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 ?<122ה ^ .
באנה ? נות שיר! אחיות חנוני.
המית מזמיותי תחיינה הרפה;
כשבחי
א־והב .אם
מאסתוני
״
ן . .
.
חמדת משושי חלפה הלכה.
באנה בין שיחים בדד תמצאוני,
אהלי .על אחו הנה נשקפה.
אישקטה שקוט בני רעיון ;צאוני,
בבאכן תעז תרון השפה-י
הטרם שאה תחנה בין ארץ ( »מים
יתפרדו
ובלחות סופה ..
אחוזי . .
להב  ..זז
סערות
יתלחשו
ואימת
דממה
היתה.
*:ד
*  J־*I
“ :
־T T S
* TTT
וכשוב
?
זמש
בהיר
וישיבו המ;ם
י־רפי ;'שק חדוה אחותו ; תלבדו -
•רוחכם מרחפת ןןלי תבל זאת עשתה!

שרשרותמליצה.
r

^

* tr

t

לאה׳ ר' ׳« קב הנאהב.

שנים יבאו . ,שנים .יחלופו,
חלף ועבר שנה כרגע׳
רגע משברי זמן שטף ישטופו
שטף ע־ובר מקרה ופגע.

אם חלקנו בחיים תהפוכות אלה
בשרים
חיי  .ן.
עם .. -
מלא r.
מאלה  ,רוח .. J
.. ..
ר,בשיו אך .יכאב  ,ייגע איש י לא
נלאה מצא פתח תקוה׳ מים קדים !
־ן .־•

:

'•' ־

■  ■' :י

־•

י י

לא בן! שמחה תחן עין בכ׳ום ודיני
מפעלינו
מאשרים •אם צרק
חיים
 W־  :ז׳"
; ן ד•
פעלת אדם ? רבות בל תעמוד מלדת.
גם איותף ,אח יקיר .ימי שמחות .ירדופו
תרדוף חית משושך עת חגים ינק־ופו
נוקף זיתי רגשותיו אחיף — ביום הלך ה •

אל רבת חן.
ארבות שנדם ברקיע נשקפו
יריקו,
פני !חצות זהר
ועל
׳
־• T
 :י־
■י-
כן עירך קנינה יעבת העמיקו
ןכ תארנה חן ומךאיך יפו.
יופי  ,חלק מתאים עם חלקהו
נחמד . ,ולאזיךעו מה הוא —
רואיך עלמה ראו תמהו
נתפשו חשך— לא חזו עיושהו.
מעוף זמן רגע גלגליו & ופה,
עת עברה אל תשיב רגנופה
פנינים בלב ןם ךגעי משוש הנמו■
אחרי קיץ ח 1ף מדורות אחרי ששון׳
נצני שנים עפו נרדפו אסון,
תפתי rלמוז
אולי —
עלמה
זכרי *•אלה
* ו •
*
^ ;t v
•• :

טיובה חכמה עם ורך אדן.
צר לי נן<*יף  ,אחי׳ אפחד אחתה,
לגדל שאתך תיאחזני ?יערי
אל הליביות עולם עז־ך־ף תתה
תורת ארם עז ; ת הנעי•
חכמה -מה
תפעל
אצרת
עתה
 ; Tן
י :
;- T
ןT
לבלי רוק בל איש פה פער׳

שוט

לחזיון

יהלוך מלאהעינןם

א ^ר יראה יגיר מהלך העלם׳
•פסותו,
משטרו
ורבר
שפתים.
* T :
 :״
•- T :
מריוממיות
תהלה Vאל
קצבה
ירדת
\ •T
•יT :
T : -T
ה; ית כאחד מהמון פסיד ומןר.
סורה איפה ומחויך חכמה בחבלי ארם
\ י־
י  1 .י‘
־■ [■■■ זז
אל Tנא
תנתק
מוסרות
אדם
לארם
ן ! •• -
:
TT
TTT
פן על חלקת וזייף לריק תש.ךד התלם.

תנופת הזמן.
מספר
הזנותי
אמנם
נזלוי
•  :־
:
ד  :ד
זד
פעל חלקה ט׳ובה נחלי מי,ם,
פרחו בחורי ציצים עלו,
משוש ורורוה מנעימי החיים,
יוסיפו בה לבה איו יחדלו
יתר שניותי עלי אדמות
מחנה ראגיות אם
שרודיות
נפלו
1.
דד
או
גדורים
תחננה וידים רמיות.
:
י
־־ז־
rv

t :־־

T,

על קופת ;הר אמת התבוננתי
עוברים ושבים גלי המים
מ* הילים פעם ופעם .יעברו
ראיתי ואמצא .דמותו הח;ים
פעם משוש חוגג  ,פעם ןג 1נ1ת עברו,
על כלם אברכף אלי — טובן :משענתי!

הסברתי
הרוח .ישב סערה
ירעש הולך' וחזק,
להבים
סביב TTירה
Ti
י* T
סביב
מראה
מק.
• T
 ן ••1 TT
עבים .יחנו ברקיע
האד ירד לארץ ׳
הרעש .ירעש ,יסיע
שיוט לחם ופרץ.
חשךזילט אררת
■״׳על פני
אדמה׳
 :י• ד t r
תנישיול סופה גברת
תמשול וירה רמה.

נטפי גיעם נקבצו
עתה הענן עזבו׳
יתרוצצו
\ »vs
בקרב :
ד
מהומה י :
t
שוטפים
דאדץ
יקרבו.
*J
 VTTי •  :יי
גלים בשאוןזקמים
חיל סופיותהיומיות ׳
ישחו
הרים
רמים
י־
ד•
י.
המי.
ם
להם
חומות.
מראה •*אש
ולהבהג
•• 1ןt 1
האות ?{ ין נוראה
פליאה ראיות
נשגבה
 •:ז
:
•  :י י
אשר אביט אשמעה!

 jhטחון.
כי ל׳ביא אל ארץ
שיוט לחם ופרץ
הינוס
יירא
הגבר?
דT
• ד
׳v t
כי הקרב רעה

והיה
זועה
:זד  :זז
ומושלו השבר.
לא! רוחו עשתה
לו חיל חזקתה

מפני הנופת עתותיו
סלעים ישבר
־tוחילים
יגבר
** T
 :־•
ומנוחה
שנותיו,
;ד
:
t

7
קערה על עמקים
י? תקיא בדקים
וקולות ח^ זמיע.,
הרעש ותוהו
?שבט עברתו
?י •לגי יליע•

לא יפז־ל באחד
?( פחי הפחד
מגור לא יבואהו,
אם ר,ךב זעם
חידאה הפעם
חוגה משנהו.

מאשר בוטח
משושיו פורח
:גמול הצלחה,
יגבר
מצוקות
ן -״
:
I
לוחיות עמוקוי
ונסה האנחה.

«דק יחטע.
:פחד יירא
.
עושי רשע
תע ך,אסף אב יכ יביא
ד,וי לחונ£א -
כסוי הפשע
גם יב  :חיה  ,קרב בלבבו;

באמש
יאד  -י
המשוש -היום vtt
בלבב צדיקז;עיר רננה!
גם בי ימות פי בא השגןש
עדן מדומים לו למנה.

מצבת  £T Vכ 1ר.
 v)CL’ ami 1' a mis lä.
שתה שכד ,מת בחרפיו ,
ונשאו דודו ומסרפיו.

מ

♦1
^ ת מכורה

בזרוע זע ,
זד הגדיל תשועה
זה להעשיר יגע מארץ זרועה ;

הבל חלקם בעמלם ריק וגודי
רע הגל  ,עדה המצבי׳!
בצלאל טדיעשער מטרעביטש

Poetisches von Alexander Langbank aus Jaroslaw

שומרי
האדם.
( ”
TT T

האדם באורחהחיים:

שלשהנה שומרות
תקוה  ,אהבה ואמונה קניות שמים ׳
בלכתו לא יצר צעדו ונפשו בל תשות י

אם עקמו תשמיורנה יעיגידיןעל זירכהו,
לא יפחד פן יגיוף באבן רגלהו,
שלום ליו  »/ ,לום פי בהן בטוח • .
אם הומן שך ?» ת דרבו בסירים,
ובייולרה
אחזוהו
חבלים
וצירים,
t •• :
דt
דזי
ז• *
׳
אזי
פתע
יעזוב
ינחם
יחליף פח -
ד * T ' - VT
* •*T
|
פי על כנפי התקוה עוף עביה׳
ובמרחק שם .ישקיף מעל  ,חשכ. 1יגיה ׳
המור חרול חבצלת — שושנה תחת חוח.
ואם ענני אופל ישיתו חשף  ,יהי ל( ל׳
עדי
ידיהם לא
מצאו Tכל אנשי
חיל ׳
ז*• י ;״• V
J T
 •T • :ערבה כל שמחה ואיור חשך בעריפיה —
אל הטיוב
והמטיב
האהבה •תשא
גבר,
:־■ •• •
* T־  :־ t
זv t
אזי
ילעג
לריש־ו ,
ישחק *לשור
ושבר,
*׳־י • *rs
י• .
* :
די
“ TT

•פי
אך ^ Tזל׳ום
בחילה ׳ ,־מרפא
בכנפיה.
I:
ד
יT VT J
גם בעבור חיי הבליו בסופה וסערה ׳
את
יתבל לא
יעזיוב
בנפש
מרה,
••
 “*I•: •: t
TT
כי
בכנפי
קיוו־ש
אמונה
לשחקים
תרקיע
־־
לשבת בסתר עליון  ,להתלונן בצל שדי,
תרע אורח ח ;ים שיוכע שמחיות למרי,
את זיו פני אלהים בהיוד ןהדר יופיע.

על דודמעיות.
עבים בי יקדירו טוהר שמים,
;פצו אחרי החקם גשם . ,יהיו לאין ׳
כן גבר נפשו עפלה מפגעי הרדים,
עחם אם דמעות ת1ךיר הע; ן,

9
שחוח.
הלכתי
פעמים -רבות
ד
ד•: -
־ז׳•
בי התוגה אכפה .עלי הכבידה;
אולם עד מהרה החלפתי כח,
עת נטפי דמעה בת .עיני הורידה.

אם ישך הנחש בלא לחש.
ואין

יתרון לבעל הלשון ( קהלת י׳ י״א)

לאט לאט מהחור ראשזיךים הפתן,
ישויף,עקב עובר אורח ד,ולןי *לחומו:
מה ייוסיף איו מה ליו ינתן,
אם ישיוך בחמה ונפל חלכאים בעצומו?'
ככה ךישעים סביב סביב יתהלכו׳
חץ שחוט לשונם ושפתם באש אוכלת.
שפכו,י
חנם חמתםדזד  tד
נקי T 1.
לע . T
אם -׳*
•
חכי לנפשם הטיבו  ,או הביאו תועלת?
)Nach Lessing
 NHהיין .( .
נזכזב הדבר הגלוי והידוע אין
ליין"
"פי ■ממים יתר ׳זעז  -ז1-
ואם מןם ממקומם ישרשו אלונים ׳
.ולארץ יפילו בתי חיומה וארמונים.
בעת אצכי מיץ אחיוג אנוע ~
למה איפה תתפלאו ? מדוע? —

10 -
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אל לי!9ן•
מרוע תושיב אנשים על מרומיזקרת,
תפארה׳
צפירת
ראשם
לתת ־*על
• » דד
; • -
ד
ד ••
יב^בור הימים מהם תסיר עמלת
נשארה?
תקותם ־ מעל
נכזבה ,
חלתם
:ות1
• tt :
• •■ tt
•  :דד
• :ד
בתוזלה׳
תצליחם
שברם
הגריל '
הלבעבור
T • :ן • •»• גT
־ «:
*  *:ד
למען תשלול מאתם מע^ ה־ירןר ותהלה?
לא! — ידעתיך זמן  ,ידעתי יושר לכך,
להראותם בי ועל ב \ הון  -מגפת חם?ף•י
אלכסנדר הלוי לאנגבאנק מיארסלאוו.
)>ttfd

*Poetifd>c$ »0« SiatoB &vieftf) cv auSrei
$

?ךע 1ת ד& ראל.
מאז בין גוים  ,סרת תורה ותעודה.
רבות פגעוך גם הילוך בת יהודה
^
ממך מורידי כב־ורך יצאועיוכריך
זרים אך הכוך לאל שמוך ראשיך •
השדודה
ישרוד Vאת
נכר •פי » :יגנוב
בז
* :
ד
• :
T •• I V
וגלמודה
שכולה
ברזל על
ישים ער
T
!*:
׳T
׳{V
•T
לא לו הזרע כי יחמול ן3ל(ך
יחמול .על תפארתך יחמול .על בניך;
נכריה
מצרת
מקשה •לבו
אכזר
־T *: T
״T
  :ד *• ויי♦איר,
יכנה ^
למדחפה
יהרפנר,
 :־T
“TV
T
:
•»• T V : V
השמים
בת
חובל
הוא
נפש
הגם
׳־  r־ •
־
vv
ז* •
הגם רוח(,אסר עש לנחשתים ?

ii
דוח דבאניות
נאדר
בעדי
עדים
ti v
־ ד"«
•t .
איויב לא
יפה
גם
פי
יפה
כפלים.
••
 ן *t
י ן T׳
.על ישבר בת עמי  ,בת .עיני בי ל.ךמע
על אבדן מולדתי נפשי כי תתמה,
דמעתי לא תפול אל בכי נהרות בבל —
Tשם
שבהד
>
המית
שיר כניור עם
נבל
TJT
• • V
”
VT
ארצה הורד גאונך משמים נפלת
ומאשר גבהת פלאים
נשפלת —
"י־ •  T .־ | T
T:י
•־ ־ T:
על
אלה
אני
בוביה
שנה
בשנה
י
ד•
• t
tי
 ▼:ז
?« Dfעזבני אלי לא תבא רננה;
אך רצח בעצמותי מאין הפוגה
חו־שים ל?־קךים ע'$ר רעה ותוגה.
$טע שעשועים קוינו גפן פיוריה
ונעש באושים חך! ת ענבי תוש* ה.
שבע עמל וקלון ממחלה נו־שנת
משאה בי
כבד
בקשה
משענת
־• T T
* •• T
• T*J
* VV :
קהלת יעקב בין גויס שה פזורה,
ותשפוך שיח אל נצח :שראל " :עורה
"למה הזנח עמף ןח ת תוךין?
"איך ;קדם יעקב אם לא ילךלאיורף ?"
"אורי רשעי מאסת זרים בקשת
'אש דת מימיני נשית
נטשת
• • •  ; *T T *Tז

"עזבתני ואעזבך בשרירות לבף ׳
״ענה אלהי מדיום ׳ לא אעלה בקךבף.
"לא אעלה בקרבך אך אשלח מלאכי
"י.שמךןז ,ןצילך ירפא החלואיבי,
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"אתף ילין אם בו השני ,באהבים
"יפן לף עורף פי תפנה אל רהבים•
מלאכי צבאות ידדון ישאוי אבר
קנאת יה אכלתם לןשע בני עבר
לרדת
ארצה
יעיופפו
בלמיו
VVT
 T: 5״
\T
לפרוש כנף על ,עם פצפור ניוחלת •
"לא מרבכם חשקתי עשי דציוני
׳בשךה צען הפלאיות  ,ערי גאוני ,
׳לא בא עת לחדש כמר,דם .עד עתי׳
אתה!
השלום
מלאך
׳ציר מרפא •Tלמו
 ז r  :־1׳אל אחר אנכי אין זר עמדי
בידי.
אחזתיו
אביהם
קראתי
׳אחר
 •T:׳
ד •: -
“ TT:
•
T*T
TV
•בזרעו עיור אבחר אם ( דבקו לאחדים
״הנדחיםזים ודרס צפון .וקדים .׳׳
מראה .דמיוני ערבתי חזיון,
רוחי היא נשאתני להגות הגיון,
אל תרפי שירתי ׳ אל תתאפיוי
תחבקי!
האמת
אהבה
בזרועות
ן
.
•: n t
 דt• ;
האמת  ,שמענו  ,מארץ צומחת
לנגעי בני ארם צרי ומרקחת,
לא הכירוך  ,ר\ית מרמס בורך
בך תדבק נפשי ,נפש כל שיומך!
הטרי  ,זמה ראית אל תהי נעדרת ׳
למלאך השלום בלכתו תך,י חברת•
בחיר יה פנה הךד על כנפי רוח
ינוח
ישבות לא
כנף  ,לא
ירפה
לא
* t
•1 I
rt
 :־v
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מגליות .עליון  ,קנאת עם לבשתהו,
תשואת בניי תמותה כמו רגע באתהו—
פה עךים המות ךחבו״ת ידלם —
פה היכלי עיונג עד לב השמלם —
יושביהם ישליו׳ .יחדיו ?גם מניות
במדיניות.
שרתי
המליכו
שלוה
־ •:
• t r
״ • :
” TS
גאותם — .
חרב
אשר
שקטים׳
גריולים •אם
־ ז* T t
vv
ן־v
• I ••:
;*
קיורתם ?
מנוחת
ישאפו
יעקב ז*הלא
בני
• t T
“
:
• •} :
 • :י I *!-
סר לךאיות סגלת קדם  ,עתי׳ מאוסה
המקום ברית שלומה מקרם קרותה
ראה ויתר לבו ׳ רבה מהומה,
בלהות פרץ רחב סביב  .באין תקומה,
נדודים אך הזילוה ותלאות
חזללים .עת הפילו בקרבה הפרעות •
פה .ילטש עלן כצר זקן אל נער
בשער.
כאויבים
בשב
פה זיקום דבחור
 ־ -:
:
 :ז
׳ימה לכם איש את אחיו מ תדחקו׳
•מדיני קלונכם בספר עת יחקו
סרה ן.הלא תוסיפו,
•בשער בת רבים
־T T
״בלמות הלא תשיגו  ,כלמות כי תטיפוv
"לחרף מערבהכם הנצח תאכל חרב
"השב ; ךןז מבלע  ,המשחית׳ הךף!
•.עם בוזידי איה איפוא חכמתנביונלך,
׳למוריזיה אים קרואים בוניך
"לבנות נקראתם ותהרסו הרוס ׳
סערתם פי Tזרות ".
באר צדה ,
ומצה ,
"לריב
 TT׳  ' * :־V
 S־'
־־T
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המלאך במרי שיחו דבר ככה
עפלה נפשיו כי אין איש מר בכה,
פנה כה וכה ראיות  .עיניו קדורנית
רדת נו במעלות .עשר אחורנית
הלך אל כל  .עבר על דלתות שקד
פרד,
שלומנו
רבר
שיולחיו
להשיב
I- T
•* :
TT
l
* T :
אין מאפפיו המתה  ,תעו בלמו
חמת ■נחש וז rלמיס
יתאמרו ד -
יביעו • : * :
׳
בשם עליון חיש את חרשי ארמה,
יריבון .ידברו גבהה  :ידינו רמה•י
מי בכם החרירים בלבכם אל נגע
הנגע,
לחבוש
שליום
אנשי
האספו
*
־T
״־ז
T
־ •• :
** : T
הביטו וראו חפת כבודנו נופלת
אלון בכות היית . ,עלים ניובלת,
אולי תחלוף תפרח עמי תקותי
כנחל ניובע אריוך דמעתי.

הצ^ה סישירמזמיור.
ל«1ם חתו-גת

עץןש.רה בעודו
האדם הנו
הנער עם הורו
הזקן וחניו •
מצער ראשיתו
מבטן $ךץ
:שגיא אחריתו
ןשרוק לפרץ;

אייש

רע:

התעיף .ע.ין
בדקים
Tירבו *1»T
לאין
ישימו
 - 1י1
*T
חמדת עמקים.
במלחמות תנופה
תקומה
יT
כל 1
אברה T
T1 T
הפרי התריפר,
ןT
* •
־* V
ממה.
מרדת
דr
י• ;•

מעשיף החיים
בם תספור עזיך
לחושיה .כפלים
ך•
י
.
בביתף בעממף•
את עמף כי תשב
וטובו תאותך
אל תקדם בנשף
צגה מזמתף•
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השחר יניס ח' #
לפני צאת הישמעו
זרע הכשרון משך
ואמיט׳
:בליל שאה
VVT T
אל ל־ו ( היה הזרע
לא ליו מטע להתפאר
מעשהו לעם הרע
אחו היו אין די באר•

מה עזה לך אהבתי #יא כח .ואיורם
( » ה לך הברנדי
עצתי תיוריע
ירחי׳ץף ? לשארים
יכ ( שעף תאותי
ואנחה
T:ונסו יגון
לא אמר יביע.
 - I TדTT
מאז בלבי
חרותה בח 1ימי לבי ; שט׳ופו
דt
• • :
•• t
לבי עליך מתרסקת
חקר כביור יקו־תף
אמנם •יטופו
אמרי
כרותה
מקדם
ברית
r : t
ד- t
ז
ן
* v' v
ג*
תביא בצל קיורותף .אך קרבי מתאפקת
בכל קורות היקף
לי אקח מנתי
ואל אהבת רעיתך
אהבתי.
תצמיד
Tבא
 «* • T“  :׳

א ^מורה בל; לה.
אתה תביאם הבה

אל קאחד ביואיך
עת יכ עיפה גסיטי
מיגיע ייום T Jתלאות׳
פנףךנניסנעלסה
לע
בךיתי׳
ליל Tאהוב •אייט
׳*־
"
חפיטי
ייטלחני
מי
עת .עם רעותן; השנה
(חבל,ני זרועך׳
׳♦ : T
'• } - :
תגיש י1ם וננעתה.
ניט״ף חשקי עמיתי י יגער בסאיון רעות'•
אתה אתה רחובות ,אבני נזר תניוסס
יהללו המה יטקיט
י
1
־T
־T
צדה,
באר
תחת
פניו פני להבים ׳
על ראיט עני ואביון
׳
TT
| -
ונבאה לבב למיותת
משושי בסתר אמש על ראשך הטובות
י_ עלעד ככבים.
תחיה בחלום ןחזי 1ן.
ל ^ת חן ועטרה.
שלוה עם דומיה
אסיר ח  #ך וצלמות .קרבתך תאותי
בבית כלא יתעטף ,עןיא רוחי תגייה
לי תתן טור ^ ה,
תכסה בכנף נ  #ה תכסוף נפשו שבת תראני הקותי
איך ירוקים תרך :,ע.
קשה םע ראיתיו והטף.
מדי יום׳ rחזות r »r
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סער זנלי כי יזעף
מרומים נפשי בלתה עת יחרבו מעיני
!;ךעיש פרי סיתי י
עלות שמימה תשאף ,פה עילי אדמה
אסון בוגד ינאף
על כי אשא עיני
רוחי גבוה עלתה
ממקור חיןים אשאב .בקרבי תשכון דממה .חברתי הצלחתי.
שבע שמחיית מנתי
רוחי כי ישא אבר
ומתוקה הלא שנתי
כי אנוח בל,קר •
מה פרצת? ,אל תהרוס לעלות!
תגלה ערותף׳ יב תעלה במעלות.

I

«?ורק משמים נשקף"
אף אין פיקה למעלה —

«אמת מארין תצמח׳
להרמס ברגלים —

שניבה.
I

״T

Deutschen
(.

?לוני
ברוד כלי שיר לף בחרת,
נגן כמורו — לא הטקח י
מה יהיה באחריתף עם
צרקיותיף
מבטחף כשמים אם לא
יכיאף!

(Nach dem

אלמוני
?שלמה פיף פ_עךת,
חכמה כמוהו לא הטפת!
מה תעש קיום רע
ברשעתף.
שאול אם תעורר לקראת
ביואף?
יעקב טדישער מטדעביטש
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מליצה.
*t r
(Aus dem Nachlasse meines gelehrten gottseligen Vaters Jsak

).
Stern aus Preßburg
תחת שלש ירנז לני  ,לא אונל שאת אותם ל 3די׳ אכן קום רעי Gin ,
אמתי ושמע לד 3רי וחדותם  .אשר חכמים שנידו והאתמו3ד ונישועתו  :תתה
איש ני י 3נוד 3אחיו ,תחת ששחה ני הירש אהגת ג3יר  ,ותחת זש 3ני ימלוך.

אל חתן .עיניף בע) שר,
בי ההיון יעוד פקחים;
רק׳יבסילים חסרי לב יאשר,
הן המה כופלים בפחים.

ןה איש יכ  ? .בה בבור בית!, ,
יצב ? היון חמרים ’כאשר אהב;
יכחש מי אריהיו ובתיורהו —
ו_י.עש

ליו

אלהים —

אליהי

זהב.

ציר נאמן משיב נפשנו כצרור המור"
הניישש לבא מתמהמה ומתאחד;
ייעני הוא —
כנאמר — -ורוכב על
החמיור,
 r: v :־
י
עלזיד 1האמנתי :זה האיש יי בחר♦
ראש אחי ! היש הול נת3ל כמנת ״ j ,הזה 7היש פרן ני אם 3פררצי שרן,
וישרןשרן ? — הראית 3איש הון ועושר 33יתו וצדקתו עומדת לעד • השמעה
יו 3יי נאש ני אס אשר על רכושם מ 3טחמ ו; ה 3נשלם  -מי תקלל מלנו ואלהיו,
ני אס שלה ? — אם אשוטט 3ת3ל ופינות מעט אמצא רכוש ויראת שדי יחד.
יי^ ה " י ירא שמים וארן  ,ושם מעלות אר 3ע :הדומם3ל יעורר ו3ל ינוע  ,ואחריו
נל ע 30זורע זרע הצומח תן האדמה  ,ויירא התנינים הגדולים והמה חיה
ורמש  ,וישם נהם רוח חיים׳ ויעש נס האדם אחר נשמה נאפו • יחם גצאתו
מיחס עיניס לו לא יראה  ,אזנים לא ישמע  ,פה ולא ידנרי הלא תפקחנה עיניו
?* יניד תפתחנה  ,ושם פה לאלם  ,ואחרי הימים י 3ין ויניט מתחת לארן עד מתעל
גכ יייי אל  ,וזה האיס העולה על כלס  ,הנו אדון כל אשר 3און מתחת.
 " ' 1,fnע ל 33ו לענוד נסן> וזה , 3השח מאוד  ,הקטן מכולם • ד׳ התנינו,
יאיא יענוד ! — העליון הרימו  ,והוא יתפלש נעפר ? טח עיניהם מראות י -
ייילת אהיה  ,נס היא מראה נגע  ,מעותדת לפגע  ,נל שעה ונל רנע  ,תה
אנוש ני אזנור מעלליו ! הנו נתולע  ,ונל מעשיו אפם ואפעי ואן> כי האשה
׳י ג) י
לי אלהיס לעודו ולשרתו לעזור ולהועיל  ,ואם תעמוד נגד שאול מתחת
י! דומה לה ,היש רעה תדמה לה  ,כי י־יא העולה על פולנה
ועתה למה וה אדס
’ ידו *’ 9איי אהיה וסופה אינה  ,זאחדיו קירות התא ו ה  ,ואריס קילי יי^ יייייי

1 »s
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אהובי ,ריוךפי אמת.מיואסירהב ! אוי לאיש ? חבלה תמ ^נו! ,
כספו ואספו חכמה ושנאו אהבה ,בה מיה ג1ךל והיא ?זנת ח?לי
וכי .יבער בכם שלהבת ולהב  ,אל כל תנה ? שור תביאנו׳
בטרם .יצאו ,ן'ש קברו התאוה  .ותסת אות 1פהפת אזבל•
אדמדם,
מראה
תביט׳ tאדם  ,ד vאל
אל
ד־ ; ד
; *•
“•
תביוא;
תכונתה
ער
לא
אם
T
TT
I
׳»
•
אדם
מבל
החכם
שלמה
הן
• TT T
TTV
לבב— 1
ובאחריתיו הטוvtth
t :
דו
•
; ־ •
על זאת ישתומם נל חיש חגנו ד׳ גדעת ונגינה  ,יתגונן מה יעשה ני  ,אסר לא
יתפש נחרתים ומנמורות נאלה  ,ואם סחו עיניו מראות ׳ לעולם לח יוש«
ותקותו אנדה נצח  ,עד נלתי שמיס לא ימצא מזור׳ אם היא עד אגדו!
תאכל — איש היא ורך הל 3נ חית יחיה ־־
ועל אח נפשע קסם מרי וחטאת פשע — מה קינת אקונן  .או שיר ארון •
מסמחס אזעק או מה תודת אתן? ,אל אאמן נרע  ,נל יע ו_ע יר 1ע  ,מצוק אם
הוא כנחושה  ,על הסלע יסיצן ו^ לע ,׳ אם אהנתו עזה  ,עוד מעט תעתה
ממקומה ונוע תנוע,ינזנו מימיי ,וני תנטח נו ימיתן נצמא .טונים חללי חרג חויג,
המות תחלואי אהנת רעי ני זה האויג׳ ני אראה אותו מנגד ,נוס אנוס מפניו
וארחיקהו נמטחוי קשת ! וזה ישמח לקראתי  ,יעורר לעומתי׳ ונקרני אליו
ישול על צוארי  ,יחנקני ויחנקני  ,ישקני וימיתני  ,יקרנני וידקרני  ,יחליקני
להחליקני  ,שפת חלקית׳ לו עקלקלות׳ שפתים רגו משמן,ולנ קשת מאנן ׳ לנן
השמרה מאוד ורגל על לשונן הקנה הזאת:

לצרה!
ואחיות
האש ! ה!' ,־Tאח
כאח על
היוי אח לאח,
TT :
TT
^ T
Tf ' lTr
אהבתקם רשת ומכסיורה,
אם אדמה אהבתף יוקדת ,
צו־קתף לרעף לעולם עיומדת— שלהבה,כם כקרח הנורא —
התעייף עיניף — ות^ קע האש • מעדה בגר בייוםזקךה.
תשרוק  ,תקרא  ,תקרב אחיף;
וכקרביו אליף תבגיוד בגר,
מנגד
תעמד ל1
צרה
לייום
*
• *. T
“י -
{T T
ותאמרליו :הלא לא ידעתיף!
יצחק

במו״ה

אבדהס ז״ל

! •j V• .יד*

שטערן•

—
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Poetisches von M - S . Rabener aus Lemberg.

יי*
והגה אל עלי׳ון ר׳ובב בערבות׳
הענן ? הביאו מרוח אלה
מרמה.
ענהו
וחסד
באהבה
ואבל׳
בעצב
נדהם
עמד
Tאז
־• t t
?״ t
:־דד v v t
ד •• ד
ז r׳> י.
•{
ד־
"תאבהלבכות,׳' בכה ג?זם נדבות,
תכלית !נזרי מנגדו גבוה:
?ה מגמתו אתו פה בתבל.
ה? זה כ?יף על פני האדמה!״
״הה אבכה !״ בה עהום נביע׳ השמש פי ירור־וך נבע׳ נעמנים ׳
עדי פלגי דמעות נחר .ינהרו;
אזיזל .הענן רגעיות עימם,
"בי היו״קע מעוני מועף ברקיע אשר ברכה  ,בבי מטריות עדנים י
ודרכי נועדתי מ?י נסתרו ".
המה לאדמה ?ארציות החיים!
Lichtwehr
.) .

(Nach

ממארת:
צאצאי •*אם
משתיתים ,
בנים
“  :יV .
* T V»V־
־ • * :
*T
הרשעה ,י_חד לדדןד רגלם נשאו׳
לעשיות מעשיהם שם בארץ אחךת.
אשר בביתם בלמיו מעשו ת נמנעו-
אמלל כל עשב באשרצעדו הרגלים,
לשממה ׳
השדה
לקרחה ,
היה
היער
•  :ד ז
 ז *:;  ; Ijז
זז
־ ־*
נחשים צפעונים זחלו עלי דרכים
ויענה תנשוף ( רחפו ברמה.
לרעת,
הביטו
אחורנית
פתאום
”
־ •
ו־־
י -
והנה תבנית אדם הרחק הולכה:
התוכחה׳ עלי משענתה ציולעת,
.לאט לאט אחרי ער,ביותם דורכת.
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״בזאת הפעם" המקהלה כה מדברת —
בל תשיגי אותנו ! והיא תשיב בדממה:
רוצו נא רוצו הלאה לארץ אחרת ׳
אשורי אחר —  .ועל נכונה אבא שמה!"
?י.( . 11^ 25 !,
)Nach Schillers Glocke
מאשרה להבת אש בעצב עזה מברכת.
עת יעצרנה גבר  ,תחת ךסניו מתהלכת.
כל מלאכת מוזהבת  ,כל פועל בפ; ם,
אך מידה בוננו ממתת שמים.
אולם
נורא
ואיום ,
בלהות
מות
פניה,
I
T
־י
־I
VI
 T VT׳
בהסין־ה כ? לי חקה ותנתק מוסדותיה.
בברירות נפשה ,בקצף ואיבה,
תדריך ,
השובבה
י rי ׳ • ; T
תשתרר  ,־־ - -
הבת ־־
״t
הוי  ,אם ציועה חפש־ ממוסרה,
חקות תבל באין מעציור תפריע׳
בקמה הומיה שלטה התבערה,
בגובה מאיון ער מרום הרקיע.
כי האתנים מוסדיות הארץ
ישטמו מעשי
אדם ■T ,יביאו
הקרץ.
י :
י 'TT T
־< V T
מבבלי שמום
ברכות
יקרו
;t
זI
מטרות ןפזרו;
ומענני מום
רעם וברקים
,יראו בשחקים
י■

HWicv -
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מה יקול
המולה ממרומי
שער?
דt
 t׳
— — — רועה וסער!!
 3דדם :מג1
ללה
tt
וזראה הרקע5
ה1י
חלחלה!
־ TT:

השאון יךיע.
הרעש יעופף
והקיטור יתופף1
?עזוז עמיתה הלהט עמור להבה׳
בחצות
בשורים י,
ובחומה
נשגבה.
י
׳ ! l 'T
־T
• TTJ
ותרם
חיש
מעלה
בע
;
ם
הרוח ׳
יתחה ב :חפזה לנוס בסיר נפוח,
[תלהטו הרוחות  ,קורות לתפוצצון
ספים [רופפו  ,חלונות יתפלצון,
אמות נבוכו  ,בניףם [בכיון.
חיתו
שרי בין
חרבות
יהמיון׳
 :TT
 TT; II T«V
ויאיצון  ,ויצילון רחופים ומבוהלים/
באור
יומם
הליל TJוינוסו
הצללים;
T
־•T
־ •T :
מיד אל יד כרתוקות משולבות,
.ירא דלי מלם להשקיט להב׳ות.
על במתי מבצרים׳ על גפיאו״מיונים,
ישאו מ;ם רבים משברי גאיוגים.
בקול ?גנות המולה חישיעוף הסער ׳
ה?!בקש להבות אש בין קריה ושער;
ותאחזtt Vירה
בחזקה Vאה
חרבוני
קלץ.
T; T :
 :" ז " י
במגורה ,באליובים  ,ער ח 1מה וח:ץ.

כמו חשקה נ? שה ותערג עוד לאדמה,
לבלע מעבה העפר  ,להכותה י? ואיה,
עת תבעה מים לנוס פחז בצמה•
ותתאבך ? גאות ענק גנר׳גרת:נזקמה,
אש אוכלת
מבלי תוחלת
יזו״ר בן אדם מנר אלהים כי קשתה,
יתביונן על מעשהו ? אין ישועתהי
:שום ,ישתאה׳  /איך ?.הפכו לשממה
נצצו  ,נבקו,
לקומות עדנים,
סופיות ינהקו ׳
בתרביות
איתנים׳
; JT
•• * T
ובנקיקי חרכים
תתגורר :שממה ׳
•j
״
Tr

*

ועבי מחשכים
:שקיפו שמה.
אחריהקבר —
 " י*אבין הזנו,
ובית מעוניו
נביט הגבר,
מעדנות נלך
במ? 1ה ההלך•
מכל שלל האש חמסה בחרון אפים
עיור
נחמה
אחה
נשארת
בלבהו:
 vזt
—
•  :־•: *.
 :׳“
:שא את מכסת לאשי איוהבהו —
והנה איש לא נעדר  ,כלם בחנים■

כקוד ל9ןגה׳
על הר ציוןזו ^ מם.
ירושלןם*
היוי אריאל אריאל* היוי בת .
זית י
שרתי כניוקף
איכה נטישת
• r II •• :
 i־ • TT : :
•• T
במבחרזקו־שיך עדה ק־וץ ושית,
אם בישראל  ,איך נפלת $בעתי.ם*
מיייתן לי אבר  ,נעש ככפים?
אעוף ואשמן בין בתרי הר רמת.
מחוץ אמסה עיני :ולבי מבית,
אקונן א ^ וע עדי .יעל שמים*
אולם ק־ול אלהים מדבר תוך נשמתי ׳
נוחם לבת עמי הן ןביא לקראתי —
נזה נעים  ,מה נאדר$ ,זה עז קולהו*
״איש איש מכם היכל קרשי הנהו*
״עד מלאו ( מיבם תמנו ח? 1א ופשע,
"הבא הך)ץ ' « -לציון ** שלחה ישע

האריהוהנדויש.
T

' “ I

I

־T T

10ל פי מאמר חז״ל והוא ימע ) .
"אנכי אטרוף בהמיות וחיתו ;ער ׳
"להשיב את נפשי החיות הגויה;
 T..־ ד
־  :י•
v
• t:
״דבר האמה זיל הנחיש בדומיה -
"ואתה למה תש 1ךעקב זקן ובעי•'
"לכה נא ו*עאל כה ענה הנחש
"אל מלשניבסתר׳ הדובר בחש*"
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חד1תההכר־ות.
(מלח בת ארבע אותיות ושתי תנועות)
בראשונה חשבת ליל אשים נהרה.

אוביש  ,אמסה  ,ןאביאחוךבבלןךה,
אולם אוי ^ אנוש ,בן ארמה.
עת תומר החל,ה עלי הושמה•
ובשנית אסלח רגבים באיון וכח,
גם ארצה לאלהים לאש ה ניחוח׳
ואם לא
תחסר
מפני Tכל
מאומה׳
-- ! v
יי •
:
ז
בכל ארוחה בסיף אני שומה.

חדה.
•T

 vסחו אעופה בצפיור בכנם; ם,
אבצע
הגלים
בדגה
במים,
**  -־ *
 * r* ז"
גבי
־על ן ־ מעמסה
בשנהב  :במופתים׳
•
״T T*t
־ : V־
י• T : T
רגלי און־גים ? שממית ברגלים.
מ  .שמחה ראבענער מלבוב.
Poetisches von Jakob BIbring ans Ttanislau.

הד 1- 2ה.
נזלו דמעותי עלי לחיים
רגע עןאבתי רוח החים
עת לאיור
עולם ל,דמוני ברבים  - .הה פרצו דמעייהי פלגי מים!
עלי מפתן התבל כי באתי
אז סגרו,עיני ומשמע נעותי
ממקום $ךץ עיפתה יצאתי ;
לנפל אין מתום ? בשרו גרמתי,
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נואלו רעיוני לא ;דעתי מאומה לא ירע פנים נזעמים
עיור לא הקיצו משכנם דומה  ,דלחפר ; מתק אף שורש ךתמים,
בחדרי לבבי חשפת תהו ,ישופני ופתאם השמחה בעדי עדי.ם
תשקע אורה ותשלח קךנ;ם
ועין רואני עדן לא ת ^ורני•
קול זמרת בנורה ת ^ נדעהו
שגולת רמעותי שטפו עברו
פכמגין ניובע חיש פרצו גברו  .נעלי ? רומי האעזר תנהלהו;
לפניו
תרוץ
דאבה
אז ז tבל
י?קול י 1רד בבכי עוררתי
ןזז
י
זt
ן ז
עת לשו־י אמי את פי פערתי ; ,והגקרזיךיע בנהמת ךנ?יו.
אז .יזרבו אפיקי דמעיוחיי
שמה עלי באר נדם חיים
הה׳ שטפו דמעותי ;בלי מ;םי מלפיד תבערה בסבכי עשתנותיו,
ובאגלי טל,עלי ד^יא .ירעשו
?לאתי הפין  :מה אז בכיתי
תע בעצמי בשכלול תמס דמיתי ,ערי עשבי נועם יתחזקו  ,כי רשו.
י י
י .י ׳ ! ו
׳
 :יי
יד
■ן  ,־׳■ T
י :־ י
 ,י י!
הצמיח
חלקה
נדבות Tבל
ובגשם
גבר
כדונג •לב
בהמס
דתלא
 ; - .•• It :
;T
;. V
יVT
־
ן * ••
הלב בששון מריח נדם יפריח —.
עת יצל) הו אסון ושבר׳
אך מדוע נהמתי בכיתי
להפיד מעמו בחרמו ע;ךהו
וכוס התרעלה עור לא רויתי
;«יונהו ואין— רוח  .ישאהו.
בנהר •חיש חוצה ד rיפוצו
אז
גם ציף ויימחה עיור לא טעמתי
ז • זז
?טסיךמעיותיו .יזלו ירוצו ׳
וכמסגר אסיר בבטן נרדמתי,
?ימקומם  :ביעו במרוץ .ימהרו תשוקות תבל בחררי לבי דדמו
שמחה והוגה עוי בו לא המו
יעלי לחי בשטפם ינהרו
מרוח העצב .ימחץ גליהם
אכן נטפי דמעות אין ערך ליקרם
בפז לא יסלה בדלח טהרם׳
דכיהם.
שטפי
דכנד * :יגאו
זV" 1
• • :
לאף געת .ישקט הגבר עורו
רק ממקום קרוש בעת תבענה
וכאגלי טל לעיני שמש תגהנה,
בטוח הנהו מסעריות הרוח,
והדמעות תזלנה עת מרחם
^יזימו1לךגיקטיוף .מלוח
צאתנו
ישוח,
ישא ז* :ועבה
גלמודו
- Tv
* ז
«. « «ft.

2

עדות תתנהעל רוח אל בקרבנו
הנה תעיד־נה  :לא מנת
חלקנו
תענוגי התבל בימי חיינו;
כי כל שמרותינו ? הולד .בעצב
התעיף 3ה_ע;ן תמס בקצף:
בל גיל ושש־ון וחמדת עינים
כאניה הנמיו על משברי מים.
הנהו בחיים במו תאניה
רודף בלי חשך אחרי תושיד,
בעמל ויגון עד,עת חליפתו—
ובבל זאת מול על ירים שיחתו
ישתפך בדמע מול אל שמים

בתודה ובתחנה לגומל החייםי
לפני בס יוצר ישתפך בדמעות
בשובו אחרי הנך,ימיו בדעות
למען מהלאה ברע לא ידחה
ומספד
חיים !שמו לא
ימחה
•־•• ־• .
׳״
והדמעות לאות בראיית חיינו
בי בסן נקשרה תקות חלו־נו•
נפשו .גם תהום ועד עפר שחה
נרפאה מתוגה בע ?ק הבכא,
בקרבו תשתוחח ? יגון ואבל
פי תגיע אחריתו לעזוב התבל;
כי סעודת אדם בל עוד פה .יחי:
דמע לשמחות — ולאבל בבי.
יעקב ביברינג מסטאגיסלאוו.

von G. Schreiber,

Poetisches

Lchecr an dcr Kchule zu Cisrnstadt.

היוארי

.( .

) Nach Neumann

אל ת ?נע טיוב מכל .יציר
ארמה; מלך החיות,אריה  .שבב ישן
כי אין לך .יקום פה בארץ,
8יעד׳
פל,טן בגדול  ,אשר בו נשמה .וגם חבר_עכ3רים שמה לעומתו
באין ביח להועיל או לפרוץ
?שחקים עזר ,זקן וגם נער.
י ?ח־
(יהין אחד לךדיוך על חוד גויתיו.
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מקץ האך!ה  ,ויאחז את זד
ושם לא
ארכן! לו
הימים,
;T
; T
“• T
היהיר.
•Tוישמע ביער קול מר צ 1ךח,
מעך העכבר בכל נפשו
ומאורו,
ייצא
לראות  ,מי הואשופך
מתחנן  ,רחמי ה?(ךל להעיר,
דמים.
וירא ,
והכה
האריה
למות
ולבקש סליחה מעזוז הודו.
• :
ז '" 1
 זד׳» בי אדוני! זעק אל הלביא,
לקוח;
שובב
ברשת ונוהם ביללה.
״נא  ,חיים וחסד עשי׳ עם
עברף!
עיביו ראה העכבר בחברון רוח,
ויבקעו
"הן נספלתי עשה  ,אך לא
למצוא לו
רוח
והצלה.
־ - ' Sי
* :
- V
; Tr -
מרוע לבכי.
בקש
ומצא פתילי
הרשת
• • יי
זt
 • • :י v vt
"ואם תמיתני ,לא תשניא הדר
נבלמים׳
?בורך!" .ויאמר  " :חסד עשית ,תתה לי
חיים,
ייאמר ה?זלך :ך,ןטונודבךיו '•
בל תהי תפארתי להיורידהו
״זאת אל אשבח לעולמי עולמים
שחה;
ויחל לנתקם בחרבות ימנים.
וינתק
אף• לא .יתנו מגך_עת חיי
החבלים —
וימסו
י
־דד •
י -בשריו
•
—
פלאים!
נTT 1
’?
שלחהו
חפשי מבלי
נקם
*1
״* ; T
״ TT • :
ויושע ויוציא אסיר בכוורות.
לקחת
•
לצאת ימסבך
־• ־
וישמח ־זהאריי־• r
מנס
העכבר  -ז vאל חור
עפר
י :
הלולאים,
זז
—
• 1T
בורח —
וישתחו מול עכבר שובן עפר־ות.

תרנג 1ל
החכם.
S ST T V
?זר׳תך 3ג1לת  ,קחול חפךה ׳
??א $ר מצאה אבן;זקךה ,

מהרה לטמנה ? נפש מרה ׳
למען תהי■ מעץ לע נסתרה׳
״2
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ויל*ןל \ םתיו התרנגול פצה,
מאז ומקדם הלא )» מעת •
מצא.
ויל,ח ידחמודו
אולם זאת עיור לא ; רעת,
אשר t t v
ד
רא־רבו;
מתניו שנס בבל ביחיו
אחדי מיותר .מה עיקר ,בתבונה
I
T:
”*•
T i T
לארונו,
לרוץ
ממהריות
רגליו
בנה  ,במצאו האבן בחול
י־ ד
דt
 :־*
• ! ו
לבבו
טמונה .ויביוא וינח בגיודל
T
J
TJ
־־ X:
־•
“T
צפנת
תעלומה הוציא איור ;
האבן  ,עליה ה ^ליך ; הבו,
פענח — 1לרגלי אדוניו ובתיוחלת או ;ים
האדיונים.
יתן ליו
לשכרו ,
חכה
עמר משתאה בלב שמח - .
•
צד
’ • ״I
• t :
יt
״האח ! מאין במוני מצליח!
חי דל האדיון יר 1הדה,
״הידר ! האח!" הריע הצריח: ,ואת האבן על כפיו רדה,
"בגללך ספיר ,לקבלת סקרתי ,ויקרא בקול גדול קול רנגים:
"אשבע שמחות בחיים חיתי! "חושו ובואו אם על בנים!
"בעבורך  ,אשרי ; פרה הצמח! "שישו אתי משוש ; ,שועתינז
באה!
,ישעי ישגה ,איורי ;לקמח! —
,,לא אתן עיור קקרך בין רגבי <או אבן הספיר התרנגול קאה ז
אלתתמהמהו'•
מהרה ,
אדמה" ,חושו
•  - :דt
־
T:
 ,יי1
«ותחת גוש עפר בל תהיעיוד "מהרו אל תעמיורו ואל תתראו!
קחנו
תפשוהו•!
"אחזוהוי•
.נעלמה!"
v 't
• :
• •
ונשחטהו•י
"אמי! לו עיניך הייומתאורנה,
"ועל פועל ;ד בנך תשול־נה" ,הון ; נןד נמצא בחדרי בטבהו!"י—
מפתואנושה!—
ויסובועליו  .הוי
";דעתי אמי ,בי תא ^ ריני׳
ז
־t
’ז t x
בלי מות ליו הכינו׳ מאכלת
״וגם בן חכם תקךאיני - .
לטושה— !,
״אמי! לא כן פה א1ךוילה י
דרא  ,כי נכון ביריו יום המות,
״אל אדוני האבן איובילה,
לימיואל ; משכו באך־ץ החיים
"שברי מירו אקח כפלים,
לאויבת .
שפתים!"
ירבני במתק
"תודה
VT T
;T T : » V V
י־ ” Xי
T

ומדי דמותה ער לביו נוגעת,
,אמי י לבך דאה ך,ךבה ר/קמה
,ודעתי"

צנחהתו־נגיול  ,הקורא
רגי;

נפשו נפח• ועיניו סגר.

. Religiöses Wochenblatt
הסירה הקנתה הזאה הנה היא נהוגה " נעלי הדיז " ״
להתנס  Philipps « n.ונראותי אותה העירה ועוררה את אהגמי אליה
עד סתסזתי לשוס צנין> טהור עליה ולהגיאה אל אהל סרתי ואס הלשונות ,ה׳ה
לשונינו הקדושה.
גנל עת אהג הרע  ( .מסלי י״ 0

אהבה♦
קקו־כך תהי אהבה פורחת.
בקרבך תהי אהבה פורחת,
לפרוח;
ילדותך כי תחל בתמר
בחינתך איש מצליח;
וגחלת יקיודה תהיקייד־חת,
וגחלת יקיורה תהי קודחת,
רוח בער בי יפיח;
בסיוירנך לאיש יגבר בכיח;
ושלהבתה תהי מתלפןחת ׳
ן'שלהךתה קהי מתלקחת,
כי יסגור דלתי תקותך בדושבריח•
לעת זקנתך יכ תלך שחיות.
בקרבך תהי אהבה פורחת,
פי תקהה אהבה בעפעפיה;
!־גחלת .יקודה תהי קודחת,
גם אם קנאה תגישך לנחושתיה5
ושלהבתה תהי מתלקחת,
גם שנאה פי תחרוק להךקך שביה.
) Nach Victor Hugo.) . M '1^ 711 IM
״ «רחם משחר אג; יל טל יכ יפולון  .״בזח תעשי במו שרתי בגנה“t
שאל הקבר אה השושנה.
"ואל תוך חקך הם יוולון ,

"רבים חללים אין שפוריות למו« ,אחון; ו1עמע לי '3 ,ור הנשיה!
«הגד  ,מה אתה ע'ו?\ה במו" ,הוסיפה לענות השושנה היפיפה.
«בי יובילום אל גריונף מות א« 1מקצת הטל ? 1נופת אהפוך ,ויתר
י דגר ?"
העורף’ ' י
שאלה השושנה את הקבר.
«צרוף
אציוף
לריח
בוע
\
ם
הניורף.
«את נ?לת האדם וטיתיו הנופלת,
״השיב הקבר" את שושנה נובלת!
«א^ רוף בעליל  ,אזקק שבערעם,
״י^ הפכה למלאך יעוף שמים
גרשון בר״י שרייבער׳
מורה רילרי ישורון בבית חנוך נערים בק״ק אייזענשטאדט.

האניה  .על מות נער רךהשנים.
NachS chillers Elegie: Auf den Tod eines Jünglings,
von' M. E. S t e-r n.

בקול
המית
תאניה בעת -קרוב
הסערה י
 י■•• ־־
־ <■■ «
י■ ■ ’
■ י
מבית אבל הגימור הנה צורח;
שאגת מות מ מ גדלות נ ^רה.
לקבר  .הה  ,מובל .נער מלא כח!
נער ;ער  ,לא בבר עוד לקבר.
בסר גומל ? קטף באביב החיים;
בנ $ר מלא .עלומיו הרים האבר,
שלהבת עיניו ןמו נוגהצהי־לם•
רף — ששון אפיו,באפר תשתוחחי —
אנחתה *לאות
לנו —
יללתה
למיופה —
׳T :
. TT
*TT:
i
יי
בר סורי ו :נךךי■ אלוף נעורי■ היוי אחי
בל הנקרא בן חלוף ;יטלחהו לתפת!
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העוד תרהבו ארזים חזרי שולים?
דוברי ; נתק לרוח משחקי לחנם1
הרים גבנונים מסעדי שמים,
שמי רום  .נושאי שמש ,תו־צרון הפעםי
היךהב שיבה רחוף בכנפי מעלליו׳
האבר בנץ לבמתי התושיה1
היע־וז גבוד לעופף בגבעות מרגליו ׳
להיכל הזפרון בלי רד לנשיה ,
מי פתי לקות בלתי ישחת,
אם נם בנצח תמוץ  :תולעת•'
מי בשמי מעל  ,בארץ מתחת
אם בשחרות נפשנער גועה! —
ימיו במעטה־ שושניםעצפן! .
חלפו׳
נדדו
שמחות׳
מקשרי
r r
TT
T :
 1iי • :
בטעמו צוף התבל כיונק שחם
לפניו שחקו חזיונות בהירות .נעימות ׳
במחזה .העתיר שכלם מתאימות ׳
הביאהו גן עדן חמד החיים•
גם עת  .עין אם דמעות עצב הגרה,
פיה פערה לבלי חק ארץ גזירה •
תקות חיתו נקרעה לשמם —
נחבאו שמ;ם וארץ מעיניו,
פניו׳
הסתיר
למות גם אז
מהבט
זT
־ : * T״
־V T
**־־־ ••
החיים '
נעים
tהה ׳ :ליורדי דומה
־ ־•
ד Tר*
חושות בבית החמר׳ אלמות בשחת,
נקברים בחיק התרדמה הנמו,

נצרות
שבתת
מדהבה
שבתה
*- T
״V V
״T
T: T
גם תקיותיף הה ,אח*  ,כימיו1
עז־ד תזהיר חרסה קברן? ?היוד קרניה י
אך מרפא כנפיה לב אליף ניוגע ־־
פרחיה;
השפים Tתנוע
*עיור רוח
* T VT J
“ *T; -
אך קול התלחשה בל לף ישמע —
גיל האהבה עפעפיך בל תאיר,
בל תחבק חיק עלמה  ,כלה נבחרתיי
נהר דמעיותינו שינהף בלזיעיר
עד עלמי עלמים בת עינך נקגרת1
אולם אשרףי• התנומה ערבה,
נעימה המו־געה בבית צר השוחה;
בנוע השמחה תגוע גם מעצבה,
האנחה —.
נפש
מפח
תמותה ,
מות בן
 Tז* T T
VV
־ -
T
Vו ;
בשיוט לשון עליך בארביות { דיה,
ורעל,
לענה ריוש t rד *
ההדחה ־ז־
תקיא  - -ז t
1•r
במתניה,
חרביות
החניפות
תתאזר
T V: t :
11:
 ד •. - : .י
מחנקת תמימה הקדישף לבליעל;
ובמסיה ענוה נעטיופו נפתלים,
תפיל נעות בת המרדות :ה? ךנןה,
במתלהלה בכדורים אנשים חללים,
בלי חשך עד עולם — תמור צדקה צער,ה •

עליך תרחף מלבה האיצר ותנואות,
תשחר מאהביה כתנשמת עוך ת י
פעם תרים אנשים על כסאיות רעועות׳
פעם תטביעם במצולה כעיופדת —
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אשרף אשרי ! בק_עךףןז הצרה:
ואב?, 1
?1
מלא לעג ״~ •
הלזה :
רעש ■ vr
ד ~m
? 1גלי הא ^ר הנעים קקערה,
לשחוק גודל הבזוי  ,קקל הדגל,
לוילות הלזו שקידת ההומיה.
למנוחה חרוצה׳ שלוה הסוערת,
לשמים מלאי שעירים שרי ךמיה —
*לבלב עדי ער  ,אחי  ,בת .עי;נף נסגרת ז
בר סור נפשנו! רד עתה למנוחה׳
לשינת ע^לם יישנוף ברכותינו!
בישליה תרדם במעו־הף החשכה!
תדרם בשלוה עדי נחזה פנינו!
ערי על גבעות מתים  ,מלון הרפאים,
בישיופר התחיה לעיורי ! תקעי
ערי יום בו בריחי הקברים נבקעים,
¬י
ומכס אל להודם רוח צח ניוסע
עדי מלאים מנשמת אלהי מערכות,
בתי חקר מגערתו יריעו,
ובמשאת עשן מזרות נתכות,
יקיאו - .
שללם
במעלת *גרה ,
דברים ,
• t rו
t v:
׳ •  -ד־־
*׳• T
לא בעולמות אייקר יחלמו משכילים,
אף לא בגן העדן חמד ההמוני,
אף לא נישמים אשר שרים מהבילים—
אף נשיגוף במקום לא ירע הביוני! ־־־
ת^שניו אקת אשר שמח פה האיורח:
בייש רעיון מעקר לגבול החיים?
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אם ?זמש צרקה גם בצלמות ז1ךח? —
אם נקבר הוא מהתדמות ויגיעת שפתים ? —
נ( לו לף;כבר פתרון אליה החידות,
רק אנלת ?תירה !לעוט רוחף5
אמת בהיךה  ,אישר בקרנים יפידות
מכוס האב שפוכה זרותה זגליף
קעו קעו הנושאים השה ה נא למה!
ערכו גם .זה .על שלחן המרצח!
הס ! דיומו
מקיונניסיז ויומו
בדממה!  c..י x
• : 1:
\ TV
הרימי גבעלןבר־ו כמגדל צריח — .
איפה אדם חל,ר עצת לא מישרים ?
ועין הביטה בתהם רב העתידה ?
קרוש קרוש אתה אלהי הקברים ! '
נעברהו -כברף ביראה ורערה — .
העפר !שוב אל ארע נושבת,
תעוף הנשמה מבית צר  -חתמה;
ת-רף כעשן עפרו רוח נושבת )* ,
אהבתו .ער

עולם — ערי  -צח ק« מת!

החיים .( .
Deutschen

dem

מענדל בד״י שטעו! .
)Nach

החבל הנעים בין מקניותשמים,
תיזקר במאת! חלרינו— החי!ים;
זאת ! עיר ברעדה ישישושבע ימים,
אם מות דרןי בית. 1ישים פעמים.
* ) ממגין ישז דוחו יז<ו מיס דתהליס.

-
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זאת יעיד ה<!1בק _על שייר תנחומהו׳
יזם רצח בעצמיו שבץ יאחזהוי:
יום עפעפיו מנועם מלריה באדרי,
נקדרי ממןת יפניו יחידי
ז^ ת תעיד’בצ? צוף תמרור היונה,
עת עין עיט לה למיו טרף חיובה;
זאת תעיר תולעת בעפר ריומשת י
עת במותהתשתוחח  ? ,דמה מתבוססת׳
ואף בי לרבבות תרבנה העברות,
?!יום הולדנו עדי נובל _לר׳,ברות;
השמחות:
רבבות
תעירנח “־גם
בכל זאת
 ;Tי
; יT V
T:
בי רחיים ניתנת אל  ,מישפי״ע ברכות.
אברהם שמידל טהאטצע:לפ  $טץ.

ארחות שדי.
Don Abraham Friedländer auS Eperies.

אנא איון נכבד! האירה נא עיני
לבל אטבעה בבוץ הסכלות ביון מעיני
סילון הספק יכאיב את נפשי
רחס אתה והוציאה נא לחפשי
כן צעק לכהני מורי יתהו
איש אחד מסוד וקרב עמהו.
נפלאות היו בעיני הפלא ופלא
נשגב מהבין  ,גם שכלי ילא
למה יאמר  ,מלוא כל הארץ כבודו.
גם שמים גם הארץ ינסה הודו,
הן עוד כל ימי אנוש עלי התבל,
אך תהו בעשותו  ,תהו והבל,
אן האנוש  ,אשר ראהו? — ואן אמצאהול
ומאיפה יורע בכל מושבתו ?
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וזאת שנית אמרתי הנה אחכמה,
אכן פליאה היא מני גבוהה ורמה!
איך בעון ומרי יחצוב לו קבר
בן — האביונה ,קצוץ — וקטין — האבר?
כחומר ביד יוצר« כלי יצרו הן הנהו
ואך את זאת הן יעשה אשר אותה נפשהו'
אם הלב סורר שוטף במרוצתו
מיד אל נתנה לו רוח תאנתו
למה זה יענש  ,למה יוסר ?
אם מבטן לתאוה הנה ׳אסר ? —
לו חפצי בידו ולא יעבדהו,
הן אך לטיב יכונן מעבדהו?
שלישית  :איכה הנפש מכאוב תחוש,
הן גוף איננה  ,גם בשרה לא נחוש?
ואיך אחרי — מות תוסר נשמת שרי¬
יב אך רוח הנח  ,הן נודע למדי?
במה תענש אם באש ? — אם במים?
הן כל גוף אין בקרבה אך רוח חיים.
היכאיב עפר את עפר ,אם האיש לרעהו ?
והגוף הן יפדר  ,כי התה יעזבהו?
עוד זה מדבר טרם שאלתו תמה
לקח הכהן בחפניו רגב אדמה
■
וישליכהו לראש שואל השאלה
עד כי נפל אחייו ופניו למעלה.
עודו משתאה  ,בוכה  ,ונואק
.
והנה לשופט קורא וצועק .
׳! שאלתי כן אמר' ,׳ שאלה למורה
והוא חלף המענה אדן בי יודח,
אז שלח שוטר להביאו במרוצה
ליסרו בשוטים או למעט ננאצה!
ויבוא הכה; באין מורך ובעתה
ויאמר  :לא בלי סבה זאת ידי עשתה
רגב האדמה אשר למצחו יריתי
סכלות שאלותיו באלה לו הורתי

חן מכאובו אשר במצחו עיי לו ויענה׳
,כי על ראשית שאלוהיו קבל המענה
,שם יחיש הכאב כי שם חושיו ישכונו
?וגס אותם לא ראה כי םש נכונו
?היספק בשכלו — היספק בנפשהו
?ולמה יספק באמן כל — אמן חייהו
ולמה יתרגז כי ידי הנחהו
הן חסץ — אלוה נפשו שמתהו
,ומה זה אס יצעק עלי מרה
? רוחי זרח, אם בלי יוצרו הנני
,ואם יוכח במכאוב מרגב עפר ואדמה
— ? הן גם גופו מעפר ואך רוח הנשמה
ויבוש השואל ופניו חפרו
.וברכה והלל על ראש כהן גברו

(Nach dem Persischen
.)
.אברהם פריערל^ נרער
Webet Meziza. (. ) מציצה
Wir

verdanken die Mittheilung folgender
, ihrem Inhalte und Resul
״
täte nach für das Allgemeine äußerst
wichtigen Briefe und Dokumente
, der
Güte des Herrn Rabbiners La tjat H
orwitz
in
Wien. Es sind diese um
so mehr der Veröffentlichung
und Ausbreituug würdig
, indem
^fie ein »sn
Benanntem gegebenes Votum enthalten
, das auf die Begutachtung einer
rühmlichst anerkannten talmudischen
Autorität
, wieMoses Schreiber
s. A. zu Preßburg bastrt ist. Und das
ini ersten Briefe»»^
aetheilte Faktum
, daS den fraglichen Punktschmerzliche
in Anregung brachte
, und auch
die Approbation dieser rabbinischen
Celebrität ohne Weiters herbeiführte
׳
empfiehlt sich um so mehr der allgemeinen
Beherzigung und Nachahmung
in allen Genieinden Israels, jemehr die
Verdächtigung der bisher bestehenden
Form der Meziza
(mit dem Munde
) thatsächlich hieraus erwiesen
: indem
sie nicht nur als ekeihast im
Allgemeinen
, sondern speziel als Gefahr
und
Unheil bringend sich beurkundet
, und die nach Uebereinkunft der Herren -Wertreter, seitdem bereits hier eingeführte Reform
dieses religiösen Aktes
Heilung der Operation
, dem Äusspruche hiesiger Aerzte zu Folge, , der
weit
förderlicher
, als die frühere Form
, ist.

•’תם ^ יתי׳מהרו• ו;עשו• במוני1’מד׳ךא

, Priniarartt

, sehr verdiente Herr DoktorZ. Werlheimcr
Der würdige
, Mitglied der löblichen medizinischen Fakultät
des israelitischen Spitales
, war es, der dieser Sache mit
und derk. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien
, und um dem Verdienste die Krone bleiwarmer Theilnahme sich annahm
, führen wir hier wörtlich seine Eingabe
bender Anerkennung zu ertheilen
an, in welcher er sie zur Autorisirung
Vertreter
an die hiesigen Herren
dieser Reorganisation

aufforderte:

Wohlgeborne hochzuverehrende Herren Vertreter!
, irgend wie zu deutende Beziehung auf die vor
Ohne die geringste
-Operationcn eingetretene KalamiBeschneidungS
einiger
Folge
in
,
Kurzem
, nur
ein unglückliches Verhängniß
durch
Maßen
täten, woran erwiesener
mehund
mir
von
,
seine
aber
keineswegs
,
die Instrumente des Operateurs
, Phisische Beschaffenheit schuld waren,
reren Kollegen sorgfältig untersuchte
, eineni höchst wichtigen religiöse»
und ausschließlich von dem Wunsche beseelt
, deS Künstlers Auge, wie des Laven Zartgefühl
Akte, alles Unanständige
Unheil, und, in mehreren Fällen allerdings auch vielleicht
Beleidigende
religiöser Beziehung
in
gestützt
,
ich
proponire
,
benehmen
zu
bringende
— mit freiwilliger Entsagung jeder
A, und in artistischer
auf die Beilage
BeilageB. Dieselben mögen dem
die
auf
—
persönlichen Glaubwürdigkeit
gesetzlich bindende
hier Folgenden durch deren Unterschrift und Fertigung
Kraft und Sanktion auf hiesigem Platze verleihen:
aus deni
1. Das Bespritzen der frischen Beschmidungswunde mit Wein
und Schöpfen
Saugen
ekelhafte
das
wie
so
,
Operateurs
des
Munde
, sei von nun an und für die Zukunft
derselben mittelst der Lippen
gesetzlich vor geallen Beschneidern am hiesigen Platze als nicht
Boden wurzelndes
schmutzigem
auf
nur
ein
als
schrieben, und
; Sie haben vielmehr dieselbe
, auf'S Strengste untersagt

Herkommen
, und daher im heißen
, früher ungebrauchten
mittelst eines feinen
, welches sie nun, Behufs
Wasser wohl ausgekochten Schwämmchens
, oder nach Umstän, mit warmem Wasser
, mit kaltem
ihres Zweckes
, durch
, zu besprengen
, mit Wein tränken können
den allenfalls
solchergestalt das
und
,
reinigen
zu
Blute
vom
Andrücken
gelindes
, d. h, nach dem jedesnialigen Bedürfnisse
Maß der Blutung zu regeln
zu befördern oder zu mäßigen.
nach der,
2. Das zur Abtragung der Vorhaut erforderliche Bistourivorsolldeni
jewei, unmittelbar
bei andern Operationen üblichen Weise
Eingriffes,
schmerzhaften
scharfen
deS
Milderung
zur
Gebrauche
ligen
- oder Mandelihl befeuchtet werden.
mit reinem Oliven

Men

den

15.

März

.
1837

Hr. Wertheim.
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Als minder wichtig werden nachträglich noch folgende zwei Punkte
vorgeschlagen
:
1. Das sogenannte Kränzchen
, welches
»ach vollzogener Beschneidu
angewendet und umgebunden wird, um jede Reibung zu verhinder
möge früher den betreffenden Partheien zugestellt werden
, damit allen
falls die Apperhensiven es mit einem beliebigen Stoffe selbst überzieh
können
, um den Forderungen der Reinlichkeit und selbst des Luxus
zu genügen.
2. Bleibt cs jedem unbenommen
, zu mehrerer Sicherheit das beuöthig
neue, feine und wohl ausgekochte Schwämmchen selbst besorgen zu
dürfen.
Beilage Litt. V ist im Urtexte ebräisch
; Beilage Litt. k. folgt
hier wörtlich:
Erklärung.
Nachdem HerrI>r. Werth eim in Beziehung auf den Beschne
dungsakt israelitischer Knaben
, und Behufs einer deßhalb zu veranlassend
höchst wünsstienswerthen Veränderung
, an uns Endesgefertigten die zwe
folgenden Fragen kollegialisch gerichtet hat, nämlich:
1. Ob wir mit ihm der Meinung seien, daß bei demB-schneidungs
der israelitischen Knaben das Saugen und Schöpfen der frischen Be¬
schneidungswunde mittelst der Lippen des Operateurs und das Be¬
sprengen derselben mit Wein aus seinem Munde
, nicht allein nicht
noth wendig, nützlich und zweckmäßig
, sondern vielmehr entbehr
lich, und selbst verwerflich sei, und
2. ob wir gleichfalls die Ansicht theilen
, daß das Bestreichen des zur
Abtragung der Vorhaut erforderlichen Bistous mit reinem Oltven
oder Mandelöl unmittelbar vor dem jedesmaligen Gebrauche desselbe
geeignet sei, die Schärfe des blutigen Eingriffs zu mildern?
So erklären wir in vollkommener llebereinstimmung mit dem Geiste
und selbst den uns unterlegten Worten des Fragestellers:
sck xrimum
. Das Bespritzen der frischen Beschneidungswunde mit Wein,
so wie das Saugen und Schöpsen derselben mittelst der Lippen des
Operateurs
, betrachten wir einerseits als unnöthig
, nutzlos
, unzwec
mäßig und ekelhaft
, andererseits aber sogar als verwerflich
, weil die¬
ses Berfahren unter manchen Umständen allerdings geeignet ist, gewis
Krankheiten des Operateurs möglicher Weise auch auf den Säugling
zu übertragen
. Ein gelindes Andrücken der Wunde mittelst eines in
kaltes
, in warmes Wasser
, oder nach Ersorderniß selbst in Wein ge¬
tauchten Schwämmchens ist zweifelsohne anständiger
, und sattsam
genügend
, das Maß der Blutung zu regeln, d. h. es nach Um¬
ständen zu begünstigen
, oder zu mäßigen.
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, daß das Befeuchten des
wir allerdings überzeugt
zur Abtragung der Vorhaut nöthigen Bistouris mit reinem Oel,

. Sind
ad secundum

blutigen

Schärfe des

ist, die

wie dies bei andern Operationen üblich
Eingriffes zu mildern im Stande sei.

1837.
Dr. Freiherr von Türkhelm, k. k. Hofralh.
Reg. R. Professor Edler von Watt mann.
Professor von BerreS.

März

den6.

Wien

4.
שילת יום ' tiט׳ז שנט תקצ׳ז לס״ק סס וויען הנידה יצו .
התיים והשלום  ,למשמרת עולם  ,לננוד י״נ אד׳מו הין הכארן הגדול תפארת
ישרתל רשננ״הג נקשית מוהו׳ד משה סוסו נ׳י אג׳יד ור״מ דקיק סרעסנורג
יעי׳ת.
ילמדני ונינו  ,מה משפנו סר,ר אשר נשאלתי עליו מאת ידידי סתרו! הרופיי
ווערטהיים מפה  ,והוא אס עסי׳ דין ודת תורתי( ו הקדושה צריך המוהל
לעשות המציצה לאיזר המילה נסיו ושפתיו דוקא  ,או אם נכין הדנר לעשות
פעולת המציצה ע״י המצאה אחרת אשר המציא לטנול ספוג ניין או נמים ולסמוגו
איזו פעמים על מקים האגורה ויפעול כתו כן רפואת התנוק הנמול נמו מציצת
הפה׳ וסנת השאלה נהיתה  .נאשר חדשים מקיונ קרס מקרה פס עירנו ננמה
ילדים נמוליס מאוהל אחד מומחה אשר פרחה נעור נשום צרעת ממארת ונסתר
הצרעת את נל נשר המילה ומשם פשתה ננל נופם והרנה ילדים מחו מחמה
הצרעת ההיא ני אין דן יינם למזור ורפאות תעלה לא עלתה להם  ,ועוד איזו
מהם נחיים חיותם נאנחים ונחלאים  ,ושפטו הרופאים ני סן נאה להם הרעה
הזאת מחמת החצינה שנפה המוהל  .הנס ני נדקו המוהל ונמצא טהור ינקי ולא
עולתה נו לא מיני ,ולח תקצתי ' מהחול ' הלזה  ,ענ״ז למיחש תיהת נעי נעלמא •
ו שנה אנכי השנתי ני לפע׳יד אינני ריאה שי ז ינר אשר יתנגד לזה מצי דתיני
הקדושה  ,ואע׳ג שאמר ר״ס (שנת קל׳ג ע״נ ) האי אומנא דלת מיין סננתא הוא
ותענרינן ליי מ״מ הרי לא פירש שצריכה להיות המציצה יוקא נפה ושפתים ונוראי
נבון נ 'כ לעשות פעולת המציצה נדנר אחר העושה פעולה ההיא להוציא הדס
ממקומות הרחוקות דזיל נתר טעמו לתה הצריכו אזיל נל עיקר המציצה משום
רפואת הנמול  ,והרי מעידים רופאים מומחים שנס הספיג עישה פעולה ההיא
כיוצא נה  ,וא׳נ הא נעשה פעולת הרפואה  ,ולמה לא נאמין להרוסאיס נ־ני
הזה נמו ננמה רפואות אשר המציאו גדורות האחרונים אשר לא שערי
הראשונים .
.
ואין להשיג ולומר ני הלשון מיין הנזכר נדנרי ריס הנ׳ל תורה דוקא עי
מציצת הפה נשפתים  ,דהאמצינו (שנת פיח עיא ) דמלס זאת סונלת פירוש אחי
והיינו דמיימי שם הש״ם עונדא נסהוא צדוקי דחזיא לרנא דק א מעיין נשמעתי*
ויתנה אצנעתא דירי ' תותי כרעי' וקא מיין נהו וקא מנען אצנעתי ' דמאי
ופירש׳י ד היי ממען נרנליו על אצנעות ידיו עד שפן דם מנין קשרי אצנעותיי׳

היי דלסון « יין אינו דוקא לסין יניקה ומציצה אויסזוינען נ״א נס לשון נגיסה
ימעינה אויססרעססען  ,אויסדריקקען  ,וכן סירש׳י ( ויקיא א׳ נוי׳ו ).ע ' פ ונמצה
נוגס 3ימ הסחיטה על קיר התזגח והדס
ימו לסון מין אסיס ני אסם סמן
מתמצה ויורד  ,וכן סירס׳י ( מסלי ל ' ל ' נ ).ע׳יס ני מין חלג ונוי מין סהיטה
 empreindreנמו וימן טל וגוי ומעתה הנס ני נראה לע׳ד סשיט להתיר הדגר
היה  ,עניו אין ועתי לעסות דגר תדס נזה עד אסר יסנינז עמדי או׳מו נ״י.
ילנן ימחול נא גמחנ׳ת להודיעני דעהו הרמה גענין הזה גקרג היחיס  .והיות
יי א לס המזג אנני נעת מחמת נאג גראסי ל״ע אסר נלאני נחדד המטות זה
איזו ימים על נן דגרי לעו  .וסגני תלמידו  .אוסנו וידידו  ,תסתחוה מול
הדרת « ודו.
סקי אלעזר הלוי אי׳יס הורווין.

שלום

סילת סיג נ נהי ליוס ה ' נ׳ סגנו תקצ״ז לפיק.
ונ״ט ואורן ימיס וסנות תייס לידידי תלמידי הרג ונו׳ מוה׳ ח ל עז ר
הורווין נ״י אגיד 3ע״מ וויען.
סנ״ל

יקרתו הניעני ויפה נתג ני לא נמצא מציצה גסס דוקא נ׳א למקוגליס
שאומרים למתק סדין על ידי סה וססתיס  ,ואין לנו עסק גנפתרות סינא
יאינח למיחס לסננתא נל דהו ,והנה סוס מין מצן הנל אחד ונתיג מין אסים
( «סלי לי ) וימן טל חן הגיזה גסופטיס ג גדעון  .וננולס סירס״י לסון סחיטה
ונגיסה להוציא דגר מנתו  .ונן סירס רד׳ק וסרג״ע יעים  ,וא״נ אין לנו אלא
להוציא הדס ממקומות רתוקות יהי׳ על איזה פעולה סיסי '  ,ויס להאמין
המומתים על זה איזה פעולה תפעול נמו מציצת שפתים׳ ועוד אני אומר
אפילו הי ' מסורס גסים מוצן גפיו  ,מיה כיון סאין זה מהנסר מילה אלא
«סוס סננה והמל ופיע ולא חצן נגר נמר מצותו והתנוק תותר גתרומה
וחגיו עוסה פסח אלא סהוא גסננה עד סיעסה פעילה להוציא דס ממקומות
יחיקות וגפרק ר״א דתילה ילין» ריס דומיא דאססלונית ונחון סהוא מסוס
סגנה ה 'נ מציצה  ,והוי אספלונית ונחון נוסי ' אין א; ו נוהנין גנמון ככל נס
לא גאותן חספלונית סנזנרו 00גס״ס גאניי ורנא  ,ס ' מ ניון רמסוס רפואה
היא אין להקפיד אס המציאו הרופא׳ ' רפואות אחרות גמקומס והיא סדין נמי
«ציצה אפילו סי׳ מוזנר גמסנה מציצה נסה מ״מ יניליס להמיר גדגר אחר
’ייצא גו  ,אך יזהירו הרופאים המומחים סיעידו נאמת אס הםסוג עוסס פעולת
«ציצה גסה  ,יותר מזה אין לחום לפע״ד 0 .׳ ירפאהו ויחלימהו ננססו היקרה
מסה סק׳ סוער מפס״דח.
מסס א״נ דס׳ת .

»Primararzt ie

Wertheimer,

Z.

An den Herrn Dr .

israelitischen Spitale zu Wien.
Hochzuverehrender und wohlgeborner Herr Doktor
! Ihrer Anfrage
zufolge
, ob nach dem Ritus unserer Religion die Mezizah bloS Mitteln
des MundeS
, oder auch auf andere Art geschehen könnte
, habe Icht»e
*2 0

indem die Mezizah keineswegs als we, sondern nur als Mittel vorsentlicher Theil der Beschneidung anzusehen
geschrieben ist, das Blut auch aus den entferntesten Gegenden der Wunde
, daher jedes
, um dadurch deren Heilung zu befördern
heraus zu ziehen
, ohne Weiteres anstatt der
Mittel, welches diesem Zwecke entspricht
, angewendet werden darf,
in Rede stehenden Mezizah mit dem Munde
welches auch aus dem Talmud und Maimonides deutlich zu ersehen ist,
: ״Derjenige Operateur,
die sich folgender Maßen hierüber auslprechen
." Aus diesen
, setzt das Kind in Gefahr
welcher das Aussaugen unterläßt
Worten ersieht man, daß es bei der Handlung des Aussaugens einzig
und allein aus Heilung der Wunde abgezielt sei, keines Falls aber wird
, noch weniger weruns die Art und Weise der Mezizah vorgeschrieben
den wir auf die bei uns bisher eingeführte Behandlung pünktlich und
, indem dieselbe wahrscheinlich aus Mangel einer
beschränkend hingewiesen
. Da nun aber
bessern Erfindung bis jetzt nur so wie fle ist, bestanden
verständige und sachkundige Männer Ihres Gleichen übereinstimmend ein
, zweckmäßigeres und der Heilung zuträglicheres Mittel in Boranderes
, nämlich einen in Wein oder Wasser getauchten Schwamm
schlag bringen
, welches Mittel
auf die wunde Stelle einige Male gelinde zu pressen
, auch noch den
, daß es die Wirkung der Mezizah hervorbringt
nebstdem
Borzug hat, di- in manchen Fällen drohende Gefahr zu verhüten und
, so dürfte meines Erachtens von Seiten der Religion gar
abzuwenden
, dem einzuführenden Schwamme anstatt der gewöhnkeine Bedenklichkeit

, daß,
Ehre, Ihnen zu erwidern

. — Indem ich Sie freundschaftlich
, im Wege stehen
Mezizah
grüße, zeichne ich mit Hochachtung Ihr Ergebenster
Lazar Horwitz.
.
Wien am 23. Jänner 1837

lichen

Exegese von I . I . Pollak, Rabbiner in Trebitsch.

 וישיתו. ) בי וטס עליו ישאגומלני האומות הצייס להםתסניג.פעל(המשך

פוס או פות עם למיד אחריה יווה על פינוי הלנו התנוגה לתנונה נהו פה
וגיפעיה ה׳פמיס אוילמפן ונוי ולפעמים יאפי הלמ׳ד נמו ולפומו תומס נחומר
 ואפיתהו גתה ( פסד ' וה ' ) ואפפר ני להורות על הפלגת התנגדות תנונה, חוצות
, תר למתוק,  נמי אור לאפך, ואפונה לפני׳ יצנורן קיפור הלת׳ד אחריי לאזולת
"רע לנווג ארצו ר״ל אדן יפראל הנודעת אז לנליצת יופי צגי לנל הארצות
 מבלי- והנו״ן להימן בייןנפעל.  ר ל נעפהלציה, בצהופעל נגזר תפרםציה
יושט
 נוף ותחפנחסעריתנריס. מחסרון היופגים אפי יפלוגא׳ןהאויג
 ירעוך קרקור ל־עתי. אסר גנוחתם געזרתם גס המה גנדו גך היו לך לאוינים
 חרוק: הוא מלפון ארמית אפר גה יורה פורס " ועע" על הפגייה יהפירוד נמו
 יורה נס על הפגייה1ותרוע ( דניאל גי ) ונן רועה התרועעה אין ( יסעיה י"ד
 וממנו נס לדעתי ' איפ רעים להתרועע ( תפלי י׳חו ר יל יפ רעים אפר, ופירוד

יתפרדו על צקלה  .ולהפך ים אוהג דנק מאח  .והנמה פה׳ יוצצו מומך — .
והגה תחלה 7נר הנניא מצרת יסראלנלסון נסתר  ,היו לגז  ,עליו יפאנו כפירים׳
אך ניצותו לדני ממצרים אשר נשענו ישראל עליהם הסג הדינור אל האומה י
ויאמר ר חי אולתך על מי נטחת על מצרים ,גם הם היו נעונריך יותר מכל אויניך ,ני
נס המה ינעוך קדקוד  .ורד״ק נת 3ומה שאמר קדקוד  ,ני מנת הקדקוד מנה
רנה מוחצת הראש נאמצעי ני הוא חוצה הראש  .וי׳ת יקטלון ננוריך  ,וינזין
נכסיך  ( .יז ) תעשה  ,אמר מעשה נל*נ על • עזנך* שהוא מקור  ,לסי שהמקור
הוא נדמות השם  ,וינוא נם 3זנר גם 3נקנה  .נלייז נמו  :ני רע ומר עז3ך את
הי  .ונל׳ינ תעשה לך עזנך נחלו אתר עזינתך ני הוא דמות השם  .ונן הנקלה
מוליכך חסר תלת היי׳ נעת הי ' מוליכך,
זעינינס התחתן נמלך ורד׳ק ) .
אי שהוא הניגוני תמו׳ המקור הוליכך  .ואפשר שעי נ שמר לשון גינוני  ,להורות
נ׳ עוד עמה רצון הנורא להולינך נדרך הישרה ע״נ שלחני אליך להישירך ולהוכיח
יינך על פניך  ,ועפ״ז יונן היטיג הס׳ שאח "!< ועתה אחר שה ' מוליכך עוד
בדרך נפתח להורות על הדרך הטונה
נדרך הישרה מה לך לדרך מצרים ונוי.
?הישרה שהלכו נה אנותיך הראשונים ( רד״ק ) וי׳ת אורחא תקנא ( -יה ) מה
לך  ,ר״ל איזה תועלת יגיע לך תדרך מצרים ואשור׳ אשר תלד נה לנקש עזר
ממלניהס  ,הני לשתות מי שיחור ומי נהר׳ ונדרך היתול ( ) ironischאמר כן
(וזה א' מדרכי המליצה אשד השתמשו נה הנניאיס ) ני זולת שתית מים האלה,
לא יניע לך תועלת מדרכיך אלה  .שיחול הוא נילוס (רשייי ) ונקרא נן נענור
נהיסרת ההולך
שחרורית מימיו הנורשים רפש וטיט נשטפו ארן ומלואה .
קומת אשור ' ( .ט ) תיסרך לעתךר״ל רעתך אשר עשית תניא עליך ׳סורים.
ימשונותיך תסנג לך עונש ותונחת 1מדרש׳י ) ודעי לראי צווי נתקוסעתיד נמו:
אם נתרום שים קנך ,ר׳ל אז תדעי וראי ני רע ותר ונו . ,ולא פחדתי אליך
מעולםשם עולם לדעת
נס היא רע ומר ני הוא מושך עצתו ואחר עתו ( .כ )
המנארים יורה על זמן שעיר או,שעתיד להיות  ,אשר תספר שניו לא חצצו  ,או
לא נודעו ננירור  ,והוא משרש עלם התורה על העדר הידיעה נמו ונעלם תחנו
(ויקראה ) ,וכן וענדו לעילם (שתות ניא ) המורה עד היונל  ,יען ני מספר השנים
אשר נין זמן הרציעה עד היונל לאנודעי  ,ני נדין ענוותו אין הנדל אס מעט
אי הינה יהיו׳ וע׳יג יורה נס על הנצחות נמו  , :מעילם ועד ענלס  ,והצעיר
לימים אשר דרני הנסיון עוו נעצמו ונמנו נקרא עלם והנקנה עלמה  ,והתנל
ילא או הנריאה נכללה אשר חלקיה הסרטים וחקיה נעלמו מעין נל חי  ,יקרא
׳יעת  ,נס נן נעניר זה נפי חז׳ל ' עולם ' ,נאשר מקנו נהסלה אתה יצרת עוצתיך
מקרס  :ופה הנונה מזמן קדמון שגרתי תמיד עול מלכי האומות אשר הושם
ע ליו " ותאמרי* נמכרת טינתי ונותנת תודת' עליה  ,לא אענור על דנריך עוד׳
יננ״ז לא קיימת הנטחתך  .כי על ני משמש לשון אלא המורה על הסך הקייס
צועה הולכת ונוסעת מתקדם למקום ( ידיק )  ,ואפשר שהוא נוזילוף
אירשייי .
<שש*ן נמו  :רוח פועה ( )Sin fortschreitender Wind ,ני נסי הנודע יגדל
’א הרוח י הנולד מתנועת האויר  ,או מפגישת חלקיו השונים נחום וקיר ) מדי
* ’ הי הלאה והלאה  .ודמה אותה נעגודתה לאלהי ננר ועזנה את ה ' לחשה
״״* שתאשר תחת אישה תקא זרים  ,כמו שנמצא הדמיון הזה לרו 3נמקדאי קדש.
ייילנד ני מדרכי הזונות לעשות תועניתיהן על נגעה רמה או תחת ען רעני מקום
"* ייאון איש ; הנה נס עונדי האלילים שתו מזנחותס ועצניהס עצ ההרים

הרמים ותו! ת עצים רעננים  ,כי מפלאות הטנע אלה יחסו לאליליהם.
( כא ) שורק י׳ל ותתילת לקיחתי אומן לעם היית סורק כלה זרע אמת,
ושתלתי לימודים יקרים בלגגך« ואין נהפכת עתה להיות סורי גפן והן הד,ריס
הרעים סמסירים אותם מן הגפן ( רד״ק ) ולדעתי נקראו כן הזמורות הסרים
מהגזע להתפשט הלאה נכריה הוא הגפן הרע הנכרי למטע שה  ,׳ שורק וננוע
אמת ( רד ק ) ולדעתי  .יען כי א״י נ,מרת גטוגה מכל הארצות אשר סגינותיה
יקרא כל דני רע ״תינה גופנית וטנעית נכדי ( )barbarisch ,כמו שאיש רע
ו,ליעל  ,נתינת המוסר  ,יקרא ג כ נכרי  ,הצטרפות אל עמו ישראל הראוים
ללכת  ,דרך הישרה ,כמו שדרשו ז״לעל הכתו : ,ו  ,ן נכר לת יאכל  ,ו מי שנתנכרו
מעשיו לא,יו שגשמים  ,ו,הכרת יקרא הען הטו  ,והמהולל אזרת כמו ,ומתערה כאורת
רענן  ( .תהלים ל־׳ז ( . ) .כב ) אם תכבסי  .כנר כת  ,רה״וו " ׳אורו לס ' ויקרת
כישרשכגס יורה על הסרת הכתם והחלאה וא ' נ הכונה פה ע׳ד התנאי ,אס נם
תרצה להסיר תלאתן מתוכך ע״י כ,וסך,נתר ונורית ,לא יועילו לך .כי עוד יסאר
עונךננתם לפני׳ והוא משל לקות מ,נד מנואל אשר חלאתו,ו יתלאתו לא תסיר נם
אתר הכנסו ננתר וגורית■ נתר מי; אימת שתפין ושפין,ו את היגדים  .בורית
דנר המנקה  .ןי״מ ) Seife ) s »Tdnרש״י  Reinigungsmittel -משורש ,ר
ו,רו  ( .כג* איך תאמרי המשך גי אלו הפסוקים כן הות  , ,תחלה אמר תם
נם התראה לעיני,ני אדם נקיה  ,הלא לפני נותן כליות ורואה  ,מצפוני ל,
נכהס עונו׳ ואת׳נ הוסיף ואחר איך תאתרי  .ר*ל גס ל : ,י אדם זולתך  ,לת
תוכל להכחיש רוע מפעליך  .דרכך בגיא שהוא דרך 5ניא לעלות אל הננעה
לעשות שם זר ע,ודתה  .כי הננעה כתו ההר תות א,ן ונא יכיר  ,ה איס הדרך
נמונניא מרד״ק  .בכדה קלה הנתלה הקטנה עולת ימים  ,והית רצה יותר
מהזכר ( רד׳ק  ) ..משרכת דרכיה ת״י דמקלקלא אורתתא ( .כר ) פרה 3ה ' א
תמו׳ אל׳ף  .למוד מדבר שהוא רגיל נמדגר  ,והוא ארן המישור  ,לרון  ,ו
מתוד  ,וזכר פה הנק,ה ( ,אמרי שאפה ) לפי שאפשר שהנקנה רצה יותר ( רו״ק)
שאפה רוח
האנחה ת״י  ,רעות נפשה שתיא רומא נירודא׳ כאלו כת  , ,אות
נפשר שאפה רות כתנים ואפשר כי לדעתי ה׳א נוסף ורות תאנתה תואר לרות
הנשאף מתגים  ,יכן נראה נ 'כ מדרשי׳  .ויען כי הרן  ,מהירות ימהר להוציא
האויר מפיו ונחיריו  ,ויוכרח לשאוף תמיד אויר מתיש תשר זולתו לא יוכל כל
חי לחיות כנודע  ,ע״כ תאר הכתו  ,המריצה  ,מהירות  ,מקרה שאיפת׳ האויר
המסו,,ת ממנה .וע׳ו יצדק תאמר מי ישיגנה ? ר״ל ממריצתה ,וכן הינת לדעתי
שיש שאף על כל התגנרות התפינליות  ,נפש המס״ת חימום הדס והתפשטותו.
אשר ממנו יסו 3,הוצאת אויר הנשימה המתפשט בגרף יותר מדי ע׳י החימום׳
אשר ע״נ יונרת האדם להוציא ולשאוף מחיש אויר קר מחוצה לו  :ע 'כ נאמר
שרש שאף  .על הכועס והמתנקס כמו  :תנני ה׳ ני שאשני אנוש  ,שאפו שוויי כל
היום ( תהליס < ״ן ) יעל החומד והמתאוה לד,ר נמצא ושאף צמים חילס ( איו  ,ה '«
השואפים על עפר ארן ( עמוס  ) ,וכל זה געגור מקרה שאיפת הרות הנלוה
אל פעולת הכעס והחמדה  ,וכן נאמר לדעתי נל״ע שורש דלק על הרודף אתרי
אוי,ו נחמתו אשר  ,ועדת נקרנו  ,ודתי ירתח נסיר מתמדת הנקתה  ,אשר י,קש
לקחת ממני נמו  :וישונו תדלוק אתרי סלשתיס . ,ונרדףא ' כ  ,הוראתו עם "ן ידליקם
(ישעיהה׳) וכל שהוא לשון הנערה וחימום  .לא ייעפו הוא ע״ד עצה והיתול
כי,חגם ירוצו אחרי׳ ני לא יוכלו להשיגיה ( רד׳ק ) .
כחדשה ימצאונה נלאו
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נל המסרשיס ל,אלה« דש׳י שירש תלש יש  ,שנה שהיא ישגה כל החדש וי #ז « לפית,
ירי׳ק סי '  ,תלש שתשלם הריונה והיא נ,ידה אל יופלי להשיגוה  ,וי׳ת ,למנה
ישנתונה  .והנמשל היא אף שגנל השנה נלאו כל מגקשיה להשינוה  " ,וא עמה
תלכד על נקלה  ,כן גם ישראל אם תמיד הולכים ,שרירות ל,ם מ,לי ממג ורסן
המוסר ולא שמעו  ,קול הנגיאיס המוניאים אותם ע״סי ה '  ,עול יליא עת להם
להלכד 1סמ ורשת עונס  ,אל יודו על פשעם  ,עת יאנל מלש את תלקיהס  .וכן
פי ר׳ש סרחון גממ,רמו "לתן קן" ואפשר כי געגור היות התלם למן התתדשות
הלגנה  ,קן וסוף ימי החדש העגור  ,ני מאל והלאה נמנו ימי החדש ה,א
עפ״י הראיה כנודע  ,ע ' כ הונח לדעתי שם "חודש " להורות על הקן פה  ,מנתו,
ז׳ עתה יאכלם חודם את חלקיהם  .״ ( הושע ) •' 0ואפשר ג ' נ לתרגם  ,חדשה
( " ) »Wenn sie sich vereinigt .ר׳ל  ,עת שתלד ולדה  ,ני אל תג,ר חולשתה ולא
תונל ינוד לנום ,חפלה ( .כה ) מנעי רגלך ר׳ל נן היו הנגיחיס תמיד תלהירים
אותןל,לתי לכת כפרא,מד,ר ל,קש עלר ממלכי האומות׳ ולס,יל הלינת ימף וצמאון
,לרך  ,ני כן יקרה לעוניי דרך רחוקה  .ני י,לו מנעליהם מרגליהם ,ולשונם  ,צמא
נשתה ,וגנצלאת הקשית ערסך ל,לתישמוע אליהם  ,ותאמרי  :לא • ני אה 5תי לריס
צמאהשם
יחחריהס אלך  ,לדגקה  ,ס׳ ני נן יורה מהיד שרם הלך — אחרי •
גנבכאיש אשר הוחזק לנאמן  ,עיני
על קשקל שמלה ( רד׳ק ( ) .כי ) כבשה
הובישו
זולתו ואח׳ג נידע נ׳ גנג ואיש  ,ליעל הוא  ,הלא נוש י,וש Yכן
ע״ד התנאי ר״ל נן הי׳ להם לישובים ׳ ני גם המה זרע אמת נטעי נאמנים
והוחזקו להולני נכוחה  ,ועתה השחיתו והתעיגו עלילה  ,ניהלנו אחרי הה,ל
ויה,לו  .וכל מנגדיהס הזילוס ני ראו ערותס • — הרעיון לקוח מת״י ורד״ק.
שתם  ,יען ני אומרים לען ולאגן אתילדתנו■
(מ) אומרים מ,ו!ר ם,ת ,
יאפשר ני התשך  ' ,הכתו,יס כך הוא  , ,תחלה אתר  ,לרך החלטה  ,ני יגושו
זני ישראל כ,ושת נ< ג  ,ועתה מנאי הסגה  ,ני,תחלה  ,עת אשר פנו אלי עורף
ולא פנים אתרו לען :אגינו אתה ולאגן את ילדתנו אפם  ,עת רעתם יודו על
פשעם  ,ו,ראותם ני אליליהם הגל התה ולא יועילו יאמרואלי  :קומה והושיענו,
והאיש אשר תוחלתו ננלזה  ,ואשר יראה ני ל  ,רותל הטהו  ,הלא יגוש ויכלם.
ליושגי
(כח) כי מספר עריך לא תונל להתנצל כי אלהי העיר הזאת לא יושיעו
האחרת  ,כמאמר הכסילים  ,אשר אמרו אל הי ההרים לא יושיעו  ,עמק ונן
,הפך  ,ני מספר עריך היו אלהיך ,ואין לך עיר שלא הי  ,אליל  ,קר,ה אשר  ,טחו
מספר הראוי ני
,ו  ,עתה יראו ני שקר נסנו ונל רוח אין  ,קר,ו  .כי
כמספר עריך היו אלהיך  ,או ני מספר מושכת עצמה ואחרת עמו כאלו כתו,׳
ני תספר עריך היו תספר אלהיך אפס לפ׳ז לא יאות שנתו  " ,היו '  ,ל׳ר ,
תריבור״ל תמיד כשיגוא עליכם האוי  ,אתה מרי,ים עלי לאתר:
( ) V2למה
למה עזגתנו והראות עמך קשה ,ועתה למה תרמו אלי הלא נלגם פשעתם זי,
ני מג,יא ועד נהן נלה עושת שקר  ( ,מרד׳ק ) .ואפשר ני מוס  ,למעלה ו,עת
רעתם יאמרו  :קומה והושיענו ר׳ל ני עליך הדגד ,ני חתה לקחתנו לעם  ,ואתה
מלכנו  .ומחמת המלך להציל עמו מיד עושק ע״ז אמר  :למה תרמו אלי?
הלח נלנם פשעתם גי והפרתם הגרית אשר  ,יני מינינס׳ ואין מחמת המלך
לעמוד לימין עתו ועגריו ,המתפרצים מפניו מוגדים גו  ,עת צר להם  .תריבו
אלילדעתי שרש ר׳  , ,הוראתו עלהתימה ,אשד ,ין  ,ני אדם הדומיםגערנס
זה לזה מוא אחריו תלת עם או יקשר עם ני״ת אמריו ,נמו  :וירמו רועי גרר

עם רועי יצחק (נראשית ) וירנ3ל3ן (שם ) רמו נאמנם דינו (הושע ) אסם אם
הוראתו על
המרינה נין האדם מין עצם נשנו ממנו הנלתי דומה לו נערנו
יקשר
עם מלת אליו אתריו נמו סה  ,אי עם למ״ד אתריו נמו  :ורי 5לה׳ עם
עמו  ( .מינה ו׳ ) .וע׳ד ההיתול אמר יואש אני גדעון  :אס אלהים הוא ירע
לו  ,אסם אח ' נ קרא לו ע׳ד האמת ירנעל לאמור ירנ נו הנעל  .אפם על
הנליעל המשוה ננייו יערכו השסל לננוד האל ית '  ,יאמר היניא הוי רנ תת
יוצרו ! ואיי* אמר  :הרונ עם שדי יסור  ¥ומה שנאמר  :ואת ירינין אנכי ארי3
הנונה אי!
רינן  .והיו״ד נוססת  .ונן רינה ה ' את יריני  .פשעתם שרש סשע
יאמר על המסר הנרית הננרה עמו  ,ומונע מעשות תינתו המועלת עליו  ,נמו:
ויסשע מואג נישראל (מלנים נ ) ,אשר נאו תחלה נגרית שלום עמו  ,ע ' נ יקרא
האיש המסר נרית ה ' לתעוא נגדו סושע נמו  :וסושע מנען קורא לן (ישעיה ) ני
תלדה ומנען החוג ננר על האדם
נלי« ואף ני על הישראלי לשמור מצות אלהיו.
(ל )
לשואעל חנם  ,ר״ל
השגת התנלית הנרצה ממנו נהעישו את
נני אדם  .הביתי את בניכם הצעירים לימים אשר גענעם להיות יותר נוחים
לקנל
והנאגמוסר ותוכחה  ,העושים רושם והתסעליות יותר נלנס הרן! נם הרגש הצער
יסעל
יותר נס נימי נעוריהם נעיד לא יתקשה ענעם ע״י מקרי וסנעי
הזמן אשר יענדו על האדם נימי חלדו ,וננ׳ז לא הועלתי ,ני חוסר צא לקחו.
נביאיכםהנכון נדעת רש׳י נניאי אמת אשר שולחו לנם להורותנם

הדרן העונה

והישרה נזנריה  ,אורי׳ וישעיה הרגתם נחרננם • באריה משחית או שהוא
מוסנ על
איש המיג  ,או שהוא מו 0נ על הנניאיס ני הרגתם אותם,נחרנ נאשר
'הרג
אריה משחית עדרי נחרנו ונקשתי ונל נלי מסצו ( .לא ) הדיר
נה׳א
הקריאה׳ ישנמו  :הקהל* חקה אחת לכם  .ראו רבר הנינו מה שהוא
אומר לנס  ,נ*
ואייה3לנ  ,נמו ולני ראה הרנה חכמה •
המדברזה
הוא
דנר ה '  ,ר״ל ההייתי להם נמונר  ,או ארן מאסילה  .ארן אשר תחסר
נה
נל  ,הלא נהסן נל מחסירם עלי היו נל עוד הלנו אחרי ׳ ומדוע מזנוני.
רדנ, 1ננדלנו תמך נחו הדודה סתמתגור  ,ותנחם סירשו לשון ירידה (
רש״י)
מאפליה להגדיל האיסל סמן אותו על ה׳  .ונן שלהנת יה ודומיהם.
(רד״ק ) .והנה כל התנאריס הסכיתו נזה לדעתו  .ני נרצית הענרי לתאר דנר
מה נהסלגה  ,יחנרהו אל ה
לשתי' ,נמו חידת אלקים  ,הודי אל  .עיד גדולה לאלהים.
והעעם נזה לדעתי
מנות  ,הא ' להיות ה ' השלם ננל מיני השלמותי ע״נ
נרצות הענרי לאמיר ני דנר מה יש לו שלימית זאינות מה ׳ יחנרהו אל העצם
הנשגג  ,עצם השלימות והגדולה ננ׳ת  .והגי הוא ני אף שגדולות ומידות
הנורא וינלתו הנשמת תראה ננל היצורים  ,וננל מקריהם ואינותיהס הענעייס,
מנדולס ועד קענס ,ני אין ניצירת וקיום הסיל הגדול סליאה יומר נשמה ,מיצירת
וקיום הגמלה ושאר זוחלי עסר נתגלית הקעון  ,וידידת העל והתער להצמיח
מוצא ישא*
כמ׳יש אינם נס יותר קען תקיל הרעם אשר נגלגל והרעש אשר נרונז יגמא
ארן ,
חנם אחד  :הגדולה שנסליאית הנורא היא* שהסליאות נעצמן
תחשנגה
התסעליותלנו על ידי הרגלנו נהם כדנריס ענעייס הקלים להיות  — .ונן הולד
מה ננסש האדם אף ני קענה היא מאוד נאינותה  ,יורה ׳גל  -ננורת
הנורא וחנתתו הנפלאה  ,לחנר הנוף והנסש  ,הגשמי והרוחני יחדו  ,ננ׳ז ינין
זאת רק החנם
החיקר  ,אסם איש המוני יחשינ יק הדנר הגדול למראה עיניו,
עינינשר ,והנראה רק לעתים ידועים  ,לאות ולסלא  ,המורה ני יש אלהיס ממציא
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נל  ,כמו םהארין נזה נעל מאור עמים נהק ' סשרו קיל אלקיס ע״ש  .וע ' נ
ימונר 00אלהיס רק אל הדנר הגדול נענע אשר ממנו ינידו וידעו נל רואיו,
ננער נמנין ני יד ה׳ עשתה זאת נמו  :הררי אל  ,רום אלקים  ,ועל התפעליות
התשכח עתיד נמקוס נממי
חזקה נ , 00,חרדת אלקיס  ,והנן  ( .לב !
להורות על המנהג המתמיד  ,ר׳ל הני תדרך הנתולס לסנוח עדיה ונלה קיסורי׳
ואני הייתי גאון יעק 3וצני עדיו וננל זאת שנהוני עמי  .ימים אין מספר
להפלגה  ,והגונה זה נמה ימים ושנים  ( .רד׳ק ) ( לג ) מה תיטבי תתקן דרנך
לנקם אהנת האותות  ,נזמה התנקשת להשיג עיי קישונויה אהנת מנחשים.
את הרעות ר״ל גס את האומות הרעות למדת דרנין,
לכן לאמת הדנר .
כלומר שהרעות עוד מהם  ,והס למדו מרעיתיך  ( .רד״ק  ( ) .לד ) בכנפיך ר׳ל
כגפי כסותן מגואלים נדם נששות נקיים  ,אשר ששנת על לא חתם ננסיהס.
לשלול
לא במחתרת  .נגנ . 3תשש שרע אחד משעולות המתוענות תחת נולן
מצאתים מצאת,אותם ני נן תחונר
חותן ולהורות נ,ה ני נקי וצדיק הרגו .
הנקנה הנוכחת עם הכינוי נחי' הת׳ ( רד׳ק  ) .כי על בל אלה מוסג למעה
ננל אלה התוענות אשר עשית תעיז מצחך לאתר ני גקיתי  ( .לה ) אך לאמת
הינר נמו חנן  .שב אפו ולא ירע לי עוד׳ ונזה עמך נשול נמיש החנם:
נשירת העין שתי עמית  .ונזה אני נששט אותן ותענישן על אמרן לא חעאתי
(דייק ) .הנני נשפט ננר נתנו התנאריס  ,ני להורות עצ העתיד הממהר
לנוא ישתמש הענרי ננינוני המחונר למלת ״הנהי המקושרת עם הכיני׳ נמו:
אותך נא
הנני מניא מחר חרנה ונו׳> ( שמות ) ונן הנני נששע מהר עמן •
עתן נמששעלרש״י ) ונן . :ינששעתי אותו שם ( יחזקאל ) אמרך מקור עם הכינוי
פףו עזנן ( .לו ) מה תילי לשרן זלזיל () Wie sehr würdigst du dich herad .
לשנות אה ררבך נשניתן את דינן ליקש שעם עזר מאשור ושעם ממצרים׳
ני מנניד נל העם ולאים להחזיק ולהשאיר נענינים המדיניים נדרן ואישן הנהגה
חחח (  ) Be! einer Staglsmarimeואתה מלני עשותן הרע נעזנן אותי מקור
יליס איים  ,תנסן עוד נושה וכלימה נענרן על חקי הנהגת המדינה לשנות
יינך ללפת שעם נה ישעם ננה והיא לא תצלח ; פי גס ממצרים תנושי נאשר
גישת מאשור  ,ונן הי׳ נאמת פי אף ששלח אחז שיחד לאשור הצר לו ולא חזקו׳
ונימי חזקי׳ תשש נל ערי יהודה הנצורות  ,ויהואחז נתן שוחד לשרעה גנה,
ויעזור לו ממלן ננל ולא הועיל פי יצאו  .נדודי נשיים ולא הוסיף עוד מלן
זה ר״ל ממצרים.
גם מאת
מצרים לצאת ( חרד׳ק ) נהוסשת ניאור  .י לז )
ל׳יריך על ראשך נדרן ,אשה הצועקת על אידה וידיה על ראשיה נמ׳ש נתתר
תצליחי שרש צלח יורה נאדתי על הנקיעה  ,ני נן ת׳א
יש ' נ ) רד״ק  .ולא
יינקע עצי עולה ( נראשית ) וצלח  ,יפי ' שם רש׳י לשון נקיעה (  )spaltenנמו:
יצלחו •הירדן  ,ר׳ל לענוד נין גליו נין ורגל או נענדה  .ותתנו הושאל על השגת
התכלית נגד נל המונעים  ,נאלו נקע איש נתאנה המונעים לנוא נשלים אל
תכלית הנרצה ומחיז חשצו ,ויקרא נליא ( ) Etwas glücklich durchsetzenנמו:
מייע ירן רשעים צלחה ( לקמן י״ 3א׳ ) ר״ל משגת העצה  ,ותכליתה נגד נל המונעים,
יכן נרצית ישראל לעלות לרשת את הארן נצר רצון ה ' אתר חשה אליהם  :והיא
לא תצלח ,ונתן הנועם נשרשה הנא׳ ני העמלקי והכנעני שם לשניכם ,ועל נות
יייי ה׳ שתאום על איש תנלי הכנה קודמת  ,נהייתו דינק עוד נשעולות
ממדיות המתנגדות לרוחני יאתר עיי השאלה  ,נאלו ענר רוח0׳ ונקע נין
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המונעים האלה  :ותצלת עליו רות ה’ (שושטים ) וצלמה עלין לווו ה ' (שמואל׳ •
וכעין זה נאר נענ׳יהש  .וההסעיל יוצא לשני  ,ואז מצלית את דרנו  ,ושה אסר
השעול ורכן לשי׳ הא! אשר נזכר ולשי ' הן׳ הנונה לא אם « להם הצלתה ינוא
להם 5ענורם  ,כמו אמרי לי אחי הוא (נראשים ) ואששר
השעול על נכון .
שהבונה ני י)ת לי) תהי ' להם להצלתה ני נענוון יעניש הי גם אומם  ,ונשלתם
שניכם יתד נס את נס מנעתיך ר״ל האותות אשר שמת זם מנעתן.
( 2א) לאמורלדעת רד״ק מוסג למעלה ני מאם ה׳נן נענורמנעתיך
ואומר לן  :הן ישלת ונו׳ ורש׳י שי׳ יש צי לומר שאין את עוד ראוי ' לי ,ני כן
דרן משלת איש אשתו והלנה לה  .ולדעתי מוסר למעה  :ועעמו השון  ,נמו:
נאם ה' לאמור  :הן ישלח ונו׳  .הישוב אליה הלא מלנד היותו ננד הדת
האלקים  ,לא יוכל נעלה הראשון לשוג לקתתה ( דנריס נ״ד ) הוא גם נגד תוק
תחניףשרש תנן> יורה נערני׳ אחות לשון
המוסר והצניעות  .הלא הנוף
ענר  ,על המעיעה ורעדה ( * ) wankenויען ני שמירת נדר המותר והצניעות
תוהות האדן« ונשרוע העם את המוסר מוע תתמועע הארן  ,וחנרת האנושית
רוע מתרועע אם עמודי המורה והמוות ׳רוששו  ,ע״נ יאמר הנניא (ישעי ' )
והארן תנשה תמת ׳ושניה  ,גי ענרו תורות ונו׳ ושה אתר הלא תנוף תחנף
הארן  ,ונן והיה מקול זנותה ותתנן! את הארן  ,ונהשעיל  :וצא תתגשו את
האון נדמים  ,לא תסננו נששנכם דם נקי ני תתוע הארן  ,וממנו הושאל לדעתי
שם תלק על הדינר חלקלקות וממראה נאוהנ ; יען ני אהנתו תממועע ולא
יונל איש לנעות עליו • זנית רעים תסר תלת עם או אתרי הנא תמיד אתר
שרש זנה  .ושובמקור או צווי נמקים עתיר :ו משוני אלי( .ב) שפייםמקומות
שגלת והקרי "שבבת ' ,ושניהם נינו׳
ננוהים ( רד׳ק• ) א ' פהאיה  .לא
לענודת אלילים ועזינת הענווה האמיתית לדי  .ישבת להם  .מיתלת להם,
לקת הדמיון מזינה ׳ושנת על אס הדרן מקים יענרו נני אדם למען יראוה
החנאשיס ויתשצו נה  .כערבירועה צאן ויושג אהלים נמדנר  ,ורר״ק נתנ,
ני כן דין הערלייס הולכים נמדנר  ,׳ושנים להם על הדרנים מיחלים לשיירות
ארץ ננר שירשתי לתעלה
העונדות למכור להם ולקנות מהם  ,ותחניפי
שהיא לשין מעיעה ורעדה • וי״ת  :ותיינת ארעא  .לשי הנונה • (ג ) וימנעו
רביבים לדעת רד׳ק הוא המעיהנקרא נ'נ :יורה  ,והוא היורדנמרתשון
לרות את האדן .וע ' נ נקרא תרחשון ירת נול מענין «זול ()Regenmonath
ולדעתי נקרא רנינים נענור רנות ן לרדת אז על הארן נמעע נל ימי האודם
תשיש ' יננ,״ וע ' נ נ״נ נל״ר  ,ומלקוש הוא היורד נניסן נעת אשר תוואת
האין היוצאת שנה שנה 1נגר עומדת נקמה ונקשיה׳ ותכליתו ותועלתו הוא
למלאות הגרעינים קמת  ,וענין השסיק לדעת רד״ק ני נמנעו הגשמים משני
מעשיהם הרעים נש״א  ,תורה  :וסרתם ועניתם׳ ועצר את הסמים ולא יהיה
מטר  ,ועש נ׳ז לא נכלמת ממעשיך הרעים  ,וזה שאמר  :ומצח אשת זונה
הנה ידוע שטו ע האדם לענוד לשעמיס מן הקצה אל הקצה  ,והנה ה׳ נתן
הנושה מל שני האשה נמדרנה יותר מתה שהוטנעה זלג האיש  .והתכלית
הנרצה ממנו גזה הי' ,לשמרה מחטוא אשורה מני אורת המוסר והצניעות!
«ר« חנף  dtn .פפר ה« ו* ים Iah ns
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יען ני נקלות דעאה נוחה יואר להתפתות מהאיש  ,אפס הזונה אשר נגר
הסירה מסוה הנושה הטנעית מעל סניה לא אדע עוד הנלם  ,וגם גוש לא
הכלם שרש מאן יורה על הגלאי רוצה גרגר  ,אן> ני
אנוש עוד  .מאנת
משסט שנלו או נטיית טנעו יחייננו לחסון נו נמו  :וימאן יוסף ( נראשית)
אף ני תאות לגו הטתו לשמוע הסתת אשת אדוניו  .מאן ינמי  ,אף ני
משפנו השנל ואהגה הטנעית תחייננו לעשות חסד עם אחיו המת להקים שמו
גיסראל  .עד מתי מאנה לענות מפני  ,אף ני השנחתן על טוג ארצן החיינן לשלח
עמי אחרי ראותן ני אנדה מצרים י ונן פה אף ני משפט שנלך יחייג אותך
להנלם לא תנוש ולח תנלס  .וגן מאן נלעם להליך עמנו ( נמדנר ) אף ני
חפן נלנו מאוד ללנת למען נצוע נסף  ,ננ׳יז מאן ללכת עמנו ( .ד ) הלא
מעהה נס מעתה לו קראת לי  :אני אלוף נעורי •י הי' אשריך וטוג לן  ,והנניא
נח! טעם ע׳ז נאמרו  :הינטור לעולם אם ישמור לנצח  ,ר״ל הני מדרך ה ' ית'
— הלא נסוג הרשע מורנו וחי  ,אן אתה לא
לנטור או לשמור אפו לעד
’נשית נן  ,ני הנפ רנרת ותעשי הרעות ותונל  ,ר״ל רעות אשר תונל לעשות לא
חדלת מעשית  ( .ר ) .משובה ,ר׳ל השוגגם( ) die Ausgclaffeneוהוא גינוני
שעול לנקנה ממין פעל  .ישראל להידיק מורה .ל שארית ישראל אשר למו נגלה
הילכה גינוני  ,ולהורות על פעולה מתמדת תזמן
עוד ועל ארצו נימי יאשיהי .
חעגר עד עתה  ,אתר תחלה  :אשר עשתה נל״ע ואח״נ הולנה גינוני ותזנייריד
ואומר ר׳ל
תמורת הי׳א השרש נמו  :וחטאתם מלפניך אל תמחי  ( :ודייק ( ) .ז )
משנתי • אחרי ( לשוהה ומצאוה צרות רנות ורעות עלי׳ תתחרט על מעשי׳
מיעים ותשיג אלי  ,יהנה לא שנה עם נל זה ( רדיק ) .ולדעתי הענין נן הוא.
5י מטנע הארס לפעמים אחרי לנתי לפעמים ג רירית לגו הרע  ,תקין נספו
 5י׳יענוח אשר

עשה
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והיא בגדרה ר׳ל  :את ראתה יהודה ותחשיג נלנה  ,ני יש ממש נהנלי נגר
דנקהנם ישראל נלנן ( .ח ) וארא  .אסם אני ראיתי נלני
5י לולי זאת לא
יאייה אחרה  ,ני אף שעל אודות נאוסי ישראל שלחתיה מעל פני ננ״ז לא יראה
וינדה יהודה פן יקרה לה נמקרה אחותה  ,או הנוגה ני הראייה הראשונה סננה
משנייה  ,ני יען ראותה עוצם דנקת אחותה נעיז הסנימה לעשות נמעשיה ולא
יראה מע,שה נס ייא עד ני מקלית ופחזות זנוניה החניפה את האין ו ת עגור
מלילי אגן יען ; ונס רחרי עשיתה נל איה׳ לא נחלה נפשם נם לשוג אני נאמה
ייהמים ני " ס נשקר  ,ונ׳ז רומז על דור יאפי׳ אף ני ראו נית יהודה  ,ני ישראל
”י נלה מארצי  ,והושלנו אל און אויג ; ננ׳ז לא היטינו דרניהם ומעלליהם,
יאף ני יאשי' הי ' לגנו שלם עם ה '  ,אן העם עידזיח ענודה ה' וצא נאמנה את
בריתוהיה אחר ני נגר דמה הצניא יחס
מל יוחס ודנקו נלנס והגלי ננר .
י מיאל אל ה ' ניחם חשה נעורים אל אישה  ,ע ' נ דימה ג״נ פירוד הצטרפותם
בגודהשם תואר  ,גא
ייי־קוהס  ,לפרידת איש מאשתו עייי ספר נריהות  < .י )
ויאמר עוד אמר ה׳ אלי אז  .צדקה
י(! מן הגיית ע״ד היחיד ( רד״ק )  .ייא )
נפשה נמו  :צדקה ממני ( גראפית ) אן ששם הוא נקל עומד  ,ופה י .וא נפיעל
'ילא  ,ני תוסג על נפשה  ,והגונה ע״ד התנאי  ,ני יותר יש הינולתניד ישראל
להתנצל ולהצטדק על רוע מעלליהם מאשר תונל יהודה להתנצל אחרי היות נגר
י ה עונש ישראל על עונה ואוי להיות לה למוסת  ,והיי לה לקחת מוסר  ,לנלתי
"שות כתוענותיהם ,ורד׳ק אחר ני תוספת חטא גיהודה היא ,לנזותס נית האל,
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להנניס שס פסילי אלהיהם לנטל שס ענודת האל ,ולענוד עי׳ז « ,יה ה ' עצמו ,נמו
שנמצא נאחז ומגשש ( .יב ) הלוךר״ל ע״נ לן וקרא דזרי תנחומים אלהנגדישראל,
אשר ה,לו לארן צפון׳ ונשמוענית יהודה וזקני ירושליס  ,אשר  ,אזניהסתקרא00
הד,ריס האלה׳ אולי יקשו מופר להיטי  ,דרכס  ,וכעין זה פי׳ הרד״ק עפ׳י
הפשט ורש׳י פי ' נדשז״ל פי,אמת הלך אז ירמיה להשזיר עשרת השגטיס  .לא
אפיל ,פני ר׳ל לעולם׳ וטעס לעולם ה,אלסון> מוסר גס למעלה עלצ לאאפיל
פני  ,נס tני כ,ר הפיל פניו  ,הס גהגלותו אותס מהרד״ק  .־־ ולדעתי יורה
נפילת פנים  ,ל״ע על הקצף התמידי  ,ני נן דרך הנועם  ,ני ידל נשרו ויפלו
פניו מרוע וממרירות ל,ו נמו שנמצא  ,קין ( ,ראשית ) למה שרה לך ולמה
נפלו פניך  .וע׳ד ההנשמה הנהונה  ,מקראי קודש אמר ה ' ית ' לא אפיל פני,
ר׳ל לא אקצוף עוד תמיד  ,עלינס  ,וטעם  ,נס  , ,שגילנס .כי חסיד המנוי  ,אל
זולתי לפנים משורת הדין יקרא אסיד ,ויען ני ה׳ לא נגמול ידינו הרע יעשה
לנו  , .צדק,יקרא החסיד האמת״ ונ״נ הרד׳ק ני התסד הוא יתרון הטוגה על
אטור אפי ועזרתי עלינס  ,ני נן דרך שורש נטי ל,וא  ,אסוון
הראוי  .לא
דעי ר׳ל אך « תנאי שהנירי
הפעול נמו  :לא תקוס ולא תטור  ( .יג ) אך
עמך  ,ולא תאמר זניתי ל,י טהרתי משטאתי  ,ני הנרת העון ס,ה הסרתו,
ותפזרי ני לא ענדת ע׳ז אשת לגדה ללנת אתרי ' ני אס פזרו!
אשו  ,לרשמך .
את דרנן לזרים הר,ה לזה ולזה  ,נמ״ש  :ני מספר עריך היו אלהיך  .רד״ק.
וממנויאמר:שה
ותפזרי .הפני׳ להרגה צדדים ורוחות תקראפזירה "נין הקל׳
פזורה ישראל  .ריל נשה  ,לי רועה הפינה לבאן ולנאןללכת אנה ואנה ( והמתרנר׳
 zerstreute Lämmerאינו אלא תועה זל״י על שה אחת ) והפיעל יורה על פירוד
קנון מה לפרטים אשר יס״ ני יפנו איש לעניו זה  ,נה וזה גנה נמו  :פזר עצמות
אונך ( תהלים ) .ויםור,ם ( ) zerstreuenוהנפעל ",נ מזה ההוראה נמו׳ נפזרועצמנו
(תהליס ) והמוציא נספו המקונן אל המותרות .אשר הן " שינת ההוצאה ההנרשית,
ניחם הדרנים הצדדים על הדרן והקו הישר  ,נקרא מפזר ,נמו יש מפזר ונוסף עוד,
וחושך מיושר אן למחסור (משלי ) .ר׳ל יש נותן נספו ומוציאו  ,מותרות ,וננ״ז נוסף
עוד  ,נל יום  ,ויש חושך שהוציא  ,הוצאה הנראית גדרן הישר והממוצע  ,והויז
לו למחסור  ,גם היוצא  ,מדת נתינת הצדקה מקו הישר והממוצע נקרא ע׳י
השאלה מפזר  ,נמו פזר נתן לאגיוניס  ,ונס פה הנונה  ,ס״ת פנית דיניך לנל
ע,ר וצד  ,ועי׳נ אמר  ,פיעל היוצא לשני  :ותפזרי  .ציר ) שובבים שרשי שוג.
והוא שהפעיל אשד  ,ו הלמ׳ד נפיל  ,גזרת ניניו ננודע  ,ונמו שהקל משרש שו,
יורה על המתקן דרנו ומטי  ,עותהו נאיש אשר ישו  ,אחור מיינו הרשעה אשי
הלן,ה ,ללנת  ,דרך הטונה והישרה ; נן אמר הפיעל ( המורה לרו  ,על הפן הפעילה
נאשר יורה ,קל ,נמו שרש דשן ,סקל  ,שרש ) על מניעת והעדר התשונה והחזקת
איש « מידותיו ומעלליו הרעים  :וילך שי״  ,דון ל,ו (השעי׳ ) וממנו 00מסיגה
אשד הוא הנינוני פעול מ,נין פיעל ע׳ד השלחים  .בעלתי בכם י* ת אתרעית
,נון  .ר״ל רציתי  ,נס ננעל  ,אשתו׳ ורד׳ק  00 ,א,יו פתרו  ,מלת קצה׳ גנר
כהוראתו  ,ער,יה  ,ויהי ' א ' נ הנונה  ,אחרי כי קצתי  ,נס על רוע מ׳עללינס
סוני אלי  ,והיטינו דרנינס׳ ולקחתי אז אתנס עוד לעס והנאתי אתנס ניון׳
יעוד והנטשה ני לא יחלקו עוד לשתי ממלכות  .וציון תהי ' ראש למלכות ישראל
מעיר אפי׳ יהודי א׳ יהי׳ לעדו,עיר מערי הגויס ושנים לנים
ויהודה  .אחד
,אומה אחת משס אקחס  ,והאומה נקראת משפחה נמו  :ואס משפחת מצרים
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לא תעלה ( רד׳ק ) ולד׳ה רנס״׳וו נגיאור ויקרא יקראו פל « י אדם או שאר נע׳ח
הוומיס זה לזה יתד נמהותס ואיכותם הטועים או המוסרית נסם משפחה מפום
"שפת ' המורים על הונקות  ,כי הדומים יתדנקו זה לזה כמאמר גן סירא  :נל עוף
למינו ישכון וגן אדם לדומה לו ( :ט  0רועים
כלבישירעו אותם כרצוני על
נאות דשא המורה והיראה ועל מעגלי דעה והשכל מתום  .דעה
והשכל חסר
ני״ת נדעה והשכל׳ או שהוא ת׳הס ורעו אתכם רעיית דעה והשכל ( .טז ) ופריתם
שרש פרה יורה על עשיית פדי  ,והוא כינוי להולדת גנים  ,ונהוראה זאת תקדים
תמיד לנוא לפני הרגיי ' כמו פרו ורגו ( נראשית ) כסנה המוקדמת לסנה  ,כי ע״י
הולדת נניס וגנות ירנו גארן ,אפם לפעמים יורה גס על הצמיתה  ,כתו גן פורת
יוסף ( נראשית ) שרש סרה ראש ולענה י דנריס ) תפתח ארן ויסרו ישע וצדקה ( ישעיה ) ,
יע״ד ההשאלה יאתר על ההצלחה כשרש ' פרת '  ,כי הצמיחה והפריחה הצלמת
יעושר נפש הצומת  ,וכן הוראתו פהי .ע ' נ אמר תחלה  :תרנו ואת׳כ ופריתם,
י׳ל יג תהיו דנים ומצליחים גא דן  .לא יאמרו עור
ארוןכי כל כניסתכם
תהיה קדושה ואשכון נה כאילו היא ארון (רש״י ) ר״ל לא מצומצם שכינת כנוד
אל רק על הארון 5ין שני הכרונים כלפנים  ,כי כל העדה כלם קדושים וגתוכם הי.
ילא יעשה עור רש׳י ורד׳ק עמלו נסתרו שלא יעשה עוד לתכליתהוציאו
למלחמה כמו שהיה נימי עלי  ,וכן ת׳י  :ולא יגיתון ני' עוד קרג.

חיים יוסף במו״ח שבתי פאללאק ז״למטרעביטש.
Erläuterungen von L. Horwitz Rabbiner in Wien.
אונקלס מתרגם ע״ס פוקד עון אנות על גנים (שמות כ׳ ה ' ) נז״הל מסער
חוגי אנהן על ננין מרדי ן על דד תליתי ועל דר רניעי לשנאי גד משלמין נניח
למחטי נתר אנהתהון ,ינים ראו וכן תמהו על דנרי הת׳א אלו נת׳ש נד משלמין
יניא ונו' דאם כוונתו לפרש דקרא תיירי נשאוחזין הגנים מעשי אנותיהס
ייויהס נמ׳ש תז״ל ( גרנות ; ׳ י״א וסנהדרין נ"; ע׳ג ) עדין אינו מיושג הלשון
כד משלמין נניא  ,ונלעי׳ד כוונה אחרת נדנריו  ,ומקודם נראה להנין דנרי
המדרש ש׳ט ע׳ס כרחוק מזרח ממערג הרחיק ממנו את פשעינו וז״ל א״ר
ירמיה לא לימא אינש רחמנא ירחיק יתנא מן חטאה אלא ירחיק חטאה מינן
שנאמר הרחיק ממנו את פשעינו׳ ונראה לי ענינו עס״מ דהקשה לשאול געל
העיקרים נענין התשונה דהשנל מחייג שלא תקונל וני ההורג נפש או מחלל
שנה עם התפוגה משוג הנסח או יום השגת המחולל נשמר ' הא למה זה
דומה לסותר הגית נסועל וחוזר ונונה אומה גפיו שלא יגנה והישוג הננוז
גהיתר שאלה הזאת
הוא,דודא׳ אם נאמר כי האדם כשאט נפשו ונזמן לנו
עני על מצות ה׳ אשר לא תעשינה׳ אז הדעת נותן שלא תקוגל תשונתו  ,אן
אנו אומרים אין אדם חוטא אא׳ב נכנס גו רוח שטות וגעת וגעונה ההיא אשר
ישת זז של יצוו הרע טחון לרגליו איננו שליט נרומו לכלוא את רוח יצרו ולנגוש
יולמום מאותו והוא דומה נעת ינשל נעמו לגנר מתרונן מיין אשר אין אשם
גגפשו כל כן אם נשנרומו יחטא נגד דת המוסרי ונכד חגרת גני האדם  ,ולכן
לאשר הודע אליו חטאתו ומתנחם על רעתו ומתחרט ננל לגגו וננל נפשו לע
מעלו אשר מעל נה ' ונמצותיו  ,אז גילה על עונו אשר לא נשאנו נפשו עשהו נ״א
הצד אונס ושננה׳ וזהו ענין התשוגה כאלו מודה ומעיד «נפשו שמעשיו הראשונים
*3
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נעשו,לא דעת כלל וזהו כוונת וצרי חז׳ל ( ,לפ׳ד קצת תפושים ) גת״ש דאס חים
עושה תשונה זדונות נעשי׳ לו נשיכות  ,דלפי פשטות היניים יש לשאול וני משוא
פנים יש לפניו יתנרך שיעשה פשר ד5ר  ,אמנם עפ״י הציל הפירוש כך הוא דעני!
התשוגה הוא שנתשיו לו אפילו הזדונות כאלו עשאן ,שוכב  ,וזהו הנראה  ,דעתי
,כוונת ד5רי ר ' ירחי ' הנ״ל  .לא לימא אינם רחמנא ירחיק ימנא מן חטאה,
והיינו משוס דהגחירה חפשית  ,יד האדם והכל  ,ידי שמים חון מיראת שתים׳
וכלל כן האום  ,עצמו צריך לשמור ולהרחיק עצמו תן החטא  ,אך את הד,ר אפר
אליו ישים האדם מכמת שאלתו ו,קשתו הוא ורחמנא ירחיק החטא מתנו  ,ור״ל
אחרי אשר נכשל  ,עונו ידון אוחו השי׳ת לכף זנות אשר לא  ,מרד ו,תעל עשה
נכד רצונו וז׳ש ירחיק חטאה מנן שירחיק  ,עיניו ממנו ויעה כזאת כאלו האום
עלול לעגור  ,שאט נפשו על מצות הי נ״א יתנהו לאיש שונה וחסר דעת
,עת ההוא.
והנה אין ספק ני כל זאת יתכן רק  ,סתם  ,ני אדם אשר לא כילו מצפוני
ל,ם  ,עת נכשלו  ,עוצם ני זדון ל״ס השיא אותם על כנה וים להם התנצלות
לומר ני יצר ל,,ם אנסם אן לא כן האדם אשר כילה על עונו ני  ,דעת שלימה
ומיושנת ו,רצונו הטו  ,ע,ר אותו׳  ,ודאי אין הדעת נותן שתקו,ל תשו,תו,
ועל כן הטינו אשר ד,רו חז׳ל האומר אחטא ואשי  ,אין תספיקי!  ,ידו לעשות
תשונה  ,יהיינו משום דאדם נזה חין לו מענה ׳התנצלות ני רוח עועים הי'
גהר,ו ותאלצהו  , ,אשר סמן אח עצתו על התשורה  ,ולכן תשורתו נשארה מעל.
ותעתה אומר חני  ,ני האות והסימן להכיר נין החוטא מצד זדון ל,ו ל| ' ,
החוטא מפאת אונס  ,ושננה הוא על איזו אופן הוא מחנן ומגדל את גניו,
אם טו 3ואס רע רצוני ני ד,ר זה מחק ט,ע האדם אשר א  ,לגנו לא ינחיל
ו,ר שוא וענין רע וכל אשר לאיש יתן להדריך גניו אחריו ננתי  ,הצוק ודין
הישר ,עיניו ,רחתי הא  ,על נניו מרו,ים  ,נס יכולת ריד האדם להדריך,ניו
לכל אשר יחסין׳ ולכל הסחות להורות להם איזה ררך ישכון אור  ,ולפ׳ז
איתן האגות המדריני׳ את נניהם  ,אותו דרך עקלתון אשר הלנו המה שתים
רעות עושים  ,כי תלנד אשר ידם  ,מעל גניהם׳ כי גרא נרעא דאנוה׳ וליל
אשר יחפון יטהו  ,ולכן כל הרעה אשר יעשו גניהם אחריהם תנת  ,להם  ,עוד
נס זאת ישירו אשם נפשם ני  ,א האות יהמוסת 'אשר ר תרד ו,מעל סרו התה
מאחרי ה '  ,ני לולי זאת לא הניחו יצר׳ס לעולליהם  ,ותעתה דעת לגרי! נקל
כוונת דנרי הת׳א הנ״ל דמפרם קרא דסוקד טון אנית על נניס  ,דרך הזה
דהיינו דהש״ית פוקד עון הארות על הארות עצתן נסי חניך ה,ניס  ,וזהו פוקד
עדן אנוע על  ,ניס על אותו הטני;  ,שהוא מנדל גניי  ,וזי׳ם האונקלס כי
משלתין גניא למחטי  ,תר אנהתהון  ,ר׳ל אם ה,נים משלימים  ,מעשיהם את
מעשי אנותיהם אשר נם המה נחרו רדרניהס ונריע מעלליהם ולא מצד אונם
ושננה כי אלולי כן לא הי׳ תפארתם על הירך הזה נ״א על הדרך הטו  ,והישר
,
,עיני ה׳ ואדם .
באזהרת אתה הנחלתלמוסףדשנועות  ,חרוז הראשון המתחיל אתיז
הנחלת  ,מונה הפייטן התקיעה גר״ה ועינוי נפש גי״הנ ולהלן  ,חרוז המתחיל
אהל מועד תזכיר שנית הענרת שיפר זר״ה ועיניי נפש רי׳הס וכת  ,המפרש
דהנירסא הנכונה לקונן הענרת שופר גי׳הכ והיינו  ,יו,ל  ,והחכם מוה׳ וואלף
היידענהייס ז״ל כת  5 ,שס החנם מוה׳ יעק  ,נ*  ,ז״ל שא 'צ להגיה די׳הכ של
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'יגל נחי קווי ר״ה ועינוי  ,׳" ה  ,גמי אינו מיוסר דכא! קמשיג העשה ונא!
הל' ת יע׳ש  ,ולעניו נראה דאפשר ליישג עסמ״ש הרמגין זיל עיש אשר סקרחו
איחס מקראי קדש יזיל ונועם מקראי קדש שיהיו גיוס הזה כולם קרואים
ינאספים לקדש אוחו  ,נ• חציה היא על ישראל להקגן גגיס האלהיר גייס
ייועד לקדש היום נפרהסיא גתפלח יהלל לאל גרסות נקיה ולעשות איתו ייס
יישתה ושממה נמ״ש וקגלה לני חנלו משמנים ונו ' והנה מקרא קדש חלשי!
קרואי העדה ואמרי הן יאהלו הקרואים ונו׳ מנילי ולס״ז י׳ל דגר׳ה וי״הב
ילא שיין שיר וסלל ולא משמה ושמחה גימים האלו קריאת העם וקדום היום
עיי תקיפת שופר ודיה ועינוי נפש גי׳הנ והמאמר הנניא ( יואל ג  ) ,תקעו
שיפר וציון קדשו צום קראו עצרה  ,הרי דנם גימיס הללו מציה לקדש אותם
מיי קריאה והיינו ע״י השופר והעינוי  ,ומעתה דעת לנגין נקל דנרי הפייטן
הנ״ל דגתרוז אהה הנחלת הרי מדור מאותה הקריאה גמ״ש קריאת מועדים
וזמני רנליס ולפן שסיר סמין לי׳ אחיה תקיעה גר׳ה ועיניי נפש גי 'הה וכוונתו
אל מקרא קדש הנזהר ונתין וראש פרשת המועדים ומואר הנתון את״נ
ותחלה עניני רנליס ואחיה עניני ריס וי״הה  ,ואותו הסדר שחד החמור הניל
יארוז הזה  ,ואין נוונתו אל המצות עצמן נ׳א אל הקריאה והקדוש  .אמנם
להלן ומדון אי;ל תיעד מונה המצות עצמן העורת שיפר מצוה גרייה וכן עינוי
נסס גי׳הה  ,ולס״ז לא נפל ענין זה הלל.
בפיוט לשבת נחמודין נשמע תורת שמע והל לשון להתחלל הלאנודעה
!ארגעה אשר פירשו זקנינו  :עיין והמפרש מיש גנוונת אלו הדורים וגשם
אנאון מהר״ל מפראג זיל שמעתי פירוש ננון והיינו עס״מ דאיתא ומסנת סנהדרין
יי ע״ן גורייתא לטטסת לטטסת לטוטפות הרי האן ארוע דורי ד״י ר״ע אותר
אינו צריך טט גנתפי שתים פת גאסריקא שתים׳ ואייה לר״ע הרי ופרשת קיש
עצמה נאמדה גה לשונית אמרות ולמה לא נאתרנה והל לשין׳ וז׳ש הלא נודעה
יאיגעה דהיינו נוטפת אשר פירשו זקנינו שהיא ר׳ע על ארגע פרשיות התפילין
ייסת״ח  .ולענ׳ד נראה ליישו עוד גדרן הפשוט לסי דורי הספרי ע ' פ ה׳
מסיני וא זה עורי  ,וזרח משעיר לתו זה רומי  ,הופיע מהר פארן זה ערן׳,
יאתה מרוויח קודם זה לשון ארמי׳ ולס׳ז דורי הפייטן מוגנים היטו ני מגיא
יאי׳ דק״ש נאמרה והל לשון מהא דננלה הקג״ה וסיני גאר ! ע לשונית  ,וזיש
אלא נודעה ! ארגעה אשר פירשו זקנינו.
ארע זד הריי אי״ש הוווויץ.

׳Mitteilung von Israel Fürth Rabbiner in Strakonitz
על דור  :מה

מלכים א ,ק׳ ג׳ י ביב ביג• היה יסלא ! עיני משניל
עפה החנם מכל האדם  ,אם אם הילד האתתית גס היא הלגישה ונדי נקם,
פנמה עיז רמתי׳ וענתה ואמרה כמי האחרת גס לי יני ' נזרו  -נם יקשה
ייייע הנפיל טענותיהן זאת אומרת ונו ' זאת אומרת ונו' ועסרש״י שם שהוא
ייראה מוסר לדייני צדק לנפול טענות הגע״ד ועיש  .אן לעי״ר דור גדול
ייזנמה עצומה יצאו מסי המלן  ,רוח הי דור וו וחלתו על לשונו  ,ואחריו
ייסרו על וזנחת הנונת הנפש  ,ועל אדני הפזינ  £לאניא אשיות תשפטו הצוק

גוננו  .הנה נודע מחנמת הנפש ני הדזר העיקרי והראשי יפעל באממת מלים
מעטי הנמות ור,י האינות ,תתלה  .והד,ר הנופל׳ והאחריתי  ,אמרים נ,ירים
,םון> • ואגרר נמתי  ,אם איש אתד נטה ללון  ,אתת הנשרים וציור פנינים
א,ניס יקרות הון עתק טמון ,גנדיו  ,ומפחדו משודד׳ לילה אל יסירם יגע
מעליו והוא שונז גשלמתו ,ונמו השתר עלה יתניר ייקום ממטתו  ,ירגיש
"נדיו מהרה ני רקים המה מרנישו והונו  .אזי מרטט ופלצות אשר שתאם
יאחזוהו  ,ומתניו תלחלה מלאו׳ יצעק מרה ור־ל נהי ירים  " :אהה •י אן צרור
פניני ? אוי ואגוי מי נצלני מנל הוני ?" אגל לא יצעק מתחלה עשרת אלפים
משקלי זה  ,מחידס היה  ,או מגד התחתון מצד שמאל היו צרורים ונהנה
דגרים טפליים  ,ני דרישות וחקירות כאלו ,אחרונה ישעו ; אנן אם נל
התרגזותו ושאננו הוא שקר מוחלט י ורק שוא ומרמה מסגות מתהפכות
זאאגלות אנשי און  ,עונריו  ,יצעק מתחלה הטפל  ,והפל מ,לי מלח אמת
יענה ויאמר :״הה ני ונהי ! מי ננג תתני צרור הפנינים אשר היה טמון תחת
מראשותי ומחירו הי׳ עשרה ננרי נסן> ?" — חמנס נן חרן המלן החנם
משפט השתי נשים  ,ונן נזר אמרים נכוחים וישרים למונחי דעה  , ,שקלו על
פלס ומאזני משפט חכמתו ד,רי טענותיהם  " ,ויאמר המלך זאת אמרת ,ני
החי ומן המת )/היא תזעק ,ח,ליי  , ,מר תילל עניה נחדלת תפרי  ,טנה הד,י
העייןרי לח,ראשונה והטפל ,אחרונה  " ,וזאת אומרת לא ני מך המת ומי
החי היא שתה הטפל לתחלת דגרי' והעיקר קנצין למליה  ,ע״נ ראה המלך
,צדק ובמשפט אמת  ,עין חכמתו הנשמה וידע איך יפיל הד,ר׳ איזה מהן היא
אם הילד האמתית  ,אך להראות גס ליתרי האנשים  ,ני אדם נם מי איש ני
יצדק ,דבריו ויזכה  ,משפטו אמר קחו יל תר . ,ואם נס שניהן תאמרנה גס לי
ונו ' גזרו  ,בנ׳ז ידע הוא ,פני עצמו איך יגזור אומר ויקם לוי אך האמת
יענה דרנו  ,הוא  ,חכמת אלהיס אשר ,קרגו יען  ,ונודע מהודה תבונתוובישראל
גדול הדר נגוד שם תהלתו.

מכתם עלי נבער מדעת ומזמר.,
רבים אומרים עליך מוז וכלמה,
ני לא תצלח ולא תשוה למאומה;
לו ,ימי ,ן הדד , ,צורו עלי שמרון  .שנותיך  ,חדת,
ני עתה נם את ראשך לגו  ,שמונים נסף מנדת  .־־

עלי תהפכות התבל.
לאשת עוגדיהו נדמית התגל מאתי,
המלא תסיעי ולכלים דקים אל תמעיטי!

איסול פירטה קלד« .

Beiträge von I . Meller in Stanislaw.
סטי״יא נ׳״ה כסליו ת״ד״ב״גדולתך לפ* ק.
התורני  ,החכם׳ המליץ הנעים  ,כליל החמודות,
לכבוד הרב
שטערן .כוכבו יגה נצח,
דגול באלפי ישראל  ,מהו׳ מענדל
ככוכבי השמים!
ואוהב ישורון  ,עת ישים עין בוח(  ,על מצב
גיל יגיל  ,כל מודע לבינה׳ אלה  ,ובאמת בין ימודד  ,את יתרון הדור
עם ישראל בתבונה ודעתי בימינו
 .מהולל שם אנה׳ יעקב  ,לא נהיה עוד
הזה  ,מן דורות זרמתם סבולת העת
 ,לא יאמר עוד בגויס  :ישראל עם נבל ולא
תרשה לשכמו וקלסה לסביבותינו
דוד  .ולא יקין עד בלתי שמיס  — .שמש
מכס  ,הוזה בתיק השמיות תני
דור ,האיר כמו כן את הליל הנטוי על ראשנו,
התנתה אשר מאשכי האומים הגיה
גס נתנו נאמנה  ,כי לא נזרוק עלינו מיס
גזע
מני שנים אין אקר  ,וכמוהם זהב לאיש הולן רות וישא כזבים  ,הישר בעיני
«והורים בבוקר בבוקר  ,ונזיל
הלזו  .ני אם נדרן תבונות תמצא  ,ובמסילות
הי נעש  ,תעודתנו עלי ארן תבל  ,וראו אם לא כאזרת  ,כן גם הגר ישראל׳
דעת • — שוטו בכל ארצות
ארשת עמים מעליו יגול  ,ואם אמנם שה
בכל נדי סאנמה יעש איל  ,ואת
ענן הסכלות  ,ואלן»  ,עוד ינהו כל בית ישראל,
בארן שולניא עוד לא כלה
רוא עועים עלי נער וזקן׳ וכסניה ינידו
אתרי המסידה הדמיה  ,היוצקתמעשר דל  ,ולעצורת ראם שרי ישוו  ,בכל זאת
במאיר אותיות לאמוד׳ יקימו
 ,אנסי שם נושאי דגל האנמה  ,אשר לא ישתעו
ימצא נס בארן מאשליה הזאת ולא יטו אוזן לקול המתקדשים והמטהרים את
לדברי תועי רות׳ הנמרים בה ,
המוראה והנגאלה  ,נרי לב אשר לא יששוק
מלאת גוום  ,אן לא תלאת גששס
ודעת תדרי לבם נמלאו  ,ני אס בכל עוז יעמולו,
למר  .גי השכילו בכל מדע ,
 ,ולהעלותם עלי מרומי העת׳ וכאשר ראה
לשקות נס עיני אתיהם העודים  .הן זה ארבע או תמס שנים  ,כשאר אאיהס
דאינו למדי  ,בעיר לבור העליזה
אשר בקרבה ,בתבונה ודעת  ,עלי תאתית השלבים
יערי מצער  ,גס בני ישראל
 ,ואמונה כוזבת  ,שתתו  ,ומי העלה עליהם
ילבו׳ ותאת סבל דעות קדומות
אולת צאו וליושבי אשן הגלו * מי שתא
השאר  ,וילד הליל ? מי אמר לאסירי
הזמן קירא בלי תשן  ,לבנות ממנן לאביר יעקב
אזני התרשים לשמוע את קול
ישבו ולשום איש אנס ונבון בראשם  ,להיות
«תבנית אסר יעשה העם בקרבו
אם לא אלוסיהס וראשיהם  ,אנשי מוסת ׳
להם למגיד מישרים  ,ומורה דין ?
עד בלי ירא ,ואן» אמנם עוד לא נקתה העיר
אשר יהיו למאורות לבני ישראל  ,מיראתם ני יועם הודם והדרם  ,או ני יבוש
מאנסי זדון ומורד׳ אור  ,אשר
מנת כוסס וגורלם ׳ יצאו אלוצים לקראה הנדיבים
מקורם׳ ואוסר ונסן יהיה
יוציאו דבר ׳ הלא תהלה לאל עינינו הרואות,
האלה  ,ועל יוסר סעולותיהם
און ורשע  ,ובושת ומתלת לב תאה שערים
יי יגעו לריק ולבהלה׳ יזרעו
התזקה נס לואמת  — .ומי יפון ני
ני הזמן יריב עמם וזרועו
יקצורון
נבארה הזאת  ,אור יקרות על נל ערי
לא בימים יוצרו יבקע מני קריה

נאליציען׳ החכמה תסרא נקר ! ישראל נחוצלת ,והאולתי ותומכי זרועותיה מזיו
לווסת  — .אולם כאשר תרוה המחזה הנעימה הזאת את נסשנו סונע רסן  ,כ!
ידוה לבנו לראות ,כי כרס ה ' עוד לא יזמר וצא יעדר ,ושפת ציון אשר כל אוצרותנו׳
וכל חמודות קדמונותמו  .טמונות ומצפוניה׳ נשסל תשו  ,ואין דורש לה  ,בני
הנעורי '  ,עת משנת הילדותיקיצון  ,ורבם קודם יעוירס מועד  ,לדרוס ולמקור
ומרעיש  ,יפנו אל לשונות התערויות  ,המתהלכות עוד וארצות החיים  ,ני הנה
יישירו לתו משלות אל כל מסחר ומערוה  ,ולכל חכתה יאירו נתין ,ולא ישעי
לשפה נושנת ,אשר תרוית חמודיה ,צללו ויס הנשיה ושארית הנמצאה ׳ ערפל
חתולתה ואין גונה לס  — .אהה׳ לושתנו ננינו  ,איך שפה עיריה ,וקרו עמה
תהיה לווז ,עת העמים יננדוה׳ ומטרה לחקרי לוס ישימוה  — .ואנחות לוי ,על
ינ אין איש תתעודד׳ להחזיק ומעוזה  ,ני מטה  :והנה מנילה עפה מול עיני,
וושורס טווס ופיה מוצאת׳ ני קול יללת ות ציון עלה ! אזנן  ,וחיר « אסויס,
ואנחותיה שמעת  ,לכן היה עם לבוך  ,תנחם משין נפשה׳ לחדש את מרוצת
ונורי העתים כמקדס  ,ותטיף למרי נועם  ,לכל איש אשר רוח חנתה וו,
להיות ועוזרך ולסוויל מראשית כל פרי מחשווהיו  ,שי לך לאספם אל טנא
הננוריס  .מס אומר לך אדוני׳ הן הרוית חסדיך  ,עס שפתנו סנעזוה,
וספריך היקרים  ,ציוני דעת  ,אשר ינידו את אשר עשה מנחם תקפו ומורתו
לדור אחרון  ,על עפר יקום  ,אול הגדלת עוד חסדך האחרון מן הראשונים,
ני מי יפונה ור 1סטוו  ,אשר וכורים אצה יצמיחו וישראל  ,אמנה המס יסיחו
רוח חריצות ולוות משכילי עמינו  ,לפעול גדולות׳ ולעשות תושיס  ,והראות
צמו  ,חלקה טווה וסוריה׳ לזרוע וה זרע מוונתם  ,ולקצור נווד ותסלה
למנויר  .כל תופש ננור  ,ומיטו נגן וישרון  ,ישמיע רננות לשמחת כל אוהני
מליצה ושיר וכל חופש אוצרות המדעים  ,ימשוך ועט סופר  ,אשר עד כה שות
וינפש׳ להורות לאחיו דעת  ,ולחלק ויעקו  ,את אשר אצר רוח ! מתו וזיעת
אף ויגיעת _נסש  ,ונמו כן יויאו ומסורת הורית  ,אלה המשכילים ועמינו,
אשר שטו ולקטו עד כה ושדה נכר ,ואת שפת אוותם וזו  ,יראו עתה ויוושו,
ני שפתינו העדינה  :אף אס זקנה  ,וכל זאת אור סניה לא נפל  ,וככל צרותיה
הפורחות  ,לא יוצר נס ממנה  ,לצודד כל ל! רגש וזמרת גוליה  — .ולזאת
אדוני  ,כנפש רעוה תתאו אוכל׳ ננס1נורה אותה נפשי  ,הוחלתי לראות
ננורי העתים יוצאים לאור  ,וורוך '0ני תקותי לא ננז! , 0חווית הראשונה
תשר סלחת החוצה ,נס אלי סיס ,ומי יחוק וחרט אנוש עצי ספר׳ את שמחת
נילי  ,עת קראתי וה  ,האח • פה ראיתי להקת חכמי לו  ,ואדוני גראסס׳
פורסים אור  ,עלי נתוי קדשני  ,ותעלוייותיהס יחשוסו  ,שמס חול משוררים,
ונם אדוני ותוכם  ,יפריטו עלי נניר קדשינו  ,וועוז זמרתם יעננו כל איזן:
קח נא מסי תודה  .איש חמודות  ,על המנחה היקרה 01נויתנו  ,ויואל נא
אלוה לחזק ידך׳ לול תרף ומלאכת הקודש  :ותמהר ותחיש ,לשלח את סחוורת
השניה  ,ומחנה העוריס ,לחדות כל אוהוי השפה  ,ומתענני !נגינותיה • —
האמיס ידעתי אדוני  ,ני לא אותי קראת להיות לך לעזר  ,לא לצעיר
ימים  ,וקנר כנף כמוני  ,אשר כמעט נפקחו עיניו לראות יתרין החכמה מן
הסכלות  ,נמעט החל הצג כף רנל עלי מפתן היכל המדעים  .והנה קול ניגש
ואזניו׳ היא האשה  ,אשר תר־גים וקילה  ,לתת טרן) לה  ,הטסת מילין  ,ני
איך אשים ונפשי שקר לקות אתרי שועהי נדודיה כל היוס ושוקיה וורחווות

הלילה לאיש חנונות  ,וני תעשינה ידי חושיה
לנקש מחית נשה  ,ני אהיה
נערנ יום  ,טרם תסגור התנומה הנעימה  ,את
נרגע׳ מנות הנותרים לי ננשף
לא ינולתי לעצור נרוחי  ,הננסף להיות נם
סמורות עיני ואישן  ,נהל זאת
הי  ,אסר לעפר הוסחה — מנלי לשלוח לן מנחת ננורים
הוא נמרימי קרן ספת
« הרותם* « והחורף* האמנם המה זמורות זר
ההונאת לך היום  .הלא הוא
לקחתים ,ונגן ה ' שתלהים  « .הרומס * העתקה
מטעי חמד אשר מגי אדמת ננר  Der Spaziergang unter den״ מאדון המלין
הוא  ,ממאמר הנודע "Linden
להאדון החנם היידענייין * ) אולם לא
סיללער « והחורף* לקוח
מהחורף לי לעיני ם  ,מנלי נטות ימין או שמאל ,ני
שמרתי ארחות המליצים  ,אשר היו
ללנת אל אשר רוח נמתי׳ או רוח שפה
אם פעמים רנות שטיחי מעליהם
נאני  ,ולכן שמטתי רגדונים לא מעטי אחרי
ענייה אשר מלמה עלי לשוני
אם ללשוננו יעמקו׳ ותחתיהם מלני ה יצאתי מילין
נאנחים׳ ני יחדל ממקם׳ דלה דליתים׳ אם צלוח צלחתי נמלאנתי זאת׳
ודעייניס חדשים מגי " עייני
הא 3צאצאי מעיו ׳ אן ימצאו ׳ אף אם משאת מאדם
לא יל לנקר ׳ הן נעיני
למו׳ לנן אלין אדוני אקרא׳ הואל נא וקח׳
מראיהם י ולא מואר והדר
המה שימה מקום למו נסל הננורים׳ ואם
ננורי אלת וטעמם׳ אם טונים
הלאה  .יהי ננהר שלומן אדוני ׳ וצדקתך נגלי י״ם.
אין נדוה זרח
היי רעים נאמנים׳ תואמים3ל 3ורוח  ,הרחק מני
הרותם  .יונתן ודוד
הזהי מרומים ישנון׳ ונל נדנים לו ינרעון • נחרו
משואות קריה׳ שמה אליל
יין עצי רענן  ,הסוננים עליו ננדיהם׳ מקרני סחס.
לשנתם נית נודד  ,ננוי
האנמה  ,נלי שטן ופגע רגע נתנו את לנס.
פה נזרועות הנדידה  .רעית
 ,ולפתור חידות חייהם  ,נסי מסת נינת אנוס
לחקור נמצסוני הלינות עולם
לנ ׳ שש נאיים אשר היו לרעהו  ,שנע ינון ומר
ילוד אשה  .דוד צולח וטו3
ישנו תחת צל רותם אחו ושתה נדירו איש אל רעהו.
נפש׳ למשא׳ שחר ונשף נפעם תחת צאלים צללו  ,להמלט ׳מני חוס היום,
ויהי היום נשנתם נפעם
ותקשינ אזני את הדנרים האלה.נססיר טהרו  ,וניפיו השמש הולך זורח  ,נל
דוו  .שור  ,אחי׳ השתים
ירון׳ נל לו עלז ושמח׳ ומדוע אהה קודר תלן k
יצור
תקרע סגור שפחותי  ,נ• אס אדניה  ,רגע ששונן
יונתן • הרף מני  .אל
ני יסופר , ,לתת דופי ננוס עדנים ומלא דשן?
י הפן לאנל  — .דוו  .היאומן
רעי,לעיניך מתראה הטנע,
נו מוצאת •י נינה
יונתן  .אף אם שממיתחן  ,ניוס חתונתה « האח! מה נחמד השחר הנשקף
נעלמה יפת תואר ומלאת
• נקסס יסיה  ,נל לי רגש לוקחת  ,ונל נפש יקרה
עיניה
«לחייה  ,ומה נהרו
תחזה נה אשה שנעת ימים וחסרת טעם׳ אסר
תצוד  .לא נן אגני׳ עיני
לירקון  .קנט אין תעד גאון וגונה ניסי רקמתיה׳
נהתה עינה ופניה נהסנו עת התהלך אנינו הראשון נארצות החיים ׳ ונזר
אולם הנה עטתה ננר ,
יצין  ,ראתה אם נל חי נימי נע -ריה׳ זה שנים
שושנים אשר היום על ראשה
עלי שלחן המוחה ׳ תנחיל נדם עולליה  ,עיניה הרנוה
אין מספר תחיה ננותר
נעוריה  — .התדע אחי׳ את תי ומי תארח היום
ותחליק קמטי סניה׳ לחדש
על לנן׳ ני חוג ארן הזאת׳ קנר אנותין הוא
אולי למנרה ? היעלה הרעיון
השמימה׳ שארית גום תשוער  .היחשנו נני
יני נאנק דק׳ אשד יעלה הרוח
*) Siehe Sammlung deutscher Beispiele
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התענוגים  ,נשיתם על סיר נסי  :ונום יין  ,ני עצמות אנרהם ימיר ה ' יסירו׳
ונדם עננ את דמו יסתיון ? ההי• מרגיזי ארן  ,ומרעישי ממלנות נימי קדר,
אשר תרועת מלממה נקול ננור וניל לאזנם מתקה׳ וירעם נדודי אש ,ומטרות
מיגים שאפו ריח חיים׳ אולי יגשים רני לי׳ מדהרות סום אויג רטט יתזיקן׳
ומשעטות פרסותיו  ,ימירי עפר ונסים תתתנאנהי ין סירת יוסף אשר שם
מתג ורסן ליצר לי נשי׳ ולא שמע לקול ניאסת  ,אולי יניאף נזה נפש  ,ישמור
נפף  ,ליוא אל מנאפת אהוית ריע  ,ולתלל יציע עלה  .הנלמו יני איש •
נאזרוע איוהינם תטאטאו תאי
ארמנוסינס׳ ומרון עור יולדותינם מתסרו
נסתות עלי אצילי ידינם  ,העל זאת יתענג ליד ?
דת  .שא ידידי  ,הלן עשתכיתין אלה  ,ימלא שמוק פי  ,מי ליין יתקע  ,ינ
לא תפעל הגויה אחרי הפרדה הנפש מנה׳ את הפעולה הזאת  ,אשר גמירתה
פעלה ? היקפיי אזנין נעלי ננף נונני הטיע׳ מיין עפאים קול זמרה ישמיעו,
אולי המה ארון דוד ׳ ואמוזת מרעיו אשד נמוהס היטייו נגן ? מי יודע אם לא
ונשר הזה  ,אשר יעוף ניעף ,עלי מפלשי עי ,ציי ממוקקנו ספון אשרינמוהו עלי
נמתי עי דין ? אם לא מלני נלהות׳ אשר רדו נאף גויס׳ ואת עולם עליצוארם
הניידו  .יצמדי יקר .נעול ימשונו׳ וירדו ים עמם נלי ממלה ? מי ינזימי׳ ני
לא אנשי תנניס  )SBucl)rtej :( ,אשר מלי עניים ינקו ילי רויה  /לנטילי נסף
יתהפנו  ,לשלם ינשן ומרנית  ,להנושים ימו׳ את הנזילה אשר גזלו ? אס לא נשי
מן  ,אשר מתת שמים׳ יפי תארס׳ לרשת שמו׳ יה הנפשות תצודדנה  ,יננלות סוס
וסרו׳ סמי ומאום נל עויר תהיינה  ,אם לא נפש שאול מלן ישראל ין שוננת׳ ני
נמוך רוח רעה׳ ישמהו יקרנו  ,תמת אשר נשמת דוד תתייני  ,נמוני נמוהו,
אהיה שמח׳ גס עם שמי קדרות ילנשו  ,ראה  ,אמי׳ מנוס אמד מצית אתה
רעל ׳ ואנני נוסת!
יונתן  .שים מתג ישסתין ׳ ואל תשי דירי רות  — .הנידה זאת לנסיננו
הגאונים׳ אשר וגל גאוה׳ נעורף עמים ישימו׳ לנשי התן  ,אשר נערונות
שושנים עלי לתי ׳ את תנמהנו ויינתנו נר הנוזנה  ,יחזו וינושו ׳ אין מענה
האנר ׳ את גלגולה שלמה ׳ נזר המלניס ינסן ׳ ועל גנו יתרום האירם  ,אין
תלן אשת תן רומה ׳ תעטיף שית נאוה ׳ עלי יפי מארה ׳ אם משה ענד ה'
אשר נטה ידו על הים׳ וימצו מימיו ! ירפא חומה מפורצת ויתזק ידקיה,
לעצור יעד זעף היותי
דוד  .איל אנה יויילוני שעיסי אלה?
יונתן  .לא ידעת ? התרש ושמע מקרה הניו׳ את גורל הנפש יגדן,
ועתה דע לן ,
דוד • מה זה אשתע׳ הה׳ אין ינון אדם שולל יו לינה ו!
יונתן  .החריש עד אם נלו דירי׳ האמת לא תנור מפני אור היום.
ייק השקר תחנוש נטמון פניה.
דוד  .נן דירת  ,אן לא תדע ני האמת רק לנני הצלמה תהיה למנה ומני
עין יוניה׳ גם צלה יסתר!
יונתן  .הה׳ זאת תממן לני נתרנות שנונים ן המנמה איסיא נעלת פיפיות
היא׳ וילי ילי תדיר  .יאזני קשה יייז׳ גם על חסד אל תוציא דנה׳ וליני
הצלתה אף את הרעות תמתיק  ,נפש רעיה׳ את החלד לתופת מקלל׳ ואוהי
תמסך  ,עלי מזיק יין  ,איתו לעדן גן אלהיס יהלל  .אם נסי תנונת רוחנו,
טוי או רוע מציינו ׳ התנמה החליף את תמונתה ׳ הנד נא אתה חנם יעיגין,
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האמת ישכון ? מדעתי ני גס אתה ונוגות נממי  ,לו עלל הזת;
איה איסוה
לו  ,נאשר עלל לי.
דוד  .נמתיר רנ נזה לא מתאו נפשי קנות נינה.
 .הן זה יגעים חלף שם ההצלחה על דל שסתין  :מי זה תנס
יונתן
זה הדין אליה מנחה " העמדה " שמעתי יניס אומרים " היא נן
אי
ייגידנו :
והאושר תגמולה לנעליה  " .פקח עיניו אמי ויאה.
ההייס  ,התנמה
מטרתמו הומה ושועי יהלנון׳ לנקש את אי האוסר  .אולם
ים
לים אין מספר  /עלי אשר ימצאוהו ? פה ארא אני שיט׳ טיף לגלגל המיס
סרנים המה
האנשיםיגע ישלינהו׳ מני החוף אל מון הים׳ ומשנהו ישינהו
ציני החיים אשי וינוע עלי שפתו נצח׳ לנקש טיף ומזון  ,מנלי לנוא ללננ ים
אחור  ,נה
יחוג המה האנשים  ,אשי היום נזעת אף יגעו ׳ למען יעמולו נמו
לעולם  — .הלא
מחר ומחימו׳ עדי ימותון  .אחרים ינקשו וימצאו נשנולת התענוגות
נן ניום
עמה כל אלה  ,אז תני מספר נני חדם  ,אן שלישיה נשאית:
קני  .חשונ ודאנון נפש  ,מהי מספר יפרושון נם  .עלי ערנות המיס  .האח!
מלאים עצנ
את אי הזהג  ,מני כליות הים יעל " ,ינשה" "ינשה" יקרא
ננר חוה עינם
לנ  ,אולם  ,אוי ! 0קיש אחד נעתק ממקומו׳ והאניה מלה
המלח נששון שפת ים  .עיף ויגע יגיע השוחה הצולח אל הינשס׳ אן נאין
נעופית על יתעה הנס והנס׳ ניגון נפש׳ נאון ננייס הלזו׳ ונעין יטוג יניט
ייע ומודע
 .והי זס יתהלל ׳ ני הוא מאושר וצולח י הנער ימאו להיות
אל אין
מולדתולנוא נימים׳ והנא נימים יאגח ני לא ישיג לימי סשתדות
לאים׳ והאיש
עוד  .זים ידיעתנו ישוג למקורו  ,לעת עונ יהיה אופל׳ נלסנות
והנחיות
אחד שחי ונשף יחד ידונקו׳ חנם לג אשי נעים רוחו יחפון
נוקד  .וזלילה את חומת המומס׳ יפיל אחורנית ויהיה לנער  — .עתה׳ ידידי׳
לנתון ולסיום
ספוט נין סנקנוק׳ ונין היוצר וסצדיקהו אס תונל.
דוד  .אחשונ׳ ני הנקנוק יצריקהו נרינו עמו׳
יונתן  ,ענה  ,אף אמנם למתח חפצנו לא ננוא׳ ננל ואת המסע לא
דוד  .מדעתי
לסוא היה.
 .מדוע ? יען רנה ששון לננו לראות שדי עדן׳ יערי חמד חליפות
יונתן מול עינינו יעופון ? הלנענוי זאת הושלמו נחמת 0םער ננדוי
מימין וסמאל לנענוי זאת הסתר שעיותנו ליאות גלים הומיס ׳ יפתחו לועס
הנה והנה ?
לנלענו ?
? אפי אסגור עיני להתענג ניפעת השמם ׳ יען נערו היא
דוד  .איפוא
יסתר ? החם אחדול לקטוף חנצלת פורחת׳ יען ני מחי ננול
נאה׳
ואורהתוסיף עוד תת ריח ניחוח ? ננלי אין חסן נו׳ אשליך הנוזלת׳
הנול׳ ולאאחותה הצעירה אקטוף ׳ אשר נמעט עליה החלו פתח .
ותחתיה  .לשוא הננרת מילין׳ לחנם נחר גרונן  .איה פרודה שמחה נזרעה׳
יונתן אין מספר נעשנ יציצו׳ איה דמע גיל נפל׳ שמה דמעי יגון ואנל
שמה ימנים
עת יצור אחד יפצת רנה  .יצורים ינים משזר רוח יילילו ׳
לרנותיס נזלו ׳
לה ' ׳ אשר שת חלקן נחיים׳ ני נעמו׳ נאקות אומלליס
נרגע ימלל לשונן
תודותלסתות דלתי קנר למו׳ ננל משלח עינינו׳ עקנות זכור
חין מספר׳ אליו יעלו
— על נל אנקת שמש חרות ועט נרזל  :אפס — .
תות נמצאו .
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דוד  .מדוע לא אקרא היה  — ■.אס אמנם ני נג קול ( שמע נמרחני
הגריאה  ,הוא יללא המדונאיס  ,הלא גס הוא רנא המאושרים  .ומי יודע אס
לא סאיהן יתד  ,אנאא האומללים ורנה המאושרים  ,טנעות שרשרא אחא הנמו,
וננינון העולמים יאד חוגרות • —
החורף♦ הטנע היפה אשר נימי האנינ ננלה טיגא הן לנויראאה
נתעטה ששון צנע רקמתים׳ ושושני הוד נצני ריא מעיטיא׳ האס הנדינה אשי
נקין פאוא סאאה לרננוא צאצאיה אוצרוא נר ונל טו 1אדמה למען יאנלו
לשנעה  ,ויצנרו לעתוא מנואנה די ממית נפש — הה׳ עאה אפרוק עדיה
ונזמה מעליה  ,תפשיט וגדיה האמודוא  .ונגדי אלמנותה תעט  — .מי זה אשר
נשם איש ינונה ונקרנו דופק לג רגש  ,לא מוצק כמי אנן׳ ויל ימלא נצפיתו
תמורות נאלה עצנין אשר אמנם מהול ונעימים  ,ונל נפש השכלה  ,נשמאות
האנינ נא תחליפנו  — .או הגידו לי אתי  ,מה יראש ל 3נס ׳ עת תראו׳ איך
רוא נהה  ,על פני שיי אמד נסוכה ׳ היה למדנר הכרמל והשרון לעדנה וציה1
עצי עדן ערום יעמדו נלי לנופו ומני ראש אתיר אנחות הצפרים נשמעו,
עלי משושי האדמה ני גלו  .עת תחת רוא צא ונעים  ,נודד ננן> נלאט ונחת,
למשינת נפש עיסה מחום היום ׳ רוח צפון יכה לחייכם  ,אשר נענרת זדון נין
ארנות הטנע יפיח  ,נאנמין ינוף ראש אלוני היער׳ ואת שארית עדים יגוז
יזור על פני האדמה נלי חמלה  ,הלא ידוה לננס  ,עלי עתותי אמד  ,ני נגוזו
ומעיני ששון אשר דללו חינו — .
נטנעות רתוק חונרות אחת אל אחא׳ כנה רחשי נועם האלה תמים עם
רעיונים רמים  ,מוסדי אושר מין האדם  — .החלמית לאדם דעת הטנע
הקדושה  ,ונל חליפותיה לרוח ני״תנו דונרא ותאלפנו להועיל  .היא תאן
לשושנה חמדת השרון פה  ,ולאנצלת לשון  ,לעורר הגיונים שונים נלננו  ,נס
עתה לא נאלמה  ,גס נסי החורף שתה מילין  .מני מפל העסאיס והמית הסופה׳
קול קורא לנו נלי חשך  :הנה רעי • גטה לו אוזן קשנת ונשיא לננו אל הגיון
הנעלה  ,אשר מחזות החורף עליו יורו  .נשוט עינינו נעת הזאת נממלנת הטנע,
ינמרו נחומנו לראות ני הנליון רודה ננל צאצאיה  ,וכנלהות צלמות יעל השרעף
נלננו׳ ני גס עלינו שנטו ישתרע  ,ונצין שיי האנוש יצין וחלף  ,ימי שנותינו
נצל יענורון  ,וננלי ים ניום סופה  ,איש את אחיו ייחקון  .כמקרה נל צאצאי
האוי 3וקין! ננוא החורףז נן נל מחשנותנו ותאותגו  ,שתחותנו ותוניותנו,
נאפס תקוה תנלינה  .מי זה עתה הרואה  ,ני קן לנל אשר תחת השמים
הושם  ,ונל יתאו לדני אשר אין חליפות לו ? האמנם לנשתנו יש חשוניס ננל
אום ואום אשר תשוקה נזאת< ללנם העקונ ננריה  .אהה ׳ חליפות חדשות
לנקיים  .יקראו נאזנם לאמר " הנל נל אדם נרקני שרשו  ,ותולעה אחריתו"
והמה לא יתנו אל לנס ולא ישנילו • לתורת רוחנו  ,רני מארנה נני נלי שם,
אשר לא ילינו עלי מדת חייהם  ,ני מה הוא רק שאלתם ני ינלו טפחות ימיהם
ננעימים  ,ני יאונן תדשן החלי  ,וממנעימיה נחלום חייהם עיי יעיף  ,עדי
יפתח הקנר לועו  ,ושאולה ירדו  ,הי אלהים אינה יחללו הס  ,הנפש הננודה
נקרגם שוננת  ,ונל יקר תפארתה ירמסו נרגל • לדעת ני חר 3התות על קדקדנו
נטושה  ,ועוד מעט נננש אלוף לטנח נונל  ,ונל תאחזנו פלצות ? אמנה אך לנ
רשע ונשאת אשר נסע נל יתרון נו  ,יסוול זאת  .אך איש נער לא ידע את
יקרת הנפש ! וזוהר חמודותיה׳ ישא את נלהות הרעיון הלזה " ואולם הטנע

61
ננף  « ,המות שדי  ,וחיתו יער  ,גם גני איש,
 3גוי מז 3מ עליו המות  ,נל צפור
משאו ? לא פן אלה וזנמי לגג  ,השר «נר
ילי מתלה ״גת " מנלי לרגון ממת וגל מטמוניהס הוציאו אור  ,המה נעין
ה ' המגמה׳ תססו תדרי נסם ורות׳
סגינס  ,ותמונת המותה אשר על שני הטנע
יילף יגיעו את צנא מליפות אז אלי משפיות לגס« יחישו מסלע לתו וירות
נשקפה ,משית יגון גלגגס  ,אולם
ומשיאות האני«  ,אשר לנגד עינם  ,לא יעציגר
להס — ענני היגון גליל יחלוסו
מות  " .תמוג ארן וגל אשר
ני קול גקרגס קורא  .גי דרן גתי  03אל
עוד׳
ה יצר רוח גקרגנו אשר ילחם עס העת ויעוז.
עליה יקראו אז גרגש קודש  :הן
 ,אשה מן אתותה גנה רגשית שונות ויקרות
הנה
שונות
נאשר
עיזותי השנה
ללגנו  ,ואת מיתריו תנוענה  .נשוג האניג
ננפשינו יעוררו  ,לנלהנה מסלות
נאות דשא ילגשו הכריס  ,והשרון פרחי חן,
משמים ארצה ופני אדמה יחדש
עין  ,וגשחיהס גל נסם ישיגו׳ עצי שיי  ,גלגושסרחיס
אשר גהודם יתענג גל
ל,ו ינשרו« אז תרחם נפשנו׳ אלן» תודות
ינסו מערומיהם  ,ופרי תאר למנניר
הנחמדה הלזו הנסוגה על פני אדמה ,וייפיה
להאמן הגדול ,אשר רקס היריעה
וגלנחנו נקיןלשיח נשדס  ,והנה עצי פרי מסוגלים
גנאון צגעים לחמדת גל עין .
וננשן ונתרגית את נשים להזורע ישלמו  .אז
סיי מגדים  ,העמקים עטפו גר ,
הקדושה  ,ולהיטיג עם גל אשר גו רוח חיים;
יחאו לגנו ללנה נעקנות הטנע
למות רגשי קודש נלגנו תוליד " האח " יאמר
ונם עת הזאת׳ אשר תקרג הטנע
אל עמי אאסף  ,היא תרד דומה  ,אחרי העניקה
נל נר לגג  ,מי ימן נתוה
ותקיתה רעננה  ,ני נחלוף הסתיו יחיון מתיה
רננות יצורים נרנה עד נלי די ,
היטג אטיג עם גל אשר סניני  ,ו 3לנ גוטת
וחרנותיה יגנו  .מי יתן גם אנכי
תחתיה אישן המותה ומשנהו נשמי מעל —
אסגור עיני  .ני רגע פה נארן
לחיי עד אקין • ~
 ,אשר תאוה נאוה נזאת גלגנס מנות  ,דעו
אתם יקירי רוח וטהורי לגג
 ,וגידנס נתן ה ' הטוג את החיים ונס את
ני לא רחוק הדרן תנם להשיגהצדקה  ,ותהי אחריתנס נמו הטגע הנעימה«
המות  — .שתרו תשפט ועשו
הגעיתה הגהה מנס מזור ותמתיק לנס מר
נשכגגס עלי ערם המותה  ,התקוה
אהוגי אנה סעיפים האלה יוגילוני ^
התות  — .התדעו
הדת אור החיים  ,לא אפונה אחי  ,ני נס!
הטנתס לדגר ני הוא אל
חזיוני החורף ניתר שאת ועוז  ,גמסורת הדת
אתם תועידוני אם אחרון גי על פני האדמה׳ שוסנה הנונלת אשר רגל מזוריה,
יניאונו  .שפעת העלים הזרויס
 ,גו נר חיינו נפשתה נהה ינגה ידען,
יייאו גזנרוניגו יום חושד וחיסל
נונל  ,אולם טהורי ידים וגרוני ה׳ אשר ציק
ימגיתנו אל נית תועד נפל חי
 ,המה לא יתארו את המות  ,כמלאך משחית
ואמונה  ,תאומים גתו ישנונו
תשתיתו ידנאו לפני עש ! ני אס נמישיע ורג
אשר על נל יצור יארוג וגנלי
— את חדרי נלאה  ,למען אל מולדתה תשוג,
אסר יפתח לאסיר הקוה — הנפש
" האתנס
געדן גן אלהיס  ,גחגרת אחיותיה נצח .
ותרות שונע שמחות
נפרד נוינו ורוחנו יחד לעפר יסננין  ,התות,
נמות " יאתרו נלגם אן לא נסוס יושניה ילחמו לחם עצגים  ,ודמעות ינון
יסגור דלתי תגל אחרינו  ,אשר
לנו אחרת נה רק השמתה שוררת ודמעות
תחתיה
לצמאוגס ישתיון  ,ויפתח
ה ' אלהיס  ,שונן מריס  ,וגס עלי ארן תחתיה
גיל עלי לחי נגרות  — ,אתה
את נפשי הנושליז ואה תקותי ינונן  ,עת
עינן צופיה  ,אן ההגיון ממן  ,יאמן

ח/נורן ול ; לעיני ישושוס מד 3י וציה ותלמי שדי ינהגו חמדת הא3ינ  ,אז
נלסות המות לא יסחידוני ו3נש 0שוקטה הניט יוס הווחרון הולו וקרג  ,ני
ראשי] הוא לחיי נצח• —
יחיאל מעללער מסטאניסלאוו.
תע

לבנות♦,

Bon M . Neubauer, Schullehrer in Bitsche.

למען אחי ורעי אדברה שלום לנס  ,חטרי ישוון  ,גזע אמונים,
יושבי ארץאונגאו־ן!
התיצ 3ו וראו את ישועת אלהינו אשי יעשה לנו היום ,קול מ 3שר ומשמיע
ישועה 3עליס החושים ( ) Zeitungenאלו מקרו3 3או  ,ני רוח ה ' ל 3שה אנשי
שס משופטי ורוזני ארן היוש 3יס על נסאות משפט נאסיסת האין ()Landtag
התעודדו והתאמצו ננל עח  ,להרים קרן ישראל  ,ולהעלותם מ 3ור תחתיות,
להנ 3יה ען שפל  ,אשר נמעט נעסר ימות גועו להוציא פרי• המשמחים אלהיס
ואנשים  ,ותהי ראשית תלאנתם  ,אין להעמיד נית מדרש לעניים היוש 3יס3ארצס
(  ) ein israelitisches Seminarאשד רק משם תצא תורה וד3ר הי.
שמעו נא אחי 1חייס וחסד עשה הי עושה גדולות לחנוש לנשנרי ל, 3
לאמור לאסורים צאו  ,ולאשר 3חשן תפקחנה עינים  ,העם ההולנים נמשך יאור
אשנס ויעור חשקם3זאת תורת הנית להעפיל לעלות ההרה הר מרום האושר׳
ני מעת טלטלנו ונודדנו ממקומיגו  ,מעת אשר אינו לנו הימים ימי עוני  ,ינון
ולחן  .חשנו עיננו למשש נאפלה  ,ערוס הלננו מאין מחשנות ערומים  ,יסודי
החנמה ומנלה סגרת ומסגרת נפנינו׳ נריחיה לא נתננו לידע מקומה  ,ואס
גס המצא ימצאו אחו מעיר או ממשפחה אשר לננו סונה להגיח ניייעוה
תנליתיות  ,וגם נצת רוחו עלה  ,ה 3שיל פדי ממגד תנואות שתים מעל׳ תורה
יראה ואמונה ! וממגד ננעות החנמה  ,דעה  ,נינה והשנל  — ,הלא גם הוא
יש< נדד וידום  .יירא מרננות החשוניס נעם אשר ים 3ו עליו רניהס — יחפשו
עולות  ,ונעלילות ישחיתי ינאיזו לו  ,לאמר לנפשו  -שאי — ונענורה — ואם
נס חלק לנו אל הטונ עטינו  ,וחננו נעושר וננסים וכל משניות החמדה  ,ויש
לאל ידינו להזיל והנ מניסנו נעו חנון נערינו  ,להורותם איה דרך ישנון אור
מה יועילנו אוצרות קנין  ,מדי היותינו אסורים3נחושתיס — שקר ההון
יהנל ההצלחה  ,מדי שמענו ניחא קרא3איוה מחנות הענרים " מטעם מניני
ישראל ורנניהם  ,איש ואשה מנער ועד זקן אל יראו נספריהחנמה  ,אשר
נלשון הענר איננס נתינים" ואל יטעמו מאומה מנועם מרקחת המנונה — אלה
ממעי נני ישראל  ,הן הנה היו נעונרינו  ,השפילו תפארתנו  ,והורידו ננודנו,
עד אם נם לימים ולרגעים גנמרו רחמי אנשי חסד וקמו להושיענו  ,והתשועה
יושנה נ)סמח עינים  ,ומציצה מן החונים  ,להלין ניצוליה להתענג מזיו ישועתה.
— הה •' גצעדה שלשה צעדים הלוך והלום  .נס היא נאנחה ותשנאחור  ,מהמון
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כגורוזת מהרה נטה ולא מצאוה׳ כנה ימינו גזענו,
האספה׳ היא
וקול גני
קמנוו3לא עת הצלחה.
? ומה תתפלאו ? — אל תשיאו מגואא ואל תשימו
אמנם מה תשתוממו
אשר זנרנו  .מה תלינו עליהס ? אס נפשה לוטה
אשמה על התורים  ,עם מאלה
נסנורי הפתיות3ל ידעו מה — לא עליהם תלונותינס
יחתולת הנערות  ,מונים
 3 ,חשינה יתהלנו נל ימיהם׳ לא נסתה נן>
ויגדילו
ני התה 3אולתס יקטינו  ,והחנמה מאין המצא להם ? — נסרו גא זעיר
יגלם הציג על מקום המדע
עודנו 3א 3י  ,עד לא הנצו
יאתפשה לנם וזינונס ונדולס  ,זה דרנס נסל למו
המיים טרם אמזה נסנסיניו ,יקטף  ,גער נ! שלש עשרה
המדרי שנותיו ,ועצו ען
הולדו׳ אתרי אשר 3ונו א 3יו 33רנת פטורין — יעזג
סנה  ,ערום נדעתו ניום לו שלוח רסן והמר תפשי אל המקום אסר י 3מר
אמו  ,וילן
ומנ׳יסזמנם 3ה3ל
את א 3יו ואת 3חוריס ת 3ור עצנים אשר המנאו 3ין החורים ,
להתח3ר עם
או יותר  ,עיי יעיר מתרדמתו  ,אז יניר אשר הרע,
יאפס  ,ננה יגלה שנתיס
וזמרי הה3ל  ,ויתחיל לש 3ור צמאונו ממעין התלמוד.
יאחזוהו א3ל על הלינתו
שם יתגודדו צמשפטם לשמוע יירי הר  ,לעשות חיל,קושיות
ילך לזית המדרש אשר
שמה מזעימיס האחד לרעהו  ,מענים איש לרעהו
יתירוציס דקיסושדופיס .
« יום קדים  ,ואין נל תמונת תמנה זולתי קול.
«קול גדול נקול הסיר ,
התרופפסוהימים ימי  ,גורי חמד יע 3רו נמספרם  ,עד אשר
נזה ונזה יא3ד יקרת הזמן ,
וישוב ל 3יתי  ,נסכו הי 03ה אין נל —  3לתי אם נויתו
׳,ואו ימי העשרים׳ ילך
ועוד מעט  ,והנה חשה לקראתו  ,צעדה עלי שור
יגונה רומו המדומה — .
 ,נוקש 3סח החמדה  ,יאחז 3עק 3סח  ,ולא ידע ני
דעיוניו׳ נמשך זע,ותות אה,ה
 3לי מים על צוארו  ,יוליד מים מ,לי מצוא טרן>
,נפשו הוא ; יקח אסה רמים
לחנחהו  ,מתעצל נקדם  ,טומן יד מחריצותו מ3לי
להם  ,ני הלא יראתו קוזחת
עצלותו,אדר ה,טחון יאותר שהוא 3וטח ,ה¬¬¬/
עפות מאומה  ,ומנסה מערומי
מחוסר נל  ,והיה ני ירע , ,ו״יהו אין לחם ואין
עד אשר ימלאו הגרנות ויק
נלתה וצפחת השמן חסר  ,ויצר לו מאד  ,יסיר המחלצות
שתלה  ,ני ני הקמח
ארן אחרת י אשר לא ידע הוא ואזוהיו  ( ,נייוע שר,ני
מעליו  ,יתחפש  ,מל,ושי
אנשי פולין ) מקלו  ,ירו  ,וגולה על ראשו  ,הלוך ונסוע
עמנו מתחפשים  ,תל,ושי
חי,ק מלקוחו  ,יאריך  ,פיו " יאור מקראי קדש
תעיר לעיר ודורש גר,ים  ,לשונו
את טעמם נטעם ריר מלמות ל והיה ני יתנו עם האין
אשר  ,דה הל,ו  ,וישנה  ,ישיתוהו לר  ,עליהם  ,אסר יצא ואשר י,וא לפניהם,
את עיניהם  ,איש ההוא
— נמוהם יהי' אדוניהם  .וסלחת לעמו ני
היא רועה העיר ־־ נעיר• הדעת
« גינני ועל אלה נאמר  « :מנינינו ראה הי
י  ,הוא .אלה הדרתינו  ,ואלה
יה,ט פני משיחך.
נשנגה " שתינו  ,ותנסנו נלימתינו  ,נה אמרה ' לא
חמי יקירי ! עד מה
יתורו .התעוררו קומו השרים ,שרי ישראל ! לזה
עתה יזוש יעק  ,ולא עתה פניו
עת לעשות לה ' להתאמן ולתלאות מאויי שופטי
היום שקרינו מצאנו  ,עתה
המדים  )ei» Seminar ,׳לנו ולגנינו׳ עתה עת להתליף
ומחוקק׳ ארן להעמיד  ,ית
החנתה למי ישראל  ,לגול האי! תעל סי ה 5ער,
נח להנין מקום לה ' משננות
עמינו׳ ולא תי,ש שושנת ששון העמקים  ,והיא
׳להסיר ערפלי הנערות מילדי
אסר לא ירתק א,ל הזמן׳ אשר הפיל לנו א,לים
נפוראת עלתה נצה׳ עד
מלאו ! והאססו אנשים אנמיס יודעי מרע אל
,נעימים׳ מהרו אוסו •' קראו
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 יגל יעקג,  מלאכת הקויש,  והועדו יחדיו לתת יד נמלחכה, המקים אסר תכחדו
 רחותו ילדיו גקרנו מקדישים חת חלקי יעקג וחת אלהי ישרחל3ישמח ישראל
 והיה לעת ערג יהיה חור לכל גגי,  גינה והשכל,  ומלחה ה “ רןדעה, יעריצו
.ישרחל גמושנותם
.משה נייבויער

Talmudische Exegese von Abraham Schmie
natskandidat in Wien.
עליו

דעתו

תזוח

שאם

מה

r.  ( ( הדיין יף ל* ח. בראשית

ומפני
במעשה

. שבת
קדמך

dl , Rabbi-

בערב
יתוש

נברא

אדם

אמור לו

״Der Mensch tritt am Norsabbathe in das Leben
, auf daß, wenn seine
״Einsicht über sich, sein Wesen schwankend wird, du ihm zusprechest:
״Eine Mücke in ihrem Entsiehen ist vollkommener als du! —"
Norsabbath die
— durch den Sabbath zu erlangende
, noch nicht
erreichte Menschenhöhe
; auch könnte Sabbath als der Woche
, der Werktage, der unternommenen Arbeit Ziel und Ende, ein Bild der Lollkommenhelt
, undVorsabbat h, das Gegentheil davon sein.
Alle lebenden Wese
», selbstd°e kleinsten Geschöpfe im Thierreiche
haben gleich in ihrem Entstehen
, die für sie zu erreichende Vollkommenheit
erlangt; nur der Mensch bei seiner Geburt wie schwächlich
, wie gebrechlich,
wie unvollkommen
! — Doch eben in dieser Betrachtung liegt ein sehr erhebender
, tröstender Gedanke
; denn sehen wir, wie der lallende Säugling
zum auswachenden Knaben sich entwickelt
, wie der noch geistesbeschränkte
Knabe zum denkenden Jüngling sich heran bildet
, und wie der Jüngling
zum Manne reift, der mit dem Riesengeist einen Himmel umfaßt
; dann
drängt sich uns unwillkürlich der Gedanke auf: Es steht für den Menschen auf Erden eine Leiter
, und er steigt hinan von Stufe zu Stufe, von
Sprosse zu Sprosse
, bis er endlich oben steht, wo Gott in seiner Erhabenheit den Thron hat. — Wer unendlicher Entwickelung fähig ist, muß
zur Unendlichkeit geboren sein
! Der Baum, an dem wir Angen und Knospen
zu Blatt und Blüte sich entfalten sehen
, wird, muß auch Früchte tragen;
und der Mensch
, der in seiner Entfaltung erst bis zur Blütenperiode gelangt ist, — denn weiter bringt es unstreitig der Mensch hienieden nicht
—
sollte
, weil nun deS Todes Schnee und Frost ihn überfällt
, für ewig abgestorben
, vernichtet sein?
Auch ergeht in der Betrachtung über die Unvollkommenheit des Menschen bei seiner Geburt an ihn, der Aufruf
: Eigene Entwicklung
! unabläßiges Ausbilden deiner Anlagen
! thätiges unermüdetes Wirken ist deine
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Aufgabe hienieden
! Du mußt selber

Bildner
, mußt selber Schöpfer deiner
Vollkommenheit
, deiner Bollendung sein
, mußt dich selber zur Menschenhö
erheben!
Dies der Sinn gegenwärtiger Talmudstelle
. Der Mensch tritt unvollkommen
, unvollendet in das Leben
, damit
, wenn seine Ansicht über sich,
sein Wesen ungewiß und schwankend wird, und er zweifelnd fragt! Was
ist meine Bestimmung
, meine Aufgabe hienieden
, und welches Ende, welchesZiel wartet mein
? Bin ich für eine Unendlichkeit
, eine Ewigkeit
, eine
große
, selige Zukunft bestimmt
, oder werden Grab und Verwesung auf
ewig in die Arme mich nehmen
? du ihm dann tröstend und ermuthigen
zusprechest
: Siehe, bei ihrem Entstehen hat selbst die Mücke Vorzug vor
dir, ist vollkommener als du, Lei deiner Geburt
. Während die Natur ihr
sogleich Alles gegeben
, hat sie dich dir allein überlassen
.— Wirken, dich
entwickeln ׳und entfalten, ist daher deine Aufgabe hienieden
, und
Unendlichkeit, als der Entwicklung unumgänglich nothwendige Bedingung, ist dein schönes großes Loos. —

 ר״ל אמר מקל וחומר צדקו. משפטי ׳ה אמת צדקו יחדיו
) יס י׳ט5 ( ילקוט תה. רבנן אמרו כגזירה שוה
״Die Satzungen des Herrn sind wahr, und allesammt gerecht
." Rabbi
L. behauptet
, es läßt sich ihre Wahrheit durch Vernunft schlüsse
beweisen
; die Rabbinen hingegen lehren
, ob diese Satzungen wahr und
gerecht seien
, ist eine Untersuchung
, Lei der vernunstmäßige Erledigung
nicht ausreichen würde
; was allein ausreicht und genügt ist das gläubige Bewußtsein
: sie sind göttlicher Befehl und Wille.

 קל וחמרkommt dem gewöhnlichen Der NU nftschlusse sehr
nahe, während, מידת שורeinen durch Vernunftschlüsse nicht zu erklärenden Willen und Befehl Gottes bezeichnet
. (Siche Nachmanides im
on: ) ספרהונצמז
.,
Unsere alten Lehrer sind hier im Streite über zwei Prinzipien
, du
noch gegenwärtig unsere Theologen vielfach beschäftigen
. RabbiL. stellt
im Religionsgebiete das Prinzip der Erkenntniß auf; mit dem Lichte
in tiefen Forschung sollen wir auf der Wandernng durch das Bereich
der Religionslehre deren Pfade erleuchten
, und alle Dunkelheit wird
schwinden
, und in jedem Gebote der Thora werden wir den weisen
, heilbringenden Willen Gottes erkennen
. Jedoch die Rabbinen treten dagegen
auf; Menschenverstand und Weisheit reicht nicht aus, um das tiefe
, he>lige Dunkel zu durchdringen
, das die meisten Gebote umhüllt
. Nehmen
wir daher unsere Erkenntniß als den einzigen Probestein
, um Gotte»
Gesetze daran zu prüfen , also zu prüfen
, daß erst aus dem Ergebnis
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dieser Prüfung ihre Wahrheit , und folglich ihre Vervflichtungskrafthervorgehe, dann würde sich die Religionslehre aller Posinvität begeben
, d. h.
eben nicht sein. — Sie stelle» daher das Gehorsamsprinzip
auf.
Es ist GotteS Wille , Gott hat es befohlen
und angeordnet. Dies außer aller Diskussion gesetzte Postulat angenommen, gibt
jedem Gebote der Thora die höchste Gerechtigkeit und verpflichtende Kraft.
״Im Kreise des Judenthums soll die göttliche Lehre der Boden sein, auf
dem dein Geistesleben erblühe, nicht aber umgekehrt: Aus deinem Geistesleben erst der Boden hervorgehen
, auf dem ein göttliches Gesetz seine Stätte
finde" hat in dem Geiste einer der ersten Theologen unserer Zeit gelehrt.

ת״ח אל יפסיע פסיעה גסה׳ דאמר מר פסיעה גסה ׳ נוטלת
אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ומאי תקנתיה׳
 י. רנות ד!> ״•נ3( . לחדר ליה בקדושא רפי שמשא
 ״Der Forscher mache keinen zu schnellen Schritt ; denn der zu schnelle
 ״Schritt nimmt einen großen Theil von dem Lichte deS menschlichen
״Auges; und wodurch wird dem vorgcbeugt und abgeholfen? Durch die
 ״Weihe ( הררWeihe , Würde) der  ״Heiligung" am Sabbathbeginn.
Der Sabbath , als ein dem Nachdenken ut16 der Heiligung
gewidmeter Tag , hat so zu sagen drei diesem Zwecke sinnig entsprechende
Attribute ; das Lieh tan zünden , d i e Heiligung
und das D o pp elbrod. Das Zünden der Lichter symbolisirt die Erleuchtung
des
Geistes durch ein thätiges Forschen im Gebiete der Wahrheit. Die Heiligung erinnert an die Veredlung und Heiligung
des Herzens und
der Sitten, durch die Weihe der Gläubigkeit, daß 'jedoch die Erleuchtung
mit der Heiligung, nicht die eine ohne die andere, unzertrennlich vereint
seien, verbildlich das Doppelbrod. — Reiche dem Herzen sein Brod und
seine Nahrung , doch verabreiche zugleich dem Geiste sein Brod und seine
göttliche Kost!
Erleuchtung ohne Heiligung, sagen auch die Weisen, Licht ohne Glauden, der Geist des Verstandes, ohne den Geist der Frömmigkeit; der
Fortschritt
im Gebiete der Kultur, ohne fromme, gläubige
Wärme und Begeisterung wird und kann nie segenreich sein. Bildung
artet in Verbildung aus , Klugheit in Klügelei, und aus dem Lichte, das
das Auge kräftigen und erquicken sollte, wird ein unheiliger Flimmer und
Schimmer, der es blendet, und krank macht; so nicht dieser große und
schnelle Schritt im Felde des Forschens, in frommer Weihe und unter
Heiligung eines gläubigen Gemüthes geschieht
. ״Stärket
euer Herz,
und dann schreitet
fort !" ist ein nicht genug zu beherzigender
Sah . Es stellt sich dem Forscher ein so gewaltiges Heer verführerischer

—
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, daß er nur
, trüglicher Philosopheme entgegen
Sofismen und blendender
, dem Harnisch der Frömmigkeit,
mit dem starken Schild des Glaubens
, der Lanze und dem Helme frommer Gotterfülltheit und
mit dem Schwerte
; darum ehe du fortkindlicher Gotthingebung siegen und sich erhalten kann
, stärke dein Herz mit dem Balsam und dem Labeweine innerer
schreitest
, sonst
Gläubigkeit

keinen zu schnellen

strauchelst und fällst du. Ueberhaupt mache der Forscher
. Es ist wahr, die Menschennatur sträubt sich
Fortschritt

träges Stillstehen. ״Die Straße des Lebens führt den
." — Doch besonnener Fort, aufwärts
vorwärts
— ״wolle nicht zu weise sein, warum
schritt ist der Weisheit Geheimniß
!" sprach ein Mann, der all sein Leben viel und
möchtest du verzweifeln
glücklich geforscht hat.
Abraham Schmie dl aus Hotzenplotz.

gegen ein

Lernünftigen immer

Mittheilung von Joseph Löwi

in

Groß-Kanisa

• ומה לך הגר, נשאלתי מאין ירוא סם הגר על אילנו אונגארן
)Agarenen(  ארל מערר לים הערררא ^ האומה הנוראה, לא רעמים היא
 ושמה יעיו עליה — ונרנותן הפנים התולדה על שרה נקראה, מתולדות הנר
 והמאה ' התשיעית למספרם האריך זכרה, ) על שם שרה ננירההSarazenen( ל ה
 ולשאייתה לא ידענו מה, מהם התחתן עם ההונרוהיתה לעם אחד, מן העולם
 יתר על זאת שקדתי׳ יגעתי׳ מלאת׳ וירוח.  ואולי הן הנה האונגארן, היה לה
 שמחתי על החנם העפידאנוס * ' נאשר קורא האונגארן3 ונמולא שלל ר, לי
. ולדברו מזרע הגר המה והרן, יאר היטר נשם אנחרענען
'ותעתה תדע מי המה " הגרים תהליס פ׳ג גס " הגריאיס " ד׳ה ח ' ה
שנני ארוחינו אשר התגרו מלחמה עם יאונן נד וחלי מנשה נימי שאול עיין
רתנ׳ן אגודת שמואל דפוס אמסטערדאס תנ׳ט ותמלא מרואי ומתורגם הגרים
— . ישם אוגנארן ותפלא ־־ ונתוהם נמוגו רני אנרהס נולנו רני איש אחד נחנו

. אווי1? יאזעפה

Poetisches von Markus Voß in Slavitschin.

.מוסד אב
. ?^לתה נפלאה, הדבורה החרוצה
¬ןערפל ? ביתה נחבאה. הן ?ייום ?לנן
קארל

של

 ארל הוא נגעאגראפהיע מלכות אוגגארן, ^ ספרו איננו נאמתחתי
.׳/ » נוטליער פאן ווענדיש פרעסרורג דן£ ג
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אם השמש על פני הארץ זירחת,
בגאיות רשאויבשו־י חמר מעיופפת,
על פני רוראים ושיושנים היא מלחפת,
להוציא דבש וצפת  .לענג ונחת.
פן אלחיות כל נער אם לעת_יגי.ע ׳ •
בה איור התבונה בחדר לבביו יופיע,
רע מדדה ירוץ לחז 1ת בנועם הרעת.
אל אמרי האמת במקקים שבעתים,
שפתים,
הדברים במתק
החכמים
דאל
;  vי ;  1ד•
־ ;•
־ • t *:
.ן,ן.0
בבל אות נפשיו י_פןה אזן שמעת•
עשיר .זאת אפיוא  ,בני• אם בימי בחוריותיף■
תשיים המרע למטרה מזמותיף,
הקשיבה^ למ״וריף לפניהם קרבת.
בינה בספרים׳ בם א? שי שם תפארת
את פרי מחשביותיהם הניחו למשמלת,
דתנו לך מהעמים כאשר אה?ת•
אך ראשית דבר הכר נא .יראת אליי !
היא השמד גביה מעל גביה
ל ,יא "1'PC1שמיר יקוץ משרה לבבך,
בטרם תבא החכמה עליו לןרע׳
אז ממגד תבואותיה אין לגרע,
אזיצר הברכה תקרא— וניה רב טו?ף!

חידות.
 ) ,ראו עתה בי שלשה בעיניכם יפלאו.
יקראו.
המה
ובנקבה
•בי -כזכר
• די •
•• t
דד : 1״׳ז
הראשיון הוא לנכה הצאן ? שלןתיות המ:ם
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השני אצל הפרות בדרך בית שמש.
השלילי הגיד החזון ויוכח אמש,
בשעיר א ^ר עלו עליו ארבע קרמם.
*) בארץ היא המדינה ,
ואחד ממופתי מצרים,
וגם' הנעימות והעדינה ,
בא ל $ני הל;לה■
מלאן! במבול ר׳מי.ם ,
ובמסכת
הארג העלה׳
 )3הנה אנכי הצעיר בבית אבי ,אני ואבי כצאת השמש בגבורת»,
עבדאלהים,זאל בהן ונביא  .א $ר לא תוכל להפוןד צורתו.

האיבה.
איש שכור הגיע ער שערי מות  .למען הציל אותו מחלי)?. ,חי•
והנה א«ןות חיקו אצלו יושבת  ,ועער ןה  " :מנעי קולך מבכי!
ותקי ותתחנן לאל ר,שמ;ם  ,כי ל^ אוכל לראות על פני הפי.ם.״

אל העצל.
מרוע אתה יושב כחלש ;.גיף.ויגע? כי תמית בל .ע ת חליף׳
הלא גבוד אתה אנכי יודעי
ו? 1אומה אין בןדף — .
מורני באס מפרעורא.

פתרון החידות.
פתהן חדה: 1היאהמסורה:

שלשה

מלין אנדרוגינוסתר !תורה  .יזד

«ניאיס תד ' ננמוניס  .וי ת מג ה « ואן לשמות (בראשית ל ' ) .וישרנה הסרות
(שמואל א ' ו׳ ) .מנוי יעמודנה ( יייאל א '  ) .ר״ל המלות האלה רורנגות גיז״ל
נראשן לסי ' זנריס ונ״ה נסוסן לסי' נקנית  .ני לונריס לנד הי׳ראוי .
ויממו
נמו נססוק אתריו  .ולנקבות לנד הי ' ראוי והתמנה ע״ת
ותלדעה .ונן
נשאר .
־־ פתהן
חדה ג  :מלת  .ער נושש הוראות אשר לה נהשהנוה
תנועותיה  :ערב  ,ערב׳ ע;
בר  ,ערב  ,ערב׳ ערב • ־־
פתרון
חדה: 3
דוד נ ! ישי.
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Mittheilung von M. Vrith.
ויש אומרים בנינו ובנותינו אנחנו רבים ונקחה דגן ונאכלה ונחיה וגוי.
(נחמיה ה ' ני ).
נל ימי הייתי « לנוער על הלשון העלג הזה של "אותנו יניס " ,נשנם שתפרו(
וי" ו התנור לא מעט נמקרא  ,נמו  :שמש ירת עמד זנולה ( חנקוק ג׳ י ' א)
וכדומה  ,הנה שם לא נשתתה הנווגה  ,ויכירו וידעו נל יודע לשון ניירת תפר
וי׳ו׳ שא ' נ נפפוק שלפנינו ני ענתה 3ו מליצתו ,ני לא נן הוא אש ננינהו נאשר
הנינוהו המפרשים הקדמונים והאחרונים  ,לנן אמרתי  ,יהי מה אגנר חיילים
ואתיצנה נס אני וין מערכות המפרשים והיה את אשר ישים אלהיס נפי אותה
אדני לננוד הלשון ודורשיה♦
לדעתי ם ' מלת ינים שלפנינו אינו נתניריו הרנים  ,אך הכוונה מורה
ומנהל  ,נמו כן ר , 3רנן  ,את הילד ( נראשית נ״א ט׳ו ) ת׳ אונקלום ית יניא.
ומזה אשר טפחתי ורניתי ( אינה' 5נ׳ד ) ענינו גדול נניס׳ וכן רנתה גוריה
(יחזקאל י״ט ני ) וז״ל נן זא 3נאוצר השרפים שרש רנה נפיעל  " :ויש ענינו גדול
נניס שוה לארמית  ,אומן את הדסה מ ' « יניא  ,והילד האמון נקרא רניא"
ענ״ל• ישתוו נזה השישים ר 3ה  ,ר , 33רו , 3ויהי' א״נ תלת רנים שלשנינו ניגוני
מהקל ננפולים  ,והוא שם  ,ולשמות פועל רינוני תו3ר אליו הננו׳ אנחנו כמנהג
הלשון  ,ונונת אנחנו ינים אנחנו מגדלים את ננינו ו 3נותינו ואין לנו מה
להאכילם מרוע לנ עשירי העם  ,ואין צער גדול מזה  .ואס נטיתי מעט מכונת
תלת יניס נכל מקום׳ הלא הרנה תקנתי נכונת המקרא נהסירי ממנו חת
קושי הגנתו.
והנה אס נשקיפה ועין נותן על לשון הפסוקים הנאים אחרי הפסוק
שלפנינו נמצא ני עלתה נירי למצוא תכונה האמתית אשר כיון נחמיה ע׳ה נכמנו
זה הפסוק  .נפסוק ג' נתו : 3ויש אשר אומרים שדותינו וכרמינו ונתינו אנחנו
עורניס שם פסוק ה : ,והנה אנחנו נונשיס ונו ' שתש תמיד ננינוגי עם כינוי
השם ,ואם כן אנחנו דנים  ,אנחנו ערניס׳ אנחנו כנשים ,סגנון אחד הס  .ויהי'
א" נ תרגום זה הפשיק «Einige sind, die da sagen: Unsere Söhne und :
unsere Töchter pflegen wir , und wir müssen kaufen Korn , daß wir
״esse» und leben.
החמם קם למטה רשע לא מחם ולא מהמונם ולא מהמהם ודא גה
בהם־• ליחזקאל ז׳י׳א) .
תעו נל המפרשים נסי׳ זאת המלה  ,וירן נכון לא מצאו  .רש״י סי' תלת
תהמהם  ,כמו מנניהס ׳ סי ' הנונה ולא המלה  .וזה לשון הרד״ק  :נכפלה מלת
תם לרו 3הכריעות ,ר׳ל משום דנד מהם לא ישאר ,ר׳ל נניהס ונני נניהס ענ׳ל.
החכם צונן תרגם  "und nichts von ihrem Toben« :לקח הנונה משרש המה.
וצדק נאמריו אלו היה נמוג מהמיתם  .יראה כל מנין כי נזה יתאחדו כלם כי
נונת תלת מהמהםפירושו " מאומה מהם" לא שום דנר מהם  ,אן אינה תחונר

זאת הנול עס פי ' המל׳ גזה נתאננו כלס נאחד  .ואדת ' ננסשי פי סי' מלה המה
לפעמי׳ נמו מאומ ׳ ,ויהי מה ונוי ויעמד עלי מה ונוי חנמת מה להם ונו׳ ולנן
מחוגי לדעתי מלת מהמהם מהג׳ מלות מה מהם  ,ונזה עולה יפה לשון הנמוג:
לא מהם ולא מהמונם  ,ולא תהמהם דיל משום דגר מהם לא יפאר  ,ונדנד׳
הרד״ק  ,אך לא מטעמו  .וההדרגה תעיד על אמתת פירושי תחלה אמי  :מהם-
ירצה תגופותיהם  ,שהוא היקר מנל  ,ואח״נ  :מהמונם  ,נשים וחילם ולסו!> :
ולא מה מהם  ,שום דגר מהם אפי ' הקטן שנקטנים  .ואין להתפלא על המצאות
המלות מחונרות מיקום שהיה ראויות להיות נפרדות ני אין זה זר ניחזקאל• שים
נא עיניך וראה מה רג מספר הקריי ' והנתינים נזה הספר • מספר פרשיותיו רק
ת׳ח ומספר הקרי׳ והנמיג ' הנמצאים נו דנו יותר מהנמצאים נחמשה חומשי
תורה שמספר פרשיותיהם עולה עד קס׳ן  .ומזה תדין על העינוג הרג אשר שלט
נזה הספר< ותה גס אם אראך עוד שני פעמים נזה הספר שהה״א מחונר עם
המלה שלאחריו תחת היותו נפרד ממנו (יחזקאל ח ' וי ) נתוג מהם וגמרא מס
הס ( .שם מ ' נ טי ) נתונ וממחתה לשנות ונקרא ומתחת הלשנות  .ואין להתפלא
שנית על השנות הנקודות הלא אין זה זר נתקרא ני יעזונ הענרי דרך דקדוק
הלשון למען הפיל לשון אל לשון אי לזווג התלות הלא תמצא נם ומוצאיו ,ומונאיו
(יחזקאל מיג ייח  ) .ועליו יאמר גן זאג נשרשיו שרם נוא משקל תנוא גזה״ל:
נמו מנואיו ונא נן לזווג המלות  .ונן את מוצאך ואת מונאך ( שמואל נ׳נ׳נ״ה)
ועד׳ז נ קד א״נ הנותג נ ' נ מהמהם נתנועות המזוונות שני ההגדות הראשונות
על שני ההגדות האחרונות ולולא זאת היה ראויה להנקד מהמהם.
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אהבת ארץ אבותיך.
Don Alexander Süßkind Schwarz aus SomoS.

גם אלוני קברינו
שתולים בדמינו
ישלחו פוראתס
ירבו דליותם
אשרי לך חגבי
הוצב לו בחרבו קבר
בארץ זו ילדתהו
באדמתו הורתהו.

ארץ מולדתנו
צ5ירת ח 5ארתנו
בעדך טובת טעם
נמותה הפעם.
בנינו ירשו
אויבנו יגורשו
ישמחו עצי שחתיך
ירננו עצי יעריך.

נשם נדבות
מ׳ כמוך מלקוש ומורה
שורש בארץ ציה פורה
לך תבל ומלואה ייחלו
לד ישברו  .שמך יהללו
ךל ראשית בכורי אדמתם
יביאו ברנה ישאו אלומתם.
לאל נותן לו
נשא לבבינו

שמים מטל אל תכלאו
לרעב על הארץ אל תקראו
גשם נדבותיכם תניפו
תזלו שחקים מחר תרעיפו
נשאו הרים לבהמה חציר
שלחו מגל כי בשל קציר.
ומים
כפים ...
זיסקינד ש ו וארץ מז^ מאש.

חררי לב ' .
Bon David Schwarz aus Somos.
לפני ש  3י

יגנה לי איש

ולפני

ניוד

ענוה:

מדוע העת רעה מאשי היתה ? ריים ישאלו מדוע ננניי אין וננעניה מדי
יום ינשלו 1לא נעיור חסרון ? נסן -אן> לא יענור חסרון החריצות ! הן עוד
דנים המה מאשר היו ; חפם למותרות היה יעונרס ,וחמתו שותה יוחס  .אהה
למותרות ויפעה ,חחית לצרה ומעין החייונה ! חיננה נונל נלנל משחנן ! חנן נפלה
ולח נקומה  .שאל נא לדור רחשון ין חלון>* ויגדך  ,רחהדדן חיותיןוחנס ,חשר
לח היו למו מותרות  ,ימשננוה מינוחים ישנו  /מדאגה ויגון לח ידעו  ,מנושה
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לנס לא הנה אימה  ,ולח שמעו קול נוגש  ,מלחמם שגעו ומהונס הכינו מלגרם,
לא נקשו נדולות ׳ שנעת לאס ושקט למו אושר עד נלי 7י  :ועתה על מותרות
לא תועלנה אה כספס יוציאו ננמו יעיי גאון ובונה כלתו לנושי מכלול אס
נניתם אין לאס  ,נעושק ונלוז ינטחו ׳ לדמיה יתנו יד ני תהי לחו למעוז,
יקחו כסף ולא ישלמו והנושה נא לקחת את גויתס  .ומה נחס ני ייחלו עור?
מה תקותס לי ינצעו ?' אס נעמל ותלאה יאסוף עוד כסף מעט נשלב נאנינ
יחלוף והיה נלא היה ; על תהו ואפס יוציא כססו נחומר ינין מלנוש ואחר על
פתחי נדינים ילך וישים ני ימצא לחם  .אחת היא על נן אמרתי  :לסי הונו
יחיה האדם  ,חזי יאושר נארן וחצי הזמן אליו לא יגיעו.

המלחמה.
מעין הרעות  ,המלחמה  ,ממנה יצאון לני מצוק ולחן ; ויה מתמהון יעור
עיני נני חלוף  ,נניס לא סכל נמו ? הן חרוצים ימינו עלי ארן ושנותינו מאל
חצצו  ,למה זה נדון עוד לקראת המות הזה אשר עוד מעט ינואנו  ,ושנות
מספר יאתיון ‘ אם מנלתי רנת שנעתגו הדוש והלענה עוד נוסיף על מדורות
ימינו ? הלא אח אנוס לאנוש ,מדוע לא יחמול איש אל אחיו • אמנה  ,פרא אדס
ממיתו יער  ,עור מאריות גנר לטרוף טרף ; היטרוף אריה ניער את האריה,
אף אם טרף אין צו ? ואתה3ן אדם ,נחיר יצורים נלס י לקחת את דמי אחיך אן
משמק לן ! רנ לכם נכי חלוף י ומדוע תאנו התנשא על אחיכם • הן אדמתכם לנגדכם
ענדוה זרעו וקצרו  ,ואכלו את טונ הארך  ,ואם מצערה היא  ,התנונני עד רחני
ארן  ,עוד נה ארצות ש׳ממות לא נושנות  ,ענוי את הארן הנשמה והיא תריק
לכם נרכה עד נלי די  .ואם נעד חסן הננוד תפארת תהו ילדה תשאה ׳האין
שממה ? שודד  ,אם זדון לנו ישיאהו להשניע רענון כנודו מדוע יכרית גויס
ישוס וישאף יחיל מדוע יריק חרנו וימלא  .את הארן חלל ? תאנד ממלכה ויושנ
נה ,אסף יאסף כל  ,יזל דם כגשם שוטף  ,ואשר ינוס מן החרג ימות נרענ,
על מהל להמליך אדם חנף  ,מוקש עם׳ לתת לו פאר ותהלת אדם • אהה
לתהלה דמי אדם יניוה ' אהה לאים ני ישכח יקרתו ! —

הנשר והזבוב.
נשר נדל נגפים עד מרום העניס עוף הנניה  ,וכל צפרים  ,כל נני אנר
תהלתו נשרו  .תהצה תוליד קנאה וקנאה תהלה ,משל קדמוני הוא ; זנונ קצר
האנר הרהינ עוז ננפשו לעלות אנר נאניר נעלי כנף דמה היות יהיה כמוהו.
ונאש־ נאה השמועה אל אזני המלך אמר אל נמנזה ושפל הלזה  :מחר ישא
אנרותיהו אתי ונראה מה יהיו חלומותיו אין יעוף נאפו וקנאתי עלי • הנשר
עוד קדם נוא טרם נא זנונ איש רינהו כי נדרנו עסה מנד לנד  ,ויפן כה וכה
כאשר יעשו הזנונים  .ויהי נאשר נא נס הזנונ נתוכם הנשר קל לעוף נרגע שם
נין עניס קנהו׳ ויקס אף הזנונ יאפו יישא אנרותיהו היגעות׳ אך עוד זה
יאנר והנה גא רוח גדולה ומגע נננסיו ולארן הפילמהו  .וכל נעלי כנף לעגי
מעוג נשסמס' הרחינו פיהם קיאו ולא דמו  :האח • ראתה עיננו  ,אליכם
משוררים קלי הערך ! אקרא  ,ננוניס נעיניכס• שמעי אלי לא מלכו רומה׳
עטכם דעו סן תשוו לזנונ לח עז הלזה.
4 1
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ירמיה קי טי ם' נ' עד סי ו׳  c 'ftמרעסו השמרו יכי' אדס  oftעור יוזפון
להמראות צדיק נגד אנשים אף אס גלמו לא נן ידמה יש לו עוד תקרה מולי
ייטי  ,דיניו  ,אן אס אדס גס להונות אנשיס לא ייזסיז ואף  ,שפתו לאחן נל
יגשר רשעו לזה אף תקרה אין  .ואתר הנניא  :עתס איו תוחלת לישראל ני ייטג
דרגיו לנן איש מרעהו השמרו ועל כל את אל תמותו ני איש « רעהו יהתלו ואתת
tcljrcnאף לשונם לו«ר שאר העוה נלא(sich zu per- -,
(
יד 3רו ל(זדך )
ג0
ו , ,ש,תן, -תוף ; drehen, sich zu vermänteln sind sie auch schon müde
מרמה ני עתה גס  ,תרמה מאנו רעת אותי1א  0ה׳ ויתייגס ןל 'א Zeder ,
spottet über seinen Freund, sie sprechen auch schon nicht da- Wahre,
sie lehren ihre Zunge Falsches reden, sich zu vermäntcln sind sic
auch schon müde , du sitzest so im Betrüge , daß auch mit Betrug
wollen sie mich nicht kennen.
איוב,ק' כ' ש' י׳א מסיי יגע ולא י,לע נוזיל תמורתו ולא יעלום  .תיל
Vermögenיאמר נחיל נן תהיה תמורתו ני תמורת האיל הרשיון
(
נ ״ );
על דרך עד  ,יא חליפתי ואיו  ,ויותר Wie groß sein Vermögen war , :0,
so groß wird der Sturz sein , er wird sich nie mehr erfreuen.
משלי ק' י׳ז ם׳ י״ז ננל עת אוה  ,הרע ואח לצרה יולד  .הרע ה'
הידיעה הרע הנאתן  ,הרע חוה  ,זנל עת את אוהיו מעת ציה עיר לו יהיה
לאת׳ ויתורגם Immer liebt der Freund ; in der Noth aber wird er :
ihm sogar zum Bruder ,
משרי קי י׳ז ם' י״ט אוהג פשע אוה  ,מצה מג,יה פתחו מ,קש ש,ר.
לפרש פסוק זה נדחקו נל מפרשים ולדעתי פתחו  ,הוא חר  ,נמו  ,והתה
פתיחות דתהליס או אדן נמרוד  ,פתחיה דמינה והנה רעיון הפסוק אוה,
מצה אך אוה  ,פשע אך מג,יה פתחו ( חר  1<,מוקש שזר ויהורגס Der :
Streit liebt , liebt Frevel ; der aber das Schwert hebt , sucht
ll » glück,

ימרת החכמה.
עלי שדי חמד שרה עדן וטעם
תחת צל אלה עבתה ופוריה
יצמחו דודאים ויפרחו בנועם
ריחם יתנו ולא ידעו דמיה.
ואם גם סתור יסתרו מעינינו

ריחם הנעים יגלה לאפינו.
כן רחוק מהמית העיר ושאינו
יבחר חנם מקום שאנן למעוני
גם שם יתנו מפעליו ריח ניחוח
אם נם במקום סתר מצא מנוח . .
דוד שווארץ מזאטאש•

Eregesc von G. Schwarz in Kremsir.
נביאכםי ' במראה ומי• ( ,מר,ר י״  ,וי  s -הפסוק ;ה אגני
אם יהיה
מ  ,ןרגס ; A-enn er euer Prophet wäre , ( ein Prophet , wie ihr ihn
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euch denket,) würde ich, der Ewige , in einem Gesichte mich ihm zu
erkennen geben, in einem Traume müßte ich zu ihm reden ; ganz anderS aber mein Knecht Moscheh : in meinem ganzen Hause u. s. w.

ויהי מספר המלקקים .בירם אל פיהם שלש מאית איש וכל ׳IN
העם ברעו על ברכיהם לשתות  ( :שיסנויס ז׳ ו׳  ).ערפל מהילה מקרא
סזס • אמנם נצון נונג קטן יניס השנה לילו  .וגאים אנוא לנארו אהיה דעמי
גענין המלקקים  ,ני לא ראיחי נאמד מכל המפרשים שגא עד מקו־ הענין הזה ,
רצונו יתעלה היה גיוס ההוא להושיע את ישראל על צד היותר נפלא ע״נ לוה
את גדעון להכריז עוד פעם אמת " מי ירא ומרד ישיג ויצפור׳ אס גס סהעניר
גוודאי קודם לכן קול נזה נממנה נסי מצות התורה עלינו  .ויפרדו מעליהם
נ״ג אלף ועשרת אלפים נשארו  .אמנם נעיני השם יתע' היו עוד ר 3עד למאוד
מתת את מדין גידם • ואם היה מצוה שיעזגו רוגם התעדנה  ,מי ומי ההולניס?
הלא המה גלם גרורים נלם נגורים נלם גנונים ליום קרג י ונפש נלס נאמד
תתאוה להשניר מצס מדם מדין  .ואס נקגו השגים גשמות ע*ס גזרת השם
יתע/היו אלה נכלמים ונם יאמרו למה נגרע  .ע ' נ צוהשימזיק רק נאגשיס אשר
יונלו לעמוד על שתי נסות ידיהם ורגליהם נהניאס גלשונס המים אל פיהם נאשר
יעשה הנלג ולא נאשר יעשו שאר גהמה וחיה הטוגנים שפתם גמיס אס ישמו,
אס דגים ואס מעטים  ,והשתי׳ נזו קשה על האדם גמאוד מאוד י ע ' נ לא יהיו'
השנים לצמוק וללעג ג עיני אחיהם אם לא יונלועשות נמוהם  ,וישונו על מקומם
נשלום .
ועתה אנאר הפסיק שלפנינו  ,דעת כל המנארים שהני׳ת של גידם הוראתה
נמו עם  ,והטעות הזאת הסנה כל המרדה הזאת והוסף עוד כת אחת לא זנר
פסוק הי .אמנם גי״ת של נידם שוה גהוראתה עם על ,נמו ננתף ישאו  ,והכתוג
יספר ני השלום מאות האיש לקקו ( דהיינו גלשונם ני יק על שתי' נזה יאמר לקיקהI
על ידם אל פיהם  ,וניון שאמר  :ונל יתר העם נ רעו על נרניהס לשתות
נשמע סהשלש מאות לא כרעו ושתו נכלג ממש דהיינו על ארגע כסותם ונלשונס,
והמה אותה  -כת אשר הזכיר השם יתע׳ נראשונה.

(שמואל
וישלח ר׳ את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל

א׳ י״ני״א  ! .העיר התנאר למנחה מדאה שגא השם נמקום הננוי ינפשו נומה
נמררש שהניא פס  — .ואני אומר ששמואל נעצמו הזכיר את שמו ולא הננוי
הדיג עניתניתו למען תהיה גאזני שומעיו כאלו מיגר מנסתר נמו שאתר הענו:
וישלחה ' מלאן׳ ולא אמר  :וישלחני או וישלח אותי׳ וגס מרוג שפלת רואו הזכיר
את שתו אחר הזכרת שם השופטים אשר מתניהם דקים מקטנו  ,ומעתה הוכרח
נס תדרכי היופי להזכיר שמו ולא הננוי  ,ני יותר יערג לאון אם יאתר  :וישלח
ה' אותי ואת ירויעל ונו  .מאשר יאתר  :את ירונעל ואת נדן ואת יפתח ואימי.

ואם אני אובל

ול

והכיתיו והייתם לנו לעבדים ועברתם איתנו.

(שה י׳ז יינו  ) .לפי נל התרגומים משפט האחרון חלק מתשזנת התנאי ויהיה אך
למותר  .ואני אומר שהוא משפט גפני עצמו והאיש הנינים אמר ננטחונו על
חרגו ועל זרועי ידיו שגרור ונכון הדנר שתענדו אותנו ותרגומו Komme ich :
aber ihm bei , und schlage ihn , sollt ihr unsere Unterthanen sein.
! Und ihr w e r d e t uns auch dienen
*4
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ועבדי דוד הכו מבנימין ובאנשי אבנר שלש מאות וששים איש
מהו (.שמואל נ'  '1ל״א 1התרנים היותר גנון נפי התפס {וטסעו,

Aber die Knechte Davids hatten geschlagen unter Benjamin und
den Männern Abners, daß dreihundert und sechzig Mann waren
 Davids Kriegsואס לא נשית ל 3על הנגינה נופל לתרגם todt geblieben. :knechte machten von Benjamins »nd AbnerS Mannschaft drei

ויהיה הנו רפתן hundert Verwundete und sechzig Mann blieben.
רק חנלה ומחיצה  .והדעת הזאת ייתר קרונה לשיקול הדעת נאשר מצי האתר
לא נשלו אלא רק תשעה עשר איש.
ונתתי להם משפטים לא טובים תו׳ ( .יחזקאל נ׳ נ״ה  ).מןהתימה
שלא הפין נם אתר מן המשרשים ענן הנתו 3הזה וני השלינו חצם מהלאה למטרה !
לדעתי נסים להא׳ קרא פסוק נ״נ ואתר אם יהיו נדמים חרויס נארצות אויניהס
יטה השם יתעלה לנ מלני הארצות האל לתת תקים ומשפטים׳ לא טונים לישראל
כתו שחצינו נאמת שנזרו עריצים נימים קדמונים על חתירת התורה והמצות אשר
,,
הס מייני ואורן ימינו ..

ובל יאמרו בלבבם כר רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד

פני היו .

(הישעז '•

נ׳ ל הפתונ הזה יתורגם לשיר Sie dachten nicht , :

daß ich ihre Bosheiten alle ahnden kann. Jetzt, da ihre Handlungen
^,ימר ה 1גנ ,ת !sie ganz umgeben, stellen sie sich mir gar entgegen
1
,
נעשו זדיניה .
להאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע ( .משלי ייא א׳  ).לעיר
אוהדנתן מעגין עד תאו ת ננעותעולס  ,ת והי ה נופל על הרצון אשר נוציאתנא חל השועל  .ינווגת הנתו : 3הנפרד יסור מדין הממוצע וישים פעמיו אל

מוצאותגנול האחרון ועייז יתגלע ( העי תמורת הי ) ר״ל יתרומם ויתראה נחנרת
נפל מעשיו אשר יעשה  :והעתקת הפח " Nach der äußersten .
האניש׳
Gränze strebt der Sonderling stets; in all seinem Thun gibt er
sich kund,
זכרוניכם משלי אפר לגבי חמר גביבם ( .איי 3י׳ג י״נ  ).הפסוק

הזה נעלם הנעלמים שנאיוג  .והי מנני לפרשהו היטיג ולשום 3ו רעיון יצי 3מנון
זנרוניפס מענין אופרה.
וגס נוסף וזה שם חדש נלהונינו הקדושה  .לדעתי
מזניר לנונה  ,משלי ,שם מפשט מגזרת אל תשלה אותי jj ,׳׳Täuschung o
הרנוימן תשלה נשלם מקנה והמ״ס למשקל ואינה ם׳ הפעל .אפר ,פנוי
והוא
להשחתה ולרקנון ואמר אין לא תנעת שאתו אתפס אחרי שיסודפס מעפר וסוסנם
לעפר וגנינסי׳ל נויתפסמזומן למלאות חיה הקנר ונזה יעשה נ 3חמר ייתוינס:
Ist doch euer Hauch nur Larve der Berwesung, Grabhügel zu blk)* den euer Leib nur bestimmt.

גדל שוואוץז מקרעמזיר.
* ) פה הניא התנאר ממרחק לאמו  ,לתת טרף לניתיי
המסדר.

77

Grabschriften,
mitgetheilt von Joseph Weiße , Rabbtnats- Aspirant
in Prerau.

מצבת הגאון בעל שפתי כהן דל
הנמצאת בבית הקברות דק״ק העלישויא במדינת מ^ החח.
( לפאת מערן" ) ני שם תלקת מתוקק ספון וטמון  .צנצנת המן » פינע
ואומן  ,נל רז לא אניס ליה ולא נמון  ,נמעשי ידי אומן  ,הרג הגאון המפירסס
מורנו יוגנו ש,תי  ,הגאון מוה׳ מאיר הנהן הגדול הנמשה ,שיין « , ,נ שפתי
נהן נזר הזמן  ,סליק למתי,תא דרקיע  ,מצי הזמן  ,יצאה נשמתו  ,אאר נאדר
לגאול עם
ראשון וגיוס הממישי ,שגי  ,ו נק,ר ונטמן  ,שנת  :היום  ,א משיח
לא אלמן  ,והוא לאיי העולם ה,א מזומן מיתת ־־ צדיקים לנפדה ונטו  ,סימן
תנצג׳ה  ( .לסאת מזרת [ ) .תלה  ,מלה ננל הנתי  ,לפאת מער , ,והיא נתמדשה
מידי התורגי מוה ' תשה שמש זיל זה שנים לא נ,ירים« רק שלא  ,א סימן על
אותיות  ,א תשיא לגאול לפרט השנה  .נמו שנרשם גתצגה המערגית  ,צ,ע אודם ] .
(לפאת דרוס ) [לה שלשה גתים  ,סניס  ,גג התצגה ואמי לרגלה  ,צד הקרקע] .
(לצד דרומית מזרתית  ) .האי מאן דמוסיף ומאן רל׳ו תוסיף הנגרי׳ עמיה שריה
נהורא נהר יוצא מעדן להשקות הנן נעול נעילת שערים סותא ניון להלנה הלנתא
רגתי לשנתי נהן נהנה יוסף וצ״ו פסק עד שליו משן נתין נזר משאת נהן( .לצו
מערגית דרומית ) .ספרי שגתי ( אוצי צ׳ל ספרו שגאו ) להולך תמים  ,שם לילות
נימים  ,פיס מפיק מרנליתא ואגני שישא ותורי מורה דמאזי גאאזתא דיתיס,
שלהגת ונאלי רתמים  ,היה הגאון הגדול מוה׳ שגתי  ,הגאון תוה׳ תאיר עיני
אנמיס  ( .לל־ הקרקע  ) .נאהל הנמתא  ,דרי מעלה תראה הנהנים  ,תראה אופן
,תוך האופן לנל צד תראה פנים  ,לטהרה ולטומאה להיתר ולאיסור לאיי  ,ולזנות
שם פנים  ( :פה נמאס זנר נמה מלות ני שיגה זרקה  ,הן ) מתוני מזראת ותגלה
צפונים  .דגריו נתסיני נתונים  , ,פלפולו מהדר אורייתא ותסיק אלי,א דהלנתא
י,פוסקים ראשונים ואארוניס  .לאהרון אשר לא יונל להמנות ) שפתי ישנים
(לפאת צפון[ ) -לה שני גתיס  ,גג התצגה  ,שסיע קדמה וימה  .ולצד הקיקע אין
נל תאומה ( ].לצד תזראית צפינית ) .שפתי נהן ישמרו דעת למד את העם אזן
ומקר ותקן לקופה אזניס  , ,חושיה לי נפלים  ,תורת אמת  ,פיהו ויגיו ד,ר
אלקיס איים  ,יורה וידי! והתיר  ,ני  ,שפתים  ,גאר מיס איים  ,ארו  < .לצד צפונית
מערגית ) .שפתי אמת תנוןלעו שני  ,ודק  ,אורים ,ותימיצז שתאים אמרו ארושיס
על הטורים ,תורי זה  ,עם נקידות הנסף תקפו הנהן ועל לגו אשן המשפט ייורה
דעה לנל הורים ותורים  ,נשל העוזר ונפל העזר מלומד׳ נגלה וסתרי סתרים,
ויום אשר משנו המאורות מאירים עיני אנתיס.
אתר התעתיק יוסף ,ן לאא׳תו מהרי׳ש ווייסע נר״ו שלוא שלאתי חאי
מתלמידי אשר  ,ישי,מי  ,ארון ונגון ה,אור גיתפל ס ע לדת אן ימי '  ,אל העיד
העלישויא אשר שס שארית עפרות הצדיק זצ׳ל נתנה למשמרת  ,להעתיק לי את

78
נל הפתור נמצנתו תפורש ובום שפל  .ויעש נאשרציותיו  ,אסם ליץ העלה על
ספר ולתי אס מקצת המרים ולא פלס  ,פי פתה תלות ואותיות נשארו לו
נספק  ,מרוג יושן האנניס וזוקן פתיחיהן׳ אשד נרונס פן חסרו או נתחו על
קצותס  .ותקטן זאת נעיני ואלפה אני לפדי אל התקים ההוא ! שתתי עיני
ולפי על חלקי המצפה 3ד « ד  ,סדרתי קו לקו זעיר שם וזעיר שם ולתדתי
הסחוס תן המפורש׳ ופעתל לא תענו יצאו לי הדנריס אשר היו על הליחות,
זילתי תלות תחי הספר אשר לא נתפדרו לי  .ולא אפיתי לגיוא מלפי תאותה ׳
ה! סנה נשארו רשימות פנקודות  .ולא פתפתי את אשר שערתי פנפשי לתקן
החסרון ,פעור לא התלפנו הענינים הרחק תפל ספק ימיייה • י המי מיסין> פה
אתרים לא פפיריס המסתעפים לתולדות הצדיק  .שנת תוהו נרשתת,פתצפה
הגושנת לצד תערג פאיפן הגזפר  ,וא״פ האותיות פצרופס (א ,משיח לגאל)
עולים תכ*ג לאלף שלנו ; אן החפם התחדש את התצפה המזרחית השמיט א?
הסמנים האלה  ,וזאת נפלאת פעיני  .יראיתי פאתו העלים החדשיס פי חשפו
שנת מות הצדיק הייתה תב״ב ,אולי קראו רק את התנפה פצר הפניסה פתזרח,
ולא מצאו פה סמני השגה ,וחשפו נדרך יותר ישר לקרוא שנת היום בא משיח
שלש המלות הראשונות יחמו והן עולות תכ״ב  .יהיה אין שיהיה שגו פרואה,
יי מפורש הוא פתצפה היות מות הצדיק פאהד פאדר ראשון וקפורתו פחמישי
פפני פו׳ ומה לשנת תכ״ב את אלה  ,הלא היא שנת ז׳ למחזור רפ׳ו וא״פ
היא פשוטה וקפיעותס זש״ג ? אפן שנת תכ׳ג שאחריה היא מעופרת וקפיעותה
הח׳א  .וחל ר״ח אדר ראשון פרפיעי ופחתישי • ואם אמנם עוד לא סר הלחן
מכל ופל׳ פי תלות פחמישי פשני פו פפשוטן תורות שחל ראם חים פשליסי
ופרפיעי׳ הן לא זר הוא לאמור׳ פי פשני פו המכוון שני לראם חדש  ,ופאחד
ר׳ל נר׳ח  .והנה יכול להיות ני הספק הזה העיר את לנ המחדש הנ׳ל להחסיר
את הרשמים הנמצאים נתצפה הישנה לצד מערג׳ ואולי גם הרשמים האלה
תעשי ידי דור אחרון התה ; אמנם אס נל זה קרופ לאמת הוא מאוד ני מת
הצדיק נסנת תנ׳ג פנרשם  .ני אס נדייק לקנוע שנת מותו פעינור שחל פו
ר״ח אדר ראשון פשלישי ופרניעי  ,והיה יום החמישי שני לחדש נפירור  ,אז
נצרן לשופ אל שנת תי״ז או ללפת הלאה אל שנת תל׳ד  ,ושתי אלה אן זרו  .לו
תת פשנת תי׳יז  ,אין נתנ פשנת ת* כ אגרת מהעלישייא ( עייופ׳הע תק "צ צד מ׳ג ) ?
ולו נעיד נשנת תל״ד  ,א״פ יפיל זמן חפור על ש׳ע יירה דעה פהיותו ילד;
ני הדפסת הספר נפתר פשנת ת׳ז ( פתפואר נשיר שאפר פסוף הספר ) ופהקדמתו
לעפעפי שנים רנות עד אשר הוצאתי
פתפ  :לא נתתי סנה לעיני ותנומה
תנא אל השועל תחשפתי ונו׳  .ופל ימיו לא הגיעו עד א רפ ע ים ישתיס
שנה כמפורש פדפרי אמנו נראם ס ' שפתי נהן לש״ע א׳ת * ? 0העולה מפל
וכמדומה לי פי נדפס הש״ן על ח ' מ פואשונה נשנת תפ׳ג  ,והספר הזה
נדפס נפירור אחרי תות הרפ זצ׳ל פתפואר נהקדתת חתנו  ,ותעתה אין לן
מיפת פריד מזה  ,ני נאמנו דנרי החצנה  .וענ״ס ציין להגיה פש׳ך י׳ד
סי ' מ״א סקי׳יג שהיפאו שם שחיטות שנרפסי נשנת תל׳ד ,ונספחו הדפרים
האלה להסגר נתסגרת  ,ני הס פלי ספק הנה׳הי! מאוחרת מידי אחר׳
ופן נזנרו השחיטות האלה משנת תל״ד עיד הפעס ( י׳יד סי' נ״ה סק׳ל)
ושם נסגרו נהלניזן.

9ז
זה׳ גי נאתיה עדות התצנס התערוית  ,ונל עוד שלא יןואו עדים אתרים אין
מקום להנתישה גלל  .ומעתה ים להעמיד שגת הולדת רמו ססתי הנהן ישנת
שפ״ב  .אגיו היה רטנו מאיר נ׳ן ז׳ל א' 3ד גק׳ק מאהליו (על גהר דגעסר
יאון ציעווא ) ויוצא מגזע אשכנז  ,ני גן נקרא אייו מוה׳ משה נ״ז אשכנז*
אי׳ד וק* ק דאיהויזען ( שמין לאנשיאך )  ,והיה רננו מאיר משורסם לשית יין
אנמי פולין׳ כנראה מאגרות אשר הרין את הגאון מוה׳ יושע ז׳ל יסוף ששר
גיורת אנשיס  ,וכן נעל השייך יעצמו מזכירו פעמים ריות ישפרו על ש״ע ת״מ
(ד׳א ושימן ע״ט שקנ׳י וישי׳ ק׳ז שק״ו מזכירו נשם אוי מורי ז׳ל ונשי’ רצי«,
סק׳ד וענין רוצה לשלות יד יפקיון כתי ננאן הראה הגאון א׳מו ז״ל את ידו
הגדולה וגודל אריפיתו ונו׳ והגאון א׳מו ז׳ל יישי דורי רסמ׳ע וטון טעם
ודעת ננהגא מסייע נהנא ) לניוד ולתפארת  .אמו היתה גוירה מנודה׳
והזנירה הש״ך יהלנית אלה ( ם’ ע י״ד שי׳ שנ״י נזק״ד ) יענין הלאם הגדול
שתניאין ואתונה על השלאן וכל אמת מן הנשים לקתה אלה תמנו מה שאינו
מן הניון׳ ונתי שם וזיל ונן ראיתי מהננירה הרננית אמי תאי' ומשאר נשים
צדקניות תנמניות שנזהרו נזה ענ׳ל  .ראש רנותיו היה הגאון מוה׳ יהושע העשיל
זצ״ל ( הא' 1ד יק״ק למלין ווק׳ק קראקא  ,והוא ין הרי מוה׳ יעקי ז׳ל  ,ואין
להאליפו עם הרי מוה' יושע והרז מוה׳ יוסן> ז׳ל אנ׳ד נק׳ק יזראקא או עם
הרי מוה׳ יושע ולק יעל הסיל׳ע ז׳ל שהוא היה ין הרי מוה׳ אננסנדרי ואנ׳ד
יק״ק לוין  ,אף ני שלשתם קרמים יזמנם נמנואר נתשוות הגאונים נתראי)
והעלה השייך את שם תורו הגדול לשם ולתהלה ( ש׳ע י״ד שי ס׳ת שקל״ג וסי'
צ׳א סק״ו  ,וישפר נ ' הכ שיי ל״ז םק 'ג ושי' ס׳י נענין צפור דרור ) .תותנו היה
הגאון הצייר מוה׳ וואלף ז׳ל אשר התישי ועת גזרות פולין יעיר האהיורג,
ונזכר והקדמת ש׳ך לא׳ת וזש״ות עיודת הנרשוני סי׳ קי׳א  ,ואולי גם נס׳ך
ת"מ שי' רי׳ו סק״י עיי״ש  .ונו היה הגאון מוה׳ תשה ז׳ל אשר הוציא ספד
נקודת הנשף והשית עליו נושפות׳ ותתניו היו הרו תוה׳ מנמש מאניש המוציא
והמגיה את ס׳ ש׳ך לא״מ ( הזנירו נסי׳ ר׳י סק״י ונסי׳ שפ׳ים ק״א׳ ונס ננ״הנ
זסי׳ ל׳ד יני משה שי' ותתני מאנים יצ׳ו ) והרי מוה ' אהרן מגזע צוי אנ״ד יק׳ק
לונשין ( הקדמה לשפר הארוך משייך )  .והנה אין ספק ני ירא הש׳ך ז׳ל מארצו
תפני מלתמות הריקים ( נן שמותם נס יש״ות צמא צדק ויש״ות ענידת הנרשוני)
והיא שנה אתרי כלות דפוס ספרו על ס״ע איד ( עיי; השיר
ישנת ת׳ח ות׳ט
זסופו )  ,נמיואר תמה שנתי וענין שנים שדנו יש׳ך א ' מ ( סי' נ׳ ססק״א ) ישעה
שכתנתי דורי הנ׳ל צא היה לפני ם׳ נסף משנה ני זה למדתי ייראי מן מלתתות
הריקים ונוי ענ״ל ; נמו נן אין ספק ני ישו ומדינת תעהרין ( עיין ש״ך ח* מ ראש
סי' פ״ת וספור ינו הרו ר ' משה ננ׳הג וסוף סי ' קנ׳ד׳ן יק׳ק העלישויא ( עיין
אגרתו משנה ת״נ אשר נתי 1ק״ק הזאת אל החנם הנוצרי וואלענטיני ווידריך■).
ונפי אשר סופר לי  ,ישו וראשונה יק״ק ירעזגין ( עלתה לזנרון נס ' גט פשוט
להרי ין אנינז״ל נסי׳ קכ״א םקפ" ט ) ויקר תקרה כי נסע ריר הגאון מוה׳ העשיל
ז׳ל  ,לחצר המלכות ווינא לוקש שם עזר נגד צוררי יהודה נאון פולין  ,ויהגיע
השית הלך אל ק״ק ניקאלסיורג לאכול לאס עס ר 1המדינה׳ והוא אז הרי תוה'
* ) נם אני הנותי אוטר מגזע המנות מוה׳ וימא ז״ל אפר
אל מדינת מעהרין ולק׳ק העלישויא נעת ההיא •

יצא 3אורת הש״ך
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מענדלזצ׳ל נעל ש׳ות צ 'צ ,ויסי ושנתם למשה׳ וינא מנתו מק״ק העליםיי לשאול
את סי רנ המדינה  ,אס נכון הדנר ועיניו לקחת לסם הרו מוה ' שנתי נ׳ן ולתת
סרננות נקהלתם על שכמו  .ויאמר הגאון נעל צ 'צ ז׳ל אל אורתו סנננד  :הידעת
את רני שנתי הזה ואת שיחו ? והרג מוס ' סעשיל ז״ל  ,אשר היה מסיי הדעת
והלשון ענהו נרגע  :תלמידי רני שנתי הוא ? הלא » וו לן להושינו על נשאך
הנה  ,ואתה לן ושג נסעלישייא ! העניו והתמים נעל צ״צ החריש  ,ונמוצאי שנת
כמג לק׳ק הנ״ל ננל סדנרים אשר דנר עם הרג סג״ל  ,לא כחד דנר  ,ויושני
העלישויא לקחוהו אליהם  .ויהי אחרי נן פשו 3מוס׳ העשיל זצ׳ל למדינתו דרן
עיר לייפניק הרחוקה כשתי פרסאות מק״ק סעלישויא׳ סלך נעל סש״ך נרגליו לקנל
פני רגו  ,ויפגשהו וינך מאוד ויציע לפניו שאלה אשר נפלאה נעיניו זה ימים
יניס  ,ורנו ועומק שנלו ענהו גרגע ויתר נל ספקותיו  ,ואז נסייו איש מעל
אחיו והרג מוה ' העשיל ז״ל הלך נמרננה דרך עיר ריינין  ,אן ועל סש״ך עוד
רןאחרימרנגתו ולא יכיל להפרד ממנו ,עד אשר התחנן לו רנו ני ישיג .יישמע
וקולו וישו שם נק׳ק העלישויח ישנ נשנת תחנמוני נישינס קנועה ' ,וננראה שם
נתארח אצלו הגאון נעל טורי זהו  ,ני1ש ' ות ע׳הג סי' ל׳ו נזכר שעני הטורי
זהנ דרך ק״ק העלישויא  ,ונהקדמת הש״ן לס׳ נ ' הנ נתנ שנעשה אנסניא לסרג
ההוא עיי״שז וקרע סדנר ששני המעשים האלה עולים נקנס אחד  .אן ראוי
להעיר על מס ששמעתי מפי איש רנני ותורני מוה ' יוסף נרעסלויא ז״ל ,ני הגאון
הסולנאי מהו׳ משולם טיסמנין זצ׳ל אנ׳ד נק״ק סרעסנורג יעי׳א אמר ני לא האמין
לשמועה היות הגאון נעל הש״ן ז״ל נקנר נק״ק העלישויא  ,ני אס שנ אחרי מם
הנזירות אל ארן מולדתי  .אחרי נקשת הסליחה מננור המנוח זצ״ל אומרה  ,ני
מלוד הזרות שנחשד נזה מפאת עצתו  /ני ישלח השקר ידו נזמן לא נניר אל נית
מועד לנל חי ועל פני החיים והמתים יענה עד שוא  ,הנס ראינו ממנתו הגזרר
לתעלה אשר נתו אל החנם הנוצרי וו י דרי ן ( והמנתו ההוא שמור עד היום
הזה נוינליאטקא ולייסציג ) ני ישו עדיין ושנת ת ' נ נהעלישויא  ,וושנת חנ״נ
ננר נאסף אל עמיו לנמוואר לתעלה ונן מצאתי עתה נספר שפתי ישנים ונם'
סדר הדורות ני נדפס ס׳ך על ח ' מ ושנת תנ״ג ואז כור נוע הרו ז׳ל נמנואר
שם והקדמת חותנו ) ומדוע נעמול להנחיש עדות התצנה אחר שאין וין זמןשגתו
והעלישויא ונין זמן מותו נ׳א נתשלש שנים ? וניותר אנז נעיין והקדמת חתנו
לחיית  ,שהאריך וחרוזים לספר וריחתו מארן פולין ועת הגזרה ונניסתו לוית
הגאון ז״ל וני נתן לו הש״ד שם את נתו לאשה ותת אח״נ וקוצר ימים עיי׳ש ׳
ולו שו הגאון לאון תולדתו  .לא היה נמלט מנוא זנר מעט מזה ננל ארינות
סדורים והקדמה הנ׳ל  .ומס שנמנ נש״ך ח ' מ סי' ס׳ח סק״א ונן שקלתי אני
מעהרין שס' ( 1צ׳ל שפייר ) שעירות ניניניות למשקל א'
ומדינת
נסיותי
לו׳ט מעהריש ונו '  ,אין לשפוט תזה נ" שו לארצו  ,ני אחר־ שלא נחו נאשר
הייתי יש לפרש והיותי על זמן ההוא • שפייו אשר חור הם  1. :שפתי נסן
על ש״ע י׳ד  1. ,שפתי נהן על ש׳ע ח ' מ  1. ,נקודת הנסף׳  4.תקפו נסן,
 5.ננורת אנשים  6. ,קנות על גזרות ת׳ח ( מנ״א סי׳ תק׳נ׳ו׳  7.והערוך מש״ן,
ורונס נרססו אחר מותו על ידי ונו ר 3י משה ' וחתנו רוי מאניש וננדו רבי אהרן
זנר נלס לחיי עולם הנא •
אני טרם אנלה לדור אעירה על התדמות נפלא אשר וין הגאון ועל שפתי
נהן ז״ל ובין חותנו זקנו רוינו משה איסרלש ז״ל ( שהיה חותן הנגיד רני וואלף
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הנזנר למתלה ניע ) .שניהם לא תססו את המדרש לעיקר נ׳א את המעשה ותהי
מלאכתם וישראל להורות הוראה ננמה ומששנו ישר ודין ודת ; שניהם היו מדי
השנל ואן> ינ צעירים היו לימים ננודו עד מאד ועיני נדולי זקני הדור ( עיין שיות
רמ״א ורשיל וע״הג סי׳ קי׳ת וקי׳ו ) ; שניהם שסתם 1רורה ונותרת  ,מעסה
ונמותה ורו ואינותה  ,שניהם לא נרו משני איש וידינו את לשונם נתן ורור
 ! .לתמס מלתמת האתת ( עיין שיות הנ׳יל וש׳ך ונ׳הג )  ,ושניהם לא התהלנו ימים
ר 1ים עלי אימות  ,ני לקת אותם אלקים וקוצר ימים  ,משה מת1ן שלשים ושלם
שנה ויום ל׳ג ועומר שנת של״ג ( ס״ז א״ח סי ' ת״נ שקיא וסי ' תריע סק״ה)
וסימן הכל נ׳ל־־עד׳ ואתיו הנהן מת אתרי נלות לו ארועים ואתת שנה ויום ראש
תדש אדר יאשון תנ״ג  ,ויום מועד קרא ה ' מועד לשווי ומירי ישראל שנים עד
אשר יעמדו לנורלס לקן הימין:
מצות רוהתאוי׳הג הצדיק מוה׳ יעקו הנהן זצ״ל ירד לשמלת נהר מארן
ויצלנשש מישראל — והוא טוע ותהומות ויום א ' י׳ז מנתם או.
שנת :

ויאמרה ' אל

יעקב קום

ני ישאלך איש  :מי שם שה הגלגלת ?

עלה בית אלי.
אמר בא :

קובלת •'

כראיותף קובלת קוטפת תלמידף
באפלה
היוצאת־ו ,י «  , : -ותקבר
הצלתו  -י ־!־> ••  Tד T ..

)יךיד עליון קבור בתוכנו '
.
ואבלה
בוכייה
ערתף
עליה
״
•» ׳ ״ד
•ד
זיוI j
ז ; ,ר
;קך  #תכד3,תןז כ?זלים הראיתנו .נצחזכריונף ???וק .יויי־יף׳
?עמקי התורה ובעמקמצולה  .מבל) #י סניף ידעכןב! סלה.

הרו התרון והצדיק הזה  ,אשר שמו אהוו וננוד וין רוני ארן מעהרין ואנמיה,
ורווס רעיו ומוקיריו המה  ,נולד ןק״ק קרעמזיר ויום הש 1ת נ ' שוט הקס׳ו
( )8• Februar 1806.והיה תנס לו חד השנל ונקי הרעיון עד מאוד  ,וזולת זה
היה לוו לו טהור ותווו אדם  ,ומותו נמו תייו  .עדות נאמנה הס על זה.
יוסף ווייסע

האדם והתמוה.
• Tj I
»
T T T

־

Don Moses I . Pordes in Lemberg .

האדם.

עד מתי תקוה ! את נחםהרוץם
רק לימים הבאים כל טיובתצפיוני? —
מתי תרחיבי נחת מלא הפנים?
לזאת כלו עיני׳ הה! פסו כחי ואוני!

מפרעוויא.

מיוו־י?
מרדעביוגו־ה !מרחיוק ת^
תעלימי עץ

גבר?

מעץ כל

ברשת ערמת ך כל לבתלכיוו־י י
.ינחל —  — njjrולנגד .עיניו קבר?
נמי נעוךים ינוסו כצ \ יחל1םו;—
רק' בתקוה נכזבה  ,תוחלת ממשנה;
בזרמי נגינות ב #צףנחריופו•
אל נשאירוי אחריהם ושמיבדיבה!—

התקוה.
$יך :קת

אדם,

הן אני

הקשית

לשאול

בעךמתי את

נבר

נשגבה,
אצליח!

מרוע אתן לו חץ׳ ;עוף ?להבה?
ואהל ןשריו ו^ע ^ רו

כאבק,יפריח ? —

רק זאת מנת חלקי ,זאת נחמתי•'
רק דאגה  ,רק צער מלא סף ך.על —
אותה נשינת נמצא גם תקותי,
והיא וערמתה הלא תעלהו מעל —.
משה

יעקב בר״י

פורדוס מלבוב.

Kommentar und Uebersetznng des Kapitel S und « und
einer Stelle im K. Mit . 12 in Hiob von M . E . Stern.
ה ( א ) קרא נא  .אמר  ,מה לן ני גועקת על דרכי הוזל׳ והמה צסוניס
וטמונים מעין זסר ולא יוכל אל לענות .צנל אדס עלי צדקת דיניו ויסרס וד׳אמר
לשני] יערסל וזר  :היש עינך ! ואל מי  ,ר״ל ואל מי יש לו צדקה ולזעוק,
הקדושים הסנה ,נסנותך מדרכי קדושים ,התצדקיס עליהם דיני שדי׳ ואמה סונה
,
לארווות עקלקלית להחרעס עלי
(ב) כי לאויל  ,שס איל נגזר ונרדף עם שורשעול  .הנחתו עציאיש
אשר אולתו מנעת מרקור רוע הזנו הנשחת  ,והוא נדעם נעז מצמו ועושק
ותלאות׳ ופותה  ,הנזרו משורש פתה
ממרום ידנר נעת ינואו עליו סגעי 9
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העני! נ* יסמה איש גאולה ( שמות נ ' נ ט״ו ) הנחתו עלי איפ אפר יא לסתירת,
לא מרוע מזג לוו  ,אך רק על גי אות לתורה עם פועלי אין  ,ויפת גסתר לגו
להיות כמוהם והוא עלול לקנאה  ,ולא ייגר סרה יק גיאיתו אצל רעהו יזזר
פאת ויתר עז  ,ואז יאמר לית דין ודיינא ת׳י  .ואין זה גסאסאה נפלתה להיות
לו מעט ולרעהו רג  ,והנה פניהם האויל נמו הפותה ינלו ויאגוו גאפס מקוה
והאגדון גא למו מעצמם.
(ג) אני ראיתי  ,וא(> אם ראיתי לפעמיס את סאויל אסר הגהפרסים
וארץ להצלית ננל מפעלו ,מענין הגאים ישרס יעקג ( ישעיה נ״ז ו׳ ) נבל זאת לא
נטיו רגלי לקנאות לו׳ ינ ידעתי כי טוגו נא יהיל יופתע גלא ראית הגויז מפלתו
ויפנר « אין מרפא  ,ונתוחו  :ואקוג התאם נוהו ר׳ל ופרתי לו קללת פתאם —
ונונל עוד להניח נוגה פניה גמלת משריש ,להיותה מונחת עלי התתנמות וסננת
הסכל לדעת איפה מקור דרני האל  ,ופורם הנהגתו את נרואיו ינמו״ש  ,ולאויל
נזה גפרתי מסלה פתאומית ויתוינס 3d > fnt) «inen Xijoren 9*ul'«rn. :
(ד ) ירחקו ,וזאת הקללה אפר תניאהו גסואה פתאומית ,אן> ניפוו היום
נתיק ההצלחה  ,גנל זאת הנוא העת אפר נה ירחקי גניו מיפע ומכל תופיה,
דאס נפער  ,מקום פות המססט ,יהיו נדכאים קודר נלא תמה וגאין מליל♦
(ה) אשר קצירו ,קציר דסה כעיןדלעיל ,חורפי און וזורעי עמליקצרהו,
ומוסג על תנמול הפעולה אם פכר ואם  .עונש  ,וכנוי הנסתר מוסו על האייל
הנזכר  ,רעב  ,תואר הפעל על יאכל  ,ואל ,נליניאור הנהו ,ונראה פרסו אלד
הוראתו קינה נמו אם יפעתי אללי לי ( לקמן י׳ ט״ו ) והראוי אל נמו כל פמות
הנגזרים מהנסולים ונא וסגול עלי חגורו נמקן> כידוע׳ והוא ג״נ תו׳הם על
צמאים והושאל על מדת הכילות׳ ני נמו אשר יצמא
נמו
יקחהו  ,צמים ,
האדם למים  ,נן יצמא והיותו עלול לנילות לנסףולזהג  ,נמו שאמר הנויא
(עמום ח׳י׳א ) לא רעג ללחם ולא צמא למים נ״א לשמוע דגר ד '  ,ואמר  :אשר
קצירו  ,ר׳ל שנרו סל האייל הזההוא  ,פיהיה רעגנאכלו  ,היינו ונלהעיפי
וקנין אפר תחת ידו הנמו לאישנע  ,ולא יפליטנו אלהים לאנול מתנו  ,ני זאת
קללת הנילי אפר הדיד שינה מעיניו ותנומה מעפעפיו׳ אין לו ל 3להתענג נהון
אפר אסף ממרים  ,וזה  :אל מצנים יקחהו  ,ר״ל תנין הצניניס אשד שם טמנהו
מעיני נל רואה  ,הלון וננה ילך ולקחו מאומה ממטמוני למען החיות נפשו  ,ני
ניראה ונפחד ממידי הנהו סן יתום נספו ,ולא תפנע נפשו טונה ננל עשרו  ,וכן
ונאוסן הזה ישאיף ׳ד את הצמים ננל חילם • ויוון יותר תתריומי •
(  0בי לא יצא ן חזר אל נלל הענין ואמר  :ני נל סות העוני המלאה
יהפגע הגאים על האדם  ,האדם נעצמו ע׳י מעשהו ומפעלו הנהו׳ ורק
אולתו תסלף דרנו׳ וד ' עשה את האדם יפר והס נקפו חפגונות רנות  ,וכנה את
האדם נשם עפר ואדמה לפחות מדרינתו ,וע״ם סוסו ,נמו פונני נתי תומר דלעיל
והסיני על המקרא  ,וייצו די את האדם עפר מן האדמה ( ורא׳נ׳ז ) ,וז״א  :כי
לא יצא׳ היינו לולא יצא און מן האום נעפיתו רשע ונהלנו ! ארחות עקלקלית,
אז נלי ספק לא יצמח נם עמל ותלאה להלאותווליסרו תאומו האדם נעצתי ! ני
מי יחשוד קודפא נרין הוא דעניד רינא ולא דינא והצור תמים פעלו ,ואמר מאדמה
ומעפר יננול שממנו  ' ,הפליג ולהס 3הדנר אל עצמו  ,ני רק האדם צנדו היא
ומאדמה וי״ו התנאי •
הסנה  ,והאין נמו העמלימידו נאו  ,והוי׳ו של
י ז ) בי אדם  ,ר׳לרק אז יולד ונועד האדס לעמל מורדף הפגעים והתלאות׳

84
«עת צאתו ממיריניזו ונענרו הננול אפר מקק לו פזי ונמו״ש למעלה  ,זדוני
החקירה ני  rnמונות הנהו להתעות ואין לו מעמד ,וז׳א וגני רםן> ינניהו עוף׳
א* יסוג  :וגני ופן על גני אדם העלולים אל התאיות אפו היא נמשלת לפלה« ת
הניעות  ,נמו ישסיה ופסי אפ שלהנת יה ( פיר ת ' וי ) או פהוא מיס« על « ני
אדם « עלי הפנל  « ,הנגיהם עוף « חקירתם יתד על נת השנתם וי« יאו « זה עמל
אל « מיהם , .
(ח ) אילם  ,אמדי הגידו לו די גאו  ,ני לא נאוה ולא יתנן לאדם ללנת
הלאה מנדי השגתו ל« לתי יתעה « תוהו לא דדן אמי  :לא משוס זה הדרישה
והחקירה « דיני האל אסויה מנל ונל ,ני לא לחנם מנן ד׳ את האדם דעה והשנל,
אן רק למען ידעהו ויעודהו ,ואמר  :ני «רצות האדם לירוש ולחקור אמרי האל,
«טרם נל ישיה את ד׳ לנגדי תמיד  ,ני הציר תמים גאין עול הנהי ועליו ישלין
יה« י  ,והן נניא עליו טונה ,הן «« וא עליו רעה יק« להו « אה« ה וגחנה וידע וינין
ני רחמן ונאמן מנהיגו  ,ינאנ את ננו ירצהו ונתונחתו נל יקון  ,ונשום האדם
חת הנלל הזה לנגד עיניו תמיד ועל לוח לנו יחרתהו  :ני הנהנת שדי אתו נאמנם
ויפרה  ,אז מיתר לו לתקיר  ,ני אז זטוח הנהו וסמון לנו לא יירא ללנת תועה
נדרשו  .אף נ« וא עליו תלאות לא ישאל מה ועל מה ? — ני לימין צדקו האמנתו
עומדת ' ויהיה דברתי  ,תענין נעדר נתון הדנרו ( מינה « ׳ י ' נ ) ורעו ננשים
נד« רס ( ישעיה ה׳ י׳ז ) ידני עמים תחתיו ( תהלים י׳ח מ׳ח ) היינו יתן עמים
מחת שנט ממשלתו להנהיגם׳ והוראתו גם סה הנהנתי  ,וז׳א נם אני אדרוש אל
אל  ,אן נטרם נל אל אלהים  ,אל השיפט התמים האמיתי  ,אפים הנהנתי ! ונל
אפר ישלח עלי אקנל נאהנה,
(ט) עושה גלולות  ,ני מי יעוז להניטנעין תלישות הנרתו עד הנונתו,
הלא אין חקר לנדולותיו ונפלאותיו עד אין מספר ! נראהנן  ,נלל תונח הוא,
ני נשנניס ונעלמים סעולית שדי מעיני נשר  ,ולוטים הנמי נערפלי טוהר ולא
יפלחם פנל נן חלוף׳ אן נם הנפלאות והנעלמים מעיננו  ,קצר נת אנום לספרם
לדעת מספרם נמה ונמה נפלאית פעל שדי ! וז״א נפלאות עד אין מספר  ,נלומר
«מדיינת נעלמות מעיני קרון מחימר ,נלי ספורות הנמו  ,וילאה לנוס עדי קיצס
ואין יעלה על דעתו להגינס ול« וא עד תנונתם■ —
(י) הנותן מטל׳ החל תן הרזרים אשר תם תמיד למראה תאדם ועינו
דשה נהם מלהנירם  ,ני מתפלאות תמים דעים הנמו ,ני שני פעולות יסו«« הנשם,
להצמיח את הארן ולתת זרע לזורע ולחם לאופל  ,ולהקיר האויר והרוח אשר
ישתרנ נלתו  ,והוא טונה נפרט להולני חרמות ולהשפיע תמעינות  ,ונהר פלגיו
ישמחו עיר החלהים  ,ני « לתו ימר« ו • נמו ויהי תקן ימים וייוש הנחל ני לא
הנותן מטל ונו ' לזרעים ושולח ונו׳ על פני
היה מטר ( מ׳א י׳ז זי ) יז׳א
חוצות להולנן איאות ושונני תגל •
(יא) לשום  ,או שהוא מו0נ עלהמטר ,ור׳ל ע״י המטר יתרותמוהצמחים
והזרעים הנשפלים משר« השמש  ,ויגי אדם יריעו ראשם שמחים וטוני לגג מטו«
הנשם הנדנות אפר יניף אלהים  ,וקודרים מני חתה על פני החוצות ישננו « ישע
אשר ישלח נימינו ונעזרו מקודש — או תהית « ו עוד נוגה שניה  ,וזה  .ני « חקרינו,
לא לחנם הנין שדי את הנל לפני האדם « טרם « ואו לתנל  ,ורק את הלחם אשר
עליו יקות חש ן ממנו  .ואשר ? לתו יותן חיתו לממיתים ענג ממנו׳ עיי נא
מטר אשר ישלח « עתו  ,וזה מטעם האתתי ׳ למען לא ישנא האדס תמיד אף

נינע את עישהו  ,ויהיה נקשר נו נרתוקות ההנרח לדעת ולהגין ני לא על הלחם
לגיו ימיה  ,ני על נל מוצא סי ד  ,וגעת יעצי המעי ימות נרענין  ,ומי ; ה
אמר ותהי ד ' לאלוה■ וזאת ג ' נ נוצת התורה נאמרה  ,ואד יעלה מן האדן ונו׳
ני לא המטיר ומה טעם לא המטיר ? ני אום אין ונוי נלומרלא היה אדס גארן
לראות ולהשיג טוגת המטר  ,ותאר את נצי האום שסלים  /נהסיגו על המדריגה
השסילה סתותי מין האנושי אשר טמו עיני שנלס מראות ולנס מהשניל  :ונהעצר
תן השמים  ,ישאו סניחם סמה ועיגיהם למרום תדלוסנה ויזנרו ע״י זה
המטרנוראס שונן שמיס  ,ומציגו זאת ג" נ אצל אדוננו תשה נעשותו נמש הנמושת ,
אם
יהניט עליו ומיה  ,ואמרו ז״ל עליו  ,לא שיש ננחש הנמושת רסואה ומעלה  ,אן
עשה זאת נמנמתו לקטני האמנה למען יתעוררו לזנרר את השוכן נשמיס  ,וני
לא הערוד אן המטא חתית וישונו אל ד׳ וירסאס וימלטס משחיתותס  ,ונן אמרו
נס על נהריס תשה את ידיו וגנר ישראל ונו ' עיי׳ש הונאו רנריהם נרש׳יי ז׳ל
ס ' נשלח  ,וז״ה ד׳ עשה את המעדנה הזחת נתטר׳ למען שוס השסלים חת
עיניהם ולנס למרום וע׳י זה קודרים שגנו ישע • ויש לי עוד לינר  ,אן קנצי
למלין אשימה,
(יב ) מפר  ,אן> שנל ערום יעשה נדעת  /ננל זאת אין חנמה ואין עצה
לנגד ד׳  ,והוא מסנית מתהסן שינטלו ממשנותיהס ויהיו לאל ואין ,ולא תעשינה
יקיים •
ידיהס דנר יש
לוכדעומדחכמים בערמם  ,אצגע אלהיס הוא זה  ,ני נלנדו על הרוג
(יס
המרעים רמסעל מזימתם  ,כמו התן נהתלותו על הען אשר הנין למרדכי  ,ינתי
שאמר  ,נעים זמירות ישראל  :נפועל נסיו נוקש רשע הגיון סלה לתהליס ט׳י׳ז)
תשלי ח חי) נמררה׳
נפתלים  ,נרדף עםתסל  ,מענין אין נהם נסתלועקש (
נמסוה  ,ני נמסזי נל מסעל נחג  ,או יהיה עניני עצתם נתהרה מרצון שדי  ,ני
יקדים ד ' להסירה נטיס צאתה אל הסועל  ,נמו קדמה סציו הכריעהו ( תהלים
מ*ז י״ג ) .
להוציא
(יד) יימס יפגשו חושך ,ר״ל אף נעת אשר ננר הנינו את הנל
מזימתם אל הסועל  ,ישלח ד׳ ידו ממרום ויהומס ׳ עדי יוצר נל אשד יזמו לעשות,
יגולל אור משני מושן עדי ילאו למצוא סתת תקוה.
(ט  0וילשע  ,וזאוסן הזה הוא מציל מסיהם וממרנם ומיום המזקה את
האניון להרימו מאשסתות  ,או יסיג גם מפיהם על לשונם הרעה  ,ואמר השם
יציל מידם את האניין אשר עליו זממו ואמרו  ,לנו וננהו נלשון•
<  ) T£3ותהי לרל תקוה  ,מזר אל נלל הענין ואתר  :אן רק זאוסן הזה
נשארה ליל תקוה שיעשה ד ' זאת ענורו לנטל ולהסי עצת זדונים ועולתה קסצה
שיה  .ר״ל חם הדל הזה הנננע תמת חזקת יד הזדים שתר את סיו מלרנר עישק
ממרום ומתת תסלה לאלוהים  ,אז ירא ד׳ וישסיט ואת הקדוש והקריג אליו ואייניו
ישים ליראון.
(יז ) הנה אשרי אנוש  ,דנר תטונת התיכמה והמוסר הנא על האדם,
ני לטונתו הנמו  ,וזאת חנינת שיי נמו ,לארס שטוג לסניו יתמו להיטינו נאמריתו
ינתינמה המגולה אהנת ד ' הנאמנת נסתרה ,
ןיח) כי הוא יכאיב ויחבש  ,ני ע׳י המנאונות המעטים אשר הוא
שולח על האדם ננוסו התעותד אל הנליה יההססד  ,יצ״י זה הוא ממזש חטאי
י -תחלואי הנסש הנשארת וקימת לעד  ,נינת אל חי היא ודין צתינה אלמות,
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ונהתרו לקמן  :ויגל ולתן אזנס ויאמר ני ישונו! מאון  ,והנה מנת הגויה
געצמה רפואה הגיה וצרי ותחנושתצרוח ,ונן יתחןוע״י תחצו ידיו תרפאנה וגמו״ס .
(נ ) ברעב  ,על ני דגר עד הגה  ,ני נמנאוג קל הערך הנא על גוף
הצדיק  ,נרפאה חגורת נפשו היקרה ; יסמן ואתר  ,ני נן דרן השם
וברעב/ע׳י
צער הרענין הוא סודן ממות הגרוע ונגד ממנו  ,וע׳י מלתמה אשר יש נה סננה
וסמד ממותה • הוא סודך מידי חרג המניא מיתה ודאית  ,ני נן דרן־ חשגון שדי
עסתמימיו  :נגיף ויפא • וננר נמצא הרעיון הזה הרנה עד לאין מססרנפסוקים
המורים עליו ; עד שאהיה תונריו להאריך נו  ,ונן נונתו נס׳ הקודם  :נשש צרות
יצילך  ,היינו שש צרות יניא עליך ומנולם יצילך  ,עד שנשנע תהי׳ ממורק מגל
פשע ולא יגע נך רע נצל ונצי  ,ע׳ד שנע יפיל צדיק וקם ( תשלי נ׳ד ט 'ז ) .
(בא) בשוט  ,מעניןשנט  ,נמו שוט שוטף ני יענוד (ישעי' נ״ח גו״ו
י׳ח ) וחזר עוד אל הענין הראשון ואמר :אן נל זה נתנאי ׳ אס נשוט ר׳ל ננוא
שנט המותר מאת הצור תמים  ,הלשון תחנא ,מלתת תפלה נתשסט עליון ומדנר
סרה נגדו ומלמדות עיני ננידו נאין אומד ודנדים  ,אז נטוח הנן סמיך לנן ולא
תירא משוד ני ינוא ׳ ני נעת אשר הנן נמדרינה נזאת  ,נלי ספק לטונתן הנל
ולהטינן נאחריחן ; על נן נצרה על דל שסת־ן ; ני החיים והמות ניד הלשון.
(כבן לשיר ולבס[ תשחק  ,וממילא יינן ני תשחק לכל אי יינוןהנא
אל ננולן  ,ידעתן ני הנל צטונחן ונת׳ש  ,וגם מחית השדה אל תירא.
(בג ) כי אם אבני השרה  ,ימים דנים עמדתי משומם עלי אופן השתמשו
נמליצה הזאת  ,ופל התנאריס יעידו! ינידו! פה חחד  ,ני נסתרה והיא נטמנה
מעין רואי  ,עד שדרשו ז״ל עליה  ,ני תיאר היא לחיה הננראת נדרן פלא נזה
(נפ״חדנלאיס ) ואת אשר מצאתי אחיי החקירה אגייה ולא אנחידנה תחת לשיני!
ידוע השתמשות המליצה נאק הענריס ע״ד ההשאלה נשם אגן ,פעם לטונה
ולתושיה ופעם צרעה ולמנרעת  ,כמו רועה אנן ישראל ( נרא׳ מ״ט נ׳ד ) אנ
ניחן ( ישעיה נ׳ח ט״ז ) לאנני חסן ( שם נ׳ד י ' נ ) לטונה  .ולרעה  :אגן אופל
וצלמות ( לקמן נ׳ח ל ) למקיש ולאגן נגף ( ישעיה ח׳ י׳ד ) סן מגוף נאק רנצן
(תהליס צ׳א י״נ ) והענין  ,רי נמו שהאנן נהשתמש האדם נו נמקומו הראוי לו,
היא לטונה ולתועלת לו ודני נינתו מה טונ  ,ונל הנתים ננויס ונל המגדלים
והמנצרים ננהי הקומה מוסדים על ידה  ,ולהיסד נשהיא מונחת שלא נמקיתה
הנאות לה׳ היא לאזן נגף ולציר מנשול לנל עינר עד שתניא נל רגל
למעי מפלה  ,ונן הענין ננל דנר  ,נעת אשר נשתמש נו נגנול אשר חקק לו הטנע
ולתנליתו אשר נפעל למענהו״ הוא לנו למקור התועלת וינהלנו למטרת חפצינו,
ולהישן לא לנו של tיועיל אלא יניאנו נם למגרעת  ,ותנה נידוע מירן הטנע
נעידים נחוצות ונשוקיס וגמקום אשר רגל נני אדם דורנת נו תמיד  ,ננר מונהג
הוא ממערנת הסדר יהגמוסי לסקצס מאנן ולעזקס מנל צור מנשול וחין חשש
להנשל שס מאחד מהנה ; אן נשדה וניער מפס אי אפשר לפנותם  ,גי שם
מקומם  ,ומשם יוקחו לעת ההנרח ; והאדם השם לדרך פעמיו יונרח להשתמר
מהם ולפלס מעגל רנלהו לנלתי יסנן נמו  .והנה נן הענין ג״נ עם היראה
והחקירה ונמו׳ש לתעלה ע׳ס ליש אונד מנלי טרף  ,ני אותן החנמים נעיניהם
הפורצים ניר ההשגה לצאת מחון לגגול הינולת לאדם קרון ממומר■ ונעל תנלית.
נדמו לחיות הפורצות הטורפות ויחטיאו מטרתם וילנו לאנדון  ,והנה נפי' הזאת
הורהו  ,ני יש יין ישר לפני איש אשר החקירה איננה נו לאנן נגף ולצוד מנשול
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ואין אתריתה דרני מות  ,והוא 3 ,צאת האדם לתלמי התקירה  ,ויראת אלוהיו
נטועה נלננו ושריון קשקשי הצדקה עלי ראהו  ,ואזור אור היראה אזורנמהניו
ומרית אלוהיו יאזיק נתומר מקשה ולא ימישי אז ישיש ננ 3ור לרון אורת
התקירה  ,א; לא יצרו צעדיו ו 3לפתו לאיפשל ופרי הלולים קודש לדי יעשה ונמו׳ש
ע ' פ אולם אני אדרוש אל אל עיי״ש  ,ולא לגד ני לא תצעידהו למלן 3להות,
אלא נס תנהלהו למטרת אייהו  ,וזאת תורת האדם מנתר הגרואיס אשר אננו
שדי דעה והשפל  .ונאשר הדנר געניני העולם הזמנים  ,אשר האדם היוסג תמיד
גיתה לגלתי צאת מקיר עיר מולדתו ותוצה הוא גודאי נצור מכל פנע ותלאה
ותקרה אשר הדון עלול למו ונאמרם ז״ל כל הדרנים נאזקת סרנה  ,חן לא ישיג
נם תנלית גאייו  :אשר לא ידע ללפת אל עיר  ,והוא נדמה לנהמות יעניני העולם
הזמנים " פן הוא גאיש הקופא על שמרי אמונת אגותיו ודעיתיהס וסנרותיהם,
וכל מעשיו מצות אנשים מלומדה  ,לגלתי שים לאורח החקירה פעמיו  ,למען דעת
את אלוהי אגיו להנינו ולענדו נלג תמים ושלם י איש נזה הוא ניושג תמיד נעיר,
אשר אין 3ה חשש תאנני הנגן ופמו׳ש  ,ונטוח הנהו ני לא ינשל ני מי איפה
יפשילהו !  3אין לו חלק 3נח החושג  ,ולא יחלה 3תלמי החקירה  ,יעיר פרא אדם
■ — אשר לא כן האיש אשר חלק לו 33ינה ורוח 3טנו נאו 3ות חדשים
נזה יולד '
י 3קע  ,ונח החוקר נאם עצור 3עצמותיו עדי פלנל לא יופל ,והוא תיפדה ומעוהר
לחקור  ,והוא הוא מפל משמר ינצור ארחו וישים עינו אל דוני מאתו אל שדות
החקירה  .שם א 3ני הנגף וצורי המכשול אשר נקלות ינשל , 03ני ר 3יס חללים
הפילה  ,נאיש אשר לא הסכין לשנת ניתה והוא יוצא לדין אשר 00תקים א 3ני
הננן>  ,המוכרח להשתמר  ,אן 3דעתו לזנות ארחו ולהשתמר מהם ,לפנות לו
אורח סלולה ! אז ישיג נס מטרת חפצו נהניעו למחוז מטרתו  ,ונן היוצא לשדה
המחקר ! נשותו יראת הי לננד עיניו  ,ונרית אלוקיו נלנו נמסמרות נטועות
נדרנונות לא תמוט  ,אז 3טוח הנהו ני לא מנוף רנלו זלכתו נתסלוליה  ,ו 3אנני
העף לא ינשל כרשעים הפורצים ,ולא לנד שלא תתעהו  ,אלא נס תניאהו להנליתו
אסר נועד אליה  ,ושמש צדקה ומרפא 3ננפיה אור החקירה הוא לו  ,ותניאהו
ילנו 3ס
להסלמת רומו ונפשול ונמאמר הנניא  :ני ישרים דרכי ד ' צדיקים
ופושעים ינשלו 3ס  ,וז״א ני עם א 3ני השדה׳ י״ל נס גצאתן לשיה החקירה' ,
אשר שם אזני הנגף לרוח האדם העלול להתעות  ,אס גס אז נריתן עם שדי
וחית השדה  ,מה שמניא חת
עומדת וקימת ואופן אשר אמרתי לן  ,אז :
הרשעים הפורצים הננול ומשליכים את היראה אחרי ניוס  ,להדמות לחיות
הפורצות  ,השלמה לן  ,אצלן תהי להיפן  3 ,ה 3יאה לן השלימות האמיתית ונמוייש .
שלימה ירות
כמשולם ( ישעיה מ״גי״ט) ותהי משניתן
השלמה׳תענין מי עור
י׳י׳ג ) וסיס עין עיונך על אמרי ידידי הקורא ! ני עקלקלות לא הלכתי ,ועל אוני
הט 3ע הנודע לנל׳ תמנתי יתדות חקירתי  ,ורק אחרי דרשי וחפשי 3אתתחות נל
המנאייס קדמוני  ,ומצאתי וראיתי אף אין אחד מהם פוצה פה להקל הננודה ׳
ואיןידורש ואין שואל ואין מ 3ק.ש להשיגה על אפנה  ,שמתי לשוילי המחקר פעמי ,
ני נונתי רצויה ל
יאס שניתי השם הטונינפר
(כד) וידעת  ,תענין דע את אלוקיאנין (ו׳ה א' ל׳ח ט׳) ושהי ד׳ לאנודעתי
להם ( שמות ו '  3׳ ) הוראתו נדרן ההשאלה הודאה על הנרת וידיעת הד3ר נעין
הסנל ו 3לנ שלם  »twttennen ,נלע״ז  ,או שהוא נ* נ מענין אהנה נמו  ,ני
ידעתיו למען אשר יצוה ( נרא׳ י״ח י׳ט )  .ופקדה  ,מענין ונפקדת ני יפקד חוסנן
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(ש״א נ ' י״ח ) רייאתו העדר וחסיון ותרנמתיו נהרמנ׳ן ע׳יס וחטאת עמן
(שמוח ה׳ י״ז ).עיי׳ם  ,ואתר  ,אם אתה נחדריגה נזאת אז זטוא הנן פי לא
אשמן ותנעט נשנתן נתיק השלוה  ,ושמן ראש אל יניא ראשן לאמר  :כתי ועוצם
ידי עשה לי את התיל הזה  ,ותדע ני מאת די היא  ,ומדרכי היראה לא תמוש.
ופן להיסן  ,ופקדת נוך  ,אם תמצא את נון נמתסור נס אז לא תוןטא לתת
תפלה נמרום  ,נידען ני הפל מאת הצור תמים אשר אין עול נדרניו•
(כה ).כעשבהארץ  ,ידוע התמשלות והדמות הדנריםהעלולים אלהנליה
והפסד נס׳ הנניאים נרציתס להפליג תולשת קיומם ותיותס לעש 3ודשא הארן.
נמו ויושניהן קצרי יד תתו ונושו היי עש 3שדה וירק דשא ( מלכי '  ' 3י״ט נ״ו,
ישעיה ל״ז ני׳ז ) אנןחציר העם ( ישעיה מי ז ) ומנן אדס חציר ינתן ( שם נ״א י״) 3
ודומיהם< וז״א ננקטו גס פה דנר והפונו ר׳ל רנוי ושנול נניס  ,וידעת ני מאת
ד ' הוא ונחלת ד׳ נניס  ,שנר פרי נטן  ,נעת ד 3זרען 5ותדע נס אותו וני מתנו
הוא  ,נעת צאצאין ינלו וימיתו נעש 3האדן ותשאר שנול וגלמוד  ,ני נל דרניו
.
משפט• ומאתו לא תצא הרעות !

(כס בכלח .

שס

הענין  ,ני
הואי אלהשינה! כעלות גדיש בעתו׳

התנוחה מיים נזיעה נתיק הארן עדי תצמח ותאסף הניתה  ,רנו נמו רנו
הקורות הנאות עליה לפי ראות העין  ,סעס היא מונרחת לנשס ויעצר ! והעם
לאור התמה ותמטר פעם לרוח הנישג והוא שקט ׳ יפעם לשקיטת הרוח והנה
סערה  .והנה האפי תפולת ונוקע נארן לנו חדד תמיד נראותו נזאת עלי
זריעתו ינפזרו נל עצמיו לסי שאול נשאלו  :מה זה יעל מה זה נהיתה ננה*
ני נשחתת תקיתו עלי נינת הקציר י אן לא ינין החומר  ,מה מלל שומר  ,וננוח
עת הקציר יראה קמתו עותדת מושפעת ננרנת שדי  ,ואז ידע וינין למפרע  ,ני
נס הרוח נס השקט נס הנשס ונס עצירתו לטונה היו  ,ואיש על מקומו ונעתו
נא נשלוס׳ וני לאנס היה פחדו  .ופן הענין עס האדס  ,ני רנועד לאין ספירות
המקרים והתלאות הנאות על האדס  ,והוא נננקת יוחו נמשל ננהמות נדמה
נדרני ה '  ,נער ולא ידע מה זה ועל מה זה ? אן נעה נטחו נצור משננו ונשאתו
הנל נסנל ונשנהו ניד ודומם  ,ני נטל עליו נאהנה ונהננעת רות את אשר נזר
®ליו שונן מרום  ,אחריתו ישגה מחוד וננלותו תהי לו עדיה להנין ולהניט נעין
ספלו  ,ני שופט נאמן ואג רחמן ד ' ,ופל משגרי מי זדוני היגון והתלאה אשר
ענרו עלי ראשו לטונהו היו למפרע  ,וני רק ע״י הצרות התמרקות  ,דשן ורענן
הנהו עתה  ,ויפיג נשינה נשתיל על יונל  ,וז״א נעלות גדיש נעתי  ,נמו סתונל
התנואה לגדיש  ,אן> אחרי אשי ענרו עליה סערות אין מספר ושואות חזקות.
(כ  0הבה זאת חקרנות׳ ראה והנט נאהקורא• לפי דנרי נלהמנאריס
קדמוני תה התפאר פה 03ון> דנייי עלי גודל יקרת חקירתו■ האם על אשר אתי
לו  ,נותן מטר על פני ארן ומיס על פני חוצות וכדומה■ הפי ננון ליסד עוז
התפארות נמה שנודע לפי עוללים ייונקיס• אן לפי דנרינומה נמרצו אמרי יושר,
ומה נעיס ההמשן נסיומו■ ני על ני התחיל נפי׳ הזאת להראות לי דרן ישנו!
אור החקירה ועל איזה אופן מותר לשוס לאורח החקירה פעמיו  ,למען תעש
לי פרי הלוליסי ואמר לו אח ' נ ני מנתן לו נזה נחלה נלי מצרים עולמית להשיג
אשרו הזמני והנצחי נס פה נאין הלזו  ,ונס שם מענרי פי סחת הנוי והקנד<
הייס ואמר  :הנה זאת חקרנוה  ,על האופן הזה ילן דרן ממקרינו  ,נמו שהתחיל
אולם אני אדרוש אל אל ונתו״ש  p .תיא  ,מעגין נן ננות צלפחד מנרות:

ל:  ין לאשורן נדדנך נס אהה נה למתי תנ3 למען ת, ואתה איו ! שמענה ודע לן
: ויתוונמו- ואתריתן ישנה
Klage nur. Wird dir Jemand
Heiligen du dich wegwendest
? Den

antworten
! und zu wem; so von den
Thoren
, tödtet der Aerger
, den Einfaltigen
, richtet das Ereifern hin. Sah ich auch einen Thoren Wurzel
schlagen
, ich verkündigte unvermuthetes Unheil seinem Hause
. Ferne von
jedem Heile bleiben seine Kinder
, werden im Gerichte verstoßen
, ohne
Vertheidiger
. Dessen Ernte ist, das er darbend genießt
, und klagend es
aus Dornenhöcken holt; so läßt Gott die Gier
'gen bei all' ihrem Gute
hinschmachten
. Denn, würde aus dem Staube kein Unrecht hervorgehen,
so würde demselben Erdstoffe auch kein Unheil entkeimen
; nur dann ist
der Erdensohn zum Unheil bestimmt
, wenn die flammenden Begierden den
Flug erheben
. Doch, auch ich werde forschend mich zur Gottheit wenden,
indem ich Gott mein Schicksal anheim stelle
. Der erhabne Dinge wirkt,
unerforschlich
, dessen Wunder unzählbar
. Der da Regen der Erde spendet, Gewässer den Tristen, auf daß die Niedrigen zur Höhe,ich wenden,
und der Hülfe, die Gebeugten sich freuen
. Er vereitelt der Schlauen
Pläne, auf daß ihre Hände nichts Bleibendes schaffen
. Er verfängt die
Klugen ׳in ihre eig
'ne Schlinge
, der Verschmitzten Anschlag wird übereilt.
So daß am Tage im Dunkeln sie tappen
, am Hellen Mitlage in Nacht
umherirren
. So rettet er vom Schwerte
, von ihrem Rachen
, und von
ihrer gewaltthätigen Hand, den Armen Doch nur dann bleibt dem Armen eine Hoffnung
, wenn der innere Sündentrieb verstummt
. Dem Menschen Heil, den die Gottheit züchtiget
, halte der Allmacht Strafe für
keine Entwürdigung
. Denn, indem er verwundet
, verbindet er, verletzt,
iiidei
» er der Heilung Balsam spendet
. Er befreiet aus sechs Nöthen dich,
auf daß ein siebenfaches Unheil dich nicht treffe
. Durch Hungersnoth befreiet er von sichrem Tode dich
, durch Kriegsgefahr
, vom Schwerte
. Nur
nehme bei der Geißel die Zunge wohl sich in Acht
, dann bleibst furchtlos du, wenn auch Zerstörung nah't. Der Verheerung
, dem Mangel,
lachst du, bleibst ohne Furcht auch vor des Feldes Wild. Denn dein
Bund besteht auch mit dem Gestein des Feldes
, was sonst zum Wild deS
Waldes herabwürdiget
, bringt Vollkommenheit dir. Du wirst anerkennen,
so dein Zelt im Wohlstände ist, findest du auch fehlerhaft deine Wohnung, du sündigest dennoch nicht; anerkennen wirst du cs, wenn dein
Same in Fülle blüht, auch dann, wenn deine Sprößlinge wie deS Feldes Gras hinwelken
. Im Ereisenalter gehst du zu Grabe, wie zur Zeit,
in die Garbentenne kömmt
, die Saat, siehe
, dies ist unsre Forschung
?art, so ist's recht! vernimms
, und richte dich hienach!
4 **
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ו (כט) שובו בא אל תהי עולה ושובו עוד צדקי בד! .נדומק
נארוהו המנארים אל תהי  ,נמו אל תהיו  ,ולי נראה נכי]  ,דהנה מדרך הענע
אם יסופר לאדם מעשה עול ואון אשי עשה איש מן האנשים  ,נשמעו אותו ואשמה
יחרד וילפת יתפלא וינזר אומר ונהמת לנו  :נמוהו לא נעשה מעולם  ,אולם
נחפזי נל האדם נוזג • ונאשד ישים שנית לנו לדנר הזה ייפקח נעין הנחיתו על
המעשה ההוא יראה פי איננו עול נ״נ ,ואל תדין את חניון עד שתגיע למקומו,
ונשלושה הני נננד  ,ננואו לחקור נפעם ההיא על נל המאורעים אסר הסיתו
והניאו את האיש לידי המעשה יראה נ ' נ שצדיק האיש ומוגרת היה לפעול דוקא
פעולה נזאת׳ וזרחה לו שמש צדקתו נאור נצהרים  ,וידוע הנחת שורש שונ על
חזרת והשנות הדנר פעמים ושלוש נמו וישג וישלח  ,וישנ וינן  ,וזה שאמר איוג
אל רעיו  ,נתחלה האשמתם אומי ואני רשע געיגיגם  .אן שונו נא על דנרי ומיד
תראו ני צנל הפחות אין עולתה ני וזה  :אל תהי עולה  ,והוא נסחר לנקנה
נעתיד  ,ושונו עוד  ,היינו פעם שניתי צדקי נה  ,והראו נם צדקתי ! ויתורגס:
überleget«S doch nur, nimmer ist'« was Unbillige
««; überlegt e
!sogar

sich hiedurch

nochmals, meine Unschuld bewährt

נקטה נפשי בתייוגוי :ראיתי להקדים חקירה אחתנחמדה
י
חנני ד' ונה יוננו נמענו נל דנרי הסי '  ,חרה לו תה ועל מההונרח ד' אשר לו
נתננו עלילות להניע עד ירנתי קירות  ,הלנ וניחן נל עשתונות  .לנסות את האדם
נעמל גדול מנשוא ,וזה  :הודיעני על מה תריבני ,ונידוע נרצות האדם לנסות
למשל את הנגד אס צנעו עומד וקיס ונאמן הנהו  .או אס יהסך לשחור תארו
נהנתנו לנונס ,אז לא יקח לנסיון הזה חלק חשונ ויקר  ,ני אם את הנמאס
מן הצדדין אשר נלאו הני יושלך לנסוף ננלי אין חפץ נין נלויי הסאגות  ,ונמו
נן הדנר ננסיון האדם  ,ני מצנותא דרקיע נמלנותא דארעא  ,נעת דעת השם
נייצ>רחות איש נפתל ועקש אין נמו  ,ואע״ס נן ישליננו ננדוד לאין רחנת
ידס מדחי אל דחי נצי חשך ועצר ,הנהו לפי סנרת איונ ענשו  ,לסימן  ,ני נמאס
אדם נזה נעיני השם אשר לגדולתו אין חקר  ,ונן נאמת דעת נת מהרשעים
הנוהרים  ,אשר אן נהודותם מציאות השם הנשננ נרומו  ,ננל זאת יאמרו נלעג׳
מעוג  :הני יתנן ני אל רם ונשא נזה  ,ישגיח עלי אדם נמאס קרון מחומר!
וידוע הדרום מסי עשרה למאה ע׳ס המגניהילשנת — המשפילי לראות נשמיס ונארן!
נדרן שאלה ותמיהה  .ונזה נושרים נהשגחה  ,וז׳אהעוג לך כי העשוק "ונזה אינן
מראה" רק " ני תמאס יגיע נפין • ונמצא נזה ממילא על עצת רשעים הופעת,
נאמרס ני נפוחים דנריהס  :ני אין השגחה למעה נשפלים נזויי ערן מול שונן
מעל י• ונלי דנרינו מה המשן לאחרית המקרא לנאן  .ואמר  :העיני נשר לן,
אם נראות אנוש תראה "ורצוני 1הלא אתה הוא רואה ללנג ומה הכרח לן לנסות׳ -י
ונן הנימי אנוש ימין אם שנותיך נשנות גנרי' רצונו  ,האדם קצר ימים ועפחוה
עתותיו׳ והיום הוא חי ומחר נקנר  ,הוא מונרח לנסיון נרצותו לדעת ולעמיד
על קיום ואמונת רנר מן הדנרים  ,ני תחר יונל להיות ני מערן> לו השעה והוא
נשאר נלי דעת אנן חתה חי יקיא י• וז׳א ' ני תנקם לעוני וצחעאתי הדרום"
הימן אינן צרין לשרש אחרי החעחיס  .ומה נאוו לפי דגרינו נקעו שני השרשיס
דדשבקש הוראתם חפישת דנר הנסתרמעי,רואה .על רעתך בי לאארשע
ואין מידך מציל ,עלמענין עליון נאשר תרגמתי על ומעליו איש עונ למשלי

י׳די״ד )  .דעתך  ,מעניןעיני ה׳ נצרו יער (שם נ ' נ י׳ד ) עיין נאורי שם הונח
על ידיעת השם הנלתי נעל מכלית  ,מציל  /מעני! מנצל נצני מיד ( שם ז׳ ח׳ )
יי״ל האס הד,ר הזה  ,כלומר  :כי לא ארשע  ,דגי שהוא למעלה מידיעתן׳ הלא
הכל גלוי וידוע לפניך נהיות ני אין מר אשר מידך מציל ואשר יוכל להסתר
מעיני השנחתך וידיעתך * וגומר ואומר  :הלא בלמי ראו עיניך וכחומר עשיתני,
ואיה איפה מאומה הנסתר ממך  ,וכי לכך עשיתני רק להנני נלי חשך מנה על
מנה ומצוק על מצוק  .ונאמת ידוע מה שנתנ מרן הרמנים זיל נש מונה פרקיו,
נהניאי הקושיא הננודה על הסתרת והתנגדות הידיעה לנחירה  ,וסיים כי אין
ליש 3זאת רק נאתרינו שסלק השם ידיעתו מן המר הזה לגמרי  ,וכעין צדיק
ורשע לא קאמר  ,ואן ני אין נהשנתינו להנין כזאת כנר אמר הנניא ני לח
מחשנותי תחשנותינם׳ וז׳א אחרי תמיהתו דלעיל  :האם המר הזה למעלה
מידיעתו  ,נאמת הנהו כן וזה  :ואלה צפנת נלננך׳ רצונו מריס אלה שהזכרתי
נמו ידיעת צדיק ורשע  ,צפנת אתה נעצמן מידיעתך  ,ידעתי ני זאת וכן הוא עמן:
ושורש ל 3הנחתי כידוע על הידיעה  ,נמו מי יתן והיה לננס זה להם ( ונדים
ושמרתני  ,מענק ואניו בתר את המר ( נרא׳ לי׳ז י״א ) הוראתו
ה׳ ניע )
המתנה נפקימת עין  ,ואתר הנועם על כן צפנת ידיעה כזאת וסלקת השנחתן
ממרים כאלה  ,על אשר חפצת לשום עין עלי אם אתנו א או לאי וע׳ז נאוה
נכון  :ומעוני לא תנקני  ,היינו אילולי לא סלק השם ידיעתו ממילא לא היתה
נחירה כקושיא ה רתנ׳ס זיל והיה האדם מוכרח המעשה  ,וא״נ לינא שנר ולינא
עונב  ,אכן רק עלהצפנז הידיעה יש ויש ןל דין ומשפנו לנלתי נקני מעוני ! ויתוינמו:
Meine Seele klaget im Leben
, ich gebe meinem Kummer mich hin,
rede in erbittertem Gemüthe
!. Ich spreche zu Gott: Verdamme mich nicht

mache mir
'8 kund
: wozu du mich anfeindest
! ziemt es dir, daß du bedrückest
? verächtlich behandelst deiner Hände Werk; wodurch du Frevlerschluß bekräftigest
I Hast du fleischliche Augen
! sieh
',) kurzsichtig du, Menschen gleich
! Sind deine Tage
, Menschentagen ähnlich
! deine Jahre der
Dauer eines Mannes gleich
! daß du grübelst nach meiner Sünde, forschest nach meinem Vergehen
! Jst's denn über deiner Allwissenheit
, daß nie
ich freveln werde
? deiner Macht entgeht doch Nichts
! Deine Hände quälen
mich
, die mich geschaffen
, deine Einheit umgibt mich
, und du vernichte
mich
. Denk
' doch
, daß du wie Thon mich gebildet
, und daß zu Staub
du wieder mich machest
. Wie Milch lassest du mich hinfließen
, wie Molken mich gerinnen
; mit Haut und Fleisch bekleidest du mich
, mit Adern
und Gebeinen mich durchwebend
, Leben und Wohlthun hast du mir gespendet
, und deine Vorsehung wahret meinen Geist
, doch Dinge, der
Art, verheimlichest Lu selbst deinem Wesen
, ich weiß es wohl, so»erhält
es sich bei dir. Du wartest mir, ob sündigen ich werde
, daß von meiner
!Schuld du nie mich befreiest

יא (יח )

ובטחת כי יש תקוה

וחפרת לבטח תשכב  .לא יתכן

לפרשו כנאור אותן שקדמוני  ,ני לא נאוה היראת נעחין לשורש חפר ולא מצינו
דוגמתי  ,ונראה הוראתו כמשמעו מענין נושה וכלימה כתו נאו עדיה ויחפרו
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(לעיל ו׳ ני ) ומסרה הלגנה ומשה הממס ( ישעי׳ ג׳ד נ״ג ) והעני! גאוזוז <רר!<
עס מפר מסורק « מסירה כקרקע» ני המממיש חוסר וטומן סכיו מכלימה ,צעי>
 ,נדו ל,למי המראה החוצה  ,ויתורגס ®u bist vertrauensvoll, da dir : :
noch Hoffnung bleibt; schämst du dich itzt deiner Fehler , weilest
sicherd» einst.
יב (י) לפיד בוז לעשתות שאנן נכון למועדי רגל ,אמר אש ה«,יון
הנהו נלסיד הגוער לעשמומ השאנן אשר אם י,זוהו ' מונח לנגדו  :הכי גנון  ,עמר
זה למועדי רגל ? וימורנס Ist Verachtung ein Brand für den Glück- :
— ?lichen, ziemt fie darum sich für den Unheilbelasteten
ועוד נראה ,אופן אמר  ,עשתות מענין מעיו עשת סן (שיר הסי ' ה'
י׳ד ) והר,וי ממנו עשתות נמו מן קסת  ,קסתות  ,נמווקסתומיו מש,רנה (תהלגם
(צ״ז ט׳ו ) והענין ע׳ד פתע ים,ר ואין מרסא  ,ני סתאם י,וא אדם  ,מועדירגל,
ע׳ד עד מתי אמם פוסחים על שתי הסעיפים דאליהו ( מ״א י״מ נ׳א ) ני לסי דנרי
נל המגארים המם,,ים מלת עשתות על הממשגה  :הראוי עשתנות י ויתורנם׳
Wie Blitzesflamme kömmt Verstoßung für des Glücklichen Sicherheit , die doch nur bestimmt für Glaubensschwache.
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מראשותי החכם החוקר השלם  .המפואר לתהלה בכל קצות תבל
לנעים זמירות ישראל כבוד מהו׳ שלוס_בד״י ה כהן נ״ע בע״הם
ספרי מטעי קדם« ניר דוד  ,קורות העתים  ,כתב יושר - ,״ 0
משלי אגוד׳ עמל ותרצה ,תורת ל״ע וכו' נאסף אל עמיו בן שלש  .ו ^ ,
'י! r .
ושבעים שנה בקרית האמבורג ביום א׳ כ״ה שבט תר״ה לפ״ק.
1.

$אול אמר לכד!ן  , :׳אסוף את ♦ריף!
"די לף עשות חיל  ,שיפת קודש לחמם;
"פעמים רבות ראית שמי רום ברוךזף-
״שוב השמ :מה! "— וכנור שלום דומם _ .
לשלום ישחו בנוה השיר באבל,
תלוטנה צעיף אלמנות למלבישן עדנים,
ניר דוד העמיד בפרטיו על פי נבל,
בעים תעופת רוח נעלם בכנף ר ; נים.
ו בכאפות ארץ נשמעו קוי זמרתו׳
ממיתרי כבורר נעים זמירות נזנצח,
כחצים ביד גבור בני אשפת שירתו,
ולאורו במערב מטעןל ד ם פורח.
מלא חדשים לבקרים פני תבל הנובה,
וללמד להועיל אור חכמתו זרוח׳
והוא נותן אמרי שפר  ,הלא היא כתובה
בכתב יושר דברי אמת חרת עלי לוח.
*1
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¬הילל בן שחר לאירד לנ¬שיה
ם עת ! פגו הצללים בארץ מאפלה
הוא ;עיר בזמרתו את שחר התחיה
.; אמן עם קדושי ההגיון קלה

s.
׳שערי צךק פתחו! " ;ריעו לקראתו,
!להקת מליצי מעל— " יבא 'שלום ינוח
<"ו בשמי רום !קריב נחוחי זמרתו
!"מקטיר בשמי שיר בכהן משוח
"הגיונו בכגור דוד נודע לתפארת׳
; תב יושר לעם חרת התמים2 ״
—״הדרת מטעי קדם לתהלה נשארת
״נ שייא אל הזמרה ;שורר עתה ברמים ! ״
3.
Schlumm 're friedlich , hochverdienter Barde,
»An des Tagwerk 's schön vollbrachtem
Ziel!
Lieder schufst Du , duftend gleich der
Narbe,
Ohr bezaubernd war Dein Psalterspiel.
Meistersanger , mit des Ostens Leier
Klänge spendend , wie sie David sang —
Offenbartest Du ein Himmelsfeuer
Herrlich , bis ihr letzter Laut verklang . —
Ehrenkrvnen schmücken Dein Gedächtnis.
Nachruhm bleibt der Deinen
Heilsvermächtniß.

. בר״י שטעון1מענה

s
Poetisches
von
Markus Boß in Slawitschin.

מקופד תמחדם
עלמות איש חיל 1רב פעלים ,צדיק חונן ונותן ,הגביר היקר מהי׳
טאדעסקא נ״ע  .נאסף אל עמיו ביום ב ' ,לסדר:
צבי הירש
הצדקות לפ״ק.
קום עלה בית אל  .שנת אוהב את

אמו היא המקוננת:
דלתי פי איכסה אוכל לפתוח?
אם השמים,עבים יתקררו׳
תחהם קרני השמש  .יסתתרו; כריח התיכיון׳ צר רוחי ,גדלברו!
אהה• כאבי נעכר! מלאתיזעם'•
מטרות וע אם לע הארץ יריקו,
תראה עור השמש בעריפיה׳
מתוקה נל ?ש מרפא בבזגפיה ,סורו מנחמי עמל! סורו ממני!
הרוה ועינג המה עור י? יקו .דברכם משלה .עלעצבי בל;שימני
אינקה!
תנחומותיכסבל י " י
״
מישרי יי
י -״
וקשה הרוח׳ אם תהקבצו אלי גס רבות; ם׳
בן ארחות בל נעצב
אפע אמרותיקם אך דבר שפתים׳
ארש 'שבט האל עליו עוח;
לא תשיבו קני ביו נפשי דבקה.
?השתפך לבו עינו יוךדה מ;ם׳
יגון ואנחה עיסו ממנו ׳
לבי רבץ תחת משיא העצב!
;מצא מרג'ו_ע מה  .ינחמנו׳
';שקיוט מההמךמר יום איוייומים .התתאמצו לתת ל 1ח' קו.קצב?
ןסער־ות א;נחותי לדממה תקימו׳•׳
ולו אני שקלת אידי ? מאונים,
לא כן עמךי בל רוחי ח^לה ׳
מגךל מכאובי בכות לא אוכלה׳ .יכבד מחר״ים גדול רחב ;ד; ם!
נמל בזה איך מלבבי תרימו?
קפאו תהמת רמעוהי הפעם!
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רועה נאמן בקר .יפקח עיניהו ,למעשיך לא נחנה זאת המגרעת י
?מקל נעם הוא י? הג צאנהו,
כי נוסדו״יחדו .על אדני הדעת׳
כי אהבת הבסף שקר והבל•
לנאות חמד ונחלי ערן יביאמו.
עדר הקצובות הםלמיוהעו־ך,
אך טוב וחסד עשתה נרבתך,
בל יתע אחר 3תהו לא דרך ׳
הלא המה היו מטרתך /
?'שלום יחדו יך? צולפנירועמיו .בכל משלח ;דךבכל מסחרוסבל-
הלוא אליו בני היקר נמשלת! לעשיה חסר כאחר הצבים רצת׳
לעזיור ילך׳ עברים תמיד חפצת ׳
ב? יתק שפתים בניך נהלת,
להקים לטיובתכלו בתי הספר •
עלי ארח צדקה ונזעגלי ישר•
עלימו חיים גם שלום .ימצאו ,גן חמר הם עץ חיים בם פלח י
אשר בפנינים ובפזלא
יסלאו; ופרי צד^ןה מתלמיהם צמח,
י :ז ז
 י יי ---
בי טובים דודיהם מכל העשר  -בגשם נדבות ובמרד ,אמרי שפר.
עלנ ? ש נענה ונדכאה רחמת,
ועתה ?.לרך כל הארץ הלכת ׳
מי ינחה כה בניך פה הנחת? למסלת ביתך את לבך שמת,
מני רגל הדל בל תשבח;
ואל מי נ ? שת מעט הצאן ההנה?
הנה אלה בחבלי עני נלכדו,
הנה .יקר תפארת מחמד העין ?
שהיה למיו מימי קדם— אץ!
אם על דלתותיך יום יוםשקדו׳
איננה!
בל הדרת חיימו׳ אהה!
עלץ לבך והיית אך שמח.
אהב כסף  ,כסף לא נשביענו,
מהיונך אספת בנקי־ון כפים ׳
שאף להון ולעשר חונן איננו׳ נתת למיו מתנה אפים ׳
בחל הלהט משרב ושמש ׳
נפשמיו.
שלחנך «־־השיבו
בנחת
 T :• • י :
- :ד
הכאלה אךח־יח לך  ?.חשבו,
המון מים בצמא גרול בלע׳
ופרי תבואה מ?ינו ימנע ׳
אם מאת דלים אל לחמך לא זישבו
ואמש.
מדבר ושממה הוא שאה
וממנו לא סעדו לבותמו ?

i
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אתם העזובים! לספוד לב תוסיפו! ונפשף,בני ! מתבלחמקר!ןנבךה,
מעינבם דמעות שליש בל תחניפוי בה השביחה עם התוגה חברה>
ברכה וחסד בני אחריו הניח!
קיוץוחיוח.
כשושנת העמקים עם
■ על במיות עלית,
הצבי ישראל'
רק אני לבדי נשאךתי ; עצבת ,
דאית,
כנשר
אל־־מת
לנתיבת
גלמודה תמיר אנכי ישבח1
ז• t
v v:
זv
.
•
ערי תצא נפשי אדירה בשיח

? צל שדי עד נצח תמצאמנייתי
מרדכי באם

מפרעוויא.

Exegese von Joachim I . Pollack Rabbiner in Lrebitsch.

(המשך מן המחברות הקודמות).

העמיס את'0

יז כסא הי .יעיד והנטחה ני נאחרית הימים ינידו נל
למלך נל האין אשר תקום משנן ננידו ונסא מלכותי ירושלים  ,ושם יגואר ליאות י^דיי
פניו ולעניו שנם אמד ( .דומה לננואת ישעי׳ נ' נ' ומינהו' אי )  .תקוו  .שורש
קוה יורה ליעי?* על ההליכה נקו הישר מנלי נטות אנה ואנה עי גיא אל מחוז
החסן  .ויען כי המים הנגרים ממקום גניה אל הנמוך ילכו נתנועתם הטנעית
נקו הישר  ,אם לא ׳פגשום תונע ונח התנריחס לשנות דרכם  ,נאתר נתחילת
הנריאה ( נראשית אי ) יקוו המיס  .והמקים אשר אליו נקוו  ,יקרא מקוה מים.
ומזה נגזר לדעתי נם שם הקיה  .ני היא המטרה אשר אליו ינון הפועל פעולתו•נ,
ואותה ישים התקוה נונח פניו נקו הישר ננל מעשהו  .וזה ג״נ נונת הכי
(לקמן טי ) תקוה ישראל ונו׳ ר׳ל אם רק ה' לניו המטרה והתגלית אשר אליו
יכונו נל פעולות ישראלי אז הוא מושיעם נעת לראם  .והושאל שם קו על מנל
המום המונח על הדנר הנוירו נקו הישר  ,׳קו המיה" ( לקמן ל״א ) ויען ני וק
המידה יצטיך לנל ננין יתואר הננין נתאחר " וקו ינטה על ירושלים ' ( זנריה)
ונאמר ג״כ שורש קיה להורות על הננין  ,׳אם אקוה שאול ניתי" ( איונ ) נמו
אננה  .ויאמר פה  ,ני נקוי העיגול אשר מסני 3ילכו ניושר אל המרכז  ,נן
ינהרו כל העמיס אל ירושלים ממיז חפצם למצוא מנוקשם המוסרי  ,לשמוע ונר
ה' ותורתי אשר משם יצאו  .שרירות לבםההליכה אתרי ראות עיניו  ,אמות
ותשוקת היצר מנלי שינוע לקול תונמת מוסר זולתי  ,תקרא לכת אמרי שרירות
לנ  ,נמו ני נשוירות לני אלן ( דניים ) ואף כי נזוא אחריו תואר הרע  ,המורה
על לנ נשחת  ,נמו פה:
' 12נחלת צבינחלה הנרצית והנחמות מכל צנאית גויס  ,ני צנאנארמית
אחות הענרימיורה על החסן ימי ולקן יי יצנא (דניאל ) ושיעור הנ' נתנאי זה
חשנתי להכירן & 1(v auszuzeichncii " ,״ לשנותן תנל העמיס לטונה כנן היותר
אהו 3לאניו  ,ולתת לך ארן חמדה  ,אשר יחפצוה כילם  .אם תהיי לי כנן נאמן
ליחד אהנתן וענוותן רק לי  ,לנלתי תת ננווי לזר  ,ותהלהי לפסילים 1 .

כי בגדה סורס וגד יורה לדעת המוארים על (4ים מסתיר ותנסה ערמיז
ליו ותסוה ו 3גד האהוה vermäntelnגל״א • אך אין דעתי נוחה וזה  ,פי
והריה מקימות נמצא ני יורה גס על איס אסר וגלוי ולעין נל יפסע יאוהנו,
וינתס ורעהו ונהנטחת אוהותו חסר הוגויח לו תחילה  .עננ׳ל ני הוסאל מסם
ונד אסר הוא דור חוצה לאדם הנלתי דיוק ועצמותו׳ וורצוגו יפסיטנו ויסירנו
מעליו  ,ני נן יחסוו הנוגד את ירית אהותו אסר נרת עס רעהו נדור הנתון
ורסותו להסירו  ,ולהסירו מעליו ננל אות גססו אסר לא טהירה היא מחלאת
המידות והתנינית הרעות  .נמו ' אסת נעוריך אסר אי! ה ננדתה והי (מלאני וי ),
כא קור  ,הנניא יציג פה לעומת וית יהודה הנסאריס אז עוד על אדמתם,
מעמד יסרחל אסר ,הגלו נור  ,אסר ודע הוא  ,ואיך ומציר ונמצוק יצעקו אל
היעל רוו עמם  ,וקול ה ' מנחמם ואומר להס סיני ונוי והס מסיויס הננו
אתאנו לך ונוי עד סוף הפרסה  ,וע״ז מסיו קול הי  ,אם תסוו ונו' עד פסוק
יג  .ונ׳ז רק לעורר נס לו יהודה היוסניס עוד על אדמתם לתסונה אמיתית ׳
וע״נ אמר אח ' נ ני נה אמר ה׳ לאיס יהודה ונו׳ננ״ל המסך הנתונים קסי ההינה
והסקפה ראסונה.
העוו  .סורס עוה נקל יורה על הנטיה מדרך היסרה נמו ועויגו והרסענו
דק< )ן1ל(דניאל ט ') ני החוטא ניטה נעוור סנלותו ומניעת ידיעתי והנרתו הטוו מדרך
הראי ' והנגוחה  ausartenול״א וממנו נגזר סס עון להורות על היציאה מגדר
 ,המוסר  ,ואופן הקרוי למזיד  ,אסם ההפעיל יאמר על איס ני העוה את דרנו או
את היסר  ,אם ומרד וימעל ילך עקלקלות ׳ אף ני ידע איזה דרך יסנון אור
המוסרי  ,ונחה יזנה ארחו  ,רמו פה  ,ונאיוו ל״ד ויסר העוימי * ומתקני התפלה
יסדו • העיינו והרסענו" ,חסרון הפעול דרך  ,או יסר.
כב ארפה  .נמו ארפא  ,ני סורס רפה ורפא  ,סוויס ועיקר הוראתם  ,ני
נמו סרפה יורה על חולסת הנח והסרתי מאדם וריא  ,יורה סורס רפא נאי על
חולסת החולי והסרתו  ,והנפעל ממנו יאמר גס על החולי והמדוה נמו נרפא
הנגע (ויקרא) גס על האדם החולה נעצמו רפאני ה ' וארפא (לקמן ) ועיר יתחלפו
לפעמים זע״ז  ,נמו פה  -ונתיליס  :רפה סורי ' ני חטה גס ע׳ז אעירך קורא
יקרל ני נל הרפואות אסר רק מאת ה ' תהיינה ואמצעות נוחות הטוע אסר
הטויע ,יצוריו  ,תואנה יוני! הקל  ,להורות ני חולי עמל ויגיע תעסינה מאמו.
ית ' ,אפם הרפואות הנעסות וידי אדם ע״י פעולת אנוסיות וסמי הרפואה
תואנה וונין פעל הנגד להורות ני  ,עמל ויגיע נפיס תעסינה  ,נמו ורפא ירפא
(סמות ) או והתפעל »להתרפא ,יזרעאל ' (מלניס  ' ,חי )  .הננו  .מלת הנה עס
הגינוי יורה על היות הנוף הנקסר עמו מונן ומרוצה וחפן לעסות דור מה,
וע ' נ יווא לרוב לתסוות הקורא וסם להורות ני הנקרא מונן למשמעת ומצות
קייאהו .רמו ויאמר אליו אורהס  ,ויאמר הנני  ,ויתורנסich Eüu(weif oder
 Su Dienstenונן הננו ועלינו ( ,מדור) הננואתאנו  rol1' f*nb bereit ,ויחוורו
עם הויניני יורה על היות האומר חונן לעסות ד,ר מה  ,נמו הנני תמטיר,
הנקרת ממ Futarara,
 ich will reqnen lassenנהויאת הזמן
 periplirasticumוהושאל אח ' נ סורס הון להורות על הערו לנו לעסות^ דור מה,
 stch ermuthigenנמו ותהינו לעלות ההרה ידנריס ) ואפשר ני נה סם הון
י נגזר מענין זה להורות על הכסף המזומן ניד נעליו וחרהיו עוז ונפשו לעסות
ולדור ננל העולה על רוחו  ,נמחז׳ל " לנא וגיסי' תלי " ולולא יראתי הייתי
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מתרגם הנ׳ נישעי' מ״א נ׳ז "ראשון לציון הנה הגס ולירושלים מנשר אתן* .
Ich bin der Erste , der Zion einen Erniutlnger und Jerusalem
 einen Bothschafker gibtוהנן • ני מעתה יהיה שם הנס גמר משורש הזן  ’ ,ויל
 ermuthigenעם נינוי רנים ונפל לשון משם מנשר נמלק השני מהנתונ.
כב אנן  .גתות הנתונ לדעת נן הוא  ,אנן לשקר ( נצפה ) מגנעות והמון
הרים תשועת ישראל  .אנן (רק ) נהי חלקינו תשועת ישיאל לומה למליצת המשורר
(תיליס ע״ה ) ני לת ממוצא ונו' אן מה שנאמר פס דרך נללי מגורל נל נניאדם
ימל  ,יאמר פה רק ננחינת ישראל לנד  ,ני רק מאת ה ' נסיגה ישועתם.
נד והבושת  .יען ני האמונה והענודהלה'האמיתית  ,מיקרת נפשנעליה
נננוד ויקר אמיתי  ,תתת כי הענודה לה,לי ננר תשים ניז וקיקלון על ננוד נפש
עינדיהסומננדיהס  ,תנונה ענודת ה' נשם מול  ,נהו ועתי התירננודו ( למעלה)
והעגולה לפסילים נשם נושת  ,נמו וימרו לנושת ( תילים )  .אכרה  .שורש אכל
הונת להורות ג ' נ על הנלי' נאשר יורה על האנילה המנלה לנר הנאנל  .יגיע.
נל קנין אדם ונל מה שהוא שלו  ,אשר לרו  ,רק נעתל ויגיע נסים יקנהו  ,יקרא
יגיע  ,גס נניו וננותיו  ,אשר רק  ,עמל ותלאה יגדלם על ניניו  ,נקראים נן.
יע ' נ אמר פה תתילה לרן נלל יגיע  .ואח״נ סרט את לאנס וכוי את גניהם ונוי.
כה נשכבה  .האומלל האומר נואש נצר לו  ,ינוטלו הרגשותיו עלנקלה,
וישנג וידלם  ,למען ישנת תוגיון נפשו ( ויונה אי ה' לנו לעד )  .ונן הוראתו פה
(עיין רל״ק ) או שמוסג לתעלה  .ויתררנס nun liegen wir danieder durch ,
diesen unfern Schandfleck , und Scham deckt unser Antlitz 3ד אם תשוב  .שעורה נ' לדעתי נן הוא אס תשו  ,ישראל אלי ורקנענור
הפסק ' נמלות נאם ה ' תזר ואחר תשו  ,עוד פעם אתית  ,נמו ני הנה אוי,ין
ה ' ני הנה אוינין יאגדו ואם תסיר שקוצין ולא תניד ( אנה ואנה נקנה נל3
יס להיות פוסח נאחונתן וענודתן על שתי סעיפים ) ונשנעת חי ה ,נאמת
(מגלי עירוג רעיון זר נננודן זה אשר תתן לה' נשנועתן נשמו נאמת ) נמשפט
ונצדק ה ( שלא תעשה שנועתן לאמצעי להשיג על ידה נצע נסן> נעול וחמס)
והתנונו נו גייס ונו׳ ר״ל אז תשיג תעודתן עלי ארן  ,ני נס נל העמיס זולתך
יכירו וידעו על ידן את הי  ,לענדו שנס אחד  ,ני נפי הנודע נועד עם ישראל
להיות ממלנת נהנים אשר יורו ררני ה' גס לעתים זולתם  ,נהיותס מתהלנים
ומעגלי התורה ונתינות המוסר  ,טונים עם אלקים ואנשים  ,תחת ני נסורם
מאורח הישרה יהיו למשל ולשנינה נעמיס  ,ושם ה ' יחולל על ידם  .או שמלת נו
תמורת נך  ,ומוסנ על ישראל  ,נמשפט הנניאיס  .אשר נעוצםהתפעליותם ונעים
יוח הקודש אשר יחול עציהם יחליפו הגופים מנונח לנסתר ננודע.
ג ניירו  .שורש ניר יורה על הסרת הקוצים משדה תנואה וחרישתה ותיקונה
י*מ״ נ  ,והמשל הוא  ,תחילה הסירו רוע מידותינס ותעללינם  .ני רק אז תהיו
«ונשרים לק,ל תונחת מוסר  ,החת ני איש נשחת  ,מידותיו  ,יאטס אזנו נמו פתן
יירש לנלתי שתוע לקול המונית על פניי דרנו.
ד ערלת רבבכם  ,דע קוראנעים! ני הערלה ר״ל ניסוי אנר הזנריש
לה שלש תנונוה  ,שתים טנעיות ואחת תוריות  ,האחת  ,ני היא מנסה האני
'תחליש עי״ז פעולת האויר רכל שאר פעולה חיצונית עליו  ,והשנית  ,ני היא
<1ו יפת ונלתי תנרחת לננין הנוף והעמידה קיומו נאשר יורה הנסיון,אומתינו
?ישראלית מימי קדם קדמתה  .והשלישית תורית  ,ני ע״ס מצות ה״ית  ,תורתו
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ולהסירה מהאנר  .וע 'כ גמלאי ג״נ שלש השאלות » מגר ,,נאמר
תחריג להפרידה
לג  ,על הממאן לשמוע ולקנל עצת ומוסר זולתו  ,נחלו הושם
ערל אוזן וערל בשכלו  ,מחיצה וניסוי מה ואשר ימנעו וינליחו העגרת דיניו
נאזנו ונלנו ר״ל
תונו ומחלשת פעיצתן עליו  ,והמחיצה המדומית הזאת תקיא
ועצת הזולת חל
 ' 3פה  .ואיש המגיג׳ם ;לשונו  ,אשר יוסיף נענור זה הנרות שונות
• (  ; ,שם ׳ערלת ל לרנר ד ;ר יקרא ערל ששה  .עיר השאלה מתנונת העילה השנית.
ללא צורן ; רצותו
הושאל שרש ערל על נל דגר אשר ע׳פי מצות התורה יאוי;
ומתנוגתה הנץרית
ולהסיר מזולתו נמו וערלתם ערלתו את פריו ( ויקרא ) .
להפרי
לדעתימוס; על ערי התנצר ושעורו  ,קראי  ,מלאוערי
מלאו
ה קראיתאנל אשר יאנל למען לא תמותו נרע ; ונתיסר נל נימי המצור)
התנצר ( תנל
וננואה אל ערי המנצר ודומה לוגליצת (ג אום ג' ) ' מי
ואמרו ( אח״נ ) האספו
מצור שאנו_ לן" ר״ל הניני לן מים לשתות נימי מצורן.
 .על ציין ז יניע רד׳ק ונעל הטעמים ) אך לזאת יתנגד ני מצאנו
וציוני!
\< ( 1
להורות על הננול שאליו  ,לא שעליו  ,ע״נ גיל ני מום3
רק
שימוש הה״א נסוףהרימו נס לנרות  ,והניסו גפשנס ורנישנם חל ציין עיר נצורה
על העיזו  ,יר״ל
ני שורש עוז נהפעיל יורה לדעתי לח לני על האסיפה חל מקוםידוע.
וחזקה ,
עמו תמיד הרעיון שאותו מקום נטוא ונשננ מפחד אוי ; ושאר
ני אם יאונר
נמו שלא העז מקנן (שתית ) מן השדה אשר חין שם מאסה מנרד,
מקרים רעים
שרש עוז תלנד הוראתי על החוזק ורגנורה ׳ יורה גס על הנעתו!
אל הנית  ,ני
מידיעת תקפו וגנירתו  ,איגוורת הד ;ר  ,אשר עליו ישען
והעדר הפחד התסינניס
עוז שם ה ' (תשלי ) ה ' עזי ותעזי ( תילים ) ועל איש אשר לא
הנומח  .נמו מגדול
מפגי נל יאתר ני היא עז פגים ידנריס נ״ח ) ויען ני הרשע
יירא ולא ימת ואין יראת ה ' על  .פניו יאתר הנחי ; העז איש רשע גפניו (משלי)
נועת ; רשעתופניס לגיהנס— אל תעמוח  ,אל חנותו וחל תשנתו יגע תגוסנם,
ונדחזי׳ל׳עז
הלן עלהזרוז וההשתדלות לעשות דנר מהי נן יורה שרש עמר
ני נאשר יורה שיש
מעשותו  ,כתו עמדו לא ענו עוד ( איו ; ) ותעמוד מלוא
לע הרפיון והשניתה
ושברגריל  .שם שנר יורה על הצרה הפהאיהית והושאל משנרו!
(נראשית ) .
תמנה  ,או משנר אחד מאינרי נע״א הראשיים  ,אשר על ויי
מתנים ה » סו 3נ
פעולתו ׳ ויהורם עי״ז גס ננין הגוף וקשורו הטנעיינבלל■
יווטל לפתע פתאים
מסבנו  ,מדין הארי לש נון נטא נסנני היער ירק נאשר יציקתו
 rז עלה ארי '
טיף  .ונדמה אליו מלן ננל אשר הוא נמית ולא ישנע לרשיי
רענונו יצא לטרוף
נסע יצא ונוי תחילת ההעתקה מאקוס מה תקרא נסיעה  ,נמו
.
משננות לא לי לישעי' ).ייסע משר רת העם ( שמוא ) ציה וס; 3העתקחם משם
נל יסע יתליחץ
t;c(M!n , nicht׳  äuftuונן 3נסןע הארון ויאמר חשה קואא
ויאורגם reifen ,
ההעתקה אמר נן  ,וע״נ אחר פה נסע  ,ואחינ יצא ממקומי
(ר״ל רק נתמילת הולן נדרן מעתיק אמיד מנקודה לנקודה חמרת יצוק נ ' נ לאחי
ורק יען ני נל
ניא אמריו הגנול שממנו נעתק נתחילה  ,נמו והנה
עליו ני הוא ניסע,מנלי
) • ה נ׳ לא שב ,אינו תענין שינה וחזרי לאחור ני אם
מצרים נוסע ( שמוח
ונמת ( ישעי st beruhigt , gestillt haben , ) ,ונאשר יאחי
מענין ושינה '  ,יאמר הענרי ש ; חרון אפו  ,ואפשר גס  ,יען ני הנועם יציי
הארמי נא רוגזי האנדים החיצונים הגידים והעורקים  ,אשר ע״נ יאדימו פי'
דמו מאורי לני אל
מזעפו ישו ; הדס אל אדרי לנו ןאינריו הפנימיס  ,ע״נ הוניי
הנועם ! וגנותו
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שורש ש 3להורות על השקעת והעדר ההעס ^ יאבד לב  ,ההלן והשרים אשר ט
תדרנס לצאת נצי שמר לקרחת ( שק נס הס ימרדו תרעה הגאה אליהם ולא תקום
נס רוח  ,והנהנים והנניאיס אשרנחנתתס היי להס למצוא תחסה תשמדואימתה,
’נס הס יהיו חרדיס ותשתותתיס ואס ל 3אלה נדונג ימס  ,אן> ני ל  ,העס נלו.
השאת  .שעל מורה על היאות דני תה לזולתו מצדו הצווג ולהסתיר הרע
הטמון נחונו  ,וצשיןנקרנו  ,למען יחשין ןג  ,נתו הנחש השיאני ( ,ראשית ) ויען
ני ההשעיל יאתר נצי הנדל על התסנ 3הרחוק או הקרינ ׳ יצדק תאתר הנניא אל
ה ' השא השאת  .ני הוא נתן הנח והינילת ניד נניאי השקר להסית העם ולשתותם
נמנטח נזג ני
לרעתשלן  0יהי׳ לתו  .עד הנפש  .להשריד יזשור הנון» עס הנשמה הנקרא
נפש נל״ע
רנ״הו  ,ונן והנהי נפש יורה על המיתה ושלילת החייס
יא דוה
צח נקרא לדעתי הרוח הען 3י על ששים והס ההרים הגניהיס או נתדנר מקום
לא יעצרהו ד3ר ואין תנליס ותשסיק תנועתי ,תשא״נ הריח העונר 3תקו  0אשר
מדי ע 3רו יפגיש נתונעים הרנה העומדים לננדו ניתים ונורות  ,יע ' נ דתה אליו
האויג הנא עליהם תגלי תונע העומד לנגדו  .לא
לזרות ונוי  ,לא לעיר ולהיעיל
ינואו גדודי עיייס אלה נרות שזורים נו החמאה< ני אס רק להרע לתו  .לזרות
שדש זדה יירה על הסרת דנר הה אשר לא יועיל נמו זרה הלאה ( נחדנר ) ונן
שהיורה על הסרת המין תהתניאה  ,ודומה נמעט לשורש סור 3חילין> זסש׳רן
והיססת ה״א יהמדל תעס או מאששחה ידועה יקרא ננחינתו אליו 3שסזר  ,נתו
ונל זר לא יאצל קיש ( ויקרא ) ר״ל אשר איננו ממשפחת נהנים  ,אנלו זרים נחו
(הושע ) ר״ל אשר צא מישראל התה  ,ותאים הננדל והנרחק מאחיו אחרי היותו
מזחילה קרי 3אליהם נאתר מוזר הייתי לאחי ( תיליס ( .
להבר הפעיל משורש
3
ג"רר להורות על הסרת הפסולת חהאינל  ,וחתנו שם3ר על התניאה הנקי' ויורה
נ על הצקיון המוסרי תנל סיג ומלאת המידות נתו נשקו ( 13תיליס ני) והושאל
להורות על הנן היוצא תאלצי החנית להשאר ולהתקיים זמן יותר אחרי נלותס
ננר ושונה לעפרם  ,רתמאה הנשארת אחרי נלית המון אשר הי ' קליפתה ומנסה
מלפנים ועתה תיסנו הרוח! נתו תה נרי (תשלי )  .בת עמי  .ר״ל עמי הנאה3
ליננת  ,ונן נן עתי ( הושעו הנאה 3לי נ3ן  ,ני על עס ואותה 3נלל יתנן לשון
זכר ולשון נקנה  ,כימיות האותה ננחינה מוסרית  ,אחדות הנהגתה ונימוסי ' י
היא ניחס נהנה  ' (, Nation ,א וקיניצס יחד ננחינה גופנית לנד הוא ניחם
ז
נר> ו 3ל״ת  . Volk , Neutrumבי רוח מלא  .ר״ל חזק  ,ני הלא שסתואר
הנאמר לרי 3על גידל ירינו׳ הנמות ופה יורה על רינוי האינות  ,נתואר ר3
הנאמר לפעמים גס על רניי וגידל האינות  ,נמו ודני המלן ( ירמיה ת״א ) נמו
על רינוי הנמות  ,ני שתי אצה  ,הנמות והאינות קוונים זענין ננודע  .גם אני.
י׳ל רות האומר נתלאנית ה׳ ני יינר ויעשה נהם שפטים להענישם על עונם ע״ד
מליצת הכי ( תילים ) עושה מלאכיו רוחות וני '  .יג כעננים  ,נאידיס ונשיאים
אשר נקלות ותהירית ירומו וינשכו לתעלה נמעט מנלי ראות אותם הארסלדקותס,
נ! יעלה האוי 3עליהם נמהירות ולפתע פתאום  .עד שלא תהי' אפשרות לעמוד
ינדו  .וכסופה  .לדעתי יקרא הריח אשר מדי לנתו הלאה יותר למרחוק נן יגדל
יייסיף נחזקתו  ,ננירתו מהירת תניעתי נשם סופה משורש יסף נהשמטת פ׳א
הפעל
יישורש ,או שנתי ששם סועה יאתר על הרוח התעתיק דנריס ומסיעס ממקומם
נסע  ,נן יאתר סופה על המא חמשנר ויזנלה דניים  ,ונותןסין*
״הייתם  ,מעני " ,ססו תמו תן נלהות" ( תילים ) .
קלו מנשרים  ,הנניא יעלה

 ,ע ' נ ומה האוי 3לעננים  ,מרנוותיו לסיסה  ,וסוסיו
והדרגות 3תארי המהירווז
ומהירים לעוף עוד יותר מעננים ורות  .שדמו  ,הנניא
,
לנסרים קליהתנועהאין עוד להסתפק עוד גניאתו  ,נאלו נגר יצא אלהסועל,
יצינ העתיד אסר
על סגוס המר והנמהר  ,אחרי ני סר צלם וה' אין עוד
ויקונן נגר גסס ישראל הממהר לגוא עליהם  .יד תלין  ,סורס לון או לין  ,יאמר
אתם להצילם מידאויג
אתו זמן תה גמקוס אתן  verweilen ,נמו נין שדי ילין
על התמדת דנו או גוף
אלין ( רות ) ונן פה  ,והושאל את״ נ להורות על הענגהגלילה
(שיה ) ואשר תליני
אשר יגיע שם איש גערו אתרי ווא השמש ישאר לדוג
ומקום אי  .יען ני ומקום  ,ני משנת ופתר הלילה ימנעוהו מעסות דרנוי  ,נמו
סס נל הלילה עדאור הנוקר
) וינוא לפעמים גם גתסרון שם לילה  ,נמו לין
וילן שם ני גאהשמש (וראשית
ני ע ' נ נקראת ג ' נ התמדת ההתגוננות ותעשי וורני זולתו
פה (שופטים ) ואפשר והתמדת גנותו  -מולי מצות שוס הצטדקות למגמה או
למען תצוא גס תהלה ,
 ,והפעל תחני וילינו העם על משה (שתות ט ' ו ) נ
התמרת הוקשה גשם תלמה
 . Jemanden beständig tadeln , oder mitאונך,
 Bitten belästigenלהורות על הנת נמו ראשית אוני ( וראשית ) והנפרד און,
און  ,הנחתו הראשונה
נת יות' מזולתו יעשה לפעמים עול ועושק לזולתו גנטחונו
ויען ני איש זרוע יגעל
ני וימים קדמונים טרם ישמעו עוד גני אדם לקול ה' ,
על גגורתו ועוצם ידו  ,ואף
למוסר  ,לגוא ומוסרת הורית והתורה אלקית או חוקי
ולא הטו עוד אזנס
חשנו וזדון לוס הרע כי איש זרוע לו האדן  ,ויעש גה וגיושוי'
המדינות ונימוסיהן ,
שם און להורות גס על העושק והמרוצה נמו און יחשו!
כחפצו ורצונו  ,ע׳־נ הושאל
ונן פה מחשנות אונך  .ויען ני ולשון ענרי יקרא לפעמים
על משנגו ( אילים )
הנקרא גשם אניו יורה שם און גס על העינם הוא עקו
המסווג גשם סגתו,נגן
ומשמיע ארן  UugliuJ ,נמו שיורש שם חטא  ,עון ואשם,
העול והחמס  ,כמו
גס על עונשן המסווג מהן כנודע  .טו מגיד מדן  ,דיל מי!
נםעל העגירות
 ,ומהר אפרים גגגיל הדרומי ישמע קול מניד ניאת
על קצה גגול א״י הצפוני
 ,ני נן היי דרך המלכים וימים ההם  ,ליעד אנשים
האויג והצר הצורר עליהם
ארצם ומשגיחים על תנועת האויג מסוג למען הודיע
קוק ידועים הצופים על גנולי
ויאחו וקרנו אל הממלכה  ,אלנל יושגי האין להקהל ולעמוד
ומהירות ועל נקלה היו״ד לריווי  ,נמו וקרע לו חלוני ( לקמן ) ונן ושדי ויששכר
על נפשם < .ז שדי .
לוי והוא ע״ד לשון סורית הקרונה לערוית  ,ור״ל נשותיי
הדיווי
(שופטים ) ניו׳י
לשמרה מכניסת הנהמות אל תונה  ,כן ישמרו הצריס
שדה המקיפים אותה מסויג
ונא לעוור  ,וכל זה יען ני אותי מראה  .מדתה  .לדרד״ק
עלי׳לולמי תת יוצא
נמו ואם המר ימר ( ויקרא ) ויווא פה נמסרו!
ענינו שנות והחליף הינר והמצוה ,הכיני׳ אותי מוס 3על נווד ה״ית והכמה ני
מלת דנרי או מצותי  ,ולדעתי
ונן ני מרתה גאלקיס יהושע י׳ד ) ואף ני הדור אשר יוחלף
החליפה נוודי ואחריי הפעול והנחלף  das Emgetauschte ,ינוא ניחם שוו,
ואחר יווא תמיד ויחם נטוו ( ויקדאו אפשר כי מפני הנווד כלפי מעלה נאמד
נמו ולא יתיר אותו רע
יהיי שורש מור ותרה קרוניס נענין ; והקל ג ' נ יוצא
וגהושעוהפן  ,ולפ״ו
פה
מעשה ופעולה המתנגדת לרצון האדון המצוה  -יח דרכך-
ושם הרי יאתר על כל
הגופנית נקיא ׳דרך ' והושאל אח ' נ להורות על מנהגטנעי
הליכת אדם ותנועתו
דרך נשים לי ( וראשית ) והנהגת נפשו ונתינה הוסריא
ונתינה גופנית " ני
פה ( ווישעיה ) יזה הדרך לכו וו  ' .ומעלליך  .לדעאי
 Lebenswandelנמו
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יקרא רק הפעולה הנעפית להפגת מכלית מה אפר אלי' יכין הפועלבשם מעלג
נמו ' אזכיר מעללי הי" ( תהליס ) ר׳ל פעולותיו אפר פעל להפיג תכלית יקר
ונסגב  ,וכן " גס במעלליו יתנכר נער ' ( מסלי) ר״ל לסי מהות התכלית אסר אלי
יפיס מגמתו מנעוריו  ,י1ף נתסמקיו ותעסי נערותו תוכר איכותו העתידה אסזן
ואס יסר יהי' פעלו  .וכל הנראה לפעיל פעולה תה תבלי אסר יסיג התכלית הנרצה
עלייה יקרא תתעלל בבנין התפעל התורה על פעולה מדותית ונכזבת scheinbare ,
 , Handlungנמו אשר התעללתי במצרים ( שתות ) ני בכל מופתי ה ' אשר עשה
נקיבה להכניע לנה מאנה לענות מפניו  ,וכן כל פעולה הנעשית חבלי אסר יניין
הפועל להסיג על ידה תכלית ראוי' ונכונה  ,רק להפיק תאיתו הייצאת מגדר השווי
תבוא בהתפעל נמו ( לקמן ) והתעללו בי  ,וע״נ יאתר ג״נ על ריבוי הניאון)
והסנותו תבלי הפגת התכלית הנרצית מלקיחת איש אשה ( שופנויס ) ויתעללו בה
כל הלילה  .ופה הנונה כי התכלית אשר סתת לך למטרה בכל פעולותין היתה
לרעה  .נזר  .גס הוא לשון תמורה הונח תפילה על דבר מתוק שהומר ונחלף
טעמו ונמו שנאמר על הריח ( לקמן ) וריחו לא נתר ר״ל לא הוחלף ולא נשתנה.
והישאל אח׳ינ להורות על המר תטבעו נעבור היותו מתנכר יחלוף לחוש הטועס,
שתים תר למתוק ( ישעיה ) ופה נאחר דרך השאלה על גורל ומקרה האדם הנהפך
מטוב לרע וכן לתעלה ני רע ותר ונוי  .יט מעי  .ר״ל כל איברי הפנימיים יחולו
הומה .פעל תורה על תניעה חזקה בלי סדרים ויורה
ינועו וינודו תפחד אויב .
יפה על תנועת הדס בעורקים בחוזק מהרגש האימה והפחד  .לא אחריש  .לדעתי
הוא יוצא ויתורגס Mein Herz tobt , ich kann es nicht beruhigen ,
׳ -<; ( .ננקרא  .מלשון וקראת אתכם כל הרעה (דברים ) וכת״ייתערע  .כא אראה
נס  .אשר הקימו הצרים לסימן אל תחניהס לדעת את הדרן אשר ילכו בה  .וכן
קול שופרי אפר ישמיעו לקנן חילם כמשפט כל היוצאים בקרב  ,וראית ה .נניא
ושמיעתו זאת  ,הן הנה רק בחזיון נפשו ומראה נבואתו  .כב בנים סכלים,
שורש סכל יורה בעברי על איש נעדר החכמה הנקנית ע׳י נסוןן unerfahren ,
והפנו הנבון המבין דבר מתון דבר עפ׳י נסיונו  ,ויען ני הנסיון יקנה רק ברוב
ימים יאמר נניס סכלים  ,ני הצעיר לימים היא נעדר הנסיון  .ושם חנם יאתר גס
על איש אשר לו החכמה נטבעו מלידה ומבטן  ,גם על וני שקנה אותהננסיון,
נמו שנאמר ( איוב ) בישישים חנתה ואורן ימים תבונה שפתיהם תורינה שם על
החנתה הנקנית בנסיון  .נג ראיתי  .פה יציג הנביא לעינינו מעמד ומצב ישראל
הרע תאור נאשר יחזהו במראה נבואתו  ,ני בכל מקום אשר יפנה ויביט יראה רק
חרבן ושממון לנגד עיניו  ,הארן תוהו ובוהו  ,השמים לא יהלו אורם  .ההרים
ירעשון  ,הגבעות תתוטינה  ,ארן הכרמל פירי ' וענפה מלפנים היתה לשמה׳
ערים נישבית וקריית עליזות נתצו מאין יושב  ,ני כולם תאדם עי נהמה נדדו
הלנו  ,וכל זה נסיבה תפני חרון אף ה'  .ולהבין יותר מליצת הב׳ אעירן קורא
נעים על סגולה אחת בנפש האדם  .והיא  .הנה כל הדברים אשר תחת השמש
יבחנו משתי במינוח׳ האחת בבחינת עצמותם כאשר הם באמת בפועל חוצה לנו
בל״ח  ln obsektiver Hinsicht ,והשנית  .בבחינת המשיג כאשר יצוירו הדברים
בדעת 3,cnpוה ,ןוס subjektiver Hinsicht, 3יי* ואף ני לרוב מתאימות שתי
הבחינות האלה יחד  ,ר״ל כי הציור הפנימי בנפש מסכים עם עצמות הובר אשר
חוצה לנו  ,בכל זאת תתנגדנה לפעמים  .והמשל נזה בחולי הירקוןGelbsüchtige .,
אקר יראו כל הדברים שחוצה להם כאלו הס ירוקים אף ני מראיהס נאמת לבן או
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אדום ונדותה תפאר המלאות  .אן מתולדות הנפש היא להחליף אמתת מציאות
היצרים החיצונים נציוייס הפנימי ' אפי יציירו מהס
נמחזנתס  ,ולחפו 3ני ננה
הם ; אמת חוצה להם  ,וזזה יתפן נ ' נ ני האים הנכם
והנענה 3צי לו אפר אור
עיניו יחסן מראית יחסו ; ני הסתים ונסיליהס חשפו ננהם  ,ועת אפר תוזתיו
ירגז מחיל ורעדה אפר תאחזהו יחשו ; גי עמודי החרן ותיסמתי ' ירגזון  ,יען ני
יחליף תמיד הרנס נפפו  .הפניתי חדורים חיציניס ; מציאותם היזמיתית  ,וימיר
ה ; אינה האי ; ,; r׳ Er verwechselt seine subjektive mit der objektiven ,
Vorstellung
והזן  .־־
כד
התקלקלו  .פורש קלקל ; עינית אחות הע ; רית
יןרה
 bewegen , schüttelnותתני גש ; עוריא קלקל יחיצים ( יחזקאל י
 > Sr | cl) eßi >fcile ab , oder ließ sie sich in der Luft bewegenונמו שיורה
;ארמית ; נין אתפעל על הנפעל P ^ lstvנן יורה ע״ז  .לפעמים זעזרית ; נין התפעל
נמו ולקח למנוהר ( ; מוזר ) מ׳  der gereinigt wird , rwr ,רכן הנונה פה
ני
המעות תנוענה
ותדמה מסעה חיצונית
המרעשתאותן ממקומן  .וריק״ם פי'
מלשון קלות ירעשו ; עצור קליתם ני נזדותם תעתיים  .ודצריו מסניתיס עם ד 3רי
אנמי הטנע האחרונים ני נח המושך אפר נתרכז האין היא המם ; ; נונד נל
הדנרים׳ ולפי רו ; חלקיהם העפרייס הנדנק -ם יחד׳ נן יגדל נא החופן אודם
זקו ישר היורד מלמעלה למטה  ,והתנועה לצדדים המתנגדת לפ״ז אל הנונד והתפינה
למטה תקרא ; שם קלות  .ויען ני ע׳י הפחתת ד ; ר מה יקל סודו ערנו ויקרו
; ; נינה מוסדית גוזיא ; פאז״ל תפחית דנר תה נפם תקלקל נמו נל התקלקלין
פטורין  .כח וכל י 1יף
שמים נדדו  .חתרו חנתי הט ; ע הקדמונים ני נחנו
ננםיונם  ,ני ; תקום אפר יפלו פם הרנה ; ני אדם אלליס׳ יתרחקי גם עיף השתים,
אס נענור אהנתס הריעות של זני חים  ,או ; עצור הרגפס הפסד
ועיפיפהאויר
ע״י ר ; הפגר ננל תקים ונן ראינו נם ; זמנינו ני נעת
היות הוזול י Cholera
;ארן אשר ע״י נלתי ספק נפסד האויי נראו רק מעט מזעיר תעוף ננף  .ומעתה
תזין נונת הנ ' פה ני מחסרון זני אדם אפר יפלו
נאינינודו גסנל עוף השתים.
כו
הכימל
המדבר  .נאסר מלת נהפן המוזן מענינו ני הנונה שהנרמל והוא
מקום שדות וגרמים נהפן צמדנר שתתה.

חיים יוסף במו׳ה שבתי פאללאק

מטרעביטש.

Poetisches
von

in Strakonitz.

Rabbiner

דברי
התעניות
מעמסות,

Fürth

Israel

הצומות.
מאץ תועלת•

רק הכעסת אילת׳
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ממשתגעים,
אשר מתולעים׳
הון נחלתם,
באחזה קבךתם ׳
לעצר מהם ׳
כל עמליהם•
למה אחסרני מטובה?
לחוש אתאוה ׳
?ריבות עקבה,
אשד ה ^ בע׳
לאיומץ החיים׳
נתנה פי שנים
הלזא החשב רראיון,
לאלוה שיובן מעיון,
בעניות גוית ??.לץ׳
שמיו להערץ;
באניה וראבה׳
וקבה רעבה,

ופנות .עימם,
מצא חן פפלים.
נצר תיום ויושר ,
צעיר רק לפשר׳
לבלתי עקב איש ׳
משקר תבייש;
1יל? פש אמללה׳
המלא חמלה,
לכלכלה ולררינה;
ולהפר האביונה:
אסוף ברוח איון׳
בלא משפט י׳ון;
,עשה רק טיוב ׳
והחסד אהוב׳
נוס מרשע מנמל ׳
תמיר לעמול,
בלי הנפש—
זאת עניות— נפש!—

מכתמים.
מהלך תקופת הטבע.
לזאת הנובל כחיים רדיתיו.
משארית אישים אחרים׳
לא ישבר רעבון ייוךשיו ועמיתו ׳
אחרים לחרוה נולדים ׳
רק מותו— יתן אכל למיו —.
כן תחפץ הטבע תקופתמו<
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רופא אליל.
אלדד .הלא פתח חתמיות היתרו מלאכתך׳
מדוע ע\ מת חכמה רפואה למרדתך■
מידד• בן גם עתה רק להפך מכתבךי ;ם—
בסמי תרופתי אוליך לארץ החיים •—

מצבת מנוח.
עובר! פה במהפכת המקרה ,
לקבורה ;
עצמיות מנוח
זבאו
ד ~ “ ; י ־1
*:

מחלה עלי עךע\ הקזליבתהו ׳
הפילההו.
חוצה
רופאים
וחכמת
י • t t
r
• :
“ : t :

מזמור לתודה לטוב שברופאים.
אהד !,רופא ?אמן ערן לא מצאתי׳
על בן תחדלנה אמרות זמרתי —

ציר לא אמן.
מחלון• בחרט אנוש לא ; כלת כתב עלי גליין ׳
מה לקחף לבך רפא במיטבהגייון ? *
ונפלאה ׳
רמה
חכמה
נכספתי :למר
כליון•
 :־ ; זז
ד־י
 : tד
• :־ ; •
י
ותלאה.
מום
כל
תכסה
האדמה
אשר
rT:
T
•; - :
 TדT T
:״v

עלי מליץ אלמוני.
משפך נפלא אין כמהו׳
מליץ הצעיר יוצר תהו ;

■—
י רק יין ושכר מקזתהו
ומשקה מ;ם מעעוהו '־־־
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מצבת כזבי.
למען כזב גם אחרי מותה
?מלות  :״פה שכבת יי'

השביעה מקבר אותה,
לקברה רק יעז 3ת •

עלי מחבר קינת ציון לת״ב.
"מליץ אני! " האח ! האמיתיךבריף ואשמח;
"? נעים בנוח אדמה לירמיהו "1גם לזאת אסלח
אך ידידי .ורעי! גנתב גם כמהו רחשי אבל׳ ’
אם נא מצאתי חן בעיניף— .על נהריות בבל —.
נם תבן גם מספוא רב עמנו.
אם יגעה שור על בלי— לו בלילו,
ייקח מספוא ןתבן להאכילו;
אך .עתה התבל נהפכה—
שורים יפטמו מראשית אונם׳
לראש תבן  ,יזקךא גאונם !—

מצבת מליץ צלל במים אדירים.
בברכת מים אצל אלוה נכר,
אהה ' מצא ^ המליץ מותו!
לו טבע ב:בךכה מלאה שכר,
עד שמריה הר ;קה בכוסו•

מצגת הסובא.
פה טמון דלפון 5סבא ב»ן מתהו,
עובר! אל תעירהו  :פן צמא תמצאהו•י

אשת כסילות.
כחלי לחייך ,נעה! לתאנית אישך אל תשמעי,
כץ /ישן ניושן יאלץ לציור חרש׳ הלא תרעיז

איזבל סרת הטעם.
בפוך לבן ככפור׳ לרעתך ; פה כתרצה!
ובצבע לאדמת שיועזנה תציךי פניך:
הסכלת עשו בתי! אם גם רע־ונך נרצה׳
עלי כר מלא שלג לא יפרחוש־ושניך —.

שבע בן בכרי הגנב.
הכניותיה׳
אדם •עם )כל
נשמת
•אם
דT
נ־ ד
זז
•  :־
כעולם הנפשיות תגדל בשלמותיה,
אז נוכל האמן בטח אשר לתגמולות׳
אצבעותישבע— מארזי לבנון גדלות.
הצלחת דרך התיכונה beati. .
החכמה ׳
בשכברהימים אהבתי מאד מרה זאת
TT

Medium tenuere

;

T:

־* T

: * T

:

*T

־ *:

ואחזק בבד הייןברעןד  ,לבל 1תפר _על האדמה,
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למט־ף אמרי מוסר.
ד?ךןז יהי כאש ידידי■ ולשייף כחרב לאזנינו,
רק  :זאת לא תפנו  ,וזה לא .יאכילנו" —

קרבת מיתת נבל הנוכל.
מה זאת ? צעק נמריור הציד סר וזעף,
בבתקיו ? חציו עע\ר פעמים חזה הנובל,
מה זאת ? הלחרפני ! <? ה ירום רעף׳"
יתרון חי ' נצח זה הכילי נוחל ?—
כתר ז.ער \ריךי! שרק השטן לאט,
?צפיתיו גדראשתי מטה נרקבה,
מה דזבקש שם נמהר'
■ אם לא תמזצא אף מעט
מיתת עבר — ? סף בחדשות נקרבה:
״גע באךגז מחזיק כספו פנינים וראמיות !״
ויעש כן נמרוד ; .ונבל נאנק — וימת — .

החמור וסוסי עגלה.
חמור אחר תמה על :יפי סוסים אמצים,
מיושבים עגלה בגאון דהרות אבירים
האח ! קרא משתאה  ;? :מים חרוצים,
עיור חזיתי אהבה לאחדות בחברים!
מה
רחקוממצה ,
המשל׳
ופחד,
 *: tי •  -ד
“ ג •*
 rז -
הסוסים ה;זקךים איש ? צד רעתי ׳
נאגרת אחים נאמנים  .ירקדין ; חד •י
אשרי ע ? ד טיוב לב ואשרי קנהו —.,

«s
החרש נא סכל ואאלפף חכמה,
ענה הסוס» :צמד אחר ?לא ריב ומדון׳
יו? לון שאה מאמסת כבל בדממה;
המפני זאת גם ללב אחד יתלפדון?"—
אשר ? מד יגיונו ילל באזני בעל צלה׳
הם המה דברי הסוס מלה במלה,־
איסרל פירטהקלדי,

Poetisches
Jakob Dibring , beeidetem Translator
in Ätanislan.

)"Ideale.״ (Nach Schillers

שמחת החיים׳ אן את נודרת
עם המון חמרת חזיע.יןד,
חיל מבאיובקד עם תענוגיזל,
אנה תסעי באשה בוגדת ?
הה׳ חיי עונג׳ עת יקרה י
אן תברחו במרוצה נמהרת?
אןד לשוא  ,הגלים,ינהרו
ולים הנצח בשאיון ןמהרו!

בקצף נמסה הרסוה 'שהדוח׳ י
מלהב .וששון את ל?י הש ?יךה.
עלה ? תהו צוף אמונתי
בנעימי התמונות  .ילידי חזיוני.
מאמך׳ שרד,עסיס לעיוני,
אשר ?חלד אלהים האיר חיתי -

וכמו אז אלישע איש .הרוח
חבק בןשונמית ? נפש חשקתיו׳
השמשתקזיירה ,המס קרח מות ?להבי שיחתו׳
הה  ,את היורה
עדי חיים בעורקי הילד נפוח;
שלחה איור עלי אורח י_לךותי;
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כנשר דאיתי ? 1מאורי כוכבים,
כן גם אנכי בעיוצם תשוקתי
חבקתי בזרועי הטבע׳ אהובתי ,שמה קננתי במועצות נשגפיות,
ואמר  :חיי! להבערת מליצה— רעייוני ערי עבים רצים ושבים׳
וכמךאה הבזק ראיות המחשביות.
והבוקה בזרוע לחיים הקיצה -
אז מזיק׳ חשקי גם לרוחה
במוץ על אברי החזיון נשאתי ׳
הדומיה בניועם את פיה פתחה ,ומאשר את רוח תאותי מלאת?
המיון ריוקדים נסעו סביב למו־בבי,
צוףעקתי משרי אהובתי׳
ומנשיקות פי השבעתי רעיתי; לכל מחיה חפץ איותי להביא;
לי צמחו עץ וביישן בערי־עד :ם׳ האהבה הנעימה עם בליקרתה׳
ההצלחה עם נועם כיוס ברכתה,
וניוזלי בדלח הפיצו קךנים׳
דדים חפחתיבמקיום תהוסביביותי כתר דכביוד ככוכבים בזיוהר ^ ,
עת עליה דחפתי בהיר זמריותי .האמת  ,כעצם שמים למיותר •
אולם אהה! על אם המשעול נדרו׳
ובחצי ימיוהי למולי בכדו,

בלבי פרצו המיון רעיוניות׳
לצעוד שמח על אורח החיים,
לפעלות דרמיות :ותמונות שוניות
• :ך
תשוק׳ותי נהמו כדכי׳ות מים•
כמראה שיושנה תבליפןפית,
עיור בלב הפרח נצה ך\ ית,
אך באין ב ^ם גבולו עליך,
נרמית לקצפה קפתרוך כיוסיך!

עבי השפק האמת הקדירו׳
כעננים אתהורעימשה העבירו-

אז שור דלג באמץ וחיל
עלי כנפי הדמיון הנער ׳
והסער,
היגון . TI :
ממתג T-
חפשי • ••• ••
• : T
במעגלי הרועם רקד כאיל.

פתר הככיור מקרש נאצלה,
עלי מצחר.קים ראיתיהחללה־־
הה,רגעי האביב כסערה עברו,
ולחץ אהבתי פארר שהרהרו;

אחיור מיורו מני בעקבותיהם,
וכאןלים הרחיקו מגריהם;
קלת המרוץ היתד .ההצלחה,
גם לא צמאייניי בחכמה שככה,

סרזיזי

SS

נעזב נשארתי כהלןי בציה.
ודרבי חשבה ומסביב דומיה ׳
וכמעט התקוה ק!! יה שלחה
עלי ארחי תהו׳ עמק הבכא.

הנושאת את סבל החייםבנחת—
בקשתיך ומצאתקי — הצלתני
משחת!

אחיותההיקרה,
רעיתי ,
וגם את
“  t:׳  tי
דt
:־  ' : - : -ד•
אשר בחברתה תיופע נהרה.
ומי מכל המיון אחזת מרעים
פעלה השקידה,אשר לברא נגשה
עמר לימיני כתמים דעים?
חרשה.
בריאה
מינצב לצלעי לרפאותעצבת? מדי ייום בייומיו
1־ " T T
T *:
:
ולהיובילני עד גיא צלמות ?
עמף  '.דיודדן תעי החיים׳
אןד את׳ בת מרפא  .כל׳•רולי ולאט יזיולון כטל נטפי מים,
ריופאת ׳
ארחיותם ילפתו בקול תנים—
אחוה נעימה ' לתהלה נודעת! עדי תכלינה קצבי השנים •
יעקב ביברינג מסטאניסלויא.

צרי לנפש*) .
Bon M . H. Enßer in Semberg.
נפשי יחידתי! מדוע את תשתוחחי?
אם אמנם אנכי מחמר קרצתי

און בת אל! למה תאנה׳?
צדק לבשתי קרבת אלהים חפצתי-
אם אנכי כל ןמי מתחולל
ללחם איה פה בארץ הנשמה
וכי אנכי בעפר אהי מתבולל
בין -רגבי נחל׳ ציורי אדמה.
*■י לפתיתת בתווי לסי הנפש מוש״נו פלקיירה  .נדפס3ל 3ו( 3שנת תקצ׳הו
עס הכהות מאתי ובלתי ת 3ותר אולי ה' תותי ויספת הליו כס את הפי' לבעכור
הועיל לנני עתי ני זה ישעי וכל תפן  .שירה נת התש ת־ות.

4
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הזאת יראה לך ואת מתעצבת ל
בין אראלם שימי לך סתר
הביטי ן*ל צור מנהו נחצכת
בי מה את עמיו חסר ל
אם אני מכל טוב זונח
פה׳ בארץ כיול׳ שית לערפל
לסיר נזיד פקועות שרה אפלח
להחיות חצי בשרי׳ ?לעיוני בשפל.
שובי נפשי לנינוחיכי הרגעי ורמי -
אך אהל ישרים בתמר פיויח;
אל תהיפחי׳ בל עלי תהמי
יקום אורהו ו?ב'וריו עלי זיורח■
אך  ,על פת לחם פשעתי
לצריורה בסף אמרתי אחיות׳.
אח נפשע הנני חקך גרעתי
י להכין
צידה גם לך
יחידתי •
T •• | • T I
־• T • : IT
צר לי את דרכי שחתי
יכ חמסתי שארי ? ארץ מאפלה.
איפה אעזבה כבודי׳ כלתי כרעתי
תחת אסוף מלת הרוגי שאולה !' -
אויה לי'■ פי הייתי ? גבר
עיוכר ביתו— ? התעלם ממך עץ.
וכי ארד שאולה ץ־כתי ק ?ר
חן הא?לצא ? וצדקה בי אץ.

ft

בצלי $ךי חסי  .שםתתליונני
ע? 1אבריות רוח׳ יחידתי׳ ראי
צידה לדרך אם לירב תכיני
תעלומות חכמה הן מעתה תרעי;
ובהפשיטך פתנתך תהליכי מעיל גוך
תתני ציין תעע\י לך כנפןם;
תתנעדי מעפר— בשובך אל ברך
חיתך באור תראה>בצריו -,החיים •—
משה

צבי

ענסר מלבוב,

Ueber Sanktion der Messora von Markus Stirm
aus Tysmenitz in Jasst.
רב שלום אל כגרד הרג ונוי ! וגדנר שאלתן  ,בעניןתקון מקראי קודש אס
ננון וראוי הוא לנו עדת נותלי דת ישורון ,ע״ס הדין אס לא Vיען ראיתי רבים
ההתקניס 3אתרס  :הי הרשה להס לתקן הקראות,
מ 3ני עמינו יד 3רו סרה על
אשר ננר קיאו יקבלו אותם 3עלי המסורה והציבו להס• ציונים  ,וספרו נלאותותם
ודקדקו אחר נל מלה  ,והי יבוא אחריהם לתקן את אשר לא תקנו הס ? להוסיף
או לגרוע על אשר מה שב3ר יצא תתחתידס נגמר ומתוקן ? האמנס ראיתי לחוות
דעתי 3זה  ,ולהצדיק את העהלים 3תקוניס גאלה  ,ודי ישלס סעלסו ותשנורתס
שלמה מאתו  ,ני כוונתם רצויה  ,אן ערס יצאתי לעזר  ,ראיתי להקדים שלשה
הנופלות 3ענין ההוא  ,א' אס התקון הוא יאות וראוי ע״פ הדיין  ,ולא
שאלות
נהיה חלילה נתגלה פנים ? ' 3על איזה אופן נוכל לתקן אס לסרס ולהפןההוךאות
או מלות שלימות  ,אירק להגיה התלות באופן שהחסרון וההגה ננרת  ,אבל לא
להקדים המאוחר 3תלות שלימות ? ג' אם היתר התקון הוא 3נל ספרי צזנ״ן  ,או
לנד בנין ולא בתורה יען נתאמתה ק 3לתה מדור דור  ,ומקדם קדמותה דקדקו
מאוד באותיותיה י
והנה הרב החנם מהו' שדייל ס ' באגרת אחד ( נדפס נני׳ח יויען ציו ) נגע
קצת בשאלות ההן  ,והוא אתרו שס  :ני התיקון לא יחנן לבוא בלעדי על תקרא
קשה במובן ועיי התקון ישוב לאיתנו ויהיה ענינו מבואר היטב בלי לחן נלל,
אבל לתקן בלחן  ,וסירוס ! יצא שנדה בהפסדה  ,נס נתב שתה ני בתורה לא יאות
לתקן׳ יען נל אותיותיה נספרות ומדוקדקות מאוד מבעלי המסורה מדור אחר דור.
ואולם גס הוא לא יצא ירי חיבתו בשאלה הג ׳ ני תיין לנר על בעלי
המסורה והלא תנלעום  ,מדוע דברי חזי׳ל סנהדרין האומר נל התורה נולה מ|
השמים חון תפסוק אחד או אפילו אות אחת נקרא מיז  ,ינ״פ הרתנ״ס ז״ל ׳
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וא״ב אין
יתנן להגיה אף אות אתת  ,גהשערה זולת התקו3ל  ,אן ד 5ריו גענין
השאלה
הגי נהשנל ודעת הס׳ ני להסן מקראות או לסרס תלות שלימות  ,הלחן
הזה יותר
קשה
,
מלחז
המקדח
הנלתי
מונן
,
ואולם
עדן
השאלה
הא
'
עדן
נתקפה,
ותלנד
זאת קשתה עלינו ידי ר 3י  0תהננערייס מדעת האומרים  :פי לרעת ממנ?רת
«ישראל פרמה  ,לתקן
מקראות אשר ק 3לו עליהם נל היהודים זה כמה מאות שנה
וכמה
תנמי
ישראל ונעלי המסורס ספרו כל אותותס!
ולמען
הציל
את
אלה
הישרים
גלגומס ׳ המפיציס אור על מקראות אסר חשך
תארס ,
מלזות שפתים הלזו  .להראות ני נכון וראוי כן ע״פ הדין  ,וננר נהוג
מנהג זה
מקדמוני רז״ל ומגדולי תפרשי תנ״ך הקדמונים  ,אמרתי לקנן פה מעט
מהראיות
המעידים על היתר הענין אשר יש ת״י  ,למען השי 3נפשך השוקקה
לדעת היתר ענין
חדש הזה  ,ונגר שמעתי ני נחנאת לנרות ממנהג תיקון מיק ,
אל תירא
ידידי  ,חנה נא ני יש ויש לנו ראיות מוצקות על אדני האתת לאימוטו
נצת ,
נוא
נא
אתי
,
ונטייל
נפרדס
הדרושים
נעניני ההלנה מקויימה ותהדרש
נשמע
צנאר לפיהן את הפשט י ומל3ד אשר מצאנו ני חי׳יל חלקי ניש אס למקרא
או
למסורת לסנהדרין ד' סונה וי) ני ים מהם  ,שקיתו את המסורה — לעיקר;
ולדעתם
הוא
הנוסח
הגנון
,
ויש
מהם
שקימו
אופן
הקרי
שהוא
לרו
3
תיקון
המסורה .
לעיקר ; אנל ראינו עוד מחלוקת נין אמוראי אנייורנא זענין ניוצא נו,
והוא (3' 3
קי״אז פליגי נענין הנעל יורם את אשתו אנל אשתו אינה יורשתו ,ירש א 3יי
המקראי ונתתם את נחלתו לשארו הקרו 3הקרו 3אליו ממשפחתו וירם אותה,
נאופן זה
יאחר ידיעת הקודם נלל מונח לחזייל ני שארו זו אשתו ) ונתתם את
נחלתו
מקונל לקרוג אליו שארו וירש אותה  ,והנה הסן כל המקרא נאלו נתו 3כן  ,יען
הדין שהנעל יירש את אשתו ולא היא יורשתו  ,א״נ רשות אליו לסרס
המקרא
ולפרשו 3אופן שיסכים המקרא לסדין המקו3ל להם ׳ ואף התקון הוא
?לתן
יען
שצרין
לחלוף
ול
3
אר
הלמ׳ר
מתלת
לשארו
ולהוסיף
אל
מלת הקרונ,
ננל זאת
לא חש  ,והתקון אמת וצוק׳ ועל פי הדין מוכרח המקרא להיות 3תקון.
אגל לר 3א
היה התקון ההוא קשה מאוד׳ ושאל סנינא חריפא מפסקא קרא,
אלא אמר
ר 3א ה״ ק ונתתם את נחלת שארו צו קאס 3רב ) גורעין ומוסיפיןודורשין,
ירצה גזה לומר אף
שלימותשהתיקון פס הוא תן ההכרח  ,אנללאיאות « אופן זה להקדים
ולאחר תלות
ולעשות המקרא כאלו הוא מחותן גסנינא  ,ונראה לו יותר
לגחור אות
תתינה
זו
ואות
תתינס
זו
ולעשות
מהם
מלה
שלימה  ,ותיקון נזה
א)
והנסנאןג״ג קי״א כשדרש אניי הקשה אליורנא סנינא חריפא מפסקא
קרא  ,וכן
גמנחות ע״ד הקשה לאגיי׳ ונסי הנראה מג' הקומות אלו שאניי לא חש
נצל
לדנריו ותיקן ו 3יאר על פי תקונו ורק רנא הוא שחשש להא דסנינא חריפא
ינערונין
נ״ו רנה סירס שס מקרא ודרשו ואניי הקשה לרנה וסנינא חייסל
נו ' וצ׳ע
גדול ,פהומחה שראינו גני מקומות הנ׳ל שחולקים הס אגיי ור 3א גענין
זה  ,אולי גס
נעירונין צ״ל רנא תחת רנה ,אגל מדוע גמר אגיי מדגריו
עדיין צ״ע ואולי יש לחלק נזה -
ב ) עיין זגחים נ׳ס
גנורות
מיד
גרש׳י
דתפרש
האי
גורעין
ותוסיסי
כפשוטו
לגרוע אות מתיגה זו ולהוסיפה על אחרת׳ ולא נפי ' הרשנ״ס כאן.
ילדעתינו
הנכון כסי ' רש״י יעיין עוד גתוס ' זנחיס שס וגתוס׳ הוריות ד׳ ד״הי
קרי גיס ונעלם מדנר ע״ש .
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הוא אצלו יותר נכון  ,הרי ; נינו לדין  ,ותותר לתקן גגרעון והוספה וסירוס אף
,תורה  ,אום! שיהיה התנין טו  ,ויאות ונכון להדין התקונל  ,וא ' נ גם גורן
הפשט — וענ״ס,שאר ספרי קודש ולא  ,תורה — התקרא הקהה  ,תו,ן אסר נראה
חצי התקון הוא מוכרת  ,אם ע"ם_ התיקון נמצא  ,יאור הכתו  , ,דוץ ישר ופשוט,
אז נכון וראוי לתקנו ואין פה תית וש כלל.
<,
והנה מצאנו עוד,ירושלמי ( תענית פ"  ) ,שרז״ל  ,עצמם 5דרן הפשט פירשו
המקרא ע״פ תיקון  ,ואמרו שם על המקרא  :טו 5ם כחדק ישר תתסוכה  ,ט,א
ד,הון כאלון מדקיא  ,ישר ד,הון כאלון מסוכיא ( פי  ,קוצים ) וגלי ספק שכוונו
מסוכה תחת ישר מ מ סו כ ה כדעת החכם שדי׳ל שתיקן כן ואף
לתקן ישרם
שלא נכת  , ,פירוש כי לתקן  ,א ואולי סמכו 5וה על המגין  .כי לא לדרום  ,אי<
א,ל לפרש הפשט הגמור .
והרי ראינו עוד  ,כי רז יל לא נמנעו לתקן איזה משניות ואשר גם הם
נתקבלו לקודש קדשים  ,לי חילוף ויתרון  ,אס לא יכלו לפרשם כפשוטיהן  ,ואמרו
הר,ה פעמים  :חסורי מחסרא והכי התני  ,ולפעמים יוסיפו כמה מלות למען
,אר היט  ,דגרי המשנה ולא יחושו כלל ! יען ידעו ני אך אס התשנה  ,ערכה
למולה הוא  :קודש חדשים  ,ו,מקום הצריך
לקודש תחש  ,להס  ,א,ל האמת
לתיקון  ,יותר טו  ,להם לתקן ולפרשו  ,לחן  .ומי לנו גדול מהגאון רגינו סעדיה
מניאו הרד׳ק ( הושע ד' ) תיקן מלת לשמור הננת  , ,פסוק הקודםודגקו לפסוק
שלאחריו עדי׳ז  :לשמור זנות ויין ותירוש יקח ל , ,ואף שגס פסקי הטעמים
מקו,לים מ,עלי המסורה ( ולדעת קצת נקרא הצת״ח נאשר  ,אינו  ,זה גמ״או
ינספרים וידועים חדור דור•
ואחד מהמפרשים הקדמונים ונקרא ר ' אגרהס  ,נימין ה",א ,ר ' יהודא ניע
מניאו,על מאור עיניס  ,ל״ט מחמישי מספרו ימי עולם דף קצ״ח על מקרא ד״ה
ו,ן חנניה פלטיה וישעיה  ,נו רפיה  ,ני ארנון  ,אשר פי ' גו החכם הניל  ,נו
תחת  ,ני  ,ורי׳ל גנו של ישעיה היה רפיה וגנו של רפיה ארנין ונו'  ,ורן נמצא
,אמת  ,העתקת ע' זקנים  ,וא" נ נראה בעליל שלא חש להגיה  ,נו תחת  ,ני  ,וכן
פירש׳י על המקרא יהושע נ"  ,ויקרא  ,ני ראו,ן ו,ני גד למזנח ני הוא עד -
וחסר  ,מקרא למזנח עי ענ״ל רש׳י.
וכן נמצא הר,ה מקימות  ,מקרא  -אשר יש ויש  ',נוסחאות  ,וע״פ רו,
הנוסחא החדשה והגלתי כתו,ה  ,פנים היא הנכונה  .ומאין  ,אס הניסחא החדשה
היא ?  5לתי ספק הוא התיקון אשר תקנוהו אנשי מעשה חכמים וידועים ! וראו
ן  .ין ני הנ 1ון הוא לעומק פשוטי לתקן מלה א' או שתים  ,אגל יראו לנפשם לש,ש
הנוסחא הישנה« סן ירנה עליהם חמת ה,למי מ,יניא תועלת התיקין  ,וגם מטעם
אולי יש להכות  ,כונה כמוסה גם גנוסחא הישנה ולתרוייהו ניוון  ,לכן הניחי
את הישנה על עמדתה  /א,ל העירו ל,ות אוהני האמת לאחר  :נזה ראו וקדשו
נס אותה  ,נמו שמצינו ,קצת ספרי תנ׳ך הנדפסים כתו  ,גד״הי  ' ,נ' וי,א
יהושסט ועמו ל,ח את שללם וימצאו  ,הס לרו  ,ורכוש ופגרים וכלי חמודות
ו,קצת ספרים כתו  ,ו  ,גד ים תחת ופגרים ,ומי אשר,לא הנה  ,סנוריהסתיות
לא יספק  ,זה  ,אשר,ין רכוש וכלי חמודות ,גדים יותר גנון מ ס גר י ס! יגויאי
ן 3אחד מ,עלי האסופות חנם הרזים תיקן המלה ההיא על נכון  ,ו,כל זאת לא עו,
עשה  .ני לא הש< 3ידו מ,לע המקרא להדפיס המלה  ,תיקון ולא העיר כלל טל
הנוסחא הישנה  ,ומהנכון היה להעיר גס על הישנה  ,כי אולי יש טעס נסתר על
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תלת ושגייס  ,ויצא ידי מוגת שניהם  ,האוה 3נסתרות ימצא משקו  ,והחפן
ננגלות ישתת גם הוא נהרחיג לו תעגלי האתת!
ורמינועיד נד״ה ' 3ו ' א  3י א נגיד את עולכם  ,ו 3קצתדשוסי תנ״ן בתו3
ה כ  3י ד וכן הוא המתת  ,ואף שועל תנמת שי נועה לצד אמד< אולי נדנתו לצד
שלא לש3ם ולזרות הלאה הנוסחא הישנה  ,א3ל התיקון הוא נאה ותשו 3מ  ,וכמוהו
עוד רנות 3תנ ' ן.
וכן הוא העני; נהנן תיל׳ דאית 3הון קרי וכתי , 3דהקרי א ) הוא תיקון
הכתי 3א3ל לא רצה המתקן לזרות הלאה המלה המשונשת  ,מטעם שן ים וים
כינה תיותדת למלה ההיא כנתנה  ( ,כמו שנראה נאמת לרז״ל שדרשו הקרי עם
הכתי 3נמלת אשר
לא תומה כ ) וכמו שיתנאר עוד להלן ) לכן הניא את
שניהם  ,הנתי 3נאשר הוא והקרי נצדו מנתון ; והנראה נכין לדעת  ,אף שלא
נכת 3עוד נימי התנאים עניני תורה שנע״ש  ,ונמו שנארנו נזה נת״א  ,אשר הנן
קרין ונתיני; גלי ספק ננתנו דנים מהם על ספרי התנ״ן שלהם  ,והקרי שהוא
התיקון ע״ס הרו 3נכת 3תן הצד להראות כי נאו לתקן.
ולסי״ז יש לנוון דנרי רז״ל ( סוטה נ״ח ל״ס נתשנה לא ענד איו 3הקנ״ה
אלא מאהנה שנאי הן יקטלני לו איחל  ,ועדיין איני יודע אם אני מימל או איני
תימל כשהוא אומר עד אנוע לא אסיר תומתי ונו׳ ותקשי ננמ׳ונתזי אנן אי גאל״ף
נתי 3לא הוא ואי נוי" ו נתיג ל״ו הוא  ,ותקשי וני היני דנתיג נאל״ף לא הוא,
הרי ננל צרתס לא צר דנא ' נתיי ונאתר ומיאן פניי הושיעם  ,אלא תשמע הכי
יתשמע הני  ,ור״ל דלינא למשמע מהאי נצל  ,ופי' רש״י והרתנ״ס נסי ' המשנה
ונין לי נוי ונין לא נא' תרוייהו לתר׳ אפי; משתמע׳  ,ולפי פירושם יקשה מדוע
נמקותות יניס כתי נ נא' נמקים שנכין להיות נא׳ וכן נתקומות הראויים לו׳
נתי 3נוי  ,זולת תיעיטא דתיעיייאשיש לספק נם) ,ועיר קשה מאוד לסידנריהס
הוא חסרון גדולנמוק הלשין ? והנה נפי הנראה לא רחה יש״יז״לג ) ני המקומות
שגנתנ נהן הנן תלות לא שמניא השים כאן שהם נספק  ,נולן קרי ונתי3
המה  ,וכן משמע נתיס' ( ערכין ל״נ ) ד״הת אשר לא חותה שלפי דעת רש״י לא
היה כאן קרי לנתונ כלל ע״ם ) ואולם נאמת נראה נזה  .כי נעלי התשנה ידעו
היטג שהנן מלות לא קרי וכתיג המה  ,ואילי כנר נכת 3נם ניתיהס נתנ״ן
שלהם איפן הקרי מנתון ( נדעתינו לעיל ) או שקנלו שנכין לקרות נאוסן אחר
מהנתיג  ,ולזה אתרו  :ועדיין איני יודע אס הנתיג הוא העיקר או הארי העיקר,
א ) ולא יסתור דנר זה תאתר רז״ל ל״ז ננדריס יקרין ונתינן הן הלת׳ית ׳
"כנר נאמו הדנר נארינות נקונטריס תיוחד  ,דאין הנוגה פה נפי הנראה
משטחיות לשונם  ,דא׳ינ אין יתכן ליתר על מלות תנניאיס אחרונים שהם הלמ׳ת,
הרי אתרו רננן ז״ל נ״ 3י״ד משה נתנ ססיי נו'  ,ישעי ' משלי אנשי ננה״גכתנוהו,
ואס הלמ״ת הם  ,הרי נולן נתנן אי אתרן תשה ! יאין פה מקומו.
ב ) ונמו שפי' התום ' נעירונין ל 'נ שהוא מהנן לק־ין ונתינן דלא נרש״י ז״ל.
צ ' קצ״׳ע דנחולין ס״ה נאמרה אשר לי כרעים אע״פ שאין לו עכשיו ועתיד
לגדל לאחר זמן פי' נו רש״י דקרי וכתי 3היא ע״ם  ,נס התום ' יסתרו דנריהס
דעירונין דנאן ד ' המ אע״ס נו' נתנו ואופן שתשמע תדנריהס דהנן מלות אינם
מקרי ונתי 3ורק משום דמשתתע לחיי אפין המו ששייחו הא דרשינן נ״ס נשם
ילא תשמע הני ומשמע הכי ועיין דנרי המהרש״א שם וצ״ע.

*2

L8
ואן> שידעו היט 3ש 3רו 3מקומות הקרי הוא התיקון והוא העיקר י אכן סס נמלא
לא היה להם הד 3ר 3ספק ׳ יען לא גונל להפריד הקריאה על נכון 3ין לא 3א'
ו 3ין לו , "13ולא יכלו לומר על זה סוק מזי מאי עתא ד 3ר׳ ואולי הכתי 3הוא
העיקר ומידי סהיקא לא פסקו  ,ולפן הוניתו הד3ר ממקרא הסמוך והוא מעד
אנוע לא אסיר תומתי  ,ואתי שסיר דמקשי הגמ'  3ראותס ד 3על המשנה מסתפק
 3מלת לו אי עיקרו נקנתינ או כדקרי ולכן הקשו הרי 3מלה כזאת שלא נוכל
להפריד 3קריאתו העיקר הוא הכתי , 3כיעל הקרי לא נוכל להצי 3לנו יד  ,וא״כ
נתזי אנן היכי כתי 3האי לא וכוי  ,ואי משום מדוע שים כאן קרי  ,או שגם
אצלם נכת 3מהצד 3התנ" ן הקרי  ,א3ל נמלת לא לא נשען על זה  ,יען לא נוכל
להנחין היעי 3נקריאה נין א ' ונין וי ולכן לא נוכל לידע אס 3א ע׳יז הקנלה
האמתיית נערם נכתנו אצל התנ״ן ; ועל זה השי 3הרי בכל צרתם לו צר שיש ג״כ
קרי וכתי 3נמלת לו  ,ואע״פי כן העיקר כהקרי והוא התיקון  ,וא״כ ליתא להאי
כללא נחלת לא העיקר הוא הכתי 3אנל משמע הכי ומשמע הכי וע״כ שפיר
מסתפק נעל המשנה א ) ונכל זאת הוכיחו ממקרא שגי שהעיקר הוא התיקון ב)
והוא הקרי  ,ני מסתמא נתקן ע״פ האתת  ,ואין לנו לומר נזה דאפשר שכיוון
הנות 3לתרוייהו  ,ני פה ניוון רק לכוונה אחת ( לנל תהי ני הפנים נא’ ) הרי
לפנינו שחז״ל קיימו המלה על חיסן שראו כי כן הוא הנכון וסנלו את התשונשת.
וכנר הייתי יכול לפרש האי מימרא נאוסן אחר שלא כסי ' המפרשים  ,והוא
זה שמסתפק נעל התשנה הוא עד׳ז  ,ני נוכל לפרש המקרא לתרי אסין ונדרך
תימה  :הן יקעלגי לו ג ) איחל  -ר׳ל איני מיחל  ,וכן לא איחל  -ר״ל אני מיחל,
אנל המקשן לא הנין דעת נעל המשנה ולכן הקשה היני נתיר ותתרן אין ראיה
מהנתינ מיכל לפרשו נדרך תימה  :וני נצרתו לא צר לו • ואן> שנתי 3נאל״ף
ואיה המכוון כתו נוי״ו  ,אנל לפ״ז יקשה תאי מייתי ראיה נתתניתין מעד אנוע
לא אסיר תומתי י והלא נם זה אוכל לפרש נדרך תימה ? ואולם לפי פירושנו
הראשון ינא הכל על גנון.
ולפת״ש יתנארו לנו דנרי חז׳ל ( נדרים ל״נ ) כל המנחש לו נחש שנאי ני לא
נחם ניעקג ומקשה ננת׳ והא לא נא׳ נתי 3ומתרצי משום תדה כנגד מדה.
ופי ' רש״י ולא תקרא אתי> והנה לפ״ד לש״י ור״מ ז״ל אף אם נתי 3נאי נוכל
לפרשו נמו נוי״ו  ,תאי תקשה נגת ' והא נא׳ נתי , 3ואולם לדידן ניחא דנאתת
כאן האי לא איננו מקרין ונתינן ולכן הקשה שפיר והא נאי כתי 3נלי שום ספק
א ) אנל נאשר אין לו חומה לא אתרו משמעותו על אופן אחד נאי לנד או
ני '  ,לנד רק דרשו כסי הקרי ונסי הכתינ ? יש לני נזה נ׳ תשומת הא׳ דנתורה
אין לומר ( לדעת רז׳ל שאחד הוא התיקון אבל לתרוייהו כיון הנות 3נ״ה  ,והשני
לפי שראוי םע" פ הדין המקונל נוכל לקיים הקרי עם הנתיג  ,לכן דרשו אף ע״פ
שאין לו עכשיו והיה לו מימות יהושע" 3נ.
ב) ואולי נס רש״י סי' כן  ,לא כפיי הרתנ׳סלמשנה ׳ כיון דלדעת רש׳ילא
נכתר כאן קרי ונתיר.
ג ) והגה נרנות וי אתרו ר׳י ור ' אלעזר אפי ' חר 3חדה מונחת על צוארו
אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאי הן יקטלני לו איחל  ,הרי דקנלו כפשוטו הן
לו נוי׳ו ולא היה להם ספק כלל  ,ואולי פירשו כן אחר ראותם שנררו שהעיקר
הוא הקרי,

—
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יאיננו מקריין ונתינין ? ותתרן לו דנן פי ' המקרא משום מדה כנגד מרה ירצה
נזה דהמקרא גיסא פורש 3ו משוס מרה ונו' ור״ל ני לא נמש ניעקג  ,היינו שאין
יעק 3הולך לקראת נמשים  ,וצנן לא ראה עמלנישראל  ,מנל נשיש נמשים נישראל׳
,
יש נהם עמל׳ וא" נ אתי שפיר תקרא — וד 3רי מהרש׳א נזה דחוקים .
אנן נל דנרינו אלה הס לעני! התיקון נעצם  ,אנל אם יש לשנש הנוסמא
הישנה ולזרותה הלאה ולהעמיד לנד החדשה תחתיה  ,ננר מלתי אמורה  ,שאין
לעשות נן  ,אם ואולי פן נהתיקון יחולו ידי איש איננו מנין ויצא מתחת ידו ספר
מלא שניאות  ,ועוד אולי יש  .נונה נמוסה נם ננוסחא הישנה ותרווייזו ניוון
הנותג הראשון  ,ורק לתקן על הגליון נדרן קדמוננו ז״ל לנתו 3התיקון מנחון.
לאתר  :נזה ראה קורא נעים  ,אם תרצה הקרינהו  ,מה טוג ומועיל עשות
תיקונים נאלה  ,והדורם אתת יתן תודות רי להתתקן ני פתח לו שערי עזרה
לנוא להניאור מקרא סחוס  ,ואיש הנינים לא ימוש אן> לא יתקוטט  ,ולמען
הראותך יקיריל ני תועלת התיקון ר 3הוא  ,הא לך נמה תקראי קודש *שר
הנאתיס נכור התיקון  ,וישרו נעיני תשנילי דוריני  ,ואולי ימצאו חן גם ניביניך*
מלניס ' 3ט״ו י״ח י״ט הננון לדעתי ני ו ' מלות  :נ ל ימיו שייניס למקרא
שלאחריו  ,ור״ל נל ימיו נא סול תלן אשור על האין  ,וע״ד הגהת הגאון רנינו
סעדיה שהנאת׳ לעיל נמקרא הושע  ,ניתנלעדי התיקון ההוא יקשה  .דאל תלת
לא סר אין מן הצורן עוד לתלת נל ימיו  ,שלא סר הנוונה תתידיית לא סר  ,ונן
לא נמצא אצל שאר תלני ישראל שלא סרו החטאת ירנעס המלות הללו  ,וגסנלעדי
זאת מתחיל המקרא שלאחריו  ,נא מלן ונתוהו לא נמצא ג ' נ נמקוס אחר רק
נסתינות נימיו נא ונדומה  ,ולנן ינוא על גנון דנל ימיו נא אשור ר״ל רגיל היה
לנוא נל ימיו ולנן נתן לו אלף ננר נסף  ,ואין המנוון נתלות נל ימיו עד יום
המיתה  ,אנל הוא ע׳ד גוזמא  ,שנא עליו נחה פעמים -
ישעיה ח ' י"ד והיה למקדש ולאגן נגף ונו ' ,הננון לס״ד והיה למקדשו
לא  3ן נגף נו' וינוארו נל הגי מקראות עד״ז  :את די צנאות אותו תקדישו ונוי
ואז והיה למקדשו ר׳ל נשניל מקדשו לאגן נגף ולצור מנשול  ,והיה לשני נתי
ישראל  ,ר״ל נשניל שני נתי ישראל  ,ונן לפח ולמוקש נשניל יושני ירושלים  ,ולזה
ינואו אל ננון הג' לשונות נמקרא שלאחריו  :ונשלו נם רנים נגד אנן נגף  ,ונפלו
ונוקחיונלנדיננו פח ומוקש ולסי״ז תהיי העתקת הנתונים!
משנרוננדציר » נשול ,
Den Gott Zebaoth, ihn haltet heilig. Er sey eure Furcht, Er
euer Schrecken
, und dann wird er für sein Heiligthum als Stein
des Anstoßes dienen
, und als gefährlicher Fels für die beiden
Häuser Jsrael'S, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalem
's ; dann werden durch sie viele straucheln
, fallen,

u. s. w-

ירמיה נ׳א ג ' אל ידרון הדורן קשייו ואל יתעל נשריונו  ,הננין לדעתי
שריונו ,מעני! לנישה ועטיפה  ,נמו ותתנם נצעיף ותתעלף
ואל יתעל 3
ונמצא לנוש שריון  ,ונתקום הפ״א תנוא הג' נהרגה מקומות גלי שנצטרך לחלפס
מאותיות נומ׳ף.
יחזקאל ז ' ד׳ רעת אחת רעה הנה נאה׳ הנכון רעה אחר רעה ונןנתי3
נהאי פירשה נ״ט הוין על הוה תניא ושמועה על שמועה .
שס מ״ז והיה ועמדו עליו דיגים נוי  ,הגנון לדעתי שמלת והיה ציין

"•׳]
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להיות וחיה ומוסד לפסוק שלמעלה  ,נל אשר יגוו) שמה הנחל ומיה  :ועמדי
עליו דיגיס וני'  ,ועפי״ז ננין הקרי והנתיג נמלת ועמדו  ,יען היה דחוק לי
כפשוטו שהיה נתי 3ועמדו  ,ולכן תיקון הוא ועמדו תמת יעמדו לידע סודי
הנכון הכינו לג ע׳ד המקרא תני?
משלי ח' ה' וכסילים הגינו ל, 3
לנס תקשיג הזנין.
שס כ' מוקש אדם ילע קידש ואמר נדרים לנקר< הנכון לפ״ד מוקש אדם
ילין קודש ואאר א ) נדרים ל  3יקר  .המכוון נזה שמוקש ינוא לאדם ע״י שמלין
את קודש וע״י שמאחר הד3ר הנדור לנוקר■ כי הןימעל איש נהם ויצטרך להניף
ממישיותיו ולקרנן מעילה ומוקש הוא  ,ואית עיי ן מן ילע יתדמה 3כתנ אשורית
ננקל ליו׳ד נו״ן  .ב)
אלה הס התיקיניס המעטים אשר כתנתי להראותן תננית המקרא 3תקונו,
ואין משחת מראהו נלי תיקון והגה  ,ומזה תקיש על שחר המקומות אשר כנר
תקןו אנשים חכמים וידועים גדורות שענרו וגס נדור ההוא  ,כיויע תתקוני הר3
החכם הנכנד מהו' שדייל ני' ואין חן הצירן להעלותם פה  ,ולנד אלה אשר תלני
הוצאתים הנאתי לן מקלת מהם למנחה מזכרת אהגה .
ועתה אל תירא אחי מהמון הנוערים אשר נתנו חתיתם עליןלאמר  :לנלתי
הקשי 3להתקני המקראות  ,ני עשה יעשו שלא כתורה  ,וכנר הראיתיך לדעת
ני יש אתנו תהי׳ל הרנה הוכחות אשר יתנו עדיהן  ,ני נכון ויאות הדנר על פי
הדין ויצדיקו את העמלים נזה  ,ויש להם על מי לסמוך  ,וני כנר עמלו נוני
אומתינו חכמי קדם נזה כמונא למעלה נאר היטג  .ואתה שלים.

נזררני שטיעם מטיסמעניטץ ביאססי.

Beiträge von I . Mosisson in Stanislau.

האביב. .
האח ! עת הזמיר שנה ,מגמתי הרקיע  ,כספיר לטוהר  ,מלכת השמים
נשפעת הודה נשקפת  ,ועל פני האומה תצוק קוי זוהר  .הא3י 3קרע נמזקה את
חתולת הסתיו מעל פני הטנע  ,ויפח נקרנה רוח חיים ; קומו אחי* ר 3לנו שנת
יכל ימי חורף וסתיו כלואים ננית׳ כאסיר נגור  ,וכדרור נכלוג • נעזוג נא את
המולת הקריה וזמניה  ,ננוסה מני תשואות השוקים׳ אשר הינליהם רמי הקומה
ציוני ננהות אנוש ורום לנוו ,את קרני השמש מתנו ינזולון  ,ומני שפריר׳ שמים
המלאים הדר וחן  ,אן זעיר שם זעיר שם עיננו תחזינה  .לכו ונלכה אל היכל יה,
הטנע ,ונחקר׳ לנ  ,נשרעפי קודש  ,לא ותענוגות נש! , -משתה ורקוד  ,את
הניטו ידידי  ,מה יפו המחזות אשר חשף האניג לעין
שינת הא3י 3נחונה .
א ) וכן דרשו חז״ל ( וילקוט שמעוני משלי נ' ).מלת יאחר נמו מלאתן
ודמעך לא תאחר  ,אף שלא פירשו הרנר כתיקון שלנו אנל רמזו עד׳ז.
ב ) וכן מנואר נש׳ע הלי תפילין סי׳ צ״נ כ״ה לענין צד״י כאשר יתראה
הצד״י ליו״ד גו׳ן נפסל  ,הרי מציגו שנקל התדמות נענין זה אצל צד״י ואות עיין
דומה ג" נ ננתג אשורית נזה לצד״י והוא מונן.
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לג נשי  ,לא לג אגן יפה נקרנו  ,וגל יתענו עלי וזליפות נעימות
רואי י• מי זה אשר נפל ענר תפגום ! אמנה עוד לא חלפו ירמיה פניה ,עוד לא
רנות מן אסל עינגו
.הליל את תקופותיהו  ,הגיג פופג מספננו  ,מה נדלה אז
מאור
פלה פעמיה על גני הנוגע פלה רמפה • עצי פרי פתו ראשיתו ארצה  ,זרועותיהה
המעצנה אפר
לאל הפתים  ,ני יפיג הודם וסדרה למוי פדי ממד סאו
החפיפות נפחי גתפלה
פלג פסו מערומיהם  ,נל עונר נאנח ויניע ידי לא פן נעת•
שממה ,
ונאספת ערימות שלג כדונג מפני חם תמס הלכו  ,וישקו את האימה
ממום השמם ,
תופל מלט נל טוג הטמון נקרנה  .עצי פדי עטו ציציה ופראים
הצמאה  ,למען
עדן נרגנות נגני הוד ייפו לחייהן  .נעלי כנף מנעימי זמירות
תלנופת  ,ושדמות
רניס נדמו ,נאלמו  ,עתה ממחשכי העפאיס ירימו קול זמרה.
הנוגע אפר ימים
וגגאון ' 0ידונו  :האח • חדשה הטנע נעיריה ומתיה יחיוןי-
 ,הלא תשמענה נעת אזננם  ,קול דממה ל ל נגפה קורא ?
אתרו לי אהיני
עיניכם נראי קידם הזה יפי גורלכם נמרחקי העתידות לכם נשקן?
הלא תצפינה
הטגע העור מתרדמת המותה אשר התורן עליה הפיל ; כאפר
האגיג
נאשרנקריג  ,עתה את קנרס יעזוגו  ,ויחליפו נח להרים אלי אוהל רקיע תעופתה,
נעלי כנפיה
ארן רפאים נאחרית הימים  .נדנר ה ' נריחי סקנר אחור יהונו,
פן יקרה לשוכני
דלתיה  .ונהמו! חוגג  ,עם רג לא יספי  ,לאדן החיים יעל,
חרן נשיה תפתחה׳ ולספר נפלאותיו לעיני השמש  .וכאשר האנינ נל ישיני הסהו
לתנות אהלות
ניד גיינה יחלק חיים  ,כנה גס אז נל ישיני שנת עולם  ,אן אמנם
יעורר  ,ולנלהס
שונית היו דעותיהם אשס מן אחותה  ,לחיי עד יקיצו! •
נל טהר לג נלנו " מי יתן גס נשרי אחרי גלותו נאדמת עפר,
«מי ית!" יאמר
 ,יפוג יחי  ,ונמקהלה ההומיה הלזו את התחיה יחוגג !"
ועצמותיו נפזרו
זנות ונרות׳ אשר תשוקה כזאת נקרננן יוקדת ! דעו איפות,
אתן  ,נפשות  ,אשר יפתח לנפש אחרי הפרדה  ,מנית חומר  ,את שערי
ני המפתח המסולא
יה  ,ולקצור שמה ,פרי עמלה  ,פ ה  .נגילת ורנן  ,יפתח גם
שמים  ,לחסות נצל
את דלתי קנר  ,למען שוג תשוב אלי ארן החיים  — .הלא
הגויה,
לרעותה ,
מי הוא המסתת הלזה ! ואיה איפוא ספון טמון ? אמנם נמונם
תשאלוני אה וני
הוא הצדקה אשר הדת הקדושה דעת דרכיה תאלפנו  — .מלאו
נתוני ידעתם ,ני
כצאצאי הטנע  ,ותהי אחריתכם כמוהם ! שמרו את
פהנשפלהסזאת׳
תעודתכם
נטעה ימין שקן נתוננו  ,צנן הדעת אשר מפריו אכלו נל לאומי
תורת ה '  ,פנה
לדעתהי ' אל עליון ,ייצר התנל ומלואה  ,ולדנקה נו נפל
תנל ותפקחנה עיניהם
לנול ען סגדו  ,ומעשה ידיהם שמו לאלהיהם נל 3אמון,
לנ  ,מחת אשר עד פהאחת חנתיגיתיה  .אולם נפל זאת חלילה לכם משנוא את
ואל תשטו אן צעדה
מיטיני צעד ומישר׳ לפת  ,יען לא נאמונתנם אמונתם׳ ני הלא
אחיכם העמיס ,
 ,ואן נדרן אשר יקרנו אליה • — והי הטוג יראה אן ללנג.
מטרתנו גס
מטרתם פעולותגו אסטונ אס רע  ,נאשר הנס לנדהן ! ני אם יתור
הוא לא ישפוט את
המקור הצפון  ,מנו נזלו  ,ואחר ישפוט  — .אהנו נלנ ונפש
יחקור נחו פן אחרי
 ,מושל צדיק׳ אשי לא ׳שאון לרשת נמחיר דם צנאותיו ארצות
את צגי מלנפס עממיו  ,אשר הקימו ד' לנגיד עליהם  ,למען ינלע חיל זרים
ירישש
לא לו  ,לא נו  ,ני אס פא נ אוהנ ואהונ  ,אך הצלחת רננות נ נ יו מטרת
אשר לא עמל
ונאשרס יאושר גס הוא ; נחיר ד '  ,אשר נעלה על נל דעות קדומות
עמלו וחפצו
נרוחחן וחסד  ,ממרום נסאו׳ נס עלינו שאריתיעקג  ,שיות
וצנוחות כמוהו,
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פזורות ורפויי פה  ,ישקיף ונאנרתו יסך לנו  ,לנל יאונה אלינו כל רע — .
דרשו שלום התמנה אשר פתוח פתתה לא 3ותינס שעריה! עת על לא סמס 3נפס
תארן הנרותיהם גורשו  ,ונצפור נודדת מקנה  ,נדדו הנה והנה 3תרמ 3י ת3ל ׳
לתצוא תקום לגור ואחוזת קנרי ואשר 3תיקה גודלתס ומנוו 3ה תש 3עון ; או אז,
 3אחרית נשיתתנן  ,יהיה ל 3נם נכון ו 3נוות  ,ני עת יקרא ד' לאסירי שאול דרור,
גס גויותינן 3שמתומ יגיל  ,ממסגר הק3ר תצאנה י

מענה.
Impartialitr c’est ma dcvisc.
נששון ושתחת ל 3ק 3לתי את המנחה השלוחה אלי  ,מגיסי התורני הנגיד
מי מנשה צ 3י לרגינגער נר׳ו  ,הוא ספר קען הנמות וגדול האינות מכונה גשס
ירושלס א ) אשר הוציאו לאור משכילי ל 3ו 3נשנה זו  .ויהי 3קראי 3ו  ,ראיתי
נאגרת אתת  ,להמשניל המפואר חד השכל והלשון הר״ר תענדל מאהר  ,נדנריס
האלה " ,זה לא נניד נא לנגד עיני ספר חדש ענרי  ,אשר3ל אשא שתו על שפתי,
וארא והנה נותנו מתמרמר נחמת רוחו על רניס מחכמי הדור הזה  ,המעתיקים
לחקור נתועצות ודעת תולדות הפיטניס הקדמונים  .נאמרו  ,אחרי אשר תפארת
הפיוטים ועינם מנחתי ננודם השלנו  ,אין עוד שוה ננזק הזמן  ,לדעת מתי היו,
ואיזה הדרך הלנו נשיריהם  ,כראותי הדנרים האלה  ,רוח אומן וגנורה לנשתני׳
וקנאת סופרים ננסשי עוז הרהינה  ,ולמען ננודס לא אחשה  ,עד אוציא כנוגה
צדקם ומשפטם כצהרים" ולא אכחד ני נראשית ההשקפה תמהתי מדוע לא גלה
המשכיל ר׳ת הנ״ל לנו את שם הספר הענרי ״הוא" ננורי העתי  8וויע ן4־184
ונמו כן את שם המתמרמר נחמת רות  ,כאילו היה מאלה קטני רוח וריקי מוח
נעמינו׳ אשר מקוצר ידם לפעול תושיה  ,ולהקים להם שם נישראל  ,עלי פעולות
גדולים וטוניס מהם  ,יפטירו שסה ונאתת הוא אחד מכונני אור  ,אשר נדור
הזה לגאון ולתפארת נשמי ישורון יהלו  ,הוא הר 3התורני חנס ומנעים זמירות.
אשר נו נתפאר הר׳ר מעגדל נר׳י שטערןנר׳ו  ,אשר רוחו הרה וילדה נאשר
רשום נזנרוני דניים כאלה  ,נהקדתה לספר ננ״הע הנ״לל אין זאת  ,חשנתי
נלני  ,ני אס המנקר האמור  ,נא עליו נהקיפין  ,ומדאגה מדני פן יראה הקורא
נהקדמה הנ״ל נעיניו  ,וי,ן נלננו  ,פי אן תואנה הוא מנקם  ,לכן החרים ולא
הגיד לגו  ,אנה חציו קולע  ,ועל מי רניו יסונון ; — ונשות׳ מחדש מנטי נננ׳הע
הנ׳ל ! ששתי מאוד לראות  ,ני כאשר שערתי  ,כן הוא !
או טרם כל יעזרו רנרי המשכיל תאהר נר׳ו לפנינו  ,ונראה מה עלתה 3יןו
לשכך תלונת הר 3רמ׳ש נר״ו  ,ולהוציא כנגה צדקת הפיטניס ז״ל  — .הן נראשונה
הקדים החקירה  ,מדוע נקרא הש״ן חזן שם אשר לא יאות לו • ויצא לימן נדני
החדש  ,והוא " כי חזן הוא ההקצר מן חרזן  .אשר הרי״ש ננלעה נמנטא נמו
דרתשק  ,וטעם הקראהש״ן חרזן  ,הוא ני דרך הראשונים היה שהש״ן היה פייטן
א ) הננויה  .שחנרה לה יחדיו  ,חכמה ודעת  ,נם מליצות ושירים  ,ממשכילי•
ומליצי גאליציען.
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ג ' נ וקרא חרוזיו ? מקהלות  ,נמו ר ' מ שיין נעל אקדמות לשנועות ודומיו ונו' ,
ילס״ז ננין שפורס ?ש״ס (? רנות ל״ד א' ) מש״ן שקצר ? תפלתו ונו' ולנאורס תמיה
מי הרשה לו לקצר נמטנע שטנעו תנמיס ) אך לפיד גיתא ני העס הורגלו
שיעמוד לפניהם שין תינה ? זמירות ופיוטים  ,והש״ן הזה קיצר היינו ? פיוטים
ולא נתפלה עצמה נלצא ) ונזה סרה תלונת העמיס תעלינו  ,האומרים׳ ני ' אין
סדרים ? תפלות שנתות ומועדות אשר לנו  ,ותחת ששון שיח לאל ולהתחנן לו  ,אנו
מעדנים דרושים ומשפטים ? קרנם ; ואחרי דברינו ששלוחי צינור הגידו ננל פעם
פיוטיהם " אחר חדשו נקהל לנדס  ,ונל העם שמעו לקולם ולא אמרודנר  ,ניחא
ני הסיוטים נולס לא נעשו נאשר יחשנו המה למען יאמרם הקהל נדרן תפלה,
נהמצפציס והמהנים ולא ידעי תה ,ני אס נאמרו תנעל ההנהתאסף העם להורותם
דעת דנר יום ניומו והלנות נל חג נזמנו ונוי ב ) וראי ' חזקה ׳לדברי שהפיוטים
לא נאמרו נצבור׳ הס החרוזים ! ואם לתפלה נעשו נענור העם׳ הלא אן
הוללות לצוות לעם להתפלל נחרוזיסג ) ועוד דניים נשגנים ,אשר רק אחר מאלף

;

ן

א ) לדעתי הוא דוחק גדול לפרש נן ,אי ) דתלשון הש״סתעשה נהלמידשירד
לפיס וקיצר יותר מדאי  ,תשמע שקיצר נסדר התפלה עצמו דעל הפיוטים לא שיין
לומר נן דהא ישית הס ולא חונה ואין להם שעור נלל  .ונן מונח להדיא תתשונה
ר״א שם! נלוס הוא קצרן יותר ממשה דאמר לא נא ונוי והיינו שהתפלל תפלה
קצרה  .׳— ני ) לאיזה צורן ספרו לגו חז׳ל שהפן ר׳א נזנות הש׳ן אס נימא
שהתפלל התפלה נתקנה ורק קיצר נפיוטי רשות ולינאשוס ר? ותא נזה ? ומה שלוח
ננרוניא מי הרשה לו לקצר נמטנע שטנעו חנתיס ? אמינא גנרא חנימא קאחזינא
ותיונתא לא חזינא ,ני סדר התפלה אף ני מאנשי ננ׳יהג הוא לנו למורשה מ 'מ
לא נקנע הנוסח שלה לנל איש ישראל למונה נלי תוספת וגרעין ,רק ימים רניס
אח" נ  ,וניחוד אחרי חתימות התלמוד נידוע  ,תחת אשר מקודם התפלל נל איש
נאשר עלה על רוחו והוסיף וגרע נאות נפשו  ,ומענה ר״א הנ״ל הוא דע מסייע
לדנריודוק .
ב ) פה ישאל הקורא תקנת את נעל הפיוטים זיל אבל עצמנו לא תקנה
ני אצלנו יאמרם העם נדרן תפלה  ,ואין תאמר ונזה סרה מעלינו ? ונאמה על
היסוד עצתו אשר עליו ננה החשניל הנ״ל טירות נסף ים לעורר ספיקות רנות-
אי ) הפיוטים לא נאמרו מהקהל רק ממחנריהם ללמד את העם הלנות מינים
מדוע נאמרו א״נ ? לשון הקודש ולא נלשון העם  ,ונאשר נתנו חז״ל את התורה
ש 3ע״פ בלשון שדנרו נו ? נ' ) לשיטתו צ׳לשנתקנו נשניל עמא דארעא אשר לא
קראו נמקרא ונמשנה ונמלרא  ,ואין יצויר לפ״ז שהם הנינו את הפיוטים אשר
המונן ,אף לאיש תנונות  ,אס מפאת הדינים הרניס
יונס עמקי שפה וחסרו
הננללים נהם נקצור גדול ונמעט נרמיזה ואם הצד סגנון לשונם ני הם ניאו להם
שמות וננינים חדשים ער ני נס המנין נהשקפה ראשונה יעמוד נספק אס מלה
זו או זו ענרית היא נשיגוי תואר או מלשין לועז הושאלה ? גי ) מה ראו לתקנם
על סדר התפלה ואיך יתנן להפסיק נאמצע התפלה וניחוד ננינות י״ח לדרום
דרשות מעניני דיומא ? ומדוע לא דרשם אחר התפלה  , iאס לא דנימא דהתיקון
לע סדר התפלה נתהוה ימים רניס את״נ שנתפשט ננר המנהג שיאתר נל איש
•
נסיע את הפיוטים נדרן תפלה — .
ג ) לדעתי אף זנר לדני אין נאן  ,דנאמת זמירות ופיוטים נספחיה להפלה

יוינם ? א ) אין זאת כי ממוריהם רצו שישאו דגריהס מן ועיני השומעים לנן
דישו וסגנון חרוזים  ,ולכן עשו רושם חזק ולו השומעים ונתקולו וישראל ער
עולם  ,ואח״כ כשנתמעטו החכמים  ,ושלוחי ציוור לא לוד  ,ני לא היה לאל
ידם  ,לשיר שירי עצמם  ,כי לא היה ויכלתס ׳ אן> להניד הסיוטים אשר מכור<
וטעמיהם ומנגינתם נקהל עם נתסשט התנהג שיהנו זס כל איש נוצר תורה וסייע,
ואחרי אשר כל איש ישראל חכם ועיניו  .יצא מזה שיאמרם כל הקהל  ,מניני מדע
 qKונועריס נעם יחד ולא ידעו תה  -יא ^ עתה איו עוד תועלת רו לנו מן הסיוטים,ודוריהם לסני רוו עם נססר החתום  ,עלינו לשוח  ,ולרומם יקרם  ,ולחוס על
כנודם כאשר לרם יאתה  ,כי אין לנו לקחת אותם כסירים סשוטיס  ,כי אס קודם
הס לנו מסאת הדינים והמדרשים הנננדיס הנקנעיס נהם ונירא רשתית מיני ' מיא
לא תשרי ני' קלא ענ׳ל ממש וקיצור  .ואס אמנם דודים אלה נננדים התה וראוי
לכל איש מישראל להפין נזכית הסיוטים הנננדיס מאוד מצדסניתיוהם  ,וכל זאת
יבין כל קורא ני אין נהם די תענה על דו־י החנם רח״ש כלל וכלל  — .הן גס
הרו ר״ת אשר העתיק את הקרונות לנ״א נרו חן ומלאכת מחסות  ,ידע ני
הסיוטים מלאים תלי תנים של אגדות ודינים  ,ולא הכחיש זאת מעולם  ,אנל מי
יוציח תזה רתיליה  ,ני ע״י כן אנו אחראין לחקור ותולדת מחוריהם ? ומה
ענין שמיטה אצל הר סיני ? ומה היעילה לעניננו החקירה  :אס חזן הוא חרזן
אולא ? אולם ולי חנן• ומרע  ,אם נמעט עיין  ,את דורי החנם רמ׳ש ננקר,
כאשר הציגום המשכיל מאהר נוכח עינינו  ,אז נס הס כחדה ולי פתרון • ואיך
יצויר אשר איש חנינות וחוקר אל כל תנצית  ,יתן לחרם כל חקירות וקדמוניות,
ומוסרי תטחוניהן לגדוסיס ? ונאמת כל איש אסר רוח חנתה נו יודה ני התועלת
היוצאת מחקירות נאצה  ,אי אפשר לפורטן  ,ני היורות הראשונות מוסדות
אחיותיהן האחרונות הן  ,ונקשר אמין וחזק יחדיו צמודות  .־־־ ואס הסיוטים
אודו ועו׳הר ננודם והודם ועיני ההמון  ,וכמעט גירשו מהסתסא ונחלת ה'
וותי ננסיות וננתי מדרשות  ,אין יחויו הזה כי אין שיה ונזק הזמן לחקור
ותולדות מחוריהם אשר רונם היו ראשי האומה ומנהיגיה נ גדולים וחכמה
ויראת הי ? ותה ההנדל לענין זה נין ימים הראשונים עת עוד נאמרו ונשנו
נקהל ונין הימים האלה אשר נמעט נשכחו מלו ואין דורם להם ' לכן הא לך
קורא אהוו את דורי החכם רמ״ש ננתנם וכלשונם ולי תוססות וגדעון  ,למען
תשפוט אתה נינו ונין איש רינן!
Die Bikurc Haittim sollen daher kein Zirkus und Tummelplatz
für polemische Katzbalgereien seyn, ob z. B . Maimonidcs am
Donnerstag oder Freitag geboren wurde, ob dieser Piut vom
Kalir, oder einem andern Peitan des Mittelalters ist, worüber
לכל העמים עש וים וסגנון שירים חרוזים למען יפעלו ויתר עוז נלוות השומעים
והמתפללים  .ואין שוס הוללות נזה  ,ונהפוך הוא אס נהשערת המשכיל ר 'מ מאסר
נאחז ,ני תכלית ססיוטיס היה לדרים לעס הלנות כל חג וחג נזמנו היה הוללות
גדולה מזו לדרוש ושירים אשר מסגולת יסיס ישלימותס הוא הקיצור  ,תחת אשר
מחוות כל דורש ומקהלות  ,לואר דודיו היטו למען יוינם כל איש — ,
א ) לא אדע איר הסיר התמיה׳ הזאת אס נודה לדודיו  ,ני הסיוטים היו
להורות לעס את דרכי הי-
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so manche Talentbegabte unsrer Zeit ihre edle Kraft
und Jugend
vergeuden , und daß man für historische Forschung
auSzngeben
sich nicht entblodet ! Wahrlich , es wäre zum
Todtlachen , wenn
es nicht zum Todtärgern wäre , zu einer Zeit , wie
die unsere,
in welcher die Piutim quasi schon außer Kurs
gekommen , sich
יקותיאל בר נתן darob in ernsthafte Polemik einzulassen : ob
5• Bvon dem wir im Ganzen etwa zwanzig korrupte
3eircn 15efl6en,
in diesem, oder jenem Zeitalter gelebt . Wahrlich ,
ganz andre
ins Leben greifende , und für daS praktische Leben
hochwichtige
Zeitfragen hat daS Judenthum heutzutage abzuhandlen
— ".
קורא נעים  ,חין המשכיל הו״ר מאהר נאהירות עיינו  ,החלי» את
הראית
אל אצה׳ וסם נסי האנס ר״ת סטערן לזריס אסר לא עלו על לזו,
הענין מקצה
!ה הדרן הלנו נסיריהס" אסר אין נרקיייה הנזנרה זנר ציוו  — .הן
ונמו ״ואי
היקר הי״ל לא התליין  ,על המעמיקים לאקור נמועצות ודעת  ,תולדות
האנס
הקדמונים  ,מעלית רוחם ודרני שיריהם  ,רק נאנח נצדק על הטיסלים
השיעיים
הנל נמו אם הרתנ״ם ז׳ל נולי גיוס זה או 1יוס אאר  ,או אם רייקותיחל
חקירות
אסר לא השאיר אחריו נרניי  ,צי אם סיוט אחד גנן וסרוע  ,חי גדור
,
נתן
נר'
נדור אאר ? ומי לא יעיינו ני נצדק דנר ' חי סתי ישותה לננות ה,ליס
זה או
חקירות נקלמוניות ? — הלא טו 3היה לנו  ,ני האנמיה האלה אסר
נסם
נאלה לרועי צאן עמו ,ישקאו עיניהם על שעולות הזמן  ,ותהסונותיו ,ני ישיתו
נתנסה'
לרסאות את שגר האומה הישראלית  ,ולחזק את נדקי חומת ד' טרסתחלוף
לנס
העת לעסות וצא תשו  ,עוד.
י  .מ  $זיסז  $ן.
in Kremster.

von G . Schwarz

Bemerkungen

מפנישינה תקום והדרת סני זקן ( ויקרא י׳ט ל׳ז ) נל המגאריס הנודעים
יחד לסרס זקן  :חנם נתירה  ,ואס גס אמת צדקו דנריהם גם יחד.
לי הפנימו
מצינו גשום מקום שתואר זקן נושל על ההוראה הזאת ! ונ׳ל ני והדרת
ע" נ לא
הנהו למשני שינה תקום  ,שלא תעלה על דעתך ׳ לקום גס השני
שני זקן נאור
וצעיר לימים  ,אס נטתה הטנע תורנה ושינה זרקה נו  ,נראותינו לסעמיס
נאור
עדן לשליש ימיתם ושעי ומיהם נשלג הלנינו  ,לזאת אמד הל שתקום
שלא הגיעו
משני שינה  ,הנאה רק מחמת זקנות.
נעל נ 'נ נזר אומר ( נ״א א״ו אלון טי) "שנל יראה השמונה אצל את
הרב 13רד  ,ואצל מי יראת שחד ועונש ' מזלי חסוש אחרי הטעם נלל,
היא יראת
ואני אתמה על החסן  :אין נעלמו מתמים
ואחריו נטה נס נעל תלמוד ל״ע
ססוקיס המנאישיס את נללו ; יעקג חמר  :ני ירא אניני אותו
דעיסנמוהונמהנגרעו! נאתר  :ויהי נאסר ירא את אנשי מקומו מעשיה יומם,
סן ינא והנני ,
 :ויירא דוד את ד' גייס ההוא _ ,וסס גלוי לעין נל שמיתת עוזה
נדוד נאמר
לולא זאת מאי  :וניוס ההוא ? וני לא ירא את די ני'
הולידה היראה ההיא  ,ני
קודם המעשה ההיא  ,וגס ראינו שלא לקח ארון הקודש מנית עונד
יראת ננוד

תקרנלנוי אמס לני ראה
אדום עד שראה ש 3רנו ד' ואז סרו הדאגה והפחד
לתקן הה 3דלה 3יןהשתמשות שגי היחוסיס הנזכרים  ,כל יראה שלאחריו או שלפניו
את מורה על חוזק והפלגת היראה  3 ,־ן תנ 3וד3־ 1״מפחד יעינש  ,ושהניף נעצמו
 wird von uns gefürchtetוע״ז
היראה 3קר 3נו נורא
.המעורר
תעיד מלת את לומר שהוא הפעול ,והגוף ההיא יכול להיות נתגלית המעלה
והננוד  ,או נתגלית הרשעה  ,אס נאמת אם ודמיוני  ,וגל יראה הסמוכה אצל
היראה 3קר 3נו נדני
מי  ,תמיד יראת נזק ועונש  ,ויורה שהגוף ההוא תוליד
חוצה לו  ,לכן היחס שממנו  ,ולפי כללי זה איטי 3לדני אם אומר  :אנכי ירא
את הד 3ורה  ,אם נמראיה יראה ורעדה תאחזני  ,אולם אנכי ירא מ הד 3ו רה,
אם אשתתר רק מעוקצה .

גדל שווארץ מקרעמזיר,
Bemerkung von Leopold Eisler in VoskonÜtz.

פתר  ,תפר.
לדעתי שורש פתר שוה נהוראתו לשורש תפר ,רק נהפוך האותיות כמו*
כנש וכש 3ודומיהם  .ני שורש תפר הונח על התתנרות ד 3ריס נפרדים ודנוקיס
זה נזה כמו ויתפרו מלי תאנה ( נרא ' יג ) ר׳ל העלים אשר לפנים נפרדים היו,
ח 3רוס יחד והיה לאחדים נידיהס ; והיא נס היא הוראת שורש פתר האמור
 3נ״מ אצל חלום  ,ני החולם רואה נחלומו ד 3רי 0אשר ענין חחד לא יניע לאחר,
שהחלום נא ורו 3ענין  ,והסותר ינאר העניניס התעורננים נאר הינו 3ויחנרם
יחד ח 3ור נעים  ,עד אשר נראים כמתאימים נעיני החולם.
אפאיהס א שנית ה מאנוש זכרם ( דנרים ל״ ) 3מדי ראותי
אמרתי
כן תמהתי על קושי ה 3נת אפ א יה ס  ,שלדעת המפרשים האומרים ני הוא פיעל
משורש פאה והוראתו אחלקם לכל סאה  ,היה לו לומר א פא ס כמו מן גלה
אנלם׳ ני הכינוי הם לא שייך אלא אצל שמות ! ודי חנני להסיר מסוה הערסל
מעל פני המלה הזאת ולפרשה לפע׳ד והוא  :אסאיהם הואשם משורש אפע נמו
ופעלנסמאסע ( ישעי׳ מ׳א ) שהוראתו שם לפי ענינו אפס ואין ומשקלו סעלוקמ׳ין
האל״ף נע 3ור ההפסק כנודע וכמי שננוי הר 3ים תן הנל ה 3ליהם׳ כנה׳י תן אפע
אסעיהם  ,רק שהוחלפה פה עי״ן לת״ד הסמל לאל׳ף  ,וא״נ 3א הכל על נכון,
וגס הוספתי .ריע לשירש אסע שאומרים המפרשים עליו שאין לי רע 3תקרא  ,ויתורנס:
Ich dachte ihres Aberglaubens wegen
, unter Menschen ihr Ange!denken zu vernichten

ליב אייזלער מבאסקאוויטץ.

Erläuterungen von Joachim Unger in Jeroslau.
נכושרות אך
אסירים
יחידים 3יתה מוציא
אלהיס מושינ
סוררים שכנו צחיחה ( תהלים ס״ח זי ) המקרא הזה אומר דרשני  ,ני לדעת

—
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המגאריס התדשיס גס ישנים לא נדע החימר והקשוי 3ין תלקי הפי הזה  ,ואיך
רלג התשורר מהרעיון תושיג יתירים גיתה  ,אשר פתרו הרד״ק והר״גע והרג
אגן יתייא ועוד רגיס שהוא על הולדת גנים  ,למוציא אסירים גנושרוי!  /ולסיים
אך סוררים שננו צמיתה  ,ולפירושס הס' הזה מחוגר מרעיוניס נגדליס  ,לזאת
פניתי אל לגני לפרשו נפי דעתי  :וזה נאשר החל לשגת את הקנ״ה נאגי יתומים
יחידים ,לדעתי אנשים
ודין אלמנות  ,אמר אח״נ אלהיס מושיג יחידים גיתה !
גדולים וחשוגיס ! ונמצא עד״ז גנראשית ( נ״ו ו ' י נמעט שנג אחד העם את
אשתך  ,והנאת עלינואשם  ,ונאשר פתרו רש׳י ואונקלוס ויג״ע שפירושו המיוחד
שנעם וזה המלך  ,ונאשר נראין דנרי אניתלך  :נמעט שנג אחד העם את אשתך
שעל עצמואמרזאת  ,ני לדעת המפרשים האחרים יקשה  :איך נדע שנמעט שנג
אחד מן העם את אשתו • ונגראשית ( גי נ״ג ).הן האדם היה נאחד מתנו ונו'
יחידים ,נמו
פירשו ג" נ ע״ד זה׳ וגס רז״ל קודאין להפרושיס מהמון העם :
גתענית ( וי ע׳אי גתשנה הגיע י״ז גמרחשון ולא ירדו גשמים התחילו היחידים
מתענים ונו' וגעו שם גגמרא  :תאן יחידים • אתר רג הוגא רגנן  ,נראה מזה
קוראים יחידים ,וליחיד יחיו  .גיתה,
ני להגדוליס והחשוגיס שגעס היו
הוא לדעתי גית כלא  ,ונאשר פי ' הרשנ׳יס על ויעש להם גתים דשמות  ,שעשה
.פרעה להם גתים לשמרם לגל ילנו חל העגריות היולדות  ,ונישעיה ( ל״ד י״ז)
אסיריו לא פתח גיתה ,משמע ג״נ שהוא ניד אסיר  ,ולא נדעת המפרשים
שהה״א גסוף גתקוס צמ״ד גתחילהי ומעתה ננון יהי' הפסוק הזה  ,ני נאשר
שנח את דיאמר :אלהיט מישיג יחידים גיתה ! פי ' שמושיג ננגדי ארן גנלא נין
יושג חושך וצלמות  ,וגס מוציא אסירים לנוטרות  ,ני לא יהדר פני עשיר  ,אך
סוררים שננו צחיחה  ,פי ' רק הס ישננו גגור מחתית ואל ירומו למו  ,ולא הישר—
ועד״ז הפי עולה יפה וחלקיו תחוגרים היטג — .
תחשוג
הגגור חסד אל נל היום הוות
ניעה
מה תתהלל
וגו׳ לתהליס נ״ג ג' די ) לא ינולתי לעגור על המקרא מגלי השתומם עליו  ,ני
איך ינואו גתוך ספורו מגנות האיש הזה  ,מלין חסד אל נל היום ? נילהמפרשים
אשר אתרו ני על עצתו אמר  :שלא יונל לעשות עתו דעה געגור שחסד אל נל
היום  .היה צריך המשורר לפרש דגריו יותר ולאתר על המעט  :אגל או אולם
חסד אל עלי נל היום  ,ונאשר יראה זאת נעין נלך אולם לפי גיניתי עתה
גפסוק הזה  ,נונל לתקנו רק ע״י דגר קטן  ,וזה אם נפרש תלת חסד הנזנרת
נאן נמו גויקרא ( כ׳ י״ז ) חסד הוא וננרתו ונאשר תרגם אונקלוס שם ק ל נא
הוא  ,וגס רש״י ורתג״ן וזולתם מטיס לתרגומו  ,אז יהיה המשך הנתינים ננון
מאור  ,ויתומס Was rühmst du , Thiran , deiner Ruchlosigkeit dich, :
!  der Gottesschmähung den ganzen Tagוגם נונל לומר שמלת אל נאן
תורה על רגוי וגידל המסד" ,ונחי נחירי אל  ,ארזי אל  ,עיר גדולה לאלהים
 ,׳  der großen Schändlichkeitוהנוחר י3חר־  /רגם ר ^ יתי שעל
ויתורגס
דרך זה מפרש הרג החנם מהו׳ יצחק סטגאג נס ' שפת אתת את הפסוק משמרים
הגלי שדא חסדם יעזו 3ו ( יונה נ ' טי ) ואתר ג״נ ש חם דם הוא נמו חסד
דויקרא והסיר את הליט הלוט על פני הפסוק הזה לפניו•
לא אמנע מהעיר את הקורא אשר ראה  ,אורי על איזה פסוקים נתחגרת
הראשונה נ ו נ 3י יצחק ,גתו גארתי גס פי אחד גתהליס ת״ג ו' לגל יתפלא ולאמר:
הלא לא לו הוא הזרע אשר הקימה על שתו  ,והלא זרעה נגר החנם שור נניח?
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עד אמריוזהר ׳odj' blהמתנרת

ציוזימר  :נאממתקני
הריזסונהתהדסיס  ,ייז! לת ינולתי נתקן עיר.
ח״ם אונגער מיעראסלאוו.
לא ראיתירלא שתעתיק מזה

Poetisches
von

Alexander Langbank in Jeroslan

צדיק

נם irr־.

נשמת ישרי חלק אלה מרמת
עזבי את הגויה עפר מן האדמה-י
מרוע איפא תתמהמהי ? מרוע תאחרי?
הקשיבי י -אליך יקראו אראלי שחקים
<ב לך ישבת ישם בשפל העמקים,
•מהרי שובי ! אל סיור קריוישים מהרי■י
הרפי טבע י -בכחך אל נא תעצריני!
כי לעביר אל ארץ החיים יקראוני.
מרוע לאט לאט תתירי הקשףם— '1
נתל,י עביותןך בחפזה  ,נתקים לקונים ׳
שלחיני חפשי למכון שבתי השנרם׳
שם למקום עליון אעלה אבר כנשרים —.
ומה איפא ׳.שליול חושי כהרף עין ? —
התבל תחליף לתהו׳ תטבע במציליות האין
אך חשכת ליל — אך אפל וצלמות
כל רעיון וכל מזמר .מני,יבצר,
מעץ רמי יסבו — קרוצתיו תעצר
דהזאה *»איפא ? rהזאת •תקראזי״ vrמות—V
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אולם*מערי * מחק יפתחו׳ ומגביהים
הן א* ממע את מצות אלהים
»פתחו שערי צדק  ,זיבא ידיד יה ".
ועתה  ,אים איפא עתה׳ איומיו׳
בלהיות מות׳ חרדת כל * מיומעימו?
־ :

^

VT

:V

 :־•

־1

ואיח פחד אבדון,זעם*מאיור תחתור—? ,

החמה*) .
חמה א*מ קודרות
עד אבדון אוכלת,
בלבב אנוש מרנלקחת
ועל רוחו מיובלת.

אך בעז ופח
המציתים יערבו קרב ׳
האחר ןך 3ה יעלח
ומשנהו ידיו רב•

מעצב עלי חרפתו
א*מר חרפיו רעהו׳
ומתאוה לקחת נקמתו
ממנו .על פשעהו ; י

פעם תאות הנקמה
על העצב גברה,
וזרעה כי רמה
י. TT
V
תלהט האש הבערת.

בקרביו אישה הגדולה
חצתה׳ וישם יוקרת׳
בלהט נורא עלה
ובל ראה מפחדת• .

אז יעשן אפיו
ומזרי פחד מעירם׳
נכה סביב בכפיו
אף .ירקע ברגלים■

*ו עפ״י דזרי התוקר מענדלסזאהן גמנתניו על הרגשות הנשס רזייב■
)(Philosophische Schriften »ber die Empfindungen . 2 Theil .
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אזי מעט נפת
.יטעם עם הלענה׳
ועדן בהיוך התיפת
נפתח לנפשיו הנענה.

אזי פניו יחורו
י־־ זז • " ,־ז
אף יאלם דומיה׳
רגשותיו חלפו עברו
ובנד תעמד הגויה.

כי אז החמה
בת אבדון ושחת ׳
גם היא נעמה
ובה נמצאו נחת-

מארי עיניו כבו
נהפכו לחשבה לילי׳
כחיו אתו עזבו
ונסו אמץ וחיל.

ברגש עצום הנהו
וכל יצוריו ינועו ׳
חץ שחוט לשיונהו
ובקצף שפתיו יביעו.

אהה ! בלהה ואימה!
סמר מפחד בשרי
בהביטי איש חמה׳
הה ! מה חףי•

אולם ?הרף עין
העצב׳
יגבר י< - -
בכיח י־ -
־ -
והיתה התאוה לאין
בשומיו לה קצב.

מושל ברוחו אשרהו■
לאףל יהרג כעש׳
והוא ברסן ינחהו
ונפש־ו אותה וזיעש•

ישמע חכם ויוסף לקח.
עפ״י כוונת ת;"ל נפרק הין דורשין  ,והרמנ״ס נספרו המורה ל' 3לרהפון .
דנס מצהת אנל דיך  ,סן תפנענו,והקאתו למפלי נ״ה י״ז

אשריאנוש מצא ח? מה  ,מצא רעת ׳
נשכיל ממתים מלזלד אחריי דוהבליהבלו;
כי משרי הסכלות .ימצו רעל וקבעה ׳
כעורים יגששו באפלה׳ דחו אף כשלו■
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אולם
כאשר
מראיות
יכברו
המינים
I
־ ־•- -
״1
• :
T
אם להביט בנקודות קטנות יתאמצו י
בן דברים נשגבים שיאם יעלה לשמים
:שחיתו ויאבדו מיורשיוזם חכמה כבר קבצו
לכן
הישמר
לה ,
וישמור vאת
נפשך
 • I- Tז •
!:
:
־ I ■■■ :
נשגב
מבינת
אדם לבלתי גשתי
,אל .
 . . .זי
כי תאבד גם המעט בא .אל קו־בך
בהלכרד פתאם בפח׳ ובנפלך בךשת.

).
Deutschen

dem

(Nach

לא היון ועשי מתנות החכמה הנמיו!
אך מה תתן ?— רוח שלולרושןדאתמו.
אלכסנדר הלו׳ לאנגבאנלן מיעראסלאוו.

משלי שלמה* ) .
jlfou Abraham Friedler, Inspektor der jüdischdeutschen Schule in Btttsa.

היותו־רן.
כל חיש :ערב• .ינעם לנפש
אחרי בלותו .ירמה ברפש׳
*־)

וין! כל אשר נושן (יבלה
תפארתו מעלה מעלה העלה -

ניוז וססתהי שלום בינזרהל.

**
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המקנאים.
נדיב לב אשר ידיו תכן
עשיות ' טוב עם !ל ומסבן
ואין נמצא אתיו דל ו:שיוע

תת לחם לשבוע;
עת ; מיניו יושיט תת ?רכה
תקנא שמאליו לעשיות בכה-

ה ^ ז.
כן ?סיל מאן_קחת בינה
עדי מאולתיו ;;? רוחו.

פמיו אגוז חן ; מנע
פריו  ,עדי ;שברוהו .

תלונת השבור.
בגר בגר בי היין
נהפןד עוזיו למשחית לי ,
רב דמע תדמע הע;ן
עת החל התתיופף בצלי .

לסזמן לבי למשיבנ?שי
חש?תיו ׳ שמתיו בקךבי י
והוא נס אל ראשי
לגלות מהפוני לבי■

העצה♦
אם ל ?ף מכרת
לאיש בחרת
במחיר אהבה
רעות ואחיי׳
את זאת איעצף
להיות נאמן אתף

אל תר? ה לו מניות
מעדנים ומגדנות
פן עת יפגעוף
ואז ;עקבוף
תחת אוהב
תמצא אירב-
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בנה לף ב :ת אשר ת/עכיק
כי תעזוב ארץ מיולדתף
פן יקרף ח?!א וערן

ואז ^ ריום תסע לע'וזלמיף
כי אם גם היון אצרת
המות ; בציור אשר זרעת•

,

במי דמעי׳ נטעי ישעי
בוקר וערב  ,אשקה בלי הרף
עדי עצי חסדים  ,יתנו מגרים.
אברהם פריעדלער מביטשע.
תהפוב־ות

ימינו.

Don Moses Neubauer , Schullehrer in Vittsa.

זביור ; פיות עולם
דרוש נעים הבלם
תביע תתלה;
חזה גאון הליכנו
חקור שאון דרכנו
תשים תתלה -
שכוני בתי חמר
אספו היון לחמר
ענג ? כל פנה;
בתי גזית מאוינו
תוכם מלאים מזוינו
קול נהי וקינה.

אל מעטה גאוה
לא התאוו האוה
ישבו בשובה ונחת;
מחלציות ומעטפות
יצודונו למרחפיוה
טומנים פח ופחת.
דום השיגו תכליתם
קנה חכמה ראשיתם
למהתלות לא פנו עץ;
ראשיתנו רהבים
ותכליתנו כזבים
נשיאים וגשם— ^*וח אין
*

*1
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נבסל ? אחת
ונוקש בפחת
בתהפוכות ; מינו;
ההורס ןהבו.נה
מתהפך כמחנה
במקהלות עמינו.

.ישני עפר אם יקי»
מחרכי קבר אם תייצו
;לעגו בזכיור יומם;
הזמורה
איר נהפכה
T
:TSVV
י'<
כמהפכת ןגמ 1ךה
ולא ;כידו מקיומם.

זה יאמר  :ל;י הנני
ומטובו נאכילגי
מעדני לדתן;
וזה .יקרא  :מי רואניv
הטבע עושני—
ולא bttהוא נתן!

לפנים ;צאו ממעונות
לבקש האתונות;
והמה מצאו עטרה;
עתה לשרהיורה נוסעים ? כתף
וראש חמוד בשמוניםכקף
הם מביאים העירה•

/

משה נייבויעד מביטשע.

Poet sches
Tobias Unger in Jeroslau.

Lichtwehr
).

(Mach

איש וקן בבר ?הון ועושר
להאציל עלימו ?רכה ׳ שלשת בניו נגשו
לחלק בינימו רכושו בצדק וישר
איש נחלתוקי ח ׳ חלק כחלק .יירשו
"פה אתי אבן שהם יקרה"
הלאה האב לבלנה
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.מי בכם נגיד פעולתו הי.שרה
לו אתנה למנה"
האחים
לחמדת
האבן
יחד
נכספו
י״ :
־ I . T־ -
T
עתה מעל אביהם התפרדו
ואחרי שלשה נדהים נקפו
שלשתם בלמיו לפניו עמדו:
"איש אחד" פתח הבכור את פיהו
הפקיר בירי הון רב וךכוש,
אני ,והוא;
1
אין •:
רואה • : - ,
בלתי .
בבל זאת ? אין מחסור השיבותים חיש—
הגירו! אם בד .יהולל במוני נקיבפנס?
"?נשית ; כוחה בני׳ אמונה פעלף"
?ונהו הזקן בנעם וננתק שפתים
כלימות ! שיג אשר לא .יעש כמעשיף
זאת תורת האדם אם פקרון נשיבה׳
נשרה מעשיף  •,אך בל וריבה•י
"עת נסעתי" בה השני פתח שפתיהו
"פתאום נפל בלא ראות עינהו
ילד קטן׳
אלי
שבלה
מצולה,
ד *  <7י« I־.־־•
י.
:
t
חיש וילגתי אחריו ׳ ברתת ובחילה

מן המים ? זישיתיהו׳ ופי הולדתברכני׳
Tכל
עין זאת
ראתה
ותאשרני"
’
י T־* T
 . •• : ' Sהשיב־ו "
מרדה׳
t t
האב וד
t .
הצלת רם־  • rי
נקי - -
שחת •• •*v
חיובת האדם מלאת ׳ הן זאת פקדת"
"שמעולי "אמר הצעיר" עלי עדר צאן ובהמה
;שן אויבייעז׳ נרדם ויעף ? חיק התרדמה ׳
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מרחוק הכרתיו שבב _על חוף אבריון $אידי
חיתו אז כירי נתנה להו־פהו לבור תחתיה;
מרדת שחת —
״אולם אנכי
פדיתיו ... ... ..
הקיציותיו . . . ,
.
T

. T

האח י -קרא הזקן בגיל וקנחת
לף ןאהה אבן השהם ! מי כמיוף  .נפש יקרה ׳
כי לאויבו עז ישלם טובה לעתות בצרהג

)NachGSthe
רגשת ג 2לת?:מיולות( .
ש'

אך לחוטא א^ור לא״ייעף
השמים ילקשו _קךרות  .יחי
אתה נ־ורא אתה בעינהו
ועליון ! שב שאיריס נוראים
לא״ירורר לבי ’ ,בל ימיוג מפחד אולם אשר כאב ן.קךאף
כאב את בנו תךצהו■
אדירי• מעשיף.י_עןטאור נפלאים•
מזרות שמים נתת לנו לרוחה
בקול ךע?זף בל תאנף בחרי
וכסילהם יומם ולילה יזהירו
בי יריר לאנוש הנף
גס• ארח מ? זפטיף אלינו ברכה
לכן פני בל יתורו
גם עת ברקים תבלזיאירו •
.עת .יגה*» ביב אשף.
ברקיף־יזכו לטסר את הרוח
ובגשם נדבה תצמיח ישע

.
^

(

'■
x

וקול דעמף י .קךא אף ! צריח

"בן חלוף י הןה חף מפשע ד

הת־וף ןהנבל.
אל תפרוט על נקל
עת תפים ירעישו

אם כסילים יהגו• הכל
חכמים  -יחריישי י
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העוני.
אדם יורש  ,יפזר לב  $ת
מפיר ואפיון  .ל בתיו אמולה

t 1

כעע\ ורגז ,

משחיתים? 5ש

סבלי ; פעו  ,יחבלו און—
בת -יופי תפרשי !- -י !2ורפעו

מרפיון רוח . ,ישרותו עיול _גח  #ת
נגעו  .ונענה  ,יחרה בחילת -
לאברו־ן תהו־פהו  .ידמהכאבן- .

׳ימרת

־- | I

החכמה.

T I T V

לעוו ^ נה נחמדה  ,חכמת נאותות—
בנן ? שמים  ,הפה זהרה
אם עין רואי׳ ?גליה צופיה;
אך אם מ&ניויש מתנכרת
תתן ריחה בנזקיום ציה —

יv

טוביה אונגער

מיעראסלאוו.

Poetisches
von

aus Trebitsch .

*)

Triescher

Jakob

תפלה  b $ bהיי:

נשאתי עיני ואראך מרומים היושבי בשמים:
אשפילה לראות שם עמקי תהום כבודך יספרו  :אחור
Leser anmit auf dieses
») Wir machen unsere freundlichen
׳gediegene , klassische Gebet — eine Arbeit dergleichen die neuebn
'wenige aufzuweisen haben dürfte — besonders a »l
sehe Literatur
Verfasset
dem geistreichen
merksam ; und können nicht umhin
Sternzu danken .
öffentlich für deren Mittheilung
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יקראו  :קצות הארץ מרחבי ו
וקדם מטה ומעל שמך
זכרונך :גדלת ואקט :מהביל גבהותך
רקיע יגדילו
עמדתי אשתוחח מבלי דעת ערוך אליך:
סלה  :משפל
לא אפתח פי ליודע מעייני  :אך אתה
אמרתי אחשה
לבבי ממך לאנסתרו  :רדפתיv
ידעת רב סרעפי מערכי
 תחת השקט רגזה באתגי  :אשק חשךמנוחה ואינה
יאספוני הלא ידעך נר תקותי ; איך אעמוד
וצלמות כי
עת יגבר הלוך וסער  :איפה מפלט,,
לפני שטף רוחי
אם לא באור פניך סלה  :לאורך אלך
מסערת קרבי
אלימות :בעמל אנוש תבחן לבי
אורח חיים נתיבות
 :ואני אצפה אוחיל דומם עד בוא
תפלס מעשי לפניך
תסמכני תאמר  :הס לאמרינואש :ן
פקודתי :ואתה אלי
תחזק בדקי קירות לבי  :עיר פרוצה י
כגבורתך כן תמננני
קמו בי :וגם יצרי הנו בקושרים1
בית נפשי רבים לוחמים
רוחי ובשרי יפילו גורל מי אדון לי, :
עלי עבות חטאה:
תושיה ותכבד עלי כבדות אולתיi :
הפעם אעלה מעלות
כפך פן אחדל מהבין אחריתי :י
חמול אתה על יציר
לא אדע מתי תלדנה  :ויום
הרת עולם לעתידות
מחר לא יעמדו מלדת ילד/שקר  :האירון
אתמול כיום
ואדע ראות נכוחות  :ברצונך תגבי’ן
עיני מכה סנורים
סלה  :תעלני ממצולת חט**
תאותי יכ ךב בטחתי
אויבתי בקרבי  :ואני בישע ימינך אאסף
תמשילני על
עלי כפך עת עברי עד מקור חיים*.
לראות פניך ושכת
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התפתחי נפשי מוסרותיך שב! ת בית חמר הסירי עפר
מות  :לבשי מעטה אור כעת תשובי אל מחוללךוהו.א
אלהיך:

למנצח.

 .ע? 1משני? 1ונבון ידידי וידיד ד'  ,אשר חסדו ו.בר עם נגועי »? 1הים
החרשים והאלמים ! אונים להם ולא ישמעו פה להם ולא ידברו,
לתת להם יתר שאת בלשון מדברת ה״ה הטוב והמטיב ללכת על
משה מויקש * ) ני׳ Taubstummenlehrer,
ארח מישרים כבוד ה'
בעיר גיקאלוי במדינת אונגארן  ,ומשירי אהודנו:

ע\ בע רצון ירב?!צמה לאין אונים,
למה נחבאת דגול « רככה
אהבת אך טוב ותע\ נא תך,לה ; משביע ענוים .יברך טיוב עץ;
לא עת לעטוף עתה מעטה ענוה אתה עלית על מרחםאבייונים>
.קי
רתמת על בן ארם— וארם אין •
קח ברכתי בא מר ומלה .
הגות לב מע3ה לשון לנו לנחלה
בכשרון המעטים רבים יחכמו
ותנו פרי הלולים בין עצי דעת 5מה טיוב ןנעים שבתם כאחיםיחד;
אך הוי לצרה נגע ומחלה
אלומותיף נצבו גם ץמו
בקצרף קציר תושך ,עלי מגרעת  .היוי אטום אזן בקהל ארם בל יחד!
* ' מצאתי את שאהגה נפשי  ,איש הזה׳ עת גיאו נימי חג השגועות עירה
נאחקאווינון לראות פני אדוני הגנגר והיקר להלל מאוד כניד ה ' ליב לאוו ני'
המושך מסד אל  ,ני עירו להיות ראשלמיסדיגית ספר והקרוגיס והרחוקיס׳ייתצאו
שלום  ,מעשה צדקתו! ונמו נן יקדם את אהיני ה ' משה מויקש גגרנית נדו.,
ומי ית! והיו ד,די אלה לו לעזר ,ני דרך למודו ר 3התועלת ועד הגה למדו
החרשים להורות  ,אצגעותס 3איות את אשר יזמו  ,והוא ישים ד,ר  ,פיהם לד5ר
נאיש שומע נעת עתה תחת ידו שמונה נערים חסרי שמע ! ושנים אשר גינו
ועז,ו  6ותו  ,צי י״ג שנה גי  ,שפתם נמעצו לא יגדל מלשון איש ואיש ולנל חלאנת
יי ומלאכת מחשצת יצלחו נאח ,העם.

3

50
לנגע אלהים מי ; כרה אןנ ;ם ׳
מי יאמר שמע ויי לא צור ,׳
מי ; גלה אזנו לבטא בשפתים
מי״ישמיע קיול ו;י לא אוהל

מכתב ולגיון .קרא מקרא ותפלה
תשכיל להורות  ,לפעל1ף ; הם■
מורה לצרקה׳ תפלס המקלה
למוסר׳ ליראה׳ לנקייון כפ; ם.

על מיטב צאן ארם חמול חמלת המיון רחמיך על צאן מרעיתף
לבצע מעשיך מעשה להתפאר׳ ;פלה אהבתך ; שבית כל הריון
ערי תרכיב אנושעל ראש בני
לפתוח פה אלם עמיול עמלת
•
באר
אשר ; ראה ; גיד ידבר די
עמיתיך;
כב'וךף׳ת? אךתף׳לש'ון אלםתריון•
רביות פעלת במלאקת מחישבת
תבונה׳
ייס חסרשמע אשרת דרך
אמרתי אספרה — תהלתך דומיה
יורוך אביות  ,יורוך הבנים
הורית לראיות בעץ .קשבת
;ביט שפת;ם נע'ות ; ךע כל תמונה .נגועים ער שקמת ונפשם לא חיה׳
שקמת לעזרה נשאתם על כנף
לא ישמע׳ אך יראה דבר איש
תנים • י'
כבספר
עשית׳
השגת׳ -חיל
רדפת׳
י r׳ • ד
■ ־; t
תטע אזן בעץ במראה ולא בחרה׳ T ; ■ T
תשכיל להוציא מאלם אמרי שפר׳ רב פעלים תיטיב צעד פך,צבע לכת
לא אחשה אתאפק נכבדות בך עמל נפש ; ניע בשר בזוז בזית׳
אעירה •
חלקך עם חרולים נחלתך מסרבת.
מאיור נעלית׳ טך,ר לב׳ .בפעל
גברה ברכתי תיודה לבי רחש
ומזמר,
ראיתיך מתלחש הפלא ; פלא׳
דבר תהלה לי אליך ךב' וןלח'ש ,חקר כב'ור ; קךתך הלהיבה נפשי
פנימה,
מבית אמרי נחשלים מפני רגש
המה
תוציא אמרים לא
T •:
־י•
״ ,
בלא • -

אאהבך ,אעבדך׳ בל אצא חפשי.
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קונת
תעיתי מפני אולתי
נאחזתי בסבך התבונה ׳
:לאת אלהים חדלתי
אבדתי דרך אמונה •

רבו ?יזמות ראשי ,עברו
משכיות לבי פרצים תצאנה
יורוני כליותי— בל תענינה

ל,אכבה חעפי האמונה
קורתי מע^ טמה עם תבונתי
איו
אהובה עם
התבונה
 : v־t
• ' ־־ :
ד
כי תמית חית אמונתי ?

פתח תקוה סעיפי עומרו
רוח בקךבי עז ירהיבני
,קרוב אלי— אקרב— הנני!

התשומה.
מה זה בקרבי בהלם פעם
מה במסתרים קול ישמיע׳
דבר אלי יגנב הפעם
עתה יגבר בהמון ; ויע ־
איך תהמה לבי הרבה תשיוח
תחרד תתר מאנת מנוח?
שפת לא ארע אשמע שמוע
עצמי תאמרנה גם יחד ׳
קרבי יביעו גביות גבוה
ארוץ דאבה אשמח פחר.
מדוע נפשי תשתוחחי
מתי תשובי למנוחעין'

ממקור עוצב מני נעלמה
פתאום הן תדמע בה עיני׳
עלי לוחמים סער ודממה
נפשי מה בינך וביני.
מהתבסיופי  ,מה תעריוצי
פי תדאגי׳ כי תעליוצי?
י • עתה יצר ׳ ירוח עתה
לי
במצר׳ לי
ברוחה׳
’ -י -
יTT ; f
אבטח א^ זקט ואחתה
ודךעתי על מה ככה.
י על מה רוחי ;צח ;שיובב
י ,ירצה יתקצף אף חובבל
*

3
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אבכה מרי שיחי מרי תוגה
הליך נפשי קרבי יסער
נחם אין מאין הפוגה
אכלני ח;רב וה;ה לבער •
דבר מה— פ? ער מי יודיעני
ואכל ״אינני?
להטה רוחי
*  i :י
• ז

רגבי תחתית .קרוצי חמר
אנה תפרצו בני תמותה
באזני המות .יביע אמר:
"איי תשכחו ברית אתי כרותה■"
חיש אחרית האחד? 1הב אות
אם קץזימי .קץ הפליאות ?

אל תראי תפחדי לבתי
ממשנה
תוחלת
תרפי
אל
י1
:
VV
־• :
חזקי הקוי בבא פקודתי
שכחי שבתך בעמק הבכא.
רוחב לבי לא תדע מצוקה
נתיבות נצח תנחני התשוקה '•
יעקב טדישער ,מורה ילדי ישורון.

 .תאנית
־ ד • ־

י

איש ישראלי ושפה עבריה ומבליגיתם עלי יגונם.
Don Emanuel Friedmann in Giralth.
?^ בל אם קודר מתהלך בלחץ עתותיו,
עת נצוצי השמש במערב ! תלהבון,
הגה על קשי יומו  ,נדהם במצולה אנחה׳
דואג ומשתאה אולי ! צורו אל רוחה.
ירחקו.
טרם מחשכת ליל
זהרי ישמש
״/׳ !  - . -י * « 1 7
• •j
י, .
י* יד••
עוד בהוד והדד פני תבל ישקו,
עוד בזהב,קמים שמחה ;פיקו■ ;
רק לבבו סורר בלי שקט ונוח
! י

••

- .

■• •״ r .
׳

לשוא יפיצו בשמם הנחות

־
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תוכו כמרקחה ,
קבר Tפתוח
רגשותיה¬¬
■ •f ' -i . rlr : v
!
T
מה נעים גורל כל יצירי מרום,
אם
קרני
הודה7
שמיש
הערבים
י■ , -
יv v
זז־זז•
טרם מותן; עור יחלו -שבעתןם.
עוד משביבי אשף חציך ! סה^כו-ן•
האח ! ישמש צדקה מרפא בכנפיך,
בימןרק חרוץ 'נוצת אברותיףTT
.יצןךי הטבע בפוך תתיפי;
לאוד זהבך  ,מוקד עולמים,
.ישכח ' דישו כל פנים נזעמים
רק נפשי תאנת — זנחה משלום — .
הבט ' בעלי כנף נון*ם נקבצו,.
כעת ערב .יחד במרום למדיא,
VV

--

 -ז

. . .

להעריב ערבם תוך מע־ונתם,
תוגה אין בתוכם ערבה שנתם.
T
יל .
׳T
T»T
TTI
הבט
השושנה הענוגה
ונחמדה
־T .
fT | T : . T *W
בגביעיד ,ילין טל . ,ואל סגר בעדה
כי הוא הוגה ורחם כרוב חסדיו
על כל פזגלי כפיוויציירי ^ חו,
ויאמר כלז אשר נשמת רוח באפוי:
שומר כל  .עצמות אל ,לא יכלה באפו!
פרי עץהח״ם שתול בנוה עד פלגי נעימות.
אוגר בשמחה בדמי,ימיו כל בן חילוף;
אם כעת דמה תחת צלו עוד  «.חליףפיח ! —
דאגה כזאת בל תמנעהו• משימות^
היום ^שון לבו !.דודה ? נהו* — -
.הגם אנכי ערכתי לגד השמחה ישלחני:
'שתיתי מיין חלבים  ,יין משתהו• '
מרה
יקר -יטה עלי
חסדהו•?
ltT
“ r v־ * ו*•
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עורקי,יענו• בי ! מעטים ימי עדני
■ עיני —.
זנח אותי טיוב ויקר לא ראו
מנוער תמות 'נפעוי בעמק הבנא

בתוגה״ואנחה
 rr fועד זקנה אסיק כלימות
י  rן ־TT - :
יד  v׳ , : 1׳
וי • ;
 ; יפכה ברעתי ־שלשת זמגי אפרתי:
.ילדותי ..עותרות,ועונות זקנתיT
על אניות אב; ד .חיש קלי חלפו• s . ,
ישנה אדור ישנה חגים,נקפוT-
^!ספו• ת 71לי צוף-־תקנוגיהם . ,
גם אל טעמתי פרי־מגדיהם!
כל־מקום איגור עין השמחה צופיה.
מוזר הייתי לוי< וחלקי תא נד -ד
מסבות עתותי תמיד רדפ'יו 7
חלמוני ולמטרתחצם 'שמוני,
גם' אתה  .איש יהודה  ,מיום היותן?,
מיום 'שלחןז אל 'בגולה לנפותן?,
תלאות ־שונות על ראשן? עברו.
לאום מלאום  .יאמץ וחיל יגברו,
ואתה משמים ץדומם חרר פלאים
'באוב מארץ קולף יל כשוכן ןפאים;
בל -עם ולשון גדלו עעיו׳ חיל ׳ .
ואוףןז נישןה כפתה 'וחשכת הליל;
ובכל־ ז'א 7עינף' ליד ' ,לרגעים יבחגף,
תורתובפין? ועדותו'לימינן?•• 'Tי
גם אוץי ,שפית עבר  ,היפיפיה י .
אם הלשונות  -גפן אדרת פוריהי.
מעת בבלה עדתיהדרתך .נפלה.
גאונךיחלל_ועטךתןז השפלה"” ,
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צעירים לימים צחקו• בגאוניהס
 - :t Tי •  :י
! ‘
 :י .
אמהותיך מנגנות בהמון נבליהם׳
ואת על ערבים תלית פפורזי
■ • י•1
 :־  :־ ■•־ך • ־י־ ־ י
אין מקים לןי יריעה ומיתון! אין דורןי,
ובכל־ואת אמרות -אל בספרץ• רשומים,
לזכיח עולמים באוצרה חתומים.
י• ' *T
•
• T.
השמש נסבה במעלותיה מטה מטה ׳
TT .
 :־T V c :
T :T
־ , ' ,•,
ביכבים אספו אורם חרה נגהו נטה,
בחנות איור פשטה תבל ותכם צעיפיה,
אילים עורו מעלטת ל!ל וצלליה‘ !,יT
שושני׳ ברמל יכרעו• מבולו• ' לארץ—
הלבעבוריישחת'? הצור ,אל ^קו־ץ?
בנדל ^ל י בוקר ברבבות אויריסי עריח,
<
מצהרים ^ קוס חלל וששיא ;פריה '
בן גאון אחרי שבד למועדי רגלים;
פעמים
רנה וקנה תחלופנה ולא תקום צרה
¬; ; “ ttד¬
t
:ד :
 ג-•ד ; •« ד
גם את ׳ ! חידתי  ,תר ? אי מכעס צהתין5
ר  $רב לאל מנהתןזוישלמו• ימי ; HHjr
כייאל 'לעולם תוגה ואם עצב לנציחים,
מנון ראשיתי ואחריתן• ברוחים —
5ם אחה יהודה עוד תשוב לבצדון,
שמיש צדקה לן -תזרח ותפלח/שרון;
לא לעוילם תעשן ב  /גחלת הקנאות ׳
בהתנדב עם '<רו' ממוךד וישקטו פרעות.
פי השפלת ימים' רבים‘ יאמרו• לן; גוה,
עולתה  .קפצה פה ונעשן תכלה איבה.
וארלשפה עבריה  ,למה נפלו פניך ?
 :למה חריר בבני ודמע בלחייך? ז
•  •7T :י
TT

T

 :ד • - •; :

התנערי מעפה הסיח בגד׳ אלמנותך!
חגרי עוז כבתולה .׳.ש תלןוה לאחריתך;
וויזל בשירי ’ תפארתו הרים' _קרניןל ',
׳שלויסיולוצאטו• בננ-ורם דרנו
■ מיתריך,
ועל פולטו עלה מנחם כוכב זממנו,-
חוגר חרב נוהמת עבור האיר עינינו• .
..
,

r..

זורע על פלגי־ תבונות אוד _קךנד .לתריס,
ופרי תבונה
תקצור :למאה שערים — .
1
 T״ י* '
•* T

* T I.

מענדל 3ריעדמאן

מגיראלטה.

Mittheilung von A. Friedländer in Somos.

ציון פאר
למזכרת

יוסף Bריר ,א וי ף נולד תקנ״ובדוקלא  ,ומת בלעמעש
תר״א  ,והוא בן חמש וארבעים שנה.

הרגי ! אמרי העיר אלהיס איתן לשו 3ולהמיורז לשונינו הקדושה  ,להרימה
מהשפות השכחה  .לסחת רוח  .חיים גערוגות מטעיה  ,ולהזיל נשמי מליצותיה
לעיני כל עונר  ,שמה לני להגיה תנוגת היש השר ידיו רג לו לנהל הת עטו ,עט
סופר מהיר  ,על יונל ההגונה וללקט הורות המליצה מגדות פרחיה  .־־■ ההים
* הלזה ׳ " פ

ניע נולד

נדוקלה

שנת

תקג״ו ,

וגיוס

כיו

לחודש

הדר

תר״א

שגה נפשו

אל צור מנה הצגה ,גהניו ימיו  ,טרם הלנינו הימים והעתים קצוות רהשהו,
טרם שם קצגופדר  ,משטר ומנהג עם הורח חייהו  ,טרסהנשיצו אסכלות מחקריו
לשלחם על פני הרן ולשות ם מטעמים לחין כל טועם  ,עו לה צו ה לניתו ויערוך
את סגך אורותיו  ,עלה המות מגלי משים וישקף גער חלונו ומלהך הטגחה
הניף את חרתשו לטנוח ישר דיך ׳ חכם חרשים  ,קרוא שם ונורע לתהלה  .גם גן
וגת לא היו לו  ,ני עצור עצר ד׳ געי רחם רעיתו ויסגור דלתי גטנה מהריון
ומלידה  .אכן ׳ אם למנות ימינו לא רוג שנים וימים  ,ני אם חיי השנלוצרק,
תפעל ועגור גספורה  ,נם חיי פריהאויף לא חוצצו ושניו לה שנות מספר היו;
ני נ 3עוד נשתה נאפו ורוח חיים גקרגו  ,הטה את סנמו לסגול עול אחיו  ,אשר
העמיסו עליו עי גלי די  .עודנו עול ימים שקד נחריצות לא תאמן על לשוננו
לשון קדומים  ,ויעמול לרדת עד חקרי תהותותיה ־־ גם לשונות הקדם ערני,
יוני ורומי רדף לדעת ויעגוג אחריהן נתנערת אהגה עזה
נם הסין מעינות
מדעיה החוצה  ,ני העתיד תלמידים הרנהנגית הנניר הננגד מהו ' ווחלף שווארך
ני' ( אשר עוד גחיים חיתו  ,יאריך ד ' ימיו )  .אז הרימוהו לראש עדת חגל שאראש,
ויחלן פעמים אין ספורות עיני עניי הקאמיטאט מדמעה  ,רגלם הדחי ונשלון.

לא אחת אף לא שתים הזיל זהג מכיסו להושיע אניון וידנא עושקי אך לא
■ למו למגה  ,רעיים גס צמאים
קר חיי גשריס  ,ני גס חיי מושא ועדן הושיט
השניע עם חכמתו ועצתו  ,גס אותי ,יתום אין א ( ,3הנני׳ הניאני חדריו  .ויהי
הנקל לו לצגוט לי מלחמו וממימיו צרויה< ני גס העדיף כמטר לד! ח על ונלס
לנניו נאין חסן השתכרות ותנמולה כל עת היותי ; אמנה אתי • לא אחת אף לא
שתים נתק מוסרות אסורים וזרועו סמנתס לבלתי השתוחח  ,ולבלתי כרע תחת
מאסר החסן והאניונה ־־ לא אחת אף לא שתיס לשני גדולים התיצ , 3נשא עוד
מדנרותיו לשתח חרצנות העול  ,ני ששתו אתי וללשונו ג3ר — אגן זה גורל כל
מורס מעס  ,מנת ג3ר הוקם על קנאה תאנלהו ולשון נרגן תנהו  ,וגם עליו
הערימו סיד אנשי מצתו  ,הנידוהו והאשימוהו׳ ואן את הרע ק 3לו עליו ואת
הטו 3לא קבלו  .ונאוות אישה שושן עמק  ,אשר קון ודרדר לא יסנוה ? אן שמש
נוגה  ,אשר מדי זרחה עניס לא יעממוה ? איזה רגל תישר לכת ולא תעננו מדי
לכתה אדמותיה ? — לכן מדת כל גנר גם עליו מדדו  ,מררוהו וישטמוהו לעת
מעדו קרסליו אן מעט מדרך הנלתי ישר 3עיני חנדיו  ,וידונו אויני מנוחתו
וכבודו — א3ל  ,קול מלשני נסתר אל יתנעני מהגיד עליו ישרו  ,כמוהם כמוהו
אדס הנחו נני השגיאה וילידי החשזון — משיריו ומליליי אך זעיר שם זעיר שס
שארו נידי  ,כי בכל עת צאתמנטן עטו דנר  ,וקסתו הרה ללת  ,עודו 3נשו  ,עוד
לא הו 3יש הדיו על הגליון  .והנה זרים ינלעוהו< ני צמאו לדנריו ולצאצאי
עטו יחלו — .

אברהם פריעדלאנדער מזאטאש.

זמרת יוסף.
Aus dem Nachlasse des gottseligen Joseph Frühauf.

שיר על חתונת ר?! .
המ יועיל שיר בי פסלו ינצרהו? מוסר השכל לך עטי יביע
שקר התחלה אור! ך אודיע:
מה — משורר יחניף לרעהו?
אל תאמין ברע הלל יהללך
עת גליון ודיו כלה יאבדו
רע במוני אוהב יסר ייסרך:
ידמו רעימו באלה יכבדו.
בוראך ירא ומצותיו שמרה
לא באלה חלקי  ,רעי יקירי!
רעיתך אהו ב׳ ואל תשגה בזרה!
לא הונף לא כזב ידע שירי,

יתלונן על עטו לא ישמע לקולו לנחם אוהבו.
הבל ה 3ליס  ,השחית כל דנר את דרנו  ,אף עטינו סורר לא ישמע לקולינו,
אל אשר תשלחהו נפשנו לא ילך  ,אשר נשים נפיסו לא ידנר  ,נאות נפשו לחוד
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מדנר  ,ישאף רות מליצה מי ישינני ? ינסה כלתה נסשנו  ,הרלך םי 3: 13ורך לנו,
השחר עלה  ,ירח אסף נגהו׳ אף שמש ממשתה יצאה׳ עזנה ערשה  ,מקמי אורה
ת3ל ומלואה האירה  ,צפרי שתים עומה סתח קינהן גצנות  ,שיר שרו ומלנתס
 3ראשס  ,ננף ינניס זתירותיה הנעימה  ,לקולה קיל ער , 3שנתי נרדה  ,קמתי
מתשפגי  ,אף חני ראיתי השמים ואשר 3ס  ,הארן ואשר עליה יוצאים לפעלם
נלמי  .קום עטי ונתינו קום חרטי וחוק  ,הנוקר אור׳ הדלת על צירה תסו, 3
ואנחנומחשים ? נקותה נא נדנרה  ,הן לשונינר אתנו  ,אולי נונל הועיל  ,ננחמה
אהי 3ינו חתס יזעק  ,נמח דמעות עשוק 1ננחל תזוננה  ,אניר ל 3אחזתי עט
סודר לא אמון  ,והנה זרה מליצתו׳ ננריה ענידתו! נ 3ן 3עור לנחס לקחתיהו,
לאניה נל 3יס תועה  ,דמיתין עטי  ,עט מרי  .רוח סועה
והנה יגון הוסיף •
תהדפה  ,חו3ל ומלח להשיגה נלאו  ,היש להשתאיל  ,היש להימין  ,אל אשר רוחה
ללכת מנהיגיה תוניל  3 ,נל מריו כחולם אלום משלי נשאתי  ,רעי אהוני ! עזנה
ינוע .ראה נסה אנחה  ,שנתה תונה  ,שמתה על ראשן  ,תשו 3תאושר׳ כלה מן,
אפס עיין  ,נקם ושלם תחזה  ,אשר חסרת הנה הנהו  ,ישוג ננוע תשו 3מחיתן,
יראוך רונסי ערין יקנאון  ,יראוך אהנין ויאשרוך  ,תרנית ניתך ויהללון  ,ענרה
ארפת רע . 3חלפה תאסור נלנלה׳ תחת קלון נננוד תתיתר  ,נן נחלום מהקין
עטי התרונן אך אהה ! נילאמלני  ,אוי •י ני אחינאפיהו שתתי  ,נמתג ורסן
מי יננא ? הנישותני  ,הנלתתני  ,היה היית לו נמו
משנתיהו  ,אלהיס לא דנר
אנזנו ציר לא נאמן • חנן לשקר עשיתיך עט מלין  ,לנחם לקחתיך  ,והנה הגות
הונית ! —
יוסף במהו׳ מרדכי ז״ל

פחהאויף.

von Alexander Süßkind Schwarz in Somoö.

Beiträge

ותהלת הסכל,
:תהלת השכל
יT* T
אמר סנל נלנו  :לכספי אגניר  ,זהני אתי מי אדון לי ! כי אראה חנמיס
חשופי שת  ,יענים גס צמאים ,נפשי תגיל גילת ורנן  ,ני שמן חלקיונריא אולי — :
נזה לן  ,לענה לך חנתה  ,אחריך ראם הניעה תנונה  ,נ ליל שור עשרך  ,והונן
מספוא ממור .היגאה שור על גלילו ? אס יתפאר אמור על מספוא אנוסו ? ני
תרנה תדנר גנוהה גנוהה  .עגל תרנק לא למד ! דע סכל ! נושת לא ידעת  ,ני
ענד׳ הקטנים הנן  ,כסף סיר רחצי  ,על זה 3אשליך נעלי  ,רמה אנני ושפל אראה,
ואל זה אניט  ,אל עני ונכה רוא  ,להנניה שנתו׳ לשוס מרום קנו  ,ני נאתונה
אענוד לנעלי׳ ואדוני על נמות׳ אעמיד  ,ומשלו על ארן רנה  ,נמלכים יתקלסו,
ואתה וכסף אדוניך חטאים • — חכמה אחותי ! אס נעד פז ופנינים יכולתי
קנותן ׳ כעפר כסף נעיני נאהנתי אותן׳ נננדות מדונר נזהי לא אנחד׳ אן
נ לעדין אין לי חפן נו  .אז מושל ארן הייתי׳ נלעריה׳ אומנותיה ומגדליה נששון
לני מאירן נתתי  ,אן עלית קיר קטנה למושג לי ולרעיתי אויתי׳ חיי היקרים•
גותנס יקחם׳ מי יתנני מושל נמו נאשר על כספי ורכושי׳ שנה ליום נתתי כפרך-
נל ימי היותן אתי •
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אוהב כסף לא ♦שבע כסף.
נמנים ארן ויוש 3יה ׳ רןלקראו! רן ירון׳ איש לבצעו מקצהו׳ לנסן 1ננסםה
נפש הנוי לא ננסן» ׳ סגרי דלאי ספר׳ דורשי חכמה חדלי׳ לנסן> יענה אתהנל׳
כל גויס ינהרו׳ ינחו נסן> י 3וזו זה 3׳ ואין קצה לגאונס׳ להונס יג 3רו׳ ו 3רו3
יתסללו׳ והאה לא נןידאו׳ ול 33ם לא נן יאשו  ,׳ ני אם לאסון» נםן>
ילצ 3ור ; ה 3לא מעט  .נום זה ! 3אדוע שותין לא ישנאו רישם  -אדוע לא ירדו
צאאין ? אן> אס תשטפס 3סערין׳ האון נלין ואש 3רין עליהם ע 3רו ; נלאלקיש
סערו פיהם׳ לאו אסמן " אלו׳ נסן» נאנו 3נשך׳ ואשר אין לאו נסף ׳ אמות
להם קטנה  :תרמית שמה׳ או לאאיה עישק יקראו׳ ויקאו להס מאשר 3ארו׳
נל אשר יאפצו יעשו  .־־־

הדר זקנים שיבה
זקן איש שיבה הלבין שעדהו ,
נפל כי מערן קרסולהו י
צעירים לימים איך שחקו

ישיש ורוב ימים כבד אכבדנו
אמדתי לנערים אל תבערו
בהוד בחרותכם לשוא תפארו

שרקו מי בליעל שן חיקו.
לא כן אנכי רחם ארחמנו

לועג לזקן  ,בשיבה ידו שלח,
באבו יכרת  ,לא יראה כלח!

השבור והחולם
לו עינים רמות

גבר יין עברו
היוכל דבר דברו?
היגדל לחולם חלום
עלות עד שמי מרום ?
נתעה כשכור בקיאו
עד שמים שיאו
ועלה על במתי עב
מתפלש בעפר דב

בההניף לו חזיונו
בחשביעו רעבונו.
מקרה הלומי יין
ומחזה שוא ׳חזיון
מקדה אחד להם
אין מפריד ביניהם
בהקיצם מיינם
ונגזלה שנתם מעינם.

כן בעל החלומות
ס

.

• נעיר קוג שאון> רי 3׳ רעות רוא ועמל שוא .
איזה דרן■ האיים א3תר
הצלאת הניא .לא לעולם עומדת  .עו3ר ארוזות ימים׳ 3הלה תסו  33הו׳ תורש שדה
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זעה י! נסה אסיהו  .העשיר ירע לנהו על יורשהו׳ העני עוד יוסיף לדאנה  .נשים
מרנינה כעס ויגין׳ מואס נהנה׳ מתעצנ׳ נוע ינוע ינוד • נניס יולידו עצג ודאגה;
ערירי צא יצלוז ננר  .רעיוני נער חלומות שיא ונסל׳ עונו לא יוזיל׳ אך הנל
יהמה ורעית רוח שג וזקן נערנ עתו ישת לימי ילדותו  .ואיזה דרן החייס
אנחר ? לכן אמרתי  :אשרי לא ראה אור  ,או מנטן לקנר יונל  .כן יאמרו שנע׳
נוסת  ,זמן חומק עונר ׳ דנר ד ' נזו ׳ צוף נועם אמרי תנחומות אל לא טעמו•
תיסרס רעתה ; לא נן יראי ד' 1ותורתו שתרו׳ ילכו תחיל אל חיל׳ לא " עסו
ולא יגעו׳ והיה לה ס החיים למקוה מיתי התקוה׳ ומנוחתם כבוד.

אלכסנדר זיסקינר שווארץ מזאנזאש.
Beitrage von David Schwarz in Somos.

עלם נעים מדבר על לבו.
אינה יעיףאני  ,שנותין׳תסארת הננים אתה׳ נדמתה ושקט׳ אס נים עדנים
נשחה אנחנו׳ זרועותינו שמחות תחנקגה׳ נחיק שקט לא שומע קול עלז תשנ
אתה ,נסוד משחקים לא תנא׳ נחיק עסקיךינלו ימין׳ עת עס סרחי גיל אנינ
יעטרנו ! כן יקראו אלי יחד רעי השמחים ממני׳ אן נצנת דמי ונסש שקטה להם
אשינה  :אל תראוני ני עצנ אני רעים נעימים ! לו את שמחותינס שקול ישקל
נועם נסשי אתנה לא ישאו יחד ; אל תראוני ני קודר אלן אס שזסתני עין אתי
נ כיל ונועם  .אס לא תריק לי שמחה עד נלי די ? אס לא תחת עצ ; ות מעט׳
שמחות אין על עסר משלן אשיגה ׳ עת ימין אני תחנק נן יקרתו ? עת עיני
מנסרת גיל נאהנה ני חודרת ? אס שושני וששוגי תנל מאסת׳ יאתר לנני ,שושני
שמיס ינואו לן תמורתם׳ אף מנעורי נדלתני חכמה ׳ ואהיה אצלה אתון׳ על
נרניה שעשעתי׳ והיא תנשה לעצנותי עצנות עלם צעיר  .על משכנות הרועים ׳
על סי היאור ישנתי משחק׳ סוגנשושניס נעימות וסרחי הדר נחיקי ,נמו התענגתי
ונמו שמחתי׳ שושן אל שושן נתתי והיו לצסירה תסארה ; עודני שמח ורוח צא
נא מעל שסיים ויגע נשושני חדותי ולנהר הסילס  .נסלה נסלה עטרה עדינה׳
כן קראתי׳ סחד ורעדה קראוני׳ רום ידי הקנות נשאתי׳ כאנל יחיד ססדתי למו¬
ני נאשר אנדו׳ אנדה גם שמחת נסשי  .אן לסתעסתאם והנה חכמה ׳ נתשמים•
נצנת לסני  ,כנן שחר נגהה הסיצה ושושנים מזהירים — לא לשושני תנל ננהמו•
לא לסרחינו׳ סרחי נועם יסתעתו — נין שדיה מצאו מנוח׳ נתנחמת אנל אל
לננה הניאתני׳ וימינה חנקתני  :הרסי מנכי ׳ עזני אנל נקולה קול ערג קראה י
אס השל רוח׳ אם נזלו משנרים שמחותין׳ אם סרשה העת ידה אל נלמחחדיף
כל אשר יסרח נתנל הלזו  ,כננול עלה ינול ; הזוללה תלחן נחרנה הקשה את כל
אשר ינעם לנו ; עוד שמחות רנות  ,שמחות נאהנה לך תסרחנה  .תנאנה ! אן
השתר והשקט אוהנתך אני  .נא אלי׳ ראה שושנים נעימים נתנחר הגנים  ,נגן
שמים לן יסרחו סרוח  ,נריחם ריח עדן  ,יחדשו לן סרחיהם  • ,קחם אתנם לן
לאות נרית לא הוסר  — .כעניה  ,כאני ויגוני לא זכרתי  ,נסה אנחה  ,וחדוה
נאה תמורתה  .שושני שתים  .עוד עליהם יתסתחו ׳ נעונג ונחה לי ריחם יסיקו
וחיתה נסשי אן נתיק מנוחה ומרגוע — .
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קאלומבוס וחילו בים.
תה לן פערנאנדא  ,שר צבאי ! שאל קאלותנוס  ,למה יפלו פנין  ,נשלג
הלנינו■׳ תן שתו ה תעצינה על שפתין מרחפת* הנון לקראת אילן ענה
פערנאגדא  ,צא אוכל עוד לעצור את האיל הזה  ,ארור אפס כי עז  ,אן ;3תות
אתה  ,אס היום עוד לח יושעו ! קולם ניס יהתה  ,דס שריתו יתד ינקשו  ,דתן
שר יקל ! עודו תד3ר והנה המונים המוניס אחריו תשני׳ כןלי יס זועף התו
הזועפים  ,אוי מי יפקיע חגורי איתות או הי יקיתס לדממה ? זעף ואף עיניתו
ת 3פרנה  ,אן מות ואבדון על פניתו 3 :ליעל • איפה אפרן אשר ה 3טחננו ! כן
קראו  ,הוצא תמסגר נפשינו ומיד כל עתל ת 3ואני  .אן להמיתנו 3רענ הנאתנו
אל הים הזה ! לאס לא נתח  ,תנה דתן ,זד יהיר ! דס ! קרא חיל חפשי תאדונהו.
והוא אן נתענה השי 3׳ תמתס הרהי 3עוז ננפשו נפש יקרה  ,אס דתי ישקיע תאויי
לננס  ,קחוהו וחיו ! אן שאלה אחת אנקש חנם׳ קרני שתש ייצאת ניפיה
תחזינה עיני עוד הפעס ; אס נזרוח השתש לא תראו ינשת׳ נאהנה אלכה אל
שערי שאול  ,אן הרפו תאף עזנו חימה ונעחו על די ! יקרת הגנור  ,צנת דתו
ורוחו שקעה השניחו שאון תוכי עורון ותןנהון  .מראש שריתו נסיכי אחור  ,לא
שפנו דמו דס קודש  .נדנרן נ! יהי עוד הפעם ! עני יחד  ,אן אס כפתוח שתר
עפעפהו׳ ותיס צרה לא הצלתנו  ,אחרית קרני השמש ראתה עינן ! לשיא תשוע
מנען צרות  .לשיא ! ני לא נשמע  .עתה כרתו נרית הזאתו ונהיות הנוקר ידעו
מה יעשה לו  .השמש נאה׳ היום חלף הלן לו  ,ותנחת עלי גנוריד עצ 3נחושה,
הצי תעה ניס גדול ורח 3ידים׳ הכוננים תתס־ -יתס נגהס הפיצו׳ אן אהה  ,אין
אהה ! ממצוקתם
נוגה תקוה ׳ לו — האניה הלנה נאין תנהל׳ נאין תחז ק נתורן
מי יושיעם ? היגון גזל שנת הגנור  ,קרע עפעפיו  ,חף ני שגרתם תרדמה תעע
עיניו אן ימה יישירו׳ יתה אן ימה  ,רוציאניה שוערה׳ ימה ׳ שס מערת חפצו!
ראה די עוני עתי  ,ראה ני אפפוני מיס עד נפש׳ אנא3ל ימצאו נים קנרתו!
נן נדנרו מרו 3שיחו וכעסו נא פעינאנדח  -תה לן פערנאנדא ! למה זה שפתין
נעות ונרנין נשלו ! עתה נפתחו שערי היום  ,ולן אהה׳ שערי תות ! ענה
פערנאנרח  .הרגיע ודיס׳ איש היקר ! לדי מצוקי ארן׳ המושל מקצה ארן עד
קצה  ,הוא יאתר אלי רדה שאול  ,יארד ! השלו שר צנחי ! השלי ענד נחתן ! אורח
לא,אשונ אהלון ׳ לא אוסיף ראותן עוד  .צעדי הזיעפיס אשמע נל הלילה ישן
אפיהם׳ נוקר הנה הוא נוער נאש להגה  .־־
עודו מדנר׳ נאו הלוחמים וינהרו אליו נגלי הים  .ידעתי חת אשר תנקשו׳
הנני ׳הנני ! שאוני והטילוני אל הים׳ אן דעו׳ עו־ מעט ותנצלו תנף עוני.
אלהיס יתתון צעדי ן ׳ חיל נתעה ! קול ענות גנורה מנשר פחד נשמע׳ היקר
שפן נפשו ערס שאול צעדיו יתמונו׳ ראה ני כלתה אליו הרעה • ני הוניציהו
חילו׳ השליכוהו מצילה נל 3נ יס — אן לפתע פתאום נראה ינשת ינשת !  .קרא
חיל עלז ׳ ינשת ! נקילס קול עוז קראו  .דרו כינ 3הצלחה ׳ קרני שתש מידו לו-
אשר לא זנר אף רעיון האניד׳ הנה נא  . ,לרגלי מושלימו יחד נפלו  ,ותהלת די
יחד נשרו.

מד שווארץ

מזאסאש.
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Exegese von Wolf Mach in Boskowitz.

הבדל בין פעל גור ופעל ירא.
האנס יה׳ר גנאורו על ההורה דנרים א ' י״ד רה ? לחלק נין פעל גור והעל
י ר זז׳ שהתתירא חף היצר לו  -גנל ! את יעסה מה הירצה׳ )ו 3ל התגיר יס33
הימנע גם המעסה ׳ וי 3אר לפי"; מה הנאמר הה לא חגורו וז״ל׳ ני אין היראה
רנונית ואפהית  ,ואפזר לדין החג3ר עליו היראה מנני ארם אלא העם כל זה מוג
עליו הלא יגור מפ -׳ איה ולא ימנע מעהות אח המועל עליו להצדיק הצדיק
ולהרהיע הרהע ע״ נ  .אנל לפי״ז3ל אדע נכונה לתה נאתר אצל אלהיס פעל ירא
אן! ההם התנוון שהיראה תשלוע כן 3אדם עד החמנעהו מלעשות כל אסר רע
 3עיניד '  ,וכן נתו 3אמו ואניו תיראו ! ויראה זאת3ל תודע 3רגהווז ל 33לנד׳
כי אם הוא מתויג לעשות מעסים היוניאו 3אר היע 3ני יראתם נגד פניו ; אגל
לפי דעתי נראה כי ההוראה כללית של שרה גור היא המורך3ל 33אדם אשר
אינו יליד שכל המתגונן עלי הדגר ע3ר תזה ענר תזה לדעת אם ראוי שיירא
תמנו ; רק יגגיל התורן הנולד מתש ^ יייס גל תגוררים אשר ידאו אתאתים גדרן
יסר נעדר מנפתל ועקש׳ יסמן התורן אשר הצג עמודיו על רן לגג אנוש הישוג
מפני כל ( ולפי שעל הרוג חיל ורעדה יאחזו הגאים לארןנכריה׳ אף ני תאפס
הסגה נעגורה יתכן לומר נפשי נרע היא׳ לכן הושאל שם זה עליהם וגרים
נקראו׳ ומזה יאמר על חיות אשר לא ניסנו עוד עלי ארן גורים ) ונזה הוא
נגדל תן יראה נמה משורה ראה ( נחמת עין השכל ) שתכנה התירן אסר היא
יציר החנונה ששקלה גתאזניה לדעת הנושא נעגודו תפחד׳ לכן נאתר אלהים
תיראו׳ אמו וחגיו תיראו׳ לפי שיראה זאת מוחלטת תפלילת השנצ וניותדשישקיף
נעין נתינתו אס היראה ראויה אליו גיותר יירא וכן יפחד ; אגל גדגרח די לשופטים
אתר לא תגורו■ לפי שזה לעשות און ועמל גאון געגור יראת אנוש אנוש תכל
ולהקשיח יראת די הוא רק תחזה שיא משפט השכל ששפט גראשית גחינתו תגלי
השיג פנים הדנר גנל מוצאיו ותוגאיו׳ וכן וסלעי תתגיר יעניר ( ישעיה ל״ג(
לפי השם נא המגור געקג הדמיון שיתה הראי ' לפחד אם גם החלים נגדי.
אהלים ז ' ! ' הנשא נענרות צוררי ועורה אלי משפט צוית  .הן הידוע הי
געת שידכו וישחו הצדיקים וגפיעל נפי רשע נוקש הישר ׳ ואין משים על לי לחלון
הצדיק מצרתו ולהשיג לרשע כמעשהו׳ אז יראה כאלו ישנו צדק ימשפט שנא
עולם ׳ גל ישרה נפה איש יחיש ונאחזה נסנן הספק לדעת אס תקטן יד די
מלהושיע׳ אגל חס רשע עיין יגיע לארן וירומם קין הצדיק׳ אז ידמה ני יקון
המשפט ונאים המעורר משנתו אשר יתאמן להסיר כל דגר העיתד לנגדו ׳ יסיר
המשפט כל שטנה תסורר דרכו׳ ואז נהלל רוממות ד׳ וגני אדם יחד ישירו כי די
תלן׳ לכן אמר הנשא יראה גדלן נאשר תרע לצירר׳ ועניות היא תן וליום
המשפט Werde erhoben durch das
עגרות ״גלו ( איינניא ) והקין לי
Unglück meiner Feinde
.
שסי ' ג' ונצע גרן נאן הי׳ ג צ ע אחד עם נצר נחלוף אותיות אחה״ער׳
ונונת שניהם השלמת הדנר עד שיגיע אל תכלית הנרצה י ולכן נקרא העיר אשי
חומה סגיג לה גצורה׳ לסי שאז תשיג תכליתה׳ שהיא השלמת יושגיה ׳ וכן לי׳
יגצר מהם כל אשר יזמו ( גראשית הי ) אין מזימה נמזימותיו אשר גל תשיג
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המקוה ׳ וכן ;י מו ת)■  3S0ftI>ctIשהוא מנורת כל מה שנעשה תחת השמם ׳ יקרוז
גצע ׳ ויען כי ד3ר ניזון הוא למי שירצה נהשיג תכלית תה להגקיע נל ד 3ריס
משטינים התונעיס אותו  -לכן הושתל שס זה ג״נ על 3קיעה ושליחה  -הן 3נוןת
אדם שצע 3תלוף ' 3ושיא או השחתת כלים ׳ ו3צע  3 0ראש כלם ( עמוס ).ודומה
זזה לשעל צלח שענינו3דן יעה ויצלח הירדן והשגת המ 3וקש׳ ואששר שזה ענין
התאזרות תלים.גלשרן  -,ומי ix®?• , Fligereוכן שה המשיק זממו י 3רן נששי
Wenn er’8 vollführte lobt er sich
ע;  ,,יאן ד, daß er der Gottheit,-
 spotteteוידידי החכם המשכיל כהי יעקז טריעשעד יי' השכיל לשדם ; כי זרך
יהיה נשוא כמו כאן ׳ והושאל שה על התרחק הרשע מאת ד׳ יען ני 3עזי 3חיש
שלומווי3רכ «נ׳ וענינDer Räuber entsagt der Gottheit.,
את דעהוידרוש3
 tind lasiertונס הכתוג נר ^ ילהיסותות נכין לשי"! ינס כלשון ;■ ותו valcdivere
הנחתו הראשונה דרישת שלום והושאל נס על השרד איש מאת אחיו ודפח״ח .
שם יי ה' יחילו דרכיו ננל עת ׳ יחיל מטנין תקוה׳ יקוה ני תזריח עליו
שתש  .ההצלחה עד אחר,תו; geht seine Wege voll Hoffnung fort
ירמיה ת״ט כ״ה אין לא עז 3ה עיר תהלה יכו ' עז 3ענין מחסה כמו עצור
Wie? ist sie:
יעזי 3י״ל איו נעדר כל דנר שיוכל להישיע וא <,ע)ר
unbeschützt diese Stadt des Ruhmes
—?

וואלף ביאך מבאסקאוויטץ.

Glocke"von Simon Bacher״ Bearbeitung der Schiller 'schen
in St . Nicolau.

המעתיק.

זאת ערוגת הביושם פרח תפארה
 jשמן וצרי מורולבונה
 Iאם מבלי אל כלי יורקו
עלי שרמת ת 1גרמהתציץבך! ךךה
טעמם בל_יעמ'וד גם ריחם ; מרה׳ נכלהזקמלה '; פעתה גירותה׳
תדהר וארז אם הלאהצפיונה
כביורה פשטה חמדתה)עםה
.עת ? גכעיולה משם נקטפה
מאדמת הנגב ; עתקו
;השיאו ; קמלו בל ; שלחו שם ובלבוש עבר מידי נלבשה —.
פארה • ־־
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יסלח נא ניוטעה אם זיוה חללחי
אם בלבושי ארגמן אדרתה
אקאלתי
אם שמתי היוד תוארה למעצבת
למען התראה בגובה זאת לא
עשיתי
בחי האנוש רק עתה נסתי
בשפת עבר גלמודה יושבת —.
גם בל יחשבני איש למשתגע
אשר ללא יועיל ולריק התיגע
אשר זרע על קוצים בנאןלת.
בל ינהל לשאול ע;ן זאת תחז
מה לאיש ישראל מגדל ועבס1
לישון עכסיעל זאת מצללת—. .
זאת שפת  .עבר מעט (דרשוה

—

בל ׳מאהביה בקרו בה נג^ישור
נחתור בלגו להקימה מעפר
ברים נא ראשה אשר קבר חסר
זאת .יקרא פעמיוני מהמגדל;
קומו בית .יעקב נלקייש איותה
מחלצות
שרי הצחיות דברו נמלצות
והדר לשיננו מחרש יגדל!
אולי זאת תעיר איתן אנשים
ולקול זה הפעמון יתאזרוחלשים
לציר במוני בחרט
אם דברי לנערי ישראל ייטבו
"י ׳
־יי :ז
־ : .ז ־ !.
אולי בנפשם עוז ירהבו
לפרט.
נבל
במוני Äעל יפי
• ן ...
״י-.
•
T

והיה זה שברי גער מנעדי ישראל הק' שמעון בן לא״א כה' איצק באכעו
ממיקלאש.

בראי מצק
כאשר תאריו השיר
בארץ מצג
בחזקו החרט.
.היום עלינו

.לכלות מעשנו
.לבן נערים
.אל תרבו רבדים
.עשו מלאכתיכם
-בבל מאדי בחיבם

Ah.
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כי רק אז  .יהלל המעש עיושהו
;צלח לאמן כלי ?! לאנתהו,
א'ם .יעמ:ול האמן ? זיעת אפ;ם
ויעש מעשהו• בלי עצלהים — .
וגם אז ישלח מיושל הת? ל
אשר"? לעדו כל עמל הבל
ליו ברבתיו ועןרהיו ממעל
וחפץ מלא ? ת'ו מדיי .'.על< ־־
לבן ועד :
שמעו אמרי
דרושים לפעלנו
אשר נעש בעמלנו¬¬
? ' אם ברברים ;כיונים
;שיחו הבונים
אז תקל המלאכה
החת ;ריחם
הדוחה
ולהם
 • r־יT
 :זv
אל עמליהם •־־־
לכן נביט ? דעת
אל מה אישר_יעש
?שכליו ך,ארם,
דברים מבהילים
גם לו ;ש בידם
כיח נפילים — .

הרים יע^1ה
עמקיםNW
מיוביש ו^הריוה
מפריא מדבריות
;פוצץ סלעים
לךסיסים !! בקעים - -
וזה לא בכיח ידיו
כי זקטון מאדי,
חכמתיו  .יתרונו
תתן ליואיוניו
תתן ליו עוז
לבצע בל זאת —.
לכן נביט גם אנו
ברוח אשר בנו
על נפלאות מעשנו י
אשר נעש בעמלנו • —
כי בוז לאמן בער
לחדש פתי ונער
אשר רק ?כיח ;דיו
;דע הכין מעבד“,
בלי הבין מעשיהו
מה הוא ועל מהזר ,הוא
חלא זה האדר
גם יד.ר'ון הגבר
* *

3
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למה ליו דעה
למען יבין בלבו
תם  .ידעבקרביו
את מה א^זר_יעש —.
נערים עתה לכו.עץ תש קחווו׳שליכיו’לתבערת׳.יקךחו ההמסים״אשר לקלחת נשים;
ואם תמס העיופלתיחנו -הבדיל למר.קס ת ׳
עינכם אז תחז"איך .ועשה העכס
במתבנתו אחת אחה — "בי הנה הפעמון
אשר נעש בצלמיון
עמוק בארץבביור
בכח איש ושלהבת—
אם ;רום לשבה
על מרום ראש המגדל
ת? אךתנו מה תגדל!—
הוא ואריך דורדיורים
ואם צלצולוזיךים
אם ; שמיעו בעיר
לב אנשים ;עיר,

ואם לגיל או עצב
אם ליגון איו .קצף
את לבם יעיורר,
עם ^ זרים ישורר
עת ביוראם יהללו
למקהלות ( .תפללו׳
ועם לב מעבר ונרבה
עם קשה יומם תבה
אם לאל וישפוך שיחיו
מתוגתו עיחיו.
גם כל שואה וישחת
אשר תביא פה תחת
לאדם התעודה
אשיזעליי ועודה—
הפעמון יודיע
וממרום המגדל
למרחק .ישמיע .־־
הנה המתכתלהמם מהחלתראו איך קודחת"כנחל אש נוזלת
גם קצף— לבנהאראה על פנה.חיש ביורית קחו-ולתוכה השליכו
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״אם תהיה המתכת . .
"מסבים
מנקה
־ ־־
 I :זי

"זה ד,םךרןח .יצרף
"והמ?ןסך ןזקיב
•ן’אז יתן קול ? ניב
"ונעים העכס

"ומנןצף מזכה.
(ההמשך 3מו 31רת הנאה!

Poetisches
von
Elias H . Thon aus Lemberg.

הסום והמוח״.,
המדוכאים שנים בטבעם נפרדו׳ אך באחת יתאחדו ,כ׳ בשעה רעה !;ולדו:
בגבורת סוסיהו
אם במשרים
גם בעמקים
הרוכב יתגאה
קול העכסים
ואם בעקלקלות
ובעוצם ידיהו
אם בהדורים
ישמיע בשוקים
בו יתראה
ואם בסלולות
שופטי ארץ!
תמיד
לשונו
הלא אנכי
קראו עצרה
גדולות
מדברת
גוררי פרץ!
ארדוף ארוץ
תפארת גאונו
מישיעים בצרה!
הלא בנהי
שפטו
הגידו,
היא מבשרת —
ארפד חרוץ
נא
העידו!
יעלה הריס
אך עקב׳
למי הפאר ף
מטיט מלאו
ירד בקעות
למי התהלה ?
’סובב ערים
על כי רוכבי
מי יתפאר?
'סע מסעות
עלי ינשאו
למי המלה?
עלי סלעים
ואם אתנהלה
מי
יעלה
ועלי גבעות
אך לאטי
ומי
ירד
כי אבולה
גס בבקעים
גם בנשאות
אם במעלה
וכחי אין אתי
אם במורד
נס ברכסים
אם במרוצתי
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רגלי רפו
ודמי גויתי
כמעט ספו
מי כמוני
במרובע׳ רגלים

ישא עוני
ומכות פי שנים
אך אותי
הרוכב יחרף
ועדי מותי

טורף

את גויי
לעין כל
יגלה חרפתי
ישאג בקול
ואנושה מכתי — .

המורה.
הנח הארץ
תשאה שממה.
כ׳ רב הפרץ
עלי האדמה
התל יהתלו
איש ברעהו
כולם ימעלו
איש בענזיתהו
נבלה מעשיהם
נכריה עבודתם
יבגדו בנדיביהם
ובעוש׳ טובתם
לבגוד יתמידו
באנשי חסדיהם
ובכחש יכתירו
טובת מטיביהם •
בכחם יפארו
ובידם החזקה
גרם ישברו
בלשונם הרכה—
יבגדו בבעירם
ובאשת נעוריהם

ישכחו בעוזרם
וימעלו במודיהם —
ישכחו כ׳ אנכי
עובר זורע
ובכל כוחי
למאוד אתיגע
כמו יחרוש
איש בבקרים
הנני חורש
על לב הנערים—
זיע תבונה
הנני זורע
אבין בינה
את מוסר פורע —
'כמו פולח
בוקע בארץ
ישדר ויפתח
ויגדור פרץ
כן אורה
ואגמר דרכיהו
אם פרא
הנער הנהו

כיוצר פסל
מכה באבנים
אסיר כל כסל
מלב הבנים —
אנכי אצמף
כבור סיגהו
אוציא כצורף
כלי למעשהו —
בתבונות כפי
אנכי אנחהו
אחטם אפי
ובנחת אנהלהו.
לב נער
באולה סוגה
הומה וסוער
בלי הפוגה
הוריו יאשימוני
לי נזעקו
לחוטא ׳שימוני
ועלי יצעקו
הלא אתה
הנך מורהו
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מדוע אותו נתת
לכת באולתיהו ? —
ימים ׳,עכו
ירחים יחלופר
עתות ידעכו
שנים ינקופו
והנה הנער
מבין יודע
ואל שער
החכמה יגיע
הוריו ויולייו

אבותיו ויורעיו
החלתו ישמיעו י—
את מהללו
יגידו ויספרו
ושם מנהלו
בל יזכירו —
בו יתברכו
וישמיעו תהלה
ואותי ישכחו
ואהי למלה—
שופטי מישרים!

אך בו ישעשעו

מחזיקי בדקי
שרים וחורים
עושי צדק!
אנא! בל תחוסו
על רוע מעללים
בל עוד יעשו
מעשה נבלים—
שמות מטיבים
מעתה יזכרו
רחוקים וקרובים
אותם יפארו — .

אליה צבי טהאן מלבוב

Poetisches
von

 Pollack aus Trebitsch .״ Salomo

מגילת יהודית.
גשו אלי אחי הטו לי אזנכם!
נפלאות שדי ספר אדלה לנס,
חסדיו הרבים דבר אחפוץ בשיר
לעם נולד נ׳ יבא אמלל באומד
את מעשה אשה קרוצח מחומר,
חכמתה  ,בה הצילה עיר ועיר.
עת מלך אשור׳ מלך טדי נצח,
את ארצו לכי  ,את עמו רצח,
מעיל הגאון עטה  ,נאוה לו תלבושת,
קהת נקם רצה מכל ממלכות הארץ,
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יען עת שלח למו לבא ?1עזור ?1קרץ,
נכלמים שבו ציריו  ,פניהם כסו בושת.
חמת המלך בערה בו  ,אפו חדה במו,
כל שריו ועבדיו קבץ  ,כה דבר למו;
״רחש לבי דבר טוב  ,בו גיל לבשתי,
,.שמעו נא יועצי  ,עצה טובה מה יעצתי
 ,צאת לקרב לקראת עמים בל חפצתי
,.עד אם נקמתי מהם בחרביובקשתי!
את שד צבאו צוד ,לעלות אל ארצמו י
בצומתם ללכוד לפי חרב הנותמו,
לבוז הון ורכוש וגם לשלול שלל
שום נשיהם אלמנות  ,יתומים בניהם.
הוליך שבי שאריתם לארצות אויביהם•
מגעי ועד זקן  ,כל הנשאר מחלל
הלאפרנס השר מהר עשות ככה
את חילו שמע חיש לערוך מערכה
ולמען רדוף עמים נכאי לבב למותת,
וימן המלך צידה למו מכל הטוב,
ויתןלמו גם כסף גם זהב לרוב.
שמח וטוב לב יצא אז  ,נס להתנוסס.
כל יושבי ארץ מפניו פחדו פחד
כי בד,מונו וחילו לכד הכל גם יחי
נסיכים התכחשו לו  ,ש׳ לו הובילי•
כי אמרו  :אם מערכה כזאת באתנו
״אם את פיו נמרה מה נוחיל ? ומתנו ! —
ובכל זאת לא שב אפו ובהכנעם לא הועילו -
רעד גם בגי ישראל אחז
לשמע אזנם אשר נמים פחז,
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לנפשם ולנפש בניהם מאד יראו!
גם פן מקדש אל לשממה יהי
בצום ענו נפשם ביגון ונהי
לאל צורם בשמים בנל לב קראו.
אליקים  ,הנהן הגדול חזק לבמו
בכל הארץ שלח נה צוה דבר למו:
״אם בד ' תקותנם אז לנם ירויה;
"כאבותיכם בימי משה  ,עת בו בטחו
"לא בחיל רק בישעו על עמלק נצחו
״כן יציל גם אתכם כי תשפכו לו שיח.
דבריו אלה נחמו העם ועוז לבשו
מגן וצינה ערכו  ,ולקרבות נגשו
ולעצור ביאת אויב צוו לכל הגליל,
נם בר ודגן אספו בלי ערך
במצודות שמוהו על יד הדרך
ועל מזבח אל לרצון העלו עולה וכליל.
הלפרנס כשמעו כזאת חרה אפו
כי יעקב ני קטן הוא ישים נפשו ' בכפו
ועם שריו נועץ וישאל

אותנזו:

מה העם החזק הוא  ,והארץ בה גרים ?
כי הם לבדם מכל המים הנשארים
׳,ירון לחשוב  ,כי לא אוכל לכזו ף
ויען אמור שר העטונים ויאמר  :הבה!
״שמעני אדוני  ,נשיא עם  ,שר הצבא
"העם הזה מאבותיהם הכשרים נפרדו
"יען מאסו עצביהם ׳ מדרכיהם סרו
 ,ארץ מולדתם עזבו ובכנען גרו
,,אחרי כן בעבור הרעב מצרים ירדו".
(הסמשן

־

מיחנרת 30אה)

שבתיפאללאק נזטחיביטש
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Poetisches
von
Herrmann Wassertrilling in Boskowitz

) Nach dem Lateinischen
תאבד ? (/״־ .) . p
הקנאה
עלי נאות דשא כרע כלב בשער כי הרימות ככה שאנגן* .לרוע!
הלא להשקיט רעבוני דשאים נוצרים
עיף ורעב  ,כי רדף ביער
לא למחיה וטרף בעדכם  ,אכזרים!
אחרי ארנבת בפקודת בעלהו
ומה התרגזך חנם לבלעני
וזועף נובח  ,כ׳ יתן שבדהו.
והנה פרה נצבת לעומתו
רק קנאתך עד אבדון תאבה
השחיתני ! ״
שוקקה לדשא אשר עליו השתרע
ותאמר  :קום נא אחי! והוא בחמתו כן לב האדם בו קנאה בועדת
לרוחב חכמתו בל נאוה תפארת
התנפל עליה עמה להרע.
כאריה ביער שאג בנהימה
אם בנתיב רוע ישים פעמים לדרך;
בסנורי קנאה עם אחיו ירע
בטרם התקרבה העשב לנגוע
"האתר ,תאנלהו ? אמרה לו אף בירעו ני לא לו יהי הזרע
התמימה —
לכן גם יתרונו כאפס באין ערך!

מעל תנשים.
למה  ,אשת חן  .תבני באין דמי
ויפעת הוד פניך טיגון תעתיק׳?
מה תשתוחחי מאין הפוגה  ,ומה
תהמי ?

בדאבון נפש ענתה הצעירה
ושמלת הבושת מעליה הסירה:
"אם בתמים עמדי רוחכן נאמנה
ולהשיב שאון לבי תואילו
לכו הביאו צעיריכן לי למנה
ובחורי חמד אלי הובילו;
אם הם תנחומים ישמיעוגי,
אז מהמית נפשי ירגיעוני!

ושאון אנחותך בל מנפשך תרחיקי
כן את האלמנה רעותיה הרגיעו
כאשר את אישה הזקן לקבר הביאו
לשוא הוגעתן,על מות אישי לנחמני
ומלין תחבמה מימני להשקיטני ? ״
הירש וואססעדטריללינו.

מבאסקאוויטץ.
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Poetisches
von

'

Emanuel Baumgarten in Kremsier.

נס הקרח
ושלג אין
יפרח הפרח
ויתן ריח
נחמד לעין
יללבב שמח
כי מרקיע
האביב הגיע.
הגיע האביב
משוש הארץ
ופאר הטבע
וכל רמש ושרץ
וכל הר וגבע
יחד סביב
בכל עבר ופנה
יפצחו רנה.
סביב עלי כריס
גשם נדבות
אלהים תניף
ופרחים יבבות
כמעיל וצניף
יכסו הרים.

הדרור ברקיע
עוף יגביה
ושרים ושרות
בצל יערות
תורה יביעו
וזמירות ישמיעו.
ממקות המים
מבוקר לערב
קמים יציצו
וכלהט החרב
לרוחות השמים

עדי ערב
יבקשו טרף.
ככה אשקיפה
על הרים הרמים
וערוגות הבשמים
ושטחה אוסיפה.
הטבע הנעימה
בכל תפארתיה
אחר ימים ימימה
תחרש נעוריה.
בן אדמה
קרוץ מחומר
פקח עיניך
וראה סביב
הנה ושמה
בחדש האביב
ותשמענד .אזניך
לקול ואומר
התבל תביע

קמותיהם יפיצו.
האכד ביקע
ופולח באדמה
ובשטחה זורע
ביום צח
הנה ושמה
זרע וקצה.
כל שרץ ורמש
וכל ארבע רגלים
כצאת השמש

לרוכב ברקיע.
וזאת תעורר

מקצה השמים

כגבר אותך
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סביב לעיניך
לשמחת פניך.

לאלהי מערכה
עושה כנה

להלל ולשורר
עדי יום מותך

 .מענדל בי״ט בוימגארטען מקרעמזיי.

החיים.
Don E Äönigstein in Bisenz.
כנלי מים
יצעדו!
ירקדיז
פעם נעו
כעב׳ שחקים!
פעם גאו
כקרני ברקים—
כשמים יטהרו

רגע — ועברו.
כן גיל החיים
׳שגיא כאח

י זקן

ונער

הנס ובער
בחיים ישמחו

בגאון ותפארת
ברואי האדמה;
ומטרום גאונם
ישפילם יגונם
וישימם שממה.

אך טרס יומים
לארץ גזירה
בחיק אדמת קרה
עד עפר שחו .י—

מענדל ק^ניגשטיין מביזענץ.

דברים אחדים
בביאור דברי הפייטנים.
Mitgetheilt von Joseph Weisse, O . Rabbiner in
Gaya.
הנפיריס גת  ,הפייטן  :ויצר לבו רע מנעוריו וגו'
• 1גסלוק לשארית יום
ראש לכל צורריו׳נן הנופח נמחזוריס דפים וויען:
חשוב לו כצריו והוא
וני ' חסה האוד  ,והחנס מהד״וו היידענהייס ז״ל
ומאמר  :אפו  ,לו פלחיו Zwar stellt er sich, als wollte er in der
תרג«; , 0א Beistand leisten, ader er ist derNolh ihm :והי לא ייגיס
Erste seiner Feinde.
וגתחזורים דפים פראג הנופא  :חסו  ,לו בצריו י״י״ת)
הלחן והזרות ,זה !
תרגם Er wähnt er sey ihm ein leitender :
גר״ו
והאגם מהר׳ה לנדא «יאורו .׳ ולדעתי טעם,צריו הלשון לר ואור חשך נעריפיה
;  Glückssternופת ,
וזה ענין הארוז  ,הילר החע שהוא הפיתו אפו  ,לו
שפירושו שמש וירא וגוי
ומאירים לו להוליאו ממחשך הלרות  ,והוא מדיחו
,הספר הנומיס המזהירים לגל צורריו ענ׳ל אן,לאם ל ר ומים לאן אלה לא
לאופל וצלחות  ,היותו ראם

75
תשוענה נפשות הרעניס והצמאים - .ואין צורן לנל אראוא עקלקלות  -ני
הדין הישרה מאירה נקרחתינו מחון נחו  ,מפויח  ,חיו! יי״ט י׳א) ויחי עלי
אפו ויחשבני מנצריו ! ואס דןאיסיא העני! זרוי נשמש  :ליצ׳הר נחשוקאדס
נאחל או« ,,י וצריו שיאו׳ לרדפם ; אנו אין האדם אוי  ,לי  ,ני נהסיו הדנר׳היא
היצ״הו ואש לנל צורר׳ ממד ^ Er bel- andelt de» Menschen als seinen
Feind , und doch ist nur er , der böse Trieb , der Feindschaft
 höchstes Haupt ,ונם נוסת פראג  :חשו  ,ליבצריויצטדק ני נן מצאתי,מקראי
קודש הנדפסים מחדש  ,ויין היית  ,איו  ,שם הנרפאות מתחלפות ונ״ן יווי״ת.
ויש לואר עוד נוסח פראג,אופן אחר יפשוט׳ ני  ,מלת בצריו הני׳ת שישית,
וענינה על מן שנאמר  :והיה סדי בצריך (איו  ,נ"  ,נ״ה ) ת׳יי ויהי שדי נרן
תוקפן׳ ומעתה שיעור הפיוט  :יצ׳הר נראה לאדם נמאסה ומוצר עוו  -אן הוא
ראש צורריו ומוקשי נפשו.

 2.גתו הר  ,החנם הגדולמהרשי׳ל ואפיפורט ני ' ונרסחמדתלק ו׳וצן•) 171
וו״ל ועוד צי מקים להניא מה ששמעתי מניסי הגאון מו״ה דוד ועריש הנהן
העלליר ני ' או״דק״ק וואדיסלאו הפירוש ופיוט קליר לפורים ( ורנת רופא
חולים ) וחור רב חתל׳ רופא חול׳ אשר נשנו מהנין עד נה ׳ אן הנוונה דרן
• מליצה על דרוש שלנו  :וחוד  ,הוא חיורא
י,ירוי׳ רו חתלי ונו ' ני היא הגואל
ענ׳ל  .מל,ו הקושי נדור הייה חיורא דני רו ( ר׳ל תלמיד המצורע שלפני רני)
כנוי למלח המשיח  ,עוד ינפל הקושי לשרוט שרטת נזאת נדודי הפייטן  .גס
המפרשים הקדתיניס שאמרו היות חור ננוי לנק  ,המנה לא קלעו אל השערה.
והנה לסי תה שהונא  ,מדרש ילקיט ( דה׳א נ ' י״ט ) היה חור ,אני אורי ונקני
של נצלאל ) גס זקנו של דוד החלן  ,ותעתה קרא הפייטן את דוד נן ישי לשם

זקנו חור ( ני נן דרכי  ,כנותו את שתות אנשיו וננרנת אתה אונן קרא את
מרדני אונן על שם אני ח,יו ונימי! שנקראו ! אוני) ואמר ני התלן המשיח
היא ראש רסיאתו ותמציא מזור למחלתו.
(ההמשן ומאורת הנאה)

'שיר
תפלה ( מהנ״ל) .
 I״T
חושד מנעד׳ ב׳ת החנוך בקהל קדש פדאסניטץ ביום הוסר בית המדרש
והתפלה
במקום קדוש לפ״ק  ( .יתד ותנועה)

העלילה
ילה  ,ונורא
ונורא תתלה
*דל 1
תתלהי׳
־מות
ובסאו
שחקים׳
הדמו אדמות ובסאו ירוקים
מעורר;ענןים  ,בחן ואהמם ׳
גישפיל לנלפר גדולי טנקים •

יפורר בסער  ,לבנון
לבטןוד;_ער
ער׳׳
אחים
ארזים ישרש
ישרשברושים לשבר׳
.ואגמון הקטן ! לי שיור ושטן
בחמלת נלוזים חילים יגבר.
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־ גוה התפלה ,הר י המס^ ה
ףל ידצרנו נשואות .עינינו
לכל איש לנור לב והולך ? כחי-
בעיני עברים ליד האדנים
מריבה ומדון  ,וגאון הד 1ן׳
פי בלעריף ורב חסדיף
לחיובו -
ובונים  •’t ; . . .בחזרה
חרשים
בבואם 1
T
תגרש  : « :זי :
•
לשוא יעמלו  1iך *
־: r

־די

שלח נא ברבה  ,עלי המלאכה
נקימה,
!
ולכבוד ,
לך ,אל •י * rי t
;I
להוד « t j
ואם היא קטנה הייות לף למנה
וכימה
ברמה
כסיל T • :
עיש » :
זי
לך T *I
הלא ד■T

ןרוך'שים לתורה ׳ בנפש טהורה
הבונה¬
י
יבקשו ;
חכמיו  :־ ' :
בספרי ** זד
♦• ; • .
וילדי .׳שרון  ,עיניהם ןאירון,
ואמונה-
בדת T V.V
לבבם TJ
ויחזר TT :
;;• ד —.ו

אלהי אמונים  ,שמע תחנונים׳ ומרע ותעודה׳ בקרב ןהודה
זבול זה בצלף להסתיר לגונן  ,יבשלו ענבים ו.יעע\ו הבואה,
אזי_יעזךנו׳ אדיין .ישענו,
בחן ובחסד  .׳סיוריו חיסר
ויחיש לעמו פרות וישועה  :אמן,
ף־לתיו תיצב ושעריו תכונן■

וזאת התחנה בשפה קדושה
למשמר נתונה באבן הפנה ; *)
עלי אלבגדלו  ,יכונן זבולו׳
והיוציא בחסדו את אבן הדאשה—.
יוסף » ייסע.
•) Dieses Lied, dessen würdiger, gelehrter Verfasser damals
Direktor der Lehranstalt zu Proßniir, wurde nebst einer
von
Herrn Moritz Steinschneider angcfertigten nietrisch
- gereimten
׳»Gotte

Uebersetzung
, und einer geschichtlichen Skizze des
Hauses in den Grundstein gelegt und damit eingeseM.

deutschen
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—

Karpeles, mitgetheilt vo» Abr.

Nekrolog des Rab- I

Renda , Rabbiner in Loschitz.

אלון בכות
י

נטוע על קבר איש אלוזים הרב המא״הג המפואר מהו׳
יעקב קארפעלעס זצ״ל.
גדולים צייקים במיתתם יותר מבחייהם ( .מולי? ז׳ ״ע ) 3
אם אמנם מקור ברנה ח " צדיק  ,אוצר נחמד מלא מוסר
השכל  ,עת נראהי הולך במסילתו מסילת הקדש  ,נראה כי ילחם
בכה נגד תלאות החיים  ,ימאס תענוני חלד והמור׳ בני אדם ׳ יבחר
עוני מעושר  ,שפלות מכבוד׳ ויעמוד בצדקו נצור בלב ימים ; — בכל
זאת עוד ימצאו עקשי לב אנשי לצון אשר בחרב לשונם יקרעו מעיל
צדקתו לשנים עשר קרעים  ,ויחפיאו עליו דברים לאמר  :ני לא
מיראת ד׳ יעשה כל זאת  ,אך ברגלים ירמוס עטרת גאות  ,אךבשפתים
יבזה מהמריחבל  ,אמנם בסתר נפשו  ,בקרב לבבו ישים אורבלהם;
ומה אשר לא האפילווהנזיבו עור עקשו לב  .ואיה צדיק ,איה חסיד
נצל מחמת לשון מוציאי רבה בעם ההופכים אור לחשך  ,וממקור
נופת לענה ינקו  .אולם מות צדיק בצדקתו  ,כי ישליך נפשו מנגד
ויסגיר למות חייו על דבר אמת וצדק  ,ובשמחת לב כהולך בחליל
יקרב אל גיא צלמות  ,ישתה נוס התרעלה ולא יפחד ולא ירחה  ,אך
אם יבצע מזימות אלהיו ,ועצת אמת ויושר על ידו תקום — מות נזה
ער אמונים אשר לא יסב על תמימת רוח בעליו ,ני קרוש הואלאלהיו,
פה האלם לשון תרמית  ,פה תמות תולעת הקנאה? ני אין כבוד
בשאול ואין תענוג בקבר ; שטה׳ על שערי האפס והאין — שמד,
חדלו ארחות תאות אדמה  ,הנאה והגאון ,הכבוד והחמדה  ,ינוסו
ישנהו נמת מלב אדם  ,ומה אשר תגיעהו עוד לתת נפשו לשלל.
אם לא ני רוח ד׳ ת לבשה ו ואש אלהים תורד בו  ,על כן ישחק לקטב
שאול  ,ילעג לחרדת מות׳ כי ידע אשר ממקור נצח חוצבה נפשו,

רשפיה  ,רשפי יה ’אל על יקראוהו  .ויוליכוהו נתיבות אל — מות.
ומות איש אלהים קדוש כזה  ,אחרית איש צדיק ירא ד ' חרף נפשו
למות  .למען הצל משחת חיי זולתו  ,אעביר לפניך היום ,קורא אהוב;
והיה כי ירך לבבך לקול השמועה הבאה עדיך  ,וכי יקוו המים סביב
בת עיניך — וידעת כי נתן לך ה׳ לב לרעת ונפש להרגיש פרי גורל
לבב צדיק ועשתונותיו  .ונטפי רמע אלה הנוזלים על לחייך  ,חמה
פניני יקר על ראשך  ,לא יערכום זהב אופיר וספיר  ,ור ' ישלם לך,
״שכל המוריד דמעות על אדם כשר  ,הקב״ה סופרו ומניחו בבית
גנזיו" ( שנתי ק״ה ע״) 3
ועתה כתר נא זעיר ודע לך גם מעט מקורות חייו הנשארים.
הרב המאה״ג המפואר מהו' יעקב הכהן קארפעלעס זצ״ל,
נולד ביום השבת כ' שבט ה' תקמ״ו לפ״ק בק״ק קרעמזיעי  ,במדינת
מעהרין (אשר שמה ישב אביו ד,רב הגאון המפורסם מהו׳ משה
הכהן קארפעלעס לעת ההוא על כסא הרבנות  ,ומשם נקרא לק״ק
אייבענשיטץ  .ואחרי כן לק״ק ב ^ סקאוויטץ המפוארת י ושטה לקח
אותו אלהים ).ארחות דרכו עלי ארץ היו מעטים ורעים  ,מלאים
חרולים וחוח  ,אך מעט מזעיר עלו פרחי ההצלחה עלי נתיבותיו,
ואך לרגעים נשקפה השמחה מבין חרכי לבבו  ,טהר הברק בתוך ענן
וערפל ,אשר בין רגע היה ובין רגע יחלוף ולא נכר עוד מקומו  .כדבר
אשר דבר החכם הקדמוני ״אשר יאהב ד׳ יוכיח" — הנה אבותיו
הקדישוהו מרחם משחר לעבודת ד ' לשמור משמרת בית אלהים כמוהם,
ולצאת ולבוא לפני ערת ח׳ בימים הבאים  ,וגם הוא היה הולך הלוך
וגדול על שרי התורה  ,כי חננו אלהים שכל ישר ורוח צח להבין
משלומליצה  ,ויעש לו שם בחריפות ובקיאות  ,אולם גם לחכמה ולמדע
אשר לא נפרצו עור בימים ההמה ערג־ נפשו  ,ויאחז בזה וגם מזה
לא הניח ידו ; אולם הכותרת אשר על ראש עמודי חכמתו ובינתו,
היתה טובת לבבו וענות רוחו עד להפליא  ,ובענותו ברח מכל שררה
וכבוד  ,שנא את היבנות  ,ויבחר ללכת ארחות כנענים ולהביא
ממסחר לחמו ביגיעת כפו  — .ככזו בן עשרים וארבעה שנים ארש
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ויאמר י לדבק טוב ׳  ,אולם במעט השנים נתק הקשר הזה  .כי
אשה
אחרי נן לקח לו לעזר בת אבי— חיל
מתה עליו אשתו בנעוריה .
בת הגביר המפואר ר' דוד גרינבוים  ,ממשפהה יקרה ביתגריגבויס
— והוא עודנו עומד על עמדו לבקש טיף לביתו על
בראביטשויא
המסחר והקנין  ,אולם חפצו לא .הצליח בידו׳ ובראותו נ׳
ארחות
ידו  ,הונו ורכושו ילך הלוך והסוד  .והוא משתכר אל צרור
אזלה
נקוב  .וימלך עליו לבו לדרוך בעקבות הוריו  ,לשמור משמרת הכהונות
באחת מערי ישראל אשר תתן המשרה עליו  .אנשי ק״ק באסקאוויטץ
לדיין עירם  ,והרבה מיקירי העדה וגדיליה החזיקו בו ותמכו ירו
שמוחי
בנדבת לבבם  ,׳כיה להם אלוה לטובה ! אמנם לא ארכו הימים,
והנה יושבי קהל גויטיין נתנו עיניהם עליו  ,וישימו משטרת הרמות
שכמו  .בחדש כסליו תר״ב לפ״ק שם לדרך פעמיו אליהם  ,המון
על
חוגג באו לקראתו כבית ארץ  ,ותהום כל העיר מקול צהלה ושמחה.
לא כבירים אשר ישב אתם הכירו טובת רוחו ונפשו  ,כל
בימים
הלבבות רותקו בו בשישיות האהבה  ,כי טהרת נפשו מכל חלאת
אהבת כבוד ובצע  ,השלימה גם אויביו אתו ; אולם לא ארכה השטחה׳
החלו קרני אור חכמתו להאיר במושבות בני עדתו  ,נכבה
וכמעט
חייתו  ,ויהפךששונסלאבל ועוגבם לקול בוכים  .ויהי בשנת תל״ג
נר
א '<״ז אב  ( ,הוא הירח אשר מאז הוכן לאבל ישראל)  ,וחנה
ביום
עומד על שפת נהר מארד — כי .כן צוו עליו הרופאים בחליו
הוא
לרחוץ מדי יום ביומו במים חיים — ויהי ביום ההוא לעת צהרים׳
והוא מתהלך כה וכה על יד הנהר אחרי בלותו לרחוץ  ,וישמע מאחריו
זעקה  ,ויפן וירא  ,והנה אחד מהבחורים אשר אתו שבולת הנהר
קול
אחזתהו ותייצר,ו אל מקום עמוק והוא טובע במצולה  -וידא ויקפוץ
אל תוך הנהר אל מקום אשי שם הנער לוחם עם שטף המים  ,ויאחז
וימישהו בנח מתוך המצולה  ,אולם בחליווחלשת גופו כבדה
בערפו
המלאכה  ,והנערים תלמידיו אשר על שפח הנהר  ,בראותם ני
עליו
אפם נוחו  ,פניו יחודו ויהפכו לשלג  ,צעקו ויקראו בחזקה אלרבם
על נפשו  ,אולם לא שת לבו לדבריהם  .וכאשר רפו נחותי ו
לשמור

כן התחזק ויוסף אומץ לבצע ולכלות מעשהו הטוב — אבל בנפעץ
עשה כל זאת  ,כי טדי עשותו ומרי הקימו מזימות לבבו להציל נפש
הנער  ,ולהביאו אל היבשה והוא עורנו עומד בתוך המיס עזבהו
הכה  ,השבץ אחזהו ויתעלף  .עור רגע ראוהו תלמידיו נלחם עם גלי
!
הנהר■ ואיננו — כי לקח איתו אלהים !
הקול בא עד שער העיר ורחוב היהודים כי נוע מויס ורבם,
נטבע במצולות ואין מציל ,והרדתאלהים נפלה עליהם  ,הרצים יצאו
דחופים ונבהלים אל מקום האסון  ,וימשכו בחבל ס את גוית הצדיק
ויפלו עליו ויכסוהו בבגדים וינסו עשר פעמים בזה ובזה  ,באמרם אולי
יש עוד תקוה להשיב רוחו  ,אולםלשוא היה עמלם ופעולתםמאפע,
נפשו היקרה כבר עיבה בית החומר  ,הסירה שמלת שביה מעליה
ותשב אל בית אביה כנעוריה — ובראותם כי לריק יגיעתם  ,ולא
תצלח להם להעיר שביב החיים ולהעלות נר אלהים אשר נכבה,
וישאו את המת ויביאוהו העירה  ,הה ! איה שוקל איה סופר האבל.
יללה מכל עבר וצעקה מכל פנה  ,יללת בנים מבכים אח אביהם/
אנקת עדה סופרים על ניוריהם  ,כל הכרכים התחלחלו  ,כל מתנים
הגרו שק  ,ותבקע הארץ לקול זעקת שבר  — .גם הרבנים הקרובים
בשמעם את אשר נעשה  ,כ׳ נשבה ארון ר'  ,המה באו איש ממקומו
לספוד לו ולבכותו ,ויספדו עליו מספר מר  ,הוי אח׳ ! הוי הורו!
ויקבר בכבוד גמל ובאסיפת עם רב יום ב׳ ח״י אב תר״ג לפ״ק.
כן היה מות הצדיק הזה בדמי ימיו בן שלשים ושבע שנים ירד
לקברים  ,חמש עשרה שנה ישב בעיר בי^סקי^ וויטץ  ,שנה וחצי ישב
על כסא ההוראה וינהל בתבונת כפיו עדת ד' — והשאר אחריו אשו/ו
וארב גה בניה עצובים ועזובים מכל  .אנשי ק״ק גויטיין הישרים
בלבותם תתחזקו וימהרו וירימו תרומת הקרש מאת כל נדיב ל:
לתמוך ידי האלמנה  ,איש כמתנת ידו  .גם אדונינו המלך האדיר
 5ערדעאנר הראשון  ,כהגיע עדיו השמועה הטה אליה חסד ויצו
לתת לח מדי שנה בשנה מאה זהובים כסף כל ימי חייה — גם השר
המפואר צבי ישראל האדון שלמה באראן ר ^ טהשילד ני' דבר אתה

נחומים ויאמר לתמכה ולהיות לה לעזר מעיי  ,אולם אנושה מנתה,
נדול נים פצעה לא ירפא לנצח  .בן נשבר מטה עוז מקל תפארה
בבית ישראל  ,נכרת גפן אדרת מגן אלהים בעוד כפתו רעננה  .אבל
יקר בעיני ד ' המותר ,לחסידיו כזה  ,בסתר עליון תתלונן נפשו  ,וגם
נשרו על עפר לבטח ישכון׳ יבוא שלום ינוח על משכבו!
ואנוכיהכותב; אשר בריתי היתה אתו האהבה והירידות .כתבתי
טורים אלה למזכרת בעט ברזל ועופרת לנהמת אשתו העצובה על
בעל נעוריה  ,לכבוד בניו אחריו אשר ירעו כי ממקום קרוש יהלכו,
וילמדו גם המה לעבוד את אלה׳ם בכל מאודם ובכל נפשם; למען
רעיו ומוקיריו כי רבים המה אשר בכבודו יתיקרו  ,ולמען מר אחר
ני יבוא ,אשר ידעו לתת צבי לצדיק  ,פאר וכבוד לקמש ד '  ,שפתים
ישבחוהו  ,ואחריהם בפיהם ירצו סלה — .
כי פעולת צדיק לחיים  ,וזכר קדושים לברכה עד עולם ! —
ל $שיטץ׳ בחדש תמוז תר״ה לפ״ק.
אברהם בן לא״א ה״הג מהור״אט ניירא חבק״ק ל $שיטץ.

דברים אחדים על דבר מאמרי התלמוד והמדרשים
להבין דברי חכמים וחדותם.
Don Abraham Schmiedel in Wien.
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1 Stromnt

שתים הנה אגני נגף על מסילת שדי האגדה אחד 5הן ינשלו יגל ' החוקר,
ייניסגהס ניחשו ונלנ  -ו־־• א־זת היא המשל והדינתא* ® DmboiiE,י ® זה התנסה
אושן ועלטה גו ל 3שו חנתינו ז׳ל את  ,מחשגותיהם ; והשניה היא התחגרות
המאמרים עס שסועי תניין ~ שתים אלו הסיגו שהרגה תן התגאריס לשוא עמלו
ונלאו למלוא דלת לכוונתם  ,ויהיו להס דגר׳ האגדה כדגרי הספר החתום  .ואם
אמנם האגרה גלי ספון און תמנה יצא לאס החכמה ונהרי נחלי דגש דעת ומזימה
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זאת זמן ר 3פניני מריה נאכני מרצדת נחשנו וכרנלים
ממקידה יזולון  /מל
גאוניגו ורנותינו הקדושים ז״ל  :— .הן לפנים זאתהיתה.
תרמם ה עטרת צגי מרי
המאמרים כפשוטן ננתכס וכלשונם  ,לא שעלו נעל
כישראל וכחנמי עמים לפתור
להכין משל ומדת דבריהם  ,ולכן כהכרת רק נמר'
הדוגמא מעליהם  ,לא כקשו
נדמו להם  ,יצאו ללקוט ולא מצאו ני אס דגרי
פתיות אין כהם מכמה ותכונה
מלת  — .ואולם מה מאוד שגו וחטאו אלה י כי
הוללות וסכנות  ,תפלו מכלי
המאורות הגדילים אשר עותק וצתות רותם גלוי
ימיקו וימרו כרע נגד החכמים
ססקיהס ודיניהם העמוקים והרחכיס ; וצו חכמו ישכילו,
וידוע ככל התלמוד ,ככל
כאלה אשר כמקום אתד רותכ שכלם כאור נוגה
יכינו  ,שאי אפשר לחשוב שחכמים
 ,בממקירם יזולין כמקום אחר אתרי סכלות ופתיות
הנפש
הולך ואור עד מעמקי הלח זה הדרן הלכו  #ו  .כל חכמי ימי עילם ושנים קדמוניות,
כלי טעם וריחי ועוד
כמלכוש הדוגמא  ,וכל קורא כספרי היוניים וערכיים׳
להלכיש מאתריהם ולמוריהם
תזרח ) ימצא שזה דרכם היה למו  ,ועל כולם פלאטא
(וטל הכלל ככל ספרי חרצית אנשי השם היו  ,לררג נמשלים הפיצו חוצה מעיניה
יפיטאגאראס אשר מעולם
התלמוד אורח עולם שמרו׳ אשר ירכו הפילוסופים וחכמי
חכמתם  ,ולכן גם חכמי
לעוות נאמנה שדרך הלימוד לפנים לנום היה כמנסה
זמניהם  .גס הלשון לנו
ככל ספרי הקדמונים  ,אם מן הלמוד יינרו רק מלם
הדוגמא והמשל  ,ני כן נמצא
 ; osi ^ aiכלשון
מורה על הראיה והינשא העין  ,רן כלשון יונים ,
נשמרה לנד כלשון אשכנז המלה  ( unterweise « ,ואולי
לועי  demonsti ’are ,ומזה
ירה קרוב לראה  ,ועיין  Geseniusשרש ירה ) כיעל
גס מזה כלשונינו הקדושה
את,דכייהס העם רואים את הקולות ,
נסעטיהוזדמוניס
ידי מעטה המשל
והדמיוןWeilalle Lehren der Vorzeit in den Moment , ,,
ז עיניהם יכיטו ולככם ,
eines Blickes und in den Brennpunkt
des Augenblicklichen
, ^ und Augenscheinlichen׳  Kreuzerנספרו
 zusammengedrängt wurdenנונימים ההם וכדורות הראשונים רוח התלמידים
Symbolik der alten Völker
לחשוכ מחשזות על דרך ההקש׳ לכן היה טוב
לא עלה עוד כמעלות ההתכוננות
כחהרה ונפעם אחת מצא פתח ללננם  .וכן אמר חנם
להם הדוגמא והמשל שזה
מהלך נפש  ,ני על ידו הראיה וההבטה נקל יכנסו
החכמים  :טיי 3מדאה עינים
וכשכל  ( .ותה טוב ותה נעים לשמוע דנרי היונים
הדנריס כלו  ,וישקעו נחוש
וקלעתענס חאלכסנדריא על ענין זה  ) — .או לפי
פויזאניאוס  ,סלוטארכיס ,
 ,היתה עוד בילדותה וכנערותה ולכן גס טבע הילדות
הראשון
שחכמת ותורת הזמן
המשלים והדוגמאות  ,ני כן יאהכו נערים ואנשים צעירי
והשחרות היתה לה לאהוב
כפרחי המשל ושושני המליצה והדמיון ,עת האיש
יחים לענד חרתכס ומאמריהם
הקצרה ,רק היות דבריו ומחשבותיו כדרבונות וכמסמרות
הנא כימים אהב הדרן
לעיני הקורא׳ גם היה נימים ההם ההבדל כין קדש
נטועים  .נלויס וכדורים
 Die Scheidung des Esoterischenנפרץ בארן,
לתרל und Exoterischen ,
היכל חכמתם רק לתלמודיהס  ,ועל כן עטי
ומידו היתה זאת למו לכלת׳
פתוח ,לבלתי ישמעו ו נינו ההמון אשר טח לכס
עלטה
ולבשו כל לימודיהם
כמלבוש וידוע שעל זה כוונו המצריים עם תכנית איזיס שלהם
מראות החכמה כטהרתה .
נפי חכמי הגמרא  :אפילו שיחת חולין של ת׳ח צריכה
המנוסה  — .וכן מרגלא של החכמים ונעלי תורה יאות שתהיה כאופן לבלתי
לימוד • ד״ל גם השי ח ת חולין
 ,ני אם הרגיל להתלונן כקרב חכמים ולשמוע
ינינס ננקל השומע ההמוני
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מליצותיהם - .־  -הלא ? ס נימינו עיי■ • לכי המיקדים נמסלה הזאת יחזקו דעות
» Selbst die neueste Schule erklärt ihre Philosoph ,
הקדמונים,ע ,
für eine esoterische Wissenschaft , die immer auf den engen Kreis
der Eingeweihten beschränkt bleiben solle , weil sie nur dadurch
Philosophie ist , daß sie ihr wissenschaftliches Gewand — dem ungeweihten Auge ein undurchdringlicher Scheier — nicht ableg «.
עיי EhalibäuS ,נסס רי הוקר Geschichte der philosophischen Entwickelung
 so » Kant bis Hegel ,אולם היתיר נאי ותפקיזנה עיני הוזוקריס להזין שאין
לנאר מאתרי האגדה ע״ד הש־יט ,ני מעונופיס התה נצעין> הדוגמא ועמוק למאוד
תחוד כוונתם׳ ירק אחר סר צל התפל מעליהם  ,אפשדלתציא הענין וריח המרחף
על פני תהום חנתתס  .אך ג כל זאת «ק ת ענד מזעיר אשר צללי גתים אדירים
האלה הניאו פזיניס זירס  ,כי לא וזר נקל היא למצוא תמיד כוונת המשלים
זהיוגמאות  ,ני לא כזמן הקדמוני ,ז מיני׳ ונם הזמי יחליפו גם המשלים.
Bilder und Symbole verschiedener Zeiten sind auch verschiedener
 Bedeutung .מ! י Archäologie ^ ,,המועלת לנו להזין חרת משלי קדם׳
ולפרוש עליהן אורה  ,נדיגתות התלמוד היא אך משענת קנה רצון  ,ורזות
פעמים תניא אותנו נ ם לירי ענית ומכשול ני מאתריהם לא לנד ילידי ארן
הקדושה התה  ,ני אם נם נננל נרומי ונארן היונים נולדו  ,לכן לא נדע מגנון
תי יצא המשל ואי זה תקיםתולדתו  — .יכל זה המקור והפינה שעל תאתר אחי
לפעמים רנד כתי ונודעותקמנאריס ,כמו שהיה זה גידל החנם הימי Pykagoras
על דרך משל מאמרו % ct%S1ctv rv\ rgayet Nage dein Herz nicht :
ינאר  PorpiriuS :אל תת? את לנך תמת ממשלת ההגיון  ,אולם יאמיליקאם
<  lyaע/דד
יחלק עליווינאר כוונתו  :אל תנתק אחדות הכללי והתחנרותו<r 1cu
“־י לא תשיג תן הדרך ! ינאר הראשון:
 >rvp7reviw׳> ; £»» W
זתותךלא תדנק נפשך נאיים  ,אך האחר יפרשהו  :דרך זה דוגמא על אורח חיים
למעלה למשכיל להגיע אל תכונת החכמה ׳ ומן  .זה הדרך כל ימיו לא ישונ החוקר.
דעוד רניס כאלה  .גם ינים ממפרשי האגדה לא רצו ני אס להראות עומק
חריפתם ורמז שכלם ,ולכן כל אפר נפשם מפצה שתו תוך מאמרי התלמוד ׳ כתו
שעשה הנעל עקדה׳ לא ילאמת נהלה ענו ו ולדרכה לא שם פעמיו ׳  .ני אם אל כל
אשר יהיה שמה דוח חריצות ללכת שמה הלך ועל אדני החריפות שם יסוז^ תיו.
יהגה להקל מעלינו נויח רסנל הדוגמא ולסקל לנו נתי 3וארח להזנת המאמרים
אדמה׳ ני זה הדרך אשר ילכו זה לכ החוקרים ׳ וזה המעשה אשר יעש \!  :אם
ימצא דוגמת מה נמאתר מחד ויש צו עני? נכון לזמרו׳ ינקש למצוא הדוגמא
הזחת גם נתאמריס אחרים׳ ראם גס שס יאות וינעם אותו הפירוש זה אות ומופת
יעדות נאמנה שהניאור הזה נכין ויציג׳ ויסודתונאמת  .ולכן מה מאוד יחכם
"שכיל כל מזאר האגדות אם יעשה לו רשימה מכל המשלים אשר זימר ולזן דזר,
ואה יקרה לו אמ ;,נ מאמר עם חשל זנה׳ יעיין נרשיתחו ועפ״י זיחורו שס ינקש
ליאר גס המאמר הזה  .ומי יהן ויהיה זלג איש חכם לז וננון דזר לאסוף כל
המשלים והדוגמאות הדומות הנמצאות גחלמודומדרשים ולסדרם חיש על מקומו
עפ׳י אייז ׳ חיזור נזה זיל ספק יהיה רז התוענת ׳ ני אס נצזו כל המשלים
־־ .דומים זה לעומת זה לעמי החוקר ודורש׳ מאוד יקל עציו למצוא הניונא׳ ני
יל אחד מהמשלים יגיד על דעו׳ ומה שהאחד מכסה יגלה האחר׳ ומנין שניהם
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יוציא חנמה לאיר וי 3יא עד תכינתה  .והשני מחה שאמרנו שהיה לא3ן נגן> ולציי
האגדות׳  ffההתחגרות המאמרים עם פסוקי ו! ג״ן׳ ני לרוי
מכשול עלי ארא
אין ענין לתגיר הזה ולשיא ננקש איה איפה הקות תונו השני המחגר הפסוק עא
המאמר  — .וזה הסגה החמרת שהרגה תן התגאריס פנו והלנו זה גנה רזהנכה
ויחדיו כולם יגעו לריק וילוו לגהלה ולהרים המכשול הזה מדין האגדה אלא
מאשגותינו  .הנה נל התנאריס אשר לפנינו׳ ונם האנס ציין גספרו הגדול  ,תשגו
שהמאמרים לא גאו כי אס ליתן גיאור ופירוש הפסיקים הנצויס להם׳ וזה כלסנא
ההתתגרות עתהם  .ועל פי זה גהנרת יקשה למאוד מאוד למלית תמיד גפסוי!
דנרי המאמר׳ ונם אס המצא תמצא אחר דרישה וחקירה הינוג כוונתו׳ לא יוגן
הצנורפותו עם שאר הפסוקים לפנים ולאמוד׳ וגזה יגידו עליו רעיו כי אין זה
פירושו האמתי — ונפרט יקשה ננל ׳• אל הקרא ' המורגל גחאחריס׳ הלא ידוע
שחכמינו הק־ושים ז״ל עשו נדרים וסייגים לנצתי נשלח ידינו אל מלה אחת׳ ולא
נשנה הגדה ואות ותנועה אחת הנמצאת נתנ׳יך ; והמסורה׳ קדוש יאתר לכל
הנתוג נתונה ; והם ישנו ויהפכו מלות׳ אותיות ותניעית נאשר עם לגנס ! לכן
אשר אני אחז * לי נראה שמרשי האגדות שמשי גשסוקיס על ■שתי איפניס  :אי
שמנארים אותם׳ אן לא גיאור אתת שריר וקיים ! רק נאשר יאות לדרוש אשר
הם דורשים  .וכן יעשו עוד הדרשנים נימינו׳ עייד משל׳ הדרשן האלהי המלין
המפורסם מיי ת ' יצחק תאננהייתער ני — אשר תלת ד ' על לשינו כפטיש תפוצץ
סלע ויורד אל חדרי לג כל שומעיו — אחרנדרשותיו  .ויזרח לו השמש והוא
צולע על ירכו; מאז התחילו דעת ומזימה להפין קרניהס נקרג נית יעקג
חרא שמש החכמה נגניליתיו׳ יתעדי קיסיליו על אות האמינה יי־ייא פיסח על
שתי הסעפים Wie die Sonne der Kultur in Jakob aufging, hat .
 das Wanken und Schwanken begonnen ,נס הדרשן פהיליפזאן הנודע
מושגן׳
גשערים לשם ולתהלהיפתיר הפסיק  :מתר חדש ונפקדת ני יפקד
על הנסיעה תן תגל ארצה אל תנוחות שאננות נצל שרי  .ונוורמי אין נוונא
הדרשנים האלה שזה ניאור האתתי ; ני אס זה תדרך " כמת ימלאנת האגדה
(  ) ws l' omilclicaeלפתור הפסוקים ע״ד וונמ א Hut allegorischerAuslegung
ולהצמיח ע״י זה צמחי תוסר 3לנ השומע ׳ וכזה עשו נס חכמינו הקודמים ז״ל
גם געניני
גמאמריהס׳ ועל זה הורו גאמרם " התורה גירשת נינ״ט פנים " .
שתעתת ' נמצאו לפעמים פסיקים כאלה אשר עמהס חוג־ו דינים ירנדי הלנה׳ ולא
שתשני שתה שלמדו מן הפסיק הוא ניינתי לחמתייח  ,אלא׳ כמו .שהם נעצמם
קראו לזה רק ' אסמכתה 3על תרן״  cm bloßer ?inlehnungspunkt .אופן השני
הוא  ,אם ניאור הפסיק ופירוש כיונתי אינו מנת התחגייאו עם דירי האגיה אלא
לתועלת הזכרי! ולע״ית למאמריהם ציון נלד התלמידים fine Art Mnemonik ,
 der Untreue des Gedächtnisses borzubeugen .ני נידע לכל נגין לתש
תהלוכות הנפש  ,שלפעמים מלה אחת או רק הגרה נעלמא׳ תספיק להעיר ולעורר
רעיון ישן הנקנר ונטמן נגר גתצילית השכמה  ( .ותן אופן זה כל " אל תקרא*
הנמצא נאנדית  ) .שכחני הקדש מורגלים היו נימים ההם על שפתי כל עדת גני
ישראל  ,מפה לפה ומלשין לנשי! ננעו ונזלו אתרי הנ״ן ׳ הלא ידוע ני שתו חז׳יל
למק גישראל לקרות שנים מקרא ואי תדגים ' — ולכן מדי קרא התלמיד גנתני
הקדש  ,ננל פסיק ופסיק עמד מחריש יכה אתר גלנו  :לזה חנר לי רני ינר חכתה
ומוסר ׳ למוד יקר ורעיון נשגג ! וממעמקי נפשו עלה על דרך זה הרעיון יהלימיר
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ששמע לפני ימים יניס 33ית המררש  .וגם לאופן והיש מקיםנדנרהלנה ושמעתת'
פגם שט מנינו פסוקים שלא גשהמשו ני אס למען היית השועה ועזר ננורשנתה.
וסימנן׳ ונאנדה חל ?  :״ש ג אייר ( .עיין
אלח שנשמעתתא הוצג לפנים חלה :
ןBeide Ausdrücke >i»d eine
(דה דף מיה . 1אולם נענין׳ שניהםשווי
והנה ידוע שנל מנמי עמים הקדמונים עמלו ומשני מתשגות
Memento.
להלחם נגד חולשת השנאה המתננרת על האדם׳ וקראו לזהם ,(Memoria
•  m'tilicialisנס גהלמוד נמלאו עניניס לחזק נא הזנרון ולהסיר השנאה מל3
יתלמידים לאנול דגר מה ונדומה אולם נל זאת לא 3ט 3ע נוסדה  .ולנן אין לנו
עסק נזה  ,ני הנסתרות לדי אלהינו  .אך מה שאמרנו מן הפסוקים גתלמוד אשר
מקורו 3רוך ותעינו ננו 3ע
שמשו נהס לתועלת הזנרון ולעשות לו עזר ננגדו
אנושית נידוע ליודעי הפזינאלאגיע׳ נאשר אמרנו לעיל ׳ וקרו 3זה מאוד ללמוד׳
התנעתאטענניך אשר נימינו פורחת עלתה נצה  -ואחר נל הדנריס והאמת האלה
היוצא לנו תזה שאין למנאר האגדות לדרוש ולחקור אחר נוונת הפסוק המחונר
למאמר לנד׳ ני אס נראשינה יתן נל עינו ולנו על המאמר לנד׳ ורק אחר המצא
גימתו׳ינקש סנת הצטרפותו עם הפסוק אסהוא מן האופן הראשון או האחרון — .
נזה חשנתי להשיס לפני הקורא הצעיר אשר לא נסה עור ללנת נחלה  ,אולי יהיו
דגר׳ המעטים לו לעזר ולהועיל נצאתו לארות פרחים וללקיט דודאים על שדי
האגדה׳ ונרצות די מחשנותי׳ אז אאריך נזה עוד לימים הנאים.

אברהם שמידעל.
Kommentar und Uebersetzung des Kapitel 13 15 und IS
in Hiob von M . E Stern.
יג עיקר נוצתו נפי' הזאת  ,ני לא יתרן לאדם לחניף הנורא יתגרך שמו
הגוחן נל ויודע סתרי נליות  ,ונעת ידע הארס נעצמו ני עולה חין נו וחף הנהו
תנל אשמה  ,אחרי חפשו וחקרו אחרי דרניו היט 3הדקי ,יש לי צדקה גייג ולזעוק
ולשאול לשונן מרומים  ,למה יעשה לו ננה ? ני תה יועיל אס יניף נאנמון ראשו
.נעניוות וועפר יתפלש ולנו3ל עתו  ,ועל אותן האנשים נאתר  :נשיו ונשפתיו
ננדוני ולנסרחק ממני  ,ני לפי האמת נ־דועלנל היה חייג הצדיק  ,והשם נעצמו
העיד עליו  :ני אין נתוהו באדן • ובל אשר הניא עציו לא היה רק לנסותו
ימתגרתהשטן  ,וע״ז התרעם נ״נ למעלה נתחלת הטענה הזאת  ,ני אף אס אינני
יקלנסיון — אכן תה צורך נשוכן מרומים היודע מסתרים לנסות ? נמו״ש נסי׳
’י״ד  ,ועל זה אמר נס פה  :לתה אחשה נידעי ני נקי הנני  ,הלא לחנף ומרע
אתשג וטיג דנילי משתיקות׳  ,ני יראה ני רחוק נמזרת תתער 3מחניפות הנני!
ואמר  :עלתה אשא נשרי נשני ונפשי אשים ננסי — אשא ,מענין ( שיאות
פנים׳ נמו נשאתי פניך גס לדנר הזה ינרא׳ י״ט נ״ח ) ונפשי אשים ננשי  ,ר׳ל
אשיס מחסה ומסתור לנפשי עיי נסי ,נשותי יד לתו פז  ,ואתר מה ארויח נשתיקותי,
ני יחייני ד' נאיים האלה  ,תה לי ולהם • אין תקיתי עליתו ולא אירל עליתו כלל
ינלל ! נ׳א לחיים הנצחיים תקותי ועל נן לא אחניף  .ה ן י ק ם ל נ י ל״א ל יו
'* יחל׳ לסי הקרי והנהיג  ,ותוסג על הנשר הנזנר אשר לא רצה לחון ולנשאות

ע״י מגיפות השתיקה< ונש ני  ,מושן על חריקת השנים  ,נאיש המתאזר ומתוזמן
וסיני שתתי שניו לבלתי דגר מתומס — ותמי גם תל ועיו גתחלה ע״ד שחתי נגר
למעלת  :נם תנוני ננס תוגות לו יש נש  :נם מתת וששי  ,ותמו מי יתן ותוכל
לנסות תתנם  :חם השם יזיהנס תז טון ומטיג געיגינס  ,געת יסתיר שניו מנס,
נידועהנחתשס שנים על שני יצון וסגר שנים ישות  ,נציי
וזה  :וסתר שנים׳
ישא ד' שניו תלין ויחונן ( נמזגו ו ' נ״ה ! תש גם תז השחון תותי ! וחתי להלין:
לישועה  ,נלומר לת לגד שלת יהיה לי העוו החנישות והוינוח
נם הות לי
הזה למגרעת  ,אלא לתיסן נס לישועת יהיה לי  ,ונןנתותו נליני המליצה ותמי:
הנה נא ערכתי מששט  ,ידעתי ני אני תצדק  ,ומה נאוה לשי מאמרו נקטו:
עונתי נזמן עני ותצדק געתיי נעין שיטוייס עקסתקטים  .נשאי לשונות,
הוראתו התחלת הקעילת השניה ההיא נהשלמת יהענרת הראשונה ! ויתייגמו טיל
Bliebe Er auch dann allgütig, wenn Er euch ziichtige
» würde, die
ihr Ihn täuschet
, wie Menschen man täuscht
! Bestrafen sollt' Er
euch, ob, bei Entziehung seiner Freundlichkeit
, ihr Ihn dennoch
achten würdet
 Lasset ab von mir, ich rede, mag da kommenע !
 Warum sollte ich meinen Leib durch׳über mich was da will. 1
meine Zähne schonen
?? mein Dasein schuhen durch meine Hand
 Mag er mich tödten , nicht darauf richt' ich meine Hoffnung,טו
nur meinen Wandel will vor Ihm ich vertheidigen
 ES wirdט! ,
sogar zum Heile mir gereichen
, da vor Ihn kein Heuchler kom-

 Habe Einmal meine Rechtssache ichvorgelcgtיךן nie» darf.
, dann
weiß ich auch, daß ich vcrtheidiget scyn werde
 Daß Duכה .
bittre Leiden mir verzeichnest
, mich büßen lassest meine Jugendsünden
 Du legst in den Block meine Füße, beachtest alle meineנו .
Bewegungen.

den Gründen meiner

Wege, grübelst nach

טו א  .מענה אלישז נקצרה  .התחיל לחנכו שהוא ציין להתנהג גתנונה
נמו נל ננון  ,ולבלתי ידוס לגגו להתגאות נני שונן תעל ,ני ענייה גיררתענירה׳
ומזה תניא גריעת שיחה לשני אל  ,ושיו ירשיעהו  ,ע״י אתריו המשחתיס  ,ני:
הראשון אדם נולדת ? נל גני חליף מעותיים לנות תתת יד העליונה המנהגת הנל
ולקבל טלג ורע נצי מיי  ,נשי תשר יותן להם למנה  .והודיעו עוד  :ני הישע
אף נעמדו נל ימי אייו גהצלחה ונתיס וגרמים מנת תגלו  ,ואת אשר יתעג שד'
הוא עושה ואע׳שי נןדינוצלחת  ,ננל זאת נל יאות להתקנאות נו ולהתחר  ,כ'
סוסו לאבדן עולה נצחי  ,נס היא נס קנינו יאגדו  ,אחרית רשעים נניתה ,וצדיק
נאמונתו יחיה.
ב .החנם יענה  ,ניעת רוח ולא ימלא נטנו נ׳א נקדמונות אשר קג[
נימיו אשי חלשו נגר  ,ני החנם נמו שהוא רואה את הנולד  ,נן יחקור על נל
מארה מקורותיו אשר עניו עליו  ,לקחת ממנו מוסר השנל לעת העתידה  ,נאמרנז
; 'ל אין חנם ננעל נשיון  ,ני ניוק ומנוסה הוא  ,למען דעת נתור נטונ ומאום
נרע מנאן והלאה.
ג .לא יםנון  ,מענין ההסנן השכנת׳ לעשות לןכה (נמדנר כ 'נ לי) בדבי׳
נעמוד השם הזה לבדר הנחתו על דני ששתים  ,יק נתין לו תכלית ומטרה נחי

—
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הלא ונר הוא (ש׳א י"; נ׳ט ) ור״ל לא יסכון וירגיל המכס האמיתי להתונח את
עצמו נדנייס יקים ונמלים לא יועיל נמו  ,ני לאתה תנלית ירגילוהו •
ד .אף אתה  .ונהרגילן את לשונך דנר העוה תנוא נאזזרית גס להפר
יראת שדי ותקטין הפיתה לגרעה לפני אל  ,ני אתת אתת ינונע אנוש ניון
מצולת האשמה  ,או יהיה שיתה מעוין מגיד לאדם תה שיחה ( עמום י ' י ' ג) ואמר
אן> אס אתה מפיר היראה נאתרך שאינו ראוי ננינול ליראות מפניו  ,לנל הפתות
אל תעית דניים נלפי מעצה.

ה

ינ

יאלף ,

מענין

אלופי התורי

( נרא׳

ל״ו נ״ט) טעמוממשלה

ואדנות ור״ל היצר יתגנר וימשול עלי פיו צנלתי הניתן לדני דנר נאמן וצדק
ונל פה דונר גנצה וע" נ תנתר לשון ערומים  ,ני להיפך הוא אצל הצדיק המושל
על שפתיו ינל אתריו שקולים נתאזני המשפט והיושר •
ו .ירשיעך פיך  ,שורש רשע ננוא נהפעיל תוסג עלהשופט  ,אשר ע״י
משפט פיו נתאמת ומקוים העני! המונא אל הדין נמו והרשיעו את ררשעןדנרי'
נ׳יה אי) אן נל זה נדני אשר נו ראוי להסתפק אם נאוה להרשיעו או לא  ,לא
נן נונר המפורסם לפשע נגון רוצח נפש ותטית דנריס נלפי » עלה תעשהו ודגריו
נעצתם ירחיקוהו ויתנוהו לרשע נפני קהל ועדה ונן משפטו הוא נעצמו תרן
וז״א ירשיען פין — .
,
ז .הראשון אדם הולד  ,התתפון אתה להיותהראשון  ,אתה אשרנולדת
נדמות ונמוג אדם מעותד לפגעים  ,ולפני גנעות חוללת  ,נמו מחולל לפני גועות
נהעיזן מצחק ננתושה לדנר נגד משפט שדי!

ח .הבסוד אלוה תשמע ,

לעלות נתתי ענ להדמות

לעליוןילתתתמסור

ומגרעת ננל חנתה אנושית  ,כאלו מנני עליון הילל נן שתר הגןי אנן נאדס
תמות  ,ולאליפז תרה עוד תלנד תה שחרה לו על טענותיו  ,עלי הקטינו שנל
רעיו נ״נ מנלי הטות להם ולדנריהס אוזן נלל  ,והס אן לשמע אוזן מצרתו ורעתו
אשרענרה עליו  ,נרעיס נאמנים ויקרי רות התועדולנוד לו ולנחמו  ,והיא ניישם
ותשנס לסנליס ואת נל דנריהס החזיק לדנרי רות  ,וזה לא נרצה נעיניו  ,ני לננ
הסחות היה לו להלניש דנריו נתשניות נסן> אמרי נועם  ,וז׳א  :גס שנ נסישיש
ננו אשר תיו ימים נניריס מאנין ונסיח הרנה להם  ,ומה ידעת ולא נדע!
יא .המעט ממך  ,וני נאוה הוא לן  ,והני גנון הוא להתאונן תמיד.
נעת יש לן תנחומות אל לנטות עליו  ,אן שאננן יהתרגזן אות ני למעט נחשנו
נעינין הנחותות אל  ,ודנר לאט עתן  ,מענין אתנהלה לאטי (נרא ' ל׳ג י׳ד)
ר׳ל מה ואיפה הוא הדנן אשר לאט אצלן נעת חנתותות אל למעט נתשנו.
יב  .מה יקחך לבך  .שם לג הונח על הרעיון הפנימי המושלנקרנהאדס
והוא הציור השנלי הגונר  ,והוא עולה תמיד מעלה מעלה  ,נשלהנת הנוערת לא
ינוח ולא ישקוט  ,ואצל הסגל היא ציור הסנלות איש איש למינהס ותה ירזמון,
מענין זים נחילוף נמו ננש נשנ  ,ור״ל עיגן מראים תת סערת לננן נקרנן
נאורח אים המלא ספק  ,ני עיני האדם מתזה רעיוניו ולנו הנה .

טו .אףכי ,

קל וחותר שהאדם לא זנה נעיניו אשר קל

היאנמחשנתו

לשתות עולה נמים ודס ! עקניו לחטוא.
יט .להם לבדם נתנה הארץ  ,תרגמתי נאשרתרגמתי ,נ־ איןרצוני
לעשות חדשות נמקוס שאין ההנרח תניא לכן  ,אן נאמת אין דעתי נוחה ממנו,
יי מה לי אס להם לנדס נתנה האין׳ או לא ! אין זה מפסיד ולא מועיללשמועה
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אשר יזכיר אח״ז  .ואגלה אקג רעי! ׳ הנוגעת ממעין החקירה יגעת הגשר  ,ואינני
אומר קנלוה  .סס זר הנזו& ו הראשינה ידועה על איש או דגר אשר עין האום לא
שזפתם עוד ונכדי הוא למו  ,והינח לפי״ד עוד ע״ד ההשחלה על נל מעשה או
מקרה חסר יקרה גאגנ נכד חורא הטגעי ואשר יהיה לזרה נגד גני אדס  ,ועל כל
מעשה אשר יעשה האדם אס הוא נכי דרך הנהגתו ויחנו  ,והנה ידוע הכלל,
אין נל חדש תאת השמש > ואף אס נהיה להעמיס דגר אשד ההתין יאתר עליו:
ואה זה חדש הוא ! גנל זאת ישתק הננין להמון קריה  ,נידעו מספרי קורות
העתים  ,ני כגר היה לעולמיש» ואף אס גמקוס הזה א דש הנהו  .גמקוס אתר
לא ישגיחו זו  ,ני דגר ארעי הוא לתו  ,וא״נ אף אס להמון תגל יתראה הדני
צ/רה  ,אצל נגוניס חקרי לג לא יהיה ננל זאת לזרה וא ״ נ חליפז נרצותו סה
להפליג גודל ידיעת האנמיס אשר מפיהס שאג שמיעתי ! אתר  :להס לנדס נתנה
הארן  ,כידוע שיש נ' מיני ממשלות גארצות  ,השי׳ אין חפשית נה ישחרו אנשיה
למראקיס עס כל ארצית התנל  ,יושגיה הנה והנה יסעי  ,הלון .ושיג • ילכו לשוקי
ארצות אחרות ! וננרים ינוחו גננולותיה לקאת ולקנות יגול אדמתה  ,יפתאי
נדיניס נה לכל נאי שעריה  :ונזה לא נפלאת היא חס יחכמו אנשיה ויושניס
נחנתת התנל  ,ני נשמעס אדשות מיעילות תארציתמרחקיס  ,נס הס חיש ימהרו
לעשות כמוה  ,עדי ידאג לנס ותנונתס תגדל עד חין קן  ,עד שזע־ניינס נתענו
לא יהיה געולס דנר לזרה ; אך רק אס זר נאמת הנהו  ,ני רנית הנה הנפיונות
אשר ראו ושמעו מפי ננריס השוכנים נקצות התגל  ,לחנן אנשי הממשלה השנית!
היושנת לנדנה ודנר אין להס עס יאדס ,נגיש הנמצא נס ' שופטים 1י״ח זי ) ונממשצת
נינא נזמנינו  ,קיפאיס הס על שמרי דעיתיהס ומנהגיהם איש תאת גפני ותחת
תאנתו ! ונאחת יגערו וינסלו  ,לא ידעו מחדשות העולם נתראקיס׳ ותחגולת
ננוניו לא נודעה לתו  ,הן הנה האנשים  ,אשר גס הקטן שנשנו " העילס לזרה
תהי נעיניהס — אולם אס ישנס נמדינא כזאת אנשים גקיני נשס׳ אשר נ עין
חקירתם הניטו עד למרחוק  ,וגס נעינס אין דנר לזר ע״י זה׳ זאת הפלאה
גדולה  ,וז׳א נהפלגת נינת י ניניו אשר חתקירס דלה פניני אתריו  :אף אסלהס
לנוס נתנה ארן אחיזתם ואין להס דנקית ואגרה עס גני אדם אשר מאון לגנולם,
ננל זאת לגודל חקירת נ נתס לא עגר זרגתינס ! אע׳יפי נן לא היה לתו דנר
לזרה ! ועיין על דגרי ני נאמנים המה  ,ונל התנאריס קדמוני לא שתו עין על
הפי הכנר הזה  .וגס נשפת אשכנז הינחה המלה הזאת יהישאלה והיראתה «ל
דנר אשר הוא ייד טנע ההנהגה  .ייתיינס לסי׳ז Besaßen fts auch allein :
das Land , kam doch nichts Befremdendes unter sic.
כ  .מתחולל  ,מענין לפני גגעות חוללת דלעיל  ,ומספר שנים נצפנו לו
אשר נס יצליח הצלחה זמנית.
נא ,קור פחדים  ,היינו אף אס געת הצלחתי קיל פאריס ישמע מסניג
ומצדו יפלו חלף  ,ננל זאת לא יניר ולא יפחד  ,וגשלוס ונשקנו הנהו עדי ינואנו
השודד ! ני נעת השלים אשר נצפנה לו יאריך לו די אפי  .עדי גיא עתו אשר
מתמלא סאתו  ,יאז השגט הזעם את עגרתו יכלה וגשוד אין לו מרפא חנודח ואיננו.
כב  .חושך  ,ידוע ני ירכי הרשעה יכונו נשס חושן׳ ואתר  :לא יאמין
הרשע נשום האמנה נ 3ן צא אמון נו  ,ולא יסור מדרכי חשכת רעתו  ,ואע״פי נ!
צפוי הנהו נאותן הימים אשר נצפנו לו אלי חרג יפגע לא ישיגהו.
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כג• נודד  ,ו 3הפליגו 3רשעת הרשע אמר  :לה לנד נעת ( cf־׳ הוו) יושג נתיק
העישר  ,הנהו ; רעו! ו עומד כתומר .תקשה  ,ני נהו עיניו מערפל ' אידי אשרו
מראות ומחקור עלי ההצלתה הנאתנת וקימת  ,נ״א נס אס ימיטו עמודי הצלחתו
■ פס
עד ני יחסר צו לחתו וארוחתו והוא נודד ללחס  ,איה ,אמד מן המרעים ?
על לנו ני ננון נידו יום חושן  ,והונח שס חושן פה על הוראתו נדרן ההשחלה
השנית  ,שהיא צרה וצוקה  ,נ" נעמוק,הנהו ונלנד נתנמירת הועניתיו  ,עלי לח
יסור נס נעת עניו  ,ועיין אחי הקורא • גס פה על ספרי התצאריס ההטינואת
אשר דגרו!
כד .יבעתהו  ,היינונניא הצרה ונעת תמו הימים אשר נצפנו לו  ,אז אין
לי תעלה ותקיתה אין למפלתו וצדה יציקה ינעתוהו  ,תתקפהו  ,מעני! תוקן,
ועוז  ,ר׳ל אף אס עתה נעת רומו תדמה נעין הננתן ני נננד הנהו ! ננל זאת
אני ינתר נמעט רנע ותדאה ני עתיד ומינן הוא  ,מענין נדור אל ארן רחנת
ייים ( ישעיה נ״ 3י״ח ) והושתלה הנתינה הזאת עלי אדם הניתן ניד הפנעוהתלאה
ייזין דורש ואין חנקש להשיגו ולהושיעו  ,והראיה ממאמר  .א 3יגיל לדוד  :ואה
נפש אוינן יקלענה נתון נף הקלע  ,וגס הרשע הזה אף אם תחשי 3הו עתהנמלן
ני נטה חל וני ' .
כי  .בעבי גבי  ,מענין ע ; וענן  ,גני מענין רום ויתכן נ 3הי וגזלעת ההיא
לפי נלל יונתן יהונתן  ,וטעמו על נידרן על נתתי האושר  ,חש 3מחמדיולמקוס
מנוס  ,וישם נז 3מחסהו ישקר סתרו.
כז .ויעש פימה  ,דיר טישק ינאות ממרום ונשתיסשת פיו  ,ונמו כן
נלט" Geoßsprechen , Maulmachen . ,עלי בסל ! מענין נטילות  ,יטעמי
וישמן ישרון וינעט  ,על ני היה שמן מרו ; הצלחה נטש את אליה עשהו  ,והטיח
ונריס כלפי תעלה  ,ני עתי האון נל זמן שתזקינין דעתן תתטפשת  ,ועל נן סופי
לשנו! נערים נכחדות אשר הוכנו לגלים.
כט .נזנלם  ,שרשו נלה  ,תענין ננלותן לנגיד ינגדו נן ( ישעיה ל׳ג אי)
ענינו קן ותכלית והת׳ס לננוי הרניס תוסג על נלל הרשעים  ,וחזר נתקדם להפליג
רשעת המרעים לאתר  - ,אף אס לא יעמוד נאשרו וחילו לא יקים  ,ננל זאת לא
יטה אשיריו מדרכי הרשעה ואף אס ומדריגה שפילה הנהו  ,כי דק לא רן תנלס,
נל נונתס ותכליתם היא לארן החומרי  ,ועלי אחריתם לא ישימו לנ.
ל לא יסיר  ,גס אס יונקתו תינש שלהנת תני חשכת קלקלתו — ורק אז
יסור . ,ברוח  , V?.עת תכלה נשימת אפו וחייתו תרד שחת תנלתי יכולת אז עיד.
לא -אל יאסי]  ,נשים דנר נצחי  ,ני נתעה הנהו נארחות השוא והשקר,
ע׳יג גס שנרו ותמורתו שוא תהיינה ועונו לא יחיל.
לב• הטלא  ,מענין וימלאו ימיה ללדת יברא׳ נ״ה נ״ו ) ונס עתו המלא
 3לא יומו ולא נשקוות נל אדם יפקד  .ועוד נפתו נא רעננה תי3ש  .ני האד  0ען
השדה ׳הוא נען הנקטף והנורא עלה עליו טרם היה לרענן.
לג .יחסים כרתן  ,דמהו לפי׳י לגפן וזית אשר הוא נגד אירא ההמשל
והדתות  ,ני הרשעים פריצי המדית הולכים חרחות עקלקלות נמשלים לעצים פחותי
הער ן נמו שמיר ושית ודומיהם  ,ני על שניהם נמצא נתו ( 3שופטים ט' י״ג ) על
" גפן נחמר  :המשמח אלוקים ואנשים  ,ועל הזית  :אשר 3י ינ 3דו אלוקים ואנשים
י״ל נעימים לרוחני ולגיפני  .והאדם ג״נ נטועים נו כל הנוחות וההכנות לעלות
אחיד מעלה ; אורח החיים ולזנות לפני עולמות לזה ולנח  ,ורוח הנריות ורוח
* * 4
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' אשנליח נחזיתי:  אן נל זה נעמלו להנשי, ? המקום נוחה הימנו נמו מגפן וזי
,להוניאס מן הנח אל השועל׳ לח פן נהשחיחו אוחס ע׳י החטחח הנמשנח לנוסר
נמו אנוח אנלו נוסי ושני נניס חקהינה ( יחזק' י״ח נ' ) ני אז הוא נדמה ממש
. נגפן אשר יחמוס נסרו ונוי: ונתוח סכי בך,לגפן וזיח התשליניס פריס נעודס נוסי

, תוסנ על הרעיון והתחשנה אשי היא נעצתיס נננון התלאה,  הרה. לה.
 על ההננה הפנימית להסחה3 מוס,  תכין,  מושג על המעשה נפועל, וילד
:ויתורגתו

.  ני עלולים המה לקנל טומאה על ידה, והדחה

ElifaS der Timani fing an und sprach : Der Weise antwartet mit Geisteskenntntß , erfüllt mit Erfahrung sein Innere «.
Ist nicht gewohnt sich mit Geschwätz zu vertheidigen , mit Worten , welche nutzlos sind. Du konntest auch die Goiteöfurcht
vernichten , auch das Gebet vor Gott verkleinern . Dein Laster
beherrscht deinen Mund , darum wählst du der Betrüger Sprache.
Dein Mund nur verdammt dich - nicht ich, deine Lippen selbst
zeugen wider dich. Willst du der Erste seyn , der , als Mensch
geboren , dich vor allen Hügeln eingesetzt wähnen ! Willst du im
Rathe GotteS horchen ? jede Weisheit für unbedeutend halten?
Was weißt du, das wir nicht wüßten ! Was ergründest du, das
bei uns nicht wäre ! Auch Greise und Betagte haben wir , die
mehr Tage als dein Vater zählen. Ist 5» geringe dir der gött.
liche Trost ? Welcher Zuspruch wäre sonst dir genügend ? Wohin
reißt dich dein stolzes Herz ? Und was drohen deine Blicke ? daß du gegen Gott deinen Unwillen richtest , mir deinem Munde
solche Reden äußerst ! Was ist der Mensch , daß er rein sich
dünkt , daß für gerecht sich hält , der vom Weibe Geborne!
Siehe , selbst seinen Heiligen trauet er nicht , die Himmel selbst
sind ihm nicht klar genug , vielweniger , der Verabschcuete , Verdorbene , der Mensch , der Sünde wie das Wasser schlürft ! Ich
will dich lehren , merk' auf mich, will was ich eingeschcn dir
erzählen , was da die Weisen verkünden , als unläugbac von
ihren Ellern , ihnen allein ward das Land zugelheilt , unter sie
kam kein Fremdling . So lange der Frevler lebt , hälr er sich
fest , eine Anzahl Jahre sind dem Dösen aufbewahrt . Mögen
Schrecknisse ihn umtoben , lebt dennoch friedlich er, bis der Zerstörer ihn überfällk. Glaubt er auch nicht , sich von der Dunkelheit zu entfernen , ist dennoch vor dem Schwerdte er geschützt.
Doch , muß er nach Brod auch wandern , wo ist Einer , der es
fühlte , daß ein Unglückstag bestimmt ihm märe ! Dann schrecken
Nvth , Bcdrängniß ihn , preisest du auch itzt ihn wie einen König
glücklich, so ist zum Wurfball dennoch er bestimmt ! weil gegei,
Gott er seine Hand gestreckt, und mit der Allmacht trotzte. Lief
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wider ihn mit stolz gestrecktem Halse, mit wolkenhohem Schilde.
Weil sein Gesicht mit Fett bedeckt, und er thörichr großsprach.
Darum bewohnet er wüste Städte , unbewohnte Häuser, die zu
Steinhaufen bestimmt. Bleibt er auch nicht reich, bleibt sein
Vermögen nicht, er weicht beharrlich dennoch nicht, da nach
Irdischem das Streben gerichtet. Er weicht nicht von der Dunkelheit, dorrt sein Lebensmark auch die Flamme aus , und so
—schwindet er hin, mit dem letzte» Hauche— Er glaubt an Nichts
ist verirrt in, Eitel» — ; so wird Eitles auch seine Vergeltung
seyn. Vor dem Ziele ist seine Zeit zu Ende , ist auch noch schatrenlos sein Ast, er wirst dem Weinstocke gleich Unreifes ab, die
Blüthe gleich dem -Oehlbaume. Denn einsam bleibt der Heuchler
Rotte , die Flamme verzehrt die Zelte bestechlicher Gerechtigkeit.
Unheil schwanger zeugen sie Unrecht, ihr Inneres ist für Trug
empfänglich.
ט? ב .שומעה׳  ,וגרים■ ונים כמר דולה שמעתי  ,מנחמי עמל, 1נראה
נוכתו נאנו העמל העמיד מנחמים ואמם נחמד מהם  ,והנה גידוע העמל קשה
ונגד על האדם ונמו נן המנחמים אשר יעמיד העמל  ,גס המה מנחמים של
הגל  ,ני ישנם שני מיני מנחמים  .האחד ריע התנחם ממקור גווג לגו ומדגר
וגרים הנננסין אל הלג ומה נמרצו אמרייושר  ,חן המין השני  ,מנחתים אשר
אסשר שנונתם לנחם  ,אן נוחם נסתר מעיניהם ,על גלח׳ ידעם אורח הנחתהאשר
דרניה דיני נועם ונל נתיגותיה שלים  ,ננחלים נטיו לאט נתי השלוח יההלנו
צמו  ,ודוגרים על צדיק עתק ונלי קרג יעדנו נגדו  ,יגיאו שמדותם על משלת
צדיק מהנרתת רשעים׳ והמה לא לגד ני לח ינחתו האומה אלא מסיגים צער
ויגון על האיש המעונה נדתותם אותו לרשעים ואת סושעיס נמנה ועי ,התיןנוון
פה  .ג .הקץ  ,נל תאמרי חנם לגג יש להם תנלית היוצאת מהם  ,או ענין
נמים׳ או מוסרי ,ולג חנם ישכיל פיהו  ,וגואותו ני נמרצת נונתו
תוריי או
תדגריו ישים קנצי למליוויחריש  ,אן דגר׳ רוח ולהג הרגה יגיעו את הגשר ואין
קן למו  ,ימריצן ,הרשו מרן  ,ענינו וציצה ורדיפה גחוזק הפעולה  ,ור״לנפי
חפצי ואותי ראוי לן ני יתריצן ד ' עוד  ,למען תענה והתונח על מה דנות נן
ואת נל וגונחת  ,הורש ענה השאלתו נ״נ על ענין התונחות  ,נמו הלא תענה
אנגר ( שייא נ״ו י״ד)  .ד .גם  ,לא נראה לי נאור המנאריס  ,ני נאמרו שידנר
גם הוא קשה נמוהס  ,נהיות הם מרודים נמוהו ונמקומו  ,א״נ מהים לו עתה
צדקה ולזעוק נדנרס המה קשות  ,גהודותו נסיו שידנר נם הוא נהיות הענין
להיסן • לנן נראה  ,שעל הדגר הזה נעצמו ניון גפי הזה  ,ואתר  :אס נס לי היה
לג רע נמו לנסותחשנותי נתחשנותינס  ,הייתי אותר עתה נעניי נעת התר שדי
נפשי ונתרירות רוחי  " :הליאי שאהיואתם תחתי עמלים נתוני! אחבירה,מענין
וחונר חגר ( דגרים י״ח י״א ) ני נקסס על שפתי המנחם המדנר דנרי תנחומים
היוצאים חקירות הלג  ,להפין ניגע האנל לשמחה  ,נידוע מתנלית חנמת
הרעטראריק והם .שמשי נ״נ נלשין הזה על נעים זמירות ותלין מתק השפתיס:
 Er spricht bezaubernd .ואתר לא די שאינני אומר לנס נן  ,אלא להיפן אעשה.
י
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ה .אאנדצכם במו פי  ,לד3ר מרים המסירים אנל הל , 3וניד שפתי  ,יהיה
נאוסן הזה להרחיק תנאונ ל 3נם ולהסירו מנס למען יחשון ! ו .אם אדברה,
לו הייתי רע מעללים נזה לאוות ולחפון  " :לו יש «! שנס חח ח נפשי • " חז רחוי
הייתי שלא יחשון נא3י לעולם  ,כי אין לרחם על איש רע ל 3ומתגקס  ,אן 3היוח
וזהואתרלת  ,סוי״ו לתשו 3ת התנאי  ,מה מני יהלוך,
שאינני אומר ומתנקם נן ,
מני  ,מענין וימן אלהים 7נ על יונה ( יונה ' 3אי ) והוא פ « לתואר על השופנו
הממונה לענין תה והיו״ד לננוי מד 3ר 3עיו  ,ונחוחו! תני תה יהלוך  ,ובאופן
הזה הסתעף הרמנ״תן 3תלים ( ס״ח נ״ד ) לשון נלנין תאוי 3יס מנהו מיונקות
שם מן  ,והענין עלי חדלי תאוות ומחפון נן תהי להיסן  ,ני יקל סופנו׳ את
מנאו 3י 3מאותה ! ז .אן לא נן הוא עמדי  ,ני הלאני 3תנחו 3ות עד ני תשתומם
ותקמטני׳ ידוע ענין הנשפנויס  733ע״י חנו א ופשע
עלי מפלתי נל עדתי  .ח.
מה והוא  ,עפ׳י שנים עדים אשר יעידו על 3ירור החנו א יקים  737להפילם
ולשפטם נפי אשר יאות לסי הדין והשורה והם אל עמס ישאו נפשם  ,וא״נ  3התראות
 3ס ננעיס ופצעים תהמניס אשר הנים השיפטיס  ,לא שהמנות מעידות עלי
חטאם ני׳א העדים  .לא נן הי3ר אצל השם התניט אל סתרי 3ני אדס הנ 3ראיס
ומניד לאים מה שיחה  ,אצלו לא יונרחועדיס ! ואס יננע הוא את נ 3ראיו 3 ,ידוע
הוא שחטחו נגדו  ,ני הציר תמים פעלו ונל דרניו משפט  ,והנגעים יעייון ינידון,
ני 3לי ספק לא טוג עשו וארחות עקלקלות הלנו י אן איו 3 3הצטדקו נפשו
מאלוקים ונחשנו ני אין עול נכסיו ונידו לא דנק תאים  ,ואשר נל חפצו היה
להתונח עס שדי  ,ננעל דין עם מתנגדו הקרון מחומר כתוהו  ,טען ואמר:
ותקתטני לעד היה  ,ר״ל לא שיש לן עדים להעיד על רשעי  ,לא כן  ,רק ע״י
הקתיטות שננשרי על ידס חפצת להראות לי ני חטאתי  .ויקס 3׳ נחשי 3סני
יענה  ,ר״ל האם קם עלי נחשי ונזני להעיד נגדי נסני■ ונן תרגמתי • וע׳דהלצה
אמרתי  :ידוע תאתר העולם נראיתם את שונאם מדונא ניסורין ומנאונות  :ימה
נאוה לו  ,ני לו נאה ני לו יאה ! " וזה אתר איי : 3נחשיי שיסטי אשר שפטו
נחשי 3סני — יענה ! Meine Hagerkeit im Weicht
אוי 3לו  :ייקס 3י
 steht mir gut —würde er antworten ,ויהיה נחשי א״נ תענין נחוש
נשרים  .ט .אפי טרף  ,לא נאירח משפטו  ,אלא אפו טרף משנאתו אותי,
חרק עלי נשניו׳ נדרך הנועם נתו ויחרקו ש! ( חינה נ ' ט״ז ) ׳ ציי׳ עלי היותי
צר ואוי 3לי יעל נן יל ט יש עיניו לי  ,מחדד ומשנן השגחתו עלי ני תואנה הוא
הנקש  .י .פערו  ,ואף יזאוהניסאיהי מקים סערו עתה פיהם ללחום ולדני סרה
נגדי  ,וננליום נאספים עלי להרעיתני  ,יתתלאון  ,מענין קראו אחריך מלא .אשר
יקרא עליו מלא הרועים « ירמיה י" נ ו ' — ישעיה ל״ר דיו .יא  .׳סגרני  ,צו
סגרני ד'  3כף מעול וחותן יע״י רשעים הנעיסני  ,שלו הייתי ותוס 3ע״ס שלמטה,
ידטני  ,מענין ני ירט הדרן לנגדי (3תד3ר נ״ו ל ' נ ) והראוי יייטני ולפי הנצל
שלו הייתי  ,ר״ל נאיסן הזה הייתי סונל הנל  ,ני 3ידעי
דיהונתן יונתן  .יב.
שרשעים הייה  ,הייתי נותן נוי למכים ולחיי למורטים בלי תלונה נלל ונללו ואף
אם יפרסרני ויסצפצני ויקימני לו למטרה  ,ואף אס יפונו עלי ר 3יו לרצן אוחי
נגנור׳ ננל זאת שלו הייתי  -נידעי ני מרשעים 5א לי זאת ותידס יצא רשע .
טו .שק תפרתי  ,ורק שק הייתי תופי עלי גלדי להתאנל ולשנת משמים ידותם
נאשר .יאות לצדיק נננע ומשכיל  ,נעת התגנרות החוטאים לשנת נדד ולרום.
ועוללתי  ,הייתי תתדמה נדעיוני כאלו אנוכי שעלת• לי זאת ע״י מעשי ותעללי׳
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שרשו
עלל ומ; 3ין פיעל המד  ,ושיעורו  :נתצו הייתי נעצמי הנייס להורדת רתסלוז
קרני
געפר ולשפל המדריגה  ,ותרתי סיף הנמה  :תם היו רשעים עישיס לי זתוז,
אז
וא" נהחרשתי ונשה גדותיה נאלמתי  ,תך עתה גמא לי גל זתת תמרעי ומי/ידעי,
ענשי נגד הטגע  ,וינה תטאתי נ״ג  ,עד שיהי ' ענשי ופורענות׳ נגד הטנעי
ואותו
וחירות הרעיון אשר נו ישנתי התקרחות האלה על אפנס׳ נגר אמרו דוד נעיס
ישו אל ( אהלים נ״ה ) ני לא אויג יארסני ואשא לת תשנאי עלי הגדיל
ואסתר ,
נלימר זאת הייתי נישא גסנל ונחת  ,אלא וחתה אנוש נערני אלופי
ומיודעי
 ,ר״ל אוהגי ורעי עלי הגדיל  ,ונגד הטגע הוא זה ואיך אשאנול ועיי״ש
ותמלא
רגיי
פה
נוסדים
על
עמודי
האתת
גנוים
לתלפיות
על
אדני המישור  ,ני
גגידת
הרעים תשר חשזניס לנאמני רות ונרי לגג  ,היא הקשה  ,ני הל תנתוג
הגא על
האדם נ גיסו ונתתינו  ,ימלא לו תרופה גתנחותות אוהגיו גגואסלנודלו
ולנחמו ,
לא נ! אם נס אוהניו נגדו גו  ,אז שוא שקד שומר ונתעט ינתר תן
האין .
טז
.
אך
,
עתה
נאשר
לא
רשעים
עשו
לי
זאת
,
שודרה
שליתי ועיני
חתרתרו
ועל עפעעי צלמות  ,נידוע שמהנרת פני אדם ננר נאיזה הרגשה
והתפעלות אשר הנהו ואיזהו מניחות הנוגע אשר הוא גוגר עליו געת הזחח,
וחתרתרו׳שרשו חתר גהפל העי״ן והלת״ד להפלגה והוא ע״ד ודם ענג תשתה
חתר ,
ונענין חנלילי עינים מיין  ,אך שם הנהו מרי 3טוג  .ושיגע ,ונח ; תדוג
מרירית
היגון ואיני וע״ז ניסן» עליו שורש מרו והגן  .יז .על לא חמס בכפי
והפלה׳ הזבח היא נמו שאמר  :יח .שאל תכסה הארץ אח דמי  ,ואל
יהי מקיס
יש לנית קיול לזעקתי להכילו עד שתגיע לפני נס שונן שמים  ,ני קו:
ההגרה
גגילותכלית לה למקים הגעתה  :עיסה תגא ולא תוסיף  ,ומשם והלאה
נפסקת
לנלח׳י השמע עיד  ,יאיינ התפלל שלא תפסיק הגרת זעקתה עדי הניעה
.לנס
מדום  .יט  .ג  0עתה  ,ר״ל הנה ואת הדעה חאת ד '  ,האינל עוד להאמין
שעדי
נתרומיס ושהדי גשמקיס אשר ילחם געדי להצדיקני ולהמציא לי חגיגה •’ —
כ אם מליצי רעי
עתה המה  ,אשר החניפו לי עד הנה אחוות וריעות ודגקיהוהש
מתלוצצים עני
ומחרפים אותי  ,נגד דיני הנוגע היא זה  :אל אלוה,
מענין
אלוקים לא תקלל ישמות נ״ן נ״ז ) אל שופט מכריע נלתה עיני כאי אי
אל
שופט
דה
שיוכיח
בין
גבר
לאלוהיו
,
כאלו
נין
א־ס
ורעהו
התה
לפניי
גלי
נשיאות
והנית
פנים
,
אל
שופט
נזה
דלפה
עיני
.
כה
.
כי
שנות מספר,
נראה לי
דגר חדש ואמיתי גענין הכי הזה  ,שנות מספר הן הגה השנים הגאות
לעתיד
יאתר לשפוט נם מעללי כל חי י :ספיר תעשיהס וענשס ושרים גיוס הדין והח־גי;,
איוג נהפלנתו גידל צדקה דרכיו גהייה לי שופט נזה  .אשר יוכיח לגגו עם
אלוהיו
נמו גן אדם לרעהו  .אז ידעתי נאמנה ני יאשוג יי,י לנקי ותמים,ואינל
ללכת
גס
געתיד
נאירא
הלזה
אשר
אניני
הולך
עליו
הייס
,
גלתי
תונרח
למיג
ממאומה נייו עתה ! והתנמן אמי הקירא נ נכין הדנר! והוכרחתי לצאת געגין
שלו הייאי נ
שהיה 'כ מירך המנאריס ק* מונ־  ,מטעם  ,ני דוחק היא נעיני שספר איו,
עתה ,
שלו וו ' הפילה׳ ויסיהו ! ני רדנר יריע ניר  ,ואין לו המשך לספרי
גרגריו
עתה ! ונפרט ני גדגרי יגיאר המשך רל הסי' טל תכינו— וגס גס ' אניצי
(עי ,
,גיר 1ליייי עיר לפי דרניני יליעחידן  S **rfprfd >er ,יאייה י■ ,עאאח הנחי ' :
Sv aber, diemeine Fürsprecher seyn sollten, meine Freunde
ויתורגמו:

i

S4
Hiob sing an und sprach : Dergleichen Viele - hone ich
schon, nur elende Tröster seid ihr säinmtlich. Kömmt aus win¬
digen Reden je ein Schluß ? oder sonst was ? O daß er dich
drängte , daß du 's verantwortest ! Wäre ich so wie ihr , ich'
wurde sprechen: O daß ihr an meiner Stelle wäret ! Ich würde
mit Worten euch bezaubern , und mein Haupt über euch schüt¬
teln . Würde mit meinem Munde euch ermuthigcn , durch mein
Beileid euren Kunimer lindern . — Doch spräche ich so, so werde
nie mein Schmerz gelindert ; da ich' s aber unterlasse , sollte
«nein Vorgesetzter ein wenig Nachlassen! Ach, so zeitlich hat er
mich erschöpft, erstaunen machtest meine Gemeinde Du ! Daß du
Mich gestürzt , dieß war mein Zeuge , stand denn mein Trug wider
mich auf , der wider mich zeugte !— Nein , sein Zorn nur zer¬
fleischte, weil er mich haßte , er knirschte mit den Zähnen wider
mich, weil mein Feind er ist , schärft seine Aufsicht über mich.
Sie reißen ihren Mund über mich auf , schlugen schändlich meine
Wangen , versammeln alle sich wider mich — Hätte Gott einem
Lasterhaften mich Preis gegeben , und durch Frevler mich ge¬
kränkt , ruhig wäre ich— wenn er mich auch zertrümmerte ! mich
am Nacken faßte , mich zermalmte , wenn er mich zur Zielscheibe
sich aufstellte ! — Wenn auch seine Schützen mich umringten,
wenn schonungslos er meine Nieren durchbohrte , zur Erde
meine Gatte vergöße ! — Häufte er auch Riß auf Riß , und
liefe gleich dem Helden wider mich ! — Einen Sack hätte um
mein Gerippe ich gewebt ; so, als hätte ich es bewirkt , daß im
Staube meine Größe nun ! So aber , trübt mein Gesicht vom
Weinen sich, und Todesschatten deckt meine Wimpern , obgleich
kein Unrecht meine Hand befleckt, und Unschuldvoll mein Gebet
ist: — Verhülle Erde nie mein Blut ! Keine Stätte nehme mein
Flehen auf ! Soll denn noch , mein Zeuge sepn im Himmels
»och ein Zeuge für mich in de» Höhen ! — Itzt , da meine
Freunde ««ich verspotten — Ach, nach einein Richter sehnt mein
Auge sich, der so entschiede zwischen Mensch und Gott , als
wär ' s ein Menschenkind nur und sei» Freund — Dan » mögen
auch der Rechnung Jahre kommen , fortwandelte ohne Reue
ich meine Bahn ! —
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