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אשר כתבה למסור ביד הכלה הנ״ל בהפרדה סמנח,
ביום צאתה מטריאסט׳ ללכת עם חתנה אל פאדובח.
Don Rachel Marpurgo in Triest.

לזאת ימרא חפצי בה.
רחל עם רחל נקשרת
כענק עלי גרגרת
אהבתך לי תפארת
על ראשי הנך כותרת.
טוב טעמך מכל פרפרת
לי ינעם  ,אך את סותרת
החברה ,להיות נבחרת
מסלם אל עיר אחרת.

שירה זאת הנה מזכרת
אהבה מהיות נעדרת
הומיה אני  0וררת.
יום אל יום אשמע אגרת
דברי שלים גם אוגרת
למלכוד! רחל עטרת.

״f 1

חאת מצבת הכורת רחל
אשר הנינה לעצמה בימי נעוריה.

סורו סורו צאו מ^זם
ככל־חטאת
פן־תפפו
־ ז
TI
T • I.
אך כי אל־תתנו חטאת
זעצ 3יזעשם והוא נספה
פי2וע אין בי ואיןאינוס
חמךא אשתה .קבל אלפא.א)
א ) נופי הוא סמטא  .ולא אני ( הנשמה )  ,והנוף גזר גססה ומת  ,ואני
נקיה מפפע וזזטאת  ,לגן אזנה לראות נטוז ה ' נארן הווייס  ,ואפתה
היין המסומר לצדיקים  .מפל על פגר הע׳הז.

רחל מארפורג^ .
I

fwrMuril M.
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Exegese von Latzar Horwitz, Rabbiner in Wien.
על כן יעזב איש את אביו ואת אפו
ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
(נראסית3׳ כ״ד).
הנה בל עו3ר על מקרא קודם הלזה יסתומס על המראה וסאלה אמת
גדולה יפאל לאמר  :מה זאת עפה אלהיס לנו נצוותו אותנו לא אתת ופתיס
נמורהינו הקדופה על בבוד ומורא אב ואס  ,ובדברות קדפו מלהבות אם בזאת
הסמיענו  :בבד את אביך ואת אמן למען יארינון ומיד  ,ופה ילונו ההיפון
לעזוב אב ואס  ( .עי נה׳הס פבמב ע״ז דאין מלוה סיעזוב  ,בי אם כן מנהגו
דרגילתו פיעזוב  ,ודבריו דתוקיס ) באפר נבא בברית האהבה עם אפת נעורים,
כאלו לא נמלא פניא כת ודי איל לכלכל אהבת תברתיגו ואפת בריתנו ולהאזיק
במעוז יכלתנו נס בכבוד ומורא הורינו ומולידגו באפר היה באמנה אתנו,
והלא עינינו הרואות כי ים וים ביד יכולת האדם לאתוז ברתוקת אהבת ללעתו
אסר הוכית די לו לאפה וגם תזה אל ינת ידו  ,לסתור ברית אהבתו את
אבותיו נבל לבנו נספו ומאודו ? ולמען התיר חרלובות הקופי בזה תלקי אמרה
גפסי דתפפר לפרס דברי המקרא הנ׳ל בדרך תדס  ,והוא ע׳פי הידוע דענין
מעמד הזווג אסר נתן האלהים לבני אדם ברית עולס הוא לו להסיג על ידו
אוסר הזמניי כמו הנלחיי  ,במאמר התכס מכל אדם  ,מלא אפה מלא טיב,
ואמר ראה איים עם האפה אפר אהבת ,אמנם למען לא תבגוד באיס הללתתו
ותאמרי נואם ותמנע תתנו זו הטונה  ,ולמען לא תתהפך בחומר תותם
הברכות׳ ייירב בבת יהודה תאניה ואניה  ,לריך היקדמו אל מעמד מזווג פני
תנאים  ,הא ' פתירת ברית האהבה  ,והב ' פתירת חקי החיוני  ,ני הרה סנילי!
האהנא הגב כי גדול ערכה מאוד לא יותן סגור תחתיה ולא מהולה בכתם
טהור אן> לא נהוהם יקר ואבני אפן ,ואס יתן איס את כל הון ביתו בעדה
בוז יבוזו לו  ,עם כל זה אם לנדה תעמוד  ,לא תספיק לתת מבטח הנכון על
הצלחת ואוסר הזווג  ,כאפר יורה הנסיון ובעיננו ראינו ובאזנינו פמענו פעמים
לא מענו בחליפות הימים ובמרולות הזמנים נחסכו כוכבי נספה וקדרו זהרי
יפעתה  ,יען אס האהבה רוח הוא נאנוס על מקומה לא תעמוד  ,והיה כגעת
בה רוח קנאה תכבה נרה ותאבד זכרה  ,וכמעט קט עמודי הפלוס ירוססו
יאנו ואבלי פתחי ביתה ונקתה לארן תסב הבת הסוננה  .יתחת ני אוהב
יססך לאויב ויפם רעה תאת טונה  ,על כן לא טוב היות האהבה לנדה  ,אס
לא נעפה לה עזר כנגדה  ,הוא תסלום חק החיובים אפר יקבלו עליהם
הנאהבים באלה דברי הברית  ,היא יהיה לצור מעיז ולמבצר תבטח ולמגן ולנה
בעד אוסר הזיוג  ,ועל ידו יתחזקו מוסדי פלוס הבית ויעמידם לעד לעולם על
מלם בל יתוטו סלה  .אולם נס קיום חק החיובי לבד במה נחסב הוא אם לא
מלוה אליו האהבה ותלך עתו אחוזת יד  ,נאסר דל חוק ומלוה מוגבלים נקצב

ושעור נסי תק המיוני  ,ואם ני לא ׳וניע מעינו דני אף נם3ל יוםי(>
המתיינ לשות עליו נוספות יותר מהראוי אליו  ,אס לא על צד האנינה
והאמלה  ,אנל לא נן האהנה היא המקלקלת את אשורה  ,נענורה ידלג האוהג
הנאמן שירת הדין  ,ונגללה פסא יססא מהרה מעל לגנולי האיוני  ,לא יניט
אל אקי האפשרי וגל יפן אל קוי הינולת  ,ולנעגור נן גס את זה לעומת זה
יעשה הטיג לפני האלהים  .וגשתיס יתאתן האיש את אשתו  ,נעגותות האהגה
ימשון איתה אליו ונקשר׳ אק האיוגי יקשרוה אתו  .וטוניס השנים אשר אם
יפיל האוזו יש שני להשלימו.
ועם הונריס האלה יהנן לפרש היט 3י״נמדומה שמעתי קרו 3לזה נשננר
הימים ) ענין נינת העם והזקנים ננישואי רות לנועז נאמר » ( רות ד ' י״א)
יתן ד ' את האשה הנאה אל ניתן נראל ונלאה אשר ננו שתיהן את ני ת
ישראל וגוי ני הנה יעק 3אניגו נקשר נענותות האהנה ננפש ראל יונתו
תמתו ומנלל יפיה נשאה אן ואסר לפניו ויענו׳ את לנן אניה נעדה שנע
שנים ועוד שנע שנים אחרות ויהיו נעיניו נימים אתרים נאהנתו אותה אסנת
נפש  ,אן לאה היתה שנואה ולא אותה קרא יעקנ ולא ננלצה נטה שנתו
לישא נמשא הסנל ולהיות לתם עונד אף יום אמו  ,אמנם עם נל זה נאשר
ראה יעק ".ני גם אותה הוניא ד ' לו לאשת נריתו  ,לא היקל נננודה מאותה,
לא תנע מתנה דנר ולא גרע מאתה קטנה או גדולה נאשר היא אשתו
וסוננת ניאו  ,ויען מה ? יען אשר היה עם לננו לנ צדיק נתיר יה אשר עליו
להשלים ולמלאות אק התיוג אשר קנל על נפשו  ,ולזה נוונו התנרניט לנועז
ולרות נאתרם יתן ד׳ את האשה הנאה אל ניתן נואל ונלאה  ,הרצון מי יתן
איפה ייתאמדו ננס יתלנדו ולא יתפרדו שתי אלה הענותות נפרדות אשר
נהנה היו הקשורים ליעקג דהיינו תאהנתו את רחל ותשמרו את נרית ווק
התיוני אל לאה  .ני עתה ננון לננס יהיה נטית ני תאושרו ; ארן ועל מי
תנותת השקט ושלום תעלו נתסילה העולה זית אל  ,ואן טונ ומסד ירדפו
אתנם נל הימים  .והנה פעל עז  3ישתנה .ענינו לסי תה שיסנול תורן המאמר
אשר הפעל הזה מתיאס אליו  ,על סי הרו 3הוראתו זניאה ונטישה
 , zuriickgelassen, verlassenאן מצאנו הוראתו היסן ענין זה  ,מה שהוא
וסייע Aufhelfen , Helfenנמו עזינ תעזנ עתו ( שמות נ׳ג הי)
לשין עזר
עצור ועזוז ידוריס ל ' נ לי׳ו  ,מצנים אי י׳ד ) ויעזנו את ירושלים ( נאמיה ג ' אי)
נלס לשון עזר וישע  ,ע׳ רש׳י ונאור ננ׳הם ע״ס עז נ תעזנ עמו  ,ולמען ננוא
אל המנוון נשא עוד עין תקירחנו אל מאמר אתד נמס ' קדושין ל' ע ' נ אשר
זה תארו  ,תניא רני אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העוצם הנן מננד
את אתו יותר תאניו תפני שמשדלתו נדנריס לסינן הקדים הקי׳נה ננוד אג
לננוד אם  .וגלוי וידוע לפני מי שאזר והיה העולם שהנן מתיירא תאניו
יומר תאמו מפני שתלמדו תורה לסינן הקדים הק״נה מורא האס למורא האז
עניד  .הורנו נזה התנא האלהי אשר הושם נאק הטנע האנושי ונטוע נקר3
איש ולנ עמוק רגשות האהנה אל אתו הרנה יומר מאל אניו  ,ונמו נן מורא
יעלה על ראשו תפני אניו נאשר שלמי תודה ותינה עליו שמלמדו תורה ואיי
עולם הנצמיי נטע נתוני  ,ואס אמנם נאה הצווי אלינו לירא ולאהונ את
שניהם נס יתד נלתי נעדיף לזה מאסיר לזה  ,נפל זאת טנע האדם לא תשתנה
ולעולם יאהנ יותר את אמו נאשר יירא יוסר מסגי אניו.

5
ומעתה לא נפלאת היא ולא רחוקה מאמנו להנין כוונת דנרי הנתו3
לתעלה  .על כן יעזו 3איש את א 3יו ואת אמו  ,ר״ל מה טו 3ומה נעים אשר
יעשה לו האיש 3נסמו לקמת לו אשה  ,עזר ייסע מההיגשות שונות אשר עמדו
אל א 3יו ואל אמו  ,דהיינו וגשי האה 3ה ורגשי היראה היוצחיס מחק החיוני,
את אלו יקר  ,אחד אל אחד ויהיו לאחדים 3ידו  3 ,הס יד 3ק לאה 3ה נאשר
יעשה לו עזר כנגדו  ,ני אן התה3הצתד 0יחד יועילו ויסננו  ,עדו ו,עד נות
,ימו  ,להנחילם חיי נועם ואושר תצאי זיו ועונג ומפיקי הוד וזוהר  ,למען
"ט  ,להם נל הימים ,שי 5ה נ,נוער  ,ותמונת ד' י,יטו נעצם השתים לטוהר.

הק ' אלעזר חלו׳ איש
in Trebitsch.

הודוויטץ.

von I . I . Pollack , Oberrabbiner

Exegese

נאמרה3ימי

ירמיה פ ,י׳א  ,', .שתעו ,נראה ני הננואה הזאת
יחשיהו אחרי תצוא חלקיהו הנהן את ספר התווה ויקראהו  ,אזני המלך
התורה 3נלל אשר עליהם
והעם ו״" 3נ״ ) 3ודגרי ה 3רית רומזים על מצות
נרת די 3רית 3חור 3עם יוצאי מצרים ו 3ער 3ות מוא  ,עם נאי האדן לשמרם
ולעשותם  ,ועל אלות ה 3רית הנתונות  ,ספר התורה  ,פרט  .ו ד 3ר ת ם  ,צווי
סרטי אנ הנהנים אשר להם המשפט להורות את העם  .גי ואמרת ,צווי
מיוחד חל ירמיה ראש נ,יחי דורו  ,שתל3ד האזהרה  ,נחת אשר נצטוה עליה
נפי א' יוסיף לחזק ד  ,יו  ,אתרו ארור ונוי ני אולי יפחדו וישו 3י 3ד,רו
קשית לתו  ,אף אס לא יעשו ד 3ריו  ,לשון רנה רושם  ,קרנם  .ד ' חכור ,דתה
מצרים אשר שם נצרפו  ,לחן ועוני ויצאו אח״נ משם נלי נזק והפסד  ,לניר
אשר  ,ו יצוף ה 3רזל לצאת משם נקי תסיגיו הרעים  ,ה׳ ניום הזה ,שאתה
יושניס נ,ר על האדמה הטונה הזאת  .אמן ,ר״ל יהיה ונמו שעל נל ארור
שאתרו הלויים ( ד,ריס נ׳ז ) ענו העם ואמרו אתן  ,נן ענה פה גס הנ,יא
עאד 3ל׳
העידותי ,נ ' נ ( ז׳ נ׳ ) ני
אמן על מאתר השם ארור ונוי  .זי
סורי תורה על הזנרון ומתנו העד גל״ע  ,הפעיל להורות על הזכרת זולתו
לעשות הטו  ,אשר יצורו ולחדול מהרע אשר יזהירנו עליו  ,ולפעמים ייצא לג׳
ויורה עצ שימת המזהיר ד3ר מה לאות ולעד אשר יזכיר ויזהיר תמיד את
המוזהר והמצווה לעשות הצווי ולחדול תהזהרה נמו העידותי  ,נס את השתים
לדגרים ל׳ ז וחם עדים נעצמו יעיד לפ׳ז ( נמו שהעיר נ3ר ע״ז החנם לוצאטא)
על אמתת קנלת חז״ל  ,שהעדים המחייגים עונש מיתה או מלקות צרינין
להתרות החוטא תחילה על ענשו אשר יענש  ,ו  ,ואף ני  ,דיני ועונשי ממון
אינם צרינין התראה  3 ,נל זאת נקראים עדים׳ אס ע 'צ השאלה ודמיון לעדי
נפשות או  ,עגור הזכירם נ' ,ד המעשה הנעשה ננר זמן תה אחרי העשואו,
ואפשר ני עד עולם ( יהושע ד׳ זי ) ועד היום הזה לשם טי ) הוא ג״נ מלשון
ז נ רון אף שהוא נפתח העי׳ן והראשון יתורגם לזיין עחיונענז דענקזזל!?  ,והשני
לוי־ ערלויננערונן לון איעועגן טלוןנע ( ועי נניאור שם 3דפוס פראג )  ,יכן
ויקרא לה יי אנשלום עי היום הזה (ש ' נ י״ח ) ודומיהם  .טי קשר ,הסכמת
הרגה 3ני אדם יחד לעשות דנר תה תקרא קשר ׳ ולרונ היא לרעה נמרידת
העניים על אדוניהם נמו ני קשרתם נלנס עלי לש״א נ״ ) 3ונן ויקשור עליו
זמרי לת׳א ט׳ז ) ר״ל גתחנר עם שאר אנשים יקים ופוחזים למען יוכל נעירתם

להרוג את מלכו  ,ונן לא תאתרון קשר לכל אשי יאמר העם הזה קשר ( יסעי ' חי)
ר״ל לא תסכימו לגל אשר יסניס העם הזה  ,והגונה שהוא וחנריו השרידים
געס התרדים עיי על דגר ד׳ לא יסכימו עם עצה שאר איש יהודה ויושג׳
ירושלים לעזוג את ד' ולעגור וריתו להשלים ולהסתגר עם רצין וון רמליהו,
וכן הגונה גס סה שנמצא נהם קשר ר״ל שהסכימו לשוג לעונות אגותם
הראשונים  .יי שגו ,יען כי יאשיהו החל לנער ושתים עשרה שנה למלכותו
הגלולים מן ה ארן וגכז׳ה הוכרת ני׳ת למלכותו להסירם פעם שנית ( ע׳ מ״ג
פ״ג וד׳הי ג' ל״ד נ ' ) ע״ג יתכן לאמי ננגואה זאת הנאמרת לפי הנראה
ואמצע מלכותו וין שנת יייג לי״ח למלכו שגו על עונות אנותם אשר גם הם
ענדו הגילוליס וימי מנשה ואמון גנו  ,י״א ולא אשמע ,כי כנר יצאה
הנזירה מלפני ד להגלותם נולה ע״י הכשדיס
י״ג מספר עדין .ידוע כי
האומות הקדמונים אשי עניו הנילולים רגו אליליהם לאין מספר עד ני וכל
עיר ועיר ולפעמים ג כל נית ונית י־יו להם אלילים אחדים שונים זה מזה
(עי רש״י עיז י׳א ני ) ונודע «הרומיים כי ננל נית היה להם אציל נית אוות
אשר נגדו רק גני הנית והמשפחה  ,ונסי המסופר מנותגי עתים היו אלילי
עיר רומי לגד עולים וזמן תיון הנית השני למספר שלשים אלף  ,ואחרי יכ
וחוקות העמיס האלה הלנו נס גני יהודה נימי ירמיה ע ' נ נאמר על נכון
להם ני מספר עריך היא אלהין יהודה  .י״ד קראם ,אס כנוי המיס מוסג
כדעת רד׳ק על יהודה וירושלים הנאמרים לעיל יקשה ני זה מתנגד אל דרכי
השם ועונו לרחם גס על הרשע ונחמו על רעתו ושו ורפא לו ע״נ נראה
ני הכמה נעת קריאתן אלי נענורס ני שם המקרה והפעולה יחוור נל׳ע גם
סע הפועל גס עם מי שהפעולה גענורו׳ וכן תיג״ע ועידן דאת מצלי עליהין
קדמי  .וער .ר׳ל ועוור רעתם נמו ונפר יעדו  ,ואפשר ני מלת עד פה
תורה על משן זמן היות או העשות פעולה מה  ,נמו עד היותי על אדמתי
(יונה די ) עד זה מדור ( איוו אי ) ויהיה ועד רעתם נמו געת המשך רעתם,
«עהרענד יויהרעס ל«צג 1יקעט  ,אדער  :צויהרער צאן פקרטדויערנדען
סערדערבטהייט  ,ונהינ׳ע ועידן גשתיהון  ,ומלת עד fהוראה זאת נרדפת
לס׳ז לתלת עת נל׳הק וחילוף דנולנ״ת ולמלת עידן וארמית  ,ושניהם נגזרים
לדייק משרש עדה התורה נל׳ע וארמית על ההליכה נמו לא עדה עליו שתל
(איוו כיח ) יען ני חלקי הזמן ילכו תמיד והילוך תמידי גלי הפסק  ,ולדעתי
גם שרש יעד ושם תועד נגזרים ממנו  ,ני גס הראשון יאמר על הפעילה
הנעשית לזמן ידוע כהו ונועדתי לך שם ( שתות נ״ה ) דיל אראה אליך שם
למועדים ועתים ידועות נמו שת״א ואזמין מימיי לן ממן  ,והמשכן נקרא נעוור
זה אוהנ תועד שת׳א משכן זמנא ר״ל אוהל אשר אןאה ואצמצם שם שכינתי
למועדים ילזתניס ידועים והשגחה פרטית ומיוחדת תחת כי גנל העתים מלא
כל הארך והשמים נוידו  ,ואפשר ני גס שורש עוד המורה נל׳ע על לגישת
התכשיט  ,שמיקען  ,הוא מל׳ עת ועיין  ,ני רק ומועדים וחגים ועתים ידועות
רגילים וני אדם לעדות עיים ולהתקשט  ,ולדעת אחד  ,גם נגד עדים הוראתי
על הוגד שלוושת אשה וימי וסתה ( ועי נתונות ס׳ה נ' ושם ע׳ו א׳ ) ונגזר
ממלת עד המורה על הזמן  ,וכן יורה שורש עדה וערנית ג ' נ על זמן הוסת,
ואפשר ני נם מלת עד וחגורה לתלת עולם תורה נעוור זה על הזמן הנצחי,
אן לא אעלים מתך קורא נעים תה שנתות׳ כנר נמ״א על מלת אז ועד תיל:

לדעמי הונאה מלת אז נהוראהו הראשונה להורוה על נקודה הזמן אשי ממנו
יאל דזר או שעולה תה נחו ומאז זאתי אל הרעה (שחות ה ' ) וע ' נ זנוא לנד
!אהרון גזול הזמן שממנו החל « ,יורה על זמן נצחי הקדוס והעזור נמו נכון
נקאן מאז ( תהלים צייג) טיט עחיךקייט  ,ני זאתרינו מאז — יייטדעג[  ,מזלי
הזכיר גזול הזמן התמנו — הלא יורה שנעזור נצאותו לא היה כבול שממנו
האל  ,ונן ! הישן מלת עד תורה על גזול זמן שאליו כמו עד זוש (.שופעים
נ׳ מיז זי ) ינהתשר הדזר או הפעולה שאליו יאוזר יורה על הזמן הנצתיי
לעתיד  ,ני נאמרינו עד  ,זיז  ,מזלי הזכיר הנבול שאליו ,יורה על הנצחיות
העתידית וע״נ נאמר זחילוף פתיח נסנ׳ל עם וי״ו החיזור עולם ועד.
חיים יוסף פ^ ללאק מטרעביטש.
»Talmudisches von Solomon Haas , Rabbiner zu Straß
uiz » Berf des Kerem Schlomoh 3 Th ., mitgethetlt von
I . Weiße , Oberrabbiner zu Gaya.

ר״ש זנו

שלא עשני גוי  .נמדרש ילקוע תהליס פי קי״ז נתזוזילז שאל
של רזגו הקדוש מי הס נל גויס ומי הס נל אומים  ,איל נל נויס הם ששענדו
וישראל  ,כל האומים אלו שלח שעניו נישראל ונו ' ,וראיתי נספר אוצר השרפים
שפירש קרוז למה  ,שס נוי על קנון המון רז הזלתי מסודר זסדור המדיני,
איל לאום יורה על קנון מסודר (שטאאט )  ,ונודאי האימה המסודרת זסדור
המדיני לא ירעו ולא ישחיתו חנם לשום אדם  ,לא כן המון עם אשר אינם
מסודרים ומשפטים נל ידעום  ,ולח ׳זינו ערך אדם נאדס ולכן מעשיהם מקולקלים,
ומעתה נוכל לומר ני תינת נוי יירה נין על צזיר זין על יחיד אשר נעדר מהס
המעשה המסודר על פי חק הנימוס  .אונקולטיפירט  ,ויצא ננונה נמת הזרנה:
שלא עשני גוי ,הגונה שלא עשני כמשפחות נעדרי הנימוס והמוסר  ,ועל
ידי התורה אנו מסודרים נמעשינו  ,ונזה תתישז קושיי הנייח ( הניאו המניא
זא׳ח סי ' ת״ו סק״ט ).יש מקשין אמאי לא מזוך שעשני ישראל ? ולפי דנרינו
יוכל להיות שנולד ישראל ואע״ס נן הוא גוי זהיותו נלתי מסודר זתעשיו  ,ותנין
ותשכיל ני לשוא התעשקו על עסק הזרנה הזאת  ,וזה תחדש שנו נאחד המקומות
לאמר  :שעשני לעבדו  ,ונל זה לסי שלא יגעו לידת לנונת מסדרי הנרכות.
שלמה האאס בע״המח ספר נרם שלמה
החונה בק״ק דרעזניטץ יע״א.

הירדן.
Ein Beitrag zur biblischen Geographie , von Dr . M.
Duschak , Oberrabbiner
in Außer.
נעלי מחקרי ארן אינם מסכימים לדעה אחת  ,יתפרדו כולם ולא יתאחדו
על מקום מקור הירדן  ,ולא אציגם נפרט איש איש לפי דעתו  ,ני וכלל יחלקו
וחניריו אשר תמנו
לשני מתנות י הדעה האחת היח ד« ״ p • 273
יסודותיהם על יוסיפון הרומי ( )Jo»«ph Kr- 1, 21 , 3לאחר  :ני מקור הירדן

הוא ניס הנקרא ״״״ i״« <1»«»» pאפר זה הים מקול את מימיו מים הנקרא
«  pWי "®« , 1והדעה האתית היא דעת נל המוארים האופים׳ ולפיהם נונע
הירדן מפני מקורים׳ המקור האחד יכונה ו^ ם  Jorוהאחר וקרא נפ ס « 0ט,
סס המקור היאפון נס היא ירדן קטן  .ופס האתר ירדן גמל ) 3 . Reise d.
( Marsch. Herzog von Ragusa im Jahre 1834והנה נהגקפה הראסונה
נאמ״  «« , .Jorט המה
היה נראה  ,כי זאת הדעה האארמה היא הנכונה  ,יען
נכללים תוך המלה ירדן ,אולם זר המזיין אמנו פוס יסוד מוסד  ,ני נס על
בלי פתון> המלית  .והחכם געזעניוס
או  Kretaנמצא נהר ססמי
באמת נזר מלת ירדן מהפעל ירד  ,נפי פמרוצנו מצפון הנגנה  .ומלנד זה נחקרינו
האין לפי עריה ׳אוריה ואגיייה יק זאת לוו אבן 5מן  .אם אתת ונכון הדור,
כאפר המואר למראה עינינו יספר  ,או לייפמע איזן מנוםע אוהו האמת ומואס
בסקר  .לכן אפר אחזה אנכי אחיי ההחנמנית ודורי הנוסעים׳ אחרי הדריסה
במסות הארן וותנמת מדינת ארן גליל  ,ואחרי התאמצי לעלות עד דקור מקור
הירדן  ,היא דעת ההפואה  ,לא אתאם ואחד ולא אתן היתרון לאחר לודו  ,ני
אם אחורס ואקסרס יחי  .הנה נין הר לבנון ויין הר חרמון נמו חמס סעות
רחוק מעיכ!  Caesaria Philippפס תקום הים אקר זכינו למעלו! Ucus phiala
זה היס גדול ודחו ירים  ,ולו תמונה עגולית והיא יסלח אה מימיו תחח האדן
למקור הים האחר הנזכר למעלה ״< ״  * p»"i״ '«(*• ונימי * ״  Philippהתכונה
 Tetirchרנו לנסות ולנדר הדור  ,אס נאמת הימים האלו נוזלים ונדוקיס איס
אל אחיהו  ,הסלינו אלומת חנן תוך ים «<«<  phותמצא על פני יה m״ i״«  pכמר
סלם םעו הר 1זו קמ ן , («' «* phialaים הרי הנקרא  ium״״ Pותחת רגל ההר
ההוא יראה נור מלא מיס סלויס וסקטיס  ,יסתומם כל רואי »•  ,נסנג ונפלא
הוא נמו מעסה ידי איתן  .תמנו ייצחים פני נהרות  ,אפר ילכו פניהם יחדיו,
וסם האחד הו א  Jorמימיהם ולכתם יי־ יינזו ירע,פו  ,וימו מיל רחוק מן
זה הים J°rלמערב יקיר ים אאר פסחו "*® ועל ידו נננתה העיר דן.
אולם נם ימים האלה יתעדנו יחד יניזליס כאחד כמו כפה תיל ממקום מוצאם,
ועתה תרא קורא נעים ! כי י  , phiala 0ים  Jor P» n*umוים "« ט נצמדים
ומפולנים יחדיו׳ ומנטן כולם נווע הירדן  ,וחלו ואלי דודי אלהיט איים  .ואחת
מן הדעות הכוזנות מה שראיתי ומסעות דרי נניתין היא  ,יאתרו  ,כי הירדן
אחרי הלכו ג' מיל מהחור עם נחל ארנון  ,היתרן ? נחל ארנון וארן ילואו,
מפתפך אל ים המלא אצל עיר עין נדי נקצה נבול צפוני לנחלת יהודה כמו
ארבעים מיל רחוק תעיר דן  .והירדן ורחוק ג ' מיל מדן  ,תתחזק והיה
דר .מ .דושאק.
לים כנייי •

דברים היוצאים מן הלב.
לאחינו בני ישראל הדרים במדינת גאליציען  ,מאת אחד
הדורש הצלחתם ' ,ואהבת עמו נונעת דע לבו.
אחד מהדברים העוזרים להקל עול הגלות  ,לבל יבוש יעקב
בגוים ולבל יתורו פני ישראל בלאומים  ,ח 1א השלכת העול הנתון

מ עצמי גו על צוארנו  :דשך — ענן — וערפל — ינסה צל כל
מדרך כף רגל יהודי ארצנו ,על הראש מטול בחל  ,וכל הגיו קשור
באסירים  .כי 1הנא לקראתו ינוד ראשי וכל הרואה אותו מרחוק׳
ישכל רגליו לבל יבוא בחברתו! —
מ י הם הפגעים האל ? — הם הלבושים השחורים הקדושים
לנו ׳ והעטרות אשר על ראשי בנות ישראל — וממי באו אלינו ?
ירושת שנוח קדם המה לנו מעתות חושך ועלטה לפני איזו מאות
שנה  ,מעה גורשנו על ידי שרים אכזרים ממקום מגורתינו  ,ובאנו
לשרי פולין לחסות תחת צלם  ,מאז — נסינו גם גויתינו גם בבגדיהם,
הטבע והחגורה  ,כובע וחגורה שרי פולין הם  .הבגדים הארוכים
ואלה אשר עליהם  ,אליהם המה  ,התערבנו בגוי□ ולמדנו מעשיהם,
ואלה הס בגדיך הקדושים ישראל! ומה ילחץ אותנו כעת ללכת
ברוני הנוי הזה ? אוילת אנשים הקשורים באמונות שפלות ונושנות,
האומרים קדוש לכל דבר אשר עברו עליו איזה מאות שנה  ,האולת
הזאת  ,בראשיתה אך אולת היר״ה  ,עהה חוברה לנו גם רשעת
לב אנשי מדו; החפצים להיות כהני אל בארץ  ,היא תסלף דרכינו,
תשים איחנו לחרפה בין שכננו  ,והיא היא המחללת שם ישראל,
ושם ד׳ במים ! ידידי ד,יקריב! השליכו הצעיף מהעין אשר שמו
עליכם אנשים מתעים  ,הרודים עלינו בשבט המשרה  ,מבלי נדע
מדוע ולמה אנו נכנעים ? הס בביתם ישבו על נסאותם שלוים
ושקטים  ,ולא יחפצו לדעת מכל הנעשה מקיר הבית וחוצה,
ישפטו ויחתכו את הדין על כל העובר לפניהם׳ יחלקו את עבדיהם
למשמרות  ,אלה לרשעים  ,ואלה למשכילים העומרים על שערי
היכלי אפיקורסת  ,ואלד ,לכופרים גמורים ישימו ; כה וכה אנו
נשפטים בכל עת ובכל רגע בלי ידיעתנו — כמשפט הענושים בבית
משפט הנעלם ( פעהמגעדיכט )  ,והחת אשר השופטים ההם דנו אז
אך על הוצאת שם רע בין איש להכירו כידוע הנד ,שופטנו אלה
נעת  ,יוציאו בעצמם שם רע על כל איש ההולך בדרך כל הארץ
ולא יחנוף אותם — וכל עזות נפשם  ,היא רק בטחונם על הכסף
אשר ירשו מאבותיהם ועל הזהב אשר הרבו לצבור מהאנשים אשר
יחרימו אותם ! לא חעשיז אתי אלתי כסף ואלהי זהב אמר ד ' !
האנשים האלה אך אלה׳ כסף ואלהי זהב המה  ,לא תיראי מהם,
תטהרו והחליפו שמלותיכם והיו לאנשי חיל  ,כאזרחים וכתושבי
האד« גם אנחנו נהיה תחי .צל כנפי מלכנו הצדיק והישר ,החפץ
בהצלחת עבדיו .כל השערים יפתחו גם לפנינו  ,וגם אנחנו נוכל

להיות בתוך הבאים בכל מקום באין שטן ומפריע  ,קול נוגש לא
נשמע  ,ומקל חובל לא יכאיב בשרינו ; דברו על לב נשיכם וחסרוה
העטרות מעל ראשן  ,והדור הפנינים אשר על * ואריה!  ,ולא נעיר
קנאת אחינו הנוצרים עלינו על בלי דבר .ואז כי נלך יחד ,לא ישמע
שם יהודי לשמצה בראש כל חוצות  ,איש ואשתו כי יעבורו  .לא
ישמע צחוק מאחורם ודרכם לא יסגר ! ־־
ענו בי אח׳ האהובים ! מי מאתנו לא ירגיש נודל הלחץ י
אשר המנהג של שטות הזה ובגדיו אלה לוחצים אותו  ,הן במצב
המדיני  ,והן במצב הביתי! שאת ומספחת הוא המתפשט בכל
חדרי הבית והגוף  ,האוכל יגיע כפינו  ,והמשחית אוצחתעו ! פתח
המלתחה אח׳ ! י וספור את בגדיך  ,כמספר ! מי השבוע כן הוא
מספר בגדיך הנחוצים לך מפאי קדושתם ו כלם של משי ורקמה,
ועל כלמו רראזיוואלק׳ אשר יבית במחירה תלויה רק לעת מצוא,
אם תהא קרוא לימי נשואי! מאחד מקרוביך ,בד״ה כי תלך להשליך
בנהר חטאת ך ר־,אספם רתחתיה לבל יראו החוצה  .בערב יום
הכפויים תשא תחתיה אה חברנה אשר לקחת מאביך ומאמך
מחותנך ומהמותך .בשלש פעמים האלה תראה עם הבגד הקדוש
הזה לפני האדון ד — ארבעה מגבעות לראשך המיר  ,ושלשה
מהם מחוברים מראשי זנבות טמאה  ,ואלה הם קדושים לך לימי
שבת וי״ט ולימים הנוראים  ,ותרבה במחירם ! ומה אומר לך —
הבט בעינים טהורות עליהם והכלם! — זנבות טמאה קדשח
לעשות מהם עטיה ’ 1כבוד ולתפארה הימים הקדושים  ,וכל השם
הכתר הזה עלי ראשי יקדש ! וכל ארה הם רק עבורך ,ואם חננך
די בבנים זכרים י הנה כלם נחוצים לך גם עבוריהם  ,כי מה יאמרו
עליך .העשירים הצבועים  ,האומרים לנפשם כ׳ שלחם ד׳ להיות
לשוטרים על ישראל  .וביחוד בעת אע-ר תבוא ללוח מה מהם לעת
מציא ? זכור נא רק זאת יחשוב אם יספיקו איצמתיך לקנות כל
אלה עג־ורך 1עבור בניך ,ולהספיק גם פרנסתך וצרכי ביתך המרובים,
ובנה במסתרים על מצבך וגורלך  ,וגורל כל בית ישראל כי נפלו
בהצטרכות הלוקסוס הרב הזה ולא יוכלו קום ! — והצרות האלה
עוד מעט וקטנות הן נגד אלה הנצמחות לנו על ידי תכשיטי
הנשים ־־ וביותר בימים ההם  .נער ובתולה צעירים לימים כי
ינשאו  ,עוד טרם יבואו ימי חתונתם  ,כל צרור כספם יקח לעשות
למצחה— ואהה ! ,היא כמלכה בכותרת תלך החוצה!
עטרה
ובעלה ,למרום ישא עין מאין • בוא עזרו ! — ואלה הם באמת

מהדברים אשר האדם אינו אוכל פיוותיהם בעולם חזה והקרן
קימת לעולם הבא  .סוף דבר כל איש איש ירגיע׳ וידע עד כמה
יכאיבו לו בגדיו אשר הוא לובש מפאת שהוא יהודי מפולין  .גם
הסוחר העומד בבית מרכולתו ידע נגעו ומכאובו! שר וגדול כי
יעבור יבוש לצעוד לבית מסחרו שולחני המרצה מעות וילך בין
השרים׳ כמה יגונות יהיו לו! טרם יפתה לו השער מהעומד על
המשמר .איש יהודי לבית משפט ני יבוא  .ירא ויבוש מלהראות
פניו בראותו לפניו חורי ארץ  ,והוא ביניהם לבוש בגדים צואים,
הנה הוא בעצמו יאבד רוח ונפש  .לא ידע לפנות ימין או שמאל,
דא יוכל לפתוח שפתיו לדבר ברור  ,לא ידע איזה ממנהגי הכבוד
אשר יבחר לכבד פני שופטו ־־ ישא הכובע מעל ראשו עור טרם
יפתח את הדלת  ,והיה ני יבוא החדרה יציג מקלו סמוך להפחח
יכובעתו תלויה עליו — וישאר עומד בפחד וברתת על מקומו ; נן
ירבי וכן יעשו כלם  ,והיה נפנות השופט ממקומו ויבט לאחוריו,
הנה פתאם שחי מתנות לפניו אגודות מקלות נקודים וברודים,
ומגבעות שונות עליהם  ,ומחנה אנשים מלאים פחד ובהלה  ,ומה
יחשוב עליהם ? הנה כלם יודעים רוח לב היהודי הוא חי תמיד,
יע׳וניו מלאים חידוד וחריפות  ,ועתה יראה רבים מהיהודים  ,ני
נפל פחדו עליהם  ,ומדוע לא יחשוב על נל אהד ני מרמה בפיו
ועימר! בלבבו ? גם אנחנו בני ישראל לא היינו טובים ממנו  ,אם
הכית פני הקרוא למשפט תעיד עליו שאין צדק בלבבו — ומה יכריח
אותנו לכל אלה ? ומה יחתום העבדות הזאת על פנינו ? אך בגדינו
אלה אשר אנו לובשים  ,ני אותות שנאה ואיבה הם לנל אשד לא
ילבש כמונו  ,ונחומח ברזל המפסקת בינינו ובין אחינו אשר אנו
מתגוררים ביניהם  .החפצים לקרות שלום לנו ולא יקראו  ,על מורך
לבבינו וקשיות ערפיני ! —
קדושי ומוריישראל! שפטו נאאתם  ,אם לא יצדקו אחינו
יעוצרים על כל דבר איבה ושנאה אשר יראו לנגדנו! הנה בינינו
הז זמן רב  ,כי נחלקה עדת ישד*! לשחי כתות ראשיות  ,חסידים,
ומשכילים דורש׳ חכמה ומתקרבים אל צרכי העת  .והנה אף אם
חותם איד לבגדיהם  ,עם כל זה משונים הם לפי מדריגחם,
החסידים — ילכו בבגדיהם אחד לרעלה ואחי ומטה  .דאש אחד
סרוח על הארץ והשני על כתפו  ,לבבו גלוי לעין כל  .ציצית בגדו
ידאו על פני חוץ׳ מנעלים קצרים או אנפילאות ברגליו  ,ומגבעת
ראשו על עיניו — והמשכילים ילכו בבגדי הדר והוד  ,וגם אלה

אשר אץ לכזו  ,בגדים נקיים וטהורים ילבשו  ,בראוי לאנשים אשר
לא ירצו להיות לצחוק בעיני הרואים  .ומה מאוד הגדל המריבה
בין שתי הבהות האלה  ,המשכיל — יראה את המבנה עצמו חסיד,
מלא שמץ וזיהום  ,ובגדיו קרועים  .וימלא פיו שחיק עליו ,וזה יראה
אותו הולך באיש  ,הנה יקרא עליו בשער כי אפיקורס הוא! ואס
בן הוא מה לנו לצעוק חמס על שרי הארץ אם נהיה לצחוק
בעיניהם ? אלה אשי שנאת הדח כבר נמחקה מעל לוח לבם,
יצחקו׳ ויבושו לב -א בחברתינו כאשר העידו גםחז״ל עליהם שהם
אנקיוחא קפדי  ,ואלה אשר העת לא פעלה עוד על רוחם  ,והאיבה
הישנה לא נשכחה עוד מקרב לבס  ,יחנו עלינו בקול לגרשינו
מן הארץ!
בית ישראל! מדוע נקשה ערפינו לומר צדיקים אנחנו בזה
שלא נעליך הבגדים האלה מעלינו ולא  .חטאני  ,אבל ,אנחנו
ואבותינו חטאנו! ־־ אבותינו שהמשיכו עלינו אח השעבוד בדבר
אשר אין בו לא תורה ולא קדושה  ,לא אסור ולא קבלה  ,ואנחנו
אהה ! אין סליחה לדטאחינו ! ־־־ אבותינו הראשונים חשבו לרעתם
ודימו כי הבגדים האלה באמת בגדי קודש הס  ,מדרש — אין זכר
ואין מקוד לו  .הוגד למו שבזכות הדברים אשר על ידיהם נגאלו
אבותינו ממצרים היה גם שלא שנו את בגדיהם  .כאלה וכאלה
דמו בנפשם  ,וכל היסורין אשר סבלו ע״י זה  ,יסורין של אהבה
היו למו ; אכן אנחנו גדול עוגנו מנשוא  ,נגד הגיף והנפש  ,נגד
האמת והיושי  ,ננד אחינו בני ישראל אשר יגורו במדינות אחרות׳
נגד בנינו היקרים  ,וביחוד נגד רצון מלכינו הצדיק והחסיד .ד׳ לחזק
בסאו ויאריך ימי מלכותו לעולם ! —
נגד הגוף והנפש — לא
פעם
אחד
הוכו
בני ישחןל
בלכתם בחוצות אשי לא יגורו במו  ,וכתות בני נכר אשר שמישראל
עוד שנוא למו  ,ימטירו נגדם באבני אלגביש  ,ובמקל חובל יבואו
עלימו  ,ומידך לבב אחינו נידע לכלני׳ מקול נער אחד עשרה
מאתנו ינוסו  ,ינוסו ולא ידעו אנה  ,ולפעמים אם ילבו איש ואשתו,
אב ובנותיו  ,אהה! מאוד ירוה הלב לראות אלה הימיןואלה השמאל
ינוסו  ,וקטטות ומריבות רבות יצמחו  ,עד אשר לפעמים עד אלהים
יבא רבד שניהם למשפט — האם לא יחולל על ידי זה שם יהודי
וישראל בגוים ? ואם לא היה רק דבר זה  ,דייני! להשליך הבגדים
האל מעלינו ולא נזכרם לעולם-י
נגד האמת והיושר! אחי היקרים ! הנה ידעתי אחכם

כלכס שתדעו האמת שאין שום קדושה בבעקישע וראזיוואלקי ובשאר
בגדים אשר לכרם בשם תקראו  ,כבר תכבד גם עליכם המשא הזאת,
וכר אחד מאתכם הוא הציו עבד וחאיו בן חורק ,זה יסיר
הראזיוואלקי מעליו ויאמר האח! כאלו נלקח אבן מעל גבו  ,וזה
יתיר את החגורה  ,ובכל שנה ושנה ימעטו מספר הנלבשים כאשר
הלכו אבותינו לפני ארבעים ושלשים שנה  ,וביחור אתם הנוסעים
בכל פעם למדינת אשכנז  ,הנה אך כצאתבס מגבול העיר וחוצה,
כאהד השדים תלבשו ״ ריד ,חדשה — רוח צח וטהור יחיה
רוחכם  ,כי חופשה נתן לכם בכל מקום אשר תבואו  ,כבוד והדר
לכם עלי דרככם אשר תסעו  ,וכמר והדר לכם גם בחבית אשר
תשבו  ,בחברת שרים תסעו  ,ובחברתם תנוחו ; אך בשובכם לעיר
מגורתכם תשליכו בגדי הוד האלה מעליכם .והתעטפו בבגדי חסידות
הנמאסים בעיניכם ובאי־רת שער למען כחש  ,ובניכם המגודלים ־־־
מאים — יודעים — מרגישים — ומחשים — היש חטא גדול
מזה נגד האמת והיושר ? למה תתראו  ,ולא תבואו כלכם בברית
יחד נגד התל הקטן הזה מאלה המכנים עצמם יראים וחסידים,
אשר לא ראי התבל ומלואה  ,ולא ידעו רק מהליכת פחות מד'
אמות בלי נטילת ידים  ,אם כמי תדעו בלבבכם שאין שום חשש
איסור בלבישת הבגדים הנהוגים בכל המדינות ? המדרש השגור
בפיהם ואשר יתעו אתכם עם דבריו  ,לא היה ולא נמצא  ,והוא
מדרש חדש נולד מן ד,אייך או מהחייטים היהודים ; וגם אלו היה
נמצא אין להוציא שום איסור ממנו ,רק הכונה ששם במצרים
שכל בני ישראל היו נלחצים תחת סבלות מצרים  ,היו נחוץ
לפניהם להיות ביניהם דברים מיוחדים להיות בקשר אחר לעת
מציא .ולא שנו שמם ולשונם ובגדיהם  ,למען יכיר איש את רעהו,
"וכלו להמתיק סוד בעת אשר ירצו להתועד ־־ ובזכות אשר היו
כלם ללב אחד  .וכל אחד צר לו בצרת דעהו  ,רחם י׳ עליהם וגאלם;
לא כן עתה  ,מפוזרים אנחנו בכל קצוי תבל  ,בכל מקום מושב
אחינו  ,יאהבו ארץ מולדתם ומלכם — וביותר אנחנו  ,כי תחת צל
מלך חסיד וטוב אנו חוסים  ,ואם אנו מצפים ומאמינים ובטוחים
בד ' ,כי תבוא עת וגם קרן ישראל •רומם בלאומים! ־־ הנה גם בעת
הזאת הודו לד ' ולמלכינו כי טיב  ,כי גם על ישראל חסרו! וחלילה
לנו לחשיב להיות מצוינים בלבושים מיוחדים  ,למען נהיה לאגודה
מיוחדת — אהבה ואחור ,ושלום יהיה בינינו ובין אחינו אשר אנו
מתגוררים ביניהם  ,שנאת הדת כבר חלפה והלכה בימי החקירה

•והשכלה האלה! שנאה בגדים וקנאת כתונת פסים ולבושי משי
ורקמה היא ; ואנחנו נבעיר את הבערה — השליכו שמלותיכם
אלה מעליכם  .המבדילים בין בני אל חי אחד  ,וחוסים תחת צל
מלך אחר  .קראו ובקשו שלום ואם לא ישיבו היום שלום לכם,
הנה מהר ולמחרתו תלכו אחוזי יד ,וגם ד׳ משמים יאמר שלום
על ישראל ! —
נגר אחינו בגי ישראל הגרים
במדינות אחרות —
פה אחשוב למותי להאריך בדברים  ,כי אש תיקר באפי וחמתי
תבער בקרבי י בושו בושו מדרככם יושבי גאליציא  ,והכלמו מגאות
לבבכם אם תחשבו שרק אתם הם העם סגולה אשר בחר ד'! צאו
מבין תנוריכם  ,ושאו עין על התבל הגדולה הלזו  ,הנה עם ישראל
מפוזר ומפורד בכל ארצות תבל ,בכל מדינת אשכנז  ,צרפת  ,ענגלאנד,
האללאנד אמעריקא  .טידקייא  ,אונגארן וכעת נם במסיא  ,כלם
בלבושי המיינה ילכו הם ונשיהם ובניהם וכל אשר לחם  ,הרבנים
ותלמידיהם וכל מאן דעסקין באורייתא וכל אלה — לא לבני ישראל
יחשבו  ,ובקהלכם לא תחר כבודם  ,על אשר לא ידעו מבגדינם
הקדושים וילכו כדרך כל הארץ ? כל אלה לא לבני ישראל המה,
וכל היהודים הם רק בפלך נאליציא  ,ולא בכל המדינה רק בלבוב
ובבראדי בזאלקויא וטארנאפאל ועוד באיזו עירות אשר לחמדינה
הזאת ? אם כן הוא  ,הנה בצדק הוטל עלינו יותר עול המסים
והארנונות מאשר על יהודי שאר איצות■ כי רק היהודים יסבלו
עול הגלות  ,ורק אנחנו יושבי גאליציא ,רק אנחנו הם היהודים
האמתיים אשר הגלה ד'! ־־ אכן  ,בושו בושו  ,אם תחטאו באולת
כזאת  ,הרבנים הראשונים  ,הגאונים המפורסמים אשד היו על פני
חבל  ,אך מהארצות הנזכרות היו  ,מדינת גאליציא היא צעירה
נגדיהן  ,ולאשכנז וצרפת יאמר איש ואיש יולד בה׳ רבותינו בעלי
התום ' ,רבינו הגדול רי׳ז״י ז״ל צרפתים היי׳ הראב״ע והרמב״ם ז״ל
משפ& ניא היו  .והר״אש ובניו אשכנזים היו  ,וכל הגאונים הגדולים
לפניהם ואחריהם אך שם נולדו  .ושם היו  ,ואם אספרם ואעבירם
כלם פה לפניכם תקצר היריעה מהכיל  ,וכן בדורותינו הרבנים
המפורסמים אשר היו באשכנז  ,החכם צבי  ,הגאון ר' יהונתן והגאון
בעל פגי יהושע  ,הגאון רפ״ה בעל התפלאה ובניו  ,הגאון מהר״י
לאנדא  ,ר״י עמי? ור״י בערלין ורבים אין מספר למו עוד  .הנה כלם
לא טעמו טעם ראזיוואלקי וקדושת שטריימיל ,ומימיהם הלכו כאשר
ילכו בני כל המרינה  ,והיו חסידי עליון וגאוני עולם ! וביותר ,הלא

בל הצנועים אשר א הנו הנותנים בקול השואגים והצורחים מר על
שניי המלבושים והבגדים  ,הבוטחים על רוב עשרם ומתנאים על
הציבור לאמר  ,כי אך להם יאתה המשרה׳ ני הם המיוחסים
הגדולים שבישראל  .הנה כל המיוחסים האלה מחלצי גאוני ויבני
אשכנז יצאו  ,זה ני) ווה נכד לכזו ; אלה יצעקו ברחובות קריה כי
•נכדי הגאונים האלה המה  .ואלה בספריהם כל גאון וכל רב באשכנז
גשם זקננו ומרינו יקראו  .ואם לשרך את בניהם אי בנותיהם  ,כל
יאחד יחפוץ סך עצום ורב  ,כ׳ נשאו דורו וזקנו  .אחד מהגאונים
האל להיות מורם מאחיו  ,ומה הוא ההתפארות עם אבות כאלה,
אשר לא הלכו בלבושי יהודי גאליציען הקדושים באחד מאתנו ? לכן
הנו תודה  ,ושימו כבוד לאבותיכם הגאונים  ,והשליכו הבגדים האלה
מעליכם  ,המחוברים רק מיעות רוח — ונאות לב! —
נגד בנינו היקרים• כי הדור הזה דור חקירה והשכלה
היא  .ולא כימים הראשונים  ,עת הילדים ילדים היו עד חמש עשדד,
שנה  ,מבלי רעת אנה פניהם מועדות  ,הם הימים האלה  ,היום
ידע נער בן שש יותר ממה שידע והכיר אז בן עשרים ושלשים
שנה  ,ואשר בעינינו היש הוא  ,יגדלו הנערים עם הדברים האלה
החדשים  ,ומבלי יעה וכונה זדה׳ אך מפאת ההרגל יהיו למו
'לטבע שניה — אנחנו■ לא הירגלנו פה במדעתינו בבית תפלח
מיוסד על סדר בתי תפלה אשר באשכנז  ,ובפעם הראשון עת שמעו
איננו סדר תפלה כזאת עס מקהלות משוררים  ,חשבו היראים כי
הועמד צלם בהיכל  .צעקו מר ובחימה שפוכה רצו כלם לבית הכנסת
'להשבית ולבטל את העבודה  ,זו התפלה  ,אך לא עלה בידם ; לפני
שש שנים כי יאמר לבן גאליציען שבעיר הבירה לבוב  ,יפקד איש
על העדה ועל כם הרבנות ישב  ,והוא ידרוש ויוכיח בלשון אשכנז
בשפה המדוברת בכל הארצות  ,ובדרשות ההן לא יפרק הרים ולא
ישבר סלעים בפלפול ובחריפות  ,אך בדברים צחים ובלהבת מליצת
לשון אשכנז  ,ישבר הלבבות הקשים כסלעים  ,ויוכיח בשער על
דברים חתלוים בעקבו של איס ונרמסים בעפר — ובעת דרשו  ,לא
ידדוש אל המתים אשר כבר הלכו למו לנוח בעדן גן אלהים  ,הדי״ף
והרמב״ם חר״אש והד׳ ן ז״ל וכן הגאונים האחרונים בעל פני יהושע
יהחפלאה חצל״ח והקצות וכדומה הם כלם בשלום ינוחו על
■משכרותם׳ ואך אל ההיי.ם העומדים לפניו ידבר כדבר איש אל
דעהו  ,ויגד לבני עדתו פשעם ולבני עידו חטאתם • אם יאמר איש
אז דברים כאלה בגאליציען ,אהה ! אוי לו ואוי לנפשו  ,לבניו ולכל
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ביתו! כ׳ היא וכל אשר לו לחים היה ב״שיאל ! ועתה  ,כל אלה
פה לפנינו ואתנו,הי.־ם! רב יושב על הכסא׳ ובגדי אשכנז ילבש“
בדרשותיו לא יפלפל  .לא יקשה ולא יתרץ  ,אך יגיד להעם דברים
אשר כבר הט ־ מתירצים בשפה צחה וברורה  .בשפת העם המדוברת!
— היכל גדול בנוי לתלפיות משונה מכל בתי כנסיות הישנים,
יאשר לא בנקל ימצא דוגמתו גם באחת מערי אשכנז הגדולות ~
והנה ה ילדים אשר יגדלו כעת  ,לא הורגלו כאחד מאתנו  ,ולא
ידעו ולא יכבדו כלל רב אחר אשר לא ישמעו לשונו  ,רק ,רב
כזה אשר יראי בעיניהם ודובר גם אל לבבם  ,הילדים האלה אך
אל ההיכל הזה ירוצו בכל עת ובכל שעה המיוחדת לתפלה,
ותחת אשר לפגים האבות היו מוכרחים לגנוב ולהטעות לב בניהם
בדברי שעשועים למען ילכו להתפלל  ,הנה עתה  ,עוד טרם יפתח
האב את עיניו ובניו כבי קמו עמיו  ,כבר יחצו ידיהם ורגליהם
ופאת ראשם  ,ובשמחת לב ילכו לבית אלהים ! בעת ילכו לשוח,
הנה רק נגיני וזמירות משוררי המקהלה ישמע מפיהם  ,ובשובם
הביתה יספרו לתומם מהכבוד וההדר והס־ר הנכון אשי בבית
הזה  ,כי לבם לא נשחת ולא נטמא עוי מקנאה וגאוה׳ הס לא
ידעי בלל ממריבה חכתי־ ,וקטטות היראים והמשכילים  .ומה
ילכוד אח לבבם י׳ אם לא רק' האמת אשד בחזקו יפעל בקרבם
ויעשר ,רושם בלבבם  .וכמתפלאים יספרו  ,כ׳ ראו גם השרים
הגדולים ונדיב׳ עמים נאספו בבית זה והשתחוו בהדרת קודש!
— וגם הם להימס יצחקו על קהל העם העומיים סביב ובצלעי
הבית .,בבגדים השחורים אשר לנו כי לא ידעו עוד אם קדושים
הם ; ער אשר יבוש האב בשמעי הרבדים הנאמנים טהורים מכל
נגע ריב ומחלוקת ומכל כונה זרה  ,יוצאים מפי בניו הצעירים,
והוא  ,מפאת ההרגל מכבד ,ומידאתו מחמת הצבועים ישים החשך
לאור  ,ואור לחשך ! עתה הנכם רואים כי רוח העת יחיה גם את
הבנים היכים והצעייים  .לכן תשמרו לכם מחניה כבלים וחבלים
עליהם להיות למו לשטן בלכתם בדרך האמת אשר שת לו מסלוח
בלבבם  ,אם תהיו אכזרים וחיסרו אותם בשבט מושל  ,הנר,
בלבבם תבער האש  ,ורוח ההשכלה יפיח בה ותהי למוקד ! ואוי
לו לאיש אשר התבערה תצא מביתו ותאכל כל סביביו ־־ שימו
זאת על לבבכם ואל תציקו חרבה ז אל תאסרו אותם בדברים
שהם נגד העת ונגי השכל האנושי  ,ילכו בדרך כל הארץ ולכו גם
אתם עמהם  .אם את הצלחתם אתם דורשים ראו על סדר החינוך
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לתקנו וללמדם לשון והפר * )  ,ואח לבושי המדינה ילבשו  ,כי
נחוצים הס עבורכם ועבוי בניכם  ,ולמה תחטאו  ,ולמה הקשו
עייף לאחוז בחבל נרקב הקושר אתכם בדברים של מה בכך.
התנערו מעפר ! ולבשו בגרי הוד והדר ככל אנשי המדינות ,ואך
אז יבורך גבר משכיל וירא ד ' ,שורר בביתו יהיה  ,אשתו ובניו
כשתילי זית סביב לשולחנו יתנו  ,ובלכתם בחוץ בן יכבד אב ,והאב
יאהב את בנו ,ושלום על ישראל!
וכיתור ננד רצון מלכנו הצדיק! אחי! אף אם לא היה
ולא יהיה אף אחד מהדברים הנזכרים עד הנה  ,הנה בשמעכם
דק את הדבר הזה ,
כי רצון המלך הוא ,מחויב כל איש
ישראלי באמת  ,להשליך מעליו גם ברחוב כל בגדי משי ורקמה,
כל כסות וכל שלמה אשר ירגאה בו מנעוריי כי מאבותיו הם,
למלאות רצון מלכנו  ,כי רצונו  ,הוא כבודו!
כשמחת האב בראותו יוצאי חלציו בשלום ואהבה יחיו ויתאחדו
בביתו  ,רן ישמח מלך צדיק אם כל עבדיו העימדים תחת שבט
מלכותו  ,בשלום ורעות יחסו תחת צלו  ,וכאשר ירע לב האב
בראותו אחד מבניו יתגאה על אחיו ויתפאר כי אך לו משפט
הבכורה — הנה דבר זה אשר ירים שאר אחיו עליו במעלה
ובגדולה  ,עוד ימעיט את נחלתו — כן הוא גם משפט מלך
צדיק  ,אם עש אחד יתגאה על שאר העטים לאמר כי קדוש הוא
ומונע את חברתם לשלם לו כגמולו  ,מקום — יתן לו  .בדד —
חוץ למחנה  ,בגוים לא יתחשב ומבדכותם לא יבורך!
בחירי ואהובי! זה שנים רנות גלה אדוננו מלכנו החסיד
רצונו  ,לראות גם אותנו לובשים לבושי המרינה  ,ולא נהיה ככתם
שחור בין כל העומדים תחת שבט מלכותו ; אך כבר נודעו לכל
יושבי תבל  .חסדי מלכנו ,כי חוט של חסד משוך על כל עבריו,
לא ילחץ  ,ולא יצור ,ביד חזקה ובזרוע נטויה למלאות רצונו כרגע,
אך כאב רחמן הדורש הצלחת בניו  ,כן צרר אדוננו הקיסר כמה
) ני כן היא נאמת תמיד  ,סננל דנר חדש  ,נס אס היא טינה מאד,
יראי אאינו העולה על דת מלילה  ,או רעה אוורת צסונה3ד3ר ,ואין
להאשים אותנו נזה מלילה  ,ג* ע׳י הרדיפות והצרות הלנית אשר סנלו
נימי קרס  ,יסתרו מנל דנר׳ נאום המונה  ,מוס אס יראה רק צל מקל
מיאוק  ,ולנןאגי מינרתיס לנקש  ,שי גוף המלן אותנו לקנל על עצמנו
הדנר הטונ הנותן לגו  ,וזו היא הנינה ננוסא הזה של
ותנזור עלינו
גזרות
טונות.
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חוקים ומשפטים טובים בכנפי בגדי אשכנז  ,והיה בל יהודי אשר
יקחם והלבישם חפשי יהיה בישראל ! ועתה ואו דברי שרי המדינה
לשאול פי מנהלי עדתנו  .אולי עתה היא העת הראויה להסב לב
היהודים להחליף את בגדיהם בבגדי המדינה י ־־ ומה נאמי ובמה
נצטדק על קשיות ערפכם ! אי שמיס ! איך לא תבושו ולא תכלמו,
איך לא תבינו ולא תדעו עד כמה תוריד ,אחכם גאוחכם ממעלת
האנושי — עד אשר השרים מוכרחים לשאול עצה מה לעשות
להסב לבבכם לדבר הטוב לכם ולבניכם  ,ולמלאות רצו! המלך
הנשגב ! ומי לא יצהק על דבריכם והתנחומות שוא באמיבם,
אדוננו המלך לא ילחץ ולא יצוה להסיר בגדינו מאתנו בחוזק יד,
ולהלבישני כאנשים — הצלחה גדולה לכם ולבניכם! מוכנים ומזומנים
אתם לחיי עולם הבא  .אם הראזיוואלקי והבעקישא ישאיו לכם
לפלטה ! האם רק לחץ וענוי אתם מבקשים כילדים סוררים אשר
יקומו משנתם וילכו ערום בל* יבוש בראש כר חיצות  ,עד אשר
יוכרח האב לקרא הרודה בשבט אליהם למען הלבישם  ,ורצון המלך
רבד אינו כדאי לפעול על לבבכם למהר ולהחיש למלאותו! — החת
גערה במבין מהמת כסיל מאה אמר המלך החכם  ,הזהרו ודעו
אה אשר,תעשו!
ואלוהיה בזה איזה דבר איסור דלילההחרשתי ,כיקדושים
אתס לאלהים  .אכן איה האיסור ? ואיה הצוויי ובאיזה בגדים הלכו
אבותינו אברהם יצחק יעקב  ,משה ואהרן  ,דוד ושלמה  ,וכל הנביאים
והתנאים והאמוראים  ,הנשיאים והראשי גליות הדת מלכי פרס,
הגאונים ובל הפוסקים האשכנזים והצרפתים ? וכן חכמי רטירקייא
הגדולים והמפורסמים ? ומה מאוד  ,ישמח דב תלמודי אם עלה לו
לכוון באיזה דבר הלכה להגאון בעל שער המוך ,להקשות קושיתו
או לתרץ תירוצו ,וישכח כי הרב הנמל הזה לא היה לבוש כמוהו,
אך כמנהג אגש׳ מדינתו ? — רבנים! כבי יצא חוק וכזש״גט  ,שלא
יתמנה שום רב בעדה  ,אם לא יהיה מלומדי הפילוסיפיא  ,במרי
מכם ימזון כי! ה מכסאותם יישקדו על הלימודים לעמוד על הבחינה
כאהד מהדורשים והלומדים חכמה זו בהאוניווערזיטעטען• אף
שנהגתם איסור בל ימיכם לדרוך על סף היכל הפילוסופיא  ,וכל אשר
ידרש בה החרמתם  ,גם לומדי ספרי המורה נבוכים והכוזרי ושאר
ספרי מהקר לאפיקירסים נחשבו בעיניכם  .עחה שמות החכמים
הגדולים  ,קאנט  .הרוג ,הענעל  ,הס יקרים אצלכם  ,ותדעו היטב
שגם פילוסוף  ,ואולי רק פילוסוף ידע לכבד אח ד׳!
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גם  ,שגם בלבושי אשכנז היהודי  ,יהודי הוא  ,ויינו את
ד ' ומלכו  ,ועליכם הרבנים מוטל הדבר להראות בפומבי אם תדעו
איזה איסור בדבר  ,ולא תרוצו כלבם להלאו של " ובחקותיהם לא
תלכו ",השגר־ גם בפי הנשים הצדקניות  ,כי הלאו הזה כבר אבד
בהו לאסור לבושי המרינה  ,כידוע מהפוסקים הקדמונים  ,נם לא
תבואו בחריפות וביבר׳ הדוד ופלפול  ,נ׳ נם אנחנו לא נבא לפניכם
בפלפולים כאלה  ,אשר בכתם לטהר גס שרץ מן התורה  .אך דברים
ברורים וטענות ניושכלות  ,איסורים מבוארים ומפורשים אנו מבקשים.
הגידו אם יש אתר  :דבר  ,מה להגיד ,ולא תעשו כאשר הסכנתם
מאז בראותכם מכתב כזה לקונן ולאמר  :אוי ואבוי! וכן לא תאמרו
בגאות לב כי נשחתו צעירי בני ישראל — כי מוכנים אנחנו לשמוע
את דבריכם  ,אם בהשכל ודעת יהיו וגם מיוסדיס  — .וכבר אמרו
גס חז״ל דינא דמלכותא י ינא  ,ואין הבדל בין דינו של מלכות ובין
רצונו< כי רצון מלך חוק ומשפט הוא ! ~־ אכן בידעכם תאמת
בלבבכם  ,שרק מנהג של שטות הוא לחשוב הבגדים האלה לבגדי
קודש  ,חנו כבוד למלכנו הצדיק והחסיד והיו אתם הראשונים,
והעם יבוא אחריכם  ,בואו בברית יחד ,ודרשי ברבים ובמקהלות,
כי מצוה היא למדיאות רצונו  ,כ׳ אך טובתינו והצלחתינו ידרוש
תמיד ,וגם מדבר זה יב טוב יצמח לבית ישראל  • ,אל יאמך איש
אלבש בגדי אשכנז אם ינתן ר׳ רשיון לגור בכל מקום  .או לפתוח
בית מסחור בכל רחוב אשר אבחר לשבת בו  .או לקנות כפר שדה
וכרם כאחד מאריגי הארץ  .עשו — כי רצון מלכנו הוא  ,וסוף
הכבוד והטובה וההצלחה לבוא! —
קול המון כקול שח אייר והזק הוא אמר אחד המליצים
הגדולים  ,וכן הוא באמת  ,קול המון העם חוצב להבות אש בצעקם
מר וחמס על הלבושים הישגים  ,כי אך המון העם ירגיש את אשר
יסבו הבגדים הקדושים ההם  ,.נל שער סגור לפניו מבא  ,ועבדים
משלו בו ; אך כל אחד ירא להיות דאשון בדבר להשליכם מעליו,
ונותן עין בחביץ  ,וכן כלם .ובאמת לא נדע למי נשים פנינו בראשונה,
ואין לנו רק להחזיק בתפלתנו הנושנה האמורה בכל עת  :ותטה
לב המלכות עלינו לטובה  ,ותגזור עלינו גזרות טובות! כי
באמת אם אל הרבנים נשים פנינו  ,הנה מהם א,׳לי היינו יכולים
לקוות יותר שלא יאחרו הדבר הטוב והאמת  ,ומצדם לא היה שטן
ומפריע  .הגם שנמצאו עוד רבים ביניהם אשר יחשבו באמת שהמקצר
בגדיו יקצר בעבודת ד' ,ושכל הלובש בגדי אשכנז  ,ספר כריתות

־יכתוב לאבותיו הקדושים ואין לו חלק באלה׳ ישראל ; הנה תהלה
לאל יש דנו בזמן הזה גם במדינתנו רבים גדולים ומפורסמים אשד
לא יראו חזיוני שיא  ,יאור ההשבלה נגד .גם עליהם נער אחד
מרבני אשננז הגדולים — אכן אהה ! בימינו ובמדינתני לא ימשול
הרב על העדה  ,כי נאחד האסורים במשמר הוא  ,כל ) יעדיו ספורים,
וכל שיחותיו שמורות ונצורות  .היום הזה לא יגיד הרב להערה:
זה .הוא דרך ד׳ ולכו בו  ,אך בני עדתו יורו אותו  ,יוכיחו וישפטו
על דרכיו ; על הכסא ישב ונתר רבנות על ראשו  ,אכן ידיו ורגליו
אסורות  ,וקסם על שפתיו לבלי יגיד יבר — ומדוע ? כי בעלי הזמע
הם בעלי הכסף׳ כל אחד לוקח העטרה לעצמו  ,כל אחד אומר
בלבבו  ,שאך הוא ראוי להיות רב ומורה בישראל  ,כתר התורה
והרבנות מונח בין .חמשה או ששה גבירים כאלה  ,לפי מספר
העשירים אשר בכל עיר  ,ונבוא מועד למנות רב על העדה  ,לכ
אחד מושך העטרה על ראשו ; אך מיראתם ומקנאתם שלא יזנה
בה אחד מהם  ,כלם יתקעו כף באהבה (! ) ויאמרו גם לי גם לך לא
תהיה  ,ויסכימו לבחור באיש זר להיות השעיר המשולח  ,ליעא
עלץ עונות כלם ! והגה לפעמים יבחרו גם באיש אשר גודלו עמו,
ומעורב עם כל אנשי העיר  ,ונלם יודעים חסרונותיו ותכונותיו,
ומעולם לא חזה אף בחלומו להיות נבחר לרב בעיר הזאת  .והנה
פתאם ירוץ אחד ממשרתי הגבירים האלה במכתב תעודה ונלם
חתומים תחתיו  ,לכל אנשי העיר לבא ג״כ בחתימת ידיהם לאשר
ולקיים הכתב תעודה לנשא את האיש הזה לרב ולגאון  ,ואף שכל
אחד יצחק בלבו לאני הגם האיש ה ה לרב יחשב ? עם כל זה
יחתום  ,כי מי ראה אלו יוצאין  ,ולא יצא אחייהן ? — אהה!
כמעט נתקיימה גם בזה נבואת ישעיה הנביא לאמר  :והחזיקו שבע
אנשים באיש אחד ויאמרו לו שמלה לך קצין ורב היה לנו ויקרא
שמך עלינו —  .והגה מאיש או רב נזה מה נוכל לקוות ? ומה
יועיל ? אכן גם אס יעלה הגורל על אחד מהרבנים המשכילים  ,גם
אס מכובד יהיה בין קהל החכמים והגאונים  ,ושמו יהי נודע להחלה
בכל קצוי ארץ  ,אהה ! .אוי לו ועל גורלו  ,כי כאלם לא ׳פחח פיו,
כן גם הוא לא יוכל לפתוח שפתיו בשער בדבר שהוא נגד רצונם,
כל אחד מהגדולים האלה  ,הוא לו לשר נגיד ומצור• ,י גל אחד
יקטין מעלת הרב הזה׳ ויאמר עליו ני קטן בתורה ובחכמה וביראת
ד ' הוא  .אד עם כל זה הוא יותר טוב לפניו מאשר יתמנה רעהו
מהגבירים ההם  .ועוד טרם יבוא הרב העירה  ,שמו הולךלפניו  ,כי
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איננו נאחד הגדולים אשר בהעיר הראויס להתמנות על העדה —
אך מי יעמוד נגד ההכרח ? ועתה מה יונל גם רב כזה להועיל?
הלא אם יחל לנסות כהו לנתק אף אחת מהעבותות אשר שמו עליו
במשמר ,אז כל עדת הסרסורים הצבועים והחונפיס  .ואלה אשר
להם בנים מגודלים ורוצים להשתדך עם איזה קרוב מהמייחסים
הגבירים האל  ,כל העדה הזאת כלם קדושים הם ויאמרו  :הלא
הוגד מראש ני הרב אפיקורס הוא ומי ישמע לו ולחלומותיו*
אהה•י כל כך גברה הצביעות והחניפות  ,עד אשר כמעט בכל דבר
אשר הוא נגד רצון הגבירים האל  ,ונגד העולה על רוחם  ,ימצ< ו
ירושלים,
מיד עון וחטא וחילול השם  ,ולא יחלקו כבוד לרב!
קריה ממלכתנו לא נחרבה אלא מפני שהעמידו כל דבריהם על
דין תורה  ,כל דבר עון ופשע העטיפו במעטה החסידות והיושר!
קרן ישראל נגדע וכבודו והדרו לקח מטנו ,על המריבות והקטטות
אשר רבו ! — אחי ! כבר באה העת להשליך ולהסיר ולגרש כל
הדברים הרעים האלה מאהלינו  ,כבר שבענו מדורות למכביר ,וכל
צעיר ונער אשר ביננו הוא מלא נסיונות כבן שבעים שנה  .הסירו
נעלי הילדות מעל רגליכם׳ ני המקום אשר אתם עומדים עליו
אדמת קודש  ,אדמת מלכנו היא  ,והיו לאנשים ! דעו לפני מי
אתם עומדים  .וני לא תצליחו במלחמתכם נגד רוחי העת  ,ונגד
השומרים צעדי הזמן  .ובלכתו ילכו גס הם! כנוסע בימים אלה

ו

במרכבת רוח ואש  ,אם יביט לאחוריו ויראה אנשים עצלים  ,אשר

לא קדמו לשמור מועד לכתה  ,ולהיות מן הזריז׳] השומרים מקומם ,
הלא יצחק עליהם כי■ שארו באם הדרך כן יצחק גם עליכם יל איש
אשר הליכית עולם לו  ,בראותו אחכם עור על המקום אשר הרה
וילדה אתכם אמכם בחבלים וצירים  ,אלה ינוחו עוד על שדי אמם,
ואם זקנתם תשעשע אותם  ,בהראותה למו הכסף והזהב הרב אשד
יהיה לחבל למו אחרי מותה  ,ולאלה אמותיהם יספיקו לחם ומזון,
וכבר הס בני שלשים וארבעים והולידו בנים ובנות  .ולא גמרו עוד
אה משנתם  ,והם עם בניהם ילכו עוד לבית הספר ערב ובוקר
וצהרים  — .לכל עת וזמן לכל חפץ  ,הנה מה מאוד ירביון הענינים
העמוקים הנלמדים בין אחינו הנוצרים  ,לבד הארבעה סדרי הלימודים
אשר ילמד הנער .בימי עלומיו  ,לשון לאטיין ושפת יון ולשונות
קדומות ונושנות הן נחוצות לו  ,גע ^ גראפהיע וקורות התבל.
פהילאלאגיע  ,אלגעברא  ,געאמעטריע  ,חכמת הטבע ומה שאחר
הטבע ע״פי כל השיטות הישנות והחדשות  ,אלה הן הלימודים
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הראשיים עגור כל איש אשר יחפיץ להקיא בשם — ואחד זה י בל
אחד לדרכו יפנה  ,זה לחנמח המשפט ישים פניו  .וזה להנמת
הרפואה  ,זה יהיה למורה באחת האקארעמיען ואוניפערזיטעטען,
וזה לטובת ולעבודת הממלכה והחברה יקדיש עתותיו ,סוף דבר!
כל ענף מהלימודים הנזכרים  ,ראשו מגיע השמים  ,ואין חקר וגבול
לכל חכמה מהנזכרות  ,ועם נל אלה  ,הנה רעת ולזמן לימודם יש
תכלית וקץ — ואתם  ,את אשר למדתם בהיותכם בני שש  ,תלמדו
גם כעת ואשר תלמדו כעת  ,תלמדו גם לשנה הבאה  ,וכמעט נלאו
כל התנאים והאמוראים לסבול עול הקושיות והתירוצים אשר תעמיסו
עריהם  ,הגאונים  ,הדי״ף והרמב״ס והר״אש וכדומה כלס לא עמלו
כלל כל כד בכל ספריהם  .כאשר תיגעו אתם עצמכם על כל סעיף
וסעיף שבהם למצוא איזה פליאה או קושיא או סעד לאיזה דבר
כזדבריהם — זה הוא כל פרי עמלכם וזה הוא מקור היראת שמים
שלכם ושורש גאותכם  ,וחרב הנוקמת אשר בידכם נגד כל איש אשר
לא יחשבו רעיוניו כמוכם ז• — אכן אתם שומרי מזוזת ביתכם ! אלו
לא באתם עלינו רק בחרב הזאת — הנה החרב הזאת לא חדה
ולא מרוטה היא  ,וגם ברק אין לה — אבל חצי שנונים ונתרי רתמים
וכדורי אש אתם זורקים במחנה ישדאר על ידי החנפים והצבועים ועל
ידי הקופצים על סולמות הכבוד שלכם  ,להטעות אחכם ולהטעות
כל בית ישראל  ,אלה הם ירוצו בחוצות וברחובות  ,יציתו אש ויגדילו
המדורה  ,כל אחד לובש ומתעטף טלית שכולו תכלת ורוצה רהיות
כהן עומד ער המשמר ומוכיח ! יורד ומבית  ,עולה ומסטין לפניכם,
ואתם תוציאו המשפט על כל איש אשר ירשיעו! המוכיחים האלה,
לגזור עליי כי יל ואפיקורס הוא  ,אין לו .חלק לא בעולם הבא ולא
בעולם הזה  ,ואסור להלוות לו ולישא וליתן עמו.
אהה! ארבעה אבות נזיקין הם במדינתנו  ,וביהוד בעירות
הגדולות  ,ואלה הם  ,בת גבירים מיוחסים גדולים ובעלי דעת והשכל,
אד אין תוכם כברם  .כת עשירים הקטנים מהם ולהם בנים מגודלים
אשר קרבו והגיעו רפרק הנישואין  .כת בורים והדיוטים אין בהם לא
תורה ולא יראת שמים  .בנעוריהם היו נושאי סבל׳ או מוליכי בנים
לבית הספר .יעתה חננם ד ' במעט ממון  ,בזקן גדול  ,ובכרם מלא
ורהב  ,ומי ישוח להם — וכת החסידים .והנה הכת הראשונה היא
העומדת בראש ומושלת בכל  .כקורי הפרנסה מעטים הם  ,וכל
אחד מאנשי העיר היא מוכרח לבוא עליהם יעבוד עבורם כל ימיו,
והוא וביתו יחיו בנותר — הגדולים האלה כאחד משרי הארץ יחיו

בביתם■ כל קורות העתים יקראו  ,כל ספרי אשכנז וספרי משכילי
הזמן אתם המה  ,בניהם ירמדו לשון אשכנז ו^ רפת וכל ענינים
הנחוצים  ,וכל זה הוא בסחר לבל יודע לאיש ; אכן הנסתרות להם
ולבניהם  ,והנגלות לנשיהם • לבנותיהם כ׳ ילכו בחוץ  .האבנים
הטובות אשר עליהן יזהירו כככביס למרחוק  ,עד אשר תבער כאש
קנאת אחינו אשר אנו מתגוררים בקרבם — אך מה ירע למו
קנאתם  ,וביחוד בדבר כזה  ,הנוגע למלבושי היהודים  ,הלא בהסיר
איש הבגדים האל  ,יראת שדי יעזוב — לכן טוב להם לסבול עול
הגלוו■ ולהעיר קנאת אחיו  .מהסיר עטרה אחת מעל ראשי נשיהם
ובנותיהם — הנשים הצדקניות האל ילכו בכל חוצות אחוזי יד,
וכבקרת רועי עדרו  ,כן יעבירו תחת שבט משפטם כל העובד
לפניהם  ,איש או אשה׳ נער או בתולה  ,על כלם יחקר מי הם,
ועל כלם י שם עין  ,ומבגדיו ישפט אם דל אם עשי,־ ,אם ירא ד ' אם
אפיקורס הוא  ,וכאשר יגזרו הן כן יספרו לבעליהן  ,למען ידעו לקבל
פני כל איש הבא אליהם לקרבו או לדחקו  ,לפתוח לו אוצרות
כספו לחלות לו עוד יותר מאשך ׳הפוץ ( נגד עיסקא ) או לתבוע
ולנגוש אותו לשלם את אשר הלוה לו מכבר ! ועתה אהה ! כמה
יגונות יכאיבו לב בעל אשה ובנות  ,ביים השבת והמועדים בלכת
אשתו ובנותיו ישוח בגן  ,בידעו בלבבו כי תחת השיחים נשים
שאננות ובוטחות ישבו יישפטו עליו יעי ביתו — לכן כל אשי לו
יתן בעד חרוזי פנינים ושרשר׳ זהב לעטר בהן בני ביתו — אלה
מיראתם  ,ואלה מקנאתם׳ סוף ,־בר — יבהל לבב הרואה את ההון
והרכוש היב  ,העטרות והפנינים  ,הצמידים והנזמים  ,הבגדים ממשי
ורקמה וארגמן אשר יראו במו בנוח ישראי* על פני חוץ *)  ,ולא
ולא אחת ולא שתים  ,אך כגדוד׳ מחנות יצאו וכל אחת תתגאה
ער רעותה להראות יפיח ותפארתה  ,עשוה והדר מלכותה•' ואהה!
בחדרים אימה ופחד ,אין מזון ואין מחיה  ,ובחוץ סגולה מלכים
וכחם אופיר! ומה יאמרו הגיים בראותם כל אלה ? השרים הגדולים
אשר ידעו כי כאשר יגדלו התפארת וההון בחוץ  ,כן יגדל הזי4זום
והמחסור בבית  .לא ירעו ולא ישחיתו׳ אך ימאסו אותנו בנפשם
* 1ח״ל הרג גשל״ה הקדוש גמס ' תענית  ,וע״ז לגי ווי גראותי המנהג
הרע גנלות המי הזה מקישוטי הנשים מלגושיהן יחפסינויהן שמתקשטות
נמיליי נתלו היה ג׳ה קייס ונו' ,ונם נורמין הרגה רעות מהאותות
המתקנאים ! והוורידים והלגועיס מושנין את ידיהם  .ע ' נ.

ולבבם על המרה הגרועה הזאת המשחתת נל היקום אשר לנו;
והקטנים מהם ׳ יתנו עלינו בקול ויאמרו ,ב׳ נל אוצרי כסף וזהב
אך בידי היהודים הם  ,ויאמרו ני כעלוקות המוצצות דם  .נן לקחנו
כל זה רק מהם  ,ובמרמה  ,השנאה תתפשט בבל חדרי הלב,
והקנאה חוקר כשאול! ואחרי הנשים יבואו הגברים  ,כלם מעוטפים
שחורים בבגדים ומגבעות אשר כשנים וכצנינים הם נמאסים בעיני
הגוים הבאים לקראתם  ,הנערים וגם האבות כל אחד מהם אשר
הרגש מוסרי ואנושי בו  ,לבבו ימם כמים בקרבו ודמו יארס את
לחייו ,בראותו איך הוא הדפה לשכניו ולשמצה נגד כל הבא
לקראתו  ,ומדוע — על ידי בגדיו הנמבזים והשנואים — אך מה
יעשו ? יירא מחמת שופטיו  ,או יחניף אותם  ,והב] יכבד את האב
וישא את עונו ! — קץ הדברים  ,המקור המחיה את המנהג של
שטות חזה מהבגדים  ,ור,מקדישים אותו .הם בעלי כת הראשונה,
והמחזיקים והסומכים אותו  ,הם בעלי שלשה כתות הנזכרות  ,ולכל
אחה ואחת מהן מטרה מיוחדת  .אכן עד מתי יארכו ימי היעה
האלה ? איור הגבר אשר שם בשר זרועו  ,ואשר יחשוב בי מזונו
ופרנסתו תלויה בבגדים המקודשים האלה  .ד ' הוא הנותן טו ף לכל
בשר ולכל יצירי תבל ,והוא רק בין קודש לחול יבדיל ,אכן לא בין
המלבושים אלה או אלה ; אד לב טהור ורוח נכון יבקש מאתנו  ,ני
רק הלבבות לד' המה  ,והבגדים נתנו לבני אדם '• — לכן אתם טהורי
לב  .אל יחרידו ואל יפחידו אתכם רעיוני שוא  ,ומהרו למלאות
רצון מלכנו הצדיק והישר  ,האב הנאמן ורוצה בהצלחת בניו ,הוא
הקיסר פערדיגאנד הראשון  ,יאריך ימים  ,על ממלכתו — הסירו
הבגדים הישנים מעליכם  ,אשר גם הם בראשונה אך מאדמת נכר
באו אלינו  ,ואל תחוסו לד,הפסד וההיזק המועט אשר יהיה לכם
מחליפת שמלותיכם  .איש איש לפי ערכו ולפי מעמדו ומצבו וינלתו
לאט לאט יעשה ויתקן את בגדיו  ,ובזה נמלא רצון מלכנו הנשגבר
רצון אחינו אשר אנו מתגוררים ביניהם י ורצון אחינו בני ישראל
הגרים בכל המדינות׳ בני אל חי אחד אנחנו ונשמתו היא תחיינו,
לכן גם חותם אחד יהיה לבלנו  ,שלום יהיה בין כל יושבי תבל,
ובשלומם גם לנו שלום יהיה — אמן.
והנה כל המכתב הגדול
והארוך
הזה
.
הוא
מלא
אך
דברי
אמת אשר יצאו ממקור הלב ומיוסדים בשכל האנושי  ,ולא מלאתי
אותו בציונים ובהראות בקיאות בש״ס ופוסקים להביא ראיות להודות
ההיתר על שנוי המלבושים  ,כי למותר הוא לחפש ולחקור אחר

היתרים ביבר אשד ליא היה בו איסור מעולים  ,שרשו ומקורו הוא
אך אמונת שוא  ,ואמונה בטדה כזאת  ,אך בדברי אמת ורעת
תעקר מן הלב  .אך עם כל זה להוציא מלב היראים אשר לבם
נוקפס עוד — אולי יש איזה חשש איסור בדבר — ולבוא לקראת
התלמוריים הבאים לצעוק חמס באזני שרי המרינה  ,כי הוא נגד
אמונת ודת ישראל  ,ולא ישימו על לבם  ,שיורידו על ירי זה כבוד
חכמינו הראשונים בעיני העמים  .לכן גם חרבם זאת נקה מידם,
ונציג פה שתי תשובות יקרות ככתבן וכלשונן מענין הזה  .האחת
היא להרב הגדול מהרי״ק ז׳״ל בתשובותיו סי' פ״ח  ,והוא העמוד
הגדול אשר כל חכמי ישראל נשענים עליו בכל פנות התורה —
והשניה היא ג״ב מרב גדול ומפורסם  ,וכל קורא מודה על האמה,
יראה כי דבריו מיוסדים על אדני אמה וצדק ושרשם בהררי קודש,
הם דברי חז״ל המפוזרים במקומות שונות  -והנם קורא נעים פה
לפניך!
א ) סר׳ אלפים וסרי מאות  ,סר׳ לנאות יסריזל הר׳ר » סיר ליאון  ,וידיד
נססי החר ' סמואג סלוס רו!
ראה ראיתי ׳את דנרינס  ,ועליהם אשי 3נקצרה לשני גועמיס  ,ראסונס ני
ננר נתנחם די המלאכה לעשות חותה והותר  .סניה מסגי נטול נית המדרס,
נאשר אנו לומדים עתה סיגיא חמורה נתנורת מנדים המקשיניס המתנדניס
לכתת״וגליהס ללמוד וללמד הורה אם וז׳ו יפקד מושגי מניניהס והנאתי עלי
אסם  ,ואולם למצותינס ארוצה לחוות דעי  ,ואס ני זעיר סם זעיר סס — .
ע״ד הקפ׳א אשר נתנתס והיא ארונה עד לארן והולכת פנים ואחור וסתוחה
מן הצדדין  ,ואמנם מתוקנת הגון להיות פטורה מציצית  ,ועמעמו עליה קצת
אנסים לפי דנריהס נאמרס היות נזה מסוס ונתקותיסם לא תלנוי לפע׳ד
נראה א ) דדנר פשוט הוא דלא לאסור משוס חק אלא נאחד משני חלקים,
האחד  ,הוא הדנר אסר אין טעמו נכלה נדמסמע לשון חק  ,ונדפי' רס׳י נפי'
חומס 3פ' קדוסיס וז׳ל חקים אלו גזרות המלך שאין להם טעם לדנר עני׳ל,
יהרמנ״ן נ׳ וז״׳ל י .חקים הס מוות המלך חסר יחוק נמלנותו « לי סיגלה
תועלתם להס ענ״ל  ,הרי שהשוו סניהס דלשון חק משמע דנר אסר טעמו
נעלם  ,אלא סרש׳י תפס נלשונו  ,כאלו אין נו טעם כלל לא נסתר ולא נגלה,
וחרמנ״ן תפס עליו ננך ואמר שים טעס אלא שאין נגלה  ,וניולא נזה היא
שהזנירה יצ׳ל שהזהירה ) התורה סלא לילן נחוקותיהס  ,דכיון שהוא עושה
דנר משונה אשר אין נו טעם נגלה אלא סהס נוהגים  ,אז נראה וודאי כנמםך
אחריהם ומודה להם  ,דאל׳ג למה יעשה נדנריס התקוהיס האלה ; ותדע שנן
הוא  ,שהיי נתו 3נסת׳ג נמציה חקת עונדי הנונניס יז׳ל נמס ' שנת מונה
נל מה שסיתה קנלה ניד חיתים מחקותיהם ודרגי האמורי  ,יסט עיינתי
נתוספתא ישנת ולא תמלא שם אפי ' אחד שלא היה ניחוש או דנר תמוה אשר
לא יודע טעמו  ,נאותס סתניא התלמוד נם״פ נמה אש ה גנון גד גדי וסנוק.
והאומר לעורג צרח  ,וגן שחטו את התרנגול שקרא ערנית וני '  ,ויותר מהמה
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נפלים ׳ ונלם ניוצא נהם רנות המססר קומי ונו׳ התגררת ינה 3ין התמים
ונו ' התונה ותשלין צרורות ליס או לנהר והתספק והמטסת לכלהנת ונו׳ ונן
השוקק את המלון ונו׳ ונהנה רנות מאור  ,ונלס ינר נחוש או תימה׳ וזה
שנתנ נסמ״ג שפנה נתוספתא חקותיהם ודיני אמורי  ,חקוסיהן הן דנרים
התמוהים  ,ודיני האמורי הס הנמושים  ,ואם ני ננלם שנו שם הרי זה מורני
האמורי  ,פירש לנו הסמ״ג ששני דרני אמירי יש  ,אמד משוס נחוש  ,ואתד
משום מקת עינדי נוננים — ומנין השני אשר יש לאסור משוס מקות עונדי
גונגים  ,לפי הנלפע׳ד הוא הדנר אשר שיין נו נדנוד פריצות גדר הצניעות
והענוה  ,ינהגו נו עונדי נגנים  ,גם זה אסור  ,ואס הלנה נתנא דנרייתא
דספרי דקתני שלא תאמר הואיל ויוצא׳! נאיגוון אף אני יוצא נארגת; ונו׳
הואיל ייוצחין נקלוסין אף אני ונו׳ י שיניות הללו הם דנרי שחן ונאוה ולא
נאלה מלק יעקנ> אלא דנרי ישראל ודינם להיותם צנועים וענויס ירשו ארן,
ולא לפנות אל רהניס  ,ואף גם זאת נראה דהיינו דוקא נשהוא עושה נדי
ידועה ,נדמשמע הלשון דקאמר שלא
ולא לתועלת
להדמות אליהם ,
תאמר הואיל והס יוצאים ונו ' ולא קאמר סתם שלא יצא נארגמן או נקלוסין
נמו שהם יוצאים׳ אלא ודאי נראה דלא שייך לאסור משום הולן אחר
שהדגרים מראים שהישראל מאדמה אליהם  .נ גון
מקותיהם  ,אלא
מעשה הינאהתמוה אשר אין לתלות טעם נ עשייתן אלא
שעושה
מפני חוקם ניפי׳ לעיל  ,ונן האומר הואיל והן יוצאין ונו ' שהוא מנוין
להתדמות אציהס נדפי ' איל יענין אחר לא  ,ונ״ש נלנישת הקפ׳א שאין איסור
נדני ופשיטא דלא דתי לאותן השנויין גתוססחא׳ שהרי טעם לנישתה ידוע
נם ימן היותה ממשיגים נמנמה ההיא ׳ ואין לתלות לנישתה ני אס לתועלת
הנמשן ממנה  ,הן מתמת הננוד  ,הן מחמת ריוא ממין *) שמתון
נן יצא לו שם נאותה חנמה  ,ומאן דנאיג ליה נינא זיל לותיה  ,וננהי׳ג לא
שיין לאסור מאחר שהדנר מונית שאין מנוין להדמות אליהם׳ וגס הם לא
הנהיגו זאת אלא לננודם ולתועלתם ונדסרי ' “ וגדולה מזו אמרו נשלהי פ'
נמה אשה ( דף ס׳ז ) ונן נמולין נשלהי ס ' נהמה המקשה (דף ע׳ז ) דנל דנר
שיש גו משוס רפואה אין נו משום דיני האמורי  ,יאע׳ג שהרגילו נו האחוריים׳
מדהוצרן לומר דאין נו משוס דרני האמורי׳ ונן שנינו נתוספתא  ,האומר אל
תפסוק נמנו פן תפסוק אה,תינו יש נו משום דוני האמורי  ,ואם מפני
הניוד מותר ענ״ל התוספתא — הרי לן דנל שהוא משום תועלת וננור
מותר  ,ואע״ג דהרגילו  ,ו אמורייס משוס מקם אפ״ה ניון שאינו מתנוין אלא
מפני הנייד מותר  ,נ׳ש הנא שאין ממנוי! אלא לתועלת וננוד  ,וגם הם לא
הרגילו נלנישת הקפ׳יא ההיא אלא לתועלת ולננודס  ,לא משום מק ועקר נלל
נ ) עוד נלפע׳ד להניא ראיה להמיר מל ' רשי׳י נס ' נן סורר ( דף ע״ו ) שהרי
* ) ומה אמר הגאון הזה אס היה עומד פה היום חי אתנו  ,וראה הנזיונות
הרנות אשר נסנול ע״י ננדינו  .האס לא הוסיף עוד לצעוק  :גדול ננוד
הנריות שדוחה ל״ת סנתורה  ,אף ני מנהג שטות נזה ? ונן נס לענין
עול הפרנסה  ,נמה שערים יפתחו • — אן צדיקים חדשים קמו אשר לא
המהרי״ק לא הנידוי —
ידעו את יוסף  ,ואת
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9י' שס ההיא דאפי׳ לשנויי
לקשור דרן כן  ,וירן ישראל לקשור  ,דין אתר  ,כני( שיש צד יסודית ; ד ;ר
וירן ישראל להיות צנועים ; אשינו שנוי זה שאין נאן מצוה  ,אלא שינוי מנהג
געלמא  ,יקדש את השס יתעלה ; שני ישראל ת,רו עני׳ל  ,משמע דאסילו הנהיגו
ישראל ; מלנוש אתד  ,והעי,די ננ,י  ; 0מל,יש אתר  oft ,אין מל,יש הישראלי
מורה על היהדות או על הצניעות יותר מאותו שעי ; די ככגיס נוהגי! גו ,אין
סוס איסור לישראל ללגום ל,וש
הנהוג  ,ין
עונדי
ננגיס ,מאתר
שהוא ; דרן כשרות וצניעות  ,כאותו של ישראל  ,דאי אמרת אפיי נה׳יג אסור
כירן שלא נהנו  ,ה ישראל  ,א״כ תה לו לשרש ולומר דדוקא כגון שיש ; ו צר
יהדות ,ד ; ר וכוי  ,נימא דאפי׳ אין צו יהדות  ,זה מ,זה מ ' מ אסור  ,פרהסיא
ויקדש את השם  ,פני ישראל ת,רו כיון שהוא אסור משוס ונתקותיסס לא
תלכו ?
אלא ודאי
פסיטא דאין איסור ; לגישת לגוש אשר הס
רגילים ; ו  ,ואפי׳ אין ישראל
רגילים ,ו ,כיון שלא נמנעו נלגישתן
משום יהדות וצניעות כרפי' רש״י  ,ואס יאמר האומר הלא נ' ר ; אלפס 3פ׳ גן
סורר וזיל  :אפיי ערקתא דמסאנא אסור  ,פירוש סעו ; די כנניס ש,אותו זמן
היו עושי! רצועות  ,מנעליהם אדומות ושל ישראל עושי ן שלהן
שתורות
כדי שלא ילגשו מלווש עוגדי ננ 3יס * ) עכ״ל  ,דמשמע ממון דבריו דיש להקפיד
,לגישת עוגדי ננגיס  -נלע״ד דמסדש שעונדי ככנים היו עושים אדומות נו׳
והיהודים שתורות נו' רדוקא גכא׳ג הוא דים להקפיד שאין דדן הצנועים
להיות אדום ללנוסס  ,וצגע השתור היא דרן צניעות והכנעה  ,כדאמרינן מי
שיצרו מתגזר עליו ינ  05שמורים ויתכסה שתוריס ונו '  ,ומשוס כן היו ניהגיס
גשתידייז  ,שלא ילבשו,נלגום עוגדי ננ 3י  , 0דהיינו צ ; ע אדום ני תועגת ישראל
היא  ,ג ) יעוד היום מסורת ; ידינו להקפיד על לגישת האיום לגני עמינו,
אגל אס היו עיגדי ככגים עושים רצועומיהס שתורות׳ לא
היו הישראלים
משנים תהס ,דאי לא תיתא הכי לא היה לי ; אלפס לומר לסי שהעוגדי
נכגיס הם נוהגים גאדום  ,אלא הכי הוי לי למימי אפי׳ ערקתא דתסאנא
אסיר  ,כגון שהעונדי כנגיה עושים רצועות סנדליהם ;צ ; ע אחד והישראלים
מצנע אתר  ,אלא ודאי תדהוצרן לפרש הצגעיס ש״ת דיוקא נקט שדור ואדום
וכדפרשתי  .וניחא השתא שלא יחלוק רגינו אלפס על רש׳י שפי׳ דוקא שיש
;י צד יהדות וצניעות  ,והן ד ; רי רש ' י והן הן דגיי רגינו אלפס • וכן כת;
העיון נערן נרגל וזיל נם' מי שתתו ונו' הן איתתא דלנשה נרגלנא ; שוקא,
סי'  ,גד אדום כגון נרנלמא דתרנגיל  ,שאין דרן גנות ישראל להתנסות גו
שהיא סריצית ומגיא לידי עיירה * * ) ענ״ל  ,משמע דלגישת אדום פריצות

ערקמא דמסאנאאסיר  ,וז' oft 3דין העוגדי נגנים

* ) עכ״ס נס תזה נראה גרור שלא היה הגיל ,ין מל,ושי ישראל למל,ושי
שאר העתים  ,ולא נכרו נחוצות רק ע׳ יי הרצועות ש,סנדליהם — .
* * ) ותה תאמרו לזה  ,אתם הצנועים ומסירים ׳ אשר תצעקו מר על שגוי
התלגושים  ,ונשיכם וגנותינס כלם ילכו ; ; נדי סאתוט האדומים  ,ומי
התיר זאת לכם? סוגו שונו  ,אם יהיו ; גדי נשיכם נשנים כשלג ילגינו,
ני גס ; נדי שש לגנים וטו,ים הם יפים ונאים מאוד  ,ואם יאדימו כתולע
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ואשר נשענו האוסרים
כן תלה רגינו אלפס השתור ניהודיס
היא ,
ומשום' תשה שפי שהיה הישראל מונדל מהם נמלנושיו ושאר מעשיו ונוי,
על דנדי רני
אין משס ראיה כלל  ,דפשיטא דרנינו משה לא מתיי ; להשתנות מן הענו׳ם
פייס  ,מרפת ; אחייג וז״ל  :לא יצגש ייילנוש המיותר להס  .ולמה לו
על
לומרפ להמיוחד להם ? לימא לא ילנש נמלנוש הרותה למלנושיהם ? איו רלא
נאסר אלא נתלנוש םפ ;ר נתיתר אליהם  ,ופרשו הישראלים ממנו משוס צניעות,
ופרסי ' רש״י ; פ׳ ; ן סורר  ,או משום טעם אתר  ,ודין הוא האם שיאסר  ,שכיון
שנתיאד להם מפני גיותן ופרשי הישראלים ממנו מפני יהדותם  ,אז נשלונשיס
הישראלים נראה פמווה להם ונמשך אתריהם׳ וטעם זה לא שייך אלא נלנוש
שנתיחר לכלל אומתם מחמת ניותן פרפרי '  ,אנל הקפיא הזאת שלא נתיאדה
לכלל אותתן  ,אלא לחכמים  ,ואין שוס נוצרי רשאי לישאנה אם לא יהיה אפם.
וגם אינה נהיגה נפל חכמי דהן כתו שהעיר הר ; מסיר ליאון יצו  ,וגס שמעתי
שנצרפת אין נושאין אותה אפיי אגמים  ,פשיטא ופשיטא דאין זו מלנוש המיוחד
להם  ,מאתר שלא נתיחד אלא לחכמים ופדפרשתי  ,ויפה כתנהם שאס גן הוא
שיצטרך הישראל לשנות מלנושיו מננלנוש* עו״ג על גל פנים  ,א 'כ אין אדם
צדיה ; ארן  .ודור שפולו חיי ; הוא זה  ,שאין אדם נדור הזה
ילדיהם  ,והאיך
זקניהם או ללגום
שלא ילנש לנום הדומה ללנוש
שנהגו ישראל ; שומני?
לאסור פל תה
יפצה אדם פה מצפצף
לכל הפחות היה להם לירא ולומר אס אין ישראל נניאיס  ,נני נניאיס הס,
וק״ו נן ק״ו שיש להם על מי יסמוכו מתוך דנרי רנותינו ז״ל  ,ואין הישראל
ועקר ,רק שלא יהא
גפנים כלל
העונד׳
להשתנות תן
מחוי ;
מלנוש מיוחד להם וכדפרי '.
ואורםמהאי דפי ם׳מעניות (דף כ״נ) אין להוכיח שלא יצטרךאיזה
שנוי קצת ואע״ג דרני ננאה ( לפנינו נגמרא הגרסא ר׳ נרוקא חוזאה ) לא
הקפיד אנא על המנעלים  ,דתשמע דשאר נגייס היו דומים לשל עכו׳ם  ,נופל
לומר רנאותו זמן לא היו נוהגים לשנות רק המנעלים  ,או אפילו רצועות
המנעלים לר׳ת  ,יהיה להס יי נזה ,פיון דאיפא שנוי קצת  ,דלכל הפרושים
סשיטא שלא עצה על דעת הימינה לומר שיצטרך לשנות גל המלנושיס  ,כי מאחר
שניכר היא חונדל ; ין ישראל לעמים  ,פשיטא דאין צריך יותר  ,וזה הוא שלא
הקפיד אלא על המנעלים — אמנם קצת יש להניא ראיה מהאי דמס ' מעילה
(דף י״זי נס׳ קדשי מזרח  ,פעם אחת נזרו שמד על ישראל גו׳ עד הלך רני
ראו נן נ! אצטרנולי וספר קומי  ,והלך ויש ; עמהה נו' משמע שלא הוצרך אלא
לספר קומי נדי להתנכר אליהם  ,ואס אימא יצריך הישראל להיות משמנה
נלנישיו מן העיור על נל פנים  ,היה לי לספר שלנש ל ; ושי ענ׳וס  ,נאשר ספר
שספר קימי  ,פן נתנסה נם ;שמלה חדשה שלא יכירוהו ? א״ו שלא הוצרך לזה,
— יעיד נלפע״ר להניא ראיה ממה דגרסינן ; חולין ( דף קיו ) ס ' נל הנשר ני
אתא ר ; וימי אמר מיס ראשונים האכילו נשר חזיר ונוי עד ר ' אנא מתגי חדא
מהני וחוא מהני לחומרא  ,כלומר להרנות כחומר האיסור מיס ראשונים
ואחרונים  ,וסירש׳י שס וזיל האכילו נשר חזיר ונו ' ,שהיה חנוני ישראל מופר
נשר שחוטה לישראלים ומנשל ומאכיל  ,ונשעונדי כוננים נאים ; חנותו מאכילם
דני אחר  ,ונא יהודי אחד לאכול ולא נטל ידיו  ,ונסגור שעכו״ם היה והאכילו
נשר חזיר עגיל  ,ואס אימא שהישראל יצטרך להיות מוגדל נמלנושיו ענ׳ס
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יאפי' יעשה הענו׳ס מל 5וש נדרן נל הארך  ,יצטרך הישראלי להימין או להפמאיל
נדי לשנות ל 3ושו מלנוש הענו״ס נאשר תשגו האוסרים  ,א ' נ למה מלה התקלה
 3אומר מיס ראשונים  ,אדר 3א יש לתלותו3אשר ע3ר על ונמקוהיהם לא תלנו
דהוי מדאורייתא  ,ולבל הפאות עדיפא מחים ראשונים דלא הויין אלא משום
סר תרומה ומשום מצוה  ,והוי ליה נמימר דאיסור ו 3אקותיהס לא תלכו
האנילו 3שר מזיר ? דהא ענ׳ס היהודי ההוא היה ל 3וש3ל 3ושי הענו״ס.
יאלת״ה האין מעה 3ו המנוני ותש 3איתו לעו3ד נונמס אם היה למש למשי
ישראל אשר אין הענו׳ס לינשיס אותם  .ויותר היה לו לחשו ( 3זה  ,ממה שחש) 3
שהיה מזלזל 3נט ' י ! איו צריך לומר דאפי ' ילנש הישראל ל3ושים נלנושי ענו׳ס,
ואין הל 3וש מיותר לענו׳ם יותר מלישראל דאין נאן מת מימוש  ,ולנו תלה
התלמוד התקלה דאנילת ושר חזיר או נ3לה  3 ,איסור דמים ראשונים ליד— .
ועוד3ר מן דין ו 3ר מן דין  ,נ 3הלתי מה עלה על דעת האוסרים הקפ׳יא משום
לנום ענו׳ס  ,דממ״ג אס היא עשויה נדרן ׳־תהא פטורה מן הציצית נדרן
שנת 3הותיק המיר שמואל דמודינא יצי׳ו  ,א״נ פשיטא ופשיטא דאין ראן מת
מיחוש נלל ועקר  ,שהרי « ונדל הוא" הרנה מהם  ,שנל רואיו ינירו שזה לנום
יהודי  ,נהיות שם אומו תיקון הממנר כנפי הנפות נדי להסטר מן הציצית,
והאין תאסרנו משום מלנום ענ״וס  ,דאדרנה מלנום ישראל הוא  ,דלא יעשה
נניוצא נזה נ״א ישראל לנדו  ,דנר פשוט הוא יותר מניעותא ננותחא שאי!
לגמגם נדנר ; ואם על הקפ״א שלא נפטרה מציצית דנרו האוסרים מה להם
אצל קלות דנרים אשר אין נם מועיל לאסור משום ונחקותיהס  ,ילכו אצל
ממורות ויאסרו הקפיא משוס נטול מ׳ע דציצית שהיא שקולה נגד נל המצות,
ולמה זה הנל יהנלו ולשונם יהגה הוות  ,ונס על נושאי עדי הזה 3ורצועות
המוזהנות הפליגו לונר ושהו אורם כדורש אל האונות  ,ואני נעניותי לא ידעתי
מה ראו על ננה  ,ונפרט לאותם הקרונים אל הממלנה  ,וננר הרמי 3נזה
הדנור הר 3מסיר ליאון יצ׳ו ודי נזה נמה שכנר עשהו ! עד כאן.

בתשובתו ,וכלקורא
אלההם דברי הרב הגדול מהרי״ק ז״ל

יראה ני הרוח המרחף ע״פ נל התשובה הזאת  ,הוא שאין*שום
איסור בלבישת בגדי עכו״ם  ,וכל מה שציד הרב ז״ל הנה והנה
להביא ראיות להתיר  ,הוא רק לסתום פי האומרים  ,כי בדבר נזה
אשר האוסר מתעטף בבגדי קודש וחושש לאיסור ע״ז חלילה  ,אז
הרב המתיר הוא מוכרח להוכיח על פניו דרנו גם מאותו פרק
ומאותו מקום אשר יחשוב האוסר ני מצא אין לו  ,ודעתו גלויה
פה ומפורשת שכל לבושי העמים הם מותרים לישראלים  ,ואין
לדקדק רק על המלבושים המיוחדים לעובדי כוכבים .היינו
שהמלבושים הם מיוחדים לעבודת הנכבים  ,אכן אס אינם
מיוחדים לזה אף שענו״ם הולכים במו  ,אין שום איסור כלל  ,ויותר
מזה תראה עד כמה גדול כה ההיתר של התשובה ה; את  ,ני
הקפ״א אשר באה השאלה אודוחה פה  .נפי אשר היא מתוארת
כא< שהיא ארונה עד לארץ והולכת פנים ואחור ופתוחה מן

חצדדין  ,הנה היא ממלבושי הנהנים הגדולים הנוצרים  ,כמו שרמז
בסוף התשובה גם על נושאי עדי זהב ורצועות מוזהבות  ,שגם
בימינו ילכו הנהגים הגדולים שבהם בקפ״א כזאת ועדי זהב על
צואריהם  ,ועכ״ז התיר הרב הגדול הזה לילך בהם  ,ני הם מיוחדים
למו מפאת שהם מלומדים גדולים ואותות כבוד והדר ללבושיהם
ונושאיהם  ,אכן על הבגדים הפשוטים אשר בני כל המדינה ילבשו,
כל המחמיר אינו אלא מן המתמיה׳!  ,וכל האוסר משום בחוקותיהם,
דבריו דברי חלומות הם  ,אין מעלין אוהו על גפי מרומי הכבוד,
ואין מורידין את המתירין מגדולתם ותפארתם׳ כי גם בלבושים
הללו יקרים וקדושים  ,צדיקים וחסידים ילכו והלנו  ,ובתוכם גם
הרב הגדול הזה מהרי״ק ז״ל בעצמו לא ידע מהמלבושים שלנו,
והלך ככל אנשי מדינתו  ,לא היה נאה דורש ואין נאה מקיים —
ועל פי דברי התשובה הזאת קבע גם מרן הב״י ז״ל דבריו בש״ע
(יו״ד סי ' קע״ח ם* א ) והרכיב דברי רבינו הגדול הרטב״ם ז״ל עם
דברי טהרי״ק ז״ל כאחד  ,ני ישרו דבר׳ מהר׳״ק בפרשו דבדי
הרמב״ם שמה שכתב אין הולכין בחקת עכו״ם ולא מדמין להם
במלבוש  ,שכונתו אך על מלבוש המיוחד לעבודה ,כאשר העיר
והביא גם בהנ״מ שם דברי התשובה הזאת  ,וכן יבין כל קורא
ברברי הרמב״ם  ,שבתחלה הוא אומר בדרך כלל — אין הולבין
בחקת הגו׳ם  ,ולא מדנזין להם במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן
ונו ' ,ואח״כ מפרש ברמב״ם בעצמו לא במלבוש — היינו שלא
ילבש במלבוש המיוחד רו' ,ראה קורא יקר ברמב״ם  ,וראה בכ״מ
ובש׳ע  ,וקרא היטב את התשובה הזאת ולא יוכלו המפלפלים
להטעותך — וע ' גם בס׳ הנחמד תעודה בישראל סוף פ״ד צר 40
בהערה אחרונה  ,ותמצא דברים אמתיים בענין זה  .ועתה אביא פה
גם התשובה השנית מענין זה  ,וריא ג״כ לרב גדול בתורה ומלאה
ציונים רבים נאשר יאהבו התלמודיים  ,מש״ס ומדרשים ופוסקים,
ולא אדע מה יוכלו להשיב עוד.
להמ !ורך ! עופר ומהולל ! אופר  ,ומתנהל 1יופר  ,נמנלי « מים תפארתו  ,ונלהקת
מלוופיס הדרתו  ,ולהפפיל ! תורת ד ' תפוקתו מהו ' . . .
פאלני אתמול הן מאתר תמוה ונפלא רביל ! פי המקונליס ני מפה ר 1מו
ע׳ה היה לנום ! ! נדי מצרי  .ונפפו חנתה לדעת איה מקום מל ! מאתר זה
ומנון פ! תו על ננו אם אתת הדנר פנא נד! רי מז׳ל ? תפונה — ! פ״ס ! נצי
וירופלמי לא למדתיו  ,אמנם אתתר נמ׳ר לפתות פ׳א ) חייל ותאמרנה אים
מצרי הצילנו מיד הרועים וני מלרי היה מפה ? אלא לנופו « לדי והוא ענרי
ענ׳ל ונוי ונוי  ,ויתנן מפלפה סויי! פהתלנם מפה רניגו ! חלנופי מצרי הסנה

האי נו ' נו׳  .הסנה השלישית שנתדרש נ׳ לבושי מצרי ולא נתג לבושי ענו׳ס,
או שלנש נתלנוש עונדי מצרים  ,ולהלביש מלנוש מצדי׳ או אדומי׳ או ימי,
לא נאסר מעולם לעם תנה ונבון מאת תורת האלהי האמתית הנאמנה ומאנימת
 0תי  ,ני ע׳פי התורה לא נאסר רק ללבוש מלנוש מיוחד הרומז לענודת
האליל שנזמגיהס  ,נמו שהזהירה התורה הקדושה להרחיק מנל מחשנות הנל
והשתדלות ל ע נו דת נו״מ ננל אוסן נן אסרה ללנוש מלנוש שנו ענדו
ענידת נ ' ומ ואין נין ענוות ל׳ות נזאת לענווה אחרת  ,אם ילנו אחרי
חלהיס אחרים נקונן או במלביש  ,ני יסורו נהנלם מאחרי אלהי אמת אשר
י^ליו שמיע מזנח עוג ,אנל נגדי תפארה ואורי יקר  ,שאינם עש וים לחוק
ענו״ס לא נאסר מעולם נאשר אנאר  ,ונלתי ספק כל יוצאי מצרים נשזנו
לתזות ננועס ד ' ולקנל את התורה יום טונ עשו להם להלנישם השמלות
שהשאילו משנניהס נמצרים נוי ולעקר העני ,אין מנוע מגמותינו  ,ננלי
וירושלמי  ,אנן תנינן נספדי ס ' ראה השמר סן תנקש אחריהם וגו ' ,שלא תאתר
הואיל והן יוצאין נאנניטא אף אני נו׳ הואיל והן יוצאין נארנמן אף אני
יוצא ונו '  ,ועפי׳יז פסק הרמנ׳ס (הל ' ענו״ס סי׳א ה 'נ ) ולא ילנש נמלנוש
המיותר להם  ,ונ' מהרי״ק שרש פית זיל  :למה נהג הרוזנים לא ילנם נמלנוש
המיוחד להם  ,לימא לא ילבש מלנוש הדומה למלנושם ? אלא ודאי שלא נאסר
יק מלנוש המיוחד לגיותן  ,שאין טעם ומפארת ללנוש מלנוש נזה רק לרמזי
ענו׳ס וענודתו  ,או שהוא דרן פריצות נו ' ,ונענור שמלנוש נזה ננר נתיחד
לענו׳ם מפני ניותן׳ ונני ישראל פרשו מתנו מפני יהודתן  ,אז נשלונשו ישראל
יראה דמודה  ,אנל נשאינו מיוחד לענו׳ס עד׳ז אין ישראל מתויג להשתנות
ילל ועקר נוי ,ע״נ דנרי מהרי׳ק ז״ל  ,ונה״ג נתנו התום ' מלפנים נישראל
(שנת מ׳ט ע״א ) נד׳ה נטלם  ,דאין איסיר לישראל רק ללנוש מלנוש שמוציא
את עצתו מנלל אמונת ישראל וכו׳ — והן נל הנן מורני האמורי
שתשנו שנת ס״ז מאלה אשר נהם ינחשו נו'  ,ולא באלה חלק יעקג ני לא
יחש ,ו,ועי מ״ש נשיות הרשנ׳א (סי ' תייג ) ונן נ ' הרין ( ע׳ז ס״א והונא
נדיית יו״ד סי׳קע״ח ) נמצות ונחקתיהס וני '  ,לא אסרה תורה אלא חק ענו״ס
ומרי הנל ונטלה שיש נהן צורן ענו׳ם  ,אנל דניים של טעם שרי ונוי,
ומהרי׳ק ז״ל הניא ראיה מהא דאמרינן מעילה י״ז דרי ראונן האצטרנולי
סיפר קומי ונו '  ,ונס ממה שנתג רש״י חולין קיו מיס הראשונים האנילו
נ״ח נו ' — והנה הן תעשה שהניא רש׳י זיל היא נארינות נמיר ( סי נלק
ס״נ ) ומדוע נ אי ת מהרי׳ק ז״ל להניא ראיה מאוחרת ממיר ס ' בלק וזה מנקלי
העם המזלזלים ננט״י ה״ל להניא אלימת ומיקדתת מחדיר ס ' שמות  ,וזה
מאדוננו משה רננו ע׳ה שלנושו מצרי היה נוי • )
* cנתחנית טעה נדברי מהרי׳ק זיל  ,שנאמת אין נוגתו להניא ראיה מאיש
זה אשר זלזל ננט׳י  ,שאין איסור בלבישה נגדי העמים  ,אן מנהו
להוניח מדברי הגת ' שאין נזה משום ונחקתיהס נאמת דא״נ למה תלה
התקלה רק בחומר מים ראשונים ! ולא תלה התקלה משום שענר על
הלאו של ונחקתיהס עיין לעיל בתשובתו ׳ ועפי׳ז לא קשה גס הקישיא
שהניא הש״ן שם ניויד נשם אניו הגאון זיל ע״ש ובתשובה ותראה
שבחנם השיגו עליו
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העולה מוסנס אזה שאין סק ואין צואה ע׳פי מוומגו׳Jfnc»jהיוצא
לנוש נמלנוש צנוע שאין נו הוואה וומז מענוות נ׳ויז  ,יהיה מצנוש מצוי או
אדומי  .יוני או ישמעאלי והנוי  /ני אלהיס יואס ללננ ׳ לנן מתת הנימי
קדם אנמי ישואל היו לנושים לנן פמנואו ( שנת פ״ה ) ואמוו נדוים נ ' ע״נ
דתיא היו מצוינים נזה  ,וננן הלעיגו אז על הישמעאלים הלנושים שמודים
נדמות שדים (קדושין ע ' נ ס׳עא) ועתה דוג מנתי ישדאל ומידיהם לנושים
ננגד ומעטה שחוו שהוא ממנהגי נגידי ונהני הסוד שפאניען ( לא מסינית
והנונע הוחג עגול ודק (נדיימל ) אשר על ואשי אצילי נני ישואל ודנני הדוד
נמדינותנו גס היא שאול ממנהגי המנונים ושושטים שנארן שוויין ננודע  ,ונאשר
נאמת על מלנושי גדולי ישואל ואנמיהם אין תלונה  .נן נם על קטני און
מהמון עם ד ' אשד לנשו נדת נתנה ננל עיו ועיי מדינה ומדינה כמנהגה.
אין נוגן מאומד ודנויס  ,ונשישאל אדם מישואל על זה  ,ליין ייתי משה נהדי
סצוה לנו תורה מוושה קהלת יעק , 3והורה לנו ללנוש נלנוה מצוי  ,עמו אשר
נתונו יש . 3והלונש נגדי נקם לפורצי פון  ,וצדקה נשרין לקדושי ארץ  ,יצליתן
נמעשין ונו' ע ' נ.
עד הנה עמלנו ויגענו עצמיגו להעתיק לפניכם הקוראים
השתי תשובות האלה  .עתה עשו — כל אחד ואחד מכם יש לו
על כיה לסמוך .רבים מכם אשר לבבם הומה בקרבם על האולח
הנושנה הזאת  ,אך יפחדו ולא ידעו ממי יראו  ,כי כעת יאמר בחוץ
וברחובות דברים אשר לא נאמרו רק בסתר לבבם  ,יבאו בברית
ויתקעו כף  ,לעשות הטוב והישר בעיניהם  ,ובעיני ד '  ,ובעיני מלמו
הצדיק  .ובעיני כל שרי המדינה — גם אלה הרבים אשר יעמדו
לשטן תמיד באם דרך ההשכלה ועשיית הטוב והיושר ,לא יקללו
כעת ולא יחרימו לבל יוכרו בחוץ כי נפצעו מחצי דברי אמת אלה
— וביותר אתם הרבנים והיראים באמת  ,אשר חשבתם בדעתכם
שתעברו באמת חלילה על איזה איסור בשנותכם בגדיכם והשענו
על העץ הנדול חזה הפורש והמשלח את ענפיו בכל הבת׳ מדרשים
והישיבות הוא הרב הגדול מהרי״ק זיל ומהרי׳ קארו ז״ל — הוא
הורה והוא דן  ,לא התיר ,אך הוכיח שלא היה מעולם שום איסור
ברבר .ולא תחלק עדת ישראל לשתי מחלקות  ,נהיה כולנו לאגודה
אחת  .לכפר פני אחינו האשכנזים ולמלאות רצון מלכנו  ,כי רצון
המלך חוק ומשפט הוא ! —
והנה נא ידעתי אחדי ,שרבים הם  ,אשר מדוע לבבם ומזגם
וקנאתם  ,בראותם מכתב כזה מאיש מכירם ונודע למו בשמו,
יתהסדו ויתאמצו לפעול על הלבבות לבלי שמוע לדברי אמת  ,ואני
אשר כל כונתי להועיל בדברי אלה  ,לכן לא אגלה שמי בקהל,
לבל יודע אם מפי גדול הדור ,או קטן  ,יצאו הדברים — הדברים

האלה דברי אמת הם  ,ושמי בקרבם  ,המשכיל ישכיל וידע  ,ויסיג*
לא יבי] את זאת:
מחמת אנשים רעים משטינים וקמים
.
אגלה שמי — אחר שנתים — ימים
עד אז אולי — יטהרו הלבבות והאמת יכירו
ואז ־־ יברכוני  .גם את שמי באהבה יזכירו ־־
אוהבכם ואחיכם  ,הדורש שלומכם והצלחתכם  ,הכ״וח פה לבוב
יום שנכפל כי טוב כ״ג לחדש מרחשון תר״ח לפ״ק.
פלאי.

תשובה

להתנצלות בעד מהרש״א.

Don S . D. Luzzato
, Professor am Collegium rabbinicum in Padua.
(עיין כוכבי יצחק חלק עשירי עמוד י״ר ) .
א * ונת 3על הגהת מהיש״א שהיא שגוש'
מימה  ,ני נהשגתי על מהרש׳א לא נמלא נהוג שסיס שנוש.
 * 2אלו היה חלדה המתנה  ,אין זה ממנה על מה שנתו 3נתורה,
הרוצה 3תנאי שיזכה עצמו3ד3ר שלא
שהמתנה על מה שנתו 3 3מורה הוא
זנתה לו המורה ומנעה ממנו  ,אי יסטור עצמו נמנמו מדנר שמיי 3ה אוהו נו
המורה  ,נמ׳ש הרמנ״ס ונוי " .
אין כאן המקום ל 3אר ד 3רי הרתנ״ס  ,ודי שיוודע ני מעולם לא עלתה
על דעת מזיל שלא יקרא מתנת על הה שנתו 3נמורה אס התנאי הוא לזנות
אמרים ולא לזנות עצתו׳ שהרי משנה ערוכה היא ( נתרא סרק אי ) האומר
איש סלוני נני ננור לא יטול סי שנים ונו ' לא אמר כלום  ,שהתנה על מה
שנתוג נתורה ; והרי הא 3לא לזכות עצמו הוא אומר ונו ' נתוססתא ( קדושין
היה נ '  ,והונאה נירושלמי סון> סרק השונר את הפועלים ) על מנת שאם מתי
לא תהא זקוקה לי 3ם  ,הרי זו מקודשת  ,ונטל תנאו  ,שהתנה על מה שנתו3
נתורה .
ג יוכן נתנו התוססות ( גטין ס״ד ע ' נ ) נשם הריר אלמנן דקרע כמותי
על מנת לסטור ( ונוי ) לא משיג מתנה עמ׳שג ; כיון שמואל נהדיא" .
הרי זו ממש ראיה לסמור  ,ני םון> הדנור כן הוא  :אנל ודאי אס היה
אותר קרע את כסותי על מנת שאין לן עלי ( אי ) דין נזק׳ משיג מתנם ע.מ "ם.3
יעיד ראוי להתגונן שאס היה הלוה אומר הלויני ואני מנטימן שגם אס
תענור שנת השנע לא אמדל מלפרוע מוני  ,לא היה זה נקרא ממנה עמ"ש. 3
ני המורה לא אמרה לנעל חו 3שלא יפרע מונו אם פגעה נו שנת השנע
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אגל הלצה גן הוא אומר  :הלויני על מגת סאם לא אפרע מסיה נוגש אותי
ומנרית אותי לפרוע גם אתרי שנת השמטה« זוהי משמעות מלות שלא תשמנוגי,
וזהו נאמת מתנה עמ״שג  ,שהוא נותן למגרו תנאי שאס יקיימהו יעגור עג
 7נרי תורה ' .
י  " 1ואיינ היה לו לנעל הגמרא להשיג הנא נמאי ' עסקינן ^ נלוס '  .תימה
אין היה נעל התלמוד יכול להשיג גן ? והלא ( לדעת רש״י) נם המקשה היה
יודע שנלוה עסקינן ; וזאת שנית שאם היה אומר נץ  ,היה התירוץ שתוק
והמול וליצנות ממש׳ והרי זה כאלו היה התלמוד אומר  :נענין אונאה,
המתנה הוא נאמת מתנה על מה שנמוג גמורה  ,ני הוא מנקש לזנות עצמו
גרגר שלא זנתה לו התורה  ,לפינו תנאו קייס י אגל גענין שמטה  .המתנה
הוא הלוה׳ והוא איננו תתנה על מה שנמוג גמורה׳ אך הוא רוצה לוותר
ממונו׳ לפינך תנאו גטל (! ! ) I
ויונל,ונו '  ,ועוד המשל

ה " ונן נתג הרמנ׳ם נפ׳ט מסלנות שמטה
שהניאו שם ונו ' והשתא גיתא שהם שוים ' ,
מה לי אם זה גא לפטור עצמו  ,וזה גא לוותר ממונו? הלא נגר הונאת׳
למעלה ( אות נ' ) שגס הלוה הוא נאמת מתנה עמ׳שג  ,והנה שניהם שוים
גזה  ,שהם מתנים על מה שנמוג גמורה  ,ומה לי אם אינם שוים נשארעניגים?
ומלגו התשוגה הזאת אמינא מלתא דשויא לשתי הטענות האלה יתדו  .נל מי
שיש לו מות גקדרדו ילין ני לעני! הלנה אין מלוק אס התנאי יוצא מסי
ראוגן או מסי שמעון  ,שאס אין שניהם מפנימים נאותו תנאי  ,אין נאןמנאי,
ואין עוד מקום לומר תנאו קייס או תנאו גטל  .לפינן אן> אם נענין סהלואה
המה מתנה לוותר מממונו  ,ונעגין האונאה המונר מתנה לסרוק מעליו טענת
אונאה׳ אין נאן שום תלוק גענין התנאי׳ ני נאן ונאן שניהם מפנימים גו,
ני המלוה נשעה שנתן מעותיו הפנים שלא ישמטנו נשגיעית  ,ונן הליקת נשעה
שנתן מעותיו הפנים שאין לו עליו אונאה  ,ואם שני התנאים הם נגד מה
שנחוג נתירה  ,הרי שני הענינים שוים  ,ויפה יש להקשות על שמואל  ,למה
נאן הוא תקיים התנאי ובאן הוא מנטלו  .והנס רש״י ז״ל להיותו תסרס רצה
נסי הל 1ה ; והרמנ׳ם להיות
לפרש מליצת שלא תשמטני  ,שלא מציק אלא
תלאנתו תנור ולא פירוש  ,תלה התנאי נתלוה׳ שהוא העקר  ,להיותו נעל
המעות  ,ועליו המצוס להשמיט ידו נשניעיתר ושניהם (רש״י ורתנ״ס ) ידעו
שאין תציק אם יצא התנאי מפי ראונן או מפי שמעון  .נל זמן ששניהם מפנימים
גרגר  .וונרי הרתג״ס עצמם תוניתיס על זה  ,ני מה ראה להופין» ונמצא זה
תייג עצתו נמתון ונו ' ? אלת לומר ני אע׳ס שהמתנה הוא המלוה  ,הנה לנך
התנאי קייס  ,מפני שנם הליוה מפנים נדני ותייג עצמו נאותו מתון.
ו • לא לעשר שנים דוקא ונו' ואנג סיטסיה לא דק ונו '" .
לא אמרתי לעשר שנים דיקא  ,ורק גמרתי ג לשון קצרה  ,ותפשתי לשון
א ) צ׳ל שאין לי עליך  ,ונץ הוא
מהרש׳א ואתרים שנא הגיהו.

גנתונות

נ׳ו ד׳יס הרי זו ,

ותימה על
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המימרא האמרת  ,כלי שלאצהארין ולומר  :סעני שהוא לרין מעות לזמן ארון
״הלאה לשנת השתטה  ,ומשרתי שהקורא ינין ני לעשר שנים לאו דוקא  ,וכמו
שמסורש נש׳ע מ"מ סי ' ס") סעיף יו״ד לעשר שנים או שמות או יותר .
ז " ואס נקרל הנהת מהרש׳א סרה תמיהת הנ״י ( טור מ ' מ סי ' ס״ז)
יייי״אש (רתשורה כלל ליית ) שתמהו על מ׳ש רשיי שהלוה ערר עת״שר' ׳.
" מימה׳ ני הר״אש מעולם לא תמה על דרור זה של רש׳י ( עיי ר׳י שם
ישי׳אש נלל ע׳ז  ,לא ל" מ ננדשס רנוכרי יצמק> ולא ע ' מ ננדשס ררית יוסף ) .
ועל רית יוסף עצתו יש לתמוה  ,שאמר ני רש׳י נתר שערר עמ״שר  ,והוא צא
נןהוארנלהדשוסים׳ גס ריסוס רומרירג שנתר״ף ) ׳
נת י אלא שהתנה עמי׳שר (
יהדרר ררור ני לא נל הי שתתנה עמ׳שר הוא עורר על דררי תורה.
ח ' ויסה נתר הניח ח ' מ שס שהמלוה עורר ונו " .
לא ישה עסה הרר ריח  ,שאם היה מעיין ישה ררש׳י היה רואה שהוא
.
יא נתר שערר  ,אלא שהתנה.
 D״ות״ש שהלוה צריך לתנאי זה ׳ לא המלוה י אינו נן ונו ' " .
אם היה ההצוה הזה צדיק גמור  ,מאותם שמצטעריס אם ערר יום אמד
ילי שיעשו רו תעשה צדקה וחסד  ,החרשתי ; ארל המלוה הזה הוא מהתצטערים
על ׳ א 3וד ממונם  ,שעליהם אתרה תורה השתר לן שן יהיה דרו עס לררךנליעל
יג י ואנחנו עדים שאינו מלוה אלא על מנת שלא לשמוט  .מעתה הי לא יראה
כ י הצורך לתנאי זה הוא גדול מאד רלוה שאמו תוצא מי שילוהו  ,והוא חלוש
מי* י רמלוה  ,סאין לו אלא לומר לא אונל להלוותן.
הן אתת ני אין להניא מנאן ראיה ררורה שיהיה התנאי יוצא משי הלוה
ילא משי התלוה  ,ונס אני לא הנאתי זה לראיה  ,אנל הגדתי מהלך המחשנות
 5ליי׳ ואין היה שאחר שהיה נ״ל שישה הגיה מהרש״א ׳ נשקתי עיני מעט מעט
ייאיתי ני דררי רש׳יי ננוניס נאשר המה  .ני ניאותי מה רש יא מוח מלת
אלויניו היה קשה עלי שהמעתיק יוסיף מנה זו מלרו  ,והחלותי להתגונן על
אאלה הזאת  ,ואז ראיתי ני קרור מאד שלא תהיה מלה ימרה /שהרי נאמת
אליה צריך לתנאי זה יותר מהמלוה ; וזה אמנם איננו מה שהראתי להחליט
ייססטי  ,ני ידעתי שיתנן שהעני יאתר אל העשיר הלומי  ,והעשיר יענהו לא
*5ינל אם לא נמנאי נן ונן  .אן זה הניאני להחרונן רלשון התנאי  ,ואז ראיתי
אהמלוה לא יתנן שיאתר על תנת שלא תשמטני  ,ארל צרין שיאמר שלא אשמטן
י ' אע׳ש שמליצת השמטת נסשים לא הונחה נתירה ני אס על המלוה
יש׳ס הונחא על דין השמטה ננלל ונו '  ,ונמו גן נאן שמירת השמטת נססיס ' .
תימה  ,ני למעלה משמע שהלוה איננו מתנה עמש׳ר ׳ ני אינו נא לסטור
ע ייזי מדר ר שחיירה אותו התורה ׳ אלא ליותר ממון שזנאהילו תורה  ,ונאן
״ 0ייע שגס הלוה נקרא משמט  .מצי היותו שומר יין השמטה  .והינן הוא
ז יין השתטה הנוגע ללוה ? וני התורה צותה ללוה שלא יסיע תורו י לא
ה הא נזאת נישראל!
יא ״נמו שתלו על הדור המליצה נינם ונו '  ,ושעם אחת נלנד על דרן
" יות אתרו החרש שגחלן ( ינמות סרק י״ר ) ' .
מהינן נודע הינר ני מלת גחלן לא נאמרה אלא שעם אחה ? זה נמצא
5מ יי" ט ( ירמות ס״ר ד״ה שנחלן ) נשס נימוקי יוסף  5ויש לתמוה  ,מי שראה

הדוור ההוא אין לא ראה סס סאי! זה דרך זרות  ,אלא מלתא וטעמס  ,לא
לוד לדעת נ״י  /אך נס לדעת הרמו״ס  ,והוא על דרך ומלת ויחלף שמלותיו׳
שהמתנלח נקרא מגלח  ,ני ולי רצוגו וסיועו לא יגלתוסו.
יב ״ו ' ושויעית לא הונתס ני אס להודיע שצריך לקרות

תשמיני <

לא תשחטני  ,ושהוא לננת זכר  ,לא שלא לננת נקוה ונו '" .
פשט המלות האלה ומה שאתריהן משמע שמלת ת{ 2זם ! 5ני ( ונן

תפקדני

ונל ניוצא וה ) אינה משמשת לזנר נמצא  ,אלא לנקוה נסתרת  ,ומלת ת ^ מטב׳
(ונן

תפקדני וניוצא וה ) אינה משמשת

לנקוה נסתרה  ,אלא לזנר נמצא<

ורתוק הוא שתהיה נוונת הנותו לשווש נדול נזה  .נראה א״נ שהכוונה ני
תשמיני
על השויעית אומרים ת 1צמטני וונין סקל  ,ועל האדס אומרים
ופיעל  .ווזה ג ' נ תמיהה גדולה  ,והלא נא! וונל מקום אומרים תמיד שויעית
משמטת׳ שהוא פעל ולא ספק  ,וושוס מקום לא מצאנו שויעית שומטת
וננין הקל  ,ואין יתנן לומר שלא ת ^ ומטני שויעית * — ואולי יתכן ני
הנותו היתה לומר ני האדס יקרא שומט
המדפים טעה ונקדות י וכוונת
(על דרך הנתוו שמוט נל ועל משה ידו) ווני! הקל  ,והשויעית שהיא גורמת
לאדם להיות שומט  ,נקראת משמנות ופיעל  ,ולפי זה תהיה הקריאה שלא
ה  $מטבי שויעית ( ופיעל )  ,שלא ת  $מ{! ני ושויעית ( וננין הקל )  .אלא שנם
זה לא יתכן  ,ני ולשון תנמים

אומרים תמיד משמט

ופיעל׳ נם על האדם,

נמו שאמרו ומשנה  :משמט אני ( שויעית פיי )  ,וכן  :המלוה על המשכון
והמוסר שטרותיו לו׳יד « אינן משמטין ( שם שם )  .ווורייתא  :וזמן שאמה
משמט קרקע אתה משמט נספים ( גטין ל״ו )  ,וכן ( ספרי פרשת ראה ) וארן
ישראל שאתה עושה שתטה אמה משמט  ,וותוססתא ( םון> שויעית ) והוא
משמט ואין יורשי! משתטין  ,ונשום מקום לא מצאתי שיאמרו שומט ! ונין הקל
לענין מצות שמטה  ,אלא ועניניס אמרים  ,ננון שומטין את הנד מתתתיו
ישות פרק כ" נ )  ,ש ומטין מנעל מעל גוי האימום ( שות קמ׳א ).י שומטו מעל
נוי וניו ( מציעא קי׳ד )  .מנל זה התואר שלא יתנן לחלק וקריאת מלת תשמטני
הנתווה נאן י ולעשותה פעם אמת מן הונין הקל ופעם אחרת מן הדגוש •
ואמנם אות הוי״ת ותות ושויעית איננה להורות על קריאת המלה הקודמת,
ני חנמי התלמוד לא נתוו דגריהס  ,אול מסרום לתלמידיהם על פה  ,והתלמידים
היו מנתיניס נאזניהס אם אמרו תשחטני או ת ^ מטבי  ,ונמו סשמעו״נן
מסרו גס הם לתלמידיהם  ,וגם האתווניס ( רוגן שוודאי ) שהעלו הדווים על
ספר לא החליפו מתה שקולו  ,ומעולם לא הוסיפו תווה או אותיות נדי לורר
קריאת אל תקרי .וע \ ם אלא , Dtthוכן וכמה מקומות אחרים  ,או להודיל
מה שהוא ותמיהה ותה שהוא ! ניחותא  ,וקצת תקומות המסופקים ־־ אול
חות הני׳ת היא כאן צריכה לגופה  ,וי כשאתה אומר שלא תשמטגי שויעית,

המחחנ 1א
הסגיעית היא גושא המאמר ( סוויעקע )  ,וכשאמה רוצה שמשא
ישיש שנת השוע  ,אלא האיש שאתה תו3ר עמו  ,הלא על כרסן צריך אמה
להוסיף 3י״מ ולומר שלא משמע,י3ש 3יעימ  .העולה מפל זה הוא פי ד 3רי רש׳י
ז׳ל כפמיס כאשל המה  ,והפה מ מהרש׳א היא שלא לצורך  .והי אלהיס צואות,
ילילגי משגיאות  ,ופל העומדים לסמור את ד 3רי לא ימצאו עלי טענות עו 3ות
ייאלה הפתו 3ומ 3כופ 3י יציזק מלק עשירי עמוד י׳ד ונו׳ו.
דודתי 3עד ד 3ור רש״י 3מכות ג ' ע״ו  ,אד3ר ר3ר
ואמרי אשר עד כה
נס על דוור רש׳י ומפות ד׳ ע״א  ,כי הנה שם  :אמר ר 3יהודה אמר ר3
ייגית מלאה מיס שנפלה לים הגדול ונו ' חיישינן לשלשה לוגי! ופו ' תניא נתי
הפי ת 3ית מלאה יין שנפלה ליס הגדול ונו ' אי אפשר לשלשת לוגי! ונו '  ,ורש׳י
ני! ; 3אי אפשר לשלשה לוני! לא נרסינן  ,דהא ודאי אפשר  ,אלא וזיישינן
לשמת ; אול■ דוור רש״י זה הוא על מימרת ר׳י אמר ר , 3לא על הורייתא
והמדפיסים עעו וחשוו ני דודיו גם על הגרייתא  ,ונתנו וורייתא תיישינן
לשלשת לוני!  ,והוא שווש  ,כי חיישען היא מלה ארמית  ,ויתכן מציאותה
ימימרא של לו  ,ולא יתכן מציאותה ומשנה ווורייתא  .ונדפוס וסיליאה שוידי
נתוו וורייתא אי אפשר  .ואתנם מה שהעיר רש״י ז״ל דהא ודאי אפשר,
איא הערה ננינה על מימרת רו  ,ני ידוע שדרן אמורא נפרש דבריו יומר ת!
אאנא  ,ותנא דנרייתא אמר אי אפשר  ,וצאו דוקא קאתר .
אמרי נ! מצאתי שנור העיר על זה הרמוי׳ן ז׳ל ופתו  :ועקר נעמי כלהו
גיסינן אי אפשר לשלשה לוגי! שלא יהיו ומקור׳ אמד  ,ורש״י מעויר עליה
אקלתוס ׳ דהאי ספק היא > ויש לפרש דונל דור שהוא רמו־ שייך האי לישנה
ענ"  . :וסוף דוויו נכונים האד׳ וכור קולום האחרונים והניאוס וכללי הגמרא ;
אול מה שאמר ני רש״י מותק אי אפשר לשלשה ליגי! ונו '  ,נ׳ל שאין הדור
’ I׳ ורק תלות אי אפשר ומישרת ר׳י אתר רו,החליף רש׳י ותיישינן  .וליעת
אריעו״א לא מתק רש׳י רק מלת אי ומלת לא  ,ונן היא גרסתו . :אפשר
שדייל
פארונה כסלו תר״ת .
לשלשה לוגי! שיהיו ומקום אמד .

עמק ד .ח ר ר ץ.
von Professor

in Padua.

S . D . Luzzato,
am Collegium
rabbinicum
זימתימה■ )

לא על ברזל על־ההמון נשיתה,
ונדיבות לא צרנו’ אלרע־עין.
מכבד התורה לא איש ננעיתה,
כי המבקש הרבה לא ♦מצא איו.
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לאט לאט ,ולרגל אנשי חלד
הנעמנו תוכחה
לשב
לילד.
״- S
־T
״ ,,, T
על
לב
אדם
דברנו .ובל♦ נכל
ישר ואמת ברה ;שר הוכחנו:
נטענו אהלעל־יתדות השכל,
סרנו מתעתועים תפל לא טחנה
דברנו דבירי רעת יאמנו,
וכבדף ,אל רב! רב על ידנו.
סרנו מנשגבות לא ידע גבר,
בשמי שמים לא נצא לשוח;
לעוף רקיע לא פרשנו אבר,
לא חגרנו זרות ׳י או דבר♦ רוח:
לא תחתנו נפש בדבר־פלא,
כ♦ תקוץ בדברים מהבין תלא.
דרכנו היה זה במרומי קרת,
דרכנו זה היה בפנימי בית:
חקור חקרנו כל־פנה נסתרת,
ובכל הנמצא שם שמיר ושית:
נוכיח כל־חוטא  ,אוניעצנו,
או נתחנן אליו  ,או נזכירנו.
ובדעת ותבונה ובאמרי שפר,
ובכל חכמת לבב ובנעם שיח,
דבר♦ מוסר השכל נכתוב על־ספר,
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ולדור ודור החטאים נוכיח:
נוכיח זדונים אף חזקי־מצח,
אחר מותנו  ,עד־־עולם ונצח.
גם בשיר נפתח פינו ונזמרה,
לקחת נפש איש בנעימות זמר;
וגבורת זמר על־מה לא גברה,
אם גם נחש תקבוץ ות&ו וזמר?
בזמירות חובר חבר יתחברו.
אף כי לבות אדם בשיר ימהרו.
עוללים ונערים חכמה ודעת,
מוסר השכל  .יראת שדי למדנו:
מלים רקים לא העמסנום ; לטעת
צדק וחסד בלבבם שקמו.
הנעמנו החכמה ,דאהבונו:
אחים היינו למו  ,ושמעונו.
כלו בדברים אלה כל־־ימינו:
למדנו  ,או הוכחנו ,אויעצנו.
לא הרענו אל־גבר  .ומרינו
ליטיב אל־האדם אמנם לא אצנו.
דלונו ,ולהיטיב לא התחזקנו:
לא צדקנו הרבה ,אולם הצדקנו.
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ויק הכרוז ויאמר למו:
מעיני העצה היום יפוצו.
שבעים שבעים מכם על־יד מלכמו
יהיו ,ובכל דבר מלכם ;עוצו  ‘.ז
יהרו עם מלכי ארץ סוד המתיקו:
מצדיקי הרבים! רבים הצדיקו.
אז באו למשפט מאתים אלף
אחד בגלל כלם כזאת הביע:
אהבנו צדק  ,ונשנא כל־סלף;
ויהי‘ חפצנו אך עולה הכניע.
ראינו' כל־גאה ונכניעהו׳’
ראינו כל־עשוק ונושיעהו.
צדק צדק נרדוף ; ונמלא זעם
כראות .עולה תמשול על כסא רשע
כראות על־איש נקי תרעם הרעם,
על לא חמם עשה ובלי כל־פשע;
כראות כי במטה חנם ; חבט
איש או אשה או משפחה או שבט.
זעמנו ונרגז ונשיער שער,
כראות צדקדשר יסלפו;
כיאות כי ; דכא עני בשער,
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מ גם נביא ♦ ,נ גם כהןחנפו;
כראות עיני דלים דמעהיערפו.
יזובו מים ונחלים ישטופו.
מדוע דרך עריצים צלחה?
זעקנחנצוח יומם וליל:
מדוע ישחטו המזבחה
ברי לבב לפני גמרי חיל?
מדוע לא אפוא איש איש ממנו
יוכל לדין עם־שתקיף ממנו?
כבה בכאב רוחנו התמרמרנו,
ובבל העריצים גם התקוממנו;
לפדותי נקי אובד עז התאזרנו,
ובכל מטה משפט נלחום נלחמנו;
בגלל צדיק אמלל חזקנו מצח,
יבנו ריב נדכאים עולם ונצח.
כל  -עריץ כל־פריץ רדוף רדפנו,
ונרדפנו לו היה אחינו ד)
על־משתרר על־־גוי חפשיזקצפנו,
את־עז ' פניו וגאון לבו דבינו  :י
ולשבר עריצים מור נעירה,
נחנו נשירה.
על־מכתם
מכתים
 S“ TT
■ גT
ד ) נאשר עשר;

Timoleon

עיי!

סלוטארן.

** 2
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לא כל דרכי הטוב לקחנו לנו,
כי רבו מספר; אחת לקחנו:
דרך אחת כלבד  :ומאת חטאנו.
יכ יתר הטובות כמעט זנחנו.
לאי אל־כל־איש היטבנו ובכל רגע,
רק איש ^ שוק רצוץ נציל מפגע.
ויפתח הכרוז את פיו ויאמר:
"לכן על־־כסא דין אתם תשבו:
בין איש לאיש אתם תגזורו אומר.
את־הצדיק תצדיקו  ,ותחיבו
את־הרשע  :איש איש ע״ל־עיר תשלוטו,
מלכיכם תעבדון  .העם תשפוטו.
עם־זו תשפוטו תחתיכם ישליו,
חמס ועול מבינם תשביתו:
עריצים בגאונם לא עוד ..יוזמיו;
תאסרו תענשו  ,תכו ,תכריחו:
גם תחתיכם ♦היו גבורי כח:
שבט הרשע כן ירכה ישח.
אלף אלפי אלפי אדם אז באו,
וידבר האחד בגלל כלמו:
אם מחיתם אנשי תבל ימצאו,
אם דברימכל־טוב לא ♦חסר למו;
אם לא מחסר כל ערם ילינו,
אם לא יחסר לחמם  .נחנו עשינו.

_
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וילונו  ,ובבנינו לאמתו;
לא נגנוב " לא עזו?* ' ,לא נוגה נכר:
ביגיע ומגמל שדה איבדנו’,
ולכל הארץ מידנו שבר:
העשמו התבל  .אולם דלונו; י
ומעת הדלים ז זףם ירינו.
ומלאכות נמאסות מאד כבדו.
אויתנה מי עשה דלתי נהגו ?
אם שרים בבגדמו״יכבדו,
לארוג אותמו שכמנו השחנו.
לבנות בת♦ שריםי נהנו עמלנו,
גם משמים ארץ ,הה! נפלנו.
חטוב חטבנו העצים בחרש,
ובמוקד הפחם עתים נשרפנו;
חצבנו  ,ונהפוך הרים משרש,
ולהוציא כסף איד ממית שאפנו ; ס)
לבנות סירות דוגה ימים יגענו,
ובלב ♦מים רגע אחד טבענו.
יגענו ,לאפשענו  ,עלפת־־לחם;
נשאנו דומיה ^ מל ויגיע:
כי אדם לעמל/ילד מרחם;
ה ) מוצאי הכסף אשר 3תדינת 3 *TI’D'iSארן סילוי הורגים אז
משעממים  ,עיי האידים העולים מהם אה רו3

הפיע^ ים
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אםאין  ,י .שומם ,או אף ירשיע,
יגענו ,ושניר יום עתים נשכרנו,
ולעבד ולשפחה עתים נמכרנו.
יגענו  ,אך אל־חיי איש לא־נרד,
וגבול איש לא־נשיג לשיג העשר:
לא למדנו חכמה ; ובסוס ונפרד
נחשבנו  ,אך ♦דענו דרבי יישר:
לא הרענו אל איש ,ומעט היטבנו;
ובגיא צלמות נשכחים שכבנו.
מלב נשכחנו  ,כי לב אנשי חלד
יזכור מזיק ,מיטיב ישכח שכוח:
מי כמונו הועיל לשב לילד , ,
ויהי אל־כל־עמל לבז מלקוח ?
נשכחנו ,ונגיל ; רב לנואישר;
כי לא כליאנשי שם הם אנשי יישר.
ויען הכרוז  :אתיכםכתו,
התיכו מקנות חרב תחגורו:
עמדו לימין שרים צדק ישפטו.
ובחוצות עריכם סיבו ושמרו:
חרבשלום  ,אנשי חמס חקמת,
חגרו ,לא חרב שר  ,קשת מלחמת.
קול שופר מלחמה אפס לנצח,
לא־עוד גד על רעהו יתקוממו,
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לא תחשך שמש מקיטור יום רצח,
ופני עמק גדול לא ♦תאדמו:
לא עוד ♦שלח ר 1ןנד .צאנו לטבח,
לשאת על רשעתו הלל ושבח.
רב־־לך צאן הרזתה נסלח נשברת!
לחרם ולאפרן לא־־עוד תחיינה:
לאיתטבחנה עוד בין אש בוערת,
לא תטבחנה עוד  .צאני אתנה,
צאני  .אמרשדי  ,צאניכל־גבר.
לא ♦היה בגבולך עוד שר ושבר.
או♦ הרועים אותם  ,משחית♦ עדר,
ילבשוןצמר  ,ובריאה יזבחו  ,ז '
עורם יפשיטו♦ ,אכלוןהפדר,
ולתפארתם לקראת אריה ישלחו:
אשיבה אל חיקם כאשר פעלו.
אושיעה את־צאני עריבה אמללו.

רוך♦ באף גוים ! חרדו וחתו:
צאני צאן מרעיתי; שישו וגילו.
חרבותיכם כל־אנשי־־חדל כתו,
רמה  ,כידון  ,מגן  ,צנההפילו.
לא־עודיעוףהחץ  ,ובתוך הקשת
לבטח עכביש יפרוש הרשת  .יי
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כל־הגוים אז שרוררננר•
ברוך שופט הצדק' גודר פרץ!
אץ פרץ אין ♦וצאת ברחובותינו,
♦שליו• הערים תשקוט הארץ.
וצבא מרום יאמר  :אשרי בניך;
אין קדוש באדוני  .כי אין בלתך.
אך בדממה דקה אלף ואלף,
נלאתי מספרם ,מרה " לילו;
וכרדת יום סגריר דלף על־דלף,
עיני הזדונים דמעה יזילו.
כ♦ עול משפט־אל אולייאמרו:
הקשבת♦ ואשמע  .לא כן דברו.
לא־כן; אין פוצה פה ומצפצף נגד
משפט שופט צדיק מואס הרשע:
לא־עוד ילון עליו הבוגדבגד ;’
ידערשעו ,ףא אל יוחיל לישע:
ריב ותלונה אין שמה ; ולבבמו
היודע ועד על־רב ושעמו.
אך לזאת♦בכיון ,זאת תכאיבמו,
לפתוח פה לפני בל־אנשי־חלד,
ולהגיד בלשונם את־־גלולימו’ ’
הנעלמים מאז משיב מילד.
על־ההרים ♦שאו בכיה ונהי.
לאמר  :חרפת עולם מדוע נהי?
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תחול  ,תחיל opjttOעל־ראשנו
מכת שופט צדיק; בלתי נודיע
בל־תועבות פ^גלנו  ,בשפתינו!
מי לא ידע צדקך ,שוק רקיע׳?
ישר דיניך למה זה נעידה?
את חטאתינו למה זה נגידה?
או הגידם אתה ,זוכר בל־פעל;
אתה הגד אותם אל כל־בניך:
ולדראון .חרפת עולם ונעל,
למד! נהיה היום לפניכסאך?
מה־נצטד־ק? מדדנגיד?  .מה־נזכירה?
אל־עין כל־האדם למה נחפירה ?
מהמאמר ,מדדנגידה ונמללה,
כלינהיה לקללה אל כל־הגברף
אויה ! ' רשעה כי התעלם פללה.
איד תתנל נבלותה אחר הקבר?
איך תחת אנשי־שם היינו אמש,
בוז וקללה נהיה אל־עין השמש?
הוי גלגלי מרום .חרדו ומזו;
שמ:ם ומאורות חיתו וחילו:
ביימה וכסיל ,חדרי תימן יחפזו;
עמדובמרוצתכם ,ספדו הילילו:
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תפול על־החמה ,תפול אימתה׳
שק ואפר תתכס ,ותהיעיפתה.
חולי ונחי את תבל מתחת,
ובזלעפה ורטט התגעש♦,
עד־אן תשקוט♦ על־שובה ונחת?
מוט התמוטט♦ ברעדה וו/עשי:
החף  .גבעותיך תתמוגגנה.
ובנקרות צוריהם חיות תשאגנה.
אויה! בבכי ♦גון צוחו וצעקו,
בחורים ובתולות זקן ונער;
קוננו ביללה חרדו ינאקו,
וברוב הבעתה ' ןקמר בל־שער:
כי הנה עוד מצער שר אין כמהו♦.
ישוב  . . . .ישוב עולם תהו ובהו.
אויה עולם הפוך ! לא־נכר שוע
לפני חלבה זו חשב טיט רפש;
מול נדכאיו ♦שתחו איש אזרוע.
׳קורו לצעירים כל־רמינפש:
ישח מלך עריץ אף יכרע ברך
אל־עם בכה אתמול מעבדות פרך.
נכבד על־חכמת־שוא ,על  -דעתהבל,
ובכל העם הפתי מתעתע,
על־כתף העידים מכביד הסבל,
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ע1ן :כל־המעץ ,בל־היודע,
אויה ! רבת ♦סכל חרפה ולחץ.
במשל כל ישרי־דרך בבני שחץ.
בכהיתפלאון  ,ככה ישמו,
ככה ץע חטאים מכעס תכה.
פתאום קול״ממרום שמעתי  :רמו:
המון חוטא  ,לא תגיד חטאתיך.
רגע אחד עינים תפקחנה,
עשתונות לב
אל־־בל־לבתפתחנה.
יT « T T
מסוה תרמית פתאום נקרע  ,ובפתע
ללבב  :ראה איש ,לא לעינים.
לא־עוד רשע ערום .עם עור  :.תע.
ישא את־כליותיו איש על־־כפים.
סתר לבב יתגל ,תתגל מחשבת *
רע ,יועץ  ,מיורדי ,ובחיקשוככת.
הומר בל־שם ,תצל אזן שמעת,
עוקב האח נקרא ,א 1ךב הרע;
משכיל* נהפך סכל ,פתי רב־דעת;
פושע החסיר ,מוסיף גורע:
סובא זולל קדוש ,גנב השוע;
ענות־איש גבה לב ,ז דזצךק רוע.
Hefl 12.

KorMj *: Jiichak
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הדר כבוד והוד אל טיט ורפש,
וברכה לקללה רגע הומרו.
יצעק־איש על אחיו ארב לנפש.
העם על־הכהן מר יתמרמרו.
יואר מתעה רעהו וישקץ,
ותהום כל־הארץ ואיקץ.
מתחלה נאשר היה גדעתי להמשין המלאכה הרגה יותר
אחר גית ק״נ

פתגמי הנמיס האלה

ככה יתפלאון,ככה ישמו,
ככה עין חטאים מכעס תכה
פתאום קול ממרום שמעתי ; דמו;
המון חוטא ,ראית♦דמעתך,
לא יפלא דבר מאל אביך:
רם  ,כל־חטאת לא־־ישמע על־פיך.
אשיב אל חיק אדם כגמול♦דהו,
בל יגיד חטאתיו ; כי חנון אני,
רק חוטאבמסתר  ,מתעה רעהו,
דשכח אל ,ויאמר אין ראני;
חסיד בארץ ,באלהים פושע:
הוא ישבע חרפתו ,הוא יודע.
דבר; ובשור לטבח  ,וכמו עגל
קודר יבא ושחוח ושפל־ברך
ככה ממצפונימו ישאו רגל י
רמאות נכבדים וגדולי' ערך,
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♦שמו ראיהם  ,ומאד יהמיו:
גם אתה ? גם אתה ? איך? איך? ♦מ!יו ?
והם לאט לאט ירימו צעד,
כי קל מהם הוזמט ירוץ ארח,
צבא מצבאותם ’ ברתת ורעד
נגש אל המשפט אחר ךב־טרח,
ויפתח האחד את פיו " ,וברגע
נפל
ויאלם
כמדכה נגע.
 ••  • tי; r
ו ; שבט אכזרי אז יהדפוהו•
כל מלאכים רעים ’,קומה וצערה;
קום ,איש קדוש! ♦אמרו ,אףעבוהו;
קומה  ,יראת טרקימדה
המקנא" לאלהיו' איש"לא שככה
קנאתו לאלהים ,יפחד ?אי״כ״כה ?
.יכוהו ,יחרפוהו  ,אך להבל;
לא יקום’ ,לא ילך  .אז איש הפכו
ידיו שדים אחר גבו  ,ובחבל
ידיו אסרו ,ובחזקה משכו'
בחבל״זירימוהו; עד הגיע
האיש נכח כסא בורא רקיע .
,
1
שר"? .
Berichtigung: Im H. 10 Seite l !i in Prof. Lu;. Gedichte:
ותחשקייסיר ויחשור יפיו— .ותחשבי lies Spalte 2Z . L statt
יו) יו וירשםיפיק  H•H T . 9עמק חחרוץin desselben Dichtung
חולם לםקוט מדון בין חים ווע !3• 1 lies^ ~ #
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הפוסע על שתי

הסעיפים.

Don S . H . Mondschein . Vorsteher in Bolechow.
(המשל)

מה תסמן חכמתי  .ומה תועלעי ?
מה אדע אורחותיה אם חודיעיני ? —
אם עת לרגל מחקרי אדרה ימי,
גבול העת לראות  ,באור הכמוס בזממי,
כהיכל צאלים יתראו נעימותיו־,,
בו אך המרמה הוצבה תמונותיה — .
הה ! לקשי יום ! עליו הגה ארימה,
על זאת אספרה  ,ועם עתי למשפט אקומה,
אם גורלי להט אהל׳ על עמק שחת,
במורד בתוך כליון ואפילה מנודחת — .
בכל מקום עיני בכינה׳ ישוטטו שמה,
כי אעל שמים  ,או ארד אדמה,
לא אבין מחשבת יוצר בהיכל כונן,
נשגבה
ממני,כליות׳ אשתונן,
לא אוכל  ,לשוא עין בינתי ארימה,
לחשוף את צפון  ,להביט בקודש פנימה — .
הלזאת אהבת האמת בלב נוטעת,
ושם בנו תבערת תשוקה להרעת,
אך לענות במו נפש דורש החכמה ׳
למען תבער בהגיונו  ,האכליהו חרמה ? —
אם שוא ייגע יעמול כל דורש תושיה,
יערוג על אפיקי דעת  ,ונפשו לא חיה,
יחלום והנה שותה לדויד ,ממעינו.
והקיץ גם ריק מדעת בו כל מעינו.
מה זאת כי אדע  .וכי תמכתי יותר,
אם אץ בצע בעמלי  ,ותבאני אך חוסר ? —
ונקרא כלה ונחרצה לכל לתכלית חושב,
ולכל בשבת חחכמוני אוה לו למושב,
להראות לו גביע הזהב במי תבונתו,
 Siehe Heft 9 S 37.ו*

כמראה בזק רצה ושוב בשנוי מעונתו — .
•
אליי אל אחד ! איה משנן כבודך?
אנה אמצאך  ,לחשוף שלמת הודך?
במרום רקיע שמים בים כוכבים,
בערפלי טוהר  ,שמח איפוא רנובו עבים,
תחת כל השמים ירחפו שרעפי,
לבי אומר כבוד כלו  .ואפול לאפי.
מי אדון הארץ ? מי שמים קרה ?
מי הכין חבל ואבן פנתה ירה?
מי שוכן שחקים  ,ומי נטה שמים ?
מי המציא דומם ? זכל בו נשמת חיים ?
אבקש תוחלת נוחם ומרגוע,
למען לא אסיר תומתי  ,דע אנוע.
אפול ואבנה לע זמרות טבע אשיחה,
ני לא נכונותי  ,ולא באתי דע המנוחה,
על שרשי ככבים יתחקו שאגות׳,
שאלות מה ? מדוע זאת ? המה נהמות׳.
לא אשמע אומר  ,תשובות׳ נשאר מעל,
אין עונה אלי  ,מי אלוה ממעל — .
בליל דומיה מהסחר תשאל אורה,
ונפשי תערוג לאל לשמי ערבות מקורה.
כי אעבור לאטי באחו  ,בנאותפרחים,
תחת מדרך רגלי המה ראשם שחים,
אז ברוח נכון אעופה שמים,
במרום תשוט אגיתו רחבי ידים,
אראה שחק עם רבבות כדורי אש ׳
אשתומם על מכתב אלהים לא פיש.
לוחות שמים לפני כספר נגולו,
מזרות על עליותם דרך יפילו,
עלימו חכמה עומדת עד נחרתה,
מקדם כי יש אל לבוערים הורתה.
מי חכם יבין מכתב כתוב עליהם?
אותות השמים  ,יתנו נא עדיהם,
כי אל שם בשמים וארץ משטרו
כי סופה וסערה  ,ורוח צח עושה דברו.
חבל ושמיו  ,כאלם נפלא הס ׳עמודו,
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עיני את גדלים ומרחקם יבזודו,
אראה אצבע אליהים שם ישיר נצח,
עלי ראש גגו תיושדי  ,כציץ עלי מצח.
אז כמעט אמרתי  ,אבוא עד תכונתו,
שדי לא מצאתי  ,ערפל חתולתו — -
אבקש גדלו בנוגה נחרי ים עולם,
ומלכותו בהמית גלים  ,כי יתנו קולם,
חילו בנהר ישבר משבריו בראש כפים.
בנחלים  ,ישאו צי משא לעיפים,
האל חי הוא באדם  ,נפלא נוראות?
או בתולעת אדמה הפלא נפלאות ?
ה אשמע אותו ברעם גבורות כי ירעם.
עת עליון נתן קולו ובברקיו יועם,
הזה אל מחריד זיז שדה מדעים שמה ?
או בשלכת עלה מעץ בקול דממה,
כי ידחפהו הרוח מברוש רענן,
אראה מעשי אלי ? ואליו כל לב ירנן — .
הבט שמימה! שמה אלפי שמשות,
יאירו מסילות  ,בלב השקט לאל נפשות,
ומזרות אין ספורות יגהו לארץ,
ירגיעו נפש נוגה  ,בל ירא קרץ — .
ואל ארץ ראה  ,והנה חשיכה מעוף צוקה.
אין סדרים  ,שמח שאיה בוקר ,ומבוקה.
מול מאה שעדים אורה עשית רמים,
פה קדר תלך< ועל מעגליך הדמים.
לילה תהיה לך מחזון וחזות קשה,
מסאון שואן ברעש נפשך ־ תגעשח,
משנתה כי נמה בטח  ,ולח ערבה,
תעיר לרעיוני מתעים -יכיה חרבה — .
נוגה שמש יאיר מחשכי ארץ,
קרניובעיפתה יתגברו  ,יפרצופרץ׳
ובעצם טהרה  .לא תזרח האולת,
בכסלה הנפש אך לעמלה נבהלת — .
ראה הנה בני עולה ! אנוש לא יחוננו י
אנשי דמים  ,חצם על יתר כוננו

לעשוק כ? 1היום יאהבו  ,רכוש יחמוסו,
לע תאוח נפשם ידהבו  ,גבול יהדוסו.
היש אל משלם לאויביו  ,ינקום דם עבדיו?
וחצי ברקיו המה לא יכו קדקד צריו ? —
תמימים בחשכת סוהר מעוני יאנחו,
מעושק וגזל משפט מר יצוחו,
עולה תתעודד במקום תפול הצדקה,
רבה עזובה  ,אפס תקוה למעושקה.
היש הנמצא אל  ,ותבל הנדחה
נשברה ונדכא מצרה יגון ואנחה — .
שם ישר מיטב לכת  ,לצדק ישים פעמיו.
בחרפת יסוג אחוד מול הצלחת עמיו,
עריצים ירדפוהו באפם עז ברצח,
והוא בחמתו יחזיק  ,ישא יסבול נצח.
הם ישטמהו יענוהו ברדפו צדק,
ממעגל ישר לא ימיש  ,יחזיק בדק.
בסבך ברותים סבלנות תחבא הפעם,
בצלם סתר פנים תשים  .עד יעבוד זעם.
הצדקה תשבע בוז  ,תחת תחילת תר,לה,
תשא עון רשע  ,ועוד נמצא אלמעלה ? —
מדוע לא יקום אל לאנקת ישרים?
או ינהג המחנה הגדולה באין סדרים.
או ימשול בכל היקום אך עור עינים.
והעולמות בנים לא אמנו על ברכים,
נעזבים מאבותם  ,לא שכבו בתיק הורם,
יחודו צור נקרתם  ,ויבושו מקורם — .
אולם שאנן ומתגאה חכמה תזהר,
לע כל נטע וצמח  .על כל ברוש והרהר -
ארז רם בגדלו אל יתקלס וירוממהו
ואזוב בקיר משפלותו יפארהו,
הן כלם עריו  ,יקראו אחד בראנו׳
במאמרו מבטן תוהו ליש יצאנו -
ובכל זאת זרוע עז דרכו נסתרה,
הוא שולל יוליכנו  ,חשך ולא נהרה.
חכם מול מקרה  ,מקרה לעומת החכמה,
את עצמה מול חלומינו באבה תלחמה,
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תערער מחמדינו  ,עד יסוד בשטף כעס
הה! מרי פרחי אהבה כאכזרקורעי־— . ,
סביב אהל רענני מקולות יסעו,
שמה אנחה  ,שמח תרועה ישמעו,
קול אחד בעז לאמונה ילחצנו,
וקול אחד כמתעתע בעצה יעצנו — .
הגידו לי איה יתם רעש מלחמה ?
הלנצח אהיה סוערה לא נחמה ?
ישאל עין סובל  .ומקורה דמע רזל,
עששה מכעס על כבודה כי ידל .
היגור שם בהיכל שמש אל סולח׳
תומך בנעימים גורל איש רע זונח?
ואיה אביב מחדש מלכותו בנאות גנים,
בו אהבה המתח סופתה בהמון שושנים?
או אין אהבה ושלום במרומי שמים,
ועולם לא נחוג כי ישא חטא החיים.
היש אל ? הימלא תשוקת נפש עורגת,
לרעת על דבר ; בני אדם כוספת,
האם תפרוש חידת החבל לפני כס יה ?
הנדע מה לנו פה  ,הנוכל הגידה ?
הנחכה כי ישולם אדם על כל מפעל,
לאל נגולל דרכינו ניהל ולא נשאל ! —
זעליג צבי מאנדשיין.
, (S . M. S .) mitgetheilt
Gedicht eines irjLhrigen Knaben
. Professor der bibl. öffentl
De. S . M. Schiller, außerord
. hohen Schule zu
u. AlterthumSkunde auf der evangel
Literatur
. Mitglied der Deutschen morgenländischenGesellEperiesu. ordent
schaft zu Halle—Leipzig
von

*c

התקוה

כדורי ארץ ימוטו גם ירעשו
נחלי מים יחנו קולם גם יגעשו
*) לכבוד האדון .החנם המלין המפולר קצין עם מוה ' יוסף לעור נ״י
געיר קאנישא׳ מזכרת אהגה מאת הממכר.
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בך תרות נשענתי ובך אמצא מרגוע.
פור יתפוררו הררי עד גבעות תשחנח
טוב יהפך ?1רע  ,תולדות הטבע תזחנה,
אכן בך בפירי לי שוע!
יעבור עלי מת ,בל אירא בל אפחד ,
תתפוצצנה אבני עולם תוגה באבל תיחד;
הן לעיני אראה רק טוב ונחת:
צהר העת יזרח לעמת׳,
אם את רק אצלי  ,אהובתי,
תעליני משאול  ,תפדיני משחת -י
בך שמח לב כל אדון היצורים,
בך סעד ויצב רוח נשברים
בך הרגיע מדוכאים עגומי נפש.
עשאך לתועלת תבל ליסוד עולמים
את תשפיע רב טוב לקשי ימים ן
את תדלי ישרים מטיט ורפש!

תקוה!
נא בל תעזביני אל אויל בל תסגריני
במתק אמרותיך ננה עדן הוליכיני
סעדיני נא והיי לי לבית מצודות
שפכי הפלה עבורי למעוז ראשי
יפלטני מכף מעול חומס נפשי
ואודך בכנור  ,נעים הידידות!
צד ואויב בל יוכל יבוא שערי
אל תתניני ביד קמי בנפש צרי ׳
בל ימלא פה שונאי ששון ורנה,
עמדי לימיני ובך אכבדה
אמרילהולנד  :רד מהר  ,רוח !
ואז אהללך בכל עבד ופנה.
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אחי ורעי חללו ד׳ יישב שמים,
פארוחו רוממוהו כי הוא מקור חיים
תנו תודה לו שוכני חבל!
כי שלח לכם מנחם  ,אור יקרות,
ינהלכם בעח זרועו  * ,פרכס מצרות,
וחסדו  .חסד אב לכם לחבל!
שלמת בן מאיר לבית שיללער.

שיחד. .
Do « einem Freunde der Neutralität .
אפרים  :מי זה האיש ההולך שמה נטוי גרון 3גאוה דגודל ל  d33אמנם
הנהו לגוש מלנוש ננרי ופונע גנוה על ראשו< אולם זצל זאת רשמי פניו יענו
נו ני הוא מול נעולה ומנני העוריס ,המתתסש למען נסות קלונו ני הוא
יהודי  — .האתה זה אלוף נעורי ? אויה שננה מצאתיך ! אללי לי ני סוזד
סתדתי ויאתני ! הה ! נאסר ינוס ילד סוננ והסר תנונות מני אומנתו אשר נל
צעדיו משמור  ,ותחזיק נימינולנל ינשל  :נןנרחת נאולתךמסני אוהנךהמולינך
נמעגלי הדת ושנילי אמונה  ,ללנה שו 3נ נדרך לוך ולעשות הרע נעיני ד ' ,
לנושת יולדיך ולתוגת נל מניריך ומיודעיך.
מנשה  :מדוע תייליל ותססוק נסים ? אמנה זר לנושי  ,אן לא מעשי!
נמאז עת נצלן שננתי ועצחן נחמני את אלהי שמיס אני ירא ונדרניו אלנהי
לני לא ינער ויסנל עוד להאמין נשוא נתעה ומרוח.
אפריים  :ד׳ אלהיס  ,אשר עיניך משונונוות ננל האין ואין דנר נעלם
ממך ! אתה ידעת ני חףמסשע אנני ; נאוהנ נאמן נוהר לנ  ,עת יראהאהונו
עומד על ירנתי נור  ,וגמענו ימעדו קרסוליו  ,אז ירון נחפזו אליו ויחזיק נו
טרם יפול לשאול תחתיה  :נן גם אנני גליתי למוסר אזנן  .ותונחמי לא נחרתי
תחת לשוני  ,עת הודע לי מחשומן וחסן לנן לעזור את עיר מולדתך תשר
מצער היא  ,ולתקוע אהלן נקרים גדולה ורנתיעס  .רנת יגעתי להסרמחשנתן
הרעה  ,וכגמול עת אמו תרחק מנו נדוד  ,נן נניתירנננה על צוארך,ונשטף
הה Iלא
דמעות׳ את פניך רחצתי  ,עת נרדפת ממני ופנית והלנת לדרכן
טור הדנר נני  ,לא טור הדנר אשר אתה עושה Iתעזור אחין וריען אשר
אהנת ויאהנון  ,להתערנ עם אדם רר אשר לא ידעת ולא ידעוך! תנחר שנת
נדד נעיר ננריה  ,מהתעלס נעיר נולדת נה עם מיודעיו אשר נחנרתם שעשעת
נל הימים נינה איש נתעה! העיר הזאת קטנה היא  ,אולם גדולה מאוד —
לאל הים י אנשיה מספר המה  ,אולם נל יראי ד׳ וחושני מצומיו נלס מאמינים
ננניאיו ונענדיו הקדושים  ,אשרשלחם ד ' אלהי יעקר לתנל ארצה ללנת נעמוד
אש דת לפני עם סגולתו ולאשרם נדרני ד׳• לא נן נעירל  . . .אליה עתה
פניך מועדות ! שמה הצדקה  3רחונ נושלת  ,ונדרדר הרשעה פורחת  ,שמשימין

ית המוסת  :המגמה רוממה  ,ויד הזי ס י ד ה גם יי הדת מטס י שמה עמל
יי|י , 1ימיה ונמש  ,הוות וסרק  ,צאצאי אס ממארת  :אהנת המותרות  ,אצל
יל סגה יארונו  .ולנל נסש ירא ד׳ מרמים ישטמו עד ני אין מסלט ומנוס לה
מנהס  .חוגה מדרנו הרעה ואל תרמק ממני ! ש 3לימיני ונאישון נת עיני
"יצרנה ! אנני אולינן נדרן טונים  ,ואשמרה את רגלן מלנד ; גם דגינו
היי א י ר לא רן ולדרים יט מנו אלין  ,ונין מתי סודו ואנשי נריהו יקמן" נה
יייייי נאזנין אשר הנגדת משמוע ; האת ! הזהרתיך ואת נסשי הצלתי  ,ואתה
יססן לגיא שחת מגרת ! —

מנשה' :לגיאשמת ? איהו?

הגידה נא

אם ידעת מקומו? או ינואונא

יייו ומחיו ויולינוני שמה ? צמוק עשית לי  ,נל שומע יצמק ילעג לן  .אולם
"לילה לי לגוז לן יען נעינים סקומות נעור נאוסל מהלון  ,יען נהקין תמלום
יילומות הנל ואסע  ,ועיניו ימזו שרשים ואראלים אשר לא סזסתם עין נשר
מ יי שים אדם עלי ארן  :ונהסון הוא« ני מאוד ננמרו אלין נמומי לראותן
"וגה נסגורים מ,לי תקוה ושור להרסא עד עולם  ,יען לא תדע ני עור אתה;
ייאסר ננמרו יממנו עלי איש הונח ונא 3אנוש וימאן לקחת סמי מרסא,
ימשני ני הוא נריא ומלא נא.
״ 'לי

אפרים  :ננמרו נמומין עלי ? הנני מונה נעורון ואהה
לראות גננות האין ולסווש מלנודתן לרגליהם למען ישלו וילכדוI

גלוי עיגיס*

מנשה  :שים ממיםנשסתותין  ,ואל הוציא עלי
"®י עליך• והנאת עלין ועל קדושין רעה אשר לא תדעו שמרה — אמנם לא
""« תי לעצתן  ,ודמעוהין את לני נא הרנו  ,אף ני את עיני המסו־־ונרון
 1יי לעשות היטנתי Iניתרון למנתה מן הסנלות  ,נן יתרון לקריות גדולות
 ".לי אחיותיהן הקטנות Iשמה מצוק ה מ נ מ ה שמן ננר ד ' — נשמת אדם—
"י"( ילן הולן ואור ; שה תש ,
החסידה מת עועיס ומננה שנינ אשו
לאישון מושן ; ־־־ סה ישח אדם וישסל איש תמת סנלות דעות קדומות והגלי
"יא  ,אשר לא מני יהודה שרשם  ,ני אם ננל סרס יון ארן מולדותם — עדי
ייליאהוהמות למסשי ; שמה ילן אדם קוממיות וישמח נחיים אשר מהטונו —
"® יולין נניא שקר ויסת נזניס רננות עם שולל; שמה לא יקשג איש רק את
"אי השוסט הנאמן נקרנו יורהו  ,ולא יסור ימין או שמאל ~ .

דנה רעה  ,סן ימרה

.
אפרים  :פה ילן נל
"אמת — .

מנשה :
"יילצורז

סה ייגע אנוש

איש

ישראל נדרני ד ' ; שמה נשרירות לנ עקוג

נתעה למלאות מעדניםנטןמוזה מהתלות
ולהלנישהו

עת רע 3הוא ללמס ואין נסות לו נקרה  ,שמה

אפרים :שמה כל ע«ל

אדס אןלפיהו

מנשה  :שמה יעמול אדם לתת טרף לניהו׳ והנותר —
אפרים :והגומיקדוש — להקדשות אשר מלאה
מנשה  :שקר דנרת Iוהנותר יהיה לעניים מרודים וידועי מלי לאנלה ־־

העיראתהן “
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אפרים :

תי נפשי

כי אתה נזנת ולא אד!

מנשה  :זכותי ימים מקדם  ,עת ותורתן שכנה נפשי  ,אז « מי לרעיו
ודרכיך הסכנתי  ' .ויסת נסתר לני לעשות נמעשין ולהיות כמין יען על פי'
כל העם נכוות  ,ויהללוך כל מסיי לו ; ננוקר ננוקר מקוה מים לא נוהוי'5
נאה נפשי  ,או ומו שלג התגלגלתי  .וושפכי שית לפני היושוי ושמים  ,נסמיי’
כדוו ספקתי על ירן ורקעמי ורגל  ,עו כי כל שומעי תשמני למשמנע אשי«1
ישרה נפשו מ  ,אף עניתי וצום נפשי  ,וכל אוכל לא וא לסי מראשית השמע ע(
אחרית השמע — עדי התקדש ליל השנת — כה נחש ושרי משמן  ,ויי
ומדתו נהלכתי  .מעת לעת הרימותי את פעמי למסעות  ,וומקצי הלכי'
הלוך מסוע מצדיק לצדיק — אשר אמנם יפרו וישרצו ליוו וקרו האין <
לקחת מפיהם תורה — אף ני לא חנם ני אם ומחיר רו • נאשר ישמור הכי׳'
כססו תהוו  :כן שמרתי מזוזות פתחיהם  ,ולכל הנה מסיהם יצא אוזן סקויי*
הטיתי  :נחתף ארותי להנותר מושר הקודש — מושר הקודש אמרתי ? ג'
הלא וכל אשר יגע הקדום  ,גם אם צפיעי וקר או גללי צאת אדם — יקי‘
כתוהו — עלי שלחנם  ,וועודו ונפי ולעתיהו  ,למען אקדש גס אני  .וי«,
סאת ועוז דוקה נפשי וקדוש ישראל — אשר הקיאה אוהו ארן מולדתו^
ני הלא אל עליון וכור נתנהו לכל קדושי ארן ; הוא השמש ,אשר כל ס נ ו נ ' 1י
משתחויס לו  .מה גדלה יגיעתי נפעם ופעם עדי תליתי לי מסילה וין רווי!,
עם הצוןאים פתח אהלו  .ומה הרמתי כסף להשוערים טרם פתחו לי הדל«
אולם לעומת זה מי יונו א ושפתים שמחת נילי וחדות נפשי  ,עת ואתי « '
הקודם פנימה  ,וצלחתי לנגיע וקצה ידהו ! — לא קנאתי אז ושרים אסי
אוצרות זהו להם  ,או לחכמי לו אשר חכמות להם תועפות  :ני הלא ראי«1
א ל ה י ם פנים אל פנים ומזיו נוודו התענגתי!  Iועצת אחי ורעי שממי פי!
ללמוד חכמת הקולה — אשר כל חושן טמון ומצפוניה — והגיתי יומם ולי'
וספרי המקונלים ~ הפותחים לעיני שומעי כזו ואוהוי נפלאות חרכי שמי«׳
ורמות מ לחניהם ושמות יקראו  ,ואחרי אשר מלאתי משניות לוי הולים« ׳
עוותי לני לגשת לעץ החיים ולאכול מסריו  ,למען יפקחו נס עיניהטומו«
לראות כל סתום ולהיות כאלהים Iכ ה ל ו ח י י י ן חזו לי עיני עתה זרו« -
וחשנתי לראות מלאני אלהים נדודים גדודים עוטרים אותי  ,וונליון עיני«
לדורי ייחלו  ,או רווות נפשות החוטאות עולות משאול תחתיה לחלות ולאי!
את פני  ,ני אגאל משחת חייהן  ,ותשוגנה אל מולדתן  :השמים  .כה חלפו יחי
חרסי והולי שוא ותעתועים ; כה טועה נפשי וווי רפש וטיט ; וכת««
נגרזתי ־־־ לולא שלח ד׳ לי מפלטי וקידם  ,ויעלני  .־־ הט אזגין ושמע א«
קוראות׳ ואחר תשפוט  :אני « ואי לעירל  . . . .לא נהפך נרגע לוי לאיש אמי׳
כאשר ינוס איש מפני דיי
את מקום מגורי שניתי  ,אן מדרכי לא שטיתי
שכול או נמי « יוורף ; כן נסתי ורעדה מפני כל אוהו חכמה ושוחר מזוזי«
פתחיה  ,ני יגורתי סן יסתוני וחלקות לשון ווחרמם יגורוני ; נדיאנענע«
חסשתי ונרות את אנשים פלגי  ,ועלי נפתור וחשופי עקו  ,אשר מאוד ממסי
המה ועיר רותי עם  ,וכפולים ועמק רפאים לקטחי זעיר שם  ,ונהיה נולי'
אגודה אחת  ,אגודת רעים תאומים ! מחשגותיהם וחסן לוויהם לעוור את י
עלי אדמה טמאה ומקום המשפט והרשע  — .וסודם שננה נפשי כל היור
עמהס אכלתי ושתיתי יין שרף כמים  ,למען ילהיו לוי לעוודת ד ' ׳ ועמה«
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*מת י ׳ ני ייד אלמו אליהו המס,י ממרומי סמים — י*(י גי יג מאוד הדין
מסמים אילה  ,והוא זקן וסנע ימים — ויגלה ל,ו נפלאות • לא סמעתי לקול
"ימי  ,אסר גנל יוס העיר לי אוזן לעסות מקגה יקנין  ,ולשית לגי ני ינוג
" 'לי  ,למען יהיה לי לאנלה גימיס יאתיון  ,עת נדיגתו לא מנלנלני ולא
מלזישני< ני היד ד ' תקצור להמטיר לתם מן הסמים ? או הראיתם צדיק נע;3
י״ש י לתם ? גלנתי ומון נאילות סויתי רגלי  ,וכצגי מורדף רצתי  ,אף כאגמון
?ססתי יאסי  ,ועמי לאון הניטו  ,למען לא אמגונן על גתולה ואתטא לאל
?ייעל — גל רואי סמקו לעגו לי ותוסת לפנים הייתי ; אן אני לא סמתי לגי
]״ת  ,שתקתי לאילתס ועורוגס או נאנתתי לססעס וזדונם  ,לשום מהלה געגד
’י אשר גתוני  — .והיה עת שגעה נפשי המיות קריה ורעות יושגיה  ,ואמלט
על נפשי מל אתד מן הס ר סי ם אשר נערים הקטנות ונסתר אהליהס גרתי
ימים רנים ; אף הס נמו צריק רן וצעיר קרנוני  ,ונין המשנים ראשונה נשלתן
?ושם נמניתי < אף ני לא על דנר צדקתי ווזסידוהי  ,ני אם ננלל צרור הנסף
־״ ' י לקתתי נילי  — .ויהי היום נהיות׳ נדרן  ,ויפנשני אים אחד קלון סאה
ינ ,יע זקן אשר לא ראיתיו ולא ידעתיו  ,אן הנדת פניו הנידה לי  ,ני הוא
יסנת השנואה אסר נן מנתם יסדה  ,ואסר יום יום תלן הלון וגדול  ,ולגן שמרתי
״ייאום לסי מגלי דנר אתו דנר  ,אן הוא העתיר עלי דנריו ונשפתי מלקות
<£ת יי  ,עד ני סורס מסעי לו גליתי  — .מה נאנת אז ממעמקי לנו ותרדנה
*'ייו דמעה נמים — I״הן נם נשנות קלס וימות עולמים — טרם הנה נזעם
 ®:י את ניה יעק 3רסיסים ונקיעיה ונגררו לעפר השנין סלה — הקים ד'
 j Iזי ישראל לנו נבל דור ויור אנסי רות ו ת וזים  ,אשר זנרס לא יסוף מקרנינו
עילמ*
■ עד  .המה לאליל זה 3נא קטיו  ,ולהטיל נסף לא הסתתו ; לא ננספה
יגי* גלתה נפשם לשנה נארמנות חמודות ולשנו נמטות סן  ,ני אם לרסוא נגעי
’יי עמם ולסתת נל אוזן ערלה למען תשמע לקול ד ' אשר דנרו נסיהם ומלתם
ךאו ; לא שתו מעיינם ינ ינונ תילם ולקגון הון לדוג למען תהיה לאל ידם
“״יא ננסן לאדוני האר  ,או לאמיהם אשר אולתם עשתה נהם את נל התיל
■— ני אם עמלו נלי הפינות לאשר ענרים עוריס נ אור ת איים ולנתותם
11Iיי ד ' ! נסוסר הרימו קולם קראו נחוצות ציון ולא דמולאמר  " :שינו נניס
! ^ייגיס מדרנינס הרעים וענדו את ד '  ,טרם תתן מלינם נאש חמתו  ,ונערה
ואין חננה Iהשלינו איס איש את הגלולים אשר עשו אצנעותינס ואת ססילינס
? 6יצינס מסנינס הסירו  ,רחצו ננקיון נפינס אשר נדם אחינס נגיאלו  ,ונל
'יייה נתקו  ,טרם יאתה צשוואירנם וסידנם נאים מגן"
ני נשנר לנסלשנר
עיים ונצרתס להם צר  ,ולנן לא החרישו נס אם נתרפה הנו לחי  ,או נאנשי
,״י® ומרמה — אהה Iרגליהם לנחשתיס הונשו  — :לא נן הרואים והחוזים׳
‘?'תה לה האומה נדורוחינו  ,אלה אשר טופלי סקר נלמו  ,אוהני נצע ורודפי
״מיס  — .אמנם נייחת ד ' ונאהנת ישורון נל היום יתהללו ; אולם משנת
^ג® תנזינם  ,ומעלליהם הרעים נתשס נפניהס יענו  .לא יהגו נחירת ד ' גס
 ®" .נס ליל  ,ולא ילטפו עיניהם הנהות לגלות את אור יקרות הצפון נחוקיה
 ,״סעיה < לא יענדו את ד ' נאהנתס אותו — ני האהנה מאין תמצא נלנות
יעים איילים ותווי שוא אשר לא ידעו את ד׳  ,ולא ינינו אל פעולותיו נתנל
) *  — ? rולא ישמרו מלותיו וחוקיו למצוא מן נעיניו  ,ינ אס למצוא חן
' 1ייי העם אשר נרגלם  ,ולשאת נרנה מאת נל איש ואיש נמסת ידו  ,ונפי אשר
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מנגו די ; — אין חולה מהם עלי סיעות « ת יסודה ההולכות הלון ונמר,
ישימו לגם לרפאות שנייה כי מעה — לא יגידו ליעדן ג מה עוג ומה המי1
שואלת מאתם ולא תהי עוד נוסחת עליהם חרפה ; ותהי להיפן׳ ני נמלוזמויי
תנוסה — אם אמנם נדי יידן יגעו ושפי לח יהיה לעמלם — ילחמו עם יו*
העת ,לגל יסין את עג הענן השונן על גני ישראל  ,וההולפים נחושך יראו אוי
נשפת חלקות ונלשון רמיה יאמרו׳ אן עוג לישראל לשני ן נעדפל וללנת חשנים!
יען ידעו נאמנה  ,ני אן גתו אופל ואמש מעשיהם יכונו ודרכיהם יחילו ; ל6
כן נזרוח השמש ומופע נהרה — ני אז תגלה חיש מהר לעיני העם תרמיתם
וני אן ר מיה צידם  ,נעוף מתעופף צדקתם  ,ותחת נגור ועושר משנה פלי«?
יירשו  — .יראי ד ' לא ינגדו  ,ונמשנאס לא יתקוטטו׳ אך נרקג נעצמומם ג
שוחר תושיהגתום לג ורוח ננון׳ וירדפו את איש מסנן ותום דין למותת ׳ •י1
אשר קרא לאנחה הנדחה  :אחותי את 1ונין שדיה ילין  ,על אשר ערג לנולנסי*
אל הינל הקודש פגימה  ,ויחזה את האלהים נעיני נשר ! —
אפרים :אתהאלהיס ? היאומן ני יסופר? עיניכם יחזיון אתהאלהים?
והיה יי
שפתיכם תגענה  ,ני איננו לא גשמים ממעל ולא גארן מתחתI
ישאלנם איש לתומו  :מי נרא אלה ? מי אמר לחרס ויזרח ? ולארן ותת! ^
יגולה ? תעיזו פניכם לארוג קורי עננים< ולגנות עליות תוהו על מוסדי נוסו ' '
נזה לנס מתחכמים ! לעגה לנם תועי רוח ! —
מנשה  :על זאת צא אענן  ,יען קצרה רוחך מהנין דגר׳  .אך אחתשאלי6
11,1
מאתן ני החרם תחריש  ,עד דנרי איש אמונים אלי — אשר תשנח ימיני
תשכח נפשי את נל תגתולוהי עלי׳ עדי נקגר אונל  • — :נאחד העס אזי
נרגלס — הוסיף אמרים — רצי נסף נלננם ירצו ולכסף ינסופו  ,הנסף פי6
המטרה אשר אליה עינם צופיה ! מעי! נרפש ממנו נל עשתונותיהם ורעיוניה«,
תועצותיהם תחנולומיהם וננליהס יחדיו יזונו  .אף ני חנליס נפלו להם ^ ,
הפילו למו ננעימיס  ,ומלא גימם נל הון יקר אף נעים ; ננל זאת נפשם "
תשגע ולא המלא  ,ועוד ישאלו מד ' ני יוסיף להם נהנה ונהנה — על דגר אזי
חיל עמם יקחו למען לא ירום לנס וישכחו את ד' — עישי רשעה ופועלי יי"
אם אשנר להם יקרינו ׳ וקראו שלום  ,אף ני " אי! שלום אמר אלוה לרשעים'
ופושע מגט! אס יתן על פיהם ויצוו את הנרנה ננל מענריו ומשלח ידיו ז &!1
תפוש זהג יהדרו  ,אף ני נל רוח אין נקרנו  ,ולא ישאו פני דל אשר יראה'
אוצרו  — .לנס מוצק נמו אגן וחזק משמיר  ,על עני לא ' ממולו ויתום י
נעד סוסים ורנג נגדי מי׳י
ימונו ננצע להחיות נפשו ני יענה .
ופנינים יזילו זהג מכיסם למנניר ; אן ידם סוגרת ומסוגרת לתת שקלם^
לאחיהם הדל עת ידו מטה ניד נדינה יפתחו לו את ארונות השמים  ,ויראו
לו נוכה עד נצי די ; אולם צא יפתחו לו את אוצרם הטונ ולא יעניינו
מאסמם המלא שונע  ,ני קדש הוא  ,וזר לא יאכל ממנו  — .אל גא ני’
אל נא העזונ עוד אשת נריתן לשקוד על דלתות המתננאיס האלה ! אל היי' 6
®
את נפשך מטונה  ,למען נחת שלחנם תמלא דשן* הנגד ושג נניתן  ,ויי,
חיים נזרועות האשה אשר אהנתי היה תמים עם די אלהין ונדרניו לנה׳
דרכי נועם המה ־־ ני הראה ערום ונסיתו  ,ונפש רענה תמלא טוג  ,ליק!
תהיה אג ותמחה דמעות אלמנה ; או אז תשא נרפה מאת ד׳  ,ויהודול15

*
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ממיני צעד וממימי יין  " .ושמעי זאת קדחה אש 3אפי ומעי רומחו נסיר
יפוח"  :סס זעום די ! אמרמי  ,צו ללשמך דומיה ! סכל Iנשפת שקר דנרס על
ענדי ד ' ונניאיו סרה  ,ונקדושים שמת תהלה  ,ולא פחדת לנפשך פן ממק לשונן
יפיו ומאלה לנצח — או המעט מתן ני נאלסין מ,־דמ ולאנדון מודע קראת,
ונקשת להדיח נם את נפשי מארן החיים ולהורידה גיא צלמות ? נארנות ידיה
הנינות רשת לפעמי ותנרה לנפשי שוחה לצודני למדחפות ^ אולם נזה לן לענה
לן מסית ותדיח Iיגיעתן לא מצלח ומקומן משח נפש י• ד' הטונ אה רגלי
חסידיו ישמור  ,ולא ימן לשחת נפש מורהו" • היקר הזה פנה לדרכו ולא ענני
ני מצות המלן הוא  :אל מען — הוא סר וילד ; אולם אמרותיו הנאמנים
«זכרוני לא סרו ; דנר צדק ואמת אשר הוא מצג טהור לא יחטיאו לעולם
נמעט סר
המטרה ולא יעלו נתהו ויאנדו  ,ני אם יולידו ויצמיחו פרי .
איש ריני וילך  ,ותפעם רוחי פי דנרחי עמו קשות  ,תמת אשר דנרו הימה
אתי נחן ונחת  ,ונחמתי פי שפכתי עליו מררתי מנלי למקור ראשונה  ,אס
שיא ידגר או אמת יהגה חנו  ,אם הוא איש נליעל או איש אמונים ־־ ולכן
הלינות הקדוש נקודש  ,ולראות נעין פקוחה
נדרתי נדר לו ' לחקור אחרי
את נל הנעשה ננית ישראל — .מה גדלה הפליאה נעיגי לראות את אשר
עד הנה לא ראיתי  ,ולגלות את אשר לא דמיתי ולא קוימי ; היקר האמור
נלע נתנונוה כפיו את המסכה הנסוכה על סני  ,ומאורנה לפתע עיני לחזות
נכוחות ולא מהתלות  :אמנם לאנרוג חכמה ויתרון דעת עשה לו שם תפארת
ילא 3יראת שדי ומום דרן היה לתהלה3קר 3הארן ; ני אס 3זאת יתהלל,
השכל וידוע להתעות ר  33ות עם — עם ננל ולא חנם — ואת חילם לבוז — ,
כשרון נפשו זמרתית ולגנוז ל 3ההמון  ,וכז 3י השרפים הסו  33יס אותו,
הנודאים מל 3ם אותו מופתים חדשים לזקרים — זימר שאת מאשר עשה אלהי
ישראל נתצרים — ואולת ההמון לתת אתון למשאות שוא ומדוחים  ,שלשאלה
המה המגלים אשר נמו ימשון נ 1יא השקר הזה המונים המונים מכל כנפות
האין  ,ונתוכם דלים וראשים  ,קצינים ורשים המוריקים מעליהם הזה 3אל
מסננות הצדיק הזה  .כישמעאלי יש 3שאנן ודומם כל היום וכלי מקטרתו נידו,
עד ני יראה לאיש חוש 3מחשנות וחורש מזימות נלי מרגיע — אולם נאמת
טפש נחל 3לנו  ,וכסליו מלאו נסל ורעות רוח ; נשפתי שקר ינ3ד את ד׳
לגאות  ,ובקרנו יענוד את עגל הזהו  ,ויאמר  :אלה אלהין ישראל! ־ך לא
יע 3לעשות מצות די וצא צמא לשמוע דנרו ולמלאות רצונו  :כי אם לאסוף
כחול הון לרוב  ,למען יתענג הוא וכל הנצויס אליו נתענוגות נשרים׳ ולמען
לא
יינה לו סוסים ומרכזות ענדיס ואמהות אין מספר  ,והנותר ימן
נשנתו
לעניים מרודים העטופים נרעג — ני אם ננשן לאצילי האין .
נדאש הקרואים נעתיק שדים מעט יאכל וישת ; אולם נחדרי משנימו ימלא
כישו מעדנים  ,ויין רקח מלא המזרק יגיח אל פיהו  ,עד ני ישכר ויתגל ויראה
חכמים מחוכמים
נפלאות ; נניו נריאיס ושמנים כעגלי מרנק  ,וכמוהם
אף ני צא יצומו ונשלג לא ירחצו  ,ננל זאת קדושים המה ־־" אס לא נעיני
י ' — בכל זאת נעיגי העם — ני הלא ממקום קדוש יהלכו ומציר י ש ר אל
וקדושו חוצבו “ וכמוהם נס נניהם רבני גניהם אשר יולדו אחריהם קודש
יהיו  ,כי הלא — גם זרמתם קודש  — .כרחוק מזרח ממערג וצפון מים:
כן רחק ד ' מנליותיו  ,ולא יעלה על לנו לעולם  ,ני הלא הכסף הוא האלהים!
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אם אמנם דרנו צלתה ופל טע ההצלחה נידו  ,אין קצה לאוצרותיו ואין מססי
לנל חמודותיו ; נפל « את לא יאמר  ' :ים לי רג ' ! ונקלה לו לקחת קשיטה
אתת מדל וחלפה אסר נלואיסחנות ילנם  ,ועורו נכמר מפני זלעפות רענ ~~ .
מר " ליל עלי הדת אסר נמנה מקרו  ,נארן רוסיא  :ני יסירו נני יסראל
הנפוצים סמה את נגדיהם הצואים מעליהם וילנשו מחלצות פתננית אזרח'
ארן הלזו ; אולם לא יען תטנול פעמיה נדמעות יניס מגני ישראל אשר עינים
ופי השתוות
להם ולא יראו  ,ני מגמת סניה אן טוגמם והצלחתם ,
תמשון ,ונאפר ינידנו עד
אחריה
הלננות
ה נ נדי ם גס השת וות
נאמן  :הנסיון  ,ני שתי אלה חונרות אשה אל אחותה ולא יתפרדו — או
יען נ ל חדש ראשיתו רע ומד מאוד  ,ני יהדוף אנשים לא מעט ממצנר ויפתח
דלתיהם לריש ומחסור  ,תחת אשר עדעתההיתה מנת נוססרויה  — :לא ! ני
אם — מדאגה סן יונים מעיין מחימו  ,מעין לא אנזג  ,ממנו שתה וישקאת
נ עי ר ו ימים דנים  .הנזה קדוש אגחרהו ? אמנם לא קדוש מרחם הוא נאשר
חסרי דעת יננוהו< ינ אם סישע מנטן  ,ולא ישראל יקרא שמו  ,ני אם
יעקג׳ ני עקוג יעקונ את עמו ומעמל נפשם ישגע ויותר  — .נחרי אף
מהרתי לשום לדין פעמים גלי לראות פניו עוד ולקחת ורנה מאתו טרם סניה'
לדיני  ,ני גרכח ארור נמוהו נם היא אן מארה תצמיח  .נשאתי את רגל'
עתה והלנמי לעיר ק  . . .שמה שמול ען חיים ,ורגגות עם נצלו יחסיו! ,
לחקור שום שנל אם נקודש החצגתו  ,או נעמקי שאול ישרש  ,גחנתי את איש
חלהים הזה  ,ומצאתי ני לא טונ הוא מאחיו  ,הנצע הוא המפתח אשר יפתח
לנל דורש אלהיס אס שערי צדיק ואת שערי שתים — פלס רמיה נו נל יקר
אדם ויתרונו ישקלו  ,ועל פיהו נל הנא לראות פני אלהיס ינגד או יקל :
לאשר רניא אלוה  :צרור הנסף נידו  ,חן ונגוד יתן׳ ולא יפן לדנרי עני
וננה רוח אשר נידו וגניתו אין נל  .גקרוג הקין ישים לדין פעמיו  ,וסונג
סונג הוצן ננל ערי ממשלתו לגוז את עדרי צאנו — הה צאן יעקג הנותרות
והנסיצות נה ונה נלי רועה ונאמן רוח! — ולהפשיט את עורן מעליהן!
ועוד יתרה יעשה  ,למען הרנות רנושו ילוה נגשן לנל חוסי נו  ,והיה אם
הצליחו נמעשה ידיהם  ,אז מלגד הנשן והמרנית יונילו שי למורה נן סורר
ומורה  ,ני יחילו דרניהם ננל עת  :ואם אין — עמותם הטו זאת  ,וצדקת
הצדיק לא ינלה להציל אתהס< — נשנט נרזל ומקל מוגלים רודה ננל מקהלות
עם אשר תחתיו יננעו  ,ונל רנניהס — אחד מהם לא נעדר — נידו ; פנלים
יושיג לנס הרננות׳ אם נלשון ימיה את עפר רגליו ילחפו  ,ולעיני העם
יעייצוהו ויקדישוהו ; וליקירי רוח ומתי שנל נתרפה יאמר • :רדו" ! אם לא
ינרעו וישתחוו לו  ,או ימרו את רוח קדשו חלילה ! הנזה קדום אנחרהו ? אמרתי
נלני עת נתתי לו עייף ותשאני רגלי לעיר ר  . .מקום משנן צ ני * )ישראל.
אשד נימי עלומיו היה הוסר גלויי תחנות ומלאנתו חיתהו  ,ואחרי נן הורם
והיצף להיות נגיד על אלפי ישראל  ,ולתפור נסתות עלי — שמורות עיניהם׳
ל  -ען לא ׳חזיון ונצהייס נמו נאסלה ימששו  ,חקרתי ומצאתי ני עוד נופל
האחרון חן השנים הראשונים ; נמצח נחושה ישאל נרנה מאת נל הנא לראות
* ) הצדיק הזה נאסף אל עמיו זה לא נגיר זקן ושנע ימים — תהא מיתתי
נפרמו
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| £ניו ׳ ולא ינוס — ני לא ידע עול נוסת — לאמי לנדיג הוסיף לי נהנה
ינהנה ני יס לאל ידו  .אס ה עקרה ני תנוא אליו ותתוזנז לו כי יתפלל נעדה
יי ' ויהי לה פרי נטן ! א) יערינה הנונל לסי מלנה ונמסת ידה  ,ולא יחדלחדנר
יאתר  ' :תני לי אלף סקל  ,ואגני אסתח את רחמן■ ! — חתם מאוח סקל נסף
®קלי נרגע על ידי  ,והחצי הנסאר תשלחי לי עת תפקדי ותלדי ; והיה אס פקד
י אותה  ,אן — נרנת הצדיק הולידה  ,וגסס נדנוה הניף נעל האסה אג ננזהו,
יא  .°אין  ,לא ישיג את הנננה וחיל נלע לא יקיא  ,כי אס ירחן ננקיון כפיי,
י ' יא נו האשמה — הה! נמה תוצאות לאים תרמית להנצל מדחי ולהמלט
תיסת טמנה לשונו לו  — .עוד זכור אזנור את אסר עיני ראו לי  ,וכמעט לא
האמנתי זאת ני הסופר  :אסה אתת קסת 3נ ומרת נפש צעקה אליו ותנן נכי
אמיורים לאמר  " :אישי חולה זה ימים רניס  ,ונל הרופאים ננר אמרו נואם
’יאותס ני תס הנסף — אנא הושיעני Iחמול עלי אשה עזונה וחמשה נניה
אסר נאקתם עולה עתה למרום סמיס  ,מלן ממות נפשו  ,ני
תחת אלהינז
אתה  ,ואל ירד נעצם תומו קנר " Iהקשית מאוד לשאול ' עגה חיש האלהיח " אן
מאוד נכמרו רחמי עלין ; לכן מהרי נא למת מאה שקל נסף  ,והוא יקים תמטהו
ויחי" ! " מאה שקל" ? שאלה האשה ״מאה נסף ' ? הלא אתה הריאה ולא
יעלס ממן ני נניתי אין  ,ונל רכושי והוגי היו טרף לשני הרוסאי אליל וחרשי
אשחית  .עד ני העוללים ישאלו ולחם אין"  ' Iאס נן ' " ענה הקדום " " תני צי
הטוטפות
נטל ננד אשר ללא הועיל על ראשן משאי — והוא מוצל"! פקודתו
שמרה רוחה  ,הטוטפות היתה להצדיק לאחוזת עולם  ,ונעלה — הלן נדרן נל

״>יר!!—

נראיתי זאת התחמן לני נקרני  ,ועל שפתי נאש צרנת ; מה נכספה ונם
’לתה נפשי להכות את איש דמיס ומרמה הלזה נאגרוף לחי  ,וצמרוט נחרון אפי
שמית ראשו וזקנו ; אן יראתי מחתת הנגלים השומרים לראשי אשר ישסעוני
’שסע הגדי  — .הנוקר אור שנסתי מתני והלכתי אל המאיר לארן מאפליה
אליי  :אמנם לא אכחד ני יתרון רג להצדיק הזה עלי נל הקדושים אשר מלאה
שי* רן אותם ; הוא תועה ולא כמוהם אן מתעה .
משגהושוגג— .
’שאר אחיו רואים סתומי עין נצלם יתהלן  ,אולם לננו ימשונ ני הוא מתהלן
י>ת האלהיס  ,תחת אשר המה ידעו את דרו ד ' ויעקשוה  — .כמוהם יאסיף
’סף לרוג  ,אולם אן לחנן דלים יקנצנו׳ נרות נדינה ישניע נפשות ;■ ענות דשן
יערים ינסה נגד  :עת נני ניתו קרעים ילנשו ולחם צר יאכלו ; אץלעיתת זה
אה השמן לנו ולא נינת אום לו ! — נח דמיונו הגתעה עשה יעשה לו נגפים
' ' גניה עוף לרום שמים להתרועע עם מלאכים שרפים ואראלים ולחזות ננועס
 1׳ י.אםר היטג ייטיג עם עושי רצונו ושומעי נקולו  ,נן ינער אפו נאים שונה
'שתי אשר יזיד למרות רצינו  ,ונשוסר ירים הצדיק קילו לימי  ' :העידותי נן
שיום ננל ! אס תמרה את פי ותשלן דנדי אתרין  ,א ;
אחריהן מרה תהיה,
'לא יאנה ד ' סלוח לן ! ומה מלא שחוק פי ! שמעי רוני תורותיו הנותנות עדיהן,
’י מסן ד ' נקרנורוח עיעיס ונשגעון ינהג  — .הנזה צדיק אהילהו ? ההוא
יהיה לי לעיניס נידן ד '  ,אס טח מראות עינהו ? — נה שנעתי נדודים שלשה
ירחים הלון ונסוע מעיר לעיר ומצדיק לצדיק אולי אמצא נתון עדת האספסוף
'אדנית המתקדשים האלה צדיק אחד חנם לנ ונר כסיס ; וסר וזעף ני לשיא
’אשתי ו א מצאתי שנתי ה,׳תה  .נמשוגעחס■־ דעת עתידופא מחלין  :נןכסתה
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נלימס סני עמס נסויטי אחורנית אלי ימיס שטסו ועורו « ימי הזמן ־— אנס
הלן לגי לקרוא למטיף סקר — < 3יא ד ' — ולאים הולך רוח — איש היות?
ה « אמ ירצני עושני ותמי מהוני מרומה לממקדםיס ומטהרים האלה למען ירגי
לי! ו מומים ופרשים אין מסשר ? הגזאת אישרה שניו  ,אם ארגה מיל איש
מרמה למען ילוה ונשך ? שלחתי רטן3נסשי למען יעשו החטאים האלס שימס
עלי נמל ! נאים מסנן ודל לגשמי קרעים למען ילנשו המה אדר יקר ומעטס
מהלה יעטו ? למן היום ההוא נמתי ל החם ידה הרמיה משר פרימות  ,ואח
והמקו  3לים למאנולת אש ; כי הלא עושיהם נמוהס
הממחמדים
מפרי
גנטן שאול אם לא נוסח מאנלם ולא מנגה נצח  ,עק 3אשר הנידו למשאות על
אל עולם דגרים אשר לא נן  ,נמעט נשמע סקול ני נאתי  ,וסנה נדגורים
סגגוני כתרוני אחי ורעי נעלי נשמור וחשופי עקג ני אגיד להם חדשות
ואספרם נפלאות מן הקדושים אשר גארן המס  :לשוא גקשמים שעמים ושלם
לאמר  :״נמרו לי זעיר למען אנוח מעט מני עמל הדרך ' ; המס גאומס לשמוע
נפלאות וחדשות  .לא נתנוני גלעי רוקי ולשאוף רוח  " — .הוי עם נגל ולא
חנם "  Iהרימותי קולי * הוי עורים ועינים יש Iהן תתמהו ותתפלאו נקראפם
 3מ פרי הנניאים והחוזים ני קטרו אגותינס גדורות קדם על גגותיהם למלנת
השמים וימני נסך לנל צנאס  ,מה נואלו אגומינו ומס הסנילו עשות ני סזנס
הטו מעם אלמחוצלם אלהי שמים וארן ייעודו אלהים אחרים אשר לאאלהים"
נה תקראו אז ולא תשיתו אל לגנם  ,ני נמוסס נמרחה חנממנס והמנלתם
עשוה נהאמירנסאיש נתעג ונאלח שיתה יין שרף נמים  ,ואחר נל ממסך יורום,
אלהיס — האל הוא ני
גני אדם ,ואף גנור תתנוהו עליון לגני
על נל
לפניו מחנתנם תפילו ? התחת אלהים הוא ולא אנוש עפר מן האדמה  ,ני
תחלו שניו לחלון ממות נפשנס  ,או לגהות מטרנס ? לתת לנס זרע אנשים אי
ואולתנס תעשירהו ?
נסינסיאנל
זהג רו ? — זהג רג ? עת הוא אך יניע
או הגידו נא לי  ,מה מצאתם גקדושים האלה ני דנקתם נהם ותתנו להם
מעשר מ נ ל? הגזאת יזנה איש את ארחו  ,ני יגצע נצע ויאסיף מיל זרים
אשר לה עמל נו  ,למען יקן היכלי חמד וירגה לו סומים ומרננות לווו?
הגזאת יטהר נגר ני ימלא נרשו מעדנים  ,וישתה יין ה :קח לשנרון ? או ני
לא ימוש נלי מקטרתו משיהו נל היום  ,וענן הקטרת ימלא הגיח ? הה ! לא
גני אלהיס המה׳ ני אם גני נליעל ! צאצאי שאול  ,אשר הקיאם להתעות
רנגות אנשים תוהו לא דרך ! רקים הם מכל חנמה לעשות למו שם תפארת
על שני תגל ,נם נרפים לעשות ומלאנה מקנה וקנין מקרוג וממרחק  ,למען
אסוף הון ועושר אלימו ינמופון ; לנן ישנילו לשים אל תרמית מפלט למי
ולהונות את העם ואחיזת עיניס  ,למען יפתחו לסם את שקם וגמנחה פניהם
ארורים הס וכמוהם נל הדוק והם  Iהרגלים אשר יגונו אשוריהם
יקדמו .
אזימו יפסחו ! נל לשון אשר תחליק אמריה למו תמק גחנה ! היד אשר נת1
תתן מנאה להם תיגשי ! — נמעט נמלטו מפי דגרי אמת וצדק אלה  ,ותגעי
גי חמת המתחסדים ' על פי שלחתי לשוני לדנר געגדי די  ,ונם את משיתי
חרפתי וגדשתי ; כמקלל ד׳ על ציאר רדפוני  ,ונעמוני ומואגי לא נתנוני לגיא
וקהל די  ,ותקנון עיד זאת ועיניהם  ,ועוד לדמי ארגו "תלחשו עלי לאמרי
«מי יתן וגממתרים נמצאהו ונגהו נפש  ,ני הלא ו׳ הדפו ויתנהו גנף מלאני
שאול ואנוון"  .הה  ,ארור אסם ני עז ועורהס ני מחמת נחש קשתה ! ~~
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וכמעט הסיקו זממם ,
לולא קמו נעזרתי ממי פנל וישרי ל 3נ אשר נצל ידם
’סיגי  ,עדי — פנתוגי  .עם
המה הגיאוני אל נית נכ הישרים האלה כרמי עמה כרית מלת  ,נריהעולס.
אות אוממינו ונל פניות ממודומיהו ־־־ מני ראפי
האומה לנו למורשה —
הראוני ; מה מאוד היווני גיל ונתת םסיי חכמה ודעת
אשר השאירד אתריהם
גרכה
נקרג
האין
קדמוני
תנמינו
גותי נפש ! נמחנא
תדר משכ 3י — הרתק
מני
המית
ורגשת
3
ני
חלוף
אשר ה3ל יה3לו — הגיתי 3ס
יומס וליל  ,ואתרי תרמים
 3עט נרזל על לוח לגי  ,שממי את לגי ללמוד פסת
אשכנזית אשר גל תנמה
ותדע גנגוליה ישכונו  ,וגרון י׳ החונן לאדם דעת,
ג י לא לריק יגעתי! —
נמה פש לני גהלה לפתע אור יקרות עלי נפשי,
מתת אשר עד נה נאפלה
הלנה ונמתשצי הק 3לה נשפה • — אודן ד׳ כי העירות
את יותי ללכת מני און
מולדתי
לעיר
תפצי
נה
1
אלף
תודות
לנס
רועי מגונות,
יי תמלתס עלי
שהננמג
ומשולת
כמוני
.
ותרעו
אותי
גמיעה
טוג ושמן ועל
מי מנוחות
נהלתוני
I
האת
מה
יתרון
ל
ת
נ
מ
ה
מן
ה
ת
ם
י
ד
ה
!
מה טוג ותה
יעים
לחסות
גנועס
כנפיה
סלה
!
החכמה
היא
מולדת
שמיס  ,התסידה היא
שיר
האולת
;
החכמה
עוטה
אור
נשלמה ונוגה לה מס 3י 3׳ החסידה השים
מישן סמרה ואישון ליל ;
החכמה
תפקח
עיני
עורים
,
מתת
אשד
אוינתהתעור
את גלוי עינים ; החכמה
תעורר את שפוני טמוני נוחות נפפיגו למען תעשינה
חופיה  ,החסידה מפיל
תרדמה
גדולה
עליהן
,
למען לא יקיצו ולח יעדרו עד
’ימי שמים ; החסידה
תשלח רזון ננסש וגויה  ,תחת אשר החכמה מיוה
שייהן דשן — .
אפרים :החסידה תשית מתג
לתאותלנגשר  ,למען לח
יי חוק  ,עת החכרה גרסן
שולחת
;
החסידה
תפיל
חנלינו
גנעימים גין —
מנשה  :בין שותי שכר והלומי יין — .
אפרים :תפיל תגלנו נין
מלאני צגאות אשר אין חליפות למו ומות לא
'יעי י־־ החכמה תניח
נירלינו נין נהמות שוי וחיתו יער אשר כגנד יגלו
יייילעה ורמה לתומם
ילחמו
;
— החסידה תזהיר אותנו לאמר  :השמרו לנס
מעשית רע כי שמה
שפטים
גדולים
לעושי
רשעה
נכונו
י
החכמה
תטיף אמריה
יפן ונחת  :כל אשר
נכותכם
לעשות
עשו
,
ני
אין
חש
3
ון
נשאול
אשר אמס
שוליים שמה ;
החסידה
תשא
לג
אל
כפים
לאלהי
שמים — .
מנשה
:
ומסין
נסן
יין
ופכר
לאליל נאנוס כל היוםI
אפרים
:
החכמה
תצחק
3
 ft,rחניון עוזו  ,ונא דר קרנהותאמר  :לא גשמיםהוא  ,ני אם התולדה
תה ילונו את פניו ויגלום.

תפרוצנהותענורנה

.
מנשה :אז3,עיןחדהונשום ל 3עלי נרם יהודה עניתי  ,ומה
השתוממתי
’ י אות  ,ני עלה כלו
שמיר ושית ונדריו נהרסו ;

הכורמים שומרי ציון אשר

״ I5יי נאפו לנו דור
ודור  ,התה לא עשו מלאכת ענידתם נאמין כפים  ,לח
*ן קיהו וסקלוהו ופרצת י
נדריו אשר פרצה העת לא חזקו ,לא כרתי הזלזלים

’מזמרות למען תתן הגפן
י1ש י גס הזל ז ל ים ו חילה וינשילוחשנלותיז דם ענג חמר ; ני הלא תמרי
הנטישות קידש התה  ,יכל חנן אופל וצלמות אשר
’יה יירה איש בזדון לבב ,
חאנני חפן הוקירו  — .כה נרם ד ' לנאוה נטעה
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בימיקדס כליל בהדרו  ,וייף ברוב גפגיו ומחמי
ולא הדר לו מממדהו  — .נאסר הרבתי חקוי
בינתי  ,כן ראיתי ני התורה והקבלה מקבילות
עמים — שומרי ציון נבהלו.

ימינו 3קרן נן סמן  ,כאשי היה
עגגיי ; נן משחת עתה מראהו ,
וכאשר שקלתי זו לעומת זו במאזני
הנה  ,אף ני מתאימות למראה
שקלת
אפרים:החדש Iלא אובה שמוע עוד ! אף דע ני שקרנזבח  ,לא
אתהן במאזני בינה ודעת ני אם בשלם התאוה — התורה והקבלה אחיות
האומות הנס ; ואן אויבתן  :התאוה  ,זאת הרשעה  ,תפיל תרדמה גדולה עלי
השופע צדק היושב בשערי לגב — למען תצוד באין מעצור את הנפש למדחפות,
עד ני תשנס את מולדתה ובית אביה ותצלל נעופרת בין מגי תענוג החיים,
אשר ראשיתם נדבש מתוקה ואחריתם נלענה מרה.
מנשה  :בזרוע עוז פרקתי מוטות עולי אשר לא ינולתי שאת אתה!
תעל צוארי החבול  ,ותחת אשר עד עתה עניתי בצומות נפשי וחסרתיה מטובה,
משנתי עתה ביין את בשרי הנחוש  ,אנלתי למעדנים ושתיתי ממתקים ננפשי
שבעי ; ני הלא אין טוב לאדם רק לשמוח ולהתענג בטפחות חלדו עדי המות
מתבל ינדהו  ,ונדוד אל ארן רחבת ידים  :ארן רפאים תצנפהו  .להחסידה
הר מיה אמרתי  :מדי ! ועם החרמה ברית כרתי  ,אף היא פתחה לי אה
חונרה הטוב וכל יקר הנחילתני  — .מהולל שם ד '  ,לא לבד עם משכילי עמי,
ני אם נם עם חכמי לב אשר לא מעמינו בברית באתי ; המה קרבתי יחפצון
ובסודם תבוא נפשי  ,ני לא נאחד עמי נלעג לשון וערל לב הנני — כמוני
כמוהם אוצרות המדעים שוסתי ואעשיר — ונמו נן בעיני ד ' חן אמצא  ,ני
הלא בררני תבונות רגלי תצעדנה ותעודת׳ אמלא ; יום יום אלכה הלון וקרוב
אל המטרה העדינה לנו  ,בשיתי יום יום על חכמתי נוספות  ,וגבולות ידיעתי
ארחיב עד אין קן.
בשחוק)אשריך ! ואשרייולדת ן Iאן הנד נא לי מה נחן
אפרים< (
הלום ? הבאת להאציל מהודןגס עלינו הולני חשכים  ,ולזרוע אור יקרות בעיר
מאפליה הזאת ? —
מנשה  :אל תירא ואל תחת ! הן נונב אחד חשכת הלילה לא יגיה ~~
אף מי זה פתי וחסר לב אשר יתן דבש לנפש תנחנו ויערוך מטעמים לחין לא
יטעם אוכל לו ? הסרת ושמע ! רן אחרי חלפו ארבע שנים למן היום מנם
נפרדתי  ,הקיצה התשוקה בקרני לפקוד את עיר מולדתי ולראות את שלום אחי
ורעי אשר אתם גודלתי ׳ ומה חרדתי בראותי אותם יתשמענה אזני את מדברותיהםI
כסוס ונפרא ריקים הס מנל מדע ותושיה  ,ולא חלק להם בבינה ודעת  ,ובכל
יחת יתברכו בלבנם ני אן המה עם חנם ונבון  ,ובהם בחר ד ' לנהלה לו;
לא ידעו ולא ׳ביני את כל אשר נעשה בארן  ,והתולדה מם נל מחמדיה ופלאיה
מסותרה למו  ,ויחפשו לדעת את הנעשה בשמים  .לא יראו את ד ' צבאות,
המכלכל בטיבו בריאים אין מספר  ,ושסע חסדיו נל חי יונק ; ני אם אל זי
אל קנא ונוקם  ,אשר יצר את האדם מסח באפו נשמת חיים  ,לא להתענג
ולשמוח  ,רק ללכת קודר ושחוח תחת נטל חצות לא טובים וחוקים לא צדיקים
ובאכזריות חתה יענוש את כל העובר על פקוד " ולא יעשה אח מאלה  ,אף
ני קטן הוא ביים שמחתם ובמועדיהם יאספו אספה קהל גדול מאוד  ,ישתו
וישנת ולער עדי נשף.

69
אפרים  :החרשתי עד כה  ,יען ראיתי גי צר לו הרות ; אמרתי תמר
יייייי לן — סע ? א « ן ושמע  :הן אתה ורעיו תכתים ועיניכם  ,ונתנו סכלים אסר
השם אלוה חכמה ; אולם פקח עיניו וראה Iהמערים האלה ימסכו שכר וישתו
" Iשרן -כמים  ,אנל גם לאחיהם הדל תלק יתנו  ,לא יגערו ועני ודל עת ינקם
מאתם ורכה למען כסות מערומיו וקרה  ,ולא יאטימו אזנם לשאלתם לתת למס
יגש לנפשו כי רעוה  :עת המה עשו משמה שמנים יתענגו ודם ענגי ישתו תמר — .
מנשה  :אמנם צדקת ! אן לא גי האשם  ,כי לא ככל העמים וני עמינו!
נינותם אן׳ שו וישיש ומחזיק נפלן או ידוע תולי וחדל כת יקש עלי פתחי נדיגיס
יקציכי עם ; לא כן וני עמינו  ,נרפים המה נרפים וכל עמל וטורח למותה ישנאו:
איש צעיר לימים ומלא כת וראותו כי צרור כספו תמס יהלון וילכד וחולי עוני,
אז החת יאנק עם קשי יומו נרו כת עד כי יוכל לו  ,מחת כי ישית מקנה וקנין
עד כי ינוו חילו ויעשיר — יואר נדוד מעיר לעיר ולהיות עלי אחיו הקצינים
לאון מעמסה ולמשא כנד — הגזה דל ארצהו ואחוננהו ? —
אפרים  :אמנם ידעתי ני איש דניים אתה ! אנל הקן לדורי רוח ? תפרוש
מסוה ימיה עלי רוע פעולותיו  ,ותחת מעיל צדקה לו עקש חזק נשמיר תסתיר.
הן איש אשר לו נשר לו לא ישאל לרעהו העטוף ורעו לאתר  :מדוע אתה כנה
יל ? לא יחקור ראשונה אם הוא איש נויא ושמן  ,או הונח ננאו אנוש ? או
הלא גס מזקן ורפה נח ידן תקפוץ וגם ני יחנן קולו אין שומע לו ! הגזה חנם
איחרהו ? וינה עוד Iהנועדים האלה אשר חרפת ונדפת ישמו יין שרף וישכרו<
אולם אז וגאון ד ' ידונו ושפתם ישנחונהו!
תהללוהו? מה
מנשה :ומה חפו לדי כי מהמו נדונים נלנס ובלשון עלג
יתן ומה יוסיף לו ני הלומי יין כמוכם עלי מזרק יין שרף לו מהקו כפרא עלי
ישא ? הה Iלו נעים זמירות ישראל ואחוזת מרעיו מטיני זמרה ומלומדי שיר
משנת עולם יקיצו׳ הה  ,מה יחרדו לשמוע זמירותיהם המשתאות כל לו רגש.
יהמיעיפות דשן אל כל נפש דעת  ,נלעגי שפה מפי עם נלעג לשון וחוקרי ממסן
’» ונם ?
אפרים  :וננל זאת אחשונה  ,ני חפן לד' יותר ושירי הכסילים מלאים
אהגה ויראה ד' תשירי עוגנים הנשמעים על פיכם להעיר נקרונס את רוח זנונים
אסר לרגעים נרדם ויעף ! ני יחון איש את רעהו וצע כסף  ,האת  ,מה ירוה
הייות לי על כל תגמולוהי עליו ; ומדוע לא תתנו גס אתם תודות לי׳ אל עולם
על כל הטוו אשר הטיו ויטיו עמכם וכל רגע ? וננואנס וית הפלתו שלש
״ » 9י ס נשנה אין אחד מכם נודד שפה ופותח פה?
מנשה  :יען תוכן לנות ד ' ותודות קרו וכליות אזנו קשות!
אפרים  :תוכן לנות ד׳ ? ולא תנסן גושה נחשון  ,ני גס וצפון לון יניט,
י ’ל העולה נטוחוהין לפניו נספר נגולה ? ־־־•
מנשה  :מדוע אחתהאנושה? הלא אין עון וקרני ונפשי זנה! ונם אם
ארשע מה יהלון מני  ,או אצדק מה אתן לו ? פקח עינין אחי והונו השחיתה,
יאה מה גוהו על הארץ אשר מתחת  ,שחה וחר לשנתו יוצר חלו מראש ומקדמי

ארן  ,השפיל לראות ממרום משננו עלי אנוש עסר מן האדמה  ,ויפלס
אדם מולעה?

מעגלי!3

אפרים• אמנם נסאו נס מים  ,אולם גם מלוא האין «ורו ,השמים
וסמי השמים לא יכלכלוהו  ,אף כי לא ימודו  ,ומרמני התולדה יצרו מחנרזהו׳
אף ני אין קצה ל « ו ! אמנם מעיני רמקת׳ אלם תהניזינו לא נמקה ; נכל
סמעתי־־הסכמה אסר
עת ועידן סאלמי ! עוררי דרך  ,ואת אסר לא קויתי
נסמת רשתה נפלת  .נסתים התמתנה נך׳ הסרה נרימה את צרתן הס ס יד ה,
ואף את כריסך עם ד׳ אלהי ישראל ; המשכילים אשר עמהם מרית נאת,
קרעו את סגור עיניך ! ומאורנה לראות ני יש נסים יסות ועונות ממנה
ותמאס נמנרתך ואשת נרימך  .־־•
מנשה  :סקר נזנו לך אויני נססי Iאמנם נתתי לאסמי ססר כריתות
ומניתי שלחתיה ! אך לא עקנ אשר מסך משמור מארה  ,ני אס יען תמה
לה כת מת נמס ותמרר את מיי כלי מסך.

תודה לד׳

אפיים  :ננוקר ננוקר ערס רמצת ננקיון נסיך  ,ופניך לתת
ני הסיג לך ענועו  :ה -פס  ,ומסן ומלן “ לא לנית התפלה לשפוך סיס לפני
ד ' — ני אם לניס המשתה  ,סמס תאכל כנפשך סיען נסר נקר וצאן תוי
וגוזל  ,ויי! הרקח לשנרון תשתה  ,וננלומך ארוחתן וחשת למסמר לנך)
ומסוננ נסוקים ונרתונות — ננל ממי מלד אשר ננהמה נמשנו נעיניך ני
הנל יהנלו  ,ונאוצרות מכמה ודעת לא יתהללו — אחרי נצעך לנך הולך  ,הכסף
לך לקו  ,והזהנ למשקולת ננל דיניך ומעלליך  “ .־ ני תקנה דנר מאת רעיך
תמאן לשלמו! ונסני יצעק וישוע — שמס מפלתו׳ ואס תמיר ממנר לעמיתך,
אז תחליף דנריך עשרת מונים ; לא תרמם יתום ולא תחמול על דל השואל
למס ירש למלאות נפשו הרענה  ,עת אתה תשנ עלי פיר נסר ונום יין —
הגזה מכס אננדהו ? —

מהם —לא

מנשה  :לא אנמי ני רומי זרה לנני עמי ונפשי נקעה
לנד עקג אשר השמן לנס ואזנס הננד  ,נתישיה ימאסו והנל יהנצו  ,רוח
ירדופו וקדים יאסוסו ! ני אס על שנאתם לנל דורש תנמות ותופש דעת — .
ההינו נ אעיר עמהס  ,אס הס נקנאתם לד' על צואר ירדפוני ? היפית פידם
נלרי עצרת׳ אם המה לחייי ישחקו ? היינקומשוד נדינתי אם המה ממרורים
ישניעוני ? —

אפרים  :כמעע תרוא השמש וצללי נשף ינסו את עיןהארן — אז אל
נית התענוגות הנין פעמיך  ,ומחנק מיק אשות הזמה  ,ני אש התאוה תוקד
רן עד שאול תחתית — הזה חנם אאהנהו?
מנשה  :ני מסנשני עלתה מנלילת לייי י'פ 5עיניס פורחת נשמרות
שנותיה כשושנה נפצח האניר לשמחת עיניס׳ התחת אלהיס אני לצוות ללני
הפועם ני ייגוע׳ ולעויקי השוערים נו ׳שכרון ? או האס קול הטנע לא קול
אלהים דונר רקררנו ונחמה ספינה ענוש יעניש נל החפיר אזנו משמוע —
אפרים  :זאת החכמה וזהפריה

— 71

—

מנשה  :גן עדן המגל  ,מגתי ל 3יאכלו מסריו וישכעו מטונו ; אילם
כסיל אדם יטמון ידו נ תיקו  ,ולכן טו 3ממנו הנשל אשי מזמן לקני הונל!
אפרים :אמנם קול הט3ע סוא קול סדי  ,ואה אשר ישים נסיה תד3ר ;
אולם סט
מיק אזנך ושמע  :ד ' יתן אומר לקמת אשה ולהוליד מים ומות ; לא
׳״יק
אשס זונה מואסת  /ולזרוע זרע עלי צמית סלע אשר לא ימןרצת
כיי “ ד׳ יצר את האדם 3צלס סשלימות וימן התשוקה הזיווגית קר 3ו ; אן לא
למען תמלא הארן זמס — כי אס אדם ר— . 3
מ,פן מנשה  :ד׳ 3יא מי אדם למען ישישו וישמשו3תיים ; למען יתענגו
אדמה ומעסיס טו  03ירויון עדי ינואס הקרן:
אפלים :וגס אז כמותם אמנם המה יילילוויצומו ; אולם רמה ומולעה
יכילו אף ישמווו — .
מנשח  :וגס
זאת
נמממינו
נענינו
!
ני
מות
איש
אמד יתן לר33ות
תילעיס מייס — .
אפרים  :אולם עוד מעמיק סאת
יין וכלילה יוסי  ,אז — נממן» על לנה
מארו
3
והטמון
מוקשים
לנסשה
עדי ־־־
ו!מ?.ש.

ומר3ה הרע  ,ני מראה נערה ר3תי

מנשה  :הן לא3ארן אטמון תגלי  ,ולא3מםמרים כלפני נעלי כנף
איייוש רשת  ,ני אם לעיני השמש — אשטמה שטות  ,שסתי אמי מלשוני
ייצכיר — ככלי קד3
—האלה אעדון מלתמה עם עם לא עז הזה  ,והיה אסשלום
’ימו וסתמו לי .
אפרים ! (כאימה
שסוכה) ארור Iשים מתגכשסתין ! אן נמעטיגמלו
יילין הרעים את פריהם — ותתעלם כאהנים עם העלתה אשר אליה ארכת —

יכג לי מסן אסרי
השכרו ,תשליננס אתרי גון ולא אוסיף שו 3אליה עוד
הנזה מנם אהללהו ?

מנשה :

מי

הגידו כלזאת ,

אפלים  :הזכור הזכורה עוד
ילהדיס מכלי לזרות עוד ?

ונשמת מי
את רתל

יצאה ממן?
אהוכתן

אשר

הקדרה

שמש

תימה

מנשה  :דוס ידידי Iאל תזכור מטאה נעורי וסשעי ,
יכל תטאתי נשלים — .
אפלים  :לא א מריש עד הממי דכרי — אמה הא־זוכה ה יכה נדרן גל
מארן  ,טרם מלאו לה עשרה שנים  ,אן א3יה אהכס עד מאוד וכל עמלו היה
לאת אן
שמתה ז לכה ולהרחיק מאתה אוינמ החיים  :המעצנס ; אף ני לא
היי
ייית לה הון ועושר 3נל זאת אנלה נתו למעדנים ותל3ש שני נאמת העלמות
קציני עם  ,נה גזי ועכרו נחלום שמת שש שנים על אגרות גילוששון —
יהנה המשתית שלח ידו ויק ת מאתה אס עטרת ראשה תעוזה ומעוררה:
אייה נאסף אל עמיו  ,ולא השאיר אתריו כרנה ומורשה לכתו הנעזנהרק“
שיז טוכ  — .אוצר ׳אמד אשר לא יסולה כנל אוצרות מושן ומטמוני הגל אשר
כי ככר

לקיתי
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תורים ההצלחה לעיגניה • ־־ ני הלא סמה במרומי סמים מטילי בסף נרנני עסי
במאזני מססט יקלו  ,וגם סה לא יהגו לבעליהם רק יאנה ומציקה ל  ,לס,מה,
תחת אסר סס טוב גם בארן נסיר נם בארצות החיים רק טיב לנעליו ינחילו
הה  ,מה נסיר לי הנערה עתה ומה רבו מצוקותיה  ,אחרי אשר לא נסהה
מעולם סבול עמל ותלאה ! הן באבדן אביה אנדה נצחה סלעה ומסגבה  ,ובל
תקותיה ותוחלתיה עמדו יחדיו לעפר הסנבו ; נערער בערבה הניה באין גואל
ומודע אשר יטיף נוחם בסברה ויחזיק נמעוזה ני אזלתיד  — .מרחוק נראית
אמה לה  ,ואת ניניה הנוסלות אמצת  ,במתק ססה רסאת נל סצעי לזה  ,ואח
דמעותיה מעל סניה מחית — • אל מיראי יונתי ! אויך עזבך ואנני לאב ל1
אהיה  ,רסתי תאנלי ומייני מסמי ונל מחסורן עלי ' ! נן דברת  ,ודזרן הנווג
הקימות ; אן לא מאהבתן אומה ,ני אם מאהבתך את נסשן המוראה
והננאיה ! היטב היטבת עמה ; אולם לקחת ממנה נפלים ננל טינותין ותנמולין
עליה — אתה פתחת לה את ידן׳ והיא פתחה לן חת זרועותיה  .אתה נתת לה
לחם לאנול ובגדללבוש  .והיא נתנה לן את דודיה  ,ני הפיתות נחלקת לסמן.
ותונללה  .העלמה הרתה — ויהי נאסר קרבו ימיה ללדת  ,ותסלחיה הרחק מאוב
לעיר ננריה  ,למען שמה תחבל ותלד ; ימים ח חדים אחרי לדתה  ,ותאמן ידיה
הרפות לנתיב לן ונבקש על נפשה  ,ני ממהר לאסוף חרפתה ולקרוא שחן עליה
נאשר נשבעת בנפשן פעמים אין מספר  .נחלוף שבעה ימים היניזת אליה אנרא
סליחה מאתן מלאה — מרירות ינעם חרפות ומהתלות  ,ני האמינה לנזנין
ותשאל עתה גדולות — לקחתה לאסה ! ! "הה עלמה פדיה ונסילת ' ! אמרה
לנסשה במרי סימה׳ «נצפוד מהרת אל פח יקום ולא ידעת ני בנפשן הוא!
צחרסה הנך עתה בעיני רעיותין  ,וקלסה בעיניו ! נוסת נטפו שפתיו ובקרבו
מרוות פתנים ; בפיהו סלים דיר ובלבו טמן חבלי אסרנו נוקשת ! הי יחנן עתה
לי מות Iמי יחנן לי גואל ומודע לשבורי לב Iבנפש צמאה אמצה אשתה אח
קבעת נוסן  ,נוס עדנים ומלא דשן לנל אובד וננה רוח  ,ישתה וישנח ריסו
ויגהה מזורו לעולמי עד 1ואולי מותי — הה מותי בדמי ימי — נמעט החילותי
לראות טוב  ,נמעט טעמתי דשן החיים ומנעמיהם ! ינסר על חטאתן  ,ורמה
תנסה עלי גויתיועל —אשמתי  Iמלאן ד׳  :המות  ,הטה אזנו לתסלתה ויאמר!
"סובי עניה סוערה  ,סובילמגוחיני ני רחמתיןז הן יקר בעיני ד־ נסש יקרה אף
אם ענני חטאה את זהרה הקדירו — וימהר לסלוח לה אס שוב תשוב אליו!
אוהבי ד׳ — .
מנשה  :או אוהבי ממסן.

אפרים :

אוהבי

ז׳ ואויבינפשן ,

על דבר אשר מרתה

באלהיהוזקדישא

סחת תהנה נחפזו לסכר לן ני המית שנל שניהם ; אהונתן ובנה ביום חחד ~ -
אולי יחשבו בלבם  ,אולי יננע עתה לני הערל  ,ני הנא ממן יצאה הרעה ואתה
הסינותה  ,ייסלס מעגל יג ו ני נרע הוא  ,אולי תעיר הבשורה הנוראה הלזו אח
נפשו מתרדמתה  ,וישוב אל דין אן אתה נשמען זאת לא התאבלת  ,ני אם גלח
ושמחת — .
מנשה  :סקר ענו בי מוציאי דנה ומלפני בסתר רעיהם Iנאבל אם קיוי
הלנתי ונעל אחות השנרתי  ,השמש חשן בעדי יומס וירח זלילה  ,פני חמרמיי
מבני ועיני עשסו ; ברני נשלו מציס וגרוני נחר מזעקת׳  ,שמה ושממה נדמאא

י( התנל היפה  ,פי הלא נוצל עדיו מעליה  -וגמרי סיייי
ואת המיה.

הנימי  0ת התייס

אפרים  :אולי לעיני העם אפר תרפרף אף קללון פי ערפת ממנת נזה _ .
מנשה  :לא לעיני העם  ,פי נתדרמפפנילעיני ד ' 1הן נסלאת היתה אהגתי
ייליהמאהנת את אואתות  ,ועוד היוסנסמתה לנג ירדתי גיא צלמות  ,לו יפלתי
צהשינה משם לאון התייס ; נצפורן שמיר ו,ענו אהנה תרופה הוד תמונתה עלי
ליא לני ולא תמתה עד תליפתי —
אפרים  :אס נפתה לנך עליה  ,ואש האהנה או אש התאוה נשקה  ,קרנן.
הלא הינוגת עשוה לקתתה לאשה ילא לפלות " רועות נואפות ימין ואיתן נין
הקישות Iמאסת שתות מיס תייס “ .
מנשה  :מיס תייס ? אמנם אמת דנרת ! אן מה תנואי ומה פשעי  ,אס
לי> איש נתון הנני ? אתה נס אם השתה מלוא ההין מיס תייס * ) נפשן לא
תגהה  ,ולא תמעמה רגלין ; לא פן אנפי עמדי  ,אם פוס יין שרף ינוא אל
זיני כנוע אגמון לשני רות אתוג ותנוע ולא אופל עמוד — .
אפרים  :מאסת שתות מיס נוהורים
'מאררים אשר תרפש נל רגל  ,עד ני יהיו לגועל נפש!

ומשיגי נפש ,

ותשתה

מים זרים

מנשה  :לקתתה לאשה ? תודה לן על עצתן הזאת אשר לא טונה היא מני
עצתן אז  ,ניאלפת ארמיתדרנו ! הן אשה רעה היא עול נרזל  ,אשה טונה עול
ז הנ  ,או עול גרזל מציפה זה— . ,

אפרים  :אשה רעה היא עול  ,רזל אשר אמנם נופל שאתו ; אולם זונה
יתיאפת  ,היא א,ן מעמסה אסר נל עומסיה תתתיה ירגצון יפלו ל,אר שתת ולא
’יסיפי קום — .
מענה ד׳ מן

הסערה.

•את ד,וי רינותינס שמעתי נניאדס ; ואת מהתלותינס הקשנמי ! כן העם
וכן הגוי הזה ! עיניס להם לראות את מומי עמיתה  ,אן עורים מהזיט את
עיותס !־־ אמנם דעו ני שניכם יתדיו תטאתם המטרה הנשננה  ,אשר הקימותי
לנס יצאתנס ממשנת ואם לאור עולם Iשניכם שטיתם מני דרן הקודש העולה
"יעלה  ,ותתעו נארתית עקלקצית לנושת ולתרפה.,
הן התורה והמפתה שתיהן
ינית אלהים הנה  ,מינקות אתה את אתותה ולא תתפרדנה נצת  ,מל סי ירדו
"« ריתי שמים  ,להיום רגלי  :האון  ,ללפת  ,עמוד אש לפני האדם — אשר על
 -5יצירי גסי האמרתיהו  ,ו,צלמי יצרמיהו  , ,אורת החיים ולהרים נל מפשיל
ייירנו  ,למען ילן  ,טח אל אשר רותי תנתהו ולא ינשל  .התורה תלמדהו את
*  Iמיס חיים ,היראתו  ,ל׳הק רימעה פרישעס וואססער ונלשון צרפת
נקרא יין שרן —  eau 6^ vieוהוא מים חיים  ,לשוגינו ,ומעתה ,ין תני!
המאמר הנונחי.
Kochbt J)1eb«k Heft 1T
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משפטי חוקותי והוריה׳ למען ידע אה המעשה אסר ימסה  ,ואת אמר ייזדל
»עשוה ; התנמה התוהו דעת אותי ואה דיני אה גדלי ותפארתי  ,נפלאיתי
ואומותי « הלינות המגל ומקריה  ,למען ילמד לאהנה אותי וצירוא משני ולא
יהיה נמשל « המה נדמה ; נם האיר עיניו והחנמהו לגחון נין אמת ונין שקי׳
אשר סתי הניס ישים ויתחפש למען נחש ולנן נאשר  .הרנית הרע אתה מנשה!
כי השלנה מעליך מוסרות הדת  ,ותלך שו< 3אל אשר רוח תאותיך התען ; ני
לנדה נלתי עזרת אחותה  :הדת  ,לא תעצור נח ללחום עם הענקים החלהל
החנמה
האות נשר  ,ולדנאן החת רגליה  ,נן חטאת גם אתה אפיים — אף ני לא נאיש
מצוהך שחת העמקת — נתתן להחנמה נתף סוררת  ,ולקול דנריה הוזן לא הטיתי
נפלת נמהמורות החסידה והקנלה אשר תשקינה את מאהויהן יין תרעלה ׳
ולנן ני ישגרו ויחזו מלאנים ושרפים  ,אשר לא ידעתי  ,ונס שמותם מוזרות ל ',
עי
גי לא אני יצרתי אף עשיתי את האספסוף הזה  ,פי אם רות דמיונם הלוהנו
אשי לא הפנמי
הרס אף ילדם ; גם פזרת נססן והמן למתקדשיס ומתננאיס
רוחי עליהם — ני אם רוח עועים הוצק נס — ורג נופר להם נתת  ,ני ימתו
נענ פשעיך  ,אף ני לא אלהיס המה  ,ני אס נני תמותה נמוך  — .לא שלימות
המושנלות לנדה המעידה ננני אדם Iאף לא רק שלימות המיות לנדנה מטרת
חייהם נשפלה הלזו ! ני אם שתיהן יחדיו! ואשרי הננר אשר לויח הן הלזו לו
למנה — ,אם תאנו עתה זאת עשו  ,ומפיי דרנינם תאנלו ותישנעו  :שמר'
משפטי וחוקי הנתונים נספר תורת משה עניי נאצנע אלהיס  ,ולא ימתו נצח;
דרשו הנמה ושחרו תושיה 3לנ טהור  -־ או אז אמשננם חסי תמיד ושנרנסהרנא
מאוד I־־

)*Zur jüdischen Numismatik.
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אביא מי.םבגבולצתיו?
אין למי םנ הגדצל
גדצתיו;ואין יאמר כלי אובר:
דופלא על כל
על פני כל העם אכבד? -
_עד לספצר הרצל
מאוד נננדתי לקרות נאיזה מגידי חדשות Zeitungenני מצאתי חן נעריו'
ישראליות אשר נתנהי״נמחנרת התשיעית תספרי נ״י  ,ואלי דנר יניגי
מטנעות
לאחור גנסתי אחינו נני ישראל לשמוע עוד מתנוני המטנעות הקדמוניות •
ואף אם אין נעירי לא נית הספרים ולא אוצר המטנעות ואניני ננור יוסף יה
ממי הקורה והמדע  ,לא אשינ ידי אחור » למלאות רצון אוהני ואמרתי עיי
להאריך ל אולי ימהרו אחי ויעשו נמוני ואמה נם אנני מהם  .נפלאתי על נעל
מטנעות״ל לתרח אני אנרהם  ,אנל שחת לא לו!
סדר הדורות המיתם הדפסת
* ) {יוקע דינען צורנויקע! נ״י ד .ע  8ט • ) * * 9דנים צררוני לאמר  :טעית
נסה אונד  ,ני מטנע איננו מלשון טמנת  ,אנל מלשון ט 3ע ו>  %ייי׳

י« הלן צעקני 5על סלסלת הקנלה ומנטנו יצא העגל הזה  ,והרוצה להחזיק
נזנרי נראסית רנה ל׳ט ארנעה יצא להס מוניטין נעולה אנרהם  ,יהוסע  ,דוד,
יירדני יחזיק ואל יתום צמלעיגיס עציו — .
עוד נגי יעקג מצאו מסקל נספים נאמתמתס  ,ולא זאת אלא יתזקאל
אסר מי מעט טרם ננין נית סני מהנגע על צוד ( נ׳ז ) ננסן»  .נרזל  ,נדיל
ועופרת נתנו עזנוניך.
תססתי דעת האומרים סהדרנונות נימי עזרא ונחמיה היו מנסן>  ,אנן
יס דעת אחרת האומרת מזהב והמה  Daricisמפרס סל דאריוס היסטאסעיק,
אנל הרד׳ק מוציא עצמו מן הנלנ ( ד׳הי א' נוי ) נאמרו סס מטנע ידוע אצלם
ילי לירד לעומק הדנר .אמרתי על סקל יסראל אמד נמוג מסני ענייו  ,על ענר
האחד  ,דמות נוס ,אסר צדנרי החנם איינהארן צנצנת המן  ,ועל הענד הסני
נדמות מנצלת  ,אסר לדנריו תטה אהרן גומל סקדיס  .עוד ים על הסקל
המדונר למעלה מן הצנצנת  ,חותיות פורחות נאויר מנתג סמרי׳ והוא ננת3
אסורית ם ' נ אולי לתנין המלניס סנת  .ני ; נדותה יס על מטנע איממטנעות
הנוחים ( סתריי ) יגתן
הנהן הגדול לחבריו
ב »ו נפנה הסנית סל
יונתן וחנריר ,יס על מטנע אמד מאי מאלטא יסן  |pdנחוג . .סלס אותיות
ענריות מללאסר מתנו למדו לדעת ני סס  .האי נראשונה מללית  .היונים
קראוה  Meliseני יסדוה הצוריים והוא ננתנס מלשונם  :ומי סיוד ! נהוג
הראשונים אשר נחרו לקצר על המנונעמז ע 'ד  abbreviatumאו נחצי המלות
או נראסי החנות חל יתפלא על זה  ,נן נמצא על תטנע רומי אחד תמת ממשלת
אויגוסטם סלסה נייייס עגילים לעומת סלסה מלקי העילה אשר ננסו ועליהם
חצאי המלותASI
 -^ FRונדותה הרנה מאיד ,ואילי יתישנו נזה המפרשים
תה ראו על ננה לתרגם איפיראסר סם הזהנ נשם אסריקא על קיצור
התלות והנן.
דנרתי מדינר׳ נסף ודינר׳ זהג ורצו מז״ל לחלק נין דינר׳ ודינרין  ,נל
סטר םנתו 3נו דינרי היא זהנ
דינרין התה מנםן>  ,אנל נסנא הנמצא
ננמה מקומות נס׳ס לא היה תטנע נלל  ,אמנם מתינת נסן» אי זה 3מעסה
תקפה דק דק מאוד ועיין רס״י ( מנחות ק׳ז ) פלטא ר • ל  Platteנלי אות
ינגת׳ סם אמר ר׳ חלעזר דאתר מטנע.
עוד חשתיתם על דנרי הפייטן נסנת שקלים והן המיז ינריו  • :ננר הגדול
יגודל סני תנה ! ? ! והשקל תתמשג נעשריס וממש סלע ' ! • ! ומי לא יראה ני
יאחז יסנן ואס נתנו צו
סעד ועזר נממנרת החמישית מספרי ליי הוא
י » םענת קנה רצון נידיו  .ונרונג מיגר על הסומא  ,יזן אנוס דק יטול ואיך
ישחק יוס 3נסמיס למרי תפלות תלאות ננלי פגיונות ! יהייוג נמאמר « :חל
יינהל את פין להוצייז דנר מלפני האצהיס ' ואין פה המקום להאריך.
ואניא עוד תטנע רומי אמד  ,אף שרחוק מעניננו רק להצדיק דנרי מז׳ל
ילנחותם מן הדרך הנסיי אל הדרן הטנעי האפשרית  ,אך אקדים דנר מה,
 , eindrückcnאמנם עודני מחזיק נועתי  ,והראיה לי ני גמצרים היו
הטנעות נתקוס התטנעות מימי קדם  ,ואולי טנעת הקדוסין גס היא
נמקים הנסף חפר נו יקח חיש אסה  .ומה סנחנתי סם תסנתא חדתח
הוא עד היוס הזה  ,ויקראו לו הצרפתים . Cantrcniarquc :

•4

76
ואס טעימי הלא דני הוא ! הדלת הימה להקדמוניס ראש וראשון לחלקי הנית
מרו,ר 3ה  ,ומי לא
וכמעט נוזש ינאשו נה  .נס נתורתינו הקדושה נכויות
יודע על המשקוף ועל שתי המזוזות  ,והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה *■*
ולעירו יציג דלתיה ( יהושע וי ) השעיר המשמלת היו קושרי! ודלת ההיכל,
ניקנור נעשו נסים לדלתותיו  ,הילני עשתה מנורה אצל דלתי ההיכל  ,וכמוהם
הרגה מאוד  .היונים קשרו על דלתי גית היולדת  ,אס זכר עלה זית  ,ואס
נקנה מצד עור צאן ; על דלתי החולה קוציםוגרקניס לגרש השדים . Diimonen
על דלתי המת מפאת ראש התת לסימן אגילות  ,הרומיים סכרו דלתי היכל
יאנוס געת שלום  ,וגשעת מלחמה היו פתוחות ועומדות  ,וסגרו דלתיס לעדות
ליוויאוס זה שלש רגלים תחת ממשלת אויגוסטוס ומגלעדיו היו פתוחות ני
חזק עליהם המלחמה תמיד  .אכן יש מטוע רומיי אחד החת ממשלת נערא
היכל יאנוס סיניות ומסוכרות להורות כי אף פלוס היה
אשר עליו פתחי
נימיו ועל שפתי PACE P. H. TERRA MARIQ PARIA IANYM CLAYSIT :
זאת וכהנה תהיה לי לעדה נאמנה ני הדלת לא דור רק היתה ועיני הקדמונים
ועתה אחרי הצעתי את כל זאת אפן נא אל דורי חז״ל ( יומא ל״ט גי ) ת״ר
אדגעים שנה קייס חרון הנית היו דלתי ההיכל נפתחות מאליהן עד שנער
גהן ר ' יוחנן3ן זנאי  ,ואס אמנם חלילה לי ליו!ן דופי ודגריהס הונוייס על
אדני האמת ואמונה  ,מ 'מ תדע נאמנה ני יוה היונים והרומיים אאר עליהם
נשוה גם * * )  ,ואם אין ראיה לדני  ,זכר לדור והמנין י 3י* * — . 7

_

יאזעף לעמי.

* ) דעתי וזה  ,לפי שלא היתה אז לכל הומים דלת הסוו על צירה  ,ולא
כצייני ציריהם  ,אלא לרוו חור אחד וקיר שפל ונמוך ומקום הדלת
ועליו אמר החנם מנויה פתחו מוקש שנר (משלי י״ז י׳ט ) והדלה
זקופה ועומדת על החור  ,וצוה הנורא תהיה דלת ונית נדרננ• או
תהיה רק מזוזה והדלת זקיפה עליה וצתי קמעה ירצע ודלת  ,ויפה
תרגמו לית דשא דלות מז־זתא יהיה איך יהיה.

* ) זיהע ביזדער

צווים

אןענטאנדריענס פארלייט פתן ט .סוונטייז.

* * ) מדי וגרי נו זכור אזכור מי שעלה על ’ רוחי ליישו נזה דורי ריו׳ז
כמין חומר,
(קידושין נ׳ג גי ) ר״י נ״ז היה דורש חת המקרא הזה
מה נשתנה אוזן ? ורשו׳י היה דורש את המקרא הזה כמין חומר מה
נשתנה דלת ? וני לא לרינ׳ז לשאול גס על הדלת נס על האוזן  ,מה
נשתנו דלת ואוזן ? הלא המה נס שניהם כחלום פדעה אחד הוא ! ומהי
החומר אשר דרשו ? אך לתה שאמרתי ר ' יוחנן גן זנאי ידע מאוד את
כל אשר נעשה לדלתי ההיכל שנפתחו מאליהן נימיו להורות על
מלחמה  ,והמעלה יתרה אשר לדלת מכל כלים שנוית  ,לכן לא שאל מה
נשתנה רק על האוזן ולא על הדלת  ,ולזאת מפרש הקונטריס חומי
הוא צרור אשר וו מרגלית או גשמים תלוי נציאר לתכשיט  ,ר׳ל הצרוי
אמד היא  ,אול תשני חלקים מפורדים שויס נאשה אל אחותה אשי
ניניהם יתנו הנשמים  ,וגס שניהם דרשו כמין חומר ר יל כל אחד חצי
השאלה  .ונעל העריך דחק ויה מאוד  ,ומולי להרחיק מאוד מעניגי
האטועות אקצר.
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גן התקוה.
).
Englischen

(Frei nach dem
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ויל הסעליות נפשינו ועזוז תשוקותיה  ,לא אמת 3הנס אשר « מלימה
ימים י 3ים ומשניות ל3ינו תיון  ,נממשלת התקוה העדינה  .אמנם ! נלגה נאסה
ייעותה  ,אן נאמת מתמלקות מיינו3קר 3נו ישורו  ,או רק על פי המסוות
משנתם יעורו  :לא נ! התקוה •' היא עלי cpהחיים נצנת  ,ועם הנער הרך
יסענוג תכרות נרית ותארח עם האיש למורה ואשר ילך  ,וגם עלי 3רניה
הזקן ושוע ימים המומה יישן* — התקוה היא אומנת החיים ! היא תאזל
קשה יום חיל ללחום עם הזמן וחילו הזדונים  ,אשד יעמדו לשמן לו וכל מורן
י |> יגלו  ,וגלו ידוע חולי אומן מנופת לשאת את חליו וצסוול  ,ולעדה
ייון אנוש אנוש עד מהרה תחת סול תלאות החיים אשר אין מספר להן,
יוני עוני ומחסור ודמי ימיהם שאולה ירדו  .נס ההצלחה לא תורל למנות
יי סרוג ה לנעליה  ,ואן אס יל מנותינו ותיקנו תניח — רגע נשמח והן,
ומשנהו  ,נשוען וגקוציהן  :צא ין התקוה ! היא תשית ונל עת עלי מתנותיה
נוספות  ,ומתן לנו שמחות חדשות לוקריס יאשר תאוה נפשנו — .אמנה המקוה
היא ות הדמיה ! רנות תועיח ואן מענו תמלא ; אולם ויל זאת יקרו לנו
נמומותיה הנוזנות  ,מיל משאות ההלחה — יי עת יאנל לנינו עלי אודן
תוחלת אחת  ,הלא היא תנחמנו ותחמש עצנוננו נתת לנו מוחלות חדשות,
יפות וטונות עוד מן הראשונה אשר נולה ותהי לאין — .
מדי הגיתי והגיוני אלה  ,דוח צח נשו סמוי וריח נחות ואפי עלה  ,אשר
תימן וצפון עלי זוהר כנפיהם מרחוק לי הניאו׳ עצי פרי נצלם חסיתי  ,אורו
את רוח לעון על  ,ויל צוף ויל שושן  ,הזרוים פה לאין מספר עלי תלמי שדי
רעיונות נשנניס ומלאי נועם וקרני עוררו ני ישנתי מועדים רמס  ,מולי לדעת
יי ינר סנה היום ויהי לילה ; עדי התנומה נרשתה לכדתני  — .המראות
איפות  ,אשר חזו עיני טרם סינרו  ,גס עתה וחלומי מולי נלני  ,אן מעולפות
הוד ותפארה שנעתים  .ירקרק דשא  ,ריח נעיס ומשיו נפש סמוי הזיל  ,ומיל
איטר וענן מקהלות הטוע חליפית את יפי זמרותס השמיעו י נהניטי סניני
" והנה רגלי עמדה נגן מלא חמודות האנין  ,וורנת ד ' סונע שמחות שטו
עיני יה ויה נין שכיות החמדה אשר יצר האניו לשמחת יל עין צופיה ; אולם
עד ארגיעה הנינות׳ ני עוד תענוגות גדולות מאלה לי נועדות  — .ומרחק
לא רו חזיתי נצנים שונים ניתר יוסי וחן את זהו עליהם יפתחו  ,נחלי עדן
ייתר ניעס מכליות ההר החוצה יפרוצון  ,והאשדים אשר וסנן סרעפותימו,
לפרי זמרה ויפי קול  ,את רנת ערו ישורו  ,נפלים ריח נמוח יפיקו  ,אן מהר
עזנתי גם איתמו׳ נראיתי מרחוק עצי עדן  ,מסונלים פרי הנדים  ,אשר ליד
?יעןיחנו  .נעיפר האילים חשתי לרון שמה  ,לקטון ולאכול מהם כנפשי שועי;
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אולם למור« רוחי ראיתי ני הוד צזעיהס לפתע הלנינו׳ וני נלמד נאשר
קרנמי אליהם ! מנדיהס ארצה -פלו  ,ולאגק דק פור התפוררו  ,טרם השנמיס.
נה נשארתי הרחק מאוד מגי שמחות עדינות  ,חפר ננל נחי אחריהן דלקתי י
אולם אס ני ראה ראיתי  ,ני לא אונל השג אתהן  ,וני עת אקרג להן צעדה
אחת  ,הנה שגע צעדים מני ירחיקו  ,ננל זאת לא חדלתי מרדוף אחריהן,
רשף תקיא גלגי ני השג אשיג את שמחות קלות נגף הסגה
ועוד לא
נדעך ,וחרא — המון חוגג אנשים ונשים זקנים ונערים אין מספר,
נמעט שעזרתי
אשר גגילה אחת יחדיו חלק לקחו  .גט מון שמח האדים נתולע את לחייהם
מני תשוקה נסתרה אשר גחוגם טמנו — לשוא קראתי  ,אין
ועיניהם
ינוצצו נפשי ולהגיה חשנה  — .גאו! ת רוחי פניתי אל לון שער אחד
עוגני להרגיע
מרחוק׳ וגשמחת המקהלה ההומיה לא לקח חלק מאומה ; נפשי
אשר
חנתה ,עמדני הוא יאיר עיני ואת חדותיה יפתור  ,ךא אהה • הזקן הסג פניי
אחורנית גשצף קצף ׳הנח לי צעיר יחים  *.הרים קולו — האח  -מועד קותה
נפשי גא גא! עוד גערג חלדי ג מורד הקגר  ,מקוות לגי נמלאו׳ שנר אמת
למדה לאחוז גיסן תאוות גשר  ,ולאנול חך חוקה מסרי ען החיים׳
להזקנה
אשרחומדים וגיס נודע לי  ,ני נגן החקוה הנני 4עתה נשאתי מרום
אך אחרי
וארא והנה גת שמים עלי נס רם ונשא יושגת  ,והחת רגליה נל ממנות
עיני ,
ההצלחה ונל שמחות החיים  ,אחת מהנה לא נעדרה  .נשמש צהרים גיוס צח
אור סניה  ,ושחוק רג חן רחף עלי תנלילות שפתותיה  ,נל
לא
ענות ,עדנן ניקרןלא היה לאשה אחת או לאיש אחד  ,ני אם לנל החנוה יחד,
הימים .
ונל אחד חשג ני אליו הגרונה צוחקת וני היא הננחר  .נדסזי עליתי עלי
נגיה  ,למען יקל לי לראות את הגן נלו לארגו ולרחנו  ,מוצאיו ומנואיו.
הררראיתי שני שערים אל מוך הגן יוזילו  ,והשנל והדמיון המה השוערים:
פה
השוער הראשון  ,היה קשה לג  ,ולמרות נל אנחות ודמעות לא פתח השער רק
לעתים רחוקות  ,ואמרי גחן עשרת מונים ; מחת אשר אחיו השני נטוג לני
לנל דופק פתח דלתיו גלי גחון וין איש ואים  ,ולנן נל הימים צר המקום
שגינו  ,ונדנוריס אספוהו גנל עת אנשים ריקים ופוחזים גני גלי שם  ,אשר
השנל נגר נחרסה גרשם  .משער השנל נימה  ,הוגינה מסלה אחת אל נם
התקוה ,מצאה רנסים ומעקפים  ,ולנן מסלת העמל תנונה •
השלטת :
הוא אל הגן פנימה נה ידרוך  ,אם אמנם המסע נראשיתו רוה את
ונל
ננל זאת מצאו עד מהרה מונעים רנים אשר לא ראו עיניהם
הנוסעים נחת ,
מלפנים  ,עומדים לשטן לחו  ,ויעצרו את פעמי רגליהם מלנת הלאה ; ונאסר
צעדו קדימה  ,נן רזו ונן עצמו מספרם  ,עד ני אנשים לא מעט נרצי דרנם
עסו ושנו אחור ,רק אנשים מעטים וחזקי לג  ,אחרי עמל רג אל מחוז חפצם
גאו ; נינותס רונם נחמו על מסעם  ,אחרי שקלו נמאזנים מתנות התקוה
יחד ׳ נגד נל העמל והתלאה אשר מצאתם נדרן ,וימצאו ני לא ישוה מחיי
הנקלה גנל העמל והטורח טרם יושעו  .אולם השרידים אשר שאד רוח להם,
המה ששי גמתת " גלם וילכו להרגיע נסונת השלוה  ,מקדשיה  ,פתוח לכל איש
ואים ; אן גנל זאת אן יקירי רוח וחכמי לג י,ואו נו ויתענגו על רוג שלום•
הדמיון ,אולם יגעתי לחפש דרך אל מושי
אז פניתי והלכתי אל שעדי
התקוה  ,ולא מצאתי ' הן גס פה יצף נל איש את ההר חמדה  .גו ותאלהים
לשנתה  ,וכל תפארת גדולתה נספר נגולה  ,אך צלע ההר מעגר מזה מצוק*

תטייל׳ ויסר נאומה׳ עד ני לא יהי ,גס אמין הל » לעליה ני׳ יק גל איש
זמם נקרנו  ,ני הוא לגדי מצא דרך יסד ונטוח י וגבל עח עמל לעליה ההרה;
אן נמעט צעדו נאיש נאחיו סניס סלסה צעויס  ,ויסלו אחורנית ; וננל ואה
העמל'
ישתקו ילעגו הנרפים הנוויס האלה  ,לשוקי לי  ,אשר עלי מהלול
לאטם יעלו מעלה מעלה עדי ינואו אל מקום שסצם נששון  .אגשים רניס
אה וני הדמיון ,עת אל הגן פנימה ינואון  ,לא ינסוסו לעלוה מרום ההר
העצלות ,ושמה ישנו רפויי ידים נל היום,
יק ילכו נרגע לנוש ננר גרתג :
ני נל ענודה נמות ישנאו — סמה לנס ההקוה מנטם ירימו  ,וישנו ננליון
עמים ני הגנירה תרד ממרום משננה אליהם ונל טונה העניקם  .העצלים
האלה יהיו לקלסה לנל איש שכל ; אולם המה לא יפנו לעצת יועץ נאמן רות,
יאזניהס השושנה משמוע גדופת משרף  ,רק ישנו טמיני יד  ,ויותילו נני הרף
לקראת נת אלהים  ,אשר יאמינו ני נוא תנוא ולא תאשר .המה על נל שאלוהי
נתנו לי מענה  :אן מיי פקשתי עיני ראיתי שתי ממונות  ,ששורות  ,ומפלצת
ומשסור — נקול שרדה עדתי משנתי  ,אשר
פשי ואימתה סנינס  :וקנה
לא עינה לי — ואיקן — .

יחיאל מע ^ עו מסטאניסלויא.

עבודת צום החמישי.
Don Markus Boß in Leipnik.
וה היום עשה ה ' אשר ומם ולא שמל את נל נאות יעקנ  ,ויקש ממנו
יית וגולו ומקום תקדשו אשר הנין לו  ,נליל היה נהורו אוצר נל נלי ממדה
אסר לא השניע עין נשונע שמתות  ,ני מה טונו ומה יפיו ! ויהי נור השמדה
לעיר העליזה וצני תפארה לנל האדן הקדושה  .ונאשר גנה ונשא עד מאד,
ננה השפל וירד פלאים  ,ני פתאום הצית אש נהינל הקדש  ,ונל מתמדיו היו
לשינה ומעי מסלה  .וידל עה סגלה עד מאוד  ,נפלה עטרת ישרון  ,הוניש
ששון מן נני ישראל  ,אנו נ 3חזון וננרתה הננואה חסי יראיו ישרי לנ  ,ואין
איש אתנו יודע עד מה  ,ואין מניד חדשות אשר עדנה צרורות נשמלות העתים
הנאים  .שנר ה ' מטה לשם  ,נס יונק נם איש שינה התפלשו נרשונות קריה
מפני ולעסות רעג .היו לשרפה ולקלס נשייהס ונדי גויון נמותס אשדי הפרד
לינו עפרם מעם נשמת רוח שיים נהקרא דרור לה ושנה אל אמות עולם
»עונה אלהי קדם  ,ני היו למאנל לעוף השמים ולנהמת הארן ואין ממריד.
אשת עדינה ננשר סרים ועמודים נשלה ילדיה ; ני השה אלוה חמלת אם ואין
לה שלק נשנינה  .ועתה אם נשים זאת על לננו  ,אס גתנונן על שרפת מות
ישרים ותמימים  ,וני גלה ננוד מישראל  ,השפלנו מננהי שחקים עדי משתיות
ארן  ,ולשממה היו מחמדי שנות קדם ונל עוני עליהם ישוס וישרוק  ,נזרם
פלגי מיס תרדנה דמעותינו ניוס הזה  ,ני יום צרה ומינתה ונאצה הוא
ותשנר רוש נילילה  ,נעצנת לנ ונמר נפש נעשה מספד ואנל  ,ני ירשם ה ' עם
יתירו וישיב לו משוש תפארתו נקדם  .ואולם לא ננון לעשות כפל אשר אנמנו
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«ופית ,רו  ,קהלות יעקז  ,רזיס יתראו כאפר סקיס ה׳ דגרו  :גי צום החמיסי
יהיה ל,ית יסווה לפפון ולשמחה  ,עתה  ,זמננו  .וגס אתגה  ,המה לו,סיס
,לוי החזות וגלוי מלחים 5אגן תתתם פונן ל  ,פמוז  .זום ׳ ; ופו לם,ת על
האדמה כאפר אמר המקונן הקדום  ' :יפנו לאון ידמו זקני  ,ת ציון העלו עפר
על ואפס חגרו סקיס ' ולקח הוא ופ « ו עמוד או נר נרח,׳ והיה אזלם
מצות אנפיס מלמדה* ומחזרת הקמות היא עיר פרוצה אין חומה  ,גל דנפין
ייתי ויגול  ,הנער ועד זקן גל העם מקצה הס יקחו חלקה  .רק אדמת
הנהנים — היא הקינה  :ארזי הל,נון  .לא קנו — ני גן יסד הקהל על גל
ר  ,אז׳ד להיות פורר זזיתה והוא יחל לדזר ואחריו גל העדה יחד  .וים קינח
אפר לא הקח ותמית האון  ,קולות נעימים ולא יוגלו להל,׳פ אותה  ,מל,ופא
הנגינות הראויות לתה לה מזית המחולות ; על גן לא נתנה לנגוע אליה׳
סגול היא לא תרצה  ,ויפדו גלם מחפים אין פוצה פה ומצפצף  .וים קינה אפי
רזים צידים זאים עליה  ,רפת פפתותס נאפד תעפינה הל,וריס׳ אם יראי
הרואה אותה  ,עולה  ,גפו י,לענה  /ופעמים רנות על פי פנים או על סי
סלפה יפתחו פעריה  :מיגאל מימין מהלל  ,ונגריאל מפמאל ממלל  ,וקול נחת
זזית ה׳ גיוס מועד׳ וגל הפומע יצחק ולא ילע אל מי מקווסיס יפנה  ,עדי
יתמרמר האחד על אוי,ו והיה נאסר ירים קול ענות נ,ורה  .אז יסנר פי
אחר  .ונס רזים מצפצפים ומהגיס ול,ם זל ידע מאומה  ,ו,עזור זה אין רנה
ואין תחנה  ,אין קינה ואין זינה  .׳קינה היא ותהי לקינה ' אמר הגזיא
(יחזקאל י׳טי׳ד ) ריל  :על הקינה הזאת ראוי לסאת קינה אחרת  .נס ,חצים
וזקפת יבואו היום אל זית התפלה ; יקומו הנערים ויפחקו לפנינו  ,יסמוי
הא  , ,יוצא חלציו אם ים  ,זזית ' 0וידו אוחזה "ני אססתו  ,ויהי רו,ה קסת׳
ולא תדע נספו לפאול את אגיהו  :מה זה ועל מה זה ? ונס הא  ,לא יגיל
היום לפאינו יודע לפאול  , :עזור זה עסה ה׳ לי  ,צאתי מייוסליס  ,או החליפו
קינות ציון  ,קינת דוד׳ אסר פתח את פיהו לאמר  :ללמד  ,ני יהווה קם«
(סמואל  ,׳ א' י״ח ) — והנה י קורא ידידי ! לא מונית ולא זן מונית אנני
ת״ל׳ וסהדי  ,מרומים ני לא התולים עמדי לדזר סרה על מליצת קינות היום
אפר לרצון הנה " ית יפראל ! ני מי יתן דופי  ,מנוגע יפן גופן אם עונו
לסוחר הוא ? רק אני מזניר היום את אסר נסלאת ממני  :מדוע צא תנתינה
נל הקינות גיד איס עמי העומד לפרת  ,קדם נל הסנה אים אסר רוח דעת
ויראת ה ,נו ,והוא יקרא אותנה מהחל עד גלה  ,קול נהי ו,ני לעורר  ,ל,נו
עציון ואזל  ,והוא מסי  ,רוח פפתיו ומוריד הנפס מעינינו׳ ואין מגלים דני
׳התגוננו
זגית התפלה  ,ויהי לרצון הא,ל על זית מקדסנו  .וזה ד,ר הנזיא :
וקראו למקוננות ות,ואינה ואל ה ח נמו ת פלחו ומזואנה  .ותמהרנה ותסאנה
עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים ' ( ירמיה ט ' נזיז י״ז ) והי
יהפוך מספד למחול  ,ואזל לספון  ,וזה ינחמנו מעצנון ידינו ומגל יגון.

מרדכי באס.
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לשלמהמיימון,
לא ידע איש את קבורתו בגי^ וגא רבה י
ו־אשיותיף
*) ?1א שיש הצב ?(
להלל שמף ושםאבצתיןז
את ה 2!$ז הזמן יכלה
את הזמן שמף יבלה.
ברוך שאנ5עלד.

תנןות ישרק•
Don David Nubinstein in Czernowitz.
מרי נפש
סהוחלתכיואבת
כוזבת
התמוה
חובקי רפש
יז־*■
יי־
:

בה דבקו התלכרי׳
לרשע ח$1א חומס5פש 1׳
?הה ל -זבר
חף מם $ע
היא לגבר
.קוו .ישע
מצור עזם לא נפרדו;
הולך בתום וצדק לבושו;
* ) ארזעה טורי אזן האלה נתונים התה לי מאת המלין הנ״ל זעת לכתו
למסעיו לאסון) תחומים על סשוו תרי״ג  ,ויתל את פני לשלמם אל התנם
ד 'מ שטערן ני ' וירזוקו נספרו כונני יצתק  ,ני נכספה נפשו להראה עוד זין
העושים זמלאנת הקדש׳ וגם אתנה מלאכתו הזאת הלא מצער היא ומפאת
צורתה אין להלל הממזר לפי מהללו — ני מפאת תמרה לה מ 06ונ הזכורה
זנתזו זנרון זספר את שם האיש אשר רות זו  ,אשר אתר לתנמה אתותי
היא  ,והיא גס היא אמרה אתי הוא ה׳ה נעל מתני פי ' גזעת ההורה לס'
מורה ננוניס  ,וימצא קזרו נשזלת מים — ואולם נפעם הזאת אין ידו
משגת להניא תנחת זכורים אשד תעיז לנפש כל קורא  ,עד אשר ינית ס ' לו
מעצנהדרןומרגזו  ,אז יניא עוד ממגד תזואת שרת נעים ,כי ברוך הוא.
לייפניק  ,זתדש התמישי זכר עולם יהיה

צריק לפיק׳

מרדני באם.

?לישיחם
5$ר רוחם
וק'
ראה שמע בא באזניו
?שמי הוריו
זכר חסרו

,׳ברית זכרתי
"לו כרתי
«השועה ;עצתי  ,ן $מ1רבריתי!
חרל »)־ניס יחל׳יף כיח
ךצויץ חמס יזים וליל,
לאסורי עני נם_קח קיו ח
ישראל עושה חיל— 1
אפס מציק תמו ריומס
ז ^לוה יעצור עמ, 1
{אסף ל 1חץ פלה חומס
פסר ספר ואינמיו! —

ואל ;שועתם שם פניו:
"על זדונם
,׳וגאונם
"שלעו ;גון ע$ל וכעס.
 !,עתה שבו
ילי תאבו
שומעת;
«ולמצותי־אזנם
בני אדם אסירי עבותות אה^ת
«גם אני
שמים
בגבהי
רקמו
 T־• -
 :ז •• :
; 1י
שנאת הגרם אם הןיאבה
,׳את ע-י
«בני בכורי ישראל ראיתי,
נדדה מארץ הרעים ח -

עיר ידידות.
תהלתו
לידידי ישיר
אשירה Tנא
T• :
־־ ־
 TיT
אזמרה לרעי  ,אוקירה ערך רגכונתו

חבלים נפלי לי בנעימים
ער אוהב באמת ובתמים.
קניתי
•
נאמן ‘לי T
חכם '■ יי IT
אוהב TT
רע ? חמד בלבבי לי מצאתי׳

י■
הנמצא כמוהו שיומר אמונים
;רירזיל,ר מפז ומפנינים ! —
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הלא אסזקטן אתה בעי5יף
;.קר רוח אתה  ,רועה מרע ובינה
תעלה מעליה אחרי נןגמת פניף
ממעל תתיצב תהיה לראש סנה י

לא רבים יחכמו ; פיקו הבונה,
יאהבו דעת ?רוח נכונה י

,

אלה ימאסו בחכמה ויסדעוה
?דעת ובמדע בח1ר לא יבחרו,

יסחרו
חילם
בארץ •  :ז
 vitי
להרבות •• t
רק :
אלה  -י
*• :ד
יחקרוה;
י1
ידרשו rולא : s -
בינתם לא ״ : :
ואת • t r
rי
ואלה .יבקיעו תבונה ממטמונים
;יגעו בחכמה ;מים ו ^ נים,
;רדפוה ?לי השק ומאין הפוגה
ועור רחקה מהם מהליגה,
;חפשו מחפצים תושיה ו ^ זפה
ואם שמץ ; מצאו לא יוסיפו מאומה;
נבדלת
רעי מכלם
ואתה
• | T1 - 1 • 1
•• •
!־ד
לא אל אחד מהם נמשלת,
מצאתי!
וגם
י
זי
החכמה - :
בקשת ״ Tז י
 .־י ; T
הרביתה
אחזת תבונה ולא
־T
•!
!
- Iי
־T :
אל חדרי לבף שמה הובאו
הטבעו.
שמה
נפשה
בבית
ז ; ז
Tr
״ן י.־1
« ״

I

והנח אף כי מצאת פלם
לא גבה לכף ולא רמו  .עיניף
לבן אהבתיף אהבת ע 1לם
ונפ 1ןוי אווירה ?בפ ^וף
דוד רובינשטיין מטשערנאוויטץ.

רגל הכסא*)
Don Saul Horwitz tn Tarnopol.
יבינו חנינא הלבה תיה
לחם לשובע בל אכל  ,ולא למיד.
י
נפשו ברעב התעטפה
גם אשתו מעוני התעלפה,
ותרא כי ברעה היא  .ואין לח מנחם
אין איש שם על לב  ,ואין מרחם
חצרות הכתימה  ,ובל יכלה עוד התאפק
והבא לבעלה החסיד זממה להפק
ותפתח שפתיה ותאמר,
ולבה עליה חמדמר:
"עד מתי אהובי תענה נפשך
*ומנוחה בל תתן לעיניך
"לחם צר אכל תאיל
"ולשונך בצמא נשתה
"עוד מעט הלא תתחל
״ואן אמצא עזרתה ?
"שפוך נא שיחי־ לפני יוצר שחקים
"למלאית הבטחתו ודברו להקים
"כי אנשים במוך בל ישיבם ריקם,
"אך טוב יגמילם שבעתים לחיקם
"תפלתם יקשב  ,לשועתם יטה אזנו־,ו
"רצין ישביעם  ,ויפתח להם חצנהו.

— Dr» Sachs .

־

Nach dem Deutschen von

(י

ויתפלל לאלה,ים  ,מטיט היון ? 1וזעקתו
ומבאר הלחץ והמארה להמשותו
וישמע לקולו  ,ותבא באזגיו תפלתו
םג לאשתו נעתר הנצבת לעומתו
וחנה השמים נפתחו  ,ונספר נגולו
ויד אלהיס עפה  ,חהב פדוים בין אצבעותיה
ויקחוה מעמה ואת רוכב בערבות סלו
כי הוציא מצרה רגליהם  ,ויפתח מסגרותיה
וני הייק להם ברכתו ממעל
וברגל כסא המתיק כוס הרעל
אשר שחו מצו עד הנה
ויהפוך לפתע יגונם לרינה.
בימים לא כבירים  ,ותחלום אשתו חלום
והנה הוא בגן אלהים בשמי מיום
ומלאכים ושרפים שם ידודון ׳מדון
משתחוים וכורעים לפני האיון,
ואיהבי ה ' יושבים על כסאות־הם
ועל ראשם מוכתרים בעטדותיהם
ויתנו וירוו מזיו השנינה
ואין סמבם רק שמחה ורינה.
אך בעלה החסיד עומר לביו
נבדל מכל ואין איש עמדו
ני כסאו נשבר  ,שכולה בו
רגלו ארח חסרה  ,והוא צולע עלירכו — .
ותער ותקץ ולבה פעם בקרבה
ותעמוד ממטתה  ,ותבא לבעלה אהיבה
והגה פלצות אחזתו־ , ,חיל ורעיה
ותתחלחל מפחד כמבכירה!•ויוליד,
ותספר לו בחלומה לשמים עלתה
ואת המראה הנוראה אשר ראתה
ותאמר *’ .בקש נא לאלהיך
"אולי יחוס וישמעך
"להשיב מתתו  ,יכ לא מחכמה שאלנוהו
"לארץ מולדתו ולבית אביהו* .
וישמע לקולה  ,נשא מדברותיר,
והבא היד ברוב רחמיה
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ותקח ממנם את מחמדם
אשר נתגם למען הרעידם.

מוסר
אולי גם אתה יש לך ברכה
במעון שמים! בגבהי שחקים
אולי יחפצך אלהיך  ,ויאהוב איתנה
ויכו! כסאך בין כסא הצדיקים
ואף ני תתעטף עליך נפשך
מרוב צרה ויגון יכבד ראשך
השמד לך לבל תחלוף התושיה
בנחלת הארץ כי שוא הוא ודמיה
אך למועד כי יבוא שמיה
ולעת כי תשוב שמה נצרה.
שאול חורוויטץ טטארנאפ ^ ל.

תפלה לאל חיי.
Von Simon Bacher in St . Rtcolau.
חברתיה לי לאומרה בכל יום קודם למוד המשנה בימי אבלי על
סו ־ אבי אמי המנוח מוה׳ וו$לף יאנאוויטץ זצ״ל אשר הלך בנוזי
שם טוב לעולמו ביום כ*ר טבת תר*ז לפ״ק ואמרתי להציב ציון לנפע
חיה ולחקוק חרוזים אלה בספר למען תהיה לי לאזכריז אהבה ני
על טוב שמו עכר אצל כל ׳ורעיו ומכיריו וכן יברך גבר ירא ד׳ ^ .

שמף באהבה .
אבי .זקני•
לסמי אבהותי.
.על ןפ אזכרף.
בעת אימונה.
עם זאת מ? חתי.

^

אשא .על ע\ םתי
מקור צור חיתי
ומימי ךמעתי
בחדר לשפתי
ובקומי מ^ זנהי
רחשה מבינתי.
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( לא וראה מות
מי ;בר .יחיה -
מתי תבל יחר  .קעלהביושבת
נחצבה
שוחה
וקיטוע.
<יךל
VTSV
T
- S Tרק נפש התמים  .מדומים יושבת
ואזנו קושבת
שפתיו ד 1בבת .
רחשת משנתי• —
הגיגי שועתי.
ערב .וגם בוקר .אהגה ואשיחה
בתורת אל חיזי .עמיו הפדיחה
אבי מפיף
בי כן צויתי -
אולי אל נפשו. .עם זאת ארויחה
וגם עץ חיתיו.
בעדן אפריווה
עם טל עתירת׳ .רחשת משנתי •
תמיר אביט ה

ואל צור נקרתי
מנתיב ריס?ם•
רוחו הטובה.
ושריון צדקתו.
אל נפשו עזר •
אם לא בניב שפתי

למען לא אמיטה
עלי אשליטה
מגוי לא אפשיטה
במה אפליטה
רחשת משנתי.

ננעלו וגם סגרו •
היה נא לימיני •
כמלאר החיים•
ארזהלך תמים.
ואז אם אאסף -
תו־ויה לעזרתי.

שערי ךמעיותי
על כל ארחיותי
תשמור צעדיותי
כל ימי שניותי
אבותי
לקברות
י* י
? 'י :
רחשת משנתי —.
שמעון באבער.

-

Talmudtsche

Exegese
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von

-

Benjamin

Kewall

in Wien.

תגיא אמר י ' ישמעאל «< אלישע פעם אחת גכנםתי להקנויר קנוורת לשני
ולפנים וראיתי אנתריאל יה ד ' לגאות שהווז יושג על נטא רס משא ואמר אלי
ישמעאל גני גרמי ואמרתי יהי רצין מלפניו שיפגשו רחמיך את כעסן ועולו רחמיו
!על מלותיך ותתנהג עם גניך גמרת הרחמים ותננס להם לפנים משורת הוי
; ) ' ע ' א1ונענע לי גראשו וקמ׳ל שלא תהיה נרנת הריונו קלה געיניך• ( גרנות
Dieses höchst räthselhafte , wahrhaft mystische  תניחzahlt zu
jener Klasse  אניוחdie
,
Talmud - Feinden , Talmud -Verächtern
reichen Stoff zu sarkastischen Bemerkungen , zu höhnenden Gloslen, liefern .  ״Wie/ ' rufen die Herren ganz entrüstet aus ,  ״Gott,
der nie versiegende Urquell alles Segens , will sich von einem
Priester segnen lassen ? ? Und der Priester ist blind , ist anmaßend
Und dieser
Der
ist
ung , das Andere , eine Rede pro «iomo ! Gott der Anfang
Herr wird
jetzt gewiß die kecken Priester mit einem ! יחת־ן לגין נקחת־ך חר ף חר פח
lcharf zurecht weisen ? Nichts weniger ! Er schüttett beifällig den
llopf und — die Eonsequenz : < י,, ע,  ת הריונו קלח:  הלח תחיה גרist
fertig. Das ist die Geistes - und Herzenskost , die uns derTalmud
iumuthet ? Das — Gemach , gemach , Ihr Herren I Blinder
Eifer schadet nur , wäre er auch  ׳קנאת חח ייחwas doch — unter
»ns gesagt — bei Euch nicht der Fall ist. Laßt Euch sagen, Ihr
Herren ! ES gibt Menschen , die wegen ihrer Seicht - und Leichiigkeit immer und überall auf der Oberfläche schwimmen, niemals
lief kommen . Ganz natürlich , d^ ß diese Menschen immer nur
Schaum und nie eine Perle zu sehen bekommen . Die n , ^ — das
werden Euch alle Wohlunterrichteten , die eine ernstliche Gesin»ung haben , sagen — die  אניותsind nichts als Allegorien hochwichtiger Wahrheiten , moralischer Tendenzen , philosophischer
Resultate u. dgl . , die man einfacher und deutlicher auszusprechen,
dicht für rathsam hielt . Wer sie .3 דג■ י ס ננתnimmt , sie bespöttelt
»nd wegwerfend von ihnen spricht , beweist nur die eigene Jgnob»nz und Arroganz und seine — Böswilligkeit . Auch unser תניח
»irgt ohne Zweifel einen tiefen bedeutungsvollen Sinn , nnd cs
»aben in der That schon Manche ihn gefunden zu haben geglaubt.
iSiehe auch diese Zeitschrift Lief. 8. S . g — ! 3 , wo die Lösung,
b>e übrigens keine glückliche ist , sich auch in einem höchst g?lunßenen , wunderschönen Gedichte ausspricht .) Vielleicht Folgendes
'hr Kern . Gott als die reinste Güte , die höchste Heiligkeit , als
bebevoller Vater der Menschen , muß bei ihrer Glückseligkeit sich
f»euen , bei ihren Leiden sich betrüben.
״Und deine Seligkeit,
die aus dir selber fließt,
scheint dir »och seliger , sobald sie sich ergießt ." sV . Haller .)

E und—segnet
??

Segen
!!

89

Darum halten auch die Optimisten Gott für das gluckse.)
Wesen. (Siehe. Theodicee von Leibnitz
. Diese Idee , die vom
Es ist da kein Antropomorphismus
philosophischen Standpunkte aus ihre volle Geltung erhält,
spricht sich ganz besonders und zu wiederholten Malen auf jüdisch, ל שנמס עמהס גצרתס לו צר,, גלו לreligiösem Gebiete prägnant aus
גי גלדה והוצאתי אתכם, עזו א,U. s. f. u. s. (. Darum unsere Gluckseligkeit gewissermaßen auf die Glückseligkeit Gottes influtrt —
, von unserer Gortessit venia verbo— jene aber, wie allbekannt
furcht, von unserer Sittlichkeit bedingt ist, die aber wieder
ihrerseits das Product unserer Willensfreiheit sind ס,שמ. הגלזיד
. הין מיראה שמיסso folgt allerdings daraus — so sonderbar, so
anmaßend das auch klingen mag — daß es in unserer Macht
) zu bringen. Run
steht Gott Freude (Segen) , Leid(Unsegen
ist aber in der menschlichen Natur das Sinnliche, das Sündig*
 הארס וגג5יצר ל, כund .  ילאישעה,  ארז אשר יעשה גוו, ארס אין צמת
 מגעוריוprädominirend Wollte Gott als strenger Richter ersche»
, ?,, לסנין ״- יצרk'
nen, so würden wir übel an- und weakommen
wir hätten uns dann keiner Glückseligkeit und er, er hätte sich
. Läßt er dagegen mit Berückeo ipso keines Segens zu erfreuen
sichtigung des * ״,ר א0 נ יטder  מית הרחמיםden Vorzug vor der
, הריtm  ׳fo wird er uns weit minder strafbar finden, was aM
ihm, wenn ich so sagen darf, wohlkhun muß. Diese Gedanken mag
bildlich ausgesprochen haben. Als HoherRabbi Jischmael im
Priester ist er berufen am , !." יius  קרשיקרשיםi » gehen, und dort
Versöhnung für das ganze jüdische Volk zu erbeten und zu erbitten. Gott erscheint oa als Richiec, daher  נגסתילהיןנויר,  אמתo»t>
שא,אות שהיא יישי ינל גסא רס ו, רת לפגי ילסגיס יראיתי אנתריאל יה י' צ0?
, denn der Segen
der Richter möchte ihn gerne unschuldig befinden
und Unsegen des Volkes ist auch sein eigener; daher die Wort*
 ״mein Sohn bringe Segen! Cegen dem Volke, >. ׳״,יסמיגאל « י
Segen mir ! Der weise, bescheidene Priester weiß' eS aber nur S״
gut , daß das Volk sündhaft ist und daß, soll strenges Recht fl*׳
, kein Segen zu erwarten sei. Nur eine Hoffnung
sprechen werden
Ugste

bleibt ihm. er bauet auf die  מרת הרחמיםdaher die Wort»
ס, מרת הראמים ותג, שי רמיייך את נמסד וגי׳ ויזחגרגעם " ין,'!! י׳ח שיר
.יס משורת הדין, הס לס, Er hat nicht auf Sand gebaut, der Nichts
thut eS gerne ,  ״אז, ע לי, ע,, und die Folgerungרגם, *לא תהיה
 הליונו קלה געיגיךist eine ganz richtige,
4 »»

Kulka aus Leipntk.

Exegese von S . I

נה אמד י ' יעה אמה יעה הנה נאה  ( .ירזזקאל זי הי ) נל המפרשיא
נלאו למצוא פתח הפשט נניאוי הנתונ הזה  ,ני מלנד אשר מקשה מליצה
אחת יעה ,אשר לדעת יש״י ענינו  ,יעה שלמה ומיומדוו למעלה מנל היעוה׳
שלא תעיד ותנעם לנפש השומע עוד קשה שהיה לו לשיש ענ ' פ מה תהיה
היעה האחת ה,את ? עד שיונתן ניע יתרגם נישתא נתד נישתא  ,גאלו ננתי
רעה אחו יעה  .והנה אף שההנהה הזאת ננומה ויפדה למוצאי דעת  ,מ״יי
אס נניח הפסוק נמו שהוא מנלי שלוח נו יד ההגהה הלא טו 3הוא יומי
ויותר ! ולגן שמעני נא  ,קורא אסוני ! מה שנראה לי נניאורו׳ אולי ישים
החוגן דעת לנני תמותה דנר נסי ואוציא לאור מעט מתעלומומיו  ,והוא הנה
ידוע ני ההשתמשות נלשון נופל על לשון היא אחת מסגולות שפת ענדיה
ותפארתה  ,נאשר יענו ויאמרו ויתנו עדיהם משלים רנים עליו נמו ועקרי!
העקר ( צפניה נ' די ) ונית לעפרה עפר התפלשי ( מינה אי יי ) ני מי דייני!
מלא דם ( ישעי׳ ט׳ו טי ) גם מדמן תדמי ( ירמיה מיה ני ) ודומיהם  .והנה
המלין לרו 3אהנתו אותה לא ישמור לפעמים נס חוקי הלשון ומשטדיה■
ומעתה לא וחוקה היא נעיני לאמי ני גם הנני א הקדוש הזה ישא מליצה
נעימה נזאת על שפתיו ומלתה על לשונו ( ונפיט ני דרנו להשתמש נמליצה
הזאת  ,נמו לא מהם ולא מהממם ולא מהמהם ולא נה נהם ( יחזקאל יי
,יא )  ,תקעו נמקוע ( שם י״ד ) שענינו נעיר תקוע יתקע ושיפר׳ ומלת ר « ה
השנית פה היא הנינונימהקל ונפולים מן שרם רעע ,שענינו הרציצה והשנייה׳
והנליון הגמור נמו דעה התרועעה ארן ( ישעיה נ״ד י״ט ) הרועם נשנט נוזל
(תהלים נ ' טי ) ירוע ננירים דאיו , 3והיה ראוי להיות  :רעה אחת רועעהי
אך נמו שאמרתי שהמלין יחטא נגד חקי הלשון נזי להשתמש ולשון נופל על
רועעא
לשון  ,ויהיה סי׳הנתו 3היעה אשר אני מניח עלינה תהיה רעה סי'
פלומר סתנלם נליוןנ« ור  ,ו ,תוונ gräßlich verheerendes Unheil : 0א 1ש
ארח חיים סן תפלס נעו מעגלותיה לא תדע( ,משלי
kommen .
ה ' ו׳ ) נ׳ל ני תפלס הוא נמקים תסלף נהפוך האותיות נמו ,שמלה שלייס׳
נוש נש 3ועוד וניס יילש״ן ויסלף ונרי צדיקים  .ויתורנס pie kann vielleicht :
Weg des Lebens so verdrehen , ihre Wege dich so beirren , du
 merkst es gar nicht .אל תען נסיל גאולתו פן חשוה לו גם אתה יענה נפיל
נאולתו פן יהיה חנם נעיניו ( משלי נ׳ו ד ' הי ) נ׳ל שהיא » יפי לפסוק שצ״נול?
הימני נ ' ושוט לגיו נסילים ויתורנס •c Ruthe nur für beS Thoren -
!liefen, nicht mit Worten sollst du ihn zurecht weisen, damit du״
'hm nicht ähnlich werdest . Nein , züchtigen mußt du ihn , wie seine
 Albernheit eS verdient , damit er sich nicht weise dünke.״11,
רעהו נקול גדול ננקד השנס קללה תמשו לו ( .מחלי נ״ו י׳ד ) נראה לדעתי  ,נ'
ינקי ,נמו וירדו ים
מ 3רך מלשון נרך ננות אלהיס  . ,נרו אלהים ותות ,
ישרים לנקר ( תהליס מינו ט׳ו ) והוא הנקר הידוע אחרי שתקיז הנשתה מתריג5
העולם הארצי ויחוינס ^ er seinen Nächsten laut schändet, an jenem :
 Morgen wird 'S ihn, als Fluch angerechnet .היום אעשה חסד עם ני"
שאול אניך אל אחיו ואל מרעהוולא הייציתיך ניד דוד ותפדןוועל  .עיןהאש?
היום ( שם ג׳ אי ) נראה לי  ,חסד ,הוא מלשון חסד הוא דויקרא ונמו םפ '

אד מן חגריא וזסד אל נל היוס דתהליס  .ולא ה מ צ י ת י ן  ,סוי״ו היאוי׳ו
 >£אלח נמו ולא יסקלוני  ,ולא ילו «* אתנו אייניז .ים״ 3.י '? נ׳ו) ויתויגם :
Heute werde lch schändlich- verrätherisch umgehen mit dem Hause
deines Vaters Saul , seinen Verwandten und Vertrauten , soll
ich dich denn nicht in die Hand Davids überliefern, da du mir daS
Vergehen mit einem Weibe gedenkestI Nein, Gott strafe mich itzl
und in der Folge, wenn ich für David das ausfuhre, was er ihm
ugeschworenאיך היו לפמה ניגע ספי תמו מן גלהות  ,נתלוס מהקין ד 'יעיר צלמם תמה  ( .תהלים ע׳ג י׳ט ני ) נ׳ל ני סני פסוקים האלה מאווייה
יהפייום  :ספו תמו מן גלהות ד ' אפי יגהלס ואפו ונתמתו להפיג גמולם גראפס
יליתן להם נפעלס על קדקדס יוריד חמסם ני זמה עסו  ,נתלוס מהקיך  ,נתלוס
אפי יעוף איס ויעסה לו ננפיס גהקין האדם מפינתו נעיר  ,הוא מל ' עיר וזהלות
לירמיה  ,ולא אגוא זעיר דהופע  ,וקחן הני״ת גענור היא המאלנות גהציגו לנגד
עיניו את מפלתם  ,גנספה גם נפסו לראותם עד סיקרא 3עצס התפעלותו  :ד'
אלהים ! הסל עליהם עיר ווהלות וידעו נל ייסזי תזל רי אתה תלן על נל הארז
׳ .״״ס  ) Wie plötzlich stürzen sie von ihrer Höhe :נתרניס הרמז׳מן)
so schnell vergehen sie durch Schrecken
, wie ein Traum durch Er!wachen- o Gott ! möchtest du bald durch Angst sie vernichten
שלמד .ברא״ח קולקא מלייפניק.

האחור! .
מי ! יחנך אושר  ,או ירדפך אסון  ,ישתה בכוס גילך  ,׳כפל הששון,
קנה לך אוהב ולבך בלבו יתחבר ; בצר לך גם הוא יכאב ויגהה השבר
יעקב 5ישער מוועטשע.

מכתמים
Don S . Wolf in Eywanowitz.

ד,תחיה:
אס רופאים יקומו מארץ הנשיה
מה לני משחר ח יהיה ? —
אלמן אל איוב:
"יורד שאול לא יעלה*
ד,גם על אשתי אמדת ? —

ד,חחי ר
פרעה וחילו ביס יין שרף לו נטבעו,
גם אותי גם אבי בתהומות מצאו.
אל בוקי הכהן הגגב:
איך הברך ישראל בנשיאות כפים.
הלא ארכו ידיך מבית התפלה
פעמים!
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העצל:
’?1ולי יראתי מזעקת חתחיה
ירדתי לארץ הנשית !
פסוקים תאומים .
מצפון תפתח הרעה  ( .ירמיה אי)

מצפון זהב יאתה ( .איוב״ל 0
מצפון תפתח רע.
כי מצפון זהב בא !

קנאת איש מרעהו.
Von I . Garfunkel in Tarnopol.

את בת־התפת< את בת־המר ^עת י
החיים!
מרירת
את
ארורה !
קנאה
את
״* •
 i־־
״ :
T
־T« 1■ 5
במיו־מנת־האנו ^ תתני מגרעת
נם אם מנתו מנה אחת אפים,.
ע\ערת בע\ךי תסמר מרי אזכרני
פלצות תאחזני רעדה חלחלה
מי יספור מי ימנה כל רעהבי?
מאז ררתך עלי תבל מלאתה  .קללה.
תמלטי
תדרכי
את־חרכזי •%את־קשתל
•
• :
 ו ן ••  : « • I־ו
־
גם־זקן גם נער תמחצי תסלחי
ובל תנוחי ה ^ב־ותן ת^זקיוטי
ערי אל הקבר יובלו מירכי.
ערי אל קבר אל דומה הובלו
יניעי־־־כח ינוחו ירגעו
וו
! י
־. T
>' *
ז
עדי מאו־ץ־חיים יאבדו אמללו
ואמרותיך תחליקי בלעיור :יעמעו•
אולם פל׳־עור בם ;^זמה בחיים׳
בל־עיוד בם רוחם עלי התבל
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תישועי תרוצי תם חזי כמןם
ואבל.
יגון  :״■*
תבבירי I T
תרבי ׳ • • :
־ 5־
ך ^ תןי מזווה .על בל מתי חלד
כחכם בבסיל בחלבה בשוע
כזקן בנער בשב כילד
בלמו בךי?ותך פרשת באזריוע•
תתקעי
האדם Vאת אהלך
בדי־לב
 ' ,T: Tי * •'Ir :
T»T
”
| ••
שמה משבן לך שם מה תקימי
אהל בל יצען בל .יסע תטעי
ואה ברה שאנן לעמק עבוד תשימי.
חיים גאר 5ונקעל מטאונ  $פ  $ל.

Beiträge von I . H. Löw in Snbs» n.

מכתם לבכור כוכבי יצחק המפיקים נוגה תמוד בכי׳היג.
לפני עשה אל 1הים חרס ןיךרו
גאל צר .וחשך תבל  ,והיא מאין ? הרה.
עליון ראה ?!עונו  ,הנה בית מחח
צוה :יהי '• ובקול מזמור למנצח
ברן יחר ביומןי איור־והשחרות סרה.
ובעת פתיות מחצה כל ציומח
מקרני שמש רעת בהירה ויקרה
וםךרוי התבונה סגרו במסגד ריח;
צוה אלה ^ בגבורת וע1ז המנצח
ך־רך כוכב־והרעת ללדת הרה!

ü£ i■Jkl
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ליום הולדת מלכנו.
גסה פני רקיע צעיף ^טר,
חתולתו עבים חשרת מים,
הטיסן! ההרים ^ם נטה
עבר חוצה נשא ררם ירים.
מל!ךני עוז שמש התפשטה
אם כלילת יוסי עצמה עינים
רוח מרחם הרוח נמלטה
תרעש באברתה לעלות<עמים.
פתאם חלף מ? ני האדמה
בדממה
ינשב
ורוח
גשם
*TT :
׳
T
VV
ומאפו־נו ירוץ השמש ערים—
ואתה הגבר,האתר .השתומם!
היום בי יגל חיים ורומם?
יום מלבנו  ,יום קרמו ברבים< —

מספד מר.
על מות התורני השלם  ,צבי עמו וראש עדתו ׳
מליץ דורש טוב לעמו  ,גדול ליהודים ורצוי לרוב אתיו.
טאננענבוים מקעלעמעש•
מוחי יואב
המנוח
וינוע וימת והוא בן שלשים ושלש שנה יום ז׳ תמו׳
ונקבר בכבור גדול יום ט ' בו בבית החיים לק״ק שעבעש.
 ;°ךי מקוננות ספקו עלשיורים
ושאו קולבן היום מרצ־ורח

אתם סופרים  ,ספדו אח בפלים
במעיכם בחליל אל אבל יתיפח
׳״ : • -.־ ••
.
 ;.׳ f ,י•
עלה מות בעיר ולבו הקשיח

צפירת שאראש והדרה ליקחת
אהה ! נקטף באב!■ בעורופורח
רות אפיבוי הוירד לגזרות
‘זרמו רמע1ת וקררו השמים1
זעקתינו־ ישמע  ,אנקת ; קן ובער
צרי למבאיוב אין בארץ החיים —
ליא י^גווה לי 1אב אנויםו בשער■

הרבי.
אשד ,זקנה אמללה ת^ב במרכבה,
להבה;
פני
ארם פניה
מעצמיות
עעוויה
דT T
*• : T V T
TT
*־ * :
T CJ
חלף סוסים  ?.אסרו בה בנות עלוקה
מיוקיטי מות הם  ,מלאכי צרה יצוקה—
ועורף
עקרב
ביר האשת
תמור דרבן
Irr :
■
»h 4*• T * T
ז  :ז| ו*
:
באף ןרומהתדו<1ו זיועמי יי וצריו!
יאקב הרש נהתורני אברהם לאוו מאונסד $רף.

המבול.
) Rach Geßner
.׳(
Bon Markus Kallir in Brody .
הן גלי מים רגיס יתגלגלו עלי ראשי ההרים נגלגל לפני סוסה רישארן ער
למאוד  ,הינלי שן וארחו י שיש נטנעו גל  ,ימים ורק ראם הר גבוה מנל ההרים
יראה מנין אדירים משגרי ים ! ער צמרחוק ישמע קול צעקת האומללים  ,יענו
"לילו יירו נגני  ,לשיא יעמולו לעלות עליו  ,נרי ריק ייגעו ג הגיע ראשו  ,מהין
יבוא עזרם ? אגה ילכו מםטן> מיס ינים  ,ואנה תייתתס יגרתו ? אס יפנו על
ימין  ,והנה המות  ,ועל שמה  ,והגה שאול ואנדין — .
והמיס גג רו מאוד מחור׳ ואו ראש גנוה וקטן מההר התלול הלזה גרמה
מההסנה סזיזת  ,ויהונדו מלט הנה נעשו ונפש אהונתו שולמית  /זה זמן לא
לגיי אסנת עולם זה לזהנחנעי  ,מים רנים ליז יננוה ונהרונז לא ׳שטפיה -
פה עמדו שציהם לגרם ! המניל מחה את נל היקום מעל סני החומה  ,ראו
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והגה נל שניות ממדות המל לתהום השלנו ו רוח גדילה ו״זק יותייי דסיי
מצולה  ,יס ישים נמרקתה  ,ונל תשגריו וגליו עליהם יעלירי  ,כשאגת החיי
על גורשו 1ייעש הרעם נאזגיהס  ,ותחתם הים סוער וזועף עד למתיד  ,אושן
ועלטה ללושם  ,עגן יעיפל תתולתם  ,תנינה הלריז גידל התמשך יראה<
שמאלה תתת לראשו  ,וימיגה תמלקהו ! ותפול על צואר־ו וסל ! ! נאנלי
טל רסיסי לילה תזולנה דמעותיה על לאייה  ,ונה אמרה ללגותה  :דידי אהולי
׳הוגדל י• הפסה ישועה  ,גזיה עזרה* ירזלי לליעל ילעתיני  ,קדמוגי מוקשי
מות — הה יגון  ,הה אגתה ! הה מהפנה ! הן כפשע לינינו  ,ולין המות  ,איה
איפה הס המים הזדוניס יעלרו על נפשנו ? קאני לע זרועותיך  ,ידידי ! עוי
מעט וגם אני גם אתה גלך ואיננו — ד ' אלהיס Iמשם תפתה הרעה  ,מה נוראה
המראה הזאת  Iהן עתה יתגלגלו המים הזדונים ! גחלי אש יופיעו עליהם
שופט נל הארן  ,קומה הושיענו נא ! — ויהילדלרה׳ נשלי לרניה וקרסוליה
מעדו ! ומשול לידי יוגדל  ,קירית ללגו יהמו  ,מסמר שערת נשרו׳ יד ו הופוא
תחלקנה שולמית  ,יעמוד נאלם לא יפתח פיו  ,נעתקו ממנו מלים  ,לא יראה
עוד את ההפנה אשר סלילו׳ וני התלל נלה תדלר שמה היתה ; ני אם על
רעיתו המתעלסת ועל זרועי ידיו נשענת ישים עיניו  ,פלצות תאחז לשרו  ,נ'
לעוהי אלוה יעדנוה  ,ויחלקה וינשק אס לחייה חשי פארור קלצו ומזרם הריא
ניטלו  ,ויחמר  :רעיתי  ,יפתי שולמית ! הקיצי  ,קומי רעיתי יפתי ! עורי
עורי  ,לנשי ע זך היפה לנשים ! שולי רק הפעם  ,ושפתיך הלענה לאתר  " :אהלת
עולם אהנחיך  ,ורק המות יפריד ניני ולינך" ! טרם שאון מיה נליוים ׳אספנו ' •
עוד הוא מדני ותקן שולמית מתרדמתה  ,ועיניה מפיקות אהלה ועצל  ,ותרא אה
המנול ותאמר  :ד ' אלהי צלחות ! האס אין עזרתה עוד ? השנחת חנות אלי
אם ר,םצ « לאף נ חמיך סלה ? ה! גלי מיס רלים מה ישאין עד למאוד ! אף
יחוד נ,י ויתר ממקימי  ,עת ני ועש הרעם נאזני אשמע  ,מה מאוד נדלה
נקמתך מגני אדם ! אלהים  ,תמים דיננו נל חייגו על האון  ,אתה דודי אוהל
צדקות " תהלך ומעגלי יושר  ,יגיל מולנה  ,אהה ! נלו ואינם האנשים אשי
נחנרתם גיל וששון שנעתי ומיי נועם היו צי — ואתה אשר נתת לי חיים -
הה  .מראה ניראה ! המים הזדונים ששפוך  .ותשא ידיך נלרנני  ,ומצלולנעופרא
למיס אדירים  ,הוי ואליי ! גלו ואינם — ועל נל זאת ,יהונדל  ,יהונדל ! לי
אתה היית עירי ! ני עתה החלל אשר היתה שמה דמשמה  ,נעדן גן אלהיס
לעיני תחשל ! אלהי  .לנאות ! המעט השנים אשר חיינו עליהארן  ,רק מסר
ונדקה עשינו  . . .האם אין עזרתה עוד  ,ותשועה נדמה ממנו ? לחה ד ' תעמוי
נימוק ? למה עזנתנו ? חלל תה חתרה נפשי המלאה לה ינון ועמל ? ד ' סלא
נא לעיני ! ה  ,עתה נמות — תה צדקתינו ני תזנרנו  ,וחסמו ני תפקדנו I
ויחזק ׳הוניל נאהולתו  ,ויתוטו פעמיה נאשר יניד הקנה למיס  ,ויאמר :
שולמית  ,כל אשי חיים נאם־ נמחה ״על פג׳ האדמה  ,משאון ההפנה הזאה
קול יצלה לני תמרו ים או אנקת מת לא תקשלנה עוד אזנין  .יונתי שולמית
עוד מעט  ,והמיה יפערו פיהם לנלענו נס אנו — תוחלת נגזלה Iכל תקומי
תלפו הלנו לתו ואינמו — הה  ,עתה נמות  ,המות יקיל נחמת זעמו — לא
של אפו ועוד ירו נטויה  — .אנן אנאנו  ,לתום לנננו ולנקיון נסינו  ,תות לא
נירא  ,ימתו פועלי אין תתנו  ,הנה נמותה Iה! צל ימינו עלי ארן ושנותינו
נענן לוקי ונטל משנים הולך  ,חזקי ויאמן לננך ! עתה גתהלן אירח החיים׳
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שונעי שממות את פני די  ,ועימות נימינו גצוז ! ולמה זה יין לגנן ? ומקמי
נא רעיתי  ,ונה וותילה עד נוא קצינו  ,עוד מעט  ,ונפפותמו תעופנה עלי
כנפות שמתה וניל אל המקור ממנו נמצגו־־־נשא לגבינו אל נפיס אל אל גשמים,
שאנוש ימות יאמר לאלוה  :מה תעשה ? די  ,אתה נשאת גאן £כל גשר נשמת
חיים  ,יאסף רואם ינועו!  ,והוא כצדיק כרשע — אן אשרי האיש אשר מעגלי
תמנתנולפנין  ,שונן
יישר דוכיו ונתיבותיו מישרים ! לא להרגוה ימינו נפיל
נשחקים Iעשה עמנו כמשפטן ; אכן נם שם יין תנתנו  ,ותניאנו אל מצרות
?דשן  ,ואל משכנות כבודן ונתינות אלמות — שם לא נירא גהחיר ארן  ,וגמוט
הדים גלג ימים  ,מם לא ימת לגבנו מרעם הרעם בגלגל Iהתנעשו  ,מים כבירים!
פותו וגאון כליכם  Iבוא נא אלינו  ,מות ידידנו Iיהי שם ד ' מגורן מעתה ועד
«ולס ! ושולמית תלפה כת  ,ששון ושממה על כל פניה נשפכה  ,ותשא את ידיה
'תאמר ; ראה נא כל התקות הנעימות האלה הומות וגאות לקראתנו  ,עתה
שפתי תהלות די ינשרו ; עמה יורידו עיני כנמל דמעות השממה טרם התות ימגוש
«גני נהרותם  .הומלנה עוד מעט  ,נפשות אוהננו  ,אשר עזקתן עמק העכור
לייפות נצל שדי  ,בוא ננוא ולא נאתר  .שם ישגו כסאות למשפט  ,ושמה נקזצו
ישרים נינת עמן Iהתגעשו רות סערות ! רעשו גלי מיס ל נש שאון משגריכם כבוד
י>ל יספר וצדקתו ישמיע  ,נפלו עלינו  ,נחלי גל־יגל  ,כסונו ! פקת עיניו וראה,
יהוגדג Iתנקני נא עוד הפעם  ,על הגלים ההם אשר משן משמור תאדם יקרב
המות אלינו ־־־ מהר למנקני יהונדג Iהה ; הן אדירים משגרי ים  ,ישאוני עד
יתעלה ראם  .ויען יהונדג ויאתר  :עתה אמוקן שולמית ! גרון גואן מות,
נכ״נים אנמנו  ,יהי שם די מגורן מעתה ועד עו*ם ! ויהי גהתמגקס וישטפוס
המיס הלאה.

מורני קאלליר

מבוארי.

למנצח מזמיור ‘ שיר.
in Stanislau.

Vlbring

Jacob

Bon

אליף צורי נפשי אשא ׳ בבוקר לף ארנן  .ואזמרה תהלתף
גדלף אץ חקר  ,חסויף אץ ערוך  ,ו/רכף בקודש נזאיור נעלית•
לרדת כביורף השמים יספרו שחקים יביעו  .אשא עיני אביטה
?? לאים מעשיך  ,אשתומם  .לגומה עולמות אין מספר אתהתסיע,
!!ל פיך מזריות כרוךים ירןרים יצנפו צנפה  ,לא ;סבו ? לנתן לא
!? בטוןארח־ותם  .הרים הגבוהים  ,ימים נוראים תהלתף מתנים,
$ןז ;נצחו  .עמקי שרה בקעי חמד ריח ניחוח לך נעתמואזכרה
מידה  .שמה השמש מספיר שמ;ם צהרו ;בקע  ,בכנף מרפk-r
5
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בל חי .ישפה פן ובתם הרים יתעטפו גיל .יחגורו י גם השושנה,
הברלח
תפתח ,
הדרת
בעץ . -
ט? ־ * • ,ן
ומאגלי -
.. . .. ..
לבה  - :״ ־
סגור • T
השריון :
ו
־T
- :הצמחיםבי 1צצו  .מ־ר ואהלים פל3וךחי נ?עם אליף צוף  ,אלף
.יקטירו• גם בל חי מזרוע השנה ;קיצו ותורהףל .יביעו  ,בלגש
קודש חסדף יתנו• עוברי נהרות ? מים רבים בליל לזימון אליף
ישברו  ,אור יומם יברכון ומתהום רבה זמירות לף .יטמיעו•
אתה מחיה את בל ובגשם נדבות ארץ שוקר,ה ת ^ביע לתת
טרף לכל בשר  ,אתה המבלבל בל היקום  ,על פין; .ינועו ואחרים
ןציצו  .בלבוש יחלופו האתנים מוסדי תבל הגיון סלה  .לםגי1י
ומקרב לפי
רוחי .תתעטף
לפניה
צרתי .
מניני :ביום
מחסי
אלי
...I .. .
.
I vr :
• TT
T •T
ד •שיחי א.שפ'וןד זבחי לבי לף אקריבר . ,רצה ?! נחתי אלי משגב'
ביךןז עתיותי  .נחני במעגלי צדק ארחיות יושר  ,אז אברןד שמף
יום יום הללויה -
יעקב ביברי » מסטאניסלויא.
לע

ספר כוכב♦ ♦צחק.

Don S . Pundi in Leipnik.

קנאת סופרים תרבה חכמה.
שמש וירח המאורות הגריולים ברקיע
קנא איש באחיו פי כמהו אור יופיע
ותלד הקנאה צבא בבנים אור זרוע י
המאורות הגדלים ברקיע הרעת שפת עבר
יעטו במעיל קנאה להפיצה בכל עבר
מחיו ב?י הקנאה שבים עשר בכבי ר,שבל וירע •

— 99

א^

—

) Nach Schiller) . A -PH

בום שלו .ילד נעים׳ פה בערש
בור .ךחב ירים לך די וה1תר
הארץ
ומלא tבל
לאיש
תגדל והיית
ערי
זי • י
:
• : t •t :
• **:
ר •*
רצ ףל  . ,ואל ירכתי אפסיד; רוחף ח 1חר.

למוד להועיל.
לכ המעשי׳ א #ר נעשה
הואילה  ,יב אך טיובוישר,יעשר,
אך חדל משאול גביוה ונש!א
“ T♦:
T
:
p־
י־I
בי בל טוב וישר יהי נעשה •
שלמה פונדי•

בטח בר
Bon S . Triescher in Wien.
יש אל ממעל לנו צור מהםה ומעוז ,
לו נקוה  ,נחבק זרועות ישועתו,
אל תרבו תנאקו  ,הרפו דמעות.
גם עצב גם יגון משלחת חנמתו.
יש נורא עוז שחקים יתנו אומר
מחרכי מרום מציץ עזרתה;
ראות עינכם כזב  ,קרוצי גוש חומר,
דעת רעתכם יד אל עשתה.
הוא יעש צרי מרפא ממרי הפגע
הוא ישלח מזור לחבוש כל נגע
להקות פחדים קול דברו יחרד ממעונם;
בקרים על אדמת זרועה יצו יאתיז י
קולות ובלהות פרץ ישובו יהמיו —
קציר שדה וחלב תירוש ישק שאונם •

1
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צל ימינו עלי ארץ.
בנעורים הילד
עלן שמח,
ישכח ני חלד
עמל פורח.
יום רינה
תוגה משנהו,
השחר פנה
צללים אחרהו.
רעם גבורה
ילדות לבשו
טמונה עצורה
יד עמל נגשו.

אויה השנים
נוזלים הנטו
מספר מנים
ולא שבו למו.
תאומים היצירה
נתנה לגבר:
שמחה הצעירה
ואחיה השבר.
הזאת המנוחה?
הזה המרגוע?
העת ההפוכה
במו רגע תנוע י

חתולת בארו  ,חפירת בורו  ,חשבון בוראו.
(וקרומת ליוס גסור ) .

שלשה המה ממקור מוסר לאדם נבעו,
תוצאות חיים הם מעיני ברכה,
נער בוכה יקרב אל עמק הבכא
פיהו בבכי פוצה  ,עיניו ידמעו,
זוכר אלה בל יעדה גאונו ופארו  ,׳
יזכור מצער ראשיתו  ,התלת בארו.
מה אנוש בארץ ? עובר אורח—
מה מדת ימיו ? מחר ׳אכף,
לא יועיל הון  ,בל יציל בסף׳
י
תאותו מש ושיו יגיעו — צל בורח
שקר בפי חשקו  ,חשך ילך לאורו
עדי בוא יום קצו — חפירת בורו.
דרכי איש ומעלליו למשופטו יובלו
יום עזבו החלד  ,עת שובו לקבר,
כאשר עשה ישולם כפלים לגבר י
אם עשוה תטיבו  ,אם עולות תפעלו,
קציר מפעלהו יאכל זורעו:
בי על כל לו המשפט  ,השבוז בוראוI
בצלאל טדיעשער מטרעביטש.

— - 101
האביב.
Poetisches von S . Porn in Botoschan.
האביב הגיע
לאל יריעו
השמש זורח
עוף השמים
הנחל יביע
יאמץ אונו
הדשא צומח,
ובעל בגפים
הכרמל והיער
ימצא מזונו.
פמח יפרחו
אוצרות השלגים
תמו פסו
זקן ונער
עליהם ישמחו,
ומימי הפלגים
הגנות והשדות
כדונג נמסו
יוציאו פריותם
האכר פולח
וכרמי חמודות
תלמי שדמותיו
מגד אשכלותס,
לבו שמח
גפני הכרם
בנשאו אלומותיו.
כבד בשלו
השמש זורח
ממטר וזרם
הדשא צומח,
בולם גמלו
העץ פורח
טללים
ואורות
העוף פורח,
יתעלם עלימו
העב בודה
ופרחים ואורות
הגבר שמח
נתנו פרימו,
ודאגה שוכח,
זיתים ורמונים
וכל אורח
עסיס יטיפו
בששון פוצח
ענבים ותאנים
אנשי מדע
תנו תודה
דשן ירעיפו,
כרובים וצפרים
לאל הצבאות
הידד ישמיעו
העושה נוראות,
ומחמיר פלאות '•
זקנים ונערים

לנודר.
ר י מו אנשים ? ,המתעוררים לפגעים
לכל פגעי אדם ולכל מקרים רעים
נחת לבבם ימהלו בקול יללתם,
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לכל פגע ואסון חו׳ חוי יקראו
על שברם שבר בדות ימצאו
אף ליורדי שאו?* ינוחו בטת במשנבוחם.
למת חבנו למת בנו בכה רק לבודד
הן ינוע האדם בקברו מתבודד
יברח מרעש תבל למצוא מנוח
ואדם נורד מארץ לארץ אחרת
ממנוחה יברח מכבוד ותפארת
בצרתו ילך תמס באפם נח.
זלמן פארן מבאטאשאן.

העור והפסח
Poetische- von W Ehrenkranz in Botoschan.
אמרתם בצעו
בעל כרמים
ויאכלו וישבעו.
הפקיר שומרים
ויבוא הבעל
שתום עיגיס
ויכר המעל
ונכה דגלים
ויצו לשנימו
ויקצוף הפעם
ברוגז וזעם
לשמור כרמו.
פרותיו הנבחרים
ויאמר הצולע
אכלו השומרים,
תדע ידוע
ויאמר האדון
ענבי הכרמים
לאנשי הזדון:
נחמדים ונעימים
תנו עריכם
ואפסה המזימה
הנקיים כפיכם י
לקחת מאומה
שתום חעעים
צולע אנכי
שרק שפתים:
על ירכי!
איננה אדוני
ויען עצתו
בסתימת עיני
העור בחכמתו
השיגם יכלתי
יהי מושבך
ואיך אכלתי!
צוארי מרנבן־
גם הצולע
ונלך לגפנים
מהר לשבוע
ונאכל מעדנים
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בלתי רגלים
רק בכפיס
איככה הנפתי
ופרות קטפתי?
חכמת רוחו
ענה בשיחו
בעל הכרמים
לבעלי המומים.
זאת עשיתם
ולא נקיתם
העור בעיני ם
היה לרגלים
לאיש הצולע
הנני יודע
וירכיבם שניהם
ויעש כמעשיהם
וישלם גמוליהס.
כן חרותה
בבני ומותה
אנשי רשע
מלאו פשע
אחרי מותם

בבוא עתותם
שרום עונותם.
הגולים אומר
חנגי חומר
ואיך רשעתי
ותורתך פרעתי!
וגם הנשמה
תען בערמה
הנני כעוף
ברוח יעוף
ואיך פשעתי ?
ומחק גרעתי
אך אלי במעונתו
יעש בחכמתו
ורוח נשמתו
יפיח בגויתו
הנשמה והגולים
אחים בעולים
ויסכר פיהם
מלעקש דבריהם
ויקבלו גמוליתם.
מימן וואלף עחרענקראנץ מזבאריז

מזמור
• :
מראשי הסיחים סתום סמי מנחם

מעברל p

מהריהכיני ,נפישילקיונןי,
אן תלי;י  ,במ^ו־שמתאיונך"
לןגל־ותתהיני ,הררגאיונןי,
דע

יצחקוזזק
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עוד לא תביני ; כי פד* ,מליובך,
קומי וקךאי ’ ,ל.י'ש’עי מנת כוסי:
הן’ כי קליותי ; זעמך ירךפני,
כי ע־וד תגאלני' ,כספרים ביניותי.
נהלני למצודתי  ! ,ישעי ואיורי;
התם חטאתי; נגדך כבדי;
קמה אלמתי  ,כין שעיר החוד . ,
מהר גאלתי; והאר את איורי;
כחישכי האירניז ואמר חמותי:
הן וכר.

חוסעל קקיון .בין ל! להבל,
חמדתי לכליון ,משושי לאבל;
הנני לבןייון ,בין יושבי תבלי.
על אךמת ציון ,איך אישיר על נבל;
,ימינך ' תרימני,יו י קדר שהיותי:
הן וכרי.
מה אטיב דרך,ותימה לא שככה,
נעדר הערך;‘ מעמק הברכה,ז
לך אכרע ברך; וארים ' צוחה,
עיור תהל בדך; כאורה כחישיכה,
מאשפות תעלני" כי״נפוגיותי7:
הן וכר
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מה מליל ,אשאלה לשומר,
הלנצח חללי ,לעד !מר אמר,
וקרש ב־ו הלל ,נתהפך כחסר,
במשפטיו פלל ,אלזעלי גומר,
לעפר דכאתני ,ואנכי סבתי :הן 1כ1י.
עי אן ? . rfe ?nינחני ? ?ר? ה׳
ולקירל המלה  ,עיר קריש נחרבה׳
כת ציוץ שכולה׳ בגרם נצבה"
אמר נא לגעולה,אוהבך נרבה,

 : ^ -תוםעינ/וידי

^ ׳הןונ/ו

נפרץ הנדר ,מחבלי הרשעים,
קדושת החדר  ,חללו חטאים,
ואני שיוכן קדר׳ מקונן על פשעים׳
כרועה העדר׳ .קבץ הטלאיים,
בזרוע הושיעני׳ כי דלותי  :הן וכוי.
דרש נא
הפרצות ,והבאנחמה,

רב מהיות פלצות  ,לשה הנאלמה׳
ומצבי‘ ארצות ,נריש כין אמה'׳ זז
אבני גיר מנפצות ,עשם כיום ;קמה,
בעזך יכולתי" ,כי נפתלתייעם אחותי :
דיזוכי .
י י  ..י
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לבביות נהרסות  ,ישוב בא אל מעל׳
הרם נמאסיות ,שתו כיוס רעל" ז
הפןי אבל למשוש " בשובי ממעל,
בי״יהרסון הישתיות  ,צדיק מהמפעל י
הן " וכד.
והביחיותי :
ילכו
אמר  :פני
I
•
 :־ • T־  .׳ ••
T VI
בישובה בכינו" וקנה _על 'שפים"
איותת״ינו "לא ראינו  ,רפו ידים.
לולא הכינו " ,עתה שבנו פעמים"
בשרנו אבינו ,בן .יקירי אפרים ׳
הלא זה 'שמי  ,יעדי היותי' " :הן וכוי.
נחם בישועה  ,נמאסת ולעובד",
וקים נבואה  ,מקדים' כתובה"
גאל יודעי תרועה ,בנחת וישובה,
על פני ןב שנואה  ,בכר בן אהובה,
הן"וכוי.
חליותי  :י
ואמר
תמותי ,
אליל
י(
י
ז־
• • t |j
״ vן
יחד יום רנה ,לשבע עונים,
היה לי לצ״נה ,מימןם זדונים,
התם הקנה  ,הבוז לגאייונים.
עשה לראש פנה ,איבן מאסו קונים,
הן וכוי.
משושי :
ל,רית
היכלי ,
ייסר
I
■
:
.
״• . T
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צו נא א־ור מאיר  ,למרדף ממארה,
ישבות המעיר ,ישלם הבערהT ,
ואז צרה מעיר׳,יציץ מהרה,
ני תישלח שעיר ,לארץ/זירה"
ספקתי על ירך  ,אחרי רציותי  :הן ונוי.
חלב נוקמת  ,תשימם לישאיה׳
נה? תי נדהמת ,,בארץ נשיה,
אל תהי כמת ,אחותךי העניה. ,
הנרידבר אמת ,לביתך ציוניה,
אליך‘ תוחלתי,יוצרי ועושי  :הן וני.
קיול ישועת מנורה  ,ממרחקים אליך,
רפא הישבוריה  ,ממטה ' זעמך,
רועה נאמן״עורה  ,לפדות ' צאניך,
לך' משפט התמורה,יגאל גאולתך,
אליך אל עליון[ ,די הרימותי  " :הןוני.
חזק נא והודע ,והשפל עובדי זרה ׳
עשה משפט נודע ,קרא נעמי למרה,
זולתך אין מיודע ,לשארית נשארה,
בוקר והודע  ,ני תמה הצרה,
ולי תשוב עתה  ,אחרי בלותי:
חןנלקלותי . ,זעמךוךךפני,
ני עוד תגאלני ,בספלים בינותי.
 ,נזענד? 1בר״י ששערן.
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Zur Beachtung.
1 Dle jedesmalige Vollendung der kommenden
Hefte dieser Zeit׳
schritt , wird von nun an im ״literarische » Anzeiger " des ״Humorist"
angekÜndiat werden . S. Auch bitten wir , uns in Zukunft mit der etwas unbescheidenen Zumuthung ! die Punktation
der unpunktirt
eingesendeten Gedichte selbst zu übernehmen , zu verschonen,
da
unsere Zeit sehr beschrankt . 8. unfrankirtes
wird
zuriickgewie,
fen ; undeutliche
und verworrene
Abschriften
bleiben unbeachtet . 4 . Bor - Zu - und Ortsnamen
des Einsenders und besonders
das Post -pr . bitten !Sir genau anzngeben . 5. Wir bitten - den
Brief
und den Beitrag
nicht aus ein und dasselbe
Blatt zu
schreiben , da ohnedieß eine Abschrift gemacht werden muß , und der
Briefe nicht immer geeignet der Zensur vorzulegen . 6. Gedichte,
die uns künftig nicht in Mer u bas - Sch rift cingesendet
werden,
werden ohne
Ausnahme
in Ra sch ! ,Schrift abgedruckt.
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