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האלה « תועלתם *

חארץ אשר אנחנו יושבים עליה עומדת נמעט שש  qkשנה♦
כל איש משכיל ישתוקק לדעת את כל המעשים אשר
:
נעשו עליה למיום הנראה עד פחה — מספר הגויס רב מאל
נהמה שונים נלשומתס בדתיהס ומימושיהס * את אשר האמין
הגוי האחד תענו האחרים ויבזוהו vכל אחד פנס לדרכו וכלס
חשנו כי לרסס כנתיב האמת ובמעגל יושר " ואנחנו ,אס נתנונן
את מעשיהם אשר עשו בארץ ונחקור אחרי מחשבות לנס נוכל
להוכיח ביניהם  /ולנו ייטב מאל כי נבחר בדרך .הטוב ונעזוב
את דרך הרע ״—־ יולעיס אנחנו כי תכלית כל הגרם והממלכות
וילעס עד הנה היה למען הריס קרנם ולמען יארינון יטיס על
האדמה אשר נתנה להם ! אך איננו יודעים אם באו כלס לא
תכליתם  /אם בקשו חכמה ודעת  /אס היו אנשי אמתומבקשי
צדקה ואס באו אל האושר האמיתי * — את כל אלה נדע ונכין
אס נקרא בדברי הימים אשר ספרו לנו סוכרים נאמנים ובהס
גכיר את אשר יאות ואת אשר לא יאות לאלם  /את אשר טנב
ואת אשר רע לו ו בראותנו כל נוי ונוי הולך וגדל ונשאו
$תנשא  /כל מימים אשר לא מש מצדקה ולא הלך אחרי שרירות
לבו  /ני אס הטה לתבונה אזן ויאהב אמת ומשפט 5אכן למן
ף א

! 4ע

היום

(®ע )
היום אשד עזב אין דרך החיים ויטה לעולה אזן  /למןהיו®
אשר כל מחשכוס וקתנלוה לנו היו למלאות תאותו לאכול
!לשתות ולמלא נטנו  /ולא חפץ עוד נחנמה  /וילך שובב בדרן
לנו  /א 1נפל יום יום  /ומגמתי עב עד לארץ הושפל  /זרים
נא! ויבוזו אותו ויאנלו אח עצבו ואה יגיע נכו  /ולא היתה
להם עוד תקומה לפני אדניהם י נראותנו את אלה נדע ונגין
כי אין טוב רק להישיר לנח ואין אישר אמיתי ני אס לתס והולך
משרים  /למושל נמחו ולנונש את יצרו  /גורלס טוג בארך
וחלקם לפון להם ״ ני נאשר נכלה ממלכה ומדינה יום יו© /
עת התלויושניה להיות זוללים וסיבאיס ׳ עת היפה פלחשוקחס
וחפצם לאכול מטעמים ומעדנים אשר ינעמו לחיך ואחריתם
מרה כלענה  /עת היו עצלים ושינאי ענודה5־' יען למן היוש
ההוא והלאה היו רני הלנב  /לא חרפו עוד נפשם למותכבראשונה
ונערנש מלחמה היו יראים ולגנס נע ננוע לבב הנשים  /וינוס!
לפני אויביהם ויפנו אייהס עורף ולא פנים  :כן הוא הדנר
נס נאיש הפרטי * — אס אכל מנעוריו דנריס נריאיס המחזקים
את הגוף  /אם למד לסבול קור וחוס  /שלג וייטר  /יפרת
ויעשה כרי 5אם יד חרוצים ידו< יתעשר יחן טיף לניתו
וחוק ׳ 1משרתיו! ישמח יחלקו וי 13ה 3טונ ימיו  /ולא יפחד
ולא י־־אג מחלי ומשוד ני יבוא " אכן חם למד מנעוריו לאכול
ממתקים  /לטמון לצלחת ידו  ,ולהתרחק מן העכורה ומכל
מלאכה  /נס ני יגדל יהיה כעץיכש א^ר לא יצ1ח לכל  /כלרע<5
עליו הלוא וכל ציה תשיגהו « יד׳די הקורא Iהנה אמרתילך
אך קצת מהתיעלח אשר יצא לנו נקראנו את דברי הימים9
ואף ני סעיפיה ופארותיה גודם רלים  tבכל זאת אחרים
®הס ואשים ידי למו פי למען בוא אל תכליתי ♦

המוות

דארץוחילקית •

הארץ אשר אנחנו יושבים עליה היא ככדור

לארבעה
ונחלקת

חלקים והמה  :אזי»-ה  /אפריקא ׳ אכלעריקא*
ואיראפא " החלק הראשון הוא אסיא והוא שנה למזרח ונבול!
אייראפא מצד מערבי  /ואסריקא׳מן הלחמי ומערבי  /והים
הסובב

(עזעא)
הסוכב חלק גדול ממנו ממזרח מצפון ומדרום « נו מראי מי
האדם וכל האמונות בו הוסדו  /נם הוא אב החכמה והמדע *
אקלים החלק הזה הוא ט1כ מאד ברוב חלקיו  /שמה דגן ותירוש
וכל אשר יחפצו נני האדם! לרוב • הוא היה לפנים טוב מנל
שלשה חלקי ההבל הנשארים  /ני מלבד עשרו ופריו וטובו גם
שם היה מושב החכמה והמדע • אך ברבות העתים נאשר נלחמו
תמיד ממלכה עם ממלכה ואיש עס אחיו נהפכו מדינות רנות
למדברות וארצות שמנות וטובות לשממה • ומאז עזבה החכמה
אותם והנם עתה בוערים ואזיליס ורובם לא ידעו מאומה ♦
נאשר רבו בני האדם ולא הכילה אותם אויא הלכו לאפריקא
וישבו שמה ״ חלקים רבים ממנו עודם " נעלמים ממנו * הים
סובב את כל החלק הזה לנד קצה קטן אשר יגבול גאזיא ♦ נס
שמה מצאו בני האדם ארז תבואה וכרמים ויבנו ערים וישבו
נם  .אכן גס שמה הראו את יצרס הרע וילחמו איש באחיו
ויעשו מדינות טונות לחרנות עולם ומלכיהם אשר מלכו עליהם
היו נדוד שכול ולא ידעו נכוחה  /ויהי כי גדלה האכזריות יום
יום ויעשו את עמס לעבדים ויתנו עול ברזל על צואריהם /
ויעבדו גם בפרך י ויהי ני היו כלס עבדים ותקצר רוחם ויאבדו
נס המה את תפארת האדם והדרו ונעלמה ממנס חכמה ומדע ♦
ועד הנה אנשי אפריקא אויליס מאד  ,אמונתם פתיות  /וחקיס
ומשפטים טוניס לא ימצאו שס י החלק השלישי הוא איראפא
אשר אנחנו יושבים עליו הפונה אל צפון  /ואף כי הוא הקטן
ננל זאת טונ הוא מכל חלקי הארץ הנשארים י אנשיו ויושגיו
הושיעו תמיד איש את אחיו ויקשרו ניניהם קשר אחוה  /גס
המסחור היה להם למשען גדול * נס ממשלה טונה  /חקים
נכוחים ומשפט וצדקה נמצא מאד באיראפא " כל החכמות
והאומנות גדלו ופרחו שמה ויעשו פרי זעודסבאנס י אף בעלי
אמונת הנוצרים אנשי מדות טונות מכל האמונות האחרות /
מזולת חורתינו הקדושה אשר היא תתגאה על כלס ואין נה
נפתל ועקש • החלק הרכיעי הוא אמעריקא ואותו מצא
קאלזמב המפואר זה שלש מאות שנה * יושבי איראפא הניאו
את החלק הזה תחת ממשלתם ויאספו הון ועושר * רג  /גם
אמונתם גנרה שם י אמעריקא פונה kמערב העולם מקוטב

ךג״ב

ג3

הצפוד
ג

( שעב)
הצפוני טל סמוך לקוטב הדרומי  /ועוד לא מדע כולו t
אקלים שלו חס וטוב מאד $כס ימצא שס והב וכסף ואנרס
יקריס לרוב י

דברי ר\ מים ל! ם^ כות מצו־יב
£צר '־ם הוא באפריקא! והארץ הזאת היתה לפנים משובחת
ומהוללח מאד בפי נל אנשי לארץ  /כי יושביה היו
חכמים ואומנים גדולים  /יודע ,עתים וחוזי כוכבים 5והעידו
עליה נל הנדס שהיא אס החכמות והיד־עות וממנה למדו כולם
מלית ומשפטים ישייס וטוב־ס יי שייה היו ' אבותינו ימים רבים
עבדים נאשר ניידע לפל אחד ממיטתנו ולכטצור ‘זה החילונו
מהם *־ במצרים היו לכנים ערים רביםואנשים' א׳ין מספר * ) *
הים האדום גמלו למזרח! ומשני לבוא לאין מען ולארץ
הערבי י גבולו לדרוס ולמערב ארץכיש י־נקרא עטיאעיען!
ולצפון גבולו היס האמצעי מירא י6יכו ^ יטטעללענדיפע
*ננער  /היאור הנק״א ני 1פינה מייוס kצפון ' לאורך הארץ
וחשקה אותו  /פי לאי יכול מטרבליצרים * אורך היאור כשני
מאותיפרסה ( וריר)  /ורחצו חמסה גישר פרשה  - *-מצרים
נחלקת לשלשה חלקים * ־ החלק הראשון היחיא ' טהגיבאאים
והוא פינה לדרוס■ הח 1ק האמצעי לנקרא הע5טל1נלוארם" i
והחלק האחרון הנקרא 1ע$טצו ־  /ושני המקומות '  Tסיעגע
זעלעםהאנטיס  /המה יגבול מצרים וכוש '* '־׳׳
 tritfונניניס מפיארים .בכ!ד* נח הזאת■ * •יי  -׳

בהלקהראשון הנקרא טהבאיס

הנהעהעכען **)העיר

הגדולה הדרה וגדלה ויפיה צו  -ע בכל הארץ ♦ מאה
שערים היו לה ויושביה לאין מספר * גם היו3ח 1ק הזה טירות
והיכליס גדולים ונאים ♦ החלק השר הוא הע$טצ1נצוורם

״

ונו־T

* ) כמצרים דיו־ צפי עדות כופרי יונים סוימה ע :םי ■אלפים יערים61י3י&
ככלל ש ; ״יכ מאות אלן» *
* * ) ואין להחליף העיר הזריז אסר ?מצדיק עה העיר  pvcwאפי היתה כאין יון •

ג עיש) .
זבו דעמח־היס עיר הממלכה ועיר מסחיר גדול » במעמפהיס
היו מינים גדולים  /נס היכל אליל אפיס י אחיי כן נמאס
מיר אחרק קרוב לציעמפהיס הנקראת קאירא והיא התנשאה
היה היכל המלך
מל מעמפהיס בגדלה וגיפיה יי בקאירא
’ועודנו שם היום י גס ימצאו ־" ׳ ז נהערנ*1נאמי'ס דברים
1נפלאים *  ,אשר גגידס פה בקצרה והמה הערורים"  T׳ ררייכה ׳
הת^לה והיאור * המצרים יגעו וע -יזו תמיד* לעשות ליזם שם
כארץ  /ולמען לא ימחה שמס הכיס מקרב הארץ ודור אחרון
יקומו ויספרו את מעשיהם  /בנו בנעים ודולים ונפלאים והמה
לבד למראה עין ואין בהם עוד שים תועלת  /ולתכלית ה1ה
מידם4
כנו העמודים וחמייכח • העדורי ם יחלקו לשד
המין האחד הנקראים אבצןיסקע tוהמין השד מקראים
פירא^ירצן  /יסודם היה׳מרובע והמה הלכו הליך וקנון עד ני
•היה־״ראשם קטן מאד י העמודיס הנקראים אבצ^ישקע הץ
מאבן אחת וקומתם מאה ועשרים אמה ונהמה 'י הץ שלפה
במצרים י העמודים הנקראים פייא ^ידצ) היו נם המה כתבנית
הראשונים אך לא מאבן אחת  /ומספרם היה שבע 1ומהם
היו שלשה אשר רמז מאד ויגעו עד לשמים כי קומתם היה
שלש מאות אמת י למען חצוב האבנים חלפו משרה׳שדם; /
ובעשרים שנה נבנו  ,ובעמודים האלה היו חדרים לאין מספר י
הכיבינה הנקראת !אבירינם ׳ איר{.א:כ י המץ הזה היה הפלא
ופלא כאשי העידו כ 1ם אשי ראו אותו כי הלו גו חמש עשרה
מאות חדרים גדולים לבד הקטנים  /וכל -איש אשר גא בו היה
הולך ותועה ולא ידע לצאת אם לא פשה לו אות נאמן  *-זזתעל*ה
הנקראת יצר וצע \*עריט ונקראת  Pעל שם המלך מערים
אשר חפי‘ אותה  /גם היא נעשתה ביגיעה וטורח רב אכן
תועלתה גדולה י עומק התעלה  -היה לפנים שלשים אמה
ועיגולו שמונה שרסאוק י והמלך מערים עשהאת התעלה

היאת

הגויה « « ןגע פל * הזבל והמה היו ?«ודי «* ייס *:המגוצה pjftin /
ג? ל > היכל ריאנאגי 1־י ע  £הצ« צ י?ב ,י יליידללזאלא^
הפ  5יועי ^ר *־ ג *יר ״ $י 1א 4ופסלהןמ 6גירי ראחט * זT

צ4

< עז? גד)
מזאת למען לא ישטוף היאור את הארץ* ני אס מרו■ מי
היאור התקבצו פה נהתעלה " גס השקו המצרים את הארץ
המי התעלה אס חסרו מי היאור י היאור מקורו בארן
אביסעיען תחת ההר ומשסה הולך למצרים וכוש ואחרי בן ישפך
גהיס האמצעי  /הנקרא דצ« ע ^ יטעע1לענדישי 1וזעער י
היאור מתנת אלהים לאנשי מצרים ינ הוא משקה את הארץ
וממרה אותה • מסוף סיון עד סוף אלול היאור הולך וגדל
ואחרי נין הוא הולך וחסר • זנחסור היאור יעזוב בארץ רפש
המזבלה ומפרה אותה י שלוש פעמיס גשנה יקצרו קציר * גם
מרעה הצאן והבקי טוב מאד במצרים • אך היאור איננו משקה
את כל הארץ  /ולבעבור זה עשו תעלות רנות בס יוליכו המים
אל כל המקומות י החלק האחרון הנקרא דעל* טא  /בו היתה
העליאפאדיס לפנים הבירה  /אך אחרי כן בא אלכסנדר
ויבנה* *את א^ כסנרריאה אשר קרא על שמו ותתנשא על
אחותה ותהי לעיר מסחור גדולה עד היוס הזה "
מ^#י

דבריהימ*ס

«גרים *

למלכי מצרים סתומים וחתומים

מאד ואתכל

אשר נדע מהם הוא מעט מזעיר " איננו יודעים אין
הושבה הארץ ואיך פרו ורבו שם בני האדס  /מלכים רבים
נשתכחו ונעלמו ממנו וממלניס אחר* ס לא ידענו דבר רק אשר
מלט בארץ ואנחנו ממששים כעור באפילה " את אלה הגדתי
לך ידידי הקורא 1לבל תאשימני ולבל תאמר בלבבך ני לא הגדתי
לך את כל וכי חככתי את פי מלחות לך את כל אשר ימצא
נספרים  /לא כן אהובי Iהבן בספרים וחקור בדברי הימים
אשר כתבו ולא המצא דגר אשר מנעתי מלספר לך כי גם אנוכי
קראתי בספרים ומהם העתקתי לך את אלה "־ ועתה התאזר
חיל ושמע ואל יחר לך אס לא יגה אוי על כל דרכי ואס יביטון
עיניך תעלומות ינ זה מעות לא יוכל לתקון • המלך הראשון
אשר מלך במצרים הוא מענעס ( בשנת אלף שמונה מאותוששה
עשר ליצירה ) והוא בן חס הנקרא בתורה מצרים  /והוא יסד
את  .אמונת הארן  /אחרי כן מלך בוזיריס והוא בנה עיר
. .
,
 .טהעמגן

<שעה)
אשר לה מאיו שערים * אחריו מלו אזעואנדיאש
ווהעבען
ונאות *
יפה את הארץ רננה ארמנות ועירות גדולות ’
והוא
ויעש משפע וצדקה גארץ " הוא גנה מקוש
<ס אהב חכמה
דמות האמת  :בהולה מביסה בצעיף 1w
המשפע ושם נראתה
סביבה • והדמות הזה יורה כי לא יכיר
«ניה וספרים רביס
לאמת יוציא משפע  ,גס יהיה חכם ונסן אשד
השופע פנים אך
נימיו נודע הכתב נס נכתנו ספרים  /ויה*
למד נספרים ״
הראשון אשי קנח וקבץ ספרים ומיחס למשמרת
אוימאנדיאס
לתכלית הזה וכל מבוא הסת היה כתוב :
יבכית אשר בנה
* אחריו מלך אוכארעאוס והוא גנה את
צרי ומרפא לנפש
עיר הממלכה  ,ותהי סחר גויס עד בוא
מעמפהיס לפנים
ויכנה את אלכסנדריאה וחשסת מרכלת מעמפהיש
אלכסנדר
ארץ עזבוה ויבחרו נאלנשנלריאה י ויהי כאשר
וסוחרי וכנעני
וימלוך מעריס תחתיו והוא ננה התעלה
מת אוכארפאוס
עד הנה היו מלכי מצרים מילידי הארץ חך
הנקראת נשמו י
הערכיים ויכבשו את ה rלק האחרון ממצרים /
אחרי מערים כאו
לכדו וימלכו על האיץ ישני מלכותם היו כשד
נס מעמפהיס
 /ונמלוך אחד מהמלכים האלה ( בשנת ' 3׳
מאות וששים שנה
ליצירה )  /גא אברס עם אשתו למצרים *
לפי׳ ארבעה ושמונים
טתעטבזאזיס ( נשנת 3׳ אלף שני מאוס שנעים
אתר בן מלך
לערביים ויגרשם מארצו " ואתרי שבתו
ושש ) וילחם עם
על כשא מלכותו ( בשנת נ׳ אלן» שני מאות תשעים
ימים רבים
עם הישמעאלים למצרים " אחריו מלך
ושמונה ) בא יוסף
)  /והוא היה המלך אשר לא ידע את יוסף
דאמעסעסיאמוס ישח) כפרך ושני מלכותו ששה וששים שנה *
"והעביד "את גני
ישב אכוענאפהיס על כשא מלכותו /
ואתרי מותראמעסעסיאמוש
אשר אין כמוהו ’ נסר נכל מלכי מצרים "
ואחריו מלך זעזאסטריס
ותשוקתו היתה לעשות מבנו גמר ואיש
חפץ אני זעזאסעריש
נוא אל תכליתו יצא דנר מלכות אשר יובאו אליו
מלחמה ולמען
אשר הולדו כיום הולדת ועזאסעריש  /והנערים
כל הנערים
האלה

* ) אי*י כקי*ה יגעיל

ועמססאשר

גמל< ישר*ל על פ«ז •

( שעו)
האלה גדלו סע
זעזאסעריס« ויהיו ליזם מורים ומלמדים נכל
חכמה
ומדע
י
ולמען
יוכלו
לשאת
את
נונד
ופורח
המלחמה
אס
יגדלו
והיו
לאנשים
/
למדו
מנפריהס ליון  /לרכוב  /ולצוד
ציד  /נם מאכלס ומשתיהם היו דברים בריאים ועונים המחוקים
את הנוף י ויהי יכ גדל זעואסעריס וישלח אותו אביו להלחם
עם הערכיים ויערוך אתם מלחמה וילכד© ♦ ויהי כאשר ראה
כי נצח על אויביו וילך גס לארץ כוש וילכוד חלק רב ממנו וישם
אותו למס י אחר הדברים האלה ( בשנת ' 5אלף חמש מאות
ושלשה עשר ) מת אביו וישב זעזאסעריס על נסאו ויהי לו זהב
וכסף ואנשי מלחמה לרוב  /ויהי כשבתו על כסא מלכותו
ויאמר ללכוד את כל הארץ י ויאסוף אח פל חילו שש מאות
אלף רגלי וארבעה ועשרים אלף רכב ויפקוד עליהם שרי לבא
אנש* מלחמה ונבוני דגר יוילך עוד לאדן כוש וילכוד את כל
הארץ וישימם למס ויתנו לו מדי שכה בשנה עצי אלמוגים ושן
וזהב  /כאשר קצב עליהם י אחרי כן לכד אק כל המקומות
על שפת הים סוף ( הנקרא גס הים האדום )  /וילך אחרי
כן לאזיא דנח וישלול שמה שלל רב * גם הציב במקומות
רבים" " מצבות ועליהם כתוב  :ועזאסמריס מלך המלביבש
ושר השרים לכד את הארץ הזאת בחרבו ובקשתו י אחר
הדברים האלה שב אל ביתו מצרימה בשלל רב .ובביזה גדולה
דתן לאנשי מלחמתו מתנות גדולות כאשר יאות למלך ורבים
מהם העשיר ויעש אותם לשרים י כי אמר זעזאסעריס ; האנשים
האלה הלכו עמי למלחמה ויעזבו את ביתם ואת ארן מולדתם
וירחקו גדוד ויעבדו עבודות קשות ולא חשכו ממות נפשם>
ינוחו עתה וימצאו מרגוע לנפשם מן כל העמל והמשא אשר
סבלו י אתרי כן לא לחם זעזאסעריס עוד ותהי שלום ומנוחה
בארצו י ויחרוש להעשיר וליפה את ארצו  /לתמוך יד עניי
עמו ולהיות להם למשען  /גם בנה מאה ארמגות לאלוהי האח
אשר חסו אותו בצילם ( לפי דעתו ) ויתנו לו כח להכות באויביו *.
אף בנה דיקיס רבים ויחפור תעלות ונתלים ובריכות מים למען
הקל המסחור ולמען היות קשר אמיץ בין הערים הרחוקים ♦
ויהי כי זקן זעזאסעריס ותכהין עיניו מראות ויקץ בחייו וישם
יד בנפשו וימת ז •
זעזאסעריס היה גבור גדול ובכל מלכי
T
מצרים

(

)

 iמצרים אין כמומו  /גס אהב את עמו וינחם 3דוס לבבו ובתבונה5
’אכן גאוחו היתה לו לעון ולמכשול ינ גדלו וחילו סלפו אותו
ויעורו את עיניו וישכח ני גן תמותה הוא וייהפך לאכזר נגד
המלכים אשר ככש ויאסור אותם בדרכו והמה הדניבזהו כרחוב
העיר גם המית רבים מן השבויס על לא דבר * אס נקרא בדברי
הימים נמצא עוד רבים אשר ישבו על כסא מלכות ויחשבובלבכם
כ* בני אלהים ולא אדם המה ויהיו אכזרים ליושבי ארצותס /
וישפכו דם נקי; אכן כגמולם השיב ה׳ להם כי גדלס ותפארתם
היה נרגע לבז  /כי כל האנשים אשר סרו אל משמעתם בגדו
בהם ויקשרו עליהם קשר וכאשר לא היה להם אוהב ורע וירדו
שאולה בלא עתם  /וגגזיון וכלימה אל חדרי מות נאספו י
זנימיס ההם היה גוזיריס אחי אמענאפהיש רשע ומעול וצר t
(יצרור מאד לכל יושבי שפת היאור" " דהי אחרי מות זעזאסעריס
(בשנת שני אלף חמש מאות שגעה וארבעים ליצירה ) וישב
פהערעאן * ) על נסאו ! אך לא הלך בדרכי אביו ני היה איש כעס
זקימה /ברגזו היה כדוב שכול וככפיר יערים  /ולא הבחין בין
טוב לרע ולא מנע מעולה ידו י בימיו גברו מי היאור זיצופו
על פני כל הארץ ויחקצףפהערעאן ויקח את קשתו גרגזו ויורה
חץ לקראת הנהר י חחתממשלתו ז נסעומי ישראל ממצרים והוא
טבע ביס  .המלכים אשר מלכו אחרי מות בהערעאן על
פראטעוש נשתכחו ונעלמו ממנו " ? מלוך פראטעאוס (בשנת
העלענא
ב׳ אלפים ושמונה מאות ליצירה ) בא פאריס
אשת מעכעלאש מלךמקדון ( ^ צעיתרען )  /אשר לקח בחזקה/
למצרים ויביאו אוחו אל המלך לעיר מעמפהיס וידבר אתו קשות
וייסר אותו על אשר לקח אשת איש אשד הואעון פלילי י ויוסף
(יאמר לו כי המית ימית אותו  /לולא תועבה הוא למצרים
לגאול את ידם בלס גד ונכרי ויהי כי חרה אפו עליו ויצוהו לעזוב
את ארצו  /והעלפנא עם עשרה והונה לא נתן לו ני אמד
לשלחה אל אישה הראשון 12ממנעלאס י וינש פאריס ( ילך אל
עיר טראיא • זאקרי היותו שם באן היונים כאשר שמעו יכ הוא
ז "
נחבא
קצתם אמרו שזה שה '• פרעה■» •'אבל ידוע כי כל מלכי מצריה •? קראו כוי
 Vזה «'־ כ* פרע? בלשון מצריה כמו שר בלשון עבר •

( & שז)
נאנא שמה דצזיו על העיר זינק » את העלעגא זאת הכסף
והזהב אשר גזל פאריס " וישיגו יושני טראיא כי לא ידעו דבר
מהעלענאוגס איננה תוך העיר י והיונים Tיחשבו ניכזנגפיה'
סקר המה דוברים ויחר להם מאד על מגלה אסר
נעשתה i
ויצורו על העיר פשר שנים וילכדוה וישרפוה^ כאש וישימוה תל
עולם • וככלות המלחמה עבר מענעלאס ' /בשזנו אל ניתז /
למצרים ויקיז את אשתו משמה " אחר כן מלך רוזאמפזיגי®
והדברים אשר יספרו ממנו משלים והבל המה  /כי
נדאו
וזמנו דברים ומעשים אשר לא תשיג אותם דעת האדם נאמרס
&שד פלךבגיהנס ועוד רכים * אחריו מלך כעאפס וכעפרענעס
שרהס אכזרים ורעים וחטאים לה׳ נזלו ויכהו * את יושבי ארצם
וישפכו דם נקי ! נם המה בנו עמודים למען משוח להם שם
בארץ ויעבידו את אנשים רכים בפרך " אחרי כן מלך מיצערינוס
בן׳ כעאפש והוא היה תם וישר וכל יגיעתו ומחשכוח לנו היו
לפשות* משפט וצדקה בארץ ולהושיע לעמו ולהיות להם לאב *
המצריים אהבו אותו מאז ויהללו וישכחו אותו " אכן לא מלך
כי אס שנע שנים רמת רהי מספד גדול בארץ וכל מצרים בנם
וקנן עליו • אשריך ,מלך אשר היית רועה נאמן לארצין ועל
קברך דמעות יזולון\ ואשריך ארץ אם תבכה תמיד יום מות
מלכיך Iאחרי מיצערינוס מלך אזיכיס נס הוא היה מלך
פושה משפע וצדקה  /זנס הוא בנה * עמוד אחד אשר התנשא
נקומתו וכיפיו על נל העמודים האחרים ויכתוב עליו  :נאשר
יופיעער כשמים אלהי האלהיס כן אכוצי בארץ עמוד העמודים •
בשנת ' 3אלף תשע מאות תשעים ואחד נתן פרעה את בתו
לשלמה *
אחרי כן בשנת של » אלף עשרים ושש מלך שישק
הנקרא זעואק  /ואחריו נא זרח אשר לחם מם אסא כשנת
שלש אלף ששים ושלשה ואחריו אגיזיס עור על שתי* עיניו י
כימיו נא
זאכעאוסמלךנושעס תיל גדול וילכוד את כל הארץ
וימלוך עליה’ בחשד וברחמים  /וככלות תמשיס שנה שב לא דתו
ינ כן צוו ול חרטמיו זהוסמיו ♦ אחרי כן מלך סעטאן ואחריו
»האראקא ( בשנת שלש אלף שני מאות תשעים
ותשע ) "
אחרי
כן ( כשנת שלש אלף שלש מאות
ותשע
עשר ) קשרו
שנים
עשר
מכרי
הארץ
קשר
וילכדו
את הארץ ויחלקו אותה
T
לשנים

>

( ww

לשנים עשר חלקים ויעשו ברית ביניהם אשר ימשול נל אחד מל
חלקו כעוב בעיניו ולא ילחמו עוד איש עס אחיו  /ולמען סיות
הברית חזקה  /גנו את המנונה הלל לאות ולעד י אכן גריהס
•לא היתה נאמנה  /ני אחד עשר מהמלניס בגדו וילחמו את
פזאנדטימס הוא השנים עשר זיננעו אותו וינרח מפניהם
ויתחבא נארץ עד כלות שני שנים  /או עשה פזאמיטינוס ברית
אחוה עם היונים  /וישלחו לו חיל גדול ✓ וילחם פזאמיטינות
עם אחד עשר המלכים וינכשוס וימלוך הוא לבדו על מצרים /
אחרי כן לחם פזאמיטינוש עם א־שור ותהי המלחמה גדולה
וארונה " אצאט היתה העיר הראשונה אשר צר עליה
פזאמיטיכוס Tולא לנדה עד עבור עשרים ותשע שנה * ובכל
דברי הימים למלכי הנויס לא תמצא מצור כמוה אשר משנו
וארכו ימים כזה * וימת פואמיטינוס ( בשנת ג׳ ן 1פיס ג׳ מאות
ארבעים ושמונה )  /ויבוא אחריו פרעה נכה הנקרא נעכאא *
נימיו לנד מלך בבל את אשור ויפחד פרעה ני ינוא גס~*
למצרים וילך כחיל גדול פד נהר פרת הנקרא צויי £רצוהג1
להלחם פס הבבליים וינה אותם וילכוד את כוכמיש דזשנ" שם
כראות
ויהי
אנשי מלחמה והוא שב לביתו למצרים "
גבופלאסר מלך בכל ני נלכדה כרנמיש ויירא ני מרוד ימרד•
ונ צור וכנען  /וישלח אתננו את נכוכמאצר להלחם נמצרוס t
וילכוד את כרנמיש וחיל מצרים הנה לפי תרב  /אחרי כן מלך
פזאמיס וימי מלכותו יויו שש שנים יאחריו ( בשנת שלש אלף
ארבע מאות ועשר ) מלך פרעה חערע הנקרא מפריעם$
וימלוך עשרים וחמש שנה ♦ בימים ’הראשונים אשרי מלך גבר
והצליח כי לנד האי קפרי הנקראת סיפערען  /גס עם צידון
ויהיx
הנקראת דדצזן ועם כנען ופהעניציען לחם וילנדום ♦
ראה "* ני בכל אשר יפנה יצליח ויתגאה מאד ויאמר בלבו
כאשר
ני אין כמוהו בארץ ויחרף רנדף אלהיס ממעל ויאמר כי לא
יוכל להסיר אותו מעל נ3ןאו • אך נאשר מרדו כוש ומדינות
אחרות ויבגדו נו נפקחו עיניו וידע את אולתו ♦ ונגונדנאצר
נאשר ראה את המהומה והמכונה בארן מצרים הלך שמה בחיל
נדול ויבוז את הארץ וישב אל ביתו בשלל רב ובביזה גדולה t
ואת חפרע הסיר ענסאו דמליך תחתיו את אמאויש (בשנת
" ' של*

< שפ )
שלפ
אלן> ארכע מאות שלשיםואדמג )  4רפי כדאולן
את הרעה אשי באתה עליו ויקנוץ חיל וילחש עם אמאזית
ויערוך אחו מלחמה  /וינגן» לפני אמאזיס ויברח וירדפוהו
חיל אמאזיס וישיגוהו ויביאוהו אל העיר זאאיס וימיתו אותו י
ויהי כשבת אמאזים על כסא מלכותו וילכוד" את האי סיפריס
רשימה למס י נימיו גא פיטאגאראס אחד מגדולי• חכמי יון
למצרים ללמוד תעלומות חכמה ולדעת סודות כהני וחרטמי

חפיע

*צרים 5גס רוה את למאן כי הנהניס אמרו לו כל דבר קט 1ן
וגדול ויחנכו אוקו ננל מדעס נאחד מהס י אמאזיס לא היה  .׳
נן מלך ני אס מהמון העס ועל הדנר הזה היה ללעג ולחרפת
לעמו ולעבדיו רגזו אוקו ו רהי כאשר חרה לאמאזיס ולא אנה
ליסים ולהסיר ממנו ניד חזקה את
חיפתס אשר חרפו אותו
רעש תחנולה 4ויקח כיור זהב אשר רחצו נו רגליהם הוא
ואוכלי שלחנו רעש ממנו אליל ויציגהו נשוק העיר י ויהי
כאשר התקבצו אנשים רניס לנתע ולהשתחות 'לאליל הזה ויאמר
אליהם אמאזיס  /ראו נא נני  /זה היה לפנים סיר רחצי
ועתה אתם משתחדס לו ומכבדים איתי י
וינינו כלם את
מחשכתו וישמחו על תחבולתו ולא בוו ולא לעגו לו עוד אחרי
כן י אמאזיס עשה חוק במצרים אשר כל איש ואיש מיושבי
העיר יכתוב את שמו ואומנתו אשר בה יחיה נפשו נספר ונתון
הספר ניד אחד משופטי העיר והוא יחקור וידרוש אס אמין
הדני  /ואם שקר גפת ימית אותו  /והחוק הזה היה לתועלת
נדול במלכותו למען לא :יהיו יושבי ארצו עצלים ושונאי ענודה
ני אם חרוצים ואוהבי מלאכה אשר בס תתרומם ותתגדל גר
וממלכה י ויהי היום כשנת אמאזיס על שלחנו רעכור חקו
וישתה יין רב וינרנר זיפזז לרוב שמחתו וירע בעיני השרים
ויאמרו לו  .פי לא יאות למלך המנהג הזה 4וישיג אותם
אמאזיס; אל נא רעי\ כאשר לא טונ לקשת להיותה תמיד
דרוכה כן לא טוב לאדם להתבונן ולהתחכם תמיד 4עת לחכמה
ועת לשמחה 4וייטב בעיני השרים * וימת אמאזיס וימלוך
תחתיו פזאמכלעניט אך כשבתו שש חדשים על כסא מלכותו נא
קאמביזוס גן נורש מלך פרס וילכוד את מצרים ואת פזאמח ענינו
המית י ויקר 37רי הימים לאין מצרים הלא המה בספר דברי
הימים

(שפא)
הימים למלכי פרם " נל שני המלכים האלה אלף שש מאות
חמשיסושלשה * ועתה ידידי הקורא Jאגיד לך של מעע
מהאמונה והמצות והחקיס והנימוסים אשר « Vלפניםבמצרים
וקצתם פונים מאוד למתבונן בס *
ממשפגו הה^ך ודתו *

 3סא המלצות היה ירושה נמצרים < ונמות המלך ישב הנן
תמיד ע! נסאו * אך יד המלך היתה קצרה  /ני
החקים והמצות אשר החקו נספר היו לו לקו ולחבל המזה
ומהס לא יסע ימיןושמאל « פני ונכרי לא שיתו את פני
המלך רק גדול♦ הארץ וחכמים וכנוני לנר המה ענדו עבודתו
וישרתו אותו ♦ המלך לא אכל ולא שהה את אשר לבו חפץ
ואת אשר התאותה נפשו רק מנו לו מאכלו וישתו כמשפנו
הארץ * גם את מעשיו אשי יעשה יום יוס ואיך־ ינהגו כתוב
נספר וממנו לא מש* דת האיץ ציתה למלך לנל יאכל מעדנים
ומאכלים יקרים ורניס  /למען לא ילך אחרי שיירות לכו ויסור
מן הדרך השב וישנה דין בני עמו * כעלות השחי קס המלך
ממעתו ויקרא את כל האגרות והמכתבים אשר נא אליו מכל
מדינות מלכותו ישיג אליהם מר י אתרי כן לנש את נגליו
וילך עם השרים אל היכל אלהיו אשר הקרינו שס את קרננם
מדי יום ביומו  /והכהן התפלל נקול רם כעד המלך וביתו
ויתחנן לאלהיו להרים את קרן המלך ולנשא את נסאו נעבור
צדקתו ורום לבבו ותחת אשר לא מש מחוק ומדת הארץ*
אחיי כלות הכהן להתפלל ספר את כל המוב והחסד אשר עשם
המלך /גס צא מנע מלהגיד את הרע והעול אשר נעשה תחלן
ממשלתו ( אכן אח המלך לא האשים רק שריו ויועציו המתעים
אותו * אתר* כן קראו לפני המלך מספר דנרי הימיםהמעשים
מעונים אשר נעשו נארן * המלך נחר לו שלשים אנשים
לשופעיס נארן! להם נתן שדוח וכסף1י מחיתם למען לא
יקחו שוחד ויש משפע * כל איש אשר נתפש על שבועתשוא
הזמת « לעדים אשר העידו עדות שקר עשו כאשר \ m
לעשותלאחיהם * גם היה חוק במצרים להמית את האיש אשר
ראה

( שפב)
ראה בעיניו בקוס רשע לנזול נפש אחיו וכיח להצילו ולא עשה *•
המצריים לא שבלו עצל וכן מכיש בארץ  /וכל איש מעשיר
פד דל לא חשך ידו מענודה ומכל דבר אשר הוא לטוב הארץ *
נס היה חובת כל איש ואיש לכתוב את שמו ואומנתו על ספר /
ומשפט מות היה לאיש אשר כזב ולא הניד האמת  /כימי המלך
אדכיס כאשר רנן הנושים ותהי למכשול ולפוקה בארץ כי הלויס
‘היו עצלים ולא עבדו עוד את עבודתם  /גס בבוא העת
לשלם כתשו וישבעו לשקר 1אף המשים היו אכזרים ולא ידען
נכוחה ויהי תמיד ריב ומדון בארץ ויצו המלך כי לא ישה איש
דבר אס לא קבל גוף אבי הנושה בו המת לעבוע י ויפי
כאשר חנטו המצריים אח מיתיהם ויכבדו אותם עד למאד /
ותהי לחרפה גדולה אס לא פדו את אביהס * אס מת אחד
ולא שלם את חובו קברו אותו כאחד הנבלים  /ולא עשו לו
כבוד במותו * וכאשר יראו כלס הכלימה והברון הזה שלמו את
נשייהס  /ורבים אשר לא אבו ליקן נוף אביהם למשכון לא לוו
כלל  /ויהי סלוס ומנוחה בארץ ♦ המצריים הדרו פניT
זקן ולפני שיבה קמו כלס * נס היו אנשי מצרים גומלי חסדים
רריאיס את אצהיהם *
אמזגת

המצריים ♦בדניהם "

אחלי
המלך היו הכהניס נכבדים מכל יתר הפס 7ומס
ומכס לא נתנו למלך  /גס המה ידעו כל רזי המלונה /
ני למדו מנעריהס חכמה ומדע והמה היו הגסניסי׳גארץ * נימוס
היה במצרים לסמוך את ידיהם על הקרכן ולקלל אוחו קללה
נמרצת "  .המצריים האמינו בגילגול הנפש ובכל חכמת מצריים
לא היה כמוהם עם וגוי בארץ אשר האמינו בהבל ותוהו ובמעשה
תעתועים כמוהם  /כי נס חיות שפלות ונממות כבדו ויעשוס
ל ^ היס  /קטרו והסנו נסכים לתנין אשר ביאור ויבנו לו הכלים
ומקדשים  /לכלב ולשה הקרינו קרבנות  /וישתחוו לקשאי®
ולאבטיחים • אזיריס ואירס היו האלילים העליונים ואחריהם /
השזר הכלב ■ יהזאב הקוף
והחתול  7ועוד בהמות וחיות
אחרות 5ואם המית איש אחת מן החיות האלה הומת * אכן
את

ל עופג )
ת #אשר נבדה הפיר האחת נעיר אחרת לתועבה הימה1
ועל הדבר הוה לחמו תמיד עיר בעיר ואיש עם אחיו •
במצרים היה שור בשם אפיס ולו בנו היכל גדול וישתחוו
ויכרעו לו וכאשר מת “התאבלו כלס ויחנטו אותו ויתפללו
לו אחרי מותו  .העגל אשר עשו ישראל במדבר היה דמות
האליל הזה iני נאשר היו ימים רצים במצרים וילמדו ממעשיהם
וילבו בעקבותיהם • גס העגלים אשר עשה ירבעס היו דמות
אפיס ני ירבעם היה ימים רבים במצרים כנודע • אס יספר
"לנו איש מנוי וממלכה הבל ומעשים תעתועים כאלה נשתומם
עד מאד  /ונפרט לא נאמין אוחס מהמצרים  /לולא העידו
אליהם כל הגרם * איה הבל גדול מזה לגנוח היכל ומקדש
לשור אוכל עשב 1לבהמה נמחה ומאוסה ? לשין השורץ על
הארץ  fלהמית את האיש אשי הרג אותם  /לחנטס אתרי
מותם ולעשות קבר לפגר מובס ולשקץ ? הנשמע אולת בזה
להשתחית לקשאיס זלצגיטיחיס להתפלל אליהם ולקרוא להם
נעת צרה ועוני ? הנכרי מארץ רחוקה גא אל ההיכל מצופה
נכסף וזהב ויחאו ליאות את האלהיס השוכן שש והנה קוף או
חתול או כלב " הנה מכל אשר אמרנו גרור לנו ני המצריים
היו סכלים ואויליס עד למאוד ובכל וה היו המצריים נגר
הנמים ונבונים במלאכות וידיעות רנות ואיך יתאחדו אלה ן
אכן כאשר היה תמיד בנדם וכאשר עודנו היום הזה באיזה
ארצות  /כן היה במצרים * כומריהם ונביאיהם המה לבד
היו אנשי החכמה והמדע  /וההמון היה אויל ופתי  /נביאיהם
אשר קסמו ונדאו מלנס שקרים וכזבים עורו עיני ההמון
ויסלפו אותם ויוליכו© נמחשנוח ולמען ייטב להם התעו את
אחיהם ולא נתנם ללכת בנתיב החכמה  /את אשר למדו וידעו
*חכמת הטבע גו עשו ניסיס ומופתים ויאמרו כי מאלהיהם
המה * אס הריס איש את פיהו לדבר נכוחות ולהראות האמת
צעקו כלס ני מחרף ומגדף הוא וימיתו אותו • נס גדאו
*לבס דברים נפלאים אשר נעשו בימי קדם ונהם נשלו המצריים
דהיו סכלים ואויליס באמונתם " אס מת אחד התאבלהלכ
המשפחה וקרוביו ומיודעיו בנו ויספדו ויצומו יום או יומיס /
ועד כלות ימי האבל נארנעיס או שלשים יוס  /לא אכלו

מעדנים

< שפרX
מעדנים ולא שתו יי{ « המת חנעו איורי הוציאם את הקרב■j
וישימו אותו בארון  jוקרוביו לקחו אותו בביתם * המתים
החנועים האלה נקראים מויזיען ועודם במצרים גס במקומות
אמרים באיראפא * המצריים שפעו את מיתיהס ערס שמו
אותס בארון * אס בא איש ויאשם את המת ויעיד עליו כי
היה רשע ולא ירא את אלהיהס קללו אותו ולא קברוהו ♦ אך
אס לא האשים  -אותו איש או אס ראו השופעים כי שקר גפי
העל ! הללו וישבחו אותו ויקברוהו *
אנשי

המלחמה

וזחצפזת

והאסונות <׳' י,
1

ארבע ,מאות ן 1ף שולפי חרב היו במצרים והמה היו מעם
הארץ  tאנשי חיל ומלמדי מלחמה  /בריאים וחזקי
הגוף כי מנעריהס גדלו במאכלים קשים וילמדו לסבול .קור
וחוס צינה וחורף  /לרוץ על רגליהם  /לרכוב על הסוס /
לשוח וכאלה י אס ברח איש מן המלחמה או הירא ורך הלבב /
היה ללעג ולחרפה לאחיו  /ועל יראתם מן החרפה לחמו
כלס כאריות ולא נסו לפני אויביהם ♦ בכל זאת* אהבו המצריים
שלום והשקע ולא אגו במלחמה  /כי ארצם היתה ארץ שמנם
ורחבה ולא חסר בה דבר וישמחו בגורלם וי.יעב להם לישב בהשקע
ובעח ולעשות משפע וצדקה  /ואכש* המלחמה היו להם רק
לגונן אותם ולהצילם מיד שונא בי * פול בארצם * המצריים הי»
חכמים גדולים וחקרי לב והמציאו׳ דברים רבים בחכמת העגע
והרפואה  /במהלך הכוכבים וכדומים י גס היו במצרים בונים
גדולים חוצבי אבן ועץ  /וחוצבי ציורים * גס הרועים ועובדי
האדמה היו נכבדים כגדולי הארץ  /כי ראו המצריים את
תועלתם ואת עבודתם הקשה וכי המה משען הארץ ולא היו
נעבזיס באשר המה עתה • ובאמת עון הוא ללעוג לאנשים
&ה  /הלא המה המחיים אותנו * אם לא ישכילו השכל כמונו
ואס לשונם לשון עלגים מה זה לנו כי צצחוק על זה* אם
היו יהיו להם מורים ומלמדים אשר יחנכו אותם מנעריהס דורו
להם דרך חכמה ודעת גס המה כמונו יחכמו וישכילו * הלא
למענינו 4וסובלים קור וחום
המה העובדים עבודת פרך
למען

t

( שפה)
למען החיה אותנו  /נמתיק להם את חייהם למען לא יקוצו
במלאכתם ולמען תהיה נחמתם כי יקרים המה לנו • גס רכים
אנשי תום והולכי משרים אשר מרמה לא ידעו ועולה לא תשכון
באוהלם • ויש אנשים אשר טומנים פת ופורשים רשתם לאכר
העני ויגזלו ממנו כמרמתס את יגיע כפו וישחקו ויחנו על אשר
עשו ✓ ויחשבו בעיניהם כי חכמים המה על אשר רמו דל ונכה
רוח ♦ אכן האנשים האלה רעים וחטאים  /וכאשר רמו את
האנר כן ירמו כל איש אם ים לאל ידם ♦
מפד*

מצחם

הארץ

*

היתה כאשר אמרנו כבר ארץ פוריה ושמנה ולא חסר
בה דבר ✓ ופה נגיד לבד איזה דברים אשר לא

ימצאו כי אס במצרים " על שפת היאור גדל עץ הנקרא
פחעירוט  /וממ^ו' עשו לחות דקות ויכתבו עליהם את מכתבם *
לפנים כתבו גני האדם על עלי לולבים (פצזן ^ב 5עסטר ) או
על לוחות עצים  /גסי על קרשים מכוסים בשעוה מקקו
האותיות  /אף על אבנים כתבו בחרט 5אכן כאשר לא היה
סדר הכתיבה הזאת כי אס ביגיעה ועמל  /בחרו בהעץ
פאפירוס  /עד אשר המציאו הגליונות אשר אנחנו כותבים
עליהם היום  /הנעשים מבלויי בגדים וסחבות  /ויכונו עוד גשם
פצזעיר כמעט בכל הלשונות  /לפי שהוא ימלא מקום העץ
הנזכר • לא נמצא על כל פני האדמה פשתן כפשתן מצרים
גי הוא היה טוב מאד  /גס ארגו אותו המצריים לחוטים
דקים כחוטי השממית וממנו עשו ביסוס והוא מין שש מונחר
ויקר מאל  /אולי זה הוא אשר נקרא בל״הק בוץ ♦

יוסף בו״ה בד׳ן •.

גשנה הבו״ל יוסיף המחבר המשביל הנ״ל לדבר מקורות  :שאר מטובות
*אדוות בקצור נאת ונעים כבטכתב הזה ׳ אשר הצגנו לפגי הקורא
דברי המאספים ׳
"

ךה
%

א*5 1

( שפו)

תולדות
טריעסט

אגרת רבני ק״ק

פה טריעסט מתא
ימא

ילשדר

הזמן
לעיר הבירה

ודגא יע״א •

דיתבא bvכיף

בדרך המ ^ך נ Sך •י

אל שלומי אחזני צ<י ישיאל הם העימי־יה על הפקודים
מאחינו תושכי מ־ינת גאליציע; ישלה ה׳ פעלם ומהי
משכרתם שלחה מעם ה׳ אלהי ישראל אכ״יר *

לא בלבד נקום ונתעודד לקבל פניהם המאירים לא דרך
אחת ולא שתים לח בלבד נשלח לעת חמן המצטרך נמה
פקידים שינוקשו  /לא כלבד דתי ונמלוך  /ניתי ונבריך בתוך
עדת ה׳ במצת ה׳ היא תקים לכבוד תורתו והדר אלהינו /
קתד! המו הננו  /אל דס
לא זו אף וו ואין צריך לומר זו
קדום קורא בשמנו  /מזומנים ומוכנים לעשות נכל מאמצי נחנו/
כל מאן דצריך לטובת מי ישראל ולחזק ולהתחזק געד עמנו /
אס השעה צריכה לכך  /אבל בנ״דד אחינו היקרים לא ראינו
ר ^ח מוכרחת  /ני ידענו בינינו ידענו רוחב לבבכם הטהור /
וחכמת ראשיכם המשולאיס בפז וחבונחכם תדריך נכח ה׳
דרככם דכל רז לא אניס לכם  /ולא תוכל לעוור ולא להועיל
כחנו החלושה •

שיצאמלפני

אמנםאיידי דאתי לקמןהאי ג*ד ודברי מלכות
המלך הקיסר יר״ה כנראה מאגרחנם הרמה הכתיבה
גיוס י״ב לחודש הנ״ל נעיר מין נימא ביה מלחא דניחא למרא
גוב רבנן עלמין  /דניחא ליה לאדונינו הק״ירה דרחיס עלן
וחשוב עלן טבין ני קם ונתעודד להקים מל ישראל מעפרא
דארעא  /וצוונו נמצוידו ציווי אחר ציור ללמד בני ישרן! קס״ת
לחרוש ולזרוע האדמה  /לעשות כל מלאכת מחשבת  /ללמוד
וללמד ננל חכמה  /והוא צוה 4׳' ג ללמדגני יהודהקשת

ולסגור
*

( שפז )
 /שם בטחונו בנו מה שלאחשבו
ולסגור חנית לקראת רודפיומגמתו שנאהב את המלאכה ונשנא
המלכים אשי לפניו  /ונל
תרדמה  /עצלה תשתית את
את העצלות  /עצלה תפיל
ידיו לעשות ורוצה לחיות בהין ויגיע
האדמה  /ני העצל מאני
הוא חומד ועוכר בלאו ללא תחמוד
כפיו של תנירו  /שוף
בל יו״ד הדברות במאמרם ז״ל *
זשקיל כנגד
נצטדק מד דברי מלך רחמן המרחם
אס צן מה נדבר ומה
נאמר לפניך יושב ממס ? זכי
עלינו ועל כנינו ? מה
לעמל יולד ? וכי נתראה כפויי עובה
לא הוא אמר ויהי  /אלם
ומשים « וחינו בנו ? וכי אין
עם מי שהעיב עמנו בני ברית
לגזרה וניפוק מנן חורבא ח״ו *
מקום ונעבוד נזרה
על ז 3י המלחמה וביודאייצ
הספקות
שלכם דבייס במתנה  /והס אמרו
יחדיו ג׳׳נ פערו כמה
צדקו רז״ל
במלחמת חובה אפי׳ חתן מהדרו
בד״א במלחמת הרשות אבל
א*א לקיים נתקוגן מצות ת״הק
וצו׳ כי ידעו נס הס פי במסבה
ודיני.רזי׳ל י
שאדונינו קיסר יד׳ה נמר אומד שכלאיש
וס־־־דור־ת
ערי מלכותו ישמור חוקות וחורת
ואיש מכל
במקומה עומדת  /אם
אבותיו ובדת אין אונס  /ורעאלעראנץ
התורה ולעשות !לקייס דבר*
כן כל מה שנובל לומר לכבוד
פניו שיפקוד פקידים ויצוה לשרי
המלך יר״ה הוא לחלות .ולחנן
ויתנו בדבר עם קצת הרמים היושבים
הצבא אשר לו  /ישאו
ראשי הקהלות הבושות יצ״ו4
על כשא דין ההוראה וקצת
על בוריו ותנידו למלך שאי אפשר
יקומו ־יעוודו יחדיו לדון הדבר
חפצה ובאמונה  /אם אינה תקועה
לעבדו גלב שלם ובנפש
אבותיהם בידיהם  ' /ובוודאי אי
בלבנו אמזנידנו שלימה ומעשה
ממנו עול מלכות שמיס פורק
לא האי לא קיימא האי והפורק
ועול דרך ארץ  /דון מינה ומינה
ממיו עול מלכות דארעא
על מקומו יבוא בשלום ומינן ומינייה*
וחלוקי באתרא  /ואיש
 /ומשם תצא תורה לבני ישר!
תישק שמעתתא12יבא דהלכתא
אדונינו הק״ירה  /ובאופן זה$
אשר ילכו ללחום את מלחמת
ועליהם " $מי זישח 1עושה תיל ונראות
תקיים זה זזה בידם /

ךד׳

ב 5 s־ ■

דל
««

(  $פח )
המלך ני
רצונינו לענוד את מלכם ולהועיל נפי החנו כל בל
אדם ־־־־ הוא מעיב לנו הוא ייעיב לנו /
ויוסףישית יח
ויוסיף שנית להעיב עמנו ♦

כך

צוונו רז״ל להתפלל בשלומה

שלמלכות  /ולדרושאת

שלום העיר אשר אנו כה  /ונפרע נתחייננו לעשות
עם מי
שהרבה עובתיו ונגכיר שפתינו אתנו אדון לנו  /ונוכל
ג״כ
להקדיש
שמו
ית
'
ברגים לעשות מצוותיו אשר צוונו לפאר
ולרומם
שם
ישראל
עוד בין העמיס ויאמרו לנו עס ה׳ אלה
הללו בני
המה יושביםכרית שומרים את חוקם — מועילים למדינה אשר
שם
/
ונאמנים
נכרי
תם "
זאתתורת העולה עללכנו  /ומונעחיס אנו גען־רתוית'
לכס נח שאס תלכו בדרך אשר אנחנו מזכירים לכס  /יחן
לעשות חיל* ותמצא מנוחה  /ותסורו מלבכם כל
הספיקות המערידות אתכם •
ואםאת הדבר הזה
תעשו
/
הרי
אנו
מוכניםומזומנים4
לעזור
ולהועיל
נפי
מסת ידינו  /אם בחיל חילינו
וממונינו /
ואס
בכח
ארשת שפתינו ✓ יען ת״ל יש ה׳ אתמ#
תורתו בקרבנו
אחינו  /ובני ישר 12בכל מקום שהם נקרא להם אחינו
אתם /
אתם
/
עמדו
וכואו אצלינו  /שכל מגמתינו
לחקור
ולדרוש איזה דרך ישכנו אור לקיים מצות ה׳ ועצות
המלך
/
נפי
העת וזמן המצערך  /ואחרי הקידה אפיס kמול
תפארתכם
בפרע במודים ושים שלום * נאם המשרתים ק״ק
עריעסע
/
^
חותמים
ג״נ
בשם
מעלת
הרב
מרנא
ורמא •
משה לוי ״
אברהם בן יוסף מורפורגו •  ' Mבן משה לוצאטו*

משלי מוסר
ימי חיי האדם
כראש ימות עולם ׳ אחרי היצירה
שר העולם אל בל הברואים קרא

לפצוב

'(

עפט)

? 1קצוב אל 1כלנם יחד בגזרד־!
מרה ? 1חייהם ולימותם משורה « :
אל 1החמור אמר נ לך הכינותי דרך
? 1עבוד עבודרת משא ויניעו־; פרך
הבה חיה לסבול <  Suלכרוע ברך
וימי שני חייך שלשים שנה בערך *
ויען החמור * .הן לי בעבודת תמרורים
לחיות שלשים שנה מאוד בביריבם
מחר אזקן נגוע ומוכר־ז ביסוריבם
שערותי לבנים וכל מאמצי נעדרים י
אם אוכ  Sשוע קולי אליך אריס
דהסר ממספר שנורתי עשריכם
כי די בעבודה ימיככ זעיריכם •
ויוקשב לו כי נראו דבריו ישריםi
אל הכלב אמר  :אותך לנוטר אשים
לשמור יומם וליל הון בית וחצר אנשים
מאכלך יהיו העצמורת היבשיכם
ומספר מקצב שנותיך חמשה ושלשים •
אנא י החל הכלי ׳ אדון המשרים נ
כמה קשה עבודת נוטרים ושומרים
בלי שנה תמיד לשמור הון זריפם
יספיקו לי שנים חמשה ועשרים "
אל הקוף אמר  :אתה זקוף הקומה
לאנשים תדמה יכל רק חסר מזמה
לצחק בך אותך בתוככם אשימד־ן
ולימי הבלך עשרים לך ארימה •
עשרים ׳ ענה הקוף  /הה אדוני!
הטרה אזנך  ’Sשמע וחנגי
הנם

)

(

הגם רק עשר שנים אחיה .אני
די ‘עת וזנק ההל הצחוק בעיני ז
הנה האדם בא ויקרא לו נש הנה ןI
נוי הבל ותבליהה אהה הכינה
לך הדרה חכמה לך שכל ו הבונרה
למשול בה בל הארץ לך נתונה י
 S3אשר הראדה ואשר בראתי
לכבודך יצרהתי *►ך עשירתי
מהר התעדן והתענג בכל יצירתי
כי רק שלשים שנה לך חק חקותי *
הארס נבהל וחרד לקיל השבזיעד־ז
נמה מעטים ימי ׳ צעק בתרועה *
 Spמרהר ירוצו במעט הנועדת
ומה הטובה םא דק כרנע בה להרגיעה *
ירי לך אפרוש וראשי כאגמון אכוף
להרבות לי ימי על המספר הנקוב
nn־  «Sזמן זרה תנקוף
מהימים אשד קצו בם חמור בלב וקוף *
הן 1הושב אליו■׳ .כדברך כן יהיה
אך בעודף השגיכם אשר תהירה
כגורל־‘ וכחלק זארה התירה
אשר ימיה גחלת כ; גורלך יהיה ־
*

*
*

לו דוח שקר ל^ * 5אז הסירתנו
כי כ ^ שר גגזר גן קרר־עז
קשרה המשפט עיריינו נחרצו“< .
ערתי שעשועיבם המד .נעורינו
הנכם נסיכם בצל עים ימינו
ושב מהול למחלה ושחוק לנאצת י
בהניע

( עצא >
יחגיע איש אל 1תור השלשיבש
ב :לש אורת קשים
תכבר
ויט כחמור  Snobשכילו •
כלכלה ׳ לבוש ׳ אשח ׳ בגיס
עבורה ׳ מסתיר ׳ ורב קנינים
ברגזדת ובראגדת יביא לחנזו -
ובעבור עליו שנת החמישים שנת
«  Snלנטור הונו בכיך ,עבר ופנה
יצר וכילורת יחיה פן יחסר מאורו ר
קומץ ׳ חושב  /סופר ׳ מוגדת וסוגר
לודת ׳ מוכר ׳ קערת ׳ שוכר ואוגד
מהונו לא יפנה עינו ולא יסור ידו
יהבל אתרי ההבל אשר על יי קיבץ
לא ינים ולא ישן ׳ רק על אוצרו רובץ
בכל יראה גנב גם באחי השרים
 S ^ Sהצפור יעור ויקוט בבהלה
ויתור ויהפיר אחרי השודד בל־לה •
ומה הוא אז ? כלב שומר הון זרים ־.

אכן כבואו לתקופרת הששיט
יזועו העמודים וייפו העושים
ובטלי הטוחנות וחשכו הנלאירים
ותופר השמע  Swמאישי ם
והטרף הדעת וגתקו המורשים ׳
ויהולל בקוף ׳ וצחקו עליו צעירים •

.ג

יהזדה ליב קראקא

האדם והתור
הארס

המ לךיונתי ! תמתי jניתאבל♦ /
מדוע פגיךזועפים  /הגידי wלי * ומי

( שצג >
ה ת ור

מר *S׳ מר ! אויב דרך קשהו
ויהרוג ארת דורי בבני אשפתו
והוא nSעול 1עשה ובו אין מרמת •
האדם

למה תעמוד* ? •-חיש עופי ?1הרי בתר /
פן ישוב יכונן עוד חציו על■* יתר
 b )ubנבמ חייבי ביד רמה ♦
החור

עצתך 1הגס כ4יר ל*א יתנני יתמותה
הרוג יהרגני הצער ומתוגה אמותה־־
יוסף ברייה בר“ ן *

אות היוצר תעבוד
אות האושר תחמוד
בין תבין גל תחליף
השמר S3
תמיר
••• T
״־ * T
עושר מניד שנח

אך לא היצר
•אך לא הע־ושר
יוצר ניצר .
אושר Tבע
 #1ר
•
V
ףא

ירב חתית

אושר מבטיחבל

גם נפש ;רום

היצר מביא רע

^ תרד תחתית
3ו תעל מרום
יוזל יא5אנ  11ע;

היוצר  :תן ה 1בנ

ש ר\* .נ ן
אן מייני טיט ברירר אין•דייטש^אנד *

•

 .איי ':אין העברעישר שפראכי גרדוקטי מאראלישי רעדי בטר/פגד <1

*«0ס אדסוארדגטלייצי בי ^איגי' צום מאסף
דיא * פרנצוכ! עטי4טי קער 5צ^ 1יה1נ ^ אונסי״ \6ו1ט די יממן
 Vיורן  /צוטט S45r5r äu*n j!60לייט \ .עדבן ^ר& 5טמ 36נן
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פצורנ£ו 4ייטן ^ יטבר־דר  1ער .לטן '/יצוט יער פר ^ טי טריטט
יציר'
לור פרבפטרונ 4יער ער$י1ו* ; ןר ’ / .דורך 6יינפיהרונ% ' 4
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רע מ יט נצוטוופניי4י בדינ4ונ 4׳/־צווד .ני ווע 1צי 6מי■ לנדרי פר ?
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םפרצוצ^  * /דטשי / ü ^ 0436.f (64אוני וצו וו 6ה .1היצו היי ^יז
 16ט ריצו־דייטטי *וטטרטפר־צוצי -צווי^ צוייד ^ פטצודיטי וויי 4י
6י}  5 -דיהר \* 4גד  14עחרט ו 1עררן 5נור[ 6 ,מי6ן :דיצו :עמ
*פ! 4יך יען 4,חנד לו צויינר■ לוועק *פ.שי4ן וצ.ונד_ 3רני ; פטי4ן
ןוען דצוטקינד  /׳1וי.וצ יננרר *
גי 5י |; 4יער  wלו לע4ן,
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^אן איינ 4טטעהן וןירד  /אין דער * א 4נא ; טן יידיט ^ דייטטן
טפראצי קי״ני ריצטי 4י ב 4ריעי עאן איר; 4ד איינק דינ 4י
אין דער ןןעלמ ערלאנ4ן קאן  /ודא *אלל עט דען איק רייפרן
אלטר נאך ריצטי 4ן 4רונד* עלן האנדלן ? נון אבר גרוהן אל [י
פינמפט ערקענטניטי  /דיא וואהרי 4אטטספור  3ט  /אוגד
דיא עצטי * ואראליטעט אזין* קלארי אונד דייטליצי נ4רי  3י4
טפראצי$
אלוא קאן אןיך אחני ריצטי 4י " קענטניט רער
!ועדרגילליצי ודטנטאצט פרברייטט  /נאך 4רמד* עלי וואהרר
נרע ^י 4קייט אונד ע 5טר טו 4נדאין דיא הערלן דער יו 4נד
רא איברדע  pריא היילין \ טריפט
פרפפלאנלט ווערדן י
ראט \ עלעאןענטאר ? ווערק ,אמורך רעלי 4יאן א־יוט  * / .א אי« ט
אפפ ; ב 6רי'  7ד דאט וויר אהני טפראצקכנטניט חערר דק
 4רמדטעקטט פרטטעהן  /נאךאיחרי לעהקבייא רער ערי*
אוטרי פרדענלי ^.ר
ליהונ 4 p13 4רונדי לע4ן קענ ;ן •
ענדליך  " /דיא ליירר בייאנאהי '; אך 4ועהר פרנאצלעטי' 4ע
אוני 4אר קיי ;ן .,רעלי 4יעון אונד דטטליצן אונטר*
וועררן /
ערהאלטן ! 1וירדן בייא דער אייניפיהרו; 4דער ריק
ריצט
דייטטן טפראציא; 1דאיינר .רייטליצןאמד  2רטט :ננדליצן לעהר*
ארט נאך ^ עחר 14דנן  /דא * יא 4 ,לע 4נהייט נקע ^ן /
"ר,אפ ^ אמד הערין לו בילדן  /אמד דיא פפליצטן קעננןלו
לערכן  /ריא איהנן אלט דיא ניבט ^י ; דר ודצטי4י העלפעי
דעס * ענטליצן 4טלעצטט אבלי | 4י

זאאורטיילטן פמינפטי4י* .ועננר  /רענן דיא ערליה!נ4
איהרר קינרר אייני הערלנט אנ4ע[ ; 4הי ' ט ןואר  /אונד
איחר אורטייל ענטהעלט אייניי לו אויס^ 4אכטי אמד לו אייג*
לייצטנדי ווארהייט  /אלט דאט דיועלבי ניצט דך יעדר ^ אן
בייא דע  4 pרינ 4טטן נאצדענקן העטטי אןיפררינ4ן אונד
אלט דאהער רער נון פרעווי 4טי
איינ4נא  4צינרן *אללן «
סע־דלסזאהן דיני אין דיור ריקדצט פרפערטי 4טי
סאזס
יז  6יברועלונ 4דערפי ; ^ ביצר ^ אויט ( חאטה חו ^ טי מורה)
גקאנט ^ אצט׳י  /ע\ ופ 2ינ 4דער בעטרי טייל דער נאליאן #
דיוס 1ויבטיח 4שענקאוימ ויינן הענדן איט רעק איגני4קט
•f

דאנלןי

דאנקי  /אונר לע 4ט דיט דפר לייט דיוט ♦ /אוואהל אץ
בטראצט דפר ערקלפחרונ 4אלט אויך אין ריינהייט דפר
טפראצי  /אונ 2ר4לייכליכי ! ופרק  /דפר רעלי4יעון אונד ^ארא?
 6tוואורדן אויך
ליטן פרניהונ« 4ייני־ קיגדר4 13רו;די •
דיאפוא ^ן (ד/הליק ) אוי ;45א ^|  /אונד ביירי *דיטטרטטיקי
דפק 4ראטן לפהרר ריא דאנקבארקייט אונד
פרביר4ן
דיא האצאצטונ 4דפר וועלט אוגד דפר נאטועלט *
יעמעהר ^ אן טע 4ליך 2אן דפק נוטלן די 1ר איברועלונ4ן /
אונדדערדאדורך פרנרייטטן אלל^ 4יינרן טפראס
קענטנים איברליי4ט וואוררי  /יע 4רפטר נוארד דיאב4ירדי /
** פהררי 4וטי איבר*פטלו;4ן אונורר חיילי4ן טריפטן לו האבן *
עט דנד אויך ווירקליך פרטידני ^ פננר אונטר אונט אויפ*
4טטאנדן  /דיא דך אוק איהרי * דטברידר צרדיהנט ^אצן /
אוני 4וטי אינר1עטלונ4ן פיר דיא ופלבי צראגטטאלטן ♦
 5דיינדי דפר וואהרהייט אונד דפר ט! 4נד פארדרן *יא
טריפטליך אונד *ינדליך דא לו א1י^  iדי* ט  /אונד דיא אנ*
*עהנליצי לאה! דער טובטקריבענטן דיא * יך בייא יפדר אנ*
קינדי4ו 4:איינר נייאן דאל^עטטונ^ 4עלדן  /דנד איהנן איין
;מויי / *,דאט איהרי ארבייט וואהל אויפ4נא ^ן !וירד  /אוגד
דאדורך ווכגרדן ♦יא אנ 54ייערט  /איהרי טדהונ4ן פארט13
*עטלן  /אן;ד איהרי ^ יטנרידר אוי^ דען וופ 4דער אויפ*
קלעהרונ 13 4פיהק אוגד לו לייטן "
אונזרן * יטברידרן אין בעה^ן אונדדען פטטרייצטן טטאאטן
ווירר דאט * דטטל דך דורך קפנטניט דער טפראצי
אדסלובילרן פרלייצטרט  /דא איחר 4ראטר אונד וויי* ר im
גארך דורך דיא פראנטטאלטטן נאר^אל*טולן  /אונר דיא
אלל* 4ייני איינעיהרונ 4דער דייטטן טפראצי  /איהנן נאך ^ עחר
4לפ 4נהייט4יבט  /אוי^ דיוק חפ4י דיאיעני4י קענטניטי לו
ערלאנ4ן  /דיא יפרק ט!4נדהאפטן ^ פנטן אונד נילליצן ביר 4ר
כאטהווענדי 4דנד י אוק וא פיל אויפפאללנרר tmדיא ער*
0ייגונ 4ויין  /דאט 4ראדי אין בעה^ן אונד5וואר אין פרא4
איין *אן אויעטריטט  /דפר ניצט אל^ יין דער פרנונפט אונד
* 2

צולל! <

ו/יאנסאפטן אהל' אויטנאה ^ י yדוינ 4ננהנדט אין איינל
טליפט ; יען קרי 4אנקינדי 4ט ז * אנדרן רען איברועלרן
מאגדלט  /יאט 4העאי 4טטי פלרא ^זנן־ט אורטייל ספרינט
מעליי$
אוגד רא yןויא אין־ אין רעל £אל4י אנפיהרן
אןין דיא נייל' 4ט' עי ארג 1פל> נט אוני0י 4ופעט * ) י
עלקלעהילט ראט איבלטרא4ן אויט דננר היילי4ן ספלאגי
עך
אין אייני א; דרי  /פיר דיא 4רעטטי ^ ינדי דיא מד
ב 4א;4ן' וועררן קאן  /וויא  6 pwוים דעי□ )051אגצייגי רע6
איכהאלטט דסל לערי סאן  0ליטן חילו־  /ריא  /בייאליי 5י 4
'*4א 4ט yאין גרייטטן האלבבערזן אב 4פאטט אי*  y 0א1ד;
'איבלרעלט ? א לויטטi
לן דער פלפאשל

ספרינטy

ראש אסט ריא ! פהי ' פא]

<  ,דעק סאדן רעש אנסטעקנדן אוישואלש  /תנליננני4ן
< 5דיא אדם דעק דזעברעיסן אין אנדלי ספראנן איבר
< * ,עטלן  /אונד דיא מאהרהייט 4עהט עללאלן * * ) ♦
דא אין מן * עלנל דיא אבסייליני לנרי ב4אנ4ן  /אונר
דיא 4בעטי רעל יורן איק יאהלי הקמ״י איבל*עלנו
.1אבי « /א האלטי איך עש ־ארלי 4ליך פיל אייני פ£ליכג1
דיא ^ יל אבלי 4ט  /רסס טו 4נדלעהרלש4רימנ 4אוני4לינד*
נקאנט לו ^אנן  /אוני ^ jwיינר ^ יטאיבלועלד א21ד«ירטוינדר
דנט עטווא דעםוו?ג4ן  /וויי! איך יען
אנלוגעה ^ן *
פילנסי 5רען איך
 4לאבן לנלאון פלוך דעט *אננש
*יטטי איינן ועהל עלענדן ב 4רין פאן דעק4יטי 4ן 0עפ 2ר
§ן;ד עלהאלטל אללל דינ4י  /אוני 5אן דעטן 4לענסי4קיינ1
האבן

־* ) דער טיט^ דיזי שריפט היישט'  :עולת צבלד ארד בראניאפפל
' יער יליינדי ! או כד איזט אייגנטליך א*יצי• זאממאנ« 3אראלישי*
יעדן ״ דיא ר׳ אלעןי פלעקלש  ,פארמאליכר אבר; ראביגראין קאגעטיין
אוני ד ער מאלי ;ר אבר ; יור ' םט אין פראג  .גהאלטן אוגד גוגמעהר דורך
דק דרוק בקאנט מאכט *
* *־ ) ערשטר טייל

זייטי * 12

»אבן  pnאין  p »1J4קענטי  /דאט ער דננר בע ^ יטהי4ר,י'יט
איר 4נדאיינט יוענטן לו£4אללן דיא ארתונ 4דער נאטור * m
קעהרן! אוגד נאך איין אנדרם ** ער־ 4טעפ £י ר« עהר wb
#אכן ווירדי jרען * וס ניכט דאט 04עע / $קרלוגק אן 4יימט
אדר קערפר אוגד אלוא עלענד tיין  ,דאט « יינן נעבנ ^ ענטן
האבי  ywדיור
ואנדרן איך
פלוכן אוגד פרווינטן קאן ?
בקאנט ^אעונ 4ק י ;:י אנדרי אסיכט אלט אוייני  #יטברידר א) יפ?־
#ערק 1אק לו  / pfMאוגד  ‘,יא 1,3ריכטרן אךפלועארדרן /
ריא « /עלט ^ א 4ויך איכרליען  /בא רען אויך חירקליך
דיא וינדי וא 4יאש אוגד אנטייליך וי יא  /דאט איך איט
רען אי ברי4ן איבסעלרן אדט  .דייקמבי דעם ליעכנס /
אדט 4לעטט אער וויר
*ויא דיור וואן אונם  .דראהט /
אינם*4א!* ט נטיי 4פרדא^וט ; יין וו ; ירדן י י )
אבר4לויבי  /דאט דיא טטיאיד אי עט אי יגלןל
גימאגד
*אגגט  /דער ^ יר  /א 1נד  £ר  #והט 1יך ארך דעק
 4רעטטן טיין  #יעד לעור  4 /אנ’ן אונכקאנט איום  /לו
פרעכטליך וייא אלט דאט  #אן איהדר עי | נטליך עחועחנן
רק דיוט  #אגגט םרי  £ט איוט רדט ( הםכ  #ה)
ןאללטי ;
בייאפאל א; 1ך

ע-

לרבנים  5אן

 #עחררן

ראביגן

רעד 4רעםטן

י} ק ?  4ודינדן 4ררוקט י דיוט ^ 11ראך איין: 4נטטי 4ט  5אר^
אורטייל פיר רען  #אן אוגד * ייני רעדי ערוועק}  ,אוגד ווירקליך
ערריהנן דיא 4רעדי  .ניבט אוינרר אלט דער עארטרא 4אוגד
;סטיהל אללי  #ע 4ליכי אוי  # £ערק* א  #קייט
האלטי עט אויך עיר נננ&י 4אייגי  /אוגד לוואר ריא
«יך
הסכמה דעם לאגדראנינרש רבי יחזקאל
ערטטי /
לאנרויא  /רען ווי יגי  #יטברידר טאן אויט דער פארטרעעלי ^ן

טריפט

י מאן דהט היר אללצודייטליך דאש
עבנדאזעלבשט זייטי
דיא אנזיכט זאלכר פאלקש* לעהרר איינציו .אוגד אלל־ין איזט דאס
דאס אונטר אונסצוגלענצן אנגפאננן  .צו פרלעשן ׳
פיבקבןאויפקלעהרונג
אונס זוידר אין יעני פינסטרניש צוריק צו פרזענקן  ,אין וועלבי אונה
אונד
עלענד־ אונד

אכרנלדבן נווארבן האבן •

*♦♦ נט ווירדי4ן פריינדט דעט העדרן האפראט
טרי  5ט * )
איברועלט { 13יערן  /אוק א{{י
( * רדכי ) הערץ קענגן /
 4הערי4י צוקטן * טטיקי עצור אוי4ן לו הצונן  6 /ונד־ דעטטא
" צויבר טטי{  4 /רונד* עטלי אוגד 4דגגונ | 4צןונורר
נעטר
סו 4נד{ עהרר
אורטהיי{ן לו

/

פיהרר דעס פא{ קט צווני 4צוטטט{ 4עהרטי /

קעננן .

ראבבי אלעזר
אמיבט ני  5ט רען
איוט ^ ייני
איבריגנס
אדר דעק
פלעקלש  5ער *{ יךלו ווידר{ ע4ן /
לעור  3ארלו 4רייפן ל * אגדרן איך 4עבי גור
אורסהיי{ דער
אייגי 4טרייאי איברועלוג 4רעטיעני4ן טיי{ ט דער ^ אראליטן
רעדי/רעד 4ךר אוגד אנדרן איבר« עלרן דיא עווי 4י ער*
דא ^ ניטדראהט ׳ אוגד דענקי  :ריט דיא ווידר{ ע 4ונ4 4ג!* 4
איך כין אויך ד ניכט אב 4ניי 4ט  /פאן לייט
^ערקווירדי4י טטע{{ן דער ארטאויט

לולייט  5ארטלו  5אהרן✓
העברעאיטן ביכרן אדר

אויטענטיליטעטאץ
אויך * דנדליכי פרעדי 4טן  "/פאן דערן
צדנרפיהרט דין ווערדי  /איברועלט ^ יטלוטיילן  /ודיל איך
 4לויבי ראדורך לו ניטלן אוגד! 4טט לו טטיפטן * וועני 4טטגט
לוטסאנד אוטרר { יטראטור
ווירר ^ אן דאדורך פאן דעק
אייגן ב 4רי^ נקא ^ן  /אוגד איהן באורטיילן קנבנכן  1 .א{{ טי
*דין רעדגר  /אדר אי ’ גר דינר פרייגדי אן דינר טטאט
אגטווארטן  1 /א ןןערדי איך דיני אנטווארט  /פא{ ט דא אין
הענרעאיטר טפראבי ערטיינט  /אהני אנטטאגד איברועלט
פובליקוק איבר 4עכן♦
דעק
 6נטאן איך נון איכרא{{  4דך אוגד  #ייני  #יטברידר דיא
איברדעלר  /ניבט פרטיירי4י ! * אודדד ^אן ^ ירראך אייני 4י
אנ ^ ערקוג4ן לו 4וטי הא{ טן  /וועלכי טיילט דער טעקטט /
ערפארדרט "
טיי{ ט ריא ליבי לור וואהרהייט
גשריבן אין בר 4י ! ר״ח אדר א׳

דוד

תקנזיחית •

פרידלענדר

מארקוס הערץ אן דיא הערדפגעבר דעס זאממלירס
פדיהי כערדיגונג דער יוק •

איבר1יא

ץ

הנרטטי

גייא  46י
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זיו
)1
ויען כי גם ברברי אגדה/ירו הדה  /הוא הדרה והוא הורד• .
דיר
 4אלן דננ! איי טטע!!י איזט איק טעקטט אין ק5ייכן
 4ריי ^
טן וא 4גאגטןהא! בצערין * אייר איט פאן רעדעגיראטהן/
*!
אעצון
6H
}
נייא אונורן 4וטן  £ארטרע  13יצן סריפטסטע |! רן /
אוגר
בייא
קייגר א ; דרן נא 3יאהן יא 3י! וויי כקאנט אי* ט t
מצטט
זוייט * ןוען עט סאן אןא; 1ד פיר רך אייטדטט ומברכיך
איזט
 (*/יטן איק פראזאיסן סטי!  /אזגד א ןאיי5ד א?ראכא« יאהן /
אר^
 4רייוזטי סטע!! ן 13סטאטן  /זא האט טע ארך דיא
אינראויט
גאצטהיי
!
י
4
י
3
א!
4
י
/
דאס
רער
4
!ייכן סריעט*
סטע!
! ר רך א 1ימ גאהט אוגר p !6אייגן דייק «3ערהא!נ1ן
ו־ננס
ערסטן
נעשטן
«
ארטט
נדיהגן
/
עט  45hזין 3וק 4רא; קן
טיקן
אדר
גיצט
סיקן
ורטן
טע
גור
רלאפט
אוגד רייווט •י
ריזש
איזטנון דעקפר  5אטר .הירב 4ע4טנ ~  /ער נרויצטיאיינן
רייק
אןי
^
אגדה
/
אוגד
גאך
!
אנ
4
ק
רק עאגד רע ענר ! יך
הדה /
אזננקיזזרטבא ^אן ו 1אה! זא4ן קאן  /אין מאדא^ישן יעדן

ריא

האנדאדסשטדעיןן

אדראויעהעבן

/

אדראביע ^ אה ! ט איין

^ענס  3אר  prv6רטן
ארטדרזק 4בררכט  *. /עלט ער עע
ן 4טראטג 1הין • דער !
עזר
46h
ומהן
וויא ער פערטי 4ווירד  /הדה
6ז; ד
1
הודה ק! ינ 4ט וידר / jkh6u 3א! זא זע 3ט רע ארך :
היא

הדרה

והוא

הורה  /ער איזט איחר גלאדן אונד מאייגסט-
טג /

3ריי!יך

זיך גלאם< הדפן ׳ אוגד מאכטן איינןבונד פאן אירע טענלייך
מארא ^ ישי רעדן אין פרזאכמלטר גמיינרי צו הער ן ׳ אללי
? 1ויפן צו איחס וועגן זיינס רופס ׳> דאס אהרידאס איהן דפ *

נאממן

 5רייןיך איוט ואט חאחרר א; 1דן  /איק העברעיטן א 1נו pvs
וייטטן  /לוכד דא  £יר וגד עט טעני  3/יבי  ,האני* 4יטי ריי ^י «
דאט ווארט הדה קע * ט איין איינ3י 4ט ו* אד; ן אין יטעי׳ (י׳ילו
ח ' ) אק וער 4עטט! יבן בטדיימנ 4ועט 4א 1מן 3ייטא 1טרט
הייטט :
ו 1א טע
עאר /
אדף 1ער נאטטר שלופף/לאך .
* שפילין זזירד רעד זיי :.ליני
מירד אויף כאזיליסקןהעוזליי ! יין העגדק יזעק ( הדח ) f
דיגר * יטמעהגטי

ו 1א ראט הדה פאן איינר אונ 4וו* ין 4ראטן טענחייט איוט  /אונד
ואס טפי |ן ועט קינדט *« אה 3עריט אויטדריקט " אדט ויור
ערהאבנן נטדייבונ 4האט" נון וער הערר אפראבא 3יאה ; ט
טדייברויון * וויקא 1יטן אויטדרוק 4נא ^ון  /א 1ק איין ע 3ענומ
אהרן 13בוזירקן * ואט לנד ייא פריצטי דיור בונטן
טריינארט  /אוי^ ווע53י וין 4ואנצי נאך פי«3 3
*וטי טוהן • * עהררי וער 14ייצן טטע13ן ווערדן ועק 3ע« ר

וער אוסרי נייארי טריפטטטע 33ר *יט אייני 4ר אויפווערקיא ^ *
*קיים בטראצטן ווי?  /או ^  jiiftויישן אוי  £טטאטן י אונו איך
ווידוי נאך1\5י אויט רען א "ני4ן אקטאפוייטן ריור איבר*
־* עט3ונ 4אצ £יהרן  /ודען עט וערm T־ \ 5ר 3אהנטי  /וא51ן
־ 4רין; 3חא  £טן טפרא5אונרי5טי4רןייטן אוי^ ויא טפ1ר  3וקא * *
'4ון * איי 4נט! יך ווי! איך וויט דיור אויט 4פיהרטן טטע33י נור
□/יי*ן  /דט דיוי העררן  /ריא

העברעאיטי טפראצי  /ווע $צי

*יא ואן איהרי היי1י4י *« טטרטפראכי נעננן  /ויא א31י אנדרי
 3רורענ4ן ןא / 3$ווערר קעננן נאך פרטטעהן♦ אויך ווידוי
וורטאיין ! ייצטט ויין ׳ 13מוייון  /ואט ויא דיא 4רעבטטן טניט 3ר
ו״ע4ן דיא 4רא ^ אטיק ב 4עהן  /אבר עט איוט 3ייט עאן רע?"
י» םראפי אוי^ דיא זאק 13קאווו׳ון דיא דא ( עחק י

*

נאמבזן בצייגי עס ) 1׳ אויך איזט זיין רוף
ברייטספעסט?
גזעצט  /דורך זייני שריפט  /ברא נד א פ פר ד ע ס נ י יא?
נ? א נ ך ס ( עולת חרש ) דיא ער אים יאד־־זר תק״מה צובש
דרוקבפעדדרטי  /זייני גארבי
שטאנדאונד רינטטי זיך
אויף ב ) ׳ אונד דיזירעדן זינד אללר ארטן וואהל אויפ?
מאמנון • נון באטן איהן פיהלי " עד מע  5טי ראך אברמאהלס
זייני שטראפרעדן דרוקן לאמן  /אונד זאגן  :פעד־זלט דיר
עטוואם אין דיינם

הרזי• ) 3

אום דען וויללן רער ביטטנדן

צו ערפיללן ׳ געבי איך אלזא מייני

אפראבאציאן אוס איחן

צו אונטרשטיטצן ׳ אונד זאגטי  :לאס דייני קוועללן אויס*
שטרעמן ׳ דען אויף דייני ערשטי רעדן שטיממן אללי אין
אללגמיינן בייאפאל איין •

איך רחאפי אויך

ראס וואקרי

מעננר דיא גאטטס פור  5ט איבם הערצן האבן > דיך אונטר?
שטיטצן ווערדן /

אעדעבם

געילדי אן זיך קויפן •
גימט לוסט

איין / ) 4

זיא דייני ווערקי מיט

דער קייפר ניבט
דייני זיסן

פאללכש

נעלר אויס אונד

ווארטי ווערדן

אין זיין

אינרס שלייצן ׳ ער ווירד צי גאטט זיך ווענדן אוגד זיינן חאנרל
אוגד

 « ) 1ייגי עס תיך 5עזי ותעירה תיק טעקטט טטעהט ותעודה
ווע51ם היר קיינן זין האט *
 ) Xתבר * תה 5ס תייני

בימיני

רגידנטתרט דית נוי־ דייר

סטנמזט תוק זיך ת! ץ* דית יתהרם 3תה 1תק״ ^ ד 15 .רייוון*
ןוירק 5יך זעתר זיננרייך  /בעונת חק״מה < אלומתו
נצבה וגם קמה♦

 ) 3תייני רערנטתרטתויס דעק ת ^ וד/דילו אין הירגיצט
תנ5וןוע; רן ווייסי
 ) 4תיין וותרטטפין בסף תוגר מסף * תיבריגנט וועד דעק
* ־ להעדרן £ר  5תטר זיין ווי 1רק ^ יט  4 pteע 5רי תג *

קויפט

אונד  .מאנדל פדבעסרן ♦ וועד רעם העררן פרפאסר ויאהרג
מאהטן ערצייגט מירד צו גראסר נליקזעלעקייט נלאנק אוגד
( זיין גשלע5ט ) מירד צו טויזנרן־ג ^ ונד צעד־זן טויזגדן זיך
פרמעהרן ׳ אוגד נאך איבש ד־זע5הטן אלטר בליהן • דיס
זינר דיא ווארטי דעסיעגיגן דער צור עהרי דעס גזעטצס
אוגד צור עהוי דער נאטטס£ור5ט שרייבט •
אין פראג ‘״א שבט חקמ״זין *

יחזקאל סג־ל
 113י י ט

לנדא

י סי י S*5א 4י

אויס דעד מאראלישן דעדי ( עולת חדש השני דף י׳יב ) י
אזיסצוו.
_ U

אייננאנג ; אדר א נצי י ג י
לער

דע ס א מהאל ט ס

הר&אמר שפריכט * דאס איזט דיא לעהרי פאן דעם
שאק דעס אנשטעקנדן אויסזאטצם׳ דעריעניגן דיא
אזים דעם העברעאישן אין פרעמדי שפראכן איבר*
זעטצן * אונר דיא ווארהייט געהט פרלאהרן •

גלעגנהייט «וי? 1איך
בייאדי.זר
ערקליעהרן •
זין

אייני

משנה איםמאראלישן

זיא לויטט אלזא •

אללי היילעי שריפטן רעטטיט מאן פאר פייארסנפאהר
אס
קויפט  /ווירד « עוזר 4ןיק! יך ויין  /זיך 13טוימדן צוונד 3עהן
טויזנדן פרימנהרן  /אוגד צדק העכטטןול 3טד  • phוואט
דצוט פיר 6ייני בזריצט ✓  0611יצום5יר צויין5צורטדע5ןיכר
 |ftwזיין \* 1ט ׳ .לוין איי3י  ,ירינן 3ע* רן אייכי טטע{3י דרויט13
c
לוינרזעטלן *

(אכש שי!:־־* ) מאן מאג־זיא ־יעזן ) 1אדרניכטלעזן‘) 2
זיא מענן אויך גשריבן זיין אי! וועלכר שפראכי עס זייא /
ערפאדרן זיא אויפבוואד־־זהנג * ווארובש ולערדן ויא אבר
נינם גלעזן? » ״  Sדיס פאבם מוכן דער שוהלי אבדתאלטן
מיורי* ) 3
דאס ערקלעהרי איך .זא  :אללס וואס אין העבדעאישר
שפראכי גשריבן איזט רעטטיט דיא מענשן פאר
פייארסבריגסטי « דאס הייסט פאר אונגליקספעללי ׳ מעלני
אויך פייארסברינסטי הייסן ׳ אונד דאס איזט פייאר פאכש
היממל  ( /זא בדיהנט זיך דער תלמוד אין בבא קמא דער
אויסלעגונג בייא רעם פערו כי תצא אש וו ע ן פייאר
אוננליקספעללי ענט*
ענטשטעהט דאס הייסט ווען
שטעהן  /אוגר דארום הייסטעס אויך איפטעקסט מצילי ן
אותן ( דאס הייפט ) דיא הייליגי ביכר רעטטן דיא מעגשן •
מיינטי עס דיא משגה בור אים גמעהנליבן פרשטאנדי ׳' זא
ווירדי זיא נור■ מצילין אלליין גזאגט האבן • מאן מ -אג* זיא
ל עז ן אדר גיכט לעזן • דאס הייסט  .מאן׳ .מאג דאמיט
•בשעפטיגט

 ) tויא לעץ לזייסט  pft /טבה 4 .נרויך דאעאן מאכן : /אוגד
רצונו « עד דילן מורה אונר׳דיא ; ניאיק דיאאיןדער
רנא4א 4י{ 4עון&1רדן •
) 3זיא *מבטלעי! הייטט pft yטבו  /קיען 4ברויך1אפאן
מאכן  /אוגד ראש וינד ריצ 1כתוביק ווננ31י מלון אק טכז/
ד5ט { ע#ן דאר^ *
 ) 3ריא א | טן פע 1ע 4נון נעמ [ יךאק טבח ,ריא3ננהרן .יער
$ערימאניא*4 3עט$י עענטויך £אר3וטרא4ן  /אן;ר דא5ןא

ןןירדי דער4מייני' מאן חרך ראש אנ 4נעהמי1נני)ליי!
גתוביק אב 4הא [טן ווארדן דין  /רעםעא!ם [וא1ר1י אירימ
ראש | ע*ן אין כ ^ ביכן4אנין §רבאנין ♦

 5ט בשעפטיגט זיין • «וגד אישאן m
בשעפטיגט אדר ני
גשריבן זינד ) 1ב ^ייבן זיג< 6דאך אין
אין אנדרן שפראען
׳ אבר נור אין רער ריקזיצט דאש זי^
איהרר היילייגקייט
« אונד מאן זיא קיינס עפפנטל1י5ן
אויפבוואהרונג ערפארדרן
• אוגד מארוס ל*יזט מאן זיא ניכט
ארטי אויסזעטצן דארף
שפרא5י גשריבן זינד ? ) 2דארויף
מען זיא אין פרעמדר
דאמיט ד יא ש ו ^ ן נינט
אגטמארטט דיא משגה י.
דאמיט מאן זייני גאנצי ? 1עבנסצייט
פרזיימטהעררן*
ניבט

■ אנטטעקנדי
* א וואר לור לייט תנראןטנה אויך סאןרער
י ) אל
 /יאט *אן דיא היילי4ן ביצר אין
אויטואט’] אויט 4בראצן
אנדרן טפראצן האטטי !
מגר

פרפאטר

פרפעלטט היר א  £נבאהר יען

טעקטט "

)2
 4ט / 4דאט דיא פר*א4י רער ^ טגח
*אן רהט וואהל דייטליך
ניצט אוי ^ איברועטלונ 4ן 4עהט *
אוי^ כתוביק /
ווארטן דער * טנה  /דיא אייר לעדי4
סאן דיא בלאטי אידעדען
 /איינן ^ אראליטן * ין א׳ונטר
*אניא] פרארמונ 4ענטהאלטן
״ pH
איבראויט ווירריינני 4אוני אב 4ט * אקט
5ו 1ע4ן  /איוט
זא4ן ווא | טי  :דער אברי4קי־יטליצי :בפעחל
*ע * אנר לוק בייטפיל
ענטטםי 1הנדר פייארט *
^ דאט דיא נאצטוועצטר בייא
 /אונד פייאר' רז  £ןואללן “
* 4 1פאהר אילט הארן טטאטן
וועה ; ליצן ויכני✓ דק *אן '* יט רען חארטן
האבי אויסר דעק4
ליך/עדענטהאלטי
נאךאיינן 4הי« *ן זין * נעה *
 3רבי ; רט/אויך
 4ר דער טטאדט  \ :יאש זיא אין
רען אויפטרא 4אן דיא פרעדי
*י
זאללן Jאונר לוואהר ןוערי.
איהרן רעדן לויס שרייאן

דער 4היי

רארין ענטהאלטן  :וזעבטי ווערן־פדעדיגר
#ין פאל 4נדר 4טטאלט
 /או ; ד פייאר וועדי ליידנשאפט ן
ו־יא איבר דיא זיטטן ווא 5ן
וועכטר אונד
איר 4נדווא איין טריפטטטעללר /
(עט העטטי
אונד ליימטאפט פר4ליצן  ) /אונד אינ׳נ*
סייאר * יט פרעדי 4ר
«ארן

שטאסן

איהר פרברעכן לדט ? אירקן* אוגר
חיטידען לייטן

 3א

דיור

1י  3ע מיט פרעמדן שפראצן צוברעגן  • SSntוויו האבן פיר
דיא גאטט
אינם אוגד אונזרי קינרר אין שוועקייט נינטס
גר־־זיילינטי שפרא 5י .־ מיט וושלצר שר היממיר* אונר שרדי
גשאפן •

אין -איהר

שפואך שר מיט אונזרן ר־זייליגן פאר*

פא הר ן אונד מיט איהרן בא  5קאמנזן3

אין איהר וואורדי

דאס

 1ייר יע ^ אנד בהויפטטי נון ני  3ט  06 bדייר 4היי4יי וין וועדי
^ע 4ליך  /יאנדרן דא ט פאלילייא דעפארטי \* ענט האבי ווירקליך
ריין בפעהל אן דיא פרעדי 4ר לור אבייצט 4האבט  /אונד
הירדורך אויך ווירקליך 44עבן י וואט ו 1ירדן דיא נאנבאר^
לו דייק יע ^ אנד יא4ן ? ודרדן « יא עט ב* יא איינק בלאטן
אקטללוקן נווע ;דן לאסן ל — אונירט אויטלע 4רט צאנטאטטיטי
ערקלערו; 4רער * טנה אי« ט כייא ווייטק לעכרליצר" אונד
אב 4ט *אר,נ 1ר " וואט אייט ייא אבר נאך *ךע  .ר אלט לעצרלין,
העצטטן 4ראדישעדלייך /
א ונד אב 4ט ^ אקט ל ייא אי^ ט איק
וואהרס 4יצט פיר קאפך אונד הער * },דען וואט
איין
קאן טעדליצר  £יר אונם ייין  /אלט ווען *ןא דען ^ ענטנצר*
טטאנד יא הראב ןוירדי 4ט  /צרווירט אונד פרקריפפלט ?
ןןען *אן יאלצי

אלברני 4רונדיעטל*

אויטברייטט אונד ייא

א 1נטר רעק *אנטל דער רעלי4יאן פיר *אראל פרקויצט ל
ןןאסקאן טעדליצר ייין אלטדיא צאל4ן דעט * אראליטן אוגייננט :
ביכר שיטק אונד רעטטן פיר אונו.ליק •

 3אללענדט אין דעק יין  /אין " עלצק אוניר * אראליטט עט
 4נא * *ן האבן ןויל " וויא ל איין טראנק * יט העברעאיטן
©ריפטן ✓ ( נינם איינ * א־ל * יט היייק טריפטן  /יאנדרן נור
אין העברעאיטר טפראגי 4טריבנד ביצר ) — ניצט איין טראנק
5אלל  /יאגדרן נוי « יק מך/איין עורת חרש אדר עולת צבוך
רבי »לעור פלעקלש וועדי איין אבלייטר ראט * יך
קיין אונ 4ליק טרעצן קאן ? — דיד ביצר טיטלן אונדרעטטן
»יך 5אין  * 4Mיך  Wבטעצטי4ן אדר ניצט בטעצטי4ן /

ראם הייליגי גזעטץ ; בוך א ; ישראל גגעין ; איר ניבט ודא
דאס געעווערטיגי צייטאלטר .׳ דאם נע  5טי ודא דיא טאגי
מאנט ׳ אדף

שפראנן דער

^י־לינסטי שפראני ׳ דארין

פעד* קר ׳ אונד

ערקענטנים דעס שעפפרס איזט/

פאללר גייסט דער ווייזהייט אונד דעס
ז* א גינט איינניאל וויא

דיא אללו*

איין :

פרשטאנדס ׳

נזאנן

אנטיש׳׳גרינט ) 1דאה צו
לעצט

איך  46hדאטיעני 4י אדטאיבן « ואט אין דיון ב־צרן שטעהט אדר
נינט  /דאראן איוט ניצטט54כב4ן י ניין ! דער בואטי סי],
איינר *דענ 4י טאדטר בי  5ר  /אדר נור איעט א* ינ 53נן בוכט
*דט העברעאישן בוצשטאבן 4דרוקט אדר 4שריבן  « /וערי4נו4
*דן דכי לו שטעללן דאש yvsרךי | או 14 :יק טריעט ? 1וכנ 5צר
לעהר  tואט  l fאי ^ להין vsא 4איך נון איין ברעננד דגש אין
עולת חדש
*דינן האללששאלל ןןערנ1ן ; עט לינדט נ* צט5
אונד עולת צבור ודרקן ודט 4היי ^ ר קראפטאונד פרהינדרן
רען אויטכרוך  *,איו ^ ר הין  46hאיך אויט או ; עארוינטי 4קייט
 4יפט פרשלור!) * :וייני העברעאישי שריפטן פרניצטן וייני
שעדליצי ווירקונ « 4אי* ד* ר' הין ^ א 4איך בטרו 4או ; ד לייצטדן
דיא« 4צנללשאפטליצן פפליכטן אויט דען אוי4ן
אויטאיבן /
*עטצן  * :דיני ערברעצן| HH6pניצש אן רען טא / 4רען * דין
צזראנק  unsניצר ^ אצשראש דא פרשווי4ן בלייבן י וא בין איך
פיר אללט6ונ 4ליק ויצר ל ווען איך נון אבן דריין עולת חרש
לוונד עולת צבור * דט ישווערק 4עלדי ערקויצט האבי  /קאן
סאדטי״ען 4ליק1עלי 4קייט ער*
איך ^ יך אויךאללד אירדישן
דאעיר 4ארא; טירט * דר יער אברלאנדראבינר אין
צרייאן✓
פיא ( 4ויהי אפראבאליאן ) *
* ) גרמיזא איין קרויט דאט | 6vsאין אלטן לייטן נאך דעק עמן
לוי ב  5ערררונ 4רעד פרחיאונ 4אויפטרו♦ 4
יתד 4לע 4נהייט ווירד דער רעדנר ערווצט  /דאטיעני 4י
נ״א
 1ואט ער וזיר פאן ערלערנונ  14ער
י

4#

הענרעאישן שפראצי זא 4ט /
־

ועןבטט

*

לשצט קשממט  :אוגד עם איזט אין זיינר האנד איין בלייא?
לאהט אום זיא צו איברזשטצן אין אונפרשטשנדליכר צוגגי
אונד פושמדר שפרא3י  /אובם צו צייגן דיא גוואלט זיינר
מאנט ) 1אין גלייסנרישר צונני — אוגד אין דשר גשיקטן
מייסטריפשדר ׳י פאן אללן דשרגליי5ן איברזשטצונגן מיינט
דער רמב״ןיי דאש דיא ומיון ניכט שרלויבט האבן זיא צו
פרפשרטען  /משנן  :שס איזט אייני צייט צו טהון אום
גאטטס וו י
׳  ) aאויסר דשן ביירן איברזעטצונגן
דשם
יעלבטט לו בהערליק ; דק ערקאן פרדכרט מין/ראש אמירי
היילי 4י פארפאהרן  ,דיא דיא היילי4י שפראכי 4רערט האבן /
ויין העפרעאיש גי  5ט פרטטעהן הירדן י ראט קאן איהק איין
יעדר מדיון  /דער נור רען ודנדטטן ב 4רי^ פאן דער היילי 4ן
טעהנן אנעיקן שפראכי האטי
 ^ ) 1יינן ועירן  /רענן איך מאן פאן דעק שטיל אונירר נייאן
שריפטשטעללר עטהאכו 4יא 4ט האבי  /הירד דאך דאט
אוגד יגם איזט אץ דינו־ האני אי זי וי' אונערהארטט מין •
דק
ווירקליךיא וואט לעטט דך 4אר ניכט
פסווטהן> יואן * אללטי
עהר4ל 1יבן  :דאט או; 4פעהר האבי ימט דעק יעטלרקאטטן
 4שפילט  /אונד דיין פעריאדן המיט 4ומרפלט  /אלט דאם
איהן איין יוענט יויט פרטנפט Tגידר 4טריבן האני י הער אייט
אוי ^ אייניואהל דינר יואן העוצר איין בלייאלאהט אנ״ך /
אדר
(הען דאט חארט א ; ׳ז ך היא
דאטאברעפיאטור לייק אנלוליי 4ן
טיינט! אורימא
נביאיק
Sifo
'
p
בלייכנט
/
)
דיא
היילי 4י
שריפט אין הענרן
האט
/
אוק
ייא
נו
איבריעטלן
? היר האר
יא נאך 3אן איבריעטלן א 1נד איבריעטלר 4אר נינט דיא רעדי י
אויך שיינט עט  /אלט רעדי דער פרפאטר פאן איינק 4היק
איבריעטלר  /דער להאר אין אונפרשטענדליצר טפראכי
סרייבט  /אבר דאך אייני יוייטטר ,׳ מעדר עיהרט
הער קאן
דאט ענטרעטילן ל
 ) 2דים ברארך מיינר צרקלעהחנ 4י נאך אונירק אןר$
ספרינ 4ליק

דעס אונקל* ום ׳ אוגד יונתן בן עוזיאל ) 1 1אוגדגורים
גיכט

טפדינ! 4יבן pi 'co 'tוואר עט ניבט ער 11ינט 4דגד 3יך
אבגופאטןt
ערזזא 3טני פרארדנונ 4ן 6ונד 4געט3י טריפט 1יך
 |L5U6tאויט געהר ווייגן 4רינדן סינדליכי איכיליפרזנג
ואגדרן דיגי
בלייבן * א | ם נאבהער דירו 3ייט * או ^ טטענרי דיא הייפטר דעך
טינא 4א 4י3וואנ4ן גיא דעגנאך גידרלוטרייבן  /נאגטן גיא עט
אייניז לערםטער)נ 4דעט 4געט 3ט  /אוגד זזאנדםן דאהער נאך
איהרר4ו 1עהג! יבן ווייגי דען פערג דרוי^ אן  :עס איש אייגי
*ייט דא מאן אום ו .אטטס ווי^ ל} דאם גזעטץ

ןירשטערן מיי (* P '3*V

קי״טקכ״ו ) ♦ א13י \גאה 3א 3גא זוען 3ייט* א^ 1טטענדי אייני
אבווייבונ 4עאק א 1רטפרינ  14ינן 4געט3י ערפארדרן  /פ 15ע4טן
דיא ת ^ דיטטן  /אוגד אויך טפעטרי לנגהרר  /דיגן פער«
נייאר1נ| 4
אגלופיהרן  p16 /אג3ו3יי4ן דאט דער 34יי 5ן
גור 1וען עטא^  4 pאטטט 1וי 31ן 4טיהט  /טטאטט האגן דירפן •
דאטגיגד
 ) 1אונקל־יוס » < ונד יונדזן בן עוזיאל־* 1
נע ^ יך3ווייא ק  16דעאיטי איברגעט3וג4ן  ,טסיאכן דיא
וויי־ נאך 1ועני 4ר פרטטעהן א! ט ריא אורטפראכי * אבר
נון ק 1עהרט גיבש אדן‘ < אוני איך פאג4י אן דעט פר*
פאשרט 4רו; רגאט’)  13פרטטעהן * גאך  ptnאיגם עט 4אר
״ ניבט דרוק 13טדזון tדאט 11יר דיא היי\י 4קייט דער  £עהרן /
דעט 4ייטטט
דיא גיג ^ בקייט דער \גארא / 1דיא ער3יי  5ט«נ4
אויש רען היי1י4ן טריפטן ערקעגנן  /א 1גד אין  £ piwtoעבן
 13רע14ן אוגגרס וואגד! ט אגוועגרן « \\[ faדעןאד 3ו ו 1ירד יא
ערפארדרט  /ראט וויר ב 4ריפי ^ יט דען ווארטן פרבינרן /
אדר13
אוגד ווען אונס דיא אורטפראבי סרע^ ד 4ווארדןt
שוועד 13ער 1ערק איגט  /דאס 11יר דיא ב 4ריפי דורך איבר*
«עט3ונ4ן ער 1אג4ן *י גאגררן דיא4אנ3י היי1י 4קיינו  /דיא 4אנ3י
טארטן □ כטטאבן דער חיי1י)4
<גרטיאונ 4טטעקט אין דען
שריפט < דיא מיאטן קאראקטערי  /דיאבלאמן 1עטטק דעך
מעברעאיטן טפראבי  /גיא ^ ע4ן בלייצנן ו 1אט גיא ווא!3ן /

“ירק!

נינט איירזעטצונגן אין אונפרשטענדל5,1ר
פד עמדר צונגי איינר גמיינן
דאלמעטשונג ) rווא צוואר
צרשטערונג דעס נזעטצס
איינטריט  .איר עס
ני5ט אום נאטם ס ו וי SSן גשיהט • אישאן נון דער ר" ן
דעם רמי״ ן הירין ווידרשפריצט > אונד שרייבט  :דאש
שפר»5י »ונד

מאן
)וירקן נאך רעש פרצאטרט איינונ 4אללש* טו 4נד t
ודטנטאפט וא ;ד קענטדשי * ווען איך אדך קיין ווארט פאן
יצק 4בעטי פרטטעהי דאש איך הער פלוידרי  /ו 1ען עשגור־
העברעאיטי ! וארמי ומד  /וא □וירקן ויאאגדאבט/ערקגננטניס
רער 4עטטליבן וואהלטהאטן  /אזנד ער 4עמ; 4אין רען
 4עטטלינן ודללן * ווען איך אויך ניבט ודיש וואש דיא היילי4י
שריפט  /וואטדיא פראפעטן  /וואט דיא14עט’] ^ ןעהרר
«4א 4ט אונד 4לעהדט האבן ל וזען15יך נור איהרי ווארטי אפט
רעפעטירי  /או;ר ודט
*וונדי* 5ויינן לעערן טאליל הערפאר
ברינ4י  /וא איוט עט פררמטטליך יוא וואבט ודך דיוט
וועטי 4ר  /פרנינפטי 4ר . /ודיור א ונד בעשר • דאהער
ודרקט אדן ראש כוך עולת ״צבור  /ודיו עטודט העברעאיטן
לעטטק 4דחקט איוט  /אונבטארט וייגש אינהאלטט /
דאט ווען איך עט איק הדד האבי ודר קיק או 4:ליק לוטטאטן
קאן iדאהער בתיבט עט אויך ניכש4ראווו>1אטיקאליטי
ריבט' 4קייט אוני לא 4יטן פארטרא 4ל !.האבןך דאהער * ע4ן
1א פילי בא  4טוואקטי ז ואבן דרין טטעהן אלט גור איוווור הריין
קעננן « דאהער ועד דעק פר 5אטר אויך אונקלוט אוגד י 1נתן
בן עודאל חיילי 4־*ל ניבט ודיל שע לודיא פארטרעפליבי איבר*
*עטלר דנד  /ואנדק ודיל דא ודט הענרעאיטן לעטטרן
 4טרי ןב דנד *
• ) 1ראש איוש דאט אורטייל איינש וואננט דער וואהר*
טימליבר ודץ ניבט איינוואהל דייטט לעון קאן  /אוגד
צאן קימר טי׳ראבי אין דער וועלט איר 4נד איינן וויס* :
שאפטל־צו נ4־־ץ‘ האט *

מאן אום נאטטס ווילון אללי איברזעטצונגן עראי ין דארן* *.
אז מיינט ער דאך בור אין שפראבן ריא אללי לאנדסאייג*
וואהנר פרשטעהן  /וויא ר׳ סעדי׳ גאון אייני פרפערטיגט
האט ׳ אבר נינט דאלמעטשוננן אין אונפרשטענדליכר אוגד
שווערר שפראבי ׳ ווען אויך איינצלגי ייעננר דיזי שפראכי
גרינרליך פרשטעד־זן • רען ר ' יואר* פריאט אונס איינס
פראזעליטן דיא דהייליני שפראכי אין דיא זייניגי צו איבר*
־טראנן jדען וויר זאנן ני 3ט  :ע ס איזט א ייני צ יי ט אום
ג א ט ט ס ו ו י ל ל ן צו ט ה ו ן ׳ אויסר בייא איינר זא5י ווא ^ לס
צוסגוטן אייראיינשטיבעוט ־ אום זאפיל מעהר דיאיענען דיא
פראפעטן אינרזעטצן אין שריפט וויא דיא פעלקר האבן דיא אום
זיא הרוס זינד ׳גשריבן ארמעניש אונדאויסנלענט ארמעניש• ) 1
דען דיזי קעננן זיך אויך ני 5טס ברופן • ) 2איך רופי לויט
איבר דיזי לייטי פאלגנדי פערזי אויס ( יהזקאל י״ג ט ' ) * :
" אין דער פרזאממלונג כזיינס פאלקס זאללן זיא ני 3ט
זיין  /אונד אין דער שריפט דעס הויזס ישראל׳סז־אללץ
זיא ני5ט איינגשריבן ווערדן ׳ נאך זאלל־*} ויא אוין*
ישראל׳ס ערדרייך קאממן • »
דען דיא שריפט ישראל׳ס איזט אין איהרן אויגן אייני שריפט
פאללר שלאקקן ׳ אונד אייגי פרע5טלי 5י שריפט ♦ ) 3אוין*
דערגליי 5ן
אין דייטפר טפרצוכי צוונד

 ) 1דצוט £ jtetרב1יו* ט הייטן :
 4דט דייטטן { עטטרן ♦
« ) לווכר ראך הלובן לוונורי ענ! 4יטי פ6רטו 4יזיפי טפצורלר
אוני6יטא 1יעניטי ודטברידר דיל! היי1י4י טרי  5ט ואtew
 cteאיהרי 4בעטבי5ר אין איהרן ןאגרטטפרלוכן לוין רען
־ { p ’fonn /4עטטרן נירוקט ♦
 ) 3ודי! דא נע ^ יך לזוין^ דיא וויצטי 4קייט צווני טענהייט

• ptonn

דערגיד*יי5ן יורן זאגטי דור איבש היי ^ יגן גייסטי :
<< דאשזיא פרטילגט ווערדן אוי ס דעס בו  5י דע ס
«לעבנס׳ניאמיט נרע  5טן פרצייננט ווערדן ! »
דען גרע 5טי ווערדן פרציי5גט אוגד איינגזיגלט נאך איהרר
שריפט אוגד שפראכי מיט שריפט אשורית (אסיריש ) איבש
בוני דעס לעבנס ) 1׳ איר ניכט אלזא דיא גאטטלאזן דיא
אידחרי ? 1וסט אן שריפט אוגד שפרא5י פרעמרר
פינדן •
וויא אנינעהס דינר ניבט דיא שטראפרעדן אונזרס פאטרס #
אונזרסגראסן לעהררסדעס דאב י יחזקאל/ערשטןרי5טרם
אוגר הויפט דער שולי אונזרר שטאדט י ער שלאם נעמליך
פ^גנדר ווייזי • ווען בייא איינר איברזעטצוגג אינםגרי5ישי ׳
אין וועל5ר שפרא5י אונזרי ווייזן ראך ער ^יבט דחאבן צו
שרייבן ( /דיא אורזא5י שטעהט אים תלמוד נ מגלה ט׳ ב) ,
איבר דען פערו יפת אלהים ליפרת  /גאטט ברייטי
יפת אויס  /דיא שענהייט פאן יפת רוהי אין דען
וואהנונגן ש ם׳ ס • דאם וויל זאגן ו דיא שעגסטי שפרא5י
דער קינדר יפת זאלל אויך אין דען וואהנונגן שס׳ס רוחן ,
אוגד אוגטר אל ^ פעל* קרן יפר־־ו גיבט עס קייני שעגרי
שפרא5י
דערזע 1נן אויפווערקואק  6 /ונד דיא קעגטגיש דאפאן
א * 411ייגר ? -fiten p6wוויי!  nn »tyftאיינ*ינשם5א11רי }ייס*
ק1א4ן  /דאט דאם ;  ptnuxדיזר ,טפראכי פתאכ 1עטי 4ט חירד
אוגד אזמרי טריפשטשע 11רמכט אייג ^ אה! 4אר \* *אנ1יטי קענט&
(ישי האבן  iדאהער1יגד דיא איברזנגטלי־ 4אטט1א1י טפראס
פראנסר  tאוגד דעם טרפרלינשטן 115כם 11עהרש !
 11 ( Iאמ ראש הייס] *א y 11אים כוכי דעם לעכבם מיט עריפנז
אשורית פהצייכנט אובד אייגגדבלס דין  /ווערן
ווירfall

נייא4ירי 4לו1ויטן •

שפרא3י ודא דיא נריצישי ) דענגאך וועהמד דיזם אונטס
נעהמן  /צור צייט דעס קעניגס פטאלמעאוס דרייא טאגי
פיגס§רנים אין דער וועלט גוועזן וואר  ,זא ראש מאן דריבר
איינן פאסטטאג גח• טברת ) אנגשטעלט האט 5אום זא פיל1
נזעהר ראש אנדרי שפרא3ן אוגזרי אויגן פרפיגסטרן • איר
דיא אלטן * אין איהרם לי5טי וואורדי לי5ט נזעהן ׳ אונד
זיא מערקטן רען מאגגל דעס ל׳נטס • אוגד אלם דיא אלטן
(דיא זיבנציג דא  4מעטשר ) אין רען טאגן דעס קעניגס
פטאלמעאוס איירזעצטן ׳ מערקטן זיא ( אדר זאהן זיא)
ראש דיזי דרייא טאגי * דרייא טאגי דער פינסטרגיס זינד5
אבר יויר זינד נידרגיייגט אונד הארון איבש דוגקלן ׳ אין
איינם לאגדי שטאקריקר פיגסטרגיס  /דונקלחייט וואלקן אונד
דיסטרס יוויטטר ׳ אוגד וויר מערקן עס ני5ט  /וויא דיא
שזיער אין דען עפגונגן דעס היממלס פרפיגסטרט זיגר •
זא פוהר ער פארט מיט פרגיגפטיגר מאר ^ ;,פרעדיגט׳ ( אים
מאגאטי טבת ווילס גאטט רעדי איך מעו־זררס ד־זיריבר י)
דיא ווארטי אויס דעס כווגדי אייגס ווייזן זינד זאגפט • ) 1
ך* ןס וואר דאס שרעקן אוגד דיא גראסי פיגסטר;
אוגטרגאגג
ניס« דיא אויך אברהם פיל ביים
דער ואגני ׳ אלס ער זאדתי אוגד מערקטי דאש דער
גרעסטי טהייל דעס זעקסטן■יאהר טויוניס ב ) פארבייא
וואר * אוגד דיא דעמרוגג דער ואגני דיזר וועלט ד־העראן
בראך
 ) 1סלודי דלום דיוי1יב $יכי םטרא 3רערי רעמ ולונ״סן »  pולו
לויבראדם6וג  £רםטעגר ^ ך 6יוט  /ד 6ם » יר » עדר6י p
טעקםנ 1נאך  6ין דערלויברועט!3ג 4ורסן » לוםער  6י'4ננו | יך
*
ואגן
 ) 2נאן ערםלו5זנ 4דער » • ub

בראך י ראש מאן נעמליך אויף רעם פונקט שטעהפו -אל^
הייליגי שריפטן צו ענטהיילען 5ראש מאן דיא ווארטי דער
תורה אונד דער נביאים  /ווארטי דיא אויף דער ערהאנגסטן
שטופי דער זועלט שטעהן ׳ ווארטי דיא נאטטס מונד אוים*
נשפראנן דהאט ׳ אין מענשן שפראני איבדזעצט  :דא
וואורדן זייני אויגן מיט טיפר פינסטרניס בדעקט • ) 1דיא
העברעער מאנדלן אינם פינסטרן ׳ פררוגקלט זינד איד־זרי
אוינן דאש זיא דאס לינט ד ער רענטשאפנהייט ניצט זעהן«
אינדעם זיא גלויבן גראסם לי 5ט צו כרבליקן • איבר זי^
רופט דער פראפעט אויס :
וו וועהי רענן דיא בעזם נוט אונד  -ניטס בעזי נעננן5
זן דיא פעהטרניס אין ליפט אונד לי5ט אין פינסטרניס
לל פרוואנדלן; מעהי רענן דיא זיך ווייזי דינקף* !
דיא הויפטאבזיכט דעס איברזעטצרס איזט אונם זיינן נאמן
אונטר

 ) 1וואט * א4ן דיא לעור לו דיור ערקלעהי־1נ 4אדר לו דיו p
קאווענטאר איינט פערועט אויש דער היילי4ן טרי  3ט ?
איך ווייט ניבט וויט חעלכק נאוון א* ך עט בלע4ן ואלל " *ואן
גד ענקי נור רען טריפט * אונד פרנונפטווידרי 4ן 4דאנקן נאך
אללן צ1אל4ן דיא רארויט4לא4ן ווערדן קנבכנן י
» אונורמ  firפאטר אנרהק איברפיל אנ 4טט אונד טיפי
פינטטרניט  /אלט ער פאראויט ואהי  /דאט אין דער
לווייטן העלפטי דעט זעקטטן יאהרטויונדט נאךערטאפי4:
דער וועלט  /איברועטלר אויפטטעהן  /ריא דיא היילי 4י
טריפט אין אנדרי טפראכן איברטרא4ן ווערדן “ :
וזער ווא / 4ווער קאן אייני ואלט אויט 4מהרט איינט 3אנ*
טאסטיטן 4הירנס ווידרלע4ן ? איך בין אינרליינט  tלו דען
לייטן דער נגהרווידדי4ן טנהדרין  /ווירדי איין ואלצר קא* וענ*
סאטאר  3אר ראט 4ראמ* האהי 4רי 3נ 34 1ארררט וואדי] זיין /
־־ ד

t

■

_

_ י

אוגטו רען פע ^ קרן

דאחרך בריר־זרט צו מאג! ׳ ראש ער

גינט ג ^ יבט ! ) אן דיא איבר ^ יפחגגן אוגד אויסליעגוגגן
אונזרר זעיד^ יגן ווייזן  /אויפר ווא איר־זרי זעטצי מיט דער
ניגונו .אנדדר ערדן> זעהגי איבראיינשטיבינין ׳ אוגד אל^ גנזיין
פאן יעדם פאלקי אוגד יעדר גאציאן אגגגאמנזן ווערדן • אוגד
איברזע*

ווער זיא גור קעגט ׳ אדר עטוואס פאן רען נייאן
צוגנן גזעהן האט  ,ווירד איינזעהן אוגד פרשטעהן דאש מייגי
ווארטי וואהר זיגר  /אוגד דאש דיא וואהרהייט בייא מיד
אוגד מיט מיר

איזט •

געהט גור «—,ין אוגד שויאט ׳ אוגד

בטראכטט רען צוואגג רען זיא זיך אנטהין ׳ מיט שפיצפיגריגן
אוגד ווייט

הערגהאלטן ער קלי ער ו ען  /די א

פאןדעם מיטטל;

פוגקט דער וואהרהייט * דיא פיר דך זעלבהט נירגט  .עגטi
פערגט דגד jב ) אן שטעללין ווא דער גראדי זין דער שריפט
איס

אוק איבר דיר « אהרי ענטוזייליגונג דער • שדיפט רעד אד,ד אנט*
«וארם |ל  4עבן י «3אונורר לייט קל«ן וואן נינטש « עטן .ד טה« ן/
עדקלעדזר«נ4ן ־עפנטליך דורך
ואלכי 4ועלווירריןד
אלט
איבר* עשלונ4ן בקאנט וואק *
 ) 1דער רעמר טפריכט היר אברווא־לש באלד3אן »דינם
איברועטלר  /באלר פאן וועחררן איברועטלרן  /י! דער
איברועטלר  /היישט עט  « /יל ויינן נאוון דאדורך בריהווט.
*ואבן  /ראש ער ליי 4ט ער 4לדבי ניבט אן ריאאיברליפר«נ4ן אונורר
ורטן ** «על 5ן * איברועטלר וויינט ער ? איינן«4ישן  /אדר
לוללי איברועטלר איברהדפט ? « אר! ק עדקלעחרט ער רך
ניבט דייטליך אונד פיהרט איבר דיד אנקלא4י מדיד  « /יא
עם איינק רענטשאפנן וואנני לזשטעהם ‘Iאדר « ארטט ע ^ 4
ביש ער ראל«  £ערווליך א« יפ 4פארדרט « ירד ?
ג ) דיא איבר« עטלונ4ן ט«י 4טן נינטש  /דאש קענגי איין יעדר
באורטיילן  /דער גור עט «אש פאן דען נייא) איבדועטלונ4ן
 4ועהן

*

איםאינדן ׳ א*ס אינרן דעס אינרן זייני האנדאזיסשטדעקט /
אונו* ראס היל ישראל׳ס הערן לעסט י זא וויא דיא הלפי
זיינס קשנעס אונד זייגס גאטטס ערהעבט •
וזיסט י איהר  /דיא איד־זר רעגנטשאפנדהייט שעצט אונד
דיא וואהרהייטSיבט ׳ איך צירגי ני3ט איבר דיאיעניגי .
דיא נא5רעם זיא אויס דער שולי ווא גאטטס ווארט לעהרט
מירד הרויסגגאנגן זיינד י זיך אויך דער פרעמדן שפראך
אונד שריפט בפלייסיגן  .אוגד פלי רע 5נונגן נא5זו5ן ן)
רען דיזי טהון וואהי־* דאראן ׳ אונד דיזס איזט אייני נראסי
פרבעסרונג ׳ אייני { 1אנדס^רבעסרונג • עס גיבט קינדר פאן
גוטס רופי ב ) דיא איהר ענדי בדענקן ׳ אידהר ענדצוועק
אונר פארטקאממן • פילליי5ט זינד אייגיגי אונטר איהנן ׳ דיא
ווען
 4זעהן האט • האט זיא רען דער3ר  3אםר4לעזן ? אונד
פאן וועל5ן איי 4נטליך ספרינט ער ? האט ער הינלענ4לי5י
קענטניט*  piftדריבר לו אורטיילן ? ער  /דער טווערליך דיא
אורשעראני פיסטעהט  /אוט־ אאהרטייי .ןיך נינט איינ ^אהל
דייטס לע*ן קאן• ?
 ) 1ראש זאלל
וואל
חיישן
 :אונר רעמן ! עמן מאללן «
 ) 2איק טעקשטי סטעהט  /או :ד דיר מעננר פאן רזף /דאנו
ו1יררי היר אבר גאנין מגנלאש ויין /רען ער*א 4ט הינטר*
הער  /מקדא * ידאנק  /איך האני איהק אלוא היר ראש
רינטי4י מארט אוגטר4לכ 4ט * ^ אן לאשי מך אבר נינט איררי
 p6Kל*  4לנן  /ראש דער פרפאשר היר דיא ערלערנונ 4דער
ספראט גאכ 4עבן • intל 11אר *א 4ט ער  /א 1ל רען פאלל
דאס דיא קיגרר ער1ואקשן < אד ,ד ראש0ט 1דיק רעש4זעטלש
נינט עארטזעטלן קעננן  |4rw /מא א* ^ רהין פרעומ־י
טפראנן ערלערגו  pt6איהרן האנרל טרייבן ל 1קענגן • אלוא
« 0איהק זזאגרל

ממן צו קעננן * /אללן מא

ספראק

נינט

לערגןג

*2

טען זיא ערוואקסן דאס שטודירן אים נזעצי ניצט פארטזעצן
קעננן ׳ אונד קויפ^ ייטי פערן אונד ווייט וועררן מיפן * ווען
זיא אלזא ^ דסשפראצי אונר שריפט גיצט פרשטעהן ווירדן.
זויא וואלילן זיא טיט איינאנדר האנדלן ? די ^ ערדי טיט
איהרן איינוואהנרן איזט ראך נון איינטאה ^ נטרענט  /זא
ראש נימאנד דיא טונדארט איינר פרעטדן שפראצי פר«
שטעהט jאבר דשן פרקעהרט; מונד האסי איך ׳ רען טונד
דעריעניגן ׳ דיא ווארטי דעס לעבנדיגן גאטטס אין פר*
דערבטר שפראצי אונד פרקעהרטר צוגגי פרוואנדלן ׳• דיא
א ^ זאצן איברזעצן ׳ וואבייא מעדר נוטצן פירס גאנצי נאך
פא^ לקאטטנהייט פ*ר רען איינצלנן גוואננן ווירד ׳ זאגדרן
אוטנקעהרט • רען עסאיזט איין גש ^ עצט פרקעהרטרארט •
דארום  /איהר קינדר יעקב ידיאאיהר קינדר דער וואהר*
הייט אוגד פריינדי דער וואהרהייט זייד<  5רבאנט
דיא שפראצי דער  wb׳ הערט אויף צו פרעפלן ! דעי ער
(נאטט ) האט אונס ערוועהלט אויסאללין פ ^קרן ׳ ערהאבן
איבר א ^י צונגן  /אונד אונס גד־זיילעט טיט דער דהייליגן
שפראצי

ני 5ט  pn5ייך פיון 4אטטט ווארט לו נלעהר־ן vלו איברניי4ן /
אונד לן ערבויאן יווען דיא עארהאנתן איבריעטלונ4ן ניכטט
טוי4ן  /ולו4ייטן וויר יא p !6ואפיל *« עהר דייטש1ערנן /
 p 16ענדליך 4וטי לו ער1אנ4ן * אבר עטאייטקלאיק/דאשדייס
גור piJטייני נאכ  44עבן ווירר  pift /עט ניבט4ראדילו * רט
דער לאנרט * אנרי 4קייט לו פרדערבן ׳ וואט הייטט דאט
איברי4נט  /דיא שפראבי דער איבר*עטל1נ 4דיא עלדערבט /
דיא ווארטי דעט לעבנדי 4ן 4אטטט פרדרעהט ? פאן וועלכן
ו־וארטן  /פאן וועל5ר שפראכי אשט רען דיא רעדי ? pnfoi
פיהרט דען דננר פרפאטר ניבט ©טעלל[ א! 11א דיא »ארעי
4אט ^מ פרררעהט לנר ?

שיפראצי  /אזנו* .ילדי צועי דיא פארגויבט קעמט מירד פס
דאממט  /אונד דער רויללי גאטטס מירד אין אוגזרן הענדן
גלינגן • פאלגנדס זינד דיא מארטי דעס זהר  ( :קאמענטאי
איבר דיאפערזי ) אונד גאטט שפראך׳ זיהי עסיאיזט
איינרלייא שפראצי איזט
איין פאילק ! אונד
א ו נטר איהנן א׳ ז ' מ׳ ׳ יוייל זיא נעמליך אין איינעקייט
זיגד  /קעגנן זיא גמייגשאפטליך ארבייטן  /אונד איהרי ארt
בייט מוס איהנן גלינגן • מעגן אללי איהרי שטופן ;לייטר
אבן צרשטרייט ווערדי ׳ דאח־רך ווערדן עס אויך אלילי
גאטטצרשטרייטי
אירדישי זיין י מאם פאלגט דארויף ?
ז .י א פאן דאננן • מען חא פראגסט  :מארוס גאטט איהרי
שפראני צרשטרייאטי אונדפרוויררטי ? דאס גשאהי ניררוייל
זיא אללי דיא הייליגי שפדאצי רעדטן " אונד דיזי שפראבי
אידזנן אייגי אונטדשטיצונג וואר • מייל דורך דיא האנדלונג
אונד דאס לאב איהרס מונדס ׳ וואדורך דיזי וזארטי גלהן ׳
זיאזיך אןדאס הערץבפעסטען אונד זיאאוגטרשטיצן  /ראש
זיא רען ארט עררייצן רען זיא ערשטייגן וואללן • ביז איהר*
שפראצן פדוויררט מאורדן ׳ ראש זיא איהר פרלאנגן ני3ט
פאללפיהרן קאנטן דורך דיא הייליגי שפראני  /דא אבר
איהרי שפראצן פרענדרט וואורדן .׳ קאנטי איחנן איהר פארf
האב! נינט גליקן! מיי  4דאס הימלישי העער ני5טס ווייס
אוגר גיצטס פרשטעהט אויפר דעו הייליגן שפראצי • אלס
איהרי שפראני פלמיררט מאורח ׳ מאורח אליך שהוי
קראפס גשוועצט אונד איהרי שטערקי גברא5ן • אויף אונר
זיהי י ראם ווארט מעלנס דיא אונטרן (שטערבליצן ) אין
הייליגר שפראצי אויסשפרענן  /ווייס דאס גאנצי השער.
רעס היממילס  /אונד ווירד דאדורך גשטערקט ן אנדר*
שפראבן אגך קעננן יעני גיכט  /אונו געבן זיך גיצט דורך
זיא

זיא צו פרשטעהן  .אוגד עין דרום אלם אידהרי שפראפי
פרוויררט וואורדי ׳ אלסבאלד הערטן זיא אויף דיא שטאדט
צו בויאן • /דען איר־זרי מאנט רואררדי גבראנן  /אונד זיא
קאנטן מיט איחרם וויללן ני5טס מעדהר אויסריכטן ׳ דער
נאמי דעס הייליגן גלאבט זייא ער  /זייא גבענעדייאט פאן
עוויגקייט צו עוויגקייט •
זאגט אויך דער תלמוד ( שית אונד סוטה ) ראש דיא
ערץ* עניל זיך ני5ט מיט דער ארמענישן שפראכי
אבנעבן •׳ אונד דיא רענטהלעהרר זעצן הינצו  :פיל וועניגד
מיס; זיא זיך מיט אנררן שפראכן אבגעבן • דאש אבר ר׳
יהודה נור דיא ארמענישי שפראני אנניממט  /הייסט ואפי ל
איינמאל ארכיעגיש ׳ וועלכס זיך דאך
אלס  /ניכט
דער הייליגן שפראגי נעהרט  ( /וויא אונזרי ווייז; זאגן ./
מאיום פרטריב נאטט דיא ישראל נאך בבל ׳ מיילאיד־־זרי
שפרא 5יזיךדער הייליגן נעהרטי • ) גשווייגי אנררר שפראכן •
דיזס שטיממט מיט דעם אינהא ^ט דעס אנגפיהרטן זד־זד
איבראיין ; דער ראי׳ש (אין ברכות ) אבר מיינט  /דיא
ערצעננל 'פרשטינדן צוואר אללי שפראכן ׳ אברדיאאר*'
מענישישפראכיזייאאיהנןפרהאסט ׳ אוגד זיא געיןזיך נאד
נינט מיט איחר אב ־ זיהי אויך שלחן ערוך א׳ ז׳ וו• ,
אוץ* דיזס פרוואיסטי גשלעכט זאגטי ענד ^ יך אויך דעף
קעגיג דוד אים הייליגן נייססי :
דעם זא.נ ; ימייםטר

אויף

השמינית

נעמליך אויף דיא אנטי פרטרייבונג ( דער יודן ) איד*ס :
בבל ׳ כשדים  /מרי! פרס! יון  /מוקרן  ./ישמעאל ׳ אדום /
דאש זיא וועררן אין דיזר שווערן גפאנננשאפט זאגן *
אונזרי צונני איזט פדייא דער מונד איזט אונזר1
מער דארף אונס מייסטרן ? •
ענדי

רער ו<גדי •

שלום '

אנמערהונג♦

רער תל*ודאין ברכוה (פרק היה קורא) אונד סוטה
(פרק איר־יו גאטריכש) ערלויבטניכש אלל״ןאיבר?־

*עט3ונ4ן אללר טרי 5טן */א 4אר דעס שסע ישר ^* וועלכס דיא
§וגרא *עגטאל*{עראי י פאן דער איינהייט 4אטטפ ענטהעלט $
*אנדרן לעהרט אויך* יא אין פרע * דן טפראכן לו טטודירן או; ד
לו4ננ 4נטטענדן רער אנראכט לו * אכן♦ ווייל *אן  /וויא
גאטירליך  /פאן דיק קוועללן רער רפלי4יאן קיינן נוטלן
סעפפן קאן  /ווען *אן * יא ניכט פרטטעהט * דערp° 2vn
 5אדרט אויטדריקליך  /אין רען איבר*עטלונ4ן אללי *ע 4ליט
ואר4עאלט אנ3וווענרן  /אונר * יא נאך דנג!  4נויאטטן רע4לן
אוני איי 4נהייטן רער טפראט אין דיא * |6vsיא איברועלט לן
פרפערטי 4ן♦ אונד לוואר *יט רער נע * ליכן קריטיטן4נוי*
6י 4ר!ייט אלט דיא היילי4י ספראני * פלכטט * וואם *אלל *אן
אל*א לו רען אנ 4פיהרטן טטעללן דעט* הר אונרד;ל *ור*א4ן ? -
£אל 4נרט  /וועלכט ריא איינ3י4י אטווארג! אי* ט  /ריא *אן
בייא  p *nאנטייננדן וויררטפרוך 4עבן קאן א1ני* 4עבן או* "
איין יעדר * יהט אעפננאהר  /דאט אוי^ אללן די*ן טטעללן איין
 4היי * ניםפאללט1ו ;קל לי 4ט! ראט פיר אונס אונרורכדרינ4ליך
אי* ט " נאן דעק* 4יינן ווארט  5רטטאנר קאן * אן די*י טטעללן
(יכט אמעה *ן  /אהני רען עהרוןיררי4ן טריפטטטעללרן דיא
ויא פרפאטט אונרעצט לו טחון ו אונד וויי *יטן אונט אלוא
 4ענלליך ענטהאלטן איק פראקטיטן לעבן4ברויך ראפאן לו
*א 5ן♦ דיא4ראטן * עננר ריא* יא נירר4טריבן האבן  /קאנטן
ויא 4וויט ערקלעהרן  /אונד האבן * יא אויך וואהרטיינליך
איהרן טילרן רענן ויא * יא 5ארטרו4ן ערקלעהרט • אונט
וינד אונד בלייבן עט 4היי *ניטי  /ריא וויר וועדר ווערטליך אס
גער* ,ן  /נאך ווילקיהרליך איינן * ין אונטרלע4ן דירסן "
וזיך *ינד פאן אוסרן וויי*ן אנ4וןיון  /אללי אידעען לו ענטפערנן
צוללן — הייטט עט אין
*יא לור פיל 4עטטרייא פיהרן ״ וויר *
*עהררן סטעללן —  4אטט  /אונר 4אטט אלליין אונראוס
*טרעננט פאן * יינן איי 4נטא  £טן אנרוען * ווען וויראיינללני
&”; 4טא « טן p !3 * cvp $4ביי(ו »פיל * ,ייניאלל *א5ט אדר
וייני

־ר ^יזינר־ 4קייצ 1אנרופ]  •/וא קאן ןיי5כ 1דילו איינ*
}ימיוצ \< פ6
בילרא 4טקראפט דיוי אלל ^אבט אדר דיוי אללבאר 4והע ^*£4
קייט אץ ליייכי פערואן פרחאנדלן  6 /ונד ראדורך ווא כי 5נ1־
אמועיטטלבאר  /דאך ועיט רעד לייט  /אזני צוין ערבינדונ4
מיט אר־רן ב 4ריפן  /אייני פי לחייט  /אייר צועהדהייט אין דער
 4אטטהייט פראנלאטן  /אלנו »על5ט אמורר היילי4ן דעליןראן
סטרטטראקס לו ןוידר איוט *
ניבט ^ ינדר ועד ןףר פרוואתט  /קייד ^יטט [ט פערואן לחיטן
 4אטט אמד אונטאנצונעה ^ן  /ואנדין אמור*  4בעטי  /אמור אנלי4ן
אזטויטטלבאר אן יאט ע»י4י וועון ועלבטטלו ריפטן♦ דיוט איוט
כאך דעק רמנ״ם  /איינס פאן • רען רדייצעהן פמדא<ץענטאל
,פרעלייפיען אוטרד רנג1י4יאן  /אמד לו'ואר אדטעבן דעק נעליהן
 4רמדי  /מיילדיא צדדע פאן ענ4ל ריאל ו׳דטן אונט אמר מגקעווי4ן
ומיון טטעהן  /אמד אזכורי 4בעטי פאר ויינן טראהן ברמ 4ן  /ריא
אידע פאן :אמטר 4אטטהייטן עררע4ן  /אוני ויא דעק^ 4יהטיי
אנגעת^לין *אכן קאץ  /אלט«ועלבט אבר ^ אהלט יען 4רונד*
ועטלן אמורר .רעלי 4יאן אפנבאר ווידרטפריכס ' * ) "״
^לי וואר .רי 4אטטפירכטי ' 4לעהררירער רעלי*4אן  /וועררן אלוא
דיאיער4י לעהרועטלי אדר מאמרים אויטרעקתל ^ ד /
דיא אללען,אריט 4טריבן ועד  /אוגר אייגר 4היי ^ יטריי5ן
ערקלעהרמ *4נדירפן  /ניכט אין איחרן פארטרא* 4רפן ) אדר
 4 p1$רמדי  -איהרר ^ אראליטן רעין לע4ן ; אונד לחאר א! יט
*עהר אלט איער פורכט  /אויט צועהר אלט אייגר אורואבי/
ודיל ענטווננדר דער 4ליינן  pnMwפאן דעק לוהערר  /ניבט
 5רםטאנדן אדר האלב פרטטאנין  /ריא פמדא ^ ענטי דער
רעלי4יאן אונסר4ראבן  /אמד ויא אין ם 1וערארייאן אוני אבר*
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