זאת מי זה שלמה ?
יד מי כתבה ואדענו
מי זה יגיד לי מה במוכה,
אולי דבל שחד  ,האקלנו ? ■
אבי  ,אמי ואחי אולי
מעמד שדותם וכלמם יודיעו ?
דבלי מדון וליב עלי,
ועל אלחי ולבעי ישמיעו ?
אולי לעי ,חבלת נעלים,
על יום משתה אותי קלאו ?
לצוד עופות וחית יעלים
בחנית וקשת פן יצאו ?
אולי — לא ,לא ! אמן ,נכון!
ידידות נפשי היא היא כותנת,
עתה לבבה אותי יחון
לדאות פני נפשה תואבת.
עתה כתבה ,אפתח ,אמיש,
מעשה ידיח ,אקלאנו —
מה זאת ? האות׳ יכזב בל איש ?
נשיי לוחץ — חובי אשלמנו— .

מילידיהרפאים *) .
Bi>li M. H. Ettßer

אהללף ר1נןא איןןי אתן לך פאר
מישיוי אהיודף ביתנכויתן? אפאר.
סטים1H׳ תנוביות שדי ו #טן ר_1קח
דבש קנה בשם ,מר  -דרה .עלי זית
*) בטעם כי טל כן הוא מרפא (•רמי ' ל״א)
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מכל־ראשי בעזמים מלא הבית
 1משען לאביון ומטענה לאיה.
ביי אמרתי אהלל vxy׳ ;דיך
קי־׳ו אמר כבוד כה מן* בךף
אך  nyאו3ר? או  nvWבגם  #י :M
תמרוקיםותמרורים׳ ך.ה אך ראעז ולענה
ומשתה ממתקים עוף אפו;ה;
'אם מועיל כו ,ולתבונתו
הקר — .
אף אם הכ אמר צלחתי על־רכר אמת.
נירי ניר צדק; ,קי מט^זכת חדק
;חךלי ?זלא #רש יזרע אמתזרעתי•
יחרם ור #ת '.צרי מזור ותחבושת י
עטו היא אתו הקסת אך קשתי
לא אחו־יעז 3ךו חין עךכ 1זידעתי< -
Von Schön Meyer .

מכתב

ובקרת .

אל גינת כ״י מתגרת ל״ה ירדתי לראוה בגן המליצה  ,שם ממגד מבואות
רעיוני חכמים אריתי ,ונתוכם מצחתי גם דנריך ,ידידי יהלום ,נמס " נקרת ונאור
דברי תז״ל "יכונו ,נמו קראתי ושניתי ושלמתי יען ידעתי מני אז ני משדים תאהג
ונכוחה תדבר לשונך ומכל עולה עעך קפצה פיה .אך עתה מנית את טעמך
נדנר תזה ,כי על כן אמרתי אערכה דנרי לעיניך  ,נעמדה נא יחד ונשתעה ואס
שגיתי תנין לי .זה לשונך  :לכן על כי לא נכתבו התפרים מהנביאים הקדושים
בעצמם  ,אבל גאו עד דור אמר על פי המתודה מפה אל פה עד ימי המאתפים
לכן בקל נשכחו מתם מלות ואותיות ונשתנו ברבות עתים עכ״ל .כל זאת לדעתי,
זר מאוד לשום תהלה בעמודי עולם אנשי מס אמר מיו בשנים קדמוניות  ,לשום
עליהם האשם כי משבחת רבנות אותיות נתנ״ך עשו כל אלה  ,התרמה כי שפת
עבר הולכת ודלה היתה בשנים קדמוניות האלה ועל כן שמו מגרעות ? הלא שעת
עבר אם הלשונות היתת  ,ע ' רש״י בראשית ע״פ לזאת יקיא אשה ,נה דנד אל
נקישו עת מפארן הופיע  ,בה נבאו נביאיו במקהלות עם ,השמיעו קולם ללמדם
דרך די ,בה מנעימי זמירות שרו שיריהם הנחמדים מבלי היות להם הנקוד ,כאשר
עיניך תחזינה משרים כוזרי מ״ג שי׳ ל״א וז״ל  :אמר החבר מבלי ספק שהיה ממור
בלבבות נפתחים ונקמון וכוי ,גם המורים בלי שעם נגינה ונקוד חנכו נערי ב״י
לדבר צחות  ,ואם נערים רכי השנים דברו צמות בלא אלה  ,אן> כי יודעי בינה
חכמים ונבונים אשר היו נימים האלה ,אשר חוברה לה יחדיו כחנו נביאנו הקדושים,
כי בלי תפונה גם נעת הזאת ה־תה שפת עבר שלשת בלי נקוד ,כאשר העיר אוזן
בלמודים ר ' אליה נסור נש׳ מתורת וז״ל  :הנקודה לא נקבעה עד אמר חתימת
התלמוד והאריך בראיות .ואיננה נאמין כי יועם זהב מליצת נביאנו עבור כי מלו
במו ידי זרים והכתב והמכתב נהפך למשחת ? ומת תען לתורת ממה אשר אדון
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הנביאים מפי הקב״ה כתבה ועם כל זאת למכביר ימצאו בה קרי וכתיב ? הגס
עליה תשפוך זעמך ומזימותיך לאמר  :כי אמרי אשר העם אליו היתה לנמלה
ממשך ומורנו בין הגוים על כן הגיהו הרגה ! הלא עיניך לנוכת יביעו דברי תזיל
נדרים ל״ז ע״ב אר״י מקרא ועישור עופרים וקריין ולא כתיבין וכתיבין ולא קריין
הלכת למשה משיני וכוי ,הר"נ שם כן קבל משה משיני ומתי לישראל ,ורש״י:
הלמ״מ דנקראין כן ובל״ש גם המלא והתשר כן הוא .ותנה עין בעין תראה כי לא
זאת העגה לקרי וכתיב הנמצאים גתנ״ך ,כי על בן אמרתי אמות דעי אך אני,
והנראה בי כן גזרה מבמת אלהים ,והמכתב קרי כתיב מער ויתיר מכתב אלהים.
הוא חרות על הלומות  ,וכן שמה געי משת ללמד לבני ישראל התורות והמוקים
ומשעעים בל ידעום  ,וכל אות ונקודה תורה למערת הלכה  ,ואין גם אמד ללא
צורך ושגיאה ,כי ממקור נאמן וממעין בל ידלח נשאב ממנה ,תוצאות מיים הלכות
לרבנות כמ״ש שנהדרין ד׳ א׳ נשכת געוכות הרי כאן ארבע דל מד קרא לגופא
פשו לתו תלת אתיא הלכתא גרעתא לשלישית אעפח עיי״ש .גם הריי אלנו
בעיקרים מ״ג פכ״ד כתב  :המורה כמו שהיא בידינו היום לפי משך הקבלה מאבות
לבנים היא שניתנה למשה בשיני מבלי שנוי בלל — ושבה והיתה לבאר כי זאת
התורה אשי שם משה לפני ב״י בקרי וכתיב משר ויתיר ,חוללה ,כי מכל משר ויתיר
מקיר דין נובע ,אם כי רבו כמו רבו ,באלה אשר לא נדע מהותם ואץ שום
נפקותא לדינא  ,מי יהין איפוא לעלות הר ד׳ לאמי  :כי נא עד תכונתה  ,הלא
זאת בסתר כנפיו תמשה  ,ומי בא בעוד ד׳ למשוך שפוני התורה למה ציה
לכתוב ככה ,פל את דעת מני .הלא כה דברי העיקרים מ״ג כ״א  :כי אך אס נמצאו
בחורה דברים רבים הקכמו בהם כלם היותם רומזים לענינים נכבדים עיי״ש  .ואם
בקעי־ תורת משת ככה  ,אולי איננו משגת הוא באמרי כי כל הנ״ך ככה ,יען
הנביאים עודם בחיים אך אם לא כתבו כלם ספריהם כמ״ש ב״ב י׳ד בי ,ככה
מקרו לנו דבריהם בקי" וכתיב כצאתם מכי עליון  ,כי כל אשר בו דעת לא ידמה
כי סגנון נבואתם כפי העולה על רוחם היה ומלבם הוציאו מלים  ,אך כלמו אפר
שם ד' בפיכם שמרו לדבר ,ככתוב  :כה אמר די ,דבר ד ' וכוי ,והנה ראינו בי גם
דבריהם כגחלי אש משמים ירדו כתורת משה .ע״ב לא נפלאת היא בעיננו אם גם
במו ימלאו קרי וכתיב למרבה .ואך בקי ירמיה אשר הוא בעצמו כתבו כאשר ראו
על ככה ביב נו״ו א ' ככתוב בתורת משה .בי אם נאמר כי נאבדו מכתבי הנביאים
ורק העתקותיהם נשארו לנו מלאי משגה איך תקום תורה שבע״פ על תלה אשר גם
מדברי הנביאים הוציאו מלין הלכות פקוקות .האם על קו תוהו נוסדו ,התדמה
כי על מוקדי רוח אדני חז״ל הענעו ? — אין זאת ! כי תורת משה וכל כיד
קפרי קודש בנות אלתים הנה ענינים כמוסים מקורים בקבלה כמיש הישב״א
במשובה  :האם יאמר שאחרונים הגיהו הספדים וכתבו מלות אחיות ולא רצו למחוק
הראשונות כמנהגנו לכתוב בהעתקת ספרים מצד מלות הקשות נוסח אמר ,תיתכן
שתחשוב כן עכ״ל .ועיין כוזרי מ״ג כ״ז וכייח הכי קרא ליה מקורה שהוא נמסר
איש מפי איש ע״ם קבלה  ,ואין לך דבר שאין לו מקום  ,ומה ראו על ככה למנות
מקפר תיבות ואותיות התורה ? למען לא יקרב זר למלאכת הקודש לאמר  :עעות
שופר הוא  ,וע״כ אמרו קדושין פ״ק דגחון חצין של אותיות  ,דרש דרש חצין של
תיבות  ,והמגלח מצין של פקוקים להורות מה יקרו דברי תורתינו לבל ימלא החקר
והמלא יסייעו והקרי מקרה הוא בלתי שהוי  ,ולבל יהפך הוד התורה שבכתב
ישנ״פ למשחית  ,בי המכתב מכתב אלהים מרות על הלומות  ,כתורת משת כן כל

כ״ד ס״ק ,ואן> כי לא
אוכל לאמר נב־רור כי גם בכתובים כן הוא ,בכל זאת ימח
לי כי גם המה
עפ״י
לו״הק
נכתבו ונל״ס גם עלימו לוח אלהיס מלחמת וגם בתם
פנינים
עמוקים
,
וקלי
וכתיב
אשל
נמלאו גם נמו גם הם על עפל ונסן נוסדו.
שנית העלית
ממקיל
בינמך
כי
מזמור
תתלה
לדוד
חבל
משולל
חי
אחלי דוד ודגלי
מז״ל בפסיקתא זועאכי
מזמור שיל חנוכת מלדכיואסתל אמלוהו  ,היו לך לפינים,
לא ידעתי איך תוציא
משפע
מעוקל
כזה
לשים
תהלה נתתלה לדוד ? הגע ימין
ולאה דבלי ל״מ
פסחים
קי״ז
א׳
כלו
תפלות
דוד
אל
תקלי
כלו
אלא כלו כי כל
ספר תתלים דוד המלך
אמרו ,ואף כי אמרי זה אמרו  :הלל זה מי אמלו ? לא״א
משה וישראל ,לי״א
יהושע
,
ר״א
תמודעי
א
'
דבורה
וברק
,
ר״א
ב״ע
אומר חזקיה
רע״א חנניה
משאל
ועזריה
,
ר״י
הגלילי
אומר
מרדכי
ואסתר  ,הלא ידמה הרואה
כי חולקים על ר״מ כי
לא כל השפר דוד אמלו ; אך כאשל אדמה אין שום פלוגת א
ביניהם ,כי הלא כה
דגלי סז״ל ב״ב י״ד  :דוד אמר תהליס ע״י י' זקנים אדם מלבי
צדק אברהם משת
תימן
ידותון
אסף
וגי
בני קלח ופילש״י כתב דבלים שאמרו יי
זקנים ,ויש שהיו
בימיו
ויש
שלא
היו
,
והנה
למראה
עיניה
נלאה
כי דוד כתב גס'
תהלים שלו
מזמורי
אדם
אשל היו מקובלים איש מפי איש ,ולא זר מעשהו  ,כי כמו
שאנו
עושים
פה
היום
געת
צלה
או
לחולה
מושכב
על
ערש דוי לבחור מזמורי
תהלים לשפוך שיח ,כן
גם בימים קדמונים בחלו במזמורים המקובלים למו מדור
דור,עדי אשל קם דוד
הוקם
על
על
כס
ירושלים
וכתבם
במרע תהלותיו למען
העמידם לדור נולד
ואחרון על עפר יקום ,ולכן כנים דבריהם ז״ל בפסחים ק״ז :
הלל זה מי אמרו ?
לא״א
משה
וישראל
רי״א
יהושע וכוי כי לא זו דעת ל״י לחלוק
על ר״ג כי יהושע
היה
המחבר
הלל
וכן
כלם
,
אך
זאת
דעתם
כי
אף
אלו כאשל
גאלם ד ' מיד צל
אמרו
לפניו
הלל
והודיה ,עיין לש״י ולשב״ם שם כאמור למעלת
אפשר ישראל
שמעו
פסמיהן
ולא
אמרו
הלל
ואחלי
כן בא עוד דור אחל דור עד דוד.
וא״כ אין
סעא
משפע
מות
הוא
אם
אומר
,
כי
גס
דעת
הפסיקתא זונוא כן הוא,
כי
מרדכי
ואסתר
אמרו
מזמור
שיל
חנוכת אשי היה קבלה בידם איש מפי איש עד
דוד,
בי
דוד
היה
קודם
לו
,
מכל
זה
נראה
כי
ס׳
תהלים
כלו כאשל הנהו בידינו
דוד מגלו  ,בפרע במקום אשל רמוז בו בפי׳ לדוד.
ואשר תניא
לאיה לדבריך מר״י *ברכות ד׳ ב ' מפני מה לא נאמרה נו״ן
באשלי מפני שיש
בה
מפלתן
של
שונאי
ישראל
שני
נפלת
לא
תוסיף קום וכוי ,אשר
יקשה הלבעגור
אשר
יאמר
הנביא אמריו כמאה שנים תוכחה המתמלת ננו״ן
השמיעה המלך
ממליצותיו
,
למה
לא
נתן
כו״ן
אחרת של נחמה ? כי על כן סלות
דרכך כי מלין
אמד
אחלי
ימי
עמיס
חגר
מזמור
הלזה
.
מה
יקחך
לבך לסור מדרך
הישר ! האם
דעת
היייא
הביאה
הראב״ע בהקדמתו לסי תהלים  ,כי אין בסי תזה
נבואה
לעתיד
,
ומזמור
על
נהרות
נבל
חגר
אחד בבבל ומזמור לאסף אינו אסף
המנצח שהית בימי דוד
כ׳יא משולל מבבל .מת נענה איפוא לדעתם על מזמור י״ד
מי ימן מליון כי בל״ס
נבואה לעתיד היא וכמו כן נ״א לדוד בבוא נתן אשר יאמר
עליו כי זה דוד
בעצמו
ומסיים
היעיגה ברצונך את ציון יעיד סופו כי גם הוא
נבואה לעתיד,
גם
נ״ג
וכן
רבו
.
על
בן
אמרתי
כי
באמת דוד — חיגר את כל
מזמור קמ״ה ע׳ס א״ב
ואות
נו״ן
לא
יפקד
מושבו
כי
גם
זאת
כתב
בו
נפלת לא
תוסיף קום בנבואת
לעתיד כמובא ברכות י ' במערנא מתלצי הבי  :נפלה לא
תוסיף לנפול —
קום
בתולת
ישראל
!
ככה
כתב
דוד
ע״ס
כל
א״ב ואך כאשל היינו
כצאן מודח
ומורדף
התילאו
החכמים  ,פן יזנח ההמון אשל יאמר אותו פעמים
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ישלש 3כל יום פוית אל סי מבלי הבין לאשורם באמרם אין תקוה לאחריתנו 2׳
 5פלה לא מוקיף קום  ,ועל כן חלצו החכמים שזמרי משמרת הקודש את הכו״ן
מדחי ויפקד מקומה כמזמור קמ״ד  .וראיה לדגלי שכן אמר ר״י מפני מה לא
נאמרה נו״ן באשרי 9ולא אמר מפני מת לא נכתבה ? אך הוא כאשר אמרתי כי
היה כתוב כת׳ א״ב  ,רק הנו״ן השמיטו  ,ועוד שנית למת ברר לו ל״י
ייקא אות מין של נפלה ולא תותיף קום — .ואשר אמרת להביא ראיה ל  -נריך
ממלת המלך ,אשל לא נמצא בכל כתני קודש שיקרא די לנאות נהי הידיעה
מבלתי תואר אתר זה .גם זה אין הכרע  ,ראה שיר השירים  :הניאני המלך חדריו
הרומז על מלך הכבוד — נדדה שנת המלך לפ״ד חז״ל ,ותהלים כ׳ הושיעה המלך,
ילא יתכן לחבל המלך עם הושיעה — וגס הלמנמ״ן הפרידו  .גס אנשי כנ׳יהג
יתדו בתפלה  :המלך יושב על כתא רם  ,כי אין תפק כי המלך הוא ד' צבאות,
וכל ת ' תהלים כאשל הוא היום לעינינו דוד כתבו ונבואה לעתיד בו  ,כדעת
הראנ״ע בהקדמתו לס׳ הזה .הכי יאמר על המלך אשל כתאו לעד נכון כי אין
נקפלו נבואה לעתיד ! אך כלו מעשת ידי המלך הקדוש היא•

מאיר שאן■

.
) vonA. Dornzweig
L. A. Franll
 )Nachנור אריה :־הודה.
זקן ומלא ;מים שבע *מנים
יושב וחקר .גור אריה ;הון־ה.
ספר התלמוד פתוס נגדו 'כמילפנים
כרמי' .עלומיו יר^ה' תוריה ותעוךה.
מאה שנים לים הנצח חלפו
צדק ויושר ; ן־יו פעלו1ימו;
בנוה׳ שלומו יחןייו נקבצו נאספו
שנןמיח ועכביש לארוגפיתילמו.
אנשי דורו כרעים אתו תתהלכו.
בבר ;נוחו שם בארץ אל־מות;
בני רבעים בח;יו לעפר שחו —
כי !אליך ;מים 'רוחו דואבת?
;ערבו לו חיזיו  -הקדושים בארץ
י י סם רז שדי הודיעוהו מגבהים:
.כי מלאך המות לא,יביא קרץ
־?1איש .יחקור בתורת אדוןאלהים׳־.
לכן ןירוש דרש יומם וליל
תורה הטהורה׳ ,בה דבקה נפשהו;
רוחו ובשרו חדשו .נאזריחיל.
ומלאך המות מנע מבא שעדהו.
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ועת המפוחית בא בלילה בדממה
ויאבק' אתו אפיוזעליו .ידור1 :
,לד ההוד והתפארת ידף רמה
י הביע א ^יר מרס ^ ות השחר!־
המות אפיו עז מאין כמהו,
התיצב נגד הן;קן 'בר'שת 1ללכדהו,
לעור’עיניו 'בדמיונות בהו,
במחזות שיא ומדוחים מעשיה ירהו.
כ ^ לןד בלבוש מלכות זותם רפידתו
?! ביבו גבירים לקרב עתידים,
בדגלים׳ מנהליםזירוץ עם  .עדתו
י לפני חדר הזקן שוקד בלמודים.
אז הרב בי־בהו מלבבו פנימה:
"ברוןי צורי! יוצר אור זק״ות,
שאצל מבכורו לאנוש ורמה,
היום חי  -מהר יובל לקברות/
לאישה עלינה הטירה בחלד היפיה
המות צעד’ ביתו פעם אחרת, .
זקםמה ' עיךגנר עליה צופיה"
בש 1ש§י וק ^ תיה כישמש מזחלת.
עיניו שת לנטות לחרדת התמונה,
וכלנע לספרו השביל העינים,
ויקרא אריה  ', :מחולל אל התבונה,
י העוטר ביופי ןלידת־החיים•י" ,
עם שובב .מורדים ,שלום יפרעו
המות ר׳אכזר הרעיש לפניהו,
מאקחת הדורב אנשים ינועו' -
הפחד קר מהזקן ויבקד קונהו:
"אדון שחקי• לו ד! עז והחיל
י ישמור חס ;דיו ימיר זידונים ! ׳
ובתפלתו לס הסער בצללי לול
נפזרו ליפי שאול אלה הגאונים.

גם כסער קטב סער המות׳
 ; 4חילו שמים .וגבעות יתפלצון.
ברקים בגלגל■ סראיהם כשלהבת,
' ז סלעי עד ירגזו ,כמו יתפיוצצון.
רום נשא עיניו לאד ;׳ צבאות
טפסרו הנה כי שיג־לו ושיח
כרוך עוקר ' ,גדולות ונפלאות,
מפקד צבא הטבע. ’,דשא יצמיחי*
?קה סי באמו; תו מתקדש למדי.
אהבת ' קדש בלבו כלפיד "לוהטת׳
בשפתיו תמיד תהלת אל שדי
יין־ קות הריהיה מהיות שלטת -
המנורה הפיצה אורה  -הגיהה תעלומה
איך כנוגה שחר הגרות ; הלו -
עי ;יו מלאי ך,ךר סגרה מתנימה
קדקדו שח ,הגיויי קדשו ה !לו.
לחרכי החלון ? שמו ; פיח האביב
נפשו ורוחי הרוח עונג ועמים
כוכבי רקיע .יבריקו מסביב,
ומזטר ' בל:ל שורר על נמנים.
וקול דממהללי שא1ן ישמע.
;פח קול נעים לאוזן שומעת.
וענף יתרומם ולחדדו יתנועע׳
והביא ש''וש ; ת חין כשחר מוסעת■
חלום ;קר ; שעשע אסיר תרדמה
”בחדרו מעיון‘ צר .נעימות .יראהו
מרחוק ;חזיה ,נסלתו הנעמה -
במקהלות שדפי כס מושבתו!
בשם רוח כקטורת רוחו שואפת,
כךמות שוש ;ה המלאך צעד אהלה
בצע זממו נפשו מעבר נכספת —
ויעה מת צדיק ’,מנוחתו כבוד סלה!

Hang), vonJ .H. Friedenthal.
(
 Nachמשכיל על

שגיונות•

לדעת כל מתום ימפון כל חקר
יד לשליח נמלך לא עלה בדעיוניו,
פעם לעוף שמימה לגגהי מחקים
לזאת רק את החנית ואת הלפמת
פעם לירד תהומה לחדרי עמקים
אשר הסו לצלעו נמר לקמת
לתאוה ינקש זאת כל דורש ובוקר.
להראות אמונת לננו לאדוניו.
"אך צפונות לגלות נלאו כל עשתונות" ,אך לשונ עת שם לדרך פעמים,
יעיד בקרנו — כל פעל אל למענהו  ,והנה רגל מד ברגלי אננר נלכדה
ואף אם נשוע נינתו אניש בל יראהו
ויעמוד ,כי להקיצו אחזתו רעדה,
אין עודף בבריאה ,ולהמנות סמרונות .בי אמר  :אצילנו מנוא בדמים.
כי ירא לגשת אל הקודש פנימה
נלי דעת מה לעשות עמד דוד כרגע,
בדקי סבל למצוא ,בעיניו להבל,
והנה זבוב בא נושך רגל שר הצבא
אף כי למוד מוג ארך בחבל
ויתמודד במינה ורגלו אסור שבה
גם לדרוש איך יסד כל לע
בלימה.
ודוד
חלף
הלך
לו
נמלנו
מפגע.
דוד הרועה ,נעים זמירות ישראל
עוד שאול ואנשיו מרדוף לא שנו
תועלת היצורים נקש לדעת:
עד עין גדי רדפוהו המדנרה
תעודת הזבוב  ,על מה שממית נבראת ? משם נמלנן דוד וכת אל המערה
המרעים ולהועיל אין ידם לאל ?
להציל את נפשו לקחתה ארבו.
״אל תרבה לשאול — ענהו ממרום קול  :חיש מלוחה מיוצרה שממית באה
הס ושמע מה אסוך לרצותך
נית עכביש לה עוה נפי המערה
להשכילך כי רק לעוב לך להחיומך
לא נודע לאנוש כי ממרום נבחרה
כקשן כגדול נאמן יצרתי כל.
לחלץ את דוד מחרב הרעה.
יש תוכחת מגלה מאהבה
מסמרת:
"פה
משוה
שממית
לא
תדרוך צעדה
לגבעת מכילה הגיע דוד
בליל
אמר שאול כראותו — פה תגר הדרך !"
שם מנה רודפו ועמו
החיל
ויתע לדרכו  ,ודוד כרע ברך
משכה כתתה ארן מערפל מעושרת.
בהכירו כי לא לחנם כל נריה נועדה.
ושאול ואבנר במעגל שכבו נמו
"סלח יוצרי ,מנן ,כי עח עיני ככה
אין רואה ויודע ומקין
נממנותם
כי התכלת׳ לשוס במעשיך מגרעות
גס הננס אתם שכנו סביבותם
בזבוב ושממית הראיתני פלאות
רק דוד ואבישי פעם לדרך שמו.
כי צירי רצונך הס להמציאני רוחה.

Juda I . Leinwand.

Von

אזכרת

אהבה.

אשי הנמלתיה לרעי וידיד לגי הנכבד ונשוא פנים ,ה״ה הרג המכס והמלין
המפואר מוה׳ שלמה זלמן ב ^ נהאורנ״י לנצח!

לטנצה לבנ 1יעקב מזט1ר שיר

לכן בנות השיר הן אקרא ד^עם■
לשיר"ולזמר השירה ע ^ די1
אסםנו־ו,
בלי' סטית הקולית כלכן' טוב
,ogijp
על ראש פכע המשל הן אתי רחפנהז
לע ■אחד־ע־כזר ועזל*י ^
■ ׳צרה -

< pfn Pfמש »ע

ח «(־ .אה ול« .דין הזח בפה פי י'־׳ ; -לע ■ רומאיזעא י״חיזת

תיעועות  ,הלא אז
הזעיפה מתוויות היועדד

■

״— Öl
ןעידם׳

ןם אח שירח ןח  9לת> גדבת
הרימי פעמיך בחי להרי ח ^ יצח,
ונלכה ;ב,רבה ! חד מנחת בבוידם,
בכורי לגיוני סם■ ימוצו החוצה.

לזי מליץ מני אלף ואיש חמודיות,
לך שירת דיורים אשירה! רק לך יריר תמים,
בך תורה וחכמה 'אך הנה ' אהודות י
בך אזמרה אתעיוןגה לנצח עולמים.
יערב נא שיחי גם ' ש״ל־ס׳ה" אליך.
הואל מני התשורה מידיי לקחת׳
וגשמי בירכיות הסיזריומו עליך
בל ימיי היותך מד .כסבצלת פורחת.
בי& ה מנת ך,חכם ; עלי זו האדמה׳
זה ניורל הצדיקים׳ חלק רודפיי יצדק:
נהל עדנים ישחו כל עוד בם ני £ימה.
החדק! י
הימה Iיבערו
ימצאו
נחת
רק
  . . ..ןT
* T I
־ | - -
רצה עתה מנחתי ,מנהת איש יהודה.
איש ' לבדד אהלים ' ישכון ישטה יתלונן׳
שם ' ידרוש בצמא לתורה ולתעודה,
למען' יז גל יקומח ץ״ה׳־וץ־ ־ד \ אף' ׳ייציחיק׳ ; רונן.

.

מצבת קבר.

Von Demselben
מרלשומי ערך לבי היקר בבודי ומרים ר לשי ,לשר הלך לעולמו לדאבון נפש כל
בני « שפמהו הנלנחים והנלנקים מכובד היגון על פרידיזו שמה ליזזוה בנועם ד'
נלרן הסייס.

כתר שם טוב.
"ט״ויג׳י
הנה זד׳ האיש הישר מוחי יעקב חיים זציל ב־ר בנימן צבינ״ע יצא בני
למנחם אב הרביד ,עלתה נפשו הטהורה חשמימה לשבוע מפרי מעשיה.

יצאו

למו הפעם׳ימי

אבלוזעם׳

יקרת הרוח ,כי הלכה לנוה׳
^ 2לי
יללת הבנים׳ ל^ בר בא בישנים,
 2מות ( בבר לבריות־ המהולל לתלפיות;
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ח? זלה 1חסד מעטהו 5ל ןמי וד*_יחי.
יג 1ן .0נחד ,א1זיה! מאלד,ים בם ה1יה,
י1נ= £אןדה נשמתי ,בשנת דומ^זל לחית,1
מ • :Iהם
נדדה
הנה׳ ושנ1ןTתיו
זרמתם
שנה!
« | r
*־ ן
»־־ I :
** T
.
von I . Jos. Goldberger

Beiträge

לכבוד שר ההורה ואבי החכמה  ,אריה עומד על המצפה  ,נצב על משמרת הקודש,
דורש הליכות צרכי העת ורוח הזמן מרחפת על פני חבוריו  ,היה מורנו ורבנו פאר
ארצנו כשית מיה׳ יהודה ליב לעוו נ״.

ליוני

שנת יכיר,׳
תברכו<

ענני הסכלות
כסו ארצנו,
עני הנערות
חתמו אורינו ;
עד קמת יהודה
מורה לתעודה,

תגלה העלמות
ברוחך פי שנים,
תמציא הכמוס
ומפס נו חיים;
מצפוני התורה
תוציא לאורה.

רק חקה אתת
תהיה בארצנו,
אמוה פורתת
תחזה עינינו;
ירבץ בלי פחד
מריא וכפיר יחד.

דרכת קסתך
נעלי בן חנניה,
חגרת חרבך
נגד מאשליה.
ויטהרו שמעו
ותאורנה עינינו.

באומץ רוחך
תדרוש תועלת,
בעוצם מדעך
תשיש אולת;
תסיר כל חדק
ותחזק בדק.

יהודה אשריך,
אתה בן חנניה!
יודון אחיך
גאון הוד אריה!
ברכה לך חבל
בכל קצוי תבל.

איתן מושבך
תתנשא כארי
אלהים ימייך
בעיר סעגעדין,
להפיר השנאה
בחור באישים,
פונים אליך
קרב לב חורי
עוד נין אוהביך
כל יושבי מדין,
יובל החמישים.
ארצנו קננה,
לפעול חפש
לשאול בעצתך
על כס משמרת
לעם מר
נפש;
אשד חכמתך.
קדש לתפארת— .
עוד תפיץ חושיה
להדרת עילמים
עד אחרית ימים
וישרור יופיע
לגפן פריה
כזוהר רקיע

 Mitgethcilt von Alexander Zederbanitt .תפלה לש״״ן.
לאמרה קודם ווושן> יום הכפירים ,לא תסולה בכתם אופיר וספירים .על משקל כשיר
מיוסדת ,ומליצות ילדי העברים מילדת .מורכבת מיתד ודי תנועות בלדה וכן בסוגר
והנה מרובעות - ,ראשי הדלתות הראשונות ,באותיות א״ב מצוינות .וראשי הדלתות
השניות ,כבל סדר הפייטן הקלירי בנויות ,והם  :שבת שנתון יום כפורים צום העשור,
כי לא יתגדל על מניפו המשור .וראשי השלישיות והרביעיות ,אותיות של שם מ״ב
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(אג״ג ייז״ץ ) בהן רצופות כבחדרי משכיות .ובכל אחת מתוכי הדלסוח המלסיז,
אבוש כן אהרן׳
«זכרת מ «י ושם אבי ושבעי בתוכה « פירשה ( .אברהם
זעליג ד,לוי) .

אל!1י בשתי מחטאי ואירא .שפיקד שיחי לפני כביוךך הנורא,
;אחזני שבץ ואמר מה אקרא .י חלצי מלאו חילכאשה מבביךח.
באשים ';!שיתי ודברתי כזב ,בריתך הפרתי ונהייתי אכזב.
בדרבי ; 'נעתי ונטמאתי בזב ,קצין עם אמוניי לבקש כ^רה.
גרוני איך' אפתח בתת אמרי שפר ,תכונה חסרתי ולא אדע ספר,
גליתי נד־סה לעפר' ואפר ,י בביתי אין לחם ואין שמלה ברה .י
דברי ליעו בשפל קול התחנה ,שחוח מעפר ואהגה ביונה,
יצורי נוד יתגודדו בי באלונה ,א)' טלאותיחטאתי ' ואמת נעדרה.
המון עם הקרש שלחוני כלם• בלבי אחד מודים עיוינםומעלים•
תחנתי קבל ולא אשיב נכלם׳ נתחים היחשב נא לדוח נש ?רח.
ותציליח זירך שלוחי הצבא ,תז5ןק אותם ' בזהב אופיר ושבא,
צדקה ז וחסד לפניך יובא' ,עונינו העבד ורוע הגזרה.
זכור כי ' כחקר בידך נחשב -ולב האבן מבשרינו 'השב.
קפיוץ פי השטן וקילנו הקשב• ;לידייך הצל לעתות בצרה•
חברים מקשיבים לקול ו־נתנו ,נטה גם אתה אזנך לעינותנו,
דאה שפלותנו ושא הטאתנו ,נדועי הקרין תרומם במהרה.
טהור עינים מעשי ' העלם יכבוש ; .הי לבי תמים למען לא אבוש
עצמי תחליץ לעני שפה תחבוש׳ילדבר צחיוה בנעימה ובזמיה.
;הי רצוןי שתעשה קולי ערב׳ ויתהלך חזק כקלות הר חרב< "
שפתי תפתחי ותפלתי קרב• פיאר תחת אפר תמהר לחמורה.
כעני בפתח ?מיו פי אתחנן ,חטאתי ופקעי כענן.
טלאיך ינהל ויבצלך נתלונן ,זמיר עריצים .יענהיצריק שירח-
למען  ;.חלצון',ידידיך 'הסיל^א• כרוב ךח.מיך חסדך לא .׳כלא.
נכיוכים אנו משאלותינו ימלא ,קחה אותנו מחצר המטרה.
מליצי ייוישר לעבדיך סחזה׳ פרישת כפינו אלהים ראי תבזה׳
:קא ושליח נאי לעץ העם חז-ח׳ שמע קולנו' ושלח לנו עזרה,
קקמות הופייע ועריצים ' תזמר ,רקעים עד קחי ; חי־פוני לאמד
ניאון האל איו ;אשר אתכסייעמר ',קנאות כמעיל העטה נא בגבורה.
סלול דרך מדבר ורדהכשריון ,ידלג פפה לשון אלםתרוין׳
דרוש בית מקדשך ' ויחשב הארון׳ ותשמח בת ציון והגיל העקרה.
יערוב ופדה מגוזזיסישה הגזוז ,משנאינו יראו ביקרת עשיבזוז,
א) ר׳ל  :ממאה׳ עלאוה וננחמוח יגס

אמת מהן לא נעדרה ולש

נפקדה.
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יב$דוף ויעטרו!? אל ?נזיז• ^ פת סלבית וצפירת ועפארח.
פצעינו אם' זעצמולרקי״ע .צלולים יהיו במצולות ת'שיק;ע,
בסוף כל העמים׳ ולנו תבקיע׳ .יסודות יהרסו בצורי דימעטירה.
צפוני הרחק מלבבי האמלל׳ ואז !שימה לבי ונפשי תתהל ^,
שבחה אגיד ובתם לב אתפלל תהלה אזכיר בקדשה ובטהרה.
קריאתי  .קבל והבן המיוני ',מהרה’ תצמיח’ ישועת ’פדיוני T',״T
בגידתי בפר והסר שגיוני ,בקול גדול יבא' מבשר הקשרה.
רהבים הכניע לשון זרים פלג׳  )-הררי״בשיךה מלכים' זבה תשלג,
טרופים תושי״ע ושד _על זעז הבלגי שאוןזקמיף .יעלה גא לזכירה,
שבועת האבות הקיים לעניה׳  .עקדת  .יצחק שור ' בהר המדיה,
רחליןז תפזיה !תוציא לדויד" בר1דץ גת ' תדרקד בשעיר ובצרה.
תמיוןד לבי ובתפלת׳ הואל׳ שרידים רחםי והיה עמנו אל' ',ז
צרוף ניבי עם 'בל תפלת לשראל׳ מלוכה דישייבה למרבה המשרה.
חרמני היום לצדיק מנעוריו ,והכו ממתקים ואין חטא במגוריו׳
תפלתו זכה ונזהר ברבדיו .לזקן איש שיבה והונה' בתודה .ז
הרחם עלי ושמע חרפת חורפי ,ראה עניי וחלצני מטרפי,
גדלי חסד יהיו לרצון אבוי פי והגיון לבי ובנה בית הבהירה.

זעקת שבר.

יעיל
אף ילליח «ל בקול גובים ,היי׳ה «ו״ה יהושע ווידמאן׳ כבל אח מולנו,
המליץ
החבואל
זך
העשחומת
,
דוגל
לחות
מו״ה
אביהם ברעננער׳ עוז נחל
נאה נפשו נעיל מעיין ,נאחז נקנך מרעים— .
"אנשי בינה !
הרעיפו דמעות כזרם מים,
־ י ״ ־ י  ,־■ י
• י
< ־•“'  .י •
"בעפר התפלשו ! ונאקתכם תעלה שטים,
“ךאשיכם ניזו ,ז קרחתבם בנשר הרחיבו,
“הילילו
ומפדו
מקננים ! «Vנפש ולב
תכאיבו,
־ •
<•ו
׳ <-
. . .
מנהמת לבבכם תשאגו ,ומר תבכיון,
"בכבלי ־.דין
נאסר
אברהם,
מעינם יהטיוז,
  -י -י V1v״
׳ ז Tז
״ ״^ V
t vv

י

"ראש ולענה השקוהו. ,עם חמת תנינים,
“על חמם מיעים׳ זה איש אמונים;
"גרו נדעזד ,ומי יודע אם עוד יהל איוריו■*'
־

<• ,

י1

.

י־

״נפלאה מבתו .ואין אייש  .יגהר ,מזריו.
' .על י1ט 1נשמו שיוחרי המדע והבינה,
״רתת
וחלחלה יאחזון
ואזניהם
תצלינה — .
V V
ו ־ זr t
•• י ז ••• ••1 t
ן •r v
ב) לשירוש
רש״י ( ירמיה י״ז ג') הררי בשדה  :ירושל׳ם היושגת גאלן המישור  .והיה
א׳כ נוכח המשירר  :בירושל -ס חג׳ה אור מלעח ונה ,גאמר עלירושלייר.
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אברהם׳ אברהם ! איך הפליז «שמים ארצה  ,הילל גן שמר ! איך תשנלת
בדיי ' ימיך ,נמגחר שהומיך כשגר הגל יוצרים ,המוח לא יחמול .נפן אדרת ,איך
לחזו והניחי שלומויזיך .ויתנותסו גנוינו חוצויז ,והיו למרמס רגלים .ולמשריגיס.
ת »לאיס עהבים מתוקים לחיך האוכל ,העושים ניון מצולה דאין ממלה .מגל הירח!
איך אספת נגהך ,נרק יפעתך ,והחשך כתה פני מגל בצעיף אלמנה ; אני״ג
(  pלקרא שמו נהליטעראטור העגרית ול״ת של אנרהם גן יעקג נרעההער הוא)
נחמד ונעים ! איכה ? איה איפוא נחבאת ? ) ה שלם לגלים הוציאה תארן
צמחה ,היד וכרכום מור ואהלים ,שושנים וחגצלה ,אשר נהנו ליח החוח לאן> כל
ע יני ; לק על מלמיך ,ערוגתיך  ,עלו כלה קון ודרדר ,כסו פניהם מלולים ; גם
מאז נמנית נין ’ושני חושך אסירי נחל  ,שלש פעמים הגיע עח ה«1יר ,וקול
צפרים הומני זמירות נשמע נארצינו ; רק אמת נאלמת דומיה ,ולא מפרוע על פי
ננלך את שירי תפארתך ,העלנים לאוזן שומע ; אף לא תשמיע את הוד קולך לע
מיתרי כהולך מחין המליצה ,וסוג ערך לשון תזהג ,כאשל תרגלת מהעורך ,ומי
יודע אם לא לצמיתות ממשה ? צל לי עליך אחי אגרתם ! בנכי אמלל ,על לגני
אמופף ,פני נהפכו לירקון ,יד* על מתני ,כיולדה אזעק ,ציליס אמזוני ,אספדה
יאילילה כתנים וגנות יענה .על שנרך הגדול כיס ועל מכותיך האנושה גלי פשע,
אפס מלחם ,מם מהסם ,ספו המו עוזרים ותומכים ,כלו ,חדלו ממנשיס ולופאים
נעצנותיך — .אהה ליום שואה ומשואה ,לנעותי יה ,לחצי שדי ,לגלתוח צלמות,
אשל כמומם השתרגו עלו על צואלך ,שפכו לאין מללתך ,ופלחו את כבדך;
יראיש מגן ירון על מדי קטל נעת ילמום נעד אלן מולדתו ,ככה משו מהלו ,ידי
י' ,מלאכי

ענרה וזעם ,לאחוז

נעלפך החלש והנדכה ,לפצפצך פרן

לע

פני פרן,

שיד על שוד ,הוה על הוה ,ואין מעלה לך ארוכה לרפאות פצעי לגגך ,אין מצמיח
ישועה ,אין מנתק מוסלותיך .הה■ מי יתן עיני מקור דמעה ,וראשי פלגי מים,
יאנכת מאין הפוגות על השיל משדי גא לך ,על לא חמס עשית ומי יתן ויהיה
יישפל אגלי דמעות׳ פנינים ואגני שהם,בי עתה אעדם עטרת תפארת על ראשי,
וענקים לגלגרותי .ולו יהפכו אנחות׳ וזעקות• לקול כטל ועגג ,אזי עלי אגרות
ההצלחה אלום נפשי למגר לך ממגרת מסירים שונים הנוגעים מאיש ידוע שנדון
לוח ואעגם לקשה יומך כאשל לך יאמת הוי אברהם ! והוי חכמתך ! מי הגיד
זאת מראש אשל פתאום יהיו מכוחך ,וכי תצא רשע נהשפנוך לאסור ידך נכנלים,
ורגליך נאזקים ,ממי האמין לשמועתיט אשר יוציאו עליך השופטים משפט מר
להסגירך אל נית תאסור ויפשיטו מעליך מחלצות ,להלבישך נגדי צואים גלות
יייטולאות ,ותחת מגולה נקעה  ,אף אין מגיד ,אף אין משמיע  .אף בהיותך ילד
קנון ,עת הונעה זעלשך ,לא ל׳שר לך מפי אומנתך אשר בחצי ימיך תושם
יייעקה במתני ך ,ורגליך לנמשמים תוגשנה .מי מלל זאת לאברהם נימי חלפו,
אשר יפול נמהמולת גל יקום ,ובי תשטפהו שגולת תזמן נאין מנוס ומפלט ממנה,
וכי יכון נידו יום משך ,יום פחד ורוגז ,יום נתלה ורעדה ,ואין איש אשר
ימשהו ממים הזדונים  ,משטף אף די « ,אכזריות חמת אלתים ,אשר הטבע נהם
ועניו ראשו ,והגיעו עד נעשו .על זאת יתפלא כל נבון וישתומם בל חכם לג על
אשל הסכלה עשת לתלים פעמיך למשואות  ,לנפול ברשת זו טמנו אוכלי לסמך
לרגליך ,וכזרזיל מתנים וגני רשף רצת אל פח ׳וקשים להלבד נמנל הצפון לך
jH 73מידי אנשי דמים ומרמה  ,גני גלי שם ,ליקים ופוחזים ,כלבים עזי נפש ,אסר

(  30׳
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מרצו ושההו לשוהה לכבוסי ,ודרכו קשתם להפילך גנאי צרה להוליכו דרך עקש
והפסל ,ההיב חוח וברקנים ,מעגלי חדק ועקרבים .וכזגוג יפרוש כנפיו סביב ההר
בכל מאמצי כחו  ,לעוף אנה ואהה ,ולא ישקיע ולא ירגיע עד אשר יחצוב לו שם
קבר ויחיך שמה כמו רגע  ,ולא יחלו בו ידים  — .ככה דאיס כנשר ארך
האבר ,מלא הנוצה ,אל המכמרס הצפונה אלי זובחי אדם ושודד׳ לילה ,שמה פערה
פיך לבלי חוק ,לשסוח קבעה כוש רעל ,יין צפעוני ,מרורס פסהים חמס עכשוב,
עד הישוד בו ,למנגן שכר ; בשמעי השמועה ההוראה הפעמסי ולא אדבר ,ממחי
רגזתי ,לבבי נע כנוע עצי היער מפני רוח זלעפות ,השק אחזני ,ברכי פקו ,שפמי
צללו מרעה ויגון .לא ארחה לחברה אח מרצחים הקמים לאור ,ועומדים בציה
וערבה בין שעיפי השלעים ונקרות הצורים ,תופשים חרב ומאכלת בידם ומשמרים
לטרף למהר שלל ולהרוג עוברי דרך ,לרון גלגלתם ,ולהכות קדקד איש הולך בעח
בעבור בצע כסף .אשי נשת עד בוי וסוהר מבלי תמכו בך ,כאדם העשוק בדם
נפש .לא נפל חבלו בין גנבים ושודדי לילה .ההולכים כזאבי ערב לחתור בחשך
בתים ,לגדע בריסי ברזל ולכתה דלתי נחושה ,למלא בתיהם שלל ,ואמתחתם « כסף
זרים ; אשר לבעבור יסרם שבע על מעאתם ישימו הנוגשים בסד רגלם ,ויענו
גכב ל נפשם ,לבל ייגבו ולא ישחיתו עוד — .כי ידעתיך מנוער לאיש ישר הולך,
 P f, TOבצע מעשקות ,ילא שמת זהב כסלך ,וכי חננך אלתיס ביוח נדיבה ולב ממנה,
למלש אביון משוע ,ולהרנין לב יתום ואלמנת ; עת ראית יגון ותוגה האריכו
ל #ענ יחם על קמטי מצחי איש אשר המסכנת תהי לו סוכנת ,והמחסור קנן באהלו;
א ז דג רת על לבו דברים טובים ונסומים ,דע אשר מחית כעב יללת הנדכה ,ומצוקת
הלש ,והזלת זהב מכיסך להעניק לו די מחסורו כפי מסת ידך הטובה ,והשכלת |
קל דל אם בתמנונים דבר אליך להטריפו לחם חקו ,ולא קפצת את ידך ממנו| ,
אשרj
גם פ ח ך לא אכלת לבדך  ,רק גזרתו לנתחים ,והנמח הגדול הושטת להאיש
הרעג  ,המחסור דכאו לארן חיתו .לא התיצבת על דרך לא טוב ,לתת לדופי |
שמה1
ושמצס את נוצר האדם על רוע תהלוכת התבל המרה ותמאררה ; גם לא
בשמים פיך ,לדבר דברים מרים כלענה ודוקרים כמדקרות חרב על אל אלים
לכמש לו ממעל לאמור " עזב ד׳ את האין ,ולא ישגיח מחרכי הרקיע על בני
ממומה תמעקשים את הישרה ,ונלוזים במעגלותם ; — בי ידעתיך היטב לאיש
הולך מאים ,וירא אלהים ,ותמאס כסוחה בקרב מוצת אח הבליעל אשר אין אלהים
כל עשתממיי ; — אשי לזאת אחז ד ' בציצית ראשך ,לטלטלך טלטלה ,ולקלעך
ככדור משחק אל ארן נכריה ,מקום מאפליה לתושיבך במחשכים כמתי עולם —
ב «ש « ר  .לא נפלת פלאים במגרת ידי עוני ומוסר ,ונקיק שנים ,לרדת עשר מעלות
אחורנית מפסגי ההצלחה ומבמתי האושר ,אשר בלי עמל וחרף נפש התאמצת ;
לצבור כעפר לק> ,ילאסיף הון ועושר בביתך כחול ימים אשי לא יספר מרוב,
ואבית לקבון ע ל ייה עושר כדף ,הון מהבל ,כסף מכזב ,ולבית עכביש נהפך
מבטחך  _ ,גם לא באת בסוד נעלמים וחשוכים ,המאמרים על היין וחוקרים
ממסך ואשישי ענבים ,אשר עיניהם יראו זרות ,וזנות ותירוש יקח לבבם ,ללכת
אסרי שרירוח לבם הרע ואזניהם קשובות לקול אנשי לצון ההולכים משיכה ולא
נוגה להם ,אש ר נלבדת במלכודמם להיות גם אתה כאחד מתם ,לפנות אל רהבים
ושטי כזב ,להחעות בתוהו לא דרך כשכור בקיאו .ומחת אשר חמדת לקטוף פרחי
בצרתj
חמד ,חוח עלה בידך  .ותחת אשר קוית לבצור ענבים המשמחים לבב אנוש,
באושים ,ואשכלות

ממרות .ומחת אשר צפית לשוס במרום שבתך ,תשב בשאול מטה| ,
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גגי בן הנם .זאת הימה לך  ,כי מאתרו דברי חכמ״ם אשר גלו על עונו באמרם:
"השמד לך אברהם ! מלכת שולל בעצת נשתלים ,אל מיגע להעשיר מגלי עצב
יעמל ,מבינתך מדל ! שן תשולגשרוותם ".ואתה השלכת דבריהם אמרי גיוך ,ואמרת
צלננך ״השמים אעלה ,נין קצינים ושלתמים אשים קני ; בין מורים ותגנים אשים
כ תאי ;״ לכן המרשית במלאכתך ,מתמר החכמה אשר ממרום נשל לך חבל בנעימים,
ללמד לאנוש נינה ,ולחנך נערי ישורן על שי דרכם — נמלה נששך ,ודמית אשל
נביאך יתוו לך משאות שוא ומדומים והתרת אזנך משמוע בקולם אשל אמת תגה
מכם ,ושנית אמרי אמרים אשר המת מחבל יחד ,וכשחק מאזנים נחשבו  ,ותלך
אחרי התבל ותהבל .הה ! זו תולה וזו שברה ! לני יודע מרת נששך איככה תתהלך
במצר המנורה  ,מקום אשר אתולי המלך כלואים שמת באין אוהב ורע ,אין אס
אשל יולד לצרתך ,כלם שנו עורף אליך ולא מנים ; אף נחממננך אליהם ,ובמו
ענוך הכהה תשים אליהם דברתך ,ומרדף אמרים רכים משמן ומתוקים מנושת,
המה יאעמו אזנם מזעקמך ,וישימו מעיל ברזל ערשם ,ומצחם כחלמיש .מי יתן
ידעת כעקי ומכאובי אשל נגדי תמיד  ,גשומי אל לבי איך מנוגע במשמר ,ומתגאל
נעת בג המלך ,שת חרגת בלי משוח בחמאה ; רק' בראש שתנים אז־ על שכמך
תשאני בצאתך למששי ,במו נגיד מקרבני ; רק לשוא בל דמעות׳ ,לחנם בל יגוני,
כי מה מנך יהלוך ? ומה יועילך תולעת ולא איש כמוני ? הנזאת אשקוע כעתך
ומכאונך ? תבזאת יקום לדממה תעל המתחולל על ראשי ? אמונה ! מאוד
אעונה ! כאבך הנעכר לא יחשך נצח ,ואם תשים דמעתי בנאדך יעצמו משערות
ראשך — .רק אתת לבדך תשא התלאות והמצוקות אשר הנחלת לך מידי אישים
שועלי און אשר כרו לשניך שומה עמוקה  ,ובקשו נמשך לשואת ,וזדון לבם השיאוך
לתתעולל עלילות ברשע ,להורידך מלאים מגלי תיתף קום ,הן המה היו בעובריך,
יען סקלו לך מתלה עקומת  ,אשר לא דרכו בה אבותיך ואנשי משמחתך — .אללי
לי ! בהביעי את בנך את יחידך האמון עלי מולע ,עעוף ברעב ,ערום ויחף תועה
כשה אובד ,חונק אשעתות ,ודמעתו על לחיו .ישרצו עיני דמעות כשרן נמל מעם
גר ,ובזכרי זאת אשר אמו ירדה למענה האדמת בטרם נעתק משדיה ,חיל ורעד
יבא בי ,נמשי עלי תשתוחח ; אין איש אשר ינהלהו על מי מנוחות החכמה רק ימנה
נין בנים לא אמון נם ויגדל כעיר שרא ,ומה מאוד כלו כליותיו בחיקו לראותך
'לשבוע בהקיץ תמונתך ,אך אישוא ימצאך ? הן קדם יהל -ך ואינך  ,ואמור ולא יראך.
ועתה על מי תלונתך אם אולתך תלשה דרכך ,לשמוע בקול אנשי זדון האוצרים
חיית ושוד נארמנותיחם .חן המת היו לך לשוקה ולמכשול ,ישלם ד׳ לתם ברוע
מעלליהם ,ויבושו רגע .ומה מאוד שחת חכמתך הנעימה ,המזוקקת ככסף צרוף,
גס איך שנת משוש כנורך ,אשר בימי קדם הטישו הרי מליצתך עסיס ,ותעד את
ששה עברית ,ששה מתה ,נשניני לשון הזהב אשר דלית ממעמקי ים התבונה ,ומנהר׳
נחלי דגש המידה והמליצה ,אשר עליך אמרו המושלים " ארץ במעט אושל כסה
עניה ,לולא אור אברהם זרח עליה ".מדי שמת עינך על איש אשי הסתושף
באהלך ואזניו הקשינו רב קשב לדבריך הטהורים ,אזי העמדת במרחב רגליו על
צי אדיר ,ועל אני שיט ,ונתת משוט נידו לחתור אל משכן הבינה ,לדעת החכמה
מאין תמצא ,ושקחת עינים עורות ,לבל יהיו בעטלף לא יראה אור בהיר נשחקים,
והודעתיו איזה הדרך ישכן אור דעת ומזמה ולאט לאט נהלתו על מי מנוחות
התושית ,עד אשר הגיע אל תבונת המדעים בימים מסער .גם עין ראתה — את
אשר העתקת מששת אשכנז לששת עבר וקראת נשם " המסתועף בבית אלהים"
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והעיד
על לומב שכלך ,ועומק בינתך ,ועתה הה Iעכביש ושממית אלגי בכנולך
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השכל
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הלעיון
,
לאיש
אשל
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יעלימו כמעל סוחף ביום תגליל ,וכזרם מים המוגלים במולד ; מעי יהמו
ככנול
,
קולי
כמולה
המתהפך
במבליו על עלש דוי ,על כי אבד מאבלהם משען
ומשענה,
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,
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על משכבותם לאמול:
"זה ' היום
שקויניהו ,הגילה ונשמחה בו ".כי שמש ההשכלה לא פלשה קויה על העיל
המודאה
ונגאלה נדבולנא מימי קדם קדמתה ,ואם זלמה מעע ,באה בעוד יומם,
לק גרב
החסידות
תפלח
בקלבה
,
ומחי « ספל אשל נשם נבונים יקלאו ימצאו שמה,
ונעל
קען
יכתבם
,
ואנשיה
מורדי
אוד
החכמה
,
וישנאו
תכלית שנאה את האיש
המתלונן
בצל החכמה ,והקולא מודע לבינה .ויתמקו החסידים על שלשי יגלי
אנוש
הולך אל כדם החכמה לעעום פלי מגדים ,ואמלו " כנגע נלאה לנו באיש
הזה,
בתפלתו
יחוג
וינוע
כשכול
,
ושבע
תועבת
בלבו,
"
דוממת
אל בגדוני האנשים
המשמרים
הבלי
שיא
,
וחלב
פיפיות
בידם
לבתק
ולדקל
את
אנשי
בינה
האומדים
לחכמה
אחותינו את ,ואשר התבונה שוכבת חיקם — .שופע כל הארץ Iאשאלך
והודיעני
בסעיפים
מחזיונת
לילה
,
מה
עול
מצאת
באביהס אשר מיום גומו מבען
אמו,
שמתיו למפגע לך ,והצגותו לך למערה ,לירות בו בן קשתך מאשפתך
הפתוחה
כקבר
,
אך
וב
תשוב
תנופף ידך הנעויה בעים לוחך לרדפהו בלי חשך,
ומלאכיך
צוית ול אשל ימוצו דמיו כעלוקה  :לכן עשת עמו צדקה ,והרף מאפך,
עזוב
חמתך הנתכת כאש  ,ותן בלב שלים ונדיבים אשל יצוו להנוגשים אשל ילכו
קל
כנשל
אל
המאסר
,
וינהמו
אל
אבלהם לאמור ,אברהם אברהם ! נתק מיסלותיך!
השלך
עבותיך
!
וצא
מפכי
!
"
כאשל
הוצאת
את
ירמיהו
הנביא מבית הכלא ,לבל
יכלו
ויבלה בעשן ימי אברהם המרוצים עלי אלן ,ויתענג עוד מדשן התבל ומחמדיה,
ימיו בנעימים .כי רב מסד אתת אלהים ,עושה מסד לאלפים ,ואם קען
אברהם
נדרתי מכל החסדים יכמרו נמומיך עליו ,ותסלח לכל פשעיו ,ואז נדלי אשר
אשלמה
נגדה
נא
לכל
עמי
.
—
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הל
'
תפלה
ואל חי*.
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 Bon Jacob H. Sperling.על יןבר ילד
שם מגיא צלמות
מצבת קטנה נשקפה;
?דד היא ניצבת’ י
י** שה ארץ ?? פה;
י!ך! תה עלי מביים
ךיצע ילד־אהבים.
שיישן נחמד וןעים
עדן עליו ם ; רו;
פרחי חלדו נגדעים
חייו לארץ ? נרו;
המות ייקח עמדה
ו :שדד שבית החמלה.
החת אבן אחת
תק! °ת רבות א ? דו;
פה לירבתי־שחת
שמחיות רבות ירדו;
המודות ,וסגולות י,קרות
למתלעותירמה לברות.
לקבךןי צפור קט? ה
?נעם יללה מרחפת;
מיפי ביוקר ,השושנה
רסיסי דמעה נ^ פת;
באנלי־טל' מךט ? ת
את אבן המצבה.
אף שקה המבוע
לעמק חל .מטה;
הוא ' ושאיל מדוע
בדמי ;מיך מףה !

ה; ה והי .ישמיע
ופלגי' דמעה .יביע.
צפוד ,שוש $ה כאחד
ו ;ל.י־סעי.ן יילילו;
ואבני־השךה .יחד
עטהן דמע !ז־ילר;
חי׳ ' דומם ,צומח׳
.על מותל מתיפח.
הצפוד נפשף העדינה
טרם מצאה בית;
תרחף בךמעי־סני; ה
תשאף ליקבר מבית;
לנו דודה וסלה
תהגה תבןה מלה.
כי ר,שה הפרידה
3ין'.3םש ונחה!
כצפור תרחף היחידה
סביב ?ארץ הנשיה;
עד שדיייאספנה
ו?איור החיים יביאוה.
והעין בברק־־טהר
בליו קינה ישיאו;
קירבו שמי־זהר
?בראי ' מצ -ק  .יראי;
תמונת 'רוסןז,יאיר
?ספירי שחק יבהיר.
והשייישנה פ  ,1בוכיה
היא דמות צלמף ! '
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.יפעתך ?שושן צופיה
ולימי נמשך  -נלך!
נמשך,יקרה ,נשגבה,
וגוך לבול מרבבה.
ל?ן השוש< -ח עתה
בפני להבים דומעת;
?־רוסי שאילממי,
יסע במים נובעת;
בי שלך לאלמה
היא לא לחמה.
ואם חי׳ צומח
ודומם,לבבו .יען
יומך כצל בורח -
המדבר מה !ען?
.ברוך אל־ 1אמתי!
שמתו בדממהנאמת.
ודמעה תרד מאישון
 1ותפלה העל מלבהו;
הקשב מרום מראשון
וישם אותה בנאדהו;
והחמלה’ והדמעה חטל,רה
יעיד 1ו הנמש ליאורה.
ושלוש אלה בקזינו
נחי יביעו ’ וקינה;
חמי ,תנחטות .יתנו
ויאמרו !לאךם בינה!
כי הנקשינצחת,
לא תיראה ר,שחת.
בי ? צפור מע.םםת
שמלם עוף הגביה;
 #95* }3מלחמת
רום שחקים תרקיע;

-

בטל אורות נלבות
תתענג בשמי 'ערביות.
ו? צפ 1ר  NDyנ& למה
היא תנצח בנגינה;
כן מארץ nyy
תעוף ח ;סש ברנך;
•עזם לשמי הרקיע
לזמרת-יר .תביע.
וכמו מרחם אלמה
מימי העין ; זוכו;
מעזם ’ הולכים .1A
ובעבים ארצה ,ישובו;

בן מר -ההנשמה׳

לטרום תשוב שטה.

ו? מ 1שושנה נאה? ה
תבול לע ?'ר גסת;
.עת דודיס ש^ ה
והיא מארץ פורחת;
בן תמרח הנליה
ביום באהתיחיה.
לבן .אשרי הנפש
שהורה ,זבה ’ ותטה;
תעזוב אךמת־רפש
לאור ברה בחטה;
בנעוריך ,לבית ’אביך.
ו^ שוב נגןש הנקיזה.
עופי נ ^ ש זבה!
שם לשמי־קעל;
קול דממה דקה
•אעלך נם אעל״!
עזבי ארץ הישהלה
שכנך מרומים סלה.
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היום ,ואתילג על יד נהר עבי ,על שפת כבי .ימיה
בחלוט׳  .ויהי בעלם
עת רוחות הנשף שנוי ,עת ינעו הלללים ,וקינים האחרונים
לעת ערב ,ויהי אוי ;
עדי « גדלי קפרוים ; — הש «ש נעה « יגע ליגע.
עוד « יד התהר יגיהו בהנהב
 .שיתי ביום הזצימתני ,וי «ש חושך כחתולת עיפה
ופתאום « קגיב לי ערפל ואפלה
« יה שערת נשרי במעילה .ולבי הולם בקול דופק,
יללמויז — ויהי כאשר התת
 .וישב רוח מזק מבמות שפים באונים ועלמה אל
ותחל גם רוחי להתפעם בקרבי
 ,משקשק כפים ,ויחשוף יערות ,וידיו ,אלה ,אלון
תוך גיא חזיון — ,מפיק קלעים
במורד השפלו ,וייעשו כל קרעפות ביוש רענן  :ותשמנה
ותדהר בעמק ,ולמרתם
הונעו ,ננערו כמשק גבים ! — בפתנק והנה השתרג
גבעות עולם ,והררי עד
ראש הפקגה ,כי הנה התפוללה אל תוך נקרת הגיא
קיל לעש גדול ,מהד תקרת
מאוד ,לאיש נדהם דמיתי ,גלמי השתער ,רתת
אשר על פני הישימון! וארעד
ופללות את נתחי הרעימו ; רוחי נמוגה כהמק דונג
מהול בשקוי עלמותי ,שבץ
דממה דקה ,מר מתיפחת ,נגעה בפינות לבבי ,וחיל׳
«לשפי אש — .ואז קול
קינים ,הגה ,והי ,כתנות מדבר דליל ישימון ! ואתעלף
ינשוף רוחפי רומה ,נשאו
הוקפאו לעמודי קפאון ; הרעדה החלה לפתח כל
מחזיון הנורא ,ומיתרי גויתי
אשר תקוב הרוח ללכת — ,וגחלי ראש ,פיק ברכים,
לולאי נתחי ,והוזרמו אל
— ואנוס — ואישן ! — ואפול לאפי ; נשנומתי
ומדות לבב ,כרעתי הבקעה
אדלה — ותהי עלי אז שם יד המחזה ! !
שמים — ויהי לנס פלאי ! — הללתי אל תוך תא
אז נגולו לפני דוקי
— בעד מלונות שקופים — המוכה על אבני עמודי
בירה אחת ,בנויה לתלפיות
 ,תבלול רב לבעיס ,ומראיהם כמראה הקשת אשר
כדכד ואקדח ,גבנונים «ששר
 ,ורלפת הבית ,מאבני שיש נזתור .נוללת כעין נחושת
יהיה בענן ,ביום קגריר ורעם
מולקיס — ,נוראים מאוד ,כמראה לבנת הקפיר
קלל■ ומפלשי עבים ,כראי
; ונוגה לה קביב בעוז והדר .זאת תבנית ההיכל נוראה
פרושים על העירה למקך
פת להקת לשונות עם ועם ,קראו עלרה ,נועדו יחדיו,
ונפלאה מאוד [ — וארא
! — ותכוננה מישבותן אחת אל אחת ,כפי ערכן,
אוקפו אקיפה בית ממולליהן
 ,חזיתי נזר ,ושרביט ,על אברות מלאכי שלום וקינים
ובתור המדרגת העליונה
 ,אמרי עלות השחר ביפי נוגה ! ואז קשבתי ,וקול
מהנה בקרני שמש מחוג קדים
לאמור " מעעם השפתות כולן ,ומרלונן ,נפנה ראש ביננו,
נתנו בבית ד ' כיוס מועד,
תורם לראש ,נתן כתר מלכות בראשה ,ושרניע עוז
השפה הנערכה והיקרה ,ואשר
האמרות את «לילותיהן ! — וחתנשאנה לשונות
לידה ,ולפיה תכוננת השפתות
ולרפית ,על האחרות ,ותעלנה ארבעתן על תור המדרגה,
רומית ,יונית ,אשכנזית
מתעלה ,ותדברנה בגאותן יתרן ומעלותן ,אשה אחרי
למען אשר מהנה אחת לראש
תנענה תהלתן ,ואת גדלן בלשון מדברת גדולות ,תליענה
רעותה ,שפתן תעננה,
השפתות כולן ,פה אחד "לרומם על גביהן את
על תלמי לבנות — .ואז חרלו
 ,נזר תושת על ראשה ,ושרניע תנתן לידה— .
לשון רומית ,לתתה לראש עליהן
 ,פקדו הנה ביניהן לרוזניס ,ופקידים ,ושרים ,נכבדות
ואת הלשונות האחרות
רעשו לבא השמים ,וינועו אמות הקפים ,גם תמונה
מנבגדווז ,כפי ערכן ".ואז
איש לבוש הנדים «« ,מניו ולמעלת ,כשביבי אש מתלקחת,
כמראה איש חזיתי,
שמוק רב מן ,ואחריו פלחו אראלי רום רנן ישיר ,להודות
תרמיף על דל שפתיו
יקהת הלשונות כולה ,ומריע קול גדול — אך אחותן
לאשי חרלו השפתות ,ותשמח
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הבכירה ,היאהעבריה ,ירעה לה
יעה יגל אמי בזוהליעוהיה ,ונשי את פל הדיה
מני — jhבי היא בפחס
הבילה
מלמנוההוצבה ,ואין קולא אליה ,איןשואל,
ואין מבקש לה —

בדוךה,

פ 1ס רעל5

עמלה׳

משחיי׳

שיהינו ססמוךה 5מוקירי׳
,
הוצבה׳
מעלו  -בי מעל.
לדוגא,
עברים׳
בעיני העדה
העולים׳•
ד,שלל׳ י
מדרבי
המגרעת?
לא? ההי

.גיא תחתיות:
זנוחה’,
שבוהה,
שפת תלפיות!
נאנחה,
, v
t vr

יכ -תשקוני׳
הלווגי׳
כ1ם הקבעת•״־
ערלים,
האוילים!
מדוע בלמי -יטי5

המצאי,
פנינו קדרו!
נען׳
וב!ען׳
?גל לא־עולתה,
 3ךכךי׳
ובאברי,

דונגי ,נצ ^ תה!
תסת,
מחת
?־פניס חזיתי,
רבודהז
ךפידה׳
דברתי׳מלתי,

מתי״פחה,
ובאלמנותה לוטה; !{ע?ר"
בעיתונות,
נ,
מסלונים.
והגיונות׳
נפשכם ,אקטי?
וקמשונים,
נערים׳
סגנים וח 1ףם;
מךועהה ומרובה .האכזרים1
}'W
ימר! 'מר ר
מדוע קהלסוניd
וגליתי,
ת #טר
תשקרוני
קשטו האברים!
"לי שדי
חמר!
ותבקשוני
שוע.
בםוזקה׳
^ך־לא תמצאוני- .ונוע.
,וצוקה,
אניע׳
צ ^ אונס2׳ ירוו.
*WWJ
?סלרי׳

גמר - .להריע׳

התוגה,
הבליגה
עלי . ,נבלתה:
?צעוגי׳
חלמו{׳,
הלחות יבעהה.

מציתי.
שתיתי,

עת2 .י :-גיע:
עדנה׳
לי־למנה׳

ה;מ]5 .י:-
טיע"

אחתנו!
רעיתנו!
אז \ תאמרויי
תצאי׳

בייירגעו,
ישתעשעו,
אה מיזהוו - .

נתעבת,

־  £י■י

{לעבת׳
איןי־עתה נהיתי -
כאטה׳
נקראתי
לרעותי ,נראתי.
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?היקר׳
שוממח׳
?אבדן ש ?רי;
?אלזבי

וקרובי
חפו־יצו שברי!

( בוססו,
יהוהתו,
; נתתי לשא;ה,
ויניקו,
ינפיקו
בחיק נכריה'•‘ -

? כה
י5כד*ו.
רוחה הומיה:
וכהי.
ו?הי
כה־תחןה תאמה!

ופניני דמעותיה כעין הנדולס — את לבני המסו ,ואת עיני הגירו — עלי
מימני לחייה ,כשעף גלים הומים ,נספל התגלגלו ! ! — אז מנחם אמד ,תמורת
איש הנינים ראיתי ,איש אשר ברבו ד' ממגד מדעיו ,ויאצל מיומו ,ויתן עליו— .
חזיתיהו ! דרך כוכב — עולה נמתי עב — ד׳ אלהיו אשר התהלך לפניו מעודו;
קיא אליו ״עלה !״ ויעל — .ותעמודנה השממות כלנה ,ננואו — בי מיודען
ומכירן הוא מאז — — ותקודנת לעומתו — ותשתאנה עליו מה לו פה ! —
אז כגש אל השפה הלעונוה בצעיפה נפתח הנית — ויעמוד נכחת — לנוד לה,
לדבר אל לבבה ,ולנחמה ,לאמי — ״התעוררי ! התעוררי ! מותם תכנית ,עירי!
ע ייי ! שפה יקרת !"

ולמודה
שדודה,
כעמק הבכא1
?עונשה,
לעוטה׳
יפעתך נזנסה ! •

לתופת׳

£סת
הדר קךלזנו!
יד'

בני עמנו ! -
נימסת׳
מתבוססת.
מנד .ם בכליאה.
ממדריכי.
וסןיכי
ישוו לבלי־מה.
רעותיבי,
מנדפייתיני,

במרומי קרת;
ובשפל,
באופל.
את ועצרת!
לקדוו־ה׳
געכורה׳

ניזנוךעפי,הי;
מא1נ;.ה,
מקיונןה,
את  :ותתיפחי.
הנחמי
תשירי ? ב1תיכי,
יונתי!
סמרני!
לא־עוד תשתוחחי י
שרתי !
רעיתי !
מחי דקעותיבי׳
עפעפיכי,

פקחי׳
שירח ביחךכי - .
כי־כעת
ס 8ז׳
י 1צכך׳ וםע ;ח
כוכבים ,י

?לסבים
לאשיון היים׳
ככה,
אותכה
ויפעתך אופיע;
בכו־בבים
מוןהבים
עמדתך תגיד].
ומליצותיך,
נזר למו תוענד;
ומידימו
מןנהמו,
מלכותך תועמד —

ויהי כשמוע השפתות כדברים האלה ,פתאום — וברק זורח כחתולת נוגה לעברית,
ורתוקות קלועות מציצים מפימי ריח כשושנים ,ופעור׳ דודאים על קדקדס התאבנו.
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ותפצתגה כלנה גיגה וגילה פה אמד ,לאחי " אפיך חשפה כי עוד תגיחי ,אחיי
בלוחך חהי לך עדנה ,נין לבא שמק — בנזר ושיגיע ההל הרך ,ומאור שלמחך
קינים תפיצי בשפל!

הקרה׳

נצבים

אל־נורא׳ ) 3כ ? י יצחק
איש הביבים,
הםיעי!
־מ־נ״ח״ם,‘,
הופיעי
r
עך! ם
(?גבריה) עזיה
עצבונזד
כפלים !
זרי’! 1
חרולקי ,יT
הרי.
וסלומןי.
ככסער
הפיח.
ינקה ' ויחק
תאבים,
כוכבים׳
רעבים׳

לא  $ריןי ומשמרימו.
״ה; 5י1
ה 3ר<־
"נמצאתי" ענימח
פאלי!
הדרי!
איש הכינים;
 ' ? .ג״חים'
ילחם
עצביוקד בסלים- 1

ויהי ניננן בכה ,ותגעש כל גויתי לקולן — ,ההרדמה קפה — בלהות המו —
והחזיון ממק מנגדי — ערתי ,ואיקץ ! —

נאום בן־בוןי  -החוזה.
 0וחזה־קוןןח'ות יחזה —
ונאום הן ^ר שתום .עין ל,13
נם שאול לביאים  -מעליציות חכו׳
יחזה בליאות ,נופל  ’-וגלוי עיגים׳
ידיד שפת בגי אלהים חיים - .

 Bon«. I . Schorr .על קבר אחותי.
היקרה והישרה הנעימה והתמימה מרת הענדל אשר ממה עלי באביב מלדה
להגיון נפש בל מכיריה ומיודעיה  .ח׳ ניסן תרכ׳ה.

שעו מני אח ' רעי ומתי סיוךי
איש לאהלו' לכו בדד עזבוני
על אבדן נפש השקי פארי וה 1די
זעקת שבר אעורר איל ; א תפרעוני.
על אסוני כי פי׳ מר אבכה אילילה
כתנים במדבר אשמיע צוחה י
כל רוחי אוציא ברעש והמולדת
אהסיוןי עיר ' ומלואה לעמק הבכא.
אם־וף נגל! ך שמש נךבות! אל תופיע!
היממןם בצעיף עלמה התכסו
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שימו או $ל לבושלם שחק ורקיע
אתי על שכרי' כבכי ה? מםו.
ואת ארץ ! הוי ארץ מקיום מועד כל חי
י איד* תחני יבולך !דעך בל .יפריח
.עד תחת ^ר ארעךדמעולצי
ומקול־ 1כאבי ואנדותי אמלא הרוח.
צ^די  $ר  hlהלאה קיאו אלרה
כי ארורייום {ה לא הבא בו רננה
תנים ובנות יענה אתי ארחו לחקרה'
ושאו קיבה על שעיון חלדי מי סנה •
אראלם ערפיזיח מר עלי בכיו
בכו אתי בכה מלישותייבום תרעלה
באו מל קרי בל מהרו אתיו
אנכי איליל ואתם תהיו לי למקהלה.
על כנף רבנים אח! בא מועד האביב
וגדולי* המתיו אחורנית .יפוגו
.יחד עשיר ואמץ טשכיל־ 1ואיש ? ביב
הג תהית הןבע בלנה ' יחוגו;
ויעזרון בני ^ כסל!ם מיועד זה ;חיג
כי מחודש זהזיצא מסבלות עם נועז.
אב למנים יודיע על פי דתי ותק
איך על אויבו התגבר עם לא־עז.
רק אנכי קשה יום אויה לי אויה•
;קשי תתמוגג ברן יחד התולדה
אלהים דזסץ דכאי ירו מי רה<י
ואת המחר' הזמנים ק\ם לי לחרדה
האלהה קצתה פיח תוציא זרועיה
י 'חיים חלשים ? פחו כנו ' הבריאה
רק בעד  :קרתי שאול הגלה מליחיה

ועד כןץל.ימין לא עוד תשוב לתחיה.
לקל מתי חלד שושנים 1פךחו
לאלה פיחי אחמה לאלה פרחי ;יל
ולי  -הוי אבנים אלה עליקעחו‘
עלי ועל שבדוני קעובר לע נבול -
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ולי אללי! שושנת חמד רכה וי ? ה
??צם ימי חביביה ; גלה אמללה
עיוד לא ;חנה ?ריר ,והנה נקט ? ה
ו ?לי השאר ‘לה .»-אריח מני נקלה.
אח 1ת אחת וזיתה לי תמה נם ברה
יחידה ואהובה לאביה ולאמה
לעמת יזפיה ' זאת החמה חסרה'
ענוה ותם וכל־מיטב המרות ממה;
פתע בא המות כגנב ? מהתרת
אמם ' אזנו משמעי קול '.׳ליל נוהים
לארץ השליןד באסויעטךת תפארת
הה ואיננה! בי לקח אותה 'אלהים! '
ל?י ל?י עליך מ ^ חית הפל
עליף מות אמר שר הנשיה
ר? בות' א ;שים ןבקישוף יחכו לפי־שאול
מסי שאו לחפש׳ ממאסר הגויה
מפניהם תסתתר הלאה תשכונה
ורק סללתי לבאר שחת נהלת
.על יונה תטה 1 -זה חרב היו? ה י
הנקת .ובלא עת גוזלי קלת.
עוד רוחי ? ׳ ? שבר ועיני מר תזימענה
על אבדן צבי משפחתי א ? ן ' ה ר א  pה*)
ועיניף בן־תופת עודי לא תשבענה'
י ותקרא  :הב הב גם א חיו ת ך ה ק ד וקי ה.
מדוע שדי לא קדמני מות
למי׳ לי חיים דאות
מבתי
מה־אנושה
* 1המה אנומי אמי אשל בלא
עמם נאספו למי׳ .עולמים נמשך • ימים פלשה ,חי׳ה
אם הורמי מ ' אמסל פעיל נזל הגשים
יפאל האיוזת אפי כל ימי מ״ה הימה יק עשות
טוב ומתי הל מגמתה ,מלגניחא ענא
בעפל מהגוללס  ,ופאול לא מ 7ע שבעה ,גם •על
זקני הטוב לאלהיס והצדיק באדם
מויה
מ
י
ד
ה
י
קיים
ז׳ל
פלשה
מהמיתה ותצפנהו
כמשלש יימים א מלי אשתו ,הוא
היה
לאש
ועינם
עיי
מולדתו
זויאיונא
משך
היה שנים,
הוא מ ל דה י היה ו ד • אשל
עפה
משד
לאלפים
ולנים
השיב
מענדוח
למילות ,הוא היה
אמד מאנשי מיוה ושניק לן
מיי
ם
"
ד
ספון
תלכיד
אמי
'
אס
הולס׳ אשל שבה לחים
בעלים אלול תרכיג  .ומל׳
דבלי
ביל,לא
דשהגי
אדכיל
גס
בהם ה־קלה מ ' בלימה אשל
מהה בדמי
ימיה שמונת ימים אסלי אסיחי — יהי וכיס לבלהה.
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אם נזראשותי אחותי .א 5ןN2P
ו ^ם לבי לב אבן ובקברי ' נחושה י
אבאס חלך נפשי בתבל  ,נקטה
תהפוכות עיני בתי תחזה ' ולא םךרים
לימין ינןרתי אבחר משכבי* עתה
מכל היכלי מלך וארמוניישרים
אם לך אחיות ,יהירה ! מתקו רןכיים
איך 'להבי .יעלבו מעמי החיים ?
ואם תולעת  tfrnnבעינך בת אהבים
איך תרום בת עיני ולא תכה מים ל
אראה פני אביותי והנה דלים ורעים
בוכים ומתאוננים ; איה הנזרל
בני עוני נם המה !.הגו אך נכאים
אוי כי שלרנו אבד מנו עזר.
ואנכי אזעק מרי עלשנות עלומיך
אח־ות! כי כלו באפם תקרה אוי  -לי!
אזעק אבל אין עונה' מכל עבדיך
רק ' אבן זאת תענה הד יללת קולי.
אוי לי אוי לי׳ על ! מי עזנותיך אחות!
כי נגוזו חיים בחלום חזיון לילה
בנועם פניך קובעתי רב שמחיות
פתאום ונוך לעפר שיב ורוחך למעלה .
מכוס היגודם ' הה׳ילררה שתית
ומגבי״ע השימחיות אך מעם טעמת
פגעי המשלחת ליוהמים נגןיך ראיתי
ומשישוני חלד בהקיץ ‘ אך חלמת.
מעט ורעים יד .׳ ו !מי מגורך עלי אדמה
אפס רבים,וטובים' מעשיי' צדקתך
פה אכל בבה עזמחה ^ם ברמה
מילאבי עליון,ישישו לקראתך,
מדת ילך עודי כארץ פה אחד יאמרו
ץום לצדקה 7רעה פה ,אלטותיך שאי
על מה קרוצי חומל בך יתפארו
אחוסנו אה,יקרה בלהקת קדועזים<?בי.
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ויא ^ה שלוחה .עשות מיצרים מהרף
עדילא מר הטות ? öyiןאותותיו
ואם בן א 1בת אסרן לנו לא השארת
מעשי אנושיבחבל־ 1הטה תילדותיו.
ה ^ב עז ה״ת לבל־מסבן והלכה
אם ליתומים 'דלים ’ ,ולבל נביאי־לב
במותן $לר לרוחם ועינם בברכה
תוליד דמע בלי םו ;ה כי גדל הכאב.
ולי א'רה! לי המר שלי מכלם
ובאביב חלדי .אקלל יום גוללה׳
לאלה’ מי להם מר .כי סר צלם'
ואני באבדן אחותי גם חיי אכלתי.
בין חיים ומות עתה רוחי מרחמת:
לא אמות  ' -כי אחיה ’.עוד בי נשמתי
ולא אחיה כי כל תקוה לי אסם
ומם הנד ויל אוי'!' גדלה מותי.
בלעדן אחות מה לי פה וטיילי
י יעלי ארץ מלאת קנאה !סמת ןדון
מה ומי ישמסני בלעדן ' עומסת גילי
בלב מי לבי אריק אם רוחי בי,ידון
בכל הטוצאות אותי לחסד אם לשבט
מי יתן אל לבו לקחת חבל
האושר פי יבגוד או '.יך!וה לי 'לעבד
מי ומי ןתערב לגילה או לאבל.
?לד גלמוד בזאת ההבל הגדולה
אני הגבר כתרן כראש ' הר חרב
אקגא במתים חפשי יורדי שאולה
אקגא באיש נמשו' באפו טורף
התבל הז-את בחצר מות לי נמשלה
(?ל שמות חמדותיה לי אן קברים
המות שורר! ידו ' בכל משלה
ובני אלם קלם אן צלמי פ!ןרים.
הה מעי יהטיון ירעשו השעיפים
קרב לכי  :ים זועף .אש יוקדת
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שיא שוא י3ךזמ1יני  ^.חקרי הפלוסופים
האומרים  :נשסת אנוש לעד ע $1דת.
ד,אךם כי ימות .ויובלי' לקבר
'עינינו רואות' ודמעות ;קרו
וכי א:חרי מוחו עורי יחיה הגבר
עילי בליון נחזף׳ אבותינו pי? ר ו.
אחת אחת היא בחיןתי ,הה׳ ארזת!
לא לאורך,ימים תדמע 3ת .עיני.
מהרה וגם עצמותי על עפר ; חת
'ואזי ;ם המות לא יפריד ביגינו.
שכבי .עד הבקר אחותי חמתי
י עד3וקר'התחיה ותעמדי לגורליך
אם עוד אראך ינועד רוח בי ;תי
זאת אדע בטח כי סהר אגי אהריך.

אלכסנדר' חיים שוו מזוראוונא.

 Von Mimisch Land ««.לקראת מים התיו עיני מים.
««גי כ)ר ממארת , ,הודי וכבודי » ממד עיני ולבבי ,ה״ה האיש
אל הלקח
שומר «גכבדי איז אשר עושר ויושר לאחדים היו בידו ,איש לדיק
«שת אבי היקר
ושוב לבריות ,ביתו היה פתוח לרומה ,שש לעשות לדק .הנגיד
שוב ,שוב לשמים
« שה ל אגדו י זל״ל ,ביום כ״נ סיון תרכ׳ש בנשעו לרגל « סחרו
המפואר כש״ת
 ,תה ,באתהו וסששפהו בדמי ימיו בכפר קלאבאדנאווקא והובל לקברות
שבולת מים
פ' שלח באבל כבד מאוד פה שארנאפאל .ואלה המה הגיוני ורחשי
ביום כ״ג סיון
הובא אבי משה מת מן המים «שיתיהו ,וכתבתים עלי לוח למזכרת
אבל בעת
גלח— .
מני סעיפי גיל ,שרעפי רננה ,נודו חלאה כל תענוגי חלד ותפכיקות
שעי
אשר יגבל בששון אל תגע בי .הרחק מאדם העיר בין הררי אופל
בשר ,וכל דבל
שם לפרים מעוררי תאניה ואניה יקננו ,שם בית לבת היענה ,ומבין
ושאיה ,אשל
מנים יתנו ,שמה אבחרה שבת דוי כל היום שומם לתנות לשברי
נקרות לוריהם
 .שמח אתן לאנחות׳ העלולות בעלמות׳ כאש תולאות ,וכאבי הנעכר
הגדול מים
חפשי בתתי לו דמעות שלומים .שם אמרר בבכי על א ב י ק ר ,אללי,
בקרבי אשלח
כל הארץ אבדתיו  Iאב יקר ,הה ,כמה רגשות קדושות ושחורות
שלא כדרך
ים יזובון «שהרים ממעין שמחה אשר יפתח לדגלי המלה הזאת ,כמה
עמוקות מני
אשה אל אחותה בקרשי זהב האהבה משולבות יעלו ויעורו מירכתי
זכרונות יקרות
המעלה הזאת ,לפניה יאיר נתיב אורה ,ושמחה ורשף יה ילא
לבני ,לקול הקריאה
נשאתיה על שפתי .אכן זאת הימה לי בסוד האושר עלי אהלי ,בעוד
לרגליה מדי
אכן עמה ,אהה עמה ! שפתי תאלמנה הדבר אין נם  ,וכל קרני יתחלחלו
אני חי,
אחפוץ להוציאה מדל שפתי חולה ,יין שני אלחלנה לבלי תת הל תולאות.
מדי מפץ

כי היקל אשל אליו אנכי קולא אין
הקריאה הזאה ,איננו ! ננין לגני אדמה יחמלש
לנו נאין היד ,וכה משה יזנל ויענני
נקול עלב ונעים כקול כנול ועונב "נהי
נני !״ הה ,לומך עכל ! ומה נולא
הלעיון נענלו עלי יאשי ,כי גם « אה לא
נחנתי ,לשית ידי ,אב יקר ,על
עיניך
!
אשל
לילה ויום נצרהני ,ואשר היתה שומה
עלי תמיד להדריכני נדרך זו אלן ,זה
שנע עשרה שנה ! ולו על עלש דוי נכלה
שכנת ,אז אולי נשאתי נשיתי משכנך,
הוגעתי מלאך המותה נאנחותי ונדמעותי
ונמלל זעקתי מלוני רקיע נקעתי
—
אכן
הה ,לא ידעתי נכשי את הנוראות
אשי קלוני — ונעת אשל אנכי
התענגתי ואשאף רוח צח הנישנ נעת לדת הגשם
מן השמים ,והתנל עם כל חמודותיה
שתקה לי נאור כני חיים ורצון ,אז העולם
ממך נעדך מאורו וכוכנ חייך אשף
נגהו
!
אויה ,מי יחיה «מומו זאת אל לנו ,דלך
כנלת ארץ לנוא קלאנאנאווקא יפריד
ניננינו לעולם ועד ? מי מלל כי הגשמים
היורדים להניח נלכה על הארץ —
אגודים ומנוכים ואחוזים נו — מי יולדים לחיים ! — לחיים ,אשל שנע נפשות
מלל
כי
הגשמים
היורדים
להצמיח גנה וזלועיה,
תת לשושנה אודם לחיית ,לאלון
הצמרת ,הגשמים האלה המניאים חיים ותקוה
לכל מי ,וצומח צרור נכנכיהם  ,ירחצו
הליכם נמימה ויציקו עמהם ארס לשלול
ממנו עגולת תפארת ולממוס גן מיי
נענלה וזעם ולרמוס נאף כל שושן ופרח
אשל עלה יעלה על ערוגות נשמיו ,מי
מלל כי פרץ מים פלוץ כלץ נחייך אני
מחמד לנני ,ואת אשר ראיתיך יום נסעך
מכת — ,לא אוסיף עוד לראות הוד פניך,
פני משה אשל קרן אור יקרות עלינו
—
עד עולם ! מים ,הוי מים ,סוללים!
אתמה ,נגד רנ נגדמם ,חיים תתנו
לעיפים ונמל עדניכם מרפא לעצמות צחה
צמא ,נרכים כושלות מאמצו ,תיעיני
גתה לכל ממן ,אלץ תלוו למען תתן פריה
בעתה ,ונלעדכם הארץ תשאה
שממה
וכבגד
תבלה
,
המנצלת ממולל ותיבש ,השישנה
תשליך עדיה ,אלונים גאיונים יעמדו
עלומים כיוה הולדם וכאלה בשלכת נטעם
נלי שגשגו  ,הדודאים נלי ריח — לנו
תועלותיכס ! אכן הפעם נוראות בגדתם,
בלית כלתם את נכול המות ,להכרית
אני
מארץ
החיים ,ונין הגלים חצבתם לאיש
משה קנר — לכן לקראת מים התיו
עיני מים ! — דנלי נן קודר הכותב בלוח
נכאה וכהה בדמעות עינים ונשנרון
מחנים ובלב נמס כמים ונוחם מעיניו יסתר.
ט ^ ניש לאנדויא.

 von Jac. Rubin.נוחם

״אל תדאג אנוש ! דאגת ממר
הלא תדע אשר אין לו שחר,
היום הנך דל ואביון
מחר ונתנך ה׳ עליון
ולנגיד עם אותך נמר.

היום תקהנה שניך  ,לחמך נוסל,
גלמוד תמית ,נכפן ומוסר
למלא בטן ,תקטוף מלוח
שורש רתמים ,גם עלי שיח
וממר אתה ובניך תחיה בנותר.

וכאשר מלאה ,ילחך יקל הולך,
אל על דכא תרים כשוכר קולך,
על שקל בוטח  ,בוטח נאשלו,
עד ארגיעה ,רואיו יאמרו איה עשרו ?
מלך ! כמו בחזיון ליל מולך.
ואחלי נהפך למשחית הודך
הולד עדיך ,ולעפר ישכן כבודך
דוס לי והתחולל בהתנשא אם ננלת ן
אס תשית בשמים פיך עשת הסבלת,
המאמר לרכב ? הכוך את ידיך!
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על ק יאש ינענע על כל גל וגל
א'מ איש אם עשיר אם דל

» ה טוב לגבר ישא עול בנעורתו,
אשיי אטש אלהי נשבעו יוכיחהו,

ישמח בחלקו יגל בחבל צחלחו ;
כי מי זת לעצור האופן במרוצתו
ישלח יד ,אל ביצות לגלגל :

עוב לב ישק שנע צורו וקוצו,
כי אף רגע אפי ,חיים רצונו,
אך למען היעב אחריתו אלהיו יורהו — .

 Von Naftali Kcller .כוס

תנחימ״ם.

לאחד מאוהבי בראשית השנה ( שצת תרי״ז ) ,אחרי אשר חמת חצי המקרה שתתה
רוחו בשנה שעברה ורנה שבעה לה נפשו ממרומי הזמן ובלהותיו.

"עברה עליך קנת ; גברה וזעם-
בהי בפו" לן? עננים שמש וגילחה;
אולם<מ :ה חדשה תקרב תפעם,
בכנפיה7מךפא \ עטה מקור ברכה '• ׳
בכה התקוה תטיף לך מליה -
אך לא דבר ריק הוא -תולח .על בלימה;
ואם תחפ׳וץ דעת אם בנים דבריה׳
אל גני ' המד ? ,עמיך הרימהT.
שיא .עיניך וראה  :בין המון עצי ך,ךר
עושי פדי תאר תאוהלעניבים"
נועוא עץ אחד בסר וסמךר.
פריו לא למאכל -מקהה השנים.
בי קוצים וקמישיונים צמחו סביבותיו
ונסבו למעלה עד ראינז האמיר -
הבא בעל’הנן לנקותפאיריותיו-
ונקף בנחן לכלות שית ושמיר.
העצים מרחוק הנרגן ראו-
ויחבבו בי על ה עץ חבורת עלה;
וימחיאו כף ,ובעזמהה התגאו:
איותנו יאהב ואיותו ישחית בלה!
״אל תשמחו אןילים•'״ בעל הגןקרא■
.איותו לא אימהית מתחת ה'שמ:ם׳
מאהבתי אותו את קוציו אסירה,
למען בשנה הבאה ? פרה בפל:ם- “.
בכה בתבל הלזו! היא גן אלך,ים.
ובני אדם בתוכה עצים נטועים-
6
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שונים למיניהם׳ קטנים עם גבוהים׳

שדשפיורד ,דושעם נטעשן!שה1ים.
זה כדרכיו ! צליח וי_עש פרי,
טפריו1יקזכע ט 1כ 'כלי ^ טל ובעש;
ועם .זה .ילך המקרה בחמת .קרי -
נם זו בעל ה?; ל ט וי בית! 1עש!
$טים פעלו .דרכו ישד וצדק.
!אהב %ברואיו תחת השטים;
ואם !כלה היום מאיש קוץ וחדק׳
'לשנה'
הכאה
יצליח כפלים!
TT:
 TT * :-

*T I

,עברה עליך שנת עברה וזעם׳
כה כפו לך עננים שננש הצלחה;
אולם שניה הדשה תקרב הפעם׳
??נ פיה מרפא׳ עמה ' מקור כרכה!!"

, Archivar .
 VonH. Großhcimדבר מלך.

צדיק אמה  ,ibלא לריב עליך
אל עליון קענמי להביו דרכיך
אך אמת אשאלה ולבי יאבל:
למה עם נבחר ומפוזר בעמים
לא ימלא ממעה ? מרדף מצמים
למה ישב גלמוד ויחשב כנבל ?

דרך המלך נלך בלב שמח
לאשר יספוץ נעה עד בלי ירח:
רעש כי יבא נובל כשה לעבת
להפיץ קמיו אז נלך מעדנות
ומנות יקבצו נשים השאננות
לכלכל הצבאות ,וזאת תורת תזבח.

כל עמי ארן שלו ומנוח בריתם
באין דאגה יבינו מה אחריתם,
כי מק מלך מעוז ומשמר למו
אך דתי עמנו שונות מכלם
בייעיישה בגו איש ירבו עולם
יבשילו כמם ושמצה יתנו במו.

ועוד מעמל נכש לא נראה מרועה
לא ממצא נוחם בת עמי הכפופה
הימה למש ובחומה היא יושבת
כי מפחות נתן מושבה להתגורר
ולשון תהפוכות שנאה מעורר —
ונעוכריה המאשרים להכין לה עצבת.

כמעע נזכר לטוב בפתגם המלך
עשר מעלות אחורנית נלך
ערם נמון מעתיש מנובתו
כי קנאת אשדת עדן מר צורחת
ובגוי הזה עוד לא נמצא נחת
נשבול עולו ולא נאכל ערי ברכתו.

והנה ממרום קול קורא אלינו
מהיכל המלך קול שמעה אזנינו
כי נכמרו רחמיו עלינו בנדבה:
»כל העמים המפזרים בארצותיו"
״מלק כחלק יאכלו על כל גדותיו״ —
נרגיעה ולפנינו תדון דאבה.

ככה זמם שר צדק בשוד ישרים
נ טחו בו כי יאמנו הדגלים
עשה אשר זמם ,ולא נהיה כהלך

ישב גלד וידום וככר יחשב
הויז־לו למלבכם והקשיבו רב קשב
צמו ישע ,כי אין להשיב דבל מלך.
כח

התירא*

(המשך ) Von Michael Rordon .
רואים אנחנו מן עשט הגמרא אשר מעיה אנו היין,כי ההורה הזהירה
לגנות ישראל ,שלא יצאו לשוק וראשן פרוע אגל יכפו ראשן ,ולא הקפידה על
הכשוי יהי במה שהוא ואם גם כשתה ראשה נקלתא ,והיא של שנוהנה נו פלכה
ופשתכה או במטפחת — כלשון הרמנ״ם תמת שם קלתא — מן ההורה שפיר
דמי ,כיון שראשה מכישה ,אבל איננו כעי מנהג גנות ישראל אשר נהגו לצאת
ברדיד — כן לשון הרמב״ם והוא הצעיף ,כי תרגום ירושלמי של צעיף רדיד —
ילא גקלתא או בכל שהיא שמכקה הראש לנד ,ואשה היוצאת כן בשוק יצאה מגדר
הצניעות ונקראת עוברת על דת ,ונעלה יוכל להוציאה בלא כתובה — ( אס רוצה
ואס איננו רוצה אין ביד נ״ד לכופו ,רמנ״ס הלכות אשית פכ״ד ) — והנה לדברי
הרבנים שהורו לנו כי השער היוצא ממון לצעיף או לרדיד האשה  ,יקרא ג״כ פרוע
יאש ואישורו דאוריתא א״כ לאו בראש תליא מלתא אלא גשר ,העיקר משר מדברי דבי
ל״י ,והוי לתו לאמי "שלא יצאו בפרוע שער" ,או בגלוי שער " ,ולא כדאמרי השתא"
נפרועות ראש ? ואם יאמרו אלינו כי דומים אנחנו אותם בקש ,עינינו לה׳ כי המה
מעותין עלינו את הדין ,ותולים הררים בשערה ,ואם הם נאים לאשור אישר עלינו
מן התורה ,גאמרם כי כן הוציאו אותו מן הגמרא ,למען נשים לב לעמוד בפני
הגזרה ,עליהם להביא דאי׳ חזקת וברורה .אולם כאשר נדיק היטב נשטת הגמרא,
בדעה ישרה וצלולה ,ונהפוך בה ,דבר כלה ,תצא לנו תורה וראי׳ חזקה דמדאוריתא
לאו בפריעת שער תליא מלתא .דמאמר דשנינן מדאוריתה קלתא שפיר דמי דת
יהודית קלתא נמי אשור א״כ האי יוצאה וראשה פרוע דמתניתין מיירי שיוצאת
גקלתא ,וקא קרי לה ראשה פרועה ,משום מאי ? אלא לאו משוס דקלתא היתה
עשויה נקבים נקבים וכעי׳ יש״י שהיא של ( מלשון העשירים מביאים בקלת־ת של
כשף כ״ו ) ושער ראשה גלוי דרך הנקבים ,וקא אמרינן דמדאוריתא גקלתא שפיר דמי
ש״מ דמדאוריתא לאו בפריעת שער תליא מלתא והרמג״ם זיל אחז שם מטפחת תחת
שם קלתא ( הלכות אשות פכ״ד ) ובא הב״ח (בא ע שמן קט״י) לפרש דבריו וז״ל
קלתא פירש״י של כוי ומדברי הרמנ״ם נראה פי' קלתא מטפחת שיש בה נקבים כנקגי
השל ,כמו השבכה ,ע״כ (ורמז נזה להשבכה המובאה במשנה שנת פ ' ואלו קשרים
קושרת אשת כו׳ ומוטי שבכה והנה מה דחק ליה להנ״י לפרס מטפחת דהרמ״נס
שהיא נקובה ,אם לא דדק היטב בלשון המשנה כמת דדקינן אנן .וגם ליה שנירא
דמדאוריתא לאו בפריעת שער תליא מלתא ,אלא בגלוי הראש לנד ,ויהי הכקוי
נמה שהוא וזמנו לדין ,כי השער היוצא ממון לצעיף אשי על לאש האשה ,ויורד
על מצחה איננו אישור דאוריתא  ,אחר שכל הראש מכוקה כדת משה ורק אישורו
לצאת כן בשוק מדת יהודית ,ופלגא מיהא הות בידך .וכאשר השמענו זאת לאחדים
מן האישיים ,וטרם הראינו להם דברי הב״ח כי סומך הוא על ידנו ,וכי יש לנו
על מי להשען ,בקשו לדחות אותנו בקש ,כאשר בדו להם סברא קלושה וחלושה,
כי מדאוריתא כסוי אחד שפיר דמי ודת יהודית הוא לצאת בכסוי על גני כשוי,
והמשנה קוראת להיוצאת בקלתא לנד ,גשם פרועה ראש ,כי פרוע היא מכשזי
*6

הש5י אעפ״י שהשער איננו נראה גחון ומדאוריתא שפיר דמי ; והיא ששוגה שאין
לה רגלים ,גי מבטן מי יצא להם הדין הזה אמרי שבגמרא אין כל רמז רמיזא
משני כסייין ,ורק שמעינן בת כי הקלתא ,וכן כל דבר הדומה לקלתא ,שהוא כסוי
כל שהוא ,שלא כדרך כסויי כל בנות ישראל (לפי מנהגן בכל מקומוה מושבותיהן)
אסורה לבת ישראל לצאת בה לפי שעוברת על דת יהודית ואין כל זכר משני
כסויין .אך בטעות לקחו להם הסברא הזאת מדברי הרמב״ם שכתב אעפ״י שמכוסה
במטפחת כיון שאין עלית רדיד ככל הנכים תצא בלא כתובה .משמע מזה דבעינן
מטפחת ורדיד ,ולא ראו את הפרישה ודרישה שעי' דברי הרמב״ם אלה המובאים
בטור א״ע סמן קט״ז יז״ל ,רדיד היא החופה את כל הגון> כמו טלית ,ופי• ככל
הנשים י״ל כדרכן בכך באותו מקום ,אבל אין ר״ל ככל הנשים שבעולם דהא כתב
לעיל ( טיא״ע סמן ע״ג לענין הנגדים שחייב הנעל לתת לאשתי ושם ג״כ מביאלשון
הרמנ״ם ) וביפה לראשה ובמקום שאין דרך הנשים לצאת בכיפת שעל ראשה לנד עד
שיה יי עליה רדיד כוי משמע שלא בכל מקום נוהגין לצאת ברדיד ,ע״כ לשונו ,רואים
אנחנו מפירושו הצדק שאין הרדיד שכתב תרמנ״סדוקא הוא ,אבל נמנהגא תליא מלתא,
ויש מקומות שנוהגין לצאת בבופה לבד ,ועוד הוסץ> שם הפי״ד לישב דברי הרמב״ם כי
בכיפת לנד סגי ,אבל מטפחת בלא רדיד לא סגי  ,וממה שהבדיל בין מטפחת לכיפה,
יושמע שגם הוא יפרש האי מטפחת שהיא נקובה והשער נראה בה דרך נקביה ,ואן1
בי מן התורה שעיר דמי דת יהודית מיהא הוי לצאת במטפחת זו לנד .ונשובה עוד
לשטת הגמרא .ונעיין בגופה דמימרא דדני ר״י ,הם באו ללמד לנו אזהרה לבנות ישראל
שלא יצאו בפרועית ראש מדמצינו בסוטה שנא המקום למדוד לה כמדתה ,ולנולה על
שקשטה עצמה לעברה ,וגזר בה לפרוע ראשה ולסתיר קלעי שערה ( סוטה זי
משנה וכהן אוחז בבגדיה ב״י וסותר את שערה ) שמעינן מנת שפיוע ראש ניוול
וגנאי היא אצל בנות ישראל הנשואות .והנה נאזי אנן ,אמר שהכהן פרע ראשה
לסתור קלעי שערה הלא בהכרח פרע כל ראשה ופי ' יש״י ( סוטה חי ) וסותר
שערה .מרבה נגלוייה עד שסותר שערה ודיה לאזהרה שנאה מן הדין להיות
בנדון ,בפריעת ראש דסיטה ,מה התם כל הראש אן> האזהרה אינה באה אלא על
כל הראש ולא על מקצתו ,ומכל שכן שלא באה האזהרה על השער היוצא ממון
לצעיפת וצמתה .ועוד לי ראיה חזקה דלאו בשער תליא מלתא  ,מדאמר רב אשי,
(סוטה כ״ז ) כשם שחגרת וגדמת לא היתה שותת דכתיב והעמיד כ״ו ופרשי'
והעמיד ולא חגרת ,ונתן על כפיה ולא גדמת קטועת ידים ,ומר נר ר״א אמר כשם
שאלמת אינה שותה דכתיב ואמרה הא שה כוי והרמב״ם ( הלכות סיטה פ״ב ) הוסיף
עוד ושאינה שומעה ,ואם הכתוב ופרע ראש האשת משמע שכל עיקר הדבר לגלות
שערה ,ובגלוי שער תליא מלתא ולא בגלוי ראש .היה לו לרב אשי או למר נר רב
אשי או להרמב״ם למעט גם ממורטת מלשתות דבעינן ופרע וליכא או לכל הפחות
היה להם לבית שמאי ובית הלל לחלוק בסוטה ממורטת אם צריכה פריעת ראש אם לאו,
כשם שהם חולקין בנזיר ממורט מיו ע״ב נש״א אין צריך להעביר תער על ראשו ובית
הלל אומרים צריך .אך האמת בכל נכרת ,כי גזרת הכתוב ופרע ראש האשה היא לגלות
ראשה לא שנא שעירה לא שנא ממורטת דלא נשער תליאמלתא ,וגם כן האזהרה שלא
יצאו בנות ישראל פרועות ראש באה להזהירן שלא יצאו בגלוי ראש ,ולא על גלוי
השער הזהירה .ואשה שמכסה ראשה בכסוי כדרך כסויי בנות ישראל לפי מקומות
מושבותיהן .ושער ראשה יוצא ממון לכסויה ,צעיפה וצמתה ,ויורד על עניה לנוי
וליופי ,מותרת מן התורה לצאת כן לסיח•
( החתימה בטחבית הבעי׳ל•)
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 MUMM von3. H. Weiß .העתק מספר מר קשישא.
חיים

בכרך ז׳א

בעא  mWותשובות חוות יאיר.

אהרב מאון רבי יאיר
מר קשישא ישנו נכתוב יד  -נביה המדרש הגדול נעירנו .וכני
זה התפר
רני אהרן יעללינעק נ״י מה תינו של הכ״י זה וניחוד מה
פיתם הרב הגדול
״מי קשישא״ ואלה דנרי  ,הרב הנזכר נמכתב עתי נית המדרש
מהות התפר
על ידי פה ווינא .וז״ל שם נמסנרת ג׳ צד  : 88הכ״י נחלק
אשר יצא לאור
כולל תפר יאיר נתיב נו רשומים תימני רוב כתני קדש
לג׳ מלקים האחד
נקרא מר ק ש י ש א על תדר א׳ב והוא כעין תפר יד מלאכי
של רחי״נ ,הב׳
 ,והגי יכונה נשם מונ ת אהרן השגית כבל שפר מנוה אהרן
תפר יקר מאד
השלישי נדפת בת׳ בכורים ( תרכ״ה ) עכ״ל ובאותו מקום ובאותו
והקדמת התפר
הרב הנזכר כי הוא מקיה שעל ידי יצא לאור זה התפר ער
פיק כתב ידידי
באתי בפעם ההיא למלאות אמריו ונשיתי קבל עם כי בקרב
קש־שא .ואנכי
 ,ואמנם עד היום לא מלאתי את דברי ועל כן אני רואת
ימים אחל נהדפתתו
לתת דין וחשבון על אשי לא שמרתי מוצא שפמי עד היום.
חוגת לעצמי
קורא יקר כי זה התפר כתוב מאת המחבר בכתיבת ידו
הנה דע לך
דק מאד .השפר לא נכתב נפעם אמת ובתדל אמד  .אמנם
ממש .הכת 3הוא
כתב שורש הערכים באמצע העמודים והשאיר גליונות רחבות
בעצם וראשונה
והושין» מזמן לזמן ראיות וענפים וציונים והערות ולנתין»
בכל איבע הצדייס
תיתפת ערכים .אבל כלס נתנו מ־ועה אחד ואב אחד לכלם
התנור יש בו
מצירת הכתב  .ומתוכן העניניס ,כן נמלאו הנליונית מעת
כאשי נראה מנויי
הכתוב נגליונות מרובה על העומד בפנים .והלא יבין כל
אל פה עד שהיה
ההעתקה מב״י כזה ,וכמה זמן וכמה ערמות דגיעית אשי
משכיל כמה קשה  .ולימד כל זמני לפעולה כבדה כזאת אי אפשר כי אז
מלאכה כזאת דורשת
מריב העבודה .ומלבד זה נאשר אין זמני היום בידי
מהי תרפינה הידים
האחד לתלמוד תורה ברבים ומצד השני הנח שאול רוב
בהיותו מוקדש מצד
חבורי הגדול נקודות התורה שבעל פה  .ועל כן לא נשארו לי
זמני זה לקדור
רק עתות הפנאי והן מעטות מאד .והנה עתה אמרי אשר
למלאכה הזאת
הערבים אמרתי להציע פה דוגמאות לעיני בני עמי אוהבי
העתקתי רוב
ואקוה כי ימצאו הדברים מן בעיני סכמי התורה ותנרכני
התורה ושומריה
נפשי בגללם.
מקרא יוצא מידי סשוטו  .נמ' שגת ת״ג ע״א ישם אמר
מר קיטייטא  ,רבאין כתנא כד הוינא בר תמניא עשי שנין יכו ' ולא הוי ידענא
עד השתא .ומשמע דברור הוא דהבי קי״ל והכי מוכח גם
דאין מקרא וכד '
ע״א אמר רבא אע״ג דנכל התורה כולה אין מקרא יוצא
ביבמות פ״ב כ״ד
אתיא ג״ש ומפקא מפשנויה לגמרי גבי יקום על שם אחיו.
מידי פשוטו הכא
ג״ש שקבלה מרבו  .וגם בזה צ״ע מגמ ' כתובות פ״ג ל״ח ע״נ
משמע דוקא עיי
אתיא ג״ש ומפקא משפטיה לגמרי .ועי׳ מיש תות׳ יויט בזה
מתמה הש״ת וכי
מ״ח .לכן צ״ע דנמת׳ שבת קי״ל כחכמים דת״ל אינם אלא
יבמות שם פ״ב
דת״ל דקרא דמגור מרבך וגו׳ והיא הודך והדרך בדית כתיב
לגנאי  ,וע״כ
לגמריה .וי׳ל דסכמים תיל דאין פי׳ הודן והדרך ענין
ומפקא מידי פשטיה
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גוי וקמוט וחכמינו רק
י״ל מהוא קלותו ושבחו חל גגול כשהוא חוגר מיג
לצאת למלחמה ,וכענין
הוד
וסדר
תמוה עליו שעגינו כבוד ויקר ,כמו והדרה
פני זקן ,ונתח מהודן״
עליו
שאין
עגינה
טי ולפשיטותו לא ) כד הש״ת זה.
רק השייט מקשה
אפילו
לדעת
ד
"
א
וק״ל
.
ומ״מ
נראה
דדיקא כשאין אנו מיכרמים
להוציא מידי
פשוטו
מכח
זרות פשוטו או מכח קושיא וחמיה  ,מהרי מציגו
בכמה
דוכתי
שפירשו
מז״ל
הכתוג
חיץ
מפשוטו .כמו עין תחת עין בפי החונל
[פ״ג ]:
וזנחת
פתח
לה׳
אלה־ך
צאן
ובקר
נפתחים
ע
'
ע״ב ושם דף צ״ג ע״ג
או בדרך  .רחוקה  .ומזה מי
נדה שפירושו נושא .נדה ט' ע״א .וכן מ״ש בפי
שמיני ובנבלתם לא תגעו עיי
פיש״י
והוא
מת״כ
.
והגישו
אל הדלת או אל המזוזה
קידושין כ״ב .ודן וספרתם
לנם ממחרת השבת במנחות ת״ה .אשר יגע דישו
בנזיר נייד ע״א למשא
באם
אינו
ענין
וכן
כל
אם
אינו
ענין ( ועי׳ בעיכין)
וכן בכל ק־ש לא
תגע
בפרש״י והוא גמ ' יבמות דף ע״ה עי׳ זבחים דף ל״ג
ע״ב וכן טובא.
ומ״מ
חצינו
שאע״פ
שהוציאוהו
לקרא
ממשמעותו
מ״מ למדו מניה דין
לפי
פשטיה
דמשמעו
עי
'
תות׳
חולין סיף דף כ״ז ונדע״א ע״א וע״ע מסי נדה

סוף דף מ״ב שהקשו על
גמ ' דחולין .מש״ש על גמ' דשם ל״ק שכבר
שאיא לפרשו אכילה
ממש
ודלא
כבעל
ק״א
שמיני
שהאריך חנם ושנה לשון
התות עי״ש ודו״ק.
וכל
הנ״ל
אחרי דא״א לפרש כפשוטו הוי דרשת רז״ל פשטיה

הוכיחו

דקרא כענין מ״ש .שנקיה
לקרא דאיהו דמיק ומוקי אנפשיה ועיי ערכו ועי״ש
ביבמות *)
טעות
לפעמים
נפל
טעות
בפי
תלמידים
בשמות בעלי פלוגתא והחליפו הגייתא
ושמות
התנאים
ולא
הקפידו
פיסקי ההלכות על גי ' המשובשת ופסקו
ההלכה לפי תאמת של
ההלכה לגייסא המשובשת לומר הלכה כפלוני אף כי
לפי הגי׳ האמתית אין
ההלכה כפלוני ( עי נ״ק סוף דף צייו וספ״ז מערובין).
נ״ל מפני כי תכלית
הלמוד
הוא
המעשה
וההלכה  ,ולכן הקשו הלכחא למשימא
ולכן אף כי יש
קפידא
גדולה
שלא
להחליף
ממות
,
שלכן הקפידו בכמה דוכתי
בש״ס לומר
אר״פ
נשם
ר״ע
ואמרי
לה
ר״פ
בשם ר״ע ואמרי לה ר״ע בשם ד׳׳פ
וזה
במקומות
עצמו
מלהזכירם
ומהם
בקידושין ע״ה ע״ב ב״ק פ׳ ע״ב נ״מ י״ב
ע״א
חולין
י״ט
וק״כ
ע״א
מנחות
ל״ה
ע״ב
ועי״ש
ל״ט ע״ב שהוכיח רב יוסף
לרבא ואייל רב אמרח ולא
שמואל ונב״ק צ״ו ע״ב א״ל רב אשי למר קשישא
לא אמינא לך לא תחליף
גברה
ונמס׳ נדת דף י״ט ע״א קמ״ל מאן ת״ק ר׳
יוסי שבל האומר דבר
נשם
אמרו
וכוי
ואפילו
אס
נסתפקו נשנים ממי שמעום
אמרו שניהם כבגמ ' חולין
י״ח ע״ב דאפילו ספיקי דגנרא גיס ספק משמית
*) כל הדישוח שדרשו חנז״ל
עי׳ ערונין ( כ״ג חושי דיה פשעיה .גיישה גמורה היה נקיא אצלם פשוטו של מקיא
ונכל
המקומות
שאמרו
חכמים
על
דרשוהיהס שהם
פשעיה דקיא כמו גכהונוה ( קיאו)
ובתולין (ו .קלג ) .ונערכין ( ח  ):ונכ 'מ אם נתגונן
נפפועו הזה נמצא שכלם הם לפי דר
 :׳ המירם נשאר מקומוח ולא עלה מעולם על לג
אפי מתפשטנים המאופרים לפרש
פשוטינו כפשוטם על כן ננץ מה פשוטו של מקרא כפשיטו של יודל .ומהיות שאין
שאמר
רגא
נכל
ההורה
כילה
אין
מקרא
יוצא
מידי
פשוטו וגה פרי יכ  -מקירות התורה ם5
והכללע ' פ הארכתי נפנה ה,אה ותוכפחי כדעה הרמצ״ן
בהשגותיו לפשר המצות שירש ג'
העולה מן הראיות שהגהתי שם הוא שמדרש
הכחונ׳ם על פ׳
דרכיהם
ומדופיהם
היה
אצלם
פשוטו של מקרא.
(הערת המעתיק ).

תעייה דבכורות ונקפרי « נין למחליף דבלי ר״א
די 3תפק משמיה דשמואל עוד
תעשה ת״ל אל מתג גביל עולם ומייתו לה בתפר
גדג י’ ל׳י שעובר בלא
ונתנו תימנים על שמוה בעלי פלוגתא כבג «'
'יאים להרא״ם זל״ל במלות לנייח
תיתאני .ע״א תוכה נ״ה ע״א יומא נ״ט ע״א
ישנת P׳ ע״ב יק״י ע״א יתימנך
נדה מ״ה ע״ב .וגבי עלוגפא יש קפידה גדולה ? לפעמים
יש" ' ימית' ב״מ קי") ע״א
הלכה כפלוני ואם יחלף יצא «שפט ההלכה מעוקל.
קי״ל דיך כלל פלוני ופלוני
התג י״ל דאצטרך אפילו במקום שישנו מ״ד דאין
יא״ת א'׳כ למה לי קרא דאל
על הלאו הכף כששנה .בכה״ג אמרו לז״ל בנ״ב
ליי כלל כמי קי״ל .א״נ לעבור
) א״נ כשנחלקו בדברי אג־ה או בענין דליכא נ״מ
גנ ' עומן משקלותיו במלח *
י״ט ע״א דרב ששת מח־יף דר״א בדר״ע פ־־ש״י
בתלדה כגון הא דב «ת׳ שבועות
ביניהם ח־וב ופטור .ולכאור ק .,וכי אין ביניהם
שלא היה מקפיד לפ שאין
ץ ונ״ל דרב ששת הא גופיה קמ״ל להורות לתלמידים
מת הוי הא עוני בלאו
ומנינים שאין חלוק חיוב ופטור ביניהם דאל״כ
שה־ו יודעים הפך ג־יתיזו
מ פיד .ולאמוק■ מחזקיה ועולא שם דת״ל שרץ ונבילה
ודאי היה רנס רב ששת
דף קי״ב ע״א דר״ע לוה לרשנ״י  .אם בקסת
א־כא בינייהו .ימ״ש בפתחים
המעשה יכי היכו דליקבל מני '  .ומ״מ ענה
ליחנק וכוי הי נו גם כן לתכלית
 .עי׳ גס תפ״ק דר״ה ובגיטין כ״ח ע״א אמנם בעירובין
ה״ש^ ״ס ופירשו בדרך אמר
דאם בקשת ליחנק ע״ש  — .לכן וע״ב לתכלית
נ״א ע״א משמע יפשטיה
( אף כי לפעמים לא פקקו כלל לומר הלכה כפלוני
המעשה שיצא לאור אמת
בערך לומא מר) אס כנר נשרשה גי׳ המוטעה
יק אמרו היין בפי׳ במ״ש
א״א להחזירם לגי׳ מאשגרת דלשנא כמ״ש כאן
ימשובשת בפי התלמידים שהרי
אחרונה שהראשונה לא זזה ממקומה (עי׳ל ערך
כמשנה ראשונה כאן כמשנה
בפרש" ׳ מפני כבוד במים « תתמא מחלו בעלי
חזרה) ועי׳ קידושין כ״ה ע״א
לפי הטעות כמ״ד [ האחד] אע״ם שלפני הגי׳
השמיעה יקרייה ופתקו ההלכה
וכהא דאמר בעירובין נ״א ע״א לא תני ליה רבה
הנכונה ההלכה כאידך מ״ד.
מני׳ .ונפתחים כ״ז ע״א תבר אתנייה איפכא
כר׳ יוקי אלא כי היכי דליקנלת
ובכה״ג ריש ניצה בפלוגתא דנ״ש ונ״ה וצ״ע
כי היכי דניקום רבנן לאיתורא
קפ״ק יתפ״ב ותפיק דר* ה וקם") דערונין וע״ע
לשון «וקי ליה שם .וע״ע גיטין
דוכתי שלא היו מקפידים על הגי ' מפני שכבר הורגלו
בערכין כ״ט ע״א ובכמה
המבוקש «הלמוד מחשש תקלה וע״ע ר״פ כ״ב
בה רק על ההלכה שזה תכלית
ואם אין טעם יש קפידה גדולה שלא להחליף
«שגת במותי .אף כי לכתמלה
 ,ובתנמומא פ' במדבר צריך אדם לומר בשם אמרו
ולומר דבר [שלא] נשם אמרו
תרצ״ה צ״ע וברמז תתכ״ה אס אתה יכול לשלש
רמז
אפילו משלישי ,ובילקוט
ור״ל לאמרו נשם אמרו עד משה ,ולא כנת׳ לב
השמועה עד משת וכוי ע״ש
 .ובג «׳ נזיר תפ׳יז כל שמעתתא דאתאמרי ני
אייה שמפרש באופן זר בפי עקב
ומייתו ראיה ממשנה דנמום הלבלר ד «ת׳ פאה.
תלמא קדמאי ונתראי וכוי
מדרש הנ״ל  .ונגיטין כ״ו ע״ב אמרו עד קבלה
ובקונטיתים הארכנו נגד
ששית ובנדרים ה' ע״ב עוד יותר .ומאותת גמ'
חמשית .ובחולין צ״ח ע״א עד
ברמז תחק״ת דף קמ״ב ע״ב [« שלי כ״ב] ויש
יובן מדרש ילקוט תחום ותגור

פיע ננ׳ב אבל פס לא מוכח «ידי דעונר לע
*) הביא ראיה מנ׳ב והיא נדן>
ונאמח צ״ל ב״מ ( פא  ):דפי־ן טומן משקלוחיו נמלח
על זכרונו .
הלאו חכןו ונראה
שפמןלעבור עליו משמח משיה ומל זה כונחהרב.
גזל מעלי׳ הוא ומשני
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להגיה וכצ״ל אל הג»ל דל
אי״ש גר } ביד אריב״ט ובו׳ ר״ל לראיה מג»׳ הג״ל
ננזיר שלא לגזול דל ר״ל
ההלכה
וופי
האומרה אפילו דורות טוני לכן כרמם
אצלו הדרים ואין מבינו.
ומזה
למד
הרי״ן
>
לעשות
ג״כ כזאת שלא להקפיד טל
אוקימתא דש״ש׳רק על
תמצית המכוון הלכה למעשה וכ״כ הרמב״ן עליו נש‘
המלחמות גפי
הפיעלים
ועיי
נש״ות חוט השני שלי שי׳ י״ט דן> ט״ו ע״ג גס
נש״ות
מהרמ״ע
ששיק
ישי
'
קי״ח
.
ולכן
אל
תתמה על הרי״ף שפישק כת״ק א!>
שנגמ׳ פושק כישב״ג
ואיפך
.
עי׳
ב״י
איה
שי׳
עי
ואזלי
ג״כ
תמיהת
תב״י על
הרי״ןז והרא״ש שם ריש שי'
תיפ״ט שהביא המשנה כצורתה  .וא״א להאר־ן
בה בי אין מקים גם אין
המבוקש
בחבור
זה
יעויין בשפר׳ מ1ר חיים שם *)
לאו הבא מכלל עשי!
פסחים שון> דף מ״א דמקשה שם כך בפשיטות ולכן
נלמק
למימר
ר״י
ה־א
דס״ל דמ״ש לאמי לאו אמור .ומשמע דלכ״ע
עשה הוא והכי
מוכח
זבחים
ל״ר
ע״א
.
ובקצת
מקומות גש״ש אומי שהוא לאו
מכות י״ח ע״ב,
ונ״ל
שר״ל
וצ״ע דא״ב נימא דעשה אפילו למלקות מגמ' דיבמות נ״ו ע״ב וזבחים ל״ד ע״א
הנא
מכלל
לאו
עשה
כמו מכשפה לא תחיה ,ושארה וכוי
לא יגרע והרי ליכא למ״ד
הכי ויש לחלק דלא מקרי הבא מכלל רק בדנלמד דין
חדש מדיוקא משא״ב
בדאפקא
רחמנא
עשת
בלשון
לאו
והפוכו נשאר ככתבו ** ),
וקצת מקומות אומר הש״ש
שהוא עשה וכ״פ הרמנ״ם פי" ג מהלכות שנהדרין
ובכל מקום .ור״ל דה״ל
כאלו
עבר
על
עשה .ומ״מ לא מנה בכה״ג למ״ע במקפי
רמ״ח ודלא כרמב״ן
ועיי
נקונטר־סי
השגות
על
ספר מגלת אסתר בזה ועיי
בש״ס גיטין ל״ח
ע״ב
פסחים
מ״א ע״ב זבחים ל״ד ע״א חולין פ״א ע״א ורפ״ה
לערכין
וביבמות
מ״ע
ע״א
בפי
'
רש״י
ובגמל
'
נ״ד
ע״ב נ״ה ע״א וליש ע״ב ,ס״ה
ע״א ,וע״ג ע״ב.
*) משוך דנלי הרב ב!ה יוצאה
לנו התנצלות גדולה בעד חז״ל והוא שאס לפעמים
הלו איזה דבר בקדמונים עם שלא
היה
להם
קבלת
ברורה
על
תדבר
לא
עשו
כן
אלא
מפני שהדבר מנד עצמו צודק .וע״כ
לא
הקפיד
רנה
לאמל
דנר
בשם
ל
'
■
ושי
אף
ש
:
א
אמדת ל" ׳ מעולם ועשה כן כי היכ■
דליקבלה מני' וכן תלת ר ' אנתו דנר הלכה נרי
יוחנן לנו מעעם זה ( ירושלמי פאת
פ״א
היא
)
ובפירוש
ההירו
לשנוח
ולומר
בשם מ• שלא
אמרו מפני השלום ( ׳נמוה הה ):
תה
'
מאור
עינים
ם
■
"
הניא
נשה
ירושלמי שגס בכפרי
נבואה נמצאו קשורים בלחי
צודקים
נעצמם
אבל
נכתבים
כפי
הברה ההמון כאלו הנביאים
חושבים היות מיתר לשנוה
האמה
משני
המחלוקת
.
ואף
ק נראה מחוך דברי הרב בעל
העיקרים מיל פל״גו
לענין
תוארי
השם
ית׳
עי׳ש .וגס זה הוא חמציח דברי הרב נערך
הזח .ומזה יוצא לנו שבדין יחסו סזי׳ל
לפעמים איזה הקנה או גזירת או הלכת לקדמוני
קדמונים מתקפדחם הגדולה על תתקנה
או על הגזירה או על ה  :לכה ההיא .ואכ׳מ להניא
בל המקומות אשל ראינו ככה כ׳ לניס
המה
רק
אציג
הנה
מקצת
דוגמאות
.
ביבמות ( ע ז)
ובירושלמי שם ימסו לחג• הנביא ג׳
דבלים
וודאי
שלא
יצא
נהם
כן
מפי קבלה שאלי׳כ
אין הכחישה ד׳ יוחנן ? ונב׳ק (
פג
.
)
מונה
בין
תקנות
ע
לא
נובילה נעל קרי ולפי
הירושלמי בשבח פ״א אינו כן
עלבה
ונסוך
סמים
מתקנה
נביאים ( ירוש׳ סוכת פ׳ד ונבלי
מד ) .ויש שם מחלקת בזה.
וכן
הקנה
שני
’
*
ע
של ל* ה יסקו לתקנת נביאים (ילוש׳
ערובין פ ג ה״ע) ואין מזה רמז בבבלי
ואולי סמכו נתשעיה זו על מדרשם נכתוב כי
לא יהיו בקוד עמי זהי קוד תעבור (
החוזים שוא לא יהיו נקוד העח ל כתובות קיב  :וילוש׳ קנ -דרין פ*א ה״ב) ודל שהנביאים
ובהכרח
שהבינו
בדברי
הנביא
שהוא
מיחס
לנביאים
אח קוד הענול וע״ב נקל יכלו לשער
וליחס להם תקנה נ ' י״ע של ל׳ה .ועתה מדברי
הלב
נחניל עעם המימס׳ם לקדמוני קדמונים ודי נזה.
* *) ומפ׳ז אין
קו
'
על
ל׳ג
איל
נמנות
ועל
ר
ש
בן
לקיש
נזנחים מברייתא דפשחים
(ניע  ):להענ ל על עליה השלם וכוי
דאינו אלא נעשה אף שהיא לאו הנא מכלל עשה
שבזה לא נלמד דבל חדש אנא
שמוציא
הלאו
בלשו
;
עשה.
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יעני כתובים המכחישים זא״ז עד שיבוא ובו' צ״ע מלת וכן .וממהר!* מפישים
(תשב״ץ שיי רי״ו ) כמו ו כ א ן ור״ל כי י' ישמעאל דרש י״ג מדות על
יתיד ויקרא אל משה שהוא תחלת הת״ב השייך לע  :ין דבור ה ' מתר סיני .ופי ' המדה
פי' הראב״ד שר״ל שדתן לדרוש עד שיבא תכתוב השלישי והרב בעל ק״א השיג
על ! ה מדקדוקים חלשים ופי ' בהפך שר״ל שאי אתה רשאי לדרוש רק הב־ .ונ
הגי יכריע ולכן לא מכאו בכלל י״ג מדות וכתב שמה שדרז״ל לתרץ בכמה שתיית
הפשוקיםהוא מת מאיד הכחשה ושמירה גמורה רק אפשר להכריע ולמין וכוי
והעתיקו בשל״ה ושבחו גם השכים עמו וכבר השגתי עליי בקוכנורכין באריכות
מכמה פנים כי ודאי אם אין מקום להכריע ולתרץ אין צריך נהזהר שלא יכריעו
חכמים מדעתם ומ״ש שמה שארזי׳ל להכרע פשוק אומר תקדים ופשוק אומר
אל תקדיש שאין בו שמירה גמורה לפי שיש כמה מיני הקדם ,והוא הכרעת ר! ל,
א״כ בכל מילי אחר הכרעת רז״ל ודאי מעתה אין שמירה כי יתרצו ע״ע מלוק
בחינה ודמיון ולפי פשועו ערם שנבוא לתרץ אין שמירה גדולה מזו חיוב
ישל־לההן ולאו .ומה ששנה שם בת״כ שני פשוקים המכחישים וירד ה׳ על הל
שיני ומ״ם כי מן השמים דברתי עמכם כתב שזהו שמירה גמורה אמרי שאם
היא גשמים אינו באין וכוי לכן אין לנו ישות לדרוש עד שיבא וכוי ונהפוך הוא
לשת לה חלושה היא ולא נקע לה רק למשל כי מלא כל הארץ כנידו ,אן> כי
גשמים ממעל כמ״ש הלא את השמים ואת הארץ אני מלא .ובמו ש־שד הפי־ע
אנה לא אמצאך .והרג עצמו הרגיש בו לקמן נפישקא ד׳ דלייו ע״ב רק כיב
שהשמירה על מקום שממנו נשמע הקול .ובקלות נבין מילשת שברה זו מלעשות על
זה הכחשת מותלעת בלי צד הכרעה מחז״ל שהרי לא נז ־ר קול גבי וירד ה׳ על
הר שיני וי״ל עדיין שהקול נשמע משמים כי התמים כקאו אד גם הקול נשמע
מן השמים ומן הארץ ומארבע רוחות וילפותא דרז״ל בבהכרעת ב ' כתובים הנזכי־ים
אינו מבואר בקרא ,כי מ״ש מלמד שתרכין הקב״ה שמיס וכוי לא נזכר בפי ' ,גם
לש״י פ' יתרו לא זכר כ יל פסיק המכריע רק הדרש עיי ילקוע פ ' נשא ,לא מבעי
לגי׳ היאג״ד שפקוק המכריע הוא כי מן השמים דברתי עמכם שגם לא נזכר
ארץ ,וצ״ל ההכרעה ממ״ש אתם ראיתם וכמ״ש בק״א וא״כ הדברים חוזרים לדרש
חכמים אלא אפילו לגי' הר״ם שפשוק המכריע הוא מן השמים השמיעך את
קולו ונוי כבודו בשמים ואשו וגבורתו על הארץ הלא זה לא נזכר בפסוק לא
מלת כבודו ולא מלות אשו וגבורתו רק שכך דרז״ל נמלא גם פסוק זה נדרש —
כשני דברים סותרים זא״ז ־  -ממז״ל .וכ״ש למה שהביא שם ק״א גי ' ד״א מלמד
שהרכין (ובילקוע ל״ה ס״ל כך ופליג על ר״ל ישמעאל ) .א״כ ש" מ אפילו במקומן
שיש ראיה מפקוק המכריע ליתן גם לכו לדרוש לא במ״ש בק״א .ועוד לדעת בעלי
ק״א מאי קמ״ל ר' ישמעאל כי אין לנו כתובים סותרים שפקוק שלישי מכריע
זולת זה ( ודרז״ל שזכר רש״י סוף ס׳ נשא וגם שם אין סתירה כלל גם ההכרעה
אינה מבוארת בפסוק רק רז״ל דרשוהו כך שהרי נאמר מאהל ולא באהל נמצא
שעדיין צ״ע ועיי ילקונו שם ) רק כלם הרגישו בהם רז״ל בהלכות ויותר ויותר
בהגדות ותרצו כעי דעתם והס יותר ממאה קצתם סתירות חזקות ונמרצות וקצתם
חלשות מאוד .ונ״ל כי עיקר מדה זו היא נמלי דאגדה ולאסבורי קרא וכמו
דאייתי למשל כ״א אומר מן השמים וגו׳ והם מרובים מאד ולא חפצתי להעתיקן
בי יש גזה משוס בלוי זמן אף בי יש לחדש בהם סובא .קצתם נאמרו בלשון רני
פלוני רמי וקצתם בלשונות אחרים עיי שפרי נשא בילקונו דף רי״ג ע״ב ושאלת
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ועשת לישעיה [בימות «״ע  ]:לגל
הנוגעים לדיכא מעטים תם .ג״כ קצתםבלשון
ימי כמן הלי.
משי
שבת
כ
"
!
ע״ג
רבל
רמי
כתיב הכנף מין ככף וכתיב צמר ופשתים הרי
זה
שתייה
מוחלשת
והכריעו
נו
חכמים
בלי פשוק שלישי וזה כגד מ״ש בק״ל.
יבמות
כ״ג
ע״ב
רגל
רמי כתיב
ערות בת בנך וגו' הל בת בנה וכוי שיי וכתיב
וכוי .סנהדרין ל״ב ע״ב ר״ל רמי
כתיב
בצדק
תשפונו
עמיתך
וכתיב צדק צדק
חרדון» .שם ל״ד ע״ב רבל רמי
כתיב
ישפטו לת העם בכל עת וכוי חולין ע״ל
ע״ב ר' לפוטריקי ימי כתיב
והיה
מבעת
מים
סהת למו הל לילה חזי וכוי
זבחים סייע י״ד ר״א רמי קראי
להדדי כתיב וילמר בגיתו! וכוי כלן בחולין
כלן בקדשים .יבמות נ״ה ע״א
רבל
ימי
כתיב
ערירים יהיו וכתיב ערירים■מותו.
ע״ז
נ״ב ע״ל שמולל רמי כתיב לל תחמוד בס!
■» וזהב עליהם וכתיב ולקהת לך
ופירושו
כמו
ומללת
את
שם ללהיך
ודוק *) .קיי׳ושי,־ נ״ט ע ב כתיב כי יתן
וקי־ינן כי יומן וכוי פקחים נ״ט
ע״ב
רב
הונא
רמי
כתיב
לא
ילין
חלב
חגי
זכו’ — .וקצתם לא נאמרו נש״ס
בדרך
קישי
'
אהדדי
רק
בדרך ילפיתא כגוןה״ל:
ברכות ט' ע״ל ברייתא
הוציאך ה׳ ללתיך לילה וכי בלילה יצאו והיי גייס
יצלו שנאמר ממחרת הפקח
וכוי
.
וגשפרי [ בהעלתך פי' פ״ד] כא״ל קומה
ה' וכאייל שיבה ה כיצד
יתקיימו
שני
מקיילות
הללו וכוי ובאמת לין כלן סתירת
רק כעין הקדמה לדרוש .ובמכילתא
משפטים מורגל לשון זה כ״ל אומר וכוי כילד
יתקיימו ב׳ כתובים וכוי לן> כי לל
סתרי לל רק בא ל רשם לחי כי לל נז ר זה
מ״ש באידך בנושא אחד עיי ילקוט
דף
צ״ו
ע״ב
.
ונכה״ג רי״ש קידושין קשיין קראי
להדדי והוא רק דקיוק לשון ועי״ש
בתיס' ,ע״ע גת״כ פ' תזריע פי״ד מיילומציבו
בהפך נראית בפרשה למת סתירה
ולל הקשו רז״ל והוא מ״ש לפק כי לל יהיה בך
אניון ישם נאמר כי לל יחדל
אביון
*
*
)
.
מנן שלשים שנה וכתיב מבן כ״ה שנה
לחייל ** * ) שנן כ״ה שנה
בל
ללמוד
ולומד
ה
'
שנה
ובן
ל' בל לשרת וצ״ע מאד
ל״כ מנין הלוים והבכורים דקדם
בפי במדבר ושם נאמר מבן ל׳ ה״ל למימר מבן
כ״ת ? וע״ק מי שהיה בעת הצווי
הראשונה בן ל' לל היה צריך ללמוד ? וע״ק וכי
ה' שנים למר הקמת המשכן לל
שרתו
הלוים
? וע״ק מי למד הכהנים עבודתן
דתקיפי טעי— .
קצתם בלשון כתוב למד לומר וכוי או בלשון אמר:
ביצה
רפ״ב
כל״ל
עצרת
לה
'
ללהיך וכאייל עצרת לה' .כתובות ק״ו ע״ב גבי
כלי שרת
ממה
נעשין
ל״ה
קשיין
קראי
אהדדי וע״ש משנה שוטה פ״ת ל״א לומר
אלף
למה
שכנר
נאמר אלפים
למה וכוי .נדה נ״ו ע״ל בהם משמע בכלן ומהם
משמע
במקצתן
תא
כיצד
וכוי
באן
בלח כאן ביבש וצ״ע ד 3ת״כ שמיני יליף מכאן
מקצתו שהוא ככולו דשיעוישרן בם
עדשה כתמלת ברייתו עי״ש דף ע״ה ע״ד * * **)
ע״ז כייל ע״ב כל״ל ותראו לת
שיקוציהם
וגזי
.
חולין כ״ד ע״א כאיל מבן ב״ה
*) כונחי שנאמח אין נזה סחירה
— ולקחה לך א ן הנוגה לעולם ,אלא שאם אמרה חורה לא חחמוד נשף וזהב עליהם
לקחס
לן
,
אמנם
מלח
,
,
׳לא
*
נמש־
גס
אל ולקחת
לך כלומר לא חחמוד ולא חקה ,ולזה
מגיא ראיה משחוק ולא תשנעו נשמי לשקר וחללה
אח שם אלחין שג״נ מלת "לא"
גמשן
אל
וחללח
כלומר
לא
חשנעו ולא חמלל פי למען
לא תחלל
**) כיכנרעל ידי השביעה לשקר תמלל אח שם אלה׳ן.
הוקשה
ק
נשפי׳
פ
'
ראה
פישקא
קי"
7
.
*
*****)* עי' שפרי פ' נהעלוחך פי' ש״נ ותו '.ין (כד).
)
תימה
על
הרג
שלא
דנרי
החוקי
פ׳ז
נמקומו דיה אי נהם ועיי נח"כשמיני
ומה שכחננו שם נחנורנו משיח החלמוד אוח בי.

מיי .מם צי ע״א ועמיה עולותיך הבשר והדס וכהיב אה הכל הא כיצד וכוי .מנחות
ת״נ ע״א כ״א למם על הכנמים וכ״א בהיפוך כשמקל הכחוב ואיני יודע וכוי -מס
P״ 1ע״א רשב״א אומר כא״א משת ימים תאכלו מצות וכוי מם ת״מ ע״א כתיב עד
יום הביאכם וכתיב עד עצם היום ה> ה הא כיצד וכוי .שם ע״א ר׳ בנימין אומר
כא״א וקצרתם וגו׳ הא כיצד וכוי  .שם פ״ד ע״ב כתיב לך יהיה וכתיב כל
נוהור בביתך הא כיצד וכוי  .תמורה י״ב ע״ב ונתן עליו אלמא אפר ברישא
הא כיצד וכוי .מם י״ד ע״ב כא״א כחוג לך וגו׳ וכא״א בי ע״פ הדברים וכוי.
ערכין ספ״ז רי״א כא״א תקדיס וכא״א אל מקדימ וכוי  .כא״א יום תרועת
וכא״א וכדון מרועה וכוי בילקוט דן> ר״ג ע׳ד [ הוא ש״ש גרייה כ״נו ע״ב]
ובתים ל״ו ע״א כא״א לא תותירו ממנו עד בקר וכא״א לא יניח וגו׳ ואינו
מתירה כלל .ערובין י״ד ע״ג והא כתיב שלשת אלפים בת יכיל ולא רמי הש״ת
«לשון כתיב וכתיב כדרכו  .ירש״י ר״ע ויקרא מייתו לה יקרב מלמד שבופין
אותו יכול גע״כ ת״ל לרצונו וכי ' והם ב' מלות רצופית [ברייתא הוא ברייה
וי .ובת״כ ויקרא פ״ג] ויש בכמה דברים השתנות מ״ש גפמוק־ם שמואל ומלכים
«מ״ש בדברי הימים ו־) צתם הרגיש ,רז״ל וקצתם הי־ד׳ק ושאר מפרשים.
הנה לפניך קורא אלה הדוגמאות המעטות .המפר כלו יש נו כחמש
מאות ערכים בלם אהובים וכלם ברורים .בו מדבר בחכמה על כל הדבורים
התוכניים שרגילים בעלי הגמרא להשתמש בהם  ,ומעמיק עיונו על כללי
המשניות והגרייתות והתלמוד  ,ומרחיב דבורו על היסודות הראשיים בש״מ.
המחבר אהב את הדרך הקצרה כמו שאנו מאים נשאר חנוריו ,וכן ממך
הרנה פעמים בציוניו על זכרונו ועל כן הוא הכרחי להעיר לפעמים על
קתומותיו פעם לפרש ופעם לתקן וכן עשיתי .וברצות השם אוציא זה המפר
לאור .ואקוה כי דורשי התורה ירצו מלאכתי ויקבלו בנפש מפצה את מנחתי
הטהורה ,דברי המעתיק.

(המשך) Von A. Schreier .

־־ו.
בריאת הש ^

.לכן  $בךה התפוקה על תבונתו
"בעןריו עליולכאבוו־בתה תאזותיר
.ועתה ממננן? איותו' גרשת׳
«  5nvpאייתו בידי• לא יוכל קום“
.תחתיעו ^ ק הזיסן עד לבלי רום"
ואת סכת מכהו עוד לא דובבות•
"דינה אנכי  $נןעתי מף עויחד
"ואתבונן צ ; או ואת מרת רוחו־
•מצאתיו קנה בסללם בחטאתו׳
,לכן אלי הפן עליו רחמיך
,להיו נא אנחותיו קמות לפניף,
עתיו“
.קרב ת ^ ועתף  -יוחמר ךז
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וירם ויקל ע 1ד פעמים
ועוד שפתיו נעות לבקיש מאל ש ^יט
לחז-ק דסי־ון אדם בשנם בעזר הנהו
ויענהו אל " הטיבית לדברי
"אעוא חטאת אנוש ועלו אשבר"
ל^ועו׳ .אבשר ונחם אינחמהו.
"אכן לער לב אדם רע,עד מיותו׳
"עוד יסכל לכבש את המלבה בביתר
"כי גופו ונש כתו .׳הדיו  £צר
.והאות הניף תנצחנה הנכ-ש׳‘
"ותעבר זהרה במים מרפש"
"לנטות־ו ממסית יושר יתפלצו.
"לכן אח ס ואמלט ךךןי נכר׳
"שבי לירה היה ועמה ירו רב־“.
״ועתה הה׳ שנת עם צוף מטעמיה",
"חיל חלומות עמה ארצה יעיפו"
"למען .יוק יישבע משד תנחומיה"
מנוהלי על
הי :, !..ה .׳ףעיפו'.
כמעט כלה והנה מראה נח מלה
וצלחית בידה בין העמרים ירדה
ממלאה מר_קהת תאוה לעוים;
נ£ר ואהלות קציעות כל בגדותיה
דס שפתיה נע 1תי אפס רגליה' ז
בלאט
הלכויבעית
כושל
ברבים.
“T
: T
ן ז "I
״
**  Tי
עיניה סגורות ,ובעת פתוחות
כמעט ' משוטטות על פני מי מנוח־ות
 4ם ששיכנפים לה בשתים שטה
על הדאגות הצובאותי למולה נצבות׳
כשתים השב סביבה רוח נדבות
ובשתים הכסה .עין בצעיףי עלטה.
_ _

(ההמשך במסגרת הגע״ל)
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Heerschau literarischer Novitäten
von M . E . Stern.
1 • ״Der

jüdische
Jetlinek.

Stamm
. " Ethnographische Studien
(
Wien
1869 . Heizstld und Bauer .)

von Dr . Ad.

Dieses treffliche gediegene Werk unseres gefeierten Jellinek hat bereits gleich dem Stamme , dessen Namensträger
es ist, allenthalben seit
dem kurzen Zeiträume seines Ers beinens ringsum die Welkrunde gemacht,
ha ! säst cllieitig bereits kriti che Würdigung gesunden und seinem Ber ' affer
die verdienten Lorbeer » der Anerkennung gebracht . In seiner ersten Aufläge beinahe vergriffen , ist es , wie jede hervorragende
Erscheinung
im
Gebiete der Literatur , in fernster Ferne bereits ansgegriffen , in fremdsprachliche Uebersetzung iibergegangen , und Eigenthum
fremder Idiome
geworden . Wie kämen wir nun dazu , die wir mit unsrem Heste diesmal
etwas später kommen , dieses dermalen schon einstimmig empfohlene Buch
nechma s mit kritischen Tiraden zu beleuchten und das bereits Gemeingut
und Lieb ingslecture der Lesewelt Gewordene wiederholt auf dem Präseutirteller der Beleuchtung zu kredenze » ? — Schon die Idee dieses Werkes
ist eine geniale , und das Ganze eine sprühende Lichtemanation
eines
wissensverklärten
seltenen Forschergeistes , glänzend und farbenreich in seiner
Anlage und Ausführung , elastisch gerundet in seiner Vollendung . Mit
unparteiischer edler Selbstverläugnung
mischt hier der gelehrte Denker
die Farben seines Gemäldes und — was zu dessen Hauptvorzügen
zählt — keiuer würde daraus den berühmten jüdischen
Prediger , den
Pastoralen Maestro erkennen . Ohne uns auf ein ferneres detailirtes Eingehen über die vielseitigen eminenten Vorzüge und Glanzpunkte
-dieses
Buches einzulassen , stellen wir als Essenz und Resums unseres Urtheils
nur die stehende Frage auf:
Ist der ״jüdische
S t a m m " mehr eine Zierde seines Versassers,
als dessen Versaffer mehr eine Zierde des jüdischen Stammes ? — Teku.

2 . ״Etu

- ie >1 über jüdische , iusonder « jüdisch -arabische Religionsphilosophie " von Dr . A . S ch m i e d l . ( Wien 1869 , Herzseld u . Bauer .)

Hr . Dr . Schmieds ist durch so manche bisherige schöne Leistung im
Gebiete der Hcrmaneutik , wie durch seine sragmentarischen Arbeiten in
Zeitschrisleu dem Publikum bereits aufs Vortheilhasleste bekannt , wie er
als Redner rücksichtlich seiner rhetorischen Begabung bereits zu den Hervorragenderen
zählt . Mit diesem Creditbriese der ihm verdientermaßen
zucrkaiinten Anerkennung tritt er diesmal mit einer werihvollen weitumsaffenden Studie vor das Forum der Oessentlichkeit , welche die Darstellung
der jüdischen Religionsphilosophie
zur Aufgabe sich gestellt . Dieses Thema
ist eben so bedeutungsvoll und zeitgemäß wie weithin sich erstreckend und
schwierig . Es hat der Forscher hier durch gar viels -che vielveruvcigte
Labyrinthe
antiken Schristlhums
sich durch ; ,,winden , um vermittelst de«
Ariadnensadens
des von ihm cnlworsenen Planes die angemessenen Bausteine aus den Schachten des Alterthums
,11 holen , um sie mit organisatoriicher Gewandtheit
zur Gründung
semes Systembaues
zu verwenden
und ein Ganzes , Vollendetes zu bieten . Mit allem der Lösung einer der-
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nun
artigen Ausgabe entsprechenden Wissen ausgerüstet , hat der Verfasser
er
eine schöne trefflich ausgefllhrte Pacelle seiner Studie geboten , und hat
Begabung
und
Umsicht
,
Gelehrsamkeit
seiner
Probe
sprechende
eine
hiemit
wir
wie seine « Berufes zu diesem Gebiete auss Löblichste abgelegt . Indem
eines
ihm m ch für den taktvollen Blick und Gedanken , zur Emanzipation
gegeben zu haben,
den Impuls
hochbedeutenden jüdischen Wissenszweiges
Herzeinen besonder » ausrichtigen Dank votiren , scheiden wir mit einem
dem
lichen ״Glückauf !" zur baldigen Fortsetzung dieser schönen Arbeit von
st er der iw Buche angesührlen
verdienten Verfasser . Ein Namensregt
Schriftsteller nebst Angabe de« Zeitalters ihres Leben « und Wirkens , scheint
vergessen worden zu sein , und sollte als bedeutende Lücke ausgesüllt werden.

" von Dr . M , L e t t e r i s . Ein Beitrag zur Literatur3 . ״Memoiren
und Culturgeschichte im XIX . Jahrhundert . Erster Theil . tWien
bei I . Schloßberg 1869 .)
Ein Dichterleben ! Wo gibt es etwas Interessanteres , psychologisch
und einnehmenderes , als der Einblick in die Ur - und
ansprechenderes
und bis zur voUenbelen
Werkstälte eines entstehenden , sich entfaltenden
Reise gestaltenden Dichterlehens ! Und nun gar eines jüdischen Dichtervbscurer Orthodoxie herlebeus , das aus dem Schooße mittelalterlicher
und mikrvlogischen
vorgegangen , im Nachtschatten düsterer Vorurtheile
sich entfaltet und heranwuchs und unter mühStudiums
lleinkläubigen
Kämpfe » zu einer prächtigen Eiche des Parnasses
seligen widerwärtigen
für Welt und Leben sich gestaltet und ansgebildet ? —
— Hoffentlich wird man uns den sträflichen Mißgriff im Ausdrucke:
Schriftstellers , um den sich keine
eines speciell jüdischen
da « Leben
lebt,
er
und wovon
: wie
fragt
Keiner
dem
von
,
kümmert
Mücke
dem
eigentlich vegetirt und den man , wenn ' s hoch kömmt , erst wenn er
abgezahlt , aus Nichts kostende
mühseligen Dasein seinen Sterblichkeitstribut
Weise , zu verehren beginnt , ein solches Dasein , sagen wir , mit dem Epitheton
ironisch zu brandmarken , nachsichtsvoll verzeihen . —
Leben
Es ist eben ein farbenreiches Lebensgemälde eines derartigen leider —
, das
oder Gott sei Dank — heutzutage immer seltener werdenden Märtyrers
gediegenen Kern - und Mark«
Altmeister Letteris , in seiner weltbekannten
seiner eigenen Erden - , Kunst
spräche uns bietet . Es ist das Lonterfei
und WissenSwallsahrt.
Wir haben den eminenten Leistungen des Dr . Letteris schon zu oft
den Kranz der Würdigung geflochten , als daß wir neuerdings eine wiederseiner neuesten Schöpfung zu constatiren uns genöthiget
holte Glorification
Ansehen sollten . Das bereits Anerkannte bedarf keiner wiederkauenden
Preisung.
Doch können wir e« nicht unterlassen , die Beachtung unserer Leser
sich
aus einen besonder » Vorzug dieses Buches zu lenken . Dieser dürste
nur
sehr täuschen , wenn er in dem Rahmen vorliegenden Lebensgemäide «
einer einzelnen literarischen P -rsönlichkeit vorgesührt zu
da « Spiegelbild
gewärtigen hätte . Letteris sührt uns in demselben eine Reihe von Cvriphäen vor , mit Episoden aus deren Leben ausgeschmückt , die von höchstem
Jnieresse und nur noch spärlich bekannt sein dürsten , und die in Folge
des Buches , wie
m i t ihm , als dem Brennpunkte
der Berührungspunkte
auf ihn und sein fortschreitendes Emalten,
der reflectirenden Einwirkung
verleihen . So sehen wir hier:
dem Ganzen die kompletircude Rundung

Eichel , Krochmal , Rappaport . Bloch , Kohn , Frankl u . m ., und jede dieser
gewandt eingeflochtenen Skizzen bildet einen neuen Farbenschmuck siir das
Gcsammtbnd . Der Rundblick in dem Prospectus eine « an Entwickelung,
Entfaltung
und bildender Umwälzung
siir das Judenthum
bedeutungsreichen Zeitraumes
von länger als einem halben Jahrhundert
wird hiedurch uns erweitert und verleiht dem Werke einen unschätzbaren literarund kulturgeschichtlichen Werth . Wir haben vorläufig
kaum das halbe
Leben des geschätzten Verfassers erhalten , sehen mit gespannter Erwartung
dem Folgenden
entgegen , wünschen ihm aber herzlichst , daß zu dessen
Abschlüsse
ihm
noch eine lange Frist gegönnt sein möge . —

4. Pesikta , die

älteste Hagada
, redigirt zu Palästina von Rab. Kahana.
Heransgegeben
nach einer in Zefatt vvrgesundenen
Handschrist
durch den Verein ״Mekize Nirdamim " , mit kritischen Bemerkungen,
Verbesserungen und Vergleichungen der Lesarten anderer drei Handschrifren in Oxford , Parma und Fez und einer ausführlichen Einleitung von Salomo
n Buber
in Lemberg . (Lhck, 1668 . SelbstVerlag des Vereins ״Mekize Nirdamim " L. Silbermann .)
Dem mit manch schönen Erfolgen
gekrönten kritischen Talente so
wie dem seltenen Fleiße des Hrn . Buber verdankt die jüdische Literatur
schon manche werthvolle gediegene Spende , und ist er dem Lesekreise jüdischeu Schriftthums
längst vortheilhaft
bekannt . In rüstiger unermüdeter
Thätigkeil bietet er diesmal die ans dem Dunkel des Vergessen « hervorgeholte handschriftliche Midrasch -Antiquität , die er mit den wenigen vorhandelten und mit mühevollem jelbstaufopserndem
Kostenauswaude
aus
weiter Ferne Herbeigebollen Manuskripten
verglich , um die vollkommen
kritische Herstellung
eines correcten
Textes
bestmöglichst zu erwirken.
Diese Varianten
bilden
als Randglossen die schöne Fassung zu dieser
schätzbaren literarischen Gabe , so wie die , eine eminente Forschergabe beurkundende
Einleitung,
über
Alter , Ursprung , Verwendung
und
Antentiziiät
der Pesikta,
das
prachtvolle Portal
zu derselben bildet.
Wer den zu einer derartigen Arbeit erforderlichen
mikrologisch -kritischen
Scharfblick und emsigen Bienenfleiß nur einigermaßen
kennt und zu wllrdigen weiß , wird Hrn . Buber gerne eine Blume der Anerkennung in den
Kranz seine« Verdienstes flechten . So wie wir ihm , der als Chef eines
bedeutenden Geschäftes , seine Mußestunden
in solch edler gemeinnütziger
Weise verwendet und sie auf den Altar der Forschung opfert , für seine
gediegene Leistung den Dank und Preis sämmtlicher Freunde der Literatur
des antiken Schristthnmes , in ausrichtiger Würdigung
freudig votiren.
5 . ״Philosophisches
Literaturgeschichte
Dukes.
(
Rakel

aus dem zehnten Jahrhundert . Ein Beitrag zur
der Mohamedaner
und Juden . Von Leopold
1868 , L. A . Kallmann .)

Wir erhalten dieses neue Merkchen de« ob seiner zahlreichen schönen
Beiträge zur Geschichte der jüdischen Literatur
sehr verdienten rühmlich
bekannten Dukes eben vor der Thorsperre , iä 8st , nach Absendung des
letzten Manuskriptes
zum Abschlüsse gegenwärtigen
Hestes in die Presse,
so daß uns kaum ein Moment zu oberflächlichem Einblicke in die treffliche
neueste Leistung unseres geschätzten Jugendfreunde « gestattet ist. Doch wenn
uns auch vorläufig zur Besprechung des Buches , das eigenlich Seitens

der accreditirten Firma seines Verfassers siir sich selbst spricht , weder Zeit
noch Raum und Muße gegönnt , so dürsen wir unsrem Lesekreise doch mindestens die Kunde seines Erscheinens nicht vorenthalten und diese für ein
späteres Heft verschieben ; denn eine Leistung von Dukes präsemirt sich
immer als — eine Erscheinung
im Gebiete der Literatur . Und ist etwa
DukeS selbst mit seinem Wirken und Schassen seit Jahren nicht eine seltene bochachlbare Erscheinung im Umkreis - der Gelehrten und Forscher!
Ein Märtyrer
seiner Lebensaufgabe , durchpilgert er ferne Zonen , durchschisst er Oceane , um gleich dem Taucher aus dem Schachte der Bibliotheken die Perlen antiquirien Schristthumcs
hervor zu holen und sie aus
den Muscheln Jahrhunderte
langer Vermoderung
zu befreien und sie als
Gepräge des Denkerfleißes grauer Vorzeit zur Geltung zu bringen und
sie als Schnüre aneinander zu reihen und der Literaturhistorie als Schmuck
um den Hat « zu legen . Mit aller Sclbstausopserung
und Hingebung allen
Lebensgenusses , steigt er in die Catacomben längst hingeschwundener Epochen
geistiger Thätigkeit , um von dort vermorschte Gliederreste handschriftlicher
Leichen hervor zu holen und sie mit neuem Leben anhauchend , dem Leben
wiederzugeben . Wahrlich , man muß mit einer seltenen Hingebung
für
seinen heiligen Zweck begeistert sein , um bei aller geringen Beachtung,
Würdigung
und 'Anerkennung , die der Markt de« Lebens einem derartigen
Streben
apathisch zollt , nicht entmuthiget
zu werden und vielmehr mit
stets neuverjüngter
Kraft immer rüstiger vorwärts
zu schreiten.
Was nun die vorliegende treffliche Leistung Duke « betrifft , so reiht
sich diese, als Annalecte , seinen als Bausteine zur Gründung einer künftigen
vollständigen jüdischen Literaturgeschichte sich geltend machenden trefflichen
bisherigen Arbeiten eben so ehrenvoll an , wie sie eine neue Blume der
Anerkennung
in dem Kranz seines unermüdlichen verdienten schrislstellerischen Wirkens windet . — _
6 . רננים

כנף
Lyrische
Klänge,
Originalpoesien
und Uebersetzungeu
von ^ Nathan
S
a m u e l y . Herausgcgeben
von M . Wolf,
(Lemberg 1668 ).
Wir erhalten diese Sammlung
eben beim Abschlüsse des Heftes , und
doch dürfen , können und wollen wir eine Anzeige derselben nicht auf eine
nächste Gelegenheit verweisen . Unser geschätzter Mitarbeiter
hat mit diesem
Liederkranze eine schätzenswcrthe , treffliche und gediegene Probe seines
warhaft
cnimenten
Dichtertalentes
abgelegt . Aus diesen Blumen echter
Poesie düstet uns der Geist des Ebraismus , der Farbenglanz
sinniger
orientalischer Dichtung belebend und begeisternd entgegen . Da ist nichts
Gemachtes , nichts absichtlich Geformtes , nichts vorbedächtlich so oder so
Geschaffenes und Gebildetes . Wir mögen welche Piöce immer ausschlagen
und lesen , es muthet uns der schöpferische Geist des denkenden Dichters
daraus an , tiesinuige Gemüthlichkeil wehet durch das Ganze und Vollendung
und Rundung
ist das Gepräge
der Gesammtheil . Wir glauben geitug
gesagt zu haben , indem wir constatiren , daß , so wir das Vorzüglichste
aus diesen Ensemble anfnhren
und hervorheben
wollten , wir nur das
Ganze citiren müßten . — Indem
wir ihm noch das schönste und voll«
wiegendste Lob zuerkennen , daß seine Uebersetzungeu
ganz
die
Farbe der Originale
an
sich tragen , was schwer und bedenkend i״,
die Wage sällt , scheiden wir von Hrn . Sam
ne ly . im Bewußtsein voller
Befriedigung , ohne welche gewiß Keiner sein Buch aus Hände » legen wird,
mit dem Herzenswünsche , ihm recht oft noch aus den Fluren der ebräischen
Poesie zu begegnen.
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