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Zur Beachtung:
Von bloßen Zusagen auf k ü n f t i g c Abnahme , mied, so diese
nicht von dem Betrage der vorläufig abzunchmende » Exemplare
begleitet , keine Notiz mehr genommen . Derjenige , dem es ernstlieh um die Forderung unserer heiligen Sache zu thun , beweise es
uns gleich. Die geringe Theilnahme , die unser Unternehmen bisher noch findet , zwingt uns zu dieser Anzeige.
Die Beiträge häufen sich täglich Mehr an , und nur der leider
schlechte Absatz ist Schuld , daß wir so wenige hievon erledigen
können.
Wir erhalten oft Sendungen mit der dringenden Bitte:
selbe noch in das eben im Drucke befindliche Heft zu bringen!
Daß diese Zumuthung unbescheiden , wird jeder Vernünftige billiger Weise einsehen, da die Sendung erst ropirt und zensurirt
werden muß , ehe sie im Druck erscheinen kann . Warum lassen:
sich diese Herren auch mit ihrer Sendung so lange Zeit ? — So
kamen Schwarzfeld,
T r i c s che r, Low u - s. w. diesmal viel
zu spät, um ansgenommen werden zu könnenWir bitten ׳keine versiegelten
Briefe in jene Packete
zu legen , die man uns durch die k. k. Fahrpost zusendct.
Da uns Hr . M . G - Saphir
srcnndlichst gestattete , seinen
»verkauften Schlaf " (der allein pr . 1 fl. C . M . hier verkauft wird)
unserer Uebersetzung bcidruckcn zu dürfen , so glauben wir dem
Wunsche unserer Leser nur zuvorkommend zu entsprechen, indem
wir diese herrliche Dichtung im Originale unserem Hefte beigeben.

מכתם
? nP'ry  ׳rir 'y מי « ה הכוכב דדך
עכר׳
 ח ? זית, נגהיו הן יאיר כעיור ליל
*“ • •
* :
■־
, r
•tI ״
jt
- ,  ונם ליממונה. חלק מי « ה נתן ל ?» בעה
בר.« ה הנ.  ' מעניה נחטה2י
 נחמ.מ
ס אלא מאן פאללאק ממר עכימע׳

Univ
.-öidl
.J

rmitfuri l M,

I

ארישת שפתןם.
Nach einem von Heuen Professor Stephan Tamäsko , außerordentlichem Lehrer der hebräischen Sprache am Lyeäum zu Preßbürg, zur Jubiläumsfeier Sr . königl. Hoheit des Durchlauchtigsten Erzherzogs Joseph , Palatins
von Ungarn,
Sanskrit - Sprache verfaßten Gedichte
, bearbeitet von

Nd. Ehrentheil , Hörer der Philosophie.
 Innאד 1ן! ארץ תחוג את zn׳n
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פאר תהילתך
טי ?ילןד ׳ יצביל ה ^ רים׳ תבל תהלל אף יויכביה ׳
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■יכנים חלפו ? לאי נ21ה  ,אף  $$$לה ? פתה ארץ •
?גב ארצן  .ע) ד ' נ ^ את גאון ויןעד הוד ופרץ י
מבלי מחלה ? כלי .פגע בריא אולם ידי’ ם״ןז ׳
י
אל ; חנן והוא ימלא כל ? יכולות ? עי
נם זכןנתן׳ לבן! ע:1עךיןז  .פרחי תיקרה הם לאר^ך •
.עת יתאפף קהל חנביונים׳ תבין לבם תי?_מע קולם י
להקדייכ ר! דויכת חנן ומיכפט ?י יכבילין יכבילי ע1לם •
?׳ ' במעי? ירמה לן׳ ג׳כיא אלהים׳ רם ב ^רים■
ברכה תיכבון' בכל מע׳^ יןל׳ יצר המהלל ןפי היכרים! -
איכרי יכניס ויי? נו ? ין׳ ה ? הלל;ית ? פי ן£ם-
אורן ;מים יהי חלנןך׳ ברון תהיה ובליא אולם!
נם רוחן־׳ רוח ןדיבה׳ ;י? ןחו ? לם אף ’ פארי׳
עם הכרתן תחי ?איכר • _קך3יני ! ?הה ,’. $׳לייי ׳
בן על ;דה תיוסיף יכניס  ,ריוריכי יכלום לן ? לנו•
ואז בלכתן ליכמ׳י מר־ום׳ אזי תבא .על יסכין׳
כבואיהיכמיכ  <£ית הערב׳’ אז תצליח עור ארצן!
א.

עהוענטהייל.

Exegese von I . I . Pollack Oberrabincr in Trebitsch.
ירמיה זי נ״ז ודברת וכוי  ,י׳ל אם תוגר אליהם ילא ישמעו אליך,ואם
תקרא להם ולא יענונה  ,אז תאמר להם זה הגוי ונו ' אנדה האמונה ונו ' ר׳ל
ני העם אשר לא ישמע לקול מוסד ד' אלהיו  ,לא לנד ני יחטא נגדו ז כי אס
נס לנני אדם כמוהו רשעו  ,ני פורע מוסר ומשאית דרנו הוא  ,וכל אח עקו3
יעקג  ,ני אנדה אמונתו וישרת לנו ותומתו חלפו הלנו למו  ,ני יראת ד׳ ואהנא
אדם אחיות הנה ורק למדות תלננה  ,ומדי תסור היראה מקר 3איש׳ גס ישרו
ואמונתי לנני אדם יעזונ  ,נאשר יורה הנסיון למג  ,ונן הוא נהפך  ,ני המונע
חסד מרעהו  ,נס עמודי יראתו האמתית ירוססו  ,ואס גם ילנש אדרת הלניעות,
ויתחפש נמעיל היראה החילונית למען נחם  ,הנהו נפסל נסך חדש ותפוש זה3
וכסן> ונל רוח אין נקרנו  .ביט מי ובו '  ,ידוע ני גילוח השער המיסה ומפאר
גון> האדם היה נימי קדם אות וסימן האנל  ,נמו שנמלא 3איו 3א ' וינז אה
ראשו  ,וע ' נ יאמר פה לנלל האומה  ,אחרי ני ננר סרה מעלתך המוסרית ' ,ודי
נטשך נענרתו  ,ע ' נ ראוי לך להתאנל ולשאת על שפים קינה  .מרך  ,לדעתי
הונח שם נזר נראשונה להורות על נל ד3ר המיסה ומפאר נעליו ומנשאו על זולתו,
ננתר הנתן על ראם קלין עם לנשאו על נל זולתו  ,נמו ונתת את נזר הקדם על
המלגפת ( שמות נ״ט )  ,והאיש אשר תהיה התפארת הזאת לו לתנה  ,יקרא נזיר
אתיו ( דנרים ל נ) ויען ני שער הראש המגדל ומתוקן נסדר נאה ייפה מהדי
ומפאר נעליו  ,נקרא נס הוא פה נזר  ,ואן -שער איש אשר לננוד ה״ית יפרום
ונחמדת התנל ומתעניניו ויגיל פרע לאות על זה יקרא גזרו  .נמו ראש נזרי
(נמדנר לי ) ! יינע קראנע  ,ננחינה מוסרית  ,והוא נעלמו יקרא נזיר (שם ) אי
נזיר אלהים ( שופטים י׳ג ) ויען ני איש נזה ינדל מתענוגי הת3ל ומגל מחמדיה
הושאל אח׳ג שורש נזיר להורות 3נלל על הפרישות מד3ר תה  ,נמו ויגזרו מקדשי
נני ישראל ( ויקרא נ״ג ) וינזר מאחרי ( יחזקאל י׳ד ) יעל הפרישה מנל הזולת
למען ינוגן אשורו ומגמתו רק לרנד אחד « ! ׳ך וו ! ים ! 0יט 1יך לו עטווווס ווענדען,
נמו וינזרו ל3ושת ( הושע טי ) ועיים השאלה אחרת משער הנזיר הנלתי גלות
הושאל שם נזיר להורות גם על הגפן ה 3לתי נזמי נשנה השניעית  ,את ענני נזירך
(שם נ״ה )  .דור עברתו  ,ת״י וית דרא די ענרו על מימריה  ,נונתו ני הוא
משורש ענר  ,והנפרד עניה  ,וויבערסרעטונל  ,והננו׳,יורה ני העניה היא נגר
היית לענור על חוקיו ותורותיו  ,ויהורנס איין( 1׳  pnנ״וידער ןעבענדעש לע=
? 0ערט  .ולדעתי נם ענרה הנרדן> בהוראתו עם נעס ותימה הוא משורש ענר,
ויורה על ה נעם העונד הנבול והנדר המורגל נשאר הנעסים  ,חלווסה  ,כמי
שנא מפורש פעם אחו 3איונ מיהסךענרות אפך׳ גס מהזדון העוני עודמהגנול
הנהוג נמלא שם עברה נסמינות עיש הוראה זאת עושה 3ע 3רת זדון  ,ויען
מדת הנעם היא עלולה נמעט יותר מנל התפעליות הנפש לענוד חוק ולפרו!
נדר ננודע מהנסיון  ,שהנעם הולך תמיד הלוך וחזק ׳ ולא על נקלה ימלא איש
אשר יונל לעלור נאפו ונחמתו מדי יחל לנעוס ע״נ הושאל לדעתי שם עניה
ניחוד להורות על הנעס העונד חק וננול  .שמו ( עקוציהם  ,רומז למה שמשי
אחז ומנשה מלכי יהודה כמסופר ( מ" 3ט״ז מ״א נ׳א ה׳ ורנ״הי נ׳ נ׳ח ) ■
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התופת  ,מקוס ידוע זגיא זן הנוס אשר שרפו שם נניהם וזנותיהס זאש  ,מקרא
נן לדעת מנתי העמיס  /יען שזלשון פרסי מורה שס ת״אפתה על השרישה ברענגען,
וסושאל אח״נ להורות על מקום אנדון ינליון הרשעים אשר אשם לא תנזה  ,נמו
ייערוך מאתמולתפתה ( ישעיה ל׳ ).לא צוהוכי'  ,דע קוראזעים  .ני נמו
סיורה מלת לא זחזורו אל השחות על הפנס נמו לא עם  ,לא ען  ,לא עוז  ,לא
סלוס  ,נן יורה לפעמים זאנורו אל הפעל לא ל?ד על השלילה  ,נ׳א נס על
היפו הפעולה ההיא  ,ויהיינס אשר לא לוה אותם ( ויקרא י' ) 01 ( 11ער איהנען
 ( 01(11ויך פערבלונוהען (ווצד ציוו לעכי! 1יךנ 1ה ( ובע,
פערב (! סדזען  ,ונן פה
ני מלנר ההזהרה ומזרעך לא חתן ל ה עז ירי למולך ( ויקרא י׳ת ) אשר לדזרי אז׳יל
(סנה סייד ) תזהיר לא לנד על השריפה ני אס נס על ההעזרה זתוך האש לנד,
הלא נאמר נ׳ר אמ ' נ ( דנריס ;  •Vדרך נלל לא תעשה נן ונו ' ני נס את זניהס
יאת ננותיהס ישרפו זאם  .על לבי  ,ני דזר זה המתננד לטזע אנושי אשר אני
יולרה הלא יתננד לעלמות׳ אשר אני אוהז יצירי ומרו! ם עליהם  .וחז״ל זחענית
י׳ א' אמרו ולא עלתה על לזי זה ילתק  ,ר׳ל אף ני שם לויתי יפי להקרינו זנ׳ז
יא היתה נזאת נאמת נוגת לני וממשנת׳  ,נ״א לנסות את אזרהס  ,נאשר יעיד
וקברו בתופת -אשר זאולתס אשזוהו לפנים למקום
ס״ז סוף המעשה  .ל״ב
מקודם ומיותר רק לענוותם  .ותלנד זה הוא מקום מונן לקזורה נעזור לוז
התערות הנמצאות עוד עתה שם מלד דרוס שלניא זן הנוס  .מאין מקום  -אחר
לקנור שס רוז החללים  ,ולריק השלינו יושני ירושלים את נפ  :ס תננד  ,להלחם
ינד הנשרים הצרים עליהם שמה יותר מזשאר המקומות למען השחיר המקים הזה
אשר זו היו מעיינות מיס רזים נידם 1לזליזי נפול זיד אויניהס מחסרון המים
ר׳לאףנייקנרו
והיתהנבלת ,
יהלמאון  ,וע׳ינ רזו שסמאוד חללי חרז  .ד יג
נס נתוסת  ,ננ׳ז לא יונלו לקזר נל חלליהם הרזים  ,ע״נ יהיו הנשארים למאנל
לעוף השמים  ,ואמר נזלת שם יורה על הרוז על ניף הנהמה המתה  ,להורות
סל זזיונם  ,ני אחרי לנתם אחרי ההנל ויהנלו נמשלו נזהמות שדי וחיתו יער,
ואין עיד להם יתרון מהם  ,ני רק האדם העושה העוז והישר זעלה זמרותיו
וזתעלות נפשו המשנלת משאר נע״ח  ,לא ההולך אחרי שרירות לנו הרע  ,ושורש
נזל ונפל נרדפים זהוראתם וההנדל ניניהם לדייק ני נפל יורה על נפילה נופנית
ממקום גנוה לנמוך׳ ונזל יורה על נפילה מוסרית  .וחסרון התעלס הקדומה,
ע ' נ נסור הליחות ונפש הצומחת תעלי הען יאמר ני יזוא נעזור אניד מהם
מעצתם הקדומה שהיו זתדרגת הצומח  ,ועתה יהיו נמדרגת הדומם השפל ממנו,
יכן זמות זע׳ח תקרא נייתו אשר סרה ממנה נפשה החיונית  :נזלה  ,כי ירדה
ממעלת חי הקדומה היותר יקרה  ,וע ' נ נמלא נם פעם אחת שלא עי׳ד נזיון מן
האדם נזלתי יקומו! ( ישעי׳ נ׳ז ) אך לריק נקרא גוף נע״ח המת ע״כ נזלה  ,יען
?י זסור נח החיוני המעמיד אותו יפול תחתיו לארן  ,וכן העלה הנמושה גוזלת
לייפלת לארן ויורה א״נ שורש נזל גס הוא על הנפילה המקומית.
יוציאו ונו '  ,פה ייעד להם הנניא נשם ד׳ ני הנשדים
פרשה ח׳ א׳
סלרים עליהם לא יחוסו נלנדס העיר נם עצננוד המתים שנזר מתו׳ ויוציאום
יזזיון מלזנריהס  ,זחשנס למצוא שתה אוצרות נסף ומטמוני מסתרים  ,ונזה יהיו
לזוז גס אחרי הפרדס מחזרת החיים לעונש חטאת נס על פני תנלארצה  ,ני
אעדר הקנורה הוא לנושת ולכלימה נס לנפש המת ננולע ( ונסי המיוחם לזרו ך

נןנריהפרשהנ׳נ״והפאונן לאתר ני נתקיימה הננואה הזאה עיי״ש )< ב׳ גישמש,
וימר נן דרך ההול  ,השמש והיית רכל צנא  .השתים וישר ענדו והלנו אחריהם ללי
הנשארים  ,לדרד״ק
המקומות
יונלו מלט נפשם מנזיון העצום היה  .גי בכל
טעמו הפוך הנשארים 3כל המקומות  ,וייסשר שהכוגה שרק נשאר המקומות
הנשארים אשר שם לא יוציאו עצמות המתים מקנייהס ינחרו ׳ושניה תות מתיים,
ני טוג להם למצוא מנוח ומרגוע נקנר  ,מסנול משוא רו 5ה נ רה והמצוקה אשר
יצרו להם אויניהם  ,אנל נירושליס אשר גס נמותם לא יהיו מששים מגזיון צריהם,
לא ידעו עוד נמה לנחור  ,אס נמות או נאיים  ,הזה ונשר או זה ? די אם ישוב,
לשו! נופל על לשו! ליופי המלינה  .יהיאשון מעני! שוננ וה ' 3חעגין תשונה,
ויתורנם  :ווען זזצון לובוויררעט כוטרעכגו » וון ני5כ 1זוידער לוריקלוקעתרען.
החזיקו,
הי משובח נצחה  ,מלשו! נצח רד״ק קיינע עחיוע קכקיד־ו » .
נאדם האוחז ותחזיק ניד דעהו ולא ירף מתנו  ,נן יחזיקו נתרמית ולא יחפצו
לסור ממנה י ותרמית פה כנוי לע״ז והנני נכר אשר תוהו ותרמה! המה ונל רוח
ויסוד אתת אין נקרנס ורק לנ ה ותל נוטה אחריהם  .מאבו לשוב ׳ אן ני
הקשבתי׳ תאתר
משפט שכלם יחיינס לשוג אל ד ' נאמת צע ' למעלה נ׳ ל )  .ר
הנניא  ,ור׳ל אחרי אשר הונחת• אותם זה נמה פעמים נשם ד ' הלנהי נתונם
לתור מחשנות ל 3פ ולשמוע תה ידנרו איש אל רעהו  ,אולי עשו דגדי רושם נלנם
וינאמו על רעתם ויפנימו יחד להטינ עתה את דרנס  ,אן5ר לי מאוד לראות
תוחלתי ננזנה  ,ולשמוע ני רק לא נן ידניי ואי! איש נחם על רעתו ׳ ני רק
האיש  -חוטא רק לפעמים נע■3־ יצי לנו ותאומו הרע  ,, -תדונו להנחס אתרי
מלאת תשוקתו ולאתר  :מה זאת עשיתי■ אפס הנשקע ג< ר ניון מצוות החמדה
לצמיתות  ,ההוא לא ישמע עיד תונחת זולתו׳ או קול הקורא אליי תמצשמי
לנו לאתר  :הסנלת עשה  ,היטינה דינך ! ני נחו פתן חרש יאטס אזנו עד ני
הקול יחדל מקרוא אליו עיד  ,נמחז׳ל עשה עורה ושנה נה נעשית לו נהיתר,
ולפי׳ז ת״י הוא תאתר ה״ית אשר אמר עד״ת ני הקשי 3דנריהם נא 3המיסרחת
ננו נענור לנתו אמרי שרירות לנו ועומד אחר נן אחרי נתלו להקשינ תה יאמר
ננו  ,ואיזה רושם עשתה תונחתו נקרני  .כסוס שוטף ׳ ידוע ני תטנע הסוס
אמר הונן ליום מנחתה ויצא נ נר פעם אחת נקרנ  ,למהרוללנת אחרי נן נשמחה
לקראת נשק ולא יחת עוד מפני נל  ,וע ' נ יאתר ני נתוהו ישישו וימהרו נלם
לשוג ולרון עוד לרעתם הקדומה נמו לפני שמעם התונחה  ,וע״ז יורה שם מרוצתם
שננרהרנלונה  .ז חסידה  ,טטצורך וסיס
נננוי הקני! ר׳ל היירוצה הידיעה
טווצ! ןבע ועגור קריוניך  ,ור״ל גס העיסות אשר יסנוו תמיד טרס י נח הסתו
מארצות צפון הקרות לארצות ננ 3היותר חמות  .למען מצוא שם תחסה ומסתור
נימי הקור  .אן ני חסרי שנל התה ולא חלק להם ננינה ננ״ז ישמרו המועד
הראוי לשו 3ולנוא יניד אל ארן תולדתם נאניג  ,ולא יענרו תוקם אשר הטניע
די נקרנס  .ועתי אשר הם נעלי■ אכל ותנונה לא ידעו משפט ד ' לשו 3אליו אתרי
אשר נזורו מעליו  ,כי טח מראות עיניהם מהשניל לנוהם ( ומליצה זאת דומה
למליצת ישעי׳ א׳ גי )  .בשמים  ,יען ני מדרך החסידה והנשר לעוף גונה האויר
יאמר עליו פה חסידה נשמיס ! נמו נמשלי ל ' דרן נשר נשתיס  ,ואמר מועדיה
נל׳ ינים להורות על מועד נסעה מארצה ותועד שונה אליה מדרד׳ק  :ואח׳נאמי
רק עת נואנה  .ר׳ל  ,עתשונם  ,ני רק נזה יתנגדו לעתי השר לא ידעו לשוננמש׳ל
והנן  .ח׳ הנח לשקר  ,ננן הוא לשקרא ענד ספר קולמס דשקר למזייפא«

י׳ל נל אווד מהסופויס רומני ההורה עשה לעצמו ענו שקר לזייףולשקר ד3רי
אמת הנתונים  ,ומלת סופרים לפ׳ז נושא המאמר  ,ונראה מדנריו ני הנניא
הוניוזס שזייפו התורה  ,ואין תורת ד׳ האמתיוז עוד נידם  ,ואפשר ני למען
היות הינולת נידם לעשות הוענת ה' אשר שנא ולהתעות העם נשקריהס וננזנימם
זייפו נניאי השקר ונהני הנעל אשר היו נימיו אתהתורה  ,וננין נזה יותר מאמר
חלקיהו הנהן ( מ״ננ׳ג) ספר התורה מצאתי  ,ר״ל האמתית נאשר קנלוהאנותינו
נהר סיני  ,וקרוג לזה אוזז״ל מאוזזיהו ומנשה ( סנהדרין ק״נ '5וק״ג נ'") שהיה
קודר האזנרות ( ר׳יל שנתורה ) ונות 3ע״ז תחתיהן ויתורגס  .וויו!קאוכככו ו 1יר.ר
זאצען ודר מגר1ויי! ע ווונד דיוו ? עהרע ג(! טטע  0ווי! ט בייוו ווונט  ,דאו דצון
יוצוהדןיך דיו! וובטרייבעד דן לור סערפוו! טוגנ ווייגען פצו? טען ןזריפפע!
אצטוופפטען  .ט׳ הובישו ,ראוי להם 'לינוש ׳ ני איזה חרמה מכל מיני
החכמות יש לסם ז אס נדנר ד ' מקור כל החכמות ויסוד מוסד לנל מדע אנושי
מאסו  ,או שמוסר למעלה  ,והכונה כי ננוא עליהם כל הקללות הכתונות נתורה
על תוענותם  ,הלא ינושו החכמים האלה נעיניהס  ,אשר זייפו התורה להסיר
"עוד הקללות מתוכה  ,למען יוכלו התעית העם על,נקלה אחרי גלוציהסוההפעיל
פה הוראתו עומד כתו הקל כדרכו לפעמים  .יי ? ׳ורשום  ,לדעתי יורהשורש
ירש על כל החזקת נחלה הנעזנת מנעליה שמת אוהלן נגולה או גורש ממנה,
נמו ויירש זרען את שער אויניו ( נראשיתכ׳ד) שהואייעוד ההננוחה שאויר זרעה
יגורש מנחלתו והוא ישנ תחתיו  ,ומזה נקרא אח ' נ קרוני המת תשר להם המשפט
לירש נחלתו נשם יורשים,ופה יקראו ג ' נ האייניס הזרים אשר י־חו נחלה ישראל
הגעזנת מאתם נלכתס נגולה נשם "רשים  .יייג אסוף אסיפם  ,אעשה להם
סיף ושניהם לשון כליון  ,ני שורש אסוף יורה נהנחתו הראשונה על^ קנון המעט
אל הרו 3והאחרים אל הכלל וחנורם למקום אחד  ,וע ' נ יורה נ ' נ לדעתי על
 5ליון דנר מה  ,יען ני הנעדרים מניר ההויה מיום נרא אלהיס ארן ושמים הן
ינים נתספר עד מאוד ויותר מהנמצאים עוד י ע״נ נוכל לומר מכל דנר הנעדר
עתה ני יאסף ויחונר אל המון הנעדר " השוכנים כנר נארן הנשיה ועולם ההעדר
 11ע! וגןאוגדדעט גיבטדיגט  .אין ענבים  ,לא ששני
ואין  ,ודגןר״ 2ערערפער
אלה הגפן והתאנה עיקר הסרות אשר עליהם יחיה האדם נארצות הקודם מלנדי
הלחם תיאר פה אנין האין נהעדרים  ,נמ״ש נמשא נקניניס שהם שלות האומה
יאשרה  .וישנו איש תחת נפנו ותחת תאנתו ונדרד׳ק  .והעלה  ,נגזר לדעתי
משרש עלה ,יען כי נסי הנודע תכלית העלה לעלות ולהגן על הפרח והפרי
מקרירות האויר ושאר מקרים לא טוניס לצומח  ,נמו שיקרא גם חלק הנגד
והסמרטוט ( ספ[ ווטטער ) אשר יותן על המנה ועולה עליה להגן אותה מקור
שאויר המזיק לה נשם תעלה משורש זה  ,נמו רפואות העלה (לקמן ל' ) ויען ני
התעלה פפ! ו< טטעת מסננת רפואת המנה נאמר נל״הק על רפואת מנה נעצמה
שורש עלה נקל  ,מדוע לא עלתה ארוכת נת עמי (ה ' נ׳ינ ) ונהסעיל נמו להעלות
לה ארונה ומרפא  .ואתן  ,ר״ל מה שנתתי להם מלני אלה יענדו מהם
יהמ׳ם נמלת יענרגס כנוי הפעול ויורה פה על הגנול שממנו נמו נני יצאוני ׳
יצאו ממני  T ' .עלמה  ,מאמר הנניא נשם ישראל  ,אשר יאמרו אז נצר להם,
מדוע נש 3פה נערי הסרזי מקום אין תחסה מאויר׳ הלא טחנ לנו להאסף לערי
התנצר ונוחיל שם עד נוא עזר ותשועה לנו  ,או עד אשר תכלה הרעה לניא
עלינו לצמיתות  .הרמנו  ,פעל ממין הקל הנגזר משם הדוס רגלי ( ישעי׳ ס״י)

וריל עשה אותנו הדום לרגליו ודגש הת״ס לתפארת הקריאה והשפילנו עד עפר
ואפשר ני נס מוה ידמו לשאול  ,ויתירגס דוו דנד ערנידרקזט אדער פצו .־זרען
הינונטערלוד צרופנו ! ונן ישנו לארןידמו ; קני נת ציון ואינה ני ) משורש הרם
;ה והיא ס ' הפ ננלעת נמננווי  ,ולש"; הוא ניע נמנות שינות  ,ויהורנס דצו
דטלען  .לור ערדעצוונד דנד ערניז־ריגט׳ דיוו וצ 5טעסטען ליצ! ן׳ט  ,וידמהנוה
לשורש הלן אשר נעתיד יאמר גס ממנו אלן תלן ונו׳ גחסרון ' ה״א השרש  .מי
רו ®  ,ננו׳ לעונש אלוה נמו נוס תמת ד ' ונוס התרעלה  ,ואפשר ני המנהג היה
נימי קדס להשנינ מתויג׳ מיתה ארצה ולהשקותם נהנרת נוס התרעלה אשר צפו
את ' נ למיתה ידועה המעותדת להס אחר ; מן מה ( ע' נס׳פעדאן תולדת סאקדאטעס)
ומזה לקותה המליצה הזאת  ,ויתנגד לפ״ז תאמר • ה היטג לנתוג שלאחריו  ,והיא
יוסי המליצה ננודע  .קוה  .לדעתי היא תשונת השם על מאמרם ננתונ הקדום
ונדמה שם דיל נותיל שם לעזרה  ,ואתר פה דר ן היתול קוה לשלום ! הצורר.!,
צור צחיןי פרידען ? הלא אן שוא תקוהן ותוחלתן ננזנה  ,ני תחת שלום אשר
הנטיתון נניאין נניאי השקר אשר מזו לך שוא ־תפל  ,ינואן אין טו 3׳ ותו! ת
האנושההגיעתן נעתה  ,ני ננר  .טן; מרן  ,עיר ׳ושנות על קנה
מרפא
לתנתן אשר משם ינואו הנשרים הצרים עליהם נשמע בהרת סוסיו ,
א״י הצפוני
עטישת הסוס היוצאת מנחיריו נקראת נתרה  ,ואמר סוסיו נכנוי הנסתר המוסג
מצהלות אבירים  /ר׳ל קול שמתה וצהלה אשר ישמיעו
על האוי 3הידוע .
הסוסים החזקים ״  :קראים אניריס נהרידה תלתתה  ,ננולע לתני " הטנע  ,ני
הסוס ישיש לצאת נקר , 3כאלו יתוש הרגש הנווד והתהלה האחוזים -<3ק 3הנצחון.
צפעונים׳ שורש צפע יורה נערנית על נשינת והוצאת רות ואויר תמותת,
י"?
ניפט צ 1וי  0וזוי 5ען  ,וממנו נגזר שם תואר צפעונים לנחשים ארסיים  ,תחת ני שם
נתש סתמי יאמר גס על הנלתי ארסיי  .ומזה תנין מליצת (ישעי ט״ו 1כי משורש
נאש יצא צפע  ,ונא שיזה התואר לנד 3תקוס שם עצם עם התואר  .אי [ להם
לח ®  ,ר׳יל נס חונר חנריס תחונם יודה וינוש ני לח יועיל לו לחשו להנצל
מנזק הנחשים האלה לדומה לתליצת המשורר תהל־ס נ׳ח ו’ ) ונ"ז  .ננוי לאוי 3תר
מבליגיתי  ,לדעת
ונמהר אשר י 3וא עליהם ולא יונל איש לעמוד נגדו  .י׳יח
הרי׳קם שם נמשקל מרנית עם ננוי הקנין משורש 3לג המורה נערנית על הזהירות׳
גלצונלען ׳ והושאל אח ' נ על אור פני איש המתחזק ומרהי 3עוד3נפשו  ,דך
טנוצורקט צוונו־ ערוווטוזיגט  ,נמו השע תמני ואנלינה ( תהלים ל״ט ) המנליג
שוו ( עמוס טי ) או על איש המתנתם על צרותיו דך צאיפרזייטערט  ,והוא פה
ונאמר הנניא המתאונן על צרות עמו  ,והנמה הנה ידוע תטנע האדם ני הצער
ודאנון הצג נעצתם הס עונג ועין לנפש האומלל  ,תחת ני השמחה והששון נקון
תנאיג 3עיניו  ,ויאחר א״נ פה  ,כי רק היות לנו דו־ תנתומו ומנליניתו על
יגונו  .י' !2הנה קצל  ,לפיד הוא תאמר הנניא השומע נאזיון ננואתו קול שוענד
הגולים ראשונה עם ינניה מלנס ננלה  ,תשר מארן מרחקים על נהר ננר אשר
ישנו שם ישמיעוהו לאמר הדי אין שציון ונוי ני יכול האויג לצור עליה וללכדה ?
ושומע נס השינת הש״י על זה מדוע הנעיסמי וכוי ני אס כנה הס עושים לי,
אין יוכלו לחשוג להנצל תנף האוינ אחר הוא שננו אפי ומטה זעמי  .כי עבר
קציר  ,מאתר הנניא נשם יושג׳ ירושלים אשר קיו לעזרת מצרים נל ימי הקיך
עת צאת המלכים ללחום מלחמותס  ,יען ני אז אחרי כלות הסתיו והגשם חלף
הלן יתוקנו הדרנים והמסילות להיות טוניס וראויים לעבור נהם מחנות אנש י

ליא  ,ובכל זאת ראו עתה לדאבון נפשם ני נכזבה תוחלתם  ,כי חיל פרעה היוצא
לעזרתם שר לארצו מצרים ( לקמן מ'  0וזה ׳שהתאוננו לאתר  :עבר קציר׳ אשר
יייל יארן כנען בניסן ונתשן עד סיון  ,כלה קין עת לקיטה שאר הסרות שם בחדשי
המוז עד תשרי  ,ואנחנו לא נ׳שעיו עוד עד הנה .

חיים יוסף במו״ה שבתי ז״למטרעביטש.
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in Groß - Meseritsch.
תני׳ אמר ר׳ ישמעאל 3ן אלישע פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני
'לפנים וראיתי אנתריאל יה צבאות שהוא יושר על כסא רם משא ואמר אלי ישמעאל
ייי ברכני ואמרתי יהי רצו! שיננשו רחמין את כעסן ונו ' ונענע לי ראשו וקמ׳ל
שלא תהיה ברכת הדיוט קלה בעינין ( ברכות דן ז׳ ע׳אי.
מעת שנתן הסכל במרומים י והאולה החלה לסרון על פני האומה  ,כסילים
׳גוערים בני איקס נברו בארן  ,אז היתה האתת ללעג שסה ושפתי ועת ברר מלל
ייילו׳ אזני העם אטמו משתוע תבונה ולבם בל עתם לקחת מוסר תפוחי זהב
יי)י! משניות חלקלקות  ,עיני העם הנו בסנורים מראות במו אופל קמיהחכמה׳
ייעור בצהרים אן כושי החמר ימששו ; אז היתה לכו " היער החכמה לנחלה,
מית השדה פתחה את פיה  ,ולשונה תהלן בארן במשל וחדה  ,עלה אריה מסבנו
לדבר נגידים  ,ומנת שועלים ערמת ערומים  ,קול צפור יאול כנף ונס דגי הים
יאספו להניד לאדם ישרו  .ותהי ראשית מחלקת המם Fabel 1בארן  ,ויולד בניס
יבנית על ברני המליצה :
חדות  Allegorie׳ דמירגררג  Symbol ,ונוזתאוה
׳  Hyperbelיוצאי חלציו  .המה היו ראשי המדברים אל העם לחנון אותם על
פי דרכם  ,בכל הארן יצאו אתריהם ובקצה תבל מליהס  ,ולאוס מלאום יאמן
'פיחות האלה  .גם השמים פתחו את פיהם לסכר כבוד אל  ,ומעשי ידיו הניד
איקיע  ,סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמירה  ,ומלאכי אלהים עולים ויורדים
יי  ,לשעשע אה זני אדם ׳ לגלות להם סודי שחק וחקרי תעלומות ינשרו למו!
אחת מופתי החכמה באו נפלאות  ,ותחת איתות התבונה נוראות ידברו  .המה
יאנו עדיהם על נל אשר יחסין איש חנם לוקח נפשות ,ארז לשבט אס לארצו — .
אלה ראשי אבות כל דעת וכל אתונה בארן  ,ומאלה נפוצו משפחות האמונה
לארצותם לנוייהם  ,וזאת תורת האדם משנות דור ודור  ,נס זאת תבנית פסליהם
'אמונת צלמי הנוים לארצותם וללשונותס  .ואולם רובם ככולם רייין מצאו קליפתו
י* ילו ותוכו זרקו אחרי גיוסי  ,שקדו על
מסתריהס  Mysterienוילאו למצוא
אפתח ואל הפנימה לא באו  .נגס! פוריה על ירכתי האין פשתה המליצה במשאות
ש 'א ומדוחים בפי המוני העמים והשקתה לכל העולם שכרו! ׳ זמרות שעשועים,
ש ’יי ענבה  ,ספירי עולמים  Mythologie׳ הפילו תרדמה על בני האדם ויתעום
יאוהו החלומות  -שמיס וארן נשקו באנפה  .ותרימי שחקים וכל יושביהן ירוו
ראשי ההרים ויבחרו בם לשנת עליהם קו1ו  , 011מצע רקיע געשה אפריון
יתזנוני בני אלהים וזימה עשו נל מוסדות תבל
עד שעמים הר יקראו  ,מספר
י " ישראל ׳ עד שהתיצבו בתחתית ההר  ,הד אלהים זה סיני  ,ושמע עם קול
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אלהיסמדגר מתוך האש  ,אור נהיר נשחקים  ,לא נמראה ולא גוזרות  ,לא מראש
נסחר המשל  .אין הסל ואין תמונה זולתי קול האמת על עגות צדק וחוקי משפט.
והחלק האין לנמלה נין משפתות הגויס ועס ישראל  ,המה צקוזו אלקס נאדמת
הגפן ונגרה השיר  ,וישראל אתת ואתונה חנל נחלתו  ,ותהי לראשית סגולת
האמת  ,ממלגה נהניס ונוי קדוש גלה  -עד שנמענו לא נמצא נספרי ישראל
הראשונים נתורתינו הקדושה׳ לא משל ולא חדה  ,ונאחרוניס אך מענו מזעיר>
נמשל יותס ונתן הנניא  .אולם מהר סרוגה המה אחרי לנה הזמה ננל הגוים
אשר הנינותיהה  ,לנס צפן משגל וחגה לא הנין ני אס הוות תעתועי נשרים׳
ומימי שלמה החלו גם המה לזנות אחרי עסיסי דמיונות׳ ולגן תמצא ני פרא
המשל נימיו עד שהיה לאלפים  .אז נהנית יעק 3המירו לחה אניריס שלחן אמת
התשניע רוח ונפש  ,נצפיחית דנש הנעימה לחיך׳ נמליצת משלים הדלה ווזה
לצמאון האנונה ולחסן האמת  .לגן גס נניאיהם גס חנתיהס אחריו שמו נמשל
נסלס והיה למלין ניגותס ונין העס  .נחנמי הגויה עשו נס הס ספורות למון
ויסחו נאפה נשמת אמת ורוח צדק נאשר גלתה נפשה לתגלית זאת או זאת< וגג
עוד שלנות העם היו מתמענויס  ,המשל וגל תולדותיו הלנו וגדלו עד שניתי
התנאים והמוראיס  ,שדלת העס נדלה עד מאוד  ,גיד ו ע לגל מנין נספרי חנמינו
זיל  ,הרנו החנמיס נימים ההס להשתמש נמשלים וחדות  .נדמיונות וגוזמאות •
והיו גל הדנריס האלה לנשר אחד ולחגמה מיוהדת ונקראה נשם אגדה א )ואנשי®
האגמים אשר להס יד ושם נחנתה זאת ונעשו נה למיפת  ,נקראו רננן דאנדתיי
ב ) וגמה מהם עשו חיל נאגרה עד שפרו ודנו דנריהס נה  ,נמו שנמצא אמרם
על ר ' מאיר משמת ר' ׳מ נטלו משלי משלים ( סוטה ט ' ט״ו ) ואתר ר' יוחנן עליי
שורש תלתא דאגדתא והיו לו שלש מאות משלי שועלים ( סנהדרין ל״ה ״ע  ) 3ועל
נר קפוא נאמר ( מדוש קהלת נואש ) נמשתה שעשה רנינו הקדוש לונו שאמר על
גל הנשיל שלש מאות משלים׳ וידו תקפה גס נמליצות ההיתול ji 'onic, Satire
צוזירה
גמו שמסופר ממנו ( ירושלמי תייק ס״ג היה ) והוא פעמים רנות עשה
לרנינו הקדוש נונרי מציצותיו וחדוהיו  ,עד שהוא רנינו הקדוש יען שהיה גני
עליו הצחוק ג ) אמר לי ' לנר קסרא נהילולא דנרי׳ לא תנדיחון ויהיננא לן ארנעים
גרו׳ חיטי ( נדרים נ' ע״נ ) אמרו על ר״א גנו של ר' יוסי הגלילי גל מקום שאתה
מוצאדנריו נאגדה עשה אזנין נאפרנסת ( חולין פ״ט ע׳א ) ונמוהס דנים רשומים
לנעלי אגדות  ,ונתונה נתוהס ר ' ישמעאל נן אלישע  ,נאשר תמצא עליו נו!נ
יושר דנרי אמת ( מיק נ׳ח ) שננגסו ד' זקנים לנחמו על מות נניו ואחד מהם
ר ' טיפין שאמר לחניריו השלשה הזה רו נדנרינס׳ נדנרנם אל ר ' ישמעאל שהוי•
אגם גדול ונקי נהגדות  .ונמו שנמצא שהנניאיס היו להם סגנון משונה לגל אחי
נננואותיו  ,גן היה הדנר הזהנהגדה  ,גל חנם היה לו סגנון מיוחד נה  .וסגני!
של ר ' ישמעאל׳היה להלניש חדותיו ודרושיו נספרו נפלאות  ,תמיד שמע נפלאויי
מסי מלאני עליון ונסור שמיס יש נ  ,נינסופר ממנו נסדר הדורות על פי ספי
הקנלה לקנה אני ר ' נחוניא  ,ונס נפרקי היגלות המיוחסים לר ' ישמעאל נחציי'
ספורי נפלאות גאלה  ,נמו ספור הרוגי מלגות אשר נגלה אליו המעשה ממרות'
שחק מניד של מעלה — והנה האגדה אשר היא לפנינו גס היא נאחת מהי*
נדרשה לתגלית מיוחדה  .ואולם מה היתה תנליתה ותל ,גונתה ? נראה לי להני^
מקרונ נאורי נהוסדי אותו על מאתר ר' ישמעאל זה נתקוס אחר  ,והוא י"?
ם׳ ע ' נ שם נאמר משחרנ נית המקדש ונו פרושים נישראל שאמרו שלא לאייג
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ישי מפני 3טול הקרגנות מכל שולחן אלהיס ממזגא קדשו  ,אמר להס יגי
יהושע  ,א ' נ למס לא נאנל שנטלו לממי תודה׳ מיס לא גשמה שנטלו נסניס,
ישם נאמר עוד אמי ר ' ישמעאל5ן אלישע מיום שאר ! " 3המ דין הוא שלא
ייאכל,ישי 1אלא שאין נחיין נזרה על הל,וי נשאין יו  ,הל,וי ינולין לעמוד
יה  .והנה לתקוע לימודו  ,יתד נאמן אשר לא ינזג  ,יונל להיות ני י ' ישמעאל
שפי המעשה  ,ולהורות נתן ,ל  ,העם ני לא הקר,ן העיקר י וכי הגשר איננו
הז,ת אשר ימפין אלהיס  ,ו  '.רק הנונה אשר אתו יעלה לרית נתוא לפני ה ' ,
יהיא הרלון והתווה אשר מלגות  ,ני אום י,ואו׳ הן המה אפן אלהים  ,והנונה
הזאת גס  ,הריסות מזגחות תנוא מנפשות נענות לפני אצהיס גם  ,אדמת אולה
’ילין  .ולהרים התחש,ה הזאת אתר  ,הלא אלהיס מלוד זה אינו מגקש הושר
ליעגונו  ,ישר  ,ש,תו על נסא רם ונשא  ,מלאת ספקו איננו צריך למכלאות
הצאן  ,אין י,קש העשיר מהעני פת לאם׳ איך י,קש מקור ה,רנה  ,אלוה
נ,הי שתים  ,מן האדם זואל  ,עפרות  ,רנה לנפשו ? אין זה ני אס רצון ואפן
היא ' ,קש  ,ולכן יספר ני נס  ,ימי התקדש  ,נם הוא הקרי  ,קרגנותיו רק
 5ילון  ,ורק הרצון היה אסלו ואפן אלהים נהם  ,ותמיד היה לפניו נאלו רואם
יי טי  ,היה המד  ,עיני אלהיס  ,יען כי עשן הקטרת עלה תמיד ג,הי שמיס
ילא היה נלאו הרוא והיה זה לאות ני נענע אלהיס את ראשו לו  ,ויען ני
התאשגה הזאת היתה אתת תן הכמוסות  ,לא נדרך שטטי תולות  ,אמר ני
זה היה לו נאשר ננגס להקטיר קטרת לפרי ולפנים — ואף שנראה מרוצת
המאמר גהיפן׳ אין זה כי אס דרך  ,עלי האנמה להסתיר כונה חדשה ננד
עיני העם תאת תסוה  ,למען לא תהיה למכשול  ,עיני העטלפים — אמנם
מימים יכירו וידעו הנונה האתתית  ,והמה השתמשו לרו  , ,סגולה הזאת,נתגס
מימן למר מנת תעמד דנרי המאמר
מהתקשרות ע {דו ןפי שניםZweideu -
׳'«  tigkeit Amphibolנתנו תלה  ,ין המצרים שנוכל לקרות לו למעלה או
למטה המאמר ומזה יולד שנוי כונה  ,ססאיס ניד סנהדרין עיט  ,רנות נ'
ייייס כתי אלה • * ) ונם הקריוהנתי  , ,מקים שאינם הלנה למשה מסיני הודאתם
סי שנים ( ראה רדג״ז א ' נ סי׳ תקל » ונם פה הנונה מסותרה תאת מל,
המאור  ,נראה נמלק אן הוא מתמיה  ,אשר גס ממלת שהוא יום , ,השי״ן
אשר  ,מלה זאת תורה נונת התימה מוניאת על זה  .ואמר ר ' ישמעאל גהננסו
ליונת הקרין לפני ולפנים אז ראה  ,נפשו שאנתריאל אשר הוא יוש  ,על כסא
ים ונשא ואין לפניו מחסור  ,ההוא יאמר ישמעאל  ,ני  ,רנני ? ועל זה השי,
אל לגו נמשי  ,אל הי  ,ני נונת הקר,ן היא רק הרצון׳ והנפש אשר תקרי,
 5פני ה׳ע״ד זה תמלא חן,עיני אלהיס ותכלית הקר,ן ילוהו ולרגל הנינה הזאת
היה  ,עיניו נאלו אלהים נענע לו,ראשו  — .זאת אמרתי לגאר החדה הנפלאה
הזאת נפי הנהן הגדול מאחיו  ,ואל נא ירע  ,עיני הקורא הננ,ד אס גס  ,זה
אתענג נפשו להל,יש הו,ריס מלילה וקראתי אותה • ,שם:
" ) עשרה נסים נעשו לא,ותמו  ,מקדש׳ כלא נלאה הרוה את ענן הקטורי
א,ות פ״ה.
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אף ןבהי שמ:ם לא ן 3לבלוף י
אלהים אלי בורא רוחות!
ע ^ה נפשות שמתם בטוחיוח י
ורןקייע ^ -וכלי אדמות
 02אן• ; דם  ,לנפש החיים ׳
?לים לשרת׳ נפש הג 3ית׳
,ו3ל יגבדין■ רוחות ונשמות.

ב.עקכ1ת הצאן;. .כחי רצון ׳
זבחיז$להים רוח ;י£ז ?רה •
שימו הצאן  .הבינו
■ מטבח
נושי חז קךןן התיישר זובח ׳
בעד
העבודה ,
נתנה
תודה ׳
- :
 1T־׳־
T{~ T
T

רחצו ! דם  ,קלב ו?ן;2ם,
רוח ונ .שמה ׳ י_זנלה שמי.מה ׳
זאת
תמרה
עשן נסיע
העבודה.
־I
־T T
T
!־T
סביב
סביב ילד
הרוח׳
• r
ז•
—t I
אולת
ת
^
שע
רויזןו
»
ל^לזם
בחיק כסילים חטאם ; נוחי
הם ח״ כעורים . ,יקריבו פרים ׳
אנחנו נסיבות׳ קרבן אימות׳
זבחי רצון נקריב עמים.

$ני תמיד שמרתי רציו^זן ׳
ל ^ לות ץדם ביבר שפתיןז׳
׳יגיבו כר/רת  ,עגגיי קטרת ׳
 °5צי חוקתי עד .קךנות המזבח.
:ןיעו ^נבים  .ירקיעו‘שחקים
לןיT 0,נא
אבי ׳ ! |קחה
לבבי ׳
י
•r
 T| Tי
נפתחו שמ:ם באו מעונו
חלף  .עוני  .נפש רצוני׳
יתן אות׳ ז^דיון צבאיות׳
יייז
נשברה
קטדת
וריח.
״ :
דד t Ti
ז" "
<לביונה
ואזברתה '
עולה
ומנחתה׳
ז" T 1- 1
יי .
• י י
ז,רו כהנים משרתי מזבח ׳
אןו נפשות תקדבנה לרצונו.
יאקב ליי פאללאק .

דברים אחדים בס' עמוס.
, Oberrabbiner in Außer,
Dr. Moritz Duschak

Won

"" דירי עמוס אפר היה מוקדים ^מהקוע  :א1נרה ואזנירה זגרי פי wn
כהארן נמנוא על ס׳ עמוס מיל  " :רועה עני היה עמוס׳ מכל ; את לא היה
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<נ; ה ותדל אישים״ גינו גא ; את אחינו נית ישראל  ,נתנוה על לורז לנכס ! א®
נוקריס אתם  ,רועי עדר  ,אס תעגלו את האדמה משאתם משן הזרע  ,ונשאת®
אלומות׳ לא נופלים אתם  ,לא תהיה ; את לארסה לכם ולא תשגעו קלון ; ג®
מן הנוה מאתרי הצאן  ,נס מן השדה מאתרי הקציר תהיו לננוד ולתפארת י
ויהיה לנס יד ושם טוג  .אכלו יניע נסינם ! פרסו לדעג לחמכם  ,נירו לב®
ניר  ; ,רעו וקצרו לפי חפד  ,נס מ; רענם הנו ל; רוע ולנקוד עדר  ,ו 3רן ה׳ פוי
נטננס ופרי אדמתכם  ,תרתקו מחמה וממעשקוה  ,והתריס ה' את לשון י®
צרינו׳ מקצוף עלינו ומנער גנו  ,לאמר! גרפים אתם טמונה ידכם נצלחת  ,ג®
אל פיכם לא תשיגוה  .גס משית ה ' היה רועה צאן  ,ויגא אל תצר המלך  ,נ®
קינים משירותיו ומ; מרותיו לנו  .תקוע היה גשגט יהודה קרוג לירושלים׳
ומשם השורנו עין רואה  .אס על גמותיו יומן " נין היום » 1C9C1 Mak - ,
 "abaer g 33 .פ״ט כה אמר ה ' על נ ' פשעי צר ועל ו ' לא אשיגנו עו
הסנירס גלות שלמה לאדום ולא ; כרו גרית אתים  .ויפה פירש״י שמסרו א®
ישראל לטיטוס גתרגןגית שני  .והמכס ישראל ניימאן נדחק  ,שרת; על המלתמ®
שהיתה נימי יהושסט ד״ה ' 3כ׳ ולא זכיתי להנין׳ הלא שם לא י; נר ולא יפקי
לא שם צר ולא שם אדום ? נם יהודה לא הגלתה גמלתמת יהושפט  ,כי שמ®
ה' את יהושסט מאויניו  ,ואין יאמר הנתוג  :ני הסנירם גלות  .1V7Vלאדו®
אגל לפי סירש׳י שמושג אתלחמת טיטום  , ) 2מה נמרצו אמרי יוגי "גלי®
שלמה" ני נאשר נגלות הראשונה לא גסזרו היהודים ננל הארצות׳ ני אםגחל®
מארן א; יא  ,נס היו שרידים אשר היתה להם פליטה גירושליס  ,נם לא נעל®
מהם ני נעוד שנעים שנה ירחם ה ' על ארצו ויתום על עתו  ,אמר על הגלי®
השניה ינלות שלמה"  ,ותה שקרא לטיטום אדום  ,הוא סנת יקרת לדגי'
חכמינו ז״ל  ,לפיהש  Nespasian ,טיטוס היו צאצאי עשיו  .ולפי״ד רמנ״ן יפ
ויחי פסוק " קנרו אותו אל אנותי ' גני עשו מלכו נרומא  ,וז״ל חצינו נס ' די®
ליוסף נן גוריון וזולתו מספר הקדמוניות  ,ני נא צפו נן אלים; גן עשו ועם®
עמהס קטטה על זה  ,עד שערנו מלחמה  ,ותגנר יד יוסף  ,והפשוט עם מנאי
נגוריו  ,והניאוס למצרים ועמד שה נתפיסה כל ימי יוסף  ,ונרח משם נמיהי
והלן לארן כנפנייא (  ) Spanienומלן על מדינה נהית נרותא  ,ונשוף המל' |
על ארן איטלייא  ,והוא אשר מלן ראשון על רומא׳ והוא אשד ננה ההייג
ראשון והגדול מאסר גננה נרותא ענ״ל  .י׳יא על רדפו נחרג אחיו ושחה רחמיי
ויטרוף לעד אפו וענרתו שתרה נצח  .ופי' המפרשים שההיא נסיף שמרה היי*
נוספת  ,וניל שהה״א מקומה הראשון והנכון הוא אצל נצח ׳ והוראתה ה״יי
הידיעה  .ונצח הוא אחד משמות הנורא  ,ומורה שהוא כל יכול הכל נידו וחנציי
הכל  .נמו נצח ישראל שיא ט׳ו (ואפשר לשיש עד אנא ה ' תשכחני נצח*;
■®
עיון sie lange , Here , wirst du mich vergessen, 0 Allmächtiger :
הרימהס עמ!ן
נעזעגיוס שורש נצח שנדחק מאוד נס ' היה׳ ונזה פי׳ נ״י
למשואות נצה Mebedeine Schritte H,1 den Trümmern,Allmächtiger ! ,
ואם הה״א של שמרה על מקימה הגא נשלום יתורגם הפסיק E « ! er seinem :
Bruder mit dem Schwerte u . s. w., darum hat der Allmächtige
 feinen Zorn bewahrt ,ואל יאשימני הקורא ני אני ה כנפשי ונלגני  ,הלי*
ירא אס לא שמע׳ ני לפנים זאת נכל העמים לכתוב מלה סמוכה ודניה*,

L
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צמלה מגלי תה יוא ניניה!
ייאמרוניס י לנן יש מלות ׳ ופרידת התלות הנמצאות אינה אלא ממדקדקים
שלמות
אאר
מאאייס
נתאו
לנמאיס
:
ירתיה
נ
'
נ
ל״ג
אתסהמשא ונתיר
אתמה משא ; הושע ד ' הי תשפטיך אור  ,נ״א משפטי
נ י,י י  ,צפניה ג'
י׳ט
את
נל
מעניך
נ״א
אתך
למעניך׳
וגס נאן הה״א אינה
תאםן> נוסן>
חעולס
,
אלא
תלון
לנצא
.
ק
"
; ו ' על תנוס נכסן> צדיק ואביון
’עיור נעלים  .ולפי דעת
כלס נעליה הוא תואר לדבר מועט  ,ולפיד אורנה
ה יא תואר לנכסים  ,לכן
היתר זאת לפגים רישר אל לקים קגין שלן> איש נעלו
ייתן לרעהו ,
לפישהנעלהיה
מורה
על
הו
;
ורכוש
אדם
.
וראיתינס׳ Michaelis
י
• m1>fשפי ' שכך מ לצה
הינמה
נעל
מרגל
הי
3
ס
על
מאנולקחת
אותה
יאפה  ,ועמד נמלה אישה
הראשון
ומתרגם
תלון
ה;
ע
ל
נמן
,
Bankrottier
ותעתה הפסוק שלפנינו
מד3ר מענין אמר ; מלות שונות  ,על מכרם בכסף
’ '.1ק וא 3יון 3ע 3ור נעלים .
פ׳ז השואפים על עפר ארן ; ראש דלים י ופירש׳י
ע• עפר ארן שהם הולכים
עליהם כל שאפס וכל ממשנותס ; ראש דלים  ,ואמרים
מי ' השואפים אהר ראש
דלים
,
למען
יוכלו
לקמת
עפר
ארצם
.
ומה
אעשה*
ייס ענין יותר פשוט
יופיע
נגדי
.
דרך
אנשי
;
ליעל
אשר
עיניהם
למלכה יצפונו,
יייען קמת את
נפשו
או
להפשותיים
,
לשטות
ולהתרפס
על עפר ארן  ,יכרעו
ישננו נמו נמש
,
יאונו
י
3
יטו
תהלוכותיו
ומעגלוהיו
,
ויהי ני הקרי ; עליהם
תיש
עוד מהר עפו דאו כנשר וננרק שמים לשפוך
 Comteאמתם עליו  .ו 3ארן אינדיען יש
היוס ה; ה (Kdouard de Warren
) Finde anglaise !mr Mr. Ie
ת ; דת פועלי און* אשר על
תלילנה,המה 3או ; ; רית הדרך הזאה יארנו לנפשות* כל שוייע מהם אזניי
Bund M Thungs oder PhanfigarS .
יכל מגמתם להכרית יושני
ארן אשר,אינם ; ; ריתם  ,לערוך מט 3מ ולשפוך דם
ג יי* ני באלה חסן !,אל,ל
,
Bohwani
אמתם
אש
שורפת׳
מלאים עניה וזעם
יגד נכי אדם  ,ונארנס
לדם
יעתיקו
ארצה
,
יזחלו
נזואלי
עפר לאט ומעונות י
 5יי יגש׳ עד ני
לנס
;
טוא׳
עוד
רגע
,
ויסינניהו נתקית אוט ־— ותקותי
ת ;דה  ,וכאן יתורגם :
Die auf dem Staube der Erde nach dem Armen
׳  liebenק״ג סי״ 3לכן כה
אמר ד' צר וס3י 3הארן  .לכל המפרשים חסר נא;
תלת י 3א  ,והוא נמו צר
ינא
,
ולפע״ד
נראה
שהוי׳ו
תשתמש
3
ל״ע
;
מקים " הוא"
ייא דנרזר הוא שישתמש
אות
אמת
ממלה
;
מקום
מלה
כולה
,
כי
השי׳ן משתמש
■  5׳’ יקום אשר  .וידועג"
כשימוש של אותיות ; כילם  ,ולפ׳ז נגלו לי כמה פסוקים
סתומים  .ויקנרוהו ;
עירו
ונרמה
שמואל
נ׳ת ג' י״ג ; עירו לנד ני מה זה
“כעידו הלא לא נחצבו לו
שני קנריס  ,ואני אותר שהוא כהו ; עירו הוא נרמה,
יתלהך ונלאה ההליס ס" מ
יי לדעתי הפי ' נחלתך היא נלאה  .ענד אניך ואני
תאז ש" ; נו״ו ליד הפי ' ענד
אניך
אני
הוא
מאז
.
תקותך
ותם
דרכיך
פי׳תקותך
סיא תם דרכיו  .מאל אביך
ויעזרו ואת שדי ויברכך ;ראשיי מ׳ט נ״ה פי' מאל
אניך הוא יעזרך ואת ונוי
הוא
ינרכך
.
צר
ום
;
י
3
האון
כמו
היא
ם 3ינ ^ chon :

umgibt der Feind das Land,

(החתימה ; מאנרת הנאה ) .

דר .־נ  .דושאק
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עלילת נחווים.
Don Joseph Löwy in Kanischa.
מארין רחוקה מתגורר ההלף .
נו  #א אלומתו׳ וכ׳חהק ב ^ לך
!1לןז למסריו מול בית ד׳ש’ו_ע .
לאכול מ  $ות ןלמצ 1א שם מרגוע-
על ארוחת מ :עדןים עמד .לבבו
מאז׳ ובמלון אורחיו השליןי ; הביו.
אןז אהה! בל ! מי עני מעטים גם רעים
בן בין ראשי ? פ ׳ כן למושב חטאים! *)
מלוחים
בצלים
לאביול
לפניו
ויושם
•
ו
TI
«V
TT I
T
“

חלות לחם כעורים עם  *pתפוחים;
הנה,ערשו סח בין תנור ו.כירים
מויעב פרעושים בני ערבה רנלי.םי׳
לחר ^ם השנה עליו קתנןבת י
ערבו שלחנם והאשה מדלית:
״הליאו הציד !  -סגי העין" י ־־
ויאכלו מיטיבו לבם בי!ן - .
פוער *lב^VVeחלת.
האורח
אמנם *בלב
״5
 T־־
r: T
ובלזמן בקך  3ו עם נטף ושחלת ׳
ףמתיד ואפו בלפיד אי® מתלקחת׳
מים את ראשו  -מדבר 1ינחת:
"נא אד ;י השי ׳ דבר לי אליך
"ואת חלמת מלבן ר/א< ינה אזניך"
"הן אמרו חלמינו ; מיס ארבעים"
"בלינו משה לא ; שן לרגעים"!
"אןי מי הוא עפר מאדמה ! גש הלום"
unglücklich
*) מלשון אני ושלמה גגן מנואיס

 5.ז
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"להיות
כאלה־ם -ער ...זה
ארבעים יום"
 >־; • t
"אבן הנה בשבבי פיה על מימבב׳"
"נחן,תי על דברי ואשים על לבבי"
"הלא תדעו נארנה צדיק עה פעל" ;
"לחם לא  ,אכל ומ:ם לא שאל"
: ,הלא זה
לעשות
כאחד .מצבא♦ .מרומים"
־V
־*  :־
ן
״תשמרי משיירת ^ 03ו \,ד1מיס"
"לו שכב באשר אנחנו פה עושים"
״אולי3ם המה אז אזי
אוכלים
ושותים" - - .
־ •יד
\ t•1
:
י
יאזעף לעור מקאנישא.

בנ!ן המגדל בארץ #מגר .
תמונת  #ת
)*"  Thurmbau von Babilon״
(Nach M . E . Sterns
von Jsak Falk in Äalusz.

"לי?ה  .נבנה נא לנו עיר ומגדלי' " עורנימוב הנהו .נמצא הממרה.
"??5ן  :שקף^למרחוק מאד  :נדל  " -בי מצפה הוא יהי לנולעינ! ם׳
"»•.נשי הדם
לפנים אמר
גמרו  " :עלי
הארי! הזאת ־Iרחבת ידים,
•
״
■“ ::V:
ני '
״
י -זז♦
• TT
איילים אעה אשר מדבר דאגו
" מורח ומחוז ה$ץ לחברתעמוינו,
״?ן  :פרד הק ^ר ן :חמוגגו ",ז
״לבן הנד ! ,לבנים לאבן נלבנה.
"יעשם על פניי הארץ יפזרו  " .ואת החמר שמה לוומר נעשה נא
״  £’$שיאו  .עד נבהי שמים
’ " חזקו ונתחזקה ! חד ? בניננו■'
׳ : !0ראה המודל לעינןם
" זאת ראה אלהים !« לעג אלימיו:
"עבור יהי ' לנו ^לנם ולשם « הבזה ארחם כמעט גוי אינמו
י קפארד! ,
" וזרות באלה  :חזו אף  :זממו ז
"?  0י אם לעת נפוצה על פני " ?י  .ידמו  .לעלות אבר מול שמ:ם
הארין " -במנד? בגו מזנפד ומים -
J VTT
'? כי/אנו שבר  ,בפרוץ בנו פרץ  ,״אןי ׳.בצר מהם אשר  .עשותהמו■
 Befindet sich Kochte Iizchak Heft 2.ד
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ההלם,
בקרב שדה הדח והפטיר.
הנה זה ־׳• t
שוא נתעה׳ • ־
"רקי ■יי
"מגיובד ,מנדל ?• '  .געשו סלם,
הבנ_ין מתעתועי .קךמונייות
"והעפל בו^ בהי שחקים יתאמת; מעש רוח .עועים בנוי לתלפיות
בבל הישנה ?ם בל םכלותיה"
"א"3ן רוח עועים בקרבמו
שפחמו
ונבלה ינם
"נרדה Tנא
בינו במשל■י אל,1רק_עלע .קבשבי
- T:
T,T1
T :לשונם בל גבינו  ,בלעג ידברו"! תחת אי?!ר ל מגמת פניהם י־ קךבוי
והחת עלות מעלה אן• ךךר־7
מעולם אין שארית לעליליורת
השפילו;
ברשע■
חן עד ג צח ל א תקום עצת בל קשע׳ ?י הקח חשבו במדיום דרך אתךים
אחרית רשעים אלה הן זאת במבט אנוש אין אונים עיני ב ^רים
אשר
יורנו:
צלחה
לכןלי א
מלאכתם v - t
ןT
 .־
T: T
<•• ¥
ה 1אילו.
רק בקנפי רוח ? ין ובר עיני.ם
שקו!’ אלך,׳ם אלה מדר חשבו
שמים;
הזה הן יעל ז ד¬
האדם v -
TTT
בי זאת עדי חלד מטרת רוחנו מעשה שדי אשר מנם מאידנשנבו
במדד ,אשיר עשו לך,ם אצבעותם;
אך לשוא בוני המגדל עמלו
?בנותו אז הם נם מהרה חדלו י י_ען זאת היולכזו״ב ומשטמה
כי לאוכלו הבין אומר ודברימ י ובבעלמאז״עחה  :ר/פרדו בחמה
אז לשנוא איש אח אחיו ך5ך לבם׳ ?..קנאי הדת המפיםעך^גןל 1חםי
התמימה
התיורה
וחדה
ו? ני־שובע'וד פרחי חברתם באבם ובמשל
* • T TT• : T T I
?מעון שלוה כמפני מהפכת ממלחמת ההורי מימים ; מיעה
זרים.
את הז $דם היא מלמדת לדעת
.ישם המקום אשר האנשים ביו חנו כי עוד היום כדגמים .קךמונים
באזנינו הנם לוךמים הבונים
בעת נפוצו ולכל רוך ,פנו
מאז  :קרא בבל לעתים רחוקים  :על כצפת המערל אשר בבבל
נעש.
על תבליתם ומביכה יבה להודות׳
משמים  :עמודו העושים נמלאכר
ההיו קי ?י  .קדם סראשהדיוריות
ך,ןה הוא שם בבל  -והדברים  :זממו  :חרושו בלי סציוא׳ איככה
 :צליהו לחזק .בדקי מנדל בבל:
עמוקים .
אחי ׳ על מעשינו נא התבוננו ; אשר השג מרום למען זבותינו
שכ*י? נ•*
העמים -על
מצוה *על • , TJ
בימינו .
tוראו ?די *עם
• 1
מצוד • , 17
• וי
עתה דוה  Ti״
T
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יל מען הקם הדת העביד סקל.
הן בל הכל׳ בל מחיטביוח׳יכם
חלה!
:גתה ידעו יראו את רע העג;)
הלא .ידעתם כי תחת האר עינינו,
?’ לא יוקל קום
כעת
הבנץ
 3תפל איטר טחו הראיטונים; זהרי היטמיט אןד י_חיט<ין בעדנו
גובה
המגדל־,
איטר
הוסי
פג לבם בקרבם ובינם .ילחמו -
־ ** T
יV
בללה■
אולם איף חזק בל ידעו דכלמו
?׳ באני היטפק ; נועו הבונים .תחת ה<ט_קט איט הריב והיטב חמה.
יביכסי
כמריבי
המה
י במיעלוד־ע המגדל
.
־1
כהן - T- I
חכמינו ־גם " "
•Tיריבו
קחמרת :ליטונכם
באיט
י ע מיו
דו■
י -.. T T
אוכלת;
^ מעטים ביטם נקראו כי  !::בודו
בדםהחכמה׳ ועד
האמתיניעו;
מבלי
דעת
כי
למחלוקת
ומבוכה ׳
׳
«
־
«
י
־׳
׳
:
־
:
־
׳
.
■
״T
• v Vז1
 t f׳.׳
־״
[עוד1,זעירc'-טם
ימצאו
נם
בעלי
בינה
אף
יטלום
רק
אחדות י ^לו ארוכה,
יI r
־
־
?לאי
הנעה  -כי
חכמה י 1דעי להפיכ
רק ׳יבם
נצליחה
להסיר
אולת.
'״ "  TןT
 I “ Iז •  - : r״T
״  .י
יt
ג* T
*vv
ואולם
המחאקה
בהמה*ע1ררת
אף אהה! רחמסי מספד הקיץ I
T
־ ־  :־I T
T *• J
לא יביאו.
ב׳ין
המערכות הד .׳בכלעתנ 1ברת׳
ולוביטי בגד׳ ה׳טרד זנ?ם :לבויטו;
ילהיעץ :חד נם בי  :תאמרו׳
?אוב מארץ ידממה :דקרי•
חלף איטר .יטיבו להכלות הנרות ׳
מורף כלבבם וליטונם בבעל  -להאיר חיטכם ויחלצם ממפנר 1ת ׳
! :: )2אמנו עתה דברי המיטל:
אף עלאםם .יר* בו ולא  :בו ^ ו.
כי הבין א״ט את אחיו קרס ביטל ,ומבלי :יטלימי ׳ בלי היטבתמדיון
המערכה
האחת תמחה
בזדון
ועל אודות בנץ הדת עצתם העל : — .־  T TT־ -
׳ ־ TT ■/׳
^נואיסאלהמול אלהית :צבו׳
בספר סחקים ותמלא .קו ליןיי
! ? חדו ׳ וןחח>}יטר היטלום  :אהבו בעת לרפאור״ז י׳זבי תתמיסר
היטנית׳
כי ׳יוסיף בדק ע 1ד וידלוף הבית;
י״איטר בחברת אהבה  :יטחקולקנע■׳ יום יום תנופף ; ךה ותכתוב יטנית ׳
׳,זזלצו האבנים ««יטה ירן הנגע■
למען אן -הוסיף חיק .על חק
.צו לצו.
אף ילקוהו מכל יטמיר וימית.
הלקזבור מאור לנו תוסיפו
קעהפסהקיטההק קרבות יהפצו׳
הפנדל יום יום תגביהו׳ תניפוי' וב ?ל התדןזמיו מאז .ינצו ׳ ,
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רק ע ^לרחרושו אף ריק״יקצורו; "נסיר ענן השבה ואל וזהי לעט
ולהקים הפרצות עדי יתחברו׳
לסוקה;
כפפר
החזות
להם
חהי
"אל
בוערו׳
אתביתאלוזיפעד דים:יד
*״״ •••
tv
vr
ן•
t
־5
; V:
ד
ך! חתום.
ואף  jר אל\ 1ם י? ;כבה הסבירי•
נלמדם
נדליקה ,
להם
חדש
"אור
חיש עוד איורו לדעת איככהי
זז 1 * 1״
־} •
vt
t t
תבונה,
איןעצה׳ תושיהמהם נדחה׳
קללת המחל־וקה הן .עיני קם
עורה;
אלה אונןרים ? כה ואחרים בכה
עונים ׳
יען אין שליום משפטיהם שנים -
?ן קנאת הדת שלחה בם יזארה.
נצרפה!
״הבה •חיש
יקראו :
אלח
ז !זז
tt
  • -וי*"למ?נן לא יה׳2ם הט1ב קקצסה.
,יועיל!
"? טרם יפול בל ה?נ;ן ו:ש?רי
"נצרפה נא  ,נךדויקה מקום אהל "לו תבנית לקניל תוכלוחזתנו׳
הדח•י "תאור ,לעת  ,תיעד בעד חיינו.
״מבא עוד קפקיו במציור ? מאז " -אז כ,1ני אל־ 1תקראו ,מלמדי
 .ז״! י “ ־,י"
ז !
?הועיל!
"העד ,נלב ;ה לבניכם ' לזרוח
ולה ?ר■' "נועזקנא  ,נרימה מכשול נ!דךןי י
בסרך*
"קוצים rגדרו
" ^זקק נא  ,נקירה פגים מ? ? ף'
העם ' '• :יי
מעבידיTT,
■ - '7
י;
"לכעביר לא ; עלהו במצוד
" ?רם ? ידי אכזרים .יהיה לשקף
יז דימוו
"ה ?,נדל אשד מנקעים ככר פר
"יתפרד; " ;א ^ר גדרו רעינו אז הבונים.
"ואל שעריו שוממים חדריו חשכו ׳ "לקוצר רוח דיורוח הי־אעיונים
"אך מעט ייזער לראות כבר ילכו ";אשר מראות אוד ןקיר זקצךה
"למעןל ;א,י 3ששו בעוריבם ? ליל
האמונה׳
"משפמ׳ה אור ׳ .צאו ינגלה כל
מתום'
"לצרוף-Iעל בז בהברה נתיחד;
 -״לא נחמול הנע אבני מזימה 1בל
נכחד.
"התאפק לא טוב  ,החש־ות בל

"בשאון צוק העתיבם בפער

עיניכם*

מתגורר.
"אמנם נכון רעת העם לאיורהחיים׳
 Tי ז . - TT, "Y T־־■
"נצריו ף כ ברר ח ? ת שימת התקה׳ "קחו נא מל כן לבדכם המאזנים׳

"ד^זקולד פער הדת•י אןי גם זח "למען תרחב ^עם עניהמסיבה;
הקל; "אןי כה תבינו• ררןי םל 5לה
"?
יאןזליטרא״! קורא ק־רל רבות:ם " .לקראת האמת  ,עמה הישועה’
"איה השוקלואנחהמאזני,םף
" בואונפשעהבו ונחתנו׳
"א_ שרשקלישקלבםעגדלב< " %עקב ;דענו ולא נפלא מענו
״לכן ניובירה נא את הבר מתקן!
’״בי במותיו ד,שמ :ם על״יעלונו1
"נקל התודה לבל יקעד באקן .
"
ואולם
לעטר ,לארץ יורידנו
"כעת אור אלחים זרח על כלנו ! " הסלם הוד ,תחתהעלותני־־
׳כ׳ על בן עם מעזה בחיר ;ה הננו .
<! יא התמונה יאשר סתר ^ה
"איטר מבלי הכבד אכפו״על שכמנו
חזינו-
"דרזי
אלהים
וחקותיו
בנועם ״לא! בי אם נכבידה עול המצוד".ז
״• V: | V
T I | J
 I־
הורנו.
אחרים ;קראו" וחדשים בלי קצבה
£סנם
בקולם
יתנו
אלה
עזה:
*T r I rt
1
... ..
"משא נבנה פטקובם חרבות
... T
הישנים1
<לבה ונטרפה היעזיל ה ;ה-י
"בי
רה «בהכבד
מעמסה
תפרח
״זה כזמר כיליון נדול בענקים!
"
 r״  :״ זז
י י*־
ייטועה:
"הכי אף להפקאור ניועהעעשהו׳
"ומה מאוד ; איר  .אש עיתלהטהו" .לאמונה׳ ה׳^ מה בקירהדחרה׳
"באשישרף ומשפטו ;קים•י
ז״אןד ביו גנון והזיל לבריתמלפנים*
״נעמיסה rנא
המנדלונחזיקהו!
"אין ט 1בב< אם ;ה; ה לבער׳
! r - -״ י 1י
"?ל מאום מענו לבל ; שאר
״תחת לבנים נעלו כזית נב^הו!
"ראשונרומם
.
עודנגביסנוי
"; קוד אש עד היסיוד ביו ; עש
בלה! "הלא אף זה החימר וזיהו׳
״»ה פצע אם לזקק נקשהעיורף*) ״אישר ביו לבטח נכיוננהו -
"הלא אףלשוא ; ציוףהצורף׳
"אף חומר *) אם נרבה לעד
"אם בתורותיו נקש העם בחלה;
נקיענו'
"עהדונאביואו :באש נציחהו!
״נקשה נאדוחקים . .עליהם :קבידו ׳
"בל אבני המגדל׳ לבלי ׳שעידו
"לא ;ער מקיימו בתה נשיתהו
■'•
";סור צלו ואור שמשיופיעה■' " -ברשעת לביותמווקמיועל,ידידם ’
*' ) « לסין חומריו

גהלמוד.
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בה׳נזפטם ה־ורו והיוגו מזימ 1ת
׳אך נרפים העםלעב; דיתעצלו;
יי ,
‘
T: T• I
•  :־ -
־ 1־
TT
־ 1־ !
הבלי'
"לכןבמנדל המה ^ לי
ימצאו.
ידיהם לא
וכל אניצי חיל
רביהם .
"ולהרפד Tיסיוכו עליו
•t :
■ - I־ • | • V
*T
”** V
TT
|TI
ה'ו ?יי»ה חכמתם נדד נם נעו:
"נכבידה הפגלעלצוארמד .
fT
“ .T T T I T
* T
- T VV־* ; • T
אם קזריוס איו לחזק את מעל
"!ען הקלעלפאןזןפר ^ מס
ככל - .
"ללך .ת ' יק שיובב ביטרירורת
המיליםיתפזרו,
המזינים
והעם
£בבם ;
• * t —1
•
ז,
ן זז
*t t
ב ? ת על טיט וחמי<צם ! תג*ררו
״ «2לו לפד; אןי חור למיו יפתח /
"פרץ רחב י»ם :חתרו  .עדי קיר אנשי הריב אלה כערכם מלחמה•
אחת חנה ואחת הנה למי» פח 1תם.
יפלח ׳
"וכן לפריוץ .יחתרו .עדי עלו לכל ק ציות האךץ .ילקתואר'ח1תם
ומ ^ל | כלאןז  :יטאה< מממה-/
;הכם .
״ראה יצםהאכן הזאת כבר דופקת  .ולה.קח הבונים .עת כדו ילחמו,
״לאינם היטנית י» מה מתעלפת! !.קראו אלה  :הקלו נא  ,רתמו!
ואלהזקי? ה  " :לא ; נרע לכם
״כן קיול ענות המתוכחים  :שמע ,
מקבל!
״וככה איי» איים אכןיכיע
ו ; ?] נם עתה לא תקרת שדה
"מן המנדלאומןהיציע׳
ישועה,
'
יבקע"•
״עדי מרגליו עד כו־תרתיו
<
,
״  - tי־
ג - c :׳ 1״ו ל -
וכחד 1ת ונירדם התמונה לנבואה:
כן המערבות אלה ריב,׳חרחרו ,
מהרה יפ 1לחשבך' המנדליבבל !
* .לחמויהקיוקטו אףיתמרמרו׳
יצחק פאלק מקאלוש •

תולדות רב.
Von Ignatz H. Weiß in Groß-Meseritsch.
כלהב אש אוכלה  .ני קרובה להכבות עוד הפעם תוציא
שלהבתה הגבה למעלה ללהב בגבורתה! ומברקת במו אופל טרם
תדעך ; כ! טרם חשכו מאורי בת עטי חכמי המשנה והברייתא עור
הפעם זרחה לה השמש בהדרת קודש ועוד הפעם שלחה קרני0

ביפעת נעוריה לפליטה הנשארת במלחמת התלאות אשר באורה
אור לנו דע בלתי שמים ובצלה נחיה בנוים לבלי חת מוקשי אדם
סלה  .כ׳ אחרי אשר כמעט כל דור התנאים הלך חלף לו ,וישלח ד׳
לפני עמו איש מופת מאין משלו בין החכמים אשר היו בזמנו  .וישא
לפיד הדעת בימינו להאיר להם הדרך אשר ילכו בה  .העולה אל
בית מקדשי אל  .איש אשר רוח אלהים דברה בלשונו לנהל בדוה
עפ תיו כל דורשי החכמה על מי מנוחותיה ולא יחטיאו מטרתה.
איש אשר שמן משחת הצדקה על ראשו  ,והתורה והתושיה בקרבו
ביירות אשה אל אחותה  .והאיש הזה היה רב א) או אבא )3אריכא
בי 1איבו אחרון התנאים ג) ודאשון האמוראים תלמ :ד רבי ח׳יא ר) אחי
אביו ותלמיד רבי הוא רבי יהודא הנשיא  ,הוא רבינו הקדוש מחבר
המשנה  .ולרעת קצת המחברים למד רב גם על השלחן הטהור
בבית מדרש רבי מאיר  ,ה) והיא שעמדה לו  ,כי עלה מעלה מעלה
בסולם התורה והחכמה  ,ויהי למופת לכל בני גיליו  ,ויעיד הוא על
נפשו כ׳ מתלמוד ר״נז וחנוט אותו הגיע לרום מעלתו ׳ ויהי בבל
י) ארץ מולדתו  ,שם החלו כשרוגיו לעשות פרי תנובה המשמח
אלהים ואנשים  .ויהי כאשר גדל והיה לאיש עזב את ארצו ואת בית
אבותיו וילך לו אל ארץ הקרושה  .והיה נכבד מאוד בבית רבי אשר
למד תורה מפיהו  ,ני בימים ההם עמד רבי לנס עטו ומקצה הארץ
ער קצהו יצא שמו בין החכמים להחלה ולתפארת  .בארץ הזאת
התמהמה עד ני היה זקן בא ביטים  ,ויהי כבן שלש  .ושבעים שנה
ז) בעת עזבו אותה לשוב אל ארצו ואל מולדתו  .וזה הדבר אשר
הסב את לבבו לעזוב את ארץ טנודתו אשד גד שם דע עתה  .פעם
אחת בקראו לפני רבי בספרי הנביאים  ,ויבוא ר ' חייא דודו לקבל פני
יבו וחבירו הנשיא  ,ויחל רב לכבוד דודו לקרוא מראש  ,וכן עשה
נם פעם שנית ושלישית כבוא ר׳ שמעון בן רבי ובר קפרא  .והנה
נאחרונה בא ר' חנינא בר המא  ,וימאן רב להחל עוד הפעם כאשר
עשה בבוא אחוזת מרעיו  .ויבער לב ד ' חנינא מאוד מכעס על קלותו

אותו  .ויהי הקצף לתנין בקרבו להרעי? 1מארם השנאה נל רגש*
האהבה אשר ישבו לפנים בקירות לבבו  .אולם רב ני נחם על חטאו
התחנן לפניו כי ישא ד״ח לפשעו ואל המעל אשר מעל בכבודו  .אך
הוא התעבר בו ולא העתר לפלוליו אשר שפך לפניו מדי שנה בשנה
כליל התקדש יום כפורי חטאת ישראל בין איש לאלהיו ובין אדם
לרעהו  ,ולא נלאה רב לעשות כמשפט הזה י״ג שנה  .ויהי נראות
רב ני כל הכנעו לפניו זה ימים רבים בל יעש פרי ותוחלתו נכזבהi
ויבן כי גם הקנאה המאררת ח" האדם היתה עליו בקושרים ויאמץ
גפשובאלהיו  ,ויאמר בלבו טוב לשבת נדודים באשר ימצא ושלוה
בו  .מרור עוד באוהל מורהו מרדף בלי חשך  .נ׳ כן היה משפטו כל
הימים למאוס בכל מגמתו החניפה וקנאת איש נזקעהו  ,לשום בר'
ח) מבטחו ולבלתי שים בשר זרועו  .ונרגע עברה רוח אחרת על פניו,
ואמיץ ביראת אלהים גזר אומר בלבו לעזוב את ארץ הקדושה ולשים
לדרך פעמיו ללכת ארצה בבל.
(הההפך נמתנרת הנאה ) .

הערות
א' שמו העלוני לא נודע לנו ננייור  ,אס רנ או אנא שמו ? והנה אף
■ ) יג ני
כי מלאנו פי רנ היה שם פרעי כמו תייא נר יג הדיפתי ( שנת קת ' נ׳
שנא ( מ׳ק נ׳ו  ) .ננל זאת לני אומר לי  ,ני היה המו הפרטי אנא  ,והשם
הזה לסי ענינו יפרד והיה לשני ראשים  .אושניאורו אנא מגירי נאשר פירש״י (שנה
נ״ג  .נילה נ׳ט )  :או שהוא לשו! משיגות וכד,לה  .ראה ( נונות מ״ז  .ינמות
ג״ז )  :שפירש״י לשון ' נשיאי ודני  ,וראה עוד ( פסחים נ״ז  .יומא פ׳ז )■ ונתוס'
ישנים שם  ,וננמה תקומות לא סירש״י מאומה נ גרנות סי • נתונות ק"; .
פסחים ס '  :עיוונין ע׳ח ל':ד )  .אמנם נחולין מ״ה ני הניא רש יי שני הפירושים
יחד ולא הכריע  ,אשר זה לן האות ני שמו הפרטי היה אנא  .ויען ני השם
הזה לסי ענינו יקדר נקרנו שני הפונות אשר הזכרנו ע 'כ לא יפלא אם תלמידיו
פנוהו נשמו הפרטי • נאשר תמהו התום׳ ינתות דף הנזכר ני אנא הוא ג״נ
לשון נשיאי ודני על נן קראוהו נשמו נלשון נופל על לשון  ,וראה נתוס ' חולי!
ל׳ח ונסי ' הדשנים לפסחים קי׳ט  :ונ״נ נ ' נ  .וידידי הגחון מהו' לני הירש
חיות ני' נה 3 3מנהנ עמי ליון הונחה כי פירש׳י למס ' תענית איננו מרש״י
ינרונ הסתירות אשר תמלאנה מפירושו שם לפירושו למס׳ האחרות  ,וני!
הסתירות האשה יחשוד נס חת זאת אשר נתענית פירש׳י אנא חנירי׳ ולאשת
לנו ני גס ננילה ושנת סירש״י נן וני הניא נחולין שני הפירושים יחד  .וראה
נסי קורות היהודים להחנם יאסט אשר הונית ששמואל דנר מיג תמיד גנזיו!
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יקלו  ,ממה שלא מצאנו ששמואל היה קורא אותו נננוי המשינות ר 3וזה שננה
עצומה ושקר נננה  ,הלא מצאנו עירונין צי  :אמר שמואל לר ' מ 3״י הלנמא
 5יי ( קידושין
נ״ה ) ' 3איש מי אתר ר 3( 3ע"ז ל" ) ' 3 3איש תא ואימא לן
מיליייא מעלייאא רסוי אתר ר 3אברך ( סנהדרין ס״ו )  :א״ש מ״ט שתא ר3
ךי ' ין ל״ז) '3
שמואלאישנהגמאי אתר ר 3 3תסוננת וע״ע לנדה ליו ע' ) 3אתנס הוא
^יפך כי
ננוד3ר 3יותר
מהוא 3ו עיי! ( 3״ק סי  :קדושין מיד:
ייסירש״י שם ) .
 ' 3א־ינא  ,סירש׳י ( 3תולין קלייז ) ' 3משוס שר 3ארון 3דורו  ,ויואר נראה
 ' 5תלת אריכא לשון נשיאית וגדול־ כתו נינו  .ארלי הדיינים היה ( 3מ״ר)
גירושו שהיה גדול הדייני׳תלה לקות ' מהיונית Erzpriester
A
ייראה אף שתלת אנא אף שיש לסתרו מלשין אשינו ת ויאות להאמר גס מתלמידיו
נופל על לשון  ,כאשד העירונו כהערה אי׳ ננל זאת כצירוף עם מלת
ייייכת לא נאוה לתלמידיו שיקראוהו כן  ,יען שזה מורה על כונת המדנר
סייצס לכנותו כשמו הסרנו " כי אס ינון נקריאתו אותו אגא על האשינות,
יי* היה קורהו כשני לשונית החסינות  ,ני לפי הנאמר נס תואר אריכא חולה
ך משיכות וגדולה  ,אשר לכן נצדק תמה ר׳ יואנן על איסי3ר היני שקרא
יי אנא ארינא האף שהוא עצמו קראו אנא ׳ אמנם תמיהת ר ' יוחנן היתה
ע ' אשר קראו אנא כצירוף עס תואר ארינא  ,שזה מורה על כמתו לכנותו
* 0״י הסרנוי  ,וע״ס דכרינו תמצא ישוג נכון לקושית התוס' ( חולין ל״ז אי ן
 1p'.לדעת רש״י ( סנהדרין ק׳ אי ) שאם קורא לרנו גם כנגוי המשיכות מותר
ג?ד ימר כשמו הפרע׳׳ יכן הנין כליית צייד סי דמ״כ אילי זה רק אס קראו
( <5יי המיוחס רק אליו כמו רני חורי  ,אכל כננוי הנתון לרבו לננודו וכל איש
יאיש כאין הנדל יקראוהו כן  ,אז שנ הננוי הזה להיות נשס פרטי  ,ונןהענין
ייילת ארינא  ,אכל אס קראו רד נשם אנא לכד שענינו נשיאי ורני  ,כזה מותר
 >pלתלמידיו  ,וראיה לסירישי נחלת אריגא תמצא 5גמ ' ( שנת ליט ) '3שאמרו
^ לוי גכרא רכה ארינא ( וננתונות ק״ג ני ) השמיטו מלת ארינא.
 3׳ כמקומות דנות כסיס אמרו ר 3הנא הוא ופליג כענין שאם הקשו
"יו ממשנה או מכרייחא לא חיק מאומה לשיטתו  ,יען ני הוא תנא ויכול
;" ' יק  ,אבל אין כן נאמודאיס זולתו אשר אס יש סתירה לשיטתם ממשנה או
' 1ייייתא אין קיום לדנריהם כנודע לכל נא שער התלמוד  ,ויותר תזה נראה
ע׳ז י ' נ א ' שלא דצה להעמיד הניייתא כאופן שאסתר מדכרי ר , 3ראה
כתום ' ( ונשנת קת״ו כי ) כני״ף ור׳אש ו 3מנים נפירישו למשניות שיחה
תתני ' מפאת הכלל שנתן ר 3נל תקום שאסרו ונו ' ׳ ולא נשית לנינו נעת
"א עידננו על דכרי הסיסקיס הנסנניס כמקום הזה נסנן הסתירות ני אין
 f 1מכונת מאמרינו  ,רק על זה נעיר הקורא המשכיל לעיין כירושלמי סיס
־ייי תשתתסין כסי' כעל ק׳הע ונתוססוחיו וים תימה גדולה עליו שכתב
י )^ישקיש לא הניאו את דנרי הירושלמי הזה׳ וטעה ני הריאש ( נשכת קת״ו
מניאו  .ודע ני אף שרג היה נערן
התנאים 3נצ זאת לא תירצו כן כגת'
ימחק וקושי גדול אנל השתדלו לישכ את דכריו כאופן שלא יהיו סותרים
משנה והנרייתא כי זולת זה ככל מקום שמקשה על ר 3ממשנה או מנרייתא‘*  rיכול לתרן ר 3תנא הוא וסליג׳ וראה כרכות ייד כ' שהקשו על ר 3שהיה
ידיי וקרא ק״ש ואנא תסילין מנרייתא והעמידו דכרי ר 3כדוחק גדול
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נאמרם שלית הוא דעוית ולא תי׳ ר 5תנא וסלע ואולי אין מזה קושיא ל
נואה שלא נאמר כלל זה יק נאוסן שאמי רנ היסן תנרייתא ואין דרך לניויא
נינו לגינה אז אמיו רג תנא ופליג אמנם נמקוס שהו,א ני כן נהג יג פעי
או פעמים והמנהג הזה הוא מגואר הגינוול מצי הגיייתא הסותרת אותו אי•
לא הורה כן מעולם לתלמידיו׳ נאוסן הזה לא נוכל לומר שהוא תולק עי
הניייתא ׳ ני אלו חולק עליה היה הורה דגי חיש נזה י׳ל שנו ה היפך הגויימי
אשר מן התנאים זולתו אין חולק עליה ׳ נסי ' לתלמידיו  ,והוא שלא עשה ל
א״כ ודאי שהוא מסכים עם הנרייתא ולכן נס המתין ס^ל את ידיו ונניי
נפיצה דחוקה לתרן שליח הוא דעוית  .ויניגו נתן נעל תערוך נ ' נערן יי
כי ר ' אנא הנזכר נניייתא הוא רנ  .ואחד מאלה המקזמות שנזכר ר' אנא ננריימי
הוא נגינות "!,ונ א '  ,אמנם רעיוני גנונו נדנר זה  ,ני לסי השערתי לא יתג(
שרי אנא שם היינו רג נאשר אנאר  :הנה ר״א ינרייתא אמר כצ שאינו אומר נדי"
ותורה ומלכות ננ׳המ לא יצא מסייע לדרי אלעי אמר ר' יעקנ נר אחא מתם
רנינו כל שלא אייר נרית ותורה לא יצא  ,ואשאל ראשונה את מי כנה ר״ו ני
אחא נשם רנינו•' אם נונתו על רג הנודע לנו נש׳ם תחת שם הזה עיין נרנו"
צ' נ' נפירש״י ונמקומות אחרות יפלא מאוד שר׳י נר אחא יניח שמועה מיי
כתלמיד נשם רנותיו  ,והוא היה אחד מגדולי הדור נזמן רני כאמור נמ״ק נ״י
נ' אמנם אפשר שריי נר אחא הזה היה נזמן מאוחר והוא .ר ' י נר אחא המיג"
פעמים הרנה נירושלמי המניא שמועותיו נשם רג אולם א" נ היא אתמה
תה הניא תסייעתא מן הנרייתא אם הנונה לתת ראית שהדין שהניא ריי ני"
נשם רנינו שהוא רג דין אמת הוא הלא יהיה זה דנר זר שיניא לאמת דנרי יי
ראיה תרנרי עצמו גנרייתא לסי ההנחה שי ' אנא שם זה רג  ,ואס תכונהלהצליח
הנלת ר יי נ׳א שקנל תרג והנרייהא אשר גם שם הורה ר' אנא שהוא מ שעת יי
תמןעדיה על אתתת קנלתו א 'כ יסלא שם שהניא ר' חננאל נשם רג להסןמשיני"
ר״י נ׳א נשם רנ א 'כ מן הראוי להקשות על קנלת ר׳ חננאל מרג ולהראית של"
היאה אתת משאת הנרייתא ההיא עצמה ני כן דרך הש״ס נכל מקום ? ועלג '
אלה יסלאו דנרי הגת ' נסוף הענין שאמר ואת שנקית כל הני תנאים ואמוראי"
וענדית כרג  ,הלא על זה תנו נחים לשפוט אם אמר רג כן מעולם כאשר העיי
עליו ר ' חננאל יען שדנרי רג ננרייתא ומה שאמר ר׳י נ״ח תשתו סותרים לקיל"
ר' חננאל והיה ראוי שיאמר את שנקית כל הני תנאי ואמוראי וענדית כרי חננאל'
אשר על כן דעתי נוטה שר׳ אנא ננרייתא איננו ר 3ומה שאמר ר״י נ׳א משים רני ''
הייני רני שגס הוא נודע נשם רנינו  ,ומי שדעתו יחנה מדעתינו יורה האחת•
ר׳ הרתנ׳ם נההדמתו למסרו יד החזקה כתג שרג קנל מר׳ ינאי והפי'
עליו הראנ״ד ואמר לא היה ולאננרא  ,אמנם נם הרג המחנר גם הרג המם"
לא דנרו מאומה מזה שרג קנל מר״ ח דודו עי״ם נס׳ הכ״מ  .וראה נם ' הכריחו"
שאמר רג ושמואל ור״י קנלו מר״ח .וכן האמת והיא סשוט ומגודר׳ ראה שנאי
ם״ו נ׳ אמרו ני הא דרג הונא מני רג ורג מני ר״ח ונכל תקום דני ""
ו״ח נלשון מר עיין ינמות ס׳ג א׳ וכל הענין שם  .אשר זאת הראיה קרויים
לאמת שהיה דג תלמידו  ,עיין נרנות נ׳ז ע" נ וראינו עוד נסנהדרין ייJ
שר׳ח סמנו ונעירונין ע׳ג א ' אמרו רג ני ר* ח אמר אין אנו צרינין לערן שהיי
אוו תומרי ! מל

חלמנו in

ר׳ת

אזר תר )

ית

יראת .זר ! זי ! ) \» י"יי

יא \

יזחמא

עצ תה שר־ח שחג שאגתו מרג כאשי הונא נירושצמי ששחים פ׳א ה״ד 1חי'
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מיראת הוראה עשה גן שלא דלה
לעשות עונדא ונפשו ע ' נ שאל מרו שיסניס על
ידו  ,ני עגין השחלה הוא על
מעשה
שאירע
לר״א
.
על
נן
תימה למה השמיע
הרמ' 3ס נל זה ? וייתר
תמוה
מה
שחשו
שר
3
קול
מר
ינאי
ולפי הגראה מגמרא
אינו נן ני לולא זאת
למה
לא
מלאנו
3
נל
הש״ס
שרו
אמר
שמועתו3שס ר ' ינאי?
יייענו מזער אשר
מצאנו
שרו
חולק
עס
ר ' ינאי  -שנודע מזה ני לא קר 3ו זה אל
יא על שדה התורה  ,ואמגס
מגמרא יומות צ ' נ א׳ שאמרו ורו נר' ינאי ומשמע
®קול רו מרי מאי אין ראיה
מאומה ני שס הויא מי שתפס שיעה זו שאדם
׳ייקנה דור שלא נא לעולה
וממי
קול
או
דאה
או
ידע
א
'
נ
ר׳ה
אתר
נן מסוי
■ שלמד
יאת מרו רוו ודו ואמת
קול
מר׳ח
,
אמנסשר״ח
לא
למד
מעולם נן ווית מדרשו
יק שאירע מעשה נר׳ ינאי ושאל
את
ר״א
והודיע
ר״ח
לו
את
דעתו
וזה ׳ וא ' נ
יען שלא נודעה דעת ו׳א דק
וסות שאלת ד' ינאי א״נ גס לרו לא ואה ההודעה
הזאה דק ואמצעית ד' ינאי
ע
'
נ
אתר
ורו נר ' ינאי אול לא שקול מר ' ינאי.
והמופת ע׳ז ני וגמרא לא נזנר
מאותה
שרי
ינאי
אמר
צן
ופירוש
.
ועוד
ני
וו״ק
קיי׳וא' פליגו רו ושם
יי תלמיד ר ' ינאי ונן ר״א ור' יוחנןושם ר'ינאי  ,אשר זה אות נאמן שלא היה
ואותן
המקומות
אשר
ואה
וש״ם
מחלוקת וין רו לר ' ינאי
הקדים תסור הש״ס רו לר ' ינאי
הנאות נדור עוד אודות הנלל הזה► עיין סנהדרין ק ' ו׳3מ״ ס׳ג א ' ווהעדות
הי אלה הם דורי המוס '
נרסינן ועירווין י׳ג ע״ו אמר רומנאות ק״ד א ' ואן> נימי רו היה ( דיל ר׳י ) ועפ״ז
האי מנתדדנא ממורא׳ דחזינא לר 'מ מאחוריו
יכן היתה הגוסאא לפני רשו״ס
ו״ו ג״א ו ' אנל לסי׳ השני ותוס' גדסינן אמר
ד יי ( ראה מהרש׳ל שם ו״ו
שנעלמו ממנו דורי התום ' האלה ) ונהשקפה ראשונה
יראה שהפי' הראשון עיקד
ני
אין
•
עלה
על
הדעת
שרוי
ישו
לפני
ר״ת נשירה
"אחוריו לפירשייי הנא ושנת שלשים
לימי
איי
רני
געשה
נשיא
וגור
היה
נעת
ההיא
״נס מ יפלג וזמן נניד אחרי הוקס
רגי על על נס הנשיאות עוד היה ר״מ נאיים
"יתו ני היה נהלולא רר״ש ון רוי
נאשר
1
הונא
וירושלמי וילה פיה ה״ו ולו היה
יגי נעת ההיא מתלמידי ו״מ
ולי
ספק
היה
מגמלי תלמידיו אשר לא יאות
להשינהו מאתרי גוו ? ונראה
מזה
ני
דעת
רש״ימסנמת
עם
הסי
'
הראשון
ותום',
®ולס דע ני השווי והדמיון
נין
מאמר
הננלי
נעירווין
ונין
מאמר
הירושלמי ווילה
"יא אשד הניע אנמי התום ' לפי'
השני ני וירושלמי הניא גהלולא דני רני נאשר
®לא דני את עודיו אחדי ר״ת
ודא ולקת הרות את הסודר מעל צוארו ידאה דני
"תליני את לואיוואמר (
רני
)
לא
זנית
אנא לאורייתא אלא נגין יאמית קדלי
יי״מ מאמוייו וזה ממש דורי
על יני א" נ אין זאת ואיה פדו הנמ' דעייונין יזה מורה שגר ועיייוין הנמה
למד לפני ר 'מ  .והתימה שהישינו ר״מ ושורה
״® אוריו משקט אס נשים מגמת פניני
מונן לואר המאמר הזה • ני אס נקח הדורים
 5יתנם הלא יהיה זה דור זי ונלתי
סדאותו
אותו
מאחוריו
יהיה
סנת
אמדו
? " ויה  ,על נן דע ני לסי הונתי
את
המאמר
הזה
יהיה
ראיה להיסן שרוי לא
למד לפני ו״מ ׳ אמנם נראה ני
גל
ידיעתו
חת
דיה
נואמת
מלמודו לא היתה רק
?® " לעית רנותיו ותלמידי ר '
מ
מהם
סמע
הרנה
הלכות יולי ספק השתדל רוי
לקנן על ידו נל דורי ר״מ ני
ועת
ההיא
היה
התנא
הזה
הננוד מנל תנמי דודו
סג נתן להלכותיו יקר
וגדולה
על
נל
דורי התנמים זולתו נאסר נראה ני ננל
ייקום אשר סתם יני את משנתו
הוא העתקת דורי ר"מ  ,על נן כאשד דאה את
לואר ר״מ מאחוריו אמר ודין
משל ני נס זנומו ומולה למעלה להגדיל ואה לו

*2

28
יען שראה את ר' ׳מ תאוזוריו  ,והוא הואר לד 3רים משמעים משי אוזרים נשם
וממציאם  .ומזה העוין הוא מאמר הירושלמי נתקוס הזה שהניא ר׳י
אומרם
הריהון אמרין אנן לא זר׳,ן לאורייתא אלא ננין מזמין אצנעתי׳ דרני מן
ור״ל
דידי׳ שיי״ שראינו אצנעותיו של רני יוצאות מנית היד  .והוא לדעתי
נולקינון דנר ידוע הוא שהאמוראים האלה היו תלמידים מונהקים מתלמידי
משל ני
רני ואן> שמצאנו ני ר׳י למד גם נישינת רני  ,ננל זאת רוב למודם היה להם
מתלמידי רני  .וגס זה ידענו ני תלות יד ואצנע תוארים על נח וחיל נאיזה
ענין מן העגינים  ,או על אופן ודרן המינון גלמודים « מאופן הזה גם מלות
יד תואר על החפן או האדם אפר נתקן הנח והאופן ההוא גתונו  ,ואז
נית
החפן והאדם ההם נמו נית יי להם  .והנה תורת רני ודרך חנונו שהיתה
נסי תלמידיו  ,א״נ התלמידים נמו נית יד לתורת רנס נאשר שגס הם
שומה
את דרנו ואופני למודו  ,ומעתה נוונת המאמר נן ר״י ור״ל אמרו ני
יאחזו
על נן זנו לעלות נמעלות ההורה ני ראו חצנעות רני ר׳ל חילו לאורייתא
נתורס יוצאות מנתי היד שהם תלמידיו אשר היו רנוחיהס  ,וענינו
ודרנו
ההם אחזו הדרך הישרה נתורה אשר הלן רנם הנשיא הקדוש  ,עי
שרנותיהס
שהינר ני נ אופן למודד יד רני נאמצע המנהלת אותם למען תהיה דרך למודם
מונשרת להסיק רצון התלמידים ולהישירה אל מנורת החפן הנרצה  ,וזה שאתרי
דחמינן אצנעתי׳ דיני מן גלגיקון דירי ' ועד״ז יפרש נל משניל דנרי הירושלמי
מ׳ק פ׳ג ה״א נענין הקל של ר״מ עי׳ש  .ענ״ס תראה מזה ני איך שיהיה
הנירסא לא נודע מגת ' נעירוני; מאותה שרג היה תלמיד ר׳ת  .אמנם מצי
אחר נ׳ל להחליט ננירור נתור שרג היה נזמן ר״ת ונהיות לנו מופת אמתי
על זה אז תצדק נס ההשערה שר -היה תלמידו  ,ני דנר ידוע היא שרג ולו'
ישנו נזתן אחד לפני רני נאשר הונא ננירור נניצה נ׳ד ע ' נ וזה נרוי שר״יי
היה חי נזמן לוי ני נם לוי היה נהלולא דר״ם נר רני נאשר הונא נתונות
ח ' א׳ ונעת ההיא היה ר ' מ חי נאשר גררנו לפני זה  ,ומדוע נמאן ההחלטה
שרג חנירו של לוי גם הוא ראה את ריימ ולמד אצלו ( ותן התימה על החנם
יןסט שאמר רק נהשערה שגני ינינו הקדוש לקחו להם נשים נחייו  ,ונעלה(
דנרי הננלי וירושלמי הנ״ל ).ואולי יש קצת ראיה מגת ' שנת ניה יי
מתגי
ותענית ג ' א ' שאמר רנ נן היה תנהגו של ר ' יהודא3ן אלעאי שלשון זה חורה
שמדנר מאיש שהיה חי נזמנו יר׳י זה מת זמן לא נניר אחר מות ר ' מ  .אולי
אס זניוני גל יתעני משתמש גם רנא נל׳ אזה על ר׳ אלעזר נן עזריה נאיזה
מקים נש״ם נאמרו נן היה מנהגו של ראג״ע א ' נ אין ראיה מזה.
ד ארן ננל היתה מקום שנת אנואיו ני ננוא ר 5אל דודו לארן הקדישי*
שאל אותו העוד אניו חי ראה פסחים די א׳ וירושלמי תענית פ״ד ה״ג .
ז׳ נאגרת של רש׳ג נתג ניומי דרני נ חית רג לננל תק״ל לשטרות שהיי,
נ׳א תתקע׳ט ליצירה ומת ד״א נ׳ א״נהיה וננל נ׳ד שנה  ,ומעתה אס השעי"
נעל סדר הדורות אמת היא שיתי תיי רג הניעו עד ק' שנה  ,היה נעת נסיעתי
ע׳ו שנה וגעת ההיא נשנת נסיעתו מת רני  ,ראה יוחסין וס״הד וי"
גננל
מת גס ר״ח דודו אשר שניהם תיו נעת פרידתו מארן הקדושה  ,ראה הנהייה
ק״ג נ׳ משמע סרגי ור״ח מתו נזתן מועט זה אחר זה ויי וג
ה׳ א '
וננתונות היה ר ' חנינא ראש ישינש נעת פרידת רג וזא״י ני לא נע&ת
נהנרא עוד לא
ישינה רק אחרי מות רני וגס אז הקדימו ר ' אפס נ' שנה ומחצה נמאת י
ראש
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אנמי וגתו 1ות ומזה מדאה שדודי רש״י ויומא ס׳ז 1׳ שלא ודקדוק שנת 1על
הספור שהואתי ושנים ולשון הזה ריח יאם ישעה היה ונשיאה תלותו על רו
יאג למות אמר אדתיי ' מהנא ויור ת לוול  .ולשי דודינו אין זה יזמת ני הראנו
לדעת שרוי עוד היה תי ועת נסיעת רו לוול ואן נתן רש״י שרית היה ראם
ישיוה ועת ההית וצא רצה להתפייס לרו תשני דאגתו אשי זה היה נמה שנים
לשני מות רו׳ ? אמנם אששר להצדיק ומקצת שרש״י עיש הירושלמי חגיגה פ״א
ה׳ת אשר אעתיקנו שה מצה ותלה ועוור השנוי הגדול אשר נרתה וין הסשור
ההיא שם ווינו נשי מה שהונא וגול׳ סנהדרין ה ' א׳ וזיל דו מניתי ' דני להתיר
נדרים ולראות נתחים מן דדמן ועי נוי ורי ' מוחי ונורות א״ל תיני מוסיף על
תה שנתן לן תוא אמר ר׳ יוסי גרוי וון נולהי יהיו ליי לדון יתידי ולהתיר נדרים
יליאות מומין סוגלוי מן דדמן ועי נוי ודיי מומין שוסתי א״ל איני מוסיף על
מה שנתן לן אוא עניל ונל מעיין משניל יראה 3אר היט 3הסתירות העצומות
יין הוולי וירושלמי  ,אול עניס נראה מזה ני רו תתרי מות רוי חזר שעם אתי
לא״י א ' נ גונל לומר ני ועת ההיא השתדל ר״ת להדיחהו משם שילן לוול נשירש׳י,
אמנה מלוד שזה רחוק מאוד מקו האמת נס סוה שאלת הגת׳ שם לתיתנה ויתר
עז ני ולי סשק רו מיד אחדי שמעו שריח קצף עליו קצף הלן לשייסו וקי ריח
הינא עויד הני שלא להתשייס הלא זה היה ומיי רני ועוד לא היה ר״ח ראם
ישי 1ה ומאיזה טעם לא נחשיים אליו • אשר ע ' נ נראה שריית משן להדי מ הו לוול
יען שראה שימי רוי קרו ו לתות וירא סן יושיו רוי את דו לראם ע ' נ השתדל ונל
5יזו להדיחהו משם  .וראיתי להעיר ומקום הזה על דורי הנ״מ שיו ה ' תשווה
שי ' חנינא היה רוו של רו ושנוי הדור וויי או׳ח סי׳ תר״ו ולדעתי מראי! נן
יירי הגת׳ סונה ל״ו '1שהק' מרי תנינא על רו יזה לא יאות רק והיות רו תלמיד
י ת  .אמנם שאין זאת ראיה קימת ני להיסן מצאנו שמסדר השים הקייס תמיר
יו לר״ח ומקום מחלוקתם ונ״א ונדה מיה נ' רו ור׳ת אמרו תרוייהו ועי גס
י״ה י׳ת ו׳ יומות מ״א א ' וחולין ק״ח א ' וזה אות נאמן שרו היה גדול מרית
'לא היה תלמידו  .אן אולי אצל רו יצא תסדר הש״ם ממנהגו ותקיימו תמיד יען
שהיה רון שצ נל וני הגולה ראה רש׳י ניצה ט ' אי ונן מקיימו לווו ר׳ חייא
ומגמות נ״ד א׳ ראה והערה יג  .אולם מצאתי וירושלמי ניצה שיד היין שהניא
יי תנינא שמועה ושש רו שנראה תזה שוו לא היה תלמידו אם לא שנאמר שזה
י׳ת ! ירושלמי איננו ר״ח גר חמא .
ח׳ על השתדלותו העצומה להרחקת האנושה למען וצע נשף וננר לתם
פייס נאמנים דנריו הרויס אשר הורה לתלמידיו ואשר השאיר אחריו ורנה
לדור ודיר ועיקר הננגד הזה  .ראה שסמים קי׳ג א׳ אתר לדייג תלמידו הפין
יוילה ושוק ולח חישוק ומילי  ,שנונתו יומר יותר לעשות מלאנה מאוסה נהסון
ניילה ושוק מאשר יותר ומדת המניפה אשר תנריחהו להפין מלתו על לשונו
יליור דוריס ושיו אשר ירחיק אותם לווו  .ורן אתר לא תשתי סתא  .שלא להרוות
 1יפאליו  .ולא תשוור נגרי שיי שלא יתאוה למותרות  ,והוא וירן משל שלא יצעוד
פסיעה גסה  .ונזה נס הרוה מדרשותיו תעידנה על התרחקותו ממדה הזאת.
יפיט תאם רל ימיו לננות חומת נרזל תקותו על קרון מחומר ולשית על עשר
ילי  ,רק השלין יהוו על ד׳ הרופא לנל תמלואי הלווות ולא דאג ליום תמר ני
ס״היו ישועתי סלה  .ונן אתר לר׳ התנוגא נעירוןין ניד אי וני אם יש לן היט3
לו סאין ושאול תענוג ואין לתות התמהמה וא״ת אניח לוני חוק ושאול מי יניד
t

גני אדם ווחין לעשגי השדה הללו גיצצין והללו נרגלין ( מאמר זה העמק מם׳ גן
סירה ) וכמתו על האדם הנילי הממסר נפשו היום מנל טונה 3אםר ים לאל ידו
להטת לה מדאגה מוזר ליום מתר מה יפעל ותה יעמול Iאך רע ומר אליו
מעשהו ועמלו כי כל ימיו מנאוגיס ויאגד אותם גמשאלים אשר לא יחדלו עד גוא
חליפתו והלזה הדואג זכל עת למען השאיר לוניו אמריו ,רכה והון יקר נס זה
רק הגל יהמה כל ימי חייו ני לכל איש ואיש הלא יפקד תושגו על השלח! הטהור
אסר לפני ד׳ היא יתן להם יד פרנסתם וכל מחסורם עליו  ,כי כעש  ,השדה אשר
גלי מעצר יצמח יציץ ויגול ויחזור לפרוח והגאולה והתמורה הזאת היא נצחית
וצא מחדל כל ימי האדן  ,כן גמשסחה האדם דור הולך ודור נא וכאשר יתן
אלהים לזה די ספוקו כן ימן למשנהו ואיש לא נעדר מהשגחת אלוה  ,א״נ
מגמת אדם רק להשאר לגגיר אחריו הון ונחלה מוסת הוא על חסרון נטחונו
נאלהיו  .וע ' נ אמר  :גני אם יש לן אל תחסר את נפשן מהיטיג לה ני מה
תענוג יש  ,פאול  ( ,שאול ׳  ) verlangen , wünschenהנג תמ׳יי ונפשו רעגה
וריקה ני למות אין מעצור ופתאם ינוא יומך ומדוע תקמן לך היום למען
המחר אשר צא תדע אם מראהו או לא ? וא׳ת אניח לגני אחרי חוק נם זה
הגל ורעות רוח  ,ני מי יגיד לך התצלח הונך גידם ומה יתרון לן אן> אם
יצלחו ני אמה על עפר תשנג  ,אמנם גטח גד׳ והתחולל לו ׳ ני זאת נחלה
הגן חלון» אשר לעשג השדה נמשל נדמה  ,ני זה ימות ואחר יק ח מקומו ועל
כלם יתופף ד׳ נאגרת השגחתו ער נצח וקרוב לפרש״י שם  .ורוח יראת אלהים
הזה יצהיר נם מנין שורות תאמרו גשנת קנ״ו א ' אשר אמר שם אין מזל
לישראל שגא ' ויוצא אותו החוצה אמר אנרהם רגש׳ע נסתנלתי  ,אצטגנינות
שלי ואיני ראוי להוליד  ,ן איל צא מאצטגנינות שלך שאין מזל לישרחל  ,מאי
דעתן דקאי צוק גתערג תהדרנא ותוקמיני' לי ' נמזרח  ,ונאורו ני עם גני
ישראל עין ד' דורם אותו גלי אמצעי  ,אמנם חשג אגרהם ני שלומי רעשה
הצדקה שמורים לצדיק ליום שכולו ארון לע׳הג א,ל פה עלי אדמות כמקרה
הרשע כן מקרה הצדיק נזה נס זה עומד תחת המזל ויורהו ד ויאתר לו צא
מאצטגנינות שלך ני לעס ישראל אין הזל רק הנהו עומד תחת השגחתי לעולם
מאי דעתן כי הצדק מקומו  ,מער  ,החיים געת נטה האדם לצון  ,ורק שם
ימצא משנראו שלתה מאתי עק  ,צדקתו לא כן אתה עמדי  ,אמנם געוו יומך
זורח תראה ני לא לשוא עמלת ללכת גדרן התמים אתי נתתי לך גן אשר היה
(ההמשך גמחגרת הגאה ) .
יהיה נמוך והלן לפניך צדקך .

א״זק הרש ווייס.

Luzzatto, Professor am Collegium

D.

rabbinicum in Padua.

Beiträge von S.

השגה על מהרש״א ז״ל,
ועדות חדשה על גדולת רש״י.
גמנות דף ני עמוד נ ' כתג רש׳י  :אם אמר לו הלוה הלויני על מנת שלא
תשמטני אתה גשניעית  ,ומהרש׳א הניא נחדושיו הגהה שמצא  -והיא  :אס את

S1
לי המלוה על מנת שלא תשמטני ונוי  ,ותתם עליה מהרש״א וקיימה  ,ואמרו
יק״ל  ,ואני גס אני גתתלת ההשקפה היתס ההגהה הזאת ישרה ; עיני  ,ני סיס נ׳ל
שהמלוה הוא שצריך לומר לד 1ו! אני מלוה אותן לעשר שנים על מנת שגסוף
עשרת סשניס לא תהיה נשמט מלהשיג כספי גטענת שנת השמטה  .והיה סוגר
קשה געיני  ,ני היה נ׳ל שאין ציייזס הטעות אל המעתיקים  ,ני יתכן שהסיסר
יטעה וינתוג הלוה ותקום המלוה  ,אגל שיוסיף מדעתו תלת הלויני  ,היא
«לתא ולא שניוזא ; והייתי אומר ני על נרוזנו לומר ני רש׳י עצמו אגג שיטפיה
לי♦ דק  ,וופרנו ני זקן היה וישם  ,והמו תשש  ,נשנתג הדניד הזה  ,שהרי
נשהניע לדף י״ט נאסף אל עמיו  .אמ״נ סנותי אני את לני לוקות גדנוי
יש״י נאשר המה  ,וראיתי ני ואמת המה הוא שצריך לתנאי זה  ,ולא התלוה׳ ני
שעני שהוא צריך מעות לעשר שנים ומנקש ואינו מוצא מי שילוהו  ,מפני
שהשגיעית משמטת  ,הוא צריך לומר לעשיר  :הלויני על מנת שלא תהיה השגיעית
«פקעת זנותך  .אח ' נ ראיתי ני פעל שמט נופל על החלוה ( שמוט נל נעל
«שה ידו  ,ואשר יהיה לך את אתיו משמט ידך  ,רבן ולשון משנה משמט אניי,
ש «יםה ידו מן הל)זץ  ,ונמנע מלננוש אותו  ,ולא יצדק פעל שמט על הלוה
«נמנע מלשלם אוגו  ,אס לא שנאמר עליו גלשו! נפעל  ,שהוא נשמט ממנו.
אז אורו עיני וראיתי ני מאתר שלשו! המימרא היא על תנת שלא תשמנוני
ישניעית  ,נלומר שלא תשמטני אתה  ,מצא רשיי את עצתו מונרת לפרש שהמה
שיא שאותר נן למלוה  ,ני המלוה לא יונל לומר על מנת שלא תשמטני אתה.
י* לא שלא אשמעך אני.
אז נרנתי את רש׳י  ,אשר גם נסוף ימיו היתה אמרתו צריפה  ,ודיריו
לרינים תלמוד  ,ומדוקדקים תנלית הדיוק ? ואמרתי גלוי  :ראה עד הינן צרירה
שקריטיק להיות מתונה ודיניה  ,קודם שתשפוט על דגר׳ אנשים יראי ה '  ,אשר
לא נתנו ספריהם נתפזון  ,ולמען נצוע נצע  ,או נענור תנגוד המדומה  ,אגל
־« נמת פניהם תמיד אל האתת או אל הטוג.
ונדנרי ותעלת רש׳י ז׳יל אערנה לפני הקורא דגר אתר שמצאתי ופירושו
למנות  ,והוא ני דגר שננשלו נו גדולי עולם היה לרש׳י נדנר פשוט  ,עד שלא
«ש לפרשו ומקומו  ,ורק לדוגמא נעלתא דנר עליי נמקוס אתר נדור ידוע לנל.
עמוד  81תה שהעירני ידידי החנם היקר
הנה נגר נתנתי נאוהג גר
«והריר יהווה וותהדתאן ני׳ על פסוק ועשה נצלאל ( שמות ל״ו א׳ )  ,ני
י« ו" מן והיירונימוס תרגמו נאלו ועשה הוא נאן לשון עור  ,ושזה שגוש גדול,
’י הפסוק הזה אינו אלא המשך מאמר משה לישראל ראו קרא ה ' ושם  ,ורק
״« ' נ נתון ויקרא תשה אל וצלאל  ,וקודם שיקראוהו איך יאתר עליו שעשה ? —
יהנה רש״י זיל לא חש לפרש שום דגר על פסוק ועשה גצלאל  ,ני היה הדור
ששיט ועיניו! אגל ותנות דף יין נתו וזה לשונו  :ורצת  ,אינא לפרושי לשון
לייי׳ נמו ועשה נצלאל ואהליאג — .

שד״ל
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תשובות לשתי השגות עלי
כספר כוכבי יצחק.
מחורת ו׳ עמוד  61 • 62והעדה  ,על נאל ישראל שפירשתי  00התאר י
!פלס דין אלמנות — הנני שואל היהן מצאנו ורור אמה  '0םי!א אחריו שעל עני
ולא קשר מלת אשר ?
מחורת 'tעמוד 7 — 10על פסוק וגס אני נתתי להס ונו' ואטמא אותנו
וממגותס וגו'
ישפטו נא אחרים וין פירושו לפירושי׳ וופרט ישימו עיניהם
על פירושו על והעויר גל סטר רחס" ועווי על עונס ועי נל סטר רחם ' נס יראו
וידעו היתנן לתרגס למעVerdammen sollte ich sie. gnvn ,

_שד״ל.

לאשה חכמה

תב

אחות אבי.

היא רחל בת ברוך בן הריפא והמשורר יצחק לוצאטו  ,אחי אפרים בעל
בני הנעורים ( תקע׳ו) .
חורה בת יוצר בל׳ בת בורא רוח,
שרתי בבנות  ,רלמכה ש? ט,
לב — יפי ,
לב —
היודבה  ,היא תשיב רוח
T
T
T
*

• T

-

בל— רז תרע  ,תמשוך בספר שבט.
שחה אז עת— דודים ותשסל רוח,
ותלך לדרוש דיור בין ש ? ט שבט.
אל— ישמעאל .אל־־־שעיר  ,ולכל— דוח * י
בן רמי רב הוכיחה בלתי ~ שבט.
מי— ואת אפוא בת  -בה  ,עלמת — חיל,
כי טח לבת בטית ובמו— בפרי
מאוס בל — בחור טוב אף עשה חי״ל*'
* ) עיין עוווה זרה דף וי.
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?מנזיח אן תמצא ? אן תמצא כפר
 פל — גיד׳ בל— דדל׳,עיר. —תחקור תברק כל
.כיפר
» פל:*לגצה אד
תמצא — לה
אל
?
- VT T
T: •
?אך מה אמרתי נא ? מה— שיג ? מת — שית
• לתת לזאת עדנה יתגל משיח
.שד״ל

. )*חאת תשובת רחל
 ממה: ייאש דבריה מיוסד על דבר ספר הזהר פרשת בלק ףד קצ״ב
 מהאי אנהר להון,  בני שעיר ובני פארן דלא בעאן לקבלה: יאמרו
לישראל והוסיף עלייהו נהורא וחביבו סגיא ׳

-  רדה-  רה מני כל1 פע א1 רה ת1ת
,
T־
T
;אף טיוב סחרה אל כל — תמך בשבט
, רא ררח1אך אם השח ראשה אל ב
.ויסף זהר לה לפני בל— שבט
") Der würdige Herr Prot . Luzzatto , dem wir die Mittheilung
dieser schönen Schöpfung eines seltenen weiblichen Genius verdanke »,
bemerkt uns in seinem Schreiben , daß dies« merkwürdige Frau «»"
Trieft , 56 Jahre alt . und die Gattin des Herrn Jakob Marpurg/.
sei. Es ist dies gewiß eine beachtenswerthe Erscheinung im Gebiet»
der ebraischk ״Literatur , zu einer Zeit , wo selbst wenige Männer
des Verständnisses der heiligen Sprache sich rühmen können׳
und , wo selbst viele Sachkundige , dem Mammon , dem frivole"
Zeitgeiste fröhnend , sich dessen zu schämen nicht cntblöde » .
hat denn ein biederes Weib die sammtlichen ungarischen
Ra»
binen , von denen sich, ln kaltem . Stumpfsinne noch nicht ein
ziger unserem h eiligen
Institute
angeschloffe », und denen ni»
anmit , so wie wir sie übrigens
auch achten , um der uns aber I)' ';
ligeren Wahrheit willen , offen und ungeheuchelt sage » müssen , da״
dies eben und insonders keine
ehrenvolle
urkunde für »' ׳
für ihre Gesinnung , wie auch für ihre Frömmigkeit sei — tief 1'f
schämt — Dank , verehrungswurdiger
Herr Professor ! Ster »-
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מה—.זה אע  $האפ1א<י  #יב )Min
אם דיא— א?» פיל עצמי תחת השעט?
אל בת—יטידך א» 1יב מקצר רוח;
אדע בי לא— אבוש  ,אשא השבט.
מצאתי הפעם נ_ער בן  -ח( ל,
לא יחפץ במחר  ,איו א?טבל בפר,
ביותר יחס כיטר מהיין,וחי’’•
אך לא— רצו הורי  ,לא— אבו ביפר
לתת בקיטתו ; עם כיח חיל
טחו לבם בטיח ובמו  -כפר.
לזאת אמור אמר ( הסכת מה— ?1יר:) 1
לא אנשא לעד  .אף עם מעזיח.
רחל מארפורגא.

לתקע״ט) .
לסיום מסבתא
הלא (סבון אגרא לפום צערא
;הלא שגיא יתרון בסיונדחו
בתלמוראזלעןן עכל— צפרא .יהא מראזעלמאבסערחיון
רעברין פל— יומא בחכמתיהו ובל— בייט לא( חמוןוכל— זערןן
עהאי ( מא רבא ויקירא
ובזבותא דידהו ( קום פרקן
ךיטעקין עסקיהון ופתגנרהו
אלה חיא ( פרק יטארזענה
ובר— נפלי יתי ונתמנה
עמיזניתאזעסקין ובגמרא
שמעתתא נחוץ בםלפול( הו
דיראון נ ^ריא לקניהון1
שד״ל.

S־
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אנוש כחציר.
Won S . H. Mondschein, Vorsteher in Dolechow.
שבת קציר ! שדה וכרמל* נחשפו1
שבלת קמה עלימו ריח צח עפו,
הגורן נאספו  ,אין עוד שישן פורח ,
שתי תרומות יאכלו  ,אספו בשמי ריח.
חח! גבעות ועמקים בר עטפו!
יונקי גפן מכובד ברכה כפפו,
איך ערים התנצלו  ,כלמו יאבלו
ומחדמש הקוצר שדי חמד קמלו.
הן עוד לא ימים כבירים חלפו
רסיסי טל ראש שבלת רעפו,
לחוס צח הדרור עפה עלימו אל רעהו,
וקול זמרתו הנעים כל עוף למינהו.
בעל השדה בצל הערוגות השתרע,
סביבו רקדו בניו  ,יחד אתם התרועע,
השרה ברכו אלהים בריחו ושפעתו,
מרחוק בצבעיו הנעימים הראה יפעתו .
עתה עזובה האדמה  ,השור ילחך ספיחיה,
ושושנה נובלת תאנה עלי תלמיה,
רוחות קרות יסועיו פני הככר.
ואל המחרשה בעצב ידו הדה האכד.
לפלח ולבקע אדמתו שנית תת כה,
כל היום יחרוש בבקרים מעבודתוישוח,
שרשי עץ  ,ענפים יבשים  ,וסירים,
רעיהו תקושש  ,השיק אש בנקרות צרים.
אל הבערה יגשו לחמם גדותיהם,
וסופה מחדר תישב גאות עשן לעיניהם.
בערפל חתולתם  ,קדרו ידמו לארץ,
מהמרת העשן  ,דמע עיניהם יפרצו פרץ.

36
אלוני מצל כלבנון רעשו פחמו!
נחום היום האבי היגיע תחתימו׳
נזו עתה נזרם  ,עליהם עפר נחו,
ענפיהם קודרים מקרח  ,משלג עלימו שחו.
בצעיף אלמנותה התעלפה האדמה,
עלפה השדה  ,סוערה לא נחמה׳
לא ירנן ולא ׳רועע הדד בגגות,
ה ' אמר לשכון בערפל׳ על קיצה לתנות.
שדות וגנים׳ כרים עמקים וגבעות,
הכלה ונחרצה קרא עליכם אלה׳ צבאות ?
חשוא החתם חלתם והבל עמלתם,
רב תבואות מאה שערים לריק גדלתם ?
לא לא ! את ארץ לתחיה שלחת הנה
תת כחך אם תמאן  ,יבולך אם לא תתנה
תקרא רעב  ,ממחסור יאנה לכ גבר,
תמית כל היקום  ,באין משען שבר.
אם גם עתה מעטה שלג ׳עטפיך,
ושמיכה לבנה כיורדי נשיה תכסיך,
כל תלמיך אם יחד עליך ׳בכיון,
שכר רב לפעולתך  ,אסמיך בר ׳המיון— .
חזו גא חליפות הטבע אחים יקרים !
אך נדדה השמחה עם רבבות שרים,
כן נבול גם נהנו כציץ שדה בימי הלדינו,
העודנרהב ? נאחר אלה־נו למעשי ידינו?
העוד יהין בגאון דאות שיא שמים
יגבה אנוש חציר  ,עוף קצוץ כנפים?
ראו זר ,גבור חיל בעצם שניו,
שקו׳ עצמיו מלאו  ,פני להניס פניו.
עיניו לפידים יתמלטו  ,אש מתלקחת,
חסנו כאלון ,כל תחתיו על עפר נחת

ביתו יבנה לתלפיות שיאו יעלה שמים
יתפארו ,עשרת׳  ,און לי בארץ החיים.
בניו כשתילי זתים ינובו יעשו חיל,
וקרני הצלחתו יאירו למו השנת הליל,
אהה ! קרבו המות כדוב אורב,
יחתור לשדו  ,ומוח עצמיו יחורב.
אב לבנים כלכל ביתו בזיעת אפים,
נופל למשכב נדנה רפה ידים,
רעיהו ובניו ׳שמרוהו בל יכבה נרו,
הה ! המות ישודיהו מזרועות שארו.
זה האיש ספיר גזרתו חמדת אוהביו,
בעדו מלאכים פללו לשמרו בכל דרכיו
עורם תחת עורו נתנו סערות עת נשבו,
עתה במותו בדד יעזבהו  ,מנו אחורשבו.
סחי ומאוס גויו ליודעיו  ,גלמוד ינחוהו
יאמרו כנגע נראה לנו בבית  ,מי ׳קחוהו ?
לקברות בחפזה יובילוהו  ,לרמה תורישנו,
ישנה מ^ב  ,ומקומו עוד לא יכירנו.
כה כל בני חלוף יהנדפו,
בהתעיף ז/ין  ,בדיהם ירופפו,
זרם העת ישטפם  ,עם צבי מחמדיהם,
וער ארגיעה ישרו מנות בתיהם.
שדי ! השוא בראת האדם עלי חלד,
והוא אך לראות עמל ותוגה « ולד?
ההוביש ששון מני אדם  ,תאמר השמידו
תתקפהו לנצח  ,ותתם כעש חמודו?
תשנה פניו ותשלחהו ארץ נשיה,
וגבר שכב לא יקום ? נפשו לא חיה ? —
לא גם הוא יגדל ׳שגא אחייתו,
שריהו אם יעבוד לטוב שאריתו — ,
אחי ,תלמי לבבך אם זר״־ת משפט וצדק,
בחדרי נפשך אם חזקת כל בדק,

את זרעת תקצור נינה לפי חסד,
אם ביתך במשפט תמה  ,לעד תוסר.
אם כארץ תוציא צמחה כגנה זרועותיה,
כן נפשך תצמח צדקה על ערוגותיה,
תפרח כשושנה הודך כלבנון,
שמך לדור רודים  ,עד נצח ינון.
לתורה ולתעודה אם תהיה עד זקנה,
אחרי בלותך ככלות שארך תהיה לך עדנה,
יחיו מתיך  ,שוכני עפר יקיצו וירננו,
עת ליום התחיה קול שופר ׳עירנו משנתינו.
אם גם רוח חורפך ׳זרה עליך
בשלכת ,אם מצבת קודש בך ,ה ' צבאית בעליך
אם מעשה צדקה בחצנך אצרת
שכרך אתך  ,אז תראה ונהרת.
אס תזרע חסד ואמת על כל מים,
הבאים תשרש  ,תשבע ממגי שמים,
עצמותיך כדשא תפרחנה ,טי 1אורות טל ך,
תמלא פני תבל תנובה  ,ויאספך כבוד אלתיך — .
זעליג צבי מאנדשיין.
Beitrag von Jakob Triescher.

למנצח על מחלהבל  :וקכתי מפה אלהים ׳ חלתי בנגעי ךני
אדם :ענת׳ דאבתי מתמה׳ון בל מכלי־ון עיניה  :ראשי ראשיגיר
לי מר :הכן יברך ?.בר  ,זאת נחלת אדם עלי תבל  :מה לי .ולבם
חיי שבעי מדודות עמל
וכעם :
לחם מגאל מטעמי
שלחנבם.ני'
r
I T
" TT
VV
T :
| ! ־V I
ראש ? זסךמנ״עמיכם  :ותרחיבו עלי פיככש לאמד
םוי
מגרי עוהה עסיס מסבנו :איך .יטעמו לחכי מש_מניבם אם מוייין
בסיר  :איך זיזשמח עלי גיל חבר לנגועים כמוני או איך %י
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לברד אם לבי נשבר ונרבה  :ארףתי לחבך ה ותקצר נפשי בה
אמרתי
אתביורר ונפשי
בחלה יבי :
ראיתי תבל
תפרוש
בפה
לכל
י *
T : V
 :־  T • :ד«
ז י י
. .
»T:
עובר ואך מתת שקר משוש גורלו ; התאוה תעה בשיושניס
?? תח בשחוק פיה עור מעט ופניה בוכים  :השמחה הכי נאוה
ובנותיה הכי נעמו לתת דרור עולם לאסי־י תוגה :נער מלא
עלומיו אש תאכלהו .יחלום נעימות אמונה והקיץ— בזרועורת
בוניה  :תוצאות החיים מעין נרפש על פניו התקוה כקצף נדמה
נימה  :אנשי אני ואפסי עיור משוד יתרות נפש תחת ערן לכבות
? -Iבצעם יינקו לחם עוני  :הבניוד היכל בנוי לתלפיות על שוא
בייניו ; סורו יטביעו ובשקר יציבו ו־לתים  :מואס בכיור אם בחיים
חיז י“! ו במתים חפשי שם טוב מה יתן ומה יוסיף  :התשוקה
?׳מרחקים תישאף מחוז חפצה תקרב ן היה לאין  :רביות תכיל־^
יאך מעט תכצע .זרע אלהים תחבל ו.אך .ילךי שקר .צאצאי מעיה י
1זיעה' מנעוריו בעקלקלות החיים עת חכמת רוב שנים תביואהו
 'Äילבינו שערו—,ז האדם הקבר פתוח לפניו  :תעיתי מעורי
?אבות׳ לפני במו יתעו הדיורות .ער .קץ הימים! :לבה ננששה
אייכו על מקיומו בי בן צוינו  :ער תפקלזנה עינינו נראה נבינה
?לעת אחריתנו:
יעקב טריעשער מטרעביטש .

המלחמה והשלום.
Do » Jakob Vibring , beeidetem Translator inStanislau-

אי?ות לפרות בניה רצחת ,
אמלל הגפן גם ברם חיה
אם fכל עוז
ומרי -היא
המלחמה
.
יחדיו
נהפכו
לשמור
ושית•
ז' • V I
 •TT:•T
•T
־* T
 Tד•
?? להחמרהתעךערלגא ישחת׳ אך נעים הישלוכש בין תלמי
עיג שבט מושלת תניף בדמה .
שושנים

כעלם נחמד עלי החליל יריע׳ אך בסכה הכרם השליום ינוח
י
ז י
■י •
"י ■ ” :
Tי ־
vד •
ד*••
t :v
v *: t
הריו כאדם שחר׳ לחייו רעננים  —.בזריוע הקרבה אחתיו העדינה ׳'׳
שמיש ההצלחה איורה תופיע׳ עמה .ישתעישע עמה י?\ יח
ומדעיות הצדקה תבל תרגיע ׳ ולימיניו תפרח חבצלת הא .מונה;
עת בנועם זמרותיו הידד ישמיע .המזין ברביות  -עמים ירעיפון
מות .לפיד אש תבערה׳ מגדים יבכרו ועסיס י .טוםון.
כדדי
תקיא המלחמה בשטף עבדת הה! אם שכלה תתמו־מרבבבי;
זדי! ’
כן בטנה בזעף חטפה המלחמה!
המארה.
השמחה נודדת תשלזט
עלמה נחמדה תאנח בדחי
אנחה ונאקה בכי ומדון;
.על מיות דיודה מחרב ניוקמת;
הה ! חרב מיורטה הכינה לזבח ׳
 V׳T • T
T T
VV
T
הה■ באין דת ודין התבל תניורר ׳
לטבח.
תקרא
ונווה
מעם
$ת
תחרד הכסא לקול אויב ;ושרר<
אך כנוה שליום האהבה פדחת ׳ אך ׳שליו אהלים לבניהאהבה,
שמה היא שררת באמן כפיס ׳ עת בצל השלום בטח סיור ימתיקו׳
בין שרי תמתז .ישבע נחת
בנים כשתילי זיתים בנפש תאור י
ציד האהבה בשמחת " עינים;
הזרם יכתירו ורצונם יפיקו;
בני א -עפתה תיוך חדרי לבב מלכם יפארו ובאלהיהס ישמחו
יעמיקו ׳
ובמקהלות! עלום תיורתם יפצחו-
אך כגשם נו־ביוה ברבה יריקו.
על כנפי  ..קטב תעו המלחמה האח א-ערך תבל ,ברוכה ארץ!
בתמהיון תנהג מבחרי יצורים  . .עת כרועים נאמנים מלכי צדק
במדבר .וציה מקזסשמה ושממה ,עדריהם? שקרו משיד ופרץ!
וחדק ׳
שרי ׳ :באין
בחבלים
Tשם
קוץו’ V VT
 Iי
וצירים ; עלי :נאיות > ד
ההרגה '• T *1
• • ־
לגיא • **•■ . T
*»:
בזעם ימשכו יהו־ג ^דבר
עת תקרא ךרזר לפידחעבר .

ןךבצו קניהם בשלום ומנוחה -
האח ׳ אשרך ארץ ׳ תבל ברובה1
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?דלות 1עט אל את שני כתרים לבני בניהם יצליחו nxבלתי
שחקים;
*?ישטרייך ופדיסען לדר דדם
שיוכן שמים .ירבה ימים
יקים ,
ליס קדתיצדק פאביות ישרים וישורון; יחסה בצל כנפיהם!
מסטאניסלויא.

יעקב ביברינג

■£
אהב י 3ק5אח ׳
Kleist
's Idylle; Cephis.

Nach

Won Markus Boß.
גרון גואן נוזלי! וגרון היום אשי נתנן ליי איש זקן תמים רנתמד ! הנה
( 1יכו לי הימים מאז לא ראיתיך  ,ושלג סשינה נסה את עין כל מתלפות ראשן■ —
לצה אג אמי אל מקום צללי עדן להרגיע ולהשיג נסם  .שמם הנשילו אשנלות נסן
’* יית עגגימו המריקים מעליהם את העסיס י שמה נכרה עת השגה העליזה
'« וגת התאנה המתוקהלמין! ננהרנר אווימען  ,נאשר נא גרזלי אל גנו  .וילנו
« ' הםימרו  ,והזקן המלש המיה את רומו׳ וינרן את ען התאנה  ,ויאמר וזלזימען
״ליי  " :ראה אנני נותן לך את הען ואת סריו  ,רק נערן אנסנו אם נוא יגוא
זקרח הנורא להציק את פני האדמה  ,רק נערן יפות ויעשה סרי" .
ואולם עוד מעט מזער עלה המות נמלון נרזלי  ,ונערו לא נשא הען את
מיי מגדיו  ,ויגן עליו אמימען  ,ונפשו ננספה לתות תות ישרים נמוהו להתהלך
זי «ים לפני יוצרו ,אס גס לא יתן ' לו הון ועשר  ,וימצוג ול שם קני תחת הען׳
"עטרהו וסעיפי נדושים ונפרמים ושושנים  ,וגנל לילה נאשר יקר הלך הירא
*יעה אזנו קול דממה דקה תתהלך מנין עפאים  ,ויחשונ נלנו ני זה יניד לו
תודתו  ,והי צוה את הנרנה ננל אשר יש לו נפרי עציו ונאשנלות ענניו ; ני הוא
יישלס לצדיק נמעשהו.

ומפארת לוט:
עזבה,
ברית כרתי ?למה לא
עשתה,
ויישר אשתי
אך טוב
ריז־ ז ׳
11
י
יי '
TT : 1
היתה—
עולם
מלח
ברית
בי
,
ונחשבה
יקרה
היא
אנשים
מכד
ד TTT
•
*
;T T : v
* tIt: T
*• •; T

על מיש־וררי אליל.
לק פליטי אפדם

היו עלגי שפתים,
** 0

42
מבלתי יכלת
להשמי״ע  :קר? ,שירים
הטמיעו  :ק־ול סירים —

תחת  :שבולת ,
דברו  :סבלת •
רבים המד,המשיוררים ,
כאלה בלשון סוררים

ל!חתך.
פעמים :
אליכם ..זה
אמרתי
הלא
 ן1יי -ד־ יי v
ד ד ־* x
אל תחמירו חפתי תחת השמים ;

תבל
בכל י ^:בי
החכם
יבי
י♦י• ••
 :ד
יt t V
אמר  :תחת השמש הבל הכל-

אנשי טור מלכא
בייום חתנתם דבר טיוב הודיעו.
הויציאו,
האהובים
לפני
ותרנגלת
תרנגר
•
״■ T־
• :
 :־ V I:
־: :
לא!2ר  .פרו ורבו כמיו אלה,
ומדוע שכחוהל .1רי.ע עדי  ?.צח,
בי המה כמיותם עזי מצח׳ ")
י-
לחרחר ריב ומדון הפלאיופלא ?
מרדכי באס.

תפלה ביום המלחמה.
* • T

Hanak .

I

~ •

:

דT

(Nach Körner.) Von Hermann

אתה תנחני  ,אבי!
אליך אקרא אבי!
לישועה,
תנחני
,
למות
תנחני
מלחמה
בלי
וברר
רעם
סביבי
״יעת
י
•
־־ ; *• •
 דv . .. . tד; Iי• *  :זי t
־  t־י*
.־ •
באש .וקיטור (המיון .קרם דמה  ,מציותיף .ארע  .וארים תרועה,
יה  ,בטיוב ק.ע;ניף נהילני!
משבית מלחמיות קראתיף
אלי  .ידעתיף.
אתה תנחני  ,אבי'!
*).

פדגרירפנ׳לגיצהד׳נ׳ה  :שלפה

עזיןהןונו׳ — ויזחל מהם תרנגל געופייז■

t
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?}לי  ,ידעתיף .
לא;עבור קניני חלד נשפוך רמינו,
קקול עלה
נדף
ברוח
נושבת  ,בער הנכבד מכל  ,תגן הלבינו,
?נסערה רעם שדה המות
אם אפל אם אגבר אהללך,
?קור החסר  .ירעתיף ,
אלי
,
?
ף
ווסיה נפשי!
?זבי  ,תן ברכתף לי!
"ז ־
אלי בף חלדה נפשי;
ילי ׳
י
בעתי,עורקי
נפתחו
 ,מוקשי מות
|;
ךף
אפקיר
רוח חי־י נ?1זמתי .
;.קדמוני;1
?; רףלקחתי 1׳ י.3
??■!?ת,׳ דמי ישפך ארצה  ,וכיוחותי
?ח ; ובמותי תברכני !
: .י ;.עזבוני',
איה־7לף
!
בף אלי  ,בף חסיה נפקוי!
?! חללה
אבי
!
Tאבי,
אבי  ,אליה
אקרא !
י• ? • T I
־• T
י*  JV I V׳T

מכתם
)Schiller.

(Nach

אלהים ?ראה לבב  ,אך האדם יראה לעינים,
לבן גם לעינינו הראה תפארתך בעדי טדים.
_

הירש האנאק.

חדד .א
Don Abraham Friedlcr , Schuldirektor in Bittsche.

לין .קדם בדמי לא הלכתי
בי ? נחם איש .נעצב רוח
לק מאחור מצבי ערבתי,
?גע פח נפשו אך בי הנוח.
?ימי לראש לא ה?יתי
לרעת אתי לא בושתבושי ,
[אחרי איש לא ראיתי.
אך הישמר פן תכרות ראשי.
?ל חכם ?לאה מהגיד תוצאותי פי אז .יבער אפי כשלהבת
?ל משפיל מדעת תעלומותי  ,וחמתי ?קוד כאש צרבת.
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מנפשי3ל_ידעב1ר זזעם
עדי חברות ראשי עוד הפעם.
ואז ממר .ורנן לי אף_ע
בנעימות קיול ךנה אשמיע•

חדח ב־

חיים
לחיי Tכל ־•
לישע וברבה
ליבשות כל מלאכה
ברא ראשיתי.
משר.. . 1

ממים בנהרות
בברכות ו:באריות,
האדמה
בגלגומקי
זריז
י
— -«<« : ,
למחיה בל נשמת
י תימצא ראשיתי.

.עד התיומך בפלך
יעמלו יגעו
באשר ימצאו
חבל אחריתי.
לדעת מי אנכי
מפחיות ג־וחי,
לפיועד בלח
לפני מלך מלך
בישראל הייתי.

חמרת כל חיים
לעינים׳
תאור,
צ  ,,״ *
־׳ ד t
חבייון הכיותלת
עדי העטרת
זאתאחליתי.

גפתרין
'פתוון

היושב בשמים

תדה 'ftאחר 1ן  ,חריין -
תדה 3׳  .מי ^ זהב

׳

דנ׳הי 3׳)■

אברהם פריעילער מביטשע -

כופר איש עשרו^
Jassy

in

/ . Von Bexmn-d Fiinkclstein

הטו אזננם לשמוע מעשי נבר־ץבליע^ ,
אשד לצבור כסף כעפר עצב רוח אל ממעל,
למרות עיני כבודו עזב ורצץ אביונים /
זרועות יתומים דכא ברבדים זדונים;
אלמנות לא רחם על מרודים לא חמל.
לא חס על איש חסדו טובותיו לא גמל.

.
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עת מצאהו מצוק לרדות לו לישועה —
לאד אך שמח לעג ליגונו בתיועה.
דקרע רק עול  ,רק מעשים אחרים
פעל עם אוהביו המסולאים ויקרים.
לא השיב ידו מבלע כל ימי חלדהו,
תומת ישרים לא סתרם מרשעת לבהו.
 pלא נח ולא שקט מהרבות תועבה י
עדי באו ימי כלח  ,ימי זקנה ושיבה;
אך בראותו כי קרב קצו אחרהו,
שם לבו לפעלו ואמר לזכות אדחהו.
דמעות עשוקים לנוכח עיניו התיצבו,
מתגרת ידו נשפכו ערימקורם חרבו.
נשא עיניו למרום ורוח מבינתו יעננו:
כי יש שופט לע כל מעשים בפלס יבואנו;
ולהטהר בבורית ממעלליו הנאלחים
אמר לבנות ארמון עםעליות מרוחים:
נופל על ערש דדי ימצא שם ארוכה,
נעזב ומשולח מחסה מצרה ממצוקה.
וכמעט על לבו מהר לבצע מעשהו
הזיל זהב מכיסו לכלות מינהו,
לפארו ולהדרו בכל יופי׳ ותפארת׳
פזר נתן הון בתשוקה בועית.
ובימים לא כבירים עמד בניי לתלפיות,
כל עיני עובר עליו בתמהון צופיות •
ויהי ככלוהו לבנות כל חפץ לבהו,
עמד מרחוק לשבוע בנעימות מראהו.
ויקרב אליו איש עת נפשו שמחה:
"לשמחה מה זו עושה בפועל ידיך ף

״אף אם גדול הארמון מוי לתלפיות1
"הישיב בעליהן לאלמנות בוכיות ?
"אשר מרוב מכאב ירדו חיים שאולה ~
״או מרוב תלאות הלכו נודד בגולה —
׳1׳הישיב לאובד את משענת מחיתו,
"עליו חשבת מזימות להפילו בתומתו?
״תיתן לעצבת יתומים תחבושת.
< " תחת נגעי זמנך מרדפים לבושת?
״אס גם גדול ארמונך כפלי פי שנים.
״לא יכיל מוכי עברתך ברשעת כפים!
ונקעלשטיין
בער5

רגשת המשורר.
Don Baruch Grün tr» Prrran.
כרם אחד אהבתי
הוא כרם המליצה,
אליו אלכה וארוצה
עת משנתי אקיצה.
לא בארץ הוא
כי אם בשמים,
לא בעפר יסורו
כי אם בדוח חיים.
מ׳ יעלה בכים,
יעזקהו  ,׳סקלהו?
איש אשד רוח בו
.ונשמת שדי תבינהו.
כרם הזה ישמרו
זקן גם נער,

הכם ונבון
רנן לא כסיל ובער.
עשיר ורש נפגשו
יחד ישבו דל ומלך.
גבור ואיש מלחמה
גם מחזיק בפלך.
בכרם הזה יצמחו
גפנים שתים,
גפן הדעת
עם גפן ההיים .
רוח ד׳ תצלח
שותה יין הרקה,
לעולם יחיה
כמטר יערף לקה.

ראשו בשמים
עס אלהיו ימלל,
יבי לב אלהים
ינורות ה׳ יהלל.
ח יא ילחם נגבור
עס הירח והשמש,
׳הפנס לחשך
ישיאה ואמש.
£עץ יאמי הקיצה '
יניד! נאלמת דומיה?
ייופאים יקרא  ,עורו!
יימלטו מארץ נשיה.
"יושב בעמק עכור
יי '!-מק שאלה,

יביא פתח חתקוה
הגבה ?‘ מעלה,
האזוב בקיר
ירים לשמים,
וישפיל לעפר
הארזים עלי מים.
כל מלאכי מעלה
יתנו לו מען,
אל הארץ ידבר
והיא תען.
כל זה יעשה בכרמי
^ףרו

א
עת משנתי אקיצה.

המות והנילי.
המות  :איך אמיתך ? אור חשמש חזית
נפשך חיתה ואתה לא חיית?
הכילי  :האזינה אמרתי ושמע נא לקולי,
נפשי קח לך  ,ורכושי תן לי.
המות  :איש כמוך עיני לא ראו גבר!
האש כסף תלוה אותך לקבר?

העור והחרש.
החרש  :דק אתה תהי שופט עלינו בלתך אין,
כ׳ לא תשפוט למראה העיז — :
העוד  :ולמה אותי בחרת  ,ועלי שמת עיניך,
הלא נם אתה בל תוכיח למשמע אזגיך—
ברוך גחן מפרערויא.

חתימה) .
מגילתיהודית (
Bon Salomo« tyottacf,
אבל בראותם ני עוד לא יעוד משנתו
הבקיעו הדלת להקיצו מתרדמתו
באגאע הסוכן ברגז רקע ברגלים
גם קרא לו בשם  ,אך לשוא ני לא ענהו
את שמינהו הסיר ומשכב מת ראהו
נם יהודית ני איננה — ויספוק נסים.
מר צרח ונהה  :הוי יגון ואנחה
עטרת ראשנו אהה לארץ השלכה!
גם השרים בשמעם זאת בגדיהם קרעו
אימה ופחד נפלו עליהם ועל צבאימו
מפני העברים נסו והם רדפו אחרימו
ני חרדה גדולה חרדו מדי אותם ראו.
כראות ישראל אויביהם נואש אמדו
רדפו חיש אחריהם ונל הנמצא רקדו
ויושבי הערים מסביב יצאו כלמו
נל איש בחור שולף חרב בצאתם למלחמה
עד קצה הגבול דלקום לא החיו כל נשמה
אחדי נן שללו מחגיהם לקחו דימו.
בשובם בא אל יהודית ואותה הללו
רב תודה נתנו לה ונה אליה מללו:
בך יציץ נזר ישראל יעש פרי תבואה
ני עמך הושעת ציון לע מנוגה הושבת
ויען ני רשע שנאת וצדק אהבת
בחרך עליון על ידך לעשות לעמו תשועה
לא לי! ענתה יהודית  ,אךלאלהיסזמרו
שיד לו שיד חדש וגבו ו וחיו כפרו
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הוא משבית מלחמות ,יה שמו עלזו לפנהו,
מהריו יצא אשור עם רוב המונו
הכות בחורינו דמה ברוב זדונו
אך שוא תוחלתו ביד אשה נמכר דחנהו.
לא בידי ענק נפל  ,יהודית הרגתו1ו
בת מרדי בהוד יפית למרמס שמתהו
חרדו פרס ומדי ברוב עוזם חרדו;
צעקו בני אשור  ,בנוסם מר צעקו
ישורון בלי חשך אחריהם דלקו
עד רוע מעלליהם אל חיקם מדדו.
מה רבו מעשיך ? אל לך ממדה
בעוזך נצחת אשור מגן ערה
לך תכרע כל ברך כי בלם יצוריך;
הרים מפניך נזלו וכדונג נמסו
אויביך חיש תכניע רגע באפך פסו
לן בל הארץ אך אנו צאן מרעיתך!
אחרי כן כל העס ירושלימה הלכו
שם עולות הקריבו זבחי תודה זבחו
כלי הלפרנס הקדישו לאל בגדיו אשר עטה;
ימי שמחתם כי חלפו איש לאוהליו שבו
אך כבוד יהודיה נשאר תמיד אותה אהבו
ושד זמן רב הארץ ממלחמה שקטה.
שבתי פי^ללאק מטרעביטש.
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תולדות החכם
המ^ יץ המפואר ר' שמשון בד א ך ז״ל.
(ה מ ם ו ) גפנת תקס׳ט הגיא פמשון לנית הדפוס את אגרות הרש״י*,
והשונת המנם הר׳י הנדרשי זכר שלזו לנרנה  .הן מנתגי שגמה אשר ני!נ
הרשג׳א דל עלי אצילי סראוואגם  ,האללוניס עלי גרני התנמה ותשטת תר«י
לכל מסתופף גקדוש היכליה  ,טרם מלאות לו תולש ועשרים שנים  ,היו לתייי1
רותינו לנסות עיניה לאוילים ערלי ל , 3לתת את אוהניה למרס ולנדופים׳
ונמו כן לצורי מכשול לגני הנעורים  ,לגל יקרנו עליה להתעלס אתה גאה?'3
ולרוות דומה  — .הסנה הלזו העירה את רות שמשון דורש עוג לעמו י ג,
לג ונפש  ,לתת את מכתגים הנ׳ל לאור — צרופים מכל סיני הטעיות אשי
התערנו נהם לאין מספר — ויש ת ענק לצואריהס  :הקדמה נתתדה אשר מיי!
עדות נאמנה עלי נתו נמנמה ומליצה ני רג הוא  .שמה הסין אור עלי המריג*1
ההיא  ,ואת תקורה הערה נהשנל ודעת  .מורנו גן אדרת לא גזה את התנאי׳
אשר נין נתסה שנן נם הוא  ,ו ג אורה הלן לנאר אגדות תז׳ל פעמים רגים׳
רק תורני אתד דגר נאזניו עלי נננדי פראוואנם נזנים  ,וינא אליו את דנאי
רעה לאמי  :ני המה נאהנתס את התנתה ישגו ויקלו ננדוד אתותה הננירא־
התורה  ,ויעשו את ססוריה משל׳ כמו אגרהם ושרה׳ התה התומר והצור*
י׳גשנטים י ג מזלות  ,והאוריס והתותים המה כלי הצטרלוג ודותיאא׳
דניים מתמיהים  ,אשר אמנם לא מסי המשכילים והחכמים נאמת יצאו  ,ני א?
שועלים קטנים אשר נמצאו נינותס זעיר שם זעיר שס  ,גדאו מלגס הע,ג
נדנרים האלה • ונשמוע הרשנ״א זאת  ,קנא לאלהיו ולתורתו  ,יעל נל העיי
יצא קצף ; וינתוג ספרים לנל עיר ועיר  ,לא ני ישליכו נלהס את החנאא
אתרי נוס נשאנו נפש  ,ולא יוסיסון שוג אליה נצת  ,ני אם לנל יזידו גי'
הנעורים לקרוא ננקר חלדם לתנמה אמותינו את  ,גלי דעת תורת הי  ,ני אא
ישקודו ראשונה על דלתותיה ! עדי יעגרו ויתלופו עליהם עשרים וחמש שיא'
ויאכלו לשגעה מפרי מגמה  " ,ני אשר מנעוריו " עדנה ׳ גם כי יזקין לא ים' ,
ממנה" ואחרי נן ישיתו לתנונה לגם  ,ומנתל עדניה ישתו רמה  ,וכל איא
מגונות היודע את תכונת הפילוסופיא היונית  ,אשר היתה אז געולם התיז, !,
שלטת  .יתן תודה ני מאוד השכיל עשה  — ,מודעי הסכלות ! אם לא תאיי " '
לקושט אתרי אתת האלה  ,אשר עין רואה ותעידם  ,ני לא תתנו אתו! י*{
לדגרי רות  ,הא לפנינה תשונת הרמ׳א ז״ל לאיש יינו הרש״ל דל על הניא"
הזה  ,אולי תקתו תוסר ותתנמון ! ומה מאוד היה שמת החנם נלאך ז׳ל,
ראה וידע את תשונה היקרה הלזו הערוכה נתשונות הגאון הזה סי׳ זי.
"מה שהרעיש אדוני את העולם עלי גהגיאי גמנתני הראשון  ,דגר תיא,
״היונים וראם הפילוסופים וע׳יז כתג שההורה חוגרת שק ומקוננת (? ) יגי '
״אומר שזו מחלוקת ישיגה נין החכמים  ,ואין צורן להשיג עליה  .ני י' ,
"תשוגתו הרמתה ערוכה גתשונות הרש״נא סי ' תי״ד מה שהשיגו חנתי סרוניימ
«לו ע׳ז  ,ואף הרשנ׳א ז״ל לא כתג שם אלא לאסרו נינקומו של אדם הי ,י,
שילמוד חכמת התלמוד  ,והוא הגשר והיין שזכר נם ' המדע (ס״ד מה ' ים' ,
״המורה ) ומי לנו גדול מהרתג׳ס ז׳ל שעשה ס ' התורה׳ שכולו אינו אלא
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־״היגין  .ואף ני נתשוגת גר ששח סי׳ מ׳ה נחג ני לא עשאו הלא נדי להשיג
"לאפיקורס נאמת/אומר  :ני יש לי 3׳ משיגות גדגר  ,ושתיהן אממיוח לפי
״מעוט השגתי וזה  ,ני הם לא מששו אלא ללמוד ספרי היונים הארורים ננון
?יי ' ׳■ ני מששו סן ינוא למשוך אמריהם נאיזה אמונה נפסדה ונו׳ אגל לא אסרו
ללמוד דגר׳ מנמיס ומקירתם גתהות המציאות וטנעיהן ,ני אדרגה עי׳ז נודעה
גדולתו של יוצר גראשית ית ' והוא סי ' שיעור קומה שאמרו עליו גל היודע ונו’/
יאףניחנמיא׳ה אמרו  ,נגר אמרו גמגילה ( י"; ע׳א ) נל מי שאומר דגר
אנמה נאומות נקרא חנם  ,ונזה עשו נ 3המנמיס שהניאו דנרי המוקרים
יספריהם  ,נאשר גלוי לנל מס׳ המורה ונעל העקדה ושאר מתגרים גדולים
יקטנים ענ״ל הנעים•" הראיתם עגרים עורים ועמים לנס* איך מורינוורנינו
«שה איסרלם ז״ל  ,עמוד התוך אשר נל נית ישראל נשען עליו  ,וממעינות חנייתו
היחנה השקו וישקו רועי ישראל את עדריהם עד דור אחרון  ,הרחיג לשונו להלל
את החנמות עד מאוד  ,וינוז את נוזיהן  ,אשר ישקרו למצוא מחסה ומנוס נצל
יפן אדרת — .ונאמת נל היודע חליפות קורות החנמה נין גני ישראל
’אליפות הזמנים יבין נאמנה  ,ני רק אלה ראשי עמינו  ,אשר אס מתנוגות
ייחס ,או מסנות מציונות  ,לא גאו נגרית עמה ולא רדו מדנשה  ,אלה דגרו
עליה סרה tוינאישו את ריחה נעמי עם הארן  ,למען הסתר חסרונם ונסות
ייעוריהם  ,ונשועל הנידע נמשל הקדמוני  ,אשר נז את ענני המד ומלאי חמד
יען מה ? יען גנהו תנו ולא ינול השג חתהס  — .לא כן גרוני ד׳ וטהור׳ ידים
אשר נאו אל נית ננאתיה ובכל מצפוניהן עיניהם תרו — המה — אס לא
אלצתם אתת מן הסנות נחזקת ריד׳ ני יחרישו או נלב ולב ידניו — גלו את
ליקתה לעיני שמם  ,ואתשוטניה נתרפה הנו לחי  .ועדים אמונים אל משפטי זה
אמצא  ,קורא אהוג  ,נאגרות הרמנ״ס ז״ל וננל דור ודור  .גס אגרות הדמנ׳ן
 rל אשר נתג לננוד הנרדף הרמנ״ט ז״ל תהיה לע־ה על דנרי — הן הוא היה
אני יל נעלי הקנלה והסוד׳ אשר הלאו גרנות הימים אה נרם ד' סורי גפן
יען לא נאו עד
”ייה  ,ויעשו אן נאושים אשר נל אונלס תקהינה שיניו .
ינני רוחו הנשננה ולא ירדו עדי תנונתה׳ ונחנר עוריס אשר איש גלוי עי נים
ייאשם׳ נן הלנו נעקנותיו גלי הנין הלינותיו נקודש  ,ואנה פניו מועדות — .
?’ יל זאת עמד לימין משה איש האלהיס וירב חת ריבו  ,עת נתנוהו תועי רוח
לאמצה ׳ ואת ספרו היקר מנל סגולה  :מורה ננוניס׳ למאנולת אש ~ ונמו נן
פיה וחקר נספרי מחקר מערליס ונונוליס וגימור שם מעיינו ננאורי החנם
ייי הפשטנים אגן עזרא ז״ל  ,אף ני מאוד חפשי היה נדע־תיו ונמהלך מזימותיו.
׳"" גשנה תקע׳ג נקרוא נקרא לקריה מלך וויען מאדון שמיד  ,למלאות מקום
האנס המדקדק גן זאג זנרו ינורן  ,ולהשגיח געין פקוחה על הספרים היוצאים
מתחהמננשו המהולל  ,כי יהיו נקיים מנל משגה  .געתותי אלה העתיק את
אאפר  Rettung der Inden :הנודע לתהלה׳ ללשון ענרית  ,נרג חן וצחות,
יאשר נאוה לאמן מופלא כמוהו ,וישם עליו נוספות הערות רגות  ,וראש דגר׳
’י יהן אומר ויגיד את הסנות אשר הניעוהו לקרג אל המלאכה ההיא  ,ואחת
מהנה  :למען תפוש תופשי התורה נלגם  ,ולהוכיח את תועלת החכמה לעם
6,יאל  ,ני ננל עת צרה ליעקג  ,אן היא ארונתה תצמיח׳ ונעזר ת ה נרפא
?’י ‘ ויעד עדים נאמנים על זה הן כתני קדשינו ומן הקנלה׳ ומן דנרי הימים
"®יאל• אם דנריו הראשונים גם האחרונים לא הנו שורש נלנות הנועדים נעם,
*3
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אס נגל ; את לא תונו שמוני התנונה השנוא חותה  ,ואת
ככוח נכון לו  3עהורל אל תתפלא  ,קורא יקר  ,עלי הוזזיו! הלזה ! מה מעילי
" אם תכתוש חת האויל נמנתפ נאיו
אמרי דעת לאוזן ערלה לא שומעת !
המפות נעלי לא תסור מעליו אולתו  ,אתר המלך החנס מכל אדס משלי ה'ז
כ״<  ,אך אס מצח אחד מני אלף אשר האיר נשכל מליו את עיניו הכהות ,וירם*,
אא עסךנתו  ,האחל מה ר 3השכר לשוחר נוונ כמוהו 1הספר הנ׳ליצא שנתתק״יג
נשם  :תשועת ישראל נדפוס האדון שמיד לאור  .ואמנם ראשונה משננו כי נל
ההוכחות והתשונות לגול תעלינו אשמת חגם זו ; אך למותר נדורותנו אלה אשי
הלאה האין דעה  ,ואורו עיני העמיס לנתון נין דנר אתת ונין עלילות שקר  ,אשי
שנאת הדת יולדתה  ,וחהנת נצע אומנתה ; אולם המאורע הנורא אשר קרה זין
שנים לא כנירים נדתשק ושנוי נרהאדום  ,הה  ,למדנו דעת  ,כי לא כן הואי
ההמון ,סמי יאמין לכל דני  /ואף כיילדעת קדומה  ,אשר שינה זרקה נה  ,ויקהי1
פגיה רנו מזוקן  — .אס אמנם עיר המעעירה וויען  ,עם רננות נניה חכמייל
וצנון׳ רות  ,יפי ארמנותיה ועידותיה ונתי מדרשיה לכל חכתה ומלאכה  ,ואסופיא
הפייה שניות חמדה׳ אשר לנו ירשה מני אנשי שם נכל דור ודור — תחי®
ופננחה כל אשר נשמת שדי תחיהו  ,ומה גס איש מגונות וחוקר אל כל תכניה׳
וכל זאת לא ארכו לו ימי שנתו נקרנה  .אהנתו ׳ לא אל עיר מולדתו אשי
השניעתהו רוגז ועצנון עד נלי די ,נכל תדרך כף רגלו אן קיצים וסירים סננוהי׳
ואל כל אשר היה רוחו ללכת  ,מצא שען ומונע תמיד ~ ני אס לא 3יקיר לי•
ולאשת נעורים אשר דנקה נפשו 3ה  ,היא מסנה רעל ננוסו הרויה  ,היא
העתיקה רגליו מקרית תפארת  ,לחצונ להצלחת נפשו ושמחותיה נעיר מאפליה
קאליקאוו קנר ! נשינו מאדן חמדה אשכנז העירו את רומו רעיו החנמי®
המפוארים קראנונאל וראפסירע לעשות לו יד ושס נתנמות נסיו ולפעול תושיה
לתועלת חמיו אשר עוד נשסל המדרגהיעתודו  ,ושפת עס לועז נכ  -יה לתו  .רעיי
המשכילים ה עירו ה ו  ,אמרתי  ,ולא תשוקה פנימית הניעתהו לנוא נקה1
תופשי עע  ,ולהתנות עם התחנרים נשער לגאון ולחפארת  .הן גקיני ראשיי*
מזזו ן arice 01 lainc is ava -־״
כל עם ועם  ,לא ישאפו לרשת כנו!-
ce of air .׳f
ני אם נמשניות לנס פנימה  ,נאוצרות נינה ודעת  ,אשר קנצו עלי',
ועמל רוחם ימצאו שנר ושילום על כל התלאה אשר מצאתם  ,עדי נתנה החנייה
לחו את דודיה  ,ותהי להם סוכנת  .רק חכמים נעיניהם וננעריס נלנותם  ,ה,
■ ני וזי! ' ,
אלה אסר « מצפוני נפשם אין קול קורא לתו לאתר  .ר 3לנסי
ממותם 1המה ירדפו גלי משן אחרי צל הנורא ׳ אמרי מאור מתעה  :הכני ,׳
המה ישתוקו לשתות מסף רעל  :התהלה ׳ חשר כל שותיו נצח לא ישנרו י*"
צמאונם  ,אשר יוקד ננסשס עד היסור 3ה — ותהי להיסך  ,ני יגדל וישגה׳
נאשר יוסיפו לשתות  .גס שמשון נתן עתה אל לנו׳ כי איש רעת לא נייי,
לאסוף תושנלות וידיעות אך לנפשו  ,ני תהיינה לו לנדר לנחלה כל הימי®׳
ואתו לניו לעפר ישכנו! ׳ ני אם עת לאסוף חכמה ודעת לנתי נפשו  ,יי"1
לפזר אתהן נין אחינו ורעינו  ,אשר למתית נפשם הרענה שלחנו הנה  .ואה'
עולם׳ קוללת מלק א; יא׳ יי® ,
יאפית תנואת רוחו  ,החחנרתהיקרה  :שנילי
זרמה עליה השמש נשנת תקס׳ג  .אמנם כל קורא נעין פקוחה יראה ׳ ני מפי®
היפה מגמת שמשון נספר הזה  :למול ערלת לנ וערלה שפה ימליו  ,להייי"
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(אחיו אשר לא לתדו לשון וספר לועז  ,לדעת גלילות הארן אשר אנחנו שוכנים
עליה  ,תכונות יושניה  ,דעותיהם אמונותיהם וותיהס  .ושנית ,ללמד ע 5ני לשון
ייי גשסה גרורה ניאות לפי חוקי הלשון  .על סני החונרת כלה שסין רות תן
"וסי ,רות מליצה ולאות  ,ולא לנד נושאים נשגבים  ,ני נס קלי העדן השפיל
שמשון לעטות מעטה תהלה ותפארת  .אחוז נזרועו אן עלי פרחים וסעודי ציצים
ייירון כף רגלינו  ,היה לנרמל ישימון וציה ומדנר ערג נגן ד'  ,ומי יגעא נשפתים
את חין ערן האגרת הכלולה נהדרה  ,אשר נראם המאגדת ותהלתה דומיה ! ~
י(א אכחד ני נושאים האלה רחוקים התה איש תן אחיו  ,ואין זיווגם עולה יפת ! —
האנמה והמליצה  ,אן -כי שתיהן יחדיו ננות שמים  ,בכל זאת שונות הנה
*תכונותיהן ונסנולותיהן  .המליצה תקרע נשון עיניה  ,ותיטיג את תלתלי ראשה
«זרי שושנים  ,למען תשא חן געיני נל רואיה נא נן אחותה השניה ! היא
תגוז נל נזם ותלי  ,נל פאר והדר  ,אשר אן יעינו ויקדירו את זהרה  ,ונל יוסי
יחסנו לדופי  .ואוסיף ותתפלא עוד  ,אחרי אשד תעודת ססרים כאלה  ,להועיל
(אנשים דלי שכל וקצרי רות ; אין יתכן להשתמש נמליצות רמות ונמלות נשגנות,
הלוןנעקנות
אשר לא תמצאנה נמקראי קודש רק פעם או שתים ? ומדוע לא אנה
י׳יג לינדא ז״ל אשר כתג את ספרו הממולא  :ראשית למודים בלשון צת וקל
למען ירון קור ' נוי אולם מה נאמנו מרי התליןהכלעדי . l’opo־ Whoever tlunksa
'faultless : tosee , Ihinks wliat me’er was nor e ’er shali l)C
יאשר׳ התחנר וסופר נישראל  ,אשר יחשונו לו המנקרים עון נזה■ גס על זאת
סקח עינו לגלות מדי דנרו מלאומי אזיא  ,תכונותיהן ואמונותיהן נמה דעות
יאמינות נוזנות אשד נמלנו מהם נמו אמונת הקמיעות * ) ופעולות הכשוף ,
אשר לא ניהודה סרשס  ,ני אס מורשה לנו מן הערניים ושכניהם החמויייס.
?ונענו יצאה המחנרת הזאת נמתנה העננים  ,והנה משכילים ראוה ותיטג
’עיניהם  ,נבוכים  ,ושפתם ישנסונה  ,ני לא נא עד הנה ננושם הזה לגנול ישראל.
ח! כל חוקר נקודות אום ישראל מרחם משחר עד היום הזה׳ ידאה לעיניס ,
? ' נכל עת וזמן אשר רות אנמה נוססה נקדנ לאומי תנל ומשפחות אדמה  ,אז
נ  °עס אלהי יעקנ  ,לא טמנו את ידיהם נחיקס  ,מנלי משות תושיה  ,ני אם
’אשים אחזה רגלו  ,וכמוהם גס ישראל עשה איל ׳ אס לא ילדי פשע ואון :
 rmCאו קנאת הדת ואהנת הון  ,נמקל חונליס הלמו ומחצו רקתו  ,וישמעו את
’<סי רוחו לבלי תגנהנה עוף — אן מזמן התיכון אשד גנר הפלפול נישראל,
אשתה צרעת מתארת הזאת נין אצילי נני עמנו,אשד תמנה לא נרפאגו  ,לדאנון
( « ו עד היום הזה ׳ תני אז החל ישראל ללכת הלון ודל יום יום  ,וינזר לבושת — .
®יפשיהורה או תופשי פלפול  ,תאסינכל תדע  ,אשד רק לאטו יובילם אלי מטרת
®® יקותס ועשתנותס  :הננוד  ,וישיתו לפלפול הה5ל ורעות רות לנס  ,אשר גלי
®®ל רנ  ,מאויי לנס יפיק וחפצם נידם יצליח  .נס לא נתנו את נת אלהיס:
חיזושיה  ,לנטות אהלה נקוג עם מרעיתם  ,מדאגה  ,סן יסקזזז עיניו וידאה,
* ) לא אוכל עצור נרותי מספר לן  ,קורא נואן׳ את אשד קרה זה לא נניר.
איש אחד קדוש  .נולד נעיר קולקוב נתן לאיש ירא ורן לבג קמיע אחת
אשר סגולתה ני נושאה לא ידע פחד ומנור מאומה  .האיש הזה■ לא" משל
נרואו לפתוח אותה ולראות מה אלמי עלי לוא הצרור  ,ומה נת 5הנוכל
נה ? שם עיר מולדתו  :קולקוגי
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גי אך קדיס יידופו  ,רות יזיעו וסופה יאסוסו  .לכן כמעט  ,כל ענפי המדעים!
אסר נ,ר נודעו  ,ימים הראשונים  ,מ,רו נס חכמי עמנו ספרים יקרים  ,אפי
אמנם מר,ימם היו להנשיה  ,לוו,ל ולאחוזת עולם  ,ושאריתם — כלואים " מי
עקד הספרים  ,אסירי תקוה  ,כי יוזמול עליהם מכס ל  ,ויוציאם לחפשי מכלא
ומצלמות  .אולם עוד לא קם התעודד ג,ר מכם וסופר מהיר  ,עמנו עי היום
הזה  ,לח,ר ספר כולל ארצות ת,ל ותכונותיהן  ,אף כי תועלת הידיעה הלזו ר,ם
מאוד  Cאו לסתות להורות לנו ולהציג ננד עיננו תגנית ארן חמדה וצגי כל
הארצות  ,עוד נכספה נפשנו אליה ! אף כי שנות מאות אין ספורות מאתה הודחנו י
ו,שפתים דולקות ננ,זק את שארית חרגותיה אשר משן העת נמלטו  ,ו 5אממ
גלעדי ידיעת תכונותיה׳ יהיו כתו,ים ר,ים לנו כחדה  ,לא פתרון  .ולכן כאשי
כפרן שמע השגילי עולם ותהלתו,קהל רג  ,כן ר,ו הקונים עליו יום יום  ,י,יחנו
צעירי ימים ואוהגי צחות לשון ע,ר  ,אשר עד כה את העיטור סופרים ודומיו
למעיין שתו — הה ! מעין נרפש ל לשאו  ,מתנו מליצה וצחות  ,ראו עתה גש' ,ל'
עולס מקור נפתח לנו ׳ לרוות צמאס  ,מקור לח אכז  , ,אשר יזיל פלנ ד,ש ועסיס “■“ .
עלז ושמח על כל הכנוד אשר גחל מקרו  ,ומרחוק ו ער,ין יקר אף נעים כי כגר
החל רוח חיים לפעם  ,קר,זרע ישראל  ,וני לא לריק יגע ועמל ׳ לא לחנם נטעה
ימינו גפן אדרת  ,ני אם זקנים ונערים יאכלו  ,נפש רע,ה מפריו פרי קודם
הלולים ושפתה יהללוהו ני מאוד הפליא לעשות־* ־אמן זרועותיו לכתו  ,חלק
אסריקא  ,אשר  ,שנת תקס״ז יצא אורה  .יתרון החלק האחרון גדול מאוד מ1
הראשון • כי  ,שנים ה,יניס הוסיף רוח שמשון אומן ונשרי) נם  ,תדע והשכל ג®
,מליצה ונחות  /וכאשר ישפוט גל איש שכל  ,עת ישים שתי המחגרות אשה מול
אחותה  .ונוסף טל זה יתגולל  ,חלק השני עניניס חדשים ר,י התועלת אשראי<
,ראשון זכר למו  ,כמו  :תולדות גדולי וראשי אומתינו ה״ה הרי׳ף והרת ",ס ונו '׳
אשר ארן אפריקא הרתס וילדתם או מארן רחוקה  ,או לגור שם  .ככלות מלאכת'
זעהתעןמעהרען אויסטריא לאסוף
שם לדרך פעמיו ויסע למסעיו דרך ארן הגר ,
עודנו,נתונים וכליל גהדרו  ,למען יהיה לאל יי'
חותמים על ספרו ח"  ,אשר
להפיק זממו ! ומאויי כל אוהגי השפה הנגחרת ומתערני  ,יפי מליצותיה  .אף
ני  ,כל מקום  ,ואו מצא נ,וי גדול ורצי כסף  , .כל זאת נחס  ,כלל על מסעו  .ה<
מחסורו אשר חסר לו די הוצאה הדפוס הניעהו לשקוד לא ל,י על דלתות המשכילים
והנגוניס אשר תספר התה וגם רו,ם  ,ני עוני וחסר ! ני אם גם עלי מפת<
היכלי הקצינים והגדי,ים  ,אשר אמנם הונם יתרונם וגאונם ואוצרותיהםשקוציה®
ותועגוהיהס ר הרגות אנשים האלה ׳ עת קדם מחגר מסנן ונכה רוח את פניהם
ו,לשון• רנה יתחנן להם  ,ני יקנו ממנו  ,מחיר,גת,זה ויל את ספרו אשר עש'
אצנעותיו  ,למען ילמדו אחיו גינה ויחכמו  ,אז  ,תחת כי ירוממוהו ויאציל'
לו,רנה על כל תנמולוהי עלינו  ,כי לא היתה הצלחתו ל,ד מרכז כל פעולותיי
ותחגולותיו׳ ני אס את האומה כלה  ,זרוע אה,ה יחגק  ,וכל עתות חלדו לם
 ,שאט נפש יגחימה מסותרת אליו ישקיפו  ,ני,שנאתו את נל עמל
יקדיש
ותלאה  ,ו,אה,תו לאכול לחם עצלות  ,חת יה,ו עליהם ישליך ויהין לעלות עלי
* Cזולת החכם י '  ,לינדא אשר פתח השער  ,ראשיה למודים למתחילים ונחז
מעט מזעירגידיעהזו.
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נהסס למרומי המצלמה והנגוו  -רק לגסות עמים ימית מסל  ,וימגר ספר מלא
הגל ורעות רוח ל ולגן וגיס יוןסצו ידס ממנו  ,מחמלמס עלי ציור גססה —-
ממלה גרונה מנת שמיס ! ־־־ לגל יגרע חלילה ! נשנאתו גל עמל ותלמה ?
ונאהגהו לאכול לחם עצלות ? אהה  ,הלא תדעו אמם נעלי הון וריקי מוח,
אשר תמלאו חדרי נמינס גל הון יקר אף נעים  ,אך מירי .לננס ריקים מגל
סגולה ותפארה ! לא תדעו את גל המלאות המוצאות לגל מושן נשננו הוסר
גיהודה  ,עדי יצלח לחרות ממשנותיו עלי ספר  .הן לא נלשונות גני ערג שפתינו
אשר אתנו ! הנה  ,עם עמם צמדים מעלה מעלה תעלינה  ,גרנות ימיהן עשרם
ייג ואסמיהן יסרוצון — כי חיות הנה ! ומה נקלה איסוא לתליציהן וחכמיהן
לשיר נשירים רני עוז ויופי  ,או להורות לאחיהם חכמה ודעת ! לא גן שפת
קדשנו׳ אשר נקטפה נראשית גצתה ונגזרה מארן חיים  ,אהה ננעוריה  :היא
לנצח תשאר על עמדתה לפני מאות שנים אין ספורות ורוח הזמן לא יעתיקה אף
צעדה אחת הלאה  .ולכן כמננירה תחיל תזעק נחנליה  ,עד כי כל שומע תצלנה
אזניו  ,כן מר יהיפח כל תופש שפה ענריה ופניו יהפכו לירקון נשנתו על
האננים  ,עדי ימנל ורוח לו! ונגל זאת מטיפי עס ועה עלי מרומי הכנודינשאו,
ונצל החכמה גס נצל הנסף יחסיו  ,תחת אשר ננוני עם ישורון נ ארן נאליציען
נשפל ישנו ועם ריש וקלון יאנדו גל ימיהם! ספריהם אס טונים ומועילים המה,
יאספוס שוחרי תושיה הנימה וילנישום נגדי מכלול ומפארת  ,אולם אין איש סס
עין על מצג אניהם  ,הטוג אם רע הוא ! אם היא לנוש שני או גלויי סחנות!
אס שתן חלקו ומאכלו גריאה  ,או יקטוף מלוח עלי שיח ! וזה לנדו חלקו מגל
עמלו ושכר פעולתו ומענדו יומם וליל,כי ינא נמשעול נר מעונה מזה ומערכה
מזה נאין מסלט ותנוס< על ימין כדנוריס יסונוהו רננות מתקדשים ומתחסדים,
אשר יפרשו מלכידתם עלי נתיני  ,ואת שם הספר והסופר יתנו לחרפות ולקלון,
מיראתם פן ישמע ההמון  ,וימול ערלת לנו  ,ושנ ורפא לו
ועל שמאל פרחח
נמצח נחושה יקומו  ,מנקרים עזי נפש וקטני רוח  ,אשר יחפשו נספרו למצוא נו
עין אשר חטאי למען יעוללו נעפר קרנו וננודו בקלון ימירו ! ני אש זרה  ,אש
לא נופח  ,קנאתם  ,ועד תחתית נפשם יוקדת  .־־ ומה ינא 3לנ גל תופש קסת
הסופר  ,אך לא תפוש זה , 3עת גסה עליו דנר מר נזה* מה תשתוחח עליו
נפשו  ,לדעת  ,ני הוא זרע זרע צדקה ואמת נזיעת אפיס — וקצירו  :שנר רוח
ואנחה  ,גלימה ונוז מלא אפנים !
הנסיון הרע הזה היה הסנה הראשה  ,ני השליך יתנגד עט סופר — נתן
אלה י יעקנ נידו  ,לפתח אוזן ערלה  ,ולחוק אמרי שגל ודעת עלי לג אנן  ,סונה
יאולת והגלי שוא — נעוד חליצתו רעננה  ,ונחו ננון עמו לעשות תושיה ,
ולשאת נינה מדורות אין ספורות ולא השלים את חלק השלישי אייראפא,
אף ני ננר צלח וענר ארן פו^ רטוגאל ושסאניען  ,וישנות 3לננ צרפת וינסש^
(החתימה נמחנרת הנאה )..
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חשכת לילה המדבר שממה.
מה נורא המקום הזה* מקום עפתה נמו אופל  ,סמי נשרי* קול עלהנדן>
לא יסמע  ,ועצי הסוה גל ימחאו נף< ני ד' חמר  :הם* לא יהמו משנרי ים •
נהרות לא ישאו דנים׳ סה ען רענן לא ישא סייו׳ ולא נן פורת עלי עין ; סס
נום חרגוה יתן קולו  ,ומיהו יער ינהמיסס • נורי המניס סם לנדר יסנונו,
שם צפעוני גציו ינקע  .אימה גדולה נופלת עלי  ,מסמר סערת נשרי ומנסני
סלצות  .עיני זרות תראינה כעיני הלומי יין  ,מראות סוא אחזה ננתמונות עלי
משנג  ,החושך נתן מסוה על סני ותנהינה עיני מראות  ,גאפלה אמשש גה גמרן
לגי  ,ואם רוח צח יפוח ממולי תצילנה אזני נתקול המולה  ,אנוס מנוסת חרג
ורודף אין  ,נן יתהלך גחשנה איש חוטח חומס נפשו  ,יוחס לא ימצא מנוח1
לילה לא דומיה לו  ,לנו יתר וינהו נהולם פעם׳ מות וקדר נל שנדו  ,שדודיסול
ממנות אדרי גט «,ימות ולא ראה גטוגה  .־־

השמש.
מי זאת עולה מקצה השמים גנקר ננקר  ,אמון נגדים  ,עטויה נמעטה
הופיעהמעפעפי השחיי
אדמדם  ,הוד והדגרלנושה  ,נעד חלוני הרקיע נשקפה׳
והנה נסו צללי אופל׳ אישון לילה וחשו אפלה ענדו חלפו ואינם  :הירח פנה
נסוג הדור  ,ונוננים אספו נגיר  ,הקצה הרקיע מוצאה  ,קל ההרה תעוף עי
קצהו  ,ומרפא נננפיה  .ד ' אמר לחרם ויזרח  ,ולשמש ויניה תנל ומלאה י
לגקריס יעורר נל היקוס מתחת השמים  ,גתשואות חן יעיר אנוש  :ימה לן
נרדם ? עורה עורה  ,קום ותן תודה לאלהין " * הלוך ואור ילך  ,הגה מה טוני
ומה יפיו* נגהו מאיר את החגל ואין מקום נאורו ! ציר אמונים משולחאלהיס.
עושה נאשר צוה  .הלא ר 3מעשהו ונאוה לגש ל אך לא יפלה נין עשיר ודל׳
גין נשא ושפל  ,האיר סונת העני כארמון מלך ושרים  ,חוס צח עלי שיא
הארץ  ,נארזי אל שמחי אורו  .גרנות יוניל לחנל  .תנואנה לראש נל היקום
עליה  ,ולקדקד נזיר נרואי אלוה  .כנואו יתאדמו השמים סנינותיו  ,נאור פניי
יקוד ארצה אחרי כלותו מעשהו וישאיר אתריו נרנה  .סדי שגיא נח׳ מה ינ
טונך וחסדך ! אלה אזנרה דלפה עיני׳ שונע שמחות אראה מעשיך  ,שפ«י
יזנענה תהלה  ,ני גאה גאית ד' עושה פלא* —

ת פh
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הושיעה ד ' ני פסו ימי  ,למשנג נפלתי לא אונל קום* הוכחתי נמנאיג
על משכני  ,הנתי ננ געי נני אדם  ,מנת נלתי סרה ואין מרפא* תמו שנותי ׳
נע 3ענר חלדי  ,קשרתי נאורג חיי ואין מציל* חמול אתה עלי ד׳ והיה עוזי
לי  ,פדעני מרדת שחת וחיתי נאור הראה  ,אלי אלי סמנני נא  ,פן אפול ולי*
אוסיף קום! על ימין המות יקום  ,ותרנו שלופה נידו  ,שערי צלחות אלי נפהחין
מארן פתחה פיה לנלעני׳ נלא עת האסף נפשי לקחתה זממו* אדני הי כלאם׳
אל נא תעזוג נפשי לשאול  ,חושה לעזרתי ני עוד מעט ואינני  .נפשי תעזוג3י<*
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החומר« ותפוג שמימה  .מרור מולדתה  ,ואני לעפר אשוג  ,ני מעפר לקחתי.
אל נא ממות ונוער נפפי  .אפוקו יתר פניתי  ,אל נא אקטף מומי ואוי ! הראני
עוד הוד מעשיך׳ אוסיף לפאת עיני הפתיחה  ,השמש יגיה עלי אורו  .ירת יק1
הילך  ,ורגנות כוננים אשר נוננת  ,אתענג נהנל עס יישניה  ,ופעפועי את וני
איס  .ואני ורו חסדך אשלם מודות לו׳
■ ואומרה שמן לעד  ,קומה ד ,והושיעני,
יי אפסה תיתי■

דוד רובינשטיין יזטשערנאוויטץ.

ביאור מקראי לןודש,
ואחריו ימשך ביאור הכתובים ברוך חלצי.
Von Ahron Wolf , Rabbinatskandidat.
(גראפית נ ' ד ' הי ) אלה תולדות פתים וארן  .נהוראם גיוס עפות ה'
אלהיס ארן ושמים  :ונל פיח הפרה טרם יהי' גארן ונל עשג הסדה טרס יצמח,
יי לא המטיר ה ' אלהים על הארן  ,ואדם אין לענוד את האדמה  :ואד יעצה
יי ' וייצר ה׳ אלהיס נוי.
נמקראות האלה נלאו נל המפרשים  ,ולא תצאו אנשי חיל ידיהם לפרשם
על אופניהם ׳ וכל הרואה אותם נעין שנלו יונים והשקפה ראשונה קושי׳
המשך הנתוני׳ וקישורם  ,ולדעתי הקלושה נ׳ ני הודיעונו המקראות האלה
יי אדם וחוה האמורים למטה נסמוך  ,התה סגה תכליתית לנל הגרואים«
ינמאמד חזיל  :נל העולם כולו לא נורא אלא לצוות לזה — הרחק מאוד מדעות
הפילוסופי ' אשד יצחקו על דנרי חז״ל נזה ואמרם  :אף אם נודה ני האדם
ייגחר הנרואיס על האדמה ,ני מי יכחיש זאת ני הארן נהנה לגני אום לדנא
תחת רגליהם נל יצירי ארן  ,אגל מי פתי יסור הנה להאמין ני השמש והירח
ייגוות אורים אפר שם גמרחוי שחק יסנו ולנתן ,ני גס המה ופניל אנוש
אנוש ופעל נוראו צפתשו  ,הלא נגדם האון כגרעין החול נחפות ומה האדם
היופג עליה ? אנן שוא ושקר מוי נתינות׳ ידנרו  ,האי מפאת אישן וריאות
אדם  ,אשר נפח ה ' נאפו נשחת חיים האצולה הזיו יקרת כבודו  ,ני מצד זה
״עוטר האדם ננווד והדר למשול ננל תעשה ה '  ,והוי מצד דעת ונריאות אדם׳
הלא מצאנו ראינו ננסיון וכל מלאכת חרם ומושג  ,ני סנה תכליתית עמל
ויגיעת אדם יראה וסוף ותשלום מלאכתי  ,ונל הקודם אליו אינו אלא כאמצעי
יייך להגיע אל מטרת חסן התכלית  ,והנה יען שהוציא ה ' את מין אדם מן
האין אל היש אחר שכלה ה ' כל מלאכת שמים וארן הלא זה יורה לגו שהאדם
יל מטרת חפן הנורא נוריאה ( ( עיין גניאור להחנס למנ׳מן מה שהגדיל
יי׳ס ויום עפות נו ' נין השמות  ,וריאה  ,יצירה  ,עשייה ) וזה לדעתי פי'
המקראות האלה " אלה תולדות שמים וארן ' כלומר אדם וחוה אשר יפורשו
למטה וסמוך אופן גריאהס המה קן ותכלית אשר שם הנורא לילידי שתים
וארן  ,נהנראס ויום עשות ה׳ אלהים ארן ושתים׳ כלומר  ,יען אשר ראינו שהוציא
הימן האסם אל היש את מין האדם  ,נאשר גלה לעשות כל מלאכת שמיס וארן,
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*on Himmel und Erde, indem sie erst dann erschaffen wurden,
als baS ewige Wesen, Gott , schon vollendet hatte Himmel und
 Erde .יגל שיוו השדה טרם יהי ' נארן ,וכל עס 3השדה טוס יצמח  ,כי אע״ס

קנוראו ניום כ '  ,על סחת הקרקע עמדו ולא נראו עד יום ו׳ ( ועיין רש׳י
ז« יאוד ) יכ אדם אין לעווד אח האדמה ולא יאות להניא המאכל עד אשי
י 3וא האדון אל היכלו  ,וגי הכי הוא  ,הלא גס מאוסן 3ריאת אשר לקח ה׳עפי
מן האדמה ויסת 3אפיו נשתה חיים נס מזה הוכתה 3רורה כי רק האדם מ 3אי
וחכלית ה 3ריאה  :ועם האמור תנואריס איזה נתונים 33ראשית 3דרן הלצי' יי6
 3תוכחת מוסר להנשים אשר נקל להן להנזות נעליהן  :שמענה והאזינה אמן
גסים  ,אנוכי אשירה  ,הטינה אזנינן נעלי פיפיות אנוכי אד 3רה  ,המעט ני חלין
ה׳ לכן יתר שאת ננינה על האנשים ( ותן ה ' את הצלע  ,תלמד שנתן הק׳נאן
נינה יתירה נחשה יותר מנאיש נדה דף מיה ע ' נ ) וזקשתן לקחת גם נתר מליגיןI
ממנו  ,המעט ני הנדיל ה ' אתכן מעדת רננות הנרואים למסוף עליכן נסיכת היי1
ואהגה  ,אשר נהמס דונג חסני אש גן ימס נס ל 3אנן נאש אהנה הסחה! I
«קרב איש ול 3עמוק כי נשא לננן אתכן עוד לחמוס משפטינו מידינו  .ולדני* /
אותנו התת רגלינן — ? ידעתי נם ידעתי יש נסינן מענה להשיג  :שאלו נו) ימייi
ראשונים למן היום אשר נרא אלהיט אדם עלי ארן  ,המה ינידו לכן  ,ני גי* 1
לנו משסט המליכה והממשלה  ,ימי הנריאה יורו ני האשה תכלית שמיס ואר | ׳
<י נאשר כלה ה ' שמיס וארן וכל צנאס  ,והיכל ה ' היצירה  ,משום כל ל 3וכליל |
היופי  ,יסד על מכונו נלי שחן ודופי  ,השלאן עיון ננל מיני הענוגים נרנניי* 1
מיני הצמחים וכל גסש החיה למינם  ,צפה הצסית נרגנות אורים׳ אשר הפילי )
זוהר נרק אורם על ההיכל העוטר נהוד והדר  ,אז לקח ה ' את האשס ויניאי !
«תוך ההיכל ולשמחת נפשה ראתה רננות הנרואים עומדים וממול לה וינא גגי
האדם « הונס  ,ומאז רהנה נפשה עוז נצדק ונמשסט לאחר  :למעני אן למעי'
«רא ה ' כל אלה  — ,אס לא איפה למה זה אני אחרית כל מעשהו  ,מילי*
ידע וינין ני סוף המעשה נמחשנה החלה  ,נשים כסילות ז למה זה תדנרני
נגוהות  ,למה זה תשכחנה צור חצנתן  ,מקנת נור נוקרהןל היאמר נן לא 1איי
הולדחין ? הנוש לא הנושנה נפתח׳ פי לקרוא אותך נשם אשה  ,אשר מורה «ל
ענדותנן  ,הזכור לא תזכורנה  ,אמרות טהורות אשר ל« אדם  ,ישכיל אה פיה'
«אמרו  :רק זאת הפעם לא אירא פן רוח המושל יעלה עליך  ,כי למראה עיני!
הלא ראה תראה  ,ני ננראת עצם מעצמי ונשר מנשרי ! אפס מהמורא אשריעלי*
על ראשי סן נגוהין אשר יקומו מאחריך נגיד תננודנה « נעליהן  ,לזאת אקיי*
ואננה אותן נשם אשה  ,למען ידע נם דור אחרון ני מאים לקחת ולעזר אג*

<מנת לי י

אהרן א״שויאל׳ו* מפאהדליטץ.

השמחה.

Don Moritz Kohu in Bistritz.

ב_קשתי השנלחה הנה והנה
איה את נסה .ן3יני תחיינה7

ב ?,שהי בהר .? ,קשתי .עלי שפים
הביר ! !,הקאיתם בה השמןם!
ב ?,שתי בניא בקשתי בעמקים,
בבעיות השמש הפיצה ברקים;
לאט נזלו  ,אף נגנים נבעו—
אך הנחמדה  .עיני לא ראו.
דל^ תי על מפתן היכלי מלך ,
בקשתי שם— לא מצאתי— ואלך;
זהר החפצים בעיניה לזרא
(איפה אם פן אמצא מיושב היקרה?

-

עור לא נחתי ואבקש ביערים .
לנגה ירח חלבתי במםהרים.
בסבך הצפיור השמיעה שירה:
 11־ ־
 ,־ ־ ־ז
T
אך שמחה לא שרה — ואזחל ואירא.
אבל עקבותיה לי .עתה נודעו,
עיני בקצה הכפר אותה מצאו,
בין׳ קהל .ילדים ראיתיה מדקרה ׳
שם אותה מושב  ,שם ביתה פעפו־ה.

.

ישובו נא שובו! ןמי (לרות נעמנים!
קראתי
מהרה
בדמעות על
פנים —
• 1' r
 :״r
•r :
י• T
שוא!
—
עזבתני
,
אזן
לא
נטתה
ועיני
עד
הנה
אותה
לא ראתה.
מאיר קאהן מניסטויט׳ז
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Poetisches von Sal . Pnndi in Leiprrik.

שושנה
על קבר אחותי.
נפש טהורה ונקיה
מכל כתם ושמץ ,דפי
אהבת צדק ותושיה
כלילת החברות והיופי.
ישקר שנאה ולשון ךמיה
אך רב חסר וטיוב תרדיפי
בד מטע אהבה פיוריה
'.ז
ו־יי ,
^ 11־־
אהבת מלב בל תחנפי.

ברמות בחש סביבך תשקיפי
ך,סירת ממך רגב ?; ויה
חיש קל שמימה תעופי*
עם {פשיות זכיות כמכה
נכח פני עליון משוטי
באור פניו ענג השבעי,
עת פה עוד נבהלה נבכה
נפשנו ׳ ואת ברום תביטי
רנן טיובי ורע בל תרעי.

עלי חלד איבה וצךיה

האוהב והאויב
אוהב ורע
ייורני דע׳ י
ירכי ומעילי
עת מוסר פורע
יוכיחני על מפעלי
מחקיו גורע,
פשע כפשע -
מעל כשעל
;ריבני כי אפשע
יטעימני רעל י י
זה דיור  ,זה עי ׳

מודע׳ אוהב,
גם כי ;שוע
ופניו כאיויב;
אוהב ורע
אורגי ;שעשע
בפאר ווךהלה,
בכל אמר ומלה
רק תפאלתי
הנני שיומע;
ארח בחרתי ,
גם כי ישר מנע

Gl

וביון.עו .למה
ר -לי טובע.
לחטאה׳ ישא
ופ ^ עי יכפה
באין מאום יודעי

איש זה אידב

? [1יורע׳
הגם כאח כרע
פיו צוף נבע
ופניו כאהב.
שלמח פונדי מלייפניק.

Don Jakob Unger aus Homenau . .

האגוזים המתולעים והמסלאים.
יאבקו יחד כין העפאים ׳
מלחמה יערבו  ,באף ןחר־ון,
קול שאון ישמיעו  ,רעש ופחו־ים,
אבחת חרב וכידון׳ בהמון מתלכדים,
למי הממשלה  ,הן $והירירון♦
עור המה ככה ןתגרו  ,ומתים .ישמיעו ׳
שחקים יבקיעו,
עננים ,
ישפכו
שמים
מבמתי
והנה
״ • jו ׳ ׳
 •t 1י
! ״• f
• זן
ז׳ ־ •
• •• 1j t
ן ׳
מתלקחת,
ואש
ברד
יתכו׳
זלעפות
ורוח
נפדית
י• ן ־ Ir
 :״
ן Tr
•
»T
r
• 1T
יפעתם
עלימו ,
השליכו *  1דץ
ארצה •
ן׳
ןT
תרבותם •* t
t
הריקו ■ ;
•• • ו
חמתם עליהם יצקו ,.ולארץ שפכו מדירתם,
אז !חד שקטו נחו שבעי שלום ירוי נחת.
כן אורח כל גבר עלי חלד-
!רהבו הנער כזקן  ,קשב ילד.
במתי r-עב ייחלו.
עוף להגביה יקוו י ..ולעלות ־ ,•ist
׳ I
ופתאום המות יעלה בחלונם  ,זיבא בארמונם.
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יורידם לשחת  ,עם בל סערת  #אונם,
חדלו  .יr
ושם ריוגז
לוה ,
Tשם ינוחו Tמלאי #
**T V
|T
TI .

מלתם.
אויל ירד באניןה  3 .מים אדירים,
עם כנענים באבני 'שיותם וספירים.
לפתע פתאום נשתגע נתק רעיונו.
ולשביולת המים ירה מרחביות גופיו והונו,
ובעת צוללו (בי ;דע לאחיות) יד שלח,
יממה וקול נ  #מע  :חיצוני מרדת מצולה"
לאם לא תשמעוני אה נפשי להצילה
א  #ביר חצי מרמבם  ,תעביורו בשלח-י
חיים יעקב אונגער מהומענא.

האמת ובאמונה.
האמונה:
מדוע אודות ; תריונןי אחותי אמת י עלי תתפארי ? הביני
בי בלעדי— לא .יאמין בך איש ותהי — .נעדרת;

האמת:
הן רבים המתפרצים  ,גם אותי לא ׳.בידו וגם בך לא נאמינו
אכן׳ את אברת —ואנכיעודני אמת נשארת —-

הקנאה והכבוד.
הקנאה:
עתה אסף אלהים את חו־פתינו  .ותלונת חכמינו.
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כי דבים המבוררים  ,וירימו
ייי-דות א*רצ קנא!! ;אחיך,ם  -ר'א1ר עולם יצאו•—
אויר

עולם בל דאו׳

דונבוד:
?א אל תדברי גבוה 1עוד ניגןבבה בב ^מצד —
המון המקנאים אןי להבבר נכספוי,
ועתה  ,חמותתם קנאה—_י_ען בה את .עדותם חש\ם1י— .
משה שווארץ מראזענבערג.

לר׳ שלמה בן נבירול.

3) #קו 3ן די רוסי סי׳ ^ 83מצאתי על עלים מלוקטים וקרועים אלה
השירים ועל מציזם נתו 3לל שלמה הקטן3ן גנירול ז״ל,
■ כנשר עוף ואל תבטח בצירים
ותיאחז כיוליה בצירים
וכל מגד אבוד בימי בצירים
ותקן את דלתיך•בצירים .

עוד לו:
בבגד אם יהי לך רב שתילי
ואם ערב לך יש מ שתילי
ויין זה שחיטה מן שתילי
ולמה לאשה תאמר שתי לי.

עוד לו:
דרוך על במותם ודע כי בא אתם ( עתם ? )
בבואם במותם ולאחד במותם
*) הנוודים האלה נתונים המס לי מאת השוקד על דלתות נתגי יד הקדמוניס
המוציא לאור סי הפמזון במו״הזלמן שטעקנייונל מי שיגיד לי סתרוגס הנני
נותן לו — את בריתי שילום, , .
מ .בדי שטערן.
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שנון אתי עירם ואל תבא עירם
ואל תרנו .עירם ואל תראה עירם
ביען לשמידם גביר בא לשמידם
*
וצוה לשמידם בצורים לשמידם
איסר ברבורים ואובל ברבורים
ברבורים.

ואקרא
עוד <ל: 1

שמע נא מה אומר בעוד חי בן אומר
אכול מתוק או מר
ומוץ הרבה אומר
וקח את אומד
ושמש רב או מר.

יתרון

החכמה.

Don Salomon Knlka.

מעת הוסרה ארץ ושמים בשפר נגולו
ובני אדם נבחרו על ברואי תבל ימשולו י
תשוקת לב אנוש לרדוף אחרי אושר;
מתת אלהים היא נחלת שפרה לנו.
להיות מאושר בארץ וחטובה עמנו׳
בל נמוטו פעמינו בצעדם במעגלי יושר־
אכן אתם בחי החכמה׳ שוא חלקיכםi
ברע טוב תמירו׳ בקלון כבודיכם׳
בצע תחפוצו  ,אושר בעושר תחליפו;
חנמהתמאקו  ,תבונה תרחיקו,
אף לע יודעי בין עושק תמיקו,
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רק הון תשאפו ואת האיץ תחניפו —
לו על לב תשימו תחכמו תבינו,
תדעו אם חיל תשיגו והון תכינו,
לא במותנם ירד ענזכם לנצח;
לא  pהשג חכמה וקנות דעת,
נזר ראש בחיים  ,במות מגבעת■/
ובמקום אלמות בה תרימו מצח!
אנשים ראיתי טירות מלך טירותס,
שוכבים במטות שן  ,סרוחים בערסותם,
יתרם הלא נסע — יובלו לקבר־־
בעמל ידיהם נכרים ישבעו ישפיקו.
על בגרם ידו גודל  ,שקיהם יריקו.
שמחים עלי גילם — ישישו עלי שבר.
שלמד ,בדא׳־ח קזלקא .

רעיון בליל

אביב.

Von Joseph Horwitz in Nanstiz.

שבת קולשאיון  ,המית היי 1ם,
ומגבר,י כוכבי שחק העליזים  ,מרחף
ברגש דממה ה1ד הלןלה עלי ארץ—
שלוה— קדש— י
הסהר י1םיע  ,יגהר בקסם דהרו
עלי ךפיו־ת דשאהעויוקט  ,ןיהדודאיס
בק1ל דממה  ,במקהלים .יברכוהו בר1ב נעימות
בהדרת ־־ קרש !
אהבהןךע{2ו הא^ול ממשק עליתי
** 3
I
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אהבה תפיץ נהמת הנקר בשטפיו
נצנים
כרי ־ה • י¬
ניחיוח י ••
־
אהבה יפיח יי׳
דיכלכל— רוח .ישב אהבה.
כבה מחךיון נעימות אין— .קצה  ,ישכר הלב
החדור,
דמעות
בדומיה
משתאה
מתב־ונן׳
 TS vג' T
•T
:
• ; VT
•  :״• I
תזולבה
והנפש המתענגת .עלי רב מש 1ש  .גם היא תמס
מעצב האהבה•
העין מלאה מאלה  .מהארץ תסב תדא
תאבד לרקיע *מחקים  ,ואלפי תמונות היוד
תציקנה בבלייות החוזה  ,רוח רעת תקף אלוה
משוש— שנעם— !
ברחבי הלב שלוח נפש משתרעת
פתאם ילהטו רגשי קדיש בהגיגו
ומועף ביעף אתרומם הרוח שיח לשפוןי
פני אבי — החיים סלה—!
יחפא ב״ש הידוויטץ מרויסטיין .

לאבי.
Wo« Lazar Zwillinger in Boskowitz.
אל המתלונן שם בסתרי שמים ף הנותן ליעף עצמת וכת.
הנותן שפע לכל בו נשמת חיים  ,הוא ישביעך בסמי תרופה
הממית ומחיה מוריד שאול ויעל וישקה מנופת דבשו נפשן הנפו6ו?,
ומפיק נוחם לשותה כוס רעל  .ישלח ממרום מוקהה העזר
המצמית ישועה להולכי שחוח בישע יעטרך  .ברצון כנזר,

I

I
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יצמיח מהרה ארוכה ורפואה
ורק התושיה בכל עת תלווךl
יישמחך בגיל נפש ותרועה .
רגליך בלי עקלקלות תלכנה,
כל הימים אשר תהיה בתבל
עלי החלד בשקט ושאנן,
תכלה תמיד בנחת ומרגוע,
לכ
דדכ׳ך תצלחנה
נל הרוה לענה  ,בל תשבע
אבל
ותפרח לעד כזית רענן.
׳גמל ויגון בל תפגע פגוע.
שלוה מתוקה פה בתבל
יגון ותוגה שוד וגם פרץ
יריק עליך שוכן שמים
בלי דאגה בלי עצב ואבל
אשיע לאל כי יחדלו מעמך,
השג עושר ו «-ושר במרומי ארץ תחיה לעד בנועם החיים!

הבטחון►
עיי מבטחי  ,דומי הנפש!
גילי ושמחי  .לבי הנפש!
כשקט ודומיה אשא התלאה ,
°אל התושיה הנה באה.
לשובי ואשרי כל רוחהו
י׳גושר בחסרי אושר באפהו.
סיס נבראתי מחסורי הוכנו

ושאתם נלאתי רגע ניתנו ?
טובה באותי הנהו שומע
הוי לרעת♦ הנהו מונע.,
שמחי רוחי במשלחת אלהיך,
דמי ונוחי  ,שרי מבטחיך.
שדי מבטחי  ,דומי הנפש,
גילי ושמחי לבי הנפש!

הים.
י׳כלת וזהב פני הרקיע,
מיגוע והשקט ברוח וימים,
לנדולח מימיו תרגיע
 1׳יגה וכל תנינים.
י׳ישקט ושלום גם בלבינו
שקט וכמו בארמון נרגיע.
׳* שישנו וגילת רוחינו
ישוננובשיר תביע.
׳גוי לפני רגעים בגליך
1׳" 'ס* ראינו הקבר ־־

בזעף הרוח נערמו ממיך
והאניה חשבה להשבר.
מסביב שאיה ואמש
רוח סועה עברה וזעם,
עלטה כסתה השמש
ברק נורא ורעם.
בשוא גלים שמימה דאינו
כהרים בלב ים עמדו,
רגע — ולמשנהו התפרדו
ובעמקי התהום תעינו.

BS8HB09S9BSS3
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 n’iSSnכ? 1יושבי תאניה!
מקרקע חים שפכנו שיח
הבו תודה לאלהי החיים,
לאל נורא אל למושעות י
וצר כל טוב כל חושיה,
העתר לנו וישביח
חסרו יופיע באור השמים!
השאון ,ויתן למות תוצאות.
אליעזר צוויללינגער טבאסקאוויטץ.

המלחמה.
Von Michael Oberländer in Biscnz

שם .על כר נעים . .על מצע מלא ו?ךחים
רמחים
יעופו
חרבות
תבריקנה
 :ז •
ד'
ד ,
 --פה יפר חלש  ,שם !ר גבור רמה,
שם יהרג  ,יומס ,גם ; פגש כשחל
ופה מל דם אדם ארצה׳ כנחל,
מה ניוו־א המקום  ,מראה מלחמה י
שם יפל איש  ,תבכה אישתיו בלי נחמה
פה דם וחלב ארם  ,׳ .כסו האדמה
■י
על מור ,אביו שם הליל יקונן יונק
והרצח כלי תת לנפשו מנוח
כל נחם יסתיר מעיניו בעל פרז
לא הח1ם  ,גם לא החמל עין החינין•
פה { שמעה תרועת לחם . .וקול שופרות
ינעם לאזן אכזר  ,כקול שרים ושרות
שם ; עז על חלש  ,פד׳ ?פרין ?רץ,
ידיבם
חללים -תחת . .
יפלו י י•
הלמען • :
־־־ *׳
למען התרומם . ,ינ ^א כבדכם
שם הבורא חלשים על האדץ?
מיכאל אבערלאגיער סביזענץ.
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ינחמ זכרון מזכרת אה 3תי לידידי המכס ודובר צמרת כמו״ה יעקב טרישער
כ״• אמדי אסר הדחיק נדוד ויעזובארציכו
Bon Jsak Wohlmuth.
אוהבי הלך לו אדצוז נבדיר,,
הושיבני ברר ונעזב בהררי.
לבי עלי יזעק תאניה ואניה,
אך לשוא לו אבקש תרופה וצרי ! .׳,
אוהבי הלך לארץ מרחקים,
ואני בדד אסובב בהי־ ועמקים
אשגיח לחלונו — ואינו מציץ מהרבים ,
אתי להתרועע להלוך בשוקים.
הלך
אתו
זאת
לבי

ול ירירי  ,ומשוש נפשי ולבבי
י
חלפו  ,האשוב אראנו •
בל ידעתי  ,אך מה יאמר לבבי?
יאמר rנ׳ בל אשכחנו.

הידעתם אתי רעי  ,יקירי מהמרי?
לו רוחי בשפתי  ,ולבי על לשוני
אך  ,הם ! תאמרו! לכל רגש מבלעדי,
אך בל ידעתם אוהבי כמוני.
אוהבי עוף רוחו כנשר  .יגביה
צעיפי עלטה עיניו יסירו!
יעלה מעלה מעלה שמימה יגיע
רשפי הגיוניו חשכה יאירו! .
להגיוניו עצמה תרבה לשון מדברת
תרעש עת תקצוף כסער מתחולל
עריה יער קשתו  ,לשונו החודרת,
ירעים מתקוממיו  ,לצריו יעולל.
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אך בדוה צח לע דודאים מרחפת
לשונו אז תהלך  ,מרפא בכנפיה׳
עת דברי נוחם שפתו נוטפת
השובב נפשינו׳ תשכח מכאוביה.
באהבתו  ,אוהבי בל ימעל מעל
לאהבת רעים בנפשו הכשרון
ומי לע במתי אהבתו יעל ,
.־
מאהבה זרה  ,לח יתן היתרון.
כמוני לא ישבח אהבת נעורים
מזכרת לבינו ממקור יקר נובעת.
מעת הביאנו איש לאחיו אשכר בכורים
פרי הגיונינו בשדמות הדעת.
רגשי עלומינו נצבו גם קשו
כי הדעת הניעם  ,חן אותם חיה ,
אך עתה הרע להם  ,עתה יאשמו
אוהבי הלך לו  .ארצה נכריה.
יצחק בר״א וו $הלמוטה מבאסקאוויטץ .

האהבה.
Don M . König in Lemberg.

האהבה ,
פדאבה
היא מ;כא'וב לגבר ׳
תניחהו
תעברהו
.עד ב*א'ו לקבר•
ימותיו

אוניותיו
הם תלויים מ $גד.

תפחיתהו בזעש בגד.
חיתו
לעומתו
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פדאבה היא חבלה
?$
יי׳ 5י־
ל*« יי.
א? יוטה אזניה '•
?הבל!

יוכל

תא עצמיו הכלה.
. 3צר "
' 4«,ה פמיו רגע,
» 3קה

ופויקה
 3ח1לי ופגע.
הנ״עד
הבער
ירר1ף תמיר אחריה ,
יחלןד
.יברןר
בלי עזיו למצאיה.
הניחו! ,
הבךיחה,
בי תרןצר ודיף<
מנחם מאניש קאניג מלבוב.

מכתמים.
יזעיך כלה שמש לשון עבריה
סננדיה לא נראו באפליה,
?די ביעקב כוכב דרך

ואורו בבית ׳הודה זרח,
היה בוקר אחר ליל הנורא
ויעירו משנתם אוהבי הורח .

אל בתולת באד .בשנים.
?ל תמעיטי משנותיך שנה
יס כי לבש תלבשי שני,
**ף יכ תעדי עדי זהב,
?יי פניך יקום צהב,

גם אם תקרעי בפוך עיניך,
לשוא תקראי איש לאהבת
כלולותיך?
אהרן ליב רייך
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Exegese von I . I . PoUack Oberrabiner in Trebitsch(המשך)

ירמיה ח׳ '8כ*א• קדרתי׳לשוןשמרוה> ני ינון האדם וצערויחשינו
נגזים שהורית להראות נזה אנלס

נערו אוד השמש עו ' נ ילושו האנלים נם עתה
ואפשר ני נגזר שרש קדר מיריעות עם קדר אשר נסעו נעדר נמדנר אשר
יינונס ,
זה הוא מאמר הנניא המצטער על שנר נת עמו.
שהורות היו ,
ש׳השניא׳ ,דמהוני3נ' הקודם איד ישראל לשנר ע״נ דמה פהרפואתם
כ״ב הצרי  ,יען
אשר נו ירפאו אגפי קדם שנר ושאר פצעים  ,והצרי היותר < וונ גדל למינה
לצרי
הגלעד  ,והנניא מתאמן נזה  ,ני אין עוד רפואה ומזור למתן נת עמו,
*ארן המליצה אמר נדרך שאלה ותימה מה שיונל להאמר דרך שלילה מוחלטת.
וליופי  ,רפואת  ,שורש ארך נערני יירה לע הרפואה> ולולי יראתי הייתי אומד
ארובת
אורך ומשך הזמן הוא הרופא הטנעי ע ' פ ד׳ לנל < נע ומתלה ע ' נ הושאל
יען ני
נהסרוןמלת זמן המובן גנללו להוראת הרפואה  .ב* ג ימ יתן  ,הנה
ארך
שורש
נפש אומלל הננאה מצרתו למצוא עדן נהוריוו דמעה מאין הפוגות ני
מתולדות
תוניון לנו מתה ני מניעה הנני תא1י 3נפש  ,יותרוע״נ התאוה הנניא
■נזה יקל
נמל נוגע ועינו מקור דמע׳ לננות נאות נפשו על חללן נת עמו
שיהיה ראשו
לנגד עמיו נדומן על פניהשדה  .את חללי  ,שורש
אשר ראה נתזיו ,נופלים
לפעמים עם יתס הפעול אחריו נמו פה ׳ או ניחם שעליו נמו לקחן
•ננה ינוא
ניניהם  ,ני נהיות הדני אשר ענורו יננה איש עוד קייס נעצמו אף
ל '  ,וההנדלממנו  ,או שרשומו עוד מונת וקיים לפני הנונה ננוף המת או נגדיר
ני רתוקלפניו  ,הנוא מלת את לפניו ואחריו נמו לגנותה ( נראשית ניג ) נהיות
מונחים
מונח  ,יינך אומו אניו  ,שם ל' נראותו עוד נתנהו מתנוססת נדמו
המת עוד
וננתה את אניה ( דנריסנ׳א ) החיים עוד ורחוקים אן ממנה ׳ ונן פה,
לפניו ,
היו החללים האלה מושלנים לפניי  ,אפם נהעדר ננר הדני ההוא,
ני נחזיונו לנד עולה לע לנ הנינה ׳ תנוא מלת לע אחריו  ,נמו יחל מננה לע
ירק זניונו
איננו ( לקמן ל״א )  .חללי  ,לד׳ק יהרא חלל נל המת עיי חר 3ושאר פלי
גניה ני
ויתננד לזה מואר חללי חר3
זין אשר יעשו חלל נגופ  ,׳ ' 9" durchbohren
) אס לא נאתר יען ני נם הרענ יעשה אינריו חלולים ממין המוח והליחות
(אינה  ,אשר לאט לאט יתמעטו נהעדר לקיחת המזין יקרא חלל רע 3נל
הטנעיות
מרענו ,נמו מהליס ק״ט ולני חלל ז קל 3י  wein Herz ist hohl ,מחסרון
המת
ע״י צערו  .אך לדעתי נראה  ,ני יען שהוא מננוד ויקרה נל אדם
הדס הנמעט טנעית  .לע מטהו  ,ע ' נ נקרא נל המת מימה גלמי טנעית  ,אס
למות מיתה
רע 3חלל  ,דיל שהוא מחולל מננודו ויקרו הראוי לו נמותו  ,וע ' נ
ע׳ייחרנ או
פה הנניא ני ע״ז דיל על מיתת רוב נני עמו לפתע פתאם בארסן מתנגד
יאמר
נסם האדם היקרה  ,יננה יומם ולילה  .טיא׳ מי יהנבי  ,אם עד עתה
לטנעוננוד
מצרתם ותיאר שנרם ואידס יחל עמה לתאר גס עמם ומרים׳ אסר הם
דנר רק
המסופר נפי הקדומה  .ואמר תחלה ני הס מנאפים ונונדים איש
סינת ענשם
ואשת נריהו  ,ומסרסים נזה שלום ניהם הגופני והמוסרי׳ אשר
איש נתנרתו
טונ היה לו להתלונן נמדנר נארן עינה ושוחה מדור נאהלי רשע
ע ' נ יותר
וידרכו  ,מפה עד ח׳
<אלה  .עצרת  ,אסיפת נמו קראו עצרה ( יואל ני ני )

יתאר  .רוע הנהגתם נין חים לרעהו׳ ני מרעה הנייתית יצאו לרעת החנוה
והמדינית כנווע עיש הנסיון  ,כי האיס אסר יענור חוק המוסרי נניתו  ,ונתדר
תשכנו הוא לרו 3גס שירע מוסר גחנרתו והנהגתו המדינית  ,וימה לשון תהסונות
מרמה וסרה אשר ידני חים על עמיתו ויזיק לו נזה לפעמים עד קצה הארן ,
לחן הנשלח למרחוק ויזיק שס כל תוצאו׳ ונתוח המאמר הוא כן׳ וידרכו את
חשתם לשונם .שקר  ,ויען ני דריכת הקשת אות מורה על גנורת נעליה הוסין)
ואתר ולא לאמונה גנרו  ,ני תכליתם היא רק לעשות שעולת שקר ולא לשחר אמת
וצדקה  ,אשר רק נזה יתהלל הגנור נעמדו לימין החלש להציל העשוק מיד עושקו
ודומה לחה שאמר לעיל ד ' מחכמתם  ,חכמים המה להרע ולהטינ לא ידעו .
ואותי  ,שה יחל מאתר ה״ית והיא נתינת טעם לכל מהשלפניו  ,כי העדרידיעתם
את ד י 30נ להם רוע תכונתם המוסרית ׳ וע ' נ יזהירם גס לאתר  :ג ' איש
'מרעהו  ,הש״רו לדני סוד  ,שן ילך רכיל וילשיןעציך  ,ועל כל אח אל תנטחו
נאהנתו התדוחית יושר יראה לכל׳ כי כל אח עק 3יעק , 3אין אמונה נהנטחת
חהנתו  .רכיל יהלוך  ,תוסג לחלק הראשון מהנ׳ נמוש״ל ני ע״נ ישמרו איש
מרעהו לדנר דנר פן יגלה סודו לזרים  ,ושורש רכיל ורגל הדומה לו נהתחלשות
אותיות גיכ׳יק  ,הוראתו הראשונה על הלינה התמידית מנית לנית נרגל כמשפט
הסוחרת 3ימיקד  Hausierhandel 0ויקרא רוכל  ,והסחורה תקרא נענור זה
מרכולת חו רנולה ( יחזקאל נ״ז ) נמו שנקרא נענור זה נ ' נ סוחר משורש סחר
נארמית התורה על ההליכה סנונית נתחז״ל סחור סחור לנרחא לא תקר , 3וממני
נגזר סחורה ומסחר  ,ויען ני מדרך איש נזה ההולך מנית לנית לספר את אשר
ראה  ,הושאל אחיינ שורש רכל ורגל על המלשינות  ,נמו שה רכיל יהליךונתהלים
י ' נ לא רגל על לשונו  .ד׳ יהתלו  ,שורש התל נקל יווה נהנחתו הראשונה על
 ne falsche trügliche Vorstellung ,״ אס לא התלים עמדי
דמיון שו>,
איור י״ז המורים על חזיונות שוא משחד רעות העתידות אשר יציג האומלל מול
עיניו  ,ואפשר ני קרונ גהוראתו זאת לשרש תלה המורה על הספק והנטיה לני
צדדין כמו וחייך תלואיס לך מנגר דנרים כ״ח  ,ועמי הלואיס למשונתי הושע י׳א
 schwankend seyn,יען כי כל דמיון .־זוא ונזנ לא יוכל למנוע תמנו כל ספק
ורעיון מהפנו נתחז״ל שקר אין לו רגלים  ,שיקרא לא קאי  ,ונס נעת שנאמיני
יסיתנו לננו שאינו כן נמציאות  ,ויהיו א׳' נ שרש התל ותלה נמו כנש ונשנ,
והמסננ לרעהו ציורים כוזניס כאלה יקרא מהתל  ,והושאל אח״נ על החונף
<£
המהתל לרעהו גתהלות נוזנות  ,נמו אס נהתל נאנוש תהתלו נו■ ( איונ י״
המצחק גרעהו לאמר לו דרך לעג שנחים כוזנהש נחו ויהתל נהם ( מ ' נ)
וכן על
ני דנר דרך שחוק אתם כאלו האמין נינולת הנעל  .למדו  ,יען ני ד' יצר חת
האדם רק לשחר הטו 3הטניע יקרנו אהנת האתת ועשות משפט וצדקה  ,וע ' נ
טנע נל אדם נוטה מלידה וחננון לדור רק אתת נלננו ולהשמר תעשות כל עול
וחתם לעמיתו׳ והאיש אשר ננל זחת הטה משורו תן הדרך הישרה והנכוחה,
והלא נהנרח השחית הוא נעצמו את דרנו ללמד לשונו דנר שקר נגד טנעו הקדום
ולטרוח ולעמול לעשות עול וחמס היפך הרגש לנו המיסוי והנח השופט הפניתי
אשר יעירנו נקרנו להישיר דרנו  ,ויהיה לפי! נונת הכי למדו לשונם דנו שקי
העוה נלאו  ,ני הצטרכו לימוד וטורח רן לדנר שקר ולהעוות ארחם עלי ארן.
הי ,שבתך  ,מאמר ה״ית אל הנניא  ,כל כך גדלה מרמת ישראל עדשתדמה
נשנתן « תונסכיושנ נתון המרתה עצמה  ,ינשנילה ימאנו ג״נלרעת אותייתיראתם
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ני יצטרפו לעזוג דרך• ושעם מדי תפקאגה עמיהם להשפיל נאמתתי להבין ולדעת י
מצותי ותודות׳  ,ע"כ טו 3להם לאטום אמס משמיע  ,וישמו! ו פי ישתוקו קילוה
אקורא להם נקרב לנס ; סורו סודו מדרפיפס היעים  ,ודומה למליצת ישעי' ו׳
י ' השמן ופו'  , 0יראה ופו' ופן אמר האפס משלי ט״ו לא יאה 3לן הופא לו אל
זאפתים לא ילך  .ו׳ צורפם  ,יען פי צירוף הזה 3והנסף ופל מתפת יעשה רק
יתהם נאש להנתיך ע״כ הושאל שורש צרף ובאון להוראת העונש והפליון  ,ופמת
הנ ' יען ני התעינו עלילה ע"פ הדין נותן פי אענשס על רוע מעלליהם  .איך
^עשה  ,ר״ל אמרי היותם נת עמי אשר קרנתי לענודתי ונארתי לי להיות עם
קדוש וממלפת פהנים המורים צדק ומישרים והפרת אמדותי לפל נאי עולם .
יאיים הס יותר להענש נהאטיאס מטרת תעודתם היקרה הזאת ( דומה למא׳הג
עמום ג׳ נ ' ) רק אתפס ידעתי ופו׳ ע״פ אשקוד ופו׳ וי״ת אפיין אעניד מן קדם
אוני ננשתא דעתי ופיית נם ע ' נ זקנים נאלו היה נתו 3מפני רוע מעללי 5ת עמי.
 , !2N1V' 1לפי הנתיב ר״ל אך שהוא הורג ושומט נלאשר יסגענו  ,והפתינשאוט
י׳ל נמשך על המשאזת למדדו רד״ק ות״י  ,ולפ״ז שורש שאט ושטא דומים בהוראתם
על ההתפשטות  ,ושורש שאט הנאמר בתורה אצל הקרננות ובקנלת הל״ת גם
ייזולין דף מ׳ מפורש ג״נ נקנלת אז״ל רק על הולנת או הנאת הסנין  ,תאת ני
אירסה ר״ל דאיקת הסנין על צואר הנשאט פסולה 'ע י פ הל״מ פנודע  .ט׳ מעוף,
עיין מ״ם למעלה ד ' נ׳א  .או שהפונה יען ני מדרך האויב לדמום ברגליו ולהצית
יאש פל עשב וירק דשא עד אשר להנה תלהט מסניב ולא ישאר מאיר בארן לאיתו
יזיי ועוף השמים ע" נ יונראו לנוד משם אל מקום אתר  .י״א י* ב מי 121׳ . ,
י״ל נל איש ואשר דני פי ד ' אליו ידעו ויבינו מעצמם הסבה אשר בעבורה קצף
!' על הארן לשומה שממה וארנה .
לפניהם  ,ר״ל דבלי עמל ויגיעה היה להם
ללמוד ממנה מציתי ותוקותי  .י״ג הבעלים  ,נעל הוראתו הראשונה על האדון,
'אצדוניס פנו בו אלילים ויען עי יאפו נל פעולה מפעולות הטבע לאליל אאר
ילסי מספר המעשים אשר יעשו בשמים ובארך פן היו מספר אליליהם השונים וע ' נ
יאמר פה בל׳ר נמ״ש שופטים י ' ואת העשתרות נל׳ר  .ייד מאכילם ׳ הננו•
יייסב על ישראל וליופי המליצה אמר 3ל״נ נא 3הנועם על בניו ומראה נזה נעסו
עליהם במנעו להזנירס בשמם  ,ואף ני באר את ' נ יותר אתר רק את העם הזה,
ילא את ישראל  ,לשון שפלות  .ננידע ני עם יורה לפעמים בהוראה צדדית גס
אעאיתות  .ט״ו
בלותי א 1הם  ,ר׳ל יונס רדייק  .ט״ז למק 1ננ 1ת  ,מנהג
י יי קדם ולפנים נם בישראל להשניר נשים מקיננות על נל מת ( עי נתונות פ׳ד
יי״י וסוף מ״ק ) ויען ני נבוא האויב יפלו אללים רניס ע׳' נ צום לשלוא למקוננות
'לאנמות היודעות לעורר נפי ונהי י ננודע מטנע האדם אשר מדרנו להתפעל
אתר מקינת רני לבב ננשים אשר דמעתם מצייה  .י״ז עלינו קינה  ,מאמר הנביא
’  0°פלל ישראל  ,דק להציג לפניהם הרעה העתידה להם  ,מתוארת נשדד המליצה
!5ל סרטיה למען לא יסתפקו עוד באמתתה .
ועפעפינו ׳ העור האיצון
אמנסה את העין הפניתי יקרא עפעף משורש עוף המורה על מהירות התנועה,
ין יסד ד׳ נטבע שיספר העפעף במהירות נפלאה למען שתור העין עי׳ז מפל
אי! ממון  ,ואפשר פי אישון העין ר׳ל נלי הראות נעצמו יקרא עפעף  ,והטעם
ע 1ני אום הראות מהיר התנועה מנל שאר האישים לפעול פעולתו לעוף מצד
י ז לצד אאר׳ נמו התעיף עיניך בו ;השלי ליג ) .
י׳חאיך שודדנו  ,תאמר
ו °יי ציון המילליס נשנו רותם .
השליכו  ,ר״ל אותנו ע״ד ( ויקרא י״א ) ולא

תקיא הארן אמנם  .ני אי׳ הקדושה לא רזוכל לסגול יושניס מתעינים עליליז
נאלה  ,וע ' נ גושנו מאוד׳ לא לגד נגושת גודד מגלי תלמה וחסר כל  ,נ׳יי'
גס נעבור הודענו  ,ני אנחנו סגמוגנל הרעות האלה  ,ע׳י מעללינו הנשחתים-
ייס ולמדנה! ר״ל אחרי אשר שמעתן דגר ד' מרוג הצרה העתידה הלואראוי
לנס ללמד כס ננותינס נהי ואשה רעותה קינה  ,למען יהיה מסתר הנשים
המקוננות רג נמספר ההרוגים אשר יגדל למעלה ראש ננוא .האויג נארצמי
בחלונינו  .רמז סה
והמות לרגלי יעלה נחלוגנו וינא גארמנותינו  .בי מות
על ה אויר הנפסד מרוב השגר והחללים אשר ישלו נרחונות קריה ואין מקני
להם  ,ני עי״ז ועל המות גם גמלוני הארמון הסגור משחד אויג ני אין מעצוי
ואין שלטון לנלוא את הרוח הממית נחצקיו המעגסשים לנוא נם אל הבית
הסגור ואל אשי נל אדם חי השואף רוח נהנרח  .להכרית  ,נמו גהנרית<
כי נן יגוא לסעמים למ״ד השימוש תמורת הנייח נמו ינשלו לשנינם לחרב ע'
עריו לר״ש גן סרחון  ,והנמה ני נאשר יונרתו עוללים וגמורים מחון ומרחונוא
קריה אשר מדרנס לשחוק שם ויפלו חללים יעופש האויר אשר יעל נחלונויי
הגתים והארמונות להמית גם יושגיהם  .כי׳א דבר כה  .לולי יראתי הייאי
אומר ני דבר הוא שם ע״מ מקל נגזר משעל  :ותדגר את נל זרע הממלנה
ידגיהי נ ' נ׳ג ) ונמו שיורה דגר גג״הק על המיתה מעיסוש האויר יורה זה
על המיתה גידי אדם  ,והיראתו נמו דגר שה  ,נמו ירו יום נה נתדגר י !£
ויתורה * m Gemäße ! soll hierseyn , so daß die menschlichen Aeser ,
 wie Dünger auf dem Felde u. s. w . fallen sollen ,כי נן הוא געא
הדגר אשר ר 3הסגר גנל מקום  .או שהוא הסגה יען ני נשלה נגלת האדם
ונו׳ ואין קוגר ע״נ יעוסש האויר ויהיה דגר  .כ״ב כה  ,עני ן הנתוג ני נימי
העוני האלה ינידו הנל וידעו ני לא יוכל החנם העשיר והגגור להתהלל
גחנמתו עשרו וגגורתו׳ ני גנל אלה לא ינצלו מרעה ורק גדעת ד׳ ויראא'
אלהיס ינצלו ורק גתו יתהללו  .כייג כי  ,הנוגה יען ני אני געצמי עושה משש'
וצדקה ע" נ אני חפן שיעשום גם גני אדם ורק נרם ימצאו חן געיני  ,ומלם
ני תשמש לפעמים נהוראת יען  ,נמו ני עשית זאת ( גראשי ' נ ' ) ועשייתמססיי
וצדקה למען דמות פעולותיו לפעולות השם נקראת השנל וידוע אומו  ,ני הי"
לנדה אהנת ד ' וידיעתו האמיתית היוצאת אל הפועל ( נמו שהעיר ע׳ז םמ’ל
עשין סי ' ז׳ ע״ש ) ויורה נם הנסיון מימי קדם עד עתה ני נפי השתנום
ידיעת והשגת גני אדם מעצם אלהיס  ,נן ישתנה גס אופן פעולותיהם  ,והמשי
גזה העמים הקדמונים אשר לא נגה עליהם אור התורה האלהית יחסו לאליליהם
תוענות חנונות ופעולות אכזריות  ,וכן עשו גם הם ועצמם  ,תחת ני #ם
גני ישראל נעיד שמר יגלו תלכד נסח התעות לזנות אחרי אלהי גנר והשיי
אמתת אל הי אמת  ,שמר נ״נ רגלו מלכת ואורת עקלקלות לעשות מעשים זי ' "
ואכזרים׳ ויהי להפך  ,ני תמיד קול אלהיס קורא לו  :קדושים תהיו ני קיים
אני  .וא״נ צדקו ינרי הסמ׳ג  ,ני ידיעיי השם,היא עשות משפט  .נמושגהיפו
עשוה משפט היא ידיעת ד'  :ביד מול בערלה  ,הנונה שהשם ישפוך חמם'
ע״י נגונדנצר שגט אפו נס על התולים גם על הערלים  -והטעם נזה נמיש
את׳ינ יען נינם גית ישראל המוליסגגחינה ניסנית הס ערלים נגחינהמוסיי®
לגלמי שמוע נקול ד '  ,השמן לגם מהנין דנריו  ,וסכלותם תמנע גיאת מוניייי
מוסרו אל קרנם וא* נ ראויס הם להענש  .ולדייק רומז ומאמרו מול נעיל' ,
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על קצת האותות אסר להדו הנני ישראל להול נסר ערלתם ׳ אך לס״ז לי♦ יצדק
מאמרו כי כל הגוים ערלים ר 'ל ננתינה נוסנית  .כ״ח קצוצי פאה׳לסי הס
שמוסר העראדאם היוני ססר ג׳ קצצו הערניס סוכני מונר הנקראים נעדואינען
לנגוד אליליהם Tנאנוס סאת ראסס וע 'כ קראם הכי סה קצוצי סאה להזכיר
,,
מין ענודמם את עצניהם .
חיים יוסף פאלדאק מטועביטש.
Exegese von I -L. Pollack, Oberrabbiner

Groß - Meseritsch.
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ויקן נת מיינו וידע את אסר עסה לו ננו הקטן ויאהר ארור ננען (נראסי»
י< ' ניר כיה )  .נסטיט יסוצן סלע מנהו נאנרוף נרזל  ,יסדר אומי לגזרים אך
אל עסרו לא י 0ונ  ,טנעו הקסה לא יהסך  ,נן נהיתה ננאור המקרא הזה
מסיסים ראשונים ואתרוגים עסקו וסקלו אותו  ,אמנם רותו הקשה לאהענירו
מעל סניו י ני הלא הוא תק ומשסט נתונים מאת אלהים ללבות נני האדם:
האנות לא יומתו על נניהם וננים לא ימותו נעון אנותם  ,לכן נסתומם על
המראה ועל העול אשר יצא מסי איש צדיק תמים נדורותיו אסר לסני אלהים
התהלך להקהות את שני ננו תחת הנוהר אשר אנל אניו  ,תם ראה ערות
אניו וננען ננו נמנר לצמיתות לענודת ענד ? לנן אמרתי אולי הקרה ד' לסני
למצוא דין סלולה לסהרון החידה הזאת ואגיד לאחי נחון.
הנה ניחום מססחה העולה למעלה  Ascondcnz ,או היורד למעס ־desccii
 dcnzאין אותר ואין דניים ידועים נלשון ענרי  ,ני א 1ואם יקראו נני אדם
לכל יוצאי חלציהם  ,ונם זקני המשסחה  Ahnen ,נמוהם אג ואס יקראו  ,נמו
ושם אמו מעכה נת אנישלוס׳ ויעש אסא הישר נעמי די נדוד אייו ( מ׳א
ס׳ו ט״ז ס׳א ) הניטו אל אנרהס אנינם ( ישעי׳ נ׳א ני ) ותנאנה אל רעואל אניהן
(שמות נ ' י׳ח ) ונמו נן יקראו נני אדם ננים גם לזרע זרעם אחריהם  ,למסג
ני ידעתיו למען אשר יצוה את נניו ואת ניתו אחריו (נראסית י״ח י׳ט)
הידעתם את לנן נן נתור  ,ותסינושת נן שאול׳ ודנים כמו אלה  .אולם שם
ידוע לנני שלשים ורנעים לא נמצאו ואף שמצאנו נין ונכדח גס המה רק שמוה
כללים לזרע אחריו עד שנות דור ודור  .יען כי נין הוא מלשון ינון  ,נמו
לסני שמש ינון שמו  ,שהוראתו שתהיה עד עולם זנרון סמו עד אחרית דור,
ותרגומו Nachkömmling,Sprößl ing ,וכמוהו אחי תואמו העומד תמיד לימינו
מלת נכד  .ני הוא מלשון כדכוד  Strahlenלאמר הנכד הוא קרן האור היוצא
«ראש המשסחה עד אחריתה  .אולם אס נמצא נן עם תואר קטן  .יוכל להיות
ני הוא נןשלשים  ,יען ני הוא נ? לאנ הזהי נערך קטן׳ ונמו זה נס הנן
השלשיס נקרא נלשון צרפה Enkel, petit lils Enkelin petite filsונסרט
נימים הראשונים נהו נימי נח  ,אשר נל נית אג ישנו ננית אחד ואנ אחד
לכל המשסחה  Patriarchנמעט מן הצורן להסריד נין הנניס נערך גדלם
יקטנותס ,׳ ועיר זה אותו הנן הקטן הנאמר סה הוא נאמת כנען ונקרא נסי
ית ין קטן  .ויען ני על כל סנים מעשה כנען נעלם מן המקרא איו נפתל
דאין עקם נסי נח צדיק תחים ויהא תרגום הנתוי 2Ü6 Noah von seinem :

tausche erwachte und erfahren hatte , was ihm sein Enkel gcthan ,
! sprach er : Fluch dem Kanaan
ואולי צי גם הנתוג ותקראנה לו
הסצנות ילד 3ן לנעמי ( רות ד ' י׳ז ) הוא נס « דרו הזה  ,יען כי הסצנוח
אמרו על גית נעמי  ,צי נגנה על תלו על ד,ר רות צלתה העוגה לה תשנעה
גנים וקראו לנער הילד  ,יולד גן  ,צמויל׳1 Kindeskind , Enkels , -,יגןר!
העגד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילן וצל עוג אדוניו גידו ( גראסית כ״ד יי)
דנרי המגארים על עוג הזה רגו נמו רגו  ,ואמרתי אני אל לני יען ני מלת
 2Dיסרד מתלת עוג על דרן זה צי הסני הוא תואר  ,נצג תמיד לימין הסם
העצם אסר יתאר אותו לעוג׳ אס גס לא ננהג גססר והרי הוא נאלו ננתני
אמנם הראסון ר׳ל מלת עוג  .הוא סס התקרה  ,היקף צללי לצל דגריס עונים׳
ולנן נגיה לערן
ההפלגה  Superlativנמקום אסר הוא רם נגתינת העוי
והרע SSefte ,
נייי עוג האין תאצלו ישעי' א ' י׳ע  ,ואם ונתינת היפה
ורע המראה יקרת  das Schönste ,כמו ואני ענרתי על עוג צוארה ( הוס*
י' י״א ) וננתינת האוסר  das Glücklichste,וענדי ירינו מעוג לג ( יסעיה ס״ד
י׳,ד ) ונערג הזה יתרגס  das Wohl ,ויען ס רצונו סל אדם וחפצו המה אסרו
לנן נאמר נם פה נאגרהם ני החסן אסר היה לו נענין האסה אסר יקא
העגד לגנו  ,זה היה כל עוגו  ,כנראה נאמת אין היה היגר יקר געמיו׳ וצל
הדגר היקר הזה מסר ליד ענדו והגעית ואמונתו סיעסה ננפס אדוניו  ,והעני
נם הוא גאמונתו ראה הדנר ונצח התנועה ונצא הדור היקר מעצמו הלן
לדרנו לעסות את עוג אדוניו  ,נאסר נאמת עסה  .ולפ׳ז הדוור וכל עוג אדוניו
נידו .׳ הוא יתד הנאת  ,ראס לספיר  ,ויתורנס Und der Knecht nahm zehn :
Kamele von den Kamelen seines Herrn , und zog aus ; in seiner
 Hand aber lag das ganze Wohl desselben .והאנס התגאו 6היליפזאה1
מגיא ראיה לאותם המוארים עוג מלסון מגינות ומתנות מאלצים נ ' א ' ע ' ,
ונאמת מסם אין ראיה  ,ני יס הגול גדול נין סתי הנתונים האלה  ,ני סם
מנאר המאמר משא ארנעים נתל את המאמר וצל עוג דמשק אסר לפניו׳ לא
צן ומאמר אשי לפנינו  ,ני שניהם נפרדו מן מלת וילך הנצג נין שניהם.

מעזעריטש הגדולה יום ו׳ עש״ק ׳פ תצא תו״ו לפ׳ק.
הק' יאקב ליב פאללאק רב דפר.,

מליצת בעל בחינות עולם.
מפאת סגולותיה בכלל ובפרט ומפאת רוח ההגיון
פגיה.
Don Joseph Weiße Rabbiner in Gaya.

המרחפת על

 §1 .אחת הסגולות המיוחדות למליצת הנדרשי! היא אהגתו לדור גלשו!
נופל על לשון  .הנה נוגע האדם מצד עצתו נועה אל הסיר הנכון ואל העין
הישר נכל חלקי ינריו ומעשיו  ,ותתנו תצא גם אהנת הסופר ונעייתו להשווא

יילקי תאמרו זה לעומת זה ,
אס נהיות
התלות
דומות  3מ  v3א
י מ ת ת לפו ת נה ור אה והיא הנקראת ניתור לשון נופל על לשון;
 oft1נהיות וון ה ה נרות נ ס ון> חדנוריס שוות
נמנע א ,והן
התרוזיס,
ומענין הראשון הוא מה שנמצא נתורה  :הני קרח שמו יערןנ
ויעקנני
’א פעמים ,
יהווה אתה יו דון אתיו ורו '  .ונננואה ויקו למשפט והנה
מששת
לצדקה
והנה
צעקה
,
נוגדים
נגדו
ונגד
נוגדים
נגדו,
ן תד ופתת ופת עליו יושנ הארן  ,ננית לעפרה עפר התפלשי׳ ויניס
יאלה אשר יתנו עדיהם ויענו כי מליצת לשון נופל על לשון נושנת נמו הלשון
יעצמה  ,ועל אודות העגין השני ר׳ל החרוז  ,הנה ים לספק אס נמצאי ננתני
אקודש ארוזים שננתנו נכוונה ( ני תה שנאמר מלני תרשיש ואיים מנתה ישינו,
מלכי
אלהיסשנא וסנא אשכר יקרינו ; ני לא ממוצא ומתערנ ולא ממדנר הרים  ,ני
שופט זה ישפיל וזה ירים ;
דאגה 3לנ איש ישתנה ודנר טוג ישמתנה
ייי״נ אולי אין התרוז נהם מנוון )  ,אן נדור הוא שננרהתלו חנמינו הראשונים
’כיון הארוז נדנריהס ,
ולא נשירים לנד נתנהג הערניאיס  ,ני אם נם
ימאמר
ה,פש 1נו  .ולפעמים אףנדנרי ה הל נ ה נתרו לחרון משפט ולארח
״לין נאתד )  ,ני המאמרים השווים נלשון או נתרוזים הם נננסיס ניותר
") וזן
השומע
ולזנרונו.
על הערוגה הזאת נטע גם ר׳ ידעיה נטיעי אמרותיו י והוא מציג לו יתד
יילית דומות או ארוזים קצרים תמרים תמרים׳ ויהיו לצרור המור מפיק רית
ייישיג נפש  .ד״מ
אין יושנ נשנת
תתנמוני ישג נדד ,
וידום דמי
לנר
אלהין  ,רועה
אתונה
איכה
ירעה רות ,
מרנין
תנתה
יייוסר אינה ירנן תתת משאו ( פ״ג )
החשקים
מתפנים  ,ונלי
שנשקים
שקים ,
הפנינים
צנינים
והשושנים
קמשונים,
שיהניס
להנים
והזהוניס
זנונים (ס״ר ) יצפה
האדם ליום
יספה ,
יתנה
לקן
ימים
יקון
נ
אימים
,
למועדים
ימעדו
'גליו  .לשנים ישתנו
סדריו׳ ל שמטות ישמט ,
ליונליס יתאנל,
״1״י ) גס
ני תחוג ומנוע
מיין
תנואות
גאונך אשר
יונו ,
"« סיס
רימוני
רוממותין שהם
דמון ( פ״ת )
ומה אתמד אדמה
ן אדמה וצנא
נצנואים יפ׳ט )
ואין
תצלחנה
שדמות
סדום
ישמירי
עמורה (שם נסון> ) מתקה וצופה נקש
וסופה
אחריתה
(שיפה ,
נקנה
וסופה
,
קלון
מתמיד
ותרפה
רצופה
(
שם
)
האנינ
יאנה
השקיטני ,
נאונות נמנ אונות
חדשים
ינקיעני ,
ה  Pי ן יקון נחי׳ ,
יקיצני משגת
תנוחה
נקטג מרירי  ,התורן>
'יייפנילמות  ,יחרף לנני
מהיות שלו ,
הסתיו
יסית צגה
*') ומזה נהוספות מגילה ( ל׳א ע 'נ דיה ר׳ת ) לא נדנרי הר נ התונל
ההופן
ומנלנל ונוי אלא נדנרי רנינו תם
עם ישרים נחתם
ענ׳ל ורנינו תם נהתנגדו לדעת אחרת ( ע״א ל״ד סע״א תוס ' ד״ה דורדיא
נתנ
והמורה יורה  ,ננן
סורר
ומורה ,
ועלי יערה רוח
הנורא׳ ועוד נאלה נדנרי הראשונים  ,ונפרט נהשגות נמאור לרז׳ה
ונתלתמות לרמנ״ן ונמשמרת הנית לרשנ׳א ודומיהם.

10
תנס (פי״נ ) אמרים נחמדים נאצה ( וכמוהם רניס ואגו*
יסגריר ל ולעני
ההתנצלות ) כקול פעמונים ונצלצלי סמע יעירו אוזן ולו ולא ימטאו המטרה י
ומליצת הנדרשי נעלמה נהם עד מאוד.
ההורות נמנטא והתתלפם ; הוראה
המלות או
השתוות
§ 2 .אם
ינעם למשורר ולשומעיו  ,הלא יתר מזה ייטג לנפש המשכלת להשוות ט נ*
ה עניני ם ולהשגיח ; מה ידחו זה לזה או ; מה יהתלפו ויתנגדו ! המליצו*
המעוררות על דמיונות וחליפות כאלה נין ענין לענין׳ היא הנקראת נימיי
משל ,וגנד מדונר נה נננדות ; הקדמת זמירות ישראל ושירי תפארת  .נמשלים
כאלה עשה הנדרשי חיל עד להפליא  ,הגדיל לעשות נהם מנל מליצי דווי
הנודעים לנו ! ונרונס כן כולם ממתקים ומחמדים גס יחד  .והס משני
האמדוהרמינו את המשל וירדפהו ; כל פרטיו וד ונו  ,כמעשהו נפרש*
מינים .
עליו ואחיי
רעוע ננוי
והזמן לנשר
ח ' ; דמותו העולם לים זועף׳
מערה שפלה
האדן
ההעדר ונו'  ,וכעין זה ופרשה י״נ :
נחנלי
עוטרים עלי ועל אנשי אשר ניר כתי
הכדורים
ורננות גדודי
המערה י ושנים ונו ' (ומשל המערה נזכר נם נאגרת ההתנצלות ) ; והמ'1
השני ננחרו נמשל קצר לנאר אחד המושגים׳ ומהם נש״ד  :כעלם יאסף אל
מרעיד כי איני
ונפתחו עומד
קומצו
ידו ניצוץ שמש מלוא
תמני
ונפ״ה הימתק נזיד עדשים נו
נידו,
מאומה
דואה כל
אורחים למקדש מלן  ,ננ 1
היש לחשו ; מלון
ננורה — ונפ״ט :
וגניש ,ונפי ' ; *« :
לרמות
ם ר עוש לצ פ ור ן ש מ יר  ,קור י ענני ש
עומדים
השמים
ישתרר צעיר זנונים קציץ כנסים שקוע נכלא  ,וכל צנא
ומשמאלו׳ ושם  ,ואמרו ני לא ננראו הגלגלים נעוור האדם'
מימינו
עליו
אלפים נכי
שיכין כלים משקלם עשרת
ולא יחש ; פועל חנם
כסף לעשות מחט נרזל אחדי ( ונזכר המאמר הזה כלשונו נס׳ עקיים
שער ה׳ ושער מ״ה ויסודו ושנוי קצת ומורה ח״ג סי״ד ) ונפי״ג נדנדו על קולי
העטלף מצייר ניצוץ השמם מפני נראי
שכלנו להשיג הנורא ית״ם :
תקרנו אליי
אמתי נרו ; ה
שיציירהו הנסר ציור
ממנו,נמו
והאדם חנו רם הוא נר א ל הים
והתורה
להתענג נ ז יו ו ,ונפט״ו :
והארי
ושמים ,
היושני
המתפרד משני ;
וארן,התורה להנ
והנשמה שגי!
הפתילה ,
שואות נרו  ,הכיו
אנוקה
חלקיו
תשני
זית זן ונו ' ( גס המשל הזה נזכר לשם ולתהלה ועקירה שער מ״ד והמייי'
ניי'
נלכדת
המשיל המשל ההוא עוד נדרן אחר ) ונפרק ההוא  :כצפור
ומשמאל*
מימינה
עפות ,
צפרים
המון
תניט
היונק ,
פתי
הצעיר אשר יעצי נה  ,ול ; ם
חולשת זה
נקנס  ,עם
יעופפו
ונאנוק*
הנמלה ,
ככנפי
המס ימס .ונפט׳ז  :שכל העצל הוא
לנעליהם■ המשלים הנעימים
מעמם
להוסיף
שניהם
ניד העור ,
האלה לא נופלים וערכם ממשלי הקודש ( נמו משל העצים נם׳ שופטים פרם*
ט ' ומשל הכרם וישעי ' פרשה ה' ודומיהם ) ירדו חדרי הנפש ונרגע יקחו ל ; •
הקודם מני אז ננתה נימה  ,ונזא*
 s 3 .מליצת ישורון על יסוד כתני
התודע אל אחיו ההיפר המהיר וישראל מירחי קדם  ,נשומו כל אוני אמי* '
הנתונים ,ני יקראו נעיי'
חצונות מהררי קודש ונל דנר דוור על אס נ י
הענרי אמרות נניאיו  ,ועל כן נדל ערן נל תאמר המלוזם ומליצות הקדמוני'1,

I

ii
יהאהונות  .ונויאי ישותל ראינו ויאשמה את החזון הזה  ,ני נשאו על שפתם
לפעמים לשון הננואה הקודמת  ,נמליצת עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה
הנאמרת נשירת הים ושנה והיתה לזנרון והי ישעיה ותהליס  ,ודומות לזה נאשר
העירותי נמ׳א (הקדמת דייהי  ,פראג תקצ״ו י״נ ע״א ) אתריהם וזנמי
והגמרא ונעלי המדרש׳ אם ני לא דנרו על נוהרת ל״הק
המשנה
ננראשמה  ,וננ׳ז פעמים רנות נ תרו לנלנל ינריהס איש אל אתיו נשפת המקרא
ננל אשר מצאו  ,ני האומה והלשון נקשרו נקשר אמין מני קדם ולא נפרדו * ) .
אן אור תדש זרת על שירת נת ציון נאדמה ספרד נסוף האלף התמישי  ,והמשוררים
'נימי ר ' תסדאי ה תלו לצפצף ונימי ר׳ שמואל הנגיד נתנו קול" (מלשון ספר
הקנלה לראנ׳ד ז״ל ) אז ישיר ישראל שירי הוד אשר לא נשמעו מאז נסתם התזון,
ושופטי יהודה ידם האתת מתזקת שננו מישור לנתות לאומים  ,והשנית אצנעותיה
נוטפות מור לשיר נשירים מתוקים תונש ונופת  ,נעת ההיא ננקעו נל מעינות
המקרא ושערי גהרותיונפתחו  ,להשקות מהם מטעי המליצה  ,שטו העם ולקטו
על שדה הנתונים מפה ומפהויניאוסנחונרת  ,ומראיהם גלות ארז עליו מקלעות
פטורי ציצים ותמרות ופקעיס שחונרו להם יחדיו נערן נתמד אף נעים  .נמלאנת
»תשנה נזאת מעשה אורג הנדרשי אמן יקרא  ,ני נתראה הקשת רג צנעים נן
הנתונים המשולנים ונלוליס נאמרות המלין נתנלול נחמד ונצנע רקמתים  ,וניותר
נשנותו את טעמי המאמרים לעני! אחר מענין הנאמר עליו נתנ׳ן  ,חז מדנרי
נאוה עד מאוד  ,ונמעט אין ערון לו נזה נמליצה נני דורו  .ראה ד 'מ נפרשה
מדי עלותה ני ת
טי  :העל אלה הש ל נ ת נשמה אחרי גיו ונוי
איןאלהים עליך לדעת את מוצאך
תנעיסנה ? המנלי
ד' נ ן
ואת מנואן  ,המנלי אין קנרים תמתין להגקס מאויני ד׳ ? —•
ויום
נסנה׳
היתה
הנליעל׳ מדי
נמעלות איש
יום יעלה
משמים ירד איש האלהים  ,המלן דנר רדה .ונפרק יו״ד יאמר א3
שנואין,
הצלחת הזמן  :חשוקין נני נלי שם ואנשי השם המה
ממקומו
תסיעי — הסר המלנים איש
תקריני הרק והמלא
תחתיהם׳ ונפרק י׳אעל
משפחות ונוז משפתות
להשים פחות
תמורות נזמן קצר וצנא חרפות עשרת
מהפונות המקרה :המון
חליפות׳ והמונים נאלה  .גסאיןלנחר  ,ני לפעמים יערים
אלפים נחודש
להני; לו נראם המאמר (נלתן קצת ) יסודואנן׳ אשר עליוינונן אחרי נן אתד
הזנירנפ׳ט ממשים אלף כסף
המקראותנאופן מפליא ומתמיה׳ ומזה
* ) ולא נמו שנת 3אמד החנמים נזמננו׳ ני לא רגל לשון התנ״ן נפי רנותינר
ז״ל ולא נמצא רק למצער נלשון המשנה נמו וההרים אשר נמעדר יעדרו,
(פאה פ״נ מ ' נ ) ; לא נן הדנר׳ ני אם נס נגמרא ונמדרשים  ,אשר רונם
ארמית ׳ תמצא שיחות תלמידי תנמיס על סגנון לשון הנתונ ׳ והא לך
נאלו מרונ מסנתות הש״ם ונן מהמעט מירושלמי ומדרש  :פין יד נ ר
הגונות " מו׳ ( גרנות י׳ז ע 'ו  0אין
יהגה
מנמות ו ל נ ך
מנמה ואין תנונס ונו׳ ( שס י׳ט ע ' נ ) דמו נראשו (שם מ'
ע׳א ) יעצו ע ל ין ר ע ה ( שם נ׳ו ע ' נ ) עיני ראן ולא זר (שנת
( מדניאל נפתחים ל׳ג
פתגמא
נגזרת עירי !
קמ״ה ע׳א )
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לנוון על זה הים ; מאתר :
תרד אשמן
השמים
ררזאבלארתך יאזז,
£משיך
ו ; פ״י ימשל משלים ; אם וגגה  ,להם ; על זה מאתר  :אז תפשע
לבנה(מתת שנאמר נמקרארפה ; הוראת  00עיר)■ סוף דגר השיגהמנין
שלימות נדולה גזה  ,רודה ננל הנתונים וגורא לו מהם מרשות ננל אשר ישאל
לגגו  ,ואם נמצא גס גדורות שלפניו וגמרו נמה געלי לשון אשר ידם ר 3למי
גדרן הנזכרת  ,הנה הנדרסי ירע להלניס גס את התתקר
העמוק ;אדר יקי
מליצת הכתיניס ( אף נ• ה 5ילוסו 5יא גת השכל מואסת מפאת עצתה את תלנוסיז
הסיר יליד הדמיון ) וננת ירו כי רג הוא אמריו כל ל ; ימשוך וכל נפס יקשיי
;מעדנות  ,וכל הנאמר נזה על אודות ; מינות עולם  ,ראוי להאמר נס על אגר מ
ההתנצלות  ,והיא עוד יותר מרה
ושנונה מ ; מינות העולם  ,יען ננתנה
נמה שנים אחריהן ,ונקרג הימים עלה גם המלין הצעיר מעלה מעלה  .ועם כל זה נמה
מאמרים שויסנשניהס תלה נמלה,ולולא ידענו ני אנאחדהולידס  ,דמיון המאמרים
ומהלן המליצה היו לנו לעדים נאמנים לאמר מי אניהם.
 § 4 .וכל אהנת הנדרסי לדנר נשפה גרורה ונלשון  -והורה  ,לא נשמר להיוא
מליצתו גלי
תערונות מלות
מאוחרות ומאמרים אשר נספרי הקודש לא
נמצאו  ,והטעם הראשי נזה היות כל עצם נונתו להודיע מחשנותיו נאר הים;
ולהכניסם אל הל ; נפי אפר יצאו מן הל ;  ,על כן ירון דגרו נפי אשר ישימהו על
שפתותיו  ,ינמר ויקר ; המלה הנפגשת לו ; ראשונה מפאת היותה מנוונת ניותי
לנאר הגיון יומו  ,ואותה יפתו ; עלי ספר מגלי שוס עין על נית אניה והתיחסה,
אם מעניית הקדומה או המאוחרת  ,או מלשון התוכניים  ,או משפת זרים היא
נלקחה  .וגימור נדנדו על ענינים המדעים  ,אז הוא נלחן להספיק נילדי נכרים,
אמר שלא נמצא לנושאים האלה שמות נכתני הקודש  ,לזאת איפה לא יפלא נעינין
למצוא נין אמרותיו הטהורות גם מלות ומשקלים ונגיניס כאלה :
אנוקה,
אקלימים .
הזדמנות .
זריזות׳
הכרח ,
הסכמה ,
ספוג " .
ע״א ) נתנו
חתיתם ; אין
האיים ( מיחזקאל נר״ה י׳ז מ׳א ) ל ; ו קר
משפט ( יומא ע״ה ע׳ג ) יגיד עליו רעו ( ינמות ל׳א ע" ; וש״נ )
כשגגה
היוצאת מלפני השליט ( נתונות נ׳ג ע׳א ) תמות נפשי עם פלשתים
(שם שם ע ' נ )
נמומן לשנים ונעש ן לעינים ( קדושיןמ״ה ע ' נ ) ה דני
יצא מפי ר׳א ( ניטין ז ' ע 'א> נאשר עשה נ ן יעשה לו (שם מ ' ע׳א)
צללת נמים
אדירים ונו׳ ( נ׳ק צ״א ע׳א )
תרעה טוג ושמן ( נ ' מ
ל* יע״נ ) דלתות
המדינה
נעולות ( נ ' נ נ״דע׳א וש״נ ) למס צר ומים
למן ( סנהדרין פ״א ע״נ ) וי קן נישן
הפגול ( זנמיס ל׳א ע״א ) עד י ; ו א
ויורה צוק לנס ( נכויות נ״ד ע״א )
אשתומם כשעה מדא ( מדניאל
בחולין נ׳א ע״א )
מיס ומשורה תשתה ( אנות פיו ת״ד ) ונירושלמי ספ׳ק
דכתונות  :לא מצאו כל אנשי מיל
ידיהם ,ונירישלתי סוף הוריות:
יהודה יעלה ׳ונתדרש רנה  :שמענ ו אדוני נשיא
אלהיס אהה נ ת ו כ י נ ו,
(ניר פרשה מ" ; פסיק עמק השדים )
מייתן
תותי
תחתיכם ( שתות רנה
פרשת ויגדל תשה ) ומעני! זה נס נפירש׳י  :סחו ; והשלך ( ע׳ז נ׳ג ע׳א)
כרחוק מזרח
מתער; ( חולין קט״ז ע״נז ונפייושו לתורה  :עד נמה
מכנד
הענויה ו שמות י' כיו )
כינן יסד המלך (שם ל' נ״ט ) ונזה יי
ואותי לנאר מה שרצינו •
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התרשל  ,השתדל ,
התמיר,גויה
נחוג אלהיס
מתוארת (פ״ג)
י נו ע■ ה טיול
תונה
הנעלה (ס׳ז) רחשו אמוז נ תג ל י
ההעדר
הקודם
להויתו <ס״מי מלש ה ה ר נ נ ה רשה המזג נתר
הקשוריס
(פי ' נ)
מקצרים יפי 'כ) ר״ל קצרי כת נעיין  ,נמו שם מקצרים נהוראה הואת
ייזונת הלננות ( שער הימור פ" נ ) ונן נתורה ( מ״א פנינו ) המקצרים בעיון 1ושם
(שיג פ” נ ) וידיעותינו מקצרות  .ולזה ינתר לי לפעמים נתונים ארמיים ( מספר
דניאל ) להיותם מנוונים ניותר לנאר ממשנותיו  :ומלין לצד
עילאה ימלל
יספ׳נ ) דמי
לנר אלהין ( רפ׳ג ) די לא איתי מנם די ינל
נהנא
למקרא ( פי״ג )
חלמאלשנאךוסשריה לערך ( פטיו ) גזרת עיר י ן
(פט״ז ) ודומיהם.
ועוד לסנה אמרת תמצא מאתרים מאותרים נתליצתו  ,נסי אשר אהנו
הראשונים לשאת על לשונם נתוני התנ״ך ! נן נתרו האתרוגים ,
הרגילים
ילשון
התשנה
הגמרא
והתפלה ,לקחת לפעמים מקרג אלה את
אמרותיהס  .ותהי מליצתם תאונות תנתני הקודש ונתני תזיל גס יתד  ,ותאהנת
העם לתורה הנתונה והתקונלת  ,מתקו לי ניתר נעימות ועוז
דנריהמדע׳
אס נסגנון שפת התירה ננתנו ונתטנע לשון חנמיס הטנעו  ,הלא יותר תנעם
השמועה הטונה  ,נהיותה נאמרת לנו מסי אהונינו ותנירנו ,ונן נרנה לשמות
נינר חנמה  ,אם ידוגר נלשון אהונה וגמאמרים חרותים מנוער על לות לנינו -
יתזה ינואר לך שנמצאו ננמ״ע ( רנן נספרי יתר משוררי הדור ההוא ) מאמרים
שלמים היוצאים מסדור התפלה  ,נמו מקלקל
מתשנתו ( סייד מתפלת אלהי
יצור ומקורו ננרנוח ) זנד
נל המעשים לפניך נא ( סייג)  ) ,והרנה
תפיחות חז״ל  0 :טונ ש יש יש ו נני מעי ונפשי ת א נ ל ( ס״ה ) נ נ ס ס ה
<סםי
שינסיסוסניה ( פיו ) תלקטי
הקליפות
ואתונות
תזרוקי
(פ׳יי )
הרריו
תלויס
נשערה ( סי׳א ) לעשות ארונות נשתים ולהשיל
"הס דרך
ארונה ( פי״נ )
אנניס
גדולות
ממקום אנ גי שיש
טהור (שם ) חוט
חסד המשוך עלי ( סייד )
תאה ספינות נים
וששים
נרניס נ י נ ש ה ( פט'  0ועיר נאלר  ,וס״א הניא מדרש שלם  :יפוג
אפילו יושג ונטל תיל ננל אשר תעשה ( פט׳ז ) ועם נל זה רו נ
המאמרים שהוא שואלם מלשון התנמיס הם נרורים וטהורים נשפתם וענינם .
ינתו נן נאגרת ההתנצלות (ד ' מ נסופה  :וננו את גחלת הקהלה הזאת הנשארה,
* ) על הדרך הזאת תנין מה שהעלה הרמנ״ס נחנירו ( הל ' מ״ע פיו ה׳ג ) וז׳יל
והקניה קרונ לשועת עניים שנא ' שועת
עניים אתה תשמע ענ״ל'
ותמה על זה נעל ס׳ המצרך  ,איה מקום הנהוג הזה " ונעלם ממנו ני נם
נטור י״ד סי' רת׳ז נזכר תאמר הנ׳ל נאלו היא פסוק מפורש  ,וע׳ז נתונ
נהגהות מהרל׳א וזיל לא מצאתי מקרא זה  ,רק נאיונ ( ליד נ׳ת ) נאמר
וצעקת עניים תשמע (צ״ל ישמע) ענ׳ל  .והנה נס נטור נם נמהרל׳ח לא
נזנר שם הרמנ״ס נזה  ,וענ״ס מן התימה שיעתיקו הרמנ׳ים והטור שניהם
פסוק שלא נצורתו ? אך דע ני ננוסח תפלת נשמת נל מי אצל הספרדיים
 .נאמר  ,מציל עני מאזק מתנו ועני ואניון מגוזלו שוע ת עניים אתה
תשמע ונוי,ולדוג יקרת התפלה
ודנילותסנההזנירודנריה נאמד המקראות.
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ותיו אם גנהה מי זקוק לה׳ מה שאמו תמיד נמליצת מחנמוני ועמנואל׳
כי הס מדרשים יקתו מאשי יאונה לידס  ,ו,מלקות הזה ללתות הלשון ומקיו!
הרעיון ל  ,לא ישימו  ,ראה ד״מ ,עמנואל :מוקצה מתמת מיאוס (דן
הסכין  ,י1
יינו ) איסור כולל ואיסור מוסיף (דן> עינו ) התליד
סימן לסימן (דף רט״ו ) קופא לניו וקופא ל ,ר ( דף רי׳ט) וני*3
«ספר תתכמוני  ,לא כן ה,דרשי  ,כי לו עשר ידות ,טוהר הלשון על הרגהממליצי
דורו  ,כאשר נעלה גם ,טוהר הרעיון וישרת הדעות והמרות.
 § 5.ועתה  ,קורת תהיה על מהלו שגילי מתשגותיו «עניני הדת והמוסר י
נ,ר אמרנו ני ה,דרשי שתר את דרן הרמג׳ם ועל הרו  ,נם את לשונו' 0,המורא-
רזאת מורתו « ענין כללות העוצם  :הארן ניתנה  ,אמצע הגלגלים ׳ והס ישפיעו
עליה מומרומיהם (םי '  ),׳ ואלה הנופים הנוראים ( ר׳ל הגלגלים) שם אומי,
,וראם להתענג תמיד ,ספור נ,ודו  ,חלוף המצגים ו,מהלכים הפכיים  ,יפעלו
,שפלים  ,יניעו גופים שוגמים ויתנו ההכנה לק,צ הצורות ( סייג) והדום הנוריי
על גפי מרומי היצירות האלה כולם (שם ) והנורא הזה ית״ש הוא יודע א"
הכל  ,יודע ההפכים והמינים השונים ,ידיעה אתת  ,ולא ישתנה מדעו «השיני
המתחדשים  ,ויודע המרים העתידים מנליסהתלהידיעתנו« העדר גמור  ,והידיע®
הזאת היא סגולה נפלאה  ,תכריע  ,ין שני קצות האפשר ,עתיד  ,ועם כל יא
משאיר ט5ע אפשרותם ( שם וגשמו גש״וה הרד' ,ז ת '« )  ,ואם קצרה ילועמני
מהשיג ידיעתו  ,הנה זאת מצד רוחק הימם ,יגיהם (שם ) וכלל המר  ,זה׳ 'י
תכלית ידיעתנו « השנת הנורא היא שלא נדעהו  ,זולת מציאותו והשגתקל®
מוארים שוללים (שם )  .והן הנה דרכי ה,דרשי גם  ,אגרת ההתנצלות • והגוי"
ית׳ש משגיח על כל הסרטים וזוכר את כל המפעל נכלל וגיתוד ויחלק מגלי"
־להמית ולהחיות להיטי  ,ולהרע׳ נסי אשר תגזור חכמתו וצדקתו  .וז״ל גפ״יי
הלא ידעת ני ים לויע שין זנרון וני י  6למעלה ממן עון רוא"
התמורות שלויזי
■וא וז ן שומעת ונו׳ ואיך לא שמת על ל  , 5ני
■ההשגחה ונו׳ והדיח מעל פניו מאמר אחד החכמים (נאלינום ) היות הזמן עניי
אלקי לא תושג אמתתו ( נאשר לחם ינדו גס נאגרת ההתנצלות ועל סי המוי"
«ע״ג לראשון הקדמה גי ) והסיר דלות הנה העניה האומרת שים לזמןנזרי®
נשנגים כי רמו  ,לא חל-מ®
כוננים
וני מניט
רשומות (סט״ז )
משפטיהם ,נאשר ג,לו לך ראשונים  ,לך לנדןנימי®
היות רצונך מחת
הארך  ,אין להם  ,תונה ממשלה והכרח נכל מה שים לו התלות גמורה נגחיר®׳
(ונס׳ העקדה שער מיה הזכיר רו  ,דנרי הנדרש׳ «זה  ,אף שלא העלה ס«(
תמיד לזנרון )  .ואל ישיאך ל,ך לחשו  ,תועה  ,מיש המלין נ סוף אגרת ההתנצלוא,
שהשם יודע מיניו ושומרם נכללות  ,כאלו נפל  ,רשת חום,י רע שהזכיר  .המוי®,
■יז׳ג פי״ד האומרים שהיית יודע המינים לזד ולא האישים ( ועיין ראנ״ע ני®
י׳ח נ׳א)  ,חלילה לך מזה נ״א כוונת המלין לתיש המורה ח׳ג ס ' נ שמייא
האחד יאות וישוה לידיעות רנות ממחלפות נמי(ין  ,וזאת עטרת המלין ,איייו
נדיוק  :שהשם יודע מיניו ( אף ני מתחלפים הם ) ושומרס נכללות׳ ר״ל יחדיו
מ,לי שתהא שמירת האחו גורעת  ,שמירת השני«
אה,ת התורה והחכמים נטועה ,קר  ,לנו כמסמרות נטועים  ,ולזה
נפ״ט  :ועל מי גטחת לפרוץ גדרות אשר יסדו א,ירי הריעי ! 0
■רנן הוא אומר  ,אגרת ההתנצלות לתהלת הרש' ,א ולמודו׳ שהוא משמיעתי3

i.
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האמורה על עמול ואתיק ! להסיר תפלות
יירא  :ליסל עליות
להוציא א לפות לא סערות
’לנותן תפלה מפויס עתיא ,
יאפו ני ם מ פני ים ן ועתיק"  .אןמאוד יתרגז וימקצף נגד כת הצנועים
ומתענה נצוס
מתלוצןמרצן עוזג ולים
יאמרו :ת פיר נזגי
ומכלכל לגריו  ,גצי תספות
ייני,תקלל מקלקל מהשגתו
הפנמה•הכוללת
פלוס לפפתים נעות ולג רחוק (פי׳ל) מתועלת
חניון ונוגע ואלהיה) ילנר נמה פעמים  ,וניהול גאנית ההתנצלות  ,נאמרו גי
יק על יוה יתאמת לנו מציאות הסם והרחקת גשמותו וגירוי ימולו ומציאות
הניואה האמתית ויכולת הס׳ית ואפשרות הנהירה ורוחניות הנפש והדום העולם
יקיוס נמה מן הנמנעות ( נמו שלא יגשים השס עצמו ולא ישנה נעצמו שוס שנוי)
והגנת סודות המורה.
 S6 .אן הסתכל נשלשה לגרים ! אשר יל המורה ממעי) אריהטו שאגתם,
ותניאמו ותטעמו נהר נחלתו ישראל  ,ואס ני קמו ויתעודדו הנמים רנים נגרם
יכל דור ודור  ,וירינו רועי ישראל לאמר  :לא לנו המים  ,הגה הנדרשי ההרה
הה! יק נהם  .א׳ דעת המורה נח״נ פ״ד ופי׳ג ונן נפירוש סרק הלק  ,ני ם 0
הנורא מתחת לעולם הגלגלים נח מיוחד הנקרא שנל הפועל ומשכנו ממעל לעולם
המהתון והוא נעין מלין נין האדם ונין מה שלמעלה ממנו  ,והוא יוציא לפועל
את ההשכלות המונחות נשנלינו הפשוט (ההיולי ) רק גנה( .והנוי,רי  ,נפרט
ימאמר מיה נוטה מן הדרן הזאת )  .בי דעת המורה נח׳ג פנ׳ז (ונרמז םנ
נהנורו נהלי יס״הת ותשונה )  ,ני נהעדר שלימות הנפש נס השארתה געיית,
ילק לפי ערן דנקה נשנל הפועל והשינה השלימות יניעוה הקיום והנצחיות,
ולנר עוד מזה ננמה מקומות מספרו  .ג׳ דעת התורה נמ׳ג ( סי״ג ופייל)
שהגלגלים הם שכלים נכנדיס ונשגנים מן האדם ולא ננדאו לתכליתו  .ועל הדעה
הזאת נשען נעל נח״ע נהו,ק רג נפי׳נ נאמרו  :לא לכן ניצלו לענוד יצורים
אוגדים שהס נננדים מהם וגנוהים עליהם  ,חלילה ליוצרם להכניע היקר לזולל
׳העומד לאונד ונו׳ יוק ה להם מעוג שפע לממס ׳ושנים ראשונה נמלנות וכל
המלאכה גמנזה ונמס השליכו ארצה ותנל וגניה תהיה מותר ע" נ  ,ונמו שהדעת
השלישיה הזאת אהונה ניותר לנדרש׳  ,כן נס שמים הראשונות נצנו כמו נד
נמעמקי לנו׳ ני נפי״ז נהיותו סופר ומונה כל מה שיש לנו להאמין נאמונה
שלמה  ,הזכיר שנאמין היות מלאן מלין נשסל מדריגת הגלגלים  .ואותו שם הנורא
לתונן שכלינו המציאות וההשלמה וההשארה ענ״ל  ,וננל המון דנריו נעקרים
האלה לא נמצא דנר ולא תצי דני על שארית הנפש מפאת עצמותה ,אשר על כן
אין להכחיש  ,ני אף שהארין נפרקים הקודמים נתסלת ,הנפש  ,הנה נעיקר
הדנריס אל סר נם׳ נמ״ע משמי הרעות המנוארותנראשונה  .ונאגרת ההתנצלות
הנתונה שנים מספר אתרי נ״ע  ,שס מראה ונתנת  ,ני נטה מעט מורנוהנזכרת!
אף שלא עזג אותה  ,וז״ל נאגרת ההיא נדנרו מתועלת החכמה נסוד הגפן :
"והמחקר האמת׳ נזה מנטל כל אצו הדעות ( נענין הנפש ) ותנאר נשהיא איננה
גוף  ,אנל תנדל מן המלאן נש הוא נפלי ושהיא מהונרת לנוף׳ וזהו הדעת
היותר מועיל נאמונה מכל הדעות שנאמרו ננפש ונוי  ,ומזה ימשן הרחקה
ההנשמה לנפש ויהא קנולה השליחות והשסע נזה יותר אפשרית וגס ההשגחה
נח וגס השארתם ננצחיות נסוף ענ׳ל -
אפס גס הרג החסיד נעל ס׳ העקידה ׳ אס כי ירינ נחזקה כבר דעת
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השלישייה 3עגין הגלגלים ( נספרו
שער ה ' ומ׳ה ) נפלזאת נמהות הגעש  ,י3שיש
ונר נס 3שנל הפועל  ,איננו סר
«
מסלה
אשר
דרן
3
ה
הר
3
זיל
,
ופני
1137
אתו
משסגויס על ; ה הריר מנשה3ן
ישראל
ננשמת
חיים
ור׳
א
3
יעד
שר
שלום  ,אמונת
אנמיס ( פינו ע״) 3
והודעתין
זה
למען
תדע
פי
אין
הנדרשי
נצ 3ל3דו  ,ני יש
משרי ישראל אתו.
עוד מצאתי
שגגו
ה
הגדרשי
פעמים
מורן
הרמנים
 .אם לא הסנימיז דעתו
לדרך ההיא  ,נמו שלדעת הרמנ״ס סוד תיזיית
המתים 3נפש הוא  ,והנדוש'
גסון• שי׳יז נת 3פרעת הראניד
וזולתו  :שימיו מתי ישראל 3ג ויו ת ס ונפש וחם
הראשונות '  ,ופן נת3
הרמנ׳ם
נפרק
אלק
(
ע״פי
דרשתם
ז״ל
)
שיאיו
רה
הצדיקים לנדם נעת
התא״ה
.
אך
הנדרש׳
סר
חזה
והחליט גשרק הנזנר
תאית מתי ישראל
תנלי
להנייל
ניניהם
פלל
.
הראיתיך ני לא הלך הנדרש'
אאר׳ הרמג״ם בלי
נאינה
.
פי
אם
נעינים
פקואות הרואות נלא זר  .וזאת
האותמת אשר נה
יאהוס
ספרו
נקראו
אל לנו להאמין ( ואל ק ת׳ דנריו לי׳ג
עיקרים׳ אן -שלא פיון לאלוקה
מספרית )  :א׳ נמציאת הנורא סנת נל הסנות*
אשר לא ישתנה ואין ננול
הנורא ית״ש גון! ולא נח לשליחותו ולא תקיסהו ידיעת נל נעלי השפל  .נ ' שאין
מפאות
הגוף
והנפש
.
ג
'
ושהוא
אחד
,
(
מנוע הרנוי
והחלוקה מפל צו  .ד׳ שאין
לתארהו נתוארי האי ו נ נאופן שיהיו נוספים עליו
או חלקים שונים ממנו .
ה
'
שהוא
יודע
פיט׳
המעשים ועל פיהם ישי  ,גמול
נהתאחדות מדת
המשפט
והאסל
.
ו
'
ולהתפלל <״א אליו ולא לגל מה שזולתושהוא חי וקיס לנצח  .ז ' שאין לעמוד
שהוא ננרא ומאודם  .א ' ושים מלאני
עליון קוונים לנוראם ועל יום
׳ומשך הקיום לעולם הגלגלים  .ט ' ומתחת לפל
הגלגלים מלאך מלין נין נא
העליון
ונין
האום
הוא
שפל
הפועל
,
וממנו ׳ומשך
מציאת שגלינו ושלימותו והשארתו
 " .האנוש נוחר מנל היצורים המשתנים א3נ
נגרע מפל היצורים הנצחיים .
י׳א ומנחר האנוש היא זרע ישראל ני נהם נחר
ד '  ,ונהם ההנהגה וההשגחה
יותר
מיוחדת
.
י
'
נ
ושנתן להם הש׳ית את מורתו
הנלתי תשתנה וארן הננחרת
מקום
נל
שלימות האמתי והמדומה ומעלות הנפש
נמושנל־ת נקיות  ,ואס
שנעזנונעונותס
אל
המקרה
המר
ואנדו
יתרונותס
עוד
ינואו ימים ושגו החמורות
לנעלם
הראשון
.
י״ג
ותכלית
נל
הטונות
הזמניות
ני
ימיו מתי ישראל נגויותס ונגפשומס הראשונות.
ואף
שנטה
המלין
נזה
האחרון
תדרך
הרמנ״ס
זיל נמונא למעלה ׳ עם
נל זה הוא מזהיר את לנו
להאמין נפל שהאמין נו הרג זצ״ל " שהוא אחרון
הגאונים נזמן וו
אפס
נ
פן יינה התהלה והתפארת על ונינואשינו ת ונו׳ ( עיין ותולדות נדרשי ) ונמו
ז״ל נאגרת ההתנצלות נאמרו '  :פללו של
דנר עלה נמעלות האמת נשלום
ונמישור יומר מאשר שמענו על פל זולתי
מחתימת התלמוד ועי הנה י
והוא
הנין
נאמת
נפילוסופיא
האתתיח
האנישית
נל מה סהנין 3ה אריסטו
ומפרשי
ספריו
,
והנין
נתשנירת והמספר יהמצורף
אליהם פל,מה
שהנין3
ה
אקלידס
וחנריו
,
וידע תתפונה נל מה שנודע
מתעלומותי' לנטלמיוס הנקרא
מניס״טי וסיעתו  ,ומצא נתלאנת הרפואה יל
מה שמצאו נה גאלי׳נום
ואנו׳קרט ונתוחס  ,ינלל שדלו מקנלת התורה נל
,מה שנודע והתחדש עו זמנו ,
וחקק וצרף וסודותיה וסתריה ונלל נאמחת
הננואה יותר חתה שנגלה לאחד
תן החחנריס הנמצאים עי יום צאתו ענ׳ל
.אשרי אדם שזנה לזה ,
ואשרי מי שיזכה להיות כליל השליחות כמוהו!
(ההמשך נמחנרת הנאה ) .
יוסף ווייסע.

דברים אחדים בס׳ עמוס.
Don Dr . M . Duschak, Oberrabbiner in Außer.
המשך
סי׳ז נס אתר ד ' נאשר יציל הרועה מפי האריה ונו׳ ק ינצלו  ,ני ישראל
היושניס נשמרו! נשאת מטס ונדתשק ערש  .נלאו נל המסרפים למצוא נאור
גנון על מלות אלו  .ולולא דמסתפינא הייתי — קורא תטה< ופי׳ נאשר יציל
הרועה מפי האריס רק דנר מועט׳ נן נגי ישראל אשר יגצלו רק מסשר  ,גער
׳נתנה  ,לא ינצלו ני אס היושנים נקצה התיצונה למטה נשאת גגג ולמעלה
נשאת
צפוןנננול דמשק׳ אשר יתאם האוינ תהלתסנס  .ויתורנם ; So werden
nur die Kinder Israels , so in Somron wohnen , gerettet werden,
welche an der untersten Grenze , und die, welche am Gebiete von
ק׳ד פ ' נ ופרצים תצאנה אש ה גנוה והשלנתנס ההרמוגה Damaskus wohnen .
יפסוק זה אותר פרשני׳ ני הוא חתום וסתום  ,ונל סתנאריס הרנו לנאר
איש לפי דרנו  ,ולנלם קשה  :נשים מאן דנר שמיה ? ואיל ני נסנשא האנשים
עי ני לא נותר נל זנר׳ הנשים תעגנה נלי ועולת נעל  ,קללת אלהיס תלויה נחן׳
אשה תארש וחיש אמר ישנלנס  .והנה הוראת סרן היא׳
גנעהנאותה Lücke,
יכמו שהמלה נלע״ז מורה על נל מין מספרן  ,נן אפשר גס נל״ע  ,ואמר  ,ע׳ ' י
ייסרון האנשים  ,ני יגשאו נצנות  ,תצאנה הנשים  ,להשליך הסרתונה  ,הוא מה
׳שקירין הארעס׳ והוא תושג נשים ואין שם איש  .ויתוינס Und durch die :
Lücken werden die Frauen entfliehen , und sich in einen Harem werfen
פי" נ לנן נס אעשה לך ישראל  ,עק 3ני זאת  .נלם יאנרו עקנ עם ני זאת ,
והנגינה נער להם אולם לא מצאנו נתנ׳ך אנור מלת עקג עם ני זאת  .לנן
י״ל עק 3היא שא דני וייצור» עם יסלאל  ,ויתורי) Daher so werde ich .
dir thun , Israel , zum Lohn, ja wahrlich, dieses werde ich dir tbun
פי״ג ומגיד לארס ייה שחו  ,יש נהעתקת ע' זקנים על חס שחו u , s- w .
יחזה נראה שהיה לה ה הגי׳ ומניד לאדם משיאו  .ק׳הפ *ן % Qtrre1 > horov
פן יצלח נאש נית יוסף  ,לנל המנאריס אסר אות השימוש לפני מלת בית,
יעוו קשה יצלא הוא מין סתמי  ,והיה ראוי לנתו 3נלשון נקנה  .לנן נראה,
צי נאשר ר,קו המלות אשת נאאוחה  ,היו קוראים סן ייצלח ^ אש ני ת יוס»
ומ יגומו  Sonst ergreift dich ein Feuer , HauS Josephs , :אחרי נן הועתק
 0נ והיה לראש  .סנ׳ה הזנחיס ומנאה הגשתם לי נתרנר  ,הפי הזה קשה מאוד׳
פא נמדנר לא הותר להם נשר תאוה  ,ונל נשר אשר אנלו היה נשר קוים .
יני טנאו צאן ונקר זנחו זנח לפני ד׳ ? וציל רמלת לי דייקא הלא המאיס אשר
ייחתם׳ אנלתס אנול ושנוע  ,וני טנאתם לפני סתא אוהל מועד  ,הלא אתס
פיית ס האונלים  ,אולה לי לא הגשתם עולה וזנח  ,אלא נחפצנס ו^ רציננס  .ס׳י
יאנז ניוןמלננס  ,לנל המפרשים הואזאטורן נמו שריאד הי,ו N . L. Schräder ,
׳tabernaculo molochi et Stella Dei Remphan
ומינאעליס תסניס לדעתו
®אמר שהיה לו לנתו  ,כיון׳ אשר הוראתו הצדיק  ,ני ממשלת סאטורנוס הונני■
יליק ולפע׳ד ניון הוא לסי המנטה ®•ovלפי שענדו אומות הראשונית ג״נ עלי.
; 0נמצריס ענדו אליל נשם אנונים אשר תארו נראש נל , ,יאפשר שעל זה חורה
**
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הנמוג ומחיר ב ^ ב סייגו מוזיר ע") נצורה כל , 3עיין געזעניוס  .ואת כוכב־
אלהינס נראה לסי שהמצרים האמינו אמונת שוא  ,גי אלהיהס אשר ענדו יל
זמן היותם סה על האדמה  ,יזהירו אתרי מיתתם נוקיע׳ והמה הכוננים<
אשר ענדו אותם והשתתוולהם  .ואפשר שסי ' שני הנתונים הוא  :אע״סשזנחתא
נמדנר נל הנהמה אשר ערנמס למאכל  ,לא היתה כונמנס רצויה  ,אני רציתי
להכרית מנס מהסוכות מחשנותינם׳ למען האלילים כליל יחלון>  ,לכן צוימי
לזנות לפני מקום משכני  ,למען לא תאכלו על הדם לשם ע״ז  ,ואס גם עשיתם
ככל מצות׳  ,הלא נשאתם את סכות מלככם ונו '  ,ולהם ולענודתם כל אלה
פעלתם  .ק״ו ני המנדים ליום רע ותנישון שנת תמס  .לא ראיתי פי׳ מססיק
וניל המנדים שורש נדד  weichen, bewegen .ומצאנו סעל סור שתורה על
ההעתקה ממקום  ,ואתריו ימם שממנו  ,וגם מורה אל ההקרנה למקום ואתר ";
ימם שאליו  .סורה אלי  ,וזה שיין נ ' נ אצל שורש ילד  ,ותרגומו ; Oie ihr׳
entgegen gehet dem Tage des Unglücks , und hintretet zum Sitz
הפורנוים ע ל פי הג3ל , .׳יל — ^er Gewaltthätigkeit .
וכן שרש ננש  .פיה
פורטים נגזר משרש פרד  ,ני המנגן ישים עין פקותה על ההתמלקות Einthei -
לכל זמן קצוג ועת לכל קולות  ,אשד עליהם אין להוסיף ואין לגרוע ‘un 9 ,
לכן נקרא המנגן פורט נמו פור eintheilen , 7ק׳ד י׳ד לא נניא אנכי ולא נ|
נניאאנני  ,מזה הנין אייכהארן  ,ני נעקנית האג יצא גס הנן  ,מעשה אמי
סלה  ,כמן שהיה נארן מצדים * ) שנתן האג תמיד מהודי על הנן׳
להם י
ונניאורנצגכתוג מימי לא משנתי את עצתי לא ננניאים ולאנתלמידי » astenslstem,
נניאים  ,ונ״ל ששניהם תשולניס ימדיו  ,לסי שהאנות למדו את נניהם יגלו אה
אזנס  ,למען יהי פעלם להם למורשה  ,לכן קראו אחרי כן תלמיד אשר למד מאתי
נן  ,ונזה פירשתי נש״א י״ז ונראות שאול ונוי נן מי זה הנער  ,ויאמר אנני
ונו׳ אס ידעתי  ,וזה תימה העוד נית אני דוד לא נודע לשאול ולאנגר  ,לא ידעי
תלמיד מי זא
תולדותיו ? אנל נאמת משאול לא נכאד גזעו  ,והוא רון שאל :
הנער ? מי למד ידיו למלחמה  ,מאין לו גודל רומו ללנוש גאון וללכת לקרב.
ויאמר אננר לא ידעתי  ,אנל דוד אתר3ן ענדך ישי  ,מעולם לא למדתי הלאם
עם אוי , 3רק נאשר רגלי אני צעדו  ,שתה הלכתי נס אני  ,מוצא שפתיו שמעתי•
האזנתי מצותיו  .פיט ונשמו נמות ישתק  .ורניס הם אשר לא ידעו מה המלה
הזאה " ישמק" הסולנאטא מת רנס  cxcelra idoliוכעין זה העתיקו העי זקנים
ßo/toi roiyehareg
והנכון שהוא לשוןעלגים  ,ני ראיתי נתדרש קהלת :
למה נקרא שמו עמום לסי שהיה עמוס נלשונו  ,וכן אמר ה ' י״א נושסנס מתא
נוססנס  ,ולא היה איש דנרים לנטא נשפתיס על נכון * * ) ק״ת ה' לאמר ממי
יעני החידש ונשנירה שנר  .תימה היכן שנר״ח תקת וממכר אסור  -מי גי<ג
ממ״המ  -ואם אפשר קודם צהרים לא היו עוסקים נמ״ות לפי שהקוינו קרננוה׳
ושמעי לקול הוריהם  ,אחרי כן מי היה אסור להם * ואפשר שכונתם על ר״ה
שנקרא ריח ויקרא נ״ג כיד  ,ואיל נ״נ שמום 3על חדש תשרי שמנו הוא חגי
* 1נזה מנואר היט 3ישעיה י׳ט י׳א אין תאמרו אל פרעה נן
3ן תלכי קדם.
** ) ולפיד אפשר שעמום הוא אחד עם אחון אני ישעיה.
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לי! כתי ! האודם ! ה״א הידיעה  .פ׳ט והנאתי השמם ! צהרים  .וני החנם איינהארן
שזה רעיון ר ! היופי  ,מאשגה <ש « ה מלאה הוד  ,אשר עוד לא < טה נביא^ ימן
היגיאיס׳ ראה זה חדש הוא  ,גאלו השמש ל ! שה צעיף אלמנות  ,מאנה הנחם
על ס 3ר 3מ ישראל  ,תאן שלח קרניו על פני ת !ל  .ו ! התמהמה נסתר ! מסתרים ,
ינח 5א עד הצהרים ,
והוא מ י 5רג Ich werde erst aufgehen lassen die : 0
י 5זה ישרו צי ד 3רי רשייי ! רנות 3׳
ע״נדילמא3
יאתאורןSonne am Mittage .
הוא« ופידש״י עד שיזרח אורו של .יום השמיני׳
והקשו התו ' הא 3א השמש סי׳
שקיעת החמה  ,דאי ! זריחה הו׳ל וזרח או ויצא  ,ומעתה יש סעד לרש״י מכאן
שהוראת 3א השמש הוא נחי זרח< ועי ! רכות ז׳ ע״ 3וחי ד״ה לא היה אדם מה
שהקשה הרם ! ' ם דבמקום א׳ משמע וכוי שתיוש ! ג ' נ  ,לסי שתרגום ויהי השמם
ל!וח , ;,א . die Sonne war im Aufgehen .

דר .מ .דושאק ראבבינער.

Entwurf einer jüdischen Numismatik,
von Joseph Löwy in Groß -Kanischa.
!היות האדם לכדו על סני האדמה ומגן אלהים מאנוו וכתנות עור מעגויהו
!לי הנין נין טו 1לרע לא היה מחסור ותותר לו  ,אך נאשר החל לרו !  ,אזי נם
צרכיו ר 3ו וקנה מחסורו אשר הניא לו הארן הזאת ! עד דברים אשר הוציאה לו
האדמה אך למותר בחלק אחר והוא הקנין הראשון  ,ובלשון התלמוד
חליפין1
ונתנו שור נש ! או עז או עור ! המה ) 1תמורת דבר השוה מ בערך׳ אבל נמצא
יותר מעוו ,
ומזה הענין הוא מחיר כל ! הנאסר להקרבה • ולהיות תכלית
דבר הנקנה להיות קטן ! איכותו שוה ערך דבר גדול הנקנה בחרו נכסף וזה ! ) 2
אשר מציאותם רחוק ובזיעת אפים  ,גם אינם מעניקים חלודה כשאר מיני נחשת
יאלן> שנים כיוס אתמול להם  ,והמה ! או
במשקל תחת דבר הנקנה עוני לכל
סוחר  ) 3ובזאת קנה אברהם את חלקת השדה ! תאה משקל הנקרא קשיטה והוא
!ערך  5 ff 20ק״ת בזמנינו
ונארצינו  ) 4וקרא למשקל כסף אחד ידוע נשס שקל
 ) 1ונ ! ין מאמר השטן ( איוב !' די ) עור בעד עיי עיין במפרשים והוא רחוק
!עיני  ,אן לזה נבאר דברי השטן כזאת  :אל יצר לאיוב אבירת רכושו  ,ני
יתן האדם כל עורותיו ר״ל כל הונו בעד עורו מתם ר״ל נוסו ויפה המשך וכל
אשר לאים יתן בעד נפשו משא״כ לדברי המפרשים .
 ) 2זהב לא מצאנו עובר לסוחר עד דוד שקנה בעדו הגורן מארונה אשר היה
עד הגה מעט בנמצא  ,ולא ספק בידם לעשות תמנו חח ונזם וכדומה ער
שהניאו אניותיו די זהב מאופיר ( מלכים א ' טי ) .
 ) 3ר 'ל סוחרי
האומות שמו
אותיותם אותות על הכסף אשר שקלו  ,למען
יכירו וידעו משקלו פעם אחרת אם יבוא לידס וזה עובר לסוחר .
 ) 4אמר ר״ע כשהייתי נאפריקא היו קוראים למעה קשיטה׳ ומעה היא גרה
שום . 37 - K reuzerC . M .
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מטבע  ) 8סל אברהם אבינו זין1
המשקל ) 5ואם אמרו ( ביק צ״ז) ' 3
על סס
וזקינה  ,מטבע סל ירושלים דוד וסלידה  ,מצד אחד לא היו המטבעות הללו ני אם
ולזנרון  Medaillonלא ליס א וליתן
להראות ולהזניר המעשים אשר עשו לאות
בו ני לא היתה נזה מטבע  ,ומתים ' שם נראה סלא היו המטבעות הללו לפניהם
בשעת התלמוד על שספק בידם או בצורותם או רק שמותם חרות עליהם,׳ ואין
צי להביא ראיה עצומה ממנו  ,ונמוהו המה דברי רב ( שנת ל״נ בי ) מטבע תיק!
להם יעקב  ,וידענו אשר בעת ההיא צא היה עוד מטבע באחת מן הארצות ,
או אולי תיקן להם וצא קבלו ממנו  .והנה שלתה עשה ( מלניס א ' יי ) תנינים
זהב של שלושת מנים ( ובד״הי בי טי ) מונה מנינים של שלוש מאות (שקל ) זהב,
ויעלה לסי זה מחה שקל למנה׳ אבל ננודע לחנה נ' שקלים ׳ גם לא יתנן שידנו
נמנה הקודם ונשקל החול  ,ולהשוותם ולהצדיקם יחדיו אמרתי  :ני משקל שלמה
היה באבן המלך  ,ויהיה א״ה אחד מרביעית השקל של משה  ,והוא מנוון אל
הדינר זוז או זהב בתלמוד  .ונבוא בזה לקרב אל שנלינו משקל שער ראש אבשלום,
אשר שקל מאתים שקלי המלן  ,אשר רק חמשים שקלים היותר אפשרי נס נעה
תשה לא היתה עוד מטבע ידועה באחת מן הארצית ההתה  ,באשר נא נמצא
תמנה מראם התורה לסוסה ׳ גס אין לה שם בלשוננו  ,ני נקע שקל ונרה
משקלים המה  ,ואמצא עזר נננדי בריית ( תום ' קדושין י׳א בי ) נרה לא הוי
מעה אלא משקל נימי משף עיש  .נם יוצאי מצירים לא היו שואלים אלא נלי
נסף וזהב ושמלות  ',ינצלו  ,אבל לא מטבעות המונשרות להשאיל  ,נעבור
שאינם  .וסיעת׳ עוד מדברי תום' ( מנחות ניט אי ) משה לא היה • ידע נשוט
עני ן צורת תטבע  ,לולא הקנייה לא היה מראה לו מטבע של אש ואתר לו זה
יתנו  ,ותה שאמרו ( קדושין י״ב אי ) ה 'מ בדורו של משי• לאו דוקא ור״לנימים
הראשונים׳ נם הזהיר על אבן הין ואיפה שלימה וצדק  ,אבל לא על מטבע
ישרה  ,לפי שאינה נזמנו  ,גס נעת המשורר הו} מער המאוחר יורר לא היתה
 15ואינני ניטה לדעת מפרשי התורה המההרמנ׳ן ורענניא ולהחנס בן זאב
נשרש שקל באתרם  :מרעיה קבע מטבע בישראל ושקל תטבע היתה  ,ני
לא היה להם זולת תתינת נסן> במשקל בלי תמונה ואות  ,ואשתומם על
נעל ס ' הדורות המיתם הדפסת המטבעות לתרח אבי אברהם — .
 ) 6מטבע היא לשון תלמוד ע״ש תמונתה לריב עגולה ועליה פיתוחי מותם
נטבעת הזאת  ,אבל מטבע בלי צורה ואות אינה מטבע רק אסימון
וביית תיו אי ) ועיין בתום ' שם  .ולפעמים הדפיסו הרומיים צורה חדשה
קטנה ע ' נ מטבע ישנה הפסולה  ,להנשירה  ,ויש מהם באמתחתי  ,וזה
יהוא סנתיחדתי (ב״ק צ״ט בי ) ועישברש ' ׳ ויש להבדיל ורומז 5יןNumus
אשר מקירו בינוס ונ ין  Monefaהראשון הוא או נםן> בלתי מסומן
ומצויר  ,או בלי להשגיח על סימנו  ,אמנם יוצא ונא לסי חוקי ודתי
המדמה  ,אבל לתאגעטא יש תעלה גדולה עליו ׳ לסי שסימנה תורה על
ערגה׳ ואולי ניון' לזאת בראשית רנה  .ואגדלה שמן שיצאו לו מוניטין
בעולם  ,ומהו מוניטין זקן וזקנה מנאן יצרנו נזה שהיה או צורתו אי
שמו חקוק עליהם להורות על אחד תהעניגיס.
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עוד ומודע מודע מאמרו  :כלי גדול של שלוש רנליס שוה י״ד שורים ואשה
מלומדת ד ' שורים * .־־ מטנעות חיל שיותר נושנות וידועות לוו ער סיום
המס מן אלכסנדר ומן מרנעלויס מלני מוקדו] מגיעות לסיף ג' אלסיס וה׳
מאות לד׳ע  ,או להוזלת המאה הששי ; אך יש מטנעות ישנות יותר  -אשר על
מגר האחד דמות שור וולט  ,ועל עזר ססני שקוע  ,דלי נדע מקורס« ואולי
לזאת כיון פליניוס  Pecuniaמן  Pecusלסימן הזה.
היונים ונפרט יושני אטה ען למדו המצאת המטדעות מאנשי לו Lydien ,
ייחסו הדנר החדש הזה על שלא ידעו מקורס לאלהווז  Saturnusגם Janus
וחרטו גס המה צורה על האסימון להודיע את משקלה  .לדתי ליקורג אשר מי
לתחלת ני אלסים ושני מאות לד׳ע יהיו מטדעות מדרזל  .אך לא דאו לזמנינו
לפי שאכלוה התלויה  -הרומיים התחילו להדפיס מטדעות תחת סערוויאום
ייולליוס לתחלת ג ' אלפים וממש  .מאות לד׳ע מנחשת קלל ושמם כשם משקלס י
 Assesאחריי הטניעו מכ ס ף Denariusסו ו!  As 10שוה לדענאריום הרומי
זיתה 0 P A X M Hהיוני והיא דזמנינו ודאדצינו ערן ט׳ז קרייצער ק ' מ ,
נם ירמיה שקל הנסן> ( ירמיה ליד ) על שלא היתה מטדע נזמנו  .כמדומה לי
אייא עזרא ונחמיה ראשונה עמס מטדעות לירישליס מפרס דרגמוניס של ׳ .הד
ימנים של כסף ( עזרא ' 3נחמוהז ' ) ומאז והלאה קנעו תטנעות דישראל וחלקו
השקל לאידעה דראכויון כסף׳ והשקלים הנאים לידינו וחלקיהם המה דלי שוס
ספק מעשה דית שני  ,כי גם נהיותס תחת ממשלת אוידיהס נודעו מטנעות
יישותס ) 7עם נל זה נם מטנעות הרומיים יצאו ודאו לירושלים עד שדקשו
לגנוז דינרי האדריאן וטראיאן שלא למעול נהקדש ידבווות נ ' אי ) כמו כן היו
חצויים דינר׳ ערני וסוריא  ( ).8שם מ׳ט ) ע״שדרש׳י ותום  ,נס יינריקורדנאה
«  ( Gordianuחולין נ״ד די ) על צד אחת ממטדעות של וועספאזיאנוס טדועה
אש ה דיניה יישות תחת תמר וראשה נשען על ידה האחת וסנידיו דנהד רומי
 1VDAKA GAP1Aלהורות על יהודה ארן התמרים ה אד לה אשר החריד .
ונתנו על השקלים על העדר האחד ! • שקל ישראל" ודאמצעו דתות נום (שלייןf
יעל העדר השני  :״ירושלים הקדושה" ונאתצעו מנצלת דת שלשה ענפים  ,הכל
ינתד שמריה •' אך מאוד נשמרו מאותם שנתנם אשורית ני המה מזוייפים ע״י
מישי המלאכה הדזויה הזאת  ,והמה קאווינא דאססיאן ׳ ד £לי  ,וועדי  ,נעקער
יעוד אחרים נאשר העיד החנם עקקהעל על זה .
החטדעות המאוחרות של דית שני היי של הורדוס טרם המליכוהו הרומיים
ועלו  ,גל פון * ין EONAPXOC HPQAHGונלשוננו מושל העם  .גס שמעון נר
נינדא הטניע מטנעות שוא ומדיחים חשד על עדר האחד ישועת ירושליםC9
יעל העדר השני שמו  ,ונזה התעה את שארית ישראל הנדחים דשנת ג ' אלפים
שש מאות ושלושים לד׳ע  ,ונקראו נתלתוד נוזניות ( מיק נ״ז יי) עיש דרש״י .
המטנע הישראלי הידוטה לנו ניותר הלא היא שקל החול ( שקל ודריהם')
עם חלקיו־״ שני דרנמון והיא לדעת
עקקהעל  82קרייצער קמ׳נן נאשר נארנו
Manabar 15 5 6 ( 7
 ) 8הוא  4%תעה
נסי
»
ליעת
רש׳י
נשם
תשודת
הגאונים

d. jüd. Volkes>g
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לפגים  .זולתי מגה הקודש נשול היה ( ננורות ה׳ ה') ר״ל גן היגעה דונחי!
השקל  .שרי וועססאזיאן הליויצו את היהודים לתת לגנין הינל יוסשיטער על היי
יזאפיטאליני אשי הורס את מחצית השקל שני דינמו! לאים גשנה  ,והיה יעקי
עדיקסנערויא ויקל מעליהם
למשיסה וישראל לגוזזים נעת ההיא  ,נינגשומאוד ,
הלחן הגדול הזה׳ וישימו נאחת ממטנעותיו תמר ועל סגיגן FISCI JVDAICI
 GALÜMN1Ä SVBLATAונם זה לראיה ננוגה ני השקל השלם הקודם '־
ארגעה דרנמון  .אמנם המוזצית השקל לא היה גנל העתים סוה׳ אלא פעמיה
גדולה ושעמים קטנה  ,נאשר נראה משקלים (ס״ג ) נשעלו ישראל מן הגילה היי
שוקלים דרנונות של זהג Iלדעת הרג מנרטנורה הישרה המה דראנמונות ) חזרי
לשקול סלעים וטנעין ונקשו לשקול דינרין ולא קנלו מהם ׳ ר׳ל קודם נ״ם הים
המטנע הקגוע דראכמע לזאת נתנו מאציה למתצית השקל הוא שקל שלם ונמוהי
גסילעין וטנעין עד שנקשו לשקול דינרין קרטין ( שם הצנה גי ) ר׳ל קווארטען לסי
שהוא רגיעי מסלע ולא קנלו.
ותקנו  .שיהיה נירושלים נל מעות נעולם יוצאות ונאות ( נ״ק צ״ז ני ) ר?
גס ן>  5ווי  Pliöuizienהיה להם החנינה מנל  ,ומנה צורי היה שוה חי מנה מדינה
זה ירושלמי ( נ׳ק ל״ו גי ) ועיש נרש״י לפי שנמעות ירושלמי היתה רק השמינית
נסן> עם ז׳ חלקי נחשה  ,וגן סי׳ הרמנ׳ם נמשניות לננורות  .ואחר נסף צורי
ד,נצו נסף התורה ואמרו נל הנשף האמור נתורה נסן> צורי מזוקק עוד שנעתים
ושל דנריהס נ  0ן> מדינה ( ננורות מינו וני ) ני צור היתה מקום מסחר לנל האין
ומטנעותיה נוצם נסן> צרון> ושל נחשת לא היו לה  .והיו מונים מנה סלע) 10
ודינר iמנה אחו צורי■י נ׳ה סלעים  ,סלע אחד  -ו' דינרין  ,היא הקטנה מני
מטנעותיה  ,ומזה נראה גדלה ועשרה לדעת תום ' ( קדושין י׳א ) אנל לרש״י שיי
גס מעה ) 11היה לה ושש מעה לדינר ומשקל התעה ט״ז שעורות לפי הרמנים
«נורות ו.נשקלים  .עוד היו לארצות שונות מטנעות קטנים קטנים נסן» ונחושת
 Scheidemünzeלא עיש מלך אלא ע״ם שרי המלונה  ,ואולי התטנע קונטרות
עיש קונטרוק השר אשר שאל לרינ״ז ( ונורות הי אי ) וחלקו המעה לשני סונויין׳
הפונדיוןלשני איסרין ( איטלקי של נסן> ) ואיסר לשני מסמסומסמס לשני קונטרות
וקונטרוקלשתי פרוטות נחשת  .ועוד אחרים למעה שלשה הורס להדרס שני הנן
להק שני שמין לשחין שתי פרוטות נחושת  ,והיוצא תזה שאין להחצין» איסמריי
גאיסר האיטלקי ) 12אשר הוא אחד מנייד גדינר  ,אנל איסתירא היא הטרסעיק'
או סלע מדינה עולה לחצי דינר ותהיה א״נ י׳ג פעמים גדולה מאיסר ( נתונות
ס״ר) יאיסר היה קטן מאוד עד שתחסר מגרגרת ונשרה ( חולין ניד )  .הככד)13
 Talentנולל משקל נחשת ידוע נין וחלק אחד נין נחלקים רניס  ,ננר נסן> אתי
 >10סלע הוא נ ' שקלי חול והאנקלוס מתרגם שקל סילא.
 ).11מעה היא נרה ני נן מתרגם ינ״ע לאגורת נסן> מעה דנסף  ,והיה השא'
עשרים מעה אגל לדנרי יזיל השקל ד ' דינר ולדינר שש מעה נםן>  ,ויה"5
א״כ השקל ניד מעה׳ וזה הוא שתות שהוסיפו עליו.
 ) 12ע״ש איטאליא של יון לר׳ת נתוס׳ קידושין נ ' א׳.
 ) 1Sננר הוא דנו שלם מתחלק גלתי תחולק  ,גן ננר הירדן  ,נגר לחם׳ ניי
נ 0ן> ׳ זוזא חיורא ( שנת ס׳ו ני ) לדעת הערוד  ,אנל ננוזע חלקוהראשוני®

i.

היא גן 0׳ מנה ולימה נ׳ סלעים ויהיה לנכר ג' אלפים שקלים  fl • 3200קמינן.
המנה כמו שגארתי היה אתרי ימי משה) 14אגל יחזקאל הנגיא הוסיף עליו
עוד שמות היא עשויי שקלים  ,ומאן והלאה היתה ג! ששים שקלים  ,אגל המנה
מול נשאר גן ביה סלעים  .אמנם גימי מבתינו הוסיפו עוד שתות לשקל להיות
גן ביד מעות  ,והגדיל נזה נם השקל המול מעלתו  ,בן נראה דנרי ר״ת ( תום׳
בנורות ה' אי ) ויהיה לגו א׳ב לכלל נדול  :המנה אחרי ימי משה * נ׳ שקלי קודם,
ל׳ מעה לשקל•■**  53P . 20קמ״גן המנה3ימייחזקאל ס' שקלי קודם -כ' מעה
לשקל48יי-י 64fl -flקמ׳נן  .המנה נימי תבחינו ם' שקלי קודש  ,ניד מעה לשקל
kr.
 76קמ׳נן  .ונימי כולם המנה הקודם גן מאה שקלי חול  ,ומנההתול
ין ביה שקלי קודש  ,זולת אגן המלך אשר לא בדת׳ נאשר ניארתי לפנים  .ונזה
יסולל בל אגן ננף אשר נראים לנונמאוחזים נסנו ונסותרים הדונר הרנה פעמים
גויני ממונות זיא מנה ח׳א מאתים  ,ר״ל מנה הוא  ,או מאה שקלי חול  ,או
מאה דינר נמנה מול  ,וז׳א לא בן ב׳א הנפל מאתים — .
הסלעStater , ( ! g
הוא השקל הקודש  ,גן שני שקלי חול׳ לו זי דינרים או דרכמון בסף ! fl. 4kr .
קמין  ,אגל חבמינו קראו לבל ממגע סלע אף אמלא היה סלע׳ ודומיהו סלע
שעל הצינית (שגת ס׳ה אי ) סלע נירונית ע״ם נירון קיסר ( כלים נ״ו אי ) אף אס
לא היה סלע ענוע ירותי  .וב״ב קראו לפעמים דינר ומעה נשם מטנע כללי
יפרע«  .הדינר זוז (רגע שקל בסף מתורגם זוזא חד ננססא  ,יקרא גס לזו;
צרוף זוזא חיורא ( שנח ם" ו ני )  .חן זהב הוא ני איסתירא או טרפעיק בסף
 16 krקמ׳נן  ,אבן נס דיגרי זהג היו נמצאים גן נ״ה דיניי בסף  ,גס דינרינחסת  ,אגל מ״ש ( קדושין ח ' אי ) דינר נחשת׳ לדעתי נחשת ומצופה בסף נמו
שעשו מלבי רומי נין קלוידיוס הגאטהילדיאקלעטיאן  .ולמסקנא דיה ג לה גלילה
גלי להבחין נין מצופה בסף לנסף ממש  ,מה שאי אפשר נין בסף לנחשת  .ומי
שאין לו מאתים זוז׳ זה עני קרא ומותר לו ליקח לקט שנחה וסאה ומעשר עני
ולדנריאניי ( נתונות סיה ני ) עני נ׳ זוזי מנא ליי׳ נראה נס זה מאתים זוזי
קשיטי וזוז פשוט הוא זו ; מדינה  2 " .קמ״נן  ,ויהיה עני למי שאין לו 6 fl- 40 ®1’.
קמ״גן וג״מ לדינא .
האיסתרא אחד משמונה נשקל הקודש חצי דינר  ,ולהיות
המטנעות לשלשה ראשים שחורות׳ נחשה  ,לגנות ; בסף  ,צהונות  :זהב,
ונתנו על מקום החולי לרפואה זוזי חיורי הוא בסף אף אס לא היה כיב
צרוף
ומזוקק לסי שאקושי' שובתי׳ וצורתי׳ בולם מעלין לה ( שנת ס״ה אי)
נס מסיר הצמא אס יתן סונריון בסף נתון■ פיו ( בלים יי )  .אמנם זוז הוא
״ ן Zeusעל שהיה ק,יעעליו דמות יוסיטער ולזאת רני מנחם (ע״ז נ' איז
לא היה מסתגל גצורתא דזוזא׳ ועד היום נאמר על החסידים שאינם מנירים
צורת מנוגע.
 ) 14אמרתי אחרי ימי משה  ,ני נימיו לא היה עוד מגה בלל נמשקל ( תום'
בנורות ה ' דיה תנה ) .
 ) 15ולא בדעת החנם לאנדויא המפרש לפעמים לפי השואת המלות ולא לפי
השואת העוין כמואסתרא שטאטער וסלע  :שיללינבבתגר( ) Matthäi 17 . 27
שטאטער שלח למחצית השקל נעד שני אנשים  ,ואין יתנו חצי אסתראשהוא
רביעי מדינר ? גם החנם מינאעליס מסבים נזה לדנרי.
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התש 3רן המ$ן י גרימי  Seslertienשהוא אחד מארנעה נדענאריוס גמי האיסתרא
אשד מאיו עה נשקל ססותייס  ,היה גס האיסתרא שנויה נסינל אדס  ,ויהי
להם למשל  :איסתירא נלגיני « "11פיה נ׳ ) האי דמסייר גנסי ' נל יומא « שנא
אישתירא  ,היא סלע מומה 8 kr,ק «"; ן  .האיסד  ,נמו שניארתי קטן עד « אוי׳
עד שיטה את ראשו ( נד לנו וידאה אישי המוטל נארן׳ « ה שלא יראה והוא
עומד נקומה זקופה ענוד קטנו ( נרגות נ״ש נ׳ ) ועיין נצרו־ עדן איסר ענ*פ
היה מנםן> ודלא ננעל מוסן> העוון האומר מנששת היה ) • יי'  / 4קמ״נן  .נלאו
יזנמי האומות למצוא עדן נםן> לזהנ נימים הקדמונים ושמתי עיני עליו נם אני
ואשר נתן אלהיס נסי אדני  ,ולא אנוש אף אס קטגם ענה ממתני  .דוד קנה
הגורן מאדונה נשקלים ממשים (שמואל נ ' ניד ) אנל נד׳הי (אי נ׳א ) הזנייו
שקלים שש מאות ומונא נתום ' ( זנחים קט"! ני ) נשם המדרש שנתן לו ממשים
שקליזהג  ,והוא שש מאות שקלי נשף׳ וא׳נהיה ערן הנשף לזהנ נימי דוד נמו
 . 1: 12נימי מנמינו היה הדינר זהג אשר שקל שני דיניי נשף שום נ״ה דיניי
נשף ( נ 'מ מיד ) והיה א ' נ ערו הנסף לזהנ נימי מנמינו נמו 2: 25ונאסר
נראה מדנרי תום ' ( ננורות נ ' א ' ד״ה דמזדננא ) היה נימיהם עין הנשף לזהו
נמו 1: 12מה שהוא נזמנינו נמו , 1: 15ועוד ים לי נזה דנריס דנים נהנה
ונהנה על עגיןשקלי ננור  ,ארן אירא להנניס עצמי נין תלי תלין הלנות ותשונויז
ראשונים ואחרונים אשר הפליאו לעשות על קו התורה והמרמה  ,ואני אין תורתי
אומנתי  ,אנל צמאה נפשי לה נארן ציה נלי מיס.

מי \תן ואתירה
איהו!
אלהים  -י
גן ח •
Iהלהט לא אירא
בחזזקה אפתחהו.

ארוצח פע)םר
בתוןי הגן וא 1בל.

ואבחר אבקסו־סר
רוכל■
אבקת
י.
מבל  -י
•

גח$ם * קאנישא כסלו תר׳יז.

יאזעף לעיוי.

מתימס)
תולדות ר״ש בלאך (
נשנת ת״ר הוציא לאור את תולדות אני הפשטנים ומאור עינינו ר שיי ז׳ל•
אשר העתיק מליח להמנם ר׳ יו׳ט ליפמוזן צונן ני' עם הערות חדשות ויקרי"
והקדמה תסולאה רנת הנמות והאינות נן זקונים הזה הוא מלא רוח מנתה וית(ן
עדות נאמנת עלדנרי מזיל זקנה של ת׳מנל זמן שמזקינין דעתן מתוספת עליהן *—.
אן ננד פה מעט  ,ונופל מאוזי׳ נערן הלשון  ,משאר אחיו  ,עד ני יגלה לעיני®
רזון נרות מליצתו וסר נמו מעליו  ,המליצה ענרית אשר הי״ה
ני ננר שולח
שוננת חיק האיש נל הימים  ,ננוה ננד נזקן ולנןסער ־־־ אף אמנם לאהזוקז׳

L

25
עי אם
מלאות החיים את ראשו נלא עת
הלנינו ללכת אתרי הנחוריס  ,יזשר נח
דמיונם
חזק
מאוד
והפעליות
נסשס חיות הנה
אלה  ,יען הת3ל הנשמה עוד נכריה
למו  ,ומנת כוסס אן ניל וששון .
נינתו  ,אשר ; עיני כל רואימו חן ימצאו  ,היו תולדות שמשון וצאצתי רות
ואת
שם
א
3
העתידות
יה  0וזכרו למרתון׳
נטעות ; עלי שנמס ישאו  — .מלנד מאמרים
ומנתניס רכים  :פארות חמודות
כרם חמר
לתהלה
ולתפארת
,
ועוד
שרדו
דנים
; אמתחתו אשר לאגנה
עליהן עוד
אור  ,ונתונם מחמר  :איננוד ,
לוצאטו נגר צני ישראל אחרון הגאונים ; אשר הוא תענה על טענות החכם
זמן
ימלא
ורחשם ; משינות הדמנ״ם זיל,
מדורות מראשיתו עד אחריתו  — .הן
יקר  ,היו נס לשמשון למעין קורש  ,ממנו ספרי התייתוני ז״ל הממולאים כל
שא
אמונה
; דעות טהורות ואמתות ; עניני
ודת  ,ולכן מאוד חרה אפו זחמתו
נערה נו  ,נשמעו חרפות לוצאטו
ינדסותיו  ,אף ני
לא
הורידו
את
משה
נחיר
ד׳
נל
אף מעצה אחת מטה ; עיני
מנגדיו ומוקיריו  ,ואת אוד פניו אף
לרגעים לא הפילו  ,ואין אדם שליט
;דוחו
לכלוא
אותו
קרנו
ולא
יצא החוצה ,
וצנן מאוד השכיל שמחוז עשוה
להטות אוזן לעצת רעיו  ,ולא נתן את
את ריחו להגלות נקהל  .הן לא מרוע השנינה ההיא  ,אשר הנאישה בלי ספק
ל
;
יצא
החכם
שד"ל לקראת הרמנ׳ם
ז״ל למלחמה ,
איוו על ירן  ,ני אם מקנאתו את קנאת די
ניעתתו צ נ אות ותורתו הטהורה מגר
ושאת
איש
הנינים
לא
.
;ע ;ד
ואס אמנם פחז כמים לד3ר
ד ' נמשה  ; ,ל׳ חקור הים ; אם
יריח ישאן — ויגדיל עוד אשמתו  ,ני תלונותיו צויקות וגניחות  ,או הנל הנה
תש
לחוק נאצותיו ; צפור! שמיר  ,לדדאון
עילם ולקלון
נצח  ,הלא ארן תנדדתו וחגורתו
שמשון ;
איטאליען * ) .נאשר היה רוח
כליל
נל
תכונה
וכשרון
מלא מדע
ודעת ; נן היה לנו היכל קודש  ,נו
* ) מענה
נכונה ונצחת על כל דנרי החנם
האיטלקי הזה תמצא ; מאמר יקר
הערן  :תפארת למשה  ,אשר
הוא
תפארת
לעושהו
,
הגאון המונהק צני
תפארתנו מרן צני חיות גרו  .אשרי
גאליציען שננה לו ! אשרי העדה
שהזא ;ראשה ! ונאוות מה שטען
החנם
לוצאטו על הרמנ׳ם זיל שקלקל
נאתינת אנותינו  ,ני לדעתו
התחיה
יעיי׳ש  ,לא עליו לנד תלינתו  ,ומצאנואינה רק לצדיקים ולא לרשעים
לו ריעים רניס הגאונים אשר
לפניו נמו ר ; הא " גאון נתשונתו
חמישית  ,ונן נוטה דעת ר״ם גאון ;היקרה הנדפסת ; כונני יצחק מחנרת
;
אורו
לס׳
דניאל
ת״ם
מישני
על הס ' ויניס
אומת עפר ויע״ש  ,רהיט ; אשר
דנר הגאון הנ״ל ני דעה הלזי
ממקום קידש
תהלן
מהש״ס
;
כמה
תקומות
 ,דמפורש דתחיית המתים
אינה אלא לצדיקים נלנד וגדולה מזו
דאיתא שם חמר ר״א עמי הארצית מצאנו צחזי׳ל ; נתונות דף קי״א ע״נ
אינן
חיים שנאמר רפאים נל יקומו
נמי
שתרפה עצמו מונרי מורה הכתו ;
הרי ; זיל ריש  .נדרים על הא דאמרינן מדנר  .ומזה יש ראיה קצת לדנר
משמיה
דר
;
גידל
האומר
אשניסי
ואשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי
ישראל  ,וקמ״ל כיון דאי נעי היי
מפטר נפשי ' נק״ש שחרית וערנית
מש״ה
חייל שנועה עליה  ,וני הר"!
ז׳ל מיסתניא לי דנאמת לאו
נהני
מפטר
להוי חיי ; ללמוד יום ולילה
דהנא הגי אמרינן כיון דאי
הוה
נעי
הוה מפטר נפשיה ממאי דנתי;
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צדקה ושממה שהגה וחמלה — ע ; נל אשר נשמת שוי תגיעהו׳
מיה שלהיס :
ושנין מקומו מש׳ה תלש שוועה יע״ס ומשמעתין מוגיי
וקלש והדיש דשי ניתח נפירוש הר״אש ז״ל דוקיש ק״ש מ׳ית שמה יי!
צהדיש נדודיו ש ' נ שמשי עמי השילוש שמן שיים משום שריפו עצמ®
מלוה לש שווה
משוייין ודור דסטוו גפשייהו יקיש  -שולם זאת נפלי,
מד״ת הש שינן
שס חזייה ר״ש דקש מצטער ו׳ יותנן על דרשהזו
קלת ועיני דשיתש
שינן שיים שתר ליה מלשתי להס תקנה וקיש ושמאי היה
דעתי השילוש
עד שהוצרן לנתמו ר ' אלעזר שתלש להן תקנה הא אישי
תצטער
ר ' יותנן ישעיה שיים> דשיתת וירושלמי דנלשיס ח״ל רוי יותנן תסיד
סוור דתן>
לש שיורין ולש שונמין שין קמי ת ומי לויקיש לש יהיה
שלושוני ויווקא
ומי ישיעיא לש והיש עיש וק״ו עמי השרן דוודאי יעמיי
ואין קמיש
 ,וע״נ צ״ל לדידיה דקרש לדישת שתריגש קשתי ? וארסיר
נעת התחייהשי נימת דנם ר' יוחנן דייש ליה לקרש נריש טל שורות טל!
שמפלת שן>
ואור תורה שור תורה ושי לש לש מ״מ לש הו"ל לצעירי
דמי פמסתמש
צ׳ט 1׳ אמי רייי משוס ישו״י אפילו לי,
נמשיה הא איתא ומנשוש דן>
אלא קי ש ששריש וער 1ית קיים לא ימוש ולפיו נס ע״התשתה®
קרא ארם
ואור שורה ישייהו נ ' נ ? אס לש שנדשוק דהוש משמיה
נאור תורה
וליה לש ס״ל או ישיא וידיה  — .ומה דהוסיף עוד הנייח
דישו" ׳ אתר
ועיקר הדור נ״ל והוא פלינהא וין וולי לירושלמי דלשון הירושלי'
נ״י וזיל
רוי ינאי מופקד אלנשני לא שיורין ולא אונתין או קמיה
פ״ט דנלאיס
מיועית ואי קמית וין רסיעיא לא מיועיש  ,ומונש י??
לש
ומי לדיקישמוגנים ליום התמיה ווש׳ם וילן סרק נל היד שיתא שתא
שוטאים
נתתן וין האוליס דר׳י משש שמא לח יזנה אז לת׳ה ודמי ה
שזנה ואהיה
ענ״ל  .והנה לפ׳ז יקשה דווי ינאי שדרני ינאי
סתם נשים וילןמשמיה דיני ינאי נאמרו ? ועיין נגדה ני א ' ווחמת יה
המשמרים הנ׳יל
אם אזנה לנן עדן והצדיקים מלונשיס לגניס ע״ש  .ונם ה
ז״ל פירש שם
על ת״ה יש לפרש אס אזנה ואקום וין הצדיקים וחם א
נפרש דקאי
נין הרשעים ולפ״ז שני המאמרים הנ״ל שואתיס איה ,
! .שזנה ואקום
ומותם ונדתה ראית הגאון הנ״ל  ,אולם עיינתי יייום ,י
אשיו ואין סרן
נע״י וראיתי דהגירסא שם ר  ,יוחנן ולא ר' ינאי ודורי הנאיז
המווא
וועיקר הענין דנתו הנאון נ׳י שהוא מחלוקת וין י ג
עולי) לננון ,
סתם ננמרא שלנו ,לווי לא נן ידמה דואמת ה.ג
לירושלמי
והרמויס נס ושים דילן ואשתמיטתיה ש״ס ערוך ודיה טי ' ע
הדעית ההן נזנרו
שמאי אומרים גי נתות הן ליום הדין ונו׳ צדיקים נמיר
תניא וית
לאיי עולם רשעים גמורים ננחנין לאלתר לגיהנם יי
ננוזייס לאלתר
' ליום הדין היינו נשיחיו המתים ונדמונמ להדיא0
וסירש׳י יהמום
וש״ם דילן דנם רשעים יעמדו ושעת המחיה וע״ש ונדי
והרי מפורש
ועיין ותום׳ דיה ני שנמנו דהא דיורדין לניהנם ה '
הירושלמי הנ׳ל
שם יין חודש ועולין ונן הוא לדעתי דעת ר׳ יושן» ו ינ
להיות נימין
דגוורות גשמים היא שקולה נתאייח המתים ולא ג י
ל׳ג א׳ ואמר
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’יידו מפנמה *'* ) ספרי אנשי
קיג ולג עינינו מצפינה ; ראי סם התז נצדק האשצניס׳ נעלם אל מון תדרי
מוצק  ,אפר < ו רוו! נינתס עם כל תכונותיה
ינשרוניה יתרוניה מזסרוניה
נשקפת  — .אס נניס דנדי אלה  ,קורא ידיד לני,
לו וקרא ספרי האיש
הדגול
יקר
מאלף
הזה
,
ואז
אקוה ני תועידני ני צדקתי
מלש שטי .
אהבתי
למין
האד
ס
נכלל
ולעמי
נפרס  ,הקוטנ אשד נל מחשנומיו
ותשוקותיו ופעולותיו עליו
חסונגה  ,נו עלה מעלה או ירו מטה אלילה  ,היא
אש קודש אשר נגל ספריו
ומאמריו יוקדת  .נקון מנאינ היו נעיניו המיות
ארעית׳ אשר לחרפתינו
עוד
עתה
תמצאנה
זין
משפחות
האדמה  ,ונסלון ממאיר
הדעות הנשחתות  ,אשד
נוולפזת
העתיס
נטעו
גס
שורשו׳ אהה נין נני יעקנ
תנהו תענית ז ' א׳ דאתי
לצדיקיס ונין לרשעים ולנן דגדולה מת״ה והיינו דד׳י יסנר דגס ת׳ה נין
שקולה
ודוק
.
ומה
שנת
3
הגאון
הזה
עוד לישנ
דנרי הרמנ״ס נמה דנתנ
דאדס יש לו לתות נהנות וזה סותר דנרי חז״ל
נמלק דצדיקיס תינס
חוזיי
!
לעשרן
יע׳ש
אמדי
המחילה מכנוד גאונו היא
דוחק גדול למעיין ננמרא
שם ונאמת היודע את תהלוכות ונינו זיל ונל
הקדמונים נגד האגדות
אשר שונות היו רוראותיהן עדי נמרתו עלי ספר׳
ני אתרן לא נתנן
ונתנן
לא
אמר
!
,
ולדוג
לא
הנין
אות! והמליף צייתן
לא יתמה לתאומה  .ותה
נעמו
דנריו
נחירה
:
אין
יאוי
להנית
ויריס
שכנר נתאמתו ויתלה נימיי
מן היחידים שאפשר שנעלם תתנו זה או חמרס
לפי שעה עיש  ,ונמו נן
על
הפינה
הזו
הנית
הרמג״ס זיל מופתים
גדולים ונאמנים נתאמר
ת״ה
ואין
לן
רנר שעומר נפנו המופת  ,ונר
תעיינין שפיר מלתא דא
פלינתא דתנאי הוא דננתרא אימא שם ר יא
אותר מתים שהחיה
יחזקמל
עמדו
על
רגליהם
וחתרו
פירה
ונוי
רני
יהודה איתר נאמת משל
היה
ולעיל
מקשי
על
הא
ואמר
דצדיקיס חינן
תוזרין לעפרן וניליף ממתים
שהחיה יחזקאל ופירש" ׳ וגיליף דישונו הצדיקים
לעפרם נתתי ם ההמיה
יתזקאל
סמזרו
ומתו
ומהגי
סנר
לה כמ״ד משל
היה ולפ׳ז נל הגי
הגאי
רפליגי
על
ר
'
יהודה
דלא
משל
היה ילפיגן נאמת
ממתים שהחיה
יתזקאל
דיפונו
הצדיקים
לעפרם ותורת חשה אמת .
*'*׳ ! מאור יעצנ לנינו למציח
חיות רעות ונשמתוח< נאומתיני משכילים ומנינים זנל מזע  ,אך נעלי
ונקל להם לשלוח נעולתה ידיהם ולעשות הרע
זעמי אלהיס וארם׳ אם
עתה להם נעמלש שעמלו רק מאותם תמלח וזממס יפיקו  .ומה יתרון
לאסוף
מנחה
׳
אם
לא
תשמור
את יגלם מלכד
זמיקשי התנל ותאשרס ,
אורת חיים הלא טונ מהם הנועדים נעם אשר
לא נאו ננרית עם
החכמה ולא דרנו ננוזינותיה  ,יען הס ישמרו ננל
הנתונ נספר
תורת
ד
'
,
אף
ני
תנהינה עיניהם מראות את האור הטונ
הצפון נתונה וצדקתם רק
מצות אנשים מלומדה  ,והמה ידעו ׳אמנה מה
טינ ומה ד׳סווזל מאתם< ויתרו
ננוד חת רות ק־שו ונמעסיהס יקניאוהי — .
אמנה ! החטאים האצה  .לא
ייקר׳
אן
משנה
כלימה
ונופת
יירשו,
ורת צחיש חשר אלה לו  ,רוח
ננון
ולג
טהור
נאוה
תחלה
:
l’hyinen
c’est
plus belles conceptions
les
resultent
que
coeur
de
et
de Pesprit
.
genie
du talent et du
*2

28
מה שפן נמים ענרתו  ( ,שנילי עולם א״ג ) על גני אייר!) סא  ,ני לא ישימו
צדק לקר  ,ואהגה אום לתשקולת ינל דרניהס ומעשיהם  ,ולא יגישו לעשויי
מקנה וקנין גנפשות אחיהם  ,ונשוי ושה למנות יוגילום  ,ואלה וגניו הגעימיס
היויויסעואויילג  « :ונשלקתנל הזה הציגו להם אחינו גני איירחסא ציוןגהסייס
מעליהם׳ את החסו ואח הרחמים ומסוה החמלה ואהנת המין האנושי  ,אשי
למזח תמיר יחגורו לנשית גה מערומי הנליהם יקרעו לשנים עשר קרעים •
מי האמין לשמועתינו  ,אשר נימי ננורי ענגי המרעים והמישריס נאלה  ,נימים
אשר גרוני ספרותנו צדה ואתת נפגשו  ,ועל פתחינו מנוי המוסר  .ולוואי השלום
יתנו ריח  ,ימצאו עור נויני עתים מפוארים ומהוורים אשר יקשיחו צור לגם
לסחור ננפש אום ולהוניל אומללים נאנזריות מימה אלפי רננות נצאן נוגחם
לארצותס ? ינ לא ירחמו מלחרוש נאנוש אנוש חרישם ולעגור איש גאמיהי
ענוג ת פרן גלי חמלה ? נפתן חרש יאעמו אזנם לנלתי שמוע אנקת הורים1
ני שורו פרי ננונם וצאצאי מנוחם  :זרועם ומשענתם נעת צרה ומנהלם ננלחם׳
עת נרניהס תנשולנה ורגל תועלת  .ניעניס נמונר יתאנזרו  ,לנלתי תת חנינם
צשועת הנשים האומללות ונעורות תושיה  ,על ני לוקח תעל ראשיהן ענויי*
תפארתן מעוזן ומעודדן "* ' ומה הונית נמתק שפה ואמרי ועת את פעמים
רנות נוטרי נרם ו׳ צנאות אשר יגערו וינסצו  ,לחשוג ני זאת משמרת פקוולזם
ללנת עם הזמן קרי ולנלתי שמוע נקול דגרו לעזוק את נרם יהווה מנל אגני
אופל וצלמות אשר מלאוהו גרנות הימים  ,ולסרוק תעל צוארי עמס — ע®
ממשן וממורט נ גש ונענה מנית וממון  .למן היום נחר אותו ד׳ לנחלה לו
תשא נגד מנשוא נטל סייגים ונדרים אשד המהצאצאי ימי קום ושנות עולמים
משניני חיתם נגר נדענו ונפנרי אדם לעינינו יראו י אשר רוחם נגר שגם
אל האלהיס — * ) אל הנקודה הננגדה הלזו ירה מצי שנל פעמים רנות< א!
*' 1זזה נל הרי מריס וקשי ערפם הלא המה פרעות ישורון גאון גאליציע!
אשר תלננה הלון וננור  ,ומי יננא מה ילד יום ? ונאתת מי זה ואי זם
האיש אשר נינת אדם לו ולא יתן תודה  :ני נם מנמינו הקדושים אשי
מהם יצאה תורה ומפיהם אנו חיים  ,לרוח הזמן התהלנו ואף חלפל
עניו חוק יען עת לעשות לד׳ הפרו תורתן ? ונאשר רופא אתן ישני}
יגזור אגר אחד להציל את הנוף נלו מרדת שמת  .אל נא רועי ישראל י
אל נא תרעו תופשי תורה  Iלטמון ידנם נמיקי אהה  ,לא עת חנוק יי '6,
יאנול למס עצלות עתה ! ני אס עת להעלות ארונה לחימת הדת  ,ליי'
העת גידיה תהרסנה ותערינה עד היסור נה* עת לעשות פדות זין הקיי6
ונין החול  ,נין מעשי ד ' אשר אין חליפות להם ונין מעשי ילי אדם
אשר נמוהם נתוהו התמירה גס עליהם שוררת  .אמנם לא נימים הראשוני6
הימים האלה* ישורון לא יטה עור נחתור נרם שנתו להזיל את כיי1
המעמסה ׳ אשר אתם והולני לפנינה ננולתס עליו דוד דוד  ,ותרל עיי
תלונות נרי ישראל תשמעו ני נשל נח הסגל  .נורו לנס שומרי ציון* גיי'
לנם סן אם לא תחישו לנס עזר ותושע לתו זרועם  .נעזרות זרון ינלעו י>6
הקויש  ,ואגני חסן נרגליס תרמסנה ואין מציל  — .נס חדלו לנס מיי ' ׳
את אחי העם  ,אשר נדעיתיו ונמחקייו מנם יפדר  ,אס פעולותיו רצן ' ^
ואין עולתה נהן  ,ני ר ' הוא השופט את נל הארן ולא — לנס המשפע1
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לא מפורש ו,אר היוו , ,ני אס גלה עפת וגופיוייס נסה  ,נאשר עשו תנמיישורון,
יועיס נאמגיס אשי הקים ד׳ לנו צאן מרעית ו 3גל דור — עמ העיפו דגריהם
הנעימים עלי עוינים נשגגים נאלה  .למען מתי שנל יגינו,יוה וערלי ל  ,לא
ידעו ולא ינשלו  .אמנם למראה עינינו נשפוע  .נמצא בהרת אחת כהח בנפש
שמשון  ,אשר תקדיר " ענו את יפי תארה ונוגה זרתה׳ והיא אה,ת התפארות
ולדלות  ,נל עת מצוא ני ידו  ,נל ענפי הידיעות תורניות ולמודיות תשלה ,
ינאשר
לתנליתמצאנוהו פעמים אין מספר  ,ש׳ע מדלג תעני; לעני;  ,לי צורן ותועלת
המוזגרת  ,ואס אמנם נל ד,דיו  ,נל נושא גהשנל ודעת׳ 5נל זאת אין
»ער,ין תנמה,תנת ה וידיעה ,ידיעה אם לא יאלצגו העוין המדוגי ו,יותר יפלא
,עינינו לראותו ,ת '  ,מתהלך גרתגה  ,פלפול ארון  ,ד,ר התמיהה הנודעת על
נמה מגדולי הראשונים אשר נרו,ארן נגד אזהרת תורתי » הקדושה שלא נשו,
אליה עוד ? והוסיף עוד לא אונל נעת להעלים עיני תמנה יען פה מקומה,
ימה לה פה ? מה ענין שקעה אצל הר סיני ? אין זאת ני אם סהנות  ,רצה
להתפאר ני נם  ,פלפול ידיו ר  ,לו  ) * — .אן תזיל הזהירו אותנו  :הוי דן את
’ל האדם לנף זנות יומה גס יקד רות ומעי  ,צעד נשמשו! אשר דרניו היו דיני
* ) ידיעתו,תלמוד ופוסקים — למרות הציונים הר,ים משיים ופוסקים וש״ות
ראשונים
ואתרוגי האתרוגים לאין מספר אשר ימלאו את ספריו מן הקצה
אל הקצה — לא היתה רתגה מאוד  .ונאשר תהיה לנו לעדה הערתו,שגילי
עולם השני דף ניד גהקשותו שם על הר  ,דון יצתק אנרזנאל " אור מלת
צפרדע מהמשנה טהרות פיה מיו ראה שם קורא יקר והשתומם — .
ושקל מערפסיה ני שלת לשונו תפשי לפגוע,נ,וד הגשר הגדול דון אירננאל
זיל אשר מהולל שמו מאוד ,ישראל וספריו היקרים המה הלי תמרה אשר
השאיר לעמו מורשהלנצת  .ונמו נן הגיא שם תיו ,׳  ,שם הרי",ש נחשו,ותיו
דשלשה ספרים נמצאו ,עזרה וקיימו שנים ו,עלו אחד ע״ש  ,נאלו מצא
הרי' ,ש ז״ל
את המאמר הזה  ,איזה קו,ן ישן ו,אמת הוא נתו  ,ערוך,מסי
סופרים פי ששי הלנה ד׳ אמר ריש ",ל ׳ג ספרים נמצאו,עזרה ספי מעונה
ספר זאעועי וספר הוא ויעלו הא׳ וקיימו ה . ' ,ומה שתמה שם למה להם
ללנת אתרי הרו  ,ואמאי לא אמר ניתי ספרו של עזרא הסופר וניתזי ?
ע׳ש
שלשתלק 'מ ד,אמת הלשון דנמצאו,עזרה מונח דה,ר,זמן קדמון מאוד נמצאו
הספרים האלה ונן ראיתי  ,רשיי לד״הי א ' ח׳ ני מ,יא ,שם
הירושלמי  ,סוף מגילה הגרסא  :שלשה ספרים תצא עזרה עיש  ,אולםלס׳יז
יקשה דהנא אמרינן דספר זאעועי נ,ר מצא עזרא ו,מם׳ מגילה דף ע׳ א'
משמע דהוא תיקון סופרים היינו הזקנים זיל משוס דרך נ,וד דתשי  ,שם
המקומות ששינו הזקנים  ,העתקתם המירה לתלמי המלך ומונה נמי זאעוטי?
א,ל נאמת הדירים גנונים ואין נאן סתירה נלל והוא דהש״ס דמ גילה לא
נמית למנות רוקא המקומות ששינו הזקנים ז״ל מדעתם ומלים הוציאו
מלים רק אתי לאשמועינן תדוש דהסנימו נולס לדעת אחת ולגירסא אמת ,
הן,תקוניס שתקנו הם משנלס והן  ,חליפי הגרסאות שנירהיו קודם להם,
ייחרו כולם נאיש אחד תגרים את הנירסא הנאותה לתגלית הנרצה למען
לא ימצא המלך מקום להתלונן או להתלוצן ולנן מני נמי זאעועי שנתזו
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נועם וכל תהלוכותיו גלי נפתל ועקפ  ,אפר תוגה עלינו נלי ספק להסון נזנותיהי
ולזאת נאמר כי ממשנתו נ! את היתה נאמת רצויה ונכונה  ,והוא למען הניא אה
ספרו נצל קורת רניס ממי עמינו אסר אן נמכמת התורה הרתנה והעמוקה
ולנחי כל ספר נעיר וריק מידיעה הלזו אן> אס מלא אנתה ודעת  .ונמו כן היתה
מגמתו נאספו אספה סאר עניניס למודיים למען תהיינה המתנרות סנילי עולנז
לתועלת נס למתי סכל אפר האין וגלילותיה כנר נודעת למו.
כלם נסוה אף דגירסא אתרת היא נעיר ודוק■ אולס נמם׳ סופרים יש
סתירה לכאורה והוא דנפרק א' ה׳ מ' איתא הנייסא סס וי״נ דנרים סיני
נה ומסמע ל -זדיא סהזקניס מדעתם לא נמו סנמצא נמנילה ונתנו לו ומשי !-
זאגוונוי ונפרק וי איתא דמצאו נעזרה ספר זאנוונוי והיינו עזרא וננ״ל -
אנל אתרי סיס עי) גם זה נכון והוא דנאיית סכי זאטוטי יס היינו מדיי
ויפלת את זאטוטי ני ופני ואל זאטוטי נ״י אל לס ת ידו  ,ואם נרקד?
היט 3נמים יפ׳א דתסינ סינויי הזקנים נמצא רק הפסוק ואל זאטוטי בבי
יפראל לא פליז ידו  ,ולא הזכיר הפסוק ויסלת את זאטוטי נ״י נמו ס״ה
דיל ן נמנילה סהנאתי ונפייו הזכיר הפסוק ויסלת את זאטוטי נ״י ולפי׳ז יש
לומר דנאמת הפסוק ויפלת את זאטוטי כנר היה לפגי הזקנים ונמצא נספי
אתד נעזרה רק דהזקניס שינו מדעתם הפסוק ואל אצילי ני והעתיקו זאטוטי
וספיר נקט ופינו נה והנן  .והשתא דאתאן לה כי ירות לן נמילישג תמיהי!
התום ' נמגילה פס דנתנו וישנת את זאטוטי נ׳י ואמאי לא נתנו ויסליי
את אצילי נ׳י נדנתיג נסמון והוא לשון גדולה • ולפי ההנתה דויסל®
את זאטוטי נ״י כנר היה לפני הזקנים כתונ נספר אתי שסיד והסופי
הראשון נלי ספק לא מטעם זה שינה רק מטעס אתר  .ודומיא דסאר תלושי
גרסאות המונאים נמים אסר טעם כמוס למו ותדע נתי דאל׳כ אמאי נאי
נמלת זאטוטי ולא נתנ אצילי ודוק  .ונזה ימתקו נמי דנרי רס׳י זיל סנמ|
טעם דלהני נתנו ואל זאטוטי משום ולעיל נתנו ויסלת את זאטוטי נ׳י
תזרו ונתנום כפס הראשון זאטוטי ולא אצילי׳ והיינו דזאטוטי הראשי!
היה נירסא קדומה אשר נתרוה נה יען נאותה יותר ולכן נתנו שינוי
אצילי לזאטוטי נ״י  .אתרי נתותי הדנרים האלה ראיתי להתנס נעלמאוי
עינים ( אמרי נינה ס׳ז ) שהקשה על הפיס ומגילה הנ׳ל ממים דאיתא גני
זאטוטי ונטלו אתד וקיימו נ ודיל ואי נימא והזקנים שינו נערי לזאטוטי
לא היו צרינין משוס רונא ורק יען ונשתנה אז לסינת מוס עונר ? ע ’ש
והנה מה שתירן שם שאפשר שנמים והפיס ומגילה מתולקיס נינר נמת*?
נעלם ממני והמאמר הזה המינא ומגילה נמצא ג 'כ ושינוי תואר מעט נמס
סופרים פ״א ה״ת וכמינא לתעלה וא״צ המים יסתיר את דנריו נעצתי!
ומה שתירן עוד ואולי קיס לרונן דזה היה מזמן קדמון לפני הזקנים עיש
אמנם יפה דור  .וכמו שהראיתי לתעלת אמתת הדנר  ,אן נפלאמי איך לי,
תלי ולא הרגיש והאין ייתם השים לפ׳ז השינוי דזאטיטי לזקנים ונסי יי$
שהנין הינ״ע  ,והא נאמת הנירסא הלזו כנר נמצאת נספר קדום וני ' י
ונפי מה שנתנהי ינוא כל דנר על תקומו נשלוס — .
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היו רעים מטוענים רעוה ותלאות אין ספורות  .ההצלתה לא
תיי שמסון
הזהנ  ,ני הלא הגוער לא נרע ולא סשתתוה לה ־־־ ירק
הושיטה לו
שרניט אתון נל הימים ונאשר נודעת ;את ניהודה ני "נקיון נשים
התאשור היה אצלו
תני העולם  — .ונספת לזה נאשרהוסין>
ושינים מנת נעלי האסופות
נישראלהראינה רואו אשר יתר שאו« ועוז לה תרננה,
שמשון תנונה ודעת יום יום ,נאשר
וידיעותיה עד להפליא  ,נן רתקה תני מתי עירו אשר רוא
את ננולות
נואותיהונשנלול ; ואל עפר על• תתתית המדרגה " שתה הציגם הטנע
נמו ,
עיעים היצק  ,שמה ידאשו מנלי הגנה למעלה עדי יתותון ; ונתוהו נן רתקו
יצאתם מראםתתנו  ,ויהיו לולאיינים  .ולמען הסתיר קנאתם עטו מעיל צדקה
נס נפשותס
לקאו לאתר :ני שמשון יסוד מדיניה דיני נועם אן -ני
יאת תורת ה' למסוה
ודעת יאדיו ורותו הוא קנצן לאמת  ,מנוער עד ילאו נמישור
דת
הוא היה תופשה ' היתה ופיהו ונלננו שמורה נל הימים אשר התהלך עלי אותות.
הלך  ,ותורת
הזה לתאר את עדת הרעים ההיא על פי מדותיס נמנתנו
האנס
ימה השניללו הסוקר קראנתאל ז׳ל  " :אם יאתז רשע אשנה דרנם ועמקי הנליהם
לרעו נאת — א; נס את פועלי און יארה לאנרה׳ נשתוק ומהתלות ימיו ינלה
צעדיי יתמונו
קדוש יאמרו לו ונננודו יתיתדו  ,רק מול התישרים תוראותס
נקדשיסו
יאיתו
ודעת דיניו יאפצו  ,יורו אצי קנאתם  ,רק להולניס לנוגה
אשר נונת ה׳דרנס רגליהם יפלסו׳ תתך נאש אמתם ועל קדקדם תמסס ירד י
גרק השנל ומעגל
ני עם הנאים למקור ממסך ועלי מזרקי יין גוררו עדי
הלא אלהים יתקר
זאת ואשר זל נל תנלית איקר יקישו עליו תלאמה ! הננער
ישנרו ולעו  ,ישנומו
והמשניל ,נאוטא יקללו ! מש־יירי נשף יישתריס הגלי שיא  ,אסדס
לננר יהללו
אטאתם ישאו סלה  ,ואן לאשמת י אפן להשניל ולהנין את אשר
לא יעזונו יעון
הס  ,עניתם קשתה ׳ ורק אטא ען הדעת נצא ינטורו— ' .
לא ידעו ולא
ישנילוגירל איש תמודות׳ תופש תנמה ותופש דעת  ,אשר הושינוהו
ומר איפה
תה רע האספסוף ההוא ,ומה נס אתרי תנותו ימיט ינים נעיר מלאה אנמים
שאקים נין
תלאה הארן  :וויען • נודי נעדתי׳ גלמוד נין להקת עם
יננוניס אשר
ההלתסהנלי שיא ׳ אלפו לו העתים אשר הותיר לו המשמר לפליטה,
לא נינות ומשמרים
מורשי לננו ויצורי מדעי המלאים אן ושנל טוג — או נאגרת אנשי
יק נתרועת עודנה נתעשה ידיהם ופיעל נסיהם  .המסיקים מדע ודעת  ,אף
שם אשר איים אין ספורות תעל ראשינו לוקתו  ,ועלו מן האין  ,זולת לעתים
יי לפני דירות
נסע לעירזאלקווא אוללנוג להשתעשע שם עם אנשי נדיתו  ,ולשפוך
רתוקות אשר
אל תיקם  ,למען ירות לו ! אמנם הנדידה היא אומנת נל אנשי
את נפשי המלאה
היו •’ היאסתות תפתת לתפציקרנתה את הינל המדעים הסגור,
השם אשר מעולם
לנו לתנל  ,אן מתנא ידה הנהו — אך אי לקשה יום " ויק תיקה
יכל יקר אשר
נפשו תקמוט יום יום  ,ונל מזימותיה יעלו
נל ימיו  ,ונאהותה ישנה עדי ינוע !
; יצנור תנמה ולא ידע מי אספה ,יזרע עמל ורות יקצור! ונאשר
נתוהי ויאנדו ועצמו נאנרתו האתרונה אשר ראו עינינו ממני  ,הלא היא תוצאת
התאונן שמשוןא 'נ ; לא נן התנרה  ,נידה נום עדנים ומלא עסיס  .תמנו ישתה
01׳ ירושלים
הנדנה וישנת יגונו ואסונו — מדעתי ני לא
הצולת וירדה אשרו וששונו ,ימצה
 ,קורא נאמד  ,על ני רוא נהה על פנינל ספרותיו ואגדותיו מראסת,
תתפלא עוד ניניה תמיד׳ ונל מפא נפשו אך אנתה הוא  — .ותהי להפך  ,ני
ני 3ת מליצתו ולנך — אס לא חזק משמיר הנהו־— חתם יהלון  ,לדעת ני האיש
ינתרו נאותין

הנעלה אסר הרוה < סשן מועם מליצותיו עסיס מוסת דיך  ,היה שנע מרדדים עדי
סגה יומו לערוג  ,עדי קול מגנהי סמקים נסמע  :ר 3לך נן לוי* ללנת קודר ננס
ונענה ועמק הגנת •’ מקום ההצלתה העורת ודמיה את מנותיה תתלק  ,זעום ה'
ישיש  ,צולת ועושה טוג מי יהיסח  — .רג לך ורוך ה '  ,סגול תרסת נל מתקדס
ומתמסר טמא ססתים ולי ! יען רדסד אך טוג  ,יען עמלת לסגוד מוטות האמת,
אשר ירעו קדקוד אחיך גני עמך  ,ולסלי! גססות רצוצות מס 0י ! סוגי נסש עדינה
למנומיני ! למעון שרסיס  ,לקצור סרי סעולותיך גמרות לו  ,ולסיוע נעימות
נימין שדי נצת י שמשון היה נדל מימה מות לנעוס  ,מס נם לרצות  ,ומזה■
נסיה לו מלי מנוס — גיוס הי למודם תשרי הפנייה עליו ממלתו עד ממור,
ויהי פראותו ני נגרה ידה ותמתה יכנע  ,נקס לסלרוז לאוהיו ודער הגאון
המונהק מרן צגי חיות נ״י אגיד דק׳ק זאלקווא למען ינוא אליו ממגרתו
יקדס את סני המות  ,אשר כגר נורה לו שומה.
אמנה Iגני אדס גס גני איש נלמו יהנו וידידו  ,ני יש אזזרית ותקוה,
ועס הגויה הנסם לא תרד דומה * אך יוס האמרון — יוס אסר את קול צעדי
המות אזניו תשמענה  ,וידע הנוע נתמנה ני ננוא הסמס גס שמם מיתו תנוא
ממשנת נצת תמגא  ,הוא יום אבן הבוחן  ,אסר גו ינסן  .אס אמוגתינו
גקרג ולג העתיק לסגת  .או יק עלי דל שסתמו היא מרתסת  .שמשון ראה
גיוס ה׳ ני קרג קצו  ,מליו ילך הלוך מנור  ,ונומותיו תלכנה הלוך ותסור
יגע יגע  ,אולם לא סמד ולא רהה  ,לא צוה לגני ניתו  :קראו עצרה גנית ד'
לסאת נעדי רנה ותפלה  ,לאל רמוס ומנדן  ,ני ימלוך את נססי ממות ואת
לא מנן קולו לאתר  :שלמו אסנר ומנתה לקדושים אסר יארך
מלי מיהי
המה  ,למען יצוו למלאך המשחית  :הנת לו וימי ! גסלוה קדושה ומנוחת גסס
ראה את המות הולך וקרי  ,ני הלא האמונה הימה נקרנו רעננה  ,ני דרך
נתיגו אל — מות ! מלאך המשחית יפתה וזרוע עז קשורי נסש וגויס  ,היא
תרד מטה אל מקנת נורה  ,האדמה  ,עת הנפש תפרוש אורותיה  ,ותעוף רומה
אל מקום ממנו לוקחה  :השמים  .מה צהלו סני שמשון  ,עת ראה ני ידיי
לנו הגאון הנ״ל מלא שלתו האחרונה וימהר לגא אליו להתראות אתו פנים-
טרס מנהיגה עיניו מראות עדי עד  — .גמנרתו התעלם נל היום  ,ואף
ניגרו איש אל רעהו נעניניס שונים וידיעת הדת  .גלילה נגרה חמלתו עד
מאוד  ,וינוע וימת  ,לערך שני מועדים אחר מצי הליל  ,שוע ימים אין מסך,
ושוע רוגז  ,וגיוס הששי נאסף אל עמיו  .אולס רומו עוד מתהלכת נתונינו י
ולא מאסף עד גלהי שמיס  .שמשון השאיר אמריו  ,ילדה נת תשע שנים  ,אשי
את אוהנו הגאון הנ״ל שם לאג ולאפטרופוס עליה — ותקותינו נכונה ני ימלא
משאלות הנוע הננוד ננל לג.

»lieber die Eintheilung des Aequators bei den Chaldaern
Und über jene des Kreises in 38V Graden nach dem Achiles Tatius . Frei bearbeitet nach einem im Journal des Savans enthaltenen Artikel von Letronne
. Don Abraham Friedler.
אגרתך החמודה מלאה ודנת שלום ותמוה ואה לידי  ,וששתי נעל נל הין
ניאותי ני עודן מחזיק גתומת אהגתן אל אמותינו החנתה  ,ושקידתן רגא
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!לימודי חנתה ומדעות  ,נאשר מימין אגית לשמוע ! לימודים  .תשואות חן לן
מוקירי  ,כי קדשת מומר׳ עתוחין ! לימודי תורה ומכמה  ,ולא ומרת ודרכי
האצים להעשיר■ אשר ואות נפשם ישאפי להרוות הון ולעמל זרים  ,ואן טרדות
מנאיוות ומעציוות יזעפו עליהם כל היום  .רנו וצלת  ,אמר למכמה אתותי
את ומודע לנינה תקרא  .ואולם אשר ענותן תרוני להניד לן תעלומות מציאת
מלוק ת נדודי הארן לשים מעלות  ,על מה אדניה הטועו  ,ממקור מי גוועת,
מי ממציאה ותמי נוסדה  ,ומדוע לשים מעלות י ידידי  ,מה אות מכמה ראית
וי כי קראת אלי מלא להשכיל ן דעת ומשפטי המלוקה הנפלאה הזאת tולהסיר
מעיגין מכסה תעלומות מקורה ויסודה tכמעט ורתת נסכתי אמור להכין
פעמי ומשעול החכמה הזאת׳ לולא כי יקרת מאוד ועיני ויש את נפשי למלאות
רצונן אם יהיה לאל ידי  .ולזאת שמתי עין עיוני אל החקירה הזאת  ,ומה
מאוד שמחתי כי נזכרתי כי יש כמי ס עמ די  Journal des Savansאשר ותוכו
חקוק מאמר אחד להחכס  Letronneאשר התחיל לדור מענין הזה  ,כי עתה
אוכל למלאות רצונן  ,ואשר דורי החנם הזה יהיו לילעינים  ,ונס אנכי הוספתי
ניסך משלי נאשר עינין תחזינה ומה שיווא  ,שמע ושפט — .
הנה לעמוד על עיקר ושרש החלוקה מתי נוסדה ומי ממציאה דעת המכס
> r׳ )AchileS, TatiuS ) zאשר חי ומחלת א1ן> הרויעי  ,שהנשדים היו הממציאים
הל־אשצנים להגעיל ולחלק שעות ומהלן שתש לנוולים או לחלקים Granzen ,
ני זה לשונו  :הנשדיס ושקידה רנה והתאמצות רו הכינו גס חקרו להגויל
שעות ומהלן השמש לגוולים או לחלקים  ° py cולהמצאה הזאת עלו על דעתם
(מטעם שיתואר לקמן ) לקווע החלוקה לעת פגיעת השמש וקו המשוה
 Aequator ,ני אז תחתון וסיוווה כדור השמים לשני חלקים שונים ויום
ולילה סוים  .וחלקו השעה לשלשיס חלקים  ° py °וחלק השלישי נקוע לנוול
אחד 1מהלן השמש והיה לאחדים וידם " והחכם  1 Letronneיאר
או לחלק
הדורים כן  :מסלו השמש היינו סיוווה היומית סני ! האין וניד שעות מתער!
למזרח לעת הנחתה וקי המשוה  ,והימים והלילות םווים Der täglich ,
scheinbare Kreislauf , und zwar jener am Tage der Nachtgleiche ,
 welcher aber natürlich mit dem Aequator zusammenfällt .והחלוקה
הימה לשעות ולחלקים  ,היום  ,היקף הכללי היומית נחלק לניד שעות וכל שעה
לפלשים חלקים ; ויהיה א״כ היקף הכללי היומית 720 30 gleich 24 wehr
חלקים ! מהלו,השמש.
והנ■ Achues TatiuS -סתם דוריו ולא גיאר לנו משפטי החלוקה  ,יק
החכם  ManiliuSקוע עת זריחת ושקיעת השמש לשעות ולשטחים Stadien
וכפי אשר הורו לנו החכמים  Scaliger und Pingreתפ ManiliuS 5שלשים
 Stadienעל שעה אחת ותשיב גנ״ דשעות,וא ' נ יהיס Stadium Astronomicum
למאניליום והחלק להכשדיס אחד רק ונקוו השם איש מאחיו נפרדו .
ימעתה נסי השערת החכמים האלה וחלוקת מהלן השמש מצאו דון נכון להגביל
ולחלק ע״ס יסוד החלוקה הזאת כל כדורי וגלגלי השמים « ולואר כל זה האין
עשו החלוקה הראשונה ומהלן השמש יומה ידעו שהשערתן והחלוקה אמת  ,ני
מה מוסת או עדות יתנו עליה  ,מי יהין לעלות מרום רקיע למוד צואי מעלה?
נאמר ני לא קורי עכויש ארכו  ,ולא על אוני תוהו הקימו יסודתן  ,רק על צירי

המוסת תסו 3משפטי החלוקה הנפלאה הזאת  .וזה גי מתחלה עלה על דעתם
להגביל אליקות מהלך השמש נאשר היא הגדולה לעינינו מכל צבאי השמים -
וסווגה סנוג האדן יומית ואז היא תהיה אגן פנה ויסוד מוסד לחלוקת כל שאי
ההנדסה»
והחלוקה הזאת נעשה ע׳ס השרש הנאמן גחנמת
השמיס׳
מאורי
שלחלוקת איזה דגר לרין שתדע תחלה חלק האחד אסר על ידו תחלוק הדני
ותראה כמה חלקים כחלק האחד נכללו ודור הנחלק  ,ולזה חקרו ועיון רן לעתיד
מתחלה על גידל שטח כדור השמש עלמה דהיינו אורך אלכסון גדורה לארכו.
 Durchmesser ,וזה יהיה וידס למוי על ידו היקף כל סויוות עגול השמש היומית.
ולהגולת אלכסון כדור השמש שמו עין מוטם על זריחתה וווקר  ,וראו שמעת
אשר החלה להתקומם עצמה מהאופק ולמעלה  er den Horizont ,״ " עד שנראה
גדורה כלה היה נמו שני רגעים  .ומזה שסטו וצדק שגודל שטח השמש עצתה הוא
כמו דרך הילוכה ושני יגעים  ,וא״ר דרך מהלכה ושעה אחת שלשיס פעמים כשטח
גיורה  ,ומאחר שיש ושעה ם ' רגעים מצאו נכון לחלק השעה לשלשים חלקים -
דהיינו שלשים קטחיס כשטח השמש נ צמה יג״ד שעות לתש׳ג חלקים  ,ואם למשל
ן 1על ה  Gradיהיה היקף סווות עיגולה היומית
או ^ נדיר ת Stadie -ו) ן
 720 Stadienקן "  , 360והנה מזה למדו שני דודים מועילים  ,האחד שהיקף
עגול השמש היומית הוא  ? 20פעמים כשטח השמש עצתה  ,והשני מאחר שהנחתה
אז וקו  : ,״ ^  Aequator r,שגם מדת קו המשוה עולה לתשיג חלקים או Stadien
החלוקה לעת הנחתה וקו המשוה  ,כי על זאת יעמדו
וזה כל מגמתם לקווע
על מדת קו המשוה  ,וידיעת מדת קו המשגה היה אצלם שרש ועיקר גדול ויסוד
אשר חלוקת כל שאר צואי שמיס ונוי עליו י כי על ידו מצאו שרש גדול למוד
ולחלק כל כדורי וגלגלי השתים כסי זריחתם ותנועתם היומית או שנתית * ) כאשר
נודע לכל מנקרי החכמה הזאת  — .ומאחר שעמדנו על יסוד החלוקה עתה
נשאר לנו לואר אס ואמת הכשרים עמדו על תוכן יסוד החלוקה לשערה עיש
השמם עצתה כאשד וארנו  ,או שלהם היתה רק השערה וציור הדעת ואך התוכניים
החנם Letronne ,הוכיח ומישור שגם
האחרונים עמדו על המחקר הזה  ,והנה
*) Letronne sagt : Es ist lohnend nachzusehen , wie einfach und naturlich die Adee der angegebenen Sintheiluna
ist. Nachdem man
einmal die scheinbaren Bewegungen
des gestirnten Himmels um
seine Pole beobachtet , und die verschiedenen Stellungen
der wirklich kreisenden Gestirne kennen gelernt hatte ! kam man natürlich
bald auf den Wunsch , die gegenseitigen Stellungen der Sterne und
ihre Abstande von cinand .'r kennen zu lernen , und nach einem allgemeinen Maßstabe zu vergleichen . Diese Abstände lassen sich auf
zweierlei Art messen und bestimmen , nach dem Unterschiede des
Aufganges , oder der Kulmination
der Gestirne , wenn ste in der
nämlichen Parallele
kreisen ; oder nach den Thcilen des großen
Himmelskrcises , wenn sic im nämlichen Mittagskreise stehen . Und
was war nun so natürlicher , als daß man die Durchmesser der
Himmelskürrer , deren Berbältniß
zum scheinbaren grüßten Himmelskürxer stch leicht durch ihre fortlaufend - Bewegung , durch lebtere durch ihren Auf - und Niedergang bestimmen ließ , zum Maßstabe der , Sternabständc
nahm ? In diesem Sinne geben mehrere
rie Abstände der Sterne nach Sonnen - und Mvndestheilen
> an .

יסוד החלוקה לשערה ע׳ם השמש היתה סרי מחקר הכשדיס  ,וראייתו מנקוד
השם החלק גלשונס  ° pycאשר נפי הוראתו האמתית תורה המלה הזאת שעיז
מהלנח © in Raum In der
 Gränzpunkt Pnר״ל שטח השמש עצמה דענול
 Sonnenbahn , der durch die Sonne selbst begränzt wird .אשר ע״נ
דעתו שהשערתן היתה ע"פ השמש עצמה  ,וזח מאור מתנים למה שחלקו השעה
לשלשיס חלקים דהיינו ל׳ שנוחים נשנו ח השמש עצמה  .והנה אס הותירו החלוקה
נמתננתה והנחתה הראשונה  ,עוד לא היתה ננונה ומתק,ל דנל פרגוי וצדדי
החלוקה אשי היתה מתאייד אצלם  .ולזאת העמיקו עצה לחלק החלקים דהיינו
קטנים  Zollונפי עדות > £זזנ ©affmi 0
המנוון דיען או ° pyc pעוד לחלקים
הנשרים  3 3vilא׳ שטאדיאם  .ולראייה אמר שנל התונגיים חשץו נ״ד
חיידו
"  3°נשדיי על מעלה אחת שלנו  ,אשר תזה נראה שנס המלוקה ל  3ftיצאה
מפי הנשרים  .וא ' נ לפ״ז יעלה על פטה ח וזמ  3oil . 360ודניר אעום Zoll . 8640
ואחר שהעמידו החלוקה לצ  $לל חלקו הצקלל ל ג ׳  Scrupelופרטי החלוקה
הזאת הראה לנו החנ ס  Hellerדטראקטאט אחד מאיש יהודי אשר הוציא לאור
;פ 1549 ;,,ולדעת החנם  Scaligerהיתה החנוקה לשקרופעל נודעה ומפורסמת
והחנס  i-etronneמדיא דשם
עוד דימי הפערזער  ,סאמאריטאנער ויהודים
המלומד הנ 7ו (  Deveridgeשדעתו שנם חלוקת השקריסעלה 'יזה
דאשר רדיס מהתונניים קראו אותה ז שקרופעל נפchaldaische Scrupel " 7
ואם נקדל הנדת ועדות החנמים האלו דנל עניני ומשפטי החלוקות אשר יייאר
■
עדותן על יסוד צדק וננון  ,ונדמה נל אופני החלוקה לחלוקתÄwiIeS
תמנוספק שנל פרטי ואופני החלוק ' היו פרי מחקרי הנשרים וילידי מחשנותיהם  .ולמען
אין
הראותך שנל אופני החלוקות נשענים על שורש החלוקה הראשונה לאנילעם
חקקתי הנה לוח אחד  ,מזה תראה ני על צירי החלוקה הראשונה לשטאדיען
סודדיס נל אופני החלוקה:
Tag
. oder
Äquator

CubituS" Stunde

Stadium

1

hat

hat 1
 30״
,, 7
*/> hat 1
 720״
 180״
 24״
1
'2
1
1
׳8
׳ 30
"20
"15
1/ 4

hatl
24
360°

3oll

Scrupel

3 hat
1
30
״
12
144
״
48
1080
 360״
25020
 8640״

Werth
in

"3eit I 3" 20 " ' | 10
"2' 30
"Grad | 5

) Man kann annebmen, daß zwischen der Sinrheilung des Aequaייtors In 24 und 720 Theilen eine Irvischeneintheilung in 180 Cubitus ( Astronomicus
) bestanden habe, deren sich später auch Hypparch
bedient zu haben scheint.

36
והנה מפל דנרינו ראינו שנל סרטי התלוקה נונעים זי « יןימ חלוקות הנשדים
לתשיך  Stadien .גם החלוקה שלנו לשים תעלוח  Grade ,היא נעלמה יליד
המליקה הזאת  ,דק שאנו נפלנוהשטאדיוס האסטרו} ניקוס וקנענו למעלה אתה׳
וא" נ המלוקה לשיים מעלות היא ממצית המלוקה לתסין  Stadien ,ומעתה יש
לשאול מדוע שנו המנחים האחרונים את טעמם לקנוע החלוקה לשיים מעלות •
פי מה היה מסי להם אם השאירו החלוקה נמו סהיתה * ודנים מהשומרים שלגן
נחרו נשיים מעלות  ,נדי להשוותן לימי השנה .
ואשר נראה לי נכין יותר היא דעת החנם  Letronneוזה  :ני נאמת החלוקה
לשים מעלות אינה ישן נושן נ" נ אצל היונים נאשר חשנו דנים מהתינניים ,
ני לא חצינו נססרי החופניים קודם אריסטחטענעס שום זנר מחלוקת הש״ם
אריסטארך§ 5ן זאמאס אתר נענין חלוקת מהלך השמם
מעלות * ) נם החנם
הו״  720שעמים נשטח נדודה  ,אנל משיים מעלות
םהיקן> עגולה ונייד שעות
אריסטאטענעם קנע השעריפעריע של נדור
לא דנר נשום מקים מאומה ! החנם
! -און על  Stadien 252,000א(■{ » ( ) ird tscheאנל לא אמר שעל תעלה אחת
שלנו נושלים ז׳ מאוח  Stadienנאשר אייריו החנם הגדול היששארך * * ) אמר
מאות  Stadienארציים ! והאחר שהחנם
נ שירוש שנמעלה אחת שלנו ים ז '
עראםטהו) טענעם לא זנר זנרון המעלות נלוס ים לחשונ שהוא לא ידע עוד
מחלוקת השים מעלות  .ואששר לומר שהחלוקה לשים העלות לא נתששטה נשעם
אחת אצל נל המנחים רק לאט לאט נודעה ונתפרסמה אצליהם  ,ואפשר שנין
זמן עראסטהנ} טענעס לזמן היפסארך נולדה החלוקה הזאת ומשם ואילך גמששטה
ננל העולם החנם שן) זידאריוס אשר חי נמאה שנים אחר היפפארך קנע ג ג
החלוקה נאריסטארך שאןזו)מנ)  • 0אראנאמניא נ ' אופני חלוקה  ,הא ' לסי מעלות
והוי לשיים מעלות  ,ועל אופן ה,׳ איירישאם תרצה לחלוק העגול לשיים מעלות
ישול על נל מעלה ז׳ מאוח  Stadienארציי  ,אשר מזה נראה נרור שהחלוקה
לש״ם מעלות לא היתה עוד אצלו נללית או מופנמת מאחר שתלה תניא נדלא
תניא  .החנם סט ^ לאמעוס חלק העגול לשים מעלות ** ) והחנס טהעו)! המנארו
רצה לומר שהוא היה ' הממציא הראשון לחלוקת ש״ם מעלות  ) * * * .ומעתה אין
שוס ספק שני החלוקות הללו  ,דהיינו החלוקה לחש יך  Stadienוהחלוקה לשים
תעלות אחד הם ! רק שהאחרונים לאהנת הקצור נשלו השטאדיום אסאאנאמיקוס
*) Die Winkel wurden blos nach dem Verhältnisse des Bogens zwischen den Schenkeln zu dem Vollkreise angegeben , so saqt Sudemus,
ein Schüler des Aristoteles : daß die Entfernung
des Wendekreises
vom Aeguator der Seite eines Fünfzehneikes gleich sei , was Anatolius 24 Graden gleichsetzt.
**) In seinem Eommentare über Aratus setzt er die Eircumferenz der
Erde gleich 253,00(1 Stadien , und zahlt 700 auf einen Grad.
" *) Jum Beweis . daß diese Sintheilung
noch nicht die allgemeine war,
sagt er : Dieser Winkel
B . halt 24 KreiStheile von denjenigen,
deren 380 einen Vollkreis machen.
 *" ) Aber auch die Sintheilungי*
in 72» Stadien war Ptolomaus
nicht
»fremd . Er führt oft beide Methoden an , z. B . ein Winkel von 4
W von ienen. deren 360 zwei rechte Winkel machen, oder 2° 2«',
deren 360, vier rechte Winkel machen.
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יקגעו לתעלה אמת  ,וא״ נ אפשר לומר שליי סנות קצרו החלוקה  :או שיהיה
להם מספר יותר יחידיי להנגלת הראדיום כנודע  ,חי שיהיה לכל צלע משש
הצלעות שנענול ם ' מעלות  ,ושווי הצלעות לס׳ מעלות היה אצלם תועלת ר  ,גענין
מדידת צנא השמים וארן כנודע לכל מ 5ין  ,חכמת התכונה  .ולפי! לכל אופני
החלוקה יש סדר הזה  Ö® . 3 ®® , ? 20כזמנם וכמקורס  .זאת העולה מכל
דידינו׳ שחכמי הכשרים היו הממציאים הראשונים  ,חלוקות האלה  ,והחלוקה
לש״ם מעלות היא יליד החלוקה חראשונה  ,ושחלוקת כדור הארן היא יליד חלוקת
השמים׳ דהיינו שמחלוקת מאורי שמים למדו לחלוק הארן  ,וזאת אשר רצינו לגאר .

אברהם נ־ריערלער מביטשע.

הפוסע על שתי הסעיפים .
Zweifler״(Nach dem
" in Tiedge's Urania
).
Von S . H. Mondschein, Vorsteher in Bolechow.

אל הקורא.
השירה הזאת העתקה משירי מלין אשכנז מהולל  ,אשר עין הקורא  ,ה
תחזה  ,ואולי תתענג עליה כמוני היום  ,אנכי לא פללתי להוציאה לאור לעיני
אוהגי שפת קודש  ,מאשר אחרי כחגתיה עד תמו!  ,העירני אחד מידידי כי
נגר קדמני  ,העתקה לעגרית מלין ומשורר גדול מתני  ,כאשר כ,ר אמרתי עס
המנת  — ,אולם אחרי  ,א לידי ספר אילת השחר  ,ו נמצאת השירה הזאת,
,שר « תלונת החיים '  ,ראיתי כי המלין המעתיק הראשון החנם מ—ל־־־ ,
עשה כ,ן כרן ש,א לעיר הזירה  ,וראה המוגה ותאונה ועלז  ,ה  .והנה כל
אשר יראה לא יניד  ,הוא אינו נגהל  ,אינו המה  ,ואינו חם לספר ( חגיגה ייג)
ואן■ יקר תפארת תעופל וגוחן ותגדל אדר  ,גנות ופרדסים וסגולות המלכים
יתאר לנו  ,ועשה נאשר תעשינה הד,וריס  ,ני יפרשו כנפיהם הרכים והענונים
על קני הוד מג,יעי שושנים  ,אשר ימצו עסיס מתקם וירדו יערת ד,ש  ,אולם
עוד ישאירו  ,תוכם נופת צופים ויפי מראיהם ; ני הוא רק רחן> מרעיון אל
רעיון  ,עד אשר היו לאחדים זטוחותיו ׳ ויצאה שירתו ע,דית  ,ואפס קצה ולא
כלה הראה לנו  — .המשורר האשכנזי  ,חי לו,שידיו הענינים המד,ריס  ,רומו
ועונש ועל
הנפש  ,שנר
אלהים  ,השארת
כמציאת
של עולם ,
האמיתי יהגה  ,ועליהם יעיר ננורו  ,לשיר הדד תפארתם,
והאושר
האתת
שם משטרם  ,ערכם נערכים  ,מרה ומשקל׳ כסולם מוצז ארצה וראשו מניע
השמים  -שרעפיו רחפו על מרח,י התגל  ,יעל כל הנמצאים יו,ר נפלאות;
תגערת תשוקתו להרעת העלתה מוקדה  ,תגער אשה  ,קר,ו ויערוג על אפיקי
חכמה לרות צמאונו י ני צחה צמא לגינה היא  ,וכלתה נפשו לנגות שלה,ת יה
נוערה  ,קרנו • — ני כן הוא גורל כל דורם תשיה  ,אחרי החלו לדרוש שפוני
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המגמה  ,וישמר על נל נעלה ,א; מנוה האמונה אשי היה משענתו3מצר —
יתהסן וידו לקנה רלון  .לא יאמין עוד אשר חכמים ינידו  .ואשר אנותיו לו
ספרו  ,לא יא,ה להשתמש  ,אש זרה  ,אן  ,נר נשמתו וקרנו יחסש לגלות צסו;,
לגל תגלית הוא מוקר ישען על גינתו  .אולם לא תעמוד לו וישאר פוסח על
שתי הסעיפים  ,ימיה  ,ספק תאשר נעלמה האנמס מעין גל מי  ,ועד תכונותיה
לא  ,או גדולים מהרי ל : ,ו,ראוהו ני עמלו לאסוף מדעות לא הגיאו על גפי
מרומי ההצלחה נאשריהו  ,רוח פקט ו,עמון שלאנן ,חיים הזה  .וגתקוה
תעתדת אותו לאיי נצח! יזעום על מ,לו יתעגר על זמנו  ,יעשן אפו ויקוג
היום נו עלה רעיון המחקר ,מורשיו — כלתה נפשו וגמה  ,שרו להימים
הראשונים׳ עת האמונה חיפשה עלי אהלו׳  ,ה מיה חיי מאושרים שלו ושאנן
מפחד רעה  ,עת אמונתו תישנהו  ,חיקה וכגמול עלי אמו  ,עליה שוה ודמם
נפשו — ומעת נפקחו עיניו  ,יראה אלפי ר״ות חרגות שנונות עם,רק לה,ם,
מוכנים לפצוע ל,ו  ,חלד החלודה הלזו  — .ואז הוא ר׳  ,ומדון ישא עם זמנו
ה,ונד  ,ו  ,ני טו  ,לו אז ,אמרו אחותי לאמונה  ,מעתה  ,אחרי החילו לדרום
־חנתה מאין תמצאי  ,טרם הצמיחו  ,קר,ו סעיפי חום,י מחשגות  ,אם איד
עלה  ,מעונו  ,האמונה תשיחהו  ,ועם חיי נצח תנחתיהו׳ ועתה נאומיה
התה נחותי שיא והגל יעזורו  :וכה המלין האשכנזי ,ורא השירה הזאת  ,ר ,
לו עם חכמתו ני לא תעזרהו לחשוף אשר טמון מעין קרין מחומר ׳ ומדי
יריד  ,שיחו ויהמה  ,על אל חלים יד,ר נפלאות  ,ותלין לצד עילאה ימלל 5רעיון
עולה  ,קר,ו  ,ריעו יניד לו ני הת,ל הגדולה הזאת  ,צא היא ידה עשתה  ,רק
ים נא נ,יר ר  ,אונים המציאה  ,קרא עליה ותעמוד ; ו,שננו רעיוניו לבוא
אל הקודם פנימה  ,ערפל תחתלהו  ,ו,ע  ,הענן יעמוד מרעיד  ,משתומם  ,וצא
י,וא אל המנוחה  ,קלוע הוא  ,כף הקלע משרעף אל שרטף אשר יצוקוהו ולא
ריח לס והיה ,רו  ,שרעפיו,קר,ו  ,נחה עליו רוח השיר וכת  ,אשר זממו רעיוניו,
חים מפליא לעשות  ,גונה עולמות ומחיי,ן ־־ והקורא יגיל ,רעדה
נראה
לפנינו האדם אשר כה יתעו  ,אלותותם׳ ועל הריסת מנצרים גנתה חכמתו.
על רעיונות
ני נראהו מעותד לגנות  ,ולהרוס  ,לנטוע  ,ולעקור נטוע  — .ואל יאשימני
הקורא,ראותו אותימקצן,נטיעות  ,אשר נטע המלין אשכנזי  ,וני אתנהג,כ,דוח
,העתקתי השירים האלה ללשון הקודש  :ני המלין האשכנזי  ,לשון מדגרת יהגה
חני ומליצתה על לשונו׳ יעמר חוק  ,ישוט  ,אניתו מלוא רוח  ,האין  ,יעגור
כפים והיא לא תחם  ,להשגר  ,נם אס גלים ירדפוהו  ,תשיגהו מנוחה ; אם
משגרים יפתחו נק,ר פתוח גרונם לנגדו לגלעהו  ,וישאוהו ,שאון דנים —
,מרח  ,תעמוד רגלו ולא ירא רע  , ,לכתו לא יצרו צעדיו  ,ני סר המעיק לו ~7
נאשר לנו הממליצים ,שפת ע,ר — אין קצה להמון מלין לאלוה עומדים לו לעזרה י
לכן הרח׳  ,יריעות שירו ארנם עם פרחי חמד ושושני הוד  :ויריעות ל ם ו נ י נ י
קצרו מהשתרע מליצותינו  ,תחור פני ח,צ לחנו להתער  ,עם פרחיהם׳ אנחנו
תה  ,אם  ,שתתנו אשר אין אתנו נהגה  ,האם אחד מאלף מאשי הרו הגיונינו
נמלט עצי הגליון  ,איה שוקל מזקלי השמות  ,ואיה סיפר מהיר  ,יתפאר אס
יעתיר; ,לשון ע ,ר ישן נושן  ,לאמור עשרתי מצאתי און לה! — ואנכי לאט
לאט התנהלתי לרגל מלאכת המליצהאשר ,י  ,ו,החלה אן למעני העתקתיה ולא
זממתי להוציאה לאור ; הלך הלכתי להרגיע המיה רוחי  ,קר,י  ,ני גס אנני
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נאכלס מען הדעה יפקחו

עיניהם,

תליתי כעל המתחכמים ומתפלססיט  ,אשר
ויראו ני יתווספו עמודי אמונתם  ,אשר נה יחיה צדיק  .ולמען האמונה להחזיק
ולעשות שלום ני  ,העתקתיה  ,להסיר עצג מלני נשומי אותה לנגד עיני
נמעוזה
אראה חמם וריג רעיו — -־ קורא נעים  iאם קראת דנתגי יו ליו ס אל
עת
אשר לדוג
הנשגג שיללער ,תגין מגמת מחשגתי
יא  5אעל מהמלין
טמנתיה גחני  ,ני את חכמים אנכי דוגר  ,ולפניהם ערכתי שירתי  ,לגן להנגיר
1

מלין חן למותר  — .והשירה הזאת תהיה מנוס לאים דורש הושיה עת ינואנסנך
ספקות — נה ישפוך שיאווירוח לי  ,יגל אגן מלגו ויקל לו  ,כי תנחומיה ישעשעו
נפשו  ,ותורתה תלמדהו להשקיט גימי רעה ; וני לא לשוא הוצתה אם התשוקה
להחנמה גנו  ,אף כי נעלמה מעין כל חי ולא נגוא עד תכונתה י היא חיינו
והיא עט התורה אחוזי יד תלכנה ולא תסרדנה,
ייסוד אתונה הטהורה ,
וגה נחזר ,מחזה שרי ,ונדע שוון .ואם ני יראה הקורא את המלין שוחה
הספקות  ,נשלך מגל חל גל נמצולות רנה  ,ונתנתים חלילה לאל ממעל  ,לא
גיס
ישים גנו דופי׳ ואל יחשוג ני מקטינים אנחנו גדולת החנתה אשר כל הארן
תאיר מנגידה  ,ני כן ורןהחוקר  ,כניינלתקהלת שנקשולגנזה  ,ני דנריה נוטים
והשקפה ראשונה לדנרי מינות  ,עד שמצאו ת־זלתה דנרי הו־ה וסופה רגיי תורה
< שנת דף לי ) נן היא ושירה שלסגנו  — .סוף דור נראה חת המלין חת אלהיס
ירח  ,חרר לתצותיו  ,ומהלל החנתה  ,נאשר יראה הקורא חם ננוח להעתקת
אלהיט ושאר עקרים לדתנו — .
המדורים ממציאת
שיריו האחרים
זחנד:
ולהשיג חורפו דגר .אסיים נדנרי נעארג
Der Zweifel und die Verzweiflung sind die großen Krankhei״ten , welche das Menschengeschlechi überstehen muß , um den
religiösen Fortschritt zu erfüllen . Der Zweifel ist ein geheiligt
die Verzweiflung ist die entscheidende Krisis . Mein Gott !Recht,
Die
Verzweiflung ist ja der inbrünstige Ruf nach dir , das unwiderleglichste Zeugniß deines Daseins in uns , und unsere Liebe zu
״ dir

באלחאב ח׳ תשרי תר״ז לפ״מ•
המעתיק.

שיר

הראשון.

הפוסע על שתי הסעיפים.
התוכן.
המסופק יראה על ראשית חייהו עלומי ימיו  ,עת שלו ושאין שנן ורומית
ונוחם
ישרת אמונתו  ,ויקרא למשפט המחקר אשר שלל מאתו אושר המרגוע1
האמונה אסר חי עתה עת היה
אשר היה לו נימי רע  ,וישאל מהחכמה
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נאמנה אתה< פי מעת פליז ידו לאכול מסיי ע ן הדעת ונפקחו עמיו  ,רואה
כי עייוס הוא מהאמונה י רות נכון עזנתו ואן פוסע הוא על פתי סעיפיווכושי♦
הימות אולי פות תגלו  ,ויפן אס יס אלהיס סופטיס כאין נותן סכר לפותר'
פקודיו ומענים עונריס׳ או אין תסגון ודעת « פאול אסר הולןסמה  ,ופו א סקי
סומר מצות הל ולתנם הסכיל והתפיס יותר  — .ואסר יראה הכמיס יתד עם
כסיל ונער ירגצו תהת מפה העמל  ,צדקת הצדיק לא תצילנו והרסעיס יפנו גטה
ואין סיד נכון להס  ,יפליו אוהלים לסוכת׳ אל ,ומרגיזיו יפגעו טוג גאון —
גראותו מגופות כאלה תכמתו לא תועילהולהתנחם תמעסיההנל ועצנון ההעדריס,
ומיד כל עמל ואון תסינהו ; נמצג עצג ופערוריה כזאת יתעורר גקרנו הספק
גהסנחת אל  ,ויתסוג ני ארן נתנה ניד מקרה  ,ופני סוסטיה תכסה  :אולם כאפר
יסא למדום עיניו  ,יניט תפטרי סמים ני כנהו tוראם פתקים ני רמו  ,תהת כל
הסמים יראה ירת ונונניס וכסיליהם גהנמה כוננו ויסמרו חקס  ,יאמר ימי נרא
אלה" ? אז כל הנגרהים יענו יהל התד עפנו ויוצר אתד לנו '  .האותות
ננל נוצר יורו על מתפלת אל מופל
והנפלאות גטגע׳ והחכמה אפר תתראה
ננל ,ונסנע יסיגו הותנו ולהות  ,תפתוחח עלינו נספנו ותקותנו ונהיה עלינו
למפה  ,חיי האדם יתרהו לו כהדה — נעצג ירהה דרן חייהו נזרע קוצים
להנאיגהו  ,על פגכה רגליו יצעדו  ,ואת אפר פעל צדק ועפה חסר לאלפים  ,גם
גלעד צדקתו יפנה נעיר אפר כן עסה ; לסוא התפוקה הנתרצהלתיות אחרי מותינו׳
לעסות פה צדקה וחסד ולדרום תעלומות הכמה  ,אם החנתה — אפר תנחם אותנו
ני ים לנו סמי עינג נעפוה חסד  ,וני הפתחה נעת נמחה דמעות עסוקים ׳ ני
תפרחנה עצמיתיגו על הטיג עפינו  ,סכר פעולתנו  ,היא נוחם סוא אס לא יחיה
אדם אחר מותו׳ ואין תנאיג לנו התקוה הזחת להסאיר נצח ולפגוע נעימות
התנונה תאתר לנו ני לפיה נקוה וניחל  ,ותקותינו תהפן
מענרלקנר,אם
למפח נסם י -נראה הגון» לעפר יפוג  ,והרוח מה הוא ,מי יניד לנו אם יכלה נדות
לאין׳ הו יסנון נסוד חיות  ,מי הנם ויגן זאת — ואסר איד נכון לנקי ודרכי
רפע יחילו  ,ואת האדם יסוננו מות וחיים  .טוג ורע  ,רפע וצדק  ,יהיה כצדיק
נרסע יקר הלקו גאפר יקרהו  ,יתראה לו החיים כחידה אפר לא יכול הנידה —
יאס ניתן לנו זאת אהנת הרע והטוג  ,התפוקה לעסות צדק ורסע י למען העיר
חותנו להאמונה ני א נ ח נו נ נ ח ר דרכינו ׳ ועל כל חסן סם מססט ודין ; פה
ננוא ליצרי לננינו הרעים מנוער האדם! אסר למורת רוחו גלי הנין ונלי רצות
ילחצו אותו לעסות אסר זממו רעיוניו י יצר לג האדם וסרירות לנו יסתירו עליו
נס יסתדרו  ,ומהאדם לא יצאו הרעות והעונות ׳ אן כאפר תגזור עלי טנע
המרו הוא יעסה ; אפר הרכנת כיחותיו מהריון ומלידה נטנעה לחנינה  ,היח
יחונן  ,ואפר לנו טוג מגנון הוא ירחס ; ואסר לנו נולד ננחוסה הוא לא יפמע
לסועת קסי יום  ,גס ני יחנן קולו  ,והאדם ניד טנע כוחותיו נגרזן ניד החוצנ
ניאותו ני מוכרה הוא נחעסיו  ,תאמר נספו נואם לנחירה חספית
נו ,
!לחנות גמול על מעסיו — ננל זאת קול קורא וקרנו לעמוד נאמונתונ ולרדי
צדק — נמצנ הזה מלא תקוה ונוחם  .ע צג ויגון  ,ואימת מות ני אספוהו  ,יתראה
ילןניון מתהום הל תהום  ,כל צנוריס מנונת רעיוניו
האדם כסוננ נלג יס ,
ומסנריו עליו ענרו  ,עד יתום ימי מגוריו׳ ילך ואיננו —.
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בימי עלומי  ,עלה גם לי אור החיים,
ואל הטוב הענקני ברכת שמים,
תקוה והצלחה שחר חלדי עטרו,
במרי פרחים ענדוני  ,וראשי פאר כתרו,
חייתי כשושן נחמד על יבלי מים,
במו ישלח צלמו לאור שמש שמים,
עלי גלי שבולת זמני ודכימו,
כלהב קרבן נראה  ,וד' נצב עלימו,
באשרי אלהי חסדי  ,וזבד טוב זכור■
חיים וחסד אתי  ,ובהיכלי כבוד,
הייתי כחולם גלוי שינים רואה שמחות,
פתאום הה ! הקיצותי אך לאנחות;
העת המרקדה עם ברכה בכנפיה,
בגדה בי  ,וממעל חשך אור בעריפיה — .
על מרחבי חלד כנפי בין פרשתי,
כליותי השתוננתי  ,האמת דרשתי י
אמרתי אחכמח׳ והנה היא רחוקה.
עצתי נבערה  ,וכל חכמתי נמוקה,
פליאה דעת ממני  .על סעיפי פסחתי,
שערי חכמה שוא דפקתי  ,לא פתחתי,
אמת קויתי ואינה ביושבי שפל,
ועל מחקרי ,ה׳ אמר  :שכון בערפל,
האמת תכנף אורה משוחד׳ יפעתה,
שוחריה נתעו ,לא יחיו באמונתה,
שולל ילך האיש לכל תכלית חוקר,
סעיפים יבעתוהו יהפכו לצלמות בוקר,
אהה ליום יי יראה לרורשיו אך ליל ,
ולתושיה  ,אם יריח לא יעשו חיל,
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אי לו לאור  ,ני יבגוד יתרושש לאמונה.
יגזול אושר  ,ולא יעשיר חיל התבונה — .
הוי ! עטרת גאות  ,את חכמה גאה,
בתבואותיך שמש אמונתי  ,הה באה.
מי במש מידך לחנני בינה?
טוב לי אז באמרי אחותי לאמונה,
לב שקט מדוע מאתי גזלת,
ובים מבוכות אותי לחרפות הפלת?1
קח לך הדעת עלי אצלת,
אם בו מחמדי שמת ולא חמלת,
הלא בחיק אמונה ותקוה שנתי ערבה,
המה מפלטי עת צרה אל נפשי קרבה.
יום חקדרתי  ,ואנחות קשות הקיפוני.
המה בנוחם מרפא ללב  ,בעניי נחטוגי.
אחרי אדיר באזניהם היתד ,הדוחה,
ומעת נבונות׳ נגרשה׳ משמי הצלחה.
נבהל אנכי מקללה אכזרית,
נגרש מער! אני  /אך לשאול תחתיה,
חקרי לבבי המה משלות׳ החרירוני,
גן עדני שחתו  ,ומחמדי שדוני — .
שלום שנן עלי אהל׳  ,סביבי כבודי,
וכחתן יכהן פאר  ,העטיתי מעיל הורי,
אשורי תמנו עלי ערוגות שושנים,
באור בוקר נשקף באביב על דשא גנים,
הה ! פנה ילדות הגאוה בשמחותית,
שביליה לא נודעו  ,נעו מעגלותיה.
חלפה העת ענדה פרחיה לי עטרת,
ידום מקום עליו תיף הצדקה לתפארת,
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עמק עטף מרגוע  ,ואודם שמש באה,
יזכרני איך נפשי שמים דאה,
בהדרת קודש לע כנפי שרפים נשאה,
ונפשי לעז " יה ערגה  ,כי גאה גאה,
העדב בו בתומי נפשי עוז דרכי,
ושמי מעל שיח לפני אל ערכי,
זה ליל התקדש חג עם רבבות ככבים ׳
עמה מבין אלוני קבר שביבו שבים,
אף כפר בריתו אתי  ,לא אשכחהו,
תמונתו מרחפת לפני  ,בהוד אורחו.
מה נהדרה אז המחזה הגדולה.
בנעימה האמונה השמיעתני קולה:
"שם שובע שמחות במרומי ^ל להתראות"
"ברוכה 8ת לי ארץ נפשות מאלהי צבאות"
אל אור רוח קדש ממעוני שמים ,
נכספתי וראיתי זןל להשתהות אפים׳
העת צוף ינקתי משדי אמונתי1
וכגמול עליה נתמכתי  ,ואל על בינתי,
היא שקעה  ,כנוגה ערפל כלה ברוח,
לא יחוג לראות שביבו שנית זרוח — .
אתה אלי אור שכל בלבי הצת,
מדוע אך באף אותו לדראון שחת?
סביבו עב ענן  .רעיוני לא יעברוהו,
צעיף עלטה יתנם נגהו  ,לא מצאנוהו.
התקוה אך חזות שוא וכזב תראנו,
ממחזה אל מחזה בהתעות תתענו.
שם בסתר חביון עז  ,כבוקר לא עבות
אורו יאמרו  " :ישמח חיים ויחיה לבבות"
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נזדוע נצפן  ,עין אנוש לא שזפתו?
והנצח במראה נחזה  ,מדוע העטתו ?
אדע פה גורלי  ,ומשפטי בתבל׳
אם נשיש אלי גיל  ,או נהגה לאבל,
בתענוגי אדם אם נדעה נפשינו׳
עמוק באושר חיים  ,הדמיון יתענו,
יגבה לבבנו  ,נאמר אלהים אנחנו,
בשפר נחלהינו ני יש רע שכחנו׳
ענני קודר שמי הצלחה כ׳ ׳עובי׳
נחלי עדנים אם דללו ולא ישובו.
במחשכים לא אור נלך  ,עוטיה ולא נהרד,
לאחר נתהפך  ,נהגה עתרנו לצרה• —
בנר נרחב  ,עוטה חושך  .והתולה ערפל,
בה אביטה יום רחוק בתבל השפל.
אין אומר ואין דברים נשמע מעבר לקבי ׳
אם שם אושר תחכה לנו  .או אך שבר.
ונים נגדש  ,מימיו בשואה יתגלגלו׳
סעיפי נבוכים  ,בשאלותם בי יתעללו.
זאת עמדנו בתבל  ,וכל יקים עלי ארץ,
האך למשואות נצח  ,לנליון וקרץ,
או למען ענותם  ,ולרבוץ תחת משאס,
מאין נקראו  ,ואל אך הבל ב״אם?
ויצוריו ינשובו כתמונות עלטה,
בחשכת שרעפי יפלו אך מטה ? —
(ההמשן 3מו 51מ< הגאה.) ,

זעליג צבי מ ^נדשיין.
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חזיון ליל חשבת הירח.
Bon Herrmann Boß in Neutra.
כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשד כוננותה
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו  ( .תהליס מ' 7׳ ה' ) :
עוד לא רד היום וצללי ערג עוד לא « וו  ,עוד נגנורתה עמדה השמש
והאירה עלי ענד שניה  ,עוד מקול המולת אדם ונהמה כל החוצות רעשו וננל
רחונות ישתקשקון  ,ועוד כל איש עלי סהח אהלו יתעלס נאהנים עס אשת
נעוריו וצעיריהם מרקדים שם  ,והנה שתאם נלא ראות  ,כאיש הצולל נשנלת
מים׳ הסתירה החרפה נגהה מעלינו ורק קמים מידה לה עוד נשארו  ,ורק
כשנינים עצם הרקיע תחתיה האדימה  ,וזעיר שם זעיר שם נראה כיכ 3נרוחנ
שמיס  ,ועוד מענו — והאשלה הלכה וגדלה — וכוכנים אין מסשר נתון הרקיע
ערוכים שם למששחותיהס  ,ונמלך נזיו תשארתו נתון שחיו וסגניו יקר הולך
הירח נינימו  , .נם ההומיה שנתה משוקיס ורחונות  ,חדל שאון עליזים  ,אין
קול ואין קשנ  ,נכל מקום שקט ודממה על שני חוצות גלמו  .ורק אני לנדי
מנעתי שינה מעיני  ,נריחי התנומה גדעתי  ,ואשנ לשני שתח ניתי  .ורוח צח
נשקנו,ונחת על שני יחלוף  ,שם ינשוף ותנשמת אנה ואנה יעושו 1שם חור
תתעה עולה מקנה ונצה  -רגע וחיגנו  ,ותמונות מתמונות שונות על שני
חלשו  .ואשא נם עיני ואתנונן נמשלאות המים דעיס  ,ראיתי עולמות אין
ינסשר  ,נגהס מה ר , 3ומספרם אין די נאר — נמרחני שמיס על נלימה תלוים,
כלסנמסילותס ילכון  ,איש את רעהו לא ידחקון  .וכשד צנא נלנוש משי וארגמן
ונמנעל תחש הלוך וטשוף ילך נין חיל גדודיו — כן הירח נננהו הר 3יקדיר
כל כונני אור  .נראות• כל אלה  ,והנה גאונות חדשים ינקע מלא נטני תהמית
רגשת תודה לאל נוטה שמים וצאצאיהם  .נאלמתי דומיה  ,אין אומר ותלה נשי.
רק נצקון לחש שפתי נעות  :מה רנו מעשיך ד׳ כלם נחנמה עשית ! • עוד
שפתי תהלת אל חי תנענה  ,עוד אש רגש אהנה ' ותודה תוקד נלני ניקוד אש
שלהנת יה  ,והנה שתאם השמים התקדרו  ,חשך משחור תואר הירח  ,והנוננים
נס המהננהס אספו  .לזאת יחרד לני ויתר ממקומו  ,כל עצןותי רחשו ורטט
אחזני  ,אמרתי אני נלני — ני טרם ידעתי מהלכי צנא השמים ומסלותס׳—
האס ירעיש אלהיס שמיס וארן ועליון לתחתין יהפוך ^ או  ,הנתהפנת סדום
וע־נורה ישים אלהים שמות נארן ויתפוצצו הררי עד וגנעות עולם ישחו ?
האס כחומר חותם ימיר הארן וישים חושך לאור ואוד לחושך ? אי  ,האס
הפיר אלהיס נריתו אשר הקים את שמים וארן מימי קדם קימתה'■ עודני
משתאה עלי המראה  ,עול עצי ראשי שערות׳ תסמרנה  ,והנה חיש שנ הכל
לאיתני  ,כונני השמים וכסיליהם נננהם יהלו  ,וננוד הלזנה נתן לה ! שם כל
אופל ועיפתה לא היתה עוד  — .אז רשתה רוחי מעלי  ,תנליניחי עלי שחדי,
אמרתי  :לא מקרה דנר זה הוא  ,נם לא שנתה אצנע אלהיס מאומה נהנל
ארצו  ,דק נחנמתו הנשגנה עשה כל אלה  ,ויק נהחנולותיו הכל חסנות
מתהפכות  ,אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה  ,מדוע נשתע נלא ראות
כסה אושל את נוגה הירח  ,אחתור נא נמים האדירים האלה לנוא אלי ינשת
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המרמה הזאת  ,וננסי נינה אתרומם תעל האון הגשמה הלזו׳ עוף אגנהה אלי
שמי מעל וצאצאיהם  .ואגרת המדע על אעוסה׳ נין עש וכסיל ותדרי תימן
אנה ואנה אתהלנה — תשתי ולא התמהמהתי  ,אלי מתח תפצי ואתי ,התהלכתי
וגן אלהים תשר ננוע לו גשמים ממעל  .שם ראיתי  ,והנה וזמן מן הזמנים
עמדה הארן כושרן  ,וונתה לה חין וין שני המאורות הגדולים  ,ומנעה קרני
שמש המאירים להופיע על הירת וחשך ועריפיה — הוא מראה חשכת הירא
אשר ראיתי  — .הה  ,גן אדם  Iעד מתי תשפוט משפט עול לאתר  :יד הטוע
את הכל וראה ולא אלהים עשה את כל זאת ! עד מתי תן שתוט תהיה לשונן
לדור עתק עלי דרכי אל ומעלליו • עד אנה לא תשקוט׳ לשון מתרסת י הרגעי
ורומי ! שור נא ון תמותה  .גוהי שמיס ,ספור כינוי מעל  ,מי הוציאם ומספרםf
מי הוליד אגלי טל  .או מי יוריד גשם ארצה ? מזותלי ארן ועד תיתו יער,
מתציר גנות ועד ארזי הלונין  ,מי עשה כל אלה ? דע נא נאמנה  ,ני רוו
אונים ואמין נח  ,אשר לא נסתר מגו כל ולא נעדר מנו דגר  ,הוא יגתון נם
כליותיך ולוך  ,על כן יהיו דודיך מעטים נגד מעללי יה  .ני ישרים דרכי אל
אי; ומו דופי  ,צדקו משפטי אלוה נאמנו יתד״  ,הנון לקראת אלהיך  ,הסכן
נא עמו ושלם  ,ויכונו דרכיך  ,ונגוקר לא עוות תזרת לן שתש צדקתן  .ואם
נס אסון יגהלן  ,נא אל תקין ותוכחתו  ,ני נתשנת הירא יעוף ואין — רק
דעהו וכל דרכיך וייטע אלהיס אתרותן.

צבי באס

מפועדויא.

S . D. Luzzatto, Professor am Collegium
rabbinicum in Padua ,
היראתnbn

בישעיה ג׳ י*ז

ובלשון

von

Verträge

אמדת.

(כתבתי בפירושי לישעיה בשנת תקצ״א ) ,
המפרשים פירשו פתהן ערותן  ,ולא שום ראיה גרורה  ,רק נסתייעו ממלת
סוסות ( מלכים א ' ז ' ני ) שאין אנו יודעים מה היו וגיריר ; מלוד שהעני!
מכונה מאד ומקום הזה  .ואס הנגיא אומר ת גל ערומן וישעיה מיז ני ) לא
אמר יכלה ה ' ערותן  ,ני לשין ניליי ערוה לא יאמר אלא על המשגל  ,ואם
יחזקאל אמד וקרצתי אותם עלין וגליתי ערותן אליהם וראו את כל עדותן
לט׳ז ל'  0הנה הוסיף תלות לואר הכוונה  .וראוי׳ע פירש סאת ראשיהן אי
סאת רחמן  ,והענין שיזוו •דם מהן תמיד על הורניס ועל השוקיס ; והגורם
פירש יסיר סאת סער ראשן  ,והנה מלוד שלא מצאני סאה וחסרון האל׳ף,
עוד לא מצאיו סאה להוראת סאת הראש  ,כי סאה כל סאה ומשמע  .לפיכן
נראה לי ני פתהן לסין מצת  .נאמרם ( ענודה זרה כיו ) דזמנין דמנתא ליה
ידא אסותא וקטלה ליה׳ וכן ( תענית גייס ותתיין ואקוסטלא אסותא׳  -וגיל
אלה האל׳ף נוספת וענינה על׳ והשם סוהאי ואין הדור כדעת נוקסטורף

שיהיה השם אפ^ ת משרש אגף מעטן אנסין  ,ני לא תמצא וית נסיף שס דבר
אלא נשם המקלה  ,זכותא נעותא צלותא  ,מלכות דמות  ,ניזירוי רשכ1רזנ1י Vr ,
ינו , 5ודומיהן  .ואין להשיג  :והרי מצא,ו אשה מתורגם  ,אנתוי  ,ושפחה תתורגם
אמר! |י ; גי נאמת נם אלה אמס אלא שמות המקרה ,

ואינם נאמרים אלא

נלמ׳ד  ,לאנתו  ,לאמהו  ,נלומר דרן איש^ ת ׳ דרןשפח1ית  .ומה שהניא המתרנמן
אשר לקת הן האדם לאפה  .לאנתו  ,וגן מאשה זרה מאמתו תילוניתא  ,אמו אלא
טעות  ,ולא מצאתי גן נשום תרגום  .אמנם תה שהניא נוקסטויף מן התרגום
מנתידיו יצא עשן ( איוב מ׳א י ' נ ) מאסותיה  ,אומר אני שצריך לנקד מא סית ר! ,
יהוא נמוייאש 1תי  ,אלא שנא הרנוי נצורתנקנה  ,נמו יין " 'לא ״יליייא  ,אסיא
התקנלים
סוסיתא י ,ודומיהם ינים ; ויש שמות
סא
רעיתא  ,ס^
אסותא  ,יעיא
י
TTT
T
TTTT T IT
»TTT
שני ממי רני׳  ,לשין דגר ולשין נקנה ,

גמי נהרא נהר׳!

'W

יהייאא ,

ליליתא  ,י 1מא י 1מין י 1ייתא ׳ וגן תן אשא אותר אני שאומרים אשין או אישי,,
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וגם אשמזא  ,והשתמשו נשני המשקלים האלה להנדיל נין ענין לענין  ,ני אנשי.
יאשין עניני פנים

נמו וצלם אנסוהי אשתני (דניאל נ ' י׳ט ) ,

הדנים מן אף ( חוטם ) ,

וענינו נאירים ,

י״הג״א היא

לפיכך תנתיריו יצא עשן תתירנם

״אהבתיה  ,שאם היה מתורגם מאפוהי היה נתשמע לשין שנים  -ונן נתענית נ׳ה
יישק צוציתא מירא מאשיתיה  ,אותר אני שהקריאה מאהיחה והטעם מנחיריו,
ירן פירש׳י לנשי מה שהוא מינא נעין יעק 3נשם שירש׳י תיגה )  ,ח״ל  :מחוטם
שלו  ,ואית דמערשי ממצחו ענ׳ל  ,ואני איתר שירוש ראשון עיקר ( אע׳ש שהשני
הוא לנדר נתו 3נשירש״י שננתרות ) ׳ ני יותר יתכן יציאת ניצון אש מהחטם ילא
מן המצח  ,ומי ששירש תמצאו נשתנש מהון -המאמר שהיא ותחיין נאקקיסטלא
אשיתאי  ,וייתה זה לזה  ,ולא היא  ,ני נאן האל׳ף משמשת והשם אינו אלא
סותא והכוונת על מצחי  ,ורן הסנרה ניתנת ני תנת האל על מצח האיש נרמה
יציאת האש מנחיריו  .ותר שהניא נוקסטארףידא אאשותא דינאלשמהא ( שהמים
יזי״נ ) נתינת היד על המצח היא הננה על השינה  ,הנה זו הגהה מידו  ,והיא
לסי שיטת הערוך שהאל׳ף תן תשרש  ,אנל נרסחני נתלמיד אשיתא נאל׳ף אחת
בלבד  ,ואין השם אלא שותא  .ותה שהניא עד דשריק ליה דודנא מאשיתיה וגרנות
'" 1ס ,הנה נעל תערוך ערן שרק גידם יתינ דודיא אסיתית ושריק׳ ולשי זה
אין האל״ף תן השרש  .ונן מה שנתוג גשנת דן> ש ' ע ' נ מאי אנייסי אשיתא .
יסירש׳י שדחת  ,נם נזה נעל הערוך מסייעני  ,שהיא גורס שותא ולא אל״ף  .אנל
מה שהניא תן הילקוט ושרשתנייתשאסי' שסי! י ' א״ואאיסתא נת 3י לן  ,ומשורש
ינליון  :שי׳ על המצח  ,איננו עניןלנאן ילל  ,ני שסאאיסתא נתו ! 3לא אאשותא,
נם פירוש הנליון משונש הוא בלא ספק  ,ואין הכוונה נלל על המצח  ,ועיין
סירוש המליצה ההיא נערוך ערן וי ונסירש״י נחולין דף ט״ז  .ונשאלתות דרג

48
אחאי ( סימן ס״ן ) מצאתי דהא נסק אסותיה גרישא  ,והנימה סיצא מצחו (סל
הילד הנולד ) תחלה ואין ספק שהנתינה מוטעית  ,וצ״ל סותיה  ,נלא אל׳ף,
או גפקא סוהיה.
והנה מאחר שאין לנו שוס ראיה על היות ערות הנשים נקראת פיותנל״הק
ונם לא מצאנו לה לא שם זה ולאקרונ לזה לא נארמי ולא נסורי ולא נערני,
נקנל היות השם הזה נמקרא הזה לקוח מלשון ארמית  ,וענינו מצח  .ואם ישאל
השואל  :ומאין יצאה להם למפרשים שפירשו פתהן׳ מרותן י ממדרש אנדה יצאה
להם ׳ ממה שדרשו (שנת ם" ו ) פתהן נמו פתחיהן ע׳ש  ,אמנם אין נם אחד מ!
המתרנמים הקדמונים שתרנס פתהן לשון ערוה׳ יונתן תרגם יקרהן יעדי  ,יסיר
ננודן  ,תרנם הנוונהי התינום היוני המיוחס לעי  .זקנים מתרגם לשון זנו
ותנשיט  ,ונן נתרנוס סורי י יירונימום תרגם •  crinemעוד אם ישאל שואלי
מהינן נאה למלת פתהן הוראת מצח * נשינהו ני המלה משרש סתה  ,מעני!
יפת אלהים ליפת ( נראשית ט ' נ״ז ) שענינו הרמנה׳ והמצח נפנים נמו הרחוב
נעיר׳ ונן נתלמוד ( גרנות נ׳ת ) הרואה את הקיטע ואת הסומא ואת פתויי
הראש׳ ופירש הערוך מי שאין ראשו סגלגל אלא רחג  .וסוף דנר אס יתפלא אדם
על היות ישעיה משתמש נמלות ארמיות  ,ונן למעלה נמלות מלאו  ,כליל1
חרשים< נשילהו ני נהיות אנשי דורו  ,ונפרט העשירים שנהם  ,מנקשים להדמות
לעמים אשר סנינוהיהס  ,יתנן שהיו מערנים נדנורס מלות מלשון ארס  ,והיו
נזה נבדלים תן ההמון שלא היה מניר אלא לי׳הקי הלא תראה ני שרי חזקי ה היי
מניריס לדני ארמית והעם לא היה שומע  .לסינך יתנן שהיה ממנמת הנניא
נשהיה מונית את העשירים הגאים  ,לער 3נדנריו מלות ארמיות  ,נדי שיהיה
לשונו גננד נעיניהס ? מלנד ני נן דרך נל שירי המקרא לנא נהם מלות ארמיות,
נמו רמה נים ( שתוה ט׳ו אי )  ,ועיין שם פירושי.

שד״ל.

על הצעירים המבקשים שתהיה פחיתותם תפארת להם.
מפני שגם הגדולים יש להם פחיתות הדומה לה!
)(Nach Lessing.

(כתבתיו בשנת תקע״ו ) .

שאל או־מנד .מאריך,
הגידה לי איכה יהיה
כי— איש כמיוף ?ז נ1רא
עוס מגבר פי  -ץןךאז
ויק לו  :פן הדבר

שכוי בקול ?נל' .יגבר
כבה בלגו העזרים
מחיזקט'ץ נתןלב נסרח
נירא ;? ווד ננוס נברח
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יכקר איגני היחיד
כיגנדעגויר ב^זר נפחיי
בי־הפיל
יכבד ידעת
־•
 - tI - t I?.גליד יתוש פחד 1יפיל
פן גם־פי־רב גס־פי־איתן

אימת כלבית ?גלי־^ריתן
וידבר
הארנבת
Tרם
־” - I-
׳ l * T״V
ויאמר מ  nnx :חבר
?! תה ידן 3תי למה דה
נבזה.
יבעית איותי פלב
״v r • v v
' • 1-

תולדות רב.
Don Jg . H. Weiß in Groß-Meseritsch.
(המשך ) .עתה הכירו כל יודעיו גם אוהביו גם מתנגדיואת
כשרונו הרבה !" כבדוהו כרום מעלתי  ,יען כי חדלו ליראה אותי.
ייהי שמו הולך חדל בכל הארץ  ,וכל חכמי דורו התפארו באהבתו.
יאף ר ' יוחנן  ,הגם כי נעשח אחרי מות רבי חנינא בר חמא אשר
יייה לראש עשי ט ) שנים ראש ישיבה בארץ ישראל בכל זאת כבד
אותו כתלמיד י ) את רבו  ,ויטע האהבה הזאת גם על תלמי לבות
יילניידיו יא) ובאי בית מדרשו.
דתי עוד רב יב) בדיך בבלה ,והשמועה הגיעה ביתה שמואל,
אשר ישב בעת ההיא כסאות למשפט בתוך עמו בנהרדעא  ,כי יבוא
נ קיבימים אדם גדול בתורה ונודע בשערי ציון המצויינים בהלכה,
יזיא רב איש המופת מארץ ישראל אל בבל  .ויהי חיום ושמואל
יקינא הולכים לשוח על שפת נהר מלכא יג ) ויבן שמואל מתרומת
יזגליס  ,כי קיובה הספינה אשר רב עליה לבוא אל מחוז חפצה,
יישלח את קינא רעו לקראת הבא לדעת אותו ואה שיחו! ולקבל
אה פדו  .ויהי כבואו וישאל קרנא בשלומו  ,והוא כמעט שם רגלו
יזינשה ויציקהו לדרוש מאתו רבד הלכה  ,אשר זאת הסבה כי קצף
^’ו קצף גדול  ,יען כ׳ הבין אשר רק לנסותו בא ולהרעימו  ,וילך לו
®שם לבקר את בית שמואל  .אמנם גם מאתו הלך בפנים זועמים
^ ערכו לפניו השלחן בדברים אשר הסבו לו מכאוב בבני מעיו,
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 Sא ידע כי בוני .שהוא?* היתה רצויה מאוד  ,בעבור ש־הכיי
והוא
 .על כן שם לפניו המאבדים ההם אשר יאותו לחלץ  ,א1
את הליו
יסבו לו מכאוב זמני  .ולא התמהמה רב שם רק הלך לכזסעיו׳
אס
המקום אשי ר ' שילא ט  0הרביץ שם תורה  ,ויתנכר רב
ויבוא אל
ויהי שם למליץ בינו ובין העם אשר באו לשמוע מפיהו דבי
אליו ׳
 .ויהי יאשר העירו ר״ש שאיננו מתרגם כראוי  ,השיב לי
ה ' ותורתו
ויאמר  :כן באיתי לפני גדולים ושלמים ממך ואמצא דיו
בבוז וקצף
 ,ואתה לא חפצת לקבל ' -אשר בעבור זאת הכירו ר’ ׳1
בעיניהם
אליו בענותו  :לך ושב במקומך ולא יאות לאיש כמוך לחייו׳
ויאמר
לפני -וכל אלה הטאורעים יגידו ויענו בו  ,כ• היה קל ונוי׳
תורגמן
במשפטיו על זולתו  ,ולא עברו ימים רבים וימת ר""1
לכעוס ונמהר
רב למלא מקומו בעבור שמואל  ,וכן שמואל לא חפץ לשבי׳
וימאן
יען היות רב זקן ממנו  ,ויבחר לו רב דרך אחרת וילך אל עיי
ראש ,
מחסיא ויטע שם אהלו ויבן בית מדרשו ונטע טז) ג1
סורא מתא
ויתאספו אליו תלמידים מקצה הארץ ועד קצהו  .שם מצא
אחוריו
שבעד .למלאות את מבוקשו להיעיל לעם ה ' כפי יכלהורלהפי׳ז'
די
החכמים בין עם הארץ ,להורותם הדרך ילכו בה ואת המעשי'
דברי
אשר יעשה איש ישראל וחי בהם.
לההמשן נמתנרת הגיזה אי״ה) .

ת ע ר ו ת.
נותגי סיר היורות סר' ווניניז היה ראש י,־וינה יי״ל
ונ ' נן נתנו נל
קווס מותו כאשר הוגי) נל הענין גנתוגות ק* י 5׳
ישרחל יי שנה נתלות רגי
על לשגת ראם ומלח את מקומו חה היה סניג לפ*י
ואמריו ר' יומנן הוקס  ,ני נשגת תתקע״ט מת רגי ומלן ר' אסם נ' ' Jc
תתקנ׳ג לאלן הרגיעי שנה ומעתה לועה רש׳ג המשער שנת ר׳ יווזק על יפ
ומתלה יאתר " ר״ת יי
נהנרח היה ר׳י תי אחר מות דג לנל השמות ס״ת ו״י
הראש ישינה ם' שנה
תי אחר מות ר׳ תנינא עור^ י״א ואלי שנה  .וא״נ מן החייי
זנה  ,ני רג היה
מקנה tאשר זנה ר׳י אליה נשום מקום יען םייפ
שלא גזנר מנודל ההסלנההיה ר׳י* מופלג גזקנה נאשר נראה מגתי נ״ק קי J
זגםון> ימי חיי יג נגר
נהנא תלמיד ר 1ולפי אסנין הג׳ל עוינו מי אמרי ?ן
י׳
המה שקלא לו עס  ,ימי שני איי נגר עלי ארן  .י' אמרו נש׳ם אולי! 5
דג קרוג לשגעים שנה
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ע"  ,נולי שני דר  ,נא  ,לי י׳י לקים ומגי ש, 5,ל  ,ושם קל״ז ג׳ אמי ר״י נד
הוה יתיגנא י"; שורות אחורי׳ דר  ,קמי ' דרגי ונפקי זקוקין מורא מפומיה
דר  ,לפומי׳ דרגי ונו' ונן מצאנו  ,מקומות ר 5ות < גמ ' שר *< ,יה גדול מר׳י
אשר על נן אנני אפליא מחיר על מאמרם  ,תמורה ל״ג א׳ איר נדל אמי י3
תאי טעמא דרים לקים ; חה תמוה שר  ,יפרם ד,רי ר״ל תלמיד ר״י וקטן ממנו?
ולא תסור התמיה אף אם נחליט נר״ת גתוס׳  ",ת פ יד א ' ם,עת גוא ר״ל
לפני ר׳י נ,ר היה נמיר וסגיר ; ני ענ״ס לא יאות והוא דנר זר מאוד שי,
ישתדל ליש  ,שיטתו  , .פרט שראיות ר״ת אינם מונחות  ,ני מי לא י,ין את
הלחן גראיתו מתה שאתר ר״י אל ר״ל אי הדרת  ,ן  ,שמשמע אם מאזור להיו'
נ,תחלה  ,וזה אין הנרח ני לשון הדר משמע רק מזרה מדעה לדעה או מדדן
לירך  ,נמו הדר  ,׳ ' פלוני אמורא  ,היינו מדעה לדעה  ,ואף שהדעה אשר חזר
אליה לא היתה לו מעולם  .ותה שה,יא עוד ראיה מגת ' עירו,ין ס״ה  ',שר״ל
ותלמידי ריח שאלו מר ' אפה ע״ם  ,תום׳ גם מזה אין הנרע מאומה ,ני לפיד
ע ' נ היה המעשה שירד ר׳ל אחרי ר״י מפגי יפיו אל הירדן  ,ימי  ,חדותו של
ר׳י  ,שלולא זז אין נפתה ר״ל מיפיי  ,ונ,ר הראנו לדעת  ,הערה ט ' שריי
היה נ,ר זקן גתנלית הזקנה  ,סוף ימי מיי ר , ,ור  ,לא היה חי אחרי מות
ר,י יותר מנ״י שנה  ,וא״נ ילי ספק שהמעשה של ר יל היה  ,עוד היה ר,י
קייס  ,וא ' נ יחנן שישאל שאלתו תחת ר׳ אפם  .וגש מה שנת  ,ראיה לדגריו
מנת ' י,תות נ״ז א ' שר״ל למד לפני ר׳ אושיעה ר,ו של ר״י  ,גס מזה אין
דחיה  ,ני נל זה ינול להיות אחרי שחזי ר״ל יהלך עס ר׳י רגו ללמוד אצל
ר ״א  ,נמו ר  ,שיש  ,הוא ורגו ר ' חיי א לפני רגי  .אמנם איך שיהיה הרי זה
המקום  ,גת ' תמורה מן המקומות הזרות גשיס  .וראיתי  ,ספר קורו׳ היהודים
להחכם יא סט שנת  ,האף שר״י ספד לתות ר  ,הספד גדול י גנל זאת לא היה
ינול לעצור במילין מהגיד אזיל איניש דמסתפינא מיני' ,ונונהו על תירי הגת׳
מיק ניד א ' נאשר העיד הוא עצתו שם  ,הנה אף ני אין תנמתינו לענות על
פניו  ,ני לא ראה מעולם המקים הזה גש״ס  ,רק נאמין לעדותו שהעיד על
עצתו  ,סיום ספרו שקרא שני התלמידים מקה אל פה  ,אמנם בכל זאת  ,פעם
הזאת אין פה אף ריח ספק שלא ראה דגרי הגמרא האלה  ,פנים  ,ני שם
נאתר ד,ר זה תשמואל שאחר נן  ,תות ר  ,וגס ריי אמר נד,ריס האלה  ,מות
ריח  ,א,ל שר״י אתר זאת  ,מות ר  ,לא נזכר תאומה  ,שים ואין ספק שהוא
סמך עצתו על הר  , ,על סדר הדורות  ,ונל מעיין משניל גדגרי הר  ,הנזנר
,עי,יו יראה ול״ו י,ין ,ני ע״י הדרן הקצרה אשר,רה לו נתעה החנם יאסט.
ודע אף שר  ,היה נמל מר״י  , ,כל זאת ההלכה נרי׳ נגד ר  , ,נל מקום
לבר מתלת תילי הנזכרים,גת ' גיצה ר׳  ,׳ ולא ל,ד  ,תקים ששיטת ר׳יי מתנגדת
לשיטת ר  ,לבד  ,אתנס אף  ,מקום שר  ,ושמואל קיימי  ,חדא שיטה וחלקו על
ר״י  ,כל זאת הלנתא נר׳י  ,נן החליטו התום '  ,ר״ה ליי  ,׳ והר׳אש  ' ,ק ניב
א ' ו,חמשי רש' ,א שם  ,א,ל  ,הגייה אשרי מסופק נזה ונת  ,עוד הר״אש חולין
שמטעם הזה ההלכה נרי ינאי נגד ר  ,יען שרי ינאי ר,ו של
נ׳ה  ' ,קל׳ז
ר״י היה< ואס גנל תקום ההלכה נר״י נגד ר  ,נ״ש שההלנה נר,ו של ר״י,
יראה עוד  ,נמ ' ע׳א ע׳ג ,־  ,ר״אש אשר האריך  ,ענין זה׳ אולם ביומא סייד
א׳ יש מחלוקת י  ,וויי ופסקו נל הפוסקים נר  ,ונת  ,הנייח פטיו חם ' מעש'
הקרגנות ה״ד הטעם יען שהמשנה קאי ניתיה דרב.
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י׳א  .יאה לנרי הגת ' אולין נ״ד א ' אתי ר*ל מנו ר 3ומנו ר 3ואמר ר׳י
כל אותן שנים ששמש אותו תלמיד נישינה אני שמשתי נעמידה ומאן ננר הוא
 33י וכולא מיד סתת ר 'ל ואמי3ר  ; 0נוי אותו האיש לנוו . 3וי ' אלעזי שהיה
זה 3ית יזמו
תלמיד מ ווה ק מי״י דיש ומכילה ע״ס ואהי לגס מקדש מענו
שי״א 3עא
שננול ואולי היה י" א נס תלמיד ר 3׳ ני מצאנו 3הי 3ה מקומות
 ,יאה ינמות קיט ' 3שנת קנ״ג א׳ מנאות ט״ז 3׳ ועיין עוד 3״ 3קל" ה
מיו
' שלא י״א לגולה תשים רנינו ונו׳ ואתר ר׳י תנדק ונראה מהוצעה ; ו ני
3
נל זה שלא י״א ועיין נפי' הרש״נם  ,וזה תראה ני נ3ד את י 3יומר מר״י
רגו ונלי ספק ני גויס יות ר 3לננל למד ר״א אצלו  ,ונן עשו ינים מתלמידי
שנעזוו את א״י ' התה נשארו שם והלנו להס לנית תירשו של י׳י  ,ולס " ד
רו
היה הענין נן אן> נינה נ״נ אנה שנודע נין תלמידי י '" ולפי הניאה היה נס
ר 3ני נמנאות מיצו א ' אמרו תנא ר" 33א קמי ' דיו ונן נמנות נ ' ' 3
תלמיד
ם3ר יונית קמי ' דיו למימי ונו' ואמר לי׳ ר 3ה ני אמי תניני והנה תזה
נראה שאין זה רננ״א נן אחיו של י״א הנזני נסנהררין ה׳ א׳ ני לולא זאת היה
ראוי שיאתר ר 3אניננו ע׳יס סייפי׳ על מלת תניני .והתום׳ נסנהדרין נתנו שינה
הראשון נקיא ני אנה והשני נר ני אנה! ומצאתי נייושלתי ראיה על אתתת ההשער'
הזאת ני נשות פיה ה״ 3הונאה מחלוקת ר 3ורנה נר אנה ונקרא ני אנה.
יזה הוא רנה הראשון  ,שאם לא נן רק שהוא הצמיד י׳י אין הניא שם נסוף
הענין רנ״א ( נגיר ' המפרש והיא הנכונה  lויי יוחנן ור״י חדא וסדר התלמיד
קודם רנו ? אמנם נעירונין ס ' נ ה״א הניא רננ׳א מאמר נשם ר״י רנו  ,ושם
קראו נר נר אנה  ,וזה ממש נדנרי המוס ' רק שלפי החלטה זו צרינין אנחנו
לשלוח די ננתה מקומות נש״ם  ,נמו נחולין מיד א ' האי פסוקת הגרגרת
דאתאי לקחיה דרג שדרה לקמי דרננ״ח אשר נראה מתון הענין שזה רנה
םאל ' נ לא היה רג שלא אצלו מי אשר הוא ננאינת תלמיד נניו׳ וע ' נ
הראשון
להגיה רנה נר אנה ולא רננ׳א  .וכן שם א ' נ׳ סלינו ר 3ורננ׳א נשואנו
•ש
נסכין של נכרים והחליטו מקצת הפוסקים נר 3ומקצתם נרננ׳א  ,ונת 3הר״אש
תסתנרא ההלכה נר 3שהיה גדול מינה כרמונא נסנהדרין׳ ולפי דנריו צייני!
 ' :נ להגיה נן וע״ש נאדושי ישנייא רכן נת״ק ט״ז 3׳ הנירסא תוטעת .
י ' נ  .הספיר הזה תמצא נשנת ק״ח א׳ והויא שם שנענוד קצפו על שמואל
קללו שלא יתקיימו לו נניס ונן היה  .ואת קינא קלל ואתר תיפוק לי ' קינא
נעמי׳ ולא נאמר שהיה נן  ,אנל3״ 3פיט א׳ הונא נס משמואל שקלל את
קינא כן ונתקיים אנל נעין יעק 3לא גרס לה שנתקיים  .ומעט אשר ימצא
נשיים התחנרות נין ר 3וקינא  .ונראה שהיו שונאים ! ה את זה מעת ההיא,
וכן תראה מגמר׳ קדושין מייז ' 3שאפנוהו וסדרוהו לקמי ' רר . 3יזה תטעם
שרג היה אוה 3לשמואל ושונא את קרנא על כן הפכוהו  .ו 3' 33גיא אי ע׳א
א ' ק ' א ' הונאה מחלוקת ניניהם ׳ ונם שם לא נזכר קינא נשתו רק תאת
שם דייני נולה נצרוף עם שמואל  .והנה נסנהדרין י״ז ' 3אתרו דייני נולה
קמא  ,ולא אמרו נן על שמואל ,והוא סתירה לגייס׳ רשנ״ם נ ' נ שנהג שנשם
דייני נולה הנונה על שניהם ונן העיד שם הגאון מהרי*פ זיל נהגהותיו לשים,
אנל לדעתי אין סתירה מאומה  .ני קודם שירד ר 3לננל היו קינא ושמואל
נודעים נשם דייני נולה ואח׳ז ננוא נס ר 3לננל יצא שמו ושם שמואל ננל
הארן  .ני המה המורים הראשים העולים על כל אנמי ננל והיו נקראים נפי
ההמון ונסי התנאים נשם רנותינו שנננל  ,והנה שם נסנהדרין הניא מסדי
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הסיס כל שמות הכללים להכיר מקצת מחכמי ? הלמוד אסר קיו להם על ידי
חכמתס ושלמוחס שם מיוחד משמיה הפאר והמהלה  ,וחמה נס את שמואל
האת  .השס רנותינו שרררל אשר גקרא עליו ועל רג משאר שם דייגי נולה רק
לקרנא נלנד•
י״ג הנהר הזה הוא אחי מהמה המאגרים אא שני הנסרים הגדולים פרא
 Euphratווזד קל  Tigrisאשר שניהם שוטפים לע פאתי ארן גגל} האחד לצי
מזרח והשני לצד מעדר  ,והמה יתחגרו  ,אצל העיר הנקראיסה ז וס «rak Atabi
והיה לאחד ומשם והלאה קראוהו הערגייס אוחו גשם מיוח Schatßl- Arab ,
והשס הזה נקרא עליו עד חוצאוחיו אל העיר  Lassvraאלים  .הפרסי •,והנה
פרת הוא העולה תמיד נמו נהר נילוס גארן מצרים להשקונג את האין  ,וכן
אמדו גנת׳ תענית י' נ עתירה גגל דחצדא גלא ממורא פי ' שסם קוצרים
תגואותיהם ולא מטר  ,ני ההשקה שתשקה הנהר את הארן טורה היא ,כמטר,
אגל רש״י שם הגין הטעם יען שארן גגל עמוקה ומקום רקק נאסר  .נראה
מפי׳ על תאמר אניי טונעני ולא ימשני וסמך גלי ספק על מאמרם למה נקרא
שמה שנער שננערו מתי מנול שם היינו שהיא עמוקה ומקום מצולה אגל
נראה ג עיני נסי׳ התום ' שפי׳ מוטו להיות ,נארן שהיא לחה מנארן ינשה ומטעם
סנתננו ׳ ונענין לכת הנהוים הנזכרים מצאתי שרס״י נקדושין ע׳א גי סל
נמעט * אין הנול מאומה ממה שנתננו למעלה  ,אמנם התום׳ סם ווגנורויו
נ״ה נ׳ חולק על רשיי ודנרי רש' י הם לפי האמת ונגר השיג הגאון רימ׳ט
נחדושיו לקדושין על ר״ת ומסכים עם פירש״י.
יייד אן שהלך רג מעם שמואל נפנים זועפים וקלל אותו גנל זאת לא
נפרדו לנותם ויננדו איש את רעהו נם גפניו גס שלא גפניו ופרט רג שהפריז
לפעמים על החדה ונגדו את שמוחל  ,יען אשר ידע ני חטא נגדו וקללו אוהו
כמאמר הנח׳ נ׳ק פי ג '  ,ואמר שמואל נמות רג אזיל איניש דתסתסינא מיני'
והודה שרג היה גדול ממנו ונ״נ קצת מעונדא נעירונין צ״ד אי ע״ש גס מסדר
הש״ס כשמגי א את רג עם אמוראים אחרים גני דורו סדר את רג ראשונה וכן
אצל שמואל רק שושני מקומות מצאנו שהקדים את שמואל לרו והס נג״ק מ״י
א' נ״מ צ׳ט א ' אמנם יראה לי שעשה זאת נכונה ני שם נג״ק פלוגתא מוסות
על המשנה שאמרה סור שהיה מתחנן וכותל ונפל יגל האדם סטור וחלקי נסי'
מלת סטור  ,והנה פשטות לשון המשנה משמע פטור לגמרי ממיתה ומנוסר ואין
תדוש נדודי רג שמפרש המשנה נן׳ וגהנרח שלא נא רו להודיע רק לשלול
שיטת •שמואל וא׳ג סדר דגר׳ שמואל קודם ועיש ותום ' ,וכן שם ננ״מ שהק' על
מאמר המשנה שאמרה אם איל שלחה לי גיד עודן ושלחה לו חייו למה חייג
יד עוד ניד רוו •י ואמר שמואל וענד עורי דלא קני ליי נוסי ' ורג אמר אן
יעגד כנעני נעשה כאומר הנישה נתקל והיא תגוא ופי׳ ריח דשמואל פליג על
יג  ,אמנם הר״אש כתג נשם התום׳ דלא סליג שמואל על רו  ,ולדעתי היתה
זאת כונת הגמר ' שסדרה דורי שמואל קודם  ,כי לסי מה שהוא לפנינו נכונו
דורי שמואל לפרש משמעות לשון המשנה שענדו הייני עוד עורי וכאשר כתג
הר " אש ואתת שגם ואומר הנישה ומקל הדין כן ׳ אגל אלו סור דורי רן קודם
אז היינו פותרים משמעות דנרי שמואל שלחלק על שיטת רן הנזכר קודם נאי י
לכן והשכל ודעת סדר דורי שמואל ראשונה להורות שאין מחלוקת ניניהם
יעיקר הדין רק נסי׳ לשון המשנה  .אולם אן שרו גדול משמואל גנ״ז נתני

אזיל כלל שהלכה כשמואל גנד רו ודיני מאיסווין הלכתא ניר  .וראיתי שהר״אה
ויק ל״ז '1נתן נועם לדני לשי שידעו ששמואל נקי ודינים לכן עשו כתוהו
ודינים ורן שהיה רכיל לפסוק הוראות איסור והיתר עשו כמותו ואיסורי! •
וים אצלי ססק אס נקח כלל זה אף ומקום שסותרו כלל אתר שנמנו תכתים
הלכה כדורי המיקל ןאול וועירו ! ? ואמרו ! עירווין מיו א ' שנס כיתיד נכד
רוים והתום ' שם ס״ו 1׳ נתוו שההלכה כשמואל נגד ר׳י שוו מצאתי הכרע
לזה מן המום ' שם צ״ג ' 1ומירון אמד שמה שעשה רוה ור נממני וכל דוריו
כרו נאיסורין היינו 1עלמא לוד מעירו ! ואנל שהלכה כדורי המיקל אול הר׳אש
ושם א״ז שם כיה 1׳ תולה ואומר שלא נאמר כלל זה הנכה כדורי ה,ניקל נאול
אלא הינא דלא אממר נללא וכן נ׳ל מדורי הר׳אס שם מיינו ו׳ וסלוגתת רו
ושמואל וסי׳ המשנה שם שאמרה לא אמר כלום וכי הר״אש אע ' נ דהלנתא נרו
!איסורי והא הלנתא כשמואל דמני' כומי׳ואע׳ג דמני' כותי ' דרו גמי הא משני
לי׳ שמואל שסיר  ,ועוד דהני ורייתות סלינו אהדדי והלנה כדורי המיקל » ירוו
וואול ואס כלל זה אמת אן> ומקום שסותר לנללא ולא כל זה מן הדין הלנתא
כשמואל שמיקל אלא ודאי נמ׳ס נמעלה כן הוא  .ואמרתי להכריע כדעת הד׳אש
משאל ראשונה נם אם סותר הכלל הזה את הנלל אשר וידינו יתיד ורוים הלנה
כרוים למה נאמר וני הלנה כדורי תיתיד המקיל ואול או ועירוו ? ונראה ני
יש הנדל גדול וין העניניס ני מה שיתיר ודנים הלנה נרוים גזירת הכתו!
היא דנתי ! אחרי רוים להנוות ואף נשהיתיד תריף יותר אין הלנה כמוהו
כמאמרם ויומות י״ד א׳ ולא מסני שהרויס וקיאים יותר א ' נ ועירו ! וואול
שתמיד אנחנו הולכים להקל אף ועידון דאורייתא ונאוצות יום ראשון  ,א ' נ
נס כשהיחיד ורניס חולקים לא נאתר אחרי דנים להטות רק נעשה כדורי
המיקל  ,אנל וכלל שאמרו הלנה כיו ואיסורי! ומטעם יען שרו וקי יומר ודיני
הוראות איסור והיתר משמואל א ' נ דורי שמואל נגדו ואיסורי! וטלין ומדוע
נמאן לעשות נרו ואול וועירוו נשתחמיר הלא ידענו ווירוד ע״ס הכלל שהיין
עמו ודורי שמואל וטלין נגדו  .ואפשר להוסיף עוד טעם על אמרם הלנתא
נרו ואיסורי  ,ני ראינו שרו מיראי הוראה היה ומחמיר הרנה נאשר מואר
עוד לפנינו וורוו המקומות שחולק עם שמואל הלא הוא המחמיר  ,א ' נ אף
ומקום שמיקל אנו ס ומנין עליו יומר שלולי ורר ילון ההוראה ההיא וכל מה
דאפשר אין תורצו להתיר וכעין שסירש׳י על מאמרם נחו דהיתרא עדיף»
(ע ' ונכויות מינו נ׳ ווטור י׳ד סי׳ ש״ה וו״י ונדקהוית ) ומצאנו אופנים שאין
ההלכה נר ! אף ואיסורי! א' ומקים שכמה ורייתות מתנגדות לסנרת רו אי1
הלנה כמותו גמיש רש"• ופסחים ע׳ו א ' חון אס ! רייחא דממניי׳ וי ר״ח ור״א
מסייע לרן אז הדרינן לנללא ר״אש שם מ'  ' 1עיין וירושלמי שם ממפרש שתמה
על הי״אש וע׳ע ותוס' ודיין נדרים מ' וי ונדה סיד א ' ור׳אש מ"שנ ושם
הרמזים ורמו״ן  .ב׳ כשאומר הש״ס שמואל הלנה למעשה אתי לאשמועינן הלנה
כמוהו אף כשיו מולק עליו כ נ היזום '  .ג׳ ואיסור שים וו ממון כל שיש
עיקר פלונתתס לעני! ממון אף שיש מחלוקת גם לעגין איסור  ,אז הדרינן לנללא
הנכתא כשמואל ודיני כן משמע לי מדורי הר״אש ויק ל״ז ' 1שנתו כשעיקר
סלונתתם ואיסור אף שפלינו נס וממון הלנתא נרו א ' נ ה 'נ להיפן מקדושי!
נ״ן ן ' נ״נ הר׳אש נשי' מאמת ואנו למחלוקת י׳ע גאון ירית וראו״י ועני!

עיט  j׳

נריטג׳א שגס הוא נהג

 etוהונאה נר״ן נזריס פ״יי ג '  ,ועיין גקדושין
מגייס האלה.
ט״ו ני הספור  rroהונא גנמר׳ יומא נ ' « ' ומגיאוגסינוי קצת «* ״  nieי
פקליס ס״ס היא ויש גזה מקיס ספק אשר נגר קדמוני היואסין וגעל ס׳סוירוא׳
להעיד עליו אס זה ר״ם אתד הוא עס אותו הנודע לנו תנת׳ גרנות « "ת א׳
אשד העמידו המלך להיות שופט את העם ? אתנס קרוג געיני ששנים היו ני
מ׳ט' 1
מצאנו סרנה פעמים גש׳ס שדייש אומר שמועתו גשס דג עיין גרנות
אשר זה מורה קצר שר״ש זה אינו ר״ש ריש סדרא ויותר מ! ה ני ויש שהיה שופט
הניא שס דנרי ר ' חנן גר רנא תלמיד רג וזה רתוק שריש ריש סידרא יניא
שמועת תלמיד רג ונן החליטו סיואסיןוס״סד ששנים היו אמנם מיש נעל ס׳הד
להגדיל ני 1שניהם שזה אשר היה נימי רג נקרא רב שילא והשני יגי שיצא אינו
אמת נס מסופק מינה נר שילח גן מי היה ונתר נסיוס ונייר וז״ל נס קראו
וגה נר שיל א ולא גרני ולא נרג  .והנה ידענו שגרונ המקומות אמרו5ר3
ומסן גרנות נ ' ג יומא י״נ נ ' ע״א א ' קדושין נ״ג אי נ״מ ס׳ה אי חולין י׳א
יא ונהנרח שנונתו שדנה נר שילא אינו אחד עם רנה נרג וא גרני סילא וזה
לחוק מאוד ממרנז האמת ני נן חצינו פעמים אין מספר נשמגיא אמורא על
שם אניו מזנירו נלא המעלה רנ או רני נמו ר ' יצחק נר יהודא ריח גר אנא
ונדומס.
ט״ז ,נ״נ ניד אי שקנה נן מננסי נר וזרעו למען המציא לתלמידיו די
מחסורם עיין קדושין ל׳ט ח׳ ואמרו ננתונות ק״ו אי ני הוו מפטרי רננן מני
רג הוו פיישו אלפא ומאתן רננן.
אייזק הדש ווייס.

)*Beiträge von Benjamin Kewall, Erzieher in Wien-

תולעת המשי  .השממית והשועל.
החיות יום אחד

נאספו כלנה ,

בטוב לבב בשיד וברננה ,
לראות האמן הגדול בכולן
לכבדו ולהכחידו פה בגבולן .

ומכל פנות היער

עתה

ענו:

״כתולעת המשי אין אמן בגו!
דק משער מטוה ויפיו והדרו
גלויים לכל כגודל יקרו.

) Verfasser dieses ist den Freunden der ebriischen Literatur
durch seine (Wien , bei v. Schmid
פרחי 1843 ) erschienenen
 inמדם
 , welchen er schöne Proben seines Talentes und der Gediegenheit seines Stiles ablegte, bereits ausSBorcheilhafteste
bekannt,
Stern.
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נס האנשים הנבחרים בברואים ,שם התובעת על שפתי לא אשא.
בין טוב לרע מבחינים ידועים ^  .חמ היא * יציר נמס .רמש אדמה.
יהללו מלאכתה בשערים;
אין בה רוח וכח  ,אין בה נשמה,
ממנה ילבשו מלבים ושרים,
ואתנה נבערות ? ,זכות עורון.
קטנה היא וגדולים מעשיה,
להכחידה  ,להעטירה חקראן בגרון ,י"
"
!
לידיה
כתר על ראשה ושבט
החיות תמהו על אמיתה.
שממית אהת מתוך העדה קמה "מה זח" ? שאלו " ,עלמה חמתה? ,
מרעם ורוגז כולה שממה.
ויען השועל במנתו הרחבה :
״יענה  ,גם היא — טוח" !
וכה צעקה  :דבדיכן עלי למשא

מכתם.
עינים ואזנים
יש לנו שתים
פה ולשון אחד לנו,

כי יוצרנו דורש מעמנו
לראות לשמוע הרבה —
ובדברים בל נרבה.

)Längst vorräthig
חידות ( .
לא בארץ אגיובמים לא תמצאוני  ,ולהכירני עוד לא תוכלו התגאה,
ואם ראשי ורגלי תכריתו
ואם תכרתו ראשי אחור וקדם
צרתוני ,אז תדעו מי על זאת לבתשיתו,
ואם יעלה בלבכם לחצני לשנים
יתראו מקורי ממנו יצאתי
תראו שם ים בעינים.
נאשר קדם לכל יציר באתי .
ואם תקצצו רגלי שמי יראה

פתרון.
קרם לכל דומם צומח ושרץ
לא בארץ כי אם ממעל לארץ,
ברא ד׳ אלהים שמים.
לא במים כי אם ממים ,
שמים — מיס — שמי —
מי — שם — ים —
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לשון לא ידברו החומים
ולשון■ אחד ביניהסיד-

שמעו אלי נבוני לחש
דבר סתר לבי רחש
הקשיבו ואגיד חדתי
ולכם להבין מלתי־־־
שני אחים כיד ליד רומים
נתלו ואי? חמס בכפיהם!

להורות צוק מאז קרואים
אינם יודעים בין ימינם לשמאלם.
כרודפי אחר הכבד לנל ידועים ar
הכבד לא עלה על לבם מעולם ; .
בנימין קעוואלל מפאלנא .־׳׳

Tonnet von Jakob Triescher in Czernowitz.
ילד זקונים לזמן3ן לזמנים
אלחיהם,
העברים
מקרם זזאלהי
״עם
וצ •• v
״• 1 •T
יt ' v
בין ישרי מולדתו מני רחם נשואים
" י

׳ "

׳ '

y

• •••,־

!

•

אמונה אומנתם ואל בלתה אין עיניהם.
נעוריה
התחדדה העת
חיש
•>עת
• ' T V XT
• T J- X
“ י*
תארה
ותתאר
קנאה
בזמן
ותקנא
־! ־ t
■ י 1ז
־ • « I-ו« t
ותקסם,קסם \ ת_ער קשרריה
ובנאות •
לקחת עם vיה xברום בל
י Tri
-I - T
"בן .יקיר לי  ,יל הוא ? חזזקה לא תקחנו"
נגאלנו
ודי*.
יבחר •בי "
נקראהו • - :
הזמן׳ ״  :יד ••
ענה \ T *-
■רד
עיניהם איורו•
אשר
חכמיו
פה
בשאלה
י'  v־' " יי־
»•t t v
דד
•:
רא ^עם אפפו אספה -יזחד־יו מעדו
שמע שלמה ובבור חכמתו חמדו
התנפלו אך לא חכמו כמהו לאמור "גזירו '•'
יעקב

טרישערמטרעביטש.

-
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Don MarcuS Streliskrr in Brody.

נרפיתי
נדמיתי
תבעתני;
מריבה
י  t .יי " .
וגורלי
בזגמלי
בעם !כעיסני —.
;גונים
המונים

יומם ןסבוני;
ותוג׳ות
בלי־הפוגיות
ידכאוני —.
לילה • I
TI-

הצפרים
במגרים
שם בין־עפאים;
ימזיי
.ישודרו
בשיר וקול־נעים — .

ד,שיוונים
בגנים
ורמש האדמה,
לבאים
ופראים
בציה ו^ממה •
ישירו

בלי־ק^ב
מר התאוננה;
ומנחה
בלי־הנחה
מקוננת:
רוחי * 1י י* T

?:ירי
זמרת שיריהם;
גיביעו
י:ריעי
א'ו #ר חייהם;

הי.קים
ברום

ואנכי
מה־פחי
כי איחלה ?—
בעוגןי
ביגוני
בבכי אןללה —.

ובע׳ומק מתחת;
ירגעו
Tr
ישתעשעו

’ ? שובה ומחת- -

רוחי

כ ^יחי

מגב1ה

תהימה ת^ת 1חח,

ומר תתנפח.

n.

ה3י !$ר ,ללבבי!
מח״ם
לשמים
זקחבי מעצבי.

גלמודה
בדודה
היא־נאנחת,
•־ - T*r
ה?1דה

3מע51ף
את־פניף
אחזה ואגילה;
גם־אנורו

בזכיה

אשאף־רוח
מיג1יג קלה!

ריקה
מנחת.
י• ■t
• ז*

מרדכי בךרוד סטדעליסקעד.

רעיוני בומר.
Stanislau.

kn

Don I . Btbring , beeidetem Translator

במעטה לפידים אור יקרות יבריקו
האח קוי זהב מהוג שמים
שמה כברקי זהר קדים
יגיחו
בניגהות מצופים פרחי כרים
השמש בהודה תגיר ,קרנים
וריח בושם מנוסם יריקו.
בגי שחר ילבינו ורננתם
יביעו.
שמה
כמתרי כגור לאט ירעישו
תבל האמללה בחתולת עלטה נוזלי בדלת קרים  .ממקום תחתיה
פניה פארור באשמרות הליל
ולשפת פלגים המון צפרים ישישו
נבקה ארץ  ,עלפה  ,כהה מטה יוצרם יפארו ויזמרו בקול דומיה.
השמש זרוע ! אז תחגור חיל1
האחשה בדממה! יציר כפיך
ר,אה כמראה קשת שולי ההרים אלי משגבי  ,לעתות בצרה׳

עת שמה בעין  ,אחזה חוד אוריך תולעת אדם ,קצוץ ננפים,
איך ארקיע מקום דוחי ישאנ'י  1י' י
עלי ארץ נשמה תופיע נחרה.
עור אנוכי ושחום עינים
אך אבולע יוצרי לחזות מפעליך
ראות רמים בשרי ימנעני.
הבט אוריף הה חושך ישופני
זמר שבחך׳ לשוני עניה
קו זהר ממפעל כפיך
מתדי כנוח  ,שבתו נאלמו
בחצי להבה עורון יכיני.
שמה אש להטו׳ רבבות כרוחם

איך אפרוש אם כנוח רומית.
לנצח רננות  ,ליוצריינעמו -

.

רכסי עולמים  ,מידך נוצרו-
כעין ברלה  ,קרגיחם מזהירים
כלמו מאורך  ,בחכמה נגזרו.
הה ! לבי יגוע  ,מנועם וגשותי

וברגש קודש תודה לך אביע ■
בתרי לבבי שי לך אובילה

בהביטי עליון עצמת יחך
מי< תנני חצצו מספר ימותי

עדי אבוא מקדשי אל  ,מקדם•• אור
זרוע — .

הבט בעין נפש שביבי

תמונתך.

אך שבת אשפילח ברחשי תחלה

יעקב ביבדינג

מסטאניסלאוו♦

קול קורא )".
Bon K. Saphir , öff. Lehrer an der k. PrimärHauptschule in Preßburg.
"איש את רעהו יעזורו  ,ולאחיו יאמר  :הזק !« — העת תרוץ
Wir haben mit innigem Vergnügen und aufrichtiger Theilnähme obigen Aufruf—dem wir übrigen- etwa« minder grellere
— Schattirung und weniger Dunkelheit gewünscht hätten
der mit energischen Ausdrücken und wahrheitstreuen Farben
die bestehenden Mißverhältnisse des LehrstandeS im Judenthume schildert, gelesen, und können unS nicht enthalten, unsercr lieben Vaterstadt, die schon mit so manchen edlen Stiftungen als leuchtendes Vorbild vorangegangen, hier ftei und
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העתידות

! כנבור אורח מבלי מעצר ומאין הפוגות׳ ואחור בל תסוג

offen zu gratuliren : auch die Mutter eine - solch edelherzigen
Vereines zu sein , dessen wohlthätiger
Einfluß nicht zu berechnen,
wie dessen Zweckmäßigkeit und heilbringende Resultate unabsehbar . !
 סכר סרי,  הנה גמלת ה ' זניםund dieses vertrauen
wir dem Lehrer . Und er , dem wir unfern Schatz , unser himmlisches Erbgut , unsere Hoffnung für die Zukunft , das Ziel
unseres Mähens , Ringens und Streben - , unsre - Alters Freuden anvertrauen , er , der Gottespriester , der die heilige Lampe
veS Glauben », der Moral und der wissenschaftlichen Bildung
im Herzen der Jugend entzünden soll und , dem wir dieWeihe
rer künftigen Generation
anheim stellen , er lebt bedrängt
in steten Sorgen und Kümmernissen , wird krank und ist dem
Mitleid
blosgestellt , sieht mit schauervollem
Beben seine
Haare
ergrauen ; wird alt und sieht
am Abende seines
schweren Tagewerks nur die Schreckgestalten
der Noth und
des Mangels ihm entgegen grinsen ; und endlich , der Erlösungsstunde nahe — auf dem Todtenbette
liegend — die düst-re Aussicht gänzlicher Hülffosigkeit und Verlassenheit
all
seiner Lieben in das Jenseits mit hinüber nehmend . —
1,
!  וזו שכרהsagt
treffend der uns vorliegende treffliche deutsche
Aufruf des Herrn Horowitz . Es ist an der Zeit , daß für den
Lehrstand im Judenthnme
etwas geschehe ! Alle Schulenstiftnngen sind vergebens und qnasi in die Luft gebaut , so die
Begründung
eines solchen Vereines nicht als Basis vorausgeht . Nehmt ein inniges , anfrichtigeS
« nd anfmunterndeS
Glückauf ! Jl,r freundlichen Begründer ! Und gerne — obwohl eben Preßburg
die einzige
Gemeinde
ist, von der
unserem
heiligen
Institute
noch nicht
die geringste
Theilnahme
bisher
geworden — das eben nicht
löblich und worauf
wir mindestens nicht
stolz — gerne —
sagen wir , wollen wir den Berichten über den Fortgang
dieseS schönen Vereines die Räume unserer , der Gemeinnützigkeit geweihten Schrift , öffnen , und solcher Weise unsere vorläusige Theilnahme bethätigen . Indem wir nur noch zur Beachtung zu geben uns erlauben , bei Abfassung der Statuten
die bestmöglichste Vorsicht »nd Behutsamkeit
obwalten
zu
lassen , rufen wir ihnen wiederholt ein herzliches  ״Glückauf !" zu.
! מיסיגה ידיכם מעשית וזיל ותושיה גאסרתה,ואל
הזקו ואמצי׳
!ואמייתנס ישגה מאד
ויהי אלהים עמכם ! והיה ראשיתפס יילעי
Wien , im Jäner 1847.
M . E . Stern.

62
תחישנה להתנוסס נס ליצירי חלד  ,ועליו חרוט בחרט אמש :
ולתעודה  ,קשט ואמת! ובזרוע משלה לה מגמח
לתורה
פניה קדימה — השחר יצפור  ,באה הצפירה  ,הצללים נסו!
ושמש ההשכלה תפיץ קרנים מרפא בכנפיה — דוח באנוש תבינהו,
כי בכל מפעל רק החכמה בעלה תחיה  .וברבות הבערות ירופפו
עמודי הרעות ונתקו חבלי אדם  ,מותרי האחור! ועבותות האהבה
תמו נכרתו ; וגם רוכלי מרכולת לריק ישיתו עיניהם לנטות בארץ
מנלם  ,לולא אור התבונה והדעת יתור למו דרך אל מחוז חפצם,
וכאשר ארוכה רק ליד חרוצים תעלה ,כן תרום ותגבה קרן המיע
ברבות האנשים ידעו שחרה  — .לכן מרוחנו נשוחח לשם ולתהלה.
כי קרבת אל יחפצון ודעת לנפשם ינעם ; יקרה העת בעינם  ,עת
בית חנוך הילדים להבנות ,בתי הלמוד ,במו אור כשחי
יבקע ולצאצאיהם דעה יורו  ,ובגבר במפלתו יום יום ידרוש ויחקור
על שדי התבונה  ,כן יתאזר לשעשע יונקותיו על ירכי הדעת,
בניו על צד יאמנו לאומן לעת ידעו קרוא אב ואם ,למען ייפו
בגדלם בגן ה ' והודם כזית לבנון יהיה  .־־
אולם אחי ורעיי• גם האמת לא נכחד תחת לשוננו,
ונודה ונבין כי עדן לא נשלמה המלאכה  ,מסולם העולה בגבה’
שמים מה נפעל ? הלא מנו רק מדרגות תחתיות במעט עלו•
וממקור מים חיים רק מר מדלי שאבו — וכפליט יעשה לתושיה•
אם הארץ מדעה תמלא — אמת ,החלו לנטוע כרם המדע ,נירי
למו ניר על תלמי לב האדם י אולם את אשר עזקו וסקלו רק מעה
מזעיר הוא ,ואת היותר השאירו בתה לא יעדר  ,בל נטע בל זורע
— נשימה נא עין הבחינה על מעמד הדבר ! פה מקהלות עם בל
תתיפגה במלאכתן להפיק זממך אולם בכל יגיען אין לאל ידיחן
תחבולות לפעלן  ,כי יצרו צעדי אונן׳ אזלת ירן  ,ואת אשר יזמו
יבצר מעשות  — .נביט אל מקום אחר ונראה  ,כי התאמצו ביזע
לבצע מעשה הצדקה חפצם מצאו למו ,והבית הוקס על ,אולם
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על מה אדניו הטבעו  ,עני רגל* מועדת ,
יתרו בו  ,מקור אכזב משחתו בו׳ כי לב
אבירי לב  ,ומאשריו מתעים  ,ומיסדיו
טענלותיהם לא ירעו עשות נכוחה  .שגו

משענת קנה רצוץ  ,נסע
הותל הטה קו  ,ישתוללו
טח לבם מהשביל  ,נעו
במאה וטמנו המארה עם

הזרע והאבדון •עם הנטע  .רוח עועים נלוה ליצירתו  ,ורוח נשף בו
וישסעהו כקורי עכביש — הבוסי יקטף באבו טרם תם פרח  ,יבוש
מקורו  ,כעש חמודו תמש  ,ולקדמותו ישוב על תל תוהו ובוהן ! ־־־
עוד נפן אל צד השלישי ונביט  :כי הצליח המקרה לאסוף שנים
שלשה גרגרים מפארה פוריהי אולם זאת לא זאת עדן תקרא
תושיה  ,עדן לא יפעל כל למענהו — כל עוד משך הזרע רק עוללות
השאיר  ,יחסה לנוטרים רשף אש  ,שלהבת יה תוקד בקרבמו  ,רק
בו יחיל טוב התלמידים  ,וזרע ה ' לברכה יצליח '
לכן אהובי,
שמעו מטה
חובלים ומי יעדה !
דעו איפה
המעות,
ואיך
לתקנו!
כל
עוד
לא
׳נתן
למורה
מלאת
*
ספקו׳ גם ני
תבואהו שואה לא ידע  ,כי יפול על ערש מי  ,או כישיבה זרקה
בו ותרחיקהו מבית הלמוד ; כל עוד מצע שכרו יקצר מהשתרע,
וצוק העתים אכפו עליו יכבד להביא ממרחק לחמו ,גם אחרי
צאתו עיף ויגע מבית הלמוד  ,כל עוד הבוערים בכל תושיח יתגלעו,
לשום תהלה בההוראה ,והמורה משוט לשון מדברת גדולות ומחמת
המציק יקח ממנו עמדתו ,בליחבא  :המורה המשכיל באומנתו
רק בכאב נעכר ( כי ׳אלצוהו כפן ומחסור ) יקח המכשלה הזאת תחת
ידו להיות חובש  ,ורק כשכיר על פעלו יקוה  ,יכוף גיוו תחת עול
המשמרת  ,אשר אם גם כבודה פנימה ובך,ודע שכרה  ,בכל זאת
מלא חוח רכסים והדורים  ,וכאבן מעמסה שמט
תשמט-
התת אשד יהיה בית הלמוד בעיני אלון* נעורים כגן ה '  ,שם בפנים
מצהילות ובלב שמח אומר יביע ודעת יחוד , ,יחתום בלמודיו חוסן
ישועה  ,תוחלת וחקור , ,חיים וחסד ; ידמה לו כבית כלא  ,מקום
ערבה ושאיה ,אשר נ מ ט י ט ה א ל י ו א 1כ י ל ,טרופה וארוחה,

ונפשו תכסוף לשבור מוטות עולו  ,רק עמל וכעס יביט לתת בידו י
יקצר ימים ושבע רוגז ! ! אהה  .איך תחרה המשמרת בשמחה פני
המורה  .בראותו ימים יוצרו ולא :,חד באחר בהם  .ואף עתה אין
איש יכיר מעבדו לשום לב על תום דרנו לכבדהו בין יושבי חלד.
ותחת כבודו רבת תשבע נפשו לעג ! אץ תשתוחח עליו נפשו
בזכרו  .כי בעוד עצומיו מלאו עלומיו  ,רק במסכנות ולחם צר יכלכל
את ביתו  ,אף ני לשיבה ני זרקה בו ככלות כחו ? ! מה מאוד נפשו
עליו תאבל  ,בהביטו אל בניו ואשת חיקו  ,למו יצפון איד כ׳ יבוא
נשפו ועת חליפתו ומלכודתו עלי נתיב תשיגנו — ואלה הצאן מה
יעשו ? הן בעודנו בחיים עמם חליפות וצבא עמו  ,ורק על צרור נקוב
השתכר  ,אף כי אם ירח מהם ניח ! מי ישים ערבהו עמם ? ומאן
ימצאו שוע בפידם ? הכי במצפוניו יוכל להמנות החסרון ! הלא לא
קדמוהו ברבות,טוב ,כי יועיל למו הון ביוםעברה ? הלא נוחם יםתר
מעינם  ,נחלה מכתם  ,ואך תקותס להחזיק בפלך כעני בפתח!
היכול יוכל עוד המורה להטיב גהה ברוח כהה  ,למה כום חיים.
והוא ימצה כוס התרעלה  ,לשגשג תקוה ונחמה בלב תלמידיו,
ומאתו תושיה נכדתה  ,ותוחלת נשתה  ,תחת טובה  ,הוה .,חחת
שבר שבר  ,ותחת משיבת נפש — דאבון נפש! סעיפים וחזיונות
כאלה  ,רעי האהובים ! יבעתוהו כמרירי יום  ,מהם רוחו תפעם,
תכבי עליו העבודה ,משמרתו תקל בעיניו כי תמנע טוב מבעליו,
ועם המלאכים הבונים יזיל דמעות ומלין לצד עילאהימלל  :זו תורה
ווו שכיה  ? :כהנה וכהנה רבו המכשולות ואבני נגף ר ש נ י בתי
ישי‘ אל! ועוד זאת בעוכרם  ,כי יחדלו אנשים מוכשרים  ,על כן
ההוראה  .לרבים חורת אומנתם כמו זר נחשבה למו ; וגם היראה
להרבות מספר האביונים ,׳גוללו אז ידבם על העדה ,תפר האביונה
להרבות בתי הלמוד  ,ולספח אל אחת הכהונות אלופים יצלחו
למלאכה — ומזה הסתעף חולי ומכאוב ישאו ויסבלו רבי בתי הלמוד,
ינ כבודם ׳בקלון הומר וערכם יגרע בעיני העש  ,אל יבחינו בין טוב
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לרע ולהוציא היקר מהזולל» הלא גם למגיניהם קלון לתת אהבו
חבו ! לכן אהובי! להנצל מפח  ,ולהעלות ארוכה ותעלה למכה
אנושה כזאת! הועצו יחדיו רובי אלופי נעורים ממדינת אונגארן,
לגדור גדר לפרץ ,ולדין דינמו למזור ,להזיל זהב מכיסם וליסד החברה
(אחרי אשר נתן לה הרשיום ממושב גדולים הנקרא שטאטטהאל־
טערייא — וגם נללותיה ופרטיה ה״ה כתובים בתוי החברה הנקראים:
שטאטוטען) עמה יקרא:

״חברת אלוף נעורים במדינת הגר״ תשים מטרתה  :עזרת

חמורים יכ נחלו  ,לכלכל שיבתם אחרי שובם מצבא העבודה,
לסעור ולסמוך יתומיהם ואלמנותיהם  .אולם אחרי אשר גם רב
טוב צפון לבני עמינו  ,אם יחיל טובם זה ויפיק זממם  ,ובאשר
קצרו ירי הגזורים מפיות לחבוש המכשלה  ,יכ להאסיר אין כח
לפקח קוח ממסגר  ,לכן רובם ככולם הרהיבו בנפשם עוז  ,לחלות
פה פגי כל שוע ונדיב ,ולהפיל תחנתם אל חיק האבות׳ למו לב
לדעת להחזיק במעוז המורים ולהושיעם ברב או במעט ,להשפיע
למו מטובם וחסדם ולסמנם בימין צדקם׳ הן בכסף הן במעשה,
חן במועצות ודעת — נדיבים ! עוצו עצה׳ קצינים נכבדי ארץ!
לכו לישועתה לנו  ,ואל תטשונו מהיות בעוזרינו — אליכם אישים
נקרא  ,מנהיגים ומאשר׳ העם ! שוחרי טוב ותושיה הושיעונו יכ
חהלתכם וישועתכם תהי! ישרו בערבה מסלה לאל  ,שנמנו ישע
כשפע מנחתכם וברכתכם! הרבו עצמה לאין אונים אשר בכל
להם אך לעבדכם התאמצו  ,חזקו מוסדי הבית אשד נמוטו ,למען
לדיל יהיה כבוד הבית; דעו וראו כי שם שם חביון עוזכם
יממנו עתרת שלום ותוצאות חיים נובע לבניכם — וגם אתם
אחינו  ,הוקמתם י1ל על במות ההוראה  ,אם תהיו מוזר מאחיכם
'־־־קרבו הנה ! ארחו לחברה פועלי טוב ! אל תהיו כמתחרשים,
;׳ לא עת לחשותהוא ,־ 1א לעד תלכו אט ; בואו בואו ! שיחתכם
ייגצתכם תערב לנו! יחדיו נמתיק סור  ,ובבית אלהינו נהלך ברגש
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האהבח והחדוה׳ נפשינו תדרוך עוז ,וממרום חסי ואמת יפגשו׳
וצדק נשקף  .הנוטה בדוק שמים ישיב ידו על הצוערים  ,ויחמול
עלינו חמלה  ,הוא יבנה אה האהל בל יסע בל יצע יתדותיו
 ,צדקתינו תענה בנו ליום מחר  ,כי נבוא על שכרינו  ,וגם
לנצח
פה עוד רבת תשבע גפשינו עדנה ונחת על משמרותינו  ,ידינו
תעשינה חושיה  ,והוא יאמר  :לדבח טוב  ,ולקשר אמיץ
יהי! — פח פרעסבורג עש״ק פ ' לך תר״ז לפ׳ק.
ק $פל סא5ה< 0

קיול י',שח 5ה.
תשורה להמנס הנננד ירא אלהיס מזנתד 3נתר הד3נות —דווקג1ו!יווט
דער

אעדילין — ו 3נתד שם נזו 3מה׳ו יצחק

גאלרנעיו.

נ״י 3עת ירד

מיוטת המלי — ויהי.

Don Benjamin Schwarzfeld in Stanislau.

אל השמועה כי באה ?!איור
יראתי,
מרעיד עמדתי לאיש נל־הם
רמתי;
הן הלי ומרוח כאחת קגעוף,
וכמעט עד למות נגע נגעוף.
בעיר לבוב העלמה תאניה
נשמעת.
בי בשער בת רבים המחלה
נודעת׳

זקנים ונערים במרירות ל^ם
בכו —
פן היי הצדיק כפשתה ירעבו.
קול בכיתם לשמים הגיע ׳
לבבם השתפכו לאל המושיע;
אל אל ישרי ערבותםל־ותיך,ם
להושיעו מחלייו ,ממעמקי
י' לבכיהם  .ז־
למה אלד,ים  -מללו— ירוי
שלחת
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פאי »-י ^רהיולןי  ,חמתף ^ פכת הקול יפ בא עד«»!1ערי שנדם.
יפ בגע עד למעיון ביוצר החיים,
על פר לבב 21זומר הקיף ;
מלאכי רחמים< ןומעו מר .יבפיון׳
אנא למעבבו יהמו בא
בדמעיות מאין הפוגות פס־יה
רחמיף! —
•'ר ^יז*
כ* מי,ירפא עב« עמף מחלי
כמו אז בעקידת ן?חק *) בהר
תגעי?
המוריה —
יבוא
מי יכתוב להם תרופה בי
" *י־
* ▼
T
:
•VT
פן בחלי שחק הרפו תאביה
פגע? —
ואביה;
הן רוב רופאי עירבו לזהב
לפבי כס יוצר השתפכו מרי
?וגמתם׳
שיחם,
אם לחולה יהלכו צרור הכסף
ובקול וןפלה ירד בבכי מלא
חמדתם — .
פקף!ח ל׳ם• ־־
עיביהם יצפובו רק בצע
עיור הם ע\ יחם לפ?י ייוצר פל
לקחת׳
אם .יקראו לבית מחסור חמתם שפכו,
ומקום הכבור ערן לא זבחו,
מתלקחת:
אל באלה חלק יצחק מושיענו ׳ [יחנה— המות  ,בקושרים בארץ
ה? -עיה,
איש יקר הוא תפארת גאון
קןמע קול העם ברעה מא.ךץ
עוזינו! -
משגת Tירו
אין
יקרא
לדל
אם
־VV
״I
• T׳ -
־T
די קבות סמי תרופה ,מי בלעדיו
מכספו יזקחם לאיש .וחסר
לחמהו?
,גם בדבריו הערבים יחזקהו
[נחמהו .
■ י

־
במחר פרוץ רץ לפני כס עולמים׳
ועמר לפני אל רם על רמים;
תיוכיו מלא חימה ופניו נזעמים,
לחביותפשיוב! לשון צדים' חתמים
־,
־־י?
^ מדרת ר 3ה פרשת צו.
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כל עיר בגופי נמצאה נשמתי׳ לפרות חנו^ ףומאו;י רופאים
זקמיו׳
אמר׳ בחכמתי ;רפא ענ "
עיר תשוב לאייר חיתיו בחיים,
עדתי
נפלו׳:ואת היוני ועשרו אברך בפל; ם.
אשר בלעדיו בגירלי
וגף’ות י’3ות 'לתס ^י״י ׳ל ^ ^ ^ ׳אשתיו התמה ובניו בחיתיו
;שמחו,
אם איגע להסגיר ך־ל לתלי.
גזאפע* ו;?לם יחריו פמקרם מגו ;ב ורבו'י
עמלי •• - r
לשוא  j״ • t
יקרא,י ־■ך ;
הוא «—I ,
הוא רפא ;רפא תחלואי חלכאים׳
פעלי;
אם אעט אל השלל לקחת מ.ךף ,וריוזני ארץ לרריש שליטיו באים.
יצוה •לי
״הרף״! ואתת מות לבה נא וךדי בשנזל׳
ד vו
בחכמתי * “ v
הוא ;  ! tז
בי אנכי צויתי לך לשכיון
לבן הואל נא אלהי בידי
מסרהו■
את אלפי חללים לביר שחת לכה נא ורדי לארץ תסתיר, .
בין חברתך שיבני ארץ
אסגרהו«
נשיה ~ ".
ככה דבר המות בעמדי שטה׳
ויחכה יצפה לקחת נקמה , —.
לבן בין איוהביך אהרועע
:
" 5־יT
י י ואשמחה',אז אל שרי גזר אימי
׳לא אמסיר לך בחיר לה יריה י כלבי י יחריי בחירה לאלהים
נברכה ׳
י
עבור ישועתי להידית נקרב
ך3בי ת  ? a'nליי  TO׳
ודמעית שנאנים ^  • TO ,י .עתה בחילה,
לבן לא אתננך ד׳שחההו ברמי ;ען זר ,הייום עשה ;; נשמחה
ןנגיזלר׳ :
.
/ימיו,
לביב י״ב אלול חי״ו.
בנימין בר״ל שווארצפעלר מסטאניסלויא •
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מכתב.
לידידי ש״ב איש מהיר בחכמה האדון

Herrmann Schlesinger, Sccundariusim
k. k. allgemeinen Krankenhause und Mitglied der medicinischcn Facultät
in Wien.

Doktor

נחלוחו ויחי מחליו.
Neubauer , Schullehrer in Bittsa.

Don Moses

למי אוי  ,למי אבוי?
למי רוח חובלה?
לרואה עלי ערש דוי
חית אוהבו אומללה.

בשטף דוה
ברסיסי דמעות
יתן שבח
לשולח רפואות.

מאוד ונפש
סער וסופה
בעינו כאפס
להמציא תרופה.

לך אלהיס הורינו
על טוב פעלת פעול
הצלת מרדת עדינו
לתחתיות שאול.

בשטף רוחו
ברסיסי דמעות

שמחי עיר ביטש נלך
ני בך יולד צבי תפארה
חלי נא פני גואלך
לשמרו מצוקה וצרה.

ישפוך שיחו
לעושה פלאות.
למי עונג  ,למי דיצה ?
למי נפשו שומחת ?
אוהבו אם ימצא
מוצל מרדת שחת.
זהב מזוקק שבעתים
כל הון יקר בתבל,
לו ׳שקי !1במאזנים
יחדיו יעלו ' מהבל.

בך ידידי  ,כליל משפחתינו,
בך שפתינו יפצחו רנה —
לנו אתה לנו ולמולדתינו,
אורך יהל בכל עבר ופנה!
לך אמר לבי ,לב ידידך
ושאר בשרך.
משה ניימיער מביטשע.
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ק1ל רנה1׳ . nM
Marcus Boß in Leipnik.

©ok

סנה אגני נא להודיע ותתנה העניים את אשר הודיעו האשננזיס נעלים
התרשים אשד ליהודים וננתני תזות  ,ני נשהונס לתדש העשירי נשנה הנאת
— נחי^ ו  *üfrt /לולא לפיק — נועדו יתדו ששה תרוני תדינת תעסרען
נעיר ויין לתת ראש ושר על נל סתדינה  .ואלס שתותם  :אדוננו 0ינ אנ״ד
אתיו 0רנ אנ״ד נקיק נאסקאוויטן מו׳ה
תויה שלתה קו ו עט ש נ״י ,
נער
או רם סרערויא נ׳י  0 ,רנ אגיד נקיק איינענשיטן תו ' ה
יום (!
מויס תייס
אס שענה יי  0נ״י  0 .רנ אניד נק״ק טרעניטש
ס צוללת ק נ׳י  0 ,רנ אניד נקיק ויזענן תי״ס סם ת ט אן נ׳יי  ,נל אלה
תנרו אל עתק שוס — ני היו נלס פה אתד לנתור את ’ סתנס התסויסם
תו״ה שתשו ! רפאל הירש נ '  ,רו אנ״ד נקיק עתדען  ,ונם המלן תסן
ניקרו  .ני נעור ירת יתים נשמע פתגם התלנות אשר תלא את דנרי התנתים
האלה  .ונאשר נאה השמועה אל יושוי עיר עמדען ני יקת תהם עתדתו
ויתעצנו האנשים מאוד  .ני נפשם קשורה נגסשו נענותות סאסנס  ,ני דרש
טוו לתו נל ימי שנתו אתם  ,ני לקת טוו נתן לתו ויורם דרו ישרה ואמרותיו
המתוקות מנפת ויעש להם נתי הספר  ,העם הסולנים נתשך ראו אוד נדול.
והוא עודנו צעיר לימים ני ננן ארנע ושלושים סנה הוא סיום  -תקום מולדתו
עיר סאתנורג  ,וננל משסתתו היו אנשי רות נעלי מנתה ומדע  ,וישת תן
נערגייז ני׳,
מו׳ס יצתק
הנהר היוצא מעדן התורה אצל 0ינ המפורסם
ואצל הרו סתנס ע טלי נגע ר נ״י נמאנסייס אשר נעת הזאת מקים תתנותי
נאלטאנא  .ויהי נאשר לקת מלוא תפניו מסלת התנתה הושינוסו אנשי
אילדעננערג על נסא סרננות ויהי אתם ומשמרת הקיש שתים עשרה שנה.
ומשם נשאוהו לרו נקיק עמדען והמדינה  ,ויהי שתה תתש שנים  ,וילן הלין
וגדול עד ני מצא תן ועיני אנשי קיק ניקאלסנורג ונעיני נל יושני מדינת
מעהרען ושלעזיען וינחרוסו לאניר רועה צאן ’ קדשים.
ויהי נשמעי זאת ותש לני השיר הזה :

הסירי ,בת ניקאלסבורג ,בגדי אלמנותןןי-י
שרתי במדינת מעהרען מחיךמע־ותיןיז
הנהזקךבה שנת ישע! עת ר־ודים הגיעי
איש ; המד ונעים אין ב 1דפי וימגרעת.
שפרותיו שיומני בין צטפיות מ1ד הדעת ׳
יביוא אל:דן שלום וט1ב לך יביע

המדינה הנעימה כי רוי 1ה כל עדיה,
אנשיו! אגיקזי מופת שרים סוחריה
5ן?ך ,הטוב מארץ מרחק הםזיביאו;
ככה הביאו• אנש;ך מארץ אחרת ׳
גבר נודע בשערים הוא צבי התפארת.
דבריו ? כר אפסי הארץ חן חן יטמיעו•
התאספו שישת חכמים אל עיר המפארה,
שימה משמותם על אבן אחת ד\ך) ךה,
למלאות את כתר התורה במדינתנו;
חין .יפעתה בבל פנה ועבר יגיע׳
היא בעצם השמים זהר הרקיע׳
בה נתפאר כל דדמים תהי חמדתינו•
מורינו כלם תמיר גן האמונה -עמדו,
כלמו בחכמה ובמדע חיל גברו,
IT
־•
־ ׳T
T ! 1:
 Vי
הצבי .ישראל! על במותימו עלית י
נשיא אלהיסי מהרה חושה ובא אלינו!
ויצקת רוח עצה ודעת עלינו י-
יהי בנהר שלומף וחיית וו־בית.י
מרדכי באס מפרערויא.

קו ל קו ר א

שלום ! לננוד הרג המאור הגדול  ,מעח ומגדול  ,תפארת ישראל והדרתו .,תהדת
יעק 3ותהלתו ,ה׳ה המר הוקס על להיות רועה גאףן לעדת ישורון ניקאלסבודג
אשרייארצו
והמדינההתנס הננגד הר  ,מו׳השמשון רפאל הירש פש׳ת,
ואשרי עדתו!

שישי ושמחי  ,אלץ מעהרן!
פרח תפרחי  ,ותרום קרן;

72
הצבי .ישךאל .על במותיך הושבת.
אש .רך׳ רעה טיוב בךוךת ,רעה טובקךקת!
בלבבו תורה וחבטה יתאחדו! ,
ב( 1ראת יי ורעת יתלכדו.
גץ (עתי הטחנות  ,כאישהביבים,
צבים ׳
הגבר T ,ברוחו סי (
דם
■t :
זי  .־ ••־ ••
אל כמוהו  ,לעזר אנשיר( צע׳
אך להכות בשבש פיו אוהמ פישע.
מי כפוהו הוכיח במישר תועי דיך ׳
הקים׳ בנועם צוף מליו׳ כושלי ברך!
היית.
ומגן
מחסה
חכמינו
לדברי
T *T
T
־* דV
«*  Tי•
:״
כחורג ??.ש שיוקר,ה חית.
לכן מא ; שי מופת ; בחיר נבחרת,
לשומך קרא(צם  ,בעיניהם,יקרת.
בא בהליום לי(צב על כסאך!
כל לב .ישמח על לקראה באף.
בבל ערי מעהרן נכספו לראות סניף,
כלתה נפש כל איש לשמיוע דבריף•
תיטב נא בעי5יף שירתי הדלה,
לא מלבי לבדו תזל לך התדולה,
רוח עדתי דבר בי  ,ומלתם על לשוני,
מיורש׳ לבב כל איש יהגה גרוני — .
הרש בו״י האנאק ,מוות בבית החנוך בבאסקאוויטץ.
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מכתם.
אל נניד ;שיא אלהיס ! נ3ר הוקס על  ,לסייס קין ישראל ולהפיץ אווה עלי
ייסכם  ,הי ; האנס הכולל׳ שייו נודע ; שערים ,ע״י אנוריו היקרים׳ מו׳ה
שמשון רפאל הירש
נ״י  ,גצה כלשה
השמש ;;;ירחו! ליוםהכסא ;
התאסף
ראשי העם יחי יזנמי
מעהדק למנותו לגשיא להם.
שנת

אלהים

אמר

ויחי ,

הוא

צוה

ויעמוד ! לפ״ת•

בן בחי ההווה גלה אה אזניבו,
פי חפץ אלוה שלום אביותינו,
וצבי עךיו־לגאון עזם שמחו;
ועתה אבד בל חזון  ,הראיס גזעו,
ובידי
בחיריו ••אל
גלה
חפצהו:
ג* t
* t
«• : v
צ ?’ עריכם ! גאון עזכם הנהו!1
משה שוואוץ מר^זענבערג.

היום והלילה.
).
Herder
Beiträge von Jakob H. Löw in Subsan.
lNach

היום והלילה גציס ימדיו למי משסע ה ; כורה והיום ;הילל שאיו מוש ; ן
יעיי עדיים׳ האל רו ; שית ומריו לעו  .אשן משאור מארן אמי היקרה,
יימי 3לעג שסה׳ הדר ותפארת ני מנע אותם מתן מתת אותם לן  ,הארס
"® י על פני ת ;ל יופיע והשמש מלא קינים ,אשר נאתן ישיש לאורת  .ראה
בא ראה  ,ולא רקע עלין תכלת כמראה הספיר לטוהר  ,ולא עדה תאתין נר
יי " ; ונעים ואף נם מאורך נקו הסהר  ,ציצים ופראים ; הוד תפארתם לא
ישיאו ׳ לילה •י אמנם אנכי
מי זה מעיר משנת מות נל היקום ׳ ני נפל
אאת ארמן ! מי זה  .אם לא אנכי ! ואנני המעניר צעיף עלטה מעל פני נ3ר,
יכל מללין אשר מתלת ;צללין צללי אופל  ,ארפא ואקיץ לשעשע אמס  ,ואת
הטו ; להם אשפיע  .הן ? ומי זה נתן לן תודות ל ;  ,ני הקיצותם ומעיר אתהס
יימס ? הלילה ; נסות עיגים יניע אומר 5הלא אנכי הוא המאכיל צוף סקט
למי אלד׳ ואאליף עצתה לאין אונים׳ אס ייעפו ויגעו נאום השמם ; עוד
'שעת קינים  ,ואינה איפוא עשיתי זאת עודני — אס לא ני השנאתיך
יאגרשן מקר ; אוהנין • אולם אדני  ,איק
השלוה,אפיק שקט על עין האדם.
ימעט נבעה נשפת כסותי והשנה תיט ; ל ; ; ו ׳ אז תיש אעוף רחוק השתיתה,
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 ,שמה תתענג יניעם מצומתי  ,ושתה
ואוניל חותה ח ; דשאי עמנ רעשני עדן
 ,מימיהם הפנינים נם׳ יניפי נהרס יפעתה
אראן אותה נעלי יקר ונמלי עדנים יונל לנשוא עיניו הרקיע  ,עת ני ירון
שנעתיס נדלה  .אן> זאת  ,האדם לא
נתראה הנזק תראהו  .אפם על ידי,
השמם נגנור לממשלת היום  ,ננרק נורא
תפקתנה עיני נשר  ,רואים אלפי אלפים
אנני הלילה  ,נצעין> דממה ואופל
מפיקים יפי פרוים ונתם אופיר ממעל
רננות נונניס מאורות נוראות  ,אלה
נפשו זרעוה ! ׳עורם מינרים  ,ופני
נשתקים  ,הלא נן ארם ישתומם  ,תניל
> ננע — ותנלי משים — נפל שדוד
היום יתורו  ,המוניו נלעג שפה> ניען
יפרוש ננפיו השמורות כעורו  ,מנוקדים
נתיק הלילה  .והליל יושג על ,
פז וזר יקי עליו  ,סוגה מכונני אור
ומאורות נמול ים ירניון׳ ראשו כתם
— פניו פני אלוה פלה.
ויהי
אתיו
ויאמר קין אל הנל
 ( Exegese .וראשית נ ' אי )
ויהרגהו .לפי רעת
אתיו
נשרה וי קם קין אל הו ל
נהיומם
ואמרי נינה פ״ת להרז הגדול וין
העי זקנים וידידיה האלנסנדרי הונא
יניע
למו נפי אדונינו הרמנ״מן יתסי
האדומים  ,וכן לפי דעת סי הישר המהולל
מקצר נמקום שהיה לו להארין •
פה טענת קין חל הנל אתיו  ,והנותו
נ ' נ סנת מתלוקת קין והנל וז״ל ספי
ונאלקאראן שורי ת ה ׳ Sure 5נמצא
נאשר הקרינו שניהם את המנתה  ,ואל
נא להם משני נ,י אדם ונאמת  ,ויהי
קין  ,ראה אגני אה־וג אותן  ,השיג
האתר שעה ד '  ,ואל השני לא שעה אמר
זנתי צדיק  ,ואם תשלת ידן להרגני  ,לא
לו הראשון  .לא ירית אלהיס תלנד אל
אני ירא .הוא אוון כל נשר ונו'  ,יזי
אשלת אגני ירי נן להרגן  ,ני אלהים
*8a6 hat Mahomed p , 103
נפי מה שהעיר החנם נייגער נספרו
מפנים
נמשנו נל המפרשים והמעתיקים  ,נל'
לדעת המתרגם ינ״ע הנ׳ל אשר אתריו
שלא יחסר נספר תורה  ,שהיא תמיהה
לאקוד אתרי אמיתת פשט הנתוג כדי
 .ולי הצעיר נראה לאמר ,נמה שאתי
ושכולה אין נה  ,אפילו אות אמת גרידא
שאת וחם לא חטיג לפתת חטאת רונן,
אלהיס אל קין פסוק ז׳ אם תיטע
עול נקין  ,ונעזור זה לח שעה אליי
האמיתית ני אין ספק שוי מצא
כוונתו
שאמר חי׳ל עני קין ואתר להנל ליי5
ואל מנחתו  ,אשר נראה כן מדנרי יונתן
אגר טג לצדיקין ולית לתפרעא ת1
ולית זיין ולית עלה אתרן וליה למיתן
יין
קין שהרשע הרנה  ,ני לא ינתיש אדם
רשיעיא  ,אשר יונית לנו זנירור תן
אם הלן כל הימים נדרן הישר  ,וליי
פתאס נהשגחה ונשנר ועונש ,
?פתע
ונתחלה דומה לתוט של עננים  ,ולנשי!
סר ממנוי ני לפחת תטאת רונן ,
פרשה נ״נ ומ ' נ שם  .ולכן אמר לי
נקלע הזה של ספינה  ,ראה נ״ר
היה עקס והתלתל הולן עקלהליי5
נעשה
להטיז את דרנו לפניו  .אולם קין
אלהים
השם יתעלה ואן> נס זען> לנו עליו׳
מני תמול שלשום׳ לא שמע אל דנרי
דרכי ר ' ואדמות יושר  ,שהיי5
תש? נ נפשו לאמי  ,נזין רונ העיזנים
יען
 ,וחש 3נלננו נלי ספק  ,שלא שעי5
הצדיק ושאין עול ננפיי ונשפתיו תמיר
ממה שיהיה הוא נעצמו ת » נ נה  .ואשי
השם אל מצאתו מטעם וסנה אמרת,

7S
תפשי
לשי שאוהג את הנל אתיו  ,לפן נתן עיניו נו לאה 3ה ולתופף עליו נ3
היום  ,ולשנוא את קי! אשר הוא איש טו 3ולא סר
מאתרי ' 0נל הימיס!
׳־־
לכן נקנאתו את הנל ואתר קין נלננו ני ה ' ישנא נר לנג ונקי כפים,
יענור אתיו הקטן מתנו  ,עמד עליו נהיוהס שניהם נשרה ויהרגהו .
אמר,
הוא
אמירה נל . 3נהו ואמרתי אני נלני ( קהלת נ׳ ט׳ו ) ני אתר איינ
־
— sich
dachte
er
אל
.
נמו
אל
ההרים
לא
אנל
(
יתזקאל
י״א
וי
) ויקש
קין אל
הנל אתיו הוראתו על  ,דאה ניאור שה  .ויהיה תרגום הנתו 3לקי:,
, es wäre nur um Abels willen— (daß
Doch Kain dachte sich
 Gott ihn hasse—) daher als sie ». s. w.ואין פשטות יותר
לפעני׳ו
נפירושי זה נפי הסתום שלפנינו  ,ואין צורן לרותק המפרשים .

יאקב צבי בן התורני בהר״ר אברהם לעזו נ"י
מאונסדארף.

Beiträge von Solomon Triescher in Boskowitz

הול ^ ורא.
איי לך בת נדיב  ,במה נפלת
אויה שרתי ! בא מועד־ לכתבי!
ומאשר גבהת פלאים נשפלת! נשיה  ,שכלת כנפים עשתה,
נזרך הוסר עד עפר יגיע.
גם ני כנור תקחי —תשכחי!
רל פאר השלך ,
כל חמרה חקרי לב  ,לו תואילו תחמולו
משחתת,
ומצבתי בינתכם לה תשולו!
אי! עינה
זמירות מני קדם תודיע אם בני בלי שם חמסו כרטיה,
ניחה חדותך ותשארבעתה  .־ מה לכם חבק  ,עת לעשות,
נני לא קם כמוה ילידי יפה ,
עצלתים?
עיבתס הורתבם בלי חזק
הרפה
,
אם
יגון
ועצבת כסו פניה,
ילי פגות ליופי לפנים
עטתה
י
הראונו
מראה
תוצאות
אל
חיים!

ליהודים היתה אורה.
נ* את שמש מושל יוסבגבורתו צהלי קולך ציון  /בת אנחה!
'עיש חיל ברואים  ,ברכות עטה ,בניך יעלו מעלה  ,עוד יגבהו
ימעוף קרני אודו ינוס עלטה:
כנפי דוח איש אל גדולים שמחו

 Pנוגה ישראל יאירחשכתו .

שושנת חלדו ששחפרחה.

טל יורד על גביעי פרחים
כן על שתילי רעיון הנסת ודעת ,

תחי יתרת נחל קדומים ,

ותמח

הרעה.
אם הרם ראש חפצנו בתמים

מיםר נב’ גה ינ 5ש’ נו ' ויעת
נזקק דעותינו מסיגי ימים
קציר תבונה  -זיע מבורכים •
עברו
אך אחת אני דובר אומר ושמעה :
״תורע טרם יחליף  ,והוא פורח״ רוח זמן יפח בעצמות!  ,ונטר,רו
ממתעה הוי נשף  ,הרים רמים
בגדי רמה יסיר  ,יפשיט שמח .
שלמה טרישער מטדעביטש.

אל רועי זשראל.
Don R. Ehrcntheil in Preßbnrg.
מטיות בירכם היו לנחשים —
•  Ti״
דt
ן:*.,

רועי עמי על מי מריבה׳
הלזאת תקראו רעוה העררים:

ואחי איפה עתה רועים?

האר לפניהם עלי נתיבה
בי תלחמו מלחמות  .דברים ?

אני אמרתי עבר חורם.
ישמח ישראל פחדו סחר —
T

הריועה
.
הפכתם -שבט ד t
למה ד * ן .י,
t t
ללהט החרב המתהפכת;
« *
,י י
*
תחת השב,רגל התועה
אל האורח ! בחר ללבה ?

אבל מי !) עמוד ! בצור חברם׳
עת גם הנוצרים עצו יחד1

י * ־

• ןT

T

ד

מה תורידו מעל מצחיכם
הכהונה ; זר הרעה?

 ;.זר
מה תתחללו על נעתיקם
מה תלחמו חכמי חרשים׳
-rזז"
• t :
תעשי נפלאות לעיני הרואים; ?ה תזרעו עמל וכעס?

) Diese meine Worte treffen nur diejenigen Rabkiucu , dic
' cs sich zur Aufgabe gemacht, einander auf allerlei Art zu de-
kamvfen, oft gar zu stürzen, und dabei das Seelenheil ihrer
Gemeinde vernachläßigen.
Ehth

הביטו אחיד  ,הביטו! פנים
ךאו איך נפצו העדריס!
מ;רגן קמים מנחלי עך 5ים׳
סרים.
המה
השל1ם
מנאות
*T
־• T
־T
י

חדלו הלחם ! הקב » הרועים
אמת וקלום הן העבותות
בהם תנהלו ,תנחו התועים:
במטה הרועה .תעשן! האותות
אהרן עהרענטהייל מפיאסניטץ.

ןד $קוחר הט־וב.
Don Salomon Pollak in Trebitsch.

ובנעניה
אליבם
ארע ; • ן r v ' t
סוהרי  v v-י
ן*
אני • ד•• v
קורא ד
י *•
בואו עדי ממזרח קמק ער קבואיה
קמעו רבר׳  ,בי מאיור לבםזילןרו
מה טוב ומה נעים אם אתי תסחרו!
אישקיולה
כסף לו
יקר ׳... ,שקל
מי בכם
T I ( ...
| ... ...
T T x -..
בלם
לטובים
אתן
זהב
פכר
T :
T
.
״ | ..
TT
T.
אם תמור זה אגורה אקבל מאיש עולה
ומכל איק מרע לי אך גרה ישולם.
ארץ ־־אעל
מצוה על במתי
שומר
את דTכל '
*  V •• T| T־•• 1
• TI
״
מי איש אמונים  ,אענדנו ע?! ךת
אם רק גרגרי חול יזמורו לי ?שעל
כל איש כוזב ולמי האקת נעדרה — .
אמונת בני אדם ויקרם מבלי בחר
ראיתי  ,נער קטן יכתבם עלי לוח
לבבם גם ־Tיחד
זדונם ורוע
אכן
 ,־ * גTT
יT
 T׳* I
בספרלרשיום! זה הבל ודעות רוח.

עוגה רןט^ח בשל  ,לפני י  ntfדךך
יאקלו ;ןק ?עו אף יותירו ךימיו
לא כן הךשעים> תלפיות נזיד מבלי עךןד
מעט מזער הוא ? רבם לא ;ספוק למי.

.

באפילה אם תמשש  ,עת הצללים עטו
הלא ריב זדון בידים תתפ ^קלוןו/ממצה
אןדון:צהר; םאםתבל',ש׳ עת לכ העס ^ טו
הן גס ^ור אחד מני אלף לא תמצא,
אנחמה
אמרתי :ולא
אחת •היא׳  Äבן
ד ז" ז
על ••  71״ • :
" ־
הגברים ג
נוכחה
ד• T
למי יהי היתרון  .לכו • ד :
יהלא אם גם לאתרים כבד זהב א-עלמה
תמוריו מאלפי רכבה אקבל מאהעועריס!
םאל$מ$ן פ^ ללאק מטועניטש.

I #1ק.
למדכא ע
תפלה
V
• T ( I
* * T
Nach dem Deutschen des L. Liber, von Hermann

Waffertrilltng.

מי יעלה תפלתי אל מרום בס ; ה אומר להרים  :אנא הקיפוני!
יכן חלר ארם  ,יבטא בשפתהו? לגבעות אקרא  :אנא כסוני!
רגזו
הרים ;
יחילו
כחתולת מאפליה ,לפניו
חמר
לא: .ילוד
« .ד
ד׳
 :זו «־ •
 ן•.
אל חדרי מות ; פוטו פעמהו  .גבעות תתמוגגנה  ,יחדיחפזו.
ירים׳
רחב..r .
בלב .ים . .
אסתר .. .
שמים ? אם.. ,,
קולי .
יוליך. 11
כנף .
עייף 1T,
אם I
רק על ?וני ארץ ;עופו כנפים — שדי על במותיו דורך בעזוז בח י
הה ,העותי  ,מקיום א;ך ,אלכה? ואם על כנפי רוח אתור מקיום ניוח
חפגים.
במלא
צורר ״ tהרוח
עינהי■ יאל
אמצא  ,לא ראתה
מנוחה
• :7
 • ;•
 rד ד • > ;• I
ז ;t v

79
אם מקזדאשאןיפונה אחבא  ? ,נפששרודה <.עכה  .ע?י.ת
האי»יאכלני ,יאכל /אין מאמה— יזשי;
הרחיק רשע  ,ח^יסיף א ?ץ כיי ׳
הזי ; פ-יע  ,אחת דיך א נבא
נתיבתך בל תמצאיזקרזב יזם השבע מטוב חקדז מרזב העושר.
הנני לפניה  ,אב חנינה־ הבבי!
?ז יי? ה*
רעדה ,חיל יאחזני  ,מי י־וניחני? אזרה .אתחיע ,תדע מצפוןלבבי,
צורי  .אם תשפטני  ,מי יצילני? לף ירננו שפתי  ,אליר־עלני!
אך בך לבתי  ,אמצא נחמתי  ,אליף הקותי השלכתי יהכי-
^ " ארפא משובה נכזחה אשורה.
רוםךךסבתי׳ אך ' ^
T
T
■ T
J
>
-. 1

T

בה מדברה נעיםובמיישרים  :בזקר וערב לכן אקראף י
.שא בפיף אל רחום שזבן מעל משנת האן!לת ב? שי נעורה.
.ובסל און ארחיק מרר3ף<
משבר קרירוי אבוב .פזתח

שערים׳לדל נזדד השב נא מנוחה,
מ־יסיף חיים׳ סידי ? * ־י־־ יביט עינך בחמלה עלהו—
זמרת פשעיו באשקשוחה,
י?-צל"
קתשועת חנף אם התיכהו!
 3א שעריו בלב נדכא שחוח
הירש וואססעדטדיללעג מבאסקאוויטץ -
Poetisches von Sal . Pundi in Leipnik

על קבר בת יחידת.
Herder
).

(Nach

הד ,בלב דכא עצובה רוח
תמוד ערש אפרי־ון ממשקציות זהב
במז  .קבר צר ואפל
בתחתית מחשכי אדמת עישתה

מצע תביס . ,ירי יולרתןי
היפה בבנות ! ביגון הרפתה!
א ^ רךיעךינה! בדמיעו( תי !לדויתןי
מעמקזעב 1ר פרה רא7צ נם |גזןי מלטה
ותלתלי בלבבנו הה  ,מלרת אנחות ;צח!
יחידתי בת שתים עשרה
נקיה מכתמי דפי בבת שנתה
ובמפעלי טוב וחסד מלאת ימים.
שלמה סג״ל פונדי .

אל ” חאר לנוד)
Won S . Bacher in St . Nicolan.
שריאיום נורא
ינה שביב חסרן?
הרום פסאף ירוקים,
חשבה לןד פנהורה
חביון עזף ברקים
כמו נר זה העלינו.
בנינו,
בביתה א»#ר
דד • t
יI - -פניף האד לנו —
אל » ויאר לנו.
מרום אור פניף
נסה עלינו תמיר,

במיו .זה נד התמיד — :
תו״קד יום וליל,
ודק אז נעשה חיל,
הלא בלבתף עמנו
אל יי ויאר לנו.
עורים לא ידעו
באפל יתהלבו;
א $ר מדרכף תעו
עיני רוחם טחו— :

* ) Von Herrn Z . Epstein , Cantor
der Teschner Gemeinde , in
Musik gesetzt , und bei der Einweihung
der Synagoge
zu St.
Nicolan am 5 . August 1846 , während de « •jym -» - Anzündens
vom Chore gesungen . ( Vergl . über diese Feier Z . d . I . 1846
)Nr . 39 , und Orient Nr . 4V.
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נר
לרגלנו
דבריה,
!-
 t r:דI
ואם נתעה באךחותיף;
פניף האר לני
אל יי ריאד לנו.
נפשי מאור תו^ בת
להיות עמף צמיר«
rכמ׳ו זאת
השלהבת
 vv: -במניורת התמיד — :
;1ןואף תמיר רמה,
נרה *בי
הנשמה,
״1 :
־r s
דr

בהלו נרו ב»
אל יי ויאר לני•
בחצרות vזה
הבית׳
: - r
 •-א 1ר
 2 V71x׳^rמr 1דה ;
* t
יורק
ז; ת,
לע
צנתרות
המנודה:
~
־ S:
 ; Tהיתה
לנו
אורה
TJT
T
T
א) יר ortyזאת הת־ורה׳
לאור עמים היתה ( נו
אל יי
ויאר Tלנו.
" T" TI

מ$י עוללים ויונקים זסךת עז0:.
נורא בעלילה !
T 1 T1 T
תחלה לןי ; אתה,
מצבאות שחק
;חד בראת;
ברקים ,ירוצצו,
הרים יתפוצצו,
ארזים ; שברו,
ש?זף ,יפארו,
גם שיח שפתינו ;בון
לפניה אל נוראות ׳
י  -י ••  .׳,יב מפי עוללים
ויונקים ;סרת עז.
allhier.

נחנו םע נחלתן?
כמוץ סביב בערנו,
לבל .קצת הארץ
כפתי כפור נפזרגו:
מדחי אי יסי׳
מפחי אל סחי,
רדפנו הולכנו,
'ושמף לא שבחנו;
שמף לנס לנו,
בחרדת בל בלה 1ת -
בי מפי עוללים
וייוצר,ים ; סרת עז.

Bei Eröffnung des neuerbauten SchullocaleS
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82
וגם בעתות הדוחה,
מ ?ף אל תעינו.
אל אל ^טי כזב
ולרהבים פנינו — :
•T
• T JT:
התהלכנו
בארצות
:
•
T -. T
מגוי אל גוי נדחנו,
ומפון ב«ו בררום,
;ךף עלינו תרום;
יודע,
בנים
Tאב אל
־*
•T
יפ ,ע&ית נם^א 1ת —
בי מבי עוללים
יסדת זע׳ •—
ויונקים
יT
•:

?ביין זין בנינו
לל  -ער אה בנינו,
תורת אל  #דון.
במקוים זה יכהנו;—
סח .ימציאו',
בי י?« או.
9ים ’ יןףם
לא נספרים;
לעךרי"באן האדם.
ע $ינו אלה החלאות
בי מפיעז־ללים
ויונקים יסדת עז —.

דבר מראש דברת,
בח־ נביאי קרושיף,
צהר תבל היה

בנינו פה ( למדו:
את אלהיהם לירא.
וזאת תורת האדם.
לתודה אל נחבירה,
תורה ותעודה.
יתד באגודה,
בידיהם (אחוזו
משם בל ילוזו.
לכן נריע בעת נציב
דלתות אלה התאות,
בי מפי עוללים
ויונקים יסדת זע —.

־ " ",

יי

שם לאוךה חשכה:
מדורות אל דורות,
תורתף להורות,
דברת צוית
אל עם זו א!» ת;
לכן רוח חיינו
תורת ף אל למושעות—
בי מפי עוללים
ויונקים (סרת עז — .
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אנ #י לצון וןודון *)
באן! הנה ויב?1נזרJ
מימני זה המת׳
בלמה_יחר תלבויצו׳
?סנורים המתם-
ועוד לא נרפאתם׳
איבה
רק •• r
תבקיצו ־ ו
j - :י
מ ? ה תועבה־
אל בית זה נביא?
הלא תראו נגוהות?—
פי מפי עוללים
ויונקים יפדנו עז — .

מעונה אלהי .קרס
ברך פעלידיבץ!
^כ1ן מה חמת.
עמוד אחר בחלנו — :
אלה הילדים,
מדף נפלןרים,
פקח נא אזניהם
אל דברי מוריהש;
ועם נברא יהלילוף.
ןספרו את זאת - :
בי ? פי עוללים
.ויונקים יסדת עז — .
שמעון באכער ממיקאלאש.

הכרת חטא.
«Don M . R . Schwarz, Lehrer an der Normalschul
in Gige.

חטאי אס אמרתי הנח אספרה אס שקמתי לבקרים מיצוע׳ עליתי
עוחתי ופשעי בשפתי אדברה
עיני הרימותי ימין ושמאל עמתי,
אחרי מחמדי הבל ידי שלחתי,
ירבו לרוב להגידם נלאתי;
מגדנות בקשתי ,חפשתי מעדנים
צדק מאסתי ,רשע עשיתי,
לא שמעתי להורי מלמדי בזיתי לגני ירדתי לריח שושנים;
תועבה האבתי תאוות מלאתי .ואוחך יוצרי  ,הה אותך שכחתי!
*) Diese Lehranstalt hatte bei ihrem Entstehen so manche feindliche Elemente zu bekämpfen
, die ich wohl nicht näher zu bezeichnen brauche. Mancher freundliche Leser wird mir vielleicht
c’est tout comme chez nous“ zurufen. Doch zur״ bi-rauf ein
Verständniß dieses Verses gehvrt'S.
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גדלתני:

אם עני ואביון כפימו פרשו

אותך יוצרי .מנעורי
מעלם קטן לאיש רוממחני
מחסורי עליך כבוקר נערב5
מצמרך לבשתי  ,עת ערום הייתי קשות דברתי בפנים נזעמים
לא אביחי כבדך ,רם עלי רכזים
ובעת צמאתי מבארך שחיתי
כה רשעתי ונח עשוה הסנלתי!
ועת רעבתי מידך לי טרף.

חכורי לחם תקותם עלי שתו
את עיני ואזני אטמתי באולתי—

בצע כי אבצע  ,הון כי קניתי,
שפתי פערתי תא פי פציתי:
כה׳ ועצמי עשו כל אלה!
לא שערתי בנפשי שכחתי שכוח

ועתה בלב נדכה לך אלי באתי
רמסתי חצרך אם אמנם חטאתי:
סלח נא לעוני ופשעי תכפר!
שא נא שתתי  ,עונימחה,
אל לבי הנעצב הביטה וראה —

כי רהב והון בצע וכה
מירך אך המה ,אל עושה פלא! ני רבו חסדיך ־־־ עצמו מספר!

הערה בדקדוק הלשון.
!! זא ! ! מלמוד ל׳ע  .8נ׳ העמיד ליסוד  :פי אם גס שלוז מזג! שתנוא
הנגינה מתת אות הנוסף  ,עני׳ז ויו״ד הנוסף  ! ,םון> אן> שלא לצורך גלל,
הנגינה מלרע  ,נמו המנניהי המשסילי ,אגן התנס וואלססזאהן ! ! יאירו לאינה
א ' א׳ נ' ני ! מלות ר ! תי שרתי הנגינה מלעיל מפני היו״ד הנוסף ? ולהשוות
זאת מצאתי ! סי שפת יתר להראנ״ע שני ני לכן זיו׳ד הנוסף הנגינה מלעיל,
להגדיל ! ין היריד הנוסף ו ! ין היו׳ד המד ! ר 3עדו ענ׳ל  .וא ' נ נראה ני ! מקום
שיש לטעות שיהיה היו׳ד יו״ד ננוי  ,נמו אצל ר ! תי שרתי ר ! תי אז הנגינה
מונרחת לווא מלעיל ונמו שני וו״ז  ,אנן אצל המגניהי המשפיל׳ אין לטעות,
ני ננוי השם לא יונל להיות נמו נשאר הניגונים שנא לפעמים נגוי השם
לפני ההיא הידיעה וננוי הפעל ג"פ לא יופל להיות  ,דא ' נ היה ראוי להיות,
המגניהני המשפילני  ,וניון דאין לטעות ננונה הנגינה מלרע  .ויע׳ש נדנרי
הראנ׳ע ט״ו 3׳ .
ואני יסדתי חזקתי זרועותס ואלי יתפנו רע ( הושע ז ' ט״ו ) שיעורו
לדעתי  ,העם ישראל  ,אשר התה ! מרדם אן את הי נאצו  ,ולהתרות
כגורו נעה ינעיו  ,נן דינם היתה  :אס היטי ! ה ' למו> אם תתת גפנם
ותאנתם שלו ושאנן ישנו והצלחה תנת מנלם רימה  ,אז אמרו :אך עפרנו׳
נל יגיע גפינו זאת  ,נחינו ועוצם ידינו עשו נל אלה ; אפן אם הרע ה׳ למו,
אם פאון קם נמו ונדודים ננוים היו  ,ת,י על ה׳ מרו  ,על שדי זעף לנס
ואמרו  :ני הוא הסג צמו צרות נאלה על לא חמם נגפם ד וא ' נ הטונות
אשר עשה ה׳ אתם  ,נזדון לנס כחשו ואמרו ני לא מאתו המה  ,ועל הרעות

אשר גאו עלימו  ,על ה׳ יחשנו רעה ורגו עמו  ,וע״ז אמר  :אס ני אניאשר
יסרתי זרועותס  ,ג״נ חזקתי אותם׳ ואני אשר הנאתי הרע  ,הנאתי גס העוג
לתו — יאלי יחש,ו רק הרע — ר׳ל ימשנו ני תחני התה ילא העונות!
Wiewohl ich, der ihre Macht schwächte
ויתורגס , eS war, der sie :
wieder kräftigte
, eigneten sie doch nur das Böse mir zu.

משה אהרן שמארץ מניגע.

תועלת הדמעות.
Don Bernard Fnnkelstein in Jaffy.
איש עזבו
בר לבבו,
כי המוח
אותו תפש.
ולבו בעצב
בלי קצב
ולא ירחם
על מנחם
רק לדמע
יהן שמע
נס למרחקים
בידים רקים
ואשתו יקרה
בנפש מרה
עזב בדד
בלי מסער,
כי השוטר
נוקם ונוטר
אותו ישמור
משפטו לגמור׳

ואין מכיר
בן יקיר
עליו לרחם
אותו לנחם
רק בבכי
נפשו תחי׳
לב העריץ
עז כחרוץ
ונפשו קשה
כתומר מקשה
פיר שכנו
^וא ששונו
עת ישמע
קול דמע
נפשו תרך
בעדו יטרח
אותו לפלט
מצרתו ימלט,
אהבה עזה
עת תבזה

יקוד אשה
עת תנשה,
מי ירפא
מי « הפא
מיגון ועצבת
משחת ומות?
רק הדמעות
תחבושת מביאות
שבי מפשע
על הרשע
אשר עשו
להם נסו
לעמוד לימינם
בעת דינם
לבקש מחילה
מנורא חהלה
ומי יתפאר
נ׳ ישאר
כאשר חיה
ארץ ציה
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בלי חמלה
עת תזולה
נטפי דמעות
על הרעות
אשר עשה
בל׳ חוסה
ולא יחוס
על הפחות
עת במורד
דמע יורד
למבקשי נדבה
פרי הנובה
כי בעזרתה
המלה נצתה

עזי מצח
ידושו כקצה
לאלמנה נאנחת
סמי מרקחת
רק בדמעות
תקל הרעות
לנדבה וחולה
צרי ותעלה
לעני ואביון
נוחם בחביון,
ליתומות נעזבות
גשם נדבות,
למרי נפש
מרגוע ונופש ,

ולבי בחונה
חתן פוגה —
לנפש צהלה
גם היא תעלה
כי בלעדה
היא שדודה
,
רוב שמחות
כרוב אנחות
וכאובות חדשים
לב אנשים
רק הדמעות
אל למושעות
יחזקו מקוטם
מהיות שומם.

בער פונקעלשטיין מיאססי.
Beiträge von Moritz Strauß in EperirS.

מדור ההצלחה.
Mittermann
).
לחפש הצלחה
למצוא המחר.
למרחקים פנה
בחמש׳ם שנה׳
סרי החכם.
מדרוש בל נחם
בקדם ובימה
בצפון ובדרומה

(Nach

בהמון הערים
אך כל יגיעתו
היתה לרעתו.
בשקט הכפרים,
בטירות ממלכה
ותחת מצוא מנוחה
במדורי אנחה
כרה לו שוחה
ותחת שטים
בלכתו לא עצל
אושר החיים
בא בחורש מצל,
יצא
פה בתבל
וישא עיניו
לבקש — ולא מצאו; והנה מול פניו

>
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•יף בגדלו מאור
משנות קדם עור
נשאר לתפארת
מלכות ועטרת:
ארמון רם ונשא
ראשו עב נשא!
ולבוא אל השער
אחזהו שער.
נמעט רהב עלות
בגובה המעלות.
יהשקט ודממה
הוא עולה שמה
וברום העליות
בחדרי משכיות׳
הוא בא ויצא
ועל פתה מצא,
דברים האלה:
מי את ותלא
תנוח רענן

הביט — דאה —

בשובה ונחת
פה בנוה שאנן
בל תראה שחת—
אהה מצאתי און
אשיש כעל הון
עוד בחיי הבל
בל אתעה בתבל
אשמח בחיים
באתי שמים!
כזאת החכם
רבר ונהם
על זח מיגונו
ומעצבונו,
ובשמחה וגיל
ברעדה וחיל
פתח הדלת
וירא — בשוחה עסוק'
אחרית כל גבר
במדור לעלוקה

על מות אחי

קול

נהי

מה״ו

פנחס

קבר!
"ובר אדמתו
עני ושוע
יראה ברכתו
ימצא מרגוע
ישבע לחם
מדי יום ביומו
בל יירא לחם
בל יבוא מקומו׳
ומרדף רקיס
לבקש העושר
אף לחם חוקים
בל ימצא אושר
חסר בל הנהו
נורה לו שוחה
באדמת נוחו ־־־
שם ימצא מנוחה.

רייטץ יל.

פתאם נקטפת חמדת סעיף פוריה,
נפלה ציצת אדז בצבי מצמרת,
יחולל יפעת זוהר בעוד עשרי ד, .
סם המות בגאון ישרון נשארת.
יצא חוטר יבנה *אחרית לביתך
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חבלתך בארץ אהח׳ בל היתה,
יקרת אמנם מאוד בימי היותך
אף ני בגדולים שם ידך עשתה —
"לך לברכת עד תהי — והיא חיתך•
משה שמדו ים.
_

קול נהי
von Dr. M Englisch, prakt. Nrzt in Hotzenplotz
על מות

שמשון בני יחידי אשר פתאום השאדלאך קטפוהו ליל
יום כפורים

כיי

נפשי' נבהלה מאדי לפ״ק.

שיר אבל אשירה ארים קולי ביללה
מות שמשון ידידי אקונן ברתת וחלחלה
שמש זוהר פניו הזהיר כזוהר הרקיע
ורב חכמת לבו  ,עודנה צעיר הופיע
נעימות שיחו וטוב מעלליו היו לנחת
עתה נגח מנגד עיני  ,ירד שחת.
נפשי לעולם תאנה  ,תנוס משוש והדוד,
גדול שבדוני מנשוא ,באין אחרית ותקוה
לבד זאת האחת לי לישועה ולנחמה
יה שוכן מעונים  ,לקח נשמתו שמימה
שם אראנו  ,שם המות לא יפרידנו
שמה גשב יחד לחזות בנועם צורינו.
מ  .ענגליש.
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חוט המשלש במהרה לא ינתק.
Don Ab. Pollak in' Wien.
אל הינון השמחה מלתת הטיפה :ועוגביך מואסת .
תרעלה •־־־
״אכזר מדוע מפני עורף פנית ?
הבט זמרת נבלי  ,לעיניך שינה אז מהרה יקראוני חוחים לטעת<
מרעיפה
שם תחת פעמיך שושנה נובלה,
ופה נם ימינך מצנים פוגעת
ותעלה למכות בימינך הכית.
ולמכאוב חציך בחדרי לבבות
הם עוד הפעם דל שפתיהם
אטיף צרי להבליג והנפש
שמחה
פצו!
גם מרפא העליתי ־־־ בוקר לא לערוך מערכה לקראת מערכה
עבות;
ובחזקה בלי סרה יחד ינצו.
ובכל זאת בל
שזפתני
באהבה
והנה האהבה אל הנצים הלכה,
עינך.
ובטוב טעס ודעת קולה הרימה:
החרישי ממני את בת השובבה ,אהובי! אל נא תריבו! אל חבגודו,
על המית מעשיך עיני בל אשימה׳ הטו נא אוזן לתורתי הנעימה׳
למה את שוחקת אם נפשי ואס מצותת תשמורו לער תעמודו.
דואבה?
תלעגי ,עת אדיר בשיחי ואהימה ? דנה בואו ! איש לאחיו התקרבו
אם אמיתי פה אשקוט ואנוח ,תקעו כף אל כף ממני אל
תרחקו.
פה נפשי במסתרים תיגתך תשפכי,
ני בעבותות האהבה תמיר
גם שם מהתרגזך אינני בטוח
תשולבו
ובאימת מנוחתי ברגליך תדרכי •
בקרם׳ האחות יחד תדנקו.
ואני שכול וגלמוד לנוס מפניך חבלי עצב וגיל אענדה אנכי
מרחוק אחישח  ,בראותיך מערת ,על צואריכם בהם אתכם אנהל
ילא אצא מחבי מתגרת ידיך ,עינך עליזה• תטוף  ,עת תשמחי
השכותים

ער מתחנותך את מני עוברת,

ועל פניך זועף ! קרן אור יהל.
אברהם פאללאק מפראסניטץ.
**4
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אל לשון תרמית.
Von A. M . Schreier in Czernowitz.
(יגרת ה ' נל שפתי תלקות לשו! מדגרת גדולות .תהלי' י ' נ ד ) ,הוי שפת
יחי Iהוי לשון מדגרת גדולות ! עד חן תתחמקי גין שגי חומות גלויות לתמר:
מי ירחני ? ומשם תכונני חציך על יתר לירות גמסתריס תם  .הוי חותם תכנית
כל פשע ! את היית נעוכרי כל גשר  ,כל פגע׳ כל נגע חשר תחת מסנות
השמים יתהפכו  ,ממך הכל ומידך נפנה  .כי נעת קו תוהו גאמרת יוצר כל
לחון נהיתה  ,ועל אגני נהו רוח חן שפך לעשותן תנל החנורנת  ,מגנון הארך
הוציא כל ען נחמד למראה  ,נם נהמה ורמש וחיתו ארן אשר יתהלכו על פני
האדמה  ,ומראש עפרות לקת ויעשהו תמית איש  .לשנת נית הי  ,ויפת נאפיו
נשמת תיים רוח משכלת׳ אז הנוגע הגדינה שפכה רוחה על כל היצור  .כל
חי כל נשר יחדיו כתאומי גנון התהלכו נין נחות דשא וחנתי מים ׳ האריה
כנקר אכל צמתי הרים  ,הכשג לא קנא את הזיג  ,והזחג לח התגאה על
הכשג׳ רק שלוה ושקע אז שלנו ו על כל הארן  .ומנתר הינוריס ישג נתנוחות
שאננות תחת צללי עצי עדן 5קנאה וכעס לא לנו לחצו  ,רע לא ידע ,כנן עדן
היתה כל האין  .כלם רננו מעוג לג על חנלם אשר נפל להם — עד שקמת
לשון ! שקמת חס מאנדון והמות ! החשכת לחון גיוס חור׳ ערגת כל גיל,
כל שמחה נגני מסכת ; הנאת קנאה ורוגז נלג כל המורים  ,הגדת מדון נין
׳ניר ליוצרו ; לולא ני נרחמיו הותיר לנו שריד כתעע׳ כי עתה כל חמדת
היניר גיוס אחו היתה שנה לאין • ומאז ועד עתה עוד לח שגה חרנך אל
נדנה  ,עוד ידך נעויה להרוס ערים  ,לגעוש ממצבות  ,ניי לא מענו שחתו
תחת שנעך  .ני מי הניא גכגל רגלי נזיר אחיו על לח חמם עשה ? מי הניע
חת עם ה ' נמדנר נוראה  ,נארן תלאינות ארנעיס שנה  ,עד תור שש ונחות
חלן> אנשי הצנא ? מי הכריע לעגת עיר מתים כהני הי ? חי מלק מלכות גן
ישי נין גנו וענדו ? הלא את היא לשון תרמית ! את היא המרעשת ארן,
ונרגזת ממלכות ! עד אן לא תאתר הרך • התעע ממך ני הנאת את כל היקום
תוך שערי מות  ,ני תתנקשי עי ד גמענו ימי החיים  ,לאגדם ולהשחיחס ^ חך לא
לעד תמשול׳  ,לח לנצח תמלוגי ׳ משנת נגייס וניס׳ חך נם נך ימשול מי,
כנאום הגנר הוקם על  :יכרת ה ' כל שפתי חלקית -
מכתב ? 1ידידי

המנונה

מארגענשטערן.

חלהיס יחנך הילל נן שחר • מה נתרצו אמדי יישר  ,אשר כתנת ני ללמוד
לשון ענר שמת מגמתך  ,מי יחן והיה לגגך זה כי .הימים  ,עדי תנצע חת
אשר זתות  ,להיות נס אתה גמדית׳ קרנה  ,אשר נם תחת רגלי נת עמה
נ עפר נרתסת  .ני משנה שירון לשמיני שניה  .חלה נעיר פדא ילכו  ,ייראו
חנשת אן> אל םן> ניתה  ,לנל יננדו נחנלי אהנתה׳ פן תהיה למוקש לתו׳
להורידם לנאר שחת ; ואלה בילדי נכרים ישפיקו  ,ונדנד׳ רות יהנל כל ימיהם
יולו  ,ולשוני  ,הה • אחרי נום ישליכו — אינה חת לשון ענר ! חינה תפארת
נחון ישראל ! חם כל שפה׳ נך הוציא חל מגען החסם כדורים חין תספר,

►
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ויעגדם גהוי והדר  ,לאלה גונה נתס הלק  ,אלה ניקר כסף יזהירו  ,ואלה
כעין הנדולוז ינוצצו  ,גס מענה האדמה 3ן צותה׳ לעטות צנע רקמתים,
להוציא נל ען סרי  ,נל נסש תיה • נן צוה אל לעמו חקיו ישמורו נן שררו
מושלים נפלאות אל הניעו — אן עתה הה ! נדמו מתרי ננורן  ,גתקו חנלי
תופיך  ,לא ישמע נתון קולן  ,רק עוד נאו 3מארן תדנרי —  ,הוי שפת
ישורון  ,אין נתשנת לנבלי תרם ! הלזאת עלית לפנים על גסי מרומי קרת,
למען תפלי ארצה ותשנרי עד לאין מרפא ? תחת ני היית עטרה תפארת נין
כל גויי הארצות  ,כלס נתנו כנוד לשמן ,תנמי פוש ומצרים ניסת צופתן מנין
ועתה נס נין
שסתותין מצו  ,לעטות נס תעטה תהלה ללשונותס נגוייהס
נני עמן נזרה נחשנת  ,ומשסל עמדתן עוד למדתסות יהדסין  ,אן הנחתי הנת
לא רוחמה ! עוד מנקשין יתצאונגן  ,עוד נתחול משחקים ישמע המיה ננלין,
עוד מעיי גאון ונונה לעיני תאהנין ! אנא ידידי ! אנא שא נא על אשר
עזנתין וינרתי עם רעיתי היפה והמעוננה  ,ני גס למענן אחי עשיתי זאת׳
למען תחמוד נר אתה את יפיה נלנן ותשקוד על דלתותיה עדי תארשנה ותהי
לן סונ׳ת ? ני עוד צעיר לימים הנן ,עוד הזמן ,הזמן הוא נעוזרין ,לא נגדה
נן היקרה נאשר נגדה ני ; עוד תונל להשלים את נל חפצן  .ועתה לן עשה,
נופח ה׳ דרנן  ,עשה העשה ונס ינול תופל י דנרי ידידן.
אברהם מרדכי שרייער הכהן רטשערנאוויץ.

,עשה ט־וב.
Don Varuch Grün in Prerau,
בן ארם  ,למה תישןולא העשה ח? ל ׳
למה תעלים לף אף היוס לליל.
האם תירא סרבים וסלונים>׳
'י■
האם תירא חוחים וקמשונים
האיש הירא שמיר וימיה,
שושנה בל תהי ליו בבית.
הגיור אמונה חלציף וייוצר מת?יןז
שנה ותנומה בל תתן  #יניף,
?לח ךכב צלל דבר א? לה שליום וצדק,
עלה הרים וגבעות׳ רוץ במשובת חרק
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א׳ויביף יפלו ארץ רדף ו^ הי חזקה
אימביף .ילבשו בשת  ,ולף תהי ציק ה•

מכתמים.
מי המה נרן.יים ? אבדו —
ואפוא ישרים? נכחדו —
ךאה נא

ק־ורא

נעים!

נפלאים.
איכרה
ימי י־ואב
י ! ז'
•* דד
ד
 :י•
הלא תשאלני ׳ ננל מה ולמה )
בימיו היתר ,אשה חכמה — .
_

ברוך גוין מפרערויא.

הר״ר זעליג
הטורים האלה מצאתים רשומים נאתתתת דודי התורני
שאסבערגער נ׳ע ,בלי שם ממגר וכסי בנין תרוזם המה ממשורר ישן נושן
אכ | יהיה מי שיהיה ,נקא האמת תמי שאתרו — ועל ני יקרו נענ׳גם אמרתי
נאוה למו להצילם מנשיה  ,וקראתים נשם  :תורת חיים.

?רד .ברי  ,בשר מרי,
בעת ? יטב לך;
שום ולוף ועץ פךי ,
בעת הגלגל נצב למולך.

ארם עצב אל תאנח,
כי אחרי המדכא יבא האתנח;
אל תתהדר אדם גביר׳
בי אחר הררגא יבא התביר!

בשער בית הקברות באוהעל.
Don Alexander Roth.

אם כל חי יולדת קין והבל
בעד עונג רגע חיי עד המירה ,

לשוא נמאן תת הבכירה לפני הצעיר'
רחצו הזנו בחום צח עלי אור׳

מאז בני חליף כלנו ושנותינוהבל ,נפש מטוהרה להשיב בהגיע ודייר.
אלכשנרר ראטה.
»Sprüche״ »Kommentar über schwierige Stellen in de

Sal o m o'e", von M . E . Stern.

מעינותין אוצה ,נמשך אל הקורם כדעת רש״י ! 'ל׳ ולא
ט״ז יסוצו
עצה וצווי הוא  ,ני היא דוד שאינו תלוי ברצין ונתירה  ,ושנוי הלשין תסכים ,
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שחה ; צווי ויפוצו  ,עתיד׳ ויוזויגס ; *6auu werden hinaus deine £Xud
len sich ergießen, öffentlich in Wafferquellen.
יוון  " ( ,,ח  ,הה,ח׳
שם י״ט אילת אה  3ים ויעלת וזן דדיה
תשגה תמיד .אן> ני גאוננו ד,די רא״א מ 'מ נוכל להניח גמו עוד נוגה
שניה נידוע התמשלות שגיעת התאוה  ,זונה לסגיעת הרע,ון ,תזון  ,י,עד אשה
זונה עד ננר לחם  ,ויעגור והנה איננו  , ,חליפת המאוס יניחנה ננלי אין
חפן  ,ו  ,לח נן אשת איש המקודשת לו  ,מדי יוס  ,יומו  ,התודעה לו יותר,
תתחזק ותתגנר אה,תו נגדה וממדרגה למדרגה תעלה  ,חנו  ,וע״ז נופל ננון
דדיה ירון גנל עת  ,לא ע״ו ההעגרה  ,ו,אה,תה תשגה תמיד .ותהיה לפי";
אילת תענין נגגר חין איל ( ההלים פ׳א ה' ).ויעלת משורש עלה  .תשנה
ננונה דעת רש״ד ,עינן המלה הזאת  ,שורש שנס הנחתה על הננויה למגדר
ונמל האתת הגאה מהחגנוות נח המדמה וגודל התפעלות ; נפשי נהו האוה,
;ציירו לנגד עיני התדמותו ציור אהוגתו יתאר אותה בכל אופני השליחות ועל
נל פשעיה תנהה אה,תו  ,ולא יראה ני האה,ה תעיר עיני פקחיה  ,והשניה
הזאת פעמיה לעוג  ,נמו  ,אהגה לאשתו שהיא וגדר הדת והמוסר ומונרחת
להצלחה זמנית וע׳ז ואהגתה תשנה ממידי ופעמיה לרעה  ,אהגה לזרה  ,וע׳ז
ולמה תשגה ; ני גזרה ויתירגס dieibt deren Liebe, aufwärts :
geht ihre Gunst, ihre Zärtlichkeit genüge dir stets, in ihrer Liebe
wirst du stets fortschwärmen, worum, mein Sohn , mit einer Frem?den auSschwcifenund im Schooße der Ansgearteten ruhen
הס נ״א ני נוגח עיני ה'  ,מחי,ר לפי דעתי עס הפי שלמעלה ור״ל
למה תעשה נני מעשיה נחלה ; ידען ני נל דרגי איש גונח ה ' הנמי ו,פלה
ומאזני הדין והמשפט הוא מפלס נל מעגלותיו  ,ויתורו;(Da doch den : -
! Augen des Ewigen die Handlungen des Menschen gegenwärtig
ותורה אור .נקטו אצל מצו ה נר  .שהוא
נר מציה
ו נ״ג  ,ני
אור׳ שה הונח על האמקה
הנלי אשר עליו עומדת האמקה ואצל תורה׳
געצמה  ,נראה  ,ני הוראת מציה ,שמירת החצות ויראת ה׳ וההלינה אחרי
האוקיה  ,ותורה היא החנתה המאירה פני אדה ועל ידה ידע האדס לפלס
דרניו ; משפט ולחזות  ,נועה ה' ,ונתי  ,ראשית ותחלת חנתה יראת ה'  ,וידוע
ירשתם1א ; ־ת נל שיראת חטאי קודמת לחנמתו  ,חנתתו מתקיימת ולהיפן,
ונזה סדור המלות על מקימן ,שלום  ,ני נר מציה ותורה אור  ,המצוה ר׳ל
יראת ה'  3סי  0לאור התורה אשר ; לעדה אין לס קיוס .והגן.
עדננר לחה ואשת איש נפש
שה נ״ו  ,ני געד אשה זונה
תצוד .רגו נמו רגו הדעות גענין אפי אזה׳ ואין אחת מהנה
יקרה
קולעת לשערה למטרת האתת  ,ינגר נדפס ממני יאיר עליו ( וויען צ ' נ לפ״ק
,דפוס שמיד ) והוא  ,ג ע ד ׳ מן אגי עד שר שליה ( ישעיה ט׳ הי ) והענין יי
התענוג הגא מאשס זונה׳ הוא נעונג הגא מאיילת ננר לחה או מאכנ תה,
ני אחרי עגור הרענון ואחרי שגעו  ,נפש שגעה תגוס נופת  ,וכן הוא ,אשת
זנוניה׳ ואשת איש או נרא״א ,ני ; סתחגר סאדה אלי אשת גריתו המאורה'
לי ,היא תקשרהו נענותות התאנה ותשמור נפשי מנפיל גרשת הזונה  .או ע״ו
ששמעתי מידידי החנה השלם נגיד ת׳ה ליב  .ייטליס < ״ע נאמרו  :ני הנגע
הגא תן האשה הזונה לא יניע רק עד ננר לחה  ,והיינו שיעני ויסול למחסור
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על ידה  ,שהוא דני שאיננו נוגע יק לגוף  ,צא נן הנא אל אשת איש לגאון},
רע מתני ומד  ,ני נגע עד נפש  ,וזה  :נפש יקרה תצוד ומשתית נפשו הוא
יעשנה — .תן אתרי עייני עליו מצאתיו ני נס הנאור הזה לא ננונה דנר,
לנלתי הסניתו עס הנגינה  ,ני האתנת הניחו נעל הסעתים על מלת איש
לנגד נל הנאורים נתוני נתוהס •' אנן אתרי חקרי על הפי ניניעה תמידית
תנני ה ' נדנר הראוי לאתדו ושמע  :תלת נ עד הוראתו על הסנה התנליתית
אשר רק נענורו נעשה הדנר מעושהו נמו ואתפלל גש נעד אהרן ( דנריס ט׳
נ׳א ) נהתפללו נעד רעהו איונ ( ח״נ י׳ ) מלת איה ,ננוי הגוף הנלתי ממלט
נמו איש וניתו דאו ( שמות א׳ אי ) .
ועלו העם איש נגדו ( יהושע ו ' ה' ).היינו נל איש ואיש  ,ותהיה זונה
נשוא המשפט ונמעט פעל  ,ואמר  ,האשה ההיא איננה זונה מאהנה  ,נ ' א
נע ד  ,ר״ל נ עד תתיר ותשלומין ,יהיה מה שיהיה ,וזה עד נני לתס  ,למען
ואשת איש מוסנ על הזונה  ,ר׳ל היא אשה לנל איש
החיות את נפשה ,
ואיש הנא לידה נמתו לה אתנן  ,תצוד׳ מן המצוד ללניא טרף ( איוג ל״ת ל״ט)
ר״ל רשתה ומצודתה פרושה לצוד נל נפש יקרה ויתורגס Denn um etwas :
ist jenes Weib eine Buhlerin , eines BrodeS wegen, und Weib ist
sie für Jeden, Schlingen der edeln Seele . legend,
שס ל ' ל יא ל ' נ  .לא ינוזו ל ג נ נ ני י נ נ י 3למלא נפשו ני ירע,
ונמצא ישלס ש נעתי 0את נל הון ניתו יתן נואף אש ה חסר לן.
יעשנה .נראה נל תאיה וחמדה הנוערת נקר  ,רתני
משחית נפשו הוא
הלננ תנונה נשס רענון  .נמו לא רעד ללחס ולא צ־יא למיס ני אס לשמוע דנר
 ( ' 0עמוס ח׳ י״א ) ורמו נן התאוה לאנילה ומשגל ,אך מאות האנילה איננה
ממוענת נל נן ׳ נהשניע האדם אותה ע׳י אמצעיים שהם נגד הדת והמשפט,
נמו מאות המשגל אשר נהתנירה יונל לינוש יצרו .אן נלי מזון לא יונל איש
לחיות  ,וזייא אף ני לא יתנן לנזות נ״נ חת הנננ אשר רק למלא נפשו ני
ידע  ,הוא גונג  ,ואע׳ש נן ,הנמצא ( ידוע התשמשות הניגוני למס )  .משלס
שגעתיס ואת נל הון ניתו ימן  .נגזרס אותר  ,ני מי 0נננ זאת גס השאר
ננננה אמו  ,והוא תאתר אשר תשונתו מענת מאליה י נלומר ותה יעשה א ' נ
לנואף  ,אשר אין הנרחי לו לחטוא • ונהתגנרות מעט היה ינול לעצור נרוחו,
ני אין חייו תלויס נדנר  ,או להשניע נהיתר '• והיסיף עוד להפליג נא וענת
הנואף נאמרו׳ הנננ איננו מסונן רק לאנוד את הונו קנין זמני  ,לא נן
הנואף החסר לנ  ,העושה נזאת תשחית נס נפשו קרינר מרומני Iייתוינס :
Man sollte doch eigentlich nicht verachten den Dieb , wenn er stiehlt,
bloS nm sich zu sättigen , wenn er darbt ; dennoch, wird er enavvt,
muß er siebenfach bezahlen, sein ganzes Vermögen hingcben, der
Ehebrecher ist sinnlos , seine Seele verdirbt der, welcher ihn begeht .
ז יי  .שית זונה י נ צ ו ר ת לנ  ,הקורא יראה דוחק הדנר להפין הגירסא
ניצרת תתור :צורת נתרגם חנקלוס והנמשנין אחריו ,ונראה  ,שית ,מענין
ונצורת׳ מענין נוצר תאנה ( תשלי ני׳ז י״חו
ולא שת פרעה ( שתות ז נ ' נ)
וידוע השתמשות הניניצי נל״ע נמקים שס או תואר  ,ל נ  ,הנחתו נהשאלה על
הרעיון הפניתי נמו וקר  ,איש ולי .עמוק ( תהליס ס׳ד זי ) והנה אש ה הזרה
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גלי ספק אין שוס נצון אה  03נוער יה וכל נמתה יק לאתנן  .אן חלקו
מחמאות פיה להתחפש גמענוה אהגה  ,וסמתשגה ונונתה הפנימית צפונה
שית זונה ,היא לא שתה לגה רק לזנונים געד אתנן׳ אך
נקיגה  ,וזה
נצורת לג .משתמרת מאוד להראות כונתה ונצורה היא גקרגה  ,ויהיה א״נ
סעולמקל גאלו» ההיא גסמינות להי׳י׳ ייי זירגם . :׳ .« Jf .
נצורת
ein Weib kam ihm entgegen, deren Vorsatz Buhlerei , doch wohlverwahrter Gesinnung ,
שם י״ד  .זגחי שלמים תלי  ,היום של  .מתי נדרי .השרה לו ,מדי
יום גיומו יצאתי לנקשך ונדרתי לעשות את היום אשר נו אמצאך ליום משתה
וזנח  ,יהיה איזה יום שיהיה והיום שלמתי נדרי ולמה ? עי׳ז נוהל ,על כן
על ני לא לאנס יצאת -היום לקראתן׳ ני ראה זה נס ראה  ,יצא״י היו!
לשחר שניך  -ומצאתין ! ויתורגם , um Fr -ud-nfest b,n ich verpflichtet, :
 und heute erfülle ich mein Gelobniß ; dieweil entgegen ich dir geganפניך׳ יש עוד לנארו מן פניה משורש
!9 en und ich doch dich finde
פנה׳ כדרך האוהג לפנות ננל עזוז תנחת -לאהונתו ויתורגם Deine Zu - :
» eigung zu !iichen, zu erstreben,
שם נ״ג  .שתאם ,מענין פתיות אשר שרשו פתה ,מחלפה הה״א לאל״ף
נדרכה נא״צע המלה נמו ח ל חי ס מן אלה ,ני לא ילך החסר לג אחרי
הזונה נ׳א אחרי אשר נשתה על ידה נחלקת אמריה אולם מד נהתפתותו לה,
מיד נ לי הנין ונצי שים לג ופהאס הוא חוטא ,וכן דרך הסתננות הפרשים
נלשוגנו אשר תמחצג קידש נחצנה יל כי יוקותס וכזית הודם.
גנורה׳ על נלתי נקטו
עצה ותושיה אני נינה לי
ח י׳ד  .לי
לי נינה כמו שאמר לי עצה לי גנודה נראה  ,ני כל הפירשה כוללת ספור
תעלות החכמה וה־א היא המדנרת  ,וידוע ני הנחת שם חכמה על הדנרים
המושכלים כנר מאת הקדמונים הנקנים נחסירה תלמיד מפי ר 3והנמצאים
נספרים חרותים עלי לוח  ( ,רש׳י וד״ן הירך וויזל נסי גן נעול )  ,לא כן שם
נינה  ,הנחהו על העניניס השכלים שהשכיל וחדש האדם מדעתו ותנונתו נהיות
עליו עזר שדי ממרומים  ,אך נרצות האדם לגיא למדריגה כזאת צריך למלאות
כריסו תחלה ממעדני התורה והחכמה ומוכרת ליגיעה גדולה והתננרות על
הסתת והדחת היצר המשים ארגו נקרנו להוליכו תועה לא דרך אחרי תענוגי
התנל ולהתעצל נרפיין ידים נעסק החכמה  ,עדי עמדו נננעית גיא חזיון
הנינה להשכיל נאורח החיים מ־עת עצתו ,מייצא ני לנוא למדריגת ( נון מוכרח
להתננרות על הנח החומרי  ,וז׳ח  :אני נינה ר׳ל אני החכמה נאה למדרגת
נינה  ,רק נתנאי ! ה ,אם לי גגורה .נקנות׳ כנר ההתננרות.
מ1נדד ב׳־ר יצחק ז״ל שטערן.

%

 .כונני יצחק Inhalt zum9 . Hefte des
א  .ח  .ווייפ  :ספרנורגייצחק
ח  .י• פאללאק  :עקסעלעוע
י  .ל  .פאללאק  :עקסע^ עזע
י  .יוייסע  :ננניצא ,על  ,חינוא
עולם8 .
אחדים17
דר  .מ .דושאק  :ד,רים
י  .לעורי  :ענטוווהקי לויינער יידי-־
טען נו »יי»לוטיק 19 . . . .
לאן24 .
אוליא ר״ש ,
א  .פריעו־לער :דער עקווצוטלור32
ז  .ה• מאנרשיין  :הפוסע על שאי
37 .
הסעיפים
הירח45
ה  .באס  :הזיון ליל חשנא
ז  .ד  .לוצאטטא  :הוראת מצח
46 .
סחהן
— על הצעירים 48 . . .
א  .ה .ווייס  :תולדת ר 49 . . . ,
ב  .קעוואלל  :תולעת המשי
— מכתם . . . .
— חידות . . . .
. . .
— פתרון
. .
י׳ טרישער  ! :אנרעט
מ  .סטרעליסקער  :יללת נדנה
י • ביברינג  :ועיוני,וקר .
ק  .סאפתית  :ק ל קורא . .
ב  .שווארצפעלר  :קילישועה
. .
מ  .נייבויער  :תנא ,
מ  .באס  :קול רנה וישועה .
ה  .האבאק  :קול קירא .
2
3
7 .

ימ׳שווארץ  :מנחס 73 . . .
י  .ה  .לעוו  :היום והלילה
74
— עק  0עןע! ע . .
75
ס  .טריעשער  :קול קורא
— ליהודים היאה אורה —
א .עד .דענטהייל  :אלרועיי 0ראל76
 .Dפאללאק  :המסחר הטו 77 ,
וואססערטריללינג  :אסלה
ה.
78 . . . .
למדכא עושק
יאירה79
ס  .םונדי  :על ק5ר 3ת
 . Dבאכער  :אל ה׳ ויארלנו 80 .
ז8
— מסי עוללים ויונקים
מ  .א • שוואו־ץ  :הנרא אטא83
.העדה  ,דקדוק הלשון84
ב• פונקעלשטיין :תועלת הדמעוא 85
מ  .שטרויס  :מדור ההצלחה 86 .
87
— קי ' .נהי .
88
מ  .ענגליש  :קול נהי
פאללאק  :חוט המשלש
א.
89
,מהרה לא ינחק . . .
מ • שרייער  :אל לשון אימיח 90
. . .
— תנא ,
91
.
.
,
טו
ב .גרי[  :עשה
'92
. .
— מנחתים
אירא ח״ם < . - . . .
א  .ראטה, Iשער נית הקגרות
מ  .ע .שטערן  :עקסעלעוע
איבער תשלי. . . .

!Zur Beachtung
 mit punktirtemבחינות עילם Sä, '* So eben hat die Dresse verlassen:
Texte und metrisch-gereimter Uebersetzung von M . E. S t e r n.
Preis »8 kr. E. M.
1. UntrankirleS
wird zurückqewiesen
; » ndeukliche undverworrene Abschriften bleiben unbeachtet. 2 Vor- Zu- und Ortsneunen des Einsenders uns besonders das Post -vr. bitten wir ge-

und den Beitrag

»au anzugeben. 3 Wir bitten: den Brief

nicht aus ein und dasselbe Blatt zu schreiben
, da ohnedieß eine Ab ud der Brief nicht immer geeignet der״ schrift gemacht werden muß.
Zensur rorzulegen. 4. Gedichte , die uns künftig nicht in Merub as - Sch rift eiligeseudet werden, werden ohne Ausnahme in
Ra schi - Schrift abgedruckt
. Adresse
, wie bisher: Stadt , Kvhlmessergasse Nr. 47S, 3. Stoek, Thür S. M. S, Stern.

כוכבי יצחק
כולל

פרי מחקר וילדי מליצה מחכמי הדור ומנעימי
.השיר בזמננו
להועיל וללמד בני יהודה קסת הסופר
וחדותם
זרועותס

 להבין דברי חכמים, ולהדריכם בנתיב ההגיון
, ולעורר קנאתם לשפת קודש
ונחתה קסת נחושה
• לאמת ולאמונה ולהרים קרנה במקדם

משליהם

אחת

לאגודה

נאספו

מאת

.שטערן

מענדל בר״י

10. Heft- Preis 20 kr. E . P !.
KOCII

BE

J1ZCHAK.

Eine Sammlung
ebräischer Aufsätze, literarhistorischen , philologischen , epegetischen und poetischen Inhalts , zur Förderung des ebräi«
schcn Sprachstudiums
herausgegeben von M . E. Stern,
Mitgliede der deutschenmorgenländischenGesellschaftzu Leipzig und Hall, und
goldenenMedaille skr Wissenschaftund Kunst.
Inhaber der k. k. österreichischen

Wien
Gedruckt bei Franz

! 847.

Edlen von Sckmid

und 2 - 2 - Busch.

$7־  5־ *.Aj

HMIm

)( j » 1♦W
מכתם.

כא(»ר לפני קונו הירח הפיל תחנה
־ !יי׳ ־ •־ י י.
־.
 • :.י
על
חסרון
זהרו
הרכה
אנחה.
: v
יr :r
• ; r
 1־זז ׳
כן אוהבי שפת עבר נשאו קנה
על אבדן הורה כי כמעט ו $כחה —
.וקול בדרומיים נשמע  " :הנחמומעצביונכם,
הכוכבים
מםסל 1תם -יגיהו T Tהרכיבם ! *>—
־ < •
י • :
משה שווארץ מראזענבערג.
מאז נתן אלה ים ברקיע השמים
את שני המאורות הגדולים להאיר עינים,
מושל ביום המאור הגדול בעבים
ובלילה המאור הקטן עם הכוכבים;
ועתה בליל שפת ,עבריה חשכת ליל

המאור הגדולעם הכוכבים השיגוהיל.
היינריך באהם באויסעע ׳
*) וזולין ס׳ ע' , 5ז׳יר ס״י.

Zur Beachtung.
, wird daeinzubringen

Um die Verzögerung des 10. HesteS
Heft bald darauf folgen.

*.-Siöl,
•tKt- u.Üni

J

f'Mfcunt. M.

ןי

11.

האהבה.
 « “ T־T

אהבה א^ות לפידיוה כאיש בוערת׳
י בקרב לבב תהום כמו הלם פעם,
?1חיך הממן רביש היא ? מתק טוב טעם,
כמרפא כנפיה כשמש מזהרת,
אך לנפש בל ידעה ש? עה ועצךת,
כמיו סופה הנה ביום סגריר .ורעם ׳
לרפאים תנחהו ?מלאכי זעם,
?עורו תראה צרעת ממאךת.
שוגה בה לא  .ירע מרה וערך,
אנושה מכתו משקיים ,ער .ירך,
תוכחתו לבקרים וכל היום נגוע—
אך הולךחם בטוח מנפול ברשת,
בנעים חבלהזישיש מעיו כמו עשת!
ובצלה לצריק — איור נכון זרועי
מענדל בר"׳ שטעון.
, Oberr. in Trebitsch.
Exegese von Joach. Jos . Poklack

ירמיה ״א' שמעו  ,הננואה הזחת כוללת נסי הנראהמצות י' אל
גית ישראל אשר כנר הגלו ע׳יי מלן אסור נאלצות הגויסהעונדיס את גלוליהס׳
למע!
השמיסנח ילמדו סס ללכת וחוקותיהם! לענוד נס הס ען ואגן או לירא מאותות
נמסעגו העמיס האלה  .מ אל
דרך׳ לדעתי יאונר סורס למד נהיילתי
על ההרגל עס יחם שאליו כתו שיאמר האשכנזי ״ג ־  ( an etwas ge- :מי®
»  woyn׳ כי י ת תו׳ ר״ל אם יחתו הנוים מהס אל תלמדו מהס ,שורש חתת
יורה נהוראתו הראשונה על השנייה נמו קסת ג 3ודיס ממיס ש״א‘ 3׳ והונוז
*1

את״נ להורות על הארדה הנמלה מסמר ואימת רעה עתירה נמו ומוראכם
ואתנם ( ,ראי נוי ) יען ני החרדה ואף ני הסתאיתית עוצרת  ,עד תניעת הדס
וםי,ו 3ו > נל חלקי הנוף  ,נמזז״ל חרדה מסלקת הדם ומחלשת  ,זה התום
הנו,עי ואדם ומם,,ת לו קור הנימי והרגש שכרון מתנים ועצם האליה  .נ ' ני
מ ו קו ח׳ ר׳ל נל לימודי העמיס  ,נויס הס רק על אדני הגל  ,ע״נ אין ח|
התימה ני ייראו וימתו נם מאותות החמים  ,א,ל אתם לא נן  ,ני לנם לג
לדעת ולהכיר האמונה האמתית אשר לא הונל להתמכר עם דמיונות שוא
כאלה  .כרתו  ,הכורת והוא שעל סתמי׳ או שמום  ,על החרש הנזכר אח״ס
וכ 'נ יותר ני מלת גמעצד נגזרת לדעת נעזעניוס משורש עצד המורה  ,ערכית
על כריתת ען מיער ,ומעצר שם הכלי הכורת  .ד '  ,נם ף  ,לסי שהיא ען אשי
לא תואר וצא הדר לו יחסהו ויצפהו החרש ננסף וזה  ,לעשיתו יסה  ,עיני
רואיו׳ ני נפי הנודע מתולדת ההמוני ושרט  ,רק למראה עיניו ׳שפונו הכל,
ותחזק מאוד פעולה היופי והחמיא עליה מעימות הרגש החושים המסו,,ת
מד,ר נאה ויפה תסג  ,נס חהגתו הפנימית אליו .
יחזקום ,טסי הכסף
והזה  ,אשר עציו .
יפיק ,למען לא יצא הען התנופה מהם החוצה  ,כישירש
פיק יורה על היציאה לחון כשירש נסק  ,תלמוד וההסעיל מחני פה עומד,
א,נ לרו  ,הוא יוצא נמו ותשק לרעו לחתך ( ישעיה נ״ח ) ותוציא לרע  ,לחמן.
ויפיק רצון מדי (משלי חי ) יוציא רצון מד׳  .ויען ני היציחה משווי הנווד
הגופני תסגג הנפילה ועי  ,אור אהלים צייה ט״ון נאמר שם פיק כרניס על
המטיטה והנשלון  .ה ' נ תותר ,כדקל רכן תחת תומר ד,ורה נמו תמר.
מקשה ,ר׳ל מעשה מקשה המה לעמוד  ,קומה זקופה ושוה נדקל אשר ענפיו
לתעלה ונל גופו חוה  ,לי עיקום  ,ועם תואר תקשה מחוכר נם רעיון חסיון
התניעה הנזכר אח" נ ויתורנה Aufrecht und starr zu stehen wie eine :
Palme sind sie gearbeitet .
ולא יזכרו ,ו״ל אף אס יש להם קומה
זקופה תעלת האדם " חינה ניסנית  ,כנ׳ז נחלל מהם מעלתו המופרית  ,כשרון
הד,ר אשר הוא יתרונו משאר  ,ע" ח> אף ני  ,אדם ניאות שתי אלה מתאימות
ומשולמת אש ה אל אחותה נמו שיא ח״א ני מדי נראה רק אל מראה נוף
האדם החיצוני ואל קומתו הזקופה לגד ,נ,י נוכל לשפיט ני הוח דגול ו-,,זר
נם תנל שאר גע׳ח  ,מעלתו השכלית והמוסרית  .ותעלת העציים האלה נרועה
ופחותה א*כ מתעלת  ,ני האדם אשר יעשוס ויעולוס  .ולא לנד ני נעדרים
הס מיתרון האדם המדור  ,ני נס כשרון התנועה הרצונית  ,ישר היא תותר
נל  ,ע׳ח על הדומם נשלל מאתם וז׳ש נשוא ינשאו ני לא יצערו ונמשך תזה
ני אין צנם לירא מקצר׳ יד יפחות׳ מדינת יע״ח אלה  ,ני גס היט  ,גם הרע
אין  ,יכלתם  ,והקדים פה שלילת כשרונם להרע לשלילת נשרו! הטנתס  ,יען
ני נסי הנודע יחסו העתים עי,די פסילים הקדמונים לאליליהם כשרון ההרעה
יותר מכשרון הטגתס יע ' נ נדלה רק יראתם מפניהם ומאה,תם אותם לא
ידעו מאותה׳ ונן נקראו גס  ,פי ח זיל  :יראתם של יוצרים ונ׳ת אונקלם
אלהי כסף ואלהי זה : ,דחלו רנסף ודחלו דזה  ,ודומיהם • ינשו א ,כמי
ינשאו  .ו׳ מאין ,מאמר הנכיא  ,עצתו ר 3א פה משיל  ,ומסיני  ,ין רכרי
נ,ואתו כשם די׳ יען ני רעיון פחיתות העצנים האלה עורר נפשו אל ההפך
וההתנגדות לחשו  , ,גדולת ורוממות היית היוצר והמנהיג נל הטכע נלה
וינלתו  ,לתי תכלית ולקרוא יקול גדול מאין נמוך די  ,מודע מתולדת הנסם

נ׳ ועיון אחד יעורר לרוב על רעיון אתר הדומה לו או על התתנגי ״י -
מאין ,המ״ס נוסף לדייק ולדעתי הוא סימן השס והמסקל  ,וההנדל נין אין
לתאין הוא  ,ני הראשון הוא רק תלת השלילה ^ lcht ober keinנל׳א המתונרת
תמיד אל סס אתר הנא אתריו נמו אין נסשי אל העס הזה לקתן גו׳ו ,או
אחריו ותותר האדם תן הנהמה אין׳ והשני הוא סס מייה ״ל ” \ז?ה ״??m ■2
נעלמה נמלת
נל׳א ונא פה
נסמינות ומזורנם םה ;betneä
!  Gleichen, 0 Ewigerוהנן׳ וננפרד הן אתס מאין
■ יי. 1
וגדול סמך ,ר׳ל עצמותן ני כן יורה לרוג חלת סס הנאמר לע השי׳ת על
עצמותו ; כמו ויבטחו בד יודעי סמן וכ״כ רד״ ק כי הוא סמי ושמו הוא.
נננויה ,לעסות נל אסר תתסין הסן נל אשר נלעדין אסר היא זולת עזרן
אסר נח וקצר הינולת׳ וע ' נ ת י לא יי ר א ן  ,אתרי ני נידן להרע ולהעיג
לנל העתים ולהסיג להם גמולם נפי מעשיהם  .ויו״ד השורש גתסר ממלת
יראן משורש ירא  .לן י את ה  ,ר׳ל היראה תנל אשר נשמת רות תייס נאסיו
וסנל מניר גדלן ותמשלחן על נל נקרנו  .נ נ ל ח נ חי  ,אחרי אסר הלל גני
שלפניו מות גנורת יינולת השם על נל  ,הלל פה גס תנחתו העליונה ולשרון
תלנותו והנהגתו נל יצוריו הנשמה על כל  ,וסיים נמה דסתת מאין נתון.
י״ז ו נ א ת ת ׳ פה התסן דנרי ננואתו וונוסג על נל העמיס ני נאמת מראים
נלם ני הס נוערים ונסילים נחשנם לקחת ולשמוע מוסר מעצניהם אסר סס
הנלים וען  .ולדייק הנמה ני היות העצניס האלה נעשים מען ננזה יוצל
להורות וליסר אותם ני הנל המה  ,נ< חוסר ותורה הם שמות נרדפים והצי
סמע נני מוסר אנין ואל תנווש תורת אמן ( משליחי ) לעד  .ויתורנס:
Das Holz selbst sollte sie ja von deren Nichtigkeit belehren.
יעוד מיסת על הנלס׳ הוא צורן העמל והנוורת ליסותם ונסרון החרס לעסות
זאת ני נל זה יורה על פחיתות מדינת העצם ,ני לפי רנות הדנריס והפעולות
המצנורנות להש ' תת דנר תה יגדל חסרון עצמותו׳ תחת ני הנלתי מצנו רן
לזולתו הוא שלם.

חיים יוסף פאללאק

מטרעביטש.

Beiträge von Jacob L. Pollak , Oberrabbiner in
Gvoß -Meseritsch.
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לא חלב ללחם .ולא צמא למים
פי אם ל $מו_ע קיול תהלתיו,
ונבלובמצילתים
זלל .בנ׳ור ז ,...ישא אי
כבוד
קול זמרתו -
לו אי כבוד הק ^ תלזלצתי
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זאת העצה הן מצאתי
הקשב ויכניע לף אמר מלה:
הן
לה
תמית
תהלה.
•*1: 1
*T
» * T

למען תחיה אתה וזרעך אחריך.
אם ע1ן ואנחה תראה בארץ ועמל וכעס
מה תעשה ואל .יבשלו בהם זרעף אחרף׳,
עשה זאת איפה שמע עצה ואאלפה  :י
:־ “
*•
;
t* 5• J
 ד 1•.* : -בנים תדר ללב אין להם ובנים ואין להם רעת!

קו5ת »
לחים.
בים אופיר  ,בין אחד עשר האלים,
.קךמונים .יקראו להם  :איים מאשרים,
שם .יתנשיא הר בין ההרים ")
ביו
לא עלה עליו איש ולא חלו• רגלי.ם,
ער ש_ק?יתי אני שקניתי עיושה גדולות.
עליתי עליו  ,עליתי ער רום המעליות׳
בה התפאר פרחב בעל פי שנים
ההר עליתי  ,באתי ער לב השמים!
*) Der Vulkan Pico de Teyde auf der Insel Teneriffa, zwischeu den eilf canarischen Inseln, bei den Alten die Glück» seiner bi,
lichen genannt, im westlichen Afrika, ist Wege
11,340 Fuß sich erhebenden Höhe und der vulkanischen
Asche, mit der er stets bedeckt ist, als sehr schwer zn ersteigen
bekannt.

הספלח<גע\ה  ,ה^בי שכניי  .רדת משמה,
וזלא תדע בי ע־וד שנית לא תמצא  :רדןי ^מימה!

רננת צפרים .
)".
sangen

Lerchen

Und die״ 's
Dr. 8. A. Frankl

אור בהיר בשחקים
הוציאני אל עמקים
דיה נחיה מסביב
הרוני האביב.
חי חי קראו החיים
ותחת תכלת השמים
רננת צפרים
בעמקים ובהרים.
ועל שדה בוכים עברתי
סביבותיו קיר וחומות,
הן פה בקברים אמרתי
המתים — חולמים חלומות
ועיני הפרחים
גאולי הקרחים
יציצו  ,האם לתחיה
העת הגיעה?
ולקול שמים
ישאו עינים
•גילו כנערים
ומנת צפרים.

(Nach

הן פה המתים מסביב
לא יבינו האביב
ואיך לקול הקנה
הצפרים תשאו רנה?
והאבן המצבה
תקראני למעצבת:
"הנה פה האהלה
כבודך תשכן סלה '• "
ועל לחיי דמעתי
הורידה נשמתי
ותרנו אל הצפרים
השמחים והשרים.
ואל האם המילרת
האדמה הבוגדת
הלש! א הרתה
כי תשיתנו בתה?
הן יקיצו מתרדמה
כל שוכני האדמה
אך לבב האדם אליה
תאסף — ירוה תלמיה !
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הנפש והגויה.
*נפש כי תחטא ושמעה קול אלה תמשלי בי ממשלת לילו?
והוא עד * ויקרא ה׳ אי.
בקול בונים ויללה.
תקראי לי תעמדי גנחי
לוטה בשלמת אבל
מרוע ינעם קול הקנה
לאוני מקול הרגה,
תקבצי פני התבל
ולחני דמעת עיני
פארור ? לקול היעס
ממתקי דבשי
וייני
'
אך כעס וזעם
מדוע בנפש
הערבים
תשמעי  .וכל הים דמעה
׳רוח לבבי
על לחי היקום  ,והרוח
מבק־ וצהרים»
אנחה  ,ועל כל לוח
הפה עלי
אדמות
האדמה
תחת ברנה
אין
עזרתה
בי
תקראי אך אנחה,
אין
תקוה
ואין נחמות
ותחת משפט מזימה,
כי מששתי פרי עמלי
את קבר פתוח
בין עפרות קברות
מתי תנוח
בדי שאול לילות שחורות —
לבלוע את בשדי
וחלקי הכי נפל בין בלויי שחת
אח אמרי —
שוכב׳ יחד על עפר נחת?
ותגזל את שלומי
אמרי נפשי מדוע תשתוחחי
חלקי ממרומי»

נ פ ש.
אל נא גוית׳
תחשבי יללתי
וקול העצבון

ל' לעוז—

אך
וקול

הוא
אשר

החטאה הקללה
האלה
העד
חטאו — .

יאקב לע פאללאק ממעזריטש .

9

גוג דמגוג.
» Dr. M. Duschak, Oberrabbiner in Außee.יי®
המפרשים !{ !ftמחול {! קש  W' ftj״ל ק רן י'’ י ש,ג < מ ״ מקיס :
ויוזוו לנו דעות שונות ; .ה אמ י י נה " ה י) מי ינ^ ' יגנ ^ יג ' ע!!  . ,°י »» אשר
מקום אשר יאמרו עליו ני הוא ; ה  ,לי ספק יא’ ח,
י נדע צמי הז׳מ *!,-,יוז אלו
שקר גמל  ,עד ני כפלים ישתוקק לכל השכיל
לרער׳
מהי
י
11
!”
,
"
את
דעתי
ואחזה אגני ואשית חל לגי לדעת יייי > 1אח י :ננו! • "ו ט,י " °חי " ייואי ירד
אציע לסגין הקורא  ,הדעות השונויי■
מגיג היא שם ">צס " ל’ " " א ייגה
יפת ,ראשית י׳
ולפי הפנמת נל הנותנים הני ז מ״גי3צפיז ” mJok u - J
אנמי הערגייס ונל אנמי ארז מזרה ידנרו מארן לסייי המ 1יאה
.
יס
דגלי דעת את הארן מה היא ואם ייש 5יה ר׳ הס י נתי פתציני ה ' י א ם יM»eoe
מאק Scitiaנמו מארן גנריה נעלמה מדעתם  .י גן י ססיי העי ° ' ’3מחיא \ איזנם
הגלי שוא ומדוחים  ,ריק ונז . ,עיין נעזעניום םוים מגינ ' וגם י \ - »1ייל
הזה ,
ניגוגומגונשס אחדהנמו  ,וההגרה
גלשון זאנפקריר ריי״י ' 3ל״ייא
או שהצייר מקום משנןהמלך .לדעת אחרים  ,מנוגהיא י׳יז אשי שס יס י
 Massageten ,אולם מלנד אשר אין לדעת הזאה יסוד מוסד ,לק דמיון מנת מנוג
עם מלת מאססאנענוען אנחנו שומעים׳ עיד זה י קשה ׳ ני גו ' (י' יי׳ תמידיי נ ״יי
ראם משך ותונל  ,ואם נגיעה על מפות הארן ונראה ני רחוקים
י
ודגר עלאין להם עמדו׳ נפרדו ולא יתלנדי  ,כי מ 0ן הם  Moscheerאשר יייי יייןי״ס
היה שפת נהר סרת Euphratותוגל תיא סס Tibarenerאשר ישגו נקציינחז ען,
והארך
של מאסהאגעעען מענר לים n״ ca,P!c1עצ יהי י 0*1*8יצפי הע,זי'יו
!י «< "
זקנים ראם משך ויעוגל היו שלש אותות  ,וראש הוא אני אומה נקראתc eer
היושניס לפגים על נהל אראה גין יס
קאספיקוסך, 3ן « ponius euxmuוהצג
תקום זה קרוג למשך ותונל ורחוק מארן חאססאנעטען  .וראיתי גס ' משמיע
ישועה מהר׳י אנרננאל שני צד ס׳ג וז״ל והתגונן אמרו נשיא ראש ולא אתר נשיא
משו ותונל׳ צפי שמשך ותונל נגר יצאו מהם ונעתקו לעתים אחרים והס עמה
מנגל הצרים  ,ולנן אין נוג עתה נשיא להם  ,אגל היה נשיא נתחלה לראשי משו
ומרגל נהתחלתס קודם שיצאו מהארן ההיא  ,הקירא רואה ני גס געיני מהר׳י
אנרננאל ( אולם נזנריה ט״ו אי כתג שהם הנוירקען וגנראשית י׳ נתג שהם הסציטין)
היה קשה לשוס גוג לראש משך דתוגל הרחוקים ממנו ושוכנים גמחוז נכרי  ,לכן
נדחק שהיה מלפנים נשיאם  ,ואחרי נן יצאו מאתו וישננו ! ארי אחרת  ,אולם מי
צא יראה ני יניע חדות מני קדם ויגיל וגרים גלי אות ומופת  ,לפי דעת המפרשים
ינתונם היערו| נימוס וראשארע ויאזעפהוס  ,חניג הוא ארן סציטיעןוארן אשר נס
היא רחוקה ממשך ותוכל  ,נס  /א ידענו מאין הוציא זאת  .הרתנ׳ם סוף הל
מלניס נחג׳ ני נזתן ניאת תשיח תהיה מלחמת גיג ודנע ולא סי׳ לסי תאומה
תמהות השמות  ,והנה קצתם חשנו  ,ני השם ג׳ה יעורר נוג ומגונ ל ! וא על ארן
ישראל להלחם גם  ,ואז יהיה רעש גדול נא׳י ומתון כך יתגדל ויתקדש שתו ,אגל
האגרננאל חלק עליהם ואתר  :למה יתעורר הגוי הזה לנוא על א׳י מה שלא תעשה
אומה אחרת ? ענ׳יל׳ ואולי הדעה הזאת נאה להם  ,על ני נסנורש הנקרא משיח
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וי גהרג על ידי מלנה אשר משלה נאותת מאססאגעטען  .והי״י אנרננאל נת5
שהקנ׳ה יעיר לננס ורצונם ל ; וא ; מיל כיול על האומות שיעלו על א״י  ,וכאילו
עליית האומות היו סתתים להמשין ולהניא את מג ומגוג  .ונזה מלק נס על רד" ?
;ישעיה ס׳ו  ,שני ני מג ומנוג הס כל אויני די  .דעת ר' סעדיה גאון ; ישעיה ס׳ו
ני מג ומנוג הוא ארן רומי  ,ועיין עוד ס׳ נצח ישראל ( וראיתי עוד נס׳ מקרא'
קודש ני גיג וממג נגמנוריא עי ויצייר ע׳ אומות — אס קנלה הוא גקנל  ,ואם
לסשנו  ,יש תשונה  :הלא ניננשרד נתנ׳ןממגוג ? ) דף מיד  :מכל זה עוד לא ראינו
נדעת המסרשים מה שיתיש ; על הדעה נזה הענין  .ואשר אחזה אנני אחרי תסשי
נדנרי הנותנים ואחרי הדרישה נמסות הארן הוא  ,ני גוג ומגוג הוא ארן
קויקאזיען  .והטעמים אשר הניעוני להחזיק נדעת הזאת הס  :א׳ ני מג הוא ממש
תלת  k»ukואזיען נתוססה עליו ,אפשר נמו מן אשור אססיריען,או שהוא כמו
קויק אין אזיען  .נ' האון הזאת מקוס מעמדה נין ים קאספיקום ונין פאנטום
אייקסינוס סמון ממש לתשן ותונל ולנהר אראם  .ג' ראיתי נסי צרור המור פי
נשלח ט״ו ז׳ אלעקסאנדער מוקדון הסגיר גוג ומנוג נין הריס גדולים רמים
משננים  ,עד ני אין להם ידים לצאת ולנוא ני אם מרוח אחד  ,ועל רות זה מה
חותה נצורה׳ ויקם עליה אנשי נוזל המניס תמיד נמקנות  ,למען יחסנו יושני
האדן  ,ני עוד לא חדלו אנשי חיל מלננותה  ,וייראו לצאת  ,וזה ימשוך ,עד ני
יהרוס די את החומה ויעש להם דרך וכאלה קראתי גס נם ' אגרת נעלי תייס ק'
י נ שער ג' ני אנשי מג ומגוג היושניסהחת חומת נחל מראיהם כמראה התנינים*
דמות חיות להם עם פרסות שונות  ,נעדרו מנל חוק ומשפט אין נהם אמון ,לא
יעשו נל מלאכה  ,לא יזרעו ולא יקצרו יאכלו דני הים וחיתו און  ,גס איש את
רעהו חיים ינלעו׳ ואחרי משני הדנריס רק כקליפה* ותפשתי אחרי ענין הנסתר
תחתיו ( עיין עוד נזה ילקוט חדש דן> קמ״ה נשם מגלה עמוקות  ) .העליתי על
זכרוני מה שקראתי מארן קויקאזיא ונראה נעיני ני נצדק אתרי סי  .האדן הזאת
הרים ס 3ינ לה  ,מימינה ים קאספיקוס ומשמאלה ים אייקסינוס עד ני סונית
ומסוגרת מנל ענרוסנה  ,גם מלן אלכסנדר עס נל תקפו ומורתו לא ינול לנצחם
ולננוש אותם  ,עיין מ״ש אנרננאל נסי משמיע ישועה ע״פ הפקוד נאחרית השנים
יחזקאל ל׳ח וזיל  .ולא החשו ; שתנין עליך הארן אשר אחה נה שאף אלכסנדר
תוקדון מלך יון לא יכול לנוישה וכוי ,ואפשר שנערך ארצם המוקפת הרים וימים
קרא יחזקאל שם שאר ארצית און פוזות  .יושני ארן נרפים הס׳ נצמו ח שם גפן
תאנה ורימון גס אס עונד אין  .האנשים נחירי המורים אנשי חיל ׳חלוצו צנא,
ידיהם מלמדות מלחמה  ,לנן שכיניהם החלשים יניאו להם אשכר ,למען ילכו אתם
למלחמה  ,אין שם סוחר ורונל  ,אין אנר ואיש שדה  ,הנשים יעשו מלאכתן
והאנשים יאונו לום ויעשו שיד וחמס  ,והנה נראה נעליל התדמות מהות האון
הזאת עם מהות גיג ותניג כתיש נשנו צרור המר ונשם נ״ח  ,תנל הטעמים האלה
יראה נעיני ני נכונו מחשנותי עד שיצדק לומר  :גוג ותגוג הוא ארן קויק׳אזיען-

דר .מ .משאק  ,ואבבינער.

עם הארץ.
Don Joseph Löwy in Groß -Kanischa.
שלשה מושגים לו  ,האחד שם קנון לנופים ונים  ,ענינו תושני ארן  ,דד(

כבוד נמו ויסתמו אנרהס לפני עס סאלן (  >, <,,׳ נ« ג ) (  Burgerלזאת יז׳י
גאנה׳ גני חמאה  ,ולא עמא דארעא נדרנו  /עיין ננאור לנת׳הש  ,נל זה לחלק
נין המושג הנגוד הזה ונין המושג אשר הוא ננוי למדריגה פחותה  ,נמו
רניס עמה עס הארן ( שהות הי ) ואס נפש אחת מחטא תעס האין ( ויקיא
ד ' ) ויהיו עס הארן תרפיה ( עזרא די ) פירושס ל רו nj, n 3העס -Gelinde
אמנם המושג השלישי והוא התחמון נמצא נדנוי חז׳ל ,הוראתו גון אחד פוחז
נזה שונן נסר ,והסנה יען
ורק נלי הניר משפטי וחוקי יוצרו ורצונם
מציאת הנורא נודע לראשונה נין אנשים מלומדים נחנמה ודעת  ,והמה יושזי
עיר הומיה קריה עליזה  ,עת יושני נפדים עוד לא ידעי וצח ינינו ננהמות
נדמו  .וענינו מעם הארן השונן על שטח הארץ חון לעיר  ,ואחריו קראו נשם
הזה אן ליושב נעיר מוקן תימה אס ננער מדעת ,נמו נן נללו נשם ת״ח אן
אם יצא השדה ילין ננפריס והוא מלא דעת ויראת לי  ,ומעגין הזה קראי
הרומיים,לאיש נעל לא ידע  Paganemר "ל יוש 3נפר  ,ומזה יצא ללשוגמו
הגר  Pogauyלאינגו מאמין  .אנל יסמר שערה ראש ע״ה נשמעו דנרי חז׳ל
(פסחים מינו ני ) ירגז נטנו ומעייהו יתמרמרו  ,למשמע אוזן ימלא פיהו ראם
ולענה נגד יז״ל הולן וסוער נסערות תימןלאמר  :ננלעס כשאול חיים  ,הנה
ננחידס ולא יזנר שמס עוד ! לזאת אשיג  :אל נא תרעו • שונו לתונחמי ואת
רומי נזה לנס אניעה  ,ע״ה הוא היפר מ׳ח  ,ונמו שלא יספיק לת׳ח להיות
מלומד נמנמה ומושלם נמעשיס אס צא יתאמן נתורה  ,נן לא יקרא ע׳ה
אלא עד ירחיק דרנו מאוד והנה נשחתה« אמנם רוח אחרת היתה לר  ,אלעזר
ולאחרים ( סוטה נ״נ אי ) ולדעתם אין נין ת׳ח לע׳ה אלא המעשה אשר
יעשון לנד  ,כי לדנריהם הלא אן מי שקרא ושנה ולא שימש ת״ח ה׳ז ע״ה
ולא המדים עיקר אלא המעשה « אנל נמי שאינו קורא ישונה יותר אפשרי
להיות רשע עיין  ,ועל פגרי האנשים האלה נלי מעשה אמרו אסור להתלות
עמס נדרן ופסולי! לעדות והיו דיראון לכל נשר .אנל להוציא נאור משפטינם
ע׳ה זמנינו אמרתי להארין עוד מעט ומאמרו נטהרו ! דנרי ר ' אנעזר נססחיס
הנותנים את ת׳ח נשנים נעיגי ע״ה נראים כסותרים את דנרי ר ' אלעזר
נמקוס אחר ( סנהדרין נ״נ ני ) מ״מ דומה לפני ע״ה כקיתון סל זהנ ונוי
נמו נן הרמנ׳ס ז״ל נהקדמתו לסדר זרעים נתג :ע״ה הוא עם לעי שאין לו
חכמה אחרת ני אס לגנות נתיס ולנטוע כרמים נ לי יודע אס יגיעו ימי שני
חייו להנות מהם וזה ענד ועם לאדמה  ,נלי מת להם שמן דופי ( נמו נן
דנרי הר 3מנרטנורה ע״ה רוצה נישונו של עולם  ,אנל אין נו חנמה להנדיל
נתיקון הראוי וזה לשון ע״ה האמור ננ״מ ( אנות ה׳ יו׳ד ).ונהלנות עדות
נותן טעם על מי שאינו לא נמקרא ולא נתשנה ולא נדרן ארן ואומר נל מי
שירד לנן חזקתו עונר על רונ ענירות הנאות לידו  ,לפיני אין מוסרין עדות
לקרותם רשעים .אמנם למה שאמרנו
לע׳ה  ,ומשסילס למדריגה מחתונה
תל  )llphilasהנאטהי אשר
המלה Bürger
) החנם אדעלונג מיחס
נהעתקתו לתורתינו קורא ליושני עיר  Daurjansאנל מצאתיה ננראשית
רנה (פרשה ליו ) אשר יסודתו נהררי קודש זה כאלפים שנה ויחל נח
איש האדמה נורנר עיי׳ם.
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המעלות והמוות המה העיקרים  ,יפמו שמי ' הויי׳ף סיס לחלק בין ע׳ה עם
דרן תרן ווין ע״ה ולי דית -ונפסחיס מדינר וע׳ה ולי דית השא׳ב וסנהדרין»
ירך ארן היא או מלאכה או סתורה כנראה נפי׳ הרו מורנונורה ( תנות נ'
וי ) ויפה אמרם ופסחים על ע״ה ולי ר׳א אלמלא אני צרינין להם למשא
ומתן היו הורגים איתני  ,אול אינם וני מלאכה חו סחורה ואין צורך להם
ונו  ,ועתה אחרי הצעתי לפניכם את כל ונכחת׳ התקנצו ע׳ה זמנינו ואשאלכם
הים נכס כאלה אנשים ולי מקרא ומשנה  ,ולי מעלה ותדה  ,גלי מלאכה
וסחורה ? הלא תנאו אלי כולכם ותאמרו  :אין • ואף לשיטת האומרים וסיור
ח 'מ ה ' עדות שע׳ה הוא תמיד עם ד״א ולדור׳ הרג מנרטנורה ( אוות ו׳ הי)
עי׳ה וקי ומשא ומתן  ,ונכל זאת פסול לעדות  ,לא לנו נזמנינו להתרחק מהם
נשום פנים וחומרא ופסחים חלף הלך לו  ,ולא נע׳ה תלה הדור אלא וזמן
מן הזמנים והראיה ( חגיגה כ״נ וין נמאן מקנלין האידנא סהדותא מעיה
והאידנא אין אנו מדקדקין ורגילים אנו לזמן וע׳ה
ונחוס ' ( ורכות מיז ו )
וכן הוא לשון ויי ( טור ש׳עא״ח קציני ) ע״ה גמור מזמנין עליו וזמן הזה-
והטעם לפי שגדולי קדמונינו היו מטוהרים מכל סינים ורחוקים מדרכי ע׳ה
כרחוק מזרח ממערנ  ,אנל אם הראשונים כמלאכים אנו כגניאדם  . . .נמצא
כל דיני ע״ס מנוטלין מאליהם  ,ואם נאמין לדורי ר׳ע כשהייתי ע"ה אמרתי
מי יתן לי ת״ח ואנשכנו כחמור  ,נאמין גס לדורי ריש לקיש אשר היה רע
ונעוריו,וכור תמו חוטאים הן עם הארן ורשעים עוד אינם — הללויה.

תולדות אדם.
אמר ריש לקיש מאי דכתיב זה
ספר תולדות ארם ׳ מלמד
שהראהו
הקב״ה דור ודור ורורשיו דור
ודור וחכמיו ( סנהדרקל״מנ' )
כי 1דור ודורשיו
כל אב ויורשיו
הראה ליציר כפיו
אל מאריך אפיו
ראה צאגראב ובני קורה
לקראת וואראסד שש האורח
ראה קאניזא וחסידיה
גרוזסקאנישא צדד תר״ז.

רנן ירננו ועוגביה — .
ראה פאפא צלצל כנפים
ויקרא המקום מחנים — .
אך מי הלז קוצותיו תלתלים
על כתפיו שוכנים כהמון גלים ?
ויען  :קראהו אתה בשם!
ויקרא לו  :פלג מבני שם — .
ויען  :נרדה אך הפעם
ונבליגת שם עד יעבר זעם!
ויאמר  :נא  ,לא אוסף ראות
פניהם
רב לי אדוני ! וילכו שניהם — .
יוסף ל^ ווי.
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לרחל כארפורגא
נהנחנה לאיש נדריה לאשה.
(אדר וזקע״ט ) .

Von S . D. Luzatto, Professor am Collegium rabbinieum
in Padua.

אל־תחמלו אל־חץ  :לאהבה
רביב אשר אתה האהבה ר,ראה׳
חטאה■״
חיש
נקבצו כלם יחדו
סביביותיה•
* :י :
• : t :- t 1
• T
ותענה - :מי־זאת הבת אישר פתאום למטרה היית לכל־סחיל׳
יראה
שלח לעמתך אז מנקבאיש ח^ל,
ותחשבי יפייו י ויחשב יפיך.
מבוא בצבאיותי  ,מחשקים
נחבאה?
קמו בני ביתך בלם והרחיקוהו• .
רבה קךשתה הרבה מאר נפלאה :האל אישר יראת ציה ,והגיישוהו;
 " T׳־ י■
זי•
• ז
• V
.ער־אן בלמתי אראה ואתמהמה? כי גם־שבי גבור,׳קת ,ולא שניך.
שד״ל.
כל־דירכי קשתי הבה ירי איירי ׳

האת אשד שרה רחל מארפודגא
תיור ה לאל נורא
לא־עיור אהיה שיוממת:
אשליך את־כל־מיורא,
לא־עיור אהיה דוממת•
בחור יפה ;נינים
ןהיה פאר ראשי:
נתן אדון שמים
שאהבה נפשי.

לע

חתונתה.

ברך יום שמחתנו,
הגיה את חשבנו;
חיש נא קץ הימין.
כונן בית המקיש,
אז נשיר ישיר חדיש:
 . 1ז י ! ׳זז
הושיעה לו ימין.
רחל מארפורג $מטריאסט’ .

Beiträge von Lello delln Torre , .Professor am
Collegium rabbinicum in Padua.

התנצלות בעד מהרש״א.
כתג מהרש׳א ! חידושיו מס ' מנות דן ג' ע״נ וז׳ל  " :פירש׳י נד״ה לדידי
מיסישא לי ונו׳ ה״נ אם אתי לו סמלוס ע״מ שלא תשמטני ונו׳ ענ׳ל ,מצאתי
מונה וק״ל  ' .ואנרי האנס שמואל דוד לוצאטו ( נוננייצאק נין ת ' צי130/ 31
השיג
עליו ונקש לקיים הגיסא הנדשסת נספרים ' אס אמר לו הלילה הלומי"
וניזג על הגהת מהיש׳א שהיא שגוש.
ואני אומר שיסה הגיה מהיש׳א ושנאנם תפש עליו  ,וזה נראה גיור
מתה
שהקשו ננמרא שם  :ליתא קסנר שמואל נל המתנה ע ' מ שדתוג גתורה
תנאו
נטל ? והנה אלו היה הלוה הממנה אין זה ממנה ע״מ שנתוג גתודה.
שהמתנה ע 'מ שנתוג גתורה הוא " הרוצה נתנאו שיזנה עצמו גדגר שלא זנתה
לו
התורה ומנעה ממנו  ,או יפטור עצמו נתנאו מיגר שאיינה אותו גו
התורה • נת׳ש הרמנ״ס גפיו מהלנות אישות ונדמונת גמקומות הרוה גגמרא׳
וכ ' נ
התוססות ( ניטיו פ׳ד ע׳ג ) נשם הר״ר אלמנן דקרע נסותי ע ' מ לפטור
אע׳ג מזקין תשיג לה ו הש׳ס מלוה הנתונה גתורה מ״מ לא אשיג מתנה ע״ת
שנתוג נתורה נידן שמואל נהויא׳ ע ' נ  .ואלו היה הללה המתנה לא היה נא
לפטור עצתו מדנר שאיינה אומו התורה אלא לוותר ממין שזנתה לו תורה,
וא ' נ
היה לו לנעל הגמרא להשיג ' הנא נתאי עסקינן גללה ' נשנות הגמרא
ננל
תקום
ולא
לאזר
אאר תירן אאר  .ונ ' נ הרתנ׳ם נס׳ט תהלנית שתטה
ויונל
וז״ל  :המליה את תנירו והתנה עמו שלא תשמטנו שגיעית ה״ז נשמט
שאינו יונל לנטל דין השגיעיתי התנה עמו שלא
ישמיט הוא אוג
ואפילו
נשניעית ללא לעשר שנים דוקא נמו שפירש האנם הג״ל ולא ידעתי מנין
לו׳
ואגג שיטפיה לא דק שדיגור רש" י אינו על מימרת שמואל  :האלוה את
אנירו לעשר שנים ׳ אלא על מימרת רג ענן לדידי מיסרשא לי ונו׳ ) תנאו
קיים׳ שכל תנאי שנתמון תנאי קייס ,ונמצא זה
תייג
עצמו
גממון
שלא
איינמו תורה שהוא
איינז ענ״ל • ועוד המשל שהניאו שם ממי
שאמר לתנירו  :ע׳ת שאין לך עני אונאה יונית׳ שזה ניואי הוא המונר
שרוצה לפטיו עצמו מדין האונאה ירש״י עצתו פירש נן  ,ונ ' נ נאן המלוה
הוא
שרוצה לסטור עצתו מוין השמטת נספים והשתא ניתא שהם שויס  ,ונם
דעת
התוספות נראה נרור שהיא שהתלוה הוא המתנה לא הל ( ה שנתנו נשם
רשנ״ס וז׳ל  :ע 'מ שלא תשמט שגיעית כלומר שלא יתול איסור שגיעית
אס
סרה אקא ממן אאר השתטה  ,תשמטתו  ,ע״נ  .ואם נקגל הגהת מהרש׳א
תמיהת הג׳י טור ת ' מ סי ' ס׳ז ) והר״אש ( נתשונה כלל ל׳א ) שתמהו על
מיש
רש״י שהלוה עני על מה שנמוג נתווה לסי ניסת הספרים  ,ונקשו
ליישנו גזואק ויפה נתג הנ״ת א״מ שם שהמלוה עונר שגורם לנטל מצות
שמטה ותו עוגר קצת על השמי לך ונו ' שהרי לולי תנאי זה היה נמנע
מלהלוות ואפיה קי׳ל שגדנר שגממון תנאו קיים .
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ייז׳יש
שהלוה לרין לתנאי זה לא המלוה  ,אמי כן שנם המלוה צייו
נדי שלא ימנע
מלהלוות  ,ונשהלוה לא תפגע נו מניעית  ,וחשמטנו — ומ׳ש
שלא יקיא משמט
אלא המלוה אינו נלוס׳ ני ידוע הוא שחז׳ל השלזמשו
לפעמים ותיוית
שמצאו
והורה והוראה מואלטת  ,ואע״ס שמליצת השמנית
נספים לא הונחה
ותורה נ׳א על המלוה  ,וש׳ס הונחה על לין השמטה ננלל
לא על איוו
המלוה ופרט  ,נמו שתלו על הריו המליצה ויום ואמרם רצה
חיילן  ,ניפין
אותן
לתלצן  ,קד ס 0וא וחלץ  ,לא חולצין ולא וניוד,ין  ,אע״פ
שהינמה
היא
האולצת
לא
היום  ,והתורה אחרה וחלצה נעלו׳ ויון חלון הנעל,
ופעס אתת ולוד
ע״ר הזרות אמרו החרששנחלץ ( ינמות פרק י״ו ) אלא פ־רוש
תתיוה שמירת דין
החליצה ונ״נ נאן שמירת דין השמטת נספים ; ונם אמרם
מ״מ הסניעית
משמגות  ,השניעיממשמגדמו  ,יוכיוזסלא המלרה נלבדיקר^ נל& וגס
קשמט  /ילשין
תורה
לחוד
ולשון
חכמים לחיד.
וגס
הראיס
שהניא
מתה שאתרו והמין לישו מיתרת שמואל ע ה שלא

תשחטני נש ניעי ת ותוספת ני אינה
ראיה׳הי>נ!!.׳ ה \״ית
להודיע
שציין לקרות תעמטני לא תשחטני ושהוא לנונח ; נר נא ם
נקוה .
ולזה
נתנוון רש״י שנתו  :שלא תשחטני אתה .וההפרש שיש נין זו צ׳י
היא
שאה
אמי
ע'מ שלא תשחטני אינה משמטת ואגורא קאי ומועיל נח פ
הי׳אש ותשווה שם  ,ע 'מ שלא תשחטני שניעית ,משמנות.
העולה מנל זה שהגרסא שמצא מהרש׳א היא הננונה׳ וניסת הספרים
חשינשת  ,וק׳ל.
שאדונה ניסן תר׳ז.
הלל די לא טורי הנהן.

תפלה למלמדי בית מדרש התיורה והחכמה
rבי־ום *כלות למורי
הישנה.
־T T -
אלהים ?תודה נבא שע.דןז  .על־חסרף רעל־אמתףלישבןף
3:י נר לרגלנו רדה דבו־ף ותהי׳לנו לפה הגהת ח^בנו
’?
■ ד׳י־לנו לענים , :מראיית השנה:וןןר אחרית  $נה היתדדבנו
גידלנו
לפיוט
לא
נתת  :ותתן בפינו תוךת אמת לל ?דה
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את בחורי .ישראל אישר מזגךיהם אלינו• נהרו׳• בחורי .ישךאל
יראי שמף אישר תיורתף שעשועיהם , :עיניהם קדמו אשמרות
וספר תיורתף לאמש מפיהם :למען ילמדו חקיך ,יידעו משפטיה
ן $ת בני עמם ;.למדום :לרעיות צאנך בתם־לבבם לחזק הנחלה
ולחבוש הנצברת להשיב הנדחה ולבקש .האובדת  :להרים
מכשול מדרך עמף ולבב חטאים להשיב אדיף  :למען הלחם
מלחמיות ןי להתקומם על מתקיוגומיף ופי מנאצים _ערי רע
לבלום :אלהים מלא־נא עצתם ומערכי לבבם פרים ישאו:
אלהים בית מדרש התורה אימר בנו לשמן? עם יממש יביון אל
ןמוט לעולם  :בחורי עמף אליו  .ינהרו לבקש תיורה מפי ,ערדיף:
ועבדיף גל־נא עיניהםאורן? ואמתף ינחום ינחלום ; ההלכו לפניך
יאל־תמעד אשורם  :אזדם ח;ל ;יחליפו פיח לעמוד על־בישמךתם
יומם
ולילה  ■ :יער
אשר
תישפזד
רוחן? על
כל־בשר
ורעה •:את ■:זיי
t
 jit tד
ד ?י
י < :
ד
יt
r
ז iז '
תמלא ד.אךץ  :ימים על־ימי מלכנו תוסיף חסד ואמת .יצרו כסא:1
כי בצלו בגוןם נחיה .והוא צוה ומומר הבית  :ואת עמף בשלום
תברך וליראה שמה תיחד לבבם  :ואנחנו ניודה' לן? לעולם ופינו
:מלא תהלתף לדיור ודוד:
פאדובה  -אלול תקצ״א .
חלל די לי טורי הנהן.

תולדות רב ( .
הכשס
Von I . H. Weis? in Groß-Mescritsch.
חיי רבו הנשיא היה לו לעינים וילך בעקבותיו נם במנחניו
ובלימודיו  .אולם על היותו חד השנל מאוד סר מעט מדרכיו
לנטות אלי״ז) הפלפולים ומשא ומתן של הלנה  ,אבל בנל זאת
אופן חניכו את תלמידיו עלה כמעט על כל אשר היה בין חכמי
יורו  ,לשונו לשון מדברת צחות  ,ועטו עט סופר מהיר  ,אשי

אלה היו בסומני נפשו ללמד דעת בלשון צח ומובן י״מ)  ,ובתתו
להם כללים מיוחדים אשר אזן והקר להקל להם תלמודם אשר
היה בעת ההיא רק בעל פה  ,ועל כן עשה חנוגו אותם פדי
בארץ  ,ותרב חכמת תלמידיו לשם ולתהלה ויהיו למופת לכל
חכמי הדור ההיאי״ט)  ,יב לא למען בצע כסף או להרבות הונו
נשאו לבבו להרחיב גבולי המדעות בעמו  ,ותהי אמנם להיפך  ,כי
מדוב אהבתו את תלמידיוכ')  ,אשר כאב את בנו ירצמו  ,נתן
להם די מחסורם אשד יחסר להם  ,כאשר מצאו ידיו לתת  ,ועל
כן הצליחו לעלות מעלה מעלה על סולם התורה והחכמה .
וכאשר נחה מה דעת ויראת אלהים על תלמידיו על פי חניכי׳
כן יבתה התורה והתושיה בעירו  ,אשר שם שם איתן מושבו
ובגל אגפיה היא היתה ט־ם בואו שם ריקה מכל דבר בינה■
ואנשיה אנשי בלי שם  ,אך הוא נהל אותם על מי מנוחות
תבונתו בשובה ונחת  ,ולא החטיא המטרה  ,עד אשר היתה
באחרית הימים עיר ואם בישראל  ,ומשם הוראה ודינים נ״א ) יצאו
לכל בני הגולה  .כי כרביבים עלי עשב בארץ ציה כן היו אמרותיו
ולנזודיו על לב העם  ,כאשר הוא לא פנה אל רהבים ושטי כזב,
אשד רבים מעם הארץ גם מהחכמים בעת ההיא נלכדו בשחיתותם,
כן למד דעת את העם להסיר כל אמונות :״ )3ודעות נפסדות
מתוכם ,אשרהיו מורשה להם מן הגוים אשר סביבותיהם  ,בפרט
מהבבל״ם אשר מימי קדם קדמחה בהבלי שקר ובמעשה תעתועים
ד׳בלי להאמין במופתי האסטראלגיע לתחם עליון על תעודת
האדם׳ אשי לפיהם תגביה הנבה למעלה  ,ולפיהם תרד מכבוד
לשבת שפל  .ובאו העמים ההם לירי מדר ,זו על ידי התעסקם
בכל מגמתםנ״ג־) בחכמה הזאת ופנו עורף לכל זולתה  ,ולא יפון
כל משכיל אוהב האמת  ,כ• גם האמונה ברוחות מזיקות  ,אשר
פרשה מכמרתה באומתינו בימים קדמוניות  ,ממקור משחת ומעין
נרפש הזה נבעה אף גם ערב רב מאמונות ודעות מזויפות הביאו
** ן
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הפרסיים כ׳ד ) אל ארץ בבי , 1אשר
גם א^ ה השחיתו התעיבי
עלילות בני אדם וגם עם ד' נפתה לכזו  ,לזה השתדל רב בניי
גחו ועוצם רוחו להסיר בדילי ההבל האלה מבין עמו ולהשיב
אותו אל אלהיו ואל תודתו המזוקקת שבעתים  ,ולדבק אוחס
בתכלית הדבקות אל האמונות האמתיות אשר תוצאותן מתורח
אל חיים ומדברי החכמים גוררי גדר האמת ועומרי בפרץ הזמן.
(החתימה נתחנית הגאה ).
הערות  .י׳ז ) הוא המל לשום מגמת פניו אל נאור המשניות והנרייחוי1
לירד לעומקה של הלנה יקראו הגיאו? הזה הויות דוג ושמואל 1ויהיה
נותן גללים נלמודיו ורוג ממיותיו היו קוונים ללשון המשנה נאמיי
(שנת קנינו גי) נל האמור נס׳ תונחה עושי! למי' גשזת  ,שאין נוניז'
שם על מדרש הנתונים רק לתת נלל גרגר נמים התיס' ואתר ומי?
(י׳ג א׳ ) הלנות מועד נהלנות נותיס וממין הזה מאמריו גרנות יי״!
אי ) נל נרנה שאין נה הזנית שם אינה נל שלח אמר תמת ויציג וי1
גשגת ( ס״ד גי ) נל שאמרו חנתים לצאת נו ׳ נל תקים שאסרו חנתיס
משום מראית עין ונו ומנחות -יינו אי ) גל מקור שהחזיר הנתיי
מנחה אינה אלא לענג ועי נס ' הנריתית לשון לימודים שיג סי׳ וי•
י׳ח 1אתר נעירונין ( ניג אי ) גני יהודה שהקפידו על לשונם נתקיימה
תורתם גידם ואתר נשס ר״מ ניזילין ( סייג גי ) לעולם ישנה אדה
לתלמידיו גררך קצרה  ,ומצאנו שנתן סימנים המועילים לחקוק הדנריה
הנשמעים על לוח ל 3השומעים נמו נ׳ תניסית הן  ,ד ' צרינין רחמיה
ונן הוגה  ,וזה תן התועלת גלמודים אשי היו רונס על פה  ,ני א|•
שגיתי רני נגר הותר הקשר והחלו לנתיג יוגי תורתם על ספר נאשי
יניא עוד גדנריגו גה ערה מ׳ ננל זאת לא הורו לתלמידיהם מעלהספר«
וע״נ נחרו גדולי החיתים לתת סימנים וציונים לתלמודם למען ישאו
נזנרוניהם  ,ומזה העגון היו רנות מהדרשות אשר גאו ננת׳ ואשי
השתמשו נהם חנמי הדור ההוא לסמוך דנריהס אל נפסוק  ,ואחים נ'
נגר נאה אלינו החקירה גענין זה מן גדולי הראשונים ,ולא נגעתי איז
היגר הזה פה רק למען ראותי לאחד מחנמי הזמן שהפריז מאיו עי
המרה  ,נאמרו ני נל גאורי המצוות נאינותן ואופניהן היו תקונליא
נע״ס מסיני  ,אגל חנמי התלמוד השתדלו להסמיך הנאורים האלא
לתורה אשר עי״ז הראו לנו שגם עיי המדות הנדרשות והמקונלות נוכל
לדרום נאשר נאה הקנלה  ,ונאמת נס משה יהושע ופנחס והזקנים ליי
נסתפקי גאינות המצוה  -ורק חנתיס רצו להסמיך אן) ענינים אלא
לתורה שגנתג  ,ואן> שלעני! עונשין קי״ל אין אום דן גז״ם מעצתו׳
אנל נמקום שהדינים ההם גרורים ורק לצורך אסמנתא הותרוהדרשייי
היותר רחוקות  ,והסנה לזה מסגי שנעת ההיא לא הותרו להנתג דני'
קנלה ,ע ' נ עשו להם סימנים וציונים  ,זה תורן) דעתו  .ומתוך הדנרים
האלה נראה  ,ני נאשר קנל משה את התירה ופירושה לא קנל האיש!
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והדרן אשר על ידם יתאמת הפי׳ ההוא  ,ולא הודיע צו נותן התורה
ני הפי ' הזה אשר מסר לו יסודו נתודה הנתונה דהיינו שנלמד נג׳ש
או נאמת מן הממת  ,והנה ידענו שנל דנריו שם ננעו מדניי הרמנ״ס
נהקדמה לזרעים משר נת 3שם וז״ל  :דנרים הנצמדים נננל ופרט או
נשאר המרות והס מקונלים מפי משה מסיני ואע״ס שהם מקונליס
מסיני לא נאמר נהם הליית ונו׳ ועי׳נ נל דנר שאין לו רמז נמקרא
ואינו נקשר נו וא׳א להוציאו מדרני הסנרה עליו לבדו נאמר הל״מ
עני׳ג׳ ולפי הוצעה זו נו אה ני נל דנו הנלמד נאמת מן המרות יסודו
ההלנה מסיגי ומנצל המסירה ג״ נ הדרן אשר עיי נלמד הענין ההוא
או נגיש או נאמת משאר המדות ולא יאות להאמר על אלה הלנה
נמשה מסיני ני הס נמו מפורשים נתורה א3ל אין נן נדנריס אשר רק
על פי ההלנה נודע זנים ואין מהם רמז נאורה עליהם אמרו הל״מ
ואף אס מצאו להם אנמיה סמונים נתורה מעשי ידי אדס הם ואינם
דרשוה גמורות׳ ואמתת ה 5דל זה נראה מן הנלל שנמנו אזיל אין אדם
ין ג״ש מעצתו יען שצריכה להיות מקונלת ׳ אמנם לזה סנל הר3
הממנר את ידו והמליט שנא נאמר נלל זה רק לענין עונשין׳ אן שנה
זה צריך נרור ר , 3ני לדעתי הרי זה סתירה מנוארת לדעת רש׳י
יסנהדרין ( ע׳ג א׳צ שנא  ,ע ' נ עונשין על דנר הנלמד נגי׳ס יען שלא
נתנה צהדרש רק נשהיא מקונלת וא״נ ראינו שסנת העונש על ינר
הנלמד ננ*ש הוא על היותר מקונלת ,ואין נונל עתה להמליט שנתקום
שאי; עונש אדם ין ג׳ש מעצתו ומי לא ינין הסתירה נזה נגד חוקי
ההגיון  .וי .תנ עוד רש״י זיל נסונה ( ל׳א אי ) לענין פלוגתת התנאים
שס שלא נתן ההיקש לדרוש מעצמו ושם נהנרא ממצוקתם לענין קנלת
ההיקש לא לענין עונשין יכן נראה מפרש״י נניטין ( מ׳א נ '.ו נפרט
מיוע ננדה תלנינו לומר היש הנדל נין רגיש והמיות איזה נתנה
להדרש ואיזה לא ? ולא נאתר שנל ג״ש אשר היא דרשה גמורה היא
היה מקונלת מסיני  .ודע ני לדנריס האלה נינו התום ' ושנת ( צ״נ נ׳ו
שהשליטו שכל נים היאה מקונלת אצלם הסיני ונ ' נ התום ' זנחיס ( נ׳ת
נין ד״ה תסתנרא ונ 'נ מנתי סנהדרין ( ציט אי ) אפי ' אותר נל המורה
מסיני חון מדקדוק זה מק׳ו זה מגיש זו  ,זה הוא ני דנר ד ' נזה,
אבל מה שנת 3נעיקר הרנר אתת הוא שהשתמשו נדרשות היותר רחוקות
לא לסרס נן הנתונים רק לאת סימנים  .וראיתי נא׳ מחלקי הספר
כונני יצחק * ) מאמר מיוחד על דנר האגדה אשר נולו לא יניל יותר רק
תקצא תהדנרים אשר הניה לנו הגאון הנזנר מן המאנריס הראשונים
ואשר גתפרסס למאוד אצל אנשי המחקר והנקורת נאומתינו לראה נם'
התורה נמ׳ג לשלישי ונפי ' הרי״ס  ) .רק נסיוס המאמר הניא לנו האיש
ינר איש אשר לא עלה מעולם על ל 3אנס תלמודי אף אס לא שתש
נאנמהז י יק לפרקים נאמרו ינ השתמשי נדרשות לא שהם דרשות
גמורות אנל רק סימנים לתועלת הזנרון והשתתפו נדנר הלנה נמלת
י סימין ונדנד אגד ה נמלת שנאמר■ והנה אשאלהו מה יענה על ינרי
)ינריס
צד ס׳א •

אחדים מאת א נ ר ה ם

שמיעדל נונני יצחק מחורת שניה
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השים ( נרנות מ׳ד קדושין ע׳ע״ז ו ' ט' נ׳ ניט א׳נ׳מ פ׳ו יז׳ וניומא
ס״פ ואסון ) שמונא מלת וסיתנן
גס 3הלנה גם נאגדה נס נשיאה
חולין של ת׳ת ואיננו לא נכלל דישה ולא נכלל אסמכתא והשתמפו ע״ד
<ה נס נמלות אשר אין נהם כונה וחינור וכן מה שאמר שמלת שנאמר
השתמשו נו נאגרה
כמו 3הלכס נמלת וסימנך כלא כל השומע יצחק
לו׳ ני מי לא ידע שנתקוס שהשתמשו נמלת שנאמר רו 3שעמים הוא
דרשה גמורה ולכל הסחות אסמכתא ולח סימן נלני ואורנה לפ״ד נעל
שארית יוסף נ״מ שאמרו נגמרת שנאמר הוא דרשה גמורה ומשוס
שנאמר לא הוי רק אסמכתא וחף ני מצאנו לכלל הזה סתירות ני דינא
דנר מצרא למדו מועשית הטוג והישר ומשמע מן הנא ' נ ' מ ( קיא אי)
והפוסקים שהיא דרשה גמורה ואמרו מסוס שנאמר  ,וכן תראה נגמרא
גרנות ( נ״א נ ' נ״ג אי ) ענ׳ס לא יעלה על הדעת לעולם שמלת שנאמר
מורה רק על סימן נלנד ולא יומר  .ואף שהראיות נזה אן למותר ח״מ
אראה לו טעותו בעליל אמוו הנל ניד׳ שמיס און תייחת שמים שנאחר
ועתה ישראל מה ד' אלהין דורש מ עמן נ״א ליראה וכן הכל נידי שמיס
חין מצינים ופחים שנאי צי ני ס ופחים נדרן עקש שומר נפשו ירתק וחי
לא יווה שכונתם לפרש פסוקים אלא על פי מאמרם  .׳" ט ) אמרו עליו
נכתונות ( ק׳ו אי ) ני הוו מפטרי רננן מני ר 3היו ש״ש אלפי ומאתן
רננן  .ני ) לא רציתי להלאות הקורא הנננוד להניא נמספר כל תלמידיו
שאין זה מכונת מאמרינו והיגיעה נזה אן למותר אמנם אעיר פה על
אמרם נגמר ' סנהדרין י׳ז נ ' אמרי ני רג וג המנונא ונשאו ונתנו התוס'
נמקומות מפוזרות לישג התמיהה הנופלת זזה מצד מאתרם נינמות ( פ* נ
ני ) אשר אחרו שם נפי ' ני אמרי ני ר 3היינו ו 3הונא ? אשר מנא
סתירה זו העמיסו סי ' חדש נונרי הגת׳ וחתרו שהנונה נתי ' הגת'
אלא המנונא היינו ר 3המנונא אתר אמרי זי ר 3ולא ר׳ה ונניח שתציגו
שאמר ר״ה אנ׳ר נרסינן ר 3המנונא  ,ודע ני עיקר הענין לסי השערתי
כן הוא  ,ני אמרי ני ר 3הנמה תמיר על תאחר או הלנה הנאמר זנית
תירשו של ר 3ולא נודע שם האומר והנה כל עוד שלא נזכר שרג חילק
על מאתר זה נסי' מסתמא הסכים נזה עם האומר אותו אנל לא יסלא
אס רז חולק על אחרי ני רז ני רק חז יצדק הכלל שסתם אמרי ני
רז רז אמרו ( ריל ר 3מסכים על ידו נמו סנארנו ) רק אס לא ניע
ועתו זנירור נענין זה  ,והנה רז הינא היה הגדול מתלמידי רז וצא
מם מתוך אהלו מיום זואו לבבל עד יום מותו — אשר מיום ההיא
והלאה שמם זנית תדרשו של שמואל — והיו כל תאחרי רז וכל מה
שנאמר ננית מדרשי צרור ואתוס נקרנו ומתנו קזלו כל אותן המאמרים
וההלכות על נן יצוק אמרם אמרי ני ר 3רנהונא ונס אצל ר 3הונא אנו
נשפוט שאס לא נודע מחלוקתו נסירוש על אתרי ני ר 3מסתמא נם
הסכים עם האומר ההיו) ויצדק נס אס לפעמים רז הונח חולק על
אמרי ני ר 3וזזה תמצא ישוז לפי החמת על קו ' התום ' מסנהדרין
)נ׳ז אי ) ועל קושיחס אסר הקשו נזנחים ( ס׳ז אי ) ע״ס היטנ  ,וראה
גס ננ״ק ( י׳ט אי תום ' ואדוש׳ רשנ״א ושם ע׳ה א' נתום' ונחי' ושנ״א
הה שהניא נשס הראנ׳ד )  .נ׳א ) נאמרס נקידושין ( ס״ה זי ) מאן ני
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דמא רנה יג עיין ניטין ( ל׳ו ני )  .נ״נ ) יאה נגמ׳ שנח קנ״ו א׳ ) מה
מאוד החאמן סס להציל אח מרשיו מאמונת המזל  ,והוהיר מאוד על
הניחוש אשר לא יעשה נן נעמו המבואר בחולין ( צ׳ה אי ) ועי שם
היטב נר׳ן וכן נלוחש על המנה בסנהדרין ה׳ חלק אוסר רב אן נפסוק
שאין נו שס משחות הקודש להוציא מצב סמחשנה אשר חשב זולחו
שעיקר האיסור נזה משאת הזניח שס שמים לנטלה אמנם עיקר האיסור
הוא ני לא יאות להיסראל להאמין חממות זרות נאצה אשר מהנל הנה
יייי יחי! נהן מועיל  ,ואמר עיי נשסתיס ( קי״נ ני ) מנין שאי! שיאלין
ננלד״ש שני תמים תהיה עם ד׳ אנהין ופירש׳י שס נ ' פירושים והאמת
נשי' השני הוזים ננוננים ני זה שם כהני ננל ותנתיהס לעולם  .והנה
נם ימיות התנאים ננר נחפשטו האמונות האצה נמקצת אנל נראה ני
גמרות האחרונים של האחוריים הנצה האמונה הזאת למאוד באומתנו
לגעבור המערנס יותר ויותר עם דעות הבנליים  .נ" ג) ראה מה שהניד
״י אודות הוני הזה החנם סליניאוס בס פ; ן . hist, naturalis
?יד ) ליסוד ענין זה םי אתי נאור רה< וניטלת׳ נולן נעבוד יאואי
להחנם הנננד הרופא נרענער מנתג ארון נזה נמחנרת נינני ינתק
מה שיש יו ד" לחנימא ועליו אין להוסיף בפרט גמה שתיחם קדמות
ועת ועלי ההצלחה לההודייס חשו מהם גס הננלייס ופניביהם הפרסיים
שאנו דעותיהם ואולי גס מאמרם ישרק׳ ר״ת מאור לנופו לקח והנהיק
נל העולם אור תירה ע׳ז  .והיודע דעות העמיס ההם נידיעא האלהות
עדית דעת ההודיים אשר דתו הנורא יתעלה לאור נמל נלתי נראה
יק לאנמיהס והוא לנום תת נל העולם נמעיל ונולי נאצל תמנו
ומקצת רעותם הנוטות נס לדנת הסיטאגרייס היותר קרונה לדעות
יעלי הסוד בעיניו ירחש ולבנו ינין הסנה האתהית להשערורה הגדולה
אשד היתה נימי קדם נאומתינו ולנטיית הדנה חהחנחים מורן הישד .

א״זק היש ווייס מסעזריטש.

משפט אמת.
Don S . H. Mondschein, Borsteher in Bolechow.
לפאר מליצים  ,הדרת נמנים ותפארת עמו  ,גבר חנם בעוז הוקם
על שפת עבר מו״ה מנחם שטערן ,אלהים שלומו יענה•
? ' אראה שמך אדון י• קנית לך להתפאר ,מעשי אצנעיתין נתפארת התשני
אשר היא מהאלמן  ,ועפניס נמנתה בחנמה ולעת  ; ,להר ירחי אשר יאיר משמם
הניניזן ,ני ישלח קרני הודו עצי  ,ונגנים אשר נוננתה
נספיי גינני ילייה׳
הה אנוש נתוני ותזניני ותחסרני מעט מחלהיס  ,להחיות שמי וזכרי לדור מרים,
ייייי והדל תעטרני • המשלתני צננות ולנטוע לנתוןולהרוס  ,נל שתה תחת רג  .י,
(ה " אי להתעלל  ,צפור שחים נחפצי יזמרו מנין עפאים  ,וברצוני ינורו מנד לנד
’ייייי היעד .דגי הים נחניאעלה  ,לגנני תהומות ארד  ,לקצוי הדיס אתם אשחה
נפ
יייי"" • 5אעיור אדמות יחים  ,נם שם רעיוני יעופו  ,ידחו תעשי ל׳ ,ינ יעחוד
סערה וירוממו גלי הים  ,אניה סעדה ארד תהומות תאפי להשנר ,אנשיה
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יחוגו וינועו ,ל  ,ים  ,נם נפש רב הוזובל עושה מלאכה נמים רמס  ,רעה תתמוגג,
,אותי יצללו כעופרת נחים אדירים  , ,התנד  ,יומי ממצוקותס אוציאס  ,והיתה להם
נפשם לשלל  .מחשנותי מסתרי לנני לאור עולם הוצאת  ,ואפור׳ ידי פתחת לפתח
עלי בליון נחרע אנוש וענו גרזל ועופרת  ,אשר ירחם ל,י נקרגי  ,אם לשנע או
לחסד .פקחת קחי למען אפקח  ,כחי עיני העורים  ,נפלאים מעשיך אתי  ,ונשפי
יודעת מאי׳ אשר אעשה נסתר מראש יד3ר  ,תיך קהל ועדה ל אמה אספת ח,ל
נ,יאים מתגגאים  ,מחנה הע 3ריס ואתה3ראשס ! משכת גם אותי 5ח 3לי אהנה
פתתני ואפת׳ והנה נס אנכי 3נ 3יאיס — מנחם ד3ר ,מי לא ינבאל נפחת רוח
חיים ,ילדי רעיוני ודגרי חיים וקיימים  — .מילדי הענריס נס משפע אמת
זה ההונל אלין׳ רצני נא וקחהו* זה שמו ,ישראל — אמרתי  :אקראהו חלום
 3רו 3ענין  ,ויראתי לזות שפתים וחכמת מתנכלים  ,ני יקרא עלי המקרא  :הנה
 3על החלומות 3א ל חלם חלום שנעים שנה׳ וחלום 3רו 3ענין  ,ויאמרו  ,א החלום
נרו  ,ענין וקול כסיל נרו  ,דניים לכן לשם  :משפע אתת משסע הנכורה  ,זה שתי
יקננו  ,סי שנים תהיהנחלתו  ,ני האמת נו תגיד המשפע  .ואתה אדון ! חקרתני
ותדע  , ,נת לרעי מרחוק  ,ני רק האמת אגיד׳ ומגמתי נדנרי ללמד להועיל לבני
עמי  ,ולא להראות העמיס והשרים חין מליצות׳ ; לכן תחסה נס ניאחעא ,לשוני!
הן אני לבדי ומיודעי לשון וספר אין אתי לאמר  :אס שניתי הנינו לי ! והמשסני
אתת לאלהים הוא  ,וחלומי לאלהיס פתרונו ! —

משפט א מ ח.
מפי עוללים ויונקים יסדת עז למען
צורריו צהשנית אוי  ,ומתנקם.
(ההליס חי ) .
בנפול תרדמה על אנשים ואני על יצועי׳ אני שכנתי ואישרה ואחלמה חלום.
הדמיון התל ני׳ העניר לפני חלום נרו  ,ענין  ,מראות שונות ומנהילות — .
נחלומיאנכינדרד ,סניני לילה  ,כנפיה השחורות פרשה הקדרות ליד מעגלי ,ענים
סתר לננניס  ,וירח סן נענן לי מעמר נגהו על הארן  .חשך נסה ארן  ,נתינות
אורח שוממות  ,ודרכי חשך וחלקלקות  ,ונאזני קול מצעדי דולקים אחרי האזנתי-
לני יהגה אימה חיל ורעדה וזחזוני  ,נס נפשי חרדה עלי  .פליאה דעת היתה
תמני נשגגה צא אוכל לה  ,איך לני אשר לא חת משעירים וחזיוגי לילה  ,אנכי
אשר המורה נ,וכים הייני׳ לנל יפת נסתר לני לרוחות נסתרות  ,אשר רק עי1
סכל נשףתשורס  ,ולילה כנננינואו׳ אנכי אשר עהרתי ל,י נמעין החכמה משם'
נזג  ,מחלאת וסיגי סעיפים נתעניס  ,אין אפחד ,אחת מקול רגלים תרתסנה עפר
ארן ' , -כל זאת לא ידעתי נפשי שתתני רועה רוח ונתעה נשוא — נעותי משמו*
וכמים השינוגי נלהוה  .דע קורא נעימי• אס אתה נהיית כמיני  ,אז  ,אף אס לר
שחל לן ,רתת אחזה נס אותן ; ני נהנינו׳ אחורנית׳ ראיתי והנה המון אנשים
נארוה לרו  ,הרדיפוני  ,נהמות ימים ׳המיון  ,קול המון גדול וחיל ר , ,נמעע
השינוני והמה ם 3י  ,שתו עלי׳ נתנו עלי  ,קולס  ,שאגו צעקו נהמו כמשק גנים
שוקק  ,אמרתי ני תנקע האין לקולם  .נמעע אמרתי נואש  ,ני סמני נדנורים׳
שרקו חרקו שן ׳ אמרתי ננלעתי  .נתין הרעש והמון רנה קול חצוצרה וקול מרננה
מר קדה ומדהרות סוסיה נא לאזני  ,ממרחק תנוא  ,עוד נמעחוי קשת נינה וניני•

23
המוכנה הולנת וקרנה וקול וזצוצרה הולך וגדל  .כשני נכניס מזהירים ואימי צמודים
אחוזים זה לעומת זה  .ולפני הנרות העולות משני ענויה מול פגי המוכנה יאורו,
לנחות האנשים הדין ולהאיר להס הצילה — נקרנס אלי ? איוו לעגו פני  ,ולאורם
אשר הפיצו פניני ראיתי אנשים וניס  ,נכדיהם שאורים וארוכים  ,מעל למדם נגד
ארון תלוי עצי נתפס  ,נתי איכנותם על הארן סתווים וסרוחים  .נוגעות נראסם
עלייס תחתיים שניים ושלישים עשויים מזננות ספנים ותתוליס׳ אחד לאחד הגשו׳
עד אשר היו לאחדים על ראשם  .מעיהם נידיהס נפתרי נסן> להם ניאשם  ,וכנס
נחשת  ,גונה להם משכמם ולמעלה  .וניס אשר נענס ענ כנען המלאה וזקנם
הגודל שער לנן יורד על לנס  ,וכמה אשר נענם תחסר  /שער זקנם החלו לצמוח.
הראשונים התה נניס אשר תחת חנותם הושתו  ,שרי המורה ישנו לכסאות למשפע,
והאחרונים נין לילה היו מורים לצדקה נאחת מערי מצער והמה אלהי כסף׳
שיעלים קעניס מחנליס כרמים  ,ועתה נושנים לאחיהם נכסף וישנו נשר חנם.
המרננה ענרה לפני והרחיקה הלאה שאפה אל מקים מתנומה  ,רעם אופניה רעשו
נאזני כקול רעם נגלגל מרעים שמים  ,והיא ננרק ענרה לפני  ,ירדה עמק  .נאה
נמורד ההר ונעלמה מעיני  .עוד רק קול המולה מרעש אופניה מתגוללים נשאון
נאזני תצלל כקול רעם אחריו יהיה הד הריס קול דממה דקה  ,אחרי אשר קול
לניייו עניו ראשינו  ,ונקול גלגל ורנ 3אחר הריחי׳ ם נשמעים מרחוק לאוני ההצן,
החצוצרה הריעה ומענו מענו הקול גדול יםון> ויחיש
והנה השקעה
ושמעתי
קיל קורא נאזני  " :האתת האיש הרגיז אותנו וקראת מלא אחרי רועי ישראל
נאמר  :ני רועים אנחנו והצאן ירעו אומנו  ,וני רנני פולין רק אל שכירתם
עיניהם • ועתה נקח נא נקתתינו מאתן ,גם אם שמת נין כוננים קנן משם
נורידןי התערג נא  ,קום לחם אתנו וכלה חצין ננו ! לקול צללו אזני אמרתי
נפעמתי ולא אדנר  ,כמעע אמרתי תדנקני הרעה  ,ני רניס לוחמים לי ורנו צוררי
~ מדי דנים רוח מחדר נאה נשנה נענים  ,נשאה נשיאים נננפיה  ,עניה נעמי
ליל  .ותעהר שחקים  .והנה הכלת השמים < נס נוכניהס נראה  ,נאור נן מלן
ארגמן עם נקודות הכתן  ,ונתונם הנזהר ,האירה האין מננודס  .ראיתי עוד
והנה חנרת תנשים׳ מראיהס רע ננראשונה  ,תו עוני ומסכנות על מצחם  ,נגדיהס
קרועים  ,רצועות המנעל נידם  ,ונערים נתון הנאים נסו מחלג עינימו׳ שפתים
ענות להם קולם כנמש יהלן  ,ומעה נידם זעמם  ,כלס אפפוני עלו לנלעגי
ילהשחיתני וקוראים אלי  " :אתה משכיל להזכיר עונותינו  ,ני שחתנו סדר
לימוד הילדים  ,איה איפה פין נותן אותנו סנת כל מדס רעה  ,וני נשצנו הרעה
הזאת  ,כי תצא תורה מישראל■ וישירון ידל מאוד נארן נאלייציען  .אמה  ,משכיל
להזכיר לנ אנית על נניס  ,לבל ינהרו עוד אלינו  ,לשאוב מיס מדלינו כי דל,
אמרת  :מעין אנזג מימינו  ,ינמרו מימיו השותה מהם נפשו שוקקה וצתה צמאי
הה זאת עשיתני הנסת עען עלינו ? מימינו נמנו  ,לחמינו נאמנים מאנות הילדים,
יאריחיתינו ארוחת תמיד נתנה לנו מהם  ,ועתה גסשינו ינשה אין נל  ,אין לני
נחס חיל אף ני קודש  ' .ואני החשיתי אז  ,אמרתי בלני  ,מה המרדה הזאת על
ני נחזהי ' משכיל להזכיר ' ? נאזני מי נכנסו דנרי ? על חלתי לנ מי עשו פרי?
"’ יע
ייי ישיאי וירדפוני חנם  ,מי יקרא דנרי ? הלא נלשון ענר גלותי רעיוני,
שסה הזאת שנואה נשער נת עמה  ,נח יגוזו ני זקנה אס הלשונות  ,וילעגו
 ,עת סניה■ סוני נח גשיקיס ונרחונות יהודה  ,מי יחוש חלינס  ,אס ספרי
שין עני חרכלחס  ,האס ישאלותולליה דנרי שירה ! הן נשכחה היא השפת קדומים
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פפת ננען  ,הזילוהנל מננדיה  ,הורידו לארןננודה  ,נם אם תקתס ככור והפרוט
מליצותיה לא תזנרה הנפנו! ה  -*-ועמה מה האפמה ני התויתי הו נלשון הנפנו! י
ההוא על פתו! י גדיניס ? — נעל איפ עניי פינה טעמו נפדה נלפתים ויתו על
דלתות הנית׳ נן יפאלו עלינו  :החסר מפונעים אנחנו ? אם נפפת ענר נוציא
מלין יאמרו מה יושיענו זה ? מה יתננו זה ? אם ספר לשון ענרים תניא ישאלו:
מה זה נידן ? הזאת תמלא נתינו נל הון רג  ,ונסף אליו ננסף נאספהו הנימה׳
ואס לא  ,נחון יעמוד ! צר לי׳ אמרתי׳ ני נחקר תהומות מימי החנתה התהלנתי׳
אס סוף ימיהם חנום לראשי האתנוש פאר עלי׳ או היחנפו פצעי הזמן ? ופנינים
דליתי מי יקנה אותם ? הונת אותנו נמדנרותין אתה התנס מנל אדס ני אמרת
יקרה החנתה מפנינים  .מי יענד ענק לצוארו חרוזין ענרית ! היצעדו ננות עלי
פור לשור ני ייטיני ראשם ננות השיר ? הנינים שירים נלשון ענר׳ למען אחרון
על עפר יקומו שמס  ,נניניס חרנות לתו והינלי שומם  ,לשוא יעמלו הנמים  ,ני
אן תרנות נשפתותיהם ללנס ינינו  ,ותפוג עמלם נראפם  .על נל ראם משוררי
שפה זולתה ירעיפו טל אתרותס תחון התנל מלוא הספל טל נרנתה  ,ועל ארן
משוררי ענרית חורג וחורן! ! — נה דמיתי׳ ועוד קול ההומיה נאזני  ,והנה מפי
עוללים ויונקים  ,נקול מלחני שלום ינניין  ,נחו מנל ענרות מעירות הקרונות
והרחוקות  ,נלם לחל מפלט ומנוס לי ולמלט נפשי מירוני ינעיון  ,דרשו את די
נערי  ,על ונרי הספר אשר עשיתי למענם  ,ליסד הצלחתם  ,לא לשועו נא השנה
אוינ ומתנקם׳ ואל יוכלו האוינים ליגע לרעה נאים חסדינו — נהתימם לשפון
שיח  ,נלם נאו אלי חנקוני וגשקוני ואמרו אלי  :תודות אלן! לנותינו לן ירחשון׳
ונל קרנינו תהלות אין תספר לןיהתיון  ,ני הרנית חסדן להיטיג אתנו .אנותינו
לא השנילו לאשרינו ודרן התוניל להחנמה׳ ואתה נעצתן ונעטן חננתנו ונחנתנו
נדרן הישר והננו ,לנול הורת הדרן הטונ לפנינו ,לנל נלן ארחות עקלקלות ונתינות
לא דרן — חן חן לן ני האיתות שננו הנוגש ננו ,הנפת שנט את תניפו ,ורועעת
אותו נש נר וננפן חרס יוצרים  .לא נשמע עוד קיל נוגש ננית מלמדינו  ,נאסורים
היינו  ,גננית הסוהר נית ספרינו היה  ,תורינו לא פתח לנו ניתה׳ נל היום הנל
וחום אנל חצי נשרינוי ועתה נרנה ׳נוא שערי תורה  ,נלן נאורה  ,והיתהאתונה
חנתה ודעת יראת די אוצרינן ! ' עוד לא התמו ינריהס  ,נשאו עליהם הרננים
המלמדים ומשרתיהם את קולם  ,נקול רעש גדול התו וצעקו ,למען לא ישמע קולס,
והניסו עליהם מטה זעתם ותקלות חונלים להכות ולפצוע אותם  ,והמה רק להשמיד
נלננם  ..אז לקרג ערכו וקרנו רנני פולין והמלמדים ומשרתיהם מעני מזה  ,והילדים
הקטנים מענר תזה  ,כל הילדים נאו למלחמה  ,כל אשר ענר תחת שננו מלמדו.
רק שני משרתי תלמד אחי ושני ילדים קטנים לא נאו לעזרת ד׳ נגנורים  ,הילד
האחד איננו  ,ני לקחהו אז משרת מלמדו לנית הספר ,הוא מאן ללנת  ,ויאחזהו
אחד נראשו ואחד נרגלו  ,ונה נשאו אותו נשוקים ונרחונות  ,הוא מלל נרנליו,
קרן נעיגיו וזעק עד ני נאה צעקתו נאזני נל העונרים  ,ותהום העיר — נה
הניאו אותו חדר המלמד  .הילד השני נא להתפלל ולא יוכל  ,הוא נמנע מסנה
אנזריה  ,משרה המלמד שא  :אותו  :מה זה מקל עם צרור נסף ( גית״ל ) ? ולא
ידע  ,הנה אותו ולא ענה  ,לקח נסים מען למען יעננו  ,פשק שפתיו ,ר חג פיו.
ותקע רסיס ען נמלתעיתיו ונין דל שסתיו׳ ונה עמד הילד  ,נקנר פתוח וגרונו,
על נן לא נא ללחום מלחמתי .המלחמה היתה ננדה ,הרנניס המלמדים ומשרתיהם
הנו לפנים ולאחור נמקלותם׳ והילדים קטנים עמדו פרושות נסיהם אל שמים ־־"
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והנס עלה עגן
כנף איש  ,פרשן עגנו מתת כל השמים  ,הרעים » מים ל׳ ועציו!
י  (1,קילו׳ גרי
גמערנות הילדיםיגאלי אש התמיר ,וננגיס ממפיצותס ירדו משמים אין  ,ועיילו
ולאמו  .נם המשניציס אשר יזהירו כככנים ננונ 3ייצוזק  ,נלס
נזעקו נתחו
עטם לחומת ושגנו סופרים צש 3מ הוסר ,ויודעו 3תו הקמים עלי.
ותהום תתנה
הדגנים
והמלמדים
ננהלו
גאפזו
,
פנו
עורף
ו
;
םו
עי
ני
נהפכו
אל
הצריפים־־וייס אאד ממשרתי המלמדים מהמערכה  ,וע3ר לפני  3ית אישחלהים,
קדוש יאמר לו ,
ויסור הפליט לנימו להניד לו ני נשדדה מאניהס לפני  ,וינש
הפתחה לפתות
הדלת  ,ולא נתנו אותו הג 3אים המחזירים תדיר — המה האטאת
הרוגן לפתח
המתקדשים אשי3אדז  ,הפוקדים עקדות ופודים חולים נוטים למות
וישאלו
מאתו
מסת
כסף
להניאהו
לפני
הקדוש
.
והגיד
להם
,
כי
לא למען הניק
שפעת נדנה נא
כשמעם הפעם  ,אן להגיד ני נחלשו ידי הדגנים והמלמדים נתלאמה
הגדולה .
האיצו וימהרו להניאו לפני הקדוש  ,וקרא :קומו לישועת
אחיכם  ,ני גס
אתכם חרף האיש הזה נאמרו  ,ני נניאי שקר אתם  ,מהרו
להשאיתהו
עשני כעשן ולנער ספרו מקרג האדןל • והקדוש ישג אז וכלי מקטרתו נידו ,והעלה
הננשן  ,ומלאכי אלהים עולים ויורדים נו׳ ועלה עשן נאפו ואסף נס
הקדושים אשר נארן למחנה הרנניס והמלמדים
נגדיהם לגנים היו  ,מגנעות
ראשם תכלנה
הלמעלה  ,צרים מאשר למטה  ,זר זנ 3ס3י 3להם  ,שאות וכפוף הננו,
גניהם
נחטטרת
גמלים׳
ומקלות
גס
נידם
.
ותחל
המלחמה שנית
ואגני פניתי
נה וכה מאין
ינוא עזרה  ,והנה נעל קנאת האמת  ,אשר קנא להאתת והגיד ,ני
לשיא נירא
החמת שייסנאופל יהלונו׳ וני לנו רק להיות תמים עם די ,ולא נהיה
ניהנועריס נעם
וכנשים השה אלוה אותן תנחה ומאמינים נה 3לי שוא  .ננשפים
ושעירים
המניס מרקדים ני׳רנות  ,ודורשים אל המתים נעד החיים .זה אשר הגיד תכונת
נתוני ,
נא אלי  ,נונע ישועה נראשו  ,ועטה כמעיל קנאה ודנר נחותים
לי וקרא  ' :אל
תירא ואל תחת תהתונס ושאונם  ,אלה העשנים נחרי אן>  ,נקש
תשאו סערה ,
ונתין
תדפנו
רוח
,
יפוצו
לפנין
,
וינוסו משנאין מסנין• ' וילד
לנקש האמת  ,למען תנוא
רחווהושע לי ימינה וזרועה תתמכגי — וחפש נרחונות,
ולא מצאה  ,כי
כשלה 3 3אמת׳ ונכוחה לא תוכל לנוא ; נראותו ני אי « :
נהעירות וינקשה
נמערות ניערות  ,ולא מצא — עלה נהיים ונגנעות  ,ירו עמקים ולח
הישרנה,
צורים וסעיפי סלעים ולשוא ,ני אין אמה ואין צדק ואין דעת
אלהיס נארן ,
ליאש וי״ג לי  ,ויחפש נאהלי המתקדשים ־־־ ותהי האמת נעדרת — נמעט החל
יי לצייר יפים  ,והנה — אתת מארן תצמח וצדק משתים נשקף  — .אין די נח
נתהלכם המת לנוכח הניטו  ,ועפעפיהם הישירו נגדם  ,עד אשר
עשי איש אל
אחיו — מי אנכי אנוש רפה ידים ונגד פה  ,להגיד שמחת לנס עת
ילני פנים
אל
פנים
,
כנכי
אלפים
ורגע
נפלו
משתים
ארן נדמו לי  ,ואני שמחתי
עליהם נראות
פני אלהיט וני תניגה נגדם אור זרוע מסני 3לי — והנה עמדו
גנ יי
האמת
נגיחה מרמם האדן ערומה היאה  ,ולקחה צוק לאזור מתנה׳
והאמונה לחגור
חלציה  .והמה נדרן צנוא שדי המלחמה  ,ויסורו אל סונה קטנה
הרחק מאדם
העיד ,סנן ענפים רעננים הקיפוה  ,וקראו אל החכמה היושנת
שמה :נואי נא
אתנו׳ את ננרת התנל  ,קראי לתחנולות נמו תקום מלחמה
תנאנה  ,והלא
גם לן עצת עם גוורה  ,קחס נא אלינו ונצא לישע משכיל להזכיר,
" פיונחכתה
ותהלתך הניע  ,כי נצרה גדולה הנהו נתרפה וצר נחו ותקס
החניה ותעזיג
ספייה הנגוליס לפנית פתוחים  ,והמה כלם גקנצו נאו שדי
Heft 10
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המערכה  .נרגע נשא האמה נס  ,וקם פאון המלחמה השואן ירעש לדממה ־־
ותהי השקטה — א; האמת נתנה קילה לפני חילה —
האמת  :הסו■ דומו• חדלו הרע ' אנה תרוצו נשטףמרוצתנם ושצף קצף’
הלנצח תאכל חרג ותשנעו עפר שדמות דם חללים ? לכו נא ונוכחה! ואשר יכה
3ש 3ט פיו הוא הג 3ור ואים מלחמה  ,אותו וזמרה נרימה ל לא 3חיל ולא 3כח,
ני אס 3רוח משפט אמת נרינה  ,נוכיח נמישור  ,ואשר ינצח נענד עטרות לראשו.
אם תאנו  ,ד 3רו אתם למען הצדקו ! אכן ידעתי כי אתם שנאתם אותי  ,למדתם
לשונכם ד3ר שקר ! ועתה אוכיח רעתכם על פניכם  ,תשמעו משפט אמת מאתי
ותאנמנה שפתותיכם לדור דופי 3איש אמת3לשונו — דעו ני אמת יהגה חכי׳
לכן האמת והשלום אה 3ו  ,ונזה מרצו!
צדק :שמעוני ואנכי אד 3ר׳ דעו ני 3ילין צדקי  ,לכן הנני נותן לכם את
 3ריתי רלוס  .לא וחרג ולא נחנית אנכי 3א אליכם  ,לפני יצא כנוגה צדקי  ,ולימיני
אלהי צדקי  .נוינטח לני ואעזר  ,ואל אפחד מחילנם ני ר .3השכילו והרסו מרי, 3
כי לא אשקוט ולא אנוח עד אוציא נאור צדקי!
החכמה :ידעתי ני טמון לננס משנצ  ,על כן 3י געלחס  ,שמי לא נודע
עתה אודיע דרכי אמנם
ננס  ,ני לא השכלתם והנגתס להוקיר נפש מיודעי
הפעם  .דעו ני לא תהיה תפארתכם לערוף קר 3נגדי ותותח ונבלי מסן  ,לא
וחנית וננידון התהללו  .הן נזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי  ,ני אנכי
העושה משפט אמת וארן ועתה על תשפכו דם  ,לנו נא ונוכחה ואשר ימרן
ואמרי יושר  ,הוא הקדוש '• על זאת אדיו עמכם  ,ני אתם מאסתם אוהי ,והיה
האישאוהו׳ מרדפו אומו .אנינה ואנוש  ,ראיתי דרכיו  ,והנה אמת לא יגור אתו,
החכמה ישטוט וצדק לא ירדוף  .מקום אתי  :מסתרים שמו  ,שמה ישנתי ונניתי
כי נאספו אנשי אמת  ,חספו אוהני מדע וססו רודפי צדק׳ לכן הנינו ל 3ואהנו
נכוחות ! אחרי הדורים האלה קם רעש המלחמה לדממה׳ וכל אנשי המלחמה נאו
אל עמק יהושסט  .מה אומר לך׳ קורא נחמד ! אם אומר ,אצינה לפניך מואר
עמק יהושפט ,תלאה לשוני — זה העמק כליל יופי היה ז אוצר כל סרחי חמד
ונשמי ריח נשלל צנעיס  ,הרים גננוניס םני 3לו  ,ממרחק נשקפים כעי! התכלת.
ונכל תקום שטו עיני מישור היה לפני  .פה ערוגות הנושם מסיקים ריח נחיח׳
פה יער קטן׳ יין עסאי עציו וסנך רענניו צפרים קננו וזמירות הנעימו ; פה
מעין זך נוזל משן סלע  ,שולח פלגיו נין שיחי יער ,פה שדי תרומות האריכו
לתעניתם נננדה ארן — ומהרוח הנושנ נהם כפו ראשם שנלת הקמה  ,נדו נם
נעו וקול דממה דקה לרוח היום ; וכשנילת נהר הגדול נראתה תנועתם לחום
רוח צח  ,ועל ירקרק דשא נטו צללי העצים מיער הקרון  ,מראה ענפיהם עם
תואר עליהם העגולים  ,אשר נעה רוח חרישית לאור השמש נאה  ,ומראה זהו
מופז  ,מהול חן גיוסי — ועמק הזה כלו מחמדים נחפה נהדרת קודם ,וחגיי גיל
החכמה ישנה לכסא קדשה  ,האמת מימינה וצדק משמאלה  ,ויקרו אחד מהילדים
לפני כס המשפט.
ילד הראשון :נא אדוני  ,הואילו פנו וי  ,דינו תשפטי ועל פניכם אם
אכזן  ,ולשוני אל תהי עולה  ,רק האמת יהגה חני ; אותי שלחו אנותי לנים
הספר ננוקר השכם  ,ישנתי שם מנוקר עד ערג " ך אחרים מזה ני לא נעימה לי
׳שינתי שם  ,ני עם הקרש עליו ישנתי ה לחיצוני אל הקיר ושמו נוסד רגלי  ,והיה
מיי שלחה לי אתי אכילת צהרים ויד משרת מלמדי ,והוא אכל החצי והכני לנל
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אגיד מזה לאמי ואנחידה האמת אחא לשוני — נא אמת
את  ,ותשפטו אמת  .שפנוי נא גיני ונין מולי -י
ילד השני:
חואי הנה משלא מלמדי מנס ועל לא חתם ננסי  ,ני הוא
הגיא גסל ואוכל
דנתן לי לחם י3ש .להילדים  ,מאנצי היה גליא ושמנה לחמי  ,והחליף את אלומתי
והגדתי זאת לאתי ! וננואי שנית החדלה הפוני פצעוני עד לא
היה ני מאוס  .והיה
נאשל הנדתי נס זאת לאמי  ,הוסיף והליס ידו שנית והנני׳
ני הוא צוה לי  :אס
אשאלן
אמן
מה
המנות
האלה
?
אאמל
ני
חולה אתה  ,ואל
אאחל ני אנני
הניתין
!
אכן
חליו
נשאתי
 ,נענה נלחל נאלמה לפני גוזזה.
ילד שלישי:
אותי הנה משלת המלמד  ,ני נתן לי ספל אותיותיו לא
דאיתי׳ ני הספד
היה נתח לנתחים ונל מתום לא היה 3ו  ,נל פתוחותיו יחד
המה נננשיל ונילפ׳ת
נאלמו — מדוע לא הלאני אותיות טוגות לא נהתה עינן׳
דספליס׳ עליהם לא
נגולו — אז לא חלק לחילק  ,ולא שלק לשולוק ! נא היטיגז
ילצוננם את עוללים חלשים וילדים אין אילי
ילד דג י עי :
תלמדי למד אתי מנעלה אחת אומות  ,מונת ען אני ~
יאנני לא הגנתי מה זאת  ,ולקח מלמדי ען והנני
אז הייתי אני מונה ען•
הוגנים
והמלמדים :אל יחד חפנס ניננדנם  ,נדנד נס אנו הפעם.
לאי הלא זה דגלי איש
עגלי
נא
לצחק
גנו
נתפתגו
וגמשניל
להזפיד
,
ונהמלותיו
אלין עינינו — הוא
אתו ,ני פקח עיני העולים  ,והודה להאנות איך גניהם
ילמיין  ,הוא לג
עולמים  ,למען נעגוד ישראל  ,וקדא להדגניס והמלמדים להושיע ישלאג תשועת
לא
ינוש יעקג גאמול עם לא גינות הוא  ,הורינו נא מה לעשות
לתקן המעות ? הן
הראה לנו הפצעים ולא יחנוש מזורס  ,פקח עיני העולים
למען ילאו ני ערומים
מה לעשות לעת נזאת ,הס׳ ולא נתן להם נתנות אור ,למען יצנשו וינסו מערומיהם •
אחרי גלותינו תהיה לנו עדנה  :האם נא נגוא גנעורינו
ונזקניגו ונלך לדרים
על נאורים ותרגומים החדשים להעתיק סתורה נחפן משניל
להזכיר  ,לחתום תורה גלמודה •' •' —
האמת :ידעתי
ני יהיו לנס ספלים כאלו נספר החתום  ,יען מעודנם לא
שקדתס על
דלתותיהם
,
זרים
התה
לנס
,
ועלינם
נאתר
עצמות הינשות האצה
לא תחיינה• נחרו
לנס אנשים ידועים  ,יורו לננינם הדרן המוניל אותם לחיים
מאושרים  ,אז חשניצו•
הדגנים
והמלמדים :לתולה ולתעודה אס לא תאמדו דגל אין לי
האלי -הלא אחת
דגלנו׳ ני יפלא תתנו הדגל ונגר לעשותו  ,ני לא תשיג יד נל
עדה תמושנות גני
ישראל לכלכל נפש מורה תונתר נידיעות ההנלחות לסדר לימוד
ייין  ,ליתן לו די
מחסורו
!
ולא
עלינו
תלונותיכם
,
הלא
נודע ני על פת לחם
יפשע נגר — לנן
מה לעשות  ,צרכינו מלונים  ,ולמען הנצע ענדנו חוק  ,ואח
אמת  ,פתחי פין,
וגס את ׳חנתה  ,אל תהיי נאוהנת חלקות  ,להצדיק נשפטן
המשכיל להזניר  .ני
יאחרו  :גומלת את עליו  ,אשד הרנה לספל נשנחן נפתח
ינייו נמשניל
להזכיר
,
ואן
לעשות לגרם ד ' צנאות ולא נסה חנף השחיתן — הורינו ונשמע  ,דגלו אתן מה
עשינו נו  ,ירשיענו פיכם אס חטאנו '-
האמת :הן עצמו מספל
מאסתם׳ חונומינס׳ אן אין תאמרו נטיג דינינו ונאה!
החכמה  ,אס נדני י׳
וחכמת מה לנס  .אמת אמרתי  :אם נלאה ני
מלאי  ,הלא אמת
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מוי יעק 3קטן  ,גויס ,אתם ס,וחם זאת  ,וגשלגס הרעה  ,ני ידל ישראל מארד
,ארן נאליציא ! אתם ראיתם ישראל ילך שו "  ,כל את עק  ,יעו! ,׳ איש  ,רעהו
יהתל וי,גוו׳ יש  , ,אחיו יד,ר רוסי ׳ יונו ארם ׳ נתיתו יער התזק יג,ר  ,נת על
אין אונים  ,ישליכו מפי ריעס מזונם ומשינומאנלו  ,יגוזו תגונות וישטחו דורשי
מדע — חלה עשו והחרשתם  ,דתו ני ישרו מעשיהם ; ראיתם אותם אוחזים
,מנהגי ה,ל  ,יסוד ושורש אין להם  ,תורת משה׳ מעשה תעתועים ומשוגה נצחה
שיג,ה העם הזה ; אכן לשוןר עשה עט סופרים .ולחנם ח,רו ספרים  ,המה לא
ידרשו אותם  ,אמתלא יד,רו׳ העוהעוו ; שגתס,תוך מרמה  ,אנור על,ים ישראלי
ראיתם שערוריה  ,סדר הלימוד הנשחת  ,אשר הוא מקור נל און ועמל  ,ולא נחלתם
על ש,ר עמינס ! תראו  ,ניס לא אתון גמו  ,לא ידעו לח נן עניים ולאהו  ,אדם.
ואתם הר,נים אס ת,ואו לגית התפלה קדים תרדופו לשום  ,מרום קנרס  ,לעמוד
,קיר מזרח שמש׳ והיה איתן מושגנס ; תפנו עוון» להעם  ,ותעטו הטלית על
פניכם ׳  ,אורו לא תראו אור• והיה ,מחשד מעשיכם  ,והעם לא יראו מורס  ,ני
יננף גאר,ע כנפות טליתו .ועל ני המה לאחור ולא לפנים להעם ילכו אחורנית
ולא יתגוששו .מדוע לא תדגרי אל  : ,י ישראל׳ ויסעי לפנים לקר  ,אל הקודש׳
ולהשליך תעשי תעתועים  ,ואל ישעו גדגרי שקר ? מדיע לא נהה אחד מנם
,הנערים ל,ל י,זו תקים התפלה גדגרי שטוחים׳ ני יקימו הנערים לצחק זה עם
זה ! או להזהיר הגדולים על הקטנים שישגיחו עליהם׳ ולהזהירם לנ,ד תקום
התפלה אשר הוא גית אלהיס ; ני,זמן הזה יש טף  ,א לגית הכנסת לתה עונש
למגיאיהם  ,כי הוא  ,א לחלל קדושת גית אלהינו׳ ולשחק 5ו ננרחונות קריה;
זה מרנן  ,זה  ,ונהי זה מד,ר  .וזה צועק  ,זה רן לקראת רן  ,ומקולס נינת
התפלה נפסדה  .והיותר רע׳ ני יגדלו הנערים על התנהג הרע הזה  ,ועוד יוסיפו
סרה להגזות  ,עיניהם עני;  ,י׳הננ .גס ני יזקין לא יסור ! (שליה ) הקטנים צריך
שיחננום שיעמדו  ,אימה ו,יראה ואומן שרצין ושגים ג ' ,הננ מוט  ,שלא להגיאן
ואו״ח םי׳קנ"ד ) וגס הגדולים  ,תחת אשר לפאר ולרומם גית ההפלה אשר הוא
י,ואו,ו,קלות ראש  ,ישחו ויתנו,ו  ,זה מתפלל וזה
מקום נורא שער השמים ,
עד מתי יהיה
לומד ,וזה מד,ר ממשאו ומתנו  ,זה מקדים וזה מאחר תפלתו
זה לנו למוקש  .שגנל עיר ועיר אין י נולין למחות להעם ונעשה להם כהיתר לנלגל
את המתפללים  ,שיחתם ו,זלזול המקום  ,ע'י נ מהראוי שנל קהלה אשר דגר המלך
ודתו מגיע׳ תעמיד אנשים על זה  ,אשר ישגיחו  ,איומים ר,ים  ,ו,זה נראה
נ 5וד חלהים  ,ארן ( .של״ה ) ומי זה אשר י,ומר לירד לפני התיגה  .הוח אחד
מהג,ערים מדעת  ,אשר לא יכונו שסתיו לד,ר נן תלה אחת  .הקרי,הו נח לפחתן.
הייצך ~ וי,ר לפניו  ,לשון עלנים  ,אם לא על פניך י,רנן .אין ממנין שליח
צי,וי אלא גדול ש,צינור  ,חכמתו ו,מעשיו  ,רכל מי שאינו יודע ויכול להוציא
האותיות כתיקון אין ממנין אותו ( רמז׳ס הלי תפלה ) ש׳ין צריך שיהיה הגון  ,ולא
יהיה טסש וסכל לרשיל או׳ח סי׳נ׳ג ) ועל סדר לימוד המים לא ישגיחו שיהיה
נאשר נזרו החכמים גן חמש למקרא ( רמג״ס ה ' ת״ת ) מדוע צא נשמע מנם מרי
יש,ת  ,ש,תו דגרימוסר ודרך ארן ! תורת אמת לא היתה גסינם ,לאתר  :גיתיעק,
לרו ונלכה  ,אור ד' ,ואתם רק דרשתם מאחי הי,ריס הרחוקים  ,לא יונרחו לידע
אותם  ,שום זמן ותקום  ,ולא תגידו להם המעשה אשר יעשון לגיו  ,להם׳ ולהורנז
ני גאלה יחפון ד'  ,געשות חסד ואמת  ,זאת לא עשיתם ולא השמעתם אותם׳
ו תתעו את עם ד' להחזיק הטפל לעיקר לאמר ני מנהג ישראל תורה י אף שמענו
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לאמי  :מנהג
שאין לו ראיה מן התורה אמו אלא כתועה • — אך מס ארג אמויס?
הלא און
ותרשים הפצר י• אתם נערתם הכרס  ,והמלמדי תינוקות המה מאי
תספר ,למען
לממס
יפשעו
נהצלחת
ילריס
לאלפים
ולרננות
.
ונדורומ
הואים,
למען עולם הזה השיא  ,יגזלו מהם אושר האמת׳ העומד לעדל
הרננים
והמלמדים :הנידו תה לעשות עתה ל
,
האכמס:
עשו זאת איסוא ותנצלו מכל מכשול וסוקה  ,עד יערה עגיגו
רות מכמה
עשו אתם ממרום  ,ממורים מועילים וחריצים  /עד יעשו נתי מינוך עונים׳
אשר
ניכלתכם ! נראשית כל פנו את הנית המוכן לצימוד הילדים מכל
לני אלאה
וזוהמה — הנרו מלמדי הילדים  ,והנקו נגוף ונפש  .הנקיות מניאה
לידי
נדיאות
הגיף
,
וזוהמה
מקור
כל
מלאים
רעים
 .מהאלקה אשר אצל בית הספר
היאיקו כל דנר מאוס  ,ולא יראה וכס ערות כל דנר׳
סולו סולו פנו דרך
להילדיס למען
יוכלו לברא מנית הספר ס 3ינ לו החוצה לשאוף רות צא  .קנו להילדים
ללימוד א״נ
וקריאת המלות הספרים אשר נתתנרו לזה ממניני תמוך ,כמסצת
הלמוד ,מורה דרך
וכהנה
;
ואל
תקאו
ללימוד
ספר
קרוע
ועלוא
אשר
צא
נכרו
האותיות  /אל
תכו את הילדים מכות אכזריות כאשר עשיתם עד הנה  .רק מאת,
נערה ימיין
ירק
אז
גשנע
תכוהו
,
אם
נן
פרא
משולח
הוא אשר נדנריס לא
יוסד ייאעם אזנו לקול מוסר ,
והילד אשר יסשו ללימוד רק נשמת שדי לא סניני,
ואותות אנמה
לא נראו נו ני לא רניס יחכמו — אז נשנט לגו אך כסיל ונער
תעשנו עד
ואס הילד עולם  ,ועל מה תנה אותו עוד יוסיף סרה  ,עם ילד נזה דנר רכות,
יתום
 ,נמה מהתו 3על רנו לדנר אתו נלשון רנה לגל ׳כאינו  ,ני ני
ילד כזה נשיר
עציו ( רמנים ה ' ת״ת ס״ו י״א ) הנידו מעת לעת להילדים דנריס
מועילים
להם
,
להעעיר
אותם
נמוסר
ומדות
עונות
;
נדנריס
ראוים
לשכלם הרך
ממציאת אלהים
ומדותיו
הרמים
,
משכר
ועונש
נעולם
הנא
,
ומשאר
עיקרי
הדת.
יירו עתהס
כסי נא נינתס  ,אל תגידו להם נלמדנס האגדות ומדרשים הנאמרים
עליה  ,ני זאת אך יגלגל
פשועו .הילד וכל ימיו לא ידע פירוש האמת מהפסוק  ,כי אין
המקרא יוצא מידי
אל תתנו שורש נלנס לשנאת הדת  ,לקלל או לחרף
אלה אשר דתם
שונים מדתיניז ני אי לן ארן  ,אס יושניך איש את אחיי
גאינה ידלקו ,
ומהי
הדת
לנלי
מות
להשמיד
נאף
איש
אשר
מחשנותיו לא
נמחשנותינו
—
הנניא
קרא
לנני
דורו
:
׳הלא
אל
אחד
נראנו
אג
אחד לנלנו
מדוע ננגד איש
נאחיו !  -נעעו 3לנ הילד אהנת אדם ולא אהנת עצמו  .אהנו
סירים ננל
דנר
 ,דנרו אמת נלננכס  ,ואיש את דעת רעהו אל תחשנו — הורי
להעם
לכבד
מקום
התפלה׳
שלא
ינשלו
נלשונם ; ני זה ואשר אין סירים ננתי
תפילות יגיש
כל איש אוה 3הסדר משקוד על דלתותיהם  .ני שמענו ינים
אומרים :
נכספה וכלתה גפשינו לחצרות די .לנוא לשפוך שיח נעת יצר לנו  ,או
לגיא נדגנה
מקול תודה על חסדיו עלינו ,רק און ועצרה לא נוכלי מי לא
ירגיש נלנו
ההכרח להתפלל ל לן ד׳ אמר לני נקשו פני  ,לני נועד נקרני מתי
י ׳ יוא
ואראה
פניך
,
והמה
גרשוני
מהסתפח
ננחלתין* ני איננה אונל וראיתי
יסייע פרעות
נמקוס התפילה ׳ ואין נפשי אל העם הזה המחללים מקום
הקודש  ,נתנו
עלי שמה נקוצס כדוג שכול וארי נוהם ; אלה מצפצפים ומהנים
־געלי כנף ,
ואלו כסוס דוהר ניוס מלחמה  ,רצים ושנים כמראה הנזק  ,ישרקו
ויחרקו שן ,
ימחאו
כף
ויניסו
יד
למרום
,
נאים
יכף
לרעהו
ואומר
תן
שאלתי,
יחס לא אקח
נחזקה • ינועו נמפלתס כניד הקנה נמים  ,וכעצי יער לפני

30
הנות־־־על גן שנאתי מאסתי להיות  ,תוך ה,אים ! ואתם מורי הילדים ! למדו
עמהם תורה ולי דילוג  ,ואתיב נ״ך  ,ארו להם המקרחי קודש ע״ס ויאוי
רמ« מ 'ן ותויריו ,אשר  ,תרו השרתים המוותרים משדי תומות ועשו זר תסארה
ס,י  ,לתורת אלהים ונגיאיו  ,ואל תעמיסו על תות הילד פירושים ר,ים על
פסוק אתו ,רק  ,תחילה ידע הנער שירוש המלות הינו  ,והמשך הדורים  ,והגינו
לו שורש ודקדוק נל מלה  ,הנידו להילדים המוסר אשר נלמד מסיפור הזה
כאשר עשה היל ' ,נ  ,פירושו׳ וכאשר הוא  ,תולדות ישראל ורגים כמוהו ~~
ואתם הר,נים׳ עד יאיר לנו אור חדש מזגנים החדשים  ,דאגו לעוגת כלל עס
ישראל׳ למען לא נהיה לשמצה — ל  ,מי לא ילך תמס כדונג לפני אש  ,ועיני
מי לא תזלנה פלגי דמעות  , ,ראותו צרות אתיו ני עם ישראל יול מאוד ,תר!
נאליציאה  .העניות והמסכנות יכו פה שורש  ,ויהיו מלוא רוח  ,ארן מוטות
כנפיהם  , .כל עיר ועיר רואים אנחנו נרים ותושגיס יס,נו  ,עיר תקשו לתם
איה  ,ואין להם מושן חסד ; ונראה וריאים וחזקים מוצק הולכים ונוקשים על
כל דלת לשאול אוכל לתו — וגניהם כן ילמדון לארו  ,על כל פנש לעוור אורא;
אם שתלה צו כקצין והחזיקי ש,ע אנשים  ,כנף גגדו למען אגרת כסף — והמה
אשר לא מוני ישראל להם חונוגי עצים ושואוי מיס  ,עושים  ,מלאכתם  ,והמה
לכלימה יחש,ו ללמוד איזה מלאכה המאית  ,עליה .
ונמצא 5א 5ות אהוג את
המלאכה ,כל תורה שאין עמה מלאכה סופה  ,טלה  ,ו,תלמוד אמרו כל מי
שאינו מלמד  ,נו אומנות כאלו מ• מדו לסטית  ,וכתה מהתנאים עשו  ,מלאכה
ר ' יוחנן סנדלר  ,ד׳ יצחק נפתי הוי ( רמ ' ,ם ה ' דעות פיה ) דרך  ,על דעה
שיותר לו אדם תתלה מלאכה  ,מה להתפרנס  ,יקנה דירה ואחיב ישא אש ה —י
מני ארצכם וקחו אשה  ,ני אר 5עה עשר׳ עניים  ,דעת ועניים יכסף  ,אם רק
,גדי ניוד כאחד הנגידים יעשו למו אייתם  ,יפרו וירוו  ,נים  ,מדאגה מדיר
סן ישו  ,העולם לתוהו  ,ואלהים לשית יצרו ; לכן לתוהו כאם יכלו  ,ועוד לא
יניעו לארגעים שנה שי,ה זרקה יהם וגני שלשים וריעים יהיו להם  ,אשר לא
יוכלו ליתן להם רעיון יתיהם  .מדוע לא ילמדו תחלה מלאכה  ,תה לכלכל
נפשות  ,ימם ' ומדוע לא ינקשו מהמלכות הטויה לכל  :תנה לגו אדמה לענדה
ושדה לתחיתינו למען נחיה אנחנו וזרעינו ותהיה לגו תקומה יארך ! ואנחנו
רואים עוללים שואלים ללחם ופירש אין להם  ,כי חייהם יושי כל היום יייח
קדוש אחד מתחסד עם קונו  ,ללקט שירי עצמות תמת שלחנו  ,ויש  ,כל היום
ילך יטל לא יעשה מאומה  ,וים  ,יושג לפני פתה יית אחד ותספר ד,ריס להג
הרוה ויגיעת ישר  ,ואל העם העויר עיני  ,יספר איך המה אוכלים  ,אין המש
נוהגים עם גני ייתס ; לא יעשי מאומה  ,מה להתפרנס  .האם  ,מה שיושג
גטל ,הלא הצמוד לאתר יכל אשר תעשה — אס תעיוד האדמה לשמרה ולחרוש
ולזרוע ולקצור קצירה — אשריך וטו  ,לך  ,יניע כפיך כי תאכל  ,ולא יהיש
עוד אספסוף אסופי רע  , ,ארך׳ ולא יצטרכו זה לוה  ,או להיות מלמדים אף
לא למדו .כי חי זה התלמד ילדים כעת •י איש לא נודעו לו דרכי ת,ל׳ לא
ראה אותה ולא הכירה  ,נשאר יתום אי; לו אי ואס  ,או איומיו ירדו מנכסיהם׳
גהרוששו ומטה ידם  ,ילך  ,ילדותו למען ככר לחם להיות וישרת מלמד אחדי
ישא הילדים על כתפי  .יעל שכמו אוכל לתו גסל  ,והיה  ,עיור עליו  ,ענודה
הזאת כמה שנים ,ילקח ללימוד הילדים לימוד א"  ,ואח״נ חומש עם רש״י אשי
למד מסי השמיעה מהמלמד׳ והיה  ,הגיעו לחמשה עשר שנים ישא אשה׳ והיה

תלמד תינוקות  .ואם יקנא  ,מלמד גמרא  ,ילך למזין התלמוד וילמוד ירמנו
איזה סוגיות מדיני ממונות וגינוין כתוגות וקידושין כנין שנים או מזין נטלית,
יאה את המציחה  ,מצא אתר הגפה  .נערה שנתפתתה ונדומה  ,והיה מלמד
גמרא  ,ושני לימודו משגה — ולנס הר,נים לדרום  ,ר,ים שישניתו ראשי ונגידי
העדה על עניי עירם  ,שהמה קודמים לעניי עיר אחרת  ,שיעשו 5מ  .אנה;
ואשר הוא מולה או ; קן הולך לע משענתו יתפרנס מקופת הצדקה  ,ויעגירו
נל הרנניס טעם 3כל מחנות ישרחל  ,סתתניג נל עדה לנוד,ת ענייה וא,יוניה׳
נמו שלומה התורה הקדושה נתן תתן לענייך ולא,יונך אשר ,שערך  .ושלא ילנו
עוד נתית נמות  ,ממרים מתרים מעיר לעיר  ,רעגים נס צמאים נודדים ללחם
נצסור נודד מקנו  ,על עגלה יסוזו המה ונל ה,לויי סמגות אשר להם  ,וננ
יואס ידד מהם — ונדי  ;,יון הוא לפני העמיס — ואיך מנהג עשירי עם
לעת נזאס י,מעמד ותל  ,עצ 3נזה׳ אשר אין להם מורה לאמר  :זה הדרך לנו
יי נל איש הישר  ,עיניו יעשה וילך ,שרירות ל,ו  ,יאמר מי אדון לי עשיר
ליל יחונן רש  ,ויענה עזות׳ ולו ל,דו נתנה הארך
יש מתעשר ואין גלו¬
י
יומר מדאי על מותרות מל,ושים ומאנליס  ,נדי מחלצות יעדו  ,יום קרה,
לאלה קראתי דה  ,המה  ,לנן אל תותירו עוד מעט ינקם נושה לנל אשר להם
ולהתנד  ,על פועל טו , ,לימן פיזר לא,יונים ולהיט  ,לאדם לא ידען י ני
אתם הר,נים  ,פה חנן תשחיתו אותם  ,תשאו פנים להם ! יען נספנם יקח•
ינשו ,והמה יאתרו טו  ,שלום יהיה  ,יזמו — ואין איש משתתף ,צערן של
׳שיאל  ,לאמר נעשה ננל העמים אשר ם,י,ותינו  ,נל מקומות מוש,ותם יארחו
למידת׳ לגמול חסד לפרנס ולזון ענייהם ואגיוגיהס  ,מחזיקים יד נל עת.
השיגהו  ,וגיס  ,תי חפשית לחולים  ,ו,תי חנוך לילדים ; וגתוגנם נילי העשיר
י ״ל נ ליי יעים  ,רק  ,פיו ו,שסתיו ינגד אלהי הניוד ,להרגות  ,יהי רצון וריוני
של עילס ול,ס דחוק ממנו  ,ונל התר,ה לנוד גושו  ,תפלה הרי זה משוגח•
אחיי הדירים האלה פתחו האמת והצדק את פיהם ונה אמרו:
יילד האון והעם ההולנים עליה  ,חמל מאז על הוי אדם תפארת
מעשיו  ,ולמען השנילו והיט  ,אחריתו  ,א ; חיום  ,רא ארן ושמים דע גהיתה
ישראל לנוי  , ,מראה ה ת ודע לניחרי דור ודור  ,הודיע להם שמו הגדול  ,הניד
להם נח מעשיו  ,ורצונו הטו  ,ה,יע למו .למען אדם יציר נסיו חצי  ,נ,יאים-
שלח אותם השנם ושלח להגיד לאים תה טוג  ,ותה הוא דורש מאתו .אס דת
הופיע מפארן מערפל׳ טוהר ,חציה עם להיותיה רשמי אמת  ,מקראי קודש
מיי שיי  -אשר אותותס אתנו לא יתננרו  ,לעד יעמודו  .ונתיי קידש הנשארים
להמיית עם ר , ,אחרי אשר הלנתם מניי אל גוי ומממלנה אל עם אחר  ,אוצר
יל כלי ממלה המסזלאיס מפז
המה צופנים תיך אוצרי חמדתם תודת
מאים׳ ייקראו  ,קול גדול ולא יסוף  ,ני אך לצדק ואתת נירא האדם  ,י,נל
קיש תקיאו ד,די חנמי דור ודור ,היורשים לאדם איך להתחסד עם קונהו
י 1אדם גילהו נשמע קול קורא  ' :הגינו ל ,3רחמו חוסו חתולו על אחינם
”’יין ייי ואין לו להחיות נפשו  ,אנו לו מגרנת ד׳ עלינם !״ ולג א,ן ני
’ •jיי לתחנוני רש נדונג ימם מאש נשקה זיעקג  ,מאש דת לו — ל  ,אנזר
לליייי שועת עניים וצעקת חלנאים  ,יהפך לחמלה  , ,שמעו קול אלהיס
ימז יל יייי קדשי — והתנונה תתן קיצה  ,תורינו ומלחדינו דעת  ,ני אך
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וצדקה תנוגן אורת האנושי  ,אס יאמרו אים אל אאיו חזק  ,אס יעזר אה
לרעהו ,ויסעדהו עת ורניו נכשלו ,אז אגורתס על ארן יסדה ,ונל לשון תקום
אתס תרשיע  .ואי לו לאתר שישיל ואין שגי להקימו ־־־ אז ישגה הארס עורף
לצרת רעהו  ,ולא יתוש לישועתו  ,אס ישא אום ורנה מאת ד  /ולא ישא צדקס
לישע אתיו ,אם יאנוס אזנו לזעקת דל ני יזעק תנאוו ,או אז מוסדות האניס
יהרסו  ,ומיסרות האהנה ינמקו  ,האדם ירד מגוהת מעלתו עשר תעלויז
אאורוית ממיתו יער אוהוי טוף  ,וישת אדם והשל איש לשרא מדור ,ואי
יעשן אף ד׳ נדור מהשונות נזה  ,לנן קראו ועיהנם והשמיעו  ,ני אן וצדקה
יתרצה האדם אל קונהו ,אן זאת תעודתו ומול  .אן היא תראיו לו לשום לי
מהלכים נין העומדים האצה — והיתה מעשה הצדקה שלום  ,ומששט אמא
 עוד לא שלמו דודיהם ,הקיצותי והנה ־־־ הוא אלוםשסטו נשערינם
אמרתי אססרה נא אותו ואזני וני עמי  ,אולי יש סותר אותו  ,ושמאים יקל
ערמה  ,ותנאים ינינו לו ! —
זעליג צבי מ ^ נדשיין.

 von I . Meller in Stanislau-מכתב

ד׳ ישמרך

מכל אסון רעי יקירי
לוה לבי<*)

חותם by

אל נא תאשימני ריע אהוו  ,ני נלאמי את עטי מנתונ אלין אגרא
שלומים זה ימים רניס  ,נאשר הסכן הסננתה מני אז למדה ידי למשוו נשום
הושר  ,ולשוני דור צמות ! שא נא ני האדלתי זה שוועות מהשיו לן על אנראן
הגאוה! המלאה אומות אהוה ואתוה* לא כסותי נריתי אתן נאשר הוצאא
עלי דנה  ,ולא שנמתין נאשר התאמנת ואזני — אף לא אשנתן נל עוד רוח'
וקרני Iהן האחוה אשר נינותינו לא עלי הון ורכוש הטועה  ,ולא וקלל
המול  ,אשר תלישות להם  ,יסודתה ; ני אס מני קרו ולו עמוק ממעמקי
נסשותינו  -אתיות תאומות אשר ותכונותיהן ונסנולותיהן ,ותשוקותיה! ומאליה!
יחדיו תתלכדנה — לקרה  ,ונמוהן לא תחדל ולא תסוף לעולמי עד  — .א!
קשה יום ושוע רונז הנני ,קודו ושתות אלן חחת יד ד ' אשר הויה וי  ,ונפש'
שכורת מני נוס חמתו אשר שתיתי ומציתי שמריה נימים חלה » לא אקונן <נל'
הוו ועושר אנדתי  ,ולא אשא נהי על עדת מרעים ני יקיסוגי אשר חמת למי
נחמת נחשי ונצסעוני ולי חמלה יפרישו ; ני אס עלי אחות יקרה רות ח!
וכלילת יוסי  .אשר אויה — שודדהי ,הטנע הנחילה סי שנים ומנות ניו ונסחי
כשושנה נימי האניו נן שרתה נרו יוסי ותן לגאון ולתסארת  ,אולם ננל זאיי
לא גוה לנה ולא רמו עיניה  ,נענות חן היו מדורותיה  .וטוו לנה נשקף נ ג '
פעולותיה  .שלשום קמתי מאדמת עשר אשר סצהה את שיה ותולע — היי
זוללה עד מתי לא מדעי שועה! — את מחמד עיני ומשוש חיי  ,אן נסח'
* ) האנרת הנוכחית  ,אשר נולה מלאה חן ונופת מליצה  ,שלומה אלי מידיי'
הגותו נ׳י זה מיר  ,אן סוות שונות מנעונו לחוקה וספר עד היום•
שט ע ר ן.
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עוד לעפר שמה  .רופא אמן  :הזמן  ,לא נהה אן> לא ינהה מזורי  .ונגעי
לייי לא ירופאו עי ימסו אסורי חיי  ,עדי אלה׳ הרותות צנל נשר נממצתו
על יקראני  ,ונחנרתה אתעלם נערן גן די נצו«  .שמעגי שאה,ה נפשי ומסין
זמעותין עם דמעותי ; אשר חרונו נל ימי צגאי נעמק הנפא הזה  .ארנע ש 3ועומ
מלסו הלנו למו למן היום נאתי לעירש  . . .למלאות רצון מממדי לני ואהוני
יאפי ׳ אשר ננפש שוקקה יתלו לקראת נואי  ,הוא אמי ועטרת ראשי הנאח
אנ״ד נ״י ואחותי הצעירה הנלולה נהדרה מ ' מענואלי תנצנ׳ה ! אל גא תשאל
יקירי מני נני פה וערל שפה נתוני לנטא לן נשפתים את רמשי ששוני עת
ראיתיה ! היום פנה אז לערוג׳ הצללים נטו  ,פתאס — נראתה נחדל — ויהי
איר! נשמר נצאתו מרמם שמים אדמו יפי לחייה  ,ונשתש נוקר׳ נוקד לא
" 5יא  ,קרן עור פניה  .נ,לוע אהנה חנקתיה ונשקתיה וצא אמרתי די • ד'
אלהים ! " אמרתי אז נלני  ,ד ' אלהיס  ,תה טי 3ותה נעים שנת אמיס
ואחיות יחדיו נצל קורת יולדיהס הסונניס נננפי אהנוזם עלי שמל חיתם -
אן הה ! ימי ממד האלה לא יתשגו ,נמעט יגילו הנער והנערה וישפילו לדעת
את אניהס ואמם ונל תנמולם עליהם מני צאתם מרמם  .נמעט תחל האהנה
לקשור ננועם ענותיה את הנאהנים האלה ימדיו  ,עד ני יהיו נלמו לנפש
אמת אשר ננויות רנות שוננת  ,וחנה — נעשן מארונה יסוערו ׳ ונתון גננתו
סוסה לפל סאה וענר יזרו  .אויה ! תמת אשר עד הנה נצל קולה אחת יחדיו
" 5יי׳ יפרידו עתה נינותם הריס ונקעות  ,אגמים ונחלי מים  ,אשר אמנם
לא ישטפו נקוד גליהם את האהנה העצורה נקרנס אש קודש היוקדת
נלאס ונחת עלי מזנח לנותם ולא תפנה לעולם ; ורק׳ לעתים רחוקות
יתעלסו נאהניס יום או יומים יחדיו ,נתוני היום  ,אחרי חלפו שמונה ירחים
אשד לא ראיתיה פנים אל פנים  ,ורק מרחוק קולה הנעים שמעה אזני דוני
אלי נמנתני חן ואגרות שלומים  .שלשה ימים התענגתי מנועם חנרתה  ,אן
ניוס הרגיעי פלצות אחזוגי לראות ני נפלו פניה מאודי " מחר מסע גיסתי
לעיר מולדתי ס  . . .ותשנתי לאיות עמה למנרה  ,למען אשאל נם אני את פי
הרופאים — הה 1רופא אליל ! עוזרי המותה ונצי נליו הרעים 1ני נסוגותי
עד מאוד נלי דעת מה זאת ' " נן עשי  ,יקרתי  ,עניתיה  ,ויהי ד ' עמן !"
סרס עלתה עלי המרננה נפלה עלי צוארי ותשא קולה והנן ' :האוסין> עוד
יאות פנין ? ' שאלתני —* הה לני לני 1יגנא לי נוראות ונפשי קרני תתעטף !"
"אנה הלן לנן  ,ני יהגה אימה ל אולם מצום חלמת ! נטחי נדי ני שוג תשוני
לעיר מגורהן נריאה וטונת לני ' .״אמן ! נן יאנה ד'  /אשר יממן ויחנש  ,יפיל
״ל ערש דוי ומקים ! אמרה אחותי עת נשאה את עיניה הדומעות למרום
"יייס׳־־שנועיס חלפו אשר שמעו אזני ,ני אמנם נמעט לשערי מות הניעה,
אולם ת׳ל המתלה נגר שנה עשר צעדים אחורנית  .נצפיתנו צפינו  ,ני תעלה
ארונה לה ותמי — והנה אויהל המות שלח ידו וישדר מאתנו את תקות לנינו
יליי עדינו,׳ נמעט נאה הנשורה הנוראה הזאת לעיר ס  . .ותהום נל העיר,
״עינית דמעה חיש ננקעו נפל עין  ,ותהי לעין מיס — נל ל 3נ דוי ונל נפש
נאנחה.
אויה׳ שושנה יפיפיה ; חמדת נל עין!
אין נקטפה נראשית נצתה ־־־ ותהי לאין '• ־־־
אולם נפשי  ,אהה׳ לשוא נקשה לה להקל משאה  ,ולגולל אנן מעמסה השונן
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עליה ; העצ 3ון העז
העצור נקרני הוניש מקור דמעותיי מעיני ישועה אפי
 3עוז שטסם ומרוצתס
ישאף רו א וריא לו  .יסטופו את א 3ן מעמסה מל 3נקשה ומר נפש  ,למ<| 1
הה׳ גדול ניס ש 3רי  ,ונשוא מרי שיאי לא יכולתי!
נמשתנע רצתי מאדר
לאיר ל 3קש את שא ה 03נפשי׳ ונפוסר הרימותי קולי ־יי
אן אללי לי — ממונה
לא ראיתי ׳ זולתי קול נהי שמעתי — הה הד קולי,
נכל ע3ר מרי אנאות
שמעתי  ,אן עיניס דולפות ראיתי  .אשריכם מאושרים•
מה קנאתי ננס ני
עיננס
יורדה
מיס
!
לא
נן
איני
עמדי׳ הה מני נס הנואם
הלזה יסתר
לני היה
משנתי ציר שלוא מאנותילא; 3׳ ו 3ת עיני נאום  1— .תמול הנוקר אור  ,העירני
אלי  ,ני3ל אתמהמה לשוב לעיר מולדתי  ,נאסזי
צויתי לרתום המרננה ,
ני ' אולי " אמדה נפשי " אולי מסעי מאמני מעט וינוני
לריעיס אשנת שנות '
הנשם
אלף
הלן
לו
׳
וננדת
השמים
בלי
מעטה
נהה
וצעיף ערסל הופיעה
נמרומי
זוהר
.
פה
ראיתי
ג
3
עה
נשאה
הנשקפה 3גאוה
וגודל ל 33עני
העמקים
אשר
תאת
רנליה
,
ונכלה
כלולה
נהדרה  ,ני האנינ שת
עדיו עציה וילנישה
רקמה  ,צנע רקמתים לגאון ולתפארת ; שמה מזיתי עמקים
ראני ידים עטופים נר׳
שנר פעולה האני וענודתו הקשה  ,ונגלי אמד נהרה
שגולת הפנלים המלאות
גרנות ד '  ,ורוא היום הנושנ נשונה ונתת עלי פניהן ?
פה מפיק מיס הנוזל
נהמלה
נעימה
גינות
ערוני
נושסוישק
את
יפי
צאצאיהן;
שם נעלי כנף  ,מסתר
העפאיס
זמירות
השמיעו
,
וננעים
קול
תהלתד׳יתנו.
־־ * נמעט עזגתי רגע
את שיאי ותנא שמאה בלבי  ,והנה תמונה לנגד עיני.
היא אתומי העדינה׳
ראיתי
עולה
מן
הארן  .כשלג היו לגנים לאייה המאדמיס׳
ויפי עיניה נלי מנין
וזוהר מהוריהן נשקפו — נרגע היה לאגל ששוני  ,ואשמת
דמעה פרצו ענרו עלי
לאיי  .אמנה ! פה נארן האיים — שמעתי קול קורא
נעמקי נפשי — אמנם
פה בארן האיים  ,ננוח אלהיס  :גילה וזמרה תמשולנה׳
ונל ההולכים עליה
שפע
שדיהן
יינקו
;
פה
תתענג
עין
על
המודות האדמה
ויפעת שמיס׳
ואזנינו
לא
תשנעגה
לשמוע
נעים
זמירות
שונני עפאים ; אן
שמה גתאתיות
ארן
ונתענה
האדמה
,
מקום
משנן
אאותן,שמה אויה ! שמש
מנות צא תשלא קרניס ,
גויות מנתרי היצירה לשנעהורננה צפרים לא תשמענה אזנינו • שם הרקנון אה
יאכל  ,ורמה ותולעה על שאריתם ינצו  ,נערג יום
נאתי לניתי נשנוס  ,מה
ארד לני עת עלי המפתן נפות רגלי הצגתי׳ נאדר
הזה סגרה אתותי
האהונהאת אלוה  ,ויפי עיניה ננהם לנצא אספו  .הערש
הלזה היה עדם דותה נס
ערש מותה ! פה רעיות נעימות מר נאנתו  .ועיני
נשר דמעה נמים שסני .
גלילה ההוא נדדה שנתי מעיני — השנה — הה לא
תתן אה דודיה למיידי
יום
,
אסר
לנס
ניס נגרש הולן וסוער׳ ולא תפרוש
כנפיה עלי עיניס נגרות
— ולנן מה שמת ודאג לני  ,עת נראה השאר עלי
ראשי ההרים וינשר את
תשונת השמש ני קרונה היא  — .הנוקר אור משתי
מפלט לי לתשואות
קריה
,
ונפשי
קותה
ני
נסאון
משגרי
התייס
אמצא מנוס
מאמת המציק היו30
ממולי
נסתר
אהלי
.
אולש
אהה
!
מה
ראו
עיני
ותשמענה
אזני ? רגשת עם לא
גינות׳ רודפי קיים ורועי רות ! ומה נעמו דנרי המנם•

Chateaubriand:
bien plus tristes
La foule c’est des vastes descrts d’hommes״
pour le
que ceuse des bois, car leur solilude est tonte
“ coeur.ל
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טי יזעף
עלי הקותי ני נשארה מעל שנתי הניחה  ,והנה גליו  ,גמל נתיב
שניס
ואמור לנגד עיני סלות אלי מאת מותני  ,ושמיעה רעה נפיהי  ,ני אשמי׳
אשר
הונית
ו׳
נמרול
אשו
לי
—
שנה
ממרמצאות הממי , ,אולם לא היה׳ שנר
לעמלה ,
וארונתה צא צמחה לדאנון לננו • — נה יהלמנירו ע מזרי • נס
ידעני
מרעה אל רעה ומדמי אל דמי  ,עזי אאוד את חיי ואנחר המות.
אמנם נקל לקשה
יום
ודנא
רוח
לסרוק
מעליו
עול
החיים
,
ני
הלא
נאומו
ימות נס
אידו ועידו  ,ויד העמל לא תנואהו עוד  :אולם מה בצד לשאת אותי
ולטיול -
אשרך
נפש
יקרה
,
ננוקר
חלדך
עונת
ארן הנשמה הלזו׳ מקים רגניר«
אומללים
משני רוח יילילו  ,ומרי נסש דמעה יזרעו ודמעה •קצורו  ,עצי סוצס
חזק ונכון• /מעשיך הטונים ופעילותיך הישרות  ,לתרום עלית ,
להאעיג"
הטונ הצפו ,ליראי די ולחושני שתו׳ ניום תשחקי לילדי יום ,
תלעני
^להצצמה
הזמנה
וצנא! חליפותיה ~ נפשן וטונ תלי , ,וצעימות עד ,משנע
נימין
אלהיס נצח
,

יחיאל מעדרערמסטאניסלויא -

באור מליצת רועים.
).
)Schäfergedicht
Do » Marcus Boß in Leipnik
המליצה הנעימה הזאת תצייד לנו תכונת האנשים ודכלת rz׳
אדם אשד היו כשנים קדמוניות  ,אשד לא ידעו איש שר ושופט  ,י,׳■ "
נסעי עול אחלי דגל מקות המלכות ומשפטיה  ,שאון קרוה עליזה נזל
״זשג למי> לא אוו למושב היכלי עונג ובתי משוש  ,לא לנשו שני עס
’עדנים לכבוד ולתפארת  ,ולא רדפו אחדי הון ועושר ,דק התענגו אם
 7הטבע נתנה למו את המטעמים ואת הלחם אשד עשתה  ,וישננו
בטח בנאי "׳ עלן וכרמל נעים  ,ודבל אין להם עם חלב ומנית ושאל כלי
ק נ* ׳ יק מקל נועם כילם  ,וניל וחליל בפיהם  ,ועבודתם החשובה
צמו מכל היתה לרעות את הצאן  ,גס עבדו את האדמה• וישליכי
*
' איל חכה  .ויען כי התעלסו תמיד בחיק הטבע  ,המה צא נלכדו
בחבלי התנומה בבתים ספונים בסולד אוד יקדות מלחם משחל י המה
לאו את השמש הנחמדה היוצאת משערי קדים בעדי עדים נכלה מחפתה.
בשלחה ד,דני זהב להצהיל פני כל אגלי טל ,לדומם קינות צמח האדמה.
לעולי את מתי הלילה  ,ולחת רוח חיים בלבבות אלפי יצורים;
עיניהם התענגו עד מאוד בבוא עת האביב ברנה — בהתחדש כנשי
נעורי האדמה ואתרי בלותה היתה לה עדנה — בכל ען נחמד למראה
ובעמקים העטופים ציצים ופלמים בשלל צבעים רקמה הנותנים דיח
להשיב נפש « ולא נמלאה אזנם משמוע די עונג קול זמרה אשל ימן
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נעל הנכפים מנין סנסני עצי עד?  ,ומי מנוחות ההולכים לאט 3ץ שדי
חמד נקול נעים כהולך נמליל ; לכן על נקלה המל רוח המליצה לפעמם׳
כי דק הטנע הנחמדה מצוק רוח חן על שפתי המליך ותלהט רשפי אש
השיר נקר 3לנו  ,וכאשר מספרים לנו כותרי המסעות מאיים הרחוקים
אשר עליהם עד היום הזה נלחמים הרועים מלחמת המליצה  :האחד
נושא פתאום משלי הכשגג  ,והשני לא ישקוט עדי ינצחו נשנט פיהו
ונרוח שפתיו  .ועתה אס כשאל  :מדוע ומר תמים דעים כנר רועה
צאן לראש על עס סגלתו ויהפוך את מטהו לשנט מלכות  ,וינחי איש
כמוהו לנניא נתתו רוח קדשו עליו להטיף למו צוף דנש אמרי נעם
ולהגיד למו את אשר יקרה אותם נאחרית הימים׳ ולהורות למו את
הדרך ילכו 3ה ואת המעשה אשד יעשון ? יש לנו שלושה טעמים:
(א ) יען אשר היו מסגלים לנעלי שיר ומליצה כי היו חוקרי הטנע.
והמחוקק אדון הנניאיס אשר היה רועה צאן חותנו אמד כאשר נראה
אליו ה ' נסנה  " :אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא
יגער הסנה״נחשנו שהוא מראה טנעי ולא ירא לגשת  ,ני קרנת הטנע
טו 3לו נאהנתו אותה  ,והיתה זאת פליאה דעת ממנו  :אס כן למה
זה הסנה עומד נעצס תמו אס להנה מלהט נו * וגלי ספק חקר ודרש
הכל כפי אשד הפיגה יד חקירתו  .ולכן הקשו חז״ל ( חולין ס ' )  :וני
משה רנינו קניגי היה או נלסטרי היה ? דק נשסועה  ,ולא נשאר
נהמות חיות ועופות  .מפני שהיא 3ריה 3פני עצמה ויש לה ' 3גנות
וני שדראות  ,ואין אדם נקי נהם כ״ש רש״י ותום ' שם  .ולכן אמרו
רנותינו ז״ל מכאן משונה לאומר  :אין תורה מן השמים ; ני אמרי
הלקחו מאחרי הצאן הגיד לו ה׳ נדוח קדשו תעלומות מכמה את אשר
לפנים לא ידע ע״י חקירת הטנע  .ולדעתי הימה זאת נונת עמוס
נאמדו  :לא נניא אנכי ולא 3ן נניא אנכי ני נוקד — הטנע ־־ אנכי.
והוא מל׳ נקור וחקירה נ״ש הדג המנאראךלא מטעמו ע״ש  .ואחרית
הפשוק  :וגולם שקמים תעיד לטעם נוקר  .והנוקר פרושי המקרא
ינקר את הישר נעיניו  ( .נ ) ע״י החקירה הזאת הכירו היט 3יוצר הכל
ני על כל דרכיו עקנות חכמתו וחסדו נודעו  .וכי נעל חונת הלננות
נשער היחוד פ״ " : 3לא יוכל לענוד עילת העילות ומחלת ההתחלות
אלא נניא הדור נטנעו או הפלוסוף המונהק נמה שקנהו מן החכמה  .״
(ג ) ידעו לרחם על צאן אדם כרועה נאמן נזרועו יקנן טלאים ונמיקו
ישא  .וכ״ש נמ״ר ס ' שמות  " :אמר הקנ״ה עי שהוא יודע לרעות הצאן
לפי נוחו יבוא וירעה נעמי ואף משה לא נחנו הקנ״ה אלא נצאן  .״
ונ״כ השל״ה נשם הזוהר  .ומה יקדו אמרותיו עת גלה ה׳ את אזנו ני
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יאסף אל עמיו פתח פיהו גמתק ענותו ויאמל  :יפקוד ה' איש על העדה
עי' ולא תהי׳ עדת ה' כצאן אשר אין להם לועה  .הנה הד,ליה האלה
מתדפקים על דלת לגג נל מנהל לעולל בו החמלה והאהגה לבכיו
ולתלמידיו  .והמסודר אסף אמר ,נעים זמירותיו על דוד :מאחר עלות
הגיאו לרעות גיעק  ,עמו מישראל נחלתי וירעם כתום ל,,ו מתמנות
כפיו ינחם  .ולכן נמצאו ,מקרא משלים מים מרועי צאן ועדריהם.
ינעל ס ' העקידה נ'  ,שער ע״־ו ני המשלים האלה תועלת להשגת מורא
יתנרך  .ואתה הקורא הנעים תדע ותשכיל מן מוצא מר  ,כילשיננו
החדישה מסגלת לח,ר נה מליצות רועים הטוביםוהישרים ,ל,׳תם או
להעתיקן מלשונות אחרות אליה אם ישמר המעתיק לבלתי עשות
מעשהו זר מעשהו להלביש אמרתו בלבוש נכריה והיא מתנגדה« אך
,זאת יאותו דבריו אס יעשה ,נדי שדד לשרת יקדש — .
מרדני באס מפרעיויא.

התנצלות.
 3קרל דנה וישועה ,אשי נשאתי נמא 3רת התשיעית גיי על אודות התנשאות
יג תדינת מעהרען  ,הודעתי נאמיה את שתות השה הדגנים אשר גארוהו,
ניידאנ יי  .וצר לי
ייפקד מקום הרג אג״ד גק״ק לאשינון  :אויה אברהם
ייאור ני נהייתה זאת  ,ושא! תי ’ ונקשתי לטלוא לי ני שננה היא גדפוס.
אשר נתגתי שם
עוד זאת אודיע לקורא  ,ני — "גאלת הצגי הוא '
למספד השנה הזאת — ש ' תר׳ז לס׳ק — אף אס הנקודה מדונה על הנתג,
יירם גס הנתג — הוא אות יו׳ד — ני הנקודות אינן מעסה אצנעותי הנה׳
יכל אשר איננו נקיד וטלוא ננונ הוא תן המספר הזה  ,ואל ישתית נענוי
לזעשדה — .

מרדכי באס.

Beiträge von B . Schwär,feld in Stanislau.

חמדת!ד  3סף.
מדוע כסף נמר ,סחי וכיאיוס,
עפר מאדמה  ,לעילצת רום תעוז •
מדוע עו־ ^ף לאין נןץ רוקדת.
ואיתןמ' וןןעף בין^דיולים 3חךת •

-
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ך,ן בעפר חוללתי רום לא עליתי,
מךעו־בי שני לא נעלמה1
דאיתי,
מצבי לא למרום
שפל
־י• T
• TTT
רק לב משחת בי כסלה שמת!
חכם לבב  ,הלאה ישליבני נלחיקני.
איש נבון  ,בדוה יש ?,צבי  .ישטמני;
תחתיה אשביון לא עוף אגביה,
אך בן התאוה אלי !בניע,
זעםר במוני ביזישים מגמתו,
בחשבו אנכי יעלי תבל תעודתו — .

מכתמים.
החכם מבל אמר אם כסף תלוה
ןדע תרע בי עבד לוה לאיש מלוהל
חזיתי:
הפכיים
דברים
עתה
אכן
• •t
דד • •
 :ד•
 ®• 1 • r״ד
מעללים הייתי
 :יבבית•איש tלוהרע
" " •t
” * ־״דד *
הנושה בא־ראיהי לבל ^ ,את ה 1נ*ו -
ועמר לפניו בעבר לפני ארונו — .
מבכי ׳
בעלה לא ז .מנעה . . .
אחת -על מיות -׳ד
אשה - -
•ן .
עת עוד שכב על הארץ במכסה מעטהו;
שכנה ראהו  ,ואמר לנחמה ׳עוד חם הנהו!־
חיש פרשה עליו האמינה— פן ;שוב דחי  .־

האהובה.
t
 tו-
את שלתף שלום ידןר מבתם אופיר,
לשב ^ע ךל ער עולם אהבה
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למשאיות  ,גרסה נפ #י לתאבה,
אם ’ גם אתה את בדירגף עמדי בל תסיר - .

הא־והב:
את בקשתך למלאות מלכה יקרתי
ה^ ני דיוצהקעלעזון  .עד נ1ךאראיז־ם!
■ ם.
אולם השבעה נא גס את לי כיו
פי זיםיך תעמוד .עד .עת פקורתיז —
כאשר מת יונתן קהר הגלבוע,
מתונה כמעט תמה חית דוד ל^יוע;
"מאהבת נ  $יפ נפלאת לי אהבתך
—צעק מרה— עיור נפ^זי קשורהבנפשך״—
אך עתה נהפוך הוא ינ ^ פטאיוהבים:
כואבים,
על אבדה ידידם  ,אינם
ד*
״. T
•י' T
ד —
Ä
רק עת יפקד מהם עלמה יפיה
בה .עינם נתנו..,ילכו .קדורנית וקזאיה —.
בנימין בר״ל שווארצפעלד מסטאניסלויא.
Schreiben von Jacob Bibring » beeidetem Translator
in Stantslau.
עיל״ת יום נ׳ לס ' ויקרא תר״ז לפ״ק  .ירצה ה ' פועל ידיך .איש
יקר ,דגול מרבבה  ,המליץ היקר ,החים והנבון כש״ת מו״ה
מאנדשיין נ״י'
זעליג צבי
תנת 3ין היקרים האירו גנד עיני  ,ומאוד שמחתי נשמעי משלומן ומשלוס
גית ניתן ,אך הנאנת את ל 33י ופצע אוה 3פצעתני 3שילי תנתנך האחרון  ,אין
ליינד 3נרית אהנתינו תננני וכטומן יד נלאה להשי 3לאוהנו ד 3ד נדמתי 3עינין.
את יקר ! שנית נרואה '• הישנח איש חננו אלהיס 3טוהר ל  33ונרגש קודש.
יעיתו תמתו נצמדה נקר 3ו נרתוקות האה 3ה ? נן יקיר הוריו הנחמדים העמוס
עלי נרניהס מנוער ? — גס אלה תשכחנה ואגני לא אשפמך י הן פרי « נוותן
ישרי חכמתן ,נטעתם עני תלמי לגי עת עדן רן וענוג הייתי « עת עצמו עיני
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לתזות יקית המגמה וצפירת נגהה  ,נגדי תמיד — .הן ק 7ס אהלון ,חנות עלומי
יזזנורה  ,מה נעמה לי העת היקרה נשנהי נצלן צל המדע  -ושפתותין נוסת צוף
לקת טוג הרעיפו׳ ונמעין צא אנז 3לרגעים היווני ‘ אין עינו לי היגעים
היקרים לי מגל פנות תליי  ,עת התהלגנו שנינו אז — ננפף הדומיה — אתוזי
יד עלי פדי תמד ,ודודאי דית מור עוגר מגל ענר לאפינו גפפו ; סתה עלי נגעה
נפאה יפונו  ,ולקתין הנעימים נטל נזלו עלי פרתי נועם פתלתם עלי תלמי לגי.
אז צמתו גהורם רעיונות תדפיס ונצורות לא ידעתין  ,תזיונות ערגות סמתוני,
נראותי ממעל לראפינו מראה הפמים כתכלת ׳ וכופגי נוגה כעין הגווצתנמערפה
נכונה חפו אצו חוצן נלמו להניע רננות יוצרם ונגיד אל יספרו ואין היריו הנעים
־ כמצחק על גני חלוף  -על הגל פמחתם וחליפות יגונם — עלה נהדרו גיקרת
מלכות  ,דממה וקול פמענו אז מנין עפאי היד  ' :גני אדם* הרגעו מסול
עזודתנס  ,לנות תנוחה תופי  .לזרועי התרגעהי* אז נרקיס ענרו קרני ויורו
נליותי  ,גחזותי נעין טהור  :עין עלם  ,רומית קודם סניגי  ,והתולדה הנעימה
ג חתולת עלטה מעולפת  .נלני קול קורא שמעתי  :מי נרא אלה ? מי יוציא
נתספר צג א הפונים  ,מי יעגיר יום ויניא ליל נעים • אלוה• 1הוא אדון כל היקום
— ענתה נמסתריס נפפי — אלוה  ,היא׳ הנוטה כדוק פמיס וימתחם כאוהל,
על פיו חוללה ארן מאין  ,נעיי נגעים דפאי נועם תלמי פופנים אלוני חוסן
הררי עד גנעות עולם  ,נס גני אדם רוחו קגנם  ,על פיו ננראו ועל פיו ינועו!
גם דנרין אז פמעתי קורא אלי  ,יקרת החכמה ונופאי דגליה הירתני׳ רנפי
תהנה תורת האדם לאלהיווגןאדס לרעהו  ,למדתני להוקיר רודפי הציקה ולהוקיר
ההמון — .הן התחזה היקרה הזאת עדן לעיני מרחפת,
רועי רות  :אלילי
ואין אפנחך ,ידיד עלומי * אין תפיס תהלה גאהנתי חלין׳ אם רגו נמו רגו
אותותיה׳ הראיתין מני אז ? ויין חשנחן  ,אס למופת יקר׳ חזיון נעים פמתין
לעיני׳ לעוף נאגרת הרוח עלי נמותין מרום קצן ,ולדתות נטוהר לגג ותום
דרן אלין הימה ׳נגמת נפפי ? מה יקרה היא תהנת רע י גנוה כל יהג אופיר
נאנק יעלה  ,וכל פניות חמות תגל כמון גננתו סופה הנמו  •,הן היא מלהיג
נפשות תואמי צג י ה נרתנ׳י קידש ,היא תנחמנו מעצנון ידינו ,ממעשה תעתועי
חלד  :הרת נזג ותמורות פוא ! מתנת אלוה היא׳ האהנה הנעימה לאדם מנתר
יצוריו נלגיגם מקדשה — ל 3טהור  .לח ענידתהו מלאת חטאה  ,זרה היא לעול
ונוכל  ,טונע גגון פשעים — אוהני נצע נעוצה  ,מורדי אור  ,אורני לדם.
אן שוררת יקרה היא לישר הוצן ,לנפש זנה היא גת מרפא יל פגר  ,צרי כל
מנאוג יינון ,משגתת כל אינה ומדון  ,מנעמת החיים — .ומעת פרידתינו
זה כשמונה שנים נעזנן עירינו — איש תעל אחיו ,רנת צררוני חליפות עתותינו,
ומפניי הזמן עניו שעפו מיס זדונים על ראשינו י אן מי הושיט לנו ניס תנחומים,
אם לא אהניזינו הנאמנה ! ונמנתני ידידותינו פלג אלהיס מצאנו ,נו נוחם
ושמחה פתיני חצינו — .
העל נא נרעיונן ,אין דגרתי אל לנן להוציא ילדי עשתנותין ,שתילי חחי
השמאים אצהים ואנשים  ,לעיני השמשי נספרי החכמה כוננו ידי המלין האדיר,
משורר נשנ 3׳ ננוד תפארת ישראל׳ ידידנו הרג מו׳הרר מ ענדל נר״י שטעון נ׳י.
חזקתיד אמצתין לשום נין כוננים קנן׳ נמו כירח יקר שמן יגיה ,נקשתין
להאצינ מרוחן על גני גילין׳ המה יחזו יקרתן וילמדו ערכן  ,שמעת לעצתי ורח3
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ל 33ן ,נתזותן המון קמין ומקנאיך תפרו ונוסו אסור נסוגו ,המה ראו נ ן תמהו
יקראם דנריו נחונרת רגיעית "כוכבי ’ צחקו ,׳אף תנמיס הללין נראותס אין
יצאת לישע עמך עם רעין הנחמדים  ,איש תנומת תרם וסופר מהיר כנוו מו״א
נירקענטהאל ני ' ,
לדעננערנ והמסניל היקר מו״הרר לני
יעק 3נו)
נננותנם ני ת חולים  ,ואין עלי הנערים הרכים האמונים נתיק הפתיות נעיין
הלימוד  ,לדרוש חנתה ללמדם
המו מעין ונזעת אפים תעמול להקים נית
«יסר הפנל דעת ותנונה׳ ועדן לא רפתה ידן אין קן לעמלן נאומן רפים ; הן
ייו מ א רנה הנפשות אשר עשית  ,המה נהודס יפרחו רננה זרועיה תצמיח,
ונספרן • קול
המה יודרך א!< עת יגסילו אסרלותיהס ונרנודן יתימרו.
קו ראי כשופר הרימות קולן  ,ותגד לעמך ססעם ולנני עדתן עוגת  ,רות נדינה
נפסח נמו  ,למען לא יקפצו ידם מאחיהם האומללים ממותי תחלואים י אשרין
אח יקר ! למי אלמה ערכן וישרת לננן היחוקה מתשוקות מתים מחלד רודפי
קייס נצע מעסקות ! הנמס נא לנשוא סנל נני עד ח ן ,אף אס המה 3לי אפך
יעמולו לרדפך עד חרמה  ,ונקטוף אכזרי שרשי הצדקה עדן נאנס  ,אל תרף אל
תחטיא המטרה ! האם לא ידעת אס לא שמעת  ,איך ראשי קהל קרית
לעת נ ער ג שתי מצו לענה וראש תתרי ההמון נגי אמונת שוא נעת הקימם
נית התפלה החדש שתה  ,החוילים פערו פיהם לגלי חוק לנלע ולהשחית
נל יקר ראתה עינם  :אן ענודת הצדקה קודש היא  ,לא ינלעוה נרים ו׳ -א
ירמסוה נני שחן  ,ו ' עמד נסודס ולא נתן החרימם  .ומה רנתה שמחת לנני
לנס עי זה זמן לא כניר דרך שתה ונשנת עונג הלכתי להתפלל ננית המפלה החדש,
■
אחריש משתאה עמיתי  ,נחזית׳ נית אל ננוי לתלפיות כליל נהדרו  ,נלני דמיתי •
והתפלה מקדשה׳ נרחשי תהלה שתה התפללתי,
החרמה ננתח ניתה ,
יימ״ות אין מספר דלפה ית עיני נהעלוהי על לני חזיון יקר ,תננית תקדש
אלי — נימי קדם  ,ימים ייאושריס  ,נסוד אלוה עלי חנל נחלתו  ,אין ננניס
יקרים אחינו ממלכת כהנים שפכו שית נטוהר לנ לאני כל היקום  ,ובשמחת
ההולן נחליל  ,אחינו מכל ענר וגליל צרננות נהרו לארן הננחרת  ,שמה כניד
אל מרחפת נמקוס אוה למושג לו — .איה המה גנזי חמד מטמונים יקרים י איה
קיל כנוי ועונג ? אימו שירי הלוים׳ המה רחשי ל 3נ עלי כנפי הזמרה על הגניהו,
יחפלות זכות לאל עליון רחפו ? ופתאס קול נעים העירני מהלו דמיוני :קול
ערג מראש המתפלל נמקהלות נרגנים  ,עיני נשאתי והנה רג עם הדרת מלן חזיתי
סמה׳ עומדים צמאים שואפים נמערכה נרגש טהור ומקהלות מנעימי זמרת יה!
חאח ! אמרתי  ,עדת ישורון שה פזורה עוד קן ותקוה לאחריהן  ,עוד אמונת
אלחין קרנן רעננה ;  .ומאמר החכם מגל אדס רמפה על שפתי — " השפנים עם
לא עי  ,וישימו נסלע ניתס י• — תשכח ימיני  ,אם אשכח רגעים היקרים האלה
אשר שמס התמהמהתי ! ינרן די חילם ומפעלות כפיהם  ,שם ראשי קהל עדת
ל 3ו 3יהיה לנס נקר 3עמים וזכרם לא יסוף תנגי ישורון — .
כן היא  ,אח יקר ! מעשה הצדקה לעולמי עד הנון וגוני מג צריה נתין
יזלמרת יחיו? גם שמן אוה 3נעים  ,אחרון על עפר יקום ונצור הזנרון לעד יחצ! 3
עוד ימים ינואו ,ויהי כנהר שלומן וצדקתך נגלי הים׳ וקטני נפש  ,המה ופעליהס
אסע כנגד ינלו עש יאכלם  .ידעתי גס ידעתי ני לא דנר ריק הוא  ,ללחום עם
הישמרן מלחמות תנופה  ,יען ההמון עיר פרא הוא למור תדנר  ,אן איש ננון לחט
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נחרשו ימצאהו׳ ינונהו השקט נכפל רסנו — -גם נ עיר נ ו  ,ההמון חמור
דוהר הוא׳ פרסומיו כצר נחשנו  ,קול נחרו אימה  ,נעמק שולח ;רגליו לנלע
ולהשחית נל חמדה ! — אן נ עי ר נו׳ ההל מי נממג ורסן ישים עדיו לבלום ?
כל איש לנצעו יפנה  ,הונו אלהיו  .אליו יסנד ויתפללל וילדיו סרנים׳ חזה
ונעירנו :עיר רנתי עם  ,אין מרחם
הסכלות׳
נא אין אמונים עלי חיק
עליהם מכל נניס ילדה ואין מחזיק 3ימינם ! ל 3ימ מורה מורא יובילו האנות
נכיהם  ,יקרינום למולן וישלחום צנית מטנח  ,נו כל חלקה טונה למלוח משחת
בלב העלם הרן  .שא נא עינין אל הגדולים הקימתס חכמתם על׳ אנשי עליה
והמונתריס {גתר  Doktoratותראה חוות קשה«
המעטים  ,כנעני נננדי ארן
הלא המה ישלחו כצאן עויליהם לנית מדרש העמים נית חכמה ומדע נימגאזיוס,
שמה שפת אשכנזית לטמא וכל לימוד יקר יחזו עיניהם< אן בוא נא אל עלם
אחו ושאל אותו תינה אחת משפה הענייה  ,ותראה אין יעמוד נאלם צא יפתח
פיו׳ יהודי שמו,כן יכונה  ,אן יהודית איננו שימע׳ הוריהם לא ילמדום שפת
קודש  ,אשר דת ואמונת ישראל על ציריה יסונו׳ כלימה וחרפה כזאת נעיניהם —
ונעם יגדלו הנערים האלה נאין דת ואמונה  ,ולאחיו הישראלי ילעג יפטר שפה,
לזרא הוח נעיניו:
כן ראיתי שערוריה 3קרנ אחינו  ,נערים שוננים כאלו לתופת המה נעמי
ההמון  ,כל א 3ישמור ננו מללמוד שפה אשכנזית המהלכת נארן  ,ולנית חורה
חסר ל 3יחים מפלט לו  ,ומי ירפא רעה חולה כזאת ? לזאת אליכם אישים
אקרא וקולי אל ראשי קהל עירנו! קומו חזי׳ אין פשתה צרעת ממארת
נמחניכס׳ הלא חננכס די נחכמה ותנונה  ,הון וחיל לבצע חפציהם׳ הלא נגיתם
נחכמתכם ני ת חולים ,חומה נצורה מהסן אשר השאיר אחריו נרכה הרג
היילפרין ז״ל׳ שמו יעמוד
הגניר שמו נודע למרחוק כנוד שם תו׳הרר יואל
לעד וצדקתו אשר פזר לפניו תהלן נצרור נפשות זנות חיי נצח .ונחורף החולף
עשיתם חיל שפרה מעשיכם  ,נהגדיל חסדכם עם עניי עירנו עטופי רע ,3וניחוד הרג
קריסטיאנפאלער,
הגניראשר יו ושם לו נתירה ונחכמה כנוד שמו מ׳ מאיר
נ׳י  ,מטע נועם מגפן אדרת  ,נן לאנ נכנד שמו נודע למרחקים אנ״ד "}niמעיר
נראדי  ,הן זה הגניר נזיר לאחיו  ,אסף תמרים חמריס מתנוחת האון ונתן אוכל
למנניר לאביוני עמינו כל ימי החורף  ,נמחיר מעט מזער  :הן רוח נדינה הולם
נלנכס ופעם׳ ומדוע נרפים אתם נרפים נענודת הקודש ? ראו אין נ ני ההמון
ובניכם בבוץ יעמודו לחרפה נעיני העמים  ,ווני הגדולים יינו ננר שונ 3נדרן
עקלתון! לזאת אנשיאמונה  ,נשיאי עירנו  ,ספרו וחזקו נקיעי חומת יה׳ עתולו
לנצר שנריה ני תטה ; חושו לחונן נית חכמה ומדע׳ נאשר תחזינה עיניכם נעיר
לנו 3וטארנאפאל ונהנה׳ ודי ירצה מעשיכם ומפעלות ידיכם!
ואהה איש יקר  ,אהוב לנני ! סלח לי אס אחותי עד כה לדני עס אתי,
התאפק לא אוכל ומעי המו עליהם  .ואחת אשאל ממן ,אל
זני עירי
תפונה נאהנתי אלין ,הלא ידעתני מנוער ונס לעיני השהם לא אכחד ,אשר
לשמן ולזנרן תאית נפש הוקירן ננל לנו .דנוי ש 'נ ואוהנן.

יעקב ביבוינג מסטאניס ^ יא.
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אה3ת אלך;ים.
Bon Abraham Friedler , Schuldirektor in Bittse.

שמיים
כאהבת אל
אהבה
אץ
״  t־•
;  -ד -
••  I־ ד t
זאת תעיד חייגו חיי נל רוח,
׳,־
 ... * T־■•
אןי היא חביון עמדת כל ח;ים
תחת כנפי חנה כל 3פש תנוח.
על כל יןק .יישא עלה ףעיח
אהבת ץ בפליאת ;? ח חרותה,
על כל עץ רענן פרי ח?1ר מ? מיח
צוף מעמה בנועם ? רושה.
זיו השדות נאות העמקים
כחן ונועם אהבת אל יבשרו,
גם מאיורי שמ;ם עבי שחקים
אהבתיו התמירה כל עת .יספרו•
מטללי אורה יתעטפו הבנאדם
ירקרק חרוץ בעדי עךים,
פרחי הגנה שלל הצבעים
פני השריון צבע רקמתים,
גם מחרכי שחק תציץ אהבתיו
מגרותיו הדולקים אהבה ת1פת, 5
גם מולכת השמים השמש בגבורתו
בישלה ?,הה שלהבת יה אהבה הגיה.
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בקיר
האזיוב ־־'
■״
מסובכיו עד ׳
האריה ׳: .,
 t־ !״
אהבת אדהים בתורה יריעד,
גם מבין ןןפאים בנ 1ת השיר
אהבת עיולם בשיר י#גומיער.
מימיה
ממקור
ברכה
אהבת יי מעין
ו•• t v
• :
* t :ד « |  :ד t
ד -כל נ׳וצר החיים׳
־ח ? יה
ברוכה מקורה מחלב שדיה
תינק כל נפש ברכות שרים•
על מזבח בל לב תוקר אש אהבה
אור מתל מאש אהבת שמןם,
בשביב אשה כי הציתי זיקי אהבה
בלפיד ברוח תבער בלב בל רדים•
את צפירת תפארה בת שמים
צבי דבל ניועם.
כלילת כל י־ופי
ד* s
־
• :
ביושם ־החיים
נברא
את ־סגולת ־Tכל
י'-
• ־T
־ ,
נצר כל הון ונאוה חן וטעם•
בך  yאלהים ארץ כיוננה
נטבעו,
מאפס
מספר
עלמות אין
 ,ז
 . .״ | י T,
־* ,
משוט כל העולמות מו־ף נתנה
.על פיך מהלכם ילבו אף ; סעו.
לארץ עיפהה משמןם ירדת
לשכון באךץ צלצל בנפןם י
בקרב לב ארם משכנך ך 3ךת
להורותו דרבי אהבה וחיים.
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רגשי אהבה נאמנה בלב 1נפחת
תאספהו חייות חיי שמים
לברית אהבה לביו אחחך משכת
תורהו כי עצמת האהבה מע1ז החיים.
מה מאיור נעלית את מיולבת החיים
בשמן אהבה כי תמשח בני מאהביך
פיוס  .ידידות פי המכבי מטל «ממים
להגר כל חן ויופי על פני ידידיך•
אך בך לשמח בל לב מלא בף נחה
באבו־תך כי תחם׳בני אהבתך,
אך בך מנת חלגו הבל מןנירות
פי תצילןי עלינו חן,יפעתך.
את תקות לבנו ששוןחיינו
נחת,
נשבעה
פנך נרוה
מזיו
־־
• T: :
I- T
■ •
תזרע •בלבנו
בי
נאמנה
אהבה
זרע
•ג
•
' ■V- .י ז
 - “ • Vן■ ד
אהבת עולם על כל לב פורחת.
את .תעשיר עני אביון תרימי
תחזק חלשמךלי1ן יריםי
תחיונן דל שפל מעפר תקימי
כושל ברך תאמץ ברכים.
תושיב עטרה על ראשהרעה
מאחרי עליות למושל ו^ נשאהו,
תרומם עבר לנגידלש־וע
על עם רב בעז תמליבהו.

גם  tהעצל חרתה במעשהו
תפיחי׳
רגיעזי׳ אהבה בלבו כי
• •T
*
• :
“ ז־T
י  ,י
לא ; בוא עוד עצב במלבתהו
ציצי אהבה .על תלמי לב־ו תפריחי.
בל צבאי הטבע המון הברואים
את יקרת האהבה בהודנקרישו,
גם רמשים נבזים בעפר חבואים
את עתם האהבה בעיוז  .ירגיזו•
.על בלמו י־ופיע הדרת פנ!ך
יציץ נזר האהבה על ראש בלמו
בלמו  :נקו ע;ג מצוף מ ;עמןןי
כי תעטרם חיים אהבה תעטמיי •
רק האדם ראש מבחר מאוזביך י
עת יבוא שרפון בפפת תאותיו.
;קוץ באהבתך מתנכר אל_:ך
:תעמד בך בזריון גאותיו.
גם באהבתך פי תעצב לקראתו
תאהבהו תנצרהו כאיזון עינים׳
אז בתוקף עיוז כאותו
ירום לבו לזנות את בת שמ:ם —
קצר רואי׳ איך מהשביל טח לבף
א£זר עש נכלם השג תבינה,
רמש נבזה הלא גם היא תורך
כי מנת ט 1בתף אך ידה הכינה.
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הדבקים ביי בקוזלה ת^ומעו
לאהיוב כמוה באמת וךהמים,
את זירפה הנעים תמיד תסעו
כי אלהים ואהבה לעיולמי עולמים.
3.

בת אלהים את גדלך בשיר אבי_ע
בא מצוף נועמך תטף .על מלתי
בשפת אל קודש מהללך אשמיע
נצור לשוני מחטיוא בשפתי.
אף פי נאלמתי דומיה מהגיר חסדך
פי אין חקר עלי טובות אתי פעלת.
מאז שרשךרענן ?לב ידידך
אהבה  rבלבי
שתלת.
>• : • :
ונטעי * ;־ 1
י: ; - T
הן בך תמיר אבקש נחמות׳
;מים אין חפץ בחשך ; שופני,
בנשף לילה כי לוטו ימותי
חסדך הגדול תמיד לנחמני.
עת רטט ורעדה יאחזני
נפשי תשתוחח מיגון ועצב,
עת עמל ורעה תהום ירדפני
נפשי תשתה קבעה כוס הקצף -
עת תקותי ;? זבו כמים
מרוכסי משחת עקב עלי יגדילו׳
ממחסור ועני כי אקוץ בחיים
מחשך ואמש איור עעי  .יאפילו.

אז

אחרןי ארן! צה מ  #בת

בך א ^ וכח כל יגון

פחד

אנחיוה
ונהי׳

אהבתןד ת ^ קני נחלי שמחיות
בכל צרתי את ניוחם לי תהי • —

•

אברהם 5וידלעו מביטשע.

Beiträge von Benjamin Kcwall» Erzieher in Wien .
הנה-<, 7
וגמולו ישלם לו ( .משלי ׳  v׳׳) ,
מלוה ר חונן הל
ידוע הוא פי ,שמירת ועשית המצות לסוס צערא אגוא  .ויפרט  ,תעשה הצדקה«
אם הרש אין לו נל יתן מיגיע כפו סוה שרוטה והעשיר לו כסף וזה  ,ליו,
ופל טו  , ,ידו יתן סלעים ודינרין  ,מתן הרם יחם  ,לצדקה יותר ,ושפתים יושק
לאומרים ד,וים  ,פוחיס ודורי תנחומין  ,והס דנרי רייתינו ז׳ל  ,עלי תלמוד
,אמרם  :ונפש פי תקרי , ,לא נאמר נפש גפל קרגנות גד,ה אלא  ,מנחה  ,מי
דרפו להתנד  ,מנחה עני  ,אמר הקג״ה מעצה אני עליו פאלו הקרי  ,נפשו • '
ו,מקום אחר  " :מי הקדימני ואשלמה  ,מי מל את  ,נו עד שלא נתתי לו  ,ן,
מי עשה מעקה עד שלא נמתי לו גית ופו ' ,וא 'כ הקג׳ה אינו חיי  ,לשלם
פלוס לעשירים אס יתנו מהונם לעניים  ,ואדר,ה הס שלמו  ,זה רק מעט מזער
הנשייהם ! לא פן  ,מתנת העניים  ,הם  ,אתת הקדיחו לו  ,ולהם חיי  ,לשלם .
ילפי״ז פירוש הפתי  ,פן הוא  :מלוה די חונן דל ( חונן שהוא דל ) ויהיה מלת
ד,ל תואר  .החונן ולא הפעול  ,וגמולו ישלם לו — לו חיי  ,השם לשלם  .ויתורנס;
Ein Gläubiger Gottes ist, ein armer Wohlthäter
, und seine That
wird der Herr ihm vergelten.

מכתם על מדקדק אוחד׳
בזעת אפ 1חצב יסור

מלה,

את מק 1ךה ך .ןןךה — זןךותיו

גלה< —

הזאב והכלב.
הזאב:
מאז שמתי לבי אל דרכך
חסר בין משוגע אתה בעיני ,
אחים אנחנו משפחתי משפחתך

ובאף בחמה כל היום תרדפני,
לאדם לבוז לקלון בשמך בוחר
תעבוד בכל לרבך בכל נפשך;
ושארך ובשרך אתה עוכר

ימ שמע בזאת׳ הפכך '•
ואתה פורק וטורף אוחנה
אל נא ההיא עוד מריבה בינינו ,גם עבד ארס אל נחנני
שלום שלום לנו ולבנינו!
ואתה ברוצחיו שנה בשנה,
הכלב:
אין
שלום אמר אלוה לרשעים
שימי הצאן אלהים שמני
ושומר טובים לא יחפוץ ברעים
בנימין קעוואלל מפאלנא

מצב המורה.
Don Moses Neubauer, Schullehrer in Bittse
מדוכא מצבו
אצים ננוגשים
ולעג הרבה
עוני סביבו,
לכלות
מעש
מאין הרפה
עלימו יםערו
אחוז במרירו
עם ילד ונער.
וגרונם יפערו.
עד שוב לעפרו,
יהי כסיל ובער.
נבזה ונכלם
רינתו תחז
באוזן מסגרת
כעבד עולם ׳
כאלה משלכת
ועין עורת,
מגודל מעמסו
נקשה ורעב,
לקרוא בספר
מאין הכיל
שאתו.
יגע ועיף
יתן אמרי שפי,
ודברי
בינה
בבוקר יחרף
יביס יקנאוהו
ונפשו דאבה,
על נועם חיהו.
שפתיו תבענה,
ומדר ערב
הנער פרוע
מאין הבין פצעיו
ישכב למעצבה.
רע ידוע.
קיוהו לרגעיו.
חגיו ומועדיו
יום ביומהו
עושה מרי
כמעש הורים
ימי תקופתו,
אסור בזיקים,
יוסיפו מספריו
כאסיר בסוהר
בלי סדרים
יראה אחריתו:
®ציץ מהרכים,
כעץ כפרי — .
מלא דאגה
שואף זוהר
ועל המורים
מנית ספרהו.
ברתת וחגא
יורו ההורים
יחיה במו
אבות מבקשים
חצי חרף
הביא לחמו י
ככלי דעת ,
מבלי הדף,
•®Heft 1

Kochbe Jiichak
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נם מפח אל פח
יתן רעמה,
ועל המורה
אם יברח בחישה.
תחלפהו קשת נחושה קצף יזורה,
תלהטהו אש לא נפח ישפיל כבודו
להומו ולאבדו.
בחג המצות •־
שם אם צופיה
ישבע נאצות,
חמת מלא פיה
ולעת האסף
בשאונה תסער:
יבוש ויכסף.
המורה לבער!
פה בחילה
יען פרוע השער
ישמע עלילה
בראש הנער
מן האב,
"ועוד מעט"
יחרה אף
תדבר בשאט
הוא חכם בעיניו
הלא מי ישיבנו ?
הלא בנשף
הנערים
עלם לפניו
מכרכדים
והוא ישאלנו:
גבהי שמים,
כבני רשף
זאת קודאותיו
חעמק תחת,
חפו׳ ביגונו
הלוך המים
ואש מתלקחת —
עטוי בקלונו
היום ואמש
ונער באין מלה
נמוגו הליכותיו
אם יעמוד דומה
כשבלול תמם,
אזי בקול המולה

בעניו ומרודו
נהפך לשדו.
ועוד תקנאהו
עלי גורלהו,
ראה רעות
אשד באות,
על צואדהו
ואיך תאשרהו •
בת ישראל!
אי לזאת ,בך מלעיבים
•ורעיך ,שרים ונדיבים,
המה למורה ילדיהם
יחנו יקר ועטרת
יכירו מעבדיהם
׳צנפום בכותרת,
יבנום עליות מרוחות
וימלאום שובע שמחות
ואת היית בעוכריך1
לעבד עבדים
נאחז במצודים,
נושאים סבלותס
ורואים שפלותם,
דמית את מוריך!

והיו עיניך יראות את מוריך לפ״ק.
מאד מאד הוי שעל רוא שתקוח אנום רמה  .על מאמר הלז כיי «ללי
רנרגי גדולי המפרשים  ,ותארוהו ושרד חנמתס נסי אשר מצאו חזון מד' ן
ואף אני קט הערך אציע דניי אשר השתרגו ועלו על צוארי סעיפי ואסרשהר
הרמו״ס והל' דעות ס׳א ווי אמר וצוף לשונו ת״ל  :בכל הדעות קו האמצטי
הוא דרך הישר׳ והיא הדעה שיהיה רחוקה משני הקצוות ריחוק שוה ואיי*

■

*

קרונה זו לזו  ,ואמנם אס הוא וחוק לקצת הא׳ ירחיק עצמו לקצה השני,
ויש דיעות שאסור לו לאדם לנהוג נהם
ננינמית  ,אלא יתרחק מן הקצה הא'
עי קצה האחרון  ,והוא גונה ה? נ ענ׳ל עי״ש ( ומי לא ידע לנרי פיו נדנש
למתוק נ פ " ד לחי פרקיו  ,שם מלא כפו על כל גדותיו תזה העוין  ) .ולגרי
חכמים כמסמרות ננוועיס ננפש האדם ולא לחנם הפריש החכם האלהי נתקומות
הרנה מדת הענוה מכל שאר הריעות  ,ועעמא דתיצתא היא  ,ני הנסיון יורה
שיצר ל 5האדם נועה תמיד לרדוף אחר
ננהות ורוממות הלנ  ,יהיה נן הלן
יורש עצר עד 3ן השני ננית הנור  ,כל איש לפי מעמדו  ,כלמו תיחליס ומקוים
להתרומם ולהתנשא עד מקום שאין
גנוהיס עליהם  ,ולא יגיע לעילם לקי
האמצעי נדיעה הזאת  ,ולזה יען התנא
ואתר׳ מאד מאד הוי שפל רוח,
הרחק הלאה מדרך האמצעי החזק נמלת הענוה  ,ועד קצה האחרון תנחר למושנ
לו׳ שתקות אנוש רמה  ,יען ני חיש מקוה תמיד להרים קרנו ולהושינ מרום
יזיי  ,ואס נפשו אותה לקצה האי  ,צריך להרחיק לקצה השני  ,למען נל ימונו
"מעדו קרסוליו  ,ונזה יהיה תלת שת קו מ על תקומו הנכון.

משה נייבויער

מביטשע.

הבדל בין שורש
ברח לשורש
נוס.
Won Herrmann Hanak, Lehrer an der Schule
in Boökowitz.
שני השרשיס אלה נרדפים
נהוראתס ני הוראת שניהם ריצה והמלעה מפני
ייי המזיק לגוף או לנפש  ,או מפני פחד האוינ  ,אן נראה נעיני לשום
ניניהם הנדל דק ונכון  ,ואותר ני
נרח יאתר על העוזג מקומו להנצל מנזק
י) ו צרה קענה  ,או מפגי פחד המתנתם להרגו  ,והוא דנר אשר ינוא אתרי
ימים אולם עתה איננו נחון  ,לנז לא יעזונ תקומו נמרוצה ולא ימהר נ״נ
ללכת ׳ ני רק למגן על עצתו תפני הרעה הקענה  ,או מפחד הרעה הגדולה
אשר תנוא אחרי כן הוא
נורח׳ לנן הונח עליה שורש נרח  ,אשר היראתו
 3נ לסוס נריח לפני השער להגן נעדו למען לא יפתח ולא ינאו
האויניס
העירה  ,ונן איו 3ל׳ח יו׳ד ואשים נריח ודלתים ,
ועד׳ז
נייחת הגר מפני
שיה ונריחת יעק 3תפני עשו ולנן  ,ופי ' הנתיג איו נ מ״א נ ' לא ינריחנו נן
קסת נן הוא  ,ני׳ג הוא נלי פחד החיה הנקראת נהמות עד יי לא תתנועע
 03לאט לאט
ממקומה תעוזו { ן קש מ eä bewegt ihn kaum zur 8 lucht ,
י אולם נוס יאתר על העוז 3תקימו נתהירות ומרוצה להתלט מרעה גדולה
מחויג אשר שלף החר 3להרגו עתה  ,ואס לא ישא רגליו מהר לנום,
דייקנו הרעה או האוי 3מהר  ,וזה ענין הניסה חשד מצאנו אצל יוסף נרא'
ג יי י נ ויעזונ נגדו נידה וינם  ,נם ייהר מפניה סן יננור יצרו עליו ( או
*15שי יסופר נס׳ הישר כי שלפה חרג עליו ) ואח״ג יצא החוצה  ,וזה רי נקרע
הננר אשר החזיקה  ,יעיד על
מסירתו לנום ננהלה  ,וכן ונסו מנוסת חרג
 1ייי ,׳( אין  ,ענינו ינוסו כל כן מהר
נתניסת חרנ  ,מפני פחד לנס ואס נם
ייד 1׳ אין  .וכן ונסו הצללים ( שיה 3׳ ) כי לעת ערנ ימהרו הצללים לנום  .אן
ה? ייל הנמצא נא׳ה להחנס י״ל נ״ז אינו נכון נעיני  ,ני יוסף נם החוצה
ז,,יד(> אין ונריאת יעקנ לא
היתהנהחנא ,כיש וירא עשו וכו ושלח אותו וכוי.

הירש

האנאק ^ מבאסקאוויטץ.
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תאות המתגורר.
Don S . Markus in Wien.

בקשתי האושר בתאוה עזה ממות
בכל ארבע כנפות האדמה,
לבוא לאורה ממשכן צלמות
ולמלט נפשי מכובד מלחמה.
וימים וירחים ושנים עברו
מברי עורי אפס כל כה,
בביתי צבאות העצב סערו
ויחדו ויאכלו מעצמי המוח.
ונע ונד באפסי הארצות
החליפו תוחלתי עשרת מונים.
רויתי עצב ,חרפות ונאצות
ואומר  :בבתי אחליפה אונים.
וכל הארצות עיני תחזינה
נפשי ורוחי תשבענה הבלו
ומראות אחזה נפשי תורינה:
מנת כוסי אך תוגה ואבל.
שרשי תוגת׳ בקרבי תצמחנה
בחדרי לבבי ,אהה  ,יסובכו
עוד מעמקי צלמות תפרחנה
j ,
ורגעי חיי  .רגע ידועכו .
לכן אשובה לארק המולדת
אולי משאון יגונות׳ אצאה
אולי בזאת ארצי הנחמדה
מכל מכאובי רגע ארפאה ! סלה.
שמחה מאדקוס סנ״ל

מזכרת»־עד
 ... ... ,לדידי יילף הלך לו  ,אדס אחד מני אלף במשרות  ,חנס ולחג לנ 3גנל
מעלליו  ,אמין נח בגבולי החולה ואיש הביניס ביודעי דנל ד׳ 1ה״ר
הלב מו״ה שלמדי האאס זצ׳יל אנ״ד וד״מ דק״ק סטראסגיטץ בע״הה
ספד כרם שלמה  .עת לקח אותו אלהיט בשנת מד״ז לפ״ק.
«Don Dernard Knöpfelmacher, Hörer der Medizi
in Wien.

הה  ,במךחק נא #גומעני לבל תהי שתם דבךתי  ,יב ?!חיטים
ושאונה.
תבל T :
נצח ייי.
זנחת - V
מצבי  ,׳ T : - r
משפל • T -
תיצב־ון,הלאה :מאור • v V
| T: T
אזי י *:
מתי חלד ובל יושביה  .רבים איומרים אוי לשקר׳ _יןגטו אבל על
?י אברת  .נם אני מר אקונן  ,אדיר ?שיחי .ואהימה  .אם בכה
$ב? ה למותך  ,לא בגללף דמעי יזיולון  .כי לא שכנה דומה
;ם $ך  ,ושב העפר אל האדמה  .רוח אל אשר החיתה שבה
לבית אביה כנעוריה  .נר אלהים כשמהן?  ,תהל לער כין כוכבי
?יחק. ,יתן אומר בין צבא מעל׳ רנן ן_רנן בין אלפי שנאן  .קרבת
אנל?2ז בל עוד תחפוץ  ,מה יתן ומה יוסיף לף קן תמותה -עלי
?לי לבי דוי  ,עיון בלבבי על אוחתי  ,כי פניף אין הולכים אתי,
ועפעפיך הן נסגרו ,ומדברך ,אין עמדי ,דבש וחלב תחת לשוקף,
ציני עת ראתן? ,לשמע אזן ?י שמעתין?  ,טל ישע בי הךעפת,
ינסוזיגון  .ואנחה  .״עצב עתהזיךים ראש ,כי נחם מני .יסחר  .גם
צאז ארם זה ' נחלת  ,על• שדי חמר במל,ל נועם  ,בין צללי אמת
ואמונה,על מבועי לקח טוב  .לזאת ! ציער שק ואפר׳ ישאו
.קנים הקה והי׳ כי עזבתם אח לצרה  .בל עיור תנחם רועה נאמן,
ל ?$יך ולזכרך תאות נפש  .לכן שפתי:יש ?חוךף  ,ואקי ארע
?? ותך רבה  ,אכן סלח כגדל חסדך׳ אם אהללך בקהל רבי אם
אספר רזהלותיך׳ כי מדי תירי בך המו מעי  ,ואיוהביך .יעלצו
;תת׳ יקה נא בזה תודה יעל גמולך שגמלת לנו  .שוית:יזי .נלךף

תמיד  ,עליו השלכת יהבף  ,מעוזך יראת אלהים  ,תקותך אף
כסלהך  .אם אפפוך צר !! מצוקה  ,נחלהזעבר על ראשך׳ אם פ1
התפוררה ארץ מתחת  ,עת קדמוך מוקשי מות  ,לחכמה קראת
אחותי את  ,ומוךעי לאמרי אל  .יומם וליל בם הגית ? ,בלי
הפגות בם שעשעת  .בם מצאת ערן ומרגוע. ,ושפעת בל ברכות
טוב׳ לכן הוספת רעת  ,יחרב חכמת שלמה  .ניופת תטו^ נה
שפתותיך  ,כשמן תורק מוסרך לנו  .מרפא במו למ!ש נענה׳
וצרי לשבורי לבב  .אך בגדולות לא הלכת  ,כי שנאת רובר
עתק  ,בפה חנף .ישחית רעהו•  .ואומר לבל סכל הוא  .למדן
הראיות בילדיו רב לו  ,ובי לו משפט הבכורה  .על נךיביות ק?ית
תמיר  ,ברכים כושלות אמצת  .לא לבד באמר ודברים  ,אכן גם
במעללי
צרק  .אבייון סמכה ימינה  ,ילרל משגב היית• חשת
 f־ ־
' ■• •• ..
 י• י *  :י י ' <•-י - -• !X
T •T
־ TT
לעזרת לא כיח׳ ולאין אונים עצמה הרבית  .בקש?! כל אמרי
פיך  ,אין בחם נפתל ועל,ש .חן וכבוד נתת להם  ,חסד ומשפט
ןבם
נדבקו .
במעגל יושר
פלסת
ארחה,
נתיביו
שמרת
מבלי •נטות.
• 1T :
* ־« * ־
• :
ז; T
1lv:
T : - T
.
בלכתך לא Tצרו
צעדיה ,
במסלה
העולה
האלהים .
אבל מה*־Vזה
I ; : V:
} ז־י• ו
־־ T • :
T * T
» v: T
T *I
אכביר ניבי ,ולך דומיה תהיה  ,כי מה רבו מעשיך  ,ופעלף
בקרב שנים היודעת  ,יאני כבר פה וערל שפה  ,ולשיון עלגים
אנכי דובר  .אך בטרם אשים קנצי למלין אהלך — ואני תפלה:
השקיפה נא ממעוןקרישך  ,מובול שמים אשר בחרת  ,הופיע
קרני ?
שעך
לגיא
סרבים
וסלונים ,
מליץ
יושר
להתם
פשע
היה
י* •
ז,*I
•*T
• TT
- :
י ׳ •• •
יV
T:
 V״
׳ •* 1
בעד |T:
ל
בני
חלוף
•
ויבא
כנהר
שליום
לבו
,
וכל דרכינו •יכונו¬
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דI
TJ
 TTT
X:וירעו תועי רוח
בעה ,
ושמש
צדקה
יגיה
חשבם -
לזכר
עולם
־ ’ T
׳  .• :־־.־
Irr :
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VI
׳ T
תהי צדיק  ,ובך;ינךך ישראל  ,עד נשבע בהקיץ תמונתך עת
תעמוד לקץ ה;מין!
יששכר במו״ח חיים ז״ל קנאפפעלמאכער מהאלישויא.
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T
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שיר אל

המליצה.

Bo «, Bernard Funkelstein in Jassyרדי את יושבת בין מלאכי גבוה
את שעשוע חלד וסוכנת אלוה
האירי מחשכי תבונתי בקרניך!
לזוהר השמש יפעתך נמשלה
כנחה כן כחך רחבה גדלה־י־
לפוץ ענני סכלות בשכל מליך•
תע השמש עלי ארץ אורח תזריח
השלג ילך תמס הכפור תבריח׳
התאנה חנטה הענבים יבשלו
צפרים ישודרו גדיים ישרקו
ענני היגון מהודה ירחקו
וברחובות קריה ברכיהם ינשלו,
כן גם את ,בת עושה שמים
תע על הארץ מידך קרנים
קרח הסכלות תמס יהלך
פרחי בין מטל מליך ישגשגו
ומרננח הדעת אנשים יתענגו
יכ ענני הבערות כבדך תפלח.
רדי אלי את משמחת נכה רוח
עת דברי נחמה מפיך תגיח
וכמדקדות חרב אמרתך יפלחו
עת דברי תונחת מפיך תשמיע׳
להולכים בשרירות לבם ומצדק יגיחו
ואש המליצה בקרבי הפיחי•
משבתך השקיפה שוכנת במרומים
ואל ירגז לבך עלי לע אין אונים

אם משפל מצבי על ארץ החיים
ייהב לבי לגשת מול פניך
בתפלה ובתחנה לנפול נגדך
■׳
מי אני מי חיי  ,אם אחד או שנים.
הלא עת על ימים עברו עשתונות׳ יופיעו
אראה אלפות ורבבות ממשלתך הודיעו
וכטל חרמון גשמי מליצתך הרעיפות
ומשור רוחך פרחים נעימים הוציאו
וכשמש צהרים אור מליהם יניחו
וימין חסד עליהם הניפות
למה רק ממני צעיר עבדיך
בחמות וכעם תסבי עיניך
למה אהיה נגרע מכל שוחריך
מה מצאת בי עול כי בזיתיג׳?
שלח אורך ואמתך האירה עיני
הריקי גם אלי כוס חסדיך!
מה * קחני לבי ? איפה אמצאני?
איך אשים קצב לבקשתי׳ תועה תוליכני?
האם יעוז לראות כנשר תולעת
לחזות בנועם השמש במרום תופיע?
ואיך אשים עיני ליושבת ברקיע
לשים חלקי בין חכמים תהלתם נודעת י
"אל תאמר נואש ! ממרום קוראת
צעקתך שמעתי ממקור לבך נובעת
גם אותך אחון  ,לך איטיבה
בקשתך אמלא כאשר נפשך תשאלי
אוהבי אהב  ,ההולכים בשבילי —
וגם את פניך ריקם בל אשיבה ! ״
בער5ונקעלשטיין מיאססי
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ערבי נחל.
על נחלי דמעות נטעו  ,בעת הובל לקבר גבוי החיל:
Gott entschlafene

in

kais.Hoheit, der

©tlne

Erzherzog Carl.

vH
ממרומי
המגדלים
T
■ :
•.
 • • T:קול הפעמון ישא קנה,
עת י ^ בר רב הפולים
עמיו בקבר מגן וצנה.
עמיו בקבר הרבו השלופה
הניפה בעןם רוח —
עד כי לארצו הביא תרופה
ועתה בשלום צח ינוחז
גבור החילו מלא רוחב אךצף
טפחיות אדמה׳ רוחב הקבר
תערב שנתף עלי  .קביף'
יבכו רבבות יזעקו שבר.
רביות עשית גבורתה ראינו
שמף ישירו דורי היורות,
אנו איןי נשיר ? הלא תלןנו
עלי ערבים הכנוריות! —
אהרן עהרענטהייל מפר^ סגיטץ.
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Beiträge von Saul Hurwitz in Tarnopol.

ה ד •,י ד י.
Kämpf
).
 nwהיהודי1
!

(Nach dem Deutschen deöI.

מודנעלה הנהו —
בעיניף בל .יד,ל
אל־גם־כבר תבכרהו! —
עמיו הרל הוא
בגוים לא יתחשב
ובכל א1ער תפנה
שם הנין לו — מושב •

תסיק1צמים —
שם9ע 1נהו
תרד למעמקים -
ואתה לעומת)־.
במבצרים -
תתחבא
* * *T I
**  -״

והוא — קרוב אליף,
תבא מקרות,
והוא אחליף.
היהודי א .ז .וו.
הן קרם תהלל
מדכא
מעונה ,
׳ ־ «T
* V!עמוד  ; (.דף — .
עד נפשו עליו תתעטף
מערבה
תפנה
 :״ואם
״T TCI
י V:
ואמונתו בשחק עומדת
לא יתעלם מעיניף.
היהודי א 1Uי ^א נישאה עלי בחף•
תימנה -
תפרוש כנפיה
תדמה בנפשיל
 t •• I n :י
• :
כי־אפסו כיתותיו
שמה נטע אהליו
תרוץ צפונה —
אל־ליצוא תיוחלתף— נבעת !
למולו.
גם שם תבא
עיוד־יקום .וילל ארחיותיו.
היהודי א .ז .וו.
תבא בתהומות
כבודו והרדיו לעפר הורדו
בל יטה מפ (יף,
ואל עליהם בל מזמותיו
וגם בארץ ציה
ואף יב מ!?ופט רחק ממנו
הוא תופר ,לרגליף•
עללותיו• -
היהודי ״
במשפט tכל t •*:
א .ז .ון- ,דקי t ; * :
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זאת אמונתיו  ,זאת תנחמהו
3ל יגעש בל ירעש
"
ז
ימים
.
יבזיאו״יחקד;
1ל ;ב1א ברעש
!אה שנמו־וישוח
מה ךשע — מה *דק
;פוףראש־ו — למען עוח—• מה אמת — ומה שקר ".
היהודי א .ז.ו.
אחתתוחייתיו  ,זאת תרהיבהו
חסד ורחמים
אלהים
ימתיק
כל
מכאויבותיהו
המה ל1
למנחמים
?* V
־ ;•
יT
־J
••
על פן לא  ',ירא בהמיר הארץ
!שום בטחנו
יחיא מגנו ושריונו.
דב 1אוזעליו פרץדעלי פלץ
!.גביה  .עיניו שמימה
שמה !שב אביהו
«יי נתיבות מאושרות
דיי!א !!"ריכהו.
היהודי א ,ז .וו.

היהודי! היהודי!
מה נעלה הנהו —
בעיניף בל .גקל
אך גם כבד תבכרהו!

הזאב והרועה.
בכל עת אהב הרע
ואה לצרה יולד.
(מסלי י׳ן י״ז ) .
ויהי היום ויגדף ד׳ את נל הצאן לרעה גדור נגד מאוד  ,ויגוא נס הזאן׳
יי! הגאי , !,לנתחו ולדגר על לגו  .וישא את קולו ויאמר  :הנס שמועה סמעאי
יתצלגה שתי אזני ני יד די היתה לרעה ננל מקום  .הן עשתרות צאנן הנריאות
יאעונות אגדת גדגר  ,ולא נותרה לך נם נגשה אתת קגונה להוויות את נפשן.
אוי מי יתן עיני מעין יתעה ואדלהו על שגרי ני גדול ניס הנהו  .הנה השוד
'השגר אזרו נ לי תלתתתס על ירך וגאו גגולן ואין מנליס דגר לאמר  :רג לנס
ה יפו ! התעוררו ! התעוררו '• רתמו והנמרו על נפש נענה ונדנא  .נם לני דוה
’ייא על עלותן אשר נהלתן  ,ועל נולאיך אשר קנצתס נזרוען ני נוע1י ואינם!
י" ננה דגר הזאג נלג ננאה ונדנא  .ויען הרועה • עתה ידעתי ני אוהני אתה
יי^זו לצרתי הנן  .אלהים ישלם לן שנעתיס אל חיקן ימשנרתן תהיה שלמה
תיד י • על העוג אשר גמלתני  .ני מי לי אשר ינוד עלי שגרי גלעדין ,רעי! —
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ויהי נשמיע כלב הריעה את דנרי אדוניו  .וימלא שתוק פיפי  .ויפתת שפתיי
ייאמר  :אל ( א תש ת עלי עון ואל יתר אפן ני ני ערגתי את לגי לנשת אלין י
רהסנן הסננתי לעשות לן נה ? אן נלאתי הניל עוד  ,וננעל תיל ינגדו עלי
ונרי תרמית תשר יצאו מפיו שקר  .ני אן לדמותן הוא גא  .לא עלין יללתי׳
ולא על שגרן יהמה  ,רק על ניננאה יהגה ,ועל שמתתו וגילו ני נאספו יגנה.
הן הצאן אפס והנקי נלה הלא גל ישאג עוד על טרפו ירק גרעג יגוע ואין פורם
ול  .נחשר יאמר משל הקדמוני:

נעדרה
האחים
אחות
גם
רק נימי רנה .ועלמחה
;־ו* ' ן. T
 T־•
** I
לגם כי יבארקף בבכי
נם לעתלת הדוחה
;ר'ו_ע תרע כי מתגבר הנהו.
אהבת הרעים יקרה.
כי לא על צרתף דמעותיו ל»לםןי
אולם בימי לחץ ומארה
רק על א? דן עלמחתהו.
אף לעתות בצרה.
שאול כתחאל הוווויטץ מטאונאפאל.

לדוד.
מזמור
• Ti
י1
Don David Rubinstein in Czcrnowitz.

מה רבו הקרי אלת אל אמונת!
רציונל
ועלעלהt v
׳
לאיוהבל :
יתר ;
י־
מעולם על v v
•• - 1
אם ברע הנהו הלבתל טמונה
הרר :גאלנל.
תביואהו באחריתו ברציה
 *: I־
•1
: - :־ •
••
t
קני הסוף סביב*ות הנחרים
:רלדון ;רלדון לרוח חילם
בקום סער גרלל מבין הרים
סופה עזת רוח חוק ואילם.
עלרם באבם לא במהרה יקטפו ■
:שחו לעפר ועוד יקומו,
בשיוך הסופה  ,רוח וסער :.אספו
רכלב לפני<עמש רא £ם ירימו;
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גם נפשי שהה מטה לשחת
שאול ואבדון י;עצד רןןתי,
התנקזו בנפשי הבינו לי סחה
חיתי!
להחת
התלחשו עלי
 ■t- T- t - t r
י : -
מות שב משוט בארץ
האהלה,
אלי ־ \ יי
ויסר •• .
־י־
נגש אלי לפרוץ יב פרץ
ובימינו בום התרגלה -
הלוןי ו^רב צעד בז_עם
זמם להפילני למשואות,נצח
נבהלתי ולבי בהולם פעם
סמר בשדי ובעצמותי רצח;
ואני הרהבתי עוז בנפשי
צרי,
מחמת
נואש
אמרתי
לא
.T
״t
ד• ־ ;
חפשיי"
נא
ופתי
מאויבי
«חלצני
 tי •
יt
 :י•
•:
.
״!
חליתי את פני אלוהי צורי,
החנונים
הוספתי ־ י
תפלה ־ י •
הרביתי • י
ימןתר אלי שובן מרומים
שמע קולי ממכון שבתו ברמים
ויצילני משונא חציי שנונים?
חד
שם לו
לעזבני -כיום
I
T
* .יי‘ ״ י
נער ביו והוא יושב ממולי
מרחיוק
חרד Tבס
מגערתו
ו
ייז
ז -
•tV :
ולא ה1סיף עוד דב1א בגבולי.
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על כן שפתי תבענה תהלה
לץ אלהי ת 1מןי גורלי
אזמר לאל אשישאגילה
פי אשב בחשןי .ץ אורה לי! —
דוד רובינשטיין מטשערנאוויטץ.
Poetisches von S . L. Platz in Lemberg.

חזיזשקי-
למה תתגאה? ועל־בל ג_רלת?
?ן־או־ם תולעת אנוש וגבר!
עור אחת מעט ובאין נמשלת
תצי״ע שאול זזל־ירבתי קבר• —
אין כסף נחשב ׳ למאומה ואץ
זהב מאופז בארץ חררים
כוננים _ץעלו כל מחמיי ?*.ן
יעלו כתיוהו ונסבו לאחדים.
מה־יסכון לאנוש? ובי יסכון לגבר?
לדליות פנינים מים צרה ?
יתאונן אדם יזעק זעקת שבר
באבדן שארו ונפש היקרה—-
?.קח עיניף והפיץענ?.י איי
עוסו צללי הבל  ,תרמית לב וירמיה;
שלח חפשי ותקרא ךרור
לקתיות המרשעת אויבתי חושיה !—
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האביב.
השמש בךקי_ע
משוש ח ; תנו
יבקי״ע
עבים .
הערה שנתנו.

בעריפיה
השמש
»**• T v־V V
ורבביותמאיורים
ירבו חציה
בנחלים ביאורים.

כאגן הסהר
בחצי השמים

ירנהלכו ינוסו
מי פלג

וצללי היער
רחבי ןחם;

.יתכו .ימסו
כפיור ושלג•

ה? רח הצומח
ועצים רעננים;
הלב ןשמךו
?נף־רננים.

נפלאים מעשיף
נורא עלילה!
אמרתי אהללף
והדומיה תך,לה !
שלמה יהודא פלאטץ מלעמבערג,

התקוה.
Von I . Garfunkcl in Tarnopol.

ע! פה.
פאל תלך עיף וצמא
מים חיים לןדים א ^ד־לאט לנו;
את־נפשו א ^ר־פ?5נ3ט היתה לחריפה
ירוו ישביעו יחיו• וישמחו.
פן את אל האנוש ארג בח־השמים!
תך,וה נעימה! ה משחו] ת בתבל!
תנעימי הבשמי עתותי־החיים׳
תחסכי מספד למחול לשקחה אבל.

בלתך לבים את־נפשיהם ; שחיתו,
ביון
מצלת־־הפיד .יי^ ..כר<י;
.אם  .״r
 .בדתך רבים זכרם מאנוש ;ש?יתו
;מיתון נ  $רץ החיים יאבדו.
א1ןורי האיש אשר ליו נפלת בחבל
ועד מדרך כף רגל בל תעזביהו
אל יערכוך אז מרומרי־־התבל
כי־גם אסור־זיקים חפשי תשימיהו.
את־עיוצב
מרי־נפש
את
תרגיעי.
־י '
ז "
־־
־! י־
נטפי־נחמה בדי לבם תןזיפי,
את־נפשם העיפה תרוי תשביע׳,
אמרותיך כטל תזילי חרעיפי•

הן אך אדם׳ אך אנוש אשר את תסביהו
אך גיל אך שמחה מנתו בחיים;
את-פידיו אה־צו־תיו תשכיחיהו
אם עמו לחברה תארחי יום ייומים.
^ל,עני כי ;רבה ;ישוח בעניו,
אוצר ומטמיון מרחוק תראיהו;
אל דכא בי .ישפוך תפלתו בחליו,
מזור רפואה "ישע אושר תביאיהו•
גם בנפשי עזך לזמר עוז תרהיבי׳
מי בלערך רוח־השיר בי ; פיח;
עךי־אק תוגת לבי מני תשיבי,
ז$ז ירחב לבבי בי תבא הרוח.

.על כן בניי• אם :ד אליוה בף נגןך,׳
אל ת^ לך התנןוה אחיי ג!!ף;
איו אם תדבקך הצרה והך?ה
אחוז בתקוה מנה בל תנה ןדיף.
אםזעקבה התקוה איותף פעמים
בל תאמר נואיע ובל תעוביה;
פרדם
מפנינים •היא
וזהב • ן ז׳
יקרה :־״
 1«:ד
־ * 5״
עיונג ונחת עור:,ריף דדיה•
אם בלי ראיות טיובהזימיף ברחו,
וגם אני'•)' ת אבה חלפו הלכו;
קרא נא לתר,יה .היא תעמוד לימי5יף,
בי יש ע\כר ׳ קור ,לפעולוהיף.
בי־ישיעיופט _קוה במדיום יעמיס
במו־מאזנים
האנוש -
 ,־•
מעללי  t־v
ישקול , -׳׳■ •• :
־ •־ י
הוא לא יעות צדק לא יעות מ>עפט
אך בצדק ובמשרים אותך י.שפט.
חיים גאר5ונקעל מטארנאפ

השחר.
Don M. L. Läwitz in Lemberg.
ראשי ההרים
וזהר׳ השמש
השחר יופי(!
מדאיהם יאדימו
נראו לעיני ם.
החשכה נידדת
בקצה הרקיע
השמש עומדת.
חושך ואמש
הושלך משמים,

ירד הירח
אספו הכוכבים
והשמש תשלח
אודה מהעבים.

קטנים ונערים
ממטתם יקומו
הצפרים ירננו
מבין הזנפאים
** 3

וקולם יתנו
נחמד ונעים
תקום הנערה
תחלף שמלותיה
ואל השערה
תשא רגליה

הרועים ילכו
ושבטם בידיהם
לפניהם ימשוכו
עדרי צאניהם.
האכר ונעריו
השדה ילכו
משה יהודה לאוויטץ מלעמבערג.
וצמד בקריו
העגלה ימשכו.
שלח מגבוהיס
ברבה במעשיהם
וברך אלהיט
מעשה ידיהם!

חזיון

החופש.

Don Jakob H. Lüw in Subsan.
עם ד׳ שלמו ימי הבכיר; !
רב לך שבת בעמק הנשיה
שחוק לרעים  ,לעג לבני אמיך
עורה משנתיך  ,קום ! תעורר לבבות!
נחמי  ,נחמי בנותיך הנעימות נאהבות
דברי על לב זקניך ובניך:
טפסרי הוגגאריא הנה באו יחד
לפניהם אהבה  ,מאחריהם פחד
לפניהם ילך משפט  ,אחריהם צדקה.
המה באו — עי פה ואופל נטה
ממערכות ישראל  ,חשכת ליל שטה.
וכעבור סופה  ,א׳ן פרץ וצעקה.
יום שמחות לנו  ,רנה ללשונינו;
נגידי ארצינו באו  ,ישברו עלנו
לנו דלים אמללים  ,יום תרועה!
נתקו מוסדותינו  ,נפתח בית הסהר
יפעת לנו הגאלה מצהרים לטהר
נשאבה באמון רוח  ,ממעיני הישועה.

הונגאדיאים אנחנו ! יושבי הארץ אחינו'
"גרים ותושבים" לא יקראו עוד אלינו
נאחזים נפשותינו  ,לא ירתק החבל
אב אחד לכלנו וארץ מולדת
המטרה אחת  ,בסתרי על נודדת
שכם אחד לנו לסבול הסבל.
גדוד כי יגורנו מר צורח
ידרוך בגבולנו קל יבוא המנצח;
והקמוגו עליו בחורי עוזי עמינו
דם אחינו אם בדמים נגעו,
יעמדו כולם  ,עדי כביר שגאו.
ובל יגעל מגן גבור׳ אחינו!
וחזור עים בדמעה — ילכו מרום ברגה
יקימו הריסת הארץ לראש פנח
אליו  ,ינהרו תמיד כל הגוים
וישראל —1יחיה להם צבי תפארת
עליו  ,כעל מצח הוד עטרת
ד' ביקר כבודו  ,עיני — כולם רואים!
יעקב צבי לוי מאונסד ^רף .

Von Alexander Langbank in JaroSlau.

? ?עון ר! ךשךד השקיפה
לם .על בל רמים,

תחיםד,
rhiישע ן!
בלב תמים.

מעשים3י אץ
חנני בחסךף חנני
יומרני כאיזון עץ
ורצל פנפיף הסתיוני.

* ) אשר התפללתי גאחרית שנת תר׳ו רהיומי נדנה ומשתותח תרזת עול
הקדחת עד נלאיתי נשוא•
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בקרב שנה החישה
הראני אות לטובה;
אם הראת ;י קשה
;שועתף תהי קרבה.

יזים אחר  ,ככה,
הארם בכבליה מ<גוו( חח,
ו?י1ם השבי נחה
!־רצוץ חפשי תשלח •

.ימינך תכאיב וחבשה
תמחץ והיא רופאת,
רגע קטן נ?! שת
ועזר בל מונעת - .

חנה לי !שעף,
ובחסרף אלי  ,חלצני,
שלח ממרוםעזו־ף
וביום השלישי הקימני.

לא באיבה תוכיח.

תשא את מחלתי
שנה חלפי הלנה;
ועם החו־שה,ארוכת׳
הברכה — .
ממקור
Tהבא
־ T T:
*  :י

!צוריף לף נאהבים,
תובחתף תבי.ע והשיח;
״שובו בנים שובבים״—
למוסר אזני גלית,
ותיוביחני אך בנחת,
כאב אותי רצית
והשלח כי הקרחת —.
היא אכפה מבכרת

הטיבה לנפשי המחכה,
קיור וחיים ! שבוהו
מהשיבני  ixדכא,
גויתי בל !תרומו — .

מבלי הקרה אסון;
אך מוסר מלמדת
לשוב מידך עקלתן.

הן ע:ף אנכי׳
חלש ורפה ירים,
כי כשל כחי,
אף כרעת הכרכים

יוסר
מאביו • ז .
־כבן •• • t
ערפו הקשה להכניע.
וחיש אליו !.עתר
וברק אהבתיו יופיע.

הצילה נא הפעם
את הכרע ברך,
מעבר עליו זעם ׳
ולבל ירדנו בפרך.
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ידעת אה לבבי
ילף גלויים כליותי׳
יגליף ר׳שלבתי יד,בי

בחקויך אחזיק »די׳
טובף לי משענה,
אם ךןגדי במגררי
ירן?
מרפא צתנה •
1•T
י!

לחלץ את ע^ מותי — .
$ף גם שחד
רק אליף אקוה׳
 Mכל נחר

ועתה שמע קיולי
ורצה
רוחי
הנשברה,
:״
•
 ■ Tf .הסר מני חולי

ילנישפטף ״הרף* תצור׳ •

חליפות

?יי אליך איש מוך,ד
לף נפשי מנחלת,
מבטחי לי חגורה

אנא  ,לי הניחה י
וחשיןד שבטף מגוי,
מפרום ישע הצמיחה

וחקרתי פחדי אכלת.

חיום

וקרה — .

לעבויף אלכסנדר הלוי
אלכסנדר הלו׳ לאנגבאנק מיאראסלאוו.

גמול האו־ם.
שיר על מעשה הנחש בשני חלקים.
Biblisch dramatische Scene von Joa . Jakob Ungar
in Leipnkk.

ידידי הקורא.
השיר הזה אשר יסודתו והר הקודש 3תורת ה׳ התמימה  ,מיסד על אדני
 1,0על אמרי מזיל זענין ומעשה הנמש  -אולם אם ני שסתותם מן מן תוענה
מי,י יות עמים ; ונל זאת רוו נמו רוו עוד הדקדוקים ומעשה ההוא׳ ני תורל
"אומה נחנה — ונאשר מ 1ת י מל לני ל־יפש ואמתמות ספרי קדמינינר׳ נקשתי
ומ יי> תי והנה  ,החנם החוקר אנן עזרא והמנם החוקר נעל העקדה ידלו
*' 1יניס ממקור מורת חל  ,ומוני יקר יעלו ממצולות חנמקם ,נהם יסולו נתיו
'ש י׳ ויסקלו נל מנפול  ,ירימו נל ננף ממפלה העולה וית אל  .חם לוי וקרוי
<< Pcשפמוהס נואפות מורי -ויען ני מחשוותמו עמוקות מני ים  .ולא צנל
יש זמן לשתות וצמח חת דנריהס  ,ולטבול וקצה המטה והלן דוש תחת
^ייש  :לזחת ערן לוי לגשת חל הקדש פנימה  ,לחרות נס רעימיהם הנשנויס
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ומליצה מסוארה ניד ה׳ הטווס עלי וספר נ עט ברזל ׳ למען ירון כל קורא
וו< — וסיס אש ממצא וו דור טוו אשר רחש לוי ן אשמוז במוצא שלל ר. 5
שמות המד ! ייס :

חוה  ,אשמי ׳ הנחש  ,קול

האדם י

אלהים,

העק.

מקוש התראות סניס  :נן

חלק ראשון.
הנמש  ,האדם  ,וזוה  ( /מקוש נאה ופן העדן • )
(האדם יופו וצל אלה עותה וענפי ורותים ונאות דשא ופר נדמו מצמק את
חוה אשתו  ,והנחש 1א ממרעהו ונ 3ה קומה כקומת איש יקוד אפיס ארצה
עד נשמו אליהם ושפתים דולקים ולו רע • )
הנמש.

אלהים עמכם ג כורי הדדל!
יהי שלום באהלכם יומם וליל!
(האדם נרדם ומיק אשתו ) .
(אל חוה ) .

מהזיםית שרתי  ,בת ט1בח טעם
על היוד,יפעתך  .אשתיומם הפעם.
את חותם תבנית  ,את כלילת כל יפי
ז- : T

r

.

־

 .ז

י

שושנה רבת חן  ,בלי שמץ רפי,
.עינ!דץ יונים ׳  .קסם על פדך ׳
מדבדך נאוה ,שני שפתותיך,
כתם פז שריך  ,ספיר לטהר
לוהר;
בן ד , -
כשמש  T־
שחר ׳ -
כהילל ״I v
 :״
בך הראה הטבע עצם גבורתו
במעשה ח־יו להתפאר ובגאותו.
אולם לבי דוי ירכה ישח
 • • t־ T״ • ,ז ־.
בעצמות׳ כרקב כסלון וחוח:
איך לגויות במחוגת אל מתארות
רשא למאכל— .וארוחת ע־ק לברות'
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תחת חת?* יספח!! בקרוב סער
בערסל .ישבונו עם חיתו_יער ?
אל נצב בצר כאויב לנצח
לבלתי הגבה ראש תרימו מצח
מעץ הדעת אבל מלא חפמם
וירו יסרה ארץ טפחה שמים
לאיור ך,ךא והנה— שמש זורח
מידיוקךניס — על הירח •
לבל על היוצר ,יתגדל החומר
חיש -מלח דבריו חיש יביע אומר:
׳מכל עץ הגן תאכלו די שבוע
ולעץ הרעת אל תשלחו יר לנגוע
כי יודע אלהים כי ביום אנלכם
<עמש החכמה,יזרח אור במצחבם
גם עי פיכם יבנה עולם חסד
ולו תהיה זלת לו החשב חסד
לכן,עלילה ידרוש מבקש תואנה
עזר אומר  :אל תאכלו מן התאנה )*—.
אולם שיורש מצות אל ארצה דעת
נא אל תוסיפי אל תתני מגרעת
הוד קיולך השמיעי מלין תטיפי
ונופת אמרתך,עלי חכי הרעיפי.
חוה (משתאה טל גודל חכמתו ! תחר תמר).

זרוע .יי עלי ע1ר לא נגלתה.
אך אדיוני ספר לי איכה היתר,
) שס.
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פאיער צוהו — הזהיריו מקרות
לאכול ולא יימות לשחת
את פריו
V: •:
צפנתי אביע
בלפי
אמרותיו
י T־ • :
• :
T
 !ועל חיוכיך טמון איור האמת אופיע
 7מפל עץ הגן עושה פרי למינהו
יערו עם רבשיו אל כפף תרלהו
אולם מהעץ— אך מעץ הרעת
ממנו טיובה גם רעה נובעת׳
העומר בתיוך הגן בהוד ותפארת
אליו בל תשלח יד פלאש בועלת;
אם ראשיתו מתיוק אחריתו מרה
פן תתבענו — פן .יהיה לך לזרא.
עתה ,אם למצות׳ תאבך ,שמוע
לבל הוסיף עליה לבלתי גרוע
חלב וטוב הארץ תאכל לנצח
יי.
זז •• '
־
••• •• -
וחסרי תמיר .יעטרך כציץ עלי פצח.
אולם הה•י עת תמרה פי תלך יןוי
להפר בריתי וספות חטאת על מרי:
לי זרוע נטויה ל׳ זרוע לוחמת,
לי לולב מורטה חרב נוקמת< י
לי יום נקם וישלם פועל יריף
לי אריה במסתרים יארוב לצעדיף:
.מותי שמו ! ניוקם אכזר בעל חמה
עוטה אררת שחרחורת מעיל אימה
בירו מאכלת דולב מתהפכת
על ראש הפושע בתימה נתכת —

וביום אכלף ממנו מוכר תפרע
חרבו Syראשף יעיופף לטבח תכרע
ועד תאבל ב שר לא הו^זב לנדנה.
זאת מפי ארונייעת אזני שמעו
דברי ה ^להים — מחכו נבעו;
שיומם עמדתי אחזני הרתת
כרקב בעצמיותי — בנעורי כפחתת
י •׳  7׳
r
י• V
:ז
מאז הלאה נלך מנו — ננוסון
המזח.

אל תפחרו ואל תרהו

אל

מות תמוהון

(היסה עד שנגעה נען הרעתי)
תוה ( על לנה » תוססת וגמעע אר*.ה נסלה)

מה זה יקרני— הה רוחי חבלה!
זמיותי נתקו — נפשי אבלה ! -
הנח"

אין ; נגע אין אסון סר מר המרה
אך לשואה תפחדי חרדת צלמות.
ויזתריש תענו)

הנה נגעת בלשיון אש הבוערת
אשר אמרוז  :כמיוה — ;ישלח מגערת
אמרי הנשרפו או אם נןיךבו בגדיך
לשלהבתיה קרבת הנכוו רגליך *-
(מיתל למענה סיה)

המשולבים
אוכלות
גשי נא זדהליום אלי
ז•
״:
;: - •*v
• :
מיער ת הדבש אכלי $ ,תי דם ענבים* .
* ) מאמר

ינמרא.

־®Kochbe Jizchak Heft 1
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מוה ( מנוהלת ומשתוממת ממראה עמיה)

עשתונותי עד מאיור נבוכים — מה אלה
שעפי  .ינחמוני — הפליא ופלא ' —
האנזור אמר השלד .אותי אישי —
שמעה אזני ולא תבן בעבור חושי ?—
(מתריש.ה מעט )

.

אין ואת מצות אל שוא ענהמלבו■
עולה נמצא בשפתיו — טמונה בחביו •
(הולכת תיש אל ען הדעת)

מה מאוד נחמד העץ איש הבימם!
מה נאוה פריו תאוה לעיבים1
התאנה חנטה פניה נתנה ריח
כשמן וקטורת ל?י תשמח !—
יותקת מפריו ותאכל — אחר אכלה)

בקצה לשימי טעמתים עיניאיוריו
רוח חיש בקרב ל,בי יזרו
נשמת ישרי בקרבי נפשי יודעת —
מצא רדעת.
חכמה אף
מצא
אשר
 TfcT IT; T
T 1
V -r
(לוקחת מפריו ותתן לאשה  ,וימאן קתת — והיא עומדת עליו׳
תפתה אותו ומדנרת על לנו)

אם רוחף ביום אהבתי ויוקדת
אם נפשף רק בי עיודנה ב־וחרת,
למופת
ידידותיה •לי
הראני נא
¬
נ
I v
זו •
־ ■ ■• :
קה נא מנחתי אל תבוס נופה
"
,
י
־
ינז '
«
״'
בבודה בטרם קיץ הואל .קהה
ומתאנח בראשיתה הרוה נחת.
(וישע אל מנחתה ייאכל ) .
חוה (לנדה — נקול דמתה אל לנה מדנית)

אחר אכלי הנה לבי יכני!

רוחי תשתער — תכה בת עיני—
רעיוני יבעתוני — בלהיות ? למות —
חבלי יולדה אחזוני משברי מות
נפשי בחלה בקרבי ותרד ?לאים
משאול פוחדת — מעמק הרפאים!
(אל האדם דנרס יגנ 3ותקת אזנו סמן מנהו)
האדם ( ננפש נעכרת)

אבל אשתי נם עיני הנה נפקחו
רוח אחרת אתי — מעי נהפכו!
־ ־ ■.־  ,י.

 .׳•־■ ז

.

את אשר לא ראיתי אראה אתבונן
אעמוד משתאה— בלייותי אשתיונן
ערומי לבוש אנחנו עיותינו חשופה!
עתה לבין הסעיפים חיש נעופה
נכרת לנו עלה שם בין הפארות
ולב ^ת חצי בשרינו נעשחניוריות ! —
( וילכו פניהם יוזויו ויתפרו עלי תאנה ויכסו את מעוריהס)
.
י ^ אלהיס יסמע מתהלך לאטי ננן לרות היום  ,יס 3רות צת ספיים ני! נד
צני ננתת׳ וקול כנפי התיות משיקות אשה אל אתותה — אנינות לנדים)
האדם ( לאשתו)

הבה נתחבא נבואה במסתרים —
עוש*  ,חושי  :קול יי יחשוף יערים!
לעטיוף ששאין— פעמינו נרימה!
מהרי ' פן נהיה לקלס נשבע כלמה!
(התתימה נמתנרת הנאה ) .

חיים יעקב אונגאר מהאמענויא.
Beiträge von Adolf Gestetner in Csorua.

הארמה

חרבה
ז״ז t : t

שרות

נאבדות,
׳
דt vjv

שממה ,

ועזובה .

נעברות

שדמות—
י

*
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בגפנים,
ערמות
רוממות׳ כזמירה
כתמרה.
שיוממת
רמינים
אגמים
גשמים
וערמנים,
פשתה
כלה
והטה
יחי
ושעורה,
לשורק
בברם ׳
ךעזאיס
ל־ןישואים
עלה
ודוראים.
חרם
בלמו
מזרם■
בלמו
אמיר
וזית,
הר,רה
הנורא
שמיר
ישית,
ב§לך
בלמיו
בסערה
וסופתה—
בל מו
לבתה —.
הקרח:
הכפר
כפרח
לאבר
כשושן
כאלונים
שאיה
וצירי׳
בבשן,
בסלונים הסיוג
בגנים,
'.סיוג
מצמרו
:צנים

—

עמדו
ועררו—
לחדריו.
אך

אח
ובידים
בצהרים
ו $ף
בי־שף
שביבם
שמה
לפניי׳

ואמם
התמה
עמם
סביבם —.
החמה
הברה
כמה
נסתרה
מפניני•
תחבא
?מעבה
העבים
הנצרים
לעינינו

בשמים
בצהרים
לוטה
בצעיף
עלטה,
תעיב

זהרה
מ ?,רה.
—
האירי׳
בורח
ממסלה
למחלה
ומשרדי ׳
לנוח
מרוח
וסערה ׳
ונתיביוה
סביבות
הןנדים
וכפרים
הגדולים
חדלים -
—
דודני
ארחי

!מים
נחשפו!
והדדים— וגדודים ,
תאניה
נודדים
לדגליהם,
נעח־ים.
—
הצמים
כאניה
ממענותם
פראים
למז׳ונותם
למטמונים העניה
—
נוראים
המונים
מאדם.
ואוצרת׳ וידם
שובבים ,כפירים
כצורות
ס
1
בנים
בחיל,ם
כבירים!
אחר
ונצורת ,ליר!ם •
לבאים
רגליהם
וצבאים.
והת׳ועלת הטרף׳
בשפתים
לתעלת— משחר
מ5ןךב
לערב•  -מחבואים
בנחשתים ,נבהלת
?כבלים
מראבון
לאילת !— עפרים
—
וחבלים
כצפרים
הרעביין
השלג
.נעצרות,
יזפוצו
עפים
תהיומת
כפלג
ירוצו
ודפים!
הנה
ההומות
שטים
כפרץ
ושמה ׳
בים
נוזל
מטים
תימנה
ואוזל
בעים
וכלים.
אתיים
3יז?ה ׳
?ארץ
מגאון.
ושועלים .דואגים
געטה
.קפאון
ודואגים
נמרים
במעטה
מקשה
המה
הרים
בהרים ׳
ו/קשה
וזאבים
?סודימיו.
וגבעות,
לבאים
וממאורימיו וצבאות
רעבים׳
לטרף:
הבוררים
כרים
ערימו
א^ה
נכספו— פרים
חיה
ברורים

—
ובהמה,
דיה
ואיה י
שקצים,
ושרצים,
שגר
יפגר
לבריות
למול!
לקברות
הנמיו
רצים
ואצים
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—

במחסו־,
?יחתור
מתחת

וארייות
בגובים
וגאיות
מרובים

יבחן

יבויסדן—
;מיתון

עופל

העצמים
הנערמים
באופל
..ועיוני.
עולמים — צפעוני
ונחים ׳
מצחן

. nm!hr
—

רבים

בלמיו.
יחכו
למו

לקץ
הקץ
האביב
מסביב ׳
והסתיו

י? ף-
ונאסף!

’ ^ן
ותחים.
.ימקו
א  .געשטעטנער מטש^ מא.

על דבר החינוך בביתהטורה •).

Bon Moritz Straus?, öffentlicher Lehrer in Eperies.
טובים השלים מן האחד אסר ים להם סנר טוב נעמלס ( קהלת ) ילי'
מרמם וצאתו  ,עיום בלי לנוש  ,מסי יניאנו  ,נעזב תושיה מסי תעלי
ראשה
; בלי עזר ישבו על מי זל יובל התנועע גויתו  ,ובאין אומר וויי'
הנהו
כמעט קולו בל ישמע׳ ולולא ננמרו רמתי אמו עליו ,תסתלהו תוזנקא'
דירים
שד תניקהו׳ תמעלו תנקהו  ,מתנוסס נימיו ימלש וינוע והיה בלי'
תחלון
ואס נוסו רומן ושהן מזוהמתו נל נמצא נו  ,אנל מלק האדם — העול,1
היה •
מעלה —• יתרון לו על כל המי  ,ממלאת לידתו — יצרו הרע תי'ג
תעלה
בל יטהר  ,ויגיל בהמוני שוא ומחשנות און׳ בל למוד אהוב י1,,
הוליו —
את הרשע׳ מאום ברע ובחור בטוב וילך שובב ירן לבו הר«
הציק
ושנוא אשר יפנה ; הלא הוא כעור ימשש באסלה  ,וערסל מתילת שבלי'
ויסכיל בכל
שמו ינוסה  ,וירד מטה מטה ממעלת אנושי למדריגת תחתית׳ לסיי
ובחושןמדבר ולבהמת שיי ידומה  ,ומגרעות נותן לבית אל — הוא האדם ^
למוד
הנברא עלות סולם המעלות  ,הר תרום מקרם אלוה ־־ הדמות לאלי

Schnlprüfung.

Vorgetragen bei einer öffentlichen
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תימסחם גס נפשו המשכלת תנדל ותעשה

פרי תנונה  ,תשכיל ותוסיף

לקת ועלה מעלה ; מסילה העולה היכל ד '  ,מקיש השלימות  ,ויסיר מסוה
הגהתי תעל פניו  ,ויקרן עורו מרות גינת אנושי אשר אצל לו אלוה ממעל,
יייוא אל הקודש פנימה  ,והנה אש התכתה והמדע מתלקמת ונוגה לו סניג,
יישמע קול שדי מדגר הליו משחי מרום התנינה  ,או יתוס מעלת הנריאה :
ני יתרוני האייס כלס אל המדנד יתד .יתקגצו  ,ושנעתיס יגנה גנוה על
היצירים כלם׳ וקרני ; והר הדרת אנושי עציהם יאדיר יאורו  ,ועס פאר תגמה
אגיש עלי ראשו ,ואגן נ/ר המדע מתנוסס עליו ; עיי גאון ונוגה נמלך ננדוד
יתרומם ויתנשא על כלנה ,והנה האדם יחנר נשתי קצות ימי חלדו שני הפכיים
מתנגדים גנונעם  ,גלידתו אי; איל3ל יכול  ,וגגדלו נגור נא כל יכול ; יעלה
ממדריגה התחתונה אל ראש עופל  ,משפל מצג החיים למרותי גסי ערכת
אנושי  — .ואמרי התגונן נתראה הנפלאה הזאת וחקור אמרי מסנותיס׳
יראה  ,ני את כל אצה יסוגג גנר על ידי תינוי הנער על סי דרכי התורה
והחכמה  ,אס המה משולנות אשה אל אחותה על אדני היראה׳ ונאחזים יחד
לאגודה אחת אל המקום המסוגל והזמן המסוגנ  ,ני אחים תאומים המה
ולא יתפרדו׳ לא ינון זה גלתי  /ה׳ כמאמרם  :יפה ת׳ת עם ד׳א.
אך גם החינוך הוא על שגי דרכים׳ החינוך גדיי והחינוך החגרי  ,ואם
יעשרנו עושר גיול נחנמות וגמדעות  ,גל ילמדנו התנהג
החינוך נדדי נמו
נאחוזתכן מרעים על פי דרכי ההנהגה׳ התעלס גאהנת האגרי,
עם אנשים
הסתופף גנית רעים  ,וגלהקת הצמודים נדד ישג מאון לתחנה התדע מושגו,
ני לא איש דנריס הנהו׳ דנר נכונה5צ ידע  ,נלעג לשון אין נינה  ,ובתוך
אנשים מלומדים סרה ידנר ,ני זרה רוחו 5לא כן החינוך הריעות ננית הספר
תחת הנהנת מורים מלומדים מניני תדע  ,הוא יחוהו הגות ניונה נתורת אל,
ויעלנו נמעלת מזגח העולה לפני די ; הוא ילמדנו לחשו ; מחשגות נחנתות
ינמדעות להורות את אשר יעשה האדם וחי נהם ׳ להמציא טרף צניתו ונסות
לנויתו ומזור למחלתו  ,הוא יאיר נתיג לא שזפתו עין אייל  ,ויישרנו גדרר
אמת ויחזקנו נתורת ד ' מימים ימימה ; הוא ישים פה דגר נכוחות נלשון עמו
■ עונרואושר הנצחי  :התהלך עסאלהים,
ינהלני על מי מנוחות חיי
וארצו ;
הואאנשים  ,ני נאשר יתקגצו שלשה נשואים אלה  :תורת ד '  ,חכמת
התנהג עם
הלא המה יעשו שלום נתרותי
המדע ונהלת הריע נגושא אחד — נאדס
יסודי דתי אלוה וחוקי הנוגע ומשפטי החגרי  ,התה יפירו אותות נדים גזיים
«לג הכסילים׳ התה יתוצון מזנחות אלילים אלמיס  ,שוא ותפל נחש וקסם,
מיי יום ניומו כגלים על תלמי שדי נל 3התועים תדרך האמת יולדו ; המה
יירוהו נוכח לכת ניושר נוגה משפטי השכל לגל יעקש הישר וגל יישר העקש,
לגל ימיר טוג נרע ירע נטוג  ,המה יורוהו לגל יחת מאותות השמים  ,לגל
יירא מפני קול עלה נוף גחשכת ליל  ,לגל יפחד מהמון רעים רניס ננוס
האויליס ישנוני ; התה ילמדוהו אהוג את כל אדם גלי שאול  :מה דתך.
ואמונתן ? מאי זה טס אתה ומאין תנוא • והחוט המשולש כזה לעד לא ינתק
כאשר ינתק פתיל הנעורת ,ני אך גזה ישים לו חוק ומשפט נאמונתו  ,ואיתן
מושג יראת אלוה■ נלנו — ויסע לנטח מטרת תעודתו האנושי וישראלי
״־־ואז ילכו השנים האלה יחד  ,וונר חד את אחד — וצדק ילין נאהלו1
סלות השקט נתעוגו׳ ושאנן מפחד רעה  ,עדי לקנרות יונל  — .ועם כל זה,

80
אס החינוך ריזנרי  -נד יוליך לתכלית היעוד  ,הקוה טונה משי  :הנה ועיי
הנער ניי־י שחרותו קטון וין נשנים חמל לתנכר ,ולנהל אוחו נענותות אהנה
הלמוד לינל מלאכת החינוך האתתי ,נלתודו תשמחנו ,נלתודו תשעשענו ומעלנו
מעלה מעלה עלי סילם הנינה ועל ננסי מרום השלימות ! ואס יאור לו לאט
לאט נוקד השכלי מחשכת ליל ינקותו׳ אז תעירנו משינת הילדות ומוציאנו
ממסגר המאסליה  ,ותנהלנו לא טי לאור יומס  ,ותראנו אור יקר הולך  ,ונצאה
ה 5מם נגנ -רת נינתו  ,נל תגענה נו קרניה  ,מכנסיה יפשה  ,יסריש  ,יגדל.
יסיח ויעס פרי  ,ויזקין עלי מנל חלדו  ,שלס עס אלהיס ועס אנסים.
אולס חס תניחנו לישן עד נוקר לא ענות ויטנע נחלומי שנת תרדמתו וענני
הסכלות ס 3ינ סנינ יתהלכון וכצניף נואשו יכתירוהו ,וידלג על מפתן הנועדים
יילכד נמהמורי ה׳רדסיס מעס ויפול נשחיתות הנאנדיס משנות קדם ,מתגוררים
למען כחש « אסר
נמקוס מוזר נהם — ולינשים חדרת שער — או שנער
ישלחו כצאן אויליהס׳ הרודים נסרך תלמידיהם נשנט מושל על גוום ,נמקל חונליס
פוצעים את גיפם פצע ומנורה ומכת נלתי סרה  ,החונלים וממנליס  ,חנלים
יהנלים יחלקו נאסס׳ לומדים ונלתי מלומדים  ,מורי רוח עועים ולומדי תפל
— ויאכל מסרי דרכם כסל וממועצותיהם ישנע  :אזי אס תזרח שמש תנונה
על פניו ויקין נעת קרנית על עפעפיו הפולנה> ויפתח עיניו שתאם  ,נל
יוכל נשוא אור החזק אשר יכנו  .ויעוור  ,תחת אשר כעצם השמים נכוכני
מרום הנינה לטוהר יראה ! כי לקת טונ מעט אשר לקח נאפו ועמסוהו עליו
נ גועל נפשו  ,על כן היה לורא נעיניו  ,נענרתו ישליכנו תחת ניוו נגרלו .ולא
ינקר נין טונ לרע — חו מעט מזעיר יוכל להרגיל עצתו לסנדל אור אלוה
אשר יאור על חורי משכיות לנו מלאים עיסל ואסע  .על כן עליכם אימים
אקרא  ,וקולי אל שלומי אמוני ישראל ! האססו יחד ונואו הנס  ,והרחק לא
תרחיקו עצמכם נעמוד נניכם ננסיון  ,למען תראו ותדעו אשר למדו פה ננית
הספר  ,למען חנינו והשכילו מאחוית דנר על ראשית — :ואס עד עתה דרך
למורינו עוד נעיניכם נל ייטינ  ,עוד לא תראוהו סוקל מאין נגף לכת דרך
סלולה נ לי הכשל  ,עיו כל סעיפי עניני הלמוד מושלם ותמים לא תמצאו  ,אי
נא לזאת אחלי • שימו נא לננכס על נניכם  ,וראו מה למדו  ,מה היו טרם
נואם הנה  ,נקר גזע המשחת אשר גל שרשיו מתחת נין תלמי שדיכם יסינכו,
ועל אדמת חורג נציון נין חרולים וקתשונים אומנים האומללים ענפיו לתעלה
גדל ־־ על כן נין עננים לעתים עוד מעט נאושים יסרה  .שימו עיניכם
עליהם לנקר נהיכלינו מדי יום נ יומי ,ואף להתמיד נשיעור למודם אשר
יקנלו לניתם — ואל תפריעו אותם אתם נענודת משא נתיכס  ,ולא תטמנו
ידיכם נצלחיו העצלות ו נ חיק הרפיון  ,מהוזזיק ידי התורים להקל מעליהם
כינד מלאכת החינוך  ,מפק־ח עיני נניכס התוכים נסנורי הפתיות ! כי מלאכי
ד ' צנאות אתם להדריכם דין סלולה כי יאמינו וכי ישמאילו  — .עוד שימו
לזנכס על המורים Iמדעתכם כי קשה עול הפנל אשר הועמס על צוארם
נלשון הענרי  ,הונגרי ואשכנזי וסעיפים היוצאים משלושת לשונות האלה —
הלא יפרדו והיו להמון עניניס שינים<< התגוננו נסנות המניעות האלה,
והעמידו אותם לעומת העצה הישרה  ,ותנמנו אותם תשני ענריהס  ,ונואו
הנה וראו ראה  ,שתעו סתוע ואל תטו אזניכם לדנרי כזג ומחזה שוא׳ אן
עיני האויל מקצה הארן נרחשונס לא טונ יראה  ,על לאחרונה רע יננה  :אז

»שסטו ליק  ,ואז תרתיקו עולה מאהלינס — וזרנת אלהי קדס נבסס «דןו1ג
עלינס ועל מינם יערושו׳ לעד נצור ינהגו! מלינם  ,ותעשיכס לדור איורו!
יקומו סלםI

משה שטווים  ,אפ ? ענטליכעד לעהוער אין עפעריעם.

עת לה'שליך >;*.
(קהלת ני וי• )

Don Marcus Strcltskcr in Brody.
א׳־י2ז פבעני,וליוום מערבו
צרר בחפניו׳ כספיו וזהבו«
ך

 :ז ; ו

־ ;

;r

ריבת למרחקים  ,ע\ם מעינו
לעעו1ת מסתריו  ,ו_לרב'ות .קבע(  — -י
הוא ובניו יחדיו  ,יררו באנייה
לעבור .ים־נורא  .לארץ נכריה;
אנ #י תאניה אתם  ,רבים וזרים.
עוע\י !לול כלם  ,רקים ואבוריס — .
האב ובניו  ,בירכתלם ?רובאים
יכ פתרו מורים  .לא להם נודעים,
רבועים והרגם  ,בעיניהם מאיור ^קרו
לבן יראו משורר  ,ומכל עין נשמדו.
נעצבה
ונפשם
אמנם *חיל « 'אחזם ,
ד־.־ t r , .•:
זז : :
t : r
כי עליהם מתלחשים  ,אזנםזקשבה,
המה משיפת הים ,אך ?ועט ויעתיקו
ואנשי תאניה עלימו׳ ס1ךםהמתיקו¬¬
* ) עס׳י מדוש תנמינו ז 'ל קהלת ר3ה  :עוגדא הוה נאד סדנמיטיטים ונו׳.
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,נקומה על השנים  ,בירכתי האניה
בבלעם כשאול חיים  ,כיורדי ביור תחתיה
לארץ נשפיוך ניררתם  ,לים בכליכם!
אל תחתיתו יצללו  ,התהום יכסמו;
ונחנו נחלקה השלל  ,מכל א $ר בידם
כי היון עתק אתם  ,כסף רב עמרם! ׳ —
ותתחלחל נפש הכנעני חךדה לשטיוע
אכלה עליו רוחיו כי ית1ם לנוע— 1
במה ימל !2חייו מידם המרשעת
מרוץת ופלצות  ,נפשיו בל יודעת ; -
אמנם ך גע — נס פחדיו ורוחיו הרגועה
עצה שם בלבביו— ונפשיו אז חיה —:

1

i

ויחרחר ריב בינוי ובין בנו יחד
לעיניהם— רגז וקצף בזעף ופחד;
ויתקיוטט בבניו —,ויחגור הימיות לבבו
ובחמתיו— השליךזימה  ,צרוד הונו וזהבו,
החובלים זאת ראוי ופניהם וןורו
השלף טרף מישנם ממיועצתם חפרו י
ראו כי עירמים הם ואין כל;3דם
ו.ימלך לבם— מלהתגאל בדם אדם —.
והכנעני עלז ושמח בי מלט חייהו
ל״ נתן היורה — ולבניו הטיף מליהו:
בחכמתו
החכם
לשמור" Tאמר
"דע  :עת
T*T:
־T T V
*S
׳אך גם :עת להשליך» ח_קר בתבונתו!
מרדכי בן

מד סטרעליסקערמבראדי
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בחל1בןי )".
Bon Simon Bacher in St . Nicolau.

צער חלדי חלף ? לד׳
אמצאהו רק ? מספיחי,
חזיון ' ליל רק יראני י
שנות תושיה איעור קויתי- :
עיני נגרה על קשה י1מי -
איפה תדמה ? שם בחלומי• -
שריגי חיי עת הנצו,
כל מגדי נעם אריתי י
שלחןריויבם העמל׳
והנה לענה רק מציתי  :־־
חללו' בריתם אנשי ?-ליומי,
ניחם איה?<עם בחליומי.
שאול והבריון קריה כרתי•
בלם יהר כי חברי.
אוו ארב !,לזאת אהבתי
לבבת עיני פה פערו - :
נפישי ^ נפשי< הכי תקסיומי?
בעלת איובןד שם בחליומי — .
שאהבה נפשי אן תשכיוני?
' " אנה אבקש עקב פעמיך?
רגבי עפר ' יצועיבביודןז,
י־ י העור לא אךאה היוד פני.ןד?
1) entnommen.עלומות ל " , betitelt:
 . Sammlung״fltöge

) Einer
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רומי נפ^זי אל תהומי!
היא תשיחני — שם בחלומי.
מרון וריב כעיר כי אן־אה.
!חד נפשי בי השתפך ,
מרמה  .וכזב שם !אריובו י
גם שוט לשון בד ,יתהפך
שלוה איה אנה שלומי?
אמצאהו — שם בחליומי — .
יומם.
מעמל
עפלה נפשי
ד
  »» • :ף -ך t :
פי בצפיור צוד צדמי,
יקל עצבי רק משכבי,
.יצועי ערשי הם !בהמוני
מה תשתוחחי נפשי ? דומי!
רדי רוחך — שם בחלומי — .
גואל רדי ! בל אלונה,
כי כתבת ^ לי מדורות;
פגעי האסון ! רדפוני,
!ברו סביב לי מהמורות:
אם יעיקו הו׳ות יומי —
אז אבליגה שם בחלומי.
!אז גם אז ביום בוא חליפתי.
גואל ידי אל תעזבני,
אסון וששון !שאלו חלקם
!חצו גם המת — הנני—
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גוי ; שוב אל מקיומי —
ונפשי תחיה * duבחלוימי • —
שמעון באנער ממיקאלאש

המכר והנושנה.
t
j v-

 vן־־

Nach Victor Hugo , von Samuel Karpelus in Hotzenplotz.

הקבר לשושנה הביע אמרים:
"מה תעשי׳ נחמדה בין פרחים .יקרים,
עם אגלי • הטל חדשים לבקרים -
ולקבר קנתה שישנת נחיוח:
;ואתה מה תעשה עם המלקח
הנופל לגרונף,בולע קלי נוח •'"
ועור השושנה מלתה הטיפה:
«על דמעות ךסיסי ל;ל ירי אניפה.
אעשם לבשמי ריח  ,לתבל ארעיפה1״
ויען הקבר  " :נצה דלה כפלי.םי
את כל נשמיות יורדי רומה בחיים
אצריוף לבני עליון  ,לשרפי שמ;ם! "
שמואל קארפעלוס מהאטצענפלאטץ.

מוסר.
Tauber i» Waag -Ncustadtl.

האדם יבוז גחלתו
משדי לו נתונה
אך ינסוף ראותו
מנת ריעו לו למנה
שוא גם הבל
הצלחה בחלד

Bon Israel

הארם בחבל
לעמל יולד.
אזור חיל גבר
לכל מקרה ופגע
בבוא פיר ושבר
בל תזעף אף רגע.
איזראעל טויבעד מוואאג־נ״שטאדטל.
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עמק

י,

החרו ץ•

von Professor

S . D . Luzzatto,
rabbinicum in Padua.

am Collegium

(חקע׳נו ) -

נבהל נבעת מתהפוכת הארץ.
כראות מקרה אחד אל איש ממנו5
כ♦ גם בצדיקים יפרץ כל פרץ,
דבלע איש רשע צדיק ממנו;
גם אל אנשי זדון הטובות באו,
ויושיבם לנצח ויגבהו.
לאלה על ערשי לב♦ סבותי,
ותפעם רוח♦ ומאד חרדה;
כשל כחי  ,נדכיתי ונפוגותי,
רחוק מעפעפי שנה נדדה.
עד אן עמל אביט ? אראה עד אנה -י
עד אן עמל ואון ?  . . . .ואישנה.
כשקוט רוח צפון ובנות זעם,
עת קור וסתו עבר  ,אביב הגיע:
כן רעיוני לב♦ נחו הפעם,
והמון מעי שבת ,שקט הרגיע.
ישנתי  ,אז טוב לי  ,לבי ינוח:
מה מתוק משנה אל נדכה רוח?

עיני בשר אז בשנתי עצמתי,
ובעיני הלבב אמנם צפיתי.
לחם שמים בחיים טעמתי,
ממראה נוראה ראה ראיתי,
הקשיבה  ,בן אדם  ,הטה אזניך;
חזון נראה אלי אגיד אליך.
הנה עמק גדול ורחב ירים
מלא הטון רבה  ,כלם ירעדו,
אלה ישאו קולם  ,יזילו מים;
אלד ,קרחה ישימו ,יתגודדו;
בין תקוה ודאגה אלה ידרמו,
וברוב תמהון לבב אלה ישומו.
כאב על בן יקיר נרצח נרצוח,
לא יבכה  ,רק דומם משתומם ♦הי;
אחי עצמה ♦רבה ,יוסיף הכח,
אז את קולו • תן בבכי ונהי:
כן אלה משתאים דומם כאבן.
לא יראו עיניהם  ,לבם לא יבן;
מתרדמת נפשם אחר יעורו,
♦בינו איפה הם  ,מה יהיה במו;
עתיד יבינו ,אף עבר יזכורו.
ברעה תתמוגג על כן נפשמו;
את בפיהם יספוקו יאנחו,
בדברים אלה קול גדול יצוחו:
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למה מקבר ,למה זה עלינו,
לראות עמל יגון אחר המות?
מדוע לא לנצח שם היינו,
שכוב בשאול תחתית ובגיא צלמות
מה לא לנצח הכרת נברתנו?
לו מתנו עד עולם! נצח לו מתנו!
ולמה מני רחם עת ללדת
אור החמה ראינו פה בשפל?
ולמה זה חיתנו המילדת?
מה לא גוענו אז? מה לא בנפל
מבטן יולדה נסע אל קבר?
ארור יום נולד! ליל הרה גבר!
כי עתה דרך רשע לא הלכנו,
לא פעלנו עולה ♦ומם וליל;
דרך עמל ואון לא דרכנו,
לגזול לרצוח לא אזרנו חיל:
לו מתנו אז! לו לא חיינו רגע,
ובעמק החרוץ לא נירא פגע!
זהב משחית תבל  .יועם זיוך!
מבטן ההרים למה נגלית?
עור עיני בשר נוגה מראיך;
קונה קוניך ( אוי ארון!) נהיית,
הפר תורות חלף חקים  ,פקדת:
גנב ,רצח ,כל חמס  ,למדת.
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אהבה בתענוגים ,עוקבת נפש!
נועם גונב לבב  .ארור לנצח!
תשקיע דל תעה ביון ורפש,
קנאה ,חמדה  ,זטה ,מל ורצח.
רוח זרענו  ,ונקצר סופתה;
נועם דרשנו ,ונבוא מדתה.
כבוד  ,הדר ושם  ,ויקר תפארת!
רוח ,וצל עובד! תמנע מרגוע.
תפיח מדינים במרומי קרת,
חמס ושוד  ,איש את אחיו לבלוע.
תשמיע קול שופר לקצות הארץ,
בוקר ,ומבלקה ,פרץ על פרץ.
הה! בי פתו אותנו ויוכלו
כל מחמדי תבל  ,כל דברי הבל.
השוא השקר ,אוי! בנו משלו:
בגלל עונג אובד פעלנו עול.
המר מתוק ,המתוק מר קראנה
אוי לנו ! אוי נא לנו ,בי חטאנו!
הנשא על בסא  ,שופט היושר;
אל חיק אדם כגמול ♦דיו השיבה:
לנקי כפים תן טובה ואושר:
צדיק תמים! אל הטובים היטיבה.
ידענו הה! ידענו את רשענו:
אתה צדיק לע כל הבא עלינו  .׳
« * 4
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כדברים אלה פה אחד אמרו,
ובמפח נפש יבכיון מעתה.
שמש ,ירח ,כוכבים קדרו,
פתע פתאום ראיתי ,ואחתה♦
אופל כסה תבל ,אין אור ,אין נגה;
תפול עלי אימה ,רוחי נמוגה.
אתה נורא אדיר ,מאין כמוכה,
מי זה יוכל מלל הוד תפארתך?
הן תתחלחל נפשי ,רוחי נבוכה,
עת אשיב אל לבי מראה כסאך.
הראיתני מראה הפלא ופלא,
איכה לבני אדם אגיד כאלה?
הואל אל מסתתר במרומי סתר,
נוראות נפלאות היום אביעה.
אמרי רעת הנני ושפת יתר,
יום האיום ההוא אגיד אשמיעה:
פן " לא ♦רענו זה" אמור יאמרו,
אך המאיס ישמעו יוסרו.
רקיע ושחקים פתאום רעשו,
ותגעש ותרעש ארץ מתחת:
לא עוד כל היסודות קדרות♦ .לבשו.
אורו עיני פתאום  :אש מתלקחת
ראיתי ♦ורדה על כנפי רוח,
בין ארץ לשמים אז תנוח.
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כסא נשא ורם הנה הופיע:
מי שמש ,מי ככב ♦איר כמוהו?
ושרפים וכרובים  ,כל חיל רקיע,
שנאנים ,אראלים סניב ♦בואו.
להב אש אוכלה מראה בלמו.
ותכהינה עיני כראות אותמו.
ודמות מראה אדם עליו ממעל:
הוא שמש ,הוא מגן אל בו יבטחו.
פה תאלס כל פה ,פן תמעל מעל;
ואפול על פני חיש ואשתחו.
אלף אלפי שנאן ,עם אליהו,
קדוש קדוש קדוש! יחד יקראו.
אז בדממה דקה ובחיל ורעד
כל הגוים יחדו אליו יסגודו♦
כישר כחוטא כמטיב צעד
ברתת ובזלעפה היום ♦קודו.
אז מלן העולם קולו ישמיע,
ולכל אנשי תבל כזאת יביע:
"אנכי היוצר אתכם יצרתי,
על לב איש איש את תורתי חקותי;
אולם לא מרוע♦ ידכם אסרה♦,
אף דרכיכם לא אנכי סבותי:
איש איש כרצון לבו " טיב ירע:
קמו זמותיכם בלתי מונע ".

_
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חדל העת ההוא ; הנה מקבר,
לשפוט כל פעלכם  ,אתכם הקמתי,
יגיד אפוא דרכו גבר וגבר,
זאת צדקתי יאמר  ,ובזאת אשמתי;
וגמול ידיו יקה מיד המלך
כקטון כגדול ,עשיר והלך.
ואת  ,לבוש בדים  ,תופש הקסת,
שוטט מקצה העמק עד קצהו:
הרחק צדיק מתוך עדה נמאסת.
קרב אנשי חבל אי ^ אל דומהו:
איש על דגלו ♦קום תחת הדגל -
דבר ,ותרץ חיש כף רגל עגל.
וכמו אנשי מלחמת יפקדו
לצבאות וגדודים  ,תחת שרימו;
כן עתה אנשי חדל יפרח
לפלגות ולכתות כפעולותימו;
איש עם הדומה לו  :ובעת נדרשו,
לפני כסא אל הכבוד יגשו-
צבא אחר צבא אליו יקרבו,
לגיד דרכם  .לשמוע משפטמו;
אולם כימי עולם לא אז יכזבו,
אין שקר אין כזב לפני צורמו:
יגיד איש איש דרכו ,כל חטא כל פשע
לא עוד במסתרים יסתר רשע.

אד יום נורא! או יום איום! אד רגע!
רגע נורא! יום זלעפה ופחד!
יום רטט ורעדה קלון ונגע!
כי כל הארץ ,כי כל גדם ♦חד
מטמוני מסתרים הבן יכינו;
את חטאותינו ישמעון מפינו.
ובעוד איש הבדים ♦שוט כל עבר,
יבין מי איש עולה ,מי בר כפים,
ובחברת מרעיו יתן כל גבר,
הנה יחדו כל שנאני שמים
בשיר ישאו קולמו ויזמרו,
כדברים אלה פה אחד יאמרו:
«קומה .שוכן רקיע,
שופט צדיק הופיע;
גלה כבוד מלכותך עלינו.
רב לך ,רב לן עולתה;
מלכות זדון שבתה:
ימלוך בעולמו אדון עזינו.
עד אן עולה תמלוכי?
עד אן צדיק תדרוכי?
חדל גאון רשעה ומלכות מרי,
כי בא לשפוט הארץ,
לפרוץ בזדים פרץ,
וכמעשימו ילקטו הפרי ".
(ההמשן גממגמז
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עזירהמעליות.

Don Emanuel Baumgarten in Preßbnrg.
אם* לא ןבנה בית לשבת
שוא ,עמלו בוניוב־ו .אבן ,וחימר
אם י; לא ;שמר?ניר מאיש ומות
שוא שקר הצופה והשיוקב.
שואלבםמשכימי קום  ,ובעךבים
שוא לבם מאחרי שבת׳
ועצבים
לחם דאגה
א־ובלי
*  T' t “ TTי
:י VI
כן יתן ליריריו שינה,ערבת.
הנך .נחלת יי בנים ולרום
,עכורת זקנים גדולי בדך,
שכר יושר פך בטן,ידחם
גמול הצדקה ייוצאיזיךך •
כחצים בני גביור ביום קרב
אם אויבים י,שיתו ארץ בתה
להם Tרב
ירם
בני נעורים
כן
VT
TT
“•*: I
כחם ?מ ועברתם,קישתה•
אשרי הגבר מיוישל הארץ
** שר מלא אשפתו מהמה י
אל יבושו לעת הקרץ
כי ידברו את אויבים בחמה.
מעגדל בר* מ בוימגארטען.

Literarische Novitäten.

1. שיר השיריםnt» einem neuen ebrSischen Kommentare und deutsche
Uebersetzung von. . . (Bei Franz Edlenv. Schmid undI . 3Busch 1847
.) Der ungenannte anspruchlose Verfasser hat, hinsichtlich des Arrangements der Abschnitte
, einen gänzlich neuen
und in jeder Beziehung glücklichen Weg eingeschlagen
, der uns dem
Verständnisse dieses schon so oft zergliederten Buches
, um Vieles näher bringt
. Seine Exegese ist an manchen Stellen sehr richtig
, oft
aber auch zu neu und- etwas gewagt
. Eine ideenreiche Vorrede geht
dem Werke voran
. Im Ganzen hat der bescheidene Vers, als denkenden, geistreichen Mann sich beurkundet und,eine jedenfalls dankenswer
the literarische Spende geliefert
, auf dessen nächstfolgendem Kommentar zu לת, קרwir anmit die Freunde ebräischer Literatur im Noraus aufmerksam machen.

2• »Die

der k. k. Hofbibliothek zu Wien", beKrafft undG. Deutschin( derk. k. Hofund Staatsbuchdruckerei 1847
.) (Zu haben in der k. k. Hof-BuchHandlung
: Braumüller und Seidel, Preis 4 fl. C. M.) Wenn
dieses mit vielem Fleiße und beharrlicher Ausdauer geschaffen
schöne Werk
, den Freunden ebräischer Literatur als reiche Fundgrube
einer Seits schätzenswerth
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על .אחד עשר מתגרות נ׳י:
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לפגים אש בדור עצי הרעת פר;ם נתנו
<יןן שסני חדיש הוציא ; שים ראישונים פנו!
אולם מיוםזק 0אדוננו מנחם אייש חיל׳
ישכים,
ראישונים • T
מחמדי י
ימי קדם  .־
יחדישו !-
| Tכי כאישר ראה יוסף הצדיק בח_ל1ם הליל -
ןם זעחנו רואים עתה  -אדוד עי |ר כ1־ב?ים—
גער ?

נער ועור.
נאלחים אתה ככן אדם א־ווקז לא ; דעתי,

כי האדם יראה בעינים  .מאז ישסעתי-
עור  :אם לאלפים הראה ללכב דמיתי -
מדוע בער .קף  -ל 0לא ראיתי- r
ליי טעזיאסני מפדעדויא.

מנתם.
ננולהתנס הנולל ,המחורר הנשנג לתהלה ולתפארת מוה׳רר מענדל נר״י סנוערן
נ׳י נהוציאו לאיר שנית מחנות הראשוגה מכונני יצחק■

מעת בכורי העתים ישבתו חדלו
ועהם כ ^י״חקסת יערון אספו
חכמינו סללו
נכריות
בישפות
ו• -י ־
•I T
T I
צפו
קד־וישה
ישפה
להדרת
עינינו
זו tי
tt
וליטוא  -י* -
אין מקימה מע^ד לכנותה על תלד,
:ען M0׳ nמעטו וסי צלהי
עדי .קמת מנחם ולב חסמים החזקת
ובספרי כוכבי יצחק רצון הפקתי
לבן א'וך?,י ׳שפת עקר .׳דרישו אותם
אוו להדפיסם *שגית  -ישנית לקנותם —.
בנימי! בו־״ל שוואוצפעלר מסטאניסלויא,
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"u.Uni־<t
&*.-äi
l.
fmiKiurt
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. דברי רחל.ואלד
Don Rachel Marpnrgo in Triest.
) * בבוא ?‘ אזניח כי עמה נזכר לתהלה ברברי הימים כצייטונגען
. ) (אור תר׳ז

,י מר1?  כי מר, איוי לי תיאמר נםישי
.טפת רוחי ?נליא) ואהימר
, שמר-  עוירך:למעדני קול אומר
?מי כמ־ותןד רחל לומדת שיד
, ריחי נמר: יב אלי$ רוחי י
, עיוף סמר, גולה אחר גולה
, כרמי זמר,טעמיאל ?גמד בי
.ד אשיר1 לא ע, ת אפחד1מבלמ

 יז ’־* זייT

אפנה צפו! דר־ום
.קדמה וימה
ז־,
קלה׳
 ד לזאתI - נ י^זיסt דעת
' ׳t Tז
 עתה למה, אחד כמה ?מנים

.

in dem
biedern fdtencn Frau
 ״ל ׳dieser
* לP
sich
mehre Zeitschriften
Kvchbe J . zchak erschien , äußerten
di7
und lobend über dies « seltene Erscheinung
würdigend
an ' ö Licht der Oeffentlichkeit
überrascht sich so unvermuthet
gezogen zu sehen , obige Zeilen niederschrieb , welche — un»
— eben so
mitgetheilt
von unsrem würdigen FreundeLuzzako
ihrer Bescheidenheit , wie ihre Fertigkeit
den hohen Grad
aufs Neue beurkunden.
in der ebräischen Dersification

j ,

- 3? וייוגא געי! יע. א ) ירושלמי יגמות פי 'נ
- « ) היא עולה למעלה׳ נמשסט גל הגופות הקלים
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יזכור מפלב מת בל־עיר בל־פלך ?
הנה הער יעיד תיושב והלך
אין חכמה לאשר ,אלא בפלך•
נפל אשת יעקב מרפורגו.
לקול צהלת חתנים נעימים ונחמדים הבחור היקר נמ״ר שלטה
סלם עם הבתולה הנמרה והצנועה מרת רחל בת מעלת החנם
הרופא ר׳ רפאל לוצאט׳ תנצ״בה  ,אחות החכם השלם הרופא
המובהק נמ״ר יצחק הממלא מקום אבותיו ,מלא חכמה על כל גדותיו.

נקוה לעולם
לראה ונעלם
.יברך לסלם
?ברכה שלימה•
לגיורא ניהל
יברך לרחל
כרחל
תמימה
 T tי•
T • i
.וכלת  $למה.
יתורח
ותאיר
♦ • ••
• T:
.ותציץ  .ותפרח
?כסא שלמה.
ונשיש ונטל

*» 1קן ויגיל
במשתה שלמה •
ניסן תר״ז

בכב־ור נצפה
ור־ופא
לחכם
 :־*
;T T
וראה וציפה
בחכמת ?» למה.
! ז; *
יהרהר
בלכתו
 - jג ••
1v :
בעבור! ־־־םאר
יבאר
בשבתו
 :ו •*
; • .
.רפואיות שלמו? .
בשבר',ו .יהדר
בשכלו .יסדר
בחפת שלמה.
- \:
:
בברך ןרידים
למושיב יחיךים
שילמה.
גבסכה
•

נאם הצעירה והשפלה
כאוב מאיץ קילה
רחל בת לד הכלה.
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*)ע מק

.החרוץ

von Professor

S . D . Luzzatto,
am Collegium

rabbinicum in Padua.
)(החשו׳

,זמרה הרים ישמיעו
,ושמי מרום יריעו
.ארץ וים גדול ורחב♦ דים
:שפתי תבל הרגה
הממלכה נכונה
.ביד♦ אלהים ח♦ אדון שמים
,בא יום מאז קוינו
:עולם ברור ראינו
.לא עוד בתהפוכות יסובב חלד
לא עוד תחת רגליה
,תדרוך עולה צריה
.תרעוץ כאותה ושב וילד
* ) Unser hochverehrter , würdiger Freund möge unt verzeihen,
daß wir auch diesmal seine herrliche Dichtung nicht vollstän«
big geben können, allein die Ueberhäufung und pflichtgemäße
Erledigung längst erhaltener Beiträge , wie der beschränkt
uns zugemessene Raum der Hefte verhindern mit unfreundSt.
licher Streng « uns daran .
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.אור צדיקים יגיה,
עולתה תקפץ פיה,
כל— אויביה ימלכו יש 1רו.
ששון ויקר ישבעו,
יכ לצדקה זרעו;
וכפעלם הפושעים יקצורו.
בר♦ לבב ,העירו,
שמחו עלזו ושירו;
גשו הלום  ,לפני אלהים גושו,
גילו  ,עלזו ושמחו;
כתר צדקתכם קחו:
נראה בשמחתכם ,והם יבושו*
♦רנן מלאן
וירעם הים,
ויעלוז שדי,
אדני מלך
לתקן עולם
במלכות שדי.
ככה שוררו  .אז לפני צורמו
נקרא צבא אחד מצבאות מטה;
אך מצער הוא  ,שבעים אישים כלטו,
ומאד על כן נבהלתי ואחתה.
אז בגלל כל רעיו פתח את פיהו,
אחד מהם  ,ויאמר אל אביהו:

V
7

לפני חבל כלה ,אדון! מדוע
היום הזה נגידה את דרכנו?
הן בחשך חיינו ,בל ידוע
יהיה זכרנו גם לבני עירנו:
נשכחים אף נבזים היינו נצח,
ולתועלתנו לא חזקנו מצח.
אחר כבוד ,אחר שם טוב לא רצנו;
אך טוב עשינו  ,גם כ♦ לא הללנו*.
ובהטיבנו לאדם עלצנו,
ולבד בחסד כל היום עמלנו.
היטבנו גם אל גבר יצחק בנו,
גם אל לבב עקש ישנא אותנו.
ודברים לבשרנו לא עשינו
(כי מנפשנו כל עדנה רחקנו;)
עשינו לזרים ; ולך הודינו
על כי חלב ודשן לא פנקנו.
רב מנפשנוהאדם אהבנו,
וכמחסורו אל איש ואיש היטבנו.
אולם במה הטבנו? הן דלונו,
זהב וכסף אף כבוד חסרנו.
איכה ♦יטיב אפוא אדם כמונו?
די ורגל ופה חיל אזרנו,
יגענו כל היום  ,שטנו כל עבר,
וניטב כיכלתנו אל כל גבר.

— 8
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כגלל כל גבר כל היום יגענו,
בגלל קרוב ,כגלל רחוק ממנו;
על איש ידענו ,גם על לא ♦דענו,
גם על איש טוב ,גם על איש טוב איננו
על עשיר  ,על עני  ,חכםובער,
גם על בהמות שדי Iולחיתו ♦ער.
אך מעושה עולה מנענו עזר,
ובשואל דברי און התקוממנו;
לא ידיחנו לן על ראשו נזר,
ולמען ככר כסף לא אשמנו:
מעריצים נפשנו לא פחדה;
גם אהבתם  ,גם שנאתם אבדה.

•״

שמנו פנינו חלמיש וסלע,
ונתן אל מכינו גו ולחי,
לפדות נקי אובד מאנשי בלע,
את עינו מן דמעה ,רגלו מדחי;
אף כל עשוק מכף עושק מלטנו,
או תחת צוארו צואר פשטנו.
מאוס מאסנו כל כזב ושקר,
כל לב ולב  ,כל תחבולה  ,כל נבל
ח 1נף  ,חלקת לשון נרחיק אין,חקר,
גם כי בדברים אל נתן השכל.
מום עושה עול על פניו הוכחנו,
על כן נרדפנו  ,ופעמים נרצחנו.
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אולם לשקיט מדון איש ורע,
לתת שלום אחוה  ,בדינו כחש;
ובעת את הרוצח אין יודע,
ובצרתם כל העם צקון לחש,
בגלל העם בלו מבנו פעם:
חנם הומתנו ,וישקוט הזעםא) .
אהבנו תושיה  ,חכמה ודעת,
ויחידתנו נכבדות חוקרת:
לא נשאנו פנים לבני מרדעת,
ומגמתנו רק לאמת נעדרת;
ושגיאות ראשונים ישר הוכחנו
על כן נרדפנו ופעמים נרצחנו.
יש בנו כל ימיו נפשו רדפו,
ובבל הארץ לא מצא מנוח:
יש מבנו באש שרוף שרפו,
עולה הוא לאדני ריח ניחוח:
יש בן שבעים שנה הומת נבלאס,
אך בגבורות לבב סבלנו אלה.
סבול נסבול חרפה  ,איבה ולחץ;
נסבול שם רע  ,נסבול כי יקראונו
חטאים׳ אנשי מרי ובני שחץ;
ניהרגיהתונו:
סבול נסבול
סבול נסבול כל רע וכאב ונגע,
בגבורת לב ובגיל נשא כל פגע.
א ) הרוגי לוד  .נ )

סוקראגו.
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אך לזאת נתמרמר  ,לזאת נעצבנו,
כי הועיל לא יכלנו כרצוננו;
לא כרצוננו לאדם היטבנו,
לא הגדלנו תועלת אל אחינו:
האיר עיני תבל הפוץ חפצנו:
נעצרנו מהשלים טובות יעצנו.
אז ממרום נשמע קול מרגיז ארץ,
ויפתח הכרח את פיו ,ויען:
נצב לדין עמים יגדר כל פרץ:
אזני הצדיקים קומנה ושמען*.
מאין כח ליטיב לא עוד תנאקה
כל אנשי חדל על פיכם ♦שקו.
אתם תהיו ♦חדו על כסא צדק,
לשפוט בין גוי לגוי ,מלך ומלך;
הטוב תפריחו ,ותבערו חדק,
אחר כל דבריכם האדם ילך:
ריבות מלכי תבל אתם תשפוטו,
ובני אדם ממלחמה ישקוטו.
גם הנה רוח דעת משמים
שדי נותן בכם ♦ ,כ כל תדעו;
ובסתרי ארץ ובסתרי המים
ובסתרי השמים תשתעשעו,
ולכל חכמי תבל דרכם תודיעו;
מנחל חכמתכם לכל תשפיעו.
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שבעים עטרות זהב♦ ,הלום׳ אחלמה
בידי אלפי שנאן פתאום כוננו:
י קדש ליהוה הנה חרות שמה,
ובראש שבעים הצדיקים נתנו:
עד כי ירח  ,אף תנור בוערה,
אף החמה עצמה בושה חפרה.
כל הגוים ♦חדו אז קול נשאו׳
ומלכים וישישים קמו עמדו.
בלמו פה אחד "* חיו" קראו,
♦חיו וימיחיימו לא יסדו;
♦חיו הצדיקים ,משפט יתמכו;
♦חיו הצדיקים ,לעד ימלכו.
אז כת אחרת למשפט נקרבה,
אך מן הראשונה גדול גדלה:
אלף היו כלם ; ובעת נצכה,
המית העם מול ראשונים חדלה.
אין קול אין קשב זולת♦ קולמד.
וידבר האחד בגלל בלמדי
צדקנו׳ צור תמים! היטב היטבנו,
ולהועיל לארם תמיד יגענו:
אך את נפשנו הה! אהוב אהבנו,
על הן מחסד לפעמים נמנענו.
לא התאמצנו מברזל ונחשת,
ותט רגלנו ממורא או בושת.
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לא הרענו אל איש ; ולכל הגבר
היטבנו יום וליל  ,כיכלתנו.
חנם היטבנו ,לא הקור .ושבר
הניעה מימינו את ידנו,
מתן מאסנו; ובפנה נסתרת
היטב היטבנו ,מיראת תפארת.
אולם ♦דנו לפעמים משכנו
מן הטובה ,מטרך לב ורעד;
נרדף מאיש אזרוע לא תמכנו,
לשנואי עריצים מנענו סעד;
ולנדכאים תחת יד אנשי רשע
יראנו אל נפשנו מתת ישע.
הוכחנו על פניו מום מועל מעל,
גם השבנו רבים מדרך שחת;
אך מפתן חרש זד ובליעל,
כי כל מוסר השכל לא יאבה קהת.
אף ♦שנא מוביחיו  ,אטמנו פינו,
בחרנודומיה  ,ובזאת שגינו.
חקרנו בחכמה  ,ואמת בקשנו;
אף לא בגלל כבוד ויקר חכמנו,
אף לא זהב ,אף לא שם טוב דרשנו
ובדברי התועים נלחום נלחמנו.
הודענו בגוים בינות אין חקר,
הסר מעיניהם מסוה השקר.
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אך דברי תעתועים כי רב זקנו,
אף רב אנשי תבל בהם דבקו,
לא נלחמנו בהם  :פנים נשאנו
אל דברי קדם ,גם כי לא צדקה
לא קימנום ,אולם אטמנו פינו;
בחרנו דומיה ,ובזאת שגינו.
שגינה ונירא מעם הארץ,
פן יקומו עלינו וסקלונו
(כ♦ הוא המון הרבה אשמה ופרץ,
או פן על טוב פעלנו יקראונו
חטאים  ,אנשי מרי ובני שחץ,
סבול כל היום בוז ,איבה ולחץ.
ויפתח הכרוז את פיו ויאמר.י
♦סלח אל ליצוריו  ,אם רק זאת תעו;
כי החמר היה להם לחומרG
ומעט מזער מכל חטא ♦מנעו.
על כן איש איש מכם הן ימלך מלן,
איש איש על נוף ימלוך ,איש אישעלפלן.
לא עוד מדרכי חסד תכלאו
מפחד עריצים  ,מיראת בשת:
מלכו  ,על אנשי חדלהנשאו;
גאות לבשו ,לבשו גאות תלבשת.
לא אחר ההמון אתם תלכו:
אחר פקודיכם הם ימשכו.
נ ) ני חומר האדם אשר ממנו לקח היה טיט ומשר.

_
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קומו ורעו איש את צאנו לבטח,
איש איש לשלום עדרו לבב תשיתה
איש את עמו תשפטו ובכל שטח
מלכות ♦ותן לכם חמס תשביתו.
חזקו אמצו ,לא מאדם תזחלו;
רק שבעים צדיקים מכם יגדלו.
ואז תכל כלה חלק כינימו,
וגבול שוה לקח איש איש מהמה
אך יען לא תשוינה ארצותימו,
יש ארץ מסכנות  ,גם ♦ש נעמה;
♦ישיר כל המעות אל עושה פלא,
וידבר האדון כדברים אלה:
ישר היה מאז פעל פעלתי,
שוו כל המדינות אז כימי קדם;
בין נוף לנוף לא מראשית הבדלתי,
ויהי משפט אחד אחד־ וקדם:
יתן לחמו אל איש עמל כל עכר,
ויהי כימי העץ חיי הגבר.
מקץ עשר דורות דרכם שחתו,
ותמלא הארץ את הרשע;
ואקוץ בם .ואמר יכרתו,
ולכד אל איש אחד נתתי ישע,
אד במה הכרתים ? הנה עד רגע
יכלתי שלח כם רעב או פגע.
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לא עשיתי מאת ,כ♦ לא חפצתי
הנקם מיצורי  ,רק הועיל לסו;
הסיר לב אבן מבני יעצתי,
בל עוד ישחיתו ככה את דרכמו;
על כן מנעת♦ גם רעב ,גם קרץ,
ויהי המבול מים על הארץ.
כל היסודות קלקל מבול המים,
ופני תבל שנה ; ואז הופרו
גם חקות ארץ  ,גם חקות שמים,
ואז כל פרי ותבואות נעדרו
במדבר ,ובארצות נפרית ומלח;
גםי מזרע אדם אכד הכלח.
קצר מספר ימיו מאז והלאה,
ותקצר באדם עצמה וכה;
גאות גלי ♦צרו מזער שפלה
ומעט גם על אפו ירכה ישוח.
הנה כי כן  ,עת חטאים נגפתי
לשכור את הרשעה השקף השקפתי.
עתה אל קדמתם מלין ישובו,
אף כל ארצות תבל ♦חדו תשמר ,ן
כל טף ונוף חלב ודבש יזוכו,
וסדום גם היא תסעד איש ♦עבתה*.
הרים גס מדברות עסיס יטיפו,
לחיות כימי העץ בני יוסיפו.
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־לא עוד כלבב ♦מים יורם התרן.
לבא לקצות הארץ לשבור שבר:
עם ועם ישבע לחם מן הגרן.
וספינה לא תצא מעציון גבר;
ויקר זהב יאבד ,יען וביען
לא יהיה עוד רוכל  ,סוחר וכנען.
זהב  ,משחית תבל! יועם זיוך;
אל בטן ההרים תשוב תסתר:
משמה יד אדם לא תקחך,
רק לכבוד מקדשי ,ולהכתיר כתר:
ומחיר שכיר ,ושכר זעת אפים,
דגן ,לא פז יותן וזהב פחים.
כתרי זהב אז צדיקים הכתירו,
עלימו צדק ואמונה הוחקו;
וכזהר הרקיע אז יזהירו,
ובני תבל כלם "יחיו"♦זעקו;
יחיו  ,ובכס משפט לעד יגיהו,
וגדוד אחר נגש ,ויפתח פיהו:
דלים היינו ,ולהעשיר לא אצנו;
לא יכלנו היטיב אל דל כמונו:
אך למדנו כל טוב ,כל טוב יעצנו;
וניטב לאדם גם כי דלונו.
בגלל חכמה בינה עוני בחרנו:
היטבנו בלשון ,העם ♦סרנו.

חנם יסרנו  ,לא שאלנו עשר,
רק עשרנו חכמה אף אמרי דעת;
דרשנו בקהל עם דרכי הישר,
ונט אלינו אזן לא שמעת.
הנעמנו תוכחה מיין חרקה,
כי כל נפש יקח מתק הלקח.
(החתימה נמחנרת הגאה ) .

»Exegese von I . I . Pollak, Oberrabbiner in Trebitsch
ירמיה י׳ ט ׳ ׳ נסן> מרקע  ,סה יחל לתאר רוג הטורח גהגא<ג
הדגריס ועשית הפעולות המצטרכות להוית האלילים  ,אשר כל זאת תורה על
חסרון ופחיתות עצמותם  ,ושרש רקע יאחר על התפשטות ישם מה בארסן שכל
חלקי שטחו החיצונים ישוו יחד גלי עקמימות כטסי ופחי כסף וזהב• וע 'כ
(קרא גם חוב ה אויר המתפשט נשוה סנינות האין בכל עגריה זשס רקיע.
מתרשיש ,היא העיר טארטעססום נאנק שפאניען אשר שם היה אז הנסן4
לדוג  .מאופז׳ לפי הפשט נקרא שס המקום אשר שם הזהג הטוג אופז והמ״ס
יחס שממנו  ,או שהוא שם תואר אל הזהג הטהור כמו זהג מופז ( מ׳א יי)
נחסרון א׳ שתינ׳ע שם להנא טנא  ,ור״ל שכסף מרקע וזהג מאופז שניהם
יונאומתרשיש  ,ולפ׳ז צ׳יל ני הצירי תחת מ׳ מאופז תמורת שוא הנא תמיד
סחת מ׳ המשקל ננינוני פעול תננין פיעל  .מעשה ,ר״ל כל אלה פחי הזהב
ולנופי אדגמן המושמים על העצניס ליפותם הס מעשה חרשים שהם נני אדם
קצרי יד המשתדלים גחנמתס האנושית לתקנם וכל זה יורה על חסיון מעלת
האלילים  .י ' ודי ,לעורר על ההיפך שהיית הוא אלהים חיים ננחינה אמתית,
היסן האלילים אשר אין נהם רוח חיים  ,או שמלת אמת תורה על מרת טיגו
להיטיג ליצוריו נמסד ואמת  ,נמו שגס מקצפו על המורדים תרעש הארץ,
היפך אלילי העמים אשר לא ייטינו ולא ירעו .ולא ינילו ,הגיים המשחיתים
דינם עלי ארן לא יוכלו לסגול זעמו  ,ני רגע נאפו ינלעם ותאנלם אם קנאתו,
ימלנד זה תואר אמת המורה על דנר קים  ,ומלן עולם המורה ג ' נ על
הנצחיות הסן תואר הנל הנאמר נחוקות העמים אשר נתוהי יכלו נרגע.
יאפשר גם ני מלן עולם ר׳ל מנהיג התגל נמשסט המלן המשגיח על עמו
להיטיג להם ולסנג אשרם והצלחתם  ,הסן מאמרו נתארי האלילים  :ונס
היטב אין אותם י ' א נדנה .אלה הדנייס אשר שלח ירמיה אל הגילה
סימה ופיהם מה שישיגו לאומים המסיתים אותם לענוד אלהי ניר  ,נל' ארמית
יי׳ל נל׳ע כה תאמרו להם  :אלהים אשר לא עשו השתים וארן ( נאלילי ען
באבן שלכם ) יאגדו מארן ומתחת השמים האלה  .י נ עושה ,נ״ל כי הוא
מיסו למעלה והוא המשן פסוק י ' ודי אלה ים ונוי  ,ופי י״א הוא רק מאמר
מוסגר הנשלם פה נין הדוקים  ,ני לעיון לח יכילו גויס זעמו העלה על רוח
** ן
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הנניא נם הרעיון הדומה לו מא 5דן האלילים׳ מחוון אן ׳ד אשי יעשה « v
שפטים  ,או שעי זס היא המשך דגרי האנרת אשי שלח ל,ני הנילה  ,ויען ני
תכליתו רק להורות ל ' ,י המגינים לשון עדר ידיעת הי״ת ותאריו הנשגויס הוא
,ל' ע 3רי  .תחת ני הס' שלעניו הוא  ,ארמית  ,ע,יר מלות הנ,יא לאמרי ,יל
שנוי אל הנשדים המוזרים ארמית זרליתס להמיתם מעל ד' אלהיס אמת.
ארן ,שם ארן יאמר לפעמים  ,נלל על נל הזריאה התחתונה ונולל הינז
והינשא יחד  ,נמו ׳,ראשית גרא אלהים את השמים ואת הארן ' שנאמר שם
שם ארן על נל ה,ריאה התחתונה  , ,היות עוד יסוד המיס והעפר מעור,ים
יחד  ,ויאמר ג״נ  ,ימוד על הי,שה ל,ד « ויקרא אלהיס למשה ארן ' ושס ת,ל
וזערפארברימע(  ,יען ינ תתן מולה
יאמר רק על המשה והיא משורש מל ,
 .נם  ,ל׳ סורי נקראת  ,שם תא,ל או ת,אל ערדע  ,ו,ני היקר ה',
שנה ,
שנהכיה ם,ת י שיי העירני כי נוכל לומר כי מלת ת,ל ננ! רת משורש גו,ל
המושלם
,מילון אותיות דטלנ׳ת ונקראת המשא כן  , .עגור היותה  ,תחילת ה,ריאה
טגועה ושקועה  ,מיס  ,ואולי נקראת נס גענור זה גל׳ רומי « mnnduשם
תואר הנאמר על הנקי  ,ריין  ,להירות על עלומה על עי מצית  ,וראה מ|
המיס נקיה וטהורה  ,כטמא העילה מטימאתי אחרי אשר ראן ,שרו והסיר
תלאתו  ,ויען ני נעשתה ע״י זה ראויה להתל,ש אח ' נ ע׳עי מצית  ,וראה
,לגוש עראי נועם וצמחים יעים למראה ונאמרים להשכיל  ,ככלה מקוסטה אשר
מעד נזמה וחליתה תקרא המשה  ,לשין ייני xorfio qשם המורה על התכשינד
והפאר  .גס שם חיל ( ויקרא ני י"  ) ,נגזר לדעתו מענין הטגילה המטהר«
להורות ע׳ד לשון סגי גהור על טומאה מוסרית ומלאת מדות עושה אלה,
זיטטענאונריינהייט  .וידחה  ,זה לשם חסד הנאמר שם ג ' כ על ההסן מהוראתו
ססשוטית והראשונה ענ״ד  .ומעתה ר,ין ייתר נינת הכי סה  .ני על ה,רואה
גנלל מאין איש אתר תחילה עושה ארן  ,נחו ועל התיקין הסיטי אשר ייתד
ד ' לחלק הי,שה המיוש  ,ל,ני אדם ורו  ,שאר  ' ,ח עם כל האצטרך להם אמר,
מני! מ,ל  ,אנחתו  ,ונמו שסימני גמרת ויכולת הנורא יראו יותר ,כלל
הגריאה  ,נן ידאו סימני חכמתי העליונה יותר  ,סרטי ה,ריאה ויהיקונם ע׳ס
וגתגינתו ,אשר היא מדיינת
סמוקים השונים לכל ט,עי ה,רואים למיניהם .
מכמה יותר גדולה נטה שמיס  ,אשר הס  ,רואים יקרי הערן והמעלה יותר
מהאין ו,רואיה השפלים  .לקול ,ר׳ל נחו שהוא ל,וו  ,רא כל מאין והכי!
הנל  ,אנחתו  .נן נס הוא ל,דו מנהיג יסיעל תמיר נל פעילות הט,ע יחקריה.
והקדים  ,ספור פעילת הרעם  ,אס  ,עגיר עשותו ,רעש קילו רישם חזק ,,ל
סיעעיו יותר מכל שאר סעילית הטגע הנראית והנשחעות  ,או להורות על
קול הרעם הנשמע לחרחיק גטדם יחל עוד הנשא והמטר לרדת  ,ולס׳ז הכוונת
אחרי אשר ימן קולו אז המון מיס ,שמים  ,אחי שהעלה נ,ר נשיאים מקצה
הארן  .ואפשר עיי ני נינת הכי שחלקי מים העצירים געגים טרם ירד המטר
ארצה הן הם אשד יהמי ויס״ו ע׳פי די הרעם  ,ח,ירם עס חלקי הנערית
ושאר האיים העילית  ,אייר מקצ< 7גל יןחר ן ייחוינס ד 1רך דיא פאן איוזנז
ערטלןנענדע  vhh -oüסאבען י ' א נעוועססער אינן הי » »’! , ?.דימה למליצה
נשיאים .האיים ■אשר  ,עגור דקותא
מהליס י׳ח ירעם גשמים אלהיס .
וקלומס מאויר היסוד ינשאו למעלה ממי הים והנהרות ויזיקו למטר  ,אויר
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יקראי נשיאים  .מקצה האין .זעיור היות הים האמצעי דיו* » מוטע?( ( ןנ־
דיטע » עעד נקצה א׳י המעיז  , ,אתי פה נזחינת א״י הפרטית  ,ני ד׳ יעלת
צשיאיס ר׳ל האדים מתי הים אשר מקצה האון להתינס למטר  ,או שהנמה
על הים הגדיל הסיזז נל הארן נכלל מכל עזריה זל׳א דער ניאסע אלעאן,
להורות כי מאידיו יתהיה נל מטר השמים זנל הארצית .
נרקיס ,סה ^ עירנו
על נדולת היוצר נל לחור שני הפנים כאלה אש ומיס יחד המתנגדים נטזע
ילזריק זרק שהוא מתולדות האש נעת ירידת הגשם והמטר.
ויוצא ,לדעת
קצת החכמים יולד הרוח מהקיטור היזם והתם העולה מנטן הארן והמוליד
תנועה זאויר אחר הלן תמיד הלון וגדול  ,ני פגישת האויר החיצוני הקר
יטנעו את הקיטור החם הזה המתנגד צו תפזז תנועה ורעדה חזקה נאויר
היסודי  ,ולס׳ז יצוק לאתר ויוצא רוח מאוצרותיו  ,ולרעת האומרים ני הרוח
יולד מסינה אחרת נאתר זה רק ד׳ת ליופי המליצה כאילו הרוח סגור ומסוגר
נאוצמתיו עד אשר ילינו ה׳ית לצאת ע״ד מא׳הנ איונ ל׳ח הנאת אל אוצרות
פלג  ,ואפשר נם שרומז פה אל הרוח הנא ליוו אחר הגשם לינש הארן הנולד
ע״סי חוקי הטנע ! אשר הטניע ה״ית מחיזור חלקי האויר המקורר ע׳י הנשם
עם חלקי האויר אשר תחמם עתה השמם נזריחתה עלי ארן  ,ודומה למליצת
 0נ ' תהניס קל׳ה מעלה נשיאים ופו׳  .י ' ד ננער ,שורש נער יורה נהנחתו
היאשינה על הנליון נמו ונערתי אחרי נית ירנעס « ' א יי׳י ועל הסרת דנר מה
לצמיתות ממקום ידוע נמו נערתי הקודש מן הנית ( דורים נ׳ו ) והושאל אח ' נ
להורות על שייפת אש המכלה ומסיר הדנר הנשרף מן הים אל האין  ,נמו
מדוע לא ינער הסנה י שמות נ ' ) וכן על רעית הנהמות המכלות כל דשא ועשנ
זתרעיתן  ,נמו ונער נשדה אחר (שם נ ' נ ) ונעזור זה נקראת ג ' כ הנהמה
הרועה נעצמה נשם זעיר ( סם ).ומזה נגזר שם נער להורות על הסנל חסר
דעת  .נעזור דמיונו אל הנהמה  ,נמו ואני נער ולא אדע נ״ע של נהמות הייתי
עתן ( תהלים ע׳ג ) ומתנו נגזר נס פה סעל ננער ננסעל  ,ור׳ל נל אדם מעונדי
אלילים אלה נעשה נער וסכל מדעת ותהניר אמונת ס׳ית וננורתו וע׳ב ילן
אחר ההזל ויהזל .
הונים ,ר״ל ראוי לו ציניש  ,ולדעתי אחת מהוראות
ההסעיל נשורם נום אי ינם היא להורות על התנאי והראוי  ,ונן הונישו ני
היענה עשו ( לתעלהו׳ ) הגפן הינישה ( יואל אי ) ודומיהם  .תפסל ,המ״ס יורה
על הסנה ור׳ל זענור הפסל שעשה לו להשתחוות לו  ,ישם פסל יורה על האליל
הנעשה מען ואנן׳ ויען ני תדרנס היה צתחו אח ' נ לצורף לנסין עליו מסכת
זהג וכסף ליפיחו נאתר ( דניים ניז) אשר יעשה פסל ותסנה  ,יפה הנינה ! ני
יכל השתדלות הצורף ליפיתי לא יונל לתת נו רוח חיים הנמסר לי נהייתו סם(
ילא להועיל׳ ואן לשקר נסכי .
ט׳ו תעחעים ,ננר נארתי נמלת שערירה ני
השתות המרונעים שנכפל נהם העי׳הם או הל״יס יירו על הפעולה היוצאת
לאחרים  ,נהוראת ננין פיעל שננסל ני ג״נ הע׳הס ע׳י הדגם כנודע  ,ונן שם
תעתועים יורה לדעתי על הדנר המתעה זולתו להוליכו ותוהו לא דרן ,ורן
מלת נאסיף וזניניס והושע ני ה׳ יורו על התנינה הרעה נאשה להיליד חמדת
הניאוף ולנ רואיה .
פקידתס ,מייזז על האלילים נמו ופקדתי על נל זנזל
(לקמן נ״א ) ינ ' נ הניזיי  ,אס תסקיס יתחפש עליהם יהיו לאסם נדנר המזויף
האם יחפשו עליו מוצאים תחנולת תרמתי  ,איל העניו האלקי נל אשר תמפ׳ז
הליו תמצאהו נזהג ענ׳ל וז״א לא נאלה ונו' ני אנחנו נ׳י המפירים אלקיס
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את היוצר נל והוא לגדי חלק יעקג כמו שנהיפן נם ישראל
אמת נענול רק  ,ע׳ד מ״הנ ( מריס נ׳ו י׳ז י׳ח ) את ד' האמרת ונו' ולי
חנל נחלתו לעולם
’ .ועד נאן תשוגת הגויס אשר שם הנניא גפיהם להשיג לעמיס אשי
האתירן ונו מעל ד' .י״נו אספי  ,פה חחלתננואה אחרת ותנליתס להזהיר אא
יחפצו להדיחם
גוא ירושלים גמצור לאסון ולהנגים רנישם מערי הפרזות אל תונה
ישראל לפני
מהצורר הוא על ארצם  ,והדגור מוסג אל ירושלים אשר קראה ע׳ש
להניס אומו
ננעתן ,תרגמו ע׳ג זקנים היסוןשטאזיס ר׳ל רנוש.
סופה יושבת גמצור.
סחורה  ,ונגזר משם ננען אשר הוראתו לפעמים סוחר  ,נמי
ולד׳ק הוראתו
ונו׳ ( הושע י׳נ׳ו ני שם ננען גהוואתו הראשונה היא שם עצם פרטי
כנען נידו
ולעם ננען היוצא מחלציו ויען ני הס ישנניהם הצורייס דילו
לגן חם
הראשוןהיו הסוחרים הראשונים אשר סחרו נימי קדם אל ארצות אחרות
סהצוניליער ,
הושאל שמם הפרטי להורות ננלל על נל סוחר יהיה מאיזה עם
(יחזקאל נ״ו ) היות ננע; גן חם הראשון אשר נועי ע״פ קללת נח אשר רוח
שיהיה  ,ונענור
! להיות ענד עגדיס לאחיו כפין ונננע תחת יד וממשלת זולתו׳
ד׳ דגר גו
פעל ננע נעגרית וארמית  ,להורות על הננעה ננלל נמו ני
נגזר משמו הפרטי
( מ״א נ׳א ) וא י ת לענות מפני ( שמות י 'צ לאתהנעא מן קדמי
נננע אחאג
לשון החדשים חושגים גהיפך ני שם ננען נגזר מפעל ננע׳ המורא
(וקצת מנעלי
 ,ונקרא נן עם ננען נענור שישנו נשפילה על שפת ים האמצעי
על השפלות
ניעדערןלונדער ,נמו שהארמייס נקראו נן נחילון א׳ נה ' גענוי
נל״א דיוו
הוזנלוונדער אן דעה זאת יסתיר נל מבניל  ,ני נמצא
היותם יושני הרים י
ניגן חס נהייתו עוד ננית אניו נקרא נגר נשם כנען )  .י׳ח והצרתיז
נתורה
היותר ננגד ויקר לאדם מנל מחמדי הגל  ,הוא החופש הטנעי
יען ני הקנין
ושלילת החופש הזה נאשר מתן נגית האסירים  ,מקום צר  ,הרעיז
אשר לו ,
הושאל שם צרה על הרמה ננלל  ,נאשר יאתר נס האשננזי
היותר גדולה לו׳ ע ' נ
הדומה לעומד נמקוס צר אשר לא יונל לנטות אנה ואנה אין ריצו
על האומלל
 ,ומסגג היעה הזאת יקרא צר משורש צרר  ,או מציק ( ישעיה
ענגע ןעסריעבען
צוק  ,והתשועה מהרעה תקרא נהיפן הרוחה׳ נמו וירא פרעה
נ׳א י״ג) משורש ( שמות חי ) או הרחגה ותרחנ נמו נצר היתנת לי ( תהלים די)
ני היתה הרוחה
( תהלים קי״ח ) או שנוהל לומר יען ני גענור אסיפת הדם ונגיסתי
ענני נמרחג
האדם החצונים אל חדרי לגו יצר לגג האומלל עד עי לא יונל
געת רעה מאגרי
רוג הדסז תחת ני נעת תשמחה יצא הדס מהלג ויסיג נראוי
שאת ולסנול
ננל חלקי הגון ואנריו הפנימיס והחיצונים  ,עד ני יאדימו פניי
נשונה ונחת
ועי׳ז ירחג לו גקרגו  .ע׳ה הושאל שם מיצר וצרה על נירל
ומאורנה עיניו׳
ימצאו ,ר״ל למען ירגישו צרתם׳
על הפנו והגן  .למען
אדם התר ושם
מרחג לפעמים על ההרגשה נשירם עניפפיצדען הנגזר משור׳1
ני שירש מצא יורה
נמו ומוצא אני את האשה ( קהלת ז׳ ) ר״ל אני מ־גיש יתניר גשנלי,
סיצדען ,
הרעה מר ממות  .והן נדח׳״ל ממצאי יי״ייין ׳ י׳ל שהנסיון הייה
ני האשת
זוממין וע ' נ נקרא נ ' נ נסי החנמיס האחיינים יל דגר אשי
לג״ד שהעדים והמושג נשנל אי ע׳י החושים נשם נמצא נל׳א וזעזעו  .י״יי
גתנל הנרגש
נפעל משורש חלה התורה על מדריגת נאג יותר גדולה ממיז
נחלת ,גינוני
סקל  ,ני ר״ל חשנתי שיהיה יק חלי ומנחי תסנג לי רק כאן קני!
שיורה עליו שאתו! תחת שהוא נאמת ר*ל המסננת נאג גדיל ואנוש  .׳נ אי!
אשר אונל

יוטה ; המשל לקות מאוהל רועה אשי אתרי העתקתו ממקום אחד מוסר
נמקים אתר הנאות יותר למרעה צאנו  -ואמר סה נשם האומה אשי היא עד ' מ
*נתינת יושניה פאם לא נגיה׳ פי אתרי נשול פלס נחרג אויניהס׳ אל נשאר
לה עוד מי שיוכל לננוות אהלה ולהשיג הצלחתה ואשרה הקדום לאיתנו הראשון,
אי שמושג למטה ור׳ל יען פי ננערו הרועים י אין תי שיניה עוד אהלה כמקדם.
נגעיו  ,ר׳ל כל זאת קרמה אותש יען פי המלכים אשר עליהם התוגה
גיא פי
לשמור ולנהל עמם נשונה ונחת פריעה עדרו ינהג הם חסרי דעת ואת ד' לא
ידרוש ו ללפת נחוקיו׳ למען שחר על ידם שלום ארצם המדיני ואשרם המוסרי.
לא השפילו ,יען היות הסעולה הנעשית גהשפל ודעת מוצלחת לדוג ! תחת
ני הגעשית מגלי השפל היא לרו* גלמי מוצ ' חת  ,ע ' פ יקראו נ׳א לרוג נל
מצליח נדרפיו איש משפיל וחכם׳ את הנלתי מצליח יחסנו לכסיל וגער ,יע ' נ
הושאל נ ' נ נל׳ע שורש שכל נהסעיל להורות על ההצלחה נמו פה ( ונש״א י״ח)
ויהי דוד נפל דרכיו משכיל  .פ״נ קול ,נמחזה ננואתו שומע כנר קול אויג נא
מננל דרן צסחלהחריג ערי יהודה כציה  .נ׳ג ידעתי ,מורן הנניא השלם הזה
להפליג תמיד למוך דנוי יעודיו הרעים מאמר אשר יאמר גשם עמו ומפלתו נעת
צרה אל ד'  ,ופן פה עד סיף הפרשה  ,ור״ל ידענו ני אין נינולת האדם להכין
לעדיו אל פל אשר יחפון אס לא ירצה די דרנו  ,ומזה נופל לשפוט פי גס הדעה
אשר ירע לנו האויג לא מלגו היא  ,רק מיין זאת לנו  ,ע״ נ נפיל תחינתנו
לפניך ליסרנו אן גמשפט ר׳ל גמדה ונמשורה  .נרונז מהול נחסד ונרחמים
נאיש את גנו ייסר רק למען היטג דרנו  ,ולא להתעיטנו ולהכריתנו מהיות
עוד נוי וממלכה  ,ורק על הגוים אשר לא ידעוך תשפוך תמתן  ,ני הס
שקיעיס נמצולת הרשעה מגלי חסין קרנתך  ,לשוג אלין עוד׳ אגל אנחנו אס
כיה אכלו ופו ',
גס אפרנו נריהן נפל זאת לא שכחנוך ועודנו קוראים נשמן.
י ' העלים אלה התורים על הפליה וההשחתה נאים להורות ני העמיס הרעו
לישראל יותר מתה שהיה ראוי להם ע״ס עונם ע״ד הפי ( זכריה אי ) אשר אני
קצפתי מעט והמה עזרו לרעה  ,וע 'כ יענישם השופט צדק.
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נחשרבן.
נח׳עיךכן
אונקלוס העתיק איש יורע ציד (גראפית פיה ני  0גבר
יייר יגעו חפמי לג ויחתרו למצוא פתרון שם נחשירפן ולא ינולו  .נם׳ מרפא
לסין ארמי ( וויען תקצ׳ח צד ליד ) נתג גשם הרג החנם מהרש״ל ראסופורט
יי' לקרוא נחשירנן נני׳ת תחת נ״ף  ,והיא מלשון פרסית  ,ני נה יאמר
יאשירגן לאים לוחם גננורה  ,ויתכן שנשתרנג שס זה על פל איש יודע ציד
יייי״ש  .והמחגר כייג כהערה דעת אחרת׳ היות הרפות השם בחש־־רבן
ייקיא הציד האורג נערמה נשם זה  ,על היותי דומה לנחש המרנין עצמו
י (״ז גגות לארן ומתנפל על החיה אשר אוה לשלל לו  .וזה מתדש נאה הנה׳י*
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נמחנרת

המזרח ( מליל מלק

המלעי

צל

תקנ״ו ) לקרוא

נח ^ ףרתן

נתי״ו על שם לשו! סוייא ופרס  .ואני הצעיר יגעתי מעילי למאי סלסון « מין
הלשון  ,ולעלמי דרוש לילוי גנרים גהייח  ,מקור נפתח לניאיי המלה סגלרשיי
בשפת מוצאה  N2 .הוראתה ילוע נמו קל געגרית  ,ע״ד אמרם < מ לרצי « ,
נות להשמורת ונוומה ; שרך מורה על ציר מיה ועין ממגלי רשת פרושה
מענין שרון געל  ,ומזה גניה קלה משרנת לרניה ( ירמיה ' 3נ׳ג)
למו ,
לאמר ני היא מגלגלת ומערות לרניה הנה והגה ואמת לתון חניתה  ,נמנלים
נח׳יעזירכן (ננו״ן לפיין תואר השם
ומעמה
מעורגניס ומשולנים זה לוה ,
ע׳ד רגזן  ,רממן  ,הוראתו קל לצוד וללכוד  ,וזאת הוראת יודע ציד ,ואם
נמצאה המלה גלשונות פרסית וסורית ועס נל זה ימנן היותה נעצם וראשונה
«ילדי העגלים על הדרן סנמגמי  .ודע ני ומוסף הערוך ע' נחשרנן הניא י״ג
נמשונן נאות דליית  ,וחולקים לשמי חינות נח״שלנן ונייד המתורגמן ופירוש
אדם שקנו ענ״ל  ,ומצאתי דעת זו לרנותינו נעלי התום ' נמס ' ניג דן> קל״ט
ע״א ( אשר הם לא ראו לנרי המוסך ננודע׳ אך מצאו נערוך עצמו גירסת
נמשדנן נדלי׳ת ומלקו המלה לשתי מינות ננ׳יל וגם נארוה על הדרן שהניא
המוסף  ,ומן הפליאה שנעלמו דנריהס מעיני נעל המוסף המי נמה מאות שגה
אתריהם ).י אפם נקנות לת ' נ הנושנות מאוד מצאתי חרוז  :דרך ן! םךןי,
^חני

גחשירך  ,ופה החרוז יעיד ני לא גחשילנן ולא נמשירוון ולא נמשדנן,

נחשירכן ננתונ ננל ספרי אוגקלס שלפנינו הוא השם הרגיל לע
ני אם
לשון הקדמונים׳ וממצא המרח הנזנר נקנה המתמלת  :אגל אעורר  .זאת דעתי
ונאור הסם הקהה׳ והקורא המשניל ינחנהו לעומת יתר הנאורים שהזנרמי
למעלה.

יוסף »ייסע.

דברי חכמים וחדותם.
Don I . ft. Pollack, Oberrabbiner in Groß-Meserttsch.
קשר של תפילין  .אתר רג אנין א״ר אלא נר יצחק מנין שהקנים
מניח תפילין ? שנא ' נשגע ד׳ נימינו ונזרוע עוזו׳ ואין עוז אלא תפילין  .איר
אחא נר יצחק הנן תפילין למנח מאלי לעלמא תאי נתינ נהו ? מי נעמן ישראל
גוי אחד וארן  .ומי משתנח קודשא נלין הוא נשנחי׳יהו לישראל ? אין דנתיג
את ד' האמרת היום ונתין ודי האמירן היום אמר הקנייה לישראל אתם עשיתוני
מעינה אמת נ עולם ואני אעשה אתנס מעינה אחת נעילה שנאי שמע ישראל די
אלהינו ד׳ אמד ונאתר מי נעתן ישראל נוי אחד נארן איל רו א מאי נר יצחק
לרנא מינח נמל נ תא נאינן נתי האי ? ני מי נוי גדול ( דנרים די ז ' ומי)
אשריך ישראל ( דניים ל ' נ ניע ) או הנסה אלהיס לנוא לקחת לו גוי מקרו ניי
(דניים ד׳ ליד ) ולמתן עליון על נל הנוים ( דניים נ״ו י״ע ) ונלהי נתיני
נאדרעי ינרכות ו ' ע״ח וני)
הנה התשוקה העזה המושלת ננל דנרי מנחמו זיל תנאים ואמוראי®
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לדורמזס « ד קמרון הסנראים לזמניהס להקים מיקי משפטי אורחינו הקייס»*
ולהמזיק לזות העם נתטווס  ,ימן> פי נחצית קמלה משר מלי נהן ידי הזימים
המיר להשגית «מגוש ! פרם ולהפריע עס ישרמל מעשיתם  ,הגה התשוקה הזאת
העירה את רותם תתיר והרהינח גנפשם עוז לירוש גמלה המצית אמרי עמקי
סירותיהן  ,עד שהאירו עליהם מור יקיות ממור הצפין יזמת גרימי תעלומות,
ייתנו עליהם מסוה גחמר למראה לעיני העס ועוג להשפיל ליודעי חן׳ נמשה
מיש האלהים עלה שמימה והוריד מתנות מתודית  ,מוזות גמוך מדגרות יה
נתונים נתונים א ) המה לו ממרומי השניתיי ותצנוז ידי להעייר רות מייס ע3
סיתות התורה  ,להוריש לפל דורשיה נצמים  >2לריח ונפש העילות מקרנה  ,גן
עסו גם המה פעם אחר פעם  ,ספלו מת ידם לפתית איצרית סיד גטוחית
מגמה לעיני השמש  ,הפותי זהג הוציא ממשניות נסן> ודגלו עליהם אהגה
«סותרה  ,הוציאו חמה מנרתיקה  ,נפש מדגרת מחין גרונה של מצוה  ,אשר
התנפלו עליה הזיונים להעבירה מעם  ,ותחזק לשמם על מ רנות העריצים להנתיל
איהני יש  ,להקים גרית העם עם חיקי אלהיו  ,יגל ידה אף מאימת המות
יהסחפח גענידתה< והיא שעמדה להקים עם ישראל על תלי שוממימיו  ,ונס
אתישמם העמידו על צוק העתים להצילו מתסיס הנשיה ג)
ייח זאת אמרתי תמיד אל לני גקראי את ונרי המאמר הנננר הזה  ,ראה זה
מליצה גרי מ ננואה אשר גרפה אלהים ל שנים לאלפים עניו ופראים האלה
עידנם נאנס  ,קרן אור שניהם נצנע אשר לא יפזוו מאיריו  ,ומליצת חז״ל
עודנה מרמפת על פניהם  ,יען פי מצות תפילין היא אמת מהנה אשר סימה
ממיר לאון נגף נעיני מלפות הרשעה  ,על אשר הפיזה רומ אהנת אלסיר
ליל עישיה רות זניון גוית לגל מפצי נה  ,עד שהיתה לעיוהות עולם וין
ישראל ונין אלהיו  ,נאיש אשד אשת נעירים יקיז לצמיתות נפשו  ,יאחזרה
יאהגת עולם תמת אפר אהגה  ,וני קנתה ימינו געוז מפצו  ,יהיא נם היא
«קשרי נו תלף מסד נעורים  ,אהנת גלילותיה ,גן היתיז המצוה הזאת דרוסה
'יל חפציה יתד נמקום נאמן זנרון לגני ישראל  ,והיתה לעד נהם  ,גי נהעיר
«שאר ינה עליהם אהגת אלהיהם לגל תשנת מהם כל היום יגל הלילה׳ ילאות
על ידיהם נפל מלאנה וגנל ענייתס להרימם ניראת אלהים ונאהנתי  ,ולטינופת
יי! עיניהם לתזות ננועם ד׳ עליהם תמיר  ,ולגן רשע נגינע אשי  ,לגל ידרוש
ישראל אתרי אלהיהס אתר  :ונשל עיזר ו׳סל עזיר  ,ונהנטל הדנר נטלה
האהנה  ,וישם משפט מות על הנפשות העושות המציא הזאה ! עד שקמו
השרירים אשר ד קורא ומרסו נשפם לתות יעשו את התציה ניר רמה  ,הלא
'ייע מפתה עקומות ומדרש ינתלמוד העיק הזה׳ ינראשס נימשה דאלישע נעל
ליפים ונגס שנעשה לו על מצית תפילין לשיא ק״ל 1ואף שהתום ' שם ריצה
׳העליל עליו פי לא מלא משמרתו למהיר נשפי עליה ׳ יען ני וקש להנצל
ילהסתר תמת ננסי יינה ופמד תמת לשיני על התפילין אשד וזרועו — הנה
*1לילית רנדים המה לנד  ,פי די לו שייסר יפשי עצ התציה  ,ומה לו להרים
"לאי ננד דנר המלן ודתו נדודים אשר לאלהיס ארן ני־ס ולהניא את נפשד
יסלנת המות *® ,ן א »ר לן  :לא תנסו את ד ' אלהינם  .גס מרי אנין צאם
היא אמד עם נעל המאמר אשר לפנינו י ) ישופר וירושלמי סרק א״ע דף ט'
יעשה לו נם עם התפילין נשעיז הסכנה ומנצל נפשי  .והנה קמו תנאיני ז’ ל
יירשו דנר נעתי להורות העם על שגילת החצוה הזאת לגלות סודה ולאגנה
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«עיני נעליה  ,ואמוו ני היא אמת מאותות הנרמז אשי ניניהם ונין אלהיהם
ולא משנת לעולם  ,וני כמי שפל איש ישראל ישא תמיד אות זנרון על מצתי
על נרית אהנמו לאלהיו  ,נן נס אלהים שם אותות אהנתו אלינו תמיד לנל
נשנח מפינו ני הוא אוהד אותנו תמיד׳ והאותות האלה המה דנרי עדותו
אלנו אשר חקק לזנרון על נליון תורתו הקדושה ׳ להודיע לעיני העמיס,
לקרוא צאזני הימים והדורות אשר ינואו ני הוא חשק ננו וחפצו עלינו לא
ינלה  ,ונקראים ושם תפילין  .ואסמני אקרא הנאמר נישעי ' ס ' נ ה׳ על העני!
הזה הנאמר שם על צדקותינו הנראה לעיני רנויס ולעיני סמלנים  .ני נש«1
ד׳ נימינו ונזרוע עוזו  .ומדי אחזו המליצה הזאת נסיהם לא ייפנה עד מצוי*
ננולוהיה ויפתו את לנ שומעיהם נמשל הזה על נל ירנותיו למת מספר לנתי
התפילין האצה  ,והמנתנ מנתנ אלהיס אשר תרות נהם ואמר הנך מפילי)
דמנח מארי ' דעלמא מאי נתיג נהו ,נאלו אחר מה הנה אותות האהנה אשי
העיד עלינו אלהים ומנאר הרנר יהציג המלין לאותות האלה ומספריהם מצני
על סי מספר פגולות ישראל הגדולות הנדאות לעיני העמים ׳ והראשונ׳ מהם
ני עם ישראל מראשית יחוסו עד דוו אחרון היה תמיד האחד נעמיס אשי
הניר והודיע ני יש אלהיס שופטים נארן וני הוא אחד ואין שני  ,והאמונה
הזאת אשר נתנה מורשה לעס ישראל הפיצה אווה מאומה הזאת לנל יושג'
תנל ושונני און  ,לאור הזה הלנו עד שזרחה עליהם שתם האמת להשליו
אלילי זהנם ואלילי נספם ולהמיר אותם גדעת עליון  ,ויען ני לא אדם אל
הוא וינזנ נשנו שניר ונסעולת עונדיה  ,לנן העמיד לנצח עדותו הנאמנה
וקרא עד דור אחרון ני הוא נחר ננו לאמר  :מי נעחן ישראל גוי אחי
נארן  ,וני נקרחיס אנחנו חלן> האמונה הזאת עם סגולתו לססתהו אל
הנהונה גת! ׳ ,העמים וממלנת נהנים  ,והיתה זאת הפושה הראשונה מתסילא
דמנח הקנ״ה  — .אולם לא נסגולה הזחת לנדה נפלינו מנל העם אשר על
פני האדמה  ,ני גס עוד שנית נגו׳ ינידו וידעו נל העמיס ני לנו נה משם!
הננורה  ,ני מה טונ ומה נעים לאדם טל פני האדמה לאחוז נתוסר׳למשול
על תאות נפשו ניום ונליצה  ,לנלתי נפול נרשת החמדה וסעון  ,מה יקר הויי
לאדם נתתו מתג ורסן ליצרי לננו הזונה׳ לנל יענודו נו ענודת ענד
מחוקים ונמגפטים אשר נתן ה ' לנו היינו למשל נעמיס ,להרים ממשלת הנם׳1
על גוית נשר  ,נהם עשינו מסגרת זהנ סניג לשולחננו לנל ננשל נין זוללים
וסונאיס  ,ני הסנן הסנננו על פי האיסורים אשר אסר האלהים על נסשינו
להנתל משדי המותרות  ,ואף מטתינו ננודה לא תהיה משנלת ומנאפת׳ יע1
ני הרתק הדחקנו מחיק ננריה  ,ועל יצוע מנואל ומטומאה לא נעלה ; ידיי'
אסורות נמשפטי האמת  ,לנל נשלח אותם נשלל אחינו  ,לנל ישתרר עלינו נל*
לנן נמשסט נאמר עלינו  :ני מי גוי גדול אשר לו חוקים
מעשקות
ומשפטים ישרים  ,וזאת היא סגולה השנית הנתונה ננתי התפילין —  .ואולם
גדול הוא ננוד הנתים האחרונים מן הראשונים  ,ני נהם ננתנים לעד לעולם
על סגולת ראשיתינו ואחריתנו גלוי לנל העתים ׳ יען ני ראשית נל הנוים
ונל העמים אשר היו על פני האדמה מיום היותה עד היום הזה  ,היא
הי הזמן והעתים פעם אחי סענ>  ,מנטן איש אחד יצאה ממשנה אחת ,אואם
גלה לרעהו ורעהו לרעהו עד שהחלקטו א׳יה נני גיל ונעשו לאגרה קטנה׳
זנרנות סימיס נקנצו יחד והיו לגוי  ,הצינו גנולותיהם נארן׳ גדרו גדוומי®6

25
זדת ונדעת  ,נשפה ונתתלנה  .גס משפטיהם יוצאי חלצי העתים הייה  ,הזמן
הימם והעת ילדתם ננל הדנרים אשר תרות השמם  ,נולדו על גוני הינע
ייגדלו נמיק הימים נקנן על יד יד
היסטאריטעט א ^ רעגאט ׳ לא כן עם
ישראל 3סעם אתד גולד  ,רגע ד3ר אלהים על הגוי הזה ויהי גצי 3מלך 3ארן
האמונה  ,שש מאות אלן אגשים ל3ד מטן>  3יום אמי נק 3צו תמת יגל האמת
אשי מארן צמתה ותתת דגל הצדק אשר משמים נשקן  .כולם פה אמד נשאו
את קולס נל אשר ד3ר ה ,נעשה ונשמע  ,היאומן כי יסופר אם לא ני יד ה׳
ינשמה זאת ? ועל זה מפי עליון יצאה עדות נאמנה על הסגולה השלישית
לאמי  :או הנסה אלהיס לווא לקחת לי נוי מקי 3נוי (ד 3יים די ל׳ד ) עד
שהרמי 3פיו3תשק אה 3תו לישראל ואמר ותמת ני אה 3אנותיך וי 3מר 3זרעו
איידיו (שם ) וזאת הפרשה השלישית מן התפילין  .ועד אתרוגים הנה אה 3תך
אתנו הלא הוא ה 3ית האמרון מהתפילין האלה  ,מלא תקותינו ואחריתגו אשר
ימיק אלהים ינומו  ,שתויות לעד לעולם  ,והוא ה 3טמון להגלות האמת לעיני
אשמש ועיני עוריס הפקמנה  ,רעיוני האמת נפגשו איש 3אמיו מעם ומנוי
׳אד  ,אז תסור קנאת עמים ותרפה לאומים מסוף  ,נזרועה תקנן האמת
לייות ונמיקה נפשות תנהל  ,ינידו וידעו ני עם ישראל ל 3דו הוא היה הראשון
אשי
השלים3ל  33אנוש שמיס וארן  ,ואשר האיר נתי 3ו לרוממות האדם
ייקרומיו  ,אשר עשה שפטים נאליליס אלמיס לנרשם מעל פני האדמה  ,הוא
איי מזנחות תעתועים ועשה תוק לנהרי ים נקי — מנוגה נגדו האיר
אלמנות רואות אנוש ויקרא דרור לאסירי הנלי האולה  ,תקות דלים  ,מנוס
משיקים  ,ממיתת עריצים ונל מוסדי משפט ואשר יוצאי תלצי אמונת ישראל
אמה  ,הרמה אמת וילדה תשועה ונל יתדות החניה נ 3טנה תקועות ,נל אושר
שאדם האמת נמה וראשית אונה הוא  ,ני היא לנדה נראשונה הודיעה נאמנה
יי יש אלהיס
נגדו 3נו שופטים 3אדן שומד על נלס  ,ואם גם נסנת מאנוס זפרק
ילאומיס
אשר לא ידעו את נל אלה  ,הלא לאלהים המשפט עד עת
<יא ד 3רו  ,הוא אמד ויהי הוא ד 3ר ויקימנו  ,נאשר אמר ולממן עליון על לכ
*גויס  ,אשר עשה לתהלה לשם ולתפארת ולהיותך עם קיום לי׳ אלהיך נאשר
ליי ( דניים נ׳ו י׳ת י״ט ) זאת היא הפרשה האחרונה
מן 3תי התפילין
"ישננים ההם  .והנה נאשר נא המלין עד הראם הציג לו אגן פנתה מומם
"מית כל המליצה נלה לאמר  :נל הפרשיות נתונים נאדרעי ' ( בזרועו ) יען כי
ז ,יעו משלה לו להקים נל דנריו נצג סלה.
ואתה הקורא הנננד ! ראה ני עם המאמר הזה עודנם צמודים יתד שני
"אמרים יקרים מלאים מן  ,אמד יצא מפי ר״א הגדול ( מנחות ל״ה ע ' נ ) וראו
״
עמי 5י םם ד׳ < קר א עליך ויראו ממך אלו תפילין שנואש  ,ומאמר
"" יי מנעל הנדה ר ' שמעון חסידא נמענה אשר ענה אלהיס על שאלת חשה
י< ,ו הראני נא את הנידן ,ונאמר לו מפי עליון  :אני אעניר נל טוני ונו׳
"שימתי את יפי וראיה את אחורי ופני לא יראו  ,שהראה לו הקנ׳ה קשי
! יי  .שני המאמרים האלה יורו נאצנע על ספר דנרי הימים פתוח לזננלן
5’1!,י י ' לא נופל דנר מנל דנריו ארצה ואין נסתר מחת מסוה השנחה  ,שם
ן ' ".י על מצמו תמיד ננוד
ישראל ותפארתו׳ אשר פעל ועשה נמשמרת נהמתו
 Lיאי עולם לדורותיו עד דור האחיין  ,שם נתנו דנרי עדות אשי קיא'י
״י נארנעה הנהונים הנאמדים למעלה  ,וישמעו ויראו נל עמי האדן ני שס
־•Kochbe Jiiehak Heft 1
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ד ,נקרא עליהם נמסילין האלה  ,קשויים ואחוזים יחד צמודים לנל ינתקו לעולם
עד נוא דגרו לאתנו עליון על נל הנוים׳ לא נמעלת העת הנוגדת לנל
דורשיה  ,לא ומעלת עפר הנהרסה תחת כסות רגלי מרסיס׳ ני אם נמעלויי
אמת וצדק׳ נמעלות רוח נאמנה המושלת על נל זמן ני תשתרר על נל עת■
אשרי המחנים ליחים האלה  ,לנלתי יהתלו נתעתועי הימים  ,לנלתי יפלם
חשמרתו על סי תמרורי החיים ומתיקותיהם הנוזנות '•
ועוד פשתה המליצה הזאת גסי חכמינו ;"ל לנגות נל אותות האהנה גי1
אדון וענדו נשם תפילין  /נמו שנמצא לרו נחמן ( סנהדרין ק׳א ע ' נ ) שאמר על
חטאת ירנעם נן ננט אשר חטא נגד שלמה מלנו »ושתלן תפילין נקניו',
המליצה הזאת ננגיה היא  ,ני ירנעם נהננותו את נית המלוא ( מ׳א י׳א נ׳ז)
נמדדו הוא הסיר נל מוראו מפניו ועזות סרחה נחצחו  ,אז סרו נל אותוי
היראה והננוד ממנו׳ ומננה זה שהסיר התפילין  ,המה האותות האהג6
מעל מצחו.
ועתה אחרי גליתי חרפת המלעיגים מהמאמר הזה  ,אמרתי עוד אללבי
לנלתי הציג השערה הזאת נרעיון ערום גלי לנוש ולתלות הדנר על ולימה׳
אתורה נא אראה אולי יקרה ד ' לפני להורות ני השם תפילין הונח נראסונה על
ענין זה  ,וחקרתי ואת סי קדושים שאלתי ומצאתי לתום ' מנחות ולרייאש נהל
תפילין נראשו ולננו נעל הטורים אחריו נראשון למחנרותיו סי' נ״ה נולס יעיל
וינידו על שם תפילין שמורה על עדות  ,אמנם מק העדות הזה איש איש לפי
מחקרו יעל ססילתו ־־ והנה תרגום האנקלום יתרגם מלת טוטפת נמלת תפיל '!׳
ואמרתי נצני שני השמות האלה אחד הס נתונים איש לקראת רעהו לנוי&
אחת  ,שניהם מנטן אחד יצאו׳ ויען ני נצנו לגדם נאין את ואין ליע לג|
נחקור אחר מושגס ולשון יוני ני חס מקומו נמנטא דומה ממם למנטא אסל
לפנינו  .והנה תמצא נלשון יון אם תרנג מלת »*׳־ ®ott ■fעם מלת Utiiv
 )itttnאז יצא משניהם  OotUäfietc ctaipTttvtתפילין  .ואם תרנג מלוי1
ומלת  fWtgאז יצא משניהם טוטפות ®ott«$jeid)enאשר שניה’
תמצא נס׳ תפילין סיורו על האהנה ועל אות קשור הידים ד) .

אתהמורין

העדות • א) שנת ס׳ט ע׳א יסופר ניום עלות משה לקנל
שהיה לו וינוח עס מלאני עליון על הננוד הזה הנעשה לאדם נתורה  ,ואייי
אשר נצחם משה נמעלתו היקרה נאמר שם  :מיד נל אחד נעשה לו אוהג ומ6ל
לו הדני .ונרמז נמליצה הזאת  ,ני אחרי אשר צלחה רוחו על עפרות ונגני’
ואיש מלחמה נצח נחזקה ולנד מנצרי הרוח  ,אז נל מלאני עליון השלימו א*
והגניהו אותו לגן גילם ופתחו לו אוצרות סוד  ,אסר טמונות נין מצות אלה’,
והנניהי קיגו ועיי פניי קרן מאור נגה עליו  .ב) נאומו מאמר שם נאי’
נאחרונה  ,ואף מלאך המות מסי לו דנר שנא ' ויעמוד נין החיים וניןהמייל’
ותעצר המגפה  ,הלא זאת עטרת תפארת למליצה הנעימה הזאת לאמי • ’
מלנד אשר מצא על סי המירה והמשפט מוסר השנל לחיי אדמות  ,וני על f
גל המתנות אשר לקח ממלאכי עליון׳ נתנה לו עוד ממנה יקרה מכל אלה *1
ידי מלאן המות  ,הוא אמונה והשארת הנפש אחרי המות  ,המפתח אשי*
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•יפתחו פערי עולמים למצוא נתינות נצחים  ,דרך סלולה לשער השמים לנעימות
נצוד  ,אצא הנווג המאוד ; ה המות
האס מתנה נדולה ויקרה ממנה ? ג ) כל
המצות שמסרו ישראל נפשם עליהס נשעת הגזירה עדן המה מוחזקות גידם
(שנת ק׳ל )  O .והנה אם אמרתי אגיא הונאה על חז׳ל ני פיהם המוגר
פעמים גל׳ יון יהיו דנריס אך למותר  ,ני מי לא ידע זאת אשר יריעות התלמוד
מלאים מדנרים האלה על נל ירנותיהס׳ ואולם יותר מזה צריך וחוק לטעת ננועי
נכרים על תלמי מקראי קודש  ,ואעידה לי עדים נאמנים את ר׳א הגדול מפל" »
מפרקיו ני שם אמר ני יעקג אנינו קלל חרמת גניו גלשי! יו! ומגאר המקרא כלי
אמס מנוריתיהם ( נראשית מ״ט הי ) שנן חרג גל' יון נקרא מנויי ענ״ל  .וכן הוא
נאמת
שגת ל״א מתרגם הגמרא הן יראת ד׳ חכמה ( איוג)
לאמר החכמה היא יראה שנן אחד גלי יון נקרא הן מ* סונה ל׳ה ע׳א על
פדי ען הדר מוניח גן עזאי שהוא אתרוג מפני שהוא ען הנדל על המים ואמר
אל תיקרי הדר אלא אידוי שנן מים גל' יון נקרא אידוי ,והנכון נדגרי הירושלמי
פ ' לולו הגזול ה״ה מגיא ע ' פ הזה תרגם עקילס הנר לא על סי אל תקרי רק
גאמת נמוג הדר הוא ואמר שנן הדר גל ' יון הוא מים  » 0gמפני סנךל האות
הראשון עוגר רות  Spiritus aspe pmונעשה האל׳ף לה׳א  .סנת סייג ע״ג
המגדל נלג רע נתיך גיתו מונע תמנו מסד שנא ' למס מרעהו מסד ( איוג f
ואמר שס שנן כלג גל ' יון נקרא למס׳ לא ידעתי מה הוא  ,אולי הות A tfttg
ע><ןןשן 1:שףח $<11ע״ד והכלגיס עזי נפש לא ידעו שגעה  ,והנלג הרע הזה איננו
מן החיות השדה אמנם אדם ננזה ושפל נמשל ננלג נדמה אשר געד נכר לחח
יגעד שריי גשר ועצמות הוא תונף והילך דניל גין זתי
נדיניס @cf)moro $er
והן אמת המגדל אנשים כאלה נתוך ניתו מונע ממנו החסד ני יהדוף השלום
■מניתו ־־ ואס נטה אוזן לדגרי החוקרים החדשים׳ אז נמעט ננל אחד ממלות
המקרא נפגש לשין נכריה לוטה נשתלח עגר  ,ואף ני גדגריס המספרים מעגודות
הנוים הקדמונים  ,גס גדגרי וח׳ל נרמזים פעס גנה ופעם גנה דוגמאות אלה,
למשל סנהדרין נ״ו ע׳ג נקשו להראות מן המקרא על ז׳ מצות שנמנו לגני נח׳
יאמרו  :ויצו זה ענוות אצילים נמו שנא׳ הלך אחרי צו ( הושע י׳ ה׳ ) יוכל
להיום ני תשגו על אליל  Suintet £eusשל יונים  ,והונה פעמים אמרו חז׳ל
ני לשון יון מסוגלת מאוד לתרגם התורה על פיה לדוג דמיון מלותיה עם לשון
ענריה  .והנה מה שנמצא טוטפת גאפריקא שתים ( סנהדרין י ' ע״ג ) אין זה
תרגום המלה הזאת רק אסמנתא לנדה על מסנת הגתים אשר לתפילין נמגואר
שס  ,נאשר נמצא על מלס ייתקי אפותקי וקפנדריא ודומיהם שדרשו מהם
אסמכתות נלשון ארמי  ,האף שהמלות האלה הן נסולת נקיה גל ' יון  ,ואולם
חז״ל הציגו לרעיונותיהם יד ושם ואסמנוהי על המלות האלה להיות לזנרין
יאזני העם  ,תוכן נל
הדגר  3J?nemonifctyeראה ספר ימי עולם
מן האדומים דף רפ״ג  .ואל ישיאן לגן לסתור כל השערה הזאת ע״ס דגיי
חז׳ל נמסנת סופרים ה׳ יו׳ד  ,ני שם נאמר נל התורה נולה עגרית היא,
אלא שיש גה דנרי תרגום ארמית גגון יגר סהדותא  ,אין מנל זה סתירה
לינרי׳ יען ני לא אמיתי עד הנה שהתלות הענריות לקוחות מל׳ יון  ,אמנם
*משך הוא׳ ני הדינר ידוע ומסונס מרוג חנמי העמיס הישנים נם החדשים ׳
אשר הלשון הענריה היא הישנה מנל הלשונות׳ לנן גנקל הוא ני נולס לקחו
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ישאלו ממנה עד שנעשו המלות האלה נרו 3הימים לאמתס נידם  ,אמנם לשון
ענליה נשנתה מפינו ועם שפתינו נס היא נאלמה לכן משפע אשר הוא לכל
דורשיה ני יפגוש נמקראי קודש אתת מן המלות אפל יצגו לנדנה ואין פתרונה
עמה לנאר אותה ע׳ס אותן הלשונות הקרונות להן נזמן ונתקום כלשון יון,
ואף נאלה הדומות מאוד נמנטא וננונתס נמו מלת טוטפת אשל לפנינו— .
והנה עוד תמצא המלה הזאת נפנת נפי נמה אפה יוצאת  ,שם היא נמצאת נין
כלי תכשיטי אשה ! אך אין לה דמיון עם אשר לפנינו ני אם נזאת שנס היא
מייה על

נלי ו׳סי נתי "למצמ•

חק׳ יאקב ליב פ$ללאק .

עוד על שנוי נוסחאות בתנ״ך.
Bon Lelio della Dorre, Professor am Collegium
rabbinicum in Padua.
ננה״ע התדשים לשנת תר׳ו צד נ ' נ כתנת׳ נדנלים האלה  :והנה עניז
לא אתליט ואומר שנקצת מקומות נמקרא לא נפלו טעיות שזה נמעט נלתי
נמנע ונו׳ .ועתה אוסיף שנית ידי ואומר ני מעט השנושים הנמצאים נספרי
הקדש נאשר הם היום גילינו הם על הלוג ננקודות ונטעמיס או נהתתלף
אותיות שהנרתן דומה או שתמונת! כמעט שוה או נהשמטת איזו תינה׳ ני
לנל זה עלולים המעמיקים כנודע וננקיון כפיהם ונתס לננס יעשו זאת לא
נמרד ולא נמעל  .ואניא לדוגמא קצת מקומות שמצאתי נספר תהלים שנהם
לדעתי עות כמעתיק עלינו את הנתונים מאמת תן הסנות שזכרתי.
ומקריויכרתו  .ענין הפסוק
מזמור ל״ז  ,נ״נ  :ני מביו״כיויירשו ארן
לסי הנקודות שנקדוהו נעלי המסורה הוא שמי  $יב'רןד מנרנת הצדיק הנזכר
נפסוק הקודם (לא מנרנת הש״ית הנזכר נפסוק שלפני פניו נמו שפרשו המפרש׳' )
יצלית ננל דרכיו וננל אשר יפנה ישכיל והמקלל ממנו ירד מטה מטה וינרת
T, 1
מארן תיים׳ ומלת הטעם כי סוננת למה שאמר המשורר נפסוק שלפניו שהצדיק
תונן ונותן פי ' שהספק נידו להעניק לדלים מנרנת ה ' אשר נתן לו הפן הרשע
שננימו אין לתם ואין שמלה ומוכרת ללות ואין לולשלם  .והדנר הזה קשה
נעמי מאד אין יעצה על דעת המשורר הקדוש שהצדיק  ,נפש נינה  ,נעל 3ואיני
עולנ  ,יקלל מי שיהיה ; יקללו הרשעים והוא ינרן•' ועוד שננל התנ״ן לא מציגי
שהאל ינטית את אוהניו שקללתם תעשה פירות ותנא כמיס נקרנ שונאיהם
ומנקשי רעתם  ,רק הנטיחם שמי שמרנך יהיה מב  8ך ואשר יקללם יואר.
ומקלליףאאר ( נראשית י״נ ינ )  .יצאת
ואנינה מביכיף
לאנרהס אמר :
נורנתו ליעקג אמר נר״הק  :אוריין ארור ומנרנין נרון ( שם נ׳ז נ״ט ) .
נלעם ננלותו לנין את ישראל סיתה עליו רות אלהים ואמר  :מנרנין נייו
יאוררין ארור ( נמדנר כיד טי )  ,וגס הש״ית עצמו לא יקלל את הרשעים גי

אס סמקלל את ישראל  .להן לני אומר יל שהקריאה
מברכיו יירשו ארן ומקלליוינרתו  ,ני שומרי מורה
מורה יתגרו נם.
שם פסוק ל״ז .

שמר

תם

הננונה היא :

ני

ינרנו צדיק ועתני

וךאד! י ^יר  :כנר פירשו המפרשים שתם

וישר עגיגם נאן מה שהוא תם ומה שהוא

ישר , tag

11 retto

) il glusio ,

( ba« Stebricfje, ©t « cf)te ,אן אין זה מדרך הלשון ששם התאר ישמש
נהוראת שם מופשט  .שנית׳
מליצת וראה ישר היא זרה מאד וחזרתי על
נל התנ׳ן וצא מצאתי שפעל ראה יורה נשום מקום על שמירת מקי המוסר.
להן שערתי ננפשי שנפלה ננאן טעות ושצריך להגיה :

שמר ( 051ירעה י  #ר,

על דרך וירעה אמונה נמזמור הזה עצמו (ם׳ ג׳ ) ואין לתמוה אין נמוזלפה
׳ע נא׳ להיותן קרונות נמנטא נמו שהמזרמיים ואנשי פולין קורין לעיינין
אלפין ולאלפין עיינין  ,ממקרא ונס נתלמוד תנא לפעמים הא ' תמורת סעי;
וענין המליצה הוא ' הלן אחרי ' נמו שהרועה הולך אחרי הצאן ונן הוא
אומר  :וילכו אחרי ההנל ( ירמיה נ ' ני ) .
מזמור ל״ט ו  /אן נל הנל נל אדם בצב סלה  .מליצת אדם נ צ נ ישנה
נדד
אני
»We
עלה
נגף
אדם

נתנ״ן ומשן פרוש עליה  ,וגם השנות

תינת נל

פעמים יערנג

הענין*

פירשתי  :נל אדם הנצנ ר׳ל העומד וקייס נתנל זו  ,הנל ותרגמתי:
 Vaniiä tutto e ogn’ um» cheאן לא נתקררה דעתי נפירוש זה  .לגן
נלני שהדתות אות ג לאות כ ואות צ
לאות Tהיה למעתיקים צאנן
ושמו נצב מחת כזבושעור הנתוג  :אן כל* ( נל דגד הוא ) הנל  ,נל
נז 3ע׳ד אן הנל נני אדם׳ נזג נני איש ( מזמור ס* 3יו׳יד ) .
מזמור ס׳ט נ׳ :י שויתי עזרעל גנור  .אולי שויתי נזר ,ני מליצת שדה

עזר על  . . .תלן חשכים ואין נגה לה  ,וגס אין לה יחם נאן  ,ני

ענין

הנתונ הוא שהאל גלה לנביאו שרצונו להמליך איש גנור חיל להלחם מלחמותיו
ולהרים נתור שהוא מן
העסl p °polano־ un g ,ovmואחר שאמליננו ידי
הנון עמו ונו׳ ואז עזרו מעם ה׳ אשר נחר נו  ,ונזה מלת מר עולה יפה,
ואם יקשה המקשה שלפי זה היל׳ל על ראש ננור אחזיר לו משונה  :עלין
אמר קרא  :ועליו יצין נזרו ( מזמור קל״נ י׳ח )  .ואומר  :אענמו עטרות לי
(איוג ל״א ל״ו ) שענינו לראשי.
מזמור ק״זד׳5 .ישוי 1ו ןור ן .חליצה זי אין לה שחר ני נמדנר,אין ליו
יאולי נפלה
נחקרה אין חו לא^ ׳ויש להגיה אין ררך ,או
לאדיר
ייניד עליו רעו נמזמור הזה עצמו ( פ ' מ׳ ) ייתעס נמהו לא ד ר ן .חן נונל
לקייגז הניסחא הגתצאת גספריס ולהעתיק גל3ד האתגוו מחיגיז ייד לתינת
בישימון ויהיה שיעול הפסוק  :תעו גמדגר נישימון לרן עיר מוש 3לא מצאו.
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ומאחר שנא לידי לדני שנית על שנוי נוסחאות נתנ״ן■ לי) אניזיד תוזיו
לשוני ני השתוממתי על התראה נקראי נמנתג «<* Allgemeine Zeitung des ,
 Judenthum'sלשנת5ל , 18שעל מה שאמרתי שנתותור ש׳ט טי אולי יש
חסין המנקר- , 1ל Meines Trachtens werden :
לקרות חסיד ומקום
 wenige Leser dieser Leseart ihren Beifall geben, da di c Construe tion alleinאי שמים • מה לתנן את הנר^
schon unhebräisch ist .
האס והתחלף תאר מהי! נתאר מהיד ישתנה קשור המלות^ נא וראה מה
שרי אהנת המחלוקת!
שאדונה  ,אדר תר׳ין.
הלל די לא טורי חכהן.

Velehvendes Sendschreiben von S . H. Mondschein,
Vorsteher in Bolechow.

לעלם משכיל

 -ח  .בערנפעלדשלום נ

הן זה ח; מו ויד ענוה ו נן היא ,ני ההמון רנ מעם הארן׳ יגניה שאלה
מאים נשלא נתור האדם המענה׳ יחשונ ני נשנל איש חנונות לעשית נשלאית.
ידמה על ני עליו יאמר ני נלנו מצאה המנמה קן לה׳ לנן על נקלה הוא
נמנחות יתקלס ומדעות משחק לו  ,לנל מדדן רגליו נהרי חנונות מרומו.
תהומות דעת ,וישלח
והיה נאשר ירים ידו  ,יעתק הריס ממהותם צנלות
מעינית נינה ננמלים  ,ולמשתה ששתוי שלגי צון> מליצה יזילו שלג אלהים מלא
חנמה ודעת  ,רנ אדם לננס נן ידמה  ,בי יגער מצניו יצש־חי דנם מדע דק
מחששם לממריס יצנרו  ,ועל ני קרן אור שניו ממגמתו קונים מידה צו,
נהם עמים ינגח  .לא ידעו ולא יניגו ני החנם ושגם הוא נשר  ,חיל העמל
ומנאונות הגנונים לאדם ליום רע  ,קול צגורם ומשנרם נס על ראשו יענורו•
ואן ושרו עליו יגאו לנל מחלה ונגע ניתר עז ותעצומות מגילו -ו — מאשר נ|
דין מנוגה  ,נל הנא נמי טהרה וגליה ישטשו נל שרש שירה לענה מתלמי לי
איש וטהר׳ אז נל אשר יענר עליו ירגש ויחיש יומר מזולתו  ,לשון נרג1
תסייד אלוף  ,לשון מדנרת גדולות ני תחרף צדיק  ,רע עין ני יתעצם מאניון.
יד עדין ני תהמוס סונת ענוי און ,תוזגול נסות אניון על משאת האומה,
משדד נות חלנאים  .משיג בבול אלמנה ויתום׳ דודו ריננו או מסוסי  ,ני
יראה רונן החת השא עמל ועוני מנו לאדם מגיחו מרחם  ,או מות יי יעלה
בחלונו וישדר מאמד עינו  .ני יראה אס שונות על ערש דוי נחפה נפש
האחרון  ,פותחת עיניה הסגורות  ,וניות עיניה אחרית מנטס על עולליה
ויונקי שדיה מציצים  ,נדונרות  " :נני ! אעזננס לא אוסיף לראותנם שה  ,אתני
מענו תחת יד אס ננריה ! תקשיח לנה לנניה לא לה — ומיה שורשים גללי
«דיה ם הרניס לחנקיה  ,והיא תעצים עיניה מסנרם לנצח  ,שוננת מת ־־■•
למחזות נאלה לנו לקרעים יקרע  ,ינתח לנתחים ויזל דם׳ ואמנם נן הוא׳
ני החנם הוא גנר י> ין איל י חדל נח  ,אין אונים יאפס דמים משקידתו «־
ססויס נחלשו איוריו  ,נרסו מיתריו  ,גידיו ועורקיי לתניסת א צנע נסתיג
הנעורת ינתקו ,מאשר יהגה נל היום ולמודים וגם ולילה לא ישנו לנו ,ומאיי-

עיניו אין אתו הי הלין נספרים ונפגע  .לא ג! העושים מנועות בכל יום
וענודתס לצבור כסף למו  ,המה נריאיס וחזקים מוצק  ,נעמל חכמים אמרו,
ועם נגעיהם לא ינגעו 5כי אן יוסיף דעת יוסיף מכאוג  ,וכסיל ונער ישנו
סאנן נצל הנערות כנסתר ען רענן  ,כן חכמים הגידו׳ והמכאונות יפריעו
החכמים מלנוא נ כל עת אל הקודם  .ואף ני גם זאת חקרו וידעניהו  ,אשר
פתח דנרי חכמים יאירו ינינו פתאם  ,ונאמר נשפתי ננון תמצא חכמה  ,ועל
איש מורם מעם נאמר  .רוח הי דנר נו ומלתו על לשונו  .ואמרו שיחות
תלמידי חכמים צריכים לימוד  .ואמרו החכם נכר נמהלנו נמלנושו ונדנורו,
ועל חסר לג נאמר  ,ונם נדרן שהסנל הולן לנו חסר ואומר לכל סכל הוא,
אולם לא כל העמיס מוכשרות להיות ( נ חכם כמעין נונע חכמה ~ פעם
והניח לו מסערות הזמן ני יתחוללו נזעם על ראשו  .יתנוסס נו רוח קדשו,
ואמרותיו טהורות כסף מזוקק וכור הנחמה׳ ופעם ינתקו מורשי לננו  ,אין
חכמה ואין עצה  ,והיה רק זועה מחתת העת ני שתה ומצה כוס קנעת
והרעל — נסתמו ונסנרו מעינות נינתו מאוני ננף סניו שתו לסי נקרת
וחכמים
צורם׳ ונעתות זמנו ינהלוהו ויעצרו לו לרכון שחקים וחכמתו
ישמרו על דל שפתם ועל סגור לנם  ,לא לכל אדס לא ינחנו דרכיו יפתחו
שפתם להוציא מלין מלנם  ,הם יצפנו הדעת לאוהניו ולמננדיו׳ וחכמי משנה
קראו « :חכמים הזהרו נדנרינסי ' ואתרי  :יסי  ,לחנאה שתיקה" הורו נזה ני
השתיקה הוא גדר 0נינ לחכמה  ,ונחותה וצורה הנינה  ,לא תענוד נדר
ועומדת נפוץ כנת מנן כל ננודה פנימה׳ היא ולו איש טירמה ננתה׳ מרגוע
יקרה  ,מנוחת קודש ולו שקט ושלאנן משאון עריצים חיל וחומה לה  ,לא
תוהו ולשון מדורת גדולות ואל תנויר מילין לאסע — וכאשת פתיות הומיה
ול ידעה מה נסילת  ,שפתיה כחומה פרוצה ,היא לא החסין נתנונה  .ני אם
והתגלות לוה המעט אשר תדע ,וערג דנר אליה יגונו  ,וננוקר וראש חוצות
תקרא ואזני כל עינס הניטו וראו למי חכמות רמות כמוני  ,תרו אמרים
ולא מחדל פשע ~ החלה וחכמות יאתר גנור אני  ,וגנוריה לא נרעש׳ ני
אם ורוח דעת הנא ננחת יכרו נחוצות  .החכמה ולו איש נמים עמוקים*
ונחת יזילו  ,ועל פניהם גלים אך לרגעים לרוח חזק יניפו תנוסה  .רק לעת
ייצוא  ,נעת איש חנם ודורש תושיה נפגשו  .זה נמתק שסתיו ני ינעמו לאוזן
שומע ,וירדו חדרי ונון יעיר רגשות נשגנות  ,ישאל לדנר קשה  ,ומפתח שסתיו
יאירו ינינו החכם  ,ני שאלת החכם חצי החכמה  ,אז נשמת שדי תנין להחנס
להשיו שואלו דנר׳ כל מדירותיו מחכו ממתקים התה ואחד עם מחשוות
החנם אשר אליו ירזיוון מליו׳ ואשר נונה זה היא לא יסתור  ,רק איש אל
אחיו יאמר חזק לחזק כל נדק  ,א־ נסשותם יתלכדו צמודים אחוזים וחולד
אה 1ה נל ינתקו׳ ורהיקת מזמותס יתאחדו וכל תושיה ודת ודין׳ ואז ירחי!
ה ' למו ויתהלכו על מי מניחות עדן החכמה  ,וישתו לרויה אשר ישאנון
וששון  ,ומפי נאר וינה יגולו האון  ,גס אס עמוקה היא  ,איש תנונה נזה
ידלה עצה ממקורה ׳ והמה לא ירינו על מי וינות ׳ ולא יתעסקו על ואר
דעת  ,רק יהיו לנפש אחת  .אז החנם לא ישאל לשמו אם הוא פלאי
יאל משסהתו לא ישוו להניט הקיר מחצנתו  ,להתילד לנית אנותיו .אם הוא
מראש שנטי ישראל  ,או הצעיר נוית יהודה — כן אתה ידידיי ראה כה
אקראך נשם ונעמי לא חזיתין׳ גם גלמי לא ראו עיניך  ,ואתה נאת נמגילת
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ספר נתון אלי  ,ועל ססין תהלומי ינתנו  ,על נל מהלל נשאתני  ,ואומי■
נעצה תשאל  :איזה דין אנונה ואיפה מקום נינה  ,אמית גאזני  ,מנל המודים
אשי הין לי אין מנהל לי  ,ואין מחזיק נידי לאשרני נדרן דעא  ,אמנני נא
נימינן  ,נחני נויך אלך למצוא תן וסנל נוינ  ,ונל אשי אאחר אלי אעשה,
אלן אל אשי תולינני  .איש אנונה הנן ודלית עצה ממעמקי לנני׳ עוייח
ינשוא נשנניא  ,קי,י נמאק מד,יומין « לננמ,י נחן שפתותין ,ומשכתני נוונלי
אהנה לשלות ידי לעטי  ,לצייד עם ישמי מנאני דוני אנונות  ,לא אשאל עוד
מי אאה  ,אס אאה אנוש נערני  ,ני אותואין ואימי  ,מאוי מנתנד מצפוני
לגג הנימי  ,ומורשי לגנן מהם תקומי — אונס מה אומר לן ומה אשיג לן
על נל שאלותין אלי ? נסגנות שאלת ממני  .ני איננה אונל להשתרע על מכלה
קטנה עפה אלין את אשי יאצרו יריעות שלמה מהניל  ,להאיר לן שנילי
יקיעי החנתה חצנה עמודיה שנעה  ,אשר שמי אנל הימים על יאשם ינשאו,
והיה ני ילפיז איש עמוד האון ויקרא  :לישועתן קוימי ה׳  /אז אן> אם נקרו
עיניו מפיפיוא הפתיות יעשה נפלאות  .והמעט ממן אוצרות ספרים הרנה אין
קן למו  ,אשר נעשו  ,ואשר יעשו מתנמי דור ודור ודורשיו — ודע ני לא
נשמיס החנמה לחמי מי יוריד לנו משם עוז מנטחה  ,ולא מענו לים לשלות
צי אויר ואני שיט אתריה  ,נמצאת היא ליורשיה  ,ננל מקום אשר מקראה
אנוא אלין ותנרנן ואאציל מהודה עליך ! רק לא נמצאת היא לאלה אוהני
שניות המנל ורודפי תמית החלד  ,הנוספים לנסף  ,אשר אדוניהם נמשת ׳
ותשקיהס נסן>  ,החנם אמר תפשה נמטמונים וממצאה  ,ואס גם מטמוני זה3
תמשש  ,וחפשה תאן להחנמה  ,אומה התרפס מחת ונלין  ,ונפשן התרפס
נרצי נשף אחריו תרין  ,ונפין ארצהו לאוצרות זה  ,תחרף למות נפשן,
והחנתה מארין» ננוז וקיקלון  ,תאמר למנחה מה זו עושה ? ומנוי .אוהניה,
אז היא תתמנא מ עיט ן  ,יומים תעזנן ולא ממצאה — ני היא רק אוהניה
תאה  ,נדרשת לנל חפציה ומשמיה ימצאוה — ~ ראה אלה יתפלאו מדוע
יעשר איש ויונה ננוד חילו׳ ואן הוא ננער מדעת  ,מדוע מרומים ישנון נצל
הנסף שאנן מפחד רעה — מה זה תתפלאו  ,מה תשתוממו  ,שאל דרני תנל
המה יניעו אומר  ,ותהלונות עולם יחוו דעת  ,יורון ויאמרו לן  ,ני ננולוח
עולם אשר שם נורא תיל לא יעתקו ממקומם  ,וחק הניתן להארן עת מידי
יוצרה יצאה לא ישונה  .ניום נדוא אלהיס ארן ושמים  ,נחקותו חוג על פני
האין ושם חול לים  ,על שרשי טנע התחקה  ,צוה לאש להנעיר נל מאנולמי
ולמים לננות מנערה  ,ולנחות הנריאה אמר לנל לעשוק פעולת יד חרון,
ולהניא ריש ומחסור לדגלי עצלה  ,ומעת כים טעים ישמרו הענודה והחריצות
המסננות מלניא לנעליהן  ,ויד ימיה תעשה שקר ופועל הנל יהר חשש וילד
עמל  .נס מתיפה נמלאנתו חנר הוא לאניון  .ני מק הטנע לגמול ענוות איש
האדמה  ,אשר נמעיר יעיר מלקו ולשדהו נענד  ,ושדה איש עצל יעלה
קמשונים  ,נאשר אמר החנם עונד אדמתו ישנע לחם ומרדן» ריקים ישנע ריש
(משלי נ׳ח ) ואלה אשר יעירו שחר ניגשת ענודתס ורק תחת סנלה לתעצנה
ישנו  .אלה אשר יומם וליל נל מגמתם ומעשיהם לצנור הון  ,יענרו שארם
למען אגר אגירת נכף  .מפיהם יתשנו לחם צר  ,נם ני ידעני ויצמאו לא
ייעפו ולא יגעו  ,נס צמא ולשונם לחנם תינק לא יתרפו לרדיף נסף ולמלאת*
«מיהם נל הון ר — 3אלה אוהני נםן>  ,אשר נל יצרי מעלליהם לתשוף מקים
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לזהנ יזרקו  ,למו כסף תועפות  ,ומאות נססס יפיגו  ,יען מטרת נל עמלם
להם ינוננו  ,ואך מלאות נתיהס נסף ׳מפיצו  .ולנס צפון משפל יען לא
זקפוהו — ולא לחנמיס למס  ,ני המה יומם ולילה רק נמנמה יהגו  ,היא
נל מעינם  ,ועל פת לחם יפסעו ויענרו נרגל  ,יפשעו נזהנ ׳ ינוזו לאוצרות
נ0ן> וכל עמלם לא לפיהם׳ רק לפענח צ פיני חנמה  .לכן לפי מסת תפוסתם
ימצאו אונל׳ לא יפשטו ללקוט מאנל׳ לנן לחם מסנה אין למו  ,וינף עצימו
פימו לדנא מחת רגלי עשירי עם  .ואס חנונות תנקם ננסן»  ,אן אליהם
תנונן מטרת חפצך  ,ממצא נקן ידיך לעמידותיהם  .והנה יאה שני דרכים
לפניך .לשמאל חיל עם ר 3נשטף מיס ונים ישטפו ,ונהמות מיס ינים יהמיון
יפשטו אל האונל  ,איש את רעהו ידחקו!  ,למען ינשל ויפיל שדוד  ,ומפיו
ישלנו טרן> ,ישמחו ננפלו וישלחו ידם נאמהחתו לקחת נניעי הנהג אשר ימצא
אתו ,לנוהר נרק זה 5ישאפו נרות תאותם  ,ולנוגה נסן> מרוצתם׳ ואין מעצור
להם למלאות מאויי נפשם  ,נשואים נמדנר משחרי לטרן> גנולות ישיני  ,יגולו
למרחקים ויענרו ימים למצוא הון ר , 3ועמם לא משנע עושר — ולימין אין
מספר יקימו מגמת פניהם למראה הגדולה נהרי ד3ש אשר מראש הרריהחנמה
יזרומו  ,ולקון מנאו 3הננון למו3מעגלותס לא יחושו  ,מסילות נלננס עד
נואם לפלגי חנונות׳ יאכלו דנשם ומאורנה עיניהם  ,ל 3חכם לימינו  ,יאמר
אלה מורדי אור ירדפו המה נסן> ושניית יקרת ת3ל  ,אנני לא אקנא נמו,
יתפארו נעסרס  ,ד ;,מרו מצאנו הון לנו  ,האס חסנס לעילם׳ המעין» עיניך
3ו ואיננו  ,או הירד אחים ר 3ודס ליהן לאלהים נפרם לפדותם מרדת שחת;
או עת ני י 3וא אלהים על נל נעלם  ,ופועל אדם ישולם מה מידן יקת
ממחחדין אשר אשפת לנסות פשעך  .ומי לידס יתקע ני לא ישנ 3עשיר ויפתח
עמיו ונעוף תעוף נהנו  ,ני תצא אש ות ' הט נמוסדי הצלחתו׳ ותאנל אותו
ואת חננישימו • המלין הנדרש׳ אחר  ' :הלא לנו מנחות רמות ואנחנו מחשים
ממשול נחמדחם וחטאנו לאלסיס ' — לכן מאוד נתחנק ונחאמן לדדין על
נמתי המדע  ,נס אס פרעות כהרים ננוהיס נשמים יעמדו לשטן לנו  ,לא נרף
ולא נסור מאחוז נינה  — .ואתה ידידי  ,הדרן החילות לדרוך אל משט מעליו,
ננל לגנן תחפש מדע  ,ני נעים אף נחמד הוא  .ואל ינהלון המון שונאי
הנמה ונחי דעת׳ אל החת מהמהם ולא מהממם  — .מאוד מאוד שקוד על
ספרי דעת׳ תמצאם נגל מקום׳ ני את פני מיין חנתה  ,היא עומדת מול
פניו ומגלה הדד ננודה נאסר הוא שם  .מתראה לנגד עיניו ננל מקום
ניקרמה  ,ועיני נסיל וקצה האון  .הוא לקצות הארן יניט וידעה אשי אן
שמה יחשוף תעלומות דעת׳ ואן נירנתי תנל יגלה תוצאות נינה  .אם קדם
יהלון יאמר  ,מי יתן לי אנר כיונה  ,אעופה אחרית ימה  ,ואם ימה הוא
יחשונ ני קדם יפיק חנונה ן ני שהה חכמים  .שתה מורים חרוצים  ,שמה
אפיקי הנמה  .אולם אס נן חנם אתה ממצא מעגל ישר ואמרי נינה נאשר
אתה סס — רק תשים פניך כחלמיש הול זוזי דעת ,ונס ני יניעו ראש אמריך
המטים עקלקלותם תזוז תלעג למי  .והגיד לן מה טוו הספרים אשר מלמוד:
מורת אל ונתינות שלום ודנרי נניאיו נמזארי הניוניהם מליציתירס ומדומיהם
ומקראי קודש ,המה לטיני נל משכיל מנחה חדשה  .ספרי החווןרים הקדמונים
נהרמנ׳ם ואנ׳ע  ,המה זנית צדיק חיסן י , 3הט אזנן ושייע דזרי מנמיס
אלה  .דרגי הדקדוק הלשון וההגיון  ,רנים מוניליס להיכל קישם  .ומניניהס

המה יצללו גים התלמוד ויעלו סניגיס מתהוחותיו — ואם לסוגיו! עמים
חשמע  ,אם תתמקה על סרס׳ ספריהם  ,ומליצות מסורריהס בי יגעמו לתגן׳
אז בריאה תדסה תגרא  ,חדרי לזך  ,המה יזהירו ותראה נצורות לא שזפתן
עין שונאי דעת  .אולם היא לנייר אומרים לו כל הקשות ס,מצות והצועד על
מפתן מצרות התנמה מודיעים לו התלאות אשר תקרינה אותו ,גללה , ,ואו
להיכל קדשה  — .דע  ,בי לא יצק צור פלגי שמן לאיש הרם  ,תיו  ,ני ישראל,
בל דורם דעת נ,זה ונמאס  ,עמי  ,ני עמינו  ,תכלית שנאה יסנא׳ אס לעומק
ד,רי חכמי ישראל תרד  ,אם רק ,זאת תחגוא ני תשקוד לה,ין מליצות חוזי
עליון ספרי הרמג׳ס ז״ל אשר לאורו נלן עוד היום  ,ו,לעדו נעורים נמשש
חושן ,צהרים  ,האיש הזה אשר למוסת עמים עד דור אחרון יקום  ,עליו
המושלים אמדו  ' :׳ממשה עד משה לא קם נמשה ' והמליץ הנדרשי  ,חתימת
ספרו קראו אחרון הגאונים ,זמן וראשם גחשיגות ' וספריו ני תקרא  ,למודיו
המסולאים ני מספר  ,אזני מי עמינו  ,העד יעידו " ניהם לסחור מקום
מעמדן  ,להשמר מלאשר  ,מעגליך ולסור מפתח ,ימך  ,יאטמו אזנם למוסרין,
יאמרו עליך  ,כי ערון לן תפתה מאתמול  ,ותגרש מלחסות  ,סתר ננסי עליון.
ואס אל מקדם החכמה לא תגוא  ,אם ספרי הנ5יאיס חתומים ישאיו לפניך
בל הימים אשר אתה חי  ,ת,ער מדעת חוקרים וגינת איש לא יהיה לן  ,אס
מגדל פרע שער ראשן  ,ולא תוקם מנוצות עשב,ן  ,אם מצואה ותלאה  ,גדין
ימלאו ,אס אתה תכוף ראשן ואל און הגיט  ,לנתן ועפעפיך לא יישירו נגדן,
אם עיניך מעצים מראות ספרי הנמה ודורשיהס תקלל  ,ואל מקות מיס
ל,קרים מלן tשמה עם אנשים בגילן אנשי רכיל ומצה המלאים תון ומרמה
מש  , ,אחין היום  ,אמן תדיר דופי  ,ו,לשון נרגן תשים תהלה תחת תהילה
,אה,י דעת  ,אם רק לא תואר אדם יהיה לן  ,ני משפל קומת גיון  ,אס
תרקד כאיל ובעגל מר,ק ותמחא נן>  ,תשרוק ,שפתיך ותקרין ,עיניך  ,עמדו
לססין שיח לפני קינן  ,אם רק זוהר יזהר לן י,מחשכים לא אוד מלן,
ולשאגת
ארי נוהם תאטס אזנן ,
ואם שלשלת
הקילה לא יאסרון
מדרון  ,עקגות ה ק  ,ל ה ׳ ודגרי הרח' ,ן זיל ,פתיחת ,יאורו להמורה אשי
הגיאן העיקרים מ׳יש סנ״ח לא יעשו אות נאמן  ,ל,ן  ,ותשלח ידן לאכול
מסרי ע ן הדעת ועיניך לא תפקחנה  ,שסע טל תגיק ונפשן ריקה תהיה,
היא קוצות ראשן ימלא ועל ארצן חור  — ,ס ערי אורה מ,וא ולא תראה
איר  ,או ,קדושת לוי ני תתקדש  ,ונועם אלימלך ינעם לחנן ,תאמי
אם ק,לה נק,ל ומש,חי 5ע 'שט ימלא סין  ,אז קדוש יקראו לן וגמוצאות
ס,תות יאספו מלא אחיין המון ר  ,גוז משפחות אשר הורמו מאשפתות על
מרומי ההצלחה ואחת ממעלות ננגדות אין גמו  ,נם אספסוף חשופי שת
הולני ערום ויחף אשר " יתם אין נל  ,וחסידים  ,רנה יגילו לפניך ויאכלו
משנים עשר חלות אסר מעיון לפניהם  ,וגס מדנים אסר לא י,צרו משולחנן;
ואם אין לן ! ני לא נתן לן אלהיס עושר הלוה עליו  ,ני סוף העושר והנגוי
ל״א — והיה נאשר נדור יצנסו סלחנין ואתה ,ראשם נמלו ,גדוד  ,עדת
"ערים מסו,,ן׳ ועליה ( מרום שמה  , ,שמים תתהלך  ,רעיונך׳ ואס זמרת
מסיוך מרקיע לשחקים ותראה אור  ,היי  .אך למצער תאכל לפניהם  ,ואל
משתה יין נגד חסידיך רק טיס י,ואו אלין לן ,א  ,חדריו  ,אכול בנפשן
ח,ען  ,מער נד וין  ,ואחר תחזק לין  .תדרוך נפשן עז ונח ,ך לסמלה • ,
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חמצונ לסירות זקול עוז נפרשה אחת מסדר השנוע  ,ושמיר לו מאיד סן
תניד הריעה האמיתית השומה נסי משכיל עליה  ,רק מקר עיני העת
ננסמרות אמר המה ( סתרים נס מעיניך׳ גי חשן האולת יחשין נערן  .מלת
וירנר לא תהיה נסיך כשרן אמירה׳ רק מלשון ורעו כנשים נדנרס  ,או מן
דור ונגף  ,תלת ויאתר מן אמרו צדיק כי טוג׳ נהעלותך את הנרות מאמר,
ני הנרות המה הנשתה׳ ני נר אלהים נשמת ארס׳ וסעס נם אשה תקרא
הנשמה  ,ותאמר נפרשת משפטים ,האשה וילדיה  ,הנשמה עס המעשים טוניס,
ני מילדות המה המעשים« לאדוניה  ,לאלהים -־־ ודרשות כאלה אל מאמר
כאיש מדנר עם רעהו ולומד אומו נדנרים ננחת נשמעים ( ־־־ דנרי חכמים
ינחת נשמעים — ) רק הריס נכח קולן ומשנהו  ,סעס תצפצף כצפרים עפות,
פעם קולך ננוח ויליל נמננירה נאה עד משנר  ,פעם קילך קול אילות  ,ואז
דום והחשה נשעה  ,קרון נעיניך  ,שרוק נשפתיך« ותלול נרגלין קרוא נלהנות
מדנרותין לשומעי תורתן  ,איילים פתאום עורים  ,לא ייינו ולא יראו נמה
עולמות פתוחות לפנין  ,להתהלן נהם לארנם ולרחים,וכמה מלאכים עומדים
ייראה ורעד להקים לך אשר תניד אותר  ,אם הגה יצא מסין  .מתפאר ני
נאת עי סוד ד׳ וכתום הוא אתך׳ א! תרנים מעמי האון לקדוש עליון
תנונד׳ מלים יוציאו תהלותין ונפלאותיך׳ יתנו עדיהם ויצדיקון ויאמרו:
צדיק  .עושר ונייד ממלא׳ ידנו מרננותין וסוהין  ,ויאמינו העם לכל
אותותיך .ויאספו אלין כל עיר ופסח ותום רע  ,חשוכי ינים  .מוני תחייאיס,
יאשר נשנעון ינהג  ,קהל נמל ייואו אליך לחזות מפעלית אלהים אשר העשה
נארן  ,תניף ידן ותנות נרנת שמים עלי ראשם ,המה יריקו שקם אלין וכספם
תועפות לן׳ המה נמחסור יחיו חיי צעד ,תומס נס  ,ואת וננין תחיו ננותר
— ראה הנה הנדתי לן אשר עיני ראו ולא זר שגי דרכים לפנין׳ ואתה
תנחר או תנוח  — .ואגני כל עוד נשמתי זי׳ כל עוד נשמת שדי תחייני
ומנינני לא ארפה מלתמוך המדעית  ,ני מיום עמדי על דעתי עתהם השתעשעתי
המה נחמתי נעניי — נעודני עוד עלם לא למצער היו נ ני נילי  ,נחירתם
דרשתי תדע  ,עליה התפללתי  ,ותנתן לי ננקשתי  .תקום היה לנו מקיר העיר
והחוצה  ,ניום קין נחום צח הלכנו השיה  ,נאחת מגישי עיר מולדתי כנעה
קטנה נתללה׳ עליה עצי תפוח עומדים׳ אחד מצנחו עקום לרחנו ישתרע,
נשפל קוממו מול האון נחת  ,השח השפיל הגיע לארן  .ככסא מונן לשנת.
לענפיו גמול ידו היה  ,ממצנתו יעלו שדינים למעלה  ,יסוננו נעדו  .שמה
אוינו למוש  ,לנר< נצלו חמדנו שנת  .ונספר הגינו־־־ תחת התפוח עוררנו
אהנתינו ללמודים  ,שמה חנלה רוחינו מחשנית רמות ונשננות ־־ עוד לא
שנחתי שיחה אחת ,יני מין רעי אחד  ,נחותה היא על לוח לני  .פעם אחת
קראנו נספר קמנו ממושניגו והתהלננו אחוזי יד נין השיחים מנאות דשא«
מיין עצים גלים וערמות עפר
משם נשקפה ננעה נית מועד לכל חי
אמרתי לדודי ורעי — שמה ינסה הגל
ומלנות ען ואון  .נראים  .ראה
גויי אדם הלנו לפנינו על האון  ,ונר יש שמה איש אשר נתנרתו השתעשענו,
שמחנו לקול מדנרותיו ממנו ממתקים׳ שפתותיו נחיט השני ני נפתמו אמרנו:
הגה נפתחו שערי שמים — או שושני לחייו ני ואינו  ,לא יכולנו להתאפק
לשים נתתג ורסן פינו ועדיינו לנלום נל קרוג אליו לנשקהו מנשיקות סיגו
"־־ וני ח,קנו אותו אמרנו  :מנקנו זרועות עולם  ,ואיך אמי קודש האלא
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חיומ רמים ( שפנו ורמה מנסה עליהם — ויש אשר יום או יומים עמדו על
הארן ויאספו  ,לתנלית מה חנלמם וילדמס אמם  .ויש שם אשר משדי אמו
ילקה נזרועית המרצה ננור מות> וגם שי שם עלם או עלמה  ,עוד לא (ציו
סרחי לחייהם  ,ונמעיו שושני יפים סתמו עליהם  ,והיה יפזרו לירנתי גור
מסערת המות  -נם שם שונג גן תקות הוריו  ,וגת מממדה לאגותיה  ,ושמה
אג
גלילהגעודו מוסף נעזרתו נל היום על צעיריו  ,ואם רנה  ,גאהנתה שמרה
צאצאי מעיה הישנים גערשס׳ וגיוס לא משה ממטתם׳ עת נאסרו
גחגלי שינה נעימה׳ מנעה לזנוגיס גל יקיצו עולליה משנתם  ,גס שמהאוהנים
גלנם אהגה קניה  ,גרתוקומיה נצמדו  ,אמין קשרם אשר גם גמותם לא נפרדו
ועתהוגם אנשים אשר איש את רעהו גאיגה רדפו  ,שנאו קנאו את רעיהם׳
תחת מעטה ענטיט ישננו ושנו שינת עולם׳ ונס אהגמם נם קנאתם
נם
שנאתם נגר אגדה  ,אך י׳נל המה ולריק עמלו ־־ ני עתה מלג ישנאו
נגוול מתי עולם  ,וגל מנסה עליהם  ,יחד ישנו הנאהגים והנעימים נמייהם׳
גם המה אשר רדפו זה את זה נאף נענור אגורת כסף ; נעודס שנאו זה לזה,
ונמימה שפונה רדפו להשמיד ולגלות  ,ועתה נמומם נדומית נשיה יחד ישננון,
לא ישמע קול נוגש ׳ לא ירעו ולא ישחיתו — עמה נגלו לפניהם העלומות י
המה יודעים אשר נסתר מעינינו  ,או אמם יודעים מאומה  .ני מי יודע רוח
גני אדם  .והנפש תת היא ? הידעת תנוגומיר ? הידעת אין תחיה ? ואין
תחשוג נטוחוהינו ? עצם צורתה מה הוא ׳ אשר מעשה האדם לנפש חיה,
יניע אל אשר יהיה רוחה ללנת  ,ונל דרנמו תנין ! מי יודע אם תציל נח
חיינו מרדת שחת  ,נמשול נגוינו תולעת  .ואס המות מנפש עד נשר יכלת,
והאדם נמיתו  ,נננור נאלם אחרי אשר מיתריו נתקו ; או גני אדם נצור הזק
צורם מלגלות נשאול  .ועת נית חומי לעשר ישוג׳ נסשינו מרומים תשנון ג סוד
מלאני עליון  .מי חנם וינין אלה !
שאלות אלה נדי חושן יסתגנו ,סגור
השער לפני נינת איש — וצדיק אן נאמונתו ימיה  ( ,אמין ני נעת חמרינו
ידונא לפני עש גפשינו תעוף מרום  ,שמה חניון עוזה  ,על פוגע שמחות
מתענג ~ ני מה חלק אלוה ממעל ונשמת שדי ממרומים  ,אם אן למען חיי
צעד ני יגוז חיש ויעוף הושם האום עלי האדן  ,הלא טוג ממנו נפל לא
יראה אור ' — לא ' האל הטונ לנל לננודו נראנו  ,ולהשניענו משפע טוגו
שם את היפש היודעת הזאת נגו  ,ואושר רג שמור לנו מענר לקנר — נת
דנינו יחד* עוד לא נלתה שנה מהלנה והארן מרוצותיה סייג השמש׳ והנה
גא מות אנזר ולקח ידידי מחמד נפשי ולקניות הונילוהו — נרן הודו למון
הגור  .מי נינא לי אז נדנרינו יחד ׳ ני תנרת חקות חייהו גימים מעטים.
הן לנו לא ידע אז  ,ולא דמה כזאת  ,כי יעל הנורת עליו  ,ואן ימים אחדים
יתהלן נין החיים ־־־ מה צדקו דנרי המשורר  :ני יתאונן על ימי חיינו ני
המה הגל נאמרו  " :הנה טפחות נתת ימי  ,ואלד׳ נאין נגדן ׳ אן הנל נל
אדם !" וגם דנרי רנינו נחיי נמשנון הנפש  .כי יתעורר אותנו לחשוג דרכינו
ולשונ נטרס < לו ואינני • — יעלה על לנו קרנת קצו  ,ונא המות אליו געת
סהוא
דואה מיתת שאי החיים פתאם ממדנר וזולתו  /מגלי הקדמת ידיעה
נדנר  ,ולא רמז ולא מועד ייוע שיהיה נ טח מהיותו נו  .איננו מתענג ננוא
גנל חודש מחדשי השגה  ,ולא גיוס מימות החודש  ,ולא נשעה משעות היום.
ואיננו נא נימי הזקנה מנלעדי הישישות והגחרות והנעדות והילדות והינקות *.
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וגה גחדל ממגי אוהג וריע מיודעי מחשן  ,האסל סלך ואיננוי ני נגרם
יומסננות אנותיו לנוד מחרנותם לנקש למס  ,ונאפר שמעתי למד מנמת
הרפואה ופומע נמה לפונות חיות ,והלך לו אל ארן אמרת׳ תקומו לא ידעתי
עתה איהו  — .השליפי עז  ,גם הוא ארן מולדתו׳ הת,ל הנמלה מסונך
עליו  ,לא ידעתי מקומו איפוא׳ אם הוא על האין  ,או האדן עליו — נה
נתק לגליו! עיני המוט המשולם  ,וצר לי האוד על א,׳דת רעים ואוהגים
ייסולאים נמוהם אפר יקרו לי רעיהם • ועתה רגו משערות ראשי פונאי מנם,
ירדפוני תחת רדפי טוג  .המה גדעת מאסו  ,לנן ני נעלו  ,יען אעמול להפיק
מגונה גין צעירי עמינו וידי תתמוך נדורשי חנמה לאשרם נדרך גינה —
ואגני מאוד מאוד איש רעים להתרועע אוהג מאוד להשתעשע גמגרת אתים,
עוג ונעים לי שגת אתם יחד ~ ני האדם מאופר אם ינים יחלו פניו
יאוהגיו דגים נדנרי המשורר שיללער:
פגרים מתים אנחנו אם אינה תפריד אלון» גנו •
נגני אלהים נחפגנו אם גאהנה נמ,ק אותנו.
יאה ידידי* איך תעיתי נשה אוגד ממהלך רעיוני׳ דמיתי להורותו דרך נינה
ושפנתי שיחי גחיקך על אגירת רעים׳ ללמדך דרך תלך יצאתי  ,והנה אך
קינים והגה על קוצר ימי שנותינו נשאתי ־־• נן הוא ! אתה גלות האגן מפי
הנאד  ,דלית מים מעמקי לגני  ,שתה גס אס יהמו ויחתרו מימיו ויגרשו
יפש וטיט — שאני ידידי ואד,ר ! אל אהיה נעיניך נמתעתע  ,הן החילותי
להראות לך מגת דורשי תושיה  ,והמנאונות אשר נודעו רק לאיש משניל נעל
נפש גנוה  — ,איש אשר אלה לו  ,חלקו אך עמל ונעם — אס לא שקדתי
על ספרים  .לא היה לי לג רגש  ,לא עלו ני רעיונות נאלה המשניות גדם,
נעת ראותי נית מועד לנל חי — לא הלנתי עוטיה נקרג צרה׳ על רעים ני
אלפו הלנו למו — לא נמלה לני על שנר קשה יום ,ונס עתה לא רנו אויני
מנס אשר לא הרעותי לאחד מהם  ,והמה נל היום יחשנו מחשנות להרע לי,
ני עתה איש דיג הייתי  .דיג לי עם יושני עירי  ,אשר ישנאוני על לא ממם
ננסי׳ יענו ני נמה הלאותיס ני הפרו נרית אחים נגדי  .יעוצו עצה להסיר
דנרי׳ נהקימי להם נית לימוד לילדיהם׳ יפתו נסתר לנ ההמון  ,ני יקנאו
קנאת ס׳ לנאות ,ויאספו אספה לחזק נדק דתו נמי מרינה  .והמה רק יתנשאו
ראש נגד הראשים  ,והמה השלום נה יגישו מן העיר  ,וננאות השאננים אם
המרינה יציתו  ,נוגדים ולא נגוד נהם  ,יזרקו ארס וממת חימה סנינ אהלי
שקטים ושלויס  ,נזנני השועלים הקטנים ממגלי נדמים לפידים ישלינו ׳ והנה
עלה עשן העיר  ,ני תעשן חמתם ומנער נעסם מנם על שופטיהם  ,להשיג
שופטיהם ננראשונה — הנה ראה ידידי מה אתה מנקש  ,אם תנונות תנקם
י "־ ומה ננקש עוד חשנוגות יניס מצעיר ימים מנני ישראל  ,מגחר שחרית
ימיו נהנל ינליון  ,ני עד נן ששה עשר שנים ילמד ננית הספר אשר למנניר
זנרנו נו מהנזק אשר יניע לעול ימים ננללו “ ־ ולדרג טרם יגיעו לשלם עשרה
שנים  ,הוא יום שידונר נו להתקשר נחנלים  ,זאת האסה אשר עמדו נל
הימים 5ועוד לא נא לימי איש  ,לדוג נן חמשה עשר שנים הוא יום חתונתו
יום שממת לנו.
נזרועות
אהה ! אך ימי גילה לא ימשנו׳ נער  ,ילין רנה ולנוקר נני
העלמה נעת דודים תרדמה נופלת על העלם ,

ועוד מספר שנים לא חוצצו,

ומו הנטיחהו חותני לתמ לי ארוחתו ,ונוקד יקין ,והנס לאה רעימו מתלאות
עורו עליה ממולי לידה — תמת יוסי משמת מראיה — עוללים שאלו ללחם
יפורש אין להם וילדים יתעו לולי אינל — וונתה את אויה ואת אמה לע
ועלה ני התעמר וה ושנואה היא — ונם הוא ועלה יען קרא לשטן ו(
ארועה עשר שנים נירא ועיניך ! תסלח מן נודו  ,כי נתן לנשים חילו  ,יקפד
נאורו חייהו ,ממות ונוער נפשו  ,לקורות יוול ילן ואיננו — יכ הנה האיש
אך לצלע גנון וענור הצלע אשר נלקח ממנו ואני ימיו — ומגאוניו נכדו תמיד
אם ידי איש זר נעוור הוצע אסרו ונמושתי זה האשה ,ני נן וני ארצינו׳
לא יומרו להם נשים  ,אן איש עני ומסכן ני יראה וניתו אין נל׳ ונניע איש
אחד עלמה לא אורשה נאים  ,אש רק אויה יאות ליתן לה מוהר ומתן  ,ושם
אויה לא כשם החחן  ,או שם אמה לא נשם אם החתן ; אז למען נצע נםן>
יקרא  :הנה העלמה הוכיח ה ' ליין* לא יקראו להנער או להנערה לשאול
פיהם  ,והמה אן> אם לום ימאן ולא יאנה לילן אחרי הנער או הנערה הזאת.
עד עולם יקשרו — לכן נל עוד ינערו האנות לשום נמעוקה זאת נניהם,
לא ישמחו לעולם על חילם ולו אנות לא יגיל על נניהם  .וגל עוד כסל
למו  ,ליעד נניהם לנשואין טרם זמן השלמת נוחותם  ,לא יצא לנצח מאמם
זרע ורך הי  .נגטיעיש מנוולים ננעוריהם ! מזוינים ונח ננר ועצמת איש —
ועל נן תפיג מורה  ,כי למתי ילמד הנער תורה  ,אם דאנות רנות להניא
מחית נפשות ויתו יפריעו אותו ועודו ואני שניו — והיטינו אשר אמרו:
מי שחשקה נפשו ותורה נו! עזאי אל ישא אש ה נלל ' — ואתה אם נן חנם
הנן  ,תנין מענל יושר המוניל להחנמה מאשר הוריתיך ומועצות ודעת “•
ועמה דע לך ודי לי — ידידן:
זעליג צבי מאנדשיין מבאלעחאוו.
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עיור חזיתיןי עמי בתחתית<7
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באש מתלקחת ההר באש פלדות
אקרתף ורעייונף ירוךו* ?!שלביות,
הלבביות.
אלפי
ללב אחר נמס!!
"
“T X
־  :״
- T
| •• T V
אלפי הלבביות מסיבה לאחרות •
ההרים,
גדולה וחזק מפרק
;ברוח
»T V • T X , TTX
T
 |שמעת קול קורא עשרת הדברים;
■׳
קול קורא במלבר  - :שנזעו לי קנים
.ערות ליבראל אתי היא כמוסה,
חרותה ׳
באצבע*' fאל
אלוזים
מכתב
־*
«
; - 1v
*
:
" .
לוחיות העדות שגי לוחיות האבנים .״
׳

עיור תצלינה אעיף מקול רעם,
מעלליף שחת בפעם בפעם ׳
מהר סיני ירד מבחר הנביאים.
באש בערה המתיו,ויחד אפיו׳
שני לוחות האבנים השליף מבפיו,
פתיות לא ילזמול לרסיסים ובקיעים.
רסיסים ובקיעים ; חרשים ושבדיס׳
הנה והנח פ ודים ?מיודד ההרים,
לאחת
יחברו
לנצח בל
מנופצים
 t־׳ “
 r \ :T* -
• t:
אייש איש לקח חרש מרוךש׳ או־מח,
משובה ישראל נצבה נם קמה,
קול זזחר { אבר׳ צלל במו ישחת.
#עבה עפי תחת ההר שא עיניף.
ראה אלפי שנים  #טופון לפניף,
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על גלי היית אלפי שניםזעברו,
גפ .עתה כמאז הגירויות נאגרים,
גם עתה כמאז הרסיסים נפזריס ,
מךנים בקך 3ף אור פניף ירןררו.
 Vjrשרמת בת .עמי דזמךיבה פיוריה,
ותעש באויבים תמור ענני תושיה.
לשלשה ראשים אנשיך יפדרו,
ילחמו .יחד בשירה המערכה ׳
ומה אחריתם ? מה .יגיע על ככה ?
חשש .יהרו  .רוח יזרעו . ,קיפ "ילרו.
«נבחרה נא מורה ככל אות נפשנו,
הוא ישכ על כסא־ו ויתפלל בערנו
הוא ירעה את צאנו ; ,שמור העדר,
פן .יעפילו לעלות ועאויבמו שער,
פן יפרצו הח־ומח גם זקן גם נער,
ותהי למרמס עירינו בהפרץ הגדר .״
אכן רבים אומרים  « :ראש נשימה,
הורתו האמת  ,מגמת פניו י; ףמה.
רבת שכנה לה נפשנו מס3ל ׳
מרור לריור רבו ,עצמו הבונים,
כגוב גובי ביום
קרה ,
בגדרות
חונים
זן ■t־!
־ ־  :־•
*
הוא יהרוס הגדרים  ,כי הכל הבל.
הרבריכם את ישר הולך ייטיבו ?
איך יזקום .יעקב אם ככה תריבו?
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"בשימה עלינו ראש .יקךאו רבים
העומד בתוך מחזיק הברק׳
מאת הנושנה יסיר החרק׳
משושן ופרח ץ־חיק העשבים ".
על שדה שמיר ושית נמו רועיף,
פעיות נדחות ילכו לסניף;
רפתה רוחם׳ שוכב בחיק תרדמה;
גם ידיהם תרפינה מעשות תישיה,
בראותם מעקב  ,בראותםישערוריר«,
נ? יתה המריבה׳ ורבה המשטמה.
השברים בקרבף ,שבדף סביאו,
קול קורא לריב באש  ,בקרבך השמיעו,
איככה תוכלי לרבוץ על מי מנוחות,
אם ! נצו ביעקב ;ריבו -ביהודה.
!לחמו .יחד  ,על 1תורה ותעודה,
ולארץ השלכו  ,שברי הלוחות!
ה!ראו עור עיני שם .על ההרים,
בהתחבר לאחר׳ שברים הנפזרים?
הקשיבי .עמי! שמעי קול צום!ןי!
מרחוק מקרובשליום ; ביאו׳
קשרו חבל אהבי"
ויידעו.
באמור לציון  ,מלך אלה;ך — .
אליעזר שנאבעל מפראסניטץ.
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Schreiben von Marcus Stern in Drodschan.
חגית ISIS׳ יצחק  .שמס מין לעולם
זנרי שלום ואמת לדורשי תושיה ,
בנונגי שמיס • זה זמן לא נגיר אשר זרחו לי ספרי  ,ו,גי יצחק  /גתונס
הגינותי וראיתי  ,ני גולמו נוסדו עצי עמודי החנתה והמדע  ,גולמו ינריקו
נהוד קרניהס על עין הקורא  /נמו מצאתי מקור ההגונה מגל כגר נוגע גאר
חפרוהו חגרה השארה  ,נאר גרוה שרים ונראשס הרג המלין המרומם נג־י
שתו יגיה לעי עלי שמי המדעות מו״ה מנחם מענדל גרי׳ שעערן אשר על
גולמו נאור יקרות הצפירה  /התה הגנונים גוני נית מריש לששה הענריה,
נה דגר אל עלי הר חמד לשנתו לחוגג עמים,תורתו הקדושה  ,התה המליצים
היקרים נשאו את שפת ענר נזהג לשונם ממתק אמריהם תתרומם גל רוח.
מצון> דנריהס התעדן גל נפש  .מהם נוהגי מנתמיס ,מהם ידנרו נחימים וגוני
נניניס  ,יחלקו השנים  ,יזמרו מזמורים נמליצה וסירים גמסגות התנל נפתרו!
וחדות נשמחה ואגל לזמנים ומועדים  ,עשו חיל נלשין צחה וזנה  .אשד יין
נערי גני ישראל מגל עגר ינהרו להשקיט צתאונס מחוד ינתה שמחתי נחזותי
חנל משניליס מקנאי קנאת האמת גנל למס  .אן על זאת אתפלא ורעה
חולה ראיתי  ,אשר איזה משגיליס הריהו את ידם לנגיע נגנן לגוש אחינו
יושני גאליציען  ,והשנילו לעורר את אחינו יושני הארן הזאת — לנגיש מלנישי
אזרחי גויי הארן לגלי היותם מוגדלים מנהם ג איש ראשה  .ונחה מהם יירנו
חצם דגר מר נגד גת החסידים  .מדוע דעותיהם ומחשנותיהס שונות מדרגי
שוחרי חושיה האמונים עלי גרני עת החדשה  — .ה יו גל איש להרוס גני!
חזק ואמין גהגותו גא,רון נפעם אוו ^ ? הלא לאט לאט יפריד האמן נגלי
גני ן את הלננים אחד אחי — .
חזו נא׳ אנשי עליה  ,איך דנרים גאלה יעה גדילה הסני  ,יען גל הענז
גרעה נגע גקירות מקדשנס יקראו  ,יען מנהגי ודתי החסידים יאן> נגדיהא
קודש יאמרו למו  .ולזאת ירחקו המה ונניהם הלמוד ולקרוא נספרינס היקרים,
אן אס יקיים מפז המה.
ראיתי אין חנם אחד מתאמן להניא ראיות תש״ס ופוסקים ניני
חליפית הנגדים  ,תיל יש ויש לאל ידי להרים ולסחור יסודותיו  ,אן לגלאי
הרגות מלים אדגרה דנרים אחדים  :הן הניטו נא נעין הסגל  ,ני לא יונלי
אחינו חושני ארן הזאת ללגוש מלגושי גוי הארן נלתי אם יספרו וינלא'
סאת זקנם׳ ונשותיהם נלתי אס ילני ג גליי שערות ראשם  ,ליזען לא יהיא
שוס מסן מגדיל נינם ונין נשי שאננות הרנות והעיונית  .עדע( סרו ' ען  .גי
גלי זאת לא תועיל השתנות גגדיהם  ,ני עוד לתועגה רעיני עמי ה מרן ימשני
גהיותם סונים מהם גזאת  ,ומני אז חטא יפשע גדול נעיני ההמון אחינו נ׳י
לגלח פאת זקנם  ,ויסידתס גהררי קודש ולאו מסירם הוא גתורמינו הקדושה-
והראיות שהניא החנם הנ׳ל ממשה רניני ומרדני הוא נמשענת קנה רצי!•
יען אז נימיהם ונארציחם ינם נעת ג גמה ארצות אשר נננרי ניהודי יי'
הנדל מצווים על פאת זקנם היו והנס  ,ונמעט אן לננריט היה איסור גיייי
לילוך את סאת הזקן  ,לג! לא הגירו ננית יתרו את מרעיה יגן התדחא איי
מרדני  ,יען אז לא היו היהודים מצוינים גשום דגר • אגן נעת הזאת ינארצי'
אשר נסיין ננפרי יגלחו ויספרו סאת זקנם מה יועילו לאחינו גני ישראל א®
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ישנו ויתלפו את גגדיהם ולגושיהם  ,אן עוד ישארו מצוינים ומוגדלים מן גויי
האדן  ,פאת הזקן.
אהוזי ! הרפו מעשינס  ,אל תקר,ו לעיון מעינה כזאת  ,ני לא
לזאת
עת לד,ר  ,ולא ד,ימם  ,עתו  ,אן הקדישו עתותינס לתודה ולתעודה  ,מליצה
גשגגה ושידים נתמדים ודגרי מדע  ,הן למי העמל והנווד מ אשי אליהם ישימו
תנמי עמינו עין מ,נוס  ,אם לא א  ,הצעירים  ,אין נאליציען  ,אשר אמונים
המה עלי מיק אגות לא נ,וניס ,אליהם מגמתם למען ישקמו העגרים העודים
עיניהם ! אן הגינוו נא אין פעלינם אסע  ,יען האגות  ,ראותם גד,דינם,
נקדש  ,עיניהם מהעת
נהנה ונהנה מאמרים הנוגעים  ,איזה מנהג ישן נושן
״־־ מר יצרחו עלי הממגר  ,יחרימו החוגרת מגיתם  .וצא יקראו לנל הוגה
וקורא  ,ספרים נאלו  .לזאת ח,רמ משנילי עמינו  ,אשר הקדישכס ד ' להיות
מאורי נוגה ל,נינו  ,אל תהיו מאורי מתעים ותני המערה אל תעו ! נילר
מלחמות תנופה נזאת עלי רוח הזמן  ,הוא סו " סו " יהלן  ,ולאע נשמר
יגקע אורו מ,ין מפלשי ע,ים  ,לרגעים ישלח ק וי נוגה  ,יזריח קדים — עדי
יהי אור !  51זחת אם תשמעו אמרי ת,מנו ני ת 3צעו מאויינם  ,ומנל ע,ר
ועתה
יפנה ידודון ידודון משנילי ונערי  ,ני ישראל לשנוע מציף אמדינס .
אדוני,הנני אגיש לפנין מנחה קענה  ,סלי דלה היא׳ אן הרימה נא אותה
עלי מזגחן ותהי קודש  .קנוא קנאתי להיות נס אנני  ,ין מ,ל הנגוניס  ,וני
מ,צרי שפתינו הנעזגה והנשנחה  ,לזאת נצחות נגינות׳ רצה נא  ,למען
ת,רנן נפשי.

מאתי הצעיד משה שט ער ן מברי^ויבבראדשאן.

מטרת החי\ ם.
Don Jakob Bibring, beeideten Translator in Stanislau.

^גלי אניה
מחיפה מ?גלרה
בתהום !}ואיה
?רוח נשברה,
ינוע רגננר
^לי התבל
לאסון ושבח
בקררות אבל.
מגדול נחרה
מא 1ךי שמים

,עלי ב1ר צרה
לבני החלים•
ד׳רגעיש מלחים
;רוצו }יפופים
מך,חובל נאלחים
ברצים דחופים.
איה המטרה
אושר החיים
?נפש נןרה
בין גלי הטלם

האניות יצריח
בעין בוניה
ןרכה יעווה
תמיד באביה•
פה ב:ם האנחה
ברוח ךנז ; ה
בניות ההצלחה
.יםרע\ו נס האניה;
ואצכי נדבתי
הלאה לברה
נחלתי נרמתי
באין מנוח.
בן אביותי ,יעברו
מסע־ד ^ יפה
כמוני סחרחרו
במקום מרחפת.
לאי הקותם
נעואו עיניהם
תוחלתם איילותם
עד  .קץ ימיהם -
אזי מעקר לחי.ים
איור זרוע —
לא עהפוהו עימם
מם המבועי ^קיט הצמאון
התקוה תנחמנו

בחיים .רראון
מעצב־ון ידנו.
בלב הגבר
קסמיה
הפעל
י ־ *  -י T '- .
וערי חוף הקבר
לחולים פרחיה;
 7מם המטרה
בחביון ^מים
תופע נהרה
לבני החיים.
בן רבבות אבותי
זעברו המעברה
ואני כל ימ1ית
אחבר .למטרה,
ברוח מנוחה
מסעי א^עבורה
אמצא ארובה
איממורה.
חכמה
חקי
זT_ : V
ז :
*אהוב אלהיף
וארץ מיילרף
ובטח בל5ף
?גלי מסע וזייף<
בן החכמה תחזילןני
בצוף אמריה
ולמטרתי תנהלני
עת א ^ם1ר לקחיה.
יעקב ביבריגג מסטאדסלויא.
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תולדות רב.
Von I . H. Weiß in Groß-Meserltsch.
(וזתימה׳)

ויהי רב בכל הוראותיו אחד מן המחמירים כה ) בפרט בדברים
הנוגעים לעצמו לבני ביתו ולעירו  ,למען הרב היראה והמוסר ב־ן
האנשים המבקשים את נפשו לתורה ולתעודה ולעשות משמרת
למשמרת  ,וזאת היתה הסבה לגזירותיו אשר גזר ולתקוניי אשד
תיקן  ,למען העמד הדת על תלו  .כן הרים קודש לד ' מספר ימי
חלדו  ,מחציתם לתמוך ידי עם הארץ לבל המוט רגלם מני אורח
המוסר  ,ומחציתם למשכילים כי) אשר באו בצל קורתו לשמוע
בלמודים יום יום ,והבחינה והנסיון הזה באופני החינוך הנרצה
והמועיל לא חדלו מעשות פוי  ,אמנם הרימוהו עשר רעלות ;יל
כל חכמי דורו  ,לפלם דרך נתיבד• ,להשגרת ההצלחה זמנית
ונצחית  — .אמנם אם בכל מאמצי כהו החזיק ולא הרף מחכמת
התורה  ,בכל זאת גם משאר החכמות נז) לא הניח ידיו  ,להראות
לעט ד׳ את יפים ואת ידם החזקה להעלותינו על מרומי אושר
האדם ותעודתו הרצויה בעיני אלהים  .והבדילו חפצו במדעים
מבין חכמי דורו  ,אשד מעטמזער מאמריו באגדה נח) הולכים על
דרך הסוד והחידות כחמה מרוב חכמי דורו  .ואשר השגתינו
אותס כמעט אבדה באורך הימים ובהשתנות הדעות  ,וקרה אותם
מקרה נט ) הכמות העמים הקדומות  ,אשר בשטף העת לא נותרה
לנו דרך להבין אמתתן  ,ולגלות כונת הכותב אותן על ספר.
אמנם מאשר עשו למוריו פדי תנובה לברכה בנפש תלמידיו  ,עשו
מדותיו הישרות אשר חי בתנה  ,צדקתו וענות רוח אשר חבש
לנפשו כל ימי חייתו  .מעודו לא גבה לבו ולא נשא לשוא נפשו,
לא יבלה זמנו בהבלי שוא ובדברים במלים ל ) ולא פנג נפשו
בתענוגות בני אדם  .אל הכבוד המרומה לא כרע ב!-ך ולא רדף
אחריו להשיגהו  ,והיה כן מנהגו מעולם  ,בי תקרינה לכתו לפגי
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העם או לפגי תלמידיו לקח את דרכו מאחוריהם ? 1בלתי חטריחם
לעמוד מפניו  ,כי גאות אנוש לא ענקתהו  ,ותהי העגות לנפשו
צפירת תפארת  .לכן מלאה כל הארץ דעת אוחו  ,ואף גדול שמו
בגוים אשר לא מבני ישראל  ,עד כי אחר משריהם ומגדולי חכמיהם
ושמו אדרכן לא) כרת אתו ברית האהבה והשלום  ,ורק המות
הפריד ביניהם  .אולם עם כל מגמתו ללמוד וללמד שמר מאוד את
רגלו מלכת אל בית ועד חכמיהם לג ) בי רפאים דרכי ביתם  ,והוא
עם כל רחב לבבו לא האמין בנפשו ולא נשען על בינתו  .אשר גם
על כן רוחו הציקתהו ולבבו הכהו בקרבו לג ) כי יבוא דבר אליו
לשפוט בין איש לרעהו  ,פן יתעה מדרך האמת  ,להצדיק אח
הרשע ולהרשיע את הצדיק  .כן הטבעו כל מנהגי חייו על מדת
החסידות בהפלגת ה  ,אשר אולי לבעבור זה חשבוהו כת המקובלים
לאחר מגדולי החכמים לד ) המתעסקים בחכמה זו  .וכאשר יענו
חהפוכור־ג הזמן את עמו  ,אשר גם בימיו לה ) נאנח תחת שבט
הנוגש בו  ,כן הרבה להשתדל להועיל לו לקיים בתוכו התורה
המסורה מפה אל פה  ,למען לא תשכח מפי זרעו זרע ברך ד ',
וילך בעקבות רבותיו המה רבי יהודה הנשיא הקדוש ודודו רבי
ת״א  ,ויחבר ספרים יקרי הערך .האחר הוא ספר הנכבד ברייתא
של תורת כחגים הנקרא ספרא דבי רב לו) והשני דומה לזח
ברייתוח לספר במדבר מן וישלחו מן המחנה עד סוף
ל0
ספר אלה הדברים  ,ומדרש אלה שמות מן החודש הזה לכס ער
המכילתא׳ וכל אלה נקראו בשם שאד ספרי
סוף הספר והוא
דבי רב  ,וכל אלה המדרשים כתובים בלשון צח וקצר מאוד  ,וחבר
גם ספר כולל מדרשי אגדה ונקראו אגדת א דבי רב לת ) ולא
♦רענו מה היה לו׳ כי נאבד מאתנו  ,ועוד נמצאו מאתו תיקונים
בסדר התפלות ביום הזכרון וקראם תקיעתא דבי רב לגו )  .והנה
ברבותיו רבי ור״ח אשר ראו כי בימיהם מרוב התלאה והיגון אשר
מצאו את ישראל בדרך החיים העסק בתורה הלך הלוך והפור•
ומדאגה מדבר פן תשכח התורה מפי זרעם ,כתבו המשנה והתוספתא
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על הספר מ ) בדיו  ,כן עשה גם הוא י בראותו כי ידל ישראל מאור
ויכתוב המדרשים האלה על ספר למען יעמדו ימים רבים  .כן דע
זקנה ושיבה היה ביתו בית ועד לחכמים  ,וככל משאלות לבבו חננו
אלהיט למרבה המשרה על שכמו  ,ולהראותו שמחות בתכליתן
בביתו ובמשפחתו  ,יכ הראהו אלהיט בנים ובני בנים כשתילי זיתים
בירכתי הבית  .בנו האחד ח״א מא ) חכם מופלג ההולך קדמת
התורה והדעת בעקבת אבותיו  ,והשני איבו מ ) 3אשר ממחסור
כשרון נפשו והכנות טבעיות  ,שט מגמת פניו אל המסחר .אמנם
כאבני נזר מתנוססות  ,וכעצם השמים לטוהר ,כן בעטרת תולדותיו
בני בניו יזהירו  .האחר הוא שימי בן חייא מג ) חנם מחכם ותר
השכל מאוד  ,ושניים מופתי הדוד בני בנותיו מד ) רב נ א עוקבא
ודבנא נחמיא .משך ימי מגורו בארץ בבל כ״ד שנה אשר קרא
אותם מקרא קודש לר׳ ולתורתו  ,בשומו עין ולב על כל למורי*ד
אשד דרוש דרש אותם מנעוריו  ,ומשך העת ההיא עבר מס ) בין
גזרי הלמודים לבדר ולהאיר אותם בלפיד הבקודת כאיש הולך
והכין צעדו ללכת למסעיו אל דרך רחוקה  ,ישנם בעוז מתניו ויסדר
כל עניניו על אודותיו ואודות תכליתו אשד ישוח לנגדו תמיר.
ויהי אחרי חמו הימים האלה  ,ויקרא ד ' אליו מן השמים ויאמר
אליו שוב מארצך ממולדתך אל בית אביך בארץ הנשמות ; וימת
יב בשיבה טובה בן מאה שנה ,ויהי אבל גדול ליהודים ,ובכל מקום
אשר שמעו את שמעו קראו רבב׳ ולמספד על אבדן רבם בתודה,
מורם בחכמה  .מנהיגם בדרך ארץ ומנהלם לע מי מנוחות היראה
והמוסר .משכת האבל נסוכה בארץ לארכה ולרחבה  ,אשר התמיר
שנה תמימה ער אשר כל השגה העלו זכרונו על ראש שמחתם מו ) .
ויעל רב אל אלהים לחזות בנועם חיי עולם ולשבוע שובע שמחות
בצל שדי ונעימות נצח  ,אולם עוד אחרי בוא שמשו בארץ הגזרה
הלזו להסתתר בחביון עז אלהים  ,קרני חכמתו מבין עמו לא אספר
נגהם  ,והחלו תלמידיו לדעת את יקר תפארת פנין הדור ומופתו
אשר אבדו כפלים לחושיה  ,וכי יבוא דבר הקשה לפניהם מז ) » ו
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הכירו כ׳ גדול כים שברם  .אבל גם בין עם הארץ אחרי מותו כבחייו
קדוש יאמר לו ויחוננו את עפרו ואת עפר קבורתו מח) .
הז ספר תולדות אדם מושל ביראת אלהים אשד עשה לו
בתוך עמיו שם עולם לא יכרת ולא יסוף זכרו מקרב עדת ישראל מט)
עד בלתי שמים  .ועתה קורא נכבד  .הואל נא לקחת תשורת׳ ודון
אותי לכף זכות  ,אם אחת הנה ואחת הנה תמצא בי משגה,
וידעת גם ידעת  .כי כרוב יקר מלאכה כזאת ותועלתה לגלות שפוני
ממוני התלמוד אשר מימיו אנו שותים  .כן רבו העמל והיגיעה בה,
והנה נפשי בשאלתי לפני כל שוחרי התושיה ומודע׳ הבקורח.
לתקן את אשר השארתי  ,ואשר שגיתי יבינו לי ויודיעוני  ,אולי
אתנן מאת החונן לאדם דעת לתקן את המעוות  ,והאל הפןוב
ישאירכם לברכה  ,למען תפרוץ החכמה בארץ ואחריתכם לחיי עד!
הערות  .כה ) נגר ידענו שרג « דוו לדקמו וידאת אלהיו
לעשות סיג לדגרי תורה ולדברי ח ; 'ל נאמרו גשגת ( ס״ד גי ) נ״מ שאסרו תנמיס
משוס מ׳ע אפיי נתדרי תדרים אסור ונעירוגין נ״א א ' אין יויגנין ופסי
ויראות בבבל ולפי עוין 0נמ ' שם < ראה שרג נזר נן ואמרו יינמות ( ג׳ג אי)
וג הנגיד אמאן ומקדם גגיאה ונו ' ותקן מרגגיתא בגבל ונן הרזה  .ולהגיר
מי ממאמריו המנילים גזירה או תקנה ממנו או אשר יסודתם והתחלתם גיתי
התנאים הודיעונו ועלי התוס ' זנ״ק ( פ׳ ) ' 1שומקום שמקשים עליו מן
הזרייתא או הן המשנה ע ' נ שלדעת הגמ ' היתה התקנה או הגזירה ההיא
מימים מקדר  ,ותאנס איות וספרו מווא התלמוד נתו נן מנפשו  .ופונו
התמיר האוד על האנשים הסרים למשמעתו נמו ברדוצין ק׳י א ' שאסר נתל
ואמרו רג נקעה הלא וגדר וה  ,ושם ליה ' 1לעני! גשר שנתעלם מן העין
ואמרו שם ט׳ו א׳ ני מורי רו לתלמידים מורי נר״מ דמיקל וני דריש גפרקא
דרש נר״י דמתמיר משוס עמי האדן ועי וקידושין מיה ג׳ גתוס ' שם וע״ע
וו" ק ס א' גרש׳י ודן» ל׳נו ו׳ ד״ה מנעך וגעיז ליא ' 1ועי וריש פ ס מים
וסיני ' הוייק ליין שיוטל ונס ' פני יהושע  .נו ) הנה מה יקרו מאמריו
המדורים גענין הלמוד והתנוך נאמרו גתולין קלי ג א׳ נל הלומד לתלמיד שאינו
הנון גזור ? אזן למיקיליס שנמחו להזהיר את המורה ל ! לתי זרוע את זרע
התנמה גלמי על תלמי לג איש אשר הטגעו וקיוו הגנות הטועיית ורשיונות
להמיר אוזן ולג לשמוע גלמידים ני זה ההוראה העלמית ממלת הנון שאינו
מעיהד ומיועד מלד טנעו ללמוד ע ' ערוך עדך הגון ולעומת זה המד וסנהדרין
ל׳א 1׳ נל המונע הלנה מפי תלמיד נאנו נזלו מנהלת אגוהיו ואמר עיד נגזיי
<״ג גי לעולם יעסיק אדם ותירה אפיי שלא לשמה שממון שלא לשמה וא לשמה-
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זעגיגו ינ הא 07אן> שרבו במותיו והננותיו הטנעיות  ,ני; לעומת ;ה רויזמצי>
ממונעים ומזטליס משנו , ,קד,ו ואלה קדמו להמס3זמן  ,ר״ל ני הניר» האדם
א " הא ממ לא אתו הולד אמנם מות  ,קד,ו סנה להשיב אומו " השתמשו נהגת
ההוא ויתל להתנונן  ,מדים אשי ס,י,ו אז יעלה מעלה מעלה  ,סולם ההנרה.
־־וההת״ננות הזאת איננה שוה , ,ני אדם  , ,קצתש ימצא הויטול ההוא מצד
המונעים הנוסייס והתושייה יותר מאשר ימצא ,קצתם  ,ומזה הטעם ימצא
יו  ,סעמים שא  -המשתדל להניד האמת מם " אותו  ,התיילת התקירה ם,ה
מוצה לה לשים אליה מבמת סניו וזה העני ,קרא אומו י  ,לימוד תורה
סלא לשמה  .ואמר שאן הלימוד הזה נכ,ד מצד יע ,ני עיי הרגלו ,למודים
"תדירה י,וא מעט מעט להנרת האמת וינודהו אז מצד עצמו  ,וז״ש מצד
סל׳לים גא לשמה  ,אמנם יש שלא לשמה ממין אתר והוא מישנשתגש  ,דעותיו
ומנ,ד את התודה ומצותיו ואת האמת ,נלל ,תיו "לשונו לאיזה ס,ה נופית
ול,ו ,ל עתו והוא מאותם הצנועים אשר ימצאו,נל הדורות ו,נל הזמנים על
אלה אמדונות להם שלא נ,ראו ודי " ה להסיר שאלת סתום׳ שם׳ ויאה  ,ירוסנמי
אנינה ס״א היז ותמצא ני נניס ד,רי מאוד  .ומצאנו עוד ״' '  ,נ׳א א ' שהורה
לדיש  ,י שילת את דרני התינוך ונניע ,ירושלמי תנינה פי'  ,ה א ו " ,לי ש,ת
מ׳א  ,׳  ) pאמד  ,ש,ת עיה א׳ נל היודע לתשו  ,תקופות ומזלות ואיני תוש,
אסור לספר הימנו והיתה התנמה החיצונית  ,הרגה ממאמריו לו לעמים נמאמיו
ונדרים (מ ׳ יא ) מטרא  ,מער,א סהדא ר,ה סרת  ,דנן האמת שהנהרות מתר,ים
מד,וי הנשמים  ,שנם לדעת קצת עיקר הוית הנהרות ומקודם גם הוא לרו,
מדי " ,מימי הגשם והשלג היורדים מ  ,ההדים המוהיס ומה שראינו רגיס מהם
ארורם ממעין אין זה רק שמימי הנשמים מתקגצים ומעזוז שטפם יעשו להם
ממילות מתחת לאדן דע הגיעם למקום אשר שם גמז להגלות והיו למעי ,ונמל
ואולי זה נונת מאמרם  ,תענית נ״ה  ',אי ,לך טפח יורד מלמעלה שאין טפתים
«נולים נננדו מלמטה  .ובן מאתרי גגיטי ,ל׳א  ,׳  ,עני  ,סרות יסודתו ,הררי
קודש ומעיד על ידיעתו נתנמת הט 3ע ואמר שם על רות דרומית העזה והמזקה
 1,6נז מעתידו  ,ואולי נונמו על הצפוד המנשר את הרעש ונודע אצל המלחים,
יאמר ודרך משל שתעמיד הרות דהיינו שהוא מטי  ,עם סוריות " פרו להם
שהרו,ה הסננה ותציל אותם עי״ז ממנה והרי זה נאלו מעמידו  .יע׳ נשנה
פיס א׳ מאמר ו "יאור המשנה מגי ,לערוגה ונו׳ ו,הר,ה מקימות  ,עירו,י,
ומדור נם  ,תנמה מתיקון ה,ריאות ע׳ נדרים מיינו ג׳ שנת קכ׳ט וע״ז ל׳א ׳נ
ומה יקרו ד,ריו ,ד,דו מתעודת האדם והשארת נפשו אמדי איי הה,ל האלה
ודנות ייז א׳ מרנלא נסותיה דר  ,סעי׳ס  ,אין  ,ו צא אנילס ולא סתיס ונו׳
אלא צדיקים יום,ים ועטרותיהם  ,ראשיהם ורומו אנרסם  , ,הרת,ים ז״ל נת,
,התנצלותו את סימנים שמדורי סר  ,האלה נראה שהמאמרים האתרים ,ש״ס
המדורים מיעוד נפש האדם אמרי מותו נמו עני ,סלוית ,שהרג הקג׳ס את
הנקנס וסיס את הזנר המהרק משל ונוציא איתס מפשוטם או שר  ,חולק על
<ל המאתיים ההם ולא שת ל,ו שנהנרת צייני ,להוציאם מפשוטם שאלי  -קשה
ד  ,אדי  ,ני ר  , ,עצ״י תותי עני ,הלויתן ״ '  . ,ונחמדה מאוד תשו,תו לרגיאלעזר ,ש ,ת (ק<״ג א׳ ) ששאל אותו איזה  ,,עיסג ? והשי  ,לו ואזניך תשתענה
מו) 1זרין לאמר wס 7ון לנו ,ו וגו' ,כת ) האגדה עיקרה  ,עצם ויאשונה
להישרת הדעות ולהמשיך את הל״ות אל המוסר ויראת אלהיס ומשו,מת מאוד
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מגחמה הזאת  ,עיני המרמים אמנם העיר סוזנס הנפלא נעל מאור עמים
א"  ,סט״ו על סתירה עצומה אפר מצאנו גד,רי ריג״ל הנודע נגת׳ לנעל אנדה
והוא גמקצת מקומות הרגה לספר גפנח האגדה נאמרו מאי ני לא יגינו אל
פעולות ד׳ אלו האגדות ולהיפך אמר גירופלמי סגת הדא אנדתא הנותגה אין
לו מלק המרשה מתחרך והשומעה אמו מקגל שנר והרגה נן גמקומות מפוזרות
גש״ם וגמדרשיס י וניל נהיתר סתירה זו לסי הנודע נגר אצל נל מעיין גספרי
המתגרים הקדמונים המדגריס נפנה הזאת דגר גרור הוא אשר אין אמריו ספק
מאומה שנל עיקרם נרוג המקומות לא גאו לפרש הנמוגים  ,אגל מעשיהם
ומשפנום להישיר את השומעים נאורת המוסר והיראה וליסד אמרי גינתם
גמורה ונאשר הארין החנם הנזנר שם  ,ומעמה נל המתעסק ננמו אלה גלי
שום לג על השגת המנלית ודאי שאגד את זמנו גרגרים גלמי מועילים
ועל נן לא נמנו דנרי האגדה רק להאמר מפי ממציאם אל העם להורותם
החדות הישרות אשר יעשה אותן האדם וחי גהן  -ני אז נננסיס אל לג השומע
אותם גאשר שהם נדנדים מן הלג אגל לא נן אס נותנס על ספר שאין נהם
מועלת לעצתו ולא לדורשם מעל הנתג שהוא נמו מצות אנשים מלומדה ולא
לשומע שאין נננסים אל לנו  .ומנחמה הזאת מצאנו שדרן מזיל להשתמש נמשלים
אסר יאותו להלהיג נפש השומעת ואשר על ידם ישיג הדורש את נוצתו
גהרנות המוסר והיראה ומקיר השתמשס נמשלים הוא מתנונת הלשונות
הענרית והארמית ושאר לשונות קדם ומהנונת הדעות אשר סרחו נעת ההיא
ולפיהן היה גס השתמשם נמשלים נפנים שונים אם שמהותם הוא גדמות
המשל הנקרח Me!»f«rוהיינו שנעתק העני! מהוראתו העצמית להוראה אמרה
לציין העני) ההוא 3תוקן> וחוזק והקרוג אליו נענינו הגוזמא  Hyperbelוממין
הזה הרנה ממאמרי רג וזה' נרצותו לצייר הרעיון להעיר את הלננות לאיזה
מנונה מוסרית נמו ננרנות מ״ג נ ' עתידין נחורי ישראל שימנו ריח טוג
נלננון שנתינת הריח נעתק מהוראתו העצמית והוא מסל על שלחות נפשם
ואמר עוד נמ״ק ת״ח את להם מנוחה לא נע״הז ולא נע״הג שנא׳ ילנו מחיל
אל מיל תאר להסגת הסליחות ועליתו גסולס התישיה והניזמא נמו מאמרו
ננ׳ג צ׳ח א׳ נל המתגאה נטלית סל מ׳ח ואינו ת׳ח אין מנניסת אותו
נמחיצתו של הקינה  ,או נדמות מליצת Allegorieוהוא נשרוצס להסתיר
נונתו האמתית ולא תמצא נהוראת המלות הפשוטה רק אחרי החקירה מן
התנמיס וזה רק נדנריס אשר ההסתר נהם ננודם נאמרו נחגינה י ' נ א'
אדם הראשון מסוף העולם עד סוסו היה ושם י׳ד א׳ נל יום ויום מראים
מלאני השרת מנהר דינור ואמר פון נתונות עתידין נל אילני סרק שנארן
ישראל ליסא סירות ומצאנו שהם עצמם ריל חרתי התלמוד פירשו נונת
המאמרים על סדרנים האלה נעונדא דר״ם נן יוחאי ריש מ״ק מה שאמי
לגנו «יאור נינת רני יונתן גן ענמאי ור״י נ׳ג עיש והשתמש נם הרגיז
נמשל ה אמתי וע״ד סדרום הזה אמר החנם מן האדומים פטיו מספרו נדנרים
האלה הנה אופן הלמוד עיי המצאות ממצאנו רגיל מאוד נימים הקדמונים
נין חנמי האומות רק שסם היו סוחרים למודיהס לססורי נע״ח ומילי דעלמיי
ותנמינו אשר מן המונח אצלם דנולא נה יוציאום מספורי התורה עם התיז*
להם נגירור שלא היתה סנונה נפשט דנריה ענ״ל וממין הזה ה־נה מדרשותיו
אשר נל״ם דרס אותם לפני העם נמו נ׳ג עיה א ' אמר הקינה לחירס תלו

לור ונוי ם  0צ״א א׳ אותו היום שמת אברהם ונו׳ ע׳ע מנחות ניט ב' ננורוון
(יא ' 3תמורה טין א׳ סנהדרין נ׳א א׳ נ ' נ א׳ ושם ( יא ז ' מיינו א׳ ומצאנו
ממנו סר 3ס « נינים ננומים למבין 3מדות 3תוסר 3ד" א נמו נסונה נ״ט 3׳
בסביל ד ' דברים ננסי בעלי בתים הולניס לטמיון תענית יי '3לעולם יצא
מיג' 3
אדם בני טוב 3רנות וסוסו לעולם ינהיג אדם סארי ת וערבית סס
נווב לו לאדם סיסיל עצמו לנבסן האם ואל ילבין סני אבירו ברבים עירובין
< ' ו א׳ כל עיר סיס בה מעלות אל ידור בה ב״ת ניט לעולם יהא אדם זהיר
באונאת אסתו וע׳ע ניטין ו' ב׳ סוטה ה ' אי ע׳ז יינו א ' סבת י׳ ב׳ י״א א׳
ומעט אשר נמצא אצלו נסתרות וסודות אסר עם נל הסתדלותינו אי אסס,־
לקרבם אל סשנל  ,ונל אלה עדים נאמנים על עצם סקירתו באנמה המועלה
לזקק הלבנות ננסן» מזוקק סבעתיס  .נט ) נל ססרי העמים הקדומים נתוביס
באצבע המליצה והסוד ובסרט היה המנהג הזה אצל הסודיים מעולם עד סברוב
עם  Bramintnאשר ירשום ואסר בלי ססק נקראו בסם הזה על סס
הימים
נת  Brachmanenהנודעה בארן ההיא  ,לא ידעו להם סשר דבר בנתבי
הקדמונים ונל סירושיהם נשארו עד סיום רק אסשרים לא ברורים ואמתים,
ל ) אמרו עליו שלא שא סימה בטלה מימיו ונן לא היה זוקף את עיניו אלא
כובשן משום צניעות נמים רס׳י במנחות ( ק׳י א ' דיה שימי את ונן סי'
במקומות הרבה נש״ס ומנריתתו את התענוגים עד נאמן מאמרו בסנהדרין
קי״א א׳ שאמר לרב כהנא תלמידו לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה
סי ' במי שמעדן ומסנג את נסשו  .לא ) עיין ע׳ז י ' נ ' אדרנן שמשיה לרב
ונשמת אמר רב גתסרדס החבילה  .לב ) לג ) ע׳ סבת קט׳ז א׳ רב לא אזיל לני
אנידן ( והוא בית ועד להתונח על עניני דתות נסרס״י ) וניס לני נצרסי
סרס״י ע׳ז ונך שמה  ,וזה לבענור מעוט אמונתו בנפשו ואמרו בסנהדרין ז׳
יי רב ני הוי אזיל לני דינא אמר סני בצנו נפסיה לקטלא נסיק וצבי ביתיס
לית הוא עניד וריקן לביתי׳ אזיל והלואי שתהא ביאה ניציאה  ,ונס זה מרוב
ענותו ואולי לנעבור זה עשה מה שהוסר ממנו ביומא ס״ז א ' עם האי טנחא
שחטא נגד רב והלך הוא לפייסו ולקדם את פניו  .לד ) עצם חסידותו בחיבור
עם מקצת מאמריו הרומזים לסי דעתם על יסודות הידיעה ההיא הביאום
לחשוב שרב עסק  03ונל רני אבא סנזנד סרנה מאוד בספר הזוהר הנונה על
יב ונודע לפעמים בסס הזה גם במדרשים נמו הסיח רני אבא לפני רנינו
יסוא רב ני רבי אנא סתם הנזנר בגת ' לא היה נימי רני ורן רני אנא בן
אינו סבלי ססק היינו רב  .וביארו מקצת מאמריו עיר מנמה זו נמו אמרו
לחגיגה י״ב ב׳ ני׳ דברים נברא העולם ואמרו הם סהנונס על הספירות ונן
אמרו סוף מסנת ברנות יודע סיס בצלאל לצרף האותיות שנבראו נהם סמים
יאין שסנינס על הצרופים אשר המציאו המקובלים ונן מ״ס במנחות נ״ט ב׳
ישעה שעלה משה למרום מצאו להק׳נה שהיה קושר קשרים לאותיות המורה
יעיין במהדש״א שפי ' ע״ד הסוד  ,ומקצתם מצאו במאמר זה רמז לסוד המזל
יחיא שורש נפש הישראלי בעולם הנשמות אשר ממנו נוזל השסע יעל הענף אשר
נתלבש בנוף והראה סק״בה למשה מזלו של י׳ע והרבה מן הזרות אשר העמיסו
לי מאמר זה וסרנה תאור אשר הבלו במחלקתו עם שמואל בפסוק וינן ד׳
אלפים את הצלע ח״א פרצוף וח׳א זנב  .וסן אתת ני מיעוט ידיעותינולירז■
׳סוף דעת אנמי התלמוד ודבריהם לסי פשוטם המראים שגס הם נמנו נת
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פנימי לדנור האדם לפעול על הרומניים המפשטים טונים ורעים  ,הם היו
נעונרינו נמ׳ם והשנצ ודעת התנם נרענער נמנתנ סהנאתי למעלה הערה
נ׳ד ני זה המקור אשר ממנו ננעה מנמת הקגלה והוא היסוד העיקרי אשר
עליו נוסדה ונ׳א וניאור נזהר ס' 3א שנל רומניות מתעוררת ננת הנל האדם
ואמרו נס׳ נשלח חונא על נל נר נש לאשתוייע מדיר קמיה קינה ננל ניסין
דעניד ליה ומן הסרט הזה תדין על הכלל  .לה ) נימי רנ נאי חנריס לננל
וסרש״י נשנת לי׳א אי ) מנריס היינו סרסייס ועיש נתוס' .לס נ׳ג ריש כאין
והדמויים והקדמה לזרעים ורשיי ננרנות י 'מ נ ' ונמולין ס׳ו א ' והרשנ׳ס נ״3
קניד 1׳ והנה זה ימים נ 1ירים אשר העירותי על דנריהם מומי ורכות י״א
נ׳ שאמרו שם לעני!  1רנמ המורה למדרש א״צ לנדן והוסיף ריא אף למדרש
וינא אתר מף לתלמוד והניא ראיה מרנ ני הוי מתני סרקא נססרא דני דג
הוי מקדים ומסי ידיה וזיין והנס מדרש זה מדרש הנתונים ונכללו ספרא דני
רו נמים רש׳י שם וע״ע וכינוי! ס׳ז נ ' א 'כ לר׳א רק למדרש לרין לנון ולא
לתלמוד וא״נ אין יתנן שספרא דנ״ר היינו מ ' נ מה ראיה הניא מרו לתלמוד
שליין לורן לפניו ? והדנר לרין ורור וישונו וננר היתה אלי דעת ידידי הגאון
חיום  ,והודיעני ני גם הוא והגהותיו לשים עורר ע״ז אנל ננר הורה זקן
הרמנ״ס שנן הוא ואין חולק עליו מנל המחנרים ואין לזוז מדוריו .לז ) לח)
לט ) עיין נ״ו קנ׳ד נ ' נסי׳ הרשנ״ם סנהדרין ני׳ז 1׳ ווירושלמי ר׳ה ושם
משמע ני נוסח התפלה שאנו אומרים נר״ה זה היום מחלת מעשין עד מי לא
נפקד כהיום הזה רו תקנו ואין מזה ז נר ומשנה או ונרייתא ואיננו ונוסח
התפלה אשר היה קידם לנן ודורות התנאים  .מ ) רנים ושלמים חקרו ודרשו
על דורי נתינת המשנה וההלכות ננלל ני ידענו שנל למוריהם היו רק על פה
מטעם דרשתם ע״ס הדורים האלה דנריס שנעים אי אתה רשאי לאומרן ןנתנ
והחליטו מקלת החכמים שלא היו הלנות כמונות גם נימי האמוראים ואף
המשנה לא נתנה רני רק סידר אומה אמנם אשאל  :אם נן האתת מי הרשה
את רו לנתון את נרייתות התורם נהנים ? ני אלה ודאי היו נתמות סאל׳נ
לא יצדק על דודים שנעל פה שם ספרא ,אנל הלא ידענו ני נם וימי התנאים
נהנו לנתוו דנרי קולת על ספר למען יהיו להם למשמרת וקראו להם שם
מגלת סדרים ע ' שנת ו' נ׳ פרש׳י אשר אולי היו מזה המין דנית דני רני
חייא ו 'מ ס״ו נ׳ וניזקין דני קרנא סנהדרין ל׳ ני ואולי לא היה עיקר
האיסור יק שלא לאמרס מפי הכתו למען יהיה נח הגדולים יפה והכל צרינין
להם והוראה וותלתודם ונן עשו חכמי הדורות שלא הורו לתלמידיהם מפי
הכתו והיסה נזה חכמה נפלאה שלא לנתוו הלנות על ספר לחלקם ניעקו
ולהפיצם וישראל למען לא מתיה יד ההמון והתלמידים שלח תגיעו להוראת
ממשמשת ותם נאשר קרה נאמת ופרט נזמנינו שנל הרוצה ליטול את השם
ינוא ויטול ומצאנו ננר מנהג זה נם אצל אומה קדומה צעלטען שלא הותרה
להם הנתינה ודורי תנת תם ונשיריהם  ,אנל היה מנהג הגדולים מאז לכתו!
הלנות על ספי והיו כמוסות אצלם נמסמריתם וננוא רני וראה שהדורות
הולכים ודלים סור את המשניות ונתנם על ספר  ,אנל ננל זאת גס אח״י
היו המשניות שנויות לתלמידיהם יק ועל פת ומזה מראה ני נל מה שיגעו
הנה והנה החכמים להניא ראיות שלא היתה המשנה נתונה וימי רוי הוא
ותכלית הנטול  .תנה הראיה היותר מונחת היא ממאמר רי׳י ור אנא לאניי
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נעימגין ס"  , ,׳ נבון מגלת תענית דנתינה ומנחא ואני אומר שמזה ראיס
להשערתי ממה שהוסיפו מלת ו מג ת א שהיא ללא צריך ונהנרח שכונתו שנם
שאר הלכות היו כתיגות יק לא היו גיד כל איש אמנם אצל ימיוי סמלה  ,אנל
«גלת תענית היא היתה כתוגה ו מנת א לשני כל איש ויד כל ממשמשת נה וכיה
«מאמר ר׳י שאמר כוהני הלכות כשורפי חורה וכיה גאנדות כמ״ש למעלה
הערה נ ' מ  .ולאימי שהמכס חיות גם׳ מגיא התלמיד ממה על ר,ושית הגמרא
גתמולה י׳ד נ׳ על ר׳י שכתג אנרת נדגר הלכה ומקשר הא כותני הלכות
כשורפי תורה ל ותמה הוא הרי כנר המילו לכתי« גימים ההם ? וכתג אלא
ודאי שרק דגלי אגיה התתילו לכתוג ויוצדק קו ' השים דגזמנס עדיין נהגו
איסור לכתו  ,הלכות ואני אומר תמה על עצתן לפ׳ז אין יצדק תירוצם שאמרו
מלת א חדתי שאני והגיא ראיה מר״י שעיין נספר אגדתא הלא ים הגדל נין
הלנות ואגדות ל ע״כ נהכרח אף שהותרה הנתינה אז  ,לא הותרה לכתוג
לאחרים  ,ועפ׳א תתישו שם הסוגיא ואופן נכון וורוד  ,אנל החנם הזה הניא
ראיה מררייתא דר״י הגלילי שורש קרא איה סיפר אלו סופרי מורם והלנה,
אנל לי נראה שמלת סופרי פה אין הנונה על הנתינה אמנם על המנין ודומה
למאמרם וירושלמי שקלים ( פיו היא ) תאי תיל סופר נשם שהיה סופר נדנדי
הורה כן היה סיסר  ,ונרי חכמים ונ״א וסנהדרין קיו נ ' איה סופר את
המגדלים שהיה סופר ג' מאות הלנות פסיקות ומגדל הפורח ואויר 1ושם
מוכח נעליל נמו שנתנתי  .והנה נעוודא דרגי אווה וירושלמי שנת ם״מ היא
הו,א שר׳א שמח ותוספתא עהיקתא ולשין זה מורה על דודים שנכחו נאשר
הנין גם המפרש  ,ע ' נם נולי עירוני) נ״א נ ' ,ואמרו חולין פיה א ' ראה רני
דנרי ר ' מ ושנאו ולשון חכמים  ,שזה משמע שהכינה על דנר הכתו ! ע׳ע נגח׳
גיטין ו׳ נ ' וש״ות הדשנ״א סי׳ ע׳ח סג וויו קנ׳ז א ' אמרו והא שלח דגין
נאגרתי׳ לסי נירסת הר׳אש שס ורשנ׳יא שוועות ל״ג נ ' וכן ונדה ם"יי א׳ אשר
מזה מראה צי נהנו נימי האמוראים לכתו  ,לפעמים ו,אמת ים סתירה לגמ'
«מורה הנ׳יל ונש״ות רמיא סי׳ ליד כתג נדרן השערה שלא נאסרה הנתינה
יק גכתו אשורי וניב הרין נניטין נשם רמנ״ן לענין שרעוע ונ׳ז תמוה מנתי
ממורה ואין שיהיה נראה עיקר כדעת רש׳ג שכחו שוני כתג המשנה וראיתי
שהחכם חיות גס הוא התעורר לרנין דורי ישיג על הדרן סנתנתי ונ״ד
הדמנ׳ם והקדמה לזרעים ודעת ר יי נדרשי נהקימה לסי ' התשנה לנשים ונעל
יזי׳ט נהקדמה ורסנ״א התעורר נפ״ות סי' ט׳ ועוד הרוה מן החכמים המחנרים
האתרונים וע׳ נייושלמי מגלה לסייד היא )  .מא ) מייא ני דו היה תלמיד חנר
מיג יהודא תלמיד רו ושמואל באתרם « עירו "! י׳י י*’ מת <י י׳י לחייא נר ר3
וכן הדנה מתלמידי ר 3למדו אותו לסיי יי( ע| איא איו א ' עייונין נ' נ' נ'3
« ' צ׳ת נ׳ וכן היה תלמיד חנר מרו היגא ע ' חים ' אילי) ( י׳י אי )  .מג ) עיין
אשמים קי״ג אי .מג ) מר ) שימי נר ח״א היה^ ננר נימי רו חכם מופלג מגדולי
היוד ע ' חולין קי״א  ,׳ נדה כיד א ' מנחות ק׳י א'  ,נורות מיג נ ' ר,נא עוקנא
ומנא נחמיה היו  ,ני  ,נותיו חנמים גדולים ימוסלניס מאוד כאשי תראה
«,ח׳ חולין צ"  . , ,מה ) ראיני כי ר  ,אחרי רדתי ל,,ל חזר  ,הרנה מרים אשר
סיר קוום לכן ע ' עירוגין נ״ט א ' ינתיס׳  ,ואני הייחי חיש  ,תמיד ני סנ זה
סנת הר,ה סתימת אשר מצאנו »( היריסלמי ל,,לי אשר הן לרו  ,אצל החכמים
דסלקי ונחתי  ,אנל שנתי וראיתי ני והכרת שנוי קנלהם סזת החילוסים
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והסתירות האלס  ,יען שהם מציאיס נס אצל התנתים אפי היי יל יייי חייהם
גא׳י ואף גם  ,מעשים שהיו רצינו חילוסיס נמלים  .ואציע לסניך מקצת מסם
הן נסלוגתה התנאים והאמוראים והן  ,מעשים שהיו שגת סיג הי׳א אמר רנ
חל  ,מהותך וקר,י דנים מדליקין  ,הם אסי '  ,עין« ו " ,לי ם,ת י׳א א ' אמר
י  ,דוקא אס .נותן לתונו שמן נ׳יש מותר  , ,יומא ס״א ה׳ו אמרו פהנא שאל
ק,ועל והוי קאים מצלי ומוי ליה
ק,וער או
לר  ,מאי נתני ) כריה  ,ן
גאצזעתיה צפר ק,וער ,ו״,לי יומא י׳ע  ',אמרו זה על ר  ,מין גר ר,א
שהיה מתני לאייא גר רג זנריה גן קסיעל ומאוי ליה רג גידי׳ קגיטל ,ו״יצה
ירושלמי פ ' נ ה״א אתרו שהשי  ,גית הלל לג״ם הנועם שמותר להקריג נדרים
ונד,יה  ,י״ע דנתי  ,לבם לבס אינו נעשה אגל געשה לנ,וה ומגלי אמרו שהשיג
ג׳ה הנועם דנתי  ,לוי בל דלו*  ,וגפסמים ס״א ה ' מ אמר ר,י יוחנן הסיע ד,ר
תורה ודינו נעומאת ודאי ואינו  ,בלל פסול עומאה ואם יגיא אליה ייעהונה
אין שומעין לו ו " ,לי ל׳ד א ' שמעינן להסן ,ו,מנילה ס׳ד ה׳א דרים ר  ,ושום
שבל אלו העעתים וגג,לי דריש אלו הפסוקים ועי עוד נתיגות נ״ה נ ' מחלוקת
ר,י ור״ת  ,ענין נאמנות הא  ,על  ,נו לנהונה אשר  ,ירושלמי נתינות תניא
איסנא ועי סונה נ׳א ג׳ תוס' ד״ה שאין לה קגע ו,מעשים שקרו במו  ,סנהדרין
ה׳ א׳ הו,א שריית סמך את רג  ,לכתו ל,,ל מירושלמי חגיגה פ״א ה״ת היגא
סרגי סמנו ועוד הרגה מן הזרות אשר נשתנה ספור זה  ,ירישלמי  .מרבות בית
אי אמרו שר״א נ׳ע היה  ,ן י׳ח שנה  ,עת שתנוהו נשיא מירושלמי תענית פי׳ד
היא אתרו שהיה גן ע״ז שנה וביה ומקומות אין מספר  .תו ) שמואל קרע
עליו י״ג קרעים ואתר אזיל אמש דמסתפינא מניה וריי יצחק נר גסנא גזר
סלא יניאו ענפי דקלים והדם לחופת חתנים עיין ש,ת ק״י אי .מז ) מא ) עיין
גרנות מ '  , ,׳ ואמרו  ,גמרא שלקחו מעפר ק,רו לסגולות שונות  .מע ) בתג
הר  ,המגיה הקדמת הרח ",ס לזרעים שהיה רג מרא דתלמודא ו,בית שתמצא
והאתר מר הנוגה על ר , ,אגל נ׳ל שאין זה מוררח ני מצינו גנמרא והאתר
מר ומיס  ,על המשנה או גרייתא בתו  ,נתונות צ׳ע ג ' אתרו והאתר מר אין
אונאה לקרקעות וזה משנה " ' מ וגי,תות נ׳ז א ' אמרו והאמר מר לא הפסיקו
לגמור ונוי והוא גרייתא (שם ע״ו אי ) ובן לר 5ה.
השלמתי המאמר ,ראשון לימי הסירים תר׳ז לפיק  ,פה תעזריעש.

אייזק היש ווייס.

Impossibilia Elegia VII. Ovidii.
»Treu übersetzt von Jakob Triescher in Czernowitz
אחור מני ים ׳שאו דכים נהרות
חיל לשמש אירח ממזיח סירים
בארץ זרוע אור כוכבים איר יקרות
בשמיםיזרע אני יחרוש בבקרים.
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אש מתלקחת תצא מן מקור מים
מים חיים תביע אש  ,גשם נדבות,
חוקי הטבע ימושו« יעקשודרכים
ררך חדשה לתבל עם צבאיח לרבבות.
הן תהיינה גם תבאנה אלה חליפות
חדשות לא תקטנה עתה מאליפות
אף יאומן כל שקד האמת אם כוזבת.
אלה עתידות התנבאתי גם ראיתי,
אחד אבדן תוחלתי חקור ,קוית׳,
כ׳ בגד בי רעי נפש אוהבת.
חשק ששון לבי תני אל תכלאי יפתי
יפיך לכדני סגרני באחת עיניך,
איך תרמסי רגל גאון לבך ששון חקותי
ותשכחי תוגת אסיר ישעך ואור פניך.
למה שחוק קסם ממולא חן מניע המנע♦,
דודים מיה סס ידידותך וראש תמסכי
עדית עדי יופי אהובתי למען תשנאי,
בכי ויגון נחלת חלקי ואם תשמחי.
למה כלי טית  .חדר יופי בפניך
חץ תאור ,איך תעמיק׳ בכשפיך
הרית פצעים ללבבי מחלת בלתי סרה.
תחת לבוש נועם צעיף קדרות תכסי עינך ברה
תואר לחייך שסני חן תמאני —
איך אשקטה ארגעה תרום בכי עיני — .
לבי  ,איך התר במצר משכבך
דלתי בטני לשבור הגזור גזית
חותם צר סגור איש הן שמתו קברך
במתים חפשי חיים הכי בחרת ף
אהובי שנואי נפשי אין נפשי למו
מוגרי מורד נשיה תעל גרה
תבגוד בי תהיה בקושרים אתמו
מה יוסיף לך כ׳ תבער הבערה ?

5b
נגדזת׳ נפץתי אל קיר האסון
באיץ גזיה רמי ימי אפר כסיתי
בארץ גזרה שגחתי טובה נשיתי.
החבא במחבא דממה לי לישועה
לב רגז מה תפרוץ שנאתי תנועה
אך שכוח מרגוע  ,אך שכוח לי ששון.
מדוע אחרו פעמי מרכבות שמחתי
נמאז רצתי לסוסתי ברכבי ששון
אתנהג בכבדות ברכסי מבלתי
איוף אכשל אפוי* יצוץ אסון
אנה אפנה ממצוקה בחוץ תשכל
אנה אברח מאימה ח מלא חדרים
שואף מקנא יפער פה יקלל יסקל
לא יחמול לא יחוס יגזור לגזרים.
המעט הלאותכס אותי בהלמות עמל
במשא כעס ויגון מוררף בלי המל
יב תקרעו בפיך חנופה עין לי לוטשת?
קרעו נמרים לא א־ם כי מי יודע
קרעו לבי אך לב בשר עד יקרע
שתו חמת פתנים קיו אכזריות מורשת.
הארץ ומלואה רחבת ידים
מאה שערים תוציא עמל וכעס
תחת חלב זבת זעת אפים
זעת עובדה איבד ועינו דומעת.
נעבוי ניגע נעמול בעבורה פרך
מי יתן שנר מי יקל נחשתים
עד עת תבלע כלנו ננרע ברך
הליך ובכה מליל נפרש לפיס.
שמחה לא נתתיני לא אחנך יגיני
מכבויך תעצריני ואיך האבי קלוני
את מנבדיך תכביי והם אוהביך.
התיפי לבשי חן מוהר למו הרבי
זהב כחם וכל סגולת אתנניך
אך מעלי נא רחק׳ מני נא הרפי!
,
יעקב טריעשער מטרעביטש.
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דברים אחדים
על השיר הראשון במאסף לחדש סיון תקמ״ח.
Von Marcus Boß in Lcipnik.
«חור השיר הזה הלך וגדולות וונסלאות ממנו  ,ני התסאי
■ ומעשה ׳ 7״
ויחי על דלתות שער השיר  • :רוח השיר דור וי ומלתו על נשמי לנויד המנס
«סלע המלין המסורסס נודע ושערים שמו ה׳ה
נמוהירר נפתלי הירץ
וויזל «,אעוור היום ונל מליצותיו אסיר משם כל טלוא ונקוד השגיאות • 1
«אמר ראשו " : ,אם אנ ^ י ישם

ידאו את

חבוריןז

ובתים
לבב
אותם
המה
יחקורו.
t
ד
•• T
 ן יכתר תצרהיעלימו"על רא^וף.
ובחוט בתר שם טובאיותו !ק(יג'ורו ".
חבוריף המשקל הזה לא נמצא ומקרא נמחורת וחוורת  ,ואס המצא תמצא
המלה הזאת ניד נעלי אפסית  ,המלין הנאמן לא יסור מדרך הקדש ימין או
«מאל  .׳אותם המה " יחקיורו׳ הימוסים ומאמר הזה ישרטו שרטת ונסת
הקורא אשר יש לו חן לטעום מעדני המליצה  ,ולא העייף המרוה נימוסים,
ני השיר יהיה מעט הנמות ווו האינות .
"rובחוט
כתר •שם טוב" איננו
* v
ע׳ז המליצה ,ולא ידעתי גנון דנר אשר הצי  ,המשורר למטרת
«א« ל שני :

-אם

יהגו בם אף כי ! היו

ממשותו.

ןלריף.

אמרי שפר יקנו  ,בינה !מכיורו,
כי בל ה^יותים מים מביורף,
חכמה ! זרעו ותבונה .
יקציורו.
המלין לא מצא ידיו ורגליו ננית המסר ; ני נל האנשים אשר נינה ימנורו,
לא נחשו ה הנינה ל•נו נ׳ש החנם  :אתת קנה ואל חחנוד חנמה ומוסר ווינה
(משלי נ׳יג ני׳ג ) ונ״נ החנם רנ׳הו נשיר החמישי תשירי תסארת:

אכן שוא דבריכם ריק תת Vמרו
לא ארם תמאסו צדק תפרו
בית והון תקנו"אמר תמכיורו
י״ז שתי הדלתות האחרונות אינן

מקנילות אשה אל אחותה  ,ולא יסדו על
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אמי ההגיון והמליצה  ,מדוע מגמה יזרעו וגינה יקצורו אס ישתו מים ממרי*
«נה ענין שמנוה אצל הר סיני * הלא נוו  ,לנו ענוד ארז המליצה אם נה נאמר

לכ הזירעים על פלגי צויף ןיבו־יף
חכמה’יזרעו !! תבונה יך,צ! דו
<י ההגה מקרת נשם זריעה  ,והתנליא זשם קצירה נמו ההריון והלוה  :זרעו
לכם לצדקה קצרו לסי חסד ( הושע י' י״ ) 3הרה עמל וילד שקר ( מהלים ז'
<ו״ו ) ומודעת זאת ני חנם נקרא האיש אשר אסף מדעים להגיע זמו אל
התנלית הנווג האמתי  ,והנגון מגין דגר מתון דגר ולהשיג מישנל זלתי נודע
ע״י מושנל נודע  .והתלה נגזרת תן נין  ,ני היודע מה נין דגר לוני וגמה
♦נדל נל דגר מזולתו ישיג התוסנלות  .נח״ש הרמנ׳מן ננאורו לנתיגות השלום
(שמות ל״א גי ) ולנן נאמר  :לחנם לג יקרא נגון ומתק שפתים יוםין> לק»
(משלי ט׳ז ניע ) ני החנם יזנה להיות גנון ונמתק שסתיו יוסיף לקת ני
מזל נטל אמרתו להנין לגג אתרים  .ועיין נס׳ גן נעול (תדר די חלון נו׳יו)
דמה מתקו מליצות רנ׳ה׳ו אשר שם נסי מותן משה נשיר הששה עשר משירי
, ,
«הארתו :

יבינו
לבם  ,מ  $פט
חכמה Vאל
באה
•כי
* *T T i
• T
TST
TT

ת 1ךתף עציר!!  ,אמו־תף ;צפ 1נו
כי היורם תע\ מח _ ,יען בדבו־ף יגיל!!
המה ייוסיסו• לקח  ,ותבונז־ת ;שיקוי,
יפ ממקיור חכמת לב ,מ;עןן בינה ניובע.
שלישי  :מליף לפתאים ןרמה יתנו,
«אמי
למנךים לטעיום מני יין הרקח -
.ייממע חכם ייוסף .רעת ולקח,
נביון ;בין סתרי ת 1ךת צורנו,
על כן ביןרא $י עם תרים המ^ח«
כי על פרחך קזמף .יורה לנצח  .׳
*ד/יי אוהג דנק מאת
ר׳ת יעקג חי ישראל.
הדלת הראשונה והשלישית הן הנה אגדת סרתים מנן תמד משלי שלתה
יעל סתתיו נל מנדים  ,ו״תליז אשר יעשה נתוה להרית נה לא יירא מרננות
«נקיים  ,אן סנריוז התינון לא ינייח מן הקצה אל הקצה — ני שמה הניא

59

הנערי 0ה! ניתהיון  " — .בין ראשי עם תף־ם המצח"

הן

אמס גנון

הדנר  .ה׳ האגם אשר הושר השיר ( י ,הוא המשורר הגדול מאאיו ונפתלי ( 0
יירומי פדה המליצה הגותן .אמרי פסי ; אן לא ירים המצה ויעיז סניו להמר:
״פי על פרחך" לא ידעתי מייע 3על פרמו ספר שנתו ?■
אני ואפסי עוד .
ו ; ה איננו מילדי העזרים *) סון> דגר פל מליצותיו דלות ורעות תאר הגה.
מפנאת היא  ,עיני מדוע שלא המא  0ן> לפניו חלון צנא השגיאות כמוהו ? אך
«לעדי ! אלהיס יענה את שלום אולמי השיר הנא גרו  ,ענין  ,והשם תה לאדה
ימן שפס « יורה למו  ,לקרוא פלס נשם המליצה הנכונה •

מרדכי באס.

ויתמו rימי
*• «

בכי אבל אחי מ^ולם.
• I

י .

* T

T

I

« Don B . Schwarzfeld in Stanislau

ימי הבכי כחזיון (לפר
עתות האבל נרדוחלפן!
רק לפי הרת אסף נאספו
לפי חיוק חכמי עמנו נדפו.
אך ה? צע בלבי אש בוערת
אש מתלקחת עצורהבעצמיותי
עומדת בעומק לבבי כמשמךת
ולנצח אספרה על רוע עתותי.
הקריעה נתפרה בגדי אבל הסרו
אך לבי לבי עור קרוע ומרתת
יען אין לי  .ידיד וץע בו  £בטח.

הה! יריד נאמן ונפש לנפשי,נחסרו
לכן מותרי לבבי בכניור ׳המיון
ןימי חץ הבלי בו־מעיותין־ויון.
* ).פליאה דעת ממני  ,מדוע לא נתן ג על הערוך
כרתו»? הלא הוא מגני המופנים

דין

הגריםנתלמוד?

ותשנון ' ׳בע^

■üSSaiMH

—60

—

רעיון.
נחעורה ונחת האמונה לנו נותנת
לפעולות גדולות תאומו אומץ ואיל בקסמיה
הנפש מתלהבת אם בעומק הלב קוננת
גם אושד הנצח — ללן בין שדיה

בנים

משחיתים.

מנוח ואשתו האהובה שבעים ימים
בזמן לא כביר יחדיו בירכתי בור נרדמים
הון עתק לבניהם אחריהם במותם עזבו
לזאת עלי גדיש קברם טורים אלה כתבו:
החת גל זה נחצב לאבותינו משכן קבר
אל החת צלו יחבאם וירפא לנו השבר
לבל עוד מקברם יקומו ואלינו ישובו
פן לחזור למו הונס לפני שופט אותנו יציבו.
בנימין בר״ל שווארצ 5עלר.
»Poetisches von Benjamin Kewall, Erzieher in Wie

)Keppler . (Nach Kästner.
קעפלער נןלה שמים גבוה גבוה,
כמוה!! לא ןג ם עוד חוזה לכוכבי אלוה,
ממעעי החכמה פי שדם שאב —
והאיש הגדול הזה מת 3ך?ג־ב! •
הוא האיר ושמח דק הכפיש,
ולחם מאן ליו החומד הרפש.
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Newton.
מה לבם דבר גדולות
הטמיעו בחוצות קולות:
>יפא?»ר ישיא בנועייף ו *ךץ
פן' אמלאם .ב ^א לע עזבמו פל הארץ"
הלא !» מעתם " מנעמטאן א׳ »-הבינ.ים ?
בכליותיו !» כבו אךץ ויזמים.

חכמת אדם ותורת ” .
העיתונות
ההגיונות
ילדי רוחנו
?ני ח? מתנו
אם ולירון לבדנה
;?!» נו ניצענה.
לא תנוח
?מוץ ברוח
עולות ויודרות
עוברות ומורדות
מקריבות רוחנו
ל!» םים,
 5ךחיקות לבנו
מאל חי.ים.
!ם ? תורה ׳

חו!»ין ואורת
בה דברים
לכל עתים וערים,
בה אמרים
לנו זרים■
לכן טוב אחוז
דביק בבתיהן;
זאת לזאת אחות
מאב אחר מקורהן.
חבמתינו מאפע
ואם
•• T־ ׳
- T : T:
התורה ? הרה תיופע;
(אם זאת אין אומרת׳
נ!»אל האחרת.
אז מעפיל ,או רעתנו ' מחורת
החי החכמה ! תחי התורה י
בנימין קעוואלל םפן)לנא

-
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(Nach Matthison
העיב .) .
Von M . H . Enßer in Lemberg.

מעטה ארגמן לבשו הרים תלולים
הש?ןעז רפה לגנררב ריברסר הצללים
על־נחלי ערן ירבו חצי זהר
בוהבי נ?2זףרלייר’ כספיר לטהר.
בעמק אשמנים בצעיף ערפל
אלונים בגבהם  ,ישופם אזל
ותחת צאלים עצים רעננים
;שביון דומה בל כנף רננים.
ךא ש ;רןד חסיל שיר הערבים
אזנים
יברה לי
ואחו
מבין רשא
•  T׳ .־*
• V:
• *• 1 T V V I
על־הךרי &זף ואשון ליל ,
זמיר עריצים יענה עושה חיל!

י :ז. r
.״  .ח “

ובי הפרוס בערב ייום במייומים
חסיל! שם בצלע במורד במ״כתים
מבין שיח השדה שושנת העמקים
;ללת קיול כנורך מבינות נקיקים - :
.

- r:

r־rr:r4

גם־1עם עיור רוחי בקךבי אשחרף
?אזנים קשובות רבקה נפשי אחריך
יr
להקשיב בין צעדי ראשי הכבאים
סליי
 ?רוח חרישית עתה,יפיח בין עפאים ., T״

יי

.־;־ש׳

:

^

 crtffr. ,י׳5
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הנחמה.
פה תייעכון דומה
ידוע
תחלאים!
 .ז * י>־
פה לעפעסיף תנומה
חרד למעיםי

לק־ולי עלה נדף
הקיץ מזעזע,
פה עמל  .להיף
ומרגוע יור״ע.

הנחת כל
עמליה
״ י־t S
רזי•
בארץ מאפליה
ןה /מם ל>ן ?לף
בארץ נימיה;—

אף* נפ ^י גאנחה
לא אדכל הרגע
משלום הנה זנחה
מדעם כמעט רגע:
מלא!! מתני חלחלה
צרה רפיק ברכים.
בלהות יבעתוני ? ,הלה.
חלש ,ורפה מ־ים,
מכף מעול וחיומס
^טץ פ וישע ומפריע
הוי לבי נמס
לא ידעתי הרגיע ! —

J

פה  ,בסעיף אדמה
ואין «קיץ;
;ישנת ,ישכנת דומה
י  /עיור תקיץ
כימים ענית בכבל
/מד ורצח,
פה נעים הדובל
ונעימות
נצחי
•
—
וזין מכביר עלו
עליף צולע
פה עוזב עמלו
עני ונוע:
ימס  .זרעתדב ?! עה
כנחל נובע.
?ס נפיעף צמאה
להיות  »/ומע

חיי חיי נעם
נפ/נז מש?לת ג
עזבת כעס וזעם
כארץ משכלת —
סביב כיתף לחף
רוח מךח $ת

נעל גריישינופף
צפור מעופפת

מץ י $ן ויענן
בד ןח ^ר
ש_קט׳ י2ולי ,ושאנן
כצנה עוטר.

עין\בי מיר ואה ^ ת
;עטת ביתף
אל תשיג גבוליות
;

וערבה שנת ף!1

!-

הענוה.
בין סלעי אימים׳ הרי עפתח,
בערבות
ציה
ושאיה
סחר
ואימתה
< :
ז
t •:
־ ־
 •• :זז
במקיום
אפלה
מנרה
הררי
במרים
•:
וד  -ד  \ :י ־- -. - 1
בסו -במו אפל,
ערבה
ושוחה
־■ ז י
־T
במדבר ;ליל ;שימון משכן צחיחה
שם עקרב וצמאיון ; רקת שעירים.
על־גכעיות צדקה הד לא נשפה *)
אמרת אלה צרופה׳ בספיר ו;שםה
משבצים במשבציות אמתי כראי מוצקים.
מסבי בקרש אש זית הופיע
חקי האלהים את .עמיו היודיע
מתוןי אש בוערה קולות וברקים.
שור ממעלות אל שבן רומה
הלא תקח מוסר אנוש רמה
לבלתי וזתנשא  ,אנוש אליעיז
לא בהר תלול ,אל באדר
לא בהררי עז  ,מלכות והדר
לבש גאות ועז צורמעיז♦
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ז;ךה לפי שאולי ןכסהבמשאצן
תביואהוי כגל גאוה? יערה גאון?
ההוא ירחיבלביו? ימם מצח?

-

צלח על־רבר אמת  .וענוה צדק,
תזרע לצדקה ,תסיר משכת חדק׳
תקציור לפי
חסד
לא־־תמנו
לנצח —.
•;
י■.« •«• • x
: t
vt־
משה

צבי

ענסר מלביב.

מכתב לידידי היקר המופלא מרה . . .
Von M . Strelisker in Bvody.
זה נמר ערנה נפשי נוא אלין ידידי׳ לסתר פניך גמנת 3אתרי ני נגר
הרתעת מעיר מולדתן ומולדתי  ,ואולי לימים ושנים׳ ומי יודע מתי תנוא
העת  ,או מתי תמאני התקרה לראות פנים אל פנים ; עודני חי אני ואתה,
ילי מה יקרו רעין ואהנתין ' על לן רמת פעמים התלותי נמוג  ,התלותי,
אן מה ? הן נגר השלננו שעשועי הנערות להרין אגרות שדופות צנומות׳ רק
למען הרין אגרות איש אל רעהו  ,ומנהגי רעות וידידות נגר אגדו לפנינו את
יועמס ומתקם ; ומאז נאחזנו שנינו נסנן ען הוזיים לנלנל נפשות רנות
התלויות נקולר על צוארינו  ,הנה נל מחמד עתותינו מזנו נאונל להשיג נפש
יני מתנו  ,מגלי פנות עוד אל אהגה נתענוגים  ,אהגת רע ומודע ; ואם
אניות נעלי המסתי לא ישאו את הנסן> נפי אמתחותיהם  ,אן נהגל נדן>
ידמו ולאל ישימו מליהם  — .ונוסף לזה  ,מי לא ידע ני אלה אשר נמסחר
®ני׳ סקו מאוד פליליה  ,יען אף אמנה מאמינים גני מאמינים הס נאלהי
השמים וארן  ,נאלהי אנרהם יצחון ויעקג׳ גאלהי ישראל  ,נאלהי אמן  ,הלא
את אלהים הנ0ן> ואלהי הזה ; לא יסירו מתון מתם  ,ויזנה לנס אתריהם
ייאמרו  :אלה אלהין איש מסחרי
לנן מדעתי ני אתה עמה ת״ל מן
"יורי ד ים אשר 7׳ קורא נעסקי המסחר ע ' נ יראתי לנפשי מא הפריען
"ענודה אשר לא טהורה ; ואם גיא אמא לפניו נמנתג אפר אין נו לא
קעממיסיאן ולא אויפטראג  .לא טראעעען ולא רימעססען הלא אהיה געינין
י״תעתע^ וחטאתי לנפשי ולנפשן ידידי ע" נ חדלתי וחדלתי — .אולם נעת
אשר על ידן הניעני מנתג משא גדנר מסחר וקנין אשר אם ני איננו שוה
*״V

הזמן ואגוד העת ,

אן לננוד

המחנר היקר . . .

ולננוד היקר

נותג

זאנריו־ אלי ושמן  ,גל מנעתי תת מענה צודקת נראוי וניאות  .עתה אמרתי

— 66

לעשות׳
תע
געינין נטה .,

עתה

אגיא

גס

אליו

—

נמנתני זה ,

יהי

מס׳ ואתה

כטוב

ויען התלותי לדגי לסגין  ,ידידי  ,אנא אל אהיה עליך העת למשא ו ואולי
מאת ד  ,היתה זאת • אם נחתי הזנייו נהנטחתן אשי הנטחחני גהיוהך סה
עת קראת את תתגרתי  :דנרי משרים לקהל עדתי על דגר חמיו הנמרים
דסס השוקדים על דלתות שני גתי הלמוד לשונות ומדעים ( המתרחקים מאוד
מאוד מלור תויגו וממקנת גוי}נקרו ) להאיר לפניהם הדון ואוי תורה וני
מלוה * )  ,ועל דני תנוכי גית התלמוד מורה דפה  ,ללמדם להל הפחות נוס(>
על למוד התלמוד נס מעשה ההתינה ומלאכת החשנון והתני קויש לפי ששיטו
סל מקרא  ,וישר הוגר געינין אן> מצא חן  ,ואז ניר נדרת לד׳ אם יהיו נ עוזרי
לנצר הדנר הזה גהת׳ת ונהגתי לך  ,ותאליל מהמן אשר אנגן די לטוגת
האומללים האלה עניי עיר מולדתן .ועתה הנה גלג ניל אודיעך נזה ני ת״ל
מסן ' גידי הצציא ! ויאותו גנאי דת׳ח נצרון» פרנסי קהלתינו לדנרי  ,וזה
יותר ד מארנעה ירחים אשר החלו חנוני גית התלמיד תורה דסה ללמוד נם
סדגריס הנאמרים למעלה  ,וגם גמידש העני יצא ראשונה התג ידם לזמינה,
יכן ראו הן תמהו העם על אותות אלה  ,ניידע להם נכון אשר נחות
ופעולות יקרות נטועות גם נלג צעירי ודלת העם *,ואן אם אנחנו נגהלם
גמישור לרגל הצאן ונרגל המלאכה׳ אז יוציאו סרים לנדנה׳ ולולא חסתי על
הוצאות הגי דואר ני עתה שלחתי אלין לדוגמא אחת ואחת אחת ושתים
ממנתני התלמודים האלה ורחג לננן  .והנר התנדנד רגיס מעירנו לעוג הדנר
הזה ליתן מרי שנה גשנה  ,ונישועת ד ' אקיא ני אס ראשית הדנר מצער ,הנה
אחריתו ישנה לתהלה ! ילין גס אותן ידידי ! קראתי לאחר  :שלם נדרן אשי
גדרת  ,ולא יהיה גן חטא • יגזנית זה יותירו ד ' גנל משלח ידיך  ,ויצילן מהל
מחסור ומגיעה  ,ותעלה מעלה מעלה ומעלות ההצלחה׳ נאות נפשן ו׳פש
ידידן אוהנן ונפש תמימה והנותג וחותם.
גראדי ריח חשון תר* נ.
מרדני בן־ידוד סטועליסקער.

* ) אח אמנם היה הדנר הזה אצלי גמחשנה תחלה  ,הנה הוא עתה סיף
המעסה  ,ני משנת ת׳ן ׳ אשר אז התעוררתי את קהל עדתי על זה.
לא התעורר איש לעמוד גפרן הזה לתזק ניק גית ישיאל להשיג שנוא
ציון הנדמה  .להיעיג עם ילדי עמינו השינמים תורה ודת  ,עד ני נימים
האלה שנת חר״ז שם לני לדור הזה ארד מפרנסי קהלתינו הנו ידידי
הנניר סיקר והנעלה החנם המסירסם מ״ה יה׳ש נ׳י ׳אתריו התעידדי
יתר הפרנסים והמנהיגים לעזור לי נדנר הזה׳ ואנחנו מיאלים נעזי
החל׳ ני נקרנ הימים נחענג פה על הקמח בית הספר לתויא
ולתעודה למי ישראל למהלה ולתפחרת ! זכרה להם חלהים לטונה׳

הכיחב.
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באור מקראי קודש.
»Bo « Saul Horowitz in Tarnopol
ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.

(גמד 3י י׳ג ל״ג ) .

א(> גי פל המפרשים השכימו יחד ויאמרו פה אחד שמלת וכן הוי♦ מלת
הטעם ושעורו פאשר היינו ועינינו פן רייגו זעיגיהס  ,גס דעתי לא אמנע
"׳הירי  ,ואומד ששעור מלת פן נאחר פרשהו החכס ארנהייס ז״קיס אחר
 3מ' ו3ן  .ימלתוין(ישעיהו נ׳א וי♦ הוא שם ותרגמו
wie Mücken sterben
 sie hinופן נראה לי פאן ונהי ועינינו ניזגניס  :שעירו נאשר ראיניס והם
«פילים גני ענק הלא היינו ועינינו צחגויס אולם ועיניהם גם נחגויס לא
היינו  ,רק פנים והם קטנים עד מאוד .פן הוא שם ומשקלו,פל — .
Wir waren Heuschrecke in unfern Augen, eine Mücke aber in
den ihrigen.

לקצבי הרים ק־רתי
הארץ
ברחיה
וברח־יר! )
בערי
לעיולם.
. TT
TV •:
ז־T
־ ן8״•
ן׳T
לפי דעת המוארים
ועדי  .ול״נ שפל הנתוו
מלות מרנוית
ברח״יה
ורא וסגר ה׳ את האון
למראו רגלו ויעל משמת

(יונה5׳ ׳ז ) ,
יחסר פה הפעל סגרה ושעור הארן סגרה נריחיה
הזה מתחים וחין גי חסרון  .ושעור ויחיה הוא שתי
ושנוי הניקוד ועני! הנתיו פן הוא  ,אני אמרתי ני
ועדי לעולם  .אן א לה ים ורוו חסדיו ורחמיו הוציא
חיי  .גרח ונינו קל והיא יוצא
נמו לברייח ומין

הקרשים ( שמות ל״ו ל״ג ) וענינו סגור וקשור על ידי

וריחים.

ע 1ר  uhvriאבי־לך (אבילןד) י $1בת מך 25וה.
(מיכה א ' ט׳ו ) .
לדעת המואר יחסר האל"ן> מהמנתג  .ושעירי שעוד יויא  ,הזמן שנס על
יושות מורשה יווא היורש אשר יירשה  .ולי נראה אשר אבי״לןי הוא מלה
אחת ואל
תקרא אבילןי רק אביילך וחלון הקיק לאולם ושעורו אוויל לך
(  llch werde ihn dir zufüvrenואל יקשה הפנוי  ,נמו ארן הנגו 1ןתת ? י
(שיסטים א ' ט׳ו ) שעורו נאת לי  .לפתחנו* מאיה מעט ( עזרא ׳ט אי ) שעורו
ולמת לנו.

net!»:
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בטרם יב־נו סירותיכם אטד במ 1חי כמיו חרץ ישערנו.
(תהלים נ׳ח • ׳>
הנמוג הזה הוא מקושי ההוגה  .ולפי דעת הדן ה׳ הוא משל שיצייר
שגרם נעוורי מדור אשר וזעת אפס יקיששו קוצים למען יושלו מעט מזון
להמיות את גסשותס  ,אן לשיא תותלתס ני וטרם ירמימו הסירות יווא רות
סערה ויפזר את הקוצים לנל רות והאם מנוה ע "ש  .ולפרש מלת חרץ ידתק
לומר שהוא נמו נמר .או מלוד אשר הגיאור ונלל גלחן מאוד ני גם למוציס
סרטים יראו לעמים א ) הנא יהיה הננוי לנסתר ולא לנוכת ני לפי דעתו הוא
טוסו על עוורי המדור  .ג ) אס יהיה תדון נמו נתר הלא ימסר הו ' ויהיה
מרן נ ) הלא יותר נראה ששיעור מרין נמו מרון־אן)  .ויהי נאשר יגורתי מפני
האף והאמה אולי יסקלוני העם שמתי ידי למו פי והחשיתי מואר .אן נאשר
ראיתי דורי החנם המפואר שד״ל גנ׳ת צ׳ו ני מקרא קשה אשר על ידי
התיקון ישוו לאיתנו ויהיה סלול מאוני נגף  .מותר לתקנו  .אמרתי אאוור
חלצי  — .ני חזקים העמודים אשר עליהם נשענתי גם עצומים  .ונראה לו.
ב^דם יבינו סיר׳ותיכם אטד :ענינו עוד לא ירגשו סירותינסתמימות
האטד והקוצים ועוד יהיה חי נתרגם הרג < ״ל והוא משל  ,ופתרונו עוד לא
מהנו ותרוו ממעשי ידינם ומעושק נסינם ועוד לא תרגישו ותומו את טוותם.
והנה ד׳ אלהיס ישערנס וחרונו ויסחרס ממקומנם  .ותחת נמו השני צ׳ל
במין( )mit, imנמו אאמיצנםבמיו־פי ( איוו ט׳ז ה׳) ני תלןבמד־א^
(ישעיהו מ״ג וי ) — .
She eure TSvfe de« Dorne « Brand gerochen. ( She Ihr eurer
<Schandthaten Leckerbissengekostet) , wird er euch im Grimme ver
»lichten.

?,irr
חכם לב י_קח «
ואויל שפתים מ^בט.
(משלי י ' י׳ח ) .
החנם המואר יתומן את שתי המלות יא ויל שפתים ' נאלו מחוורות הנה
יחד  .ושפתים הוא תיאר להמתואר אויל  ,ויעתיק; ( דער פרווהןעריפע -טהתר)
ומלת ילוט ( ענטליוזען ) ולי טעם,וראיה  ,רק והשערה לנד .ולפי ה,יאור
ילבט (הושע ד׳ וי ) על נן אומר לסי דעת
הזה אין יואר  ,ועם לא יבץ
שפתים היא שם ופני עצמו  ,ושעור הנהוו נן הוא  .חנם לו
הקצרה אשר
יקח מצות  ,נמאמרו אל תונח ללן ונו׳ ( לעיל ט׳ ח׳ ) וישנה החנם נס פאן.
והזהיר אם תרצה ליס ר אנשים עלי חטאם תיסר את החנם  ,גי הוא יאהון
ויורנן על אשר הונחת על פניו מומו וישוו מדרנו הרעה  .אולם האויל אשר
חנם הוא  ,עיניו מגל וני קדם אל תונח  ,ואס תוניחו ישנאן  ,ואס חיסרד

ישטמו  ,ואם הפחת את פיך להטין> לו  ,הלא נשוט לגוו יהיו .וטעם גיסתיס
כמו

משסתיס 5חסרון הימם שממנו  ,והם שפתי המוכים  .ושים לוט הונח על

העווה והמרי אשר יתפעל וארם  .גהניעו אליו דניים אין לו הסן ומו  ,ורק
כצנינים ודרכונים המה לו.
Der Kluge nimmt Rechtweisung an , der Thor aber wird von
— den Unterweisungen geplagt.

&רח לחיים שומר «101
ועוזב תוכחת מתעה.
(שם שם י") ) .
לדעתי כן שעור הנהוו  .המלן ע׳ה יעיד ועם לול יחחורו עם אנשים
הרשעים הולכי ארהות עקלקלות  ,רק יתחורו עם אנשים הישרים ולכותש,
יהס יורום את הדרך אשר ילכו וו לטון להם כל הימים  .ואמר ארח לחיים
שומר מוסר .שעורו אס תתחור לאנשים שומרי מוסר ,אשריך וטוו לן  ,כי הם
ידדיכוך ומעול ישר לרשת ארח החיים  .אולם אם תתחר ועושי מולה  ,ועתוי
תונחה  ,דע ני רעה נגד פניך ,ני לא לוד אשר לא יורוך את ארח החיים,
ותרגומו Den Pfad zum Leben führt , wer auf
אך גם יהדסוך למדחפות .
— Sittenlehre hält , wer aber Belehrung verachtet , verleitet .

חגים
חמד ריצע
 uhiuhצדיקים לתן.
(שם י ו י״ו ) .
פירשו וו המפרשים דעות שונות  ,ולפי דעת המואר מוסו הפעל ותן על
שיש,עיין שם  .אמנם אל יעלה יפה  .א ) הלא הו׳ של ושרש יורה אשר הוא דור
יהפכו* ר׳ל אף שהרשע הוא כן אולם הלדיקים אינם כן ככל סווי״ן וזה הספר
סיורו אשר סיפא דקרא הוא היפן הרישא  .ו ) לפי דעהו אשר הרשע יחמוד
להשחית ונו הצדיקים ושרם לריקים ימן לו הרעים הלא יהיה אחרי כן אולם ה ,
יייו ריו הצדיקים ויסד עצת הרשעים  .ני ולא זה היא נספור מעשה  .על כן
ייאה לסי דעתי הקצרה ששעור הנתוו כן הוא חמד רשע מצוד ונוי חמדת
הרשע להסית נם אחרים לרשעתו להיות קשרו אמין וחזק  .למען האוד הצדיקים
מן הארך ולהשמידם מתחת שמי אלהים  .אולם לשוא עמלם ולנהלה יניעם ני
הצייקיס יתנו שרש ונסתם רעננה כאלה יפרחו וכתומי יציצו ,והפעל יתן מוסו
הל צדיקים כלומר הצדיקים יתנו שרם  ,ואל יקשה ועיניך קורא נעים • פלא שמר
הנומו את המספר והציג יתן אצל צדיקים ני לא יחיד הוא נזה הספר נמר
<  0י ואין רודף רשע  ,וצדיקים ככפיר ינטח ( לקמן כיח אי ) .

שאול נתחאל הוו־וויטץ סטאמאפאל.
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דע מה למעלה ממך.
»Won Joachim Garfunkel in Tarnopol

כי .יצר־לב האדם ! רע מנעוךיף
«התמכר לעשיות הרעה :שיאף
לכה צפון לנקי ארכה לרם רעף"
אך על זאת תשים לב תשימה עימם:
במרומי־שמים
ראה זשם
עין
"1יש
״ r׳ •
• :
r
 ׳־Iכל מעשי אנוש בתבל ךחבת־יך;ם"
ואם גם חדר בחדר תבוא עשיות חטאה
ואם גם במסתר תתמכר עשיות הרעה
יי יראה אל לגב הוא ראה יראנה
י• •־ • t
,
״ י
י- r - t :י
עין יי ציופיה בכל היא תסורנה
"יש אזן שומעה מלי־שפהיותיף
יש ספר ביו ;יכתבו כל מעלליף
אך על זאת תשים לב תשימה עימם
לאמרי־פי האזין למצאיהם הם חיים
לבל בשר מרפא ; פלסו מעגל ךגל; ם.
הט אעיף לאמי'
אל יליזו מעימף
הקשיבה אל קול דברי
כתבם על לוח ל?זן ..
אםכבה אתה עשהא  #ךף׳
לפההף׳ז ",
ותמלט  $חןזא לבץ
חייס גאר  5ונקעל

מטאמן $פ .$ל

דבר בדקדוק הלשון.
Don Galomon Kulka in Teschen.
■
זשומי עין גמעתי על שרשי לשונינו הקדושה וראיתי אין גלמו על»rrft
מצאתי ראיתי ני אלה המשתויס גאותיותיהם
החקירה האמתית הטנעו
זגהסן מקום מצנם יש התדמות מה ניניהם ,והשיג! רק לדעת גנירור גמה
גנדלו איש מאמיהי ;  ,,לולא זאת לא ידעתי למה ישתמש העגרי נתלות גאלה
שעל ידי הסונן התהוה הוראה אתית  ,אם לא היה נעיהס שוס שווי גלל ? הגי
יד הלשון מקצר לנחור מלות נאות< פשה ני תאהג תהסינות גאלה ? אם לא ני
«עמק החקירה יסודן ! להורות ני אג אמד לנלהס וני יסתעפו אלה מאלה
«נתינת שווי הוראתם מצד מה  ,ועתה ידידי הקורא •י נא נא עמדי ונשות נגן
חמד לשובינו הקדושה  ,שם שרשי הקודש למיניהם תפרחנה  ,אולי נקטוף שם
מעט שושנים ופרחים על הדרן הזה אשר ריח נעים לאפך יפיקו  .והנה אציג
לפניך השורש נלע שענינו הננסת דנר לתוך דנר אתר תנלי נודע ני נא אל
קרנו  ,יאמר ממני נהפוך האותיות ויהיו מלעיניס נמלאני האלהיס ר׳ל היו
מנליעיס עינם וננודם ע׳י שחפאו עליהם דנריס אשר לא נן ( ומזה ניניו
חז׳ל לעולם יהיה אדם מן הנע לני ס ולא מן העילניס ) ולדעתי מזה הענין
ג״נ ני אננו נעלתי ננס דירמיה נמו לעגתי ריל אס גם מאסתי אתנס,
עוד אקתנס אתד מעיר ושנים ממשפחה והנאתי אתנם ציונה  .ותן נדל
המורה על הפרד דנר מדנר אנזקנדעדן  ,יאתר נהפוך האותיות לני נעזאנדערס.
ומן אופל המורה על החושך והקדרות נו יסתרו הדנריס מהראות יאמר ג ' נ
«הפוך ננחינה מוסרית פלא המורה על הדנד הטמון ומנוסה מעין הפנל.
אשר מזה יאמר ג״נ נחילוף אותיות  :ונל עצי השדה עליו ע ל פה  .ומשורש
נקע שיורה על התחלקות הדנר לשנים יאמר ננתמה מוסרית עקג נעטרינען.
ני הנה אס יאמר אים דנר לרעהו ולננו לא נן יחשוג  ,נראה נאלו יחלק
הדנור והמחשנה הראויס להיות מתאימים יחד׳ לשנים  ,ומשורש פרן המורה
על ענור הדנר הגגול המגיל לו  ,יאמר ננחיגה מוסרית פ צו ר על המרנה
דנריס לרעהו מנלי שום מחסום וגנול לפיו לאמר :עד פה תדיר ולא תוסיף!
ומשורש נוא שהנחתו על הנטיה מדנר מה  ,נקרנות עס נוע נעייעגען  ,נמו
למה הניאון את לנ נני ישראל נגזר נהפוך האותיות השם אין׳ שענינו
הנוויה מירן הישר וההלון נדרן המתנגד לו  .ומשרש שרף שהנחתו על הדנר
הנאנל נאש  ,ויען שמטנע האש להקדיר הדירים ולשומס שחרחרת נגזר ממנו
*הסין רפש שענינו המים הדלוחים והענורים אשר חקון נהם עין רואי ונלאה
גל אדם לשתותם  .ומשורש ערף שיורה על החלק נגיף המחונר מחלקים
ופרקים רניס דאז נעניק אשר לזה נסם מסרקת ג״ר תנונה מן סרק צערנלייערן
נאמר נהסין האותיות ופרע אה ראם האשה המורה על סתירת קליעת
יושער והחלקה אחת הנה ואחת הנה  ,ומזה ננחינה מוסרית ני פרוע הוא
®ערוואנדט מינו פרא ר׳ל שנתקו חנלי אחדותם מהיות עול מחונרים יחדיו,
ימן ר קי תמורה על עסוש נתוח ונליון והחנת הינדים עד שיהיו לאפס יאמר
הסס קנר שעניני מקום שם ייקנו ייעסשו חלקי הגויה  .ומן פסח המורה
«ל ולוג וקפיצה על ונר נאמר נהסון ונחלוף האוהוות פחז המורה על עשות

72
«עולה גמהייות מנלהי יאות את הנולד ומנלהי הגט הטוגה היא אס יעה,
«נראה כאלו ידלג עליה גחתשגתו  ,ומן נוף שהוראתו הנעת הדגי הגה והגה.
יאמר גנסינה מוסרית פון על הסוסת נמתשנתו על שני סעיפים גלי דעת
אתה הדר ינתר לתנליתו המנוון מאתו נמו  :נשאתי אמין אפונה  ,אין
פערצייייפלע  ,סערוואנדט מיט סנה הנאמר על הנטיה אנה ואנה  ,ומן
ים ם הנאמר על הדגר הנוולק לחלקים קטנים עיי נקיעה ומיתון וניפוץ•
עמו והפה את הנית הנמל רסיסים דעמום  ,יאמר נהפוך האותיות סרס׳
«נם הוא הוראתו נקיעת ומתון הדני׳ אשר מזה נמר השם סיים ר״ל
סנתנקעו ונתתכו ניצי מנושיו  .השם להג יורה נידוע על האש העולה הוא
למעלה  ,ויען נל מפעלות הריצה נמהירות להיות פני אדם מאדימים כפני
להניס נאמר מתנו נהפין וינהילו להניא את המן ר׳ל פל פן נמהירות
עד שנראה גפניו פעולת הריצה ההיא .
ופאשר ישוו השישים ננתינה הזאת
לננין §על« נראה שנס נגחינה אמרת ידמו לו שעל ידי הפון האותיות יתהוה
ג״נ הפון הוראה  ,נמו השרש לאם שענינו התחזקות איש על רעהו להפילו
ארצה  ,יאמר ממנו השס לאס אשר ינריא ויחזיק הניף ני הוא לנדו עיקר
ונתית האדם  ,ומזה נהסין תלם שענינו נ״נ חוזק הדנרותקפו  ,נמו ותתלימני
(ישעיה ל״  0ולא פן השם שננזר ג* נ ממנו  ,ענינו ה דגר אשר יעלה נתוהו ויאנד.

צואת שכור.
אם יחלופר ויעברו שניתי
ואשנבה בשלום עם אביתי
זאת המנוחה וזאת המרגיזה
לנפשי העיפה ורוחי הצמאה,
אל נא תקברוני בין גבעות קברים!
בין כרמים באחד ההרים
אשר אומר אליכם  ,שם תקבמני ! —
אך שטף מים רבים לא יעבדוני
המוגרים במורד וארצה נגרים!
שלמה ברא״ח קולקא מלייפניק׳ מורה ומחנך.

'שטף הט.ים
»Don David Rubinstein in Czernowitz
מי מנוחיות יצאוי מהךים
ך,יו לנחל נובע
;1לןי לאט
לא £זךוית ולא ;דע,

בין עלדיות

ויורים

C־ ר
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לכו משמן מימיו
ועינו כעין חבר לח
מעעו אל נלפש מימיו
ןא1ת 1לגל אדם לא דלת;
סובב נאות וייצא רחוק מעיר יהית
לוה תלמי יצרה גפן ידיי,
לאט לאט מימיו הרבו
ן־לא ניעמע קול המית גליהם
!כים טהורים מחלב צחו
עליהם.
תמהו
רואיהם
לפ
ר •• V
TT
״V
T
ויהי באיער ארבו

ול

הימים

יעברו וירכו המים
ןמ;ךם הרים הרמים
וממטר ג #ם יצנדס.
ביעל הבהר .על כל גדותיו
ויעשוק וישטוף סביבותיו
עולה ערם גליש וקמה
וערים וכפרים השאה שממה•
אהלים
בתים ויסע
חתר
* TTS
*T
- T
"שלש אלוני .יער וברושים
הרעיש סלעים וצולים גדולים
הלס היומיות וערים ר  $ים.
ואנו הכיוךמים ועוברי אדמה
שטפתם
שבלת
נטעו
כרמים
־ זז ז
י -
tr
גד •
חלשו חרישם ואין להם קמה
Kochhc Jizchnk Heft 4f
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שיר לר־!ם חליף קבורתם !
ואבלו ץף,וי ופליטי ק? חם
קוביבות הנהר כי ניורשו
יחד אצילי עם ושרים
כי בתיהם ממעמדם שרשו.
אך כנפשם במלטו ברחו
ולגור כא ^ר ימצאו הלכו
ותבואה כל הארץ שממה
המים השחיתוה שמוה לשמה י• —
אתה המחליק לשונן;
נמשלת
הזה
לנהר
־ Ti “ :
־־V
T 1למנה ביב כשחינף
כיו מכל החי נבדלת;
רכים משמן רבףף יטופון
ער שערי שאיול יררופון,
רשת פרושה המה לגבר
תארוב לדמיו להפילהו במצולה
תכרה שוחה ליו וקבר
תצוד נפשו להורידה שאולה — .
דור רובינשטייןמטשעדנאמיטץ.

חכם חרשים.
Don Joseph Löwy in Groß-Kanischa.
המפרשים רש׳י ורד׳ק יארו נשפימח שיו < עשו הכל ניזרשיס  .נוגיזס
נולה (ציו נמו נד אינםשימיני! ואינם מדירים  ,אך ממרישיס לדעת נאלס לא
יפתחשה  .איל דעתי אינה נוחה יזה  ,ני

לנוגה זאתיהיה מנוקד חרשים
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נמו ואזני תרשים הפקתנה ( ישעיה ליה ) דר 5 .וטהעד ובוקסט  0רןיi’nliti
אומנים מארש ומושג ; גם זה איננו סוס לי  ,ני אז יתנן להיות מנוקד
חרשים  ,ק׳ג ולא  ,מנוף נמש שנו הת׳ג שהיא לתשלום דנם אשר לא משמנה.
ון זא 3ותלמודו

למשקל שעל

סוסת

«רגלים מרש (יהושע ,׳ ) אשר לא
תואר אן מואר השעל  ,ומה יענה

נתמיה י״א) ו,תרשיש 3נה ויוניות

על שמי הסעיפים ושקלו,משקל  6לן מן
הואר ולא הדר לו  ,ני אינו לא סם ולא
לגיא תרשים  /ני מרשים המה (ד״ה א׳ ד'
( דיה3׳ נ״ז ) ? א,ל לי נראה שהיא מלה

זרה קאלדעא *) נאשר מצאנו מהם ,ירמיה ו 3יחזקאל לרו , 3וסנפיד חרש,
מנשף ני מנתם ומנשף תרגום אונקלוס ומרש  ,נ ' נ מתרגם ימתן על3רו3
נשסיך ( ישעיה מיז ) אשר 3זה הונית את נני דורו על הנשפים * * ) חך  $י
ומנוון אל קוסם ולנ,ון למש  ,אשר גם הראנ״ע מודה שהוא המ 3ין ללתום
נמשים ; ויען מצ 3התרנוומיס 3ין ראשי עם וננ 3די ארן ננודע  ,לנן יסירם
מיהודה ומירושלים עס גנור ואים תלתמה  — .ותבין 3זה גס גי תרשים  ,ינ
תרשים היו נאמת נאשר ד3רתי  .ואולי לס 3ה זאת קראו ליער אשי «ונשר
ו)( סי $בשון> 3םם תרם ע« ד , Metaphorajonולא יזנתו עוד את זגתיהם
לשעירים  ,מלעז הרמג׳מן , Waldteufelוהוא ו 3תרשיס ר׳ל3יער  ,נאשר
הסנימו רו  ,המפרשים 3נה3ירניות והנן.
קאנישא אלול תר״ז.

יאזעף ל^ווי.

הקנאה.
Won M . L. Läwitz in Lemberg.
כזלש לבכר
ח^יב מתהפכת
ואש להבת
ןןר־פתיל יאבלהו! ;
בלב־איש מתהלכת
חעמ 1ר מנגד
י = ־ •י •י
י ; , -
לאלפים  !,רבבה;
ויב_ קךב 1תצי_קה!ג.
*_( » Yitringמצא קאלדעאיסמען  ,ישעיה לנ״ג י׳א) מאזניה « תת מןןזידי
זיהע ווייכהארן וויינןייטוננ ווינט ו! זטעטעשנ1וו » ענט.
'**  Iדע ני לא קם עוד נ,יא אשר דרן קשתו נגד הנשפים נל נן זולתי ישעיה.
מפר אותות  ,דים וקוסמים יהולל ( שם מיד) יעמדו נא ויושיעוך הו,רי
שתים המודם  ,נוב,ים מודיעים לתרשים  .נרו ,נשפי ועצמת ת,רי
(שם ינ״ז ).נג זה מורה עג מחק אמונת הנשוף ,זמנו.

בלברלזלב
ברוח»1?!1מה
לפ -עת תרב
ומלחמה
הרב
* TTi
TU

יגז־ן ומכאובים
בזיבה קוננו.
לנפש מאורבים«
חציה כוננו• —
במבוכת חדק
נלוזים דרכיה;
ע 3וה וצרק
«ישרי אורחותיה

-1

משה יהודה לאוויטץ מלעממוחג.

לב בן אל אב 1תיי

בראיית Mn

Wo« Solomon 4pollak, Nabbiuatskandtdatin
Trcbitsch.

אם בם השכח בלה נאלמתי רומ« ה
גם התאפקתי תודתי לכם להגידה
£תה בהתחדשה .בלכת רעותה לנערה
עןים מחסום לא אוכל  .לא ע1ר אחלי ^ה*
אןי נפ ^י פי !צואלת בפה פניכם אקדמה!
היציביותי וזעניתי מנחה ארןריבה
אןי מה ? הכי בזה טובתכם איפלמהז
אם בזה גמולכם אל תיקכם אערכה ?
לאאל ! תורתי בזה לא לכס איודיע
עמלכם וי ^עכם בל אגמול בכה
אכן אל אל תפלתי מקרב לב אביע
ממעל כי יצו לכם את הברכה.
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אך בעד מה את פניו בעמדכם אחלה?
ה? עד זהב ; בסף מאדי בני תבל
הלוא אם גם ביתכם היון ועושר ימלא
אך $קר ההון .והעושר אך הבל.
או כי_יעט אר! כם במעיל ההוד והתפללת
למען .יכתב שמכם לדור אחרון על לוח
ההדס
בגבורתו
כצאת
וזכרים יופיע
. ..
T
I״
הלוא גם הכבוד כמוץ תדפנו בל רולז.
כל זה בראותי אל לבי אמלתי אומד:
היון ועושר אך נ ; זה נמאס הנהו
גם הכבוד לא יועיל לאיש קרוץ מחומר
היום כליו לו למנה ,מחר־ אך קצהו.
אך זאת לעולת אדם בארץ החיים
צדק ויושר .יאהב .ישנא רשע
מחטאתו .יטהר יךחק מפשע
ורק לחושיה ^ ׳ו תעשינה כפלים.
על פן מכל אך את זה מצאתי טוב
כי ימים על .ימיכם יוסיף אל לרוב!
בם אך צדקה וחסד תעשו גם ; חד
1ןולום ביתכם יפרח בגפן׳ הודו כדת
אז מדאגה חפשים ו ^ לוים מפחד
תהיו עוד תע בביר עטרת העם והבית.
שבתי ב״הרב מו״ה חיים יוסף פאללאק1י*
מטרעביטש.
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י_יק

)(Nach dem Deutschen

Don Alexander Langbank in Jaroslaw.
* ) לאמד מידידי בקראי " 1100הנונאים"
אפר אתו ננתוניס»

איצד יר המקרה לןז הכינה,
בלי ;:ת ^
יצלו
▼נה,׳
ברוח ••• t
קח - I:
יT
 ;:״י
בלדי
כי זה הרבה באיצר
TT
; V
:איצר לקראת בא 1נביצנו נבהלה.
נגילה נא היום ? לב עלמת
בי מהר ביום  #תמל הנהו בירח
והזןהיר חי!צ יחליוף — ואינהו־
הנהו — .
ההיוה —Tלנו ...
רק ־7
־י
אך מרוח צפונה עתניויצבת
יציויצגים פרחים :בלו ; : ,ריצו מות
באים,
הנה
ולילות
Tימיסיסעו ,
ז •
• ••
■T •.י• ׳ . . .
אף :ת חלפו תענגות ו?געיםי
יצעיות חלפו  ,אחר' עברו נגזו
זT ( :
יי " .
TT t
לא עד תיצדנה אלי זרחיר׳
* ) האיס הזה הוא מסנן וסנע נדודים  ,נעיר מן} שציסקא אסר גרמי שם
ילי יד ושם  ,מלילת לסונינו סקדוסה ,סמו מו׳ה אנרהם ריין» נ״י • ונל
איש מנין ימלא עונג נספרו זה אשר עשה להסליא ; ני הוא מלא גויות
אשר ילי  ,ויסת נתפס נשמת מיים  ,וימן זנרו נסיהם  ,להלניש נל
מושג ונל רעיון ,ונל דנד ההוה נתנל ארצה  ,נמתלצומ לשון לת ונעים,
בנוי על אדני המקרא  ,ועוד עשה ספר נזה נשס "שולמית ' אולם אין
ול נםן> להוציא חנוריו אלה לאור  ,לנן אמרתי אצינה פה שירי זה,
אשר נתנתי אליו׳ ואודיע נקהל ר  ,שלימות האיש הזה נמליצת לשונינו
ימעלת ספריו ני רנה י אולי יתעוררו אוהני שפתינו להיות לו לעזר1
לקמת ספריו הנשמדים  ,להעלותם על מננש הדפוס« ולהם תהיה צוקה.
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ולא פעמים ייום אחד עלד,
לבן אחז* את הרגע  ,אחוז* ! —
הךאיהני יקירי*' את ספרך ' מדכאים"
והנה הוא ; חמר  ,טוב ונעים,
מצא חן בעיני ,אף הפיק רצוני;
«י אזרח חלציף במו גבר
להריםזקרן שפת עבר,
בהלבישה tבה גם ־ tכל
שיח
המוני —.
* ־* •
גI
״״ 1
•
אלה שמו לפנה קרות ; מות עולם
?3ח* רנה  ,דשאו ? שיר קולם.
ואלה הלל* חיי גביור בר פעלים;
אלה חשב* לרומם עבחה גלמ*הך
ןךברם בה מליצות דחיור* חידה,
;אלה הור* דעה . ,אף משל* משלים.
ךא לב חפץ לדבר איש אל רעה*
אץ גס אחר שם מטרת חפצה* ;
עד שקמת אומה אברהם העברי!
ותחיה לשון מארץ חיים נגזרה
*? חן שפתותיף ענדת הל עטרה,
דאיתי
ואשמח ,
בהמלא
שברי —.
• •T
T ; VT
]•’ T • 1
■ ;»
אלכסנדר חלו׳ לאנגבאנק מיערסלאוו.

.") .
 Taucher״
)Nach Schillers
Won Israel Rall ft»JaroSlau.

«מי בבם אמיץ בל בגבויים יחד,
ירד ללבב מצולה  ,בלי סרך ופחד?

י•**•..-

_
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_

אימליכהו
היאיורה
הזהב
דאת גביע
■» •• • :
T
! י * * TT
יבלעהד
»
*
חי
י׳
«
פיה
עליו
יאטר
י :ז
•
•
 tז
דגע *
עתה ! מי מתהמ־ות הארץ י_ עלהו,
הנהו ".
למנה
יהי ,
לבדו
לו
.. .
! זז
;• »
ן -
בה דבר המלך— ויוליכהו מרמה
אל .ע ^ק גיא תחתיה הימה.
"איה אמיץ לב ,ירר ^יאייל רעל? '
המלך גם בפעם הזאת 7עאל,
ובל העם והגרים  ,העיומדים סביבו
אחד התו•^יבו,
מהתאים : ,ולא
מחריבים
t v
• ןז •
“ ד• •
מ #אן .ים סוער  ,מימיו בו־עינו יפרצו,
בהמרת הגביע וקר ערבו בל ! חפצו
והמלך שלישית את קולו השמיע,
"האין בכם איינו ל^זאול .יציע? '
בלם נאלמו דומיה — ובלי אימה ורעד
אחד מעם־י המלך הרים הצער,
ולעיני כל העם העומרים למולו
הסיר :מעילו
בתנתו - ,גם
tפיצט
•• •
־ t 1ן
המה הביטו ,בפני הנער ראו,
ועל אמץ רוחו בן תמהו.
בא׳שר נצב על הצור במרום סלע
ואל .בבכי ;ם עינו צופיה,
בעזוז $טפ־וזיקיא חיל בלע.
מימיו י .ץואו דכים בסופה הומיה
ובקול רעם בגלגל ',בקול המולה
יפר־וצו ממעמקים מלבב מצולה׳
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יסער!!
בסאון • ! ד
I
יחמרוד,י ן t
יהמו זיי׳ד
**1
יתחברו,
פי
ומים
;נמיו ••א!צ
׳
• *  :־ T
־־ •
.עד ה  $מןם גלים הזימים ישתק ^קון
ומגברים איש את אחיו ידחקון.
בלי הפוגה באין  $קט וךממה,
דמה,
הים
ללת
הרה
:במ־ו
TT
“T
“T
TT
שככה
!
וחמת
מזעפו
פתאם ־־נח
זTT T
" ן■
•
• :
ומני חלאת הפדם לובן המרוחה
2ןבר פתוח לבלי חק פער פיהו
בתהום לעמק יורד אבדון ושחת׳
והגלים הבוערים בלהב אש מתלקחת
.עתה  .ירדו תהמיות ,לשאל הגיעו.
יתמרמר ׳ *עד -הסער
ובטרם Tייצוב
*  :־J
VV t
ביד אל הפקיד רוחו הנער׳
אזנים,
צללו t : t
מסביב ־ : t
פחדים • r
ולקול • t :
I :
קבר תאטר באר פיה  ,נעלם מעינים
,,

ישוח ה עמוקה ת  #ת חשך ,ויהי ליל
עלי צלל במים אדירים גבור חיל.
וישתוק הים בשלות דומיה הפעם
אן! שאול מתחת רמה בססר רעם,
ומפה לפה בשמע קול .יצריח
/רכב וצלח עלם אמיץ רוח '•״
והסער הלך וחזק ערש ר ?ש
בלם אסירי התקוה ביאבין נפש
"גם אם תסיר המר ותהליך במצלות
יעלהו
המומה משם
••לאמר ♦ :מי .י• .רר
•  * Tד •״
t .t
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הוא ןמלך תחתי  ,על ראשו ןשאהו,
בל תאור ,נפשי אז הלך בגדלות
בריחיה
הארץ !’ rv
בעדו ז״ ,
אשר • :
תסגור ןי
Lפי יV
לא ; דאהא־ור— לא נבעו מ^סוביה־"
בן נדברו! אז אל מלבמ׳ו
והאיון מים רבים ;.רעש באזנימו
יהמו ;חמרן! בסאיון ורעש יס^רר
במו אש ומים בי יתחברו
ג 1י • ■ ־ יי
ער השמים גלים הומים :שי/קשקון
ומשברים איש «זת זאחיו .יךחקון.,
בלי הפוגה באץ שקט וךממה
דמה.
פמיו הרה ללת הים
TT
־־T
- T
; TT
אולם ראה•' בעין תרשיש גויה
תשלג בצלמון מגי חיק הניןזיה ׳
ידיה
הן iתפרש
ובחיל
ובכת
ז״t * T
” I
;
* :
ישחית במים  —.האח• הנער הנה.
בכפיו
חייו והגביע
הציל משחת
 t־־ T־T - J C
־T
שבע שמחותזוגיל ןרזמון עפעפיו•
עתה שאף רוח  ,וינח ברגע,
ואל מרום שחקים נשא עינהו,
אז נד ? רו איש אל רעהו:
«עורכו בחיים  ,בכחו הים רגע•
צלל
בעפרת
ישפה
מפצל־ות
TT
vr T
TT
• :
לשלל  .׳
נפשו
לו
,
היתר
הן
;TT
־ :
" TJTl
והחמימה ! « הגרה הזאה ) .

ישראל ראלל מבוארי ביאדסלאוו.

יהודה►־

בית
Von

Leopold Winkler in LapoS.

סשניל ! אב בחדריך אך לך בניתי
שבה פה התענג בביתי פניתי
את שתי בנותי במטה אחת בבודה
דעת ותבונה בי שתיהן צעירות
עדי באך שמה תהינה סגורות
עדי באך ותרחם את בנות יהודה.
חלק ראשון :

מגדל

יהודה.

וזאת ליסודה ויאמר:

הפעם למצות נפשי האזנתי
ובית בארץ לה תכנחי
ומגדל בראשו מגיע שמיס
אולי ׳שאד זכרה לתולדות*
עת יבואו פה לבקר הצוותי
והיה זה שכרה בארצות החיים.
יהודה ליב בן צבי הירש ממשפחת

ווינקלער-
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ליצירת
ישנתהתקצ׳יד

קוראאהוני ,חזרתי ונמרתי מאז
ד! חבורהזה ,
«ולמיס  ,על נל ראש שמתה היה התנור הזה שעשועים לשני ידם יום  ,אן> פי
השיריס ^ רנם סשומיס ולא שקולים נתגועות היו  ,וגם ער 3מ שגיאות ימ
ינין הנשילו אשנלותיהס ענני ראש  ,אך יען ני כל תיש עצים סוסל תמונות
ישלת ידו נמלאנת רעהו׳ ואל מלאכתו יאמר ני 0ונ הוא ,פן עניתי גם אני
עליהם שתום עין ולא שמתי לנ לראות הטונים הם אס רעים ויהיו נסי
נדנש למתוק  .עד ני נשנת צ״חהקרה הי לפני איש דנר צתות התפס המפואר
מו״ה משלם שמואל קאוולער מארן מאראמארעם  ,ויהי נאשר שם עיניו על
השירים האלה  ,ונאשר עיני זרים יראו מרחוק  ,וירא הוא אשר לא ראיתי
אני ויראני את נל אשר יתסר להם ,ונה דנר האיש:
«הרס את ידך למזק את נדק הנית אשר נגית נטרם ינא איש זר ויקציע
אותו מסניג  ,ויתהלל המתהלל ני קנאת ניתך אנלתהו והוא היה עזר נננדך,
יהיה לריק נל יגיעו ' ,ויען ני ראיתי ני נאמונה דיר האיש איש אמונים
הלז  ,חשתי ולא התמהמהתי ותקנתי המעות ומלאתי החסרון נסי אשר השיגה
יד נינתי ואשר ונחי עשיתי  ,תשאות חן חן לו על הגאולה ועל התמורה,
אז אמרתי קנאת סופרים תרנה חנמה מנון ’ נין לאשורו  .ינל זאת מי האיש
החנם אשר ידרוך על מפתן נית זה  ,וראה ני עוד לא גיסא היית מן הנגע,
יודיעני לעיני נני עתי  ,אך לא ידנר מרחוק סרה  ,חי האלהיסל ני אקשי3
לדנרי אמת ואשלם לד נתודה  .ויהי נאשר קרזתי להקים את הנית הזה השני,
ויען ני נטחתי נאל חסדי ני יעזרני כאשר עם לניי  ,התעוררה רוחי נקרני
לשיר את השירה הזאת  ,לדני על לנ שירי ולהראות להם ני עוד דלים ורעים
מהם ראיתי נמתנה הענריס׳ ואן> ני מצאתי ואיתי נחנור אחד מננורי
העתים אשר הניא מלות אשננזיות נתון שירי לשון הקדש  ,אשר נאלה נתוך
שירי לא יראו  .הנטחתי את נני ננורי ני עוד מעט ונתתי רוח חדשה
נקרנה  ,ונחמתים מיגונס.

כוס נחמה.
שירי ! מדוע פניכם זה היום רעים?
יען כי עם בכם איש חכם דופי?
הנחמו ! אין בכם זדים נוראים,
אך מעט צדי ויהפך כל דופי ליופי.
עברו נא וראו בערי קריה ספר
בנו בני אדם חומות ודלתים
חדשים מקרוב צפום בלוחות שפד
וקרבם מלאו חללים אין בם רוח חיים.
מאד יעשן אפי במשוררים אשר קמו
כי מזבח קיש באש זדה יסיקו
אם אין מלח בלשונם אשר זממו
ידברו זר ובילדי נכרים ישפיקו.

חכמים בעיניהם חדשות בראו
יקטירו מחמץ תורה וקול 1שירים
אך בבית
יהודה לא ימצאו ולא יראו
פגול הוא כאלה יזבחו לשעירים.
עם כל זה שפתי נבון דברו נכונה
נ׳ כגדר הדחויה יפלו חומותים
אבני שור ימנו כצאן לע ירי מנה
גם לשום אנך ומשקל לדלתים.
ואתם חנו לכם פה אך ימים שלשה
עד כ׳ אלכה ואבקשה לכם מנוח
נדחות אקבץ האבדות אדרשה
אחרי בלותכם עוד תתנו ריח ניחח.
לב נפתל ועקש הרחקתי מעודי
אזנים הטיתי ליודעים ולרואים
רק למען תטהרו לא למען כבודי
העברתי מכם הבגדים הצואים.

וחבית בהננותו תחתים שנים ושלישים חלקתיחו.
החלק הראסון נקיא « גדל י ס וד ה  ,הוא ראם הגנין
עוז לכל הגונווזיס 3ד׳ ובישועתו  ,נגנה כתגנית מזמור לא 0ן> גתהלים ע ' נ)
משונה ; לתת על שאלת צדיק ורע לו ורשע וטונ לו ע׳פי דעת הרמנ״ס' /ל והנעת«
השארת נסש האדם אמר המות והגמול והעונש׳ הנל על דדן אמונה נלי נקשת
אות ותוסת שגלי עליהם  ,וראם המגדל ננוי עליו והוא תשלה לאל אי •

וס«ז «גדל

החלקהשני

נקרא הלוני

התדרים ,שם

תמצא

שיריםמשירים

שונים עת ספוד ועת רקוד  ,ושירי הגעתה להשארת הנפש עפ׳יי מוסתים
טגעייס וראיות שכליות׳ הכל נאשר גזרה רות נמתי וכאשר עם לנגי דגרתי.
החלק השלישי נקרא
משל ומציצה ,נס שם תמצא שירים תדשיס
שונים  ,לכל מה שאין גו רות תיים נתתי  .וגס את החי למינו דגר למדתי׳
וממת מסוה המשל ידגרו על מדות האדם ומכונתיו נפלאות  .גס אודיע לכל
מנקר ספרי שלא יתשג הקורא ני נננתי וכחשתי וקראתי שמי על השירים
אשר לא מלגי יצאו  ,הם מלהזכיר ! ידעתי גס אני ני רוג שירי ממעיני זרים
שאגתי ורגם מספרי נכרים  ,אגל התיהדו תחת ידי ונלשון עגרי ידנרו  ,ני
קנצמיס אל הגית הזה ונתתי משכנם גתונו והיתה מנוחתם כנוד •

ביתי יבנה קורא לכל עבר׳ וישא משלו ויאמר:
אף כי עצי ואבני
מהם נבנו בניני
מאז רבם נולדו

אך כי מפזר ומפיר
זה בהר וזה במורד
כמעט כלם אברו •

עד כי תור וזמן הגיע
ובנה פתאם הופיע
ולקטם בזרוע אונו,
אחד באחד נגשו
ואבני נגף שורשו
ני שם ביתו וכל גאונו.
למאמינים משבחים
בנה משכנות מבטחים
במגדל יהודה יגורו
קרע חלוני החדרים
לעיני מחקרים היקרים
אך נאור נגה יאירו.
השלישי ישא משלו
כי שם נפל גורלו
ורוח דבר בג נשבתי

במסוח כזב כנזעשתו
תצמח אמת משפתיהו
אשר למשפט חשבתי.
הביטו נא בני תבל
כי בוני מדד בחבל
גם חקרשים והאדנים
מדה אחת לכל ידיעה
ארכה ורחבה כמו ראויה
גם משקל שם לאבנים.
בוני בחכמים קנא
וירה לו אבן לפנה
אב] מאסו הבונים
המה יבנו נמו רמים
ובוני צעיר לימים
יבנה כעבד לנבונים.

מיוסד על שאלת צדיק ורע לו ורשע וגווג לו עס׳י דעת
פיר
להראות ני ישר ה׳ צורי ולא עולמה נו.

הרמג״ס ן״ל,

למנצחעל אילת השחר ( .ב) אלי אלי לפניו משתפך יומי
(א )
יודע הגיון סלה ( .ג ) אליך שפתי שי יובילו כל עצמותי תודה לויקנזירו.
(ד) משפטיך משיקים רמו צדקתך מאד נעלה  ( .ה ) אספו לי שוחרי
אמת מתי מספד שמעו ואדנדה  CO .פי יספר צדקות ונפשות תמימים
 0 ( .טוב אדני לכל חסידיו באלהיס יגילו גס בעת צר.
ארנין
) אמונתם מנת כוסס ינצל כנפיה יחסיו  ( .ט ) משדיה יינקו שבע
(ח
ילכו קוממיות דע יוס אמרון ( .י ) לא ילינו ביום רעה יכירו ני
רצון
שפט סלה ( .יא) די מחסוריס ישביע נפשס דודו שמיס5רומ
אלהיס
נדיבה ( .יב) אך מי חכס וינן את זאת דביס חרפו משפטי עליון:
) אם יראו צדיקים בלא הון יחשבו על ה' תועה ( .יד ) אס ילאו
(יג
עריצים יגברו חיל חשנו מזמות בל יוכלו  ( .טו) אמרו אין אלהיס בשמים
ו 3איק מי אדון למי  .וט  0נס דומי נלוה עמס פשעי אגיד ולא אנוש.
) נמעט « עדי קרסולי תעיתי נשה אבד  0 .ח) את לבני שבו שבי
(יז
את נפשי לקחת  0 .ט ) מלוע עמל ואזן ישגו וצדק כעלה נדף
ויבקשו
כ ) מדוע חסד ואמת בחשך ידמו ועל נתינות עול תהל אור.
ייבש ( ).האל יתעב צדק ואס שדי יחניף מרמה ( .כב ) או אם נהמה עץ
(כא
ולא ידאה בארן מתחת  ( .נג) כן נפלתי במהמורות במחשכים רגלי
עליון

«
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הטנעו  ( .כד ) מדכי אלהים שלח ידו ויעלני מגור תחתיות  ( .כה ) דויד
ישעו ממרום ועבי סמקיס כפיצי  ( .כו ) בחסדו הגיר חסני וארא דרכיו
ני צדקו יחדיו ( .כז ) על נן אמרתי בסוד אלהי באתי ועקבות שדי אלי
נודעו  ( .כח ) אם ידרך זדים במשפט ואהלי צדיקים יעשו חיל  ( .כט ) אס
בדרך עקש שבל יהלך וי מימים יוגלו בטח ( .ל ) מי עוד יפנה אל
דהבים או מי ישוב לכסלה  ( .לא ) כלס דרכי צדח יבקשו כלם אמת
ושלום ידדופו  ( .לב ) ינצרו ארחות משפט כי כן יברך מד  ( .לג ) ירגזו
למלאות ידיהם ממם כי ישלם לאיש כמעשהו  ( .לד ) ירבו עשות חסד
למען יגדל כבוד ביתם  ( .לה ) חסדם בגמול ימכרו וצדקתם במחיר יבואו.
(לו ) בחירת אנוש תכלה ומאות רשעים תאבד ( .לז ) אך לא כאלה
מחשבות שדי עצת יהוה למה ממנו  ( .לח ) לא בכת ילחן איש להטות
רוחו אליו  ( .לט ) גס לא יחנין> קהל חסידיו למען ירבה עדת עבדיו.
(מ ) על כן ברא את לב האדם חפשי ודרר קן לו  ( .מא ) בצאתו על
אדן מולדתו ינשאו לפניו פתחי עולם  ( .מב ) ישיס לדרך פעמיו וצדק
ורשע על פתחו ידבצון  ( .מג ) שניסס לקראתו ידודון והוא יקריב את
אשריחפן  ( .מד ) למען נסות לב גבדאלהים עשה גס שניהם  ( .מה ) פה
ישבו לצים וסרה בפיהם ואץ פרן באהליהם  ( .טו) ושם ילכו ישרים את
הלסיס יבקשו והוא ישלח רעב וישחימם  ( .מז ) קול אלהים בגלגל בו
ידבר באזני כל נולד  ( ,מח ) יגון וענג מלא את אשפתו׳ מהס ישביע נל
יושבי אדן  ( .מט ) ידכא יחנן לא כמפעלס כי אם כאשר יפול מבלם.
(נ ) למען מקי אל ישמרו ולא בחיל יהנלו  ( .נא ) ידרכו מעגל צדק כי
טוב הוא פני עליון ( .נב ) מדרך חטאים ינוסו כי תועבת אלהים הוא.
(נג ) ויושב שמים יביט ויגיעם אל מחוז חפצם  ( .נד ) מה רב טובם
לעולם יתענגו על גמ שלוס  ( .נה ) משבט עוני לא ירגזו ני צא בקשו
גדלות  ( .נו ) עלמי מנוחות ינמזווירוק ולחם שמים ישניעס ( .זנ ) לא
כן רדפי בצע כפראים לא ישברו צמאס " ( נח ) כנפי רוחם ברצי כס4
ישוטטו ואגרותיהס בירקרק אופיר  ( .נט ) עצביכם נסן> וזהב וכל
מחמדיהם הון ועשר  ( .ס ) כל היום יתאוו תאוה ואשם לא תכנה:
<סא ) וצדיקים נדנה ילינו ובשמחת לב יעירו שחד  ( .סב ) בשלום יעזבו
תהליכם עלי אדמות וברוח נדיבה ילכו בדרך עולם  ( .סג ) בשרם ישכן
לבטח בנוה שאנן וזכרם יברכו עד דוד אמרו?  ( .סד ) ונפשם במרום
תתענג ובצרור עליון תהלל יה — הללויה.

חפלה לאל חי.
<ןל ראש מגדלי פה
עלי פיסגת היכלי

פה מעט בדר
פה אהגה

אשנה1
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בכל אשר פעלתי
ואשפך את נפשי
לפני יי:
אלהי הדעת!
אתה הסתרת כבודך
עינינו כסית בערפל,
למצוא כבודך
להשיג מחשבותיך
מי ראה וחי!
לכ הארץ לכנפיה
והשמים אין קץ למו
כלם לשבתך פעלת׳
מן שניהם יחד
בנית בית זבול לך,
אתה תשב
בקרב העם הזה
וסכות לך בענן,
מיום היותך
מעולם וער עולם
לא .ידע איש דרכיך
בלתי אתה לבדך,
לבחירי מבקשיך
סודך גלית
באזנם דברת:
ראיתם כי לא ראיתם ?
היטבתם לראות.
יגענו לבקש
חלק שני :

אמרנו נהכחמד,
נרדפה לדעת
הסתרת פניך
נבהלנו מראות,
כעורים נשארנו
ובחשך תעינו
ואת כבוד הודך
לא ראינו.
נאדר בקדש!
מוציא אור מחשך!
הסר עבי חעורון
כלה ענני הסגורים
הסוככים בכנפיהם
על עיני הנפש,
כל רוח יכירך
כל נפש תעידך
ירעו דרכיך
המבקשים בתם לבב,
גם אני עבדך
בביתי בניתי
מזבח תורה הכינותי
לשמך ולכבודך,
תודתי העליתי
ביקוד לבבי
וברוח נשברה שחוח.
וערבה ליי מנחת
יהודה לריח הניחוח.
חלוני

החדרים.

שידי• התהלכו בארץ באהלי הנבונים
בהר ובשפלה תמצאו אותם חונים
אך מבתי אויל תמנעו רגליכם ;
כ׳ החכם יסלח אף אם תחטאו
והכסילים אך לריב נפשם ישאו
וגם ייסרו אתכם שבע כחטאתיכם.
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רגשות הנפש.
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מאין באתי ומה אעשה פר.
בין להקת אריות ומשכנות לבאים,
מדוע חרה יוצרי עלי אפו
תשליכני ארצה רדת פלאים ? !
אם לכד אסון ישלח רצוצים חפשי
וקול נהי כקול זמרה יעל שמים
אם לצחק בעניי ישביע רעות נפשי
הה׳ למה יתן לעמל דוח חיים ? !
אך ללעג ורראון למלאכי רמה
ברא בתבל את בני האדם
ולמען היותם טרף לחיתו אדמה
אל זועם עלי ארץ ישימן ילדם.
עודו בבטן יביט קץ חייחו
בי יגון ועמל משפט כל גבי
בקול בכי ואנחה נפחה עינהו
ואלה ילווהו בשובו אלי קבר.
לבי יחחלחל בזכרי ראשיתך
הצעיר בחבל בן האדמה!
ועיני תכה בהביטי אחריתך
אחרית אנוש אך להבל דמה.
«)עורך משתולל כי לשם ולתפארת
הוא עשך ויכוננך  .בן בעד
ראה ' אך בך הדביק את ר,מגערת
מכל בהמות שדי וחיתו יער.
כל חיתו שדי  ,הם אך נולדו,
צפר עורם כלבוש בעצמותימו.
יבגי אדם חשופי שת ידדו,
אך בשנה תכסה אח גויותימו.
אפרוחים ידלגו שעירים ירקדו
אכלם ׳לקטון יומם ואמש
* ) ממרת שלל שילל 3 ,ל*ו> "«וזר , "!.והפעל "וולזהמנן  ",ותרגומו " חלו
וילוהמזגז גווך '.׳
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ואת בן אנוש אם מאת לא ילמדו
טרם יגדל יגוע בל יראה שמש.
אלה אם יחסר לחמם יבקשחו
ופשטו גדודים ןנל פני כל הארץ
וזה ירעב אם לא יגישו לפיהו
בן שנה במלכו עוד זוחל כשרץ.
אבל  ,היום ילמדו אכיל ולצפצף
מאנשי גילם הגרים עמהם
ומחר יתאוו נדור האספסוף
הצאן ובקר ישחט להם.
אתמול לא ידע ברכה וקללה
שפתיהו נעות ודבר אין בהם
וביום מחר כל פח דובר נבלה
ואנשי לשון לצון חסדו להם,
אתמל שכבו סרוחים התולים
רגלם לא נסה הצג על הארץ
וביום מחר יעמדו בפלילים
במחתרת נמצאו פרצו פרץ.
אחמל לא ידע בסף או זהב
תחת הכסף יקה נחשת
והיום ימכר נפשו בכספו אשר אחב
׳עזב אל חי וינזר לבשת.
ראשיתם ואחריתם לא יביטו
אך כספם אך זהבם יצברו המרים
להם ישתחוה והם לבבו הטו
עד יעמדו רגליו בחר העברים — .
מחר יכרעו רגליו בבור צלמות
והיום ישתרר ירים ראש ומצח
ידע כי לא יבשש רכבו המות
וחומותיו יצפה ברזל יעמדו נצח.
יבנה מגדל וראשו בשמים
אל שיאו תשתומם עין כל גבר
וסחר נגזר מארץ החיים
מראש מגדלו נפל בקבר.
בערב ילין שיר תוף ודננים
ישמחו מרוב טוב מרוב הצלחת

ולבקר יייז אב על הבנים
״אישי מת ! ״ נשמע מרחוק צוחח,
היום ילביש רעיחו לבוש שרים
למען בין נשי קריה תהי נכרה
וביום מחר תחבק היא חיק1רים
ולנפשו בחיק האדמה בוי נדה.
גם כל הימים אשר חי על אדמה
אף אם יזקין ויגיע שנים מאה
מכאובים ישבע עד ישוב שמה
יחיה במצר וימת בנפש נכאה.
בקשו איש שיבה אולי תפגשו
ימי צבאיו מלאו ואחריתו קרובה
שאלו אותו וממנו תדרושו
השבע ימים או הראה בטובה ף
בראשית ממלכתו אולת קשורה
בן שלשים יעבד בזעת אפים
גם שיבתו ליגון ועמל שמורה
יום יזם ינום ליחה ויקוץ בחיים.
בקד מבין עבים שמשו תופיע
בעצם היום ירתיח כסיד נפוח
לעת ערב חשכו אורות ברקיע
הצללים ינוסו והיום יפוח,
הה  ,ירחי קדם מי ינחילני!
ראשית אוני עוד בשיח פרחה
יד אלהי על מי מנוחות חנהלני
באהלי אך גיל  ,ותונח חלאה ברחה.
ימי האביב בתוף וכנוי הגיעו
ואנכי משנתי נערתי
ימי אחיהו גיל וששון הביאו
אז כאיש הבינים כח אזרתי.
או בסתיו אם גם עלי נבלו
עלי גל יסבכו שרשי תחת
חרף וקרח כהגה כלו
ופרחי הנצו מלאי נחת.
נח התענגתי בזהד הרקיע
עד ׳כ פתאם פערה שחת פיה

בהמה רעבה שאול בטנה להשביע
שמח בבור חיי בזרע נטויה
ומדם פרים ובשר אבירים
ישביעו בטנם בני האדם
מטעמים להכין יזבחו השעירים
ואז נלכדה רוחי בזרע ירם .
ואלה נלאוני בלי אצא חפשי
עד כי לרם וחלב בקרבם נהפכתי
באניות אבה — הורידו נפשי
וללעג וטרף הנה נשפכתי.
אם בהמה אם איש יחד יאשמו
כי ממעון קדשי בזדון גרשוני
שם בגן אלהים קרני גדלו ורמו
ואלה בארץ חשך הכפישוני •
ארץ אשר חסידיה לעפר שחו
ועולתה תצמח בתמר פוחח
זדון ועשק יחדיו ישמחו
ואמת נמכרה לאמה בזרע נטויה.
אח יפקד עון אחיו ולא ינקהו
וביום אתמל באהבה סוד המתיק ו
ומחר שנית במרמה יחבקהו
וארבם כנחש בלבם יעמיקו.
ביום הצלחה הכיר את מאהבחו
ובעת צרה ישאל עליו ״סי הוא
למען בעצב ויגון יעזבהו
ילך לדרכו וימלא שחוק פיהו.
לגלות ערות אחיהם בתוך העדה
יעלזו ברנה ויתלחשו גדודים
באר עשק חפרו להם לעדת
כי אך המה צדיקים וחסידים.
תעים בדרך לא ילמדו בינה
ואורח מעקל לא יישירו למו
אך מכשל לעור יתנו בכל פנה
להראות כי הם נקיי פשע כלמו.
בבתימו ירומו בגאון מצח
ובבית האלהים יכרעו ביכיס

ידיהם מלאו מעש ק ורצח
ועיניהם נשואות אל השמים.
אעזבה את ביתי עם ; חלתי
ואלכה לי ההרים לחבק סלעים
מראות בננלים ידרשו שלותי
פניהם פני אדם ולבם כפראים.
אף כי אלח מעשיהם ירעו
אף מיתתו שדה המשנלה
ני הם קרנות צדיקים יגדעו
נם אם אין להם לנפשם תועלת.
לביא וליש מאומה לא ישחיתו
אם לא למלאות טרף מעונותמו
ובני אדם ירעו הסיתו
חנם  ,וגם שכר לא היה למו.
נמר וז& בי ערב לא יקנאו
וללעג שפה לא יפטירו
ובני ארם בשאט נפש שם יכנו
אחרי נגעי רעם בכל לב יתורו
הה  ,אך במר נפש ובקצד רוח
שנות מספר אשד מנו לי חייתי
אולי בצל כנפיך מות ! שם אנוח
אם אשוב עפר מאז הייתי.
אך לפניך אלי אשפך רוחי
על תתלאה מצאחני תגטלני
אולי אז יעזבני מרי שיחי
מתהומות ארץ כי העלני.

הטבע והנפש.
הקדמת השיר.
אמונת מציאת השם ואמונת מציאת ההשארה ממקום אחד יצאו ,ונסתקיס
האמת תתקים השנית  ,ונירם אמר ד' אלהיס לאדם « אנכי אלהין ' אז אתר לו
*אל תירא מרדת שאול ני אתן אני ואנכי אעלן־ אל ארן טונה אל נעימות
נצח  *.ולמען אנינך דעת  ,קורא ידידי אציע לסנין דעתי הקלושה נענין הזה.
איך התאחדו שתי האתונות היקרות האלה יחד  ,ומה הניע להם להיות
אחתים ודנוקיס יחדיו ולא יתפרדו .ועתה שמע דנרי :ואסרי דנרי תלעיג.
ני הנה אחרי אשי הניח ד' לאדם חנל אויניו ומכל תחסוריו אשר סנגוהו!
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אחרי אשי הונשר לתת עצות נגפשו לסוך נעדו נגדי אננים אגני גזית להשמר
«המיות הטורפות אשי יידסוהו יומם וליל  ,ואתיי אשי המציא ננת שכלו
«לאכת תיש נעצים ובברזל להכין כלי מתרסתו לסלת ולשדד אדמתו להוציא
לתמו מן האין ולא ימות נרענ ׳ ואתרי אשר מצא את הנהמות הרועות נמדנר,
וניניעת נפש הייס אותם הניתה לענוד נהם את ענוותו ננית ונשדה  ,מתלנם
ישנע ומגז עורם יתחמם מקרת הנורא ; ויהי אתרי אשי נלה את גל אלה
ומכל מלאכתו שנת וינסש  ,אז נשא את עמיו אל השמים וירא את השמש ואת
היית כל צנא השמים ממעל לו  ,איש איש על ענוותו יומם ולילה  ,המה
ינועו! ויסמנו את כל האין הזאת וישינו לערנ ונוקד ,כציר נאמן אשי מלא
«שלתת אדוניו אשי שלתו  ,אל המקום אשי שם שם לו תק ולא יעני  .וכאשר
שלת עין מנטו לשוטט על סני כל האין ויאה כי היא ארן רמנת ידים  .הריס
ינקעות  ,עיני מנוחות יוצאים נהי משסלה  ,הימים וכל אשי נהם  ,ועל סני
האדמה יכסה מעיל ירקרק עשנ וכל שיח השדה לממהו  ,ועליהם מכל החי
מכל נשר אשר נו רוח חיים וזיז כל הרים ועוף השמים למיניהם  ,כלם יעמדו
על משמרתם אתד מהם לא נעדר  ,ויאמר נלנו הה ' מי ילד לי את כל אלה?
מי צוה אותם ישמרו את משמרתם קלא יענטון אורחותס ל אין זאת כי אם
תעשה אלהים הוא׳ אחד מושל  , 73Jועל פקודתו כלם ילכו ; יי אם יינו
הנוגשים נעם  ,וכלם יאיצו וכלם יסקודו  ,המהלכים האלה לא יתהלכו נמישריגי
ותשחת האין מפניהם  .זה יאמר אלהים אני  :המאור הקטן נשמש יופיע'
ולילה כיום יאיר  ,הוא לא יתן תנומה לעיני יומס  ,וכל הלילה נאור אש"
וזה יאמר אני■ אני הוא  :ההרים ימושו והגנעות יפלו ולא יקומו .והיה נ’
אעלה אל אחד ההרים לראות את שלום אמי הרועים שמה נצחן  ,ופתאם ים*
ההר תמחי  ,ואהיה נם אנכי נס צאני לשלל וארד חיים שאולה׳ ולא אשו*
לראות טונ  .זה יאתר יכל הנחלים יהפכו לדם’ ; ותמ 1ו 1כל דנה אשד נמים
אני ומקני נצמא  ,אכן יש אלהים אחד נמקוסהזה אחד ואין אחר ,הוא המושל
בכל הארן  ,לפניו אכרע נרך והוא יהיה צי לאלהים  .נזה השיב נפשו האדם
הקדמוני וינסם מעט  .ויהי הוא טרם כלה לדנר אל לנו את כל הדנרים
האלה  ,והנה רוח גדולה וחזק יהמה נקרנו וינועו קירות לננו נגוע האניה
בלב ים ונפשו חשנה להשנר  ,ויאמר האדם הן כל אלה עשה האלהים לי  ,כלם
.עומדים מימיני ומשמאלי להיות שעשועים לפני יום יום  ,השמש ישרתני יומם
להאיר עלי ועל הארן הזאת להולידה ולהצמיחה  ,לתת זרע לזורע ולחם
והנונניס ישתחוו אלי  ,למען לא נגשש נעורים
לשונע׳ ולילה הנה הירח
באפילה  .ועל כל צנא האין שמגי אלהים לאדון על כל ביתו  ,ואנכי השליט
בכל אשר מרמם הארן כירק עשנ נתן לי את כל  ,ואס נמות כל נשר ימותון
אלה האנשים׳ ורוח האדם כענן בקר יכלה  ,הה  ,למה לי חיים ? • אכן אחרי
מונו מהכות כף אל כף  ,ואחרי אשר הרנה לחשוב מחשבות למצא מנוח מרגזו
ומזעם אפו ! רוח צח נשנ על לנו נמים קרים ישמחו לנ הקוצר נזיעת פניו,
ויאמר אליו אתה נן אדם תפחד ני מית יירשך  ,לא יירשך זה  ,ני אם אשר
יצא ממעיך הנשר והדס ירדו נאד שחת  ,אותו חירש  ,ונפשך ורוחו ישא
אלהיה תעל ראשך ,אליו יאסף ני חיות הנה  .יישמת האדם מאוד על המראי,
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הזה ויאמר הן לו יהי נדנרין ! והאמין כד ' כי השופט נל האין לי♦ יעש<1
עול כמשפט ואת האדם לא יעשה כלה מנפש ועד כשר יכלה  ,ני חנון הוא.
האמונה הזאת תזקה את כדקי כימו  ,ונס כניו אשר קמו ממתיו וירשו נס
הם מאכותס להאמין כמום לככ ולא הרסו אל ד ' לכקש לאמר מנה לנו מופת.
אך נאשר תמו כל הדור ההוא ויקם דור אחרון .דור אשר לא נאמנו איו רווז
אכומם אשר דכר  ,כניס לא אמון כס  ,לא האמינו יושכי האין האלה וכילדי
אכומס הססוקו  ,גם על אדון <ל האח שמו לכ להכין כרוח כינתם אםסי
אלהים שופטים יאק׳ אן כזה לא הועפו ולא הונעו  .איש  ,מהרה  ,כמראה
הכרק האיר פניהם ויראו את אלהי ישראל ; ני לב מי לא יכין  ,ועין מי לא
יכיט מפלאות ממיס דעים  ,את נכודו ואת נדלו כשמים ממעל ועל האין
הזאת אשר אנמנו יושייס עליה ? אכן האמונה הזאת השניה היא אמונת
ההשארה׳ נצעיף ערפל היא יושנה  ,ומםוה עלטה על פניה  ,היא הוגיעה
רכים אשר העפילו להסיר את המסוה מעל סניה  ,ושכו ריקם ולא ראו מאומה,
ני מי יכא לראות כמה שיהיה אמריו ? ככל זאת למען אשר { ימס מעצכון
רומנו׳ ולמען אשר לא נהיה נעורים יוכלו מאיש אשר יצא לפניהם  ,קם כנר
איש אשר מלא דוח מנמה ודעת  ,זה משה האיש הרמכ״מן ז׳ל לו ידענו
מדעים שונים ורוחו אסף רות דעת ויראת ד ' היא אוצרו  ,הוא למד דעת
את העם  ,והעם ההולכים כמשך והממאויס לראות את אשר יקרה אותם
כאחרית הימים  ,אור נגה עליהם  ,הוא הראה כנח מנמתו ני הנפש לא
ממות כתות נוימה אך מפרד כרצון יוצרה ושנה אל כית אניה כנעוריה  .דגר
גדול דכר אלינו האיש אדון נל חנמי לכ ההוא׳ ומי יעיז להרוס אל מקום
ננודו להוסיף על דנרי מנממו או לגרוע מהם ? אך יען ני נל דנרי מופמיו
דק נצל החנמה הרמה נצל הדעת הפלוסופיא ישנונו׳ ירק לאנשים נמוהר
אנשי מוסת אשר יכינו נמנמת ההגיון  .להם לנדם נתנה נחלתו אשר הורישם׳
אגן לאנשים נמוני חלושי הראות  ,קצרי הדעת  ,לאלה לא עשה מאומה׳ והס
מנגד נגעם יעמודו יראו וכל ידעו מה ; לכן קמתי אני הצעיר כאלפי  ,להורות
לעס הזה את חדרך אשר ילנו נו׳ לקרב אל דעתם ולהגיה להם אמונת
ההשארה כמועצות ודעת ׳ ונקצה המטה אשר כידי יטעמו מעט מעט מנוסת
צוף המליצות והחקירות אשר כרא די חדשות כקרב האין׳ והמטה הזה יהיה
למוסת כקרנ העם הזה  ,למען ידעו מקטנם ועד גדולס ני ד׳ נתן לאדם ל3
מכין לדעת ולהכין ולא ילכו ולא יגששו נעורים ונסתי יאמין כלי דעת  .ואף
ני סרתי מדרך החנם אשר קדמני כזמן וכדעת כנל זאת כדרך אמד נצא שנינו
והיה אחד.

הקרמה שניה.
השיר הזה נל מגמתו הוא להראות כמוסתים שנליס
ני הנפש לא
תמות נמות הגוף רק תפרד ממנו ,ואנני אסלול את דרני לפניך
קורא אהוכי ! נו תלן נטח להניע אל האמונה הזאת אשר האמנת כלי מופת
ואות  .ועתה לא נן הוא  ,ני גם אתה תזין כיושר דעתן ני היא מוכרחת
היא לסי חקת הטו ע אשר אנחנו נצלה חוסים ,ונאשר נזרה נ! יקום  .ועמה
קמעה נא לקול ההנחות אשר אנני נותן לפניך היום  ,ועל ידם תכין גס את
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גל מרי הפירה הזאת «ד תמה  .א ) הנרבה הנריאה בהו שהיא מהנהג
תמידית ילי שנוי  ,ההנהגה הזאת קראו אותם תנמי הפירים טיע ,וים אפר
נמנו טעם לשית למלה הזאת (הכוזרי ) ואנכי לא יאתי לסרם את שמה רק
איכיותיה  ,וזאת היא נודעת כי היא לא תשנה תהלוכותיה לעולם  ,והשהנותה
יקרא למעלה מן הטזעו ואיכות הוראת המלה הזאת היא כמו שאמרתי
כי היא תורה על הנהגת כל היריאה ידרך ישר ילי שנוי .ב ) ההנהגה הזאת
היא הטיע  ,היא לא עשתה את עצמה׳ כי מי אשר ירא את היריאה הוא
הנהגתה  ,הוא אמר ותהי  ,והיא תכמתו של יוצר יראשית אשר
ירא
עליה נםאמראתהמשורר * נלר נמנמה עשית ' והיא נאמת חכמה נפלאה מיורא כל
הניראיס יתעלה ! ני מיום אשר הוציא את הנריאה הזאת מאין המוחלט,
ילי שום שנוי היא תתנהג עד היום הזה  ,איה מלאכת ישר אשר תדמיון אליו
ומשוה ? ג) יען כי הטנע היא חכמתו סל הילתי יעל תכלית  ,והוא וחכמתו
ודעתו אחד הוא  ,לכן נמו שאי אפשר לנו יעלי תכלית להשיג עצמותו  ,כן אי
אפשר ג ' נ להשיג חכמתו׳ ולכן  ,נמה חפשו וחקרו לגלות תעלומות הטיע
ולא מצאו  ,אפם וןצה השיגו וכלה לא השיגו  ,ואפשר׳ לו יהיה הנח יאדה
לדעת כל תעלומות הטנע  ,אולי יעשה חדשות נקרי האון ויגרא יריאה חדשה,
אי אולי נם לזון את נוימו היה יודע לנרד כל מין מאכל הנאות לפי טנעו,
ויקח ממנו נשיעור הראוי ויזמן הראוי׳ ונם שאר צרכי הנוף ימוש ימיה
נמשקל וימשורה  ,שארו כסותו ועונתו לא יגרע ולא יוסין> ואנל וחי לעולם * )
ואפשר נמלזה רמז המכס נמלות קצרות ידעת רחיה  ,מה שאמר ארח חיים

פן תפלס ,

נעו

מעגלותיה לא תדע ,מעגלותיה ,

היא

הטיע.

*) ולולי יראתי מהמון העם אשר ירחיקו ויתעייו כל חוש תחת השמש,
ירק הישנות אשר הורגלו נהם כלס קדשי׳ וקדושים הס אשר נארן המה,
הייתי אומר אף אני חלקי נענין חטא האדם הראשון  ,איל לאהנת האמת
לגנות העם הרי הזה כמאמר המורה ז״ל  ,ואומר נאשר עם
לא אחוש
לניי  ,והיא  :ידוע הוא ני מזוגות האדם משונים הס נטיעם ונטעמם,
יש מהם מתוקים כדיש ואחרים מרורים וחמוצים כלענה  ,ים מהם דשנים
ושחניס  ,וים מהם דלים ונחושים  ,אלה יקראו ישם טוי ,ואלה יקראו
ישם י ע ׳ לא שהם עונים ורעים נעצם ׳ רק נסי חוש טעם האדם ני
זה יערי לו וזה יימר לו  ,וממאנלים כאלה הפשוטים ( איינפארע) לא
יהנה האדם לעולם יותר מדאי׳ ונס לא ייגע מאוד ליקשם  ,והמזון
הזה ייריא מאוד את גוף האדם  ,ני יוליד יהינו דמים צלולים ונרורים׳
יסוננו ירוצו נתון רהטי עורקיו ילי מעמד ועניה  ,ויחיה האדם חיים
נעימים ימים יניס ונריא אולם  .איל התמזגות המאכלים והרניתס
לעשות מהם מאכל אחד  ,ימררו המתוק וימתיקו המר׳ ישמינו הנחם
ויכחישו הק.ינן׳ המאכל הזה נקרא ט וי ורע ,א ' ,ני מעורי הוא משני
מאכלים משונים נמו שאמרתי  ,ו ' אפשר נקרא כן על שם שני קצותיו
תחילתו מתוק לחין וסוסו מרה כלענה ! ני נאשר יהנה האדם מהמאכלים
הממוזגים האלה הערייס לחמו  ,יתעורר נקריו הנח המושן ילי גיול*
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די
) כל הנוראים כלס מהדומם עד הצומת ועד הווי והמדוד  ,גלם נטוע מראו,
•וזה
תומס
.
ה
)
הטנע
לא
אוציא
חום
ד
3
ר
מאין
החואלט
,
ונם
לא
תםי
 3הו
לאין המותלנו  ,ני אם  ,כל אסר תוציא  ,מהארועה היסודות הפשוטים אוציא,
ו
 33א יום השתאאם לא לאין יסו 3ו  ,פי אס להד׳ היסודוא הפשוטים שגיא
ויאכל יותר מן הראוי להי ט 3עו .ואולי יען סהמאנלים האלה מתנגדים
 3טעמםיתנגדו נם נאינותס  ,ופעולותיהםסונית  ,ונאסר יתמונו 3הנרת,
יולידו פעולה מסונה׳ ומזה יםו  33לאדם ענידת דמיו וקרינת תתלואיס
רעים מאמנים  ,ויקרוו יום מיתתו ולי ספק ) ואפשר יקראו רדיפא
המותרות והתענוגים ג״נ 3סס טו 3ורע  ,על סם ק 3לא ההנאה  ,טו, 3
ועל סם היגיעה והעמללססיגם  ,רע  .יהיה איךסיהיה ס 3יעת המותרות,
ינים חללים הפילה  ,והיא נולדת מן הרנ 3ת מיני מאכלים שונים למען
יעדנו לאין  ,והיא תסמית הרכנת סגוף ,יזכור נא ני החנם ( קוולעכוע).
קרא והלצותיו להמ 3סל האומן ( דער פריפי! עגירטע גי 8ש »י  0ער)
וכנים דנריו  .ועתה טו 3ורע כוונה על המותרות  .והנה האדם הקדמוני
נאסר יצא לאויר העולם  3 ,וויאי לא ידע מאומה מחכמת המושלים להרניו
מאכלים רויס יחד נדי סיערוו לחין  ,רק לקח מאשר מצא אתו ולי טורח
רגועמל  ,מכל פרי ען מאכל יחידי  ,ומכל עסו זורע זרע ויאכל ויסנע׳
והנסאר וסל הניח למשמרת עד אסר ירעו שנית  ,נגן עדן היתה אז
הארןגםהזאת לפניו  ,אף כי מעמדו היה נעת ההיא מעמד ס<ןלי ווהמי,
אול
גופו היה נריא וחזק כמטיל ורזל ונגע לא יקרו
נאהלו,
ואפסי שמחמת סהיה ותעמד הוהמי ולא ידע ווסת׳ אפשר נם תאות
המשגל עוד לא התעוררה וקרני כידוע ני לנהמות לא תתעורר תאותם
וכל עת  ,יען ני לא התעדנו ותענוגי המייזיו׳ ’ ,ונן היה האדם קודם החטא,
אנל הנמש הוא השטן  ,הוא התאוה אשר לפתח לו אנוש מרנן  ,לא שקטה
ימים רוים  ,והיא הסיתה אותו לצאת מנוול ההסתפקות ולרדוף את
המותרות והתענוגים ותערונות המאכלים לאנל מעדנים אשריערנו לחנו,
וזהו סען הדעת טוו ורע  .וזה אשר גרם לו להחליש את נוסו ונפל
למסכו וגרם לו מיתה קרונה לו ולזרעו אתריו  ,הנן נא וראה ני גם
ידיעת אשמו אחר זה היתה  ,ני לסי לוות תענוגי הנוף נסויעת מאכלים
מתיקים וערוים  ,כן נורה גף תאות  ,הזוגי ,
וזהו (ויאמר אלהים
לארם מכל
נימטלאומעץ הגן אכל תאכל) אל הים הוא הטו ע ( ,וגם
דורסי
ימנו עדיהן ני משקל אחד לשניהן ) ינ הטוע לא מחפוז
רק ההכרחיות ותסתפק ומה סיס לה ! היא לא וקסה סום מותרות
ותענוגות וגי אדם הגדולים אשר יתאוו להשתרר על רעיהם ולהיות ןנרים
נמלויסס ונמאנל שלףנה ני להם משפט הונורה  ,אן היא אמרה לו
מכל
עץ הגן אבל תאכל ננסזןשוען ,ראה אין אמר לו מכל ען
הגן  ,מכל אחד לנדו ולא נעיויויא  ,ומעץ הדעת טוב ורע  ,כלומר
מעירו לא תאכל ממנו׳ ני ויום אכלן ממנו מות תמות  ,ני החיתה
חמסן אחריו והכרח  ,והנן נא דירי הנמש והייתם נאלחים  ,המה השרים
* ) ואיח רעה גדולהחזי 7
Heft tt.
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ישונו  ,נמו שהיו קודם הרננתם  .ו ) תלקי הנוף הנשמייס מיסודות העסל
נתהוו  ,הדם עם איפות תומו מיסוד המיס והאש הורני  ,והתיות ננל ננרא
נראה ני ניסוי היות משננו  ,אנל התהוותם והרננתס  ,תנודת« והתמזנותם
נלס נרנע אמד נתהוו  ,ויל הארנע יסודות יחד גתחנרו נינע אתד והשלימי
הרמת הננרא  /והתיות הזאת תקרא נלשון ענרי  ,נפש׳ אפשר יען ני היא
נמו הנקודה נתון המתונה ני מתנה ילאו נל האיים והיא נאמלע נתון
העגולה תשנות ותנות  ,ותהיה המלה הזאת מורה על השניתה  ,מלשון שנת
וינפש  /אנל זאת נראה לעין נל ני נם החיות היא הנפש  ,מילידי התנע היא
ומתיקה ילאה  0 ,נפש האדם  ,יניס משנו ני היא לא תתד נקהל נפשות שאר
התיים  ,ואמוו ני היא עלם נלתי נונעי  ,אנל יען שיאו שנס הנפש הזאת
אתוזה נסנן הנוף וננל ליותיו לה לי  ,לנן העמיקו עלה ונמנו להאדם שמי
נפשות  ,נסם המדמה ,והיא אתת עם הגיף  ,מסנול נלעיו ותשמת נשתחתו,
וקראו אומה נפש הנהמית ,והשנית נסם המשנלת ,לזאת נמנו ממשלה
ינה ורמה  ,ואתיו ני היא לא תתהוה נהתהוות הנוף׳ ולא ע׳י הננות
גונעיות  ,ני אס נרלון היולי ועל דין פלא  .איל האמת אודה ולא אנוש  ,ני
לסי קט שנלי לא אנין שתן מנל אלה  ,ני לסי דעתי נס נפש האדם  ,היא יק
התיות אשר נתהוה אמו נהתהוות הנוף  ,ונהתיות הזה גס משנן הדמיון
והשפל וקיום האדם הנל יתד ישנונו׳ ני הטנע הגדילה את נפש האדם על נל
שאר נפשות הנרואים נשנל׳ נהננה׳ נהנית הנאה והמנונהז האמת והשקי
הגדולים נתינומו ותהון ניני נ יא ,ני נן מנוגת המאוה ני חתאוה
תמיד להתגדל נמאנליס ינים ומלנושים נאים  ,וזהו וידעו ני ערומים
הס ’ ) והיא היא התאוה היא עומדת נשער הגן נתרנ לטושה נמלאד
אנזרי להרחיק את האדם מדיף ען החיים׳ שלא ימיה נהסתסקות יק
נמותרות  ,נדי לקרנ אותו לנאי שתת  ,נאתרס ז״ל הוא הילר הוא השטן
הוא מלאן המות  ,והן הנה הנדונים  ,ומלת לעולם לא עולם ממם רק
נמו וענדו לעולם׳ ימים ינים  ,וזהו אשר הנטיחני נשיא הנניאיס
האחרונים  ,ני נאחרית הימים ישונו נני האדם אל האלהים  ,אל חיי
הטנע ,יעזנו רדיפת התענוגים ונקשת המותרות  ,וזהו שאמרו ני
לעמיד לנא מפסק זוהמת הנחש  ,ועתידה הארן שמוליא גלוסקאות,
נלומי נל מה שמוליא האין יספיק מזון האדם וייטג לנו נו נננלוסקאות
הנעשות על המתנת ונמרחשת  ,ויחיו חיים נעימים לא ייעפו ולא ייגעו
ננקשת המותרות ומזונות יקרים ומעודנים  ,ויסוגב מזה שיחיו ימים
יניס שלמים נניפם ונפשם  ,וזהו שאמר ני נימי הען ימי עמי׳ הוא
הען הידוע נלומר יחיו נמעמד הזה נמו שחיה האדם הקדמוני מען
החיים טרם ידע מען הדעת טוג ורע  ,והנער נן מאה שנים ונו ' ,סיף
דנר ני לו ידע האדם נל חוקי הטנע נודאי גם לנלנל נוימו נמשפט לא
ננחד ממנן  .ינלי ספק ני חיה ימים רנים אין מספר  ,אנל יען שהיא
גנוה משנלנו נעלמו סתרי הטנע מאתנו ולא נגלו נלמי לד׳ לנדו.
^  j ,י) וס ו)שר ^  ,סתסק נמה שיש לו ויקנא נגדוליס ממנו  ,הוא לעולם
ערום נלי לנוש  ,ני י נ דיי לא יחמו לו  .־־■
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ודומיהן  ,א3ל ננל זאמטנעית היא נשאר הנפשות׳ פי גם לצומת «« ה(cd
ניתר מעלה על נפש הדימס׳ ולהתי יותר מן הצומת׳ ולנפש האדם נתנה כל
אלה הכותות כלם  ,ועוד הוסיפה לה המעלות הנכויות אשי זנרתי׳ צא נא
וראה כי גס הרמו״ם הטהור ושמונה סדקיו רמז על זה לסי דעתי נאמרו:
דע שנפש האדם אתת׳ ויש לה פעולות רוות תלוקות  ,יקראום
וימשוו נעוור זה שיש לאדם
הפעולות ההם נפשות ,
קצת
נפשות רנות .וכן גם דעתי נוטה ני נפש האדם אתת וטנעית היא ולס
נותות רנות חלוקות והכל נטוע היא  .ח ).שלשת השנויס אשר נכרו זנסש
האדם יתנו מוסת נאמן ני נפש האדם טנעית היא  .א׳ הנפשות משתנות
אשה מאת רעותה  .נאים אתי היא צלולה ונמרה נשמש׳ ומוכשרת לכל
חכמה׳ ונאחיו היא עכורה וחשכה ונל מדע נין טו 3לרע  ,ני נפש האדם
משתנה על ידי הגיול והחינוך ,נפש הצעיד ננער מכל דעת  ,ומומר האדם מן
הנהמה נעת ההוא אין  ,ועל ידי ה.נדול והחנון ורנות השנים כן תרנה הדעת,
ונוחות הנפש נכוחות הנוף יתפתחו ' לאט לאט  ,ג ' נפש האדם תשתנה נעצמס
ננל עת  ,מאהנה לשנאה׳ ומחמלה לאכזריןת  ,היום ייטנ נעיניה דנר מה אשר
את נל הון נימה מתן גענורו  ,ומחר תע 3תתעננו ולא תוכל ינרו לשלום,
לכן גזרתי אומר כי נפש האדם טנעית היא ככל שאר הנפשות המחיות את
נעליהן הוא הנוף  ,ואם ישיגני המשיג מכל אלה השנוים אשר משנתי  .לא
פעולות נפש המשכלת התה׳ רק פעולות נפש המדמה׳ על זה כנר ידי הדיתי
ונר מימו״ני לי לעזרה  ,ני נפש האדם אחת היא  ,ואס ננל זאת אמור יאמר
ני הפעולות האלה לא מנאנה לה מצד עצמה רק מצד הגוף הכרוך אתה,
ויען שהיא והגוף צמודים יחד יפעלו האחד על רעהו ? הנה לפי זה מוכרם
הוא נעל הדין להודות ני הנפש היא נח ננוף  ,וזה נעצמו מופת נאמן׳ ינ
נפש האדם טנעית היא ! ני כל מה שהוא נח נגוף טנעי הוא נמו הנוף׳
ורק הנורא יתעלה אינו גוף ולא נח נגיף׳ ולכן נס לא ישיגוהו משיגי הנוף,
והוא למעלה מכל טנע  ,ט ) יען ני כל הנורא נטנע לא יכלה כליון גמור
וגס הנוף לא ישונ לאין המוחלט  ,אס כן  ,נפש כל חי  ,שהטנע משלט עלים,
והכרח סתשאר נם היא  ,ולא תמות מיתה עולמית  ,ני מדוע יגרע ערכה מן
הנוף ? ואם ז כן הוא ננפש החי  ,ננפש האדם מי יפקפק • אנל מה תהיה
אחרית הנפשות האלה ומה  ,יעשה נהן ? נאמת השאלה הזאת רמה ונשגנה
משנליי  ,ואיה יליד נשר אחר יגיד לי מה יולד נייס מחר ואף ני אחרי
מותי ? אן ננל זאת גס נזה כל המנקש ימצא מנוח  ,ואומר  :יען שאנחנו
רואים שכל דנר טנעי ישארו איניותיו נו  ,הנה נס הנפשות נכה  ,ולכן נפש
החי שאין נטנעה רק תשוקות חומריות אשר נטפי יסודם  ,נם אחדי הפרדה
מאת הגוף מאין ינואו לה יניס ונננדיס מאלה* היא תרד למטה נסי טנעה,
נמו שאמר החנם רוח הנהמה יורדת למטה לאון ; אבל נפש האדם  ,ונפרט
האדם המשניל׳ אשר נל ימי חייו הרגיל את נפשו נמושנלות׳ נחנמה ודעת,
וחקר ודרש לזכך אומה נידיעות רמות׳ ועל נל דני טוו ונשנו הרגיל אומה
להתפעל ולהתעורר  ,ותשוקותיה תשוקות זנות היו לה ,הנה נפי דוני הטנע
שגם שם ישארו איניותיה נקרנה  ,ומה נס ני משיני הגוף לא יעיקו אותה
ומחנרת פועלי און לא תנקם — יתכן שהיא תשאר עצם זן משתוקק אל הנשגו
ואל הנפלא ואל הטונ  ,ונאשר נראה ני נל מי אשר ישים לניר להשיג דנו מס׳
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כרנית לימים וההתעסקות׳ ישיג מס שיפיג  ,וכמאמר סוזנס  :משכיל על מר
*מצא טו , 3הגס כוודאי סדרת ( וטס שהנסש אמר ססרדס מאת סגוף תשיג
לכיים גשנכים אשר היו נעלמים לה כעורה סימס עס כגוף אשר עצר ואשל
סגר כעדה וסן את כל דרכה כסירי עלטה ואפילה מנודוז« הלא אז ממיס
יז־יס נעימים ומשכילים אשר אין ככל תענוגי המכל שוס דמיון וערך לה תענוג
היסלא ההוא  ,וכמו שאמר המכס  :ישה קורת רווז של שעה אמת כעולם הנא
«כל מיי העולם הזה  ,כי זה עונר חה עומד  ,חה ישאיר אמריו תוגה ולפעמים
נתמה ומרטה  ,חה שמתה וניל כלי ננול ומירים  ,כי מלו הנפש כסולם התעגוג
«ענה מעלה  .תתעלה ותתעצם כעצם השמי ^ לטוהר  .ועמה קורא אהוכי את כל
הדנרים האלה שמתי נפי השירה הזאת  ,הט אזנן ושמע כקולה והיא משויע
כצתצמות נפשך.

הטבע והנפש.

האזינו עמים שמעו דבר השירה
לטבע הנעימה שירי אעירה
טבע בת אלהים ראשית כל נבראה,
היא ילרה הנל והיא נולדה מאין
היא תלד לעין כל ונעלמה מעין
אלוה יבין דרכה לארם לא נודעה.
אמדתי ארדף כל מצעדי רגליה
אשעה ואסיר צעיפה מעליה
אדע דרכיה ממני נפלאו,
ואשמע אחרי קוי 4יקרא באזנים
"לשוא עמלת  ,מי עלה שמים?
כי דרכיה כדרכיהם לעולם נעו.
אך את זאת אחזה בהתבונני עדיה
כ׳ היא לא תכלה כל מאומה בידיה
אך תשנהו מיום אל יום ביד רמה,
אש יפל העץ כי בא קץ חייהו
בעפר אשר השאיר  ,השאיר זכרהו
וזכרו לא יסוף מעל פני האדמה.
יסודות הארבע נפלו לה בגודלה
בהם ומהם תגמד כל מפעלה
גם תבנית כל חי אך מהם הצבה»
מהאש והעפר ומן המים
הדם והבשר נתנה לכל החיים
ומהרוח נפש  ,באפם נשבה.
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אך אם גם נפש אנוש בחיקה שוכנת
אס היא המילרת וגם האומנת
מי הוא עור ולא יראה זאת בעינים ? '
י'
נפש אחת מלאה חכמה ודעת
והשנית בחור בטוב בל יודעת
אין זאת כי רוח חטבע לה פי שנים*"
אם תבקשו היטב חניצאו אותה שבע
כי בנפש אדם המשל יד הטבע
היא תנהגהו עלמות גל ימי חייהו
אדם בהולדו הלא נמשל כבהמה?
שנות עולל יכלו היש תבונה בהמה י
ואך לפי רבות ימי גבר ישא פריהו.
ואם אל תשמעו להאותות פה העירו
והיה לכם למופת חכמים הגידו:
כי רק משל הטבע לא ישנה רצונו
ונחנו כזה אס הטבע המשל בנו
אשר נבחר היום מהר מוזר לנו
ולא קם עוד רוח האיש על מכונו.
לזאת אדמה ני בטבע שניהם יוצרו
גוף ורוח על פקודתה יחד נקשרו
והיו לבשר אחד מיום נבראו
ולמן היום אשר אכזר הורה גבר
וער יאסף אל עמיו בשובו קבר
על פיה יחנו ועל פיה יסעו.
וגם אחרי כן אם תבצע כל מעשיה
בשנותה את טעמו תפריד דבוקיה
בכל זאת ח* א לא תעזבנו לעולמים
כאז כן עתה על דגלה חושיבהו
כלה •לא תצוד ,לאין לא תשיבהו
והיה עינה ולבה שם כל הימים.
גם זה ינחמנו וימלא שחוק פינו
כי לא את החי לעם אחד היינו
וגם נפשנו לא כנפש החמד והצפרדע,

102
ני אלה לא ידעו רק רמס האדמה
והאדם ברוחו ימדד שבילי רמה
יתור לכל חכמה ודעה עליון יורע.
ועתה לכו בנים שמעו דבר חידתי
הריתי וילדתי וזאת כל עבודתי
ראו iגם נפש אדם בטבע נבראה
ואם הטבע לא חמאם יגיע כפיה
וגם עפרה תחונן נאם את טפיה
מדוע תכלה את נפש הנפלאה t
לכן זאת יבינו כל יושבי חלד
אם יחלש איש וינוע כשב כילד
אל ירך לבבו לא ימם כמים,
האדם בל יאבד ביד ארוגים קשים
אך יפרד והיה לארבעה ראשים
אלה ירדו — ואלה יעלו שמים.
מות ' מדוע אפחד מפה תובילני
אם גם שם אך יד הטבע תנהלני
יסודות׳ לא תכלה בנקם ורצח,
אך תשיב עפר לעפר  ,מים למים,
ואש לאש! והרוח תעל השמים,
ושם תתענג תשבע בנעימות נצח.
פה כאשר ירבו בארץ ימיה
כן ימעטו השנים משנות ח״ה
ושם תחרש נעוריה נירה בחדשים
פה בזיעת אפה נמים ד,מוגרים
תאכל לחם עצבים ובשר הפגרים
ושם מלחם אביה תאכל קדשים.
פה כהולך על ארבע תרמם הארץ
שוט שוטף נ׳ יעבד יפיץ בה פרץ
ואם ככוכב בין כוכבים תקנן וחנות
פח עבי שחקים על ראשה נמתחו
ושם ארבות שמים לרגלה נפתחו
העוף במרום ותדא על כנפי רוח.
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פה צדק מעט  ,ורשע רבבה על דרכיה
אל כל אשר תפנה ירכסי את רגליה
תלכד גם היא פעם ופעמים
ושם חסד וצדקה יחד ישקו
אמת ושלום כתאומי בטן ידבקו
צדק ילין בה כשחר בשמים.
לכן תודה אזבחה לרוכב שמים
בידי הטבע שם את כל החיים
ובצלה יחיו ולא יכלו לאין
גם לא אתעצב ברדתי אל שחת
עצמי ובשרי בעפר ימצאו נחת
ונפשי בשתר עליון לא ראתה עין.

ענה כסיל כאולתו.
״הנה בני לפניך  ,ידי תביאהו
עמך ישב תנה מהודך עליחו
אמר שכם אבי חמור אל אחד המודים,
"נקבה שכרך עלי כטוב בעיניך
שלם אשלם הנה כספי לפניך
יחכם נם בני כאחד מן בני החורים' .
׳• ׳עשרים שקל כסף אחת בשנה
מדי שנה בשנה יהיו לי למנה
אמר המורה  ,למשכרתו יובאו.
"רב לך קרא אבי חמור הון רב שאלת
"צמד חמורים אקחה בכסף פללת
״כל עבודת משא בכתף ישאו!
חמורה  ,לדברי הכסיל רוחו סרח
על חללו יצוע חכמה אפו חדה
המיר כבודה בחמור ארך אזנים.
"ידיד לבי" אטד החכם ברוח נדיבה
"אם החכמה בעיניך כחמור חשובה
קנח לך רק אחד והיו בידך — שנים,״
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הקבר.
עמוקה שאיה שאולי מתחת
ברוב שכול תפער באר פ־ח
פחתv
השנת ליל בעברי פי
תעטה כמעיל פני ארץ נשיה.
תלמיד >* .יפרו נטעי שמנים
וקרבה יליל ישימון כמדבר שממה
מחוץ יתנו קול כל כנף מנים
ומחדרים אימה וקול דממה.
שפתי שכולה לשוא ידמו
שפתי יתומים לשוא יניהו
אזני שחת כפתן אטמו
ידמו  ,או בקול שופר יריעו.
אולם׳ בכל היכלי ארץ .ותבל
־•
משכני מנוח לא רבים ימצאו
ואך בירכתי ארץ בנחלי אבל
ישכבו ואין מחריד ושם ירגעו.
גם לבב כל אנוש אשר יחוג וינוע
עלי גלי עוני פה בהאדמח
אך אז ינפש ואך אז ירגיע
בצאת רוחו וקמה סערה לדממה.

דברי מצער במעשה בראשית;
בראשיתגרא  ,והארן היתה  ,ויאמר אלהיט« וירא אלהיס כי מוג.
«נאור יקשה געיני על הספור הזה ׳ ני נראה סהק׳גה ת׳ו לא ידע טרם יצא
דגרו אל הפועל איך יפל דגר ? והוא כמו האומן האניסי אסר יעלה גועווו
לעסות דגר תדש  ,יעסה וגל ידע מה יעאה  ,ואתרי נמרו מלאכתו וראה ני
סצליא נה  ,אז הייוג יתנן לאתר עליו יירא ני עוג  ,אגל נמעשי הגורא יתעלה
הצופה ומניט עי סי(> נל הדורות  ,ורואה את נל מעשי גני אדם גס טרם
העסיתם  ,היתנן שהיא א׳ו לא יראה מלאכת עצמו יהיא לא ידע ני טוג יהיה
עד אתר הנמרוי לפן נראה לסי דעתי ני וירא אלהים  ,הוי״ו הזה מורה
* ) נמו נלסוגס נ{ 1טםעסאקקער •
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על הסנה ועל הטעם  ,וטעמו גמו יען ראה  ,וכן נל וירא סגספור מעסה
נראשית טעמו גן  ,והוא סהסס צוה על האור סיהיה ויאיר ני פגי ראה גי
והרגימו  u״ Vדער ו 1ז^  5טיגע ; עזעהעןהאט היום
טוג הוא׳ וין גלם׳
«{) עט גוט צוי 1ט  .ואל תרוזיק מאוד את הסירוס הזה  ,ני סוי״ו יס לה ההוראה
הזאת גהרגה מקומות נתנ׳ך .ונמו ( שמות ל ' נ ד׳ ) ולא סתו איס עדיו עליו,
והצוי היתה אתר זה ( סס סס הי ) וגלי ספק ני גס סם יוגן נזה  ,ולא סתו,
יען ני ויאמר ה׳ אל משה  ,אמור אל גני יסראל  ,הורד עדיך .ופן לסי דעתי
גם גס&רו יונה תתעי המס סנגר העיר על זה התואר סנל דנרי יונה נראים
נמו דנרי תודה  ,ולא דרך ספלה  ,לנן אומר אני ני נאמת נן הוא  ,ויתסלל
יונה ממעי הדנה נלומר נאסר יצא ממעי הדנה  ,התפלל תסלס מודה על העני
נמו סאומר  :קראתי מצרה  ,אמיתי ,זנרתי  ,אסר נדרתי ,ונאסר נסלמו דגרי
תודתו  ,מספר נותנ הספר ני נל זה התפלל ונתן שנת והודיה לאלהיס׳ יען
ני ננר אמר אלהים לדג ויקא את יונה אל הינפה.

בן פורת עלי יין.
הסיר הזה נלסוןאשננז׳ סתעמי מסי ידידי היל נ ער נ הרופא נעיר סעסטה
היסה נין רעיותיה  .אמרתי אולי אונל להריק ננלי קודש מדנרו  ,ני מאוד
הוטנו נעיני דנרי השיר הזה  ,אין ילמד לאדם דעת סגם נעת צרה ינקם מנווז
לו ולא ירן לגנו  ,התקוה והרעות׳ אהנת מסננת תיקו וקול זמרה׳ הן נל
אלה אס לא ינתמוהו יתן גנום עינו  ,והיין יסמת לג נל מר גסס׳ ולא ימם
לגנו ויתלס וינוע ונלא יומו יעזג את ארן החיים  ,ולנן זה שמו אשר פי
יקגנו  :נן סורת עלי יין.

מגדל עח התוחלת במי אדמה
תעו באישן לילה  ,אור ימצאו שמח
ובאפס משענתה יפלו בבלי כח
אף בי רוב מכבדיה מאוד הזיליה
בכל זאת גם רבים בשערים יהללוה
כי בעת צר בה חסו ומצאו מנוח.
רעות
אם בני איש כבני לביא יתפרדו
מה יתרון להם בצלם איש נולדו?
שונא קהל מרעים אח הוא לאיש שודד
יגון בלב איש  ,פי רעהו יגרשהו
גש ביום טובה אררף אוהבי אבקשהו
כי רק הפרא במדבר ישכן בירד.
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אהבה
כמו זיקי שמש פני כל תבל יאירו
כן רשפי אהבה לב כל חי יבעירו
החזק הוא הרפה שוה בעיניה
חצי גבור שנונים*) בירה נכונו
שוע עם דל על דגלה יחד « שכינו
גם ינ הזקין עוד לא נפלו פניה
זמרה
בבית פורטי נבל יאספו מחנים
קול קטן וקול גדול ינעם לאזנים
אגלי גיל יריקו גם בנפש רעבה
נפזז ונכרנר והתוגה נשכחה
מפני תרועת הצלצל תנוס אנחה
ישמח לקול תוף אף כי לחמו פת הרבה.
דם ענבים
אשדי הבוצרים הדורכים בכרמים
המשמחים לב זקן עם לב עול ימים
אם דרך עצב בי אתן בכוס עין,
תקות אנוש אס כתקות החוט תקרע
ובארץ אין איש רעים להתרועע
אם חצי אהבה המסו את לבבי
ולקול בוכים נהפך גם קול עוגב׳
אמהר לעזרה ואמלט בית היין.

שאלת ס*וקראמ ותשובת שלמה.
)'Don H. Lichtenstern in Tricsch.
סאקראט  :אם מכל גבר רב חסמת
<יךבךף על בל לב כ? 3סים תט־וף,
*) זי » ווי  >** .וי ? טע [ יעכע ריןסטעט ניכנו.
Verfasser dieses
, als Mnemoniker äußerst vortheilhaft be.
, beabsichtigt eine bereits vollendete ebräische Mnemo׳kanntechnik ehestens erscheinen zu lassen
, und eS dürfte die Gemeinnühigkeit eines solchen
, in seiner Art gänzlich neuen
Werkes, nicht erst weitläufig auseinander geseht und empfvh-

St.

len werden müssen
.
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מרוע כאלה כתבת בספרף:
"מצא אימה מצא טיוב ?"
שלדה  :מ ^ירי דוד אבי לקח הךביתי,
 1גום נאמר  :״טייב יל בי ענתי ! '
צבי לינטענשטערן מטדיעש י

האחור. .
בני יחנך אושר או ירדפך אסון
קנה לך אוהב ולבך בלבו יתחבר
ישתה בכוס גילך  ,יכפל הששון
בצר לך  ,גם הוא יכאב ויגהה השבר.
יעקב3ישער מוועטשע.

היא שמחתי.
אש על הכסף על המד
אם יתעלסו באהבים
פור וגורל איש יפיל
יחבקו וינשקו בגיל
אן׳ אעמודלו מננד
אם פניהם פני להבים
ואני אלעגאלי כסיל!
אני אלעג אלי אויל.
אם ישבו בחבורה
כל מעשיהם ריק והבל
אהבה יין רקוד גם שחוק
ושלהבת יין משחיתם
דע אם עינם היא בלולה והגשארים כאב וחבל
אני אלעג למעשיהם.
ואני איך לא אוסיף לעוג י
שמעו נא וראו אויל
אם ינועו במחוגה
הכמה מרע היא תנחמני
ירקדו כשעיר׳ יער
לא כגליכם גילי כסילים
אבין אחריתם תוגה
כיעל מי מנוחות תובילני!
ואיי אלעג אלי בער.
אברהם בן חיים היבש.

10s
Anhalt zum 11. Heft כוכבי יצחק
Newton
—
. עלאתד:  טשיאסני-ל

61
62
63
64
65
67
70
71
72
74
75
76
78
79
63
106
107

תנחת אדם

—

.

! ה• ענסער •־ הער

<
.

הנאתה
הענוה

,

־־

 מפת:  סטרעליסקער.מ
 יסיר:  הוהויץ. ז
 דע מס: גארפונקעל
 דגר גדקדוק: קולקא
צואת ספור
—
 שעף סמיס: רובינשטיין
י • תפס תרסיס1לעו

.י

•D

.ד
.י
 הקנאה:  וויטץ. רא. י.מ
3 יגשות ל:  פאללאק.ס
 יקר סהוס:  לאנגבאנק.א
. .  הצולל,: י־ ראלל
 גית יהודה:  ווינקרער.ל
 שתלת: ליכטענשטערן. ה
.  האתוה:  פישער. י
 היא שממתי:  היבש.א

3

 מפתם: שווארצ^עלר.ב
 ואלה מרי: רחל מרפורגא

4
לקול
5 צהלת התרין
 עמק:  לוצאטא. ד. 17
17
 עקסעגעוע:  פאללאק.  י. ח
21
• . .  גאשרכן:  ריייסע. י
22
 דמי:  פאללאק.  ל.י
28 וי,תגמים
 «ח■ עלש. דעללא טאררע
30
.  מפתג:  ה• מאנדשיין. t
38
ישראל,  שרעות:  שנאבעל.ל
42
. .  טרייבען: שהערן.מ
43
 מערת האיים: י• ביברינג
45
 תולדת רי:  ווייס. ה. א
54
impossiDiiia: עריעשער. י
57
 דגריס אחדים:  באס.מ
59
 ויהמו:  שווארצפעלד. ב
60
• . . רעיון
 גנים משתיתים, ,

■־־

—

Keppler ;קעוואלל

.ב

Kr
^ Zur Beachtung.
Die jedesmalige Bollendung der kommenden Hefte dieser Zeit«
schritt, wird von nun an im ״literarischen Anzeiger" dcs״H »monst"
angekündiat werden. S Auch bitten wir, uns in Zukunft mit der etwaS unbescheidenen Zumuthung: die Punktation
der unziunktirt
«ingesendeten Gedichte selbst zu übernehmen, zu verschonen, da
unsere Zeit sehr beschrankt
. 3. UnfrankirteS
wird zurückgewie«
sen; undeutliche und verworrene
Abschriften bleiben unbeachtet. 4. Bor, Du- und Ortsnamen des Einsenders und besonders
das Post »pr . bitten wir genau anzugeben. 5. Wir bitten: den
Brief und den Beitrag nicht auf «in und dasselbe Blatt zu
schreiben, da ohnedieß eine Abschrift gemacht werden muß, und der
Brief mcht immer geeignet der Zensur vorzulegen. 6. Gedicht «,
die uns künftig nicht kn .Merubas -Schrift einaesendet werden,
werden ohne Ausnahme in Staschk>Schrift abgedruckt.
yjc * Adresse
. Stadt , Kohlmcffergaffe Nr. 47Z, 2. Stock, Thiir 7.
M. S. S t e r «.

