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תבנתיה לעצתי להמ5
לל חדי יום ביותו טרם יריי לתגי התיזה! בשנת
ו>בליתי על מות קני מורי
החנם
הפלס
התורגי
חרון
ומופלג
בתורה
ומלקלק
מפותל נבול מהו׳ יצחק
שנועל
!
ג׳ע
—
ביום
ב
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תלול
לשנת
מרצ״ג תשל גהפן
עצי למדורות — ונרתשי
החרוזים חתום שתי מנחם — ומיוסרת ע ' פ הש׳עיו׳ד
סי'
שע״ו סעין» ד־ רמ״ת שם נשם הגלי בו והגיוונים עיי״ש.

עתה תנת באתי ,ל־ערך ישועתי׳ מיעזפל מצבי!
בקומימ׳שנתי ,ארחץ מטומאתי  ,ואתנשא כלבי א
אכין תפלתי! והגיון תחנתי׳ מול חומת מערבי׳
$מן למלויי  ,תען ר,חלוד  ,הן זבחיותרי,
תביון משנתי׳ וענתה צחקתי׳ לזכות נפש אבי:
מביט נעלמים׳ כחשכה כאורח
אל תזנחלעולמים  ,נפש טהורה,
נקני לכתמים! וכבסני בכרה"
לד.ךןי תמים! אחפשה ואחקורה!
ובעזדן? מרמים׳ תשיבני לתורה׳
ואז תרצה עביודרד׳ והגיון לבבי  :עתהוגו׳,
נעימותימינן? ׳ נצח הראני׳
ומנהלי תורתן? ׳י עדנים השקני,
דרכי הקץ?  ,בחסדן? הומי,
בנדלדחמיץ? ׳ ממיצר הוציאני,
*. 1

ולשועי אליך ,
תערב מנחתי׳

תאמרה 3ד׳
אחריתיומערבי  :עתהוגו׳.

חזקני במשרים׳  $להי מעח ; ה,
^עדעפרים« נפ ^ ירר ^ חד"
במתהלךעלשבעה׳
ובחי״י ב #רים ,
בב־ור׳ות נשברים׳ ר ^ על בי נדעכה׳
.על כן במסתרים ,נפשי" נאנחה׳
האתתשוךתי׳ שי רמיורא להביא  :עתה וגו׳.
 5לטני בחסדך׳ בי זיגיון מלאתי׳
השיבניאליך׳ בעוני נחלתי׳
מישבני אחריך׳ וייאלין; חבתי׳
אישמ׳ור חקיך׳ כאשר צור/י"
איירגדלך ,כי נוראיות נפליתי ׳
נקי בצאתי׳ כבייום ביאר/י׳ אשכב

לע

בשבבי:

עתה הנה באתי׳ לערך שועתי׳ משפל בצבי׳
בקומי משנתי׳ אךדוץ מטומאתיי ואתנשא כלביא ׳
אכין תפלתי׳ והגיה תלונתי"׳ מול תומת מערבי׳
אמן למלתי׳ תען עד־תי " הן זבחי ותלי׳
תכון מישנתי׳ ; ,ענתה} ירקתי׳ לןכות נפש אבי:
■׳« שטערן,
מענת 1בו׳

Exegetisches von I . I . Pollack, Rabbiner in Trebitsch.
אציג פה לשני קורא מנין תה שנראה לי נהנות דנרי הנתונים נר׳אשית' 1
ד' עד ז' ונמשך עד סון> הפרשה  ,הנה לדעת נל המנאריס שקדמוני תוסניס דניי
הב' אלה תולדת השמים והאין על ספוד נריאתס הנאמר כנר למעלת ועסי׳ז
תרגמו Dies ist die SntstehungSgeschichte der Himmel und der Erde :
תמת ני ננל מקום אשר נמצא שם תולדת  ,תוסג למטה על הנולדים מהאיש שנתתר
עליו  ,אך מדרך הנתוג להקדים תחילה נעין הקדמה לתננת הנא אמריו  ,נהרמינו
עוד מעט נתארי איש זה  ,ניחש משפחתו ותנונתו׳ ולספר אח ' נ הנולדים ממנו,
נמו ( לקמן ה'> זה ספר תולדת חדס  ,המוסג למטה על ספיר יוצא׳ חלציו  ,אך
נטרס החל מהם  ,הרחיג לתאר עוד תנינת ונריאת תאדם נעצתי  ,רנן ( לקת! י'
טי ) אלה תוצדית יח  ,ר״ל שס  ,חס ויפת הנאמרים למטה  ,ותאר תחלה תנונת
נח ננחינה מוסרית  ,נח איש צדיק ונו'  ,ני עי׳ז ננין מדוע ננחר הוא לנדו מנצ
נ ני יורי׳ ני תנניו ותנני וניו נפצה נל הארן נתסיפר נפרשיות הנאות  ,ונן
אלה תולדת שם יי״א י' ) ואלה תולדת ישמעאל ( נ״ה י״נ ) ואלה תולדת יצחק
(שם י״ט ) ר״ל עשר ויעקר  ,יהרחינ תחילה מעט נסיפור לידת יצחק  ,לקיחתו
את ינקם׳ והיותה עקרה מחילה עד שנעתר להם ד' וילדו  ,ני עי״ז ננין סינת
העדר תייית מוסריות נעשי  ,ינענור התדמות׳ ללנן אמי אמו  ,נתאז׳ל ני נניס
הו! ניס אחר אחי אם וגס ניע עי״ז עוד סנה אחרת מלנר החנוארת ננתוג,
לאהנת יצחק את עשי  .נ־ היא הנולד לו ראשון אחרי היותו עקר  ,וזאת נעצתם
היתה סנה לאהנת ונקה את יעקג  ,ני מדרך האס לעמוד תמיד לימין ננההנלחי
נאהג תאניו כשאר אחיו * ) ופה יהי ' תוסג למעלה על היית שמים וארן נעצתם •
נם .יקשה עלינו להנין  ,ני לפי
סיפירהנ׳פה׳ היתה תחילה נריאת הצמחים,
ואח״נ נריאת הארס ,ואח׳ג נריאת מין החי ואח״ג נריאת האשה  ,ולפי פירוש
הנתונים הפשוט  ,קדמה נריאת הארס גס לג־יאת הצמחים  ,ונ׳ז סותר למה
שסיפר תחילה נפרשת הנריאה׳ ני עלה נה ה שיי ת ממדרינת הדומם לצי ימ ,
ומהצומח אל החי  ,ומהאי אל המדנר וכאשר יחייננו השכל ׳משפט תנמי׳ו
העליונה  ,וננר נתן זה יד ומקים לתועי רוח למצוא■חלילה סתירה נדנרי תורתני
הקדושה אשר נאמת צדקי יחדיו ? ע ' נ נ׳ל לנאר הנתינים האלה נתיסן אחי.
הנה ידוע לכל  ,ני האום הוא יציר מורנג ותחונר מני טנעיים שונים  ,הגופני
והריחני  ,צייתו עפר מן האדמה  ,ונשמתי היא עצם שתיתי  ,אשר ננו נו החנתיס
האחרינים  :חלק אלוה תמעל׳ וננר רמזו חז״לעל זה נמדרש ילקוט על הנ ' נעשה
יז־ם נצלתיני׳ נמי גמלך ? נמלאנת שמיס וארן  ,להורות  ,ני ננריאת האדם חנרו
יחייי השמים יהי׳ין  ,הגיפני והרוחני  ,ותעתה נונל לאתר  ,ני ע״נ יקראו פה
האדם יאשח• נ״נ נשם תולדת השתים והאדן׳ ר׳ל הנולדים והמתהויס חחינור
יאפשר ני לפי׳ז נוכל לאחר שמאמר  :ני ציד נסיו
אינו נתינת
טעס לאהנת יצחק  ,ני אם הודעת תנינת עשיו  ,ור׳ל אשר ציד נפיו  ,לתעןננין
הסיפור הנא אח״ז  ,תנרנית יעקנ ועשו  ,ומנוארת נזה תמיהת התנאריס׳ ני
יק נעניר הנאה גיפנית יפליא איש שלם ניצחון אהנתו לאחד תנניו יותר מלזולתו *
וזאת נעצמו <ראה שהנריחה חז׳ל לנאר מאמר ני ציי נסיו ננחינה מוסרית עיין
י  ' "-שם.
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שני אלה  ,וגטרם התל עוד לספר פה דרן סרטי ומנואר יותר ממה שספר כגר
למעלה דיו כלל מיצירת הארס  ,הוסיף לנאר מתלה עוד פעם אחרת נריאת
השמים והאין גכלל  ,ותכונת הארן ותיקונה גפרט גגחינת יצירת הצומח אשר היי
מצטרךגהכרח לקיום האדם  ,אשר לא יוכל לחיות מגלעדי מזון  ,אגל יצירת מין
החי אשר לא ניתן לאכלה גתחיצת׳גריאתו דע אחרהמגול כנודע  ,צא הוצרך לגאר
ואף שקדמה ליצירתו  ,יען אין כונת הכי פה פה לספר עוד סדר הגריאה  ,מה
שספר נגר נפרשה הקדומה  ,רק אחרי סיפור יצירת האדם  ,גרצותו עוד לספר
יצירת האשה׳ הוצרך להקדים תחילה הכרח נריאת האשה  ,יען לא מצא האדם
נכל חין החי עזר נאות לטנעו זולתה  ,אשר היא עצם מעצמיו ונשר מנשיו,
ע״כ הקדים סיסיר יצירת מין החי טרם החל לספרמיצירתה  ,ומעתה שיעור
הכתוניס כך הוא  :אלה תולדת השמים והאין ( ר״ל האדם ואשתו הנאמרים למטה,
הן הם נהרננתם וחגורס מגיף ונשמה תולות השתים והאין ) והחל לספר תחילה
עוד מנריאחס ותיקין האון וכל המצטרך לאדם׳ טרם היותו  ,וז״שא נהנראס,
ניוס עשות חלקים אין ושמים וכל שיח השדה טרם יהיה נארן  ,וכל עשנהשדה
טרם יצמח ר׳ל *■י נעת עשוי! ד' דרך נס " ננריאה מאין  ,את השתים ואתהארן**
עם כל שיח ועשג השדה  ,טרה יהיו  ,וטרם יצמחו נדרך ונח טנעי עיי הצמיחה'
נמו עתה אשר האין תתןינולה  ,להצמיח מוצא דשא כל שיח ועשנ השדה נדרך
אלהננויאהנסיית  ,ולא
טנעיייניארהנ זה לאתר מדוע היהמןההנרח לנרואנל
יצמיחה נירך טנעיי ? יען ני לא המטיר ד' על האדן  ,ואדם אין לענוד את האדמה
ואיד יעלה מן האין ,והשקה חת כל פני האדמה  ,ר״ל כל אלה שלש סינות צמיחת
השיח והעשנ הטנעיות  ,ר״ל האדם העונד והמטר המדיה את האין והאיד *• * ,
ר׳ל הטל הנולד תמנו ומשקה אומה חסרו עוד על פני האדמה  ,ולא היתה
צמיחה טנעית עיד נגיר האפשריות ! ע״נ הוכרח לנרוא אותם נריאה נסיית
לכמחז׳ל כל מעשה גיאשית ננניונס נגראו ונקותחס ננראו  ,ננדלם ננראו  ,ר״ל
שיצאו ננריאתם הנסיית מאין ליש נתדרגת שליחותם האפשרית  ,אשר ישיגו עתה
נדרך טנעיי רק לאט לאט כנודע tורק אחרי אשר כנר ספר נזה דרך הקדמה ,
ננריאת הצומח המצטרך לקיום האדם לע האין  ,החל לספר היית האדם  ,ואין
הוא תולדת השתים והארן׳ ואתר וייצר ׳ד אלהים את האדם עפר מן האדמה,
(והוא חלק הארצי׳ נו ) ייפח נאסיו נשמת חיים ( הוא חלק השמימי ) והוסיף לנאד
אח" נ מקום תישנו נגן עדן  ,והתצוה אשר צוהושם  ,ורק נאשר רצת אח״כ לספר
מיצירת האשה  ,היציך להורות הכרח יצירתה מגוף האדם נעצמו ואף ני
שנהשקפה ראשונה יוכל איש לחשונ  ,ני היתה האפשרות לקיים תינו ע׳י התחנרו
אל אחת משאר מיני נעי׳ח ׳ וע״נ הקייס לומר וייצר ונוי ויקרא ונו׳ ולאדם לא
מצא עזר ונו'  ,ד״ל אף ני יצר הרנה מיני נע׳ח  -והאדם ייע והתנונן נטנעס
איכותם ומהותם  ,ננל זאת לא תצא ננילן עזר הנאות לו ולטנעו  ,וע״נ חיינה
חכמתו העליונה לנניח אש ה מצלעותיו ייפל וני' ולפ״ז יתורגם אלה תולות השתים
והחרן Folgende sind die, durch die Bcrdindnng des Himmels und der :
ו<; -ן Erde entstandene Wesen : ,
*ל כהוראת יום לפעמים על העת.
* *ל ני תלת אמן תוסג גס על האיד שלא היה עוד.
°ל ני מלת וייצר ר׳ל אף שכנר יצר.

Beiträge von Dr. M. Duschak Rabbi,»er in Ruße.

שלום ד,בית.
לב מי שמח עין מי תציץ שלוה
איה האושר  ,איפה הוא בשפל?
דוח מי מצאה רוח איננה דוה
בל יכסוה הרי נשף ואופל ?
עטרת כתם על ראשך ? היא לא תצליח
מדאגה  ,איכה ישנא יועם הזהב!
המכלל אשד תלבש עליות אשד תדויח?
עת רגשות בקרבך און ועמל הרהב.
תיתכן לך לשמוח על משתה יין
אם יעצב לבך  ,אם אין הולכים פניך,
מה שוא ומה בצע תתך בכוס העין
אס סער וסופה ׳המיון על ימינך.
באהלך גבר אם תתעלם באהבים
דודאים ואהלים יתנו לך ריחמו
ימתקו לך מדורות ,ימתקו רגבים
כי האהבה והידידות יתנו פרימו.
מה נפלאה אהבת אשתנו  ,אשר ,יקיה
רק אהבתה השביענו שמחות
משמים באה לנו הנהדרה;
בלעדה שנותינו כלו באנחות.
תהליס ג׳  .ולרשע אמר אלהים ונוי אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה
 7יייו וני '  .וזה קשה ההונה  ,ונראה ני האדם נ 3רא גצלס אלהים  ,והנשמה היא
מיק אלוה ממעל 3ת למלן״ עליון  ,נתנה לאדם  ,למען יהי 3ו עוז ונח לעשות
נ חעשה ו ולרלוך אחרי מדותיו  ,מה הוא רחום אן> אתה רחום ונו' פלוטארן
אמר ! אין שמחה לאדם ני אס לדמות לעליון  ,הן אתת הדנר ני אי אפשר
יהשיות לי׳ לשוא תנסיף הנפש היות נאלהיס צדקות  ,ני גדלו מנהני שדי
"יעציתיו עמקי ; אן מדי נתחזק לנומינו  ,מדי נשנם מתנינו לעשות אמת וצדק
ס 'שי י יצאי  ,אם גס נתיאש מתומלת היות נמוהו  ,אזי עשינו את אשר עלינו•

וינה הם 5ינ ( אצל ממקור אור עולם  .אך האדם נאחז גם 3ן השניה נפלים  ,תיגלה
 3שני דינים  ,פעם התעהו שפל ערנו  ,ראה גדולת רונן שתים  ,את ננינוהנשלח
השקיף  ,על נרותיו הדולקות התפלא  ,על נל פלאיי אשר פעל על ג 3ירותיו אשר
עשה ויאמר  :האדם נאחד הננרחיס היושניס תחת ש3ונ אלוה  ,נלמם נס גלמנו
מגוש אחד נגראו  .ונמו עש 3זה וירק דשא תחת רגלינו פורח ,נ! נאני נם אנו,
עד נצח3ל נשונה  ,מלא מפנים עפר נירלינו  ,אניון וגור מנת חלקנו  ,תנור
עליו ,נלנקרנומצור נלחצננו  ,ני מה האדם שינא אחרי המלך  ,הלח ננזה הוא
ושפל ערך ; היתנן ני יתן אלהים מרוחו תוך גוש עפר  ,תוך חומר נ 3זה  .אנלמה
מאוד נ 3זיס הדנרים  ,הן נל ירומו אל רונן על חיג שתים 3 ,ל ינניהו אותו
רוחו שמים שפרה  ,אך יורידו ישפילו האדם  ,ירחיקוהו ממחזה שוי  ,יורידו
עטרת תפארתינו וירחיקינו תהסתפח ננחלת ד'  .יגידו נא לנו אלה האנשים -
אשר לא יערנו לנו דמית עליון  ,איך האים  ,קנה רצין  ,מוהל על נל הננראיס׳
רודה מקצה הארן עי קצהו  ,שנע ונתר לנד נידו הם  ,והמשרה נתנה על שנתו,
אם לא ע״י ני נחסר מעט תחלהים  ,תה אנוש ני תזנרנו ונוי  ,השאלה הזאת
נם על שפתי דוד מעופפת  ,ותשונתה על צרה  :ותחסרהו מעט תאלהיס וננוד
והדר תעטרהו  ,לנן תמשילהו ונו  ,ממשלת האדם על נל הננראיס תען על מקורו
הנשנג  .אולם עיד טעות אחרת נפנה על האדם נאמרו  :הן אלהים היא נאחי
ממני  .נמו הער ננפשו נן הוא  ,נמו האדם ישפיט אתת ומשפט נארן  ,נן גס
שדי יתמוך משפט  ,נצדקותיהס ׳רימוהו י יתנו עליי הודם ותפארתם  ,נתעיל
ציקתם יעטוהו  ,ונאשר לאדם ידמוהו וישווהי ,יעיררו עליי גס נן קנאה ישנאה
ריג ומדון נל תאוות האדם יתנו לו לנחלה  .ועל אלה אתר דוד  :חלה עשית ׳החרשתי
דמית היות אהיה נמוך.

עבירה גוררתעבירה.
ממלך שאול ,מלך  :ליעל
מאר מאד השטר תפחד פחד
לעבור מצות יושב ממעל
יסיתך במתק שפה וכחד
רעה גדולה אליך נוגעת
בהטותך אליו אוזן שומעת.
(אהלים ליט ה )

אם קיב תקרב אל נוהו
אס ום מצער תהי ראשיתך
אם רק תחל לעשות מעשהו
רק תשנה לרגע אחריתך
נוקשת במצודתו נלכדת
אבית לנצח  .הה׳ אבדת ! —

הודיעני ד׳ קצי ומרת

ימימה היא

אדעה מה חדל

אני הנה טפחות נהה ימי ותלדי כאין נגדך  ,אך בל הבל :בל ארמ
נצב סלה • נרחה  ,הרה ייס התות נעלם מעין נל חי וחין חיש יודע חת
יומו מתי " פד רעיני הייצר לקחת חת נפשו ׳ וזה לגאווה רעה היח ח צל חדש נן
חליף  ,ני אס היה יידע מתי יע׳ו 3המלד ומאי ינא יומו תמלח ( לדעתי נ לח יומו
תמלאמו נפשי נמו תמללמו) חתי ימלא נפי המות
תמלא נמו תמלל ,
קיצר ילידי הזמן  ,היה שג נתשונה  ,יננע את יצרו ויתאם מסדי הזמן  ,ועיניו
ישים לשונן תעונה נשיר ווננה וישיג לעניית הקודש נפנות ער , 3וזה שהתפלל
גם דוד  :הודיעני ד׳ קצי  .ונוי  -אולם השם הטונ איננו חפן לדנאית את האדם

חתת רגלי הרעה אשר תמצא אותו נהלנו סתות נמחשנותיו לאמר  :מתר אמות
י’א3ד שמי ! חה יעצ 3ל 3ו 3ראיתו חר 3התות׳ נורא מראה׳ פליסה על ראשו׳
מה הר 3תוגיונו׳ היתנן לו לשמות 3תמדת חייתו  3 ,ראותו המות כדו 3אור3
פתח הניח  ,נועם ועדן נתין לו נתש 3י׳ יק גיא3ן המס תפתה ואנדון יעלו על
זנרונותמיד  .הן נלא זה מלחו ימינו עצב ׳ ומרגע לרגע נפתר פתר׳ סן נגזר מארן
החיים  ,ואף ני אם יתיצ 3לפנינו יום פרידתנו '• אולם הטו 3והמטי 3רצה  ,ני ילך
האדם שאנן ושלו  ,ישמח נמעשיוויגל 3חייו מיום צאתו מרחם עד י 3א קצו׳ ואם
נס ה3ל התנל  ,חדל החלד  ,לנן מנוסה מתנו יום אחרון ויום הפררנו מעילם.
וזה שענה דוד ננפחו  :הנה טפחות נתת ימי וני׳Ohnehin hast vu meine Tage
, und mein Leben ist wie ein Nichts vor dir,
mit Spannen gemessen
אן נל ה 3ל נל אדם aber , es wäre der ganze Mensch nichts als Tand ,
נ צ 3סלה bezieht sich ausקן wenn jenes » och vor ihm stände ! ,
(  ) Talmudische Exegeseרני ' הגדול הרתנ״ס ז״ל מונה נתנין המצות
קריאת שמע 0נ שחרית וסל ערנית צחנוה חתת׳ ונונם אתיו איה מקוסננודי׳
עיין מסנה נתנן ם ח מהי ק״ש  ,ולפעי׳ר אס נתגונן לישנא דנרייתא נרנות ריש
פרק ר 3יעי דעת הרתנ״ס ננונה  .דשם איתא מעוות לא יונל לתקין׳ זה שניטל
ק״ש של עינית ושג שחרית׳ או תפנה שיע אוש״ש  .הרואה משתומם נלשין הש״ם
נק״שנקט ק״ש שג ערנית ושל שחיית ונתסלה נקט או או ? ונראה חזה דק״ש
שי׳ע וש׳ש חרא מצוה נתשנת ונח היי מעות שאינו יניל לתקון רק אם נטל שתיהן,
תשחי׳נאסלא 3טנ רק אחת  ,או ערנית או שחרית  ,נח חשי< מעות אשר לח ינוג
לתקון ,יקיים ענ״ס מקצת המצוה נק״ש אחת ׳ משח״נאסנאמר דק״ש של ערנית ושל
שחרית נ מנות הן דותיח ותפנה ,ח״נ אףננטל ק״ש ש״ע צחיוחשינתעוות אשר לחיונל
נתקין,היינו נמה שקורא ה״ש ש״ש הוא מקיים מציה אחרת ואינו מתקן קייש ש״ע.

לעולם אל יפטר ארם מחבית אלא מהוך רכר הלכה שמתוך
כך אהה זוברהו  :מה יסמא ננחיהננחמן  ,אם נח תשכח הנריה אשרהיתה

ני עם ידיו נפשו  ,מה תגדג שמתת נפשו  ,אס נא אחרי הפרום תהפוךהאהנה
נמו רגעי נכספה וגם ננתה נפשנו 3 ,ל תשנא זנרוננו מסי חנירינו  ,להן מיי
הגות ננני הננו ננגד עיננו ,ומדי דנרינו נהנה נו ונזכיר את שמו נמקים נאשר
עמדנו לפניו  ,ונחשד היינו נאמנה חתו  .אונס אנמי המוסר נתנו  ,אסיר לחים
נהזניר חת חנירי  ,ני נהזכר יזנר על דנר תה  ,והדנר ההוא או שתן או שנח
אי תהלה או תהלה׳ אומדה טונה או מיה רעה  .ואס נזכיר עינו ולאטאתו
נדרוש׳ הנח חטאנו נאמר׳ פיני׳ גמל הפשע ונמאס הדנר  .חנן גם מתהלת
רעינו3ל נלנר דנר׳ טוג ני נחריש גס מלשנחהו נחאתיס ז״ל שחתיך שנאו נא
נייי גנותו י ני אין חיס אשר לח יעשה טור ונח יחטא  ,אשר לא יעשה רעה
תחת השמש ׳ גס אם זיקת היושר נלנני נוערת ומעשיו לתפארת י הלא יש גניל
לישרי׳ לרגעים סר רוח נין ממנו ויפתוהו יצרי לני הרעים  ( .ואפשר זה הפירוש
ע נ י* ן לן אדם וחין צךדנר שאין צו מקים  ,דהיינו נ 3ינ ). ,לנן טונ ני נחרישה
ני נשים יד למי פה  ,ואז לא נאמר עליו אך נדנר הזה  .ואס ננל זאת נרצה להזכיר
ידידנו  ,למען לא נשקר ננויא׳ נדנרי תורה אשר אתר ננו נוכל להגות נו .תנינתו
ויוחד תנונתו נוכל הודיע  ,תתנה נחנרתו שמענו׳ מנלי תת שמן ודופי עציו —
יזה גדעתי הפירוש שמתוך כך אתה זונרהו dadurch kannst du seiner :
Erwähnung machen-
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דברים אחדים בביאור דברי הפייטנים.
Mitgetheilt von Joseph Weiße , O . Rabbiner zu Gaya.
(המשך)

• 3מוצר לשנת שלישי אתר פסח תרו( שני נת3הפייטן :חשוש וקרח
ערך למכעיסיו במפלחות  ,ונו1נ המפרש נמחזור פראג הנ״ל גי תשושר״ל

אור של ניהנה  .יקרת הוא קרירות גיהנם  ,ועל זה התפלא שלא נמצא שרש תשש
על אש  ,ני מה שנמצא ותפש להנה ירפה ( ישעיה ה ' ניד ) תהרו חשש ( שס ל׳יג
י״א ) הוא על דנר קל נקש ומון שתאנלגו הלהנה עגיל ועל נמפלחות נתנ וזיל
לפלת ילנקע את ננונס ע״ג  .ותינה עלינו לתקן גס את הראשון גס את השני.
מה שנת 3התפרש נענין חשש  ,הנה נפימו הארמי הנהיג אצלנו ניום ראשון של
שנועות שנקרא אקדמות נאמר  :נהיס גל חיל מרומא תקלסין נחששתא  ,ופירשו
נלהמנאריס שענינו נהלה ורעד  ,ונעל הערוך נערך חש נ ' פירש חשי ( שנת ק 'מ
ע׳א ) גצנונגתי ונ׳ג רש׳י שת ותעתה תשוש וקרת נרדפים הס ומורים על
תרות הרשעים ונהלתם ונעין הקרח הנורא נעצמותס גיוס קום שופט גל הארןלמוד להם נפעלס  .ומלת מפלחות אין פירושה על פילוח ונקועהנטן  ,תה שאין
ענינה לעונש הרשעים נעה״ג  ,ני אס מורה נלי ספק על עמדת אלילים  ,עיר
אתרם ננתונות ( ליג ע׳א ) אלמלי נגדוה לחנניה תישאל ועזריה הוו פלחילצלמא,
ור״ל הפייטן שערך הקניה נלהות צלמות לאשר הנעיסוהו נעמדות נגדיות.
 4 .ננתני המזרח לשנת תר׳ד לפי׳ י׳א דף ק׳ע ') העתיק החנם יג״ק פיוט
רינ״ס הלוי המתחיל  :יד ושם ונוי והוא שיר חתונה  ,ועל תה פנזנר שם נסוף:
תרעתי סכתי  ,גתנ ? ,יל ו,יל( soll dieser Nomen Gcntile :שם היחס)
vielleicht eine Anspielung sepn, daß Derjenige
, an den diese
« Gedicht
 gerichtet ist. in Tropeעגיל  .אגן למה הרחיק נדוד? הלאלשון
? « levte
זאת נהוגה נסי הפייטנים דית רני שלתה ( ננראה נן ננירול ) נגאילה לשנתשלישית
אחר ספח המתחלת שוודים נדודים לציון תקנן ונוי נת : 3השג עמדת לגושי
שמעתים וגוי  ,ני גן יגנה סופרים וןזיפטי ישראל  ,על פי
תרעתים
תשנן ,
הדרוש נפסרי נהעלותך פרפה ע״ח ( ונזנר קצת נסוטה י׳א ע״א ) על  :משפחות
פינתיס ( יה״א סוף פרשה ני
שמעתים
סופרים יושני יענן תרעתיס
עיי״ש ) יגס יש׳י נפירוש התורה לנמדנר גיר נ״א ) נפסוק  :וירא את הקיגי
העיר על ! ה.
•יי׳ נחלק נוננייצחק הראש ןן ( ןד  ) 62העיר הרג החנם מהר׳א,הירווין
קשי׳ ע .ל,מיש,נפיוט לשנת נחמי  :דין נשמע תורת שמע בכל לשון
להתפלל ,הלא נודעה בארבעה אשר פרשו חכמינו  ,ואמרשלדעת
מהר״ל מפראג זצ׳ל נוונת ארנעה על מאתר ר׳ע  :נוטפת טט ננתפי שתים פת
נאפריקי שתים  ,ולדעת הר 3החנם הנ׳ל יסוד הארנעה נ מ יש נספרי וזאת
הנרנה  ,שהקנ׳ה נגלה לישראל נדי לשונות ענת׳ד  .גם המפרש החנם נמחזור
לנדא ( פראג תקצ׳ו ) נדחק ונקש לי גלמו ארנע חצותנק״ש ( לדקדק נאותיותיה,
לק־וא גסור הפרשיות  ,להשמיע לאזניו  ,ושלא לקרון ולרמוז ) ואלה הם לדעתו
הארנעה שהזניר הפייטן  .ופליאה נעמי נשגנה  ,אין התעלמו גלויי עינים גאלה
קריאת
מתלמוד ערוך נמסנת חגלה יף י׳ז ע׳א שנזנרו שם  :מגלה  ,הלל ,

H
ותפלהשאסור לקרותם למסיע  ,וארנעה אלה הס הנאמרים ננל לשון
שמע ,
נמ 3ואר .מפורש 3מס ' טוטה ל ' נ ע׳א ו 3תוסס' ד״ה ק׳ש ותפלה  ,ואף שנזכרו ישם
 3מתני ' סוטה גס פרשה סוטה וכוי הנאמרים כמו אלה 3נל לשון  .הנה מגלה והלל
וקיש ותפלה לעצמם יתמש3ו  ,כי רק הם 3סדר 3ית הכנסת מקומם׳ וכן « כרו
אל 3עתס ל3ד  3 0מס׳ מגלה 3תקים הנרשם לעני ,קריאה למפרע  .והעירני ידידי
הר 3ני מו׳ה וואלף סריעד נר״ו גי גם מה שנאמר 3פיוט ההוא אח 'כ  :ואם טעה.
בארבעה יחזור לראש קריאותיו  ,אין כוונת המלין לאר 3עה ההפסקות ש 3ין
פרשה לפרשה כדוחק המפרש הנ״ל  ,כי אס לאר 3עי .ד 3רים שהזכרתי  .ופירושו
הצדיק עס״י ד 3רי הטור 3אורח חיים סוף סימן פ״ה שאם הפסיק 3קר י א ת
שמע מחתת אונס ושהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש וכן בהלל ו  3תסנה
ו  3מגלה עכיל וכן הזכיר הר״ן למס' נרכות דף כ״ל ע״ 3אר 3עת אלה ל 3דנה.
 6 .ומחזורים דפוס וויינן העיר ר״ש לעוויזאהן_לשיר אנעים זמירות  ,כי
מאתר  :שירים אאריג תירה שהמתגר היה איטחלים Itesseri ) canti , ,כי זולת
זה לא מצאנו פעל ארוג נשמוש הנזכר׳ וחין הכוח לזה  ,כי יתכן היות מקורו
בלשון התלמוד  .עיין חולין ני מ ע" 3אטו כלהו 3חדא מחיתא תחתינהו פירש
רש״י וז״ל וגי נאריגה אתת ארגתס לכולם  ,לשון עונד מחי ( תרגום מעשה
אורג ) ותיקון דבור קרו ציה חינשי אריגה שמסדר את דנריו עכ׳ל וכעין זה פירש
רש״י עוד ניתר מקומות שנזכר ה  -חמי הזה הרגיל נפי חכמינו התלמודיים זיל.
ננוסו ז״ד חלקי וצי* 29 —27כת 3הר 3הגדול מהרש״ל ראפיפורט
נר׳ו  ,ני לא הוניר הקציר את שש ו) ביו ורנו אף גס נראשי תינות לסי שאסור
לקרוא לאניו ולרבו נשמו עיי״ש  .אן קשה להאמין ני כל חכתי ישראל תדור לדור
חשד החלו חנוריהס  :אתר סלוני נן לא״א הר״ר הלוני  :העלם יעלימו עיניהם
חזה • ואין יתכן שיתיחס איש על שם ואביו  ,היאתר נן לא״א  ,ולא יזכור שם א 3יו
נסירוש ? הלא מאתרו נעדר הנינה יהיה  ,ני כל איש ואיש 3ן לאניו הוא  .אן
האמת׳ ני כל קריאת שם אניו ודנו אסורה מפאת שנראה ' נסחיתת ננוד  ,וכל
זז איני ני אס נדני הנן והתלמיד עם אניו ורנואותמנו  ,ני אז יכול לאמור:
א 3י אי יניז ואין דני עוד 5אנל נות 3ספר או פייטן  ,המנוון ליחס עצמו או
מאמרו על שם אניו ורנו  ,הנה אין שוס מקום לחשו 3קריאת השם לפחיתת
 55יי׳ אחרי ני להסן נתנון לכבדו ולהוקירו  .ועיר הלא ננתינה צריןנירור הרנה
אס תתקיים עדות 3נת ,3או שנועה 3נח , 3ואף קללת חניו 3נתנ ( שיות ש 3יעק3
ואורים ותותים סי ' ציו ס׳ק ה׳ וש״ות תהר״חף ח״ג תשונה שע׳ד ) ואין יתחסד
איש צהזהר מנתינ נראשי החרוזים את סס אניו לננודו ולתפארחו ? והס ז״ל
3יי ס ' קדושין רף ל״א ע ' נ לא הזהירונו ני אס  :וזכס תשנה שם אניו ושם רנו׳
ימה לנו שנוי גדול מקריאת שוט נראשי מינות נפרדות ' ואם הרש״נא ז״ל נותנ
נססייו לרו : 3תורי הרתנ׳ן זיל  ,והראיס  :זקני הראנ״ן זיל  ,ונעל הטורים:
א׳א הי״אש זיל ; על אחר נ" ונ שאין הרגש איסור אס האותיות נפזרו לפי ראשי
החרוזים  .יכני הרגיש גס הר 3החכם ונת 3וזיל ורוו הפייטנים שקראו שם
אניתס׳ אילי משנו דנתינה שרי  ,או שקריאת השם על ידי סימנים ור׳ת לאו
שמה קריאה  .ואין זה נרעון לנניד אניהם  ,אמנם ר' אלעזר נראה שחשש נזה ונו'
יזהו תידון מספיק ומושכל ליעתי ענ״ל אכן כנר ניררתי שאין מקום לחסידות
עינית הננול כזאת אשר אין אחד נחנמינו זיל נזהר 3ה אף נמקצתה  .ויש לדמו ?,
!נת ולאמור מיז ליין הר 3החנם הנ׳לו ני לא היה חשש הקליד מפאת הנתינה
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האמירה ,נאשר שהקליד שלית צנור היה ודיר גסי -את חרוזיו
ני אס משאת
לשני קהל ועדה  ,והנה תוגת גגר סמזניר את שס רנו להוסיף לשני שמו ננוי
הנגיד  :מארי או אדוני • עיין רמ׳א י״ד סי’ רמי'  ,םעי(> ט׳ו וש׳ן שם ס״ק"3ר>
יאתרי ני נתשלה אסור לננות גן אדס גשס אדוני  ,נמגואר " רני יוסף ( הזנירו
גש׳ות מהרא״ףתי׳ד )  ,לשי באין נגהות לשני המקום  ,אם נן היה הקלירמונרת
להוציא שס אניו ורגו משיו גלי תוסשת ננוי הנגוד  ,ועל זה אולי היה מקשיד
אפילי נראשי תינות  .ועם נל זה הענין עוד צריף ישוג ושקול הדעת .

Exegese von MarkuS Stiem aus Tysrnenitz in Jassy.
הר״היאשסי  .אל בגוד היקר הננגד התנס השלם נודע גשעריםלתהלה
ולתשארת הוא נגיד הרג מהו׳ מענדל נר״י שטערן ני' ! זה נמשלש שנועות חלשי
למו מיום השינה ידי אלם מחגרותיו היקרים  ,וצא אנחיד תחת לשוני לתת לן
תודה  ,ידיד ננחי ! נקהל רג ,על ני חיננתני נחו  ,ני אמנם נולם נאחד טונים
ותושנלים גניי ם על אדני האמת והצדק  ,ננוחים לתנין וישרים לנל אוהני
תושיה  .ין מצחה ששה ענריה קן לה  ,גן מצאה חסיון נדור ההוא  ,ומה תהללן
נקודשוונן׳ ושנילן נמים טהירים׳ החנתה
עטי הנהה  ,הלא עיני נל יראו ני
והתמונה חמיזי יד שתולים וגני סשרין הנעימים  .לנ מי לא יתפעל מרגשי
יקר תפארת התש ני ,התשונצה נתנזר ספירי המליצה,
שלהנת יה נקראו
ונהדר יקרי אגני התנונה  ,המלאים להם חן ויופי לתנגיר! גס העשתונות שאננות
הדרת קודש ליו ,ונפש מי לא וזרוה נחת תהעתקת ס' משלי דנר דנור על
אפניו  ,ממנו ׳למדין משכילי עתנו לעשות נם הס מטעמים משאר ספרי קדשנו
על ירן זה להגיש תנחה טהורה נזי עלי ננןת ילדי ישרון נעודם רני השנים.
וננה גם מעטי נאורין והעתקיתין לסי איוג  ,הנמצא נשמי כינניו  ,טוניס
וישרים המה  ,נמי מנוחות נאט לחט רעיון אל רעיון איש אל אחיו מפולנים,
אין נשתל נתעגלותס ולא ידחקון נתסילוהס  ,נלם נרו־יס נלס נעימים נעיגי
נל איש ישר יחזה פניו  .ד׳ יאמצו ויאשר חילן לעשות עיד חיל נקר  ,ישרין׳
לנטוע ולגנות עוד שרצת לשוננו הקדישה  ,ולעזק ולסקל נרם ששת ישראל  .אשר
עד כה לנתה שמוהו  ,לעשות אליו מטעמים ולנטוע נגן חמדתו מפריש• אנשי
המדע  .ומשישניס נעימים עלי תלמי לננית משכילים יסרחו  ,נמו קניצת מנתנין
אחת לאחת תלקטס  -ישם נין נ י נ נ י ן תשים קנם  .שם יאירו ענר שניהם מול
נל יאשין לגשת לשתי רום • החכמה  ,ותאירם תתענג נל עין חודרת ומנקרת
נזיהד חשמלי החנינה  .י ' ישנס .שעלו ותשכרתן שלימה על נינת לנן זאת  ,ני
רצית ומנחלת לשארית ישראל חלקה טינה זריעה מעדנים יכל גישת ציף עין,
והיה זזה תעשה הצדקה שלים!
והנה זה נארנעה ירחים אשר שלחתי לאדוני מזמרת לנני נעניני תקוני
המקראות  ,אשר ננייו קנלו נרצון להעלותו נשמי נינזין המזהירים׳ ויען נעת
גא לידי גם ספיו הנחמד העתקתו ס משלי  ,אמרתי לשלח להירתו שנים אושלשה
גרגרים הנמצאים אתי ממעשי לנני נס' ההוא ׳ ואולי ימצאו חן זעיניו וימצאם
ראויים ונכוחים  ,ויינל לתת להם מקים תיוילקיט ם נונני יצחק הנעש  .תשלי
א' יו״ד נני אם ישתון ינו׳־־־־עד ני חנם מזורה הרשת נעיני נל נעל נ! ף והם
לדמם ׳ארונו נו' נן איחית נוי את נפש נעליו יקח  .הנכון הוא לדעתי המשן
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עד״; ׳ אם יסתון וזטאיס ויאמרו לנה חתנו־"־ ירצה  ),ה אאא לא
אתקיאותנלום׳ לא תרצח ולא תננו , ,דק שתלו אתנו ותהיה לנו למנהל ולראש,
אעשה
ישעיה ני ני יתפוש איש  ,אתיו וית א,יו ( לאמו ) שתלה לנה קצין תהיה לנו
ע״ד
' ואנתנו נאד,ה להם  ,נצפנה לנקי נ,לעש נוי ויל אנמנו  ,עצמינו נעשה נל
ני
הרשע  ,ואתה תפיל גורלן  ,תינינו  ,ירצה גס התצוקה תהיה על פין וניס אמד
לכולנו  ,ואף שלא תעשה ד,ר ומיה רק שתלן אתנו <, ,ל < אא גיס אמד לנלנו,
' י אמר  ,ני אל תלן  ,ורן אתם תנע רגלן מנתי,תם! ר׳ל נם ההלינה ) את אף
«
פלא תעשה רשע לא אצלת לן  ,ני רגליהם לרע ירוצו וימסרו לששון דם  ,וגס
אתה  ,סננה ההיא  ,ונתן המשל  ; ,ה׳ ני הרשת לשני  ,עלי,עלי ננף ידומה להם
אנס היא מזורה  .ונמצאו תון הרשת זרעוני תטה ושעורה ויומה הגעל ננף
ני מנם יאכלו הנמצא' שמה  ,ו,אמת הם  ,עלי הרשת לדמם יארו,י יצפנו צנששותם,
ני
 ,ינן ארמית נל גיצע  ,צע  ,גם את נפש  ,עליו  ,רצה לומר  ,אשר ק,לו עליהם ל,על
 ,גס את נפשו יקא  .והוא מוגן ו,זה יותרו נחה ספיקות הנופלות 3פ׳
ולראש
שם ני ו גי  .שוט לסוס ומת  ,לאמור ושגט לגו נסיצים  .אל תען נסיל
ההוא .
' נאילתו סן תשוה לו גם חתה  .ענה נסיל גאולתו סן יהיה חנם  ,עיניו  .ההמסן
הלז ננון לדעתי׳ ני נל הגי מקראית הללו מוס,ים על זן הצסיל השואל שלח
(
נהוגן כאשר ראויים לכסיל כתוהו ! וע"; אתר המנס מגל אדם  :נמו השוט לסוס
יתתג לאמור גן השנט לגו כסילים  ,ני,ד,ריס לא יוסרנסיל  ,והמוסת עיז אמר
בדרן שקלא וטריא  ,ני תה לעשות עם כסיל בלי להכותו י אס אומר אל תען
כסיל סן תשוה לו גס אתה ר יל אתה  ,עצתן תהיה הס,ה שתעשה אצלו המרים
הנפתלים לשוה ונכון  ,ואז אומר לן  :ענה נפיל גאולתו סן יהיה חכם  ,עיניו,
וידמה ני הוא נישא ונותן עמן שיה5שוה ואין לדגרין מופתים ננומים יותר
היא  : :י .ט לנו כסילים  ,לי טענה ומענה ויתורגמו:
! מלמריי  ,ולנן העצה
ר,,מרת'Sin « Pritsche für das Pferd , der Stachel fi
ir den Ssel , und Br des
' Thoren Racken nur dicRarhe - Denn antworte nie dem Narren nach
>seiner Narrenweise , gibst auch da ihm Stost , es für richtig zu hal
ten , wolltest du ihm aber nach seiner Narrenweise widerlegen , wird
,
 er in seinen Augen sich weise dünken.שם יויד גי  .לא ירע׳,ד' נפש צדיק
,
יהית  ,וגדים יהדוף  ,יתכן לפי דרכנו  ,מלת ה ו ת נמו חית גיגדיס  ,כי נפש
נשתה חיה תשתית הנרדפים הם׳ ואז יהיה המקרא הזה ,על דלתית מקגילוה,
שנפש צדיק צא ירע׳  ,די ולהיפן חית  ,וגרים יהדוף והנה נמצאים אצלי עוד איזה
;
סערות לשאר מקראי קודש אשר לא ירשני זמני להעתיקם להדרתו  ,ואולם נאשר
י
ימצא נ,ודו  ,מרי ענין ננון אוסיף ידי לשלוח לו עוד איזה מאתרים  ,משן הזמן
־ה יירי הטרור אוי, :ו ודורש שלומו  ,איה  ,לנל שואדי התושיה והמדע ומתא,ק
ועפר רגלם ידידו נצח.

Poetisches von Latzar Hofmann aus St . Nikolan.
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ללקק אחרי אכלו ׳ !! לרוות צמא 1נ. 1
שביו ,
ו_יךא את צלמ , 1ולבלב אחר ח*
!ירע בעיניו׳ וגם ׳לנתחיו הו/אוה לבבו,
אך פיהו בפתחיו  ,גםבלעיו נ?למגריוניו.

1

המליצה .

הכלב הוא החיומד ותכובת׳ו,
בלתי ע\מךו .עם חלקו ומנתו׳
ולבלתי הקהה את חצי תאותיו )* ,
חיומד ומתאוה גם חיל .רעהו;
ןגם ןכושיו יאבדוקביבהר — .

)Nach Kleist
ראפאעלותכניתן־ ( .
בבא המות לציר מהיר להמיתיו,
עמר משתומם בראותו תךניתו,
*■* לא אמנע מתן קורא נעים פרי עשתניתי 3פי ' מאמר חז״ל  :אין אד 0
מת וחצי תאותו בירו יש לו מנהוני׳ ( ועיין
נראה נוונס אוזרת נמאתר הזה  .ידוע לנעלי לשון י שכל דנר המזיק Iהן נוסי'
והן רואני׳ יכונה נשס חין  ,כתו חן שמונו לאונס  ,עד יפלוז וזן ננדו  -ודני®
דומיהם  ,וגם הלועז יכנה חולי אהנה נשס חן  .והנה החומד ותתאוה אשר אי1
חצי תאותו תמיד 3קרנ לנו ישנא'
מעצור לרוחו לכנוש את יצרו הרע הזה ,

לרמאי
מהרש״א סס  ).והנס

כמסמרות ננוועיס  ,ומכאיניסאת נפשו וגופו כסלון ממאיר  .ואשרי האיש  ,התנאי
את השאור הזה שנעיסה ! ואחד תני אלף ממתים מחלד המוציא החן הזה מלבי*
וזה לדעתי אמרם  :אין אדם מת וח ^ י תאותו בירר  ,נידודייקא  ,כלומר שאיאי
תחונים נלנו  ,כי הוא תמיד נלתי שמח עם חלקו ומנחו!
ולס׳ז אין מקום לקישית המפרשים.

יש

לו מנה מנקש מאתי0

—
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בלי דעת אל מי ,ישיב הרצח—
׳בי שפיוף אפף  .אמר האמן בנחת׳
'כי את תבניתי לא תוכל לקחת׳
לשוא יגיעתף! חיה תחיה ;צח!.

Aus dem Mythenkreise der Rabbinen im Tractate

בן ארב ! הנר בי תרעה  ,במה
T
•• זז*
•
ךv
tt
|v
(גופרה נחלת יקר תפארת החמה׳
לחלש ורפה ירי.ם,
לתת עיונג וחיים
לנפש,עני העטופה ? -
להשקיות מזור ותרופה
זהרו
באודם
בייופי׳
הדר
שוהם
tt :
V
:
♦ :
TT
ודה תלוי לאברהם על צואריוי
א( גזר לבני תמותה לנחלה ׳
גם בל גגע ןכל מחלה
אם רק לזהריו ראו —.
חלפו< ,עברו ונרפאו
ובבוא התמים בכלח אלי,קבר׳
לא מצא (גורי באבשי תבל נבר׳
,ולשמש שם;דברו:
אשר חפץ ביקרו
האבן מאזרחי '1
׳היליבי בתי וקחי
והיא ' הבריקה בה קרני איור פנ\ ה ׳
ומאז  ,חיים ומרפא בכנפיה )* .

** כוונת מנממו ז׳ל נמשל מורנו הזה היא׳ נהיות שהצור ממנו תליני
היה הראשון אשר נרותו הצת ושכלו הזן הסיר צעיף האפילה והפין ענן הסנלות
תעל פני אנשי דורו ; הוא אנרהס אשר השיג נהתנוננו נתוקי הנריאה דעוס
אמיתות וישרות נדרני האל והנהגתו והשנתתו נעולס • הוא הפיל אותות נדים׳
הוא הראה לעין כל — נלי מורא ופתד — ני כל עצני אדם אפס ותהו המה  ,לא

מנחת תודה.
לכנור איש מהיר צמלאנתו י החנם השלם  .הטלק המפואר  .התורני
היקר מהו' מנחם מענדל שטערן ני' בעה״נז תפארת התשבי
וכונני יצחק.
אחרי מ־ות מיטה ;הידיז 1ךהוי.
בשושנה בין חוחים וסגנים ,
ואיש ומזיל חכם לב בז׳והר אורהו׳
בחבצלת בין סבכי .קמשונ״ם
ובאבן .ספיר  ?.ין חל אבנים!
/ונם המאסף ; אסף צעיר לימים;
נאלמו ׳
מאז
כאלם  riv.י
אוהביך ,ז • ••
r v
בתפוח בין עצי היער י
•• t
גם בכורי עתים .יחד נעימי ׳
ובין כוכבי שמןם הסהר׳
ונותרה בת ציון כסכה בכרמים •
כן אתה מנחם בין הבנים!
בבית .יעקב ראית #ערוו־יה׳
;ספיקו בסורי ; פן נכריה ׳
הקדושה כמעם נ ^ בחה;
י
ושפה ״  :׳
T T:
כל שוכני תבל למשפחתימו׳

כאחלמי׳ במרגמה אבנים.
וכפרח נחמד בין סוף וקנים׳
כן בת אלהים  ,ע\ פה משנת
י׳* "י
״>  1־ן
מלבב •כבר נשכחה ׳
כמת

לוחמים בחזקה בדבר ^הימ׳ו ,כאבל יהיר ק־ודר הלבה ׳
מבלי מנחם׳ ובלי מ?זע; ת.
אבן העבךיה— היתה נדחה.
יועילו ולא יצילו ; הוא חרן> לפשו למות׳ להטות ינועס לקמן ויצוף אמרותיו
והנה
אל דרן המל ; הרינג נעריות את רועה אסר׳ אשר לי הותל הטהו .
המעלה הנשמה הזי המשילו קדממיגן «,ל ( ) simbolischלאגן היקרה על ציאר
אירהס האוקר חלקי האמיתי  ,המאירה יטוהר ניצוציה ליושני משן וצלמות*- .
אולם כאשר מת המאמין התמים הזה׳ ויא אל אציתיו ישלוס  ,פנה הודהאמונה׳
סגה זיו הסקירה  ,אין מי יורה דיעה  ,ואין תי יבין שמועה  ,אין דורש ואין
מיקש למשיג דרכי ,האל נירא מצד פעולותיו הנניוות  ,כמאמר דור התלן ע״ה:
"דע את אלהי אייו ׳ ויפן ה׳ פה וכה וירא ני אין איש מנס וניון לעטרהו נזוהי
הסקירה־־ושנה אל יית אייה כנעוריה לקשט יעדי עדים׳
האין הזאת — היא
את השמש יטוהר השמים׳ נדרן השמים מספרים ניוד אל « נו ' ייש להמתיק
דיריהס ;"ל ידנרי פלאטאןשאמרעל סאקראט er hat die Philosophie dom :
 Himmtl zur Erde gcrufen ,וחכמינו ; 'ל ימתק לשונם אמרו ג״נ שאנרהם
איינו קרא את האקירה עלי ארן  ,וכשנפטר הן העולם  ,שנה למקומה הראשון  .רה*?■
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אז
דרכת
כי־נב
מיעקב ,
דאז במחנה
העברים רולי
העברת-
ד ד » t :
r
*  -ד* I
ז • •:
יvsv״ • ; t
קנית ? נחם לישר העקוב ,
»קומו!'■ לישבנו נבביד׳ ךב;רת י
ולחזק בדקיה
לרפאה
משברי
ומבזבני
יצחק תבלT Iזרות
 :־ ••  I •: : • Iך : - :
•V t T
: • • :
ז
נלחמת ־בערה כאבישיבישבי—
 : ! .י  :י ־׳• • ־ יי  -י
ך.ועתה מנחם! רב פעלים• איש
ובעט מהין־
כתבת הת ^3י
עתח uruuרג• סע.
י •  t : - .־■ • :
חיל,
מליצות נשגבות בשפת עבד -
.
ד,
י :י
י:
־זי■
הופעת שפתנו בה^בת ליל
גם ברוחב בינתה שמת עין ,
היחקכקירנטוימדרהדחויה;
עלי תפלות ישורן טיוביות מיין  ,ה,יואל ידיד יה ! תודתי לקחת.
להריק או״תנה מפלי אל בלי ; בוערת בקרבי באש מתל_קחת,
מה נעמה מלאבתף! דמתה
.ואם מצער היא הלא מחשבתי
לתמר !
ךצדה !
עוד עמד טעמן  ,וריחן’לא במר׳
,

,

^

 '-־י • , -

י,

^ אי!

יא״ה« Vיי׳האר ^יי ?,ך

י' י
אך "גם rבזאת
מנוח-
,
לא T T
מצאת ד t
אבל
התאמצת
ביגיעה
ופח -
ןr
•  :־ ־ 't • • 1 :
- t
להעיר גם לבב אנשי רוח ;

את עיני ולב עשירי -M
תאספו ביוב בי יצחק לבית;
דאזי
בנשר
נעוריה¬
■ “ תתחריש ־  vיי
.״־> T ..
תשלח פארותיה
בין
בחוריה׳
 :־ ־
••• ד •• י
־r
ןת
?
רח
במקדם׳ רענן כדת■

נאם אוהב שפת עבר  .ומוקיר נפש בעל כוכבי יצחק.

Poetisches
von
I . Triescher aus Trebitsch.

למשחרי
. 711221
האמונה היתד ,חומה מימין ,משמאל,
עד ספר אש דת ! תורה מורשה עדה!
« * 1
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ותעשו ממנה קרדם כבואכם תמול.
בעד ככר כסף תקנו תמכרו העדה.

קדמוניות אל תתבוננו.
מתי עולם ימים עברו
מה לכם כי תלינו בקברים

Od. 3. Lib. I.
חזקת לב נחוש אף כחאבנים
מקרשים חצבה במים מעיונה,
מרף.ויראה לא הכיר פנים
עיובר ארחיות ! מים ראשונה -

מארץ חיים הלא נגזרו;
לקראת עתידות לכו נא הגברים
Vide Horatii

גבוליות הציב .עליון אך לשקר
בין ים אין מיושב ביו ליבעזהי
עד נבכי ים .עד תהיום אין חקר
יחקור אדם .יפרוץ .ילוד אשת.

דוחות היומיות קמלחמיות תנופה האו־ם עבר מאדוניו מוץפרץ
ישית ירו בכל משלח תשוקתו
מצפון ודרום בין איי מגורה
ברעשלרכבם דרכם סעךהוסופה -הייום יתאר שמים  ; ,מ א.ךץ
לא יירא המלח׳ עז לו הגורה
מחר .יקבר בקברותתאוותיו•
ירדף תחבולות מטה \מעל
איף יירא מות יפחד פחד
־ ־
י Tי■  ,י ־ ־
י;
י;
להחיש קצו הביו אץ ברגלים,
יורד שקט אל קבר פתוח ׳
תנינים יחד מאז המות לבו אורב במעל
סלעיו׳ • . -
משברי Tים׳ ' TTJ
• : .
יב אם לא יבעתו בקרבובטוח? חרבו עיור הורודה להרוג כפלים
שחקים,
גאות
יעזא
אדמה
~על כתף
'• t :
 ד-» t
 r״ Iן• t t
חמר;
ירוץ ארח׳ -אסיר בית
נחישתיו ,
י•  $:־כח
•.
I
זI
: I :
זעליו ! רעם. ,ירעיש  ,זיר' בו ברקים
גיומר י
עליו
יהבו
עליו
יימכח אל
"
וT
TJ
” T׳״ |
* J׳

העני והעשר.
ראיתי תחת השמיע
דמעת העשוק ניהלת׳
אפס נגהו חשכו ; מש
ניוע ; נוע כסכה נופלת-

,עבירים סרוחים_עלערשיותם
אל ;;דעו זעמל ;אך שמחות,
לעמתםנג ^זרם מחסה ;מותם
יפתח איוצריו רב ברכוה •

שבתי ואראה עלי ארמה,
ברכה לבחירה חלצה שד׳
כגמול .על אם היו רמה
והיא תפק זממו עדי ער-

סקלה המסלה לעשיר
בה ירל,ד בל ימי חיתו ׳
ישמח ועל לב שמחדיר
פי ש? ךה -עימת נחלתו.

זה .ירפד עלי רפידתו
חרוק חזק כלביו האבן׳
עת בי ;טבע עם כבודתו
\\זה
בשפלה טיט היון•
" ; -

׳עגות נגבי מדחי אל דחי
תלחצנו אל קיר האסון
תוגה׳ עמל עם מריוריות בבי
אתיו (.לכו בדרך עקלתון.

די שבענו על פני ;ארץ
רביות אורבות לנו רעיות׳
ותפתח רחמה לפרץ פרץ
ותלד זהב אב התלאות.

מצאת הזין ח;ל עשית
תקוה  ,תיחל׳ טיובה ראשיתך׳
בכיור ויקד אם אבית
אסוף! אסוף ! תיטיב אחריהף.

עמים מיודעי מחסיור רבו
לא און ?כפם דדם אסורה ׳
!שעו ;? נו בלכתם ; סבו׳
עמס ערוכה בבל ושמורה -

דעת ׳ רבה שם מה תיועילך׳
חכמה קניה במחיר שנתך׳
מלאת ונבוגתף התצילך׳.
ירך אם רקה ביום רעהף ?

T

•
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להוליד.
לבף *?! גור ,צל
חיותם Tצר
משמר
.
עדנה .
זהב . . ..
עפרות T
.
•י
T
בבלי • T :
 :ז
כייות כסף לה משבצות
מאפיות
קסם  ,מ ^
חשק׳עזיובעלמד״הךסקסם
שנח חשק׳ עז' ובעלמה,הךס
ש_נח
ירא איש אפודת זהביחאפיודיחגזד שכיות החמדה לאשר חתולת
ימש1דן

אהובתף' בחבלי כיום •

מוזר מירוישתכם יאבד עצות -

ארורים ממיתי חית חיינו
עני על בחל ,עשר עלזזהב
אזעיום כי אראה אזלת ענינו
אקיוב כי אראה עשר ירחב.
von N . Schmied ! in Wien.

בעזר׳

Philologisches

בעזר.

הרג יש׳ר 3נר  0ממד שנת תקצ״א מנת 3י׳ג הארין לוזקור אחה הצטרפות
ודמיו! יש גי! פועל בשר שענינו הודעת שמועה טיגה וגי! השם בשר  ,המורה
על נוף נעלי תייס ? ני לולי היה קצת התדמות ניניהם לא יוגן למה חניוו
הלשון נתר גמלה אתת עצתה להורות על שני עניגיס גלתי משתתפים זה לזה,
ותמצית דגריו הוא ששם גשר געגר  ,הונת לא לגד על תלק האומר הדנוק לעצמות,
ני אס על נל געלי איים עצמם  ,ונס על כל אישי המין האנושי ונהרתגת המושג
נקראו כל סרטי הגריאה התומריים המורגשים גתושיס נשם בשר  — .ולפי
שהנוגע האושיית מעידה על מציאת הנורא יתעלה ובל ילידי ונרואי התגל אהלות
ה’ ינשרו ויגרן כל נשר שם קדשו  ,לכן נקראה כללית הנריאה הגופנית נשם בשר,
ומי לא יראה ני הדנריס האלה דאוקיס ולתוצים אל קיר הדרום  ,והאנס
האוקר סר נא! מדרכו הישר גנל מקום.
ולדעתי אם נאזיק שיש הצטרפות וקרינות נין שתי מלות אלו  ( ,ונאמו! אין
אנו מונראיס לשום זאת ליסוד מוסד  ,כי לא אנטן אתד יצאה השפה עם נל
שריגיה וענפיה  ,ולא א 3אתד לנולמו אשר נאמר ני גידאי גדעת ונמועצות
ועעעס i \ji > >>*<> \s\iv4, i/ »/ T

י ^.׳

׳

jui ns mjm
»

מנית הלשון * ' נוכל לגאר זאת נדרן יותר פשוט וקרוג לשכל.

* ) ני נן מציגו דבר  Pest .ודבר  ! Reden ,ער ; das Männliche ,
 ; Denkenערב i Abendערב ! Bürgenלחם; Drod
בר

;Kämpfen
נלחם

הגה ידוע שמין היעל
או מושג הפס שנגזר ממנו ( על הרוו הוא גא להודות חזקת והולדת תדשג הק,ל
ופעלים
הנגזרים
מהפס
)
נמוחזק
חוק
,
גד
^
,
גדל;
וכן ועפר בעפר (שמואל גי
) הנוגה להעלות ולחזק עליית העשר ואויר ; דשן

חדשןעצם ;

וכן

ועולתן
?רשגה  ,שנוגתו יהפנה
לדשן  .ומה שנמצאההוראת

מין פיעל היפן הענין
שימצא גונין אחר שתי המוגן גמלה לפי פשוטה  ,מה שהוא גאמת מן הפלא
הוראות
מלזינדות
מהיפך
להיפר  .אשר אין דמיונו גלשין.
הנה אס נעמיק ונחקור ננונת
המלות אשר נמצאו על דרן זה  ,ונשים עין וקורת
עליהם נראה למג שגאמת
ועומק המושג אינם מתנגדים נל נו  ,ואדרנה עיקר
הוראתם אמת על המוגן
הפשוט
,
והפעולה
המתנגדת
נעשית
ממילא
(
או שעל
ידי הפעולה,הזאת מולד
פעולת
הוראה
הראשונה
)
נמו
שנראה:
ויסקלהו
(ישעיה
ס׳
)
entsteinigcn
לדעתי
אין
עיקר הוראתו עלגיעור
ונליון האונים  ,אלא על
ההסרה משטח השרה אל מקום אמר נמו שדרן האנדים
ויוגניס לקנן האונים הנפוצים
אל מקום אחד נקצה השדה או הנרם  ,ולהניחם
שס לצורך מה  ,ואס נן עיקר
מעל פני השדה ממילא גאה — .הנונה על השלנת אונים למקום אחד  ,וההפרה
ודשן את המזנח (
ולפזרולרוח אלא ארוגה גמדנר ר׳ ) אינו נא ללמד רק שינערו הדשן ממזגת
המצוה לאספו ולקנצו למקום אחד  ,נמו שחצינו גתלמוד
שהיו עושי[ ערימה נעין תפות
שלא יפוזר מהרוח או מהחיות  ,ואן> לאחר שהוציאו מחון לעיר היו צרינים לזהור
(
עיי׳רמג׳ם
ה
'
תמידין
ומוספין
פ״גהלנה י׳ג־־ט׳ו ).
וחנמי וחוקרי הלשון
גהרתגת עיונם ועומק שנלם אולי ימצאו מקום לואר
נלהשרשיסעל דרןזה נשישיתו עין חקירתם עליהם .
ולפ״ז יצא לנו שהוראת
הפיעל גנל מקים אחת ,
חזקת והולדת המוגן נקל  .ומעתה לא נפלאת ולא
יתיקה היא
שנשורה
טונה
מעדנת
הנון
>
'
ומחזקת
הנשר נמו שאמר
החנם
זמשלי
:
ש
«
^
!
טונה
תדשן
עצם
;
(
ונודע
סיפור התלמוד מאספיאנוסקיסר
־—

-
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נער . Jüngling
 dopי

נער Abschütteln

׳ עלם
 ;6« Jünglingונעלם

<verborgen sein־ ועוד דגים
נמוהם  .אן אפשר ( ימי לפי שנל עמל ארם לפיהו
יגשנילו נלחם האדם נל
ימיו
וארן
לנן
נקרא
לחם
,
 , bas Erkämpfteאו
Ringens und KämpsenS
 . Der Gegenstand alles menschlichenגם אפשר
צימר שיש קצת התדמות נין
נער לנער  ,ני הוא מנער מעצמו קליפות הילדות
ותתנער מעפר הקטנות .
ונמו נן נונל לומר שיש הצטרפות גין עלם  ( ,נעלם
צפי שנוחות האיש עור
נרדמות  ,ונסתמות גקרנו וכל עצמותו עוד לא יצאה תן
הניח אלהסיעל  ,לני נקרא
עלם
,
Unentwickelte
der
.
ומזה
הטעם
נקראה
^? ין ,י ת ׳ לפי שהיא נסתרה
ונעלמה מעיני נל חי עלםdie ferne, dunkle .
 verborgene Jukunlr.גס
אפפר
לותרניקרונהדנר
מאוד
לעלם
«er Jüngling
לפי שמושג הנצחיות הוא
הילדות והפחדות התמידית׳Ewigkeit ist die Zeit .
Iug
die nie altert — die stete, immerwährende

—
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שלא היה יכול לנעוץ תנעלו שנתענה ונתחזק נשרו מפני הנשורה שנתקסר ) לכן
נקראה הגדת שתועה טו 3ה , , 1 ^ 2לומר ד3ר שמחזק הגון> והנשר  — .כן נראה
נעיני והנוחר ינחר •

_

שמועה רעה מארץ מרחק  .י
Don I . Meller in Stanislau.
_ יום וי׳ו לחדש השניעי היה יוס ענן וערפל  ,חושך ולא אור לנני ישראל,
יוסלנשו א3ל  ,עטו על שפה משנילי גאליציען  ,וכל תופשי נגור  ,אן קול נהי
ונופים השמיעו  ,יום רעה וענרות  ,נו נכנה נדען נר ד׳ נשמת אדם  ,דגול
מרננות עם  ,אשר גדולים היו חקרי לנו נחכמה ודעת  ,גס מהקו מלילותיולחין
אוהני לשון וספר׳ יום נאה שתש שמשו.ן נארן הנשמה הלזו׳ לזרוח שנעתים
החיים ה״ה הרב החכם הכולל המליץ הנשגב מהו׳ שמשון
נאלצות
כלאך הלוי זלה״ה  ,אשר שג רוחוהשמים  ,לארוח צחנרה עם מלאני יה
ולחזות ננ וגה מושפלות  ,אשר לא שזפתן עין נשר עוד  ,ועפרו קגר לישן ננחא
ושלום נתיק האדמה נל הלילה  ,עדי ילפר השוזר  ,ואת ישני שנת עולם לחיי עד
יעיי • —

«י

אמנה אך למותר  ,קורא משפיל ׳ לספר לו אשר נחנם ל 3ותום דרך הל»
אנדגו  ,ואת נל יקר אשר אתו ירד קנס הן ילדי רוחו וצאצאי עשתונותיו אשיי
עולם— אשר נם היה עינים לעור,
ספרי שנילי
הסין ניעק , 3ונראשס
לרון אורח נרגליו לא נא׳ נס פה לערל שפתים  ,לדנר צחות עלי אוזן מלי!
הגחן׳ המה ניתר שאת ועז מפל עט ולשון תפארתו יגידו׳ ועצי מרומי הההלה
׳נשאוהו  ,המה יתנו עדיהן ני היה שמשון אחד מנקוני ראשית עם ישראל׳
ומפהני החנמה והאמת  ,אשר שלחם ד ' להורות לאחיהם דעת׳ לפקוח עיניה
טוחוה׳ ולשלח נפשות רצוצות  ,תסנצות דעות קדומות ואמונות צנומות  ,חפשי'
לפני שמש ינון שמו׳ וז 5לו לא יםון> מקרב ישראל עד נלתי שמים ! מי יתן ותני*
שאלתי זאת לאזני אוהניו ורעיו החנמים נ׳י  .וניחזד לאוזן החנם הסופר המהיי
מהו׳ מענדל מאהר ני' ׳ ני יעשה חסד עם אוהנו המנוון ז״ל׳ ועם החיים׳
למשוך נעט סופר ולחוק את תולדות החנם הנכנד הלזה  ,וחליפות קורות"
נטפחות ימותיו ׳ לתועלת הדור הזה והנאים!

אשכנזית).
לאשית השנה  ( .העתקה תפשית משפת
שלום נואן את שנה חדשה ! נמנה את לי עם נל תקוותין ושמחותיו ,
עם מינית שמחות ואנחות אשר את לי נחיקן תשאי ! אמנה ידעתין ! נהיו
,אחיותיך הנכירות  ,נפה חנף ונחלקת לשון תקות חדשות ומרעיפות דשן ללבי
הנחילו׳ ואת מטרת תשוקות׳ נקרונ הראוני  ,אולם נהפנותס שנמסללפיז׳
זא נל תוחלתי פקודי עכניש תנתקנה ופל מועצות׳ ותחנולותי היו נחלום נהקיך'
הנל וריק אפע ואין  — .אמנם הנה שלחוני אל אחותן הצעירה׳ אשר נמעטמ"
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יתס העא יצאה  ,אן אהה נס
העת ,היא לא הימה טונה מנהס — וחלילה לי מהתאיף
נכן  ,אחיות עדינות ננות
יען
לא
תשמעו
ונל
עת
נקולגו
וכל
משאלותינו
תמלאו ; הלא מנוער דע
זקנה
ושינה
,
מני
צאתי
נו
מדחס
הורתנו
,
עד שוננו אל
חיק אס גל חי
האדמה!
עוללים
אויליס
גחנו
,
ולא
נ
חדול תשאול חנן  ,את
אשד אין נמחק לעשות — .
לנן היי לי נפלים נדונה
יפותשנה חדשה • חנוני נתוחלות שוא אס החפוצי,
הראוני נראי נזנ  ,עתידות
ומשמחות עין למען יפת לני נקרני  ,ואהיה
שמח ; נן אס אוהנת
תנחם
אתאסננהחןמחמד עינה נתוחלות נעימות  ,ותנליגהו
עלי יגינו עדי — ישנאהו —
או
ענני
חושן
ואופל
עלי
ראשי
תעלי
,
אחלי י
צפי גא זהנ את שוליהס -
עוד מעט נמתשן תנקע למען תשיש נפשי המיחלת לקראת השמש הקרונה אשר
ויהיה
אור
.
נל
אשר
לי תלד ,אס טונ אם רע  ,אני
לא אקצוף עלי ן אף לא
אקללן אס תר נ להרע לי  .ננפש צמאה אשתה נטפי עסיס
אשר לי תגי׳ אף אס נרעל
מלוא ההין ימסנו  ,נשמחתלנ אקטוף נל פרחנעמן י
אף אס משינת חדק מסוננהו ,
ונרוח הומיה מודות אומרה  ,אמנה השנה הלזו
הרנתה חסדה עמדי י
■ ואף
אס
תרע
עינין
ני
ונל
טונ
לא
תנחילוני
,
ותהי להסן,
יכ עוד תחת צצים ופרחים
מסיקי
רוח
—
רק
סילוני
ממאיר
וקוצי
מנאינ
עלי
אורח חיי תזרי  ,אז אתענג
עלי נזרישושנים — נמעט ינשו קמלו אשר נתונים
לו מאחיותין הננירות ,
ונגיל
נפש
אגידה
לעיני
השמש
ניהטנת
עמדי  ,ולאעשקת
תני את נצני נועם אשר יד
אחיותין
לי
חלקתה.
לנןשלוס
נואיני ,אלף שלומים
לן  ,עוד טרם אדע אס רע לי נכנסיןצרור! ~
מה נפלאה העת י -היא
האדמה ונל אשר עליה את נלי תשן הגולל את אופניה וננל תקופתם החליף
תמונותיהן
גס
לנ
האדם
תחת
משטר
התמורות
נתון
כעתות השנה  — .שנה אחת •
תקרינה • נשגה אתת אומה היה תספר לכל החליפות והתמורות אשר נמרוצפה
כלה
שינתה
את
תקוותיה
ורגשותיה
עשתונותיה
יתאוותיה ־־ אמונתה ודתה — .
למאומה הנוסע נמעט לא יאמין למשמע אזניו ולמראה
עיניו  :הטנעלא המירה
5
הינלי
עונג
וארמנול
^יופי לא נעתקו ממקומן;
הנהיות ילפתו ארחות
דיניהן
נימי
קדם
,
אן
האדם -הפנימי התהפן נחותי
חיתם  ,ונכל הדנריס אשר חוצה
חליפותלו ,אן אחרי ימים ינים תולדות ההפנה הלזו
'כלי • — שנה אחת ' -נמה
וחיי אדם אחד ! שמה יושנת אלמנה אחת
ידליעותיה — לא דמעות
יגון
ומחלת
לנ
ני
אס
דמעות
זנרון
—
לתכניי מעיניה
יקיון " .ה' אלהיס "
תקרא
:
"
ה׳
אלהיס
,
כנר
חלפה
שנה
לתן היום אישי ואלוף
״כירי לקנר הונל ׳ נמה חליפות צא
תסופרנה
,
חות
אישה
נשנה
האחת
לה הסו
'■
נפנים וארמון נחמד ודחו
ידים היה משכנה וממשנצות זהו לנושה ; נמעט צעדו
רגליה שלשים צעדים -
ותיעף
;
תרננה
פני שכנתה וחנרתה 5ענדים ואמהות איןמדקרה רותמה׳ עת תאנה נפשה לראות
מספר אדנו עלי מוצא שפתיה ,וננשריס
עפו למלאות פקודותיה ; חדר צר
אחדים הסיג לה נאג ראש  ,וכמעט קצרה נפשה למות,
עת נהיותה נדרן לרגעים
נמלון
נאה
נגאון
לנה
אמרה
אני
ואפסי עוד׳
ועלי רעותיה נשאנו נפש
הרימה
ראש
,
עד
ני
כלנה
מגה
רחקו
—.
לשוא נכתה נהה
יחידתה
נאזניה
למתה
לאנשליס
לאשה יען אותו תאהנ,
 1חונרה לה הטנע
לנותיהס
ונפשותיהם
יחדיו׳
לשוא
נשנעה
ננסשה  ,ני אן
 .י״י החיים לה
ינעמו
,
אולם
הרחק
ממנו כמשא ננד יכבדו תהנה  ,ונאנינ
י■ תרד קנדי אנחותיה אליה
ריקם
רנו
,
ודמעותיה
על
צג
אנן
נגרו
,
אשר
אן
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הרטינוהו׳ אולם לאהמסוהו ; יעןמה ? יען לא היה אנשלום ידיד הצלחה׳ אן> ני
אן> ני נדנה אלהיס
אהנתהו הטנע ותחננהו סי שנים נמתנות ני ו ורוח .
נהין ועושר ננל זאת היתה ננל עת הצלחה מקרנה נעדרת ; ותהי להפו ני לנגה
היה תלון נצח לרגשות שנאה וקנחה חימה ונעם אשר חליפות מריו את נסשה
וישנינוה למעצנה — פעם הלנה קדורנית ני אוינתה שחקה לענה לה  ,מנלי
ינולת לקחת מתנה נקם .
פעם לנשה רוח נהה ני שננה׳ נקרא אל משתה הגסון׳ תחת אשר אישה
לא היהנקרואיס׳ — אז נעצנה ונרגזה עלי אנשי ניתה שפנה מררתה׳ ושארית
חמתה עליחו הריקה ; לנן המה נמו פיתו הללוה ונקרנס קללוה  .אדון הנית
הלן נדרך נל הארן י נל רנושו והונו היו עד מהרס לשלל לחנסים ניצעי נצע ׳
אשר אשתו העצלה את נעל מסחרה על שנתם השלינה ׳ ונל ארתנותיו ושניות
חתדותיו ירשו הנושים האנזריס ׳ עד ני לא נותר נמעט להעזונה אן! קשינוה
אחת  .וניום תשנ נתעין צר ושפל ׳ והיא וילדיה תחיה מפרי ידיה ותנואת
נסיה  .אמנם אן לחם צר תאנל ותחת יין רקח אן מיס לחן לצתאונה תשתה;
אולם מאוד ימתקו לה עתה פתותילחס ינש פרי ידיה אחרי נלתה מלאנתה  ,תנל
תשתה שתניס אזר אנלה נעצלתים נימי קדם .התלאנה תקצר לה את הימים אשר
ארנולה לפנים עד מאוד ,ונאישון לילה שינה נעימה עלי עפעפיה תנחת ותשעשעיה
נחלותית יפות עד אור הנוקר  .אתתק ,האחת ננת ננל לג האהניה  ,ונל שנניה
יננדוה ויהללוה ־־־ " אודן ה׳אלהים תאמר עתהנלנה  " :אודן ני השפלתני,
אמנם לקחת מתני אוצרות נסן> וזהנ  ,אילם הלא תחתי,ה! נתת לי מנות חמודות
עוד מאלה 5א הנה וננוד מנחון ושלות לנ מנעד  — .לימינה יושנת נתה
ודמעות עצנ וגיל תואמים עלי שושני לאייה ישטופון  .אם זנרון ימים חלפו,
אנדןנל תפארת גדולת משפחתה ומות אניה  ,ינון ולנה ישיתו ; הלא העתידות,
ההולנת לקראתן  ,נשמחה את סניה יחדו  .הזמן אשר נארנזעס אפו את הצלחת
אנותיהעד היסוד נה  ,נטש נמו נן את חומת נרזל אשר הנדילה נינה ונין אהוג
לנה עד נה  ,ונטרס תתחדש הסהר תהיה לו לאשה  — .שנה אחת ! משפחות
עשיר• וקציני עם מנמתי הצלחה פלאים יידו תחתיה  ,ותחתיהם ילדי עוני
ומחסור מרומים עלו  .ננית הזה נר נשנה החולף איש יקר רוח ותמים דרן,
אשר ניד נדינה פתא אשמיו לנל עני ודל  ,ודמעותיהם הונישי עתה אדון הנית
נילי נונל ורע מעללים  ,אשר אין עינו ני אם אל נצעו  ,נסתן חרש יאטם אזנו
משתוע יללת ננא רוח ומר נפש  ,וידו יקפוץ מתת לאחיו האניון ,אי נס לנפשו
הרענה חלק ננל אשר גרנו הי  .אז  ,מני החלון הלזו אשה שנעת ימים ורעת
תואר נשקפה  ,הרחונ היה נדד מאין עוני ושני עת  -עצתה צעידת ימים ורנת
חן נעד האשגנ תניט  ,וילד יפה תואר ראשית פרי אהזתה נין שדיהילין  ,הרחונ
הומה נחשק נניס תיוג אדם ונהמה המתהלניס נה  .־■ ־ לפני שנה אחת נפל עלי
משנג הזה ׳ אנוש הונח ננאג אנוש  ,עד ני נל תקוה אזלה ני יוסיף לקום עוד י
פנינו ילדים ינים וענוגים אשר נמגינת לנס פרשו נסים  ,ולקול שועתס חרדה
הנית ; עמה המון חוגג  ,נערים וזקנים  ,נתרועה וקול זמרה את המטה הלזו
יסוננו ; נינותם נחרסה נחוג נונני אור׳ עלתה טונת חן ויסת עיניס נצנת:
היאאסריונה — ואחרי נלות עוד שנה אחת תשונ תהי —לערש
ניוס המטה
החותה  — .נה חליפות העתים  ,חליפות נל הרנריס אחריהן תמשוננה  :מקום
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יאשר מקדש השמחה לכסא ימה ,
נמסננות נני אדס ישכונו — .
שלשים ר 3וא אדם תו3יל נל שנה לקברות< ויתר משלשים ר 3וא למייס .חי
יספור את נל צנח החליפות אשר המקרה הזה יוליד  ,נמה תוחלות ותשוקות
שמחות ואנחות  ,נינה מועצות ותחמלות עם הראשונים יאנדו  ,ועם האחרונים
־יולדו ! רניס יאשמו ני מלחן החיים נחלון ראשונה יעמר  ,למען ימצא מלחן-
המותה לנלות ולהשחית 3ע 3רת זדון ; ואנכי לא נן אדחה  ,ונהפון הוא ׳ מלאן
החותה ראשונה ישחית יכלה  ,למעןיונל אחיי נן אחיו השני ל 3רוא ! חיים ותות,
מות וחיים נחליפית נצח המה עלי אדמה  ,נשמש וירח 3תרותיס שתה  ,זאת
תורת נל היקום ואין חפשי חנה  :גל י 3לע גל  ,וגס הוא עד ארגיעה לנצח יא 3ד—
החיים ינשו נמות  ,והמות יצר את צעדי החיים ; הקין ידחק את הא 3ינ׳ והחורף
את הקיז  ,והסתיו את החורף  ,אשר יתוהת צאצאי שדי  ,למען יפח אחרי נן
האניג גקרנם חיים  ,נה תהרוס הנונע ניריה את שניות אמרותיה  ,למען תשי3
ותגנה  ,תמית למען תוסיף ותחיה  — .או האס לא נמו נן מנהלן החנתה
וקורותיה  ,לתן היוס ירדה מארות׳ שמיס לארוח לחנרהעס נני תמותה ׳^ ולחסות
נצל קורת משכנותיהם׳ את החוק הלזה נשו< נמצא ? איה חנתת אזיא ואיפוא
נינת אפריקא הרנה ? ותה היתה לאירופא הפרואה והשומה  -החנתה תעל
תעלה תעלה עדי תנוא מרום קיצה  ,ואז תרד מטה׳ מטה למען אחרי נן ניתר
עוז לרום תצנה הראשון שוג תפוג  — .התושיה עזנה את ארן יו | הנאוה  ,ותחיש
מפלט לה אל תחשני יערות נרתניא  ,אשר מנוגה זרחה נסו צללי אופל תקרנם,
ויאור הליל  — .עתה נאתעריקא הצפונית נטעה אוהל אפדנה ואורה עלי ננפות
האין  .ומי יויע אס לא נעתות תנאנה  ,אל ארן תולדתה תפוג׳ ותמנן שתה
אנולה נתקדם  — .נעה איפוא תולעת אדם  .הטנע וילדיה גלי הרף תחת אופני
החליפות ייתהפנת  ,גס התושיה תתיר מעת לעת תמונתה וארן חגורתה  ,ואין
תנקש אתה  ,ני נל א קו ת ין ותאוותיו נלי חליפות תהיינה ? נגאון רוחן תניא
לן תנל חדשה  ,וגחוקי רצונן תנהליה  ,תחשו 3נחלוחן ני רגשות לגנן נצח את
תתמתן תשתורנה׳ וזטרס יחלוף ירח ימים׳ תשחק תלעג גם אתה עליהן׳ ונל
תאוותין אז׳ לא תזנרנה ולא יעלו על לנן עוד — שחוק חן  ,יננה את האהנה
העזה ; האחוה הנאמנה לעג ימותו! ׳ אחנולות לננו מקרה קל יסכל ; גם
הצדקה  3ת שתים ׳ תפיל תלה אחת נתהמורות החטאה .
שנה אחת  ,אמנה
היא עת רנה לתהפונות מאפנות אנוש ומועצותיהו ! דנר זר אשר נשם אדם
יכונה ! אין תשחח אין תעצג׳ אס נמו הגה ששמן ועצנונן יחלופון ! אין
תתאוה
אין ! תקוה׳ אס הרגע אשר תאוחן ותקותן תמלא׳ הלא גם היא׳
אתה ; תכלה — תוחלות ימי השארות והמורות עסו ואינם׳ עזוז אהנת הנער
ידענה ? עצי תשוקות הנער׳ ילעג האיש׳ והש 3עלי מועצות האיש׳ אשר לא
ייף ננל זאת גם הוא תספות הון  ,ותאסוף נצע  ,מגלי להעלות על לנו׳ ני
 5יי ילטוש התות לו צור חרנו  ,ותחת רגליו הקנר פתוח  — .האס נשא קנה
ייהי עלי תזות קשה הלזו • לא ! לא ! נשמחת נפש ננרן מאת השנה החדשה,
עס כל תקוותיה הנוזנות  ,עינינו תשנענה נראות את יפי תוחלתיה  ,ואותה
נשכח ; החר 3השלופה נידה  ,עד מות תסחידונו׳ אם לא ננדן זה 3תסתיריה —
לאס
רחתניה תתסון רסיסי נופת׳ גסף רעל החיים ; תעטור את הננליס אשר
*יגלמו נשא מסמל ־־ ננזרי שושניה — .
נעת

המעצגה שורדת  ,פסון ואסון חליפות
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אנוש נתעה ! אשר השנים הלון וטפוף לעינין תלכנה  ,עת החיים אשר
משגים רוקמו  ,כחזיון ליל נוזלוס 3וקר לן ידדו ! תקונן עלי מדת החיים׳ ני
קצרה מאוד  ,עת מעשין ופעולותין לן יעידו!  ,ני מלכו לן מאוד הימים? הן
תשחק תלן לשות  ,תרכל עלי סוס קל  ,תדגר ולדי רות  ,ועלי עמיתן תוציא
דלה  ,אן למען גולל מעל שנתן נטל שס״ה ימים  ,ולעת יוס האתרון ילוא תקונן
כי השנה נתפזה ללרוח־־־ילתען תאוה נמלזה׳ ללעלור השג מלוא כף רצי כסף,
תאפון ני העת הממהרת לכת  ,עלי כנפי רוח תעוף׳ והשנים לאפזון נימים
ינקופו ; ועת תצפינה עינין את התות הולד וקרל אלין  ,תפרש כפים ולקול לוניס
תקרא לו  :׳,אהה מדוע כה ללוא מהרת ?" הלא נמשלת לעשיר ואסר תלונות אשר
פזר כל הונו ורכושו ללי מעצור  ,ולקש יטה האחרונה היה לנילי׳ וילחר למות
לכסן מנתון אותו לעד מטה לחם  ,לתלאית נפשו ני ייעל — .
הן נצל יחינו עלי ארן ועחותינו חצצו׳ ואתה לן אדס שלישיתתאלידלעצלות
ירים  ,שלישית לתנומות עלי משכל  ,ושלישית לילה רעה ודלרי רוח׳ לתשוקות
ותקות — תה יתן ומה יוסיף עוד אס תספר שנות חייו יכפל׳ וכחול תולה
ימים ? אם הלרלות שנותיו תרל חנתתין ? מי היא לידי יתקע י ה טל ע לא
תתמהמה לתת לאלפים איים׳ סן תחנם לאמריתן ! לא ! לא ! לתלונה ושום שכל,
"צא צא ' תאתר לן " תחוג האיים ׳ רד תחתיה ושכל אס אלותין ' עת אין לאל
ידן למלאות פקידותיה ׳ ולזרוע זרע אדם עוד  — .הן לא לעליון ׳ ני תינק רויה
משוד עמיה  ,ותלחם סלען לתנעיתיה  ,התלל נוצרה  ,ני אס למענה האיים
_
לך נתנו  .י ־־

רגשות נפשי בעת האביב.
Don Jakob Bibring , beeidetem Translator in Stanislau.
נלאה ועיף מתשואות הקריה עיר הומיה׳ אל חק הטלע הנעימה כוננתי פעמי׳
שמה לתרחלי השרון לאתי ׳ לכר נרחל עטוף מהוד שלמה ׳ מלחר הצנע  ,והנה
רללות לניה נגדי לקול תרועה שמחו׳ העצים הנחמדים שלחו זרעותימו נגדי
למשכני אלימו לעלותות האהלה׳ וזיעת אפי לנעימי צלליהם נשקו .עשלות פדי
חזיתי כאחיות נאמנות צמרות להשקט ונטא נגדי רמו ראשיתו ׳ דודאים נחמדים
לשמם הריקו  ,ולצמר המור אותי ננדי — החלצלת היפה דתות העניה — נלננת
תוארה לעיני נראתה  .זיז שדי שמעתי אין לקול תודה קימתס יחוננו  ,שתה על
כל לד ואטר גדודי צפוריזמר׳ תננית השלוה מצאתי׳ ראשיתו ממאורת קנס שלאו.
זמרות הנעימו וצדקות הי תנו  — .האח ! האליל היקר לרוחו שמיס שפר קרא
דרור לצאצאי התולדה  ,כלתו התעוררו ונגדי יצהלו׳ שמה כאחים יקרים כאחיות
עדינות כלמו להדרת לגושיהן ׳כתרוני׳ כלתו נקיל דממה נגדי יריעו ולעפעפיהן
צוד יצדוני  .האח ! לננתיני תולדה נמלה ! לללתיני אמי לת אלהיט ! נית נכאתן
ללגין פתחת הכל שמחת  ,ואנוכי יונק שדין האלןשחוא עת תאוגי אגן• האסנול
משא זמני לרדוף אחרי מון ,מתת ההצלחה הכחנא אס אן לן כל מעיני׳ אם עלי
לרכין גיל אמה ? —י עת על שדי אתענג  .על עפר אשית נצר  .סורו פה רננות
אוילים אנשי למתה  ,לאו נא עתי שתה לאיק אם נאמדה כלילת יופי׳ ראו אין
חדשה נעוריה  ,ואין לגדילת לנה מתת ידיה לצאצאיה תחלק  ,ללשו נרים הצאן
ועמקים כיל יתגורר ׳ הרים נלנונים לצמחים שונים מכותרים וסליל נציגינו הרים
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גבוהים ורמים כמזח הנל יעטירו  ,פה מקדש יה  ,חפשו מטמונים  ,פה זה 3יאתה
על אלהי נורא הוד  ,פה היא משנן ההצלחה  — .ה 3יטו אתי אין למענינו הט 3ע
ל 3שה פני ועדניס ׳ נגדיה החמודות מתנות יוצרה ולמופת  ,נצת 3נל תקופת
השנה תחליף תמיר חותמו  ,נימי האני 3תשים קטרה נאפה תיזל נשמיה ונין
מקהלות מזמרים נאין מתג ורסן תשמיע קול השועתה — פעם נננרת הנית תעש
נחפן כפיה להכין מנדים לנניה ! העתקים יתעטפו נר יתרועעו אף ישירו נעת
הקין ! פעם נעת הנציר תשנה תוארה כאס שכלה קמטו פניה  ,נגדי אנל תתעטף
ותש 3נאלמה  ,מנחי צאצאיה מחיקה תגרש  .ולרגליה בלמו ינולון ימותון — ,
ופעם נעת הסתיו כסער מתגוררת  ,הכרמל תשיסלמדנר פשטה וערה  ,הגפן לחדול
כרס חמד לארן מלחה  ,הררי שלג מחוצרותיה תריק  ,כל אגם ונחל מני קרח
קדרו האזניחו נהרות דללו וחדנו ,שדות נחמדות שוממות לתוגת כל מתי תנל.
הן תננית חיינו התה חלפות הזמנים  ,לזאת אל תאנח אנוש מכה נתחלואי לג,
עת תחת אופן הזמן תתהפך כחומר חותם  ,הניטה שחקים וראה  ,אין עלי עקני
עננים רעם נורח ואש מתלקחת׳ אור השמש כפלים יגיה׳ ואין אחר יום צח
זנהיר יום נוער כתנור והשמש נתן ארצה׳ ערפל וחשכת עלטה שמים יכסו׳ בנה
השמש נצהריס׳ לכן אל תתרומם נער הגאון אס ההצלחה לפניך תרקד ותפזז׳אם
היא נמרותים שתה משכנה והכנוד המדותא שם איתן מושנין׳ עוד תרד מטה
ולעמק עכור תתעה מפתח תקיה  .כן הוא אחים נעימים ימי חיינו יחליפו ישנו
•מצנם כחלוף הטנע תמונתה  ,נכו נא לאורה שמעו לקולה ני נגידים הדנר  ,היא
כנוד אל חספר  ,ומעת לעת תניע אותר תורת ד ' היא  ,היא תלמדינו אין ארחה
חיינו נלפת שתה אל הכליה  ,חושו  ,הניעו נא בעין החנונה אין הרחק ממקדשה
השנאה ותחרות  ,הקנאה וזדון  ,הצמחים הנעימים  ,אף אס שונים הס נריח,
נתראה׳ וגקומה  ,גמתת חנלס ישמחו  ,אן הקנאה' אוכלת ׳ושניה ? דומיה ישגה
החוח׳ שקטה השושנה הנחמדה׳ שלו הזית  ,התאנה תחנוט סניה  ,ונהדרו ינשא
הארז נלננון  — .חזו א ה וני אין תאלסינו הטנע ,אשר לנו נני איש היתרון  ,נאדה
לנו המפרה  ,לשון אלם לא חרון  ,המטעים כלמו אן דומיה צדקת ד ' יתנו׳ ולכל
החי מצפורי זמר עד הפיל הנורא׳ לכלתו רק קול צפציף או נהמת נוראה — אן
לנו נחורי יוצרינו ה דג ר ,אותנו הפלא יוצרינו מכלתו  ,לנו עצמת הזמרה  ,לנו
רגשות נשננות נלנינו פלג אלהיס יזל וינהר ׳ מי ינצח נזמרת יה אס לא איש
כמונו  ,מי ירקי ע נחכתתו שחקים  ,מי עלה שמים וירד ,אם לא אני הנניאיס
נחיר ד׳ ונימינו אש דת׳ תננית דתותינו  .מי סרט עלי מהרי כנורו להנעיר
זמרות ישראל כרועה נאמן  ,מי כחוזים נחמדים רות ממרום עליהם הוצק נאנרי
המליצה עוף הנניהו׳ ומי כאנשי מוסת אשר הקיתס די לנס עתים קראו נשמותס
עליאדתות ? יען לנו נני איש היתרון׳ הלא נסשינו לנו ממרום נתונה  ,לה אין
אליפות  ,לא עפר יסודה ׳ היא מלמדינו השקט נעת זעם ׳ עת סיד נירא גלניא
עלינו יתעורר  ,לישא עין לתרום נתקות לנו  — .עוד ראו אחים נחמדים תפעלוה
תמים דעיס  ,אין נטו הצללים השמש נחפזה תנוסה הלאה למקום לאורה יצפו.
להשוכגיס תחת כסות רגלינו פעמיה תשיסכאילות׳ שמה יקום כעת האכד החרון
משנתו ידו ליתד ישלח׳ ונעד האשנג לניאתימרכנית כנודה יחכה  ,לו תניא נקר
יח  ,לח ענות תעורר כלמו לחריצת ענודתחו  ,ולנו השית ליל מנוחה למען ירגיע
האנוש מתלאות היום  ,עת ינצע מעשיו ׳ תתן מרגוע לנפשו למען תתענג עלי
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 3ואו וזרועיי רעים נעימים ,גליל החקדש חגהאניו  ,הניטו ושמחו חיוהשמים
כספיר טהרו ונכניס מזהירים חיש עלעקו רעהוישישו  ,חין עש וגניה ונכגי לנת
לפקודת יוצרם יחושו ולא יחטיחו מטרתתו .הירח יקר הולן חין אורו מידי
אהוגתו השמש ישאל  ,ואל חרחני התנל יפיק קויה ומיום  .גרא ד ' ארן ותלאה
למועד הקצוג נהאיר הנקר נשיו ישלם נאמון כפיס — כנה כל הנמצא ויש נחיק
הטנע אומנים התה ואמונה  ,אן חתה לגין ארס ! תחטיא המטרה ? — גלגן
זדון ופשע קננו  ,קנאה ותרי שתה יתשוצו  ,הנפש המשכלת תקדם חצגה׳ תחרותו
לדורי הוות נזג ותרמה  ,עתה רע תגמורו לחפור שחת לאחין ,עמה תפרוש רשת
לרגלי רעין  ,עתה תוצעו זתתכם הרע להתעולל עלילות ורשע ולאליל  .נססינם
תסגרו  ,ומסתרים תארנו ככפיר ומעונתו לטרוף אחיכם • אן הווילון אנוש נאלח
רגלין■ סוג אחור תני היכל הקודם ,אל תדרון ייגלן רגל גחיתן עלי דשאי שדי,
יען קדש המה> התה פקודת יוצרם ימלאו  ,וצעדה אחת לא יטו תני תכליתם
ואתה אנים זדון • שוולת שדופה • כלי אין חפן י• תחטיא המטרה ? אלי נקרות
צורים יליל ישימון שים תפלט לן צא מהיכל הקדש הטוע הנעימה ,רק אנשי קדם
ינואו פנימה התה יתענגו נשרי אם עריגה ; המה אמונים עלי תילענרניה,
למענם מדור וציה ישושום ׳ היא וחייהם תרויהס נעימות ואף והפרד אתון נסיה
ותנל הלזו לו תמתיק דגני גחל׳ ונסור אלהי נין חניון שנאנים תרנן ותרועע׳
ושמה וחיי אל חות נצח תשכון.

שושנת הבציר
בשרה ובגנים אלך שחוח
כאב לבבי לא ימצא מנוח,

חמומרו פדה ראשה שאיה
כעניה ס וערה שמה נאנחה
שושנת הבציר בעמק הבכא.

שמה אבקש שושנת העמקים
אסובב ברחובות אמצה בשוקים ,מי הוריד עדיך שושנה חמודה
אדלג כאיל על הר וגבע
מדוע כאבל אם תשכון גלמודה!
צבע
ובעלי כנף כל מיבה
שני ועמים רקמת לבושיך
יתעוררו
מהר קולי מקנם
אודם קדים מעטה תפארתיך
ובקול אבל דומה ישודרו:
צרור המור בין יקרת שדיך
שמה השושנה בחרולים ספחה טל אורות עלי הכליל לחייך
ראשה שחחה הה ! אכזר׳ כלמו שדדו
בהמית בכי הילל
ביגון אהימה  ,פלאים ירדו.
נבולו חלפו אודם לחייה
אל תאנתו! השושנה פתחה פיה
פארור קבצו נועם תואדיה.
בן העת ! לא גלמודה ושאיה
טמונה בסבך שמה חזיתיה

אז סוערת שושנת העמקים  — .ולעד קפדה יתר שנותיך
למופת נצח מהורי פשטתי
ולא בזהר׳ נצוצי ברקים
מרחבי השרון כשחר
הארתי
ולמענך קדורנית הרים *) ירדתי.
ומכל השרים כבת יקרתי
אאנח בבציר לפקוח עיניך
בימי האביב פאר לבשתי
איך חדל אתה בהמון חמודיך
ונכבדי מליצים ממעונם
הרעשתי .במטהו׳ קשת צללי חייך
הן כצללים עברו עתות הזמיר
הלאה יסוערו בהבלי תענוגיך
ומכל חמדת השדה  .גורן ועמיר בן ארמה '• עלי קשי חבלך תקונן
ולא שושנת הבציר תתאונן;
לגלים נקבצו  ,עיפההשוררת
ישגה התולדה  ,ובתה קודרת — שושנת הבציר עוד תפרח כזית
■ סופה וסערה ראשי ׳עבורו
וגזע חייך יכה שמיר ושית.
עוד שלג וקרח בו יתגוררו
למשואות נצח הרימה פניך!
אדרם תחת מצע קפאון
דורות
חלפו
תוארם תואדיך
שמה דומה אנוחה
באין
שאון.
בלמו שאנן תחת מצע אדמה
אך עוד תביא בחצנה בניה
אסורים בזיקי חמותה ינוחו■ שמה
אמי הטבע אמוני ברכיה
כמלך נהלך לפני עש ירנאו
עוד יפעת כתם יתעטפו נרים
גם דורות הבאים כמו כן ינועו
בבקעות ועמקים  ,גבעות והרים טפוחים חנמו מספד ימיך
׳ונקיה יצהלו בעוז ירננו
ובלי דעת תגיע לקץ שנותיך.
ועלי עפאים נגף מנים יקננו.
אך נפש טהורה לברה תפריח
אז כחנליל שחר אעטה אדרת
עת העפר ביון מצולה ינוח
דוח אשאף ולא אהיה קודרת .חובקי החכמה בעת חייהם
אך עליך אהיבזה גר חלד
רודפי הצדקה רגעי ימיהם
אתה בן אדמה כשב כילד,
רק המה בחיי נצח ישמחו
ובין שרפים רנה יפצחו;
בחלוף האביב תקותך עברה
ומנת חייך יחלופו כסערה1
להעירך נשארתי בעת הבציר
כי גם עליך יבואו ימי הקציר.י
כענן יעופו ימי נעוריך
*  0תלשון וירדתי ע 3ההרים

Poetisches von Benj. Schwarzfeld in Stanislau.
.MM,

רבוד .אנשים ןח^ומר וידברו
עתיותיאתיון טובם \קרוי
להשיג האיועזר׳ זהב מטרתם5
;רדיופו ;רוצו וישימו• מגמתם
תזקן התבל ותתחדש נעורי ד
אןי נפשם תקוה מרפא לכנסיה .
התמוה
עלי
א־ורח
חיים
תוחלתו,
 •  :יו־••*1י :־די•
עלם העלז  ,באבויתיה תסיוככהו,
תלהיב נ?'ש נער בהיור קסמיה-
:במיות
הישיש עיור
לפדר
הנה¬
־* T
׳
ן tד
״t v
בקבר ;מיח אץ מצ? תה נ׳ובדת
גם עלי גלקברו־ ; שתל התוחלת.
התקוה לא על קו ו( הו הוסרה
• לא נפש בער רעיון זהזילךה
בעומק הלב בקיול נעים דוברת:
הלא נבראנו לקץ תכלית נבחרת
ומה בקול נעים רגשיות לב_יךחישי
נפשיות מיחלות מהאמין לא ימישו,

מכתם.
*

t r

על מיוה אלרד ׳ אשת חיקו מר צוזעקת,
פרשה בידיה פלגי ךמעיות יוצקת,
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מדוע?תשאלוינו׳ ך! ןכמות ?\נאתהי—
:ען כי אץ ע1ד ביכלתה  ,להציקתהו ~

מצכת ;!צל.
י 1בב העצל תחת גל  .זה טמון,
פה ':שבות ועורו׳ עד .קץ הימין׳
ע1ר בחיים חיתו׳ שם :ר בצלחת׳
לכן הניחהו׳ תשכון גם פה בנחת.

על רןכר. ,-1M
הלך ! .עמוד פה׳ וראה הות גבר׳
אבותיו היפה פה עדה קבר;
אבן כיובד מעמסה על לבה ינוח ׳
אישה גלל האבן מעל לביו׳ וישאף רוח.

הכלי.
כלי אחד בנה במד נפש  ,לפגי אחד משכיניו  " :הוי ואבוי הזמן
בגד ב׳ כמו אכזב ; הה ! חמס אקרא  ,הוני ורכושי אצרתי בועת
אפים  ,מטמון חיי ! אישון בת עיני ! תחת אשל אחד בגן טמנתיו,
כאשמורת עין שמרתיו  ,גנב בלילה הזה ממני! ותחת זהב וכסף!
שכיות חמדתי — אבן נמבזה עלי מקומו מצאתי " .
שכנו הנבון ראהו  ,ובטתק צוף לשונו ענהו :
"
שיםמתגלבאבף
חרף מדאוג  ,בינה נא רעי מהבצעך אם מטמון יקר  ,או אבןנמבזה
בגנך טמון הנהו? מה יתרון הראשון מן האחרון ? התועלת ההובאת
לך ממטמונך ,גם האבן לך יביא — דמה ברעיונך אשר הונך ורכושך,
־

*

על מקומו בשלום ,כמאז ומקדם  ,ינוח  ,וההצלחה כמלפניס ממך ל»
נעדרת "— .
נשמועחכלי
דברי
נחומיו
,
התמרמר
בכעסו
:
"
הן
אמנם לא
על מחסורי אדיר בשיחי ואהימה  ,כי אם בעלות על רעיוני  ,אשד
איש אחר התעשר בהון עצום  .בלי עמל ותלאה  ,רעיון זה כרקב
בעצמות׳ הנהו  ,ושולל יולי כני — .
כן גם אנשים רעים וחטאים
בבכי ״לילו ויהגו אך נכאים;
לא על אבדן הונם במר ידברו
לע הצלחת אתרים זעקת שבר יעוערו.

;.עקת שבר*) .
Don Markus Voß in Leipnik.
על מות החכם המפורסם המדקדק הגדול והמליץ הנשגב מו״ה
שלום בר״יהכהן
נ״ע  .ויהי בעשתי עשר חרש בחמשה
ועשרים
יום בו ודבר
שלום
טוב
לפ״ק
,
נאסף
הצדיק
אל
עמיו
בכבוד
גדול
בקרית האמבורג.
(ע״נז המלות וההברות ) .
הילילוי אנשי בינה בכל הארץ!
פרץ המות בתיוכנוי רב פרץ!
* ) מה מתוק מדבש אמרי נועם אשר נתן לנו המשורר האדיר
פאר דודנו החכם ד' מענדל שטערן נ״י ביר שלום אשר במחברת
השנית כ״י  ,בה הלביש את הכהן כמרובגדי קרש לכבוד ולתפארת*
ייעש גם מטעמים בצוף מליצתו האשכנזית  .לכן אחלה פניך  ,קורא
נעים ! לסלוח לי  ,כי אנכיהרל באתי אחרי המלך  ,אשר הוא רודה
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אהה׳ $לי  1ם הכ 11ן לקח מבנו■
 VMצדקה הזאת לנו זרחה,
כה גפן המדע כנו פרחה
באה הפעם— לתוגת
כל
.
עמנו!
כלי ו 5פש כנור קזליצה בלשוננו,
כל המשוררים כשפת קדש רננו ׳
כאשד ,אלמנה לבשו בגדי אכלי-
כי גלה כביוד גלה מחמדינו
■;
עט סופר מהיר אבד מידנו!
.תהי לאקל כניור נעים ונקל!
קחה עליזה׳ האמבורג׳• עיר דבלת!
ספדי הילילי! פי אברה תוחלת!
אנית סחר גדול
צבי התפארת,
 • .י■ ־
״T
..
נמלאה,
הלא היא :ברבת ״:סחורותיה • :זז
בזהב ובכתם
סיאה,
־-' - TT־ " הטוב לא ־ 1י ז
טבעה בלב הים— מרוח סערת -
לפנים כה אמר האל בךכ'ות; ןי:
יהי שלום כחילה שלוה בארמנות;ין ׳
.יהי,לך הכהן הגדול לעימם;
ככל עבד נהר׳ נחלי דבש שפתנו
מליצתי הצומחים לע
יוה חן על שפתיו  ,ללהט רשפי
כלב עמינו  ,וראוי לכל בית ישראל
גבעת קבר

היקרה׳ וקח נא גם את דודא<
הכהן הגדול מאחיו  ,אשר הוצק
אש החכמה והמדע שלהבת יה
לבכות את השרפה אשר שדףה' .

V

34
אכן עתה הפעם  ,זה הגבר׳
בתיוככי קהל עדתך הובל ? !?1בר׳
רבות אנחותץי להיות פי שדם-י
בי אתה שלום מפניניםזי,קךת!
הן אתה מחלת .עמנו הכרת !
ותהי לעזר גם לישועהלבלמיו!
בי ידברו את אמריותיף בשער,
אתה ייודוף מזקן עד נער׳
זרחת מהר הקרש tלמו.
•כי
t : -t
דרש טיוב היית לחמדת שפתנו,
ודבר שליום לנל זרע קהלתני ׳
רבת התענגו על  $ךי חכמתך.
בספר תורת ! לעון  ? (-ריח רובךת,
צמאון נערי בני ישראל שברת,
ותאיר .עינם מן דבש מליצתה.
באשר עשות חסר אתה החלות׳
ככה דרך קדיש הלאה טליות<
כתב י ^ר,
הנעימה
ז•הלא כספרתה
 :־
t -: - Iv t ; * :
תתה לבחורי חמר אמ.ךי !עפר ׳
לרבר צחיות גם במכתבזוספר,
ותקרא דרור לימינם אסורה ?כשר.
כגביור החיל נפשיו עז דירכת.
עבר ארחיות .ימים ארצה מקרבת,
להביא שמן הטיוב וכשמי ריח;
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ככה אתה ברכה לנו! אצלת.
עם מטעי  .קדםכצפון שתלת,
היוךם כזית רענן כג?ן פירח.
בניר דוד נטעי נעמנים נטעת,
ביו משירי ציון לנו היודעת׳
כי היה מל) ךם כישרון מלןי׳
אשר אהב הצרק שנא הרשע,
לבש צדקה במעיל ובגדי "ישע ׳
ולמען בארחיותיו גם אנחנו נלך.
דברי בן
חלקיהו חזה אליה.
•
י•' 1,! ' ,ז ו יי " י:
נשא במרירות לב קינה ונה.
העתקת עם רוח חכמה ורעת.
בארת ברברי חן ונעימות טעם,
מה טיבו מליצותיו מאז הפעם׳
לכל  .נפש;יזקךה רמוסה כתלעת.

מחיל אל חיל בעז הלכת.
בספרי המאפף חכמי לב שמחת,
כי בוזיצאת לישועת עמף;
ואחרי כן מנחת בכורים הקרבת,
בלולה בשמן החליצה אשר אהבת,
עדן
■ עשית! מה נעים לח?זף!
לוית חן היית תמיד לייודעיף,
מר עמל ( תרצה עטךת לרעף,
בייום חתנתו־ וביום שמחת לבהו
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היודעת׳ אם רהב כצר ;יריע.
אחרית י tרבר
ישר אתיו
יכריע,
־ ד
זv
 ’:׳
צדק
ומשפט
הם
קשתו
וחו־בהו
ועתה  ,שלום! עליון שמת מעיונף,
כל מידעיף כל מבקשי פביף,
לא .יתענגו עיור ממתק שפתיך■
אך ספריף נצח עלטה יאירו,
קנאת המדעים ריר ריר זיעירו,
ויהי שלום רב לאהבי הורתך.

חידה.
מדוע תשאל לשמי והוא פלאי?
אך אם אדבר אתף בשלי,
בין תבין את אישר לפניך;
כי כמיוף בן אבי אני.
ואבי אבי כל יודעי קראני,
כאשר בספר הראה תחזינה..עיגיף.
(פתרונה  :אבנר

בן

נו)

האביב
והתחיה.
‘ T V
ן  -ן • T
Don Emannel Friedmann in Giralth .

מביור כלא מקיום אפל ונהשתים.
המלטי על נפשך י את ; חייתי ׳
הרחק מהמית עיר המיון אנחה׳
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בין הררי שקט  ,ברירות שם נחה,
אלכה להרגיע ארפא משובתי!
שם על רפידת פרחי תכלת,
Iשם
בשפים בין עשבי
ארמה,
' s :
'י • I־ '  :״  :־T T
נחרו נתלונן תחת צללי רעננים;
נשבח כעסינו לא תשיגנו אולת,
רק שם צוד ,אל מעולם ברכתו,
יגע פח שם ןשוב למנוחתו׳
שם שם שכונתו שיוכן שמנם•
שיוכבי על מטיות שן סרוחים בערשותם
בל,יעירו קנאתינו,
בל .יבחלו רעיוננו׳
לא לנו
תענוגיהם׳ אף לאמכאיוביותם-
לא 1לשוא־׳ברא״י•׳  .־ '
־
יוצרנו׳= י
אותנו
־ ז!
זזT
לא זאת המטרה׳ י
רק בעצה נבערה
אכל ושתה ער בא חלפהנו.
מזיוהר אל שמים קרצה רוחנו׳
בהוד היא אזורה,
לה כיח וגבורה
לשער לדעת אח כל סביביוהנו.
על עוף תגביה׳ תרר עמקי אלץ׳
בכל מקיום צופיה,
מכל דבר דיוליה:
כי לא נבראנו לתהו _לר!רץ -
הבט הטבע ןהתע'וךרה מתנומתה,
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כאם נדיבה _עתה קמה משנתה ׳
כתנות  .קרח וקפאיון השליכה אחריה ׳
והמור .ערפלי חשך בהיר מךאיה׳
על כל הר וגבע  ,בנהר כאלחות׳
ויותר שמש עהר מלא ברכות;
פרחים וצמחים נראו לאלפים
בארץ למרוצת ציונה ואלפים;
עו־ת בעלי כנף להחיה קמה,
להלל ליוצרה בורא כל נשמה —
T T:
V
״T : J
- :
ומי מנהל המבע לשניות פניה
ואחרי מיותר ,ככלהואחריש .נעוריה?
אך כל זה מעש עלייון להראנו נוראותיו ׳
כי מדו למיותר .׳
אף מריו לכיותת׳
כל .יציף ארץ פתוחי מבעיותיו -
כל זה מעש עלייון להראנו נפלאותיו ׳
כי מריו לרחם
ומדיו לנחם
להשקיות בריותיו ממי מנוחותיו -
אל משליך קרחיו על פני תבל,
וקרוח קר
עהום מר
ןשדיוף הפרחים .יקראם לאקל•
וצור משמים שלחהאביב
עם רוח צח׳
עם מעין זך י

להרים כל ראש כפוף מסביב.
העלוקה אומנת שני בנים כרוקה,
החיים
והמות בשמיוהם נקראו׳
״.
־ :־׳׳■׳
י 1י  .ז
י -י
ואיש״את אחיו .על שכמם .ישאו;
בעקב החיים נאחז אחיו בהיותו,
ואחיו המת .זרעיו ביולהחייותיו
כן אנחנו כקריאת מעמקי שאוה׳
נשאבה מימי הקוה וחושיה,
כי אין חפץ לאל במיות המת,
ואישר כברזעשהו לא תכלה העת.
הפרחים אשר לפנים בהיוד פרחו׳
בעת
האביב
מעפר ׳אחר
יצמחו׳
"T
י -י י
 ■" .זT
, :.
«משטר עום
לטבע לא תעביר
חקה.
TI
T
^
־
{ Tי
כן קתסבומתיו מסביות לתהפכון,
מ,יותר .קרני ישמש
לשאר רק אמיש,
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מני הטבע סביב׳
מני פח* האביב:
כי נרדה שאולה — כי נעל שמים!

אחרית כל שמחה תוגה.
Von Hirsch Hanak Schullehrer in Voskowitz.
כליל התקבץ בני תענוגות<
עבור התענג יתועדו בנשף
ירקדו יעופו כבני רשף1
ישמחו יחדיו לקול עוגבים
״לילו ישתכרו בדם עגבים.
כטוב לבם ביין הרקה
יפזרו הונם  .ישנהו לקח י
לא ׳השובו את כספיהם,
ושינה לא יתנו לעפעפיהם;
הנקלה ילבש במסור ,שרים,
הזקן בפוך מעיל  .נערים,
עד אור הבוקר ישישו נכה;
אך נסר " נם ויתעוררו
רק שקים רקים למו נשארו׳
ושמחתם לתוגה נהפכה.
מה נאכל ? ידאג לבבם
אפם כסוי ובבית אין לחם׳
הגושים יבואו לקחת זהבם;
אז איש על מעשיו ינחם,
זה יכאיבו לו הברנים,

וזה יצעק  :הוי השנים!
זה נחר גרונו  ,ני הקר דמו
במים קרים .שתה בחומו,
יחלה יירא  ,כי יבא יומו
כן חיי אדם רודף הבל.
כגן נחמד לפניו התבל:
חלקי אתן! יאמר לשמחות
אהות יקרא לגיל ושש ון
לבבו יפנה מאנחות.
יאמר  :בל יקרני אסון.
נאות נפשו יאכל ישתה
וכל עתותיו ימי משתה,
ישמח ירוה ימלא תאותו
רק השתעשע היא מגמתו;
רק תאוה תרדוף תאוה
ברום לבבו ידבר גאוה,
עם המוסר יחלל בריתו
ואל יזכור יום אחריתו.
אך אם יקרבו ימי זקנתו
ברעד יקיץ משנתו׳
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לעזוב מגורו בא עתה יומו,
מאומה אין לו להביא למקומו,
נפשו בקרבו תשאל תאמר:
״הלזה שמני
?
"באכול ושתות ^ ^ רמית;
׳,ובעדי מאומה לא עשית!

״רקה מכל אבוא שמה—,
לבו יסער לא יקום לדממה
רעד בקרבו יאחזהו
ולמלך בלהות יהדפהו,
ובאימת מות עליו נופלת
ישיב את נפשו — סוגה באולת.

י

המטמון.
איש ישר עשה באמונה פעלו אין זה כי אם רעי לקחו!
קבץ מאה כסף משכר עמלו,
רק לו לבדו גליתי מקומו:
מפחד פן יפרוץ גנב בו פרץ
אך מהר אשיב לו גמולו
טמן מטמונו ביער בארץ;
ברשת טמן תלכד רגלו!
אך לאיש לא הגיד
מאומה
בבוקר
פגשו וישאל בשלומו
כי הטמין כספו
שמה.
"השלום לך ? אהובך אני
דק לרעהו
אוהבו
'
ושכנו
קרא למולו" — אל כן אשמתך
גלה פעם
אחת
מצפונו,
"למען כמוני יגל לבך¬
בשוטו
מבטחו
בעמיתו
"
בבשורה
:
כי
שד׳ ברכני!
כי לא
ישלח
יד
בחיל
עמיתו.
"מאת כסף שניים א־ספתי במשרים,
לימים
בא
לראות
מטמונו“
"ומחר אצא בעוד נשף בהרים
ומייספר  ,מי יגיד יגונו,
"אוסיפם על מטמוני ביער !"
במצאו בור רק ואין בו—
כזאת שמע הבוגד הבער
בדאבון נפש הלך לביתו,
וילך אל מקום המטמון באישון
ובשכבו בלילה נדדה
שנתו;
וישם שם את הכסף הראשון.
״הלזה מנעת׳ —
אמר
בלבו
בבוקר בא האיש ויקה מטמונו —
״כל טוב ממני ! — ועלה ברוחו :זיבז את שכנו וישמח בהונו.

**2

תפלה למשה.
Von Moses 9$eut>auer, Schullehrer in Vitts«.
אדון כל הארץ  ,רם ושגיא ן
|רכי הקטן אינם
נסחרים  ,ומעללי הגדול אינם נעלמ<
?הבאים  ,במטמון
מסתרים עיניך משוטטות ומסקרות  .לכן איש אשר לא ייטיבנבלותו■
יכאב בשרו ואנושה מכתו  .אן ינוס לעזרה מן הפח להמלט ? אם
בגבהי שמים יחבא  ,שמה גברה יר ד' ותעצומו  ,ושפוני טמוני חול׳
קול ד ' יחולל  .ראיתה ד ' עותתי גם בחדרי משכית׳  ,ולמה זה
אודיעך חטאתי ! אכן רוח הוא באנוש  ,תוסיף מזור למכתו! בהתודוח
חטאתו  .ברוח נבהלה ובנזגינת לב אזכיר עוני׳ אגלה חטאתי■
בפישוק שפתות׳  ,עלי חכמירנבוני< את פי פערתי למעול בך מעל,
דברתי בתמימיך ביושבי מעל  ,נדמתי בדמיוני  ,נסכלתי בהתבונני
עלי גודל עוני  .ואתה ד׳ הלא הקרתני  .כ׳ דק יצרי היפני  ,בפתע
בלא איבה  ,בשוט לשון להכות השיאני  .נפשי הוא חובל ורוחי
חבלה  ,הן ד' ידעת כלה — ואתה תשא ערן חטאתי סלה.
ולפניכם הדבקים ברי  .עושי רצונו ודורשי תורתו׳ אתנפל
ואכרעה ברך  ,ותפלתי לע חקי לבקש טמעלתכס  .לבל תעידו עלי
חטתכם  ,על דברתי טח׳ שוא ותפל  ,עליכם מאורי תבל ( ואתה ה'
הלא ידעת כי שרים רדפוני חנם  ,כי לא על אח< לבנון ואדירי התורה
הניפות׳ ידי חלילה ! ומי שלח יר במשיחיו ונקה — ואתה אנוש
כערכי — או אם מך ערכך טנזני — שמענה ואתה דע לך ! ) שחתי
והתעבתי עלילות׳ באמרי שפתי חשבתי דרכי כאחד הריקים — נחמתי
כי עשיתים ; אולם הלא תרעו דברי פי חכם " ומודה ועוזב — ירוחם"
הנני אשיב את אמרי  ,ואשמרה עוד מחטוא בלשוני ; רק אבהי
כמאז הסתופף בצלכם׳ צל צדק מורה — כמוכם עברי אנכי  ,ואח
אלהים אנכי ירא — .
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הבדל בין הוראת מלת היחס עם להוראת את.
מכנף האדן זמירות תהלה לידידי  ,ידיד ד׳ וידיד נל יודעיו  ,השלם מו׳יס
תענדל נר״י שנוער! נרו יהל ולא יכנה ! מה נננד היום הזה נהגלית נגלות לעיני
ספרו ססר נממד העתקת משלי שלמה ללשון אשננז ע ) Preßburg 1832עעממי
מתירוש ארשת ששתין  ,מנהיי נחלי דגש המליצה תמושנה שסתין  ,התענגתי
.ומצאתי נועם  .והרק אן אני ? הלא כל רואיהם לגו ייאש ועצמותיו תגלנה !
אמנם לי שמאה אחת אשים הנחלה׳ עת ראיתי הקדמת ספרן ! מצאתי ראי
מילק לדנרי  ,ני נס אנכי נונתי מענו לדנריו׳ אולם אני הוספתי גדגרי לחלק
יי ; הודאת מלת היחס עם לאת— ומייתן ולא יאמנו גידגיי חז״ל  :נל המוסיף
גייע  :גני אם יפתון חטאיט אל תאגה — עד  :מנע רגלן מנתיגתס ( משלי א'
יי — גו׳ז ) דקדוקים נפסוקיס אלה רגו נמו רגו  ,ועל גלמו הלא הוא סגור
ומסוגר ופירש אין אותי  ,מדוע שם החנם נסי המסיתים 1אשר מצודים וחרמים
לנס  ,פורשים מכמורת להפיל נה איש נר לגג אשר לא נסתה כף רגלו הצג על
יין לא מוג  ,דניים נוראים כאלה  :נ ארג ה לדם? הלא כראותם מפילים אנלים
לרזנל ולהשחית איש נקי וחף מפשע  ,מורטים ארג לגונח לטנוח ישרי דרן׳
כאמרם  :נצפנה לנקי חנם  :אנחת חרג יחתהי  ,ונרק חנית ינריחהו  ,תלהתחנר
עמהם נאגרת מרעים הלאנארחותס ונמהלנס ישים תהלה׳ ואף ני לאיפתוהו
לנעול נעצמו עלילות גרשע׳ לדרון קשתו ^ ידות לישרי לג  — .והנה טרם כל אקדים
ליילק נין שני תלות היחוסיס הנזכרים לתעלה ואומר  :מלת היחס עם מורה
תמיד על התאזקות הליכה או עשייה לאיזה תכליתהמנוקש לטוג או לרע׳ כתו
יאה ראינו ני היה ד עמן .אנכי ארד עמן מצרימה ודומיהן  ,אמנם יחם
האת׳ הוראתו נס הלינה או עשייה גלי שום תכלית ופניה  ,רק הלינה נעלחא,
אל כל אשר יהיה רוחו שחה ללכת שתה ילן ,וזה לדוג אס יניאו שני היחוסיס
נמאתר או נתשסט אחד  ,כמו וגם ערג רג עלה אתם ,לא למען התאגד עם
ישראל ולעניד ד ' הלנו עמם  ,הלא סופם יגיד רשעס  ,ני ד ' לא קראו׳ רק הלנו
אתם נלי שים תכלית מה — שמות נ׳ כ’ לא תעש ין אתי אלהי כסף  ,ומה נעמו
לסי דנרי אמרי חז״ל׳ לא תעשו אפיי שלא לשס אלקית! ונזה ניישר איזה פסוקים
נתנ״ן אשר עד הנה נלחצו המפרשים נניאורסי כאשר קרא נלק אל נלעס לאור את
ישראל שאל נלעס נד' ,ודי השיג ל :$אס לקרוא לן נאוהאנשים קום לן אתם,
ייקסינלעם וילך עם שרי מואנ ויחד אף ד׳ וכל המפרשים עמדו פה  ,שאל ישאלו
יכן התמו  ,מדוע חרה אף ד '  ,הלא נישותו הלן• אן לפ״ד דגר דנור על אפניו,
י' הטונ אשר מחשנותיו ונפלאותיו אלינו ומפיו לא תצא הרעה ח״ו  ,לא הרשה
לי ללכת עמס נחנרתסונעצתם לתכליתם  ,רק ללכת אתם ,להלנה ולא למעשה,
אילם נלעס נחרדו ונגינה אפו נל ידרוש לדנרי אל  ,חשג להשמיד נצורי ישראל
יהלן עם שרי מיאג  ,לכן חרה אף ד׳ — ולזה כיון רש״י שם ( נתדנר נ״נ נ״א)
עם שדי מואנ ,לנו נלגם שוה ,עיד שם ל״ו וז״ל  :ע ם שרי נלק  ,שמח לקללם
כמותם  .שתות י״ג י״נו ויקח משה את עצמות יוסף עתו ,ני השנע ונוי
יהעליתס את עצמית׳ מזה אתכם— תשה אדוננו אשר כל מעשיו והליכותיו
על אדני החנתה והאמונה הטנעו לקח עצמות יוסף עתו ,לדעתי הוראת עצם
פה היא גיף הדנר  ,נמו לא צנחד עצתי מתן׳ למען תהיה זנרון לדור אחרון
י)ש י יקום׳ להתגונן תמיד נפלאי תמים דעות  ,אשר פעל ועשה גדולות נארן
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מס׳ אנל יוסן> נענותנותו נקש רק נוקשה מאחיו שיעלו עצמותיו אתס  ,לאי
לתכליתם * )  .שופטים ז' ד' ויאתר די אי .גדעון  ,עוד העס רנ הורד אותם אל
המים ואציסנו לן שס והיה אשר אותר אלין זה ילך א ת ך׳ זה ילך אתך 5ונל אשר
אומר אלין זה לא יל ן עמן זה לאילן  ,ל מוקר לנות קר 3ונווה נחר רק נאנסים
אשר ינינו ננורות ד ' וידעו ני הלינתם ללא הועיל׳ ני אין מעצור לדי להישיע
נר 3או גמענו׳ לנן אתר  :אשר אומר אלין זה ילד אתן׳ לא למען הושיע לן
ותרנו לא תירש ארן ( תהיה הליכתו! רק למען שלא תלן לנד ,תהיה הלינתו י
אמנם איש מתנשא לאתר  :כי רק נעוצם ידו ישפיל משנ 3המומות  ,ולא ד‘ פעל
נל זאת  ,זה לא י לן עתן * ) ומאלה תקיש על השאר  .ונמסלה זו נעלה לעינינו
אשר התתלנו  ,ידוע ני יצר ל 3האדם רע מנעוריו׳ משננער לצאת ממעי אתו
נפת נו נוסף נמרן אל רצי נסף  ,הולן נפעם נפעם לקראת ננסים ומתקנא
נעושי עולה אס דרכם צלחה׳ והנה המטאים האלה אנשי דמים ותרמה,
דנריאס נקול סירים מפצירים ננל איש ללנת נמנרתם  ,זה יספר מעשה גנורתו׳
על גזל י ו ירחף׳ אשר מלא ניתו ממס  ,וזה יסער פיו לנלי חוק למלל גנורת
קשתו׳ קולע לשערה ולא יחטא  ,ונולו נוצע נצע  ,אמנם נראותס ני זה האיש
העומד למולם עוד לא נסה ללנת נדרני מעול ומומן  ,ידאגו  ,אולי אס יראה
מתת ויירא ללנם עתהס ולעשות עול נגפו׳ לנן יקומו וידנרו נתלקלקות לשונם
יימלאו מחמאות פיהם ויאמרו  :לנה אתנו׳ אתה לא תהיה לנו לעזר׳ רק
אתנו תלן׳ נעינין תניט מרחוק ולא תעשה מאותה  ,אנחנו נענור חלוצים
ולא אתה׳ אנחנו נארנה לרם ונצפנה לנקי ,ונן ידנרו נלשוגס תדנרת נעדס עד
לנסוף ,לטמון מוקשים ינטיחו ויאמרו לו  :אף אס לא תעש תאומה  ,והיה אם
רק הלן אתנו והטנגו לן  :גורלן תפיל נתונינו ׳ נחלק היוש 3ונטל ונחלק
היורד לצבא לשלול שלל׳ יחדיו יחלוקו ! וע״ז הזהיר החנם ואמר  :נני אל תלן
נדרן אתם  ,אל ישיאך לנן לררון רק ננסות רגלין נין אנשים נאצה׳ ני
רגליהם ונוי.
מדי דנרי אזניר מה שאמרתי לפרש ע״צ הה שאלה שני אלו הפסוקים:
ודי הולך לפניהם יומס  ,ולא ימיש עמוד הענן ונו׳ עד לפני העם  ,ותקצר
פה ! ידוע שהצלחה תנונה נשם יום וצרה נשם לילה׳ ואתר  .ודי הולן לפניהם
יומס  ,נעת אשר ישנו ישראל על נפי מרומסקרת ההצלחה׳ נפלגות נהרי נחלי
דנש וחמאה  ,תמיד החשיך להם יפעתם נעמוד ענן  ,נדודי תוגה שולחו
נחצרותס׳ ני נמעט אשר הבליגו מאנחותס ותשנת החלאנה  ,והנה הצרים
נוסע אחריהם׳ מרדף נלי חשן׳ ועוד לא נצרנה מנתם מרדיפת מצרים׳ נא
הצר עמלק ונצעס נראש נלם ׳ ונל זאת פעל ה' למענם ולטינתס ׳,לנחותם
הדרן ' נדרן הישר  ,לנל ינעטו נאשים׳ וצילה נעת גלי התלאה סננום  ,האיר
להם נעמוד אש׳ שלח צרי לשנים ומרפא לאנחותס׳ ונל אלה חלופי ושנו"
העתות מאל הטו 3יצאו " ללכת יומס ולילה " לישר הלינותס נעת הצלחתם
וניום אידס  ,ותוצאות חיים ומוסר נחמד אתר הנתו : 3לא יתיש עמוד הענ|
יומס ועמוד האש לילה לפני העם  .אם לחסד אם לשננו ,ישים אנוש חליפית
וצנאות הזמן לנגד עיניו  ,יקוה וייחל אל אל הפועל ישועות שיושיע לו ויאיר
חשנו ■** .י נאשר אתר חד תן חנריא  :ויהי תספר המלקקים אשר נרעו על
רניהס  ,התה נרעו ברן לתאותם ואינם מסוגלים לצאת למלחמה.

Don Abraham Friedler , Schuldirektor in Bittseכי אכיט אל ראשית מקור ישראל  ,מ 3טן מי יצא עס ד׳ כקו3י ? weh
הגויס  ,צ3י כל לאומים ותפארת הוד כל הממלכות  ,אז אתכונן  .כי
עמודי מעמדם  ,מצ 3מ  ,וקיומם  ,המשעיניס הגוי הקדוש הזה שנות
אלפים על מוסדי האמ | נה הטכעו  .כי אס תקרא מעל ספד ד׳ מהר תכין
ני תכלית הכדיאה האלם ,ותכלית האדם האמונה  ,ככלל זה כרת ד ' עמו
כרית עולם  ,שם נזר א  05יס על ראשו ,תאדהו כצלמו וכדמותו וצק כגופו
נפש משכלת עצם אלוה  / ,אשד על ידה יגיע אל כינות צדק ויושר להחזיק
ככרית ד ' וכאמונתו כל הימים  ,ולמען ילך נכון וכטח לאשורי צדק ואושר
שלח ד׳ לו אור נוגה הדעת ,להאיר לו שכילי האמונה  ,הריק עליו משפעת
כינתו המרעיף טל חכמה עלי גופו האפל  ,ורוח שדי יכינהו לדעת את
ד ' דעה נאמנה  ,ני דק לאשרו וטוכו חלק ד ' לו כינה ודעת למען יוליך
נפשו כתכונה ,יכחקדד׳ יתהלך רוחו .זאת כדית ד ' כאדם וזאת מנתחכלו
ואחוזה אשדו עלי תכל הנשיה הלזו  ,לא לחיי הכל ותכלית הוהו* ישמת
חדס הכת אלהיס שולחת הנה  ,דק לכעכוד תמצא תכלית ננכד ואושר
אמתי שם אותה ד ' כנפש האדם  ,ולכל יתאמר כה למכרה כעד רככות
תענוגי התכל אל כני שאול ואכדון לצמיתית עולם.
חולם לא נאמנה דוח האדם את אל  ,ני ישכיעהו ד׳ טונה  ,ונפשו
תדושן מכדכת שמיס מעל וממגד תכואת האדן מתחת  ,הן יצר ל 3האדם
דע ואל כל מהתלות ומאויי התכל כשדו ישתוקק  ,ומדי עלות המון
גדודי החשק על אדמת כשדו להשליך מדינות נין רוחו וכשרו  ,אז רוחו
ילכש אומן ללחום מלחמת ד ' עם מלק אדמתו  ,אס דוחו יגכד  ,אז תהי
המשרה על שכמו להיות מושל כרוחו ,ויצרו וכשרו לו לעכד עולם  ,כעצם
שמיס לטהר יטהר נפשו מכל רפש תשוקת יצרו ולכו ילכש עוז ותעצומות
לעשות חיל נגד צכאי חשקו הקמים עלי נפשו הטהורה  ,כל עתותיו יכרתו
לו כרית שלום ושלוה  ,מפרי טוכס יוכילו לו שי ימי חפן ורצון  ,המה
יעטרוהו כל חן כל ככור ועטרת תפארת המנוחה  .ואס כשדו יגנד ,אז
לנדה תהיה נפשו הכת אלהיס ,תחת אשד הוטמאה כמשנכי יצר ותאוה,
נדהם ממצוקות ותלאות החמד תתהלך שני כל ימי צכאה על האדן ' ,ואך
חטא וזדון ילודי זנוני תאותה.
וכעכור זאת ראשית משפחות האדם  ,כעוד שככו דשן ושאנן כחיק
אס הטכע מחלג חטה שנעו ומכל חמודות ותפנוקי ארן התענגו  .טרם
עוד דאגה ומחסור שלחו שדפון ככל תכואת טוכס  ,השחיתו התעינו
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מעללס  ,לפתו אדמות דדכס  ,ואש התאוה עד אכדון 3וער כקרכס  ,רק
אחרי פסילי יצרם ועצ3י חמדס הלנו  ,עד לשונים הגדילו פשעס וכעפר
אק הר 3ו רשע  ,עד כי מחרני שמיו הצק ד ' עליהם  ,ראה דרכם ני
נשמתה,ומ 3חר יצורי אל 3יון מצולת המשחת נטנעו  .ופתאם ויממס ד ' מעל
הארץ 3מ 3ול מיס והאק תשאד ציה מאין יוש. 3
לא אדם אל ני יתנחם ממעשי ידו  ,ני אף אס השחיתו אלה דרכם כס
נמקו 3עונס  ,עוד שאד ד ' פדי צדק מזרועי הנריאה  ,אתאלהיס התהלך
נח ענף צדק מגזע א 3ינו הראשון  ,אתו נרת ד׳ 3רית חדשה או לא
כ 3ראשונה  ,ני אם יסלף אדם דרנו למלל 3רית אלהיו  ,לא יוסיףר עוד
לקלל האדמה 3ע3ורו  ,רק הוא לכדו חטאו ישא  ,זאת תורת האדם  ,כי
יעשה הטו 3והישר 3עיני ד׳ יישר הילוכו 3הלינות צדק ואמת ,אז כל מעשיו
יצליחו  3 ,תפארת עוזו ילך השקט ושאנן מאוצרות טו 3ד ' ימלא נפשו
ת 3ואה ומכר  ,ונשמר פרוש על זיו שדה וכנות ממד ,מן אלהים יפרוש עליו
כנפי חסדו  .אנן כי ילך שו 3 33תיהו לא דרך  ,יד ד ' להוסדו ולענותו
 3מנאו 3ות נפלאות  ,כלצנאי שמיס יהיו מטה זעם כיד ד ' לקחת נקמתו
מיד • אדם ה 3ונד  ,שלה 3ת ה 3דק  ,שטיפת מים עזים לוחמת רוח רעש,
יהיו ש 3ט זועמו ליסרו ולצרפו מכל רפש חטאתו  ,כל הרעות תסופינה
מאוצרות ממת אלוה לעשות משלחתו כאדם הפושע  ,זאת אות הכרית
את קשתי נתתי כענן  ,קשת נחושה זרועי להרעיש שמיס עלי רככות
מרגיזי אל ; והיה כענני ענן על האדן .יום ענן וערפל לתת פח יקוש
לכוגדי אלי ונראתה קשת זרועי לשכור מתלעות עול ולגדוע קרני רשע,
ואזכור את כריתי  ,ני לא להשמידך מעל האדן שלחתי המארות האלו,
דק להשיכך אל ד ' אלהיך  ,אכן גס כפעם הזאת חפן ד ' כיד אדם כלתי
מצליח ,גס ילודי נח כאשר פרצו למשפחותס מרשו מעמקות נגד המשפיע
להם כל אוצרות טוכי  ,גס אלה נחשו כד ' מעוזם אשד שם כנליהם פדי
דעת ותכונה להכרות איש את דעהו ,את שלמן ד׳ גאלו  ,ודק ממטעמי
חשכס שכרו אוכל למו  ,את אלוהי האדן עכדו׳ וכעצכי תוהו שמו
כסלם  ,וכאשר סד ד ' לדאות שקוצי תועכותם מיד הפיצם ד ' אל כל
פאתי ארן  ,סרה עין השגחתומעליהם  ,וכיד תהפוכות קורות זמן האכזר
הוליכם שגי.
אך כאשד שדי תנוכות ועמקים עטופי ציצים ופרחים ,מדוח רעש
ימלו  ,נס עינות מיס ומנוע נוזלים יחרבו  ,אכן כסך חמת הרוח  ,וגשמי
כרכות יפיק ד׳ מאוצרות שחק  ,אז ישונו יפרחו תלמי תלאוכות  ,יעטפו
נאות שדה צמחי חמד  ,ועמקים תתעטפנה עדים י נס אל נהרות ישונו
קרים נוזלים יכל אפיקי ארן ימלאו מיס י כן נאשר מחמת רעש החטאה

כל פרחי האמונה נ3לו ,וכל מעינות צדקכלזר3ו  ,הופיע ד' עלי הארזשמש
הצדקה מרפא נננפיה  ,הארז אחרי נלותה היה לה עדנה! כי ילד יולד לה
צדיק נשג , 3אחד הוא א3ר  :ס אשר מעמקי ל3ר ומ 3ינתרוחו הטהור הכיר
ני יש אל ממעל  ,אשר 3אומד והנה 3רא כל הגולמיס יחד  3 ,אץ מופת
ואות הכיר ני7׳ מקוד כל הטו 3והחסד ,אל גדול ונורא  ,אשד מקול גערתו
יתפלצון מצוקי אדן  ,ותהומות ממעמקי ר3צס לחרדת קולו יחילו  .לנו
דאה הדנה חכמה ודעת3י 7יעת ה׳ ונפלאותיו  ,ניתר שאת וניתר עז
עצר כח להשיג את ד ' דעה נפלאה  ,ואמונת ד ' החזיק3ל3ו שדש נאמן
ונטוח  .ויען ני ד ' מצא ל 33ו נאמן וכשר לפניו 3 ,מר נו ונזרעו אחריו
להיות לו לעם סגולה ,מחזיקי 3רית ד' ואמונתו עד נלתי ירח  ,מעל שדש
נאמן נזה יצאו נטעי צדק פדי קודש הלולים המה לנס עמים יעמודו
להפין אמונת ה׳ 3קד 3האדן  ,מפיהם ילמדו גויס ליראה את ד׳ הנננד,
וכשחר נכון מוצאו יצא אמונת ד ' מקר 3הגוי הקדוש הזה — .
ונמצרף כי יתיך 3כור זה 3ו  ,מקשה יעשה אותו יהלמהו  ,ידקעהו
עדי מכל סיגיו ינקה  ,כן עתה עצת ד ' לצרוף 3ית ישראל3כור עוני מכל
סיני וזוהס חטאת האדם טרם יקדשס לעס עולם  ,וטרם ינחלס אחוזת
מורים אשד נש 3ע לתת להם  .הן דרכי האדם ומעשהו הוכח פעמים  ,ני
אס תש 3ע נפשו אך 3נעימות ,ונפשו 3טו 3תלין ישקר 3אמונתו ויכחיש לאל
 5ימעל  ,מכן עמל ויגון כי ישתרגו על צואדו ויורו חן למפגע לו ,המה
יורוהו למצוא
מנוס3ד ' מחסה נצור ישועתו  ,ולזאת גזר ד ' ל 3לתי תת
להם כל הטו
3
הצפון
להם
,
טרם
ילמדו
לשאת
תלאות
החיים
וטרם
ירגילו
נפשם ניגונות שונות על יסיהתלאות  ,על מענדות הפגעים ילכו לרכוש את
הון יקר האמת ואוצרות האושר מטמוני הצדק  .הון מהנל ימעט  ,ורכוש
ר 3 3אין עמל וטורח חיש יא3ד  ,ולמען לא יהיה משפטם החרון מוזר
 3עיניהם  ,גלה ד ' את אזן נחירואנרהס אוהנו אשר יען על עמו ישראל.
ני גד יהיה זרעך וענדוס וענו אותם  ,לא נקלות יגיעו למחוז חפצם ולא
 5ינהרה ישיגו מטרת תכליתם  ,רק יד ד' לענותם תחלה תחת עם נועז
ינצדתס כי יצעקו לאל מושיעם יוציא ממסגר נפשם ועליון על כל גויס
יתנם  ,ולזאת הוליכם ד ' על אדמת מצדים ומכרם ניד גוי אכזר אויג
ומתנקם  ,אשד הענידו נכי ישראל נפדך  ,עד ני רפתה דוחס מדו3
בתנודה ודוחס נהם תתעטף מדו 3ינון וצעד אשר מצאום על ידי הרודים
נ עס נענדת זדון ושטף אכזריות חמה  ,לא קם נס עוד דוח מפני עקת
הרשעים האלו וישראל אנחו תחת שנט מושל מצדים  ,ומה נפלאים דרכי
ר • כי כאשר רשעת מצרים הנאינו נני ישראל נפצעים גדולים ונאמנים,
' ע קו לאלוהי אנותס לנקום נקמתנני ישראל מיד החטאים האלו ולפקוד
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על פדי גודל למס הרע י אשר זממו על ישראל רעה להנידס מעל אדמת
תגל ולהצמיתס גדעת זממת למס הערל  .גס ד ' שמע לקול שועת דלי
הדוח וגמור מלחמה יצא ד ' לישעעמו ,לבש בכדי נקס ומעטה גאון לשגור
גאון מצדיס ולמחון ראשי תנינים אשד גמרורות פתניהס חשגו לבלע
נחלת ד '  ,ולמען הראותס את ידו הגדולה לא על ידי ציריו הנאמנים
עושי דגרו יעשה משפטו עתה עם מרגיזי אל גאלו  ,על יד אדם גן
תמותה יעשה משלחתו על מצדים ,למען ידעו גל עמיס כי אף אם רס
ונשא ד ' ,משפילי לדאות נאק לחונן צדיק ולדכא רשעיס  .ולזאת נחר לו
הי מנין שנטי ישראל ציר נאמן צדיק תמים  ,מנטן אמו קדשהו לנגיד
ולמושיע על עמו ישראל  ,מאחרי עלות הנדילהו ד׳ לרועה צאן ישראל ,הוא
משה אדק גל הנניאיס ונשיא המחוקקים  ,אשר ד ' גאונו ועוזו כעדי זהנ
ענקתהו  ,הוא משה אשר עשה אותות ומופתים נאדמת מס וצוען נמטה
עוזו הכה מצרים מגת נלתי סרה וקדא זעוה ושממון על כל יושניתמפנחס•
כמלאך ד ' צנאות הפליא לעשות נפלאות נישראל  ,הוניש מי יס סוף ומי
נוזלים שס לחרנה  ,הוליך שנטי יה נמדנר בארז תלאונות  ,מקום אין
זרע׳ האכילם מלחם שמיס  ,מצור הזיל מיס מחלמיש קדים נוזלים  ,ידו
אמונה לכונן את נית ישראל ולהכין אנן פנת מוסד אמונתם  ,על ידו
שנטי יה לעם קדוש וגדול נקדשו ,הוא למדם דעת ודרך תנונה הודיעם -
הנחילם תורת אמת חוקים טוניס וישרים  ,ותורת ד ' מידו מורשה לגני
ישראל.
ומעת דדך כוכג מיעקנ המנשר צדק דג נקהל ישראל  ,ושמש משה
האירנגנורתו נגל משכנות יעקנ  ,נמוגו מסגרות אוצרות ק פאון החטאה,
אשר זמן דג כסה את עין האדן וצאצאי קדח הרשעה נצמתו  ,נות ירק
הצדקה לנשה האק  ,הדר כרמל הדעת שללצנעיס  ,על פני שרון החכמה
צנע רקמתים  ,ערוגות נושם הנינה  ,כפרים עם נדדיהאמת נעד׳ עדיה
תקשרנה  ,על כל זיז שדה ישראל אך חן ויופי מגנהי שמיס יצאה נפ
אלהיס האמונה הטהורה כמר המלכות נראשה  ,וכוס ישועות נידה מלא
מסך להגיר נוחם וישע על כל נשמת חיים  ,וצוף ונופת להכין צידה לאדם
עלי דרכו על האדן  ,ולעת יכהו פגעי התלאות ומשאת החיים  ,מה נאיה
אז תפארת ישראל הדרת הודו מה נעמה  ,לו שלמו ימי הרצון האלה׳
נאשר הרימו ידם עתה לעשות הטוג והישר נעיני ד ' .
(ההתשן גמוזנרה הגאה) .

* Cאל

desM. E. Stern. .

Nach dem Deutschen

WonM. Kohn in Bistritz.
ירירפפוי
אם מצוקי הארץ תחודף .
ואשוריף כאין פגעי העתים שפכו,
אם רעות ץא מספר לנליף אפפו
.קרני השמש לחשןד ואפלה נהפכו,
אם עבים י_קךרוה את נגהה אספו
כעס גם עמל מוקדים לף ישטחו,
.קור ,שבעמריךים _ ,קוה לעתות בצרה
מתוך ענן וערפל תויפע לף נהרה•
אם בעפר תשכ׳ק מכה .לבקיעים
סכת של ^זיף  -תצה רטשה,
םא עין למרום תשא והנה נשיאים
כי ההצלחה עזבה איותף נטשה,
אםזיג'ון כלבבך .יעשה נטיעים
למפגע תהיה ירך מטה חלשה,
אל תאמר נואש ?יום תיובחה וצרה
מת 1ןיזענן ועך ?ל תיופע ;הו־ה.
אם נגעי אדם להפיצך יסערו
 .רבצף .ישרדו אהלך ישכיחו .
אם כים זועף יהמו .' .סמרו
" @• 27. (Pest bei La><°

*) Siehe Sterns

Dichtungen״
Trostru f".״ >1827

derer
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רקכף בכוכבים למפלה לעיתו י
אל תבט לאלץ גם כי יתגברו
בא יבוא יום וכלייותיף ישישו ׳
אל תרות אובד כי תבעתףז צרה
מתיוך ?גבן רער־פל תופע נהרה-
אם .על שמש ששונ ף האביון עננה
מגור מסביב סער וסופה׳
אם רק במישרים כרת אמנה
אז נגר כל פצע מרף תרופה.
התחזק! כי עיור כפתף רעננה
העביםזיסורו— וכבקר תעפה׳
הנחם ! הרגיעהי■ כי רוחף בצרה
מתוף ענן וערפל תיופע נהרה•
נכרתה
הקוה
מלבה Tכל
ואם גם
• T T:
• :יד
* • I:
;*
לבף תפ^ ג פי ליח? 1אין בף כח ׳
אם שבר .על שבר .פרור על כעתה
תרדף מבלי מחשך מבלתי מנוח.
אם רק בצל האמונה לכף חסה
אל תפחר׳ אל תחת׳ .אל תעמיורשחורו
הלליגה עלי יגון נכאה מצרה
מתיוך ענן וערפל תיופע נהרה-
אם על ערש רוי חיהף אמללה
וחמת אל .אך בזעם עליך סמוכה׳
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אם ;מיף תבלה בכאב בבהלה
גלה ממך משוש׳ סרה המנוחה/
אם רק נפשך לא מוראה נגאלה
אז ק_טח כי מהרה לך תצמח ארכה /
חכה וצפה אם תצנפזז צרה
־ "

,־־ •

<

י I־IV

T,

מתוך ?גנן וערפל תופע נהרה■
אם גם למתי סודך רוחך זרה
עיניהם ילעגו לף׳ .ינ 5טירו בשמה׳
אם שור רבפן ישוסוף בשערה
אל תערוץז אל תאחזך ! .לעפה.
התהלך עם אל אשר חסדו גברה
אם גם איבת רע איותך הדפה,
אל תלביש חררות שקוע בצרה
מתוך ענן וערפל תיופע נהרה.
איך תעז אנוש איך עיניך יהינו
הבט מעשי עליון אם ישרים המה׳
אם אך טיוב וחסר לתבל .יבינו
איו שבט ופגע ורבה משטמה ?
דיום ורעיוניך .ישפילו ;בינו
כי גם בער ערפל .ימין .י; רוממה׳
לכן אל תפונה אם תתקפך צרה
מתוך ענן וערפל ת'וםע':נהךה1
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גם כי תחזה השופט איך יצער מעם
.קבל הרעה והאלם דומיה ׳
כי אם במררים ישביעך הפעם
הלא אחריהף מרפא׳ לף צפונה חושיה.
כי רגע באפיו מפיו .ישמיע רעם
ורגע האטד
ישים
לגפן
פיוריה׳
“ V:
׳* T T T T
י
♦T
לכן יחל לאדני יגע מצרה
מחיוךזענן וערפל תיופע ; הרה.
זכור! אם כל מחשבותיך לך לא,יכינו *
ןשקוי .עצמ'והיך מכאובים יאכלו׳
בי •Vנצח עליך
עבים ־בל
ישכיונו
־T I v T״• ■
י :
ושושנים לך ןפרחו גם כי קמלו י
אמוני
■ ובסח־וף$ג.עךך ענו
ועל .דרכיך אורם .יגיהוןהלו׳
לכן התאמץ• גם אם באת בצרה
מחיוך ענן וערפל תיופע נהרה.

הצדיק.
צדיק ישנא רשע.
צדיק ישא לפשע׳
וטיוב על רעיו דורש,
צדיק יעזוב מדיון,
צדיק גם  .עלליין׳
זרעה הן לא חורש.

צדיק איוהבמישךים,
צדיק ראש בלז יףם׳
ולקח יקבל שמח.
צדיק רק טיוב עשה,
צדיק במותו חסה.
ושם— שיואף זורח
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מגל| ב והלעים.
Non G. Schwarz in Kremsier.

רייעי צאן_על הבאר
חנו עםעדרימו,
והתענגו זה עם זה<
מבלתי השקמו.
"צללים בל עטו׳
"השמש עורורם■
"שובו׳רעו ולכו!"
אמר להם התם•
ענו רועים .ואשרו:
"זר אתה בתיובנו ׳
"לכן לא ניודע לך
/על א'ר 1ת שבתנו;
׳(אולם שיא עיניך׳
"ואל הבאר הביטה ׳
"ואז מהתיובחר
"נפשנו נמליטה•"
"" הן׳ האבן ו^ריולה׳
""על פי הבאר שבובה!
״״? שהר מאיור הייתי■״״
י .כראותו האהובה י
עז אל ביו צלחה.
והאבן גל לברו-
לרעים׳ מתמהון

; .פשמ^פרחה:
האדם!
<׳הזאת ־
תיורת , 7,
״מי שמע כאלהV
"האבן  ,מעמסה■
״בה כיח איש ,ילא,
"מ? לי נודע כחיי,
"הסיר כאבן 1ןלע•י
"עזו את כחנו!
״לאל שם ובלע!—
לאל אותי ,ךמוהו,
כאל איותיו כבדו;
לפניו כרעו5ךןד,
כלפני יה סגרו.
״לא בן אדם
אתה.
י•}  11׳ « יי
״אל אתה  ,מושיע;
"עזך מי,ישעוv
<ךלף מי .י3י.ע •
"מעשך מה נורא!
"אתה אל עונו!
"אודזף רק נעביורה,

"אתה הוא אלהינו '•׳
בטעם פתח פיהו,
ובלשונו מלה:

V
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כמיני
חמותה
לבז* T
T
: Ivi

.

״לא נא; ה ליו תהלה.
"אנוש אנוש אנכי,
ובמה  ,נחשבתי?"אחי  ,אתם תועים י
»מאדמה קירצתי.
״לא אלהים אנכי.
אני;
עיבד
»אבל י-אל
.T
^ "
ןj -
"הוא  ,הוא הרבה עצמי׳
»הוא בוראי ועשני.
•דעו אחי!  .יש אלה,
"גביה על גבהים;
»?גי לא "' רענו׳
"תועים המה  ,תועים.
»עליונים ותחתונים—
»הוא יוצר בלמיו;
״רוחו אליו״יאסף—
"ולתהו הנמיו.
»הוא ממית  ,הוא מחיה,
ויעל;
"מוריד :שאול
'ז*
:
"עין לא שזפתו,
Leipnik.

in

»  $בניו בשמי מעל
•אך ביו מפי הבאר
״האבן גליותי;
•חרול היותכם עורים—
״זאת היום סביותי.
״הכירו נא אלהים,
<ק איותו פבדו;
ארצה,
נפלו
"לפניו
י :ד
• :
, X:
»ואלי זר אברו —
דברי ;.עקב אלה
עיניהם פקחו;
ולפני ריובבלנרבירת
השתחוו ויזבחו:
"גואלנו! חטאנו!
׳אתה אל מושי״ע.
•עז-ף מיןישער ?
"גדלף מי_י3י_ע1
«מעשיף מה ניורא!
»אתה אל עז;נו•!
»אותף רק ' .נעברה,
»אתה הוא אלהינו•■ -

WolfMünz , Rabbinatskandidat

von

Exegese

איי 3ה' נ״ג ני עם א3גי השדה גייתך ותית ?  cheהשלמה לן׳ ונוי  .למעלה
אמר ויושע מתרג מפיהם ומיד תזקא 3יון  ,ולנן הוניוזו לעזו 3דרנו וש 3ורפא לו.
א 3ני השדה ננוי לנ 3ול אשר ג 3לו נין שדה לשדה והיא מצ 3ת אגן לסימן ל3ל ישלה
ידו נמלאנת רעהו ועיר פרשה ניד גנולות ישיגו  .חית השדה  ,הוראתו נמו ל׳א
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ל׳נו ותות כפירים
תמלא )  , (Nahrungואם האום אמו מסיג גמל רעהו׳ או
נדיתו כרותה עס
אמי
המיצר
,
ומה שאוסף וזן השדה הוא יגיע נסי נצדק ! ואז
אשדהו וטי 3לו ; אגל
עומד לנגדי ילחטנו . .וזי שמסיג גמל  -אין שלום 3מנוריו ותמיד החמס אשר ננסי

ומדגימו Wenn du mit den Grenzsteinen Frieden :
)ruhig ( ohne Gewissensvvrwurf
hallest , und des Feldes Nalirung
innerer Friede in deinem
genießest , wenn du das Bewußtsein hast , daß
nichts Sündhaftes
und
untersuchst
Wohnung
deine
,
Zelle hauset
findest ; dann ziehest du einst u . s. w.
דגריס ט״ו י׳
י״א ני לא יתדל אמין ונו '  .הרמ 3״ס הלנות מתוות עמום
פ״י ה״ז  .נת3
תעלה
גדולה
שאין
למעלה
ממנו
המחזיק
מד
ישראל
שמך
עד שלא
יצטרן לנריות לשאול
ונו
'
וע״ן
נאמר
והחזקת
מ
גי
ומישז
ומי
עמן
כלומד החזק
מ עד שלא יהול  .וא" נ תעשה הצדקה נשנים  ,או לי ת ן

לעני 3עת דחקו מסעד
לחם ותשען מיס׳ או
לתמכו 3נל עז גראשית החלו לרדת מטה מטה למען ישען
על מתו ולא יהי נצרך
לעזרא אחרים עוד ; ואחרית ד? ר טו 3מראשיתו  ,ני זזה
יעמוד3
מעמד הטי 3ולא י 3לשחר פני חחיו 3נל עת  ,ולא יחיה
תחתיהם׳
רק
עתהס׳ וזה וחי
אחין עמן׳ אגל אס נותן לו רק 3עת צרנו׳ אז 5נל עת
הוא נעז3
ומנקם
לחם
.
ח״א
נתן
ת
ת
ן
,
3
חוזק
הפעולה
׳
סן
לו תשען ר3
ומתנה ממנה׳ וגזיה
אל ירע ל 33ן אח״כ נתתן לו עוד הפעם ; ואם לא תעשה
כן ; אז לא יחדל אניון
תקרנהארן ו 3נל עת יהיה מחסורו עלין לכן פתח תפתח.
ומתורגם selber :
Beschenke ihn reichlich, ( das er seine Sristenz sich
nehmen im Lande
sichern könne) ; sonst würde ja die Armuth kein Ende
n. s. w-

איותייות לאח־ור למזכרתאך־ובה.
Nachruf an Herrn Joseph Weiße, bei seinem Rabbinatsantritte
in Gaya - (Achrostcon.i
ר;

רשם

בשער בת רבים הןנית

• וארעיות  .עמי ע\ ים

מגמה סניף

יריואי הישמש־
 לף יביעו תהלה ; יריוע תרע פני צעירי צאנף  .׳יסף ״בית
החכמהומרע ,
במפלה *Tימים  jיצרר • : ,יהי איור
 r : rאמר
ד' ־ ; ״T- t T
סרנה בית אל ׳ דרכתז עלית •
שיומר,
יערת היושבת בגיא — גזרה
פתו  (.עבור ופרי
נעמנים,יצמהו
איומר :

? נלים

לתרופה מגן אל  .יפרחו•
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חדת הבלות.
• -

ןT -

Don Joel Benjamin Fried ans Prerau .

הםגיה:
הראסמה :
נמצאה באדם ומתר ברואי ח«ם זאת הרשעה מקנות העיקרי-
כי,יק ח איש אשת היא ליו מועקה
ואף גם בדגה אשר במים ,
גם לאם הבנים מבשל !! פיקה
כל אובל בה לגזרים יגזיורו
ילדים לאבל יעחיער מחלק ה —.
וכמעבר הגרון לבטן .יעביורו .
המלה כולה:
או־י כי תקרינה לה שאת ושבר
חיה שיוכנת קארץ .ישימון
צירים וחבלים יאחזון לגבר
הראשונה קח  ,ותהי לכסקארמיון -
ראשי הסלעים בשמה יכנו
שנהב ).
:
סתימה
(
—
.
ימנו
המזלג Tבה
ראשי
אף
- ; V
• t
“ ־ *• :
־ T Jי•

הניולה.
Mach dem Ungarischen des Verosmarty von Michael Heil-

per» in Miskoltz.

; סער הסער או ירחב לכי
היולך דרך עץ לא שזפתו•
ועובר מסלול רק סערה ךרבתו נע עד אני גם לבי עזבני
משממת ההרים שיומם אני
מדוע תקוץ בתבל נפשך ?
מי ומי אתה בן יג־ון ואנחה ואת רגשת הסער לטמיון ןחבי,,.
. ,
כי געיול תגעל נפשך ,ברוחה

■
בתך
 Sjiיזוי

■•i,

 w d״"ל ,מיי

ועתה אבר הונף אשר אצרת
'!  1יי•'1
•'' T
•רק על הרי בתר נכספה נפשי לכן עגמה נק/עף בחסר ועני
פה אחיך ,ואמות כ״הרים חפשי -עשרת׳ עשר והון רב מצאתי
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אבר עשרי ,אבדה כל יגיעתי .ועתה שמף לחרפות הנדזן! י
זה חלי אשיאנו— לא זה יגוני" ".לחךפ 1ת עולם הן ירוד ירדתי
אתאפק— למק עמי ומדדתי
רעף רקתף ממף נ? רדו
פאר יל קלוני בעדם אשאהו .׳
ובברית אהבה בגוד בגדו
ועל
ההרים ירדת
לבכיותם7
*T V
: » T J -T
T
אם פן אם1א מארצף גורשת
ירע ביוגד גם רעוה בוגדת
ותחת אהבתף ? למה ירשת
אש הוא חודרת בלב יוקדת—
הם אהבוני בחייהם ובמותם י עמף ואחיף תיו לף ערים?
"אם גיורשתי ,הלא עמי  .נחמתי
מתו ? גם ב ;ף יחידף בכור מןת ?בוריו תפארתי ,אשרו למרותי
גס אשת היקף שכנה צלמות עז קרנו מעפר .קו־ניזיךים.
ועמהם שמחתף שא'ול זירדה?
עמי ומולדתי אהה! אבדו
״אהה■ עזבוני מתו זה אהבתי
עמי
ומולדתי שאולTTירדו
^י
“
אן• גם על אלה שיחי עזבתי
נפלה בת עמי לא
תרום נצח—
סר מר המות המתיו אברה -י
T; T
־ Tי
אז ערבה שמחתי גלה ששוני
רעי!ף רבה גרל  .יגונף
.על א ?ךן מולדתי גדל יגוני
?[ שם טוב וכביור
ביומה
אהבה
עיני
נ
?
שף
ובלבי
רצח  .׳

הסתיו.
Don Alexander Süsikind Schwarz tn Somvs- vxs-u».
עטי בוא בחדריך
מעטים יהיו דבריך
השמש מאוד מאוד רחקה
?יינו לאור וה *ז צעקה.

איה פרחי הוד ונצנים ?
שושנים  ,נטעי נעמנים»
בכל מקום אך קור וקפאון!
שלג ! לכל בשר דראון!
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טבע  .אס נשחת מראהו
בכל אלה חמוד נחמרהו
כי המעט  ,אשר ארזנו
מידו לנו  ,הוא גמלנו
אך לא נלכה עמו קרי
עוד יציץ ציץ  ,יעשה פדי
עוד נושע מחת ושובה
ומלאו פני תבל תנובה.

שמש במקומה זורחת
תשחק לארץ בורחת
מלכת שמים עזבה
לכן למעצבה שכבה
היאמי עור אין עימם ?
על ני אין שמש בשמים
לכן רגלי התנגפו
בראש כל חצות התעלפו.

גם על שרמת ר $מא לפנים
' נראו נצנים׳ פרחו גפנים
משחקים לעת  ,כל יקר אוכלת
נמלטו  ,ממתלעות משכלת
ללשונם מאוד מאוד גברו
כל מטה רשע שברו
ביפים תחזינה עיניך
לדבריהם תשית לבך.
Q. Iloratii Carminura lid. 1. Od. IX.

עצת האראטיוס במה נעביר ימי הסתיו ארכו לנו
זנו הריס משלג  ,ציזו ג 3עות עולם  ,כל עצי יער נתנחיס מסני נו3ד «.öfter
אף סלניס י 3צי תיס  ,קסתו תני קרת  .עתה תתה • התיר תורך לש 3ת נגדו,
ושתה3ל 3טו 3יי1
הר 3ה העצים׳ הדלק התש  ,הרח 3מדורתו ־־הטה נדן׳
ננתתות3ל 3יס זועף  ,לת יתנועעי
נטת3ד '  ,הות ישקיט סערות
רקתן ׳
תלוניס  ,וה 3רושיס שקטו • ליוס מתר תל תשתל  ,על יוס התמול ני יע 3ור,
נמשתנר הון ר 3תשיש  3 ,תה 3ת רעיתך תשנה תמיד  3 ,מתיל תל תקון נסשן־~■
עודך 3ת 3ן׳ טרס זרקה שי 3ה 3ן  ,טרס 3ות ימים  ,תין חסן 3הס.
Mb. 1. Od. IV.

את סעקטיוס יצוה לשטוח על כי קרבו ימי האביב־
הסתיו ענר חלף לו  ,עת הזמיר הניע  ,נס

תניותינו הי 3שות 3שתתיא
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יגיל עלי גלגליהן תונלנה  .עז 3צאן מנלאותהו׳ נקר רשמו׳ אגר אורו ותנורו,
נס נאותינו נאות דשא  ,לא עמה פנימויחורו  .אלהיס גיסיו תחזנה עינין יוצא
ייייזרל משחקים׳ ונני אלהיס רגליהם תענסנה  .גם אתה ל ראשך נשו!ן דשנת,
יל שושן שאר נל הדר צמתי שרה  ,עליו אל יחסרו  .תחת צל הארזים  /תחת כל
ע! רענן׳ קטר,לאל תודה  .הן ירצך נשה  ,או נעז ישא שנין  .מותי
■ על מי
לא ענדה רעתו •' שאל אהל׳ עם עני ואניון ויגידוך׳ ארמנות מלכים ונוירותם
ייספרו לן  .שמח סעוזנויום •י ויטינן לנך  ,מה לילוד אשה ני ייחל  ,לקצר ימים
י ' יאריך נפשו ? קל תהרה יפגשוך ימי החושן  ,ורנזה לך שאול מתחת׳ והלכת
אל נית עולמך שתה חדלו שתו יין יקר הולך׳ והאניונה הופרה.
. 1. Od. XIV.
Carminum 1,111

אל תושבי העיר קרבות יחפצו ישא משלו ידבר אלימו באל אניד.
תועה בלב ים.
אניה פוערה ! לא שקטה ! נמים רנים הניאון גלים הומים  ,ואת שדודה
"ה תעשי ? שוני אל ינשתן משכנות תנטחין  ,הלא תדעי ? ,ני משוט אין לן,
איין נשנר ונדנה  ,רוח הקדים3ל 3ימים שנרו  ,כל חונלין נאנחים מר צורחים׳
יאת משנת להשנר  .עזנון ידיעותיך  ,נטשון מפרשיך  ,גס אלהים אין אתן,אליו
?קיאי ניוס צרתן  ,יענך ניוס תר לך  .אף כי קרשך עשו שן׳ נדושים משניר נ נו
 V׳ נת מנחר יער  ,לשוא תתיסי׳ חנם תתהלל׳ ,וחרדו לרגעים כל תופשימשוטיך-
 00פחדו פחד  ,לא האמינו כל מלחין  ,כל חונלין לכלילת יסין
לאנטחונהדרן.
?פחדי פן ילין לך רוח תתחולל  ,ולעגו לן גלי הים ׳
תוענתי 3ת ענדתי היית ׳
ע אה חפצי כל מגמתי  ,מנעי רגליך מימים סוערים להפיצך  ,הרגעי ורומי — .
Clceronis Oratio Ad Qviritcs Post Reditwn,

*'*ערא  ,ראש המדברים אשר לרומיים  ,בשובו אל ארץ מולדתו,
מהגולה  ,אשר הבלה-
עת תתי כשרכס תנחרי ימי עלומי׳ שלומי ושלומי נעדנס׳ נדרתי  :אשר אס
’איורתנס ארפא ונסצעכם אושע  ,אזי תיסרני רעתי  ,ישניסוני מיתי הזדונים׳
”’ יי לנני הרע נזלוך ואס אך להציל עיר ויושניה׳ מכף רודפיה עמלתי׳ וכלי
לי ’ עשיתי׳ אך למען יינו נ לכס ; אס אמרתי  :תהי נא ני יד חטאים עזי
’ סש האלה׳ הנני מטרה לחן שוטני׳ ואלה צעירי הצאן ישליו׳ ' ינוחו רועיהם
0קיכור י טו 3היותי לנרי נעז 3ומשולח ׳ אן תוסד עיר חפצי על מכוניה3ל תתוט ׳
 05פן אגני עמדי׳ עוד תחוס עינכם ועין זרעכם אחריכם לחמלה עצי׳ עוד
יי תזכריני׳ תחנוני אתם רעי •י שאלתי זאת ׳ אלהי העל לא אצלו תתני׳
”אשד תחזינה עיניכם׳ אחרי שוני מארן מרחקים׳ ני השינותוני אתה ראשי
" יי שיים רודפי טו ! 3גס שונאי נפשי ינחשו לי ני רצה אלהיס דרגי ; מה ר3
יננס שופטי נפשי ! לא אשכחהו אחרי מתי עוד  .אף ני תה יתאוה אום חי?
’יעלי תנל ? ני אם הצליח ננל אשר יפנה׳ וימיו תמיד 3טו 3לנלות׳ נלימוטו

פעמיו ; ננל אלה אם שלותי ושקטתי אנכי  ,הלום היה לי׳ גי עת־ ,זה שייגג
שמתות׳ צא ש 3עתי  ,משוש לא אשתי  .גם סרי 3טני׳ יוצאי מלצי׳ הנאהניין
והנעימים לי מחיי׳ חנתו׳ השגילו׳ יקוו צי מאוד ׳ הגישמתו,׳  ,תיוסילידתיס •
אס ל 3א 3הרנינו ? נהיום הזה  .לא יאה 3איש אתיהו׳ נאשר אה 3תי את'
אנגי׳ נס את זאת לא ידעתי נשגתנו גם יחדי 3ית והו ,ל 33אניס ישמאו׳ ולי
הוני המושג עוד הוסיף שמחתי ; אה 3ת אוה 3ים׳ שגנים  ,קרוגיס׳ וסייגי
למשמע׳ המין עליזים׳ ומשוש ימי התג  ,תה טו 3ס ומה יפים  -גאון נשיה
ומאפליה התגוננתי  .נס יום ערני׳ וגידל מצ 3י׳ מידנס לי׳ אף ני תמיד יקי
געיני׳ עתה ייסיף נגדני  .אין מולדתי ! מי יתן גלשוני מלה ? הטי יקי תפארתו;
עין איטאליא ! המון מתוזין! תיאר גלילרתיך י -תלמי חמדה יז תנו 3ות שדותיו׳
הדר עירן ושאונהל אסד יושגין• ,תפארת שיין למשפט ישויו • ורב נגודך י גי
אלה ראתה עיני אחיי רואי — .

(Nach Schillers Glocke
) ,
Von S . Bacher in St , Nikolau.
להמשן ממתגרת שניה דף סיג ) .

בי בקול צלל
יקרא העכס׳
לילר העולל
מתחיל ללכת.
דרכוהו־אשון
בזריועיות השנה;
פקורה
עליו ! T I
מה • T
V
ליו .עתה לא נודע
עיור ; נוחוגיורליו
כל המנטל עליו
לסבול ולשאת
העמק בחק עת.
ובל ; מיאביו

מלא רק ליבו
מש?זחה וששון
לא  ;.דע מאסון,
עלז ושמח
גיל ביוזיורח׳
כי תרחיק בל ןגע
בל נגף ו$גע
משחר חיתיו
אמיולעמתיו
עת עודנו צעיר
תעיר.
אהבתה r .עליו
ז Tי
 T -Iדימיו
ימהרו מ
יי
י-! - .
שניו
יחישו ל1
דד
•t
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נערותיו תרוץ
כחץ קל המרוץ
הלאה רחלירף חיש
ערל ויהי לאיש■—
.עתה לביו עבה
חתאוה ולא ;שבע
תשוקתו לו תצר
בית אביו לו מצער
?יצער עיר מולדו׳
יקח מטהו מרו
וילך בגפו
הונו רק כפו
כיח זריועיו חיופיו׳
כן .יעזוב בית אביותיו
אוהביו ומודעיו
יכ למרחק לבו תאב—-
בתבל סביב ניורר
כמשענתו אותה.ימיוךד
בהזינוד וינ'ו_ע
אך לא עזצא מרגוע —.
ומנחידים שבע
מהתהלך יגע
 1׳ ־ ־" ז"
לבית אביו ןשוב
מימים עזימה
כגר יביוא שמה ׳
 :,׳ז
י י.
לא יכירנו מקומו;

ואנשישליי־מו’ .
מהנצר
ככר אייה
עבתה
היתר,
״ . .
 :־
• יד 1 ,
זT t t
מהקמךר שיישנה פורחת נעשתה
הנער היקטיץ לאיש נרו?' היה
הילדה בלכתו לעלמה יפיה —.
ועתה מה יראה׳ היאמין לעינו!
האם .עלמה זאק_ילרת שבניו ל
אשר עמיו נדלה
במשייק .ילרים
תחת האלה
לרקד נועךים;
ולגן אביהם תחת התפוח
לרוח ־היום
הלבו
לשוח ?—
:
־
ז:
T
ומה נפלא האות!
עתה ילדה זאת
לעלמה יפיה לפניו עיומדת
במו בין מלאכי מריום נולדת
בהיור והדר בזיו ההר
ןפעת .עינים נם .יפת תואר —.
פתאיום תשוקה תצת בלביו
ורש 5׳ החשק ןר; להטובקרביו
שלהקת האהבה כאש מתלקחת
תקער כקימיותיו כשאול מתחת .
כצל בנטותו ילך 'שחיות
כי גם בליל אין ליו מניות
בלכתיו בדברו בהקיציו בשינתיו

62
יאל המרקה הטבילו
׳אם בהוציאו יתראה

לנגד עיניו תמונת אהובתו
תמיר תרחף לפני דמיונו
׳במעטה מקכת
בחלום ובהקיץז עליההגייוניו • ־
ינוס משוש עיר חברת מרעיו יאות הוא זה
■בי בישלה המסכת,
רק לאהובתו לביו תאב;
» חיש ;ערים בינו
יבקש בשרה והד עקבותיה
» המרקחת הקתינו
סביב .׳'שיוטט אולי  .ימצאה ,
תחיה
ואם יפגשה מה רוחו
"אם לבשול קריובה
»ראו  :אם לאיות טיובה
שלו מנו בארץ איה ?
אם .על שליומיו שליום ליו תענה "הרף והקשה התלכדו
ראו אם לדבק ; אחדו".מי יתן לגילו אומר ומענה•
ילקט בעמק ציצים ופרחים
קשה ורף פי יתחברו
ולמזכרת לאהובתו נשלחים
עו ורפה עת יתקשרו
עת לממסןד אחד באים
אהה נעימת בל תשוקה
יתנו יחד צלצול נעים — .
מתקוה נמתקה׳
אייש׳ בבחרף בימי אכף
עתיות חמד לימי האהבה
שלותכם לא זיבא מאוםלדאבה׳ בבקשף לב ללבף
לעיני השלוים שמים נפתחו
בחיץ נא היטב טרם תקח
לביותם בנחלי אושר ישחו
זה הדבק  ,זה המרקה
לכם שאננים
ימי המשוש לא  .ירויחו;
איוישר נאוה
ושניות הנוחם ! ארינו — .
רעננים
היו תמיד
ראה איף שם על ראש הכלה
על שערת ראשה התלתלה
עתיות האהבה — .
חבורת הפרחים בנועם יושבת
•הנה אבעבועות
•בבר לעליות  .יתחילו
מעפעף מרוח היום משבת
מבער לצמיות קוציותיה

״.עץ mד
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יגךאה אגרת פרח  .אות בתוליה  ,ברחיוביות וחוצות
ומקרום המגדל בק'ול זערב ונעים .ידרוש מיי הנחה
.יקרא הפעמון ממרחק הקרואים  .למצוא חהצלתת
$ד .הי משוש עתים בחיי הגבר יהין גם יתערב
מוביל גם אביב חלרו .לקבר
איותה לקרב — .
וצעיף וחגורה אשר היא תשא שפעת קרביות
גם תקותמשושו תיכרת ותסע — לו עתה ינהרו
תגוס התאוה
בעליות מרוחות,
הישאר
האהבה
באסמיו
נאצרו
?יחיה יגמלו
מזויו נמלאים
איוצריו
מפיקים
פדיה  .יקמלו .־־־
TT
 :י■י
!.אצ הגבר
בלז יקר ונעים
!עמול
כחיוזו•
למכביר מריקים.
לדד ף יעל אבר
לאוישר איהו.
יעמול לטרף
מבוקר רע ערב

 '.הגבלהתנקש
ההצלחה לבקש
!עלה מרומים
'יי תהיומים
!התיור האדמה
למצאה שמה — .
!לי עועו
םג אל  ,ירגעו
לגליו נחוצות

יקביו  .ישחו
מסבל  .יסטו
משכניו  .ירוחו
אוהליו עטו• —
ושמה צופיה

אשתומשכלת
גפניו ס'וריה
שימה מיושלת - .
שוררת בתבונה
בירכתי אוהלה
בכל עבר ופנה
עקבי ממשלה
בנותיה לומדת

בניה

מוכחת

אמרתה נ רומית
תשמיע
ידיה

בנחת  .־־
הענוגות

השקט לא  .יעמיורו
מאין

הפגות

תמיד .יישקיורו — .
ברבורי יערים
.ילקטו

פרחים

ובמשטר

וסדרים

ומעשיות eiV

רפה.

גם מפרום ק' וךת1
 Tישור ד זהאב,
כי  .יבול':ג ;עה־ו
תגיע לעב
תראה

בנחת

עיניו מסביב
הצלחתו פידחת
בהדרת

האביב • —

פה ספי

אמותיו

מעשייך . ,נערכים.
תמלא החד־דים

יגיעו לשחקים
שם שורות אסמיותיו

עם בשמי גנזנים
בתביות נסוירים

מברכה
פה גלי

כל כלי
ת ? נ'וף

מגרנים — .
סביבה

לפלך

השני

?כפה

הנדיבה

תפרוש  .לעני • — י
רזקכץ ? מלתחה
חלקה וננהיורה
צמר צחצחה
ופשתה
תרע

לחבר

למועיל
יו

חילים

צחורה — -

היפה
תגבר

זי - rי

.ירעשו

מועקים — .
שבליו
בברים

שם עמרי כרמיליו
בגאיות והרים.
אז גאות בו תבא,
? ונ ? שו עוף תרים,
יתפאר בלבבו
,יתאמר
חזק

ברברים:

ומצק

כארץ ’ ןךקי.ע
כביור ביתי יג
מאין מפגי״ע•
אשחק " לתעודה
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לש׳וד ומשלחת
הצלחתי יפורר.
בארץ מתחת!
אןד עם פקודות עותקים

ברית עולם אל תקים
כי בטרם הרגע
תסיוב הפגע.
(ההמשן גמוזגרה הגאה 1.

ק־ול מנהליות.
Von Elcazar Schnabel in Proßnitz.
בבוא בשלום לעיר גאיא אדוננו מורנו תרג תתגם הגדול המפורסם
נזו״ה יוסף וו״סע נ" ׳ שמחתי באומרים לו  :לנה משול בנו  ,קצי
תהיה לנו! ותעבור עלי רוח זמרה הגיוני לבי רברובי ומלתם על
לשוני ,ואומר:
שישי שמחי צהלי ורוני!
אל שושנת עמק לאט מתנערת
יושבת הגיא בואי בעדים1
ארמי בת גיא היושבת בנחת,
קרנו פניך עברו ימי עוני,
האכר החרוץ ישימך לתפארת
ביום יעלה שיאך אל השמים.
ועלית מעלה מעלה בגפן פורחת.
נחרת לשים לראשך עטרת
כשלת ורגליך מטו באפלה
איש רב פעלים עושה חיל.
השלום חסרת ימים אין חקר
הוספת והרבית שם ותפארת
ועתה יגאלך טוב מיון מצולה
כיוס לך יאר חשכת ליל.
יאר בל הלילה עד אוד בקר.
ילא יאמרו עוד ראו
השפלה
הקיצי
.
עד
אן
תשני בתרדמה
עומדת כערער בארץ צמאון
קול רגל שומרך בפתח נשמעת.
חסי בצלו במנוחה נעמה
יבשו פרחיה נצתה קמלה
מעתה תעטי גאוה
וגאון.
אכלי
מפריו
,
מפרי
ץע הדעת
פרה׳ הדעת מריח
מים
יפריחו,
וארשך
לו
באמונה,לו תהיי טשולבה,
וישבת ימים רבים תחת ידו הרמה,
’הגיאו פרח
אלהים
נתן
מורה
להשקות תלמי לבךיעלופרירצליחו יולינך ינחך באהבת נדבה
לילידי עירך רעה הוא יורה .
עד תגיעי לעיר — ה ' שמה.
* *3

האישה  .ל 21'82ה וילל ^ ה Nach dem Deutschen desL. Stein .
השינה מאז רב  Wהורישה  2 . ,לא תגנוב  ,שמענו מן השמים,
העצלות לבעליה תנין אנחה ,
צלע האדם בשנתו לקחה ,
ותצא ממנה — האשה .

ואיך לקח צג׳ע אדם אלהים חיים ?
הלא לזאת לא תאמר  :גנבה,
אם תחת עצמות אבן יקרה הושבה.

Poetisches von Alexander Langbank in Jeroslau.

תך$ית ההצלחה c* .
בתרמית

ההצלחה

הבכי שחק

שיולחת;

מהאמין
לפני

וכל עיור
יכן

חלומך מלא

חדל,

נחת,

כאבך  .יגדל.

בהקיצך

בשלוה אדם עינה

צרה,

ברמייה
ערי •  • :ז־
תשקיוט ו >,י
לא *  :י
תוליכהוי ד 5ך
ואחריתו

תבל הה 1מיה,

תהיה

כלענה

מרה.

 Cמלי לנרי מהצלתה י אמרתי אלינה נא לפגי הקורא ספיר נפלא  ,א '(
לא ילע הארס  -על מה אלגי ההללמה האמהית הטבעי׳ והוא הספור מקופי
אתל 3ארן פרס אפר נגל מוזלתו העלומה אין לן רינה למזור׳ מצאו רופאיו עי ,
תחבולה אחת נאחרונה> ני ילנם פלפת ימים כתונת איס מאופר  -וסב ורפא לי'
חיש מהר נורם העס תקצה׳ ולא נמצא איש יאתר׳ ני חלקו גנעימיס  ,אנ1
ממסלותאיססאהאן׳
אחרי עמל רב ויגיעה עצומה  ,האח •' נמצא המבוקש גאחת
נבלו עברו יין׳ לבוש בלויי סחבות טנופיס ומגיאליס׳ עור מעט והשליט ימליי
תרופה לחליו׳ אך מי האמין נזאת ? נאשר לישו וחקרו היטב׳ נודע — ני אי1
לו כתונת.

זאת תמיד דרך הביוגדה!
אשר בהשקט _ישפיל שבת
על במתי ארץ אתו מרכבת
■ ׳ תדבר :רדה!
ובהתעורר הארתו
אז בהרןיאיו חיל בלע
נרדה גם !גזלות לבבו
יתר עם כספיו סרבו
והוא אך נכיון לצלע — .

העצה.
לבלי חת מפני כל חפצת ?
עי .קר לך הכיח  ,הבל הגבורה<
שמעני ! אנכי איזעצך  ,ופרצת,
״את יי אלהיף תירא ! —

ה ^ה 1הC .
הלוחיות אשר השליך מכפיו
משה — על עמיו בחריותאפיו—
עוד בארון  ,אחרי היותם לאברים
תשימו _יחר עם עשרת הדברים.
עם מכתב אלהים חרות עלימו,
הנננד 33חינת תוכו  ,נכת 3 3לסון אשכנז מהמכס
*ו השיר הקטן הזה ,
יי> קטאר זאקם׳ ואחרי אשר מתקוס קיש יהלן ההגיון  ,פשטתי את כתנתו,
יחלניש אתו 3גדי קדש  ,כי מילדי הענרים זה — .

עד נצחזיקרו גם שברימו — .
עלי בן איש הדעת תרים ? כבד
גם אם כח הגיונו נאבד אבד׳
והדרת פני חכם׳ תחיו שובתת
מסבלת השנים אשר ? גליו מגמסת — .

אתה הךאית לדעת בשכל מליף
כי נבלע .ואין ׳ ךי  $החרזנים ; C
ומה תעשה אם אראה לעיניף:
עורם מישתחוים לאגודת כסף במלפנים?

Bon Tob. Ilnger in Jeroslau.

השמש זרחת
?אש קדחת,
ושרב נתכת
על־פני הבכר;
על־אחוושדמה
בערת בחמה
עלארם
ובהמה
דד
:
t
על יוגב ואבד.

יבש ?!ציד
כם'ו הציד׳
ועגלות בציד
לאדי,מגדו;
^ .י
ענפי אלונים
באין אונים ׳
גם ערמונים
יבשו יחדו.

 ) #עיין קורא געיס דנרי חן וסכל נווג ו> לה׳ תידידי הרג החנם׳ התרי'1
השלם מה״ו א .מענדלמאהרנ׳י מלגוג  .נירושליס מתגרת אי  .ותראה נידפת" " י
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בל יצורי רולר
שב גם ילר
;פלטו פלט
מלהט היום;
אך הזבוב
_^ ביה עוף,
;ערב לו בצוף
השרב ;חיום.

ונפץ זעם  - .י

ומרחק ארח
.ילך שחיוח
בלי־כח
משמיש הבערת;
על משענתו צלע
ע;ף רגע
למים .יישוע
והחרבה ח.ךךת — .

מעט הרגיע,
ואדני השמיע
זרמת מבוע
לאוני ההלך,
בחזק ניתנים
ואמץ בךב;ם
אלי המים
?!
לייזל .י.לזי•

"העזע אלי
משגבי וחילי!
צרתי גדלו
עד לשמים!
ישועתי
רחקה,
:
ד *
\ 7 t׳
?מתני מועקה,
לשוני ?ידובקה
בצמאון מ;ם .״

מה גדליהשש״וניו
עת הרוה צמאנו
שתה בגרונו
מימי השליות.

"יבשה האדמה
ציה ושממה,
ברעב וצמא
אמותה הפעם!
פה אמצא .קבר
אני הגבר
אראה השבר

ומפרי העץ נטוע
על המבוע,
רעבונו תשביע
החליף כח¬
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*מה טיוב ומנים
פרי העפאים!
.עתה כצבאים
אדלג שוו—
ומעגג הגליים
אגבר חלים
כאחד האלים
ללכת אל עיר .׳׳
*אולם במה א־ודף
במה אברכף
:כךס אעזבף
עץ צולח!V

הלא מימף
יחד צלליך,
גם םרןןז
;תנו ריח -׳׳
אך בלשוני מלה
בחרוה ןגילה,
ואני תפלה
על כרכים:
כי כל־ציומח
משרשך .ישלח ׳
כמ׳וף .יהי פורח
השמח חיים!״

Poetisches
von
Talomon Pollack aus Trebitfch.

מגילת יהודית.נסמםך0
מצרים בחב שמחה לקראתם יצאו
גם בעיני המלך ושריו חן מצאו
ובמיטב הארץ אחוזה נתן למו;
שם צאנם ובקרם לרוב פיצו
גס הם פרו ורבו ומאוד שרצו.
איש לא הבלימם לא הרע אותמו.
אך פתאום לב חם לשנוא אותם הפך
ופרעה נמים חרונו עליהם שפך

ובצר לו זעקו ומנזצוקתם הושיעם,
אל תחינתם שעה במציים אותותיו שם
ומכות בלתי ' סרות הביא על ארץ חם
עדי ביד חזקה משם הוציאם.
אך עת נעצרו המכות  .שכך חרונו
לבו חזק פרעה כי גדל זדונו
וירדוף ישראל עם גבור׳ מצרים
אז גער אל בים  ,וביבשה העבירם
במצולות טבע מצרים ובתהום הקבירם
אחד לא נותר כלמו כסו מים.
ימים מעטים אחרי כן משם יצאו
ועת במדבר סין מקום ציה נסעו
מי מרה המתיק׳ דגן שמים נתן למו,
אחרי כן לכדו כנען ויושביהן גרשו
מלכיהם לפי חרב הכו וארצם ירשו
בכל אשר פנו הצליחו  ,כי ד ' אתמו.
ומן אז והלאה  ,כל עוד מנעו מפשע
בידיהם אין מרמה באהליהם אין רשע,
איש תחת גפנו ותחת תאנתו ישבו,
מפחד אויב בטח ושאנן,
מלכם בהיכלו דשן ורענן,
ושקטים בארצם שכנו  ,בל דאבו.
אך עת כבוד אל בלא יועיל המירו
ואת בריתם אתו כרתו הפירו
גם השחיתו התעיבו עלילה בארץ
כי עבדו זרים אלהים לא צור,
מכוס חמתו בקרי אז אותם רוה
וביד אויביהם סגרם לפרץ בם פרץ.
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אך זה עת לא כביזי׳לאל שבו זעקו
וישלח למו מושיע ואת עולם פרקו
וממרחקים לארץ אבותם שבו
בטח לשבטיהם שכנו כמקדם קדמתח
מעצב לא ירעו  ,דרור למו מציתה
ומים בששון ממעיגי ישועה שאבו.
עתה שמעני  ,אל יחר אפך בעבדך
לעצתי האזינה  ,אל אמרתי הט אזנך
אם תאבה ללחום בם ולנצח אותמו;
דרוש תדרוש  :אם הרעו עתה מעלליהם
כי בלכתם מישור  ,עולה אין באהליהם;
כל יגיעך לריק  ,כ׳ אלהים בעזרתנזו!
(ההתשך

גתיזגרת

הגאה ) .

קול שפת עכר קורא,
Non Bernard Knöpfelmacher , Hörer der Medizin
in Wien.

אל אצילי בני ישראל  ,קריא׳ מועד  ,אנשי שם!
שמעתי תלונותיכם  ,ואת התדגזנם עלי  ,כי תחדחרו רי , 3ונגיו
מדון על אודותי  ,תעמיקו שאלה  :היתנן שפוך שיח כנשניס קדמוניהי
או פנול הוא לא ירצה  ,התוסיפו תתנו משפט הבכורה לשמוע אל הלץ
ואל התפלה  ,או תרמיקוני מנבולכם ולהיות לנדה ביניכם  .ועתה הוא"
פנו בי אדבדה עוד — הפעם טרם תנדשונימהסתפח בנחלת ד'  ,דיי"
לי  ,אס תשמעו  ,ואס תחדלו ! מלים כבירים פי לא יביע  ,בלהג הריח
אל אהי לנס למשא  ,ני משדים אדבר אין בהם נפתל ועקש  ,גם לא ",
עם עמקי שפה וכבדי אזן  ,ני אס אליכם אישים אקרא  ,וקולי אליו&נ
על מדין:
מה חטאי ומה פשעי ני צא תאמרו לי ? מה מצאתם בי עול ועייי
ני תשימו אלי עודף ולא פנים • הזה ראשית מלאכתכם לסקל המסיץ
מאבני נגף להרים מכשול מדרך עמי ? הזה פדי בכורי מחשבו " "

להסיר חטאת בית ישראל בשומכם אנן פנס כאבני גיר מנפצות ,לזרות
הלאה  ,ולשום מרמס כטיט חוצות ? בי שחקים הרקעו  ,תבל ומלואה
נוצרו  ,בי נביאיכם מצאו חזון מד׳ כהניכם בו שאלו  ,בי מלכיכם משלו,
ורוזנים צדק חקקו  ,בי אבותיכם חכמתם ובינתם הטיפו  ,גס שנאתם,
גס קנאתם אס בקרבם יקדו  ,לבלתי היות לשמצה בקמיהס  ,בי הודיעו,
ואיך נהפכתס לי ! —
שרשרות נבלות מעשה עבות הן הנה (כל ) שפתי לאמיס  ,במו
איש אל אחיו יתלכדו ולא יתפרדו  ,גם בקצר ארן ואיי ים דחוקים  ,ינידו
•וידעו אס חוטר מגזע אחד הנמו  ,שונא נפשו ( עמו ואלהיו ) יהיו להתיק
חבל הכסף צור נתן בלבם ! ואף ני עוכר אותי ! — מיום שמה ושערודיה
נהיו בארן הצבי  ,נחלתי לבקה ומבקה ומגלקה היתה  ,ויצאתי עמכם
בגולה  ,צוף דגש מלתי מעל לשונכם נזעך  ,היות מתהלכת לדוח היום
בפיכם  ,פליתי ודק יודעי ספד מביני מדע בי התהללו  ,זקניכם בי לקח
הניבו  ,מליציכס אמרי נועם ני שדו  ,חדות על לוח — אך ימים רבים עם
אניות אבה חלפו  ,ועת חדלופרזון בישראלחדלו  ,נדמו בכות השיר  ,אס
זעיר שם  ,זעיר שם ,אחד מני אלף יגביה עוף עד מדום שבתי  ,ידוה
מדשן תנובתי  ,יגש אל הערפל  ,להראות לעין כל ברק יפיה  ,כי נחמדה
היא להאזין  ,וטוב להשכיל  ,יסובו עליו רבים מעמי האדן מתיהדיס,
יקומו לאויבים לו  ,ירדפוהו מנוחה  ,עוד זה מדבר וזה באי גם לי גס
לך לא יהיה — אמרתי נגזרת׳ ! — לולי ד ' צבאות הותיר לי שריד מעט,
שהפזודה בטיס אין תודה  .נפוצה מקדם ועד ימה  ,מהדרי עד עד מי
אפסים  ,בי עוד במקהלותיברכוהו ,אליויתפללו  ,ותהלתו יספדו  ,ועתה
אס לא יבצר מנס כל מזמה  :לברך ברכתי  ,לשים תפלתי לתפלה  ,ותהלתי
לתהלה הלא תבקשו  ,גדע פתיל נעורת חייתי  ,הדעיך שביב אשי  ,כבות
גס את גמלתי וחטאתם חטאה גדולה ; —
מדי דברי ננס לני עלי דוי  .כמדורת פתנים בקרני׳ ידעתי גס
ידעתי  :כי לא לכס לבד כתוב בעט ברזל ועופרת לאמד  :נכה יהיה משפט
העם ומעשהו  ,כי עוד בקהלכם הנועדים על ד ' עשירים שומעים בקולי,
לא נכחד ממני  ,אבל מדוע תהותתו על איש יהודה  ,תחליקו ביעקב,
רבים עתה המתפרצים באות נפשם ישאפו רוח  ,זה אומד בכה  ,וזה
בכה  ,ואתם תביאו העצים  ,תרבו המדודה  — .ביום שיזעו שומרי הבית
ועמודיו ירופפו  ,גס אבן מקיר תפול ארצה ואין מספד לכפיסיס  ,אס
הוקמי על לנס נצנו  ,כשמש צדקה ,מרפא בכנפיה להאיר מסלול דרך
הקדש יקרא  ,אס במצח האנשים ההס תעמוד הבהרת  ,תזרח צרעת
ממארת הלא יפשה הנגע ׳בולעו אורחות חוסים בצלם  ,במשנה יתהלכון
׳כי כהמבטם — .
.
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זכרו זאפ והפאוששו ! לנו נניס שמעו לי ! אל נא מהי עוד מרינה
נינופינו ,שונו אלי ואשובה אליכס  ,ננרפה נא3ריפ יחדיו  ,נריע ,עולם
לא יכרפ למען נצחישראל! — ואס עודפלכו עמי נקרי  ,פקשו ערפכם׳
ועיניכם השע  ,ואזניכס הננד  ,ונמון גננפו סופה עדן שאלפי
ונקשפי ; הניעו נא וראו ,יודעי 7פ ודין ! — כי מנחי שמדפי נעדנס.
גדלפיכס ורוממפינס  .גס מאודכם  ,גס כנודנס  ,מידי לכס נפנו — ,והיה
כי אנוא עלשכרי  ,אל נא פשלמו רעה פמפ טונה< ואס לא פשימו לי
תודה  ,להריס קרני -ולהרחינ אהלי — אל נא פדיחו מעל גבולי  ,גם
אפ יפר הפליטה  ,הנשארפ לי מילדי נכדים !
 אמכם זו ילדפנס׳נופנפ לחמכם ומימיכם  ,צמרנס ופשפינס  ,מדריכפנס על נמופינס!
-

הנער והזקן ) .
Kleist

שפה עבריה.
(Nach

Don Ern. Baumgarten in Kremsier.
,.אי זה הדרך אבור למשול על רמים ?״
שאל נער אחד לשבע ימים —
"בשלשה ענהו הזקן חנם חדשים
״בשלשה תמצא חן בעיני אנשים,
״חזק ואמץ בני  ,כי באומץ כח
,.בארמנות מלכים המצא קן ומנוח!
"חכם בני! כי החכם יעל במשרים
"עיר הגבורים וינצח בשערים
"ובחכמה תמצא חן בעיני השרים
"ואם כה תעש ובל תרך לקרץ
״אז טוב לך ותהי למושל בארץ!
"אהה גדולים הם מנשוא ! השיב הנער
"לנוד קויתי ואין  ,למנחם ולא מצאתי!
"אם כבדו ממך׳ ענה הזקן — עצתי,
״עשה זאת והנצל  :היה כסיל ובער!
"גם כסילים פעמים ימשלו בשרים
״היה אתה כמוהם וגם למשמעתך סרים !"
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מכתמים.
אחוזי יד הלנו יהד רופא ואיש תנכים
זאת ראה נזנזרחק אהד נזהולכי דרכים
ויצחק ויאמר  :כשודדים הם בפתח עינים
כמוהם גם הם ירצו  :כסף או החיים!

השכור על הירח.
בהודו נזה יתהלל! נזה יתפאר הירח?
בהשגיחו ממכון שבתו נזה ישתבח ?
הנהו מלא בחדש רק פעם אחת
ואני מדי יום ביומו — עדי ארד לשחת!

לא טוב היות האדם לכדו.
Non Abraham Friedländer in Somotz.
ז׳זזה שם יונה באין רע.
תדאה תשוט מבד לקנה —
גאין לה מניד ובאין יודע
שותה כעש ומגנה.
יוניה באף  ,יעש נקמה.
§ינה דאבה תגיד
עצב
מה
גם
האדם
.
מבחר
מעשהו
שבעתה
מרורים
תביע,
אשר לבבורגש  ,קןהאהבה.
יזנה ושמה מבלי קצב
אנחות אין קצה יעיבו שמהו
הגה תהגה  ,תחוג תנוע
במשכו את ידו ועוד לתאבה.
׳* יכול וגלמוד הנה ירעה
על זד ושונה יתקומם הטבע
ונפשה לרע שואפת,
ועלי מחרפיו חרה אפהו,
אעז התאוה לבה נגעה
ממיטב אונו ישלם שבע
•דכה ישוח תחת מכהו.
על כן היא סרה וזועפת.
כי הטבע ינופף שבטו
על כל צאצאי אדמה
את תעודתו לבלי חטוא

*4

4
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כי הנה בקולו  :אהבה יביע
צפרי כנף גרי שמים:
מתלחלח הברירות ! הכל יריע
גם חיתו שרי ודגה במים.
נביטה הטבע והנה בנדבה
יחלק מנותיו אך פי שנים י
פזר גם נתן בנפש רחבה
שנים שנים בארצות החיים.
אך זה צולח ישיג המטרה
שוכן בצל אהבה את נפשו חיה,
נעים גורלו נחלתו שפרה
מותו אלמות  ,לא ירד לנשיה.
כי כעץ פרי שתול על מים
לא יכהו שמש גם קרה ממזרים,
ישלח יונקותיו רחבי ידים
מבינות עפיהם יריעו צפרים.
כן לאיש אהבה חבלתהו
ימתק כל מר ,ישיש כל עצב,
ועת זרוע תמתו אמצתהו

בי שלות בית׳ אך שמחהבנותר-
בוחצו הליכיו בימי עדנים
וילידת חפצו כבר הנה הגיה
סביבו שתיליו נטעי נעמנים
ויולדתם עמלה בחפץ כפיה.
לא בן המואס עזר כנגד
ובשבת גלמוד ימצא נחת,
דללה נפשו לא תשבע ממגד
שמיס מעל ומארץ מתחת.
כי פה בארץ ערער הנהו
גרדש מהסתפח בשמחות חיים
יחלה יאנה  ,אין מחבש עצבהו
אך לכספו יגביר ,מידו לוקרניסי
בחיק מי ישתפך נפשו המלאה
ממאור ומשוש ,או מאופלואם^
כשושנה צמאה כן תפתח עליה
טרם תנשק מטל ושמש.
יבגוד האוהב  ,אין מעמר לרע
יחד עם מקרהו אך חוזה עשי
ועת יהפוך ערפו אין יודע
כי מהלאה לשערי שאולבריי,
כרתו.

אך יגל יגונו  ,ישיש כל קצף.
שמח יעבוד  ,יעיר פעלתו
בחפץ כפים יחל ויכלה,
עם השמש נזחפתו יצא למעבדהו ולעת לבבו בקרבו יסתער
ירגז יתקצף וקלל עושהו.
ובשובו אך ישוב ואסמיו ימלא.
יבא הביתה  ,אהבה תקדמהו ובאין מזח פיהו יפער
מרבית ביתו ישיש לקראתו,
אך המקרה שורר אין רואייי'
תיו בל פנים יברך בואהו
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Poetisches von David Schwarz in Somos.

(Müs
האריהוהזבוב-) .

האריה בגאונו
השיאו זדונו
להבזות הזבוב
נתעב ונבוב.
יהזבוב הלזה
נקלה ונבזה
קרא למלחמה
את התת האדמה.
,,לא אחת מחמתך
לא אפחד פחד

הכתהו בעורו!
ונפשו רפפה.
והזבוב לרגעים
חדש הפגעים
על קרקרו עלה:
וארי למטרה
לפגע וצרה
ורוחו חבלה.

לא ברח מקשת,
תנצחהו הרמה —
היו לו לבושת
זעמך ועברתך
לחרפה ולכלמה.
הבל המה יחד ".
עתה בא לאפו
נ! אמר הפעם
ולמטרת אפו
הזבוב בזעם.
ועודו מדבר
שכזהו בלי הרף
על צואר ארי
בעונג וחשק
הנה מאבר
בלי חץ ונשק
הכהו כבחרב.
!עברה ונזרי.
נרגע הבליעל
׳האריה השאון
עמד ממעל
נמעט נפל בשגעון
והאריה שאג
מעוצם הרעה
נסו עבים
מכאוביו גדלו
עיניו כהות החלו— עיני רהבים
והזבוב — לעג.
עד נפשו נגעה.
עתה הפז בזנבו
כתועה נזשנרון
כמשוגע ובער
אחזהו זלעפה

ונוע לבבו
כנוע עץ יעד.
ממכאוב ושגעון
נפל לארץ
עתה בגאון
עזבהו השרץ.
לא שב ריקם
כי חזה נקם
ומצא נחת
לבשר תפארת
הלך לקרת
ונפל לשחת.
כי השממית
אותו להמית
ברשתה לקחתהו
ולטבח הובילתהו
וזה כל פרי
מנצח ארי.
המשל יורנו:
פי שנים
לירא אויבנו
אף יפה ידים;
ומעוצם הצרה
לפעמים ימלט
ומתואנה מצערה
לא יוכל הפלט.
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החפשית.
הנם שמים
על שרה דמיה
מכל* אמריה ?
לענה פוריה
מסות עלרעיונמו;
אם כמוה כן תבונה
חרול וחוח;
ובעבור
הבל
כמדם
אף תפארתך תהי
נפש צולחת
אך יסירו הודם
שא על נפשך קינה
בחפשית
פורחת
מעל
נפשותימו
אבל נם נהי,
בה
מצאה
מניח.
הימצאו
נחת
כתמונה יפסל
יש
אשר
לטבעם
תהין לכל כסל
צעיף לקחת
השניה על נפשם הומיה ?
יצמח מזרים;
אם רוחם ׳ורדה
היו התוך והדמיה
להעלים מאוייך
לחפשית
נוסדה
עינימו אך יראו זרות
מטרת חייך
זאת מטרת חיתם
מטרת נבערים.
במוקש הדמיה.
להסתיר תמיד
מגמתם
מחליק שפתיהו
אף חיי שר שרים
לרדף רעיונות אחרות .ימאס הייהו
אינם מאושרים
אדמת זרים זרעו
נפשו אסרה
אם
חפשי
לא
היה4
ומנפשם טוב מנעו
כבנחשתים כל ימי הבלו
את אדמתם לא זכרו אם על רעיון ורוח
חבלים חבלו
בכסף מכרו כל
ישים דלתיס ובריח
אף אם יחיה כרויה.
רעיוניהם הלאלו נקרא חיים? כאיש שכרון
ונכרים היו בעיניהם
לא על המות
מוכה בעורון
נפש ורוח;
זמורת זר למו בחרו תהי נפשך דואבת
האמת
עזב
עתה אנשים קמו
כי על חיים כאלו;
סתר פנים שמו
לחשך בצהרים
ואל מעין כזב
להונות אל
ואנשים
דמיתי החיים
שרשו פתוח.
אכר פולח
ינאמו מתום ואמונה לא לך ׳הלו.
ובקרבם דמיה צפונה כצפוי מדברת
את אדמתו
כי המה בנים כחשים את אשר נוריה,
הנהו צולח
התראה תמים
ומאושרת חיתו4
התקה תפארת
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גזכהיש רעיונו
איננו מאושר בדמיונו

לא יחרוך צידו
כי יבא אידו

חפשית אחותי
תהי נחנזתי

נחלום וחזיון

מכל פנה ועבר .

אתה חבלי בנועם;

יגזי הבליחו
<1ו 1קלון ובזיון
תהי
אחריתו .
אוהב חנופה
תבואהו סופה
פיר ושבר ;

אך ביושר ואמונה
אשא אלומתי ברנה
ובארי יתןמים;
פרות בשן
מלאות דשן
לי נשחק מאזנים.

von I . Unger in Jaroslau.

אתה לא יחסר טעם
אף פת הריבה;

בלעדההתבל
אך אפם ואבל
אף לי תועבה.

Exegese

כל אחי רש שנאהו׳ אף ני מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה
•תשלי י״ט ז ' ) הפסוק הזה הוא אחד תן החתומים׳ יען לא נ 5ין לדעת מפרשיו
’יונת מלות מרדף אתרים לא המה׳ נין להנתי 3לא ונין להקיי לו׳ ני מי לא
'יאה דוחק פירושם נאתרס נלס פה אחד! ני החלק השני מרדף אתרים מוסב
?ל הרש הנזנר נראש הגי ופי ' ני הרש מרדף אמרים וינקשם למת לו מאותה׳
יא התה סי' ני הס נלנו נגדו נאצו לא היו רעיו מעולם ונגדו נו נמו נחל  .ולהקרי
'יהמה ננסו בדחוקים גדולים ועצומים מאלה ונאשר יראה זאת הקורא משפיל
יעצמו׳ וקצתם בחרו רק בנתיב וברחו מהקרי׳ אשר נאמת ננל מקום הקרי יותר
’יון ויחושב היטב לנוונת המקרא  .לנן לא אסג אחור ואשים יד לפה לס ' הפ'
?זה נסי דעתי׳ פי ' מלת אתרים נ״ל שהוא שנח ורוממות () erheben , preisen
י? וא נמו  :אמרו צדיק ני טו 3לישעי' ג' וי ) ׳תאמרו נל פועלי און ( תהליס צ״ד
ד) ודומיהם ועתה ננון יהיה הקרי לו התה ,והס' יחולק לני חלקים דנר
'? פנו אשר הוא לאנן סנה וליסוד מוסד נסי הזה ׳ ואתר נל אחי רש שנאוהו אף
יי מרעהו רחקו  ,תתנו  ,אולם המרדף אמרים׳ סי ' נרויף אחר הננוד ורוצה
)|יש 3חו ויפארו אותו רעיו ונותן להם נעבור זה מתנות נת״ש נס ' הקודם  ,יניס
’יילו ונו׳ — לו התה הרעים האלה הנזנרים׳ לאלהרשי יען לא יונלו לקות
נה אתר ד ' על שלשה ססעי עזה ועל ארבעה לא אשיננו על הגלותם גלות
^» ה להסגיר לאדום ( עמוס א' ו' ) ושם נס ' טי נה אתר ד' על שלשה פשעי צור
!על ארבעה לא אשיננו על הסגירם גלות שלתה לאדום ולא זנרו ברית אחים .
ייעיזי התצוח ולוו! שלתה הנזהרות נאז  ,פירושם גלותירושלים  .דייו ימלני
:׳ק תצן שצם ( בראי י״ד ירח ז ויהי זשנס סובו ומעונתו בציון ( ייהציס ע״ו גי ) < י
^ייסרשיס שפירשו גלות אמתי ושלימה  ,מלבד אשר הלשון דחוק ׳ הנה קצר
'״קרח
יען עוז
לא גדע
לעייללי«.
תה ללוסג
חחיס!
';’
יקיא מאוד
החודt׳ יען
נדע את
חת מי
ללי הגלה
סללי׳י׳ ׳ ועל
מוסב ולא
רגוז זנרו
זכרו3ברית
רית אחים,
?ילה לפי״ד יתישג היטב׳ וגם נל הסירשה תעיד ני האחת אתי׳ יען תזנינ רק
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הערים והמקומות׳ ולא גשמות העמיס נמו דמשק  ,ג 3עד ,נקעת און  ,נית עדך
ונהנה  ,לזאת נזכר גאן ג״נ ירושלים ולא יהודה.
גיוס -ההוא נאם ד ' אוספה הצולעה והנדמה אק 3צה ואשר הרעותי ושממי
את הצולעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ( מינה ו' ו' ז  0שורש מלת הנהצאה
גקשו רגיס ולא נמצא ׳ קצתם הגיאו מהלאה ואמרו ני הוא נפעל מתו׳הפ הזה׳
אולם מי צא ידע ני שרשם ננל׳ וקצתם הלאו את עצמן לריק גאמרם ני שרשה
לאה ,ולא ישרה נפשי גו  ,ני לרעתם נוסף ה״א ללא תועלת ונאשר העיד ע׳ז
הגיאור שם — לכן נ׳ל ני תוצאו נהל «  , fug reוהוא נמו הנדמה גפי הקודם
ויתורגס , Ich mache die Hinkenden zum Uederbleibsel, nnd die Weg , :
geführten zum zahlreichen Bolkc .

טורח ר,תכם.
Don M . Weiß , Lehrer in Somosch.

ארץ שמנה אדמה פודיה,
ברכת טובה בקרבה חבויה
המבלעדי,רע יובל לתוכה
תפתח רחמה  ,תתן כחה?
באפס איש בטנה פילח
נתון,רע  ,טרף צומח;
תשב עקרה עצורה רחם
מהולכים עליה תמנע לחם.

 !11לאבר אדמתו יורע
יחרוש ישדרvi ,,
חלף עמלו חתן משכרת
בכבודה תתראה כגברת.
נכה תחת כורם חנם
שדה התבונה תפתח רחם,
תשקהו מבאר מים חיים
האכילהו לחם,׳׳ דגן שמים.

ראשית בכורים.
Von A . H . Kurländer

תשלחה פארות
מליצהברעיוני
העשתה,מורות
בקרב הגיוני!
הפרחה הגפן
לחפש יצאתי

דרשתי ואפן
והנה מצאתי:
הן בירנתיה
קציר שולחת
פשטה ידיה
נצתה פורחת,

פרה׳ הגפנים
עשו הצליחו
עלו בקנים
ובנועםיריחו.
אקדיש מנחתי
בכורים מבחרים
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ופרי מליצתי
קודש ארים,
אך עוד בסופה
בקרבי סוערת
במלחמת תנופה
מזמתי בוערת
תחת הדר

נזהרתי קחת
אך סנזרר
חסר נחת !
פגול הנהו
ומי ירצהו!
אבל נחמה
ל׳ מצאתי

כסיל מתחכם .
כסיל בחשבו
מולדתו נעזבו
ימיו מרים
שם ונענרים
מבוקר לערב
יגונו ירב
זקן ונער:
״הוי בער״!
יקשיב יחרפוהו
תמיר ירדפוהו
למצא מרגעה
לרוחו נדנאה:
"אנצל מרשת
לי טמנו
כאויל במנתשת
אותי יטחנו—
ארחיק לנת
ממהפנת;
בארץ ננריה
אמצא תושיה,
איש בל ידעני

ואמי

לנלסנל

ואין נזנירני
אמצא רוחה
ונסה אנחה
ננה במסבו
החרים בלבו
ארץ מניריו
המה בעובדיו,
עיניו רמו
פניו אדמו
בהציצו מהרבים
ארץ מרחקים.
"אנסה הפעם
הישרתי פעם
הנתיב צלחתי
בה דרנתי?
לראשון פגש
בשואל נגש:
"האותי ידעת
״המגי שמעת ?
משתאה על שואלו

רוחו רמה
להקריב נדבתי:
ני בנורה
טעם ודיה
עוד חסרה
לרצון מחוה!
הוא ( קהלת י׳ י״ג>
זה בא למולו,
הנשאל ענהו
אחר בחנהו
ני כסיל הנהו:
"פתי ואויל
״בער ונסיל!
"העל נל נבערים
"עיני ארים?
נחץ בלבבו
האיש וניבו:
"הה הודיעני
"נסיל ני הנני
"מי נבא אליך?
"או חוזה הנך?
״מה לך לשחר?
ענהו האחר
 " tקלונך

פעלת

״בזאת לא תפונה :
"ני לא מתבונה
״על זאת שאלת״ !׳

Kommentar und Itebersetznng des Kapit. 17 und 19 im
Hiob , von M - E . Stern.

י? א .רוחי ,
נשימתי קציה וחו3לה  .מעבו  ,תעניןנריתה  , ,ויקרוגליס
לי לחול נחלה׳ אשר

;פלו
יוויצמי עדי ! וחי לקורים  .ב.
התלים  ,ענינו
נאתונתו
והיא
פעול
.
וי׳ל
אנשים
הראויים
להיות
נהתליס
ונבזים
מנל
חדס
נפי
מעשיהם ההגונים  ,הם תמיד תסויו לי .
ובהמרותם  ,ודנים הרי וסרה,
תלן׳ מעני!
אין תלונה  ,ואף ששישו לון הנחי עיין תצינו דוגמתו נהו ויסר,
והנונה ני
עיני ׳נולה לסבול ולראות היי נ! ה נגד אלהיס  .ג  .שימר ,נא,
דור תה ,
ויחסר הפעול הנעשה נהו על היוו  .ערבני  ,הי• ; אתה עו 3ועדי
נגדן .
מי
הוא
!
ני
ולעדן
מי
הוא
אשי
יתן
ויתקע
גף
ענויי
על
נקיות  .נפשי
ותמיהות
רוחי  ,ני גם יעי הנגד נגעי ׳עמודו ומחרפים אותי  .ד  .כי לבם,
נונת
ואין הפסוקים האלה סתומה וחתומה  ,הן הצד דקדוק הלשון והן הפאת הענין,
חחד
מן המוארים קימוני ויארוס על ננוןי ועל אמונתי ! כי עיינתי ונהו
עשרים
פירושים חדשים וגם ישנים על הספר החתום הזה  ,ואין אחו מהם אותר
ידעתי ספר
 ,כולם דרן אחד  ,דרן נשים לתו  ,שטו ולקטו זה ונה וזה ונה,
ונלם על
אורח וסגנון אחו  ,ואין מפרש ואין תואר< ואני הצעיר נעמי הולן
הלון וננה
,
תחפש
אחרי
מטמוני
הפשט
—
ותיל
אחרי
יגעי
יגיעה
תמידית
לא
תאמן ני
תספר  ,מצאתי מעט דוש  ,דליתי פניני מחקר ממעמקי דורי איוו,
פניתי לורן
אחר וחדש  ,ממנים עם הענין והלשון היטו הדק — ומי יתן וימצאו
דורי חן
ועיני קוראם ושומעם  ,ני ידעתי את העם  ,עם קשה עורף הנהו,
קופא על
שמרי הישן  ,ועיניהם טחו מראות דוחק הקדמונים ! ונועל׳ הלחמות
עומדים
מול עושי חדשות  ,לאמר  :התדע אתה  ,תה שלא ידע הרמנ״ן ונל
הגדולים
הנאים
מאחריו
?
וואתת
,
השרידים
ועם
אשר
ד
'
קורא
יודעים
נאמנה,
כי אן רוח
ה חונן דעת הוא ואנוש ונשמת שדי תוינר  ,ולכל איש ואיש צפון חלק ותורה מאת
 ,ועצה עמוקה ולו איש  .ואיש תנונה ידלנה • ונפרט ני נל גדולי
המפרשים
האלה לא יגעו נ״נ ותקרא להעמידו על אפניו  ,ני עיקר יגיעתם
היהה
וגפ״ת ורק נפרפראוה הנאות אחרי הסעודה  ,שתו גס עין עיונם ועתות׳
ה .פנאי לואר המקרא ! וא״נ
הרגשתם אף לי הניחו מקים להתגדר  ,ואענה חלקי ואומר:
לבם  ,הונתס  ,נח
ושנלם׳ אשר עליהם הונח גס שם לו  ,ואתר על
רעיו :אתה ד'
צפנת
וחתמת
לום
נל
נן
תהשניל׳
עדני
גם
על
דור
אמתי ונכון
אין
נינלתס להתרומם ולהתפעל תמנו להוין ולהודות ני נכון הנהו  ,וזה:
על  ,pתענין נן ונות
צלפחדדונדות ( ומדור נ״ז זי) היינו גס על דור נןלא
תתרומם
ני נן נמצאהונתס  ,וואה תלת תרומם ונקוה על ההננה המנוונת ודרןההשאלה,
על הרוו וספרי המליצה  ,שנא הפעל ומי; המנוון אשר עליו מוסו
נמו לא
יחרון רהיה צידו ( משלי י״ו נ״ג") גס שם הראוי תח רון ועמדו נגד
ימיה,
אן
3
א
ולי
זנר
והסוו
על
האדם
,
אשר
לו
מות
הרמיות
.
הנסתר
וחלק
הא׳
מהמקרא  ,והראיה  ,תתנגדו  :והון אדם יקר חרון  :ה .לחלק  ,הוראתו
הראשונה
הוא נצרי חלקים  . Theilוהושאל ג ' נ על ענין נחמה ונוד  Mitlciden ,׳ ני הנוד
ותעלה ונחת רוח לאדם המעונה ונדנה ומיקל את נאוו ,והוי א ' נ
המנחם
והמגיד כאילו נוטל חלק תהנאו  ,ונזה תוואר ג" נ מלת , Theilnahme
ולפי״ז גוו
וחלק
קרוויס
נענינס
כדוגמת
XfjetrmtOmc
.
Mitleid
נצ״א
,
ואחר:
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הכי
שיגורויתכן זאת שיהיה האום הנכאה חירוף התלאות מונרוו לנקש מאי! רעיו
לו ! עת צרה’
■ והפליג !אתרו  :נפרט כשרואים שלא אל עצתו ואל !שרו
לנד
נגע
הפגע
 ,אלא כי גם עיני  !,יו תכלינה  ,כתו ! איו! אשר מתו ! נין!

ו•

והציגני׳ אמר יוכל להיות שעל

כןיסרני ד' ,

על כי רעי

רעים הנתו  ,ולמען

אסיה תוסר לתו  ,ולא מפני חטאתי כי ר! ו הכני  ,כענין צדיק נתפס ! ענן וורו.
יכתאתר ישעי' נ״גשס  :והוא תחולל מפשעינו תרוכא תעונותינו וכוי וו ' הפגיע
!ו את עו; נלנו ונו ' והוא חטוז ר 3יס נשא ולפשעים יפניע — וכן הציגני ג״נ
למשול עתים י אן היתכן זאת !דרכי ו' וכייו׳ס לקת!  -ותוסת  ,שרשו פתה,
מעטן כי יפתה איש !תולה (שמות נ"! ט"ז.ו והתי״ולתשקל  ,והונח עלי אום
המושם ונעמו למוסר ולוונתא צרניס׳ או ע״יתעשיו ,או ע״י אורותיו וקורותיו׳
למען ירחו יקמו מוסר  ,והוא כמו מפתה  ,מתנו יראו וכן יעשיו פנים ׳ הר ! וי
מעני! פן וספק נמו נשאתי אמין אפונה ( תהליס סייח ) ועיי! הול״ק וראג״ע שסי
והונח פה לתואר על הרשעים המלאים ספק  ,והענין יווע  ,כי אם הצויק נתפס
יעוןהדור  ,רניס משי! נזה מעון׳ כי ישמעו יקחו מוסר וישונו מאון — ויונן
מהעתקתי  — .ועור יש לי לונר !! יאור הפי הזה  :ה 1פת  ,מעטן תופת וגיא
!ן הנס׳ אשר ידוע ני תעותו ומורן הנהו לאיו ינון ופורענות  ,אשר שיסך שם
י' חרון אפו על עינדי רצונו׳ דפנים  ,ומעני! פני ילכו ( שמות ל״ד י׳ד)
ענינו חרון אף  ,ואתר  :עלי שפן שדי כוס חמתו׳ כאילו הייתי אני התופת
המעותד לכן׳ ויתורנס לפי״ז  dem Zorne sein ! :תופח  ich soll einועוד
יש לי לד!ר חון לדרכי  ,תופת מענין פתה כמו״ש׳ ופני מעני! פני ילכו,
ואמר  :כ׳׳נ רנתה עלי הצרה ואני מלא תכף רגלי ועד קדקדי ! אותות עניי,
״־:ת שדי  ,עד כי נם המלא עלי כעם ותימה ! ,ראותו אותי ! רוע מעמדי וגודל
מיד יניח וישקוט כעסו וידאה כי ראוי לרחמים הנני  ,ו!כ 3זאת הייתי
למשול עתים ויושני שער ישיחו ! י׳ ויתורגסלסי״ז wo ich Ueberrednng jedem :
  Zorne sein sollteהקורא יראה יגיעתי וישפוט׳ ואת אשר ינחר  ,הואהקדוש!ז .ותכה  ,תוסיף ואותר  :העל כן כהו עיני והוכתי !מכאו! ויתורי! ׳ על כי
יצורי ,היינו הננראים אשר עמדי ׳ כצל התה כולתו׳ כלומר שאינם דנקיס
יאתיתיסניראתס  ,נצל הזה אשר ה !ל ורוח הנהו ! כי רנות מצאנו ני דתו המליצים
יית הדנריס אשר אין לתו מעמד ולא יחילו זמן תה לצל  ,כתו ימיו כצל עונר
(תהליס קמ״ד די) נצל כנטותו ( שם ק״ט כ׳ג ) ויעשםכצל ( קהלת וי יי! ) ולמה
’) היה אנכי מוסר לאנשיםכאלה ? — ומה מאוד דחקו המנאריס לפרש יצורי:
י)! ריי• ח .ישומו  ,מענין שתתה וציה׳ ואתר  :וני יתכן זאת שלנענור שיעזנו
סימרי הנליס שוא חסדם ,ומרעיש ישו !ו ממסלול עקלקלותס  ,יפיל שדי את איש
ישר ונר ל! נ תננהי הצלחתו  ,לתהום השמתו! והתוגה  ,למען ינערו רשעים
"תעוררו לשו!• לא כן  ,להיפן היה ראוי להיות׳ את המרשיע ינחר שדי להכותו
ימטה זעמו  ,למען " ט ! צדיק דרנו ויזכה את ארחו  ,וזה ונקי על חנף
יתעורר׳ היינו הנגי יתעורר ע״י חנף לתקן■ מעשיו עוד  ,ונזה גס החנף יקנל
י* ה ענשו הראוי לו  ,למען יאחז צדיק את דרכו וטהר הידיס יוסיף אומן !צדקתו
"שדול וכן הוא המשפט האתת והנכון ; ני למה מיגע האיש׳ אשר רק תינט
ינשה,ו! שגנה׳ והרשע האן ! רגלים יעמוד ממרחק ויראה כ! לע צדיק ! י .ואולם,
י*( אין הדנר כן ואיננו נסי דרכי המשפט  ,ואנכי הצדיק נענשתי ענורנס  ,ולא
יל שנן ומן הדין הוא שתקחו תוסר  ,וכולכם תשונו ובואו ! נא ונקשה  ,אם לא
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תא 3ו שאמצא ננס חנם׳ היינו חנם נעיניו  ,המתחנס נדרני סכלותו ואולתו
נדרן נל החוטאים ננפסותס — ונונל עוד לפרס  :וצא אמצא ננס מנס  ,אף אם
אענש עוד עונש על עונש׳ אע׳פי ק לא יועיל לנס לקמת מוסר  ,ולא השונו׳
ני העמיקו סרה ואין מזיר ותרופה לרעתנס  ,ולא אמצא ננס חנם אמתי .לעולס.
ונראה עוד  ,היות ני איננו מונן נפי דעת נלהמנאריס  ,ני הראוי  :כולכם —
ואולם  ,תעני! ונריאאולם 1תהליס ע׳ינו ענינו חזק ואמין נעין גנר אין איל,
והתשנו יפה נפי נאור׳ לסי' הנאת  ,ני לו יעש השם צהיפך שהנקי ע״י המגף
יתעורר ואז יושעו שניהם הצדיק והמנף׳ ני הנקי תמת נו גערה יקח חוסר ויוסר
ני לתה ועלתה יונה הנקי להנות נדיניס על יושר  ,הלא נקלות יונל לתלאות
פיו ספק ניין שוי  ,נהיותו תונה שלח נדי  ,וענוש לצדיק לא טו , 3ויתורגס:
dann waren Beide gekrciftigct; darum bessert euch, »adert euch doch
— ?mir, — soll ich denn »immer einen Weisen unter euch finden
יא  .ימי  ,נספרו ני נענה הנהו ענור רשעס  ,התשין הענין להפליג נגודל עניו
זמותי  ,מעני! זממו אל תפק ( תהליס ק׳ת ט )  .מורשי  ,מו30
ומדודו .
נהשאלה על ההרגש הפנימי  ,והוא משורש ירש ,ני הלנ מקור נל הממשנות
ומחצ 3הרעיונות והוא מורישם לאדם> ני נעת הצרה והיגון ונסערת התלאות
ינועו עמודי נח המושג ומוסדי רעיוניו גדתו  .יב .לילה  ,ר״ל גס הנחמה
הזאת לקח שדי תמני שנתקו מורשי לגני  ,ני נל עוד הנח הדמיוני גונר נאדם,
הוא מתדמה נרעיוניו תקות נעימות נתחזה העתידה ומשאות שוא יחזה  ,אן אף
ני נזניס הנה אין נס אמת  ,ת״ח ישנח לסי רגע צערו על ידס ועיניו תאורנה
ממשנת היגון ׳ וז״א תורשי לנני  ,אשר היו משימים ליל ליומם  ,ועל ידס האור
היה קדו 3לי אף מפני חושן  ,ועתה נתקו נס המה ונס את הנוחם הזה לא
אקוה׳עד גמירא  ,פי' הפסוקים האלה סתום
השאיר לי שדי נעניי ! יג• אם
מאוד  ,וגס פה אין אחד חהמנאריס  ,אומר חמותי ראיתי אור ! ואין עושה טו3
אין נם אחד  ,ואת אשר שם שדי נחסדו נפי  ,אותו אשמור לדנר ; ואף ני ידעתי
ני עודני עומד רחוק מתרנז נקודת האחת  ,ת״ת לא דנרתי רנדים דקים ננונתס
ולא מלאתי תפני רוח נאותן אשר קדמוני  .אבי  ,מענין אני ואמי  ,ונונל להניח
נו עוד נוגה שניה נאותה לסי הענין  ,והוא תענין לא אנה ינתי ו״דנריס נ׳ה זיז
אני ינחן איונ עדי נצח ( לקמן ל״ד ל״ח אחוזת מרעהו  .בדי׳ מענין חר 3אל
הנדים ( ירמיה נ' ל״ו ) תיס 3על האניריס העצומים  .נחה  ,שם משורש נוח
והתי׳ו למשקל  ,ואמר  :מי יסנל לאמי  ,ני יש לי עוד תקוה לדאות טונה  ,ני
גס היום נעודני חי׳ ניתי נדמה לי לשאול  ,ואף ני אחרי תותי ! ונל נן גנרי
עלי היסוריס עד ני נל תאותי היחידה וההתידית  ,היא השחת  ,חן אס היא
נזירה קדומה מאת היוצר  :ני ישו 3הנל אשר ישנו פה אל אדמת עפר ואל חיק
האין  ,תחת ממשלת הנליה ההפסד והנליון  ,אז יש תקוה לנל הפחות על מנוחה׳
ני גס השאול עס נדיר עמודיו ויסודותיו ירדו אל עפר הנליה וההפסד  ,ואחר'
נלותס תהיה לי עדנה ונחת  ,וקרא את היסירין נשם נדי שאול  ,ני נמלאנותה
ונשליתותה התה נאים• ועוד נראה  ,מלת על נס ' הזה מענין ואל על יקדאהי
(הושעי׳א Csישונו לא על ישםז' י׳ז ) ונענין ועל נן אדם אתצתה לן ( תהלים
ם׳ ט׳ז וי׳ח ) נסי נאור ותרגום הרחנת׳ן שם עיין עליו  ,והוא תחונר וחדונק עא
עפר לתואר על השס השונן שמיס  ,שהיא פס ונשא על אדמת אדם ועפר  ,ומציני
הרננות נאלה נחנור חלת היחס עם השם ננוייס לתלפיות החליצה צתוארים׳
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 נ״א ) לא — ען (ישעיה י' ט״ו ) אל מות3 לא אל ( רנריםל״, כמו לא — עם
 מענין ורגז ושתק ואין נתת ( תשלי נ״ט ט׳ ) הוראתו,  ונחה. ) (משלי י׳ננ״׳ת
 ני ישלמו ימי אבלו: והתנחם פה איוב
סס על גמר רתיתוך הדין נכת השופט
auch der Hölle Mächte werden : סי״ז3 ויתורגס. בקרוב היום הדין הגדול
sich senken, wenn der Uebcrirdische alles schlichten wird:ועיין נאור ' ע׳ם ושית על עפר נצר לקמן ויתורגתו
Schon ist zerstört mein Odem , meine Tage sind hingeschwunden, Gräber sind mein Antheil . Wenn doch die Verachtlichen nicht bei mir wären , bei deren Widerspruch mein Auge
weilen muß . O zeige doch etwas ' vertrete mich bei dir ! Wer
sonst würde für mich hafte » ? denn ihr Herz hast du der Einsicht
verschlossen, auch beim Rechte kann sie sich nicht erheben . Um
Theilnahme soll man Freunde «»sprechen müssen, wann der Kinder
Augen hinschmachlen ! — Ha , stellte ec darum zum Spottlied
der Volker mich , damit ich Ueberredung den Zweiflern sey?
Ward darum mein Hoffen durch Leiden getrübt , weil meine Nebengeschöpfe den Schatten gleichen ? Ha , darum sollen Redliche
vernichtet werden , da doch der Reine durch den Heuchler sich ermuntern sollte ! ! Daß der Froinme fest am Wandel halte , der
Unbefleckte an Standhaftigkeit
znnehme ! — Doch , ist es so,
solltet ihr reuig bittend kommen , so ich keinen Grübler unter
euch finden soll. Hingeschwunden sind meine Tage , zerstört meine
Anschläge , die Gefühle »!eines Herzens . — Die mir Nacht in
Tag umwandelten ; Licht wäre nahe mir . auch in der Dunkelheit.
Wie könnte ich hoffen noch , wenn schon mein Haus mir eine
Holle , im Dunkeln bette ich mein Lager — so, daß der Zerstörung
ich zurief : ״Du bist meineSWunsches Ziel ! ״Mein Stoff ! meine
Schwester " ! der Fäulniß ! Wo wäre etwa noch meine Hoffnung ?"
Meine Hoffnung , wer wird diese schauen? — Doch werden auch
der Hölle Mächte sinken, wenn alles zu Staube wird — ist Ruhe.
 תרה לו על רעיו על אשר נם התהמדכאיןאותו,  מעבה איוב.יט א
 אתם,  אס יש נדעתנם ששגיתי:  ואתר, נמליך ולא לנד שיד אלוה יגעה נו
 אלא לא נן ני שדי עותגי ונס מאתו היתה כזאת לי שישכתוני רעי, הטועים
 ונל נאי שער עירי יסירו מעליהם מוסרי, ומיודעי יעזנוני ונס ענגי ימרדו ני
 אולם מי,  גאלה וגאלה מאתו יצאו,  ואשתי תפיק תמיד רינ ומצה, המשמעת
, אשר נהם יתיה גואלי,  אז ידעתי נאמנה ני ימיסינואו, יתן ויוהקונל מלי ודנרי
 ננון לני נטוא ני ינא ! אן אז,  ואף אם האתרון נארן הנהו, יהיה מי שיהיה
 ואשיג מה, אהיה ננר יושב נסתר עליון נחוג השמים וגויתי טמונה נתיק האדן
 סגור ננית סוהר מאפל הגוף ונאסרנמוסרי, שלא השגתי פה נארן השפלה הלזו
 ני לא היו דנרי עתה דנרי:  וגס אתס נתוני תדעו ותנינו אז, התאוות הגשמיות
! וני להיפן שורש דגר נמצא ני,  אשר נקש רות תשאם וסערה תפיצם, תהו \ רות
 ישעיה גי טי) וה״אהפעיל1 לאתבושו תחברו ליי מענין הנית פניהם.ג

על הזרות נדתצינו  .ר .ואף אמנם
שגיתי׳רצונו אן> אס אונת הוא כיושר
אמרתם ני שניתי  ,מה לי
ולנס על זאת ! משוגתי אתי ולי הניה .ואני עתיד׳לימן
דין ואשגון עליה ואין
לנס דין ומששנו לדכיאני על כזאת ! ה  .אם אמנם  ,ואס
אמת הואשאטאתי ,
תוכלו
להתנשאות
ולהתגדל
עלי
,
אן
אז
מוכרתיס
אתס
להעיד
נראיות נאמנות עלארפתי
,
למען
את
כל
ונונאת
,
ני
תונוא
הנני
• ו.
רעואיפה׳
אן דעו ני לא כן
הוא
וני
האמת
אין
אתנס
׳
תן> הנני מכל פשע זן ולא עון גי
ומעולם לא תעאתי  ,רק
סדי עות עלי את היין לס 3ות נסתרות  .יז .רוחי זרה,
נ 3ד 3ארתי די 3אי ענין
תלת זרה ע״ד ההשאלה 3סי' נו׳ו עיי׳ש ולא אכפיל
אמדיסלרוא .
רוחי,
תלינו נמה פעמים 3תנ״ן השאלתו על רעיונות הזועפים
אוגמוטה׳ ורצונו ד3ר זר
הוא 3עיני אשתי עלי תנו ת י  ,תענין ואנותי את אשר
אאו; (שתות ל׳ג י״ט ) .
לבני בטני  ,היינו לגני הרגשות׳  ,ועל צעקי על גודל
כאגי  ,ותוס 3בני 3טני
ע״ו
ההשאלה
על
ההיגשית
הפנימיות
כמו
על הרוג,וכמר
התו תעי לו וירמיה
ל״א
כ
)
כל
תעינינן
יתהליס פ״ז זי ' ולא יתכן להפיגו על
גניו ממש  ,ני כגר מתו
! ואאיו לא  ,נקראו גני גטני  ,ועל אשתו מרינו גאתה
שאמרה  :גרן אלהיס ותות ! יח.
ערלים׳ מענין עול ואון  ,ונא ידעתי על מה
דאקו המגאריס לפרשו מענין
ילריס
•
יט
.
נהפכו
בי׳
היו
למתנגדי׳
היפן תמה
שהיו נגר ! ומוסג על כל
הנאמר לתעלה  :עגוי י אשתי׳ תהי סודי וכל גרי גיתי
כולם נהפכו גי  .כ .
עצמי׳
עצמות׳
׳
גלותה
כל
גני
אדם
עזגיני ואי; לי עוד
גקות והתאגדותעס
שים
געל
אי
.
כא
כל
עצמי׳ תעני! ועצתי לא ננאד
ממן לתהליס קליט ט״ו
) דנק יק נעצתי מגשרי  ,ונזה על כי נכחדת תקומי
מעם כל אי .
ואהמלטה  .גהתפעל  ,מוכרת למלט את עצתי הנני  .גאין אדם
■עוד גארן לעזר לי וכולם
רהקו תתני  ,ומוסקי עור להפליג גאתרוכי נס גגשרלא
נדנקי עוד שני ני נתק כני ניאגעור לגר  .בב .למה
תרדפוני׳ גם אתסכמו
אליו'
ומבשרי׳ גגגול שתתנו  ,כלומר הננס רואים
ני
כל
כן
נדל הנאג עד ני
הנני
רק
ונחוש
מנשרי
,
המעט
עוד
זאת
עיניכם
ולא שנעה עוד נקתתנסלנגדי!
כג .עד גמירא  .יגים
נלאו נספר הזה ונקשו הראות והוכיח מהונושכפר
איוגגתתיית המתים
מהשארת
הנפש׳
וגאמת
גיל
שנפידעת האומרים  :ניתחגרו
איש אאד ואיוג לא היה
ולא נניא  ,נאשר גלי ספק היק הדעת האמיתית ונפרט
לפי פירושי נפי ' הזאת ,
יעיד ויניד להיפן  :שכל אמונתו והקוהו גסשארת הנפש
ונא הסתפק 3ה
מעילם
נצל
וכלל
,
נאשר
יתנו
עדיהם
ויצויקי
הפסוקים הגאיס.
ולא נכון היא להתחכם
ולשים
דגר
נזה
גס
'
הזה
,
ני
התאגד
גדה
לו
שס
איש׳
אשר אגלי נפל לו
גנעיתיס ותאיתה לא נעדר לו מגל טוג הארצי  ,וא״כ שם לנגר
•עיניו  ,ני נסהו
השם
לדעת
אם
צא
יקין גתונאתו  ,ונתן אותו ניד השטן ואילו
היסורין  ,וכל אלי וכל
גנידת האוהגיס  ,כליון תנה שלא עליו  ,כל כאג לא הראיק תתנו למען הרעימו:
גנים ואשת מדנים  ,כלימות ואיפוה ׳ לדעת הישתור ננל
מאת מלותיו  ,וחא״נ
■רואו גקדנו ; אן גכלהעמיד המלין מיל פנינו חולשת דעת האדם אשר מיד נגדן ה
זאת
מוסדי
אמונתו
לא
התמוטטו׳
ואדני ידאתו עמדו על
עמרם  .והוא למוסר לנו
להתחנאות געת הזעם אן נמעט רנע עדי ענדו׳ וא״ג
מי יסכל פה לחקור
דנלהותאין ספורות  ,אחרי איש נכה רוא׳ מודדן» תמיד גלי אשן מתיגית ויגונות
מה
אמר ומה דגר ? לכן שוא חקיות החוקרים פה ולהג
הרנה יגיעת נשר ;
ניראה והתגונן נתאמיו פה ותמצא ההיפן  ,אתר  :מי ית!
ויוחקו מצי לנצח׳
למען
יקראם
כל
איש׳
ואז
מוגטאני
שיחיה
עוד נגר תמים
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 אסר ידע וינין אמתה ויסדוה אמרי ויצדיקני, נארן
, עדי לעיני כל3ויתונח
 ודאי גואלי אי׳ ואף אס3ו
 ני יהיה • ויהיה,  זאת אדע,  אין יהיה3האיורון
' אולס ; את תהיה אמדי אסר. ' ר ה' ח3 מד3( גואלי מעניןואס איןלאיס גואל
 ר עורי3כ
 סרי אתזה אז הוד אלוה > ע״ד ני לא יראני3נקפו׳ ונקי מגופי ומ
 ר״ל תכלית יצירתי והסנה סלימה רומניה,  אסר אני אחזה לי:  ואז, האדם וחי
, ורצונו,  גס פה ע״ד ההסאלה נדלעיל,  זר.  ין מערה היותי3תהיה צי למנה לה
, לי זרות מאומה ולא תהיינה עודסאלות ותמיהות על הנהגתו3 ר3עיני ראר זאת נ
,יס3 סרי זהימיס ר3 כלומר להסגה אסר נלו לה כליות׳ וכמה לה, '1כלו כליות
אז
, צהנין הכל נקלות נמרצת׳ כל מערתי ותכלית החיים הלזו, חקי3תהיה
ואו גס אתס תהיו
 מה גרוף לו עודי• ונו נמצא:  חיק הסליחות ותאמרו3כנר
 על כן אל התמהמהו ותתעננו לחנם על לא,  ר סיס לו סורס נסדה התנונה3ד
3 וגירו לנס הייס תפני חר,  ר עד היום האחרון31
 ני,  הסילוס0  יו3הנוקמת
 כלומר נסי החעא,  הנקתה3 העון והתאוה הנועדת היא חר, אימה נמו אס
 לו תעה עוז וסננו תוסר, ימוד את הדין׳ ותדעון סיס דין אלהיס סופעיס נארן
: ויתורגתו. להרסיע רע ולהצדיק צדיק

Wie lange noch wollt : ihr mich betrüben ? mich durch Worte
kränken ? Schon zehn Mal beschämet ihr mich, erröthet nicht, mich
zu verkenne» ! Wär 's auch wahr , daß ich geirrt ; so ist ja mein
der Irrthum ! Ist 's wahr , nun so erhebet euch über mich , dock
beweisen müßt ihr meine Schändlichkeit mir . Allein wisset, die
Allmacht khat mir Unrecht , umgab mit ihrem Netze mich. Siehe
ich schreie über Gewalt , werde nicht erhört ; ich flehe , und finde
kein Recht. Meinen Weg umzäunte er, ich kann nicht fort , um
meiue Bahn bereitet er Dunkelheit , (׳. ׳, «ine Ehre entzog er mir,
nahm weg die Krone meines Hauptes , Er zerstört mich ringsum,
ich vergehe , entwurzelt , dem Baume gleich , meine Hoffnung•
Ließ seinen Zorn über mich entbrennen , behandelt mich gleich
einem seiner Feinde - Vereint kommen seine Heere , bahnen über
mich sich ihren Weg , lagern sich um mein Zelt , Meine Brüder
entfernen sich von mir , Freunde sind mir fremd geworden , ent«
zogen haben sich mir meine Verwandten , Bekannte mich vergessen. Die Bewohner meines Hauses , meine Mägde halten mich
für fremd , unbekannt bin ich ihnen worden - Meinem Diener ruft
ich , er antwortet nicht , wenn ich auch zu ihm flehe. Mein Unmuth befremdet meine Frau , weil ich Begünstigung meinen Ge - j
fühlen gebe. Auch Ungerechte verachten mich ; ich rege mich— und
sie reden von mir - Es verabscheuen mich alle meine Vertrauten,
die ich liebte, ,wurden meine Gegner - An Haut und Fleisch nur
hängt mein Dasein noch; so muß ich selbst mich retten , an bloßer
Haut nur hängen meine Zähne . Verschonet , bemitleidet mich doch,
meine Freunde ! Denn schwer' traf mich Gottes 'Hand ! Warum
wollt ihr der Gottheit gleich mich veiffolgen ? Daß ich des Flei-
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sches beraubt — seid ihr noch nicht befriediget ? O daß meine
Worte ausgezeichnet würden ! daß sie ins Buch geschrieben würden ! mit eisernem, bleiernem Griffel , der Ewigkeit im Fels aufi behalten

blieben ! So

wüßte

ich :

Mein

Annehmer

wird

einst

leben , und wär 's der Letzte auch, der im Staube sein wird . Doch,
nachdem meine Haut verweset , geschieht dies , wann längst ich
körperlos die Gottheit schaue. Wozu ich bin , werde ich mir dann
einsehen ; meine Augen sehen es ohne Befremden , wonach meine
Sinne geschmachtet, im Schooße liegt mir 's dann . Dann werdet
ihr sprechen : Wozu ihn verfolgen ? Eine grundseste Meinung
fand sich bei mir ! Darum zittert itzt schon vor dem Racheschwerdte;
denn heiß , wie's Sündenwesen , ist dies Schwerdt — damit ihn
fühlet : daß ein Recht ist ! —

Der Thurmbau zu Vabylon.
Zeitbild
von
, 0־

M . E . Ster » .

Kommt , und laßt ' nen Thurm uns baue».
Den man weithin könnte schauen.
Sprachen einst im Morgenland
Jene , die besorgt gewesen,
Daß einmal sich könnte losen
Des vereinten Volkes Band.
״Reichend bis an Himmelshöhen
Soll man dessen Knäufe sehen.
Und er sey uns Ruhmspanier;
Daß , so einmal wir auf Erden
Dürften einst zerstreuet werde ».
Er zurück uns wieder führ ' !"
״Richtschnur sey er für uns alle
Auf dem weiten Erdenballe,
Haltpunkt unsrem VolkSvcrei » ;
D 'rum kommt , laßt uns Ziegel streichen.
Statt des Mörtels , Lehm erweichen,
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Und im Baue rüstig seyn!
Doch , der Herr sprach : ״Diese Horden
Sind noch kaum zum Volk geworden.
Und sie hegen solchen Wahn:
Sich gen Himmel zu beflügeln,
Durch den Thurm von Lehm und Ziegeln,—
Nicht gedeih'» kann solch ein Plan!
Irrig nur ist ihr Beginnen,
Durch des Thurmes hohe Zinnen
Dringen zu den Himmelshöh 'n. —
Kommt , und laßt den Geistesirren
Uns die Sprache auch verwirren;
Daß sie selbst sich nicht versteh' » !
Nimmer kann solch srcvles Treiben
Don Bestand und Geltung bleiben.
Wies sich im Erfolg erweist;
Nur durch klaren Geistes Schwingen
Soll der Mensch zum Himmel dringen —
Dies der Zielpunkt für den Geist !"
Und der Bau verfiel auch endlich,
Weil einander unverständlich
Ward , der Bauleut ' Red ' und Wort;
Und der Zwietracht wilde Hyder
Trieb die kaum vereinten Brüder
Aus der Ruhe stillem Port.
Und der Ort , allwo sie weilten.
Als zerstreuend sie sich theilten.
Heißt bis heute : Babylon;
Auf die Wirrniß hlnzudeuten.
Die geherrscht vor grauen Zeiten,
Geistig , wie in Wort und Ton.
Brüder , blickt auf unser Streben!
Und es herrscht noch heute eben
Im Bereich der Religion,
Jener Bau der alten Jrrniß
Und der blinden Gelsteswirrniß,
Jenes alte Babylon!
Seht das Bild ! Nur rückwärts gingen
Jene , anstatt vorzudringcn *)
Zogen sie der Tief ' entlang;
. גסעס מהדס3'
4 **
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Und mit ird 'schem Blick erspähen
Wollten sie des Himniels Höhen —
Und des Wahnes Ban mißlang.
Denn sie wollten , gottvergessen.
Mit dem ird' schen Maßstab messen.
Hehren Himmels Allgewalt;
Wurden d'rob des Zwiespalts Beute —
Und das Schisma steht noch heute.
Wie das Babylon auch alt!
Und die heilige Geschichte
Liefert uns im Bild Berichte
Don dem Kampf der Gegenwart:
Heut ' noch, wie vor alten Zeiten,
Hören wir die Bauleut ' streiten.
An des BabelthurmeS Wart:
Schwankend stch'n die Meister , sinnen,
Wissen nicht, was zu beginne»
Mit dem Thurm von Babylon;
Der , den Himmel zu erstreben,
Pflicht auf Pflichten uns gegeben,
Zum Besteh ' n der Religion.
Und es sehcn's wohl die Meister,
Daß der Bau mit Satzungskleister
Hcutzutag nicht kann besteh'n.
Und im regen Kampf begriffen
Mit sich, unter sich, umschiffen
Sie der Klippen schroffe Höh 'n.
Viel ' stehn an des Thurmcs Stufen,
Doch nur Wen 'ge sind berufen;
Giebt 's auch Meister von Gewicht;
Die erleuchtet allenthalben;
Aber leider, ein' ge Schwalben
Bringen wohl de» Sommer nicht.
Und wenn sie sich auch versammeln.
Hört man sie nur lispelnd stammeln,
’ Schwankend in der Rede Ton;
Und das Bild bewährt sich endlich.
Daß sie selbst sich unverständlich
Steh ' n am Vau der Religion.
Feindlich steh' n sie gegenüber
Sich einander , lassen lieber
Morscher werden stets das Haus;
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Exegese von Joachim I . Pollack, Rabbiner in Trebitsch

(המשך מן המחברות הקודמות ) .
מ כי כה  ,נתינה טעם לשלפניו  .אך נמרירות נוס המועלה הזאת
מהולים נס נן רסיסי הנווומות גאמדו גשם ה '  ,ונלה לא אעשה  ,ני כל משיג
ה׳ית השנה אמתיה ידע  ,ני הוא העצם הנשגג הסוג לנל אשר אף אס נידו
האמה ינאיג  ,יוזנש נשניה׳ ני נל מגמתו היא להועיל ולהסיג ליצוריו  ,או
שכוונת הנ' סה היא  ,אף שלא אעשה נלה ננל ; את שממה תהיה נל הארך.
ייתורנםEine Wüste wird das ganze Land sein, obwohl ich kein
gclnzliches Verderben bringen werde
השמים .
כה תאבל־יאתר עד״מ ני
והארך ר׳ל נל הנריאה נלה תאנל ותלנש קדרות כמשפט האנליס על רוג הצרה
אשר תנא לישראל אשר היו מלפנים עם סגלה לה׳ ועתה הוא נותשס מעל אדמתם.
*מותי  ,שורש זמם יורה על התמדה המאשנהזמן מה על עצם או ענין מה לטונה
אי לרעה ונגזר ( כדעת יריעות שלמה ) משם זמן נהתתלפוה מ״ם ננו״ן  ,המורה
על המשך דני או פעולה מה  ,ני זולתם לא יצויר נצל עצמות הזמן וגדרו כנודע
לנל מנין  ,ני תושג הזמן יושג רק נאתצעוה התנועה והפעולה אשר תעשינה נו,
Der Begriff der Zeit kann nur durch die darin stattfindende Bewegung
 Jedes hatוכן לנל זמן ( קהלתy׳ קי ) und Handlung begriffen werden ,
נאמתי׳ שורש נוזם יויה עלנלשינוי ממשנה והעתקתה seine Zeit undDauer ,
לג ההפך נמו פהetwas bereuen,oder sich hierüber anders entschlicßcn/ziin ' i
וע׳נתקרא הסרת היגון והעצג תהלנ ושקיטת הנפש מהמיתה נשם נתמה Trost ,
ויען כי הכעס האנושי התקרר דעתו ותשקט רומו נקמתו נקם מאויגו  .תקרא
נס קימת הנקתה נשם נתמה  .נמו מתנמס לך להרגך ( נרא׳ נ״ט ) ונאתר ע״צ
ההגשמה אקל ה״יה הוי אנחם מצרי ( ישעי׳ א׳ ) כפל לשון של ואנקמה מאויני.
כ״ט מקולפרש ׳ לשון יתיד על רנים דרךכלל (רדיק) ולדעתי יאתרהנניא
להפליג הפחד אסר יפול אז עליהם  ,ני מקול פרש או רומה קשת אמד תנרח נל
העיר  .ולא תקום ניושניה עוד רות לעמוד על נפשם  .רומה קשת ׳ ר"{ יורה
ייציס נקשה  ,והסנ ההשלכה אשר אליו יורה שורש רמה  ,אל הקשת  ,אף ני נאמת
אעשה רק נמציס ממנה  ,נמו שיאתר אריק חרני שהכוונה ג ' נ רק אעשה התער
יק ממרני  ,תמת ני הלועז יאמר  Ich zücke mein Schwert , :והנן
כויחת ,ניגוני  ,ני להגדיל ההתפעליות יציג הנניא גם הפעולותהעתידות
ייינוזות לנגד עינינו נמו שהן נאמת לפניו גתמזה ננואתו האמתית  .באו בעבים
וכי '  ,ההעתקה ממקום פנוי אל מקום הנגדי נממיצה מה  ,כני ת או סנני
איער  ,תקרא ניאה וממקום נתון ושפל אל הגנוה  ,עליה  ,בר העיר  ,ר׳ל נל
עיי ! והה״א יורה פה על הכלל לא על פרט אחד ידוע  ,נמו החנם עיניו נראשו
.קהלהנ׳) שהנונה נל מנם  .ואת שדוד  ,לשון זכר ונקנה תחונריס פה ימד
סי שתוסנ על האומה שהיא לפעמים ננחינת זכר ולפעמים ננחינת נקנה כתש״ל,.

מה תעשי ׳ להנצל תנן> הנשדיס תנקשי רעתך  ,תקרעי  ,יען ני מדיו הזיגייי
היה תז לסתיפות געיני מאהניהס נשותן פוךנעיניהס  ,תמר דרך צחוק והמיל׳
ני פעולה נזאת לא תועיל לה מאומה להמציאה תן 3עיני עוגניה  ,ואמר3לשי1
קריעה מורה על פירוד ד 3ייה רניס מ 3לי הפנתה על סויי החלקים נתקוס הפירור׳
יען ני מרו 3התמדתה לנתול עיניה קורעת אותן *« frei- en oder jtmiftn , .
עוגבים  ,שם יורה על אנשיה אשר 3ערה 3ם אש תאות המשגל ורות זנונים
נוססה 3קר 3ה  ,ואמר הנ' ני נס המה  ,אשר לפי הנהוג לא יראו על יקרת ומעליי
אשה  ,יפי מאדה ומראיה  ,יג רק למלאות מאימה הדעה ינקשו  ,ימאסו נן׳
ונל זה משל לדמות אומה הישראלית 33חינתה אל הנשדים והמצרים  ,אשר נאת®
לפעמים 33רית עמם ונקשה פעה עזר מזה ופעם מזה ננודע מס׳ מלני ס וד׳הי׳
והמה נאמת אויניה ומנקשירעתה אשר לא תתוס עינם עליה  ,לזונה המתים®
 3נל מאמצי נתה . ,למען מציאתן נעמי מאה 3יה המדומים  ,והס ננלזאת ימאסו?
כחולת  ,ניולדה אשר תתיל ותזעק נחנליה  ,שם י? ' ׳
וינקפו נפשה  .לא
לדעתי יורה על הקור הפנימי הנרגש ננל אנרי האדם  ,והולך נקרנה סו 33םי3נ
ננל תלקי גופו נעת הרעדה הפתאומית,אוסמוך לעת הלידה!  kaltes Trauenח "
ונענור תנועתו הסנונית הזאתננל הנוף יקרא תיל משורש תול המורה על התנים®
הסנונית  ,נמו לחול נמתולות ( שופטים נ״א") והושאל את׳ה להורות על פעיל®
הלידה נעצמה  ,נמו היוחל ארן ניוס אחד לישעי' ס״ו ) ולפני גנעות חוללם’
(משלי ת׳ ) והיולדת תקרא פה תולה  ,ואפשר ני גם שם חולי  Krankheitנגזי
מזה  ,ני נמעט נתונרת נלהתלייס יהיה הקור הפנימי הזה םו 3נ ננל חלקיהניי
כמבכירה  ,אשר לרוג תקשה יותר ללים
ננודע • צרה  ,ר׳ל יש לה צירים .
משאר הנשים אשר ננר ילדו פעם אתת או שתים וקול צרתה נ ' נ יותר חזי! ’
ויתורגם  Sie hat Wehen wie in der ersten Kindesnoth , :והנניא יעלם
נתליצתו ממדריגה למדריגה נדרנו  ,ע ' נ דמה אותה תתלה ליולדה סתם ואיי*5
תתיפח  ,פורש יפת יורה נמו שורש פות גם על הדינור נמו וי ??
למננידה .
לקן ( תנקק ני )  tl: spricht vom Snde ,ויפת נזניס למשליי׳ד )  Sensprecher׳'*
נם על הקינה והיללה נמו פה  ,ונגזר מהפחת הרות היוצא מפי המדנר והמקוי!
ברצונו להוציא קולו  ,ני נפי הנודע יולד הקול והדנור רק מהרוח הנדחקP
נלי המנטא מהריאה לחון  ,וישתנה מדי צאתו להנרות שונות נפי רצון המי5,3
והמקונן  .תפרש  ,תשנר נדרך המצטער והמקונן נהתתלפות הסמיך וסם‘ ,
נמו סרס לרעג לחמך (ישעי ' נ׳ח ) זליפה ונוי  ,שורש עיף יורה לדעתי נהניי " י.
הראשונה על גודל הצמאון והתאוה החזקה אל המיס  ,נמו ארן צי ס ועיף נלי יי '®
(ההלים ס״ני והושאל את׳נ להורות על נל תאוה חזקה ! נמו שאמר האשיי'
נענין דומה לזה  mich dürstet nach Rache, :ויאמר פה הנניא ני גנודל צי®®
האחר נואש ותנחר מחנק נפשה  ,ני טוג מומה מחייה! יז׳ש  :ני עיפה גפ'®
להורגים : denn ich selbst sehne mich lechzend nach Mördern . :
פרשה ה־ שרטטי  ,ההולך אנה ואנה מנלי שים לו מקום יגביל "י®
אשר אליו ינוןדרני נמשפט נלתנקש ומחפש דנר תה יקרא משוטט  ,ועל השנא
ה ית אשר היא ננל הנריאה נלה תנלי הנדל ואין מקום נסתר מתנה איי®
ה ' התה משוטטים ננל האין ( זנריה ד' ) ונן שטו העם ולקטו ( נתדנר ייא׳
ננל מקום אשר פנו שם מנלי הנדל לקטו התן המונח לפניהם  ,ועל השטן א®
נטנעועד׳ת לתיר לחפש ולנקש מותי אנשים נקיים ננל אשר ימצאם נאמר (א ' ינ

_ _5
יא' ) משוט גחון  ,וכוונו! הל פה  ,ני ולה ה״ית להבטיח  ,ני לו ימצא איש
אמונים עושה משפט בשערי ירושלים 3תי; ה מקים שיהיה  ,ני מתה יסלת להן
ע״ד מאמרו לאברהם ( נראיי״ח ) ני לא ישחית המקום למען הלויקים אשרנקרנה,
אפס יען ני הנל סר יחדיו ואלמו  ,לנן יפלו 3נופליס ורעה ת 3א עליהם  .איש׳
י״ל הילך משרים הדחוי להקרא 3שס איש ע׳ל האתת׳ ני איש מורה על הישות,
 auf wesentliche, reelle Vorzüge,ונןיח3ר האשננזי 3שס חח»? מ 1ההוראה הלדדית
יינעל המעלה והיקר  ,אשר לו לבדו נאוה שם זה  .כ׳ ואם וכר  ,ר׳ל אן> אס
יאמתו ד 3ריהס  3אמרם  :יח ה '  ,אל תאמין 3ס  ,ני רק למען נחש 3עתיהס ילבשו
אדרת היראה ומעטה האמונה ו 3קר 3סאר 3ס ורק לשקר ישנעו  .ישבעו  ,לדעתי
נראה  ,יען ני הנשנע יחיי 3עצמו לעשות ד3ר מה או לחדול ממשותו  ,ע״נ נא
 3נפעל המורה לפעמים נמו נהתפעל על הפעולה החוזרת אל הפועל עצמו׳ ונן
נשנועה לשענר  ,אן -ני תאמת רק תה שנ3ר יצא או לא יצא אל הפועל  ,ינא
ננפעל  ,יען ר .י לרו 3יעמיס הנשנע נשנועתו אסון תה על עצתו אשר י 3ואהו אם
אין הד3ר נמו שיאמר  ,וא״נ הוא 33חינה הזאת מק3ל הפעולה  ,או שנאמר ני
היא ממין פעלי deponetiaאשר תמונתם נפעל ׳ והוראתם נהוראת הקל,
ודומיהם יניס בל׳ע ג — ה פה יחל תאתר הנניא  ,אשר אחרי הזנירו נשם ה'
נפי הקדום ני אין משפט ואין אתת נארן  ,הצדיק עתה משפט ה' אשר יענישם
על רו 3עונס ויאתר  :יען ני רק האמונה 33ני אדם תחפון ואותה אתה מ 3קש,
ינ״נ נצדק הנית אותם  ,יען היו חסרי אתונה נלם נס יחד  ,אפס נם נזה לא
הועלת תאומה להטי נ דרנס ׳ ני לא ירגישו שנעונותיהם זאת  .אף ני נליתם
מאנו קחת תוסר 1גס הנושת הנטועה נטנע נל אדם מאתן יוצר נל  ,למען
השינו מדינו הרשעה! לח הועילה צמו  ,ני חזקו פניהם מסלע ולא ידעו הנלס
וע" נ תאנו לשוג  .חלו  ,שורש חלה יורה לפעמים על הרגש הצער והעצנ המנאי3
לנפש גאולי לגוף נעת תנוחיה רעה גופנית או מוסרית  ,נמו ואין חולה מנס עלי
(ש׳א נ׳ב . ).חזקו וכוי  ,יען ני הנישה תתרשם גפני התהנייש  ,ני תחילה
יאדימו פניו ואח׳נ ימירו ונשנג ילנינו  ,ע ' נ יאתר על איש צא ידע הנלס ני חזק
פניו מסלע  ,עד ני רשתי הנושה לא יונלו התרשם עליו  ,נמו שלא יופל איש על
אמרתי׳ הנביא אשר
נקלה לחקוק רשמים וצורות נסלע קשה וחזק  .הי ואני
הוניח תחילה בני עירו ענתות הנורתים ויוגבים ולא שמעו לקולו  ,חשב ני אן
דלי דעה הם ובעבור עסקם התמידי נענודת האדמה להמציא טרף לביתם צרפי
ומחסור׳ גופם י הס חסרי נינה והשנל  ,וע״נ יאטיתו אזנס תשמוע דנרי מוסר
והונחה מפיו  ,ני לא ידעו דרן ה' ר״ל אין להם חלק ננמו אלה מושנלוה
הרוחניוה יסודי האמונה האתהיות  ,וע ' נ אמר אלכה ונו' אל הגדולים ריל
אנשי ירושלים עיר החנמה והתבונה  ,אשר נעבור עשרס והעדר עסקם נמלאנוה
גשמיות ונענור הרנלם יותר בלמוד האנמיה  ,ני שם מושב נל יודעי דה ודין
ומציון וירושלים תצא תמיד תורה ודבר ה'  ,הם מונשריס יותר להבין דברי מוסר
השנל ותונחת חנתה  ,ואולי יטו הס אזנס לקולי  ,ני יבינו וישנילו היטב תה
שאומר להם  ,אן המה יחדיו שניו עול התורה והמוסר נתרד ובמעל  ,והמתלעינים
בדברי תורה וחנמה  ,נעבור חפצם להיות חפשיס מחוסרות הדת ויהיה להם
הינולת ללנה אחרי שרירות לנם הרע • ועתה קוראנעים  ,התגונן אין תיאר פה
הנביא השלם נשרד המליצה ובקוצר תלין תעמד ומצג נל עם ננל העתים והזמנים
בדור נשחת עקש ופתצתל  ,מצד אחד המון העם פחותי המדריגה בלי לימוד ומוסר

6
הסנג מסר עיניהם רומו מרמות ולנותם מהנין דרכי ה ' וחוקי התורה והתוסס
ונצד מחר נכנדי העם נערי הממלכות  ,מקום סנת מורי החכמה והמדעים  ,וננל
זחת ילסתו מרמות דרנס המוסרי נענור מהנתם הנצע החמדה והתמוה וכל
התענוגים הטסניס עד נלי די  ,ונמרד ונמעל ישליכו ממרי גוום חוקי המורה
והמסרים  ,רק למען ספות הרוה מת הצתמה  ,ולמלמות תמות נפשם נלי מתג
ורסן הדת והחתונה .
מוסרות ! סרסו יסר ונרדף נהורמתו לסורס מסר  ,ויס
מנעלי הלסון החולקים על זה וחומרים  ,כי סורס מסר יורה על סלילת המיפס
נחתצעוה פעולות גופניות  ,כסיתת חנלים זיקים ונחסמים נייי חו נרגל׳ חיס1
כמו לחסיד מלכיהם נזיקיס ( תהליס קמיע ) ופורס יסר יורה על סלילת החופם
המוסרי ע׳י נתינת חוק ותצוה  ,חסר יעצרו ניד המצווה לעסות ככל העולה על
רוחו  ,ויכריחוהו לעסות פעולות ידועות ולחדול מזולתן  ,כמו כי כמסר ייסר חיש
חת ננו ודנרים ח׳ז ומתנו נגזר סס מוסר נכל מקום  ,מסם מחמר הכי למסור
חיסר על נפשו י 3.תד3ר לי ) וכל לסון חיסר נדרז׳ל נתשנה ותלמוד יתנגדו לזה ,
מס לח נמינר נדח״ח  ,ני מליצה זמת לקוחה מהמנהג שנהגי קצת המוחית נימי
קדם ( כנדחה תספר המיוחם לנדון נן גריה פרם ' ו ' ח ' נ ) כי מיס חו מסה חסר
'-לרו לעסות ד3ר מה  ,מי לחדול מעסותו  ,קשרו חנליס על עצמם לחות תורה
על היותם מסורים נחנלי נדרס ננחינה מוסרית • נמו שנחסרו 33חינה גופנית.
ר אריה מיער וכר  .המשיל המוי 3הנח עליהם למריה 33חינת ממצות לנו
יזקפו וגנורתו ולזח 3נתחיה העזה לטרוף טרף תמיד  ,ילנתר נמהירות תנועתו
מסרלונטנע  .ני נהיות סלם חיה הסגולות מתחחדוה ׳■ ־ " .ייס הלח יצר למו
לחמוד  ! .אב ערבות ! נקרח כן נפיסיוצח רק נער 3לטרוף טרף כנודע מספורי
הטנע ! וכן וחדו מזמני ער 1 3חנקוק חי ) נהרד׳ק  ,ולפ׳ז מוכרחים חנו לחמר!
ני הרנוי מסס ער Abend , 3יש לו שני משקלים  ,משקל נקנה נמו פה  .ומשקל
זכר גסי חז״ל ערני פסחים ונסי מיסדי הנינות  :התערינ עדנים • שוקד  ,מור,3
ני הנחתו הרמסונה לדעתי על היקיצה והעדר השינה wachen» schlaflos sein, ,
כמו סוח שקד סותר ( תהלים ק ' נ ) ויען כי היקיצה והעדר הסינה נלילה היח
לרו 3לתכלית השמירה מפחד גלילות  ,הוסחל סורס שקד להורות נכלל על כל סתירה
ושימת ל 3והתנוונות למר מה  ,כמו לשקוד על ״לתותי< מסלי חי ) כל סוקדי חון
י ישעי ' נ׳ט ) וכמי שיתורגם לרעתי שקדו וסתרו לעזיח חי ) Seid aufmerksam
וכן על המרינה נמו פה  ,יען כי החורג יסיח לני והשגחתו und bewahret alles.
תמיד על הדנר מסר עליו יחר Auflauern , , 3ותתנו הושמל סורס סקד על ען
פרי ידוע׳ הממהר להקיז מתרדמת הסתו והחורף ויחל לפרוח ולצין צין לפני שחר
עצי פרי  Äandelbaum , ,ועל סמו נקדחו גס פרותיו  :שקדים  .כשם תמנה זית
רימון ותמר הנחמדים גס על העצים גם על הסירות כנודע׳ והושחל חח״נ נם על
המהירה נכלל נמו  :ני שוקד מני על דנרי ולעיל חיו חו שגס סס הוח מלשון
שמירה ישימה ל , 3ויתורגם denn ich bin aufmerksam auf mein Wort ,
רבו וכוי דע קויח נעיס ני3׳ מיני נמות הס  ,מחי um es zu vollziehen.
נמות המספר  Zahlengröße ,מסר יולד מקנון כמה חחריס והידיעה מסר הלמד
כלליה תקרח חכמת המספר  ,הנ ' כמות המידות״ מו המסקל״ MaaK > oder .
הנולד מקינון וחינור חלקים רניס המהחתדיס יחד  .והידיעה » Gcwichtsgröß
המלמדת כלליה תקרח חכמת המדידה והמסקל  ,ויען ני נ' מיני נמות חלה קרונים
נענין נת״ש כנר למעלה ( די י" ) 3ע״נ יתומו נ ' כ על רינוי החחדיס  ,נמו עמן

הנגד הזה dieses, dein großes zahlreiches Volkולהיפן יורה תורש רנ 3על
רנוי האשדים וגודל נמות התססר  ,והושאל נם להורות על נודל האינות הדומה
מושגו לכמות המשקליי והמדותיי  groß, wichtig oder vornehm sein , ,נמווסלמת לעוני ני ר  -הוא ( תהלים נ׳ה ) וכן סה ר -ו פשעיהםgroß und wichtig
מיאןdie Großen und
 sind ihr « Verbrechen ,ונהו ורגי התלן ( ירמיה
 Vornehmen deS Königs ,דגן יורה שורש דלל לפעמים על הכתישה ואהרון
המלקים המתדגקים ומתאתדים לכמות מדות״ ומשקליי  Magerkeit ,כמו מדוע
אתה נכה דל (ש ' ג י״ נ ) וגדרן ההשאלה על עניו ופאות המדריגה  ,אשר ים לו
אשרו! מעלת העושר הדומה לאשרו! גופני׳  ,נמו ויל לא מהדר גריגו  ,ונאמר
גם על מיעוט ואשרו! משפר האישים והאשדים  ,נמו ני דלונו מאוד ( תהליס)
ר״ל מספרנו נמעט ממה שהיה לפנים  ,וכן דללו וארגו יאורי מציר ( ישעיה י״ט)
או שנוכל לומר כי רבו פה כמשמעו להורות על רנוי הנמות ועצמו מורה על
רגוי האינות  ,ורצה הנניא ע׳ה להורות  ,ני גס גאיכות נס גכמות גדלו ורגו
פשעיהם ומשונוהיהס  .ולפי מה שגיאר רנה׳וו גשיר ראשון משירי תפארתו  ,ני
שורש עצם יורה על תחק התאתדות ודגקות הפרטים יתד׳ והתקשרם זע"! נקשר
אמין  ,נונל לומר כי הכי יאמר פה 3מאתרו  ! :עצמו משוגוהינס ! ני המשונה
האתת היאה הסינה לאשרת  ,ואתוזה ודגוקה 3ה נקשר אמין  ,כקישור נל סנה
עם המסונג ממנה  ,ע׳ד מאמר א/׳ל עגירה גוררת ענירה והגן  7.אי לזאת,
שה י אל מאתר הקניה לישראל ואי לזאת היא השאלה לדעת איזה דגר אשר יתייג,
ני אסלת לן׳ ולהגדיל התמיהה יוסיף לאתר׳ ני תוזתמצוא להם דגר טוג רגו
פשעיהם  ,ני גנין עזגוני ונוי  .וישבעו ובו׳  ,נמו שהשנועה גדי היא ענודה
נרצית  ,יען ני הנשנע יאמת גזה מציאותו ית' ואמונתו גו  ,כן הפגועה נהגלי
ננר תוענה היא לפני הי  -יען ני גשגועתוזאת יורה אמונתו נעצם ההגלימההם•
 Nמשכים  ,לדעתי נמו השכם וכן למינה המשרה ( ישעיה טי ) נמו להרגה או
להרגות  ,גינוני תתת מקור מהפעיל׳ והכוונה « סוסים השנעיס עיי תזון אשר
נתן להם ננוקר השכם כמשפטם דנר יום ניוחו  ,ויוצאים נשמחה ונצהלה לעגודתס
אחרי אשר נחו שקטו כל הלילה  ,כן יצהלו איש אל אשת רעהו  ,גענור היותם
שנעים וגלי מחסור כל דגר׳ ני השוגע והעדד הדאגות תגדיל התשוקה התמדה
יתאוה גל  -אדם כנודע  .ואפשר ג" נ שדימה אותם לסוסים גדלי תאות המשגל
והניאוף כנודע  ,ואף ני אותם הגאים מארן מישן  ,כדרד״ק נשרשיו׳ ני מלת
משנים שם יחסיי לסוסים אלה  ,ומלת מיוזמה הפון נמו מזוינים  ,ני שרשו זן
 nährenלדעתי או זנה לרד״ק  buhlerisch, brünstig ,וכן יורה עליו נס הנתוג
מוזנים  .ט׳ לא אפקד  ,להרע ? בזת  ,ריל גוי נשאת פורע תוסר ומתעיג
עלילותיו נזה י ' עלו  ,צוויהש״יתאל הצרים ני לא יחמלו ולא יאוסו על ישראל
בשרותיה  ,ת״י נקרוהא מלשון שור חומה  ,ונטישותיה תרגם
«השחיתם .
נורניתהא ר׳ל נארמנותיה  ,וכוונתו לדעתי על גניני חמד המפוארים המשתרעים
לאורן ולרוח  -יותר משאר גניניס׳ ני שורש נטש יודה על ההתפשטות נמצ
וינטשו גלח׳ ( שופטים ט׳ו ) ונעגורזה יקראו גס הענפים והסעיפים אשר יתפשטו
יעזעס אנה ואנה גשם נטישות כתו פה לדרש׳י ונישעי ' ייא והנטיפות הסר התז.
לאלה׳ המה  ,ר׳ל לא ישתמשו גס שימוש ניצה לפני ה׳  ,ע'נ ראוי ני.יהיו
לגער ולאנדון  .י״ב כחשו בהי  ,גתציאותו או  -השגחתו על מעשי גני אדם י
והנביאים,
וע ' נ יחשגו ני לא הגא עליהם רעה על עק 3פעלם הרע  .ייג

ג '; המשך מאמר ישראל אשר יאמרו ה ; ,יאים יהיו לרוא  ,וד3ר ה ' אין אתם,
והרעה אשר ינ 3או על ישראל הם 3ודים אותה רק מל 3ס והיא ת 3א עליהם נעצמס׳
וע״ר לא ייראו ולא ימתו גס מד 3רי ה 3,יאים ותורמת מוסרים  .ולעונש נ׳זיאמר
היית 3פ׳ הנא ני יתן דנר הנ 3יא לאש אשר יכלה העם הזה נרגע  .ט׳ו איתן,
הנחתו הראשונה לדעת מרמי הלשון 3ער 3י ונענרי על הדנר העומד ותתמיד
נתנונתו  ,נאמר מנהר השוטף תמיד נמרוצתו ננחל איתן ( עמום ה ' כ״ד ) וירח
משרי עת ישטפו נהרות איתן כאלה מרו 3הגשמים היורדים אז על הארך נקרא
ירא האיתנים ( מ׳א ח' ) ויען כי התמדת ר3ר מה יורה על עצתו תקפו וגנורהו
נאמר תואר איתן על ד3ר קשה וחזק בתו פה נוי איתן ׳ ונחל איתן האמור
נעגלה ענופה לפי דעת רו 3המפרשים חון תהרמנ׳ס ששי נפיח תה׳ יונח נחל
ששוטף נחזקה ויען ני הסלעים קשים חזקים ומתמידים נתציאוהס נאתר מהם
והאיתנים מוסדי ארן ( מינה וי ני ז ונוה איתן וירמי' ג׳ ).יתורגם לדעתי נשם
 ? elsenburg ,ויען ני העיצם והחוזק דניקים ואחוזים לרוג ננני אדם עם החפן
לעשות עמל וחמס כתיש לעיל ידי ייד» ע ' נ יחונר גם רעיון עשות רשע יחמם
לזולתו נשם איתן  ,נמו ודיו נינדיס איתן ויתורנס שנלטוניתןחן verständiges ,
Benehmen des Guten begünstigt Jeden , das Verfahren Treuloser ist
 gewalttyätig ,גוי מעולם  ,ר׳לננרמזמן ר 3הוא ננוים יתחש, 3
ט״זבקבר
 , M .NVהנראה עיר משל כתתאוה ושואף לנליע המת אשר ימות ויושם נתונו•
נן גס הס וכלי זינם יתאוו תמיד לכלות ולהשחית את כל  .י״ן וגם כוי  ,ננל
עת אשר דנר ה' רעה על ישרא־ ע״י נניאיו מסך עמה  -למוחין והנטחהו ני לא
יעשה חותם נלה  .י״ט תאמרו  ,חלק ראשין מהר ' מחמר היית לישראל ונחלק
השני מאמרו אל הנניא׳ ושניהם גס יחד נוכחים לנני עיניו המשוטטות ננל.
'2
הגידו׳ מאמר ה' אל השומעים  .כיב לא תיראו׳ יראת הרוממות  .לא
תחילו  ,יראת העונש  ,אשר שמתי ובו׳  ,הלא מזה תוכלו להניד חכמתי
וגדולת׳ נשומי החול הדק לגנול אשר לא יוכל הים החזק לענרי  ,אף ני יהמו
יחתרו גליו ומימיו יתגעשו נחוזק ומרוצה  .יאס יש נינלתי לעצור הים ׳ חף ני
אוכל לכלוא ולנצר רוחכם ולהענישנס על מעשיכם הרעים  ,יאיר מדוע לא תחילו
מפני ? ואחיג הולך ומנאר נכהוניס הנאים  ,מדוע היה להם ליראה אותו גס
יראת הרוממות׳ ני הוא התרנה להטי 3למו  ,ונכל זאת גרוע לנס סרו ״לנו,
ח״ש ביר  :ולא
אמרו נירא אה ה ' אלהינו המשגיח עלינו לטו 3לנו׳ נתתי
לנו הנשמים המצטרכים לעתם׳ ונהיפן ישמר לנו השנועות  ,אשר לא ירד נהן
הגשם נשי המצטרך לתועלת הקצור לנשל ולינש התנואה  .ועל הניאו רק שעולות
נהוגות נטנע לראיה על יכולת הנורא והשגחתו הטונה על יציריו נכלל  ,ולא
הניא האותות והמופתים אשר עשה ה ' לישראל לאות ולעדות על השגחתו הפרטית
עליהם ? ננר העיר הרד׳ק ע״ז ואמר  ,יען ני נכל אלה יוכל להכחיש הניפי
נאורה  ,אנל זה העד היות חול גנול ליס לא סר ולח יסור כל ימי עולם  ,י<$ן
ירידה הגשם נעתו והעדרו נימי הקציר  ,עם נשינת הרוח אז לזרות ולהנר
הן הן טונות ידועות ומפורסמות לכל משניל  ,ואין יכולת יאששרוה להכחישן.
' 2ת
עונותיכם "<21׳ נעמי הזכירו הטונות הטנעיית האלה הוסיף לאתר ׳
כי נעונותיהס נעדרו מהם כל אלה  ,וחטאתיהס מנעו מהם הטונות האלה
הסדורות נטנע מיום הוסר תנל׳ ני השתים יעצרו לפעמים והגשם ינלא! יפעל
הטו דיל הסירו  ,ני נמו שנטה נקל הוא נמו סור fid) irgendwo hinwenden, ,

נמו ויט אליה אל הדרן׳ שהוא נמו ויסר׳ נן הטו 5הפעיל נמו הסירו והוא
נ׳ע של מנעו הטו . ,כ״י ' שור׳ ר״ל נל אמד מרשעים אלה יארוב וי 3יט למצוא
מקום ויד להוע לרעהו  ,ני שורש שור יורה על ההבטה בהשתדלות ונונה יתירה
למצוא מבוקשו  ,והשונא האורב לאים למצוא יד ומקים להזיק לו נקרא שורר׳
נמו למען שוררי » אהלים נ״ז ) וע ' נ נאמר על המשתדל בנל עוז למצוא יד ומקום
למלאות תאות וחמדת לנו :בשרירות לבי אלן (דברים נ׳ט»  .כשך יקועוים ׳
נמנית מוקשים ללנוד חיתו יער  ,ני שן פה משורש שנן׳ המורה על ההנחה
 Der Zorn des Känigs legte sich ,ופה הוא תואר
נמו וחת " המ 3ן
ילבורו׳
משחיה  ,פח ומוקם המשחית נל הנלכד נו .
גינוני ויוצא לאחרים .
שורש לנד יורה על שלילת החופש מבע״ח או מבני אדם נמו פה  ,ויורה נס על
הבאת דבר תה נעיר החיים יהרצון תחת רשותו וממשלתו׳ נמו יאת ארצם לנד
נ׳י ) ויאתר נס על שם מפשט׳
(יהושע יי ) ולנדו לנס חת המיס » שופטים
ושאול לנד חת המלונה 1שיא י״י ) ויען ני החוטא ניד ה ' להעמשו על עונו,
יאמר על הנתפש בעין  ,השבט אשר ילנדנו ה »*יהושע ז׳ )  .ב״ז על כן גדלו ׳
ר׳ל בעבור עשותס הון ועצשר נתרמה בלי עייל ויגיעה ׳ נדלו בננסיס ויעשירו,
ני נקל להם לאסוף רכוש ולעשות חיל ׳ תחת כי נל איש ירא הי רק בעמל ותלאה
יאנל יגיע נסו וישיג לרוב בזה נחס לאכול וננד ללבוש  .כיח עשתו׳ פעלננזר
משם עשת המורה ענ חתיכת ממנת או מגשם אחר זנה ונהירה׳ ויאמר פה ני
מרוב נל הם שמנים  .ומרוב שמנם הם זנים ובהירים  glänzend,ג& עברו  ,ר׳ל
ינברו חוק התורה והמוסר לעשית ינרי רע יסעולית חון  ,ודומה למליצת אדון
הנביאים׳ שמנת ענית עשית ויטוש אלוה עשהו 1קברים ל׳ב» ני בשניהם הנונה
שרוב הטונה היה סיבתי הריעס מעלליהם  .דין לא דנו ׳  .דין הראשון מקור
ויצליחו  ,למען יצליחו
הננסל על הפעל דנו  ,נתשפט ל״הק יהשני הוא שם .
הם את דרכם ׳ או למען הצליח ״חומים יזעשיקיס  .שמה  ,דבר התסנב תמהון.
ושערוריח  ,דבר אשר כל רואיו וכל שומעיו ישערו עניו שער ,ני הדגש במלת
שמה  ,והנסל בחלת שערורה יורישהם שמות הפעולה מבנין הננד היוצא לאחרים׳
ויתורגם Staunen erregendes und Grauen Veranlassendes geschieht :
 im Lande,לא נבאו בשקר  ,להבטיח שלום לעם  ,ועל ידיהם ר״ל נעזר
נביאי שקר אלה ירדו וימשלו הנהנים נעם לתועלת עצתם ולמען בצוע בצע נסף.
ירדו  ,שורש דדח יווה לדעתי על הממשלה בזולתו כאות נפשו ׳ כממשלת אדם
בעל שנל על בעני חי חסרי דעת ואבינה eine ununiichrä'nkte Regierung , ,
נמו וירדו בדגת הים (בראי א'» וירד מיס עד יס ' תהליס ע״ג ) ונרדף לדעתי
בענין מה לשורש ירד  ,ני הרודה בזולתו מסבב ידידת הנתון תחתיו ממעלתו
שהיתה לו במעמדו החפשי להננע עתה תחת יד המישל עליו  .אהבו כן׳ ני
מחו עיניהם מראות ני תרה תהיה באחרינה  ,וזה שהוסיף לשאול חותם בהם?
הדבור להם  -ותה תעשו לאחריתה ? ( ההמשן במחברת הבאה <.
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הנוחם.
ני יבוא אליך שוד ושבר

אל תפחד פחד ואל תאבד שבר,

בי' אל תמרוד  ,לא תמעל מעל מהציל נפשך מפח וארב■
אך הנן לבך אל אל ממעל.
אמץ מתנים מלחמה תלחם
תמוך אשוריך בנתיבות האושר נוסה מרשע  ,לחמו לא תלחם.
גם אם מנע ממך הון ועושר,
ואם עיניך למרום דלות
ועוד
אין
גם בהביטך בביתך חלי ופרץ
מנוח  ,עוד אין דלות,
לא תאהב זדון  ,לא תפרוץ פרץ .הגדילה חסדך  ,ענותך תרב
לישע הוחיל והתפלל לחסר
״אלהים צדיק" אל תונח ותרב.
הודה עלי פשע הודה עלי חסד ,ואם תמים לבך עדי הקבר
אזי עליון קרא יום  ,קרא ליל ,
יופיע נהרה תוך השנת ליל.
אל תנה ידך בוקר וערב

עם אל צור מחסך  ,משביר שבר,
אז נוחם תגזצא בבל פנה ועבר
בל תאבד תקוה  ,בל האבר שבר!

דברים אחדים בס־ הושע.
הנה המעתיקים ספרי נ׳ן לח חלקו מעולם מלה חחת לשני חלקים ; סוף
השורה  ,לנתו  ,חלקה החמר מ/ה ולהתחיל  ,חלקה החמרת מ/ה ,נחשד ח,תרו
עושים היום געת צר לנו המקום למלה נולה  -וחף להניח הנייר חלק לח ישר
,עיניהם ; ונהותר להם  ,סוף השורה מקום קנו! מהניל המלה  ( ,ללחוחותוגחות
חחת  ,ועל הרוג  ,חות חוות מהחלת המלה חשר תנת ;  ,והיתה להם החוה
לשומרת ,oustos ,׳ -נמו שגחרהחנם Eichhornגמגוחו חלק יחשו!  ,וחם העתיק
חח ' נ חיש חחר מ! העתקה נ/חת לפעמים שנה ; רוחה וצרף החות הנצג להרות
 cwstosחל המלה חשר לפניה  ,וחמר לו,ק ט ו ; ועל ידו נפל הטעות  ,נמו
ישושום — מד3ר וציה  .מעתה הושעדיי׳ועמן־נמריני נהן  ,לח חדחק עוד לחמר,
ני הנ 5יח חשר ר,ר חל העם יםו 3עתה הדנור להשס לחמר ועמן ונו '  ,חמנם
העיקר לדעתי  :ועם נמרי ; י נהן  ,והגי צמיד פסול הוח  ,ו,עיקר פי ' הנתו  ,מן
הקשים ש,ם ' ה/ה נ׳ל  :ני הנהן הוח נם מורה דרן חשר ; יחש העם עומד
וישפוט שפוט  ,וני היה להם רי  ,עד הנהן הגיחו דנר שניהם  ,חולם נל זה חם
יחטח חים לחים ופללו הנהן  ,וחם ; ו ירי,ו ויחלו למרוד נננדו  ,מי יפלל ?
הנה הל ; שפת ע ;ר יורה לפעמים מדרגה העליונה מתוחר מה  ,וח; נקרח3שם
 caP'' •ntensioum,נמו הוח נחים חראז וירח חת החלהים מר,יס נחמיה זי/,
Er war wie ein treuer Mann ( nur sein kann, in der höchsten Bedeutung
 des Wortes.ועיין Geseniusדף 838שמתרנס/ 3ה נמה פסוקים ; חי היט ; ,
נמו ויהי העם נמתחונניס das Volk benahm sich, wie Leute nur tbun ,
« in dem Haus״׳ת נמותkönnen, die ein großes Unglück bejammern. ,
ונס  ,פ׳שלפינו התרגוםwüthet die Pest , wie sie nur immer wi'ithen kann,

לסי׳ד׳ או איש אל יר 3ואל יונת הים ועם — ךנתריני נהי wahrlich , es ,
kann sich Niemand der Sache annehmen , nicht Einer kann zurechtweisen , denn das Volk streitet mit dem Priester , wie man nur
וידוע הוא ני שס סק 3ןן (! immer streiten kann (laut comme che » nous
כולל מספר ר 3יס  ,ולא קשה מספר ר 3יס של נמרי 3י — וזה נכון לסייד וקויונ
חטאת עמי יאנלו ואל עונם ׳שאו -פשו  ,גם פה וי״ו של
לאמת  D .חי
נפשו קשה מאוד  ,ופתה3ל' י 3ים  :יאכלו  ,וסיים3ל' יתיד  ,ולדעתי המעתיק
גת! הוי׳ו 3עד גפש אשר היתהר ק  , custosשאולה ממלת והיה הנא אח׳ז,
והו״ל׳ל רק ואל עונש ׳שאו נפש — ואנכי תרגלתי לאפרים קמם על זרועותיו ולא
ונו' י היה לו לנתו 3נס כן על זרועתי  ,אלא שננ 3את השומר  .ני המה עלו
אשור פרא 3ודד לו אפרים התנו אהניס שם מי מ' ׳ פרא הוראתו מיה קלה
ßtt thöricht schwatzen
נרגליה , »noger Pnc ,בורד  ,הוראתו לפעמים
»• ro^ oytnוממנו נגזר השם ברים חיו 3י׳א נ' ישעי־ מ״ד נ״ה ויתור גם כי
המה עלו אםיzu Aschur ziehen sie hinauf , wie die schnellen Waldcsel, , 7
נודד לו אפרים  ,Ephraim schwatzt zu ihm .התנו מהנים sie wollen sich ,
 die Gunst erkaufen,לופה אפרים עם אלהי שם ט‘ ר ' 1הוראתו כמו כנגד,
וכמו א 3ו 1רה דנרי עמו איו 3ט׳יו י׳ד ותר 3כעסן עמדי שם יי י׳ד ני נרנים היו
עמדי ההלים נ׳ה י״ט עם מרעים שם נ׳ד ויונח לג3ר עם אלהי איו 3ט׳ז נ ' נ,
י ddium gerere cum aliquu,ויתורגם לפי 'Ephraim ,
וגס  ,לרוה
גפן נוקק ישראל פכי schaut sich nach Hülfe um, meinem Gotte zuwider .
ישרה לו הושע יי ח' פרי יצייר לפעמים אחרית ועק 3מעללי ננר  ,או המעשה
אסר יוציא מנח אל הפועל נחו משלי ח׳ ל׳א ׳ ירמי ' י׳ז י' תהליס ק׳ד י׳ג,
שור! נננין הקל הוראתו לפעמים  gleich seinונפיעל gleich machenנמו אס
סוה פניה  ,ויתורגס Israel gleicht einem verödeten Weinstvcke, die :
נדי נגדו ני נניס זרים ילדר Frucht macht es jenem gleich ^die Handlung ( .
עתה יאכלם חדש את חלקיהם לשם ה־ ד ).חרש  ,עיקר הוראתו יום ראשון נו
יראה הירח ותתנו נגזרה ההוראה על חדש ימים  ,לפי שהתחלת הירח עם יציאה
הל 3נה  .והנניא לדעתי מוכיח נאן  ,על ני ינגדו 3ד'  ,ואחרי נגדם יגישו קרבן
לזנוח לכפר על עונם על דרך כי אתת חפצתי ולא זנח  .וידוע הוא כי נריח
הקרינו קרננות לנפות עון  ,ואת אשר העוו ופשעו תוך חדש ימים נסלח להם,
אולם כל זה אם לנס היה עילהם  ,אנל לא אס ננלנשג על קיאו הוסיפו לחטוא,
וישעיה צווח על זה חדש ושנת ונו '  .והנה מצאנו ני יקדם כנוי הפעול אל השם
נמו עונותיו ילכדונו את הרשע  ,ותראהו את הילד  .ויתורגס Erst waren sic :
treulos gegen den Herrn , zeugten fremde Kinder , und dann soll er
ומוסנ אפסוק ! am Neumond ihre dargedrachlen Opferiheile verzehren
דקודם נצאנס וננקום ילכו לנקש את י׳ חלן מהם.
)(Talmudische Sregese .
ר ' עקינא אותר ואהנת לרעך נמוך זה כלל גדיל נתווה  ,ר ' יוסי הגלילי
אומר זה ספר תולדות אדם זה נלל גדול תזה  .אם כל יושני ארן מזוג אחד יצאו,
יוצאי חלוצי אדס וחוה המה  ,נאשר יסופר לנו נתור ת תשה  ,או אם נמה זווגיס
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נגיאו נסי ווג סוג• אנשים הנמצאים גאולות שונית  ,על זה שמי וגיס ונן שלמים
מאנתי מאקו שנל להגי! ולדעת • האנס «  Buffoיאוה לנו ועתו  ,ני נלנו מצור
אאד תוצננו  ,רק זנר ונקנה נרא אותם אלהים ויסרו זרעם והיה לנמה ראשים,
ומה שנשתנה הואר ודמות לאומים זה מזה  ,אלה הלנינו  ,ואלה אשן משאור
תארס  ,אלה הקטיני ואלה הגדילו  ,איננו דגר זו  ,ני נמו נל איתו שדי נל צין
נל פרא ישתנו ויאלופו ינזנו מקורס ויעשו פרי זר  ,על ני שורשו מני אדמה נה
נטעו מקדם  ,נן אקלימא אוזרת יחלוף וימר גס מראה אדם  .גם האנס Kant
הראה לנו לדעה  ,ני מאז ומקדם מיום הושם אדס עלי ארן  ,הנוניע הנורא
גטנעו נא שנוי ואלון!  ,מונן לצאת מנא חל הפועל  ,עד אשר יאל האדם לפון
על פני האדמה ולעזור החרן אשר מתנה לוקא  .חקלימא ננרית רק תגלה הנוגע
הצפון נקרר אנוש  ,רוא אש ומיס חינס רק סרות יציאת הנא אל הפועל
 Der Mensch hat prUfigurirte Keime 11110Anlagen .ועדות נאמנה לזה  ,ני
נמעטנלגוייהארן שפה אתת להם  ,ואוזן שומעת תנאן ני ינרי לשונות שונות נופלים
זה על זה  .אולם
האנס  Humcהשיג אמריהם נאמרו  ,שנוי המראות והקומה
אינם פעולות האקלימא  ,ני אס חות ומופת ני נא ילידי אנוש אתדנאנו  ,ומידי
אלה י ס יצאו נמה מינים נפי אגל האין אשר נוהם איים  .וזאת הנתינה אתו חזקה
נראי מוצק  ,הלא יוסין! לוני  :נראה ני יושני Amerikaארן רתנת ידים מאוד
נולס תראיהס מראה נחשת  ,חן! ני המחוז החתד לא ישוה לאתר  ,מראה אנשי
 Äthiopienהוא צהוג  ,אן> הי יזרא השמש יגגורתו על קדקדס׳ עתים אשר
יצאו ממקומם ויגנו אג ארן אחרת נא ישנו תראיהס  ,ונל זה עדות נאמנה על
שנוי תולדת העמיס  .ועתה האהנה האמתית אשר נין איש לרעהו נוסדה על
מקורנו האתד׳ ני נלגו גני איש אאד נתנו  ,אדם אג לנלנו ואוה תאוללנו.
אולס דור לא הנין לנו  ,ני אתד קרא אדם וינרנהו וירנהו  ,זה דור סורר ומורה,
תצא תעל נגד ילידי ארן אחרת  ,ני הלא לננרים יתשנוס  .ואנתנו גני ישראל.
הלא היא נתונה נסי תורה משה  :זה ספר הולדת אדם  ,גיוס נרא אלהיס אדם
לדמות אלהים זנר ונקנה נראם  ,אם אן! פאת מזרח גפן  ,או אס למערג נסוג ,
אס נ צפון נפג  ,או אס נשנון נדרום  ,נל יושני תנל ישונני ארן אחינו המה,
קולינו אל נני אדם ואוה  ,נהם נרית אחוה נהרות  ,וזה שאמר ר ' יוסי הגלילי:
עדיי! לא פירש לנו הנהוג ואהנת לרעך  ,מי וחי אחים הס אתנו עד ני נאהנם
נמונו  ,לנן הפסוק זה ספר ונו ' זנר ונקנה 1ראס  ,יותר יחזקנו נמעוזיגו.

דבר בעתו.
Von A. E Mohr in Lemberg.
,,אני ישנה ולניער " קול נת גאליציא קורא נאזני — אני ישנה  ,ועל פני
נל מטות ננפי תרדמת אולת שפונה  .ולני ער עוד נל אנדה נל מקוה  ,עוז לא
ישנתי שנת עולם מגלי הקיז׳ אישך נסה פני תנידור דור  ,ואשננ נתיק הנלי
שיא מעשה תעתועים  ,וינוח לי ; חך מעת האיר מאשננז שמם צדקה וחנמה
»נסיה  ,וקרניס מידה נס לי נשפל שנתי  ,נפקחו עיני וארא ני עירום אגני.
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ועתה גני התעוררו התעוררו  ,התפתחו מוסרי כסל והיו לגני תיל  ,צאי והתענגי
מזיו ננוד תנינה ני נעים  ,ומסרי תדע כי יערו לנפשכם  .לת יאתר לגם עוד:
גוערים* ולארצנס לא יאתר עוד  :עזונה ! ני לנס יקרא  :יודעי נינה  :וארצנם
תתפאר  .,קול ארן מולדתי זה  ,הקורא מן האתי קדים ועד ירכתי ים  ,הגיע נס
עדי  ,ואומר אללני  :עת לדנר ! — והנה אגן הראשה אשר תנות נאס דרך הקודם
לצור מכשול  ,הוא הנדל אחי  ,יושני הארן הזאת מעס האדן  ,כאיש כאשה
נננדיהם מכף רגל ועד ראש  ,הוא מקור נסתת לאטאת ולנדה לכל יהודי נאליציא.
ממנו יצא כל ריג וכל נגע ניניהם ונין נעלי נרית אתרת  -והוא שורש פורה ראש
כל דנר שקד ומשאות שוא ומדוחים ולכן אליו משפט הנבירה להעמיק שאלה:
אם נאמת נהררי קודש יסודתו  ,נאשר יאמינו העם  ,וכל הלונש תלנוש נכרי כנויי
הארן חוטא ופושע הוא  ,ואן נזאתיניפרעונו  ,נהסירו מעליו הנגדים החדשים,
והלנש אותו מחלצות ענריוח ככל אחיו ? — ואליו מגמת פנינו נמאמר הזה,
ונלכה נ חקירתנו זאת תצעד אל צעד  ,ונתסלות נעלה עד נואיגו אל מחו! חפצנו.
ועתה נראשינה נשימה לנינו לדעת  ,אס יש דנר תה נתורתינו הקדושה׳ אודות
נכדינו איכה יהיו ? והנה אחרי החסיש לא נמצא תאומה מזהנכל ספר התורה,
הן אתת ני נאה התצוה על נגדי הנהנים  ,אמרם תנניתס ומספרם 1אולם נדנד
מלנושי העם אין חוק ואין משפט  ,תלנד איסור השעטנז  ,ולנל ילנש ננר שתלת
אשה ואשה שמלת אישי ויהי עוד להיפן  ,ני נראה מאיזה ספור׳ נתני קודש
שהיו נגדיהס ננתוסי האדן  ,ני אלו היה משה  .תצויין נמלנחי ענרייס  ,אין לא
הכירוהו ננות יתרו  ,ואמרו עליו  :איש מצרי הצילנו (שמות נ' י״ט ) ואם היו׳
נגדי דוד שונים מנגדי העתים  ,מה הועיל לו שדתו את טעמו אצל אביש מלן
גת ( שיא נ״א י׳ד ) ני אף אס לא הכירוהו לדוד מלן ישראל  ,הלא גס כל ישראל
שנואי הפלשתים היו  ,ומי מהם הנא אליהם ונקה ? ואס נשא יונה שמלת יהודה
על נשרו  ,לתה זה שאלוהו אנשי האניה  :ואי מזה עם אתה ( יונה אי ח ' ז הלא
נ או תן יפו נארן נני דן ( יהושע י״ט אי ) ועיניהם חזו למדי דרני נני ישראל
נלנושיהם ? ותה היה ציין מרוני להגיד לאנשי חצר התלן אחשורש ני הוא יהודי
(אסתר ג' די ) אס כסותי העיד עליו ? אין זאת ני אס לא ננדלו זרע יעקנמעמי
הארצות ננגדיהס מאותה  .ועתה נפן לראות אס נמצא נדנרי חז״ל וכל יודעי דת
ודין אחריהם איזה איסור על זה •י הן אתת ני ישנספרא פי אחרי על ונחקות ;הס
לא תלכו  :אין מדתי! להם לאינתלנוש ונו'  ,ונן פסק הרתנ׳ם ז״ל להלנה (הלי
ענ׳ום פי׳א ) אין הולכים נחקות הענ׳ום ולא מדתין להם לא נתלנוש ולא נשיער
וכיוצא נהן  ,שנאמר ולא תלכו נמקות הענ״וס  ,ונאתר ונחקותיהם לא תלכו ונו׳
ולא ילנש נתלנוש המיוחד להס ונו־־ • ואחריו העיר הרג נ״י נשלחנו הטהור
(טי״ד סי' קע״ח ס׳א ) ולא ילנש תלנוש המיוחד להם־־ ■ אולם תלנד שאין לאיסור
הזה שום הצטרפות לימים האלה  ,אשר כל גויי הארצות מאמיני אל עליון ועונדי
ד ' אחד  ,ועיקר אזהרת התורה הקדושה היתה רק להנדיל זרע יעקנ מעמי מצרים
וכנען  ,ננתונ  :וכמעשה ארן מצרים ונו׳ וכמעשה ארן כנען וטי לא תעשי ונחקותיהס
לא תלכו ( ויקרא י׳ח גי ) עונדי גלולי ען ואנן׳ שקצים ורמשים  ,ואל האמת לא
הכירו  ,ולכן צותה לנל יחיו תשנעה העמיס כל נשמה ׳ ואחריה חכמינו זי׳ל נעלי
התלמוד  ,לשקן ולהחרים כל עונדי האלילים  ,והגדילו המדורה׳ למען תהיה
אינת עולם נין ישראל וניניהם .,לנל ישחיתו נס הם דרכם כמוהם  ,ולחנם מרקו
שן עליהם חכמי העמיסנדורית האחרונים  ,נאתרס  :כי לקחו חז״ל משפט האדם

חנלאשר איננו
ישראל  ,ולא חשנו ח,יה — ני נאמת חודה כל עין חודרת נאתריהם
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הדתוהאמונה  ,אסור לשנות אפילו ערקתא דמסאנא ( ניי פ ' הגוזל 3תראי
מהרי׳ק שורש פ׳ח ושיו
יי׳ד סי׳ קנ״ז פיק י״ז ) אם נן זנינו לדין  ,ני לא עלה
על דעת איש
מעולם  ,לאסור לל 3וש 3גדי הוד והדר אשר לא משרש נחש יצאו  ,ומי
שאינו מצווה ועושה
נקרא הדיוט  ,ני לא דייך גתה שאסרה תורה עליך  ,אלא
שאתה אוסר עליך
חדש " :גשגיל ד' דגרים המותרים ? ־־־ ואם משמרים הגלי שיא יצרו להם מאמר
דגריס נגאלו ישראל ממצרים  ,שלא שנו את שמס׳ ולא שנו את
מלבושיהםונוי ' ויהי גידם לחרג נוקמת נקם גרית׳־־ הלא רק גרותדמיונם
נגרא  ,תלגס
גדאוהו  ,ואין זנר תתנו ננל מקום  ,והא לך המאמר הזה גתארו
נאשר הוא על
ארגעה מקימות מושגותיו  :ר״ה גשם גר קפרא  ,גשגיל ד' ינריס
יגאלו ישראל
ממצרים  ,שלא שנו את שמס ואם לשונם׳ ולא אמרו לשון הרע׳
ולא נמצא ניניהם
אחד פיון גערו ה ( רנה שתות פ״א  ,ויקרא פלי ג  ,ש׳הש ס ' גן
נעול  ,ילקוט
שמעוני פ ' נשלח נשנוי לשון קצת ) ולא לנד ני אין זנר גנל הש׳ם
מאיסור הלזה  ,ני יש
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נקרגו
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ננוחות
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ואלה הן  :ההוא ארמאה דהוי סליק ואניל פסחים גירושלים׳
אמר נתיג נל גן
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ונו׳
ואנא
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משופרי שופרי נוי,
בדקו
נתריה! ואשנחוה דאו תאה הוא (פסחים ג' גי) ואס היו נגדי ענ״וסשונים
מנגדי ישראל
איך לא הנירוהו נתחילה שארמי הוא ואסור לתת לו מן הפסח,
והוצרכו לבדוק
הוי קאי גשוקא אחריו אחרי הטעותו אותם ימים נגידים " — ר 3גרוקא חוזאה
נו'  ,אתא האי גנרא דהוי סייס מסאני אונמא ולא רמי חוטי
דתנלתא
גגליתיה׳ניניא׳ל ( אליהו ) האי נר עלמא דאתי הוא נוי — מ׳ט לא ימית
חוטי• דאזילנא
ענ״וס ׳ ני היני דלא לידעו דיהודאי אנא ( תענית כ״ג ) ואס
היה לגוש נגדים
אחרים  ,מה הועיל לו אס לא נתן פתיל תנלתעל ציצית הננף,
הלא נגדו ישמיע
גחון קילו לאתר  :יהודי אני ! • — אמר רנא שרי ליה לצורגא
מרגנן למיתר
עגדא דנורא אנא ולא יהיגנא אנרנא ( נדרים ס״ג גי ) והלא ללעג
ולקלס יהיה
הוא ? — האומר  :עגדא מוראאנא ! אס נסותו יגיד עליו! ני מזרע ישראל
כאלה
וכאלה יש מאתרים דגים נתלמוד  ,אשר יתנו עדיהם ויצדקו  :כי
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לבשו היהודים מעולם 3נל מדינה ומדינה נגדים נדרך כל האין  .והגה גס אתרי
הדנרים והאמת האלה עוד יש מקום ל ; על דין למלוק ולאמר  :ני הלנוש ;גדים
אשננזיים איננו תגור תנורה  ,ואסור לו להתפלל ולקרות ק״ש׳ ני לנו רואה את
הערוה ׳ נאסר אסרו חז״ל (; רנות נ״ד ;') ונתרת להלנה ( או׳ח סי׳ ע׳ד ס״א)
אך נס פה רק קול דנריס אנני םומע> ונל רות אין ;קרנו ׳ ני לא אמרו ח ;״ל
זה רק על איש ערום נלי לנוס  ,ואין נונתס על הל ; נעצמו שלא יראה את הערוה,
ני אין עמים לו לראות 5אן תחשנתס היתה לנל יראה האדם עת שפנו שית
לאל  ,את ערות נשרו  ,המפריע ממנו מתשנת קודם  ,ומעיר נרעיוניו הרהורים
רעים׳ ואתרי אשר היתה דעת נל התנמיס הראשונים׳ ניהל ; הוא מקור השנל,
המליצו זאת נמלת לבו  ,ולפ׳ז נטלו ד 3רי הר ; המאיר׳ המונאים נשער׳ תשונה
(או׳ח סי' נ"ד ) סגם הלונש טלית רתנה צריך לחגור א; ור להדקו  ,שלא יהא לנו
רואה את הערוה  ,ואתו הסליחה  .ונאמת נהיה חגורת האזור רק ע׳י מנהג
הסנמיי נין נל שונני הארצות ההם ניהודיס נעס אחר עד היום הזה  ,נאשר
יספרו הנוסעים החנמים׳ וננראה מספרי קדשי מתנינםחגורים (שמות י״ 3י״א)
ודוד חגור אפוד נד (ש״ 3ו׳ י׳ד) ואזור עור אזור נמתניו ( מ״נ א' ח ' ) הלון
וקנית לן אזור פשתים (ירמי ' ל׳ג אי ) חנדרי אזור נמתניהם ( יאזקאל נ״ג ט׳ו)
וחגור נתנה לננעני ( משלי ל״א נ״ד ) ונס הנשים היו חגורות חגורה  ,נמו
ותחת חגורה נקפה ( ישעי׳ ני נ״ד ) חרדו שאננות ונו' וחגורה על חלציס (שם
ל״ 3י׳א ) ולנהגים מלניס ושרים היה אזור תיוחד לננוד ולתפארת  ,ונשם אבנט
יגונה ( שמות נ״ט טי  ,ישעי' נ״ 3נ״א ) ולפי ספוי החנם נינוהר ( נמסעיו לער;
ח׳א צד רמ׳נ׳ו תלו עליו התר ; והסנין ׳ והחנונים תלו נו נלי הדיו העט ותער
הסופר  ,ונזה ננין מליצות רנות נאר המו ; נמו ומתני מלניס אפתח 'ישעי'
מ׳ה אי ) רצונו י שיקח מהם נ לי מלחמתם ואין אונים יפארו — ואתה תאזור
מתנין (ירמיה א' י״ז ) תוסר מלניס פתח ויאסור אזור נמתניהס ( איו ; י 'נ י״א)
וקסת הסופר נמתניו ( יחזקאל טי ; . Cואחרי .אשר גלו ישראל מעל אדמתם
ונפוצו נארצות אחרות נשאר אצלם המנהג הזה ימים רניס  ,נמו שחצינו נש״ס:
ולא יכנס להר הנית נפונדתו ( נרנות נ״ד א׳ ) פירש״י חגור חלל׳ אימתי זמן
אכילה • תשיחנור חגורה (שנת ט' 3׳ ) אס אתה עושה תשונה אפילו אננט
אינו שלן ( נ׳ק צ׳ד ) 3ויען היה אצל הראשונים ליסוד מוסד  ,כי נל דנר
שנהגו נו ישראל קדש הוא  ,ומגזע הדת מחצנתו׳ לכן שערו ננפשס׳ כי הוא
לנל יראה הל 3הערוה  ,אן> אס נאמת לא נן הוא כאשר הראינו ; ונזה רניס
אמנו  ,אשר מארן נכר נאו אלינו׳ ואחרי אשר היו נהוגים זמן ר 3אצל בני
ישראלי חתרו החכמים למצא טעם עליהם  ,נחשנם ני ממי יהודה יצאו׳ ואתן
פה רק אחד תהס למשל  .הנה המנהג אשר נתפשט ננל הפוצות ישראל  ,ני
יאים איש אשה יתן ט ; עת זה 3פשוטה  ,בלי אבני מלואיס על ידה  ,הוא ישן
צושן מאוד  ,וננר הזכירוהו הר״אש ז׳ל ונעלי ההוספות (קדושין י״ט אי ) וכן
פסק הר 3נ׳י נא״הע ( סי׳ ל׳א ס״ ) 3אולם אחרי נקשה הסליחה מנפשות
הקדושים האלה  ,אומר ני נעלם מקורו מעיניהם  ,ולכן חשנו ני הטעם הוא
אם תהיה הטנעת ממולאת איזה אנן  ,יש לדאוג פן תטעה האשה נעת חופתה
ותחשוב׳ כי מחיר האנן הוא ר ; מאוד  ,ואח׳ב ממצא ני מעט ערכו  ,ויהיו
קדושי טעות  ,מי לא יראה חולשת הטעם הזה ׳ כי הלא יוכל הנעל להגיד לה
נמה מחירו ? ואס נירא לנל יונה אותה  ,א ' נ גס נטנעת פשוטה יש לירא פן
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יתן לה ענעת נחושת ויאמר לה ני זהנ הוא • ואין אנו אחראי! לרמאים • —
נס הלא סייס שס הרת׳א נשם הרשנ״א שנהנו לנסות פני הנלה נצעין> לבל
תדע זמה הוא מקדשה׳ א ' נ איפה נסתר המנהג הראשון  ,ומדוע לא יקדשה
«ונעו! ממולאת תרשיש ? — אן ערם נתחקה על שרשי המנהג הזה  ,נרדפה
בטבעת ? הלא נמה פעמים יע 3ור חצי
לדעת תה שורש דגר נמצא לקדש
הלילה  ,החתן והנלה יענו נצום נפשם  ,ומיודעיהם רצים מנית לנית  ,ערם
השיגם עגעת קדושין  .ולחה נל העמל הזה  ,הלא נקל לקדש נתעגע ההולנת
נמדינה  ,נדין המשנה האשה נקנית גנסף (קדושין ג ' אי ) ? אן הסגה היא
זאת  ,ני דרן האנשים לעשות דגר תה לסימן עוג  ,גהחלס הקשר האמין הזה
אשר גל ינתק לנצח  ,ני סימנא תילתא הוא נדגר חז׳ל  ,ולנן נחרו נעגעת,
ני תחת צורתו העגולה יוגן נצחיות הנרית הקדום הזה׳ לאחר ,נאשר העגעת
הזאת תמימה גלי ראש וקן  ,נן נס המחנרת הזאת גל תנתק לעולמי עד;
אולם ראשית המנהג הזה היה אצל העס אשר אנחנו יושגים גקרגו  ,ני ע״פ
דתם לא יונל האיש לשלוח את אשתו מתנו והיתה לאיש אחר ע׳י ספר נריתות,
והוא קשר של קיימא  ,לא נן אתנו  ,אשר הוא רק דברן זמניי ולא נצח״  ,ןא
אחרי אשר ננספה נפש נל איש לחיות גשלוס עם אשתו  ,ולגל יגרשה נל ימי
חייו  ,לנן למדו ישראל ממעשיהם ויעשו אן -הס נמוהסלקדש געגעת — ואס כן
איפה יצא נאור נועם המנהג אשר לפנינו לקדש געגעת שאין גה אגן  ,ני אם
אגן גקרנה  .גם ראשה נס זננה נגדליס איש מאחיו  ,ואין עוד אות לעוגה
נקרגה  .וזה דרן העם מני אז לעשות נל דנריו נראשית מפעליהם לסימן עוג,
ולתת מורן נלגנס תפני אותות רעיס׳ אן -אס נאמת נל שורש דגר לא נמצא
נמו  ,נתסופר ניוסיפון מאותות השתים אשר נראו נימי היות ירושלים נמצור,
ואשר רפתה רוח נל ישראל על ידם ינשתה ננורתם  ,ולדעת ידידי החנם היקר
הריר ת א עי ל נר ו ין נ״י הימה זאת נונת המשורר הקדוש גמקרא הסתום
לתהליס ע״ד הין יודע נמניא לתעלה נסנן ען קרדותות  ,ני הנה נפי ספור
סלאוויוס נראה נרקיע השמים איזה זמן לפני
יוזזעפוס
הסופר הנאתן
חרנן הגית הקדוש נונג נוצן נתננית איש מלחמה עומד ניער עצים וחועג נו
נקרדום אשר נידו ( ונעין זה ספר נס יוסיפו  ,הענרי נפי ציד ) וזה הוא דנר
המשורר  :שאגו צוררין נקרג מועדין שתו אותותס אותות  ,האויניס .הראו  ,ני
האותות אשר נראו נענורס  ,אותות אתת היו  ,יודע  ,עתה נודע ני נן הוא,
כמביא למערה ,גשמים  ,בסבך עץ קידומות  ,ועתה פתוחיה ימיננשיל
ונו' ודסח״ח  ) * .ונן היה עד׳ז לחוק בישראל לקרוא פרשת התונחה גששה
רפה ולפני אחד השפלים  ,ולדעתי נראה ני מקורו הוא מתה שמצאנו לשבועות
* ) אחרי הנאתי דעה ידידי הזאת  ,אחוה רעי א» אני בביאור המקרא הזה:
נין האותות אשר עשה אלישע יש אחד נפלא מאד  .והוא  :ויקצג ןע
וישלן שמה ויצן -הנרזל ( מ״נ ו' וי ) ואולי  .נוון לזה המשורר ואמר נתחנה
קרדומות,
לאל  :יודע  ,אות יין החזקה  ,כמביא למעלה בסבך עץ
נאשר היה עת הניא אלישע הגרזן לתעלה עיי סגן ען — ותסס רק
הנם הזה למשל  ,יען היו רעיוניו מלאים תנלי המשחית אשר • היו גידי
הצוררים  ,נאשר אמר אחר זה  ,ועתה פתוחיהיחד גנשיל ונלפיתיהלומון׳
,
והנותר ינחר .

ל״ו אי ) שקרא ו 3גהנא לפני רג יהודה ינכה י' ונו׳ ואל יתצך לנצח  ,ואמי
לו ר׳י ננה ( הפוך דנריך ננד אתיים )  .וכזה נצמח לדעתי המנהג לסיים מלות
נרו יאיר אתרי פנוי השם ניאש כל אגדת ,ני הגאון אזולאי יספר נשם
הגדולים ( ח״א אות אי סי' ט׳ו ) הדגריס האלה  :ויהי גליל יו״הפ פגתה נר
מנהג
של שעוה של הריר יתיאל ( אגי הי״אש זיל ) אשי שם גג״הפנ  ,פי כן
האשכנזים להוליך ני של שעוה שתדליק פל הלילה ופל היום  ,וכיון שיאה
שננה ניו נתיירא מאוד וגוזו׳המ נפנו י ענ״ל  ,ולפן נהגו לגיך את הנפת,
אליו  :ני יאיר נרו ולא יפנה  ,ני תשנו נאמת אס יפנה נרו ניום הכפויים,
אין מפלט לו מפני המות נשנה ההיא  -אולם אין מקורו מהמקרא ני ד נשמת
אדם ( משלי פ׳ נ״ז ) או נר רשעים ידעך ( שם נ״ד נ ' ).פי אס פן הוא  ,מדוע
לא נהנו נזה רק האשכנזים ולא הספרדיים המסיימים  ,מקומו  ,מנות ס׳ט ? —
נשונה לדנרינו הראשונים  ,הנה ישאל השואל לאתר ! הן א» אס צדקת נדנרין,
ני רשות ניד נל איש ללנוש נגדים נאשר תאוה נפשו  ,נפל זאת לא נופל אנתנו
ירע יעק 3לפשוט ננדינו הפולניים וללנוש נגרים אשכנזיים  ,פי מה תעשינה הנשים
השאננות נהורידן עדיין מעל ראשן  ,ותשימנה צניף טהור תמורתו  ,הלא סמי
ומאום תהיינה  ,כי כל ראשן קרתה נלי שערות — אולם גם מקול הזה נל אתת,
ומהמונו לא אענה  ,ני מי זה צוה לנשי יהודה לגוז נזרן מעליהן  ,ולהסיר מאתן
פל חן ויופי נגלתן את שער ראשן  ,אשר לא כדת משה וישראל ? — ומי הוא
האיש התפס ויגידה * — הן אסרו תפז 'ל שלא תגלינה את שערות ראשן נשוק,
נדתנא דני רני ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו  ,פרוע הראש ( נתונות
ע״ 3אי ) ואיר ששת שער ,אש ה ערוה ( נרפות כ״ד אי ) וני שם הר״אש ננשים
שדרכן לכסות שערן  ,אנל  ,תולות שדרכן לילך פרועות הראש תותר לקרות כנגדן
ענ״ל  ,ונטוש׳ע א״הע ( סי ,נ״א ס״א ) לא תלכנה ננות ישראל פרועות הראש
נשוק אתד פנויות ואחד אשת איש  ,ונאוי׳ת ( סי׳ ע׳ה ם״נ ) שער של אשה שדינה
לנסות  ,אנל שלא תהיינה להן שערות על ראשן מאן דפר שמיה * ואדרנא מפל
המקומות האלה נראה שיש להן שער נראשן רק שנצטוו לנסותו ! ולדעתי הטעם
הוא  ,ני לנושת ונס לכלימה היה נימים ההם ללפת נראש מגולה  ,כנראה מצווי
תורתינו הקדושה לפרוע ראש אשת זנונים אשר שטתה מתחת  ,עלה ( ,מדני ה'
י״ת ) ומדין התשנה  ,פרע ראש האשה נשוק נותן לה ארנע מאות זוז  ,ומעשה
נאחד שפרע ראש האשה נשוק  ,נאה לפני ר׳ע וחיינו ליתן לה ת ' זוז ( נ״ק צי
ע׳א ) ופן הוא עוד עתה אצל העתים  ,ני לא תלכנה הנשים וה,תולות  ,גלוי
הראש  ,זולתי נשי הכפריים והפרוצות  ,עריות חדלת העם — ושתי משנות מפורשות
נגד עינינו הנותנות עדיהן  ,ני לא גלחו הנשים את שערותן  ,הלא הנה  :לא
תצא אשה לא נתוטי צמר ולא נחוטי פשתן ולא  ,רצועות שנואשה ( שנת נ״ז,אי)
ופירש ' ׳ שקולעת נהן את שערה  ,ותפרש נגתרא דלמא מתר די להו טנילה של
תצוה ושריא להו — וא ' נ נאשת איש איירי  .הנוטל צפרניו ופו' ופן הנודלת
(שערה פפירש׳י ) ( שנה ציד ,׳ ) ופן הוא נטוש׳ע או״ת ( סי' ' שיג סנ״ו ) אסור
לקליע האשה שערת נשנו!  .ונשים ז׳ נניס היו לקמחית ונו' אמרה להם מיתי לא
דאו קורות ניתי קלעי שערי ( יומא מיז ני ) על סי שלשה עדים האלה יקום דני,
ני מעולם נשאו הנשים קוצות תלתלים עלי ראשן  ,רצון חכמים  ,ויק ע״י איזה
סינות חצונית אשר אנד זכרם מאתנו  ,נהיה לחוק ,ישראל  ,ני הגלחנה נהנשאן
לאיש את שער ראשן  ,ואולי הטינופת אשר על ראשן הננדר ע״י הפנימיס ואגני
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ספיר הקנועים נה  ,הנזנרת ננר נהשנה ( שנת נ׳ז אי ) היא הסנה את זאת  ,ני
לא ינצו נשוא אותה הנונדמסאה  ,ואתרי היותן מעולם ננססוהלהרנות תפארתן
נעדי עדיים  ,נתרו להסיר שערן מעליהן  -לנל תנרתנה להוריד עדיין  .וכמה
רעות ענרו עצינו ננלל האולת הזאת אשר למדו מן הרומיים אשר היה לנשיהן
נסי עדות האנס עליאן (ספורים ח׳א סי ' י׳ח ) עטרות זהג ממולאות שוהם
וישפה ונל אנן יקרה נראשיהן  ,וטנעות ספיר ויהלום נאזניהן — ונמעט נל
הגירושין נצמתו תזה  .ועוד עתה אף אס תתת צל ננפי מלך צדיק נמסה  ,לא מעט
ירע לנו המנהג הוילי הלזה  ,ני מלנד אשר נמעט מחצית רנושינו היהלשלל
לצניסות ורדידים אשר נראש נשותינו ולעגיליס אשר נאזניהן  ,ונל אשר מאתיים
נסף נשקו  ,יריקהותהרה נקחתו לו עזרנננדו ,למען עשותצניף מלונהנראשה —
יצמית לנו עוד מלא תפנים עמל ונעם  ,נהרנותו משטמה3ל 3העם אשר אנתנו
נקרנו  ,אתרי אשר להם לנדס נתנה הארן  ,והס שלוים ושקטים נלי משנית
ומפריע  ,וננל זאת זה 3לא ׳חמודו  ,ואנני נזר לא יחפוצו  ,ואנחנו עם עני ודל
נולים וסוריס לקול עלה נדף׳ הוד והדר נצנש  ,וגאון ונינה נעדה ?  -ומי יודע
נמה הקל תלנינו עול המם תעל צוארינו  ,ני חפן חסד הוא  ,לולא ראה ני
היש עול
תחזקנה נהנל ידינו ,ונשקול נםן> נמעשי תעתועים והנלי שעשועים !
נסישוטנינונאתרס  :תננדהענודהעל האנשים  .ניאןלהסהנסף ולהם הזהנ ?—
אנל אשמים אנחנו  ,אנחנו הרעונו לנו  ,מידינו היו ננו נל אלה ! — ומה מאוד
צדקו חנתינו זיל אשר ראו את הנולד  ,נאסרס לנו לנושי מנלול ונל פאר  ,מעת
חרנ נית קדשינו! — ועתה נסיים מעין פתיחת דנרינו  ,ונאמר ני אחרי נל אלה
יחזה נל חנם לנ  ,ני אין שחן איסור לאיש יהודי ללנוש נגדים נעם האין  ,ונל
תננית נגדינו אצה הפולניים נהיה רק עיי אונם  ,עת נאו אנותינו אשר גורשו
מספרד לאין הזאה  ,ני קנאו אזרחי האין נם  ,ויהי רי 3ומדון ניניהם  ,ויצוו
מושלי האין להסיר המחלצות מעליהם  ,והלנש אותם שמצות האנריסיהנסרייס,
למען תשקוט חמה העם מעליהם  ,ולנן עתה אחרי אשר תה׳ל הימים הראשונים
נפלו  ,וקנאת איש נרעהו חדלה  ,והתרופה הזאת נהפנה למשחית  ,ותהי למקור
מחצת ל 3ונפש  ,ני היינו תוענה נ עיני עם הארן  ,על דני נגדינו השונים מהם י
מי זה איפה יתחסד נחשד חטאת נזה  ,לנלי החליף שמלותיו  ,אשר לא צוה ד
ולא עלה על ל 3אחד מנוטרי נרמו ? לא הנפות חלקיעקר  ,והנגדנחלתישראל,
ורחמנא לינא נעי  .ועינינו הרואות זרע יהודה הנפוצים נארצות אשננז צרפת
נריטניא ותוגרמה  ,נולם מלונשים ננמוסי ארצות תושנותם  ,ושומרים נרית
אנותיהס  ,ותורת ד' אתם  — .ינלעדי הננול אשר שתנו נינינו ונין עם אחר
נננדינו אלה  ,הוסרה גם האחוה נינינו לנדינו  ,ואנחנו נעשים אגודות אגודות,
צי יניס מאתנו נדורשי החנמות והדומים להם  ,הלונשיס מלנושי האין.
נננרים נ חשנו נעינינו  ,ננזים ונישראל לא יתחשנו  ,וצא צא נאמר להם,
ומדוע ? על ני עטה מעיל על גוו ? הלא מוסר הנצים הוא ? וינה אחרית
אלה ? נס המה אותנו ישנאו וירדסונו  ,ויהיו לצנינים נעינינו — ותהי מהומת
העם איש נרעהו ; זאת פעולת המשטמה נהחלק העם למחלקות  ,ווה פריה ! י
שמעוני  ,אחי ועמי  ,זאת עשו ,שנו נשלום איש את רעהו  ,ורעת איש אחיו אל
תחשנו נלנננם  ,ואל ירע נעינינם נשנות אחינס שמלתו לעורו  ,נאשר יישי
נעיניו׳ ני אז ייטנ לנס  ,ותרימו ראשנארן  ,והייתם נרנהנעמיס  ,נאשר תאוה
נפש אחינם הדורש שלומנם וטוננם נל הימים  .לני 3ריח שנט תר׳ו.
אברהם מענדלמאר׳ר*
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חדה על שתי מלות שוות.
Don G Schwarz in Kremsir.

נראים המד ,באחים תאומים.
בי תאר אחד ? 1שניהם;
אולם,זח ? 1זה מעיהם
בבין אנשים אחים ?1א הומים.
לא מאם אחת יזצאו,
בי שתי התורות גזעימו;
מרחק רב עד מאוד בינימו.
אחוזי יד עיור לא נמצאו.
ואם אחד אל אחד אחבר.
׳

אץ אחד ימצאד־״עבין .
מי הקיונך ? ,מי ה?ןניץ י
מי הדומם ? מי המדבר?
אזי בראש תחשוב הד 1מם,
אז תראם בבל בפר ועבר י
עבר
אמנם הפוכים— דTבל בני
V* • ” :
T: T
לחרות זאת :חד אל ירומם.
הפתרון.
?על בעל  -שדה בעל יזו לבעל שדה

גייעל ולשון

המשגהשדה• סנה

ס׳ג י! ״נ.

וראשיה נ׳ז יי ' פ' תולדת  :ויהי ני ; קן יצחק ונו ' כנו גודעגמהשאייריצחק
לעשו ן « וור תורנן נפשי לפני מותי  ,לוו היה על ודנה אורהם המסורה לאוות
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הקדושים  ,הימו קנלת התורה ו,מלת ארן הקדושה  ,ומעתה יקשה על נל תעיין׳
מלנד הספיקות והקושיות הזנירון המפרשים ז׳ל  ,למה לא נרן ליעק 3יפעם
הראשונה ננרנת א 3רהס3הדיא  ,למה המתין ננרנה זו עד יום צוותו אותו ללכת
לפדן ארס ? ועוד קשה אם 3רך לעשו 3ע3ור ש 3נה  .היה לו ל 3רנו תינף כאשר
זעק זעקה גדולה ומרה  ,ני זעקה מרה תעורר את האדם יותר מ 3ניה פשוטה ל
ונם אחת מקושית המפרשים ז׳ל על המרדה הגדולה שמרד יצמק  ,ני האנקלוס
לא חם לתרגם נפי הלשון  ,וטעסה ' 3שמניא רש׳י לקוח מהמדרש ולא הוא העיקר׳
וטעם הרשנ׳ם טעם של מ״ , 3ועליו הדחיק א״ע המ 3אר לנת״הש ',לנן דרנתי
הנהר 3קה אוה3ת את יעק 3ויצחק אה 3את עשו,
לנדי 3עזרת החונן דעת .
ו 3לתי ספק היתה היא מדגרת על ל 3ו של יצחק ומתאמצת להס 3ה 3רנה לראש
יעק 3׳ ילא עלתה 3ידה ני לא האמין לה שיעק 3ראוילנרנת א 3רהסיותר תעשו
אשר לו משפט ה 3נורה  ,ונאשר התחפש יעק3 3שתי עורות גדיי העזים היה
יצחק מסתפק עוד  ,אס המניא המטעמים עשו או יעק , 3ני הנתו 3לא גלה לנושחש 3הו
לעשו׳ אלא ולא הכירו  ) * ,ני היו ידיו כידי עשו אחיושעירות  ,משמע שהיתה
נפשו עוד מרחפת נספק  .לנן השניל להלביש נינתו 3חליפות שמלות ר׳ל 33רנה
נעלמא  ,נחו שינרן נל א 3את בניו לפני מותו אס יזנהו לכך הממית והמחיה
יתע' ׳ יונס ננרנת הנרית  ,ני ויתן לן האלהים מטל השמים ונו' מוס 3על נחלה
ארן עיני ד ' תמיד נה  ,יענדון עמים ונו ' חו  30על ויירש זרען את שער אויניו
שנאמר לאנרהס אחר העקדה׳ ואוררן ארור ונוי על ואנרנה מנרנך ומקללך
אאור שנאמר נ ' נ לאנרהס  .וננוא עשו נמטעמיו ידע יצחק ידיעה נרורה' את
תרמית אחיו .ואז הנין ני תשוקת נפש יעק 3היתה רק אל נינת נריה ד את
אנרהם ולא לנרנה אחרת׳ ני לולי זאת הה טעם למרמה  ,הלא האג ינרך נס
עשרת בניו 1וגס נזה החלה לזרוח לו צדקת רנקה  ,ע ' נ אמי נם נריך יהיה,
אנל לא נם נרון הוא  ,נלותר לא נהחלט ׳ אלא ענשיו קרו 3לאמת שהוא הראוי
לנרנת אנרהם׳ ונשומו על לנו  ,שנמעט נתן הנרנה המסורה לו לאשר מאסד¬
יי ׳ חרר חרדה גדולה עד מאוד  ,ני מתכונת נפשינו שאם יודע לה שנסתננה
נסננה גדולה מנלי ידיעתנו  ,חיל ורעדה תאחז אותה  ,אס נם ענרה הסננה מעל
ראשינו  .ונאשר חלה עשו פניו אביו למען ינרנהו  ,התאמן יצחק נחנתתו לעמוד
על האמת  ,ויאמר ע׳ד הנחמה מהנסיון  :מי איפוא הוא הצד ציד ונו' ׳ נא
אחיך נמרמה ונו' ולנה אפיח ונו' ויאתר עשו הנרנה אחת היא לן אני  ,אז
ראה יצחק ננירור ני השמן לנו מהנין הוד יקרת נרנת הנרית  ,ינס יצאה
ננוגה צדקת רנקה  ,וינרנהו נרנה אחרת נננואתו וכרוח קדשו  ,אנל לא מחמת
זעקתו התרה  ,אלא מחמת שאלתו  ,ני נאמת נרנה אחתהיתה היא לו׳ ואח׳נ
נרך ליעקג נרנה גלויה  ,נדנת די  ,לא יוסיף עצנ עמה.
*) לסי הדרך אשר אפנה לן פה  ,קורא אהו , 3אקוה שיישר נעינין אם אומר
שנוכל לפרש הנרה דנאן  :הנרה רצונית מענין לא יניד את נן האהונה.
ומלת ני משמשה נתקוס אע״פי ׳ נמו כי תנשה הננור  ,ויתודנסEr erkannte
ihn nicht an, ( als Ssau) obschon seine Hände wie die seines Bruders Esau behaart waren—und dennoch segnete er ihn.
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הנחמה.
T TV-

Bon Benjamin Schwarzfeld in Stanislau.

אם האוויר והשבחה משף ברחו,
פגעי העת חרמיםז עליף שטחו ׳
הרגעי ודיומי  ,מנעי נא מעצב
,יען אסון .ורשיון .יחליופו כרןצף•
במיו אז בעת עךפלי הבציר
ער^ ה כל שמחה דבש חציר,
הרוח .ישב העלים לתמריםי
ופרחי חמר יב־ותת לגזרים-
עוד מעט והנה אביב הנחמד בפלןם
נשיו ישלם  ,וישב בעצים רוח חיים׳
יעט האדמה נצני היור בערי ערים.

ותחת חרול  ,שושנים בצבע רקמתים•
כן׳ אם מבוס חמת העת שתית ריף
תוגה ואבחות לבבזקךרו זהריף,
אל תרהה אל תחת ואל תקוץ ? חייף
פי מהר בשחר תבקע איוייף•
לכן אל נא החמי ותשתיוווחי,
אם מדוברי תבל א־ותןי זנחוי
עוד רגע צנף י?ננ?זן שמחיות,
ובהרף עין  -קץ וסוף לאנחות:
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Sonette von Jacob Lriescher aus Lrcbitsch.

 1איפה תשימי פעמיך אהובתי׳
מרוע תאחרי׳ תרחיקי  ,תסתתרי
י■
נלאתי הסתופף על פחח תקותי
אצפה  ,איחל  ,בלה לבי ובשרי.
אור עיני .משושי׳ מנת פיסי׳ חיתי
התעזבי תשבחי התףני בשיה׳
תבגיודי׳ תחדולי  ,תשקרי רעיתי׳
תנאמי  ,תשקי  ,תשבעי בפה רבדה?
איך תתאבזרי יונתי כ^ענה,
מהק ; דידותך תהפכי ללענה
ברית ־פי
תפרי  ,תנתק‘
אגרות
תקותי.
 י▼V
 :־  • :י «י ;
’ * T*i
עד תוסיפי לרציות התווז בבנות,
תאלמנה שפתות׳ שפתי רבנות׳
עד תראיני אור םנ!ך ששון תאותי.
 2עד אנה׳ פנינה■ ערפך תקשיחיי
אם עדנה עריגה! חשק תשבחי
קול המית תשוקה  ,מתי תשביח׳׳
תרחיבי מצוקה  .אתי תשמחי ?
בל עיור,יפרחו פרחי גיל,עלומיך,
בל עיור ידרכו חצי חשק ותאוה
עיניך יפסיזה ! תאר פניך
־ אל תתני נשיה אל תמי אהבה !

l i i
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אזי רגע ? פה תאר! יתנו אהבים,
אך ! גע משוש נער .זך מעבים,
קיול תתי זמירות לבך לן! מ־ך י
לבי רבע\ רי מודעי בבי
תגלנה בשורי שושן ופרח
עיניך מאירות׳ נפשי שמחי!
הרף,
הרפי יTנא
התלים
« תבל :מלא
I ......
־:
׳ \ *
מריורות עועיך טעם טעמתי,
קדמתי ;שף  ,ש_חךתיףערב<
מתמיה שאיונך נפעום נפעמתי.
ביומך תיה תמסכי לבני תמוהה
מציתי ואשת למען ספות צמאיון,
קצרה רוחי כבד מזמיוה עמוסה,
תחת סדרים נתתיני שגעון.
אניות רנה תעבירי .על בכי נהרות
תפשיטי,עדי גיל תלבישי חליפות צדות
נקיית.
מסוה
׳׳■-על מצח
ז׳I
•
חשאי V: -
זיונה • T .
Tעיור תקראי מי חלוף תביני דמו מטבח
עוד ; ביואו לקראתך עור ופסח ׳
עברי מעלי  ,חדלי .ידעתיך הגיון.
* בורא כל לתבלז*ךה $בן פנה
נטה עלי קו תהו יריעות הבריאה,
בכבי בקר מעת היותם פצחי רנה
;שישועל תקופת סדרים שגבהפליאה-
; .ז:

השמים שמחים אך שמחה הארץ׳
הים קגאות־ו ת־ועפיותהרים אךשמחות;
לויתן  .ישחק׳. S3יקוםישעשע׳ בלשרץ,
עשק  .וגבע יתרועעו ;עטוםי ברכות •
רקביות הברואים אחודגילמלמךיששון!
כנף רעים׳ יונה׳ תקנן .על פיהאסיון׳
תרחף׳ תנוע> תבבדאבר  .תטבעטבוע.
השמחה את בניך ,תעצור מלו־ת;
הצרות חיות טרם בא המולדת
תלדנה בני שממה שנואים מרוע.

הנשף.
Bon I » M . in Stanislau.
היום גז וחנן» ׳ ננרת השמים תיזתיה יודה ותהי נעלמה! ותחתיהotis
הלילה׳ ומוטות כנפיה השמורות מלא רוח ; הארן  .מה תעצוג התמורה הלזו אה
לנות רודפי הון ונוצעי3צע ; מה יקללן ליל אלה המשוכים וכנעני ארן׳ השואפים
לצמר כעפר כםן> ! וזה ; מתריס ממרים ! כי תשים 3סד רגלם מלכת עוד הלאה
 3דרן ההצלמה  ,ולשית על אוצרותיהם נוספות  .אז3ל 3רגז ימישו מרמו 3ות
הגוררות  ,הניתה  ,וישימו אל זרועות השנה מפלט למו  ,למען ישכמו יגונם
ועמלם עד אור ה 3וקר׳ או למען 3מלומותיהם יספו הון על הון  — .אולם  ,מה
יהללך יורש מכמה ומופש מטתוניה ! כסולת
ונוקע 3עני האדמה  ,אשר 3עמל
ידים ישיר תלמיה כל היום  ,ו 3זעת אפויוריה
וימוגניהינן יפעם נם ל 3ו לקראתן.
ו 3נסש שמחה ינרכון׳ עתתמא ; אז  ,עת התולדה כלה׳ 3מיק התנומה הנעימה.
כגמול עלי 3רכי אתו תנות  ,ודומיה קדושה 3רמו 3ות ההומיות שוררת  ,אל ננהי
שחקים ישא עין חוקרת  ,ורוחו חוג שמיס יתהלן  — .אמנה הליל ילוט 3מעטה
כהה לעינינו כל פני האדמה  ,ושכיות חתדותיה נצעיף ערסל יתעלן» ; אולם
הלא תחתימי׳ ינלע לני המשכה הנסוכה על פני כל רקיע השמים׳ ומחזות יה
נחזה אשר כסתו היומי אזננו לא תשמענה זמירות שוכני היער  ,אולם הלא
תחתיתו נקשו ; רנת כוכ 3י רקיע  — .האח ! מה יקרו ומס נשג 3ו הרעיוניס
האלה  ,אשר נפרץ,רמנ כרגע אל משכיות לננו ינסרו  ,ומה נעמו רמשי עדן ,אשר
נל 3נו יולדו ! ה ' אל עליון  ,שדי שגיא נח  ,תה הרניה מסדין את האדם  ,תה

■מיץ»

ף
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אנוש נוס עפר לרקח־ מן האדמה ׳ ואליה עד מהרה ישו , 3עת עסחות ימיו יתמו,
ומעי! ׳ מייו ימינו׳ כי האמרתהו על כל היצורים אשר יכסו את פוי האדמה,
לחו!! הו נרות נין — קרן ! והר ! אצל משסעת יפעתן ־־ותחסרהו אן מעכו מנני
אלהיס׳ אזרחי שמיס  ,למען יסמיק חקור נמעשי ידיך  ,ויהללן כי מאוד לעשות
הפלאת  .הן גויתי רפוית כח ודלת אונים ; אולם נרוחו עלי הנונע כלה ישתר!■ ,
וכל אשר נהיהיה למס ; נתולעה ירחש עלי הארן אשר היא גס היא אן אנק
דק נחוג היצירה  ,אן טנעת קעכה ניתוק הנויאה אשר אין קצה לה — אולם
נתנונתו לשחקים ירקיע  ,יספור צנאות מאורותיהס  ,ותקיפותיהס יגל ; יהולל לו
מסלה למחשכי הריס  ,וכל אוצרותיהם ישסה ! יציע מצולות יס ושפמי עמוני
חול יוציא אור ; על ג 3ימים נוראים  ,אניתו תפרוש נס ויקשור ארצית רחוקות
יחדיו  ,אשר הנונע נחין נצח הפרידה ניניתס ; יחקור ענעי היצירים תן שנה3
הנורא שגיא גח  ,עד התולעה אשר רגל תזוריה ! ומין נדיהס ומסתרי כוחותיהם
יחשוף ? יחקור חן ארז למון אשר צמרתו חת הענים ינק־ע ועד אזו 3קיר.
ונרגש קודש מלא אהנה ויראת כניד  ,יקרא אז " הי אלהיס  ,ת־ רמו סעולותין
ותה נשגנו  ,אמנה אתה נעלית על כל אלהיס׳ ואין כמון נארן תחתיה  ,ונשמי
על" — .עורה אתה אנוש נתעה וקנר רוח  ,אשר הפון אס ים אלהיס׳ אם אין,
קומה הסירה נא המסוה מעל עיניו  ,והנע השתיונה  ,הנד מי רקע יריעת
תכלת הלזו הנעויה על ראשינו׳ וישננה נרגנות שמשי אור  ,אשר אמנם מרוחק
הדרן  ,ניכינו ונינס אן כנקודות אור לעינינו יתראו • מי אתר ויהיו ‘ מי צום
את היין ילנון ? ומי יתן עוד תספר לכל כינני אור אשר נשתיס תחת רגלנו
יחלו ? או מי יסון ני עוד מאירות נהנה ונהנה נמרחני השמים יהלו ; אמנם
מגודל מרחקם תנונ 3מגירני׳ גס לנלי מעה ישחקר  ,ונצח מעינינו יעלתו  .הלא
התה נלי אותר ודנרים אותנו דעת יחוו  ,ני יש חלהיס יוצר התנל ומנלנליה — .
או אם נהו עינין לקרוא נספר השתים  ,ואזנין תחרשנה מקשוג קול שדי׳ חני
מרחקי קודש האלה  ,לנפשן קורא" לנה נא עתי אזוז יד אל מקדש הענע  ,שתה
תשמענה אזנין  ,נל צין וצמח יתנו עדיהן ני ה ' נראם׳ ונל ירק דשא חסדי
אלהיס יניע אותר ; אותו אאהוג עדי אגוע׳ ונו תונק נפשי עדי תעל שתים — .
יום וליל  ,כאשד שינים המה איש תן אחיו  ,כן רגשות שונות נלננו יעוררו ;
עת נניע ננוקר לא ענות׳ והנה שמש נדנות  ,מרומי שמים הולן זורח  ,ואור
יקרות עלי האדמה אשר תחת רגליה׳ תרעיף  ,למען תוסף תת אוכל לתכניר׳
ופרי מגדיה תכנר ? למען יעיר נל חי משנת '  ,וישונאים איש לענודתו ולמלאכתו׳
לגינה נרק חציה ? אז יננע לננו הגאה  ,ונאהנת וענות צדק נשקיף עלי אחינו,
אשר עשר תעלות ־־ אם נחנתה ונדעת ׳ או נהון ועושר — תחתנו יעתודון;
אז  ,רוח כדינה נפתח את אסוננו לעני ודל  ,להעניקהו מכל אשר נרננו ה' — ,
אולם נס נלילה׳ עת תחזינה עינינו מאורות אין מספר את השחקים פאר
יכהנו  ,ויאצילו משפעת אורם עלי אחיהם סנינס׳ אשד חושן ישופס  ,להאיר
להם את הליל? אין איש נמסלתו ילנון׳ ולא יענטון ארחותס׳ להצר לשננו
הקרו  ,אליו  ,ולדחפו למדחסות׳ יען יתרון או סי שנים לו נהוד וזוהר ; הלא
תעיר אז התשוקה הקדושה נצפין נפשנו  ,לאתר  " :האח ! מייהן ותהינה מאורות
האלה  ,נר לרגלנו יאור לנתינותינו ; מי יתן נס נחנו כמוהם  ,מחשכי היגון
והאסון נגיה׳ ונדנה להעיד עם נל העוערים אותנו נסי מסת ידנו ? חי יתן
2
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גס גוזגו נשפוק ננל אשי חלקתה למו יד ה' נקו  ,ו3ל נקנו* אס לשננני נתתנות
ההצלווה  ,סי שגיסי— .

הערב.
שמים
ממריומי
חליף ,
היום
• ״•- T
* :
“ Tי
הערבים ,
יממש
תחתיה
ירר
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המסחר
; I
 •  T :י־ ו* Iהשנה את לילותיי»'
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אתר ,אתעלם בחיזקה או־טע
ייופי״ע •'
השחר
מקרים—
עדי
•
 - -• 1T .
ן> . .

בלעדי י -עת צאצאי ההלר
בתי מרכולת בשאון סגרו
ובחפזה בעליהם ביתה ימהרו ,כאיש באשה כשב כילה
־'
•ז • ,
יT
* :
־־י
־׳־•■ ־•
7 - ' -,
לאכול כצפש רעבה ארוחתם מדשן תבל נחת !.רויון
ודם ענבים לשבריון ישתיון•
ואחר־ןנומו עדן שנתם•
איו ישכבון סרוחים בעךשיוהם
ברגע  ,ובכל רחיוב ההיומיה
תמלוך מנוחה תשתרר דומיה  ,ותענגו עלי תמוניות חלומיותם.
אציכי לחכמה אברח ברוח
בייום נעשו ארץ ו'שמ;ם
ובסתר כנפיה אמצא מנוח.
טרם היו יצורי החיים.
היא תגביה אניוש מאדמה

האף אצכי אעשה בבה ?
לבשר  .ירקב אעניק ברכה
עת יחידתי  ,מיולדת שמים
בירכתים ?
תאנח
תשב שפל
ד• r
:
*n v

וערניה׳
הבל התבל
•כי
t t.
.
v v

בבהמיות שרי חסרי דעת
אכין !-רף לרמה ותיולעת׳
גויתי תרושן תחליף כיח
ונפש יקרה תרבהתישיוח.

לבלי ׳כסוי -ו היין ואוצרות
נ1תנים לבעליהן אך עבריות ׳
עדי מע הקבר תחתיה
תאטר עלימיו פתחי פיה.

לשכון על לשבת ברמה,
תאלף לאמונים עלי

ברכיה
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"תיולרוית החיים וכלי שמחותיהם

דתל^לדבר לבוז תענוגי בשרים
מתוקים לחיך ולנפש מרים.
"לא יאךיכיץ בארץ ןמיהם,
ותחתיהם שמחות עדן תחוננו ״וכמוהם כל אסון ושבר
עונג לגיו ולנפש .יתנו.
"מרם העת .ימצא .קבר•"
אף תאזרני העךינה כיח
לבלי לכת קיוו־ר ושחוח.
עה האסון למרחפוה יצוינו
ומרחי לדחי אדה עידנו.

,

כה ? מתק שפתותיה תנחמנו
ועלי ר׳וע חבלי תבליגני,
פלאיות ךולךי אשכח שכוח
ושמש חץ תשוב לזרוח.

לכן בכל נשף וערב.
אתה אשתעשע בלי הרף—
ערי התנומה בנועם כנפים
תתעלף את שמורות .עינים•
in Voleehow-

Beiträge von Selig H . MondscheinWorsteher

* 1שיל״ת יום ת׳ לסדר וימי יעקג תר״ו 3אליזי •3לתלמידי ומני '1p
נעים ,דורש תושיה מי׳ה יעקג 5י 3רינג סליס.

נרדם הייתי  ,הוזה שוכב בחיק העצלה  ,אשד היא סוכנת לני
יושבי עיר מצער  ,אין נוגה סביב לנו  .כי לא כחיי אנשי עירות
גדולות כי חיות הנה  ,חיי אנשי עיר מצער  .שמה אנשים חרוצים,
ידם בכל מלאכה  ,וחכמה ומדע יחד בהם מתאימים  ,כמעט בכל יום
ימצאו תחבולות חדשות  ,להועיל לעושי מלאכה  ,לדורשי תושיה,
ולכל ארם  ,יום ליום יביע אומר חדש  ,ולילה ללילה יחוה דעת.
נהם בתי מדרשות למדעות שונות  ,ובתים מוכנים ללמוד מלאכות,

, von einer warhast poetikönnen auf die Vortrefflichkeit dieses
—eines McisterprodukteS deWchmuth durchwehten Aufsatzes
als auch seines wahrAbfassung
seiner
sowohl
Prosa
schreibender
heitSvollen Inhaltes wegen, nicht empfehlend genug aufmerksam
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שמה ישלחו עוליהס  .אשר ננטיעיסעל 1יבלי מים  ,עושים פרי נחמד
בשמעם לקה טוב מפי מורה משכיל  ,וכל איש יהיה רוכל  ,חרש<
אואכר  ,מרי לכתו לעבודתו  ,׳פגש דברים אשר ישכיל וישמח לבו,
פה יעבור לפני בית מסחר ספרים יתודע לו איזה ספר חדש נתחבר,
איזה תחבולה במלאכה להקל עבודתה נמצאה׳ פה יבוא בית אוצר
ספרים« או בית מלא מכל סגולות התבל  .פה יראה גן עצי נחמד
אשר שתלו ידי איש אמן  ,מבין שורותם ישמחו עין רואם  ,כל שושן
וחבצלת על מקומם  ,נבחרו במראה ובריחם הטוב  ,שכולה איןבהם.
פה בית מקדש וארמון  ,עמודיהם אבני שיש מחוצבים מידי חרש
חרוץ  .בתיהםבנוים לתלפיות  .שמים יעלה שיאם  ,ובגאותם שחקים
יספרו מרחוק לכל באי שער עירם  ,כ׳ חכמות ומלאכות רבות
בחוצותיה ידונו  .פה יראה דבר הפלא ופלא עליו תשתומם עין
רואי  .ולעת ערב אחרי כלותו עבודת יומו  ,והוא עיף ויגע ממשאו,
בעד מחיר מצער יבא בית משמח ומורה אנשים ,בהראות המעשים
הנעשים תחת השמש  ,ובקול זמרה  ,קול כנור ועוגב  ,ישמיעו מוסר
השכל׳ כי אחרית הצדקה תשנא  ,אם גם ראשיתה מצער• תמימים
יותרו ארץ  ,ולעד יקומו  ,וער ארגיעה הצלחת הרשעה  .כי כעשן
תכלה  ,תעבור כתעופה  ,והנד ,איננה  .נראה חלק שוסינו וגורל
לבוזזינו  ,כי בחטאתם ׳נקשו  ,ובפח טמנו ילכדו  .נראה ונקח מוסר
להיות טוב עם אלהים ואנשים  .פר ,בית בו יתאספו בעלי אסופות,
דורשי רשומות בכתב אמת  ,פיהם יפתחו בחכמה  ,ותורת חסד על
לשונם  ,זה לזה שואלים וזר ,לזה אומד יביע  ,אשד מצאה ידו לקן
המדעות  .גם אם בית היין יבוא  ,לשמח לבבו מפרי הגפן  ,לא אל
היין לבד ואל הכום ישים עינו  ,שמה יקרא בעלים מודיעים חדשות.
המעשים אשר נעשו בתבל  .ואם בית ה ' ילך לשפוך שיחו לפגי
קונהו  ,והיה מדי שבת בשבתו  ,ישמע דבר אלד,ים מפי דורש
טוב לעמו  ,אשר יורם הדרך הישר  ,להיות טוב לאלהים  ,למלכו
לאנשי ארצו  ,לעיר מולדתו  ,לבני גילו ; ולכל אדם הנעשה בצלם
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אלהיס  .ואיך להתהלך עם אנשי ביתי  .להוליך בניו ובנותיו בדרך
ישרה< המשמח אלהים ואנשים  .ויראה כל אדם כי מלאה הארץ
דיעה כמים לים טכסים  .ואנחנו מה בעיר קטנה ? חסמו כל אלה.
נשינו טובה אנשיה מעט מתים חיים ׳ כשבלול תמסי הלוכו ,שחוח
וכפוף בבלוי סחבות המה שחוק ומאוס לרואיהם  ,הנפלאות
•הנעשים בארץ עיניהם לא יראו ,בל יחזו מלאכות ותחבולות הרבות
אשד מצאה החכמה  ,להם לכ יום שוה בתואר במראה ובצבע  ,ואך
מרחוק התראה להס החכמה כנוגה ככב מבין עבי שחקים בחשכת
לילה! תחת אשר בערי המחוזות לבני ישראל אור במושבותס׳ ושמש
צדקה מרפא להם בכנפיה  .נערי עימת קטנות! מעי מעי אוחילה!
לבי לבי על חלליהם  .נולדו לבהלה לתוגת נפשם ונפש הורם! לריק
יאבדו כוחם בבית הספר  ,כי סדר הלימוד נשחת עד מאוד  ,המורה
לא הורד ,ולא יורה  ,הוא אחד מדלות העם האמונים בחיק הסכלות
ופתיות  ,ואמונת שוא  .ובתי עיר קטנה יחד יבכיון ,משוחים בששר
עצב ויגון  ,יושביה קצרי יד  ,בתיהם קבריהם  ,לא ישמחו על חייהם׳
ולא ידונו על גורל ימיהם׳ בגדולות לא יהלוכו  ,רק אכל לחם צר
ושתה מים לחץ  ,ושכב למעצבה  -עד בא קצם  .אחרי עבודתם
הקשה לא יבואו בית שעשועים להתענג  .גם בבתי תפלותיהס,
נפשם לא על ינשא  ,בררך חיים אשר למעלה למשכיל  ,לא על שדי
’תענגו  .כיז רבניהם וחזניהם לא ידעו ולא יבינו׳ להצית בקרבם
רגשות נשגבות! לגיל ברעדה לפני ה׳ מוסר לא נשמע בתוך העם
מפי חכם דורש טוב לעמו  ,יאשרם הדרך ילכו בו  ,ויהי העם פרוע,
איש על אחיו לא יתום  ,כי אין איש מעיר החמלה תוך לבותם,
'קשיחו לבם נגד עמיהם  .זהב אלוהיהם  ,וכסף עשו לבעל אליו
יסגרו ויפללו ,וזה כהו לאלהי זהבו  ,לא יאמינו בריע  ,נער לא יחוגו,
על איש זקן ׳רחבו  ,ספרי חכמה ודורשיהם כקש נחשבו  ,נבזים
נמאסים  ,והיה האיש הולך רוח  ,ינבא לשקר׳ לעקרות כי יפקדו,
ולעריר׳ כי יפרה זרעו  ,ומוסר אולת לסור מאמרי דעת  ,זה קדוש
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יקרא  ,אשר הפלח ה׳ חסיד לו  .הגשים ינצלו עדין מעליהן ,לעבור
מנחה על פניו  ,למען יושעו  ,וימצאי חן בעיני בעליהן  .ואחד מאלף כי
יהד־ לגן החכמה׳ לארות מור ואהלות עלי תלמי בשמיה  ,ירדפוהו
עד חרמה  ,סודו טמא יקראו  ,והיה תחת שושן חיה ביד נפש העמל
אשר עמלה לה לאסוף מדע ,ואשר ישלח ידו לאכול מעץ הדעת
ישמע קללתו  .הוא וביתו נעזב ואין איש להגיד לארם ישרו  ,לאמיר-
זח האיש גי בחר ה '  ,וכה נתום חיינו בעמל ותלאה׳ אתא בוקר
ישועות לא ראינו  ,וגם לילד ,לא ינוח לנו  ,ימים יבואו ,לילות ׳עבורו.
ואין אומר ואין דברים  ,המשלם ירדם בירכתי העיד  ,והסכל נתן
במרומים — בלילה הזאת הנטוי עלינו  ,אשר חושך ישופינו,
ולא נגוהות נלך  ,שלחת אלי ספרי ככבי יצחק  ,ראיתי והנה ככב
אחר ככב יגה שביבו  ,וגם דרך ככב מיעקב  ,ויזרח בשירך אשר
שרת במי  ,ואחה הערתני משנתי כי אישןרר׳גיער ,קול דודי דופק.
שאלתני במכתבך  ,מדוע אור ירחך ׳סתר בין עננים׳ עבים סתר לו.
אמרת מרוע הירח יקר הולך במסילתו לא ׳שום בין ככבים קנו.
הקשית לשאול ידיד נעים  ,מד ,אעשה לך איפוא בני ? הנני בחצי
ימי  ,נפוגותי וניכיתי מעמל רב עבר עלי  ,וקטנת׳ מכל התלאה
אשר מצאתג׳  ,ולא נעלם ממך כמח שירים ומליצות חברתי ,אשר
עוד בעודניבן שש עשרה שנה  ,רוח השיר החל אותי לפעמי  ,וכמעט
לא עבר עלי יום  ,אשר לא חברתי בו איזה שירה חדשה  ,וממני
ראו בני גילי  ,חבירי אשר ארחו לחברה עמי  ,למופת הייתי להם׳
המה הלכו לאורי  ,ממני ראו ועשו כמוני  ,המאסף אספתי לביתי׳
לבכורי עתים בכרם אותה נפשי  ,הצפירה עלתה בעיריגו  ,והיה
שיר׳ הרבה  ,ואים איפוא הם ילדי עשתונות׳ אשר עמלתי בם.
טפחתים ויבתים ושן העת כלם  .בין לילה היו ובין לילה נאבדו׳
שכנו באמתחת מכתבי לא נקראו ונקרעו  ,לא שזפתם עין והיו לאין.
ולמי עמלתי והסרתי נפשי מטובה ? ועתה אחרי אשר מעשי ידי טבעו
בים הקלקול  ,ואתה אומרים שירה  ,תשאלני מדוע תחריש  ,שיר
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לנו משירך  ,איך אשיר אם קול ננורי נדמה ונאלם  .לפנים בעודני
נער בעוצם נחי ,עטיני מלאו חלב  ,ושקו׳ עצמי׳ ובעורקי דם הרתיח,
כקדוח אש הטסים  ,אי סרעפי שמים דאו על כנפי רוח מליצתם.
אין מעצור להם לרכוב שמים  ,ובגאותם שחקים עליתי ,נשאתי דום
« .שחק עיני עליהם שרתי  ,ואל ההרים אשא עיני  ,שמה אל יערות
# *#גדולות חחת השמים ישלחו דליותיהם וילכו יונקותיהם רחפו רעיוני,
עם הצפרים אשר נעו על ענפיהם ומבי! עפאים קול נתנו ,קול זמרתי
מחלתי  ,על עינות מים כי הקרו מימיהם ושלחו פלגיהם בין ערוגות
שושנים  ,על יבל׳ מים עקלתון יזרמו דדך שדה וכרמל  ,על שבלת
נהר ני ישטוף ויעבור נרותיו בשאון דכיו  ,עלי טי מנוחות בנחת
יצלצלו על פני סלעי חלקות זכות  ,על רוח סערה יתחולל בזעף,
יחשוף יערות  ,וישרש אלוני חוסן  ,וירקידם כמו עגל  ,על רוח צח
הנושב אחרי כמרירי יום  ,על עמק יעטוף בר  ,על בקעה מלאה קמה
ועמרים  ,ודנת הקוצרים  ,על כל גבעה גבוהה  ,ועל כל עץ רענן  ,על
כל שושן ,ועל כל חבצלת  ,רחש לבי דבר טוב  .כי בימי נעורינו,
בעוד לא נהו רגשות נפשינו ליופי ולנשגב  ,גרמינו לאיש נכלא
בבית מעת גיחו מרחם  ,עד יגדל והיה לאיש  ,ופתע לפתאום יבא
! שרי תרומות מלא ברכת ה׳  .תחת רגליו כל פרח נחמד ונעים ראש
יטף  ,וריח נחוח מרוח המרחף על ראש שבלת קמה מעמקים עטופים
בר סביבו ינשוב לאפיו ; ומעל ראשו השמים בעין התכלת כיריעות
נמתחו יחזה  ,אז ישתומם על מחזה שדי זו יפול אפיו ארצה  .ויקרא:
 1מה מאוד גדול חכם ונורא עושה גדולות אלה ! מה רב יפים והדרם!
לא כן אחריבואינו ביטים  ,ונשל נח הסבל  ,לאט לאט נתנהלה  ,אם
י נסור לראות המראה הגדולה לא תבער  ,לא תוצת אש בקרבינו,
אם ננסה כוחותינו לעוף מרום  ,נהיה כעוף גדול קטן האבר  ,אשר
) לשוא ייגע לפרוש כנפיו תחת השמים  ,ואך ישחקו ילעגו לנו צעירים
י ממנו לימים  .ועתה עוד אשאלך והורני בינה  ,אם אומר  :הייתי
הלילה לאיש מליץ ודובר צחות  ,בשיר אתן קולי וזמרה אשמיע,

התהיה תפארתי על מעשי להתפאר  :ראו דבר חדש עשיתי ,הייתי.
חלתי גם ילדתי׳ ילדי עשתונות׳ בני הם אשי נתן לי אלהים! על
מה לא שרו ולא כתבו המליצים ודוברי שיר ? הן פעמים לא מעט.
נאשר הלכתי לשוח בשדה  ,וראיתי פרחים נחמדים לנזראה  ,והרחתי
ריחם הטוב  ,עצים שתולים בנאוה  ,עמקים מלאים שבלה קמה
תועפות הרים כי חזיתי ,פלג אלהים מלא מים  ,או נהרות שופטים
בהמית גלם ובשרון דכים  .צלח עלי רוח השיר  ,אמרתי  :אחרות
רגשת נפשי על לוח בצפק שמיר  ,ודורות יבואו ,בנים יולדו יאשרוני,
ויתענגו על רעיוני הרמים  ,אשר בגדולות הלנו  .והנה נחמתי אחרי
עשיתי  ,ני מצאתי בספרים נגולו לפני׳ אשר לפנים עשו גם הם
בלהטיהם כמוני  ,ובמה חכמתי יותר מחברי  ,להתפאר על מעשי,
אם כבר מליץ אחר קדמני  ,ושר על הדבר ועני! זה  .מי אנכי לבוא
אחרי אשר נבר עשוהו — האביב קיץ סתיו וחורף  ,לא ׳שבותו לפעול
על לב המשוררים לשור גדלם ותפארתם  .ועוצם חילם בהבריאה,
ימים חיש כי יגוזו ,חדשים ני ׳עבורו  ,שנים כי יתחדשו  .זמנים ני
יחלופו  ,תקופות וחגים כי ינקיפו  ,דוברי שיר ישורו עליהם — נאשר
ראיתי נערי בני ישראל בעירי  ,מגודלים נעיר פרא באץ תורה ומוסר
ורדף ארץ  ,והמלמדים לא יועילו לטוי אמרתי אחבר ספר על זה׳
אוניה לאמתם דרכם על פניהם  ,למען יפקחו עיניהם  ,וישננו לבניהם
בדרך וסדר אשר הורו לנו חכמים גדולים  ,והנה ראיתי אשר גם זאת
עשו רבים ושלמים ממני נתבו על דבר חינוך הבנים וסדר הלימוד
להועיל  ,ודבריהם נקראים ולא נשמעים  .בעל ווי העמודים דף ט׳
מספר מסדר הנכון בלימוד אשר ראה בפראנקפורט ואמר  " :חי נפשי
ני בכיתי על זה  ,מדוע לא יעשה כן בארצינו  ,והלואייתאספו רבני
פולין ויעשו םרר כזה ובודאי הבנים יצליחו ויעשו פרי ! כה דבריו
המשולאים,ההתאספוהרבנים ,ההעירוהנרדמים האלה מתרדמתם ?—
נאשר באתי אל בית התפילה  ,וראיתי אשר הבאים שמה לשפוך
שיח אין יראת אלהים על פניהם  ,יבואו ויט״לו בו ,ירמו בו
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מעסקיהם  ,ויקומו שם הנערים לצחק זה עם זה  ,ויהיה בית ה‘
במערת פריצים חלילה  ,וכאשר היטב חרה לי על רוע זה הסדר,
ודמיתי להוכיח רעה הזאת על פני האנשים המבזים בתי תפילה
והתפילה  ,נמלכתי ונחמתי ,כי אמדתי ישאלו אותי  :מי אתה תורנו
במה נתיצה לפני שימע תפילה? ואם לא כתבו רבים וגדולים על
זה הענין  ,ודבריהם לא עשו פרי  ,לשוא הניפו עיטם  ,והדיו עליהם
חמס תזעק  .כי לשוא נכלתה  ,ואיזה דבר חכמה אשר עי] לא נכתבה.
ואיה מקומה ? מונחת בקרןזוית  ,אין דורש ואין מבקש לה  .ולמה
אבוא להוסיף על דבריהם  .כמעט ׳אשתי לבי מכתוב ונסוגה אחור
ימיני  .והנה דברך קול יעקב שמעתי  ,קורא אלי  ,שלח גא לי משירך
ואוציאם לאורי מה אעשה לך איפוא יקירי ,אס אין בירי אחד משירי,
בני ׳צאוני  ,ובביתי לא נמצא מאום מכל אשר עמלתי וכתבתי  ,ואם
אומר אעשה חדשה לא תהיה חדש  .שמע נא אשר קרני  ,זה לי
שלשה חרשים בא לידי ספר אשכנז אוראניא  Wטיעדגי  ,קראתיו
ומצא חן בעיני  ,אמרתי טוב היד ,להלביש הדברים במחלצי עברית,
חשבתי ועשיתי  .העתקתי השיר הראשון  :רער צווייפלער ,ללשון עברי,
הרימותיו לה ' והיה קודש  ,אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב
לפני יודעי שיר  ,ערכתי מטעמים לפניהם  ,אשר לא טעמו להתענג,
והראת׳ השיר הזד ,לאחד מירידי ואמר לי אשר המליץ לעטעריס
העתיק השיר הזה ונמצא בספר אילת השחר  ,והנה אנוכי ראיתי
הספר הזה זה לי ערך עשר שנים  ,ואינני זוכר אם נמצאשם  ,ובאיזה
לבוש נתחפש  ,אולם זאת רב לי אם ירעתי מ׳ העתיקו כי מלב מליץ
גדול כהחכם לעטעריס  ,הקרו הדברים  ,מ׳ אנכי לבוא אחריו ,והנה
עמלתי לריק — רק למענך למענך ידיר׳ נדרתי שנה מעיני  ,והשכמת׳
היום טרם יצפר השחר  ,מאשר היום לי לעשות לביתי  ,ואעש לילה
השירה הזאת אשר אני שולח לך בזה  ,אתה תלמידי אשר אצלתי
עליך מרוחי פי שנים  ,ידעת איך עמלתי לזרוע .על תלמי לבך חכמה
ומדע צלחתי בעמלי  ,ראיתי שיוך וקראתי עונג  .לכן למלאות
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מאויך ,להראות לך ני • קר אף נעים אתה לי  ,נעתית׳ לך?׳ 1היות
מהפרטים על פי נבל המליצה  .אולי ימצא פדי עטי חן בעיני החנם
שטערן אשר עומל נעת להחזיק שפתינו הקדושה  ,יהי פעלו ברוך
לספחס לספה י אז אנחם על עצבוני  ,על מעשה ירי אשד עשיתי
זה נמה לבהלה  ,ני היה לאבדן ונשחתו  ,לשוא החתים חלתים ני
בנים אין ליולדת  ,אילי אבנה משירי זה להועיל לבני גילי ולהשאיר
ברנה אחרי להזנר לשם ולתפארת  .ני לא ידעת• את יומי  ,נמה לי
ימים ולילות  ,וחדשים מנו לי אם עוד ארבה נחול ימים ואם יקראני
יוצרי  .לנן בל נעזוב העת היקרה נעשה לנו שם ולמנות ימינו נדע,
אם ייטיבו דברי בעיני קורא משניל ׳ אז אם יחנני אלהים להשאירני
בחיים ארים ידי שנית׳ אולי אצלח להמנות בין המחזיקים לשונינו
הקדושה  ,והיה זה שנרי אםללשונינו אגביר — רק זאת אבקש מסך
לבקר דברי באמת ובתמים  ,ני יראתי חמת המקנאים על נל מעשה
טוב  ,ויקטינו פועל אדם לע נקלה  ,מרוע לב — עבודת חקי אשר
ינתרני נל היום  ,יפדעני לשים עין בחינתי עליו  ,ני העת טפחות
נתנה לי מיום נבחרתי למנהיג עדתינו  ,הנני עובד להעביר נלשרש
פורה רוש ולענה  ,אשר נשרשבהקהל למורת רוח נלמשניל  ,אנני
ושני דעי משנילים עמלים בזה  ,זאת מגמתינו ונל חפצינו  ,להרים
קרן העדה בעטרת המרע  ,ויושר מידות  ,ונמוסות המרינה  ,למען
לא נהיה לשמצה בעיני העמים — לפנים בישראל זה מחובת ומעשי
הרב היו להסיר נל מנהג רע אשר אחזו בו הבוערים בעם  ,ושטי נזב■
באשר הוא ישן נושן  ,והניחום הרבנים העצלים אשר בהפקר׳ של
עולם גיחה להם  ,וקראו רק שלום להם ואל אשר נתן אל פיהם ; אולם
החנטים האמיתיס ז״ל נהרמב״ם אב״ערר״ק רלב״ג רשב״ם חרשב״א
הבדרשי  ,יבינו בחיי ר ' יוסף אלבו  ,ר ' יצחק ערעמא אברנאל׳ נוזרי,
ישר מקנח  .ושאר גדולים חקרי לב  ,המה הרימו כשופר קולם  ,אל
אדם לא ננו והגידו לעמם פשעם  ,ולבית ישראל חטאתם ,קראו
מלחמה לנל מנהג משחת י אשר אין יסודתו בקודש  ,למדו זאת
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מהתנאים ז״ל אשי עשו תיקונים וסיגים לתורה< הכל לפי הזמן
והמקום — ועתה הרבנים בארץ פולין רק אל שכייתס עיניהם  .לצבוך
כחול כסף  ,ולא יעשו מאומה לכרם ה ' צבאות  ,את הנחלות לא
יחזקו  ,ולנשברות לאיחבושו  ,רועים ,והצאן ירעו אותם  ,ואם ידרשו
ברבים פעם אחת בשנה  ,לא ילמדו העם דרך ארץ  ,ולא ידרשו
לעדתם מחובת האדם באשר הוא אדם ומדיני להיטיב עם כל איש,
ואב לבנים להודיע מה אלד,ים דורש מאתם  .רק ׳פלפלו לפני העם
המשתומם באיזה דין זר  ,יעקמו הכתובים בבאור רחוק וחורה
האמתיית מרחוק תעמד־  .ישכחו דברי בעל חו״ה בהקדמתו  :עד
שאתה דורש בדבדים .שאיןבהם חפץ לשומעם,דרוש בחובת הלבבות.
ומה גורל בני ישראלבארצינו  ,פרועים הם  ,כל מקום אשר ישכון ענן
הסכלות  ,שם ישכנו בני ישראל  ,ויהי העם באין חמלה  ,נגד דש
בביתו אין כל  .לכן על כל איש אשר ׳בוחר לראש עדת ישורון  ,לסולל
המסילה  ,לסקל כרם ה׳ צבאות מאבני מכשול  ,בכה הממשלה הניתן
לו מהמלכות יר״ה הטובה לכל ,ולאמונה גברה בארץ ,לחזק ידי
עושי טוב — הנני אומר לא על כל איש התעודה להיות אור מאיר
לכל יושבי תבל ; רב לי אם אעזור עיר אחת אל הטוב והמועיל.
ואצילם לבל יטבעו ביון מצולת הפתיות ביסדנו בית הלימוד ללמוד
השפה עבריה עם דקדוקיה  ,גם לשון עם הארץ  ,ועשינו בית ארוכת
חולים לרפאות הול׳ הגוף  ,והוא בנוי לתלפיות  ,אשר הארון השר
תפארת ישראל באראן פאן ראטהש׳לר מווין הבירה אשר על נדיבות
•קום ומטיב לכל אדם  ,שלח לנו העושים במלאכה הזאת מנה אפים,
למען נוכל להפק זממינו לטוב והיה העם בריאים בגוף ונפש  ,לא
נשקוט ולא ננוח עד אשר יהיה אור במושבינו  .ואף אם רבים המה
הקמים עלי * ואשר יריבו על מעשינו  ,יאמרו כי דבר ריק הוא לבנות
בית חולים  ,וללא יועיל להקים בית ספר למדעות  ,כי האנשים ההם
לא ראוי המעשים הנעשים בתבל  ,מוסר ׳נאצו  ,כל איש מחזיק צרור
כספו יחמול עליו  ,בחיקו ישאנו  ,והיה לו לבן  ,ובן האהובה הבינה

לא יניד  .אורם ימים יבואו ידברו  .שנים יודיעו  ,ניטיב עשינו  ,והיה
יה משנרתינו  .ואתה ח " בטוב ורוב שלום לך ! כנפש מוקירך ואוהבך.
Poetisches von I - Bibring, beeidetem Translator in
Stanislau.

) .
. v. Rothkirsch
(Nach Freih
ממעי הרים בזעת אפים
שמה סער קטב ינת שאיה
יחצוב האנוש בעמל
ידים
וחמת זוחלי עפר ירמסו דומיה.
ידבק אבנים בכובד מעמסה
אך זח היא בנין חיסן לנצח
והיכל מפואר שם במקום
בתה,
אף אם מבצרים יתפוררו נקצח
ינשא עלי עמודים בגאון
רק שיאו לבדו שמים יגיע
יפאר ויחבר מעון
למעון,
ישחק לסערה אותו תניע
יערה הקירות בששר ימשחו
אף אם גבהו לא שזפו עינים
הוכן הכל לחלומות לא ימשכו .אך יחזוהו בני השטים
שם האדון יכונן מושבו
בעומק הלב מקום היכל מפואר
בהיכל העונג נחפה
בזהב
שם
תשלח
הצדקה
ציצי
הזוהר.
אך התוגה והשמחה עלי עקבו
ימשכו אחריו ימהרו כעב;
בבריח ודלתים יסולו מצעדם
ושמה ימשולו בכל״מגמתם
אז יודע לאנוש בעוצם ידו
איך בידי האסון חמרת גאונו.
הארץ תרעש  ,תערער ארמונו
ומרשפי ברקים דניות מים
בקול שאון יזוקר מטר לאידו
הה  .קיר ׳קרקרו לארץ בעים
מבצר הארמון  ,שמחת עינים
ובחדרי משביחו חמרת החיים

אותו תנשאו בנין עולמים
אף בעת יתמוטטו מגדלים
גם התבל כמלונה תנוע
ראשי עד רום כוכבים יגיע
נעים מקדשו מחסה ומנוס
מצל מנוחתו תדחקנה תלאות
"
שמה בסוד אלוה פלגי מים
הנפש תשפוך שיח לאל שמיס.
אשרי הגבר  ,עת בצל המנוחה
נפשו בבטחה תשכון ברונה
בהיכל חצרקה תשבע צחצחות
וליוצרה תריע בשובע שמחות.
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בן בתבל עליה אור זרוע
ועת ׳פיצץ חיס מעין האימה
פאר ייצרה באהלה לה לשעשוע הנפש תעוף בינה לנוות בימה  .י

תמרור

האוהבDeutschen) .

dem

(Nach

או .לי דמעות עמם הוללתי —
שמה בילילישימוןאשא יגוני
עם בנות יענה אאנח ברחי.
מתי סיד׳ בנשף יגוני
הה! עזבתני תקותי,חלפה ששוני היו למים אדיריםבמו צללתי
ועד עולם אמרר ארדה בבני.
הה ! עזבתני ת־,ותי,חלפהששוני.
הה! איך נועי שושני שמחיתי• קיבי בתה ,אין נינה מסביב
מעוף צוקה ואין סדרים
חיי רוחי — באבם קמלו
הלפו לנצח עתות האביב
לאבל עגב׳ — לתוגה מניתי
נאלם בניד׳ ילא עיר אצא בש־ים.
יען פרחי תקותי קררו נבלו.
מנעינז׳ זמר בלב שמח
הה ! לכאב לבבי אין תעלה
לזאת ארדה מועד לגיא קבר
אל תשתוממו לקול אנחות׳
יען תקותי נכזבה  ,תוחלתי לבהלה
עת גלמוד אריע על ד,ר קרח
יבדר אהימה באביב ימות׳,
שמה אנומה באין אסון ושבר.
הביטי ללבי גיא היגינות
מי חצב לך קבר ? אם תשאלוני
נחמיה
שמה שלטה תמונה
על גל קברי עת תעמידו דומיה
תבנית כל חמרה בשמחות שונות חצי האהבה פצעוני חלמוני,
הה ,חמרת לבבי אבדה אבדה! המה הדיחוני לארץ נשיה.
Poetisches von Marcus Boß in Leipnick.

מזמור ק׳ בתהלים
בארח שיר נרחב וחרוזי.
מזמור לתודה:
הריעי! לאלהים בל ישבי חלד ׳
בחור ובתולה גם ישיש וילד,
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ברן יחד כוכבי בקר לאדוננו.
מביז עפאים עוף !־נח פצח ׳
;שיר נעים זמירות בנגיניות ינצח׳
;עלזו
שדי ערן
בלמיו
ירננו.
. .
ג ••
Ti IV
.. . .
עברו
האלהים
כשמחה לא
כעבד׳
ד • V.
• • :
ד. ' r־
מגמת פניו אלי שכר חכך,
ומאז בקר שאף צללי נשף.
באו לפניו ברננה בלב שמח,
תצרחו כגפן אררת ,עץ צמח ׳
?שכיעכם קלד־-ו תקשיבו רבזקשב.

רעו האל בשמים הוא עשנו.
ובחיק אהבתיו הוא נשא אתנו,
כאומן את ינק בנו,ישתעש_
ע■
יליו אנחנו עמו הוא מצילנו.
;צאן מרעיתו לנחלי עדן ; נהלנו;
בו נושענו  ,ביו עולם נושע.
באו שעריו המה שערי הצדק
בתודה  ,ותחזקו בלבבכם כל בדק,
הסירו משם כל פרץ עולתה.
באו בתהלה בחצרות בית מלכנו-
הודו ליו וברכוהו בשם מחקקנו׳
יושיט שרביטו לו נפשכם כלתה.
טיוב אדני לבל ;דין יצרו,
מהיושיע למו עיור לא קצרו;
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ולעולם חסדיו לנפש ליו נצמדה.
לא כאדם אשר היום סלח,
ומחר את חץ שנאתו־ שלח,
 12ריר וריר אמונתיו למרת•

מכתמים  :האלמן.
הקהלת שפט רק למראה .הלגין:
•מיותר האדם מן הבהמה אץ" ;
כי באשר מתה אישתי הנבחרת׳
רבים באו אלי תנחומיות השמיעו:
קח בתי ! .קח אחותי■ הביעו-
.יקרה היא מפנינים ודר .וסחרת;
והפעם אתיוני נעלמה מעיני,
מי פתי י,סור הנה לנחמני,
אנכי אתן לף תחתיה אחרה -י

מצבתקגילי.
עד הגל הזה לביזה האשר׳
בי צבר בעפר הו־ן,וע^ור;
וערה המצבה לאיש עולה ואון׳
כי הקשה לבבו בזאת האבן.

שמחת הסבא.
אז תעיר ופסי שידתיו בחבלילוה עץ,
כי מרכביותשכליו,וחילו ;רה ב_ים היין
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מצב אמונת ישראל.
Don Abraham Friedler , Schuldirektor in Bitscha.
(המשך)
אולם לא צדק ומישרים ילינו 3קר 3האדם  ,אם לא מכל סיג ל3
וזוהמת רוחו נפשו יטהר  ,עוד לא זכר ל 3ישראל ומפחת אולפס אשר
פשעה על לכס כמצרים  .ככל המופפיס אשד ראו כי נאמן ד' לישראל 3ל
החזיק שרש האמונה עללכס  .ולכס כלפי שלם עם די  .עשו להם ענל
מסנה ואמרו אלה אלהיך ישראל  .כפכערה היו כמפאוננים רע כאזני ד׳
להכעיס אפ צור מושיעם  ,כמדכד פארן עדח מדעים נועדו על ד'
ומשימו ,למרופ עיני עליון כהוציאס דכפס דעה על האדן אשר דכר לפפ
להם  ,כפגרפ עדח קרח כהצופו אש המריכה נכח משרע עליון רפו
מוסדי מכטחס להאמין כד' והקדוש אליו  ,כשיטים עוד הוסיפו מריס
וחטאתם ,כי קשתה לחלל שם ישדאל כזנונפ לככם .אשר זנו אפכנופ מואב
ולצמוד לנעל פעור.
כנה ראשית ישראל מאסו פס דדך ומעגלי צדק עקשו  ,לא שמרו
משמרת ד'  ,ואך נד' מדדו עד ני נער אף ד' וכזרוע עזו נשנע לנלפי
הניא העדה הדעה הזאת אל האדן אשד נשא את ידו לשנן שמו שם.
כמדנר יפלו פגריהם כדומן עלי אשפתות  ,ואך כניהס אחריהם המה
יירשו הח רן.
נעקרו מכין תלמיה  ,אז
וננכעה נחמדה אס קק וחמל
מלא חן ויופי יצמחו פרחי חמדתו מפיקי ריח עדנים  .גם עצי עדן
אשר ממעל לראשה יסוננו כצל נעים כל צמחי חמד אשד להם מפחת  ,כן
לעת זקנת משה כאשד מעדת ישראל כעקר כל שדש פורה ראש ולענה.
אן שרשי האמונה שלקו ענפי צדק ככל נאות יעקב  ,מצל צדקת רועיהם
מסיו  ,מרסיסי אגלי טל תומתו אך פדי אמת ואמונה נשאו  .אך עפה
כאשר קרנו ימיו לצאת מאדמת כני תמותה  ,כאה עת גאולת נפשו
ממעטה הכשר אשר סנינה  ,לקרוא  .הדרור וחופש מכל נגעי ותלאות
החיים ׳ לעלות לשמי מעל לחזות כנועם ד׳ ולנקר כהינלו  ,אינה דאכה
נפשו לעזו 3את שיות עדרו ולהפדד מעדר ד׳ אשד נהג כמטה עוזו על
מרעה הצדקה ונאות היושר  ,כנח וכחיל אמן לכנו עוד הפעם לנשר
נקהל עם מוסד השכל  .כרוח נדיכתו דנר על ל 3העם ללכת כדרכי ד'
אלוהיהם אשר נדלס ונשאם מעל כל גויס  ,לכל יסודו מאחרי ד׳ ואך
יראת שדי יהיה מעוזם ומפלטס  .נאהנה נאמנה האציל מרוח קדים על
ענדו הנאמן הננחר אחריו לרועה צאן ישראל  ,ונגדולות הליכותיו עז3

M
ארן מאפליה וחורת ד' הניח אמריו גרנה ומורשה לגני ישראל  .זאת אחרית
איש האלהים ראש המחוקקיס \ אשר  3זרוע עוזו הדיס קרן ישראל  ,ועל
ידו עס ישראל לעם קדוש נהיו  ,הוא אגן מוסד אמונת ישראל אשד
י
לעולמי עד זהרה תתנוצן גנל קלוי ארן וים רחוקים .
ואס גמות משה נשקע אוד ישראל  ,ננל זאת נדו לא נדעך  ,ונאור
גוקר אחרי חשכת לילה  ,זרח שמש יהושע גנל ארן ישורון  ,מזיו אורו
האיר אמונת ישראל גכל בגול ישראל ושמש הצדקה זרח געוז נגודתו
גכל משכנות יעקג  ,גם ידיו ימין עליון חמנהו להוליך צאן ישראל על
נאות אמת ואמונה אשר גין שקתותיה נזלו מי חכמה להשקות עדרי ד׳
גינה ודעת  ,גימיו הנצה אמונת ד ' גגזע ישורון ואך צדק ומשפע 3מדנ
לגס משלו.
ואס נימי השופעים זממו ישראל רעה למרות את ד׳נהגלי פסיליהם
ואת אלוהיהם המירו געצגי גויס  ,את נוס קוגעת החטאה שתו ומסכו
נעמקי לגגס  ,נין משגרי חיל העצגיס המתאנניס מכי סופה וסערת
האולת נענע  ,גנל זאת תומת אגותס לא סרה כולה מעמם  .ואס
כמתחלמיס גמו תרדמת אולתס נלכדו ; אכן שגט אל מהד העירותס
משנתם האולת ודוח ד ' החל לפעמם  .תחת מחסה הרואה כען שתול
על מי מנוחות זרעי האמונה נשאו פרי קודש הלולים  ,וכאגני נזר
מתנוססות נין תורי זהג  ,יראת ד׳ צן מעל כל פני איש  ,גרום לגגו נהג
ישראל על משעול הצדק  ,מנר לקחו למד העם אדחות חיים  ,וצדקתם
גדלה לעדי ולתפארת.
ונגוקרנעיס מעת החל להגקע עפעפי שחר  ,ומדחגי רקיעיתנצלו
את מעטפות קדריתס  ,גס הנונגיס גמסילותס מכניעים נצוצי יפעתם,
ונסוגים אחור מפני הדר אורו  ,מקרני שמש העולה מתחת ארזים ויוצקת
חן על רחגי התגל עוד אורו הלוך וגדול  ,כן אוד צדקת יעקג כאשד שמש
ישי המל לזרוח על פניי הארק אך הלוך וגדול גנל מושגות ישורון  ,תחת
כסא דוד עוד רגתה צדקתם  ,ואגני נזר היראה מתנוססים גראש כל
ישראל  ,מושל צדיק הזה גגגורות ימינו הריס קרן ישראל על גמות העדי
והתפארת  ,וזרוע תפארתו הכינו מוסדי המנוחה גכל גגול ישראל׳ תחת
כסא ממלכתו צדק נשקף משמים ומעשה הצדקה שלם ננל ארן ישורון.
נימי שלמה גנו עוד גגרה ממלכת ישל־אל ותפארת הוד ישורון עדי רום
תפארתו הגיע תחת שגט מושל חנם הזה ,עם ד ׳ עליון על כל גויס
נהיו  ,כל עתותיו הקדיש אך לפאר עם יעקג ולדומם גית ישראל,
חכמה למנניד אושר ועושר את הכל נתן אלהיס נידו  ,לממס ממלכתו
ולהעלותה על ראש כל חן וכבוד  ,גימיו כל העם מסגיג שכנו נטח  ,קול

42
מלחמה לא נשמע בארצות יהודה ורומח וקשת לא נראה בכל ערי ישראל.
מה נעיס אז ח3ל ישראל נפלא בכל יופי והדד  .אכן לא אדנה נדולת
ישראל וצדקתם לא נאה 3ימיס  ,ני לעת נא שמש שלמה גם אור ישראל
נדעך ואך אפלה מנודחהתדקעה נכלגנולות ישראל׳ תחת ממשלתדמנעס
 3נו גואלו ישראל לסור מאחדי הי ואך ח 3וד עצ 3יפ אפרים אגודת רשע
למעול מעל3ד ' ול 3לע אמונת ה ' מקר 3ארצם:
וכנחל עצום לעת מחום השמש ימם השלג אשר על ראש ההרים,
ופלגים ינלי מיס מנין נקוקי ההרים וחנוי הסלעים תוך מימיה יזודנו
עדי גאה יגאו ויעלו על נל גדותיו  ,ונקול המון נורא ישטוף את פני
הככד נשאון מימיו  ,כן אל תוך מי חטאת דחנעס עוד נחלי זדון ל,נעם
נשאון גלי מדיו זרמו ,עדי נשטף הליכתם כל ארן ישראל שטפו  .מושל
עדין רשע הזה נאיתן חטאתו החטיא ישראל ורשת זדונו פרוש על כל
משכנות יעק , 3משרש פרה רוש הזה יצא כל פרי חטאת יהודה  ,הוא אני
כל עושי רשעה  ,מקור משחת ישראל  ,אשר שמו נישדאל למשל ולשנינה
"כחטאת ירנעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל " נזדון לנו העמיק
השחית לנלע יראת ד '  ,חצי תרמיתו הלמו לנות העם ותומת נפשם
סרה מעמם׳ ואס לעתים מיוחדים רניס ממלכי יהודה וישראל הכינו
לננס לדרוש את ד' ולהסיר הנעלים מארצות ישראל  ,בכל זאת מסעד
חטאת ידנעם המתחולל נכל ירכתי ארן ישראל אש החטאת הצית נל ערי
יהודה ולמאכולת אש הזדון נהיה כל חמדת ישראל  ,יראת ד ' כל יום ויום
אך הלוך וחסור  ,את לימודי ד׳ אחרי גוום השליכו ונתוהו יליל המנונות .
מתעים הלנו  .ונצלמי אפע נחזיון לילה לרגעים יתחלפו כן הליכתם.
נקודש המירו  ,פעם שמעו מוסר צדק הקשינו  ,פעם נזותוחנחה מוסר
פרעו וצדק נרגלס רמסו  .ונאניה מתנודדת מענרת גלי הים המתגעשיס
נשאון סער  ,רגע תעלה דומה ורגע תרד מטה  ,כן עם ישורון רגע עפו
על אגרת הצדק עדי דום שמיס  ,ורגע סער החטאת השליכם משמי
גאונם אל נור תחתיות  ,ני צרעת נושנת נישדאל  ,עת יד ד ' לדומם
נית יעקב ונפשם מלא נרנת ד ' המלא על כל גדותיו וישמן ישורון וינעט■
את יראת שדי יעזונו ואת קדוש ישראל ינאצו  ,אכן כי ידל יעק 3ומשמן
נשרו ידזה מיד ד ' אשר חלה נו  ,יצעקו אל ד ' מושיעם  ,להעמיד 3מרח3
רגלם  ,גס רחמי ד ' תמיד יתוקס נקראו אליו3ל 3שלם ויושעס ממיצר
נפשם  ,אכן עוד מעט ימינם רוממה לעשות חיל נגד מתקוממיהס וצרת
קדם שכחו  .חיש כל צדק כדוה יזרו ישפיקו נהנלי שוא ומדוחים והמון
החטאים הצונחים על נפשותס יסיתו לנס לשוס צדק לדופי  ,ימאסו
תום דרך ונלוזת ישרים יעקסו.
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הן בחליפות ותמורות אלו הלנו עס ד ' מבלי להוביל נפשם אל מטרת
תכליתם  ,רפו ידיהם להחזיק 3אשר אמזוחבותס  ,ולא שתו עצות בנפשם,
כי אס ישקדו בברית ' 7ובאמונתו  ,יד ד ' להאכילם מפרי חטאתם,
יהדפס ממצבם וממעמדס יהרסם  ,ידו לחלל את יעקב לשדר מעוזם
ולא יהי  7עוד מחזיק בידם להעמיד במרחב רגלם  ,ואף ני הקימס ד'
נביאי צדק מחוקקי אמת להורותם דרכי החיים  .לנס כמטיל ברזל משמוע
דברי , ' 7ודק אחרי זימות לבם הלכו  ,מחטאם לא נשו ,מעונם לא נכלמו,
את תומת אבותס הובישו  ,אישבתעהו בגד  ,צרת דל לא משו  ,נפש אביון
לא מנו החזיקו ביר מרעים ואת רשעים חלקם  ,עד ני זעם ד' עליהם
גרשם מארצם הוליכם שני ביד בבל הרשעה נתן למשיסה יעקב ישראל
לבוזזים  .שבעים שנה אך עשוק ורצון ישראל תחת שבט מושל נוגשיהם,
עד ני העיר ד ' את רוח הכהן הגדול סופר מהיר בתורת ד' ,הוא עזרא
וקדושיו אשר עמו לאסוף שארית ישראל ולהעלותם אל אדן אחוזתם
להכין ממלכתם כמקדם  ,ושפתי כהן ישמרו דעת  ,להפיק אגלי טל ישע
לשארית עמו הוא וקדושיו אשד עמו אנשי צדק מחוקקי אמת ברוחב לבבם
הטהור משכו לב העם אחריהם לתורה ולתעודה  ,מלוית תמימים האלו
אור נוגה האמונה הגיה כל מחשכי ישראל  ,ובדרך אור חכמתם האירו כל
בני הגולה  ,מבין עיניהם צן נזר הדעת בתפארת עוזה  ,ותבואת כל
צדק עשה פרי נחמד לעדי ולתפארת  ,ומה נמדצו יושר אמרם  ,להכין צעדי
היראה ולתקן נתיבות  ,האמונה על דרך אמת ויושר ,רוח ד ' מתנוסס
בקרבם להחזיק תודת ד ' בחוקים ישרים  ,ולעשות מסגרת זהב בעדה
לבל יבואו זרים פנימה לבלע את הקודש  ,גם העם מלאו אחריהם לשמור
משמרת פקודי ד '  ,ובנח ונחיל אמצו לבבם לאהבה את 7׳ ולדבקה
בכל מצותיו.
אכן עוד מעט הרגיע לב העם מחלאת הרשעה ושמש הצדקה
רפא לכל תחלואי לנס ' ,מיש סער המבוכות זועף בתרועות שאון לקראת
ישורון ,ני לעומת עזרא וסיעתו קמה עדה הרשעה עדתהשמרוניס לעמיק
סרה ולדבר עתק על עזרא וקדושיו אשד עמו  ,נמצח אשה זינה העיזו
ראש לדבר על לב העם לסור מדרכי עזרא ולתעב כל חוקים אשר בדא
מלבו  ,גס רבים מעמי האדן משנו אחריהם ואך תאניה ואניה ביהודה.
ממקור משמת זה יצאו נל הרעות אשר השיגום מאז עד כי נגלו מארצותם,
ני אחריהם הכבידו הצדוקים המתפרצים בד' לפרה ראש ולענה נוכח
הדבקים בד׳  ,ומעת הדעה הנשחתה הזאת פר צה פרן בעדת ,' 7אך אכזריות
חמה ושטף קנאת איש מרעהו עבר בכל ערי יהודה וישראל ,איש איש
שנא רעהו  ,בדית האחוה הופר  ,ותחת היותם שנס אחד להכין מעמדם
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ומצבם על מוסדי האמונה  ,אך משטמה וקנאה הלוט הלוע כל האדן
איש 3רעהו בכד  ,תחת מלכי זרים מהסס בקשו את מיתרי מעוזס הפילו,
עד ני רפתה ממלכתם 3ידס וצד פרש דשת רשעו על כל ערי יהודה,
מאס ד ' בירושלים ובציון געלה נפשו ,גרשם מארצם  ,ואל כל פאת האק
הפיצם  ,זרים גזו חילם ועמל אנותיהס גויס אכלו.
ומעת ישראל פזור בין המיס צרות ותלאות אין מספד השיגו  ,גוי
ממושך וממורט הזה  ,כזרים 3מיס נחשנו  ,וכל לאומי אדן הגת ישראל
כדוה זיוה  ,נפשם שוקקה תמיד אל שלות השקט  ,ואך חרפה ובוז מנת
גורלם  ,לחמס לחם מדורות ונוס יגונם משתיהס  ,ודק מוסדי אמונתם
עוד מחזיקים ומשעיניס אותם להיות שכס אחד לד 3ק3ד' ו 3תורתו כל
ימי היותם על האדמה  ,ני מעת נגלו מעל אדמתם חדשים ל 3קדיס
יאזרו נח לענוד ד׳ בכל ל 33ס  ,רוח אמון 3ס להוסיף דעת 3ידאת ד ' ואן
נתי 3האמונה יוליכם 3טמ לגל ימעדו קדסולס  .רוחם נאמנה את אל,
י והתורה הזאת אגן מוסד עמדתם וקיומם  ,מגן וצנה לכל צרה ומכאו3
אשר השיגום כל יום ויום.
ולמען תהיה תודת
ד
'
חקוקה
על
לוח
לגס
תמיד
,
עמדו
אבירי יעק3
גדולי חקרי ל 3להגדיל תורה והאדיר  ,רוח ד ' לבש ו ותם ללמד ליעקב חק
ומשפט צדק ומישרים  3 .נל מאמצי נחם אזרו חיל להריק עליהם אור
תגונה ודעת ולהורותם דרכי החיים  ,גס ל 3העם נטו אחריהם לתורה
ולתעודה ואמונת ד ' עשתה שרש נאמן על תלמי לגנס עלי צירי התורה
הזאת יס 3כל מהלכם  ,מעמדם וקיומם  ,ל 3כל העם אחד לעשות כל
משפטי התורה כפי אשר הורוס השרידים 3עם מורי התורה.
(ההמשך גתוזגרת ה 3אה ) .

Poetisches von Ignatz Weiß in Groß- Meseritsch.

שיר מזמור לבן יעקב
רעי האהוב ליום חתונתו.
מדלתות שחק שמש ביפיו בוקע,
מלהבות אשו ארצה קרנים זורע,
עוטה זהבו נשלמה על כנפות שמים;
אך בהענן הענן לנסות ראשי ההרים
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ויהי הושך כליל אופל ואין׳ סדרים,
לפיד תבל יכבה שמש בצהרים.
אך צדקה לראש גבר ,אם קרניה שורות
מבין חגוי לבו אם מאורות שולחת,
אם מפתיל׳ ' יפעתה עטיה אורגת
והיא בין חיי רוחו בגבורה זורחת;
העוני בעב עננו אך יפרוש נגפים
סביב ללבו יחנו פגעים על צבאותם;
צדקה עומדת לעד בטהרה שבעתים
פלג כבודה יפרוץ כנחל מבינותם;
אם קודר ילך נעזב מאין מרחם,
הצדקה תחדש בו לב טהור בוטח,
אם לשוא יוחיל לישע  ,ואין מנחם
רק היא חרצובות עמל מנפשו

תפתח.

אך צד לב אדם וים התלאה רחב ידים
קצר נח סבלו ביום מסת החיים
ומשענת קנה רצוץ צדקה ביד גבר,
תחת עקת הפגע אף אותה יכניע
אסון ני ישא ראש  ,כאגמון ראש יניע
ובין חרבות אשרו אף היא

תמצא קבר.

אולם כמראה ברק במרוצתו יופיע,
כן חזות לבתי אור יקרות הראיתני
וזכרו ,ימי הנעורים את נפשי הגיה
ועל כנפי הרוח לאחור נשאתני
כי שבה לאחור אל קברות הימים
לבקר בהיכלי העונג  ,שרידי עלומי
לגבעות נעורי אעלה  ,אלין בכרמים
בכרמי שמחת גילי׳ אל גאיות רחוטי,
1
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שם צדקה ראיתיך טיגון בל גובלת
על עץ חיי איש  ,כארז גבורתו;
אךלשוא מוקשי הטוב שם פרשו מכשלת!
אך לשוא עמל נתקת מורשי לבתו.
אוהב יקר מאח ' ,מכל יקרי ללבבי,
נפש חשקי אתה חלית רוחי ורהבי
כאל ראיתיך עולה מעמק ניראות;
בעבותות אהבה ללבך העמל משכת
תחת עמס הפגע מתעודד הלכת
הבדלת טוב מרע — ותשחק לתלאות.
כי לא השיג הון יקר מראה עינים
לא שכיות חמדה כספת נעימות הבל,
אחרי אמת אכן פשטת ירים
בגללה מתקו מדורות לך ופגעי תבל.
קנאת נבר בלבך אמנם לה נדבה
לה קודש קדשים את אהבתך הללת,
תאות נפשך כלהב אך אליה תאבה,
למענה חמודי נעורים שחת לא חמלת.
ילדי הימים אם מעל בך מעלו
להדיחך מבמתך ברוגז ואיבה;
אמיץ ביראת ה ' רגליך לא כשלו
נאזר כח עלומים עם חכמת שיבה.
ימי אין חפץ תמו׳ הרעה נשכחה,
שבחו נוגשי לבך וחש כתו ברחה,
כצהרים יאיר לך היום  ,ישעך ישמיע<
אשרך יפריח לך כשושן בערוגה
ימי העוני ספו ומרורת התוגה —
צדקתך אך נשארה כשמש ברקיע.
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אשת חן מצאת  .שושנה פורחת
רצונך תהל 1?1קודש  ,אתך תשחק ?1שבר
עינך שמי חיתה  ,אם תחשך ,אם זורחת,
אשריך ברוך מבנים  ,כן יבורך גבר!
לא תעתועי בשר ויצורי היצר.
לא בקשה חתולי חשק משקרי עינים,
לבך אך כברה ,שתה על צדק בצר,
אחריו הלך לבה — ותמצא שמים •'
אל תבט לאחור  ,לתלאות מנגד,
בימי בטרי אשרך אך יהיו מוריך׳
זכרו] העוני אכן בבגדו בך בגד,
אז עורה אל תישן  ,אז תביט אחריך!
עתה שים פעמיך במחולות החיים׳
מאזני הצדק יהיו לך לעינים
הם יהיו שופטיך  ,בם תשקול מעללים;
כל עמל כל פגע אך הם ׳שאו יחי
בחיק העתירות תסע שלום אין פחד
ועל דרכיך < גר ,אור ונסו הצללים.
בדרך החיים חדל כה אם תלאה
ואבני מכשול עליו כחומות יתיצבו,
עיף מעבודה בעמל אנוש אם תראה
ובקרב לבך מימיהם הפגעים יקוו;
אם כתורן בראש ההד נעזב תשאר
והארץ לעיניך כמדבר מאין יושב
בקרבך יפרוץ האסון והיית לבער
מכל הלבבות יחד אץ עונה אין קושב;
אז מכוס אהבה תשתה לנפשך מרגוע
והאשד ,אשר מצאת לימינך נצבת
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אז תדע בן יקיר ,אז תשמע שמוע:
האהבה עוז מבטחה  ,ועזה נמות.
ני מגפן החיים גפנה פורחת,
על תלמי לבינו נשושן פורחת ,
מיינה ישתה אובד  ,ישנה שברון;
מאוריה במו אופל נשמש יאירו
במחשני היגון נגונבים יזהירו —
והאושר בקרבנו — תוה לזנרון.
היא תגן בעד נפש מבטן אמינו
ומחיק הורתו תסובב נל גבר,
היא בין החיים לבטח הושיבנו
במלאנות אלוה תלונו עד קבר.
היא תורנו דרך עץ הדעת
תלמדנו כבי■ תום ויושר,
בה נפשנו נשחר בוקעת
ובה נרלו .את שור האושר.
ברוח צדקתה אף אותך תחונן
ופרי מעשיך אך בעתו תבכר,
הצלחת ביתך תבנה ותנונן
ונאור הבוקר בהינלך תבקר.
לבית מועד נל גבר הן היום תמלט
ומשמי האהבה תקום לך חלד
היה גביר אנן ללבך אם ישאל משאלת
היום אם ישחק לך  ,טרם קצו אלתהלל.
האושר ני ינזעול מעל  ,יומו אל תקלל,
למאויך היה אדון ומשול בם ממשלת !
בנל מוצאות חייך נזר ומתוק הנכר,
ולבבך אל תהתל במראה עינים

19׳
בילדי הרגע הטוב מרע תבקר
אהב מרגוע מפז וסגולת החיים .

.

°זאח ברכתי ,אח יקיר ,קחנה אל תבזה ,
בקירות לבי נקרה  ,ממעין אהבתי,
אל מצפוני הבט  ,עין בעין שם תחזה :
ר
כי לא אחדל עודני הקדש לך אמונתי ! ,׳'•';
 ,אהבתיך איש אמונה תפארתי והדרי ' ^ ! ,
J
׳־■
לזכרון על לבך ביום טובה שימני .
|י ,7
ולעתות בצרה אל תמנע את
שכרי
יי'  ,ן לר .
זמר ואל תשכח  :ני אחיך הנני!
^,

פכתב להרב החכם המליץ המפואר .פאר הזמן .כבוד
ידידי מנחם בר״י שטערן בעיר וויען הבירה.
Von Emanuel Friedmann in Giralth.

אמר יי שמעון גן חלפתא לא מלא הקנ״ה כלי מחזיק גינה לישראל אלא
השלום 1תם ' עיקצין פ״ג ) קורא געיס ! אס געליל נחינתך תשים אא המאמר
■הזה  ,ננסף צרוף מזוקק שנעאיס יאיר נגד פניו  ,ני מי מנגוניס נארן׳ אשר
קירות העמיס ומסגתם  ,משטרי המדינות ותהלוכותיהם מהם לא נסתרו  ,לא
ידע  ,אשר גרנות שלום העס ואתדותו רגה תפארה׳ תעלין הקריה ומלאה סארן
אגינה ותנוגה • עלי נהרות השלום ומימי מנואות׳ כזית ונתמר עריס ינסריס
 1דשנים ורעננים מלאים כל טוג  ,מקים תדרוך נל רגל גהוד יפרתו ; מנית פלס
י ומאזני משפט עלי צדק ויושר אדניהם הטגעו  ,ומנחון תכלית האן והיופי על
נלהס יופיע  .המסחר והקנין  ,העושר וההצלחה  ,אחוזי יד תוך רתוגותס יתהלנון•
לא כן אס על גוי ועל ממלכה יצוה ה' שנטו׳ ורוח קנאה ושנאה נקרגה תתחולל,
על .ראם רשעים החל לפעמם  ,תהרסיה ותאריגיה ממנה יצאו׳ מנית שערוריה,
הצדק קם למטה רשע  ,אדניה לאגני גוהו נהפכו  ,ומאין חרג תשכלס  ,ארצם
שממה יונת שאיה׳ עריה יורשו וכל חיתו האין יתיר לאכלה  .ני רק גמשפט
תגנה עיר  ,תכונן הממלכה ויושגיה נצדקה  .ותה מאוד ינעמו לאוזן שומעת וללג
מנין רגיי ר׳יש נ״ח :לא מצא הקג״ה כלי מחזיק ניכה יותר אלא השלום  .ועדות
נאמנה על זאת אותה הישראלית השכולה וגלמודה  ,אשר אם גס אין לה קצין
סיטר ומושל לעמוד געדה ׳ אם נס עתותי עולמים ושנות מאות אל הנשיה ירוו
מעת נגולה הלנו לפני צר .ונשיות פזורות הנה והנה תועים הנמו  ,גאין תנחם
יתנהל ׳ נאי! חזון מגיא  ,הנד לאדם תה טוג ומה ה ' שואל  ,וחשנו הרואות
'ארוגות תקותם  ,אם גס עריצים ואכזרים לא אאת ושתים קמו עציהם להפר
ירית  ,לא אחת ושתים נקם הלגישי ,תגן גגוריה תאדם  ,להדיחם תעל הגי ה'
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אלהיהם  ,אס נס  ,תהומות נאה נפשם וסוף הנקמות מגושלראשם י עוד עד
היום הזה ישראל איננו מוסר מעם  ,עידס נמקדס ׳ נימי אלוה »שמרם  , ,הנו נרו
התפשית עלי ראשס ממזיקים  ,תום לננס תורת ה '  ,לא מעדו קרסוליהם ; אס
נס קון ודרדר צמתי למו עלי אראותס׳ ושמיר ושית נהינצי תנאוניהס  .חת
קו,עת נוס התרעלה מיד נל הגויס שתי ומצו ,אן עוד לא לעו  ,תרשה העמיס
ס,לו  ,נום נתנו לתנים  ,ולגס ועיניהםליושגי,שמיס מושיעם ,צרה  ,נן ,אמונהס
חיו ועוד יתיו  ,עד יאתר ה ' לקנאת הנויס  :די  ,ולישראל יאתר  :עם אתם•
,ואו שערי הממלנות  ,תודה  ,חצרותיהם ,תהלה ! ומה זה העיז אשר הל,ישו עס
ישראל  ,והמופת אשר הפליא להס לעשותתושייה  ,ונתנם לעתור 5רזל ולחומת
נחושת י  ,נוחו ני יגת נהר הזמן ומס,ותיו על פיהם  ,ש5לת ( אל הנשיה לא
שטפתס ? שאלו לדורותהראשונים  ,שלחו ארצות דרוס והתגוננו ! איה מסננות
העמיס נענקיס מלפנים שס ישגו לגנוח  ,אין מחריד ^ איה ענורת נאים שיחס
עד ל  ,השמים  ,מדוע התה עלו  ,תוהו ואבדו ; ועם ישראל נחנגיס ,עיניהם  ,עם
מעולם לחרפות נאון ולטגח יו,ל׳ עודנו עימד נתקדם על משמרתו  ,ושמו בין
האיים נקרא ? מי הקים יעק  ,ני קטן הוא ? עק  ,רוח אחרת אשר היה אתם י
יען משתים הגיט ה'  ,ראה ני עוד צא נאלחו נולס  ,עוד לא סר צל האתוס
והאחדות מקר  ,מחנה היהודים  ,עוד רוח אחרת היתה לנלהם  ,רוח אלהים
מרחפת על פני תהום ל״יהס  , .ידי זמן השודד לא עלתה לסנסןישראל ,ישראלי
ונחותה מימינם ומשמאלם צאנן עליהם מלחן הזמנים ומרנש מס,ותם לחסותם
השלום,קר  ,מחנותם  ,וכמאמר ר״ש נ״ח  — .לא
,צל התמלנות היה להם :
נן עתה  ,רוח עועיס נסך ה ' ,קר  ,האדן  ,ועל נל משפחות נית ישראל קרא
למלחמה ; תחת און אהלי יעק , ,ותחת מדנים ירגזון יריעות  ,׳תישראל — ען
התות אשר על יוגל המחלוקת ישלחשרשיו  ,ל ,השמים ,זרועותיו יחגק  ,ושלוחותיו
נטשו ע,רו ימים  ,עלים לר״ות ואלפים מהספורים רוש ולענה תנויצמחו  ,ורוא
השיאם יעל פני נל אחי ',יי יפלו  .אן שמה קננה הקנאה ודגרה ,צלו  ,שם שוחרי
,מדינים ומחרחר׳ ריגות ,שער  ,ני ישראל ,אוה3י הרע יגחרו חיתןמושגיהם  ,שס
׳ גס ההולנים ,חושן  ,לא נגה עליהם אור השנל והתגונה׳ ותורת ה ' לא ידעו.
יגחרולשגת על נסאות למשפט׳ והולני דינים עקלקלות יאירו נתי  ,לעס הי ׳
ישמיעו  ,קול גדול דגרי אלהיס חיים  .ונמאמר הנגיא עמוס  :הנה ימים גאים
נאום ה' והשלמתי רע  , ,ארן לא רע  ,ללחם ולא צמא למיס ני אס לשמוע ד,ר ה ׳
אל תקרא לשמוע׳ אלא  :להשמיע  .ותה זה היה  ,אשר נהמות ימים רגיס תסער'׳
יציקס רוח גטנס להרעים,קול גאוניהס ולהשמיע,מחנה העזרים מחשגות ערומים •
מה זה אשר  ,אין הפגות מנשף עד ער  ,ניין ידליקם לדליק אחיהם  -מדוע ינחת'
עליהם לחרגות ותזתרותיהס למזמרות  ,ישאו איש אל איש אר  ,וילמדו מלחמה ;
הנשמע או הנהיה נזאת  ,ין גויי הארצית ׳  ,ין שאר משפחות האדמה  -אין זאתי
ני אם אנשים רעים וחטאים׳ אשר ,שפתם ינגדו אלהיס ואנשים  ,ולגם רחא
מהם  ,אין אלהיס נל תזתתם  ,ונזא,י ער  , ,ארס שפתותיהם אנשים יארייו■
ועתה קורא נעים • שפוט אתה עלים הלזו ׳ אשר נצפריס עפות תון חוצותיהודי־
ישוטטו ונמתלהלהיםהתורים חצי מות  ,התהיינה לתרופת מנת  ,ניישראלולריזיי
מחלת הפתיות  ,אשר זה מטרתם וחפן יצרם ? אס נרוס זלות, 0י  ,רשעים דוגי'
עתק ונאוה  ,הס לרוח גינתם יתהלנון  ,היעלו ארונת עתי ׳ היאירו נמחשניס
למתי עולם ? אם נגלים  ,אשד קר,ם יוות ולשונם נלשד השתן  , .הס יתנשאי

51
לשפין 3ח על נדיגיס  .האין זאת נגלה גישואל • לזאת ידידי י מלין הגדול חנס
המפואר  ,אס גס אותן לשון ומזרן ( שנן׳ אם גא על סרתי לשון העני  ,א :,ר
תתת ידן לאור העולם יצאו הגמול (* ) ידו תאורת צפעוני הדה  ,ונרשיל
וכלפות אותם יהלום  ,הרגיע׳ אל תירא ואל תמת תני זנגות האודים העשנים
האלה ! המה נגנד יגלו׳ אש קנאתם תחנלס! ודנרך הטוב לעולם יעמוד ל התה
נעגור סיפה ואינם  ,ואתה מעלה תעלה תעלה על סולם ההצלוזה ושתן יתנשא!
רק חזק ואמן והיה לאיש  ':ו־ס גס ראשיתן תצער  .אחריתן מאוד מאוד ישגה!
עיין ס י הישר לר״ת ש״ו  :ואם ישיתו גל גני אדם לגס ללעג הלועגים ו״יפת
המחרפים ולא היה אדם עישה שוס טינה ותצוה  ,ונתה לועגים הלועגים מקנאה
ינמפיס  .מסנה שיכירו היתרון ולא יוכלו השינה  .אל תרן> ידן מנשוא נם הריס
לשימי הקדושה היורות תטה תטה  .והיה נאשר תגגיר ופרצת ג ארן< אז איינין
ימרו לגישת  ,יאוהנין חפצי שלומן עמן רון ירננו ! אלה דגרי התדנר לנגיד ן
ולנגיד לשוננו אשר דגים קמים עליה ידידן המתנגד עתן תמיד.
תנחם תענרל פריעדתא!

ישני

האריות

Don Hirsch Hanack Lehrer in Boskowitz.
בארץ ציה ועיף בלי מים,
בחרבוני _ק; ץ בצהתם ׳
שני אריות ממעיונהם יצאו,
לדרוש אחר מים נדו ונעו.
לשונם לחכם דבקה מצמא
הלכו הנה והנה כרם
וימה.
:T
 1ד•׳ ז -.-ז  1: .דער אשר מע !2מים ראו

בנקיק  .סלע על אחר ההרים -
מהר אל הפרם רגליהם נשאי
פי עיסה נפשם לנוןליםז קךם,
אך איש מהם את רעהו מנע,י
משבר
צמא־ון
ממעין
מצאי•
י י
יי ־ I . :
דT
״לי לבר המים המה;
שאגו ? ונימו ? אף

וחמה,

) Wir haben den Namen des hier genannten Rezensenten in derי•
הנעלבים Juden;, absichtlich gestrichen, da wir uns seit je an :
הייה שעבר עבירה וכוי בוראי  halten und auch an:ואינם עולבים
 • Ein Gefühl der Pieta'l berbictet uns, einem hoffהרהר תשובה bei anderer׳ »ungsvvllen jungen Manne zu schaden, das uns
Denkweise und bei unser» Verbindungen, durch gar riele bedeutende Organe ein Leichtes gewesen wa're —so, daß, nicht seiner
, in einem Tone erwidert wor.n'ritik, sondern demT on c derselben
ren wäre, dessen geilenden Nachhall er noch speit empfunden
hatte. — Versteht sich ffnd wir, nach dem ebenfalls talm. Aus kein solcher; aber,כל ח״ח שאינו נוקם ונוטר כנחש spruchc:
s leider nicht besser und — rufen ihm nur zu:
wir Verstehen
חכמיםהזהרו בדבריכם! ! .״ Ster

»3

יחדו בלב אחד לשתיוה יחפצון
ך ,את זה נשבו פצעו,
אך טרם התמהמהם יב!2ו תלנין
איש ברעהו פרצו פרץ,
החךיביו השטש— ומיס אץ —.
עדי עיורם ובשרםזקךעו
בן יושבי האדמה
והצק דמם על פני הארץ.
יחדו ; הגרו מלחמה,
ער אין ברום רוח לחמו ככה,
על פת לחם במהמה
בחם אין וחמתם שכנה,
והנה בלי כח על המים .יךבצון ער אישר אין להם — מאומה.

משלי שלמה
Von Solomon Wolf ans Preran.
למור תלושי ומיודעי ,הקשור על חלקת צוארי ה״ה הר 3החנם הכולל מיה ' יוסף
ווייסע נ״י השלם גתומייס ולמודייס  ,מלין נשג , 3יהללוהו גשעוים  ,מעשי ידיו
המפוארים  .הוא יוסף המאכיל מפרי ען הדעת נאר 1עה שנים עדה הקדושה
געיר פרערויא ועזג אותה וירד אל אחיו עירה גאיא להעלותם תניא ל 3מות ׳
לפרע ישמרהו ויחיהו אל יושבי פרערא ויושבי גאיא.
שי

לי

אלו• יושבי פרערא !מליום יוסף מיורנו
ראו דרבו בטא ׳ שם .יגה יפעת איורנו
■ סגיר ו־לתף רחם משחר! אסרה השמש!
יחפרו מעדניות בימה  ,צבאי !ממים
בצאת מהגיא לבנה  -בזהב קךטם
בעטלף מיורר איור יתחבאו באמש.
פנים מקיור החכמה בקךבכם הביע
עד טחון  .עד חדקל  .קיוליוהשמי״ע
מעץ נאמן ! בל .יחרב ! בל:,ביוש מקורו,
פלג אלהים הוא ! מאגלי טל שמים !
הרוה תלאוביות ׳ פקח עורות עיטם
אה אחיו בלבל י 1םף כריועה .עריו •
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צהלו'■ תלמי גיא׳ שישי! אדמה .עיפתה ,
פסו ' .קו י בהו לא תהיי עיור כתה
רסיסי ליל ירווך  ,המלקוש ומודה.
השמש מחל־וני מזרח תהילך
עד תכי השרש עד כי תיפי קגדלך
אז׳ מפריך תאכלי ; ,והגצר עיור .י.פךה-
מ עתה בת גיא! לא חלבי עיור בחשיבה
פתחה לבנה דלתך עליך זריחה
לא ינועועיור ע1לל!ך לשאול לחם.
יוסף יכלכלם  ,ממגד תבואת שמים
ולא יודע רעב׳ כהשבע— במצרים
כל הגיא ינשא! אשךי.בם  ,אשריכם'
ה רי פרערא גם עתה בל תתקוירו
אם ייוסף איננו ? עיור ביו תתפארו
קויו ■T ,יאיר הלילה,
יצא
:בבל ארץ
1י» •■ 1
עוד כבדרח וספיר ;הדו ראשיכם
גם ענני אפל מנוגה נגךיכם,
עיור  ,רב י 1םףחי  ; ,חי עד עולם סלה!

העצל והכיל♦
עצל  :אמרת  :נתן בל אתן אל ואין
ולמה בהיון רעך נתת — ?!? 1
י■
כילי  :הס עצל! מה תהמר ,עלי
אך עצלות תמנעך מהייות כילי —
אשרי יתגבר אשר תיסרנו יד ,ומתורתך תלמדנו .תהליס 5״ד"י
von Moses Bogel in Tysmcnitz.
מגזעו! אל .שוב! מרום שמיס

מעל שרי

מתניו! עוזו
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כשאון זרם מים כבירים
הופיע נוגה נשמח חיים
בלהות אל ראשו יצנופו
אל האדם מארץ גזעו.
כצור וכסלע במים אדירים .
בהתלכדם יחד ולא יתפרדו
ימשלו בחבל ובכל אפסיה
אכן בל החרידו כל צוקה
נחמדו
מה טוב תארס ונזה
רק לאור חכמה נפשו נקשרה
אם טוב ארץ מנו רחקה
אור לה עת חשך בעריפיה.
עוד מאור שמש נפשו ברה.
ידעך אור שחר ואור חרס
אל יאמר  :מ׳ יתן לי מנוחות.
עת לתבל בבינתו יגיה ,
נפשי תתעדן וכוסי מיה
אבן חן הוא עטרת תפארת
אשכח כל נהי גם כל אנחות
עת כנפי בין לשחק יגביה.
שור ושמה גם יללת שאיה .
גבה׳ מרומים ארץ תחתיה
אז תבל אספתי בחפנים
תימן וצפון מערב ומזרח
ומי ממלואה יעצור בעדי!
חלקה מיושבת וארץ ציה
השמש זבולה השמים
דשאי שדה וכל ציץ יפרה.
בעלי נפש כל חי למינהו
אטורד כארץ עומד לנגדי!
המיפעת זהב והדר כתם
מזוחל אר׳ן ער חיתו יער
אם יוצר כל עליו יופיע,
גם מלאכי אל אלפי מחנהו
בשער.
עמם יעשה משפט
נפשו בצדק תלין אז איתם?
תעלומות התבל יביע ?
עין האדם אותה צופיה
חכמות וכתם ,מאוד רחקו
כי ישכיל בעשתנות בינתו
גי לא במסלה אחת ילכו,
על כלם יגדיל התושיה
כגשם נדבות תזל אמרתו.
ירהבו זה לזה ירחקו —
ברצי כסף חכמות נזעכו.
אך אם יוצר תבל ברוב גאונו
אם בלב שמחת נבל תנוח
ישפוך עליו רוח זלעפות ,
אז בקרבה החכמה תנוח —
כמטרה לחץ ישימו לחרונו
תהי חלקו מרה ,שמו לחרפות .אשרי הגבר יה תיסרנו
מבין תורתו ילמדנו.
מצוקות חבל עליו ישטופו
משה .פוגיל הלו׳ מטיסמעניץ
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האשיתי זה נמה  ,וד3ר לא על שסמי אלין•  /העת אשר התפרדנו איש מאת
רעהו  .אן מה אדגר עוד ולא תדע נאמנה  ,ומה שורש דגר ימצא עוד היום
גלג נל דורם המנתה נאמת וגתמיס  ,ומי לא יסוג אתור  ,נהקשיג אזנו רק
דנרים לא אתון נם מהגיג  ,מי לא יעמוד לתפוש עט להגיר ננותות ? ני
עמדתי ואניטה נתנוני על הדנר הנעשה נימינו אלה נתוך גני ישראל ,המפוזרים
ומפורדים ננל קלוי האדן ,זעיר שם זעיר שם  ,והנה עגמה נפשי על דנרת
התהפוכות אשר ראיתי נישורון  .הן זה עם ישראל  ,מעת נגלו מאדמתם אל
ארצות לא להם  ,אן לנדד ׳שנון  ,ודנר אין לו עם אדם אשר לא נא ננריתו.
לנד נדנרי מקנה וקנין  ,למען האיות את נפשו  ,ויט סנמו לסגול נל התלאה
אשר ענרה על ראתו ,אודות מגנותו שם על קדום ישראל  ,אשר פדה אוהו מנל
רעה ומכל תזתות רשעי ארן ,אשר דתו להשתית ולהכתידאת שתו מתתת השמים.
לגן נענור זה לא נראה נקודות אנותיגו׳ ניינלו את ימיהם נדנרי ריק ואמרי
הגל  ,ויתעו את נפשם שקר  ,אם דרוש ידרשו נתורה אל חיי ונהפון הוא,
הלא נראה נעליל  ,ני העתיקו תמיד לירי הון תורי התורה והתנתה  ,ולא
עמדה רגלם על סף נית התושיה  ,לנד זאת ראינו  ,ני נאור ימים ועול שנים
לא יהין מעולם גפני מי שגדול ממנו נחנתה  ,ולא הריס קולו נתון קהל ועדה,
לאמר על נל דנר אשר יאתר  :ני זה הוא האמת  ,אני הוא שקניתי מכמה
ואפסי עוד •י זאת מזיתי ואספרה נא לאחי ,אין נתחלפו הזמנים  ,נשתנו מדותיהס
ותערנותיהס  .עתה נל נער  ,נמעט הנה יצא תפשי מנית הספר  ,נערם ידע
עוד מאום נרע ונתור נטוג  ,יעזוג לשקוד על דלתי התורה והתנתה  ,והנה הוא
חנם נעיניו נשנעה משיני טעם  ,ונגד פניו ננון לדנר נשער לפני משנילי עם ,
נא ידענושת לנעור נזקנים ונישישים  ,אשר נהם התנתה הנה עומדת על שמריה,
ולא תרתיח נסיר דנרי נלע  .והנה אס נס השיג יד הצעיר הזה לקרוא נספרי
נערמאני  ,עוד תראה נו  ,ורנה הוא ניתנ מכתני נערמאני  ,שרוע וקלוט נלי
סדר וערך  ,ני לא נסה  .לנה נא עתי ידידי  ,ואונילן אל תון תדר עלם כזה,
וראה נא תה הוא עושה שם ננואן האדרה לנגן יחשיג  ,ני רעיוגיו ישוטטו לנקש
דנרי שנל על גפי מרותי האנונה  ,תפוג תתפלא ני אן לתהווהנל נתו ינלה
הצעיר ורך ה לננ הלזה  ,הלא תראה על שולחנו רק ספרי גערמאני  ,ספורים
מספורים שונים  ,נעשו לשעשוע נני אדם  ,ריקים מנל מדע והשנל  ,והנה
נתהלהלה היורה זקים  ,נן ימלא הנער  ,הזה רק קדים נטנו נל היום  ,לא נודע
ני גאו אל קרנו  ,אן אצים ותות התה לו  ,להמית את עתו היסה  ,ומתת חלקו
אשר נתן לו אלהים נתנ,ל  .עוד תשונ תראה תוענות גדולות מחלה הנעשים כהיום
יין ילדי ישורון  ,אשר מדי דנרי נס נפשי עלי,תשתותת • לפנים נישראל  ,נאשר
ייקש איש צעיר תורה מפי זקן וחנס תרשים  ,הנה נוע ינוע הרחק מאד מנית
אניו ותיי צער תיה עדי נא אל המטרה  ,אליה תשקה נפשו  ,לעיניו לא נתן
שינה ולעפעפיו תנומה  ,עיניו ולנו רק אל תורת תורהו  ,להנחילה נחנלים נפלו
לו ננעיתיס על הארן  .ועתה הנה הוא יושג שלו ושאנן נתדר תשניתו נעונג
ונחת  ,ונל אשר לנו חסן לא ינצר מתנו לעשות  ,ונין רעיו מלאים תשוקת החיים
הנהו נמלן ננדוד  ,תעמל ולחן לא ידע  ,וננל זאת לנו אינו חסר תנל חנתה
ותנל דנר .הנעשה נישראל תחון לקירות ייתו  .הלא תראה שם ננל פאה קנוצת
עלים הרנה  ,יפים אף נעימים ונחמדים למראה  ,שחות הרנה להם  ,והנל נאשר
לנל׳ על דנרי נני יהודה ,על אמונתם ,ועל מנהגיהם ידברו  ,ותשאלני  :מה אלה
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אחי ? נס ; את מתחלואי ישירו!  ,תשר חלה ה׳ מותנו נימינו  .בל רי< וכליגיע
אשר יפרון כהיום תון קהלת ישורון  ,נין איש ונין אחיו׳ שס ימצא מקום תחסה
למנוס  ,ואים אשר לנו דק מהל מדע ׳ וינקם לו שס נין הגדולים אשר נארןהמהי
ויכתוב נחרט אנוש  ,לא תואר לו ולא הדר  ,ולא נכרו דעותיו ומחשנותיו  ,והוא
נכתונים׳ חרות על הלוחית  ,אשר עד אססי ארן ישימו כנסיס  ,ועל נקלה ליו
שם יתהלן נין יושני ראשונה על שולחן החכמה  ,כי נסשר הנה יחקון חוליו,
ולעד יקומון  .והאנשים ההמה ׳ אשר ינהלו את עתס הנכאה  ,רק על נצע כסף
עיניהם נראש כלס  ,ונגאוה ונגודל ל 3נ יריעו אף יצריחו  ,כי אך טונת ישראל
חסציס  ,ועיני העס כנדו מראות את שקר תרמיתם  ,ויגניהו אותם מעלה תעלה
נקרג חצות  .וכי תאמר אלי  :תה זה השחיתו מסעלות כאלה ? על מה תרגז נטנן
עלימו ככה  ,ומה חרי הגדול הן ה ? על זאת אשינך ידידי  :ני רנה היא הרעה ׳
אשר תגיע לחכמי! ולמדותתינרי נואם אלה  .הלא שועלים אלה  ,אך תחנליס התיז
כרס ה ' צנאות  ,וכל מרמה וכל שקר וכל דנר תרמית זנו נעיניהס׳ אס רק רוחם
■ וכל אשר קדום יאתר לו
יוציאו לעין כל  ,נל כתם וגנורתס אך נסיהם ונעטס׳
מאז ועד הנה  ,לתו יכנע  ,כי שסתם אתם ומי איון להם ? חנם לא ינין הות
לשונם  ,את אשר נשאנו נפש מצפצפים ומהנים  ,ועל כור הנתינה אינם מניאים
את אשר נותנים על הספר לעשות לתו יקר וגדולה על זאת  .גס נזק החנתה׳
אשר אתריה אתרית טהורות  ,כסף צרוף ומזוקק׳ גדול עד לתעלה ראש  .ני
נימינו אלה איח אח אחיו ידחקון  ,ומרוצת חוסן הזמן תפוג נלנתה׳ ואת כל
נשגעון תנהג  .וטרם יניא היום חנל לאיש׳ והמליט תננש הדפוס את רעיוניו
ועשחנותיו  ,ולימים אחדים הנם נודעים נפי כל קוראי עלי העת — הקן לדנרי
רוח ? נתפרדו כל חנילות רעיוני איש ותחבולותיו  ,והיו לנקיעים ותפיצןהחכמה
לננלי חרש ׳ ואיש לא יוכל לקנצס יחי כמקדם כעמיר גורנה  ,והיו לאחדים נידו•
נוא נא היום אל ממנת רעים  ,אשר משכילים  :ייקראו למי  ,תה איפה שיחתם?
אס תורה או חנתה יהגו ? או אולי ילמדו יחד איש את רעהו מדות ישרות
ודעות נכוחות ? מכל אלה אף מעט מזער לא תמצא פה  ,ני את מי חין נמו
אלה ידמו נלננס  .זה על מכתנ סלוני תעלים ליהודים אשר קרא או כתני
וזה על אחר ידני  ,מריס לא נהשכל ואין תנונה נמו  ,וכל הדנרים שם אסר
המה נולמו נדנר איש אל רעהו׳ חרותים נ עט נחל ועופרת ולא ימונו ו נצח.
נם נפשי תקון ואתרותיתו  ,ושמעי מלים לא ישכון ומלאים טעם נריר חלמות•י
הנה רוש ולענה אלה כנר הכו שורש נלג כל נתורי חמד  ,אשר אס לתותתס ולרגל
המלאכה הלנו הלך ונסוע אל מכון שנת החנתה  ,יגדלו ויצליחו •,ונעתם גנז
יתנו סריס  ,מתוק לכל חיך יטעם טוב ׳ אולם זאת היא תקותי ונחמתי נעני
עמי׳ כי נלנוש יחלופו אתרי נואש אלה  ,נעוף יתעופף ננודס  ,תנער ועד זקן׳
משפת לשון ותספר׳ והחנתה הטהורה תעמוד לעד לדור דוריס׳ לא תאסוף
נענורזהנגהה  ,ולא תאנד זרחה לנצח  .ואנו ננינו ואוהנינו נרחק משגיאות
הזמן ושערוריו  ,ונעיר אזנם ולננס לדעת את חזיוני הנל  ,ני מהתלות התה יחד.
וגי רק נתום לנ וענות רוח תמצא התושיה קן לה  ,ונזה את נסשינו וניתיני
הצלנו  .עוד דני נסי על זה ׳ ואז אשים אותו לעיניך׳ אס וראשונה ינוא דבר ז
אלי ותננדני  .ואתה שלום• ידידך ותוקירן  .תשה יהושע פרענקל.
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באור על דברי  VMMאונקלם שמותט״ו מ,י
Von Hermann Wasscrtrilling in Boskowitz.
העתק תספרי " מעין חתום" חשר אנני נוח • 3הסס עלמה אן נמצא נגדר
סעל נשמות ט׳ו ת׳ נערמו מים וא׳ית שס  :ונתימי סומך סנייזא תיא ונו'
ורש״י נת 3עליו וז״ל  :א״ת לשון ערמימות ולחון צחות המקרא נמו ערמת חטים
(שיר נ ) ,ונצנו נמו נד יוכיח  ,והרר״ק נת 3והנפעל מזה נערמו מים  ,כלומר
שעמדו החים ערימות ערמות נ׳ש נצ 3ו נחו נד • והנה נאתי אל נ 3וד אדו״חו
הר 3הנאון נחהו ' אנרס תפיערויא א" 3ד דסה נ״י  ,וראיתי שם ' 03מח 3רת הערוך
לר׳ש סרחון נתו 3נשרש ערםיז״ל■ ומזה נערתו מים  ,סי׳נצניכתו נד  ,והתרגום
עשאו מלשון חנתה וערמה ואתר  :חנימא מיא׳ הוי יודע ני התרגום יניח דנר
ידוע וסומן שהוא גלוי  ,ותופס ענין אחר נסתר  ,נדי שיגדל תורה ויאדיר,
והטסשין תיססין אותו ע״ס ואומרים לא הנין לומר כן! ולוחי שיוכלו להניד
ד 3ריו ! אנל עניות דעתם ישים להם נאוה לתסוס החכמים  .ני נאוה חנרלעניות
ואין נסרדין לעילם נין 3דעת ונין 3תתון ענ״ל הזה . 3ועתה אחוה נא דעיאן>
אני הצעיר 3מאמר הנסתר הזה  ,ישמעני הקורא האהו . 3הנה ישראל שרו לה'
נשיר הזה והודו צו עלי גודל הפלא אשר הפליא עמהס 3הענירו אותם נתין הים
נינשה ואחרו  :ה איש מלחמה ה' שמו  ,ר׳ל הוא הי אשר שתו יורה על התמדת
היותו  ,והאחר שהיה הוה ויהיה תוכרח הנהו להיות הקדמון  ,והוא הנורא
ממילא  ,ני אין דנר עושה א" ע ׳ ואם הוא הנורא הנהו נ ' נ נעל היכולת לשנות
המעשה אשר עשה על נל אופן שיחפוץ  ,נמו האומן אשר עשה נלי תורנג החלקים,
אשר אין אדס אחר יופל לסתרו ולחזור ולהרנינו כמוהו ; ועל אחת נ" ונ אומן
האומנים והוא הנורא  ,אשר מי נשמיט ונארן אשר יעש כמעשהו  ,שהוא יכול
לשנות נריאתו כחפצו  -וע״ג אמרו גאולי ה' פה אחד  :ה ' שמו ! ר׳ל תתמיד
הקיום ונורא נל׳ ואמרו אח״נ  :מרננות פרעה וחילו ירה נים  ,ר״ל רקנינלתו
היה לירות נמו אופל מרננות פרעה וחילו ניס נדרן פלא להפוך החהוס
לרעת מצרים ולטונת ישראל ונמ״ש עוד תהמות ינסימו ירדו נמצולות נמו אנןf
ואמרו  :ימינן ה׳ נאדרי נכח ותרען אויג  ,ויורה פה שם ד׳ על תקפת יכלהו
מפאת קדמותו והיותו הנורא  .אמנם אס כן הדני׳ ני הסן ה ' מערכת התהום
על פניו  ,לשוס נו מסלה לישראל ודין לענור גאולים ; הלא ננלזה היה יכול
הדנר להיות השחתה למקום אחר  ,נעניר החים גנולם לשטוף ולסחף הארצות
תסניג מפלשתים וחתיס וכדומה! אן שדי נרחמיו שמר על זאת בצרתו לחשה:
ואתה הים אח מטן ונטה את ידן על היס ונקעהו  ,וינאי נני ישראל נתון היס
נינשה לא אתר לו  :שיחרג הים נמקוס אחד  ,והמים ילכו לתו נאשר ילכי ׳ ני
חסן הי היה שיהיה! הים! כנד וחומות זקופות  -וע״נ צוה לו :
״ובקעהו״.
והנה נשירה אשר שרו ישראל רצו לרוחם חת כניד הים  ,נדרן החליצה  ,ודמו
נרוח זמרתם נאלו המים חכמו והשכילו נזה הדנר  ,נקותס נמו נד  ,ולא פנו
אנה ואנה  ,ולבלתי השחית חלקת ארצות מסניג  ,נהנינם זאת מאתרת ה ' אל
משה נצותו  :ונקעהו  ,מ! ה נודע לתו דרן הישר והנכון אשר ילנו נה — וע ' נ
שסיר קאמר אונקלס  :ונתימר סומן חנימא מיא  .קתו כשיר אזליא ונו׳ — והנן.
ומה שתרגם רוח נמו דניר׳ יש לו ראיות נרורות ע״ז מסי קודש  ,אניעה לנס
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רוחי למשלי חי ) ונת׳ש ר 'מ קמחי על לרוחתי לשועתי ( חינה ג' ) ג״נ מהוירחה
הנ״ל  ,וחגרו חליו מלת אפיך  ,יען וגיען גמרון נדול דגר ה׳ נפה למשה על
מצרים — ודי למגי! .

העזמש והכוכבים.

מני שניות עולים מקדם .קרמתה
נלחמו במסירותם כיוכבי שמים ׳
זה יתנשא על יתרה בי עשה ׳
וזה ילבש גאיון עלי היוד_קךמם.
והנה מחשבתם לעיניהם הבל,
ובל עצותיהם תהיינה פרועיות.

הבקר איור והשמש זורחת,
וזהר תפארתה ;:קךץ הרקיע
גאות הכסילים עתה בורחת
השלטה תופיע .תחת ן« ^ר עד הנה התאמרו:
וקץ למלחמתס -
לי  .יקד'■ לי כבור ועמךת י
עתה אחיד .יסיוגו  ,יאמרו:
כן יפילו גורל ביבבי השפה,
למי ; הריון נאוה יחדו יתועדו— גם הךרתף בחךרתי נעכרת•
לקראת פארו כלם .יחד דערו איורח חכם כאיור נוגה זיודח,
ופתע .יכירו ירם הרפה•
אור נראה באורו נרהחיים;
היממש תצא על פני התבל,
בשושן העמק בשרה ^מתפיורח
הרח קרן חכם פועל ;שרעות ,המציץ באיות הוא עור עימם.
Beiträge von Em. Baumgarten aus Krcmsier.

נחמת איש עני כי יעטוף.
שבלה הפגעים אם תשטפני
ונפשי עד לעפר שחה<
על תקופת הארץ אשיםעיג׳
ונס רחוק יגון ואנחה.

ברלה על צירה תסוב הארץ
יום יום הלוך ונסוע.
ענזה יסיבו גס שבר ופרץ
ותקותי יתן אלוה.
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בי במסעה יום וליל יסובו
ומפני האור גולל הלילה ,

ואחרי ליל עמל ימי גיל ׳קרובו
ו  $שרי ינון עד למעלה.

במות ריע כאח לי זקן ושבע ימים .
את קולי אתן בבני ואבכה את יומי
עליך  ,מות  ,ני נוצרת ! חרב זוללה,
כי איש הרגת לפצעי  ,הה איש שלומי ,

י
.

הורדת שיבחו שאולה לארץ מאפלה.
הוי חרב פיפיות  ,עד מתי תרחמי?
הלעולם תמשול  ,יאנף אפך בנו סלה ?
גם נפשי תתמוגג  ,תשתוחח ותהמי,
עלי קחתך מיודעי מני לארץ שפלה —
אך קומי לך רעיתי  .מנעי קולך מבני,
ני לא פה המנוחה  ,אף לא האושר —
שם בהתחדש נעורינו בין שרפים נחי—
ואת יפתי לני בדרך אמת בארץ,
בשדה אמונה רעה בתום וביושר
ומה תשפר נחלתך בבוא הפעם קרץ!
פתה,

הר 3 3על נת״הש

נת 3נניאורו

על

יפת אלהיס ליפת (נראשי׳ גו•

נ"; ו והוא ל ' הרח 3ה׳ ני תרגום ני ירחי 3׳דנוים י״ 3ני ) ארי יפתי ענ׳ל,
גייקיא פוה נהוראתו  ,א3ל
ומשמע מדמיו שלועתו סור■ :זה אי! לו את
לדעתי נרדף הוא עס נל שורש פתה שנתקרא  ,ומורם אענה חלקי 3ו א 3יא
הנה השימוש אשר עוד נופל עליהם שורש פתה  ,א' על המסית והוא המפתה,
 ' 3על הנסיג והוא הפתי  ,ני על נטיות הל 3להרע  ,ומזה פן יפתהל  33נס
י דמים י״א ט״ז ) ד' על שאול תחתיה והוא התפתה  .והנה המסית אשר רק רע
יהגה ונל תחמלותיו ותחשנותיו התה להטות אגשים אשר לא חמם 3נפ  0מדרך
הישרלארחות עקלקלות  ,יד3ר על הניסת דמים הננגסיס אל הל , 3נתאמרהחנס
איש חמם יפתה רעהו והולינו 3דרך לא טו 3, 3אמרו  :אם תא 3ה ושמעת טו3
האין תאנל  ,ני ארן רח 3ת ידים לך פתוחה  ,אס מוסרות היראה תנתק  ,ומ,ה
 3ני אס יפתוך חטאים ז משלי א׳ יי ) שיאתרו אל הנער הלז  :תה טו 3ותה נעים
יהיה שמזנו יחד  ,אס נאר 3ה לדם  ,ני האיש אשי גארנה לו אין לו נח ונמרה
לעמוד נגדנו  ,וממילא הוא יפול נפח  ,ואנחנו נמלא נתיני 3נל הון יקר ונעים,
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או כדעת הרג המכס נגור מ והי חענדל שטערן נ״י  ,שיאמרו נתחנולה וערמה,
גארגה לדם נצפנה #נקי אנס  ,ר׳ל אנחנו נעשה העול ונארן איירו למות  ,גורלך
תפיל גתונינו  ,אס גם לא תה! יד להורגים — וגאמת גקרנס ישיתו ערמה  ,גי
אחרי אשר גאה נפשי גקהלם  ,גם הוא גזיעת אפיס יאנל לאמו  .ונס מזה ני י תה
איש נערה גתולה ( שאות 3׳ נ״ס ני הן דרך המסית גערה עוד לא ידעה איש«
שידגר על לנה דגריס רהיס ומתוקים המאמר האנס  ,נופת תנוופנה שפתי זרה,
ויאחר  :הן ה ' נתן לי עושר וננסיס ומלא אסמי ג הל טוג  ,ועתה מה לי נהל
אלה אס אהיה לגדי ואשג נלד׳ אעשה לי עזר הנגדי  ,למען נס היא תשמח
נעמלי שעמלתי תחת השמש  ,ונהה יחליק נשפתיס עד אשר תקשיג לאמרותיו
ותמלא נקשתו ושאלתו — ואג להלם הוא להן הנה אנה׳ מפתיה והולנתיההמדגרה
ודנרתי על לנה ( הושע נ ' ט׳ז ) נסי' רש׳י  ,להן נופל על ננון על המסית שורש
פחה  ,ני הוא ירחיג וינשיט את הדרן הרעה נהל תנשיטין  ,עד אשר יפול
הניסת״לפא הטמון לו.
והנסיל גס הוא נלנו ידמה שהדרך אשר נחר ני  ,הוא הדרן הישר ? המאמר
החנם דרך אויל ישר נעיניו  ,ועוד נסתר מנגד עיניו ראשית דרנו  ,אם טונה או
רעה היא  ,יפרש אולתו ויאמר  :מה טוג יהיה אחרית דרה׳  ,ומה נעים יהיה
חלקי וארן החיים ! ני נמאשנותיו יאמין  ,שראנ הוא הדרן אשר נו תדרוך הף
רגלו  ,וינא נקלות אל התגלית הנרצה  ,חתגם נאמת אחריתו יהיה מנון  ,המאמר
החנם :יפהאיס ענרו ונענשו ׳ להן נופל גם עליו שורש פתה — והנן  .או הדעת
רש״י ( משלי א׳ ה" נ ) שנקרא פתי יען שמתפתה עיי מסיתים  ,להן לדעתי יעמיד
לרוג הפסוק ה נגדו את הערום  ,הוא האיש אשר יחקור נתחילה אחרי שרשי
הדנר ותהו,תו  ,עד אשר ידע אם חזק או רפה הנהו׳ ואח״ז או י עש הדנר או
יניחהו  ,ושורש ערום נגזר הוא מל־ ני ערומים הס  ,ני אס יעמיד איש נגדנו
ערום נלי לנופו  ,נוע נקלות  ,אס נניסו דנק תאום או לא  ,ומזה ערותהארך,
ני נם האוי 3ידרוש אחד צדדי חומת העיר  ,למען יניא נקל אליה  ,וחזה והנחש
היה ערים  .ני הנחש היה נקי נטנע האדם ויא נערתה  ,וממילא פעמים היח
וע׳סי הלל זה יובנו כמעט רונ פסוקי משלי
הידיעה ההיא לטונה או לרעה
אשר יגאו נס שורש פתה וערום.

מנחת ת1ךה
לכבוד איש רב פעלים  ,תפארת דורנו  ,המליץ המשובח ומהדר
לשונינו  ,התורני החנם היקר טוה' מנחם מענדל שטערןנ״י  .בע״הנז
ס׳ תפארת התשבי וכוכבי יצחק.
>«Don N . Pollack ans Ruß
לעת בי יבא האביב ? טהרהרקי״ע ׳
לעת בי עבר הסהו ועת הזמיר הגיע,
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ועל שלה הרומיות טללם שמנםנועפו ,
נצנים נלאו באלץ וכרים  .יתעטפו ;
גבעיות גיל תחגיירנה  ,ירק נבסמיי.
יגם ממרום תשמעו יזרח עלימו.
גיל גם נחגר בל באפו נשמה.
ישיש רגיל כל חי באדמה׳
בל בעלי כנף ירננו שירת הורמו.
ובעמק שושנים פלגים ! בלי מנם,
ובספיר לטהר עצם השמים.
בי עבים עתה בל נכהו תפארתמו.
אולם רק למהמר עינינו .יפעתם,
דק למראה עיני.ם יפים וחמדתם;
בי רק ;רק שקה ואחו נכסמיו׳
פלי בל .יעשו רק הבל בלמיו:
בי מבלי תועלת השושנים פלו
ותפארתם תאבד אם פעם .יפילו.
גם ימי הבציר עת בי ;שובו,
לבב אבר שמח בי זרועיו עובו;
בא י_בא ברנה אף נשא אלמות.
ואסמיו מלאו בר משדה הרומיות.
TT

;T

ן

• :״

:

לגלן נאסוף בל פרי תבואתו
בבה ישלם הבציר את .יגיעתו,
אך אם גם לטובה ולתועלת תנהו
בל נעים בל { חמר עיור עתה מלאהו;
לא למחמד עינינו שושנים ופרחים
בשידה ואחו עוד עתה נצמחים׳
4
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בל חציר יבש בבל רו־ תבע
וערום ועריה לעינינו הטבע.
הנה ברמות זה נם במעייוררים נמצאהו:
כל אחד יחשב ׳יבתב  ,כל איש למינהו,
זה יעל מעלה מעלה ביפעת דברים,
אמריו נעימים כיין מתהלך במיישרים;
אך בל לבל יצליחו  .גם בבלי דופי,
אם המחשבה דלה אין בה גם ייופי.
וזה יחשב בלבבו מחשבה עצומה,
גדולים חקרי לבו בל יחטיאו במאומה;
עיור עתה בם תקוץ אוזן השומע,
אם להמתיק אמריו איננו יודע;
כן יתריון ומגרעת לבל אחד במיו,
ולאביב ולבציר ידמו בלמיו.
אך לא רק כאחד מאלה הנף.
לא לאביב לבר  ,לבר לבציר דמיונך;
מאסת במגרעת וביתרון בחרת,
נעימים דבריך כי זה עם זה חברת,
ויהיו בירך לעברת תפארת,
כי הגיון טיוב חברת עם לשון בדברה
אבל לא רק בעדך ארית מיד ובשמים
קטפת שושן האביב ופרי עת גשמים.
אם גם מצחך בפאר התר,לה נהדרה;
לא רק בערך פריך ביפים יגובו-
לא רק בערך ביעדה דבשם יזונו,
תפארה!
צפירה
אייתי
זאת בל
•  :זז
;• -
*• T
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א־רהבר במוף בהדר אביב העזימחת,
 !,להאירסל ! באופל כיובבף גלריית.
להשיב ליעקב שפתיו רלירו־מם השפלה—
מאחיותיה צרוו־ה « אוהביה עזובה,
תרים מעפרה ותקרא לה אהובה,
לבית אס? תה ותהי מנחם לאבלה,ז
ובאז בימי
קדם
הרנין -לב
אלמנה
 י-I - :
־  T:י
אלייהו
התשבי  ,עליו שרת
רננה5
t • v:
״ • ;•
דז tt : t
ברתמו
על
בין
נרפאה
להצילו ממות—
פן תציל גם לבנים את אם הנדחת,
?תתף עיור רוח לשפה הנשכחת,
ותתן לה בישראל גם ביה "לשבת!
על בן איוךף בקהל  ,איורף בשער,
ק 1עט אמרים דברתי ועוד רבפבישאר?
פי איף־ הלל רי זיבולתי מתת שמים7
תיורתי אף אקריב מרגשות לבבי,
ולפניף יריד יה הן אגיש מכתבי,
ואשתחוה מול הררה פניף אפים •
נאס ז)וה 3חפת מ 3י> ואוה3
כונני יצחק.

מטי 3פ 3 ,על

) . slLWN
(Nach Schillers Glocke
Bon S - Bacher in St . Nicolan.
(המשך מן מח 3יות הקדומות ) .

יחנה המרקחת ? בר תעשיה פצמים
•הבה נערום לצקת נתיזילה! י
*4

"אך ט.ךם לרורט אותה נשימה
עוד שיח תם העתירו בעבורה;"חיש קחו המגרפה מפי וזריחת
״אל .ישמור הבית,יציריו משחת.
/עשן וקררו בזעם גלי איש
״א? 1תוך התמונה .עתה יתגעש■ ׳—
האיש מה ; Tיפיו וטובו
־ 'עזוז
•« T
עת הארס ישמור סביבו
וברי אשר .׳.עשבעמיר 1כפים
רק יכירן בעזרה זאת בת שמים .
אך גם נוראה בת השמים
הנחשתים
•ז״עת ־ז • הרסן
תישביור • T : . ; -
תסיר . . | v YT
נוראה בת שחק חפשיה נודרת
׳VT
־ ־ 1־י :
«ז  ,־
,עת .על עקבותיה בגובה יורדת —.
הזל ברבה
,ד'וי .עת מישלחת
אולם ככה
פרפאים מתחת
מני שחקים
בקול שיור והמלה
יורו ברקים —.
באין מעצור מלמולה
ך,תשמעו .יבב
ברחיוביות וישוקים
ממגדל רומה?
מיושבים מועקים
; :־ 11 .
זך ,קול הומה.
לפירה עוררת
בדם ארוס השמים
ומוקרה מבערת — .
לא משרב ביומים,
פי איתגי שחק שונאים
מה הנזלת
מעבי ?? ,לם!־־
בחוצות עולה?
ק העבים
מד ,קול זועה!
גשמים רוים
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עשן בא
תמרה להב ממא 3בה •
בשורת בתים מתהפכת׳
במרוצת רוח השלהבת
תצת תעתם בלי .עכבה
מאין רסן ומוסרה
ובאשר מפי חבור בוערה
רוחי זלעפות
סביב עפיוח
ספות קורות
מקרקרות
נופלות ארצה
במעדצה.
גם חלונות
במעונות
! ? חלקת
.ישתקישקון
פה עוללים
בעללים
שם אמהות
בובות נעות
גם בהמיות
אונקיות הומות
תחת חרבות
מיבבות —.
עלי החוצות

לנלי בי 1נחוצות
יניס ימלט
נציל יפלט
ביום בהיר
הלןל תאיר —-
ובשרשרת
הידים
העוזרת
ברי מים
רצים שבים
ואל העביט
המשברים
דום מגךט - .
סוער בא הרוח עיופפה
כמו יבקש המשרפה
תצית בזעם בספי משבניות
בעומרי גדיש בגורניות
במו חפצה
במרוצה
ללחך לשממה
ארץ ואדמה
מוןנשאה רום לשחקים
ואל גבהי שמים תקים - .
מבלי*} חל
יסור הגבר
מבחי אל

i

^עזיוב עיר מיולרו•
מאין עובר
ואם גם כל חילו מחמד .אש בבערה
עיניו .יראה
בחמר ,אחה אליו נשארה:
נרפה נלאה
כי .יספור בךאגה ראשי אהוביו
חיל קניניו
ומשכמו
והנה לא נעדר אחד מסביביו.
בל מעבדיו
"הנה המרקחת לארץ כבר באה
"ומבלי שוד התמונה נמלאה׳
ומעשזיךיו
חולבים כאחת
"הגם יצא הפעמון ממנה שלם?
כלם לשחת
*למען אשר לאמן יגיעו ישלם ?
"אם המסכה נשחתה
כל זאת .יראה
נרפה נלאה
"אם התמונה לשברים קתתה
"אהה אולי בעת ניהל כדעה
מאין זומם,
אולם— שיומם.
"שיור כבר באנו ונגעהנו הרעה*.
דקה וערה המיוקרה נשארת אל תחתיה הארץ למעבה אדמה
מרוחי קדים וצפון סביב נסערה פה מפעלזיךינו ברחל נשימה ׳
בחורי החליונים ׳ נשמו יחד כאשר האבר אדמתו ישוח
תשכון החררה תגור הפחד .הרע ורעהו ואחר יקוה
כי זרעיו זרעו' בעמלי כפים
ומשמים רום העבים
יצמח לעמיר כברכת שמים;
 3פ נשקפים —.
.יפנה הגבר
כן זרעזירןר בממון גם אבו
פניו
עיור הפעם
אל חיק האדמה ממנה יצאנו
דךT T
בזרע אל תוכה מזרע מתכת
אחור לקבר
חיליקביביר
ונוחיל כי :.הי למעש אמן ועכס
נוחיל כי גלינו כעשב השרהזיציצו
ד_קח שימח
מפיו מדיו
ומחיק האדמה לנעימות נצח
יקיצו.
T״ ,
עלז ובטח
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מן המגדל בעםק הבכא
•בא?זר בעלי כנף פין העפאים
לתן הפעמון קולו באנחה
•מחוטר לחוטר חפשיםpijn
הלמיו ילוון דומיה באבל
"בן תוכלו גם אתם חפשי
חלבה בדרכו האחרון בתבל —.
ממלאכה
"? אות לבבכם לנוע ככת "—.
אהה נות בית זאת ודקרה
זאת אם הבנים המאשרה
אם ; הלון ככבי ערב
מלך בלהות עתהייובילה
חיש הנער ממלאכתו ירף
מזרועי אישה העמקשאיולה•— חיש ; דיו בחיקו תשב
אם הפעמון לעת נשף
לקחה אבזרי מתוך .ילדיה
מרום מגדל יוךיע כי פנה יום
בניה
מקרב
יוליכה
בחזקה
t vr
• דיג•
• t
י ; ,r : t
אולם האמן מאין פדייום
גדלה היניקה מחלב שריה
ובלי מרגוע
גדלו על זרועה תחת עיניה —.
תמיד נגוע — .
אהה מושבות הלויה׳ פרחו
באהלם עלז .ימהר
לאהל מגוריו
עתה נפתחו גם נתקו לעולם
העמק לאדמת צלמות השהה הרחק ביער
ההלך אישוריו.
היא אשר אם לבית ,ך; תה —..
הלוךושריוק ;בואו,עררים
מכר ומאחו בלתה לשערים
נעימת משטרה עתה חיוסרת
לא עיור בהליביות אוהלהציופלה גם אלופים המקבלים
ומבלי אהבה תחתהשוררת
עלים — .
הדברם געה
אל
ד * ד* '
ד ; t—
.
בבית היתיומימעתה הנכריה
מועקה מעמדים עלה
ערי הך,מםים זיקרו ובתמונה אל הגורן י העגלה ';פיתו ומצבעים
"נערים גם כובד העבודה הניחו שיונים נאים

חבור השבלים עליה ינוח
ואחריה הקוצרים מכל רוח
למחיולת מחמם בוקר באים
נעים — .
חלילים
ואחרי Iקול
י •t
:־ •
;  -די•

בך פני הבל יתלכדו
את היא אשר בשרשרת
ארם באדם  :חר קושרת — .

מיוסרי ערים בך כוננו
עתה נשמו רחובות וחוצות
עמודיהם בך (ישענו
למנוחת ליל רגלי כל נחוצות פראים משדה  .עירהזקךאת
לאט לאט לאהלם באת
גרי הבית מעברם .יעזבו
וסביבת האח טרם .ישכבו
עדי כלמיו משטריף למרי
עדי לארם פראים נולדו —.
לשחוק ושעשוע .יקבצו יחד
מפחד
דוךחק ממגיור הרחק
מרבד וציה לעדןבעשיתרי
שיור אויב בל ייראו מנו נשמרו
עד .להם נתת חיוק לפנתה
השומרים כברע ערי העיר
אז גם אבן פנה בניך.
סגרו — .
עת אהבה ארצם אל קרבםשייך,
עת רקמת על יריעות לב־והם
חיושך .יכקה .עתה הארץ
גם האהבה אל מיושביאביוהם - .
הליל
סביב
נטתה כנפיה
ד.. T T VTS
TIT
ממנה בל .יירא לפרוץ בו פרץ זרועות אלף ורבבות ירים
ובטח --לב tכל בן
השקט
חיל פה נעור .בלי עצלת!ם
•- 1 .
■•• ־
״יאיש אה רעהו .יעזיורו
דק לב פועלי און תעיר
כי עין החוק תמיד תעיר• — ברית עור יחרןקשיורו
פחיות האדם אז יראו
.ים_עת חיוק דת קדושה
אם ידיהם .יחד ייגעו —.
רבת ברכות אבן ראשה
חפשי .יעמול עם נעריו
ברומי שרוק שם נולדת
פה האמן בחדריו
ולטוב התבל אךצה ’ירדת - .
.יעשה חפשי מלאכתהו
כי זרוע החיוק מחסהו —.
איש ברעהו בך  .נאחרו
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!  Mעלזים כלם ! חד
במקום מנוחתם ; שמחו
מצר ואויב אין להם פרור
בי ב;זר'ו.ע התיוק יבטחו — .
רק מעבדו
גבר < -
לוית ----
--ברכה .עקב ש? ר,עמלו
אם עטרת המלך ממשלו
תעטרהו מפעל,ירו — .
שלום עולות ושקט נעים
שכונו נא בעיר זאת נצח
ירחק היום בו זרים באים
לעמק זה בתרועת רצח.

״  Whהפשיל ■Wh
"במקבות ך! לומו
"בתתו האמונה לנפצים ושבךיס
"אז ממעטהו הפעמוןזיךים —.״
יובל האמן ישבר התמונה
לעת הנכון לאט .ובתבונה
יוכל לנפצה לשברים והרטיט —
אולם אהה־ עת ההמסים
קדוחים מאיש מאסרם לשברו
ובנחל בוער סביב עהרו
עת בקול רעם מרחמםזיגיח,י
אבעבועות אש סביב יעליבו
וברוח .זלעפיות בשאול מתחת
סביב .יבריקו שואה וישחת —.
בי אם בלי משטר ובלי .דעת
איתני התבל לבר ;שורו
תבנית פסל או רמות מעש
עד לעולם לא ;ציורו• —

בל ; שלחו גדורים רגלם
לעמק שלו זה לעולם
ברעש בדון וחמת חרב
ובל ; קרב הלום הערב
;תאוים ביו השמים
מעפעפי נשף כי׳ומים
בן אם עמים עול ממשלם
ועךים
וגם ממיוקדי בתים
בזרוע העוז .ישליכו מעלם
—
.
נבערים
אשר מחמת אויב
מלך שר ושופט יסירו
חרצב־ות התיוק !תירו
"עתה ,נערים שברו פצחו
"תמונת החךס מעבדה השלימה ובל‘ משטר יפריוצו פרץ
"עינים ולבבות למען ; שמחו שם לא ; אריך של־ום הארץ
גם לא ;אריך ב;ךם טובם
"במראה הפעמון בזיותה
ב -באין חזון ; פרע העם —.
הנעימה
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היוי ואבוי אםקן־ב הערים
:צת בהסתר נצוץ המעל
מזח אין עיור אי בארץ
תמם
אשר
לאט לאט יעתם ער
יתפתחו פל חרצביוה
פתאום לבתיו ושמימה תעל - .
איש ברעהו  :פרוץ פרץ
ד,וי ואבוי אם בפרוע פרעות האמונה נסה מתיוך לבות•
להעשוה חפשי העם יתפרצו
בן ח:ל ראשיו אז לא ;רים
סביב
אם בקשור קשר להקות
כי תמיד ביוגדים סביבויישמורו
בעיות
הישר יסחר יבכה במסתרים
ולמרד ולמעל אגרות יה_קבצו —.
כי ; גרעיניו בל הזמיוה ;שיורו  .־
רומה
ממגרל
יתן גם
אז
T
״ • •T J
I” • T
נורא הוא לגרות בליש
הומת
בקול
קולו
הפעמון
מאד נוראה חמת העיש
שליום
רק :להלמי *
ולמוד  -ו
Ti
אך הנורא מכל הנוראיות
עתה האיות לחמס יהלום:
הוא אדם ; מעה במדחה משאות
יקראו
והורית -בחוציות •  :יד
•
חפשית :
• ;v
הוי הנותנים לעוךים
גם אנ׳שי השקט חרב יחגיורו
בתים ודחיוביות מלוחמים נמלאו למתים מכים בסנורים
לירם
כחרב
החפשית
גדודי חמס בהרגסביב״יעביורו —.לפיד
 :דד
 vv ד :לדודתה,עיניהם איבנה האירה
גם נשי עונג אז  :שבחו
?להב איוכלת רק מבעירה
בי מצלע האיש לזקחו
ותאבד עירים ארציות ואדם• —
«*ל לבם רחמי חסך נמסכו
:תאמרו מאבי ערב
"האח נערים שמחו עמדי
ברוב שבול :טריופו טרף
יראו שרי הצליח מפעלי מרי
נישחק להם חרדיות זועיות
יבואו ראו איךזקלל ובהיר
בהרוג והמת .יתקלסו
"מךאה -הפעמון ממרחק ;איר
ולב האויב מבין הצלעיות
כהלל בן שחר ברום השמיםבשן ; מרים חי .ירמסו! —.
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׳■יתן מירכו .עדפרחיו .עינים

—

?1רגעים ולשעיות יודיע.

'« ־ ־ »״■  "5’?? ' * WWפתי  ne\nיהיה ׳!תעייה -
•:גידי ויה ^י ב? ייין¥ע "«• !.ןוץ' וג'ו־ח £קיזוה י
אם גם ? לי לבב בליהרגשיות
*׳בלבם בזערים הנה בואו
"במעגלת המחול ? ביבו הניועו פעם לא?ל פעם למנועי
פגעי האדם חליפות ילוה
"? קרא לפעמון שם עולמים
״לרה יקרא ועבס גלומים  — .גם זה הדבר לנו .ירווה:
נגע
לאזנינו
עתה
צלצול
כקול
אחת
ולאגדה
ללויה
בי רק
“ " ׳י
; ;t
־־ ' t
• :
 י—
 :זד \ד
* t:• : • -
י_קבץ יושבי עיר בישובה ונחת ילך מדיום בעדי רגע
בן כיל יקום עלי החלד
"למועדי השלום .יתן רק קולו
לזה רק .יצריו עיוש״ו ופועלו  — .יחלוף ויאבד טרם יולד
מתשואותהמיון.עיר:וקריה גמר׳ בארץ לא יאריך מאוםלעולמים
שם הךךוק מאדםבמדיום .ינוע זאת יודיע הפעמון כהולם פעמים.
ירחף שם רומה אצל ? באשחקים " אחזו החבלים .עתה נערים
בעזבונת ביבביםרעמים ו?ךקים" -נעילה הפעמיון מעליל האדמה
בצבאות שמים ברום מסכתם "מעמקת הבור איותיו נרים
"? רום השחק"יראה שמה
בורא התבל ?מיוחם,יהלל
עתי ממרום המגדל קולו .יצלל "מישבו ?ערים ?!שיוכו
"עתה בלאט הנוחר׳
יום ולילה ? כל תקופתם י
לעיר הזאת שלום הודיע
ממרומיםחליפיות .׳ישמיע
קולף הראשוןשליום .ישמיע - .
מרוצה העתים והעופהם

השחיר .בדת
Don Moses Nenbaner , Schullehrer in Bittse.

ד! פגי
מה קול פחדים באזני הומה
ברעם בגלגל בדק קשתו רומה ?

יפוג בל לב> פקו ברכים י
חלו הזרועות אף הידים ?

פנחס
מה זה תשאל והוא פלאי מאתנו שעדת בשרי תסמר בזנרמו;
ועד מה אין יודע אחד טנלנו — ולמועדי רגל נכונה דומיה,
חדשות לא שערום אבותינו הנמו לשבמן מתנים ועין בוניה.

חפני

טרם אשמע אניח רוחך
אל יהי בצר גם צד נתיך—
אין כל חדש תחת השמש
תשתאה היום לתולדות אמש
לאלהים פתרונים הוא בראם
ובטרם נולדו בעינו הוא ראם י

ולמה תהי עין אנוש דואבת
הלא מעליון לא תצא עצבת!
לכן אזר נא מתניך כגבר
החזק בשבר גם לעת שבר;
ספר הקורות  ,מה היה השמיעני
וגם קול פחדים לא יחיתני!

פנחס

מדי דברי אחזני רתת
וגחלתינו השפיר שדי ברוחה>
ועיני בדמע היא מתבוססת,
באין כשרון  ,בבלי דעת,
באין יגיעה ובלי מעש י
התחזק  ,אם בעל נפש אתה
גם אחרי לאמרי אוזן תתה!
אצרנו הון רכשנו רכושים
בנינו בתים שניים ושלישים,
מאז הוטח ישרון נדו ונעו
תלאות התבל לא הטרידונו
ימין אל רוממה מעשיו נפלאו,
פגעי העת לא הפחידונו.
חסדו הראנו חדשים לבקרים
כוסות מלאות מסך נוגנו
הפך לנו לב מלך ושדים,
אלימו שכוחם יקננו,
נתנונו ללקט אכל בשערים
לסחור מסחר בכל השערים — כדים ימלאו ויעדו
ואני לשאטים בעם לא נדמתי
עדי ישכרו ויתעדו,
ונהחם לבם יגביהו עוף
גם טובם ועשרם לא קנאתי,
הם בלי השקט נדים ונעים —
«דורון ידורו ,נקנה וסוף.
דק איש כמוני * ) משדפים נשאים אזי כסף נצבר המדים
ובמהיר ישתו גם מי מרים,
העומדים ממעל אינו תוך הבאים,
גם לזרעינו היטב נכה
למכביר נתן לנו ממרום ברנה
* ) מונרי יין מרף.

85
והמאנים שמוע ׳שאו עונם
זנם להם אצלנו ברנה,
והנה אהה! סר מרזח סבאים,
להשקות מהם שוכני יערים
ולאסר דלים ושועים נשבעים",
לשבור פראים צמאס בהרים.
למשקה שרף בלי תת עין,
כנער ננערה נעלם נעלמה ׳
וצמאו ישבור במשתה יין—
לא למדו הבין מאומה.
ואיך נפשי לא תהמי
רק מעט הבין בחרט הכתב
בשברון מטה לחמי ־־-
בקירות הבית לחתות תיו
איככהבעצבלא אהי
כל כלי ישתה  .הין ומשורה
וכיונה לא אהגה בנהי
בזאת תגדל ותרבה המשרה.
ולא יתנו כמים שאגות׳
אנשי מדות כנטיעים נערינו
ונמנדלות בנויות להדר בנותינו .בזכרי אחרית בני ובנות׳!
אהה ! אין מנוס למו באנחה
לבושיהן בזהב שבוצות
רק לשום יד למלאכה!
לעבריות לא נכרו בחוצות.
נכה נהלתינו שפרה
ואיך אתבונן עדיהם
עת לעבודה יתנו ידיהם.
בשתי — ולא בגבורה.
איך אראה באבדן צמידים
ועתה אויה  ,קרני נגדעה
וידיהם ביתר יא דגו דרירים
חזות קשה אזני שטעה .
בנינו הסרוחים על עדשוחם
מטעם נסיני ארץ
כעת ילטשו את מחרשותם,
נפרץ עלינו פרץ.
נערינו כעגלי מרבק לשבוע
קוראים ומשלשים .בקול רעם
יטו אוזן לימודים לשמוע!
בלי השך כפעם בפעם.
אמר נא .הפני  ,הלבך ועיניך
ויושבי הארץ נזהרים,
לא ימסובדמע׳ זאת בשמעך!
כשונני עדים כיושבי כפרים:
לבלי תת בכיס עינם

חפני

מי ימלל ומי יפטיר בשפה
מחזה שח ואנזרתו נצרפה?
כל אלה יפעל נורא החלות
אומר גזר תוכן עלילות,

למרבה המשרה הגדל שלוטינו
האלם והסכר פי קמינו  .־
טלעיבים בנו קראוגו  :גרפים
מבלי מעש לגאולה מצפים.

דברי מוריהם הלאה זרו
בידים חובקים התאוו תאוה
* ) ובמוסר חכמיהם מאסו טרי— ובמלאכה געלו מפני גוה — .
המה חקקו חוק למשמרת
לכן חדשות פועל צדקות
קראולמלאכה  :עטרת
עשח בחק׳ס שבעתים מזוקקות,
תפארת אדם והדר
גאונו,
ואתה בחתת תשפוך אנחות
ותכליתה
אחוז
בחבלי שמחות!
להסיר רעבון ולשבר צמאונו
זולתה אנוש  :לא נחשב למאומה נתעוררה אחי! שים יד למלאכה
יכסף לשוד ולחמס במהומה; כעשיר כהלכה בה ימצא רוחה!
ועתה מגלים את נבלותם
אז גאולה תצמיח והישר פורח.
השיאו עון על אשמותס,
ואורינו יקד ילך כיקר ירח.

-

היהודי ) .
dem Deutschen desI . Kämpf
Do« Der». Finkelsteini« Jassy.
היהודי היהודי
נשגב ונעלה.
כבדהו ידידי
לא על נקלה.
לעם מתי מספר
ימנה ויסופר,
ומקום תבקשהו
שם תמצאהו.
למזרח פנה
הנה לפניך,
למערב ראה
הנו לעיניך.
היהודי וגו׳
*c

קדושין פ''ft 3

לצפון תבא
ופה מושבו,
לדרום תגיע
אותו תפגיע.
תעבור לים
הננו גם שם׳
וגם שם בציה
לו אבן שתיה.
למרום עלה
שם תפגעהו,
לעמק רדה
הנה תמצאהו;
הסתתר במגדלים
־־ 3רכומ

סייג  ft׳.

(Nach

יהי לנגדך ׳
וגם באהלים
הוא לימינך "-
היהודי וגו'
מוכה בחיתו
מעונה ברצח
יחזיק באמונתו
ועוד ירים מצח;
נופל תחשבהו;
באין לו הצלה ,
ויאמץ לבהו—
רק נפשו נבהלה.
היהודי וגוי.
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אי כבוד מנתו
ובעדו ימן,
אין יתרו! אותו,
למשפט יתחנן;
לא יבא בגעש
המהירות ורעש,
יתרפס ישוח
ויסבול במנוח.

היהודי וגו ' .
אטרות נכוחות
בהי! ובנחת,
על אמת בטוחות
יצרוהו מפחת.
ישא מרום עינהו
שס יביט אביו׳
במנהל ינחהו

במישור מסביב.
היהודי ובו׳.
יהי רק באמונה ”
ויש אהרית לחקר:
מה פתיות ותבונה
מה אמת ושקר.
היהודי וגו׳.

האביב.
הזמיר הגיע
השמש יופיע.
התור ישמיע
קול נעים
מעפאיס.
נראו נצנים
מאהלים  ,שושנים
נטעי נעמגים
יתנו ריח
הנהוה.

העננים עברו
שמים טהרו
כוכבים יזהרו
וביפיו זורח-
הירח.
עבר הקיח
לעובר האורח
הנהו לטורח
לילך באדחות,באנחות.

התוגה חלפה
קדרות נהדפה
משמש הנשקפת
ברבבות קרנים
משטים.
שמחות יריעו
רננות ישמיעו
צהלה יביעו,
לבורא הנורא
מפיק האורה.
ב 3 .ינקעלשטיין מיאססי.

Poetisches von I . Garfnnkel in Tarnopol.

הסתיר
האספו המניס אל מאפנות הערים
עו:שו ח<שו ובאו אספו העררים
עזבו אד,ליבם השליכו משכנתיכם
בעזךה ז ו:ער בל־רנךרןי כף־ו־גליבם . .

לא תאסיפוך־עיוד לשכן שמה
האדמה.
לבשה
מעמה־שלג
ITT *{•r
T - IT v v
־וV"*:
גם אתם הציריםריובי־הלןשה
גם־הדיגים פיורשי־מבמיורת ורשת
לא־הצליחו עיור במעט־מלאבתיבם
מהרים ונהרים מנעו רגליכם.
שבתי אני ואראה את־ההרים
לשמוע כמאז שריקה־הערךים
והנה בלמיו נהפכו ללבן
כעיךה ? דלח ולבן האבן•
העררים נעדרים והרעים הלכו
והפרחים אשר־מקדם צמחו
נרפו פלהם־נבלו
» Tיבשו
• ו
באין מכיר עו־ר מק׳ומסגרלו.
הפתי *,פרש כנפי־הצנה עלי־האדמה
;על״י כרם־חמד ונטעי נעמנים שתלו
להתפאר במו■ זה ; מים רבים עמלו
לבן פל־נחמד למראה שב לדממה.
פרחי ושושני־־חמר אמללו
גם אלה רעננה עליה נובלת
זמרת צפרים מהארץ חדלו
החרפה נצוצי _קךדה חודלת.

מכתמים  :החכמה
נבחרה
החבמה
מכפה
 :זיי
  ; tד*t - v
היא לנבונים מפנינים ;.קרה

ועטרה״תפארה
מזהב
• ;  tדי
:־ י* ׳'.* דt
גם היא משגב לעתיות־בצרה

תפארה ועשר מחמדי חבל המרומים נותנת אענה
הדעת והבינה ניורעת  ,איך להעךירם ולהיות בלערנה
הבדל כין חכם לבפייל
חכם
בעיניו הוא
כסיל!
וחכס
בעיניו הוא
כסיל נ
tt
;■ ז* t
;•
tt :
; r -
;•

היפוו-י
כסיל לא ידע נפשו" כן יחכם לא ירע נפשו.

תשוקת החכם

כאגל תערג על־אפיקי־מים
כןהעריב { פיש רובם ומשיכיל
^לחור בחכמה
על־בל ׳אשר
נעשה .החת
השמים
.
T
•
“ I* ■* T
יהן אה לבו לרעה חכמה להבין ולהשכיל.

חשכד

כל הנחלים הלכים אל־הים  ,והים איננו מלא

אמרד,מלןי
ומדוע בוס ;י\ן אל גריוני כי הלך
יאמרו עלי כלם " מלא מלאי ? "'

האביב
שובו הצפרים מארץ אסיר,
ממחוז רחוקה מארץ נעריה;
כי גם בארצכם החמה הופיע
כל משכייות־ילבבבם לבם הביע;
גם הדבורים אתנה ! נ׳ופת המפנה
על פהחי־האביב ממעיונכם השיקפנה;
על חבצלרדהשרין כאבה פורחת
עליה ; החמה בהדר ;פ; ה זע־חת■
מבית־העצלות שבנה  ,ערוזנה ממרגיוע
לשדי .השושנים עופנה  ,אתכן לניו^
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הלןצנה משנתבן  ,ק ^ נה למלאכתיבן
אהליבן
טהרנה
וחלאה ׳
מעפר
די  :די*11V
־ ״ .׳ ד
ייוז״ז t j v!r
כל י.מי־החם  ,אסיופנה אגיורנה
אובל מת־וק ; ולאחייוהיכןעיח־נה■'
גם הפורמים אתמה ! האזינו אמו־תי
הטו אזניבס שמעו ך?ךתי־
ימי־החורף חלפו; אתם הגה ואבל
יגיון וך־אגה בל .יעצבו לבנו
במעטודמשיוש וחיים לבשה התבל
האביב ביפיו גרש .עצבה מרוחנו.
נעזבה הבית  ,נעזבה העיר
נלבה השרה בשמחהTUh
נעזבה האח  .נעזבה המנוחה
נלכה הכרם  .ישםי נשמחה
ימי־־הח׳ורף חלפו  .אתם הגה ואבל
במעטה־בישוש מחיים בסתה התבל,
פה החבצלת  .פה שיושני־חמר יפריחו
שם הדודאים  ,נטעי־נעמנים יריחו
פה עץ רענן הרחק !שלח שלווהו
שם זית וגפן עס סבל־פחהו
■ י ; ״• -׳ ; • י
י ־ • ' •••■
יגון וו־אגה בל יעצבו• לבנו
האביב מפי־ו גרש עצבת מרוחנו.
Exegese über schwierige Stellen tu Hiob,
von M , S . Stern.
מענה אליסז נק{רה ! אמר לו>יו , 3הנן נגועות נאמרן  ,ני מגועס אשי,
ראתן רנה  ,השס תדקדק עמן ניזונו השערה ',ורק אנוש הנן 3נא 1אנוסי

למען ו!; דנן עוד יותר ויותר נ 5ורה — לא נן סמר  .רק על ני ועמן מס עד
לאין קן׳ הוא עושה ומקגהג עמן כן׳ ווזם 3לו 3פניו נלהתעאיס אשר עשה׳
שדי3ל 3שלם׳ ואת העוג יעשה׳ ואן יגנה ויעל מעלה מעלה
.־יען לו לשו3
הוזייס׳אלעד ראם הסולם המניע שמימה  ,וכל עניני הגשמי יהיו 3עיניו
 3אור!ז
לאפס ואין׳ גס שנאתו נס קנאתו נס תאותו לא יפעלו עליו מאומה׳ • ורק
 3אל עליון יתענג אשר מוצאו מצא מייס ויהיה הוא המגן על דודו  ,נעלי ןעכמאמר הנניא ידעתו יצדיק צדיק ע 3די למים  .בי
רענן עלי נעעות
רנות׳ונוקע עצים יסנן3ס (קהלת י׳נוי) רצונו אין יםנון
הלאל יסכל  ,מענין
האדם לאלוה3ד 3ריו  ,לאגן  ,ני המשכילהמתמכס לאיסנון רק לעצמו 3 ,העמיקו
שאלה או נהנניהו למעלה לחקור אתרי משפט אלוה  ,ני לנו לא נתנו רק הנגלות,
וננסתרותאין לנו עסק  ,וע״ד 3׳ נראה יסבו[  ,מענין ההסנן הסכנתי ( נמדנר
נ״ 3לי ) ואתר הני יסכל קרון ממומר לאתר  :כייסנון לאל להרגילו לכת ולהתנהג
נדרן אחר תאשר יתנהג תתיר׳ לא נן׳ ני יסנון עליתי תשכיל׳ ני המשכיל
גראותו ני משפט שדי ננעהו׳־ידע וינין ני מאתו לא תצא הרעה׳ וני הרע
איננו מצד התקנל׳ ואת דרנו יחפיש ויחקור לשנות מנהגו׳ למען השיג חן
השם — יה ' 3נראה עיקר  .גי החפץ  ,היחפין עוד מתן ד3ר אס מצדק ללכת
 3ררניו  ,ע״ד מה די אלהיך שואל מעמן ני אס ליראה אותו׳ ונס נא הפעם ולן
נדרניו ונשנילי תצותיו׳ אס לא יניחן מיד ! ואס בצע  ,מענין יתר ידו וי 3לעני
ו איו 3ו׳ טי ) ואתר עת ראותן ני יש נצע׳ היינו שממון וכליון 3גופן ונ 3יתן,
דע כי אין נונתו; 3ה׳ רק למען תתס דרכין ! ושים עינן הקורא  ,על ה 3יאור
המיראהך! ע׳ד מאתרם ן״ל הקניה
החיש הזה׳ ני ;3יקיר הוא ליי• ד׳
מדקדק ומצמצם עס צדיקיו כחוט השערה נמו״ש וסניניו נשערה מאוד ותהלינש
ג ' גי ) והנן מאמין ני רק ענשן ע׳ד הזה  ,אן לא נן הד3ר ונוי  .ו׳ בי תחבול
האלה
חנם  3 ,אורו כאןלדעתי :נצא עונש׳ כלומר האתה תעשה נל הרעות
והוא יחריש מי סרן עלימו ! ומוס 3ת המלה הזאת על נל המאמרים הנאים עד
ס׳ח '  ,נמו ונגדי ערומים תפשיט — חנם ! חי ואיש זרוע  ,אן>  3ראותןלפעמים
ני איש זרוע נאדן נהשקט ומנוח שלו ורענן נהיננו  ,הוא 3לי ספק כן כפי משפט
שדי וע״פי דרניו הנסתדיס מעינינו עיני • שרים  ,או שהוא צדיק נדרני ונימוסי
 3ני אדם להטינלמו  ,או נדרן אחר — ואם תעיין אחי ־עיקרים3״י  3למאמר ד
נוכל להניח  3 ,הקדמת ד 3ריו  ,נפי ' הפסוק הננד הזה דנר פשוט חון לארחינו,
נת 3שם וז״ל  :־הסרתו התלונה מרשע וטו 3לו  ,הארנע סנות  ,הא' הצד השגחה
כוללת  ,שצרין לנוא הצלחה על אומה זו שהוא יום 3 3ה  ,ונעזויולנד לא משונה
התערנת  ,והשלישית שיגיעו טונות לרשעים נסנת השגחה על אחרים נמו לוט
כזנות אנרהם  ,לנן נזנות יעק , 3נית המצרי נכלל יוםן> ענ״ל  .ונוכל לומר שכיון
אליפז על נ' ם 3ות האלה  ,כלומר,אן -אס תראה לפעמים איש רשע■שים לו זרוע
ונח לעשות חיל׳ ראה הסנה  :לו הארץ  ,היינו האין אשר הוא יוש 3 3ה
נותנת לו זאת  ,נטעם הא'  ,או  :ונשוא פנים יש 3 3ה  ,כלומר מסנה שלישיה
שיושג נעירי ונשנונחו צדיק אחר  ,ותנורן נציקי — ולא דנר רק הוא  .ט,
האנושי
אנל אתה אשר שלחת אלמנותריקם  ,ומנהגן יענם נדרכי
אלמנות׳אלוה׳ רשע כמון ידוכא  ,ולא ינשא עוד לעמם  ,וזרועות יתומים,
נם נדרני
נס הם פשטו ידיהם לתנס נגדן  ,ותשלחם ריקם  .י״א או חושך  ,כתו גס
משן סנינותין ולא תראה  .ושפעת מים ׳ ידוע ני האדים והערפל עולים ה
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המים ונאות
הלחות 3ארן  .ו 3מקוס מוצא מים רניס שם הערפל .חזק ניותר,
וז׳א ושסעת מיס  ,נלומר ני שם אדים חזקים מצוים  ,ינסון עד ני לא תראה .
י״ב הלא  ,נלו׳ גו3ה שמיס מעיד על מציאות אלוה מתעל המשנית על על,
וראה  ,כלומר הת 3וק ני יש ראשלנונניס  ,אף ני ימו ונ3הו  .י׳ג ואמרת,
ואתה העזת 3נל זאת מצאן ננאושה לאמי  :מה ידע אל  -וערפל התנסה עיני
אנוש מה 3יט נענים מסתיר נם פני אלוה  ,ולא יונל ליאות לשפוט היט . 5י* ר
עבים׳נמו״ש ואוג פתיםיתהלן  ,נל התהלכו איננו יק נמוג הקמיםואיננו
משכיל להשניא על מעש סוכני 3תי אומי 3אין השפלה  ,ני זאת אחת מטענת.
הנופייסלאהי  :ים ד’ על כל ונשא  ,אן יק על השמים ננידו להשניא  ,גא  .על
האין  ,ואין דורש ואין אפנון על תעש תעתועי 3ני אדם  2 .יו האורח עולם.
כלומר הייצה נעינין דין העולם ( מוס 3על הימים שעניו ) אשי דרכו נו מתי
און׳ והעיקר נ״ל נפי ' הפסוק הזה והנא  ,ני עולם מוס 3על זמן נלתי תכלית
וימים שאין להם סוף  .כהוראתו יכל כתני הקדש  ,ואיננו מופ 3על תנל  ,ואורת
עולם  ,היינו תהלוכת הזמן החולף תמיד י נע על ינע  ,ונו דינו מתי און  ,היינו
 5י חיו  ,כידוע ליודעי דקות המציצה  ,ני האיים קרויים הולכים נדרן העולם,
שהם איים מיום אל יום ומפנה אל שנה  ,אשר קמ  2ו ולא עת  ,כענין ענימד
אנד נלוו דלקמן  ,ני רשעים אפיי נחייהס קרויים מתים  ,ויישן ונטל נישן דמי,
ח״א ולא עת  .נהר יונקיסודם  ,ומה נעימה ממשנת המליצההזאת  ,הגה
אס נתנונן עת מלאינו כלי מים לתיקו ולפטפו ואא״נ נשים לו תענה להריקר
מן המים והס נשפכים תתנו  ,הנה אתרי זעה או שתים  ,יהיה הכלי רק,
ונוכל להשתמש נו לשוס וו יין או שאר משקה חשו 3ינכיד  ,לא כן הנהי אשר
מימיו אולפין והולכין תמיר נלי אשן אל הים והים איננו הלא׳ והנהי איננו
יק ננל עת  ,וא" נ תלישת ותהנונת מיתי הנמל בכי תנלא כפי הנראה  ,ונמו כן
האדם הקרון מיסוד הארתה  ,אשר שתהו השם כלי לנשמת תייס אשר נפח נאפיו
ישלחה ו הגה להתמרק ולהשתטף מחלאת החומרי נעת תהכונת ימי תלדו פהץ
למען ענותו ייעלה מעלה להתנשא מיסוד גופני עכור ליסוד רוחני  ,עת יתננר
להשתמש  ,עתותיו ורגעיו להתקדש מטומאת מותרו׳ אז ליסוף ינא לנרדף כלי׳
ולא לחנם שולח הנה  ,והמיס הזדונים יענדו מעליו ׳ כאשד הס יוצאים מתעלת
הכלי נעת התתרקו  ,והיו אמונות עתיו לחוסן ישועות עמדו נו לעדה לער.
אן לא נן הרשעים  ,ני לשוא שקד נס שומר לשלחס הגה  ,לחנם תנסה עת חיימו
עלימו  .ולשקר התהלכו נאורה העולם  ,נקפאם על שמיי פחזותם ומשמרים על
הנלישוא  ,והס עומדים וקימיס על יסודם החומרי  ,וכנהר אפר יוצקו מיתיר
הנמו׳ אשר גס הס מדי התהלנם מודלף בלי חשן תמיד  ,בכל זאת הנהר איננר
רק מהם  ,כן אגלי הזמן ורגעיו לשקד יחלופו על מתי און  ,תסרס לא יעזו,ר
ודרכם לא ייטינו ,ונמשלו  .בבהמות נדמו  ,ורוחם כרוח הנהמה היורדת מטה
מטה  ,חסנם מלא רוח
ויהטזרוח• ואמר א״צ אין הסכל לדני כ!  :עניס סתר
לו ונו׳  ,האתה תוכל להשגיח ולשמור דדן העולם ותהלוכותיו אשד נמה מתי
און דרנו נו ונמו״ש ונוי  ,ורק השם נהשנתתו  .הפרטית שם עיניו עליתר
להשמידם ולקמטם — והתנונ ; ,ושיס עינין הקורא על הניאור החדש הזה  ,כי
קצרתי הרנה׳ והעני  ,נננד י -י״ז
האומרים סור  ,המקור לתואר  ,רצונו ,אל
שדי נפרד הוא תמיד מאתנו נלתי משגיח  ,ותה יפעל שדי לריר  ,רצונו  ,כל
הטונות והחגיגות חנן השם אותם  ,וגל מה שיפעל לתו המה מיחסים למעוזם
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שחלמו ע״ד זה ג וזו לאלהיו ( תגקוק
לגד לאמר ; נבח ידינו עשינו תיל׳ וז״א
 ,אע״פי שהאל נתן לתו נל טוג׳ גפל זאת לא ר,או ונות
חי י״א ) יייח והוא
זאת להם ׳ ועצת רשעים כזאת רתקה ממני המיל׳ ולבאר
סנלנז מראות ני מידו
הזה נראה ננון ני ר״ל׳ נהפליגו גודל התעגתו עצה
המשך ג ,מאתרי
המקראי׳יז הקודם ספר גודל רשעס גהיותס נפויי טונה׳ ' ואמר
מרעים נזאת  ,ני גפי
 ,בי אף אס הראני שדי נעיני  ,ני מלא גנזיהם מנל טוג
עתה  :הנני מגטימך
רעים צלחה ונוגד׳ ג גד שלו׳ גנל זאת לא נטיו רגלי יעצת
והייתי רואה דרך
 ,במאמר אסף • י* נ! יראו  ,ני לאארית יראו צדיקים
רשעים רחקה תמני
מרה נלענה  ,ונקי ילעג לתו  .כ׳ אם לא נכחד קימנו-
גמפלתס  ,ואחריתם
המנאריס הדחוק למאוד אשר לא אאריך  ,קימנו  .פעל
גם באן נטיתי מדרך
הנקי יראה געין שבנו  ,בי רק אס לא נגמר השם  ,אז קימנו
משיש קום׳ ור״ל
הרשעים אבלה אש ולא יעמוד׳ ועי ארגיעה לשון שקר.
והחיינו׳ אך יתרון
כ״א הסק׳מענין היהסבןהסננתי (נמדג ,ב״ג לי) לבן הרגל עצמךלשאת
עם שדי  ,וסוף הישועה לגוא׳ ואז הגואתך טונה.
ענשו ולסגלו׳ ולא
תריג פה תונחה׳ ני היסורין לטונה׳ ובאג את גןירצה.
כ״ב תורה׳ הוראתה
מחוש׳ ועולה מאהליך תרחיק׳ כיראשית
כ״גואז אם חשוג עדי שדי תגנה
ושית׳ מענין ולא שת פרעה ( שמות
דגר יראה די  ,ויראת ד ' שנאת רע  .כ״ד
הודאת השורש הלזה על השימה לצג׳ וי״ל שים על לנך
לדוג
ז ' ב״ג ) נדחצינו עפר נצר׳ מענין מנצר ונצורה -בל גצרךונטחונן על אוצרות
להנין׳ בי רק על
רק על עפר  ,והוא ננלהדנרים הגשמיים העוגריםשאינם מתקיימים׳
הזמניות הוא
׳ ותה הגטחון הזה אשר יגטח עליו האדם  ,נאספו זגה
ולנסוף נתפרדו ונמקו
עין נו ואיננו׳ ובל קריה קרית תהו  .ובצור בחלים אופיר׳
אמרים והתעיף
אוצרות אופיר טמונים נצור נחלים ואל ' תתגאה נו • ועוד
לך
היינו אף נהיות כדלעיל על פסוק אם יחד על עפר נחת ׳ והיא הרנגה לתואר
נראה ? גל עפר ׳
הוא כ״ע נמלות שונות׳ נעין והיה שדי נצריך׳ ונא
על השם עיי׳ש׳ וא״ב
ויתורגם M>1che de» ucbcrirdische» zu deiner Feste? :
אאדיךבי
דילחבימא׳ בלומר איש אשר השיג לעלות הר האלהים והעפיל ההדה
 ,T3והיד ,שרי י
ומגיט על פני ישימון תלקי הארתה׳ ואל רהניס לא יפנה׳
הר גבנון התנונה
תועפות׳מעצי! מעוף צוקה ואפילה
ואתה תהיה בתוהו • ורק הוא מנטחיך '
יוזשג בעיניך הכסף אלא ברגר המועף שאיננו עומד׳ ואל.
(ישעי ' ח ' ב״ג ) ולא
אם תטי 3שאת י ונא תמצא נועם רק נדנד רוחני׳ לחזות
שוי תשא פניך׳ בעין
אור׳ ההשגה מאירה לך ׳היפך נסיל
נטעם ד ' ופניך יחזו נעימות  .כיח נגד,
השפילו׳ היסורין השפילוך ודנאוך ע״י ינרך גגאוה׳
בחושך הולך  .ב״ט בי
גויה׳ רצונו נהיותך נמדריגה גדולה בזאת  ,הנין ני בל
אז ותאמר גוה ׳ מענין
ומפנק הוא׳ בעין צא תאמר לו ( ישעי' לי ב ' נ ) ותני; בי
אסר נאוך רק חומרי
עיניה  .ל ' ואי גקי ימלט׳ חלא יניחם נצר עולמי  ,מעטן
מושיע הנהו לשח
ונמלט גנוס עתיד מ" 3לקל לרנים נם אנחנו נהמלט נניד
הקשינו אלי איים  ,לנו למחסה מצרתה ויתורגמי Will der Mensch die :
וזנות נסי  .ומהים
Gottheit anders gewöhnen ? der Kluge strebt , sich
selbst
 daß gerecht du seiest ? zu ändern,׳ Wünscht denn Gott mehr , alt
Verderben , so ist's , damit du dich änderst 1straft er und nahet
dich etwa
deiner Gottesfurcht wegen ? geht darum er 'ins
? Gericht mit dir

Nein , nur weil deine Bosheit groß , und endlos deine Sünden
sind ! Willst ungestraft bn deine Brüder pfänden ? den Nackten
die Kleider entziehen ? erquickenden Trank nicht dem Müden
reichen ? den! Darbenden das Brod versagen ? — Wohl nennt der
Gewaltige die Erde sein , wohnt als 'Angesehener darauf : doch,
Witwen jagtest du trostlos weg , sainmt der Waisen Stütze , —
ein solcher wird gestürzt ! Darum umgeben Schlingen dich, und
plötzliche Angst befällt dich; oder Dunkelheit - daß du nicht siehst,
und wässerige Dünstung umhüllt dich- Zeigt des Himmels Höhe
nicht einen Gott ! siehe," ein Haupt haben die Sterne , so hoch sic
sind . Du sprichst: was weiß Gott ? will er durch Nebel richten?
Hülle sind die Wolken ihm , er schauet nicht, nur im Himmelskreise ivandelt er. Beachtest du den Gang der Ewigkeit , den so
*Manche Sünder schon betreten ! die hinschwandc» ohne Zeitgenuß,
daß gleich dem Strome ihre Feste zerfloß ! Die von Gott sprechen:
er ist uns ferne ! pud. was er wirkt , schreiben ihre r 'Allmacht sie
solcher Frevzu. Er ist's , der ihr Haus mit Güten  ׳füllte lcrschluß war ferne von mir . Die Gerechten scheues und freuen
sich, der Schuldlose spottet ihrer . Wenn er nicht verleugnet
ward , stellte er uns fest, ihren Ueberfluß verzehrt die Flamme.
D 'rum halte dich friedlich an ihm, dadurch trifft der Wohlstand
dich. Nimm Belehrung aus seinen ׳Munde , fasse seine Morte dir
inS Herz . Wenn du reuig dich zur 'Allmacht wendest , wirst du
ucu erbauet , entferne Unrecht ans deinem Zelte . Bemerke , daß
auf Staub deine Feste begründet , härtest du auch Ldphirs Gold
in Fclsengründcn . Die Allmacht sei deine Veste, das Silber nur
schwindend Gut . Dann fühlst du durch die Allmacht dich beglückt,
erhebest frei den Blick zur Gottheit . Flehest zu ihm , er erhört
dich, dein Gelübde erfüllest du . Was du beschließest, er läßt cS
gelingen , deinen Wandel bestrahlet ein Licht, die Leiden bcugeir
dich, weil stolz du sprachest , dem Niedergedrückten hilft er auf.
Der llnschuld Eiland rettet er, selbst wir retten »ns , durch deiner
Hände Klarheit!
' ä'2
!so  מניארS' - נוןלרהstirb  איונ נשני הסדרים הנאיםdt
 נעת,  אמר ׳ מה נוונ נסנו ! יסורין אף נאי( ספורות, הה" ! נתרנומי על גבון
דעתי שנתבליתס ונעה קלס אנין בל דרבי השופט נלהארן ; אנל ידעתי נאמנה׳
, ני עטוף הנהו נעשותו פעולותיו, שגס אתרי תוס ימי אנלי לא אנין תאומה
; ואע׳כי בן יסרני נבא, וידעתי נעלתי ני תף הנני׳ ונאשורו את; ה רגלי תמיד
 ואיך יראס,  ואת״כ התלונן על דרכי הרשעים הדורכים נעקנות מתי און. אנוש
, ואין משטין לדעותיהם, אין תימשנית עלימו,ד' מעשיהם ולא ידכאם נשנט עניתי
 מדוע, ואס אמת הוא ני עיניו משיטטות נבל׳ ודנר אין נסתר מעין השבתתו
 ואין מי, מניט נוגדים ותארים כנלע ? ובל עין רואה מעידה׳ ני שלו עריליס
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אף אם היום יעמוד כאני ומיי שיתי וידי כנדה  3 .ננ
היום׳
מנזינני ! ב׳ גם
 .מי יתן  ,אן מי מנטיחני על השנת דרכיו נימים
זאת אסמל הכל 3ידאה ממציאותו׳ לבלי אשתומם על הנהנתו׳ אנוא עד תכונתו,
העתידים לה 3נה שלמית
אשא ועל מה אם3ול  ,מעולם לא השיג גוש עפר
עד מונן דעתו ,ועתה על
מה האדם וווי  .די אערכה  ,לפניו הייתי עורך
ד3ר מתנו  ,ע׳ד ני לא יראני
הדנדיס יענני  .ה' הברב כח  ,רצונו׳ השם ישרהו
משסעו  ,והייתי מנין
האוי 3יס׳ מרידת הע 5דיס  ,כליון 3ניס ומדיני אש ה
 3נמה אופנים  ,נמו ננידת
 ,וע״ז אמר  :הנר 3מיני כמות ירי 3עמדי • לא כן,
ונא 3אנוש ננופו וכדומה
הוא ינאי 3וית3ש וימאן וידיו תרפאנה  ,והוא
אן הוא לבדר ישים ני
ידו  ,שםני ישר נוכוז׳ מענין את כל ונונתת  ,אמר 3 :לי
ע׳יד נפלה נא ניד ד'  ,ז׳
ההשגה נדרכיו׳ 3טומ הנני ני אהמלנוה את עצמי ממשיפטי׳
ספק אם היה
נמדריגתעין שכלי 3נל פנות העולם להשיג אן אפס קצהו! לאיאוכל;
אולם אס אשוטט3
מימין וגם משמאל ולא שלסתו עין רואה — ומה אעשה
כי עטוף הנהו 3תעשהו ! י׳ כי ידע  ,מענין וידע אלקיס ישויות נ׳ נ״ה ) כלה
אנכי  ,כנהתות אני עמו
יייא באושרו  ,ואנכי שמרתי דרכי
ונתרצה עמו להתנהג נדרן קשה נזה .
לא נטיתי  ,ותה ימפון עוד  ,אס לא היה רצעו .רק להנתין
מצוהו וימין ושמאל
 3׳ הלא ננתינו דרכתי ! י״ ב מצות שפתיו ולא אמיש.
אותי למען אצא כזה
הנדיחני נם פה לצאת מעק 3ות המנארים  ,ופניתי לי
זמן העתיד נמלת אמיש
נפי עניות דעתי טו 3מהם  .ידוע מאמרם ז״ל :כרו :יוצא
דרן אמד ומדש הה׳ל
טן כולל כל עתידותיו׳ רק צדיק ורשע לא קאתר׳ ני
על האדם טרם גומו מ3
זה  ,וע״כ נפי שכלו יהולל איש  ,ושכר ינתן לו נפי
דני התלוי נ 3מירה הוא
טענתו,שלא מש תמוקי האל וכמצותו התנהג  ,שאל
בחירתו׳ והנה איו 3כפי
גיסורין ^ והתחיל להסתפק ולאתר  :פן ואוני נס צדיק
השם
עתה  :לתה דכאהו היא  ,ושוא ושקר ענין הגמירה׳ ועל כן הוא עושק משכורתי
ורשע נגזירה קדומה
 ,וז״א מצות שפתיו טרם הגדאי היתה שלא אמיש ! ומחקי,
עלי תהלוכת ישרי
נמשענותיו טרם ' גומי מ 3ט! הימה ; את  :שצפנת׳ אמרי פיו;
אשר מקק לי נממוקק
 ,כי צדיק ורשע לא קאמר  ,ני לולא זאת מה היתה
אן בודאי לא כן הוא
האדם  ,אס משולל הגמירה שמהו ! והוא נען המוכן
מטרה מפצו 33ריאת האדמה ונרואי חומד יסוד הדומם • הכי האדם ען השדה:
צמחי
להצמיח  ,וכאשר מנמר ה 3רואיס׳ אשר עליו נאמר ותחסרהו מענו מאלהיס,
אלא נודאי האדם
וא״נ תמיהתו קימת  :איה איפה שנרי עלי שמרי דרכו׳
נעל נחירה ורצון הנהו׳
באחד׳ אן מה אשאל ומה
ני הלא ננמירתו שמרתי דרנו ולא אט ! י״ג והוא
מרומים המושל • יחידות וכל חפצו הוא עושה ! י׳ד כי
אתמה על אל אדיר שונן
חקי׳אס מטרתו להשלימני ע״י יסורין׳ ונהנה רנות עמו׳ בלי ספק
ישליט
מאלה׳ ט״ו על ק מפניו אבהל,
ומעותד עוד לתלאות רנות
אני
נשימת עי! ונצי הננה נדרכיו׳ כי
מוכרחמוכרח לפחד מתנו  ,ורק להתנונן
א ' נ אני
השגת האדם׳ הוא מתגונן נו נעיניס פתוחות ולא
הדגר אשר הוא נשג 3מעין
שמאל  ,כעין הוראת פעל שטאררען גצי § .וין כי לא
יפנס לצדדים ימין או
רצונו  ,אילו ידעתי תקדם מהאיפוס אשרישיגוני
בצמתי מפני חושך׳
הנהלה והפחד הייתי תת׳ ני ידוע שהצרה תכונה גשם
נימים האלה׳ תיוג
הטעם שלא נצתהי טרם נא משנת הצרה  .על ני הפני כסה
מושן ׳ ח״א זה הוא
כידוע שהנהלה והפחד טרס נאעליצוהצרה
אופני הייצו אפילת הידיעה נעתידות׳

!

. ונם זאת עשה לרעתי

תהצרה עצתה׳

גיולה

עלינו׳

 וא3ומעותדו! ל

הראויה

Roch itumcc ist »ammervoll meine Klage , meine Kraft : ויתירנמן
sinkt durch Seufzen - ö , baß ich ihn nur einst zu finden wüßte,
könnte ich zu seinem innersten Wesen dringen ! Meine Rechtssache
möchte ich ihm vorlegen , meinen Mund mit Vertheidigungen
versehen ! Verstehen würde ich die Worte , die er mir antwortete,
begreife » was er mir sagen wurde . Will er mit der Menge seiner Kraftmittel mit mir streiten ? Nein , er allein nur beachte
mich ! dann muß der Redliche bei ihm gerechtfertiget sein , auf
immer wurde ich von meinem Richter mich befreie». Doch so,
gehe ich vorwärts , er ist nicht da , rückwärts , und kann ihn nicht
begreifen . Zur Linken wirkt er, ich schaue ihn nicht, verhüllt zur
Rechten sich, ich kann ihn nicht sehen- Nun , hat er so den Umgang mit mir beschlossen; er prüfte mich, daß ich wie Gold hervorgehe . Wohl hielt an seinem Tritt sich mein Fuß , deinen
Wandel beachtete ich und wich nicht. Oder , war 'S etwa sein
Gebot , daß ich nicht weichen sollte ! mein vorgezeichnetes Ziel,
daß ich seine Worte beachtete ! — Er , der in Einheit waltet , wer
kann ihn wiederlegen ? was er wünscht, vollführt er. ereht er zur
Dollkomnienheit inein Ziel , so müsse» noch viele dergleichen bei
ihm sein. Daher muß ich vor ihm erschrecken, starrend vor ihm
erzittern . Gott hat meinen Mukh gebrochen, die 'Allmacht mich
geangstiget ; nur darum kam ich vor ' demUnglücke nicht »in, weil
meine Aussicht Dunkelheit iimhüllte.

Zur Beachtung
l 1. Inhalts - und Subseribenten - Verzeichniß kommen !»1nächsten Hefte . 2. Unsre Antikritik auf unwürdige Rezensionen wird wie bisher — Schweigen
sein ; dem unparteiischen Wahrheitsfreunde gegenüber mögen und werden die
Leistungen unsres Institutes sich selbst vertrete ». Z. OriginalAufsätze werden alle» Uebersetz ungen vorgezogen , Ilufrankirteö wird ziiciickgewiesen; undeutliche
und vecworreue Abschriften bleiben unbeachtet . 4. Vor - Zu . nnd Orts»amen des Einsenders und besonders das Po st - pr/bitten
wir
genau anzugeben . S. 'Adresse, wie bisher : Stadls
Kvhlmessergaffe Nr . 475 , S. Stock , Thür 9 ■M - E - Stern.
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אל שופרי ציון!
דבר אלהים לי לבם 'שומריאמונים!
י שובבי גלדי עיניים בחבלימניוח-
האלמים הניכם כלי יבולם לנבוח,
בי תשכבו עלי ערש בבתיכםספונים!
האב ליעקב אתם להובילםבתחנונים?
מה 'לבם תדכאו עמי? האין בכם בח
רק לאסור אסר וחרמים לשמח?
רועי רוח הניבם׳ מתעי ילדזקונים!
אם כמו מורדי אור ,כשכורבהתעיות,
תזרו במו דוה כל חכמת מדעות;
בלי
שים לה בקלת כלשפחה נהדפה -
לא
מדוע חמלתם ^ם על כת 'שמים:
הלשון בה נתנה תורת אל חיים,
שפת קדש*לבלי תתה ללזות ש<$ה?! -
אליכם אישיםאקרא ,מכיתרדמה!
אישר ברית כרתם יחד לערוד מערבה:
יחיבי לא ןשנה חיק מתן לברכה-
ריב במחנה ורבה משטמה¬¬
*!
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נ־ררןמה;
אם לאש דתשלפתם חרב
לשפת יה אשדי מדי יום ביום נשכחה׳
וכהניד״נאנחים בעמק הבכא-
מדוע לא אזרתם גם קנאה וחימה?! -
בנחל הבשור להקימה הנה באתי -
מדוע אין איש? אין עונה כיקראתי?
שמתם יד למו פה ונאלמתם דומיה.,
מי פתי לקות בי ;.עמוד הבית׳
אם במוסדותיו יעל שמיר ושית? -
התורה איןז תעמוד  -ושפת יה בנש;ה?!~-

 2לקשהי1מי♦
הה למרר יומי! רק שבר_על שבר׳
" באיש נדהם הנני בעמק הבכא,
'שקרי בבי לפני לחמי אנחה ׳
איד נכון לצלעי וצולף על כל עבר.
אפנה ימין' ואין עוזר שמאל ואין שבר,
" שלהבת ותקוותי כבתה נדעכה׳
עפר שהה׳
ונפשי שבעת כעס
אלי ' מל אשמח אשיש למצא קבר.
דע

קר

נבקת לב מב!ת מחיץ משטמה,
לערער נךמתי בארץ שוממה.
ז כאיקר בשלבה ע־ומךת האלה-
מה בהי לוחל לצאת ממהפכה,
נשבר משען תוחלתי ביום תוכחה,
עדי שמרים מציתי כיום התרעלה- .

תנחומים לקלצה יומי.
נפשי מההרימי? התנחמי׳ רוח נכאה׳
הרגעי ורומי תני פוגת לאבל,
לא לעולם התוגה לדר"ודר חבל,
כל לנצח תלוטי במעטה תיולעה.
היש"מהר יפרה .וישע לכעס שבעה,
בי כחמר חיותם תתהפןי התבל■
מלןדנעבד ,ישיורו נשאי בבל,
מכוס ישע" תשתה תנחומיןימלאה.
נצור §ה מתת תפלה מדבר סרה.
בקרוביו ; .קדישאל" ינסם במרה.
ומשפט״ישדיזמ זקק שבעתים -
בזאת ובחן מבין' ביותחת״ג״עדה־
וכזהב מבור בלבנה הברה"
שמלת 'שבון־ תפרקי "לישוב 'שמום!
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מענדל בר״י w

 )0קול נהי.
על מות גבר חכש בעוז  .נודע בכל בית ישראל לתהלה ולתפארת.
הרב המליץ  ,כבוד מו״ה שמשוז בל  $ך הלוי,נ״ע׳ נפשו יצאה
ושבה אל בית אביה בירח האיתנים בין כשה לעשור לפ׳יק.
Don Markus Boß in Leipnik.

מות אמר! האם תמנו לגוע? גם הפעם ?שצף  .קצףזעבריז
מדוע לא האבל לחמף שבע? שבו שבי אדיר משמשון גברו•י
ומבלי בבולוחק תפערגרוינף? הראו תקף הךאו רבעצמתמיו!
למה בזיז השרה .ועצי היער,
בי בנשר גריול או; ך הבנמם.
מפני רוח עזה סער מסער ,
הגביה
לשבת
ברוח
צח שפים,
תךגיז בל ישביהבל מפניף? הביאו עתה את בניאשפתמיו '•
אתה משל בארץ רחבתזיךים .
עלי איש שיבה ועתיקי משדים ;
בי רבים צירים אתה שלח .
בל הלי ומבה סריםלמשמעתך׳
הם .ישא ו כליף תליך וקשתף ,
ז
טק 'ון גם גדול חצמיו יפלח!

גם אתה שמשון  ,בגבורה צלחת!
מגדת החכמה צוף דבש לקחת י
לעשיות מערבי מלך לכלאחיף;
כאשר היושיעם לפנים בן מניוח,
נזיר אחיו דגול מגביורי כיח,
פכר ,היושעת למו בעז רוחף.

*) Wir können nicht umhin de!» verehrten Vers , dieser schönen
Elegie , mit welcher er zuvorkommend unserin Wunsche nur
entsprach, anmit öffentlich nnsern Dank anSzusprechen. Denn
nebstdcm , daß sie die edle Aufgabe sich gestellt , einer anerkannten literarischen Persönlichkeit , dem vorzüglichsten
ebräischen Prosaiker unserer Zeit , ein würdiges Denkmal zu
setzen, beurkundet sie durch ihre einfache, fließende und gelungenc Abfassung »och auf 's LobcnSwertheste , daß unser
wackerer Mitarbeiter , dem Ziele der Vollkommenheit , das
rr mit unermüdctem Eifer austrebt , mit jeder neuen Arbeit,
Stern.
sich nabert .

2ן ? נחם הגבור ןאישהבינים ,בי במנשה בן .ישראלהיושיע
זרת בחשןי הוא האיר עימם את בני .ישראל מידהמושי״ע,
להורות דחי
 .ישרהלאנשי ,עדי יזשבו בטח בלפניםהיתה.
הח
:
ל;
אתה ספרת דבריו לבני ע? י ׳
ביז קךן —npo
כש ? ש —irrtבל אלה חברי בספר לחבר.
המעלה,ערי
זהב
־
עלי
הירח׳
ו תשי^ ת ישראל אתשמיולהאיר לשכני ארץ חשבת
קראת.
ד 1ך t
הליל.
בו תתעדן נפשם ביו יתנחמו,
הוא ספר בשפת אשכנזית
אם צרה תבניעמו עוד ; רחמו,
תמיד
ישתו
מתק
בבואם
מסלאה ,
מדתה—
בי,יד אל השמים ,
הנפלאה,
t
t
ד
••

•- , -
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?נוף ברטאניען אות גדול
עשתה.

בעמוד איש ליל לפניהם נסעת׳
הנה שנילי ע 1לם*)למ'והיודעת.

*) מועלת הסהר הנתמד
הזה רנה היא ונפלים לתושיהי ני מ 3גד אשד
הודיע נו שנילי ארצות
רנות ותנונת ׳ושניה! ולשונם ומעלליהם ׳ עוד למד
דעת פנילי ששתנו הנעימה
 ,כי נלדנריו משונצים זה 3המליצה תתענג נה®
נל נפש יקדה  .ומה נמלצו
אמרותיו נהשתסך רגשות לנו נאש ליהם לתע!
ירושלים עיר הקדש  .אשר
היתה
מיתי
קדם
קדמתה
גלילת יוסי משוש לנל
האר! ; ועתה הורד לאדן
ננודה
,
התנצלה
עדיה
מעליה  ,אנדו נל מממדיה,
ואת יקר מפארת נתיה
השאננים ׳ כי תתת היכלי עונג ׳ מעון תניס  ,ואתת
מעשה ידי אמן דאגני נזר
מתנוססות
,
אגני
קיר
תגשצות
.
והמליץ
סיקר
הזה מקונן עליה  ,נאשר
יקונן איש נראיתי יעיתו אילת אהניס שוכנת על
ערש דוי  ,יתנקש ני
ירא
0
׳
נעניה׳
ימניש
מזורה
וישים
תדנרס
כעדן -
ויהי היא ערס גלה לדנר
והנה
נסת
צופים
יוצאת
מעניו
עם
סופד
מהיי
נדנרי שיד הנאהניס והנעימים האלה:

יך־ירות נפשיי• מחמד עיני!
,עתה יף תעזבני.י
אכן רק אז תשבח ימיני,
.עת בלבי לא עיור אזבדכי.

יעלירם ימצאו ח? מה יוסיפו ? חייך 3כם ך!!? ד בשל־יוי
אשבליותיך׳
לקח .
הרקח.
ונחמדים להשכיל כל פרי תבונתה ,יביואו ד־ודים לשתיות יין
״  ",Vt Iי
• ;
״
r
» lv
: •: T
* ; - :
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לכן  ,שמשון! ברוך אתה בצאתך!
בין מלאכי שחק תשים מעיונתך!
הם ישמחו כי המליץכינו־תמיו;
ואנחנו נשמחה פה ביררה ספריך,
מיסדים _על ארני האמת .דבריך,
י נצח נצחים אל הסוף חמויתמו.
מ  .באס.
_
Exegese von Joachim I . Pollock Rabbiner in Trebitsch.
(המשך ) .
יורה 3ענרית אל

פרשה רהעיוו  ,כנר אמרה׳ למעלה רי סעל העז
הניסה ממקום שאינו נטית נל נן אל היותר<1ווא  ,ולהפליג הפחד האמת אוי;
יאמר פה הנניא  ,ני גם ;ירושלים ה 3צורה אשר הרים ם3י ; לה לא יהיו ; נוואים
מסאד אוי ; וע ' נ ימהרו להניס משם את נפשם ורכושם  ,ו 3תקוע עיר קרתה
לירושלים מהלו אר ; ע שעית יתקעו ; שופר להזהיר את העם 3ע 3ור 3יאת האוי ; ,
ועל 3ית הכרס ! עיר יוש ; ת ; הר 3ין תקוע וירושלים ישאו משאות׳ ר״ל יציתו
אש להיות לנס הרתוק  ,למען ימלטו על נפשם מהר כפי היכולת מצר הצורר
משאתי נמו ; משנה ר״ה משיאין תשיאות ר״ל ה 3ערת אש לאות ולנס .
עליהם .
נשקפה׳ר׳ל נראתה ע״י הציפה  ,אשר עיניולתראוק ׳;יטו  ,אושהכונה
ע״י הזיון הנניא  ,אשר ; מראה ננואתו כנר יראה ; יאת האיי ; מואוק  .מצפון,
הגה נ ;ל איננה ממש לצפון איי  ,ורק 3ע 3ור היות מדנר ער ; ניניהם לא יניו
הכשרים ל ; א מ;3ל לאיי דרך שם  ,ני אס ; הקיפם והס ; דרכם לנוא אליה
ביהנוה׳
מצפון  ,או ממזרת צפון  ,וע׳כאמר גם לעיל א ' מצפון תפתה הרעה .
ר״ל ; ת ציון ומיתי תתיר לאשת נאוה ומעונגה היושנת למות ותנחר רק
נהעניניס  ,ולא נסתה הציג כף רגלה ; מקים עוני ותתסור  ,ועתה לפתע פתאס
י 3או רועים אליה להתרידה ולהרדיפה מנותא  ,והיותר נראה כרעת המושגים,
ני נוה ומעונגה שם תואר לנר נרת ; ונאות ושא התלאה לה תעניגי הטנע
ומהמדיה  ,אשר ע" נ ינואו אליה הרועים לרעות שם עדריהם  ,ואליה יאתר
הנניא ד״ת נדמתה ציון ני גס אליה יוואו האויניס ת 30י 3ונצילה יחמדו לשנת
עם כל מתניהס  ,לשלול שלל ולניז3ז  ,ולאכול ארצה וי ; ולה  .קדשו  ,נפי
הזה 0ני 3ציון  .וישמיע לאזגיגי
הנראה יציג פה הכניא מעמד והצג האוי ;

9
מאמריהם השוגים  ,אשר יאמרו איש אל רעהו  ,כי ראש אוזר יאמר " :קדשי
עליה מלמתה קומו וגעלה נצהרים ' וראש אמד אשר אמר ל,וא אל מקום הקר,
יאמר  :אוי לצו ני סנה היום ני ינטו צללי ערן " ועתה נמהר נתישה עוד
מעשינו לעלות עליה נעיד יום  ,וראש השלישי אשר אמר פקודתו לערוך מערנה
ימשש ל,א יותר מכולם  ,יקרא מרוג תשוקתו להתער  ,נם הוא  ,מלחמה:
קומו ונעלה ,לילה  ,וב״ז להורות על עוצם תשוקת כולם ללמום את  ,ת ציון
וללכדה  .ודנריהרד״ק שני  :זנר צהרים ולילה  ,ני הם זמני הסנעים מש׳הנ
מד,ר גאוסל יהלון ונו '  ,אינם נראים  ,ני אין לדמות סנעי הטגע ומלאים,
אשר ים למו ימם עם עתים שונות מהיום  ,לסי מהלך השמש  ,מיתוס האויר
וקררו !,ו למלתמת אוי  ,התלויה רק  ,הסכמת  ,ני אדם׳ וו5ר אין להם עם
השתנות זמני היום  ,קדשו  ,יען ני הזימון לפעולה נדולה ויקרה כמערכת
המתנה למלממה ודומיה  ,נעשה תמיד  ,ימי קדם  ,פעולה קדושה כתפלה
והקר,ת הקרונות אל הניתן ליעף נא  ,ע ' נ הושאל שורש קדש  ,פיעל היוצא
להורות על הזימון  ,ור׳ל עשו פעולה קדושה להכנת המלחמה  ,וכח״י זמינו.
פעל נגזר משם זמן  ,ני גם יעיד הזמן הראוי והתצטרך לפעול  ,ו פעולה תה,
הוא חלק מהזימון Die gehiirige Zeitbestimmung zu einer gewiss,» Hand - ,
lung» ist selbst eine Vorbereitung zu derselbe«,
הי עצה  ,שם הקנון המורה על עצים
הר,ה
,
כמו
שם
דנה
על
דנים
הר,ה ונדרש" ׳
ויתרגוס . Gehölzושפכו  ,שורש שפך הנחתו הראשונה על
שפינת ד,ריס הנגרים נמים ודם והושאל אמ ' נ להורות גם על שפינת וצגירה
ממדים דקים כאפר ועפר  ,נמו אל שפך הדשן ( ויקרא ד ' • ופה נאתר על
השלכת וצגירת העפר תוך החפירות .אשר מסגי  ,לעיר מצור לעשות ממנו מקום
נ.,יה לעלות מש ס אל המומה .
סוללה  ,שרשו סלל התורה על הרמת מקום
נמוך ושפל  ,נמו סולו סולו ( ישעי ' נ״ז ) התורה על הרמת הדרך וישרותו ע״י
השלכת עפר ואגניס גתהמורותיו  ,ונאתר גס על הרמת זולתו " חינה מוסרית
עיי שיר ושגח תהלה ותפארת אשר מתנו לו  ,נמו סילו לרונג  ,ערגות,
 ) erhebet im Lobe,ואפשר ני גם מפלות נל״ם ( תהליס פ״ד ) הוא תענין
הרמת הרוח הנדכה מתלאות הזמן ויתורגה glücklich der Mensch, der durch :
dich Starke besitzt und dessen Muth sich im Innern erhebt ,
הפקד  ,ר״ל כי היא העיר אשר עתהיפקיד ד' עינה עליה  ,יען כי כל
יושגיה יעשו עושק  ,קר,ה  .ז׳ כהקיר  ,שורש קור  ,הפעיל יורה לדעתי על
נגיעת מים מתחת לאין ,ין נקרות צור עד התק,צם אל מקום אמי הנקרא
,׳ר או  ,אר  , Brunnen :ונגזר משם קור  , kalt ,יען ני המיס האלה נעדרי
המוס  ,ט,עם  ,או שנוכל לומר גהיסך  ,כי ממים נוגעים אלה הקרים גטגע
!גזר שם קור ,כלל  ,להודות על העדר המיתום  ,ומקום הו,ואה  ,עצתה יקרא
מקור׳ ויאתר הנגיא עד"מ  ,ני פעולת הרעה נעשה נעיר הזאת לנוגע  ,ננגיעת
מיס  ,מקורס  ,ותמיד ישמע גה חמס ושוד מלי ומנה אשר יעשו ויסנגו חיש
צרעהו  ' N .הוסרי  ,הטי,׳ דרכך עפ״י חוקי התופר והמשרים  ,למען לא יפדד
) ( תהלים ס ' מ ) ניע של שייו לאלהים  ,ולמיד לרוכג יורה על הפעול כמו
הרגי לאגנר כדרך לשון סורי  ,זמרו שמו.
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רצוני וחפצי ממך׳  »wein Wohlwollenני תקע שרשו יקע או קעע לדרד׳ין
ויורה על ההסרה והפירוד ; דומה תענו לשורש קיא  ,המורה על פירוד אונל
הנפסד תחון לנוף  ,ונפשו מורה על האפן והרצון נמו אס יה את נפשנס ( וראי
נ׳ג )  .ט ,עולל  ,ומה הריגת אייויס את ישראל לנוצר עננים מפרס  ,והריגת
הנמלטים אשר נשארו ותחילה לפליטה! ועתה תשיג יד אויונס איתס לעולל
ס השב ידך כבוצר,
אאריהווצר ופן הלא טוו עוללות אפרים ( שופטים
הנא הי״ת אל האויו לסיו פעם אתר פעם לקצות וישראל פניצר  ,אצור ימלא סל
צווי
ואעירה ! צדקו דורי
י׳ על מי  ,נמו אל מי .
אתר סל ועננים הנצורים .
התפס ליצאטי נננ״הע תקפ״ז צד קצ״ד וואוהו גר צד קט״ז ני עהד וארמית
מורה על ההזנרה והה 1הרה  erinnern und warnen ,ותתנו נגור שם עד
נענרית  ,יען ני הוא מזניר ומזהיר זילתי לנצתי חטוא ולנלתי סור מדרך
התורה והמצוה  ,ונן עד הגל הזה ונו ' ר׳יל תזניר הורית אשר וינינו ץתזהיר
אותנו לנלתי עורו  ,ונז יתורגם פה ואעידה וישמעו Wen soll ich warnen . :
!  daß er auf mich höreי יא ואת וכוי  ,מאמר הנניא  ,ור״ל יען לא יתפצו
לשמוע דור ד׳ ! ע״נ הנני מלא מננואת וו א חמת ד ' עליהם ונלאתי הפיל אותה
נאשר נוסד נטוע נל אדם  ,ני לא יופל על נקלה לעצור ועצמותיו  ,וטמון נתווו
יגונו ועצנונו  ,אם לא יגידנו לזולתו למען הקל מעליו תוגת לנו נמחז׳ל דאגה
ולו איש ׳שיחנה לאחרים ׳ וע״ז השינו ה״ית  :ספיך על עולל ונוי ר*ל ני יגיד
ויגלה גנואתו לנל מי אשר ימצא נחון תנער ועד זקן  ,להודות נזה ני גס
הרעה לא תודיל ניניהם  ,לא תחון נער ולא תחוס עינה על זקן ונשוא פנים.
ימים  ,יותר מזקן רד׳ק  ,ני תואר זה נאמר על איש אשר ננד הלאו ימיו
מלא
ושנותיו לוא ננלח אלי קור  .י״ב — י״ד ונסבו  ,המשך הנתינים נך הוא:
ותיהם שדותיהם ונשיהם יחדיו יהיו לוז ולשלל אויויהם  .יכ אטה את ידי,
מקטנםעד גדולם פולו נוצע נצע  ,ר״ל מקנן הון
ר״ל ענשי עליהם  .יען כי
ועושר רק נעול ולא ומשפט  ,ני נן הוראת שורש נצע וערנית על אסיפת נסף
מנביא ועד נהן  ,אשר עליהם מוטל החוו להורות את העם דרני
נעולה .
הציק והמישרים  ,פולו עושה שקר להונות את ההמון ואתרי שיא ישקר  ,וע׳ר
ינחתו וירפאו את העם על נקלה ולי עמל ויגיעה  ,נהזטיחס שלום אתת אשר
הובישו> לדעתי
יהיה להם ׳ אף ני קרוו האויו וממהר לנא עליהם  .ט״ו
נינת הגי כן היא ! נם אותם אשר נושו עיד לפנים נעשותס תיענה ורע ועיני ד' ,
עתה נס ויש לא ינושו  ,נם הכלם לא ידעו  ,ני נור היה להם מצח אשה זונה
אשר תמאן להנלם  ,ע״ר מחז״ל עשה ענירה ושנה נה נעשה לו נהיתר  ,ני נשקע
ויון מצולת העון והסיר מסיה הנישה הטנעית לנל אום  ,נל עוד לא עות דרנו
לצמיתות  ,ויחורגם Selbst die sich vorher noch schämten, wenn sie Ab- :
scheulicheS verübten
, kennen jetzt weder Scham, noch wissen sie etwas
 vom Srröthen ,ואתר ותחילה הינישו והפעיל  ,ר׳ל הם ועצמם ונגד פניהם
הסוו להם הרגש הנושה  ,ננטוחס מני אורח הישרה׳ ועתה נס נגד זולתם מהעם
לא ידעו נושת ונליתה • בנופלים  ,ר׳ל יען ני הנהנים והנויחים ואותם שהיו
ותחילה עוד ומדריגה מוסרית יותר משאר העם תעו נם עתה נמוהס מדרך
ונס ועונשם לא יהיה להם הנדל מזולתם  ,ני
השפל  ,ע״נ יפלו נשאר
הנופליםפעל נשל ונפעל יורה על הנפילה המסוננת לאים
נלי 0נ יחדיו נאלחו  .יבשלו!
הולך לתומו  ,מולי אשר ירו; ומהירות מפגישת און נגף המונחת נדרך נוי
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מזמן קרוא  ,ויען ני העון מס 3ן להם לרון רק אאר זמן תה אתר עשותס
הי ע 5נוא יום שקודתם  ,את נפילתם  ,ונדמה נזה לאנן נגף אשר • פגשהו ההולן
לפתע פתאם  ,ע ' נ נאתר פה ינשלו « פעל  .והנן  ,אפס המסנן לעצתו נפילתו
ע״י מרוצתו או עונש מיתרי מדי עשיתו הפעולה הרעה׳ עליו יאמר נשל נננין
הקל ( ועיין תזה נם נניאור לתהלים נ״ז )  .ט״ז עמיו  ,דתה את ישראל
לתועים  ,אשר לא ידעו איזה הדרן ילנו נה  ,וע״נ יען להם לראות ולהתנונן
נעצתם  ,וע׳פי הנסיון הקרום מיתי עולם  ,ני טון שתוע לדורי נניאי האתת,
אשר על אדני הציק והשנל הטנעו  ,וממקור עליון החטין ליצוריו יצאו ,משתוע
אל ונרי נניאי שקר המתעים אותם  ,והוסיף ואתר  ,ני נתינות עילם אלה
נעצתם  ,ר״ל הנסיון התמידי מימי קיס קימתה  ,יודיעו לנל׳ ני ההילן נדרן
מישרת והננותה הניצה נעיני די  ,יאושר נאושר זמני ונצאי  ,וטון לו נל הימים.
לקול שופר  ,אמרי אשר דמה הנניאים לצופים׳ דתה נם תינאתמוסרם
לקול שיפר  ,אשק ישמיע הצופה נרצותו להזהיר רעם .
ויאמרו לא נקשיב  ,ליופי
המליצהעודהאליף פה וננתונ שלפניוהנופס
לפתע פתאס מגינת לנסתר< להורות ני נל
יוניאם ד׳  ,יעמידם לגני פניו,
נא 3אשר יקנן נניו וישתיעס קול תונאת מוסרו נאהנה ותנה להנניסו יותר
נלנם׳ י> פס מדי ימאנו לשמוע 3קולו ,הסתר יסתיר נרנע את פניו מהם
יירנר מהם ננשלניס מעל פניו  ,וננסתריס ונעלמים מעיני ננודו  ,אשר יעצים
מראות נרע ועושיה  ,ונן ידגר נפסיקים הנאים  ,י״ח שמעו  ,מה מאוד ינעם
לאוזן נל תנין יופי המליצה  ,אשר נהתננדות נתון זה לשלפניו  ,ני אמרי שאמר
מהם ני לא רצו לשמוע קול תונאת מוסר הנניאיס  ,אשר ננאת נשמע  ,יאמר
עתה  ,ני הנויס ועדת לאומים ישמעו הידעת הרעה אשר ירצה ה׳יה להניא
עליהם לעונש על מריס  .י״ט פרי
מחשבותם׳ נל מסונן מזולתו יקרא פריו
ע"צ השאלה מפרי היוצא מהען  0 .למה זה לי לבונה  ,ר״ל אמרי ני תנלית
הקרנן והקטורת רק להטי ! ל 3ותעשה תקיינם להדרינו נדרן הישרה להנניע
לנו ו לענודת ה״ית ולעוררו לשמוע וקילו ולשמור מצותיו  ,ולננתי הסות אשורו
מאורת המוסר ונתינות התשרים  ,הלא נמשן מאליו  ,ני אמרי שלא יםונ אצלינס
התנלית הנרצה הזה  ,מה לנס לטרות ללא הועיל  ,להניא הלוונה משוא וקנה
הטוו מארן מרתק ? פה הודיעני הנניא נשם העיקר הנננד ואתינתינו הישראלית,
ני לא יאפין ה״ית נענידה אצמית לני׳ נהקרנת הקרננות או התפלה הנאה
תמורתן  ,ני אם נעשות רצונו לשמור מציתיו וללנת ננל דרניו  ,נת״הנ ( הושע ו׳)
ני אסד אפצתי ולא זנת  ,ותאמר האנס ( משלי נ׳ה ) תסיר אזנו משמיע תודה
נש תפלתו תיענה  .אבות ובנים  ,להודית על גידל פאדס ואימת אוין אשר
אפול עליהם  ,יאתר ני לא ימושו עוד האנית על נניהם׳ ואיש את אתיו ישננו
ה־רינ לו  ,אשר מטוע וני קדם לאהיג ננפשם  ,לא ישתדל לעזור נעת צרתם
הנללית  ,ני נל אתד ידאג רק על עצתו ונשרו  ,וישתדל רק למען תהיה לו
נפשילשלל  ,ונגל זאת תהיה ״ יגיעתם נזה לריק  ,ני נילם יתד יאניו•

חיים יוסף במתו' שבתי ז״ל פאללאק מטיעביטש.
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רב♦ ירעיד .בדרשי בעל בחינות עולם.
Don Joseph Weiße Oberrabbiner in Gaya.

§• 1.

שם

החנם היא יקיזעמי :ידעיה ברבי אברהםבדרשי  ,כיכן

חתס שתו נתחלת אגרה
ההד,נצרות<ש" ות הרשנ״א סי' תי׳ח ) ונטישה אך
על שעי הכתו ההיא <! נר ני נשלח הכת« מן אנבוניט
אברם אל הרשנ׳א
וכן קראו די רצוססי יספרו ייציונאריו ( עין פניני י  .והנה
אנבוניט רוא זלי
ספק נמו בן ^ניט או אנן ימיט  ,וייימר אנייגיט לפי שמנהג הספרדיים
לנתוי ין תחת ין או אין ,
ותנטח ין היא אן  ,והיה אס נן שס ר׳ ידעיה נס
ין ימינו  ,ונן נזכר יעקידה שער נ ח ( סין -דיה ומדרש תנאומא ) ין
בוניט
ז״ל  -ואל תתמה על היות שס קודש שלו תשונה מנל ונל מן השס החול  ,ני
נהוג הוא זה אצל חנתי ישראל  ,יפרט השונניס יין הערייאיס  ,להיות להס שם
קודש ליד  ,ושם חול ליי  ,ילי התיחסות זיניהס  ,נן נקרא ר '
יהודה חיוג
המדקדק אבו זכריה  ,ור -יוגה בן גנאח ,
הואמרינוס  ,ישם אבולוואליד
מירוון  ,והרנהנאלח  .ונעין זה התנהג יאשננז עד,היום הזה לתת לנער,
ישית יוא אתו אל הקודש אחרי טהרתה  ,את שם החול אשר ייחדו לו  ,והיום
ההיא הוא זית משפחה לילדי ישראל  ,ונקרא יל״א ( חו״ל קר״ייש ) הרצון  :קריאת
שם החול  ,ני נן יאתר לקריאה נאשננזית הנושנת ( קייישען )  .ועל נל פנים
אין להתפלא יהיות ידעיה ואניוניט שם לאיש אחד  .זולת זה עוד נמצאו לחנם
הזה שלשה שתות הננוי  :הנררשי  ,הפניני  ,המלין • והנה פניני ומלין מוננים
מעצתם  ,שנוספו לו מיני דורו על שם רי חילו נשיר ומליצה  ,ופניני הוא נתנהג
הערייאים להמשיל השירים המסודרים וערוכים יערן געיס ישם פנינים  ,ומתירם
לאיש פניני  ,ונמו נן נקרא ר ' יהודה ין שלתה העפרדי ( תעתיק פ ' המ לסדר
זרעים ומחיר ספר תחכמוגי ) נשם ין חריזי או אלחריזי  ,ר״ל יקי יחקוזיס.
ואולי נם ננוי קרוביי (נתדרש ש״הש רנה ) למלין  ,על שס יקיאותו לקרב
ולחיר חלקי השיר אחד אל אחד ישפה נרורה ונעימה  .ועל אודות שם בדרשי
גזרתו יירש היתע יר (  Bediersונתנטא המאוחר  ) Eeziersננני צרפת נתחוז
פרוניגצ״ה (  ) Provenceוהזכירה ר׳ ידעיה נאגרת הנ״ל יין אהלות הגדולות
והמפורסמות אשר שתה י ידיה כי שאל נא לדור ראשון ) והס נריינ׳א( ,) !Verkenne
ונדרש ( ננ׳ל ) ,
ולונ׳יל(  ) I »nelנתחיז לאננדו״ק התחתון קרונה פרסה
למונפילי״יר ( ולא נמו ששנה כותי תולדות הרתנ״ס יתאסן> תקמ״ה ויינורי
העתים תקפ״ה
לננותה Lyonחן  , Lunevilleני דיר אין להם עם הערים
הנ׳ל ) וממפשלי״ר( , Monpellicrוהשי״ן נרגשת על שם שתה האדומיMons
 ) Pessulanuinויתר קהלית פראיינצ׳ה ( ננ׳ל )  ,ווינישי ( פלך הסמוך הנקרא
) Venaissinעד מרשיל״ח (  ) Marseilleונו . ,ועל הרוג לא יקרא ר ' ידעיה ני
אס הידרש׳ ( ילי שס העצם )  ,ונם זה נהוג  ,על דרך שיאתר האלפסי  ,הקלירי
האלירצלוני וכדומה  .ודע ני לעיר נדרש יתיחס נס חנם אחר נזמנו של ר' ידעיה,
והוא התעתיק פירוש התשנה לרתנ״ס על סדר נשים  ,הנקרא יהקדתתו ( קרוי
לסופה  .ישם :
יעקבנר תשה רי״ת ( רוח ה׳ תניחהו ) ין ענסאי הנקרא בדרש,
וכאשר יקרה נפש ר' ירעיה
הבדרשי יעיני הרשנ׳א ז״ל ( כנראה תמה שהונן
לאגרת ר ' ידעי ה תקום ננודו וין תשונות הרשייא מה שלא נעשה נן לחנם

— 13

—

אחר ) נ! נננד נם ר ' יעק 3נדרשי נעיני הרשנ׳א נתנואר נאגרת הרב הגדול לר
יעקנחלאה תשואות חן על העתקתו ( נדפסה 3ראש פ״הת
לנעל צחת דוד ז״ל נתערנה תערונת גושים נזה שנתנ נשנת ה״א ניח  :ר ׳ יעקב
בדרשי היה חנם גדול נתורה והעמיד תלמידים הרנה והיה פייטן מופלג על נל
בחינות עילם והוא היה
אנשי דורו והוא תבר ספר הבררשי הנקרא
ננרצלונ׳יא נשנת נ״א עפ׳ל הנה נאו שגי האנשים ר ' יעקנ התעתיק ור ' ידעיה
נעל נחינות עולס להסגר נתסגרת אחת ולהיות לאחדים נידי נעל צמח דוד ז׳ל׳
ני הנותהו השתיית הזמן והשם והקירות חשר לשניהם .
חבררשינולד נעיר בדרש נמדינת פרובינצדי .נחצי
 §- 2 .ר׳ ׳רעית
המאה הראשונה לאלף הששי ( ואולי יצאו אנותיו מן העיר ההיא וישנו נאחת
הקהלות האחרות אשר נפרונינ״צה )  .אןלאיתנן דעת יוני׳ק נספרו !Liste aller
( Leipzig 1817׳  gelehrten Judenני נולד בברצלונה בשנת ה״א נ״ח;
יהשגגה! 3את נפילה  ,ני אגרת התנצלותו הנתונה לרשנ״א היוש 3ננרצלונ״ה
ימועסנגי פרונינצ׳יה עדות נאמנה היא לכל קוראה נשום שכל  /כי פרובינצ״ה
ננננ צרפתלנדה היא תנורתי ותולדתו וצא היתה לו עד העת ההיא התחנרוה
הספרדיים מ• נרצלמא  .האת בניה  :לאגרת ההיא נת3
גדולה או קנונה עם
ס״ח או קרונ לה  ,ואין יתכן שנולד נשנת ה״א נ״ח?
ידעיה נשנת ה״א
היעה נער 3ן עשרשנים להיות לפה ולתצק אל גדולי פר -נינצ״ה אשי אין ערון
להס נתורה ונחנתה וניראה וננדיגוה וניחם נמנואר נסוף  .האגרת • והדנרים
נעצתם הנתונים נספר ההוא ,.המלאים חכמה ושכל טונ ׳ לא נער ינתנס  ,ני
אס גבר אשר הנשילו אשנלות נפשו ורוחו ונאיש ננורתו לצאת ולנוא לפני אנשי
בדרשילסדר
צנא החנתה  .ואולי התפתה החנם יונ״ק מהקדמת ר ' יעקב
נ״ח׳ או נתחלף לו שנת חבורסי נחינות עולם עם
נשים שנרשם שס שנת
שנת הולד מחברו.
 §• 3 .אניו היה החנם השלם רני אברהם בדרשי  ,ולפי עדות די רצוססי
נמצא תתנו נתנ יי ננית הספרים אשר נעיר ל״דין  ,שמו חותם תכנית וכולל
ניאור השתות הנרדפים על סדר א" . 3נס ים המיחםים לו נקשרת הלמ׳דין ליום
הנפוריס׳ נדפסות נסוף ס ' נחמות עילם דפוס תנטונה  .ונספר שפתי ישנים
וסדר הדירות נזכר ממנו פירוש למדרש רנות ותנחומא וספרי.
•*׳ •§ החנם הזה גדל את • גנו ידעיה על נרני התורה וילמדהו דעת דנרי
חנמיס וחדותם  ■.וייעיה הרנה יגע נדנרי רנותיגו ז׳ל  ,ומצאנו לונקיאות גדולה
ידישיתס נאגרת ההתנצלות  ,וזולת זה ייוחס לו חניר אריך על אניות' חז״ל,
אנבוניט (למאמרם מאן מצאני
וכנראה הוציא נעל העקידה צו משח את ניאור
השרת רננן ) שהזכיר נשער נ׳ח.
לעומת תורת אל חי למד ר׳ ידעיה ז׳ל גם תורת האדם ני היא
6היתה נאהנת ונננדת עי מאוד נ ארן מילדתו  ,וכאשר נקשרת נפש הפרונ״נצים
’לימוד התורה נהתחנרם עס רנותינו הצרפתים ז״ל השוכנים מצפון להם  ,נן
ייקה מחס נתדעיס נהיות חרצם נשקפה « ננ 3על פני ספרד מושג החכמה.
יייותר קננה בב׳ררש אהנת התדע ׳ והודיעה העיר את אהנתה הזאת כנר
’שנת תתק״סט׳ נהחריתת את אויני הרמנ׳ס אשר יצאי תתונפולל״יר נמנואר
יאגרת הרמנ״ס  .ויהי ר׳ עינדיה שתול ננית ה ' ונחצרות אלהינו תפריח פרחיו,
לייד מנוער לעמוד נכח שנצו על נירור שרשי הדת ולהחזיק נלנו את האמתיות

לסדרנשים) ; אפם

המקונלות עיי תקירה תמימה ונאמנה< וגיתר שאס הגדיל אהנתו לספרי הרמגים
זיל אשר אז קרוג למאה שנה נגלו לעיני השמש׳ קרא ושנה גם  ,ויגואו נמים
גקרנו ונשמן נעצמותיו  ,עד אשר התאיזרו עם משניות לגגו והיו עמם לנשר
אתר  .ואתה תחזה ני נל דנריו גס ' גחינית עולם ננגעם נענין המחקר רות
הרמנ׳ס ידגר נהם ומלתו על לשונם גמענו אין חליפות ניניהם  .וננל פעם
גנשאו את שם הרמנ׳ם על שפתו יזנירהו גנרנה ותהלה אין קן  ,נמנואר פעמים
רנות נאגרתההתנצלות  ,ונסיףדנריו נגחינותעילם שנתג וז ל סרן ».דגר תשמאיל
לני או תימין תאמין ננל תה שהאמין אחרון הגאונים נזמן וראשם נחשינות הרג
המורה הגדול רננו משה נ״ר מייתון ז״ל אשר אין ערוך אליו ננל חנמי ישראל
אתר חתימת התלמוד ענ״ל.
זולת זה נראה קצת שלמד גם חנמת הרפואה תמה שנמצא גניי חגור תתנו
נענין הזה! ראה רשימת ספריו נמה שינוא.
■י* •§ נשנת הי׳א נ׳ח  ,נשנת צאת לאור העתקת פירוש התשנה לסדר נשים
על ידי ר ' יעקנ נדרשי ( נמ״ש ונשלמה העתקת סדר נשים תלשין הגרי אל לשון
הקודש נשנת ח״ן ונוי  , ).הוציא ר ' יועיה ספרו בחינות עולם  ,ספר יקר
מאוד  ,ונולל מליצה נשגנה על תנונת האדם ועל הדרן אשר נה ילך למען השיג
תגליתו עלי ארן  .ומתכונת הספר נדני אייה נתאתר המיוחד לנאר סגולת
מליצת הנירשי ותהלך שנילי תחשניתיו.
 §• 7נשנת ה* א ס״היצאה אש המרינה תחדש על אודות למוד חנתתהיוונים ותהי ראשית תמלנתה נתונטפל׳ייר׳ היא העיר חשר מקרנה יצאה קנאת
שונאי הרתנ׳ס אחרי תות הר 3זיל ולעומתה רנינו חנתי נירש וצונ״יל ונרנונה
ויתר קהלות פרונינצ״ה נעד ננודו ויחרימו נוזיו  .עד חשר ניגיעת הרד״ק
והרתנ״ן זיל קתה סערה לדממה וגס סרה חתונת הגשמות׳ תן העיר ההיא
העירו קנאה נימי הרשנ׳א ז׳ל ( נמאה שנה אחר המרינה הראשונה ).וינתנו
שטנה אליו על היות נארן פרונינ׳צה מינים ומנחישיס יניס אוהני פילוסופיא
ותשניאי תורה  ,ולזה איפוא קם הרש״נא ואתו גדולי ספרד ויגזרו  ,לנל ילמוד
איש מגני ישראל או ילמד לאחרים חנמת הטנע והחלקית עי היות הלומד
והתלמד נני עשרים וחמש שנה ; ותקנון עוד זאת נעיניהס ,ויקומו נשנת היא
סיח ויחרימו את נל לומדי החנמותהנ״ל  ,ועל הספרים נאלה נזרושריפה׳
ועוד שלחו אגרת אל נל הקהלות לקרוא להם לעזרה נגד דרגי גני פרונינ״צה,
נמו שתראה נל זה נשותן עין נוחנת על שיות הרשנ״א מסיי תייג עד סי ' תי׳ז.
הן אמנם ני לא ערג איש את לנו לדני נגד ננוד הרמנ״ס זיל נאשר עשונראשונה,
אן ננל זאת הלא החרימו דרנו אשר דרך3ה  ,ואת קוראי ספריו המלאים חנתת
אצקית נתנו לגדופיס.
ור ' ידעיה ידע את נל אשר נעשה  ,ני עיר תולדתו ברישנין קהלות
סרונינצה היא נחשנת  ,וזולת זה ידע היטנ את נל דרני העיר הגדולה תוגטפליייר
(ואולי ישג נה  ,ננראה קצת מ0ין> אגרת ההתנצלות)  ,ויקס וינתוג אגרת

ההתנצלות ,

מלאה חן ותחנונים אל

הרשנ״אזיל

( ש״ות רשנ״א

סי׳תי״ת) ,

לשונה צתה ועמוקה נשנל מליה׳ מדגרת משפטים נתענה רק על אשרקצן>
הרשנ״א ניושני פרוניגצה ולא שמע טענותיהם נראשונה׳ מצדיקה את יושני
הארך מן האשם אשר החפיאו עליה  ,ומנארת תיעליות החנתה נפגעה ושמונה
דרגים י תמנה ותספור גדולי ישראל המתעסקים נפילוסו׳פיא מימות רננו סעדיה
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נאי) עד הרמב׳ס והרמנ׳ן׳ מפליג בכבוד הרתנ״ם עד להפליא׳ ובסוף .האגרת
מפורש גסה מלח  :ני לו) יסוב לגב העס מאחרי אהבת המגמה וספדיה נל עוד
יסוד בפניהם ונשמה בגופותיהם ! אתו שהם עם זהשלמיס בתורתם ובמעשיהם,
יאלו אתרה יהושע גן נון חעותיה זאת׳ לעולם לא יאבו שמוע  ,ני על ניוד הרג
הגמל ( הרמנ״ם ) הס מושבים להלחם  ,ועל קדושת תורתו ימסרו אמונתם
ותולדומס ונפשותס עוד נשמת רוח חיים באפם  ,וכן יצוו את גניהם למרותם
עג׳ל  .אגרתו הזאת הוצבה נש״ות הרשב׳א ולא נאה עליה תשובה • ואם אמנם
אין השתיקה כהודאה גנל ענין ( ני אצל אנתינו ז״ל לפעמים מדשתק ארתומי
מרתח  ,עיין קדושין מיה ע״ג ) בכל זאת אמרי אשר נספחה אגרת הנדרשילש״ות
הרב ולא הסירוס ( בפרט שאינו ממנהג הרשב״א להביא דברי מרשיו ני אם דברי
עצמו ) הנה היא לגו לעדה ני תצאו דבריו חן בעיני הרב׳ ואס אמנם לא השיב
אמור את החרם׳ נל׳ז לא התאמן להיציאהו אל הפועל•
•  §• 8דברי הבדרשי יקרו בעיני אנמי דורו ורובם נשאו אמרותיו עלשסתיתו
נמו שתראה נספר העקידה סרק ה ' שהעתיק מליצה ארונה מדבריו׳ ונן ( נשיות
ימ׳א סי' ז ') באגרת הרמ״א לתהר״של  ,וכדומה.
ונמצאו גם אגמים אשר נחלקו על דבריו׳ כתור ' אבי עד שר שלום ( באמונת
אגמים מפרק נ׳א ולמעלה )  ,ובעל ספר העקידה ( שער ה׳ )  ,ותהר׳י עתדן
(גסדורו ) ׳ יען אשר נתב בספרו ( פרק יי׳ב ) ני צבאות השתים לא לתכלית האדם
נבראו  ,והיא דעת הרתנ״ם נידיע ; אן גם חלה מתנגדיו צא הרבו לפגוע בכבודו,
» 5ו שתראה גהשוותן השגות ר ' אני עד לעומתו! כנגד השגות המחבר ההיא
עג נעל מאור עינים בפרק נ״ד המלאים חרבות צורים וחצים שנונים.
•§ ואלה הס ספרי ר ' ידעיה הנודעים לנו.
א  .בחינות עולם ,הראשון בזמן ובמעלה ניןספריו ,יצא על סיעדות
יוג הסופרים ראשונה בשנת היא נ״ח׳ נדפס ראשונה בעיר שונצינא שנת רמ״ה
לאלף הששי׳ ואחרי נן יצא תחדש מעת לעת ננל הדורות עד היום הזה.
ר׳יוסףפנאנסיש,
דהנודעים ממבארי ספרו הם  .החכמים ר׳ משה בז חביב׳
אטטענזאססער.
יוסף מדעסא׳ ר׳ דוד
י׳ מע־ה גלאנטי  ,ר׳ יואל בן
קוניץ זיל נספרו העוין לבאר נל קון וקין
ונפרט האריך הרב מהו ' משה
בספר הזה  ,נם נספר אמונת חכמים נזכר חנס אחד פלאי אשר העתיק הרחיב
בביאור ספר הנדרש׳  .אף ללשונות נגריית נעתק הספר הזה  ,וביאור ללשון
יומי׳ ספרדי׳ צרפתי ואשכנזי  ,והאנס רמבימן הריק פרק יו״ד וייא
למליצה אשכנזית נעימה ונחמדה  ,ונדפסה גם נין ספרי רמב׳תן׳ ונמצאה גם
בהעתקות ר ' יואל בן יוסף וריד ווטטעגזצוססער הנ׳יל  ,וזה תחדש בשרנו המלין
י׳מענדל בר״י שטערן יאי׳ נייוציא* העתקה הדוזית אשכנזית תן הססי
ימינית עולם  .כל זה לעדות אין הוקירו אנמי ישראל מאז ועד עתה את דברי
הבדרשי ואת נופת מליצותיו להעיר רוח תום ויושר בקרב קוראיהם.
ההתנצלות כתובה לרבנו שלתה בן אדרת בעד קהלות סרובינצה
כ  .אגרת
דורשי המנתה האלקית ! ונדפסה נם לעצמה בזמן הקדום׳ וכן מחדש עם הערות
מאת המלין המנוח ר' שמשון בלאן ז״ל.
ג  .לשון זהב  ,ביאור על ספר אהלים וויניציאהשנ״ט.
ד  .בקשות הממיין(מצורפות על הרוב לספר באמות עולם׳ והםתפלות
לאלקים  ,ונל מלה ומצה תחלתה מ״ם  .נעתקו זה שנים רבות ללשון רומי עיי

ע״י התנם סראנע  ,וזה עת לא נייר נם ללשון אשננזית ע״י המון מו״ה רר^1לן>
סרערא זיל החנאר פירש הראי׳ע לתורה נספרו  p ,ימיני.
יד • נקשת האלפ׳ין  .נקראה נשם אלף אלפיו ונדפסה ים׳ נרם תמד חלק
ד' ( צד נ/ינו )  ,והיא מתוקה מאיד ואף ני ראש נל מלה ותלה יאלף מלותיה היא
אות אל״ף  ,ינל זאת אין לתן ואין זרות ימלאנה היקרה הזאת  .והנה יעל שם
הגדולים יימסגה לר'
ידעיה׳ ויש מיחסים אותה לאניו ר' אברהם  ,עיין נרם
אמד יתקים הגזנר ויחלק י' צד קנו׳ז ותעלה  .ונמצאו עוד ממחירים אתרים
יהשות אלפי) ( נרם ממד שם ) ויקשית ביית״ץ (נרם חמד חלק די צד ל״ז ) ויקשות
למר״ין(נזנרו למעלה ישם ר' אירהסידרשי)ויקשות ע 'פ הריה אותיות א״י
נספר שירי תהלה ( מחירם המלין ר' מאלף יוננר׳ו  ,ואשר נראו מהם לעינינו לא
ישוו ניקית המליצה לאמרות אלף אלפץ  .ני תעשה תקשה הס וחת השיר
ינהגו ננידות מרוי הלחן לחיי ולהשוות ראשי התלות נמדה אחת וקצי אחד •
והנה מים מיחסים לר׳
ידעיה גם ם׳ מבחר הפנינים שחייו ר ' שלתה בן
נבירולנלשוןערבי  ,ור' ירעיה יחשי למעתיקו אל לשוןהקודש  .אנן נראה
כדעת
האומרים ני ר ' יהודה אבן תבון הוא מעתיקה • ויהצנודקות של ר ' יהודה
אין תיון נסוף שער היחוד מספר חוית הלניות׳ הוא מזניר נמה מאמרים
עברייםמתוך ספר מבחר פנינים  ,ונראה תזה ני ענ 'פ גיר נמצאההעתר!ה
עירית תם’ מיתר פנינים נעת אשר ר ' יהווה אין תיון ( הקרום יזמן לר ' ידעיה
יורשי ).חי יה ׳ ונן ר ' יוסף קמחי הקרום ליורשי׳ חנר העתקה חרוןיח תספר
תנתר הפנינים וקראה שקל הקודש ( נזנרה נש״י ויחיהו ) ׳ ני אין תיון וקמחי
נשתול׳ המדע נפתלו להעתיק ספיי חנתיס ניתרו! איש על אחיו נמו שתראה גס
יסוף שעי היחוד הנ״ל נענין העתקת חונת הלניות  .וקשה להאמין ני ר ' ידעיה
יזמן שאחריהם נסה תחוש להעתיק ספר תנתר הפנינים  ,אף שאין זה תן הנמנע.
והאיש אשר יהיה לאל ידו להשוות הדפוסים ונתני היד מספר זה איש אל אחיו׳
יונל להנריע.
עוד הזנירו חנמי הנוצרים נמה נתיי יד מעשי ידי ר' ידעיה ואלה הס.
א ' • אגרת התשונה נוללת שלשים ותשע תשויות לשאלות פילוסופיות ( נרותי
נארתון וואטיקאן )  .בי  .ייאור לפירוש הראנ׳ע על התורה ( נארמון הנ״לונספרי
אראטאריוס יפאריז )  .ג׳  .קצור ספר רפואות צאנן סינא ( יקונצי די ראססי ) .
^׳  .ס ז ארוך על אגדות וספורים ימדרשים׳ ואולי הס דירי הפירוש לתנחומא
וריות הנזנד יס׳ שפתי ישנים וי סוף סדר הדורות׳
ומיוחס5ר ' אנרהם ין
יונ״יט  ,ני הרנה פעמים נתחלפו האי וננו לנותני הדורות תמה שנקרא׳ ר׳
ידעיר .אגנוניט אירס  ,ואייו אירס אננוניט  ( .ינתני יד של די ראססי ) .
חי  .מחקר על נח השנל והדמיון ( יספרי אראטאריום שנזנרו )  .ויש מיחסים
לו נס יקשות הלמרי׳ן ( והס מעשי ידי אני ^ ננזנר )  ,וסי מעדני מלן על שחוק
אישרןא״קי ( )Schachspielאשר לדעת ינים ה־־אנ״ע חנרו.
 §• 10 .אלה הס מעשי ידיו ויהם חיי רוחו  ,אך חיי ישרו לא ידענו מהם
עוד דיר׳ זולתי את הנראה מנתה ספרים ( ילי יירור אמתי ) ני עזי את עיר
מונפילייר׳ ואת מולדתו סרויינ׳צה  ,וייתר לשית יעיר ירצלינ״א קרית קטלו׳ניא
יספרר  .ויש לשער יזה אחת משתים׳ או שתיהס יחד  .אולי פנה עורף לארצו
מרוי הצרות והרדיפות אשר נשאו ראשן יעת ההיא ; או נקרוא נקרא לנרצלונ׳א
על פי הרשי״א זיל׳ להיות לעזר יהעתקת ספרי חנתינו מערנית לל״הק  .ני
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יאמת מאוד צעצב הרשג״א על אשר לא מצת העתקה ייכווצת ושלמה מפירושי
הדמב״ם זצ׳ל לסדרי המשנה ״ כמבואר באגרתו הנדפסת 3ש״ם לפני פ" המ למשי
׳נמות  -ואחרי שנודע לרשנ׳א ז׳ל שמע י ' ידעיה  ,ומאגרת ההתנצלות ראה ני
נאיש גנירתו נהשנל ובלשון  ,יונל להיות ני קראו אליו׳ נאשר נקראו נמה
מעתיקים נעלי לשו! ומליצה ( נפיגו מתשפתת אנן תנין ) לתכלית ההיא  -נמו
שתראה בהקדמת פירושי ממשניות ונסוף העתקת שער היתוד.
זמן מותו הוא כנראה בראש המאה השנית לאלן הששי׳ סביב לזמן אשר
מתו המשוררים בני דורו ר׳ יהודה נעל התמנמוני ( אלמריזי ) ! ר ' ברכיה הנקדן
יבעל משלי שועלים ) ר ' אברהם אבן מסדאי ( בעל בן המלך והנזיר ) ויתר תנעימי
שיר ומליצה בעת ההיא  .נופיתם שנו למשכן רמה  ,וצפשותם לביתם ברמה  ,אן
אזנרתס בארן נצבה נס קתה  ,ושמם וזכרם תאות נפש ונשמה.
במודש האביב תריו לאלן הששי.

יוסף מייסע.

עצה טובה.
Don Dr . M . Duschak Oberrabbiner in Ruße.
אנשי זמת במזמה ודעת
אס באמונתך יתנו קרץ
אם בצדקתך יתנו מגרעת
משוטטים בשטן בתוך הארץ
להפק דבר כזב שוא ושקר
ולהסיר אנוש גרם אין חקר.
התעוררה חיש חיש לפקוח עין
העירה נפשך עודה משנתך
פן תירס כגבר עברו יין
פן תבשל ותאבד צדקתך
דברם חן חן! אמרתם נעמה
דבש וחלב על לשונם חנפים המה
״ Pאלהים ׳ אומרים  ,העלה חח
״העלה דרדר  ,כי עובד אין
״פרחיו נושנו  ,אין בהם ריח

"מבלעדי איש ישים עליהם עין
"אנחנו מיע ובינה קנינו
״מהם צמאויינו הרוינו.
"עתה נבוא לבער החדק
"לבער קוץ רוחנו מובנת
"לטעת אמת משפט וצדק
"ליראה נזזקקה היות משענה
"באו בני אדם כלבם יחד
״שומע לנו בלבו יחד.
בינה נא  .כי לא לגדור פרץ
יבואו  ,ני אם לפרוץ ורד
לא לטדר ההפוך בארץ
יקרבו  .כי אם להפוך המדד.
לתת תפלה קקלון וחסד
יבאו בתפלה  -יעטו חסר.
«*^
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דברים אחדים בספר יואל.
עליה ל 3גינס ספרו ונו ' יואל א ' נ '  .יפירשו נל המפרשים שהוא כיור על
התהוות התקרה ההיח  . drob, deßwegen ,אולם לא נמצא מלת היחס עם
הננו׳  ,הוראת נתינת טעם  ,ני אם  ,הצטרפות "תשר " או " ני '  ,ואם יש שלילה
גמשפט מצאנו ' על,לי  -על לא  .ועוד אם הוא תלת הטעם  ,אין לו טעם נתור׳
ני עוד לא נזנר התקרה מקודם׳ ני אם יסופר אתרי נן  .לנן נראה ני מלת עליה
מום  ,על מלת ' הארך הנ; נרת נפסיק שני  ,והנ 3יא יקרא אל יוש 3י האדן לספר
לנניהס את אשר נהיתה עלי אותה  ,חר ; 3ושמתות הארן ע׳י הארנה  ,והתקרה
רע אשר קרה אותה נעת עלותו עליה נצר ואוי  ,להנרית אונל מפי יוש 3יה
ולהשנית נ ; יגולה  .ויתורנם ' עליה"Was auf ihr , (auf der Erde ) ge< :
 fchehen ist ,לננינס ספח■  . erzählet euern Kindern ,ואל ישיגני המשיג הלא
עקר תסר תן הספר  ,ני פעם ופעמים נמצא  ,ני תלת על נצנה לנדה והפעולה
מונן מעצמה  ,נמו 'פלשתים עליך die Philister komme» über dichהנני
עליך  siehe, ich komme »der dich ,תמם  ,עציdas a» mir verübte Unrecht -,
' 3 komme über dichו ' מפניי ונוי קנצו יקנצו הפנים אדמימות שלהם המפזר ועל
י ’ נ הלוגן ננר עליהם  .אולם לסי תנמי הטנע לא הפנים יאספו הדם וישאירו
אחריו הצונן ׳ ני אס הל  ,נולת הדס אשר תתנה גוזל אל נל פנה וענר הנון»
ואס רעדה אחזתנו׳ אז נל הנתלים נחלי דס הולניס אתור ומצקיס נתון• הנלה.
גומה graben
ונ״ל ני שתי פאר ע׳י התחלפות נ ' לפי הוראתו לפעמים עשה
ויממנו ננזר אפשר שורש סור , zerstörenני העושה גומה מסיר דני ) והמדנר
פארן שמו על שפוא מלא חפירות ומערות והנה הנד הגדלנו ני התיל והרעדה
עת יאחזו פתאים ונגנורה את האדם  ,לפעמים יהסנו נער לזקן  ,ילנינו השער,
ויחפרו תלמים על פני הננהל  .והנניא רוצה לצייר  ,חרדה גדולה אשר תאחז נל
נפש  ,אשר תראה החיל הרג והעצום עולה על ישראל נסנולות נוראות  ,לנן
חתר  ,ני נורא יהיה המראה עדני יקנצו תלמים נפנים  ,ייתויגס vor seinem :
Anblick beben die Völker, daß i» allen Gesichtern sich Furchen sammeln.
וזאת היא אחת מסנילית הלשון ליחם הפעילה חל המקים אשר נו נעשה דגר
חה נמו נאן נאלי הפנים  ,נו התקנן סארור ק 5צי המר  .והסנולה הזאת נקראת
 !; ,ס  — Metonomiaילא יענטו /אירחיתס שם נ ' זי  .נראה שהוא מלשון ענות,
 etwas Verschlungenes ,ני אם אנשי מלחמה ילני לקרב בלי אימה ופחד אז
דגליהם תישרנה נגדם  ,סדרים למי ! ארחם וינעם זרו ונל דינם הסכינו  ,אנל
לתהלונותיהס3ל יפלסו מעגל
חם רוח אין נהם ומורן נלננס אז אין סדר
רגליהם  ,ננר נמסלת רעהו ילך  ,ואיש יצעד נצעדי אחיו  ,עד ני מעודנים התה
יחדיו נח עשה ענות  .ורנניא יספר מאויניס תלמדי מלחמה לאתר  :ואיש נדרניו
יננו לא יענטין חירחותש »in jeder geht seines Weges, sie schlingen ihre ,
 Wege nicht in einander .ינער השלח יפולו לא ינצעו שם ח' אינו נראה שהוא
מלשין פצע  ,ני הנניח יספר ננה יאזור האוינ נננור חיל וילנש רוח עד ני גם
נראיתם נופלים מצדם אלף וחרג נוקמת תנוא נלנם  ,לא יניחו ידם  ,ולא ירפו
נשותס נפשסננסם  ,למען שפיך חמתם  .ויתורגם sie fallen dnrch's Geschoß :
—  und enden dennoch nicht.ואת הצפוני ארחיק מעלינם נדחקו המפרשים
ואמרו  ,שהאמה נקרא צפוני  ,לפי שנסיעתו תמידמנננ לצפון וזה קשה  ,ני למה
לא יננהו " נגני" לפי המקום תשר משם יסעו ועוד מעט והם עצתם יחוו לנו
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עוד דעת אמרת שנקרא צפוני לפי סרוג צרי יהודה וישראל מצפון נאו  .ואולי
י׳ל ני יש מן החנארים אמרו שהספור הזה מעולם צא יצא אל הפועל ונוונת הנניא
גמקום הזה רק משל ונמו הושע שם ליסוד מונא המשל גאשת זנונים וילדי זנונים,
נן יואל המשיל המין הגולים הגאים על האין לארגה הגא לרוג וישתית את הארן
ואת פריה  .ואם נלו רק משל נונל לתמר נמו שהמשיל האויג המר לארגה׳ נן
המשיל אותו נריצת אמרתו לנחש וצפוני הוא נמקום צפעוני — -Natter ,
נמורינס חזיונות יראו שם נ' ,א  ,הנה יש דנריס אשד לא יונל השיג האדם נל
ימי חייו נחצד עם נל התאמצו לחקור על הוגר להשיגו ולדעת אותו נמוזאלהיס,
השארת הנפש  ,נחירה חפשית  ,אולם אס גם נשגניס המה לא הונל להסהתנונה
ונל חנמת אדם תתנלע מנל מקום הם חזקים נקרננו נראי מוצק נמסמרוה
ננוועים דרושים (  )postulirtלחפצנו הנוהור להחזיק גמוסר להולן נדרן צדיקים
ולעלות תעלה מעלה  .וחנמי הפילוסופי יקראו ההרגשה הזאת הפנימייה נשם
 , schauen( Schelling sagt : es gibt ein Schauen des Absolute«,ונוונתו ני
לא נוכל הנין דגר על גוריו אשר מעל להשגתנו ולעמוד עליו גדרן הגיון,
 Begriffe, Urthcile und Schlüffeאגל יש נח נקרג האדם  ,רנש פנימינסתר לגננו  ,מחזה שדי אשר ממלא תקום הנינה ) והמצה הזאת תנונה גלשוננו
הקדושה יחזה״ לנן נהוג ויחזו את האלהיס  ,המשא אשר חזה מנקוק׳ ומראיה
עמוק תן האיר השנלי  ,ני משא גי חזיון צא תשקל ננף מאזני השנל  .ונס חזיונות
נאלה תתעות את האדם לפעמים לקסם נזג והגל  ,והחסידים העם ההולנים
נחשו לא ראו אור התנונה  ,אומרים ני נפי שנים נרוחם לחזות דנריס רמים
משננים יעצמו עיניהם לחזות מחזה שדי  ,ועל אלה אמר יחזקאל חזו שוא — עם
שאול יעשו חזה  .אולם יש דנרים ננוחים לתנין וישרים למוצאי דעת  ,האומרים
לחנתה אחותי את ,נמו חנתת החשנין והמדידה וחנמת הטנעונלשון Philosophie
יאתר ני מניר חנתות נאלה יש לו eine Anschauungנגזר מחוש הראיה  ,אשר
יניט דניים אין ספירות אן -אםלא י יונל השג עצמותם האתתית ויתורנס נלשוגנו
הקדושה ' ראיה״ נמו נלשון יון  iqdaונמו שנאמר , anschauenאפעולת נל
החושים  ,נן מצאנו שמיש לשון ראיה אחוש השמיעה׳ נמו וירא יעקנ ני יש
שנר נמצרים  ,ויעקנ לא היה נתצריס אלא נארן ננען ? אלא ששמע ( וריח
נלנו innert Anschauungוזה הוא נעין
הונח נראנ״ן סי' קנ׳ד סי' שראה
פירושי )  .ונל העם רואים או! הקולות ; ראיתי אור אחוש המשוש( )Tastsinnותרא
 . Geschmacksinnואולי זה הוא פירוש
האשה ני טוג הען לתאנל אחוש הטעימה
הנתונ אל תראה יין ני יתאדם אל תטעם נדנרי חנמיגו סחור סחור ונו' והנה
נעתיד לנוא תגלנה לאים נל תעלומות ונמו עינינו תצפינה  ,ואזנינו תשמענה-
 Pעין שנלנו תשלוט על דנריס רמים ע 'פ עיון וחקירה  ,ותדע קושט אתרי אמת
יאת אשר חזיצו מלפנים נראה אחרי נן ועל זה אמר הנניא ונחורינס מזימות יראו,
euere Jünglinge (oder AuscrwUhlten) werden das vorhin Geschaute
— anschaucn,

Bemerkung.
איתא נמס ' מגלה דף ג' ׳ ע ' נ ואתר ר ' יהושע גן לוי לוד ואונו וגי החרשים
מיקפות מומה מיתות יהושע נן נון הווי והנה יהושע ננגהי והא אלפעל נננהו
דנתיג גני אלפעל ענר ומשעם ושמר הוא ננה את אונו ולטעתין אסא גננתו

דנתיו ויון אסא ונו׳ אר׳א הני מוקפות וזומה מימות יהושע  , ,נון הוו תרוו
וימי פלגש ונגעה ואתא תלפעל וננהו סוור אנפול חתא אסא ששצנהו ופייפי׳י
החזיק את ודקיהן  .מזה נראה בעליל ששתי ונה אינו מוטו על יסיות ועשיית
ונין מחוש ני אם ג ' נ על אזוק וית או עיר אשר נגנו נור והא נתיג ויגן אסא
מן,!|1א מלה
ואעפ׳נ פי' ר״א ואסא שפצנהו וראיתי מי שפי' ני גנה נגזר
מצרית אשר הוראתה ' עיר " ולפי שעיר נוסוה או אחרי היסוה תעשה נצורה לכן
נגזר ממנו פעל ונה על הוטו תעונה חו עיר או על החזיק אותם לוצינה.
(ואפשר שזהו נוונת רחל חולי אגנה תתנה  .ני ע״י מעוט המשגל תחזק הרחם,
( ■victtcidjt n>fv&e idj defcstigl dura , fifוראייה לזה והא נתיג מלנים ח ' ו'
ט״ו ויון את קירות הנית מנית־ נצלעות ארזים הרי הלמה לא העמיו את קירות
הוית אלא הוסף עליהם ועטים גצצעות ארזים  .ותעתה נסתרה טענת הנחין
מוי ש׳יראפפאפארט גו״ה תקיפו ותחילת מעלתו הרתה  , .זיל שם צי  01וגני קני
מותן משה ענו תעיר התמרים ונו ופי ' נלם שהית יריחו " .חולם לא הישינה עם
גננעניס לנו יקשה עלינו אלא שישיות העיר עצתה היא היותר קשה והיח תימה
היותר גוולה על נל המפרשים והיית שאין ינלו להעלות על ועמס נלל שגני קני
ישנו ויריחו עיר אשר שרף יהושע גאש והחרימה ולי לגנותה וספר הנותו
לחווש וימי אמאו נשא חיאל נית האלי את לנו לגנותה ונתקיימה נו קללת
יהושע  .והנה גס לקמן נזנרה עיר התמרים שירשוה וני עתו! ועמלק תיו ישראל
ונס שם ת׳י יריחו ואין יתנן זה שזמן מעט אחר החרס גתישגו וה ישראל ענ׳ל
הצח והשאלה הזאת שם המנקר העמוק ליסוו תיסר ני עיר התמרים איננה
יריחו« ני אם וארן ערג מחוז חינאר  .אולם לפי האמור למעלה יצא לני תש״ס
ומגלה אין מקום לתמיהתו ני אם אתר יהישוע ארור אשר יגנה מן " מר לן
שהיתה נוונתו להשניע אותם אס יעשו ותקום הנחרו מעולם נתי מושג  ,ני אולי
צא השויעס אס יחזקו את יריחו למבצר ומשנו  .ותקן ימים גתישו שם ישראל אן
ליל עורו על השוועה ׳ עדאשרואחיאל ונשא את לוו לוניתה Sie zur Festung .
 11 machen .ג
Schreiben
und Aufruf
wegen Unterstützung des KrankenHauses von S . H . Mondschein
Gem . Vorsteher in Bolechow.
!Verehrungswürdiger , hochgelehrter Herr Stern
Sie haben mir einmal , durch die geneigte Aufnahme meiner
ebräischen Arbeiten in ihrem werthen Werke : Kochbc Jizchak,
Die Ehre gegönnt , mich zu den Mitarbeitern an Ihrem heiligen
Unternehmen , die ebräische Sprache , unser väterliches Erbe , emporzubringen , zählen zu dürfen ; nun bitte ich Sie , geehrter
Herr , hiermit gegenwärtigen Aufsatz , meinen Aufruf an meine
Gemeinde , wegen Unterstützung unsres Spitales , im benannten
gemeinnützigen Werke , einen Platz einräumeu zu wollen , da ich
durch die Zirkulirung desselben , die Erweckung der Theilnahine
an gedachtem Institute bei der Gemeinde beabsichtige
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Sie , werthcster Herr , und andere , die ini gebildeten Deutschland leben, werden sich wundern , daß man bei uns das Interesse
für philantropische Anstalten erst durch Proklamationen hervorrufen muß , leider ist es aber so ! — Sie werden in der aU;V
Zeitung des Judenkhums von den Bestrebungen des Lemberger
Vorstandes , zur Kreirnng solcher Anstalten angetroffen habe»,
und wie die Gemeinde , theils aus Scheelsucht , theils aus Beschränktheit, Zetkcrgcschreidarüber erhoben hat , und welche Kämpfe
sie auszustehcu hatten , bis sie durch kräftige Unterstützung von
Seiten der humanen hochherzigen Negierung ihre Gegner bc<
schämt in die Schanze schlugen. Eben so würden wir , ich und
meine Herren Kollegen , als Gemeinde - Vorsteher die wir ein
Spital und eine deutsch - israelitische Schule , die in der eben
zitirten Zeitung bereits in Nr . 39 d. v. Jahrg . erwähnt ist,
ins Leben zu rufen arbeiten , den Anfeindungen ' der Gemeinde
ausgcseht sein, wenn wir nicht von den hohen Behörden unterstützt wären . Von unsrer Jnstallirung als Vorsteher hat , sich
die Gemeinde nur Unheil versprochen : ״Diese
aufgeklärte»
Vorsteher hieß es , werden uns eine Schule , der Lemberger
ähnlich , wo die Bibel mit der verrufenen Mendelsohn 'sche»
Uebersetzung u. dgl - gelehrt wird , errichten , und unsere Kinder
zu Ketzern machen !" Und wie es in Lemberg im Großen , so
war es bei uns im Kleinen . Die Gemeinde hatte 'durch Schwärmer
und orthodoxe Talmudisten , ihre Rädelsführer , an die hohe
Landeestelle über unsere exof. Anstellung von Seiten des lvbl.
Kreisamtes reknrirt , und die erleuchteten Behörden ließen sie
das Vcrabscheuungswerthe
ihrer verkehrten Gedanken fühlen.
Und es würde , uns in Wahrheit , an pekuniären Mitteln zur
Realisirung unserer Institute fehlen , wenn das löbl. Kreisamt,
insonders dessen Chef, der ehrwürdige für alles Gute und Edle
begeisterte Herr Gubecnialrakh und Kreishauptmann v. Kratter
und die löbliche Verwendung des edeln Herrn KreiskommissärS
v. Babvr uns nicht energisch unterstützten , und uns nicht von
der Ferne her mildthätige Hülfe zugekommcn wäre . So schickte
uns der Herr Baron S . von Rothschild
aus Wien und andere
Gemeinde » Galiziens , von den hohen Behörden aufgcsordert,
Beiträge zum Bau des Spitalcs , das sich der Vollendung erfreut . Den Fond zu dessen fernerer Unterhaltung , habe» wir
eben durch die Mitwirkung der hohen Behörden ziemlich gr°
sichert; es hängt aber Vieles vom MildthätigkeitSsinn der Gemeinde <0 , und diesen aus der Letargie zu wecken strebe iw
hiermit:

קול אומר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חכרו כציץ
השדה יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהיגו יקום לעולם  .ישעי ' מ ' .
או אחטא בשפתי להתקשר במעדנות פי כסיל מחיתת הגופים
העלולים רנע ימסו אסירי בניני ושפל שיאי ונפל למשכב
וחליתי  ,והייתי נאחד האדם אשר מאסתי  ,שקר אז ההון
והבל ההצלחה  — .בחינת עילם פרק י״ב.
מי לא חזה מבשרו חולשת האנוש כי אנוש הואי ומילא ראה
איש תמול היה בריא אולם  ,והיום הוכח במכאוב על משכרו ,ישבע
:רודים מחבלים אחזוהו  .זה כל האדם  ,כי יאכל יכי יחוש מעט קט
יותר מחלקו יום יום  ,קרח כי יקרר החום בדם עורקיו ועצביו< יקפא
מרוצת דמו אשד הביא חיים עמו  ,ויהפך למקור משחת  ,יקוד
חלאים רעים ונאמנים  ,או מקרה ופגע אחר כי יקר האדם  ,׳פול
למשכב  ,כל אוכל תתעב נפשו  ,יכי 1בשרו מרואי ,ויגיע שערי מוח.
מה רב חסד אל על האים כי הנין יברא רפואית לגהה מזורו .ואצל
מחכמתו לרופא  ,לידע לבחור סמי ח״ם  ,להקל כאב חולה  ,שוכב
שוכב מדוכא מחליו ; ואיש חננו אלה,יו בעושר אם יחלה  ,אז בני
ביתו ואוהביו  ,אשד יקר בעיניהם טיתו יתאספו סביב למטתו,
ידרשו צרי למחלתו מרופא משכיל  ,כל משכבו יהפכו בחליו ,׳תמכוהו
באשישות׳ ייפדוהו בתפוחים ,יקח מרקחת צדי  ,ובעזר בורא
רפואות׳ אשר נתן רש־ת לרופא לרפאות  ,האומר למלאך המשחית
הרף  ,יפדה מרדת שחת  ,יקום מחל־ו .ייחי — אילם מה גורל העני
אשר אין לו לחם צר להחיות נפשו  ,ובמטתו לא לבד ר,ריםוכסתות,
אף מ« ט תבן אין  ,עליי ישיב וירגיע בעוד כוחו נאמן אתו  ,אף כי
אחיי נפלו על ערש דוי  .במה ישכב ? במה יקנה צרי לרפאות
מחלתו ? סביב למטתו יתאספו אנשי בידו ,אשר על ענים לבם דוי,
וכל צעקתיו ני יצעק מכאבו המר ,יפצעו לבם ,ני הועיל לו בל יוכלו.

•עיניהם דמע י,רובו אשר ימסו לב החולה! ופיק ברכיו ? 1א יחזיקו—
אהה ! מי לא ידמע דמע ! נמה אנשים עזבו זמנם מבלי יד נדיבה
המכתם ? • כמה אבית מילדים קטנים ממטו ולא עת  ,ממחסור בית.
אשר אליו יספחו בחלים להרפא  ,ודמם חמם יזעק על רעיהם  .אשר
היה לאל ידם להשאירם בחיים  .לרן למען לא יזעק עלינו דם אחינו.
לקיים " וחי אחיך עמך"  ,בנינו בית חולים אשר אליו יאסף איש
מסכן כי עזבוהו כוחותיו  ,בו יחזיק להשיבלאיתנו ,לחלק נפשו ממות,
את עינו מן דמעה  ,את רגלו מדחי — .
אולם אנחנו מה  ,אם העדה לא תתמוך ביד נדיבה מעשה
הצדקה הזאת ? אם מעיני העדה נעלם גודל ההכרח והמצור ,להעניק
מברכת ה׳ עליהם  .גם להנאספים לבית חולים  ,מה חסכון רצוננו
הטוב  ,להחזיק כל בדק הבית ? אם ניבת העדה תעדר  ,לשוא
עמלו בוניו בו ! — לזאת מי לה ' אלינו! הבו אמדו לאחיכם הנצרכים
לעזרתכם  ,אל תדאגו  ,טחסורכס עלינו " אמרו איש אל אחיו  .חזק!
והאצילו איש איש כמסת ברכתו  ,ליתן לבית תהילים כפף מוצא
לעת הנצרך  ,נ׳ מלבד מתנותיכם  ,ומלבד  :דייכם  ,ומלבי נדבת
ידכם  ,עוד מעיני ישע לנו נפתחו משרי המדינה — הקהל ! הנה
לפניכם שרה גדול  ,זרעו בו לכם לצדקה  .ותקצרו לפי חסד  ,נעשה
לנו פה שם טוב מבנים ומבנות  ,אשר הוא לעד יקום ,יותר משמות
נעימים  ,כי יחצבו באבן  ,אשר גם היא לעפר תשיב — ואתם עשירי
עם ! אשר נתן לכםאלהים עושר וכבוד  ,ובידכס לחזק ולגדל מעשי
בית חולים  ,אל תעמודו מרחוק ! חושו לעזרת חלכאים ! הכינו לכם
ייל וחדור ,פה בתבל  .כ• תמחו דמעות העני ודש אין כל בביתו.
היש פה בתבל ארצה שמחה גדולה  ,טהורה  ,ועומדת לעד  ,משמחת
נפש יודעת  ,אשי בגללה נפשית האדם ממות הוצלו ? — הנד ,נשמע
יביס אומרים ׳ נעשה גם אנו לטובת אחינו  ,בחניה לנו מעמלינו.
כאשר נפנה מעסקינו  ,כאשר לא ׳פרענו עבודת הקנו  .לעת נמצא
לבבינו נכון .בעת דמנו ותירושנו ירבה ; רבים התנצלו כיה  ,אך

לשוא ! העת המוכשיה  .דוה נדיבה< ואריכת ימים 1אער עליהם
חנו -לא מצאו  ,ותקותם נהפך למפח נפש  ,כי המות השיגם,
מחשביהם הטובות היו להבל ,הונם וזהבם לא הועיל למו באחריתם,
כ׳ נזל העודר בידי איש אשר גם הוא יכסל ויבער כמוהם  ,ולמי הם
עמלו ? ומתים כמוהם  .אם יכלו לישא ראשם למעלה מקברם,
ולראות איך בעמלם ובכספם  ,אשר בעבורו לא נתנו שינה לעיניהם,
וגם טובה לא ראו  ,ידי זר בלא דעת ימשולו -ובכל תבואתם ישרש,
ונוקב יבלה' ייכלה הכל  :או אז יעצמו עיניהם מראות ברע  ,וישישו
ני מצאו קבי  ,או מיגון ומכאוב ימותו שגית לשחת — ולא יאבו
לה,לוך בין החיים עלי הארץ אשר לא תצליח יושביה  — .הן רבים
המה אשר עלה הגיון צדקה תוך עשתונותיהם  ,טמנו אותו בחבם
לעת מצוא׳ ובטרם עלתה נצתו  ,ועד לא גמל פויו  ,המות הרים
ד,רמו עליהם  ,וכחלום עפו  ,המה  ,עתירותיה,ם  ,ומחשבותיהם.
אבדו עולמם  ,וגם צדה לא עשו להם — ואש אך לא הפילה עצלה
הרדמה עליהם  ,וידיהם למעשה הציקה שלחו  ,לכלות העבודה
טרם יכבה נר אלד,׳ם בקרבם  ,אז שמם וזנים לזכר עולם השאירו —
הנה לא הצליחו באשר לא אמצו וחזקו  ,להטיב לנפשם — ואלימים
יבואו חנו  ,ותחת אם הקימו או 1מחשבתם  ,כבוד ויקר הנחילו,
וברכת אובד עדם תבוא  ,עתה במותם  ,בזו לעגו למו כל יודעם,
ואמרו  :הנה אלה שוכחי אלוה  ,עמלו לריק  ,עשרם אך שמור
לרעתם היה  ,והמה אביו בעני! רע  — .לציור הון ולהיות לאל ידו
לעשות צדקה וחסד  ,ונמות נבל למות  ,גם זה הבל וחולי רע ! ותחת
אשר פועל צדקות אם היה  ,תמות נפשו מות ישרים  ,יבוא בכבוד
גדול אלי קבר  ,ואחריו כל אדם ימשוך  ,ללוהו לבית עולמו — הנה
עתה במותו  ,גלמוד ונעזב גויו לבור ישא  ,וזכרו לדראון  .ועל ענין
כזה אמר בעל חו״ה ושער הבטחון פה ) " יזמין מהון העולם הרבה
כאלו בטח מן החליפה  ,יסרה מעליו אימת המות  ,כאלו ימיו לא
יהמו וחייו לא יכלו  ,אינו זוכי אחריה ומתעסק בעולמו  ,איננו מעיין
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בעמן תורתו וציותו ובית מועדו וכוי וכאשר יוכיחנו מוכיח ׳ ויומו
מורה  ,ויאמר לו  :עד מתי תתעלם מחשוב בצידתך  ,ועניני בית
מוערך ? יאמר  :עד שיהיה לי די פרנסתיוספוקי  ,ולכל אשר אתי
מאשר ,ובנים  ,עד סוף ימינו תנוח נפשנו מדאגות העולם  ,ואפנה
לפרוע חובות׳ לבורא  ,ואחשוב צידה ליום המועד" — לכן אתם אשד
חבלים נפלו לכם בנעימים לשכון בצל הכסף  ,ויש לכס כח ועצמה
לחזק ידים רפות  :הבו לה ' כבוד ! בהפוישכם מעשר מכל הטוב
אשר חננכם אלהים  /אשר מלפניו העושר והכבוד ,ואז ישיש להטיב
לכם  ,מהרו ! חושו! אל תעמודו! ועשו לטובת אחיכם בעורכפתכם
רעננה  ,ואין עננה לכסות שמשכם ; אל תאמרו עוד חזון למועד,
וימים יבואו כאשר נשיג מאויינו  ,בעת יעשר הילנו  ,אז נעשה גס
לעמיתנו ; ויום המות מכל חי מכוסה  ,ומלפניו אין מנוסה — מי ידע
יומו אם ירבה כחול ימים ואם קרוב קצו  ,המות מצודה פרושה לע
כל החיים  ,כמאמר קהלת  " :כי לא ידע האדם את עתו ,כדגים
שנאחזים במצודד ,רעה  ,וכצפרים האחוזות בפח  ,כהם ׳וקשים בני
האדם  ,לעת רעה כשתפול עליהם פתאום" ( קהלת ט ' ) והמליץ
חבוישי אמר  " :וכי תחשוב אורך ימי בחרותך כימי שמים לרוב  ,וכי
יש עדן ועדנין להרע ולהטיב  ,ותאהב על זאת התקוד ,לחטוא היום
ומחר תשוב  ,ויש אתך ממשלה  ,לעזוב גם היום מרי שיחך  ,ומעות
פעלך  ,שקר אתה דובר כי הבל ימיך עלי איץ  ,וכל אשד תתרשל
על הטוב מעשותו  ,בדחותו למחרתו  ,תוסיף סרה  ,וכל אשר תאמר
לכשאפנה אשנה  ,תשנה באולר , ,כי מי יורע מהרתך התשיגנו,
ואם יותר לנבל כל מאומה עד אור הבוקר  ,ונמצאת מתאמץ ובוטח
על עולם שאינו שלך ; ראה תוחלת התועלת והתשועה נכזבת לך
לעולמים אם אינך ממלט את נפשך הלילה״ ( בחינת עולם ט״ז) .
חן עד ארגיעה ומות בחלון יבוא בפתע פתאש  ,יחטוף איש בעצם
שניו  ,ותלכו לארץ נשיה  ,ולא עשיתם לעולמגם מאומה  ,גם שם
טוב לא השארתם  ,ולמה עמלתם ? מה בצע בהיותכם פה שנים
S
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מספר  .הלא אחת היא דת האדם  ,כי הולך למות ואין אחד חפשי
מהמ* ת רעמו  ,ומחרמשו אשר יניף על תקות חיינו" כי מות נמות
וכמים הנגרים ארצה אשר לא יאספו ( שמואל ב' י״ד ) וכלי נשק נגד
המות לנצחהו הוא מעשה הצדקה  ,בה נשאר לחיי נצח  ,ונשאיר
אתרנו ברכה ; ואם גם מוסדות גופנו יהרוס וינתץ  ,ועצמותנו יפזרו
לפי קבר  ,עוד יתרומם מערמות עפר שמנו חכר׳־נו  ,כנס יתנשא
כבודנו  ,מתחת רגבי אדמה  ,נתעורר  ,יחיו מתינו  ,יקיצו וירננו כל
שוכני עפר׳ וכל חסד אשר עשינו היא כאגלי טל  ,אשר ירטיבו
כבודנו  ,אחרי אשר נבלו עליו "וראיתם ושש לבבם׳ ועצמותיכם
■׳ ( ישעיה ט״ו) לא אבני
כדשא תפרחנה  ,ונודעה יד ה ' את עבדיו׳
שיש המה אשר במו נחצב זכרוננו לעולם  ,כי גם המה ברבות העתים
משן העת יאכלו  ,פור יתפוררו  ,וצור ׳עתק ממקומו  ,׳פול ויבול
ולאל ישוב — רק מעשים טובים  .מעשה צדקה וחסד  ,מעשה רחמים
וחנינה  ,המה לעד יעמודו  ,לא ימיש זכרם לנצח  ,ויעשו לנו פה
בתבל שם לתהלה ולתפארת — .
קינה על מות א3י

מורי אליעזר ז״ל אשד לא

נודע לי קגורתו על היום הזה.

הדורש לאביו המת בארץ נכריה.
אנה הלכת ? צאנך על מי עזבת?
אל ארץנכריה טלטלת טלטלה נבר.
מרעיתך מבניך הפרדת  ,שוב אליהם חשבת!
אהה'■ שמה המות חצב לך קבר.
אמרת אשובה ארץ מולדתי  ,אראה צאני,
בחצי ימיך תעלת  ,בניך בנצתם נטשת.
לשוא קראת בחליך  :איה בן אוני ?
ידיו מעבירים זיעת מצחך לא רגשת.
עת גויתך באבו  ,לבכור מות ערכו.
רמע ממקור עפעפים לא רטבו לחי.
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ומאנשים אין מספד דרך קברך דרכו.
אין אחד קרא  :מי יתן ויחי •
שמך לא נודע להם  ,לא הכירוך,
לו ראו עינך׳ אהבה עפעפיהם יציצו,
תאות נפש כמוני להם ולשמך ולזכרך ׳
כי לריח מעשיך הטובים נרדמים יקיצו.
בארץ זרה איפוא לא חבלתך אמך.
בשדות לא צחקת עליהם עודך נער
רגבים לערימת קבר נשאו על גביך
לא ידעתי בהר ,בבקעה או ביער — .
עפר ארץ נכדיה תדבק ותשתרע תחתיך
שמים לא מארץ מולדתך ינטו עליך ידיעתם
מצעדי בניך מרחוק יבואו לא יעירוך משנתיך
קברך וציונו קרר יחכי ליום ביאתם •
עד אבוא להשתרע על שאריתך בעפרים,
חכה לי אביא בחוצן נינך ונכרך.
לא כהבוערים בעם הדורשים המתים בקברים,
נחבק עפייך  ,ונאמר  :אתאנו כלנו לכבודך.
מה נדרתי ? נפשי התוכלי מלא דבריך?
איך נבוא לתנות ורחוק מאתנו המקום.
התקוה לשטוף בדמעות עינינו ספיחי קברך
אבי הה ! נאבדה׳ ועצתי לא תקום.
מה אעשה לך איפוא אבי היקר?
אטמון בחבי שמך וזכרך כל ימותי׳
אעופה ברעיוני על קברך בכל בוקר
החטאת כי ינקשני אשים בך זמותי — .
זעליג צבי מאנדשיין.
Vorsteher der Gemeinde zu Dolechow.
*S

—
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Schreiben von Prof . S . L. Luzzato

in Padua,

mitgetheilt

von Dr . Gideon Brecher in Protznitz.
* ) מכתב א '• לנבור ירידי התורני הנכבד והחוקר היקר החכם הרופא
!מו* ה גדליה ברעכער שלום עד העולם
, נקין שענד נההי אה לני להוסיף שניה יד עיוני על פירושן המזמר על ס
 ני נאמת יקרה נפשן, הנחיי< וללקט אלופי הנסחאות נדסוסיס הקדמונים וננ׳י
אוהנה האמת ומודה על האתת ; מדה אשר עם
 וראיתי רואן הטהורה/ נעיני
היותה מילתא נוטרת׳ נתלתידיו סל אנרהם אנינו ! הנה מציאותה יקרה ׳מאוד
' תאמר נ ' סי ' ג:  והנה לפנין שלש הערות שנתנה׳ נימים ההם, נדור הזה
ציפיות ( מלשון
 ונן ננרזרי נ״י נתוג נפעם השניתrelativi « ל ענינו, טפליות
/ רם ונשא,  תהולל׳ קדוש,  נדון ומנורן, שם המצטרף ) והנה האנר מניא לדוגמא
 ני,  אן הס שמות מצטרפים נמו אנ ונן, ונל אלו אינם תוארים לו מצד עצמו
ותנורן ומהולל אין ענינם אלא
, רם ונשא אינו אלא נערן תה שלמטה תמנו
נדפוסויגיציאה
,  נירן אנה והנצאון.  שםשם. שאתרים מנינים ומהללים אותו
. ומזה עשו את״נ נדרן תנה ; והננין נדרן הנא,  נדרן הנא:  מ ש״ז נתונ: ש
והאינווז
 שם סי׳ ויושם סור הנל על תה שהוא עליו מהנאות. ונן הוא ננ״י
 נ׳ל נסוף פירושן דוצר צורה לנליצור ) לא נתאלתו על תמונת הנוננים, והתמונות

• ) Vor zwei Jahre », als die Herausgabe dieser Zeitschrift bei
uns noch im Plane lag , wurden wir , auf Anregung unsres
gelehrten lieben Freundes Herrn M . Steinschneider,
von dem würdigen Hrn . Dr . Brecher
המקדימין
כזריזין
 לכל דבר תושיהmit
obigen beiden werthvollen und inhaltreichen Schreiben beehrt . Durch hemmende Verhältnisse erst lange nachher zur Realistrung unsres Planes gelangend , war das ManuScript uns indeß leider abhanden
gekommen , und wir konnten bei dem mühevollsten Suchen
es nicht auffinden . Da nun , beim Zusammentragen gegenwärtigen Heftes , ein günstiger Zufall uns selbes, in einem
Folianten , dahin es bei damaliger Lesung desselben beim
Nachschlagen gelegt und vergessen wurde — glücklicherweise
finden ließ , so beeilten wir uns , es der Oeffentlichkeit zu
übergeben und , bitten anmit den würdigen geschätzten Kommentator des Kusri , uns , die gewiß nur für uns bebauernSwerthe unverschuldete Verspätung sreundlichst vergeben
und uns mit ferner«  ׳Beiträgen beehren zu wollen I
S trrn.
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 .) Sternbildernעד פאן מה שנתנתי בקיץ החוצף ונימיס ההם נרפאה נתי
(
מקן שנה אחת שהיו מוליותיה מתפקקות  ,גלי שתוכל לשאת ראשה או לעמוד
על רגליה ׳ יאוה חכמי הרופאים ואמרו נואם  .ולא מצאו פתח תקוה אלא
גמנות אם  ,ואני לא אגיתי לעצתם  ,ונחרתי לנוהר לחותיה ג הקאות והרקות
כמרקחמ Mois. Le Royוגעזרת הזוקף כפופים פגה פמענו
גדולות ותנופות
לאיתנה  -קויתי לשלום ואין מוג  ,ני אשתי אשד זה שגע שנים ( אחרי מיתה
ילד קנון ) החלה רוח אלהיס רעה (  )Melancholieלנעתה  ,ועודה גחליה כשלש
שנים  ,ואחר נרפאה והרתה וילדה גן׳ ועמדה כשלש שנים גנריאותה  ,וגשנה
השלישית התיגעה הרנה גגת החולה׳ ועצנון הנפש הנוסף על יגיע הנון החליש
אותה והשיג עליה הרוח הרעה ואחרי כן הרתה ׳ וקויתי שיהיה לה ההריון למשיג
נפש  ,אן שמחת ההריון לא עצרה נח להתגנר על חולשת הניף ועל היגון הקודם ׳
ותהי יו אלהיס כנדה מאוד מראשית השנה הזאת ועד עתה  ,ואני הנגר ראה עני
גשגנו ענרתו  ,היו חיי נמשך שמונה חדשים אלה חיי צער  ,ואין הסה יכולה
לוני ואין הלג יכול לשער  .והתלאות האלה הטורדות אותי לילה ויום מנעוני
מהמשין הערותי על הכוזרי  ,ואפילו להגות נסירושן היקר לא מצאתי דעתי
מופנה וצלולה  .אן עתה מקרוג ננוא אלי החלק השלישי  /ויהי נסתחי וארא
פתיחתן  ,מצאתי נה וגרים אשר אלצוני לקרוא פירושן לסי׳ נ׳ה מן המאמר
הרגיעי׳ ואחרי קראי דנרין נשני המקומות האלה׳ לא יכולתי להתאפק מהעיר
אומן ידידי היקר על קצת עניניס אשר לא נמחסנוהין נהם מחשנותי.
והנס ראשונה צר לי מאוד מה שאתה מיחס נדף נ״ח לר ' יהודה הלוי
האמונה נתועלת הקמיעות׳ והנה למעלה מזה מעט ( נסוף היי נ׳ג׳ ופירוש נלה
רעתו ר” י הלוי ואמר  :״ואלו היה להם היום הפרסום ההוא  ,היית רואה אומנו
ואתהס היום נפתים להם  ,נאשר אנחנו נפתים לשארית ההנלים מאצטגנינות
ולחשים וקמיעות"• ואתרי גלוי דעת מגורר נזה נסי ' נ׳ג  ,היתנן לנו להאמין,
שאיש חנם נר׳י הלוי יסתור דנריו נתון נדי דנור ויאמר גסי' נ׳יה שהקמיעות
יש להן פעולה * וגס נתקוס אחר ( תאתר ג׳ סי ' נ״ג ) גלה רי׳ה אח דעתו ואמר
*ואלה נעלי השמות נאחר שמעו על נניא ונניא שדג ר נכה וכה ונעשה לו הפלא
שנעשה  ,חשנו ני הדנור ההוא הוא סנה גהפלא ההוא ' ,ונגר עמד נעל קול
יהודה על הסתירה הזאת הנראית גרגרי החכם ז״ל  ,והיין וכתג  :ני הרחיק
עיין רושם השתות כשאין שם תחשנה טהורה למוציאיהס נסה או לנותנים על
ספר ונדיו  ,ני כל רוח אין נקרנם נהעדר הכוונה הראויה נהם  .וכאן דנר
נהצטרף תחשנה זנה למעשה אמירתם או נתינתם׳ ני אז נכח יננרו לפעול
נמציאות רושם חזק מאוד" וכיוצא נזה נס המפרש אשר גידי נ״י כתג ( תאמר
גי סי' נ׳ג כי כנר הודעתין ני מאתר ד ' אין נו פירוש רק עד סי' גי ) וז׳ל  :נא
לתת דמיון מהרוחנייס המתדמיס לנניאים עושי הקרננות אל המתדמיס לנניאים
גהזנרת שמותיו ית׳ נלי כונה  ,כי חשנו ני הדנור הוא סנה עצמית לדנר תנלי
ואני תוסיף על דנריהס  ,כי לא על הקמיעות היו דנרי החכם
הגנת הנונה
נמאמר ד' סי ' נ׳ה  ,ני לא הזכיר אותן כלל ׳ ואלה דנריו  :ואל יהי רחוק נעיון
הזה רושם השתות והדומה להם מדרן הינור והנהג  ,וקוים להם השעור׳ ר׳ל
ממשנת הנפש הטהורה הדומה למלאכים ומתקנציס השלשה ספרים וכוי  ,ויהיה
היגר ההוא המשוער  ,נאשר שיער אותו נעל הנפש הגרה וכאשר דגר נו וכאשר
גחני■ ' ואשר אני אחזה לי נזה הוא  ,ני נתנוון החנם ז״ל להשאיר מקום לקצת
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ספורים שנאונדנרי וז׳ל על מעשה נסים שנעשו לקצת הצדיקים נכת השמות  .נגדן
ישעי ' אתר שם ואינלע נ אחא ( ינמות מ׳ט ) ודוד המלך נת 3שם אחספא ושדי
לתהומא ונתית תהומא ( סונה נ״ג ) ואנישי אמי שם ואוקמיה לדוד נין שמיא
לארעא ( סנהדרין נ״ה ) על אלה ועל כיוצא נהם אתר ר״י הלו׳ שהיתם נפשם
טהורה דומה למלאכים  ,ולכן הועילה להם הזכרת השתות  ,על דרך הנניאים שהיו
מדנריס כך וכן וגעשו להם הפלאים  ,לא נסטלת הדנור  ,אלא להיותם נניאי ד/
אנל שאר כל העם נין נכוונה נין שלא נכוונה אין כתינת הקמיעות מועלת להם
כלל  .זה נ׳ל נכונת התכס זיל  ,והנה מלות רושם השתות אין עניגן כלל רשימת
השמות נקתיעות  ,אלא (כפיי נעל קול יהודה ) » היות נהם כת לפעול נמציאות
רושם תזק" ותרגום רוש  . elncacio 0וזאת שנית צר לי מאוד ידידי החכם היקר,
דנר שראיתי שם (דן> כ׳ת ע״א ) כי אתרי שהזכרת תוכן דעת נעלי הסוד תתמת
ואמרת  • :זה תוכן כוונת החני נמה שינוא ' ,והנה הנאת ר׳י הלוי נקהל
המקונליס נעלי הסוד׳ וזה ענין צריך לראיות׳ ולפי דעתי לא היו דנרים מעולם .
ושם נהזכירן דעת נעלי הסוו אמרת׳ כי הספירות הם ענינים רומנים  ,נאצלים
מאת הנורא  ,ונס נזה איך תאמר  :ני זה תוכן כינת התני ? ואיך תיחס לר׳י
הלוי אמונת האצילות • והנה הוא מתה אותה נסתי ידיו נתוך נדי דנור נסון>
סי ' נ״ה  .והנך תודה (דן> כיינו ע״נו ני לדעת התנר מלת ספירות היא מלשון
תספר  ,ומאין לך להיסיף • ונקראו כן נערך אל אחדות האין םון>  ,כי נמו שכל
המספרים יוצאים ממספר האחדי  ,כן הספירות נאצלות מאחדות ראשון ואין
סוף ' • ולא נלנד משוס ננודו של ר׳י הנוי מחמד לנני  ,צר לי על הדנרים
האלה ; אנל יותר מזה צר לי  ,נראות׳ ני ננואך להלחם ניעלי הסוד  ,אתה
מוסיף להם אומן  ,נעשותך דעותיהם קדמונות נאומתינו ' ־! יחס אותן לנעל
הכוזרי ונס לנעל ס ' יצירה׳ ואיר תקוה להועיל לנני עמינו ולהרחיקם מאמונות
הנל  ,נהיותך מיתם האמונות האצה עצמן לגדולי אומתינו לר׳י הלוי ולר׳עקינא?
ומעולם לא האמינו אנות העולם ר״ע ורי״ה נאצילות נאצלים  .מי יאמין שתהיה
מלת ספירה נגזרת ממלת  • Sphaeraוהיכן מצאנו המלה הזאת להוראה זו נכל
דנרי רנותיגו זיל ? והס לא אתרו ספירה אלא להורות על המנין  ,כאמרה
ספירת העותר  ,והמוציא המלה מלשון יונית עליו להניא ראיה  .ועתה ידידי
היקר  ,הרשני נא ואניאה לפניך קצת מתה שכתנתיעלזה נספר הויכוח ( הונח
נכים חמד נ ' מנת 3כיה ) או מאזני צדק אשר כתנת׳ נשנת הקפ״ו וזה לשוני שס:
נעל ספר יצירה לא אמר נשום מקום היות הספירות אלהות או מלאכים  ,רק
אמר עשר ספירות  ,ולא פירש יותר מה ענין השם הזה ׳ ואתר שלא פירשו אין
לנו לפרשו אלא כמשמעו  ,ספירות לשון מספר  ,ועשר ספירות הן עשרת המספרים
מאחד עד עשרה  ,שהס יסוד כל המספרים  .הלא תראה גתחילת דנריו עשר
ספירות נלימה כמספר עשר אצנעות  ,ואיך יתלה מספר הנמצאות העליונות
נמספר האצנעות ! ומהיחס נין ינרלדנר ? לולא שכונתו על המספרים  .אשר
נאמת לא היה מספרם עפרה  ,אלא מפני שהיו אצנעותינו עשרה  ,ני תחלה
החכם  Condillacנתתלת ספרו הנננד
המספר היו נאצנעות  ,צ נאשר נאר
 ) ’,* •angue des Calculsוכן תה שאמר עשר ספירות נלי מה  ,יורה נאצנע
אינם דניים הנמצאים נפעל  ,ני אס מושנלות מופשטות שאין להם מציאות חון
לנפש  ,ני זה ממשמעות לשון נלי מה  ,ולפי׳ז נלנד יצדק מה שאמר שנהן נרא
הקניה את עולמו ; שאס היו דנרים הנמצאים נפעל׳ איך יאמר שנהן ננרא
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העולס ? והלא לא היה ד3ר קודם הנדיאה  ,אלא הוא יא ' לבדו  .נס אי אפשר
לאמר שהסשיווא הן הןעצתואוימ׳ו שהוי הוא אומדילסני נסאו הס משתחוים .
אם כן לא נשאו לומר אלא שהם נאמת נלי ייה  ,נלומר המססריס עצמם  ,שהס
מושנלוא מופשטות שאין להם מציאות אלא3שנל  .עוד היאה שאמי עשי שאין
להם סוף  ,ואתרי שנ3ר הת3אר שאינן עצם אלהות  ,מתה שאתר ולפני נסאו הם
תשאחויס  ,אין אפשר שיהיו נ 3ראות ולא יהיה להס סוף ? והלא נל מה שהוא
נ 3רא נטל שיהיה 3לתי 3על תנלית  ,ואס תאמר שאינן לא אלהות ולא נ 3ראוה,
אלאנאצלות  ,ויתנן שלא יהיה להס סוף— נס זה שקר ני אחר שהן יותר מאמר,
נהנרח יש להן סוף וג3ול  ,ני לא יתכן לנלתי נעל תנלית אלא אתד  ,אס נן אינן
רק חושנלות מופשטות ! נמו הזמן והמקום  ,שהם דנריס שאין להס סוף  ,מפני
שאינם נמצאים נפעל  .ועוד סס הספירות הס נאמת נמצאים עליונים ננ 3דים,
תה ענין להן אצל עשרים ושתים אותיות  ,אפר אינן רק סימנים לקולות המנטא י
ימה יחס נין זה לזה ׳ עד שיאתר נעל ספר יצירה שעל ידי אלו ואלו נרא הקניה
את עולמוי -וראשונה אניד לן  ,ני מה שאמרתי ומה שאני עתיד לימד לן נפירוש
ספר יצירה  ,לא תלני יצאו הדנרים  ,אן נולס דנני החנם הנננד הקדמון מנל
המקינלים  ,הלא הוא ר״י הלוי נספרו הנחמד ם ' הנוזרי  ,שננר אתרו עליו שנל
לנייו סלת אין נהם פסולת׳ תמצא דנריו נתאתר ד ' סי ' נ׳יה  ,והנני מגיד לן
לעתו נתוספת נאור קצת  .יסוד מוסד הוא לנעל ס ' יצירה  ,ני נל אשר חפן ד׳
עשה  ,ונל מה שהוא משער נמחשנהו׳ הוא מתתוה לדעתו נלא מלאנה אחרת
ילל • לפינן נשנא להודיענו נספרו ענין היצירה  ,לא הזניר רק שלשים ושתים
נתינות פליאות חנמה שנהן ננרא העולם  ,והן עשרה המספרים ועשרים ושמים
האותיות ; והטעם  ,ני נשסיה אדון הנל תשער נלננו תה פ  :ה רוצ  :לנרוא,
היה מגמל לנל דנר ולנר אינותו ונמותו  .ונעל ספר יצירה רומז על האינות
נאותיות ׳ ני האותיות נהתחנרן לתינות תורות על שס ועצם הדנרים ; ורמז על
הנמות נתספרים  ,והדני פשוט ני המספרים תורים על נמות הלניים  .והנה
יפי מה שהיה אדון הנל מציף נלננו האותיות נרל׳א שעיים ותולדותיהן  ,נן
תנף ומיד היה התומר מתמגג ומתרגג נאשר ישר נעיני היוצר לעשותל ונסי מה
שהיה מצרף נלנו המספרים  ,נן היו הנרואיס עומדים נאומו שיעור אשר עלה
נתוזשנה לפניו  ,ראלו היינו יכולים  ,נשנדנר נמלת אדם  ,להמציא צורתו  ,היינו
ינוליס על הדנור האלה ׳ והיינו נוראים  .וננר נראה דוגמא קלה מן הענין הזה
נתגועת אנרינו  ,ני די שיצייר אדם נצנו להתנועע נאחד מאנריו מנועה מה,
ומיד העצניס יניעו העורקים  ,והעורקים יניעו המיתרים  ,והמיתרים יניעו היד
או הרגל  ,או מה שרצה האיש להתנועע  ,ואומן המנחים אשר נאמת היינוראים,
לא נחנמתס היו נוראים  ,ולא שהיו עושים פעולות תתחיינ מהןהנריאה  ,נאשר
׳חשנו הפתאים׳ הנותנים ננוד הנורא לננראיו ותהלתו לנני אדם ; רק תפני
נדקתס וחסידותם היה הקניה ממלא רצונם  ,והוא היה עושה אשר נל מהשיעלה
ייימשנתס יצא מיד למציאותי עד ני נשהיו עוסקים נספר יצירה  ,והיו משערים
נלנס אינוה הדני שרוצים לנרוא ונמוהו  ,היתה ממשנתם יוצאת לפועל  ,לא
ממנמתס רק מאהנת ד׳ אותם  .זה עיקר ענינו של ספר יצירה׳ ולפינן לא תמצא
לי שיאמר נשום תקום  :נמאן לנרוא תעשה נן ונן  ,ני יודע היה שאין הדנר
ניד אדם  .נלתי לי ' לגדר  .עד נאן לשוני שם  .ואני נספר ההוא הארנתי לנאר
תמלת הקנלה לסי דעתי  ,והוא  ,נשראו חנמי ישראל אשר היו אמרי דורו של
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הראנ׳ע  ,ההפסד המרונה ההיו! ה האומה מפסדו! יום יום על ידי הפילוסופיה
המסונפת שהיהה מתפשטת ופולטים ; ימיהם׳ ודאו פלא היה אפפו לעמוד ננד
הסנולת׳ כי גאו המים מי פתו  ,וראו כי נל וונמתס סל ר 3ינו סעדיה ור״י
הלוי וכל יגיעם לעמוד 3פון לא הועילה׳ כי נא הראנ״ע ונמכר לענד לפילוסופי
יון ויפתעאל  ,וכהתל נאנוס סכל וסתי התל3ר 3ינו סעדיה׳ ומדרכי ר״י הלוי
הקדושים נטה  ,והוא ;חריפותו ורנוי ידיעותיו ונרנויכתניו  ,אחריו כל אדם
ימסון נכל הארצות אשר ענר סס  ,נימים הרניה ההם אסר היה נע ונד נארן׳
לא מצאו תחנולה לגדור גדר 3עד כרס ד ' צנאות  ,אלא זאת  ,והיא לקנל קצת
הדעות הפילוסופים  ,ולהחליף אותן חילוף מה  ,להסיר מהן החלק הרעוהמזיק,
ולעשות אותן קודשלדי  :והדעות האלה המחודשות הוצרכו להסתיר מקורן  ,ולומר
גי מקונלות הן נידם׳ ושהן הן סתרי תורה שהיו רז׳ל מוסרין לתלמידיהן נסתר׳
יזו גם שנגלו לקצת מהן על ידי אליהו * ) והנה הספירות של המקונליס ,האלה
(לא ספירותיו של ספר יצירה ) הן הן העשרה עלולים או שכלים של הפילוסופים
יאשר דחה אותם נעל הכוזרי ; חכמתו נסוף סי ' כ״ה הנ״ל והרמנ״ם קיים אותם
נהי יס׳הת ס ' נ ועיין שם נמסרש ) כאפר העיר נעל העקרים מ״ 3פי״א ועי נ 'כ
ס ' שומר אמונים ויכוח נ׳ סי ' נ״ט  .ויען נחלקו אנן רש׳ד ואנן סנה נענין מניע
המגלגל הראשון ( עי דון יצחק על ויראו חת חלהי ישראל ) כי לדעת אנן רש׳ד
הוא הנורא עצמו נלי אמצעי  ,ולדעת אנן סנה אינו אלא הראשון שנשכליס
העלולים ; כן נחלקו המקונליס אם הכתר הוא הוא האין סוף :עיין ס׳ גוה
שלום מיה סי״א וסי שומר אמונים ויכוח ' 3סי ' כ׳ג וכ׳ט  .ומהיכן נא להם
למקונלים לצייר הספירות כגלוי הנצלים  .י ' גלגלים זה נתון זה  ,י* ס לא שלקחו
ספירוהיהס מן השכלים מניעי הגלגלים ? ומאין נא להם מה שאומר׳ ' אור פנימי
ואוד מקיף  ,אם לא ממה שאמרו הפילוסופיה שכל אחד מן השכלים יש לו שני
מיני השכלי כי ישכיל את עצמו וישכיל את סנתו ( עי דנרי הכוזרי נסוף סי׳ כ״ה
הנ״ל ודנרי נעל העקרים הנ״ל )  .ומהיכן נא להם למקונלים מה שאומרים (פרדס
שער י׳ט׳ סלח הרמון שיד׳ שערי קדושה ריש ח׳ג שומר אמונים ו״נ סי' ס״ג)
כי שהות הקדש׳ אפיי שם הויה  ,אין אחד מהם שיורה על הנורא ית '  ,כי
המאציל העליון אשר האציל כל העולמות ונקרא אין סוף  ,אין נו שום תמונה
יא נשם ולא נאות׳ ואפילו נקוצי האותיות כלל  ,ולכן אפי ' ההרהור נו אסור.
היכן נמצא סיוע לזה נשים ונמדרשים ונס ' יצירה ונם׳ היכלות ? אנל הוא
הדוש שחדשו המחסלסים׳ שאמרו שראוי לנו להרחיק מן הנורא כל מיני תארים.
והגה החסיד הראנ״ד הראשון זיל נספרו אמונה רמה כיי הארין לשון נת״ 3ענף
ד׳ ס׳א ) לנאר מקראות הרנה שנאו נהם שתות הקדש ׳ ואין ראוי להנינס על
הנורא ית'  ,אבל על מלאכיו  ,כגון וירא אליו ד׳ נאלוני ממרא  ,ויאמר ד׳ אל
אנרם למה זה צחקה שרה  ,ודי אמר המכסה אני וזולתם  ,ואמנם אח״כ חתם
* ) אנות המקינלים לחוד ונני נניהס לחוד׳ הראשונים היו אנשי קדש׳ וכל
מעשיהם לשם שמים׳ ורק זה כשלש מאות שנה החלו קצתם לרדוף אחר
הכנוד כאותו שהיתה משנתו ( או נשמתו) אומרת לו  ,כי איש אתה ומי
כמון נישראל וכוי וכוי — ואזכן לגמור כל חנורין נלי שום טעות j
ולהדפיסם ולסשטס נכל גנול ישראל עמי וכוי ,ורנות כאלה.

זאמר  :וכן נל תסלס אמנם היא אל ד' יה' ׳ מאין מחשנה נזולהו  ,דבל פע3
אמנם יצא נאמלעיים מאתו י ומי שיחשוג זולת זה תנא עליו קללת אלהים
ומארת המארריס ענ׳ל׳ ואיך היה אומר כזאת׳ אס היה רומז מזה נדנרי
יז׳ל  .ועוד היה לי לדנר על חלוק הגסשות וחלוק העולמות  ,אלא שיארך העוין
יומר מהראוי נאגרת  ,ולנד אזכיר מה שראיתי נס ' הנרית ח״א מ׳ח פ׳א)
המניא דנרי האר׳יי ומהרח״ו שמזכירים נפש יסודית המקנלת הנליון נענעה,
והוא מותה וזה לשונו  :אן ע״י תרי׳ג מצות שתקיים הישראלי או השנע חצות
שמקיים חסיד אומות העולם׳ נקנה ההשארה הנצחיית נזאת הנפש ונוי ענ׳ל.
היש רמז מזה נדנרי רזיל ? האין זה לקוח מדנרי הפילוסופים הישמעאלים
ותלמידיהם היהודים • אן מה שלא אוכל להכחיד תחת לשוני  ,והוא לדעתי ענין
לאוי לידע ולהודיע ולהודע  ,הוא  ,כי חכתי ישראל הקדמונים  ,כלומר חכמי
המשנה אשר מימיהם אנו שותים ( לא סילון וחנריו ולא כת האיסיאי אשר מעולם
לא שאננו ממעינס ) לא קנלו שום אתונה ושום מנרה מחכמי יון ומחכמי שאר
אומות  ,לדוגמא הלא תראה  ,ני נעצים׳ יצירה לא הזכיר הארנעה יסודות,
יק שלשה׳ רוח מים ואש  .ודרך כלל הנדל גדול והתנגדות עקרית אני מוצא
יין חכתי ישראל וחכמי יון  ,ני חכמי יון אשר כל מגמת פניהם ( הכשרים
שנהם ) אל הננוד המדומה  ,והיו מתנשאים נדנריהס למעלה מענע האדם1
יהיו משכילים מעצה הגוף והנאותיו ותשוקותיו  ,והיו אומרים כי חוש המשוש
חרפה לנו  ,ושהאנילה והשתיה והמשגל עגיניס נהמייס  ,והיה המון העם ננזה
ונמאס נעיניהם ונלתי מוכשר להגיע אל השליחות  ,והיה עיקר יעוד האדם
אצלם הידיעה׳ ועל הכל ידיעת הענינים הרוחניים  ,וחכמי ישראל נהיפן היו
רמים ונשגנים נתעשיהס לא נדנריהסי לא היו משכילים מעלות הגוף והנאותיו׳
ילא היה יעוד האדם אצלם להכיר את נוראו׳ אלא לעשות רצונו  ,ורצון הנורא
לא היה אצלם הלימוד׳ החקירה והמדע  ,אנל היה הדין האמה והשלוסי ואם
היה הלמוד נננד אצלם  ,אין זה אלא למוד התורה שהוא מניא לידי מעשה  ,סוף
דנר חכמי ישראל הם תלמידי משה רנינו׳ ונדרך שהתורה אלוהיה דרכיה דוני
יועם לעונה הקהל כלו  ,והיא תדנרת כלשון נני אדם  ,ותשמיע את האוזן מה
שהיא יכולה לשמוע  ,והשפיל רוממות האל  ,ותקרנהו ננינול למדריגת האדם,
לא למען נדעהו ידיעה שלימה  ,רק למען תהיה יראתו על פנינו לנלתי נחעאי
כן חכמינו ז״ל׳ מגמה פניהם ננל למודיהם לעונת הקהל  ,ולא ינקשו לרומם
האדם למעלה תענעו׳ אנל הס משפילים הרוחניים למעה תן האדם כשהוא
לייק׳ והאדם אף אס לא הנין כלום מעניני הרוחניים ׳ ואף אם לא חדל כל ימיו
לאכול ולשתות ולשמוח  ,אס היה צדיק ושמר מצותאלהיו  ,הוא אצלם גדול ממלאכי
השרה׳ אשר אינם חויואיס מפני שאין נהם יצר הרע  ,והמאמר הזה  :גדולים
צדיקים יותר ממלאכי השרת  ,הוא כולל נתעע מלותיו עקר ההנדל שנין חכמי
*אראל וחכמי יון  ,ומזה נמשך חרי אף הגדול אשר כעס הראנ״ע ( ננאורוהקצר
ע׳ס הנה אנכי שולח מלאן לפניך ) על ר ' סעדיה גאון שאמר ני נני אדם נננדיס
מהמלאכים■ ודי נזה לעת עתה  .ואמנם אין נמתי לשלול מחז״ל קצת ידיעה
נחנמה יונית ונסגרות הפילוסופיה  ,רק אני אומר שלא קננו דעותס ולא הכניסו
אותן נלמודיהס  ,וכנר עלהנדעתי נימי נעורי לפרש מאתרם ארגעה נכנסו לפרדס
שתהיה הכמה על פרדסו של אפיקורוס * )  Epicuri hortusואע״פ שאפיקורום

*( Cicero de natura Deorum lib. I.
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קדם וזמן לר׳ עקינא ומוריו  ,נשאר כנוי פרדס לנל מקום שהיו תלמידיו מלמדים
שם דעותיו הנפסדות  ,על דרך שנשאל שס  Stoaלוית מדרש תלמידי זינו!> ושם
אקדימיאה לוית מדרש תלמידי אפלטון • והנה אלישע קצן ונטיעות  ,ונרת תן
הפרדס ההוא זמורה ואשכול • ואכל  ,כלומר ננגס ולנו תה שהיו תלמידי אפיקורוס
מלמדים  ,ויצא לתרנות רעה  ,ונסר ומציאות האל  ,וון עזאי וון זותא ראו
ושמעו טענותיהם ונשתקעו ומקירות נדי להשיו עליהן׳ עד שהאמד נשמתה
וייאותו ומת׳ ותורו יצא מדעתו  ,ורק ר ' עקינא גנגס ושלום ויצא ושלום  .את
זה משנתי וימי מרסי׳ וענשו נ׳ל שאין זה משמעות חליצת קצן ונטיעות  ,שהוא
מורה השתתת הנטיעה  ,לא תלישת הפרי  .ויהי מה  ,לא מצאתי ודורי רז״ל דור
נוטה וצי מה לועות מנמי יון  ,אלא אולי דורי רני  ,נל שהיא תפארת לעושיה
ותפארת לו מן האדם  ,וידוע ני נית רני התירו להם ללמוד תנחת יונית  ,להיותם
קרוויס למלכות  ,ות׳ת דורי רני אלה לא עשו רושם נקרו ישראל  ,אן נשארו
כנטיעה נכריה ולתי מצלחת מון למקומה וולתי עושה סירות  .ואל תשיוגי  :והלא
גם רני מנינא3ן דוסא אתר כל שרות הוריות נומה הימנו רוא המקום נומה
הימנו ; ני אמנם הצדיק האמת׳ י נעל התכונות הישראליות  ,אין ספק שרות
הוריות נוחה הימנו  ,אע״ה שאינו רודף אחר הנווד  ,ואין מגמת פניו לנחור
הדרך שהיא תפארת לעושיה  .ואולי נם רומו הקדוש לא היתה נונתו אלא נכונה
ר״מ ויד י ולא אחליט נזה דור  .נס לא אכחיש שהיהודים אשר ונול קולו קצת
סנרות מזוייפות מהמון הוולייס והפרסיים אשר סויוותס  ,וחכמי נול לא חשו
או לא  :כלו לעקור אותן  ,ואולי מעט מעט גס הס האמינו אותן  ,ואולי אח 'כ
נתסשטו גם וארן ישראל ; אן לא ימצאו ההוליס ההתה ודורי חכמי ישראל
הקדמונים ועלי המשנה  .ודור זה צריך תפוש הרוה ׳ להפריד מה שהיה מקונל
אצל חכמי התשנה  ,ותה שלא נמצא זכרו רק ונול ; או נמצא גם ואיי  ,אנל אחרי
חכמי התשנה  .זאת אמונתי מימים רויס  .ועתה הנאתיה לפניך  ,ידידי החנם
היקר  ,ולפני כל שאר חכתי לו הישרים ולוותס כמוך  ,למען תחקרו אתמחשנותי,
ומה שגיתי תויגו לי׳ והאטים עקלקלותס  ,אשר אין עיניהם ולנס ני אס לרומם
כוודם ולהשפיל זולתם  ,ישמחו נאהלי יון אשר אחריהם ינהו  ,אכן נדידן ואינהו
ודידהו  .עוד דור קטן נשאר לי להעיר על דודיך נסי׳ סי׳ כיה הנ׳יל י והוא על
מה שנתות נדף ל׳א ע״א ני נעל ם ' יצירה חשו הרי׳ש נין הכפולות לטעם נעלם
יוואמה אין זה דור נעלם ׳ ני כור הגיד לנו רד׳יק (מכלול דפוס קטן דף ק׳יא)
כי אנשי טוריה היו קוראים הרי׳ש על שני דרכים  ,דגש ורפה י וכור נסתעייתי
וזה וספל  ( l’rolegomeni ,עמול  ) 14להוכיח כי הנקוד לא נתקן ואיי ווטנריה
(נדעה ר ' אליה )  ,אלא נוול  .ולא אצא מפניך ידידי היקר  ,ולתי אס אגיד לך
כי נם רוינו סעדיה הגאון  ,וגס דרגש3ן תמים  ,והוא הרופא הידוע ר ' יצחק
הישראלי  ,פירשו הספירות  ,ענין תספר ממשי ואלמלא שנזר ארנה לה האגדה
יומר מדי  ,הייתי מאריך עוד על אודות כיי אשר קניתי מקרוו  ,לא נודע העמק
אחד ממנו ואיורוסא  ,והוא פירוש סי יצירה להרוסא הנ״ל ( הזכירו הנדרש׳ ונתו
התנצלותו ) ואס תרצה אנתוו לו אגרת אחרת על אודותיו.
ואתה ידידי החכם היקר שלום  ,וניתך שלום וכל אשר לך שלום  ,כנפשך
וכנפש הכ׳וח פה פאדווה ועשור לחודש השני  ,חמשה ועשרים יום לספירה
,
דרשו״ני וחייו לס״ק .
ידידך שד״ל.
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Antwort des Dr. Gideon Brecher in Proßnitz.
מכתב ב' .שלום שלום לרחוק ולקרוב  ,וברכת ד' למכביר ^ כב N'1« 11
ואהובי החכם הנפלא התורני השלם עם אלהיט ועם אגשים נאמן,
מהו״רר ש״ד לוצאטטו נ״י יושב בשבח תחכמוני ומורה לצדקה
בקוליגיום דביניקום בפאדובה!
תודתי לן אדוני ואהוני  ,פי נפלאות עשית והמית נפשי נצחציזות נדנרי
אגרתן הנעימה והמלאה חכמה ודעת מיו״ד אייר הע3ר  .וערם אענה על תלמודיות
אשר יקרתי 3עינין לד3ר עמי עציהם  ,אגלה את ל 3ן ני מאוד מאוד הוגיתני
?ידריך על אודותיך ופגעי הזמן אשר שתו את ל 3ן הטהור למטרה לחציהם
ה  30תני עד דנא ורוחי נש 3רה3קר3י  .כי תי לא ינוד לן  ,ותתני מי לא ימלאו
יילחלה על אדם אהו 3וננ3ד ויקר 3דורו׳ אם יד ד׳ נגעה 3ו להכות את ל 33ו
הנה ופצוע  ,ולהאדי 3הו נדאנון נפשות היקרות לאדם מכל וקשורות 3גפשו 3א3לי
יהלום ספיר גזרתם  ,המה3ניס ואשת נעורים י ני דא 3ונם דאנוננו ומחלתס
מחלתיגו ופגעיהם פגעי33ת עינינו• ולולא ה 3טחון 3הנהנת אל רחום וחנון
אשר מאתו לא תצא רעה  ,ולולי האמה תנחמנו כי הוא הטו 3יעשה ואת אשר
יאה 3יוכיח  ,ואס יכאיב ויח3ש  ,ימחן וידיו תרפינה« ני עתה נוחם יפתי גם
"עיני ולא מצאתי הפגה  ,כן דבריך ירדו פלאים אל קרני נמדקרות חר . 3ולו
י 'טי 3ד׳ עתן נישועה קרונה  ,ויניח לן מעצנן ומרגזן ולרפא ולח3וש האהודים
לו  ,ולהשלימם מיום ועד לילה  ,כאשר תאוה נפשי וכלו נליותי 3חיקי.
ותעתה הרשני לשוס לפני עיני ננודן את אשר יש אמי להשי 3על דנרין
היקרים נענין למורי הראשונים נמנמה אלהית וטנעית עיש דין הרוחניים ונעלי
הסוד  .ני הניע אלי מכתנןהיקר אמר* מוס הדפוס

של

חלק האחרון מם׳הכוזרי,

י5א יכלתי לדבקו נו נאשר אייתי  ,ואמנם אל תמשנני לנרגן ותתונח נלי שוס ל3
אל האמת  ,ני הנה אנכי לא נאת׳ נזה להכות על קדקוד רעיונין ולסתור את
מיין  ,כי הלא אכיר מעלתם  ,ואנין נס ני נודעים ממקור מכמה ותתעיגי תנונהי
ואמנם נאת׳ לברר מקצת ממשנותי דעני ים האלה ולישא וליהןנהס  ,אולי יוסר
אלעין> מעל פני האתת אשר נסו נו והיא מסתכרה  .והנה יהיה לשפת יתר אס
י* ליעה לפני הדרת ננודן  ,ני הרנה דניים אשר האמינו נס נעלי התלמוד והיה
5עיניהם נדנר נדור  ,כנר עז נ ו אותם גדולי אותתינו והטונים שנאנותינו  ,אשר
יינאר חכמתם אנו שואניס היום  ,מדלתי יהיו נעיני כל משכיל ישר כמתעתעים,
אוצני דרך עקלקלות ונלוזים מארחות החכמים נעלי התלמוד  .ני נדנרים אשר
אינם מצטנפים אל תורה ומצות חוקים ומשפטים אשר היו לנו למורשה משי משה
יעל סי המרות אשר התורה נדרשת נהן נחרו חכמי ישראל ננל דור ודור דרכים
אונים  ,והגיעו להם מקצת החכמות והדעות גס מעמיס הקדמונים  ,הודיים
לשדים פרסיים ויונים  ,ונפרט האתונות והדעות אשר היו מפורסמות נימים
ההם אצל רו 3אנשי העולם על דרן הדמיון והסוד  ,תפשו נמקצתן אס רק לא
איו מתנגדות לאתונההטהורה אשר נפרדו 3ה נני אנרהם מראש ימות עולם  ,וכן
יימים אשר באו אחרי אלה  ,אס נם חכמי אותתנו השליכו הרנה מאמונת נעלי

התלמוד ודעותיהם נלתודיות אחרי גום  ,עוד החזיקו3מקצתן  ,עד שחכמים אחרים
הגאים אחריהם מאנו גס3ה , 0ונכם ננל דור ודור נתנו חכמינו עיונם ! חרמות
יוניות ודומיות ועמים אחרים  ,והשתדלו לפשר געדיהן וגעד עניני התורה,
יטהרו וזיכו העניניס הנראים לסי ההשקפה ' הראשונה ולשי מוגן המלות מתנגדים
לשכל האנושי  .וכן כתג תורנו ואהוגנו ר׳י הלוי על אגדות התלמוד גמ׳ג סי'
ע׳ג לגלתי יהיו לשמצה נקמיהם מנעלי החכמות  ,ולכן כל הדוהה לעניני הסוד
«ל דרך הנסתר והנעלם הנמצא כתלמוד  ,מעולם לא הושם ליסוד לגרר ממנו
מצות התורה או להמציא חדשות  ,ורק נהגו על פי מקצתן נימים הקדמונים ימי
געלי התלמוד  ,והתה רק נגדר המנהג גרידא  ,ואשר לא מיחו גהס את המאמינים
גם׳ מנלתי נהיה נזהננו מחוייניס לעשותם גס היום  ,ומנלתי נהיה ענרייגיס
אם לא נשגיח עליהם  .ד״ת קשורי פיאה אשר הננים יוצאים נהם נשנת (שנת
רן -ס״ו ) ואמר אניי אם תלתא מוקמי חמשה מסו  ,שנעה אפי׳ לנשפים מעלו-
ובן מה שאמר ר' יוחנן (שם ם 'א> אסור לקנח נחרס משום נשפים  ,ולא הועיל
קסם האשה לפי מאתרם ( שם ונחולין ק״ה ) מאי איענד לנו דלא .מקנח לנו
גחססא ולא קנויל לנו נינה אמניינו ולא שליף לנו מנשא דאסר גינאה  ,ומה
שאמרו נשנת קנ׳א אסור לישן יחידי שמא יאחזנו לילית  ,ונפסחיס ק״נו לא
יאכל אדם תרי ולח ישתה תרי ( משוס זוגות ) ׳ ושם קי״א שלשה אין ממצעין
ואין מתמצעין ואלו הן הכלג והדקל והאלה  ,ושם קי!' נ שלא לשתות מים גלילי
יניעי וגלילי שנתות׳ וננרנות סיג א ' אין מקנחין נימין ונוי  ,ונשנה ס״א אין
מנעלין כשמאל ונוי מחליצה הסנדל סיכה ורחיצה  ,ושם נכרכות ם ' נ ע״ 3כל
היושג ומשמש (ממשמש כחרס ) אפי ' עושין נשפים נאססמיא כאין עליו  ,אשר גם
׳;קצת מנעלי התלמוד לא השגיחו נהם  ,כמאמרם ( פסחים קי׳א ) נמערנא לא
קפדי אזוני׳ ועוד שם  ,נללא דמילתא כל דקפיד ונו' ודלא קפיד לא קפדי
גהדיה  .ומן הענינים כאלה אשר היו מפורסמים אצל נעלי התלמוד נעריך שנים
ושלשה לנואנגלגול הדנרים אל ענין מנתנך׳ אשר נטונך גלית אה אזנילהשמיעני
דעתך עליהם■ הראשון הוא אמונת האסטרולוגיה אשר נתסשטה נימים ההם
אצל רוג אנשי העולם למקצה הארן ועד קציה׳ ולא לחכמי העמיס ונהגיהם
לנד יחסו האמונה גראיה הנרורה ותעודת גורל הכללים וסרטי מין האנושי
ונעמידה הערכים  ,ני גם לא עלה ספק נלננס על אמתת הגדה הדנרים
המיועדים מיודע המערכות  ,ולגלות מצפונות אשר נסתרות עוד תחת מחסה
העתידות  .כמאמרם ( סוטה י״ז ) ראו שמושיען של ישראל נמים הוא לוקה,
הונה ניט ת׳ר נזתן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם ונו' לננה לוקה סימן
יע לשונאיהן שלישראל  ,ושם כל הענין׳ ואמרו ( מיק כיח ) חיי גני ותזונא לאו
גזנותא תליא מילתא אלא נמזלא תליא מילתא  ,ונשנה קניו מאן דנחד נשות ונו'
לאו מזל יום גורס אלא מזל שעה גורם  ,ורק האומה הישראלית תננר על נח
המערכה ניעודיה  ,אכן אם נזורו אחור מדרכי התורה היתה נאחר .ממשפחות
גויי הארך נכנעה תחת המזל והמערכה ׳ כמאמרם ( סונה ניט ) וכזמןשישראל
ינושין רצונו של מקום אין מתיראין מכל חלו ( לקוי המאורות )  ,וננדרים ל׳ג
אמר ( אנרהם ) לפניו רנש״ע הסתכלתי נמזל שלי ואין לי3ן אחדי אמר לו צא
«אצטגנינות שלך אין מזללישראל.
(ההמשך כמחנות הנאה)
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מצב אמונת ישראל.
Don Abraham Friedler Schuldirektor in Bittse.

).(-slvon
אכן ימים מקרו 3צאו ול 3העם נפרדו והיו לראשים שלשה  .סראכ1
האחד  ,המה הכת הר 3נים אשר עוד משנות קדם העמיסו על נפש העם
משאות סיגים ונדרים אין קן  ,ו 333לי גזרות וחרמות את ידי יעק 3אסרו.
המה מלאו את ידם לעשות פנים לתורה אשד לא שערום אכותינו,
ועצודת ד ' הכבידו כמנהגים שונים  ,עד כי קצה נפש העם לנשוא משאת
ע 3ודת הקודש כפי דרכם  .והלאה מנ 3ול יכלתם למלאות כל אלה  .המה
חשנו לעשות מומה כצורה כגדדיהס צעד אמונת ישראל  ,וככר פרצה
החומה מכו3ד המשא  .מאשרי העם הזה מתעים׳ כי תחת אשר הוטל
עליהם להנהיג ישראל על גפי מרומי המעלה  ,המה יוליכוס כשפל
המדרגה וגלי מצע שפלותם שוככים כהוזיס דומם.
על מצ 3העם המוסדי לא ישימו עין  ,ועל תקוץ המדות וחינוך
הילדים נסוגו אחוד  .ולעתים מועטים ני יבואו לכשר כמקהלות תונחה
ומוסד׳ לא כהשנל ודעת ישלחו אחריהם חוצה■ לשון עלגיס לשונם׳
חציו מדכריס ענריות  ,וחציו שדודית לשון שדוד  ,נצעד מכל מן ויופי
המליצה  ,ותחת לשמוע מוסר השכל כוננו מיצי חכמתם לפרש פסוקי
מקרא על אופנים שונים  ,ישרגו הנתונים כמשנצות דרושים ופרושים
וכל הגיונם עטוף כמעטה עלטה וצעיף ערפל אשד ילאה כל משכיל
להכין כל הגות לכוחם  ,אין תואר והדר להם  .חן שחוט לשונם לדכר
סרה על השרידים כעס אשר נכיר מצאו ידם להעלות העם על תפארת
דוס המעלות  ,ואשל יפוצו מעיכות חכמתם חוצה ללמדם חכמה ומדעות.
אך כזאת יאות להם לדכר על ל 3ישראל להיות כורדים ומוזר ממכרת
האנושי ומנדית המדינה  .ואס חכמינו הראשונים כעוד ישראל נפון כין
גויס עוכרי אליל תוהו׳ ואפלה מנודח עוד פרושה ככל מושכותס  ,כרוחב
כינתס מצאו נכון לתת מתג ורסן על ידי איזה נדרים ישרים לכל יתערצו
כמיס ההם וילמדו מעשיהם  .המה הטיכו כמעללס  ,כדרכם השכילו,
ני כהשנל ודעת שקלו ומדדו כל מפעליהם  ,ונפי מצ 3העם והזמן ערכו
נל מעגלותיהס  .ני כל מגמתם להסיר כל אכן נגף וצור מכשול מדרכי
האמונה הישרה׳ כמועצות ודעת הזלו חכמה ודעת נקרב העם להט3
דיך הנהגתם  ,ולהישיר רוח האדם ליראת ד '  ,ככל עסקי אחיהם הוציקו
פלגי חכמה ויד תורתם פרוש על כל עניני האדם כפי מצכס ומעמדם
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בימים האלו  .אגן גס אלה חש 3ו ללכת 3עק 3ותיהס שטו ולקטו כל
הסיגים אשר נ 3לו הראשונים וכעפר אד! עוד הר 3ו כהנה ונהנה  ,מ3לי
שומת ל 3היעמדו לימים ה 3איס 3תהפונות הזמן  ,או הנכון לגזור על דודות
ה 3איס חומדות כאלו  ,ני כהשתנות הזמן גס תהלוכות האדם ייזלופו.
קצר המצע מהשתרע  ,אשר עוכרי ישראל האלו 3גדדיהס ומנהגיהם
הוכישו ישראל נגד כל גויס  ,וכעד זאת אך לכזו׳ עם נמשכו.
הראש השני  ,עוד הרעו מאלה  ,ני המה
המתפרצים3ד ' לד 3ר
תועה על כל התודה  ,ממתיקים סוד לשלוח מיצי תדמיתם לשכור מוסדי
אמונת ישראל אשד יסד ראש המחוקקים  ,כאמדס כי ארש אמונת ישראל
לא על חוקי התודה עתה נוסדו  ,כי החוקים האלה נכר ספו ותמו מעת
ישראל נגלו מעל אדמתם  .כמצח ראש מחרידים להוליך ל 3העם תועה
מדרך אשר הודה לנו משה ראש נביאינו  ,מזימותס הדצוציס חפשי כישראל
ישלחו לדכי סרה על מצות התורה ,רוח רעה כיעתתס להשיא העם
להפיד מצות דאורייתא כגון מילה וכדומיהם  ,כאמרס כי מצות התודה
מתנגדים לדת העמיס אשר תחת דגלם אנו חוסים שלויס ושקטים ׳ כסודם
אל תכוא נפש צדיק  ,וכקהלס אל תחד ככור ישראל.
וחוט המשולש במהרה לא ינתק  ,המה להקות חסידי אל משכילי
עם  ,המתחסדים ומתאמצים לטהר תורתינו מכל סיגי ההוספה ומגרעות
להאיר עיני ישראל כמצות ד ' על דרך נאמן וישר כפי מוסדי האמונה וכפי
מעמדם ומצבם הנוכחי  ,להסיר כל בדיל ועופרת מזה 3לימודי ד '  ,והעודף
בל תהיה לצור מכשול ולאכן נגף  .יכרך ד ' חילם לפאר כית יעקב ולנשא
עם ישראל  ,מכל עם ועם ילמדו דעת ועל כליענין  ,הן כענין המצב
המוסרי והן כענין מצ 3הגופני יפקחו עין  ,להועיל לבני ישראל ולהטיב
בתנובת הגיונם ליתר הפלטה  .ולהסיר מעל עם ד׳ חתולת האפלה
ומעטה השפלה  .כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל.
ועתה אחינו בית ישראל  ,חזקו ואמצו לבבכם להרים קרני אמונתכם
מעפר שפלותה  ,אל תשעו אל הכלת טופלי שקר הדוברים עתק על
תורת די התמימה  ,עד מתי תהיה העדה הרעה הזאת עוד לנו למוקש,
הטרם נדע כי אכרה ונכלה אמונתינו בהם והמה בעוכרנו  ,החוקקים
חקקי און הסירו כל כדילכם הכל ואין בס מועיל  ,המעט לנו כי נדכאים
אנחנו זה אלפים שנהוכנשף גלותינו נתפלשה כעפר שפלותינו  ,וכמעט
אש אבדון אכל את יעקב  .ואך כעבור אמונתינו שם לנו ד ' שארית עוד
בארן  ,למען תהיה ניד לנו ולבנינו אמרינו  .לא עתה יבוש ישראל עת
עמד רוח והצלה ליהודים  ,כי תחת מלכי חסד ושדי צדיקים ועם שלו אנו
חוסים ,את שלום ישראל המה ׳דרושו ובמרחב ר 3אנו יושבים ביניהם
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שלויס ושקטים  ,משפט אחד לנו ולאזרח האדן מכל טו 3ארצס ממגל
 3רכתס חל 3חטה נש 3יע  ,את טוגינו הס יחפוצו ונאח אותנו יאהבו.
משכילי עם ,נעת תאמרו ליעק 3 3ואו מקדשי אל הטהרו והחליפו שמלותיכם
שמלת ה3דידה  ,אשר לא 3לתה מעל נסשינם מיום נגלו ישראל גולה אחר
גולה  ,ל 3שו3גדי אה 3ת ודעות« להראות לכס יקר וננ 3ל 3ין הגויס  .אל
תתע 3הנכרי אס שלומך ידרוש הלא א 3אמד לכולנו ואל אחד 3דאנו
ולמה נתע 3איש 3אמיו  ,הן ד ' אלוהינו חו 3 33דית עמיס ולמה נגרע
רוחנו מהסתפח  33לית המדיני׳ אשר דק לטו 3לנו ול 3נינו  ,דרשושלוס
אנשי ארצינו יהיה נא דגליהם עלינו אה 3ה  ,ובאין שטן ופגע נע 3דה את
 ' 7אלהינו כפי חוקי התורה אשלי הוריש לנו משה ע 73ד '  ,ואז יהיה
מעשה הצדקה שלס וע 3ודת הצ 7קה השקט ו 3טמ ע 7עולם  ,ויש 3עמי
בנוה שלום וכמשכנות מ 3טחיס ו 3מנומות שאננות  .יסכל פי דו 3רי עתק
על כל צדק ומישור ,י 3ושו ויחפרו כל השוגים מדרכי ד ' ואמונתו.
שןא לכם כוך תורה משקדי אמונה
כי הפיקו זממיבם על ך־ה צורנו
טופלי שקר לא בכם דעה

ותבונה

כי תאמרו אך שקר נחלו

אבותינו.

למה החרישו רעה העמיקו סרה
לדבר גבוהה עלי מצות אלהינו
כי תאמרו הלא ; שן נושן התורה
ואין חל,יה

מתאימים לדתי

עמינו.

מה לכם כוזבי אמת גבה עימם
מעבורת אל את העם כי תפריעו
נרפים אתם נרפים לעבודת שמ;ם
לכן ד\'שן מפני חרשת־וציאו!
ךרשו מעל תורת ד׳ יר אל חרותה
מי שם ערות ?.יעקב היורה ב;שךאל
הפרי אנוש המה מחשבות בני תמותה
אוי מפעלות ידי יוצר מעללי אל!
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?1הגיר תעלומותיעת ,ק1רות הימים
והידע אדם אשר בעפר ןסיורהו!
לו יחפם איש מכל חכמי לאומים
ילאה מהגיד אשר מחר יקרהו.
בי הקים ר׳ דבר עבריו מישר .בחירהו
אשר רבד מלפנים על .עמיו (שיראל:
איות עולם פי דבר אלהים בפיהו
ופקודי ר■ לעמיו היורה  :אמרי אל.
אברהם פריעדלעד.

הבטחון.
Don Emanuel Friedman« in Giralth.
למען בננעי בני תמותה
אשר ד' ישקם מכוס חמתו
עוד תהי ברית כרותה
בינם ובין תבל אדמתו,
למען לא ימאסו בחייהם
עת אבחת חרב תאכל בתורם
לשון אש תלהט סביב מגורם.
ויחד עליהם יבכיון תלמיהם;
למען גם על מעברות חמותה
עת ינטו צללי ערב
ונהר נשיה יתגעש לטרף
ישבות נוגש המדהבה שבתה
הבטחון מלאך ד ' הולך לפניהם
יומם היות לחם לעינים

לילה מידו לו קרנים
ולנחותם בדרך למחוז חפציהם.
עת עמים מארצם מרשו
וצר שלח ירו בכל מחמדיהם
עולליהם לעיניהם מחרב רוטשו
ולמעון תנים נהפכו היכלי
תענוגיהם —
מ׳ הישיר לפניהם דרך בערבה
ובמים עזים נתן נתיבה
אתה בטחון בידך הדוחה
כאב נהלחם וכאם נדיבה —
עת כזרמי מים דמים שטפו
ולשדה קטל נהפכו שדה תרומות
בהרעים עריצים בזרוע חשפו

M
עדי לא טעמו מצוף חתנחומות — מי היה לך לבוחן ועופל
מי הוא נתנם לחומת נחושת
עת מרסיסי ליל נטפו קוצותיך?
בטחו בחגיה נהר הנשית
הבטחון הפליא עמך לעשות תושיה
נאמנו בברית ולא נזרו
לבושת
■לאורו הלכת ורגליך לא נגפו
אתה בטחון בזרועך
הנטויה!
בו בטחת וידיך לא רפו
ואתה ישראל הדום
לעמים
עת צרים הדפוך הכוך שאיה,
וכמו הדוש תבן במו מדמנה
כנה הבטחון בעברתו יחופף
אשר מאז חילך שאפו צמים
תחת השמש על בן חלוף
ועוד הגדילו איבה הרבו משטמה רגע יגוע ורגע כח יחלוף
מ׳ האיר לך בעת ליל ואופל
וגם בעת חמות עליו חרמשו ינופף.
עת להט החרב מתהפכת
עליך
?
מענדלפריעדמא! מגיראלטה.

המנוחה והעבודה.
Bon I . M . in Stanislan.
נימי קדסושגות עולמים  ,עת 3ני שמיס  :תום ויושר  ,יגרד התהלנו (, 01
אדלה  ,טרם לדת התאוות הרעות אשר ירדו "עליה!  ,לי חמלה  ,ויוליגוס נמתג
ייסן כסום כפרד נדרני תשן וחלקלקות  ,למען רוה צמאונם הנוער נאם — אז,
איו נני אדם מאושרים וטוני ל  ,נל הימים  ,תחת ממשלת המנוחה  :מלנה רנה
וענוגה  ,אשר לא תנניד עול נוזל על לואדי עמה  ,ונמקל חוגלים תשתרר  .ני
אם נשנט נועם ומטה חסד  ,נרועה את עדריו תנחם  ,ונדרור עלי קנה עלימו
אעיר  — .ההצלחה נחיק נני חלוף שננה  ,ותהי למו סוננת  ,ודאגה ועצנת זרו
ימי  .לשנעה אנלו פרי מגדים  ,אשר נלי עמל ממרום נדיהם׳ לנסות ידיהם
נעלו׳ ונהנותשושנים — מעשה ידי הטנע — שנתם נמו׳ עתנסרעסותיהן נעלי
ייף ננעים קול ישודרו  ,ונהמות שדי מנינם שחקו אף שעשעו  — .אולם הה!
עתות חמד אלה עד מהרה גזו וענדו  .תומתם לא הארינה ימים ועמדה נם
ההצלחה מקרנה נדדה  ,ושנה שמים  .יצר לרם העקונ השיאם לאגור ולאהוף נל
<יונ האדמה ,הרנה מאוד -אף ני היא נתנה ינולה לנל צאצאיה די והותר
עיי • — < 3י תפתה ואנדון  :עושק ומרוצה חמס ורצח ! מלאו מנוא נין החיים,
'אחריהם משנו :גאוהוקנאה  ,ונידם קנהמדה חדש לא נודע עד הנה  ,למוד את
ההצלחה נו  .הן האנשים עד נה היו מאושרים נמלאת ספקס  ,ונל צרנם ימלא
"יי  ,אף עתה למדו לפלס ,מאזנים  -את הצלחתם נגד הצלמת עמיתה  ,ויחלו
נחתת חנלם מגרעת  ,יען לשננם הון ועושר נפלים — .
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שפעת הרעות האלה החליפו את מצג האדמה ׳ וישגו את פניה  .השנה
יפלגה לארנע ממלקות י חלקה אחת עלתה כלה שמיר ושית  ,ומלקה אמת  ,אן
עשנות רעות זעיר שם זעיר שם היתה יגולה  .אמנה ! נקין וחורן» מצאו גני
אדם אוכל למו  ,אך נקרוג הסתיו אגד שגרם להחיות אה נפשם הרענה  ,עדי
יחלוף ויעגור ׳ עדי ישוג יחיה האגיג את גיו האדמה למען תוסיף תת ערף לנל
תי  — .הרעג עלה על פני האין  :ונחנרתו גדודים גאו  :רעות ותחלואים אין
מספר  ,דגר וקטג מרירי  .מלאני משחית האלה׳ חנקו המיתו אנשים לאלפים,
ורגנוה עלי ערש דוי הפילו  .עד ני נדמתה האדמה למראה עמים לניר רחג
ידים׳ וסגרי אדם חללי רעה ודני התה הזרע הנזרע — .
נפרה סוררה אשר לא תשמענקול מנהלה ומדריגה נדרן תלן  ,רק אם
גמקל חונל תוסר  ,נן הקיצו גני אדם  ,אן עתה אחרי אשר מצאום התלאות
האלה  .מתרדמת העצלות  ,ונאיש אחד מגרים התיעצו יחדיו והמתיקו סוד נדת
מה לעשות  ,לעצור נעד אלה פקידי שאול ההופניס את נאות התנל לשדה קטל,
אשר שפעת חללים תנסהו לנל ינחרו את שארית הנמצאה עוד מתחת השמים — .
המנסה ילדה את הענודה הנדונה  ,התקוה חלצה לה שד  ,והמלאנה היתה
נאמנה אתה י שלש אלה חגרה לה יחדיו  :עצמת הורתה ! ורוח מינקתה׳ ונשרון
אומנתה  .־־ מני קרני שמם ורוחות נושנות  ,היו סניה נהי תראה ומלאי
קמטים  .נידה האחת נשאה נלי ענודת אדמה  ,לפתוח את סגור חיקה  ,ולשדר
אתרנניה  ,ונשניה׳ אנן ופל פלי מלאנת הננין לגנות הינלות וארתנות משמחות
עין  — .נאל חנה שופר  ,קראה נחוצות  ,השמיעה נרחונות  ,לאמור  :שמעו
אלי גני אדמה ושרידי המגפה  ,הטו אוזן קשנת לאמרי סי• דעו ושימו אל לננס
כי למחית נסשנסשלחנו אלהיס הנה  ,הן ימים רניסנחנחתס תחת שגט התרגעה:
שלטת רנת לגג ודלת אונים ,אשר לא עצרה נח וחיל להיות תגן וצנה לנס  ,נגד
כל אויג ומתקומם  ,מקרג וממון ׳ והננס היום לנרות לרעג וחלי  :אוינים
רעים ונאמנים אשר קשרו קשר יחדיו לנלותנס עד תהרה ולמחות זנרוננם מעל
פגי אדמה  .קומו איפוא ! עורו משגת המנוחה והעצלה ! רג לנס שנת טמוני
ידים ! ושונו אלי וחיו  .שמרו מצותי  ,ואגני אצוה לנס את גרנות׳ עד נצי די,
אנני אהפוך לנס ארן מלחה וציה  ,לאדמה שמנה וסוריה  ,אני אצוה צהקין ני
יפתח לנס את אוצרו הטוני למען תאנלו ננסשנס שנענס  ,אף תותירו לימים■
הנאים די מחית נפש׳ ולא תרענוןעוד  ,על סקודותי ימנו לנם  ,נהרי נחלי מים
דגים למנניר  ,האויר עוף ננף למדי  ,והיערות חיות לרונ  .אף אשנילנסואורנם
לחפור נמעי ההרים ולהוציא מנס נרזל ונחושת  ,אשר יתנו לידנס עצמה ונח,
לסגור ארזי אל  ,ולסוצן סלעים ונפים ׳ ללחום עם טורפי טרף  ,ולדנאסלארן — .
מה מאוד שמחו הננשיס והנענים מעוצר רעה ויגון ׳ לקול דנרי אלה  ,ונלג אחר
ענו ואמרו  :נל אשר תדנרי נעשה ונשמע  — .הענודה למדתם לעשות העקו3
למישור והרנסיס לנקעה  .להוניש אגמים ולשנות את מרוצת הנהלים נחפן לנס .
האדמה הטינה את סניה׳ ערים גדולות ונצורות נגנו נשנים לא ננירים לגאון
ולתפארת  ,היו הערנות לנרמל  ,שדי תרומות נתנו ינולס לשוגע  ,ועצי חמד
מסנל פריהם נאגמון יאשס נפסו ננל ענר עקנות ההצלחה נודעו ננל סנות עין
גינת שמיס נשקפה■
נה הונילה הענודה את נני חלוף עלי מרומי העושר והאושר  ,עדי מקרנה
העצלה אשר נל רואיה׳ לנתה נפופת ראש וסגורת עיניס ינירוה אף ני לא
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ייענה׳ ננהלו וילאו  — .נננדות הלנה הלוך ח  0מ! טעם הלזו  .ונל רוו* 0לי*
קם רוחו נקרנו׳ נל נא ואומן ממנו אזלו׳ וכלי הענודה מנין ארנות ידיו
היפות נפלו — .
נחבינת לנס עלי חזות קפה הלזו נאמו נני אדם ני שמעו נקול הענודה,
ונגדו נמנומה העדינה׳ אשי אין ערוך להענוניה ומנעימיה  — .נל 3אוזד
גחיו אומר לנקש את הנדמה והנעזנה  ,להקדיש לה ' את שאיית ימותס  ,ולרוות
דודיה נימי עולם  .המנוחה אמנה לא עזנה את האדמה  ,ועת מן גיו גורשה׳
משה אל עצי רענן והנני יער תפלט לה  — .מנקשיה נמעט מלאוה ויקראוה
להתענגנמנרתה עלי משתה שמנים  ,אשרערנה הענודה נתנונמנפיה למו—.
המנוחה שמעה לקולם׳ עזנה מהר את מחשני יערות  ,לגור נהינלי שן אן
למורת רוחה מצאה ני עוד נפקד דנר אחד להתם הצלחת מאהניה  ,וננל שמחותיה
ותענוגיה לא ינלה להשיג לשניה את האושר הנעלה  ,אשר נקשו אף מצאו נזרועותיה,
טרם נאו ננרית עם אוינתה הענודה  ,ועד מהרה נאלצה לחלק ממלנהה ונסאה
עם אהנת המותרות אשר אמנם חללהממלנתה  ,מגרה נהאה לאין ,אף ני
למראה עיניס היתה לה לעזר׳ ולתומך שננו — .
אך ימים לא יניס משלו שתיהן עלי האדמה יחדיו ׳ נ לי רי 3ומצה נינותס,
עדי אהנת המותרות חלפה ענרה חוק  ,ותפתח לחיל המלאים את שערי ארצה,
להפוך את אהלי גילת ורנן לנתי חפשיתונתי מרזח  — .המנוחה פרשה ננפיה
ותעוף׳ עזנה את ממשלתה  ,נידי מושלים לא אתון נס׳ אשר עמלו לגונן נננלי
ימיה את נסאם לנל ימונו — .
לא ננל העתים חן אויב אחד הצר להענודה׳ וממרום נסאה הורידוה.
ראשונה לחצוה לנרוח צנא תחלואים אשר פשטו נקרנ עמה  ,ויאחזו טרפם נאין
חציל  ,אולם אחרי נן קם אוינ חדש׳ אשר נענרות זדון גז את נזרה מעליה,
ני פעמים רנות׳ עת נני אדם שלויס ושקטים נצל המנוחה חסיו׳ ונל צר
יאוי 3לא האדינום׳ העתקים עטפי נר  ,והגנעות עסיס תטופנה  ,משפחות
הנצניס למיניהן נמרנית צנעים סרחו  ,וריח ניחוח לאף יקטירו ׳ אז קרנה ה ם 3י ע ה,
יעלי נס המנוחה עלתה׳ אולם נמעט ישנה לנסא  ,והנה חפנה ועלטה גדולה
לצלעה נאספו  ,ואה זוהר השמש הקדירו ; האשרים השלינייסי נצתם  ,ושונניהם
לא השמיעו רננה עודי השרון נאנחה׳ והשושנים נלאו את נשמס הטוג נגניעם
הסגור ! ננל משלח עיניס נראו אנשים ינים נעים ונדים הנה והיה נ אין הנין
תה ינקשו׳ ומנל ענר רק קול נונים  ,נהי וקינה נשמעו  ,חנלי ועת נשלמי
המעצנה הלזו  ,ומה איפוא המקור אשר מנו נונעת.
המנוחה אנדה את משטרה עלי לנות נני אדם ׳ ונל מננדיה הזילוה?
»מיתסנאועס אהנת המותרות נמסורת הנרית יען הנטיחה נחלקת שפתיה
לחו לגרש נלה מקרגם את ה ש ניעה הארורה ולא תוסיף שונ אלימו עוד ? —
והנשארים אשר יתרון להס נחנמה ונגנויה  ,שנו אל הענוד ה הנעזנה אשר
אמנם הצל הצילה אותם לנל ילנדונרשת׳ טמנה ה ם ניעה למו  ,אולם הלא
תחת זה נרסו נרעו נאין איל ונח  .תחת סנל המלאנה עד עי נלחצו לנגוד
תחדש  ,נענודה  ,ולחים תפלט למו לסונת רענן התנוחה לנוח מנל העמל
יהתלאה ולהחליף נח.
מתינות מעצינות ההנה למדו את המנוחה והענודה  ,לדעת ניממשלתך
<א תנון נארן  ,ימים רנים אם אשה את רעותה לא תעזורנה  - .נל 3ד וי ראתה
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יןענודה איכה המגוחה תאנד נימים אתליס כל אשר אצרה היא נשנים ננירים.
דנמו כן הנימה המנותס נכליתה ונושא /כי כל מננדיה נצר להם ינידוה להתרועע
עם אאואה השניה ולנקש מנה עזרה נצראה  ,לכן השכילו שכל < וונ לאאוז שאיה,
יחדיו את רסן המשרה ולמשול תליסוא נקר 3הארן  ,הענודה נתרה למנלה למשול
ניוס  ,ולשמור נעין סקותה לנל אנוא השניעה שערי ארצה  ,והמנותה נתרה
לגורלה לשלוט נלילה ולנצי נתון להעייסות לדכא כל נער וזקן — .
כה נשנת כל ריג ומדון וכאשר פעמים רנות השנאה הפעליה מקנילה תתנל׳י
רנה ילדה המנותה את ה נר יא ו ת אשר את תמורת ממלכאן שמהלתוקא עולם,
,נתון את מנותיה הנננדות אך ליקירי ערך אלה אשר אה עתות תלדס נין
«מתה וענודה נחג ל יתלקו.

י D. . .

שנה חדשה.
).
P aul'S Neujahrsmorgen

Jean

(Frei nach

השנה החדשה פתוח תפתח לנו שעריה — הזמן נצנ עלי ננעת קנר! שנה
גזענה  ,ואת מתנות החיים  ,מגעימיהס  ,ומרורוהיהס כרצונו וחפצו  -נין נגי־
ממותה יחלק  — .מה תנקש אתה ׳ אנוש נאנח וקודר הולך ?
׳לנל תוסיף עוד מת שמתות לי '  — .אויה  ,כ ל ה נ ה אשר עלי אותות
חיי פרתו׳ ננצני יום תיש מהר ננלו וימלו 1גס ריחם הנודף ומשיג נפש  ,אנד
ותלף  ,וישאר או אתריהן  ,סילוני ממאיר י וקוצי מנאיג  — .כאשר תר 3יפעת
השמש  ,כן תגדל העננה  ,אשר עוד מעט קדרותתלנישיה י ונעה עלי דרכנו תופע
הדה  ,הלא אז תגלה לעינינו אנתת חרג  ,אשר יום יוצר  ,נגד לננוהשמת יריק .
לא ! אחלי! לא ששון וניל  ,המה לא ירוו את הנפש השוקקת  ,ואן העצנון
ימלאוה  ,וישניעוה — .
"הזמן יחלק עתידות"  :מה שאלתן נן אדמה?
׳גסלאאהנה ! ׳ מי אשר לאוינת חיים הלזו  ,את דלתי לנו יפתח  ,הה!
יתוש עד תהרה את מתן מכותיה האנושות  ,אשר לא ינהה מזוין  ,רק התונש
כל פצע ושנוה המות! ננוקר חיינו האהנה ,כשחר כליל נהדרו נעריפנר
הופיע  ,השמרו לכם נני נעורים  ,אל נא ישיאכם לננכם לגשת על ענן אור הזה.
יען נממד מאוד לעיניכם  ,כי עת תקרנו אליו  ,תמס יהלוך  ,ומטרות רמעיז
עלי לחייכם יערוף — .
•הן לפני הזמן תכרע נרן  ,הנד מה תשאל ממנו ? '
"מאומה• אף רעים וידידים  ,לא אחפון ' .הן ע ת ד ת נ ו נתיים עלי קנרים
עמוקים  ,הערוכים לנו מרחם תשחר  ,ואן מסן דק מאוד עלי פניהם פרוש 4
אוי  ,אתרי אשר נתנו ימים ינים  .איש את ידי אחיו תנקנו  ,וננפש נענה את
«הלומות הזמן סנלנו  ,לפתע יקרע התת רגלי האהונ  ,המסך הדק  ,הנור
האטר עליו לנצח פיה  ,ואותר אן אגני לגדי  ,עלי שפת הקנר הנמלאה  ,שנע
רוגז י וחסר נוחם ,עדי כמקרהו יקרני גם אני  ,ועמו יחד לעפר אשנס אולם

כישף הוזייס  .מנשמת רויז המומה
נשמת אד0
אז ־־־>ו  0לא  /גם נו ה׳
ידען גאישון מושן ; אם הנפש אשי יקעוף תלאן התשתית פה  ,שמה נעדן p
אלהיס תשו 3לפרוח  ,והרעים הנאמנים  ,אשי הפריום המות גאון תחתיה»
נמלומי שמים  ,ישו 3ו יתראו פנים  ,וומדות ל , 3איש על לואיי אתיו יפולון —
אז גגי 3ששון 3ת עיני ! אשר לא תראי מות  ,ושפתות׳ אשר לא תתורו! עוו׳
הגידו  :קומה אחי  ,חושי לזרועותי את נפש אהוגה  ,ו 3תסורה ה 3רית נ 3ואה  ,ני
לא ינתקיהן מלאו המוחה עוד•
יומה השאל איפוא אנוש (נבזה ' ״ ) נעזגז"
סנלנות וק 3ר• אל נא תמנע אתה! מני׳ זמן
"שתים הנה משאלותי :
קשה ל ! 3מתה נל דמעה מעל עיני  ,ואחר — סגור את שמורוהיהס ; הרגיע
ראשונה את לגי הסוער  ,ודנאהו  — .אמנה הגאים ,עת הנפש החופשה»
כלהקה אראלי יה כנפיה משא ,והשנה החדשה נהנל יפה וגרה  ,אה מרוצתה
תחל ; אז את משאלות׳ אגידה  ,אך לא אחת גה! למעני * -ני הלא אנכי  ,אהיה
למדי  ,מאושר — וצולה — .
יי מ  -מסטאניסלוי.

Bon Sim . Bacher in St . Nicolan.

"ויסרו למשפטאלך־ .יוירדני"
"ולחם יורק כי

לא לנצח אדושידושנו ":
ישעי׳ 5ןן 26 — 24

מהמית הד,דיה .עת אוןרח החוצה
ועם נבכי .ע״שתנותי לגאיות ארוצה;
פץ אלומות
עלי חציר
ועלדי לצרומות— :
בעת בציר
י אזי נפשי עדינה — דאגותי א ^יכחה
פי אראה בכל פינה  -מלא פלג הברכה — .
האדמה
פנה
פסה חיו ;*^ ך  Iד T T t
*T
עתה TT
היום ־ ' ד
הקוצרים הלכו ביתה גירותם נאלמה
אין הידד
רק בדד

ר,ול צב וצפךדע
מתוך פצה יע\ תרע

*) Wir empfehlen dieses schSne
'und in jeder Beziehung gelnn
gen« Gedicht der Aufmerksamkeit »eS Leser «,
Stern
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בצעיף הממית — תתעטף אז מחי
ממצלות ה ;שיה — אזכרה מרי שיחי.
ועם חקקי לבבי אל תחת הברכה
בין גרבי הבתיםאישיו ^ טה אלכה;
מו־ץ עובר
בזעת מצח
גןכל עבר
יורשקצח:
שם יומם וליל — עם מקל ושבט
מאנשי ברו ותיל — רגן יחבט" —
קול חובטים בגורן אל אזני נוגעת
ו.אל ; גוני בו נוחם נפשי מוצאת;
אלה האנשים
רבו התבן
הלחנם
ישים
’
בכובד
'
האבן?
במחר ,ורתת — תת לחם לאדם
אל

לתהו ולשרות  -יריקות ו בידם — .

זאת אשיב אל לבי גם נפשי אתאמץ
.עת שפק .ישופבי וכל לבבי יתחמץ;
שלו .ושאנן
פה ישביון בארץ
בזית רענן
כל פורץ פרץ ?—
וביגון
יבלה
ימיו - -איש עושה
צדק
•דV- : I
זז
' *.י
סילון .על פעמיו — קוץ רררר וחדק ?—
האם שםרק ועקרה משטרו בתבל
אשר .יפיל לארם גורלו בחבל?
או מושל בישע
; פיץ הפעם
אוהב הפ^יע .
חצי הזעם?
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אם מפות הפגע — מלמעל כועמיס
.ירעו כרגע  -בןךק 1ד איש תמים ? —
אז שעיפי ישיבוני ואל 1לבי זאת אשים:
"הארץ כגורן׳ עומרים האנשים ;"
בג־וךן שכוחה
זקמה « מרופה
במנוחה
תשקט
?
בהנפה
התונח
T
־ :
•  :־י
׳ ' 1זז
It
1
ובזוית היקב — שם אחת לאחת
תהיה לרקב — תבלה לשחת — .
האם תשמח במנוחתה בשלותה הכי תגל?
בגלל אשפתות תהי מדרס לבל רגל;
וכנורות שחת
לבשלות הבל
לקחת
אותה
לחבל
נפלה
 I—T־
*T:
 VVT;T
סבל
ראשיתה נופת — שקטה בלי
 י • ••• .־י ! 1ז
•־
• י
••
אחריתה תופת — רומן וזבל — .
שלוי העיולם מנת גורלם בכה
בחלקות,ושבו יתהלכו על שבכה;
בהקיץ תהי און
עתרת השלום
בל והשולה .עץ  :־־
רק חזיון בחלום
השקט על שמרים  -לא זאת הזנוחה
בי תחבל חי בשרים  -בעגה בלי הפוכה >*— .
* ) זה ג״נ לדעתי סירופ הפסוק  :״קומו ולנו גי לא ; את המנוחה נעגור
נומאה תחגל וח3ל נמיף ( מינה ג׳ יי ) אפר גדולי המפרסיס נלאו לנארו.,
ני לד׳ק תסו  ,מלת עמאה על האין אסר אינה נזנרת  ,פרפה  ,ולדייק היא
פס המקרה נמו תנמה עצמה  ,אולם המתג גו יפיס מתג גפיהם ונל
רואיו ינידו פהוא פעל ולא " פסי לו על פני חצות  -אמנם לדעתי תסוג
מלת טמאה על מנוחה  ,והנגיא יאתר להם ני פלוהם ומנוחתסדקפלות
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אנשי כליעל אין חרצביות למותם
בטיוב .יבלו .ימיהם בנעימות שבותם
נ? שם רקה וערה
לא ירעו מעמל ;
פי .עץ חיתם ך,מל כארץ הגזרה — :
רזבואיות מה למיו? — לכן בטח  .ישפנו
בזוית בלמיו — עדי לרגבות ירקבו< —
פסת הגדיש ומלאת הקמה
הודק .וגם תירש בגורן יממה;
שבט הגבר
מטה המפה
ממוץ אותו ער
הרגן עקה
רק להסיר ולקחת — מבר המעטפה
מרה ברחת — וגם יונף בהנפה — .
אל לנצח ירושתו לא .ידיקוהו כלה
לא למען השחיתהו עבו עליו עגלה;
לנפש תון
לחם שמ:ם
מתן מזיון—:
מבין הרחיב
בעבר במסבו ־־ 3םלןי על שלחנו
יברכו מטובו — ישבעו מעד־נו —.
פן יזמימי הארץ אנשים הישרים
אשי נפשם מלאה כראשי העומרים;
טיט היון ותנומת אנס רפש׳ אשד לרק ; י  0יגלו נל הנשלך אל תונס *
ולהשוותה פנימית ; את אין תרופה ומנוד  ,ני נרק ; ; עצמות מנפש עד
; שר תנלה ; ויתורנסלפ׳ז Auf, hinweg, das ist nicht Ruht , denn :
flt Ist unrein ; — solche verdirbt , und das Berderbniß ist um
) ישעי ' נ׳וז ;' ) אשר אמד אליהם זאת המנומה <» heftiger . Bgl — -
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ברכות התבואיות
ובקירות נשמתם
צומחות נחבאות— :
בין מוץ חלאתם
•־T
= .
״1י־‘ Y :
'$וטי ך.ןגמל — יעדיהם יונפו
מכות בלי חמל — סיגיהם יצרפו — .
מבין מפלעויז עביםזעלה הירח
בטח ל-
עלז " T
הלכתי ■ר*•‘
בבי ■: - T
חדר •מ •T^:
ואל  e״
V:
על מטחי
מנוחת שלום
מצאתי
גם בחלום
בחלומי קול רשים — אל אןני המע■
ובקול בגיור בלחשים — את רוחי הלגיע •־־
שמעון נאנער•

Exegese von H . Hanak Lehrer a. d. Schule in Voskowitz
(תהליס מי  ,ד ' הי ) ני אראה שמין ונו ' תה אנוש ני תזנרנו וגן אדם ני
חסקדנו • לסי הסירושיס אשר לסנינו נס ' הזה תסר נאן תשונת התנאי׳ וגם אין
שוס התתנרות העני ,עם הסי נטון> השיר  :ד ' אדונינו מה אדיר ונו ' ׳ גס הרעיון
יעצמו אינו גנון נעמי׳ הני האדם ראוי להיות מושל גנל הנוגע ? הלא הוא
מיתר הגרואים גתנונת גוסו ונסשו■ לנן נראה לי לפרשו  :האדם גהולדו הוא נמדרינס
שיותר שאותה תנלשארגעלי איים י השה נצאתו מרחם ירקד סגיגאמו ונדומס,
אן האדם ימים יעגורו טרם ילמוד לאנול לילן ולדבר ( הרעיון הזה נמצא גגואור
על מפי עוללים ונו׳ ) מעט מעט יגדלו ממנות נופו ונפשו  ,ובכל זאת ים לאל
ליי לעלות גמדריגה היותר נגוהה מנל הגרואים  ,לפי׳ז נן הוא ענין הס' אשר
לפנינו  ,המשורר ידגר אגודל תעשי ד׳ ומנפלאות הנריאה  ,ני אראה שמין
מלות ני אראה מופנות אתיות עמן נדרנו נהרגה מקומות ) מעשה אצגעותין
ייי' יוני אראה ) תה אנוש ני תזנרנו ( נלומר גיוס צאתו לאור מרמס אמו,
יששנתתן אשר תשים עליו נמו ( תיוג י״ד פ ' י״ג ) תשית לי תוק ותזנרני ,פירושו
לייאיותני מן העפר ) וגן אדם ( היינו הילד גהולדו ) ני תפקדנו ( על משמרתו
נאיים  ,מענין מנוי לשרת  ,נמו יפקוד די איש על העדה ( נמדנר נ׳ז ) או מענין
יסקודתן שתרה רואי ( איוג יי ) שהוא תואר לטנע  ,וננל זאת ותאסרהו מענו
מאלהיס  ,לעלותו נתדריגה תשונה  ,זה אמת מפלאי תמים דעות־־נל שתה תאת
י ג ליי ונו '  ,אתרי ההתגוננות ננל הפלאות האלה  ,יקרא המשורר נהתסעלות
"
יסשו  :ד' אדונינו מה אדיר ונו׳ ותרגומו :
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«Betrachte ich u. s. w. was der Mensch ist, wenn du seiner dich erin
»erst, der Menschensohn
, wenn du In'ö Leben ihn setzest— dennoch
hast du den Engeln nur wenig ihn nachgesetzt
»• s t».
הייס האנאק מ !{ 3סקו!1ויטן•

על מסיביות

התבל.

 ge( in Tysmenitz.ס ® Don M .
עמה ימשול לנליךברציוניו
«בי !1למה תעדי ערי עחם
וש $ץ ונבלה ממך יפריע.
תראי לאיש יפעת דודיך"
מי  .יחרש פני ארמה  .ישדר ן־גביה
עוז רשפי אהבתיו תעל  $מןם
יזרע צמחי תפארה להצמיח?
אף  .יתענג מנוגה תענוגיך!
אך אחרי תראה בהדר תפארת עת אליעציור נטפי נדם עליה ׳
לביו יהגה אהבה לביוא אליך  ,מעעיות .ישקה בל עשב ושיח?
מי על זהב וכקם יטיף חמךתו
■והנח עליו שנאתך צוררת
לאישןהלהסבל חמדת תפארה?
כמעט רגע תשליכהו אחריך!
עוד בחבלי רשתך נפשיו נלכדה עליה יזסיוב שנאתיו וקנאתו
לטבול חלאת העת ורגשותיה עצביון לב גם רוח נשברה ! —
אשר ״אין ןTכמוהו׳
האדם׳
הלא
הרה
מות Vאת Tירו
עדי :בכור
’־’
״ 1 Tד
TT
Vr
*,,Ä
לקחתיו לאדמה ולחפשו מתחתיה .הוא .ימשיול עמך רב מקיעלתי
הזאת תגמולך למלבישך יופי ,בלתו הי.ית רק תיוהו וביוהו
עליה נובלת.
וכאלון
כאלה
יאיר ־מחשכיך ,
וקדים
מניוגה
T •r• I
- T:
ו־ייו ד •־T
*t
 iדי •
ואת לא כגמולו  -לא טיוב תשיעי׳
ואת תתנהו לשמצה ודופי
יער שאול תציוררהו בעתותיך! מצח אשר ,זונה לך היתה;
את חלקתו הטובה תכאיקי:
מי לקח חכמת אל מחביוניו
צדק זורע— קוצר טופחה!
ןעל פניך איותה הרקיע ?
משה תלוי פאגעל

מטיסמעניטץ.
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«) תחלה למנחם.
Von Abraham Friedländer in SomoS.

האורות קמלו ממכת השמש
לצמוח חדלו מקרח האמש
הארץ חרבה לא תוסיף חת ליה;
עודקמו צפרו נוזלים בל ישתיון
ממיץ ודשן רהטימו בל ירויון
חדלו את מתקם אף נמר הריח.
עתה השחקים ענני גשם ילבשו
רעםוברק בשמים ירעשו
יפתחו מוסרות רשע וברכהיריקו,
שדות ירוו ותלמיהם ׳שקיון
נטיע׳ם ישגשגו ופרחים יפריון,
יהיו האורות עדן ונועם יפיקו.
ישמח האכר כי יביט על שדהו
אף יגיל היוגב על מעבדהו,
לא זרע לריק אף לא עבד לבהלה

אס חרש האדמה ושוה פניה
גם ' יקצור במה ישא אדמותיה
יד המטר עשתה זאת  ,רבות פעלה.
לשונינו עפלה מאופל כסתה
ופלאים נפלה מחבל נחלתה,
אחורנית ירדה ותשב בנשיה;
בנותיה אשר מידה למו קמים
בהנה נגחוה וימחאו בפיס
ששו על משבתיה  ,הכתה לשאיה.
עד שקמת מנחם ,לנחמה מעצבונה
והפרוט על פי הנבל לגרש יגונה
תטהר שמיה מחתולה העננים;
שקטה  ,כוכב נוגה י -להאיר האופל,
תרום תנשא אף תשוב לעופל,
תשוב לגבירתה על כנפי מנים!
ממני אוהב ומוקיר ערכך כי רב.
׳ברהם פריעדלאנדער מזאמאש.

׳* ) ראה זאת קטפתי ענגיס אחדים סגפני  ,ואס גפן ברקק הנהו רסוריו סורי
נכריה  ,אל תשתלם על הררי נשמין  ,יהיו כלא היו  ,מלידה לקבר יוגלו  .ואס
תשאלני מרוע איפוס שלחתים אלין אם אפון גטוגס ואולי גאושים הנמו?
אענך! :יען זה דרן כסל לנו ולג הותל יטנו  ,חזות על נפשו מחזה כזב
ומקסם חלק — כל מושן שגט סופר יחהג ילידי קסמו  ,ועיניו מלגו
שוחדו להגיט געין זרה תננית מעשהו׳ כן כל אתן נען אגן ומתכת,
מפתחי פתוחים  ,נוניס וגודרים כל כלי יוצר מנהם מלאכת ממשנת
יחשנוהו  ,מעשי ידי עושי פלא  ,ננחלי גתות ושדמות קון ודרדר ילקטו
אורות ציצים ופרחים  ,ונאתת המה מהגל ואפע  ,מלאכת רגעים  ,מהתלי
עינים • — לכן זאת העצה היעוצה  ,כי יסוג אחור כל איש משכיל משפות
לנדו על מעשהו  ,טרם יתנהו נחון וכור איש מנין ותשכיל על דגר.

*3
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אם ד׳ לא יבנה בית שוא עמלו בוניו.
Do « Jsak Hirsch Weiß in Groß -Meseritsch.
במרחבי היות בין מצהלות החיים
היכל יגביה את ראשו לשמים
ונפש האדם יפרוש כנפיו יכוננהו
זה יעל עד מרום בסולם מחקרו,
זה חופש תעלומה בארץ מתחת,
לירות אבן פנתה השכל ורעת
לנטות עליו קו אמת משפם וצדקה
באהבה נתנו יד האחד אל משנהו.
ויעמוד כראי מוצק היכל הקודש
נשקף כמו שחר על פני ישימון החיים.
אך ברבבות נתיבותיו תעה האורח
במשוכת עניניו בחדריו פנימה.
ושוחרי התושיה הן שבו נדחים
עוז איתם מה מצא ? אך צללי ספק.
על מרעה דעת עדרי אדם נבוכו
והחשכה בלבמו רק יספה כפלים.
וירא אלהים ממרום המכשלה
כי פרץ הענן וימש מאפלה
ויאמר  :יהי אור  ,ויעל אש וילהט
ורשף כברק מלבתו מתלהמת
העבים נפוצו — ויהי אור בהיכל.
מדוחים אכלו ונגוף ומכשול
בלבמו מזבח׳ להבה על מוקדי
ותלהב שמימה  ,והזרה האמונה.
משפחת אדם לאודה הלכו נסעו

אש הדת מימינה והשקט על מצח
מאבני ננף דרך חיים סקלה
ותהי אומנת כאם ׳! 1ידי התבונה.
אתה נצבת בטח בינת גבר נצח,
זולתה אין דעת וכל חכמה אולת
אך אתה נגביר במלחמת תנופת היינו,
ומה אנוש זולתה ? חדל אונים סלה.

רגשות ילב בשוב האביב.
יחידתי  ,אל דמי לך  ,עורי לבשי עוז•'
עורי גברת לבבי  ,הגביהי כנפיך!
קחי כגור סובי גבע יער וכרמילו
לבשר שלומך עלי ההרים וגבעות לבונה.
אל מול פני האביב מרפא בננפהו
הדור בלבוש נעוריו כחתן יכהן פאר.
בנשיקות פיו נמם שלג ויהי למים
גם כפור וקדח כשבלול תמס הלנו,
כנשר חדשה נעוריה ארץ וצאצאיה
לבן בגדיה פשטה ויקיצו ישגיח;
ושיח השדה יעל תאור ,לעינים.
עמקים ילבשו דשן וגיל גבעות תחגורנה
מעטה ירקרק חרוץ גן ואחו יעטופו
ותבלול נעימות נצח מלא פני התבל.
כל עץ פדי יוציא נצו ויהי פורח
תפוח ישלח פארותיו  ,פרח הזית,
גפן אדדת מתרפקת בקיר הבית
וכל נאות חמד דשאו סוגות בשושנים.

פי השמש בזרוע עוזו יחבק אדמה
ומבין קרני זהבו נראו ראשי הדים,
מחרכי שחק ארצה כלפידים יבריקו
והאדמה וילדיה באור חיים יאורו.
קול ד׳ בהדר יקרא דרור לאסירים
מבין עפאים עוף שמיש ובנות השירים
כקול מהיכל שדי נגינתם יזמרו.
קול ד ' בכה יצוה חיים חדשים
וכל יקום יצא ממסגר מעפרם ירומו,
יריעו אף ישירו מפעלות תמים רעים.
ושם מהרי בשמים רועים הידם יתנו
בקול ענות זמירהם בנגינות ינצחו
מתלוננים בצל הארז בטח באין מפריע,
ועל ניצע פרחי עונג ישנו מתק שנתם.
למו צללי ערב אך צירי המרגעה
למו חשכת לילד ,אך תמונת המנוחה,
ובצאת הצפירה ומרחוק ראש הגבעה
יצהל לעין השמש עטוף לבוש ארגמן
לא מחלום מבהיל  ,מדאגה לבו תשיח
אמנם לרוח היום ההולך שם מעדנות
על נאות דשא נחפה בכסף וערוגות בשם
יקיץ משנתו ושב אל עדרו עלז ושמח.
כן לאור הבוקר ׳סעו כרועה כאכר
כהולך בחליל ימהר לעבוד עבירת פרך,
שם פולח בוקע בארץ והיא תאשרהו
ני מזעת אפיו ימתיק לחם יום ביומו,
ורוחו נכון ולבו טהור מחלאת יגון.
שדהו יתן כדי אותו  ,הלאה בל ישלח יד,
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מחלב צאנו ישבע טוב  .מעמים בל יחפוץ
פת חרבה ימתק לו  ,מים קדים מבארו׳
מכל תפנוקי מלך ויין הטיב מלבנון.
תענוגות בני ארם ימאס וסגולות חשקם
שכיות חמדה בל ידע — למות תוצאות;
אך בעמלו ישמח לבו  .בו הצלחתו י
ועבודתו משחק לו מבוקר עד הערב.
כן בעבודה רבה  ,כן בשבתו בבית
מנוחה לימינו כחיץ נצבה סלה.
השמחה יחבוש על מצחו טוב לב תלוהו ,
כאזור יחבור הגיל ועינו בטוב תלין;
כי דגלו האהבה ורחקה מנו קנאת גבר
באהלו ימשול השלום ושנוא בל יודע
בכפו לא דבק מאום  ,לבו חף מגאות
בל נפתה אחרי אביונה ואלילי השק -
שוא לכם רגעי ארץ  ,שוכביעל מטות שן.
יושבי כסאות לחיל בתור האדם המעלה.
שוא לכם קציני עם על גפי מרומי קרת׳.
כי נטויי גרון שם גבוה גבוה תדברו
יען המון חונפי תהלה למבטיכם אסרו,
ברצונכם ינועו יעמודו יחנו ׳סעו
יען להקת עברי מרמה לכם יכרעו,
ורוח שפתותיכם קודש למשפט אם לעול—
אך הוי  ,כי לפתח לב זד העצבון רובץ
ולמספר מעיניו אף יגונות יסגור בעדו,
בחמת רוח יקלל עמדתו׳ יאוה קדימה >
יחפוץ עלות לבמחי עב היות באלהים.
ומאוייו כים נגדש לא ירעו שבעה.

ברחב רוחו לו צר ודום לבבו תקר רעתו.
לחפצו אין מעצר ואין חקר לתשוקתו,
אך בעי ירים לבבי  ,מתנשא בגובה נפשו
ומצע רצון עליון לו קצר מד -שתדע,
חותם הצדקה יתיר נוכח פני אלהיו,
ואמת באותו ימכור וכל קודש לו התולים.
האהבה משחק בעיניו וענה בה כחשו
ולקול שדי מקרבו יסגור דלתי הלב.
הה  ,רועי רוח  ,הזאת לכם המדגעה?
הלזאת תקראו הצלחה אשר אתה תתפארו?
תחת אבן מעמסה לבכם מתבוססת
ובסנורות רוחכם מאושר עוד תחלומו;
הן סעו לכם הלאה מקיר הארמון חוצה,
לכו לינו בכפרים בשפל סכת אכר ורועה,
שיתו לבנם לחינ ם והקיצו משכרו! .
לא יקצוף באלהיו אם למעט יקרא אדון,
ומרוב כל לא יבעט  ,בל יתפאר בקנינו,
לבו טהור מנתם  ,חיי שאננות חייהו
וההשקט על מצחהו ער נאמן סלה.
כי לא בצל הכסף ההצלחה תתלונן
לא למספר הזהב אשר יקרא בנחלתו
אך רוח נכון פאר אדם  ,והיא תהלתו
ולב טהור מכל יקר תענדהו עטרה.
אך  ,נזה חדל אני ? אנא אבן ישועתי
למה במושכות עמל נפש תמשנני עתי
ולמה גרע נחלתי על האדמה אלוה!
אשר בראת למען האדם למשול עליה.
חן כמו נכדי נחשבתי בבית אבי כל היקום

וכנגע במשפחת אדם תשוני דתי
ונטמאתי טומאת דומן למען אמונתי.
במלחמת עתות׳ תדבקני מרת נפש,
ועל שפל עמדת יעקב שמה החזיקתני
באשד תלין עיני דמעות תכנה בסנורים
מקול ענות לעו .חנם אזני תצילנה
ולבי מפצעי תלאות׳ הונח שאיה.
בעדי נעימות האביב המשמח לב רגש
מה אחזה ? אם לא יגוני וכאבי נעכר
על יפיו אתפאר בל אוכל ועל חמדתו
רק תוי חרפה יענני ואותות רדתי מטה
ופצעי ׳להבו בנפשי — וחיו לזכרון.
כי האביב לא ל׳ יציץ ציץ ופרח
וריח הטוב יתני דודאים ושושן בעמק
גנוב הוא אתי  ,כי לא מאדמתי יפיח;
בקציר בל אשא עומר שכד עבודת פרך
שדוח בל אזרע  ,כרמים בל אטע  ,אך בנפשי
אביא לחמי ממרחק לחם משמים.
הה  ,כגר אני עלי אדמה אין דואה תומתי
אשרי יעורר מדנים  ,לאנחתי אין מנחם
על צרור כספי בחמת קנאה יקרצו עין,
מבלי משים ני חלקי הוא אשד טפחתי
מבלי אין זולתו להחיות נפש נדחה.
אמנם אם אלהים יורישני חטאת מדיי
ויכתוב עלי מדודות ואהיה לחרפות
מה תתאונני נפשי ומה חתוכה׳ ?
כי ידל ישראל ויגונו נצב סלה.
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לא בנח ולא בחיל אמר ד ' עמוד ותעמוד
לא לשמוח אל גיל בעמים פזרת בינותם
לא במלא הגורן בר בהשק יקב תירוש
אף משאלות תעודתך מלאת פקודת חייך
אמנם אל מול פני מנורת לבך ישראי1
שני כוכבים יאירו באורם תראה אור:
עצרה ותקוה הנה מורשה קחלת יעקב
בהנה תלך בטח כל ימי ארץ ותבל,
על ילדי העת אשר פגשוך והמון התלאות
בחנה מאז גברת  ,ובמלחמות תנופה
אשר נלחמת ואשר חרדפת בשצף קצף
לנסות אותך אם תעוז ,אם תנשלבצרה.
בחליפות עתות השנה הביטי בת ציון
כי נוס ביד אלהים מלא תנחומים,
אף כפור עניך ימם  ,יכלו ימי הקרה
ועץ חייך יוציא שושנה בל נובלת
אך עדיך וחליתך בל תתפרק׳ אותמו
ומסעד׳ תקותך זכור יעקב אל תשכח
כי שם ד ' עוד נקרא על שוממותיך.
הלא לכלנו יפרח אביב באחרית הימים
ורוחות כל בשר על השולחן לפני עליון
כלם יחד תפקדנה עם שפל רום אנשים
לתפארת רום עינים אץ דודש אין מבקש
קטן וגדול שם הוא< העושק והעשוק
נוגש בל ירים יד  ,אסיר בל יכרע ברך
נזר לא יועיל ביום פקודה וממשל עלי אדמות
נחשתים בל יטו משפט עבר ישר בלבו.
אולם שם בעדן מקום משפט לאלהים
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אביב עולם יפרח יעכזוד ולא יחליף
ושמש לא ידע מבואו וזרח בגבורת נצח.
שם בעדן גם אלד,ים פרחיו לא יבולו
האהבה תפרח בינינו וחיתח לגפן אדרת
ומעץ החיים אשר בתוך הגן לתפארת
אף אליו בן אדם בלי מעצר תשלח יד
ואכלת טפריו די שבעה וחיית — לעולם.

תנא דבי ר״י אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו,
שנא' יצו ד' אתך את הברכה באסמיך  3( .״מ מ״ 3א' )
המאמר הזה סתוס מאוד גס מהותו ותפנימו  ,גם תוצאותיו מפסוק זה
יאשר ישפוט נצדק כלמשכיל  .ונם ראינו שמאור עינגו יס״י סכל את ידיו נפירוסו
ונכנס נפרצה דוזוקה  .אמנם לני אומר לי כי יסודתו נעומק ההשכלה  .הגה
מצאנו שהחכמים התלמודיים נרו להם דרך חדשה נהוראת מלת אתהמשמשת
יתקים עם  ,וזה שיורה על שווי והדתות נין הנושאים הפועלים נאיזה תואר
מ< התוארים  ,וממקור נאמן זה ננעה דרשת התלמוד ( ע״א ו' א') ונמקומות
אחרות  :אתך נדומין לך  .והנה נאשר קצרה עיננו לראות ולנינו מהנין נרעוה
העולם  ,אס רעות הנה נאשר נדמה ננפשינו׳ או אולי לתכלית ההצלחה נקרו
ילטונ לנו  ,פן הוא נאושר הזמני אשר אשרונו ננות העתות וילדי הימים< ים
עושר שמור לנעליו לרעתו׳ והוא אנן נגן> וצור מכשול על דרך חיינו  .על כן
אך הנל יהתיון נני אדם ללכת נדרך לנס נדרשס פני עליון לשאול משאלה אשר
מציה תשוקת רוחם  ,מנלי משים כי קצרה הכרתו< יונל יראה האותיות אשר
יזנאנה  .אמנם ני כן ינורך ננר מעם עושהו ומאת הצור מקור כל הנרנות,
אם הנינה והאושר ינואוהו לפי כשרונו ותכונתו  .על כן ננל עת ישליך האדם
את יהנו על האלהים ורק אליו ישים מגמת פניו  ,ני מי יידע זולתו יתעלה
את האושר האמתי אשר ינון לפי מזגו וטנעו׳ ואשר יכול אדם פאתו לסי
כשרונו ותכונת חייהו • וזה לדעתי נמת הפי ( דנרים כיח ני ) ונאו עליך כל
הנינות האלה והשיגוך ני תשמע נקול ד ' אלהיך  .ני ידוע ששורש נשג ענינו
הגעת רנר נדנר ׳ וזה אשר אמר היית שינואו עליו הנרנוה נש ווי אל הכנותיו
הטנעיות והמוסריות לקנל אותנה  ,וזה השתמשו נמלת "והשיגוך* ותלת יכ
ימקוס הזה איננו נתינת טעם  ,אמנם הוראתו נמו אשר  ,וכוונתו שישיגו אותן
הנרנות נתגלית ההרמות לנשרוניך ׳ אשר מהם תשמע ני קול די הוא הדונר
אתך מתוכם נאשר תהיינה תוכנות להשאירך נתנלית האושר תאמתי והשלם.
ילא יפלא עוד נעיננו נפל הדנרי ' שהתחיל נתגאי אס שתוע תשמע וגו׳ ונאו
עליך וגוי ונפיל הענין וסיום ני תשמע נקיל ד׳ אלהיך  ,אמנם לפי גאורי ים נסיום
המאמר כונה אחרת ואיננו מוסנ כלל על תנאי וסנת ניאת הנרכות.
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מדרך הזה נ 3וא למטרת התנוקם ולמתח מגמת חקירתנו  ,הנה ידוע גי
«לת עין לפעמים כגוי אל התאוה׳ נמו ולא תתורו אחרי לכ 3נם ותתדי
עיניכם 1,ומעמה יהיה שיעור ונונת המאמר גן  :אין ה3רנה האמתית תצויס
גמר אשר תאות האדם שולטת 3ו ומתאוה אליו תמיד ;קוצר רואו ממעוט
הכרתו ; אמתות הטו ; והרע ; אמנם ה 3רנה המאשרת ;אמת משלמות מקורה
כרצון אלהים השלם  ,כי אמנם הוא תוקר לכל תכלית הטו ; והרע  ,מהטמו
עמנו ישקול ; מאזני האמת את הטו ; כפי הכנות המק3ל  ,ואך מ3רכתו י 3ורן
ג ;ר  .ותמך יסודות מאמרו ; מאמר התורה י צו די אתך את ה ;רכה ; אסמיך,
כאורו שיצוה ה״ית את ה3רכה ; ; יתך מאסמיך  ,אתך  ,פי׳ ;הדמותה משוויה
אל תכונתך הט ; עית  3 ,ענין שמתאשר 3ה נסי ההכנה׳ אשר נטע הנוראכקרכך
מאת ה 3רנה האמתית אשר3ה יצליח האדם כל ימי תיי ה ;לו ו3ה ישכיל לעולמים.
אייזק הרש ווייס ממעזריטש.

חדה.
Don Benjamin. Schwarzfeld in Stanisla ».
כל בשם אבי מאסף למחנותיקראוני
גם בן לאחד משבטי ישראל הנני
הן בי נמצא אף מסכן ועוני
דורשי שמי לא יעפו במדבר ימצאוני.
(פתרון  :נמדגד א' י״א אבי — דן5ן גד — עוני — )
בנימין במו״ה ליביש ז״ל שווארצ5עלד.

Deutschen
שתי גדולות האדם ( .

dem

)Nach

Don I . Gottlein aus Trebitsch.
גדולות האדם תפדרנה לשתים! כשמש בגבורתה האחת וורחת,
בעליהן תעטינה פאר צבע רקמתים ; ארצות תבל בשלהבתה קודחת;
ולירח יקר הולך האחרת נמשלת,
מפעולות גבר יחד תארגנה .
אך מראותיה,ן מה מאוד תבדלנה  .בחשכה ועלטה עוד טוב פועלת.
נבדק מתנוצץ האחת מזהירה  ,זאת עיגים ברב אורה מקררת,
ולגילת לב ההל זהרה האחרת;
וכיפעת אור האחת בהירה .
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ננחל עלי סעיפי חסלעים  ,האחת לזאת הוקם כסא לתפארת,
ועל מצחה חושם נזר ועטרת;
ברעש וקול נורא בורחת ;
באהלי מנוחות האחרת תקנן,
וכפלג לאט בין עצים נוזלת ,
האחרת בדנה למכביר מובלת  .עלי פועל ה ' ומעשהו תרנן.
זאת תשטוף נאות דשא בהמיתח  ,בת המקרה הנה הראשונה,
ועלי שרה ואחו האחרת תריק ורוח אמיץ תוליד האחרונה.
ברכתה  .גדולה הומיה  ,רבת הקומה,
תפרוש כנפיך לעוף רמה;
האחת תהרוס קריה וגאונה ,
ועלי חרבותיה תבנה ארמון מעונה; מי החדל ובן תמותה
דמעות העשוקים כי תוביש השניח ,יעוז לרכוב עליך הבמתה?
נפשי לך תערוג ,את מאשרת!
לה למטע חן תורה פוחח .
זאת החצוב תחלתה,באבן דומם  ,לך  ,דומיה — ולבונה מקוטרת.
יושע ג ^ טטליין מטרעביטש.
ובלב אביון האחרת ביתה תקומם י

סמשו)
מגילת יהודית ( .
Bon Solomon Pollock aus Trebitsch.
אחרי כן פלני מים עיניהם הורידו
לאל שפכו לב וצרתם לפניו הגירו
אמנם חטאנו  ,ועת פקודתך באה;
אנא סלח ורחם עדתך כגודל חסדך
ולא חתן ביד עריצים חית עניך.
פן יאמרו  :איה צורם בו חסו מרעה!
כאשר כלו לדבר ומזעוק לאלהימו
קם עוזיה ובדמעות אמר אלימו:
חזקו אחי ואמצו אל ירפו ידיכם
עוד חמשה ימים לרחמי אל נוחילח

אולי ישוב מחרונו ובישועתו נגילה —
ואם לא נושע אז אעשה כחפציכם!
בעת ההיא אשה אחת בעיר יושבת
יהודית יפת תואר והיא כואבת
ומתאבלת תמיד על בעל נעוריה;
את אלהים יראה אין בה עולתה
ומהונה כי רב רק חסד עשתה
ידה לאביון שלחה ולעני כפיה.
דברי עחיה כשמעה אפה בו חרה,
לזקני העיר הלכת וכה להם אמרה;
הנכה ימלל קרוץ חימר מיל יוצרהו ?
כי לימים עוד חמשה אם לא ישלח עזרתו
ביר אויב ימסר עמו  ,חבל נחלתו?
כל שומע זאת הלא תצלנה אזנהו!
הן אם מחשבת ילוד אשה בן אדמה
מבינתכם צפונה אף כי להבל דמה;
איך תעפילו לסקור דעת יוצר שמים ?
ומי אתם כי תקבעו מועד לישועתו,
אם כה תנסון אל  ,הלא תעירו חמתו
ואידכם אז משנה וצדתכם כפלים!
גם מה בצע אם ביד אויב נסגרה ז
תמור טוב יבואנו רע תמוד ברכה מארה.
ארצנו הלא תחרב  ,מקדש אל לשממה
ולמשל ולשנינה נחנו אל כל שכיננו,
וללא הועיל חללנו את שם אלהינו
אם מפחד אנוש רוח בנו לא קמה.
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הלא טוב לנו לשים בד׳ מבטחיגו
כי יפר כעסו עמנו ישוב ירחמנו
בתחנונים נעתר לאל דוכב שמים;
אז יכמרו נחומיו ישקנו כוס ישע,
כי לא כאבותינו הלכנו דרך רשע
לעבוד בול עץ איז בו רוח חיים.
לכו עתה אחי זקני עיר ונכבדיה
אמצו ידים רפות חזקו ידי יושביה
ספרו למו כי נסה אל גם אבותמו
ואם כמוהם בו יבטחו בעת צר ונהי
עזר בכל מיצר גם למו יהי ׳
אם מבלי תלונה יקבלו קומתמו.
אל תתניני ,חכמת לבב  ,לבן בליעל —
ענה עוזיה — כי לא במרד ובמעל
אמרתי לרוות צמאים בחמשת ימים
עתה קומי ברת לב ונקיית כפים
קראי לאל כי יתן מטר השמים
בלעדו לא אוכל לעבור דברי בלב תמים!
שמעו אחי מה יעצתי יהודית ענתה
הנני עושה חרשה  ,עוד לא היתה
ולעם נולד יבא יסופר כי עשיתי,
כי ביד אשה רכת לב האויב ימסר
עולתו תשבר בחרון אל יוסר
אך מה אעש לא אגיד עד אותו בליתי.
אך אחת מכם אשאל אותה אבקש
התפללו לאל כי במעשי לא אנקש
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אז חיש תושעו ויאמנו דברי אלה
לפני השער עמדו עד אבצע מזמתי
בצאתי לילה החוצה ועמי שפחתי
לכי לשלום ! ענוה  ,ויעזרך יועץ פלא
(ההמשן נמחנרת הנאה)

עת לדבר.
Don I . M . in Stanislau.
אחת מן שאלות הזמן  ,אשר תשונתן נחוצה מאוד לגני ארן גאליציען,
היא  :אס רשאי נל איש יהודי לל 3וש מל 3וש נכרי נתנגית העס היוש 3נקרנו 7
הן חנסיון היומי יורנו דעת  ,כי נעתותי אלה אשר תלאה הארן דעה  ,וכל ל33
רות מכמה  ,אןה  3גדיס ,המה ס 3ת כל עמל ותלאה  ,אשר יהותתו עלינו
כיום הזה  ,רק התה התסן המגדיל 3ינינו ו 3ין כל העתים אשר ם 3י 3נר׳ תמת
אשר איש ישראל לגוש 33נדי כגוד כמוהם  ,ייקר גס געיניהם  ,ו 3כל מקום 3ואו
לההמון ,ונשאלה
יקוגל 3ס3ר שנים ישות  .ידעתי גס ידעתי אשר אס נקרא
את שיהו  ,אז הוא יעננו ! דאיסורא ר 3א איכא גמילתא  ,אן חלילה לשותר
תושיה ללכת 3עינים עצומות אחרי מאור תתעה הלזה  ,ולהיות כרון אחרי
דעות ההמון  ,אשר רוגן משאות שוא ורעות רוח — יען שי 3ה זרקה 3הן׳ ני אם
עליו להתחקות עלי שרשן  ,ולחקור נהשנל ודעת  :אס יסודתן גקודש  ,אם אין.
ומדי התגוננתי נדנר  ,ראיתי  ,ני נגר ישג על מדונה זו התהרי׳ק זיל  ,והונא
גש׳ן יו׳יד סי ' קע׳ח ! והעלה דאין תוזוייג הישראלי להיות מוגדל מענו׳ם
ומלגושיו  .וראיתו מהא דאתרינן גחולין ק׳ז ע׳א מיס הראשונים האכילו גשר
חזיר׳ וסי ' רש׳י זיל שהיה חנוני ישראל מוכר נשר שחוסה לישראל וגשר חזיר
לעב ום ׳ וגא יהודי לאכול ולא נעל ידיו  ,והאכילו גשר חזיר  ,אלמא דגס גימיהם
לא היה הנדל חצוני גין ישראל לענ״וס  ,והנה הש״ן תמה עליו גשם אניו הגאון
זיל  ,דהא המעשה היה נשעת השמד  ,וננהיג וןאי תותר ליהודי לשנות גנדיו
נדי שלא יכירוהו וע״ש׳ ולסע׳ד ננל זה יש ראיה לשינו ת המהרי׳ק חיל המדרש
רנה  :מעשה נימי השמד גחנוני שהיה מנשל גשר שחועה וגשר חזיר ומוב שלא
ירגישו גו שהוא יהודי ועיש  ,והנה אי נימא דיהודי צרי ן להיות מוגדל
נמלנושיו  ,רק הכא משוס גזירת השמד שינה את גגדיו  ,הלא גלי ססק החלין>
החנוני ג 'כ את נגדי ו שלא יכירוהו  ,דאלי׳נ הלא נגדו יענה נו  ,דאיש יהודי
הוא  ,ולמה הוכרח א ' נ למכור נשר חזיר  ,אף דאנן קיי׳לן דאין עושין סחורה
נדני איסור  ( ,ועיין יו״ד סי ' קי״ז סעיף א׳ ) והא נגדו מוכיח עליו ני לא
מילידי העגריס הוא ? אלא ע ' נ דנני ישראל לא היו מוגדלים גתלנושיהם כלל,
ולכן מדאגה סן יגדקו אחריו  ,ויכירו ני הוא יהודי  ,מנר נשר חזיר  ,דלדידן
אסור לעשות סחורה גו  ,כדי שיסגרו שנכרי הוא  — .עוד נ׳ל להניא ראיה
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מהא דאמרינן במנחות מ״נ א ' אין אדם רשאי למנור עליי! תצוייצת לנכרי עד
שיתיר ציציותיה ומשרש משוס זוגה  ,ופ׳י רש״י זוגה  ,גברית  ,דילמא יהי ; לה
הגברי ההוא ; אתננה  ,ואמרה ני ישראל נתן לה ואתי למתשדיה  /ואי נימא
לבגדי היהודים היו מצויינים  ,ומשונים  ,מה יועיל אס יתיר הציצית  ,הא מ ' מ
אתי לתחשדיה  ,וגברי אינו לונש ; נדים באלה ? וגס למה להננרי לקנות ; נד
ישראל ? אלא ע״ב דה ;דל ; ; נדים לא היה בלל רק הציצית  ,לבן אם הסיר הציצית
לא אתי לידי חשד כלל  .ובן מוכת נמי מעעם ה ;'  ,משום שמאיתלוה עמו ישראל
;דרך ויהרגנו ודו״ק  .והראיה השלישית מהא דאמרינן ; תענית ניב א ' ר 3ברוקא
הוי קאי  3שוקא ונו׳ חזי להאיג ; רא דסייס מהאני א ובמי ולא רמי חיטי דתנלתא
;גלימיה  ,א״ל מ׳יט לית לן חוטי  ,א״ל עיילנא ונפיקנא 3יני נכרים  ,ני היבי ולא
לידעו מהוואי הוא  ,ועיש ותונח להדיא דה 3דל החצוני היו הציצית לחוד,
דאל״ב מדוע לא שאלוהו על המל 3וש גייס דתלבוש נכרי אסור לישראל ! ואס היה
ל 3וש 3אמת 3נד ע 3רי מה הועיל והסיר הציצית■ ולא נכחד ממני ני שומרי נשף
יתנו עלי ; קולם  ,לאתר  :הלא מקרא מלא ; צפניה ( א׳ ז ' ) ופקדתי על השרים
ובו׳ ועל הלו 3שיס מל 3וש נכרו  ,ות ; ואר להדיא ואיסורא אינא  ,דהנניא יחשוב
זאת לעון להם ויאתר ני ד׳ יפקוד עליהם על זאת ! אולם 3אמת אין תזה אף
זכר לד3ר ׳ דנונה הכתו ; ; לי ספק על המל 3ושים שנהנו ענו״ס לשם פריצות
יאסור  ,או נמו שסי' רש״י והאי תכשיט שלבשו׳ לשם ע״ז יעו׳ם  ,א ;ל תלנוש סתם
בודאי אין איסור בלל  ,ו 3לעדי כל הראיות שה ; אתי לפנין  ,קורא משביל  ,אשאלן/
האס ה  33דיס האלה אשר אנו נלבום סיום׳ ל 3שו אבותינו וא 3וה אבותינו מעולס!
ונת 3ניתס הראה די למשה בהר ? או המם התה לא מתאימים תבל צד עם ; נדים
הפולניים הקדמונים אשר פתחו לאבותינו הנדחים את שערי ארצם להאחן
 3ה ? קראו נא אתם שומרי ציון ושומרי נשף את דברי הימים לישראל ותראו
ני לא הרשה לאבותיכם האומללים להשתקע בארן סולניא  ,אם לא יסירו
מעליהם נגדי ארצם  ,וילבשו תחתס מלבושי פולניא■ ומדוע עתה קודש המס
 ימים רבים אחרי כתבת  ,דברים האלה על ספר  ,הזהירו לעיני כוננילכם -
יצחק מחברת רביעית  ,ומה שתחתי לראות ני גם המשכיל המפואר הריר מענדל
מצוהר נ׳י שם את הנושא הזה למטרת חקירתו במאמר תיוחד ויקר הערן •ד, 3
בעתו" ויחזק את הדבר בראיות נכוחות אשר לא תמוטנה נצח  ,ובתוכן גס הראית
שהבאתי מתענית  ,אך הה שהביא עוד ראיה  :אלו היה מפה מצויין במלבושי
עברים איך לא הכירוהו בנות יהרו  ,ואמרו איש הצרי הצילנו ועיש  .יש לדחות
השני טעמים  ,הראשונה  ,דזה היה קודם מתן תורה  ,דלא נצטוה איש ישראל
עוד לבלי לכת בחוקות הנויס  ,ושניה דמשק גודל בחצר המלך ולכן בלים הים
 ,לבום במלבושי המצרים  .וכן יש לדחות נתי ראיתו ממרדכי דהוצרן להניד להם
שהוא יהודי והלא כסותו העידה עליו ? דתרדני שאני דקרוב למלכות היה«
'יעיין מיש הראנ״ע בפסוק הזה׳ ונמו כן ראיתו מהאי ארמאה בפסחים ג ' ע׳ב
איך לא הכירוהו בתחילה בבגדיו  ,דים לומר דנתחפש במלבוש ישראל  ,למען נחם
לאתר עברי אנכי  — .והנה הרב הכותב הוסיף עוד " והגה נס אחרי הדברים
יהאמת האלה  ,עוד יש תקום לבעל דין לחלוק ולאתר  ,ני הלובש בבגדים אשכנזיים
איננו חגור חגורה ואסור לו להתפלל ולקרות ק״ש  ,ני לבו רואה את הערוה,
נאשר אסרו תזיל ברכות כיד נ׳ ונחרת להלנה או״ח סי' ע״ד היא  ,אן גס פה
יק קול דברים אנכי שומע וכל רוח אין בקרבו  ,כי לא אתרו אזיל זה רק על
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איש ערום גלי לברם ! ואין נונתס על הל 3נעצמו שלא יראה את הערוה  ,פי
אין עיניס לו לראותי אן מחשנתס הימה לגל יראה האדם  ,עת שענו שיח לאל׳
את ערות3שרו  ,המפריע מתנו מתם 3ת קודם  ,ומעיר נרעיוניו הרהורים רעים,
ואשרי אשר היתה דעת השפמים הראשונים׳ דהל 3מקור השפל  ,המליצו זאת
במלת לבו ענ׳ל  ,ואמנם על פי הקדמה הל;ו יברא לנכון ד 3רי השיה 3רפות כ׳יד
דמקשה על הא דתנן נמתני ' ירד לטנול אם ינול לעלות ופו' ואס לאו יתנסה
במים ויקרא  ,וסרין 3נמרא והא ל 3ו רואה את הערוה ? ולנאורה יסלא מדוע
לאתפסנתי והא עיניו רואות ונו'  ,ונ3ר עמד נזה הרר״י3שדושיו לפרעות,
אולם לפי האמור נישא! דדא ודא שדא הוא  ,ונונת המקשה 3אמת פן דה א עיניו
רואות את הערוה ? ( ומיהו קושיא זו 3לא״ה לק״ת דעיניו רואות את הערוה
לא קשה ליה מידי  ,דינול לשנויי דמע 3יר ידיו על עיניו  ,דאז אינן רואות  ,ועוד
דהאגסשלא נשעת התפלה אפור להסתנל 3ערוה  ,ורק קושיתו הא ל 3ורואה)
ונזה סרה נמי קושית התום ( ,נסוכה נ׳ ע״ ) 3על הא דאמר שמואל הישן נפילה
ערום תוציא ראשו חון לפילה וקורא ק״ש׳ ואין יקרא הא לנו רואה את הערוה*
ורתקו דיסנור שמואל דמותר׳ אולם לפי״ז מאי פרין נגמרא תיתני היה ישן
נפילה לא יוציא ראשו ויקרא  ,ותאי קושיא דילתא נרייתא אתיא ני׳א דלבו
רואה את הערוה אסור  ,ושמואל סונר פת׳ק  ,דהא פלוגתא דתנאי הוא  ,אן
לפי הנ״לניתא  ,כיון דעיקר האיסור למ״ד לנו רואה אסור היינו עיניו׳ ולפי׳ז
נמוציא ראשו חון לפילה  ,דאין עיניו רואות מותר לנ״ע  ,ולא אינפת לן מה
דהלג נעצמו רואה  ,וכמונא למעלה  ,וע״ז תתמה הש׳ים שסיר מנרייתא דאסור׳
יעי נ דחיישינן שתא ישכח ויפנים את ראשו לפנים׳ ויהיו עיניו רואות אתהערוה,
ומשני נשגנוה י' יעו״ש  ,אולם אחרי העיון הפירוש הזה  ,מלנד דהוא נגד פל
ססוסקי׳ ראשוני׳ואחרוני׳ דהפסו הדנרים ננתנן ונמשתען  ,דהיינו הל 3נעצמו רואה
ואסור׳ ים גס מאמרים רניס נשים דאין חורין פן  ,ונזכיר רק קצתן א ) איתא
ננרנות כ״ג '3היה ישן ננוליתו ואינו יכול להוציא את ראשו מפני הצינה  .חוצן
נעליו! ו על צוארו וקורא׳ וי״א על לנו  ,ופרין ותיק הרי לנו רואה את הערום.
ומשני קסנר דלגו רואה מיתר  ,ואי נימא דלנו רואה פירושו עיניו רואות את
הערוה  ,מאי מקשה הא הפא דישן נטליתו אס חוצן על צוארו׳ אין עיניו רואות
את הערוה פלל  .ולמה ליה להתרצן לומר דסנר מותר  -וגם ת״ט די״א דאמרי
לע לנו • אלא ודאי דהדנריס כמשמען  ,דלנו ממש  ,ועולין דנרי הגמרא לנכון,
דע״נ צרין לומר דהת׳ק סונר לנו רואה חותר  ,ולפן אינו חוצן רק על צוארו,
מסוס שלא יהיו עיניו רואות — נ ) דתנו רננן ( נ״ד ע״נ ) מים צלולים יש 3נהן
עם צוארו וקורא  ,ונו ' וחתמה הרי לנו ופו' ומשני קסנר מותר  ,ומקשי מי
הרי עקנו רואה ונו' יעו׳ם  ,ואי נימא כשיטת החנם הר״ר מצוהר הנ״ל יפלא
דקארי ליה מאי קארי ליה  ,הא על עקני אין שום טעם לאסור פלל ?,אלא
ע״נ ולנו היינו לנו ממש׳ ולכן ממה שפיר והא עקנו ונו '  ,דהא נם ננקג אין
דרכו לראות את הערוה׳ וקריגן ניה ולא יראה 3ן ערות דנר  ,ואנן קי״ל דנל
האנדים רואין אה הערוה מותר  ,רק הלנ אסור משום דהוא אנר חםו 3ומשנן
השפל מנת שמים  .אן גס לדעת נל הפוסקים רלנו חמש נמי אסור׳ איני רואה
שום איסור בנידון דידן  -והו 3הנות 3תלי תניא נדלא תניא דנגמרא לא אסרו
רק נערוס  ,דלנו רואה את הערוה  ,משא׳ינ ננידון דידן נמנוסה ננגד ותפנסיס
מעולם לא נשמע לאסור אס אינו חגור חגורה משום דלנו רואה את הערוה
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אתר והוו* דנשנת q7י ' ע״א מקשינן על אניי
אולם יש תשש לדעתי ממקום
כיו! ושרא להו ההייניה לא מטיתינן להו ,וליקו
דאתר למ׳ד אסלת ערנית
רשותופו ' ע׳ש והוכיחו מזה הראשונים ז״ל דלרין לאזור
הפי ולצלי׳ ומשני ינשום הפו!
נלנוש מפנסים׳ נאופן שאי! לנו רואה את הערוה,
חלליו גשעת התפלה א!»
סעיף נ' ולפי"! נמלנושי האשכנזיים דהם נפי
ונקנע כן להלנה נאו״ח סי׳ ל״א
הנון ! אולם ע״ז אען דשתי תשונות נונר  ,חרא,
מלוה
חגורה לא נופל לקיים רנועס דנעי אזור משוס שלא יהא לנו רואה אההערוה,
דהא דעת המחזור ויטרי
מכנסיים  ,היו לריני! לאזור נשעת התפלה  ,אנל
ולפן דוקא להם שלא היו להם
 ,אין לררך לאזור כלל יגני׳ש נתוס'  .אולם
לדידן שיש לנו אננטו של מכנסיים
נגמדאאמרו גועמא משוס המן • והנראה ניישונה
שינוהו תמוה לכאורה׳ דהא
ליקו הכי ולילל׳ • הא לנו רואה את הטרוה לדידהי
דהנה יפלא על המקשן דפרין המחזור וויטרי הנ״ל  -ול״ל דסונר דמותר כדעת
דלא היו להם מננסים ונת׳ש
אי נימא דלנו רואה אה הערוה אסור א׳ל לטעם
כמה תנאים דסונריס כן  ,ולפי״ז
 ,רק דלא היו ינולין להתפצל משום לנו רואה את
דהנון ,דמה הנון יש נאמרה
דלדידן תותר נ לי אזור ומק  .אנל אין אני לרינין
 ,ולכן שפיר פסק
הקדמונים נוחי נפש ׳ דחדא דנשעת התפלה יכול
הערוהנפשנו נספיקא ונפלוגתת
לעייל
התפלה יסירנו נאשר עושים אחינו נארן הגר  ,ושנית
לתת אזור על חתניו ולאחר
שהולך כל יום נ לי חגורה א״ל לאזור מתניו נשעת
דמי
ונ״י
הלא דעת המהרי׳ו
דנריס רניס נעניניס האלה  ,וינואו נתאמר תיוחד
התפלה יעו״ש  .עוד יש לי
נרצות די — .
י  . . .ם.

חד נדיא.
Do » Latzar Schnabel aus ProKnitz.
הבלב מלוא ז.עם.
די .עזים ,
עזים,
? ךי
י4
גדי עזים ,
_על חתול לבו נהפןי
אבי מאיור אהבהו
בחץ רץ הפעם
זנים
קדים *?שנים
?; נהו בשקלים
וךמ 1לארץ $פןי
אל ביתו־ אספהו
המטה עומד בגדיו,
שמריו קבבת .עינים ׳
העזים.
גרי
כסיל לא שמע גערה
?די העזים ,
קרקרו
על
הבה
־ Tי I T :
|T
החתול קם בהמתו
מכת בלתי סרה.
בזעם קרבזעךהו
בלבת אש קודחת
רבץ ?ולוא קומתו
מצא המנן ה ניוקמהו
ר,פץ עליו  .ויאכלהו.
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ותצא שא מתלקחת
קצהו.
ותאכל בבל
- »T T J
מעינות אזי קולון
שם למקום הבערה
לתיוך האש יפולון
לבביות גחליו מהרה.
,ושיור בעל קרנים
לשתות מים אבה
,ושדי ארון הנשמות
מלאןד אמרי .יברי.ע
הארמיות
בן .יי'
מפה •י
השיור לטבח הכריע
לךוןד מים כבירים
כבו להב קודח
שרף מקל אבירים
הפה בלב !! ms

דלחיוןי בלבניו המים
וישימם לחרבה.
והנד .נאחז בקתיו
יד השוחט ביו שלוחה
החרב ילטוש לפניו
ושחטו בחמה שפונה.
למול השוחט בדממה
יקרב מלאןי המות
גדה .יפריד מנשמה
ויורידהו למקום צלמות
לשנים
חתול שסע
־ T :־
־ ־
י <
אבל מבחר הגרים
גרי העזים
גדי העזים,
אבי נןאיור אהבהו
קנהו בשקלים שנים
$ל ביתו אספהו

שמרוכבבת .עימם
גרי העזים ,

גדי העזים.

אליעזר שנאבעל מפדאסניטץ

Poetisches von Ein. Baumgarten in Sluchowitz.

מכתם.

על המוציא לאור ספרי נוכבי יצחק.

וזאת מלפנים בחרן— ביואף ארם נהרים— :
אם בקש הרעה להשקיות הצאן מים,
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על הבאר רבץ ערי באספו כלעררים
כי האבן גדולה על פי הבאר סביב;
ערי בא גם .יעקב מארץ מגורי אביו,
גל את האבן והשקמ'ו מ;ם קרים.
כבה דדה גם בבאר חפרוה $רים.
לדתיות מימיה פעמים נאספו העדרים.
אך  -כמעט זרח השנןש— ובא השמש
ערי דרך כוכב יצחק לנו לעינים;
הוא ;איר הדרך כשמש בצהרים;
לכן לאורו נלך ; וליל סכלות אל ; מש *)■

)Nach Götz
 2N2הלב ( .
כעיר הומיה  ,לעמים רבים נודעת,
נפלה אש אלהים עד שמןם נוגעת י
ותזעק העיר זעקה גדולה ומרה
משל העיר— חונן דלים ואביונים—
במליו נתן כיח ועצמה לאין אונים;
י נוחם לנרפה דבר ולרוח נשברה.
חסר ועיוני כי ראה — רחמיו נקמרו;
שוד ושבר בהביטו פניו חורו-
כי אש אהבת ארם בלבו ; קרה.
אך— מרי ך ?רו שלום לכל הנצבים -
הה ! נפל נער בוכה בין אש להבים.
ולעזרתו אין אחד לאש ; דיו הדה.
וימש חמן ( שמות ו׳ נ׳א ) .
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בראיית זאת המשי 1נהפך עליו ל 2ו;
כי הנער רך שנים עוךנו באביו.
ויאמר לאנשי עיר הנצבים ?גליו:
מי לאל ידיו להציל את הילד,"ליו אלף בסף בי הפליט פלט;
כמעלליו "
"ואל האמונה ישיב לו
TT ' I * i T
*
T
« T
י
בדברו ,איש עני בביתו אין בגד -
חרף נפשו למות השליכה מנגד
_ויךץ ללבת האש לתמהון בל רואיו;
בל אחד נאש לנפש האיש אמר;
.רעיה אחזתו ,מחיל בשדיו סמר—
אך— רגע— וישב והנער בזריועיו.
".יען עשית דבר זה" אמר המשל
"נפשך לא חשכת למען הר,ם בשל,
/לכן שכרף.׳נתן ל ף פפלים .״
ישמעני ארוני*•י ענה האיש להנשיא
"נפש הצלתי— ו ן .ש שכר לפעלתי־־
"אך ; באגודת בסף לא מאסתי בחיים"'•
"דלי העיר הם .יקחו חלקי למנה;
"להציל לקוחים למןת חיבתי  .נאמנה׳
׳יבי זאת תורה הארס ומשפטהו״ג
בכה במתק שפה דבר התמים,
ואוןם אחי  ,צעירים ממני לימים!
קראו מ?על תמים  ,ועשו במעשיהו!

הבציר.
יבש חציר
דשא בלה
אמלל קציר
?בודו גלה
פי .יד הבציר
?כל משלה.
חאנים וגפנים
יעמיורו
ערום .
דודאים שושנים
פנו יבגדו
ובשריות וגנים
פתנתם יפשטו.
פל עצי היער
חשפיהם חשפו

ומסופה וסער
עליקם עפו
וכזקן בשער
משלג חפו.
פרחים דודאים
כפסח מטו
עשבים ורשאים
פצל ינטו
וסביב פראים
לאיוכל פשטו.
נפשי חמרמרה
זאת בראותה —
תזעק מרה
למנת ביוסה

ונאש אמרה
גם לאחריתה
"נפשי! יחידתי!
"אל תשתוחחי" !
לה ך,ךאתי
"חלקך תקחי
בשובי לאדמתי"וקחוישי נעוךיבי"
"גם בטבע
"הביטי סביב
"ואם נפלה שבע
"עיור תחי חביב
"על בקעה וגבע
"בחורש האביבי•"

חדה.
הראשונה.

זה שמי חברי אם בן ובתליי  ,באותם ע?. 1זרועי אקחם׳
יחסיון תמיר תהה צלי  .ובטוב לב בעדם אשא שבם.
שתים האחרונות.

מרחיוק  ,מקרוב לי יקראו ,
פי בי עונג ושמחה ; מצאו;
זולתי ששון והרוח אין ׳
א ?ס ;ואפע פל משתה זי .ין.

במעט עורף למ־ו אשימה
ושבעתי בדדיםערי־ ע.ךב—
מבית האשד ,ק1ל תרימה,
ומבחוץ הה! תשכל חרב -י

המלה כולה.
ק1רא יאמין כי שמם אהבתי ; באבי אהה ! פי רחבתי
אך $גה  ,פי את ^ מי חללתי  .ויבמלכותיו מער מעלתי!

מכתם.

(פתרונה  :א 3שלוס | 3דוד ) .

הפעם:
עאל
אחר (
זויללים •כילי
לרעה
- t
• ז*
־t v
 rי
V:
כמוני"?
החיה
ולא
היונה׳
תאבד
"מרוע
י
דt
• :
:
I:
.. . .
״שמעני ' זענה הנער ואל תיצפיוך זעם,
״לחיותפמיוף,ןש .עה־בבליות הוני״!
הקנאה
לבועדים עצב
לכסילים קצף,
לנבונים שמחה
לחכמים חכמה.
קנאת אמת לס׳
בית חכמים תליני
לבות ישרים ישמחו
בתבונה ודעת תכיני.
אין כמוך אהובתי
עיני אותך צופיה
דמיתיך אך רעיתי
לשושנה במקום ציה.
שית סביב לה
אף קוצים חופתה
האם תפארתה נקמלה
או אבדה יפעתה?
כסילים בך יבשלו
לא לך הפשע

תתן.
תפארתך לא יחללו
אף אנשי רשע.
תרנין בליות אנוש
כשחר יגיה ליל
תחזק כהו האנוש
יאמץ לעשות חיל.
אם בבית רשעים
תפרח יגון ואנחה
אאשם מעשיך הנפלאים
יתנו רק ברכה?
מי כמוך לרומם
חכמים עד שמים
תחלצם משוד ושומם
מרגזה כקצף המים.
כאבן הן מתנוססת
תבונה אך יניפו
בחלאת חמדה נמאסת
לשעשע לא יוסיפו.
משה סוגיל

מטיסמניטן׳
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תשובה מרב האיי גאון.
Mitgetheilt von Herrn Dr. Jacob Goldenthal tn Wienגאלדענטהאל  :נחפשי נאמתחת
אמר יעקג המנונה דוקטור
הספרים נ״י הנשמרים33י3ליאוטיקא 1של לפסיא  ,מצאתי 3ין קונן דרשות מרגנימא
ט3א ׳ והיא קצת תתשו3מ ר 3האיי נאון על הוויית המתים  ,אשר המק 3ן מנניס
אותה 3ין דרשותיו ותעתיק אותה3ד 3יר המתחיל  :והא לן מדנרי ר  3האי.
והנה הנעתק פאן הוא רק סופה  ,אבל 3ל'י שלדי רוסי נמצאת התשו 3ה3פלמות
בשתי העתקות  ,היינו3קו3ן שנ״ז ותתשל״ח  ,ודי רוסי מננה אותה3רשימתו
3שס  :תש וגה מ ה גא לה ומהתחיה לר 3האי גאון ומ3יא ממנה ההתחלה
גלשון לאטינו וזה ענינה  :ואשר שאלתם אותי שאנאר לנס היאך תהי'
הגאלה מ תחלתה ועד סוסה ותחיית המתים ונו ' ,אשר תזה נראה
שדנרי ר 3האי אלו הס תשו3ה לשואל ולא דרשה נמושחש 3 3טעות ידידי החנם
דיליש נרשימתו לנ״י הנזנרים  .והשגגה היתה לו מפגי שמצא אותה ני! שאר
לרשות  ,אנל נאמת הדורש הוא רק תזנירהו ודנור המתחיל והא לן מקיים זה.
והמשונה הזאת נמצאת ג״נ3אוצר הספרים של הוואטיקאן  .ואם יספק המספק
לומר מי יאמין לשמועה שהם ד3רי ר 3האי  ,נשיב נראשונה שנזה יש לנושלשה
עדים  :קובצי וואטיקאן ודי רוסי ולססיאשהה נאמנים שאס לא נן לא נאמין נ״נ
לנל ספר נ״י שהוא תהמחנר אשר שמו נקרא עציו ונזה ג ' נ אין לד3ר סוף .
ושנית יראה נל מי שקרא והניד סגנון ודרןשל ר 3האיי גאון נתשונותיו ונימול
ההשונ' המונאת 3נות 3לעין יעק 3חגיגה פרק , ' 3שנם עני! התשונה הזאת
ולשונה ודרנה נמוהם ותקולמוס אחד יצאו  ,וגס מה שהונא3ה השונת ר 3סעדיה
גאון ראיה לזה ני נאמה נמצאת תשונה נזאת ננ״י נאותו הקובץ שנ״ז של די רוסי
אשד הזנרנו והיא נ ' נ נספר האמונות שלו  .ונדנרנו מזה אעיר נדרן נלל על
סימן אחד מונהק להניד ננל פעם דנרי הקדמונים נמו הגאונים ורננים הקרונים
להם נזתן ולהנחינס מנין נתני שאר הרננים אשר נאו אחריהם עד זמננו זה,
והוא שנתשונות הגאונים על ורן משל ונפרט נתשונות הרמנ׳ס נמצאם תמיד
משיניס נקצרה מראים מקום הדין נמשנה ונרייתא או תוספתא ולא יותר  ,אנל
תשונות הרנניס האחרונים אדונים מארן מדתם ולסלפולס ולראיותיהם אין מספר
ואין חקר׳ וזה שנענור חנמינו הראשונים היה לנס רח 3נפתחו של אולם
ונקיאים ננל ספרי התלמוד והיו יודעים לנוין בנל דנר על הנקודה הננונה
נפעם אחת ונדנרים אחדים׳ נחלוף אל האחרונים שהס יצטרפו לעיון ונחפוש
ולנדור ר 3עד שימצאו המנוקש  ,מפני שרחקו מאד מהמקור הראשון ואנדה ממנם
הקנלה המוסרית לגמרי  .ועמה ידידי הנה לסנינם ונרי התשונה ,חקרו ודרשו
וחדשי3ה ענינים נאות נפשנס.

והא לך מדברי רב האי:
אמר רב האי גאון ולמי תחיית המתי' הזאת שהזכרנו למעלה
׳לאותו שהוא צדיק גמור וגם למי שחטא ועשה תשוב' אבל למי
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שעונותיו מרובי ' מזכיותיו ולא עשה תשוב ' אינו עומד לימות המשיח
שני ורבי ' מישיני עפר יקיצו ולפיכך שנו חכמים חלה ונטה למות אומי
התודה שכן דרך כל הממותי ' מתוודים ואם אינו יודע להתוודות
אומר חטאתי עויתי וגו ' ותהא מיתתי כפרה לכל עונות׳ כדי שיזכו
כל ישר ' לתה " ' המתים וגם המתי ' שעתיר הק ' להחיות שוב איני
חוזרי ' לעפרם שני בהם אלה לחיי עולם ואומר קדוש יאמר לו לכ
הכתו' לחיים בידושלי׳ ויתמהו כל בית ישראל ויאמרו מאין בא כאן
בל אלה פתאום שנא׳ ואמרת בלבבך מי ילד לי אלה וגם א״ה תמחי'
מאד שנ׳ מי שמע כזאת ומי ראה כאלה ואחר תחיית המתי' והחיים
יהיו נקבצי׳ אז תגלה לנו צורח הבית ותכונתו כמראה אשר ראה
יחזקאל בן בוז׳ הכהן במקומי וי״א מן השמים ירד במקומי שנ׳ירושלי'
הבנויה כעיר שחובר' וגו׳ ואז יהיו כל ישראל נביאי ' שני והיה אחדי
כן אשפוך רוחי על כל בשר והעבדים והשפחות של ישראל וכל
האומות הנשארים יתגיירו שני כ׳ אהפוך אל העמים שפה ברורה
לקרא כולם בשם יי׳ ויאמרו לכו ונלכה אל היי ד ' ואל בית אלהי
יעקב ובבואם לפגי משיח יצוח אותם להשבית חרבות ומלחמות
שנאם' וכתתו תרבותם לאתי ' ואז תתיישב סדום ועמורה ועריהם
וכל הכיכר שלא תהא א״י פגוט ' כמהפכה אשר לתוכי ככחו' ואחותך
סדום ובנותיה תשובג' לקדמותנון  ,וגם ישבית כל חיה רעה מן הארץ
שני וגר זאב עם כבש וגו ' והעם אשר ימצא מלך משיח חיים וגם
אותם הנולדים בימיו יחיו חיים ארוכים וימותו שני כי לא יבנו ואחר
ישב ולא יטעו ואחר • אכל וגו׳ ולא ימות אדם בחור ולא נער שני לא
יהיה מהם עוד עול ימים וזקן כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא
בן מאה יקולל ויעקר המות לנצח מן העולם שני ובילע המות לנצח
והמתים לימות המשיח יחיו לחיי הע״הב כדי לקבל שכד טוב וי״א
ימותו ג' ימים בלבד ויחיו ועליהם אימי יחיינו מיונזים ביום השלישי
יקמנו ונחיה לפניו והא דכתי ' כי הנער בן באה שנה ימות לא שימות
ודאי אלא ךכ יהיה מי שימות בשעת הגאלה והישועה בן מאח
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־שנה למי שימות עכשיו בן עשרים ואף יהיה בן מאה שנה וחוטא
על בגי אדם לקללו לא יהיו סובלים אותו בשביל שהוא בן מאה שלא
יהיה ראוי לסבול בעיניהם כבן עשרים שנה ואות ' שיחיו בתחיית
המתים שוב אינ ' חוזרי' לעפרם אלא יסיעו אותם מימות המשיח
לחיי הע״הב ונשאל לרב סעדיה אם אות ' שיחיו יאכלו וישתו וישאו
גשים או לא  ,והשיב שבודאי לא יאכלו ולא ישתו ולא ישאו נשים
ויהיו עסקיהם כמו שהיה לבן הצרפית שהחיה אליהו ובן השונמי'
שהחיה אלישע לא יחסה להם לא עונג ולא שטחה מדרכי בני ארם
וכמו שהיה למרע״ה בהר ק״כ ימים כמלאכי השרת לא אכל ולא
שתה ולא היה לו דרך מרדכי בני אדם שני ואתנפלה לפני י״י כבראשוג׳
מ' יום וידוע כי מדע״ה עלה בג' פעמים ושהא שם בכל פעם ט ' יום
והיה חי ונהנה מזיו שכיג' וכן יהיו ובאותו זמן יתחברו הקרובים זה
אל זה ויבא הבן אצל האב והאב אצל הבן ואחים זה אצל זה וכןלכ
׳הקיובים ויספרו החיים בתחיית המתים זה אל זה קורו׳ המות שעברו
עליהם וכל אשר קרה אות' ועניינם שהנפשות דואבו׳ לע שם המות
זבעתי׳ ההם בהגלות המקדש אחר התחייה ירד אור מן השטים
ויתייצב על ירושלים נאור האש מן הארץ ועד הרקיע שני וברא י״י
לע מנון הר ציון ועל מקדאיח ענן יומם וכל מי שמבקש מן העמיס
לבא לירושלים רואה ממדינתו את עמוד האש והוא הולך לאורו
דע ירושלים שנ ' והלכו גויס לאורך ולפי שהאור ההוא גדול מאד יותר
ממאור השמש והירח שהוא מכהה שניהם שנ׳ והפיה הלבנה
ובושה -החמי באות ' שעה רואי' את השמים ואת הארץ כאלו נתחדשו
ואלו שמים של שעבוד חלפו ועברו והלכו להם והובאו שמים וארץ
חדשי' אחרים שני הנני בורא לכם שמים חדשי ' וארץ חדשה וגו'
וגם רואים את ירושלים וישראל כאלו הם חדשים וכאלו נלקחו
משעבוד והובאו אחרים תחתיהם של ששון ושמחה שני הנני בורא
•את ירושלים גלח ועטה משוש וישר' ישבו במלכות׳ עד סוף העולם
וי״א עד תום ז ' אלפים שנה מימי בראשית וי״א אלפים הרבה בלא
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שעוד נודע ואח״ב שמי' וארץ כלים שג' כי שמים כעשןנמלחו והארץ
כבגד תבלה והמתים שיחיו ויראו הישועה יצאו בעצמם אל הע״הב

ין

שגי וישועתי לעולם תהיה ואח״כ יביא הק' שמים וארץ אחרים ואילו
הצדיקים שוכנים ביניהם לעולם ולעולמי עולמי' שגי כי כאשר
השמים החדשי' והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום
׳«*י כן יעמוד זרעכם ושמכם המקום ישקיף משמים לחננכם מן השעבוד
בשמח' ובששון יוציאכם וישכלל היכלו בחייכם — .

Mittheilung von I . B . Fried in Leipnik.

סעד ועזר לר׳ אלעזר הקליר.
ראש הפייטנים ר ' אלעזר הקליד יסד גסלוקו לס ' שקלים וגרים נראים
מלוקים ומתנגדים לדגרי חז״ל נעלי השים ואני געניי ינעחי  ,ואחר העמק העיון
,אתי לעמק השוה להשוותם יחד א׳ מדת התיל ז ' ומחצה ריס הונא גרש׳יי
(יומא ס״ז א ' ) וזיל נמשנה שם  :והחשנון הזה אינו שוה לחשגון שיסד ר ' אלעזר
הקלירונשלשיס קנים הוא קצג הריס אותו חשגון אינו עולה לאלפים אמה המיל.
ועוד העיר שם רש׳יי שהפייטן סותר א״ע למה שיסד בשלוק ליום נ׳ של סכות
ברוחג ע״ה מיל חריצותיה׳ עיי׳ש גמהרש״א גיאר כוונת רש׳י שר״ל לפי החשנון
סכל קנה ו׳ אמות (כבודו של התהרש״א נמקותו שלא דקדק למשוג נ״ג הזרת)
כרי גייס שהוא ל ' קנים ק׳ס אמות וגז ' ומחצה ריס יש חלף ש״נ אמות ומסר
מר׳ג אמות שלא יניע לאלפים עכ״ל המהרש׳א והנה על חלוק ושנוי חשנון כזה
ישתומם כל קורא ; ונוסף ע״ז סתירת עצמו  .ועלה על רוחי ע׳ס דנרי התום'
(פסחים קיט א ' דג״ה רניעיה ) שהפייטן הולך נדרן הירושלמי ,וכל אמותיו הם
אמות צפוריים׳ שכנר נודע שהוסיפו על המרות פעמים  ,כשנאו לירושלים הוסיפו
סתות מלנר על המדה המדנריית  ,דהיינו ו ' אמות מדנריות נעשו הי ירושלמיות
דכשנאו לצפור׳ הוסיפו שתות על הירושלמיית ( עיין עירונין ס״ג א' ותום'
ססחיס שם  ,ריע מנרטנורה מסי חלה סיג משנה וי׳ מנחות פ׳ז משנס אי)
וצריך אתה קורא נעים לדעת׳ שמה שכתג הקליד ושיעור הקנה וי אמות וזרת,
אינו רק מעט יתר מחצי זרת והיא טפח י לפי חשנון הפייטן שהזרת היא שלים
אמה ) וסתם לכתוג זרת משתי סנות  ,הא' שאלו כתג חצי זרת היה נראה
פרוצה לתת שיעור מצומצם ומכוון  ,ונאמת הוא מעט יתר  ,כאשר יראה הקורא
להלן  ,והשנית מפני שתצא המרה הזאת נמקרא ( שיא י׳ז די )  -ואחרי הודיעי
את זאת צא וחשוג ל' פעמים ו ' אמות וחצי זרת צסורייס עולה קס׳ה
אמות  ,עשה אותם ירושלמיים עד״ז שתקח מכל אמה החומש מלגו שהוא שתות
מלנר שיתרה הצפוריית על הירושלמיית י ושים אותן נוספות על הקפ״ה יעלו
לרכ״ג אמות  ,עשה אותם הירושלמיים למונרייס עיר הנזכר יעלו לחשנון רס״ו
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וזי חומשים סהוא סיעוד הריס ( עיין ערון ע' רוס ור׳ע מנרטנורה 00ניומא)
צא וח 0ו 3ז׳ ומחצה ריס יעלו לאלפים מסר סתי אמות  ,ומעתה דגרי הפייטן
סלמיס ומתאימים עס ת  30ון חכמי התלמוד ונס דנרי עצמו על מקומופס נכונים
ויסריס  ' 2 .וכל אמה מודדת סליס 3זרת עיין תוס׳ עירו 3ין נ׳א א׳ ד״הת אחד -
גי והכוס סו 33אצ 3עיס ונו׳ עיין תוס ' פסחיס ק״ט אי  .ד׳ כ3ר הגדול כגידל
סני תנה וכוי הקורא יראה כאן סתירות הרנה לד 3רי רש׳י3פי ' פקודי (ל״ת
ג"ד> והעולה על רותי הוא׳ ני יסד הפייטן דנריו לפי׳ד חז׳ל ( בכורות ינ
ע׳א הו3א נרס״י ס״א י׳ז ז ) סכל הסקליס האמורים ננניאיס מניס הס,
וניאור 37ריו כך׳ נכר הגדול כלומר סל קודס כגודל סני מנה כלומר נכרות
סל חול  ,וקוראו מנה לסי סהוא רק החצי מנכר הקודס׳ והמנה עולה עד' D
שקל  ,נמנואר ניחזקאל מ״ה י״נ  .והשקל מתח 30נכ״ה סלעים כאמור  .ו3ד3רי
הפייטן פה מיוס 3קוסיית התוס '  3נורות ( ה׳ ע״א ד״ה ומנה )  .ה׳ והזוז
מתחלק לפלג הוא הטרסעיק המוזכר 3משנה נתונות ס״ג א '  ,וחומשו תעה ר׳ל
חומשו של זוז ( שהוא דינר ) הוא תעה  ,וזהו לפי המשקל סל מסה רע׳ה שהיה
השקל כ׳ גרה  1 .והתה נ׳ פונדיונות ואיסר נדת  ,ים לפרשו על '3דרכים,
הא' שר׳ל ואיסר נדת כלומר נדת החילוק הנוהג נתעה שיש 3ו 3׳ סונדיונות,
גן דת החילוק נפונדיון לאיסר שיש נפונדיון3׳ איסרין נדאיתאבקידושין י״ 3אי,
וה ' 3שר׳ל שהתעה כולל 3׳ פונדיונות ואיסר  .נדת ההוספה שהוסיפו על השקל
סתות שהוא ד ' מעין  ,נמצא 33קע ( שהוא מחצית השקל ) בצירוף הקלבון להכרע
שהוא חצי מעה ( נמנואר סוף פ״אדשקליס ) חמשיס איסר  ,חלקם לעשר מעין
גחשנון הפייטן  ,עולה לכל מעה חמש איסר  ,שהם ' 3סונדיונות ואיסר.
חיים ושלום ושם תפארת  ,לנותן ללשון חיים ומזכרת  ,ותסדר את הכוננים
למשמרת  ,חקוקים 3עט 3רזל ועופרת׳ היה החכם הכולל כליל התשנחות,
כחכמה וכמדע עורן מערכות׳ שכלו הולן נכוחות׳ ולשונו מד 3רת צחות מו׳ס
מענדל שטערן ני׳ -
כמעין גנים  ,לפרחיםושושנים ,ושיחים רעננים  ,נסתר ישלח כרכה,
נמו דודאים  ,נתון הדשאים  ,עטופים ונחנאיס׳ עונג וריח יפיקו׳
גן איש התושיה׳ ניד חגויה  ,ננחת ודומיה  ,לי הגדלת השמחה׳
כין נעלי המדעים  ,הרמים והנשאים׳ כוכנין התסולאיס  ,עלי אור הריקו
ועתה איש חתימת  ,תשואות חן ותודות׳ לן מסימגדות׳ ועוד אקרג למלאכה,
הא לן אדוניל תפרי רעיוני׳ ילידי הגיוני ,שלוחים לן מנחה •
רצה נא והואלל לחלקם 3יעק 3ולהפיצםכישראל  :עוז לאדהים.
שדי מצאנוהו שגיא נח ככל שעל.
עזוז מראותיו מספרים שמי מעל,
תהום לתהום קורא זרועות עילם מתחת;
אן> רודה3אן> ומושל נשנט עכרתו,
ני ישלח חרונו ישקנו נוס חמתו,
רגע נאפו חיים וחסד יפדנו תשחת.
ע״ס המליצה הזאת תכואריס דנרי המשורר (תהלים ס 'כ י ' נ ) אחת דנד
אלהיס וגוי ולן ד ' חסד וכוי  .יניס שתו לנס לנתינים אלה ודרסום לכל חפציהם,
חקרו גדולי חקרי ל , 3אן כלס חון ממפרשי הפשט  .כוננו חצי שכלם על יתר
החקירה ושמו להם למטרה רק אה המקרא האחרון  ,לבאר אין יקרא חסד

לתשלומין לפי המדה קו לקו  ,הלא תק ומשסנר הוא לאלהי יעק 3לתת לאים־
כדרכיו ^ אן לא שתו מגמת פניהם קדימה  ,ומי יתן אותר לדנק טוג ׳ לדנק
ולת3ר מצןראי קודם יתד ל אמנם ע״פ השיר הזה כוננו הכתו 3יס והנס משולניס,,
ני משכיל על ד3ר ימצא סי שנים 3נחלת העוז והאיתן  ,האתת היא הגנורס
הט 3עית  ,והשנית היא המוסרית  ,אשי עליה אתרו ז״ל איזהו ג 3ור הכו3ם את
יצרו וכוי ( עיין יומא ס׳ט ע ' נ ) ולולי ידענו כי כפלים לתושיה  ,וכי אל כ 3יר
אשר לג 3ורתו אין תקר  ,נס הוא אמין כת לכנוש כעסו ולרדות 3אפ , 1לולי
מודעת זאת 3כל הארן  ,כמעט חש 3נו על עליון סרה לאתר  :רק לנקום נקם
ישלת מטה זעמו וימטר על רשעים פתים  ,ולנער שורש פורה רוש הזה תקר 3נו
ירה המשורר א 3ן סנת מליצתו ! נפתח יאיר וי 3ין פתיים  ,כי עוז לאלהיס כולל
סי שתים  ,ינין כל יצור ויפקח עיניס  ,נתת עליון לרשע רע — אן חסד וחיים ..

יואל בנימין פויעד.

מכתב לאיש בריתי  ,לנחמו על מות הרב החכם המליץ המפואר
מו* ה שמשון בלאך הלו׳ ד׳ל.
Von Joseph Heschilis in Suezawa.
כאשר עלתה נמחשנת אל לשוס תועד קצב לחיי ההנ  :י  ,רות אנוש כי
יפרוש רפש וטיט ממצולת העון  ,נהמרותה3ל תלין נפשו נצח  ,נתן רשיון לרב
החונל׳ הוא המות  ,לשית משטרו נארן  ,אז נדו 3מסנני יער עלה ויתא׳ לפניו
ילן דנר לנצור נרואי מטה ומאז ועד עתה רנה נארן ממשלתו  .הוא על כל
יתגנר —י ומי נגדו יקום " מי יאתר לו  :סור מר התות  ,אם זרועו חשף  dאר
מי תענרתו יסתתר  ,נתת פדיון נופר נפשו ? חנם ונער  ,עז וחלם  ,חן ושוע,
נאחר הנתו  ,אס משנטו נפגשו • אולם גם אותו לא לתוהו נרא אל  ,לא לחנל
ולהשחית צוה אותו “ :שלוט שלטת • כי נעת נתן נידו מטה זעם גזר אמרינו
עליו  :לא למלון אצרתין  ,השנטהזה לא לשרניט מושל יעלה נידן ; אןמשענתך
יהיה לנהוג תנל נחוג הטנע  :אס המת אשר נחייס חייתם  ,הנולדים אשר
אחריהם יבואו  ,על ידן יצמחו  ,אם נושאי אימתן יפונו  ,מכירי טונתי 3ך
יגילו :כי מי יחזיק נתעוז הטנע לשית אותה חדשה לנקרים זולתן  -נפש אדנז
ני תתאונן מרו 3פגעי הזמן ותנונותיו ! מי יקל מעליו נטל משא כנד הזה?
רשעת פועל און ני לע 3תניע  ,נסערת ענרהו כל צורריו יסיח נהם  ,אתם
תורתו מי אדון למו  ,על ידן ידע איש מצנו עפר ואחריתו תילעה  .גס לחסידי
נוצרי נריתי  ,מה יקרת החותה נערם ! אתה תהיה תחסה למו תזרם העת
ותהפוכותיה  ,ני אף אלף שנים אדם ניקר אס ילין נתנל התנל  ,ולא ינין ני
ניסולם המוצג ארצה יחידתו למדום תעל  ,נמשל ננהמות נדמו  .אס כל קלוי
ארן נעיניו יראה ותטוג אדמות יתענג  ,אן עמל נפשו יראה  ,ולא ישנע נדעתו
צדיק ענדי — נס לאים נזה נוא נתטן אשר תעשה נו את האותות ,הן עפרו
יזיק  ,מנית נלאהויצא  ,חופש יהי ' אולם מכל תשחיתי תנל צורריחלד,עצתו
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אין לשוס מעצר למרוצת תשוקתו ! פצעי אנוש
פצעי תמוז אנוש  ,ארן  .אס איון
נס משן  ,המות וממת פתן חדרו מרוות פי
אך אז כא 3לתו  ,אם מאנוש המה —
יגרמו נודף ל,קרים  ,לא ישאו פני פור,
אלם וולעי ני המה אן לשגור רעוינס אם 5טנס תלאו י ו,ני זדונים אלה  ,לא
אם יתעו ל,לי אכול  ,וחמתם שכנה
רשע ־־־ אריה  ,אריה ני ' נפגשו , ,שלום
ל ;צע  , 0אן למצוא עונס ינו  ,אגרוף
דופי  ,זאגיס מוק אחד למו אס  ,סוד יועדו,
יחדיו ילנון  ,לו  ,נאחיו לא יחן
יעקרו׳  ,לחי החמור ימצאו מנוח׳ שור
אן 5נל  ,ישקעו שניהם׳ עק,י הסום
עפיליס המה׳ והמה נפילים  ,ארן ; אנן האדם,
וסרה יחדיו יכרעו לעיניהם  ,ני
נפש כנפשו , ,שר נ 3שרו יחפוץ ויתאוה האוה,
אן האדם ,ארם חמתו יכלה ,
עושים רמיה • לכן 5תד,ר תוהו  , ,ין סלעי
טונים התה  ,ני שחן מ,ני רשע
ש,ת גמוש  ,לצים גין אגודת  ,ובדים « יקטוף
 ,אין חגרה  ,תחת
הריס יש ,
נוסת לחם נזגים ; אריחת ירק
מ,יןאיששיח׳ ו,זאת יכין לידו  ,תמת מעדני
מלוח
נזנים ינעם לטעם נהפן  ,קר . ,ועתה ידידי,
תקשיח לחין תמלא  ,טן  ,לחם והורתין כמתנגד לחוק האנושי  ,ני טו  ,מאוד
,
הנה נתתי לסנין החיים והמות הוא  ,ואף אמנם ני על יסוד הנתינה והנסיון
זה המות  ,ואת החיים ני  ,רע
נתתלהלה היורה זקיס חצים ומות  , ,אמרן:
יסודי אתרי —  5נל זאת תחם,גי
תחזינה עיגין פה  ,חלד׳ תגזור אומר  :טוב
מה לן נרדם  7יען רק צל הקקיוןעלי דשא אתאונן עלי תוסר מעדני תבל  .ריב
המותה מחיים * אולם לא כפרא
ישע נחמה אמרים ארבה׳ ודברי יתנו
לשון כאלה רחקה ממני — אן להצמיח
דומיה לנפשנו על רוב השבר אשר פגענו.
שיח׳ בנית  ,ני ר  , ,ני  ,טל מות הר  ,החנם
,מנת,ן מן חודש העבר שפכת
 ,לאן הלוי  ,אחד משרידי הגדולים חשר לבשר
המלין המפואר מו״ה שמשון מי 3Jאשר יהיה כאבן  ,ולא ימס מקול פחדים
פאר וללשונם ג,רו,ארן ; אמנם
 ,ולא יזלו  ,אין הפוגות ממראה הנוראה הזאת*
אלה ? מי האיש אשר עיניס לו
! שמשון ! הגדלת סעמין 3תנל,גנת למרחוק,
ישורון
סגר ד' תומן עוז  ,תומן ,
ערים וישימון׳ נהרות וימים אשר צי אדירלא
כל פנותיה מרת  ,הרים ועמק׳
קסתן לעין נל נהגת — וסתאם לירכתי בור
יענוד  ,״ו׳ געינין ע,רמ׳ ונש,ט
אחזת  ,עמודי לשוננו הנתעלה  , ,נפלן הפלת
ירדת ולא נודע מקומן איה ! מאוד
ימות פה  ,מחוז הזאת " ,ואל תנודו לו'
שתוהיה •י אולם " אל תגנו לתת ' אשר
חיתו  ,ני החי יתן אל לנו ויראה רו  ,עשוקים
,נו  ,נו להולד 3ה  ,עודו נחייס
ונשוא ,ל יוכל י ני המת  ,אשר הוא סם לא
אשר חדשים ללקריס יולדו  ,תונה
 .ני לא נאחינו אשר עליהם אור אשכנזי
ישו  ,עוד וראה את ארן מולדתו
 ,ארן גאליציא  ,אס נם נהמה יש טוניס ונכוחים.
ועסטריין יגיה  .אחינו היושבים
׳דרושו  ,רק רע יחשבו עליהם  .חמת למו
לא
מקצתם המה אשר שלום אחיהם איש יודע  , ,מלתעותם יגזורו על ימינו׳ ועוד
נדמות נחש  ,יאטיתו אזנס לקול
לשמאלו צלעו נכון  .פה עמוד  ,אח יקר • הרגיע
ירעבו׳ נפל רסנס יסערו׳ אס
תהתה  ,קרבן  ,שנח א,לן וינונן  ,ואני אעניר
מעט מרגשת לבן אשר נסערת ים
שם אשר חיו וחתו  ,ארן הזאת  ,וראה מההיתהמשנרתם
לסנין  ,עלי מדע אנשי
ימים מקדם אזכורה׳ ימי עלומי אקרה  ,זכרוני
מאת אחיהם היום,ים אתם !
מו״ה אברהם צ,י נא ט קי ס נ׳ע  ,מה היה
עת מת נעיר לנו  ,הר  ,החריף  ,חיים הערימו מזתות עליו׳ ־ובמותו לא הגיחו
גמולו מאנשי עירו אנשי דתינו ?
 5 — ,וצע הוא אן  ,רן  ,י,רן קדוש ישרא 3
לספרו  — .איש אשר 5םתר דעת יגנו
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נקהל יי׳ עמל ואי! יקרנו  ,וגפיו יד3ר " אמת" • ! עליו יעשו מספד נתניס
ואנל נ 3נות יענה  ,נגיד עיר טארנאפאל  ,אשר דרש שלום אחיו׳ העמיד גית
מדרשו ללמדם להועיל׳ ונית תפלה אשר נקרא נין נל העתים  ,וגס נתותו לא
לקא הכל  ,ני השאיר אמריו 3רכה  3 :נו המשכיל׳ אשר נם הוא על נדיגות
יקום  ,הרג ר׳ יוסף פעיל ז׳ל׳ גם עליו נתנו דופי  ,שמו עלילותיו אותות
רשע ו 3ליעל  ,וינר יוסף את אחיו׳ והם לא הכירוהו ! אחריו מת ידיד ד ' הרג
הגאון החנם הכולל הפילוסוף האמתי מו״ה נממן הנהן קראגמאהל  ,אשר אין
אתנו יודע נמל
ידיעתו׳ 3חייס שננה ממנו חמתם מרו 3חכמתו  .ני הרחיק
עצמו מעסק האדם  ,אולם 3תותו לא נתנו עליו נגור נאשר לו יאתה  .ותה
היה חלק הרג דפראג 3עיר ל 3ו — 3לא אזכיר הודו וחין ערנו׳ ני נורא תהלות
הוא
הנגע עמד געיניו  ,רי 3ומדון הלך אחריו  ,לשמאלו רע 3נקרא  ,ועל
ימינו סרחה יקומו
 כזאת היה משפט האיש  ,אשר עליו תאנל גמר נפשגאין הנחם  .נל עוד נו נשמתו אך עצמן רוח ותר ל 3היה׳ ועתה נצאת נפשו
הן גויה  ,ילמרוס עלתה׳ שם נצל שדי צא תדע דאגה  — .יוסף העשילים מלגוג
וזונה נעת נעיר זוטשאווע.

Exegese von M Ziltz Lehrer in Komorn .
משלי גי  IvVנגור חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון  .אמרת החנם
הזל נטל  ,על האנשים החושגים ני רק נזאת יקנו להם " הלה ׳ ננקשס נאומן
נחם לנגוות זולתם׳ ולהפשיט מעליהם כל מעטה תישיה ומתנגדים גקלון
זזגריהס ,אך נאמת לא נן הדנר׳ ני החכסהאתתי לא יאגד נלוס מנגודו  ,אס
נס יחלוק ממנו לרעו הראוי לו  ,ונגר מצאנו השרש נחל  ,על החולק נחלה
לאחרים גם נקל נמו אשר ינחלו לנס את הארך ( נמדגר ל׳ג י׳ז ) ויתורגס:
Die Welsen ertheilen Jedermann Ehre, Thoren «der wähnen sich
durch Geringschätzung zu heben,
שם י ' י״ג  .נשפתי גנון תמצא חנתה ושגנו לגו חסר ל . 3מאתר נסיוני
הוא זה ונשגג מאוד׳ ואתר המורה או השופט הנגון׳ אשר ינקש לנטוע3ל3
תלמידו או הסר למשמעתו את תוכחתו ומוסרו׳ יעשה זאת גדנרי טעם וחן,
ני מתוך נך יקח את לגו להטותו ולהיטיג אחריתו  ,והתנגדותו השגט׳ התנקש
תמיד להוכיח זולתו נתקל חוגלים  ,הוא לא ימצא מנוקשו  ,ואדרגה יעשהו חסר
ל 3׳ ירגילהו נמנות עדי לא יעשו גו עוד רושם  .ויתירנס Durch den Dortrag :
des Berständjgen erlangt man Weisheit, der Zuchtstock aber macht

ב״ג  .ר3

nur fühllos,

גלאמשפט  .נל
המגארים

שם י״ג
אוכל ניר ראשים ויש נספה
יענו ויעידו על קשת הגנת הסי הזם  ,ואת אשר אני אחזה לי  ,ני המושג או,ל
איננו נופל על אכילת תזון לגד  ,נ׳א על נל דגר התשתיק הרעגון יהיה גופני
או נפשי  ,נמו ולא אנל נטונה ( איוג נ״א ) אכלה ומחתה את פיה ( משלי לי נ ' )
ונן מצאנו זון וזנה אחים גני הגנה אחת הם  ,ועל נלס יאמר הלוע, genießen ,
וע״ז אמר החנם שנל מחשנות הראשים  ,דהייני העשירים ( נמו ניר רשעים
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חטאת ( משלי נ׳א יו ) הפרש״י  ,והמו ודרש ג׳ה מושגו חרישת אדמה וחרישה על
יעהו  ) .להלמות רנ תאותס  ,ומהון נן יש נספה  ,דהיינו שינלה 3לא משפט,
כלוחי נגד המנהג והמשפט הטנעי  ,כי תמותס המיתם  ,יהייאתרםזי׳ל ג' דנריס
מוציאין והו ' ואחת מהן התאוה • ויתויגם Mannigfacher Genuß ist das :
Tüchten der Großen , darum endet mancher ungewöhnlich .
שם י״ן ח ' אנן חן השוחד נעיני נעליו מל כל אשי יפנה ישכיל  .הל גגון
ידאה הי נעמי נעליו לא יתכן לפרש על הנותן  ,כי נעיד שהות נידו למ יתכן
לקראו שוחד  ,וכן חשנו חז׳ל ורך דיש כשאדם נא לפני הק;3׳ה ושחיו נדנייו
שי  3לו  ,אנן חן ומרגליות הוא נעיניו  ,והוא ג"כ על המקנל  ,ול״נ לי כי אנן
מושגו כחנירו נס ' הזה  ,כמו אנן ואנן  ,שהמה המאזנים נעצהם  ,אכן נתר
נמאמר השני נמלת יפנה׳ כי הלשון נמאזניס יורה אמתהו  ,נפנותו לצד זה או
לזה  ,ומלת ישכיל כתו ונחמד הען להשכיל  ,השכלה נעין  ,הלו אל הקיס אשר
השוחד נוטה שמה יראה  .ויתורגס ; Bestechung ist eine Jauberwage für
den Empfänger , wohin sich viese neigt, richtet auch er sein Augenmerk,
שם כ׳ח כ״ב  .ננהל להון איש רע עין ולא ידע כי אסר ינואנו  .מה
מהקו ותה נפלאו דנריס אלו מיוסדים על אדני אמתה הנסיון • נוכל • שמע
זיריו וחכם ! כי נרנות הון ועושר לאדם  ,כן הרנה התאוה והתשוקה למו
להוסיף עוד  ,ואס ׳אפון איש לדנר מה נהל אש חמדתו  ,נההמלאות מנוקשו,
לא ימצא עוד הדנר הזה חן בעיניו ואינו שיה לו  ,וישתוקק לדנר אחר  ,וא״ה אין
לדנר סוף  ,כאמור אוה 3כסף לא ישנע כסף  ,וכאז׳ל אין אדם מת וחצי תאותו
יידו < ולכן טו 3מזה  :אל תנהל להון ר , 3וטו 3עין הוא ינורך  ,ואיזהו עשיר
השמח נחלקו  .ויתורגם Der Geizige strebt immer gierig nach Gütern , :
und merkt nicht, baß hiedurch Mangel eintritt .

משה צילטץ מקאמאדן.

מצבת קבר.
מחוברת מאת המליץ אהרן וואלפזאן,
Mitgetheilt von Samuel Karpelus,
גוע ונאסף אל עמיו יום ה' ליד לחודש תמוז ונקבר למחרתו ע״ש״ק

לפ״ק.
תקצ״ג

מעטה איש רמיא לבראלו־,ין ,גופת זקר'וש מרחם,
הרב הגאון נקש״ת בעריש מארקטברייטער
לבית קאצינעללענבאגק.
אב״ר ור" מ בק״ק האטצענפלאטץ.

בן ע׳ שנה היה במותו ויותר מארבעים שנה
למר,רעת את העם אשר בתרוהו לאב ולרועה
והיורה להם משפטי ה' ותורתו.
קהלתך,
אבד ראש
מות
יללה ? . 2:אי-
בה עמי לני
I. T |:
.. .
ד ...
• T T:
בחיר רבבות_י.קיךי ישורון  .טובם נלך,ת הועמה יפעתך-
אבל הנחמי אין שלטון למות על נסעו \זקךה,
מלאך אכזרי על מלאך אל לא עיף חרבהו;
רק מארץ עפתה אל מדוכני איור לנהלהו,
חרב המות ה אל חיוף אל— מות היא ליו מעברה■

תג $לת טל )* .
(בחג הפסח ) .
Don Jsak Wohlmuth in Boskowitz.

ברי רה ענפי תאנה
בחבילה בתהום^.ים ומצולה
מעיון אברים צל והוספו—
מול פני ^יבלש חפן סורחת ;
בןףל  .ארץ! מאלהים סגוזלה—וריועי :עךךים— לקוחי שנה
הנה
חתולה—
בדאגה  :־  ** : :יניון
צפרים tינוחו •• t
מזמרת • ; •t
- . .
ד
וערפלי  tז ד
*  t :ד
נפשי ולבבי תכסיוף בורחת  .תחת בנאים— מאשר התעלסו י
וקיירות
ברהטים
דבורים
המיוני
וגבע
במיורר
ארצי
הדריך
ד• t :
 :י
•
: •* *J
, *VT
;
י
דI vt
איך כעת שיוונים ,.יעטרו׳  .והחת פרחים ערנה וישאבון
ןנכברי תנובות בלתי ספורות
$פיקיך בשן קלילה הקבע
מרחביך עין .גדי מבורכת שבע וחר מבין עפאים וסארוית
פניני דבשם ארצה יךטבון.
איך בניוער .קיץ יפארו•
*) Allg. Zeitungd. I . 1837, Rr. 23.
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ודי נא על ארצי משמי מעודך ארץ מחמס עולליה נקהה
 3ךכת טל שמים קךשן ומיה .עם.,עמקיה מקרבה הכריתה
שממה השאה וארץ נזרה.
שוביעת האסיףבמבמניך
חיוקגיך
תחת קיול רנה המיון
הושב במרחקים וארץ נכריה
השבע עמי לחם־וודה.
רחיוקרחיוק מקברי אביוהינו
רחיוק משדמה ארץ יפפיה
אך לישוא כבר חלפה עברה
תערב כל שמחה ההפך לשאיה
מאדמת עמי יופי וברכה
עת .יד אויב על עמי גברה
לבן הנשייה לאישי .עמנו
רק שנה בשנה עה חגים ינקופו
י ^ יי'
ףשלבה הלאה צפוני׳ ?! 1ירי♦:ואךמת אךצי הפרחפריוח ׳
מיום רבת השוממה מחמת .עינינו לימים עברו חלפו
עולליה שנות דור׳ מבלהיות ספו
עדיות על דדן לב תפריח פרח מיגון ובאב לב בנפ׳ש שחוח.
עיור ממכ'ות הכוה מביר,
ארץ למכאובי נס ומטרה׳
.קבצו פארו -,כל פנים ועל חלליה האשוב אראך עץ בעין?
?ת עמי השדודה תהגה שחוח .או האם לנצח דרכך נסתרה
ואפס מסלול ובלתי מעברה
אדץ רמי ;ליריד ,שתה
מחלב בל תזל רבשכל הקרה ותקרת חלדי אך אפס ראיף
יצחק וואהלמוטה מבאסקאוויטץ.

הרעם ,והברק.
Don I . Oberländer in Bisenz.

בגבורה
ישאג . .
ישתקשק. . . I
,
הרעם •M. . . .
ז - -׳<■
רק .יפחיד בל .יזיק בשאגתו;
כןזהאךם  ,א.שי בלבו .קל מהרה

כלבת אש׳ תבערעבךת־ו:
אם גם באפו חרבות -עבר
־!־ . Tז ־
י ז: .
תן לו זיךף  ,וחרונוזעבר:
הברק .יריוצץ נבלי רעש
אבל סלע גם ארז ישבר;
כן הארם מסתיר הכעס י
אם גם ? פיו שליום ידבר
בלביו .ירדפף  ,בלי הרף
רע פתאום בלבך .יתקע חרב.

האדם.
T T T

למה מות רק תקטיול ת 1ךיר לשחת
באימתף שורר  ,תבער בבי חלד
באבה תקטף שושנה פדחת
תקח ? טרם פתח עיניו הילד?
דאה נא ! שם על השרה בין הקברים
תבכה׳ תיבב אשת עזובה ? לי הרף
על אישה  ,השבב חלל במסתרים
על עטרת חיתה  ,לף היתר .לטרף.
צפלת
בוכיה  ,על
שם *־אם
קבר ־ .־V
״ Vיי־
־T
T
על מיות ? בה היחיר והיקר אבלת
מי ?ף ".אשר  ,למי הבאת תועלת?
אם בכד חלה חרבף האכלת?
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המות.
האזינה! איך שם אסורי נחותים
ישברו*
השמחים אלי־גיל רק ?גלי .
האזינה׳ איך בפרקם מוסרי החיים
לי  ,לגאלם  -בגן אלהים תירה יאמר. !,
על כן רק בלי תענוג ילך הגךר
החיים,
מהלכיו .יסע על
ארח . . .
.
י .הלא אז׳ אם עיף ; נוח בלן?ר
תמצא נשמתו  ,שכרה בשמים.
אם גם את־ההלך ;גון ואנחה
במשאם על מסעו ארצה ;׳שחון
בלכתו שמימה שם פרחי הברכה.
בנזר שושנים עלראשיו ;? רחון.
אם בף האסון ! שקהו כיוס רעל
אך בשרו עליו . ,יאבל  ,לא תבא בו רננה
אבל עת נפשו הרנן בין גרור׳ מעל
קץ לכל עני  ,אז תפר האביונה)* .
ההלך
ררכי
IV
מסובים ■ :
בארץ :
״I
ואם T
- :
ואין גם אחד קול דריור לנפשו .ישמיע
אני אפרהו  .ובארמן השלך
תפארת מנצח ׳זעליו תופיע.
ייזייזל !ו 3ערל( 1נדער.
מלשון א 3וי  ,נדעת המעמר ( שמות נ׳ג וי ) .
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Beiträge von Latzar Hofmann in St . Nieolan.

תדולים מאפיטל2״( .

אל ראי שומרי ורועי,
הוא תומבני בןרועי׳
לכן לא אחסר מאומה;
בנאיות דשא ירעני׳
על מי מנוחות ינהלני
רועי  ,בהקיץ וקנומה.
רוחי ונפשי ישובב.
פעמי ורגלייר׳ובב>* .
וינחני במעגלי צ.ךק;
למען שמו כי אבשרה ׳
ואת צדקתו פי אספרה,
יסקל מפי משובת חדק .
אלבה,
יוגם ־פי ,יקודר  .יבגיא צלמות וחשכה.
רעה ויגון בל יבהיליגיל

פי אתה אל עמדי,
בקומי בלכתי ובעודי,
י שבטף ומשענחף ינהלו 5י.
תערוך שלחני ולרומי,
לדאבון צוררי ולוחמי.
פי קף אל נפשי חסיה;
ראשי בשמן משלות.
מספת׳
בחמר
פוסי
 T־ T:
VT :
*
מלא על גדותיו וחיה.
אך טוב וחסד ירדפוני ׳
כל ; מי רדי׳ בל’;עזבוני׳
ועם אל ;היה לבי תמים;
אזי נצח בל אה׳ לבלמה׳
ונפשי בהנערה מעטה ארמה.
תשב בבית יי לא׳ון־ך ימים.

דודה.
הגר לי בן — דתי
שם האיש בחרתי;
בעודנו רק ויחידי,
היה לו אח יסיר׳,
ועודנו הולך ערירי ׳
קראוהו »ב בנות עירי.
יום נולד אח,
*( Dcrwandt mit

נולר אב עמו,
ויום הגמל אח,
נגמל אב מאמו.
בחייהם היו נאחדים,
וגם במותם אינם נפרדים.
האח והאב היו בעל אחד,
ולאה ולאב היה בעל אחד.
טפף סלון מוסוף מלריה ( ) trippelnוהחז מלה ערני‘

ועיין מזה ססר המלים להוזנס>GescnIuS
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סיפור מוסרי  :האריה והשועל
Don 3 . Garfunkel in Tarnopol.
האריה עיף ויגע שב מהיער אל ביתו  :פלה עליו תרדמה
יייעזן  .ויהי כחצות הלילה והנה השועל דופק על דלת סכה וייקץ
האריה  .ויצא הפתחה לראות מי זה ואי זה הוא אשר מל 4או
לבו להער אתו משנתו  .ובראותו את השועל חדה אפו בו ויבקש
המיתו  .וינע לבב השועל כנוע עצי היער מפני רוח סערה  ,יכ
כפשע בינו ובין המות  .ויתחנן השועל ויאמר  :ההסכן הסכנתי
לעשות לך כה  ,הלא מאז ידעת אותי אדוני! לא הרעות׳ את
אחד מכם  .אולם במה אצטדק ובמה אכפרה פניך ? אנא אדוני שא
גא זה הפעם לפשע עבדך ואני הנני לך עבד נאמן  .את כל אשר
תצוני אעשה ולכל אשר תשלחני אלך ואעמוד לימינך ואח לעתות
נצרה אהיה  .ויצחק האריה בקרבו לאמור  :מה יושיעני זה  .ויהי
.חיום וילך האריה לשרה השועלים לטרף טרף להביא כדרכו ,ויפגשהו
ציד וילכדהו באזניו ויאחז בערפו מבלתי יכולת לפנות לע ימין או
על שמאל  .וישא השועל את עיניו וירא והנה האריה נאחז בעדפו
כידי הציד ויכירהו ויזכור את הטוב אשר עשה עמו האריה.
ייאמר בלבו  :ואיה הבטחתי אשר הבטחתי לו לעמוד לימינו
לעתות בצרה ? הן בא היום שקויתיו  ,עתה הגיעה העת אשר
אוכל להשיב לו גמולו  .וירץ לקראת הציר ויאמר  :אנא אדוניי
המיתהו כי אויבי הוא  .והוא לא כן ירמה ולבבו לא כן יחשוב,
אפס הצל אותו מידו  .ויבא בלאט על שכם הציד  ,ויתקע ארת
צפרניו בעיניו  ,ויתחלחל הציד מאוד אחזהו חיל ורעדה ותרפנה
ידיו  ,והאריה יצא לחפשי.
כאשר יאמר משל הקדמוני
בימי לחץ ועוני,
גם לעתות בצרה
אהבה הרעים יקרה.
חיים גארפונקל מטארגאפאל.
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Kommentar und Uebersetzung des Kapitel « Lu .s. w . in
Hiob , von M E - Stern.
(ההתשן1
כר  .א מדוע  ,נל הפי' כוללת ששלה שתת והיש  :לתה לש ייעד שדיעתותי
שלותים למרשיעי שין  ,ויודעיו לתה לש שזו יתי נקמתו ? ותעתה סיפר דוג גודל
ישעם  ,וככל זאת השם כמחריש! ה ,ו שת די הוניתו נספוריס קצרים דוג רעתם,
רצה להתשילם לגהחת הארן  ,אן חזר ואתר ,גס לפראים יש יתרון עצימו׳ נאמרו
סג הפראים נתדנר יוצאים נפעולתס התהידית ותשחריס לטרף  ,אן אינם הולכים
למקום זרוע  ,כי יתרחקו ממקום מושג גני אדם  ,ורק ערגה לו ,היינו מה שיש
נערנה וגתדנר  ,מקום ציה ושממה  ,הוש לחם לנערים  ,ומשם הנקשים הס אכלם
וטרפם • ו׳ לש כן הרשעים  ,כי גשדה מקום זרוע מגני שדם ,גלילו יקצורו,
עזלו ויחמוסו ועל שיש לש יחוסס וכרם רשע ילקשו ,נ״ל דוחק לנשיו , ,כרם
של רשע  ,כי מה הפלגתו נזאת  ,עת התלקשם כרם של רשע שו של צדיק ? הגי
ני נם המרעים התשחיתיס ננואס לנזול קתה׳ נודאי לא יתאפקו לרקוח שם
כרם של רשע או של צדיק הנהו ! ל 'נ מלת רשע לתואר הפעל על מלת ילקשו
הנהו  ,היינו נדרך רשע ילקשוגס שדה זרוע נס שלה נטוע  ,לא כפראים ההוצכים
רק גערנה  ,ארן לא עגר נה שיש ! ומדוע לש יוסרו כאשר יושת נפלילים -
ז׳ כן קללס  :כי ערום ילינו ,ני נסי הלין והמשפט נאוה לתו כן  .חי מזרם
הרים ירטבו ,הרשעים האלה  ,ותגלי מחסה חנקו צור  ,לסי שחנקו אנשים נכאי
רוח תמיד נלג קשה נצור׳ גלי רחמים לגלי היטג לתו  .תה שהנריחני לצאת פא
מעקנות התנארים הוא׳ שכל הדלתות הקדומות גל ' עתיד  ,וכאן נקט חבקו
נענר  ,וכאשר לפני אעתיק והאמת שחנק  .ט ' משוד ,איננו מענין משוד תנחומים
(ישעי׳ ס׳ו י״א ) ני אס מענק כשוד משדי יניא ישם י׳ג י ' ) ורצונו כל כן גדלה
תאיתס לגזול  ,עד שיגזלו נס מיתוס הענקהערום מכל ׳ ולא מנצע נסן>  ,אן רק
משור  ,מאהנת החתם לגד  .י ערום ילינו׳ תוסג על הנגזלים שהוכרחו אחרי
הגזלם ללון ערום  ,ורעבים  ,כמי ומרענים נשאו עומר ולא חמלו .י׳א יצהירו,
נהסעיל יוצא לשלישי  ,הרשעים מצהירים ע׳י ענדיהס שמנם׳ ויקגים ררבו ,נקל
יוצא לשני  ,ואותן הדורכים ופועלים נעדס מנוקר עד ערג׳ אין למו מאומה אן
לרוות צתאוגס  .יב מעיר מתים ינאקו׳ מתים תוסג על כלל מין האנושי ,ואמר
היתרן כזאת׳ שינאק כל מין האנושי על רוע מעללי המרעים  ,ונפש חללים תשוע
חדשים לנקריס — ומשדי צא נצפנו עתים לשוס תפלה ! י״ג המה היו במורדי
אור ,רל דנר אשר אין עליי שיר ספק נופל נו לשון אור  ,ורן ישתמש הלועז על
דגר ו> י ןס ״ק על< י  es >st sonnenklar :׳ או ביאורו שייראו לשנת נמקוס נוגה
וחוד .י״ד לאור יקום< נפרהסיאנלי נושה • ולרל הסחות היהלולהנלס ולעשותו
גלילה  ,אן נוש לאינושו  .ט״ו ועץ נואף שמרה נשף  ,וכאשר יקום ורצת
נפש ,רן הדנר הזה  ,והנואף עלי! שותו סתר המסוה על פניו׳ מאמין ואומר  ,אי
לא תשורני עין  ,ונהשגחת השם  ,אשר איש לח יסתר מנונמסתריס איננומאמין •
ט״ז חתר  ,ועוד אחרת מנת הרשעים הולרא לחתור גתים  ,חתמו  ,אונדרן
המנארים  ,שנסגרו ניוס נניתם  ,או נדרן חדש ׳ ני חיוג קורא זאת נננקת רוחו׳
חתמו׳צווי ,חתמו לתרעים הללו אוי
נחום לבנו ורוגזו על משפט שדי ממעל ,
היום ! על כי נם הם לא ידעו אור החנתה והתורה  ,ע״ד כי נרמצוה ותורה אוי׳

/קללתו

ומואר

והולך

, והווקר היה לתו צלמות
,יחדו
 ייז כי. זמדה מול מדה
 השם, היוצא לשלישי
תהפעיל
, יכיר
, גי יניר ולהות צלמות
1 י״ד. מתרנותי
הסנלהות הצלמות ! עת אהגס החושך — ותזואר
והענין כל אחד
,  או גינוני לתואר, הנפולים ונסתר לענר
מגזרת
J ולא יפנה לעולם דרך כרמים וצדיקים,  נם נחלתם גמיש נס חלקתם גארך, מקולל
ותנלע
כמוהם תשאף
האדמה משלג׳
י ' נ! הציה גס החום אשר יגזלו וייגשו פני
, הליה נם החום יגזלו גם מימי השלג מהם: 'או פי
השאול אותם אשר חנואו
., וזו ואין צריך לומר זו, והמונם יהיה צחי צמא
, לגלי השאיר לתו מאומה לשתות
שיכירו נם,יסנג
קל שרשו קלל
תהמרעים יהא

מימי
,כ״ב

 ונם חוס השאול ייגש, שלא יהיה נהם ולא ישאר ) להס גאר מעין או נתל
י״א ) י, '  מענין ושחת רחמיו ( עמוס א, כ רחם
! השלג — על ני חטאו
ולא׳ רצונו אם
יקום
! וסונג נכחו — היתנן כזאת
האניריס הוא מושך
רק את
 כל, 'נהסעיל היוצא לג
, [ בחיי
יאמין
?  או לא, העתידים הנאים
יקום נימים
,גארן
אלהיס שופטים
ויאמת לגו׳ ני ים
! נאיים האלה
זאת יראה לגני אדם
לו׳ האל יתן לאדם
נאמרו לעיל ישלם אליו וידע ! ב״ג יתן
המותה׳
ילא אחרי
ננוחונו — ועל מה
 למען יוכל האדם להשען על מוסדי, אות י על משפטו הנאמן
עיניכם
 שאו, קריאה לרעיו
כ״דרומומעט׳
! שעיניהועל דרכיהם
? יתן מופת
,למעשיהם
דרכיהם׳ ואין שטן ואין פגע
 אין עינהו על- יראו ני אין הדנר כן

 וככל,לנליוןכגר
,מיתנזינני

איפה

כלומר ראויים
ואם לא
:ויתורנס

, אותיות נינ״ק

גחילוף

,והמכו׳ נמו וחמקו

!  וכראש שגולת יגלו נס המה, האדמה
איננו כן ׳ ומי יעוז לשוס לאל חלתי ׳

 מעל פני, יקפצו
שהמשפט והדין

Warum sind von der Allmacht nicht Rachezeiten bestimmt ? Warum
schauen seine Verehrer seine Zahltage nicht ? Hier verrücken sie
Granzsteine , rauben Heerden , sühren sie weg , der Waisen Esel
treiben siefort , pfänden der 'Witwe Ochsen ; verdrängen Dürftige
Vom Pfade , verborgen halte » sich des Landes Arme . Siehe , auch
die Wilden der Wüste gehen aus , in Thätigkeit nach Speise suchend ; doch nur was die Wüste hat , ist Nahrung für die Jungen.
Sie aber , ernten Futter auf gebautem Felde , lesen ungerechter
Weise einen Weinberg . Ha , nackt , kleiderlos sollten sie über«
nachten ! ohne Bedeckung bei frostiger Kälte ! Durchnäßt vom Regen<;uß der Berge , schutzlos aufdem Felsen schlafen. Die blos aus Raubsucht die Waisen berauben , den Armen pfänden , daß unbedeckt sie
nackt gehen mußten ; den Darbenden trugen sie die Garben wegLassen Oel pressen im Geinäuer , und , die die Kälter traten , müssen
dursten . Aus jeder Stadt seufzt die Menschheit , der Erschlagenen
Seele schreit empor , und Gott legt keine Verdammniß auf . Sie
waren , sonnenklar ist's , die Empörer , erkannten nicht seine Wege,
weilten nie auf seinen Pfaden . Beim Hellen Lichte macht der Mörder
sich' auf , den Armen würgend , da er in Nacht , dem Diebe gleich,
sich hüllen sollte ! DeS Buhlers Auge erlauscht die Dämmerung,
sprechend : da steht kein Auge mich ! weil eine Hülle um 'S Gestüt
er legt . Mancher untergräbt im Dunkeln Häuser , am Tage halte»
k« *
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sie sich verschlossen
, wollen das Licht nicht kennen. Ist sämmtlichen
Der Morgen , Schatten des Todes, auch die Schrecken des Todes!schattenS sollte er sie kennen lassen! Ein Fluchender sei er ihnen
auf Gewässern, wie zu Lande werde ihr Gut verwünscht! Nie
wandle er den Weg der Edeln ! wie Dürre und Hitze verschlingen
SchneeSwässerung, so verschlinge das Grab jene, welche sündigtenl
Der Blutssreund vergesse ihn ! Moder sei sein Labsal! nimmer
!werde er bedacht— dem Baume gleich werde das Laster gefällt
sein Ehegenoß sei unfruchtbar, gebäre nie, nie erzeige man seiner
— Witwe Gutes . Er aber umgibt nur Trotzende mit seiner Kraft
wird er einst flch ausmachen? oder nicht? er bewährt'- in diesem
Leben! Ec gebe Gewißheit, daß man sicher sei, daß seine Aufsicht
auch auf ihrem Wege ! Doch, erhebet euch ein wenig, es ist nicht
so ! Hinschwinden sollten sie, wie das All verwesen, wie das Aehrem
Haupt abgemäht werden! Sollte es nicht so sein? wer kann der
— ?Lüge mich beschuldigen? wer für nichtig meine Rede erklären
כ״ח ד׳ פרץ נחל מעם גר ,או ביאורו ממקום נגרו ומנועו  ,מענין
«מיס הנגרים יס׳ז י׳ד י׳ו ) או ממקום שהוא גר שם׳ תענין עם כבן גרמי ( זיו) '
ל״ז ד׳ ) וזה הגשנמים מני רגל  ,היינו שלא עזר ודרך זה רגל עוזרים  .רל«1
מעני ,דללו ומרזו יאורי מצור (ישעי' יינו וי) מאנוש נעו ,היינו המקים הזה
יייסהו האדסנמנתיוו ותהי זו מסילה לרגל עוזרים  ,ויתורגמו 1®c reißt den :
Strom aus dem Flußbette, was dem Wanderer sonst entging, sie
יה ארץ והחתיר ,נהפך כמן אש wimmeln nun von Menschen. .
נלאה ני נס ס ה ססר מעוצם מנמת האדם יזמתו הרתזה  ,ני לסי דרך הנוזע
הואדי! ה איננה מצמחת ומוציאה זרעים רק ע׳י למלותיו! הגשמים  ,או עיי רגלים
אשר זמו תשוקה  ,ולאמן היוזש  ,וזימות המורן היא שמתה וגלמודה  ,והאדם
בלוז המצאתו והתזוננרתו גס נימות הסתיו יולידה ויצמיחה גננות הנקראים
 Treibgärkenוהמה עש־ויים בארסן נזה  .שמתחת הזרעים העומדים זערינות
האדמה הערוכות זיתים כלואים  ,נמצאים תנורים אשר ע׳ייחואסירובנו הצמתים
אשל מעליהם כידוע וז׳א ארן ממנה יצא למס« אע״פי שהמתיק נהסך נחו אש.
דאחזה דזר נאמד אתתיויקר  ,וזו מזואר הינוז המשך יל הפירשהושמע :כל
היגנניניס ודנרים שמניאפה  ,הם המה אותם  ,אשר מתוכם נראתה חכמת מין
קאדס והגיונו קנכונז נתהוס תחתית הארך  ,ונחים וימים וצורות וזענינים
אומרים גשמיים  ,אן לא הראה ננל אשד סיפר :חכמת האדם האמיתית זענינים
דותנייס  .אשר על ידם יוכר צלמו צלם אלקיס ׳ ועל כן זנלותו לספר מעשה האדם
יתחנולותיו  ,על נכון שאל נפי י״ז פעם ראשונה  :והחכמה מאין תמצא  ,ואי זין
מקום זינה ? היינו ההשגה הרומנית  ,אשר זה יתרון האדם על נל המי זאדמה •
אן מן הידוע ני לא ישיג האדם  ,והוא עודנו חי זאדמה זגוית המומר  ,השגה
אודהית ושלימה  ,ואן לאדון הנזיאיס נאמר  :ני לא יראני האדם ומיי -וזהשהשיב
ערכה  ,ולא תמצא זארן החיים׳דייקאי ואס תאמר הלא
לא ידע אנוש
הלאיתין נעינין למעלה רומז שנאת האדם נמים ובתהום ימים וכדומה  -אן
עמו״ם אי! זאת הי -כמה האמתית וז״א תהום אמר לא בי היא  ,וים אתר אין

עמדי• היינו החנמה היקרה האמיתית געניניס רווזנייס איננה עמדי .רק חנמס
יעניניס זמניים  .וע״ז שאל פעם שנית ; אס נן הוא  ,איה איפה מושג החנתה
ומקור ומקום המצאה * והחנתה האמתית מאין תמצא ואיזה מקום נינה  ,אם
איננה גנל אלה ? — וז״א ונעלמה מעיני נל חי ,דייקא  ,ומזה ננון נם מה שאמר:
אבדון ומות אמרו נאזנינו שמענו שמעה ! ני נעת המותה תתפרד הנפש מן הנויה
ההולנת לאנדגן  ,והיא תעל לרום שמיס׳ לחזות ננועס ד ' ולאור נאור החיים.
וז״א נ" נ אדהים הנין,דינה  ,רצונו ,ענין נשג 3רוח -י אלוהיי הוא להבין לרנה
ולא גשמי׳ וז״א ני הוא לקצות הארץ יניע  ,היינו הארס לא יניע וישיג׳ אלא
זעת תס חלקו הארצי החומרי! ר״ל הגוף׳ ואז יניע על גנון ,מה שאיננו רואה
רק ראייה תועעת בארן ; ותחת השמים — ני שורש גנע מורה על הפלגת הראיס
ושורש ראה על ראיה פשועה — יראה ; אן להנעה נזאת מונרח הנהו גס נן
להננות גדולות נעוה״ז  ,נת״ש ז״ל התקן עצמן נפרוזדור נדי שתננם לטרקלין,
ותחילת חנתה יראת ד' ואת ישרים סודו ,וז״א ויאמר לאדם  :הן ילאה די היא
חכמה וסור מרע ביבה  ,וידוע חכמה הנחתה על הנלליס שילמוד האדם מרנו
ומתון הספרים  ,ובינה על ההתגוננות מדעת עצמו ,והנה ליראת ד ' לא יונית
האדם נ׳א לנצלי החנתה  ,מצות אנשים מלומדה לאמר  :נן ונן עשו אנותי
ורנותי׳ אעשה נן אף אני  -לא נן להיות סל מרע  .לזה לא יספיקו להועיל53
גללי החנתה  ,ני האדם ארנו נקרנו׳ וננל יום ויום מתחדשות נקר 3האדם
מחשנות זדונות חדשים לנקיים  :הפורשים רשתות אין מספר לרגליו  ,וציין 3ננ
עת וננל עונה שיתה ללנ 3על נל רעה ורעה׳ למען הנין אין יסור ממנה מזאת
ומזאת  ,וננוןומדוקדק א״נהנקעו אצל יראת ר ' ,חנתה  ,ואצל סור תרע  ,נינה,
הזנת דנר מתוך דנר — ונדון החונן דעת לנזוי אדם ותולעת י
ד כב תשאבי אל רוח ,דינר פה לפי״ד על הרננת גוף חומרי עם רות
אל אשר נופח נאפיו ׳ שע״י זה יתרומם האדם ע״י הזדנות ונקיון מעשיו נאורת
החייס למעלה להשניל ! וזה תרכיבני  ,מעני ,הרננה  ,ותמוגגני חושיה,
היינו ני האדמה לולי הורננס עם הרוח להזדנן נתנל ע״י מעשים ׳ לא היס
העולם תקוה לה להתנשא משפל המדריגה׳ ולהניע לחיי עד נצחיים אין קן/
הנקראים תושיה׳ מענין להנחיל אוהני יש (משלי ח׳ נ׳א) ני החיים אין נמו׳
ישות וממש  ,ועיי ההרננה נפלה לתו נחלת יש ננעימים  ,וזה ותמוגגני
חושיה׳ נידוע ממלאנת הצורפים ותדפיסי המנונעות  ,שתוזגין זה 3ונתם יקר
עם מתנות פחות העדן  .ע״י שמוזגין אותו נאש  ,ומצרף לנסף ונור לזה/ 3
.
יהמזנת רוח עם חותר .חיי נשרים..
שם כר  .אך לא בעי ישלח יד אסבפידולהןשוע  .שם שועהנחתו
הראשונה על הגדולה נעושר ונננסים וננדינוה  ,נמו ולא ננר שוע לפגי דל,
והושאל על גדולתהרפש ׳ נעל נח הלנז ניראה ונחנמה  ,אשר נח ואון לו לעמון
זנסיונות  ,מזלי תת תפלה לנגד שופט העליון  ,ואמר  :ננון הנהו ואות אהנס
מאת ד' ,ניסרו את תנתר נחירי החיים  ,ני לפום צערא אגראל אנן זנור יזנורי
גי נשי הנמו מוזלילקנרונז  ,ונשנס הוא נשר לא ישלחו יד נעי עלימו  .אם  ,מלוז
הזזראי׳ נלומרהיסורין רק לנסות ! אם נסנפידו יעמוד למו השוע ! היינו גדולת
הנפש׳ להצדיק הדין  ,ומוסר להןעל החיים שזנר  ,והיפון המ׳סלנו״ן נידוע על
הרוני וע״ד אמרם ז״ל אלמלא ננדוהו לחנניה תישאל ועזריה הוו פלחילצלתא ,
< Doch nicht jerstörend
יי קצר נת אנוש מהניל רונ ברז ומדורות  ,ויתורגם .

sollte er die Hand ausstrecken: ob in ihrem Unglücke ste ihre
— Größe bewähren .
 LVכח  .קודר הלכתי בלא חמה ׳ גראה אף שהחמה רעה מצד םתקדיר
ראם ושפם ההולך נציה נפל זאת איננה רעה אלא לזה  ,ונם לזה אמנה רעה אלא׳
לסי שעה י שעת הלנו נציה  ,ני טונה ננלל הניה לכל ׳ושני וזנל ומלואה׳ ונס
אליו טונה ונעימה היא׳ ננואו אל תחת ען רענן לנוח מחת צלו ורוח צח מחומה
נושג על סנהו  ,לא פן ההולך קודר מצר וממצוק׳ לזה אין טונה מצד הה פלל
ונלל 1וז״א קודר הלכתי ׳ אך נלא חמה ׳ קמחי נקהל  ,מענין גדולה והתרוממות
ע״ד ההשאלה  ,נלומר אנני אשר מתחלה נל פך גדול הייתי — נאשר ססר ־ “*
אשוע  ,עתה הנני מקונן  ,וחזר ניעיון מעט הנמות ורנ האינות ,הלזה על כל
התהסינות אשר ספר נשני סרשיות שקדמו  .ויתורגס Gebeugt ging ich, :
doch nicht vom Sonnenbrände ; ich, der einst so hoch stand in
der Gemeinde , jamm 're nun .
^ ' אב״ג  .כי  NNLא*7י אידא״ל*  ,משמעות המקרא לסי״ד פל המנארים.
שעשה הדנרים אשר סיפר רק מיראת ענשו׳ והיה א״נ ירא את ד' מיראה׳ ואין
זאת המדה הננונה׳ ולפל הפחות לא יתפן להתהלל נה ! לפן נראה הפוונה כידוע:
אשרי הגנר אשר היסרגו יה ׳ ואשר יאה 3ד' יוניח  ,והנה האיש המונח נמנאונ
מה,נידועפי אהו 3הנהואלהשס׳ ואת אהוני ד׳ חיו 3היאלנודם  ,ויונזמתרנים^
Denn Ehrfurcht gebietend war mir das göttliche Unglück, und
 wider seine Hoheit zeigte ich meine Macht nicht.או נראה  ,שהמקרא
הזה הוא כתנאי על הקללה האמורה מקודם ואמר  :נתסי משנייה תפיל ׳ אט
עשיתי כזאת מיראת העונש  ,ני פחד אלי איד אל  ,היינו על בי׳ אס לא ריו
מאהנה׳ ולא על כי משאחי לא חי,ל Nur deshalb , weil ich etwa ein -
!göttliches Unheil befürchtete, und wider seine Macht nichts vermochte
שם לי  .אם לא אמרו מתי אחלי מי יתן מבשרו לא נשבע  .נראה
לעין חוזה דוחקהמנארים  ,פי מי יאתר  :שנני זיתו יחמדו ויתאוו לאכול מנשרי
משנאתם אותו׳ א" נ אנזר הוי • נם לא יתכן לומר  :שלא היה נמעט לשנעה לנני
זיתו אצלו׳ ויהיה אמרם  :מייתן לנו מאותה לאכול  ,על ני לא נשנעו מלחמו'
 03זה לא יתנן  :ני נני ניתו של אדם קידמין לכל ' ואיה איפה הא<ש אשר יתהלל

זמתת שקרלאתר  :דלתי לאורח אפתח! ולנני ניתי אין לחם לשנעה! הלא עוכר
שארו הנהו י• ונראה ני נלי ספק היו לנני ניתו של איו 3נל צרנמו׳ נדרך נל הארך
להקדים ננינית לפל אדם זר ונכרי׳ אנןהענין פך׳ מדרך טו 3עין ונפש נרפה לתת
מגודל רחמי הלנ 3עד פתו האחרון לעניים מרודים  ,ואף אס הוא נעצמו עדן איננו
שנע  ,כמאמר החנם  :נפש נרפה תדושן  ,ותרוה גם הוא יורה —
ונאופןהזההיה
איו 3רחמן ורן הלוג׳ ויהיה נשבע פאן ניגוני מננין נפעל  :ומוס 3על איונ
ואמר  :אס לא ראו ותמהו מתי אהלי נאמרס  :מי איפה עוד איש טוג עין נאיוז,
הגות מנשרו א שעין לא נשנע היא נעצמו  .ויתיי־גס Sagten nicht die :
 Wer gibt noch von seinem eigenen״ ! Bewohner meines Hauses
— ! " Fleische weg, ohne selbst gesättiget zu sein
ל־ג י״ד בי באחת ידבר איי ובשתים
מיישורנת  .כידוע שהשם אחדות
אמתית גמורה  ,ולא תושג אמיתותו מכל שוסנזרא׳ ולא נופל להגיע נס אל אס®
קצה ההשגה מעצמותו  ,נהיותנו מרננים מחומר ע 3גשמי ומצודה רוחנית׳ וע״י

ניבאחתידנראל  ,היינו כל מרי השת
«אמר  :ני לא יראני האדם ואי ; וז״א :
«מקור האתדותהמה נונעים ויוצאים  ,ובשתים  ,היינו האדם המר « משאים:
אומר,וצורה  ,היפן האהלות  . ,מי ישורנה  ,ואיו יהיה נינלתו להשיגץ'
ליו י׳ח ודין רשע מלאת  ,דץ ומשפט יתמובו  ,מלאת ,מעניו
«לאתך ודמעך ( שמות נ' 3חי ) וימלאו ימיהללדת ( נראינ״הניד ) וצא יומו אמלא
(איוג גו״ו ל״ ) 3ע׳ד ני לא שלם עון האמורי ,היינו מונן ועלול אל דגר  ,ורשע׳
מואר פה על איוג  ,והפג מריו פה אליי נאמין׳כי משפט שדי לטונה ׳ ואשרי
הנגר תיסינו יה  ,ויונן מן התרנים 2lfä Frevler warst $utn 0ert4f © u .
 reif, und Gericht und Recht stellen wieder Dich her.שם כ ,תיערך
Hat den Werth deine
שועולאבצרוכל מאמצי כח  ,יו 3ןמןההעתקה:
«Größe, wenn sie im Drange sich nicht zeigt, nur die- bewährt al
« vollkommen die edle Kraftשם ליב על כפים  ,הנחתו על נדור הארך,
והונה נרנוי זוניי נמשפט נאלוקת הנדור על שני חצאי עיגול die beiden ,
 Hemisphären,וידוע ני הלננה נון> ענור וקפוי נאיןאור עצמות׳ ,ורק מפגיעת
הדר השמם חמולה ינוא לה חור  ,והיא מזהירה ננונה הלזה המושאל  ,על צד אחד
מהנדור  ,נעה זרות השמש על צד האחר מהנדור׳ יין הולך וסונ 3המר תמיד,
וזה  :ויצו עליי במפגיע נעיןויצו עליו פרעה אנשים — על ענין הפגיעה הזאת,
וזה  :יגיר עליו רעו ,היינו תצוה ע ^אור .השתש  ,שיהיה מחונר ותתרועע לו ע״י
הפגיעה הזאת יזה  :מקנה אף על עולה׳היינו נהיות השמם הפונה לעת ערג
ימה  ,למקנה וקנין אן* על העולה  ,היינו הירח  ,קעולה על חצי הגדור נםנו3השמש
למערנ  ,ועיי זה נתהוה יום ולילה  .אור גדול ואיר מזיג  .לשני חצאי הכדורים׳
ותועלתם ידוע  ,ומי ימללג 3ורון" ! ,, ,תורג " X)en Erdball umhullt ein :
Licht, doch er ist'S, der die Begegnung befiehlt, er gebeut ihm diese
Befreundung ; indem es auch dem Aufsteigenden zu Theil wird.
ונונל עוד לנאר מלת כסה  ,שמוסנ על הלילה  ,ור׳ל אן> שנטה ד ' את האור
מנפים  ,נעת הערג אע׳פי נן לא חושך גמור הנהו  ,לנלי ינואו נרואיולמכשול׳
אן ויצו עליה נמפגיע  ,היינו עיי הפגיעה אשר צוה יהיה מעט אור מזוג  ,ואלו
נסתעס מלת יגיד משורש נגר אשר הוראתו נוכחיות ונגזר נאן לפעל נהפעיל
נחשפט חסרי פ״א נו") נכון הנל נ״עז׳הי — ויתורגס Er läßt ihm gegen- :
 über wandeln seinen Freund ,והניח שם רעעל שני מאורות המאירים לתנל
ומלואה  .ל״ז ו׳ וגשם מטר ,וגשם מטרות עוזו  .לפי מרינל המנאריסאי,
פתרון לתלת וגשם מטר׳ ונפרט נהנפלו לנקוט ארנע פעמים שתות הגשם נלי
טעם  ,ואין זה דרך המליצה ! אנן נראה גשם הגזרו מעגין וגוש עפר׳ גנששה
נעורים ( ישעי׳ ניט י׳ ) נעין גשמינתלמוד  ,הנחתו על דנר החומרי אשר יש נו ממש
מאחז נחוש המשוש ולא אאריך  .ונידוע נתהוה המטר נטנע מאדים הלחים העולים
על הארך  ,הנהפכים למיס גרום וגונה העננים  ,כידוע מפי ואד יעלה מן הארך.
והנה האדים דנריס דקים למאוד׳ ונהתהפנם למים  ,נהפך שמם לגשם׳ ני אז יש
נמו קצת ממש׳ יי המיס לנגד האדים לדנרים גשמיים יחשנו ! אגן גם המים נאמת
ממול שאר דנרים גשמיים אין נמו המש ולא גשמיים יקראו  ,ני נשנלול תמס
יהלונו׳ נגרים ונוזלים ושני לאסם המה׳ וגעת יזורזו נצמתו  ,ונחוס ידענו
ממקומם — ולא יכירם עוד  .וכידוע השלג נתהוה עיי הקור החזק  ,נהיות האדים
«הפנים למעלה למטר מים ונופלים למטה  ,והנה ע״י הקור נהפכו המים הנוזלים
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י)

לגופניים וגשמיים ׳ גי השלג דגי גשמי לנגד המים  ,והגה גשם לדעתי שווס
לעצמו  ,הנזרו והתחגיו מעני! ונום עסי׳ ינשם וגמיש י והונח על דני ניסני'
וראיה מסי נתן גשמיהס גרד  ,יהנפל כדין המליצה  ,והוא מקיר ע״ד דלת׳
גשת  .ויתייגס Denn »um Schnee spricht er : falle zurErde ! und :
»S verkörpert sich der Regen, und es verkörpert sich der Regen
 seiner Macht ,שם ב׳א  ,ועתה לא ראו אור ,ני יום שגריי הוא  .וגי
יעלה ע״י זה על לג איש לאמי  :אין שמש׳ געגוי הסתדתה ? אך השמם היא כיוס
אמש  ,אולם נסתרת נענים היא  ,וזה  :בהיר הוא בשחקים  ,ואן רוח גענרה
מסיצס ותראה לעין נל ׳ ומצפון זהג יאתה ׳ היינו ממקום תצסון העננים׳ יתראה
פתאס נ רק אדר נהידנזהנ מופז  ,וכן העני; נהסתרת השם מעיני נשר ,ני מי יעו«
לאמר  :נענוד שאיננו רואה מקום ננויו  ,ני אין הנהו  ,אך נמו קרניףישמס נהיר
הנהו  ,אף שאיננו נראה׳ נתון .השחקיס  ,ני ייאמר לשנוןנערסלל ער  ,הואנאן
נענין הוראת למעלה׳ נמו וער נן אדם אמצת לןנתרגוס רתנמ׳ןלתהליספ׳ט׳ז ')
ועל ני המשיל ודמה הסתרת,ד' עס השמם י אשר יתקשה עליו  :ני הלא איך ערן
לנורא עסהננרא  ,אמר  :על אלוה נוראהור  .למעלה וגנוהה מזאת הסתרת
 ' 7ננוראות הודו י• ונא ואראך יקית החליצה נשסתינו הקדושה׳ אשר מנניד׳לנלות
סה  :ני שם רוח אשר הניאנס' הקדום נידוע שני הוראות לו׳ האי רוח הנושר,
נעין עושה מלאניו רוחות ( תהליה ק׳ד דיו והגי רוח הנפש המשנלת׳ נשמת רוח
חיים  ,נעין אגן רוח הוא נאנוס ונוי׳ ונו ' הודאות אלה נשם רוח אשר הניא,
מונח יתרון וננהות רוח השם מהפתרת השמם  ,ני אצל השמש אמר  :ריח ענדה
ותטהרם,ר׳ל הרוח תפלח עני הגננים ופני הרקיע יתנוהרונמקדס והסתרתהשמם
פסקה  ,ונס דוח האדם הוא האמצעי האחד להגיד נוי את נוראו  ,נהסירו ערפלי
הנוכלות להצין מעט וגדולת נוראו  .נאשר הוא אדם  ,אגן רק מה שמןדנר מנהו׳
ני ע׳ז אמר הגי ני לאיראן׳ האדם וחי  ,ונזה היתרון  ,ני הריח לא יגלה לאדם
מאותה  ,וע״ז אמד :
שדילאמצאמהו ,לנאר הפלגת היתרון י• ונא נאהקורא,
ואשמיען עוד דנר נחמד  ,ני נקט פה שלש מדות המרינות אשה עם אחותה  ,ולא
תמצאנה מהינרות נלל לעולם  ,אצל אדם קרון מחומר  ,נימי שהוא נעל נח ואלים
נגנודה ׳ לעולם לא יעש נשורת המשפט  ,ני נסמכו על נחו ועצמו ישמן וינעט
וישחק “ אס מעט ואס הרנה — לחוקי המדינה והנימוס׳ נמו״ח לאשר הניא
אלוה נידו׳ והנה הנח תענה את המשפט  ,יגן הלאה  ,מי שהוא מתנהג ננל
עצמת נפשו נפי החוק החקוק נתנלת ספר ומגה לא יזוע  ,הוא לא יוכל להיות
לעולם נלל ונלל  :רנ צדקה  ,אשד הנחתו והוראתו על העושה לפנים משורת הדין,
ני נמעט יעשה הפעם לפנים מן השורה ! יפסוק מהיות נעל משפט  ,והנה מדת
המשפט מחלישה ומענה ומענרת את מדת רנ צדקה  ,אכן כל זאת נאדם נעל חותר,
לא נן הדנר אצל הנעלה והנשנג מנל דעת  ,השם הננ׳ת  ,אצלו מחונרות החדות
האלה נתגלית השליחות  ,ונשנ 3הוא לעיני קוצר שגלינו להשיגו׳ וז׳א שדי לא
מצאנהו  ,שגיא כח׳ ומשפט  ,נלומר נל המרות האלה לו הנמו  ,ינכל זאת
רוב צדקה לא יענה  ,ר״ל ננל עוצם נחו איננו מענה את רוג צדקתו ומתנהג
הוא עמנו לפנים תן השורה  ,ונרונז רחם יזנור  ,וע ' נ יראוהו אנשים׳ ני לא
יראה נל חנמי לנ  ,יראה  ,מוס 3על הגוף הנלתי מחלנו -היינו נל התחנמות
הלני נהתנוננו להעמיק ולחקור על השם עד אין קן  ,עיקר השורש אשר יצא ל
יזהתחנתות הלנ ( הוראת לנ נל׳ע על נח ההתגוננות מפורסם ) יהיה לנסוף :ינ
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לא יתראה ד* לעיני נשרים ונשג  ,הנהו מכל ידיעה נמו״שלמשה מנחי מין האנושי:
ני לא יראני האדם וחי׳ והתו׳ש הפילוסוף :תכלית שנדע הוא שנדע שלא נדע׳ ני
לפי״ד נל הה,ארים היה לו לנתון  :לא .יראו רל חכתי לן ויתורגס:
Sieht man auch iht das Licht nicht
, so glänzt es dennoch unter
den Wolken
; doch fahrt ein Wind nur hin, und es heitert sich auS.
Aus der Wolkenhiille bricht ein Goldglanz hervor
—doch erhabener
ist Gott in furchtbarer Majestät
! Der Allmächtige
, wir begreifen
ihn nicht
; ec ist allgewaltig
, allgerecht
, doch die Allgüte unterdrückt ec darum nicht
— darum furchtet ihn, ihr Menschen
; denn,
daß man ihn nicht sehenkönne
, ist allen Forschens Ziel des Herzen
!»
מ״ב י■ וישב ד׳ את כל אשר לאיוב למשנה  .ננר העידרש״יע״ן:
למה השי,ד ' את נל אשר לו למשנה  ,ואת נניו וננותיו לא הנפיל אליו ? והלא
,אמת זאת הגדולה ש״רנות׳ והנה ני נן ינורך גנר ירא די ׳ ונחלת ד' נניס שנר
פרי ה,טן י• וניל פשוט  ,דהנה עתה נעת השי  ,ד ' שנות איו  ,לו ננר היהקד ! .׳
ונל יגיעת אדם ותכלית נל עמלו הוא לשאריתו הנשאר אחריו נדנה  ,והנהנשהשי,
השם לו הכל למשנה׳ א ' נ היא נרנה אמתית׳ ני לפי"; כלאחד מגניו נחלת משנה
יירשו* אשר לא נן היה המרי אילו הנ,פיל השם לו גם את נניו׳ ני אז היה מוכרת
משנהעל שנות קדם.
השם לנרנו ארבעתים■ למען יירש כד אחד מהם
מענול ב״ר יצחק ז״ל שטעון.
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מכתם*
.עת העיר בבל צביזערי — הממלכה ׳
תפארת גאון כשדים נפלה במערכה;
אז— חתו הכיוכבים במסלותיהם׳
אורם לא ;הלו .ויעבטון אדח־ותם —
לו כוכב כמנחם ע 1מר לימיניהם׳
אזזייקר הלך— .יהלכון במסליותם.
כי־גם שפה־עבר עת נפלו פניה
חשך משח־ור תארה הזילות מכבריה —
הרים מעפר קרנה ובין— כוכבים שם קנה
ובעיני העברים נתן— מנחם את־יפיה וחנה-
חיים גיזרפמקעל חטרגי! פיול.

Wim
kuat - u. Jmv .- cJibl.
frankfurt t M,

אורח למים.

I,

מי איש חפץ חיים ךא 1ת ט 1ב בימים:
עיע בפיו יאכל _יעש כתורה \ י
נקימ' שוא .יהי  .יתטהר ננברה,
יישמר מאחזת

אנשי"
נעלמים.

 1אל  :תאו התהלך' בויךך נירמים,
j
יזכור נפשו כי תשוב פשוטה ועורה,
!
יכין לבבו כי יוביל שיי למורא',
 1יבחר תמיד מסתייפף בהיכל חכמים.
מלזות שפה  :שמר פתיות ולצון,
ןם עם ;זני הן שפתיו ' בנחת"ורצוץ,
ויראת אלוה .על״פניו י כציץ "על מצח.
 ,משביל תאוה ירחקז כמטחוי ך,שת-
שם דדך בטוח י .ינצל מרשת,
!אשיר פד - ,ונעימות בימינו ; צח!
♦י

4

התאוה.
־

־  :־T

התאוה בנצחה במטה זע משלת.
בעים רוחה על מורשי לב תריע,
באניה בלב ים חכמת איישתניע,
אש היא׳ בשלהבתה עד אבד1ן אכלת.
לנופליםברשתה' כמעט אין תוחלת,
נגעבקייריות" לבב היא מנה אין' מושיע,
■ כין ומוסר תפריע,
בל שיוריש פיורד
באיה לא ישובון מיון אולת  .י
תחיפס עד חיובה עד יעמיקו סרה,
ימנה מרדפים במוץ לפני סער-
צוף דבש היא בראשיתה ' ואחריתה מרה.
?נישר נדיול הכנף תרים לה אבר,
אחרי הטיותה״״לישחת לב בער,
ורק אחרי המלאה - -תמצא לה קבר.
מענדל בי״י שטערן •

* ) מכתב טהמליץ הנכבד המפואר כבוד בזויה יצחק
ערטעד נ"׳ בע״המ ם ' הצופה וגלגול הנפש׳ אשר
כתב להמליץ ר ' שלום בר״י הכהן נ״ע בשלחו אליו
מאמרו מאזני המשקל  ,להדפיסו על לוחות בכורי העתים.
לכבוד נעים זמירות דודינו  ,איש רב פעלים  ,נודע בשערים  ,הרב
ר׳ שלום הכהן נ״׳.
בואך אלינו  ,האדון! בואך מקצה ארץ אשכנז אל ארצות נדחינו.
נבוא השמש בתם החורף מחדרי תימן ,אל יושבי צפונה  ,בקרני
אור פניך תחדש כמוה פני אדמה שממה  ,שממה מני שנות אלף,
להניב מחיקה פדי חמד משמחי לב ונפש  — .הן גם לפנים המונו
לרשפי שיריך  ,וזעיר שם זעיר שם צמחו בבין שלג וכפור פרח או נצר
משרשפורה  .אולם עליהם לא התענג כל עין׳ את נפשו לא חיה
העיף מעסיס תנובתם  ,הביתה אסף לב איש את נטעי יונקותיו  ,לבל
יבולע להם בסער המתחולל על ארצנו  ,סערת לב אויבי תושיה  ,שקץ
למו כל המדד , ,ואת כל יופי יתעבו  — .אכן קרבתך אלינו לאט
לאט תפיק ענן וסער  ,וכינונה נגדך שתילי בית צמחי חרר לתענוגות
בני ארם יגאו ישנאו  ,ומימים ימימה תבכר פרי תבואה.
ומשתילי ירי אקריב לפניך מנחה  ,הכהן ! ואם מנחת בכורים
היא  .ספחה נא אל בכורי עתיך  ,תעלוזנה כליות* אם תטעםלחכך,
אם די השיב נפש תמצא בה מתק  .והיה כי יבואו דבריך אלי  ,כי
שפרה עליך מנחתי זאת  ,אז מרי שנה בשנה אגישה תשורה כיום,
מעט נצנים ופרי להועיל.
•*) Dei

rühmlichst bekannte Herr Dr. I . Erter in Brody
hatte die Freundlichkeit
, uns mit obigem gediegenen Briefchen
als vorläufigen Beitrag, zu beehren
; wir geben es anmit,
ihm auch für diese Spende dankend
, und in der angenehmen
Erwartung
, daß er seinem Versprechen bald Nachkomme
werde
, unser Institut auch mit größer
»» Beiträgen beehre

Stern-

wollen.

zu

וברוך האלהים אשר ל" א השבית גואל 1? 1שפה העבריה ! מעת
נדהה האומצה הזאת מארצה  ,עצובה רוח תתע בארצות מלריה.
ומבעד דמעות עיניה יביטו מאחריה אל משואות היכליה  .נד .תתע
ולפיד אש בידה! להאיר לבניה במחשכי ארץ שבים  — .בצאתה
החזיקה את הלפיד בחפזה מן ההר ,עליו הופיע אלהים בסך קודש י
באש דת מימינו  — .בה היא נעוטיה על משכנות מעבדיה מקדם;
אולם ש ם יבוזו ליקהת פניה  ,מבלי חזות ׳פיה מקדם בין קמטי אפיה.
פה ינידוה חשוכים מורדי אור  ,ובלזות שפתם  :סורי סורי ! יקראו לה,
לפיד אש אוכלת בידך  ,סורי לבל האכלנו האש ! — אל אהלך.
הכהן! החישה העניה הסוערה  ,מפלט לה מרגשת הזדונים האלה.
וכין קירות ביתך העטיתה תחלה׳ ותחדש כנשר נעוריה  — ,על גבול
ארצינו היא כעת נצבר , ,לבושה מלכות  ,ומי לא יכרע לה ברך *
מי לא ׳שימיר ,כמקדם שלטת ? זאת הגות לב כל מתענג׳ על נועם
שיריך  ,וזאת הגיון לבי  ,לב אומר כבור נלו לשמך ולזכרך  ,לב מוקירך•

יצחקערטער.
בר ^ די ז׳

טבת תקפ״א - .

Exegese von Joachim Jos . Pollak , Oberrab . inTrebitsch.
להתשן ממחנרות הקדימות)

להשאיל
ירמיה כב מירכתי ארץ  .הנה ידוע ני מדין הענרי נמו נשארלשונות ,

השמית  ,תשר הונוזו נתתילה לציין גסס הדדיים הגשמיים תשר עליהם ,תסול
גראשונה עין האדם  { ,היותו עוד « מעמדו הט« עיי seinem Naturzustände ,
למען ציין גהם נס תת מושגיו ומושנליו הרומנים  ,הדומים גענין מה למוחשי?
אלה הגשמיים  ,לבלתי הצטרן תמיד להמציא מלות ושתות תדשיס׳ אשר יורו ע:
מושגיו התרשים  ,אשר ישיג « עלותו תמיד ממדריגה למדריגה « נתינת השתנלוהי׳
ממעמדו הטנעיי והגהת " אל השנליי  ,ועל דרך זה הושאלו גס שתות ראם •
רגל  ,יד  ,טנור  ,ירן  ,צלע  ,אשר הונתו גתתילה לסמן גהנז איגרי אדם ידועיםי
להורות נהם נם מושנליס הדומים נאינותס דמיון תה  ,למלון׳ נוף האדם ואיני' ,
אלה  ,ני נעניר היית הראש האני היותר עליון והיותר נננד « כל הגון> קראי
>ש
לנל חלק עליון תדנר מה  ,ונן לגל איש גננד נמנרתו  ,נשם ראש  ,נמו יי
ההר • ראשי עם  ,ונענור היות הרגל חלק הנוף היותר תתתון  ,נחו שהניייי

אמצעי שלו  ,והצלע והיין והכנף געו(> על צדו  ,קראו תחתית המשכן ממלותיו
. 1רות ג׳ ) ואמצע האין נוזיר ( שיפטים טי ')  .וצדי האין יי׳ל צייה הרתוקים  ,קצה
 am nöc׳ יקראו סה ירכתי אין  ,וכן יונתי
®
האוקק des Gesichtskreises ,
המשנן ( שמות נ״ו ) יי׳ל צדי המשכן  ,או כגסות האין ( איו  ,ל״ח ) נמו ניסית
כסותן ( מריס נ ' ,ו ויאמר ( שמות נ״ו ) לצלע המשנן להורות ג״נ על צדו,
י,ע 5ור היות היד החלק היוצא מן הגוף להתפשט למרחוק  ,נקיא כל דני יונח
ומתפשט מהכלי לחון 3שס יד  ,וידות האופנים ( ת׳א ז' ) וכן געגור עשות האדר
כל פעולותיו  ,אמצעית היד  ,ורק גה יראה נחו לזולתו  .הושאל שס יד להורות
על הנח גנלל  ,נמו וירא ישראל את היד הגדולה (שמות ייד ) ינן הושאל סס
תטה אשר הוראתו הראשונה להורות ע ל נזע׳  , Baumstammאשר מתני
יצאו אח ' נ הסעיפים והענפים  ,להורות על הא  ,וראש המשפחה  ,אשר ממנו
כילדו הגאיס אחריו  ,אשר ייוחסו אליו נסעיפיס אל הגזע  ,נמו מטות א,וחס
(גתדגר א ' )  .והי,ה פעמים ישתנה ,השאלה כזאת משקל השתות מזכר לנקנה׳
נמו ראש מראשה  ,רגל  ,תרגלה  ,ירן  ,ירכה  ,ננסים  ,כנפות  ,ידים  ,יוות,
קרנים  , Hörner ,קרנות  , Ecken ,ורגיס דומיהם  ,עיין מזה ים ' מפלשי
השמות  ,וכן כליות היי,וי משם  ,לי לדעה החנם אלטשול (  Onenfל '  ,ט׳ו
  Blutgefäße , oder die gefäßähnlichcn Nierenכג אמרי  .יען ני שםנוי מורה על קינון אחר נללי מהדגה אישים סרטים יתכן לאמר עליו אכזרי
" -יא  ,לשון יחיד על הכלל  ,ולא ירחמו  ,לשון ר,ים על הסרטים  .ואפשר ששכונה
ומיקה 5טנע העם הזה כלו  ,ינ ' נ לא
כן היא  ,יען ני מדת האכזריות אחיזה
יראו אישיר הכלילים תחתיי שוס רחמנית,סעיליתיהס הפרטיות  .ערוך כאיש ,ר׳ל
כאיש אחד ח,ריס יהיו כלם ערוכים למלחמה  ,כי ריח אחד לכלס יהי' ׳ והוא ר,
התורלת  ,מלחמה  ,תחת ני פירוד הל״ות ויהדצון  ,אנשי החיל היוצאים לקר,
החזיקתנישורש
'מניעו הנצחון  ,אף כי ר,ים ועצימיס המה  ,כנודע  .כד
חזק  ,הפעיל יורה על האוחז ניד רעהו לתמכו ולעשותו חזק לגלתי יפול נפילה
טנעית או מוסרית  ,נמו ואין תחזיק  ,ידה ( ישעי׳ נ׳א ) ויאחר ג 'כ על איש
חלש או צולע האוחז משענתו  ,ידו להתמן נו ולהשען עליו לנל יפול נמו ימחזיק
,פלד (ת" 5ג  0יאפשר ני הרצון,ו ותחזיק ע 5מן ע» י הפלן der sich an der ,
  Krücke erhältואח׳נ הושאל להורות על נל אחיזה נכח מחוזק כמו פה צרההחזיקתני• כר חרב לאויב ר׳ל של אוי  ,כי הלמד יורה לפעמים גצ״הק כיי ו
מלת של על הת,יז  « genetivוהכינה כי חר  ,אוי  ,יס,נ פחו ומגיר נכל המקימית
והתפלשי  ,ת״י וחופי רישכין נקיטמא׳ ר״ל נסו ראשיכם
אשר מס ,י . ,בו
יאפר נתנהג הא,לים  ,ודומה לו ( תינה אי ) עפר התפלשי  ,ואחרי ני שורש פלש
יירה על הניסויי אפשר ני תזה נגזר נ״נ מפלשי ע  ( ,איו  ,ל״ז ט״י ) " תירגם
התדע ״ל אפל*  .ע weißt Du Aufschluß zu geben über das , was , ,
  die Wolken decktאבל יחיד נאשר יתאנל איש על  ,גו יחידו שחת  ,שהיאא,ל קשה  ,ודומה לו מליצת ( זכרי' י"  ,יי ) כמספד על היחיד  ,כי פתאום
י״ל מ,צי ידיעתנו הקדומה  ,יבוא השודד עלינו׳ וע״נ תגדל הרעה  ,אשר יעשה
עמנו מאלו ידענו עת  ,ואי והיינו מוכנים לק,לו  ,ונ״ז נתינת טעם לצייוי גידל
הא,ל והמספר הקדום  .בז בחון  ,לדרש״י ורד״ק הנינה נח,צר חזק ויחון
נתתין  ,עתי׳ לא תירא ולא תחת מהם  ,ע״נ תוכל,השקט ונטחה להת,מ< על
דרכיהם לחפש וליהון אותם  ,ולהוכיחם על פניהם׳ ולילי יראתי הייתי אומר

ני מנצר פה נגזר מלשון ערנית  ,אשר נו יקרא הרויז ה " &e1‘ ^ kher״ " אל קציר "!
JUtn prüfenden
ושס ( יוון מוזונר אל מנצר  ,והנוגה לרומה גרמן ויתירגס :
מתדרנס,
( « schauer fehle ich dich in meinem Volke ,׳ וע " נ תדע ונמגת
הממורט  glänzendes Goldנקרה ע נ ניר נענור קרני והרו
יאפשר ני הזהג
הנראים למרחוק משרש י ס ע  leuchtenנחיליף מומיית נמו ננש ננש נמו שנסף
מ מ ורע נקרא נסן> תועפות  ,ומזה לרעמי גס שס נכר נתאתר והי ' שדי נצריך
(אייו כ ' נ ) ויתורנס der Allmächtige sei deine Aussicht , oder dein :
סוררים הנפל יורה על הפלגתם
 glänzendesסרי
Gold und Silber ,
לסור מדרכי היושר והצדק נמו ענד ענדיס  ,ויען ני כלי משחית למנל יעשה
תנחל ונחושת  ,יאתר פה ני הס נלס משחיתים כנחושת ונחל ולד״ק הנוגה
שהם חסרי הרגש החמלה והרחמים כנחושת ונחל< דומה למליצת < איונ ו ',ו אס
נשרי נחוש  ,וע ' נ הס משחיתים תגלי אשר תחוס עינם על זולתם  .כט נחר
מפוח  ,רמה אותם לכסף  ,אשר רנו הסיגים נתונו  ,ואמרי ני אף שכנר נחרך
התפוח  ,והעוסרת אשר נתן ננור להועיל אל הצירוף ננר תם  ,מרונ הצירוף
נחו׳ ני
אשר צרף הצורף אותם  ,וננל זאת לשוא נל עמלו  ,ולתוהו ורק נלה
הרעים לא נתקו  ,וע״נ יקראו אותם כל יודעם ותנירם כסף נתאם׳ אשר לא
ינלח לנל  .ל כסף נמאס  .לדעתי נגזרשם כסף משר  !:נ ^  Wünschen׳ התורה
על התשוקה העזה׳ אשר יש לאדם לדנר תה  ,נמו גנסוף נכספת ( נרא ,ל״א)
תועלתו הרנה,
יען ני הכל נכספים אל המתנת הזה וחומדים אותו  ,נענור
והחלקים הנלתי זנים
ומאוויי האדם ,
והיותו האמצעי לקנות ני כל צרכי
ממעמוני האון יקראו סינים חו נדיל  ,משורש נסג1
המעודנים אתו נהחפרו
ונדל נעוור היותם תעותדיס להיות ננדלים תמנו  ,ונסוגים אחיר מחנרתו ,עיי
הצירוף והזיקוק כנודע  .ושם זהנ נגזר לדעתי נענור יפי מראהו וזיו הדיו
הטנעיי משורש צהו המורה על יציאת קרני הוד וזיו מדנר תה  ,כתו שנמצא
ותלמוד צהנו פניו של ר׳י  .וכסף נמאס פה כולל שני הפנים ננושא אחד ומפליג
הננואה הזאת נאמרה
הדבר .
פרשה ו׳ א •
ותפארת המליצה .
נזה יופי
לד׳יק נימי יויקיס  ,אשר הרנה להרשיע ׳ וניתיו הי ' גס עתו פורע מוסר ומראית
לנקרנהינלו  ,ולהשתחוא
נאולפעמים
התוענות אשר ישנא ה '  ,ואף כי
ורנו ננל
לו׳ ננל זאת לא למדו תוסר ללכת נדרן הישרה והנכוחה ׳ ני חשני נתחשנא
קצת מהמון העם ננל הזמנים והמקומות  ,ני די להם נעו ודה חיצונית  ,וני ריו
להשתהות לו  ,יסור עונס וחטאתם תכופר  ,ולהוציא הרעיון
ננואס נית הי
בשער
הנפסד הזה מקרו לנס הוכיחם הנניא נשם ה ' ונתונים הנאים  .ב
הידוע ור״ל המזרחי נדרד׳ק  ,ני רוו נאי נית ה ' נאו דרך שם  -ואח״נ אתי
ואשכנה  ,אניח חתרס לשני!
דנריו נאזני הנאים דרך כל השערים יחד  -ג
ומנוחה נהשקט וננטחה ומקום הזה  ,כי שרש שנן יורה על הישינה ומנוחה נלי
מחריד ומכלים נמו ושנן תחתיו ולא ירגז עוד ( ש״א וי ) נניתה לא ישננו רגליי
(משלי ז' ) ני התשוקה ללכת חוצה ולשוטט נרחונות קרי'  ,אשר ולו אשה זאא
נרגע׳ וכן ייא
המפירה חוק הצניעות  ,לא תניח אותה לשכון נניתה ותנוחה
שננה לה נפשי ( מילים ק״נ ) ימים ינים הוכרחתי לשנת שאנן נרותיי והשקיי
ולסנול עול שונאי שלום תנלי התגרות נס מלחמה ודיו  ,או להראותם לפחיא
העמיסו על שכמי  .וזה יקשה מאוד לנפש גל
ני נחלה נפשי נס ונעולם אשר
אדם כנודע  ,והושאל אח״נ על נוח כנוד ה ' והשגחתו הפרטית על מקום הנרליי

נעיניו יותר מזולתו  ,נמו ושנגתי 3תונס (שתות נ׳ה ».וי״ת סה ואשרי אתנם,
ני שורש שרי  ,ארמית מרן,יל לשורש שנן געגרית  .ומז״ל חגרו שניהם יחדיו
,מאמרם אין הקג״ה משרה שנינו! ו ונוי ינדרים ליה )  H .המה נמו הנה
,חליף אותיות מ׳ן  ,ור״ל שר,ימיהשרןר יאמרו אחרי היות ה' פה׳ יגן ה ' למענו
נס על העיר ועל יום,י' והנפל לחזק ׳ א,ל האמת חינו נן  ,ני רק  ,היות הגאים
גהינל ה '  -קיים מעון ועושי הטו  ,׳ גס ההינל ,קדושתי  ,אפס געשותם תוענוה
ה ' אשר שנא יחללו נם גיתו " ואס שמה  ,וחרה אפו גם ועשה ל,ית הזה נאשר
עשה לשילה אשר .שנן שמו שם  ,תחלה מפני רעת  ,ני ישראל  .ד לא תעעווקו
לקיחת ד,ר מזולתו,חזקה תקרא עושק  ,נמו ועשקו ג,ר וגיתו ( תינה ני ) ונן
התענג  ,ידו,חזקה מה שראוי לתת לזולתו עפ״י המשפט והיושם wer Ieman - ,
, den das ihm Gebührende vorenthältשם עושק יקרא  .נמו לא תעשוק
את רען ( ויקרא יינו ».ואח׳נ הושאל שורש עשק להורות על יציאת מי נהר ,חוזק
על גדותיו  , ,עגור דמיונו  ,זה ללוקח  ,חזקה וגוזל תה שהוח קנין רעהו  -ני נס
הוא  ,צאתו חון למולו וגדרו הטנעיי לוקח  ,חזקה חלק תה מהי,שה ,נמו ני
יעשוק נהר (איו  ,מי ) במקום הזה אף ני העושק ושפינת דם נקי הן פעולות
שנואות לה' ותתועגות מתנו גנל מקום מושגות  ,ני האדם׳ הזהירם עליהן ,יחוד
,,חינת ירושלים׳ יען ני שם געירהממלנה רגתי עם  ,ומוש  ,נל חמדה ותענוגים׳
הרגו לעשות תועגות נאלה  ,למען גצוע גצע נסף׳ ולהיות הינולת  ,ידם למלאות
מאוויי לגס אל התשוקות הגופניות וקנין המותרות  ,נאשר יורה הנסיון גנל דור
ני רעות אלה תעשינה יותר  ,ערי התחלנה׳ מ,ערי הפרזי  ,אשר יושגיהן לרו,
,עלי מידות יותר מיושרות  ,ומטתפקיס  ,מעט שיש להם  ,ולא יחפצו לעשוק
קנין זרים  ,ואף ני  ,היות ירושלים משנן שם נגוד ה״ית  ,אשר תתנו תצא תורה
ודגר ה' לנל ישראל  ,הלוא יגדל העון לטמאה גסעולות  .מתועגות האלה,
ולהחניפה  ,שפן דם נקי  ,קר,ה  -ונעין זה פרד״ק  .לרע לכם נהו לרעתנס
ר׳ל לס " לנס רעה  ,ני •הלת״ד  ,תלת לנס יורה על הקנין נמו שלנס■ ותמ״ל
,נמה מקומות  ,תלמוד דרשוהו ג״נ על הקנין , ,אמרם " לנס שלנם יהי׳  .ז דמו
עולם ונו׳ עיין למעלה ( ,׳ נ ),הוראת תלת עילם  ,ויתירנססה ■ :־ feit un
לבלתיהועיד,
 denklicher Zelt, und bis zur unbestimmten Zeit ,ח .
ר׳ל שה,טחון הוא ללא הועיל׳ או שמום  ,על ד,רי השקר שהן ללא הועיל.
 !2הגנוב ונו׳ ליופי המליצה ,א פה גנל הנתו  ,המקור תחת הפעל המוחלט,
יר״ל הני תונלו להעלות על ועתנס ני יתנן דרננס לפני ,עשותנם נל פעולות
רעות אלה  ,ו,אתם חמ" נ לעמוד לפני, 5ית הזה  , ,חש,נס , p ,זאת תנצלו
מנל עונש  ,למען תונלו אח״נ להוסיף עוד עין על עוננס  .י נצלנו שורש נצל
יורה על הסרת ד,ר תה מזולתו  ,נמו ונצלו את מצרים ( שמותי '  ) ,ר״ל לקחו
רנושם מהם וע ' נ יורה  ,הפעיל על תשיעת איש ה־צחתו והסרתו מצרתו  ,אשר
יצור לו אוי,ו  ,ורן יאתר מהמוסר והתוצח מצרתו ני נצל ,נפעל  ,וכן פה נצצנו
ר׳ל הוסרנו מפחד העונש החלקי על רו  ,עונינו " ואנו לרשתסות לפני ה׳ "יו! ו
וגהינלו  .יא המערת פריצים שם זה נאמר על אנשיה ההורסים ניר המוסר,
ולא יתנו מתג ורסן לתשוקתם העזה לעשוק ולנזול  ,למען  ,צוע5צע  ,לזנות
ולנאוף למען תלאות תאותס ה,המית׳ ואחרי עשותה התועגות האלה י,ואו חל
תערתס  ,נקיקי הסלעים מקים לא יראם איש להנפש ולנוח שם למען אסוף נח
יחיל  ,ויוכלותחדש 1להוםיף אח״נ לעשות מעשיהם הרעים׳ ונמו נ; אתם חוש,ים,
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ני אתרי עשותנס מזתתנם הרמה  ,והכת השופט הפנימי אשר גקר< פס euer
 Gewissenמיס ר אתנסותשונוזנם תוכיח אתכם  ,ויותלש נזה רצוננס הרע להוסיף
עוד להרע  ,תמהרו לגיא אל גירזי גזנת או גתנתה לכפר גם פני לפי טעותנס
ולטהר גזה את כל טיתאותינס למזרן לגנס ולאמן רותנם מחוש  ,למען הוסיף
לעשות עיר נתיענותינס הראשונים נצאתנס מגיתי ומהיכל׳  ,ותה מאו־ ינעם
המשל הגממד הזה למין כל מוין  .ומשכיל גדרני נפש המון העס גנל הזמנים
והמקומית  .יב את אשר עשיתי לו  ,ר״ל ראו כי כתו שלא חסתי על עשרת
השגטים להגלותם מארצם  ,געגור שילה אשר הי' שס אהלו גתמילה  ,הסמוכה
לשמרו! יישכן מלכיהם׳ יען ני הרגו לפשוע  ,כן לא אתוס על יהודה גהרעותם
מעשיהם  ,גענור גיתי אשר עתה הוא נירושלי׳ וכיי כם ירשי׳י • יג השכם
ודבר ר״ל ע״י ענדי הנניאיס העירותי אתכם לשוג געת הראוי והנכון  ,געוד
לא הייתם עיד שקועים כיון מצולת התאוה  ,וצויתי אותם להיכית אתכם ללכת
גחקי ונתורותי  ,געוד היי היכולת להועיל עיד ותוכחתי זאת לנקרים  ,אגל אתם
הקשיתם עיסכס גנל זאת לגלתי שמוע אלי • טו כל ורע אפרים ר״ל עשרת
השנטים אשד אפרים נראשס ונקראו כלם גשמו  -געגור היות ירגעם מלכם הראשון
ממנו  ,ויען ני אחר נס ' י״ד  ,ני ימריג גיתו נירושליס  ,ולא יתום עציו נאשר
צא מסה עיני למומלה על שילי וניתו אשר היי שם נתתילה  ,יאתר ערה ני
יגרש נם יהודה מארצו וישלינגו תעל פניו נאשר השלין זרע אפרים אשר העיר
שילו נתלקו  .טז ואתה  ,עתה ׳סוג דניר ה ' אל הנגיא ני לא יתפלל נעדם ,
יען ני לא לרצון יהי׳ תפלתו לפניו נעגורס  .תפגע שורש פגע יורה לפעמים
יגל הפצרת איש לנקש מזולתו דגר מה נמיזק׳ יען ני נראה נזה כפוגע אל עצתו
ונקיי׳ וכן יאמר ג ' כ האשכנזי in Jemanden dringen , oder zudringlich :
• '•  feiיו האינך רואה  .תנאר הסינה אשר גענורה לא ירצה לשמוע אל רנתי
ואל תפלתו נענורם  .יח בונים  .לדעתי נגזר משורש נון נדאז׳יל ומורה על
צורות ותמונות הנעשות נעיין יק יינונה מיימדת שתהיינה דומות לעצם הדנר
אשר ממני תעשינה  . genaue Formen und Abbildungen ,יעשו מנצק
צורו! -השמש אשר חשנו למלכת השמים  ,אשר הציגו נכל נית ונית לעגין
ולהשתאות להן  .יט האות '  ,ר״ל ה ני לי מסננים הס נעם ננל אלה  ,נאשר
הס מושגים לפי תעותס  ,הלוא נשנג ונעלה אנוכי מכל מידות והתפעליות אנושיות
כאלה ורק לנפשם גמלו רע גזה  .כעס ומדין על רוע גידלם ומנא כוסם  .אשר
בושת פניהש  ,ר״ל גם נושת וכלימה יעטו ע״י
יהי ' לתו על רוג עונס
פעולתם הרעה הזאת  ,כי יגישו מאצילים אשר אמדו להם נראותם נילאיועילום
ולא ׳צילום מהרעה אשר אניני תניא עליהם  .כ נתכת שורש נתך יורה על
שפינת דניים נגרים ממקום גנוה אל הנמיך עם ההוראה הצדדית שחלקים אלה
היו לסיים נצתי נגרים ני אס אחוזים ודנוקים יא , ,schmelzen" ' -,כתו ו< טר לא
נתך ארצה׳ עיין שירי תפארת ממגרת רניעית הערה ט '  ,ועי׳נ הושאל פה
להורות על האף והמיתה אשר מלפנים היו עצירים ר״מ גרקיע השמים ועתה
משמי עליון ירדו על המקום הזה ועל יושניו להשחית כל  ,מאדם ועי נהמה ! ני
האויג הנא נתלאכות ה ' לא יחים ול׳א ירמס על דגר  .כ״א כה אמר  ,תכלית
הננואה הזאת היא להורותם נשם ה׳ על ונר הקרניות ותעות חמשיתם נהם-
ני הן הנה התכלית הנרצה לנד געיני הי  ,ורק נהרנותס להקרינס יוכלו לעשות
את נל המוענות  ,ע״נ נאשר הורס נפסוקים הקיומים ני הניאה ננית ה ' לגל

לא הרצה לסגיו מנלערי עשיית הפעולות הנוינמז המצוות מאתו ים'  -נן יורם
נהתחנרותס 3טהרת המידות והטנת
עתה ני נם הקדמות לא ירצו לפניו אס לא
המעשים  ,ואמרי ני הס משליכים עיקר זה אמרי מס׳ הלוא יותר נווד יהי'
להם להניא שלמים אשר נשרם יאנל לנעלים ננידע׳ תמורת העילות אשר הן נלן
כליל׳ ונהקוזן נאופן אשר לא ירצו נ עיני ה '  ,ימנעו נ״נ להיות לצירן ותועלת
ניסני להם  ,וכעין זה פירש ר״ס נאין והוסיף נהעתקתו הערנית תלת לנד  ,ור״ל
לא דנרתי את אנותיכס ולא צויתיס על דנרי עולות חנמ לנד׳ ני רק נמנית
שאר פעולות טונות-ירצי לפני׳ ואפשר עוד ני הנונה רק שהקרננות אינן יסיר
מוסד ואתונתינו ודתינו ע״נ לא דני אודיתם ולא צים ניוס הוציאו אנותיני
ממצרים נעת יסד מוסדות האומה ודתה ע״י עשרת הדנרות אדני האמונה ודת
ישראלית ורק אמ״נ צוה עליהם נעל הרנה שאר מצות התלויות נזמן ונתקום
ואינן יסוד ועיקר קיים נדת אשר נלעדן תתוט ותפיל הדת נכללה  .והנן׳ ולדעת
הרתנ״ם נת״ג מ״נ ציה הי״ת רק שהקרננות אשר ננר הרנלו מיתי קדם להקדינס
ולא על נקלה היו יכולים להפרד ממנהגם ! ה שיקונו עתה רק לאלקיס אתת,
להרמיקם תנל תעות ולקרנס אל ענודה ה ' האמיתית  ,לא שתהינה הקרננות
נעצתם התכלית הנרצה  .וכעין זה נמצא נתדרש ויקרא רנה פ ' נ״נ עיי״ש וז״ל
לפי שהיו ישראל להוטים אתר ע״ז נמצרים והיו מקרינים קרנניהן לשעירים ונוי
אהקנ״ה יהיו מקרינין לפני ננל עת קרנניתיהן נאוהל מועד והן נפרשין תע״ז
ויהיולאחור ונו ' ר״ל נאשרס והצלחתם הלכו תמיד אחורנית
והס ניצולים  .בד
ולא לפנים׳ וע״ד דרוש אמרתי ני התכלית הנרצה אשר ישים הפועל ננח פניו
נפעולתו יקרא פנים  ,והפעילה׳ אשר היא רק האמצעי להשגת התכלית הזה
ונמשך ממנו ננל מפונג הנמשך אחר פינתו נקרא אחור  ,נמו שסי׳ המורה הכי
וראית את אחורי ופני לא יראו׳ שר״לשרקע״י הפעולות הנמשכות ממנינמציאות
תכיר אותי  .אנל אמיתת עצמות׳ ית ' לא תוכל להשיג׳ ותעתה נצדק יאחר
הנניא נשם ה׳ תנני ישראל  ,אשר עזני עשות הטו 3והישר ונהרו רק נהנאת
הקינגיתלנד ני עשו נזה האמצע לתכלית  •, ,יהיו לאחור ולא לפנים ויתורגם לס;',
 sie hielten sich an das Mittel nur, nicht aber am Zwecke״
".
ולענודתו׳
כה השכם וש^וח  .ני רונ ההזהרה תהיי ננוקר טרם יצא אדם לפעלו
לרד״ק ) והפינה נזה לדעתי היא  ,יען כי אחרי השקטת הנפש ותנוחת הגויי
נלילה  ,יהי׳ לאדם ננקר מרגוע לנ מכל הרגשות מרעישות׳ והתסעליות חזקות׳
ע״נ תעשה אז התוכחה רושם יותר נקרנו׳ ואף ני יציאת השמש עלי ארן ניפעת
קרני' וזהרה הצח והנעים תזכיר את האים להעיר לנו להשיג נפשי אל ׳ה יוצר
הטנע  ,ו ע" כ היתה ג״נ התפלה ננוקר המתוקנת ראשונה לדעת חז״ל נ״ש אנרהס
תקן תפלת שחרית צנרנות נ׳ו׳ו׳ או סנינל לומר שהכינה פה כמי׳ש כנר לתעלה׳
ני שליחת הצניאיס המזהירים ננוקר היא רק כינוי מליצי׳ להוראת מניעת האיחוד
לשלחם נעת הראוי ׳ נעוד לא נשקעו נתצולות ים חטאתם עד לאין תרפה ואי;
מאבותם נן הוא לרו 3׳
אותר הש 3׳ וננל זאת לא הועילה התוכחה  .כו הרעו
ניסדנטנעני משרש נחש יצא צפערי׳ל כי הננים אשר לא ידאו טור
ינן הוא כמעט
מאנותס מאין ילמדו לקח  ,וע״כ יוסיפו עוד לחטוא יותר תאניתיהס אשר יכל'
עיי קחת תיסר מאורהיהם הראשונים אשר היו להם למוסת נלנתס עיד נ־רך
חיים יוסף פצוללאק מטדעניטש .
הישרה והנגוחה .
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*)אישמורה ב  £לה.
באךביות שממה ירקדו שמה
משמורה ראשונה :
משפת הרקיע כנפיו הטע ליאור ^.ירבת בנות צלמיה,
שנתם
יגזלו
עברתם
ועל שדל
הבכא י ׳
מנוחה vאל עמה
ציר
 :זT
•::
 ! . “ :זT
 \ .׳
 Vי ־ד T
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וידא על $קרח 1יךךןד מנוחתו מזי רעב צמאי זהב
לשרה המלחמה ליושביארמה  ,אנשי בליעל חקקי מעל
נחלת שמים הביא .על כפים  ,וחורשי קללה .יזרעו בהלה.
אוגד
בדמיה
בוגר
והחלום
מצוקה
שנת :מתוקה לשכני
י ! יז
י'
** - :
דז It
רוח דומיה לבל אשר חיה  .אגודות מהתלות« ! סיג גבוליות
ואני גוע אינני שומע
יהפוך סדרים  ,ועברים ושרים
קול זמרתו׳ ומצוף ברכתו
הקנים מערים .על כנפי נשרים
אל ארץ שאננים רבת מעדנים
נפשי רקה ואף רבקה
מנוחה! ישא בלמו אל הרי מרומו.
מצאה
אנחה׳ לא
בעברת
T
:
T: T
יT T
י•
יT
*T
ז
ואני נשארתי .על משמרתי
יאקיונן מזמני לק׳ול יגוניג
וברים׳
תנור
בין
נחשתים
אסיר
־•- * :
ולקול ! ללתי אין קול לעמתי ,ד •  : \ :־ • •• ו
רק&ל בלילו החמור למולו במדבר ! ער בין יושבי שער ׳
ואני בביתי איוי כי גרמתי— סביבי אך כאבי פצעי לבבי׳
אשמע קיול  :אוי בי החרבתי רק הכלב נובח רעבציורח
את ביתי! ומקרקע אהלי מר גורלי
אשמע קול :אוי פי שרפתי
משמורה שניה:
היכלי!
מצפון ,ליל עשה חיל
*> ממותר שתאתר הזה אשר לפנינו ידגר רות תאניה ואני ' על מרגיז! 3ייז
אלהינו ועל שמתת ליק וגלות יושגיה  ,ואולי 5על התאתר הזה ר ' א־׳עזי

משמורת שלישית:

תרנן לשעם חסר ' קונם
יפתח עפעפיו יציץ מחרכיו
.ישקיף משמים בכיור נהיח־יב ,לקז־ל תרוזלה משמי_ע :שמנה,
 :,אנכי עם תוגתי כרתי בריתי ׳
יעיר אדמה ניותן נשמה
ב^שי ענ;ה אך תאנך,,
לעםזעליך , ,וכל תרימיך,
תרשים לבקרים תשתה מרים
:שקה ךוי.ים מכוס שמים.
וכל שיח אדמה בקיול דממה ומאורי איורי אבל כניורי:
על בת יהודה בי תשב גלמודה,
?שיר תחלה .יתנו מלה
וברית חדשה תכריות האשד ,ואזכור,עיוני וערן קרמעי
עם בעל נעוריה  ,ומחלב שריה ואשמע׳קול  :אוי כי ה^ לתי את
בני-י
לעולל ברכיה תתן חייה
 3ן ע! דיה  ,אשר חי קרו 3לחרנן ניתר 3ימי אררימס הקיסר ואסר מתחלה
הנו ה אונו ליהודים ל 3נוו! נית ד' על סלו  ,אן נעצת יועציו נחס על ד 3רו,
נזנו 3מצוה אסר פקד עליהס  ,לננות
ולמען גנ 3ל 3היהודים כסה פני
מקדש אל נתנגית אשר לא צוו עליה  ,והגנין נדח  ,והוזנוניס אשר חיו
על 3נין התקדש ונתקותס
 3יתי  0ההם אזרו חיל לחזק ל 3העס נתוחלת
על ישועת משיחו  ,וכל אשר יזמו לעשות נימים ההס וכל אשר עשי׳ הכל
ממקור נטחונס נעגין הזה ננעו מצפוניו  ,כאשר יגיד עליו עדתו מרנריהס
ותספורי מעשיהם אשר ילקטו אחת אחת הנה והנה ממדרשים ומתלמוד,
ועליהם מעשה ר׳ע עס3ר נוננא  ,אשר נס זה היה 3ימיס ההם  .ואינו
רחוק מן האתת  ,ני החכמים האלה ח 3רו מליצות ושירים  ,או משאות
וחזיונות  ,להעיר ל 3שומעיהם על מצ 3האומה והקריה  ,להצי 3יד ושם
נקרנס  ,שלא תשכח משי זרעם  ,ונשרט על חר3ן ירושלים וגלות ישראל
■שירי תאניה ואניה  ,למען תהיינה צרורות נגשש העם אל כל מקום אשר
ינואו שמה  ,והיתה הקנה הזאת שגורה נשיהם  ,כאשר תראה מה שאמרו
ז״ל עירונין י״נ ע׳א ותענית ניט ע" א על דוכן הלויס נמעמדס לעת שנא
צר ואיי 3נשערי ירושלים נימי החרנן הראשון  ,אמרו שם ני אי ליי א
 vslefltcנעלתא נזרקה לתוך פיהם  ,נאמרס ויש 3עליהם את אונס  ,ולא
הספיקו לומר ונרעתס יצמיתם  ,והירושלמי תפרש שם אי ליי א מלשון
אלי ננתולה  ,ראה תום׳ שם נתענית  .ומי יחיש כי רניס היו הקנות
אשר חנרו על עניניס האלה  ,אן יען ני כלס תחת סוג האגדה נשלו ולא
נתנו לנתו 3נימי התנאים ( ראה ירושלמי שנת פי כל כתני ונמעשרות פ״ג
היי נתר ' מס ' גיטין ם' ע״א ) לכן לא נאי על הספר כמתכונתם הראשונה,
רק מותר הדנריס אשר מהם נמעט דנר הלנה  ,או דנד המוסר כתנו על
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הלו,־ז  ,ומלנוש המליצה ששטו מעליהם נאשר עיניך תאזינה נאמת שנאמר
ננמר ' תמיד על ענין נזה למאי נ"מ  ,או סאמר עליו ולמדין ממנו אי
גמרתי ממנה  ,ותמסר לדור אארון רק שנרי צואות ממליצות נאלה לנן היו
למדה׳ ונעשה ממנו רעה  ,ני האנשים המונים זסנוריס לקוזו הדנרים
כהויתן ונצורתן  ,והמה יצאו משי חז״ל נמששנו נל מציצית ע״ד ההפלגה•
ני נתנה רשות לנל מישלי משל ולנל סוררי ^l-icentia poetica • 5
פעם לעלות שמימה תעל ולרדת אל תהום רנה מתחתו לנלות סוד אשר
שמעה אזנה ילהנת רומם ונשאם נששם ; ושעם לשום שה לאלם  ,ואנז
מקיר תזעק לקולם  ,שעם השנינה מדנית מתוך גרני ננראיס׳ נמדות
נשננות אשר רק ל מ נמים שתרונם  .לנן נל איש אשר רות מנמה נלנו׳
ינס לא מדל מלשנות נאהנת עתו  ,יתן עצנת נשמעו תלונת דור תהשונות,
אשר ארסו נששס לנלתה נבוז את אמם ני זקנה  ,ומה יענו לדברי הוות
לאומות הזקניס  , Mytologieאשר לנס ימהר נמשל ומליצה להוציא דנר
לשני אלהיס  ,מעשי אלילים אלמיס  ,שמו נשמים קשתם ולשונם מדני שקר
אשר אין להם שאר  ,סוררי נל אמת ומורדי נל אנונה  ,וננל זאת לא יוזילו
מנתי האותות׳ לדרוש ולמקור ולתור׳ למצוא מרגליות מנין עשיות
חשפתותס׳ לתת משוה חנתה על דנריהס  ,שעם על סי דרני הנוגע׳ שעם
על סי מעשי השתים ונונניהס  ,ושעם על סי דנרי ימים תקדם קדמוניות,
ולא נלאו מלתור אחר הדרנים אשר נגה אור׳ רק להשיר ולגלות חרפה
מזקני האומות  ,ואנחנו עם ישראל׳ איש ממנו נמעט שנפקחו עיניו לדעת
קרוא אניו ואמו׳ ותהי ראשית מלאנתו לשפוך נוז על זקני עמינו׳ להגות
נחרשה לחייהם  ,ויען ני עיניו הנו נסנורים והוא נלאה למצוא הפתח אל
מרי חנתינו ז׳ל  ,הוא מתלוצץ עליהם  ,לא זה דרך החנתה  ,ולא זה דרך
נל מרשיה  ,לשנור מטה על נל דנר נעלם לאתר  :ראה זה סנלות ואולת
הוא  -הכי הימים הראשונים צא היו להם עיניה לראות נימים האלה,
ואס חכם לא ינין טעם להגדיל נין האתת והשקר  ,הני מדג חנמת נער
אחד יודע לשון וססר ׳ מחכמת נל זני עמינו נשנות קדם מגדול ועד
קטן • — רע המעשה אשר אנחנו עושים׳ אין זה נגיד צחנתתינו׳ ואין
זה תפארתה להרוס ולנתין לנטוש ולאגד  ,נמלאנת הנערים חסדי דעת י• —
הלא נג נל ישר דוה עציו  ,נחמותו חנמי עמינו ניוס הזה׳ אשר נרך ו'
אותם נחכתות רנות  ,ונס הציג להם יד נעירות גדולית תלאות ספרים
חדשים וגס ישנים  .ולשונם תהלך נ כל ארצותס לגויהס  ,מדוע חנרו נל אלה
חל עתק השטים לסתור ולהרוס עמודי עמינו  ,תחת אשד ינרתו נרית
נאמנה  ,לחסות על כנוי חכמתם ז״ל להציל אותם תחרנ פיפיות שונאיהם ;
הלא להם משפט הגאולה  ,גחונו נא נזאת  ,הס לא תצלח המלאכה  ,ני
גדול כנידה תכנוד המלאכות אשר לשניהם  ,ואור ישראל יהל כשמש צהרים.
ואני  ,הנה ידעתי כי קטן אנוכי תנל אנשי ניצי • ומה לי לדבר או לפקוד י
אך האמת היא נחלת נל אדם  ,קטן וגדול שם הוא  ,לנן אדנד כאשר עה
לבבי ! והנה שתתי את עינילחקיר ולדרוש אחרי דנרי חכמינו ז״ל המפוזרים
הנה יהנה זמרכז התלמוד ומדרש׳ אילי יקרה די לפני להנחני נדרך אמת
ד ,ו קרוב לה׳ וכן מצאתי זה נכה וזה נכה ׳ וזנן מצאתי המהמר אשר
לשנינו • ואמרתי אולי גס מריו מיתר הפליטה ומשרידי המליצה  ,ממרי
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רעיות.

הקנה אשד התאוננו על תרגן הניד־ וגלות ישריזל  .והמקונן  ,קיאו מרי
הנ,יא ירמיה לאתר  :ד' ממרום ישאג ממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על
ניהו  .צלחה עליו רות השיר וישא משלו על הציצה  ,הלא ערפו ערס תונה
ויציעו יצע קנה  ,ויתלק עליו הלילה לשלש לשמורות  , -משמירה הראשונה
ראה שנת מניאה ני שרשה כנסיה על ל 5ות  ,ני אדם  ,אן על לגו אריצה
תלסרוש׳ ודומיה ר,ה סגיגו והגי  ,אהלו  ,לא שמע קול זולת קול האמור
אשר יגהה על  ,לילו׳ וגס  ,משמירה שניה גדלה צעקתו ואנאתי ג,דה
עליי על ס,ר גת עמו  ,נצ סניגו יראה  ,מיק נעימת האלום יניא,
והוא ל,רו הקין וריקה נסשו מכל עונג ומלאה צרה  ,חין עמו וזול רק קוג
הכל,ים  ,מר י,כיון  ,אשנה ליל • והיה לאור  ,וקר  ,משמירה השלישית
גהקיצס ורננו כל סוכני אדמה  ,כלס סמתיס עלי גיל  ,אי לזאת גדלה מכתו
יתתחזק עליו לאמר  :על  ,ת יהירה כ׳ אש  ,גלמודה  ,ועל כל משמר ומשיי-
היה נאוזז ונטבע  ,נול ינינו  ,עד שנמעט נזמע אליו קול ממרומים ק  -א
,קול  :אוי ני המרגתי חת ניתי ושרפתי את היכלי והנצתי את  ,ני!
ומיתה ,שיו לשיר קינה  ,ולנו לא נשאר ני אס תומר השיר הקינה וסמניה
אשר נתנו לנו,אתרו וסימן צדגדיהס.
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אויל מחריש.
שלימה אמר  :גם אויל מחריש חכם יחשב,
לכן כל אויל מדבר לבל אויל  .יחשב.
דעלוף.
להביא אלt vקבר
מרוע
מאנתם * זי *
״
אשת חיל גברת גברV
הכי אמרתם כי נותרה בה נשמה?
הלא תראו המתה  ,פי מדבר נאלמה!
לא עם הארץ חסיד.
ירע Tדבר זTרע,
מצוד —,לא
שומר
>' -
«T
שומר מציה לא .ירע— דבר רע.
לא לחכמים לתם.
׳יאחה  ,מיות נמות כי מעמנו מפרי הרעת"!
כה פני כסא ארון עולמים
מר צערןה לה_קת החכמים
׳ועתה האמת נעדרת והחכמה נגרעת!«
וה4ה קול משעוני שמים:
״הן גדשתי אתכם מעץ החלב,
חסרי לחם תל,יו ועניים בכל עת;״בזאת תכפרו• ! הן לגני חשוב כמת .
פה תעזרמום הגדולה יום א׳ פ ' שלח מי״ילפ״ה•
הק' יאקב ליב פאללאק

רב

דפה.
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Talmudische Exegese von Dr. M . Duschak, Oberrab.
in Ruße.
דניוו הבדרל הרתג׳ם ז׳ל ססק פ׳ו תה' וזמן ומצה  :אכל מצה 3לא , ?ns
כנין שאנסוהו ענו׳ס או לסטים לאכול יצא ידי תוגתו  .ותמה המגיד ס״ז מהי
שושר ה״ד על הרג דש' שס המתעסק גתקיעת שיכר להתלמד לא יצא י׳ת  ,וז״ל
הדג המגיד :ואני תמה נדגרי רנינו שהוא שוסק פ״ו תה׳ חתן ומצה שאס אכל
מצה נלא כונה שיצא ידי תוגתו  ,וזה נראה שהוא כדעת מי שאותר מצות חין
צריכות כונה שכך שנינו שם שלחו ליה לאגיה דשמואג  :נסאו ואכל מצה יצא ואתר
רגה זאת אומרת התוקע לשיר יצא ! ואמרו אלתא קסנר רגה מצות אין צריכות
לינה וא 'כ האין שסק כאן רגינו שמצות צריכות כונה ולא מצאתי נזה תירון
נאות עכ׳ל  .ונלע״ד דהנה הרג המגיד שיו תה׳ ח״ות כתג יזי׳ל וראיתי מי שכתג
שהטעם כיין שהוא יודע שהלילה הוא ססא■ והוא תייג גאכילת חצה יצא אע״ס
שלא נתכון לצאת ונאנס גאנילתה  ,אגל אס היה סגור שהוא חול ואכלה  ,או
שהיה סגור שאין זה מצה ואכלה צא יצא  ,ולכאורה קשה לי מדיוק רנא גראש
השגה דף כ״ט משלחו ליה לאווה דשתואל כפאו ואכל מצה יצא דהתוקע לשיר
ינא  ,גשלמא גגי כפאו ואכל מצה אע״ג דנחנס נאכילתה מ״מ הא ידע דהלילה
שסח ושזה הוא מצה ונודאי דעתיה אמצוה  ,אגל התוקע לשיר דעתו אדני אתר
ולא אתצוה  ,אולם זה אינו  ,דגשלמא אס היה כתג כשאי לאכול ,דהכש ה
היאה לאכילה והוא אגל  ,ששיר היה תצינן לדייק דידע מאכילתו שאוכל מצה,
דהא הם כפאיהו לאכילה׳ אגל השתא דכתג כפאו ואכל מצה  ,דתשמע דהס
כפאוהו לא לאכילת מצה אצא לעשות שוס דגר והוא גכשייתו אחז מצה ואכל
תגלי דעת שאוכל מצה  ,וכוונתו אתמשה תן המעשים ולכן דייק רנאששיר  :זחת
אומרת התוקע לשיר יצא  .אגל הרתג׳ים גצתות לשונו כתג  '-אכל מצה נלא כינה
כגון שאנסוהו עכו״ם או לסטין לאכול ,לפיכן שפיר יצא ידי תוגתו  ,אע״ג
דמצות צריכות כונה  ,כמ״ש דהתוקע לשיר לא יצא  ,שאני הכא דהס כפאיהו
לשם אכילה ( ואפשר דנינת הרמג׳ם דכפאוהו לאכול מצה ) וכוונתו היתה לשם
אכילה ולא לשם מעשה אחרינא  ,וצנן יצא  ,אגל אס כפאוהו לעשות דגר מה
ואכל מצה  ,דכונתו היתה אשוס מעשה ולא אאכילה מודה הדמג״ס דלא יצא  .ייז׳ל.
ר  3י ״,,׳א ס ל״התל 0 ,עמדwahrlich, sie treiben dasGespötte ,,
 mit mir,א ס לת— ift oft betheucrndכי לית -צסנת מ?3ל « לכן לא תרומם,
Venn Du Haft ihnen den Verstand versagt, darum kann sie nichts
 nichts, wie Hivb 31 , 23 , 6 , 21 ,לא מאו״^  ist gleich ,לא — erheben
VaS Sachliche in?Deutschen istini Hebräischen weiblich, daher^. pp>7P
לחלק יגיד רמים יעיכיגניו תכלינה wer da sagt : er fei freunden zu» :
gethsilt , dem können die Skinder darüber zu Grunde gehen,
לחלק יגי 7ר עי ס  so viel als׳ תלק יגיד לרעים  tvie ,יאשם גפיו עיניה.
והניגני למשול עמים ותשת לשני^ אmich hat erjhingestcllk, Völker , ^, ^,
< von r>CPתשאיא zu beherrschen, ein Oberherr war ich ehedem,
Daniel 3, 2, 3 , vielleicht kommt auch r !;n., davon her, jener
Ort im Thale Hinnom , berüchtigt als Ort des Götzendienstes,
•* * 1
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mein Auge ist vor Kränkung getrübt , daß , ותנה מכעס עמי ויצורי נצל נל ס
meine eigenen Geschöpfe (wie man sagt ; Creaturen ) wie ein
Schatten so unzuverlässig sind.
י״ת ימו ענרו זתותי נתקו מורשי
Meine Gedanken sind zerrüttet , sie sind die Vertriebenen meines
Herzens ; wo das Gefühl allzu ausgeregt ist , da muß die Denkkraft ihm weichen. < יתי3 י״נ א ס אקוה סאילO daß ich hoffen dürste,
daß bald die Unterwelt mein Haus würde !  ׳נדי שאול תרדי נהdaß
£>
meine Glieder in die Gruft sänken ! (so möchte ich auch übersetze» :
• אס שט ימית פתאםיmöchte die Geißel plötzlich tödten !) י״ט נ ' ואתמלעה
 נעור שגי׳üt»
einer Haut sind die Zähne belegt , mit MörtelIch weiß, daß mein Er  ׳,  ואתנו! על עשר יקיס,ג״ה ואני ידעתי גואלי וזי
ldser lebt , und daß einst hoch der Sraub sich erheben wird . , ) על
Nachdem meine , 7 ^ אל,^  הוקס על ) ואתר עורי נקשו זאת ומנשרי אwie
Haut zernagt sei» wird , geschieht dies, befreiet von meinem Körper , werde ich Gott schauen ( GeseniuS sagt sehr gut : der Plural
 נקשוbezeichnet die geschehene Handlung , ohne Rücksicht auf ein
bestimmtes Subjekt dicuiu für dicilur . אשר אני אווזה לי ועיני ואוולא
dann werde ich die Meinigen schauen, ja ich , יוי ק י3 ,  כליות, זר נל
werde sie sehen, die mir nicht fremd sind, und cs hören auf meine
Wünsche in meinem Schooße zu bleiben — , ל, - , «  אשר אני א, so viel
als , , א, 7!;  כלו נליותי, אני אחזה אשר ליder Wunsch wird realisirt sein.
Dann werdet ihr ihm , ,, נ״ח כי תאתרו הה נרדף לו ושרש דנר נמלא
über das Vergangene Rede stehen müssen, ob der Grund der Sache
in mir gelegen ist — <ן,  נרwie , < והאלהיס ינקש אתנרדןeigentlich das
Entflohene , das Verjagte.
.  דושאק. דר • ת

.החכמה
T J T

V

מעליות-

. נ א ל ד ע נ נ ע ר נ מטארנחפיול3לזכרו! החנס היישואר תו״ה שמואל ל י
 ו תליקא, ! ויעזור נאצי ימיו את האר,אשר הוציא לאור עולס סשרי כרס חמד
ושמואל הוא
ריחו אל המלך אל נית מלכותו נחדש העשירי הוא אדשטנת׳
1* . הראה לפ״ק

Von Markus Voß.

! פת תאר:  טיבו דיווץןד׳ חכמה׳,מד
,אשרי האיש אשר יאהבןי מנילר
זכור אזכור ני ישנה הזאת — נחרנעי,״ ו מדי לנרי ומעלות החנס הנ״ל י עיד
עשר יוס לאיש השלישי — הלן לעולמו אלופי ומידעי הרוני חו״ה אייר
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.והגית כל. 1ימי חייהו כנכדו? ,גזר.
את בת אל השמים! את בת מלך,
המלך על כל מדעה .על כל פלך,
את תלציתי לראשו עטרה  .עור.
בך מתח לצדי ניסךךה .קי_עt
שמה מנדה זהב טהיור תיופיע,
עליה מאיור ביקר הרח ח.ךס.
הלא לו משפט הבביורה ל 1פי שנגס;
כי הוא ניקיור האיור נדרוקרנים ׳
אל ךבביות מאיוריות חנזדתיו נ  $$ךה.
אדניה׳
בארץ Vאת
בך הטביע
T V T1
 1י •  :׳ ־ ' » VT T
ויתן מסוה נעים על פ ; יה׳
פה— .יער נורא ׳ ופיה— זרם מןםי
פה־ציצים ופו־חים  ,ופה פרי מכרי
ושרי הרומיות .יעטפו בר בבכר
לאדם ולבהמה ׳ גם לעוף השמים.
נחמדת את חכמה מפז וכתם!
את נתנת על ע^ פתי  £לך קסם ׳
בהטיות אזן _קשךת לךבריך י
חני ארץ ,רבבות עמים  .ישפטו,
הלא המה בארח משפט לא ( מטו׳
אם בעביותיות אהבה תמשבים אחריך.
 3ראך ני׳עמק״ק פרערויא  .הוא דרש טוג לעמו גחינון נערי גני ישראל
כארנעים שנה  ,ויעש מלאכת הקדם גאמונס׳ וירק את חניכיוגתורהוגיראה
אלהיס  .תהי משכרתו שלמה 3ארן החיים הנצחיים׳ ולזכר עולה יהיה
הצדיק3ל 3תלמידיו  ,כי נתן להם את המורה לצדקה.

מכל סגלות מליניםזיקרו סגליותיך,
ו? בל חמדות לא וזסלאנה חמרתיך•
אם (? בור אדם כעפר ארץ בסף,
אם פעמים רביות לרעתו .יצבךנו,
הלא הוא כמס בביהיו באוצר ( שמרנו,
בלדיב'וא רעהו וארב לו בחתף.
אכן אם בך חכמה \ תןעיניהו,
אם (מאס עשר רק את קבינהו׳
הנה זה עמד בגפי מרומיזקךת.
ייוךיע טיובתך בחוצות ושער,
(כה בשבט פיו .יחד כסיל ובער ׳
אשר נפשם בענן הוללת נעברת.
גם החכם הקרוב אל רעהו,
מטמון לבו פה אל פת יוריעהו;
גם אם (רחקו• כרחוק קדם ( מה,
אין נפשו ודקרה סגרת ומסגרת:
ב־ יודיע מחשבותיו תוך אגרת י
אשר (-עלה אל המקיום אשר הוא שמה.
באשר אתה שמואל  ,טיובה אויה,
ריוב חכמה ומרע התוה הרעיה,
מגרולים חקרי לב אנשי הרוח.
על דברת החכמים עין פקחתי
מכתביהם הנעימים ברציון לקחת,
ובעט ברזל חקותמו עלי לוח.
עץ תאות לעץ גפן אדרת,
הלא הוא לפליטת .ישיאל לתפארת,
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נטעת  ,איש חמדות׳ תיוך ברמף.
מתק תירושו לא יךו^ת השחת,
ב־ו האלהים ואנשים ימצאו נחת׳
בספל אדירים השקית עפף♦
אכן טרם זקנת טרם שבת׳
כרם אשר נטעה עזינף עזבת.
ותבן בסתר אל קדוש היכלף -
ויעף הטיוב הונח הנר ,למש?זךת,
'■
ממנו כל לשון כבוד אמרה
גם דור אחרון .יביע מהללף •

חידה.
אם אנכי לבדי נצב לפניף,
הנה בנזאד מאר נחשבתי בעיניף,
באבן היקרה והיא בהיכלי מלך;
אכן בהגיע אל‘ אח ורעי
חבר אנילקיוץ ע ^ה הרע׳
ונשמרת מפני בדרך אשר תלך.

ככתמים.
מ^ נת רפא אליל.
פ״ט.
הלךז ישרבדרך כל הארץ.
בלי אסיון בלי מכשול 5ךך:
בי רבים שלח לפניו הקרץ׳
ואמר סלו סלו פנו דרך.
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השגיאה,
שלמיאל שר שירים לכבוד ולתפארת׳
ללהט נפש שמעיהם כאש בערה׳
ולאזיךע לביו הגיךש רפש■
כי באו מים עד נפש.

המאחרים _על ה?ן.
מפיס:
קום נא אחי ! ואנהגך לביתך י
לא תבשל בךר ן וערבה ,שנתך.
חפים:
הרף ממני אחי! לא תעבוני-
כל הרחוב סבב סבבבעדני■
גם ביתי יקרב הלום ברגע׳
וארוצה ביו בלי שטן ופגע.

אל נלעג לשון.
שיריך ישמחו לב כאשר דברת!
גם שיר מספד אשר רובךת■
על מיות החכם לצרה ושכך,
הניחה נא למשמרת .אל שמחתנו,
לימי הפרים הבאים לשלום לקראתנו י
כי בשמלת אשה הלבשת גבי.
פ,תיון החידה :

דר .

דרדר -

מרדכי באס.
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משא ניא חזיוץ.
Don Joseph Löwy.

עיף דגע מדגימת הי-ום
שכבתי ואישנה  ,ןהנהחליום:
איש מכאובות בדד ןאבל
וראשיו כאגמון לארץ שחוח
יושב בגיא ' ןיךו בבבל]
מנוח.
מצא
שנה לא
וכאלפים
“
T
TT
T T
־‘
:
ממולו כמטחוי .קישת נצים
עמיו ,חילי כבד בעלי החצים-
 לא יאבה אלחים להססליוח;בי על נקי קשרו ק' שר-
ויורו ביו המורים בעז ובח
חצים 'שנונים במעוף הנישר.
עוד לא נפל בעצומיהם׳
והנה מלאך עמדבייבידי׳ם,
עליו מגן וצנח ליו שישכנפים;
בישרים קדמה יעופף,
ובשתים צפנה  ,ובשתים -
על חף הפשע וחופף.
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'הנני אדני  -הפעם  -אשתה!
אחריי ראי  -כי" לא כן תמותה
אתה  -אחת אבקש  -שמעני!
מידיה נא לי  -את שמן;
ואת ביואן? — ותרצני׳
וטרם מותי— אברכף!
דהי בכלותי לדבר דברי
ויפן אלי ,הפול על צואך,
דפתח את פיהו ויאמר:
״תשועת אלהים היא לא עצם ידיי".
"משה שמי ,ואת אחי אני שמר׳"
"צעק האיש"  -ואין שומע בלעדי.
נבנו עישתניותי בסבכי חזיונות,
לבן עמרם אדמהו בנבלידמיוניות,
לבן מיימון ולבן מנחם אקנאקנאיות,
מי זה משה האיש אבינה  ,אישהר:
ואיקץ ואצעק  :חי אל צבאיות!
משה מאנטעפיאויע הוא ולא אחד!

—
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D6ak Ferencz.

An

מי זה האיש קנה כל הלבביות ?
אמת .על שפתיותיו ל ^ זלו־ם ידבר
איליות .יחולל  ,חילים  .יגבר
להביות;
שמים
חצב T :
ובברק  T־ •
I TT :
מפוצץ קולעים קביביו  ,מפרק הרים
מרקיד ארזים השישים לקראתיו
ועצי שרה ימחאו בף לעומתו
אף !צב נהרות באמר ורבדים - .
ודדעתם את האיש ואת שיחיו ?
אולי ציקערא הוא כי בחכו כיחיו ? .
לא ! שליום ! דבר והוא מדנים ! עורר *)
איפיוא אולי ארפעאוס המשיוךר ?
לא ! שליום !דבר /איפה מי זה פה?
בצליו נחיה  :דעאק פערענץ שמו • —

מכתם
״t r
על משה הנילי

אשר אנל רמש

לאין מספר | 3tnגנירול.

משה הכילי איש הבינ!ם
אכל ולא לשיובע  .עת הצהרים
ומקנו הותיר עיור עד ל! ל;
ובאשר הבאיש וירם תולעים
*)

ציצערצן

הי' נגודע לרוג ימין רדכין(*)Advocat

2
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התפאר לאמו  :כשמשיון איש חיל
הרגתי אלפים לפצעים!
שלמה השיבהו• :כן דברת•
כב.על דל ;לה הפלאתלעשיות
■-הלא Vזה הוא -גם  -זאתה¬
אשר בלחי החמור שמת איות■
נכלומנימזה־זדש' אשר לבית אלהינונשוא׳מעשרה עמיו׳ נחל נארזיהלגנוןוקול מיניס
ןעןג örgcl 5נשמע ראשמה 3תוך וזוזומיו ומהל רמז ה' לפעמי ואומד:

מה זיקר היום־_מה ז יקרו רגעיו.
האיר השחר עם מספר צבאיו•
־ :י י
• :
—V
מועד אקרא לו׳ חמדת הרמים -
חג לאדני היום לנדחי צאניו
דביר הכינו  ,לא עמלו ביובירכיו
כי ביו בחר Wשבת עולמים.
שישי עדה .קאנישא■ מקיום מנוחה
ישבה בארץ הגר הברוכה■
בך אנשי שם מימים נמצאו,
יתר _על אחיהם שחר הקיצו;
אלהכח־ולמים  ,ואלד ,יאיצו
כן דגליהם ראשונה ; סעו.
אליכם עוברי ביה .ישראל  ,אליכם
אקרא  ,אף כי לשבים בעיניכם:
גשו הלםג שממית  -בהיכלי מלך '-
שעו נא הנה מפתן ביה התפלה
אך פסגו ארמניוהיו ודיומו סלה!
כבו הריון אפכם ׳ גרשוהו דלך !

י
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אחריהם היוםזיאיר בגבורתו ,כן לאנשים לכ!ם התעודה
מפניו •ברחו,
ואפלה
היושר
רננהלם לאטם לבור תחתיה,
יV
■ זז
ז  1־  •■ :ז
מעת הולדם שם .יסלדה
איש לדרפיו  .ילך בשמחתו י
*
נשפכו
כי .היוד והדר ממרום
זעם שחת אביון ' שאיה.
מנשמת אל יתן סערה
אחר ' המות ןפרץ פרץ
אחרים נוילרים כלי■ מגרעת׳
בזעף אף אש אוכלה י
קדרה
כחזיזים
שמש מעל
לעביוד אדמה לזרוע בארץ
דו ז
ן• • -תוכם מלאים מימי הרעלה
להוסיף בתבל תבונה ודעת •
רעם .ורעם יתנו נוראיות
מבנירום הברקים תבל תחילו
?עוזם .ירעישו הרים וגבעיוה
מזרי פחדיםרוייות .ישכילו.

בכה הטבע תמיר תעופתה
עת למטה תד? ה תשיוח,
משנתה
לקרב תתעיורר TT:.
כגביור ,1:-
בנשר בשמים תחליף כח.

אחריהם השמשבאיור .יקרות אף נפשותינו נאצלות משמים
?כל פנה תפיץ קרמם,
אחרי הפרדן מתחת השמש
במי מנוחיות השוקטים ב?הריות לאיור עליון יתלו שבעתים
בנאות רשא .על שפים •
להן איורינו שיואה ואמש —.

תכונת הרבנים.
מראש ומקדם מדורות עולמים
האמה ואמונה בישראל גברו
ועתה שופטי ישראל בעיניהם הנמים
יף יתקעו ולסוף ישקדו —
גם אם על אלה יחתמו ידיהם
ללעג ולשחוק זאת בעיניהם.
משה פאגעל הלוי.
** *

אל בת יהודה!
Don I . M.
מרושת׳ בת יהודה  ,ת ^ רת אחיותיך
סגולה יה שמו נקרא עליך
אמנה ! שבעת קלון חרפה נשאת
מני עת מרחם אור יצאת
קבעת כוס התרעלה רויה שתית
יען באלהים דבקת ובצלו הסית,
סערות הזמן חליפות בך התגוררו
מלכים רדפך דמיך נמים נגרו
נצפור נעזבה מן קנה נודרת
בחרפה מרשת מגי ארק מולדת
וכשה אובדת נהלאה ואין כה
תעית במרחקים מצוא לגיוך מנוח
זאת בא תך וברית כהו נתך שמרת.
באלהיך לא מרדת ופקודותיו נצרת
סבל תלאותיך בנפש נענה נשאת
ובאמונתך הטהורה די נוחם מצאת
נפשך למות חרפת דמך שפכת
ואוצרך הטוב אחריך לא השלכת — .
אלתי יעקב השקיף מגבהי שמים
ויסך בעדך נסיך בצל ידים — .
מטו ממלכות  ,מבמת׳ עוזם נפלו
וגויס עצומים נעשן נזערובה כלו;
ויהודה עוד רד בין החיים
ני סתרו ומנינו הנוטה שטים
בצורריו ראתה עינו מפלתם חזה

*3
כלה השוד  ,קדוש — מלאכותיו בזה * )
עלי תרבותם ישב שלו ושלאנן
ובשיבה עור ינוב דשן ורענן
מתערה כנטע נעמן עלי עין,
כ׳ אלה יו ינצרנהר כאישון עין — .
אך כיום בחמלת מרחם נעזבים,
עתות אופל נדדו  ,נמסו העבים
שמה החכמה בקרב האומנם זורחת
ותחת איבה ומשטמה ,האהבה פורחת
קנאת הדת לא תלטיש החרב
לטבוח הולכי תום בלי הרף
הלאומים לא יערכו עוד מלחמה
לשית ממלכות ברבו אמונה שממה —
שלום בשעי  ,אין צוחה ופרץ
אורו העינים מלאה דעה הארץ.
גם לך יקראו בנועם שפתים:
"התנערי מעפר ,עניה׳ וטהרו עינים
"הלא אחותנו את נפש נדחת
"וכמונו דשן תשבעי ,תמי נחת
בלי פחד דת אלהיך תשמור׳
בדרכיו תלכו ואת מצותיו תנצור׳
כעת  ,אהה ! לזוד אחור תחלי?
נזרך תגוז׳ ועדיך
"כשל כח הסבל
״נשוא כובד עולי,
"לא לעצב נולדתי

מעליך תנצלי ?
תאמרי רוחי חבלה
נשוא לא אוכלה!
היות נאנחה
 Mißion.כ*
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"אקל משאי מעט ואמצא הרוחה",
כה צו לצו תשליכי אחריך —
ומה איפוא הגידי נשאר בידיך?

התקרה.
ונוחם חיש ימצא ומזור בכנפיה
מה נעמה התקוה בת שמים
" שמש חייו עוד תטהר בעדיפיה
מער מד נפש כושל ברכים
״וההצלחה לו תשיב את דודיה.
במתק שפה כל שבר חבשח
" מני שפל מצבו מרומים תעלוזו
ומלב נדכה את הדאגה גרשת
" ואוצרות כסף וזהב למדיתגחילהו
עלי מפתן החיים היא עומדת
וברשת! ,-לב הנער הרך לוכדת׳ "עלי שמריו ישקוט שלו ושאנן
ערבות תבל כעדן תתאר לעינהו "ובשיבה עור ינוב דשן ורענן",
כה תשיחהו הקוסמת וימצא מנות
ומכוס רעל נופת צוף השקהו
ששון וגיל יאסוף מלוא תפנים  .ובכשלו יתעורר ועוד יחליף כת
וערד יקו הנפתה לקצור כפלים » מעטה ששון ילבש תחת אבל
כי בזוהר התמוה הופע התבל
גם לימין האיש היא צועדת
השנים ינקופו הימים חיש יברחו
ותתמוך בו עת רגלו מועדת,
תנחמהו עת מלאכי זמן הרעים ערי זהב קווצותיו לכסף יהפכו;
יעודדוהו בזדון מחלומו כי נעים  .עלי פלכו ישען קרקרו שחוח
נס ליחה נרפה ואין כח.
מה ישא בהקיצו קולו בבכי
מה " ליל השב ; משבר רוח
ומטרות עוז ישטופון עלי לחי
כי נפשו ממרומי אשדה השלכה לראות אדם המותר ,לרגלו שטוח;
וחמדת תבל לתופת לו נהפכה ,את קברו מקרוב עינו צופיה
ועוד מעט יוטל לבור תחתיה
קודר ילך בלי מאור ושמש
אולם הלא כרגע ׳עוררהו חשבי:
יקוד ,לאור ,והנה עיפה ואמש
פקידי האסון חליפות ימררו חייהו כי נפשו לא תרד קבר
ואך קוצים וסירים יזרו עלי מעגלה,ו ועת רעותה הגויה תהיה לאין
אז תפתח התוחלת לו זרועותיה כשושנה בערן תפרח לתאות עי. 1

שקט ושאנן בלי מגור ועצבת
ימצה ך,ג;וע קבעת כוס חמות
ובלב אמון יסגור שמורות עינים :

לחיות אחרי מותו — בגבה׳
שמים — .
< ,

רגשת הבציר.
Don B . Schwarzfeld.
«מי האביב מארץ חיים נחרו
מדבר וציה ישישו רנה יפצחו
אלוני פרי בשם מעדים הוסרו ואנוכי משמים ישבתי עיני תבכינה
שושני חמד נבלו יערות נחשפו מדאגה ועצב ושמחתי חלפה
מחמדי העתים הה ! נדרו חלפו.
איננה.
שמים כספירטהרו׳ טעבים עברו בחלקי ומנת׳ בלתי שמח הייתי
כשלמה חושך עטו ,קוי שמש נסתרו לחמדת האביב לבי לא הטיתי
קיץ הנחמד כאיל חיש ברח
ממדורות פתנים רוש ולענה רויתי
ושדי תרומות קררו מני
קרח
.
כמו
מכוס
התרעלה
לרויה
שתיתי.
עתותי קיץ ברחו אתא בציר אולם עתה אלונים מבלי פרח
נטעי נעמנים קמלו יבש חציר ,ותחת נצנים שדות במעטה קרח
נאות רשא ואחו לציה ושממה לבבי יתנחם למה אביב זנחתי
עצים נחמדים נהפכו לשואח ומשמה ואור יומם כחושך ואפילה ברחתי.
לכן בתוגת לבבי אריד ואהימה בימים יאתיון  ,בציר חיי יגיע
מרוע זנחתי עת קיץ הנעימה
אולי אבכה וקול יללה אשמיע
לשובב נפשי בהלכי לשוח בגנים למה בקיץ חיי זנחתי טוב כי קלותי
מבין׳?« דוגי בושם לארות שושנים  .ולמה אז כאבל קודר שחותי — .
בשושניונצנינעים׳ חמדה האביב אמנם גם עתה צירים יאחזוני
חגגה הטבע מכל עבד מסביב
פן בעתות אל בחמתו ׳בחלוני
צפרים שונים זמירות יה ישמיעו מדוע בימי נעורי חלומות ׳בעתוני
בהוד קולם תהלות שדי יריעו
רעיוני ההבל בתרמה צוד יצודוני.
ככה רבבות יצורים  ,בתבל שמחו
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) NachZschokke
ההצלחה ( .
לא בני אדם זהב כחול יצברו
בחיל חושר מאחיהם גברו
ושקלי בסף יקבצו לרבבות
היא מבקשת  ,בי אם הסתפקות הלבבות.

חדה.
איש אחד היה נחבא במעמקי קבר
המערה רצה ושבה בכל פנה ועבר
כמוהם לא ראיתי ולא שמעתי מימי,
לא בארצינו וגם בדרך רחוקה שמתי פעמי
מ׳ היה זה האיש ומי הקבר אמרי אמורי!
זאת תדעי אם בהגות בין בספרי קודש תחקור׳.
(פתרון  :יונה במעי הדגה ) .
בנימין בר״ל שווארצ§ עלד.

חידת אותות )* .
Von Latzar Hofmann.
מבטן אם אחת יצאו  .,עשרה בנים  ,והמה נפלאו
כמוה כמוהם  ,שלשה מולידיהם;
ונלם מנוער  ,נפרדים בתואר.
לנגד עיניך כלם אעמידה  ,ואתה האם ובניה תגידה.
* ) השה המה ( )Lehmכגומי ישס האס  ,ני היא אם ני מי ויסוד כל נשם
*».
r
v

-

ונירא  ,גה הגווע אלך סדום  ,אשר אנשי עירה הונו יסגוריס נרנהיג :וגומע
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האם ושם בניה  ,הגידו עברים !
דה הטבע  ,מלך המכים בסנורים,
גם בתבת מנחיל אשרת היא היתה;
בוני המגדל  ,את קרנה הרימו,
מבצר עופל ובוחן בה הקימו,
בחרבותיה תכיר פלאיםזעשחה,
הראשון  ,לו יאות משפט הבכורה,
השדים 3אדות 3ארות יזמר וגוי  ,נס 3ת לוי אפר שמה פרי
עינה 3ת 3ת גמא  ,נתי: 3
והתמרה 3תמר ו 3זפת  ,גס דור
המגדל הרימו קרנה  " :ו החמר היה להס לחומר"  3 — .נה
חמד(
) Trauvensaftנת א3י שם איש האדמה הוא התל

גטנה מחמד
ההפלנה 3וני
הראשון הוא
לטעת כרס;

אן לן היין הומה שנר  ,ושוגה 3י יפול 3רעה  ,ואחריתו מרה  — .השני
הוא חמור (  ) Eselסי אשתו  ,האתון׳ הוא אחד מעשרה ד 3רי  0שנ 3ראו
 3ע״ש' 3הש  ,ומה שנת 3תי  33רן היתול " אס 3ן יאיר " מיוסד על מאמרה
זיל 3נתו 3ות על פסוק לא יאונה לצדיק כל און  ,שגס חמורו של ר׳ פנחס
 3ןיאיר לא רצה לאכול ממספוא שאינומעושר  .והשלישי הואחיומר

(
 ) Körnermaßוחומר הוא שני לתן  ,ועס חומר שעורים
ארם הושע 3( 3ארי את אשת זנונים 3ד3ר ה '  ,וגס המצרים צ 3רו את

ולתןשעורים

הצפרדעים תמרים תמרים .

הרגיעי

הוא

חרם( )Bann

ענן3ן פרתי

לקח מן החרס  — .החמישי והשש׳ המה חרם ומרח אשן  ,אןו ני לא
ראי זה נראי זה  ,ני לזה פניו ולזה ערותו מנוגעה  ,אולם הצד השוה
שנהם הוא  ,ני משחתם 3ס,ולא .ירצו לע 3ודת השם יתעלה  — .הם 3יעי
הוא רמת () Lanzeכל הנדקר 3ו יספה כשיד שלמן גית אר 3אל  3יוס מלחמה,
(הישע
ייקח

יו׳ו׳ י״ד ) מעשיו יאמנו
פנחס

מזמרי3ן שלוא נשיא שמעוני  ,נדנתי: 3

רמת 3ידו  — .השמיני

העוף

רחם( eine (Grünspecht

^הם
, und weil gerade dieser
Vögelgattungen
" ) פרשת שמי der sechzehnte , ,מהעופות הטמאות* ft׳ ונס רציתי להשוות
החרוז עם תלת צדע  ,לזאת גחרתי המספר הזה גמלות
אחתוש  3ע
אחת ו ש 3ע — .התשיעי הוא רחם ׳ ואינה צריכה 3אור  — .העשירי
der verbotenen

מחר ,ממארת מאליה  .ופתרון החדה  ,הוא רמ ' חאי 3ריס ,וזה כל האדם!
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מכל צמה האדמה  ,לו התפארה.
גס אבי ;צום אהבו  ,והגדילו בארץ;
אולם בני ! באהבתו אל תשגה תמיד,
רבים חללים הפיל הלץ באין מעמיד,
וחלף עוז אהבתם  .פרץ בם פדץ.
פי אשת השני  ,אל באחיית ברא,
לבלימת הקוסם  ,אשר מואב קרא.
למרעהוי  ,אמו קוץ ודרדר תצמיח.
אם בן —.ןאיר נתן לו לב להבחינה׳
הכרת פניו סכלותו בו תענה,
ויאת גם קולו יעיד  ,כי מר יצריח — .
השלישי פוער פיו יבול אמו למרדה,
אם מחציתו תקח  ,ללתן נועדה,
נביא ישראל אדיש מנאפת במו;
ואם שמו וערכו ממך נעלמו,
לך לילידי חם  ,אשר שדי זעמו,
בו צברו המה הצפרדעים גלמו.
הרביעי ,הה  ,בעמק עכור מושבו,
הוא פתה בן־נדמי קהת מזהבו,
סור טמא ! קראו לו  ,בי אל תגעו;
החמישי והששי תאומים הנמו,
משחתם בס  ,ודומים במד,ותמו,
אך במצבם ותכונתם נבדלו;
אחור וקרס יר שרי בס נגעה,
לזה פניו  ,וזו; עדותו מנוגעה * )
משרתי אל לעבוד במו בל יוכלו.
*)

נחו 5רה ותגלים אווזתה  ,ורגיס ומקרא •
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מדוקרי השביעי  ,כחללי בית ארבאלי,
מעשיו יאמנו  ,מנשיא הישראלי,
שלח מהמקנא אל גיא צלמות;
?ולמדי מלחמה  ,נצח בל יעזבוהו,
ביום צרתם אחינו יקר אוהו,
הולך נכחו  ,הורה עד שערי מות.
שתי כנפים לשמיני במו יעופף,
צל צמרת הארז עליו חופף,
כבן־יונה גדלו  ,וירקרק בצבע;
כנשר ונץ העברים בל יאכלוהו,
ואם תחפוץ לדעת אותיו למינהו,
מנה אחת ושבע  ,אחת ושבע — .
קבר פתוח  ,הוא אחי העשירי,
בו רוח יזרעו׳ הולכי ערירי,
עת דמיו בו ׳ מקור משחת חנחו;
אל תרבה לחצוב לך קברים כמוהו,
כי יכלו שקויך  ,ויהיה לתחו,
יהי מקורך ברוך  ,ושחה מכורתו.
תאר העשירי  ,מכל חי נעלמה,
טרם בואהו י אפס הוא ומאומה,
כי אדם איננו אל  ,כי ידעהו;
לזאת קרוץ מחמד  ,אל תאמי להלך
לך  ,ומחר אעשה כדבר המלך,
כי לא תרע בךתמותה אם תראהו.
פתרון החידה.
כל הקורא חידתי  ,למען דע14

3

תואר האם והבנים בלי מגרעת;
ינתח גוית איש שלם לנתחיה,
וימצא לו שם האם ובניה.

פתרונה:

חמר  ,חמר  ,חמר  ,חמר׳ חרם•  Lחרם
ן ?וירח
רימה• רחם• רחם  ,מחר .
ובפתרון החדה :

רמ״ח איברים.

Exegese von David Schwarz.

ישמנקשים
משלי י״ח פסוק א׳ לתאוה ינקש נפרד ננצתישיהיתגלע .
חכמה והמה יוסגיס נתון עמם  ,והנסרד מעמו ורן היות לגדו מפצו  .הוא
עד לתאוה י 3קס תפמה ומושיה  .יתגלע  .תורש נלע 33׳ ערAusdehnen , 3
—ויתורגס1818 jur Leidenschaft
כמאמר התפס איי 5על ; נאורו תשלייייזי׳יי
 sucht der Sonderling , daß er sich in >eder wissenschaftlichen Voll kommenheit ausdehne,שם פי ג '  33וא רשע3א נס 3וז ועם קלו! ארפה.
דרן הע 3ע  ,אס יתפון אדס לתת: 3ירן 3ארס אתר> אס יתתיל 3קלון יפלה
;תרפה תמיד< רן תמיד 33וא רשע י 3וא עמי גם 3וז ויתורגס Sßenn der :
Frevler kömmt, kommt auch Verachtung, so wie mit Geringschä Hung Schande .חרפה יותר מקלון פידוע  .שם פ ר' מיס עמוקים ד ;רי
סי איש נחל נונע מקור חנמה  .ד3ר ידוע ני החנם אין ; לשונו די מלה להניא
על שסתיו פל מתשנותיו הרמות ! אכן חחשנותיו ר ; ו נמו ר 3ו מדנריו  ,לפן
יאחר ד 3רי פי איש התה מיס עמומים ( ני עמוקים דבריו )  .אפן נחל נונע
תמיד ממור תנמתי הוא הראש  ,מקור הרעיונות  ,איש .פניי לחשי ; ותפס.
ויתורגס Wie tiefe Gewässer sind die Worte des großen Mannes ; -

aber ein stets fließender Bach ist die Quelle seiner Weisheit ,
נמשפיתו  .משנית
שם פ׳י׳א הון עשיר קרית עוזו ונחותה נשננה

הואפסל,

נמו וא 3דתס את משניתם דנמדנר  ,איש נחדרי משניתו דיחזקאל  ,ואתר הון
עשיר קרית עזו והוא נחותה נשנ 3ה עם משניתו  ,ני הנסף פסל העשירים ,
ויפנה הנסן>  3שס משנית  ,וצנן יזכיר פה הפסל ני 3פ' הקודם אתר  :ני תגדל
ד׳ יזכיר פה ההיסן ייתורנס Vermögen des Reichen :
עוז
הצדיקmitהואist ihm ein fester Thurm , und er ist wie eine Mauer
seinem
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 Abgotte.הנ ׳ משמש לשון עם ■ שם פ ' י״טאת ; שסע מקרית עוז ומדיניס
נורית ארמון • אס י 3גיד איש נאוויו  ,שנאת הנ 3גד גדולה עד מאוד ולא ינסר
עולם  ,אנן אס אך מדינים 3ינימו  ,נאשר יקרה התקרה מדנים נם 3יןאוה 3יס
טוניס ו3ל 33ס לא ישנאו איש את רעהו הוא נקל לנשר  ,ואמר את ר 0שע הוא
קשה לננוש עוד מקרית עוז  ,אנן אס תמים וינימו הוא נקל נורית ארמון ,
אם לא יפתח ה 3ריח יש3ר הדלת ויתורגס Ein beleidigter Bruder ist :
unüberwindlicher, als eine Festung, aber Hader zwischen ihnen ist
nur wie ein Riegel eines PallasteSשם ם׳ כ״במצא א,שה מצא טו 3ויפק רצון מל  .ד3ר ידוע ני שלמה
מעט מזער נעת ונשים נאמרו אדם אתד תאלף מצאתי ואשה 3נל אלה לא
מצאתי  ,לכן אתר  :עם דרך הט 3עי אדם 3לקתו אשה לא יקת טוו ונעימות,
ואס יקר התקרה ני יש לאדם אשה טווה והיא תנעמת חייתו  ,חסד אל פרטי
הוא אליו .־ אם מצא אשה ומצא טוו אתה׳ הוא אן מל יסיק רצון  ,ואתר
«צא ני הוא מקרהי5.,ורגם Wer eine Frau gefunden, und dabei :
Gutes fand, hat eine besondere Gnade von Gott erhalten.
דוד שווארץי

שירלעת תשובת השנה.
Von Simon Bacher.
עתים יעבורו למים לחלופו
נחל הזמן ישטוף
שנים ; סבו חגים
סביב על צירי

יפיל

תחנוניו עני גו_ע

קפיחיהם,
עקופו

אל אלד,׳ם בער לדום ומזיון;
.יצעק  — :׳; זה יאכל בטנו שבע

תקופותיהם.

ונפשי  .רקה קעצמיוהי חיוך — .
,,זה יחד! ישן עם ביוסי יין
ולי אין בל קר חיסר ורעב;

וביום הכסא ראשון לשנה

.ישבלשפוט בורא התבל,
ליצירי כפיו יפיל המנה
בחבל — .
לתן
נחלה •: V -
לבלם  -דT
יו =  1י
י•
גם קני האדם לפניו  .יקבצו
לפני בסאיו בךך יכרעו• ;
חלקם לשאלו  .בעדו  .ינצו
משאלותיהם לפניו יובאו — .

לחמי
תן לי
יצעק
אחוש

נקודים מחלציות לי אלן
גם לי ר־וב בסף וזהב״ — .
הכילי " — :שיובן שמלם
תמיד א ! אג באנחה;

לקביוץ הכסף במלוא הפנים
למה אצלת ממני הברכה" .
*3
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אעמול יום ייום איגע להצליח  -השפע נא עליו מעיןנ־ו־כתף־׳;
אך כל משתכר משתכר תחתי :מרע שמרהו בל אראה בפירו
לא אוכל לאסוף לצבור להמירו נפשי תחתחו אחויף באמרתך" .
יחנן האוהב בעד מוכת תמתיו —:
הוסף את זהבי עם כסף
אמתחתי" • —  -יהי לרע^תי מבוינתך פי שמם"
יזעק המך,נא  - —:ימה לי אוצרות לאל יפרוש כפיו בעד נם.ש נשמתו
" ארעב אם תשבע יונתי כפלים" .
אם גם אויבי יעשר כמוני:
אב־ותם
בעד
ובנים
בנים
בעד
אבות
ועברות
הביא נא עליו יום שיור
T
*I
:
*T
־*T
.
T
T, V
יT
Tהאהבה - -יחד•;ידרושו
במרחשת
—
.
בעיוני״
יסיוף
בחרפה
ישבע
 r־ ד ז
v v :- :
 t׳ •
• I
• ; ־ ׳ : V -ד
מרף הכביר אמרים נשמיע  " — :בטוב נא :בלו ובנעימים :מותם"
 אל רומי שחקים הרים את קני; רחמי החסד _ יחך.יאר'ושו —.גם אנוכי בתוך אלה הבאים
שדי כל סביבי תחתי הכריע
רק אותי יבכרו ייראו ממני* —-שאל לך מה תדרוש אלי  .קראו,
אם אצא השער מלפני  :עמודו .יחרד לבבי .כעלה .עץ בבאיםאפתח שפתי— לאמרי  ::חלו;— מה אשאל לא אדע כל עורקי  :נעו.
שדי נעלית עצתך נפלאה
עיני .:רמיוזו ושרים יחריודו
לא אשאל מאומה רצונך ; .עשה;
לשמע אוזן אלי ;.קהלו״ —.
הקים אמרתך אם לטובה או לרעה
-קצה הארץ תהלהי :ספרולא  :כלם לנצח אשר בך חוסה - .
אב לבנים ממני יודיע;
אחת שאלתי אמת שלת ארצה
במקהלות העם שרים :זמרו
האדמה
פני
על
האמת
תשור
—
.
"
לנצח ־יביע
מהיודשם :כבודי
־־ TT 'IT
V« T
־T
•  VT־
נרצה
רק
באמת
הארץ
אשמת
כי
ישפיוכו
שיחם
האדם
כן :בני
־ י ־T :
״ V T Tי ד«VV
־ :
*
• :
* T
 r־יT
"<
.
זד .בבה רזה בכה  SkS ,יצוועו ; בלוויה תהפך התבל
דליות הישע רק מעצה  :פרחו
אליו  :גשו ואותם : .ערוכו
בל נטעו בלעדה אף בל שרשו
אלד \ טבו :אלהקרעו  .־־
יברחו
מלפניה
ופגע
עמל
שור
—
:
ידידו
יבקש tהרע בער נפש
 vt־ ׳ ■  : • r vr :ד
דד
•:
 :־ •1
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ןדק ושלייוס בצל ה,ישקוויפגשו  - .ומדמה ושקד מתוכםיסחן!
? אום לא :דרושו מאום אל ישאלו
מתי יתבל יחד יבערו ויכפלו
משאלות פת^ ותם המה :צוחו  ,כגמול ,עלי אם כלם יחד1טלו - .
לו דלתות לביותם לאמת יפתחו
שמעי! כאכער.

 : ; v׳י.. .. :,.

■'י

אבל כבד.

רחשלבילקונז בקהל רב  ,עלי אבדן אנשי אמונה  ,ביום נאסף
אל עמיו אני אמי כ״ה חיים ליימר^ רפער ז״ל יום א' ט׳ ניסן
א ר יד בשיחי אה׳ מה לפ״ק.
Moses Neubaoer.

9301t

המשורר האלוה קורא ומתיסת עלי א 3לן אנשי אתמה ואתי  ' :הושיעה
ד ' ני נמר חסיד ני שסו אמונים מוני אדם" הגה מודעת זאת .לכל אתי
ואתיות׳ הנצגיס נלנם פה  ,ני גיאתי הלום ודגרי שיתי אשר תזורנה עתה
ינעל שפתי  ,אינם למען הראות גודל נתי ודרשות׳ אלי התפאר ולשון למודים,
ני לעת צרה כזאת׳ ומקרינה אותי נאלה  ,הפאו תהומות לוגי׳ וגלשוני אין
מלה  ,ני רעיוני אשר עלי גסאסאה מתנגדים  ,הנם המה רק עורקות רצוא
ושוג׳ ולמצוא הפתת לאו — ולנן מגלי תפוש וחקור אתרי דנריס נאים ותתקגלים,
אעזגה עלי שיתי׳ וממעמקי ינמי איליל נס אני מר ואותר  :הושיעה ד׳ ני
נמר חסיד ! נלנו הנה נאספנו פה׳ נעשיר נרש  ,נשוע נהלך׳ להפרד מן
איש ישר פועל צדק  ,מן אנוש יקר ואנשים  ,מן גנר אשר נמעט הארין ימים
לנגורות  ,ראה גני שלשים  ,וגנלס היה צדיק ולא נמצא עולתה גו  ,ידיו היו
אמינה עד גא השמש — ועל כלתו יתהלל וזאת  ,על אשר תיס תיי נעימים
בבית מלא גרנת ד ' ועושר נסרן  ,וונל זאת אל נוב תילו לא התפאר
ולא התגאה  ,לא מצאנו נו מעוצם שוס רנל או שמן נאוה  .לא חרש ולא זמם
מעולם לצרור את רעהו  ,או רק הנלס את עמיתו  ,אף ננרי ומשמע — אשר
עד לרוב עין רואה ואזן שומעת  ,ני אלה המגרעות תצאו מקום ותתקוגנות
באהלי עשירים אשר ענקתתו נאוה וגוטחיס על חילם ותנים ואגרוף רשע,
מדורים גווהה על גנוה — גס נקל הוא ועיניהם להלבין ולהחפיר פני רעיהם
בקהל רו  ,יען יוקירו פז מאנוש ינתס אופיר מאדם  .לנן חנתת המסנן וזויה
בעיניהם  .ועל אלה נאתר  :יש עושר שמור לנעליו לרעתו  ,כי תגלה רעתם
בקהל  .אמנם זה צייק הנפטר ננל רוג עשרו  ,ובטובו היה תחזיק ותומתו ולא
קם ולא זע תתנה  .והלא תעשי ישרו אשר עשה גלויים ויציעים לדגים  ,ואולי
לזה משות הינתוו את אגרהם אבינו ע״ה  :ואגרם ננד מאוד ותחנה ונסן
ונזהג  ,ועל נל זאת הלך לתסעיו ויקרא גשם ד'  ,התהלך לפני ד׳ מראשיתו
ועד אחריתו  ,ולא רק אני׳ אשר לי נגדע קרן גאותי והשפל עטרת ראשי ,אבי
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אמי ז״ל  ,סרק אן אני אתליל אנסות  ,ושפתותי יגון ינידון  ,ולא לגד אני ;צר
משרשיו ומתאושש מאהנה נניס לאנוה  ,אהללהו ואננדהו געטרת התסגחות
אלה  ,אל נא אחי  ,הלא אתס הנצגים פה נלנס  ,הנה ענו 3ו נמקוס חופש
הלנה ! נמקוס לא ננר שוע לפני דל׳ ני עשיר ורש פהיתאתדו  ,הנה ענו ני,
את מי עשק  ,אתתי רצן  ,או על מי שלח רק אצנע ודנר און ? ידעתי ני לננס
גקרגנס משיג  ,ומענה על לשוננס נופלת  ,ני ישר הוא  ,ולא נמצא עולתה נו•
נל מעלות ומדות ננגיות של איש צדיק  ,המתוארים מאת משוררי ישראל נמזמור
ט׳ו גו היו נצמדות  :הולן המיס ופועל צדק ודוג ר אמת גלגגו׳ צא רגל על
לשונו  .ני החזיק גשלוס ורדף שלוס  ,ומדה הנאת הנה ד׳ אצהיס דורש מנל
יושני ארן  ,ומאז הגיד לןאדס  ,ני עוג  ,ונס א 3החנמים אולי נווןלזה גאמרו:
מה יתרון לאדס גכל עמלו שיעמול תחת השמש  ,ולפי ענין הנתוג יותר היה ראוי
לנהוג פה לשון עגר  :שעמל  ,אמנם מיס עמוקים דגר׳ פי חנס המורה נזה על
החזקת שלוה ואחדות  ,ני שלום הנה הוא גא ויאה ממזרח השמש  ,נמאמר
המנילתא גסנהדרין והוגא נרש״ינם' משפטים גפי אס זרחה השמש " ,נשמש שהוא
שלום געולס" ועוד אמרו גריה נ׳ג ע״ג מעולם לא ראתה חמה פגימתה של לגנה
וצמה מפני דיני שלום  ,והנה מנוגה נגד השמש שלום יזריח  ,ולזה הוא העורר
החנם את שומעיו ואמר  :מה יתרון לאדם גנל עמלו  ,תה יעשה האדם וחי גס
אחרי שוגו לעפרו• ועג זה יען והשיג  :יעמול תחת השמש  ,יתאמן לילן תמיד
גדרני השמש  ,להחזיק שלום גין חגרה אנשים  ,למען טוג לו נזה וננא  ,ולא המו
איזה אנשים החטאים גנפשותם אשר השקט גל יונלו׳ גיוח מגקשיס תואנה
לחרחר ריג  ,וגלילה נלו מצה  ,נין אחיה יפריעו פרעות׳ החריגים ומהרסיס
החנרה  ,אוי להם ני גמלו להם רעה ! ואת ירחי די יננד  ,ננוד התורה היה
חניג מאוד * עיניו  ,אף אם הוא נצצמו לא היה תלמיד חנם  ,השתדל והתאמן
גנל עוז להחזיק נווד התורה ולומדיה  ,וע׳ז איתא גתדרש פ׳ ויחי  :לא מצינו
ותורה שנח של אגותינו הקדושים שהיי גדולים נתווה ננונים וידועים׳ רק גנח
נתיג ונח איש צדיק תמים  ,וגאנרהם  ,התהלך צפני והיה תמים  ,ניעקג  ,ויעקג
איש תם  ,נס נמשה מחוקקינו נתיג  :והאיש משה עניו מאוד ׳ הדא הוא דנתיג:
שנל טוג לנל עושיהם  ,לנל ל ו מ ד י ה ם צא נאתר אלא לנל ע ו ש י ה ס ׳ מנאן
דגת עשה תליא מילתא  ,ומה נעמו עיר דנרי חנמינו זיל נע״ז י״ז  :נל העוסק
ותורה נצנר נאלו אין לו אלוה — והתשניל יגין  .והנה למען העיר ולעורר את
לננס אחי ורעי  ,ולשים נגד סנינם אגדן הנתם הזה ׳ ולהתגונן על הפין אשד
סרן ד ' גנו  ,אעריך לפנינס דגרי חנמיס וחדותם׳ נאמרים גנ״ת דף פ״ו  :רנה
נחמני נתנקם גישיגה של מעצה  ,אזל• גר אגיי ונלהו רננן לאעסוקי גיה  ,לא הוו
ידעי דונתא  ,אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי אמרו ש״מ התם הוא תפדוהו
ונוי — המאמר הלז הוא סתום מאיד  ,ויען תקצר העת מהשתרע גדקדוקיס אשר
רוו פה  ,לנן אמרתי לקצר נהישרת עקוני ומרונסי המאמר הזה  ,ואקדים,דנרי
המשנה  :מת אחד מן החגורה ידאגו נל גני החגורה נלן , ,ילפי משפט הלשון אין
שורש דא נפה על תקומו הננון׳ ני ענינו גס גל״ת  forgen , bekümmernותורה
תמיד חתת ופחד על איזה דגר  ,או ירא להוה ו) ו ננהל לעתיד  ,ופה געניני דמיתה
לא שייך לשון דאגה  ,ני איה תנוס ומחסה להמלט מפח המות  ,כמאמר נעים
זמירות ישראל  :הי נגר יחיה ולא יראה מוח  ,ויותר הגות גלשו! היה אס אמרו:

55
ירכו כל הארורה נצן  ,נ׳ש ינכו את השריפה אשר שרף ד '  ,לק אמרתי שתוכחת
נדוריהם אלה  ,וזהו שאס יפליא ד ' מכותייו  ,זו
מוסר הראו לנו חכמינו ז״ל
מת אחד׳ מאי
מיתה תלמידי חכמים חלילה  ,ופנה הודו זיוו והדרו  ,כאמרה
אחד  ,המיוחד שנחוורה והעדר איש כזה אשר נחושתו נרפא לנו ותטונו אצל
טווס  ,הנה ידאגו לתלאות מקום
נדכה לגו  ,אזי אנשים אשר יפארו ורידם
ופרוע
הנעדר ולגנות העיר על תלה  .וגס אמנם לפנים היה כן וישראל ,
עליונה,
ונועם ד׳ ותעלת ורכה
פרעות וישראל  ,וצאת נפש איש יו! ר לחזות
למלאות מקום צדיק אשר אלף  ,ונעלות גם
אזי הנשארים התאמצו רכל עוז ,
כמאמרם זיל וזרח השמש ווא השמש  ,עד שלא
המה ומסילה העולה לתעלה ,
שקעה שתשו של תשה זרחה שמשו של יהושע וכן דור אחר דור וכוי  ,ונזה
אמרתי לפרש ע 'צ השאלה פסוק הסתום ותורה :ו ל א י ד ע איש א ת ק נ ו ר ה ו הנאמר
נמשה וענינו  ,עוונו חי הוא אתנו אחרי דרך תרוא השמם  ,זרחה לנו שמש
יראי ד ' ז אשר שמרו מצותיו וחדשו וריתו תמיד  ,לכן משה אדונינו עודנו ודמותו
ווצלמו לנגד עינינו  ,תה דוריו וחיים אף הוא וחיים  ,אול עתה ועו׳ה נדאג
דוראחרון,
היחיהנעם נולד ? ונהפוך הוא ,
אטימות גור
ונקונן כי אזלת יד ,
ויאודו כל זכר למו  ,כי פסו אמונים  ,ואין דורם ומוקש
נניס יולדו יקומו
להקים שם המת על נחלתו — הדור אתם ' אחי ורעי העומדים סניני  ,נרימה
גם אנו קולנו ונקונן ירדד קנת עמוס הנויא  :העיר היוצאת אלף תשאיר מאה —
סדינו שרי אלפים אשד מקדם היו לנו למשענת  ,לנו חזו איך כמעע כלס הנם
דוממים מתים  ,הניסו וראו איך פה נין רגניס ידנקו  ,נין צרורי עפר
הוזים
משכנם  ,נפשם נצמדת אל אלהיהן ושמחות תנחלנה  - ,אותנו עיוו לאי־ית ואין
משען ומשענה  ,מולי עמר וסומך  ,ני אין איש שם על לו  ,ואדם חין וארן
.לחשוו חחשנות  ,למען מלאות מקום צדיקים אשר אפסו  ,ני נס אחרי אשר יחופש
אדם  ,וימצא איש אשר ודכי די  .ויזרח לו שמם הצלחה  ,והנה הוא צולע על ירכו,
יעקם מיד דרנו י ורגלו איננה עוד רגל ישרה כמקדם  ,ונצפונו — רק ועני ימצא
וחית עניים ועניים מרודים ישכח לנצח — לכן עיני מי לא תזלנה דמעה ? מתני
מי לא תשגרנה עלי אודן צדיק וחסיד הזה * ני לקח אותו אלהיס ואיננו  ,והן
הן דורי חכמינו זיל אשר הזכרנו לעיל  ,ידוע לכל יודע שרנה ג״נ היה גדול ויחיד
ודורו כדורי הגמרא שם  ,ועתה כאשר השמועה נאה שקרא לו אל ממעל ; ונפשו
שגה אל נית אניס שמיתה  ,אזי שק ואסר הוצע לדנים  ,לכן או " וכלהו רונן
אשר ידעו והגינו ני שר גדול נפל וישראל  ,אזלו לאעסוקי ויה  ,לעסוק וענין
האודה הגדולה הזאת  ,ולחפש ולסקור אולי ימצאו איש מניניהס אשר מנשר
אתנסנקשוהו ילא מצאוהו,
למלאות מקים צדיק הנעדר  ,ולהשיג אגידה לנעליו —
ולא הוו ידעי דונתח  ,לא תצאו תקום אשר יאהיל שס גור חנם נזה ולשאת את
ועגמתנפש  ,נכו מר לאנידה שאיננה
שמועליו  ,מיד הלנו לאנמא  ,הלנו קו־ר
והחזרה  ,ועוד משגה דשנרון קראתם  ,כי חזו צפרי דתטללי וקיימי  ,ראו דור אחרון
נחסוונסף,
צעירים לימים  ,מגויסים עוף כצפרים עפות  ,ועושין צל נננפ -הן אשר
ותנהים וצלם את אוד השמש  ,מולי התגונן וגלגל חתה המספרים מפלאות ממים
מנטחס ועל
דעים  ,ועוד קיימי גאולתם  ,ולו הותל אשר הטס לשוס על הונם
רכושם כסלם'  ,ימיקו וידורו נרע  ,אתרו הלא כספם ו,הנם אתנו  ,מי אדוק לנו,
התם הוא ,צדיק זה אשר נלקח
לזאת קראו וקול תר צורח ואמרו  :ש ״ מ
מאתנו  ,שם יעמוד  ,ולא ימצא עוד אצלינו  ,פי אין חליפות למו וארן החיים!
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אמנםהתעוררואתי  ,התעוררו ומומו נימי קדם דורות עולתיס  ,ד׳ הרופא
לשנורי לג ומתנש עצ . 3גס למכותינו ולסצעינו שלח צרי ומרפא  .תחת אורמו
אשר נגה  ,אור מרש עלינו יאיר נעצם השמים לטוהר — ואסיים גרגרי אנרננ׳ל
אשר דגר נמתק צוף לשונו ודרש גטוג טעם סמונים נתורה ע״פ ויתתו ימי גני
אגל משה  ,שלנן תמו ימי נניתו תטעם הנ׳ הסמיך לו  :ויהושע גן נון מלא
רוח אנמה ורעת י  .הוא הלן גדרניו ושמר תצותיו  ,לנן עניו ימי נניתו  ,נם
צדיק זה אני אמי ז׳ל הנפטר מאתנו השאיר לנו אתריו גינה׳ זרע קודש מצגתו.
הנה גן נתן לנו ותהי המשרה על שנתו .
יהושע גגי מלא תנחה ודעת  ,אשר
מנעוריו תאת צל כנפי צדק חסה  ,קול דודי תוה ' זעליג נ ׳ י׳ הנה זה עומד
ומשמיע ישועה  ,מצין תן התרנים לחפש נדרני אניו לשאור את דרך ען החיים,
השתדל והתאמן דודי יקירי! לעלות גמסלה אשר סלל אגין ! היה נם אתה גן רוה,
ומוצא מים תייסלנל עיףונושל  ,וד ' יציה את הנרנה נאסתין  ,לפי דגרי הגמרא
גנ״מ פ׳ג והונאגעקידה  ,שדיישלא נרנה לא גדגר המדוד ולא גמנוי אלא ים .מוי
מן העין  ,וזהו הנפש  ,נדנתיג עין לא ראתה אלהיס זולתן — ד' יחזיק נמעוזן
ויעמוד לימינן  ,וינצור חסדי חגותינו לנו ולגנינו אחרינו  ,נתאתר החנם מתהלן
זתומו צדיק אשרי גניו אחריו  ,ואתה אדוני אני זקני ! נפשן נטוג תלין ותהי
צרורה גצרור האיים׳ ותנוח ותעמוד לגורלך לקן הימין •י אף אם חלפת ולא
שזפתן עוד רואי עמים  ,אס גס לנויתןחצגת לן פה קור׳ ולדוחן לעלות מעלה
הננפה אגר  ,אמנם שמן ינון  ,ונמותן תקרא חיים! —
בראשית  '3ט״ז הנה נתתי אלף נסף לאחיך הנה הוא לן נסות עיניס
לנל אשר אתן  -את נל וגונחת  .כל מס־־י התורה האריכו לתעי״־ם גפי הסתום
הזה  ,גם אני נא אמנע משלוח רעיוני החלושים חוצה  ,ולאחרונה יסעו  .ידוע
שרק ע״י המתנות שקגלה שרה מאנימלן הצטדקה שרה לעיני כל שלא התעלל גה ,
והנה אס המתנות אשר נתן אנימלן לאגרהס היו רק נינו לנינו! ורק גסתר פנים
ישים אנימלן ליד אנרהס אלף נסף  ,אזי לא תנקה שרה רק געיני אנרהס  ,אגל
שאר אנשי ניתה אשר לא ראו נגודה  ,התה יפערו עיד פיהם ננראשונה ויאסדוה,
לכן נתן אנימלן לאנרהם מתנות כאלה׳ תשלחי רגל הצאן ונקר ענדיס ושפחות,
להודיע ולהגלות לעיני נל יודעיה ׳ ני חף ונקי היא גלי פשע  ,ולפ׳יד כסות
עיגיס הוא על דגר אשר לא יראה לעיני נל רואה  ,ועודו תנסה עליו תלתעלה—
וגל״א יתירנם — דגר׳ אניתצן ע{ דרך ח,א  sprach er : Hatte — ,שר ה Zur
ich deinem Bruder tausend Silberstüeke gegeben , so , wärest du
dennoch bei deinen Umgebungen verdächtig geblieben , durch all
! die Geschenke aber bist du vertheidiget
בראשית נדה י״ב • והנה עיניכם רואות ועיני אחי גניתין ני פי התדגר
אליכם  .דעת הרמג׳ן ונם שאר המפרשים נוטות  ,שלא היגד ליעקג נל ימיו
ממכירת יוסף מדאגה גדגר פן יקצוף עליהם ויקללם  ,והנה לפי דגריהס  ,המצרים
גודאי לא ידעו ולא שתעו תזה שאחי יוסף שחתו רחמס ותכרו נכסף אחיהם י ני
עי׳ז הלא יגרע ערכם וגס ערן יוסף ננית פרעה  ,ויחשגיס לאנשי גונדות  .והלא
ידוע ני שורש ראה הוראתו לפעמים שמיעת האוזן נאשר מגיא הראנ׳ע וז׳ל:
געגור היות ההדגשות נתחגרות נתקום אחד נמוח הראש יחליפו זו גזו  ,נמו
ראה ריח גני ׳ ומתוק האור  ,וכל העם רואים את הקולות  ,הדור אתם ראו דגר
ד' וכדומיהן  ,והנה אחרי חשרננהלו אחי יוסף מפניו  ,גאשנם ני נודעה חטאתם

כשעדי רגיס  ,ואולי יודיע פשעיהם לאויהס וכדי וזיין וקצף ,לכן משכם יוסף
כדוריםלרצותם  ,ואמר להם  ,אל תפמדו ואל תעצוו על זאת  ,כי מדור הזה אשר
אנכי דוור  ,לא יודע לאיש זילתכס  ,והנה רק עיניים ועיני אתי ונימין רואות
וכו׳ויתורכם Nur ihr und mein Bruder Ben>amin wisset davon, :
was mein Mund mit euch geredet hat .

_

_

משה נייבויער.

2. Sonette.
Bon Jakob Trieschcr.
האדם תבנית הנד בעפר חרותה,
ישאך רוח  ,מדרך כליו! רמוסה;
מכתב אלהים  :״אך זה השער״ תשא על מצח,
בית אל תמצא פי שנים ,ושם תחיה נצה '-

חבל בי בגדת  ,בך אתקיוטטה
לע\טני ,עמךת  ,ןאע\ נאף ע\נ'וא ,
תבלי קבר פתוח  .תכפיני,עלטה
ק ^ יות קצר רוח  ,הלא אענך  ,ענה.
הנגלות כמצפומך  ,ממצא נלאיתי
מחמדי עיניך  ,היו לי לזרא
ממ ^ נה שבריון  ,היו־ נהייתי
הכיתיעוריון ׳ מבת בלי פרה.
איך אראה עין  .מנהגך !עגעון
היד רבב אין  ,להפוך המרכבה
בי יפלו מצדך  ,אלף ורבבה?
איך ינוב אתך  ,ככיור ר,ךךת חולייה
איו מטע הצדק  ,איך יהי פיוריה
אם ממעלובת חרק  ,לא יוכלונהןי׳ון.

בת עיני למה תבכי לא תדמי
שחר נשף מבכי לא תמנעי
לחם איונים דמעתי  .עצב ייומי
זרם דמע ער מתי לא תכלאי?
דלף טורד לא ירניע אףייומים
נחל שיוטף יזנח נפשי מנחת
איך היו עיני פלג מלא מים
;שטופו עם להב אש מתלקחת.
מבוע לא יכזבו מימיך עין אדם
מיין ן.מאדם
עין לא  .־.
חכלילי  • .ן
. ...
דמעות ירדד תלמי ; גון בלחי.
בוכים על צו;ארי אב ? חבק החיים
בעמק בבא בזקן כיונק שחם
בימי ענותם ; תנו קולם ב? בי.
׳אקאב טי־״נשער,

פגעי תבל.
.

ן .זי

 ..י.

נחל שוטף אסון
;שטוף _עלי חלד
עלי אבי ששון
ערי זקוני ילד.

שוא לכם קיודחי תשוקה
חיומדי חי התנועה
אחריה שמחה מצוזקה
בת תוגה השנואה.

גם נער גם זקן בנו
טיריות קורי תוחלת
לא לנרנחלת מקרה אנו
ופתח וסגר הדלת.

אל למלכים נזר
לא ייועיל היון מאומה
אם לא .ימצא .עזר
מניוח מנדודי מהומת.

.רגע חדרה זורחת
.על  ?#רת  .עפרת ניעופפת.

$מען! ריוו־פי נחת
השקיטו! נפש שואפת

סאל $מ$ן טרישער.

השמח בחלקו.
Don Hermann Hanak.

לא יחמוד בית וכרם
די לו מחסה ממטר וזרם

איש שמח בחלקו מאושר
בכל תלאות החיים ישר
כצפור מבין עפאים שירתו
ידע לבו השקט ובטוח
בצרה וצוקה בל ישוח
יבטח בד ' וישמח במנתו.
חבלו נעים נחמד גורלו
בלי פחד יצא לפעלו
בדעה לא יאבד תקותו
באסון ופיר כי יבוא
בשתים ישקיט לבבו
יבטח בד ' וישמח במנתו.

לא יתאו כל אשר לרעהו
בעשרו וטובו לא ׳קנאהו
׳אהבהו ולא ישמח ברעתו
בבגד קרוע כי ילך
בלי כח ותומך פלך
יבטח בד ' וישמח במנתו.

בקרבו שלוה ולא יתאוה
גדולות ונפלאות אל יקוד.
באגודת תבן תנעם שנתו
׳שפיק לו לחם ומים
לנפשו לא יסר החיים
יבטח ברי וישמח במנתו •

עוני ומחסור כי תבואגו
חמת שדי כי תמצאנו
ישלו ולא תשמע אנחתו
בזעת אפו כי יאכל לחם
על שפל ממנו יראה וינחם- x
יבטח בד ' וישמח במנתו.

תוגה לא תבוא בצל קורתו
ישמח באשתו אשר בחר
ולא ידאג ליום מחר
יבטח בד' וישמח במנתו.
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שומר נפשות חסידיו.
בארמונו ישב  ,שלו ושאנן,
שר נכבד וגבור חיל.
עוד בשיבתו דשן ורענן,
עשה טוב יומם וליל,
אהב הצדק  ,הרחיק כל פשע,
לשטן ומכשול היה לאנשי רשע
כ׳ הפיר מחשבותם,
יחדיו נועצו להרגו בערמה.
אך פחדו לנפשותם,
שכרו עליו איש נוכל ומרמה

ויעוד השר  ,משנתו קם מהר כבזק,
לקח כלי מורים מהקיר אצל מטהו
לירות אשיו על הרוצח ולהמיתו,
קרסולי הרשע מעדו ,כי החרידו,
פלצות אחזהו  ,וחרבו נפל מידו,
תחנונים דכר  ,קולו בנחת,
לבקש על נפשו  .מרדת שחת
עבדי השר הנה נקראו
לשמוע מצות אדונם באו,
לקחו המכה בסתר ואסרוהו
לגלות להם האנשים שכרוהו.

איש מהיר לשפוך דמים
להרגו כרם יעברו ימים.
כאשר סרה מהשר בהלת לבו
שמח וטוב לב בקרב בני בניו
חקר במה היה הקול ומה הסבו,
ישב השר בערב אצל לחמיו
והנה קליפת אגוז לארץ משלכת.
באגוזים שעשעו הנערים לפניו
אהה  ,לא ידע כי אורבים ן 1דמן  ,רמסה הרוצח ברגלו< הצילו—,
גס בלילה בלי תוגה שכב על מטתו האיש עמד משתאה על ככה1
בלב שקט ובטוח  ,ערבה לו שנתו .בשיר ותורה הרים קולו:
״שדי  ,מה נפלאו מעשיך
איש הדמים ורודף כחש ,
" מ׳ יספר גודל חסדיך
התגנב לתוך הארמון כנחש ,
כחצות הלילה  ,אל השד בחדר " מושבך שמת בשמים
משכבו "עיניך תשפיל על החיים
צעד בלאט  ,וחרב פיות שלופה  " ,ידך לא תסור גם רגע
ללבבו "לשמור דורשיך מפגע ".
אך פתאום נשמע קול מקרקר חזק,

—
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מכתם
3ן אןם! ?; ת א1ר השמיט ראית׳
בכית,
ואתה
שם י
מדים
שמחו חע1
T *T
;“ T
T
*J T
I T
ח" כן ; מי מגורןז? -L22גת צא 0זן
תשיש אתה ו; בכו העומדים עליך.

הירש האנאק.
Philologisch - exegetisches von S . L. Schick.
ידוע ני תט 3ע גגיניס הנגדים להפוך נמת הפעל3קל  ,כהו ותשרש,
תשרש  ,תא  3תי תתא  , 3ונן שוקקה ( ישעיה נ׳נו תסליס ק״ז ) לדעתי
ותשוקקס ( תהליס ס׳ה )  3פיעל
ומתנו
מהנפוליס 3קל והוראתו צמאה׳ .
הסרת הצמאון  ,ונן ויאנן השקד  ,לדעתי נסוגו התנועות והראוי ומאן  ,ני
אין מנו 3ע ההפעיל להפוך נונת הפעולה  ,וגס לתה ינתו 3הנוז אס לא ינוע *
אלא הוא 3פיעל׳ ו 3א עי׳ו השלמים על ני 3נםוליס הוראה אחרת לו  .וזו נם
לפעמים פעולת ההתפעל נמו מתערה נאזרח רענן ( תהליס ל"« ) ונדעת רש״י
שם  ,ונן ערה חנן ( ישעי' נ״ 3) 3פיעל ונת״י שם  ,וזה היפוך הוראתו גלוי
פדה ותיעו , 3
 33ניני  0הקלים  .ופן שערתי 3שורש גאל ,שאין לו '3הוראות
נ״ א עיקר הוראתו  :קר 3ד3ר למקום הראוילו  ,ומזה גואל קרו 3׳ 3ןמשפחה,
ונן יגאלהו חשך נדעת 3על מ״י  ,חך זה 33ניניס הקלים  ,אנל 3נ 3דיס הוראתו
להיפך  ,ריחוק ד3ר  ,ג אל נו ך  ,לחם מגאל ( מלאני אי ) ונת״י שם מרחק,
ויגאלו תהנהונה ( עזרא ) '3נתרחקו  ,ומצאתיו אח״נ נרמיק סוף נחמגה
וכן
3שס ר 'מ  ,ולפי׳ז מוראה ונגאלה ( צפניה נ ' ) ' הנקוד הננון ונגאל(* נמו נגאל(!
(ישעי ) ,והוא תרנ 3תנשעל ופועל  ,וס 3ת הרנ ' 3 3ה 3ניני  0החלה תת 3אר יפה
להנזנר  ,ני 30ת 3נין נפעל להורות ש 3א להם מעצתם ת 3לי פועל זולתם  ,וס 3ת
כנין פועל — ני הנפעל ל 3דו הוראתו היפוך המנוון פז  ,ני רק 33נין הנ 3ד
הוראתו ריחוק ננזנר — ואולי נוון לזה הרד׳ק  ,ה 3יא ד 3ריו החנם3ן ווצ! לף
 33אורו צמנצת אינה (ד ' י״ד ) ונדחק 3הם  ) * .ונן שורש יו ע תשתנה הוראתו
* ) מדי ד 3רי על שורש גאל אעיד על תה שראיתי מהתדקדק הגדול המפורסם
מו״ה שד׳ל נ״י נננ״הע תקס״ח ש3ד 3רו שם על ה 3דל הוראת הקל מפיעל
הזניר נין שאר שמות דגושיס התורים על ההרגל 3פעולה גס השם גאל
ונסמינות !; אל ישראל  ,והנה לידיעתי זה רעיון חדש ותמוה לחשונ ^ אל
לשם ולא לפעל  ,ני לא מצינו משורש זה שם

לא 3מקרא ולא נתפלה על
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לפי המינים ! נקל יורה ידיעת דני אתרי היותו  ,ונבנד לסיפן,יעוד וני וידוע
אותו טרם היותו  ,ידעת סתר ( א־ונ ל״ת ) ועד״ז אתפנה למצוא ההנדל נין
מודע׳ פהראפון הוא מי סרחוק מתנו והוא יעדו
הסתות הנרדפים מיודע
ואינקדתה הידיעה למציאת הריעות  ,והפני הוא קרונו מכני אן>
לו לאוהנו ,
טרם ידעו והכירו  ,ני הנונע יעדה אותו לו לפארו ונן משפחתו׳ וקדמה הקרנה
לידיעס  ,מודע  BlutSfreundמיודע  , erwählter Freundוא ' נ ומודע לנינה
מקרא מקניל היטג לחלקו הראסון  :אתר לתנמה א תותי אה ,ואולי נתיר
נזה הה סנדתק הראני׳ע ( מתות ג' ד ' ) ני לדעת מהקל יאמר על דנר סננר היה,
אנל נרצות לידע דנר סעדיין לא היה יאמר לדעה — לכן לדעת ההצלית אנל
ולהיפון
לדעה ההצליח לא יצלת ,
פונת הנתונ אינה ידע אל ייהענר
(על העתיד ליעד להם תגתולס ) הנה
או סלא ידע או שלא מעי ואין נאן

לדעה מה יעסה ולא לדעת .וזו נראה
ממעסה הרשעים ).וגס יס דעה נעליו!
אלה רסעיס ( ונס ) שלוי עולם  ,זיה מורה
נפל  ,והזה נקרא ד' תמים ד עי ס  ,אל

דעות׳ להורות ידיעתו נעתיד  ,ונזה ננאר ונרי חנה  :אל דעות ד' ולו נתכנו
עלילות׳ נהקדיס מה סנראה לי נהיתר הספק סגנונו נו נל הגדולים נעלי מתקר
אודות הסתירה המפורסמת והיא  :אמונת ידיעת י ' נעתיד התתוינת לסלמותו,
ונם נאה מסורסת ננמה פסוקים  ,עם קיום טנע האפסר המתאמתת לעינינו,
והיא נם היא מתויגת מתורתינו  ,ונראה להגניל את סתיהן באופן שלא י פנס ו זה
נזה  ,והוא מידיעת האל י״ס מתססטת על כל פעולות הגוף העתידות  ,כולן
גלויות וידועות לפניו מאז ומני קדם צופה ומנינו עד סוף נצ הדורות נל המעסים
והפעולותסיסעלו הגיסים עליהארן׳ וידיעה זו מנטלת טנע האפפר נ פ עולות
הנוף׳ אין הנרירה נכת האדם והין לאל ירו לעשות קטנה או גדולה ננל אסר
תמונה אחרת זולת נואל? ונם מדנרי נעלי התלמוד מתנאר סלפעל.
תסנוהו ׳ ני נססחיס קי״ז ז ' אתר רנא ק״ס והלל גאל ישראל דצלותא
נואל יסראל  ,נראה סחושג גאל לפעל ענר דומה לקדסנו נדגוי ר״ז סם
נסמון וע״ס נרשנ׳ס  ,והנה נירושלמי הנסתא נאמת ויציג צור ישראל
וגואלו  ,ואחריו אנחנו נוהגין גמערנית< וראה תה סתמהו ע׳ז האחרונים
נט״ז לש״ע א״ח סי' ס״ו סק׳ו ומג״א ריש סי' רצי׳ו  ,ולדעתי ספוט ני
וגואלו הוא סם כתו צור חנירו ונמו שהוא נתהליס ע״ת ל״ה צורם
גואלם־־־והוא נקנה ע״י פעולה שענרה  ,וגא היטג נסנחינו על הענר,
משא׳נ גואל נצלותא הוא פעל הוה  ,והוראתו שפועל עדיין גנל עת ורגע,
ומתיחס לתסלתינו על העתיד  ,ואס נאחוז גדעת החנם הנזכר׳ יהיה רר,
שנוי נקודות נין הננלי וירושלמי אנל הנונה אחת ; אן הוא נלתי מתקנל
שמסדרי התפלה חדשו רק לנרנה זו תמונה זו  ,ולא נחרו גם פה נשם גואל
ננתסלת י״ח גואל חזק  ,ונמו שהוא נתקרא ׳ ומה ראו על ננה לשנות
רק נתקוס הזה׳ ואולי נחרו נתתונת גאל הואיל והיא מגוררת לשם  ,אגל
נואל אפשר לטעות שהוא פעל הוה ? עיין נרפות ל״ת ע׳א ונ״ג ע׳ג דעה
רנא אודות הוראת הניננו.
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יאוה י כי הפעולה מוכרחת נאסר יען אל מני . 07pוזה מורה הגסיון 3נל
שעה ורגע ני אין העשיה 3נח האדס  ,ואס ישתדל אדם 3נל מאמצי נחו לעשות
>ו או זו  ,לעת ירצה להוציאמחש 3תו אל הפועל י 3וא לו תונע ויגטל נל עשתנותיו -
ואין זה נותן מגרעת 3יעוד שנר ועונש  ,ני רק הרצון יחתום הפעולה למעשה רע
או עו 3׳ ופעולה אחת תשתנה לרעה או לעוגה  ,לפי שנוי מחם3ת הפועל אותה
ונונתו בעשותה  ,ונאמרה גדולה ע 3ירה לשמה ונוי׳ ואן -שגרירה על הפעולה
אין  ,גמירה יש להאדס לחפון זו או זו י וזה הוא גבול נוגע האפשר ההתפשעת
על פעולת הנשמה והשכל  ,היא הרצון והמחשגה שהיא חפשית — ולהארה
מעדני ל 3לתשוג מחשגות להימין או להשמאיל מגלי מעצור — וגמירה זו תעשה
ידוע אומה מקדם לנמנע ־־ אן זה לא יחש 3לחסרון 3חוק הגורא"3ה אס
נשללהו ממנו — נמו שנונרח אצל נמה שאר נמנעות שיש להס ע 3עקי— 0ונוסן>
לזה נאמר שאס נשלול מנו י׳ש ידיעת פעולות עצמן העמידות  ,למען לא ישו3
מוכרת עליהן  ,ודאי חסרון נזה לשלימות יחשג אצלו — נמו ה 3לתי יכולתלהשיג
להעדר  ,נמו3א גע״ו לג ' גמורה  ,וכוונו לזה גס חנמי התלמוד ז״ל נאמרה על
הקרא אשר נשנעת להם גן " אלו נשגעת גשמיה וגארן מה הס כליה ( שים לן
היכולת לכלותם ) אן -שגועהן כלה ( היה היכולת גידן לכלותה ) אגל נשנעת
גן  ,מה אתה אינן כלה ונוי וידוע שנשמתינו היא חלק אלוה ממש כחלק הנחלק
מהכל (אן! שזה נשגג מהשגתינו אין יחלק הרוחני —) ולא ידע פעולותיה נמו
פעולות עצמו מקודם ־ זה אשר אחשגה נענין זה  ,שהאדם יש לו נחירה
חפשית לרצות דגר או למאוס נו  ,אגל אין לו גרירה להוציא רצונו מנח אל
הפועל  ,אין לי היכולת לגור לו את אשר נחר נו  ,ודי י׳ש יודע מה יפעל
גנר  ,אגל לא מה שירצה לפעול׳ ' ני מחשגות אדס העתידות לא ידע מקודם
ידיעה מחלנות רק השערה קרונה אל האתת ע״פי ההגות המניעות  ,ונאמרה
איזהו חנם הרואה את הנולד (והחכם גן תנחם גאר נדרן זה נל ידיעות
הנורא געתיד 3החלטה ,ולא נתגאר לי עוד ידיעות הסגות שרגילות להההפן
כחומר חותם ? ) ודרן זה נחזק מהנסיון ומכמה מקראי קודש אשר קצתם אזכיר
פה  ,האנס אמר •רנות מחשגות גלג איש" ני עליהם לו הנחירה  ,אמנה עצת
ד ' שיען עליו מני קדם  ,נמו ד׳ צגאות יען ומי יפר היא תקום ( תשלי יינו)
לאדם מערכי ל 3ומד' מענה לשון׳ שכל להוציא מנח לפועל גופני נגר מיועד
וכן אפשר לפרש זתותי
מידיעת אל הקדומה וכעין הסי' הגי מרא׳א שס
נטית המחשגה והרצון היא שלי וגכחי ( וכעין שסי ' גן מנחם חלותי היא ) אן
גל יעגר סי ׳ ני תה שתגיע לפעולת אדס גרגר שפתין תלוי  ,וינר די נפי
הנניא ישעיה גאר לגו לדעתי כל הרעיון הזה  ,שעל התשוגר ונקשת מחילה
מד ' על פשעינו יש תקום ספק  ,או שהיא ללא צורן או ללא הועיל אם האדם
מוכרח ננל פעולותיו לתה זה יגקש מחילה על מה שהוצרן לעשותו מגלי יכולת
למאן גו  ,ואס הוא ננחירתו לעשות או לחדול ככל אשר ירצה מה זה תועיל
התפוגה  ,ני שתים יפעל נגר נעגרו בזדון על אחת ממצות ד'  ,יגרום רעה
לעצמו ע״י פעולת הענירה שהשי׳ש לא אסר לנו רק מה שידע גחנמתו הגלתי
מגנלה שהוא ליעתיגו — ועיי שחפן נה פשע גתחשנתו נגד רצון הנורא,
וע"! האחרון  ,פשיעת הרצון  ,יתחנן לפני אלהיו ויתחול לו מה שפשע נגדו ני
אל סלח די׳ אגל על הראשון — פשיעה המעשה — מה תועיל מחילתו  ,אין
ישוג המעסה לנלתי נעשה ? אשר על כן נתיאשו רגיס מהתשוגה נאמרה  :כי
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אן למה שהקדמנו
פשעינו וחנואתינו עלינו ונס אנחנו נמקים ואין גמיה
לחלק ני על המעשה אנו מונרחיס  ,ורק על המתשנה אנו חפשיס  ,ניתר ספק
זה  ,ני אחר שנמחלה פשיעת המחשנה  ,שוג פשיעת המעשה אינה נחשנת לנו
לעון ני עליה אנו מונרחים  ,ע ' נ אחר שהזהיר על התשונה יאתר דרשו ד' ונו'
וישוג אל די ונו׳ ני יוגה לסלוח ׳ הוסיף לנאר אין יו3ן זה ואתר  :ני לא
תמשנותינס ,הן שלנם וגרשותנם נתונות.
מחשנותי — מחשנות אינן שלי נ׳א
וע ' נ אתם צרינין לתשוגה  ,ולהיפן ולא דרנינם׳ הן המעשים אינס שלנס
וע ' נ תועיל לנס
וגרשותנם  ,אלא הס דרני׳ ני נגר ידעתי אותם תני אז
התשונה  ,ונגין גזה מדוע הקדים גמחשגה המ״ג וגדרן הנונח  .וזה ג״נ נונת
חנה  :אל דעות ד ' שהוא רנוי תדעה המורה על הידיעה געתיד ננזנר  ,ומפרשה
הסרט  ,ולו נתננועלילות> הפעולות נודעות לו תקודם גהחלט.
דלק  ,רדף ,הן מלות נרדפות להן הוראה אחת והיא הריצה אחר דגר
להשיגו׳ אן רדף יורה לדעתי רק על הרדיפה׳ גין השיג הרודן> את הנרדף
או לא השיגו  ,ענ׳ס הוא רדפו  ,ונן יאתר ג ' נ על הנמה המוסרית  ,אס ארס
ריף צדקה -
משתוקק לדגי ומשתדל 3נצ שעה להניע אליו להרע לו או לא
אגל דלק תורה רדיפה גחימה דולקת עד השיג׳ ונל שלא הושג הנרדף א׳א
לומר שדלקו רק שרדפו  ,לנן אפשר לומר רדפוני חנם אגל לא דלקוני חנם  ,ני
גדלק נגר ננלל רעיון ההשגה  ,ויתורגסרד ף , jagenד לק  , erjagenלנן נאמר
וירדף אחריו וידגק אותו לגראשית ל׳א ) אגל לו אחר יידלק לא היה ינול לומר
וידנק׳ ני זה נגר ננלל גזה׳ אן גם לא יאתר ני דלק דרן שגעה ימים ׳ ני
נל זמן שלא השיגו נקרא רק רדיפה  ,אגל לאחר שנגר השיגו היטג אמר יעקג
רודפינו
ני דלקת אחרי  ,ונזה יוגן היטג פסוק גאינה ( ד׳ י״ט ) קלים היו
מגשרי שמיס על ההרים דל ק ונו• שלא נפל ע׳יין אחד נמלות שונות׳ אגל נל
אחת היא על תקומה הראוי.
אי״ש.

Beiträge von David Schwarzfeld.
לכבוד האדון הנכבד  ,אבן פנת נבוני ישורון  ,המליץ הנשגב  ,אשר
מו״ה מענדל שט קר ן ,כוכבו יגח
לנס עמינו נצח שמו ינון ,
כשמש צהרים!
אני טרם אשים לפניך  ,את אשר עטי הרתה גס יליה  ,אוגילן — אס
תרשני — אל תדר הפנימי׳ אחשוף לעינין שפוני מורשי לגני  ,ואתה תחזה:
השגות אשר העירו את רוחי  ,לשלח ילד עשתונות׳ חוצה׳ ולגלי חרוד להמחרפיס
הגס שאול גנניאיס ! שתים הנתו ,האחת  :מעת ירן אני היקר נ׳ע־— זנרו צא
ני
יסוף מאתי — נתינת אל״תית  ,גרסה נפשי לתאנה  ,לנגדהו נגד גני עתי
אם יד ה׳ קרעה את לגי לשנים עשר קרעים׳ ושדרה תני נחלת שפרה עלי׳
תנתוצוהיעלי׳
חנוןותטיג׳ ולא אונל עוד להשיג לו׳ נל
אג ׳ מנהל׳ מורה׳
נגיע רוחו׳ עוד לא נועו רגשות האהגה׳ אשר נהולס סעס גי יפעתו׳ ונגזע

ען נחמןנשרשו  ,עוד לא ינמקו מוסרות רוחוחיני׳ נשנס האחד אמנו — ו 3מה
איפוא אשלם נשיי אם לא נחקומי שתו על סשר ? — השנית  3 :אשר ראיתין
אמן ומפליא לעשות׳ תשורר אויר׳ אשר נהשוררי קדם שרת גס נלחת׳ לכן
אמרתי׳ חס תחת ידן נצגי י 3ואו׳ י3שילו׳ יצליחו׳ ויעשו פרי  — .ועתה הא
לן נצר מטעי׳ הקנון והדל מנונ 3ין׳ אשר3שמי המליצה יאורו׳ ועלין אדון
לנחור ׳ אס לשומו 3ין שורותס למען יצהיר נתוהס׳ או לגזור אומר :לן הלאה
כי מאסתין ! שימו נין כונני שנה׳ או נונ3י לכת — אנכי אנ 3דן ואהלל שמן
_
מרחוק •

משוח נפשי  ,על מות אבי יוסף ב! זאב נ״ע ביום נ״ח לחדש תשרי
תר״ד ,לפ״ק.
"יוסף" למה מהרת לארץ נשיה  ,אתה שינת עולם נרדמת
ובניך קודר ילבו באין תשועה ? ועם יורדי שאול יחד נפעמת.
יחידתך הלכה למעון שרפי מעל מרחוק  ,שמה הדיחך קשי יומיך
ואותמו עזבת למדוד דמעות בשעל! שבת לחמו שמחות בסחר כנפיך—
״הביטה  ,לבנו יתך יורד בבכי ,אמנם בא קצך ,חיש ינחו השעות,
נחלי מים מאין פוגות יזרובו לחי" נפלת ערש  ,משם למות תוצאות.
אולם אתה תשוב תלך י* נוח
הה התמונה כרקב בנין ה " תחתור
ובעומק הלב כחרב פפיות תחדיר
לזעקת שבר אזנך תקשיח.
אבי ,מדוע תסתיר זיו מראיך ? מדי זכרי דמות מות עליך שטוחה
ואנכי — באין יכולת להביא
לא תשמיעונו נועם מדבריך ?
ארוכה — .
הלא כל מעינך שמת בנו,
בנו נפשך וקרבך  ,ועתה זנחתנו! הוד פניך׳ יפי תארך  ,כשלגחורו,
נא משנתך עורה ונוחם הטיפה ,עיניך מתנוססות בהדר לעד סגרו;
טל אורות דבריך נא הרעיפה!
פיך הנאור ,עוד לא יפתח
בית
מעת שכבת ,דומיה שירת
וקולך הערב עוד לא ישמח.
ונחנו׳ לכתנו מלאה שמיר ושית .הקבר  ,פתח לועו הנורא נגיך
בתוך גוש עפר הורד גיוך ׳
אך הה ! לשוא אדיר בשיחי
ואריעה,
כה — הה מעי מעי — רמה תכסך
ולחיים מר ממות ינזרו בניך.
«לריק אעיר קול נהי ותאניה
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אחה לא תרים ראשך מאשפות עוד דם נעורים יזל בעורקיך
עפר רבה צבאך  .לעתידות שים מבטך".
לא תקום טרם שחר התחיה צפר—• לאשר דרך צדקה אזר כח
יאני לבדי נשארתי ליגון ומעצבה
״ונפש אביך בעדן  ,תשמח שמוח" .
״יוסף איננו  ,ואני אנה אני בא ? ״ לכן נשבעתי עולם אצור תם,
אולם קול אשמע מלאך מנחם
ובזה ארצה לנפשך שוכנת רם.
קורא,
אבי יקירי ! משוש נפשי ולבי!
ומלים רכו משמן יורה:
עד בלתי תבל  ,אטמון זכרונך
הבליגה יגונך ,על שבר לא תקונן
בחבי
כל גבר אליו מצעדיו יכונן".
אל יכהה רוחך ,אל תאבד שבר ,יקרת לי  ,נפלאה אהבתי אליך
כבעט ברזל נחרתה בלבי תמונתך.
אף אם אביך ירד לגיא קבר,
דוד שווארצפעלד.

תפלה לשפה העבריה.
Don H. Waffertrilling.
נוטה אור עלי תהו ומאהיל שמש ערל׳ לב ירחוני להכלה נצהת ?
הן תשורגי עין יעקב  ,מנחם ינחמני
בוקע ענן אופל ומקרין אמש
בורא מאורות אליך ארנן תפלתי  -יעטרני כי חפץ בי  ,בל יעזבני — .
בל ישיב צור חרבו עבור הגדילני;
פקח עיני עורים מכי סנורים
הן ישמע צבאיו יבהיק כוכבי שחר
פתח דברך יאיר תבונה חסרים
יפסג במות לשון בחילו אשר בחר
ידעו יבינו יכירו גאותי!
ומשחת יקראני ויעלני.
למה קדורנית מימינך ננחת
רפוית און במסורה נאחזת
אמנם אם עריצים נפשי יבקשו
אם חורשי עמל תבואתי ישרשו,
אלכה גלמודה לנצח נשכחת,
באין חובש פצעי ומזור לי אין ?
איך אתנשא אגדל גבוה ארומה ?
אם אלה בכה ידרכו עלי קשת,
למה מקום בל שזפתו עין
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עדת מרעים עלי רעה חורשת— כי ימינך נאדרי ימינך רוממה׳
אם לכל לשון איך תעל מדומה? מאויי דל תמלא אף יעמיק שאלה.
אלה עלי קרת ברחוב קולם יתנו
יפשיטו כתנתי וכבודי ישנו
ש 1א לכם משכימי קום
יאמרו  :הניחוה  ,המירו קודש — אוכלי לחם העצבים
אתה בחיר עליון שפת עם לועז כן יתן לידידו שינה.
תמלל עליון ונורא מעשיך מה רמו1
ישראל תשפוך שיח  ,בה תתפלל" מהביט בכבודך עינינו מה נמו!
וטהרי ישבתו מדי חדש בחדש! ולהבין פעליך איך נבערנו דעת
פעם ילבש רחמים קהל נוגנים
ושדים
הבו ! יקראו הוד שפתינו נרים
נשים אבל לכנור לענב קול בוכיה
יקום יאזור גבר בגובה הלצים
יגעדבחמית דכים יהפכה לעצלתים
והנני יורדת נדחפת לנשית.
אם תהרגם אלוה  ,גם אותך
ישכחו
ישכחו מחוללם  ,יאכלוישמחו!

הפה אנוש יהללך ובלשונו יורך%
התפארתו תמגנך  ,בה יעטר ? -
כי האדם מההוא  ,רמה ותולעת •י

בדרך רעים תאשר לצדיק אורח
צעדו לא יצר לבו יאמץ ממודך
אם ירוץ לא יכשל קרסליו בל ימעדו
ארחם כשמש ינון יזרח לתפארת
בו ילכו נכון יפסגו רומי קרת
לפיד ושבר יצחקו בל מנם ירעדו.
כהזורע כל היום עובד אדמתו
ובליל מעמלו ינפש על מטהו
בל תקטן רשע  ,הבין הורהו;
מחטאת פיהו עונו הודיעהו
לאל ישים שבדו בין ליל יצמיח —
יבוש יכלם מפשע שפתחו
הוא יישן ישקוט ועליון יחוננהו
ישוב לערב  ,לא יאיר אורהו.
אל תומך גורלו אף כ׳ לא יראהו
וכלם יהיו מעוזי עטרת תפארתי ובשחר יביט כי זרעו הצליח.
ישימו צניף מלוכה לדור דור
כן המה מעשיך אל אנשי בריתך
משמרתי
כן תשלם לבוזי ולשונאי שמך
ולידי יושיטו שרביט ממשלה
הם שאגן ישליו ואתה תעוררמו,
שוממה
לא יאמר עוד לי  :אלמנה
חסידיך בשכבם אף בדחי וצרה
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במעחם יחסיו׳ בל רוחם נשברה׳ ועשום בין ליל יחלוף כרגע;
הם נמו בשנתם מחסדך תאזרמו  .בבוקר יקומו ואיך לא יתמהו
ובנה ׳שתדעו על עושש רשעים כולם כפנרים בקבר יתראו
על חילם מתהללים בהונם מתגאים מחוסר כל יחמוקו משוד ופגע.
הירש וואססערטריללינג.
Beiträge von Leopold Eisler.

בארה צדקה חיים ודרך נתיבה אילמות.
כאיש יטה לכת למקום עדן ונחת בליירא ויחת  ,שמח אך יחי
משחק לו צדה משחק האבל<
שם יאסוף הון יצבור מכמנים,
בדעתו נאמנה  ,ני נפשו יושבת
שם אך חדוה ושמחה פורחת
בהתפתחח מוסרית  ,כובד נחשתיס
ישתה אך עונג מנחל עדנים;
בצל עדן יה בשובע שמחות
גםעלי אורח מלא סלון וחוח
ואור עולם לה בורא שטים
להלוך פעמיו ני ישים,
וכלה אז יגון — כלו אנחות — .
נפשו זע ישוח לכת בכח

עקוב לו מישור ,בקעה הרכסים ,יתרוןשותי "ן.
גבור חיל לשתות "ן
כי לחבל נעים יגיע
מה טוב ונעים חלקמו
גורל נחמד■ בינה ישמיע;
בי ירמה יחשוב לבמו<
צן הגבר זרע צדק בלבהו
ישים מול עינו מגמת חייה ו,
עת ימלא היין בטנמו,
כי גם גבורי חכמה הנמו;
אם גש בלכתו במסלות תבל
התוגה במערצה בעוז הניפה
ולו מיינם יקיצו ויתעוררו
בלב ונפש יורו ויאמרו:
ידה עלהו  ,ישכח למעצבה
אך יגון לבקרים לבקרים מראבה כי כל חכמה במו אין.
הלוך ילך מדחי אל דחי
אל השנת קול צורריו שאון קמין עולה תמיד ( תהליס ע״ה ) מדי■ 3ינותי
«כללות השפר הזה ופרטיו  ,ר 3ת תמהתי עלי סיום הפרשה הזאת  3 ,ו המשורר
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אנחת לנו יגיע׳ ני משנאי ד׳ תמיד נשאון דניסיתגגרו שכמעט לא נמצא כמוהר
גנל הס׳ ונפרט גרגרי אסף אשר נל סיותיו רק חן ונועם יטיסו ני 3עומ על ד׳
וישועתו הנהו׳ נמו ינצור רוח נגידים נורא למלכי ארן  ,תרוממנה קרנות צריק י
ואנחנו עמך ונוי לדור ודור נספר תהלתן ' ורק זה מדיו מליץ קדום לחזק לגעמו
אחרי השתפכות נפשו ניליל ואנחה עלי התנגדות המיצר׳ גרגרים נעימים  :ני
עוד ינוא יום נו יוציא האל כנוגה צדקם וישועתם כלפיד יגער י ולא לשלחם
מעל פניו גרגרים היורדים כמדקרות חרג חדרי לגמו׳ ורק ציורי פחדי שאול
עליויחקו  .ונראה שגם פה המשורר נדרנו ננטחונו על י ' וישעו יסיים  :ידעתי
כי אתה אשר תמיד נהדר גאון עזן עלי יושג׳ תנל ארצה תופיע׳ לא תניט נוגדים
ותחריש ננתנס שאון קולס על עם סגלתין  -ומלת א ל אף שהוראתה לרוג נקשה
או אזהרה׳ הנחתה פה ע׳ד ההחלע נמו אל ינוס הקל ואל ימלט ( ירמיה מ״ו)
תמיד׳ מענין
שתרגו״ו . Nichtwird der Flüchtige entrinnen :עולה
מאד נעלה ( תהליס מ״ז ) ומוסג על השם יתעלה  .ונתוח הכי כזה  :אל תשכח
קול צורריך ואל תשכח שאון קמין אתה אשר תמיד מאוד נעלה׳ ותרגומו:
Und gewiß wirst Ou nicht vergessen des Ungestüms deiner Feinde,
!deS Tobenö deiner Widersacher , der Du stets erhaben Dich zeigest
מגערתך אלהי יעקג נרדם ורנג וסוס ( תהלים ע״ו ז׳ ) לע׳יד הועתקה הוי״׳ו
וסוס.
מתיגת נרדם לתיגת ר כ 3׳ והיה ראוי נרדמו רנג

לעאפאלדאייזלער.
Beiträge von I . H. Weiß.

ד ,י צ י ר ,ד
התנערי נפשי ! מעקת חייבשירים
עורי יחידתי בית מועד  .רעיון גבר!
אל תראי בעמל אנוש מקור יגון ושבר,
תמונות לב חותל הריובץ בין המצרים.
שבחי .ילדי ייום ותרמיתיעת הבללעל ׳
חדל מהמיות לבבי לאשר כי ימעיול מעל׳
שאי משפל היותי כנפי רוח אלוה,
מרגבי עפרי פני אל על מבס עיני,
אפק לשחקים באברת השכל וידוע,
ואל היכלי אמת על בפלס תשיאני.
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אך הג1ית תחי אהה ! ספה מלהיות
אביט אחור אלאה והנה חשפת ליל
זקרוץ חמר הנני! ואיך אעצור חיל?
הרעיון רם .רוחי ויפתה׳ מעיני לאות.
אל גבוליות הייות י נפשי ברגעו תשאני,
למפתן הבריאה בחבלי חפץ תמשבני,
אך אדע— מה אדיר אלג מהחללגברי-
בי לימוא אעמוד משתאה מחריש לרעת,
לשוא הלאה מגבול העת אשא האבר.
שם חשך אין איור אין גם קרן מיופעת.
אמנם הגייון לבי את חיותם תעודתי!
לשמי אמונה ברערה שלחה ימם,
על אבדתה תצליח לעליות שמןם׳
וער פאתי ההןים להגביה תעופתי.
בילד עלי אמו בה נפשי התרפו! ׳,
להזיות בניועמה ומפיה תנשקי —
דע צור עוזף האל בשחק ; אמן סלה.
נמצא ואין ראשיה לו איןחליפיות.ואין תבלית.
שומר פעולות ארם ימינו בבלמושלה׳
רצונו מקור חיים איןקצב ליו ואין תבלית.
תבלול תהו היה ונשיה ושממון׳
אין רום אין עמק אין מטה אין מעל.
אין איור אין מאפלה אין מתיוק אין רעל ׳
האמה בכף עלייון היה אצליו אמון.
ורוח אל עולם בקדשה חסד עוטפת,
על פני תהום רבה על כרוב חכמה מרחפת -
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ויאמר ח ? ציב'ו ' ויהיאיוו— ויהי חי-ים•
ותעל הארץ מציה אין סדרים ׳
ברוח שפתיו נגיולו בספר שמ!ם,
לא מיש לא בפעל בפיו פי אם בדבךים.
נטה שמים חסד׳עטמיו תכלת,
תלה ארץ על ?לימה הציבי גבוליה,
ויתן תאר לה  ,והדר על פניה,
ועיפל ובחן גם יפעה בל נובלת•
ארגמן לבשו ירוקים הרח השמש,
הריק רשפי אור וייופע במו אמש,
ובדיקות פיו אדמהזעטפה איור חיים.
סהר וחיל צבאיות כוכבים עמדו זבולה,
רבבות מזרות נגהו במרחבי שמים,
בלם לתכלית טוב נוזקרו אין בם שכולה.
Tמה
אדיר
במרום
אלי
ובבורף
בשפל !
־־
•T
־ *
i
׳I .
VT:
בחבלי נצח יקומיף יתרזקשןת ׳
במיוסרי אמת וט1ב איש אל אחיו חברת,
ובביוד עושם יגיד .ענק יגיד גם נפל.
תבונתו משקל לרוח סוער בזעם,
לברק היודע גבולו וקצב לרעם ׳
הבס תהומות בלבוש לבל !עברו• רוקמו.
ד \ם פרש !דו בהריות שטפו מים,
סלעי ער כמו בר בדברו־ויטעמו,
ו!הי הבל בראי מוצק רחבת ! דים.
ואדמה בנעוריה לבושה כלילת יופי׳
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הרים בירקרק חרויץ וישנים .ורעננים,
כל גבעה הנשא Sjyסוגהבשושנים׳.
אך לחסד מועדות אין חיסר איןר־ופי.
כל שושן בעמק לפתח נזדהו׳
עץ מאבל ישח תחת כבד פריהו׳
י•  " • • ,ן
־־
*י ־ יז •־
התמר לציץ ציץ לשורק בל נובלת.
גם סלון מכאיב ודודאים נ־ותני ריח ׳
תאבה זבת דבש גם לענה מרעלת׳
י- --
״T
ן
־ •׳
T
T -:
מאזוב ,ער ארז וכל בשים צומח.
כן .ר,מו אף נצבו ארץ ושמים,
לבושי הדרת קדש נעימות .על פנימו,
מועדים להשלם חקם בכשרון מעשימו,
לכל מדר גבול ויסךזים בדלתים.
הגה מפיוזיצא נפשו אותה _וי,עש
כל' חיל זוחלי עפר כל רמש ותולעת׳
:
 *vv
r
rp
ד־ ,
צנה ואלפים כלם גם עיוף שמ;ם,
כל בהמה כל זיז שדי כל חלתו ?רץ׳
חולבי נתיבות ברמה והרגה במים,
הפראים במדבר יחד וכל פורצי פרץ.
אך מה היא ובניה .וכל יקום מר ,המה ?
מה שמים וצבאם:וכל ברואי אדמה?
באין ענין ואין תבנית באין רוח ואין נשמה
ערב תהו ואפע אפלה ומשטמה•
בחימר מת בלי צלם ארץ,וחמודיה,
בריר חלמיות אין טעם דשנה משמניה׳
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ואותיות ספר הטבע תמונות אלן חי!.ים.
קיול כביורה צלצל ברוח כי אין שומע,
כי לב רגש יבצר ,יפק שמים,
חיוקר לכל תבלית תיושב משכילויודע.
.ואיור ; .קריות מעל  .קלן בהיר שולח,
מפני ( גוריי ארצה לציון חסד הופיע1
ברוח ?יו .על גוש אדמה חפצו הודיע,
ומ_טע להתפאר מבין רגבים פיולח.
זה האדם אדון כל ; קום ניוער למלוכה,
לחיות חית נפש לזמורה בכלוערובה,
נפש מבירבת ה׳ נזר לראשהו!
להשכיל כל מפעל לבחיור טיובמאולת,
היא תבין לבבו מכל משמר תנ^ רהו,
עצתה אך תנחהולמשול בכל ממשלה.
,ארחו ורבעו זלית שבתיו ועמלהו,
אליו צור חלקי'• .עינך ולבף המניות.
בבני מחץ בתבונה אך איותיו חניות
וחסר כל אם תחסר.לש ליו רב כי תנהלהו,
■אשר כי ;שחק ליו היא תסיובבהו סלה ׳
תביוננהו תנצרהו כלביות המכשלה■
אם .ילדי יום השיגוהו בין המצרים
בתהו לא דרך תשובב נפשותנחומים׳
בה ;משול כאותו_על תאנת ארס בשרים,
אם זרקה ביו שיבה אם ביחיו כיח עלומים.
4

ובעזרת חיתו פניני אהבה יזהירו,
היא במושבות נצח האדם באדם קושרת.
ברת,
אחד ח1
היא זכוי :לבביות יחד דrברוח
"
vv
־t v
ןת^ נוגות ? קרבנה לאין .קצה יפחידו-
מי זה בסיומכי חיינו לבלתי יברחו?
מי זהבסיוה^כי ?זצוקיוי לבלתי יהרסו ?
ביוכבים במסליותם מי יורה וירכמו ?
כל צבא מרום במרוםזעש כסיל וכימה
מי יערבם מהארות בעברת תחמו ?
מהאבל שתיות תבל לתהו לבלימה-
אמנם ?חבלי אהבה איש באחיהו ידבקו -
וחפץ להשלם חל,ס  .רק אחדלכלביו.
אך רוחה היא הניעם להנחותם דרכמו,
בנשיקות אהבת נצח יחדו ישקו.
מגשמיות הטבע גחליה ןתמלטו,
בחום צח  .עלי אור קרני זהבה יתפשטו.
ואתה ברחב לבן? הרם לבל נוראיות!
צלם שיי■ היאות לך לעצים " עינים?
אתה ברב אונים בכשריוניות הנשאיות,
ודאיות לך נטוש ביתהונמךבעצלרדם?
כמספר ימי חלרינו הלא רבו התלאות!
בחמר הרגע כן קורותיו ; מירו,
מאורות ההצלחה רק בהיות יאירו ׳
״• T
־ ,
״ :יT
:
הטובות מתי מעט אך לאין מספר הרעות.
היגון ארון לנו אסון רודה בזעם.
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היום ילחץ עיוני ׳ ומחלה הפעם.
הפגע כתנין לאכזר לא ידע החם.
האשר חנף כילו ומחקיו המיה,
יכ מחננו מתמול היום נודד ללחם-
ותוגה ? די לנפשו ותמוגגהו חושיה.
אןי אהבת אדם לאדם מסעד בעת צרה,
הרעבים תשביע  $ת העני תרחם,
דמעות העשוק תמח האבליםוחברום,
תחיונןאברבלי לבוש ואין קסות בל,רה.
כן בעת נצח חרת אל על לוחוהןם,
על גלייון הטבע חלקינו בחיים.
באורה איור לנו מתורתה נושע ׳
תחכמנו תאלפנו גבה תעודת גבר,
בשדמות הצדקה תתן זרע לזורע.
תודיע אורח חיים על מפתן הקבר•
והקבר הזה בית המיוער לכל חיים.
הטבע ביר חרוצה אף איותו כרתה,
אלהים נוצר אדם ידיו זאת עשתה,
•אל הרוחות לכל בשר ר'וכב שמים-
כי אם רגשי מוסר בחיותם על לבהו.
אם חסד וענות צרק^חבוש לראשהו,
גם האביונה לשכניי לימינו נצקת.
הפעם יעוז דעת ןתאוה הפעם,
במקיום ר!צרקה גם חטאה אורבת׳
ןאות ב ^ךים בחבו שוררת בזעם.
*4
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וכחיותיו מרבכיות מערכה מול מערכת,
ללחיום מלחמיות תנופה הדגל ישאו.
אלה לקראת אלה בע ;ם רוח ; פעו׳
ולפתח הלב להט ך! שק מתהפכת.
והמשטמה הזאת אחריתה רראון /
שאט נפש ומות חמת רוח ושאון1
פי בל מומי גבר מבטן מי יצאו?
והמגרעת אישר יחלום אדם עלי אדמות•
מי רעל חיינו ממקיור מי נבעו -י
זדון הלב  .והקנאה הרקב בעצמיות.
אך התאוה הארורה מוקש החיים,
התשוקה בה השיובבה;וםרת טעם,
היא תהתל לבינו תעיוו־ר מדיון וזעם,
תתענו בתהו כעור גלויי .עימם•
אך לה הרה הלב תניני השחת,
אל צללי ההבל את ;דה שולחה,
ואת זרע האבריון זרעה בארץ.
כי בארה החיים למות תוצאות—
חטאת הנפש מיותיו וכליון וקרץ,
ובדרך נתיבו עקבותיה נודעות י
ובהיותם הנצח הבריאה החתמה!
במשטרי /עמים  ,מוחל בעפרות,
לא ; חיל ' 2נחלוף כי יובל לקברות.
כל חית נצורי עליון במטה ברמה .
לעפריות• צבא היקומים בן נתן למו,
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?תח^ פו יתחדשו ור,תמורה נןנחמיו.
והאדם כי יגוע עיור בפשיו מןוארת,
מיותיו לא י_קח הכ ^קמה אף נצבת,
בנעימיות עיולם תודה בעדן למשטרת,
מר׳ומיםתישביון כ 1לה בנתיב אל מות.
אייזק הירש ווייס.

אילת אהבים.
Don Rabbi Jonathan Eibcschütz. s, R.
ע״ס. ;' b' 7

אילת אהבים ויעלת חן אל תספדי ,
את מחמדי  ,אשימך כמותם על ידי.
במה אתכחם ואשים לאל מלתי  ,ביתי מוושה ועזובה נחלתי  ,בעלת
רבות זולתי ,במה אדע כי אירש אמוזתי.

אלתקונני ואל תכודי ,אס 3אהבתיך

גברת ממלכה יפה תא רעיתי י גולת עליות ותחתיות
אגאלך כי בך בחרתי  ,גס זה לך אות כי את אחותי.
דלותי ולי נאה להושיע מכאני,דברי רננות יהלל פי בשובי  ,דרך
ארצי לבית אבי  .דודי ברח ודמה לך לצבי.
הללי בת ציון ושכחי קנה  ,הוחיל׳ לאלהיס עידןועדנה  ,החבאי כמעט
רגע ותמצאי מנינה  ,הן על כפיס מקותיך וארשתיך לי באמונה.
וי איך אתנחס ני מאסתנו  ,ווי עמודים ממנו פנו׳ והלא נהפך לאבל
ממולינו  ,ואני אנה בא יוסף איננו.
ךל

נתתי  ,גאל

זמרי בת ציון ותני פוגת לך  ,זבל יזבלך אישך ובעלך  ,זבול ומעון יהיה
בגורלך  ,זכור אזכרך כי אנכי גואלך.
מי חי חוס חמול חנני  ,חטא העבר מחה זדוני  ,חכיתי לדי המסתיר
מאת פני  ,חולת אהבה אני.
טומאה תטהר ותחליף
זדונים
 ,טוטפות כליל תפארת בראשן חונים,
כי טללי אומתי לך פונים  ,טוב אנכי לך מעשרה בנים.
יבואו רחמיך כגודל חסדיך  ,יהל אורי מהדר סודך  ,ידעו כל ני אתה
ד'לבדיך  ,ישקני מנשיקות פיהו ני טובים רודיך.

כלילת יופי אמ מעין הכרכה  ,כסא כבוד מקדם כסוכה  ,כביד ממצא
ילך שמורה וערוכה  ,שס נתר יתנו לך ויעטרוך זר מלוכה.
למה החדלתי ייני ותירוש י מיק 3יס  ,לתת מיס 3ע 3יס  ,לו צמאה נפשי
במכאוכיס  .לריח שמנין נ 1ו 3יס.
מנעי קולן מכני אל תהמי  ,מנחס י 3וא לך משי 3זעמי  .מן המיס
משיתהו 3תי 3ת כמי  ,מי יתנך כאח לי יונק שדי אמי.
נקדרתי עד מאוד נכנות נושים  ,נטשתני ולא הלנת לקראת נמשים.
נרדי נתן ריחו ויעש3אושיס  ,נפלאתה אה 3תך לי מאה 3ת נשים.
ספר כריתות איה ואגרת שלומים  ,סיגים אש 3ית ואכדית חוחים  .סלה
אהכתך עלי מה טו 3שנת אחים  ,סמך אסמכך3אשישות וארפדך כתפוחים.
עורי צפו? ותימן קצוות השמים  ,עזה כמות אה 3ה קצתי כחיים  ,עת
זכרי אהכתך נמחולת ממנים  ,עיניו כיונים על אפיקי מיס.
פאר וכבוד אעטדן תשניעכטוג עדיני  .פדה אפדן תחדש כנשר נעוריכי.
ליאה אהנתן שוני למנוחיני  .פרש אפרוש כנפי עליו ני גואל אנוכי.צמתתני קנאה לנכי יהמה  ,צמאה נפשי לראותך נרה כחמה  .צוארך
כמגדל כנוי כדמה  ,צאנה ודאנה כנות ציון במלך שלמה.
קולך מי 3כריח עולות  ,קדם אהבתיך עוד לא יחדל׳ הקולות  .קדמו
שרים אחר כוננים במקהלות  .קומתך דמתה לתמר ושדיך לאשכולות.
רויתני לענה ומש השכעתני  ,דאוני כערים ונחכאו ממני  ,רחמיך רכים
כמשפט חייכי  ,רני פלט תסוככני.
שמעי כת ושכחי כית אביך  ,שונה אלי עלי השלך יהנך  ,שמח אשמחן־
פחת אשד ענית לנכך  .כוכי שוני השולמית שוני ונחזה כך.
תאמי צכיה הרועים כשושנים  ,תשלח לחזק כרית איתנים  ,תשובי
לפקין ישנים  .תחרש ימינו כשנים קדמונים:
את הזמר הזה מצאתי כין כתני יד אאמ״ו הרכני המופלג כבוד מוה׳
יצחק שטערן נ״ע  ,ואף כי נדמה לי  ,כי ראיתיו הפעם כימי מרפי נדפם
בס ' לוחות העדות ,ככל זאת ,על כי לא נודע לי נאמנה על נכון  ,והס׳ הזה
לא 3א לעיני מאז ועד היום הזה  ,והוא אף אחד כעיר ושנים
כמשפחה איננו  ,וגם איננו מאותן הספרים הנדפסים מחדש  ,ועל ינ
גכרא רכא אמרהלמילתא אמרתי אציגהוהנה  .מענדל בר " ׳ שטערן.

Beiträge von M »S » Rabener.

שושנה,עניה
סיוערה גלמודה
בעדן פ'ור :ה
מגזעה שרודה — .

טובזקר־ןד!
אףז קק ?ניך
לבל עין יאיך
ותיף ותו־וי! ?—
אמרי זאת אמיורי,
קומי־בא אורי!
אל תאחרי
ו־בדי דברי,

ויבף־נא ך.בךי
מה לך תתגלגלי?
מה תחמיורי׳ מה תחפיוצי׳
כי תהליוכי׳ פי תפרוצי,
תסתרי
פעם
• ד *• •
ופעם תגלי?
כמה תחישי
מדחי אל דחי
הנוה  ,היפה,
כאבך נקטפה!
ובמו מכף הקלע
,קלעוך כבלע׳
מגיאייות עלי הררים
אלי ציה מני ברים-

הטיוב אז הייתיז  .ז י•
ז1
שאננים,
מימי
עלי
 ד •-״ ״
ד,־ ,
ועל כל שושנים
אנכי רק עליתי,
כמיו הירח

גם משריון לרוגוי סלעים •
ולא חמישי
רבת חנך,
ועור הנך
?שלל צבעים;
עוד לא עזבת א ת־ ט ה רך

בבין הכוכבים.
יקר זורח
בסתר העבים;
ובמו הצפירה
בעצם השמים
זכה  ,בהירה"

את ילידת־עניה.
'שכולה ברורה
בעדן פיוריה׳'
מגזעך שרודה
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גם דבורה מעופפת
מאירת .עינים ׳
על פני תורצנה
כבה נעליה? ,,גנת־עו־נים
בהוד וריח על נטעי נעמנים  *? - .שר שמני תמצנה
ולא אדע מדוע .
ויזקם הרוחבגאיוניו -
הן משמני הארץ
דשפיוך .עלי חרונו,
חיוטר גזעי התז כלה.
יבאני הקוץ ,
רק מטל השמים
ובכן נדחתי
אשאף לי חיים.
אף לא נחתי
לאאחמיוד־ה  ,לא אחפיוצה;
ער לא אכיר עיור מקיומי,
עת אהליובה  ,עת אפרוצה,
יפת־תארי כמעט חזבלה,
,קצתי בח;י׳ ואקלל את יומי  —.לשלום־מו_לךתי
הוי ! אני שואפת.
מבלי מחשך ׳ מבלימניודו י
עדיה שקדתי
אלך בתמי
אליה הנני נרדפת.
אל כל אשר הדוח_ יטני;
וכל אטד גם כל חיוח
עור נוטעי חי׳ חי הניטע׳
יאמר מומי:
חין .ערפי הוא מבין יורע,
—
.
הנני
פי שנואה
עת לטעת כי תקרב  ,תגיע,
כתמר אז אפרח  ,ולי יהושיע.
ע? אי היוךי הה ! גדעו,
כאלה וכאלון אשר בשלכת; ,מלאו שניותי
ימי הזמיר  ;.אתית ׳
גבול ותיוק סביבי תטבעו,
ערפה אבא ולא איוסיף לבת  — .אחי באחייותי י
שלו ושאנן
מי אקרב לגשת
מרוח נדחפת—
כאזרח רענן,
וימי הזעם יכליון.
אלי יובל איו מבוע,
אז תולעת רוחשת
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בת־עמי עמה
סיוערה גלמודה ׳

בקיח־ש פ'ור* ה
ממעה שרודה — .

דומטפחת.
)Nach Schiller
 Handschuh״'s
(".
ביורה
צועה
משם
גנת־ליבאים
לפני פרדס
״ -
>• t
 :ד*
• -
שובבממעיוניו
לחזות משחק־דחם פראים
במר בזעם.
ישב מלןי עוהה י
בתחלה
הלביא
חזה
באשר
והסגנים
הפחיות
מימין ( ;שמאל
 T. .־ Tי
TT
VI
Ti ' :
 -•| • T
ר ;ה'ום בהמולה,
אף סביב עלי מעקהדעךבים
אשיות החיל בביוחרה יפפיה  .נחפוץ זנביו בפחד ואימתה
,
בגלגל ? סופתה י
ים
ןיהי3א ^ף •ר
דר ר ^׳רי׳ר
דיג
יי־" 1
־ *־ ••
״־
,
:
יפתח אררת חיתיו־יער רחבת
" " " ־ ־ :־־ ' ^ם  .וסביב במעגלה
במצעדימערביות ,מפלציאימתה׳ וצניוף את הזלביא בחלחזלה׳
 . .ז יריע אף .יצריח•
הלביא .אתא׳ ״.
ובנהמת לביוזיניח
עיניו מזרי פחד
על הצלע רעל הברכים.
מכל .עבר יחד.
שפתי ליועיו פערו ׳
והמלןד שלש קרץ בעינים
ושערות בשרו סמרו
מקיא הבית כפלנם
והדה בלאט הרגלים
ליש שמם.
וישכב עלי ברכים.
נשתקשקון במלחמה
והמין• ,שו ; ה קרץ בעינים י
אז חיש .יפתח
ש.ער שני הפעם

עלי הנמר שמה,
והוא אחזתם בכף רגליהו׳
.והלביא בקצף התעיודר מאדמה

»
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אז הסער מתהפך לדממה
*מסביב בבלדות נשיה
בהמת הרצח ולהבת שאיר,
■  .׳:נגרהו.
יחנו
נוראים
האיים
 דt״
*t

אז נפלה ממעקההעליבה
מטפחת חד מיד יפהפיה,
בהיובכי הפראים
ותרד פלאים.

ואל השליש אהוד  ,בשחוק ע\פתים
פנתה שולמית אילת אהבים:
אם האהבה  ,כאשר נשבעת יל שבעתיםן 3ךיץ רב־אונים! בערה קרךף כלהבים,
האח! הרם נא ממטה המטפחת ".
והשליש  ,במים במורד מנדים פחז,
דד מטה ,עד,קרקע תחתיה
במצעדי רהבים.
ומבינות לחיהו שובבים
הרים ה?! טפחת בזרוע נטויה.
כל איש כל אשה .יחדיו ישתאו
ובתמהון־לבב ראו בן תמהו.
ברוח שלאנןהשיב הממפחת
ובלו אומר כבוד והחלה.
גם בעין־אהבים י כיל .נפש לקחת—
בה ימצא עונג מלא־בף נחת —
קרבה אליו השולמית בנפש יחלה,
אפים:
עלי
המטפחת
וישלך ן-לה
Tr
;• *
 - - ; .— ;  ..ן
משפתים!»
אחפיוץ ■ T , :
־I
התורה  ,לא יV־
!יעזבה עד היום הזה סלה — .
מ  .שמחה ראבענער•

—

— 83

 cאל בתגיריתי.
v

V

״• T

-

Won Bernhard Steinitz.

מוצאי שלל INיגילו ישמחו,
בצלי העשר בל ,עמל ; שבחו׳
לזהב לכסף בךכת 'שלום  .קדמו י
העשר ששון לבם בו '.תדללו* ׳
הוא .ירחיב רוחם בו עך־לו ׳
אחרי כל אמין אך ביו  .ינחמו.
בת נחמךה ,אני בך אגילה ׳
איובילה,
לך
בנדבה
אהבתי
עי• T
JT
• ;» T
־«' ד »
את,עשרי! את לי חבלה מצלחת!
תחת ויגל מלכותך אתליוננה,
משענת אמון את  ,בך אתכיוננה׳
בך אומר  :עשרת׳ ונפשי שומחת.
נצר משמים את נצר חמר ויופי,
כלך נועם ותפארת ? אין כל ריופי׳
אשריבני אהבתך

לנצחאשרימו׳•
י• ־

־ :״

\
,״י ז י
״ :י•
־ :
שמים,
חלדם חיי
בזי -חיי
 •• • - rtsv
It
בך יתענגו ענג שמחת שמעתים.
נחלתמו-י
שפרה T T r -
בך  s tד
בך tירומו׳ •t
»t

שוא לכם אוהבי בנות חן וטעם׳
ישישו כי .ימצאו בת 1ynונועם
»') Dieses treffliche Gedicht ward mir von Herrn Dr. I . G ol
Z i o n" elngeftndet erhielt״ de nt hal, der eS zum
, übergeben.
Stern.

84
מי בבניות במיוך תעלינה חילי!
בלמו אך תשוקות חלד תובענה,
הרוח יהלך רק איותו לא תרגענה׳
בך איור גם ,יפעה מאיר הל;ל!
הן .על מזבחך אש קיורש ביוערת .
שם ;ריחו בשמי עדן ריח קטילת׳
.רגשי טהר בלבתך׳ בלב כל הפיחי;
רעיוני צרק ברוח דיוךשיך תעוררי ׳
עשתניוה אפע מניוךישיהם תבערי,
ציצי שטחה .על תלמי כל לב תפריחי!
נעמת יל מאור הבת הנחמרת:
בך בל תוגה אל חהיום שקחה י־וררת,
את תשגבי רוחי אף נפשי תדוממי!
תחת אברחך מרגיוע לברות להשביע.
בכנפי עוך ער מריומי גיל אגיע,
בך אמצא מרפא איותי תרחמי י
יגון כי יבא וקרבי פיולח ׳
ואסיון כי יחרידני כריוצח,
־ tTי זי  .ז '■ ־
אל מגייול ישועתך ארוץ ואשגבה;
׳"קשת
זריון ■אם לנגדי
נדרכת,
I T
*•T
שנאה בחמתה וגאונה היולכת י
אליך אמהר ובמנוחה אשכבה!,
אף תיפי לי הטבע ובעימותיה,
תאלפיני להוקיר ערנה וחמודותיה ׳
ב; רך קנהליני ללמדני טעם הרועם;
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תוליביני אל_י_ער־ עצי חמר מצמיח,
הראיני היור הפרחים חרר כל שיח,
תרבי שמחיותי כפלי כפלים.
בבא האביב עמך השדה אמהרה,
את הראיני יוצר הטבע לפארה,
השמיעי אזני זמרת בני כנפים;
;שירו יר׳ונזי אף ישמח!! י
ימחו!
ירנעו ׳נם
יזמרו
• :י
• :ד '
:־ :
יחסו באברת ששון בצל הרדים.

עמך יעוף דמיוני .על כ;נפי נחת,
אל כל מקיום שמחה בגיל פורחת,
הרכיב׳ רוחי .על ? רוב מחשביות טוהר-
מעל תלמי לבי כל פגול השישי,
כל צחן כל ת? לה ממשכנו תגרשי,
תשכיני ביו רגשי צדקהיוהר•
עצמת עיוז בעצמות׳ הציקי,
רבת לגבורה בי תךביר!י ׳
בך לא אדע ר^ז  ,לא ארע פגע;
בי .יעטוף לבי נטל .יגיוני תקלי ׳
ברית  #מונך עולמים לא תחללי,
י לנצח תישמריני מכל צרה ונגע.
אשרי אנשיך להם שבילץד נודעו,
אשרי אוהביך אליהם מאיוריך יופיעו,
אשרי הנשבעים אהבה לדגלזך!

נרלת נו־״עם וחן שפרהזעלימ, 1
ג׳ירל יופי נפל להם יע\ב;עמ. 1
אשרי כל ח 1סי בצללי עדן כנפיך!
בער שטייניטץ.

מנילת יהודית
Don Salomon Pollack.
(המפ^ מממגרות העדימדת ) .

כהלבם לבשה שק ועפר על ראשה זרקה.
ארצה נפלה ולאל בבל לב מר זעקה,
אתה אשר בירי *) שמעון אבי חרבן שתח !
להנקם באנשי שנם בבת יעקב עשו זמר"
ויען שמוה בטומאתם לחרפה ולכלימה
נשיהם לאלמנות ובניהם ליתומים תתח.
אליך אזעק ברך לפניך אכרעה /
־צורי האזין תפלתי נא שיעתי שמעה!
שובן שחקים רבו מעשיך הנפלאים.
תבל וכל יושביה מאתך עשוים
גם לכ מעשיהם לפניך הם גלוים.
כפיהם תמוד מקריהם טובים ורעים.
השקף נא אל חיל אשור כאל מצרים לפנים
ברכבם כבטחו לרדוף עבדיך הנאמנים
נשפת ברוחך ורגליהם בים הטבעת4
נוראות עשית זרועך עליהם נגלתה
* ) יהודית הימה

ממטהשמעוןושס אגיה מירי.
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ולימין עמך ישורון נצבת בצרתה
אז בעמים את ידך החזקה הודעת.
כן גורל אשור יהי  .יען אותך גדפו
וביד רמה מערכות ישראל ,הדפו
תנה נא אות לאמתך גאון לבם להכניע,
השלם נא חפצי מלא האות לבבי
עמוד עתה לימיני בשפל מצבי
‘ ידעו הכל כי ביד אשה עמך תושיע.
ככלותה להתפלל קמה מכמע על ברכיה
פשטה שקה והסר בגדי אלמנותיה
בגדי מועד לבשה כל עדיה עטתה;
ותרהץ ותבץ והיטב שערותיה
ודי נתן חנה בעיני לכ רואיה
יכ לא להתפאר אך להציל עמה זאת עשתה .
•לחם יין ושמן קמח קלי ודבלים
אשר היא ושפחתה שמו נזהר אל הכלים
לבלתי התגאל בפחבג זר אתן לקחו,
כצאתן השערה על יפיח העם תמהו
״יקים אלהים עצתך״ ! פה אחד קראו
על ירך יגל יעקב בני ציון ישמחו !
בעלות השחר  ,והנה השומרים מצאוה
אי מזה תבואי ואן תלכי ? שאלוה
עברית אנוכי ומעמי אני בורחת■
ידעתי מהר ינהגו לכם למשיסה
לכן באתי אליכם ועצות בלבבם אשיתה
איך תלחמו אתם וידכם נוצחת.
אך כלתה לדבר בית הלפרנס לקחת
בראותו אותה אש אהבה בו קדחה
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אד היא מאור חרדה ועל פניה

נפלה,

מהר צוה עבדיו מן הארץ להקימה
שמעי בת אמד יפת תואר ונעימה
אל נא תיראי ממני אל תהי נבהלה!
בי רק על המורדים במלכי ירי קשתה
ולולי פשע עטך עיני עליהם הסתה
אך הגידי נא לי למה עתה עזבתמו ?
מה הרעה באתך דברי איך נתיחה ?
אז פיה בחכמה פתחה יהודית וענתה:
"כל לבי אגיד אגלה

לךמצפונתמו.

"חי מלכך אדון כל הארץ ידו בכל משלה
כי מפניו נמוג רוחם ברכם כשלה
כי לשבט אפו נתנו אל לכל יושבי ארץ,
גם מפניך ירגזון כי רוחו בקרבך
אם לשבט אם לחסד לתהלה נודע שמך
כי תטיב לטובים ולרעים תפרוץ פרץ״.
"גם מאמר אכיור ואיך משפטו חרצת
נודע בתוכנו ומה לעשות לו יעצת
ונביאי כל חוזה גלו לגו אזנים
יען הכעסנו אל רעב על ארץ קרא
ולא עור יהיה ישועתינו בעת צרה
על כן נמוג כל לב וכשלו כל ברכים״4
"ואני אמתך אחרי הורע׳ כל אלה
אליך ברחתי ,כן יעצני יועץ פלא
לבל יקראני אסון עת יסגרו לחרב
וכאשר במחזה עור יראני עת פקודתם
מבלי מועד אוליכך בחוצות קריתם
וישראל בידך ימסד כצאן לטרך.
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הלפרנס מאוד התפלא ויאמר שב עמדי
טובה עצתך למסור ישראל בידי
ואם כדברך יהי אלהי אלהיך.
ואת בתונינו תשבי בבית המלך תתרומם
כי על רוב חכמתך על יפיך ישתומם
גם לתהלה יספדו בכל הארץ מעשיך.
אחרי כן צוה עבדיו בית נכותה להוליכה
יקר תפארתו להראותה ולתת לה ארוחה
רק יהודית מאנה לאכול רק מאשר המאה
ובעד הרשיום בקשה לצאת שחר וליל
לערוך תחנתה בכל לב לאל ולהתפלל
כי ישלח דברו ולהפיק זממה יושיעה.
(התתימה נמחגרה ה 5יוה ).

סאלאמאן פאללאק

חצי שנונים.
Bon Abraham Frtedlcr.

על נער אחד נשא אשד ,זקנה.
את יקד ילדותך מכר מכרת ,
עלי עושר הזקנה שמת עיניך ;

אק גס את זאת שנח שנחת:
כי לדוג עשרה ד3יס ג?זיןז?

על כילי עקר.
כילי ! מדוע כה נפלו פניך
ני מנע ממך זרע גנים ?

ממעיך

איכה גניס
גש 3פך על כספך לילות וימיםI
יצאו

על איש משכיל׳ המלמד אלמים לדבר.
למה זה איפה תיגע נפשך,
מחזק ידיך לגצע מעשיך,
מרשי אלמיס לכדה אזניס,

לפתוח פיהם לגטא גשפתים ?
הלא הלשון תגיא אך פיד ונגע;
אך מהשתיקה לא יצא עוד פגע
** 4
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על אשה נביאה.
ר 3ים עליך יתמהו ישתאו ,
איך על אשה צלמה לוח נ 3ואה ?
הן על זאת ככה תתפלאו !

הנ 3ואה בל 3כל אשה נטועה:
זאת מתנות נשים לעשות כוניס
לבקש לדעת כל נעשה מלפנים.

דברי וואלטערע הצרפי.
תחת שלשה לכזה אלן ,
א 3ני נגף הס פולצי פלן ,
הלאשון  ,קנאת איש מלעהו ,

אך לזדון ופשע תנהלהו;
השני  ,כולה לעה למוקש עמיתו
השלישי  ,מגלה סודו לחשת 3ליתו.

אל חולת אהבה.
אס אל כל ממלה ודא 3ה
ימצא הלופא מזול ותעלה
מדוע גס לחולת אהבה
3ל ידע עזל והצלה ?

נכה האשה בלבה אמדה
וביד הלופא נפשה מסרה—
אך היא אמלה הקל מחלתה מעליה
וךפליס הכבידה מלוי בעל נעוליה.

השופט והאבר  .השופט:
עד אן אכל  ,משתה ותשנוד
את מי השלפיס דס ענבי יין
על בתי הסובאים כל עת תעבול
עם לעיך כבולים לשתות יין»
אמת נשבעת לד' גדלת

לבל תתן עוד בכוס עיניך,
השבועה החלת נדדך הפלת
על מי השלפיס תאלב כמתף
לכן תענש בעשדיס כסף!

האבר:
אדוני .אם כה משפט השבועה מרצת ני טוב לי שבת גלמוד הולך ערירי
קח נא עוד עשרים כאשר קצבת ,מאשת מדנים בת נעות ומדי!
גס בעד השבועה אשל נשבעתי
אברהם5חעדלער.
עת אשתי הארולה לי ארשתי;

אמרים להזכיר.
Mtttheilung von Abraham Frirdlän- er.
האדמה אם לא תאדם יישרו סניה׳ אם לא תעבד ותקרע  ,אם תשולם
לנסשה וטבעה  ,גם• אם סמנה היא  ,סיריה לא תהיה  .נדם אם לא יעזין.
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יעדר ויסוקל  ,פריו לא יהיה למאפל וסנונתו למשיגת נפש ; גס לא מראה לו
ונוזמדהו  ,לא הדר ויראהו  ,קון ודרדר לא סורים יעלה י גם קימום גם ודיו
ישלשו סילוניהס רחגי ידים  ,עד כי יגל לא מדרון עלימו׳ — כן גם האדם׳
אם גם הנוגע הלנים את מווו כשרון  ,וגאהנת אם ענוהו דעת שכל והתגונן
אל כל תפעל אשר כנר היה ואשר עתיד להיות  ,נכל אלה לו לעת הנמקו
מוסרי רחם הורתו יהי אמון רק על נרכי מולידו הנוגע  ,לי לא קדמוהו נרכי
אם אומנת וסוכנת  ,לו לא תחלצנה לו שדי המדעים נהעירו משנת ילדותו,
ונהודעו נפש יודעת ושופטת ; כי עתה הן היה האדם כאחד חיתו יער ! —
לכן טוג לגני כי ישא עול הלמוד מנעוריו  ,ועוד נשחרות חייו יט שכמו לסגול
מעתס אומן אתן ותעודה נועדה מאז ומקדם  ,מורה אמן מלמד את מאושרר
להועיל  ,יפתח סגור לנו  ,וכשרוני נפשו יוציא חוצה  .כי החכמה מאין לא
תנוא׳ וצא השוגגות מקום גינה  .אס אין חריש אין קציר ; אם אין זורע
גינה  ,גס תנונמה לא יקצורו  .הילד יתנהל לאט לרגל שכלו וימיו  ,אתם ילן
ויינה לפי המנהג אשר ינהגוהו אניו יולדתו ואותניו  ,עד כי לאורו ילך ונרו
עליו יגה  .לכן החנון  ,אחד ממנעימי חיינו  ,יסיר גדילי משחת חלאה וזוהם,
מנהג זר ומחר לעין לתודה נאוה — החנון הוא כתינקת  ,אשר תישין אמונים
על נרכיה  ,תרגלס  ,תשאס  ,תלנשס  ,הנעלם לסי חוק הנימוס והיפה ר אתה
ישכנו וישנו  ,יקומו וילכו  ,ידנרו ויסיחו  ,יאכלו וישתו  -ישאו ויתנו  ,יאהגו
ויאהנו  ,היא השיחם  ,נזרועותיה ישנו תמיד  ,אחת היא על כן אמרתי  ,אין
״ Tטונ לאדם אן להעיר נפש הילד משנתה  ,לעוררת ולהסיח נקרנה לגת
החשק וחפן הדעת  ,ולרוות התשוקה הזאת על יד אתן ומנין לכל סעיפי המדעים
ומלאכת חושג  .אכן לא כל אורח למוד וחנון נכון הנהו  ,לתת אדס חלן> צגא
הנועריסנעם  ,ואיש מנין כופר איש איןתנונה נו  .חליפות על התגל׳ מסדרים
שונים ומנהגיה אין מעמד למול כי הרוח אשר לעס עליה׳ ונשמת ההולכים
נה׳ גם הן שנו מצנן מאשר היו נתחלה  ,עת מגטן האין יצאה ותהי  .גם
המדעים שונים מאשר היו  ,והאנשים  ,אשר לאנשים יתחשנו  ,עליהם לעשות
אשר יצוו מהמה  ,נחוקוהם ילכו ומשפטם ישמעו  .לכן הנקל לנו כאשר לפנים
נישראל  ,לגלות כל עתות עלומינו גלמוד ש״ס ופוסקים ( אשר מועילים המם
מאוד לחדד שכל הילדים ) ולהשאר נעור וריק מחוקי המדינה והנימוס ? כי
החכמת והתורה אחיות משולנות׳ והאישהמנין יעשה לולאות להורה  ,ולמולם
למדעים  ,וחגר אחת אל אחד — והיה האדם אחד.
אנל׳ למה זה הגל ארנה אמרים׳ ומלין ללא יועיל ? כל אג ומורה  ,כל
מנין גדנר למד לדעת יתרון הכשר החכמה  ,וניתר שאת נימינו אלה  ,אשר
תחיה את נעליה  .על כן נמקוס מושג גגר הוקם על  ,מורס מאחיו  ,נמקום
התקנצו אנשים לאגודה׳ הקימו נית הנון נערים׳ לנהלם על פלגי המדע
והמוסר  .אכן גם חיל נם חוסן גס נח ידים לאלה גם לא מעטים המתקדשים
והמטהרים אל הגנות ולא סדרים  ,עד כי ירעו וירשיעו כל הנלוזים ממעגלותס.
ני זורעה חולהיייננית ישראל  ,ני נהרסו לרסיסים ולנקמדס  ,ויהי אן נתקו
נפות רגלי איש ישר׳ הריס כל מכשול מדין גת עמו  ,לזרות ולהנר  5ייראו
ויחרדו לנפשם ולאמונתם  .וזאת הסנה הגדולה והנכנדת אצלי  ,אשר הניעתני
להעירו׳ אדוני׳ אודות נית הלמוד אשר הוקם נמקומינו  .אן נזה יגדל כיי
איש נלחמו נגד תלאות אין קצה  ,נגד עומדים לשטן וגנרעליתו  .כן גסנגמלינו
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לפגי פגמים או פלס פגים עוד ערפלי חושך הקדירו לבות ארזי-־ר גני ישראל —
אהה לגגר אשר לא יסגוד לצלם קורי מכשפה נלס * אהה לאיש לא רגן מתת
משא הגלי אומנת ותעתועי מנקתו  ,אשר עם וזלג פדיה מיניק אמוניה אתונה זרה,
אשר לא ממעי יהודה יצאה וילדי נכר  -חלילה לאים להרים את ידו ורגלו
עשות ותקן לגר גלמי קודם  ,אשר לא תקנו עד הנה ־־ שינה זרקה נו ורו3
ימים הקדישוהו ! חלילה להגיד  :זה מעות אשר יוכל להתקן  ,וזה חסרון אשר
יוכל להתנות ! גם רעיונינו נלכדו נמצודתס ׳ ומחשנותינו ושרעפינו לנחשתיס
הגפו  .אם נתון תהפוכות כאלה ירומו אנשים ויתיצנו על נמתי ההתוליס,
ונעין טהורה יגיעו יראו גל מוס ומשחת  ,ינרו נושאי כלי,ד '  ,יקימו נמי
למוד להגדיל תורהולהאדירה  ,אן חסדם כזכיר ותהלמס ננשרה• — כןנהקים
הגניר הנכנד ודורש עוג לאחיו מוהי י ו ל! ל ף שווא רן נית חנון ילדים
גמקוס מושגו  ,רגיס קמים עליו  ,לגלי חוק פערו פיהם  ,ונהרסות הנו גנודו:
לכו ונחשנה עליו החשגות  ,ני חדשות עשה נקרג האין ! אכן הוא ממקומו
לא ימים  ,ועל מצנו יתיצג  ,אחריו החזיקו גניו קרואי שסו מעוטרי ננוד,
הלא המה הנגיד השלם גמדע והושיה מוס' א לעז ר שוו א רן  ,אחיו נפש
זנה ועדינה  ,תכנית העוג והחסד מוה ' תשה שווארן ,ועל כולם אחיהם
הצעיר לימים והוא נין חכמים נמנה ונין ננוניס נשער תוה ' דוד שווארן —
כולמו כסף וזהג לא יחשוגו  ,אן נתגונה יחסוצו׳ ולמועיל ידיהם ישלחו — .
נאג נאמן וכאומן משכיל ינהלו גניהם לרגל שכלם וראות עינם  ,ולא ישעו
לרצון גניהם ולסכל מליהס  ,ינוס נשוט מוסר  ,לבלתי כרוע תחת מאסורת
התשוקה והשונגוה ; כרופא נאמן יתן מרקחת סמיו  ,לחנוש לנשגרי מחלה,
מגלי משים המתוקים או מרים הנמו  ,הימתקו לחין שותיהם אם לא — כ ן
האנשים האלה לא ישגיחו למנוד ראם אחיהם מוני סגורים  ,אן טוגלישראל
יעשו — נגור לגגם  ,ותומת שכלם ינחם סלה< — נית הלמוד הזה אשרנשלומאנז
עומד למופת נחבלשארלוש  ,נססדריוותערניו  ,אשר כלם מתאימים גלישכולה—
התורה והחנתה תלכנה אחוזי יו נחורי הלמוד  ,לשון ארן מולדתינו׳ לשון
הונגרי על שפתי כל גחור וגתולה  ,ילד וילדה  ,להראות העמיס והשר  ,ני
טוג ארצו היהודי דורם  ,ילסלנות עם לא יתן את ידו — .
אחרי התימי את דגרי אלה׳ חלה הנגיד הננגד תוה ' יול! לף שווארן
הנ׳ל את חליו למות  ,ואמנע משלוח אלין המונא למעלה — אמרתי אודיע
דרכיו ליעקב ולישראל עלילותיו  ,ני ננסלו נפל איש גדול ליהודים  ,פועלצדקות
בקרב האדן  — .מוה׳ וואלף שווארן זצ״ל נולד גשלומאש נשנת תקמ׳ג  ,ומת
לדאבון נסם גניו יודעיו ומכיריו נ׳ח תמוז תר׳ו  ,והוא גן ששים ושלם שנה.
מעת גדלו ויהי לאיש דגק בתורת אלהיו  ,גצוקתו החזיק ולא הרפה עד צאת
נפשו מכלאה  ,ותען> ביעף לאשר לוקחה משם  -כל עוד נשמה נאפו הלן נדרן
אניו הנכבד מוה ' צדוק זי׳ל  ,לסעוד כל רעג ולהשקות כל צמא  ,לפתוח את
ביתו לכל עובר ושג  .אין איש אשר דר ן על מפתן ביתו  ,והוא עיף ונפשו
סוקקה  .והוא לא שנר צתאונו ורעבונו  .אין כל דגר טוב אשר נעשה נימיו,
והוא לא הזיל זהג מכיסו תומן כל יד אשר החלה לעשות  .הוא ננפשו פרס
לחמו לרעניס וצידה לסונע האכילם  ,הוא בנפשו הציע להם מהגן וכסתות,
מטות ומרבדים  ,מבלי משים אס ישראל הוא  ,אס איננו  ,אס תושב אס גר,
 oftזקן אם עול ימים  ,ני אן בצדקו חיה  ,ועל טוג אחיו נפשו התענגה׳
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ולא ע,ר ושלף יום אשר לא הנוי ;  ,ולא נם ולא יש! אס לא הושיע  .אן לא
ל,ד לשם ו,שר יין ושנר אשר נתן לרויה  ,ני נס כסף נשול השש׳ , ,וזהב
ננששק לו  ,עת ראה ש,ר איש ואיד,א נסשו׳ מנוה גדולות וקטנות אך שלישות
ילאו מידו  ,ני ד׳ 5רנהו עושר וקנין  .וימלא את ל,ו אן להיטי  ,לא,קשי עזר
ומנוס  .ינו נא שודש דמעות העשוקים האומללים׳ אשר גנו הרגה בנה על
אגדן משען לתם
ומים׳3ל  , ,ניו יקירי רות  ,ימנו יד לצדקה ! וגעקגותיו ילנו—
אז ינוס על משנגו,שלום הולן ננותו— 1
ד,רי משמן עשרו .
אברהם פריעדלאנדעד.

אורב כסף לא ישבע כסף.
Don M. Schwarz.
עד אן תשנ 3ותרדם׳ ותת,ק שיק העושר  ,קרון משומר ? עד אן תמלא
קדים 3טנן׳ תרדוף ה,ל׳ ולצנור נעשר נסף תנסוף ? תתאמן עלות מעלה
מעלה על סולם העושר  ,ולעשר ארן תששות האושר ? תשוטט זרעיונין לעוף
גמועף גשי מרומי ההצלתה  ,ותטגע  ,יון מצולה התאוה והתמדה ! תשימם
מאויי ל,ן מטרה מצין  ,ולשגעי העת תהיה מטרה ? עי אן תש,ק שיק ננריה
ו,ילדי ננרים תששיק ! א,ל נן איתות אנוש אנוש  ,השותה נמים תענוגות הת3ל
ומתמדיה  ,ולשונו  ,צמא נשתה — מנהר׳ נחלי דנם ועדן ני יינק  ,נששו תרע3
ועיניו ,ל תש,ענה  :״ה  ,ה ",תקראנה עד רדתן שאולה ; ורגע ני ת 3וא דאגה
3ל 5ו תהשון ללענה מתהדיו  ,וצוף יערת דנשו למי רוש • ממעל לנונגי אל
יתרומם  ,דמיונו  ,וידא על ננשי רות תשוקתו נ,הי שתקים׳ וזדונו וגאונו
יובילוהו שאולה  ,ושם שס קן לה,לי העולם  ,ולאולתו יאמר  :הרף • נס ני
יקון האדם  ,מממדי שלד ותשר הא,יונה  ,או ני אזלת יד ואשם חיל להסיק
זממו י לרוחו אין מעצור  ,ונסשוזל תחדל מהנות זדון ורשע ל שעם ימיה למעלה
וגאלהים יד,ר  :הן לתוהו 3רא את האדם להשגיעו נעם ומנאונים ; ני מה
יתרון לרוזנים זה 3להם  ,והס קמטו ולא עתי או לגדיגים הממלאים  ,תיהס
הסף׳ אם שרוצים ימיהם ונצין השדה ישלוסו  ,ינועו ואים ו ושעם יעמיק
סרה  ,נואש יאמר לנל מקלל את יומו׳ וני יגעתוהו  ,להות׳ 3ט,ע הנעימה
יתן דוש׳ ׳ סרות ישרש לו נמש השגר על תלמי שדי ׳ על מים ר,ים אידו יצא,
וגסוסתה שחדו יאתה  — .ואתה  ,ן אדם ! אין יולינן זדונן ? אנה תשימם
סעמין  ,רועה אשר • התעל מרום הריס ירנתי ל,נון תגיע • התדרוך  ,מתי
ע , ,ונסוד אלוה תגוא ? המעט ממן אס על נל יצורי ת,ל האמירן אלהין
לתוננן  ,רות בין  ,ה,ריאה הנעימה ערונס  ,נל לשרתך ׳ אל ננותיה תרד מור
ואהלות הרון  ,זית ננאתהתשתשלך  , ,ו תנשש ותרגיע — ני רם ל״ן ונקשת
לן נוסשות נשמדות מאלה ׳ יגראון יצרן ? — שוט נא על שני רקיע השמים
ורמוה נונגים צבא לאין מססר י השקיסה  ,עין התזונה ,
איננה 3קשר אמין
יחדיו נקשרו׳ נולמו על שקודמם ועל משמרתם הולנים סומים  ,איש את
אתיו יעזורו אחד לא נעדר  ,להסיק רצון קונס מבלי חטוא המטרה 5עלי הת3ל
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עיניך  ,ונונן לחקר גנעות עולם י התגונן איננה נטנעות השלשלת יחדיו
סימה ולא יתסרדו — חנור ואל תשנח  ,ני נגיגיר החול נהי גנוה ותלול/
יתלנלו
מדלינעמקי תהום  ,התנל ניתוק הנריאה׳ על ננפי רוח הנשא נפי מרומי
כמר
ממעל לחניון עזו — אס הגיע — אמור לחים ולא יזרח  ,או
שחקים׳
נוגה נשחקים tאזי גס עלי תנל תשימה משטין  .התחקור לדעת,
אור
הוסיפהלא נראן אלהין שרף  ,נין צנא מיום לא שם קנן ? הגד נא׳ איש זדון,
מדוע  ,אם ידעת נינה ׳ מדוע לא יצרן עושן לנמלה׳ עם זוחלי עפר לא
הנל נדן י או ההפון  ,לא ישרה נפשן נן ? אס ים אלהים שופטים נארן ׳
נפל חלקן— ני נמנעו מחן משאלותיך ? הלא מאויין נחלתן  -הלמענן יסר ד׳
אם אין
הנריאה  ,מעדנות נסיל ונימה יפתח׳ מוסדות השמים ירגיז  ,יסיסר
חוקי
עמודי תנל  ,למלא משאלותיך  ,ני תתאוה תאוה  ,דניים אשי לא
האין
ויפוצץ האין •? אמנם הננע תאותין והנחידן׳ לסי קירות לנןאסתרנצנה,
נניאו ננל נהנה — או יטחנו סח לרגליך לגורן נמנמרותמו  /שטה וענייל
אתה תמשול
אם תחת מסנות הזמן תתהפך נחוחי חותם  ,אל תמר ׳ סרה אל
אל תאנחאל מונח לאלוה׳ ני מה תציק לפניו י נמתג ורסן עדין נלום  ,נל
מדנר ,
אז תצלח ותרננ על נמתי ההצלחה  ,לצלע תשחק ותלעג
מענור הגנול
עריצים  ,הה לנס תדנאו אניון  ,תרגיזו תנל נגאוננס* איתנים
לשנר !
ואתם נפשנם מנגד תשלינו  ,להנניע צאמיס  ,להרעים ממלנותי ננען ,
ננורי נח :
ארחות ימים  ,תתרן נפשן לתות׳ נס לילה ניום יאיר לן׳ לרון אורח
עוני אוצרות י תשיתה זהנ נסלן ! ראמות וגנים ני תמצא  ,פטרת נום
ולפעול ; ואס תחטיא המטרה  ,נידן מאזני מרמה לעשוק דלים — העל שקר
תחסום  ,על משענת קנה רצוץ " רגע יחלוף  ,וננודנס יחד על עפר נחת —
תנטחו
תרזג לנס עריצים  ,רפאים ישחקו לקראת נואנס  ,עזי נפש —
שאול
מתחת יקומו  ,יתנוננו  ,אין נחס שקטה חמתנס  ,הנוגד לא ינגוד,
על
ימיננס יחוד — אין אנד נצחנס ׳ ומזמותינם ננזנו  ,ננחיקימנם׳ גאוננם
והשודד לא
נעסר ינוחו נלהם — וגם רוחנס מטס הרי  ,וגחלתנם תננה —
יזדוננס
שימו אמת נציינם ונה סקלו המפלה ׳ צדק חקוקו  ,פנו מזמות רשעי
אולם
לאביון מחסה  ,אם לנס נתנה הארץ׳ נידנס ממשלת תנל הפקדה י
היד מעוז ליל
 ,נת אלהים  ,את הנחינו על מי מנוחות  ,את תשחקי להמית גלי
ואת
צדקה משנולת הזמן נל תחתי  ,וגאה וגאון תנריתי  ,תנתקי מוסרות רשע —
,
המאוהעוזן  ,שנט אלוה  ,ינחנו לאט לאט אל מטרת חפצנו  ,נן נלנה ( נטח,
שנט
 ,נל ימעדו קרסולינו׳ עדי תפרד הגויה ולה ימתקו ר גני נחל  ,והרוח
נל ננשל מקום מחצנו  ,להתעדן מעדן ניוד אלוה׳ לאור נאור החיים  ,חיי
ישוי אל
משה שווארץ.
אלמות ונעימות נצח.

המדליות .

(מזמור קכ״יז3תהליס)

"שיל
Don Emanuel Baumgarten.
א $ךי  Vaירא הי המחזיק בדק  ,העיועלה ט־וב והר־ובר מיידים
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א ^רי ההולך בדרכיו ב .צךק׳ ן !א ה׳  .ששה טיוב ו -פיועל צדק;
המושיע עברים ודלים בשערים • בלי יבלוהו פתאיום איר וישבר
יגיע כפיך בי תאכל ?ששיון,
בדעת אסיף פי תביא טרף;
אשריף־תשמר מפיר ואסון,
וטוב לך כי ינטו צללי עכב.

כי יטהר .דרכיו מדרדר וחדק.
יברכף ה׳ ׳ עיישה ארץ ודומים
מציון קריה עליזה ונאמנה;
קימה בחטף וראה בטוב D'Wvr
כל 1למי חייף  ,מדי ^ נד ,ב  $נה.

אשתך הנעימה כגפן פיוריה,
בירכתי ביתך פורחת
כחבצלת;
יוסיף
ה׳
ימים על ימיף ׳
בגיך־כשתילי זיתים
נפשם
חיה,
מרעהיפדף מיגון תגאל;
סביב לשלחנף אהבים באילת .ויראה על ברכך בנים לבניך,
הנה כי כן .יברך תמיר גבר ,ועד אחריתך שלום .על ישראל.
טענדל בר״מ בוימגארטעז.
Antwort des Dr. Gideon Brecher.
(המשך ממתנרת הקדומה)
האמונה ני ים גנוז היודע להפוך העצמים ולשנות הטנע על ידי נתות
נעלמים ווזנמות נסתרות  /אשר ינוגה נשם הנללי נשוך  ,והאמונה בעצמים
ממוצעים נין הרומנים והבשמים השונניס גמדגר וגיישוג גני אדם ומגמתם
להרע להם ולפגוע גם  /אשר ינונהגשם הנללי שדים ומזיקים  /גם היא היתה
מפורסמת אצל רוג אנשי העולם נימים ההם׳ והתזיקו5ה געלי התלמוד  ,עד
שמקצתם ספרו עניניס נעלמים ממנו ונפלאים געינינו  ,איך דגרו עמם ואיך
ראום  .ואיך נצתו עליהם והסירוס למשמעתם  .ונזנור תעניניס האלה המפוזרים
נתלמוד נסי אשר תשיג ידינו הקצרה יאתרו בגרנות ו ' אלמלא נתנה תורהרשות
לעין לראות  ,אין נל נריה ינולה לעמוד מפני המזיקין ונו ' אמר אגיי ונו׳
וקיימי עלן ני נסלי לאוגיא! הם׳ האי מאןדנעילתחזינהו ליתישלייתאדשונרא
אונמתא ונו ' ׳ ונמניגה י׳ו ששה דניים נאמרו בשדים ונו ' נ' נמלאני השרת,
ים לתם ננפים וטסין מסוך העולם ועד סוסו ויודעין מה שעתיד להיות  ,וג'
נגני אדם אונלין ושותין פרין ורגין ומתים נגני אדם ובמגילה ג' אסור לאדם
שיתן שלום למגידו גלילה׳ חיישינן שמא שד הוא ׳ וגניטין ס״א אצל שלמה אייתי
שידא ושידתא  ,אשם דך ע'  ,הנא מנית הנסא אל ישמש מטתו ונו ' מפני ששד
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עמו  -ונשנת ס״ו לשידא לימא הני ונוי  .לשידא דנית הנסא ונו/
ג״הנ « לוה
ס׳ז מעשה שדים ומעשה נשפים ׳ ונעירונין י׳ח נל אומן ססניס
ונסנהדרין ננדוי הוליד מחין ושדין ולילי! ונתולין ק״ה אמי אניימריש הוא
שהיה אד׳הר
ימני מותי מרזינא ונו' אמר לי מר משוס דשניחי מזיקין  ,ושם צמין
האי דלא אשי דאפיק שיפורי ושמתיה למזיק ׳ וההוא נר שידא דהוה ניס ר׳
מר נר רג
ק׳י  ,אר״י אמר לי יוםן -שידא אשמדאי מלנא דשידי ונוי  ,ונן
ונפסחים
ססא  ,נמלמוד הרנה מעניני הנשון» והדנריס נמשמעס (אם נפשוט נרעיומו
נמלא
ישראל נימים הנאים׳ כהרמנ״ם ז״ל וההולכים נעקנותיו ) נמה
ניאורי פילוסופימנעל אוג שמעלה המתים נאמת  ,נמו נסנהדרין ס״ה נעל או3
שאמרו פעמים
נזנורו ואחד הנשאל נגלגולת׳ מה נין זה לזה  ,מעלה נזנורואינו
אחד המעלה ואמו עולה נשנת ונו '  .וזה לא אמרו על פי משל ודמיון ורק
עולה נדרנו
 .וריעקינא תניא ראיה מזה לנוודנוסרופום על תעלת השנת,
לסי המונןהפשוטיוניח נעל אוג יוניח  ,ונן אמרו ( שם ק׳ה ) על נלעס קוסם
נמ״ש סתנטיון
נאממו היה  ,ונשנת קנ׳ינ הקשו על המאמר שהנשמות גנוזות תחתנסאהננוד,
טמיא היני אסקי לשמואל ננגדא  ,ונגיטיןנ׳ו הספור איך העלה אונקלוס
אוני
ולפלוני ננגדא׳ ולא האמינו זה האומות לנד ,ני גם מהמון
לנלעם
ולטיטום לקצתם נגלו מסתרי ידיעות הנעלם ננשפיס  ,וניחוד האמינו
העם דמו  , ,ניונן נמצא אתרם מנן סטדא אשר הוציא נשפים ממצרים נסריטא
נזה
מנשים ( שנת ק״ד ) ושם ק׳ט  ,מי רגלים נן מ ' יום רנעא אפיי לנשפים
שעל נשרוונעירונין י׳ח ההוא דלא אנלי ירקא מנישא דאסר גינאה ונו ' משוס
מעלו ,
לנשפים ׳ ונפתחים ק״ט אתר אמימר אמרה לי רישתי נהי דנשיס נשפניות
דקשה
דסגע נגשים נשפניות ונו ' ושם קי׳א  ,הגי תרי נשי דיתנין נפרשת
האי מאן
ומנווני אפייהו להדדי ודאי ננשפים עסיקין ונוי׳ ונסנהדרין לי׳ח
דדניס ונו'
איקלע להאי אושפיזח׳ אשר נתחנולותיו נשתנה התנשפה והיתה לחמור,
ינאי
המעשה נגנות ר ' נחמן יהוו קא נחשן קידרא ננשפיס  .ולחוג אל
ונגיטין מ״ה
אתונות ודעות נאלה׳ אשר אינן נותרות נתורה ונאמונתנו הטהורה
יסוד
 ,על ניחנו נחפש אחרי שרשיהם נדעות הקדמונים  ,מראם גנעות
המזוקקת
נושנים ונימי קדם קדחתה  ,שם פניני אם מתנוצצים נאור חלש
עולם נעמיס
ופה  .ואמנם די להנעת .מנוקשנו  .והנה אס נחתור נעמיס האלה
ודק פהמחשגומס נאלהיות וטנעיות׳ הראשונים מהם הס עמי הודו המזרחית.
לדעת
הנקרת החדשה הקרונה אל האמת
אשר ממקורם שאנו הכשרים והתציים
לפי ההאצלה  ,הס אתרו ני הנורא הוא
נראשונס דעת נעלי
מאוד  .אצליהם
נמצא הניעה הדעת הזאת אל חכמי היונים והרומיים  ,וכן ננו
נשמת העולם (ומהם
פלטו ומיקום אנטונינוס ) הכל מתנו והנל נוח מקיים הנל
אותו אימנידוקליס
חלקי הנל  ,והחיה העולם נלו׳ ומין האנושי ונל נעלי חיים
ומתפשט ננל  ,ונצמח הצומח ונכל גשם מן הגשמים רוחשת נח אלה׳ ננל עוד
נאצלים ממנו
תננד החותר  ,וננח הזה מתנועעים הגופים החותרים והננניסנלתי
לא יוננלו
ואשר לא יסופרו ממג ונו תתחנר הנל ] *° PanJלאחד׳ מגרגר
זעלי תצליח
עד רום השמים וצנאיהם׳ עד אלהיס  ,ולנן היי
הזרע הקטן׳ היתוש
הגנזה לאמר  :העולם מנווה שממית והאלהים הוא המרנז׳
הנרמינים ממשלי המשל הזה
ונל אשר נלעדו הוא אצילות תמנו והוא הוא  ,ונלמיד הזה נת  ,מקרוניוס:
Id. Somn
. Sc. Lib. I Gap. 14 Secundum liaec ergo cum ex sum-

mo Deo mens ex mente anima sit i anima vero et condat et vita
compleat omnia, que sequuntur cunetaque liic unus fulgor illuminat,
et in universas appareat , ut in multis speculis per ordinem positis,
vultus unus ; cumque omnia continuis successionibus se sequantur
degenerantia per ordinem ad imum meandi, invenietur pressius intuenti a Lumme Deo usque ad ultima !» rerum faecem uno multuis se
vinculis religans et nusquam interrupla connexis . Et liaec Homeri
catena aurea , quam pendere de coelo in terras Deumjussisse commemorat.
מצורף לזה דעת פלנוו היוני מן השכלים הננדליס אשר המה הדפוסים
סנ -אכייס  I^rototypiורותנייס עצמיים לכל נמצא כשמים ממעל ועל האר) מתחת,
נולד מזה האמונה ככמות נפלאים ונסתרים ככל גשם דצמ״ס  ,ואם השכלים
האלם אצילות קרוכות מן האלו המה לכדס מושלים ככל הגופים מצכא השמים
מזרות וכככים וכסילי מעל ער גופי המכל  ,אדם ונהמה מיה ורמש עוף השתים
ודגי הים׳ כלס אמוזים ונקשרים כשכלים הנכדליס האלה׳ ומי אשר יש לו הכה
והריעה להכניע השכלים ההם תמת ממשלתו ,לא יכצר ממנו את אשר יזם לעשות,
וירד מים אל ים ונפלאות יעשה לשדד הטכע ולכרוא גריאות ולשנות העצמים
על ידיהם  .והנה הדעת הזאת נתפשנוה ככני אומתינו יותר מעת היותם כככל
מאמונת כעלי דת צאראאסטער׳ כי אחרי אשר נ א צלו עצם הטו 3ועצם הרע —
כן אמרו כעלי הדת ההיא — האציל ארמוזד שנעה הקיפי אור שהם שנעה
עצמים מאירים רותנייסרן)ן י פנין |  | Amsci1adpS1nsואחרימן האציל לגיונות
מלאני רעים  ] Dews jושכליס הנזכרים נמצאו כזמן מאותר אצל כעלי הסודר
כמו שכל נגדל מכלל מין האנושי והוא אדם קדמון ואצילות הספירות  ,ואצילות
הדרגיות מספירת מלכות כארנעה עולמות אצילות זריאה יצירה עשייה  ,ומאמי
נעלי הסוד  :אין לן דכר מלמטה שאין לו שרש רומני מלמעלה׳ ממש מאמר
פלטו  ,ומזה ינוארו כל עניני הכשוף והשמות והלמשים והקמיעות  .ני אמרי
שככל נמצאו עולם התמתון האדם המשכיל והמדנר הורס למעלה ראש מכל אשר
סכיכותיו׳ וכשכלו לו מעלה ויתרון על כלס׳ ושרש נשמתו עצם אלהי נפלא
מכלם  ,ונין כל הכנותיו וסגולותיו נעלה ונבגכ מכלם כח הדכרי ; הוא נקשר
וממוכר כנח הזה עם השכלים הנכדליס׳ וזו יעשה פלאות להטותם אל מפצו
ולכרוא כדיאות על ידם  .וכמכל הקושר הזה אשר שרשו כאדם המשכיל ומדנר׳
יניע ויעורר כל הכמות העולמיים אשר כלס נקשדיס יחד עד הפכה הראשונה.
ן ] eatona aurea Homeriשזכרנו  .ולכן
וזה הוא שלשלת ה! הכ של
הותירוסהמציאות עד רום המציאות  ,והנח הזה פועל
הדנור הוא המניע לכל  ,משפלות
כעצמים הטונים ונעצמיס הרעים [שדיס ושדות ומזיקים תולדות סטרח אחרא]
וגס סימני הדכור שהם האותיות מקכליס הכח הזה כהכנות ידועות׳ וקרו3
אל הדנור הוא סוד המספרים׳ והמזגס וצירופיהם אשר נתיחד נס האדם י
ונכר ידענו ני מה שקרא פלטו כשם עצמים קרא פיתמרם כשם מספר  ,ד׳יי
פלטו נדר הנשמה שהיא עצם המניע את עצתו׳ ולכן גס רזי המגינים משולכיה
ושרוניס כרזי הדנר והנת 3לפעול פעולות או לחזק הפעולות  .ואמנם לא לכד
אצל נעלי הסוד נמצאו הלמודים האלה  ,ני גס אצל כעלי התלמוד נודע ראשיתם
ואס גס מצער היא  .וראשונה נזכיר פה התעצמס הנמות וקריאת השם למלאכים
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ולשדים׳ ואחר נן נזניר נח הלחשים והקמיעות  .ננר 3א המאמר ( ירום׳ ר״ה
נ״ו ) ארשנ׳ל שמוח המלאניס עלו 3יד ישראל ה33ל  .ונמו זה נמצא3תלמוו
ששמו שרי מעלה על דנריס נמצאים ורעיוניס מופשטים׳ נמו המלאן הממונה
על ההריון לילה שמו ( נדה י״ו ) והתעצמס המפשטים נמו נדרים ל" , 3גקש
סטן להרוג לאותו וזינוק ונו '  3או אן -וחימה ו3לעוהו ונו'  3אוחה שעה3עש
משה להורגן ( לאף וחימה ) ו 3סנהדרין ציו מלאן שנזדמן לו .לא 3רהם לילה שמוי
סס דף צ״ז ׳ אמרה מדת הדין לפני הק' 3ה ונו׳ שם ׳ משא דומה איר יוחנן
אותו מלאן הממונה על הרוחות דומה שמו  ,גתק 3צו נל הרוחווז אצל דומה
ונו׳  ,ו3ש3ת קנ' 3והתוית תיו ׳ א״ל הק3״ה לגנריאל לן ורשום על מצחן של
צדיקים מיו של דיו שלא ישלטו 3הס מלאני ח3לה ונו ' ,אחרה מדת הדין ר3ש ' ע
 mנשתנו אלו מאלו ונו ' ׳ ו 3חולין ק׳ה׳ ההוא ג 3רא דהוא מהדר עליה שרא
דתיותא (ו 3פסחיס קי׳א שרא דתיותא נניל שמיה ) ׳ ושם3תולין  3 ,שעה שהפיל
נ 3ונדנצר הרשע את חנניה תישאל ועזריה למון נ 3שן האש עמד יורקמו שר
הנרד ונוי איל ג 3ריאל ונו ' אני שר של אם ונוי׳ ונמנחות נ״ט3שעה ש3קש
הקניה לנראות את עולמו איל לשר של ים פתח סין ו 3לע ונו '  -ארי׳ שמע
מיניה שרו של ים רה 3שתו׳ וזתעניה נ׳ה מצאן הממונה על הגשמים רדיא
שתו׳ ונן נמצא מלאן המות׳ סוריאל שר הפנים י  3רנות נ"א ) מטטרון (סנהדרין
ליח ונמ״א ) וסנדלסון ( חגיגה י״ד ) שר העולם ( י 3מות י׳ס  .ואף לנל סרטי
אותו׳ וכןאמדו מגילהג' האי תאן
מ' 3א שמו׳ שר או שרי עליון התלוים
לתינעית אע״ג דאיהו לא חזי מזליה חזי ׳ פירש״י שר של נל אדם למעלה.
ונסיטה חי׳ אין הקניה נפרע תן המלן עד שתפיל שרו תחילה׳ ונן התעצמו
נחות מזיקים והרעות המפשטות נעלי כת סטרא אחרא׳ נמו הלילית שזכרנו׳
ונפתחים קי ' נ׳ לא יצא יחידי נלילה לא גלילי רניעיות ולא נלילי שנתות מפני
שאגרת נת מחלת היא וי" ח רנוא של מלאני חנלה יוצאין ונל א ' וא ' ים לו
רשות לחנל נסני עצתו  .ונן קראו לשדים נשתותס׳ נמו שנת ס׳ו נר טיט נר
טיגא ונר שוריקא פנדא׳ ונפתחים צ׳א דני סרחי רוחי דני זרדתא שידא וני,
איגרא רישסי׳ וננ׳ג ע ' ג הורמין נר לילתא׳ ונניטין ס״ח אשמדאי מלנא דשיד
ונתעילה י׳ז יצא לקראתו3ן החציון פייש״י שד  .וחלייס רעים ונאמנים צם
התה אכלת מסוננים מן מזיקים או מזיקים עצתם׳ נמו שנת ל״ו הדרוקן סל
נשפים ונגיטין ס׳ז קורדייקוס סירש׳י שם שידה ששולטת נששותה יין הרנה
מניהו׳ ונן נגמרא הא קמ״ל דהא רוחא קורדייקוס שתה  .וזנר ם ' יצירה
והרנה מסגולת הלחשים והקמיעות גם המה נמצאו מפוזרים נתלמוד כדעת
קדומה ונושנה  .ואס גם אין להחליט אם כוונו נס ' יצירה ספר כולל תולדת
הנייאה אין יצאה אל הפועל נרצון הנורא  ,או ספר כולל הלמוד לנרוא חדשות
וליצר יצירות  ,או שני העניניס יחד  ,ענ״ס תנורר ני אמתו הדנר שניד אדם
היודע לנרוא נריאה ולשדו הטנע  .ונן ספרו סנהדרין ס״ה מרי חנינא ור'
אושיעה הוו יתני כל מעלי שנתא ועסקו נם ' יצירה ( ונדף ס״ז נקרא הלנות
יצירה") ומיניו להו ענלא תלתא ואכלי לי׳ ולמעלה מזה׳ אתר רנא אי נעו
צדיקי נרו עלמא ונו' ,רנא 3 .רא ננרא פירש׳י ע״י ס ' יצירה שלמדו צירוף אותיות
של שם  ,שדרי ' לקמיה דר ' זירא הוה קא חשתעי נהדיה ולא הוי קא מהדר
ליה  ,א״ל מן חנריא את הדר לעפרן  .גס מרזי האותיות ורוממות הוראתם
ונחם ומנת הפנימי של דנור האדם ומנתנו לפעול על הרוחניים המפשטים
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עונים ורעים  ,נמצא אצליהם רמזים מפוזרים נתלמוד  ,ונגדר הזה נח הלחשים
וקמיעות  ,וניחוד שמו הנח הזה נאותיות שמוה הנורא כמאמרם פסחים קי״ט,
מאי למנתה מחיק  ,זה התנסה דנרים שניתם מתיק יומין  ,ומאי נמהר סתרי
תורה  .סי׳ דשנים מעשה תרננה ומעשה נראשית ופירושו של שת נדנתינ זה
שתי לעולם  .ונמנות ניט נשעה שעלה משה למרום מצאו להקנ״ה שיושג וקושר
קשרים לאותיות׳ שם  ,נדדריש רי״נ אילעאי אלו שני עולמות שנרא הקניה אחר
 3ה׳ ואחד ני  /ונשואהמיז  ,ואינא דאתרי שם חקק (גיחזי ) לה [ לעגלתיינעס]
אסותא והיתה אומרת אנכי ולא יהיה לך  ,ונגינוין ס״ח  ,יהינ ליה [לנניהו נן
יהוידע] שושילתא דחקיק עלה שם ועיזקתא דחקיק עליה שם  ,וננרנות קניה
אר״י איר יודע היה גצלאל לצרף אותיות שנבראו נהן שמיס וארן  ,ונסנהדרין
צ״א ולבני הפלגשיס נתן אנרהם מתנות  ,א״ר ירמיה נר אנא מלמד שמסר להם
מס נוותאה ׳ ונאנות דר״נ פי" ; ודאשתתש נתנא אנד ואזל ליה  ,כיצד נלהמשמש
נשם המפורש אין לו חלע׳יהג  .ונן דנרו מצירופי אותיות א׳ינונימטריאותודרשו
עליהם כמו א׳ת נ״ש גיר׳ אח״ס ננויע  ,איל ניס נין  ,שנת ק׳ד ובחולין
קל״ט נשגס הוא נשר נשנים גימט ' משה׳ וניומא נ' השטן נימי שס״ד ואין לו
רשות ני׳הנס  ,ונמ׳ק ז ' חרם נני׳ רמ״ח הוו  ,ושם י״ט יהיה נ נימי תלתין
הוו  ,ונת״א ׳ ונמו שאמר ר׳ יונתן ( חגיגה י״ד ).נל דנור ודנור שיצא מסי
הקנייה ננרא תתנו מלאן ,נן הניחו דמיון נח הזה לדבור האדם לפעולות ידועות,
לרפא החלי או להרחיק המזיק  ,והוא הלחש  ,ולמכתג שהוא הדנור הנראה ע״י
קמיעות  .ונן מצינו לחשים ד״מ למי שיושג ותשמש נקניו לנלתי יגיעוהו הנשפים,
לא לי לא לי לא תחים ונו ' ( גרנות ״ם  ,) 3ונשנת ה״ו נל מניני נשויא דאימא
ונו'  ,לסימטא לימא הני  ,נז נזייה מם מסייא ונוי  ,לכיפה לימא ה ני חר3
שלופה וקלע נטושי ונו'  ,לשידא ליה הוית דפקיק דפקיק הוית ונוי  ,לשידא
דנ׳הנ ל״ה אקרקפא דארי ונו'  ,ונמגילה ג׳ האי מאן דמינעית ונו' ליקרי
ק״ש  ,ואי לא ליתא הני עיזא דני טנחא שתינא מינאי׳ ונגיטין תינו לשגריר׳
דלילא ונוי וניתא הני שגרירי דפנ״ס ונוי׳ ונסנהדרין קיא הלוחש על המכה
ונוי  ,ומשם נראה ני לחשו גס כתני קדש נמו פסוק נגע צרעת ונו' ,ונפתחים
ה״י אס שתה זוגות נימא הני  ,אתון ואנא הא תלתא ונו ׳ שם׳ האי מאן דפגע
נהו ננשיס נשפניות נימא הני  ,ארי חמיתי נדיקולא׳ ושם קי״א ואי לינא ונוי
נ״ה אגרת אזלה אסיא׳ ודף קי״ג לחש לתנורים שגרירי נרירי דירי ירי רי,
ולשתיית מים נליל רניעי או גליל שנת  ,לול שפן אניגרון ונו '  ,ומפעולות
המנתב בקמיעות להעביר נל פגע ולרפא חלייס גס מזה נמצא במקומו' שונים
בתלמוד  ,כמו נגיטין ס״ט לדמא דאתי תגחירא ליתי גנרא נהן דשמיה לוי
ולכתוב ליה לוי למפרע  ,ואי לא ליתי אינש מעלתא וניכתוג ליה אנא פסא שילא
נר סומקי למפרע׳ ואי לא נכתב לה הני טעם דלי נמי כסף ונו'  ,ונשנת נ״א
נמתיי ' ונקתיע׳ ופירשו בגמרא איזה קמיע מומחה נל שריפא ג' פעמים  ,ושם
ס׳א הגרנות והקמיעין אע״ס שיש נהן אותיות ונו ' ונגח ' קט״והנרנות והקמיעין
ונוי׳ ינדף ע׳ח במתני' עור כדי לעשות קמיע  ,ונססחיס ע״נ דני סרחי רומי
ונו'  ,לתאי נפקא מיניה לקתיעא  ,סירש״י ורשנ״ס לכתוב קמיע נשם אילן  ,ננון
אס הווק תחת גי סרחא נותב לו קמיעא נשם רוח  ,שם  ,הא זידתא ונו׳ למנ״מ
למינתנ לה קמיעא ונו ' ,אתא ההוא מרבנן ונוי הוה כתג לה קמיעא ,ובסנהדרין
ס׳ח אמרו לו הנדוד והאתוס והקמיע ונו'  ,לא לנד אל הדביר והמנהג יחסו
*5
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הגאות והפעולות האלה פי אס נם אל שאר חותרים ואל תנועות ידועות אשיי
ישתמש נהם או יעשם האדם נכונה מיוחדת  ,ותן הסגילות הנעלמות ההן נזכרים
!תלמוד כינוין סייגו ונשות ס״ו אצל קשורי פיאה ואצל3ן שיש לו נעגועין ע3
אניו׳ ונפסחים ק"ונ לינקוע זקפא דידא ממיניה נידא דשחאליה וכוי.
(החתימה נמחנרת הנאה)

אל האביב.
Don L. Adler, Gemeinde-Komitats Notar in Eperies.
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Sprüchen״ Kommentar über schwierige Stellen in den
iomu 'ä , von M . E . Stern.

ויוסף לקת  ,טעם למה הניחו מיסדי
ישתעיזנס
מתלי ו) ' ה׳
המעתיקים () Beispiel ,גלי
סלשון על ע< ין מסל תס לקת וכן תרגמוהו גס
נועם וסנרה  ,נראה׳ ני נדלות התדס ללמד לתנרו הנהגה נמדה טונה  ,דרנו
להניא לו ראיה ממעסה תהיה נאמרו לו אח ' נ  :תזה תראה וכן תעסה וקת
מוסר  .והנה מתחלה לא השתמשו המוניחים רק נדנריס אתתיס  ,אולם נרו3
הימים נעדר לתו מקורות העמיס ממלוא די ספקס  ,ויפרוץ הדנר וחנרו שירים
ומשלים נפי ראות רותם  ,נסי הנאות לנל עני!  ,וענתה נמו שירתם לעשות
נמעשה האיש אסר לא היה ולא ננרא׳ נסי איו 3לסי דעה אחת נסים  ,וע";
נשם לקח׳ נהיות עיקר הנונה שיקת השומע ממנו מוסר.
קראו למשל נזה
חטאים וגוי  ,הקשתי לשאול ומצאתי
יפתוך
שסי ' עד ט״ז 3נ י אם
הקושי׳ הזאת גס נס׳ מעשה ד׳ [ נמאמר תעשה נראשית מיו עי׳א) והוא  ,ני
הדרן נהוניח הר 3או הא 3את בניו או תלמידו ומזהירו לנלמי שקוע לעצת
המסיתים  ,הוא מראה לו נל אופני ההיתרים אשר יחפשו אלה להנשיר פני
מעשיהם ומזהירו לבלתי שמוע לתו ; ולדעת מה ישיג למס אולם איננו ננון
שיתן לו טענות תה שיטעו! נגדם  ,אס הס נעצתם אומרים  :נארנה לדם,
גצסנה לנקי חנם  ,אשר הוא עון מפורסם לנל ונופל אל העין  ,ומי פתי יסור
להנה נשמעו בזאת  ,ונפרט הדנר נגד הטנע של מוכיחים לדבר אתרים נאלה,
ואין יניחם שלתה החנם מנל אדם נסי מסית ונפי תוניח ומניד משלים נודר
נדל ועומד נפרץ מהפחית ? ועיין גס שם׳ בי הוא ייש 3זאת נסי דרנו ולו
לא נראו דנריו  .ונ״ל ני עוד תקשה הנהו  :אתרו נצפנה ,נ ארב ה׳ נמדנרים
תפיל
בעדם ננלילת הניסת עמהס  ,ותה הוצרך להוסיף אח ' נ גורלן
תוננו ,תחלה מאי קסנרי ) וני האמינו ני איש נקי נסים אשד מעולם לא
נ
כסה חמס עלי לבושו ישו ה למו לעשות במעשיהם ולבסוף לא יותן לו חלק,
ואין אדם חוטא ולא לו ? ומה יסיתנו נלא זה ללנת עתם ? — ועיר נסוף
תלך נדרך אתם  ,מאי דייקא ? הלא דיו נאמרו  :אל
דנריו אמר  :בני אל
נדרנס? לרן נראה בי מטמון שכלי נסתר במאמרים האלה,
מלן אתם או :
כי יאתרו אל הניחת למען התשינהו בעבותות ההדחה  ,אלי חברתם  ,שהוא לא
יעשה מאומה ממעשיהם  ,רק ללנת עתם לבד׳ והס ידעו נאמנה  ,ניאסיארוח
לחברה עם אנשים באלה  ,הרגל יעשה לו טבע ובהיתר  ,ולבסוף יעשה במעשיהם,
וזה אמרם  :נארנה  ,נצפנה  ,בלומר רק אנחנו העושים מנצשה בידים ולא אתה,
יע״ז נופל נבון  ,גורלן תפיל בתוננו ,ר״ל אף ני אינן עושה תאומה  ,בנל זאת
מקש מלק נתוני  ,ובזה הוא נקל להתפס ברשתם ואין עול נזה ונאוה לדבר
למסית  ,וע ״ נ הוסיף לאמר אזהרה גם עי!  :בני אל תלן נדרך אתם ,ר׳ל
אף ני אינן עושה תאומה  ,אע״סי נן נל תלן אתם ונדרנם ' ( ונגר נדפס הפי'
הזה בהקדמה להעתקת׳ המליצית לספר הזה ומצא חן בעיני רואיו תה׳ל ) .
י׳יד גורלן תפיל ,הנבון כדברי רשי׳ד נתקוניו למען השיב מלת תפיל
לפי ענינו פה על אסניו  ,וענין גורל׳ חלק׳ והראוי בגורלן  ,והחסר הבי׳ת
גדרך אותיות היחס להעדר במאמרי המליצה בידוע  ,ויתורגם:

—

uns

soll für

uns, ein Beutel
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mit

—

Du

losest

Um deinen Antheil
Alle sein.

סס י״ת והס׳ ייוסג לדעתי על הרשתות׳ ני  1100 117׳ לנלתי שמור
לסעתיסהמיןוהתספר׳ ותפורסם אין צריןראיה ׳ חי שמוס 3על פורשי המכמורת׳
_
_ v: ,
והס 3ל״ז׳ ויתורגס
וגנון ח״נ נם הננוי
Da sie doch auf ihr Blut lauern, nachstellen ihrem Leben.
ב פסוק נ ' עד ה׳ תקל א  ,שולש קו א איננו יוצא ממשמעותו׳ והוא הרמת
קול לד 3ו העומד נמרתק למען יתקר , 3ני הפניה הואשונה לדון היואה מונליזל!
להיות מצו האדם  ,ואז ה 3א לנוהל מסייעין לו וממדוס יעדה עליו וות קדוש
לדעת 3תוו 3טונ ומאום נוע׳ ני אן> אם אין 3אדם לק נצון ילאת די לנסוף
יתלה 3נ־זלהנת העולה מעלה מאליה וישיג השנה דותנית למצוא דעת עליון,
ועתה התגונן הלינת האנס  ,מליצתו ממדליגה למדויגה  ,תתלה אמל תקדא׳
קויאה נעלתא  ,אמ״נ תתן קולן  ,הודאתו הומת קול לעדות נדא״א 33אודו,
ואא ״ נ תנקשנה׳ הודאתו עיון על ד 3ל האהו 3למצאו ,ולנסוף תאפשנה  ,הנאתו
על היקשה נאוזק הפעולה  ,ואז ת 3וא לג 3ול ותנלית ההשגה להבין ילאת ד׳
האמתית  .וי־זורנמו:
Denn wenn Du der Vernunft nur zurufst
, der Einsicht Beifall
gibst, ivenn Du sie wie Silber suchest
, gleich Schaßen ihr nachgräbst; dann begreifst Du Gottesfurcht
, erlangst Erkenntniß der

'Gottheit.

שם זי תושיה ,משולש י שה ממלנ 3י נתי פ״י וליה  ,והאלוף מלכו
היו״ד לוי׳ו כמו נולדתי מן ילד והה״א ליו״ד נמו עשיתי מן עתה  ,הנאתו על
ד3ל העומד 3לי נליה והפסד׳ והענין ני שנו מצוה 3האי עלמא ליכא  ,והשם
צופן ל 3טו3ו ושלום תהלוכת הישל ים 3לנותם לעולם הנצאי למען יאיל שם נוו 3ס
עדי עד  ,אשד לא נן הדנד נשלמו לתו שנד צדקתם 3עולם העונד הלזה׳ אשל
נתום האיים תתס גס עונתם ׳ אן פה איננו למו רק למאסה ולמגן לנלתי
יאונה להם כל און ולא ידעיג ד׳ נפש צדיק ויתולגם:
Er bewahrt den Redlichen Bleibendes
, ist Schild den redlich Wan-

delnden.

נתהפוכות רע ,לנאל הנאת מלות
שם י׳ד השמאים לעשות רע יגילו
,תהפוכות רע על עניה וצרה נראה  ,כידוע שכל האישים 3לואי תומר תאה
השמש מעותדיס לפגעים אין נמו יש עומד וקים לנצא נהיותס מרננים ומעותדים
לפרידה כמאמר תנה ( :שמואל אי '3ת ' ).נדנדה על אליפות ההצלאה שנעים
נלתס נשכרו׳ ודענים תדלו ,קשת גנורים אתים ונכשלים אזרו תיל ונו ' ומי לא
ראה גודל פאר המליצה הזאת וכונתה העמוקה נאמדה  :כי הכל מתהפן כתומר
חותם מדי יום ניומו׳ העשיר יפול לעניות ׳ והעני יצ 3ור כסף כעפר וכן מסו,
ההתהפכות על צירה 3נל הד 3ריס׳ וא" נ יש ' 3מיני התהפכות׳ מרע אל טו3
ימעונאל רע׳ וע״זאמר  :ני האעאים האלה נרוע לננס לא יגילו נ״אנתהפונית
Bei Umwälzungen zum Unheil
!וע . :
(ההמשן נמתנרת הנאה)

מענדר בר״י שטעון.

—
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—

liebet die Einsegnung der Ehen im Freien.
Ein Wott zur Zeit,
von Abraham

Friedler,

Schuldirektor

in Bittse.

Bei der regen Fortbewegung der Neformbestrebungen im
Iudeüthume , mehrere rituelle Satzungen systematischer auszubilden , und in einer gewissen Form , die den Zeitgeist ganz charakterisirt , festzustellen , verdient vorzugsweise die Reform der
Trauungsweise , welche bisher im Freien verrichtet wird , einer
besonder  ״Beachtung unterzogen zu werden . Unter allen Satzungen , die im Mittelalter
von den Rabbinen eine ganz andere
Richtung , eine ganz andere Form , als sie ursprünglich hatten,
erhielten ; hatte keine einen solch unwürdigen Standpunkt eingenommen , als die der Trauung . Durch eitle Anspielungen,
falsche Deductionen , die sie in jegliche Satzung zu verflechten
suchten, haben sie auch dem Trauungsakte eine solche Gestaltung
gegeben , daß es wirklich eptehrend ist , diesen hvchwichligen hei»
ligen Akt auf solche Weise ausüben zu müssen. ES ist verabscheuungswürdig , eine im menschlichen Leben so wichtige und
heilige Handlung , wie die Trauung in ihrer hohen Bedeutung
uns erscheinen muß , in Hofen , bei den unreinsten Plätzen , wo
oft ein sehr unästhetischer Geruch den anwesenden Hochzeit«gasten sich ausdringt , verrichten zu müssen ! Ist es nicht besser,
ja gottgefälliger , die Trauung im Tempel , anderStätte
derAndacht , als bei einem Düngerhaufen
zu vollziehen ? ! In einem
Zeitalter , wie das unsere, wo der progressive Fortgang religiöser
Bildung ' ungehemmt in seinem Laufe , wo das wahre Äefühl
echter
Pietät im Herzen eines jeden Israeliten
glüht , kann
und darf es nicht mehr schwer fallen , einen solchen Mißbrauch
aus dem Judenthume zu verbannen . Es verdient daher in der
That nachgewiesen zu werden , wie wenig Ursache man hat , diesem
Mißbrauche blinden Gehorsam zu zollen, da er weder eine Einrichtung der großen Esrischen Synode , noch eine talmudische
Verordnung ist ; sondern einzig und allein eine absurde Observanz obskuränterNabbinen - und hiezu mag folgende Erläuterung
dienen.
Der Gebrauch , die Einsegnung der Ehen unter einem dazu
bestimmten Trauhimmel ,  חופהim
,
Freien zu verrichten , ist als
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kein positives Gesetz zu betrachten , und darf für uns weder in
dogmatischer , noch in politischer Hinsicht irgend eine Verbindlichkeik haben ; da er weder biblisch beurkundet , noch traditionell
bewährt ist. Allem Anscheine nach ist er die Frucht einer Anspielung des Rabbi Mose Jsserls im !,*,  הע סי ׳-  אwo cs heißt:
— . ים אומרים לעשות החופה תחת השתים שיהיה זרעם ננונני השמים ונו׳
Das große Gewicht , die unuinschränkie Autorität , die jeder Lehrsatz, der aus der Feder dieses Rabbi geflossen individuell erhalten
hat , scheint die einzige Ursache gewesen zu sein , daß dieser Gebrauch so schnell in Umlauf gekommen und bis auf unsre Zeit
sich fortgepflanzt hat . Und weil jeder Lehrsatz, der in diesem
Codex eine Aufnahme gefunden , für unumstößlich erklärt wurde,
wollte auch Niemand zur Wegschaffung dieses Mißbrauches einen
wesentlichen Schritt wagen , bis in unserer Zeit hcllschende Männer hervorgetreten , und ihn von Seiten des Volkes hinwegzuschaffen uuabläßig bemüht sind- ES ist allerdings zum Staunen
und eine große Frage : warum die Nabbiuen » och heute so hartnäckig darauf beharren , die Einsegnung nicht in der Synagoge,
dieser Residenz der Heiligkeit und Gottesverehrung , verrichten zu
lassen ? — ES ist wahrscheinlich, daß weil einmal ' jcde in Umlauf
gekommene Einrichtung , nach dem ausgestellten Universal -Grundsatzc:  ״ ) ״תנהג ישראל תורה ״Alle angenommenen Gebräuche Israels
haben Gesetzeskraft " ) autorisirt ist, wir daher auch nicht berechtigt sind diese Einrichtung zu beseitigen , demnach auch die Rabbinen diesen Gebrauch mit dem dreikbpfigen Cerberus bewachen:
. לא תסור תן הדרן אפילו אומרים ל ! על ימי! שמאל2 י * פור! גרר ישננו נחש י
. '. ננול שנגלו ראשיניס יני3 • , ספרי
Allein , nebstdem daß . erstens , jeder Erleuchtete im Minhag
nicht mehr als einen nach Zeit und Umständen eingeführten Gebrauch erblicken kann ; in Folge dessen er bei der Wechselwirkung
der Zeit und dem anderariigcn Erfordernisse der Umstände weder
Stabilität
noch Bindekraft haben kann und , zweitens daß dieser
Grundsatz nicht so unbedingt geltend gemacht werden kann , indem
selbst spezielle Zeremonial - Satzungen , nach der Dogmatik des
Iudenthums , einer Modifikation unterliegen (siehe 3'  יות ע, 3 יund
 ) שנת ל״נstehen uns Beweise zur Genüge zu Gebote , daß dieser
Gebrauch in gar keiner Beziehung als Minhag
zu betrachten
und anzuerkennen ist. 1. Weil er im Widerspruche mit der Landessitte (siehe y׳j tnrj  א33( 2 sind unter Minhag nur solche Einrichtungcn zu verstehe», die im ש ״ עausdrücklich mit dem Worte
! נוהגיangeführt und gegeben sind , und vom gesammten Israel
eine legislative Bedeutung erhalten haben ; wo in der angeführ -.
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ten Weisung aber nur  י ס אומרי סgesagt wird , da deutet es darauf
hin , daß der Minhag nicht allenthalben und überall ungetheilte
Aufnahme gefunden . So z. B . in Krakau , wo der R . M . JsserlS
selbst gelebt und gewirkt , wird dennoch für immer die Trauung
in der Synagoge vollzogen . 3. Finden wir im n)״c יןרה דעה ם י׳
ausdrücklich, daß die Trauung im Tempel geschehen kann . So
heißt es : . ׳1, 1 המושה שננ״הננם.  רכת אירוסין ונשואין תחת3 רך3אנל ינול ל
Auch im ! ירז שמואל ל3 א״העheißt es : גיטין וקידושין רגיליןלעשות ננ״הננס
4. finden wir im Traktate Soferim : כל מנהג שאין לי סמן דארדייתא
, שקול הדעת ינו׳3 הוא כטועהJeglicher Minhag , welcher nicht einen
Stützpunkt in der heiligen Schrift hat , ist als Unsinn zu betrachten . Es muß demnach jeder Gebrauch seine, begründete Potenz
in biblischen Daten finden . Wo finden wir aber nur die allerfernste
Andeutung und Anspielung darauf in der heiligen Schrift , daß
die Trauung im Freien geschehen muß ? Ja , es leuchtet sonnenklar gerade das Gegentheil daraus hervor . Es heißt : ׳ נשוס, >ני,מ ל
 ון אשת3 ני ואנקה ואמרתם על מה על ני העיד ד ' נינו ו3 '  ת ד3דמעה את מז
. ה ונו׳3 גדת3 אשר- נעורילNetzet mit Thränen
des Weinens
und des
Jammers
den Altar des Herrn , Ihr werdet sprechen ! weßhalb?
weil hier vor dem Altäre
Gott
Zeuge deines Bundes
gewesen
u . s. w . Aus dieser Stelle
ist klar zu ersehen , daß die Trauung
so wie jeder andere Bund vor dem Altäre geschlossen zu werden
pflegte . Sollten
aber die Rabbinen
blos aüs dem Grunde מוז( זור
sein wollen , die Trauung
absolut unter freiem Himmel vollziehen
zu müssen ,  רעס ננינני השנדס:  שיהיהf » will ich sie auf dieStelle
im
;" ט "! יורה דעה קיverweisen
 ש אין0  מקו3שאין נח ניד מכתים להחמיר אלא
ל נתקוס שהיתר משורש אין נח נידם3 לא איסור ולא היתר מפורש נקרא א13
 להחמירwelches höchst rationell
ist.
Auch im כ״ח
 תום׳ סונהheißt es , daß darum nur zuweilen
die T ^ uung . im Freien vollzogen zu werden pflegte , weil oftmals
der innere Raum des Tempels zu enge waralle Anwesenden auszunehmen . Lauter apodictische Beweise , daß die Trauung
im Freien
keine absolute Norm für die Form dieses Aktes ist , sondern eine
pure Erdichtung
anspiellustiger
Rabbinen ; die aber nach der Sitte
und dem Geschmacks unserer Zeit inetamorphvsirt
zu werden verdient . Und wenn schon so manche andere talmudische Witzbolde
eine ganz andere Ursache , daß die Trauung
nicht im Tempel geschehe, anzugebcn bemüht sind und solche im
 מוס ' קדושיןדףwo
e& heißt: ״וני אש ה נעזרה להתקדש תנין הרי אין וגילוח שתכנס ל שס בדי
" ,יון הוא ונו,;  להתקדש שהויgefunden
zu haben glauben ; so antworte

ich hierauf , daß ,ene nicht wisset,, daß unter רס, ק3 להתקדשdie
נהנים

 עזרתgemeint

sei ! Natürlich

ist cs unschicklich in dieser ״ ; עזיה
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dahin selbst den
der Eintritt nur ™  לסמיכה ולשמיgestattet
war (indem sie nicht länger als während des Schlachkens des
Opferviehes darin verweilen durften —) eine Frau zu ehelichen;
in der z^ -w,  עזרתaber , wohin der Eintritt den  ס1( יסר א5“ jeglicher
heiligen Handlung gestattet war , ward auch ohne Zweifel die
Trauung vollzogen.
2 . Alles Obige ist von der äußern Form der Chupa gesagt
worden , wir wollen aber auch der Quelle und ursprünglichen Ursache der Chupa nachspüren, und beweisen , daß nach der jetzigen
Trauungsart sie ganz überflüssig und gänzlich ohne Bedeutung ist.
Der Talmud betrachtet zwar dieselbe als einen integrirendenTheil
des Tcauungsaktes , ohne welche er die Ehe nicht als vollgültig
erklärt ; allein , da er, sonst alles bis in das fernste Detail erklärend — uns verschweigt , was eigentlich der Grund der Chupa
ist und , auch die Art und Weise ihrer Formen uns nicht angibt,
so können wir ihr keinesfalls eine religiöse Bedeutung unterschieden und , ihm hierin blinden Gehorsam zollen.
Einige der Rabbinen wollen unter Chupa , das Hinführen
der Braut nach dem Brautgemach verstehen . Andere wieder , das
sogenannte
darin erkennen ,  אה ״ ע ס» ה. Ich frage nun : hätte
die Chupa in irgend einer religiösen Beziehung auf das Wesentliche
der Trauung Bezug gehabt , würde uns der Talmud die Auweisung der Formen derselben verschwiegen und vorenthalken haben ?!—
Wir können daher mit Recht behaupten , daß der Talmud mit
Chupa einen ganz andern Zweck verbunden wissen wollte , und , um
dies zu erörtern , müssen ivir erst sehen, in wie weit unsere Trauungsart von jener zur Zeit des Talmuds abweicht . Jur Zeit des
Talmuds wurde die Trauung nach den biblischen Gesetzen, in
 יאה3 נךי׳5 כסף׳bestehend , gleich bei der Verlobung vollzogen.
Gleich nach der Vollziehung der
wurde sie als des Eigenthum ihres künftigen Gatten betrachtet , so , daß jegliche Untreue,
als Ehebruch , mit dem Tode geahndet wurde ; und nur der Scheidebrief konnte sie von ihm trennen.
Die Hochzeit, etwa 12 Monate später ש7לנהולה ׳' יי מו
«ine Zeitfrist , die ihr zur Herbeischaffung ihrer Ausstattung vergönnet und gegeben wurde — diente daher muthmaßlich zu keinem
andern Zwecke, als zur allgemeinen Veröffentlichung , und bekannt
zu machen, daß das bereits getraute Ehepaar nunmehr ganz in
den Ehestand getreten , und berechtiget sind, alle gegenseitigen Anspräche auf eheliche Verpflichtungen an einander geltend zu machen.
Um daher die Publizität , durch irgend einen Akt allgemeiner zu
machen , ward auch bei den Israeliten , nach orientalischer Sitte
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und Geschmacksweise,^ üe Braut mit einer Krone geschmückt aus
dem Vaterhause mit ihren Gespielinnen , unter Musik und Spiel
in das Haus des Bräutigams geführt . In spätern Zeiten wurden
vor dem Zuge Stöcke , an welchen Oellampen brannten , hergetragen , siehe Aruch Radix  להידund  ת ״ת, ״ש נלי ם ס ״, . Nach dem
feierlichen Zuge ging das Hochzeitsmal vor sich, an dessen Beschluß die  ג « גרנהז0 ab gesungen wurden , sodann ward die Braut
dem Bräutigam zugeführt ,1וה־ ל יודעין ״
Diese Funktion ward daher wahrscheinlich mit dem Namen
Chupa bezeichnet, von x,nonn oioi  נתחן יוצא מחדרוhergeleitet ; und
wenn diese Behauptung zugegeben werden kann, so diente Chupa
zu keinem andern Zwecke, als zum Behufs der Veröffentlichung,
daher die Art und Weise wodurch diese erzielt wird , dem Talmud
gleichgültig schien, und ec sich nicht darauf einließ , die Form der
Publizität zu modifiziren und anzugeben . Itzt aber , wo  ןסס1(
 וקדושיןerst am Hochzeitstage vollzogen werden und , durch die ׳
Trauung selbst die Veröffentlichung allgemein genug wird , ist ja
die Zeremonie der Chupe gänzlich ohne Einfluß auf den Trauungs - »
akt . War daher die Chupa schon damals in jeglicher Beziehung
eine bloße Formalität der Veröffentlichung , weßhalb schon der
Talmud , ganz seiner Gewohnheit zuwider , sich darüber hinausseht , M
deren Form anzugeben , und wurde sie später gänzlich überflüssig - f
um wie viel weniger brauchen wir jetzt zu berücksichtigen , daß sie
absolut in ihrer orientalischen Weise vollzogen werde , wo überdies unser kultivirtes Jahrhundert und die Bildung des OccidentS
eine schönere , taktmäßigere , ja sogar gottgefälligere , der Weihe
und Würde des Gegenstandes entsprechendere Form : vor den
Stufen des Heiligthumes nämlich —-an ihre Stelle seht ! Wollen
wir sie, als antikes Denkmal , doch ehren und beibehalten , so muß sie
sich dem modernen Geschmacks der Welt und des Zeitgeistes subordiniren , da sie hiebei nur noch an Würde gewinnt . ^
Abraham Friedler.
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תשובת תתנם דעשיף לשואליו על תבונת ארץ ישראל ואפשרותה בימי
קדם להחיות עם רב  ,בהיות ישראל עוד על אדמתו  ,העתקה חפשית
נזם' יורנאל ענסיקלאפעדיק בל' יצרפית -
Von I . I . Pollack, Oberrab. in Trebitsch.
נס אנוכי יודע  ,ני נתון עס 3ני ישראל היו מלפנים  ,כמו אצל
והפרסיים ושאר כל האומות הקדמוניות  ,כל הנגרים מלומדי מלתמה ויוצאים
לקרר  -אפס גכל ; את היו תמיד שני שלישי האומה גלתי ראויים לצאת לצנא
המלחמה  ,ני הנשים לגד מהטף וה; קגים הן הנה ממצית העם  ,וכל אלה לא
יצאו גקרג  :וא״ נ גצדק ישפוט נל משכיל  ,ני נימי דוד  ,געת היות מספר
מפקד העס שמונה מאות אלף איש תיל שולן> חרג ואיש יהודה תמש מאות
אלף איש ( ש׳ג נ״ד ונדי׳ה א' נ׳א י״א אלף מישראל ודי מאות אלף מיהודה)
היו על המעט תספר הנפשות כלן ארגעה מיליאן.
גס יצוזעעהוס יספר  ,ני ננגוש הרומיים את ירושלים נימיו  ,גהרנו אלף
אלפים ומאה אלף איש  ,וני היו א; ערים גארן יהודה אשר מספר יושגי נל
אחת היו ט״ו אלף נפשית  .ואס עליי יאתר פצולטערע י
■ ני הוא תנ; ס נאשר
הוא יהודי  ,מה יענה לדגלי דית קאססיום  ,אשיר הגטיח  ,ני אתרי אשר השר
טיטום פעספאסיאנוס את אק יהודה היו מם יותר מארגעיס ערי מנצר,
ויותר מתשע מאות ערי הפיזי גדולות ? גס גתורה וספר יהשע יוזכרו הרגה
ערים ונפדים נארן כנען  ,געת נוא עם ד' שמה  ,אשר מזה ישפוט כל משכיל
על רוג יושניה  .וידעתי גס ידעתי ני רנים מחכמי זמננו מושגים תועה
ומשתדלים לעורר ספקות רגית על זאת  .ונשנותס נסי יכלתם בזדון לגס
הספורים האמיתיס  ,וגהשניחס המדות והמנהגים גימי קדם  ,ימצאו על נקלה
נאות נפשם נמנעות טגעיות  ,בכל מקום מדרך נף רגלי חקירתם  .אפס לנלתי
צאת פה מגבול נונתי  ,אדגררק מעניננו שהחילונו גו  ,ואען ואומר  :הנה נל
משכיל ידע נמה מהארצות הנשמות נעת היו לפנים נודעות לשם ולתהלה געגור
טוגן דשנן ושמנן  ,כאין ישראל נימי ל,דס  ,וכעת תן מדנד שחמת  .נרומי היה
מספל תפקד העם הראשון ע׳י סערוויאום טוליוס נשנת קפ״ח לגנינת  ,לפי עדות
טאציטוס  ,שמונים אלף איש חיל  ,וננל זאת החיו נפשם ונפש ניתם רק
מתגואת האין אשר סניגותיה  ,נייד
שלטוגסלאתשלהעורלהלאהתסנינות העיר
וחוצה וכעת הוא רובו ככולו ציה ושממה וארן לא זרועה •
נארן נינא ישגו עתה נפי עדות
הנוסעים' 3מאות מיליאן נפשות וימצאו
נה תינה ערים אשר ננל אחת מהנה יגורו ארגע מאות אלף  ,וחוקרי הנוגע
יאמרו  ,ני ארנע סינית תסגנה שם רגיי העם הזה  .האחת< גרנת פרי נטן
נשיהםי השנית  ,חריצות כל יושגיה לעשות כל מלאכה ועגודה גגית ונשדה>
והשלישית  ,היותה ארן לא תחסר נל 3ה  ,מהמצטרן לחיי האדם  ,והרגיעית,
חכמת מחוקקיה  ,לבלתי תת הרשיום ליושביה לעזוג תושגותס וללכת אל ארן
אחרת לנוי שם  .ועתה קורא תשכיל  ,הלא נס גארן ישראל התאחדו כל אלה
הסגות  ,ומדוע יחסר המסוגג ? ני הנה מצות הנשואין ולקיחת אשה מורשה
לגני ישראל  ,והתחתן נעמי הארצות נאסר למס גפיי גטנם התגרנו  ,ועקרה

ומשנלה לא היו . 01ממשלת האנות הימה על הנניס וימי חייהם ולו גענודה
ויגיעה תמידית  ,גמדה ו,משורה היו תאנליהם  ,ואת נל היותר החרימו,
ונשאר נל העמים עונדי אדמתה השתדלו רון לשרות ולרוות י ולעשות האון
העוגה אשר נתן להם ד ' שוריה וענשה דשנה ורעננה׳ למען שתר,ריאות והצלחת
יושגיה ׳ ולהוציא מאדמתם נל אשר גינלתה להצמית ניד ד׳ הטוגה עליה.
מנעוריהם חננו ולמדו את גניהם לענוד ענודתס׳ ועל תלמי לגם הרן השרישו
,ילדותם אהגת ארצם ועמם  ,התאחדות לגוי אחד  ,והנרח היות ננס סרים
למשמעת חקי אלהיס ותורותיו  .אן אס אמור יאמר החולק עלינו  :ד,רון
טונים ונכוחים  ,ופל מנהגי ישראל אלה ישרים התה  ,אן הראה לנו האששרות
אין השיגה יד ארן ישראל הקטנה ננתותה לתת יגולה ואונל למנניר על סי
חקי הטגע  ,להחיות עם ר 3כמוהל ? על זאת אשיג אתרי לו  :ני נמען דעת
זאת צרינין אנו רק לעשות חשגון מצומצם  ,ולגרר הוגר גנל חלוקיו  ,ני זולת
זה לא יתאמתו לנרינו  ,ולא ינגסו גלג קוראיהם  .הנה החוקר פלעריא אתר
וזיל  :חקרתי לדעת מרת התדואה אשר יניאו עודדי האדמה תחלקי הארן
היותר טוניס ודשנים גארצינו פרלונקרייך מדי שנה גשנה׳ וזאת אשר נודעה
לי מסי תגידי אמת  ,ני מצמד שדה ( תיורגמןי יונלו להניא חגית ( פארינער
טאגנע ) תלאה תנואה לשנה  ,גם זאת נודעה לי עס״י הדרישה והחקירה ׳ ני
נל^ אדם יצטרן דכל יום ללחם חקו תנואה  ,אשר משקלה ד׳ לטרדת ושש
אנקיאות  ,העולה דשנו! החמה נולה לשלש מדות צרסתיות  ,הנקראות סעפטיער׳ם
ענ״ל  .ועתה קנה נדד נודע  ,ני גודל ארן ישראל היה חמשה מעלות תרונעות
מלנד ארן סיריא אשר כדש דוו ושאר ארצות עתים אשר נכנעו תחת ידו וסרו
אל משמעתו להיות לו למס עודד  .ונודע ג״נ ני מעלה חחת מרודעת כוללת
נ' מילליאן ט' מאות ושלשים אלף ני מאות ונ״ט צמדי ש דה  , 1,930,250ונמשך
מזה  ,ני ארן נת ה׳ מעלות מרוגעות
תניל  14,651,295צמדי שדה  ,אשר
יפשקו לסי חשנון החנם הנ״ל להחיות יותר מניח מילליאן ׳ישנים  ,אם יהיו
כולם נזרעים ננל שנק ונולס ראויים להצמיח צמתם ולתת ינולס  .אסם גתחלה
חונה עלינו לגרוע מחצית האין׳ אשר היו לנהרים ולאגתים  ,לכרתים ולמוצאי
עצי שרי  .למשכנות גני אדם  ,לדרכים ולאדן לא זרועה  .אח״נ נגיע ג״נ תחשנון
הנ״ל השליש או המחנק  ,דענור ני שדתה הארן גנל שנת השמטה  ,עשי׳ מצית
השם  -ודעניר היותה לסעחיס מונעת לתת את ינילק נסי קתתלסות העתים
והשנים  ,אנל ננל זאת נשארה עוד האפשרות להחיות עם רג רפי מספר צמדי
שדה הרדים  ,אשר נמצאו נארן ישראל עפ״י החשנון הנ״ל  ,מלנד ני לנשים
לטף ולזקנים  ,אשר הם יחדיו החלק היותר גדול נאותה יפסיק תזון יותר מעט,
מאשר יצטרן לנדרים נעלי נח ועצמה  ,ימלנד זה לא על הימם לנדר יחיו דני
אדם׳ ני אס גס משאר מיני פרי האדן  ,מחלג ונשר וזרעוני גנה  .ואחרי נל
זאת מי זה יסתפק עוד נאששרות אתתת מספר נני ישראל הרג והעצום הנזכר
נמקראי קודש ? ונהפין הוא  ,ני• נקל מאוד למצוא נארן ישראל  ,אשר כלס יצאו
לצגא יי׳ג או י״ג מאות אלף אנשי חיל היוצאים גקר - 3אשר החיו נפשם נארן
תולדתם אשר נתנה אז אוכל למנניר  ,עד ני יכלו עוד לתנור ליושני שאר ארצית
ולמען הצדיק עוד יותר חשנוני זק הנ״ל דרשתי וחקרתי נדנרי החכמים הקדמונים
ומצאתי ני יצסעפהוט כ ' נשם הסופר הקדמוני העקאטע תאנוערא ני אחרי
הזכירו הרנה ממידות ותכונות היהודים נזמנו אתר  ,ני הארן אשר ישנו נה

ז
(ימיו  ,נוצלת כשלשה מילליצון שדי תמד  ,אשד יופלו מת ינולם למדי  ,ומ« ה
׳ששוט פל מזין  ,פי אין יהודה לנדה  ,אשל גו עזר העקאטע תופל להמיות
יותר מג ' מילליצון נששות  ,פי העקאטע דור יק מזמן אשי פגי פלה ישראל מעל
אדמתו  ,וישנו עמים אתיים תחתס׳ ואס היתה כונתו על ארן יהודה וישראל
יתד  ,הלא יקשה לנל מנין  ,כי שוי אלה יתד הלא יכללו פפלים מהמסשר הזה׳
אשי נתן הוא משדי תמי  ,אשר מצא שם ? ואס יאמר איש ייני  ,גי גס היהודים
הקדמונים היו מפוזרים נין כל עמי אזיא׳ וילבו אז כמו עמה נזמנינו גסוחיים
ורוכלים נארצות אזיא ואסייקא  ,וזה יהיה לו למוסת  ,גי לא יפלו החיות נפשם
נאין מולדתם  ,אשר לא יפלה לשאת אותם׳ ונם נאלכסאנדריא נושנו ונאתזו
מדי נננתה  ,ותחת ממשלת קיסר אויגוסטוס  .גרו ניומי שמונת אלפים יהודים.
על זאת אשיג אמרי׳ ני האומר גגה יערו העתים הראשונים והאחרונים יתד,
וינלנל הסיפורים  .ני נל זאת היה רק אחרי גלותם נפעם הראשונה מעל
אדמתם ׳ ולא שנו עוד נלם אל ארן מולדתם  ,אנל נימי הנית הראשון ישגו
נלם על אדמתם  ,ולא השתדלו לעשות מסחר וקנין נארן כ״ש החנם פלעריני
וזיל  :אין עם ולאום נארן כפי ידיעתי אשר יעד עצמו רק לענודת האדמה נעם
ישראל tני המצריים והסוריים תנרו עמה גס שאר מלאכות חורש וחושג וענדו
נמרנולתס דרן אניה נלנ ים  ,ואף ני הצורים אשר סוגרו נארצס וצא יפלו
לפרון החוצה מאז נאו ישראל לארן נגען ושננו על ננונס מסנינ׳ הוכרחו
להחיות נפשם מכל מלאכת ממשנת ולהיות סוחרים ורוכלים נארצות העמיס
זולתם׳ לא כן עם ישראל אשר ענדו רק אדמתם ודנר לא היה להם נתחילה עם
שאר עסקי נוי אדם ענ״ל.
ועתה ראה קורא נעים׳ אין יתאמתו דנרי חז״ל נמדרש ( ילקוט ירמיה
סי ' רע״א ) על הכתוג ואת; לך ארן חמדה נחלת צני׳ תה הצני הזה שוחטי!
אותו ותפשיטי! עורו ואין תתיך הנשר לתוך העור ׳ פך ארן ישראל אינה מחזקה
שירותיה  ,ר״ל יושניה׳ הורו נזה כי כתו  ,שאחר שחיטת הצני והפשטתו׳ נעת
כנר אנד לחותו ונח התפשטותן (  ) feine Elasticitatצא ינין עוד חיש אין
החזיק נחיותו את נשרו  ,כן אז נעת תרננה לא ינין עוד איש ׳ אין יכלה שאה
רו 3׳ושניה נשנתס על אדמתם — וגס דנרי חנם הנ״ל אשר לא מנני עמינו הוא
,
יעידו על אמתת דנריהם זיל .

ממגי היים יוסף במה״ו שבתי פי^ ללאק rt
מטרעביטש.

באור מקראי קודש •
•L«Pollack, Oberrab. in Grosi-Mcscriksch

Don

(יחזקאל נ‘ נ״ה כיו ) וגם אני נתת* להם חקים לא טונים ומשפטים לא
יחיו נהם ואטמא אותם נמתנותס נהעניר כל פטר רחם למען אשימם למען אשר
ידעו אשר אניד ׳.
החכם הגזול הרג שד״לשס על מקראות האלה  ,ואחלי אשל אזן וחקר
סייואי רש״י ורד׳ק ואנרנגאל וזולתם מהקדושיס אשר בארן המה ולא יעמו

ונריהסאל מנו  ,סנה הוא דרו לעצמו והישיר מסלה  ,נאשר עיני הקורא תחזינה
מישרים ננ״הע החדשים משנה תר׳יה  ,ואן> ני התנם הזה נגר הצי  ,לו יד ושם
גלשון עמנו הקדושה ונל דרניה סלולות לפניו  ,נרהה נמעט אשר " אור הזה
חטא נגדה׳ ני שם דף ל״ח הוא יהפוך הזמנים וסדר אופנים לאמר  ,ני ס על
נתתי ופעל ואטמא אינם החלטה להורות מה שהיה  ,אלא על מה שהיה ראוי
להיות • והגה מלגד ני נל השנוים נחו אלה תמיד יתקשרו נצרוף מלות השתוש׳
"ני עתה ' אשר מהם לנד תצא הוראת ההפוך  ,נמו שנראה זאת מהדוגמה אשר
החנם המנאר מגיא שם ( שתות ט ' ט׳ז ) וגס נראה ממקומות אחרים  ,נמו ני
עמה ריקם שלחתני וגיא ' ל״א מ״נ ) ני עתה הדנתיך ( ,מדי נ ג נ " ט> ני עתה
אותנה הרגתי ואותה החייתי ( שם נ׳ג ל״ג ) חלנד זה  ,ומלנד ני דרך הלשון
הזאת נאמת אינה מן המוגן על תה שהיה ראוי להיות  ,רק על דגר שנודאי
נהיה׳ אס לא שסנה מנגדת נטל היותו  ,וסנה הזאת נאמדה פעמים מקדם
ופעמים מאחורי המאמר  ,ואינו חן ההנרח נלל להוציש הפעל תאוסנו ומזמנו
הראשון  ,והוא על תקומו יעמיד  ,המו ני עתה שלחתי את ידי
תרגומו,

Gewiß hätte ich meine Hand ausgestreckt, um dich zu verfolgen,
ןהנה סה  ,ק״wenn ich dich nicht noch ferner erhalten wollte — -,.,

הסנה התנטלת אחר הפעל הנטל  ,ואולם
נמקומות האחרים המנסלות נאמרו
תקודם  ,אנל נכלם אין הנמה על תה שראוי היה להיות ועל אופן הזה הראיות
נטלו  ,ונאור החנם חוט ימיט תלנד נל אלה הטעם אחר  ,יען ני עיקר המלה
אשר על ידה תנשא הרעיון הסר תן המאמר מכל וכל מחלפה נתלה אשרת  ,אשר
לא לנד ני נשל נחה לעמוד תחתיה׳ ני גם שאיננה
ומקימה כלל  ,וזאת המלה
החסרה פה הוא " תלת אז שוחלסה
נמלת למען,
ניהנה משפט הלשון לאמר:
"אז ידעו שאגי ד ' תחת אשר יאמר  :למען ידעו שאני די  ,ני מלת למען היא
מורה תמיד נונת הסנה אל הפעולה ותכליתה  ,ולזה אין מקומה פה  ,ני יהיה
נגד האמת  ,אם יאתר שהיה ראוי לתת להם אקים לא טונים למען אשר ידעו
אשר אני ו '  ,ני הסנה הזאת איננה תנרחת הפעולה ותכליתה  ,אדרנה ני המקום
להפוך  ,אך מלת אז תורה על הפעולה הנולדת על ניני הסגה לפי שעיר וערד
אומד הדעת ישראל אשר מהפנים הסדר ולפי שעיים אז יולד הפעולה המעוקלת
מסנה מעוקלת.
לנן אמרתי אני אל לני  ,ני טונ לנקש פתרון החדה הזאת  ,לא לנד נורני
הלשון  ,ני אם גס
נתעלומית הרעיון אשר טמונות  ,קרנה  ,ועל דעתי תקרה
המקרא הזה נחקרה מקרא  :ני אני הנ,דתי את לנו ואת לנ ענדיו ( שמית י׳
י״א ) ני גס הוא קשה הגנה לתת עול נחוק די חלילה  ,אן לדעתי שניהם נאחד
טוניס לאתר  :ני הסנה אשר תסנו פעולה תה היא על שני חופנים  ,או שהיא
ס 3ה^ 3לתי אמצעית  Muinittsiwcirc SÖcrciufajfitnß ,או שהיא ס 3ה אמצעית

 ; mittelbare Veranlassungוהנה אותן הסנות אשד יפלו תמת סוג הראשון,

הסנות נלתי אמצעיות  ,נל
פעולותיהן אשר לסי טנע
ההתקשרות ,
הסנה
והפעולה
 Causalverbindungיולדו מהם  ,הנה נהנרח  ,ונל זיין שהסנה
מושלת  ,גס
המסו״ צריך להיות  ,יען ני אין דנר ניניהם אשר ינטל הקשור הזה,
או אשר צריך לקשדס יחד  ,ועוד שנית  ,ני נין סגות האלה
ופעולותיהן לא ינצר
מלהיות תמיד  .שויי ודמיון מלא נערך נונת הסנה ותגלית הפעולה  ,ני אין
גיניהס שום נח אשר יחליף ' וימיר הגונה מתגלית  ,ועל פי זה הפעולות האלה

תמיד העילות על רצוןמסננם  ,לדוגמא  :נ 3הננראים ( 17( 1תפנה נלתי אמצעית,
היא יליז הנורא נ״ה  ,והם עדות נאמנה על עונת רצונו נערך הנריאה  ,אמנם
הסנות האמצעיות סעולותיהן אינן נהנות  ,ני יוכל להיות שהנח אשר ניניהם
ינעל הקשור  ,ונס אס יולדו הפעולות על נרניהן  ,יוכלו להשתנות מעוג על
הרע או מהרע אל העוו ,על פי הנח האמצעי אשר נתון  ,ולכן תנלית הפעולות
האלה אינו עדות נאמנה על רצון ונונת המסננ  ,ונערך הזה הנה הסנות אשר
יפעלו מאת האלריס על יד נחירת הארס  ,אשר היא נתון  ,על פיה יליו אופני
סנות אלהיס  ,יעל פיה תנאנה אל המטרה או להרע או להטיו נמה שנאמר:
מד' מצעדי ננר ניננו ודדנו יחפון ( תהליס ל״ז נ״ג) ני נל אשר פעל יעשה
אלהים לאדם  ,ונאשר ינונן מצעדו תמיד הס תלויס מחסן אדם  ,נאשר הוא
ישים עליהם דרנו אס להרע או להטינ  ,האף ני תאלהיס לא תצא הרעות
ונאמת הילדות האדם על ספר דנרי הימים יגידו מנין קירותיהם  ,ני דנית
משנס אלהים לטונה והם לרעה  ,ונפלו נרשתם ועצת ד׳ לעולם העמוד  .והנה
נפרעה היה הענין על דרך זה  ,ני פעס אחר פעס האריך אלהיס אפו נגדו,
והיתה נונת הסנה להטיג לנ פרעה ולשלח את נני ישראל מארצו  ,אמנם
הפעולות האלה תהיינה רק נאמצי״ת נחירת פרעה  ,אן הוא ננחיוחו הס
התולדה  ,ני תחת אשר היה לו לתת נפשו לחסדי ד'  ,על ני העתר לו פעם
אחר פעם  ,ונסלח לו  ,הוא החזיק נרשעתו והוסיף עול על עול  ,ונל פעם
אשר ראה ני היתה הרוחה נפל נ רשת עונו  ,והיה לו חסד ד ' לרעה תחת
טונה  ,ומחסד ד' הו סנה הקשת לנ תרעה  ,והוא נעמי נלכד נפלים ני המרה
אמרת אל  ,והל גתולת סליחתו הפן אן לאנזר  ,ותעל ד ' סרה התלונה  ,הי
הוא עשה המשפט לאלהי להאריך אפי לרעים ולטונים  ,וסרה נזה קישית
הרמנ״ס ז״ל מאחרון לשמונה פרקיו מהעני; הזה  .והנה נמקרא אשר לפנינו
הענין דומה הלו לענין פרעה  ,הפירשה הזאת היא מספרת נתחלתה נל חסדי
ד ' אשר הפר ואשר נסלח לישראל על חטאתם פעס אחר פעם  ,נס להם וגם
לאנותיהס  ,והמה ואנותיהס סרו תמיד אל מרים ננל 3הש 3אל קיאו  ,והיה
חסד ד' נידם לרעה  ,ומהטונ אשר גמל להם הורגלו יותר ויותר נרע  ,והיה
להס הדנר למשפט מעותל  ,תמת ק יצא עז  ,ומשושנה עלה חיח ונזה היה הרע
להם לחו zur Gewohnheit, ;,וחצינו נאמה ני מלת חוק ןש לו תרגום זה,
נמו הטריפני לחם חקי משלי ל׳יא ט׳ו וחק לנערותיה שם ל חי מחקי צפנתי
אמרי פיו איוג נ׳ג י״ נ ואשנור עליו חקי שס ל״ח ט׳ והדומה הרנה  ,ונחסר
הזה וגם נחסד הקרננות אשר נתנו נחטאתם לנפשותם לנפרה נלנדי רגליהם
נמחשנות הזרות  .ולולי די האריך אפו  ,והאשים חותם תמיד והפיל אותם
נעינס  ,אז לא מעלו נו מעל אחד מעל  ,ולפ״ז נינת המקראית עד״ז אלהיס
אמר אחרי הל הנא נראה נמעט שאני הסנותי להם תטונתי לחקיס לא טונים,
ר״ל ההרגל אשר הורגלו נו לרעה והמשפטים של חסד אשר נאמת לא יחיו
נהם לטונה "  /וגס נתתנותם  ,המה קרננות הכפרה נאשר נראה זה מפרשה
זאת להלן  ,נתתי להם יד לטמאה  ,נהעניר נל סטר רחם  ,ר״ל נענרי על
עמם נער נל סטר רחם  ,אן אס לא עשיתי להאריך אפי כמשפט לאלהיס,
דק אז האשמתי אותם תמיד נשנט אפי  ,אז נלתי ספק היו מכירים אותי,
ולא נפלי נרשח עמס  ,והיה לס״ז חרגמז המקראות ע״ד זה
_, ,

Ge-

unverbesserlichen

ichz» diesen

daß

Führwahr, scheint eS,

wohnhelten Veranlassung gab, so wie zu Rechtsbegriffen
, bei
welchen sie unmöglich bestehen können
; ja, verwöhnt habe ich sie,
durch die Opfer und durch die Sühne, mittelst der Erstgeburten. Verdammen sollte ich sie, auf daß sie mich dann gewisser

anerkennen
— !

(וראשית נ׳ ט״ז ) ולשרה אתר הנה נחתי אלף כסף לאווין הנה הוא לך
כסות עיניס לכל אשר אתן ואת כל ונוכחת  .־־
החכם הגדול הר 3ישייר המסדר לו״הע חדשים  ,וראש דורו למחנרתלשנת
תר״ה בין כוננים ישים קנו ודרך נוכו * ויזרח אור מתחת השורה לסשר הנתונים
אשר עד היום הנה מקשה המה  ,ונראשם הונה והולך המקרא אשר לשנינו.
ואמרתי אולי אנה ד׳ לידי והעיר רוחי אל האמת ואומר  :הנה המקרה לא טוו
אשר קרה לא 3רהס אבינו 3ארן מצרים ואחריו וארן פלשתים על דגר שרה אשתו,
היה רק על ישיא אשר לזר יחש 3וארצות האלה לנויהס  ,ולולי השכילה אתינו
שרה לעשות כדרך נשים השוכנות וארצות קדם ל 3לי צאת החוצה אם לא יתנו
מסוה על פניהם  ,כי אז צא נשלו המצרים ואחריהם הפלשתים 3רשת חמדתם,
ונס שתה וכ 3ודה לא היו לשלל חר 3פיפיות אנשי לצון ובליעל — ואולי כי
וימים ההם  ,או והארצות האלה עוד לא ידען ממתג ורסן החמדה הזה — ,
אף כי אחרי כן נראה הצעיף על פגי ינקה  ,וגם תמר נתעלפה תחת צעיפה,
יוכל להיות כי רק לנערות או אלמנות אשר לא תהיינה לאיש היה זה לחק,
ולא לועולת ועל  ,יען כי היא נסתרה תחת שם אישה אשר יקרא עליה — אמנם
אחר אשר חסן אנימלך ואנרהם לשות אתו וארצו  ,ודף אחרי אשר השלים ד׳
את לונו עמו  ,עד שנתן לו מתנה מרווה אלף כסף  ,אמר לשרה  :למען לא
תהיה למכשול ליושבי ארצו  :הנני נותן לך על המתנה אשר נתתי לאחיך  ,כסות
עיניס  ,אשר תתני על פניך תמיד  ,למען לא תהיה למכשול לכל אשר אתך  ,ולכל
יתר אנשי הארן חינל להראות יינונחח ) ויהיה תרגום הנחיו נזה :
Und der Sara sagte er: ich habe deinem Bruder tausend
Silbcrsiücke geschenkt
, dir aber übergebe ich hiemit einen Schleier,
in welchem du sowohl vor allen Deinigen
, als vor jedem Frem!den dich ungescheut zeigen kannst
פה מעזרינוש הגדולה יום א׳ פ ' קלח תר״ו לס״ק  .׳
הק ׳מקב ליב פאר׳לאק רב

דפה.

רגשי תודה.
Won Moses Neubauer.
לכבוד אנשים חכמים כבוכיס וידועים  ,יזגודי צדק  ,אפודי ,? )wb
אשר הוקמו על מקרב אחיהם בני ישראל ונבחרו לננידיס על גני ישמן
באק אוננארן  .שש המה הנקראים בכמותם  :שדי צבאות ישראל:
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Verwaltungscommitv
sämmtlicher Israeliten Ungarn - ,
ונקובים 3שמסלזכלון M . Pollack , H . Kassewih, H . Löwy, : pj,
תמימים M . H . Kahn , M . Helsinger, H -Kunewald , Präses ,
’ ומיי ארן  ,שמס ושמעס יפייס׳ ויציצו כאהלים נטע ד' !
אשא עיני ואראה כה ונס באהלי ומשכנות יעקב3אדצנו ארז
אונגארן  ,והנה מזרהס מלאים ששון ושמתה אן> גילת ורנן  ,כל נבר
תאזרהו שמחה  ,וכל פנים קבצו עוז ותדוה  ,לקול הבשורה אשר באה,
והיא חתן מעדני מלך  — .חול ענות גבורה מגבירים אנשי שם  .אשר
למעשה חיל אמצו וחזקו  .ונישע אחיהם צאן אובדות עמלו׳ וספן' 7
בידם יצלח  ,ונודעה יד ד ' את עבדיו  .לתת מנם בעיני מלכנו ( אשר כתרו
ישועה׳ ועטדתו מעולפת חנינה לכל בני מלכותו  ,ומשגיח ממנין שבתו
עם שריו ויועציו עושי רצוני  ,גס על גדרות צאן כנחלאה  .על מוסבות
בני ישראל  ,הוא אבינו  ,הוא מלכנו  ,לעדי עד ימלוך ותמס קדנו בכביד,
הקיסר 5ערדינאנד יר״ה י ) המה הפיקו רצונו ורוח נדיבתו  ,לשבור מטה
עול סבלנו  ,ולפתח מוסרות עבדותינו  ,אשר מני אז ועד עתה על צוארינו
עמוסה  ,כובד משאת הכסף  , Loleranzsteuer :אשד זולתה לא הורשה
לנו לגור בארן  ,אס לא נתנו מדי שנה בשנה סך עצום על גנזי המלך —
כעת הראשון הקל ׳ ועל ידי אחינו אנשי אמונה הנזכרים  ,קרבה אל
נפשנו גאלה  ,והונח לגו מכל וכל  .ומה יקר חסד אלהים  .ינ יטה עוד
צב מלכנו ושריו לנו לחסד  ,והריהם ברוח מכמה מרחפת על פני חנינה
וחמלה  ,יכ עוד ישמע פתגם המלך לעשות צדקת די עס ישראל׳ ולהעלות
אדונה לנשברי לב אשר אליו ישברו ,וחושב מחשבות לבלתי ידח ממנו גדח
נקדם — רק להושיבנו עם רגעי ארן תחת שבט המרגעה ׳ ולתת גס
לנו ברכה בנחלת האדן׳ לשכון בטח ושאנן תחת דליותינו מרצה אדן
ועד קצהו  .אשרינו אחינו! ינ מלך ביפיו תחזינה עינינו ! משרך ארן
אוננאדן  ,שמלכך מורה צדק ופועל ישועות בקרב האדן ! אשדי העס
שננה לו:
ועמך ישראל כלו יחד,
שב גס ילד  ,עשיר והלך,
לך אמר לבס  ,לך הס  ,מלך!
יעבדוך ביראה  ,יגילו בפחד.
הה  ,אחי מי אל חי יושבי ארן דוסיא ! כנחלים תלכנה עיני מיס  ,בזכרי
סבלותינס ׳ בני נהרות אבנה  ,בראותך אמי איש ישראל עשוק ורצון,
נודד ללחם  ,נואש מתוחלת  ,ומתנודד בחמת דוח על קשי יומך  .מה

מאוד עגמה נפשי עליך  ,עת ראיתין הלך ונכה  .מקונן עלי הפדדך
מארן מנורותיך ומולדותיך  ,ואשתך חשת חיקך  ,אס על 3ניס יושנת
גלמודה ועצוגת דוח  ,עס שיות אוגדות תי 3 33עד החלון 3נליון עיניס.
לקראת 3עלה מנחם משיג נפשה  ,ודמעתה דמעת עשוקים ואין להם
מנחם  .אהה  ,מי יתנו כאח לי  ,יונק משדי ההשקעה ושלוה  ,אף לא
יגוזו לי — מי יתנני ליפח גרומך הנדכה מרוח המפשית אשד קד3י  ,אך
עשירית האיפה  ,ותאמר  :האח!
אמנם אחי  ,שאו נא שאו
שגע
אלוה
!
עוד
גואלך
מי
 ,אור ישעך
הנה הוא גא  ,אור ישראל וקדושו  ,הנה הואיל משה מאנעיפיור פאר
נחלתיעקג  ,השג לנצדון אסירי התקוה ; הנה קרן אור פניו גארמנות
מלככם  ,וגאודו תראו אור  ,וירוח לכס!
ולכס אחי  ,שדי צגאותינו  ,שרי ישראל גארצנו ארן אונגארן  ,מה
ר 3עוג לנס  ,המגשרות צנא דג גמחנה העגדיס  ,מה מאוד נעליתס
גגודל מעשיכם ויקר פעלינסגקרג אחיכם גני ישראל  ,כל ל 3ירחש לנס
תהלה ונדכה  ,וכל עין תזיל פלגי גיל תודה  ,שמנם והוד תפארתכם
גלגגנו יושבי אדן אונגארן  ,לעד נעע גדזל ועופרת הוחקו  ,זנרוננס
יהיה לדוד דודים ולתפארת  ,ולעס נגרא יהיה למשמרת!
אולם אדוני אוהגי אמת מגקשי צדק 1כאשד החילותס הדאות
לאחיכם אהגתנס אהגת אחים העצומה  ,ותהינו לעלות להיכלי מלך,
למען הקל עול מעוללי ישראל העמוסים מני נען  ,ישלם ד ' פעלינם!
כן אל תרפו ידינס והתחזקו נפלים נעד גהורי חמד נערי גני ישראל,
אשר נעת המה לדוג נעדרים מכל חכמה ומדע  ,ומסור תגונה ותושיה
ריקה נפשם  ,מאין מקים מוכשר לפניהם אשד נו נאחדיס תורה ותעודת
חכמות שונות  ,ועל ידי זה דנים המה הנערים אשר גאגי שנותס יעזגו
מקוד מיס חיים תודתינו הקדושה  ,ומלקקים על גדניהס  ,נודעים גדך
לחכמת ולשונות העמיס  ,ודק בילדי זרים ישפיקו  ,וליקהת אם  ,לדברי
חכמים וחדותם גזו והכלימו  ,ומזה נעשו גם פרעות נישדאל נכל ארצות
אשכנז  ,הכה נקרעו לשנים קרעים  ,וכנניאי הגעל המה פוסעים על
שתי הסעיפים .
האנות מנערים אודים ישנים המוצלים מאש ומתנערת
הזמן ,
מציתים
אש
התשוקה
להחזיק
ולהגות
נתודתינו
התמימה עם
נללותיה ופרטיה ;
והגנים דוח אחרת עמס  ,מלקטים חשש ומולידים
קש  ,למען השמיע קול התנערה  ,כקול הסידיס תחת הסיד ,ולהעלות
עשנם נעשן הנגפן  ,המעוד עיני אנוש מהגיט מעלה  .גן מנגל א— 3
ימלא שחוק פיו על חלומותיו ועל דגריו  ,גס שדפי אל וקדושי נניאנו
לא זנו נעיניהם — כזה ונזה אש המדינה גוערניניהם  ,ונזהוכזהמני
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אז אכלה — וגס עתה תאכל מד 3איש באתיר — אוי לתבליתס ואוי
לתכליתם ! — אמנם אס נחלן> משס והלאה  ,אל עס שלו שקט ובוטח,
אל אחינו מתי מספר יושבי אק איטאליא  ,שס נדרה עונג ונשבע שממות,
בראותינו בית המדרש ( קחללעגיוס דאבניניקוס ) מיוסד על אדני היראה
והחכמה  ,שמה ישבו נערים עלי מעין נובע מצפוני תורה וחכמה לפני
איש גדול ודם  ,לפני האדון לוצאטא ; שס יזנה נער את ארחו  ,הן
בתורתינו הקדושה  ,גס ישוטו ללקט בשדה נכר ,בלשונות ומכמות העמיס
אשר נכבדות מדובר בס  ,וחדשים לבקרים ילאו משס עדרי בעלי אסופות,
דורשי רשומות בתודה ובחכמה  ,עושים פרי בכל בדי מכמה ומדע  ,ויפו
בגדלם וברוחב בינתם בכל קצוי אדן  ,ובכל מעשיהם יראת ד ' היא חכמתם׳
רוח ד׳ בס ומלתו על לשונם  ,לא הרעו ולא השחיתו נהר הקודם  ,ולא
הסיגו גבול אשד גבלו הראשונים  ,וגס מעשיהם גדלה וצלחה  ,ושמם
עלה והתנשא — .
לכן ,אמי שדי צבאות ישראל אונגדן ! קומו והתחזקו בעד אחינס,
למען הקיס בית מדרש נזה ( איין ראבבינישעס קחללעגיוס ) בארצנו  ,אל
תאחרו מלחפור ולנדה באר מים חיים לכבות שביבי אש המתלקחות מעט
מעט בקרב ישראל היושבים בארצנו ; למען בל נעבט הלילה גם אנו
אדמותינו  ,ובל נתעה גס אנו מני דרך מישור  ,לרדוף איש את אחיו
חלילה בחצי קלון וחרפה  ,ולבל נהיה גס אנו לשמצה בעיני העמים,
ורק על ידי בית המדרש אשר תקימו ננצל מפח יוקשים ומדרכי מעקשיס,
ואך טוב וחסד ידדפונו כל ימי חיינו תמת צל מלך ושדי חסד  ,אשד
חלק ד ' לנו  ,ונשלומסיהיה גס לנושלום  ,לטוב לנו עד אחרית הימים.
נאום אחיכם הקטן משה נייבויער.

Beitrage von Joseph Löwy.
קגה ( עוג׳ עגג ) .
היא לדעתי נכר עגול קטן והראיה ענה קטנה ( ת״א י״ז ).לא היותה רק
דקה נשי׳ הרמג׳מן אבל גם קטנה ; ענה גלי השונה (הושע ד׳ ) לשי היותה
קטנה מוכשרת להבעיר מאמת גודל התום אס לא נתהפנה אנה ואנה? והיא
הי .ה יין השרים לכבד ענה קטנה  ,גם הקריבו לאלהי גגי  tSppelcעגה קטנה
 , Holyrisוכמוהו נמה פעמים בתלמוד ובדניאל  ,אנל קורצא זי מלנא  ,י׳יל
םהל 1יכיל אל המלך וקיבל סנרו בכבוד שנתן לו המלך קורצא * ) דרך כבוד ונמו
שסירש׳י קדושים על לא תלך רגיל  .ואולי לזאת האכיל אברהם השר את אוראיי
עגות דרך השרים ותענוגות בני אד  , 0לא כן לוט שהיה מעמי האדן אשה
* ) ערוך ערך קרן
*

שיי

נכר עגול שתו קרן.

מצות לשיוע  -ואירא לננס ראשי יי! ההרים הגנוהים המה רד״ק וימי ' ן3םורם
ענה לדעת הראשון היא מנע׳יו ולדעת השני היא מהפפולים  ,ולשניהם יש זרות'
משונות ; אך להמדויר תהיה משורש עונג ימסרו! הנוי! ונשלמה ידנש הג
שאמריו וההולם נתהפן לקונן לא לק" מ תולדתו  ,יעיור היותו יותר נאה הקנון
לשני דגם מזק נידוע למדקדקים -

*לי ק? י•
אל נא תבכי יונתי תמתי,
נצר,
אל תיוךיד דמעה
אל תנודו לי אוהב ורע.
אחי ואחיותי אל נא תילילו,

• "

ובי תקיוננו עלי מד ,ליתיועילו?
ןכי תרבו ? כי אי? נישיומע■
גם לא אע^ בם אם תשאלוני;
תנחמו ! הנחמו רך #י #ליומי
אם לריק עמלתם ולא תמצאוני
מר1ם עליתי. ,ויפקיד ?*קיומי•
וימת הכותב
משה יוסף
מבית לעווי
 .לביע.
ביום

מכתם.
היום הלך פלוני מאתנו
היום יום תדור ,ודיצה
היום כלנו הנמים  ,נלנו,
ני הפתאים לוחו חוצה — ,

ה׳
<

רועי לא אחסר )*.

על עשיר אחד  ,בעל בעמו
_ארב השטן ליקה מאודו;
* ) מעשה מסופר נמולין ק׳ה נ ' עיש.
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אך לא יכול לשפוך ? עמו
ינ מכל איש הטיב צעדו.
ויהי היום וילך ממעונו
אל מדבר שרפים ועקרבים׳
וישב לאבל לחם צקלונו
על תלמי השדה בין העשבים.
וימהר הנבל להתיצב מהרה
עליו׳ ונפשו שבעה ששון ;
"
״ויאמר בלבו » פה בארץ גזרה
״אפגעחו  ,פה יקרהו אסון.
"בי לא ילקט ה פתים הקטנים"
"הנופלים ארצה מגרונו"
.למרכזם כפיר ותנים • — "
״העל אלה לא יפקד בו קוני ? —
הדשא אסף התם והפדורים
ויבהל המימח ויזדם הלאה,
וירדו תהומות בלב מים עכורים
וזח מצעק  :ירדה תקותי מצולה — .
בנאות דשא ירביצני
על מי מנוחות ינהלני.
_

יאזעף לעווי.

Beiträge von Alexander Süßkind Schwarz.
קנאת הנביאים.
ראיתי העת וסנה מ 3נה על גנוריס  ,נל שנים קהות מרו 3 3וסר ׳] ירי ? .
לאיתי הלשון ואין אורה  ,נלדיניה התקלקלו  3 .ניהיתק3לו אלה מלשון  ,ואלה
מיס ׳ חצים מד 3רי  0אשכנזית ציפית ורומית  .רוח צת  ,לווז לשוננו הקדושה
נלכד נשמיתיתם  :אמי ורעי ! מה לנס לשתות מי שיללער  ,פירניל והאמער^
שהי איש ימ נ 3יאנו הזנים והגוהוריס  ,התה יאצילו מרומם עליכם  ,והייתם
קדושים י• אז לא נלשון אמרת ו 3לעגי שפה תדנרו אלינו  .תנת 3ו ואנחנו נ 3ין ׳
תגידי ייאמר קדוש • אולם ד 3רי אלה לא יעצ 3ונס  ,מנתי לג אשר לקחתם מעינות
זיות ׳ ממ קיי עליון נ 3עו׳ ותנצרו 3מו חומת לשונינו הפרוצה  ,נאשר עשו
 3יהינו ר 3יס  ,ילקחם פרי נחמד מען 3לתי יהודי  ,ויעשו מנועמים נאשר יאה 3ו
נ 3מי לשון« אשי נל קוראם יחשו 3ני ממי יהודה יצאו  ,ועל אדמת קודש עומדות

רגליהן  .הודו
להם ני סוג עשו געמסי נהם חרה oft׳  ,אשר גס  oftרות גס,
מלה חין גלשונם ,
נעזנס oftססרי תחינו היקרים מת;  /וימויע אחי הענדיס
ומנוס ידם .
לנגיאינו  ,ידעתי ני תתמהו  ,מה ראיתי על נהה ותה תרי • קנוא קנאתי
אם
הרגום אגותינו  ,אנתנו נדרושה את ספריהם  ,נשוג נשתרם  ,אז
אורם עצינו יזרח  ,וחפן ליינו גירינו יצלת.

התבערה.
מה קול
ענות הלזה נאזני ? מדוע לילה ניוס יאיר  ,נתאנה נאורה ? מי
הקים דממה
לסערה
?
מי
העיר
הוזים
אונגים
לגנות
,
מה
זה
זעקת
אגר
יעוררו ?
השאננים
שאננס
עלה
גאזני
,
קול
נהי
נשמע
נקומה
!
ננוסה
!
נגרתה!
נעזגה
עיר
התהלה
,
פן
תרנקנו
האם
הגדולה
ותתנו
•
ממרום
שלת אש ותלת
נסגני ארמנותינו
 ,תה נאנחה יהמה  ,אס על גנים נגונה — הוי עיר  ,הוי
הונה • שאונה
ועלז נה  :גתים ספונים נדמו למשרפות סיד .נכרתו נוירות,
נשמו ארמנית :
דרני העיר אנצות  ,נל יושגיה עזנוה  ,והיא תר לה  ,תפרש
גידיה׳ תיליל על
גניה  ,ני יצאוה  ,אין מנהל לה  ,אין מקים יריעותיה  ,סיפר
מגדליה — .

על

רועה

רוח.

■ נ! חלוף :
מענו ורעים ימי חייו׳ עוד מענו ואינם  ,עוד מענו אגד שגרו,
אגד נל זכר
לן
5
ועתה
מדוע
ראיתיך
על
אנון
הונך
תפרש
נפים
 ,מר תיליל ׳
הן נספו
אם
חלף
וענר
,
עוד
ישוג
,
כל
עוד
נשמת חיים גקרנן הקותך להשיג
הון לא ננזגה ; ועתך
גשרירות היקרה מנל ,משתק לן י נא ג נים נכף הקלע היו לך ימיך׳
תזרם הלאה
לגן׳ הגל יריפם ורות ישאם  .אוי׳ סכלות לא מענו•י
לתשוג תחשנות׳
לעשות
עצה׳
להעניר
מועד׳
אשר
רננות
ננפים
לו
,
ודרך
־לא
ישוג יהלון
ואיננה•^ מדוע נהדוף נאינה את עת מפנינים
יקרה׳ אשר אם נעוף עינינו
נה
מדוע גהמנו על תות ננר ואחריתו  ,ועל יומו ני אגד לא שמנו
ל 3׳
ונרד
פלאים
לא
זכרנו
אחריתנו
׳
נחשננו
כגהמה
לענת הוגלה ; גוקיר עתינו
מפז  ,ורגעים
מכתם אופיר  ,נדעה נרדפה לדעת חכמה ומוסרי אז נשיניל,
וחסן לנינו גירינו יצלת.

עור אחוז ביד נערמנהלהו.
אהה ,עיני מנוער סוגרו,
ראות יפיך׳ שמש׳ נעדרו
אך מידיך לי קמים
בם אתחמם בצהרים.
אחלי ! קורא לאור ויהי

אולי ישמע קולי קול נהי
ירפאני יאיר מחשרי
עוד אראה אציץ מחרכי!
הנער שי שירו ,עזבהו זינם
כצפאם עפות
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לא נמר זלעפות,
תפוח ורימון
נמצא גם בישימון.
למה נדאג ועל מה

חולת אהבה תשא נהי
עורי עניה  .קומי רוני !
לא יכאיב שבט העיני
מי יחבוש ירפא כאב לבי ?
מי יעמוד לימין ימי אבי?
לחם צר שלוה ושוקטת
אהבה לע עניך שלטת;
נהייתי אני ונחלתי׳
אין אתי אשר רתאותי.

מקום נבוא שמה
יום יום אשר יולד
בו נשבעה עלי חלד;
תגלנה צפרים,
גילו דגנו נערים-י

אלכסנדר זיסקיגד שוואיץ
לע

הברד.

Don Hillel Grünberg
כספיר לטוהר
פני השמים
אך בצל היער
פני השמים
כה יחליפו.
טעבים קירו
אור יקד וזוהר
ממלאכתו האכד והשרת מים
לע לכ
החיים.
עיף ויגע
בענן נצררו.
ב עד
שדה
וכדם
על פני הככר
לאט לאט
השמש
בגבורתו
בטח ישתרע.
החל הרעם
גם חמוד גרם
פתאום
כרגע
ועור
מעט
לא נסתר מחמתו החל הנגע
יצא הזעם ..
עובד אדמתו
יל עוף כנף
בקור ממעל
ישבות ינוח
מעל הענף
מימיו קפאו
עוד בו
נשמתו
רדת השפילו
טרם על
ישאף הרוח.
כי עבי שתקים
הארץ באו
זקן ונער
בהר ובמורד
והצי ברקים
י עבוד לא יוסיפו
לעלות העפילו.
על פני הארץ
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הקימו
.עבדיו
גערה
האדמה

למען
כדבי
ויגער
בעבור

א) קם סערה
.לשקט דממה
כספיר טהרו
פגי השמים
אור יקי והיו
.על כל החיים
.הילל גרינבערג

צאן וכיים
.לעפר שחו
ומן הבהמה
בשדה נמצאו
הכו בחמה
\

.עדי גיעו
אלה׳ ם חיים
כשוך חמחו
הביט משמים
.עלי אדמתו
וירחם אה עמו
כרוב חסדיו

הנה הברד
.ויפרץ פרץ
צמח האדמה
ועץ היער
הושם שממה
ביום הסער
אל חלקה טובה
פרש כנפיו
ערי ׳הכאיבה
.והכה באלפיו
ראיתי העדרים
והנה נבוכו

.משכיל להזכיר
Schreiben und Aufruf , wegen Begründung
einer zeitgemä 'sten Schule , von S . H . Mondschein , Borstehcr der
Jsraeliten -Genieinde in Bolechow«
Hochgeehrtester Herr Ster » !
Poch weiß ich das Resultat nicht, welches mein Aufsatz wcge» Unterstützung unserS Spitaies , bei der Gemeinde hervvrbringen wird , und ich habe schon Hand an einen neuen : wegen
Roihwendigkeit der Begründung einer israel . deutschen Schule,
üelegt . I », Allgemeinen wissen wir schon im Voraus das Schick>al solcher Arbeiten im Gebiete der ebräischen Literatur . Der Or'hodoxe wittert Ketzerei in jedem Blatte , dessen Aeußeres nur
chpographischc Schönheit zieret, scheuet schon die Broschüre eüncS
-Luches, dessen Form nicht seinem on Makulatur gedruckten Fo -,
"guten ähnelt - Der sich germanisirende junge Mann , zieht einen
"׳ockenen Bericht in der Iudenzcitung , allen Ergießungen der
Mesie in cbräischer Sprache vor ; und die so wenigen Freunde
"er cbräischen Literatur sind von solch kapriziösen Vorurtheile»
"efangcn, daß sic von der Neugierde , einen Aufsatz zu lesen, erst
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dann hingerissen werden , wenn er in einem ihrem Wunsche gemaß betitelten Buche , sich ausgenommen befindet, und nach dem
wo er ausgenommen ist { " ק,  י55 ו, , » הע5 oder  ם, רושל, fällen sie ei»
Urtheil über ihn . Und bei diesen ist jenes Gefühl , welches wir
anzuregen streben, durch die Ideen , die sie durch derartige Lee«
türe sich eigen gemacht, schon längst rege , und der Dichter hat
demnach ihrer Phantasie nur bekannte Gedankmschönheiten in
andcrm Gewände vorgefühct . Sodann
glauben meistens die
sämmtlich von uns geschilderten Klassen, daß eö uns dabei lediglich um das Produziren unseres Talentes zu thun sei ; wo
wir doch nur die Wegräumung des schädlichen Unkrautes von
Mißbräuchen und Untugenden , welche die Unwissenheit im Bereiche des mittelalterlichen IudenkhumS aufkeimcn . und um sich
greifen ließ , ernstlich und wohlgemeint beabsichtigen. Endlich
durfte , bei Schilderung der Ihlchtheile eines verwahrlosten tln»
terrichtes und der Vvrtheile . eiHßL geregelten und , der Nothwendigkeit der Begründung einerksrael
. deutschen
Schule,
manche »nversnßbare Wahrheit zu derb mir entschlüpfen, die niir
nur Ungunst bei den Strenggläubigen zuziehen konnte. — Doch,
dem sei wie ihm wolle ! Jeder wahrhaft rechtliebende Mann fühlt
sich von einer geheimen Macht und durch eine innere Stimme
angetrieben , Wahrheiten auszuposaunen , deren Nachhall
zwar.
schmerzlich empfindet — aber , was kann die Seidenraupe dafür,
wenn sie in ihrem Streben , ein nnbliches Gewebe zur Welt zu
bringen , ihren Untergang findet ! Der Kamps der Weisheit gegen
die Unwissenheit wird nie zu toben «ufh» en, besonders bei uns
in Galizien;
wo der Fanatismus der . schwärmerischen Sekte
so schrecklich jedes edle Streben der Neuzeit zu vernichten wüthet . Hier , wo die Aussaat einer guten Thar unter unsere Glanbensbrük er, so selten vom Erfolge goldener Früchte gekrönt wird;
hier, ivo nieuschenfrcundliche Anstalten nur wie ausländische Pflanzungen im Treibhanse gedeihen, ist cs nur wirklicher Drang , den
die Vorsehung , die nach und nach die Erleuchtung des Geistes
hier schaffen will , in uns erregt , die uns , so zu sagen, durch eine
unwiderstehliche Macht zum Reden nöthigt . — Und sie ist cs, die
uns mit der Hoffnung tröstet : auf Einen muß doch windestens ein schöner Aufsah Eindruck machen, und dieser Eine wird
schon seine Jugend darnach erziehen, was sich dann in spätern
Generationen in größerem Maßstabe fortpflanzt . Und dieses lohnt
zur Genüge meine und jedes edeln Menschenfreundes Mühe bei
Forderung geineinnübiger Werke, , und so scheute ich nicht die Ar»
beit bei folgendem Aufsatze — de* ich Sie sammt gegenwärtigem

gu-

Schreiben wohlwollend aufzunehmen bitte— und bin dessen
tcn Erfolges gewiß. .Ihr Sie hochschäHcnder

S . H. Mo ndsche in.

משכיל להזכיר.
Die Zeit ist da, laßt sie nicht vorüberhandelt sich um unser und un-

gehen; es

)Reform.

!Kinder Heil
(Genossenschaft für

ser

יען ראיתי בני עדתי מרננים עי 1בית חחינוך החדש אשר אנחנו
עושים  ,ומדברים סרה וחושבים מחשבת פגול על מגטתינו ? 1?1מרבני
יהודה לשון צחות וספר  ,למען ילמדו לדבר כן בלשון עבר ואשכנזי,
אלחבקנאתם  ,אלה בשנאתם  .ואלה בסכלותם  ,מתלוננים וימצאו
מות בסיר איש אלה׳ם  :לכן למען תפקחנה עיני העברים העודים.
וידעו תועי רוח בינה  ,למענם משפטים איבר ואפתח שפתי
כי אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה  ,אצוק רוחי על
זרעך ובינתי על צאצאיך  ,וצמחו בבין חציר כערבים על
יבלי מים ( .ישעיה מ״ג)
חכמה  ,רבתי בתבל תחיה
בעליה
.
האני
אהלל אותך  .עי
עינך ? ו׳קרתן  ,אפאר תפארתך ועוצם פע&ר בארץ ובעם ההולכים
עליה האנכי ה&ניר  ,מהיר הנני להתערב "ם אחד הגדולים לדמות
עמי לעט סופר מהיר  ,לטבול " ותה בצבע יאות לתאי מראך
נחמיה עם כל קוי זהרה ף הן קטנת׳ מהיות ממהללי מכלל יפעתך,
והדל נח מהגיר אחת ממעלות רוממותך אשי דממת ! א ת חותם
תכנית לכל נזר תפארה  ,כליל יופי  ,אוצר כל כלי הכירה למעלות
נכבדות ! את שחקת לפגי אל בטרם מבטן תוהו הללה הארץ.
שעשעת לפניו דע לא נטה קו לבנותה מתהום בוהו  .ביום הרת
עולם  ,בצוחו לתהום רבה  :פתח גרונך ובלע בלועך מימי הארץ,
אשר יקוו למקום אחד למען תראה היבשה ; ביום חבלה וילדה תבל
מרד בך ארץ ורקעה ,ובמחוגתך תאר ונטה שמי מס  ,ומרחם כאהל
לשבת — וכל תולדות הארץ כלם בחכמה נעשו  .בך האדם נהיה
למבחר יצורים  ,בך רודה בכל אשר בארץ  ,כל שתר ,תהת נפות
מליו ; בך ישור על לנ חיתו יער העשוים לבלי חח  ,ואשר לא
’פחדם קשת נחושה  ,זאביערב ,דוב שכול  ,ערי נוהם וכל חיתו שדי,
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מ

פרא משולח מדדו  ,ישא׳פו רוח תאוהם בחושם  ,מי ימצאם ? אם
לא את בתחבולותיך הרבות ! תקרא להן  :חיתו ש5י  ,קדבואתיון,
תלכדם בערמתך  ,ואסורים בכלוב הוליכם אל אשר ׳חית רוחם ללכת,
ולמען חהלתך יחממו ותשלמו לך  ,יגור זאב עם כבש יחדיו  ,פתן
חרש ישמע לקול מלחשך ׳ וחמת ערף לא יגע בך רע׳ כי בכל
רו קדשך לא ירעו ולא ישחיתו  .בך מלכים ׳שורו  .הושיבם לכסא,
תצנפם כתר מלוכת  ,וו .מן בחסדכבאם ; בך רוזנים יחוקקו משפט,
תבוננחולחרק׳ע
ובך ינהלו לאומים בשבטמישור ; את תורה תאדם ,
בבינתו שחקים  ,ולספור כוכבי שמים׳ וכסילהים  ,תחוהו דעת איך
יחלו אורם ; בך יהן לרוח משקל וחוק לתהלוכות מזרות ; בך יוציא
תעלומה מבטן אוץ  ,ליתן לכסף מוצא  ,ומקום לזהב יזוקו  .ואב;
איפל ובוחן ; בך יפרוש כנפיו לקצות הארץ  ,לגלות ארצות לאומיה
לא נודע ; בך יהן ארץ מליחה לארץ פוי עושה פרי נחמד ותבואות
מגד שמש  .בך יעשה במים עזים נתיבה  .יטה כן תורן לשבח אניות
בלב ים לשו כ ני איים  ,וצי אדיר יפרוש כנפיו להביא סגולותיהם
למדינות נעידי אלה  .למען יחיו בנותר  .ומחסור ארץ זו ימלאו
בעורף אחית — בך יקנה האדם לנפשו אושר תאמתי  ,בך ידע
לבחור בטוב ומא .ס ברע ; ז ^ם תעשה ותשלם האדם להיות משכיל
מוצא חן  ,גדיל מגילתו ; ובלעדיך  ,כחיתו יער משוללי התבונה
ונעדרי הדעה מתח אלהים בתבל לטוב לפניו  ,יחיו ח " עצב נמאס
ונתעב׳ ׳מאלו בראות יצרי לבם,הרעים מנוער  ,ויגעו ב ^ אשד
אמר אלהים  :לא תגעו בו פן תמוחון  — .זולתך ירדוף האדם אך
אתרי מראה עימם  ,והיה חדלו רק אבל ושהה עד בא קצו  ,נמשל
רבהמוח נרמה  ,עד ימות לשהח  — .ואך לך יכיר תעודתו בחבל
להטיב ולהשכיל  ,להטות איזן לשמוע בלמודים  ,ולקח ,טוב להטיב
אהריתו — או» מאשרת האדם לבל יתעה דרכי עקלקלות  .נתיבות
יא דרך  ,תומכים שאול ויורדים באר שהה  .אה חכמה נעימה
נוהם ד אדם בער  ,רעה  .לבל יפול לבי משואה כי תבוא  ,ואת
שעשועיו ריוס טובה  :אם תבגוד באישי הצלחתו והמנע טובה ממנו,
אם יראה בני עולה נושאים ראש למעלה  ,יקומו נגדו באגרוף רשע.
ומענים אותו תחת רדפו טוב  ,המה מבלים בטוב ימיהם  ,ושנוה ם
בשלוה והשקט באין מחריד  ,בראותו עשיר משריש כמוהם׳ לא
יתחר במו לא יקנא במרעים  ,כי אז אח חכמה מקלטו׳ ינוס אליך
והוא מוצל  .את מגדל עוזו  ,בו ירוץ ונשוב  .ידרוש ספוניך  ,יחתור
לג׳ות צפץ אתך  ,ומנעימות בימינך ישבע עונג  ,ההן שמחה בלבו
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מעת דונם וחידושם רבו  ,בשלום יחדיו באין קנאה ודאגה ילך אתך,
יעמוד ישב יש -ם ולא יירא רע  ,ישחק לרוגז כסילים  ,ני יקומו
לבלעהו ולחשחיחהו  ,ועל מלעיגים לרישו מגבהתך יביט׳
ויחרקו
ילעג למו והיו כחגבים בעיניו ; בין ערוגות בשמיך יתהלך  ,יתייננ
לנח; חיך  ,ויבוז לכל עתידותיהם אשר יעשו להם כגפים  ,ולא יעמדו
על הארץ  .ואס אדם ביקר הוא׳ שונן בצלך ובצל הכסף  ,לא יגנה
לבו בדרכיך  ,תלמדהו בל יהיה עשרו וזהבו לרעתו לבעוט באלהיו,
ולההל באנוש לא מצאה ידו כמוהו לחיל הארץ  .לבל יפת לבו
להשיט מדרך אמה  ,לשבוע ולכתוש אל ממעל  ,להתנשא על אחיו,
ללבוש גיבה וגאון נגר אלת אשר אין חלק להם בכסף — הוא
יעשה טוב ופועל  .צדק עם ההבלים נפלו לו בנעימים ,מנחלתו נ׳
שפרה יהן חלק לשבעה וגם לשמונה  ,ויעניק מברכתו לאיש עיי
ומסנן  .מה רבו הטובות אשי יבואו לאדם בגללך ! אם את תמלא
חדרי לבו אור  ,תנקה בתי משניתו מהבלי שוא ׳מרוחים  ,אם את
תרוממהו להשקיף בקנה מבטך על הנמצאים  :אז יראה ורהב לבבו,
יביט על בל הנבראים בעין פקוחה  ,יבהנם ויכיר מקור מחצבתם,
ומקבר .בור נקרתם ; לפניו תסיר הטבע הממנה הנכונה לפני תועי
מה  ,והשמיכה הלטה על פניה ^ .ו  1י נזמה וחליתה  ,תלבש
מחלצות מי!5ב פניה  .ותנחיל עיניה  ,תקהה ננור למען הזכרה;
אז לו .יתרועעו אף ישירו אבי הנחל  ,לו יפצחו רנה העמקים עטופים
נר  ,לו יזמרו הגבעות עם אשכלות ענביהם  ,וכרס חמר ענו לו  ,נל
עצי השדה לו ימחאו כף  ,למ9ן יצא השמש נגמר לרוץ ארחו,
והשחר ירהיבדו עם יפי עיניו  ,לו חרון השושנה  ,ולו תריח נחוח
חבצלת השדה ; לו לב בשרי לו לב רגש  ,לו רות טהור  ,לו רוח
נכון  ,נ׳ החכמה תחיה בעליה  ,ותאיר פני אדם  ,תמלא חדרי
לבו אורה  .אך מה אהללך  ,הן לא אעצור נח לר^ יד מעט מזעיר
ממעלותיך אין מספר  .ואבולע ני אחין לחות אחת מאלפי חמורותיך;
ומי  .פתי לא ידע  ,איש בער לא יבין רב ערכך  ,הן נעלית על כל
מהלל ושיה  .ובז לך אומד לכל חסרתי טעם ולא בינת איש לי — -
בכל זאת ,הה ,בושת תנסני מדי נתבי זאת ,חיל ורעדה יאהזני ,עטי
ינוע בידי כאשר תנוע בכבדה — בנל זאת נמצאו אנשים ורבים המה
אשר בה יבזוך  ,יניאסון כנבל הרש — אהה  ,מה זאת הקוהי על
לוח  ,אמת יפלח כבדי כתבתי על הגליון  ,בכל עצמות׳ ישרש
הרעיון הזה  ,כי גס אנכי ארם הנני  ,ואחה אמרתי  :אחה בן ארם
לבשה ך ולבושת אמך  .השים קיקלון בבה מלך זאת הרמה  ,יררר
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מן השמים למדגה המשרה  ,לנינ] הצלחת אדם ולסעיה בצדקה.
׳בלתה ועוות העשת זאת  ,להדורשיםאותה מעתה וער עולם  .ובכל
זאת אמרו להרים כסונו  ,ולגבעות נפלו עלינו  ,אנחנו עם ישראל
הנקובים זרע ברך ד '  ,אשד הפליא ד' מאז למופת עמים  ,ני נשא
אש דת ממדבר ערב  ,להאיר חשכת תבל  ,והלכו גויס לאורך ישראל,
ואמרו דק עם הנס ונבון הגוי הגדול היה  ,אנחנו המועדים מעל
בהחכמה והרשיה  — .התבונה תתן קולה  " :מעטים אין איש
יבזוני  ,רק עם ד' אלה  ,לדוב השוכנים ארץ גאליציא  ,המה אחרי
גיו השליכה׳ אני מנגינתם תעבוני . ,וכבודי לעפר ׳שכינו  " .אריפול
לבך קורא נעים ! אם איץ גאליציא ילדתך  ,וחלק לך בבינה  ,לא
השה אותך אלוה חכמה  ,בשמעך משפט נחוץ על עם ישראל
יושבי גאליציא  .כי מואסי דעת המה ; לא עליך ועל רעך  ,אשר
נפליתם מהעם ההולכים בחושך  ,קראתי דברי  ,ידעתי כי לא אלמן
ישראל מחכמים ויורשי לשון וספר בגאליציא ; אך המה זעיר שם
זעיר שם  ,שנים בעיר ואחר במשפחה  ,ונער יכתבם — ואני רק אל
הדוב אשים דברתי  ,אתם משפטים איבר ! לא אשא פג׳ איש  ,ואל
אדם לא אכנה  ,רק האמת אגיד  ,ואל אמת יתמנגי בימין צדקו  ,בל
אנשל ולא יגעו בי שונאי ליעח — את ב,ד החכמה  ,אשר אין
לפניהם כי אם מיחס  ,ולצבור כעפר כסף  ,אתם אריב  :מה מצאתם
•; ול בהחכמה ני דחקתם מעליה ? וכאשר תקרא לכם  ,תמאנו לסור
לביתה ר צבה עמודיה שבעה ? בחלה נפשכם לאכול מטבחה,
ולשתות יינה מסכה ! האין כה בה להושיע אתכם ולהצילכם מכל
הדעות  ,אשדיארובו על האדם וירבצו לפתח ידיהו! הלא בגללה
כל טוב איץ ׳בואכם  ,ובלעיה תחסרו כל ? אולם להצדיק אתכם
במשפט ,ולגולל מעליכם חרפו  ,שם  :חורפי חכמה ,הנני אומר  ,יג
לא בנם האשם אם לא תבינו ערכה  ,לא מירון לב תמאסו אותה,
מעודכם לא נגעתם אף בקצה מטנם ביערת דבשה  ,לאכול צוף
חלתה  ,למען תאורנה עיניכם  .אבותיכם המה חטאו  ,אשד מנעו
מנס פי׳ עץ הדעת  ,מאשרינם המה צוו לכם אל תגעו בו  :ני "ראו
•זן תפקחנה עיניכם  ,ותראו כי עירומים אתם  ,ולא אבותיכם אשר
נתנו לכם  ,זה בית חוטר ידנאו עש  ,רק יזבוהם ואבות אבותס׳
וביאשם טאשרי העם היה  ,הטה התעום בתוהו לא דדך  ,וסגדו
לפניהם שערי בינה — כי הואילו נא בואו אתי אנהגכם אביאכם אל
בית מלמד אחד  ,אליו תשלהו בנינם ללמדם דעת  ,למצוא חן בעיני
אלה׳ם וארם  ,ותדעי בי כדםדברי  .קורא משכיל! ראה שמהמרחוק,

החת רחובות חעיי בית קטן  ,קירותיו נוטים לנפול  ,נחמדים
בהומו מבית ומחוץ  ,וגם בשפלות ידים נמך המקרה  ,על גגו עתיק
יומין  ,חציר גגות משנות מספר עליו אחיו׳ חלונותיו בשמשות
קטנות על הארץ ׳עמודו  .עכורות הנה ני ננעלים  ,מעצרים בעד
קרני השמש מלבוא תוך הבית — זאת חדר בניך היקרים< האמונים
עלי חולע ! בא נא אתי נבוא החת צלקורותיו  ,נראה בינינוכנטיעים
זרע ברך ד׳ ; אך נתנהל־ לאט׳  ,הרם שוליבגדיך  ,רלתטנפם ביון
מצולות ואש פתוח חצות אורח ברגליך תבוא  ,עד אביאך חרך המלמד
בניך  ,להיותם מאושרים בשתי עולמות  ,אחרי ני באת הלום ועיף
ויגע אתה מהדרך ׳ נכווה תוך הבית ; פתח נא הדלת  ,אחוז בו
היטב  .ני ציריה עלימו חסוב .אינמו — נד — ,מה זה הסוג אהוד?
מה זד ,העביר ידיך לפני פניך ? חסחוס נחירי אפיך מריח הבל,
העולה מנויות שלשה מאות ילדים נע 1ים ונערות  ,קטנים וקטנות
מבינים את רגלם בבית הכפר — מה זח חסוב פניך מחדר בניך,
מהצעקתה הבאה אליך ? בא נא הנה אל חש לתן על רגל מועדת,
נע ונד ננוע הקנה במים׳ שב על הפפסול ועוע  ,אל הירא  ,אם
תפול עמך אני להקימך! ראה  .איש עני הזה  ,פניו דל מאוד ,בגדיו
קרועים וממולאים  ,פאות ראשו אמה וחצי ארכם  ,בלי סדר פניו
ירדו — זה מלמד בניך בדרך ילבו  ,ילמדהו בינה ויפתח לפניו שערי
הווה ומדע ,במו ילך בטח דרכו בהבל לקנות אושי־ ועושר ; מימינו
ומשמאלו נערים  ,פניהם פני רוצחי אדם  ,כבה פנס בחלבם  ,מקל
חובלים בידם  ,לרדות מנות אכזריות אף והמה הילדים הרכים.
גם בנך היקר לך  .אשר חשמרהו באישון עיניך׳ יומם ולילה לא
הנוח נ־רגזך ומעבודה הקשה  ,לתה לו די מחסורו אשד יחסך לו,
והלימוד או המכות בלתי ,סרה אלה אעיר יפצעו אותו מכף רגלו ועד
ראשו ; אתה תסגרהו אל יד אויל הגעד העומד לשרת להמלמד  ,זה
הנער נעור וריק מכל הכמה ומדר ,טובה  ,בעבי שימני פניו אשיר יבא
מדי יום ביומו  ,להלביש הילד בגדיו•י ואעיר ישא אוהו גחצנו אל
בית רמלמד  ,זה הנער  ,המשרת אותך בצרכי ביתך לנקות בגדיך
שלא ימצא רבב עליהם  .אשר ׳ברק מנעליך  ,רזכך מנורות הבית
לעשותם קלל  ,ואעיר יתקן בכל ערב שבת החזרת שלא יפסוק
מעיולדנך ; זה הרב החובל  .׳הבול וימהץ בניך ואין מידו מציל ־־
נם ני יזעק יבך ויחנן לו  ,אל יאזין קולו  ,יודהו בפרך למען יהגה
כיונה׳ וכצפרים עפות כן יצפצף אותיות או מלוח  ,לא ידע המורה
והתלמיד מה דנה  ,איך ניבם׳ וארשת שפתם ומקור מחצבתם.
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החדר ! זח
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,
כה
הנער סכות ארחו,וייסוד
יראת ד' ,
במאסר
זה
יחיה
בנך ימי חייו הראשונים  .מבתדי עתותיו
שחרות
שנותיו
,
בעודו
באבי
כנצר רך וענוג  .הימים האלה עת נצני
כחותיו
נראו
בו
,
<
ת
עירקיו
הרכים
יאספו
רם ושקו׳ עצמותיו,
לחחליצהו
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;
אז
אתה השיבוהו במד הזח אין בו
נשמת חיים  ,לעבור מקור
רמו אשר זך יזוב ; תחן מקום להשריש
בקרבו שורש כל
איש חל «1ינגע  ,אשד
וידוע ׳שימחו לאיש ,
ימיו  ,ויהיה
ועתה משחת מראהו נל
מבא
מה
חולי
.
—
נעבור נא אוציאי
החוצה ,
נניח
נ׳בוא
ת
המטונפות האלה אשר יסבבו חדד בניך,
אובילך
אל
כי
נרחב
מחיץ לעיר ,
בנאות דשא נדביצה  ,נשאף רוח
צח  ,אז
ידחב
לנו
ונדבו
■
.
פה
תחת
רקיע
השמים ראה אין איש
אתנו  ,רק אלהים היא
שומע ועד  ,ומי יהן ויוה צח המרחף פהלע
שבלה קמה  ,יצרור
בכנפיו
דברי׳
ויביאם באזני אוהבי אנוע — בה\ ,
הגזל מיטב שנות בניך
היקייס
לך
.
כל
משחק
אשר
ירחיב לב ה׳לי,
ואשר תשעשעהו  ,ימנעו
על דוחי  ,יגדשו ממנו שמה מאתו  ,וכל שרעף ורעיון טוב העולה
כלה
,
לא
יתדה י עלות בטוחותיו ; על P
מחדרים אימה — חל
תלד׳ ושם הילד יגעי ורעיה יאחזו הילד  ,באומרים לו  :ביתמלמיד
מדעת
,
כאשר הנסיון יורנו  ,אשי לרוב ’לדי
עטינו ישמחו לב אבוחס
בשנים הראשונות בניב שפתם  ,ומפי עוללים
ויונקים
נשמע דברי חן שפמים ישקו ,
ארם ;עליהם נשתומם  ,נאמר ילי
יולד לנו בן
נתז
לנו
י
זה
יחכם
מכל
ובל אשר ירבו שנותיו נן
תרבה סכלותו׳ לא דעת
ולא תבונה לו  ,בינתו תסתמי  ,נסתמו
מעיני תבונתו׳ ונתר,
כאחי
הארס
אשר לעגנו לאולמו  .כי שמה
בבית מלמדו אבד מסנה טובה
כלה  ,אוצר גל בל׳ חמרת תבינהו אשד
חננו אלה׳ס מניחו מרחם ׳
בישותו
עיי המכות אכזריות  ,ובאבדן
ממנתו אבד נס לב שמח ,
בבית מלמדם  ,נסע יתרםדוח טהור ונכין  ,והילדים ינחלו אךאולת
בם
,
חכמתם תתבלע ע״י המעשיות
וספורים של הבל אשד
ישמעו שם ; "-על בן תטעו נטעי נעמנים
חמורת זר מזרענו« (
ישעיה
היטב  -אז יבשר מודה הילד י״ז)  .טיס ידע הנער לבטא המלות
לאבותיו
לאמו
:
ילד
יולד לכם  ,הוא
׳שמל בחדרי התודה ,
משחה לד,׳לריס חבזרץ ;ויורה משפט ליעקב  ,היינו נא לע שבת
אז
יורהו
משרת המלמד לדרוש ברבים.
ישים נפי הילד אשד עול לא
ירע בין ימינו לשמאלו  ,דברים דחוקים
משכלו דרך׳ והמה תפל
בלי
מלח ואך יבלבלו דעיוניו  ,ותחת זה
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היה יכול ללמוד נמה פרשיות מתנ״ך בע״פ — ואז יתד,יל ללמוד
התורה  ,לא כאשר נתנה לגו בחר סיני מבראשית עד לעיני כל
ישראל  ,למען יבין איך נשתלשלו הדורות ונשתלבו המעשים  ,וללמוד
איזה מוסר השכל תורנו המעשה ההובאה בספר  ,רק ילמוד מסח׳
השבוע פרשיות הראשונות ובשבוע אחרת ג*כ כזה עד סוף התורה,
בלי הבין מי ברא ארץ ושמים  ,ולתכלית מה הניד לנו כח מעשיו
מי נתן לנו התורה ומה תצוינו  ,ויעתיק התורה בלשון משחת
מאוד  .דובב שפתי ישנים  ,חצי מרבך אשכנזי  ,לא כשפת אשכנז
אשר היא לשון מדברת גדולות  .רק לשון מבולבל — וחצי מעורבת
מכמה לשונות  ,אין נזלה אחת נכונה בפיהם  ,לא יבינום על
מרם לא המודה ולא התלמיד  " ,כי בלעג׳ שפה ובלשון אחרת
ידבר אל העם הזה" ותאבד מליצת התורה את ׳פיה " דברי פי חים
חן ושפתי כסיל תבלענו" ( קהלת ) ואין אחד ישים על לב דקדוקי
המלות והמשפטים ( בני יהודה שהקפידו על לשונם נתקימה תודתם
בידם ונו ' ) ורק זאת השתדלותם שיגיד הנער
הפסיק שמעון
ולוי  ,או ואני בבואי מפדן עם דרושם׳ ויכו אוהו הכה
ופצוע אם נמצא הסולם עומד בבאד שבע .וכאשר ישיג כח הילד
— לא שכלו — ללמד שלשה פרשיות לשבוע  ,ידלג אתו המלמד
פרשיות האחרונות  .וספרי נ״ך המלאים כל יקר מאוצר שפתינו
הקדושה  ,מקראי קודש המה הררי עד  ,מבין נקמתם נהרי דבש
ימשכו  ,ממקורם שאבו וגם ישאבו דורשי לשון עבר והמה זרים
להם לא ידעו נתיבוחם  .וכבן שש יתחיל הנער ללמוד גמרא בלי
ידיעות הראשונות  ,והנער לא ידע מאומה מפסוק אחד מתנ״ך,
בלי חזק כן תרנו ירד ים התלמוד  ,אז יבחר בל מלמדו איזה סוגיא
ממסכתות גיטין  ,קידושין וכתובות  ,יעמוס על מיה ד,׳לד חרפה
דינים איך לגרש אשתו  ,ובמה האשה נקנית לבעלה׳ כמה בחולה
גובה  ,וכאשר יוסיפו שנותיו יתחיל לפלפל עמו בהלכה תוספות
מהרש״א מהר״ם ר״אש וד״ן וכהנה ממפרשי התלמוד  .וימצא מדורות
בפרי הדמב״ם ז״ל  .וישליך במו זמורות זר וימתקו  ,והוא רח
מתאנה לו  ,יפיק קושיות ויתרץ אבעיות  ,יפליא לעשות באיזה
חלוק  ,אשר בצדק אמר השל״ה  " :יש אומרים החילוק מחדד  ,אני
אומר  ,חלק לבם ער .ח יאשמו״ — והמה יק יעורו עיני העם להשיב
יכ ד,מר ,עוקרים הרים וטוחנים ברברה ; ושאל נא היש עונך מכל
הנערים אשר הגיעו לשש עשרה שנים — ובעת הזאת בעל אשיי
הוא ־־־ שאל אותו מה המה חובות האדם לקונהו  ,לעצמו ולב'
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אדם ננילהו  ,לאשתו לבניו  ,לארץ מול רהו ונתמה  .מה המה
מעיראית אומות שונות בתבל  .איך נהיו לנוי ולממלנה  ,אין נתהלקה
הארץ למדינות ופלכים  ,והעם היושב בה מי הוא  ,איך המהדעותש
ונימוסיהם  .איך הלכו המדינות מגוי אל גוי  ,ומממלכה אל עם אחי,
וקש לצמיתות לאדון זה  ,ומה עבד על עם ישראל  ,איך נשתלשלו
המרוח מאדם אב הראשון עד היום הזה׳ באיזה זמן חי וניבא
הנביא או מלך המלך הזה  ,שאל אותו מה תלמדנו המעשה הזאת
אשר שפדה לנו תורתינו הקדושה  ,איזה רבד מוסר ודרך אדץ נלמד
מתוכה  :״בי לא דבר ריק הוא״ אמר ר׳ ינאי  .כי לא דבר ריק הוא
מכם׳ ואם הוא ריק  ,מנם שאין אתם יגעים (ירושלמי ספ״ק דפאה)
ושאל אותו שורש  ,משקל או גזרת תיבה אחת  ,או איזה דבר חכמה
אחרת׳ לא ישיב אמרים  ,כי אין מלה בלשונו ונתקו מודשי לבבו■ ך
שאל אותו לע עקרי דהינו  ,מי וכמה המה ׳ אחת משאלותיך לא
יענה  ,בי לא דעת ולא בינת אדם לו ; לשוא עמלו למענו גדולים
חקרי לב לחקור על ראשי ויסודי דחינו  ,אם המה כהרמב״ס זצ ל
שלש עשרה  ,או כד,שד אבדמאל בראש אמונתו ששה  ,או כרעל
עקרים אשר בא והעמידם על שלשה  ,או כשלשה מחכם זמנינו
(׳סורי הדת) מה לו ולמספרם אט נעלמו מאתו  — .והמרות אשי
נצ״י
במו הבורא יתעלה  ,הוא לא יבין אט המך ,דרך חיוב או שולל,
ואיך נבין גמול ועונש ( עיין הרמב״ם משנת בל ישראל והי תשובה
?״ח) ואחת מחובת הלבבות שחייב לבורא ולבן אדם — הרוב לא
יבינו פירוש התפלה וישתבש ו המלות נגד חוקי הדקדוק  ,עליהם
אמר בעל תו״ה בהקדמתו "כ״ש דוב זמנינו זה אשר זלזלו בחכמת
מצות האבי־ים כ״ש במצות הלבבות  ,ואשר ילבנו לבו לעיין בחכמת
התורה  ,הואמחכוין לדברשיהרא בו חכם אצל עמי הארץ  ,ושיעשה
לו שם אצל הגדולים  ,ויטה מדרך התודה אל מה שלא יקנהו מעלה
יתירה  ,ולא ינקהו ממכשול נפשו  ,ושאם לא חיה ירעו לא היה
נענש עלץ ,
והניח לעיין בשרשי דת ויסד־׳ תורתו  ,אשר לא היה
לו להתעלם מהם ולהניחם ורו׳ " ואל השואל בשאלה נכרית מענין
דין הגירושין השיב  " :אתה האיש השואל על מה שלא יזיקנו אם
לא ידענו  ,הידעת בל מה שאתה חייב לדעתו מן המצות אשר אינך
ישא׳ להתעלם  ,ואין ראוי לך לפשוע בהן  ,עד שנפנית לחשוב
בשאלות נכריות  ,אשר לא תקנה בדם מעלה יתירה בתורתך
ואמונתך ולא תתקן בהם מלות במרות נפשך״ — ושפתינו הקדושה
אין אתם  ,והיטב שאל בעל תעודה בישראל " :איך לא יבוש איש
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אשר בשם עברי יכונה  ,אם לא ידע לשון עברית" ? איך לא יבוש
ישראל ופניו לא יחודו  ,אם בין העמים אשר אנחנו יושבים בתוכם
נמצאו חכמים מפוארים  ,י־עו לדבר כן בשפת עבר׳  .ועשו עלית
חבורים להלל חאור כהחכם גדזעניוס היטציג דאזענמיללער וכדומה
מהראשונים  ,ורק העברים לא ילמדו לשון עברים— Tהשפה הקדושה
בה נברא העולם  ,בה דבי אל בעת הופיע מפארן עם אש דת למו׳
בה נביאי עליון חזו למו אשר יקרה אותם  ,ובה השמיעו לקח טוב
והגידו מה טוב לאדם ומה אלהים דורש מאתו ; בה קורות אבותינו
נרשמו  ,בה חוקי אלהיט ופקודותיו הישרים נחקקו .בה נכתבו רובי
מצותיו  ,בה ישפוך שיחו מדי יום לפני קוגהו  .ואשד חכמים העידו
בנו לחזק במעוזה  ,כהרמב״ם ז״ל על המשנה  ,הוי זהיר במצוה
קלה כבחמורה  ,אמר זה למוד לשון הקודש  ,ורבים בהנה  ,ואף
רבו תועלותיה במסחר וקנין  ,אשך יאהבו אותו כעבור אלהים לאהבה׳
אם יכתיב איש לאיש וירו רב לו בלשון  ,ויכתוב אגרת מלאה לה
דברי הן ומליצה בה ישאל חפצו  ,אז בלי ספק מאויי נפשו ימלאו;
לא כן אם תהיה לשונו לשון עלגים  ,יהיה ללעג ולא ישיג מטרה
כה נהפך למורת מחינו  ,ולדאבון נפש כל משכיל  ,סדי
חפצו .
הלמוד וחינוך בנינו בארצנו ; אף צעקו חמס עלזה חכמיםגדולים■
בפרט בעל ווי העמודים דף ט '  ,ראה לשונו הזהב בפתח דבריו ; ח׳
ראשי — ושפת אשכנז המדברת מאזוב אשר בקיר עד ארז בלבנון׳
לזרא בעיניהם  ,ויכנו את בני ישראל הלומדים אותה אפיקורסים;
אף לא מצאנו שום איסור ללמדה י כאשר הגיר לנו מהרמב״ס זצ״ל
בפירוש המשנה סיג לחכמה שתיקה — ורק ע״י ידיעת שפת אשכנזיה
נדע לחקור על שרשי לשון הקודש והדקדוק  ,רק ע״י נבין צוף
מליצתה  ,והמלות הזרות הנמצאות לדוב בתלמוד ומדרשים מיון
רומי ופרס ׳ ונשכיל לירד לעומק טשליהם וחרתם  ,אשר אמרו׳ שיחה
תלמידי חכמים צריכה למוד  ,וחכמי עמנו הקדמונים כלם ידע'
לשמות שונות — בכל זאת מואסים בני עמינו לימוד לשונות  ,ורק
בסדר הלימוד הנשחת אשר ספרנו יאחזו  ,לא ירפו ממנו  .והבנוח
אף מצוד ,להורותם דרך חיים כנאמר בתורה הקדושה  :הקהל איי
העם האנשים ונשים  ,ונמצא בתלמוד כל המדריך בניו ובנותיו בדרך
ישרה עליו הכתוב אומר  :וידעת כי שלום אהלך  .וביורה רעיי
הלכות ת״ת רק עומק עיון בהלכה נאסר להן — בכל ואת הנערה
מבנות ישראל היא משולחת ונעזבת למקרה  ,והאבות לא ישגיחו
עליה ללמדה ארחות חיים ,אףכירבות הנה חובותיה ,כי תהיה לאי׳4
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והולידה בנים ובנות  ,אז
עבודתו  ,בהיותה צופיה לח לידע להיית עזר לבעלה להקל לו משא
הלינות
ביתה שלא ילך לאבד; מכל אשד
יביא לביתו פיה תפתח
בחכמה לבניה ותורת חסד לע לשונה
לבנותיה  ,שיהיו טובים
יעמול האיש לכלכל נפשותראלהים ואנשים ; ובימי דע  ,אם לשוא
ביתו
,
תנחומיה ישעשעו נפשו ,לבל יאמר
נואש ולא
ירבץ תחת משאו — באשר
ספר לנו בשבח אשת חיל!
ינ יבטח
בה
לב
בעלה
.
ונמלתו
טוב
כל ימי חייה — ואיך הטה
נשי
עמינו
בארצינו
,
האמונים עלי פתיות והבלי שוא ? המה לא
שמעו
מעודם
דברי
מוסד
ודרך ארץ  ,יכ הנערה לומדת בהחדר
אשד תארנו מראהו
בראשונה רק בילדות ימיה  ,וכאשר יודעת
לקרוא מלות
העבריות
ולשון
אשכנז
המבולבלת
אשר
דוברים אנחנו,
אז נשלמו
ימי
לימודה
,
ותלקח אל
שנים .התנור והנירים למרקחות ולטבחות׳
והיה בהגיעה
לחמשה
עשר
משלחה
אביה
החוצה  ,והלכה
והיתר! לאיש  ,והיא לא
תדע אחת מחובותיה לאיהים לאדם
לבעלה  ,ישבניה ולבנותיה ;
והנשים המה רק משים לבעליהן י יקיאי A
הר ,הב  ,תן לחמי מימי פשתי
ושקויי /גם עדי עדים ,והיתה מריבה
בין איש לאשתו לכ ימיהם ,
היא
לא
ר,דע
איך
להנעים חיי הבעל
באהבה בתענוגים  ,בנועם
דברי
הן מחת נשמעים ; אם יחסר לה
יי מחסורה  ,ואחת מכל
אלה
אשד
תראה
ותקנא
ברעיחה ני יגיע,
ותתקצף
ותקלל בבעלה ובניה  ,והיה רק
מצה ומריבה גיניתם —
ואוי לבית יכ
ישא
עזל
מריבת
אשת
ממיס
,
יכ
ינצו שניהם —
וההסכמה נעדרת — זאת
היתה  ,כי לא למדה בנעוריה בבית אביה
מחובותיה הרבים  ,היא
לא
תדע
לערוך הפלתה לפני קונה  ,לא
תבין אתת מדברית  ,׳נ
תשפוך
שיח
פעם
אחת
בשבת בלשון הקודש.
ואשר נחחבד לפניהם
מנעדי
המדפים׳ם
תהינות׳ הוא תפל בלי מלח
תועבה יבחר בהם ; והספרים
תחת אשר נתחברו בלשון ההוא לפני הנשים
כצאנה ודאנד ,ובדומה ,
להטיב
נפשם להורס דרך האמת  ,עוי
ישחיתו בל חלקת
טובה
חזך
לבם
,
כאשר נראה למדי  ,האשת
המלומדת
בספריהם
י
היא
סכלה
מאמנת בהבלי שוא ונ׳״פים  ,ני
בספריהם
יחפיאו
ע!
1
ד׳
דברים
אשר
לא
כדת
לא
יציירו הבורא ית'
כאחי
אין
יחידיה
כמוהו
בשום פנים דחוק ממשיגי הגוף  ,ולא במלך
שופט
צדק
מרחם
על
בריותיו
,
רק
נאותות אליו ולעצם כבודו יתעלה יגשמו ויתארו אותו בנידות לא
— ראה חו״ה שער י" ,וכיון
שנמנע משכלינו להבין הוית
להגבילועצם כבוד הבורא יו!׳  .איך יהיה לני
ישות להמשילו  ,או
ולדמותו
לשום
רבר
ממשיגי
חושנו
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הגשמים  ,ושכר עושי טוב ועונש עושי רעה  ,המח יספרו באופן
לא ישובח לשופט צדק ויגונה לחכם ; ונעתק לפניהם איזדז מאמרי
הנדה ומדרשים כמו שהם בהשקפה ראשונה  ,ומדברי רבה בר בר
חנה אשר המה מדברים בחידות ומשלים  ,והמה יצפנו תוך משבצוח
עדים חכמה רבתי ומוסרם מעולפת ספירים  ,כאשר פרשו דבריהם
החכמים  ,הרמב״ם ז״ל בספריו היקרים ביהוד בחמורה  .בעל עקדה
והעקרים  ,ספר עמודי יהודה וכהנה  ,אשר מוסר השכל יביעו
בפתחם פיהם למשל  ,והחכמים צפנו דעת לפני ההמון אשר איני
מוכשר לכך  ,כי כבוד אלהים הסתר דבר (משלי כ״ה ) וכול ה'
ליריאיו ( תהלים כ״ה ) ורק מבקשי ד ' יבינו כל (משלי י׳ ) וסכלות
גדולה היא להבין דברי האגדות כפשוטן  ,וכנראה בהשקפהראשונה■
ככלל הגדול הנהן לנו מר ' שמואל נגיד במבוא התלמוד ומהרסב״ם
זיל בהקדמת משניות זרעים  ,לפניהם נערכו גוימות רבות כשיחות
חיות ועופות שירע שהמע״ה  ,אשר למדו מהפסוק וידבר על העצים
! ^ 1ועל האבנים  ,לא הגיד להם ביאורם  ,כי מגמת הסופר היה להגיר,
כי השכיל על טבעי היצורים העצים והאבנים וסגולותיהם ודיבר
עליהם  ,כי כן נמלצו הדברים כאשר אמר דהמע׳״ה  :כל עצמות'
תאמרנה  ,והמה ילמדו מזה  ,כי צריך אדם לנוע עצמו בתפילתי
כנוע עצי יער מפני רוח ; והמלך כיון בזה להגיד  ,כי תפארה אדם
אשד במה נחשב הוא  ,אם עור ובשר הלבישתו ועצמות וגידי!
תסוככהו ונשמה באפו  ,תורה ותגיד חכמת בורא ותאמרנה ד׳ מי
כמוך  ,כמאמרו ד ' אודך על כי נוראית נפלאה׳  .גלמי דאו עיניך.
וכוי  .ואיוב אמר ומבשרי אחזה אלוה  ,כי מלפנו מגוף האדם אשר
הוא עולם קטן כונן בחכמה ודעת  .כי הוא יוצינו ובידו אנחנו׳
כאשר נאמר העמים מספרים כביד  .אל  ,ואין אומר ואין דברים —־
והמה יקבלו הכל כפשוטו  ,למשל כל האומר פרק שירה בכל יום
I
מובטח אני לו שהוא בן עולם הבא  ,וידמו יכ די בניב שפתים לבי
— וראה ביאור דברים האלה בהשגל ודעת בם ' עקרים מ*ג פ״א׳
אז תראה ונהרת ורחב לבבך  ,ומזה תקיש על השאר  .ולהנשים
לא הניד מאומה מכונת כותבם  ,למען יארלו תוכם  ,רק הקליפת
השליכו לפניהם  ,ישימו לפניהם דברים זרים אשר תצלנה עליהם
אזני שומעם  ,גם דברי ענבים לרוב  ,אשר בכל לב רנש וטהור ישרטי
שרטת — הכל כאשר הוא בלשון מגומגם« רעיונות שדופות קרים
וריעות צנומות;׳ ותחת זה היה יכול להעתןק או לחבר לפניהם
איזה ספר השכל  .ולדבר עמהם כפי שכלם בלשון צד! ונקי  ,ובור»’

חאשח תהיה חכמת לב  — .וכמוהם גם האנשים אך בלבועי
המאמרים יחזיקו  ,ולא
אשד דאו כבוד בת מלך פנימה לדרוש ביאורי
חכמים אמתיס ,
יפרשו דברים כאלה בטוב טעם ודעת.
לכן אין להם
שום
מרה נכונה — יראתם לפני הבורא ניראה
לפני אכזר ,
ינ
יחלמו
ממלאכי
חבלה  .שטן וקליפות  ,לבם רחוק
מאהבה טהורה לאלהים כי אל ידעו אוהו  .ולא הכירו דרכיו
ונפלאותיו הגדולים  ,ידו החזקה וחכמתו אין תכלית  ,ני החכמה
לא העבירה דרכי טובו על פניהם  ,גודל רחמיו על לכ מעשיו,
וחסדיו ה עצמו מספר  ,אשר יושיע ארם ובהמה
" לא יעבוד עילת
העילות אלא נביא הדוד בטבעו  ,או הפילוסוף המובהק במה
שקנאו מן החכמה  ,אבל זולתו עובדים זולתו" ( חו״ה שער היחוד
פ״ד) ני החכמה תעיר בקרבנו רגשות נשגבות  ,וברוח נדיבה
תתמכנו  ,נאשר רוח קדשה  ,תחל אותנו לפעם  —. .קורא נעים!
אם חכם לבך נח אקראך  ,אם לב רגש לך  ,אמור נא  ,ההשבמת
הפעם בבוקר והלכת למסעך טרם עלות השחר  ,בעור זורר שחק
משביבי כוכבים הצהיל  ,איש מהם לא נעדר  ,וירח יקר הולך
במסילתו — והיה בהיותך בדרך כוכב אחר כוכב עזב מעמדו ,נכבה
אשו
ונעלם מעיניך  ,עד אשר אספו כוכבים נגד,ם — עוד רק הירח
לבדו
עומד
במרחב׳
שמים
לטוהר
,
מאיר
חשכת
נשף
,
ולמולו
הילל
בן
שחר נשקף  ,והגה לאט לאט יתכסו בצעיף עלטה  ,׳סובו פניהם
מהארץ
ואינמו
־־
התבל
הגדולה
שוכנת
בערפל  ,וחשכת נשף
תשופיה רגע
נתולע ,,ומדי תהיה זאת׳ והנה ראשי הרים המעלים קיטור
׳אדמו
הערים
והכפרים
עם
שדותיהם
עצם
עם פרים,
העמקים עם תבואותיהם עורם שוכנים לוטה בשמיכה ובמסכה
הנסוכה על פני כל הארץ ; האדם שוכב " שן ירגיע מעבודתו יום
עבר  .עוף השמים רובצים בקנס על אפרוחיהם  ,גם הדבורה עודנה
נרדמת בשדה תוך רהטי פרחים  ,עור לא העירה משנתה לעוף
מפיח אל פרח ומשושן לשושן להניק  .צוף מתקם ועסיס נצנם —
בהשתרר השקטה ושאננה סביב לך  ,לא ישמע קול מלאככה — אז
על ההרים  ,הוי גבנונים עומדים מוצק בצורי משגבם  -וסלעי מצודתם
תומכים שהקים  ,אז עליהם כביאת מלך אדיר עם שריו היושבים
ראשונה במלכות  ,אשד בטרם הראות לפניך אור פני מלך עם נתר
מלכות בראשו  ,׳בדקר לפניך מראות האנשים העוטרים אותו  ,עד
קרבו אלד ומלך גיפ׳ו תחזינה עיניך  ,באוד פני מלך תראה אוד
וחיים  :השמש יצא לרוץ ארחו יראה  ,קרניו בראשונה אך כמצ׳ץ
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מן החרכים  ,אומר לסהר ולא יזרח  ,ובער כונבים יחתים ולא יהלו
אורם  ,כי בזרוח עליהם השמש ימסו  .תזרח השמש יאספו — כל
הלילה ישן מעיריהם  ,ובבוקר בוער כתנור — ומורא בחלים ; הקיצי
אנשי תבל מתרדמחכםולכי לעבודתכם  ,יצא אדם לפעלו  ,והשמש
הולך ואור עד נכון היום  — .אמור נא קויא נחמד  .בחזותך כל
המשאות האלה  ,משאות רמות ונשגבות  ,הלא שמעת קול קורא
בקרבך  :בינה אנוש ודע  ,ני יש אל מלך לל הארץ  .השם משטר
כוכבי שמיס וכסיליהם  .גולל אור מפני חושך  ,מהרש בטובו בכל
יום תמיר מעשה בראשית  .ומוציא המאור הגדול לממשלת היום;
הוא עשה חיל צבא השמים  ,הארץ וכל אשר עליה  ,הוא הוציא
במספר הכוכבים והירח  ,והנא ציה להם האספו לאהליכם — סולו
סולו פנו דרך לשמש ! ובידו גם אתה גם נפשך  ,בידו היה להשיב
רוחך אשר הפקרת בידו< או ליקחו ער עולם ; הוא קורא לערפל
שוכן קרבך ויאפל טוחותיך  ,המש ממקומך דאיר נר אלהים הררי
בטנך  ,תעיר לשמוח בחלקך לראות חיים — וכה ,בגבור עליך יצרי
לבבד הרעים מנוער ,בהאפילם אור שכלך ותשכון עליך עננה ,בחשיבה
יתהלכו מורשי לבבך  ,תחטא תרשיע  ,תמאס דעת ותאהב בצע
מעשקות — אז כמעט נטוי רגלך לפול במהמורות בל יקומו ,לחיות
דיראון נצח — אז אלהיט הוא מיציא כאור צדקך׳ אומר לסעיפי
מחשבותיך  " :תטהרו ! יהי אור במושמתינם! י ודעו וראו הדרך
הישרה המוביל אתכם לאור באיר החיים !" אז החכם עיניו בראשו,
ידע לבחור בטיב ומאוס ברע ׳ והיה צרק אזור מהגיר והאמונה חסנו•
וזרחה לו שמש צדקה וו נבונה יאור ואוד עד נכון היום — ויהיה אור
נשמתו כאור החמה  — .רעיונית כאלו עלו בך יען לך לב חכם ורגש.
יען אספת חכמה ורעה  .וכה יולידו הירי לנבך מהשרות שונות
ורמות  ,עשרת אלפים חליפות ברגע  ,אם בן חכס אונה ; כי זה אשר
אסף חכמה •עבוד ר׳ בכל עת  ,בכל מעשה ומפעל  .בלכתו בדרי
או כי ישוח בשדה  ,או כי ישא אל שמים עיניו ויראה אור כי יהל,
יתפלא על מפעלית אלהיט  ,ויקרא  :מה רבו מעשיך כלם בחכמה
נערכו  ,אולם האיש אשר לא למר  ,ולא תורה לו לקנין ,ולא אצר
בינה  ,זה לא יעיר לדבר נאה מתוקן ומקובל וטוב ויפה — בקרבו
לא יעשו החכמומ היפות אות נאמן׳ כאשר יורד הנסיון וימים
ידברו< רי האנשים האלה מבני עמינו אשר מאסו ברעה והכמה מה
להם  ,ישנאו חכמת המוזיקא  ,אשר כל בנות השיר ישחו לה ,אשי
היא מושלת על אנוש ומורשי לבבו  ,ישמע קול ננורה ושמח׳ אף
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אם קודר הלך בלחץ. 13S
תוציא תגיש עצב מנכה רוח ׳ וההפך מזימות
איש כחומר חותם ,
דמעות
מסלעי
עין
אמר
,
לא
יעירוהו
דברי תחנונים —
ואס
שמחה
בלב
איש עלז ושמח הנהו  ,היא
תפרוט על
מיתדה
,
תשמיע
תאניה
.
אז
הוא
ידע
במרת נפשה,
יחד עמה יקונן
זיייד בנהי  ,כאשד בשמד,הה יתערב זר ; החכמה
חזאת אשד
בשנים
קדמוניות
הובאה
נער  ,עלם ממרלאיח הצאן
ומאחרי
עלות
—
בחדרי
מלך
לגרש
עצב
מי׳בבו
,
בעת
בעתחו רוח
דעה
נגן
בידו
וטיב
לו
,
חיט
על
כנורו
ורוח לו ; החכמה אשר
הושיבההו
על
כסא
מלכים
,
שמתהו
רודה
יעה
ומושל ביעקב אשר
רוממה הו
משאר אנשי תבל להנעים זמירות בריח קדשו דבר מ,
ומלחו על
לשונו
—
ועוד
עתה
תשים
אנוש
,
מודם
מעש
,
הרהיב
לו ולפני
גדולים תנחנו  ,לפני מלכים ית׳צב  :החבטה הזאת נקלה
בעיניהם ! יכ
האנשים
אשד
לא
למדו
חכמות  ,דק הלמוד מהחדר
אשד ציידנו
אוחו׳ המה בגדולות לא יהלכו  ,לא יתענגו על שדי,
ועל מעשיו
אשר
כלם
בחכמה
נעשו
.
—
גם
מדותיהם ומעשיהם
נהפוך הוא
יהלכו בכל כאשד צריך להיות  .כי להם ,יספיק ,אס למקום קודש
יום  ,ויתפללו תפלה אשר לא יבינו פירושה  ,וישיחו
בבית ד' כבבית
והמצותשוהי שכר מכל עסקיהם  .ובזה יצאו ידי חובתם
לבוראם .
שבין
אדם
לחברו
,
לאהוב הרע  ,לבל נלך רכיל.
שלא
לשנוא
אחיהם בלבם  ,לרחק מדבר עקר  ,בל לענות אלמנה
ויתום
,
לחלות
כסף
את
עמס
ולא
להיות כנושה ; לא להשיך וללות
ברביח ,
לרחם על הבריות  ,לחונן דלים וכהנה  ,ישליכו אחרי נום.
לב
אלמנה
לא
ימינו /
אף על יתום יפילו ,בניהם אומנים על הסבלות,
ובנותיהם
יבערו
ויכסלו
,
דוד
טחוד
בעיניו
,
כי
ספד מדבר חובות
האדם לנילהו
ובבית מלמדם  ,כאשד הוא מחכמים אמתים לא יביאו תוך ביתם.
לא
שמעו
מוסר
,
לכן
רגשותם
ליופי נשחתו  ,והמה
ידמו כי די
להם בעבדם על שפתם התפלות ח נעשו מאנשי כנ״הג,
חולתם
לא
׳קחו
בידם
שום
ספר
,
רקירדפו כל היור לבקש ' טרף
ילעשוק
יאהבו׳ ויחשבו כי יבוא יום הכפורים ויכפר על אשר העוו,
ילא חמלו
אדם  ,כי לא למדו בביח חינוכם  :כי העקר לאדם לגמול
טוב ולעשות
חסד עם כל אדם  ,כאשר הסכימו כי העבירות שבין
אדם לחבירו
המה יותר קשים מן העבירוה שבין אדם למקום׳ כאשר
אמרו
בתלמוד
:
"
העבירות
שבין
אדם לחב׳דו אי] יום ד,כפורים מכפר
דע שירצה
הנידו ,׳ וישיב הגזלה או הגניבה  .ועל השאלה איזה דרך
ישרה שיבור
האדם  ,השיב  :לב טוב ,ואמרו יל מי שקרא ושנה וכו'

ואין משאו ומתנו באמונח ונו׳ ודוד המע׳יח שאל מי יגור באהלך!
השיב הולך תמים ופועל צדק ונוי ולא אמר שיגלגל אדם עצמי
בשלג ויענה בצום נפשו  .או לחיבות בפיוטים המעורבים בתפלה
משבע הנמות  ,דק חשב הובות האדם לאדם  ,ני מה יתרון
בתחנונים ני נרבה  ,ולא נד,שוב אדם  .גס ני תרבו תפלח אינני
שומע ונו' (ישעיה אי) אם חטאת מה תפעל לו  ,אם צדקת מח
תתן לו׳ לאיש נמוך ישעך ( איוב ל״ה ) והנביא ישעיה נשופר חדים
קולו ואמד  :הלזה תקרא י .פ רצון לד ' ׳ יום ענות אדם נפשו ונו'
פתח חרצובות רשע ינו' אז יבקע נעחר אורן — דור אמר ארחץ
בנקיון נפי  ,וישעיה אמר רחצו הזנו — לא במי מקוח רק־־־ הסירו
רוע מעללינם מנגד עיני  .לא נאשר יעשו עתה אשר על זאת יתפלל
נל הסיד  ,רק לשטף מים ׳ רבים יבוא  ,ומלוים ברבית ואונלים שאר
עמם לא יחוננו אדם  .ילעגו על הנמים אמיתים  ,ויבאו אל ביח
תפלתם׳ ואמרו נצלנו למען עשות נל התועבות האלה  .השעדוריה
הזאת אשר אגני רואה לדאבון נפשי בבית ישראל ,היא מסדר הלימוי
הנשחת  ,אשד לא ילמדו להטיב  .לו חנמו יבינו לאחריהם  ,נידוי
אובד עצות המה׳ לא ישמעו להעצה היעוצח להם מחנמים  ,ני
המה הנמים בעיניהם יוהד מנל בעלי מדע אשר עמלו לאסוף הנמה.
וידברו דופי על אלה  ,אשר ירצו לתקן המעות  ,ולסקל נרם ד׳צבאווי
מאבני מנשול  ,נבערים מדעת המה בהשיבה יתהלרו  ,לא ידעו ולא
יבינו ני עלינו רק לשמוע על משפט חכמים אמיתים  .נדבר׳ העקרים
מ״ג פ' נ״ג׳ על נן אין ראוי להביא ראיד מהסנמת ההמון׳ ני
פעמים יסנינזו ההמון על חילוף האמת ונו'  ,וע״נ ראוי שתהיר
ההנרעה מסורה ללב הנמים בלבד  ,ני החנמה מחת אלד,ים היא;
והרב רב מנשר ,בן ישראל בנשמת חיים  :נמו שפתי הוא המאמיו
לנל דבר  ,נן לעקש ולסנל יחשב  .מי שינחיש המקובלות מפי אנשי
אמת שונאי בצע  ,אשר אין להם שום מנה להגדיל נבודם  ,אי
לתועלת אחרת גופנית ,נ׳ לא לשקר גברו בארץ  ,ני מנתם לשמים
ולהגיד הדברים נדויתן"  .לא נן יבערו וילנו שובב  ,האנשים אשי
למדו בבית חינוך החדש בימינו אלה  ,אשר ילמדו בו להבין נל רבי
לאשורו  ,בו יבוא הילד בבית עליות מרוחים  ,חלונות שקופים לי
לגן  ,ישמח לב בירקרק דשאיו .הבית מלא אורה  ,שמח הילדים
יושבים לנסאות  ,איד איש לפי שניו גדלו ושבלו  ,נתות נתור1
ישמעו לקח טוב מפי מורד ,משביל  ,מוכתר במעלות נכבדות ויריעו^
רמות  ,ולשונו לשון זהב  ,חנו ממתקים וכלו מחמדים יערוף כמטי
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?«מחו
בלבושו ,חזל גטל אמרתו  /בצוף טעם ( דעת  ,לו תואר ולו הדר
שפתיו בדוד סללו  .ותורת חסד לע לשונו  ,לא ברעש יב
אם ברוח דעת  ,בנחת ואמרי נועם יוביל הילד על מי מנוחותk
המדע׳ יביאהו שערי תורה  .ועיניו על ררכי העלם  ,אס יצרו הרע
מנעוריו יאבה להוליכהו תועה .הוא ילמוהו בינה ודרך תבונות
יודיענו! למען ילך בדרך טובים  ,יעלהו לאט לאס על מסלוח המרע.
עד היותו לאיש מועיל ? חברת האנושי  ,יבול דנלנל נפשות ביתו,
ולא יהיה למשא לבד אדם ; יעיר בקרבו הכתות הטובות הטמונים
בו סיום הולדו  .וישנו שנת עולם באפס מעיר — כמה אנשים אברו
לב
כדי יקד  .באין יד יאמן עושה לכ * למעשהו  .נצר מטע להתפאר
נשתל בלבינובדחנו מרחם  ,תאדכנה פארותיו מעלה  ,ויהיו דליות׳'
מלא רוחב ארץ לתפארת אדם  ,אם ישקו לרגעים ולבקדים תבחנו,
עד יהיה לגפן אדרת  ,ובאפס יד חרוץ יהיה לנצר נתעב  ,בבתי
חינוך הטובים ילמדו הילדים מוסר השכל,
,
המד ידחקו הגשמיות
מהבורא ! ותארו
אותו כאשר הוא׳ מדך חכם אויר  ,שופט צדק
ורחמן! רוצה בטובת ברואיו ושכר ועונש ילמדו נאשר הורו הנמים
גדולים  ,כהרמב״ס במשנת כל ישראל  ,ני יש ויש אבל לא נשיג
מהותם  — .וע״י סדר הלימוד הנכון  .הבנים ילמדו בנקל בימים
מעטים אשר להם לדעת  :לא כן בהחרר ' ,מבלההילר זמנו לתוהו,
ולתבל כתו יכלת  ,כ׳ עמל הכסילים תעענו  ,אשר לא ידע ללכת
אל עיר ( קהלת ) ואייויהס שלהו צעיריהם אל המים הנוזלים
ממקור התבונה  ,שבו כליהם ריקם  ,בושו וגם הנלמו וחפו ראש.
־־ הנה הראיתיך לדעה  ,ידידי  ,הפסד הלימוד הנקלה ונשחת.
ותועלה הלימוד המועיל וטוב  ,ואל יתעה אותך  .־,עם הרב הזה
בדבריהם  ,אשד יאהבו הישן נושן  ,כאשר הוא נושן  ,אף אם אין
נו טעס וריח  ,ויאמרו געשה כאשד עשו אבותינו אל חאבה לשמוע
מוסר אולתם  ,לסור מאמרי דעת  ,באשר יאמרו כי לימוד חכמות
ולשונות תעשה אדם לאפיקורס  ,הבל הוא אין בו ממש  ,ני בבר
הגידי לנו חכמים מפוארים  ,דבלי אמרו קשט ודעת  ,ני אך בזאת
ינאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרוש ( בינת לעתים דרוש לשבעות)
ותקצר היריעה
ואצא מנדר הקצור  .אם אעביד לפניך כל הדברים
אשר נאמרו ונשנו מחכמי כל דור ורוד י אשר כלם יענדו זר תפארה
ללמוד החכמות אשר תועלותיה גדולות בדת ודין — ראה אגרת
הבירשי בש״ות הרשב׳י׳א ובס ' התורה והפילוסופי» — לכן אחי
ועמי• הואילו פנו בי  ,למדו היטב׳ אל תשתיתו עוד סדר הלימוד
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בנינם ! חוסו חמולו נא עליהם ! שימו על לבנם דברי  ,בי פתחתי
פילאלמיש  ,עוללים קטנים  ,אשר עוד לא ידעו לבקש מנם לימוד
הצלחתם ! שלחו גא אותם אל בית החינוך החדש ! אז בנינם
ננטיעים מגודלים בנעוריהם בחבמד ,וידאת די ! ונל בדך אז לימודי
ד '  ,ויב שלום בניך׳ והעם ההולנים בחושך יראו אודנדול!
ואתה ד ' אלהים• יהיב חבמה לחנימיז  ,יחונן דעה את אשר
ימצא חן בעיניך  ,פקח נא עיני העם הזה  ,ב׳ אתה פגרת בעדם
שערי בינה — עד מתי ילבו נתעה  ,ימאסו דעת ויבחרו מהתלות?
עד מתי נל הישרה יעקשו׳ יבוזו תבונות וילעגו לדורשי לשון וספר?
— איה החיך הראשונים  ,שלחה לאבותינו בשנים קדמוניות השנם
ושלוח ? הצבת בנביאים  ,הונחת דינם על פניהם  ,למען ישובו
וינחמו על הרעה ; מדוע עתה אין עוד נביא ואין אתנו יודע עד מה?
האד נא עיני העודים ,יראו בי עירומים ד .כ  .תן להם לב בשר ,וישליכו
אלילי כספם  ,יבקשו תבונות כמטמונים  ,חסד ואמת ינצורו׳ ויראו
אור באורך  ,ידעו ני יתרון אדם מאדם אך בחנמה  ,ולא ימדדו עוד
ערך ויקר מבחר יצירך ראמת הכפף ; לא ישאלו עוד נמה מספר
אלפי כספו אשראצר ,ני אם  :נמה ידיעות אסף האיש הזה  ,מח
רבו צדקותיו ? ותנו ; דק ת אדם  ,ולא ׳חאמרו עוד פועלי און  .ידעו
ני אח אשר חברך מבורך  ,ולא יאמרו נחמו ועוצם ידינו עשו לגו
חיל הכסף  ,חננתם ! יאהבו נכוחות וישנאו חלקוה — ומלא בהם
דברי נביאך  :אז תפקחנה עיני עורים והוע• רוחייעו בינה •
ני נאשר ירד הגשם והשלג מן העמים ושמה לא ישוב
ני אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה — נן יהיה
דברי אשד יצא מפי לא ישוב אלי ריקם נ• אם עשה
את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו  ( .ישעיה נ״ה)
מאגדש״ן,
זעליג צבי
געמ״נדע־ -פארשטעהער אין באלינאוו.

חליפות החיים.
Von I . H. Weiß.
למהישנוהעלומיבחלום חעופנה? בלי העת שעווני לקברותיוביל, !,
למה שמחוה חיי עירף לי תפעה? בחיק פגעים ליו/עברהגורלי :טילו,
ומשוש כעורים,למחנהו ביענית? ורוחי על במוהף אך ליצוא קיית •

37
כשמש
להביות
זהב בין
עפאים
יומם וליל
יתכו
שאגיותי
כמים.
•יד ד
״ז*
tt
•• ן ן • t ,
t
: * •Ti
** ד
* ־ ז•
מקדקת .
בתלמי לבבי ;נמל פולה בוקע,
כץ ערפלי בקר זהר בהיר מרקת  ,מיום אל מימנהו אנחותזיידע.
פן הלל בן ימחרי קךני.ם ימולה ; ןיגוני פי נבנותי הלא יעיק
ממעץ האהבה את לבבי שתיתי  ,בסלים!
ונ « נ ע<* נ״יב חיתי עסרתי
יעוםאראהמפליאתגםניפזרח  JJ ■ .י'• י
י
י י
אך עיור קויתי לעימות ענבי הצלחתי ולבי מאין אונים שממה י שא ה,
והנה אימכלות מרירות תביא העת הה מה חדל אני ? נלאה ורפה
לעמתי
ירי• 0
ולפתח תקותי שם תרבץ העצבת; בתהולא דרךאתעה במחשכים,
כתרן בראש הרים הן גלמוד אץ ע־ונה אם אזעק חמס
נשארתי ,
ממעמקים,
בידי עמלאניויגיבלי תוחלת נסגרתי,ותוגה מאין הפוגות הן חלקי
והחימך ןימופני׳ ותמונות צלמות  .בחי.ים.
חלפו חזיונותי אבדו מזפרון ,
אך רוחי מה תסעךיל בקצף
ירחי עמל נחלתי ומימנה שברון  ,ואיבה
וממתק חלומותי נפימי נפעמת ; מה תתאונני הבל הבת השובבה ז
תקוה לוית חך את’ חסני וחילי! הס לבי הס ! סוךנה צללי הניעוה,
את קרן אשדי מאיור פני אלי! אם ילדיעתותי ירקוני מי רעל י
האח את
בעצם
תומי
כשבלול אם .שחוק
לאימר אהיה
למעיול *בי
ד—
ו . : s -ד
י
י ••
יי •
זו : • 11
תהלוך תמס ?
ץ »ה
^
ועל הררי צור סלע ברמי w׳
יעלני ,

מעל.
נשמת שיי קקךבי הלא קצרה
תסעדני,
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אמונתי,
בשבר -נר לרגלי
בטובה
חיים
אורח
התלאה
חוחי
בין
•T
• V,
 •. V־T
י-
 T, :.׳. 1
ובלחץלזי5גו?ים רוחי נצב טלה.
תוךעני .
במאוו־י צךקתה תגיה ההאפלה.
אייזק היש ווייס.

בטחון מגדל עז הואאיור ל?תיב ^

באך 3“ Tיב.
הח־ורש
שיר
•V
Von Simon Bacher.

הלוך אחרי צמדי
אחרוש תלמי שרי
שנה בשנה
ברוב עמל כפים
ובזעת אפים
זאת לי למנה — .

שאו עיניכם סביב
ראו נא איך האביב
יעטוף ההרים;
נסו כפור וקרח
תחתםעמ  $ה סרח
לבשו־ הפרים —

ח;רב בל ימנעני
שרב בל יכני
אניר את ?ירי;
ובגיל ונפש עדינה
אפתח פי ברנה
אשיר את שירי — -

ממעשכםתלזד־לו
חיל בל תשאלו
אם תביטו זאת;
לא לבצע כסף
נפשכם תכסף
לא לאוצרות.

בואו יושבי ערים
סגורים בשערים
¬י
?או באו אלי
עזבו חיומותיכם
(חילי) דאגותיכם
וצאו לי הגיא — .

רוח צח טה)ר
שמש בוקר יאיור
עלי הריטא הלום -
תשנאו
Tאח עיור -בל
• T:
עת כפר תפגעו
הכיל בשלום — .
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יניס מלעמתכם׳
פל חיל צבא דאגהכם
ירקרק האחי י
?אי רק צאי מ<ןגס? ?ם
ככר יךחב ל?כם
עמי תשמחי — .

(מה הז תהבלי?
ילמשיאוז עיוא תעמלי?
לריק תיגעו;
י•הלא
פאלה
הפרר 1ת
■• •• ••
■ -?דיכם מדודות
עפרה :רקעי• "־

זהבכם עם רוב הונכם
הלא רק ! רבי יגיו^כם
:רבי לכם פאב;
?כר עינכם תנבחי
.ואחרם בל תנהו•
בל תשיתו לב.

אין בל אז בידיכם
וגוירגכם ערומה — -

כל מחמדי תבל
:דויו לכם הבל
"חרשו עמדי !" ,
מחו־שתי בארץ
יפתח  :פרץ
פרץ
י
פ־ונני מעבדי  -־־

זרע אמת זךעי
ואז באחור תראי
עוכר מעללבס;
בר במלוא הפנים
תזרעי ועל סאתים
תדרוך פף נעל?םי—

אם שיתה פניה
אנחת לתלמיד,

צדק דק תו־דפי
לעשיות הסד שאפו
אלה לעולם .׳עמודו
אותם לצבי עפרה
ולמבטה תפארה
גם שם תאפורו

העמקזרע בר;

באי .ראו אחריתכם
לארץ כן ינחיתכם
פגרכם פן נקבר —.

חילכםאויצרותיבם
הכי ירדו אחריכם?
לא תרןחי מאימה;
מפל מחמריכם
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ןבא ^ ר ( בל) ישחת
זרע ט 1ב מתחת
תחת המגרפה;
משמיש ^ ליו זיורח
מגשם־לקטה ״ -צומח*
־זיז
*v v
בל יהיה לשרפה — .

הזיבריר
לקבר
כן
׳T
גויות ״ י' .
" *; I
יבשלו!
לקציר עת
*• ' T : 5
 Tי•יח^ה גשם ? דברת;
ואלס־ות אלה הפגרים
1 -1-

•• ד

•T : -

מתחת רגבי הקברים
זקמ) ת וגם בצביות• —
שמעון באנעי.

'רות החים המליץ המפואר ר׳ שמשון בלאך ז״ל.
Biographische Skizze, von einem Freunde der ebräischcn
Literatur aus Z.
חין עישין  wer :לצדיקים מעשיהן רן הס זנרונם.
(ירושלמי נלאים פ״ז ).
הן נמין החנושי המצח יתצחו חושי מושח וגקיני שס  ,חשר חמגס משחו!
רום מעלת רוחם  ,וחנמתם כי רנה י דיננוד יתהלה 3חין יוחלו ; חולם נפלים
ר 3ערכם וייקר ננודם נעינינו  .חס ושים לג עלי תולדותיהם וחליפות יזורותיהם׳
עלי חרחות דרנם מנטן — ,לק3ר  — .נס חיש הנדול הזה׳ חשר תולדות חייו
היום על הלוח חחוק׳ היה חחד מנהס — גס גדל עדנו׳ לח יודע לנו׳ ר<ז
חם נל התלחות והרעות חשר השיגוהו מיחשית עד חחיית חיתו נתאזני תשפעיני
יחדיו יעלו׳ רק חס וניט נעין 3וחן חחורנית׳ חלי העת׳ חשר יחמר לה  :חיש
והמקום׳ 3ו חשנלות תנונתו החלו לצין צין׳ עדי נתלו פריהן והנשילי
יולד 3ה׳
ענני חמד המשמחים נל ל — . 3חמום נדור הזה׳ חחרי רחם חלהי יעק 3חיי
עם סגולתו׳ לקדוח לישני שנת עולם׳ נחיק הפתיות והחולת  ,הקיצו ועשי
חיל  ,וחל תהיו עוד לחרפות יצחצחינם לגדופיסל חחרי נלע ד׳ חת המפנה׳
הנסוגה על עיני נוי ישראל  ,ויחיש נקרנם רוח ונין  ,למען ירחו את הדרן ילני
נה  ,ויעפילו לעלות עלי ננהי החיים ; נעת אשר סוקלו שנילי הנינה ומעגלי
הדעת לרגל עלות יהודה וצעירי צאן ישראל  ,למען לח י  -שלו אף לח יתמהמה'
נהלינתס׳ נעת נקלה היא לנל איש  5חננו ד' נרוח חנתה יל 3תנין  ,עליי,
נסולם החנתה תעלה מעלה  ,עזיינא מרום קצו • ויהיה למופת 3קר 3האי!•
לחנן נדור חמק ענר׳ עת נפקחו ראשונה עיני שמשון לראות חור ' שיי1
צדקה  ,אשר נמעט הנצה נארן  ,מנורת נן מנחם נרג נוגה וזוהר  ,צא שלייה
עוד למרחקי גאליציען קמים  ,להאיר את הלילה אשר נסה את עין החרן־
—• החנתה לא מצאה עוד מנוח נתשננות יעק 3ומלון נאהלי ישראל  .ונהפיו
הוא  ,ני נאשת זנונים  ,אשר תדיח נפש מאהניה מארן חיים והורידם לנאי
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שחת ׳ ואש ! ה וכמוס לנדה הימה  ,ותחתיה לימה  :האולת ,משלה  ,ונסאה נכין
— ! משכיות ל ! כל איש אשר ! שס ישראל יכונה  .מינית העם שמו זה!
פסלם ולאגירות כסף השתחו  ,ושארית היקריס ! עס אשר 3זו את הת1ל
ותענוגיה  ,ולא נפתה לנס לאסוף מוילי כסף ללא הואיל — קורי עכ 3יש ארגו,
ומנו למו היכלות תאתיים שניים ושלישים עלי יסוד תוהו וקי נוהו.
אהה ׳ לשוא צללו ! ים גדול ורת _3ידים  ,תשר כל יקר טחו; לצסוניו  ,ואין
קצה לאוצרותינו ! נדי ריק יגעו לנוא עד קרקעותיו ! יען תחת תשנו לדלות
פנינים מלאי חן וכנירי ערך מתהום ר ! ה הזה  ,אן אמי אופל וצלמות לאור
העלו  — ,נאישון חשן הזה הלוט את פני האדן  ,מה כנדה לכל מול נערלת
ל! ורוח למצוא את אורח חיים העולה למעלה,׳ ולהרים ממנו כל מכשול ונגף
אשר נדרו ! עדו  ,ושמו נכנל רגליו לנל ילן נאור די ! מתון — קדשו עליו
מלחמה  ,הולכי חשכים ומורדי אור  ,אסר מריו את חייו נלי חשך  ,ומקהל ד'
ונלננו׳ כי לכל מכלית הוא חוקרי
נישוהו  ,כי טמא הוא  ,נ ר אש ו נגעו
הוריו ומוליייו
ויואל ללכת אחרי צו נעיניס טוחות כמוהם { — ומנית
אשר נתנו עליו נקולם  ,וכנן מניש ומחפיר חרפוהו אף קללוהו  ,למען יכפר
יריתו את החכמה  ,וישו ! לכפלה אומנתם מרחם  .גס לא חדלו למשש את
לל כליו  ,ולתת את ספריו הטונים אשר קנה הנער ללמוד דעת ,למאכולת אש׳
למען לא יאכלהו אש לא נופח אשר הונן מדורתה לכל מודע לנינה ושוחר
דעת מני שים אדם עלי ארן  — .הה  ,נמה צעירים לימים ומלאי תקוה  ,אשר
נרוחס סי שנים והתעתדו תן יוצרם חנטן  ,להיות נימי ננורי הכנותיהם נר
לעמם ואור לנתינותיו  ,לנשתנו ולמורת רוחיגו  ,נחמו על התלם לדרוך
אולם לח
!אורח זו מלא קוצים וסירים ,מעקשיס והדורים  ,ושנו אחור .
כאלה חלק שמשון איש גנור חיל ! רוחו העשוי לבלי חת ואזור חיל ונח,
עין תערכה עם נדודי המונעים והפגעים הרעים אשר אפפו עליו לאין תספר
עדי יוכל להם  ,עדי הגניה לשנת עלי נמתי השלימות נסוד אנשי שם ונרוני
י* אשר מות לא ירעם  ,והנשיה נסתר כנפיה לא תסתירם  ,ני אם חיה יחיו
יצא נזנרון אוהני דעת  ,ושמם ינון לפני שמש נתפעלות חכמתם ימים ינים,
המשחית המות נמתי קנלו את נית חמים רסיסים
גם אחרי הנות
ינקיעיס — .
ועתה אתה קורא אהו 3נדון ד' י -אחרי השמעתיך כל זאת  ,אחרי
התהלכנו צמדים נין חרנות עתות חשכה ועלטה וקנרות דורות לא נינות  ,אשר
כלימה תנס פנינו עת נניטה אליהן ואל מעוריהן  ,ו 3לנ שמח נתן לצור ישראל
תודה  ,ני הפיל חנלינו ננעימיס  :נעת חיה הרת תקוה ותוחלת הזאת —
הסכת ושמע איפה את תולדות יקר רוח וטהר ל 3נ הלזה  ,אשר הריס נתנונות
נסיו את קרן שפת ציון — שארית כל חמודותנו וסגולותינו נימי קדם —
למעלה ראם׳ וקרניס מידו עזרו לא מעט  ,ני היהה ליהודים אשר בארן
נאליציען אורה אתה .נוקר  ,ונס לילה — .
נשנת התקמ׳ג הוליד הגננד ר ' יצחק נלאך ז׳ל את שמשון נעיר קצוליקאוו
חינוך הנער היה נסי דר ’ החינוך
עיר קטנה מאוד לא רחוקה מלנוג -
אשר השתרר נין נני ישראל נימים ההם ! ! לימוד התלמוד והחוגים עליו.
אמנם התלמוד היא קרן3ן שמן ! ניר רח 3ידים  ,אשר כל זורע נתנונוה
כפיס׳ ר ! תנואות יאסוף ושכר אמת ימצא  .הוא ינלע את פגי הלוט ,הלוט
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על חוקי אלהיס ותורותיו  ,למען נדע את המעשה אשי ( עשה  ,למצוא חן
געיניו  ,ועוג לנו נל הימים  .גם ישנן וימיר את עמי נחינתינו למדור « ושאים
דקים מאון  ,ולהשכיל ולדעת גמה ימד יתלגרו  ,וגמה אישה איש מאחיו
יתפרדו  .אולם מי זה האיש אשר לא עסש כתלג לגו וצפון משכל  ,ולא יגין־
כי מאוד נעלה ונשנו הלימוד העמוק הזה עלי גינת עולל רך וצעיר ימים,
) 4אשר כמעט נעתק משדי אס ,כמעע תחלנה כוחות גויתו ורוחו לנתק מוסרותיהן
ולצאת למוחו ! התועלת אשר הוא יפיק  ,מה נחשנת היא לעומת הנזיז הרג
האחוז נו  :כי ישלח רזון ננפשו וננייתו ואור פניו יפיל  .ורעה זאת מאחרת:
ני אנותינו לא נתנו את צעיריהם לאחוז נחכמה  ,או לשלוח נמלאכה ידיהם** ) ,
ואם נם רק למען ימצאו נעזרתם ונקל אשר יחסר למו  .ותחתיהם נחרו
ללמדם דעת וסוגיות נגרות וזרות כמו ארגעה אנות נזיקין נג״ק ונערה
שנתפתתה גכתונות ודומיהן הונע המלמד לא לומר  ,את הנער הרן מנוקר
ועד ערג  ,והיה ני יקש הנער והונחו ני קען היא  ,ותקל מוגלים שת לאמריו
מסלות ולוגו וגמעה זעם נרה לו אוזן לשמוע ולמודים אשר שגגו תמנו  .ורק
נין יום ונין לילה לתדהו תורת די  ,אגל נם נזה לו מצא מרגיע ונחת  ,ני
לא נהלהו לאעו ואורח מישור  :הפשע  ,ני אס ואורח לא סלילה  :הדרוש,
ויעמוס על נח זכרונו החלש תלי תלים דרשות ואגדות  .אשר מאודנו ומניה
אשכינו רש׳י ז׳ל יחדיו קוצם  ,ועוד קנן עליו לנקוציו  ,כהנה  ,למען יעלה
העלם נחפזון תעלה מעלה  ,ויהיה עור נימי עלומיו למורה הוראה וישראל,
נצי חקור ראשונה והשכל ודעת אחרי כשרוני העלם ומנות רוחו  ,אם הקרישתהו
הענע ננען  :אם לשנת וראש העם  ,או תחת הריחייס ; אם לרעות את עדר
ד '  ,או עדרי נקר וצאן  — .זאת תננית החינוך נדירות אשר לפנינו  " .וזה כל
פריו  :פרי נחש מש ולענה  .הנער גדל ויקח לו אשה ? צא • לא • ני חם
נ ה נ^ ה לו אשה • — יען נימים אין חפן האלה  ,אשר תהלה לחל החונן
דעת כור חלפו הלנו למו ולא ישונון לארן חיים עוד  ,לא היה נער ישראל
חפשי  ,לנחור את הנערה מצאה חן ועיניו ומסלות ללננו  ,לשגוע נחג ר תה
תדשן החול ומנעימיה ולפאת נעו ר מה את נעל תלאותיה ורעותיה  ,כי אס
חוותיו היו לו לעמים והוכיחו לו אשה נלי שאול את פיהו תאומה  ,ואם ערו
את לוו לדור דור  ,נערו נו אניתיו נחרי אן>  ,וגס אם זעק ושוע — שתם
תפלתו • העלתה הזאת כגפן שורק נתנה חילה ופרי נענה לשנים תננר — .
אהונתוכחלום נוקד וכחזיון ליל חיש חלפו שני העונה  ,אשר אנותיו ואנות
חליפות נתנו לתו ולכל הנלוים עליהם לחם לאכול ונגד ללנוש וכל
מחסורם עליהם  ,וגלו שמח פרקו הנלאיס את עול סנלם תעל שכמם ,לגוללהו
* ) ומי לא יתן תודה ני חז׳ל אשר דרכיהם דרכי נועם העינו מאוד את
אשר דורו :
אולם ון חמש למקרא נן עשר למשנה נן חמש עשרה לגמרא ( אוות
פי׳ה )
נעוי לו עמים להם ולא יראו •
** )
למרות
דורי
חז״ל
וקדושין
(
נ״ע
ע״א
)
האו
חייג נננו ונו ' וללמדו
אומנות י׳י אומר כל שאינו מלמד ננו אומנות תלמדו לסעות  ,ומפרש
נש׳ס דאינא
נמייה ו דאגתרא עיסקא יע״ש ועוד מאתרים רוים נש״ם
על הנושא הזה.
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עצי מגלגל גל מי ־— וגמענו עז 3את נית הססר חתם תורה ולמודה  ,לשית
למסמר לגו — גלי דעת דרכיו ־־ ולעשות מקנה וקנין  .ונשגת ממנו גל
השנע ג  . . .אשר מלא המורה את גרשו נהם ונעג ונענן נממו מלגו גל
החדופיס והפלפולים של  . . .אשר קנה גממיר ר , 3געמל נפש ומהלומות אין
מעורי עיניו  ,ולא יעלו גזגרונו
מאירי או
ספורות גנעוריו גגית מוריו
עוד  ,כי היחלצוהו ממיצר ? הישניעו את נפשו עת תרעג ? או יתנו אוכל
לעולליו הרכים  ,השואגים כנפיריס לטרון) ? ומגמתו עתה לאסון) כ מול רצי
גסף  ,ולמלאות את גיתו גל הון יקר אף נעים  ,אן לא כל אשר יחשוג אנוש
אנוש כן יהיה  ,וכאשר ייחל ויקוה גן יקום  .השמח לאיד גני ממותה ולפידס
ישחק ילעג  :הזמן׳ נקג עד מהרה חור גצרור כספו׳ ולאסירי מצנו קרא
דרורי כי איך ילן וטח גדרני ההצלחה׳ ולא יתעה גנמיגותיה  ,אס לא נסה
ללכת גהן ? נעין דומעת יניט יראה  ,והנה כוכגי אשרו קדרו׳ אספו נגהם,
נפשו מאכל תאוה ואין  ,והנושים — האשס וילדיה — ינשו גלי חשך  ,ואין
לאל ידו כי מטה  .ומה ירנז ויתקצף עתה עלי הוריו ומולידיו ; כי השליכוהו
מצולה גלנג ימים  ,טרם אלפוהו לשוט על פני המיס ולא יצלל כעופרת תחתיה
גלי תוחלת ושגר  .־־ • אז גגוא יום השגת  ,יום אשר יאסור ידינו מעשות כל
מלאכה  ,ורק להתענג גתענוגות גשר ורוח  ,אז אחרי אכלו ושתו  ,אחרי מלא
כישו מעדנים  ,אז יתאו תאוה להשיג נס את נפשו היעגה  ,ולהשגיעה מלחם
שמיס  ,ויפתח את ספר תודת ה׳ וספרי הנגיאיה וחוזים אשר רוח ה' דגר
אולם אהה ! לא יוכל קריא גהס  ,וכספר החתום המה לו  ,סגור
גס
המפתח.
הסע׳ לפניו מנוא אל הקודם פנימה  ,כי לא נתן לו נימי שחרותו
הנסיון הזה ישכינהו למעצגה  ,ו מען ינליג עלי יגונו וזף לעשות גנפיס
להיום אשר לאטו יתהלך  ,חש מסלט לו אל שגנו הקרוג אליו היושנ נשער
היום
הגיה  ,שתה ידנר דגר  ,יוציא דנה  ,יקנה ימכור עדי יפן היום
הגנאי להשליך איש ישראל אלילי גססו וזהנו אחרי גוו  ,ורק ליחד לנו לאהנה
את די ולענדו ניראה — וישונ למלאכתו אשר הוא עושה — .
נטיתי מעט מני דרגי  ,שטיתי מני מעגלי  ,למען התות לן  ,קורא נעל
נפש  ,את חנון הנלוז ההוא ותולדותיו הרעות ר יען אהה  ,לנשתנו עוד היום
יערי נאליציען תמצאהו  .עוד  ,נעת רנתי חכמה ומדעים הלזו  ,עינינו תחזינה
שמה  ,אינה רועה אוילי ורוע לנג ירעה את עלות ישראל נארן תלאונות
ערגה וציה 5אינה צעירי עמינו כפראים יגדלון גלי חכמה ומדע או גל מלאכת
ממשנת ומפעל ידים  ,רק נוע ינועו גל היום  ,ננוע עצי יער מפני רוח׳ עלי
הס״ע יו״ד עם הנו׳פ והסר׳מ ודומיהם  ,אשר אמנם רק ליושני על מדין
לייך ותועלת לדעתם ׳ וגם יונס יהגו ריק וגל ידעו תה  ,ני לא לגל איש
נתן השכל ממרומים להנין עניניס עמוקים גאלה לאשורם  ,ולרדת עד היסוד
נס • — ואים מסנן אין  ,לגלות למוסר אזנם  ,ולהוכיח אולתס על פניהם
נאמר  :עד מתי פתאים לא תנינו לאחריתנם  ,והאותות לא יעלו על לננס
למאומה■ הלנצח ישאו מולידינס משאנס וטראנס  ,ועד זקנה ושינה יגיע.
כפיתו תאכלו ? או הימטר לגם ד ' מן השמים מן למלאות נטננס׳ ושמלות
לנסות מערומינס •' ונס אס ירים איש לנג רנגון רוח את קולו ויקרא נגרו!
גלי חסן — הימצא אוזן שומעת  -אולת קשורה נלג המון מני דור מרים,
דגר שפתים לא יסחנה ממנו  — .וצנן משם — ערים הקטנות — תצא רעה

לכל הארן  .כרוב מססר יושניהן< ,ן יינו ויעצמו מססר עניים ורשים נתונן,
ני מנאר צרה אחת ישאנון נלהם מחיתם  .ולהניא תמריזק לממס לא ידעו
ולא ינינו  ,ני הלא ערלה שסתם מדני לשון׳ וידם ננוה מנהונ מנתנ עם
לועז  .והנה נאשר אנן> עליהם סיהס  ,וצאצאיהם מנקיון שנים נאזניהס ינניון,
אז׳ המעטים אשר שאר רוח להם  ,ונחי נסשם ממולאים נידיעות תלמודיות
למנניר יהיו למלמדים ומורים וחנמתס תחים  ,והנשאנים ירחיקו נדוד מניתס,
וננחל שוטף ינהרו גדודים גדודים  ,אנשים ונשים וטף  ,אל הערים הגדולות*
לשקוד עלי דלתות הנדינים  ,וצאנוצ נעצלתים מסרי עמל ידיהם וזיעת אסיהס.
ומה ידאנ לנ נל אוהנ ישורון  ,עת ימצא
נין
המהלניס האצה  ,אנשים
נריאים אשר עוד נח נהם לעשות נתלאנה  ,ולהיות לעזר ולתועלת לחנרת מין
האנושי  ,תחת אשר עתה המה אנן מעמסה לשאר אחיהם וקלסה לגל רואיהם.
”־קורא נחמד ! נסשן נמסהרים האנח  ,ונת עינן תדמע דמוע ? אמנם צדקת!
חזות קשה  ,מראה מוראה ונגאלה היא י• אן ננל זאת אל תתן את לנן ליאש!
אל תאמר  :נצח לא תפקחנה עיני ענרים
עורי ם חלה  ,וננסל חשת לא
יחזו שמש עדי עד ! הזמן אשר חמר  :יהי נקייות הגדולות האלה אור ! ויהי
אור  ,יקרע ניד חזקה נמו נן את ענ הענן הפרוש לנשתנו עלי אחיותיהן
הקטנות עוד היום׳ ולנני ישראל תוסע נהרה ננל מישנותס ! חנמות וחלאנות
תפרחנה נקרננו נזית רענן  ,וישורון לא ילן אחרי ההנל  ,ולא יאנל לחם
עצלות עוד!
אצנה
ואשונה
עתה
אל
תקומי
הראשון
.
חנון
שמשון היה מתאים עם
רוח הזמן הזה  ,ורק נעצת דודו איש חנונות ויקר רוח הר׳ר נדון צבי נייא
שלום לעפרו
נספח ללמודו נש״ס ופוסקים הלמוד נחקראי קודש׳ חחת
אפר לשאר נני גילו היה הינל ד ' סגור נדלתיס וגריח ואין פותח  .הן חנינת
התלמודי חשנו אז  ,היא יחנה ועמוק « מני ים  ,וטפחות ימי צנאנו עלי
ארן  ,ונמעט לא גונל בהן לנוא עד קצה ; ואין נתן עיד לשאר למודים חלק
נעתות מנו לנו׳ אשר אמנם לא נחוצים לגו מאוד׳ אף ני יטיפון די עונג
וששון לנפשות שוחריהם  .נה חלף איפה
שאר חייו נהגות ננס״ת ונשפת
ענריה  ,אסר נימים הנחים הלנישה שגי עם עדנים והציג לו נה ציונים לננוד
ולתפארת עד העולם ~ אן נפשו היתה ריקה עוד מנל מדע  ,ונתשגיות לננו
צלמות ולא סדרים  .אונס ד׳ אוזר  < :ן יקיר לי שמשון  ,לא יתעה מדין השנל
ללנת ארחות עקלקלות ! נטרם יציחיו ננטן הקדשהיו לענוד את ענודת ד ',
להוצין עורים נדרו די ולהפיח רוח חיים נעצמות ינשות  ,למען תעשינה תושיה
— וישלח מלאנו לפניו לנחותו נעמוד אש ולהאיר לו את הלילה • —
ויהי היום  ,נהיותו נניח דודו האהונ  ,ויפגשהו צעיר לימים ומלא דעת,
הוא הנהן הגדול הנודע לההלה החנם החוקר הריר נחמן קראנמאל ניע  ,אשר
נספרו מורה ננני הזמן נ״י השאיר לעתו אונר נחמד לא יסלה נכל זהב
שנא ונחם אופיר י אז החלה מחלקה חדשה נחי׳ שמשון ! נאשר אנרהס אנינו
נחיריה נרוח נינתו השכיל לדעת  ,ני יש אל עליון  ,אשר ידו חללה החנק
ומלואה  ,וימינו טפחה יריעות שתים  ,עת נל מתי חלד  .כאיש נאשה ננער
נזק ; לען ולאנן קרסו נרעו  ,ולניל ען מנת רקנון זעקו נצרתם לאתר  :הצילנו
ני אלהינו אתה! כן נפקחו לאט נם עיני העלם שמשון נלי מאיר יפוקח עינים
לראות  .ני לא זאת התעודה נעם סגולה ישראל  ,לעצום נזדון עיני נפש ורוח,
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ולהפיל תרדמה עלי שפמי שממי נחותיהן׳ { מען נעור נמחשן יגשש וגסוס
ונירד לא ייין יינה  .לא זאת ירית נהונתנו לניד נשפתיס את אלהי
ישיאל  ,ולנצור מלותיו ותורותיו יען נן עשו איותמו ואיות איותינו מני עת
החל ישראל להיות לגוי  ,ני אס לאפיה וליראה את ד ' ינל לי ונפש — עלי
ציר נשני ונעלה הזה תסיי הדת הקדושה עס נל חוקיה ומשפטיה  ,וזאת
היא המטרה הננידה אשר אליה ערני אצילי עמינו את מזימותיהם ועשתנותיסס
ינל דיר ודור  .ואילם הורן אשר אליה ינוזנו הלא הוא  :ההתיוננות ימשטר
שיי ותהלונוהיו יהיל ארצה  ,ירי תנמתו גודל חסרי ועזוז נפלאותיו אשר
נתונים יאציע חלהיס ומגילת ספר היריאה .
ולנן מה גילה מדות ליו,
לעת מצאו איש נלייו לארות אמו לנזירה ימסלול הקודש  ,ולצאת עמו חלון
לקראת שוטני חנמה ונחי .דעת  ,אשר יעמדו לשטן להם ליל יסיקו זממם
וחפצם נידם לא יצלח  — .גתאימי יטן נן דיקה חיש נפש הלוי נאחיו הנהן,
יינרתו שניהם ירית מלח אשר לא שלטה יה יד הזמן  ,ולא נתקו מוסרותיה
יל הימים אשר התהלנו שנימו וארצות החיים " כעננים יחוור" נתי החנם
ילל! ן לאלוף נעורר קראכמאל ז״ל " כעניים נחדיר ונימק נארן ציה מצאתי
את שאהיה נפשי יונק שיי החכמה ינית דודי ניע  ,ימה לננתני אז אחי!
ימה משנהני לוקח נפשות ! פתיתני לרון אחרין מתלות דעת ואפת ! פליאה
יעת ממני גם עתה  ,אך זאת אדע  ,אשר מעת הכרתיך שנעתי שמחוה את
שייך  ,מעת הוריקו נוכח פני יתרון הנשי דעת וענות תן  ,אשר יינות עפעפיך
ייוצצו • תני אז נקשרו נפשותינו ונושרות ונפייתות אהיה  ,התאחדו והיה
ינפש אחת ושתי גייות« ני 01אתה ששת על כי מצאתני אוהני ! כמוצא נשק
יי ומעון אריות הררי טרף  ,ני על נן ידעת חנותנו ומדיר  ,תחנותנו וגאון
אירדן  ,מקום לא לאיש הולך והכין את צעדו ליטח דרנהו — ואילו האחד
 5יסיל ומקום הניס הררי נמרים  ,ואין שני להצילו לנתון מתלעותס ולהרוס
שנימו — " ונפש רעיה אכלו יחדיו הפרי ען ה/עת  ,ולא שתו לנס ללהקת
ש״ערים נעם  ,אשר כשופר הרימו קולס לאחר  :סורו ממנו  ,אל תאכלו תמנו
יאל תגעו נו  ,פן תספו  ,ואחריתנס כלענה תרה תהיה — .
(ההמשך יתחירה הנאה אייה ) .

הכיוכלים.
Frei nach dem Deutschen.
Don Benjamin Schwarzfeld.
בכל ביקר וערב יהלוי בשדים
הבריקו ברקיע כוכבים ךב'והי.ם
וכמלאכי שליום
המהמםךחלןיס
מתבל היפה
בלה ממתקים.
\ד

-
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?ימי חרסי בעלומי ימי
לא פעם אחת אליהם sys׳
דומיה
לבר
ובשבחה ’
הבינותי ,
* t
•• t
 : • :־
• י
ד•
אורח זהב ביובבים עיני צופיה.
אז לא הלכתי קודר מיגון .ותוגה
בי אם אך שמח הייתי מאין הפוגה
יען בכל מדרך כף ר ;לי רדיתי נחה
וימי רעי ראיתי כישיוישנה פיוךחת.
למי הילדות הן עקרו חלפו
מחשבות הרובל כצפרים עפו
והמה עמו אז אמנם גם עתה
בארה זהבם יאיורו עלקה.
בעמק אנחה
עתה נדכאה
ועוד עיני צופיה לשאוף מהם רוחה
ובמו מאגלי הטל .יפיוארו פרחים
בהביטי אותם חררי לבי מךוחים.
יחליופו
יעביורו -
»<נים -I -
,
ימים ־ >
עוד ■T
׳׳■
עוד חלומיות נעימות בעשן יהנדופו
והמה יצהירו בנחת במקומותמימןזביותם
יוער עולמי עד לא ייעבטון זהב מסילותם י
אם שנים רביות האדמה עלי כפופה
גויה׳ העיפה ברהןביון עטופה
עת הדאגה ועצב התוגה והצער
מתררמתי לא .יעירו ; ׳ יסוערו בסער.
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ד,ם כמ?ןךם לןדמתה  ,א־ווים יפיצו.
עור ? פשות רבות העגומות יריצו
יביאו מלאכות שלום לדודות הבאים
ישמחו אנשים כבקיץ אהלים ודודאים.
מדי נתב׳ השידה הנוכחית  .אשד העתקתי מלשון
אשכנז  ,רגש קודש מלאתי  ,והשקט לא אובל׳ עד
אשד לכבוד
המכבי יצחק׳ המלאים דברי
חכמה ו־עת שירים ומליצות נשגבות ומפיקים
נוגה בלבות המשכילים  ,דברי אדבר — .

9כ$ם♦
כמו דבביות כוכבים בשמים נשקפו
בזהב ר) ודם רחבי התבל (.איורו
האח'
■ מה  ?.חמר מו־איהן ומה ? אור יפו!
י__ען רעיוניות נעימים בלבבות .י .עורו
לער .יעמיורו ער בלתי שמי.ם
לשמיורו ולנוחם אדם נזר והחיים.
כן גם
כוכבי • :יצחק׳
בשמי
חכמה
יהלו
יI
•• :־די ••• :
T: T
“T
בעזוז
.
יפעתם
לנו
זהר
ויפיקו
כי במו חכמים רגשות נשגביות מללו
ולדיורשי שפת עבר שפעה ברכות יריקו,
.ישגשגו כשתילי חמד נטעי נעמנים
כ ? אסף בימי בן־מנחם יצא מלפנים,
במסמרות נטועים ( היו לריוריות יאתיון
ןד'וךשי תויעהר ,מרשן חכמתם ירויון
בנימין בר׳״ל שווארצ 5עלר.

בטחון השב.
Von Jakob Dibring.
הצללים נטו  ,השמש ברחה
וביפעת זהב מחוג שמים
עוד עלי ההרים זרחה
במראה הכתם  ,הור קמים.

נן מחב? 1לתבל בשמחה תנוע
פה תנוע לא נודעו עקבותיה,
ושמה תעיה כליה באוד זרוע
תאשר היצורים בהוד קרניה.

הה ! מירכתי הרים מחזה יקדה
ראשי גבעות עטופי ברקים
בזוהר חציה תפלח כליות׳
האירו העמק בנוגה קמיהם
ימי נזעכו — רוחי נשברה
וכנקודות כסף גדודי שחקים
חשו אצו איש על עקבי רעיהם .גם שמשי תכבה — חצצו ימותי.
מבין אלה עבותה  ,ובדי הארז חיי גועת  ,הה נפשי מטה
כאניות אבה  ,חיתי עברה
צבע אדגמן האירה השער
כבה השמש  ,סביבי עלטה
וכנף נעלסה מראש צמרת
בזמרה עוררה הד היער.
אף עיני בעיפל קדרה קררה.
והשב ישב מחזיק בפלך
בשער אהלו בלב שמח
וברגש קודש רב הכלה
במקהלות נוגנים שירה ב 8ח.
כן ינוע הגמר במנוחה ' שאונה!
האח ,מה נעימה מחזה יקרה
שמח השמש זכה מענוה
תעזוב התבל במרוצה נמר,רה.

אניי — כחזיוןי עפו!
אים ימי
* •
Tאגלי נועם — חרבו דללו,
פלגי עדן  ,דשן רעפו
היו לאכזב  ,העלים קמלו—
אף הלאה נדדו ימי גבר—
כשחוק שטו — בהמולת דומיה
רגעי השמחה — אסון ושבר —־
יחדיו הנדפו לארץ נשיה.

חקה השלמה  ,פקדת אלהיה כחלום מהקיץ — היו ימי הבציר
וליושבי תבל השאירה ברכה
תמס אתהלך  ,בימי השיבה
אף שטה תחתיה תשלח קויה פרחי תקותי נבלו כחציר ׳
למחכים לאורה בגיא האנחה .ימים,שבעתי — ונפשי רעבה .יי
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שמה הקבר לועו פתח!
קורץ בעיניו למשכן המנוחה
ברנע  ,איננה מסערות הרוח
באהל האפס זרוע השוחה •

שמח חזה במרומי שמים
אף מבכי ים שם תמצאהו.
האח אלי הוא מחסי ממני!
על פיהו חוללתי מרחם הורתי,
אנוע מחיים הוא יחזיק בימיני
לנהלני לחיק הנצח מקום מגמתי.

אך רחשי היגון הדפוני!
עוד נשמת אלי קרבי שוררת
חזיונות נעימות חנוני חנוני!
כי מראש צורים שמה אראנו
עת עוד לפיד יה בלבבי בוערת.
קורא אלי בעין חנינה
ומפאת׳ גבעות שם אשורנו
שם עלי גליון שמים חרותה
כאצבע אלהים רשמי
נחמה,
זרע דמעותיך תקצור ברנה.
הנצח — אם עדינה לבני תמותה!
שם בנחרי עדן כנחלים נטיו
יאתם יצירי אלה  .בני רחמה !
בין נטעי נעמנים ארוח צמאוני
שמח כדורים במרום הלנים—
במקהלות ישרים בנחת ישליו
עלי משטרם יסבו ארח! נם,
נפשי
תתענג
בהיכל
קוני.
חאח לא מידי אב כלמו ברואים ?
קדרות כנפיו פרש הליל
תאם המקרה יקראו אמותם ?
אך בקרב הזקן אש בוערת
שמח צועד כגמר חיל
שור הככבים בינה מעגלם
במערכה נכונה מי חשד
אותמו
?
עצמת התקוה בלבושוררת.
מי׳דריכם בצד משעלם
יחלו

מדודים — מי מנהלמו-י

תועה בשפק בשח עינים!
מחפש האדון בהיכל תפארתהו

אך הלילה הזה — אחרית חייחו
כן תתן הצדקה לדוח כנפים,
כילד שעשועים סגר עינהו
עלי אברי התקוה עלה שמים — .
יעקב ביברינג מסטאניפלאב.
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דברים אחדים נשודש

פות.

Won Hermann Hanak.
החכם בן זאב בספרו אוצר השרשיס בשרש פות נטה מדעת הרד״ק
בשרשיס׳ אשר עליו יסד ספרו  ,ולא רצה לתרגם פותות [ אנגעלן] ני
קשה לו ״מדוע שנה שמס ? ״ הלא צירי הדלת יקראו  ,ודחק לפרשו נפי
ענינו ע״ש  .וגס באוצר השרשיס הנדפס מחדש עם תקודם עודנה
הוא כן בלי תקון!ושנוי  .ולדעתי הוא בדור גי דעת הרד״ק היא האמיתית
כאשד יעידו עליה מקומות הרבה במשנה ו 3גמ '  ( .עיין מם ' כלים פ'
י״א מ״ב ור״מ ודע״ב שם ובדש״י על התורה פ ' תרומה ) וז״ל המשנה
חפותה שתחת ד,צ ר ונו ' הלא נראה ׳ כי פות וציר שני דברים מחולקים
הס  ,והנה ראיתי  ,דק חסרון ידיעת צורת הדלת ומלאכתה בימי קדם
הטעה את בחכם הנ״ל לכן אפרש צורתה י כאשד נראה מכמה מקומות
בש״ס ומפרשים  .ונזה נבין השרש הזה על נכין:
בשתי מקצעות הדלת היו לפנים שתי ידות  ,כעין שתי יתדות
עגילים  ,עשויות מען הדלת עצמו או מברזל  ,אחת למעלה ואמת למטה,
הנקראים צירי הדלת  .וכנגדן היו שני מורים עגולים חקוקים  ,אמו
במפתן העליון׳ ואחד במפתן התחתון׳ אשר בפתח  ,זה מול זה  ,בתים
לתת בהם הצירים  ,הנקראים פותות " והדלת תסוב על צירה " נתון
שתי הפותות  ( .משלי כ״ו ) היחיד פותה מור או חקק (וופפ :וד  ,טפו! זנוע)
כי פית דומה בהוראתו לשרש פתה׳
פתח (קפפנען ) ני פתה עניני
פתיחת הלב להכניס דבריו  ,ולהסית אותו לדבר
מה (וויבעררע־
דען )  ,והשומע בלי הבחנה לדברי המפתה אותו נקרא פתי ( ןיי» פג? יי'
בעער ) שלבו פתוח לכלי ויקבל כל אשר הוגד לו  .וכן הוראת השורש הזה
בלשון ערבי׳ ומזה הענין פתהן יערה ( ישעי ' ג ' ) כנוי לעמה [וויהרע
טתנן_ עמ 1ב?ו!  0ען ) .
ולפי צורת הדלת עתה בזמנינו  ,יאית השם צירים לשתי יתדות
העקימיס הקבועים במזוזות הפתח (וראוי לתרגם׳ מנגעןהווקען ) והשם
פותות לשני בתי ברזל הקבועים בדלת עצמו הסובבים על הצירים (וראוי
לתרגם  ,וועע ^ ופפער ) ולחנם השיג הרב המכס הנודע לתהלה מוה'
סי״ר בב״הע תק״צ על בעל הערוך שתרגם פת ((!) ך ) ע״ש.
 Tהירש האנאק.
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Bemerkung von L. Hofmann.
יען ראה ראיתי בחוברת
כוכבי יצחק ביאור לש׳ ירמיה מהלב הגדול
החכס הכולל מהול״ל חיים
פחללאק
נ״י
אמרתי
בלבי  :דבר בעתו רה
עוג לעורר לבב בעלי
מקרא
לע
סוררים הולכי רכיל נמשת וברזל פ׳ כ״ח ו ' שס וזה תארו  :כלס סדי
משתיתים
המה
—
והנה
כל
איש לו
״ Tלטעום דרכי נועס שפת' 7
כ לל׳ כי מה להולכי רכיל את לא ימצא קורת רוח בביאור המפרשים
מזשת וברזל ? וביאורם שהולני רכיל
מעיזים פניהם כברזל ומחזיקים
מצחם כנחושה הוא לחוק ודחוק מאוד,
והעיקר יוסר ןמ הספר .
אולם
אני אמרתי במפשי  ,כל האדם נותב
בחפזי איזה פעמים אותיות
ומלות
שלימות
בין
השיטין׳
או
למעלה מן
יהשיטין  ,והנה לדעתי בש׳ הנביא הזה
כזה :או בהעתקות איזה מעתיק קדמון
הימה תבנית הכתובים נ״ח נ״ ט
כלם סדי סוללים
הולני
רכיל
כלס
משחיתים המה
נמש ת וברזל
כחל מפוח
מאש תם עופרת לשוא צדף צורף וגו' .
והמעתיק
הבא
אחריו
או
המדפיס
הראשון
 ,אשר הניא השכלה
הזאת .תחת
מכבש
דפוסו
,
ראה
שתי
התיבות האלה תלויות מנכדו  ,בלי
דעת איזה מקום כבודם  ,וחברם ל
הול נ י רכיל .תחת אשד היה לו
להצמידם
לתם עופרת ,לזאת
נשחת
מראהו לא תאר ולא הדר לו.
גינוניו
הנביא
לדעתי  ,בהיות
שקבוצי סיגי הכסף המה עופרת כחשת
יגיזל
כידוע
לנעלי
הנימיאה
וכנאמר ביחזקאל כ״ב כ '  ,אמר שנמעט כל
מיני
השיכים
חלפו
ואינם
,
ורעים
לא
נתקו כמאמר חנ״זל גיהנס כלה
יישעיס
אינם
כלים
—
־והבן תפארת חין המליצה הזאת.
אלעזר בן יומן» ה^ פמאן.

aus Homonan.
Beiträge von Joachim Jakob Unger
מנחם משיב נפשנו  ■,כבודנו
ומרים לשוננו ,ה״ה הרב התורכי המליץ
וזגייל המשודר הנפלא ,
פאר זמננו  ,כליל המעלות החכם הכולל
יידע בשערים לתהלה
,
מו״ד מנחם מעכדל שטעין  ,כוכבו יהל נצח
כאור שבעת הימים.
באישין לילה נמעמקי החנומה עת
,יג מדנית  " :מה לו נרים נמיר ,הדומיה יתענג נל עין עלי דממה נעימה יזלי
ועת לעור י למה מחשה מצהיעיע קלני

*3

יפעת מזיתותין  ,אשי עשית מטעמים ממורשי לגנן  ,מול הדרת כבוד גזי
תפארתנו ? הן כל איש אשי יוח המליצה נוספה נקרנו יקריבו אליו מגמא
הווה מזמרת לננס  ,ואתה תעשוק מזימות יקרות מעולפות אהנה" •' הן מהי
התפעם רות׳  ,והמיות אלף נקרני תתעוררנה  ,עמודי סרעפי ירופפו׳ ירמו!
מיתרי רעיוני  ,ועקני קסתי הלמו  .רום שאתן ויקרה ערנך  ,ני אשים נופיי
פני׳ וננוו אשרן  ,והדרת גדולתן  ,עת אפוה לננדי ,התעמודנה ידי ? התא,קנה
זרועות׳ ? עת אזנרה ני על ננפי החנמה תדא רוחן  ,מעטה חתולתן תפארה
התנונה  ,נערפל על תלמי שוי ישתרע  ,ננה נצעיף הנופת דמות פני תנוסה׳
ומני נושת עלומי יחוורו׳ ונתגשמה מהניט אל שתש מטוהרה  ,אופל תלן נלח
חתה  ,קדורנית אהלון  .אן יען ני האירו למולי קרני הוד חנורין היקרים
נשחר ׳ מנין שורותם יצהירו נתראה הקשת ני תופיע מנין סתרי ותפלפי הענים
נקצה לשוני טעמתים׳ ותאורנה עיני׳ המה הנו שורש על תלמי לני  ,המה
הפיחו נקרני שורש לנת אהנה  ,יוקדת נשלהנת יה  ,להודות לן על תגמול
אסם קציהס  ,המה יפלסו נתינ לתעצומות עזה  ,ינתקו מוסרות  ,יפתחו חרצונוה
האימה  ,והן התה הרהינו ננפשי עז לקדם פנין נתיתרי ננורי  ,ולהזהיר
פניני טל ידידות עלי שושני לננן נגיל ותודה  .אל מגיל גנוה וראשו נשמי®
העומד בלב אי הים דמיתי חנורין היקרים  ,אם אניח צוללת נתצולת חרין
נוני הים חומר מיס דנים  ,ומשנריו יגרשו עליה גלים לאין מספר  ,תהום
נשף עליה להפקיעה נשרירי נטנו  ,וננוע עצי יער נין הרנסים נהדוף נמו
רות סערה  ,נן תיגה ינופף הגה והנה ויחשוג להשנר י אז לאוד חצי צלי
יהלנו  ,לנוגה נרק קרניו  ,נעמוד ענן וחומת אש עומד לפניהם׳ לנחותם
הדרן ללנת יומם ולילה  ,וינהגם נטח שקט ואין מחריד  .ננה המה לי מליצי
רעיונין ,אדוני היקר ! מדי עלוהי עלי משכני בלילות לתור לי מעט תנוחה
מרגשת השמש  .ותרעש גלגל יומו׳ וללוט את פני נאדרת השינה והתנומה  ,ה(
תצמחנה מדינות מורשי לנני עם נני שרעפי׳ קול סאון ורעש ישמיעו  ,לא קי'
ענוה גנורה והתולה גדולה כקול מים אדירים כי יגיחס שנולת זרם מטר סוח!1
מראש הררי נמרים אלי פלגי העמק ,אף לא קול שודד ני ינא על קריה נצורי
ומקיש תלן׳ אן קול ענות לנ אנני שומע  .ני יהרסו להעלית עני זכרוני׳
מצג איש המתואר נמחונת אלהיט׳ ורוח תופיה ותנונה ינגיפהי  ,ניתר שאת
ויתר עז אשר ישים מגמת פניו לאסוף חכמה׳ ויתאוה תאוה לצניר אנונה ,אשי
ילמד אותם האדם וחי נהם  ,הקצר ידו מהשיגס סרעפיו ייגעו  ,רעיוניו ייעס'
תגלי ידע איה איפה המסילה נה לעלות על גנעת האשר האמת׳ ׳ ואנה איתו
מושנו  .אחרי אשר חיל שאון ננור החכמות נתקו מיתריהם • אם ה' נפלה «<
השתים  ,ותצת באלוני הנשן׳ ותנחר נרושיו להטה  ,ולא נימים הראשונים׳
האחרונים  ,הימים הראשונים נפלו  ,הה  ,נל יוסיפו קו׳ס • אשר אס נכסף איש
לדעת את שלום החנתה  ,נא ינא נמה אל אחת מהערים הנקונות נשמות .אשי
שמן כשמן הורק נמנו ריח על פני תנל  ,נרוס אד המסוננ את האי!
(ו1ונ »וו 0פ,הל! רע ) נסלני נושם נערן גן אלהיס * שם רועה אנן ישראל אין נית!
אתרי חנתה ונינה חוצג מפיו נלדנת אש שלהנת יה  ,ינקע צור לננו ,חלייייש
למעיני מיס ׳ ויוציא נוזלים  ,להשקות ערוגות מטעיו  ,נטעי נעמנים  ,זרע קידש׳
השתולים לפניו  ,והעוטרים עליו נאגן הסהר" שמח נל יקר ראתה עינו ונעה לת
נניר עלה עשר מעלות על נמתי התנונה׳ ועשה לו מפיס לרחף על ננסי החנמא'
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5ישר ידאה ננאותו עד אוג סמים  .ננה
היה 3עוד ראשי אל סי ישראל 3ת3ל
משלו׳ המה
הזילו פלגי מנמה מראש הררי שכלם  ,המה זנו בישימון נהר׳ נמלי
התבונה׳
והס
אף
עטרת
תפארת
ששת
ענר
הרימו
,
רעיוניהם הנשנניס 3עצס
תנלת שתי
המליצה הצנישוס׳ ורגשות לננס הרפידו על רצפת דר וסותרת  3 ,ה
ה יאו את עוצס
ידם נתפארת הלשין נמליצות ושירים שונים« מתקו לאוזן שומעם
55יף רנניס
געלסה נאפה בכסף ואברותיה בירקרק מרין  .אולם עתה  ,הה,
אסרנו כל אלה !
חשכו הריאות בארונות שמי החכמה  ,עלתה ארמנותיה חרולים,
קתוש וחוח3
מבצדיה  ,ישפתיגו הקדושה באופל נקדרה  ,חשכה לנו ממשל ומליצה,
יייי תלמיה
יבכיון
,
על
שדה
חמד
גפן
פוריה
,
ני
עלה
כלו
קמשוגים
,
ואם
שלשונות
ספיר
גזרתה
תשכון
בערפל
אין
לה
יד
וגורל
בין
הלשונות • גס על מענו
ייני  ,בני ישראל ,
בתורי זמננו  ,אשר ינידו מבית אבותס לשאף צל ארצות אחרות ,
מ יי אסער סי
אזעק חתם ושוד  ,תעי רתחו על ימי עלותם אשר ילפתו ארחות
דינם בדברי
ילקנות להם שוא ומדוחים  ,לא לאתונה גברו בארן  ,אן להסין על פני התבל
שם
בעיני האנשים אשר לא ידעו דרך מבוא שתש החנתה  ,שנוו
ילקנוו מתחסרי
התבל והבניה משגה על אשר ילקטו יום יום — והיה כזה יום
מחר  ,ומחלתו
נשאת
יתר
מאוד
,
וללשוננו
הקדושה
יתנו
כתף סוררת  .ותקנון
עוד זאת
בעיניהם — עד אשר באו בטמאת אולתס אל הקודש פנימה ושלחו את
ידס במערצה
ע יסל מיניך  ,לסעף שארות מען חיינו  ,ולשונם חן שחוט לפלח ולהרוס מבחר
אשר בנית בשתים מעלותיהם׳ הן המה שיריך הנעימים אשר יחנקו
לייעות עילם ,
יפטירו בשפה לדור סרה  ,שרקו ויניעו ראשם  .יען כי תקצר
ידם
מהשיגם־־־ונידודי
אש
הקנאה
יתתלטו
בקרבם
,
לכן
שתים
אור לחושך,
ימיזיק
למר
,
זה
דרכם
כסל
לתו
,
וזו
לעגם
תמיד
,
לא
יאנה
ה
'
סלוח להם סלה.
"(* לזאת יחרד
סליקתני רוח לני ויתר ממקומו  ,נלאיתי שוס חוח באפי ומתג בשפתי  ,ני
בטני לע אנשי ערים קטנות  ,אשר הוזים שוכבים בחיק ההבלים
ימעשי תעתועים
איפה המסלה בה ,דרכי האושר אבילות  ,נשמו מסילותיו ל לבם אך יהגה  :איה
לעלות על נבעת העושר" ? ושתה ו .ם את בניהם יוליכו עדי
ינדלי  ,ועדי
ידינו על במתי ההצלחה  .אן אין רעיוניהס מתאימים יחד  ,מהם
'  s׳ אשר בעיניו
ייטב
לשנת
על
ראש
פנת
המסמר
,
ובין
רוכלי
ארן
לשים
קנו
יתגנס אל הסוכן
 ,למען ילמדם בחור במאזני מרמה ואיפת רזון זעומה  ,ובאבני
!דא אליעי מהם
 ,אשר יאהב את האדמה לעבדה  ,בנפשו ומאודו וכל כחו לתת
ל ה  ,נערב התה
באים מן השדה עיפיס ויגעים מעול סבל העבודה  ,אשר לא נחו
מייקר עד ערב
יע ’י איתס עד רנע ני יעבור  ,ואף תנומה לעפעסס לא יתנו דיס  ,ני השחר
מתנומתם  ,לפתח ולשדר אומתם  ,ולחרוש בבקרים  .גם שניהם,
יחשבם אשד
כשלס  ,ולכתםזאת הורת האדם באשרו  ,לאסוף קנין ,ולצבור הון  ,לשים זהב
לאמור מבטחם  ,כי השם אלוה חכתה  ,והתבונה האין תמצא-
מעט מזער
יש  ,אשר ימצא אישי ברי וזכי לבב אשר את בניהם חסד ׳גמולו,
ידריכום
במסלה
המדע
,
ובתבונה
את
ידם
ימלאו
,
ובתוכם
כבוד
אדוני אבי תורי
ה יקיז אשר היה
עליו רוח אלהיס להגדיל חסדו עמדי  ,ולבלתי תת לי ההלכים
יין מעומדים
האלה  — .ומנעורי עד היום הזה  ,העתיד אותי על משמרת
ענידת הקודש
התורה והחכמה  ,והדריך אותי בנתיב לשון ענר  ,זכרה אלוה לו
 5טובה ' ומעת
היותי נער בן ארבע עשרה שנה  ,החל רות המליצה לפטם בקרב
ימני אז
אש
אהבתה
תוקד
על
מזבח
לבבי
כלפיד
ברוח בל תכבה י לזאת
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רעיוני יסמועו ננל עגר ופגה  ,ורומי סו״ת,אין מעצור  -על אסר אין ידי משגיז
להשי  ,את נפשי הסוקקה • — אולם עתה אמרי אסר האירוח מצפון קינים מיין
לנו 3 ,תליצותיך הנשאות אשר אצלח לנו מהוו מכמתך וגינתך  " ,רעימין הרמים
מרת עלי ספר  ,דמות יקר ואמת  ,ורנשותיך הנויעים מקירות לבך כירח יקר עם
צ,א השמים הולכים לנגדינו  ,על גולמו יופיע הוד נזר המליצה  ,תעודד האלמנה
אם הלשונות הנשנמה  ,להפיח רוח מדש נשמת מייס  ,אפה  ,תעדה אותה  ,עדי
עדים  5 ,צ,ע רקמתים לצוארי המליצה  ,ותש׳  ,את צל המעלות אשר ירדה סתם
המליצה אחורנית מעת אפסו דורסיה  ,תמו אוהגיה ",עת אל זה אגינו הנה,
מגודל המית השמחה כי הסער  ,קר  ,לגי  ,עיני עששו מדמעות קרים כי תלכנה
,ין צנורי עפעפי  ,כשלגי מים נתיק השושנה  .האח! אשכח כל מרי עצג  ,הלאה
מתני כל דאגה ותינה שמיר ופית י• ונפשי  ,אשר זה כ,יר  ,פח האנחה נלכדה,
שמלת היגון עוטפה׳ רגע  ,מעטה השמחה תחולתה  , ,היכלי עונג תעמוד,
גארמנות העדן מושגה  .עורי נפשי ! העוד תתחמקי ? קומי אודי ! הגה מ,ין
האשמים כוכגי נחמה יגריקו  ,שמש התקוה תופיע מנגדינו  ,השחר גקע אורו,
כנפות האון תגערנה לפידים  ,מנוגה ש,י  ,אשו — האקח צרי גלעד ו,ושם
שגא  ,תמורת רסיס את ד מאגלי טל אמרות שושני שפתותיך ? או הא,תר  ,א,ני
שוהם יקר ראמות וגניש  ,תלן> א,ני נזר המליצה התתגוססים על משכיות ל,,ך
אשר כברקים ירוצצו " הן אן לשוא אהלל גודל עדכן׳ לתנס אעמול לספר תוקף
תפארתן:

? 1שועי לחכידברןה התמהר לרבך צח1ת מע׳ומק הגיוני?
— ממלין,רקה התכיע שמן רו־לןח מחלירןת גרוני?
תהלתף .עת שפתי תבענו! רעמו פני פן אבצרז׳והר ;קלף
פן אי^ בע רוע! ולענה בי אגרעמעביודתי— ושחתי הדרף.
אן מעשיך יהללוך  ,שערים  ,ופרי ידין הטהורים יפיצו ריר ,שמיד ,ויתנו קטורה
לאסים י וכמו השמש ,עצם השתים כל עוד תג,ר כמרירי זהרה  ,תכהה עי1
שזפתה י כן תור אדם התעלה כל עוד יגיל ויגגיה עוף  ,והיה לארז אדיר׳
תאצם לשון מהללו.
ו,עוד השקטה ואגיטה  ,תכוני  ,עד האשנג תולה  ,והנה אורחת אנשים
אחוזת מרעים נושאים  ,רנה אלומותיהם׳ המונים המונים יעלו הרי מליצה תעתק
החרון  ,כלס אלין משל ומליצה ישאו ,ואתה  ,הכהן גענודת הקודש ,תקח הטנא
מידם ,להניף אותו תנופה  ,ו,כורי עשתנותיהס תקרי  ,על מזגת הדפום ,להעלות
אזכר ת ם לריח גיחות  :סגותי גם אני דלגי ללקט אורות המליצה משדה ל״י
לזאתי קסת הסופר אחזם
ולהפקר  ,הון הגאים לשבור שגר ר־נבון נפשותס
ימיני  ,ושנסתי את מתני גנגר יודע דת ודין  ,משפט הלשון ותהלוכותיה♦ ועתה
אס יש את נפשן הנדיגה  ,לשרוג חוטי מזיחותי גתון תקות מיתרי כגורן ,ולתת
לי ת 5ל גין משליכי תגל וגורל  ,שפת קודש  .ומיתי  ,מי השילוח הנוגעים מגוי
ל״י להזרים אלין למען יזלי נס מדלין ,ומי יתן ! כי עתה ר,תה שתחתי עשית
תוניס  ,אם האצלת עלי מרו  ,חסדן  ,לקיים גם דגרי האגרת הזאת  ,ספר" , .
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אז אסים את נפשי מרננות המליצה  ,ועל נמותיה אדרוך למנצח ננגינותי לפני
אשיש׳ אמרותיה  .ואולם נמה יידע איפה ני מצאתי תן נעיניך  .וני הנשילו
אשנלותי לעשות עננים ? הלא נהושיטך לי את שיניע הזה ,3מעשי ידיך גלילי זה. 3
תנין נא מנחתי  ,מנחת מרחשת אשר רמשו רעיוני להקרינ תודה לע מזנת
לננך העהור  ,מעלה גא לרצון לא לסיגול • ההונאת נגפש אהנה מאת ענדך הסר
למשמעתיך  ,והחסך ביקרך  ,המצפה לשמוע מרום קרנך ואיתן הצלחתך תמיד ,עדי
יהסיך ה' אל נל העמים שפתינו הנרורה והנעימה  ,ואזני אדוני ,ואזני ,שומעות!
הניתג לננודו ולננוד שפתינו הקדושה.
ני אדוני היקר • אל ירע נעיניך׳ אם העתרתי עליך דנרי  ,ני איני יודע
איזש ינשר בעיניך 5הזה — או זה — ואס שניהם נאחד עונים
לנן את
העונ  ,תקנל  ,ואת הרע זרה הלאה נין השרפה —

חיים יעקב אונגער

מהומענא.

הלומד לע׳ע נשנו! תחנמוני פה קיק לייסניק

ציון.
Mignon" von Ad. Ehrentheil,״ NachGöthe's
Hörer der Filosofie.
הידעת הארק שם הזית פורח
נצלו ינוח ינפש אורח?
שס ידים ראש  ,יצרח הארז
צבי הארצות נוף התפארת,
הידעתיה ?
שמה שמה
נפש׳ צמאה.

הידעת הבית תמו חרבותיו
אחת נותרה מני חומותיו,
גל האבנים שם ישאלני
מה לך בן אדם׳ למה תבכני?
הירעחיו י
שמה שמה
נפשי צמאה.

הידעת ההר ענן נסהו
בעלות עשנו אמש עלהו —
הידעת הצור שם צמאים נקהלו
מבין אבניו מים נזלו ־
הירעתיו ?
^מה שמה

נקייוי ^ מאה
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הרי גלבוע.
מה תרימו שם ראשיכם
מה תתנשאו על עמקיכם
איש לא יקרב אף לנגוע
אלי הרי בגלבוע
לא יתאספו שם עדרים
על ההרים.
על ראשכם ראש .קרח
נפלה קללת המנצח ־־
על גביכם ני נחשופו
טל  .העבים בל יערופו
ייבש החציר יבלו הכריש
עי 1ההרים.

ראשי גבעתכם אף ינ תרימו
מן השמש הם לא יאדימו
אדמו בלילות ,אדמוממים!
אך לא משמש אדמו מדמים
על כי נפלו נפל המרים
על ההדים.
אל תחגאו  .לא ינוח
לע גביכם ראש משוח
על גביכם המגואלים
לעד ידבק רם חללים
קינות ישאו כל השרים
על ההרים.
א  .עהרענטהייל.

כי צל ימינו עלי ארץ .

(איע

ח׳נוי)

Von Adolf Blitz . Nabbinatskandidat.

כשבולת הנהר  ,וכגלגל נמהר,
כסופה וסער עלי הר ההר,
כעב קל טורח  ,כלה נריח
וכעוף הפורח  ,מצילו בורח,
יעופו ימיך  ,בל יורע מקומך,
אבד שמיך  ,וחשכו שמיך
ומכיריך ישאלו  :אינה?

ממועדי רגלים  .מכבדות אונים.
מכהות עינים  ,ומהסרון שנים.
לשאול תחת  ,ולבטן שחת,
במעדר ורחת  ,ולקבר ופחת,
תובל ותקבר  ,ולעפר תצבר,
לאדמה תחבר  ,וצחנתך יגבר,
ועדת תולעים תסובבך — .

אם יליד שפחה שמך ,או בת
מ׳ יחזיק בידיך  .או מי יעמוד
בעדך,
מלך אמך,
אס אשפה יציעך  ,או מרומים
בכי זעק תשוע  ,ואין מי שומע,
כסאך,
הרוג וגוע  ,מי דמך תובע?
שלל המות אתה  ,על  pמתה ,טבעת במצול  ,מעלת מעוז* ,
ירידת מטה  ,ינ למעל שטית
איך תקו גאול  ,משערי שאול,
הנם פתוחים  ,לנצח לא יסגדו.
נכשלת בעונך  ,כי טחו עיניך,
בפתע פתאם  ,יבוא היום.
יאכלו בניך  .וכל נושאי פניך,
ואין מי ידפך.
אך יכפר אדמתך איום  .יחדל
מזעום,
ילדותך ודבאך  ,ירועי כאביך,
יען וביען רמת לך ישברו.
ענוך מרוך  .דכאי גויך׳
א  .בליטץ.
קיעו סגור לבך ,שחו לעפד גביך,

הנערה והמים.
Don M . L. Dufchnis.
הבערה:
כך דגל לב ימצאה גם הון והיל
נסגר בדלתי נחשה ובדיה
ממרומי קרת קראת הבערה;
אתם גדולים באומץ האזינו ?
יעוף וירד כמו הזיו! ליל -
אך קצות דרבי גבורתי אספרה ,מי מעורר בלהות בין יושבי חלד
זולתי! מפני ינוסו בלמו,
מי בכם גדול באונים כמוני!
כי לא אשא פני שב גם ילד
אס חמתי בוערת נחמת פתן
לא תשכך ולא תקום לדממה ׳ מפני יחישו מצוא מפלט למוי
נחושתה אחשב בעץ נרקב
אז אלחך לכ סביבי באין רסן,
זעיר מלאה תשואות השאה
גם ברזל מצפון  ,בדיל ועופרת
שממה,
ידעך וימס בחום אש וזיקיו
יושביהידוששו  ,מקום להניח וכמים יגר בתוך אש מערת.

ואם אדלג  .אז אי! מעצר וחומה .לבלי חוק לבלע ונוש יושבי תב?;1
ובחוצות ושוקים ׳ליל וצוחח ׳
אז האטד באר פיה היות לך אדון.
ואז מר יצוחו בקול הומה
להשבית עצתך ולשומה הבל.
קמצי חומר ביליל שבר
ואנחה
.
אם חצית בנינים רבי קומה
ואם ׳שמרוני אשביעם נחת י
לשיתס תל עפר בזעף חציך,
בהתאום מ טעמים להשיב רוח  ,אני לך רסן ומעצר וחומה
אזיד למו נזיד  .אבריאם מרקחת לחפיר זממך ולשכך קצפך.
ארתיח הסיר עדי הוא נפוח .
לא כן אם שוט שוטף ישטוף חלד
בר ל׳ און  ,מי רב אונים
כמוני
,
כמו
בימי נח אל אומר הביע׳
עשות כמפעלי מי יהין להתהלל! אז בחור ובתולה שב וגם ילד
מספר גבורות׳ אשים מחסום
הלכו אל תוהו — קצםהגיע.
ללשוני ,
לא ימלטו נפשם במגדלים ומערות.
כי רבו למאוד הלא שפה למלל  .גם ראש מגדל קומה שח לאדמה
המים .
וקירותיו מחמת אפי מקרקרות
דום דום ! דובר עתק  ,ענה המים נל יקוסחיירוטשבהחבאו שמה.
הן אני חשך גרר בפרצך פרץ  ,גם מבלי מים חתה האדמה,
אם לעב תגיע ,תסיק שמים
בני חלד אך יום יומים יעמודו;
אשפיל גאונך ,אשים מזח לך
במרץ
!
בלי
שהיה כדת המונו צחה צמא
בעת זעמך כל יד מי באר
שואבת
,
ונבלתם כסוחות לתמרים ׳מורו.
כי אם יירו כהץ גלי מים
,
עתה ,דובר עתק ,הכלם נצח
ועל מוקד ישפכו  .הכהה שלהבת בל תוסיף על כל הנבה מעלה
נכבו כדורי אש נעלמו מעינים  ,וני רב כחך׳ בל תרים מצח.
אם באבדון' פיך תפער בזדון
כי אם תוסיף תשבע כלימות סלה!

מכתם

מרחה' ואשנר שלוחה להמליץ המנואל 3אין חקר נש״׳ת מ׳ מענדל בד"’
שטערן עדי נצח יודח ויהל-י
דובבי לשונות
ב ישמעו
זרות ושונות
אם
יריעו

ויפצחו בשירים

יומם ונםVS
יאזינו שירים

כוכבי בקדים;
כי בעת יבקיע
שחד ברקיע
שקטה בכל קריה
משאון והומיה
ועוד הם ידרמו
ואז בשיר ינעמו.
לא כן הדוברים
בלשון העברים
מן כוכב יחל

מפז יקרים
זכים וברורים
נצח מפוארים
בין חכמי חדות
בין אנשי מדות
גם יזרח סלה
ויעלה מעלה!
נ״ד הצעיר לימים.
מאיר ליב דושניס.

יקר

התבל.

WonN. L. Fürst.
מרחש מקדמי חין  /נפרוע פרעות עלי החלד  ,נעוד לח חוקו וזק הוזמן
ע‘ פני התנל  ,חופך ועלעת הסכלות גפו פני הנינה׳ וזוהר החנמה מוכה
היינה ומדע לח נקעו כשחר חורס  .שונ 3וסודר הלנו יושניה על פני החרן׳
לשכלם לח הטו חוזן  ,ולבינתם חמרו הרחקי  .חולם המטיג לכל נרוחיו שם
למטרת חפצו חשרת והצלחת העולם׳ הנין מחשנותיו לפעול טונות 3קר 3החרן,
חממו עשתנותיו להכרית סרחי חולת מצרי רשע מלנות ׳ושניה  ,למען יפרח
כזית רענן 3נן אלהיס ען הדעת ,דעת טו 3ורע  .על כן הקים להס חנשים חנשי
איירי ל , 33הוח הכנר אשר ימאס ויקוץ נהנלי ת3ל  ,החיש חשר לח יחוש לפגעי
וטרדות העת  ,ולא ידאג חם תוחלתו ממושכה  ,ותקותו נצמח השדה תינל
יתינש  .האנשים האלה חזרו נחיל כחם וחברו נמתניהם חגורות העוז ותננורח,
°ייו נאל מעוזם׳ אשר יתן להם אותן להדריך התועים נדרן מישור  ,ולאשר
הנלוזים נמעגלותם עלי הדרן נל מעוקל  ,אס רוח גאה וגאון  ,רוח הפשע  ,הפיח
 5חיי אנשיו רה 3וחטאת מרי  ,אס תאותיהס נקרנס רוח עועיס נסנו  .אס על
ימאי הצלחה פניהם הסתתרו מהניט אל האלהיס  ,אל אל מטינס  ,אם דשנו
והתענגו מחלג האין  ,ונאלם נעטו׳ גואלם שנחו וצורם נשו  ,ולא התגוננו מי
יתן למו צמר ופשתים נסות נשר ערותם — אז מלין הניעו  ,אתריהם הננירו
וכמעין נונע ממקור מיס חיים כן חזותם חזות קשה חקירות לנס גזלו.
ילהנת דנריהס וננידוני מליהס פצעו והדור את רשעי הארן ודכאו את גאונם,
ייי  0האין לזלות נני אדם החליפו  ,אונס אל אלהיס שמו מנטם ׳ עיניהם לא

סרחיקו
מהנים לסמים  ,תהלס לא גתהלס ותסלה לא גהסלה המירו  .גנקיון
נסים וגגור לג הורו דעת והגינו שמועה לעס אשר נעיר סרת יולד  -נסודנו על
סי
הננל  ,אשר נננינותיו ינעים לאוזן שומעת  ,נן המה התענגו גלמודים יקרים
האנשים הסראים החלה גיננות שנות קדם׳ ומונמריס נאלה  :יקרים נקראו.

נתן ליב 5ירסט.

מגילת יהודית.
Pollack.

Bon Salomon

(המשך ממווגרות הקדומות) .

ביום הרביעי משתה גדול כאשר עשה,
יהודית על פיו לפניו באה והדר לבשה
כראותו אותה אש אהבה יקדהבלבהו;
שבי לימיני ,אמר לה — אכלי נא רעיתי
ני מצאת הן בעיני עתה על ראש שמחתי
וישב וישכר דע היותו שבוא בסבאהו.
בלילה עזבום עבדיו חדר משכבו סגרו,
ושמרים מיין לבית מלונם כלם מהרו
גם הלפינס בים התרדמה טובע;
רק יהודית בחדר אתו היתה
ולעמוד בחוץ על המשמר שפחתה צוהר,
אז לאל התפללה וקולה לא ישמע.
צורי ' גומל כל חטא במרה ובמשורה
חזקני נא ותן לי זרוע עם גבורה
למען אשיב גמולו הרע אל■ חיק אויבנו,
ונקום נא נקמת שמך אלהים חיים
ועל מכונה הקם עירך ירושלים
כאשר בירי נביאיך בשחת אלינו.

אחרי כן שלפה חרבו בו מחצר ,רקתו
ראשו לקחה ולארץ השליכה גויתו
ותלך עם אמתה עד מחוץ לעיר באו —
פתחו שערים ' קראה בגיל כי עמנו אל!
קולה כשמעם מהד נקבצו כל ישראל
הטו אזנכם ,אמרה׳ ולדברי שמעו!
כאשר התריעו ראש אויב משקה לקחה
לעומדים הראתהו ופיה בחכמה פתחה
הודו לד' כי טוב חסדו לעולם סלה;
כי תמים נתן דרכי ויאור  :׳ חיל
להסיר ראש אויבנו עז בחצי הליל
הלפרנס האח ! נפל גם ירד שאולה.
לה בלם השתאו מעשיה מאוד הללו
ברונה את לד׳ פה אחד מללו
וברוך אל עליון מגן צרינו בידיך!
עתה כל לשון תהללך נל פה ׳ודך
שמך בארץ יגדילו ירימו הירך
עמך הושעת נפתולי אלהים נפתוליך!
ראש זה אמדה יהודית על החומה הוקיעו
ואיש איש כצאת השמש כלי מלחמתו הביאו
אז לקראת אויבנו נצא בקול המולה נמלה ׳
והם כראותם כי שד צבאם מתגולל ברמו
חרדה גדולה יחרדו רוח לא תקום במו
כלם לפנינו יפלו חללים ירדו שאולה.
גם את אכיור קראה ותאמר אליהו:
הטבת דבר אל יקום נקמת עמהו
ראש אויב זה בירי סגרה ימינו הרמה;
עתה הבד הזה ראש הלפדנס  ,אם אין ?

ישן לע מטתו הרגתיו שכור מיין
יען דמה להנחתנו מעל פני אדמה.
אניוד בראותו דאש אדוניו רעדה אחזתו
אימתה נפלה עליו פלצות בעתתו
מלא קומתו נפל ארצה ואליה נאם:
מנשים תבורך באהל׳ יעקב ומשכנותיו!
גס^ עמים בגללך יהללו אל ונפלאותיו,
ני בעזרתו מעשה גבור עשיתהפעם.
אחרי כן בראותו נל אשר פעל אל
עם נל משפחתו נספח לבית ישראל
וכעלות השחר ראש אויב תלו על החומה,
בקול רנה וצהלה אז בקרב לצאת אצו
ונראות זאת הצופים אל אוהל השר רצו
להקיצו מהרו ני נפשם מצר כים המה.
והוזתימה גמוזנרת הגאה ) .

העדים האלמים.
Nach dem Deutschen des M » ©■Stern,

von 31. Langbank.
(היישןממיז3רמהרגיעיה (S - 55.

כל לבועות רבקה ונדריה קמו
:ואמרי פיה
כיתד נאמן
נצבר י
r״ • - t : t
T • 1tv : v
,
נבבז־ים רבים ברוריה  ,לב־ןחתה זממי
אך מבלי קשות פרי ריקם שבו,
אך
דמיונותיה כל
הימים
חלמה,
י
:
T V
 T־ T״
TTT
ןהייש לה נרזשב לתוהו ושממה,

בל,שוד ,אלצוה גם השביעוה ה #בע
אך לריק  ,מאנה שמיוע מאוהב ורע.
הנה כן אהבת נשים ארעיות יוקדת
אם רעיון ולבב הביאו לקרבן רגישים,
כחיומת אש בכל עת היא עומדת
תעללהבים
שמימה
לבקרים
חרשים;
; • t
 tדt :
■*  t :י•
דדי
אמון רוחן בארן אדיר מד,ערה בארץ
ובמסכת נחשת תומתן תשחק לפרץ׳
פי
תלחמנה
בערה
בגבורה
נשגבה —
• ז* ;
ד  *Vד
• :
t
• ;t T
כמיו אלה גם ךב3ןה ד1ךה אהבה.
אך לא כן העלם— עד מהרה בבה
היקיור בלבבו ,ואם הוא איותההישביע,
ומעשה אורג השכחה— יו־יעה עבה—
פסתה עליו  ,עת לגבול ארצו הגיע.
הנה חיש נזהר לקח ליו אחר ה
ואישר נהיתה  ,לפניו כחןייון נשאןת;
ובקלות רעתו לא ראה על ככה:
פי שם חולה לב בתוחלת ממושכה.
אך לא ;נום השופט אשר ממעל
גם בהראות מתמוזמה שבט מוסרו׳
עיניו ' פקוחה לענוש במרריות רעל
ובחפזה  ,בנסיותאיותיו .יצור עפרו,
ושני נערים ענרו עטרה לקשר חתונתו
וזאיומי בטן  ,ראשית בכורי אהבהו ׳

נחמדים טעימים ותאוה לעיבים
מחמר בפש הוריהם וחרות ? 1בם בחיים.
ובשלות ה #קט ע'? ג ויגלום מת ,עברה
?  vyyשבה Syאיש ואעזה המאגרים!
ויחי היום  ,והמינקה לאט סרה
מן הערש׳ ביו בנחת ;שנו הנערים,
ות;קךב חולדה  ,ואת האחד חנון ת
והניחהו_ותעבח — המינקת מר צעזקה—
אך ללא עת הרבתה תאניה ואניח,
נפש הקטן
נפחה  ,לא Tישוב
להחיה.
 ' TיT • j I
• T• J
.ואחרי הובל הקטן לך,בר  ,ישלשישנים,
ובשאון •גיל
החיים
אבד
כבר
זכרהו.
:
י
־ •-
- T
 :ז
.. . .
פעם ילד השני ברוב ענג ועדנים
היה בחצר המת אצל מע\ חק ילרותהו,
ו;ךץ הנה והנה אצל הבור  ,ןכרור ;רה,
וינסה vאת
לקלעהו
למטרה;
 :־vבהו > • : «- :
" זז
.ויהי כתפיו לרוץ אותו משם לקחת,
ויפול בלא ראיות אל פי הפחת.
מי ? תאר צרת האב בתמונות מבהילות
בהקשיביו מיות דדלר• מיות בנו יחידו!
ולערוך מצו_קת האם מי ; מצא מלות,
בהבליג יגיונה המר על לבבה להבהירו•י
להקל מכאיובה לא ;בלה בל מאומה,
ואיך בזאת נה; הה  ,מנה נבצר מזימה
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ותבך בכי תמרורים  ,ותפרעו כפיה,
כי נורא ?זאיר,קץ ?/זני בניה.
ובכאב לבה אל 1איימה דברה ותאמר:
״אמנם נפ/מי מאד יודעת רברת האמונה:
״יי נתן׳ ויי לקחת גזר אומר:
,
•
-T
- l - T T - I - T T:
״צדיק בדרכיו שיוכן על ,אין תלונה •
*אך ללא הועיל לי זאת הארומה,
>•
•ומ/מפטו לא אדע /מחר ? חדה מןלמד
"מה זאת  :האחד חולדה 5ני גזלה,
ן״ 'על ירי ביוד על זה אתאבלה -
"לו מת  ,מכסה בע\מלה שכב לארץ׳
"בתומי החימתי ,פקודת בל אדם רדתה;
אך אם כיה ברכה לקללה ! הפוך קרץ׳*אזי אות הנהו ׳ עלי חטאה גרורתה י
"בספר חובות היטיופט במרום '/ממןם,
*ובמרבית תבכר גם בתאריכו אפים;
*ובעת עון קץ באיות נוראה .יביע:
״כי כבר תיור  /מלום החטאת הגיע .

30

-

הבחינה.
עתה :בכור
דרכי
•וקהביאי
 T • :t ä
:־- 1
* •
״ואפן להביט אחרי אל ימים חלפו-
ובחורי מעמקי לבי ואדיש ואבינה,"הנה כל חטאה עיני בל ( שזפו.
״א/מר כבר י/מנה בסתר בחיק הנשית,
*ועתה בכרה  ,אסון במיו זה פיריה ;.
** 3

4
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•ואתש? ט המוסר! ואת מטר ,הזעם׳
״כילד בקי מכל אשמה אשא הפעם!
"לכן חייף בררו חלפו בחון אתה.
קרא הנה לימיס עברו והתבונן!•תור מאוייף למחיוז עיעןז ישתה,
״ואת ..עין חקירתף עלימיו תכונן;
"הן אז ? איור בהיר יודע  ,וראית:
״כי בימי חלרף אין עשית;
"אחרי אשר בטח ריעון באחר משנינו׳
כ׳ פיר אין משליו נגע אלינו• !»הגידה נא׳ אם נפ/עף לא נישמרה.
"ו?אשר חיי עלמה שחקת הפעם?
•העל כן מבריהנו הברכה נעדרה
»;עליה ; נוחו רק קללה וזעם ?
יקום איפה למכתה ארוכה להצמיח!
״מיוצא שפתיף קים ואותי הניח;
הפרבריתנו
קרני
הצלחה
חדלה,
T
*
״
״־'  i־*
־T T I
 V״T
׳והקשר ?? .אמנת רוח אליף יחלה!
?מךאיות חזיון ליל עוברים דרך חושנו׳
?שע ^ עים אותנו תרדמה עת נופלת-
וקהדר נער וכרמל יפרחו לעינינו;
כגן עדן הארץ והחבל מצןזלת׳
עת פתאם
כליל -יחלופודינוסו במרוצה,
s
ן Tי
t
“ :
 t׳
ואנחנו לנמצאים זיועס׳ פגים נקיצהז

<.1■lmu** J--»־
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חלומיותינו ןתך) זיתיבד יאבדו! כלה,
כמו נד נתעצבה ונפיני נבהלה •
כן כסוי פלצות פלא היה עמר חאי^ז,
שערת בשרו סמרה מאימה ופחד,
ניוגה איור בהיר נפ1ץ לו חיש,
"
T * TT ,
ונחיתה  T־יחד5
עברה
־־ 'על Tכל א ^ר
 J *iז T
Tl *TVI
ועץ פעין דאה  ,פי האלהים היוביח,
הנצב אז על הבאר דל,שב השיח
ובקווי מים בעפעפיו׳ ועינו דומע׳
ובבכי לרגלי האימה נפל א:רצה כזרע.
הוי ענייה! קרא" חטאתי כבדה גדולה׳וברה;
תמה
במלאכי Tמדיום
ואת נקיהV
־T
 :- Iד •
רק אני רצחתי בניך היוררחיס שאולה׳כי איותך לארש נפשי באפר אפרה!יסלח אלה ! גם את סלחי כי העותי.פ?ד עוין הנני וקעוריון חכתי.
"כי צרות כאלה ומכאובים ל,שים
כצל קורתך הבאתי׳ מב' ךבת הנשים!״אמנם כן  .בשכרון אהבה טח עימם
״הולכתי שולל לב טהור  ,עלמה חנמימה י
*ולערביון נתתי שבועה ומיוצא שפתום׳
לאשר כילד השיבה לי אהבה נעימה;" .וצירי עליון לנקום בדברו באו׳
-הן המה היו׳ אשר שבועתי שמעו;

»פי עךים היו החולדה והגיור.
"והיושב ממעל ומסדר כיוכבי איור.
»פן חייך מרו־תי ברוע מפעלי,
»ורוחי יגךשני מקרבתך לבריוח—
״אך לו .עדינה* סלח פשעי תוכלי,
•בעלייון לשבי פשע מרפה לסלה;
»מלאך מושיע יהי חיופף גנל; ך.
׳לשלם אישר נשאת כימי מפאיומך '
"לימין טיוב מני ימ?ויאך פרכה וישע,
אשר שחתו ידי המגאלים כפשעי."נסע איפה שמה ז קראה— בינינונפרירה
"נסע שמה! את חיוברוף כאמון מלאת!
"השב נא שלות מקומת כפרידה
»ב ^רם תכלה כעיון מר1ר'ות שבעה!
״רכב וצלח ! ; חנו הן פה נפרדה׳
ועדה.
אנשים קהל
׳מדת אל ומדת
־T* T T*T
*־8״ T
"ועיור היום בלי כשת ופני להבה.
»מפני משפטה הראשיון אחור אנישבה!״
ויכתבו ספר כריתות חיש כחקהו,
ויתירו קשר המקלל זעם באפיו אלהים,
המוזר בלי התמהמה׳ כנשר באפרתיו
לראיות מעלה כרגע ברום שמי גבוהים,
לארץ רחוקה מיושב העלמה העניה,
עקב בעךביון שוא בשבועות רמיה.
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למען
קיים
הבטחתו
א?v2זר
פצה בע\
םה,
 :־־  - v -ו••
  t :דד
1t
t 1:
׳
ולתקן
עותת׳ו אם עיור העת לא חלפה.
ריהי בקר אל עבות  2Wבהוד זורח,
ורבקה
יעזבה
חולמת Vהגיונית
חלמו -
:׳  :י ' T : T
VV
נT T T V
! .אצלה נתן הזקן נדבה ומ 1ןותוחח.
וייפתח בנחת שפתיו עד פיה נאלמו:
»התחפיוצי לאבד חייך בחזיוני דוח?
יתמלא הוא אשר בשבועות קדיש הבטיח?
את לב אביך תכאיבי ולא תחמיולי,׳דאת שקר תדמית שובחך חסד תגמולי!״
«חוס נא עלי׳•* השיבה בדמעות עינים,
<ו ן ז
.י
 -* י-
"להניח לי אחרית זהדי חקור ,המאירים׳
•עזוז האמון .ירצך ואת אלהי שמ; ם
"בהמדותי פיה לבלי לכת אחרי בחורים¬
״לעטר את תקותי הן בא יבא יומי,
«ויביא לי
בכנפיוזזvאת
דמיון דחלומי,
• t:
• י :
• I :
דודיכשבועתו
למועד
ןבא בדברתו.
למען התאחד אתי בל ימי חיהו!«איך נאמנת רוח מעי לך יהמיו,
חשיב משתוחח הזקן לאמריה —
"במה באין מספר בבר תועים היו
״ ? מבוכת הדמיון< אשד אפס במניח-י
"מי קציץ גובל יקחר מישיושנה וחבצלת
והנה פתאם קול דופק על הדלה׳
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ויקרב עלם— ורבקה אשר איותו חזתה,
נעלסה.
דננים
בכנף
Tnא?tזיר
״מהרה חיש
•; ? ,זז
•t :
* ; I-
••
"הנה הנו!" בדמעיות ע\ע\־ון קראת.
ובששון לב לאביה אוהיו ,ר'ובילה;
«גיואלי הוא זה! חלוקתי נמלאה !
«הנה בא  ,אליו ננ? שי בביוסף היוחילה•'
״העיור לך תקותי הבל ורעיון רוח ?
באמון tבטוח?
I
ללב T
כעת ־ **
"ד,נשאת Pt
«■ T TT
«לדיורי זה נקשרתי לפני שיוכן רמה
«עת יחר נצבנו שנעו על,ד ? אד שמד!,
נמלאו.
וקרביו -גיל
וישמח הזקן
TJ .
בילד ;  I״ ן
.. . .. 1
. . ..
בי בא הקץ לכאב בתו ה ^רולת<
גם את חטאת העלם כלם נשאו,
בי נחם על רעתיו ושב מאולת.
ויאמר אליו  :עתה תקעו נא יריבם-
"ולגמול הצילה איותה תתאחדו שניכם
• :י
 w־ :
יT
 .־• !
י«עור היום טרם עטו צללי ערבים—
•והללתם יועץ פלא  .שובן שמים!
אלכסנדר הלו׳ לאנגבאנק.

נ^נחהים לעת צרה.
Bo « Moritz Kohn.
שלשה הפה שטיבי סעד

תנחומים ןרעישולאט

ללב ; עצב ורוח נשברה .

בם  ,ביום הוית ו^ רח.

כי ג? סםהם לרעת אותם
זאת אדע אני עלנביין ׳
לכן ש?זעו ! אלה 'שמותם:
אחכה׳ תקוה  ,בטחיון.

תקוה  ,תקוה  ,מחיה ?זמורה
?לוח לבכם לעד ונצח ׳
קוו ןהא! רו בגבורה:
אמרו :עוד נרימה מצח" .

?כל עת אהבו אך הרע
ואל אל בדמעות לע פנים
כעבותות אחוה היו מגלבים׳ שילחו מדיום זאת התפלת:
אז כייום איד בלהריעי .רע
אב׳ עליף נחנו נשענים,
השיב
אשרנו• כבךחלה" .
.אם ?.ר א  $רכם יקררו עבים.
זכרו ביום חישך וצרה
באהבה  ,בהקוה .בבטחיון ׳
אז תקום לדממה הסערה
בי למועדי תל הם בכרן.

בית

מ־ו״עד

לכל חי.

מאת יוצר הבל  ,מקור התבונה,
?כונה לכלנו במנוחה מלונה.
אך
קטנה
היא  ,הן
תרפה
תישח,
־ ' : 1־ T
־ .
" וי ! "
י
׳
אבל
ישם
ישלוו Tינוחו
יגיעי כיח.
:־T
ז
 : .■ • :ז■
השמש  ,הירח והככבים
לא יראו שםפנירום ? ני להבים,
נהרות ישטפו  .רצו ושבו,
ולי־שנים אלך? ,לא המה נחשבו.
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ההרים יתבר,עי -ימ׳וטו,
ןכחלשים אלימים אלה ןשקוטו׳
נפשי המקיץ בצרה נלכדה,
 !,מאהל אלה דחוק בדרה -
ככה :שנו• מירח אל ירח ׳
על ?*ליונם :ןנלה שיושין ופרח׳
ן 3ךי האב את העצמיות ידבק,
יחבקז -
ואיותמיו
יפתח י
ידיו
" ":
T
:
״; -
TT
;.קיצוייטובי ^פר! הבריח
נשבר  ,וביפייו יחזו המשגיח•
התהלכו — חלמו — ד?3ף החלים
ואיל בית אליהם באו בהליום.
מאיר קאהן.
_
Poetisches von Salomon Pundi.
1 • -

דt

:ציור הנםג 5הזה נוזון על ידי מא' מוזנמי העמים ואמלה פני נל קורא להודיע*’
אם המצא ימצא נדהם פ3ר  ,או חם הוא אליהו עשהווינמהו.

,המלחמה אם אבדון  ,מצחה:נח  $ת1
פניך ,ז_עם  ,חגורה נחשיםצפעיגים
תלבישי ה
הרצח
תתאזר  ,לה
גזל
v :
ז זי ־
• t - :
ד;
$ואפיה תער אש  ,תלהט הסבים.

ה א ח ו ה.
יוצר חלד ממביון ישבתו רם ונשא
השגיח ׳ בן עמל ישביה  ,יירא יגון ותלאה

בתה להןןמת ?מאזנים אהבת ירידות ראהלגע ותר,ל פף היגון מדיום ןלתה
אז ^ז תצמח " הנה טוב מאד" זקרא
לרוח שישון נ1
ז? .קף .על פנייכיי א\?#ר ברא.

ך .ב הי
ה?עימה להנוה
נפיצ בל
היצירה
י•  T־ t •:
היא
לברה
השרשרת,
׳'?ימי -כהים

באלץ קיצרת
ו?זעט מגלחים
אנויצ החקירה.

החכמה.) .
Schiller
ייןףי/צוןד מולדת ביתותהי לאלה פרת הביצן
^ מי לע\ךפי יה אחות;
מח?לאת חלןה תחיה בןנליה -
שלמה סגל פוגדי.
(Nach

ח ד ה.
Von Abraham Friedler.

הסביתו נביונים רברי תרתי תיצמעו,
הן מב ? ן אחד ארביעה בנים נולדו,
?יום הולדם* ?יצם אחד נקראו
אכן במעשיהם איש מאחיו נפרדו•
הראיציון  ,יחיד הוא לאפו מעט מ! ןןר איכותו
רא7צ ?ית מיצפלזתו הוא אף פי הקטן הנהו,
4
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אין ראשית לראשיתו אף יפ ?זני לאחדותו
ליו משפט הבכיורה אך פי ש ;ןם .לרעייי■
השבי  ,אך .עצם ; וב ^רי אתה איש בריתי
אחר J Tנחנוי
לאב
יחריו בנים לטלית
TV
ש־י T : I :
 Tי
 T:אתה מכירי מבטן רעי ואמיתי
כמיוף במ'ו ;י מצור אחרברו^בכר.
ברית עולם לך .ידידי מתנות אלתי שמים
בעבותות אהבה תקשיור בל לבות יחד;
לעת גיוו־לף הטוב תפיל בץ החיים
אך אהבה במגורתם ׳ אין ? חריר ופרור.
אחותם הבוסית השלישי מצור מחצבה
ענן וערפל חתו -לתה לבו ^ ה אש להבת.
בבל מקיום תמצאינה בכל בית מושבה
צרבת.
ביתה  -על ראשו י•אש
אבנים
■ •מזבח
v vr
יT
דש•
רבה מעלליה ,אך ידה כל עת מו ; ; ת
להכין מטעמי אובל ומזון משיבת נפש,
רעטופים ברעב אך היא למשענת
היא תזון בל בשר תחיה בל נם .ש.
לרביעי אין אומר ודברים רק קול רוח,
תוגה ועצב את נפש ארם כי יקניע
בהשתפך לבו לחיק אורכו ;אמן רוח׳
הגה מפיו יוציא קול רוח ישמיע.
יפארו;  :אח יחזקאל י׳ח׳

משלי

י׳ז  ,ירמיה ל׳ו  ,יחזקאל וי ) .

•

אברהם3ריעדלער.
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זמדת האביב.
Don Salomo« Kulka.
האביב בתפארת MNפני ארמה .
עלי ארץ ינשב רות צח בדממה,
השחקים מערפל׳ אופל יטהרו;
מאוהל אפתה תצא השמש
מפניה יעופו חושך ואמש,
וקרניה ליושבי תבל בזוהר ינהרו.
בירקרק עשב יכוסו נאות הדשאים
שדה וכרמל יתעטפו בלבוש דודאים.
הכדים ירפדו במצע שושנים;
הארץ תלבש צעיף נצנים לעדיים
צאצאיה יאדרוה בצבע רקמתים
וחבצלת כשלג זכה תעטה גנים<
כל אשר לפנים עמד מקפאון וקרה
שם יציץ מסביב חמדת ציץ ופרח,
שם יפרחו עצים ושם זיתים רעננים;
נם שם יחנטו פג׳ תאנים
לפני השמש רטובים חם ודשנים
שולחים מול שמים את הסנשנים .
גבעות עולם יעדו גפנים בפרי מגדים
הררי חמד יכתירו כפרים עם נרדים
נעמו מאוד גיל יגילו החיים;
פה אחים מנתרים עם נטעי נעמנים
שם פרחים ושושנים מפיקי ריח עדנים
יאירו בזיו ספיר תאור ,היא לעינים.
*4

עתה יצאו הגרים ינחו הצמד
לפתח ולשדר אדמתם וגני חמד
תוקף ד׳ יתנו בשיר ורון יריעו;
גם הרועה יבוא עם חצאן והעדר
לרעות בעשב יעזבו מכלא וחדר.
יחדיו יודו לאלהים זמירות ישמיעו.
שם בין הסבכים וצללי אלונים
יהמו בנחת זמרה תורים ובני יונים!
ימללו יאמרו תודה לאלהי התשועה;
כל צפור כל כנף כל בעל בגפים
אשר יגביהו עופם לגבהי שמים
יפצחו רנה  .יהללו שמו בתרועה.
שפעת עדן וגיל עתה כמים נגרים.
בשדה תפרח הרוה  ,רנה ביעדים,
על הגבעות יציצו עונג ונחת;
הכרים יצמיחו מרגוע ודומיה
שמחה בכרמים עלי גפן פוריה.
גם בעמק גם בהרים הצלחה פורחת.
כל שוכני חלד  ,כל יושבי תבל
יחר זקן ונער יעירו הנבל.
גם לשון האלם בדממה תיון;
עלם וילד יעירו לבבם רנה
שירים נשגבים יזמרו בכל פנה.
פעם בנתיב  ,בעיר  ,פעםבשרון.
לכ יגון כל תוגה כל קנה ירמו.
כל עצב כל אבל כל דאבון יחמו,
האח  ,עת האביב משמים הגיע!

— 77

—

סעדת דאגה וכאב מפניו תנוח
נל הכעס וחשוד,לפניו ישוח,
אך רפאות הוא לכל תחת הרקיע.
שלמח ברא״ח קולקא.

Antwort des Dr. G. Brecher.
(המשך ותמימה ממחורוה הקדומות ) .
ומעתה אקרו לווא אל דורי אנרתך הראשונים  ,אשר הייתי ועיניך אדוני
זיזנס האהוו ומתעתע ליחס לי׳י הלוי זיל האמונה ותועלת הקמיעות  ,לאיש
י> םי שנינו תשלים ויקרו ,ואש • לתעלה מ/ה מענו וסיס ג ג גלה דעתו לאמרי
ייאלר היה ונו ' נאשר אנתנו נשתים לשארית ההגלים מאצטגנינות ולתשים
ייזיייעות  ,וומ׳יג סי ' נ״ג טען נגד אמונת שעולת הדוור  ,ולזה הורתני ני גס
יעל קול יהודה עמד על הסתיר׳ הזאת  ,ומירן ני לנונה הננוגה שעולה ולא
ליטוי ורשימת הנתג לגד  .וגם דעתך וזה גלית לי  .ואולם הנע על עצם
היור מה שנתו ר״י הלוי ז״ל עלי ס ' יצירה וננה עניניו ושם שיורי התנמות
י*לל האומה הישראלית  ,והוא מצא וו סודות עמוקים  ,ואמר שלא לדרוש וו
ש לא ותנאים ,והלא הוא ועצמו אתר וסיים י׳ד מן המאמר התמישי על דמיוני
הפילוסופים שהם 1םשוק למטה מסי יצירה  ,אשר יותש מזה שגם דורי ס'
'לירה היו ועיני רי׳ה זיל מסושקים וולתי מסשיקים ? — ואמנם אסר אני
איאה וזה  ,ני לא נל הדורים התלה אשר שם לי״ה ושי התור לשני הנוזדי
ה יו גס ועיניו מאומתים על תום׳ ורק הראה לו ני ידי תנמינו וזמנים
הקדמונים רו להם ותנמות  ,וגסתתו להם שערי וינה  ,ותקרו על נל גלוי
ייעלם  ,והוא רק שרש דעותם נשתלה וערך דגריהס מתור הוותר וקצתם או
ינלס או ימאן וקצתם  ,דימה לדרך תנמי יון שהלמוד היה אצליהם  .על שני
?גיסי שניתי ותצוני  ,לתלמידים מוותרים וראויים ול זמו ן הע ) Esoterice 0
 6t exotericejלאלה הניחו מקצת הדעות אשר זנתו התנמים לולתי יעמוס
עליהם ודעות ננוגות ותא ודנה הנחוצות או למעוט הונא ההמון ודודים
המששטיס  .ונן עשה רי׳ה זיל ויחוס אל מלך הנוזרי  ,אשר ואמת מעצמו
יאה לוו ומהרה  ,ני די לנו ואמונת התורה הטהורה  ,ואי ; צורך להתתנס
יייריס הנעלים על השנל ; וני תולדת התתנמות נזאת דמיוניס והולי שוא.
הלא תראה אלופי ומיודעי מה שאמר 3י״ה ז״ל וסי ' י״ד ממ״ה על נמול הע״הו׳
יאמר הנוחם יהיה רוחני או גשמי ׳ האומנם נם דוריו אלה נמו למיד
עקסוטיריקוס אשר זנרנו  ,לסי שלא תזיק אמונת גמול נשמי לו על תורת ,ולי
°פק החנם האמתי רי״ת זיל הרחיק המעה הזאת וינו לוין עצמו  ,ונן לדעתי
 05שה הראה לגוזר׳ אפשרות שעולות השמות וקמיעות להאמין ום עם
הקדמונים וועלי תלמוד׳ מולי שיוקש מזה  ,ני נם רי׳ה זיל עצמו היה תן
המאמינים האלה.
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ומן הדירים האלה תזל גם אמרתי לאסיר על טענותיו אשר ערכת גנו
דירי על ועלי הסיר> ני נמת שאמרתי רו« דירי רי׳ה ורירי ם' יצירה יוונו
וייוארו לשי דעת יעלי הסוד ,ואם גם ישרדו זעגיגים מעטים ,אנכי רק ערנתי
רעותם ולמודס לסראות מקורס וערנם  ,מילתי שאייא יזה רי׳ה ז׳ל יקהלם
ורק את יעל ם ' יצירה שמואר • ואמשיה לדעת זאת  ,ני להסיק זממי יהלתמי
עם יעלי הסוד מן הצורן ליאר ס׳י על סי שטתם וידרן הזה אינל ננה יהס
ולגרש עשתניתיהס  ,איל לא ישמעו לקול תייר תיר המיאר את דירי ס׳י עיש
מנונת המססיים וענייים טיעייס לוד  ,ויאמיו להיין הדירים נסשוטס  ,ולא
עמדו על זה נל קהל עדת המקוילים ינל מאות השנים שעירו  ,אן יאמרו
נסתרה דרננו יה ' ויעצם העשירות נאשר יורו המורים וקדום יאתרו להן
ומלא נל העילס כיודס ואורם  ,נאשר משארים ומרוממים אותן נעלינו אי|
יי יאר ותליהם לנד עילאה ימללו  ,ונסלאות אל אל אלים ולא אל דירים קל'
הערן  ,נחשיון המססריס אשר נמול ידו הדה עליהם ונער ינתנס  ,ונזה טעי
על לא דרן ואצילות וגדורים ועגולים והתעצמות המסשטים  .ולנן השינותים
נסי מסת ידי הקצרה לסי שטתם עצתה  ,למען • נוצתו על נל שנים  ,וינל זא
שגיתי ושלשת׳ יסירום שרייה זי׳ל הואר דירי עיי על דרן מעולה מנל שאל
יעלי העוד  ,ולנן תוסר טענתן עלי אדוני ותניני  ,אשר טענת אין כי נונני
התירי שהססירות הז עצמים  ,רותניס נאצלים  ,והלא הוא דומה את האמונה
ההיא נשתי ידיו ? — הלא גם אנכי דירתי דן» ניט נ׳ כאשר הזכרת נס אתה.
ני דעת התיר נזה שתיית ספירות מלשון מעשר  -ואשר שאלת מאין לי להוסיף,
<ונקראו כן נערן אל אתדות האין סוף וגוי"  ,תשונתי יזה ,ני הצעתי ידידיה
אלה דעת ר ' אירהם הנהן אירירה שזכרתי ומקום ההוא*  . Iומה שדירת איל'
קשות ואמרת  ,ני יניאי להלתם ויעלי הסוד אני מוסיף להם אומן יעשוה'
רמותיהם קדמוניות ואומתנו  ,ואיתם אותם ליעל הכוזרי וליעל עיי ואיו
אקוה להועיל ונו ' והיותו מימם האתונית האלה עצמן לגדולי אותתנו לרייי
הלוי ולד״ע • אלה המה דנרין ותלינתן עלי אדוני היקר  ,ולי אני אוהין נאה
לירוש שלומן וטויתן  ,וליקש ממן לתת עתי עיגין על הדירים הנאים.
הנה אם יצאתי להלתם ננעלי הסיד היתה מגמתי להכות על קיקוי
אמינות כאלה אפר מתנגדות לשכל ולתורה וימאס והן המתיונן מילתי שאגיש
מינון מי יצאו הדירים  ,אשר אינם מונרמים לישראלי ואינם מצטיסיס אל
תורתינו וקצתם מתנגדים לה  ,ואדריה נותנים ננו דוסי ומושייים המאמינים
נם נממשני השתיות ועלטת הסכלות  .ולא לני שאם אמרו אותם ועלי התלמוד,
מין אנמגו תתויייים להודות להם  ,ורק נאמר ני אמד מן התלמידים נמים,
או המה משלים ומליושים ליד  ,אשר הליישו נם זורים נקיים ועניני מכמות,
ולא ננין הדירים נאשר הם לסי מיון המלות גרידא  ,איל ואתת אין להמליכו
אם נס נעלי התשנה והגמרא תששו ניעות ההן  .ואס נתנתי ני הלין עם אלה
* ) Knorr Cab. denud Cap. 8 . Sepbira ergo dicuntur numeri respectä infinit !, Sicut enim ab nno nnmcrali proveniunt omnes
numeri , ita i/lae emanarunt ab nno primo infmito.

" 5י יתסו אספר לר׳ עקינא * )  ,אתת ני נתתי נזה יי לתפוש אותי על דנרי
יייישה לאומר לאמר  ,ני רק היין עם מי שאומר שאנרהס אנינו לא חניון
ייק אמי מן האוזרוניס ( ולא ר״ע ממש ) אשר על זה מורה לשון הספר והעני!
ה<כ לל גו  .ואס נם אמו מנעלי התלתוו נתנו נאמו משאר מכלות סתרים,
ייתי מהי אין נהיה מונרתים גזה לנ3דר * ומווע לא יאמין החנם הישראלי
" 55יל ושוים ואצטננינית אשר האמינו נאממתם התה'■ ותה שמצטרף אל רי״ה
ז ל׳ הלא העירותי על דעתי ני ירו גתנונתו נזה 3נונה לערך ההמון׳ ואתרי
שיז( א נס״י אחה ונרי תנמה  ,י נול להיות ני לקט נעמריו נם ונרי מתהלות
יעות נוזנות הנגררות עמס  ,והעריך אותם לפני השומע  ,ני הספר ( ס׳י)
סיגי ס 3י 3קוטר יקר ורם  ,ועם דמיוניו וחלומותיו מעורר ההשנלה
יאחפוש גענינים רמים ונשגנים  ,אגל לא אחליט נזה שרייה ז״ל גם הוא מנת
 5עלי הסוו  ,וננר הנאתי מאמרו שס״י מן הדנריס שאינם מספיחים  ,ואמנם
' י ,מי מצי ננו מערכות נעלי הספירות  ,ני נאמת אס היו נל המעיינים נם'
?יירה מנינים מהספירות מה סהננת אתה  ,אין היזק לנו נו  ,אנל המקונליס
ס ״ה היו נעונרי ישראל  ,ונמעט ששנו רונ ורני האומה ואורחות מעשיה,
ישלה הנינו נלי ספק נססירות עצמים רומנים נאצלים  ,ומפורש הענין נם'
יישנת חסידים מר׳ עמנו אל חי ריקי ( אמסטרדם תפיג ) וזי׳ל נמסכת צמצום
י !' 1סוף ס״א מ״ , 3כיצד אור אין סוף הידוע מציאותו ולא מהיתו המציא
שיש הדין נמה שצמצם עצמו נמרנז שלמותו וסנה תקום שיה ננל צדדיו המורה
'ישיאהו ונו '  .שם מסכת נריאות אדם קדמון פ׳א  ,ונדון ירידתו האיר נחלל
הה י * עגול אחד של אור רחוק מעט מאור אין סוף  ,ונרותו עוד האיר עגול
6יי נתונו  ,וכן היה מאיר ונא גררתו עד שהקיף המקים ההוא עשרה עגולים
עגיל נתון עגול ונוי  ,ושמם נכלל וכן נפרט הוא ספירות  .ונס ' נונלות חכמה
ז",,י קגדיאה עלה ניד  :ואע׳פי נן היה האור השני הזה של טהירו נל נן גדול
י 5י ' סגחזרה השנית הזאת עשתה נדור אחר ונו' גאופן שנחזרתה למעלה הניאה
איחה ההארה של היא הנזכר ונעשה מתנו נדור אחר תון הטהירו  ,וכדור זה
יקיא נתר עילאה ונו' ודע ני נדור הכתר הוא יותר קטן הרנה מכדור הטהירו
?5י '  ,ונל השתות האלו הם עצמים חיים וקיימים ומשכילים ולהם נח וגנורה
5אמיל פעולות נוראות ולנרוא עולמות ולהחרינן זרע קדש מחצנן  .עלה נ״א
יאחר שהי׳וד עם שתי ההי״ן עשו נדוד הכתר  ,היו נל שאר הספירות נכללות
ייח נתון נתר זה כמחול ס 3ינ םני 3זה נ צדהז  ,ועל המצג הזה כוונו ח׳הק
 5אמרם שסדר עמידת הספירות היה כעגולה  ,ונפרצה הקנ״ה שיצא תן הנח לא
* ) סנת דעת המייחסים ם׳ יצירה לר ' עקינא על ני נודע מן המפורסמים
ניויו מדורות שלאחריו  ,ולתחנר אותיות דר׳ עקינא ( פרדס לרמ׳ק)
שעקינא גן יוסף יהיה דורש על כל קון וקון תלי תלין של הלכות ( מנחות
ניט ) ואמרו הנח לר״ע שלא הניא כמותו ( גרנות סיג) ואי לאו דמנרזי
נרקיע הזהרו נרי׳ע מתורתו ונו ' (קידושין פ״א ) ומן הארנעה אשר נכנסו
לפרדס והשעו תעשה מרננה הני נננד הוא  ,ני אלישע טעה ונן זומא
נפגע ולא נסמן' ,מן עזאי שאמר ( ננורות נ׳ח רש״י פגועות ו' ) כל אנמי
ישראל לפני כקליפת השים און תן הקרח הזה ( ר׳עקינא )  ,היה רק תלמיד
חני לו ( נ׳ג קנ״א ) ואן ר״ע לנדו 9ננס נשלוס ויצא נשלוס ( חגיגה י׳ד ) .
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הפועל רמז ונו '  ,וזאת היו״ד היה עיקר הנקודה ונהיותה כדורית ועגולית ונו'
שעל ידיה נעשו נצ הספירות נעשו נם הכלים כדוריים כמותה ענ׳ל  .וגם ו)לה
אשר הוראת פס ספירות תצלם מלשון מספר ומלשון ספיר יתד  ,לדעתם סוד
המספר העומד כעשרה הוא רק נועם נמה עמדו האצילות כעשרה  ,ולא היו יומי
מעשרה או לאין סוף  ,ואולם ככל זה הכינו כספירות עצמים רותנים נמצאים.
עיין ם׳ שסע גול כשער הששי מאצילות הקצוות וצמצום אין סוף  ,אפר נם הוא
ניאר הספירית על דרך זה  ,ויהיה א״כ סוד המספר רק נועם העשר ולא כיאור
עצם הספירות.
סוף דכר מה שנראה לי הוא נאשר נתכתי כפתיתה למאמר הרכיעי׳ כי
דעות כעלי הסוד הרנכה מדעות פלעו כשכלים הנכדלים  ,ודעות נעלי דת
צאראאהטער כאצילות הטונות והרעות  ,ורעות ההודיים אשר זכרתי  ,ועל כל
פנים אלה היו מקורם אשר שאנו מהם  ,והעירוני דנרי ם׳ ש״ט הנזכר על ענין
הספירות נדרך נפרד מכל הקודמים׳ והיא ני שלש הספירות הראשונות נתר
תנמה כינה  ,אשר הן קרונות אל האין סוף ונשגנות ונעלות על שנע האמרות,
הם שכלים נכללים משלשה מראני כל גוף טכעי׳ והוא ההתפשטות נכלל  ,וזיל:
ומאחר שהגשם כני קוטריו נשתלשל מלמעלה ונו ' א ' נ הוכרת שיהיה לאלו ני
קטוריס ( אורך רוחכ עומק ) שרש רואני למעלה כנקודה ראשונה כיה  ,ואלו נ'
קטוריס הנמצאים ונו' יקראו לתעלה כשלש כל השישים נרואניותם נתר תנמה
כינה ונו׳ ע" נ  ,ואולי הזי ספירות האחרות מרמזות על המרחנים שתשנ נס נעל
סי יצירה  ,והם פנים אתור רום מטה ימין ושמאל והמרכז הסוכל הכל  ,וכן
תשנ נעל ס׳ יצירה עשר מדות הספירות  ,והס ראשית אתרית טונ רע רום
תחתית מזרח מערב צפון דרום  .וננר נמצא אצל פלטו שתשכ ה׳ צורות האמת
הנצחיות  ,הנאה הטוני הצדק ,הקודש האלהי * . Cונאגינה י״נ אמר ר׳ זוטרא
נר טוייה אמר רנ כעשרה דנריס גנרא העולם  ,כחכמה וכתנונה ונדעת ונכה
וכנערה נצדק וכמשפט כחסד וכרחמים  .מכל אלו העגיניס אמתיס ונוזנים הרנינו
נעלי הסוד את סדר למודם הרו חשש וילדו קש ורוכ דכריהם כמון יסוער מגרן
ונעשן מארונה.
ויותר אין לי לדני נגדך׳ אלופי ומיודעי אחי וראש  ,רק לתת לך תודה ני
שמחתני כפעליך ונרכריך המחוכמים  ,אשר הפלית להראות נהם ידיעתג הרחנה
וחכמתן הנעימה אשר נרחונות תתן קילה  .ומה לנו לרינ איש את רעהו  -נפרדנו
נצורות והיינו לנ אחד ורוח אחד כחומר הענין  ,נם אצלך נם אצלי האמת
אהוכה והנזנ שנוא  ,דעתן נם דעתו ואמונתן אמונתי׳ ועמן עמי ואלהין אלה׳,
ואת אשר נעינין צדק ויושר ,גס כעיני כן הוא ,תמים נהיה עס ד' אלהינו ואת
אדם לא ידעתי אכנה  ,אחזק כמעוז האמת יהיה מי ומי האומר« וארחק את
המתנגד לאמונה הטהורה יהיה מי ומי האומר  .והיה מעשה הצדקה שלום.
ואצא נקירה ונכרכה  ,יהי נועם ד׳ טלין וישמרך מכל פגעי הזמן׳ ולא
יאדיג עוד לכך על הנפשית היקרות הקשורות כנפשך  ,יישא אליך ואל כל מרנית
ניתן אור פניו ד׳  .דכדי אוהכן ומננדן ואוהנ חכמתן  ,נרצה לענודתן ונלכד
גדליה ברעבער .
נרשת אהנתן  .סראסנין נחדש תמוז תיר לפיק .
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»Sprüche״ Kommentar über schwierige Stellen in den
S a l o m o's", von M . E . Stern.
אלוף׳ יחבן" 3כהנזרר תן  oiiv׳ ומיודעי ( תהלים ניה ׳ '. ( 1
. 2שם
®ל תנטמו נ אלוף ( מיפה ז ' ה ' ) והמנין שהיא עוזנת את נעל נעוריה ללפת
להתדנק גמרעים ולנסוף שינחת מכל ופל את נרית אלוקים אהד כרתה עמו.
ויתו ונס ; Welche den Freund ihrer Jugend vernachläßigt , ihres
göttlichen Bündnisses vergißt.
ג ׳ די׳ ושפל עוג ,מענין ש ג ל את ידיו ( גראפית מ׳ת י״ד ) • והוא אה
פס המקרה׳ הנוזתו על השניה " לדין הצדה והמוסר׳ יאמר שההשפלה הזאת
®יטנ ג עי ני ד' ואדם ויתורנס • ® *!ne Lenkung gefällt .
תגואתה׳ המוארים
יממרון
עוג סמרה מסמר נסף
שס י׳׳ד ! פי
יייי לפשוטו היות הפסוק הזה כסל ענין גמלות שונות ,היות תגואת וסחר החכמה
"יי מכסף וממרין סז שהוא הזהג המזוקק שנעתיס׳ ונכון הוא׳ והנה זה מנן
מנין׳ מרון
י' אותי דגר אדש להשלכת תהלת המגמה ודנרי ינעמו למין
®י® מענין יד מרוצים תעשיר ( תשלי י׳ די ) והון אדם יקר תיון ( שס י״ג ג״ו)
יהנמינה פן׳ ני נרצות האדם להרויח נמסתר׳ לא לנד כי הוא תוכרח להתיגע
תמיד ולעמול׳ כי לא יגעתי ולא מצאתי תאמין׳ אלא שצרין כםלכסףולסחורה׳
יזעדר לו זאת ׳ נם נעמלו כל היום ולרש אין כל ׳ תהי יגיעתו לריק ולא יריית ׳
י !5נרצותו להרוית נענוית האדמה צריך לתנואת זרע ולשדה ׳ ני נאין זרע לא
יצמוז מאומה אף נמריצות תמידית לעזק ולסקל ׳ ופן 3כל הדנרים תופרת הוא
"יו לדגר אמר תלנד החריצות ׳ אשר לא פן החכמה והמדע ׳ היא מצאה לה
ייה  .יי ספק גמריצות לנדנה׳ ויגעתי ומצאתי תאמין׳ והנה סיפר החכם שני
עניכי  0להפלגת שנח המנתה׳ ה׳א ני תמיר המנתה נעצמו הוא יקר מכסף
יייזהנ׳ והוסיף לאתי׳ תלנד זה עוד יתרון לתחייה ותנואהה ני ינוא מהתרון
לנד׳ א שר לא  , ,הד׳ נריוח נסף הנצרך אל דגר אמר מלנד המדון  .ויתורגס:
"» als Silber erwerben , da vom bloßen Fleiße sch׳Besser ist'S sie
ihr Gewinn kömmt ,
ונאיסן הזה נוכל לומד נ״ נ נס ' יו׳ד א׳ ודעת מארון ננתר ר׳ל שננמר הדעת
נ® ניתרון הזה ננואו ממרין לנדו.
מנעליו נהיות לאל ידן לעשות  .טעם הנמת
שם נ״ז אל תמנע טו נ
פס נעל על הרש׳ אשר הוראתו הראשונה על אדון איזה מקנה וקנין נמו נעל
®® שה׳ נעל הנית׳ נעל השדה׳ כידוע נתת ד ' לאדם עושר ונכסים ותשליטו
* " י׳ אז אונה מוטלת עליו לחנון רעו הדל אשר מטה ידו ולהחזיקו ני יתון
'®5תר ( ינרים ט׳ו יי ) אל יגנה לננן נתתן לו ני נכלל הדני הזה ינרנן ד׳אלוקין ׳
®לומר אין הנינה נתונה לן רק נענור זה׳ ואין אמה הנותן נ״א השם .כאתרי
ימיין נתנו לן ( ד״ה א׳ נ״ט י״ד> ולפן להפליג הדנר קרא האנס את העני נשם
געל י״ל אס יש לאל ידן׳ ני נרגן ד׳ אז אל תמנע מן העני אשר הוא נעל ואדון
®® תנה נתשפט וגדין ,אל תמנע הטונה אשר יאתה נו׳ והנן ני לא דנר רק הוא.
שם ל״ה וכסילים מרים קלון ,הנכון נדנרי רש״י ני שורש רום
® 5פעיל מורה על הפלגה והרמה מנין האמרים ומכל פת ופת מנני אדם יש
** 4
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רושם להכירה וו׳ ואיש ואיש לסי מהללו ושכלו יהולל  .הצדיקים מסורסמיס
לשכת ואנשי כסל מרים ומפרסם הקלון אשר יקנו מזין האתרים  ,וכל רואיה-
יכירום !ראותם !זיונם  ,כי הם זרע לא אמון נאז ד׳  .ויתירגס Schande :
jeichnet die Thoren aus .
ד,י״ת  ,ואורת צדיקים כאור נוכה סול ! ואור ער נכו!
היום ,כמענו נצתי מונן הוא  ,אין הונתה מלת נכון על אור היום * אן
זה היום סמצאתיו נכון חמותי ראיתי אור • ידוע ני נוכה הוגת על אור הירא
והנה אם נתכונן נראה  ,ני הלננה איננה ! מלואה נ׳א ארנעה או תמשה ימים
!חודש  ,וככל שאר הימים היא פעם כחצי עכול ופעם מנוסה מכל וכל  .וידוע
ני המשילו הנניאים את הצרה ללילה׳ ולפעמים יהרה המקרה שנס כליל שהיא
מלאה  ,אם הוא מעונן והשמים קירות לכושס  ,לא נראתה ואיננה מאירה
לאדן ולדרים וימש חושך« לא כן היום  ,אן> שהוא מעונן ולא יזרח כו שמשי
מ 'מ אור הנהו ולא יחשן מכל וכל אן> אס ענים כסותו  ,וכן המשיל החכם
היט! חיי הצדיקים נעוי׳הז לאור נינה הירח  ,ש! ע יפלו וקמו ׳ ומענו מעני
יטעמו פה מטו! אור ההצלחה ותמתק העונב  ,אך כל תקותס היא על העו׳יהי
הנצחי ועליו נוסדו אדני תקותס  ,ואן> אם הצלחת העולם העוכר הלזה
מתמוטטת היא אצלם ופעמים נראתה ופעמים מנוסה  ,מ 'מ היום ה!א נכו!
הוא נידם ומונטאים שירדו ישרים ל !וקר  ,כיום הזה שנכון מו! טח שיאיר ,וזה
אתרו  :ואורח צדיקים  :ר׳ל תהלונתם ! עולם הלזה׳ נאור נינה  ,פעמים אוי
ורונו חושך  ,אך הולך ואור׳ ו״ל מדי קר! ס לתות  ,התהרנו נס לאוד  ,דע
נכון היום י עד היום ה !א המינטח  ,ויתירגס ; «! Der Wandel der Fron
Men ist wie Mondenlicht, immer Heller werdend, bis zum gewissen Tag .
שם נ״ה עיניך לנוכח ׳ ! יטו .לשון הכתו! הזה סכנה לזונות ,זרה
לדקדוק הלשון  ,והראוי תנטנה .וענין הקרא נמו אס תיטי! שאת ונמשך אל
הקורם  ,ני איש נעוה ל! ומלא סיגי רשעה  ,ומלא דרכי הפכפך לא יוכל
לשאת עין לתרום  ,לא כן טהר העינים הנקי מכתמי עיל — ויש פה עוד כונה
שניה נמלת נוכח אשר הוראתה העקרית התנניות ! מעמד והוא נפעל מןזורא
יכה תענין את כל ונוכחת (!ראשית נ' ט"ז> ויתורנם Deine Augen schauen :
tadelfrei hin, deine Blicke gerade vorwärts ,
שם נ״ה עיניך לנוכח י ! יטו
ועפעפיך יישירו נכדך .נראה
לחקור  ,ני ! לי ספק נכון הוא לאדם להתהלך !משרים ! דרכי המוסר והמציא
לאכול מסרי ען החיים וחי לעולם  ,ני זאת תורת האום וזאת תעודתו על'
תנל׳ אכן לא טו! היותו לכדו סנור ומסוגר ! די ! נדרי המוסר לזלתי צאא
החוצה להתער! עם הכריות ולהועיל ל! ני גילו ! כל מה ואפשר׳ ני לא לתואי
!ראו ד'  ,נ׳א לשנת ולעשות נין ! ני אדם נסי מסת ידו אשר חלק ד ' לי
להועיל  ,ני מה נקל לו אז להשתמר מחטיא ! הסנרו ! עלית קיר קטנה ועיניו
טחו מראות מאותה מכל חמודות הת!ל ונעימותה ולא יאנה ד ' ! אנשים נאלא
כמאמר אי׳ייי האי גאון תפארת ישראל ואור הכילה רנן של ישראל נוצינא
קדישא נש״ת מהו ' משה סופר נ׳ע ע״ס ויתהלך חניך את האלוקים ואיננו כ'
לקח אותו  ,היינו על ני הסרים חנוך את עצמו מכל נגי אדם ולא הלו
!קדושתו יתר על כולם אך רק עם ד ' לכדו  ,לקחו ד' מן האין  ,נהחטיאי
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מערת ד ' עם נייאתו  ,גי לא גיא ד׳ מלאיים גאון  ,אין זאת תורת האדם:
עוג אשר יאחוז גזה ונם תזה גל מת ידו  ,וירא ד ' יוצא ידי שנימו  ,ועוג
תורה עם דרך ארן ,וזמן תורה למוד וזמן משא ומתן עם גני אדם לתוי ,ועת
לשתוק ועת ליל מסן תמת השמים סה גארן ודרך הממוצע הוא הנגמר ׳ ואף
יי נגד היגר להתתגר יתד גלג ונרות אמד עניני האלוה ועניני גני האדם,
יהתננדם נהנעה הראשונה ונסי ענעס  ,אין השם עיניו על דרייו והוא ינע
תמיד ללעוש רותו היטג היק מחלאת התומר׳  ,הנה נם הגתש צהסך למעה
ומשענת לנפש חיה  ,ומים עמוקים עצה גלג איש  ,ואיש תגונה ידלנה ניווע,
יאשר הניע למדריגה גדולה כזאת  ,אשריהו  ,רות המקום נותה הימנו ורצוי
היא לדוג אתיו  ,והמתנגדים  ,הרוחני והגשמי ,ישלימו נקרנו ,וז׳א עינך לנוצת
יציעו ,היינו החומר אשר הוא תמיד לנגד מטרת הנפש ,ועפעפיך יישירו נגדך,
שיינו גם המתנגדים.
ה׳ נ ' נופת תעו פג ה שפתי זרה וחלק משמן תנה• נ״ל להניח
י״נ יונה שניה נתלה תנה ,והוא מענין תמשוך לויתן נחנה ( איוג מ ' נ״ה)
כ ילי נחנה הועלה ( תנקוק ת ' ט״ו ) ני נמו שהציד והדיג למען לנוד דגים
ימיות פורש רשתו׳ נן ירן האשה המנאפת  ,היא נם היא תפרוש נדנרי ה
מנעימים וחלקים תשמן רשת לנפש חסר הלנג למען הגיאתהו אל תיק^
ימנה ע״י מנה  ,ותפש החנם גלשון הזה אשר נמעט נגד ההתשל הוא ג,
«נינים ויתודגס Honigseim träufeln die Lippen der Verworfenen , :
glatter als Ochl , ihre verführende Rede ,
שם י׳ ר ע צ נ י ן גג ית ננרי ,הנחתו על הונו אשר רנש ויגיעה ועצי,
5ייי אוכלי לחם העצנים ( ההליס קנ״ז גי ) ויתורנס Dein mühsamer Er - :
werk» im Hause der Barbarn ,
שם י״א ונהמת
גאתריתן
ננלות נשרך ושארך ,
נאתר׳ ת ך
ייענין לא תאתר לשלמו ( דירים נ״ג כ״א ) מדוע אחדו פעמי מרנניתיו ( שופטים
מ ' נ״ת ) ני על הרוג נעת התנחם החוטא עלי ארחו  ,אז נגר נאגדו נותותי'
מניפנים וכמעט מעות הוא שלא יונל להתקן ! שארן ,אינני מן וימטר נעסר
«אר> שהוא נשר  ,ני לא יתכן להיות החנם נהני ננלאי טסשאי יאנלי נהמי
ינהמי ולנפול ומליצותיו הנעימות תרתי פעמים נשר  ,אן שארך הוא מענין
«ארית  ,והונח על הנפש המשנלת אשר היח חלק אלוקה ממעצ קימת לעד
'לנצח כמאמר מזקיה ולכל נהן חיי רוחי ( ישעי' ל״ח ט״ז ) וע׳ז אמר ככלות
ימיך הוא חלק האיר הנוקני  ,ישארן׳ אלא הרוחני ,ויתורנס • Du seufzest
dann dir zu spät, wenn dahin dein Körper , deine Dauer ,
שם ט״ז יפוצו
תעינו תיו חוצה ,נמשך אל הקודם כדעת רש״י זיל,
ילי* עצה וצווי הוא  ,ני הוא דגר  .שאינו תלוי ורצון ויאירה  ,ושגוי הלשון
«מנים ! שתה וצווי ויפיצו ועתיד  ,ויתורנם Dann werden hinaus :
deine Quellen sich ergießen , öffentlich in Wasserguellen .

מעניל ב״ד יצחקr״ Sשטעון.
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