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זילקךשלג יצחק

מזידטשוב איזיק יצחק
 אךמוךים לשושלת אני אחרון

יהודים". ב״עןרת מלכה אשר
 נקראתי מזידטשוב איזיק יצחק של בשמו

נךמיתי. ולךמותו
בארץ חייתי ולא חייתי במותו
 בארצות, ?מותה שאין

 בה. כל־כלי העזקעתי לא אך
ועמני. ועיוני עיני רותה כי אם

 איזיק יצחק של אמרתו זו ו}זל: תן
 סיךיו.6ל ןעימתה ?נעם שננה אשר

 ?זעט ונטל נתן הו־בה
 קביבױ ?נהגו ןהךטיט
חייו. אדור דוײ והרטיט

 אךמוךים. לשושלת אני אחרון
 פאות וללא זקן ללא אני אדמור

 לעעמי. חסידות של קהל וללא
 אדם ?כל אני אדם פלח

 מ?זני הגזור וב?לח
 האיש, לסוד זהב של מ?תח הונח

האשה. של לסוךה

 נשים? על בעזדושב איזיק יצחק חשב מה
 נשים מסךר סומה על עעמו הך?ין אולי

קועדה: לעצמו והקשה
 לנשים? תלמודנו של ששית הקצבה מה שום על

תשובה: לעצמו השיב אולי
 ?תוכה. תבלין אשה תבל, נשים תבל

 ח"ן. ותוךתנו אשה — חן של תהום
 קורא, תהום אל תהום

לתם. קורא תם
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כינור מיתרי ובין הקשת מיתר בין
שירים שלושה אגב הרהורים

עקביהו יצחק
 בברכת קבעוה שבת, מוצאי בתפילת "הבדלה" תיקנו כאשר חכמים,

 הבדלה תיקנו מה "מפני אמרו: הירושלמי ובתלמוד דעת", לאדם חונן "אתה
מניין. הבדלה דעת, אין שאם הדעת? בחונן

 אלא התחומים, בכל ולהבחנה להבדלה מוקדם תנאי היא דעת אכן,
 את ומרבות הבנה לידי מביאות מצידן והבחנה הבדלה הדדית: תלות שזוהי
 לשיר, שיר להקביל קרובות לעתים הוא מועיל שירה בהבנת גם הדעת.

 השוני את בדמיון למצוא כדי השונה ואת הדומה את לגלות להשוות,
 של העיקריים העבודה כלי הם וניתוח "השוואה הרי המהות. את ובהבדל
אליוט(. )ט״ס המבקר"

 — תרגום ואחד מקרא יים1ש — שירים בשלושה אדון זה במאמר
 גורל על המשורר של המוגבלת השליטה דומני, הוא, המשותף שנושאם
ההשוואה. בסיס של אחר ניסוח שיעדיף מי עם בריב אבוא לא אך שירתו;

א

 של בתרגומו לונגפלו מאת והשיר" "החץ הוא המתורגם, בשיר אפתח
.,אבינועם. ראובן

 אורם אךנות אצלו האךמורים אבותי
גויים. ולישובי יהודים לישובי
 תורה מעטה עטו האו־מוך־ים אבותי

 חל וכשילמת חג כשלמת
בנכחותם. המקדש מגוריהם בתחום

 הכסופים מן יצחק אני
 אבותי אבי ואל אליוזם נכסף

 מזיו־טשוב. הצדיק אבותי
 הכסופים מן יצחק אני

 על־אנושית למהות נכסף
 באל־אניותה. אניותי תארח אעזר
 בעו־אי אטעם ,ולוא

 בקבע שטעמו מה
 אבותי ואבי האז־מורים אבותי
מזיז־־טשוב. איזיק יצחק ר׳ הצדיק

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


