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 טחדקיהחת
 הנוסד עיי נבהר בית המחוקקים ונשיא החברה פחז־ה ה״ה הרב הגאון הצדיק מוהר״ר
 שמעון סופר זציל האבדקיק קראכןא יע״א. בצירוף גדולי הדור הי״ו.

 מחירו ברוסיא ופולין:
 לשנה? 5 רר׳כ— קאס.
 לחצי 2 ״ — 50
 לרבע 1 ״ — 30

 שכר פורעות 10 קרי
 לשורה, ולטובת עגונות
 בהנם. האדרעססע של
 משלוה הכסף והמכתבים
 בארצות רוססיא ופולין
 אל סוכננו הכללי הד׳
 יעקב מהרש״ק נ״י

 בווארשא.
 נאלעווקי 19 .*!א

 קראקא יום ה, ט״ו מרחשון תרמ״ד .1883 :6€1זמ6ם0מ5 15 מ6ל ,411)841

 מה טוב חלקנו ומה נעיפ גורלנו אפ נראה אחד פני אלף כונן אשורי
 לסבול עול תורה, ובני עליה העובדים את יוצרם ומקבלים עליהם
 עול פלכות שפיפ שליפה פעטיפ הם, אין מענה נפשו בצום, אין
 פתפלל בזוית זו ונמצא בזוית אהרת, אין מושך ידיו מהנאת עולם
 הזה, די לנו אס טרדת הזמן וסבותיה יתנו לנו יד לערוך תפלתנו
 כיוצאי הפזון למצוא מזק באיפת רזון ; ואם ככה איפה שאל נשאלה
 באבל: מה זה ירמוז השם ״בינוני־ ומי יתן והיה נהיה כלנו הישריפ
 בלבותם .בינונים׳ ולא נהיה נופלים פהגרועיפ והפחותים שבאומה, ומה
 יש עוד צדקה לאיש להתהלל כי ״בינוני״ הוא, איך לא ישים אל לבו
 לראות כי דור אהד דור תרד האמונה ונכרתה מסי דור הצעיר, אשר
 מאז היתד. יהודה לקדשו ישראל לגוי לא היה בו דור פרוץ סורר ומורה
 כמוהו. בעת ההוא אשר כפרץ נבעה בחומה נשגבה תפרוץ החדשה
 הצעידה בפחתרת הדת ועינה צופיה לראות כי פתע פתאום יבא שברו,
 חוב קדוש על כל אשר נשמת יהודי בקרבו לחזק את הבדק הנודא
 ולהוסיף אבן אל אבן, ולא להיות זרוע לבני לוט פלה השואפיפ
 לבלות המדתנו ביד חזקה וזרוע נטויה, עד אשר יהפכו .הבינוניס״ את
 פניהפ ונותנים עורף לאהיהפ אלה אשר לפי דברתפ, ,פייפינים־ המה,
 ויעשו אגודה אחת עמ •המשמאיליס־ הנלהםים בנו בעז ידם זה רבות
 בשנים, ונוספים גמ המה על שונאינו. המלחמה הזאת לא תמלט
ק שהם  מאחת משתים אלה: או כי תרע עינים באחיהם המיימינים י
 לבדם שומרי תורה ונוצד עדות ה׳, מהשוף הלבן על השחור, כי מתוך
 לבנת פעשי היושר נכר שהמת פסעלות בעלי זרוע, העוזבים ארחות
ם אלקיו. והמה דורשיפ פאתנו ללכת  הדת ופשפט איש יהודי ע
 עפהפ צפודיפ ואחוזיפ בפעגלותיהם — או כי ככל הסקרים והפגעים
 אשר ידכאו את העם האופלל, ככל צורר ופתגקפ מ ה ו ץ כן קמו עליו

 שונאיפ פהללי כבודו ובחי ערכו פ נ י פ ה.
 בין כך ובין כך דפוע תדפע עץ כל בעל נפש ישרדי/ שלפה
 יחזקו אחינו הבינונים את ידי השטן המרקד בינינו הזורע זרע פדניפ
ה או ל ה ז ק ה ולאמצה. האם ר פ ה  על תלםי שדה האחורי אס ל
 לא היה העמ מאושר ומצלה יותר, כי תפרד פשתה שפרים ממשתה
 שמניס, וכהנות סגימ מכסף ויצא לצורף כלי נהמד בעיני אלקימ
ץ יתהברושני אהים בנכסי אביהם אםנסרדו בדעותיהם!  ואנשים. כי א
 ומדותיהמ שונות מאד, אס בעוד האהד ירדוף אך ענג ושעשועים דשן
 ומרגוע, מבלי עבוד עבודה בבית ועתדה בשדה, השני ישא עמל
 ויסבול פלאכת חריש וקציר ובפת חרבה ימצא די, והיא לא תצלח.
ם העברי אל לוט בן אחיו, ה ר ב  הוא הדבר אשר דבר א
 חאת התלונה אשר לבעבורה נכספה נפש אבינו להפרד פאת ע צ ט ו
. כי אברהמ אמ כי הי׳ כבד מאד בפקנה בכל זאת כל פסעיו ו ר ש ב  ו
 (םארטשדיטטע) היו אל מקומ המזבח אשר עשה שם בראשונה בעודו
 עני ורש, כי כספו חהבו מקנהו ועשת לא השכיחו את שם ה׳ מטנו
 כל הימיפ! וגפ ללוט ההולך אתו היה רכוש נדול ולכן לא יכלו לשבת
 יחדו. כי ריב ומשטמה היו בין הרועים והמנהיגימ של מקנה א ב ר ם

 תוכן הענינים
 ימין ושמאל.— דברי מלכים.— שאלת היהודים.— ברכוח
 לראש משביר.— פכחביס סרעסבורנ. — פראג. — חאדשא רב סעלימ.—

 המטבח.— חדשות בגבול ישראל.— תולדות ר״ג.—

 ימין ו&מאל. ן
 ו
 השאלה אשר נציע הפעם לפני עדת ישראל ידענו מראש כי ן
יא$׳ .לא מחכמה |  תקנה לנו אלפי סותרים אשר בשונאים יקומו עלינו ו

 שאלתמ״ לא לבד המתהדשים כי גם אהינו שופרי פי* ישן יאמרו
 עלינו כי סנענו בכבודם ; אבל לוא אמרנו לכתוב רק דברים המוצאים
 חן בעיני כ ל רואיהם׳ ולחדול מדבר דבר אשר לא כרצון איש ואיש

 כי אז חנף תחנף חארץ גס בסבתנו כאשד תמלא חונףבמבתחמוסרינר
ק וישר אתח, ומח בין ? לכן א  הקוראים איש לרעחו צדיק חכמ נ
 שמעו נא יודעי תורה והגידו דבר אמת ן בעת הזאת אשרהרעפארמים
 המתקנים החדשים באשכנז ואפטרייך בכשיל וכילסות יבואו על ימודי
 אפונתנו, ובחלק שפתפ ולשון מדברת גדולות כח טאגנעטי בפיהם
 לתפוש בני ישראל בלבם, בעת אשר הנאתם בעפנו בגאליציען פושנו־פ
 מעליהם את המסוה והמסכה אשר היתה נסוכה עליהם עד כה, ופותחיפ
 לנו דלתות שערי לבם להראות עין בעין כי דוחמ זרה לאמונת המשיח
 וקבוץ גליות, נפשפ בחלה באור .חתלסוד׳, ואת ספרי סהוקקינו
 מאות עינינו הראשוניפ והאהרוניפ יגאצו ישקצו כפו דוה, היאופן
 לקול מפלגה או כת הקמה כהיום* ותקרא את שמה .קאנזערפאטיפע
 פארטיי• היתכן דרכה ואפ אפת בפיח ? ועלינו לחקור, א) היוכל דת
 ישראל לההלק לשלשה גזרימ, ב). הנמצא ימין ושמאל ואפצע במהלך
 אמונתנו כבכל שאר אמונות ודתות/ ג) היש תקוה כי אלה הבינונימ
 יעמדו כה על עמדמ רבות שנימ ונמ בניהמ עדי עד יהיו קאנזער׳
 וואטיפיפ, או לא ? — כי לדעתנו אחת אשר נרדפה לדעת מה זה
 ענק ימק ושמאל ואמצע בדת, אז נשכיל לחבק כי רבו שגו רביפ
 ישגו בפובן הפלות אלה וירהקו פפנו הרבה. חן אפנפ לפני דורות
 שנות קדמ אולי נמצאו בישראל שלש כתות כאלה. הצדיקיפ אשר
 התרחקו מכל תאוות העולמ והבלי הזק כרחוק מזרח למערב ענו נפשמ
 בצופות שניפ ושמיטות. ואף גמ בעת אכלמ בעתו לא נהנו מעולמ
 הזה אפילו באצבע קטנה* ולעומתם נמצאו גס רשעי העפ חזה אשר
 השליכו ויפרקו מעל צוארם כל עול תורד. וידאח, אלד. מחסרון ידיעה
 ואלה בשאט בנפש הדון. בעת כזאת נוכל להאמין כי יאמר איש
 אשר נמצאו בעמים ישרי לב תמימים בדרכם ומעשיהמ אשר לא
 הקדישו ימיהם לאמור לתורה כי(טוב ולעבודה כי נעמה, ויטו אל
 הבצע וימהרו את הארץ ויאכלו מדשן האדמה וישבעו מטובה אך לא
 בעמו בתורת אבותיהם ; לא כן בימינו חאחתנימ אלה אשר בצדק
 נוכל לתנות .הושיעה ד׳ כי גמר חסיד פסו אמונים מבני אדם׳, אשרינו
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 הועתק והוכנס לאינטרנט

 ט״י הייה תשם״ט


