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באור

<־ ;v׳■־׳.

וזצבי ישראל /
פהמתחלתהקנה« 4אמרו כפסוק הקודם
ויאמר ללמד בכי
יהודה
קשת
פלא
היא
כתובה על ספר הישר
נראה לי היות
שעורו
שאמר
לשיר
אותו
על
דרך
אותה
הקנה
המתתצת
במאמר
ללמד
גגי
יהודה
קשת
ואשר
היא
כתובה על
ספר הישר הגזבר כנר נספר יהושע  /והוא ספר נאגד זנשנת
ממנו שלפי הנראה היו (כתני® בו שירי קודש  /כמשמע ג״כ
מספריהושע  :הצבי  /לשון פאר דופי כדכתיג וצבי עליו
לנאוןשמהו (יחוקאל ז' נ / ) ,ואולי שנקראת החיה הידועה
נשם צני נעבור קרניה היפים שהם כעץ נתר לראשה ;
ישראל  /דרך קריאה  /לעורר את לבב ישראל לקונן על
אכידתס הרנה בנפילת שאול ויהונתן שהיו תפארתם : .תלל#

 ■.לא יתק ליזנר ענין ההריגה לשס תפארת  /אנל  .ענינוכאן
לשון חול“[  /ניכן כתיב לחלל גאון כל צבי (ישעי׳ כ״ג/ ) v
■ונכתוב ואתה חלל רשע (יחזקאל־ 'נ״א למ״ד ) כבר פירשו רל״ק
לשון חולין  /ואין בזה ספק כלל אחרי שמוצא פס קבה זונה
והלידה מזה העדן■ • אבל נאמת יתכן לומר שכון המשורר
לשמש בשה5ס המשתמע לתיי חפי  /וכמוהו ג*כ בתיבת צביs
שיעלה בזה ג״כ  .בדמיון השומע או הקורא דמיון הייגק אוהבץ
כשפיכת דס נקי .שלצבי  / .־שהיא איי;" זכה׳ וטהורה נמע& יה
ומדוחיה  /אשר יפלס לפני רריפיה גבורי הציד  :איך־גפא /
לשון תמיה והשתוממות  /כאלו אמר נפילתם היתה למעלה
.יודרך ההרגל  /׳ ,כי איך■ היה אפשר שיפלו גבוריס כאלה :
אל תגיר,ו בגת  /הנה דוד היה פוד עס אנשיו בעת אשר קנן
אח הקנה הזאת בארץ פלשתים  /ולכן הזהיר איחס בזהשלכל
הפחות הס לא יגידו אותו נערי פלשתים ; גגות פלשתים r
ששומות כולל לכל הנשי© במס מה מבתולה עד זקנה  /כעין
ש® מיס אצל הזכרי© בני פלשתיט  /כיי עמון  /מי ישt 10
ולכן תרגמתי נכות הראשון בשס5רויען לבלתי׳ כפול •ולה אחת
פעמים  :ושדה הלומות  /שדה שיש עליו קמה נראה כאלו
מריס ראשו מפר האדמה  /ני נראה .יותר מרחוק כשדה אשר
אי) עליו תבואה  /וקלל הרי גלבוע שאל תבוא עוד עליהם
ברכת ה׳  /בעבור שפצו את  .פיהס לקחת דמי שאול ויהונתן:
מגן נבוריס  /אולי שטעם שם מנן הוא ,על דרך כלל ויחוד /
שמל3ד ענינו הפרטי המורה על נלי׳מיומז המנונהנל״א שילד,
יורה ׳ענינו הכללי על כל כלי מלחמם.הללמי® בזה ש ?ס מגינים
על נעליהם  /נמה שהם מונעים באויביהם » ולכן אמר מתחלה
דרך כלל סגן ,גנורים דהיינו  -נצי מלימה של שאול ויהונתן ,
ואת"כ פרט סגן שאול וקשת יהונתן וחרב ואול י■ ואולי שהיה
גבורת שאול בחרבו וגבורת יהונתן בקשתו שהיה רובה קשת
משכיל מאוד 7ולפי שאין לרובה קשת » גן בשמאלו כמו להליחמיס
בחרב  /כי הס צריכים שתי הידיס לדריכת הקשת  /לכן לא
ונר המגן כי אס אצל שאול  :בלי משיח כשמן  /ני אס תמיד
היה משוח מדם חללים ומחלב גבוריס  /כלומר שלא נח זמן רג
עד שנקמע ונעשה גלדים גלדים והיה צריך למשחו נשמן לרכך

אותו
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אומו (יצ « מגינים היו נעשים לרו? «.עור חזק ) יכ א& הי«
 ממיל רן ע״י דם חללים וחלב גבוריס שנצח פעם אחר פעםנמלחמות רנות א 5ר פשה  :ל» נעווג » חור  /יש לפתח על
יהונתן שלא נש מעולם נמלתמה  /ואז יהיה תרגומו ( יער
ניצופייגע■לורוקודך )  /אבל זה אינו נכון בעבור נפל העדן
הנא אחריו  /שטעם לא תשוב מוסב נהדיא על החרב ולא על
שאול י ושם קשת הוא מאותן הדברים נלתי חיים הנאים על
שני משקלים כאחל נמו שמש דוח אש והדומה  /ני נן כתיב
והיסה הקשת (כראשית ע׳ י״ז ) והקשת אשר יהיה ( יחזקאל א׳
כ״ח ) " וטעם קשת דרך בלל נעבור שהוא גו ^הכלי  /אמנם
מוסנ לפעמים על החצים * ומעם לאנשוג אחור < ני אס
לא יהיה להרובה די נח לא יתקע החץ בגוף מזרה אליו ־/
ני אם יפול לאחור  /ולכן אמר שמעול© לא רפה נח יונתן
במלחמה ממורך לב או מהחד  /כי היה אמיץ לב נגנורים *
דש לומר ג״כ טעם לא סוג אחור  /שהיה רונה אל השערה
ולא יחטיא  /ולא היה בחץ נשוג^ אחור מנקודת המערה ימין
ושמאל ולפ״ז יהורגס בל״א ( דאט דצו דצוט  Bפר5עהלטע ) /
והנוחר יוחר  :ש& ול ויהוגהן  /נמו שהיו דומים זה לזה
נחייה® בהיותם שניהם כאחד נאהבים ונעימיםלכריות•  /היו
דומים ג*כ במיתתם ולא נפרדו זה מזה  /ני שניהם מתו מיתה
אחת וכיום אחד  /וכדי שלא יעעה השומע לאמר שמרפיוףדים
נפלו  /הוסיף « יד לאמור מנשרים קלו ונו : ,קלו ; /אין
• לבארו לעדן קלות רגלים  /מה שמתואר נל״א׳נשס (5יל  5טיג)
ני זהו בדון לאיש מלחמה * אבל הטעם לערן מהירתהעשיה /
שימהר ,הגמר להכות מנה רבה שוק על ירך מנה אחר מנה /
ויתואר זה בל׳/א ( בהע« דע ) " ואמר מנשרים קלו על פי
הנחת ( חנקוקא׳ח׳ ) משר חש לאכול  ./בי כן דרך,הנשר
ממהר לעוף מחס השמים על טרפו בארן בנתיצה,רבה
חבלנישכס  /ע*י השלל הרב שהניאלארצו " ואמר למות
ישראל שתבנינה נגד אמרו למעלה שננות פלשתים תעלוזנה ׳
כי כן היה המנהג בימי® הקדמונים שהנשים יוצאות במקהלות
כן לשורר כן לקונן " ומה מאוד ידע המשורר את תכונת־ל3
הגשים בתתו טעם לבנייתן  /בעבור שלא יוכלו עודלקשט,
/
■,
עצמן

<
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עצמן מנייהלאיס '(3תפש*עי& יקרים  :איך בינלי ונו׳  /הנ1
המשורר שגה ושלש המאמר הזה /
 teעקר חוק הקנה*
נשגר מעט 7ווה דין נאהוצחה במליצה באשרהראיתי,בהקדמתי
לספר זמירות ישראל וגבאורילמויוור* חהליס  :צר  .לי וגו׳*
אמר המשורר שמלנד ההפסד הכללי המש-יגב ע״י המאורע
הזה* הנה יש לו ג״ב הפסד פרטי לו לבדו באבדון אוהבי וארגו
שהיה אוהב אותו יוסר מן הרגיל עד שהיה נוח לו שברו בהפסדו
גדגתיב (ש״א כ״ג־ י״ו ) ואתה תמלוך על ישראל ואנוכי אהיה
לןלמשנה י אמנם ננ״ו לא יספיד המשורר הפסדו הפיעי4
יב אס אחרי כלות פנק ההפסד כעבור הפסל הכללי לעמו
ולארצו 4ני לאיש עוג וישר יקרים תועלת הכלל לתועלתו
הפרטית  :גפל» תה $נל מה שהוא יותר מדרך הרגיל נקיא
פלא «״ד הנתוב והפלא ה׳ את מכוחך ( דנייס כיח נ״ט ) i
מאהבת נשים  /יש לבאר הטעם פאהגת נשיםלאהוניהן  /או
האהנת נשים שתמצאלהאנשים  /יכ יחס הקרן שייך גם לפועל
נס לפעול • אולי שנון המשורר לסתום הענין  ,לאמור ני
השגיהס נפלאה אהבת יונתן לדוד שאינה תלויה בדגי  /צמו
האהנה בין שני המינים  /שאינה נקיה מאהבת הפרטי לתועלתו
ולהנאתו  :כלי מלחמה 7מה יפהפיר״שי ז"ל שהוא מושג -
על שאול ויהונתן  /שהיו גלי וין של ישראל  /שהיו מגיד©
עליהם נגדאויביהם  /והנרעז אותם לנניהס י גס מה יועיל
לג •-מלחמה לעס באין לאס מור מנצח יוצא וגא לפניהם ן
אנל לאמור שקונן המלך נאמת על כלי המלחמה שאבדונמלתמה
ושבחו להם החרבים  /הנה וה הבל ורעות יוח Vני אין* 1
עמדת רחב לב לקונן על דבר מוי״יט נזה מלבד שאין זה מדרך
1ההתפעלות האמתית לצער על אגידת מד מה 7נעתשהלב
ערוינצער יותר גדול  /כידוע להוושנילים בחכמת הנפש #
לו !ן « ענין«11שאמרנו :
יואל נוי״ל •

)

c

•מכתב מהיקו ר׳ דוד הגיבו ?1ידידנו ד אהרן;
וואלפזאהן Saדבר השאלה במאסף תקופה ד׳
 ? ,ישנת תק״ן •  • vי■ .
האגאמער

* ׳*

קקנ״ב *

■
 0מח החחגיו רעים אהזניס« « עת קמר דוישי אית t
ומהמעט מנל העם אנשי שסהתקבצו < אנשים חנייס ׳
ומונים  /ללמד למי יהודה נהג יושר ודנרי אמת  /לממן
הפרן חכמה ודעת  /להייס לש ונינו הקדושה היושבת נדד מאין
דורש  /השכל וידוע דקדוקים  /צחוקי  /דופי מליצותs
(הנה1ה נמעע שני שניסמיום ה נא לאור המאסף מח׳׳דלע>
«יזם זי צפנתי נלד איויותיהס אמרות טהוחח מזוקוןו« ן
שנעקים* שמחתני ידידי Iשמחתני ! < יעוד לא פסו אמונים
מקר 3עמינו  /ורודפי צדק לא אספו  /חפצתי גס  /צפיתיt
היזח חנר לשוחרי טוב  /אנן הזמן מד ני  /נל יכלתי לגשת ־
תוך חנויתם  /הצג מנחתי נמעט צרי ומעעדנש נופת מרעיוני /
נל יכלתי .
^

^

צעיר לימים עודני הייתי  /נלי הק ימיןושמאל  /ונרנות
עלי הימים  /נן דנו שפתי חלקות הדונרות פסים
וצוף יפת לענה וראש מלי נפש שמו למערה  /המה האנשום
אשר מיום צאתנו מרחם מד לכת אל נית הספר כל עצתם
עלינו  /להורות לנו דרך כלנה נה  /מעגל ונתיב נשוד עליה /
 351ולג ידנרו יחדיו  /סורו נא -ל — ־* סורו נא -
אולם ! אתאפק אחריש מזה איש הגונה אתה ילידי לן ורות
הסקוס אהיI
אה שלש שנים ענרו מדי נחקהי נחוע '«!יחרים לחים 03 /
קשרו זיועתי  /שניתי דלתות נחושה שמו על לני /
וגחשחיס נםשמזני  /אחיי חוקרי מדע ורודפי לדק דלקתי /
אחרי אוהבי חכמה  /אוהבי יושר מהדק*  /־ קטפתי מלילות
1גן אשר נעע / 1אמות* אחסה נצילז  /חסיתי Iומצאתינופש "

י" '■ '.
■ ■ ' .י

י -פיאת;

( . .,יי.

>

;כזאת קרה לי ילידי ! יאנן החשיתי מדבר עוג« ולשאולכשלום
דורשי לשון עבר 7ני זה,ששה תקופות הסיגו אחור
ידיהם  /בת שירתם נחה  /ומוסתרס ישנו עד עתה מבלי
תת מילין רוותצמאוני  /מעוז, .ומחסה\לנפש .המשתוקקת
לדעת ימה גפיהם נכונה  /עד ני וה חודש ימים הובא לאור
תקופה ד ' משנת התק״ן בתוכה מצאתי שאלה אחת בענין ביאור
פסוקים אחדים (ביהושע ק ' י״ז  /פ׳ י*ר י״ח ) ממך ידידלבי
אוהב חכמה  /תשואות חן לך Jתשואות חן 1ני בקעת לי
מעין  /ממקורו אשאב מיס אשפנם נגדיך  /אודיעך מה מצאתי
■ י י;/ :
«מנה על דבריך י
״ ׳■ :

טרם

כל דבר אצינה נא הגה ידידי דברי שאלתך למען
תוכל שקול במאזני צדק את אשר אני דובר אליך

(א )

(ב )
(ג )
י

׳ -

*

*.

■■ ״׳ ''.׳

*

■- .

« 3מי היו המדברים ? אס היו אפריםומנשה  /איך
*< יאמרו גורל אתד הלא לכל שבט ושבט הי׳ גורל
"לבדו ואס הי׳ מנשה ואפרים לא יצדק שאלתם
"מדוע נתת לי גורל אחד הלא; תשובתם בצדם
 $rמדוע שונים ונו׳ * הלא ה׳ צזה למשה עבדו /
 «/לתת לנל שנט גורל אחד /
 , iמההיא האמירה שני׳ ומה היא התשובהשליהושע ?
" הלא הם אמרו צא ימצא לנו ההר והוא השיג ינ
י' ׳ץ ,
"הר יהי׳ לך
מביאור המלות נפלאות מאוד בזה המאמרודומיה©
,לרבים “ ענ״ל •

מילין נחקורה תחלה האס הי׳ לבית יוסף לאפרים
ומנשה לכל אחד ואחד גורל גפני עצמו מחלק הארץ או
;
לא  /׳ני לדעת © רמב״ן 3פ׳ פנחס  /לא הי׳ ני אם גורל אחד על
נל כית יוסף  /אולם לדבריו לא נוכל להבין ;הכתוב (יהושע
ק׳ י׳ד  /פ׳ א׳ ג׳ ) ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען
נגורל נחלתם כאשר צוה ה׳ ביל משה לתשעת המעות וחצי
המעה  /ינ נתן משה נחלת שני המעות וחצי מעבר לירדן ונו'

לאי

r

( יא )

י

5א נתן נחלה והונם  /עיין יה שנתב הזה האברמאלשא®
לא הי ' לאפרים ומנעה לנל חחד ,גודל לגדו׳וגס ללויס לא הי'
נחלה  /א׳'כ לא נשאר ליהשוע; לחלק רון לק ' וחצי ידמשות4
ולמה כתיב :לש׳ וחצי אע״נ הי׳ לאפרים ומנשה לכל אחד גורל
לבדו  /חה לפי דעתי גס פירוש הפשוק שלאחריו כי הי ' בני ׳
יוסף שגי מעות מנשה ואפרים וגו׳  /עיין הישבהאברבנאל
באותו מקום ני דבריו דברי ננותיס המה "
אך יש לנו לעורר מה דגר ה׳ אל משה בעדן חלוקת האיר!
(במדבר נ״ו /
פ׳נ״ד נ״ו ) לרב תרבו נחלתו ולמעש.
המעש נחלתו ונו׳  /אך גגורל יחלק הארץ ונו ' על פ* הגורל
יחלק הארץ בי ^ רב לממש! הלא הפסוק־ס סותרים זה את■
זה  /שאס בגורל יחלק הארץ  /לא הי׳ כינלת עבד ה׳ הרבות"
חלק לרב והמעיש למעש/כי הכל הי ' על פ* ,הגורל כמה׳דכהיכ
נין יב למעש <
■ ומה .שנתב מזה רש׳,י  /כלי יקר /הרמבי׳ן'/
והרלב״ג ושאר מפרשים שהגורל הי׳ ע״פ רוחהקודש  /אלעזר :
הי  /לובש באורים וקומיס וכו׳  /זהו דברי קבלה דרגש וסודV
מעלם ממנו זאין לגו לשען על זה 7וגס אחה ידידי הלא צוית
להשיבך על דרך נשוש ישרים למבין דעת  /זאקושי׳ במקומה ־‘
עומדת׳ , /
׳
י
וכלל שחלוקת הארץ היחה נך וכך  /׳ התחלה הזצזל נורל «5
כל משה ומשה שנים,עשר גרלות /ואחר זאת נחלק•
הארץ על נל ראשי המשה וכל שבשושבש  /כפי מכסויסהשכש /
נין רב למעש וכדעת הגמרא ( נבא בתרא דף קניא ע״כ ) אי '
נעי להו ארץ ישראל לשבשים איפצגו או לקרקוף גברא וכו׳/ :
עיין שם ־ובין רנ למעש הנחוב בתורה פירושו נפי מכשום ׳
המשפחה מכל שבש נין רב למעש  /וכמה דמתמס הרמבמ״ן^
בתרגומו אשכנזי (נאך דעק דילז5וצ4זי 11יע נצזהלר״ך צורר ,
טוו6ך תיזש ) ״
׳1.
ועתה לנו נא ונוכחה  /מאחר שכבר לקחו החצי שנש מגשם
חלקם עס גד וראובן נעבר הירדן מזרחה מה הי'
ליהושע לעשות לחצי שבש מנשה הנותרים  /להשליך גורל על
,.׳ כל

(

יב)

לנ שגט « f • 63הלא החצי שבט נ3ר נטלו חלקם עם נד ורצונן
ומה יעשה עס חצי גורל הנשאר ? אע '׳נ צ״ל יהשוע השליך גורל
אחד על החצי שנט מנשה נפי מנת חלק הבאה על חצי הש 3ט/
ווה הי׳ רק לרעת גני מנשה ני המה היו עסרב  /ואלו נתן
להם יהושע גורל אחד עס אחיהם מנשה הי׳ נטלו חלק® נפי
*כסוס משפתותיהם הרנה נאשר עתה כגורל אחד /
אזה הי׳ דגרי חצי גני מנשה ליהשוע  /מדוע נתת לי נחלה
גורל (המחזיק חגל אחד ) עוג־תחךלי חצי גורלעהוא
נזרל אחד עם אתי מנשה/ונא על חלקי נפי מנסוס משפחותי/
ואני עס רג נאשר על בה גרנני ה׳4
אעל זה השינוס יהשוע  /מה אעשה לך הלא אחיך בני מנשה
ננר נעלו חלקם עס גד וראובן ול• איןלעשות רק נאשר
לויתי מעבד ה׳ רד משה  /אולם איעצך  /אם עס ר 3אחה
«לה לך היערה ונראתו צך שם בארץ הפריזי  /בי אץ לך הר
אפרים  /והנה בדברי יהושוע לא נאמר שוס לכר שיכנשז נד
«נשה ההר לנד אדרנה יהשוע כעצמו אמר ידעתי ינ אץ ךל
רה אפריס *
לכך ענו גני מושהואמרו  /ילא אתה ידעת ני לא ימצא
 / %ומה שאמרת שנעצה ההרה לנרות לנו כארז
לנו ההר
«עריו / ,אן» ינ ננס רג אנחנו אולם רכב ברול בכל הכנעני ואין
לנו חנ לננשו ינ חזק הוא 4ונשמזע ייושוע דבריהם נאמרים
נאמת /ונעצמו ראהשאין נח למי מנשה ללחום ננדהננעני/
דנר יהשוע אל בל נית יוסף לאפרים ומגשהיחדו לאמר הלא
אתהעס רג ולך נח גדול  /מדוע לא יפי׳ לך גורל אחל /
(זצולטעטטרוצו ניבט6יין לצוצומ חצובהצועט זועררן קפנן ? ) * )
אהשלים יהשוע דבריו נאמרו ני הר יהי׳ לך ני יפר  /הלא
•הר יהי׳ ךל נאשר שש היער עמה שזכרתי למעלה

,
י* )

"

'

עלה

זכי •רשוע׳ -זאוו כאפר פדני לאפרים ומיפה ולהם היי
ולדעתי נלפון חיווה
וודאי שי• גרלוח ומדוע אמר ירפוע צא •היי לן גורל אחד* אלאהדא"

זגי-כן ; לפון תימה  /זנתה דתיגמת• ; i״ : i

:

כ-

יגז > .

-

<גל& היערה  /ה«ן> ט *מרת לי נילא ימצא לןההר&ולס
נסיועת אחיך אפרים ובראתו והי׳ לךתוצאותיו ט תוריש את
הכנעני אף ט רכג נמל לו  /ואן» כי חזק ה\ א ;' $טהל$
אחיך אפרים אתך והוא יהי׳ נעוריך *
זלמק היות קל להבין ווה בדנרתי לך ידיד גפשי /אציג
פה פ־לזש הפסוקי׳ .בלשון אשננו tזלךידיני לשפוע
.
הכנים דגרי אס לא •_
ריא קינדר יוסף רעדטן דען יחשוע פאלמדומאסןאן׳זוארוש
גאבסט דוא מיר איין גאנצעס לאאס ( דאם נור אייגןשטריך
ענטהעלט )*צום ערבטהייל 1י דא דאך מייני מאנשאפע
וו 5אמיט דער עווינע מיך ביס יעצט נזעננעט האט ׳ זאו
צאהלרייך איזט * •. .
־ t־
יד,שוע
זגאגטע ^יהנען ׳,ווע-ן דייני מאגשאפט ז ^ה
 ,צאה
^
יך איזט געה היגוין* אינ׳ס געהעלץ ׳ פעלע .דיר
דארט אם לאנר פויזי אונד רפאים  .דאדעדבעדג אפויס
ראך צו אונבקוועהס איזט ׳

ריא קינדר יוק* זאגטעןדזירוין* ׳ דער בעת איזט אונם
אייגמאהל ' ני 5ט' היגרייבענדל■ אוגד■ אין נאנץ בגעני זיגד
אייזען פעסטע•רייטער' זא וואהיד 1אונטר דען יעניגען די 4ה
איהוןבזיץ אים טיפען לאגדע האבן  _/זוע^5ס צו יית שאן
אונד דעסן לאנדשטעטי נהעלסו ׳ ארס אונטר דק יעניגע
אים גחנדע יזרעאל •
׳
י : .. .־ ■■ ־׳
■ ;•

■

;

..

«1

-

(יד ) וידברו גני יוסף את יהשוע לאטד מדוע נתחה לי נחלה *זרלאחור
וחב? 5אחד ואני םע רב כאשר עד כה גר בגי ,ד : .
(ט! ) 1יאמר .א^יהס יהשוע* א 8ענו דג אהה עלר 5לךהיערה• מראתי
לך שם בארץ הפריד וחרפאים ׳ ינ אץ לך הר אסדיס :
(ט! ) ויאמרו בכי יוסף לא ימצא לנו ההר ^ זדנב בחל גנלחגגעני
וזיישג בארץ העמק לאשר נצית שאן וגנותיולאשר «שן י1רןאל5

( זמ )
״־•
,
ממי& ה ןחיר אל מאמן ביתו
*שבר' j
מפנו מנחם דלפון׳ ב? לוי
אספת
החכמה
אוצרות
׳נזם
VT; —' .
~ T : T
\ : .
X.
וניונק מי״ן שדם^ נרןתחכמת1
#ם ד!:שר א1ךח1תיןז למדת
אשו־יןז דודמצ׳ורדו ^ מרת
לן | .נןדעינינו 5המוינתו ♦ י ^
א #ךנו־3
בז < ם b%פסא■ 1תס
אלה  .בדזני üvtדד $
rv
*4
עומרים הבלי שוא און ו-תךסים ז ::
■ ' • •  :י,
נתנו .יעקב וישראל לגזיו$ים ■■
?י כוח עיניהם־מךאות מהשכל לכוחם  :׳
׳
ערבות1
• לרוכב !:
בשאונם .יתימו
לבנות
לחדור
חדרי בטן
לחפוש
T J
״; - • V T
”:
• •
להרשיע•*איש
^ .

םא

אל

כמחשנותם
מחשבותיו
.T
• » •.
ז*
י •

חר  3ם חךבסלןםתשותה .פד חמתם ' י
הפילו¬
חללים
רבים
בא3ם
יכ
* *
• T-J
— ••4T
* :
•
'

לע יישישאל .יחמולו
בז .
לע ^

מנתו>

T׳

1

( •ז )
מנחת קנאויז ל" קראו למו שמותם
אן־ שחת .קנאתם  -א תועבה
שפוטרעיוני:איש:אלהים לא $ .ח
אחראפםכי זעז.ארוךה <.נבךתם

לגזים
ודונים .האלה גליהם
.ארצות שטפו פלה ,עשו מעולם :
יפ

גאו ^

■מיישם למו חוק וגמלםt
מי  $בחם
גמיו־••נד
קמו• ־ ,גם
קפאו• ?
י  :״ : :
IT
tIt
*

t

r

I

:

t

' t6q :אתה דוד אתהלבדן?
ראית3י אין,איש ותושע .לך ידק
נשנ»תחב ;חף.וייש 1עוד לא ;רעו *■
יפ

 5בנן ; שי עזם פאלהים עחווננוחו
 ; . ,ך1ית ^ד; לקךאתדו ^ק ^ת'' .י■.,■:
מגדלו לא פחד משאיתו לא חות־■:
׳? לאיתי גשוא ^רפת עמי; דופש רוחו
צדקתו ספכה עליו נשריונה
/

*: T

 T׳־־4

• ; T

T ; T

“

 :״*

 • f. . • T Tי

T

;.T

ואמתו ןעמדהלו במגינה. ::;,.
בהם.בשח לבו .ונקלע האבןי?מץחו ♦
י'

;*■»•'7

״־*־ כ?

%
 • < ..ח
3ץ הראית אחה עיון? פי עינ.ים '
פרןו5^/ 6וי& ךח־^3י'  0ו •. 1־■׳;'•
■ מ׳טה -מויי^יפךעו-דוויל ^ מצח
זד ^לו
חללו תורתו תיורת׳אלחים חלם *)

:

זא ה 1לךת לארץ נן5חס בחר ^ -
לא ?הרב ולא; באבן ני אם פעפןןל,
ב?!טןו סופר מהיר הכית חמור חמורתס * ;
■
 3פרןע פרשת בי.יטר:אל; מלות כנ1דנן■';,:
עלי׳הסייפים ־•• Tציימדי"י
המים
רכים
־־ •
: ,־־ י• V
• Ir
: * -

.

■

לעג,מםטעצ!ר ^.
נפשם^
שבעה
* י•דנו!
״־־ ; • •״
“
״* ; T
T ; T

" #לחים ^ כפאנחישברןלא־אךם;  :׳ ; :יי
".ומןיניגו כפלי א! 1־חפץ־ב- 1
קרביי,
"כפסל,אךם;ומח אין ?
״כי נרפים הטה במלאכה לא י׳? לחו ירם" ♦

ראית בזןניזנמן :זןם רפה יחם
 1תקםהח ” ז5ליןי,הופי?ג \ ,
 ,ומל׳םינןדןל לעוון אתה תקוםתר $יז5
.י ■' :׳ נזלו.׳
■ ׳ 'י־ :-׳׳
*(

כאשר כעדו היהס לכלי חקוילוגו"יגל ל3ר
דשימוסו לאגן« >jזלחנשול נדר!; סע ׳ה •

כמרגוסכא8כ«יעלהת(מ5

■

( יט )

נזלו אמרות טהורות מזוינים יטבקת?ם *>
י
קסת '
אויבימיו
חתה *פי
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השועל והענבים
שועל קטן אחד ממהבלי כרמים
הלך לדרכו למצוא טרפו'
והנה ענבים לקראתו גבוהים ו.רמיפ
ויחאו מאוד להורידם  Snכפו
וילך הלוך וסיוב למצוא תחבולה
ולא יכול להם כי גבהו מאוד למעלה
וירע בעיניו להראות כדך נכלם
בפני רעיו אשר עמדו על מאכלכם
על כי אין לאל ירו להשיג מאויו
ויועק קול גדול ופניו פני לחביבם
מה לי ולכרם זה הלא מר פריו
ויפן לילך  .וים
׳■

א־ך־ו
%

הענבים *
*

הבוערים בעם זה דרכם כסל למו
יען כי אין לאל ידם לעלות מעלה .
על כל דברי מדע ירחיבו פימל
,ובחנמות רמות ישימו ההלה "
^ *ויי■*

! pWוהעונש
העונות והפשעים יהדיו חלכו
? 1שוט בארץ אנה ואנה
ובמקום כפות רגלם דרנו .
הוביש ששון גלתה מה • .
' .תחת חטה חוחים יצמחו
קוץ ודרדר תחת שושנה
' מפניהם אמת וצדק ברחו
השלום בראותם ׳עורף' חפנה•
עודם הלנו .וישאו עיניהם
והנה העונש נוסע אחריהם
'משענתו בידו ולאט מהלנו
בי הוא צולע על ירינו * ׳
.ויקרא אליו בלעני שפה ג
מה לן־^כי תרדוף אחרינו
הלא רגליך עיפים ידך רפה
האמור תאמר השג תשימו ?
ויען העונש אם לא כמוכם
ארוצת ׳ רעים ! אל ו/בוזו לו
עוד יבוא המועד אשיגכם
כי לאט מהלכי .ונכון בואי • -
אהרן וואלפס זאהן
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אגרות ח כ מ ה ׳י■
 rmpSמוסר השכל* ליתת לנער דעת ומומר,
^הבין דירי חכמיכם וחדותם .
ה ^ לותהאלה שלוחות הן לנו מאיש נכבד ויקר רוח
חמים
ובר לבב שמו מפואר ר׳ ליב עדלר פא; העגיגס־־
בערג «תושבי ,עיר פראג 'המענוירה • משפחתו חפש׳ ג* שר
12
ובעמים  /פי הרימה וינשאה הקיסר המנוח יוסף השני ז״ל
'גנם עוד אחה מ 8פחות יקרות .מאחינו להוש־לס גיס נדבי
ארצו  /המה השרים המכונים גליא בשם  #דל •  .ברוך השם
אשד לא עזב חשדו ואמתו מאתנו  /ולא בזהולא " קז שארית ישח1
ופליעת יעקב * ואנחנו שמחים מאוד לראות באיש היקר הזה
חורה וכבוד במקום אחד  /ותשוקתו להועיל לנוונת כלל בני
עמנו בלמודיז אשר אסף וקבץ היא ורוממהו tוענות לבן
הנכרת מבין אמרותיו היא גדולתו * ובהמת שהאגרות האלה
מלאות דבריהן ושכל גווע  /לא נאחר מלחלקס בימהג /
ונאמר לו תשואות חן עלאותן שכבי־ הגיעו לידינו  /ונבקש
ממנו עוד לחזק את ידו במלאכת הקודש לבאר  ,אגדות תז״ל
על דרך זכה ונעימה  /וברכה תנואעליו ועל איש סיעתו
יואת ה׳ המשלם לאיש כמעשהו*
\ דברי

המאספים *

(

בג■ C

" ’ .לאדוני מורי חמי אלופי■ וממדעי; !
יהיה׳ שמך וישבש  Sך שלובש ! •
ה | כפעם נפעם אמרת  /יש והב ,ורב פנינים ,באגדות ומדרשי
חדל  /מטמון חכמה ולגנות יקרות נמצא בם  :מי ית)
והי׳ םע לבב איש חכם נבון דבר ויודע צחות להוציא יקי מהון
דבריהם Iמים עמוקים דברי פי חכמים  :איה .,איש תנומת
ידלם ל־שק את העם מבאר מיס ; חיים כרו לנו חכמיםw I
יש׳ת לשים לפני העם אמרי דעת חכמינו דל .המלמדים חקי
ידים  /חק ומשפט אשר יעשה האדם וחי בהם  : /במה יזכה את
ארחו  /איך יתנהג עם אנש״ס ואין יתהלך את האלהיס iמי
יראנו טוב  /יקר מדות חבמיות הנראה על פי פעלם ! מי
יטעימנוטוב טעם אמרי נועם ומענה רך היורד׳ על פי מדוחם
ועדות על טהר נפשם ,המלאה חנינה וחשד וענוה צלק ל מי
יראנו דנת’נבונים  .ננל^ .דבר חכמה ומדע  /ואין לשון חכמים
תיטב דעת ל מי - ,וליככוחדרי הנפש פנימה להראות אין ידעו
הייה תהלונותי׳ ואין דבריהם משלו על חכמת הנפש ל כי
הפייושיס הנמצאים אינם נאמרים דבר דבור על׳ אפניו ולאשמו
’לב לחכמת הנפש למען באר איך לשון חכמים מרפא,ומשלים
צפש ואיך ' שומע לעצתם מאשר 5ועל כן לא יפיקו רצון /
והשואליס להבין דברי חכמים־  /פורש אין להם «' — וכה היו!
דבריך ג!י אתמול בבואי לשתל פניך ואמצאך יושב ובניך לפניך מסבע
לך שומעים לקול דבריך מוסר השכל אשר במאמרי חדל4
כלובים המה דבריך נ אך אין איש ש© על לב ל צנונים♦
וידועים אך מעטים המה  ,וגס « המה אין #שיס על
לב ואך לנפשם *יטיבו  /יצבח חכמה ודעת ולא ישבירו לעם
שבר רעבון נפשם ♦ הן א« ת לנפשם יראו  :רבים המה עם
הארץ( Vנרפים המה נרפים מל כן ) חורשים רע על רעיהם
היושבים לבטח אתם ; רבים המתקדשים והמטהרים אומרים :
אתנו חכמה ואין עוד  /חטאת היא לדעת וללמוד את אשי לא
למדנו ולא ידענוהו אנחנו — ♦ אךבזאת תתקדשו « /לבכם
לא תוציאו מלין  /אך את דברי חכמינו הנסתרים מעיני עם
■■ '■ הארז
■י v ' . .י י ■ י .

( בד >
האיץ9ימו לפניהם לאמד  /כזאת ד3רו חכמינו  /בזאת
^וו עלינו 4כזאת עשה התנס הזה 5אז תאלמנה שפתישקר
הדוברות עתק גגאוה ונח ♦ או אז יפקחו העברים עיניהם
וידעו את אשר לו מדות כמדות־ מנש חכמה  /ומי האיש ירא
ה׳ « או אז יודע הקדוש והאהובצאצהיו  /אז ינדל הקדוש
זהמתקדש  /העהור והמעהר  :ההולכים כדרך חכמים ומתנהגים
על פי" עדות®  /הן ' "המה תמימי דרך י ומה רנעוב תעשו
נזה למס Iכי כעת  /האיש אשר לא חלק ,לו אלהיס ננינה
ורוחב לב  /ולא עלתה גורלו להיות מנעלי הגע 5 ,הלא ריקה
נפשו ומאומה לא ידע מדברי חכמים  • /מה הגיע להסיועה
עשו  ,ולא לו יהיה העוב  :ומדוע יגרע ?
אך כזאתהשמרו  :לבלתי פרש האגדות הסתומות אשר אין
פי׳ גלוי לכל יודע ספי ולשוןחכמים  « /שנו יד מהם' /
יצ לא תהי ' תפארתכם על הדרך הזה  :כי בעינינו ראינואשר
יפרשם כל איש ככל העולה על רוקו  /החכם כחכמתו והכסיל
כאולתו״אשר לחכמה תחשב לו ן ויש אשר ימצאו מקום לשוס
ע״י דופי בקנמיס  /כי לא יחפוץ כסיל כתכונה כי אם כהתגלות
לנו tע״כ הס שמחים במצוא קואנה לשוס עליהם־עלילות
לברים< תנו תודהלאמור ; הן רכים המה המאמרים הסתומים /
אין אתנו יודע עד מה ברור נוונקס • קנו כבוד לתנמיס
לאמור  :הן מפי חכמים לא יצא הוללות  /אך מה נעשה
ואנחנו לא נדע • הנסתרות הניחו ; אך הנגלות לנו ולבנינו
המה ללמד מהם חקי קייס מוסר השכל חכמה ודעת ליקית
כנוד נפש חכמים * הן אלה שומו לפני פעם ובהן תדברו י

ולדעתיכהיהי' המשפע הכאות לדברנס^ נספר ינתבםאיש
לכבוד חכמים י המעשים והקומק אשי קיו את
חמוינויספרבלשון צח וביתק שפתיס 4.יוסף לקח מה טוב
לכתבדרכיהם  /יראה יקרת חכמים  /עהר לבס ותמים דרכם
עם ^היסואכשיס״ל ישמע חכם וידמה אליהם 7והאיש ההמוני
ידעני גבהו דרכיהם ל־תןס־ודלחכמים ♦ חזק ומשפט בהנהגת
האדם יבאר  /איך בחכמת הנפש יתכונן ואיך יאשר עזשהו:
ואס ידברו כהנהגת ה ' או בעני ני  4 mיראה בינת נמנים
ומלב .
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וטוב טעמם * אול♦ געשהר ה 3נה נפש יוןרה ני אבדהחנמת
• ־«! כמינו /תבקש חכמה'• ודעת• וירבה כגול ישראל—* ':׳;1־■1
והנד!  /אודיעלאדוני✓ את המגיט״ אשר עשיתי על פי הדבדס
' ”  .האלה־» ראה נא אדוני 1דבריך עשו פרי הה® ריס♦
אנוב* החלותי לשוס לבי על אגדות יס׳ ברנית •׳ <;-כל יקר,
־
ראתה עיני’ ולבי ראה חכמה ודעת הרנה בדבריהם :
גס נחפשי באגודת מכתבך יב עו 3מצאתי בעי׳ האגדות אשר
בתת לבך לדרוש בהן י והן יש אתי בחוד מהיר יודע צחות לה״ק
כותב לשון צח וקל להבין ואונו-,תבן לה נעימות מליצה✓ ואצו
עליו  :כתוב לי  #אמר וה והרחיב הביאור בו כאשר אומד
אליך  :נסה נא לספר המעשה הזה ולהוסיף לקח מוסרהשכל
עליו בלשון ציו; '*-.אני אגלה לו רעיוני ודעתי איך  .יערוך ערך
מליצה והוא יהיה לי לפה־  /אני עורך לפניו מעינו לב והוא יתן
אמרי שפר <
ועל טוב יוכר הבחור נשמו  :מאיר סעמניץ "
אם רביס ילוו אלי לעשות עמלי ^בדבר הוה✓ חבר• נאמן אהי
להס /.ני טוב הדבר בעיני 5אך כבד ממני עשוהו לבך/
צעיר אנוכי לימיס ורב לי עוד ללמוד ולאסוף חכמה ודעת
לנפשי ולתור בחכמה עד כי קצרה ידי וקענתי מעשיות את כלאשר
עלי לעשות ; ואף ני אשית לבי גס לזאת לצמד ולהומת * —
שים עיניךעל ? דברים אשד אנוכי .פורך לפניך \ אס טיביס -
הם ; ישמח לבך  /ני אתה השבות זאת  /דבריך באו
אל נפשי • נא Iאל תנלא ממני דבריך ואנוכי אשמרס בלבי עד
/כי יבוא עת לעשות; ינ יקרו בעיני יתכן♦  /־;
 - Sפ  -ה •■

 . /דןערה .־
 flSfלדעת ני הכותב ישוה תמיד לנגד עיניו הקורא אשראלין
ישים דבריו  :אסיאים ואס נערכן יערוך ערךמליצתו •
לב כותב משכיל ישכיל פיהו ; לדבר בלשון הקורא כמו שער
בנפשו נח בינת ותכמת איש א 5ר אליו הוא דובר  :נגד ילד
פעשועיס בלשוןקנה ורנה ; מגדאישדעת ידבר דבריובלשון
איש

( כו )
איש ♦

וצן ימצא

אדונינס הנה • פעם ידבר נגדנערים /

והוא במעשה מן המעשי׳ המסופרים  • /ני המה מתענגים
בשמעם ספור מעשה  /והמוסר הנמצא נמו לקח עוג הוא להם
יקמוהו לנפשם  /או תונחת מו& ר במה יזנה נער את ארחו /
או קריאת וירח להעות לנס לתבונה וכדומ' ; ופעם ילנר נגד
הורים ומורים אשר עליהם מלאכת ה׳ ,לחנך הנערי׳ ולהדריכם
במעגלי יושר  /ופעם נגד גדולים אשר ביים; כל עובלהעיב
לאחיהם  /ופעםלחכמים איןיעשו נחנמתס  /הכל נפי ענין

המאמר ♦

.1

הונח תוכיח את ע « יחך ׳ ולי * תשא ע.לז,ו חטא•
בו ? 4רער־־זו חסרדי * ב ׳ ו ^ יש תבונורת יחריש■־

נאמני® !
שעשועים ! נעעי
יילד
למען תבינו הדבר אשר אדבר
שמעו שמע  /וראו ראו
אליכם זרע ברך ה־ Iהקשיבו אלי ועשו את אשר
אצוה אתכס היום  /להיות לסוב לכס כל אימים * ני תרבו
ותגדלו  /ותראו אחד מאחיכם אשד פנה מעס ה' אלהיו /
לבלתי לכת בדרכיו 5שמרו מי iבאיש ההוא  /אל ישיאכם חת
קנאה לאלהיס ׳  ,לאמור  :נקומה מהר לחרפי  /נוריד לארץ
נבודו  /ונשימהו לחרפה בניתישראל  ., /כי באלהיו פשע — t
בניI״ חדלו הרע iזאת עשו  :דברו אל לבו במענה רך /
והוכיחוהו על פניו( jאך לאגו לאגו לכו  /לנלכבן צא ירחק
•ומכס •  /והשג תשיגוהו < ואולי גם' שובהשיבוהו  /פיישוב
סורו מפו
וניחם ) והיה כי יקשה רוחו 'לבלתי שמע לקולכם
סורו 1החרישו ממנו  /ואל תאמייר; עתי גרע לו ! גווב צא
יעיב עוד ,אך fcpmיהיה לטוניס ולישרים בלנותס 3השמרו
לכם לבקש רעתו ! וחל יקל בעיניכם לגלות קלוני  /קן תחעאו
בו •־־־ גס קוב לא תקנוהו  :גס דוז לא תבוזו לו " כה אמר
החכם ת ! 3לרעהו חסר לב  ; /ואיש תיונוחיחריש  .בזאא
תשכילו  :העתירו בעדו אל ה׳  /רסי את לב האבן מקיבו/
לש 3ורפא לו ״ וני תראו אנשי שם אשר מעולם זה לרנם /
לרדן>

< בז )
לרדף ולהדףצנושי• רפ ;  .לקללם ולקלותם ברחובות קריה /
ונין קהל ופדה  /אל תפנו לדרכם  /בי תועים המה < לא
יועילו  /אך ישחיתו את נפש החוטאת — .
'
לו חכמו ישכילו בדיך תמים אשר הלך בו החצ©; מגדולי חכמי
התלמוד * ( ברכות דף יו״ד ע״א ) '
* ) בשמנת רני מאיר״היו גגי~ 3ליעל אשר הציקו לו על
מ&וד  /ויהיו כקוץ מכאיב בפירו על רוע
עפלליהס  /וייעתר אל ה  . . / /לשפותס מנונם ולהכחידם מן
הארץ י אך אשתו אשת חן כראותה את אשר כגםלבבו  /עי®
קתחה בחכמה לאמוד  :אל נא אדוני 1למהתעשה״כה".לאחיך׳6
הלא כה אמר דוד מלךישרן!  :יתמו חטאים מןהארץ /ור׳שעים
עוד אינם * חוטאים לא אמר ( שתשמע לפתור על נופי
הרשעים העושים רשע ) כי אםחטאים (והס העונות ובפשעים)
כההס רשע  /ורשמיס עודאינם י אישי Iעשה זאקאיפוא :שאלאשר* הרע לך  /ופיקד בעיני ה' אלהיך  /כי תעשההישר
בעיניו נדוד ענדו\ התפלל גס $קה בעדם  . :/ ,למעןישובג
מדרכם וחיו "
בינו נא דברי החנם  .הזה ומפנהאשתו  /אשר לא מט קו מדרך
,היישר  /ועשה כל אפר בידו לעשות׳  /למען הוליך את
שנדו הרעים במישור ( כי לולאכאמה 'כן  /הלא יפלא על ’
החנם הזה  /איכה נעלמו מעיניו דברי התורה ? והיא גס היא
מדוע לא השיבה אמריה לו מפורק משה  :הוצת תונית את
עמתיך ? — ) ואחרי רואו  /כי המרו את עצתו  /וימאנו
שמעלקולו  /הסתיר מיו מהם  / .ולכל זאת לא שפך בה
עליהם  /אך בדאנון נפש פרש נסיוהשמימה  /אולי יאסף
יוחס ויגועו במונס  /וצא יהיו עוד למכשול 5לולי אשתו
. , . .־■■■ ■
״
 .־הישרה■׳י ; :
* ) רנרו ברימי להוו בשנבותי׳ דר"מ  /והוו קמצערי לי׳ טזבא ׳ היה קבעי ר׳'מ
׳רחמי עלויהוד כי היכי דלירזותו iאמרה■ ליה זלוריסדניתרו  ':מאילעמך
״לנתיב יחמו חטאים! מי כתובחוטאים ? חטאים כתיג • וג 0סיפיה לקרא מעיל
ורשעים עוד אינם• כיון דתמו חטאים  /ורשעים עוד אימז י אלנעי
« 1תמי עלייהו דליהדרובתשובה •

(

כחC

הישרה הטתה את לכנו לטוב * ! כראותו את עצתה ני מגמה /
וישמע לקולה "
גם אתה מי׳  1קבלו הא* ת ממישאמרו  /כקטן
בגדול אליו תשמעון "
מ -ס‘

לכו מים שמעויל ! ואספרה לכס אה אשר בדברו יראי׳ה
איש אל רעהו 7תעלוזנה נליותכס ני תראו מה נמרצו
אמרייושר  /ותבינו איך ישרים המה דרכי ה '  /וצדיקים ילכו
בס  /למק תלכו בדרך טוניס 7ותשכילו בכל אשר תעשון *
* ) ארבע מאה חביות יין היו לו לרבי הונאוהחמיצו  /וילך
אליו ר׳ יהודא אחי החסיד ר׳ יסלא וחכמיו 7
.
ויאמרו לו  :הלא | תראה אמן על מעשיך  /למק תדע על
מה עשה לך ה׳ נכה י ויק להם ויאמר  :אחי ! וני חשוד
אני בעיניכם ז — ויאמרו אליו  :אף אמנם אל לא ירשיע ולא
ולאיעות משפט — ויאמר  :ניחמתי על אשר דברתי  /אחי!
הורוני את אשר שגיתי Iהאיש אשר ראה או שמע! יגיד פל
בני דרכי  /ואס פעלתי און לא אוסיף • ויענו אליו לאמר :
הנה זאת שמענוה אדון  /אשר לא נפת לארישך חלקו «שריגי
הגפן  /אחרי הנצר כרמך * ויאמר  :הזאת חשבתס למשפט?
■  /מדוע
הלא גס חלק מחלקי לקח< ומעט מעט אשר השאיר לי
אוסיף תת לו ? רב לו ני אעזבה את הגניבה בידו • וישיבו

ל* ) נימת דן> ה׳ ע״ב ׳ ר' רוגא ה״ל ת' דגידחמרא .׳ תקיפו ליי ׳ עאל לגב
י״י אחוה ירי הלא חשידא ויבגן ׳ א״ל  :לעיין מי בחילי' ׳ א״ל  :ומיי
משידנא.בעינינו ף א״ל ♦ מי משיד הקב״הלעגד דיכא בלא דינא ? .א״ל  :אי
17יכא דשמיע עלי מלהא לימא ׳ א״ל  :הכישמיע ל; ׳ רלא יהב מרשיבשא
לאריסי ' ׳ א״ל! 1ומי קשביק לי מידי מדלי ? הא .קא נגיב לי׳ .כולה ׳ א״ל ג'
דאמרי״איגשי  :בתי גנבא בגוב וטעמא נ!עיס • ,אמר להו  :קניצנא עלי
הייגו
ל• .
זיהננא־ליה • אי נא לאמרי ; אייקר פלא כוי ע״ו

( כט >
לו לאמור  :זה המר אשר יאמרו אלץהמושלים  /גונב מן
הגנב ( את אשר גנב לו ) גס 5הוא מטעמה טמס ^־ ויען אותם
זיאמר • כן דנרתם אחי  /שמע אשמע לקולכס < חלקכחלון
אתן לו^ בכלאשר ימצא.
^
־  V..,;.ד.■. ;:
למאת ה ' הימה נסכה  ( /יען ראה את מעשיהו ויטב בעיניו)
ני הוקיר החומץ  /וימנרהו במחיר יין ״ "I .
השתעשעו ותמהו עניס משפילים Iמה גדלו מעשה
החכמים האלה  /מה מאוד לכנס שלם עסה'
אלקי* איך לא נשאו פנים גס לאיש אשר אדון יקראו לו־־
וראו נא את אשר השיב לשואליו האדם הגדול הזה וכיחשול
־  ..אני בעיניכם ? מי יאמר  :חף אנכי מפשע ולט עון
לי  /כי אס איש 3ר ד לבב אשר זך וישר פעלו ~ ולכל זאת
נאשר יסרוהו גשנט פיהם ואמה  :האנוש מאלוה יצדק ? איך
ירדו דבריהם מהר חדרי בטנו  ( /ואף עדן לא מצאי את
גפשו עובר על פשע ) עד .כי ענה־ ואמר; די;’־ האיש אשר ראה
או שמע  /יגיד על פני מעללי ~ וגס הס לא נסו חטאהV
ואמרו את אשר אמרו  /ואך את זאת מצאו, .י־ ; ♦
אניח נא אתם בני׳ ! מי מאתנו לקח שמץ■ מנהו׳ו — .ז
השכילו בדרך קמים זאורחת צדיקים תשמרו  /קנן
 .לשטר פעלו כי ינא על שכרו  /אס כצדקי  /אס
נמרמה הלך אתכם  /אל תגרעו לאיש חקו ✓ ואל; תאמרו י:
הן כפועל אדם ישולם לו  /ני יתר מרעהו צד! ק- V
ותנו לב  /ותראו כי דברי פי חכמים תן ושכל טוב  /וט
העיבו את אשר מרו פתח דבריהם  :דרוש נא על
•9ועשן*  /ני הלא בדבר ה׳ נעשה לך המר הזה —־ ולא מיהרו
לבר אתו משפט בבואם אלץ  /ט על כן
באוגאשר לאד
העיב שאת לנפש «חוטאת  /ולא תשא פני׳ האיש הדובר ן1יה /
ני יפתח את פיו ויכה ברוח שפתיו  /טרם הכירה היא אין
מעלליה  /אשר לא טוניס המ.ה  /ותאמר לו מר ואשמען —
א3צ נאשר תחפוץ לשמוע כקול לנח  /ותצוהו לאמר : ,פתח
י

■ ד ' .י

«T

.

< ל>
פיך ויאירודבריך ל זהי& ני יניד על פניה דרכה  /הלא יאזין
לקולה בעשותו את אשר צוקה עליו  /ורצונה היא כמלה ־־•
לכן׳ השכילו כשות אנשיס החכמים האלה  /את קשר לא נשאו
לבבם לדבר הדבר אשר למענה באו  /גם נאמרו  :וני חמול
אניבעיניכם ? הלא עתה « צאו מקלם לדבריהם לאמר  :כזאת
וכזאת עשית ? ,אך שכלו להסב הדבור  /עד אשר אמר:,
®ורוני  /את אשר שגיתי הבינו צי ואז דברו ־— וכל עמס
יעשה■ בדעת ״ ■-
וטעמו וראו מה עונו אמרי ^הישרההוא  /דבריו מה נעמו !
באמרו  :שמע אשמע לקולכס .אחי✓ והן זה הוא
לרך היקר לאיש צדיק  /אשר חבריו הוכיחו על פניו דרנו< .
ונפשו ' יודעת כי צדקו דבריהס  /להכיר נגד פעהס ני האמת
&תם  /וני יקבל דבריהס בטוב לב! למען ישמחו הצדיקים
במעשה יליפם  /ויוסיפו אומץ לעשות כהנה ונהנה '"
מ— ס
•3
לאמל משה אל ה׳  :הראני נא את כבודך ♦ ויאמר  :לא
תוכל לראות פני (שמו׳ ל״ג )* אמרו חכמיהתלמוד * )
הה אמר ה׳ אל משה  :כאשר חפצתי  /וישרה בעיני הראוחך
את כבודי  /לא רצית  /עפה כאשר חפצת  /לא תישר ענד
בעייני! ולא תוכל לראות את פני י
אחת דבר אלהיס  /שתיס זו שמענו • ני תבא חכמה בלבך/
ודעת לנפשך ינעם! והיה נאשר יקרה לך באחד
הימים להשלים חפצך ✓ לאסוף חכמה ודעהלנפשך  /יהי לבך
גנון  :עזוב את כל אשר בידך ובלבבך לעשותה < ואל יעצרך
דגר 5נס פגעי הזמן ני יסנוך  /אל תתמהמה ואל תאתר
*מהמועד
לגינותלן> ז/ע״א ,תני׳ משמי׳דריב״ק  :אמרליה הקב״הלמשה• -כשרצית•
לא רציח  /עכשיו שאתה רוצה 4אילי מצה • פירש רש״י כשרציתי נהנה*
אל יצית;6אחל  :ויסתר חשה פצץ1גן׳ ♦

( לא )
מהמועד
אשר קרה לך  /יכ
לא •אונה לאים דך־ר  /וה׳pb
צוה ~־
אך
האלהיסאנה
לידך
/
והלא הוא מדרינך נדרך
קלן / ,ואלמדך להועיל "
התרפית כיוס ההוא  /והזח חצף
הלך לו  /אס תבקשנו
נכסף
עוד  :הימים אשר ענת ונמטמוניס תחפשנז  /לא תמצאנו
עליך  /לעולם לא ישונו לקראתך4
ומי יודע אס לפת אשר קישר
געיגיך להכין לבנך,לדרוש חנייה,
נאמרך עתה אמצא « קום
לעת נינה ׳התיישר עוד מדני ה ' <
כי לא מחשבותיך
מחשנזתיז
—
לכן
שימה לגבך על בל,.אשרי* 3
5פכיך  /ואיו עוב הוא מיד
תהבלו י כי מי לנו גדול" מעשה ,
וראה
מה עלה ול על הדבר הזה " ־
ועוד ואח הראנו אלהיס :
כי יקחך לבך לדעת חכמה ולהבין
אמרי בינה  /אד בל
דבר אשר יושם ל 9נין והוא טוב
להשכיל  /תפנה ותשכילי
אל
תיף ממנו מרפיון רוח לאמור :
א ח |ן ה 'לא אדע ולא אכין לו
 /נגדולות ממנו אין דורש■ לנפשי5ן
י
כי אס נדרך ענוה בחרת  /לא
יהיה תפארתך על הדרך .הזה■־—
אזור כגבר חלרך  /חוק
ואמן מחיי'נפשך  /אשר חלק לך ה"
אלהי
ס  /ואל קקטן כעיניך עד מאוד
בחון  /ועשה אלן
אשר תמצא ידך י
.ועתה גני / .המ גדולים
עברו ונענשו  /שימו לב למען
יכונו דרככם •
הלא חכמה תקיא  . / .ופתח ביתכם
^ קולה  ,שימו לה לב <
אל תחרישו ממנה  /בטיס תלך
ואיננה ♦ כי אס בימי
עלומיכם
תעזמה
/
גס עד זקנהושיבה
לא תמצאוה ♦ לכן הקשינו
לדעת בינה  /ואל תעזבו ימי
עלומינס  /כי לא תוסיפו
לראות© עוד עד עולם " למדן
תיעב י העו אחן לקויי «
ורינס ומלמדכס למנעול ♦ והלא
עיניכם רואות ני כל מארי
אנוקינם ומחשבותיהם עליכם »•
ערף ומזון ארוחה יערכון
לפניכם ׳ /לעת האוכל יכ יבא 7הנה
קאנלו ותשבעו מטונס
אשר
לא
עמלתם
מ
 /ולמלאות כל
עחסורכס יום יום ידרושון5
וכל איש ישר יולע דעת בהביטו
ינ יש את נבשותינס לשמוע
חכמה ודעת  /נפשו עליכם להומת
אתכס דעה  ,ולקשנילנם
נינה "י מים מרן אתל® הדרך.
' ,
תלכו

( ’ :לב >

׳

 /דנים יסקלו המסילה לפניכם 1׳עתה פמ ולכו
לנס וה -י הצליחדרככם * * )
מ ~ם
• ■ 4י

.

' מנסים יצפנו דעת ׳ ופי אול מחתה קיובה • ^ ׳
אמר המכס  :למוד לשונך לאמור  :אינו יודע  P : /תתבזה
■ ד' מ״א ) ■'.״ י'. 1.
ותאחז — ( ברכותדף_
מת .עונו דכרי החנם ! מה נעים כי תשמרםב31כך  :לש»רן*;
• ''.ד ' מלשון מדברת \גרולות . / .ולהצילך מדבר תהפוכות • ינ
אס תמאן שמע לקולו : / ,אך .תגזור אומר על כל אשר יושס
לפניך  /והיה ני יניאון אליך לברהקש«  /אשר למראה עיניך
לא חונלילשפוע עליו מהר  /כי יפלא ממן  /עתה תבוש
השג לשואליך עול בדרך האמת  /לאמור  :פליאה .דעת ממני/
נשגבה לא אוכל לה  /יען  .הסכן לא השמת■ משותיצי! — 5
חשיב ולא בדעת  /תדבר  /אך לא גהשנל  /ונקל יהיה לך
גיוס ההוא לחפאות דברי© לא כן המה  /למען לא תבוז ולא
תכלם גשומך יד לפה י  .אבל שומע להחנם יחכם  /ני אם
החרש׳יחריש  /ותהי לו לחכמה *
?את ועול אחת חסתעף מדברי החכם המדבר .*.למודלשונך
לאמר  :איני יודע  /וכדרך חכמה תמצא " כי יושם
לפניך דבר למשפע  /אשר החכמה תצוה את כעליה  /להכחידם
מחתלשונו (אס מצד המקבל צי רחוקה היא ולהלאה מהשגתו/,
וצא עיןלאישורו  :אס מצד המדבר  /הירא לדני חת אשר

^

0הצד<א י)חמj

עם

י י

אמה ׳

!&
סמעיזיך מזבר לבפין־את9

אשי
רלא דצייר אלה
׳
\־ '■ ' נביאי לשתר׳פפיו • בקראו המאמר הזה לפפיהס ׳ שמצתי נפשי לדעין
פיזי»
למה" אדופי מדבר פלבייס הי!5ה  /הי 'ימיה יוסיפו לקח בדעיזס זאת • אל
זעתי ופתן שמחה בלה׳« בשמעי לקה טיב פחת להס ותדגל כזאת זנזאת • ו ; אןד
עזבו הדבליס בעיגי  /צדהי נבואי הביתה לנתבם על פצי •
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•פיה־
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לג0

! 9ן ינ . #1ישיייע  rtדנרז
אתר ־־־)
ואיש יעשה בזדון להממק שאלה  /או
הגבה
למעלה 7למען
הפילךבי־שת א £י עמן לרגליך  :הלא לב חנה יסכיל גיהוY
לאמור  :את אלה לא •דעקי  ,ולא יראה3ך ערות דבר ושג
מאחריך ♦ אבל לא כן האיש אשר לא רגל עללשונו  /מענה
,החנם ועצתו'  /אס 'יחשה  /אס ידנר .יצר צר " י

הולך תמים יודע  ’/ונעקש ררכים יפו? 1באהת — -
ועוד בהשלשייה  /אשר הורה החנה במאמרי יצחות לשונו:
למודלשונך.לאמור  :איני יודע  ( /ר׳יל להתליע דבר
בטרור  /בהוראת מלה זו ע״פי .יסודי,הלשון — ) מוצא
שפתיך תשמור  /לבלי יעברו יזק  /לאמור  :ואת חקרתיה'
כן היא י אף אס ידעת ני האמת אתך " ואל ישיאך רוח
גבוהה .לאמור  :ק את אלה ידעתי ! ואמת יהגה חכי  /נאשר
עס לנכי אדבר  /כי לא יהיה תפאלתיך על הדרך הזה  /אה
יעז שומעיך אך מענו מנקודת האמת אשר אליו כוונהמחשבתך,
וחורשי עליך רעה■§ גם בוז יבוזו לך✓ לא כן כי תבחרלשון
עחמיס  /ושומעיך ישפועו הס 7והיה ני לא יפארוך גס לא
ימירו את כבודי — י וזה הדבר אשר דגר משה עבד ה ' :
כחלות הלילה וגו׳ 7ולא אמר נחצות ( ומשה מי לא ידע ?
אך ) פן לא ישעח ר\ ענ חוזי המלך ויתבזה  /לכן העניו מנל
אל שת לבז לזאת אשריאמרו  :הן משה לא ידע •
ותומת ישויס תנחם
מ— ס
וחמי אלופי ומיודעי ו¬

ירומ

לא אונל התאפק להציג לפניך הנה דברי משה נתפור,תולדות
סאקראטעס אשי העתקתי יען ט נאותים המה לעדן
הזה  /למען דעת ט לא בכל עת יאות לחכם הדורש שלום
*3 1 H

ילעת

<  :לד■; )

ידעת &תמשה ונעימת רוחו < אמרוהו שס מל מרין /
מה נעמו Iהוצק קן בשפתותיו ותורת מסד על לשונוt
ועל שפתיו יוסיף לקת אף לאשר לא נסה ללכת בדרכיביכמן
ולתור בתכמה  /ינ בטעוס מצוף דגש מעם אמריו תאומה
עיניו לדעת בינה • נא שים עיניך על העתקתי אס נתתי
מהוד! עליה י ראה לזאת; הצגתי את דבריו בל״א למול העתקתי
למען תשפוט נמישור "
%
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א*] אנועזזונ 4דעררע1י 4יסןסיינט ער5אל 4נדי
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פאר אוי 4ן4האבט «3האבן • יעדי פא1טי { עתרי סדר
14יינונ 4דיס אצענבאר 3ור ס«;/יטט{ יצקייט פיהרע 55 vi6
*צו
דנגר4ןיקופ5י 4קייט ועט *ענט{ יצן4ט{ עצעטענ.ט4ע4ן סיוט/
ווסורדי' פאן איהכךאןי^ קיינר{ייס ו1יי* י5רטאהנט  /ואנדרן
ע 5נטויך איק ביידין רערהייצלר * /ס5יטטן  /סונר דעע
5א{קט  /בפטריעטן { /עצר{ יך* 4אצט סונר אי!
איחרןצןונ4ריי«4ען אנפיי{ יצןעצו{34| 4יי4ט י 3אן דיור ממי
ו! סק דיא { עהרן דער3אב{דיצטד  $אן דק טוואצהייטן /
צוונ4רעצטי4קייטן  ' ,טעגד{יצן ב4ידדן סונר {יידנטא 2טן ייצו
«יא סיהרן 4עטערן 13טרייבן ׳ סיבר דער 4ןייק■«עלי /
«ס חיס איבר אונריצעי4י בי״ריסי 5אן דער3אר$עהונ/ 4
רע4ירונ4 4סטעט /בלצומנוכ 4דעט 4וטן /בטטרס£ונ 4דעע
בעון « וסר ער ני *א{ ס 3ודיק הא{טענד  /ני *א{ט « /ע{בסנו
©p !5ייני רצע3וויי{3ך.א3ט ו «אנדרן א{{ 3ייט ענטטןאסן
דיס ואני רער«! סהרתייע uwדער 4רעטען אונערפראקג*
חייט לן ער5עכטן  ,סולד וויצו דער ער5א{ 4ו*ליי 4ט * י|
נקפנעניט  uwדנוק טארי 3 13.דד14ן י צוייני ל׳ננהרי דיצו
בלסט טהעארעטיט3א{ פ אונד דק «יעטן « א4ראט! פארן
גיצט ברינ4ן קאנטי א 1ט נאן איינר נייארונ 4לו בנירצטן וואר#
]יס ער אונסנ 4פאצטן 1בקאגטי דך פי{*עהר ע3נט{ יך13
ויעד העררפנדן ו«יינונ/ 4בעאבסצטעל ריצו דאחי^ 44רינדטן
לעד#א; יק אן;ד רגג ^
יאנסן־גרייצי  ,עער^ יד הינ 4ע4ן א{ |•
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14״ק ;די״ע

ג לה )
34ע 4נהייע 13איינר
ענעטיימרןפרק! עד*ר1נ 4־־ימו; ד pn
איהך ניצן, -אויס

 1iןוייצן
וואר 7וא האעעי פר אייני 3ופ1ו 3ע
אין ברייטטאפט  /דיא אי .%ק5י4
או ! ט .ענט ^טעהן קאנטי ■■ ; ׳

וגר .מיסלשי^יני.אומדפע;;ד
%ימ•
היאונשד כ4ינמפי4שי איהן :
^
אי
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י
^
יך; די מצעאדע צו לעהרן/
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 y !rpuאדט אנדין,אגייכטן4וועה1י1
האטטיי‘״ ' דען דא
ער וייני { עהרן ניא ^א 1ט *ויט דעק
חאכא 1הע איינט א1ן!ויט
; *פתר נ:י3טט *עןבטט ; רן pxmאנרךנדי4טי < רא ער פי^
בהויפטטי
;
!
אנדרן
א ^ לייט דיא1ואהר*
תייט דודך פיא4
ווארן עאו_ ויינן לוהערעדן הדויט
1 13אקקן
ןן5פי  :וא
איתק
ער
1
ויבט
,
דאט דנט
( 1 13יטן4
«.ואש פר .ניבט !ניכון
או ^צוצלי ע ןא4ן ' קאנטי אדר דוי£טי « דיא אייט^קייט
מייני
אנעווארע 13וויטן 7דיאט «א *אנק
 4ואטן 4ייטט
פערפיהרט
ד
'
ינן
\
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בהויפטן  /דיא עד איק
*ונדי איינט אנדרן4
טאד 1טהאבןו 1יידפ * טאקי־אטעטוורוד
פאן דער אייט^קייט
ווייס פ;ט £פמט י פאן דינ4ן דיא חייע
איבר ויינן הארילאנע
5ריי *יחטי4קייט  :ווא*־ן  4 /טטאנדער * יטדער נאיפטטן
ךיוט ווייט איך ניכט 7אונד ווען ער
*ערקטי דאט איהק עא
51ן  14.ט4ט « מרדן
אוני4וויטע
ןשכוענתיסי בא $4אקקט
ט1ינ4י אוני *א4טי ! :וירדן  1 /א3א 4ער ויך אויטדער
טבטט ודיטאיך • וויטט איהר /
שפראך טאקראטעט <
! ואדוק אפןלר* »1יך פיר דק
4ראטן ןןייון אוי^
עידן
הע
1
ט
?
וויי! אנדרי * עד .מ?
עיי1ט עטוואט 13ו»
יטן p !1i4דא !?א ניבעש׳ ודטן ן איך
,אבי !פחי וואדי! א ין
אונד 4טטעהי דאט א11ט וואט איך
»יינו yדארוי^ הינוי־ט [ן
 /דאט איך ד3שט «ייט • •
¬י
*י■ *
*
בדבר* אמומח
ודיעה ודעות היאמשפעוכזאת * לבל למודישות
נוזכת
המחנגלים לאושר ושלום האדם /

נהשחייזס דרנו על פד
מארץ 7לא י fcpפלס מעולם לנסוק
קצונס 7גי אס שם אופס
j
ג ללעגולקלש  /ויגלה את נכלותם

ב2 2

לעיני

t
( לד )
לעיני «מתקדשים והמטהרים yלעיני החכמים בעיניהם (לעיני
העם • ־ כנה יעשה לנל למודי נזנ אשר נמצאים כשירי אציל
אשר יתארו • אצהים כתואר אנוש ליחס • להס עמל ואון :r
תהפוכות ותשוקות תזעכות  /ולכל דעות ומחשבות און בהנהגות
והשבחת ה ,ובגמול הטוב והרע * :על אלה לא התאפק  :דוחו,*,
לא כחד לעתו תחת לשמו  /אף ל . 1המראה כאיש פוסח עצי
שתי  :הסעיפים לי אס נבל עוז ההא» ז ללחום על דבר האמת j
וכאשרהגיד |עליך אאריתז  .ני על הורת האמת הקריב קרנן
נפשו ״ ואולם הלמוזי 0,אשר אך שוא והכל ה«ה  /אך אינם
רעים כל כך להשחית דרך האמת ׳ ונהפוך הוא< כי אולי ירע,
עוד גהשמיע חדשות לעס 1ולגלות אזנס כי רוח ותוהו נחלו דע
 עתה  ,ללמודים־ האלה לא שס פניו ללחום נהם! אף גם. ,הודה להם לפיני העם 7וכאחד מהמון שמר את המנהגים
; והעבודות העשיות לפיהן • ■ גס נוהר מאוד נל ימיו לכלתי.
מצוא תואנה המכרחת אותו לגלות כזה דעתו הכמושה  /וכאשר
קרה  :אליו כזאת מלכי כנות ימין או שמאל  /היה מקום אתו
להציל את נפשו yבנלי דעת *
דרכו ־ כלמודים היה לו מאת לעזי ולנסות עיני®  /פי אחרי
.י
שדרכו כלמודים צא היה כדיך גאון כרב ומורה המשמיע
למודת בלשון מדנית גדולות 7כי מעולם לא יצא עתק מניהו
לאמור * זאת לזקרתיה בז היא־  /אך כשכל שאלותיו דלה דלה
האמת הכמוסה וספונה בקרב .שומעיו  ■ / .להוציא מפיהם את
אשר ישפטו המה עד ני מצאו־ מעצ» ס,הדעת  /ועל כן כאשר
נפלאת ממנו דנר < או חכמתו צותה עליו לכלי הגיד נפטר
לשלום 7כטענת בלי דעת ;  /יפוח הרוח לדעת ערוך מענה
פל נלשאצה  /השיא גדולים אנשי שם למר זרות  /אשר גם
בעיניהם כמו זר יחשני אס ישמיעה מפי אחרי®  /לא כן ע•
סאקחובזעיו! אט היה הדבר הנשאל נעלם מעין שכלו ענה
לתומו  :לא ידעתי  /ובראותו כי פחים טמנו לו ללנדהו באמרי
גיו ולהרשיעהז כמוצא שפתיו  /אז הציל את נפשו מפחיוקשים
ממצע נאמרו  :לא ידעתי מאומה♦ — הוא היא אומר פייעתם:
 .למה.

u

לווין ענה גי אפאללא ? ) לאמור :
סאקראטעס עולהעל
&ל,הקנ*?,ס T .? ..
יען ני רכים ידמו כחנמיוס לזיעת מה
-ואני אובה ולא אבוש כי כל חכמתי לדעת שלא ידידתי מאומה • —

( השאר בנלחברא העתידה ) :
־א זי■ -ד;■■■■

v.

ל י — פ־ •• דו -•':

האגרת הזאת שלוחת ' אלינו מאת הרב

החנם־׳מוהר״ר

״< . , ■ ,,״ ,
שמואר לאנדויא נר״ו נו המנוח  .האב״ד דקיק  :פראג .,
״  « ,.והדר יתזקאל .ם! .״ל ז״ל להדפיסו  ,במאסף ולהפיצו כישראל •
״.׳ .ופנה . .הגורמת לאגרת , :הזאת .ותכלית הכותב ׳ יראה הקורא
מעצמו  ; .ואנחנו ג; רנו אומר .וגדרנו בעדינו ן  .למשוך תמיד
 , /ודינו מכל ריב ומדון אשר .יהיה בץ אמצי זולתינז ואשר .אין
בו,דבר המגיע ונזכמן אל ' תכלית  .וגוונת המאסף . /
לבלתי הצדיק ,את הצדיק ולהרשיע ־את איש ריבו ועל כן גש
 עחת העתקנו האגדת הזאת בתוך המא 9ף כאשר  .היא ,־שלוחה -אלינו מאת הרב הנזחברימנלי ערנוב כה שום דבר מדעתינו>

:

ומבלי הודיע את משפטינו בדבר הריב הזה ׳  ,ואול* גפ זאתי
■ נעשה ׳ כבוא אלינו מכתב מן אנשי דיב• של המחכר הזח
אשר כוננו ידיהס לסתור טענות ודעת .המחבו־ הזח  /ורצונם
לחעתיקו גם 1כן

במאסף׳ אז במלא שאלתם
הזאת •

להדפיגוכהאגרת
‘.

דירי המאספים •
הנני נועה מהר שלום למוד האלופים התורני ' ומופלגים
העוסקים כתורת ה/המריפיס מקיאים כל אחל לפי
J
 .״.
 , ,מדרגתו
-

■* '

-

־ ׳.

״ ■

־■ ■

* ) '  :שס אליל נכנד ליונים מיזמה £ל כל הידיעותוהיובחותועל^ כל גל וזלאנת
־ ; .מיושנת  /ובודד ביתהאליל הזי* העידו־נשייו -על הנאקראמעה ׳ פרוא
 ,היוכים מכל אד« י.
■ 1
דברי המאספים־־* ■

( <) r£
מדרגתו זלפיתפאיתו יתברך באוהלו וה׳ ינקי בהיכלו yיזב*
לליווי וללמד מתוך הרקנה יפוצו « עיינותיהס חוצה־ •/נל' אחל
מה שיעלו נגודלו אלא המה אחי ורעי חכמי ומופלני קולה עיד
ואס בישראל ק״קפראג יע״א ♦
שמעל  -נא המורים מופלגי חכמי עירי אח פי המדבר אליכם
דנריס היוצאים מהלב הן המה *» קור נאמן לא ישנן
שינת שנאה ונקמה והיודע יעי יידע שאין בהם מחשכה חון
אנל התעוררות היראה להציל אין נגי קהלהינו מקלקול איסור
ינמה לשוק ואישור א״א לעלמא  /ומחה ה׳ הי ' נא עם פי
הוריני את אשר אדבר זיה׳' ר שלא אנשול נלנר הלנה ח '׳ו ולא
אנוש לעולם • שמעו את דנרי ואשפר לכס את המאורע והן הן
הדברים אשר אני צריך להודיע הלא ידעתם שאלהיס מצא את
מון עניו נדכיתי ונחליתי עדשע״פ עצת הרופא ,מומחה לרניס
הלכתי מחזן לעיר לאחת כתי השיה לסמוכים לעשוק כרפואה
לשאוב אויר זך ונקי למצוא תרופה למכתי  /והכה נאשר הייתי מתון
לעיר איזה ,ימים נא אלי• איש אחד ונידו מגלת סתרים מחותם
והנה מענה בפיו שנתב זה נשלח לי מאת אחד מחשוני קהלהינו
ושמו לא הוגד לי וכאשר פתחתי וקריתי בו ראיתי שהוא
העתק מפנקס של העצה יר״ה מצוואת המנוח ר׳ שמעון קוא
ז״ל ובהשקפה ראשונה המתי כוונת זה המשלח שרוצה לתת חרג
בידי לנקום נקמתי «הגי תרי רבנן הרב מוה׳ מיכאל נכרך /
והרב מוה׳ יעקב ג״ב אשר הי׳ בעוכרי זה פעמים שמדי סרה
עלי למנוע ממני דבר אשר זכיתי׳3ו פ״פ דין תורה ולהוריד
לעפר כבודי וע״י נתב זה הי׳ נאמת בידי לנקום נהם ולגרשם
מדירתם ולמנוע מהם חוקם אשר ניתן להם מהקרן קיימת של
/רש״ק ז״ל אך גחפזי אמיתי חלילה לי לאתה נקבך היידה הגדוע
לנקום ולנטור מלעשות מעשה נגד הני תרי רבנן חס לי לזרעא
דאנא מלעשות כדגי הזה להרע׳לאדס אף לשנאי ואס הס המירו
נגדי ועשאו שלא כהוגן וע״פ עצתם והראתם הלך איש אחד
להקטעד בעיני תשבי הארן שרי המרינה אע׳יפכ לא אשיב להם
כגמולם ואף נס זאת שאני דן אותם לכף זנות ני לא מתוך
רע לבב משו זאת אן מתוך קלות הדעת ומיעוט הכיתם בנכי
האדם

 ( .לש )
האד© שייער לעצת צבוע החוניף& שר אינו רוצה בגדולת אדם
הגדול ממנו כתורה ובחכמה ובדעת כי הוא יראלנפשו א  0יתגדל
אדם כעל תבונה הגדול ממנו/יוקצין חיותו אשר ע״י חלקלקות
לשונו וחנופתו הוא ממשיך לבב העם ובאים אצלו לקבל ממנו
מצות גדעת ובמרמה גס משלישים נידו שלישים וכדומה ומכל
אלה ' יש לו הכנסת * ואס יעמוד איש אשר | קענו עבה ממתנו
ויעשה כל זה כתם לבב כלי תשלם גמול כוודאי רעה נגד פניו
שיהי ' יושב כדל וידום ולא יבא עוד אדם לפני ההוניף הזהו.
והני זוגי רבנן לא הכינו כי כמרמה כא האיש הזה ושמעו לעצת
נחש ' הערום מכל  /וגזה לנתי אותם לכ״ז ולמה אשנזא אותם
אס קוצר השגתם גרמה להם להתיצב נגדי לריב על לא דבר
ולמה אנקום לשנוא אותם הלא המה אנוסים מחק מבעם להאמין
לכל דבר ונלאו מלהשיג' כי ציד בפי איש המחרחר ריב וגמרתי
כדעתי לגנוז ההעתק הזה ' ואמרתי אל לבי שתיק שתיק יהי׳
הזכרים לך לבדך ולאיש אחר אל תגלה  /והנה נתעוררתי
ורעיוני על משכבי סליק שמעתי קול דופק ני ולבי הי׳ אומר צי
מה לך נרדם למה תחריש בדבר אשד יוצל להסחען» מני ' אישור
יבמה לשוק ואיסור א״א לעלמא כן מי את ' הלא אקה בן קנאי
אלדז כמעשה אביך שהי ' מקנא קנאות ה׳ צבאות  /ולא הי׳ סס
על הונו וכמה הזקות היו לו ע״י קנאתו וככל זאת הי׳ עומד
כצדקתו ,ועמד כפרן ועתה דבר שכצעער בו אותו הצדמן יכשיל
בו ורעו קום אזור כגבוק חלציך וקורא לחכמי עיר זקוצא דבריך
ואס האמת כפיך אז הס יהי׳ לך מעיר לעזור ואס סעית הס
יוליכן בדרך האמת ויבררו עעוקך ואס ח׳' ו יכבשו פניהם כקרקע
ויניאו פר האנשים האלה אז אתה תנקה מקללה הזאת  /והנה
עדיין הי׳ הן ולאו רפי׳ בי הי׳ קשה עלי  .לזלזל בכבוד הרבנים
אך כאשל־ ־שקלתי הדברים אמרתי במקום שיש חילול השם אין
חולקין ככוד לשוס אדם ונתעוררתי על זכרי החכם שאמר אוהב
אני את מפאלעון ואת אריסעו  /אכל האמת אפוש מן הכל /
ועתה עמדו ושמעו דכרי הצוואה אות גאות בלי גדעון ותוסס'
בלשונו ממש וז״ל נפסוק 2.9צזיך ביעע אוגד ר בפעהלי צוזין.
ערטןיך דאס פאן צו! למן גלעהרסן אין ^ יינע לזוייא פונריליאהן
סרןדיר הייזר וו« 51ע פאן אבער רצונינר  uwלוליהונ 4רערן
; צובר

נ

מ)

צובר יוריטטן .צווני * יינעט ודיבעט עד! ח 6 ',ונד צויהרע
‘ערכן ווי 4 5דצ! צט צויין *4,ע3ט ווערדן ייצי * ע 5בפ דערען
דורך אוי* קיינן דינטט צוין יער<^4 .ינדע וצ 3היך רכסזזצובן
כ* *יצ 4צוי ** ר נצ! *ן ד׳צונן וויא י.ט נור נצו *ן הצונן קן נלון
קויינטטן ני* 4 p !3רפטטן  '/צ! דךניצט איין טוה3פערווצו 3טר
«ועדר צוד״טר יוריטט4טו4” 1ן צונדרע דינטטע ניבט 13הצונן
אויך,דער * ע 1בי דכיר ^ ניצט אין1
צוצ« ט54ע4ט  .וופרדן ודא
ניכש * ינדר ]6/1איינר 5אן דענען14עחרטןצדן * ייני טדודיר
־ היי* ערן,דינטט אין רער* 4 .יינדע נר!צ! *ן * ס 1טכ אונד דמן
דינטט אננעה *ן וופרדי יצו Ü61דנ; ר ; יפ 1נע אוי*;׳ *יינען
טדוריר :היי* ערן אב.4טא  5ט 1ופרדן אוני 13ווייכען טו3די4
ויין  . /טטעהט צובר דענפן ' [4פהרטן -פרייצו  ? /ץ־ פימע
טחדענטן  p 16דפר נ3צוה5ונ"13 4פרטצו5ן אונד .אנ3וני 1ה *ן /
אונד *יט איהנגין 13טדודירן צ! בר קיינן ד׳נסס דגזרפן דיאיע 5ני
דורךיצווי« ניבט צוננעה *ן ; וואן אנר קיין דינטט האט אמר
3אןי-אברראבינר * יט3 13יהונ 4דערן אני י* ריםסן פי״סזאו.
3אא* הרד* קא *ט אונד צדינ*4ע 3ט 1וירד דפר |ננ 3ב'ננ  .האט
הין 4טט 3עבנט3אנ 4אונד ווא5ענ 4ע 5ד
 4 13ניטן אונד ני5ט ,
ערטטאטן ווכרדן קאן אויטער דאט איין ודרק 1צר בעוויי*
וןפהרע ראט דפר * ע.1בע ודדר * יין טעטטצו * ענד4האנד 3ט •
 3כ״ל הצוואה בענין הלומדים ־ ועתה אהה לחולי ה׳ שקלו
נא בדעקיכס אס לא כוונת הצוואה הזאת היא שהמצוה הי/
מקפיד וגס האפאלנטן הי׳ בכלל התנאי הזה שלא יהי׳ הלומדים
־המלה אפילאנטן ♦  .והגה ,אס הי׳  :ספק בלשון הזה אס גם
במשמעות דיגסט אין דער גמיינדע גס האפיצאנטן המה בכלל
הזה והי׳ בז בית ספק מי* נו ינולין לדיות דן זה למותן מתנה
ע « 7שלא תעלה דבר זה ונס כאן התנאי .הוא שלא יעשה דבר
זה ויקבלו דינסע בתוך גמיינדע  /ומכואר נח"מ סי׳ רמ׳^א
האמר לחנירו הריני נותן לך כך וכך ע״יו שתעשה דבר פלוני
על המקבל ראיי' שקיים תנאו אבל אס אמר ע׳'מ שלא תעשה
דגר זה על הנותן להביא ראי׳ שניטל ־תנאו ובזה הי' לנו ללמוד
זכותעל הני,זוגי רבנן ד .גס כאן ע״וו ,שלא תעשה מר זה והי׳
כל המתן צהביא ראי  ,אס הי׳ תי׳ ועכשיו שמת על המערער '

(
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להניא ראי  /שניטלו ההנאי S3fr ,אחר וןפץן ;לינא  :לדמף׳ גלצ:
לנדון לידן זהא טעם הדבר הוא מבואר גפמ״ע?שס  ,ס״ק׳נ״ג
דלנן יש חילוק נין קנאי אס תעשה לתנאי אס לא תעשהדלעולס
«ווקמינן הדבר על חזקתו שנשאר הדבר נמו שהי׳ מש״ה•צריף
*• להביא ראי ,שנשתנה הדבר ענ״ל ״  .והנה בנדון לידןבוודאי
נשתנה הדבר והנה עשו מעשה שנעשו אפילאנטן ואין ,ספק על
מעשה אם צעשה שהרי נוודאי נעשה המעשה רק שאין מסופקים
במשמעות ' השטר והדבר מבואר בכמה מקומות  /שיד נעל השער
על; הת ובונה ועל המקגל להניא ראי אס המשמעות השטר
נעו שהוא אומר 1ופן מנואר אפילו היכא שהוא מסופק על
לשון המתנה אס נתנוון למתנה גמורה על המקבל להניא ראי'
נמו שמיואר 3ח״מ סי/רמ״ו ס״ה וזה הוא כלל גזול נדינאשיד.
בעל השער על התחתונה  /וגס כאן שיש בית ספק אס נתכוון
הנותן וקפיל להקנות תנאי וקפיד ג© על אפילאנטן אס לאו
עליהם להניא ראי׳ ומדי דברי בדין זה מצאתי מגונה גדולה
דלעיל נסי ,פ׳'ב ס ' י״ב פסק המחבר דאס הלה אומר לשער
נעשה על תנאי אלא שאמר שעדיין לא קיים הלוה ,תנאו על
המלוה להביא ראי׳ והנה לכאורה הוא תמוה למה ,טתס המחבר
כאן ולא מחלק בין תנאי שב ואל תעשה לתנאי קיס ועשה
•ואמיתי ליישב שבסי׳ רמ׳׳א מיירי המהגר שהמקבל הוא מוחזק
במתנה ולכך לא ממי לי׳ חזקה בתנאי שב ואל תעשהשמוקמינן
הדבר כמו שהי  ,אבל הנא המלוה נא להוציא מעות מהלוה לא
אליס הן חזקה לאוקמי הדבר נמו סהי ,להוציא המעות מהלוה
שהוא מוחזק נמעותי׳ אן> בתנאי קום ועשה ועל המלוה להביא
ראי ,ולכך לא מחלק המחבר נסי ,פ׳׳ג כין תנאי שב ואל תעשה
לתנאי קו״ע ואין להקשות לפ׳׳ז אי מיירי בסי׳ רמ״א שהמקבל,
הוא מוחזק א׳׳נ למה דחנאי קוס ופשה על המקגל להניא; ראי'
הא הוא מוחזק במתנתו די*ל לחזקת המקבל לא אלי® והוא
חזקה גרוע הואיל ומודה שבתורת מתנה יגל תנאי גא לידו
ומתחילה הוא של הנותן א״נ יש להכותן חזקת מרא קמאמשא״ב
נסי ,פ׳׳ב בחזקת הלוה במעותי ,הוא חזקה אלימתא אך ה3׳'ש
בא״הע סי ,ל״ח ס*ק ע׳ מפרש דעה המחנר נסי׳ רמ״א.
דבתנאי שב וא״ת על הגותן להביא ראי( ,אס לא הניא ראי׳
המקבל

( מב )
י« 5קבל מוצא ממנו על׳ל הג״ש ע״ש והיא חמו׳ בעיני דנמה
דאה הב״ש דהמחבר מיידי שהנותן הוא מוחזק ולפי ' דברי׳ קשה
למה לא מחלק המחבר נסי׳ פ״ב נין תנאי שב וא״ת לתנאי קום
ועשה והדבר צריך פיון אך אני־ נעת נק כפר בלי ספרים
הראשונים והש״ס לעיין בדבר .ואני דן רק מחוך הש״ע ואחרונים
אשד המה אתי בבית ונחזור לנדון דיקשכאן על המקבל ?לתנה
להביא ראי׳ אין הוא משמעות השער הואיל וספק הוא במשמעות
אם נס הביא דינא רבה הס בכלל דינשט בקהלה אך אלופי׳
לדעתי אין לדמזח זה לזה כלל ואין כאן בית ספק ואינו בנדר
הספק כלל וכל מי שיש לו מות בקלקדו ירא וישפוט שכוונת
המצוי :רש״ק ז׳׳ל הי׳ שגס אפילאנטן לא יהי׳ ונראה מה הן
התמנות אפילאנטן ולדעתי אין לכמת אותם בשס שס׳אחד רק
שיש להם דיכסט בתוך הקהלהזשס הנאה להם הוא שה© עובדי!
בעבודת הקודש דש להס שירות לשרת בקדש והנה אחת משתים
צריך לכנות להס או לומר שהתמנוח של הבית דינא רבה הוא
ממשלה הנקרא אמט  , /וא לומר להס שהס עובדים במבודח
הקודש ויש להס דינסט בקהליוהנה זה בוודאי אי אפשר למות
להם שיש להם ממשלה ושררה שהוא אמט פי איך נאמר לשון
שררה וממשלה לאנשים אשר בערה אין להס שבט מושל ובע״זה
ידיהם אסורים לשפוט שפט או לנקום לאחד העובר על דת
ופורץ גדר  /אך הם נקראים עובדים בעבודק הקודש כי עבודת
הקודש מזטל עליהם גי על מי מוטל להשגיח ביה המטבחיים
ולבדוק השוחטים בכל שמע על מי מוטל להשגיח עניני איסור
ומיתר ועל מי מוטל לבחור חפצות ובקשות בעת צדה ר״צעל
דו « ועל להזדקק לקמץ נדבות לעת הצורך  /ומעתהקומו¬
 .ודאו ני עליהם אוטל כל זה ועתה יאמרו נא ישראל שיש להם
ו־ינםט בקהל והבי׳ דינא רנה הם עובדים בעמלת הקודש
ועליהם נאה לומר שיש להם זינסע בייא קהל בייא דער גמיינדע
עליהם מועל להשגיח על נמה דברים ואין כחס אלא׳ בפה
להודיע שדבר זה הוא אסור או להודיע שנכון לעשות דבר זה
אבל אין להם שבט מושל להכרית לע אותן הדברים אשר הם
משגיחים עליהם וזה הוא שרת י .דינסט  :ממש שכל מי שיש
לו שרת להשגיח על דבר ולהודיע מה שמאה ואין וצ שגעמושל

הוא-

( מג' )
הוא ממי והאישי להם  .שיניחה'"על עבודתן ההצבסות סמיכות
מורינו וחגר שכר ויצוין וחליצה'; ,וכדומה; הרי גןגואר שהס בנלל
דינסט־ 'אין " דער גמיינדע 7גס מ לנד כל■ זה :מ  ;,שיודע ומכיר
בלשון ' דייטש ומורגל נו :יודע■שכל■ העמטר ינוכה נלשזךדייטע.
נש® דיג פ ע יווץ .:מ* שהוא מושל מדינה ' או;שהוא; פערדינסנו /
אבל גובערדאהל רעהטע  •/אפילאטציאקנס רעהטע צאנדרננהטע
כוליש ׳יכו ^ ס' לצנוח ׳מס ' דינסצו  7ועל פי חג מורגל'
בפמי® לומר (צ 1יך  1mזויינק דינטט פצליצצו בעעצז! 4ען)
ונפרט אצל נעל* מלחמה גס ההמ נוח של השר צבא נקרא'
בשס דינטט' ני כולס עוגליס ממלכות נכללוח ; המדינה ומכ״ש
אנו נ״י כפופים בעו״ה בגלות הי׳יריס יאפי לומר על עצמו
שיש לו* 6יט אס לא מי שיש לו איריות לננות את עצמו נשס
 ’ !bmwfrגם אס נלך אקר אומד הדעת סל המצוה שהי ' מקפיד'
נל נך שלא להיות י גנאי צדקה ודיין כוודאי נראה כוונת המצוה
הי׳ שאותן הלומדיס ילמדו בהתמדה לש״ש ולא יהי להס שוס
ביצןל ופני'־ במרים אחרים ומעקה נסור ה צא ונראה חס הי'
מקפיד■ על דיין ;שלא' הי '  :עושק3:דיךז״"ינ  -אס בשמה שלא יום
ולא לילה נין יינקה למעריב וגבאי צדקה ג״נ ביטולו הוא שעה
מיעוטות בשבועה לאסוב תשבוגות של בה״ב וא״כ אס על ניטו!
מיעוט נו? הי ' מקפיד קל וחומר הדברים על אפילאנטן שיש ׳
להם ביטול1הרבה יוקר ויותר מזה שיש לדיין תפרט הרב מהן'
מיכאל בכרך אשר יש לו מצולה הרבה מביטול תורה מאוד ינ
שלשה ספייס׳ ; נפיוחיס ׳־ לפניו ספיי האיים וספריי העתים*
מראשון הוא צריך לדרוש אל המתים לחקור שס המת ופינות
מיתוקו נאיזה חולה ואת הכל צריך לנקוב הדבריס נההייתן'
בפנקס  7שלח הוא קורא למילדזת העבריות לשאול הילד
יולד לכם אס בן אס נת ' הוא לחקור על שם' אני( ואמו סגדו;
ומוהל משפחה ומשפחה ככתבה וכקריאתה ולרשום הכל נכתב
יושר ולחשוב המילדוח ,שלישייו צייך הוא לפנות לבית
חתונות לחקור סס החתן וכלה וכמה ימי שני חייהם■ ושם
אנוחס ושושמיס ולכתוב בפנקס הזיווג אין הכל הוא מוכרת
לעשות ומעתה עליו מוטל עבודה רנה ומבטל הרנה מלימודו i
מי יקשה לגו לומר שכוונת המצווה לא הי׳ על בית דיכא
;
רנה ■■

I

/ ( .מר ) יי
רבה /שלישית ילמוד סתום מן המפורש שהי/אומר נזה הלשון
קיק צזוכםמ יןריטש  \? mXצ; 1דרע דינטטע ולשון| 4mmd4
הוא גל״א כמו ק״ו נמו נ״ס  /והנה על מה שהניא דינא רבה׳
הם נקראים אפילאנען וה הוא שם כינוי ' אשר אין אנו יודעים
מי נינה להס שם הזה ועל מה הס נקראים גך ני נאמת בלשון
לייעשנקראיס 6וברי!ריםען  .וכלשון הקודש נקראים בי׳ דינא
רבה 7ומעתה יוכל האדם ללמוד ק׳'ו מעצמו מה הוא הנ״ם
מן צוונעריוריטען •אמרו נא6ובריוריטען שהוא החמור מן
אונעריורישען וכן כ 4׳ה הק׳' ו מן אחד דבי דינא זועא הוי
אזמר שהוא אחד מביא  /ינא יבה  /ומעתה עמדו נא ושפע(
במאזני השכל שאין ספק שהמצוה הי׳ מקפידים על אחד מבי'
דיכא רבה שלא ישב בתוך בה״מד שלו ואס נחזור על כל הצדדים
לא נמצא זכות על הני תרי ינגן הרב ,מהו׳ מיכאל בכרך
והרב מהו׳ יעקב ג״ב והס יושבים ב 3״המ של רש״ק ז״ל שלא
ביושר ואכן •י מקיר תזעק על שהם דרים בנית אשר לא זיכה
להם המצוה וחקי אשר ניתן 'להם בכל שנוע לוקחיס שלא כדין
ולמה הדבר הדומה לנותן מתנה על תנאי והמקבל לא %ס
התנאי ומחזיק ביתנה שלא כדין  /וסנה בצוואה זז התנאי הוא
מבואר כדין כל תנאי המבואר נא״עה ייש ם ,׳ ל"ח שהוא תנאי
נעול והן קויס ללאו ותנאי קודם למעשה  /אמנם באמת בכאן
לא צריך להיזת גלל  .דיני,תנאי גי בכאן המצוה הי ניתנה תנאו
אס שלוחיו שהרב וני׳ דינא׳רגה .ואשתו שליההצוה־המה שלוחים י.
שפשה אותם  .לשלוחי שם מה יחקורו אותן הלומדים שישבו ׳
בבית המדרש שלו ולא צייך בי׳ לכ דיני תנ^ יס; כמו שאין צריך
בי׳ דין קנאי נפול ועיין3ב"ש סי ' ל■ ח שק״ו אחרהז ;מצאתי
•ופורש גביי א״הע סי־ ל׳'ח ב״ש הר״ן יכל תנאי שהוא מתנה
עס השליח5א צריך ביי דינא תנאי כלל וכלל ובצ״־א־ה בנדון וה
לא שייך לדקדק דין תנאי דדינא תנאי הוא דוקא לאחד שניחן
יותנה לאיש הנוכחי או שמזכייו בשמו ואומר שנותן לו מקנה
על תנאי נזה צייכין להיות פרעי דיני תנאים ־ ,אבל במי שמצוה
שישבו הלומדים בב* המ שלו אינו מזכיר שיוו מי שוקי" הלומדים
רק שנותן ,בהם סימן מי שלא יהא לו דירסט כתוך ;  ,הבמיינדע
א׳ כ מי שיש לו שירות נקהל על זה לא פי כוונתו ואינו זונה
׳* 1״',
; במתנה׳ '־־

( מה )
נמתנה ואין לגין נו דין תנאי כלל ולגר זה הוא גרור לרעמי
והרי הדבר דומה לאדם שמזכה מתנה לאדה שלא יצא מפתח
וה ואינו מזכיר שוס שסדנ ש*הי^ אד© הזה שבוודאי ימ שלא
יצא זנה ומישיצא א ן לו זכות־ נמתנה ההיא 7ומעתה אם
מני זוגי רבנן יחזיקו בהנאתס שיש  ,להס ימ* ממ בשאע צפש
בוודאי הוא חמש3כפ© והם פסולין להעיד ממילא הס פסולין
לדין לכל הפסול להנניךפםול לדין נמנואר נח"מ יס  -ל'
ס״ע 7ומעתה יראי ה׳ ושומרי מציתי׳ צאו וראו הקלקולים
שיצא מזה אס הס יסדרו חליצה שהחליצה היא פשולה ים
הדינים ססולין לדץ נמו שפסקמן נא׳יהע סי׳ קש״ע ע״ל
חלצה נ3׳ אז גג׳ ונמצאו אחד מהם ; קרוב או פסול חליצתה
פסולה  /ואל יכפלמי אדם לומר אםכדבריך ק הוא למה זה
שתק אביך הגאון זצ׳׳ל ראד המזרים ולא מיתה נידס  /הנה
אני מעיד בתורת עדות שאא״מוח יצ״ל הכ״מ׳לא ידע מפרסי
הדברים שנאמרו בצוואת רשיק ז״ל ומעולס לא הי׳ הצוואה
לנגד עיא ני לא הי׳ רוצה להזדקק צדגיי הצואה הזאת יכ
הי׳
שלשהנפשו חיה על המצוה רש״ק ז״ל על שזלזל בכבול הני בגי
מדינות
והי
'
מתנה
שלא
יהי׳
הבחורים של בה״מ שלן
ממדינת פולין אמגערן מעהרן  ' /וכמה פעמים שמעתי ממנו
שאם רשי׳ק הי׳ ממאש במי מדינות אלו הי׳ לו לכתוב שיהי׳
נצי מדינות פיהס ומכלל הן הי ' השמע לאו שלא יהי׳ מי מדינה
אחרות והי׳ עושה כדין שמי « דימתו קזדווין לבד מדינות
אחרת ולא הי׳ לו להזכיר שום מדיני אמית  /אך דרך בזיון
הי׳ נקל בעיניהם לזלזל ימ שלש אלה המדינות ולכך יי׳ אא״מוה
ו״ל הנ״מ מרחיק את עצמו מעדןצוואתו ./ואן> העונות ינאה
שנתן מאת המנוח רש״ק ז*ל להרג אנ״ד כמה זהו׳ לנרות
להדליק בימים עונים ומנורה כםן» לחש« ישו של הרב כל יעי
חייו של הרב לא קבל ממנו והי׳ ממאן מגי לא י י> רוצה
להיות לו עסק בדברי הצוואה ההיל ולא ראה  .וצא ידע פרעי
הדברים הנאמרים בו ח1ו הי׳ לנגד מיניו והי׳ יודע מהשנאמר
5ו בכלל ופרע בוודאי לא הי׳ שוקק והי׳ מרעיש ; נרעש גדול
והי׳ מוחה בידם ומי שמעיד ואומר ששאלו את אכי?וגאון1צ״ל
כה *ונ נדבר זה והנ/יר להם שקר הוא מעיד ובוודאי הק״בה
פתיל

< מי )
עתיד להניע מן אותן האנשים אשר פולין כוקי,סריקי נקדו®
ישרן) אאזו״הג זדצהכ״מ ואל ירורימיאדס לומר שאד מוצי^
לעז על הגיעץ וחליצות פ׳יי שלית ששדיו נבר הד יתי"■ דמן:
ולדעתי אץ בזה לעז פלל וצל החליצות וגינרן ע׳*י שליח ששדדו
עד הנה הס גשרים ,כי כל אדם אוא .בחזקת  .נשחת «כ"®
הרמים האלה שהם יראי ה׳ וחלילה לנו להרהר .אחריהם שה©
ידעו מקדם פמר הדברים §ל הצואה ובשאע נפש ענדו והחזיקו
בהנאת האלה שלא כדין ואנו ד,נין אותם לק» זכות ני בוודאי
לא עינו בלשון הצוואה ולא ידעו עד היום מפרטי הדברים וה©
שוגגיסידנר זהזאם עש או שלא כהוגן שעשו מעשה• מנוח שהלכו
,אחר עצת אשה מ׳ אידל חי׳ ן״ל שהיאהיתה מורת להם שאין
קפילא אש הס מדינא רנא והס © מגו• על דנרי האשה  /אנל
■ מקבלין
■ הל
•אס היו מאים ומדקדקים בלשון הצוואה בוודאי לא -
עליהם עבודת הקודש להיות אפילאמון או שלא קבלו להיות
בניה ובעוח אני בצדקתם של הרבנים האלה סיקלישו את השם
ויקבלו את מאמת רעשו אתת משתים או לצאת׳מב״ה או שלא
להיות מבי דיכא רנה  ,ואס ח״ויעבור עליהם כבוד המדומה
ויבישו לומר שאכלו עד הנה דבר שלא ביושר הס נפסלץ מכאן
ולהבא  /אבל למפרע אינם נפסלץ tוא ^ יאמרו היינו יודעי©
מכל פרעי הדני״יס ואס" ה עשינו יבר זה■וירצ• לעשות העקום!
למישור אינם נאמנים לפסול על עצמו למפרע והוי כמו שאמרן,
פסולי עדות היינו שלא באונם נפשות שאינן נאמנים דאין אד©
משים עצמו פסול וחליצה לומר עליהם לשון הגמרא אין אד©
משים עצמו רשע ! והנה אס יחדקן בתומם דורו על האמת
ויאמרו שהאמת איש אתי הס מחויבים להחזיר איחן מאות
שהי׳ להם למפרע ולעשות בו צרכי דנים נזין גזל ואינו יודע
למי גזל הנזני3ח״מ סי׳ .שש״ו ס״ק אנס בזה לאנו פשקיגן
בש״ע3י״.ל סי׳ קש״א ס״ז דגול ומלוה  .בריבית הבא לעשות
תשובה אם היא דבר שייני יושרם אס רוב עסקו בנך ומחי תיו
בנך אץ מקבלץ ממנו כדי לפתיח לו דרך חשוכה ובח״יי סי"4
שס׳׳ 3ם׳'א פשקינן אם אץ הנזילה קיימת ותשובתו קשה  ,אין
מקבצין ממנו כדי שלא ימנוע לעשות תשובה ועיין בסמ״ע ש©
י® ' קי*  .-/והנהמודאי על החוזר בתשובהמועללהחזיר  /וכן

«פורש

) ( TD
מפורש.בש ^ ייל•'שי'•הס״א ס* ק **  £נשם הרי ^ דהס; חייגיס
להחזיר רק על המקבל גזרו חנמיס ,שלא יקבל מהם ומעתה
נגזול ואינו יולע למי  .גזול צריך לעשןק;,צרני רבים אני משופין
אס
גס גוה נאמר שלא יק3לו מהפ^ 5ואיל והדבר שיין י לר3י 0
א׳/
כ
ממילא
.
כמחול
להם
מתקנות
חכמים והפקר ב״ד הפקד
ואין
כאן
אדם
שיאמר
שי
מחול
לו
כי
הוא
הנמל  /והנה אין יל
הסריס כי,אס ספרי ש״ע ואין בידי לעיין !להחליט י הדבר
ובל"
« הוא דבר מסור ללב כי אם רוצה לצאת ידי שמיס ולהחזיר
אין
מוחין בידו מלקבל כללו של  .לנר אני נבוך גזה ואתס תבחרו
!תעיינו
נענין
זה
♦
ומעתה
נדבר
אס
ח״ו
יגביר
על
הניתרי
"רבנן אהבת הנוצח כבוד המדומה ולא יעשה אחת משתים כמו
שכתבתי,לעיל והן נפשלין מכאן ולהבא לדין אס הס גס נפסלין
לגט
 /והכה זה פשוט דהס פסוצין לסדר הגע ע"י שליחשצריך
לומר
בפ״נ
:
נפ״נ
דזההוי
קיים
שערות
:
/
יובוודאישנקרא :דיןוצריך
נ״דכשר ופסול בקרוב ופסול כמבואר גק״מןסי׳ מ'׳ו ס״דשאן>
הרמ״א שם מיקל ביחיד מומחהאפיל^בזמה! :זה הואיל וקייסשערות:
דרבנן אכל בזה ליכא חולק דהוא נמו דין ופסול בלילה ותנה
הש״ך שס׳ס״קה כתב דאפילו מעבד צא הוי קיום ומסיים .שסי
ואין
חילק בזה בין שערות לגט אפילו במקום עיגון * ומעתה
«מילא
בשמע כך  ,לענין דץ שפסולין לדין שגם בדיעבד פסול
אס
נקקייס הגט נב״ד שנמצא כהס קרוב .או פסול ואףשפסקינן;
בסי׳
קמ״ד
בשליח
ועוד
שרם
אחרים
כשרים
קייס
הגט  /והרי
לדידן יש עידי הסירה לצרף עס השליח ואין צריה־ן לב׳׳ד
f
המסדרי׳ זה אינו חדא דאין העדי מסירה והשליח מכווניס להיות
ב״ל
לקיום הגע ואין נעשין ג״ד כלי רצונם וכוונתם ועוד דיש
קלקול גדול בשליח שעשה ׳שליח דצריך לומר השליח;,שליח ביל,
אני
בפני ?"ד כמבואר בש״ע שם  ,סי׳ י״ע :אךינגע״; 1שלא* 9
"שליח
שהוא
מיד
הכעל
לאשה בזה יש! לפלפל דהרמ״א בסדר הגע
ם״ד
התליע לחלוט שסידור הגע אין דין אך הנ״י באה" ע סון».
סי'
קל״ו
מביא
בשם
תפ״ד
לגס
בצילה
פסול
משום דנע הוא
דין
ואינו
לנין
בצילה
/
והנה
האמת
.
הביי חולק בלבד ו#1ל ואיני
.יודע יזה
ערן
דין
לגע
ולפ״ז
הס
כשדים
לסדר
הגע
שלא
ע״י
שליח אך עדיין לגי מהסס בדנר^ה ינ \ש אחד מנמלי הראוונימ־
׳
״
"י "יי' 4׳ '
' ch .

( מח )
ראש המדברים וסובר דגט צריך נ״ד והד כינו׳ דין והוא רביע
הגדול ראש הפרשנים רש״י ו״ל דמפרש גדיש מס ' סנהדרין
לז״ה והמיאינן ז״ל יתומה• קטנה שהשיאה אמה ואחי׳ לדעתה
יוצאת בלא גט במי'און׳כ3׳ «£ון שלא גדלה תחתיו ובשלשה בעינן
דכלמדקון רבנן כעין דאורייתא תיקון זמיאון דרבנן דמדאורייתא
אפילו מיאון לא בעי דאין קדושי קטנה כלום אא״כ קדשה אגי<
עכ״ל * ומעתה « תוך מרי יש״י מונח דגט צריך ג׳ דאי לאו
הכי אין שייך לומר דנל דתיקון רבנן כעין ל׳ת הא בקידושין
גמורין שהם מדאורייתא אין הגט צריך < ומה זה נתב רש*י
דכל לתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון גדותק לומר דנוונין*
רש״י לדומין מיאון לחליצה דטפי׳ ה״ל לחכמי׳ לדמות :לגט וצמה
יהא עדיף קידושין דרבנן מקדושין דאורייתא דקדושץדאורייתא היא
נפטרת בלא נ״ד וקידושין דרמן נפטרת בג״ד ^ אע״כ צריך לומר
דרש״י סובר דגם גט צריך־ב״ל כדעת התה״מ שהביא הב״י והנה זה
שני© ימת בעת שלמדתי מסכת;  ,סנהדרין עם התלמידים
«קפיתי קשה חמורה על רש״י מה דאי תא במשנת׳ טרוכין דף
נ״ג ע״ש ודל המויי־א משה בר עצרי ערנא דברתי הדא ורג
הונא נרי צויבא מדרבנן הר ודחיקו לי מלתא אמר אניי׳ לינא
דנסבי עצה לרב הובא דלגרש לדביתיוו ותתבע כת ובה מאנוהו
וליהדר « הדר אמר לי׳ רבא זהאנן מורד הנאה תנן ואדי׳ אטו
כצידמגרש בד דינא מגרש שיאמרו לו ידור הנאה ילך בצנעה
ויגרשנה «,ליל הרי מפורש נג5נ׳ נגד משמעות רש"• בסנהדרין
והנה בלי פיחש רש״י בשנהורין לא הוי יכול להקשות להך גמרא
ימתטמן דסנהדרין אי גט לא צריך למה יהי׳ מיאון צריך 4׳
מדר? :נן די״ל דחנמי ' עשו חיזק לדבריה ! יואר משל תורה א״ב
הואיל וצריכה בדקה בסימני׳ שלא גדלה תחתיו לכך צריך ב״ל
אבל צפי׳ רשיי שכתב כל זיני רבנן כעין ד״ת קשה מגמרא
דערונין והנה עלה על זנרוניי שהקשתי קושי׳ זו לאא״מוה ו״ל
הל’ « ותירן לי ע 5פה גמה ^ דאיתא,במסכת׳ ינמות דף כיא
ע*ב דכרייתא מיאון ב״ש אומרים ג״דמומחה וביה בב״ד ושלא
גנ״ד אילו ואילו מודי ^ דצריך ג׳ דברי׳ וסי׳ ור״א בר״י מכשירין
נב״ל ענילהגמרא הרי לביד אומרים בב״ד או שלא בנ״ד ואפ״ה
איור ר״י לצריך ג׳ ועפ״ו אמר א״א מוה״ג ו״ל דוודאי גנן
לצריך
;
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דצריך שלשה כמו שכתב רש״י רק סגי גג׳ הדיוטות כמובחליצם
ז־סגי
בג׳
הדוטת
היודעים
לקרומ
אך
סתס בי׳• דינא נקראים
נ׳׳ד מדר,שהס; מסתמא •,מומחים■ ועל  ,זה אמר אני ,לערכין
אטוכל  «7,גרש33י דיכא מגרש היעובמווזחין שיודעים־ הדין
דצר \ך,לי 7ור הנאה הא יגול ל4רש־י3סכי ג׳ שאינן מומחין ואינן.
?ולעין,:לצריך לי דור הנאה ♦ והנה הד3רי© ראוי׳ למי שאומרן
י
אך  .לנרי ךש״י נמס׳ ערונין אינן סובלי׳ לנרי אלה כי רש"י
נתב ןגרשנה גצינעא■ '.זג׳ הדיוטות לא מקרי בצינעא ♦ והנה
הרנה יש .לדבר ולחדש בסוגי ' זאת אך נשקמו גי מעיני העיון
כי
הרופא הזהיר אותי שלא לעיין בעיון רב ולנך לא כתנקי
אלא מה שצריך לדינא גענין שאנו  .עוסקים מ ולדעתי הוא זה
קושי ' גדולה על רש׳׳י  3מסכ׳■ סנהדרין ומי שתירץ הקושי ' זאת
בדרך נכון אחזיק לי מלא ח כ נא טינותא היוצא מזה לא® מצטרך
ב״ל הוא מחלוקות בין הפוסקים ולכך לנקחלה בוודאי אין
ראוי׳ להדי! פסולין לדין ולסדר הגט ולפי מה שעולה על
וכרוני בט׳'ז ובתשובת ה״א מזרחי ומהר״ס אלשיך יופלפלא בוה;
הרב® ואני כעת חוצה מל פכי השדה ואין אתי בבית מ אם ד׳
ש״ע ונו׳ {איזה; נממת ולא אוכל להחליט הדן ולחפש בתשובת
ראשונים והאחרונים א3צ זה,וודאי דלחליצה וגט ע״י־שלית
פסולין וכל זמן שלא יחזור בהן מכאן ולהבא ואס ה® כשרים
*
להיות מן המוספים בחליצה ג״נ ;לכתחצה אסור כמ*ש הרמ״א
באה״עסי׳
קס״ט
סיז
;
ומעתה אהו׳ אחיי׳ ורעי׳ יראי ה׳
וחושבי שמו הכה הוצעתי את דני" לפניכם נגן כפר בלי ספרים
החצרנים לדבר זה ולכס «שפט הבחירה להעמיק בדיו הלא לננס
!
נפתחו של אולס ומבוא «5ש׳ ,ס והפוסקים נפתחים לפניכם ובטוח
1
ני
נמדת
צדקתכס שלא תחניפו נזה לשוס אדם ותוציא הדן
אמת לאמיתו ואין אני אומר ח ׳ Vקבלו
■ דעתי אך אני אומר
,קבלו האמת  .ממי שאמרו ומי שיודע להפיך מכות הר רבנן
אחזיק לי׳ טובה׳אם יבא בראיות ברורות לדחות אותי הנני מוכן
ועומד להודות אך אחת שאלתי ואותו אבאש שלא יבא אד® לדתות
אותי בקש בסברות כרכרות בי הלא ידוע לכס כי ב״ה לאו -
קטלי קני באגמא אנא ואחריש א® ידחה אדם אותו בעלה נדף
גס את זה אבקש שלא יבא אד® נגדי בדברי חזודים ובחוצפה
ד
א ' ■4 X
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יסגא ( אני לשלו׳ ני אדבר אף לא יהי׳ מריו נשמפין ולא
יעשה רופס וזה יהי׳ .סימן שאין בידו להשיב לע דבריו כ״א בא
להחניף לעשות עצמו נאחד הגדולים אשר בארץ אשר בגובה
אפו יענה דברי הבלייס ועל אדם נזה בולם יאמרו מה שאמרו
חכמינו ז״ל פרת מפני מה קולי! כשמעי! הואיל ומימיו מועגוין
ודבר• חכמים ננחת ישמעון והנה ח״ו אין אני רוצה להרבות
מחלוקות בישראל ושאתם תצאו לריב מהר או לצאת בחרב או
בחנית ומבקש אני ממעלתנס שלא להתחזק במחלוקות עבור זה
בי אין אתם צריכים ; לפך רק אם תמצאו בי יש ממש בדברי
תפרסמו הדבר ינ האמת אתי וממילא לא הנא אשה להחצי׳ן
נפניהס אר להתגרש ע״י סידורם כי מה לה לצרה להכניס
עצמה בספק יבמה לצזוין או ספק א״א לעלמא במקום .שיש
עוררין ומחזירין בשנור בשיעה אחרונה הרי אני מעורר ומשביע
אתכם באהבת אחים ורעים אלופי׳ ומיודעי חכמי קהלתינו שלא
תהא ח״ו בכס איש פורע ראש אשר ירצה לסלק את עצמו
ולהיות  .מכונשי פניהם בקרקע חלילה לכס ממשות כדבר הזה
הלא תדעו ני לאיסור יבמה לשוק ולאיסור א״א לעלמא הדבר
נוגע וח״ו יהי׳ קולר קלוי׳ נצאוורינם קדשו את ה׳  bתראך
ואם כגובה ארזים גבהו לא יוכל לכס אם' אתם מפיסמס
האמת בלי פנים ומי שחתמו אמת הו^ יסייע לכס לדבר האמת
ויברך אתכם בשלום ובאמת אלה הדברים נתעכבו ע״י פשיעת
המעתיק לא נתחלקו בזמנם כי לא הי׳ נדי" מספרם לחלקם
ביעקב ולהפיצם בישראל .וביני ביני קול ענות .חלושה אנכי
שומע ני לא״א מו״ה ז״להכ״ע הי׳ נשאל בדבר זה והקיר להם
הנה מלבד מה שתולין .באילן גדול אינו מועיל כלל וכלל ודבר
שנראה לעיניס שהוא שלא מין אין אנו סומכים על שום׳ אדם
עד שנתוודע הגועש מאיזה סברה דן אלא אף גס זאת שהוא
שקר על דבר זה ,לא כשאל מפזלם אאימו ה״ג רל פכ״מ דרך
שאלה ומעולם 5א הי׳ למראה עיניו דבר הצוואה .ולא ידע
פרסי הדברים ואוהבים הוא דמפקי להאי־ קלא ,דאלו הי’ יוצא
מא׳׳א מר׳ה ז״ל לרך פסק בוודאי הי׳ נותב פסק זין בציחף נ״ד
והיו תותמיסבו והי׳ נמסר פסק זה לתנו למקום משתמר ני נוהג
לדורות ונוגע לקרן הקיימת שתא לעול׳ עד ביאת הגו ’ 312בובוודא♦
•י הי׳

( נא )
הי׳ ראוי׳ לכתוב לנר
זה בכתב יושר למק יעוווד,ימים רבים
ולמען ידעו דור אחרון
יכו לין להיות מבי׳ דינא שאומן הלומדים ד3״המ סל רש״ק1״ל
רנה והי׳ גכקב מ  -טעס המר הרי
נראה לעירם שדבר
את היודע ויאמרו סקר הוא ואס נפל זאת יבא ' יעדםויכחישו■
שאא״מו
ז״ל
התיר להם לבריזה ויצאו ממנו
בדרן פסק (ני בוודא•
כל ומן שאין הרבנים האלה מביאים
ראי׳ נעלים
כשרים בדינו המה פסולין )
הראוי׳צריפים העדים ל ^מוד
ולהעיד באני j "3פשר והלומדים
לבא לבית המדרש
במקום הני מכי רמן
המה פסזלין לזה ומכעיס נמר ■עד•
שיסתלקו את עצמן '
מזנות זה תם צריכים להסתלק מהנאת
הצורני רביס אשר
יהי׳
חייבים
לעשות ממה שנגר אכלו שלא
ביושר אס יצאו חייב חב״ד /
ואפילו וצריבק להסתלק בקניין כמבואר
בח״מ סי׳ ל״ו סי׳ י״מ
הלומדים שיש להם צנחה לינסעי
אין לער גמיינדע ג״כ
פסולין לזה ואין לדמות דין זה למ״ש שס
סעיף יו״ל דכל
הינא
דהשתא אין נוגע בעדות אפ׳' פ,שאם
יתעשר יפנה
בעדות
גשר
עד להעיד ע '׳ש היינו דווקא; שאין לו לגא
הנאה' על
ידי
עדותו
שיתעשר
דסוא דבר שאינו בידו אבל
הנא הוא בידו להניח
מן אותו דינסע ולכנוס במקום הרבנים
האלה ולכן בוודאי
צריך
שיסתלק מזה וצריך נזה קבלת עדות
נפר •נפצי דימן
שהס
הרבנים האלה וקציני הקהל והפונדיציאהן
קומיסיאהן
שהם
באים
בהרשאת כל נר הקהל ואז צריפים להעיד
ני
בפנוהם
נשאל
אא׳
'
מוז״להנ׳׳מ בדרך שאלה ממנו שהי׳ מהתה
צמאה
לנגד
עיניו
ולא
שהי׳
שומע עכין הצוואה מפי ה3ואלאשר
הי׳ יכול לשמח נופח
הצוואה כרצונו או בשוגג או במזיד זע׳' פ
נוסח הצוואה שהי ' ^ נגד
עיניו פשק ק דרך נסק דין אבל אם
 .יאמרו הפדיס שהיו
שומעין
נן
מא״א מו״ה ז״ל דרך שמועההד
פעומי לדלי ולא מעלים
ולא מורידן  /גס אין לרברס האלה
זכות במה שנכתב
בצוואה
שאס אשתו בצירוף הרב ונ-״-ד■ימצאו
צורך לשנות דבר
מה
בצוואתו אז יכולין,לשנותו בו דהנה תשובתו
בצידו שכוונת
המצוה
הי׳
שיהי׳
בו איזה צורך דה*,׳ תועלת הקרן
קיימת או
לצורך
אחר
אבל בזה מה צורך יש בזנשיהי׳ הלומדים
האלה
אפילאנען
וני
אין
צרי
בגלעד ולא היו לומדים אחרים
נמצאים
בקהלתינו
ינ
" ד אם מרננים ;האלה ועוד דהא נעשים
4 ■* £
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( נב )
אפילאנטן אחר שהי׳ נב״הט של רש״ק ז״ל ויוה צורך הי׳לניזש
וגדולות להיות מבי7/ינא רנה ואדרבה טוב יותר הוא שלא יהא
הלומדס האלה מבי׳ דינא רבה נדי שלא יהי׳ שוס פדה וביטול
נדברים אחרים נ? כן הי׳ רצ! ן המלוה שילמדו בהתמדה לש"ש
ולא להתפאר לבקש גדולות ולהתגאה בלינסט בקהל ויבטלו
בלימודים ולזה מעולם לא נתן המצוה רשות לשוס אדם לשנות
דבר זה מצוואתו ואין ביד שוס אדס נח לזה ואלו הי׳ יזמצוה
חי ' הי׳ טוען נתקיני שדיחיך ולא לעוותני ועכשיו אין טענינין
לי׳ נן  /וגלא״ה הדבר הוא שקר מעיקרו שלא נתן מעולם
'א״א מו״ה ז״ל הכ״מ דעתו לשנות לבר זה ני לא סי׳ הצוואה
למראה עיניו כמ״ש ועליהם להביא ראי׳ בעלים שהוא ידע מפרטי
הדברים ופסק שינולין לשנות דבר זה ונשתנה בצירוף הרג וב״ד
וצריך בי׳ קבלות עדות בדיננו* עוד קול אחר בא ואמרשיש
להם שא״א מוו״הג ו״ל הנ״מ אמר שע״פ דין תורה כל הצוואה
נעילה הנה אני מפונק אם יהי׳ עדים ששמעו דבר זה מפי קדוש
אך ול יהי׳ כדבריהם ובל הצוואה היא נטילה א״כ ממילא אין
להס זכות כלל דמכח מהשיש לו להם בכות נב״המ מצח הצוואה
ואס הצוואה היא בטילה מחמת שהי׳ מתנת בריא ולא הי׳ ב!
הקנין כדין או מחמת שהי׳ תולה גדעת אחרים שיכולין לשמת!
הצוואה או שהיא בטילה מטעם אחר ואני איני רוצה לסתור
דבריו שככר נתישנו ואינו מוטל עלי ואין גידי כלל ואני מדבר
רק לפי דבריהם ודרך א* נ  /ומעתה אס הצוואה בטילה הרי
הכל שיין ליורשי דאורייתא של -רש״קז״ל ע״פ ד״ת אשר הענור*
נחלה מהם א״כ הקרן קיימת והכל בטל ופשיטא להרגניס
האלה יושבי׳ בו דלא כדין אבל באמת אין אני יודע בבירור& ם
פ* פ הד״ת הצוואה בטילה ולא עיינתי נו כלל .ועשיתי לזה סיג
לחכמה אבל באמת הדבר זה הי׳ מוטל על הרבנים האלה ועיין
היטיב זה הצוואה והקרן קיימת נעשה על דת ואס זכו בו זהי׳
הקנין כדין ולמי שיין המעות על פי דת נדי לצאת ידי« 8יס
אך בזה הוא מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע ויהי׳ איך שיהי'
עליהם להניא ראי׳ ועדים על כל מה שיאמרו והב״ל נשר יפס ק
נדבר ל׳ד אסקופה הנדרסת לפני כל בעלי' חורה וחכמה גוש
תמונה נושא קיצי הזוון וקומתיו נרדף מפרעוש אחת והוא

כגמר

 .׳

 ( ■.. .נג )

מבור לא יוכל להושיע וכושח בזכות אבותיו ומצפה לתשועת
ה׳ בהרף עין י הק׳ שמואל 1לנד א בן הגאון מוה׳ יחזקאל
ר  -ואהכ״מ אב״ר רק״ק פראג יע״א "

 :ג
לפל ימים אחדים והנה אגרת שלוחה אלי מאוהבי אשר
נעיר נ 4 4 4ף ובתוכו נאמר כמרים האלה ז
"המי ר וצף גזה למעלתך ספר קען מגיע הכמות ורב האיפות
" אשר חבר ירימו היקר המנוח ר׳ ; ע 4 4 4ל • בשכנו על
״ערם לוי ונחלילאשר מת בו  /ואשר מסר לידי ער 8מותו
,״לחלקו .ביעקב ולהפ* צובישראל • וכה דבר
12י ידידנו הנזכר :
"הספר הזה חגרתי לכבוד איוגנו איש אלהיס רבינו משה בן
"מנתס מלעשדא אשר אהבת עולם אהבתיהו ויראתו היתה על
 ;,פר תמ’ל * וידעתי) ניוס צאת השפר מזה לאור יתקנאו בו
"אנשי ריב ימלא יעלה עשן באף העתחנמיס  /ותחת רדפי
»שוב ירדפני נאף בחימה ובקצף גדול  ,כי כן דרכם תמיר
״ לבלע הדברים הנאמרים באמת ונצדק • ועל פן לו החיה ה'
»אותי  /הסתר הסתרתי הסער הזה באמתחתי לנלתי יראה
"החוצה " אך עתה ידעתי ני בימים לא כבירים אנכי הולך
» בדרך׳כל הארץ למקום האמין'ופיויים• האוותים , 7י למקום
,ן אשר אין בו שנאה ותחרות  /לק שלום ליוצא ובא  /ומה לי
 ».עור פה בעולם השפל הזה א 0ישסמוני ויתנו בי דופי או אם
,ל יכבדו גי ויהללו שמי  /אין לי חלק ונמלה בתוך האדם על
"האדמה היאת . /ולכן הנני נותן לך את השפל הוה ׳ואשביעך
,,נאהבתינו אשר היתה קמיד בינותינו מעודנו עד,היזם עזה /
" ,אשר קייייסהו אחר מותי ואל תגרע ממנו דבר אחד  /וכאשר
ייתמלא פאלתי ונקשתי הזאת  /כן ימלא אצהיס שאלתך
״ובקשתך מינו ננל הימים אשר אתה חי ! — ועסהאבקש
,לממעצתך לק<ים דברי המתולשמור «וצא שפתיו  /להדפיס
«ז הספר הזה מואסף \החדש א^ר בדעתך להוציא לאור גיוויס
"מועשיס כאשר הודעת במודעה בשער נת רבים  /למען
־
'
' אנקה .

■

( נדC

^ 5אגיןה מי^יוי ומשבועחי אשד הפציע יאות* יריע,־־לבלתי; יקמי
?< עון■ '‘ .־־־־;־״ ' כזאת וכזאין צתב אלי אוהבי הנ 5כר ; ויען יקרו
לי ' « אודדברי ריעי tחשתי ולא הקמהמתי ;.למלאות■־ שאלקן
ואטקיק פה הספר הזה כלשונו ובדבריו ולאאשנה דבראתל מ "
בחנסלויא־■ V ■; '.י אהרן מאלפס ^הן ;צוהאלילע •

: •v .שיחןד-באר ^ החיים  -י■
־' בין רבעו ' משד! בן■ מימוןי הספרדי׳ ' וביןרבעו  .משה.׳בן .מנחם
\ ~ י ; י' ’  .מדעסויא ובין ;איש פ^וני
ביובש בוא נשמרה אדונינו יבינו משה בן מנהבם

.י;; .r

מדשסויא

לארץ 1החיים• .

 ( ,מקום גדול ורחב ידים  /מסביב שקול לו מכל '
י עץ פרי נחמד למראה וטוב למאכל  /ותחק צלס
׳ י • גשמות רנות יושבות להתענג ולהתעלס T ’ • .
" משה גן מימון הולך לדרכו  /והנה איש פלוני רץ
'לקראתו ויעמוד

.׳;.י
■י

,..,ר
"
;

לנגדו\ ;: ) :",

JpP
■ משה 1משה Iעמדה נא61מ& את אשראני״״ * ♦
מ׳׳ב״מ< -׳עד מתי תתעמר עלי דבריך ? הלא אמרתי לך פעמים
־
■ל ' '‘ ״ושלש הניחה לי״' ראה שיםחק ק אליוד רעמים להקת
; אנשים יושבים ומתעלסים3:אהבים;  /לך נא שמה אס
ל ■ את נפשך להתרועע> אך הרף ממר ואלכה לדרגי •
©?1וני '* אל יתר אפן ינ ואדנרה אך הפעם " האתה האיש
משה אשר שמו גודע גם היום בין יהודה וישראל ?
עאתה האיש אשר עליו יאמרו יושבי תבל :ממשה ועד
משה לא קם כמשה  ,ן .*.האמנתי אך טוב וחשד אמרי
’ פי 3מללתי ראות פניך ,נראות פני אלהיס  /ועתה,
ראיתיו נאחד האדם $ממ ״  r -הכואת׳ דרך הקודש
יהרא■

(■בה:־C:
יקרא לשפוך נוז על איש  :עדם דרוש וחיזור הימע את
ד «צפורו ? העיר אלהים לך לראות את■אשר .עם ,לנכי
,כי חאטוס אזניך לדברי ? מה עשיתי ןל וכמה הצאיתיך*.
ענה גיJ
• . ./■<,ל  ■-־
ס״ב״ם לדקתI
לא
אלהים אני לחדור משניות* לגגך  /אך
׳ .עיני אדס לי לראות אי׳עזה• עם אתה *  .ידעתי אנשי
;<
«כורתיך ומולדתך ידעתים  /ני כנים המה לא אמון א>
כס «; ,ולא סדרים למו גמשפכוס ונמעשיהם - 7 .גס לא
;  : 5,למדו לשונם דנר ; גנוחה :וצחות ב ) ; נמשפע י• ורבת
שנעה לה נפשי ,היגון בכל  .עת/אשר םייתי פה
כמקהלותס  /ועל נן זה ימים 1רבים ברית גרתי לי
׳ אצרני מן הדור  :jrלעולם • :
' ; ל; , ^ ;/ ,י;
■■'.',; :
פלוני; »( -שהומס } ארה לי Iצללו שפתי ותקתיז ארגז לקול
 . , :דבריס -אנני שומע  « . •/שהל! נתת דופי במי־עמי ולא
זנית ני המה זרע ברוני• אלהים ; ׳ אל תתן כלאתי
י לפני כני גלי שס ;1ני
אם רבי עמי הארץ בתוכם
\ אשר עליסם לא נגה'
אורי
'
«
!
׳
'
גימי
חלדס'׳  1 /הן לא
אשרינו כ / 3כי עוד יש שרידים המלאים חכמה ויראת
 -ה׳  /ולולא היותם אבלה חכמת חכמים ובינת כגורם

•./א !,שיי

■VV

מ -כ״ע ^ ( מתאפק :ונאנח)
־פלונים

הלא הוגד

לך

ושמעת ■/יכי■.כהיום מתרביםפריצי; ברי

•י י
■• ; ^ y.עמינו בכל מושגות מי• ישראל  ■; /הבועחים על חכמתם

י י ׳ ; י '■ וכרוב■'■׳■"’ '־י
א ) .:

ערציהוננ־נל״א • כמו; ויהי אומן את ידעה ־

׳ " ׳•“•.׳ '

״;;

לי־י/ל״ל ; "

יי , .

״דבריזזמחבד ׳  > ■:־'

ב ) ,קורא אהוב ! בקראו הדברי® האלה א 5הנהל את  .פיךי.לא,חור  -' :-שקר ענס.
 . ’ .מנ״מ  .בו כי כלדנרי הפלוני .הלא בלשון 5י1ה ובשפה נמרה נאמרים ף אך
.שמעני ודע לן־  :הפלוני הזה יושב בחרן החיים,זה פנמי סימיס. .וש  ;9למד לדנד .
«כוחה בלשון עבר אשר לפנים בימי חלדו ; לא• ידע  ., /אן ' כיד נודע" מאמר חכמיע
?״ל ׳ שבשתא כיו! ,דעל על ', .ולק תראה לפעמים בתון .דבריו שפה .,בלולה / .צא
הואל ולא « ־דלה ! כי גרסא דייקזתא היא— k
י :

דברי המחבר • .

( ■,

נו f

וברוב ביכה© יתהללו 5מי יעצור ברוחם  /ומייחס
ירסן לפיה® אם לאי השאיר ה׳ שריד כמפנז הלא■המו*
■ כעחשטת©■ ולא כדרכם.
;״;'•■ ' ־' אחמפ-־מריפיכארצי ? כי־ לא
 -' ; .vדרכינו  • ; 5:המה יעפילו לעלות אל הרי החכמות
'^ : 7V.לךוהידישת *7 :ואנחנו יורדים כל' .היום לפ« ק הברכה
‘־•*די• לדנף חכמינו הקדמונים ודבריההורגים':כצל״דורודור •
■ המה 1אוכלים למעדנים■'ויעשו .׳להם נגדי; חופש נסקזת
•'-יי';  "■:־
;:ז; ץ העמיס אשר כחוכסיושכי®  /ואנחנו מס ה׳ מעשי
י‘ ' ידיו להתפאר ענינו בצום נפשמו; 4וברעג מחינו
• •י ♦
' כלינו
 .מ״ב״ם

מי כקש

פלוני
7

זאת מידכם.

החפץ ה׳ * ״• .,

( מבלי שים לבלדברי מ*בס ) כי פורה קנינו מה חסרנו
היאעערתראשינו .-היא שעשועינומאנלבז• ו8שתמ ג ").
ועל עם ה׳ כאלה תשפוך חמתן ? ־

;מ״ב״ם  ,אתה עתה הראיחני ני לא נופל אתה מכל אנשי ארצן
 ;,י זנמוהס כמוך ♦ ינ העתיק על* דברים ולא נתתני
להשיב אמרותי אליך  ,/זזה  .דרכם כסל למו י
׳ :
פלוני 'בי אדוני ! מרוב כעסי דברתי עד הנה  /ני תדבק
לשוני לחגי אם לא יעלה עשן באפי בכל עת אשר
;
•/־  :אזכור החועאיס האלה •
מ״ב״ם׳ כעס בחיק כסיליםינות  /ודכרי חכמי© מחת נאמרים♦
פלוני
־

לא בן iהאי בכרא רנא דרתח אורייתא מיתחא
■

.

 ,ל* ה■

' ) $לן הו{ יאי הא׳ב״ד מהמבורג ' ׳ל ת ספרו למרפא לשון ' ל«י ני 55תי& י « ין! /
הייתי אומר ־בי הפלמי גנב את דבריו  -מדברי הספר הנ״ל כי,כזאיזי אווי
האנ״ד מה״מב בהקדמה למפר הנ״ל  !.אך עקה אתרי שהפלוני דובר דבריו בעולה
העליוחהאב״ד הדפיס הספר בעולם ׳הספל  ,על ברחנו לריכין אנחנו לומר כמקרה
הנביאים כן מקלה היבניס להיינו סגנון אחד עולה לכמה רבנים ־

דברי אוהבי •־ '

( נז )
יל * • מאיור דלא •דע• 5ר•
־■׳;
■ ׳״׳אד ד ) ״■■ ' ׳ יי;:
י
מ״ב״פ
(
אל
לנו
)
אס
הכתוש את האויל במכתש לא יסור
• ג אולתו' ממנו ' (אל פלוני ) הגיחה■לי  /כי>מה לי■ולךבי נאמאלי✓ הלמליץ בעד אנשי מולדתךשלחוך&י ?
פלונק בי אדוני Iגהר נא לי זעיר  /כי אל על אודותם
עתה נאתי פי אס על אודותי • הציקחני; רוח בעני
לתת תודותלך על כל הטוב אשר גמלתני /ני לולא
היותך הן נאחד הריקים שולחתי הנה « יי,5
מ״ב״ם תודות לי ? — מל כל הטוב אשר גמלתיך ? —
מה זאת? י הלא מעולם לא ראיתיך ולא שמעתיך
־ זקקח אזני שמך ממך |
;*v
עלוני1אס הטוב אשר גמלתני
לא
מן
ידך נחונה לי הלא על
ירך באה אליך וא® מעולם לא ראיתגי הן במחזה .אני
־  .חזית ? מחוך ספרך הנחמד אשר כתנת,ולקרא בשם
<ד החזקה  /בו הגיתי יומס ולילה  /מראשיתו עד
קצו  /וחדד שנתי מעיני ותנומה « עפעפי רקלהנין
דבריך הסתומים והחתומים כמקומות אחרים /ולהשיב
על אפניהס זאס המה נראים במתנגדים וסותרים "י
 ,שקלתיבמאזני,שבלי .בתנתים וצרפתים [נכור .בינתי על
הוצאתי כאור משפטיך נגד אנשי מצותיך ובפרט נגד
‘איש! ריבך אשר קם אחריך להמס את אשר מית ולעקור
את אפר נטעת הוא אברהם בן דוד י ״ ♦
ל«'«ר• צורבא

מזומן

ם״ב״ס אס כן
אפוא? הברכה היא לך ממני ומדוע אתה תתן
תודות לי
פלוני אך אס אתה לו שמעד ! מקץ ימים רבים אחרי עמלי
נו אמרתי עם לבני הן כל זאת •נתת אלהיס  /פי הוא
■■ <■ .האציל « מחו עלי להוציא יקר מזולל (להעמיד האמת
 :יי י בל

ד ) כא להלל כעס גא
לכלל נרשא דמקזקיה  /י זעל הן161 3wן ע3ר וד 5ל
בלשוגו .הוניל נהוזדה "

דברי המחבר י . .

( נח )
ד־׳־; '.־ על־תלה  /ואסאני ; מחשה ומנסה דהרי מפין אדם/
ומצאכי עון • על כן קמתי והנאתי ילידי שכלי על ספר
' להפיצםבישראל * ניהי כאשר־ ראו אצילי בני*ישראל
■ את ספרי ויתמהו איש אל אחיו ויאמר ראההאיש ה1ה
!• .
רוח ה׳ דנר נו ומלתו עללשונו  /יודע לכלכלדבריו
'
במשפט ;ובצדקה  /מי כמוהו מורה מי כמוהו יורה
דיעס יבין שמועה  ; ? .ויתאספו יחד וישימו פה 'אחל
. /אותי לגאון עדים לרב ולמורה עליה© ולנחותס הדרך
אשר יטב בעיני אלהים ואדםי ועתה קח בא את
.ברכתי חלףטובחך  /ני אתה הסיגות כל זאת אתה
שמתני על ידי שפרך לרב ולגאון עליהם י• הלאמידך
״ כל זאתI
מ״ב״ם (גפני© זועפות  /לא לבז ) מתא 3אנכי .גאון יעקב .מהv
פלוג*"־" עה ' זאת ? אמרתי ; אך שמח אשמחך בבשורה הזאת
י״־ והנה ראיתי פניך זועפות  /החרה לך הססכצתי
■*■■ ״עשו ? ; v
״־• ־.-
ם״ב״ם־ (כלפנים אל לנו ) היחפאר נפל  .אשת בל חוה שמש
.׳ד?ע ; י לאמור בוא ואלמדך תנועת השמש -כי יתפאר האיש
ד.־ ״ ׳ מארץ הזאת לאמוד לפו עמי אלמדכם בדון זו תלכו!
 .-‘*'-הה -ליום הולד ספרי מ אם לזאת;הריקיז וגדלתיו למה׳
• לא מרחם מזתתיהז׳ ?
ע&יע■ או תחשוב בלבך יכ שקרבלשוני  /ראה נא• גס ראה
עדות הרבנים וגאוני זמני בעודני מתהלך על -פני
התבל ארצה ובוודאי שמעת פס את שמעם כי אנשי
מופת המה ( • .פלוני מחפש באמתחתו ויוציא את
 . ./ספרו ) שמע נא דבריהם הנאמרים באמת ואז תדע כי
 . .גני© דברי י ( קורא מתוך הספר ) " הסכמת וחרמות
־ .גאמי הדור .במדינת פולין* הסכמת הרב הגאון הגל31
 ; המפורסם חריף ובקי נר ישראל עמוד הימיני פטישי־ ז״ל שהיה ,אב״ד ור״ע
החזק כמהורר • ♦
י בק*'ק ♦ י* ומצולתו פרוסה בק״ק •* * ץ “ —
מ׳ /ב״ם בי נשצעתי Jלא שמעתי &ס הרב המפורסם הזה בלתי
' היום־'

( נס )
־ צ :־ מיוסי 7ואיןי
 ■; - 1־ ; «ל( ־ליישנן הנ3איש מקדושי פליתי©  /יוזמות ?1שר
וד״הזה;היגי :1לי דבר מזמור•
פלוני
הרב הזה לא
מרע לו  /את שמפו לא שמכת <האיש
/
"
הוה
אשר נקרא
' נשס רנן של כל מי':המלה; /אשי ישי
/
־י’ כל ימיו
בתענית
'
ו
3
סגז
;
פיס
/
הרנין ־תות? בתבוריו
הנפלאים "והגחמדים
כיווהס  /דנושו ל 1עטרה נחלוקיו
ומלפוליו אשרי
לא
9
יה
מימי
רגיגאזרב
אשי
ה] 5
י׳ :השר מאת בנ
5
תענוגי' העולם הזה עד שלא הסתכל
אפילו בצורת
מטבע  • 0הן אלה קצות דרכיו ועל
איש בוה תאמר
לא נודע לך בי בא הלום ' ולא ראית
.אותו ? מה
אומר ומה אדגר אס הקדוש והחסיד הזה
לא יגור במגורך
 /מי זולתו יקרב אליך וישכון במעון
הזה ?
מ״ב״פ (בנחת ) הולך
תמים ופועל צדקות; בקרב הארץ כי בן

 , .אמרו

ח) '
שננה היא היוצאת מפי האייש
עלמי  >5 /נס בימי התלמודים ונס נימי
הגאונים
והובנים
לא
'
היו
בלל
'
התלוקים
והפלפולים אשרף־  :וגיס עתה
נימינו •,׳והיה־ לפלמי ;!; 3לאמור
ייימי י‘ יעקב פאלאק ♦ •:,-כי הזא היה
הראשון אשר המציא כזאת לחדד.
הסכל
י
ואולם
ככר
כודע
כי
דוח הרבניס בזיונו
אין נוחהבהס * כאפל פתב בעל
צמת
דוד
בעצמו  /ובאאה כל משביל יודע יכ
טובלהחלוקיס שלא כמצאי כלל־
V
-־

דברי אוהבי •

)1
כבר,הורגל בפי תסידי זמנינו לשבח
את עצמם או את אחרים בפנח זה /
שלא
הסתכלו
בצורת
ממנע
• ואנכי
לא ידעתי  .מאין אב להם' הרעיון הזה t
להשתבח בדבר אשר אין לוי מקיר כלל
לערן חסידות האמתי •  .כ ' ׳/אס כונתפו
שאינו ראוי לראות הצורה אשר על המטבע
׳ איך יצדיקו דניי יזז״ל ;./־ אשד אמרן
והודיעו
לנו הצורה אשריהיתה חקוקה על
מטבע
פלירושלים ? < אפ,כונח 0שלא
הסתכלו
בערו
ודמי
המטבע
הלא
נם
זאת ' נגד כונת חכמינו ז״ל כי המה ידען
היטיב
טיב וערך מטבעית בזמנם  /כאשל
ניאה מפלפולס גנמף צורי '  '/ומילנו
נדול
ממשה
אני
הנביאיס
אפר הודיע  :ו
עפריס גרה ,השקל ? ואם דעתה של^
הסתכלו
דהיינו
שאינם
מציס
להתעשר
־
רזי יאמין להם דבר « וא כזה< ב־כבר׳
נודע'
מאמר תו״ל אין הקב״ה שורה אלא
על נגור חכס .ועשיר< גס משה רגיגו
העשיר
מפסולת
של
לוחות
י
הזן
>
המר־\הנל הגל ולעיון מיז• .

דברי אוהבי •

(

-

.

-ס )7

אמרו הקדמונים ומה׳ אלהיך דורש ממך כי; אס עשוין
משפע ואהבת חשד והצנע,לכת מס אלהיך " (רוצה
7
ללכת לדרכו )
לני נכון מבעוח כי גס מוה לא‘ הדח את• ידו * ואולי
מרונ" ענוה אשר בו לא גלה אתשמו '.־־־־ אך  kתמהר
[ללכת  /אעצרה נא אותך:ושמע דבריו המתוקיםמדבש
ונופת צופים בהסכמתו על ספרי אשר דברתי לך וכה
אמר : ,״ויעף אלי אחד מן הצרופ״יס  /בקיאים
,ל

וחריפים. ,/

ובידו מגלה עפה <

כסולת

מנופה

;7

«לבשלש עשרה נפה / .הוא דהו חוגר חב״ר  /כשם -
*;.ל ועבר  /ש״פר ^נל ס" סר  /הרב הגדול  /מעוז
«< ומגדול  . /שמו נאה ול  /כבוד ,אומר בהיכלו ן '
 *.יכמהו* רר * • /מורה צדק לעדתו ועל י& ראל הדרתו/
’יל חבר אשף; וקבץ דרשות ופשעים על דברי הרמב״ס <
■« ,דל* ואין  .מציור לספ״רו'  /הכל עשה יפה נעע״ו 7 /
,לעע סופר מהיר /כבשחקי© הוא^ בהיר 7להעלות■ .7
«ל לרצון על משב״ח הדפיש  /וד״פסת מרובה דפ״סת 7
«,לועס היות כי קלנימראשי  .קלד מזרוע  /ימיצרו״יה ' 7
«ל כתרו בי ושמוני הצירי ומריעי  /ואשע ממתקה |
«ל ואחנה נמר*ה אדומה  /זה שבועות סמים שהן ארבע
» ונפשי לא ידעה מאומה כי הכוני עד חרמה  /ואי
«לאפשר לי לעיין בפלפולי* חריפתא של הרב הגאון
*«המחבר'  /מנל מקים אוקי גברא אחזקתה , /וכל
««כהאי « לתא לימרז משמיה  /חזקה לחני שאינו
«« חזי מאן גברא דקמסהיד עלוהי  /הוא דהו ריש
*יגלוחא בוצינאדנהורא  /שרגא בעיהרא 7רב המד״נא%
חנוזן ; .י.ו
שאינו ״ לפי כבודו
תחת ידו 7
מוציא
««,
מסכ״יס/:ומעריב
דבר• ק י
הג״אבד דק
אבידא
* ורב
«« במליצות ערגות  /ועל אגפיו בית דינו הצדק יחלו י
יי מידיהן מאן דחכי עידיהן לא אשקבש יכן יצאתי חון י
' «

לנדרי

אשר

גדרתי

כעדי

שלא

לימן

הסכמה

כלל

על ! 7

יי שפריםחדשי® מקרוב באו « אך על ידעתיה:־.דהאי |
ייגברא רכא לאנדרנא  /יכ מי ראה אלו יוצאיןולא

יהיה

יי יהיה סנ״יף
ראשית לאריות .•.אריה דגי עילאי;  7וגורני
יי אומר
דברינו בשמתא יהאוכלטותא✓ כל איש
יינכל מתא ומתא  ,אשר ידפיס הספר הזה בלי הרמן
ייורשותאליה /משך:ששה :שניס :ליטרק/יה תדא דרבנן
»דלית
אסותא  /וכל השומע יונעם ותבוא מלין
;»
ברכת
טוב
מאבי"נועם " הב׳ ,ד השרוי בצער ובדאגה
»ני
ה׳ הוגה ✓ ומצפה לתשועת ה׳ בהרף עין /
»
עין
בעין
בשוב
ה׳
שבות
עמו
על ידי דמורתודאין✓
»,
הצעיר
*
*
גוונה
פה
ק״ק
*
•
" ־־־־■ השמעת
הדברים
האלה
,
ומה תדבר עוד ?
מ״ב״ם חי
ולאאנכי לא דבייס שמעתי זולתי קול  ,כישפת לא ידעתי
יזעון אבותי שמעתי לא המתי דבר מכל אשר דברת «•'
(אל
לבו ) עתה ידעתי כי מתאנה הוא לי  ,למען
ענותי
בדבריו
,
ני .לולא זאת  ,אין יאמר על מליצה -
אחה כזאת  :שפת לא ידעתי שמעתי  ,הלא כל השומע
אותה ישחק ,
בשמעם ולבי בטוח שגס אבותיו ואבות אבותיג
שמחו
מליצה
הגונה
וראויה כאשר יצאה מפי
המסכים
הזה
*
אין
זאת כי אש מתאנה הוא לי
להריזיקני מגבולו( 7אל מ״בס ) אס לא תאמין גס
לדברי הגאונים האלה בחנני אתה ונסני  ko /נא אותי
משערך אשר חכרת העמקשאלה  ,או הגבה למעלה4
המי Iוראה אס אשיב פניך ריקםI
מ״ב') פ (
אל לבו ) פגוש דוב שמל באיש ואל; כשיל נאולתו *
(אל
על
>
ד
)
ידעתי כי נאמנים דבריך  ,ידעתי ועל
כן לא אשאל ולא אנסה •
«?*וני לא כן /
לא אעובך  /כי אס בחנתני וצרפתגי ♦fee
גא שאלJ
«"כ״ם (כלפנים אל לבו ) מה אעשה א
גמנדה׳ה׳בידי
לא
אוכללהמלט (אל פלוני) אם דבריך יהיו מעטים4
•
אנכי
אשמע דבר עקה הדבר אשר ייטב בעיניך "
וולתי (
נשמחה ) ברוך אתה לה׳ ינ הגדלת חשלך עלי  ,אך
שמח
תשעתני
!
ועתה הסגת ושמע , ,ני הדגל אשר
אדבר

(;

סב>

אדבר יהיה מעט בכמות ורב3איצומ *  .ולבי נבון
בשמעך אותו תגיל ותשמח  /יידעת היום והשיבותי
לבנך  /דכ עוד לא אלמן ארצי מחנם לב ונבון לחש ♦
בי לא לנד דנתי את .דינך והוצאתי כאור משפטךt
יב אס גס דברי התלמודים העמדתי על מכונס  /יה
לשיטתו וזהלשינותו< לא הנחתי עוד שמץj»3dבפלפולי /
ועוד היום זכוראזכור < ני זה היה הדרוש הראשון אשר
דרשתי במושב זקנים וחכמים✓ שופעיםושוערים■בעיר•
נאשר שמוני לרב עליהם  /ונגה מאוד שמחו ס1
מ״ב״ם איך תרחיב פיך  /ואין קן למליך ! הלא אמרת :
לכרי יהיו מעטים בכמות ורבים באיכות /׳ ותהי עתה
 . .להפך✓ רב בכמות ומעע באיכות *'
פלוני אל נא תקצוף✓ אנכי אדבר • בהלכות עדות פרק
ראשון הלכה שלם אמרת  :כהן הגדול אינו חייב להעל
אלא עדות .שהוא למלן בלבד * והנה רבים שטען
לדעת איך יצדקו דבריך המתנגדים לעין כל נגד דברי
קז״ל במס׳ סנהדרין ז ) כהן הגדול מעיד בפני
המלך ? — רבים חקרו להשיב דבריך על כנם ולא
יבולו✓ עד שקמתי אני מחסד ה׳ עלי✓ ובאייתי הכל
 3אר היטיב * ועתה הסכתושמע י וערם אבואלבאר
אקדם לייצזב תימא ויש לומר בדברי נפלי תוספות
בדבור המתחיל  :והא איןמושיבין * * ♦
מ״נ״ם (אל לבו ) תימא ויש לומר? — מה זאת ? כה יחן
ה׳ וכה יוסיף אס לא רוח אלהיס רעה מנעתו  /הלא
גשגעון ידבר • (אל פלוני ) טרם תוסיף לדבר עוד
בדבר הזה 'אשאלך שאלה אתת ״ ..י •
פלוני( 1במרוצה ובמהירות ) שאל נא ואנכיאשיבך  /גס נפשי
יודעת את אשר תשאלני✓ לאמור  :הלא בהלכות
מלניס נחנתי דין זה באופן אחר ? הלא ? ואולם אך
אס אתה לושמעני✓ כי גס השאלה הותת  /אתרץ
לע נכון וייטב בעיניך פד מאוד
אלם
ז ) דן מ״חע״א

'"

\ד:

יV

 ( :סו: v ■ ) .

ס״ב״ם ^ לא כן 1 .שאל© אחרת:אשאלך  /הלא • ״ * .
פלוגי( : . ' .בלפנים );שאל«' אחרון ;'? .־־ (בעיון ) ש ^’ אחרמי?
 _/ ; . ,נקר נא זעיר נתד.:נא!^ '1וצ ; 'אמצא; את שאלחךעל•
‘שכלי;  ■/נתר .נא:
 .:/ ' /ד;;/;..
ס״ב״ם ( .אל לנו ) אוי למר ש
אתה
.
ינהיגו
1
עס
ה׳
■
איך נפלת
י .וירדת..פלאים•.; /, : / ■ I :
'
 .פלוני‘״ ..האח האח לי מצאתי hJ ,אבל כ3ר .:ץד^נ< .נתסובה על
] /׳'■; ,/השאלההזאת  '/אי ^ גדול הד 3נעל;כסףמשנה /
ובטלית שאינו שלי לא י ארצה 'להתלבש; ולכן שמעני /
מ״ב״ם( -כפנים זועפות ) נלאיתי נשוא עוד  /נלפל לא אובל!
הס ו-דוס ל שמע את■ אשר־ אשאלך ואחר תשיבני!
פלוני ' (בהכנעה ) סלח נא אדוני ל אמרתי■ אך לח לו די
שאלתני  /כי כן דרכה־ של פורה ועל ' כין דברתי עד
'/
■:־■ ; •

נה /

ואולס־האמין ני ! : .אס

רעה

זאת

בעיניךל  : /לאי

אעשה עוד וכרחל' נאלמה אהיה לפניך לשמוע מה בפיך♦

ס״ב״ם הלא אמרת
ני הגית בחכורי ' יד החזקה מראשיתו
ועד קצו ? ' " י' '■ "
) . - ,׳
■ '■
■
פלוני כן דברתי  /ומוציא שפתי .לא אשגה  /בחנני נא ונסני *
מ״ב״ם אס כן איפוא .מהי לנו ללכת אל אחרית  .עפרי לדבר
נדברים אשר כנר' היו בימים הראשונים אשר חלפן‘
 ,ועברו  /נלכה א ( ראשית ספרי 'לשמוע; מה בפיך /
י  ,נדברים אשר קיימים ועומדים לעולס —  .; //אמור גא
 /הנה אמרתי בהלכות דעות  :נל האומר שהבורא ברון
.,;',הוא  .נוף וכעל תמונה  /הרי זה ' מין  .ושמעתי כי קם
אחרי איש ריבי ; הוא אנרהס ק דוד אשר זכרת ויאמר.
) לאמור
למה^קרא לזה מין  /הלא ’ גדולים וטובים
.ממנו
האמינו
כזאת? י אמור נא מה דעתך בזה? איך
'־יהין
א
*
ש
אחד
לחשוב מחשבות פגול כזאת  /ולהצדיק שני
הפנים׳
כנושא
אחד
.
? גי אס הבורא הוא גוף * יהיה גם
י פן מורכב ומחובר מחלקים 5ואס הוא ממוכר מחלקים
יהיה גס כן מחודש גי תרה הרננתז לא היה מה שהוי!
 . .עתה

.־ י ' י ,

■ ׳

כ פדי )

עתה■  tדמיה גם על ידי זאת נמצא כמקוםובזמן  /ומי:
איש דעת יחשוב כזאת?
׳
;תלוני ( אל לכו ) מחובר  /מחודש  /נמצא במקום— Iחדשות
וזרות תשמענה־אזני־  /לא המתי דבר מכל אשר דנר !
האס מתפלסף הוא ? משה ! איך שנית את מעמך /
י הנה אנכי באתי אליך להשקן מיין הרקח של תורה /
כדברים המתוקיםונערכים  /ואפה כאת בדברים של מה
בכך  /אשר לא יתנו ולא יוסיפו לנו מאומה בידיעתם •־
קי אנכי עוד מעע וישאלני גם מספרו מורה נבונים !
ווה אעשה9
מ ״ב״ם מדוע נאלמת ולא תפתמ פיך  /החאמין גס אתהבדברי
איש ריבי שהבורא ברוך הוא גוף ובעל תמונה ?
תלוגי חלילה לי מהאמין כדבר הזה אשר אין צושחר "
,מ״ג״ם ומדוע 9במה סתרת עעמתיז 9ומאין הנאת מופת
נגדו9
תלוני מופת ? הלא נראה בגלוי ריחוק הגשמות מהבוראברוך
הוא  /על ידי תורת משה רבינו  /כישס נאמר כיה"
אש אוכלה הוא * -י
ס״ב״ם (מצחק ) מזה הבאת מופת לסתור דבריך ולא לקיימם
ני המקרא הזה מגשם גס כן הבורא3״ה  /בתארו
אותו אש אוכלה  /ואולם באמת אמר אדונינו משה רק
ע 3דרךהשאלה  /כי האש הוא מעולה זך ונשגב מכל
.
שאר היסודות וכל איש ואיש אשר יהין לקרוב אלץ לא
ינקה  /כדמיון הזה הוא ה׳ אלהיך אל קנא לא ינקה את
בריתו '״ ולו דבר
אשר ימרה את דבריו ויעבור
 :אדונינו משה רק לפני חכמיה ונבוני דעת היה מתאר
הבורא נחך הוא בתארים נשגבים המרוחקים מכל
גשמות  /אך עתה דבר לפני ההמוןאשר^לבבו |עת
מהשכל רעיונות נשגבות על כן דמה אותו בציורמוחש*
פלו גי

(אל לנו ) חי אנכי  /מתפלסף הוא /מהתשתוחח&
ומה תהמה נפשי בקרני
מ3״מ '■

< סה )
כד׳ב״םומה אס נאמר שנמסר פה .כף הדמיון באשד .דרך
פנתוכפנימיס רנות  /ויהיהקשלומ 1כי ה׳ אלהין

■

;  :יכאש אוכלה

הוא״ ' . ’ ' V ' .

" .׳

«לוני
 '.ד ( ,.1•,אל לנו ) גם נדקמק באאלי  /לא אוכללהתאפק
עוד
/
יעבור .עלי מה לא אשים עוד יסן■ לפי  /רק
׳■;1ד3ר־ כאשר מס לבבי! כי קנאת ה' צבאות ותורתו
הקדושה
חמשה1את  ( /אל עב״ם ברוחגבוהה ) לא
.
פלוסוף  /אנכי ולא בן פלוסיף  ; /ינ אס בתורת ה׳
הגיתי
ובה
שגיתי
תמיד
י
וכי אמיתישהגיתי"
נספרך מראשיתו ועד קצו  /היתה דעתי רקנדבר«©
 , :הנוגעים כרומו של פולט כקינין ופתיזי נדה  /זיני
קדשים וממונות ומה שדומהלהם  /למען אובללהורות
נין דין לדין נין דס לדם  /ומה לי בדברים כאלהאשר
שאלתני  /מה יוסיף לי אס אלעס ו«* יגיע ממניאם
לא ילעתיס ? על כן לא למדתי כלל הלכות דעות״ ח)
הא * 5
~ :מב״ם
ח)

ולוט

יערפ?* וני
וראוי'יפ!ט ל!ט דיילורעדי■ פיוןלייול
■
נרלחלט*קל!
יטן

.״ י רעו !.ליוט «ל! ועהר' לוין הימ 3יו.
רפד .ט < ל ונד וין י נלהס .ן :דר ופן■ םיר 1.ט/,
ןייגן לונווי!!ן יפן
מניס פ־ר 1,ן( 15לוטן
•
בחיייזט
’
חילו
"
וטהר
דער
פראלטר
ד \ ום י ? ויכיגן' ׳ ;
טפרעלס
•
'
»
ים
יטר
'
יפגק« «צז " ' לורט
אייניגר רבנים
לוטרס 3יי £0
לזלורס בקלונט ; >י,ין •' חום! לוונד־ חילו
ועקר
•
«
ר
ליר
.
י
לוינטרט
דורן
גטוילט׳הלט•
דען ניצטס ליוט די»ן
חפגרןילונפרטרפנ! י 5ר  /ניצטט קלן ויל חפהר
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נ
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!
עד
.
רן
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לדר
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ליהר לבטייל לן< ד פק! "  6לר'
דקדוק פר,סטטנדירט וין  -ול
פייט '  /דלט ויל! > ל
גלר
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ין
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ליין פל! גי  0ר רלנבינר לין לויינר
דייטטן
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?׳ךפולה! טי* ניל דקדוקג
! ערגט 13הלבן < לונד דלחיט יל זייני5והעררדייג■

$רלםי & רו < טט
נלן חעהר טפ3ן ול?1ן  /ער » לנג! טי פר
ד \ יט וין לייגן
.ו
1
'
1
ו
!
פל
5
סר
13
וופה!ן  /דפר / ,חפן  ,דפר רלבכי
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|
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איסטי/
'
•
•
דפן
דיור

ניכט גו דיור.

י״

י

לונחיטג ; :׳

רפצט

הפטטי

גופ!! מלפטע,י־

יואר

( סד )
(אל לנו ) הוא הדנר א8ר דגרתי  # :תאב אנכיגאון
מ״ב״ס
יעקב נזה Iעתה הסיר המסוה מעליו והתראה לפגי
ערום נאשר יצא מגען אמו ♦ ואולם מהאעשה ?
אניחהו ואלךלדרכי ? הלא אז יעמוד נדעקוהכוונת t
לא כן Iלכבוד ה ,אתאפק ואורהו נדרך וו ילך אולי
! לבנו יכין ושב ורפא לו]* ( אל פלוני ) האס כגל לא דנר
.סדרתי נראשונה לספרי הלכות דעות ? הלא גזאת
הראיתי לדעת כי וה יצא ראשונה לקראת כל אישואיש
אשר נפשו חפצה ללמוד את ספרי  /ונלננדו לאימא
תוך הספר '״ וכן אמרו חכמינוהתלמודיים ט )  /כל
תלמיד חכםשאין מ דיעה נבילה טונה ממנו •
הלוני לא נעלם ממני מאמר התלמוד הזה  /וכברנארוהו
חכמי ותורני זמני באר היטב נאמרס שכונת המאמר
הזההוא  :כל תצמיד חכם שאין נו דעה והואהיראה
הנכללת

הערי י י•— קיץ אגדרער א! ם דעו ! וירדיו .טנ 1י
*ולוד — יל  !.וער אהרן האט דער׳
י —.־ נורדשעים <  .ואגטי דעו גדאכטי!,־אבני /
דער » קנט | * ׳ ! משה רביגז ! י
אונד יעדר רשע איוט איין  .מדקדק  :ני 3ע
קענן • ין U'Hדקדוק אגגעגן /
וויםן׳איי(ן רסע דטר קיי) בע! אדקדק איוט /
אלוד.ר {יקר { ע*ר  ,דוא אוגד איך
ערעדיגט דיועט דקדוק( און זואננט  /איט לייימן
ד לוך6יך אוט עטוואט סאן דפר
פיעדיגר:
יעדר 1ע! בעט 6ורטיי1ן קאן אב איך דפ< ן
יוארטן •:ד,ער ' וע « | 3דאוויט
טטעהט — דיס דני« ייני• .אייגני ווארטי — י
* |! (  Hבסליהן האבי  :אין דער הגלה
■ לבם !? 5א לו וכי ' האני
הוא אומר מה העבודה הזאה ליבם  ,־
רשע מה
עטעהט לבש 15לוייך האמה סטעהט ניט להם.
לוין מדקדק :ן ״ ע! ןptn^n ,
דעו ווי3ין .ע ראבינר ) דסן נו אייך איוט דאךניט
ן * ,ייא ן ( 13איהנן » ׳ינט
שה רנינו אי? ט קיין קשיא ווארוע האט ער'
ד,ןיך זיייטט* ב׳סלמא אוי^ ׳ «
און ניט להס ׳ ru!Kרבינו האט ניט הויך דאיטע
אין ד ער תורה נטריבן לבס
דער בעל הגדה דער { אשט ראך עם י דען רשע
אונד קיין דקחק גקעגט  /אבר
קיין דקדגה ? אדד וזעלבר מדקדק איזט
ואנן  ,און וועלכר רשע קענט
■ עי 13דער קו! ט> ר אונורר נאט3יאן
קיין רשע ? ~ — ו.ו! יט ווירד יעדר ,
»י,ט • » יר רען ,ווי!3ינג אנטווארטן וואט דער בע?
פעחאט בייא3וטראן.ן « וינטט ׳
 1עטט  :אף אהה הקהה את שני« *
■ ך ,לןןי^ גדאכטי־ סראגי אנטווארטן
ן־,״

ט ) דמ <י 6רגה מדר ויקלא » מה• ,b

«אלפס זאהן■

( סז )
מכללת נה /
להגיר שפלותעצמו  /גרוע הואממילה

מסגי שהבדלה
כנל יויקוס שהית מושלכת ומוכחת על
ערהחמי] /
ירחיק נל אדס מהלוךשכיבה  /ומכלמקום
לאיבואתקלה עלילה למי אדם  /לא כן תלמיד חנם
שאין בו.
דכה יתעב וירגיל זולתו נדרכים לא טובים
רבזא
מנפול
על
ידו
למי אדס אשר איגס רואיםויודעים
אותו
•
—
זביוך אלהיס אפר הטה חסדו לי לזנות
אותי
נדעה
ני
ידעתי מך ערכי  /ומעולם לאנשאני
רוחי
לעלות מכלה בחקירות הנשגנות* יק

תמים

הייתי עס ה׳אלהי י
,
ס״כ״ם לא טוב
דברים הנאור אשר נארז תורני דורך  /כיהחפיאו
לא
בן
כדברי
התלמודיים ! אשר מעולם לא עלו על
לנס • הביטה
וראה בכל המקומות אשר דברוהתלמודים
«ערן חנת /
ואמור איה מלאת שכונו בזה לדעת מך
ערכו ושפלת
רוחו
כאשר
נארו תורנייםהאלה ? ראה
אמרו (במס׳
נדולה דעה נרנות ובמס׳סנהדרין ) אמר ר׳אלעזר
שנהנה
נין
שתי אותיות  /שנאמר בי אל
דעות ה׳ •
היש את לבנך גס פה לבאי מלת לעה
בידיעת
שפלות
הערך
? כי ! אס תחשוב כזאת הלא
חטאת
לאלהים  1ואולם הסכת ושמע הנאור הגנון
נדבר
הזה
/
אשר
אני מתה למראליך *
פלוגי  .אנכיאשמע *
י נ ההמשך בדפים הב»יס> <

( כח )

תולדות

הזמן

א
וויללהעלמס שולע!1נעוי בית
מהננת בית מימיו
׳ ומיוס המליאק ונל אשר
ישראלי בעירברעשלדא
;  -׳
נעשה בו •
שלמה נאמרו* רצון מלכיבש שפתי
 HDיקרו דברי המלך
ישרים יאהב׳,אזחב טחיבל ׳ חןשפתיו
צדק  /ודברי
נ,ס ל 1עבד מעיב’ל * וכי״ב  /כל ס דברי
י עה י' 70י ‘ רציז מל1
יושג למ כסא ממלכתו ומדש טוב
מד״ך הס • דברי איש
כוונות הפסוקים האלו  /לא
לעמו • ואם יכ רבים יולעיס
בנימי היקרה  /אמירת ועוצם הדגריס
ירגישו הטיב כהרגשת כמוהו  /איש יושב על כסא מלכותי
ועובס  /יפ אס איש
אחרי הליכות עולם  /ודרכי ומנהגי
דורש בחכמה  /וחוקר
וממשלתו י יכ האיש  .היקר הוה /
ארצו  /לבקש הצלחת עקו אשר על‘ראשו * וכמשא כגד יכבד
מואטדע את עול הכתר
לננו יחפוץ להטיב לעמו  m /יצרה
עליו  / .נל עת אשר
וגדולה המלאכה היאת  /ואין ידו
"לעשות י ולפי יב רבה היא
 /לתקן ולהכין ולהקים כל עניו
משגת לעשות לבדו כל דבר
ויושביה  /צריך להשיג אנשים ,
ופגין אשר הוא לטובת ארצו
" המה ישוטו בארץ  /יצאו
יעזרוהו
ולהפקד פקידים אשר לפניו ׳ ואז ירא ויבין זיתיען גיועצו#
ויבואו  /ויביאו לכ דבר
לבחור בטוב הכללי  /ולהסיר הרע♦
וישפוט שפוט כעין שצלו /
^והפקיליס האלו אשר יעמדו לימין
ולכן צריכים שיהיו השריס
בעבודתו הקדושה  /אנשים חכמים
המלך  /עבדים נאמנים
ושונאי בצע בל ימעלו מעל  /בל י«טנך
ויראי אלקיס  /אנשי חיל
צדק  /נל ישטמו ייכזבו  /גל ישנאו
שטן  /לג יסלפו ארחות
* ואס גתפשה נדגרי הימים והמלכים
המאמינים אמונת *ולתם
אשר גילו והצליחו  /להיות להם
הראשונים  /נמצאו מעט
יועצים ׳ ,

( סט )
יועצים ושריס ־ ■«.זה היו מדונק נגיון זה  /וזהבתעאת זאת *
זה בצע בצע רב  /וזה שינא אמונתו זולתו יהו ; שקץותע<
חנמה*” ־' “ומדע  /ווה השנית שלום ארצו  /נעכור השכר
שלום שכנו • כל איש ואיש הניא דבריו במרמה ותוך לפני" יי
מלכו ,והעיז אזנו ולנו לדבריו  /לכתוב ולחתזס כרצונו* ומה
רבו המעשים האלו אשר הניאו מורך  !/צער ויגון בלב העמיס
אשר ישנו השקע ובעת * ו«ה הרבו חרב ורעב  /חרס וגרש
ורדיפה קשה עד אין מספר  /ואם ני רגו הצמת הן1ו  /ומרים
הן כלענה וראש  /לבל איש אשר תקראנה  /נכצ זאס לא פרעו
ולא השחיתו כל נך לכל העמים  /כאשר הרעו לנו  /אנתנו ב״י
שה פזורה כנל הארץ כלה 7ני המה לגדיה®ולמשפחותיהם
מצאו עזר ותרופה ומנוח לכף רגלם בכל מדינה  /ומחסהבכל
עיר זה נכה ווה נכה י לאגן אנחנו  /עם נאנח  /נ* אםנגרשנו
ממדינה זאס נדחנו ממדינה אחרת  /ונדחפנו .מעיר לעיר .
ונהי שחיק לעמים  /אשר אמרנו נצלם בחסה* ונגור נתזכס •
וכי דחס מושל א׳ עלינו  /ונתן לנו רשות לשבתבארצו  /מה
רנד;”היו המסיס אשר נתנו אנזתינו לו  /רב מערכת הארץ
אשי ישנו בה  /ורב ממתכת  .אנשי ארצו אשר ילאו לנית אבוחס
לצבוא * וכל הצרות אשר מצאו לאנותינז  /באו לרוב עלי ידי
הפקידים ויועצי ארן אשר ישנו ראשונה במלכות • כי מלבד
שלא ה  $לב המלך לעוב לנו  /כי השיאוהו להרע וחוקו זנריהס
בקדושתם  /הלשינו והוציאו דכה  /מריס אשר צא עלו על
רוחינו  /ולא נמצא שוס רמז נתודתינוהקדושה  /ולא הזכירום
ספרי תוכחותינז היקרים • נם השחיתו לב המלכים  /ודברו
אליה® יום יום  /עד כי שמעזלקולס  /ועשו כרצון נפשם • —
;לא כן עתה בימינו ♦ ברוך ה  /המרחם  Iעוביס הס ימינו מימי
אבותינוהראשונים  /מי האיש החפץ חיים! אוהב ימיסלראות
מזב  /אשר .לא ידע ולא יגץ ההגדל הגדול הזה ?  .מי האיש /
אשר לו דעהישרה  /נפש משכלת ולב נכון  /ולא יודה תולות
אלף לאל עליון על רב עוב אשר הפריד צנו ה׳ בדור הזה "
ונפרע דמי המושל החכם והצדיק אוהב הנריות ומשמת בממס /
<ה״ה המנוח יאזעפופהשני  /נשמתו נין נשמת הצדיקים
התיימיס י ~ צר לי עליך מוש ^ ארץ מולדתי  /צל לי

וזאוד

(

עc

מאוד  « 7עי המו יל  /גי הלנת מאחי ארץ מולדתי המ> <* ,
נפשך בעוג קלון  /ואחיך היקר יושב על כסא מלכותך הרמה /
בכל זאת לא ירפא שברון לני ופצעי ! ני לא ונגח לראות
ולאסוף פרי נעמך  /נעע נא׳מניס  /אשר גמעתי; נימין צדקך
ובנפש חפצה לעשות רצון קיננו לבדד ־״־ — שנרך הרבה מאוד /
ני רב עוג■ ענדת בימי ממשלתך הטעעיס י ומי יקנני — אך
נדבקה לשוני לחני  /וגרוני נחר  /רגו דמעות עיני  /ועצמו
אנחות לגני בזכרי גדעחך ל —  ,אנה הלך רוחי ? שוני נא /
שוני  /אל תמה ואל תמרר מתק שמחתי היוש— * י « 5נא
אשי  /׳• אל גא ירע בעיניכם קי עזיבה רוחי אותי גדנרי הקיסר
ז״ל  /ותעוף עלי קברו לנכות ולקונן על עזבונו  /ני מר לה
וור  /בנל עת זכרי נו וכמעשיו אשר עשהלנונחייז — ונרוך
ה ' אשר נתן לנו פליסה גדולה תחת ממשלת פרייסן יר״ה י
תקותינו 'לא נכזבה  /לא תקום ולא תעמוד המשטנה  /נווסת
רמת העיבו אתנו מלכי פרייסן הראשונים  /ורב מכלם מעיב
אתנו היום המלך האדיר במלונה האהוב מכל ואוהב לכל /
פרידריך וויאהעאאם השני יר״ה * הוא צוה במצותו מיום ת'
סיון העבר להעיב עס הישראלים היושבים פה  /נאשר הודעתיכם
מר  /וצוה להכין בית לימוד לילדי העברים  /ברוך אל אלהים
כי היה רצון מאך אעבד משכיל / 1ני נתן מרותו להשך הגדיל
מרע בשערים לתהלה דורש עוב לעס ישראל  /ה״ה המושל
כמשנה למלך במדינות שלעויען גראף פאן האייעס -עקסעלענן
כי לא אחר ולא עכב המצוה הזאת אף גסיהחאמץ,ושמח ינ
באה *' " המצוה לידו  /מגלגלין זכות מ״י זנאי  /ודבר טוב
לנו אל המלך  ,והמלך האדור שמח להושיענו  /שמע דבריו
 .הטונים  /המשטחים נפש אוהבת עשות חסד 7כאיש שומע עצת
רעהו * אוהב טהור אב ׳ חן,שפתיו רעהו מאך  •,ויחשוב
מחשבות רבות להקים ולסמוך אותנו  /ולפי כי רבו מעשיו /
צו ה מצותו לאיש יקר רות  /אוהב האנשים ומשמח לעז״ם /
ה״ה הקאמער קאלקולאטאר זאסעססאי באסיפת קהל היהודים
 .מברעסלויא והמדינה האדון ציממער מאן<♦ רצון מבניכם
שפתי 'צדה ורירי ישרים יאהב • הוא ערח ויגע לתקן הכל
בתיקונו י ויהי בראותו ינ רנה היא המלאכה הזאת לעשותה
לבדו
י

( ע»א )
לבדו  /וני ננדל הוא דרך הגידול והחינוך גני עמנו  /מעמו /
׳ ולפי שדעתו רק להטיב ולא להרע  /הביא דבריו לפני השר
הגדול זהקאממער  , /ונתנו לו לעור לו מבני עמנו  /אנשים
חכמים,ונבוניםויודעידעת  /ה״השניהרופאיס האדוןווארבורג
והאדון הענמשעל  ; ■/ר׳ אברהם דאנציגער ור׳ ליב דאהס * )
 ■.לנזמן  .יראו וישפעו עמו אשר הוא ; לעונת נ״י להרים כבודנו
י ולהסיר חרפתינו ♦  ,גס הושם האדון הפראפעסאר געדיקע
עליזאבעעינישעסגימנאויוס .בין עדת
מורה לבית החנון המכונה
מנהיגי המדרש| 7המה תקנו וסדרו ביחד כל דבר על מכונו /
השיבו מוריס הגונים וראויים לחינוך הנערים הרכים  /וללמדם
כפי ערכם ולפי שנותס י וכבר ידעתם כי ראש להמוריס הן 1ה
הוא ידידנו היקר המשכיל וסופר מהיר ר/׳יואל ברי״ל  /אשר
גס הוא הושם בין עדת המנהיגים  /ומשנהו היקר התו׳ ר'
מיכאל אלקנה מליסא י * * ) והנה אחרי יגיעות רבות אשר
יגעו המנהיגים למצוא מוצא הכסף לההוצאת ואתרי בחרם מלמדים/
נותניס  /וחושבי חשבונות  /ומודדי החדות  /ודוברי לשונות /
וני״ב ; בא היום שקוינוהו  /בא היום הטוב הזה* " היום יום ג׳
ט׳ א״ש תקנ׳א אשר יסדו וחננו ומלאו הבית הצימוד הזה /
בשעה שלישה אחר חצות •
׳ בל היו נאספים מנהיגי בית הלימוד  /ראשי הקהל והעם
מישראל  /הס ונשיהם ובניהם  /ובפרט התלמידים אשר
 .׳ ' ילמדו
־; . ; v

* ) לפני« נקיא שחוכישראל  :י ' יל * שיפרה • אגל עתה כאשר צוין החלו
בפקודתו שיבחר גל גית אב שם יחס מיוחד לו ול«ג 1פחחו לדור זד״יס *
שינה השם הזה נשס דאהס • על שס האמן יקר הר<מ וגמד ל דאהס א&ר
דר • ראשונה רב עוג לעמנו » וזיז שיזו לסודויו «נרון • ומי יתן ויכירו יגי*
טובות כאלה זיחקקו בלבם לעשותםולשחרס • —
* * ) יש לדעת כי לעת סאת כבר הלך לו יי תגאל הליל לעיר מולדתו
ליסא  .ותחתיו מחי מאח עדת היונרינים ידידנו היקר ר׳ אהנין
יואלפסזאהן למורה בכית התנוךהנ״ל • גס תחת האדון געליקט אשר הושס
לראש בבית החנון בעיר בויצען׳ מושה האדון מאנזא כראפעסאר אוגד רעקעאי
אס מאגדאלענישן ניוונאזיו« ,ליזע־ן נין עדת המנהיגים • נ #נוס^ עליהן■■
עוד הקצין הנדיב עיקר ר׳ ליעמן מ*ס ליוען מעמך, ♦.

*

■■

ג

עב ) ■ / .

;-

־־

יד

ילמדו נו  /כשלושים ומאה׳ נמספרס  /הנערים הצעירים ה^ו  /י
עמדו שנים שנים׳ / .ונין מצבומצוי■ מוריהם וסופרים ובו׳ כולם,
מלובשים בנגלי יום טוב! והשמחה האירה פניהם  /לנבאות
ולגשר רב טוב לישראל* גס היו אנשים גדולים וננבדיסמיושבי .
ובשולי■
העיר פחות וסגנים ופרתמיס היושבים נמעצות הממשלה•
המלבות  /ועומדים נצבא  /נס מורים רניס מבתי מדרשיהם /
ולפי שלא היה השר הגמד גראף• האייעס נעיר ניוס הזה*
להיות נהאשיפי! הזאת .לנגדנו בהוד פניו  /שלח תחתיו לנו
לננדינו נהאדון היקר יועץ המשרה והממשלה אנדראע « מי
לא ישמח בראותו 'אסיפה נכבדה' באלה היום  /דנרן גם המלך
גסי שריו ועבדיו' ויתפלל בהצלחתם ואדיבות ימיהם  7 .כל לגגות
דרש יחד להגיד להם מחשבותיהם ואור פניהם צהלה ושמחה י
דהי באשר נאספו כולם יחד נבל החדרים  /וישוררו המשוררים
שיר חדש * ) לחנוכת הגית אשר שר לכבוד היום הזה
ולבנוד הבית האדון קאממער סעקראטער בוערדע • ונגינתו
מאת המנצח מגינות האדון היד־יד־יער מלייפציג טוניס הם גס
שניהם יחד;  •/ני עוררים הס נפש השומעת בגיל ורעדה • ויהי
נבלותם לזמר  '/ויגזש האדון קאממערקאקולאטאר עימסער מאן
ראש למנהיגי הנית הלימוד הזה  /ויעמוד על העמוד וידנר
מצמר המיליואים ♦ פיו ולנו שווים לטונה/ובמעט ירדו דמעות
מעיניו מרוב החדוה אשר לו מהמעשה הגדול הזה  /ואנכי -לא
ימלתי להתאפק  /ואכך למעות שמחה  /ני זכיתי לראות
ולשמוע דברים נננריס וטובים מאיש אשר לא מעמנו .ומאמונתנו
הוא* יקרים הם דבריו  /והנני אעתיקס למען יקראוהו בני
עמנו  /וישימו לנס עליהם למשל — חם■ למו בקרנו ותמימתו
דנרה רוחו י♦ ובמים' ידים הנגרים לשמח נפש עייפה  /כן
מלו דבריו מפיו לכשר טובלישראל * וכן דרש אחריו הפראפעשאר
וחנר למנהיגי ניח הלימוד הזה האדון געריקע " דרשתומלאה
חכמה ודעתנצחוקלשון ! אך גדולה היא  /ולא אובל להעתיקה
כלמה לעת עתה  ,לכן אקח מהם רק איזה ענינים בכלל /

*)

השיר

הו? נדפיס* 75ים מיויס •

'מרי המאספים י

׳ ( c yj
להעתיקם < להקיש מהם עלהנשארה • שלחו זאת בישראל t
להראותם ני רבים מעמי הארץ אנשים יקרי לב מבקשים .להעיב
ממנו לקרב הצלחוקינו ועודרים אותנו לטוב לנו — ואחריו דרש
ידידנו היקר המשכיל ר׳ יואל כר״יל * ומה אומר לנס  /הן
ידעתם את האיש ואתי שיחו הטהור והנעים  /גס מחשבותיו
גסדבריו * ואחריו המורה השני היקר^ המשכיל ר׳ מיכאל
אלקנה מלישא ♦ ולפי שהשנים האחרונים ממי עמינו -הס  /לא
יפלא הדבר בעיני ישראל  /ני דברו לטוב לנו ; • ולכן לא
.אעתיקס • ולבסוף קרא א ' מהנערים אשר ילמדו פה  .. /שיר
קטן אשר חבר ,הפראסעסאר  jתחילתו תודה להנקראיס  /על
שכבדו אותנו בהוד פניהם  /וסופו התעוררת לחביריו לעוררם
גלמו לעשות ; ננל אשר נאמר ונעשתה להם ♦
ויהי כנלותם לענות  /וינגנו המנגנים שנית נשיר וקול ♦
כולם שמחו בשמחת המילואים  /כקטון כגדול  /כעשיר
כרש  /כישראל ואינו ישראל  /אנלו ושהו מיני מטעמים
ומגדנות וענו ואמרו  :יחי אדוננו המלך פרירריך ווילחעלס
השני האהוב מנל תצליח ממשלתו וכשאז ירוםבכבוד  /יהי אדוכננ
השר הגדול הנכבד גראף חא״עבם  /וכל אנשים יקרים /
»שר שמחו בחנוכת הכיח הזה  /ותקום ותעמוד הבית
הזה  /ויגדל ויעשה■ פרי להחיות עס רב ״■ אמן אמן • ובלכתס
נחלק צהס המטבע .אשר נטבעה לזכרון היום הזה * ) •
מספל הנערים אשר,באים בכית הזה ללמוד / ,המהכשלושים
ומאה  /משבע שנים ומעלה < בו ילמדו מוסרהשכל /
תורתנו הקדושה  .על דרן זך וישר  /נק 4וברור בפרושיה ,
ו־קסקה וצחות■ לשונה  , /גס נביאים ונתונים על דרך המעולה
' ■ י :״ '

 ' ,הזה  :־ :־■

יי ) זאת היא ילחענע אשר נענעה לכנוד חמן הנית הזה • כעני1לא׳ <פתת
פחותי תוחם  :חצי גזע ישנה  ,ועליו הוצק פארה רכהק«גה.לצמוח
ולעשות פרי נ1וב • וכתוב עליו רפארההזאתמפוארי־ \ '"היא; ייגראן> האיע®
(פאן גראן> האייעס פערעדלט) ׳" * ובעני  TT:ה.6ןי חרות  :היזע«u
 t"fcתקניא ׳> הוא יוסהמילואי© מנית !יחוד (ודלהעציוס פילע )י לב״י הנ
נרעסלויא •

( עד )
הזה * לשונות העמיס  /חכמת החשבון והמדידה  /ידיעות
הליכוד ,ארץ נכללה ובפרטה  /מתולדותיהוצאצאיה  /כל דגר
למינהו  /מחלקת הארץ למלכיה ושריה  /ודרך ממשלתם /
 7ברי הימיס  /ידיעות ספור ולימוד הכובע וכי״ב * דגר יוס
כיום משעה חשיעה עד צהרים  ,/ומשעה שניה אאר חצות דע
שעה חמישית 3ערנ "
האנשים אשר אין ידס משגת לשלם דמי הלימוד  /ילמדו
חכם אין נסך>  /ואשר ביכולתם לשלם✓ המה
בשלשה מדרגות  /איזה יתנוא׳ ר״ט דוקר מידי חדש בחדשו/
ואיזה ב׳ שלישים או מחצה י וס הילדים בשלוש מדרגות נחלקו/
ולכל מדרגה ומדרגה מלמד מיוחד לה 7ובה ילמד המלמד עד
שיבקרו המורים הגדולים ויבחנו התלמיד  /אם' ראוי הוא
להמדרגה הנעלה ממנה  /ואז יעוב התחתונה ויכנס להעלימה*
הניקור והבחינה הזאת תהי׳ מידי שנה בשנה "
 1מ* יתן שנבשר כול בשורות עונות ונחמות * אלה דברי
ידידכם הדורש ומבקש וט  3ת והצלחת עמוישראל ככל דור
ולוד  /נאם אחי אמונתי יחל ראכנאווי •

מ א .מ ר ד.

מילואים,

ט ו ו יל ה ע ל ם* ש ול ע
ציממער סאן קעניגלי5ר
כאמרה מאת האדון
קאממך ק ^ קולאטאר ואסעסאר באסיפת קהל' 4
ישראל 4בברעסלויא וראש למנהיגי הבית הלימוד
 .הזה ז ־ י
חן זה דרך כל איש ואיש  /גס כל עם זעם לשמח שמחה רכה
כיוס אשר יתחיל נו עקו לטובה י היגרעו היום גת,

ישראל היושדס גגרעסלדא  3 /ץס הוקס להם לעץ בל דת
לימוד לילדיהן ^ הנראה כדבר הגדול הזהמיוסהושדה המדינה
הזאת עד עקה ? לכן נאספו פה האסיפה הגדולה והנכבדה/
לשמח בשמחת המילזאיס• לו יש לאל ידי לסלאותי נאשר פס
לבני לעינה  ■/ולהפיק רצון מעליכם  /שתשמח! נס ׳' אקס ישרי
לב  /נאשר שמחתי ^ גי ניכננדתיבפקודה׳ הזאת  /למלאות
המילות־  0האלה ״ .
 y .׳ :י
■,>.
יכ אנכי צדקי מאת השר הגדול והנכבד  /המושל כמשנה 'למלך.
במדינות שלעדען ! ה״ה גר» ף האייעם  /למלאות ולחנך
הדח הזה  /וליתן הנעריס גיד המורים י ומד יפן ותהגה
לשוני הגיון לכי < מחשנותי הגדולות והנשגבות הראויות להיום'■
הזה על הבית ועל מכינו  /אשר פעל פעולות רבות להקים
 3ית הלימוד הזה ולהגן עליו * אך ידעתי כי קצרה,לשוני/ .
ולא אוכל לפרטן באמרי שפר ודברי נועם לאוון ׳שוממת  • .לכן
אקצר דברי בל אהי לנס  /יקרי Iלמשא  /ואך את זאת אגיד :
כי הכיחהזה  /בית .לימוד■ יהיה י נו ילמדו .נערי ב״י חכמה
ודעה  /צדקת ה ' ומשרים  /למען ייטיב להם ולארץ מולדתם
כל הימיס  /ויקרא שמן ווילהעלמס שולע  /על שס מלמו
האהוב מכל ״ זה שמו לעולם  /זזה וכרו,לדור ודור •
ה׳ סוכן  .מרום  /אתה אמרה לוישה נביאך < כל 1מקום אשר
'•אזכיר את שמי■ אבוא אליך וברנתיך  /אתה  Vמלא בא
דבריך היום  /בי' גס המקום הזה לשמך ולזכרך הוא✓ אתה הוא
ה׳ אלהיס לכל בשי ולכל נפש אשי תקיא; את שמך .הגדול
והנורא  /ושמע תחינות כל אישיאשר יראתך על פניו  /וחנמתך
וטובך בלבו תצפנה  /אתה תראה ל  33אנוש ומחשבותיו  /ותנרכהו
כי ידריך בניו בדרך הישר ונכון ׳לכל י אנא ה׳ ברך כיוס הזה ,
המעשה היקר והנכבד אשר אנחנו עושים היום לפארן  /ולגדל
את שמך 7שלח ברנה והצלחה לבני עמך אשר בחית לך מאו
מכל העמיס  /והופעת עליהם רותקדשך * שמע נא שיר חדש
איך יזמרו לך הנערים הרניס ויהללו שמך הקדושי  .הושיענו/
ושלח לנו מורי© צדקים וישרים לחנך ולגדל ולפאר הנערים
לכבודך  /וסמוך ידיהם גטונך • ה/שמע קול תפלפנו וענה אמן;"

■

ועתה

( עו )
בידכם
אליכם המורים היקרים tואמן

 1עתהאשים פני
 . . .הניח,הקדוש הזה והנערים הצצנירים האלו  .רבה
היא המשא אשר נשאתם על שכמכס  /ואס לאנו לאם תנהלו
פעולתכם4
לרגל המלאכה ותמלא סונתפס ;רנה תהיה
ושכינס לעולם תעמוד ♦ קחו נא את נערי אחיכם מידי המם4
לגדלם ליהודיםישרים ; ולאנשים טוניס ; וחנכו אותם לחברם
נחכרת אנשיהממשלה * ואת ואחאבקש ; אף גסאשגיעכם
נה׳ היודע כל  /בל תקל העבודה הנכבדה בעיניכם • הממשלה
היא נותנת נידנס הילדים הצעירים האלו ; אשר קגדלולהיולן
לעם ; לשמור ולעשות רצון קיניו ; פקודת מלכנו אשר יחסו
בצלו ♦ לכן שימו עיניכם ולבבם עליהם ; התאמצו בל ינשלו
בעון  /בל יפלו בשחת *' וכל דבריכם ומעשינס יביאו בלב
הבעריס יראה ; התמדה ; התאמצות  /יושר  /שלות רעים /
ואהבת אדם ושמור מצלה ♦
 1אם יש את נפשינם■לעמוד 'על המשמרת הקדושה הזאת /
ולמלאות את חובותיכס בלב שלם ; גשו הנה נגד פ5
הקהל היקר הזה  /ונדרו לה ; גומל כל סוב  /ותקעו לי
כפיכם  ,בל יפול דבר ארצה * )
ידעתי גס ירמחי מורים יקרים ; ני מעט הוא השבר אשר
יוחן לכם חלף עבודתכם הקשה ; ומי יחן להוסיף
לנס צהכה ונהנה•י חך ואת נחמתי ני ידעתי ני אנשים חכמים
אתם ; ולא תשימו לכסף לבכם ; כי אס לרב הברכה אשר
תפיצו ברבים ; והטוב מאמתי אשר תטיבו את גער* נ"י לטוב
להם ולארצם כל הימים " ׳ המה ירהבו לבנם ; המה יחזיקו
ידיכם ; המה יצהילו נפשינס ; לסיח כל יגון מפניכם ,ויקוים
גכס דברי,דניאל החוזה  ;.ומשניהם יזר־דרו כזר־זר הרקיע',
ומצדיקי׳ הרבים ככוכבים 0WS .ועד• .
ועתה נניס נאהבים שמעז לי ; הא לכס בית הלימוד ומורים
 ,הגונים ; הטו אזנינטושמעו״לקולם * אל חכעיסוס ;

אל
וילכו המוריםהראשונים ! ויושואליו« ויעימו נ 5פ ככןהמזור« ויתקעו
 11על מריו *

־ ; ;■.־־■

;

(

עז )

.

אל המרו נם /ואל תקשו ערפנס •יהתאמצו התחזקו  /שמעו
ועשו צדק *־ אהבו אבותיכם -ונגדו מוריכם  /וחיו באהבהואחוה
איש אח אחיו  /ואל תשנאו כל איש  /נקעון כגדול * ודעו וראו
ינ בני אדם גלמו  /אחים הס  ; /גני אב אחד  /אל אלהיס
תייס  /ומלך מולם < הותבוראנו היא יוצרכו • ולזכרון היזס
הזה  /קומו מייוקחו מאח עלתכס ישראל מנחת הזכרון הזאת*C
וראיקס אותה וזנרחס ועשיתם כל הדברים אשר אמרתי לכס♦
(אתם אנוח המיס שאו ידיכם קודש לאל עליון  /ותנו תודה
:לו ינ צ נתן למדינת שלמוימן שר יקר מכבד אדוננו
המושל כמשנה גראף האייעס  /אשר שם עינו ולנו עליכם /
.עם נעזג  /אף כי רבים הס מעשי הממשלה תחת ידיו על אין
מהפר • להקריב אד ,ערכס  /אשר יצאו מכס  « /לבז כמקדם
אנשי שכל  /אף גס עתה אנשים מלומדים < יודעים במלאכת
מעשי יד  /ומלאכת ממשנת לעוג להס ולארץ מולדתם "
אמת הדבר ינ לא יעשה הדבר הגדול הזה נקל tובימי©
מעמיס כאשר נחשוב ומבקשים לראות במהרה בימינו/
כי כל ההתחלות קשות  /ורבים הס הדמות הישנות והאמונות
המפלות אשרלאנשים  /מנשים הזקנות זמהמניקות אשר הניקוהו
בילדותם  /אך אל חעצלו להחרימם הסירו כל אבן נגףומכשלה
מהדיר אשר ילכו בו בניכם  /אל חערצוועל קחרדז  /כי לא
עת האסיף היום  /כי אס עת זורע זרע  /זרע קודש בתלמי
 35הנער • התחזקו  /ויקוייס נכס הלוך ילך ובנה נשא משך
הזרע בא יבוא ברנה נושא אלומותיו " התאמצו ואמצו בניכם י
אשריכם  /ואשרי בניכס ובני בניכם  /כי תקשזו על דלתות
בית הלימוד ;* ני מוצאי ( אמרה החכמה ) מצא חיים  /וי^
רצון מה׳ • והיה ףא ני ראשיתכם ^מצער  1/אחריתכם ישגה
מאוד *

*>־

הוו* 3ע ' «8$י  « *5י לעיל ינ? ^רש *.

תקנ״ג •
פראג א׳ דרח אייר

■

לא י1ס מ1ר / wa 8נ• רר 6ה' לנני !להשפד נחין עירגו
 :וציההמותה לאדונינו הגאון אב יד מוה״רר יחזקאל שג״ל
למדא זיל * כשלשים ושלששנים .היה מורה .צדק בקהילתיגוi
ולפנים ישב על כסא הוראה ב״ק יאמפלי נמדינא פולין V״
העמיד .תלמידי© רניס והיה איש צדיק וירא אלהיס לא נשא
פגיס לכל איש  /ולא הכיר שוע לפני דל " ימי חיץ הץ ע״ק
שני © v

־־־ ; -

■ י■■ '■■■ :

׳

■

ברעסלויא
ליזם «
באור

לישי נשש

עשרה

ww« '8 815
לחודש חשון

לאדונינו האב״ד כעיר הזאת התודני מוהרר יצחק
יוסף תאומים ממשפחת פרענקל • גן שבעים ושנים היה במותו /
ושלשים ותשעה שנים ישב על כסא הרגמת פה העיר * איש
ישר 'והולך תמים  /שונא בצע וירא אלהים היה מנעוריו עד
יום מות ^ י מכספו׳ נתן לדל וביתו היתה פתוחה לעניים
ואגימיס « על כן לא ימוש וכרו עמנו ומכליולנביו ♦

!
)

m

<

בקורה• ס פ ר י ם ח ד ש ים":
עמק הבבא מספד חמדזרים ליקרא דשנבארביגו
 הגדול״ונו" ,׳ אשר דרש במקהלות עם ה״הבבודי :הרב -השלכם  SSnnהחריף  Smnמירי ברוך
י נרו בהחנם המפואר .רופא טבעי וחוקר אלהיכמ״רו
 ,יוניי ייטלש ״נדו ונד • פראג שנות תקנ״ג
’ לפ״ק• * )

■ \ 7 '7
י

ג־

^ ־7 :

כעולם לא נתאמתמאוזרחו׳'ל אגב חריפתאשגשתא נכדחש
ההספד הוה המלא שעות והגל ורפות חח על b
׳■ גדותיו
v;:.r
* ) המחבר .שלח לנו את דרוש ההספן הזה ׳ ויהי כאשד־ קראנו ונ שצי » א
שלשהעליס עמדנו*משתוממים ,יבאצמיס אשי אין להם פה ׳ לא ידמנו
מה היה לנו  /כי רנה ידענו את האיש הזה ואת שיחו זת ימים צביריס שהיה
אוהב חכמיה ונוחר נדרן טוניס וחפן בתכונה ׳ וכמה מנתניה שלח לנו אשר
 »3דבר  -דופי על דורשי דרשות כאלה  /ושפך רוחו ומר נ_פשו על מגון * ניס
'!כתורה ,שלא כהלכה ועל נח התנפיס זהצנועיס < ועתה פער פיהו לבלי« .רק
לחלל מלל רב אשר אין נו מועיל ׳ לתח יד לכסילים ולהתפאר כחריפות של
&טזת • כל זה ראינו ונצלמנו י ונו שית' 55יי כסתנו־ /כי מפי איש מודעיו יצא
פזה־ונזה • עודנו מתרישיס ומשתטים לא נדעמה נדנר ונמה בצטדק האישיהזה /
שמנו' ימו למו פי! והנה׳אני־ת שלוחה אלינו יוכה נקיית מלאה נאצה ותוכחה
' « לרדיוס הזה־* כלי כליותינו בחיקנו  /בריאותנו איך הכאיס הלורש -את ריתו
בעיני כל משכיל מנין  /נכמרו יתרונו עליז  / .ואמרנו אל" יודע החוצה  .; / .הלא
אתינן רענו הוא • אכל מדת הארות ואהבת הצ1ק ענתה כנו 1: 1מה זה תעשו ן
למה יאמרו הנריוא משא * .נים יש בדגי  /על אנש־ס אחרים יעני קשות  /וצל
אולת אנש* פולס תכסה אהבה  /צא כן אמר אכי הגגי׳איס על .פי ה ' .כקרובי
זאקדש ועל פני כל העם אכבד •  .אז , .אמרנו ינה .תבוא  .הנקירת ל  . $נל\ t
« 1ען,תהיה בנו לעד» ,כי אהבנו' את האמת יותר מכל ♦  .ואם ירע הדנר בעיט
«מח^ רויחר לו / .הלא ידע כי נס לנו היטב מיה לפגום בכבודו  /אנל מהנעשה
הוא' חיפני לו את הרעה הזאת יצל ני' ' צא שמד את ' פיו ולשוני ופנה את טעמו
׳: 1-'V.
"
לעין העדה  ,ואנחנו צקייס •

דברי המאספי© ־

■נ פ )
־
גדותיו ואין בו דבר טוב אין גס אחד * אגל לזהיקרא נאמת
הספד שלא כהלכה  /כי גלה היורש־ פרס כתורה אלא כהלכה/
הן בתורה שככתג הן בקורה שנעל פה  /ונזה תלמידי חכמים /
בי אין לך בוזה תלמידי חכמים יזהר מזה  /לסלף ולהשחית
דגריהס הנעימים והמתוקים כדבש כ״י פירושים וריס ודקים
מדעת  / .ולהחליף אמקותס בשקר שאין לו רגלים * על זה
אמר הכתוב הוי האומרים לרע טוב ולעוב רע  /שמיס מר
למתוק ומתוק למר  /ווייא להאי כסופא דרגו נד חזי מלין
בדין יוצאץ מפי תלמידו החגיצ  /צוח קויתי לעשות ענביםואעש
באושים  /ווייא להאי נסופא דמרי נד חזי אוריתא קדישאבידוהי
דמסאבא המתעב ומסאב אמרות ה ' אחרות טהורות המזוקקות
שבעתים • גס בידיעות חכמות ולמודיות אשר בס מלא פתח
בגריו דברי הדיוט קופצים בראש פתיחתו * )  /נאמרו על הא
זקני רבנן בשביל ד׳ דברים החמה ליקה  «« /הכה דברי חז״ל
*י אלו תמוהים מאוד,לכל רואה שתלו לקוי החמה בסנה
«« ובמאורעות תבל  /והלא לקה החמה מחוייב מתנועת וגרמי
»השמיםוכסיליהם  /נאשר הירח מנסה אור השמים לעינינו/
« 9או ימש חושך כצהרים ץ והלא ע״פ־ חכמת מהלך סנזנבים
«« והלוך הארץ ידענו טרם לקוי החמה או לבנה מתי יהיו /
«« ולרוב פעמים ידענו אס היה (צ '׳ל יהיה ) חצי לקוי או רובע /
וכדומה אס לבני אייראפא /לאויא  /לאפריקא אולאמעריקא /
ן,או לכלמו י » ראו אחי Jוהשתוממו על התכוניהמשכיל
הזה אשר בורא חדשות בקרב הארץ Iכי יוליד את החמה סביב
לארץ באופן שתעמוד מול יושבי אייראפא ומול יושבי אמעריקא
נעת אחת  /שזה כגד חקי הבריאה אשר הטבע היוצר יתברך
בעולמו « ; גס גאמרו ולרוב פעמים ידענו העידבפניושהוא
באמת לא ילע ולא יבין מאומה מחכמתהתכונה  /כי התנוניים
ידעו
♦ ) הגה נלאז הליום נמ1א מלת פתיחה באותזות גדולות  /וא״כ» r )'H
;«זלק מהדי « ע{«ו ! ואגגימכ לא גרמז ננל הספר  /ואין גסיוקוס לזה "
«אין מתחילים דבריהדרוש « גם «ה מל זרעןת ןי פ ממגיד על מיה ; ,הדרוש
יr
שהואנמגהג ה/ה״

■־ ( .פא ) ■ .
♦אמנם
ידען תמיד אסיהיה הלקוי כולו או חצי או רובנב
הנפלא מזה הוא,התירוץ שמפרק  /באמיו כי כן פירוש הגמרא /
אב״ד שמה ואינו נ -ספד כהלכה  /כלומר שאין אומרים אף
«בהספדו הלכה מסיו אז מת הוא כוודאי ואז אינו רוצההשמש
« לצאת ולהאיר ומחו ׳להוי כשיתין פולסא מורא ואמרה לספוק
ראו נא אחי  /והשתוממו על הפליסוף האלהי
 ?,ואנסר
והתורני  .החריף הזה Iאפו לאו הקושוא כמקומה עומדת ?
הלא  -הארת החמה על הארץ מחו־י 3מתנועת גרמי השמים
וכסיליהם  /כדכתיב וזרח השמש ונא השמש■ ואל מקומו שו^ ף
זורח הוא שם  /ואיך אפשר לומר שאינה רוצה השמש לצאת
ולהאיר ? הכי בדילה תליא מלתא ? ואיפה קסתר ואנה
תברח ? גם איך אפשר שכופק אותה ע״י שיתין פולסא מורא
אחרי אשר היא כעצמה אש בוערת ? — ובאמת■דבר" חז״ל
ערבים מפיס לחומייהס בעלי חכמה ומוסר  /אצא שהרוצה
לפרש אותס ' ככתבס וכמשמעם אינו אלא טועה ׳ /יען שהם
בחרו תמיד -ליפות מוסים נמשל ובמליצה ובחידות  /ועל
דרך הכתוב ל־יקחת מוסר השכל לתת לפתאים ערמה
להבין מיכול ומליצה דברי חכמים וחדותם ♦ יען באמרם •
בשביל ד ' דברים • היזמה לוקה  /רצונם בזה  :שבאותו המקום
שאלו הדברים נעשים ראוי שאל קופע עליו בהרה ושיחשיך
השמש לבלתי תראה נכלה כזאת  ; /כעון נערה .המאורסה
■ שצעקה בעיר ואין לה מושיע שזה מעיד על -רשעת יושבי
העיר ומדותיהן הגרועות  /ולכן אינם ראוים לראות כאור
השמש וליהנות משפע ברכותיה אשר השם יתעלה מריק על ידה
על הארץ * וכן אב״ד שמת ולא נספד כהלכה/שאין להחליף
ענינו כפי הרגיל
כמו שטעה הדורש הזה עם■ מלת כראוי /
בין אנשים בעלי מלות טובות אוהד מוסר וירא ה׳) * 5
ואם לא יספדואנשי העיר על

■;

יV

א1

אב״ד שמת /

6

-

זה איאפשר

אלא

בל״א
* ) ׳מלת כראוי יתורגם בל״א גניד,ר? יך אמג« מלתי נהדכהיתורגם■
■י ' נאןכרוין  /וכן מי׳ הלכה בגיא! ׳ 7כלומר אחרי מי נרגיל ללנת נזה העדן7
’׳יתן panדיצטענו 1ין דעו וגרויך • ;

( פב )
אלא על פי ג׳ אופנים  /או שלא היה המת ראוי לכך /
.ואוי לעיר שיושביה ממניס ..עליהם רב שאינו הגון וכשר  /בודאי
שדרכיהם נשחקות מאוד מאוד  /ואינם .רוצים בתוכחת איש
ישר וגווב ל או שהוא היה איש צדיק בעצמו  /והנה הוא אבל
ואין איש שם על לב  /הלא כעיר הנדחת תחשב העיר הזאת t
ונמהפכת סדום ועמורה תבוא עליה 5או שבאמת אנשי העיר
משימים על לבס האבדון הגדול הזה ורוצים להספיד אופה
והנה
כהלכה  /אלא שאין בהם איש היודע להספיד כראוי "
אף שעוב מאוד למר בעיר גדולה של חכמים ושל סופרים /
מ״מ לפי שהמניע ^ הזאת אינה תלוי ' במדות  /כי חס בהשכל
ודעת  / /אין בידי  .אדם לתת לעצמו המתנות ההגונות ה ^ ה/
ולהשים עצמו חכם או למדן אס לא זכהו השם יתעלה לכך /
הנה אין לקלל את האור בעבור חסרון ידיעת יושביה  . /ונפרע
כשהיא מצער  /כי מאה< נכסים לבית הספר וביניהם תלמיד
משכיל אחד * אמנם כשהיה המת החשוב אב בית דין  /שהוא
הראש הממונה על אנשים אחרים אנשי סיעתו שמועל עליהם
לסייעו בעבודתו עבודת הקודש  /ואע״פכ לא נספר כהלכה /
בודאי זה כבנין רע מאוד  /ני אד לעיר אשר אנשי בית דינה
המה הבוערים בעם וכסילים אשר ישנאו דעת  /או שמתוך
קנאה ואהבת בצע אינם חוסים  .על כבול רבס שנפער  /תחת
אשר מלפנים ובעודנו יזי נחשו לו ^ דו מלקקים עפר רגליו *
והיינו דנקיע אב״ד דייקא ולא אמר על צדיק שנפער או על
אדם כשר או על ת״ח < כמו שהקשה הדורש הממשש בצהרים
כאשר ימשש העור באפילה  /כי אולי אין בעיר הזאת אשר מת
שס הצדיק איש יודע להספיג  /ואין בעבור זה לקלל אותה
וכמושאמרנו * ואין צורך כלל לפירושו העקום עקום מאוד
מי יתפצט יי אבל וה דרכו תמיד להיות נותן עעס לפגם
במאמרי חז״ל על ידי פירושו התפל  /ועולה בישולו כמבושל
 ,האניס וענבים במורק של ריר חלמות * אמרו ז״ל דבר מחוון
תורות / vt'SmSbö
«אול! בל המלטד את בן המרו
יכ הוא המניאו לחיי עו״הב  /שזה עקר כל האדם אשד בשבילו
נגראבע״הז להתקין עצמו ע״י פעולות טובות ונכוחות להיות
מונן לחיי עו״הב  /וכדרך שאמרו ו״צ התקן עצמך בפרוזדור

גדי

( פג )
צרי שתמס לטרקלין 5ולא אמר שהוא טוב מאביו הגלידו /
בהיות שחיי עו״הב המס טוניס ונעימים מחיי עו״הז  /כ? מ״מ
אי אפשר הכמש לטרקלין חבלי עבור בראשונה דרך הפרוזידוד/
ולכן אנייו• ורבו .הועילו לו שניהס כאחד ל ומה 'שאמרו .-את בן
•תנירו וצא תת׳ אחד מישר^ נמו שהקשה הדורש בשס ה12גאזי /
,לישנא מעליא נקטו  /כלומר אע״פ שהוא  Pאבי אחר מ״מהוי
כאלו ילדו  /נ© לא אמרו את בן אחד מישראל  /נדי ללמד
בלשון קצרה ♦ אמרו נא< אחי Iהיש סברא חלושה ועקומה
יותר מזו  /שדוקא אס אבי הבן ת״חאז הד כאלו ילדו  /אבל
אס אינו כן ליתא ל הכי בשביל זה לא יהי׳ לאותו התלמיד
הועלת גדולה מלמוד התורה ולא ׳הביאהו לחיי עו״הב 3לא
ראיתי כמוה לרוע כי אס סברת הדורש  /שאם יש להרבבני©
אז הןא כאלו ילדו  /אבל אס אין לרב בניס אינו כן 1הלא
המה שתי אתיות תואמוק הנולדות מפי׳ העקום■ שטעס כאלו
ילדו שהוא אוהב אותו נבנו  /מה :לנד ולדוחקא זאת ?—־
גס בעובדיה דר ' יוחנן דחוק הדורש על לא ידבר  /ינ ר״י
צוער על דהוי ׳ליה׳ בנון ומתו / ,אמר מס אנא לעלמא דאתי /
כלומר נמה יזנר שנד לטובה  /אמרו לן תלמידיו  ,רבימינניך
אנו שותים  /כלומר על ידינו עשית לך שס בארץ כי הרבצת
תורהבישראל * לא נח דעתיה  /וזה מעיד באמת על חסידותו
וזךשנליו  , /ני אס בא אתקואמר לו תלמידיך הרי הס בניך
בודאי שהיה נח דעתו נזה  /כי אשרי; האיש שיש לו תלמידים
רניס וכן שלמיס י אולם נפי התלמידים עצמם■ היה המאמר
הזה מאמר של גאזת ועזות גדולה לאמוק שבזה קנה לו ש©
שהעמיד תלמידים כאלה  /ולכן לא נח ד פתיה ✓ כי ווי להאי
כשופא דרגא נד חזי בעלי מדות גרועות בתלמידיו  /שוטה
וגס רוח או עז פנים או חונף או הולך רכיל וכדומה  /כי אין
יאמר ויתנחם בלבו שהרביץ תורה ׳ ונבר אמה אם א?ן .דרך
ארץ אין תורה י ואחרי שקרה לו זאת כבר לא היקאפשרגס
לאחר לנחמו בתלמידיו  /עד שקם האי סבא ואמר עליך יוחנן
בלומר על כדומה לך אמר קרא tכה אמר ה׳ לסריסים אשר
ישמרו את שבתותי ובקרו באשר חפצתי ונתתי להם שס טוב
•ומים ומנמת שם עולם לא יכרת  /אן נח דעתיה  /ט ידע
ב$ %
בעצמו
י1
;

־

'י

;

(

פד)

בעצמו שכל ימיו היה בוחר באשר חפץ ׳ה • והנה,הדורש סתר
את יסוד האמתי כדיי לכנות בכין של שעות על יסוד של שקרy
שאל שצא כענין והשיב שלא כהלכה " שאל " מאי לשון עליך
" יוחנן אמר קרא ? וכי הקרא עלר' יוחנן אמר מילתיה ? a
השתוממו על חריפות הקושיא הזאת 1אכל תשתוממו עוד
יותר על חריפותתשובתו ? /ל עליך יוחנן דאת סוכר דהויליה
^ננ׳ין־ומתו לא קיים פ״ורולנך תצער את עצמך אמר קרא5
"פי׳ הקרא ' נא למעע  -שיטתך כי מקרא מוכח צדרב אהד
■ מי יחן ואדע קרא למעט שטותו שלהדורש /
״ונו׳ * י »־־'—
הנה אמרתי אותו ג׳ פעמים בכל יום ״ ־— י אך כנתוני ספרי
הקודש ידיו רב לו לסתור ולכנות נפי העולה על ' רוחו הזך
והבהיר* על הכתוב כמלאכי זכרו תורתי משת עבדי אשר
צויתי אותו בחורבעל־־ 1כל ישראל הקים ומשפטים.דקדק
•הדורש ״ מדוע,מה אוחו כשם ענדיי ? » ולמען קיים מאמר
הכתוב ענדת כפיל באודיתו  /נפיק הקושיא הזאתכשטותיה*
כיון שפתח ׳ספר יהושע שהוא ראשון לספרי הנביאיס כמאמר .
משד־*» עבדי מרת  /יאמר ' גס כספר מלאכי שהוא׳האחרון
לספרי הנביאים זכרו תורת משרת עברי ,י — עלהכתוב
בתורה < לקוח את ספר התורה ר־זזה ושמתים אותו מצד
ארון ברית דת׳ וגו׳ בי זאנוכי ידעתי את מריך ונו׳ דתןבעודני חי עמכם ממריפם דתי־יתם עם ה׳ ואף בי » אחרי
מותי דקדקהדורש " מה שייכות ק״ו הזה למה שאמר לקות
«ואת ספר התורה .הזה ושמתם אוחו מצד ארון ברית ה׳ ?>£
■ ישיב אליו כר ני רב דחך יומא < שטיא שפי ' לסיפא
לעל זה
לקרא דהירת שם בך ל־יעד  ' /כי אנוכי ידעתי את מריך
וגו׳ ♦—■ על מאמרהכפונבתהליסי׳חמקרה במים עליותיו
אמר הדורש היינו עליותיו של ס״מ 5הישמע חרוך גדול יואר
מזו להחליף כנוי השם יתעלה נננויי הס״9ל  /כי כל הכנוי^וכ
הנאים שם הן לפני המאמר הזה הן לאחריו מדבריס כלס כשם
הקדוש והטהור  /והדורש הזה נעקשות שפתים מטמא הטהור
כפירושו י :גס איך ישמש מי שיש לו מוח' כקדקדו בכבוי הנא
על
תחת השם  /אס לא נזכר נבר השם הזה מקדם •
הכתוב ויהי דתשמש  ndVותדדמדז נפלד־ז עד 1אבדם
 ; ' .והנד־.,
יי׳ '■' ־ '■/

(

פה )

■ חשיבה גדולה נופלת עליו  .ויאמר,לאבוס
והנו־־ .,אימדהותדע בי גר יתיה זרעך באדץ לא .להם דקדק
*דוע
» גא■) נפל הלשון ותרדמה נפלה והנה אימהחשיבה
הדורש ( גו׳ ( /יב ) .דמשמע לפי שנפלה עלץ חשינה נחס
»גדולה
השם ואמר ידוע תדע כי גס יהיה זרעך  /ומה  .נחמה
»אותו
זה: 7אוי לאזניס שכך שומ ^ת / ,ועוד מאי הלשון ויהי
 » .הוא
לבוא /משמע שלא 3אעדיין השמש /והר׳לל השמש
״השמש
• » גס אנחנו נאמר אוי לאזמס שכך שוממות iכי לא
»בא
הדורש מה^שתינוקות של .בית רבן יודעים ♦ נמשכהו לבית
ילע
המדרש ונלמד אותו מקרא * הזהר ושמע . /פקח אזנךוהנן,,
יש לך לב להבין * אמר הכתוב ויהי השמש לבוא  /שהיה
אם
לביאה ולא בא עדיין  /זתרדימה נפ @5על אביס דהיינו
סמוך
 /והנה אימה חשינה גדולה נופלת עליו /
בהלת רעיונות
היא וי״ו הסנה בעבור .שחשיכה איומה וגדולה נופלתי
הוי״ו
* התבונן מאוד  /אס חמך ה׳ בדעת 1אס כבר נא
מליו
היתה תרדמה נופלת על אביס בענור החשיכה /
השמש לא
כי כן הוא תמיד כשתבוא השמש תכסה החושך אח עין האדמה/
לפי שלא באה עדיין' השמש וא .ע* פנ חשיכה גדולה• נופלת
אבל
 /שהוא כנגד' מ 1בע 4ובשביל1ה אמר כופלת כלומר
עליו
עליו פתאום ( איברפ16ק בל״א )  /ני בעת דאתהשמש
שגאה
מעע ־מעע 4לכן נבהל ותרדמה ' נפלהעלץ / .
קחשךהארן
ההיא ויאמר ה' לאברס ידוע תדע 4לא בשביל החשיכה
ובעת
כך לנח© אותו 4חלילה לך לאמור נזה לאחר  /פן
אמר לו
חביריך Iני אס רצה לגלות לו קומת בניו /
יהתלו בך
שמח^ה פדי יחזה באה החשיכה! כיילא זנה עדיין
.ובעבור
באספקלריא המאירה  /ודי לך בזה כי אין לך עסק
לראות
כמו שהודית בעצמך  /אבל קראה לפחות מ אין כאן
בנסתרות
לשון ואין מקום לאמור השמש נא /ני לא בא י¬י¬
נפל הנקוב כתהליס תפלה למשה׳ איש .האלהי ! מדגי מעון
על
היית לגו ברור ודור בטרם הריס יולדו ותחולל ארץ
אתה
ומעולם ועד עולם אתה אל הקשה הדורש  ( " :א)
ותבל
נקט דוקא שם אדני ואין לו עסק בנסתרות ? “ —
״מדוע
חוצפה גדולה כזאת ! בעבור שלהאיש הזה אין לועסיו
הישמע
בנסתרות

( פו )
בנסתרות < לכן לא ישמש אבי הנביאים .הנאמן בכל בית .ה*
ופה אל פה ידבר מ נש® של אדני ! והתוצפה היותר גדולה
היא'  /שאחרי שהוא העיד בעצמו שאין■׳ לו מסק ני 7יפות קן/
ונמו שודאי הדין עמו  /כי אס הנגלה לעין כל לא יראה/ .
הנסתר עמוק עמוק מאוד■ א^יך ימצא '  /אעפ׳־׳נ־וימחרן הקושיא.
הזאת בדברייהאד׳י ועל ד ^ נסתר־♦ עוד שאל  ( " :בס איך
,,׳שייך׳ לומר שהיה מעון בערס הריס ילדו ותחולל ארץ  /למה
 W ?,מעוץ  £ו' ג ) .מאילשון ' ברור ודור ? ( ד ) שאמר בער®.
״הריס• יולדו ותחולל :ארץ ותבל שהוא כמל  /שהוי ליה רק
יילמימר טרסי־חללת ארץ ותבל  /ופשיעא ערפ׳ שהיו ארץ
יי והבל לא היו הריס ? — 11מה הרפש הגדול הזה Iהסו
אתי Iואל תשחקו לו י הלא ראיתס כי הוא עומד עתה לפ'
לך לך <׳ ואיך ידע כבר פייוש מזמורי תהלים  /ודרכי מליצה
הנשגבה ? יביא עת ומועד וילמוד גס זאת * או תאמינו יכ
לא יאומן זה  /ופי יש כאן מקום למאמר חז״ל במש׳ קדושין
ד|ה ? אס כן נמהר לאמור לו הפירוש האפתי באלה הכתובים *
הלק המקרא נזה והבן אותו • אדוני iאשר אתה אדון העול©
כלו  /מעון אתה היית לנו בדור ודור  /כלומר בכל הדורות
שככר עברו אתה היית מעון ומחשה לנו  /ני במה שהיית
מחשה לאבותינו להטריף להם חקס ׳ולהריק עובפך עליהם /
היית גס מחסה לנו  /כ• לולי כן לא היינו ולא נולדנו י גם
יש לך נח ויכולת להשגיח על כצי'  /כי בערס הריס ילדו;
ותחולל ארץ ותבל  /דהיינו בערס כל יציר נברא  /ומעול©
ועד,עולס  /כלומר .ועד אחרי כלות הכל  /אתה אל יתקיף
וכל יכול * ואע״פ שאין באמת לעמון נצל על כפל דבור
המליצה  /כהיות ידוע לכל תלמיד משכיל  /שדרכה תמיד
לדבר בנפל ענין במלות .שונות  /מ״מ יש להצדיק גם דברי
הכתוב דייקא על פי חכמת הטבע  /צי חכמי התולדות כלס
מורים על פי הנסיון  /שנעו שהעצמות ק יסוד הגוף המעמיד
אותו  /והן מכוסות בגידין ובשד ועור הנצרכות כלן לתועלת
■ ותכלית הנפש  /כן צם ההררים הגלולים הררי אל שק בעצמן
סלע וחצמיש צור  /הן הן מוסדות הארץ הנשלבזת כלן
בתחתיות האין  /ועליהן כסה הבורא כמם מיני עפרות

תבל ;

/

■ (־ ,פז )

.

תבל * )■ שלפעמים .נפרדים' איש מעל אחע ולפעמים כגלליםזה■
נזה  /נפי הצורך לצאצאיהן הצומחים והחיים צהדשיא דשא
ולהוציא עץ פרי  /להחיות עס רב עוף ורמש ונהמה וחיתו
יער/ .ולזה יקרא תבל על נלילות מיניק רבים יחד  /ונשיעיץ
בספקי הקודש נמצאג״ב עדות נאמנה על סדר הבריאה הזאת
י שהרים קדמו • אף למיס  /ני ק אמר הכתוב ייסד ארץ על
 .תו־זום כלבוש' בסיתו על ־ד!ריס יעמדו מים /
 .מכונו♦
כלומר שמתחלה ברא את  .ההרים שהם מכוני הארץ  ( /אח״ב
הלביש התהום אשר שס -מוסדות ההרים «זים  /והמיס עמדו
על ההרים וכסו אותם כלבוש עד ממעל לראשם  /ואז ; מן
גערתך ינוסון יעלו הרים ירדו נקעות אל מקום זה יסדת
להם  /ותראה היבשה  - / .היא הנקראת בשם ארץ כדכתיב
ויקרא אלהיס ליבשה ארץ ל ואס כן זה נס פירוש הכתוב
 .במרס דהרים יולדו ותחולל ארץ והכל עליהם • ,
שלפנינו
ובמה ששאל הדורש  /ללופשיטא ערס שהץ ארץ וקנל צא היו
ולהרים ? ״ העיד על חסרון ידיעתו כן כשפרי קודש כן
■ התולדות * — גס בפסוקי איכה הרכיב הלורשהצי
בחכמת־
הכתוב האחד עם הכתוב שלאחריו ופירשו נשמותיה  /ייעל
"דתרציון ששמם שועלים הלכו נוי אתד־ח  n׳ לעוד־ים
? בתמיה ? פי׳ מדוע לא זזה השכינה מכותל מערבי /
״השב
,י הלא כבר שמס המקדש ? ושעלי© הלכו בו אין לך צעד גדול
יי מזה ? ומקרן בס&ך לדור ודור  /היינו הטעם לפי שהכסא
<< לא יהיה נכון ומתוקן אלא לדור ודור היינו ע״י דורות הרבה
,לעיי פ״ור ותיקון הנשמות  /ולכן תשב על כותל המערבי
ייני לולי כן לא יוכלו בני ישראל לבעול :את נשותיהם ודוק
היסב ועיין עליו שהוא מתוק מדבש,נופת צופים י ואס יקשה
אינימאי ענין לרישא דקרא על זה היה דוה לבנו ?
השואל
הוי אומר אס אינו לענין זה,תנהו לענין אחר ן על זה היה
לוה לבנו על דרשות כאלה המתרבים בכל יום ויום  / -ותוית
ה ' עזובה וגלמודה  /דורשי דרש אמת לאמתו מעטו  /ושועלים

נס׳ ראשית ליזזדס להיקר ר׳ נחו לימי) נפער שחיני נגדי הממס•
* ) עיין

 ( .פח ) -
הלכו3ה
המחבלים כרס ה׳ המל<־? עננים טובים ומחוקיס /בפלפול
של
שעות
ובלבול הדעת * אוי נא לצרה הזאת המקלקלת את
הדעת
ואת
השכל
אשר חנן הי־ לבני אדם  . /עד שישתום המות
מכל וכל ואי
אפשר לו לקבל סברא ישרה וקלה מאוד  /נמו
 xשבעימו.
רואים
נזה
הדרוש אסר לבנינו * כיעל המאמרים
הנעימים
.
מאוד ,נשפר קהלת טובי שם משמן טיוב דוס המות
מיום
חולת
'
טוב
לבת
אל
בית  Lasמרבת *־הי -בית
משתה
,
באשר
הוא
סוף
'
כל" אדם והחי יתן אל לבו,
אשר כמעת
אינם צרינץ נאור  /הקש« הדורש ־'• ללמאישם
«ל משמן
עוב
 . /מאי ׳שייטה דשם לשרן
? « — vר
שייכיה ?
הלא תנזקות של בית רנן יו-דעים ה&״כוח הזה ♦
ני  /נמו
שהשק הטוב ריחו מדף עוד זמן רב אם ככר העדרן
אופו ממקומו
 /כן השם שקנה לו איש ישאר ג־׳כ אחיי מ,יתל
ויזני לנ1וכ ל
אמנם נזה הוא עדיף משמן טוב ; כי ריחו
יתמעט אחת
אחת עז שנינות הימים .ילך לנמי־י ואיננו  /ואינו
כן נשם שוב
שהוא
שם עולם לא יכרת  /וכל ימי האיץ יעמור
נתקהו *
עוד
שאל
:
יי
מדוע טוב יום המות מיום הולדו ? ‘‘ י‘-־־
מדוע ?
לפי
שיוס
הולדו
מביאו
לחיי
צער של הע״הז! דום
המות
מניאו
לחיים
נעימים
ואדוניס
של הע״הב • עודשאל :
י,
מאי
קאמר
נאשר הוא סוף כלה־אדם  /מאי 'לשון סוףדשייך
ל<
לכאן
?
‘
‘
— הנה האיש הזה לא ידע שסוף אדם"למות ? ׳
או
אפשר
שלשטותו
צריך לזה חכמת ר' מאיר ? ני גס .על
מאמר דהאי
קנא בברכות שאל קושיא חדיפתא כזאת י אמרו
בס פרק הקורא כר
הוי מטיס ׳ר״כ/ספיא-׳דאיוב אסר סוף
אידם למות אשרי׳
מי
:
שגדל
בשם
טומ ונפטר,בשם טוב
מן העולם ועליו
הכתוב
•
אומר
טוב שם משמן טוב • .
והקשה הדורש  ':יי מדוע דוקאר״מ סיים הנא
י*— האין
'זה כאלו ישאל
_ לפנינו ? הלא השואל מדועשוקא האיש הזה דרש הדרוש אשר
לפי
שכלו
ידבר
א*ש  /ויש שתחל מחו לפעמו
י לדבר דנר
טוב  /ויש מי שתחל רוחו לפעמו לדבר דברישטות
והבל
ורעיון
רוח
כמחבר
ההספד הזה ״ — על מאמי אס
הנביאים
דל
אנא
זוטא' העם הזה
חטאה,גדולה ויעשו
להם■ אריה
* זהב ועתה אסתש ^ חטאתכם ואם אין

מחני

■ ( פט )
מחני נא מספרך אשר כתבת־  /דקדק הדורש  « » ":אי בעי
»בזה 'י 'םאמר■ אשר נקבת הלא ידענו שפל הקורה כלה מפי
ל« הק״נה ומיותר הוא ? ובאמת עוד דקדוק שהוי ליה למימר
»אשר נקבתי  /כי הלא משה נתב התורה מפי השם ולא
»שהשם נתבהזי ? “ — ראו נא אתי נמה יש לו יד לאיש הזה
בתורתנו הקדושה\ כי הוא לא ׳ יפרש פעם  .מס *רך■ ספר
החיים אז הפר היצירה אשר רשמת בעולמך כענין שנאמר ימחו
מספר החיים  /ונמו שפימו כל המפרשים בעלי השכל" וזכי
הרעיון  /ני אז אין מקום להקשות " ; אבל פי׳ מספרך
מספר התורה  /ומה יהיה מקום להקשות  /ויצ ^? העבל הזק•/
ה״ה פירושו הנחמד והנעים  » /אס תשא חטאתם■ ואס אץ /
»ר״ל בין שפיצה לשאת חטאם בין אס שלא תרצה לשאת את
» חטאתם מחני נא מספרך אשר כתבת  /דהיינו שיש לךבמחשבה
» ני בספר התורה אשך אנוכי כותב מפיך לא נכתב מיתת
»צדיקים  /וא״נ מחני נא כפי אשר נתבק כתיבה שלך דייקא
»והבין מאוד • » — ושבתי וראיתי עול רעה חולה בזה הדורש /
כי מלבד שלא ידע מאי דקאמרי רבנן  /הנה נס לא ידע «אי
דקאמרי המינים י כי על הא לאמרי בסנהדרין שא? 1האי מינא
לר״אאל־־יהיבם  .גכחן (צ״ל  .גחבן ) ד־זיא ( פי״רשי חונה
דמשחק בנביאיו  /דה״נו שפעס יאמר לו בכה ופעם נכה)
שו ^ מר ליחזקאל שכוב עליי צרך• ד־זימנית ושכבת־ Sy
צדך דתשמאלירת הקשה הדורש ; " מדוע שאל האי מינא ב'
ייש!2ותשאמר על צדך הימנית ועל צדך השמאלית אס לא ידע טעם
השכיבה  /אס לא היה רק שוכב על צד אחד * ) כמי היה
”יזקשיא ? “ מיי לא יראה כחוש שלא שאל השואל ' 3שאלות /
ושלא היתה הקושיא שייכת כלל אס לא היקה השציבה על שני
צדדים — Iואם כןהדבר  /תלמידי; חכמים .יאמרו על הדורש
הזהלאו .צורבא מרבנן הוא  /והמינים נס הם יאמרו לא לנו
ימן [כבוד  /ויצא האיש הזה בגפו קרח מכאן וקרח ' מכאן *  .למה־
הדבר

* ) מלא לא מיותרת  /או שהיה זריך לומר א® לא היה שזהב אללי ריק על זד
אחד*והאיש ה ;ה מבולבל כלשונו מדעתו  /כאשר׳ יעידו מקומות הרנה נהדר(פ *

(

צC

הדבר הזה דומה לאותו משל לתנשמת * ) הנמצא בספרי המושלים י
אמרו ויהי היזם ויהי רעומדון בין החיות ובין העופות ויאספו
כלם למלחמה  /ויעמדו « ערכה לקראה מערכה • בראש
המקנה  .האחת עמד האריה הגבוך המלך בחיות  /ופקודיו כ3
«ולכי רגלים לדגליהם ולצבאותיהס מן הפיל הנורא עד,החולד
והעכבר tוממולו עמד הנשר הגדול המלך בעופות  /וצבא
כל צפור כל .מן $למיניה© < מן היענה הגדולה בהס על הי ונין
דבש הקען מכלם • ותלך המלחמה הלוך וקשה ביניהם ימי©
דנית  /ע«© ־ינצחו החיות וינוסו העופות  /׳ ופעם ינברו
העופות והחיוקרציס לפניהם • והנה התנשמת ערום תערי©
מדאגה .מדבר פן תבשל עת .כי תננף המחנה הזאת אשר היא
בקרבה לפני אויביה  /ותלך מצבא לצבא  /ותחנה ביןהכלי©
אשד מאחרי המערכה /י והיה■ כאשר גברו החיות יתמפר ללכת
אליה© על רגליה ולתחת חלק נחלת משלל החללים  /ניאמר©
©לא מצבאכם אני וכחלק היוצא למערכה כן .תלק היושב על
הנליס * ■ וכאשר גברו העופות ות ^הר לעון* אליהם בעוד
©מתוח בארבע כפות רגליה  /ותאמר המי אחי  Iעל הגלו©
ישנתי :ואיה חלקי ? כן עשתה כל ימי המלסהה • אמנם כן
הדבר בעולם כל אשר יש לו; תחלה יש .לו ג״כ תכלה  :ותכל
גם המלחמה הזאת  /ויעשו החיות והעופות .שלום ביניה©
ויכרתו ברית ויתיצנו כלס יום אחד לחוג את חג האחוהוהרי־עות /
ויתיחסו לצבאותיהם  /ותבוא גם הקנשמת בתוכם /ותרך
רצוא ושוב פעם בה ופעם כה  /וישתוממו החיות והעופות על
©מראה הזה  /ויבקש הדבר וימצא בי לא היה לבבה שלס גס
עם אחד מחם  /ויקומו עליה זיכו אותה הגות ופצוע וישמעוה
החוצה ויצוו עליה אשר לא קבא עוד בקהלם • בי אז אחת
דתה להמית * מן היוס ההוא והלאה היא .נחבאת בל היום
בנקיקי הסלעים ובתןרי הקירות  /כי יראה לצאת כל עול
 5השמש מאיר על הארך < פן יפגעו בה החיות והעופות /
•’
׳
וכאשר

&) H

היא השרן המהמה כל״א גלעדרוזוין המסתתר •ביוה ימעופף■ כלילה

השמשות * (

עיין בם׳ ראשית למודים הנ״ל

יף כ״יז ע״כ ) י

ונין

( צא )
וכאשר תבוא השלוש ובמעובתס ירנצון  /או מצא לענויתה
ולטרון שרפה ♦ זה חלק כל חונ ^ וגורל כל שפת* חלקות
מאלהי©  Iועתה ירח יראתי בעד הדורש 4פן לך והחבא4
יאמרו לו  ,/עד בוא שמש החכמה ולא יזרח אור המדע  /ואו
מלך לדרכך באישון לילה ואפילה  /ואל תדאג לעמר נזה על
לאו דלא תסיר באשר אמרו תלמיד,יחכם אל יצא יחידי בלילה■יי-
ואדרבא מקרא מלא הוא דמשייעך — — * .ופניתי וראיתי
עוד לכור זר נפי הדורש באמרו * " דלו? «1דמסתפינא לכוה
מ בגחלתן של ראשונים הייתי אומר שראיתיי ממנו דבר מה
<י שלא היה בהם  /דאמרינן נמס׳ שנת כי קאי רבי בהאי
יימסנתא לא תשיילי נמסכתא אהריתא  /ואיהו כל הש״ס מוי
יידמיא ליה כמונח בקופסא “>■ הלא זה ירמה כאלו יאמר איש
לזה הדורש  /לולי יראתי לפגוע בכבודן הייתי אומר סכל
אתה  /כי אחזת בסכלות מאוד ♦ — אמנס נלאתי נשוא משא
הבקורת הזה  /קצתי בהנצי הבליש אשר בדרוש הזה ואשר עצמו
מספר  /ולכן אשים פה קנ5י למלין באפלה להחונן לאדם
דעת 4למד נא לאנוש הזה דעה בינה והשכל  /החזירהו
בחשובה שלימה לפניך  /קרבהו לעבודתך והשיבהו לתורתך
ללמוד אותה לשמור ולעשות  /תורת אמת יהיה בפיהו ועולה
לא ימצא בשפתיו < כצדק ובמישור ילך ואו עוב לו סלה *
זנ — ר "

( בצ )

י ׳

בשורת
.

ספרים חדשים

טפר
/

^

הרפואות
■

/
י •_ •■

ז

,

לההכם הפ^וסוף הרופא הערבי אין סינ^ת, .
המפורסם■ בין רופאי הקדם ובזכר שמו בין י
חוקרי וגחלי בני עמינו לשם• ובתפארת ־
■'י ) ' י '

הגת אנה ה ' לידי איזה מאמריס מספרי הרופא אבן סינא
' ' בלשון ערכי  /ולהיותם מלאיס על כל גדותש
דכרי מכמה ודעת המועלת־ לאדס כשומו פין על מהותו
ותכונתו כמצב הכריזה׳ 7ונותנת מון ומשמר על נפשו
בהיותו נמצג החולי ר״ל  /אמרתי אעתיקס ,לל׳״הק ואפיצם
ביעקב אחלקםבישראל  /למטן ייוסיהו ■-לקח לטוב להם ♦
והיה יחס אמצא סך חתומים די הפק משטרת הדפוס  /לא
ארף ידי מלמהר לפרעם את המאמרים הנזכרים 4-מגלי י
 .שוס לב על׳למחיר כסף חלף עמיתיי ! ני פעולתי בזכותי
את' הרכים היא■'תהי' משכורתי • •
י■■

■ /

והנה> להיות המאמר האתי ' מ לגד שהוא חקירי גס תייר /
כרכרו מעלן הננעים והציטלן אשר נזכרו כתורתנו
הקדושה■ * א*#״חי אוציא את .המאמר הזה נעתק לל׳הין
'לדוגמא בס ' המאסף למען ייאו המכינים׳ את טיב "הספד
הזה וממנו יקישו על הסא!ר ' י :
:/
ברלין אדר שנת תקנ״ג *
איצק איינל1

( צג )
הרוסא אבן סינא על■1דבר צרעת אנשי הקדם •
צרעת נקראת כל מפה כגוף הכאה ממקור משחת הדס
ונראה על פניי הנוף ע״י סמנים רכיםכאשר״אכאר /
"והנגע הראשה הנכללת ׳בשם הזה הנקראת בל״הק שחין  /היא
ימה שנקראת בלשון יוני ( ע5פעהצונסיתגימ ) והיא מכה רעה
'־למאד 7ונאה בגוף בהשתפך המרה׳השחורה ככל חלקי הגוף
אשר תשחית את המזג ותשנה את התאר והתמונה כאיבחי
הגוף  - /מתרת לפעמים את הקשי והחסר בין אכרלאבר
 :וסופס להתמעק ולרקוב כרכות עליהם העריה * והיא הולכת
ומתרחבת ככל הגוף נמו החולה אשר יקראו הרופאים במינן,
(קרפב  7 0והמכה הזאת עומדת לפעמים בגוף ימים רבים י
ואם באה המרה .השחורה «.תוך אחד מאיכרי הי -וף tיתקשה
׳“האבר ותקרא המנה בלשון ערבי שקיררתוס * ) או יתהוה כן
מכת (קרמבש ) כפי תכונת הגוף •_ אס יהיה החולה ההוא
רך וענוג  /יתפוה גו חלי הדקות ( -תויט3עהרונ / ) .1ואס
תתפשט המכה ההיא אל עור הגוף תתהוה בה באראס כיןמיס
מכמה מיני צבע«ס בעור (והות בהרת הניכר ׳ בתורה)
אן באהאק שחור דומה לזהר הזהב ( והוא בהק הנזכר בתורה)
אן Tקוב^א שחין חכור אל' הגוף אשר יאכל את העור *
ואסתתפשט *המדוה אל כל הגיף יתחעפש יקהוה קדחת ירה
מחורה (סווארלט ! ^ .ףפיבר )  /ואס תתאסף יחד א5
מקום אחד בגוף מבלי התעפש יההיה שס שחץ מחוץ לעור
(6ויטזא’ץ ) ’״ ’ .
סבה הרתוקה (ק ויזתרעווצוטצו ) לחלי הרע הזה היא אן
תכונת הכבד אס כתיכשה ונתחממה למאד ושורפת את
 .,הדס למרה שחורה  /או תכונת סדר חלקי הגוף בכללן
המקיריס את הדס ומקפיאים אותו 4הסבה  .החומרי«!
,

יי

אולי < ה6מ שקערורית החני
נאן> שדברש 8מגע הבית ׳

בתורה אשל לא
כי הוא שאול

קוייצו

־■

ידען מופרשים ! לתרגמן ־

מנגעי גני אד© ׳ ועיין «א«0

המלין ל׳ הירץ מאל 1בה׳ נתיבותהשלו© ג

י :

(דצ )
׳ (קויומ *
צופעריעללצו ) היא באה ממאכלים אשר נם מכונת
ה« רה
השחורה
והלחות
והתאספות
המזונות
בלמי
נתעכלות * )
המחממות
את
הגד מעים ומוציאות את הליחה הדקה ומביאים
 .עבות וגסות במקומן * גס מהרבות אכול דברים קשים לעצל
תתהוה החלי הזה י גס יתהוה החלי הזה מסתימת חלצי
הזיעה אשר תכבה את החום /הטבעי ,ותקפיא את הדם4
ומסתימת הטחול וחלשותיה  /אשר לא תשאוב את הליחה
ולא תטהר את הדם ממרההשחורה  /או בחלשת הנח הדוחה
 ( .ווים עקטפולדפצו ) אשר בפגי המעיס  /אשר לא תוליך
אה הפסולת דרך המוצאות כסדר * גס יתהוה מרוע האויר
המעופש  /או בהיות שכן לחולאים בחולי הזה < תעמא
האדר ותזיק לשואגיס אותו ♦ גס תגא המחלה הזאת מן
האמת על הבנים  /דרך כלי המשגל * * ) מבועלי נדם
וכדומה י גס תקרבה המחלה בזמן שתהיה האויר חס /
ואס לא ישמר האדם בעת  .ההיא מאכול מאכלים גסים בשר
מלוח ודגים יגשים ומלוחים ועדשים כאשי יתהוה לפעמים
באלנסנדריא של מצרים * ואס נתערבה המרה השחורה ע©
הדס ותגואנה/עליהם הסבות שזכרנו  /אז תגוא המחלה
גסמה גדולה " כי הלחה נקפאת ונתמעטת עד שנראה
בשעת הקזה עריה ירוקה ועבה כחול « גם נקראת המחלה
הזאת מחלת הארית( tלעוון קראנקהייט ) לדעת קצת
המחקרים לפי שנמצאת לרוב בין האריות * ולדעת לפי
שתשנה את צורת החולה עד שנדמה לצורת ארי י והחולם
הזה הוא מסוכן מאד וע״פ רוב אין לו רפואה • ואס בתחלת
בואה אל הגוף יעסוק ברפואה אזי יש לו לפעמיס תרופה4
אבל אס עמדה3ו ימים רביט תקשה מאול להרפאות ♦ וא©
נתהוה

*)

נקרא בלשון ערני
<1ונ 8רדויווונ ;

אלת^ רה5קיאנלש חיומי (צ1ינדי4עסטיצ 3 1יבי)
דפר  0פיי1ן י:

( * * גקיא נצפו! ערני  £ל גאשפע והוא מפעלהמת
■ עציהזריעהמ8רמ«3לי
ןד״צ •

( צה )
נפהוה ממרה השחורה אזי תלנין את פר החולה 1וחנאיבו
מאד  /וסימניה החום והענות הנשר  /ואס ידע זאת
הרופא  /יוכל לעסוק בסממני רפואה * ואס גתהוה מבוכד
הדס לא תענה כל בך את הנשר ולא תרנהמכאוב * ואס
גתהוה ממרה חמה  /תלבין את פני החולה  /ולא נקל
הדבר לרפאות אותו ♦ ע״פ הרוב תתחיל המחלה הזאת
בחלקי הגוף הדקים■ '* מנשית את השער  /מסלפת תאר
הפרס  /־ואף שמקורה בחלקי .הגוף הפנימיים /ע׳' פ הרוב
תצא על החליןיס החצונייס 4להיותם חלשיס מחלקי פניס
הנוף ♦ לפעמים ימות החולה ערס ירגיש את רוע המחלה
בחלקים החצורים * כללו של דנר* א© החולה ההוא נעל
מזג משחת אין לו תאומה ואין לו תחפה • ואס ידעת כי
החולי הידוע ונקרא בשס קרעבס והוא רק מחלת אגד אחד
בגוף ואין לרופא נח לרפאותו  /אף ני מחלה כזאת  /אשד
הולכת ומתפשעת בכל הגוף "
מסימני המחלה הזאת ובאור איזה נתבי המקרא
באחד ממחברות הנאות י

לוח המ כ
באור ספח

תביס
דצ

דזקודש

; קנת דור ע  4שאול ויהונתן
תשובר־ז עד־י השאלה בנזאסף
ע״ר הפסוקים יהושע י״ז י״ג
ר׳ דוי:4ז!

ר׳ יואל ברי״ל /

ג

נובר&

•־ ־"' ש ירים
על יום הולדת החכם ר׳ דוד פ״ל ר׳אהרןוו ^ פסזאהן יד

מש לי
דהשועל וד־ןענבים
- :דקעוןוהעונש

.

מרסי
י— ל .
' כ
ר׳ אהרן
^
אלפסזאהן
כא

מכתבים

שונים

אגרות חכמה
ל — פ — ה  ,ונו — ס כס
' מכתב על  .דבר סכסוך בפראג
דהרב ר״ש לנדא לוי
 1שיחה באר<ן החיים בין מב״ם ׳ובין מב״מן ובין פלוני נג

הולדות

<■

עיד

דבר חנוך

הזמן
־1

ווילד־זעחמס

שלחע בברעסלויא
ר׳ יוזל ראבנאווע'
סח
חע

מות שני רבני זמננו,

בקורת

ספלים  .חדשים

"בקורת על ספר עמק הבכא
כשורת מאמרי אבן סינא ,

מ —ר
ר ,איילק אייכל

עס
צב

mm

i

mi

Pi

mm

ברך

מ

השביעי

חברת

1

־•^ .׳

€ "%/

שניה

's,#

*

*V
׳

-4

־4 f

i
--־׳־ 4

ןזדלו פ^ %ךמ  fiiMnממנו חדלו .

ןנלי רכך ן :ךנ £$ם ;זע ; ב?* ס? $י" $
עות

־י

נלכה עוזריו  ,בל נירא אלחוהיד*

צדיקים ילם ב:ס

רק ; #3גים יכעזלו •
* -ל
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<

תפלה
שהחינו עדת

אשר התפלאו

היהודים

יושביברעסלויאבכליוםערבובקרלעת
צאת מלבנו יחיה עם -מילו בקרב.

אנא

ייאלהי ^ אות אדון המ׳שרים ״ מכין
כקאו כצדק ומש ^ ט • ומ:נהיג את עולמ1

בחסד וברחמים • מפיר  ?.גצת !דיכם ומישיר
אך־חות המטיםע_קל_קלותם ל;הפוך לטובה את אשר
חשבו הם לרעה י כי ממרתף פןחכ :מתףוקדושתף•
ואתה עליוןי נעלית

לע

כל •  ,עדיף נבואה חיוכם

בהתעטף נפשנו .על אודות _עכךף אדוננו המלך "
אשר מלאובל  1לעמוד בפרץ נגדי עדת הנהרסים
ןהמ; חןיבים אום ומושלה ב;הפירם כל דת וףין דוק
ומש§ ט הפ 1ה השחות אשר נוסד עליהכם שלום
כל
ב1 3
א

(ק)
כי* עיר ועיר מדינה ומדינה • א 1תו ךאה_ ועאץ *
ויאזור חיל להלחם בם * למק הקים את ברירת
ד־זאלזוה להריעוות המלוות והדהישקט לנו ולמינו
.עד עולס :
אלוזים צדיק :אעזר אין חקר לתבונתף *
 :י• מי יאמר לך מה תעשה • ואת מי חועץ
ייביגף י אכן נשת;חןה אל כועון קךשך ביךאמף •
וקקות לב אנו מפיליכם תחנתנו לפניך " ד! עבר
מהרה מכןיעזלת הזדון מן הארץ " ;והט לב הקידים
והמורדים לעזוב_ךרכם זו כקל למו ולאחיהם יושבי
סבל • חדש רוח נכון כקרב העמים • ולב טהור
■
ברא לדזכם • למען ! שכילו ויבינו

יכ

טוב שמגע

ממרי והקשב מהקצר:רהבים • ולבלתי פנות עוד
יפגשו
ואמת
חסד
כזב • הלא Tאז
שטי
Tאל
•; T
*V V: *.
VV
TT
*• T
:.ר<ךק ושלום ישקו :
אמנ  ! 2שופט כל הארץ • א  0אתה לא כן
לורצוו"

ובחכממףהנשננח מרת אומר י

 ,לא

.נקא)
אל

יכפר לארץ  .כי אם ברכס * יען מלאה  .חמס

לפניף • והיא נ? 1מאה • אנא יי • הקשיבה שועתנו
והמעיטה צרות ומצוקות דזמלחמה כרובך :המיף •
תנה ענוה ואמצות לב להעניים המרדים והמדכאים
ממכותיה " !יכירו

יכ

למעןנסוזתם תענכט ולמען

חטיבנם באחריתכט • נא הנן כעד עבדך מלכנו
דוחפיד * היוצא ובא לבני .עמו כקרב מקנהו " לא
ידיכם לבבו מאדוד הצעיריכז ^ שר בצבאורזיו •
עמם הוא בצרה •  .ותדד שנתו מעיניו להשבירת
מלחמורת בקצדת נבוי ^ הארץ בידך נכקיד חייו
האקרים ״ § לטהו וחלצהו מכל רע • ימינך הורהו
נוראות בהלחמו עיד 1דבר אמרת וענודה צךק •
וכבדהו לעשות ישועוי־ת בקרב הארץ • הגן■גס
כעד יורש עצר :ואחיו • כני.

ךד

,מלך הנ -אהביבס

!הנעימים אשר דןלכו אלוריו " ובעד השרים אחי
,המלך הסובבים .אותו ביוכט קרב • הידת לחם לצור
מעוז ולמחסדה מפני חמת החרב
ואמץ

בל

המאכלת • הזיו

אנעזי החיד־י ועורי הצבא * לבל ימית

בקלון

(קב)
בקלוןבב 1ךם אשר תחלו; לדום מאז • הודם_
לו ! דרם
מקרם • אמון לעבודת מלכם " עוז ?! נצח הקמים"
ורחמים3דולי  0לעזור ולנחבם

המבויםוהמכיס

במלחמה ־ חיה אתה עוזרם • הורםאת_הךךךילכו
בה ״והאצל עליהם רווז הקמה ובינה • רודן עצה
מכורה • למען ! שכילו ארת כ  4אשר יעשו •
?יצליחו ככ  4מדרך כף רנלידיס לעשות דויד־" 1
יכירו שמך ייבמחו בך • וידעו
בח ורוצה

יואיך

תא

יכ

אתה הוא .הנותן

המיחלימ לחעךך • מחרה

ישובו ברנה ובשמחהיובלון אל עירם ומולדרןס "
והוד תגוארת וישועה

מצהיל5ניד!ם :

’ יי • בךלמלונו ועליך אנלונו
משליכיבם
,־

-

יהבנו •
יכ *
אהבת טוב
ותשנא
רע "
** TS
*.
T ; * T
י• ; T
^ T
י \

׳.

האר עינינו בךך5יך הטובים • למען נלמוד ליראה
אותך ולדבקה בך • ולבלתי סור מן הדרך הישר
ימין ושמאל •

יכ

הוא מקור חיים ובאוךך נראה

אור ״ תן לנו 4ב להבין עמלך סודורדך • ?־ 1מען
גדע

(ק6
נדע סבב

םג

את ? ותלאות ד; מו? יאות אותנו להשלים

אח בישותנו חלקף ממעל • ולא נחדל להשכיל־י
צלף־וח $דף מעלינו • ברכנו אבינו

להטיב לוזסיר

בס אנו גם בנינו " שפוף תתף "

לע

לפ

יושביתבל-

ןהדריכס כאורח מישור וצמןה • :כי אז תמלאלב
ןןארץ דעה י ושלום
ירינו כל־ 1בשר יחדיו *

אמת יבוז עד ? לי4יה •ז אז
כלבם מלזזיקי בריר־זף -

ןקור* אי שמף • ויאמרו ואמיד יגדל־ 1יי " ^רוף
»

^ם אנ1ן וא־־ן :

(קד)

ל מ ו ד י 1ת
י א
«גרת בענין חלוף תמונותההקשים "
*שפלח ה׳ שללם לך רעי היקר הנחמד כ״ה אהרן נ״י *
«פה דנת בהגהתך על מה שאמרתי בענין חלוף מין 'ד
לתמונה השנית למין ג׳ לתמיכה הראשונה  ,ושבע״ב
שנשתנה ג״כ התזלדה מהשלילה ? Iהחיוב ( מאסף שכת קמ״ט
צד
של״ט) שאין צורך לזה  ,רקכהפככה למין ד׳ בראשונה,
ותשאר
איכות
.
התולדה
צמות
שהיא
• לאחרי הודעי זאת
עיכתי בדבורי שם  ,וראיתי לשנות המאמר כזה :
בזה המין ההקדמה הגדולה מחייבת כוללת  ,והקטנה
שוללת חלקית ,
והתולדה 4״כ שוללת חלקית •
אמנם ההקדמה הגדולה תתכן על ב׳ אופנים * או
שהנושא והנשוא שויס בהקפס
ר״ל שאין בכלל
הנשוא מה שלא יכנס תחת גדר הנושא  ,כזה :

בל גבור
כובש «ת ,יצרו
יש מנצח במלחמה אינו כובש את יצרו
יש מנצח במלחמה אינו גבור ,
או שהנשוא בהגדולה יותר כולל מהנושא ,

כל עץ
צומח
אין כל גש ס צומת
אץ בל גשם עץ
ובשביה©

כזה;

(קה ) .
ובשניהם ההפוך קשה מאוד  ,כי בפן האחרון מלכד,
שכוי הכמות בהפוך הגדולה ואיכות הקטנה  ,אשר
שניהם בלתי ראויס להוליד בהתמונה הראשונה
הכה גס אי אפשר כאן להפך התולדה  ,בהיות
הנושא הזג וכולל א״כ יותר מהנשואשהוא מין בלבדt
כמוכח משער ה׳ למלות ההגיון ? ובפן הראשון אף
שנוכל להמיר ה גדולה בלי שנוי הכמות  ,וגסהתולדה
השאר צודקת בהפוכה  ,מ״מ מה נעשה לקטנה
המשוללת  ,והיא עקרה שלא תלד * ולכן נצטרך
מתחלה לכלל אתר בהגיון
שלאזכרז שניהמאזרות
הגדולים בחבזריהס  ,והוא  :כל מאמר מחייב
'פללי  ,אס נמיר כשזאו ונושאו למתכגדם ע״י
הוספת בלתי  ,אין אזלא  ,ישאר צודק ע״י
הפוך .המשפט * ד" מ בנדון שלפנינו  • ,אס כל
גבזר כובש את יצרו  ,נמשך ממנו שכל מי
שאינו כובש את יצרו אינו גבזר ואם כל עץ
צומח נמשךמזהג״כ שכל בלתי צומת אינו עץ*
כי זה נוסד באחת מן המושכלזת הראשונות  ,שאי
אפשר לדבר והפוכו בנושא אחד  ,וא״כאי אפשר שיהיה
ץע צומח ובלתי צומח יחד  ,וכן כל כיוצא בזה "
אמכם בהיות שכל מאמר משולל יובן באמת על ב׳
אופנים  ,או כמחייב או כמשולל  ,דהיינו או
שנצייר מלת השלילה כחלק מהכשזא עצמו  ,ואז
הוא מחייב רעיון הנשוא מחובר עם רעיון השלילה
אל הנושא  ,אז שנצייר רעיון הנשוא בפני עצמו,
והוא נפרד מהנושא ע״י מלת השלילה (כמבואר
בפירוש הרמ״במן לשער ז׳ בבאור שלא מן המאמר ),
הכה לפ״ז תהיה ההקדמה הגדולה אחר שנתהפכה
שוללת כוללת ,
פלאיה ו— כובש א ת יצרו

(קו)
א י כ 1ג ב ז ר 9וההקדמה הקטנה שתשארכמות
שהיא תתהפך ג״כ באיכותה להיות מחייבת חלקית,
קצת מ נ צ ח ב מ ל ח מ ה ( ה ו א) א י כ ו “
יצרו  ,אחרי שנרכיב בהכרח מלת
צ ובשאת
כמו שהיא
השלילה שבה להיות חלק מהכשוא
וא״כתזלד
בההקדמה הגדולה חלק מהנושא •
משתי אלה ההקדמות מאמר משולל חלקיי ,
ע״ד המין הרביעי לתמונה הראשונה  ,שהוא בעצם
אותו המאמר הנולד כשנוי ההקדמות מעש ע״י מין
הרביעי לתמונה השנית  ,כזה .״
כל

אינר־־כובש את יצרו

קצת| מנצח
 hvpמנצח

אינו גבור

אינר־־כובש
אינו גבור

במלחמה
במלחמה

אתיצרל

או מפן השני
כל

אינר־צומח

קצת נשם (הוא)
קצת גשם

אינו עץ
אינר־צומח
אינו עץ

אמנם במה שראית להעיר בענין חלוף מין ה׳ לתמונה
השלישית ,וגזרת אזמר שלא תהפך למין השלישי
כי אם למין הראשון מתמונה הראשונה  ,מלבד שלא ןכ
עמדי  ,הכה גם לא ישכימו דבריך אלה למה שהעירזת
כעצמך במקום אחר בעכין ההפוך • ראה והקש • לדעתך
אין להפך מאמר יש אדם הכל בלי שנוי הכמות וישאל
צודק  ,יען יכ

)(fp
"אף שהרב המבאר הניח הצלל שהמחייב החלקיו
״יתהפך יישאר צודק בלי שכוי הכמות והאיכות ,
"אין זה יכ אם בעת אשר יהיה הנושא■ מצער זק? 1ן
״מן הנשוא  ,אבל אם יהיה הנושא יותר כולל
״מהנשזא  ,אז לא נוכל להפך המחייב החלקיי בלי
״שנוי הכמות שישאר צודק • זא"כ איך נאמרעתה,
"אתרי שהזנת י ש א ד ס שכל ,כהפך לאמור
״י ש סכל אדם * הלא הנושא א ד ס יותר
״כולל מהנשוא סכל ,וע״כ אם כהפכהו צריכין
כל pכ ל א ד ס ־  .גם איך
״אנתנז לאמור
*,כחייב מהתולדהי שהכל ה יל ך ק ו מ מ י ית
קוממיות שכל ,
יש הולך
״ההפוך
קוממיות
"אולי לא כן  ,יכ אס כל הולך
״  pכ ל • יכ כאשר נאמר י ש ג ש מ ים עופות,
״אמור אהה  ,האס נוכל להפכה( כזה י ש עופות
"ג ש’ מ י ם ? רק צריכין לאמור כל עופות
״גשמי ם וגו׳ • “
הנה כמה תשובות יש בדבר  ,אחי • חדא  *.איךתאמר,
אבל א ם י ה י ה ה נ ז ש א י ו ת ר כ ו ל ל מהכשןוא
בהחלקייבלי
אז לא נוכל להפך ה מת יי
הכמות? הלא במאמר קצת שחזר אדם
שכוי
הנושא יותר כוללמהכשוא  ,כי יש שחורים בעופות ובהמות
ובאבנים ובעצים ובכל כלי מלאכה  ,הכי לא נוכל להפך
המאמר בשביל זה בלי שכוי הכמות זישאר צודק  ,באמרנו
אדם שחזר ? ואדרבא בשנוי הכמות לא יצדק
קצת
לאמור כ ל א ד ס ש ח ז ר * אלא ודאי שהיתה כוכתך
בזה לאמור " .אס רעיון הנשוא לא ימצא חיז מגדר הנושא
כלל  ,דהיינו אז שהנושא חוג והנשוא אחד ממיניו  ,כעין
המשל

(קח)
המשל שהבאת יש גשמים ע ז פ ז ת  ,אזשהנשזא
הוא אחד מתארי אז משיגי הנושא שלא ימצאו כי אס מ
לבדו  ,כעין מאמר יש
אדם שוחק
תמיד ,
על כל כיוצא בזה יהיה ההפוך כלתי צודק לדעתך כי אס
כשנוי הכמות להיקף כללי  ,ולכן תמשך מזה שצריכין אנחנו
לאמור  ,כל הכל אדם  ,כי אין הכל כי אם במין
אדם לבד * אכן שגגה היא גס זאת היוצאת מלפני ידידי•
כי אס גם נודה לך בענין הפוך המאמר החלקיי כפי הגדר
שגדרת  ,מ״מ אין זה דומה כלל לנדון שלפנינו  ,כיהתואר
הזה ה כ ללא ימצא׳דוקא פאדס לבדו  ,אכל כמושאומרים
האריה גבור  ,השועל ערום  ,הפיל חכם  ,כן נאמר
ה ק ו ף ה כ ל  ,כי ע״י הכלזתז לעשות מעשי הבלובלתי
מועילים לו כלל הנה הוא נלכד בידי הציידים כידוע  ,זא״כ
יש
הכל שאינו אדם ,אשרהואשוהאצלנזלמאמר
אין כל הכל אדם •
שלישית  :אמרת,גם
איך נחייב מהתולדה יש
הכלהולך קו מוז י ז ת
ההפוך יש הולך ק -ו מ מיי ו־ת הכל * א ו ל י לא
כן  ,כי אם כל הולך
קוממיות סכל * “
אולי ? אולי באמת כן * אך מה יעשה הספק בזה •
אנו אין לנוי כי אם לחקור אחרי מהשתולמה ההקדמות
בודאי  ,ואס קצת
סכל הולך ק גמ מ י ו ת ,
בודאי ג״כ
שקצת
ה
ז
ל
ך
ק
ו
מ
מ
י
ו
ת
הכל,
זזה מה שרצינו
לאמת
,
לא
פחות
ולא
יותר * אולם באמת
אין שייכות .כלל לזה הספק כאן • אס יהפך איש מאמר
קצת
אדם שחור למאמר
קצת שחזר אדם,
הכי נשאלהז ג״כ אולי כ ל א ד ס שחזר? בודאי לא,
לפי שאין זה מהכיס עם,בחינת הרעיונות של אלו השמות ,
וכן הוא ג״כ בנדוןשלפנינו ־ הלא רעיון ה ו ל ך קוממיות
יותר כולל אפילו מרעיון אדם ,אתרי שגס החיה הידועה

בשם

(קט)
כשם א ו ר א כ ג א ו ע א כ ג הולכת קוממיות " וכבד
גזרת אומר שרעיון א ז ס יותר כולל מרעיון pכ ל ,
וא״כ איך נאמר כל הולך ק ז ע מ י ו ת pכ .ל* גס
בלא? הכי  ,אחרי שאמרנו כל
אדסהולך קוממיות,
■הנה יולד מצרוף שתי אלה ההקדמות  ,ע״י היקש א' לתמונה
הראשונה1׳ כ ל א ד ס pכ ל  ,שהוא כודאי רעה יותר
גדולה מאמרנו כ ל ־ א ד ם ש ת ו ר •
רביעית  :על שאלתך ,כאשר נאמר יש גש מיס
עופות ,האם נוכל להפכהז כזה יש עופות
גשמים  ,זישאר צודק ? אשיב בודאי שנוכל להפכהו
כן יישאר צודק  ,כי אין אנו צריכים לאמור כ ל ע ו פיו ת
גשמים  ,רק אס נחקור אחרי אמתות הענין דיקא ,
כי אז נטעה אס נאמר שמושג גשמי נמצא בקצת עופות
לבד • אבל אם נשמש בז לאמת על ידו משפט מה  ,זדי
לכו כבר בזה  ,אס יחויב הנשוא לקצת המין  ,מאי איכפת
בזה אם הוא שייך גם לכל המין א 1לא  ,אנו אין לנו כי
אס הקצת שנעמוד בז עתה • ולכן כל עת שנרצה להפך
מאמר מחייב חלקיי  ,אין אנו צריכים לחקור מתחלה ,
אם הנשוא ימצא גם מחוץ לגדר הנושא אם .לא  ,למען
נדע היתכן לשנות הכמות או לא ־ כי לאיזה תכלית נשנה
כמות החלקיי ? או שהוא יצדק במאמר המהופך לבד ,
ואז אין לשנות • אז שיש לחבר רעיון הנושא לכל הנשוא ,
ולעשות המהופך מחייב כללי  ,הנה גם אז לא יבצר המאמר
התלקיי מלהיות צודק *
ואם לא תאמין בזה לדברי  ,האמן לדברי עצמך * כי כן
אמרת בהערתך השניה לשער ד' מבאזר מלות הגיון  ,אחר
שהראית ההפרש שבין החותרים ובין המתהפכים,ובין תחת
המתהפכים באר היטב ,
וזה לשונך
שם?
אך

\.

<קי>
"אך יש עוד התנגדות אשראל ! כר הרב הממניs:
 ,*,והיא בין משפעים בעלי הקפיס  ,אשר האמד
" מחייב או משולל כללי  ,והשני מחייב אומשולל
"חלקיי  ,וההתנגדות הזאת נקרא בלשונם
״»  o^ JDPropositiones subalternיכולים
"להיות צודקים או בלתי צודקים ־ אך אם
״המחייב אז המשולל כללי  ,אשר נקרא
״בלשונם  , Subalternartsצודק  ,ע״כ גס
״ ה ח ל ק י י אשר נקרא בלשונם Subalternata
"גס כן צודק ,אבל לא בהפוך • כי מהכללי
״תקיש על החלקיי  ,אבללאמהחלקיי לע
״הכללי “ .
גס בהתמזנה שהבאת לדוגמא הצגת לעין כל
מאמר כל
אדם כותב עם מאמר קצת אדם כותב
בזה האופן מההתנגדות ששניהם צודקים  ,זא״ב אס גס
יתכן לאמור כל סכל אדם  V ,מ יצדק כמוהו ג״כ
לאמור יש הכל אדם  ,והוא מה שרציתי לאמת
גס מה שהעירות שם בענין* יה ה כ ר ח והאפשר שיתנגדו
בזה האופן מההתנגדות  ,מסייע לדברי * כי באמרנו
כל סכל אדם הענקדומה לאמרנושכל סכל בהכרת
מסוג אדם  ,ואס נאמר יש סכל אדם הענקדומה
לאמרנו אפשר היות הסכל מסוג אדם  ,וכבר גזרת
אומר  ,אס ההכר׳ח צודק׳ האפשר ג״כ צודק •
ועוד ארחיב לך הדב!ר אי״ה בענין ההתנגדות הזה
בפרס ושאר ההתנגדות בכלל  ,אס תאבה להטות אזנך
לדבזרי ־ אך עתה אל כאפי מ אס להודות לך על
השגתך הראשונה  ,ולהצדיק חלזן> מין החמישי בתמונה
השלישית בכל אופן שיהיה למין השלישי מתמונההראשונה •
והתועלת בזה שלא נצטרך לב׳ דרכים שונים בחלון* זה המין,
.כי .

(קיא)
יצ בודאי לזה מלה כל איששהחלוף למין א ,מתמונה הראשונה'
אינז שייך בכל ההקשיס מזה המין  ,ז* היינו אס ההקף הכללי
לא יתכן בהפוך ההקדמה הגדולה כמו שראינו לעיל
כמאמר ק צת אד ס שחור *
הואל נא השיבני דבר ! להשמיעני דעתך במה שתסכים עמי
וכמה שתפלג ממני  ,זה׳ יואל למתך לכ טוב כאות אחיך
יואל ברי״ל •
«רעך

ב
בענין שני קויבש המקביליבשהנקראיכם
־■? 1־־1יגיען
פאראללעל
בהיותי בעיר בערלין שמעתי דברחדש  ,נאהומקובל
בענין שני קווים המקבילים ( פחרמן} ען ןיניען)
מפי החכם המהנדס המפורסם מוהרר אברהם קאסל נר״ז ,
לא מצאתי עד כה בכל ספרי ההנדסה  ,ועל כן חשבתי
למשפט לחלק דבריו ביעקב ולהפיצם בישראל לתועלת חפצי
חכמה ־ ותוכן דבריו להראות במופת ג שאס קו אחד
(תמונה א )  ABעובר וחותך שני קווים אחרים  EFי
 CDבשטח אחד  ,והזויות .הנעשים על ידי חתיכה הזאת
 FKH , DHKפחותים ליחד ןמ שתי זויזת נצבות£
יפגשו זה
אז בהכרח אס יתארכו הקדם CD , EF
את זה במקום אתל ״ וכה באר ;

הנחה
אם נמשוך לע שטח אחד מנקודת  Aשלשה קווים ישרים
 AB , AC , ADוקו אחד מהם דרך דמיון
 ABמשוער ומוגבל  ,ושני קווים האתרים בלתי משוערים
ומוגבלים

 ( fקיב)
ומוגבלים יאץ שזפפים פמישלר כי אסנוטיסזה לזה דע שתהיה
על ידי נטיתס זזית אחת ; אז בהכרח נוכללמשוך (להאריך
אתשביהקדם הבלתי מוגבלים כל כך  ,עד שאם נמשזך
אחרי כן מגקזדת הגבלל  Cאל רקזדת הגבזל  Dהקן , GD
לא יפגוש הקו  CDהזה את .הקן -המוגבל  ABכאשר נראה
כשלש התמלכלתהראשלכלת (אי בי 'ג 1המיצגיםהפ

הצעה אי
אם הקל המזגבל ABחותך את הזזית Aהנעשה על ידי
נטית הקוים הבלתי מוגבלים ( תמונה.,די) אז כזכל
למשוך ( להאריך הקווים האלה כל כך  . ,עד שהקל המשוך
מנקודת גבולם  CD׳ יגביל ויסגיר לא לבד אא הקן
המוגבל ABכי אס גס חלק מהמכל הקווים אשר נמשכולע
השטח הזה מן הקו המוגבל הזה לצד מה יהיה אשר יהיה •
כאשר תראה פה שהקל  CDחוגר את הקל ABלגס חלק
אחד מן הקו BEאשר נמשך מן הקו הזה לצד אחר בשטח אחד "

שאלהא'
איך נוכל להקים על צלע אחת  ,דרך דמיון צלעAB
ממשולש  ( ABCתמונה הי) משולש אחר ABD
אשר בתוכו יהיהזלית אחת גדלל בכמות כשתי זויות יחד
במשולש הראשון ?

התרה
חלק את הצלע  BCהשוכבת מנגד לזוית השלישית A
במשולש  ABCלשני חלקים שזזים בנקודת; Eמשלך
מנקודת  Aאת הקל הישר AEלהאריך אותו עד  Dדהיינו
שיהיה  AE= DEואחר כן משוך את הקו  BDזאז יהיה
לך המשולש  ABDאשר בתוכו הזוית Bשלה לשתי הזויות
 Ch - Bבמשולש הראשון  ABCי -
המופת

 ׳A,

H

D

 גhx

?י•'
־*

►־ ^ י $הף־ ^ »5ז
 * :יי *

( קמוC
חמויפת
בשתי המשלשים  BDE , ACEהלא הצלעות==Efe
. 0£י (:הצלעלת  , AE==EDזהזדזת המקנילזיז
(פערטיק ![11וינק?)שמת.ז( לזו  , BED = AECלאם צן
בהכרח כל ACE &^ 0:שלה אל המשולש  BDEוהזויה
 DBEשלה אלהזוית  , ACEוכעבור זאת הזוית הגדולה
 DBAבמשולש  ABDשלה אל שתי הזויות יאדבמשולש
הראשלן  ABCדהיינוזלית 3 DBA = ACB- 1-ABC ,
•יי׳•" *
וזה הוא מה שרצינו לבאר*

, . .ן
הצעה ב ־.
ידועשפל זזית וזוית אף אס תהיה מרווחתבמאלד  ,מכל
מקום היא פחותה משתי זלילת נצבות יחד אל מן=180 °
׳
$אחרי שהודענו למעלה  . . ,שיש ביכלתנז לעשות מכל שאי
*וילת במשולש.אחד . .זוית אתת במשולש אתר אשרתשלה
בכמלת להשתיהזלילה  ,אס כן בהכרת תהינה בכלמשולש
שתיזלילת יחד פתותלת מן שתי זלילה כצכלת אל
שכעזלס
דאסלאכן  ,י■ אין כלכל לעשות' מהם
מן; ! 80 °
וליה אתת ? "יי

,

שאלה ב;

איך יתפאר כמופת  ,שאם יהיה קו אחד ferwAC
ומשוער/תמונה ו) ומשתי נקודת בבולי דהיינו
 C , Aיוצאים על שטחו שני קולים אתרים וישריס , CD
 ABבאופן  ,ששתי הזויות הנעשות על ידי נמיתס עם הקו
המוגבל דהיינו זויות  BAC , ACDליחד פחותות משתי
וזית נצבות  ,שיהיה כהכרח שיפגשו הקלים CD , ABזה
-את זה כמקום אתל  ,אס יתארכו אריכות מה ?

־ * »  .בג■

זזחרוז

קיו
התרה

'

חלוק אתהקז ACלחלקים• .שווים כנקודת  * Rמפיך את
הקו  RLגפי רצונך  ,ומן הנקודה  Rמשוך את הקו
 RMעל שיהיה  , RM = RLואתרי כן משוך את הקו
 *AM״־־ הנה כפי אשר הראיתיך למעלה  ,יהיההמשולש
 ARM = LRCצ והזיות Cבמשולש  LRCש5ה אלזוית

 Aבמשולש ARMי

ולפי זה יהיה

הזויות
BAC-HDCA

==BAR ~f- BAM :
ואחרי שהנחנו בשאלתנו שהזוית
 BAC-4-DCAפחותות יחד מן .שתי «.מת .נצבות אם צן
בהכרח גם הזויות  BARh - RAMגס ק פחותות מן שתי
וויזת נצבות  ,והשני קמים BAי  AMאין הולכיםבמישור
דיקנושים :זה לזה הנה הקו המוגבל  AGחותך את המית
 , BAMועל הן בהכרח נוכל אנחנו למשוך ולהאריך את
מקווים  AB ,AMכל .ךכ  ,דרך דמיון.פה עד N , Eעד
שהקו הנמשך מנקודות גפולס ®:לא יפגוש את הקו המוגבל
 ( , ACהבחה והצעה א)  ,ומעתה יתבאר במופת
שאס נאריך גס את  CDשיפגוש בהכרת את הקו הנתארך
 AB;,דרך דמיון בנקודת :. - H׳..
במשולש  AENנסגר הקו  ACוגס חלק מהקו CD
אשר נמשך מן הקו המוגבל  ( ACהצעה אי)
■ומעתה אס נאריך את הקו  ACעד נקודת ? בצלע  ENל
והיה המשולש  , ANPכמשולש הזה נאריך מנקודת  Cאת
הקל  CDהכה לא ימלע משני האופנים האלה  ,או שהקו
המתארך הזה יפגוש את הצלע  PNאז שיפגוש את הצלע
 * ANאבל לא יכול לפגוש את הצלע  ÄNצי אז תהינהשתי
הזויות A , Cבמשולש החדש הזה
שתי זויות נצבות (כי
שתי זזיזת המתאימות בנקודת  Cכפתי זויות נצבות כמותם,
ואחרי שזוית iLCRשיה אל זוית  RAMאס כן תהינה שתי
הזמת

(ל/יס
הזמת במשולש

החדש  A - hPבכמות ‘ :כשתי ! ומת נצבות ) ,

הה בלתי אפשרי (

הצעה ב ) .ואם • כן בהכרת

יפגוש הקו,

הנתארך את הצלע  PNדרך דמיון כנקודה * F
ומעתה
גס כן
נתבונן במשולש  AEPאם נאריך את הקן , CD
לא ימלט מהשני  .האופנים  ,או שיפגוש את הצלע  AEאן
אחרי

את הצלע  EPי והנה את הצלקב ?  £לא יכול לפגוש ,
שהקווים  PN , EPהולכים במישור וביושר  ,וכבר פגש
כנקודת  , Fואס כן
הקו  CDהמתארך  .את ,הצלע EN
בהכרת יפגוש הקו המתארך  CDאת הצלע האחרת דהיינו
 AEדרך משל בנקודת  , fiוהוא מה שרצינו לבאר  ,שהשני
יפגשו זה את זה
יתארכו ,
הקווים  CD , , ABאס
בנקודת ■ H
והוא

הדבר אשר דברתי

בפתיחת המאמר הזה שאם קו

אחד עובר׳וחותך שני קווים מקבילים בשעת אחד,
והזויות הנעשות על ידי חתיכה זו פחותות משתי זויות נצבות,
כמו בתמונה הזאת  ,שהקו  ACחותך את הקווים המקבילים
 , AB -,CDוהזויות  A ,Cפחותות מן שתו זויות• נצבות,
שבעל

כרחך

אם

יתאמו■

הקמיס

המקבילים.

אהרן

וו*

יתפגשז

;ן

(קיח)

מ יש ־ל
פשפש *) » חת עלתה על המטר*
לנשוך את השוכב בה כמשפטה*
ו*קץ האיש ההוא משנתו•
וירח ריח ניחוח לקראתו
וישלח ידו לתפשה ולהמיתה
כי כן בכל הארץ אחת דתה •
ותצעק צעקה גדולת ותאמר
גש הלאה אל תגע בי
כי אם תרחץ ידך ותטהר
כי כן צוה לי אבי
מכל ריח רע מאוד הזהר •
ויצחק האיש קול רם ויאמר
כל הנוגע בך יקדש ואת סרוחה1
ויאחז בה וירצץ את מוחה*
*
*
כן ראיתי ־־־ שמעו וספקו כפים ?
אגשים ' מתטהריס במיכל מים /
טרם הלכו לקבור את מתם
לבליעזמא ^ מא בטומאתם"
י  -ל

*) הזלעת קענ׳ה נזכרה כדבריתז״ל ( גדה דף גת)
תדה

)4

(wp

חדד.
שתי חדות אחודד ,ועוד שלשית
כה תמצא פתרון לראשונה ושניה
*
*
ראשון של שמיי  ,שגי של' שמי
שני של שמי  ,ראשון של שמי
סוף שמי  ,חצי סוף שמי •
* י *
מי זה האיש
אשר שמו יצא מפיו
אף כי אמררתי
.שמו אל יצא מפי ו'
fi־

אם יעמדו קוראי השם לפניך
בין תבין את אשר לעיניך <

לאלוני ,
•
T:
המאסף ' אם יאסף או יוסף ף
.השיבותיכס ,
לא יחול כותב יב אם הס פ1םף "
׳

י

*)

היא

המ

שיקראבל״א1ויומ1״מפין י

(קב)
m

מכתבים
שיחה

בארץ

*

שונים
החיים

(המשך השייך למחברת ראשזנה צד ס״ז)

מ״ב"

פלוני

םהשם המופשט
ראשונה לע הכנס צורות לרשמיהמושג כנפש המציירת,
יהיה ־ציור חושי אל שכלי  ,לאחר כן הוכח על פעולה
שכלית לייחס צילר מלשכל אחד לנושא מיוחד  ,והיא
השגת והכרת מושג אתד על ידי תארי עצמלתל

דעה אשר נגזר מן שורש ידעהנחתן

מעמידו והבדלו  ,כמאמר התלמודיים  :אם אין
דעה הבדלה מנין • רצונם אס אין אדם יודע ידיעה
ברורה מדבר אחד למכיר( היטיב  ,אין בידו להכדילל
מזולתו  ,כי אם ימיר אותו כמושג אחר אשר נדמה
לו מצד מה * לאדמה לך דמיון אחד למען תבין את
אשר אדבר ,אחרי שהולעתני כי לא נסית ללכת
בדרכים האלה • אמור נא מה דעתך כבאור השם
תנשמת אשרה לזכר כתורת משה אצל העלפות.
הטמאים  ,ואיך תכארהל ?
הנה אבארהו כפי למדוני מורי  ,והוא העוף הפורח
בין הע׳רכיס כי לא יכול לראות אור השמש *

ם־יב״ם כדברים האלה ’בארו גם רוב מפרשי התורה ׳
ואולם כולם שגו  ,כי הפורח הזה איננו מקלג
העופות

(קנא)
העופזת כי אם לחית האח יחשב ( 4א)
? הלא ידעתיה וראיתיה פעמים ריות,
פלוניהתשחקבי
שתי■ מפיס לעופף בהן על הארץ ־־
ללה
פיעלאשראיןלךידיעה
מי׳ב״ם הלא המד אשר לכרתי ,
להשגה ככמה ממין הפורח .הזה (אין בידך
ברורה
גדרז  ,על כן המר תמיראותן " כי משיגי
להגדיר
המה  :שהוא מיליד נכים ( מיניק!
הפורח הזה הלא
וכנפיו
אותם  ,גס אין לו מצות רק שערות
מאוד מכבפי העופלת בקמרם  ,בצירתם
מובדלים
כנודע לכל יודע תולדות הטבע  ,וכעבור
לבתבניתס
וכדלב יחשב גס הוא לחית הארץ • ־"
זאת כארי
אשר קרה למפרשי התורה בבאודהשס הזה,
לכמקרה
פעמים רבות בדברים אחרים לאנשים אחדים
כן קרה
עמלו להשיג הדבר ההוא על מכונו  ,ובפרט
אשד לא
כעכינים
ןמ הטעות הזה ובאר שם תנשמת העוף
א) הרי״ק שמר
אשר כקרא כלשון אשכמי יווהו או קרן
הצועק בלילה
הטורפים אשר נקראים פשס חייןען ;
והמה ממין העופות
שם .עטלף העכבר הפורח בלילה  ,ואם
אך לעומת זה באר
 .כתנשמת העוה בעטלף* ואולם לכ המפרשים
כן מה שהתקין
בבלי דעת מספורי הטבעהחדשים  ,אך
האלה ,יצטדקז
תרגם םג אדוקינל רמבמ״ן אשר לפניו
מי יתץ ואדע מדוע
כשגיאה הזאת בשם עןעדסמי* ולא
נגלו הנסתרות האלה
הלחיץ אוהו לתדגום הזה ? המבלי אין
ימ
בשם אחר ?
לישראל דע שהוכיח לתוגמל בדבר המתנגד
עופות טמאים
אשר היתל מיודעי תולדת הטבע ? “״
ליסוד

המחבר "

(קכב)
צענינים נשגבים ( רמים  ,אשר לא נשיג אותם וק
לע ידי התמדה והשקפה רבה כמו  ,מציאתהבורא,
השגחתו על ברואיו  ,הנהגתו עמהס  ,והתארים
המיוחסים לו ממנו * כי מבלי ידיעתם ידיעה ברורה,
החפיאז עליו דברים לא כן  ,ומה עצמו הכתובים
בבני אדם על דבר האמונה באלהיס  ,ומה רבו י
סילוני
זכור אזכור יכ חכמי התלמוד דברו פעמים רבות
מכת אחת אשר חשבה  ,שיש שתי רשויות בעולם ;
אחת פועלת עוב  ,ואתת פועלת רע •
מ״ביים
ק הוא * בי אנשי הפת הזאת מבלי דעת לא יכלו
להשיג הטוב והרע על נכון  ,ולהבדיל בין טוב ורע
אמתי ובין טוב ורע מדומה  ,וימירו טוב ברע זרע
בטוב  ,ועל כן יבצר מהם לשפוט עליהם ולהפאיס.
 %אותם יחד במדות העליון ברוך הוא ,
כמאמר
התלמודים אם » ין דעת אין בינה * *־־־ וכאשר
שמעו הסכלים האלה דרד דמיון קול רעם  ,ויראו
אש הברק לוהט וינער מגדיש ועד קמה  ,האמינו
משנאת פועל רע נעשה כזאת  ,ולו חכמו יבינו כי
כל זאת וכל המ שדומה לזאת
מחזקי הטבעהיא,
ארד הטביע הבורא *
מיזם ברוא את התבל ,
לטובת הכלל  ,והרע אשר יגיע מדברים כאלה ,
הוא רע מדומה בבחינת הטוב האמת  ,אשר יגיע
על ידם לכלל *
פלוני חלילה לי ,
להאמין ככת הזאת שיש שתי רשויות
בעולם ,
אך
גם
דבריך נפלאים כעיני דע מאוד,
יצ מדוע יבחר העליון ברוך הוא  ,להיטיב לעולם
בכלל לע ידי נזק פרטי ? היבצר ממנו להיטיב בלי
נזק

( קכג)
■מין ? ועל כן שבח אני דפרי מייל וגאוני דורי אשר
למדו  ,שתכלית הרעם לענוש החוטא  ,ולשלם
הרשע כרשעתו וכפרי מעלליו  ,והן הן הדברים אשר
אמרו התלמודיים אלהיסעשה שיראו מלפציו • ()כ
מ״ביים ידעתי גס ידעתי כי לא תבין מילי ולא תשיג אותם,
כי הדברים עמוקים ואתה לא הסכנת בעוד בחיים
חיתך לחקור ולדרוש באלה  ,ולכן גס כעת הזאת
לא אוכל לבאר לך הדברים על מכונס ולהודיעך איך
הנזק הזה דבר הכרחי בפעולת הטבע כדמיון פסיק
רישיה ואל ימות* אך זאת אגיד לך  ,חלילה לכל איש
ישראלי להאמין  ,שהרעס נברא בכל פעס לפי שעה
אס לשבט אם למסד  ,והוא למעלה מן הטבע ,
כאשר

(ב) בזמנינו מצא? החכמים מחקרי הטבע להציל את
כפשותס ואת בתיהם מאש ברק על ידי כלי הנקרא בשם
(ו! עטטר5וב} ייטר )  ,ולו ידע הרמ״בס מן הדבר הזה .
בוודאי הודיע אותו לפלוני  ,לסתור דעת פלוני מתכלית
הרעם  ,ולהביא מופת חותן על בטול דעתו הנפסדה ,
שהרעס נברא לענוש החוטא בכל פעם אשר יהיה רצון הבורא
להעניש * ־־* ואולם זה ימים רבים לאין מספר  ,מצאו
חכמי פולין מעדת ישראל  ,ברוחב בינתם ועל פי סוד ה'
ליראיז  ,דבר גדול לעמוד על נפש ותם נגד רגשת הרעם
והיא להניח מלח על ארבע פאות השולחן
ואש הברק ,
ואני ידעתי שהפלוניעשה כזאת
ולפתוח ספרפראפית •
פעמים רבות בביתו ; זמרגלא בפומיה שהוא בדוק ומנוסה,
ובכל זאת האמין שהרעה נברא לענוש החוטא ? היסתר איש
במלח או בספר בראשית להנצל מיד בוראו ? *"־

המחבר

<קכד)
כאשר יאמין ההמון * כי להדחיק הדעה הכוזבת
הזאת מבכי ישראל ולנטוע בלבם הדעת הישרה ,
והיא  ,שהרעס והברק מיוסדים בחקי הטבעמא!
ברוא אלהיס ארץ ושמים " יסדו חכמי התלמודיים
לברך ברכת עושה מעשה בראשית  ,להורות
שהברק ממעשה בראשית  ,דהיינו מחקי הטבע  ,י
כי שס מעשה בראשית  ,כנוי לחוקי הטבע • "
פלוני הנעלם ממך דעת האמוראים בסבת הרעם * הלא
הס אמרו שספת המעות למעלה מן הטבע  ,כי כה
דבריהם  :רב קטינא אמר כפיו סופקזו 'על גבזו,
ורפי יוחנן אמר אנחה מתאנח • ( 0
מ״ב״ם ( אל לבז) .שטיא בתדא מלתא קאי * (אל פלוני) אל
תשיבני מדברי אגדה ,ואל תשען על דברי יחיד ( ,ד׳)
כי  ,או ליחיד הזה כזנה נסתרה בהמאמר אשר

לא
( Qפרכות פרק הרואה •
(ך ) רבינונפים גאון בפרוש? לפרק הרואה כתב גק צן־
על המאמר הזה כדברים האלה וזה לשונו  " :האי מלתא
אגדתא היא ובה ובכל מה לדמי לה אמרי רבנן אין סזמכין,
על דברי אגדה • לכן כתבהרמבם באגהתיז לחכמי עיר
מארסעלליע ־• " וק אין ראוי לאדם להניח דברים של
דעת שכבר נתאמת? הראיות בהן ויכעור כפיו מהן ויתלה
בדברי יחיד מן החכמים ע״ה  ,שאפשר שנתעלם ממנו דבר
באותה שעה  ,א? שיש באזתם הדברים רמז  ,אז אמרם
לפי שעה ומעשה שהיה י הלא תרא? שהרי כמה פסוקיס־
מן התורה איק כפשוטן ולפי שנודע בראיות של דעת
שאי

(קנה)
לא רצה לגלות לעץ כל  ,או שהיחיד הדורש הזה
מעה באמת  ,ומה לו בנין תוהו על אכן בוהז
כפי העולה על רוחו • בי כמונו כמוהם פני אדם
היו  ,ואץ אדם בארץ אשר לא ישגה לפעמים
וידבר מריס לא כן  ,כי זה גורל האדם !
'סלוני  ( .בנפול פנים  ,אללבו) רחמנא לשזבן מהאי דעתא!
האנכי לא אשען לע דברי חכמינו ? האנכי אמרה
את פי הצדיקים האלה אשר קטכס עפה ממתכי כל
הפלזתופיס  /אשר היו מימות' אדם הראשון ועד
עתה ? ואולם מה אעשה  ,כרחל נאלמה נהיפי
לפניו כי כתן לי מורא ואיראהו • ( נאנח)
;& ,־ב״ם למה נפלו פניך ועל מה תאנת ? אס יש אתנפשך
דבר מה .אל תכחד תחתלשונך ׳
׳פלוני אל נא תקצף ! לא אכחד ממך כי נבהלתי מאוד
בשמעי הדברים יוצאים מפיך  :אל תשיבני מדברי
אגדה
שאי אפשר שיהיה הדבר כפשוטו יתרגמו המתרגם עכין
״שהדעת קובלת אופו  ,ולעולם אל ישליך אדם דעתו
אחריו כי העיניס הם לפנים ולא לאחור !! ( אגרת
הרמבס דף טית ע״א )  .קרא  ,שכה ושלש קורא אהוב !
הדברים האלה ואל ימוש? מפיך *  -אך הבןמאוד באמרו:
אין ראוי להניח דברים של דעת שכבר נתאמתו
הראיות בחץ  ,יכ רק הדברים ההם אשר ראמת השכלי
והטבעי בכלל יאמתו אותם  ,הדברים האלה אל תניח ואל
,תסירם  ,ולא כל המרים אשר מתנגדיה לדעתךלבד  ,כי
מאי חזית שדעתך יותר אמת מדעתא להאי  ,והדי זאת כאלו
המחבר •
תאמר בטלו רצונכם מפני רצוני *

לא

S

<קכו>
אגדה « אל
תשען על דברי יחיד ,־ כי ־מה חכמת
חכמינו «
בינת נכזכינו נגד האכשיס השמרים ההם
אשר
אזר
ה׳
נגה
עליהם ? ,לכ דבריהם נאמרים
באמת וצדק
 ,על כי על קרן וקוק שבדבריהם יש
הלי תלים
של
הלכות
הנעלמים ? הנשגבים ממנן
זעליהס
תאמר שהם שגז לפעמים ? רוחה׳ לבר בס
זמלתז
לא לבד שהרמב״ם
באגחתי? ורבי?? נחים בפרושו חשבז
כזאת על עניני
דאגדתא כי אם גם איזה מחכמי התלמודים
רחקז האגדה מעל
גמלם כאשר מצאנו בירושלמי למעשרות,
ר זעיראהזה מקנטר
לאלין דאגלתא וצוח לזן ספרי לקסמי,
ובמסכת סופרים פרק
ז״ין אמרז אגדתא לא נתנה ' לכתוב"
ורב שרירא גאון כתב
ז הכי מילי דכפקי מפסוקי  ,ויקרו
מדרש זאגדה
אזמלנא
היא
.
וכבר נודע מה שהשיב החבר
להמלך כזזרי ( סוף
מאמר ׳ג) יזה לשזנז ז מזדה אני לפניך
מלך מזר .כי נמצא?
בגמרא דברים אשר אנכי יכזל להטעימך
בהם טעמים
מספיקים ולא להביאם בקשר ענין  ,מהם
אזתם הכניס?
התלמידים זכ״ז  .והרוצה לדעת יזהר .מזה"
יקרא בספר אמרי
בונה פרק ט״ל  ,זשם ימצא הכל באריכות .
סוף הדבר כל משכיל
צריך להבדיל בין אגדה ואוגדה  ,כי
יש אגדזת במדרש
ובתלמוד המלאים דבר חן ומוסר  ,שכל
טוב לכל עזשיהם ,
ואשרי האיש אשר יטהאזזן לדבריהם .
«לעומת זאת יש
אגדזת
המלאים
לברים המתנגדים לכל שכל
אמשי  ,יהיה שהאומר
אותה מזן בה כוונה מיוחדת הנעלמה
עפה ממנו אז
שהאומר
אותה שגה באמת  ,כמו האגדות
המדברים מעכין
אחיזת ענים  ,כשוף  ,מעשי שדיםg
והדומים להם ,
על
כל אלה צוח ר׳ זעירא ספרי לקסמי,
ואנחנו
נאמר  ,כל שזמר נפשו ירחק מהם •

דברי אוחבי

1

גקכז)
ומלפו לע לשונם והם :ישגו ? ראה גם ראם
האמוראים העילו ואמרו אם הראשונים ככני.אדס
אנוכחמורים  ,אף כי אנחנו! המ אנו נגדיהס ? יה)
־ השכחת
(זז) דיא ערפההחנג הי* ט ריח>* וטטר ה ^ ר קינטטע מונד
דער* וייטטן וויטענטהפטן ; דורך * יהו .ןהנגט דער
■ » ענט לו דען פאען טעלען דער וויי* הייט ח ונד ערהעבט
*יךהיבר ה |? עהנדרע גטעפפע דער ערדע  ,הונדההנע
*יה טטינדע ער * ,ע? בטט דען פרנ! נפט}ה* ען טיהרן
־מוך  /הינדע  £יער ניכט הייסוה? ווירדע * יינע \ 1יד»חשן
ז־העריגלו 4בר 1יכן וויטן 1 .והן נעה*1ע דעה ; אענטן
ו־הט פת* ע4ן ערפההרונגן לו  pfamnהונד בעהבהב"
טוט״ען מוכר פער* וכע דהרויט לו פה?\.רן * ,ה חירדע
ער  p !< ,בייהטפי? ;  vlmwוויטן  11 ,יה ער דמנו
׳ ^ ייכ 4וויכט* יינט קערפרט בייה רע ^ .עחן ערהה^ טע,
וויה ער היינן פערנען געגנטטהנד פמן היינ  £נההען
הונטערטיידע הונד רער ^ ייכן העהר  .רער )* ענט הין
*יינרפריהטטן קינדהייט בטטעטי 4טדי* ע הההרהייט,
הונד היין גרהטר דיכטער הוטרער נייט* הגט;
ריה פיטע ] ערנטן געהן דורן פהן |ען )
דיה לונגע רייפטע נ , pifai £1
הונד > ויט דע  £ןייבע 1וה 1קט דער גייטט .
יע > ועהר ה*1ה דער Hענט ג^ עגענהייט ההט ערעהה"
 , jfrMMMהונר פעוזיגקייטן מילט * יה נו
ר ונגן לו
בענוטלען  ,דעטטה גרעטער הו נד טנעןור *ינר * יינע
פהרטטריטטע הין דען קענטניטן הונד וויטענטהפטן;
דההער ההט הוין רהט הןטער  ,הין הטעהוכג רעט
גביןרטן

*

־מ״ב״ם השכחת כי גס המאמר הזה מדכרי א3דה זמפי
יחיד ? ׳—* אך לא עת עתה לדבר עמך מכר
הזה
4בי? דטן פרטטמנרט ; מיינען פ» רנו 4פ» ר 1פריו 4פנד,
וויי? יגננעט< 4פהר נייט ה» טטע פרפ» הר 1נ4עןי לnm 1״ ?» \Ivhט  , mnווימ ר» ס טפרימומרט ביית רען
!;? חודיטטן },לא כדרדקי עיטא ־ ־ — וויה נון מי»
»ייג) 3ןחענטן די» יו4נד 4פ4ן ד» ט »? טערויך פערהע? ט,
עבן » mיוט ד» ט פרהעןטניס ביי» רע ^ חענט| יבן
 4ט? עכטגג » יברהויפס נחיטן רעע פריהן נייט» ןטער
דעכחעןבן » ונד
טפפטרן  ,לחיטן דען פ» רפ» הרן
»ונד דפן נמכק»» חען ♦ ז» ק» נטן » ונמליך די»
ו* ענטן » ין דען פרטטן ליישן » »;Tין די» פפרבמר"
 4פנשטן 4היי ^ טע דפרנ» ט 1ר » יינ4ררונ\־ן זייען  ,ו 1י»
»יהרע נ» כק»»חן  » ,ונד די; ע  p'nTiiמכט ז» * פחד
ווי» די» » ענטן » ין רען טפעטרן נייטן  ,וויי? ביי»
יפרע נייט» ןטר נייגג פרפ» הר 1נ4ן » 1נד ב» ב» כט 1נ 4ן,
»ונד *< יט » יהכן נייע פפרחכע מונד פרפינדונ4ען » נט
?יכט טרעטן  .ד» הער »י* ט עט » ויך * עוזר ריכטע
ווען |» mו» 4ט ז ד» ט » ין דען טפעטעסטן נייטן דער
ווע? ט  ,יענע פר» פעלייה 1נ » 4יינטרעפן ! וירד די» דער
פרמפפט יטפיהו פפרקינדט המטטע ן די» ערדע
חירד *» פ»?? חיס קפנטגיטען זיין חי» מוט<1עער
חיט וו» טד ( יטפיהו  ,י״»  ,טית ) • —  j«mדהט
»?*» הירויש פ»ן * פ? בטט »יין ,ד» ט חפן דער m?n״
ריטט חי ט  pmו» 3פ אם הראשונים כבני , tmtרען
דער פלוני »’  pטפקסטע » נפיהרט  ,המבע ו»4ען
ו»1ן?ן ; דער חענט? יכע  £פרטט» נד חי» חיט יעד£
נייט»? טער

( קנט)
הזה לכלאי העניק איזתך ברעיונות שונות ונפרדות,
אשר אץ להם חבור עס הדבר אשר דברנו עד כי}
ואשר אני רוצה להודיעך  . . .הוחל עד יבוא המועד

ואז
נייטח? טפר חין טטעטר חמחה< 1פ; ער חיינע ופר
ן .רעטטן חבחרדיטפטן בהויפטעט היעטטע ; חונד דעננחך
וויררדיור fmפחן ופ  4 pרעטטןה 1יפן חוטררנחניחן
בוכטטעב? יך חט״נח ^ן  ,נחך עבן ערוועהנטר חרט
גגרק? פהרט ח 1נד דמחיט * פח?* רט  ,רחט וויר חץ
חוטר! לייטן  ,דח וויר חונט \ .פ 4ען ריח תנאיםח 1נד
אמוראים ,פרהחוטן,ו! יח חיינע נע 4חטיפע 4פ4ן חיינע
פחויטיסע נחה?  ,קיינע -נייפרונ 4פחן ווע? כר חרט  mחויך
זייח חונטרנעה4ון רירפן  ,וחנררן עט > ויטע ח?? עט חץ
טטחטוקווח בוייבן וויח פט פחר  1500יחהרן ווחר,
חונו יערפ״ענורוט , .דיחחין חו « רןנייטן \ ).עחכטווירד,
*מ4ן דיוע ערק? פהרפר ; חהט חלין פרברעכן  ,דחט
החרט בטטרחפט > ווט וופררן  ,ופ? בטט חפן דיוע
פנררונ 4רחט ווחה? דפר »»*4טן נחניחן בחםיכטי4ן ווי?,
וויי? וויר ^טןז ^יטפוע? טפרטנפטעטניכטו 1ח^ ןדיר"
פן חונט חן דינ\ .ע לו פר 4רייפן ,ריח פחן* 1פכטן Hיט
4וענטן פרנונעט וינו פפטט*4עלט ! וחרון  .חינרעטן
חי* ט דיוע פחרחורטיי? החפטע ><יינונ 4טכט חוטרר
נחניחן ח?? יין חיעען  \m ,פינדעט ויח חויך הפררטענד
בייח דעןטפעטרן טטחחיקערן^ וען ויוע ? עהרטן חויך
דיח * ופנטן וער• פחדווע? ט זייפן פי? חייופר תופץ
ח? ט חיהרע נמכקמוטץ *)  .וע? בטט חזנטרp ^ m
גאנעבן
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ואז אשיבך על ככלן  ,א? אולי ימאי הייזם אשר פז
האלמה עיניך לתראיכה את אשרלא האמנת עד כה*

וכעת הזאת דע
_

לך

ני

לכ

איש לאיש אשר

יתפאר

לאמזר

נעבען ״ פמ< קע וותר ביט מוין* רען מנפמנן .ריועכו
ימהרחונדרטט רית פיור 1יבע צו רען מ}טן ! עהרן
מונד טיטטעללען מונ 4וליין טטמרק m ,מוט ולמן ניבט
מהנע ן .פיוהר מיין פערנעהרטט פמרמורטיא מט -רייפן
קמנטע  .וואילך*מ 4ט  ,מין p5 ««1עיןי»» פיטן זעקנו»
קמן מ ונטר דע  £ווחרט  ,ער פי נדו נן .ן״ומ העלסט
" נעהטי 4דער ^ ייק ערעינרופען נייער ג.דמנקן וינד,מו
"פיןפערדרוטערוועקקן וימ מיהרכ ; מוחזעבר  ,מונד
 \m aקמןרך כוך בצ 1טעטי4ונ 4דיזטומצבגנורערמינערן,
 0וומט מין דער 4ועהרטן וועןט פמר 4ע4מנ4ן  .רען דת
#פינרן זיך |< יטע ו 1עןכערעחלמטן מן דע ^ מ? טערטוה^
*ק 1עבן,מוט וימ  4מרניכטטפמןנייען ומבן הערןוויו}ןן,
 )1מונד רימיעני4ן ווע? כע פמן רען>4ליינן 1רינ 1נ4ן מונד
»זעחרן מבנו 4ער.ן פיר נפהטע 4פונדן  ,מ? ט ניאיפנג
"מויטטעזטן♦ וימ וליינן  \ m ,קעננע ניכטט נייפט
"זמ4ן  ,וומט פמן רען מןטן נמך
ניבט*4מ 4ט
"ו 1מררףיימ,מונד עבןריועמ} סןווערןמויךקיינענמררן
"* וועון " )* .עבן דיור? 4עהרטע ערצעו^ ט מונט פק
מיינכ ;  4וויטן פראנציסקום רעדום< מיינ  pפ}מרענ*
ניטןמרצט  ,דמט דיוער מיינע ; מןכע פמרמורטיין"
המפטע המכמכט 1נ44ע4ן מריטטמטע? עט וזמטטע,
דמט ער מין קיינן טובוע זעהן וומ | טע ).דמ* דט ער
ביכטמיברניי 4ט חירדע  ,דמט 4מזיזעמוט (מיין בריהולטר
וומטע 1למטיקוט מונר חטטרמנמ ^ ) נייע מ 1נד פמן
_
רעע
מסע*( ©. gfyifofrpWtytf Syim

*

גקלאC

*

מתהלל כמתתשקר ,
לאמזר  ,מעזדי אל שגיתי
ני כל הקריז מחזמר לא ימלט משגיאה " הלא
ידעת שגה ממשה נתיר לא אמרזששגה  ,כאמרס,
_

_^

_

כא

ךפ  pאריטטאטעןעט נאן ניבט פרקאנטפ טטערנע ,
* 4עהן העטטע  .אחיין ביית רען אנררן נאניאנען ,
האט  \mיייט 4דאכטר 5ייט p !3טיין יין בטטרעבט,
פאן יפנען אונרייכן פאראורטייןן ייךנו ריעיגען  ,א 1נר
אי* ט  1m *tfנאך בפןיסן ויא *pfrumifoגענ ^ ין !3ער"
טי?4ן ♦ בייא אונט אבר *א}] חו נר רארן  /מוך יע 5ט
ניכטסמיפטערפונדן  ,ערקןעהרטאונר*4אגט חפררן.
דאהפר ראם אונבענדי 4ע טטרייבן  ,אונר רראהפנדט
גטרייא 4פק יפרע נייערונ, 4ווען ייא אוין נ 1ר ריא אב"
טאפונן .אייני4ר היטברייכע בטריפט  ,ריא ניכע
איימיאן נזרע) 3פרהאציא?  4ופ 3ןאוצירררפ)יגיאן 4הפרן,
יאנדרן ריא *א נו יא^ן ייך נור חרן4ו 1אנוריט אייצ4ע"
טןיכן האבן " איי] רייטפור ערנפה} טע איינטט אין
ןגעגצוואדט איינט פא [ניטן לסדן אייגי 4עס פא] אהערי"
קא  ,ומחייך רי^ מיהק רער פא] אק נו  :האט } 4 ,ויבפ
טיהר ארן אן אאעדיקא ? אוצר א} ס יענריייצ] ? 4ויביטן
אונ\ |ויבן דורןבוויי* ע בקרעפטי 4ען ווא ^ טע  1 ,ואירוע
ער פאןעד  pפא) אק  ,היטער  pבייא אוטרר •נא*
 5יאן יע 3ט יא ^ ייפ ^ן נארן אפיקורוס בעעהרט  ,דע)
פוהר דער אפ ? אק פארט  ,פינרט איהי אין ^5ונן
חניךעפפיט פאןאהעריקא ?י־־* “ וואט העטטע ערטנו־
קאלומבוס פיר איינע בןאדןנוצ 4פאן ריע*י  ) £יאננע15
ערווארט)  4האבט ?  4וויט ציכטט4רינ 4רט  ,א] ט אין
הרם 4טהאן 13וועררן ♦ — א? ט אין יייין פוו? ביכ? יין
אכט לק חרדס 4תג  ,אייפרטע איין מרטאדאקטר

חגג m

(קלב)
אב לכלל כעס בא לכלל טעות  ,ופעמים דבורו
תמצא כתלמוד שאמרו על מאמרי התנאים ואמוראים ,
האי מימרא בדותא היא ״
ולכן נשוב לענינינו.
■
מכל

 \mמין בעלקין  ,דער ויך דורך ויינן פמנמטיטוווט
ברייטט 4ריכטןיכע
טטרמען4 13למ4ן המס ,
ועהר חעעטי 4 4ע4ן דיט מונטו?די\ .ע
ביכןייןt
מונד 4ע 4עןמיך מ? ט ערפמטר דעטוע) בך .מיער וויינר
פריינדע  ,רער לו 4ע4ן חמר  ,חמ ^ טעמיהן עמןj » ” t
5ויררצ 1וה ^ מיברליען  ,ערהי^ ט מבר
עמן ptn
מייערער עמ ^ .נדעבעדי) :עמונד 4מנ) נמךוי!ןמ 4יטטי  0ר
מרט מב 4פמטטע 1וידר? ע4ונ \ 4מיהר וייר מיר דמך 1hד ה
דמכו ט ^ והה ^ ך ע) י ו הט} ו ^ רער 4רעטטע חככן
4

!ןעון ,

נון

pnwi

וזמט

ער

קיין מ ב וכ ? י1

ן4

ממפט,

»טת1ווו » וטמיין מבט \ י 1ן מונרעכט ויין  - .מונדוומכ1
מיוט דמט 4רמטע 4טריימ  ,דמט ויך יעלט עמן מ??ן וייטן
 4ען .ען דימ טעעטע בערדעוט רער טמרטן ערהעבט ,
ג1רמ) ךען עי? ען ז״טיקטן ערלטען  ,רימ עירדיוע ומכע
£ינד,מונר טרמ) דען פי) ען ן 1עהרטן,רימ 4רינדןיךמונד
מיעןייכטנר במיון המק ,דמט מוטרע היי^ עע רע1י"4
«מן ,דימ טעעטע בערדעוט ניבט מ 5ןיין ניבט מונטר"
*מ 4ט ; ומנדרן ומ4רמ בעיד^ טו וומט מיוט דיוט £<4ריימ
מנדרט  ,מ] ט מייני מנהעטןיכקייט מן עעריעהרטן
עמרמורטיי?ן מונד<Hטברייכ] ? דימ ערפמהרנטטן
ערלטע בהויעטן  ,ומט ניבט מטהמען מיוט קיין
*יפרט קענלייק  ,רען טיינטמדטן עמן דע  pמירק^ יכן
טמוטן לו מונטרטיידן  ,מונר יענעערחידרן  ,ריט

פערך

׳■ מכלהרבדים"אשר הודעתיך פד כה ׳הכין ■,פי האדם
אשר  .חננו אלהיס בדעה  ,ואשר יעמול לקנות לו
 1עה ברווה  ,ישיג בשכלו מדות הבורא ברוך הוא.
כפי
פעדר 5וויף דער נמוע וותר פתן יע הער מין { .ברויך
2יימ מונט ,׳  :פמ ^ יך v \hדיוט מוין מיי]■'ויברכו
קענלייכן ויין ; דמט הייטט חיט מנדרן ו! מרטן  ,ווען
דימ נייען מרלניימקונדען רעכט העטטן  ,ומ חיטטן
עט דית מ} טן מרלניימקונדין.ן מויך ו -חמוטט התבן ,רמ
דמך דית מ} טן פי} ק}!4ר מונר 4טיקטר וומרן מ} ס דית
נייערן —* .י מייני 4עו }.עהרטן' מונורר נמלימן בוויי*}
 4רינד} יך מונד דייט} יך,דמט דימ ת} מודיטג1ן מין מיהרן
ער*
לייטן וע} בר 1ימ טמדטן המב] } מטן ;
ווידרן יענע  ,דיוער בחייו טוץ .טניכטט  ,דע] וויר
המבן עמן יע הער דימ חמרטע דער ת} חוריטטן ווו
ערק} עהרן 4הערט  ,דמט י 1טט דמט ' ענט 4ע 4ענ 4ועלטי
פמןמיירער * ויינוט הר 1יט קמחמט  .פערפמהרן דיוע
}ייטעניכטעבן ומ  ,ווימ דער מבן ערחעהנטעפרמנ"
ליטקוט רעדוס ? לחמהר טרמט נייויך מיין נייער קעוו"
פפער חפרפמר חיט מיינ ^ רייטטייד -יט טרייבן מן דימ
במרחהערלי4ן לו ענדמר  ,מוכר פמרררטע  ,חיממיינטט
דער הירט דור דען ריון גלית  ,-רמט הייטט מהנע
 1ומפען מונד ריטטוט , .ומנדרן ב} מט וין מוין 5דיון
טטיינע פר} מטנד,דימ ער מיהב; מן ידען קמפ^ חערפן
«וירד  ,דע) גרמטן פרמפעטר ה */רץ  p \l ,לחיימיי
קמ^ופן 5מוין . 5דיור ריטטער מהנע וומפן טפדיכט
לחמהר ניכט חעהר פי} פמן מנהעט }.יכקייטמן דע£
מ} טן  ,בומר 4ט מבר fרמט דורך רמט } ץ.ן } מטן דעך

(קלר)
כפי האמהוהצדק  ,מה הוא המשאמר ר'אלעזר
נהלה דעה שנתגהבין שתי אותיותשנאמר
יכ אל דעות ה'  ,רצונו על ידידעה■ ישיגאל©
להצריך
טמדטן  ,די» ) ועט קענע פערפעטטעט חערדן  ,מונד
»?זמ » עהרטמדן »? טטלען  ??» .יי{ »יין ? יברגוטר
דיה
קעננן ד» 4ענל?יך » הנע ז» ר 4ע זיין  ,דער טטממט
המט ויין ק»?? ע 4יוע » עדילע עט ז» ניט» טיט  ,דיזצו
ווירר ט»ן מנטט»? טן טרעפן  ,דמט דער?4ייכן .מיב?
גיכט מיברה» כד מגוזאען  .ז «ר4ן זי» ? יבר מבר  » ,יך
גיטטעזי» זעהר ^  , piפיר די»  »#ר»? יטעפעטט4
דען עט 4יבט ! ייטע » ונטר » ונט  ,דערן הויך p «»o
זעבענדלען ? ייבע 1וייט  4יפטי4ר מונדטעד? יכר מיזט,
»? ט5ו ^ ע מויטדינטטונ ^ רער טמרטן קערפר  » ,ונד
די» » יט  p ^T « ptnגיפטלן הויך  ,מיינען זמ? כן
המנרע? טרייבן  » »<11,יינטט מדר פי?? ייכט נ»ך יעלט
»<) מיט»?< ע) די» במנדיטן  ,ד» ט הייטט זי» }» טן זיך
גלימה?) מ 1נד פער 4יפטן »» ר»? יט » יהרע נעבן » ענטן,
5וולף דיזע » ענטן המבן זי» ? יבר » יין  0M1501511מול, .
»ונד דענמנטירן זי» זי» דער ווע? ט  ,ז» ב»?ד מיהנן
 15יינר מי)  5pwnק» ^» ט  }»» — .פרלייהע » יד
דיזעמבטווייפוט » .ונד קעהרע » יט »יר ווידרלורע p
ז» לע אם הראשונים כמ  ,אדם ,
לוריק) »! p
די» פר» 4ע 13בעמנטוומרטן  ,ווע? כע יעדר מויפ*
ווערפן ווירד  ,נע»?יך  ,ר» דמך דער ת? » ודיטט » יט
זיינקזמלעניכט בחויפטן קמכטע  ,ד» ט די» » ענט? יכע
סמונפט » יט  3 pwייט»? טר מבנעהווע  01511 ,ווי??
רע

 mןJ
01511
פיזיטע־פעטט»נב?»
נגט ,
דמפיר

v

( קלה)

•י להצדיע שתי שמות האלה יחד להמת לאחדיםוליחסם
להבזרא  ,כי השמות האלה שסי הויה ושם .אל
כוללים כל התארים אשר מיוחסים לו ממנו  ,ומהם
יסתעפוהשאר •
סלוני צדקת בזה  ,כי כן אמרו שהשם הויה מורה לע
מדת הרחמים ושם אל על מדת הדין •
מבם
ער רען  pvn vmאם הראשונים וכו ' ? \3fix
תיךן }.ויבע חבר  m ,ןדרול־ףנורדחט בייחספי?  ,וועןכט
ער פחן דעכ^ ע*} רעטר ' פנחסבן יאיר חנפיהרט,
?עזן  ,ח ונד ]uhוו ירד ן .ריך חיינועהן  ,ווחט עריו! נטר
חבי 4ןו 1חרסן החבע בהויפס 1ווח}1ן  .ער ערנעה? ט
דחט דער,ן .דמכטע עוען  .דיח חיברנחטילקיכע ן .חבע,
ו־זחטטע  ,חן דחס פחר 4,ע? ע 4סע פוטטר.\ .ןייך נ 1בעיי
>וערקן  ,חב דיט פוסטר נחך טבל ווחר  .ער פער"
) 4ייכט ח [*ח ויי] נייטח^ טעסויט  pxnנייטח? טער דער
■ נו ר חין ח נועהוגן .דער חיברנחטיר}י<־ן פער®
־ p »n5n
ג! נפט  ,מןנד הירחי! החס עט ויינע פח^ קיש^ נע
חיברנחסיתיכן 4חבן דער
ךיכטי\ .קייט  ,רען ריח
»ענסן ווערדן פחן טחן .נו טח 4ו & טנר  ,ח 1נד ו 1ח חיוט
יעלט דער » ענט דער חן דען ן :פי1וטן ו־ע? רקחטס]
חיינט רייכן יה 1די ן .ןיין סוערקן קח!  ,חב פחן ^* p
^דע חיוט מעשר^ען .עבן ווחרדןחדר ניבט  ,וויח
דיור
יענר ע! ןע חןוייןפ 1טטר ?  11ער^ יךרוינדלבכון
ערק? עהרונ ■4ניכס 4עננ} יך נו פרירן ^ עבן קחן,
 1עע ע> ופפעה] ע חיך חיינן חויפ* חין! חין דע^ ספר
מאור עינימחיבר דיוע » חטעריע נו ? עוןpnww ,
•,
 11 \.יט \-ני\ .ע] ! וירד .

וואלפסזא$5רי

ג לולו)
ס״בים (אולם כמה יזכה אמש את ארחו לקמת ' לל ידיעה־
כרזרה ממדות הבורא כחך הזא זמתזאריו  ,אין
זאת כי אס על ידי בחינה והתבוככת היטב בכל
פעולותיו הגדולות והנוראות  ,הלא המה ברואיו
אשר ברא בשמים ממעל ובארץ מתחת ובמים מתחת
לארץ ; על ידם בלמד לדעת את ה׳  .וכפי
התמדת העיון בעבינים האלה כן ירבה הדעת להשיג
כל מה שיש ביכולת האדם להשיג • והיא היתה
מעלת משה בן עמרם  ,כי הוא השיג ממדות
הבורא ברוך הוא על ידי התבוננות בדברים האלהv
•יותר מכל אדם אשר היה לפניו  ,גס מן אבות
הקדושים ,
כיכןנאמרוארא ^ אברהםיצחק
ויעקב
באל
שדי
ושמי
ה׳לאנודעתי
להם ;
רצונו  :האבות האלה לא השיגו ממני רק את הדבר
ההוא לבדו מה שנכלל בתואר אל שדי 9כפי
הפועל אשר פעלתי בימיהם ; נגעתי את פרעה
בלקחו את שרה ; הוכחתי את אבימלך בקחתו את
רבקה ; מנעתי לבן להרע עם יעקב  .אבל
 ,אתה תשיג גם הדברים הנכללים בשמי הו״יוז
וכן היה  ,כי כאשר בקש משה ויאמר הראני
נא אה כבודך 9רצונו הודיעני נא לע ידי מה אשיג
עצמותך כי הכבוד כנוי לעבס  ,ומלת הראיני
מכוון לראיה שכלית  ,בא לן התשובה מאת ה׳2
לא יראני האדם וחי ,׳ כוונתו האדם החי ( ו) אשר
מלובש

(ו) אדונינו הרמ״כמן ז״לתרגס הפקוק ני לא יראני האדם
וחי  ,על פי רוב מפרשי התורה לאמור  :רען קיין >וענבו
כחיעט  ynח ונד בןייבט תם ♦ pWוהפרוש הזה איבנו
נכון

(קלז)
ל

’ מלובש• בחומר וכל ידיעתו זהשוגתורקעל 'ידיחמר<
דהיינוחושיו  ,לא יכול להשיג עצם רוחני ; אך זאת
אעשה לך,אלמדך הדרך אשר תלך בה להשיג־דרכי
?מדופי  ,והיא  :אני,אעמר כל טובי על פניך /
כוונתו במלות כל טובי  /כל הנבראים  ,יכ לכ
הנברא לטובת הכלל נברא  ,ואם יעברו אלה לע
כניד דהיינו  ,שתעיין ותבחן בהם,אז וקראתי בשם
 -זז׳לפניךאז  ,תשיג מדותי הנכללים בשמי הויייח *

פלוני (אל לבז) נאה דורש ! ודבריו עריביס לי בענין
הזה  ,ואס אמנם שאינם על הדרך האמת  ,מה בפך
־ מכל

מקום

על

דרך

הלציי

המה

טובים

מאוד י

מ״ב״ם והכה העיון בעכין הנשגב הזה צריך תנאים רבים :
רעיון זך  ,מחשבה טהורה  ,בר לבב  ,התמדה
י והשקפה והדומה להם  .ולא רבים יחכמו ויצליחו
'*
י בדבר

גכזן* פי אין כוונת הכתוב לאמור שימות האדם אס יראה
אלהיס  ,כדעת ההמון *,רק כוונתו לאמור שהוא דבר בלתי
אפשרי לראות את אלהיס  ,ויהיה מלת חי תואר לאדם
והאות ו ' במקום אשר כדרכו  ,ופירוש המקרא ני לא יראני
האדם החי או האדם אשר חי  ,דפן ק י י ן ןעבענדי*
>וענפו קמן * ויך כחיען .ומה שמצאנו אצל מכות
שאמר לאשתו מות נמות כי אלהיס ראינו ( שופטים י״ג כ״ב)
אומר אני. ,אלו הייתי בזמןהתלמוד  ,אמרתי  ,מדברי מנוח
האלה מונח  ,שמנוח עס הארז היה י

וואלפסזאהן

(קלח)
כדבר הזה ,

כאשר מצאנו בתלמוד (ז) ארבע®

בכנה! לפרדה  ,בן עזאי הציץ ומת  ,בן זומא הציץ
ונפגע  ,אחר קצץ בנטיעות' ונו׳ " רצונם במאמר
הזה הוא  :זה מרוב התמדתו בעיון הדק והנשגב *
התליש את גופו וימשיך לו תחלואים עד שמת«
 $$מפאת עומק המושג וקוצר המשיג נטרפה דעתו,
וזה יצא לתרבות רעה וכחש באלהיס  .ולכן כל
.המעיין בדברים האלה צריך שמירה גדולה וחזוי!
רב  ,לבלתי יזח דעתו ממנו ויעש באושים  .ובעבור
*ה אמר אלהיס למשה ושמתיך מקרת הצור
דרך דמיון ומשל  ,כאלו תעמוד בנקרת הצור
להשמר מכל פגע רע ( להסתר מזרם וממטר  ,כן
החזק ותאמץ בעיון הזה ולא תתיר ימין ושמאל,
ושכותי
לא תטרפה דעתך ולא תציץ ותמות .
כפיי עליך גם זאת דרך דמיון ורצונו  :אני אשמרך
מכל מחשבה בלתי טהורה  ,ולא תקצץ בנטיעות,
'ודברה תורה כלשון' בבי אדם • — והרחבתי לך
הבאזר אף שהוא יוצא מכונתכז  ,למען' הראזתך
גודל מעלת ידיעה ברורה  .ועל דעה כזאת ,
רצוני  ,להשיג דרכי־הבורא ברוך הוא ומדותיו כפי
מסת שכל איש ואיש להשיג  ,אמרו התלמודי© ן
כל תלמיד חכם שאין בז דעה נבלה טובה ממנו ,
כי יש לנבלה תועלת יותר .מלאיש הזה אשר לא
יצלח לכל *

פלוני

(ז ) מסכת חגיגה פרק אין דורשין • ושס; פרדס ( פממודיט)
על דרך השאלה  ,כאלו נכנסו ׳למקום נחמד זיפה
המשמח לבב אנוש  ,כי העיון בדבר  .הזה  ,משמח לפע
אנוש  ,ויעש ןל תענוגים י

(קלט)
סלוני אס כבאורך כן הוא  ,איו למדו זה הליש מהכתום
(יקרא אל משה ? כי שס אמרו בפרוש ייקרא א<!
משה וידבר ה׳ אליו מכאן למדו כל תלמיד חכם
,
שאין בו דעה וכו׳  ,ובמה יתקשר הדרוש הזהםע
״המקרא ההוא ?
מ׳יב״ם גס זאת אגיד ילך  ,אך אל תבהל על פיך ותתן
את שפתיך לבטא ,תמיד דברי תזהו כאשר עשית דע
כה  ,כי רק למען הנח ותך הדרך הישר  ,ולמען
נטוע בקרבך רעיונות טובות; דברתי עמך עד
עתה  ,ואם את נפשך לשאול שאלה אחת  ,הוחל
דע כי השלמתי דבר ׳  -הנה כל הפעולות,
וההפעלות הנמצאים בתורת אדונינו משה מיוחסים
להבורא ברוך הוא  ,כולם על צד הדמיון נאמרו
; לסבר את אוזן השומע  ,ומושאלים מפעולות בכי
אדם • כי הבורא כשגב ונעלה מכל הפעלה ,
כי הוא איננו גוף ואין לו מקרי ומשיגי גוף .
ואם כן כל מקום שנאמר ויקרא ה׳  ,וידבר ה׳
וכדומה  ,כולם על דרך השאלה נאמרו  ,כי הדבור
והקריאה נפעלים לע ידי כלי המבטא  ,וכלי מבטא
המה דברים גשמים ומרוחקים מאתו יתעלה.
םל 1מ ( אל לבו) כחרב חדה חודרים דבריו למשכיותלבי!
הנשמע כזאת ? ה׳ אלהים לא ידבר ? הלא דוד
המלך אמר הנוטע אוזן הלא ישמע  ,היוצר עין
הלא יביט  ,ומעתה בר בי מ דחי יומא יכול
להקיש ג השם פה לאדם הלא ידבר ! ומה לי ולדוד
המלך  ,הלא רבו כמו רבי המעשים המראים בספרי
ק
חכמי האמת  ,המזרים על בטול דבריו •
יוחאי ! ק יוחאי Jלו תשמע נרבריס האלה׳ חי
אמר

(קמ>
׳; ■ •; אנכי ! אס לא נתת עיניךבז ( יהל גל שלעצמות!
אכל כעתאחריש (אתאפק  ,להיה אס כלה לדבר,
אז יראה כי יש לאל ידי להשיכ עלקלזמלחיו . .
ס״ב״ם פניך ענו בך  ,כי נפלאים דכרי בעיניך  ,כי
חדשות שמעז אזניך אשר לא הוגד לך מפיאכזתיך
אך הפכת ושמע זאז יישבו לך • דע לכל פעולה
יש סכה הגורמת .ופועלת את הפעזלה ההיא 1 ,אס
לפעמים נסתרה מעינינו הסבה הפועלת  ,אין זאת
כי אם בבחינת השגתנו  , ,ולקוצר דעתנו היא
נעלמה  ,אבל בכל זאת היא באמתנמצאת  ,אחרי
שהונח אצלינו שאין פעולה בעולם בלתי סבה פועלת.
למשפט לשון עבר בכל עת אשר יהיה פעולה אתת
נמצאת מבלי שנדע הסבה הקרובה הפועלת• אותה,
אז תיוחס הפעולה ההיא לסבה הרחוקה ( ,היא
סבה כלהסבות  ,דהיינו הבורא בחך הוא  .ומטעם
הזה מיוחסים בלשון עברי כל פעולות הטבע ,אשר
הבתס הפועלת הקרובה נעלמה בימים ההם ולא
נחקרה  ,להסבה הרחוקה להשס יתעלה • כמו
וירעם ה '  ,דה ' המטיר  ,וברקים רב  ,ישב
רוהו ( ח) • זכן תמצא בתורת משה ויפקח
■אלהים את עיניה ותרא באר מים (בראשית,
לא  ,י״ט) הלא בוודאי הבאר ההיא היתה כבר
באותו
<ח) על פי הדבריםהאלה  ,יהיו הפעלים בהסתר הגוף
(דמו חונפערוענ^ יכן3ייכ 1ווערטער) נמצאים גס
כן בלשון עבר כמו בלשון אשכנזי  ,רק התפרש ביניהם
הוא ; • בלשון אשכנזי פורה מלת  ppעל הנושא הנסתר,
׳כלשון עברי בא במקומו אלהים ; לאס  pנוכל לתרגם

לה' ־

;קמא)
צאותז מקום מתמזל שלשום ,צי לא אמר הכתוכ
ויברא אלהים שם בארמים רק ויפקח ופו׳ (אתרו
שעד עתה לא ראתה הגר את הבאר ההיא'  ,על כן
צעלמה מהכותב הסבה הגורמת לראות את הפאר
עתה מה שלא ראתה לפנים  ,ובעבור זאת מיקס
הפעולה הזאת דהיינו הראיה לסבההראשונה ! יאמר:
אלהים עשה זאת ׳  .וכן משפט הלשון בכל פעולה
אשר תכליתה דבר גדול* ויקר  ,ונשגב מפעולות
המוניות  ,אז תיוחס גס כן הפעולה ההיא לשבה
 .הראשונה  ,להורות  ,שהסבההראשונה .פעלה זאת
על ידי אמצעי  .דרך דמיון מלחמת .גדעון במתי
מספר עם מתנהפלשתים • כי כבר נפל פחד ואימה
על פלשתים מפני בני ישראל כאשר נראה מפתרון
החלום אשר פתר איש פלשתי לרעהו" ונוסף לזאת
׳ ביאת גדעון בשלש מאות שופרות בפתע פתאום
י בלילה בעת אשר מחנה פלשתים היה בטח  ,ובעבור
זאת היתה מהומה גדולה כל ךכ במחנה פלשתיםדע
שלא הכירו בין אוהב לאויב ואמר הכתוב וישם 'ה
חרב איש ברעהו • והנה נשמת האדםענין רוחני
יהזלאו
רעגנען  ,או ענן
גאטט ליס
רה ' המטיר; /
ר ע ג נ ע ט ע  ,וירעם ה '  .\ ,מטט } יט־ דמננעדן  ,או,
עט דחננערטע  .ואולם בפעולות אשר מקור סבתה
יותר בגשמיות שבאדם ממה שהוא בשכל  ,לא יסתיר בעל
אף שבעל לשון אשכנזי ישמש
לשון עברי את הנושא
צמלת עס  ,רק מיחס הנושא להגשס ההוא  ,דרך דמיון2
ע ס ה ו נ ג ע ר ט מיך  ,יאמר העברי  ,ארעב< ע p
ד ז רש טע ט מיך  ,יאמר  ,צפיתי כי מקור סכת הפעולות
האלה בגשם ולא כשכל י —

0ןמב)
ואלוהי לא הישג עצמותה למה שנשיג ממנה הוא רק ע״י
כוחותיה לפעולותיה לנדם  ,זמכזחותיה האלה יםשתי כוחות רמות ונשגבות מאוד ' ,והס כחהדעת
וכה הכינה ׳ ולכן אס ישיג אדם דבר גדול ויקר
הערך ע״יכח דעתו וישפוט על הדבר הגדול ההוא
ע״י כח בינתי  ,אז ממשפט הלשין  .לייחס הפעולות
האלה  ,דהיינו ההשגה והבינה  ,להבזרא ברוך הוא,
כאילו הודיע הבורא עתהלהאדס הזה הדעה הזאת ,
ויבינהו עתה לשפוט המשפט הזה • וזאת משני
מעמים אשר הודעתיך  .הטעם הראשון  :מפני
שתכלית הפעולה ההיא דבר יקר ונשגב מפעולות
המוניות,והטעס השני,מפני שפעולת השכל בכלל המה
כפעולות אשר סבתפועלתס נעלמה ונסתרה ממנו.
הבנת את אשר דברתי ?
פילוג* הבכתי  ,אך הוסף לדבר  ,ובכלותך אשיב גס אני
תשובתי בענין הזה.
ט״ב״ם (אל לבו ) עוד מצואתו לא רוחץ ,כי סח עיניו
מראות ומהשפל לבז • ( אל פלוני) ומעתה כשוב אל
המקרא אשר זכרת  .ידעת כי המצות  ,החוקים
והמשפטים אשר נתן לנו משה עבד ה׳  ,כולם
מיוסדים על אדני שכל ותבונה  ,זזה שאמר ,
\יקרא & ל משה,כונתו לכנות בזה התעוררות
בחהדעת בנפש משה להשיג מה שרצהלהשיג
מעכין עבודת השם  ,כי ההתעוררות מכונה בשם
קריאה  ,ואחר שהשיג אמר וידבר ה ' אליי כופתו
על התעוררות כה הבינה בנפש משה לשפוט לע
ההשגה ההיא ולהודיע אחרי כן את משפטו לבני
ישראל לעשות אותו  ,ויכונה הבינה .בשס דבור,

"(<ןמנ)
יכ הדבור יסודתז עלי הביצה כי מה לבדל מין האדם
ממין החיות להכפמזת שאין להם דבור מפני שאין
להם ביכה — « למנה מיוחדת נכתבה זאת אצל
הקומות  ,להזרותלנז  ,כי גם מצות הקרבנות היו
מצות שכליות ומיוסדים על אדני תבונה )( .ט

.פלוני
(ט) זה לשון הרמ״בס בספרו סודה נבוכים (חלק ג,
פרק ל״ב) וכמו זאת ההנהגה בעצמה מן המנהיג
ההיא יתברך ( הרמ״בס מדבר פה מן פעולות הטבע) באל
דברים רבים בתורתיכו  ,והוא שאי אפשר לצאת מן ההפך
אל ההפך פתאים
ולזה אי אפשר לפי טבע האדם שינית
כל מה שהרגיל בו פתאום  .וכאשר שלח השם משה
ע״ה לתקן י ממלכת כהנים זג« י קדוש בידיעתו יתברך ^
כמו שכתוב אתה הראית לדעת פו  /והיה המנהג המפויס©
בעולם כולו שהיו אז רגילין בו  ,והעבודה הכוללת אשר
גדלו עליה  ,להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות ההם העשוי©
לשמש לירח וכז '  ,לא גזרה חכמתו ותחבולתו
המבוארת בכל בריאותיו  ,שיצונו להניח מיני העבודות ההם
כולם ולבטל©  ,כי אז היה מה שלא יעלה בלב לקבלו כפי
טבע האדם שהוא נוטה תמיד למורגל  ,והיה דומה אד
באלו יבוא נביא בזמנינו זה שיקרא לעבודת השם
ויאמר  :השם צוה אחכם שלא תתפללו אליו ולא
תצומו ולא תבקשו תשועתו בעת צרח  ,אבל תהיה
עבודתכם מחשבה בלי מעשה  :ומפני זההשאיר השס מיני
העבודות ההם  ,והעתיקם עתה מהיותם לנבראים ולעניני
זמיוניס שאין אמתות להם  ,לשמו יתברך וכז׳ •
והגיע
התחבולה בזאת הערמה מאלהיס  ,שנמחה זכר עבודה זרה
«התקיימה הפנה הגדולה האתתית כאומתינו והיא  ,מציאה

השם

(קמד€
פלוני,

(אללכו)י חי אנכי אס

אוכל
יחקרהו ? .לאפוסח

על שתי סעיפים הלא ! כי פעם ידבר ,כפלוסזף
לפעם כאיש צדיק תמים ולא לבד כצדיק כי אם ג©
 ,כהסיד לפנים משירה הזין  ,כי הלא אזמר שכל
המצות שכליות  ,למי לא ידע שמקצתם כלתי שכליות
רק שמעיות • ,ומעתה לא אתפלא עוד על שדבריו
סותרים זה את זה בספרו יד התזקה ולו הכרתיהו
מאו .
השם לאחדותו זכו '  .ואני יודע שכפשך תברח מזה העכין
בהכרת ובתחילת מחשבה ; ויכבד עליך ותשאלני בלבך לאמיר:
איך יבואו־ מצות ופעולות עצומות  ,מביארות מאוד זהושס
להם זמנים  ,והס כולם בלתי מכזזכיס אל עצמם רק הס דבר
אחר כאלו הס תקבלה וכז ' ? שמע תשובתי אשר תסיר
מלבך זה החלי זתגולה לךאמתת מה שעוררתיךעליו  ,והוא,
שכבר בא בתורה כמו זה העכץ בשוה  ,והוא אמרו ולא
כחס אלהיס דרך ארץ פלשתים לכו׳ • — הכה הצגתי פה
דברי רמב״ס ז״ל בקצרה למען תדע טעם האמתי למצות
קרבכות  .ואשרי משכיל , .־ אשר יעמול לקרוא הפרק הנזכר
מספר המורה מראשיתו עד תכליתו  ,כי שם ימצא דברים
«ובים מאוד  ,המעידים על גודל מעלת אדונינו רמ״בם ז״ל
ועל רוחב ביכתו  .והכה ידעתי שהרב רמ״בן ז״ל טרח ועמל לבטל
דברי רמ״בם האלה  ,ולהוכיח שהקרבכות היו מטעם אחר
מצד עבודת השם בהכרח \ ואולם כל משכיל יכול בחקירה
ובעיון מעט לסתור דברי רמ״בן ולהראות כי הוא לא ירד כלל
לדעת הרמ״צס ולאהבינהז ( ולולא יוצאמכוזכתיפה,הרחבתי
בזה יותר אולי אעשה זאת בפעם אחרת ולמועד אחר) גס
החכם דון אברבנאל בהקדמתו לספר ויקרא הכה על קדקד
הומ״בן  ,והראה בשכלו בקול דעת המכגד הזה  ,וצודק.,

דעת ’ .

(קמח)

.

מא? ,י אל עמלתי לתנראת תפח ולהעמיד דבריו
על■ ממכס  ,כי פןי■ דרכו ,לפסוח ; על שתי
פעיפים  ( .אל מג״ס) לא כל המצות שכליות הלא
החזקים המה בלי טעם  ,נפדה אדומה והקרכנות
בגללI

 öVö .ידעתי כי המצות נחלקות למצות■שמעיזת,ולמצות
שכליות  ,אך לא הפכת דברי  ,גי מה שאמרתי
שכל
ד א 4 1.

דעתהרמ״בם  .עיין שם קורא אהוב■ ! ותמצא כועס
קלנפשך  ,ני החכם הזה הביא ראיה לדבריו ולדברי רמ״כם
4ס מדברי האמוראים  . ,כי  pאמרו במדרש רבה ,פרשת
אחרי מות  :ר' פנחס בשם ר' לוי אמד  ,משל לבן מלך
שלבו גס עליז והיה למוד לאכול נבלות ומרפות  ,אמר המלך!
יאכל על שולחני זה תדיר ומעצמו הוא צזור  .גך לפי
.שהיו ישראל להזמיס אחרי עבודה זרה  ,והיו מביאים קרבכזת
לשעירים זכו  ,אמר הקב״ה יהיו מקריבים קרבכותיהס לפגי
באוהל מועד  ,והמה נפרשים מעבודה זרה • — ואס
המפרש כעל שם טוב פייס בפרושו להפרק הכ״ל בפפר
המורה בלשון הזה  :אמר שם מזב כבר פרשתי לך דעת הרב
בקרבכות זנו '  ,אבל לא בעבור זה דעח הרב הוא דעתי
בקרבנות  ,אבל יש לנו דעת אחרות יותר מפכים לאמת ממה
■שאמרהרצז״ל  ,והאל יודע  ,ע״כל • אימר אני  ,שאני
יודע כי דעת הרב מפכים יותר לאמת מדעת בעל שם טוב,
יהיה דעתו מה שיהיה • ולו היה לבעל שם סוב דעת יותר
אמתי  ,מדוע לא גלה אותה להצדיק הרבים ולזכותם בדעת
האמת ? הלא הכפתרות לה'  ,והנגלית לנו ! אין זאת כי אס
לצאת ידי שניהם  ,לאחוז בזה וגס מזה לא להניח  ,וכן
המחבר*
לא יעשה .

(קמו)
&כל המצות שכליות רצוני לאמור * באותו המק*©
זכאותן הזמן כאשר נצטוה המצוה  ,היה כאמין ד
השכל הישר מחייב לצוות אותה  .כי כן דרך דמיון >■
היו הקרכנזת כימים ההם מצות שכליות למען הרחיק
מי ישראל ממנהגם אשר למדו מאנשי מצרים לזנוח ׳
לאלילים  ,כמו שאמר הכתזכ כפרוש ( ויקרא  ,נ״ז  ,ז׳ ) ן
למען לא יזכחו עוד כני ישראל לשעירים אשר ה© !
ווניס אחריהם  .זכוודאי לא היה דכר אחר אפשר
בימים ההם להרחיק כני ישראל מנוזמאת מצרים ,
כי אם הזנת לאלהי האמת לכדו  .ואס כן ההפרש
ביןשמעיןת לשכליות הוא • שהשכליות הם מצות
בלי התלות בזמן זכמקזם כמו ככול אב ואם  ,לא
תרצח fלא תגנוב] וכדומה • והשמעיות המה
שכליות הנחלות בזמן ובמקום מיוחד  ,ואשר בלעדי
הזמן והמקום ההוא  ,אפשר שלא נצטוו כלל,
והדברים עמוקים  ,ואין רצוני לערבב רעיונך
בדברים כאלה  .רק הגדתי לך למען תדע הקשור
והחבור בין המקרא ויקרא אל משה ובין מאמרם אשר
למדו מזה מעלת דעה 0 ( .

|

פלוני
(י) ומה שלמדו חז״ל הדרש הזה מהמקרא ויקרא לא משה ;
ולא מפטוקים הקודמים כמו ויקרא אליו אלהים זכו  ,י
עברI
(שמות ג׳ ד' ) הוא מטעם זה  ,כי ידוע שמשפט לשון
הנושא\
הוא אס יהיה נושא אחד על שני פעלים  ,אז יבוא
ההוא בין שני הפעלים כמו ניגש אברהם ויאמר  ( ,ישאf
אברהם את עיניו וירא  ,ובמקרא הזה בא הנושא אחר הפעל
השני נגד חוק הלשון  ,ועל פן באההז כאלו הפעל הראשון
הוא דבר כפני עצמו דהיינו התגוררת להשיג דבר זה,
״ המחפר .
והנושא מיוקת לפעל השכי

11
■

ctbpy
פלוני פגה שמעתי לקולך ועשיתי כאשר צויתכי ! ישמא*
מחסס לפי דע כי תם דברך  ,ועתה הואל נאושמע
דבר אחד אשר הפרו לנו חכמי האמת  ,ואז תראה
;
צי לא מחשצותס כמחשבותיו לבאר הפעולו־א
המיואסיסלהבורא על דרך השאלה והדמיון ,ובוודאי
אס תשמע אותם אז״ " " "
מ״ב׳ים ידעתי גס ידעתי כי רחוק מאוד כאורי ככתוביםאשך זכרתי מבאור אידה חכמי תלמוד  .ואולם הלא
הגדתי לך פעמיםושלש  ■,אל תסתירני מדברי אגדה
ואל תדחיכי מדברי יחיד * ילכו המה בדרכיהם
ואני אלך בדרכי  ,זה ,הטוב יכפר בעד אשוגה.
פלוני לא מחכמי התלמוד אדבר עתה ' כי אס מחכמי
האמת כאשר דבריהם כתובים בספר הקדוש והטהור
זוהר< משם אגיד לך  ,שם תמצא כי ככזן הדבר
אשר דברתי  ,לא מתשבותסכמחשבזתיך .
מ״ב״ם (אללבז) ספר הקדוש והטהור זוהר ? — מה
הספר הזה ? מי הולידו ? לא שמעתי ממנו
מאומה ! ( יא) ומי חכמי האמת האלה ? מי
האנשים אשר יתנשאו לקרוא שמותם בשם גדול
וגאה כזה ? החכמים אשר היו לפני עלי ארץ
כולם חתרו לדעת ולמצוא את האמת  ,אך את שם
זה לא העלו על ראשם Iואולם טרם אשפוט אשמע
מה בפיהם  ,אולי דברו ככונס • ( אל פלוני)
הודיעני באור חכמים האלה ודעתם .
ד ב *4
פלוני
(יא ) כאשר נודע לא היה ספר הזוהר כלל בימי הר״מבםi
ולא
 m « 719כימיו מאימה  -ועיין מזה בקפך
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(קמח )
׳פלוני

( ללחש

[

דפר מהבלחישה  ,ומקנח ידיובצרור) *

מ״סם מה זאת ?
פלוני קכחחי את ידי לטהרם  ,פי הלמוד בספר הקדוש ■
הזה צריך שמירה וטהרה ביותר.,והתפללתיבלחישה . ,
התפלה אשר ממקדת להתפלל טרם הלמוד בתפר
 .הטהור הזה  ,למק החליש כח תטרא אסראולבלתי
ועתה שמע מעשה שהיה י .
תת לו יניקה בי
י׳ שמעון הזה אזיל לטבויא פגע ביה אליהו אמר
 .ליה שלמא עלה למר במא קאי עתיק הקדוש ברוך
הוא ברקיעא אמר ליה בקובנזת עתיק ואמר מילין
חדתן משמך זכאה אנת זאתינא לאקדמא לך שלם
ומלא חדא בעיכא למשאל מנך לאקכמא במתיבתא
דרקיעא שאלכא שאילי עלמאדאתי לית ביה אכילה
■ .כתיב פאתי לגני אחותי כלה אכלתי יערי
ושתיה והא
עם לבשי' שתיתי ייני עם חלבי אמר ר׳ שמעון
זיןב״ה מאי קא ,אתיב לון אמר ליה אמר קב״ה הא1
בר יוחאי יימא ואתיכא למשאל מכך אמר ר' שמעון
כמה חביבו חבב הקב״ה לככקת ישראל ומתגיאו !
דרחימו דרחים ליה שכי עוכלוי ממהדהזה עביד:
ואף ,על בג ללאו אורחיה למעבד הכי הלא הוא !
דכתיב באתי לגני אחזתי כלה הואיל זאפינא לגבה:
ולמיעל בהדה לחופה אכלתי יערי עם דבשי אמר
ליה רבי חייך מלה דא כעא קב״ה למימי ובגין דלא
למיחזקי טי  53לגרמיה קמי «קת־ ישראל קליק מלא!
לגרמך ניס י — השמעת הדברים האלה ? עתה
הראית
־־*? יב) .זוהר חלק נ׳ דף רמ״א ע״ב  .ולתועלת הקורא
אשר לא נקה להבין לשון הזוהר אעתיק המאמר הזה

( קמט■ )'
־

כראיה לדעה כי הפעולות איבס על דרך דמיוןיו
הלא אליהו זר' שמעון העידו בפירוש , .

מ״ב״ם (בקצף) האס חח אלהיט רעה מבעתך  ,לדבר
כתועבה הזאת' על אלהיס ? ךל הסתר מפני פן ״ ״»
פילוני (בהכנעה) בי אמני ! אל נא תשת עלי חטאת  ,כי
 ■ .לא מלבי דברתי עד כה  ,הלא המה כתובים בתפר
הקדוש מפי חכמי האמת •
מיצים
ללשון עבר  .ר׳ שמעון הלך לטבריא ( שםעיר) והנה אליהו
(הנביא) לקראתו ויאמר לו שלום לך אדוני ! במה מתעסק
הקב״ה בשמים ? אמר אליהו לו בקרבכות ויאמר דברחדש.
משמך איש מוצלח ! ( על גן באתי והקדמתי לשאול בשלמך
ולשאול ממן שאלה אחת ו הנה  ,בישיבה של מעלה כשאול
נשאל,׳ הלא בעולם הבא אין אכילה ושתיה ואיך נאמר
באתי,לבני אחותי כלה  ,אכלתי• יערי עס לבשי  ,שתיתי
ייני עם חלבי ? אמר ר׳ שמעון ומה השיב להם הקב״ה ?,
אמר לו אליהו כה דבר אלהיס ו הלא בן יוחאי יענה  ,וכעבור
זאת באתי לשמוע מה בפיך • אמר ר' שמעין מה רבה
האהבה אשר אהב ה' את בית 'ישראל  ' ,כימחב אהבתל
שנה את דרכו ומשפטו ויעשה מה שאין ירכו לעשות  ,ולכן.
אמר באתי לגני אחותי כלה  ,אחרי שבאתי אליה ללכת עמה
לחופה  ,הנני אוכל גס כן יערי עם דבשי  ,אמר לו אליהו,
אדוני ! חי נפשך Iגס הקב״ה רצה להשיב כדבריך האלה
ואולם לבלתי התגדל בפני בית ישראל אמר לשאול את פיך — .
מי האיש מעדתיכואשרלא יבוש ופניו לאיתורו  ,בקראו המאמר'
הזה והדומים ל? ( ני רבו מאוד ספורים כזה בספר־הזוהר)
ולאזני חכמי אומות ? אפס אין פה מקומו להרחיב בזה הדבור
לכן אתאפק נעת ואתן ידי למו פי  ,ובמקום אחר אגלה
ד,מחיר •
הפגין הזה את אשדיעס לבבי י

(קג)
מ״ב״ם ימ הם ? ומה שמופ האנשים אשר קראי להם
חכמי האמת ? לא ידעתים ללא ידעו אבותי דכר
מהם* גס שם הספר אשר זכרת לא נודע ולא
היה  ,זמי מדע מי הולידו ? אין זאת כי אס רעות
רוח ממך זמאצשים כמוך!
פלוני בי אדוני ! חי אנכי התנא ר ' שמעון בן מתאי חבר
הספר הזה  ,זק פתח את ספרז במלת בריש המורה
באצבע על ר' שמעון בן יזחאי •
מ״ב״ם און החת לשונן ! כי מפי החכם הזה לא יצא(
דברי תוהו כדברים האלה  .גס לא יקרא את עצמו
בגודל לבב חכם האמת • הכה חכמי המכים הגדולים
מאכו לקחת להם השם הזה . ,ויבחרו בש© אוהבי
«מת  , 00אף כי הצדיק הזה  ,אין זאת! אחל
מארצך וממולדתך חבר הקפד הזה ; כי כן דרכם
לדבר .בגודל לבב .
פלוניהרימותי

ידי לאלעלמן  ,אס יש,תחת לשוניאון!

כזאת שמעתי מפי מורי וכן נודע בכל מושבות בני
ישראל • ואם שקר ענו בהתכא הזה  ,חף אנכי
מפשע וגם מורי נקיים  ,בי גס המה מקבלים היו.
כזאת מאבות אבותס זה כשש מאות שנה • גס אל
תקיש מהמאמר הזה על השאר ועל כל הספר  .כי
האמן בי שנמצא בו דברים טובים ונכוחים  .ואס
חכמי
 00זה טפס שם פיליסוף ( פי}
חומפחט) בלשון מני  ,שהוא
T T T
כמו אוהב אמת בלשון פכר  ,וכן טפס פס פיליסופיא
(עי ומפיח )  ,פנינו אהכת האמת "

חכמי המפיס לא קראו את שמותם בשם חכמיהאמת,־
המ לנו ולתפמי היונים ? צמה יערפו וישוו לנו ?
המה הלכו כל ימיהם החושך  ,אור ה׳ לא נגה
עליהם  ,ועל כן גם שמס וזכרם ימחו מארץ החיים
הזאה  ,לא כן אנחנו ביתישראל •
פו״ב״ם מה זאת ? התתשוה כי חכמי היוצים כמזזאקראטעכן
פלאעא זחביריהם נכרתים משבת פה אתנו ואין
להם חלק ונחלה בתוכינו ? איך כזאלת!
סלוני אכל אדוני ! ואס ישנו פה עמנו מדוע לא ראיתים
דע הלה ? הנה אנכי יושכ פה כשנתיס ימים \
ועוד לא ראו עיני אחד מהם .
מ״ב״ם בעבור זאת  ,כי .עוד לא זכית לעלות אל מקום
מנוחתם ?לעמוד במקום הגדוליםהאלה •  -הקיר
דעות כפםדות מקרבן*  ,למוד לדעת את ה׳ באמת
קנה חכמה זקנה בינה  ,ואז תצלח לשנת אתם
יחד • ולמען יהין האנשים האלה לך למופת ,
אוליכן אל הגבעה הלזו  ,ומשם תראה בעיניך
מושבות חכמי עם ועם  .אפם את קציהס תראה
כי רבים המה לאין מחפר» עלה עמי אל הגבעה
(וילכו שניהם יתד אל הגבעה  ,ויהי בהמתם על
ראש הגבעה ויאמר מ״ב״ם ) שא עיניך ימינה  ,הלא
הראה אנשים רבים יושבים היביב לאיש אחד  ,הפנו
נא וראה את האיש הזה!
פלוני ראיתיו  ,שערות ראשו וזקנו לבנות כשלג  ,ועור
י פניו קרן כאור השמש בצהרים  ,ימ הוא ומה שמו1
מ״ב״ם■ ' הוא זאקראטעם היוני ! הוא האיש הגדול אשר
שתה מם התרעלה וישלך נפשו מנגד לכבוד האחתt
ועתה .ראה זה מנת כים?  ,וזה חלק גורלוI
,

•לוגי'

(ג[נב)
גלוני (אללבו) מדאי כשמת צדיק אחד מקדמיישראל
בגזרת חאמעל 9היפה מגולגלת בתוך המני
הזה (יד) •

מ״ב״ם
(יד) ריח ןעהרעדערועע} ן״ו! מנדרונ( 4גלגול נשמות)
המט מיהר דמויי! מיי\ .ענט? יך רע! עגיפטערן נו
רמנקן  .ריוע ועהרט! נעזמיך tדימ ועע? ע מיינטמענטן
 , pikנמכדעט ויי! רען קערפער פערןמטן המט ; מין
מיין מנדרט טיהר ווע? פכז ערטט גביוהרן ווירד וומנ"
רען!  ,מוכר־ נמך דעע טמדע דיועט טיהרט ווירר
מין מיין מנרערט גטעפן 1געה!  ,מונר ומ מימוורפמרט,
ביט ויין מן? ע טיהל־ע רער ערדע■  • ,רעט וומטערכו
מונדרער | ופט דורך גוומנדערט המט  ,דמ וימ מ? ט
דמן הידר מין מיינן
קערפער נוריק קעהדט.
דיוע גריוטע מונד
בטוועהר
}
יכע רייוע  ,ווירר פמן
־ יערער זעע? ע מקמיינע ^  p »np « 5פמן דריימ טויוענד
ימהרן געענדיגט — .־ פיטאגאראם מיין 1וע? ט ווייוער
מין רעט נייט מ! טער רעט פרמפעטן ירמיה ברמכטע
 15ערטט ריוע ? עהרע מויט עגיפטן  ,וויו ער מיבר
לחמנניג ימהרע ו 1עבט המטטע  ,נמך גריכענןיונד מוכר
מיטמ | יען  ,מוכר פמן דיו גיגג וימ נו מוטרער נמנימן
מיבר  .מנפמנגט וומורדי וימ פיון רער נמנית! מעויין
גו ט מויפ4נממ1ון  ,טפעטר הין מבר עערומהר ויין
 15ומר מ ^ מעהןיך מיהר מנועה! ביייו דגנה ; ק 1יגרען טיי?
דערוע)בן  ,ערהעןט ויך מבר דעננמך ביו יוויף דיוע
לייט ביימ פערטידנען ק 1מטען  vfa ,ן ביימ נשים
צדקניות  ,ביית רען ויו גנמנטן יודעי ספר ! ביימ דע p
גרעטטן טייל רער זזעח ^ רייןנרן מוכיחים מגידים

ודרשנים

עייב״ם ( .עתה השמאילה וראהישס " " " (עודנו מדצר
ונשמת משה בן מנחם מדעסוי עולה  ,משה
בן מימון משתאה ויאמר) המ זאת ? ימ זה העולה,
שם לקראתנו ? הכה מכאל המלאך הולך לפט*
לכחותז הדרך — ! עתה ראה  ,חיש הלך ממנו#
ונשמות רבות סובבות אותו ושוממות לקראתו  ,אין
זה כי אס איש יקר ונכבד מאוד ! הידעת אותו ?
הראית אותו בימי חלדך ?
פלוני1א ראיתיו■ ולא ידעתיו *
מ״ב״ם בוא  ,ונלכה לקראתו לראות פניו • (וילכו שכיהה
יחד לקראת משה בן מנחם מדעסזיא) »
(ההמשך במחברת

הבאה)

ודרשנים מונך ענד? יך ביית דפן ז .היי> וניט פמ?ןען מו 3ד
ו 1מונדרטחעטץ.ן קמבואיטטן (בעלי שס ובעלי קבלה) •
 ( ,וירע רען נמכטרמ♦ )4
וויה זח דית ע 4יפטער נו ערטט מוין 2דית מידעע דער
4 jpm3m13knקמא> 13n ] 1מונר 1ומט ויה מיי 4ענטןיך
דמנו פערמנ^ מסט המט  ,קרון זויט 4וויטהייט ניכט
מנ 44עבן 11ערד] ; וומט זיך דמריבד זמ 4ען ? עטט"
מי* טניכטטווייטרמזטעמןפעד> ווהט 1נ 4ןמונרחיפמטע* ן
הער4נמזו><]  .ז׳ויר טיינט עט מינדעטן  pnממהר"
טיינ? יכטטןדמט רימ ן.מנלע ןעהרעדערועעןנחמנדרונ^
?עדי ^ ין דעןפמןטעןמונדמו 3ריכטי 4ןב 4ריפ]  ,ח & כע
1ימ זוענטן דמז<מ?י 4ר< 3יט פמ) דער מ ^ זמוכט 4מטטט
המטן  /מונו רעד מיינ^ טרענקטהייט מין ווע? כר m

*T

(יקנו•)
?יך  11וטטדמפט |  ,מ׳יהרע עקטיסטע< £ 13ערומנק|
 13המבן  \m .ומה נע» 1יך היט  pwטמ 4ע נייע
*טעפפע הער Häר  , ]mh«pדייו מ  $ע מיט ? עבנט^ ייטט
נ ^־ובט המרן ; ,\ mומהכייגבמהרני ווענטן  ,טיהרע,
פען , }.פיטע ׳מ 1נד mווייטר  ,מוצר ערטטוינענד
 [mnהמןויך דימ פרמ^ע מו < ן וומהער ני»ט דער
#עפפר0 .ו .פיןע .ועע?ן פיר מ? וע דיוע גטננפפע ?
דען פיר מיהרן קערפער קמנטן  ? mייכט רמהט
פערטמפע]  11 ,מחרך דער טעפפר נימ4ומ? ט" מי4
פער) ע 4ענהייט קעהע ווע] ער מיי]  4טעפך הערעמר
בריט״ען ווין?  ,נעומיך רמ מ?? ע קערפער ה 1יפטזעכןיך
מויט טטויב מונד עררע בטטעה]  ,ומ 4ינט רמש
פערמטמרבני ^ פועפ^  ,ו 1ע? כט דורך פערחעהנ^
«11

13 pm

טטויב

ווירד  .\ nt,ןייך

טטמןי13

נייע! קערפר  .מבר היט דער 1עע? ע  ,היט pm
 4ייטטין.ן וופון  ,דמט כמך דפר a^ ” hדער מ? טן  ,ביימ
*  p *w5ניימ^ במהרנן ן .טעפפע  imwn ,מויט דער
]'tot .״ Wh1 «5חרויט^נמ » הן i dimוערדן  pin ,עט
היט דע  ? pייבע 13פפרמיינץ > , ].ויט די^ פ  pווע; ן
ו 1מוסט]  mניכש פערטץ  13הערר]  ,מונד דמהפר
פערפי? המן מוין• דימ מירפפ ו דימ 1עע? ע וומנדערט
מיההר פמן מיינ ^ .טפפפעמיןדמט מנררע  .מונד נון
וומרן מ}? ע טהיריגקייטן ןשזמבן  ,נו ן קמן דמט ועע?!"
המג .מנין ני5ו מויט ^ פהרט ! וערל]  ,מינדע  pמיינע
מיי3ין .פ1עע  1פפירהי} | ימנן קערפר הינ? ענ ^ יךמי! ט — .
עט מי 1ט היר רעי מרט ניכט  ,ווייט} ייע ^ ער  ,מונך
בטטיההטר פמן דיוער המטעריע 13טפרעכן " מיך
?ענקע דמהער p ; ”M13פלונימיין  ? p ” Mpm ,פוער

 \ mדמשנייע pwm .דעט* ע? בןpmp^ Mä'iH
המב]

13

.ג־קגה ).
*מכן * די* ער פלוני געמןיך נימ> 1ט מויך מייגע& עע$
וומנררוע מן  ,מבד  :נמך מיינר 4מנ) גייען חרס /,רען
ער ? עטט דימ ן .עע? ע מיעט קדוש מין חאמעלס גייטןi
מין
זאקראטעם ( ומנדרן ,
דיט 1וערע ממח מייגע
ריקזעע?ן״ו 1מנררוע  ,דמ * מקרמטעט ביימנחה נחייה
טויזעגד ימהר פמר חמחען ז 1עבט המט ;
עט ממט
 iSבדויערן דמטידער פלוני ריועט * יין דמטע ^ ניבט
 4ע 4ן  pinמייב״ם * .מייטרט המטטע ;  4וויט וויררע
דייר ע& רט .רעפ? יכע ^ עהרטע  ,ווען ער עט ז -הערט
העטטע  ,ריח חיינונן .ווע^ כע רע
מין p « tמורח
נבוכים  :עמן דע  pטפרעכן דער־ע* ע? ין דעט בלעם
מייטערט ,
נוריק jkw^ aהמבן ; רען וומט קענטע
נמטיר) יכער * יין  ,מ 1ט■ דמט ריח זעע? ע דעס פלוני
מויך ריקווערטט מין יענע  :רעחע 1י 4עע* עןין 4חמנררט
וועד  ,מוכר דמהער קמנטע * יח מיהר! העדרן 4 mוט

ווירר ^ן — .
לואלפסזאהן •׳
■

נאכטראגי

,.

-

איך וומר מיינטט מ 1ץ .עכניי 4ע פמן » ”  * p3עהרפייער"
?יכן
מדעבניעמיינם 4רמטן קמרפפען  ,רען ממן חן
מייכ ^
פרייטמ
4
לכבוד עזבת קמבען וומ? ןטע
■  ,דעה
מבר »} טרי » קעכיןמיה  pרמט מעטר מיןקמפן ,פטמך;
מיינען | ויט פמן *י ן 44עבן  ,דער מין רען » הרען■ רעד
קעכיןו! ימ מ 1י 11מי* מוגר מין רען מהרען דער דחה*
פר 1ימ ווימ שמע ישראל ק? מנ. 4
ריזעך עמדפ»ן?
חמרר ומדיין דע ^ .-ךמרםי4ן רב היכערברמכט  ,מוגר
רמערבעמה!  ,רען קמרפפן חיט עהרןנו
קכרישראל
נו ברינ — . | 4וומהרטיינןין ,ך» .ט ומט :מויט*.מ4ן דער
'הויזפרוימ*

גגונו )י
ו?וי* פחימ ,דמט ער שמע ישח* לז 4תפען המטטע;,
פי} ט ד5ולו מימ 4טרמ4ן מוט ער u ’ hע הרן ב4רמבן
!ומרדן  ,רען מהנע דיש  /ווידוע ! 4 \mויט פרטש
מזנטחוכט המגן  ,מג ניכש4מר דימ * עעןע מיינעגו־
מ 1יפ 4קןעהרטן מין דיון טרייער 4פמהרן ויימ  ,רמ
מ] טדען רמש ב4רמבן נמך פי^ ע טווירי 4קייטן ו 1יררע
 4המבטהמבן — .
 4 , ßsnWiwדריקש
דמט Hמנכע מרטן פיטעוזען
מדר 4טזמכטעט חערדן כוויי?ן מיינן טמןפמןרך 4עבן,
ממט פרייןיך מיינע בקמנטע וומהרהייט  ,דימ נימ ^מצרי
?,יי 34פן ווירד♦ דיופר טמן מבר מי* ט ביימ רען פיטען
מונדענטטטפהט טהיי? טפמן
*מ  }:מונ 1ויןןקיהרןיך ,
דער מויטפרפט1נן .רעש מיינ34מ4נען .וומטפרט מונד
דער 1ופש  ,טהיי? ט פמן מיינר ממנדרן מיינריכט 1נ4
דפר קיהאען ; מונץ :פעהר *מ  ,ווימ בייט דען מיטעקטן־
דמש מנט}מ4ן לפר פ5י4ע | מן דימ שווינ 4קעןבכען רען
*ורענון טמן פערמוחמכט  ,מונד קמן רמהער ניכש
מיינר ט ט«  HHע פערוועקטעןט וופרדן  .רען
דמע  ,רמש ממט  :רמט פת« פ4ן  ,וויז? קיהר? יכע טהענע
וזפרפמר נ! ברינ4ן  ,מונד וי.מ נמך פערטימען ע 4ופפינ"
דועען מבנוענדרן  ,פפח} ט דען פיטן \,עבכ?יך  ,מינדע^
וימ Mיט קיינפן ! ופען ב\ .מבט וינד  .דמהפר מויך
דמט בקמנטע טפריכוומרט  :טט  £1ו! ימ מיין פיט .
ו 1פרעדע>* נמך דימפמנטמרע דיור ? ייטע ניכט ברייטש
עמן ט 1ועת* פרייפן פרהיטנט מונר מ ^מ רעט מונטר"
טיידענט4מ ]3מונפפהי 4 4ווע:ן  ,מ! נד העטטי דפר רב
*יך>< פהר >* יט דפן 4ע 4נטטענדן דפר נמטור בקמנט
 (>4מפט ! *מ ווירדן יענע ן .וויט ניבט מיינע ומ) כע
מוט< פ!4יכקייש בהויעטפש  ,מ!3ד דמער  mניכש
בשטעטי4ש

SW
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)f «p
בטשפט פ .ט מ 1נד דמ ח רך דך 5מר דפר פפרנינפצ1י4ר ן
וופ?כו ^:עפר? יך 4דמבטדזמבן  .מבר «מ מי* טש מייצ"
דמ } , 1יידפר ! ביירו מונט  ,מ1נד חירדש וומהרטיינ}יך,
נמך מיינפ }מנ 4פ לייט ב?ייבן { דפק 4 .רפטרן שיין
פפה} ט■ פט .מן}4פ 4פ 4חייט  ,מוכר דפ  £ק [יינרן מן
 4וטן ווי}}ן  ,דן ב} פוזרן ? 13מסן — .
■
מינדפטן דוש מין ל 1ר פהרפ מ! שרפר דייטטן רבנים
ביןעננן - ,דמט יפנט פי} פ מונטר מיהנן דנד  1 ,ופ} כ?ג
דיורפמרוומורן ניכט טרפפןקמן  ,דמ דמ דךווירק} יך
מנ}4ע4ן דין !משן  ,דפר}4ייכן פמרמורטיי | ע מוישדפע
הפרלן דפש4דיינן דמננפש לו פפרבמננפן  ,ממעמן מין
פמ} 4פנדט מ} ט בייטפי} מנפיהרן קמן •
מין מייצר 4רמשןמ 1נד פמ? קרייכןטטמדט ; מין ווע? כר
דימ מויפק} עהרונ 4לדמהרטמן מיינפ היטטע  ,מבר
.נמך קיינן טפידפפ} המש  ,טרמן 5ניי} ין מייצר פחדן
עבפנפמ}ש דמט מוט }.יק  ,מיינפן פיט טרייפן לו הפרן ..
דמ } יש פשדפ £דמד4ן רב דפ) רן דיט דפר פרמ 4פ,
וומם דיט דפ  ! £ומונדרדיפע לו טוהן ווערי ? דפר
רב מיין דמן דפרדך דורך דינע4רינד} יכפ} 4פהרדוד"
קייט וד חמה}  /מ}ש מויך דורך דין מידדר הייטפרט
מונרן .פפ}}י\.ש ו.וע$ן  ,־ פמן רען מיבריג-ן זיינעש ו }-ייפן
?פהרמויטלייכנט  ,מנש 11מרטפשפ טפרלוויי? פ דמן
*מ}} פ דפ  £פיטפ ? יין רעכט טוהן  .די; ע מנשחמרט
וומורדע פמן דפר פרוימ מין דע  4 pחפהנ}יכן ? יננפ'
4צמדדן  , ,מוני ז*מ מיבר4מב רמהער1מ}4ייך דען פיט
< pD” iקברן " ומפר מבר מ 1נבקמנס דיט psi
 jus Piscisמ 1נד פי}} ייכט מויך נווייפפ}נד  ,מב פר
1י?ן דר #־ן מ}ש מיין קצין בעערדי4פן ?מ}} פ  ,מומי.
דך

(קנח)
ויך פמרהעד ערטט טובל זיין ורטע  ,מדר מג עד
§ויהן בומט .מ} ט מיינן» 4יינען רוח בטרמכטן * מ ^ ע׳
\.ינ 4עךטטמבמ 4מןס piJj ’nגרמכטן רב  /מונר ערהי^ ט
סמן  ptnרען בטייר jמוט רעכט מיינט פיטעט מיוט,
פערלעהרט נו מערדן .
» pnöענטן

בשורת

ספרים חדשים
א

עמודי הלשון המיוסדים על אדני ההגיון •
לתועלת התלמידיכם ההפציכש ללמוד
שפר־ת עבר שפה ברורה להבין במקרא
מפורש ושובם שכד 1־
רימ עןע>< ענטע רעד ' עבדיטן טמרמכע נמך
5מ4יטן פרינליפיעןענטוויקק}ט; מייןהמנדבוך
"1פיר ?עהרער  ,פמן יואל בדיל ,
געבטט פמן}טטענרי4ן פמרמרי14ון רעדנייט"
מונד נענווערטר  .ברלין ' ‘ בדפוס

חברת

חנוך נעריםהיתקיינד ״ (כממאמן  nבמ4ן
מיןקוומרט  .פרי’* 4 14רחטן ) .
ויער פרפמטר בפמ41ט מין רמער גרמ ^ מטיק r
ווימ ער מין רעד פמררערע מייטערט jדע4
?!?מן  ,רען מונט החכם רבנו משה ק מנחם זצ״ל
מין זיינ ^ אור לנתיבה פמר4לייכנט המט  ,נעמןין
3ימ,ט פ רמ כ\ ע ה ר ע  mדער מר נן נ פט Iע ה ר ע לו
פרבינדן

5
דבמרן  !«- rמחרך דעך ךמפפ? טעענטנוועק ערריימן
ו 1ירר  ,רמפרער
פיןרדימפפרמכעניכטנור 4ךינדןיכך
זייכטר חונד מין קירלערער  $ייט ערןעמט  » ; ,נדרן
מוין
 ,רמט דעטן פדפטמנדעט קרעפטע דח חרך
ענטוויקק
?
ט
1
וערדן  ,מונךממזכ ; ךער ריכטי 4ע ^ עבחיך
דעחעןבן4ניי 4ט 11ירי  .דמ רמעט המנרמך מיגדעטן
גור
פיר רימ ^,עהרער יער מונטרן קןמטטען מין יעד
וו«} ר
>
ע)>( ט» פ!? ע .חו< פ!4ע 3ט ממט * ,מ «מ?? עט מוין
 3יכט
מ? ט מיין פמןןפטענדי 4ט ? עהר 4כיירערערעבריפן
?ופריחכע
בטרמכטעט חעררן  ,ומנררן ממט,פי ^ עהה
נור
מיין מויטצו 4מויט מיינ ^מ}כן ווערקע  ,רמט
דפר
פרפמטטער
מוין מיין מנדרחמ!
פרפפריכט#
ווען
דמער ערפטע פרחך ביי ^ בןיקוכ ; בייפמן} פינדן
ומ
^
טע
.
מויך
*
ינד
חיןרמ ^ טהי ^ עפירט ערטטעטר
ידיח
בטטאנדטהייןע רער טפרחכע ,
דמטהייטטרמו
מיינלע?  ■!:רעדעטהייןע מן .מוני פיר חך 1ע 1בסכו
ערק
^ עוזרט מוכר ער} ייטערט וומרדן י ' דע ^ זמ 4גחנטן
סינטמקט מבר  ,מדר יעחיעני 4ןטהייןערערפפדחכ),
?עהרע *  .יער פמן יער פרגינרונ 4חעהרערער רעיע•
טר.יי
} ע  ,פמן דעך בי $יינ 4מיינ{ ע1נר* ענע מונד דע£
בויע
4
מנ
3
ר
פערימרן
המנדע
[ ט  ,נעבטט רער דמחינו
פרבונרנן 1עהרעפמן רען טעמים  Ifo * ,חונטרפמס
מויט*
ענ 1נ 4רעך עבן ^ דמכטן בדע! 4ט מיין■ מחנדרער,
טהיין 4וויד #עט חערדן  ,מונר נמך רער ערפיינו43
רעט
 1! , ptoiי  $רער סרפממטר זיך מן ריח מויט(;1
חרבייטונ 1 4עט4רמכטן
פמןןפטענדי4ען } עהר|; '
 4ביירעס >ןמכן י
פערנד  5ינדעט חך מין רמר
פמררעועמיעע ח 1יט
פיהר!
יכעחמ 1יטמ £ «{4ריכטי 4| 4כרויך דמעט המנד״ו

בוכט

() Dp
גובש  » ,ונד דייו מנ<3י 4ע  ,מ 1ט דייו ptn 13נוהיי1צנ*ויערטן עמרמדי> 4ון עמן וערמכמר־דנוכ^ ועטjüp ’üA
ערעמטטר
ועד,
סדקדק ' ״ ר' פיבש ספרי
דעט מ ונטר וע ^ » !miמדרש מלים בקמנטן עבריט"
וייטטן ווערטרבוכט  ,מונד ןעהיערמן 4ומכטרפ1ון? נ.
*מ פין גור מנ3יין .ע ומעט ב 1כט  ,ועטן מייטרע
בטמפפנהייט  ,וומטדרוק  ,פמפיר  ,בוכטטמבן
מ) ו׳  4׳מנבןמ 4ט  ,רעכט  4וטמי* ט  .מין מנןעה;1ט
דעט מינרן וועהרטט דעטזע? בן המט>< מן ועט 1וורטהייןע
ועט ומכערטטענדי 4ן 1ע* רש ניבט פמר 4רייפ] 4 jftmi

מ־־־ר•

ב
שרייבן אן דיא ווירדען מיטגלידר
*עמטליכר לעבליכן אוגדוואהלטהעטיגן .
חברות גמילור־ת חס דיס בכל הקהלורת
הקדושורת • פאן יואלברי״ל " ברלין
בדפוס חבורת ,חנוך נעריס התקנ״ד
 5וקטמף)ju>n
ומט (' Wקמטטן מייני 4ר
אין ומענ ; מרייבן ,
ועחטמעטדער
{1יט\ 1יור וער ןעב?יכ! 4
פ ר י י נ ד ע 13ביןין 4דרוקט מונו4רמטיט מויט 4ע"
טהיחט וומררןמיוט  ,המט וכר ערפמטטער ומט
ומיטטע מונובעטטעעמן דע ^ נהמ ^ 4טרמ4ן  1 ,ומט
גייטהער  , ,טהייןט מין ויוער מונורער ממנמטטטריפט
ןע[ גטט  ,מונו טהיי5ט מין מנור) טריעטן :513 ,

ענדןיכן

-njr

(קפא)
ענו! יכן יונסטנג)!! « • מנר מוטיטטע פייגעט 6 15נע!ן!
בעעררעענט דער טארטען בייא א 1נט יחידיי פא ס
\ .עבראכט ווארדן איוט י ער *} ויבט דארורך pm
זמעהרלוג/ליה} ע לו טרעספן
רמטער זיך אוטויטט}*
באר אןריא ^ ט ^ ידר רער בעעררינ 4ונ 4ט"4ען }} טאפט
וע} בטט ווענדעט
פאן
רערןרעכטטאפפנהייטאונר
** ענטעף} יבע  ,א} טאויךוואוזרער פדע>0וי 4קייטא 1נך
,עצטר רע} טפאויטעט ?נר * ין לו ? עחר איברליעט הע} ט,
א} ט ראט פר אן איחרן4וטן ווי51ן נו 1ייפ}ן וא}} טע ,
איקפרפאחרן אבלוטאפפן  ,ווארורך■* יא זיך רער
*פאהר אויטועלן  ,ראט } עבן  14אנכרוועמ £ןלופרקידלן,
אד דיועאב «0פכ» נ f: n4 4אהנע פר} עלוט .רפד רעןי 4יאן
ל 1ב 1ועדקטטע}} ע} איוט,א} ט וואפאןער זיא אקענרע
וייגעט טרייבכט איברליעט לו האבן האפט ♦
( 4ייך אנפפצ ^ יך » אכט ער * יא אוי! 5רען מאמך חז״ל
אויפ>וערקןא ^  ,אשר יעשה אותס האמם וחי
בהם ולא שימות בהם  ,לופא} 4ע דפטטן ויא״ניבט
בור ער}ויבן  ,ואנדרן אוי !*א4אר בפעח}ן ריאאויט"
אימט .דפר ^* עלע לו אונטר[ אטטען  ,זא בא}ד סמות
נפשות ראבייא לו מאר4ן .אי* ט ; פר עדאיננדט ויש
 5ערנר 1 , .וע} 5ט 114יכט חז״ל אוץ 1ראט אודטהיי}
אימפט רופא מומחה ועל!  ,רא ויאוא \.אר אן יוכ&
כפור ראיס פאטטןלו בדעכן בפעה}ן  ,וו־ען אייןוא} כר
' ארלט  ,וע} בטט שלא מבני עמנו  ,עט פיר ׳נעטחי*
פיידעט ,
אבנייך ריועס איין אסור כרת איוט .
«!  pוויא
פי
}
»
עהר א}וא וייא ענז ' פפ} יכט בייא הלנת
המתים עש } פדיתיךיוויף רען אויטטפרוןאיינטז .טיקסן
ארלטט אנקאוווון לו } אטן  /רא דאעט ב} אט איין לאו
חנא מכלל
עשה  mmשאין לוקק עליו  . /ווי«
 5 1ה אי ־
ער

)fnbp
&ד מין מיינר מסוערקונג דייניך מויט מיינמצורועלצו ,
 mוע! בטט ער לו ^י*ך מוין* מויטפיהר! יך לייגטj
דמצו רימ טטע ^ ע מין דגנר גמרא ( טנהררין דן*m״ Iע״ב)
&וע! צע  \mטזעהנ! יך חנפיהרט  pm ,דמט פריהע
 3עערדי |4לו רעכטפערטיגן  ,ביימ מיינר ריכטי^ן ער
לץזעח.רוכ^ פי ^ עהר חוטAע Aנטהי ^ ) עהרט  ,מ 1נדמיין
פח! יי?ן  #יט דעה(  |^ iAäמין ומ} כן5ען?ן מ!< עררינגט
גטטמטטעט  11 .ען דאהער טמןוייטiמנAר נייטזמןמג
ערלטע < ; דיא b >nרעכס חא
מיינעט רופא
מומחה פרדיהנן< בהויפצועט המב| ,־ רמטעט מויטר
" דער אצגעהנד! פיי! נינז רעט קערפרט גמג{ מ! נר גמר
)5יין רכרעצו קענלייכן איילעט 1וירק? יך ערפמ1גצ1ן טמדעט
גיבט  ,מוצר דמצו דיא פרחכע* ויט  ! psiיכטע מונד
דערפעדר ומחמה! ; מ! טמויךמ?! ע ומ ^מלל 1ע שנוים
מונלופר! עטי ג ויכר< ומ מיוצז חוט ייידצזע  füiAמפפנגמר
 jAÜAדמספרי1זעבלגערדי' ^ רערפערטטמרבנן  *.היר1ין*
פיהרט רעד פרפמטטער פי! ע בייטפי! ע פמן' ווידר
ערוומבטן חענטן מן * ו 1ע! כע בווייון < דמצו ריא
<גר&יינ1לג| בייאחייצכ^ טיין״טמרט| אונרמיינ < ווירקןיך
,פרצוטארבנן' ^ ייך ויין קעצנן «  ,לי }יצ ווערע עט איר
%ו!?ר1ינ\&  vm ,ער מ* ^'י<גמ  #ע1מל1־*  iויען איך
 ,לג פיןצ ו־ער ^ צן ערלעח! |.קעצטע
ריא ויך מונטר
*,מוטרער נמלימן לו \ .טרמגן המבן  ,ווע! צע פרייןיך
^דאט איישטנל גחיכט תאב | ! וירדן  ,ממנדרט חעןויא
^מין קדזילרת גדולות פארגפא!!!  ,וומ פרנינפטיגע
^חברדחייטצ
 |AÜAi3ו 1אר | * מ! ןיי|  ,חיאמיוטראט
^לו ערחמרט! ; דא ו 1יר אונט ימ כי  5ט דיאגתעריגלג■
^לייט חולו ! אטן; מיינע *מ! כע ערפמהרוצ Aאאכן נ1
^ 5ןעמ| ! מוצר ציבט a!5aלו איין! ו1ישן ! חנן טמדטן
ו־מט

\r

(קסג)
"דמט וויררקמ>שוןן :ןייכומ ^ פרביטע| **“ .י רעצצמך
פיהרט רער פרפמסשער פ « \ ומ} כר בייטפי) ע מן ,
 1ומפמן רימ דריימ ערטטרן פמן רריימ בריר* ^ ייריטן
ערלטן  ,דע ^ העררן ר מ ק ט ר ה י ר ט ב ע ר ו ,לן
גןעציגשבעת' .מין פרייטן  ,דע ^ חעררן
פרמפעטמר
מ 1נ ר ה מ פ ר מ ט ה ע ר fמין בר5ןי  ,מ 1נדדע^
העררן ה מ  köע ד׳י קיו ■ umpר ק ט ל 1המצמווער
ערצעה^ ט ו 1עררן
♦ 1וייט למה} רייכר מבר ויצר רי5ו
בייטפיןע 1 ,
ימ
ער
פמן
רען
ערפמהרוצק מונורער
געבנפע? קר מצפיהרט  ,מונד דימ ער מויט רען חערקן
רער בריד& טן ^ עהרטן,
ברוהיער ,בריצק<1מן
מונד ה 1פ ע Iמ נ ד *ומ ^ ט המט
מוצר דימ ,
ווימ ער ב ^ ערקט pm )1ומ><
עהר
ifo
’
 pפרריהצן ,
יי רמ וימ ב} מט פיר מיהרע !* יטברירר 4טריבן המבן,
<י מ? ומ מוין ניבט מין רען
פרדמכט קמ>קמ
קעצנן,
מ מןש העטטן וימ וימ ב? מט ל 1דע  pענדע ערפונרן ,
"מו ^ צספמןדען 4ברייכןמ 1נורפמרפמהרןמבוועצדי4
לו »מכן  “ .רמש >< ערקו 1יררי 4טטע מונטר ריק ביי,
טפי?ן  ,מיוט רימ ב 4עבצהייט רעש מרצעניימ) 4עהרטן
פ *י * " מויטמיצ4
מןטטמדטמין.
צב 4ירען; רערמין
מייצר  ptoiטמדטן״עהצןיכן ערטטמררוש\ $נ  ,מבר
וינ^ יכש  4פיהז מונר בו 1מוטט ויין המטטע  .מ ערומה,
"הערטע  ,פיהןטע  ,צור וומר עש מיהש מוצגיך ,
"רימ 4רינ 4טטע בווע\ 1.נ 4הערפמר לו בריצק  .ויין
״קערפר וזמר טטמרר מוצר טמרטן עהצ^יך  ,ויין
מ \ .יישט} עבטע . .
ערהערטערמטק{מ4ן וייצר פרייצדע
מ מוצר
פי־וומצדטע
 ,חמר ויך וייצעס לוטשמצדעט
מ בו1מ 1שט ; ומה רימ מנטטמ] טן לו וייצר בעערדי ^ צ^
״מוצר 1וימ רער טיט} ר רמש ^ ממש p !5ומר\ .מן מיה p
ה ב5 2
“ ;^ pm

() i &p
'« « i jörtwsנצג
♦ pHדצגר נ« צט
*,פ« ר דעעבעערד*4ונ 4ט  i?wק«  pער חידד לווין• *c.
דער פרפמטטעד בט^ טט די« וע>וט[יכן פ«ן מיה£
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* 5ניכטפ אנררט  ,מכטוג 4סוופהרטעמונך<יו*עננר! מ}ט וומט מוטרע פמרפמהרןז.ופ 4נטן מנדענקנק
^טהמן חמבן  ,מנר מוט מומרפ וויה! } עהליער מונפ
*,לו טחון( jir.nBaמ) המבן  “ cc .חיר 11ירד דימ
בקאממג משנה מיט מם' שמחות מנן .פיהרט1
עצאין לנית הקברור־ל ופוקדין על" 1יהמתי & עד־
שלשה ימים■־• ואץ חוששיץ משום דרכי האמורי •
מעשה בא׳ שפקדו וחי כ״ה שנה ואחייב מת־ אחר
והוליד חמשה בגיס ואחייב מון in ,נר■ ך» ר ויק
*לייט? , '4גרטטנט \*fm m .עןב .טט בייקקיןעpD
קפתצונן .מנפיחרן  ,ד־יק מיק * רמבע ו 1ירר פמומכק.
4ינרי  1m ,מטמוןמפפנבמ,ר פועט בדכריהס  11 /כן
 \mרעד4ןי.יכן ערפי 5הרונ4ן פיר טפטיג פרק | עחרטv

■ דיוק ח?"} ךי* עק ערמוק יוהנע מונטרטיד,
למיטנט *; .
ב .יימיפרק טמרטן פיר [ tott־  ; pfonוויי? ;יא .ניכט.
4ו 1יטפ פפ[ 1פ1ונ4פבן  » ,נדרן מיק  pnmftnדיוק.
בחמכן רפרסמדטן מהמן מויטנמא^  . jpnhp /מונך :.
רריטטנט  ,דמט  mץיין ^ יטט}  4קמגטהמגן ; pm
| MMי..,
דימ14ויטחי.יט רפט ט5ןדעט מנד ^ מור נו»up2
ה ^ מנטט קמוט דפק במוכענט ך.ימ מנןוענד•#1
פירז
דהר ^יטט) ווידדן פךמרמטהמב| *  5ופ|
דיאמילט טיב? יקן במובן vmמטננך♦] דפר חהמ י התלמוד.
ניבט מנ 4עיהרט וופרדןק»ן  ,מ' ונד«?! ע|4ץהדטן .
ערלטפמו פיר מנלופר? פסי 4פדקזעהרן 5ו1מ  #יט
י■ ק)*1
'
י’״
7
(מ) מדר *־ד־ וו?נן מ4ין מיני 4פ דיץ בפ5גח [ מין דער'
עיכדן ו1ק??ן ׳— מוןו1עני 4טטנק
משנה ניבט
 4מוטהןל/ונן ער 1ויבט המבן* אמ<׳ ר?4ט רעלפטענטף

(קסו)
קמן דך דמט 4וויטן דפריעני4ן בר 1הי4ן  ,דימ דך חרך,

mבטטי}**ון?
יוכזן ,מיינן>(עכ^ןפע?1י4מויפלו4עבןq

מונד מיהן פי}} ייכט חרך מיי4נע ט! ןד מ 1יט דער רייהע
דפר ןעבנדי4ן ל! טטמטן ♦
דער פרפמטטער  #מבט דך ; עןבטט דען יויינון 11ורף1
דמט  \mפמר ^ ט מין כוכין בע4ר!5בן המט «511 ,
דמט בו ומכן דער טמדטן מ 1יך נמך רע ^ ב^רמבן נמך
^יך ןןמר  «! ,ע? כעט נמך דער מיליק מרט מין דער
עררע לו ב4רמבן מבר ניבט מנ 4עהט  .מ)
ןיין\
פרמ 4טער  4 ,יבטמ 1נטדמעטרמטרעכט שופך דגם
בידים לן דין  .מ« נד זמ ^ טע עט דמח ^ ניבט ^?יך
*יין  ,חירין דען פמרררונק דער פרנונפטמונד רען
פמרדרונ4ן דער רעןי 4ימן לו ^ ייך 4נץ .ע } «5ייטטן ? “י־
דער פרפמטטער כיי 4טרמט 4ען .נטהיין רמערפממוויט"
 ,מינדעק ,ער ; ע} בטטפמרט} ע4ע לן מיינר«מן5ן
פרמיינמוט 4 .יבט  , .דימ מ} | ע מויף ; עלע מויט  .דע£
שלחן ערוך 44רינדט דנד  ,ווע?  5ט מ? ומ מיהרע
«4על» פטי 4קייט בחיחט  .פר פר?מנ 4ט מבר ניבט ,
דמט>!מן דמע פמרט? ע 4ע « מ4רמרעלו מננעה ^ן «מן?
*מנדדן « יין וומונטממט ב? מט  ,דמטדימ אנשי החברה
יעדר טטמרט דמע העכסט וויכטי 4ע ; מבע  ,ווימ פט
מיהרע פפ | יכט ממט 4 Lהערי 4בהערלי4ן  ,מונד לו
דע ^ ענרע מיינעקמ>( יטימהןערנעננן  ) pltoiiדיממויט
אנשים חכמים וידועים מכת הלומדים ומהדופאיט
4 |hh!5^«3ועלט ' ווערע  ,דמ דפן 4וויט >« יטט? מונד
ו! ע 4ע וויררן 4פונדן ו 1עררן  ,דיממוי^ ביירן ; ייטןדמט
*וויטן פע1ןי 4בחהיק  ,מ}? פ ב; מר 4ניטע מדפהעבן ,
מונר דימ לופרירנהייט מ ^ ר פמרטייפן בו וירקן " . .
־י*
״ווען מיך  ; ,עלט ער חינלן״ ■ 4 mןיק | יךדין ! מזןטע,
מ דימ

( * .קסז)
? ,דימ ח 1יפ> וערקוח> וקייט דנגר חפט ^ חכטן חכטונ ^ו)!
" ! זעהרטן £ ,רח><0ן מ 1נר ווחה  $העטי ^ טעןןטחפטן
^ חכט  ,חונך
מ יווי^ דטן חיכט ^ן ^ נטטחנר
מ *יח וויר־ק? יך דחהין בטט ^ ט לו רזחבן ׳ חיהן חין
 AA1Aiלו נעהנון  :י וחהחבע חיך
"ערנטטןיכע ^ ?h
^ר »יינן לוועק) חוי^ דען חיך ורט די1.ע& 1רייבןחב4ליהו?1י
״הנובע)  A’J^ pעררייכט *  a״ | ^ו .רויך\m I
רן י 1ן 1וחומפ חונר ^ aר י\ ן לו! עק קחן דיון חויך
ווחהו דעך רע 5ט ^ ייבי pAטע יהודי ניכטט החנן ־;♦
פין>! עהך ערפחרדרט ויינע ! 1פ? יכט  ,דיח mווחהןf .
ווע} כע ער |a!?aויך ועןבטט  ,ח | ט חויך ריח  ,ונו עך
גור
ויינע נעבנ^ עכטן החט  /חוועט
ךמע;רךרו  #דיועט לוועקט ביילוטדחך}  .רען  ,ומט
נחך יידיטן ך! ע3ן דחט ? פבן חויך נ! ר חיינעט :חיינליןק
#ענטן••  /חונך ו! עת! חויך נור וקט חיינעט נייגבחהרנן
קינרט פחן דער העבטטן וויכטי^ קייט חיוט  ,קנון ער
 vhiרעבטטחענר חונד ווירקויער יהודי דרוך ניבט חין
חברערעויין * נחך ווייט> ועהרחברחיוטטדייופפןיבט
דער 3ע .ערדפו  $ט ^ עןןטחפטן וע? בטט  ,חיינעוחןצע
קח » יטיחן לו בוטח נרע לו בריטק  ,חד ריח חויפחעפרונ^
פחן >< ענטן דורך דחט לו פריהע בעערךץק ח י ה ר
 1 1Vי

סן  » phייטטן

בוחטטן vm

וויר הפרן

^ערחך ניכט ; דחט דחק טרייבן רפט פך־פחטטערט חן ךפן
חרטן  ,ווח עט הינ ^ קחוסוען חיוט) דיון ערפח^
 4החבט העטטע * דחעיר חבר חיוט עטחיוט חנררט
דחרוין ערפח ^ ט  ,ווחחרך  ,וועןפט\ 1ייךוויטדע^
!8מ 1נטע דעט פרפחטטערט  . ,דערפין 5ייכטןיברדזרך
חינרע רויבר3יי\.וכז , -חוט חרך חויטחריטעט חונך
|וו5ונך" ! וירקן ו! חך! טע ^ ניכט ^רחדעלו חיברחיינטט ^ט^

(קסח)
דמך מי»
» ר פיר רימ גוטפ ז מבע מיין טריטט־אעהר.
\,סהמן
ממט
;
.
עש
פרפערטיגטע נע ^יך' מיין י 1נגר
יידישר ^
עהרטר מין !! עק^ נבורג טטרעלי} פמן . p ?n
כחמר מין
רייטשד
שפרמכע פרפמסטן ,
מבר vm
יידיש
דייטשן
? עטרן גדדוקטן שרייבן  ,מייגע פען1י*
דייטשע
מבשריפט ,מוכר מיבררייבטע וימ וער ומר/
טיגן
ןמנדט
רפגירוט . .דמע פמנדידען מיכהמ? ט דעט
־>
?ע)'בן
וויכטיג גנו{  ,מ ודמיהן מיהרפרמ 1יפמערק* מ^א,
קייס
נ
1
ווירדי
4
ן
,
מוכר בפמה) דמרזי! 5דער דמרטיגן
יידישן
וייגרע ,ענטוועדר רמס? ע? בע ביננן מיער
גחיטן
לייס גרינרןיך לו ווידר 1עגן  ,מדר דימ מונ? יטטע
דפט
פריהן בעערדיגנט מייננושטע  . 4 $דימ וייגרע
רייבטע
דרו ין! 1וירכיך מיינע געגנשריפט מיין  ,רעו
מבר
עבן
ro
ווידר? יכניג גפוצדן ! ומרד  ,מ? ט דיממע^ כע
דפר
פרעגררב? כר לדיקןברכה" מיעטט מיבער רי? ע\
גפגנשטמכד
ביימ רע ^ קייזרויכן גובערנימ מיברגעבן
המט .
פט וומורדע דמהער דפר וייפרע בפמוז!ן ,
דימ
פרשטמרבנן ניכש מונטר ררייען טמגן  ,מוגר מ1ין?
<עדןפמח
ניכט מהנעלוליהונג מיעפטמרלטעטלובגרמבן
מיבר דע
p
*
מ?
1
טן
וימ מוין מיין טמדטן הוי? לור מויינ"
בוומהרונגדער טמוטן ביס לור בגרעבניט לייטערבויען ,
ן!מלו
מיהר מבר דעט הערנמגט ד 1רכ? ויכט מויטבע?מג".
דרפר
^
רעמונדגנמדע רימבוימ! ע« טערימןיען טענקטע*
מין דפר
גדמכטן ^ פגגשריפט דפר שטרע^ ינר גורערע
הייטטעטמונטרמנדר ^ יך ן  aדמשרפרפרפמסטפר

" יענט
שריימט פמן דפר היירגן שריפט דעט רבי
n
שמעון
בן
יוחאי מוכר רען שריפטן רפט ר׳ יצחק

גי  6דיא
גוויט ניכטט ווייס  .דען ומנטט וויטסע ער
<? ימ ורטן
דמשומפהייר*] ביכרדימ מ י יגנטןיכע
.
היי* י  4ע

(קהט־) ■  >■./י ־ .
'מ ה י י } י 4פ\ פ ה ר ע עכטה5ו?כון רימ מיין יפדר
וומ נמך פר־ויינע ^ יינדע11
״ רמבבינר וויטן pih
מ פיהרן המט  ,מוגר רמט דיופ תיי?יז.ן ביכר עפטרט.
מ מ י  11pי ד ר ט פ ר 1ן mי ט ד פ  pת }  1hך
"לו טטעהןטיען  .דימ> ועהרטטן טיק פט  .מניכור,
״מונר מיין ^ פהרטר  mnו«מ לו ^ רמיינבמרן וויטן ;
דמן
י ,מונר וומ פר ו^ מטמוין מיינ»#ז ניכט 1וייט ,
מ דמט ב פ מ 1 , 14 iומט ומט ח י י■? י 4ט ס ע
״,מיה ^ זייטט ♦ “  \m mקמן מויט דיור מיינלי4ן
טטע} ןפ טמן f:r*Aרען 4ייטט ערקפננן  ,דער מין דסד
4ע 4נטריפט הפררטט  ,מינדפ  pרימ פרפמטטפרדער"
 5ע? בן הירחרך מימן מוכרי 4במק בווייו פמן מי הרפי
מונוויטטנהייט מונד מיהר ^ 4פכלן*פן >ומנ  14מן קעניטציט י
דפט יידיטן 4ועלפט מן רען טמ?4 4ע 4ט המנן י  .י רען ;
'עטממטדכיטנור ק י י נ ט  11פ  4טדימפפ| יכטמיינט
יידיטן רמבגינר דימ וייגרע דורך רימ ספרי גןבליהפו
פיהרן  ,מו $ד דמרנמך ויינע מויטטפהיכע מ/יבר דמט
וומט פרייבט מונד פר [ויבט ממט לו , |hm»pü 2מ 1ט
 131mlער וין ןפדץ.ןיך מן דימ ספרי פוסקים  /טורים
שלחן ערוך  ,שאלוה ; ותשובותמ׳ ו״ 1לו המוסך
ןזמט י * :מנדרן פט חייטט ומ4מר מויטדריקןיך מין
מיינ  4 £ופלכוכע דפטןמויטמריטפט מ *4.$יין מנערקמנט
דמט 1 1ע ן ד י מ טפדי קנ £ה mי טדברי
ממס ,
הת? 1מדוהפוטקי  £מ■«  1pויי ד רט פ ר 1כ פ * י נד ,
 hמ ן וין ב Iמ ט מן ? ע ל ט ר פ ל 1ה מ ן ס י
מונךויךק< ינטווע 4ט נמןדפן פרטטרן לו ריפטן ברויכפ()2
וומה[
 Aכל דבל שנעלי הקבלה
(ב) כתב פ״ה בכללי הפוסקים
זהזלקך חולקיץ עם הגמרא הלך איורי המורא והפוכקים4
מיהו
־ "

< קע )
ןןמה! האטטןחכמינו *״} לעכט

 m \m ,דען$5ד*

אין דער חורה  ,לא הוסיפו ולא
\vmערקןעהר)  ,לא תוסיפו כדי שלא תגרעו י
מיהר *  v>(toניכטס הינלוטקק ךו ^ יט מיקר ניכטט
פתוינדרט  ,כי כל המוסיף גורע ,דען !•וער גוי
פין טה 1ט א 1נד מ ^ עכן איברטרייבט  ,טארעט דער
! 4טןואכע  ,כי עי״ז העקר נעשה  hsvוחטפל^
תגרעו ,יפאן 4נירא

כעשה
עקרוויי) הירר1רך ג! ועהנןיך
*אכע
לוד
נעבנואכע
,
א
1
נד דיון נעבנואכע לוד הויפט"
שאכע ווירד  .ןיידר איוטט אבר ביית דען 1וייטטן ואכן
אין אוטרער הייןי4ן רעוי4יאן וא ער^אנן , ).אונדדיועט

דייוהויפטמ

איוט דע) אויך היר דער פאן!
 pmדאט נו בפאן\ .ן
וואט איס זוהר טטעהט)
פאן  pinעט 4ארנאך
?יכט איינ ^ טויט אטט  ,אב ער עבט ,אדרב)אש
אונטר 4טאבן וייא  ,אונדאין רעק וועגי 4טטענט ועהר
פי) ע טטעןןן 4אנ) אונןיי 4באר נייער) אורטפרונ 4ט וינד
( < )4ווערדן ניכט ^ ר דיא דייטןיכטטן אויטטפריכע
רעך

מיהו אם בעלי הקבלה מיומירין יש להחמיר ג״כ  ,ואס
לא הוזכר כגמרא וכפוסקים אע״פ שנזכר בקבלה  ,אין
אנו יכולים לכוף לנהוג כך (א״חp׳ כהבמ״א) .
( \m ) 4ועהע וואט הרב ר׳ יעקב עוודן ! נ"} אין pm
)וטפחת טפריע היריבר4וא 4ט האט ♦  .לוואר האט
ערטט 4אנ] נייןיך יע>ואנד איין טפר הערויט44עבן ,
ןוארין ער ניבט נו ר דיא אנ 4פאכטנן טטעןן! דעט זוהר
לו פרטהיידי ]4ווכט ,ואנדר) אויךואדרייטט איוטנמך
נייכאפפגבארעפרפעןטו,נ4ן לו רען א 1טן הינלוצופיקt
׳ יופיין

דער גמרא העטןמ) טעלט * ,מנדרן !hkמיגרטרימ
ןמ ^ דימ עשרת הדברות  ,מונד ^ מכט זין קיין
לחיין,אוילאותזץ
^ווישןדרוישחויף לא תרצח עובר
בושה וכלימה* ^ עכטע חוך ' ךימ ןמבנס 1ןעהרטע
טפןןטמפט דער פריינן־ענו בר?י | דמסמנגעמנגנע ווערק
פמ ^פנר]  ,מןנדרמט פרטטענו 1עק» עטי ^גמוכרוו«ה?
מיינ^ ריכטעטע טמדטן״הוי* מוצטר יידיטן \^.יינדן ערמ
ריכטן  M .עכטע די^ ע קעני DAטטמרט  w ,ווי5ו מי!
^פהרפר ^ ^ וטן  ,מוין הירי) רמט> ווטטרמ! נדפמרבי 1ד
3ן »ך
פיר מן « רע ברידר ו! פרדן .
 ^ pxnמננפ נמטמריט בקמנט
דמ עט עמן ■
מ?ןיין
מיוט  ,דמטער ני  5טנור מכ ; מיינגמנג.עד ז *יינר טר« פ"
טען * פ? בטט * דיכטע  ,מ ונטר פמ? טן  Vm , |hh:ויך.
ערפערטיז״ט  ,מין רענן פר ; יך מןי^ דימ מןנפרטפ4ו"
טטטע ווייוע דימ Aרפסטי•? מב^ ופריכע גיי^ פ Aט *,מנדרן
מ! יך * ^ amיץ־ערדיכטעטע הסכמות טרייבט  ,מ £ט
קעטטע ער  mפמן פרטטמרבנן רבנים ערהמ | טן y
מוין מיברהויפט * j^ Aיינע מיישנן המ 1ב וומהרן מונן•
מונפרדויעטע קפנטניטע רען ברי ח(1טן  #ענרןדערפמר"
ןוע^ ט מונטרטיבט  m :קמן' פר  ,דמ וומפטמוין
וומהרחייט מ 1נד )* מרמןיטעט מנקמ< 1ט fחמה) קיינע
סטיוסוע המבן  r .י

יא
נאדבעה עשר חס־ לחודש טבת בשכת התקנ״ד קלמזוקבל?
עליהם עדה ישוון היושבים פה פה אחד יאפ הרב הגאון
המפואר מז״ה ישעיהו פיק פר״ו לראש בית דין ולמורהצדין
'בעירנו תיות הרב המפות הגאון מו״ה יותף תאומים זצ״ל
וכבר נודע תפארת הרב הזה ככל מושבות מיישראל  ,ועליו
בשיר שירת חכמי התלמוד  :לא כחל ולא שרק ולא פרכיק
ויעלת ןת .
״.׳׳■ " '

ל jrמי ב ע ד ג
;מהעיר הלזונכתב לכו הזאת tאדונינו מלפנוהחסיל סקיסר
יו״ההמשיך חסדו להאדון החכם הפיליםוף מו״ה וזירץ ;
המנהיג הראשי לכל בתי חנוך ילדי העברים אשד  .כמדינת
גאליציען  ,והראה לעין כל כי מצא תן,בעיניו  ,בשלחו
לו מטבע זהבגדולה  ,להיות לו לכבוד ולתפארת  ,בגלל
המכתב אשר כתב משעם המלך ויועציו לשונת אחינו ההודים|•

מו ד

ה

המחברת הראשונה למאת ף החדש הזה הדפשוו בעיר
בערלי!  ,ועל כי רחק ממנו מקום הדפות לא יכולנו
להגיה אועה כראוי ולתקן כל המעוות  ,ועל כן נפלו

בדקות

■< ל! עג)
המאפרת ההיא שגיאות רמת מאוד אשרצנל!יהי1
:לא עכרה עין המגיה ; וליצר הזה יהליו לניהקלרא
האהל !  Iואכחכז פציג אי״ה כסלף כל הכרך ללחהטעלה^
למען תהיה ניד כל .קולא לתקן השגיאה כמקוםהראל*
לה • ואללס ' על דפר טעות אחד אשר יצא מתחת
מכבש הדפוק כדבר פה עזי דכ 1באזני הקורא למען
האמת זהשלו©^ פי כפתיחתנו לאגרת הרב מוהרר
שמואל לאנדליא כפראג נדפס הדכלים  :האגרת
הזאת שלוחת אלינו מאת הרב רפו' וכאשר
שמעכל היו היכרי© האלה ; אחר צאת .המחברת
הראשונה לאור כאבן נגף לאיזה אנשים כעיר
פראג יע״א בחשבם שהדכרים ' פהולייתן זככתבן
ושהרכ ר ' שמואל הנ״ל שלח כשמו האגרה ההיאאליכז
לעורר ריב למדנים כין ילש כי עירל  .כשמענל זאת חשנ1
ולא התמהמנו לשקוט כל ריב וכל מדון  ,ושלחנו על
מדואר לאיש אחד מידידינו בפראג  ,את הכתב
הנעתק פה  ,לפרסמה! שם  ,והבטחנו גס כןלהדפיס!
כמחכרת הכאה ילאלה לכרי הנתב הזה אפר שלחנה

חגה ת
» אמת ההיא יסוד כלשלימות  ,לאין לךמדה גרלעה
יותר .מכטזלה לאה כת השקר ללק גס לא נמנע
מלהעיד לפני כל ולתקןכפרהסיא שגגה אשר יצאה

 5לתחפ מנכש הדפוסבעמן האגרתמאתהרבמל״ה
שמואל לאנדויאנר״ל  ,הנדפסת במתנרתהראשלכה,
אחרי שלא היה כידינו להגיה אותה טרם יצאה מך
הדפלס לגמרי בהילת שמקלס ההדפסה רחלק מעירנו
׳
י
פה כארכעי© מיל.
נפתיחתנו להאגרת  .הזאתכאמר ; ה אגר ת הזאת

־

' <& לזחה' .

:

שלוחה אליהו מאת הרב וגו '  .ובמקוסאחר
שם אמרנו :
ועל כן גס עתה
העתקנו
האגרת הזאת בתוך המאסף כאשר היא
שלוחה אלינו מאת הרב המחבר בלי
ערבוב בה שוס דבר
מדעתנו וגו׳ .
מצחף אלו ב׳ המאמרים ישתמע כאלו כתב לנו הרב
המחבר בעצמו בענין האגרת הזאת  ,ואולם באמת
לא כן הוא  ,צי לא כתב לנור׳ שמואל הנ״ל לא
כעניןזה ולא בענין אחר * גס אין איש אחר
מתושבי עיר פראג שלחה לנו  .אן
שבכל זה ידענו ידיעה ברורה ונאמנה ,
יכ האגרת הזאת יצאה מתחת ידי .הרב ר ' שמואל
הנ״ל כאשר יעידו על זה כל אחינו יושבי עיר
פראג אוהבי האמת השם ישמרם • זעכין השגיאה
כך הוא ,בכתיבת ידינו נמצא  :האגרה הזאת
מאת הרב וגו ' שלוחה לנו
להדפיסה
וגו  . ,אכן המאמר האחרון שזכרנו יצא מתוך
ידינו דפרים ככתבן  ,אלא שלא היתה כזנתנו בזה
לאמור  ,כאשר היא שלוחה לנו מאת הרב
המחבר  ,כי אס כאשר היא שלוחה לנו מאת
הרב  ,כלומר כאשר היא שלוחה לנו נכתבת
מאת הרב; כאשר יודה כל יודעבשיבהלשון
שמן הדין להאמר כן  ,ע״ד כלל ידוע בדקדוק
הנקרא עלליפזיס  .) * .ואס יש בזה מקום לשעות
בודאי
*) ופן בל״א ו 11יר התבן עט חייש -ריקט 1וייח .עש
יחנט פתב ; פרפתשר לו^ טיקט ו! יורדן תיוט "
ישתמע בזה האופן  ,שהמחבר אינו,המשלח בעצמו  ,אך
שבודאי יש מקום לשעות אס לא תורה ההמשך אמתת הענין •

; מדאי  ,סמכנו על שמי הלש(ן בראש הפתיחה ־ אמצה
< אעפ״ב מצאני ששעה המגיה בפירוש זה המאמר
האחרון  ,ושבשביל זה ראה גס לשכות ולהפך המאמר
הראשון כנ״ל  , .כאוס הדובר לכבוד האמת ולכבוד
מי שחותמו אמת  ,יואל בר״יל ז״ל סדחפעטתר
ב״ה פהברעסלויא ש׳ אדר ראשון תקנ״ד לפ״ק.

&חרהדברים האלה והכה אגרת

שלותה אלינומעיר

פראג ובתוכה רצוף המזדעא אשר הודיע כשער
בת רבים הרב מוה״רר שמואל הנ״ל גס העסק הזה *
ואנחנו נעתיק גס אותה פה להראות לכל איש! ואיש1
כי לא
מחשמתיכז חלילה לעורר
מדנים(לחרחר
ריס
זכה
דפר
*■
מודעא

רפה

אתמול בא למראה עיני כספר המאסף■צרך  .שביעי
אגרת אחד משמי ושס נאמר יי  -האגרת הזאת
שלוחה אלינו מאת הרב החכם מה״ו שמואל להדפיס!
במאסף ולהפיצו בישראל וכו׳ — זנשתזממתי על המראה
הזאת כי ירא יראתי פן יהי׳ זה לברגן מפריד לעורר מדנים *
ואני מרח מן המחלוקת  .אך נחמתי ובזאת אני משת כי
מיס רמס לא יוכלו לכבות את האהבה כי נתקע יתד במקזפ
צאמן מאת אנשי מדות אנשי אמת ואמונה אשר בתוכינו ,
אוהבי שלום ורודפי שלום אשר לא נחו ולא שקטו עד שהעמיד!
הדבריס על מכונם למען עשזת שלוס בינינו ונתקיים בכן
את,והב בסופה • ומצויים זה אצל זה באהבה ואחוה ונוחים
זהלזהבהלכה* ונשתקע הדבר ולא נזכר ואין עוד קול
תרועת מלחמה נשמע ואין צוחהברחוכתיכו • עם לכ זה
להסיר ממני קול תלונה שלא יהי׳ העם כמתאוננים עלי
£אמר * הלא יתדהאת דברך אז לחכמי העיר לבדם שהם
!שפשו

(קעו)
ישפא? צדכל ( לעס ז ? שנית את שעמך להתעולל ' כה® של לוי!
דבריך חוצה ?  :ולמה■ זס יתערב תר בתוככם ? על•■ זה צריך
 ,אט להודיע בשער בת‘רכים  .ט לא מידיהיתה זאתלחכמים
המחברים האלה כי אין לי שוס הכמת עמהס • ומעולם
לא הי׳ ליגור מצוי' בימנו לא ככתב ולא בעל פה ולא ידעתי
ממי .יצא הדבר • ?כל הקורא במכתבי הזה למראה עיני?
ישפוט
פי לא נפתב
■ האגרת הזה לקובעו כדפוס להפיצ1
כישראל כי נחפזי כתבתי אז כאשר הייתי; מחוץ לעיר כלי
?פרים  .הנצרכים לזה • ולא הי ' כוונתי כי; אס■ להודיע עיקר
הדברים לחכמי העיר ובתוך הדברים  .נתעוררתי ' באיזה
הערות■ .מדברי הפוסקים אשר עמדתי; עליהם בתחילת
עיוני כי לא הי ' הזמן והמקום מוכשר להעמיק כראוי;
להרחיב הדיבור נמו״ת של הלכה כאשר נאמר במכתבי .
?לחכמי עירי היודעים ומכירים אותי להם דברתי כאשר
ידבר איש אל אחיו לאמו ראה אחי ! פה יש מקום עיון
כי נתחיו דרכי הפוסקים כהשקפה ראשונה  .אכל לא
כץ ידבר איש בעמן אשד רוצה להפיץ על פני כל הארץ
?לקובעו מפות למען יעמוד ימים רבים • כי אז צריך הוא
לשוס עין עיונו על הדבר ההוא ולישב בכית ' מלא חפרים
?לצרף מחשבת? בעת שדעתו צלולה למען יעמוד על דעתי.
רבותיו על מה דבריהם השבעז ולחפש  .חדרי הפוסקים
ראשונים ואחחמיס לבוא  .על מקור הדברים להיות ראוי
למי שאומדן • ולא לערוך .שלחן כמדבר להעלות מטעמים
אשר לא נגמר נשולן וחקרי ' תבלין י־ ק יהיה לשחוק
.בעיני בעלי ביכהי לאמך ראה זה שולח דברים כבר יפי רב
.דתד יומא י ומעתה זה  .יהי ׳־ לעד כי אין דעתי כוחה
בהדפסת דברי .האגרה הואת מלש שלא בקשתי משוס אדם
להדפיסו • עד פס דברתי לקיים דברי חכמינו ז״ל במשפה
במס׳ שקלים' שאד© צריך לצאת ידי הפריות כשס שצריך
"
לצאת

לצאת ידי; המקום שנאמר?הייתם נקיים0#׳ בישראל (אזמר
ומצא קן ופכל,טוב בעיני אלקיס ואדם • אןכאשר .דרכי
תמיד לדלן את כל אדם לכף וכלת ובפרט לקכמיס המקברים
האלה שכלללאי לא יכזבל מי תעייכתס אשר יפוצו ' קוצהכשקר
הנראה לעיניס • עלעגדעתי כי כשגגה יצא לה מתקת מככש
הדפוס בקשרון מהגרת * לכך צריך להילת אגרת הזה (שללחה
אלינו) מאת הרב החכם כל' להוא מאמר מוסגר ,כאלו נאתר
האגרת הזה מאת הרב החכם כל׳ שלוקה אלינו להדפיה1
נמאקף כל׳  .לאט בטלק במדפיסי המאסף שישירו המכשלה
הזאת מעל שפרם ויפרסמו בדפוס סתמא כפרושל כי ל מידי
כשלת להם האגרה הזה  .פראג יזם ג' ד ' אדר ראשון
הקנ״ד לפ״ק  .הקטן שמואל שג״ל לפדא ק הגאזן מהרר״י
?צ״ל הכ" מ אפ״ד דק״ק פראג יע״א .

והנהמה שכתב הרב ר׳ שמואל במודעאשלן ג כי לא
;J
מידי היתה זאת לחכמים המחברים האלה /
לגם בסוף דבריו לאמור כי לא מידי נשלח להסהאגרת
הזאת  ,אמת ויציב הוא  ,וחלבה עלינל לכפלל זלשלש הדברים
ולאמו  :כי הרב ר ' שמואל הנ״ל לא שלח בעצמו
אח המודעא הזאת  ,כי אין לנגשום .הכרות עמו/ ,
'  1מעולס ל>ת היה דבור מצויה בינו ובינינו
בכתב
 -כי אס  ,איש אקד מאוהבינולמילדעכואשר עבר דרך פראג לעיר-.קארלקבאד .שלק אליכן המודעא
הזאת ; ואולם מהשכתב ר' שמואל הנ״ל  :שלא מדעתו נדפש
האגרת  :ההיא ואין דעתו נוקה כלל בפרסום האגרת ,
משיבים אנחנו  :לו ידענו שאין דעת ר׳ שמואל נוחה בהדפסת
אגרתו׳ בוודאי משכנו ידינו ממנה ולא הצגנוה ,כלל
כמחברתנז כי מה  .לנו ולדברי רינות כין יושבי על מדין
כעיר פראג ?  .מה יהן למה ,יוסיף לנו , .אם הכי פרי ובנן
.למיכאל

(קעח>
 Sמיכאל בכרך  Vיעקב

j
רשז,ק• ;

1

אכל  ,אוהבינו הנזכר אשר הלך לרך פראג לקארלסכאד i
ואשד שלח לכי האגרה  ,הזא הזדיע לפז■ באר היסיב לאמזר נ
אס
הרב ר׳
שמרצון
אס איש
זמלעת ר
אקר  . ,אז
שמזאל' שמואל
לאנדזיא ,־הוא
שולח לנו
האגרתאיןהזאת
אחדכי
הוא צוה לשלוק ולמען תהיה לכו לעדה שהרב ר׳ ;שמואל חפ-ץ
כפרקוס האגרה הזאת הראה לנו  ,שהאגרה השלוחה היא

?|

ג״ב משכים ככס״מ של

מוגהת מכתיבת ידי הרב ר ' שמואל בעצמו• יהיה איך שיהיה
אס השולח מה■ שקר ענה בהרב ר׳ שמואלהכ״ל  ,הוא אשםי
ואנחנו נקייה ; כי סמכנו על לברי השולח ועל המופת אשר
הביא לאמת דבריו .
א!י ? את נשאל ואותה כבקש מהרב ד׳שמואל פר״ו או מן
שאר התורנים בעיר פראג אשר התעסקו עמו בענין
הזה • אתרי שעל ידי הדפסת האגרת הזאת נתפרסם
?סכסוך הזה בעולם  ,דובים מאנשי צדק ויושר מתאויס
לשמוע בקה נסתרו סענות ר ' שמוא להני׳ל  ,ועל אופן
מה היה לאל ידם לעשות כשד בענין הזה י ? י כ.פ5
?נראה בעיניהם ,
אס הצוואה -של רש״ק כפי
אשד1
?עתיקה הרב ר ' .שמואל אמת וצדק  ,יהיו קוביות
וטענות של הרב ר׳ שמואל חזקות ועצומות  ,ובמקומם
עומדות לאמור  :או שהני חרי־רבנן יניחו ידם מלאחוו
בזכות המתנה של רש״ק ז!ןל  ,או שיסזגו אחור מלהיות
יושבי על מדין  ,ועל כן אנחנו מבקשים בשם אנשי צדק
האלה  , -שיודע ויתפרסם על ידי הדפוס תוכן הפשר הזה,,
איך נפל הדבר ובמה הצטדקו י ,כי אס המה מקשים
ומכסים את הדבר הזה  ,יאמרו פריצי בני עמנו  ,תלמידי
חכמים מפרכסים זה את זה כזונות וכובשים פניהם בקרקע
בדבר אשר נוגע בינם לבין עצמם ולמה יאמרו המתלוצצים
כעס שנתקיים באמת במחלוקת מה.
והבהב ■בסופה ?

(קעט)
|א כן ! הודיעו כרבים צדיןיו משפטכם rוידעו כי יש
אלהיס שופעים בארץ י1בס-אנחנו נחזיק ידכם בדבר
הזה  ,כי  ,אם תשלחו לכו תוכןהפשר  ,אנחנו כדפיתהו
באחת־ ממחברותהבאות  .אתה האמת והשלום אפט \ .
אהרן וואלפסזאהן •
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Liehhaber Morgenlandischer Dichtkunst
ei n Ver s u ch
von

'

An

Herrn Gottleb Euchel in Königsberg
in Preußen.
Äie
dem

Aeberfrtznng des rz . und iMn Kapitels aus

Iesaias , welche ich Ihnen

vor

Jahr

und

Lag

versprochen habe , erhalten Sie gedrukt, als eine
Beylage für die Leser des Sammlers . Ich habe
ihr noch einige Versuche aus dem Hiob beygesügh
weil ich dem Reitz nicht habe widerstehn könnenMeine Kräfte daran zu üben» —
Wollen Sie aus der spaten Erfüllung Mernes
Bersprechens schließen, das Versprechen sey mW
Zeid geworden, so schließen Sie gewis nicht unrich¬
tig » Ich überzeuge mich je länger je mehr von
einer ziemlich bekannten Warheit , daß nemlich die
alten Urkunden der Vorzeit unühersetzliH sind» And
doch
A

Loch gestehe ich aufrichtig , daß die Beschäftigung
mit diesen ehrwürdigen Denkmahlern für mich ei- ,
ne der angenehmsten Erholungen in den Stunden '
-Der Muße ist. Sie muß es aber auch für einen je¬
den feyn , der einmal dieses Studium liebt , und.
Gefchmak daran gewonnen hat . Vorzügliches In¬
teresse , dünkt mich, müssen diese Schriften , für ei¬
nen ächten Liebhaber der morgenländischen Poesie
von unserer Natioü haben . Man nenne es immer
Schwärmerei ) ! dieser Vorwurf soll wich nicht ab¬
halten aufrichtig zu gestehn , haß der Eindruk der
Originale auf das Gemüth eines Israeliten , wenn
ich meine Empfindung zum Maasftab nehme , von
ungewöhnlicher Wirkung und starker seyn muß,
als ihn irgend ein andres Werk der Redekunst her¬
vor zu bringen vermag . — Bey einer gewissen
Stimmung
der Seele , wenn wir uns in die Tage
der Vorwelt verlieren , und der Geist der ehrwür¬
digen Männer uns umschwebt , wird eine unnennLare Empfindung sich unserer bemustern .
Die
Stimme der geflügelten Orakelsprüche schallt in
unser Ohr ; der rauhe , abgebrochene , feyerliche
Ton wurkt auf unser Herz ; das Gemüth erhebt sich
zur Andacht , und nicht selten entströmen wollüstige
Lhränen dem Auge . Sie fließen nicht etwa dann
nur , wenn der heilige Sänger zu Trauertönen die
Harfe stimmt , sondern auch , wenn er die Stimme
«egen die Unrhaten seiner Zeitgenossen drohend er¬
hebt , und schauervolle Bilder hes kommenden Unalüks darsiellk . Am hinreißendsten wird er , wenn
Sagen der Vorzeit dle Einbildungskraft
m Glut
fetzen , und er sich über Welt und Menschen wegfchwingt , das Seherauge auf güldne Zetten der
Zukunft geheftet . Ist es Wunder , daß solche Re¬
den auf das Gemüth eines Israeliten , das nicht
allen Sinn für Gefühle der Art verlohren hat,
mächtige Wirkungen hervorbringen ? Sie berüh¬
ren die zartesten Saiten seines Herzens , sein Innres wird erschüttert und sein Natwnalstolz aufge¬
regt.

3
rM . Lassen Sie diesen - uns so oft mit Unrecht
vorgeworfenen Nationalstolz , erwachen ; möge in
der Seele des Israeliten der Gedanke lebhaft werden : diese Propheten gehören zu den Deinigett,
diese Reden sind dein Eigenthnm , alle diese aus
dem Meere der Zeit geretteten Meisterwerke , so
sehr sie Trümmer seyn mögen , sind dein unbestritts '
nes Erbe . Nütze sie so gut du kannst , und sollst
und darfst . — Und wenn der Rükblik in die ihn
umgebende Welk , wenn das Gefühl , was er ist
und wo er ist , die Empfindung verstärkt , so möge
ihm dies , die heiligen Sagen und Gesänge und
Reden moch werther machen , und eine bittersüße
Erinnrung gewähren :

החשיתי מטוב וכאבי נעכר
חם לבי בקרבי
בהגיגי תבער אש
• דברתי בלשוני
*  י ׳י-  י-  י2 הודיעני ה ק
In dieser Gemuthsstimmung
verbreitet sich
ein 1ungewöhnlich sanfter Lichtschimmer über die
Originalwerke . Eine milde Klarheit umgiebt das
Ganze . Jede Dunkelheit verschwindet , nirgend
ist Verworrenheit , nirgend eine Lücke, nirgend
kühne Jdeenverbindung . Alle Kräfte sind erhöht;
der Leser ist wie begeistert , und er beredet sich
leicht, das
sey ein günstiger Zeitpunkt eine Uebersetzung zu wagen , eine Uebersetzung, die den Eindruk daurender , das Gefühl der Schönheiten lebHafter machen wird » Die Arbeit scheint leichtdenn die Seele ist voll des feurigen Redners , folgt
ihm unaufgehalken von Bild zu Bild , von Periode
zu Periode . Sie scheint nützlich,
Auf daß die Kinder meines Volks hinströs
ryen , und ihren Durst löschen aus reinen
unversiegenden Duellen.
Die Hand wird ans Werk gelegt , und siehe da!
unvorhergesehene
Schwierigkeiten
thürmen sich
von Zeile zu Zeile, von Wort zu Work . Der Geist

As

der

teü übte diese 'ältesten Werke der Dichtkunst webk,
die Antiquität die darauf ruht , die Unbestimmtheit
in den Ausdrücken , das Schwankende in den Be¬
griffen ; vorzüglich die außerordentliche Verschie¬
denheit der Morgen - und Abendländischen Spra¬
chen , welche durch Verfassung , Gebräuche , Ge¬
wohnheiten und VorstellungsarLen auf unendliche
Art modifizirt sind, alles setzt sich dem raschen , im
Feuer des Lesens nichts ahnenden Ueberfttzer ent¬
gegen , und hemmt seinen Lauf , — Er will , so
Diel er vermag , Deutlichkeit und Zusammen Hang
in die Dollmetschung !bringen , und er wird ge¬
schwätzig und wortreich : die Concinnität des
Das Feuer - Wort im
Ausdruks ist verlohren .
Original , das wie ein Pfeil aus dem Munde des
Propheten flog und die Seele traf , ist in seine Bestandtheile aufgelöst , und erreicht nicht das Ziel.
Er will seinem Gemälde das frische Colorit der
Urschrift geben , und seine Farbengebung ist matt
oder überladen , ohne Würde und ohne Kraft . Nun
wird die Arbeit verworfen , man fangt vom neuen an . Man will sich genauer an das Vorhild hal¬
ten , eben so kurz und Kraftvoll seyn , aber nun ist
die Dollmetschung unverständlich , die Sprachregel verletzt , die Umrisse der Bilder sind undeutlich,
das Ganze verworren . . Man setzt sich an die Stel¬
le: des kritischen Lesers , beurthefft die Arbeit kalt
und streng , und sie misfällt . Der Leser, der das
Original nicht kennt , sich nicht in die Zeiten der
Vorwelt Hineinzaubern kann , wird - die Composition abeneheurlich , die Gleichniche fremdartig , den
Ausdruk roh und hart , die Satze übelverbunden
und tavtelogisch sinden . Das sagt sich der liebersetz er, und die Arbeit wird abermahl ins Feuer ge¬
worfen . — Dieses ist, mein werther Herr ! auf¬
richtig gestanden , die Geschichte meiner Versuche;
mW daher der Vorsatz , den ganzen Iesaias oder
den ganzen HLsb in unsre Sprache zu Übertragen,
langst aufgegebm , Es giebt freylich yebersetzer,

welche

welche im voraus auf . die Nachsicht ihrer Leser'
'bauen . " Sie rechnen darauf , mau wird aus übelverstandner Religiosität sich zur Bewmrdrunssihrer Werke zwingen . Der Gedanke , daß dieSchrifsts ten heilig und göttlich sind , wird schon den Kritiker
,/zunv Schweigen bringen , ^urch jeden ästhetischen
'st Zweiffel Niederschlagen . - Wer mag aber die Zahl
4 --■dieser Uebersetzer vermehren ? Wir haben deren gest nug und mehr als genug . Meine Aeußerung aber
^ trist nur die Uebersetzer, nicht die Commenkatoren.
Lassen Sie uns vielmehr mit gebührender Dank¬
barkeit erkennen , was in den neuren Zeiten die ge/ lehrten Ausleger der H . S . zu deren Aufhellung
gethan Haben . Sie haben manche Dunkelheit be¬
leuchtet , manche Spur aufgefunden , die der Staub
der Zeit bedekt hatte , und selbst die falschen Wege,
die sie einschlugen , dienten dazu, den spateren Wan¬
drer auf den rechten Pfad hinzuwinken . Auch der
eiserne Fleiß mit welchem kritische Litteraioren noch
immer fortfahren , jede Leseart zu wagen , zu ver¬
gleichen und auszuwählen , ist dankenswerth , und
. ihre Bemühungen sind um so viel verdienstlicher,
da sie eben durch die allzusorgfalkiae Zergliederung
der Elemente sich um das Vergnügen bringen , das
, der volle Anblik eines Kunstwerks gewahrt.
Da diese Versuche , welchen vielleicht künftig
> mehrere folgen werden , nur für den kleinen Kreis
und einiger Freunde der
der Leser des Sammlers
rnorgenländrfchen Lttteratur bestimmt sind : so ha¬
be ich mich alles Commentars enthalten . Diese
bedürfen ihn nicht , und werden auch ohne Finger¬
zeig die Quellen kennen , aus welchen ich geschöpft
■
-■ ^
■
habe . —
Uebrigens werden wahre Verehrer der H . S ./
die mit gebildetem Geschmack und geläuterten
Grundsätzen sich in die Zeiten der Vorwelt htneinbegeben , je mehr und mehr inne werden , daß sie
den Fuß in ein unbekanntes Land setzen, wo nichts

, wönnn sie wohnen.
, als in demjenigen
(9. zugeht
Az

Sie

We werden also nichts nach ihrem RrHtfuß fchä«
Hen, nichts nach ihrem Maasstab messen wollen;
besonders aber keinem Volke-Genie und Geistes-fahigkeit, Sittlichkeit nnd Bildung, Kenntnisse
-und Geschmak absprechen, weil es eine andere
Sprache , andre Vorstellrrngsarten und Gewohns
Herten hat, und diese verbunden mit Verfassung,
Clima und Religion seinem ganzen Ideenreich eine
andere Gestalt haben geben müssen. Wenn mei¬
ne Versuche zu dieser Anerkennung fremden Vers
hienfts etwas beytragen, will ich mich für sehr bes
lohnt haltest,
- - ,

.
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auf Bahet, t
Wgiffagung
offenbart dem Jefaiasf Amoz Soh «.
if und, 14 Capital«
Auf emporragendeni Berge erhebt ein Panier*
Mkr ihnen mit lauter Stimme*
trinkt ihnen rnit Händen zu :
dsfs fie eindringen in die fürstliehe Thore*
Ich felbft geboth diefqn Auserwählten,
zur llsLhel
Mef selbst die Helden
|auchzet , Helden ! diefeln stolzen Rufe, —, —»
^elch ein fnmmult auf ,den Bergen!
^
Zlshlloser Volk erscheint E
Melch rauschendes Qetüinniel
§ch fanunlcnder Königlicher Volker?
Wh, !; der Ewigei Zcbaath mustert Heer« zum

Streife.

* "1 ?

;

%
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Sie kommen von fremden Landen,
von des Himmels äufserften Gränzff.
Der Ewige fclbft, und feines Zornes Werkzeuge
erfchcinen, das Land zu zerftören*
Heulet ! Heulet ! der Tag des Ewigen ift nah I
bricht ein, wie Verwtiftung vom Allmächtigen.
Drum er fehl affen aller Hände ;
und jedes Menfchen Herz wird muthlos;
Alle find beftürzt ; Angft und Weh ergreift fic;
Bangigkeit wie einer Krcifsenden;
jeder ftaunt dem Näcliften an;
Feuerglut bedekt ihr Angeficht*
Der Tag des Ewigen kommt,
graufam, und zornig und glühenden Grimmes
zu wandeln das Land in Einöde,
zu tilgen die Frevler aus ihr.
Vom Himmels Geftirn und fein Firmament,
flimmert kein Licht hernieder.
Die Sonn ift verfinftert im Aufgehen,
des Mondes Schimmer leuchtet nicht. — ■—
„Ich fuche heim die. Welt um ihrer Bosheit,
„ die Frevler um ihrer Sünden willen.
„ Zerftöre den Stolz der Muthwilli'gen,
„ erniedrige des Horhmüthigen Tim*
„ Seltner als Gold foll der Menfch werden,
„der Mann feltener , als Ophirs edles Metall*
„ Ich «rfchüttere die Himmel,
„ dafs die Erde ' tief erbebt,
A 4

„ Gott

•S »

H

M»

I, Gott.Zebaoth zürnet,
„der -Tag des Grimmes ift da.
Wie rgefcheuchtes Reh,
’
wie Heerde ohne Hirt,
■
wendet jeder lieh zu feinem Volke
flieht jeder feinem Lande zu.
Der Ergriffene wird erftochen,
der Erhafchte fällt durchs Schwerdt*

'

; Säuglinge lind vor ihren Äugen zerfchmetter%
Häufer geplündert,
Ehefrauen gefchändet.
Denn liehe I ich erwekc die nieder wicUt lie3
die Silber nicht achten,
Gold nicht fchutzen.
Ihr Gefchofs durchbohrt den Jüngling.
Zarte Leibesfrucht findet kein Erbarmen,
keinen 1thonenden Blik das fchwache Kind« /
So tri ft-Babel,
.
der Königreiche fchönfte,
der Stolz des übermüthigen Caldeers»
Göttliche Vernichtung, /
wie Sodom und Gommota*
Ewig unbewohnt,
Einöde auf ferne Zeiten«
Kein Araber zeltet,
kein ' Hirte weidet dort.
■

Wilde Thiere lagern lieh hin*
v

■c

9* '*s(
t/ngeheuer füllen die Häufet*,
die Tochter des Geheuls *) findet RuheftStiöf
Satyren feyem ihre Tänze da*
Der Rabe krächzt im Vorwahlen Pallaft,
Drachen zifclien in ' Luft geweihten Schlöffet:^
Die Zeit der Erfüllung ift da,
die Tage zögern nicht. —*
Der Ewige erbarmt (ich Jacobs,
findet Wohlgefallen wieder an Ifracl,
ichenkt ihnen Ruhe im eignen Lande*
Fremdlinge gefellen fich zu ihnen*
fchliefsen fich an Jacobs Haus*
Fremde Völker unterftützen fie,
geleiten fie nach ihrem Wobnfitz«.
Haus Ifrael eignet fie fich zu;
dort, auf des Ewigen Erdboden, .
werden fie ihnen Sklav* und Sklavinnen %.
dort werden fie Herr , defs Gefangener,fie
fierrfcher des» der ihr Untcrdrüker war«
Ruhe
fchenkt , nach erlittnem Leiden, nach mühevollem
Streben, nach hart aufgebärdetem Dienft :-dann (lim¬
'Wenn in jenen Tagen dann der Ewige dir

ine folgendes

^ngeeslaut;

Lied,auf den König

zu Babel

A§

?) iDl^ TD » roetimter

einige SäuHegcr

an^ un<|
Feyerlk

bew.©tmufg

» milanlw wifFwu
ammm £ ule tvolle

Feyerft du tfun , Unterdrücket’ !
Jft fie geftillt , die Goldfucht!
Ja \ der Ewige zerbrach des Frevlers Stab,
des Tyrannen Zepter,
,der , Volker in feinem Grimme fchlug,
Unaufhörlich fchlug;
wiithig über Nationen herrfchte,
unaufhörlich wiühete *

*

Nun raftet fie,
.
"
nun ruht fie doch, die Erde,
jetzt fchallt doch wieder Freüdenton.
Selbft Tannen frohloken deines^Falls,
die Zedern Libanons:

3

5, du liegft gefttirzt;
„ nun fällt uns ferner keiner um. —
Ha ! wie fchaurttdas Todtenreich
deinem Einzug entgegen,
wie find die Unterirrdifchen aufgeregt,
, I; bJte, vonnahls der Erde Herrfcher.
Ha ! fie erflehen von ihren Thronen
der Völker vormahlige Könige. *)
Wie
- ' ..
1;
:__
_ -._ __
■■
Diefe , mit bewundrenswürdiger Kürze , und einer
£.;, vielleicht in der Dichtkunft unverliichten Kühnheit
in feinem
ausgeführte Profopopöie , hat Klopftock
nachgebildet , fewie mich dünkt aber nicht
■ Meffias

... f&hc glüklich. —

„ Daß tief in dem Thore des Todes- ,
1v .
Könige dir vom eifernen Stuhl aufßünden 9die

• .

Krönten

, und bitter und fpottend Hofantia
HSHederlegten
dir riefen !

Sie rufen alle dir entgegen.:
3, Auch du bift Kraftlos, wie wir,
„ gleiches Loos hat dich getroffen;
3, In

die

Hölle

führt

deine

Herrlichkeit,

„ und deiner Harfen Getön verftummt.
3) Deine Lagerftätte füllen Würmer,
„ Motten find dem Schlafgewand*
„ Sag’ an : wie Helft du vom Himmel,
„ allberühmter Morgenftern du ?
„ Wie ftürzteft du zur Erde,
„ grofser Völkerbändiger ?
„Du dachteft doch in deinem Sinn:
„Gen Himmel ftcig* ich hoch emporj
„ erheb’ über Gottes Sterne feinen Situ.
„ Thron’ auf dem Erfcheinungsberge,
„an des Mitternachts lezte Giänze.
„ der Gewölke Gipfel erfteig ich kühn,
„dem AUerhabenen werd* ich gleich*
„Nein 1 Nein ! du fährft zur Hölle,
„finkft nieder in tiefe Gruft.
Wer dich erblikt , ftaunt
vom Nachdenken tief ergriffen :
„ Ift dies nicht der Erderfchütterer ?
„der Mann , vor dem Königreiche erbebten?
„Er , der den Erdkreis in Wälle wandelte?
„Städte in Trümmer zerwarf?
„ nie die Pforte den Gefeffelten öffnete?
El'en-

Elender ! Sieh ! alle Fürfkn de« Völker, alle//
ruhen ehrenvoll,
jeder hv feinem ewigen Hanfe.
aber du, hinausgeworfen ans des Grabes.Statt©
liegft da, ein vermoderter Aft
von Erwürgten , von Erftochnen, überwälzt
in Steinhaufen eingefchant,'
wie zertretnes Aas, —
NeinJ auch mit diefen verejne dich kein Grab!
Du haft dein Land verwüftet, dein Volk gemordet, —
Kuhmlos bleibt des Frevlers Brut.
Bereitet ein Blutbad, feinen Kindern!
He büfsen der Aeltern XJnthaf,

Nicht aufkommen follen lie,
die Erde nicht beherrfchen,,
mit Städten nie erfüllen die Welt,
2ch felbfl: mache mich auf wider fit,
Ipricht der Ewige Zebaoth
srotte aus von Babel,
Nahmen Und Spur*
Sohn und Enkel,
ipricht Gott,
>
Erbtheil der Ige! Toll-es.' werde»,
fauler Wafferfumpf;
Ich rotte es aus,
mit :dcm Stabe :

Vernichtung*

.

.

,

«K»

««sa

Sö. iiak Oött Zebaoth gefchworen S
Fürwahr ! wie ich’s befchloften
foll es feyn.
Mein Rathfchlufs wird erfüllt.
Ja ! in meinem Lande zermalm’ ich Afchuf}
auf meinen Hügeln zerftanrpf’ ich ihn.
Sein Joch foll nicht getragen werden,
die Laft der Schulter nun cntfinken»_
Dies ift .Vorfntz,
gefafst für die ganze Erde»
Dies der ausgeftrekte Arm,
ausgeftrekt über-alle Volker.
Gott Zebaoth hat es befchloflefi*
wer will’s vernichten ?
Sein

,

ift der ausgeftrekte Arni,
wer will ihn aufhalten ?

des Mcnfchen ♦ /

Die Hinfälligkeit

Hiob 14 . Cap »

l.

% ' Der Sehn der Erde , vom Weibe gebohrert*
lebt wenige Tage , von Unruh überfatt»
a Sprüfset auf wie eine Blume, und welkt,
fleucht wie Schatten •— bleibet nicht.
§ Und doch ift dein Aüg’ auf ihn gerichtet*
führft du mich in’s Gericht vor dir?
«

4 1$

—

4
jj

'

*4 —

Ift unter den Unreinen denn Einer rein ?
Ach ! nicht Einer !
<
Sind feine Tage beftimmt,
feiner Monden Zahl feftgefezt,
ift ihm ein Ziel gefeit,,
unnbevfehreitbar:

6 O fo lafs ab von ihm, dafs er ruhe,
dafs einem Tagelöhner gleich
er feinen Tag geniefse* —
y

Der Baum hat doch noch Hoffnung;
wird er abgehauen, er grünet wieder auf j
die Schöfslinge bleiben nicht aus.
$ Lafs die Wurzeln in der Erde ihm altern,
' der Starrim im Staube vergehn t .
9

Vom Dufte des ,Waffers wird er wiederkeimen
, frifche Zweige treiben , als war* er neugepflanzt,,
10 Aber der Menfch erftirbt, und liegt Kraftlos da;
der Sohn der Erde vergeht — wo ift er ! <—*
31 Gewäfler rinnen aus dem Meer,
Ströme verfiegen zu dürres Land}
^2 Noch liegt er da der Menfch, unauferftanden;
Harre bis die Himmel vergehen, er erwacht nicht,
nichts weckt ihn aus dem>Todesfchlaf» —
23 Möchtcft du im Schattenreich mich verbergen,
verbergen mich, bis dein Grimm lieh legt,
ein neues Lebensziel mir fetzen,
dann wieder mein gedenken;
.

14

Wem

I

-

15 —

14 Wenn doch der verftorbne Menfcji,
wieder ins Leben zurückkehrtc ;
wie gern würd’ ich das ganze Wändrerlcbenhoffen
bis mein Glückeswechfel kömmt*
15 Dann riefft du mich : ich antwortete;
*.
du gewonnft es wieder lieb dein Gfefchöpf
16 Der du itzt jeden meiner Schritte zählft,
achteteft dann der Fehltritte nicht.
17 Meiner Miffethatcn Bündel war’ verfiegelt,
eingewickelt der Sünden Haufen dann, -i—‘
Xg Aber

ach ! der cingeftürzte

Berg verlinket

ganz;

Fellen werden von ihrem Oit verrückt* . . p,
19 Gewäffer zermalmen hartes Geftein ;
Schwemmen weg der Erde Spröfslinge:
So vernichteft du der Menfchen Hoffnung.
. ’
20 Du überwältigll ihn, er fährt dahin ~
verwandeln fein Antlitz : er ift verlaflen. —.
/
21

Werden feine Kinder cinft glücklich feyn?
er weifs es nicht* —
Wird Unfall über lic kommen ?
Defs hat er keine Kunde, —-

22 Sein Körper unterliegt dem Schmerz;
die Seele traurt ihm tief. (-—

Hioh

tB
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$ Ach wer fezt mich in Monden der Vorzeit*
in jehe Tage da mein Gott mich fchüite.
g Als fein Licht über mein Haupt fchien,
Und ich an feinem Glanze durchs Dünkel wan»
:
dein konnte.
^

Wie glücklich^verlebt’ ich die Jugendzeit?
als Gottes Rath mir ward’ in meinem Zelt»

5 Als der Allmächtige mit mir wat,
- und ich umfingt von meinen Knechten fafs»'
6 In Milcbrahm badete' jeder Fufstritt fich,
in Oelbäche ergofs (ich mir der Fels*
y Schritt’ ich aus dem Thor zur Strafse hin»-' .
liefs den Richterfitz ich dort erheben,
8 Und die Jünglinge erfahen mich — fie ent*
wichen; !^
Greife erhoben fich und Randen ftilU
Fürften hielten ein in ihrer Rede,
legten die?Hand auf den Mund*
10 Die Stimme der Wortführer verftammte,
Die Zunge klebt am Gaum’. —
11 Und welches Ohr mich hörte ) priefs tnicls
Seelijs;;
* und weffm Aug’ mich fah gab mir Zcugnifs;

9

V

mich

12 Dafs ich den flehenden Ann,en errettet,
den Waifcn errettet, dev nirgend Hülfe fantL
13 Wie ftrömte?des Verzweifelten Seegen übet
v r
;
ich machte der Wittwe« Heiz frohlockeitVoih
I4

Gerechtigkeit

zog ich an, fie zierte mich;

^

?das Hecht ward mir Kopfbind ! Und Gewan&

15 So ward ich äem Bünden ein Äug’
^
Dem Lahmen ward ich Phis 4 ichj
Vateiy
16 Des verfchämtert Annen
des Fremdlings:Rechtftreit ilrenger Uttterßl*
1
eher*
ä
17 Zerbrach ich des Unrechts zermalmende Zährte
Raub*
den
lind entrifs fehleift Rachen
Und dacht’ t in deinem Nefte wirft4 dü ruhig
(
g
I
;4
•; ' - ■■■fterben .
, *)
deiner Tage werden viel wie Meeresfand
fejrn.
2^ Meine Wurzel liegt jä am frifchen WafterqüeÜj
auf meinen Zweigen ruht nächtlich erquiken«
der Thaü,
Sö jede Kraft wird {ich in mir verjüngen;
1der Bogen ftets fleh erneuen in meiner Hflüd^
21 Alle hörten auf mich, horchten auf; .
meinem Rathe fchwiegen alle.
22 leh
**)

nach' andrer Meynung me des Phönixt

m

18

- *•

^2 Ich hatte geredet , niemand widerfprach 4,
meine Worte flößen fanft herab.
1
23 "Wie auf Regen harrten (ie mein }
eröffneten den Mund, wie dem Frühlings *Re«
gen » / ■
24 lächelte ich ihnen, fie trauten kaum,
Keiner wollt ' des Antlitzes Freundlichkeit ver*
fcheuchen»
35 So fchrieb ich ihnen die .Lebenswege vor,
,
ich, das Haupt von . allen ; . ; .
Als König thront' ich unter meiner Schaar,
Ragte hervor, wie unter Traurigen der Trailer*

Ca P* .3 09;;
Aber min, wie fpotten mein die Jüngern Knaben,,
deren Ahnen ich meinen Schaafhunden nicht
zugefeilt haben würde, u » f» w.

Hiobs
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Mit meinen Augen fchlös ich einen Bund,
nie eine Jungfrau Uiftern anzufchaüen»
Konnte fonft Gott mein Antheil feyn,
mein Erbe, der Allmächtige in Jenen Höhen ?
3 Folgt

3 Folgt Elend nicht dem Frevler nach,
- ( von Gott) nicht der Uebel«»
ift -Entfremdung
thäter Loos?
,
4 Fürwahr 1Gott kennt meine Wege,
■
zählt jeden meiner Schritte»
5 Bin Heuchlcrpfad ich je gewandelt,
ift mein Fufs hingeeilt auf Lafterbahnj
wäge mich auf gerechter Waage,
6Er(
Gott erkenne über meine Unfchuld)
jr Wich ab mein Tritt von geradem WegJ
Schlich je mein Herz den Augen nach,
blieb des Unrechts in meinen Händen):
§ o ! fo mag ich fäen — Fremde es geniefsen j
»,
fo rott’ was ich gepflanzt ein andrer aus. —■
9 Hat fremdes Eheweib .je mein Hera verführt},
laurt ich lüftern an Freundes Thür : :
10 So dien’ mein Ehgenofs fremder Luft,
f,y geiler Unzucht hingegeben.
11 Denn das wäre"Lafterthat,
Strafwürdig vor menfchlicliem Gericht.
ja Wäre Feuer, das bis zur Vernichtung brennt,
jeden Seegen bis zur Wurzel mir verheert» —■
X3 War Knechts und Magds Rechtlaclv mir ver¬

ächtlich, V
wenn der Streit mich fclbft ■betraf ?
14 Wenn Gott aufftündc-, was könnt5ich thun,

Bz

wenn

Wenn er unterfuchte, was würd’ ich antwor«
ten ?
. > ..•;
| | Formet* er fie nicht in Mutterleib , wie mich \
■' find wir nicht gebildet in gleicher Werkftätt ?
S6 Verweigert* ich Dürftigen je einen Wunfch,
liefs ich der Wittwen Auge fclimachten? •.
17 Genofs ich mein Mahl allein,
fättigte der Waife (ich nicht auch d„avon ?
18 Er, defs Vater ich von früher Jugend war,
den voll Mutterleih* an ich ftets geleitet*
|p Wenn Unglückliche ohne Kleid,
Arme, iinbedeqkt mein Aug* erblickt,
2 © Seegnete

ihr Gebein

mich nicht,

von der Wolle meiner Schaafe lauft erwärmt ?

Erhob * ich gevvaltfame Hand gegen Vaterlofe,
weif vor Gericht ich des Schutzes ficher war :
$2 So falle von der AchfeJ mir die Schulter,
$1

Mb fchrhettre meines Armes Rohr entzweyv
23 Nein

! vor Gottes

Strafe

erzitterte

icli,

könnt* nicht fündigen des, Erhabenen einge*
'*denk
'
.' *— ■
24 Gab ich dem. Golde mein Vertrauen
fprach ztim Reichthum: Du meine Zuverficht\
§5 Freut

* ich mich

der , Menge

meiner

Güter,

ob des Zuwachses meiner Kraft;
26 Ward

von der Sonne

glanzreichetn

Licht,

von des Mondes ftillcr Herrlichkeit
,

:

§7 J e heimlich , mein Herz, verleitet,
^
abgöttifch fie anzubeten ?
gg Auch das wäre Miffethat vor Gericht: '
Gott im Himmel hätt’ ich ja verleugnet!
ßg Frohlockt1ich des Unfalls meines Feindes,
aufgereizt, den Unglücklichen nun zu ftürzen;
30 Nein ! Ich gab nicht zu , dafs mein Mund
fündige, : ,
kein Fluch traf des Gefallnen Seele* —
31 Umfonft murrten meines Zeltes Genoffen.*
wer foll’s geben ? wir werden des Fleifches
nicht fett ;. — — "
32 Nein ! der Fremde fohdraufsen nicht übernachten;
jedem Wandrer öffnete ich die Pforte.
33 Sündeir hatt’ ich nicht wie andre Menfchen zu
verhehlen,
Unthaten in meinem ßufen nicht zu verfte,

cken.

,

34 Warum follt’ ich denn die Menge fürchten ?
Familien- Verachtung Tollte mich -ängftigen ?
ftumm und einfam foll ich irm Hsufe weilen ?
35 Aber ach ! wo fuch ich den., der mich hört!
Sieh hier die Schrift \ Allmächtiger ! antworte
mit!
^ Welcher .Rechtsfreund fchreiht Schutzfchrift mir?
36 Auf meiner Schulter möcht’ ich fie tragen;
uls Diadem follte fie mein Haupt umwinden, 1

&3
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37 Bekennen kann ich frey jeden meiner Schritte;
Kühn wie ein Held , ihm entgegen treten,
38 Schreiet aber wider mich mein Land,
weinen feine Furchen über mich;
39 Hüb’ ich fein Mark unbezahlt genoffen;
des Landmanns Seele tief gequält :
40 Ol fö krage das Weizen - Acker Dornen mirן
die Körnerfrucht art’ in •Unkraut aus.

II . .. . ■

Auszug aus dem K. K. Hofdekret , das EnrollemeNL
der Juden zum Kriegsdienst betreffende

(Aus

Böhmen,)

 ״Da man noch immer in manchen öffentlichen
Zeitungen liest , daß die Juden
durchaus nicht
zum Militärdienst oder höchstens zu Stückknechten
zu gebrauchen sind , und daß die mit ihnen hierüber angesielsten Versuche durchaus schlecht abgelaufen : so überschrcke ich Ihnen hiermit ein authentifches Aktenstück, woraus Sie die Nichtigkeit
jener. ׳Insinuationen , die man so gestissentlich uns
ter das Publikum Zu verbreiten sucht , zur Genüge
ersehen werden . Der Kaiser hatte nämlich befohlen , daß auch die Iudenschaft
in Böhmen , so
wie die in Gallizien , nach Verhälmiß ihrer Menschenzahl Recruten liefern sollte . Darauf wurden
sämtliche Juden
in die allerniedrigste Ciasse der
Bürger gesetzt, und keine Exemption in Ansehung
. des

Y

.her Recrulens Stellung fand Statt ; so daß selbst
die Rabbiner mit unter den Enrollements - Listen
ausgezeichnet wurden.
Hierüber nun beschwerte sich die jüdische Gemeinde bei dem Kaiser , worauf ein höchstes Hofdecret vom 28sten December 179z erschien , woraus ich Ihnen folgendes ausziehe.
- Die Juden sind auch nicht in der Anwendung
^Les Confcription - Systems ' harter zu halten , als
.die Christen . Es ist also ganz richtig , daß bei der
Reluition , nach welcher die Ausschreibung auf als
le Werbbezirke berechnet wird , die Bestimmung
׳Lee diensttauglichen Zahl , nach welcher alsdann
'die Repartitiön und die Aushebung geschieht , ge ׳setzmäßig geschehe. Hieraus erfolgt:
s) .Daß diejenigen , die bei den Christen auch
.
im Kriege als exempr betrachtet werden , auch bei
den Juden unter die zu andern Graatsnothgeschrieben
Lolonne
anwendbare
durften
werden.
b) Juden die in öffentlichen Aemtern stehen,
sind daher exempr.
c) Die angesehensten Familien - Vater , ebenso
6) die ältesten Söhne und Gewerbnachfolger,
können nur in so, fern exem'pt seyn, als diese exem•׳
ption

in Kriegszeiten

bei christlichen

Familien

im

Werbbezirk zugelassen werden kann.
, e) Wenn bei den Christen die angesehensten
Familien - Vater , Tagelöhner , ja sogar Häusler,
nicht Mehr verschont werden können , so müssen sich
dieses auch die Juden gefallen lassen.
f ) Juden , die mit augenscheinlichen Leibess
gebrechen behaftet sind , die sie zu jeder Gattung
von Militärdienst untauglich machen , können eben
so wenig , als die Christen von dieser Art , in den
und zum Fuhrder Feuergewehre
Lolonnen
wesen conügnirr , und daher auch nicht zur Stels
, lung angttragen werden»

k) Jene , die sich einmal losgekauft haben * )
können bei einer folgenden Stellung nicht mehr
zur Stellung gerechnet werden : weil sie sich ihrer
persönlichen Dienstpflicht schon entledigt haben,
und nicht zwei Personen vorstellen können . Sie
müssen daher aus der Cathegorie der Diensttaug -lichen gelöscht werden .
<
b) Unterliegt es keiner Bedenklichkeit , daß bei
der Conscriptions - Revision der Juden
ein von
ihrer Judenschaft gewählter Deputirter zum Vor¬
trag seiner Erinnerungen zugelassen werde . "
*) Das Loskaufungs- Prämmm ist auf 140 Kaisergulden
festgesetzt
, das also nur dem Reichen zu gut kommen
kann ; der Arme muß sich in Person stellen
. Aber
auch der Reiche, der sich ielbst stellen will/ kann nach
kaiserlichem Befehl unter keinerlei Vorwand abgewres
sen, und zur Erlegung des Geldeö gezwungen werden»

