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א

,מגשר סוב  /משמיעשלום  /לכל משכיל דורם האממ ואוהב המדע
בעדמ ישורון יסינועס ה' עליהם מעמה ועד עולם אמן "

בחינת

המשמיקק לדעמ עצם ימכליע כל
דבר

החכם האממי
מכלצידיו  /מסמעףלחמששאלומיאשיזמ  /והס

סר ? .טי ? לטי ? למה ? ואיך ?
יידגתה הקורא הכעיס !
ביאתן רנה מנתב חדש  /אשי עד\
נימינו לא היה  /משוטטבחוצומ ׳ מכסיף נפשך מחלה
לדעמאממהימי ומעמיק שאלמ מההדבר החדש היה ? אס דבר
הלכהאזיגדה ׳ אס דבר חכמה אי נמיסיימודרך א י ז יכייצא באלה / .
אס אין ? — ולמען הגיד לך אמ כל על סדי נכון לכלמיישארלך
»סס* ק  /נבוא להמיר לך אמהשאלומ הנזכרימאתמאתמ *
f

 '6$בהמרמשאל ^מה *
המכתבהזה אשר
בידך ׳ הוא הקדמה ופמיחמ מכמב אחד
אשר
יצא לאור בעוד

ימים אחדים אי״ה חדי חישבחדשי •

וזה דפר המכמב אשר יקרא כשס
המאסףצי יאסוף לכל מחנו*
המדע והמיסיכמביס מכמנים שונים דצי־יס המיעיליסוזמשחתיסאמ
הנפש החומדמ לשכמ בצל החכמה י ומהייצהמחלאומי? חמש במספר •
(א) יבואו על
ראשו שירי לד ",קממשירריס מובחרים אשר
אל באי כדפוס עד הנה יאשר יחברועודבעז״ה כלס « עניני חכמה
ומוסר לכרי חן אלבמרעיס וביכמ דודים * אמנם שירי החשין
והענ בים פגול המה לאירצו ׳ ושירי קצמ משוררים חדשיםאשי -כתרו
בשיריהם דרך העמיס  /לזמר אל האלילים ולקריא בשס אלהי נכי /
מוזרים הס מאמנו  /לא יביאו בקהל לנו 4כאשר מראה עוד להלן
באגראשלהרבהמלי | ר׳ הירץ וויזל נ*י
ב( )

מכתבים

( אוועזעצי tאבהנדלונגן)
והיה לארבעה ראשים "

והחלק הזה יפרל
[] 1

יביע

ב
{ ] 1יביע מקורו זיכדי פי חכמים כחכמת הלשון הכללי וכיחוד
בחכמת ובסגולת לשח עביית  /יאיר נתיב בדקדיקה tיישר מעכל
במליצותה ויירה דרך בשיריה וילמד דעת גדרי השרשיס כנרדפים *
 ] 2Jישלחתעליתיו על פירושי פסחי המקרא הקשים יבחין דעות
המפרשים הקדמונים ובמקום אשר לא יספיקו דבריהם יבואו
בעותאחרות  /ועל הקורא המבין ודובר אמת כלבבו לשפוט ולגזור
אומר אס מצא הכוונה על דרן הפשט האמתי * ולמען הדרין
את התלמידים לשוס לב על כוונת המאמר ולהורותם דרן הנתלת
«ההיכבה במאמרי הכתוב ׳ כהעתיקם דברי נביאינו ללשון אחר /
בחרנו כזה דרך השאלה והתשובה כאשר תראה להלן בהתרת
השאלות למי  /ולחה *
 ] 3Jיפוצו מפינותיו אגרית צחות ומליצות נעימות אס מחכמים
הקדמונים או מחכמי דורינו והעתקות מלשונות העמים דברי
מדע וחוסר הראויים לתת לפני משכילי בכי ישראל *
 Mילכו נהרותיו אל ים התלמוד להשיר המכשלה אשר נשלו
כה רכים ממלמדי בני עמנו! להיותם זרים בסוגיותיו
ומימיהם לא שקדו על שערי החכמה וילכו יב כעורים מגששים
באפלה  /לא ידעו רדת לעמקות מחשבות חכתיצו ז״ל כי נעלם
מהם מקור ההלכה וההצעות אשי יציעו לפני התלמידים טרם
ועלאפיקיו יעברו יתר הדבייס
*תחילי לישא יליתן כדבר *
המגיעים לחניך המוסרי ( מאיאלישן ערציהונג) ׳ גס מלדבר
ידינו1
בחנוך הטכעיי (פיהזישען ערציהינג) ׳ לא נשיג אתור
,להיות רבים חאימני בכי עמנו עצלים יחסרי דעת לשוס לב על זה
ולא ידעו ני שמירת הגון וכחותיו הוא מעולה לשמירת
הנפש וכחותיה *
ישראל (ביאגראפהיע דער גיאסן
תולדות גדולי
%ג)
אונזרר נאטיאן) ! מרבנים
וגאוני ארך  /מגדולים ומפורסמים בחכמה ׳ יזסוחדיס נכבדים
ועשירי עם המחזיקים את בית ישראל כאדני כסף  /ואשר לפני
מלכים יתיצבי לדבר טוב על עמס  /מקום ועת מולדתם ואת
הקורות אשר היו להם ׳

יאת הטיב אשר עשו

בקרב אחיהם

והמשכיל יכין את גודל התועלת הזה לנערים משכילים /
התענוג

•

מלבד

2
•המעגוג אשר לנפש האדם בשמעו אמ המאורעימ אשיאירש*
לאנשים ידועים בשנד העמומ וחלופי המקריים *
 /הממהודס בינינו
הזמן(נייאיגקייטן)
תולדות
ד( )
כימים האלה ימי בכירי פרי המדע
והאמה ככל ממלכויג איירופא  /וידע כל קורא אשי איננו יודע
לקרוא בלשון העמיס אמ מצב עם ה׳ בימיו! ואמ המעשים אשר
ימתדשו ביניהם! ואמ אשר ימן ה׳ כלב מלכים עליהם׳ למזכהf
ואיך יפול ? דבר מצד המקבל " אמ כל נביא על השער "
חדשים (אנקינדימנג כייאר
ספרים
בשורת
(ה)
שריפטן) אשד יודפסו
לטובמינו ולמועלמינו ׳ הן בלשונינו הקדושה הן בלשון עס אחר /
משפטים (רעצענסיאהנען) על השפרים
ולפעמים יבואו בו גס
האלה ׳ מה טיבם  /ותה חשרונס ׳ היש כס יגועליג אם אין *
דבר דבר על מקומו יבוא ברצות .השם לכונן אמ מעשי ידיכן •
*

*

*

ב בהמרמ שאלמ מי

עתה

האהוב !

הוא

לדעמ מי
מפין לבך הקורא
המוציא והמביא אע הדברים האלה על השפר ? אס
אדם ידוע! אס אין  /אס יחיד ׳ אס רבים  /אם זקן  /אס
נער  /וכהנה רבומ אשר יומרו לך כלס כמשוכמינו זאמ •

נאמנה כי לא מאיש אחד ולא משנים יצאו הדברים האלה /
כי אס חאחזמ מרעים משכילים אשר שקדו מימיהםלע
שעריהמורה ועל דלמומ החכמה ׳ חהס כעלי גמיא יודעים לישא
ולמן בעומקה של הלכה על דרך הפשט האממי rמהם בעלי חכתה
ויודעים כלשונומ זרימ ׳ וכלס כאחד שסו אע לבבם זה ימים
כבירים לחקור ולדרוש אחדי דרכי לשונעו הקדושה כשפרי מנ״ך
ובשערי הקדמונים ויכמטעל סער איש איש אמ אשר מצא כפירוש

המקרא

ד
המקרא* בדקדוק המלית  /כמהלך הלשון! בסגולת מליצותיו
«שיריו ׳ נצחית הספורים ובנועם סדר המאחרים *
ואחרי
זאת שמו שכס אחד בקנין התורה והחכמה כמאמרם ז״ל כפסוק —
הסכת ושמע ישיאל הייס הזה נהיית לעס  /עשו כתות ועסקו
במורה שאין המורה נקעת אלא בחכורה — ויביאו איש איק
באמתחתו אמ אשד לקט דבר יו© ביומו  /למען כלכל את דבריהם
במשפט * י 5עת גמר! בחועציתס להוציאם לאור על ידי הדפוס
ולהיסיף עליהם שירים ומכתבים אחר ככית גנזם ככר ואשר יבואון
עוד שמה בעז״ה ( אס מהם אס חיולתס) ולזאת הפילו תחנתם
לפני למד מעלת הרבני 'המלץ החכם
מיהרר נפתל '
ורזליחי' בבי־לין ׳ לבקש מאתו ליית חן
החמדה שירים ומליצות ומכתבים אשי בבית נכותו * ואלה דברי
האגרת השלוחה לו מאתם *
הירץ

לראשם שכיות

קעניגסכערג בערייסן ן״א טבת תקמ״ג

אל

כבוד הרב החכם ונו׳

שלום עד כליירח •

 ]^ 23עיפה למיס קרים צי תכסו?  /ממקורםישאכזן <
ודורשי לשון עבר אליך ידרושון *
מאז מסר גאון
ישראל  /הור ! לאין עטרת ראשו < עס ה׳ בשני הגלה  /ואין
חזון נפרץ ׳ חדלו הפורטים על פי נבל ׳ ואיש דוגר צחות
אין • עד שקמת נפתלי ומעפר הקמות לשון עבר * מליצת,
נביאינו בפלס שכלן שקלת ׳ ותהי כמוה© למליץ כקרב עמך •
מי כמוך הגמר חיל להקים שם בישראל ?
הן ברוח בינתך
בבלה הלכת  /ותקח משם את המור תלויה על ערבי נהרותיו j
והיו כנגן המנגן שיריך *
מאז חחברותיך מהודה נפוצו  /לב
משכילים באש זמיחתיך הצתה ׳ שמיע דבייך כלמו יכסופון /
דבר נמוך יתפצון  /כי כדבר החווה דברת  /ועם משורר*
אמת חלקך !

היוםישתחוו לפניךהמכס ל

אחות מרעים

משכיליםדורש'
האמת
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ח
האממ ׳ יבקשון מעמך מורה  /ובנועם מליצי/ן מממכס  /לך
ישאו עץ ולדכדין יצפו  /ואמה שא נא ואנכי אדברה !

זהימים לא כביר זאגודמ בחורים משכילים מהםמורניים
ומהס יודעי לשומיי זרים יון ורוחי זימר העמיס וחניכי
ענין בחכמומ השמושיומ והרמומ  /הסכימו יתד למקור ולדרוש
אחיי מהלכי לשון הקודש בשכרי מזרה נביאים וכמוביס ולשקול
במאזני צדק פירושים הקדמונים לכחוי־ היומר קרוב לפשט /
וכמקום אשר לא ישפיקו הראשונים ירבו חקייה לפרשו כפי
ענינו יעני! הלשון י וברבומ הימים יושלחו ההעמקזמ והפירושים
הנבחרים שבהם למעלמך הרמה ולכבוד החכם מוהרי משה נ״י
לשפוט עליה© ואין ספק ש־ה י /ביה מיעלמ גדול י ובהיימ
גל מגממס וחפצם להרחיב דעע לשוננו הקדושה מוך עם 'ה
ולהורזמ אמ יפיה לכל העמיס ואס היא בשלכמ זרע קודש
מצבמה השכימו לאעלומ על קדפוק חדי שכח בשבמי דף אתמ
(רביעימ באגן) י וזה דבר המכמק אשר לג׳ חלקים יחלק *
(א ) יבואז ס שירי לשון הקידש אשר לא נדפסו כבר ואשר
נדפסו אחמ אתמ ואינם מצויים ביד כל איש י ואשר יחגרו
חכמביס
עוד אס מאנשי החבורה הזאמ אס מזולמס י (ב)
מעניני המו©ר והחכמה והנחיסיוע וכיוצא בו וכן ביאגראפיע’
חיימם
אשר כחיים
והוא מולדומ גדילי עם וחכמי ישיאל
ומקדושיס אשר בארן המה י ( ג) חידושים הנמהוויס בבני
עמנו הנוגעים בכלל ישיאל  /מחרימס בקצמ המדינומ ומחינוך
נעריהם  /מודעזע ספרים קדשים בלשון הקודש או בלשון עם
כל9
וכהנה דברים הראויס להיזמ לעין
אחר הנוגעים בנו
בימר
איש אשד לא ידע קרוא ספר
למען יוכל קרומס
הלשונזמ  /וכל זה למיעלמ הנערים דורשי החכמה  /ולשעשועמ
ולמען הקים זאמ בישראל הסכימו איזה
האנשים אוהביה י
גבירי קהלמינו מיקירי רוח הממגדכיס בעם לממ סך מסוים
לממון אמ החבורה הזאמ * זכרה אלה לטובהI
ועתה

אל כבודך הרמה נשימה חלמינז  /מאמך מוחלמנו
להרשומ לנו להדפיס שיריך הנעימים אשר מחמ ידינו
בכמב

ר
בכתב ׳׳ ואשד נדפסו ככר ולא נתפשטו נעם כראד  /כמו
השיר שכתב ח ^ למן להגביר ר ' דוד פ״ל כברלץ ׳ נשליח לו
ספרך היקר גן נעול  /וכן אחד שכתבת להקצין ר׳ בערמן
פ״ל ושאר שיריך הנמצאים כידינו *
ועוד תוסיף עסו חסד
עס עבדיך בשלח לנו שידים אשר המה בגנזי ספריך ולא
הוצאתם לאור  /ודברים המגיעים לידיעת הלשון וחנוך הנערים
ותצוה על ; מ מעלתך אס להדפיסם תחת שמך אס אין  /ואיש
(אפילו מבני האגודה) לא ידע ממי יצאו הדברים אס אל
מרצה כפי התקין * הואל אנ האדון ! לכבדנו מהר בתשובתך
הנעימה  /והאל האמת  /ינחנו בדרך האמת ׳ יפרום סכת
שלומו עליך ועל כל המסתופפים בצלך כחפצך וחפן עבדך הכותב
מסעם רעיו •

חבורת דורשי לשון עבר
וזאיג תשובתו
ב״ה ברלין מם ג׳ ד׳ שבט תקמ״ג לפ״ק
הדרבחורים ומהולל
בשערים ה*
ה הבחור סופר
ומשכיל
ויקר רוח ידיד נפשי כהד״ד ״ " *
תשמרהו נס״ו אמן •

מה

יצ״ו

אמה 'ה

כמוךt
אשר

נעמו לי מעשי אצבעות
כוננת חיום ך״א לחדש טבע " נרדם הייתי באישון
לילה הנטוי עלינו  /אין נגה מסביב לי * ואחרי רואי הבקר
אזר< ונערי בני ישיאל יוצאים ללקוט אורוח מחורה אור /
נעוד מעט תזרח שמש צדקתם /
כנל האדן יצאו
קום1
ובקצה תבל מליהס מדי שכח כשבתו יביאו כלי טהור מלא
אומר ודכייס מזהירים אשר ילקטו /
ממן שחקים ומדגן
שמים  /הן הן דברי מורה ׳ דברי מוסר  /דברי שירים
ומליצות  /להדים קרן שפת אמת אשר בקדש דרכה tולחקור
צפונות מאמרי תנ״ך  /ועוד דברים טובים כהנה ככל הכתוס
במכתבך
ריע אהוב

ז
ברכה בניתישראל * ראיתי (אשמת "
במכתפך הלל  /להניח
כיונק מאת לה  /לו מאד ל1
 0ה יקרע בעיני  /עלית
בעתו * ומה יקרו בעיני  /רעיך
הדר אשר פריך תתן
יחדיו לעשות כזאת כישראל "
אלה היושבים אתך אשר חיברו
היו באישון הלילה הזה ראשונים לכל
חזקו והיו לכני חיל י
גגה אור אמת  /ומחקר שכל
בחורי ישראל  /להגיה בנו
לכל הילדים אשר כגילכם המשכילים
טוב  /והייתם מופע
יראו כו כל תופשי עט ׳ וכל מחוקקי
בחכמה  /ומראה בהיר
הדעת rכי תעידו גס תעוררי
צדק ׳ ישיטטו רבים ותרבה
סופרים המרב ? חכמה  /עד שתחפן
בס את הקנאה ׳ קנאת
הרפי©  /ועליכם תבוא ברכת
להיית כמוכם משכילים ומצדיקי
הדרך אשר ילכו בה! ואשר על ידכם
טוב כי הוריתם להם את
גס הס לתזק את בדק בית ה ' *
החזיקו אחיכם
הנ״ל ותשאל לך ממני עזר מענו
ויען ט ככדתני באחמתיך
ממעט האתרים אשד כשדותי t
להניח אתכם ללקוט גס
הנלווים אתך  /שמעו נא מלסר
עתה ברוך ה׳ ! אתה וריעיך
וכאשר ידעתי כי עם משכילים ויראו
אחיכם ויהי ה ,עמכם "
אך למותר  /כן ידעתי כי צנועים
אלהיס אני דובר ומוסרי
בעיניכם לשמוע מוכית טובה חפי
ונמוכי רות אתם  /ואל ירע
דעו ט מלאכתכם מלאכת שלד ס זמעיינלתיכס
אוהב ; אמן כמוני *
על כן הוהרו בדבריכם מאוד /
יפוצו חוצה בתוך קהל ועדה /
כינינו t
ט רבים תיי־שי רעה
שלא ילמדו מתוכם לשקר •
קורי עכביש ויאמרו עבותות חדשים
ומהיכל בנוי למראה לוקחים
עול תירה ומצוהי ועל מיס מתוקים
הס  /אל עלה עליהן
 /יאמרו מ״יס הס * על כן
אשר תשאבון מבאר חפרוה שר־ם
ואלו
קצ״יס שאצ ע לפניכם פה "
עליכם להשגיח על דברים
חכמה יראת ה׳ ינאמר יראת ה׳ ראשית
(א) ראשית
הן *
וספזריכם כוללים דרכי יראת ׳ה
דעת והוא שתהיינה מל*ציתי 5ס
השירים והזמירות  /לא תזכירי
ורוממותו ״ (ב) שבהעתקות
שזכרם היונים והרומים בשיריהם
שחות העצבים הקיחונים
באייופ״א t
 /ואחריהם נמשכו כל משוררי זמננו
ןבמוסריהס
ולא

n
(לא כאלה חלת יעקב ׳ לא
ישמעו על פיכם * ( ג) אל עשיחו
בכליכם שירי חשק דברי עגכיס
ואהבה ׳ כמו מקצע שיריעמנואל
ורבים משירי משוררי דורנו בכל
העמיס
׳
הסירי מכס שיריס ומליצוע
או ספורים שעוכן רצוף אהבה ׳
האהובה ליצר הלב ׳ ושנואע השכל
הטוב ׳ ואל יסיעו אמכם צחוע
לשונם ויופי מליצעס  /לשומס בץ
אבני קודש אשר אעס מעהלניס
בס * גד) חדלו לבס מדבר או
מהעעיק מל צוע יספזיי העולים
להעל באחיכם ובמעשיהם הן לכלל
או לפרט כדרכי הסאטיר״ע ׳
לכל עהיינה קוסריכם הטובים לצדים
בעיט שומעיהם ולצניניס בצדי
דורשיהס  /דבש וחלב תהיה עחע
לשונכם ׳ לדבר בענוה ובדיו
מוסר וכבוד הבריוע ועמצאו חן בעיט
אלהיס ואדם " (ה) בהיוע
מגמע פניכם להודיע צחוע לשוטט
הקדש kעשימו גבולכם בלמוד
דרכי הלשין לכד לדבר צתוע ולכעוב
צחוע> כדיו שמלמדים דר? '
לשינוע של חול ׳ אכל עד הים הגדול
םי תכמע העורה־ יהיהגבולכם /
שעל ידי דעע הלשון על מכיט
עביט לעס אתריעטהורוע
שבעירה ׳ ודבר קדשו שכפי נביאיו וקבלע
ארע שהיחה ביד חכמי המשנה
והעלמיד שיסודען בהדיע קדושע
הלשין והמליצה הנאדרוע כקדש "
ועל וה הוכחנו בשני המכעכיס
אשר יכו עליהן מקצע מאחינו בט
ישראל 1כי לא עמדו על הכוונה
היקרה שכוונו בהן י וכבר
ראיעי ידיד נפשי במכעבך הלל שמגמע
פניך ודיעיןחבייך לדרוש בי1ה ׳
לשקול במאוט פירושיהקדמונים ן״ל
ולבחור אע היוער קרוב
לפשט
1
ובמקום אשי לא יספיקו לכס
דבריהם ׳ עבחרו משפט ביניכם
ל־־ירש חדשוע כפי עטינו  /וזה
דרך נאה ועפארע להולכים בה ׳
כי מה טוב ימה ?עי® שבע יחדי(
חבייס מקשיבים אזנם לחכמה ׳
מסלסלים ומחבקים אמרועיה "
בין כך ובין כן אעם עושים טיב
׳ אם עמצאו דבי  /העליעס
מרגל חמים החכמה כל חפציכם
לא ישוו בה tואס אין ׳ סיף סוף
העכיככעס בדבריה העמוקים /
ואעל3ב?ם רחצתם במימיה החעוקיס
כי הדומה וההעבזננות בדברי
העזרה עמלאנההלבמחשבועטהורוע!
<יסלר מהבלי! ומדרכי י | רוt
שעל וה אמר שלמה מוקה עשמור עליך
עטנהעכציכה ׳ להצילך מדרך רע
זע׳ להצילך חאשהזי־ה וגו ' * ועל
המעלימים עין מחקיריע גאלה
הוטק הנביא ואמר ישראל לא ידע עמי לא
העכיין  /זרכועיסו״לאמרובמהש
? דםיעהעבונן * עשואעהטוב
וה׳ יאר פניואליכם  /יכ לא ימנע
טוב
מאוהבי עורעו  /ואל עשינו לדברי
המלעיגים

t
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המלעיגיס  /הבווים לכל מתבונן במקראי קדש ובפירושים הנמצאים
גידינו  /ואומרים שאץ לנו להוסיף דבי tומקטינים עצמם מאוד t
והכל להנצל מעמלה של תורה ומשוס שכל להתכיח בדבריה ולסוף אין
בידם כלום  /וזוהי חדת העצלה הרעה מאוד  /ושעליה אמר שלמה קשות
בס׳משלי* אות היא על בעליה שאין נפשם חפצה 5תוד ?  tוע״זאשיר
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הטור '® האלה נשענים על דברי שלמה שאמר עצלה תפיל תרדמה t
ודברי השיר הוא פירושו והדברים כלס נשענים על ביאור מלת
תרדמה וכל לשונותיה שלדעתי לא בארוהו מפרשי המקרא ז״ל כהוגן
ופרשתיו בפירושי לספר בראשית י הטו אזניכס ושמעו ׳ )
_
_
_
עיר
* ) להיות ני קצרה היריעה מהכיל השמטנו פה את דברי תכס הלזה על
שיש רדס וביאורו בכל המקימות כמקרא ׳ וכיף ראשון ממכתבינו
המאסף! נציגמלעין הקורא יגיל וישמח כו  /כי כלי מחמדים י
לנרי הת({י*י« *

עיר אתת ראיתי ממכתבי הנעים שהם רוצים להדפיס בכל שמע
רביעית באגן  /יכמדומה לי שתקצי יר עה קטנה כזאת לאיזו
ולדעתי סוג יותר אס ידפיסו כל ד״י ימיס חני
תנין שלס "י
באג״ן  tאו מדי חדש בחדשו באג״ן שלם י
רעתה נחזור על דברי מכתבן  /הנה אותי קראת  /ודעת דרגי
חפצת ׳ דבית עלי גדילות לאמור תכה ידן עמנו rוהיית
לנולעיניס בתתך על ידינו דברישיריך  /אי הנמצא אתך דבייס הראויים
להודע כקהל עס ׳ לחוק אותה על סער חתומים כשמך או בלי זכיין שם
סנהקסנתימהטלסעורימהללין  /שירי מעסיס  /המירותי
מחברם /
דלי מאד  /לא עמלתי כמלאכה זו כי אס לצוי־ך השעה כאשר בקשי אנשי
שלומי מאתי לשיר בשירים למלכיארץ  /או לפתיחת איוו מחברת  /על
כן הס מתי משער  /מסופקני אס יהיו מספר ן ,כץ כלס ׳ כמעט אין א׳
מהס גידי  /כי לא יקרו כעיני לשוס איתס באיציותי ומאותן העולים
בזביוני ארשס כשולי המכתב הזה זאולס דברי הפירוש* ,והוראת המליצות
והשרשיס* יש בידי מלבד אלה אשר כבר באו בה ,המחברות שהוצאתיס
בדפוס • והנה המכתב הזה יצא ראשון לתשובה על האגית המהודרת
ש הבלתי מאת ידיד צפשינר״ו׳ ולאאעתירי׳ותר< עד אשמע מה יד 3מ
עוד ידידי כר״ו זרעיו  /ועוד חזון למועד  /וכעת אומר שליס "
דברי השמח בשלומך ובצחות אמרותיך התיתס באהבה ומוכן
לטובתך ולטובת ‘ אחזת משכילים ׳ חבורת דורשי לשון עבר
הקטן נפתלי הירן  ,זדזל
והבה לפניך הקורא היקר ! התרת שאלתך מי ׳ והואל נא להוחיל
דע גמר החלק הראשון ממנתבט המאסף ועקבי כל אנשי
החבורה כשס חרות לע הליחות! זכק׳ף הקדמה זאת יזכרו אןשימת
הנבחרים להיות לראש ואשר עליהם עבודת הקודש לשוס עין פקוחה
על סדר המכתבים ועל ההוצאת וההכנסותי
*

*

ג
אחרי

*

בהתרת שאלת למי "

רואך הקורא הנחמד ! את אשר עס לבבנו ואת המעשה
אשר

*

יא
אשר געשה  /אץ ןמ הצורך להרבות מ דברים ולשום בעץ מענה על
שאלתך ואת 1גי כבר הותרה מעצמה בלב כלחכס ומכין תועלתה ;
אמנם היותכוונתינו ביתוד לתת את מכתבינו ביד בחירי ונערי בניישראל
לאמן את לבבם ולרהוב בנפשם עח לשוס חלקם עמנו אליה© נשימה
והותרה 4ס כזה "
דברינו אלה /

ד שאלת למה •

המשיכו

לאמרינו
דעת /

בניס משכילים אהבי מישר ואהבי
הטואזניכס " דעו מאחיכם האוהבים אתכס בלב
׳
שלם  /כי לא לרכוש רטש בארץ יצאנו  /ולא להגדיל שם בעם נשאנוענינו;
יכ אס למענכם היקרים ! אתס מגמת לבבנו  /אליכם ישעי חפצינו י

והבה כעת חכמה בחיץ תרונה ׳ ברחובות תתן קולה׳ מהרו קראוה /
חושו להביאה הכיתה  /אס בטירות מלכים תשבו ׳ ואס כאהל
רעי אהלכס  /אס על מטות שן תשטחו ואס יחד על עפר תשככון  /אס
עסיס רמוניס וחזה אבושערוךלפניכם  /ואם פת לתם כקוד ומיבאר
לחמכם  /אתת היא ז לא תעבור מעליכם  /כעלית קיר קטנה תואיל
שבת עמכם ׳ אס תחת העץ תלינו תסור תשען תתתו ׳ ואתם סעדו
לבכם ! פנו אלינו אתם האהובים ! קתו מוסר רעים ׳לאו תטשו תורת
אחים* והיה בהיותכם חרוצים לקרוא את מכתבנו זה ׳ תיש ייצת
בכם אש חמודות! רוח תחבולות יעיר יפיח בו  /תלהט להבה ועל
סביבותיכם אזר גדול ׳ תמצאו חפן בתורת ה ' ׳ ותבחרו נוח כעדן
ותארחוגסאתס לחברה
החכמה משכת בהיכלי עונג * ועוד מעט
עמנו ׳ תשלחו אגרות צחות ושירים נעימים ימצאו תן ושכל טיב בעיט
אלהיסזאדס ׳ ואנחנו נשימס ראש במכתבנו ׳ ותהלת מחברו ידבר
פינו אז עד קצווי ארן תצא שמכם! ובשירכם ירונז כל העם ' עוד
זאת לדעת לכס ׳ כי בכל דף חמכתבנו נציג לפניכם שאלה אחת בפסוק
מפסוקי המקרא  /ועליכם להשיב עליה ׳ ובבוא אמיותיכם אלינו
נועצה יתד ונשפוטה עליהם ׳ ואשר יטב בעינינו נדפיס בדף הסמוך
לתפארת המחבר וגדולת שמו כישראל *
! "?Hin

אליך הקורא ישוב דברינו *

דע עוד זאיג למענה
על

על שאלתך למה ׳ כי כפלים לתושיה עמנו  /ראשון  /לתת לנער
דעת זמזמה כנזכר  /שכיח ישמע חכס ויוסיף לקח  /להפיץ
בישראל ידיעת סגולת לשונינו הקדישה  /אשר לפנים כגן אלהיס
בין עבותים היתה צמרתה  /מטעה כארץ צבי /ועל סביבותיה
האריכה פארותיה  /ליפיה תנאיה כל עצי עדן  /וגויס רכים
אך עת שרשיה על גל סבכו  /אפס
י
חמדו שבת בצלה י
קוצר ונוטע אין 4נפרצו גדריה ותשברנה דליותיה  /הה אל
 לוליחללי חרב שאולה ירדה  k /יורדי ביר היתה מפלתה !
עזרא כצדקתו הותיר לנו שריד כמעט ׳ ואנשי אמת גדרו בעד
עולליתיה tלהקים בריק ודלתיס על מסערשרשיה  /מי בנו ידע
אמנם אנשיםמאומה מצחות מליצותיה 4ונועם שיריה ? -
ההם ( זכרם אלה לטונה) הניחי ברכה אחריהם בשמרם ספרי תנ״ך
מעולה 4ונודה לה ' חסדו על הטוב
אשר נשתלשלו אלינו שמירה
אשי הגיע בזה אלינו 4ואס מצער היא  /ירחב חני ים בלב משכיל
להכיר מעלת הלשון ולדעת את סגולתה ( בהקיש משרש על רעהו /
וממאמר על מאמר) ויתרונה על יתר הלשונות (בהציבה את הצירות
והפעולות והתנועות כנפש האדם כפי טבעם  /נאשר נזכיר אי״ה
י 4ס ' וספק כמתי מספר התיבות הבאים ככתובים
?פנים המאסף)
לכתוב מליצה צחה  /ולהודיע את מחשבותיו לרעהו מבלתי השחת
את סגולת הלשון ונזעמה  /כאשר תראה כספרים רכים  /דמו
מחברם היות רועים על גבעת המליצה  /והמה בשפל * ילאה
נפש הקורא בס  /ולא ימצא מחשבותס עד אתר יגיעה רכה "
יש אשר בחר להורות עומק שכלו על הנקודה  /ויצאון מכתביו
עקודים נקודים וברודים י ויש אשר ירכיב פסוקים ומאמרי חז״ל
ומאמרי זהר ודברי המפרשים במאי דסייס פתח ובמאי דפתח סייס
ערב רב מכמה לשונות זרות ׳ במו שתראה הדוגמה במכתב איש
ידוע ( ונחמול את כבודו להזכיר את שמו) שרצה להרבות בשבחו
של אדם גדול וזה לשונו 2שאלתינהו לכל נחותי ימא ים הגדול שם
* רמ״ז ואין מספר לגדודיו שמה תרמסו כל חיתו יער הלבנון
* מוציא פירית בעונתיה ועדנא דקביע ליה זתליא כמגוד הניחו
* בקופסא דק מחספס כתיב * והיה ככתי״ב בלדתו יש אס
* למקרא ויש אס למסירת והעוף נאכל במסורת אין עוף אלא
#תורה חדשה מאתו תצא שמואל כתב ספר אוהב אידוף אשיג
אתלקס

/

*צ
*אקלקס ביעקב ואפיצם בישראל שמעתתא מכדרין בעלמא
־ 5וכנזיא לאבקא וכ״ע נוטלין מרה לבני אכניס לבנין וסואר של
* קורות .ורצפו בלחיים וכז׳ "
ומי שלא נחה עליו רוח נבואה אין בידו להכין בונת זה המאמר זי
ויש אשר בחרו בחרוזים במקום אשר קצרו ידם לדבר צחות אמרו
בלבבם החרוז יורה את מחשבותינו וימלא את חסרון ידיעתינו /
ויחרזו שור בכור ׳ וחמור בתור  /אנשים ויתושים במות ועלמות /
וטעם דבריהם כטעם ריר תלמות " ויש אשר כשירים פנו לאדמת זרים
ויקחו חסם זמורות להטיעס בצרם ישראל ויקוו לעשות ענבים והנה
באשים  /כי אין כשירי העמיס ( היקרים בלשזניתם לגיייהס ) שירילשון
עכר * ולקוצר השגתם דחו בנפשם היות מעלת השיר במשקל התנועות
הנחים והיתידות  /וכהחריז תיבות סיף כל מאמר! ולא ידעו כי
תפארת השיר הוא רוממות מחשבותיו קוצי מאמריו ורחבת עשתנותיו
תאריו וציוריו לפעול בנפש יתר על המאמר והספור * ואל תדמה בנפשך
הקורא הנעים ! כי בדעתנו להלעיגעל שירי הקדמונים ואיזה אחרוני׳
כשירי כן גבירול  /אלחריזי ובן פאלקי״רא לונא״טו פראנק״א ויתר
המחברים׳ /אשר גם המה בחרו כחרוז ומשקל בשיריהם ״ — חלילה
לנו כזאת ידענו את רוחב לבבם וגדולת שיריהם המלאים על כל גדותס
מחשבות רמות והס ידעו בסגולת הלשון ומה מתקו דכריה׳לח־ך יטעמם /
אך כונתינו על השועלים הקטנים המחבלים כרםישראל ׳ הס מתעים
את נערי עסה ' ללמדם לשון עלגים  /ובפנים המאסף אי״ה תראה
דוגמת מלאכתם ותשתי חס "
לזן על זאת ידוה לב כל נבון  /יתאונן אדם חי ואיש הלב * בן נעזב
מאבותיו ואין בידו כי אס מנתם אחת קטנה חמת עליו זכרוכס /
הישליכנה באשפתות חוצות ?
ראמית יגביש איכה ישבצין בבדיל
ועופרת ? הה לשון עכר איך כאספתלא עמך ׳ ואין איש חשים על
לב ?
הן הגיע תור המדע ככל העמיס  /ייחס ולילית לא ישכותו
ללמד לבניהם לשון וספר ׳ ואנחנו מדוע נשבה עצלים וטמוני יד ! —
נא אחינו נקומה ונחיה אבנים מערמות עפר ! הן גבר חסד ה׳ עלינו
כדור הזה ולהורות נתן לנו אנשי חיל חכמים ונכונים ׳ העמליםלכ
ימיהם להגדיל תורה ויפיצו בישראל
אתמחבדותסדכריאמת להדריכם
בתורה ובחכמה  /ואנחנו נמאן קמת מוסר ונמרה את פיהם ? הכה
אחינו

יד
אחינו ! שיח« איש אח ידו ככף אתיז נלכה נא יחד בנשף
לבקש אח המטמון אשר כל הון לא יערכנה• אנשי אמח יאירו
אח הנחיב  /עד ממרום יורת לט שמש צדקה והי ' לאור עולס *
#

*

הבהחרח שאלח

עתה

#

איך"

החקטח
המשכיל ! אח
הקירא

נגלה אח אוניך
והחנאיס אשר טקדז במועצחט למען החיר לןשאלחאיך "

חברת דורשי לשון עבר נחיסדה ביום א׳ ו׳ טבח העכר
בהחאסף יתד כל אנשיה והיה וה לבבם "
א( ) לכתור ארבעה האנשים החחומיס מטה להיוח ראש ועליהם
עכודחהקודש  /שני© ישימו עין על המכחביס אשר יודפסו
להוציא משם כל שרוע וקלוט אשר לא יבואו כיח ה׳  /ושנים ישגיחו
על ההוצאוח יההמסוח tועל יחר צרכי החבורה *
ב( ) ברצוחאיש מבטקהלחימיע׳א להיוחעמנו למאללהקחינו*
יודיע אחמתשבוחיוגחובי׳ על ספר לסופרנו מעמיק סודהבחור
פרידלעבדר יחי׳ דכחובעלגבו ׳ לחכרח
המשכילר׳ זנודל
דורשי לשון עבר * ובאסיפה הראשונה יקרא לבוא אלינו לישא
ולחן על לבר הערך אשר משח עליו לחח לקופח החברה *
(ג) המאסף ילך אחרי הקדתח נתל הבשור הואח מד ' חדש בחדשו א׳
כאג״ןשלם * ואס אמכם דברי החורה והחכמה כמעין טבע
ישאבץ מימיו יום מס ולא יחסר מאומה אין גבול למו ׳ עס כל ואח
אין בידינו כעח להוציא יער על וה כי ההונאוח מרזבים מאד ׳ כפרס
והא״נ מיקרים אח השער
במקומנו אשר אין לגו פועל עברי /
ברצונם * גס האוחמח הנמצאיח פה אינם מסודרים ויפיסכראוי "
ונכרתט להביא אוחיוח חדשוח ונאוח מברלין למען נוציא מלאכה
סלקה מכל צד  /ואקרי כלוח שלשה חדשים יבא כל פעם שער
׳גל

ומ
על נייר צנוע על'י תמצא שמוח כל אגש ' החבירה זאת כל אשר
ובהיות .לאל ידינו להרחיב אח הגבול
געשה חדש ביניהם *
הזה נוסיף עליו כפי תכ האפשרי •
ד( )

מקח המכתב הזה יהיה ב ,רייכסטאהלר איו לויסדא״ר לשנה$
ועלינו לשלחם עד ברלין ווילנא וברעסלד חפשי תנס *

(ה)

ד׳ •ואלכה״רר
פרידלענדר ׳

בברלין קבלו עליהם הבחורים היקרים
יודא ליב ז״ל כבית הקצין מר״י־ דוד

ראמאח־ע בכית החכם מוהר״ר הירץ וויזל
ור׳ יוזל
את הטרח לאס?״ חתימים על מכתבנו זאת  /ולקבל מכתבים
ושירים ממי שיהיה בעזרנו למלאות את משאלינו בדברי צחות
ומליצות תבא עליו כרכה " ואם פה קהלתינו או כיתר הקהלית
יקום איש לעמוד לימין צדקנו אס באסיף חתומים על המכתב (אשר
אס יהיה עשרה במספר  /האחד עשירי בא בשכרו) או בהיית לו
חפהכיס לתת בידינו ׳ ישלחם תעשי אל אחד משני הבחירים הנ״ל
או אל הבחור ר׳ זנוויל הנ״ל • הן אלה פיסי הדברים אשר יודיעו!
לכל קורא אימת החבורה "

בבני ישראלי .לכס

ועתההקורא האהוב התרש והמסגר
עינינו תלויות * ידעכו כי יש אתכם דברי סכמה
ומישר המזהירים כזוהר הרקיע להולכי מחשכי® ׳ חפשו איש
בילקוטו ואשר תמצאון שמה הקריבו  /ונשימהו עטרת לראשינו י
אג חזקו ואמצו את לבבנו באהכתכס ובתורתכס ׳ נקשיב
לדבריכם  /ולקחכם אל ילוז מעיננו  /מאתנו תשואות חן
לכס  /ימאלהי הכבוד  /כבוד חכמים תנחלו נצח *
דברי עבדיכם העומדים על המשמרת לחברת דורשי לשון
עבר היום יום ג' שלשה עשר לחדש ניסן תקמ״ג לפ״ק פה

בפרייסן
קעניגסבערג
אייכיל־י

צוענד? 1ברעסלף*

שמעון פויולענדר

זנוויל פרידלעגדר

איצק

גאנשריענו

טי
אייניג ^

נאישריפט
אונד איס ווערטיגע פריינדעליסיגו אונס

פעי צעהמן  /דאס ווען וויר נייאשרעג* פאן
אויפזעטצץ אונד אכהאנדלונצן אץ דייטשער שפראכי אץ אזכורי
מאנאטס& ייפט איינמקען וואלטן  /זיא' אונס דאן אונד וזאן
קיט זאלכן אןהענדן כעהן מעכטץ * «יר מאכן אלזא היר*
דורך בקאנד דאס וויר דיא זעלבי  /ווען ויא דעס פלאן
אונזיס ווערקס ענטשפרעכן  /מיט דעס גרעסטן דאנק אונד
פאללתאמנסטן פער גניגן אננעהמן  /אונד ערזוכן איינען
יעדן עדעלדענקענדן גלעהרטין אונורר נאטיאן  /אינור
פארהאכן מיט ניטצליכן בייאטרעגין  /בואנדיס דיא ערציהונג
בטרעפנדע ׳ צו אונטר שטיצן ׳ מאן תאן זיך ענטוועלר
אץ כרלץ אן איינען פאן אונזרן אכענבמעלדטן קאררעספא»
דאנטץ  /אדר אונמיטטל באהר אן אונס אונטר אדרעסי דער
העררן Joachim Mofes Friedländer & Söhneווענדן •
יעדאך מיסן דיוע בריפע פאסטפרייא אוגד חיט דער יידישען
איבר שריפט לחבורת דורשי לשון

עבר פער ועהן זיין "

חא גזעלשאפט חגר דדגברעדשן ליפזפז׳גראטור*
פחעחג

ל ש נ ר־ז

ה ת ק מ ד
־□  SVשירים ומבתביס
אשר

נאספו

ונקבצו

יחד

יגל1

ידי

אנשי

הברת דורשי לשון עבד
בקע -ניגסבערג .

קעגיגסביכרג שנת תק״ס״ד
נדפס בביע התדפיס דניאל קרי& טאף קאנטר
כדעלסללגאות-ילת .החברה י

להיורת •
גי] ' נעלמרממט רביס משמיע החועמיס על מכעמו עד
מה ,גס רכיס מהס אשר נודעו שחועס לנו ולא חעמו ,
לכן השמטנו לוח החועמיס עדי יודעו לנו  ■,ואז נשלחה*
#ס המאסף לעקיפה הראשונה משנה הבאה •

הברת דורשי לשון עבר •

)

!המאסף

i

<

|

לחדש תשרי תקמד
!א

I

שירים

ן
|
ז
I
קיץ בצאמ השמש בגכורמו  ,ויך בחומו אנשים  /צפור
י * י
שבמו השמים לא נמן קול ומיסו יער רבצו איש לע מקומו,
ז
ן מרעיםלכלמי טרוף טרף ומהי דמקה עלי השדה • אנכי ואח! מ
יתד
המהלכנו
כנ׳דה
,
דומיה
מהכיב לנו " ונביט והנה
 iבאר מיס חייס מבע לפנינו  ,עצים רעננים שמוליס ממעל
לו  ,לע שפמיו יפריחו ; אז אמדמי פה מצאנו מרגוע נבליגה
מעט ובצלם נתסה • עפאיהס אחוזים איש אל רעהו ,גבול
שמו בל ייעכורון זיקי השמש אלינו  ,אך רוח קדים נעים
בלאט המהלך ביו דלממיהס מרית דודאי השדה הוליך
לקראממ ויהי נחת •
אמ

המשל

הזה עליכשאמי  ,שמעוני רעים1

*)

גםץע קטן עודנו כאבו ראינו שמה ,ענפיו עוד
למדי לחסומ בהם עוף השמיס  ,ונצמח דשא הי«
!
בעיניט מול האלונים הגבוהים אשר עמדו מנגד לו  ,ונהימשתיקים
עליו
,
ני
קטן
הוא
,
ובמקום
גדולים־ איך ימיצב נבזה כתוהו*
אל

)20

*)

ן

א

צמחו

פתאום

 6לטו אלינו
מאחד מאנשי תברת דזלשי לשון עני עס השיר השט הנקרא
חה אנו
ומה תימן  ,ולהיותז ראשית מלאכת תחבל! ודברי! ערוכי«
אלינו הצגנוה« בראש המכתב •
זבדי המוציאי*

ב
פתאום כעול מדבר עמנו  ,שמענו מעיך העז  ,משתאים
 .,עמדנו לקרל הקורא והקול היה הולך וחזק עדי
בואו אלינו־ ויאמר את קולכם שמעתי  ,בס התרגזכס עלי
לנס יאל נאי
עלה באזני /הי כזיעס אותי' ואני למשחק
הרפוני Iידעתי זאת ידעתי <י קטן אנכי'
בני אדםI
הכי צעיר .לימים אפי  ,הן בכל זאת בחרתי בחברת גדולים
•ורמים  ,למען יבינו העוכרי־ס פה ,כי נס כמוכי׳ היו מקדםt
ולימים עוד שובו נא ובואו אלי  /אז תראוני אולי סג בצלי'
תחמולון שכת •

■ ד1ך?!ןי־ ל&ון עבר .י
אחיי ורעי
אם מול פניכם ירעצב כגבר
עלם ערל שפתים נער כמרד /
איל נא־ ת( |צופו .<.ת 7צפ2ז1־ בזעם' , 1
לא מגדול לבבי דבר עשיתי הפעבוv
לשוני •י
בשלה
ידיעתי' *פי
ידעת" ז־את־
*
'S
T1T
T־ • :
*

־ T־ :
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הברת מעזכילים העת ראיתי' !’
מתל ,חברתם ג־ם טעום אריתי׳'v

.אם גנן אשגה בדבר המה ילמחעי<
אליכם,
הדמות
הבעתי ?1
עתה
חן
"
T .« :
r־ | • :
־ -r
(
אולי ברבות ה ;מים היה אהיה במו־בם'%
לבן גס הפעם אחי 1אל גא תבזוני ־׳
דגלי צעיל לחבלי! 7 /לשי

לשון «* ל •

» :־!

מח

אמה יקר חלד  ,כל שעשוע ' תבל,
יהיו מול עיני כאפס ובאין,
הן כל מךן' כךיה אך ריק וה ^ל ׳
לראות בהמה לא תקובע עין;
ובעבורם נבלה ברע ימינו ? —
מד ,יו tאנו
וימה * • ‘סייגיJ
v
ב

בלןצין כדל .למות נועדו,
-ךא זה ; רעד בתעו פן ישיגהו )
ןה ; קפצנו בעמלו ולאעוצאה־,
ה; שנילם גם  :חד לעמל ' נולדו,
ראו מתי תבל י הן אלה דרכנו;
דהמה אנו *
ומה
סיינו:
הד v
י־ ••
ג

לשואיצליח
הגבור ; ,דים
היןבסז

ירוץ בכלי נשקו מחיל" אל חיל
כי 8ה :וקרון לרש  ,מה יועיל לעבד1
כי ; מלוך עדי תע בחזיון הליל• י
הן פח עלי הבל בוזלום מלכותי»
rמה
אנו
ומה
חיינו!
t
״
*•־ ••
א ג
מלבי

n
$ל  2י ארץ בגאון עוזם ובנו טירותיהם,
לריק ענעו  ,בוניהם לשואעמלו,
■ יובלו<
יואילו• שבת בם לקבר
;נוחו יגל עפר  ,רימה תכסה עליהם ,
גמלנו ג
מכל ?
נשאר Tלנו
אשר
הן זאת
 TU״
• T
־ ' :
;־־ ••
!מה אגו ומה היינו־ ’
ה

אק יבלו ברע ימיהם אלה ,
ע־־ךפו המנוחה  ,אך היא בורחת ,
בצלה
נחסה
הכמה  :נבקש ,
אמנם
t
:
*V V • •.
זר - : , Xד
די :
תמצא לסבקשיד ,אך היא האחת ,
 T־ ־
־.
•  :־ ־  T V !.ן ־ י
־- T
בעבורה נבלה עלי תבל ; מינו;
חיינו •
ומה
לדיגת דחמה אנו
־־יי
חדV
r־ -
מהמתניל ה"<ל

כשל נעתק כלשון אשכנז C
שני

אנשים היו באופיר חכמים ומורים,

ואולם לשמש היו מזבחים ומקטרים ,
שדם ביראתם ושמשם בארץ נערב ,
אך חקרי לבם כח־זוק מזרח ממערב "
חאחד
Ssikt
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ר

.ד
האחד לא סר מלהזות פני אלדדו,
r־־תמיד
ראה
באשו ־-לע tכל
סביבותיו,
י  r־ -r
 :״•
• :
T
עוניו מאין הפוגות הוךידו ד־מעות ;
ולא מעז מלהביט בו ער כי חשבו מראות •
לשני חישב אין בפח אנוש לתור אחרי
בראו,
ולא
יאתר ,לו
לראות
לפניו
: T :־ T
•• T
TT :
מצאתו ועד באו ׳
גם להכירו מכה פלאי מעשיו  ,הי .א השא
ופשע,
אין Tלאל
ידינו ,
לבנו
הכבד
ואזנינו השע
*• I
״" T
\ ־ /
 ST־
*• : T :
 T־

 DgHאל לכו למען לא יראה עוד פני
חמה,
רבן לו לשבת מעיה קתהתיות
אןמה ׳
בה ;שב החבם חשך גלמוד ונאלם באי־ש
נדהם,
קצר •rימים
ושבע רגז
ועיניו
אספו
ניהם •
; | ־,
־- I
T V** :
. T
־ T -. T
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 3ין הבין את אשר לפניך,
וחכם לדעת את בוראך !
אל
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אבל

!דדם ניוונז ני
יישמ
ל5,ני אל5

& bתחכם• למעןת׳שו־מם
ל^

לעיכת
תסכל •”v T
• VT

המשזריh
מזכר
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פהליס3.( 1V
(

ב
מכתב י

ואו' ליי'

ם

1נספרמUנעי'
ולמהוהשכג
שמצז^יה הס א
הגדולהמצלייי1
?!זעיגז » :ל ז
גס על
לאיגשיגה (לא
?5וא לע לדגן•

"..סס! ) לצל

מכתב להרה המכס המלץ ד״ היד׳ן ורזיל ני" <) «•
פה■ ,השירשלמעלה1
השמטנו בהקדמה ,נחל הבשור (הכסת  (:להציגהי
שהמיגש
■מחריד,
והוא למ שרש דדם
3נכזא? M׳
אלדדם
תפל ה"
כתוב בעירה < ני-אץ* ייל״א )
.הרדמה על האדם ויישן•• פי" ראב״ע ז״ל
ערדמה מער משינה,ושינה יוער מתנומה pv ,אמרו כלהמפרשים (" ל,
שערדמה היא שינה עזקה ואס כדבריהם חה טעם לומר אחר ערדמה,
ויישן ? יאמר ויפל ה״ אלהים שעה על האדם ררדם ?

?.אין קציר m
(הנן • מראה
■אמי ( «•אל י,
ארצה (אחר

הניגוב
הנה נל

•יא! לחחןמתרי

ולדעתיאץ שינה וערדמה ילענין אחד  ,אלא שינה היא
דרךהעולדיוע  ,מעזקה לגוף ומחזקע כחז  ,וערדמה היא
וגס הי
בילע הרעיון המבטלע לפי שעה פענלע החושים  ,וכלי
המעשה שבאדם  ,ואיננה הדרך העולדוע אבל עפול על האדם ־?לא מופר■א!
או חאימע מראה מכהל שהוא רואה או מדמיון פני ימ
לחען 7(1עב7
המפחיד( •או  ,הכובד צרה ששקוע זב ובלשון אשכנז עעעק (ננחת.המיס
( איי״נעטיינוגג ) ועל דרך ,הז מכר -בכל המקרא (אלו הן /
-קין •יח

גפלה ע? .
ני נלסיסניה
איו איןמאה
•יחיואפשר ל
J׳<mtבקרב

■) %
שוכטים ל ' <
בשגס .קיסרא מרוב צרה ומאימע מוע אמר (
׳והוא נרדם ויעף ׳זימת ״״ כש;ה<ה מנה
.באימע מוע מסער הי-ס אמר (  V Vה ' ) ויסובב דרדם,
לע כן אמר לו רב החובל (טס" . ) .מה ךל נרדם קום קרא
לשחור
הושס
אל אלהיך וג״ו  ,ואס ערדמה שינה חזקה כפי העולדזע הנה
בעיי;אלא
•השינה הוא שלא מדעעו של אדם ,ומה טעם לזמר. .הה לה *!
החובל  -דאמר לו אל ה 1ה5ס לו
ויעייהו רב
<רלס ? יאמר
תרדם ? אכל לפרושנו יפה אמר לו  :אין ראוי לאדם מהראההקל
שינהל לג ןכ הציעו ויאבד כל עקוה  ,מד שעשיגהו ערדמה»

; יאבל ראוי' זל  :שיתחזק דבקש ־ עזר ;«הצלה  - ,יזהי  mלך
י ;נרדם ־כמונו כמוך בצדה וז ואנחנו ממחזקיס ושופכים שיחה
וגס אמה קום וקרא אל אלהיך "
; לפני אל שיושיענו
: tכשזכרהמשורר  -המשפנו האיוס,שיחול לעמיד על הרשעיס אמר

תהליס »v״ ) .טגעדתך אלדד יעקב .נרדם ודבב וסוס*
( :

^( 1בספרנו ־גן נעול הודענו שהחכמה נמשלה ללתסיולכל ממכה
®  ? Wוהבינה והשכל ליין יהמשמח^ וחייב כל אדס ללמוד חכמה
שמצומיה הם מיי הנפש  ,כמו שהלחס הס חיי הגוף ואולם
 :הגדול המצליח הוא אס מלבד החכמה שאסף משכיל ומכין

משל'•י’ ח* ) אוגד ברדץ
1? iדעי/ו ;ועל .הז אמר .שלמה (
׳י ; שהוא גס על כציריג הענבים והיין
* • לא משמה ולאשאגור * בן משכיל  ,נרדם בקציר
.שהיא ל"׳ הדגן *הלחס,ב□ ?.ביש יפ" נרדםכמו/חשלי
כמו ( .ד< ליס כיז״5ט" ) 'ויין

שבארנוהו בארח
תרדמה •
עצלה תפיל
טיאשר |  Aטי )
גהופה ■?,השיר שלמעלה (ע״! נחל הבשזרעייזל «״ ) ־שהוא מדממן פני ימ
- :מחריד; שהממעצל ׳ללמוד חכמה  ,דומה לממעצל לחמש ולזרוע ,
 3 : .כבוא עמ הקציר כלס קוצריםי ורואה שבשדהו אין זרע
בלחיין* • (אין קציר מפול עליו מרדמה כמושהוא■בנמשל כענץ־ החכמה;
1נ״עז״ל ! •והבן ״ כשראה דניאל המראה האיומה שהבהילה .אומו מאד,
שיסו״ל- ,אמר ( «יאל ייטי) ואני דדיתי נרדם על■ פני ופני
ארצה (אמר עוד (■ » ח״ • ) Vנרדממי על פני ארצה "
מרדחה. ,
דרום? ! ־הנה כל הכמוביסשהבאנו • נזכר בהס הסיבה ,,או צרה  .גדולה1
’ או למיון מחריד פנימי  -או ראיימ דבר מבהיל■»
שינההיא ן
•דמההיא Iשת ־מין ■מרדמה שאינה באה לאח מ קי הסבומ שאמרנו
וגס היא  -כהלמ הרעיון  ;.אלא שהוא מיד ה"■ כארח
ס ,דנלי ן
:להאדם -פלא ונזכר אצלו שהיה מעשה ה" ב״ה • פלא כזה עשה ה"
פני ימ ■למען 1וד עבדו ; ׳כשירד לתחנה שאול לקחמ א מ חניימ המלך
 ,כעכן -וצפחמ המיס שנאמר (&ייו*ל "6-כ"( "•ב ) < אי?  -רואה ׳ואיי?
[ללי הן; *ודע ואק מקיץ כי כלם ישנים כי* תרדמת \ד
 ! ,פלה עליהם ; ואס מרדמה שינה חזקה ; אין צריך לומר
כי כלס ישכיס רק כי מרדחמ ה" נפלה עליהם ? אבל יפרש
ס די
זיהיונה איך אין רואה ואין יודע ואין מקיז לישנים  ,,כי כלס ישנים4
וירום- ,ואיך אפשר למחנה של שלשמ אלפיס אנשי חיל והמלךושרי
ן1סקרא צכאומיו בקרבס שיישנו■ כלס  ,אק אחד מהםער ( איןאחד
1ממהנה הושס לשמור אמ ראש •המלך  ,על  pיפרש שלא הימהשינה
אל
•זמהלנ ג 1בעימ אלא מרדממ ה" נפלה עליהםבאדח פלא שהרי
שמפילעליהם מידמה •
שס דברוסבה מבעי מ
■היה
מ אל
וילאדם כשהראה הקל׳ה לאברהם אבינו על 7במראה  pהכמרים 5דת
הגליות
, 1
ידמה

הגליות שיעברו על בניי ,מיל עליז פסלה בהלת .הרעיון
יכאמיי (ינ *ש < י״ייי* )
ותדדמה  ,נפלה  ,לע
אבדם
והגה איפה חשכה גדולה נופלת עלץ" ,הבארח׳
פלא * כשזכר אליהוא .מראות לילה .המפחידות את החוטא
אמה ( אי,נ לל  Oבחלום הדח לילה בנפול תרדמה

על אנשים בתנומות עלי ׳משכב אז יגלה אזן
אנשים ובמוסרם יחתום  ,וזה בדרך פלא • כשזכר

הנביא בהלת נביאי השקר וחוזיהס  .שיקרס בלי הבה טבעית ,
אמר (ישעיה «!י י" ) כי נסך עליכם ה" דוח תרדמה
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טמלא'

זעה לנר

מכת

״ז ינ.״ ;״J

ויעצם את
כסה •עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם יבוא ,וב
החוזים
בבת בג
וממץזה הי׳ מה שנאמך במעשה כראשית ויפל ה״ אלהים .
תרדמה לע האדם דיש?  ,שנפלה

הוא ,הידי
פדקיהסוהו

עליז בלי •; עיס ט

סבה טבעית כי 'לא היה שס דבר מחריד לאדם הראשון  ,ולא ,י לרוץמליין
צרה פתאומית וכיוצא ,אלא ה" אלהיס עשה זאת על דרך ! ואינםמנו!
פלא • ואס
תאחרו למה שמשה החרדה הזאת ? כנר גלינז  :מספיקים
על זה
דעתנו
בפי׳
הספר
הנ״ל
,
ואמרנו
:
בלי
ספק
היה ?עפיקס ל
אד״ה״ר יושב ותוהה כי השס אמר אעשה ול עזר הנגדז  ,־׳
יכשהעביר לפניו הבע״ח לקרוא להן שמות  ,לא מצא בהן ;
עזרו  ,עודנו יושב וחושב ,הפיל ה״ אלהיס עליו תרדמה .
בהלת רעיון ,וכשעברה התרדמה ויישן שינה מתוקה ובשינתו
לקת ממנו הצלע לאשה • והטעם לכל זה  ,דאה הסס כי העזר ,
ששואל  ,יהפך לו ליגון ולקללה  ,כי ע״י האשה המרה יפ
עליון  ,והביא עליו  ,ועל זרעו אחריו המות והקללה j ,
ועל זה רמזה התרדמה שנפלה עליו ומיד הפך הפס התרדמה '
לשינה מתוקה  ,והי ,יכול לקחת ממנו הצלע בעידו נרדם,
וגי וי
אלא לפי שנפלא כעיני אד״הר מאין יבא עזרו  ,ואיננה בכל
המינים שעברו לפניו הראהו הסס כי כן יתן ה" לידידו שנה :
בלי עמל ובלי טרח ״ וכן לדורות,בדצית ׳ל דרכי איש ׳ .לערב
הס^מז־
ילין בכי ולבקר רנה ,גס ללמדנו שככל זאת האשה עזר ;
לאיש  ,זאשה טובה מתנה טובה ♦השחי כלי אשה שרוי בלי □רכה וכלי
?נפש!? ן
טובה  ,ועל  pלוקחה מתוך שינה המתוקה ולא מתוך התרדמה
•
׳
׳משכיל נ
מכל האחור תראו שכל הכתובים מסכימים
«יותר מאלה לא מצאנו לשון

למהשפרשנו

תרדמה בכתובים •

«ואלה ■

*)גיומנ

ט
שאלה־׳■
עד

יכ

בנים השביליםז .ההוגים בהורה ה" יבדברי נביאיו
«משוררי אמה י״ה נס״ו  ,יחוננס דעת .וילמדם כינה
הלאה הארץ דעה אה ה" כמים ליס מבםיס !

זעה לפניכם האהובים ! כמז שהבטחנו אהכס כהקדמה
מכהב הזה  ,לבאר לכד אה דברי שלמה מלכנ.ו במשלי
׳ל כב״ ל׳ג הולך אהריה פתאום , ,כשוי אן טבח

יבוא  ,ובעבס אל מופר אויל  ,ער יפלח חץ
בבדו במחר צפור אל פח ולא ידע כי בנפשז
הוא  ,הידיעיצז נא הרכבה המאמרים ההמה למעןיעמד«

פרקיהם זה לעמה זה נושא מול נישא ונשיא מול נשוא  ,ובארי הלה
עבס כי דברי רשי ז״ל האומר עכס זה ארס נחש הממהר
ליס בשליחזההקד״בה" ליסר האויל המחייב לו  ,החהדרן־דרש
זאינס מכונים בפשט הכהוב  ,וגס דברי .יהר המפרשים אינם
הספיקיס כאשר הראו בהשקפה ראשונה ואס חצאהס סדרם
העהיקס לפניני ללשון אשכנז ונראה מה ההיינה מזמוהיכס •

ג
הולדות גדולי ישראל
דגי

אל היןזרא מתועלת לברי הימים היןדמונים (הידיעות .המתי בדמו
להם • )

חמלמד לאניש כינה שם חפז המידי כנפש המשכלה לבקש
בלי מרגוע כל ימי חלדי לדעה אה ביראו ואה
הנפשוה הרוחניים הנשגבים יאה מעשיי הרמים " יידע כל
׳משכיל ני בהחלה כהעורר בנפשי בנעוריי שוס פח לחשוב
מחשביה ,
*  £במכתבנו נחל הבשור הבנוחמ לשוס  tfnאחד בכל דן מהייאשן לשפור*
תולדזת בדולי עמנו  ,ואולי תתאו נפש הקולא לדעת תועלת
השעורים האלה  ,וביתר נמצא( תולדות אנשים חיזיןדושים אשר
*אדן המה « אין עוד נתיים חיותם אשל מצא זנרוגס בשעריהם

*

מתשבוע  < ,פלו לו מאליע עמוקת לע העניניס הנפלאים
האלה אשר לא יועדו לקריז מתומר כל ימיו בלעי להנביא
לכדו אשר ימסרם לעם כדמיונוע ועמונוע גשמיוע לפי
אמנם על דרך החקירה העיוניע
 5יכל המקבל הגדור י
לבדה אץ ;כת באנוש להשיג בזה האמע המפייב  ,לעס כל
יגיעועיו יעקרב .א.ך אל האמע ע״ד שלילה  ,כמו שאמר

החכם *• השוללות במדות הבורא אסתיות ,סן
השכל האנושי

המחיבות • ■ ועכ״ז לא ינות ולא ישקוט
מלחמור נעניניס האלה כל ימי היועו  ,עד שמכל לזמר
כמחלט שהבורא יעברך נען עוז ועעצומויג השעוקק בחקירה
הזאע •בלב האדם  ,למען יהיה עוסק הב עמיד  ,וכל עוד
ירכה חקירה־יראה כי׳רתוק הוא מן האמע המחיב הדברים אשר חקר
עליהם ואיך עקצר ילו מהשיגס ואו יהיה שלף כלבבו ויחיה
החקורת
צדיק באמונעו׳ הה מה שאמרו החכמים תכלית

שנדע  .מה שלא גדעחו *)

H1Y

י

הדע האחעיע עצוה אוענו לחקור נענ-יניס האלה כח*
שעראה בספרי החכמים הראשונים אשר הציגו לפנין
אע
ונס& יי וולתס המצויים ניד גול איש  ,יאמר נל3י ! אץ הז לשוס
תועלת זנהיה חשודים בעיניז כאל! הימה כווגתנ 1למלאת את הקהל
.נדברים &ל מה בכך ; לכן טרם נתלה לדבר מתולדות גדולי
עמנו נציג לעניו חכמב קטן אשר אב לידינו מיל איש אמת חך
«רעיון  ,קראהו את • אשר תקראהו ואלה דברי האיש&3ל! ח לצו
את כמכתב " הנה אנכי .שולח לגס את מחשבתי מתועלת
* דנרי הימים הקדמונים נכלל  ,ומפרטם תולדות גדולי • עמנו ,
י " העתיקן את דבלי אל מכתבכם המאסף להקדמת החלק אשר
ב-ז־ולי ישראל < ,אס דברי המכתב אינכם
* קראתם
* מכויניס לתכלית לצוגכס ( לתת מכתבכם לנערי מי ישראל *
״ ולא לתכמיהם ) אימס מתנגדים לו  ! ,עלי לשמוע דברי שופטים,
“ אם ■ ;; :יס דברי  ,עול לאלה מלין למועד אשל אשוב אליכם
* ואוסיף :לבר אליכם כברי חן  ,ואס אל ינועו בעץ הקולא אז
’ ימצאם מתנגדי האתת  ,יישר להבי הדרך אשר אלך בו חרכי את
" חקי! י,לקחו אקת אל  .לגי ואעצלנו עטרה לראשי,
דמוציאיעו
nst
הזהר 3ני בכונת המאמר  -ה! ה  ,ודע ני רבים ■13 ucבלשון מדברת גדולות
לאמור «ה לנו גלא 1ת זמן בחקירה 1הלא אחרי כל החקירות
נראה שלא נדע מאותה והננו חולים אנחנו שלא ידענו מיי ,
חנם ? ווה ענוה הנאה מחמת עצלה וסו«ה
וחלןע נעמול הב
להיות גאוה והתרוממות ! ודון נגד החכמים האמתים • לו ידעו
•האנשים האלה את ההצעות וההכנות אשר נעמול עליהם «!  0יוס על
שצבא לתכלית השלמות הואתלאדס נאשרהוא אדםי שחו יד לפהוהצי!
רנרי ממוזג
א־ !ןלשמוע «דם ישכו»! י

*K
►את לכ הכתיבים המחייכים אותנו לדעת את ה" ♦V
״החקירה • ולכן אל רציתי להאריך בזה כי כבר קדמוני
אמתי • ,ובפרט הרב ר ‘,בתיי■ בס" חלבי ; הלבבית אסר ממש
■לא הפיח מקום להתבדר בענץ הזה  ,אמנם אזרה לך מקל©
תרחב נפשך  ,בהקדמתי סל ;׳ ה״נל הביא פסוקים רבי©■המחייבים בחקירה ,יעל כלס הפסוק  - ,ועתה ישראל מה ה"
אלהיך שואל מעמך פי אס ליראה ולאהבה איתו וגו" אמר
הלבבות ׳ הסתכל
והאהבה  -מחובת
■ש© «" ל <הידאה
בדבריי ותראה כי עמוקים המה • פי היראה והאהבה המה
מתנגדות זאת לזאת  ,ואי אפשר לי לאהוב את אשר אירא
*מפניו מפחד גבורתו ואימת עונשו  ,־יכן לא אירא מפני אי®
•אשר אהבהו  ,אמנס היראה והאהבה כבוראייתברך המה אחוזות
אשה לא אתותהוה^ הכהתבא מחמת היראה  ,ואין יראה  :ואת יראת<העונש כי אס יראת גדולתו בבחינת עזו ורב חכמתו כמעשיו
■הנפלאים וטובתו אשר  -יטב לאנוש האנוש ושפל הערך הלזה ׳
והשגחתו על כל כריה בפרט תתעורר בלבך יראה ואהבה
ותהי תמיס במעשיך ותשמור מצותיו מאהבת המצוה בלי תקות
שכר ואימת אבדון • ■ ועל הדברים האלה נשעניס כמה
כתובים  ,כמקרא  ,ורכים ממאמרי ח״ז״ל ואין כאן חקומס "
"הגה אתרי אשר ידענו כי השכל והתורה מחייבות אותנו
לחקור בעניניס האלה  Vנבחיו איך נכא לידי החקירה
•ונכיר  .את מהלך השכל יאת דרכו .לבא לע אמתת הדברים
■ אשר נחקור עליהם ונאמר*
,דע״ת האקס  ,מיוסרת,על אחת משתי אלה האדנים א ( hy
השכל■ב (  . 7 yהגסיון•
־הדעות ' המייסדות לע השכל לכדו קראו אותם
.יא )
המושכלות והמה המשפטים אשר
המחקרים
נבא על אמתתם ע״י המושגים השכליים כעיון לבדו מכלי
שנצטלך למוחש כלל ומהם חלקי .הפיל -אזאפיע הצרופה * ) ר״ל צרופה
מכל דבר הלקות מן הפסיון י וגס חלקי המאטעמאטיקא הטהורה* * )
הבנויה על המושפלות לבמה ונקרא הכח הזה מפש ביבה *** )
ב ) הנסיון

*> tis ttanfcent
>ema(e tyUlofop
'fyk. **) £>ie
SßMpmatit ***) bis Skmtmfk.

I

< ) הכסיל? * )  ,יחלק לשתי

מחלקות א )

בבחינת דבר

מיכדס רזי
להפרידם זה י
3ראש אשרליי
נל ע!ל וכל5
יעשנושפע ר

נכחי ,ב )
נכחי כבחינתדבר רחוק
הוא או
כמקום  ,או נפחיבזמן •י

ממנו״ הנכחי
הנכחי במקום (
והוא
נכחי
בזמן
כלי
ספק
)
נוכל
לעמוד
על
אמתת מציאותו ודעת איכותו או בבחינת החוש הפשוט בלי
אמצעית .דפר אחר או ע״י אמצעית כלי ככלי ההבעה והשמע
והס אשר כנו אוינס המחקרים
העבריים
המוחשותלפי
שהם פעולות הנפעלות כנפש האדם ע״י הרגשות החושים כמו
התראה והתמונה אל העין׳ והקול אל האזן  ,והעעס אל החיך
יכו" " אכל הדברים הנכחיס כזמן ורחוקים במקום נוכל
לעמוד לע
אחתתס ע״י הקבלה  ,או לשמע אזן מפי איש
נאמן הדובר אלינו או לראות עין בקראנו בספרים הכתובים
בעניניס האלה והמה אשר קראו אותם המחקרים המקובלות •

הרחוקיםממנוכזמן ( והמה רחוקים כמקום בלי ספק)
י
יודעו לנו גס המה ע״י הקבלה • אמנם להיות
דעת ומדות■ גני אדם שונות ישתנו הספורים בעל הפ ברוב
 ..היעים ( ישתבשו וא כזדון או בשגגה או יבואו לידי שכחה
כללית  ,לכן נודה הל " חסלו אשר נתן תחבולה בלב איש
להמציא את מעשה המכתב אשר לע ידו יבואו אלינו דברי
הימים הראשונים והרחוקים ממנו ( ישתלשלו מאתנו דע דור*
דורות * ונקראת הסגולה הזאת כנפש
מגת** )
הנה לפכיט שתי יסודי דעת האדם והס השכל  ,והנסיון המזי על
המוחשות ועל המקובלות ( אשר גס המה בכלל
המוחשית יכ יבואו■ אלינו ע״י אמצעית חוש הדאות והשמע ) •
אמנם לא מספק לנו כאחת משתיהס לכדו ,כי להיות הגו?
תכריך הנפש גשם עכר קצר כחו מראות כעיני שכל לנדנה ,
ואף שיש לט חכמות בכוייות על המושגים השכליים לכדס *** )
עכ״ז אי אפשר לתחלת למודים כלי נסמן ,וגס ימעע מספר
האנשים העלויים כעלי שכל הזך אשר ישקדו יום מס בעמל ויגיעה
רבה עד בואם אל המעלה הרמה לגזור אומר במושכלות לכמה ,
והמוחשית גס המה־לבדנה לא תספיקינה כי אל תעשינה משפט
כלל כי החושים לא ישפוטו **** ) אך המה כעדים רואים את
הדברים

 auiל**

**) «©fffenfWt
fcie
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« :דברים כמל שהם אל מכלל להרכיב שינן דברים יתד אל
להפרידם זה מזה מבלי
משפט •השכל  ,הוא השופט המשב
בראש אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד כי אס ירחיק מעליל
כל עול וכל כזב ויכלכל דבריו כמשפט • וא״כ השכל לבדו
יעש משפט ריק  ,והחושים לבדם יעשו משפט כזב  ,לכן שס
הבורא יעעלה קשר אחין בין החושים והשכל ובזה לנו משען
עוז אשק נקים עליו והוא מורכב משניהם יחדיו ונקראנו
ההשבל* ) ר״ל שנקח אע הדברים כמו שהם מןהחוש
ונשכיל כס לדעע עצמם ומקריהם ויער סמני חברעס לכלל,
ופרדעס מזולעס  ,ואלה המשפטים אשר יבואו חן ההשכלה
כנמצאים  ,יעשו הקשים לע דברים הנשגבים והנפלאים מן
החושים ,וזה מעשה הכינה היא גכרע חמלכויג היא עצרף
המשפטים מכל סיגי ההענגדזע  ,עסיר מאעס בדיל ההטעאה
ועעמידע נקיים וטהורים כראי מוצק "
ובספרי אשדי
משכילאשר יעדעי לחברובהרחיב ה" אע גבוליארחיב
בזה הדבור •
והעבונן 3דברי הרב המלין הבדרשי ( בחינע
עולם פ״ ב" ) אמר בצחות .לשונו על שכל האדם  • :מעלה
ומוריד עד יאסוף בחפניו גלילוע ארן בעעצומו ורומו ובגאועו
שחקים עד יכלול מדעו טבעי היצורים ועכונעס עקבן  .כחינעו
אמעע הנבראים למיניהם ועל אל אלים ידבר נפלאוע ומלין
לצד עילאה ימלל * ולזאת .כונו אנשי כנסע הגדולה בברכת.
אתר»שהםחונן לאדם רעח  ,דעע היא ידיעעהדברים
כמו
כמותשוע ובמקוכלוע  ,וזה חנינה מאע האלהיס
בעמו עחבולה בלב איש למצוא אמצעיים למען יבא כס לדעע
אע כל דבר חושי ומקוכלי,כמו מעשה הכאב והשחזע בלי
ההבטה ועקון מלאכע הכימי״א ויער החכמות .וגמלאכץג אשר
נכא על ידם לידיעע העצמיוע כמו שהם ,
ומלטד
לאנוש
בינה  ,הבינה כאדם היא לימודיע ילמדה האל לאנוש בעעו
לפניו דברים סעומיס למען ירגיל אע שכלו לחקור עליהם ,
ולהקיש מהם על דברים נעלמים מהשגע ־המו& יס וזה לימודי
(איבונג)
שהחושים לא ישפוט!  ,לאשר עדין לא ידען גדלי התלות ההמה
וימצאו בדגלי הרת״בס !"ל ( פרק ח" חנא!ל חלות ההגיון)
שחנה המוחשות נין המשפטים  ,יאחרו ששקר עניתי בס  ,לרן
אומר  ,שהחותשות אשל וכרם הרמב״ם התה משפטי השפל הנמים
על המוחשות ולא נצטרך ראיה אל אתתתס  ,אמנם כונתי הפ לדבר
יק לע הרגשות החושים כמו שיבואו לנו מחוצה לנו י טלם ישעו®
השכל  ,והתה אבני פנת הנסיון עליו בנויות הי 7יע! ת הנקיומת
והנן זה *

(אייבונג ) *} והנה כחפלל לה" לחנכו דעה־ ובינה והשכל ר״|
שיהיה בכחנו להשכיל אח הברואים ואח התעשיס אשר נעש$
ואח הדעוח אשר ׳"• חפשטו לע הארץ לדעח חכוכחס וחולדוחס
החכדילוח אוחן מזולחן לעשוחן פרטימח  ,והמחברוח אוחך
לאחרים לעשוחן כלליוח למען נקיש מה ס על אח ריס וחחימלג
בחרו בדעח לבד כי היא
הברכה היא בא״י חונן
הדעת־ אדם ,כי אל יכול לבא
יסוד כל היסודוח לאדם באשר; הוא
לחדרגח ההשכל כלי דעח ולא לבינה בלי השכל ,וכינה היא
המעלה הגדולה שבהם כמכר ,על ידיה כבוא להשגח הא מיג
להיוחה מכלכל דבריה בצדק • וכן ^ אמר חז״ל איזהו

חכם המאה את הנולד ,

אי

אפשרשיהיה כ-ונחס,

לראוח אח המלד כמפלט  ,הדבר איך שיכול 7כי אין זה חככו
כי אס נביא  ,אכל כוכחס על החכם החוקר היודע חדלדוי^
היצורים וכחוח נפש האדם וההרגשוח אשר יחכעלו כאחד מך
הפעולוח וכיוצא בזה  ,ואז ידע היכר איך שיהיה לע פי
הרוב יקיש מן השכוב לע הסבה וממנה על הם־וב וישפוט ויגזוד
אמרו אין חכם במגל נסיה,
אומר • וגס בלשון
אחר לפי שיכול לראוח ע״ח הרוב ארג
כי הוא החכם כאמח
הנולד "
!» w 'r.fכחי 3הזה כדף הכזתוך •י
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לע הקורא הכעיס  ,כי ישכימו מאש כלה־מחקרים־
לומר בינח כל אדם שוה 7אין' יחרון לביכח איש
לע רעהו כי אס במזג ישחפו בני' אדם זה מזה /
או בהרגל שכלם לחקור ולהחבונן חשגב מעלח אדם
«,ל «לחל  ,לעיין שמכה פרקים להיחב״ס פ" ח" )
דברי הצוחב*
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בשורת ספריםחדשים
שלוח אלינו מעיר ג-ערץ בחדיינחקריייאן *
מאמרי פי*

קנה הכמה קנה בינה ואל
במ״והו־־״ר יצחק לאמפרונטו
השאיר אחריו ברכה צספרו הנעים אשד קרא
פחד יצחיק  :והוא כופר מאסף כל דברי רז״ל בסדר אלפא/
ביחא  ,ועל כל חיבה פירש׳ מה כחוב עליה כמשנה וחלמיי
טה

ז״׳ל

ר״ח ור״מ

פירארי*
כק״ק

ראשונים' ואחרונים ובמדרשים  ,דע כי ,באוח אלף
ופוסקיםארבעח אלפים חיבוח מלבד שו״ח אשד ה׳עחיק על
הביא
עניינים שונים כאשר יראה הרואה בתלק הראשון אשד יצא
לאור *
 1זספרהזה נחלק לו ' חלקים ולצל חלק יהיו מאחיה
דפים גדולים מדפי הש״ס דפוס אמשטרדם ומחט
בטריאיסטי בעד שלשה זהובים וחצי מטבע וויאין לכל חלק *'
גודלחועלח הספר הואי למצוא מקור ומהוחהדינים
והמדרשיס לכל חופשי האורה מורי הוראה דורשי
ברבים ודייני העדה  ,ויקל הלימודי על בעלי באים והאלמידיס
לא נעשה כן לממס סור אפרים מעל יהודה  ,החפ' ימלא אא
ידו אחא הדף הזה להיוא ול ספר נחמד ונעים לא ילאן סגלי
אחאיו ולא ישקל כסף מתירו י
אשריאבה לקצוא מקק טוב לעצמו־ ילחזל

* 1

קריא ן?
 jאיש I1
מזה :,
 .אדם

;(

לאברא הדפוס
גוריציאה אשר' בלשון לעז
הלחובוא למטה יאמינו ל
בחרי אומי לא יהא שליט

אכף ומיד

בלה״ק אשי הוסד מחדש פה
יושם שמה אחא הדף  ,ולחאימואינד
לי אין אמרח זולאה בזה  ,ושט נא
אנס"ו *

אדל״ע מאקפח חחומיס ע״ז  ,מקתו ג" ר)'ט מעוח פרייסן לללחלקי*

מודעת
המכתב המאסף יבוא כע״ז׳ה מדי חדש בחדשי א" באגן
שלם בפאב עבר  ,ולפעמים בשלחה אחו א" באגן
בלשון

בלשי! אשכ״ח יכונה
צוגאבע ,צו
דעך
העבמגישן
םאנאטסשריפפז המאסף  ,בו יבואו שיריס ומכתבים
אשר חוברו בלשון אשככ״ז כלס' מדברים הנוגעים בכלל ישראל
עניני נימים זמוסר.וידברי £חן המועילים • וישא נא הקורא הנעים י
על העכוב עד כה  ,וידע נאמנה כי אין בנו האשם • אן להיות
צרכי הדפום והכנותיה מרובים הוחלנו  ,ראשון  ,לדעת אם
יספיק מספר החתומים לההוצאות • שנית .נצקו על ידינז
תחלה אותיות חדשות למלאכת הדפוס  ,גס חזרנו לבקש פועל
מהיר ובקי ככתב עברית • והנה עזרנו ה" לתקן את כל לע
סדר נכון כמכוקשנו  ,מצאנו כשני מאות חתומים  ,והאותיות
המה נקיות ומסודרות כאשר עיניכם תחזינה 1והפועל בקי
ומהיר  ,לכן הוצאנו לאור כהיום הדף הראשון לחדש תשרי
תק״מד ובעוד שלש שבועות יוגמרו כעז״ה הדפיס לחדשי מרחשון
כסליו טבת אשר יקבלם הקורא יחד תיכף אחרי צאתם מן
הדפיס עס צוגא״בע כנ״ל  ,וה" היודע עשתנותינו ירצה כידינו
להיות לעזר ולתועלת כאשרעס לבבנו ויצילנו משגיאות* והנה אנחנו
מפילים תחנתינו לפני כל אוהב האמת והצדק בקהל עדת ישורון  /אס
ימצא תוך מכתבנו איזה שגיאה אס בלשון אס בכונה יהיה המ שיהיה,
להודיענו קשט דברי אמת במועצות ודעת  ,כי צעירים אנחנו
לימים  ,אוהבי מוסר ואוהבי דעת  ,ומקשיבים אזן לשמוע
האמת ממי שאומרו • ולא רס לבבנו ללמד לכד כי אס
ללמוד  ,ונהיה אך עוררים את האהבה והתשוקה לדברי התורה
והחכמה דע שיחפצו גדולי סע אשד קטנס עבה ממתנינו
להשקיף עלינו ולהורות לנו בטוב טעם במקום אשר שגינו בז
וסרנו ממעגל יושר והיתה זאת כונת החכמים כאמרס *• כל
פטפטיא בישין לבר מפטפטיא דאודיתא וכל חרשיא טבין לכד
מתרשיא דאוריתא  ,כי המתחיל כדברי תורה וחכמה ברבים בין כך
זכין כך עושה טוב  ,אס יעלה בידו האמת .מה טוב גורלו כל־הוןאל
יעדכנה  ,ואס אין יטה אזן לשמזע דברי זולתו הגדולים ממנו
«קנאת סופרים תרבה חכמה " ומה מאוד יצדק דמיון התירה
והחכמה למים  ,אשר אם אכן או גוש עפר יסכור פי מקורם ,
יעצרו וירימו תולעים  ,אמנם נער קטן יגלול■האבן  ,וגמול ידו
הדה להסיר הטיט  ,יפטרס והמה נובעים מאליהם | והולכים על
פני לכ הארץ • הורונו המורים י התכימונו החכמים ! שיאו
קלקכס עמנו  ,ממליצותיכס ומוסרכס השיבו נפשנו הצמאים
לדעת ולהכין אמרי בינה * ואנחנו עבדיכס סריס למשמעתיכס י
מבית דורשי לשון עבר
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נשערי ןבול כוכבים אך־מו מפנינים׳,
הקיקש־ מהפת.1שעז .לבוץ ארח,.:
עבי■ עירקים מבריקים כברקיאוץם,
העידה -
■ •כסה *׳״את פני
מופז
וכזהב
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פתחו השושנים  ;( ,נוצצים לקראתו
אנלי טל בוקר אשי עלעז:25
שוכבים" .
הדוךאים׳ נותנים ריח  ,נוזלים בשמים ,
ועולז השדה• ובל אשר צומח בו -

יקץ איש השדה למהר לעבודתו,ז
בקול שיר ורנן מפתדן ומשיי1
אדמתו *
נער וכל עץ׳ בו מריעים ילקיל צפרים;
לעוףבמועף  ,ןלשור בשיךים /י
אהה אלהים1־ לבדך עשית כל אלת /
יצרת אה עשית  ,אתה חי עולמים <
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אתה הכינות מאיר לןךה' ׳'
אתה הוא הנותן פנפ:ם לרוח ׳'
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אתה חצבת עורקי תניןהגדול
באפיו

שופך מי ה;ם
מרעיש י
הפיל צברת מעפר גבה ןתלול>
נתתן בגל' עצמותיו נפש חיה •,

ובכחו

ספוני שמי ך,שמ:ם וצבאיהם ׳
התולים ברצונך מוסדם על בלי
המ ,
הארץ הזאת אך בגבולה מגבלת
אתה אמרת תהי  ,ותהי מאין •
ב2

גדול

 3דול ( נורא מה נחלאים מ^עייך
ונשמות עשית לאי יוכלו
גךלו דע למאוד ןלגדולתם אין הקר ׳
אך בני בלי קץ ;בואו ויספרו הודם"•

 wזישנזיגמנל ׳

שערבהטי נ עסקרינח
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נמצא בלי מושג ׳* •אני יוד ? .את
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הלשאיםי
האודלנתיבהי! לומזע

ולא׳שד השמ :ם רודפים מגערתו /
§ה יתן לו שבח בן ארס תוי ^ ד— ? .

;נץ אהסממי

אחיו־יינע
!שלס לו גמולועל
יט! נ,ני גרימי

יגמן^ האלטערן

פעמיםיישנ
על דבר העמקת היגורה אשר הוציא׳ לאוד המכס־ הכוללמ■1:
.היו
מנחם כרו השם ישמרהו דחייה
דורנו רבינו משה בר
לכבוד; המורה ולכבוד עמו בטוב ובנעימים א״נס״ו • |קרן-ןנשקן,.

מאוד

ערתד".

מוריה

מעת נפלו
צטאזד
לשחות מי חכמה  ,אך נסתמו בוריה ;■
גם כסה צור־ פני באר מים חייס •

עדי

לשכר׳,

ר,ם איש נחן מזור
משה דוגבר' ,
עדי הרים ממה עיוו
ריך «ת הצור לעין העדה  ,ויצא המיס *

ולהיגעג
הריח■
;ארח העינרל!
לשמוע
זילדחי ,
יעשה לגהימים

אז ■ יניאו ־מי
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יחננסלהשיב נ
אין שמחת לנפש  .כשמחת עשרת׳החסד־ * )
הנבראים p ,
 pשמונים שנה היה אלדד׳ הרועה׳  ,מחלפות ראשו כצמהאדמה ״x
■ על הראש  ,יורד על הזקן  ,והי להורוינס מוסר
י נקי  ,כשלג לכן
מעיהם
והיה אך שמח וטו כלי »
הולך על משענתו  ,לבל ייועדו רגליו
בל כי כמו׳ עובד האדמה אשר שזפתהו השמש בעת הצהרים לנו גזה אז ס
ישאף צללי ערב  ,עת ינפש מיעבודתו  ,ותפול מנימה נעימ ולשק ל ,
על עפעפיו ; כן אלדד הרועה • אחרי אשר עבד אדמתו »ישמיעם קזלןק
דני
bei
«!עתק?
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לנלי החא!9עי 0
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ך*

■מכלי■ מלאכי »  ,גאן שנואיו קודש■ ליי״. ,והרכה
,י ■wj
דשבוא קרוביו ומיודעיו  ,,ויוחל מועד צאאו  . ,ועא
1ועוייף^ הטיב עס
׳ :־:: Tא אל המנוחה בכלח אלי■ קבר*•
־ל| י,
 ::לעתץ אעלוזנה  .עד ■ מאד  :בראואו בניו בשאילי זאיס
ידם
.שאננים■ ורעננים /,השדות • .והכרמים אישר חלק
 orjמלאים ברכות .ה״  ,אלופיהם 'ימזובליס  ■,עדר הרחלי-ס
&ףןיזףר. 4אוה לעיניס  ,שכלם מאאימוא •ושכלה אין ■בהם /.ירעו בנוה
^וב ירבצו בנאוא • דשא rואחי ; כפלא רגליהם ■אשאתוינה
לנתיבו *' לוחוא הדשאים ; במשעול הכרמים בכל אשר ידרוכו •
״נץאהבוהו נפשם

יצעעון

קשורהבנפשו ,איש -יקנאברעהו  ,אישעל

אתיו־יאעורר  ,חי יקדם לשמח נפש אביהם  ,מי יוסיף
שלם ול גמולו על אשר נשאם על שכמו■ מנעוריהם■• אחרו לצדיק
י טוב  ,׳כי פרי מעלליו יאכל

ימולל ר ^ פ ^ מים ■ ישב על■ פאת יאהלו  ,או על■ מפאן •כיאו כחום
ויחייהו
מ
היום  ,לראוא בכרמו אשר נטע נסע שעשועיו
גלו
קרן בן שמן , ,או לראוא  .כי■ ישרנה צמידי הבקר על דרכם
הריח ולהאענג בריח השדה אשר  :כרכו י״י  ,או ישאעשע עס
;ארח העובר לקבלו בפנים ■ יפוא לשאול לו על אי־צו ועל
מולדאו  ,לשמוע  :מדוא יושבי יאבל הרחוקים ,ודרכיהם ־ בכה
עשה בל הימים -

יבואו •בני ־בניי■ ילידי שעשועיו לפזו •ולכרכר לפניו
9m
פעם • ילין ויוכיח ביניהם דברי■ ריבוא  ,בשעריהם ,פעם
חנכם להטיב עס כל •אלם• ולחנכו ביום .צרה לרחם על כל
V
;נבראים ,מן אדם הוד היצירה  ,עד הרמש הרומש על
יאשונצמ |האדמה י• ■ובאשר ישחקו  -הנערים ,לפניו  ,כן יאן אל לכו
קן  /מי להורואס מוסר השכל צדק ומשרים • הוא■ בידיו עשה להם
שמיזונ!1ו נ  :לי שעשועיהם  ,ויבואו הניגרים לאמור אבי ! אבי ! עשה
jצהרים !מ כזה או כזה ! וכאשר ימלא חפצם יפלו על צואריו לחבק
נעימז לנשק ול  ,הוא ילמדם לעשוא כנור ונבל מעצי הקנה
ומה
אדמתו ישמיעם קול ארועא הרועים לעא צאא העדרים .ולעא האקפס
7,
ועי
גם למדם שידי ׳אהלוא וזמירזא -כעימוא  ,הרבים ישודרו בקול
■והנערים ינגנו בנמר אובמצלאים  ,לפעמים יספר להם ממעשי
\)®w
רבוא ונפלאזא ״ילאין חקר לאועלא נפשם  ,נשמא רוח
■ fMממ ^יהאל אשד ,בקרבם " והיה באשר ■ יספר להס ישט למולו
כעיניה

בעיניס פקויזוע  ,ואזניס קשובוע לנל יפילו דכי מכל א* יג״ד
מצפוני
יאחר אליהס *
ארןלההריםן
>ןה!:ז א'ש חי
ויהי היוס ,והנה היא יושב כחצר ביעו כחוס המס  ,לאי חח1־ יזק!; ז
■

איש אעו  • ,רק .מידד בן גני עומד •על״(  /נע פע5ןי ! ל6ח־;
אדמוני ויפה מראה ,והנער נער • עוד זהר השחרוי <י נפל נח1
והילדות .עליו
זרחו ,כי בן שלש עשר שנה הוא  ,ויבא א 3לשוני מזניןזי
אביו להשעעשע עמל  .וללמדו חוק ומומר ,כי נכה משפג :עונה פריימי־
לכ הימים •
■<זסביכ */י ס

יעוד מעט זה
(יען ויאמר מה טוב לאדם להטיב עם האדם  ,ולעמו  :לי למית ע
ידי הכושל  ,מה סוב ומה נעיס לנפשו  ,עע יסטו עזבינני • (יה
הטוב אשר גמלה עס אנשי •כריעה  ,בני ! לא יערכה כ :ני נעלה פח
שמחה  ,מעוק לעין לראוע מוצא השמש בעקופעו , -עי1למטרה (
אקח
צאעו מירכעי מזרת להאיר על הארץ ־* -הן אמצא משוח קהו אלהמי
בשורי לבנה' עוסע על בני עבל להאיר מחשכי "לילה
אבל בני ! אפס ועהו נחשבו נגד שמחע היזונן■והמטיב »

מפאןלנ 7ס

על( 1אליו נל'
rti 1

עודנו מדבר  ,ואגלי דמעי ;שמחוע
עשב מלחיי הנער *
וישמח לבבו בקרבו ויאמר  :הן אעה בוכה בני ! אכל ידעע |;
לא על דברי עטוכנה דמעועיך  .כי אס רחש לבבך
דבר;;
ודבר המ קרן כי בניע ?
ירדו כרביכיס

כראוע אלדד אע הנער בוכי(! ויחדשלדעת

FP

לשוא מחה• הנער למעועיו מעל• פניו  ,כי־כמעץ המבע עכר ■:נמרוס,,
לחייו  ,ויאמר; ישר דבריך אבי ! כצדק כל אמרי
פיך,ידעעיJ| P;l
גס אנכי ידעתי'  •,אין,ישמחה ערבה כשמחע החונן והמטיב ויוסף ; ״ד, ,
לכנוע ״■ אמר נא לי בגי ידידי מה זה ועל מה עבכה  ,אל עכחד 1י׳ ^ 17
ממני הנה הכרע פניך ענעה בך כי קרך דבר וכי לא על.דברי■ י ־ץ
 7מוע עדמע עיניך ? — נפש הנער? יצאה בדברו •
ן ; .לי uff

־אנא
•אבי ! אל

עפצר בי

דע

בוש

האס כח• אכניס כחי—

הלא דבריך הנעימים־ יידיחדרי נפשי ישפכו דמעה ע ל *V1’6 Z
•פני — י בני ! בני ! אל עכזב באביך ! ההסכן ההכנח־ לעשומ !
כה
%
הגידה נא אע אשר קרך • ויכך הנער  :ויאמר  ,אמרתי * «רס ? \ י
.כמוס יהיה עמדי מענס ־בחדרי לבבי י כי נכה למדעני מגעןיי ■ ■.
ימהעפ^ נ,
•נאוה דומיה לצדיק סג בעשוע הטוב ,־ על כך העכמעי ממך ״ * ״״ "
מה זה■ אבכה אס לא בכיעי לקשה jיוס ? עגמה נפש«
■
 Cjnי־י
,לאביון  ,וראיעי ״כי אין שמתה  ,כשמחע עשוע המסד־ סע בני י
■■
<p
אדם ר■!

אדם • ואולם לעשוח ' רצונך חפצחי  ,צויח ואקימה  ,ופי
יג -ד מצפוני לבבי • לבקש אחח קן הצאן החיעוח הילכתי על
יאחד ההרים  ,ואשמע קול יללח גבר  ,ואניס כין  -הסבכים
»והנה איש רובץ על משאו אשר השליך מעל זרועותיו ובמר
דלתו■ מקונן לאמר אוי ואבוי ! נקסה נפשי^ בחיי ! • במוטי
.פעמי ! לא משוב עיני לראות .טוב * פה אמוח ופה אקבר
■כי כשל פח הסבל  ,עחה השמש בצהרים  ,ואני עיף ויגע
לשוני מדבק מלקוחי אין מיס ' לרוחיצמאזכי  ,ואין לחם • או עץ
עושה פרי לשבע :רעבוני  ,אהה ! חסר וכפן  ,מדבר וארץ גזרה
ימסביב  ,גס נת \ב לא אראה להוליכני אל מושב כני איש,
■עוד מעט  .וקבלי ימעדו  ,אבל ה" ל אחה הצדיק ! חלילה
דע הנה עזרוני רחמיך ־ולא
־;לי למרות .עיני כבודך ,
עזבתני • ויהי ככלוחו לדבר והוא עיף וירדס וישן • וארא
•כי נפלה חרדמה על עפעפיו  ,ואמהר לרוץ לא אהלנו כחץ
למטרה .ואקח אח דבלח החאנים  ,ואח נאד החלב ואשוב חיש
מהר אל המקום אשר עמדחי שם  ,והנה .האיש עודנו שוכב• על
משאו נרדם ויעף •
ואלך בלאט ואצג 'לפניו אח דבילח החאניג! ואח נאד החלב
ואחבא חחח אחד השיח/ס ,במקים אשר  .לא יראנ,/
מחריש לדעח מה יעשה .לו י
זיקץ
י י

משנחו ויאמר  ,מחוקה שינה
לשוס

אל

הדרך

פעמי ,

אולי

לי

עיף ! א ;םה ־הפעם
אוכל

לבוא

עם

המשא

הזה יאשר שמחי מראשותי  ,אל ארץ כקלי מיס , ,אולי אפגעבמקנס  ..אשר שם איה לפלכלני . ,בה" אשים מבטחי ••
 \ TVהוא מרים משאו  ,לשומר לע שכמו והנה ,הטנא עם
החאגנס והחלב ,לפניו  ,ויחרד האיש וילפח  ,והמשא
מעל זריעוחיו  ,ויאמר  :העוד חרדמה על עפעפי ? .בחלומי
יוהנה אוכל לפני  ,ובהקיצי אין כל מאומה , ,ונפשי רקה  ,אבל
ילא כן■הדבר  :הקיצותי ! הקיצוחי fוישלח ידו לא החאנים ,
מיאמח  :הקיצנחי ! מה״־היחה זאח  ,כי לא שקץ עניח עני ,
•לד אלהי ישעחי • אנסך ראשיח החלב  ,לך אקריב מבחר■החאנים  ,חערב נא מנחחי לפניך  ,־כי לך ה" החסד ! ויכל
•ימהחפלל  ,וישב  .על הארץ ויאכל וישח • ,,וישבע ומחר-
 DpVללכח׳ויחן עוד חודה לאל  ,וכה דבר האיש■בלבי » r
אס אחה ה״פחיג בלב אדם להחיוח• אח נפשי  .כהיום
הזה

פד
■הזה  ,איכה איש החסד ? הראה אל עבדיך ,
בעודה וברכועי יחולו על ראשיך •

ואקדס פניד

<א
< לם אעה ה״ עברך
צדיק  ,ברך אעכיעו  ,אנא
כל
אשר
לו
,
הן
שבעעי
מטובו
,
ואע
הנוער
נעעי.
אל כלי  ,ממנו יאכלו אשעי ובני  ,ויברכו גס"הס אע איש הנדבוע
ויפן וילך — • אע דבריו ישמעעי ואבכה גס אני כי עגמה נפשי,
זאעאפק ואשא׳ אע רגלי לעכור אע האיש  ,ואשב על אס
הדרך אשר יבוא בו •
ברךאע

פ

־; ־אמרו*נ
בעבדו
עלי שאל בשלומי  ,ויאמר לי  :בני! הראיע־איס
יורד מן ההר ובידו טנא עאניס ונוד החלב . ?.־; מעיאל
ואען ואומר לא ראיעי מאומה  ,אבל הגידה  .נא לי  :ככה * .מזב*• ״

שאלעיהו מדוע שמע אל המדבר פניך  ,הלא עדע כי■ עועה
אעה בדרך לא עבר בה איש
 %ויאמר כן דברע בני ל יעועס !
אנכי בדרך  ,ולולי] אלהי אבי
היה
בעזרי
,
או איש צדיק)
יברכהו צורו  ,הקריב לפני לאכל ולשעוע  ,כי עעההייעי  .מע
בדרך *

ואע?ואומר  :בא נאעעה  ,ברוךה״ ! ואורך בדרך זזו\
עלך לבא אל מקוס חפציך  ,וגס אע יהבך השלך עלי j.
ואשאהו  ,כי צעיר אנכי לימיס,ואפצר בו ויען לי • אע
משאו w
ואובילהז אל המסילה •
♦

(

ועתהאבי ראה נא ! זאע היעה לי  ,עליכן נזלי
שמחזע מעיני  ,בלי יגיע ובלי עמל היה מפעלי  ,ועסכלזאע
שוש אשיש בזכרי אע אשר עשיעי  ,ועעה אם על דבר  -מצער
כזה שמח נפשי ויגל לבבי  ,מה גדלה שמחע הנדיב המרבה
להטיב כהנה וכהנה ! ויפל אלדד על צוארי העלם  ,ויחבק
י לו וינשק לו  ,ויקס ויאמר  ,בכלח וטוב לב אאסף אל עמן,
כי צדק ורעעי  ,ויהי לפרי •

דמעיf

 5 mלי? לע « ל *

:׳
}

דע

הנה
מל

?!מק

עמל! מ■
ומדינה ,

ותלקיו9
ומנהגם
בזמן י»<
עא כל י

כ;
מכתבים יפקד  .מקומם
שאל ה . .
&מרן נא אעם ילידי שעשועים Jאיך תפרשו דברי :שלמה
באמת ( " שלי ג" ל" ) ומצא הן ושכל טוב
בעיני אלדדם ואדם• איך תעתיקי המלייג 5ו.ש.כל
,טוב ?  ( .מה חבור ^יש להם עס  .מלת חן

־ג

תולדות גדולי ישראל
 ...דגר ..אל הקורא  .מתועלת :דברי  .הימים ..הקדמונים וכו"•
תי *  .מ  .ה

זז

'׳עד ■ הנה הצעתי שלפניך■ הקורא " .האהוב׳! ’להורותיך •בקצור
אשובפלזגבי•
נחת את ־יסודי• דעת האדם בכלל  ,׳ועתה■
■׳*׳יי

v״
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? למק הרחיב ידיעתנו .בדברים הרחוקיםיכמקום  ,יגועייל
ידיעת תכונת■ האדן והיא הגעאגי׳יראפיע  ,אשר
עמלו בה■אנשים בכל • דור ודור־  ,לכתוב את מצב כל מדינה
ומבעה  ,עיירותיה  ,׳וכפריה  ,וארב
ומדינה  ,אקלימה
תכונתם  ,ואנחנו נדע ד״מ על ידה  , .תכונת ארן מצרים,
וחלקיו עירותיו ׳ובניניו הנפלאים ורוב נימוסי יושביו דתם
ומנהגם וכי" בעתים הללו " ולמען דעת הדברים הרחוקים
גזמן תועיל ספורי קורות העתים והיא ההיסנזא״ריע הכוללת
•Kr
את כל אשר נעשה על הארץ מעשה עם ועם מן ימות המבו
דע • המס הזה • ושתי הידיעות הללו האחוזות אשה אל
אחותה

אחותה • קלוע • המה  .למאוד  ( .בפרס למי שאין ששה מה©
למודות .מיוחדות ) וראוי למשכיל שישתדל ללמדס■ בימי * עלומת
;.כל עוד שוכרונו בריא ומזי ! לשמרס *

עלקורות.העתי©

ובבר העירנו אדון הנביאים לשוס לב
למען■ הכיר אתבפלאות ה" ואת אותותיו באתרו (-לנליסל״ב ! ״/

יזכור ימות שולם  ,בינו שנות ,דוד ודור  /שאל
■אביך ויגדך  ,זקניך ־ויאמרו לך• ותקנו ח! ״ל על

זה ברכת הנס ' ,כי נכיר גודל יאמתת הנסיס שנעשו
לאבותינו  ,כהתבונן • כמעשי שנית עולס ,דור ודור ; ■ עס
■ועס  /וכראה ההבדל בין דבר טבעי לנס מן השמים •

.והבד,

נבחין לכמה הטס תחלק התועלת

ידיעות האלה לאיש ואיש מבני
ומכיר פה הראשים והמה ארבע •

היוצא

מדעת

עמנו לפי תכליתו

תועלת הקירי * ) כ ) תוריי **׳ ) גי ) מדיג♦ ** * )
א)
שתים בבחינת האמת והשקר
ד ) מוסרי ' **** )
ושתים בבחינת הטיב והרע",הנעיס  Iמאה שהזכרנו למעלה ,
כבר ידעת הקורא
שאנחנו נשען בחקירתנו על הנסיון * והנה הנסיוץ
שיהיה לנו מדבר ,הוא או מידיעת עצס הדבר •וא מדבר
השוה לו בכל או כחלק ,או ממתנגדו ( כי רכוס ממהות*
הדברים נדעם ע״י ידיעת מתנגדיהם כידוע למשכילים • )
.יא״כ בשומך בל לדרוש בשום דבר רחוק ממך בזמן אין בידך
.לבא על אמתת קבלתך אס לא תדע * יתר הקבלות המובאות
לך מעת ההיא ,ותמצאם או מהכימות לקבלתך בכל או
בחלק או } מתנגדות לו  ,למען תבחר את היותר קרוב אל
•השכל • ואס אמנם אצלנו עס ה" זרע קודש קבלתנו היא
אמונתנו אין לנסות ממנה ימין או שמאל  ,עכ׳י׳ז היות • אמונה
דבר המסור אל הלב סוב לברר את מחשבותיו בשקול הדעת
,להוציא את נפשו מן הספקות אשר יפלו בס •  .ולמען דעת
להשיב לאפיקורוס  ,ני לא יסתפק לאיש הזה לנצחו בדברי
אמונה
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&מינה לבד 4י}־ן■ יכחש ראיוע נסיומע ומושכלוע • -ומה■ מאוד
ה גדילי עקב שונאי האמע וד.בר 1זדון על יסודי האמונה
כנעינע־ עורה מן השמים  ,וקריעע יס סוף  ,ורדע המן ,וכיוצא
בזה  ,אגל הנקי בידיעוע האלה• ובחנמוע המחזברוע להם יכה
על קדקדס  .לבלתי יקומון עוד •־ ואנכי  .לא ׳רציעי להציג _
דבר מדבריהם ,פה לבלעי מלאוע אע לב העלמידיס
 נפסדוע  ,ואם ברוב הימיס ישמעו ס ונבר מלאו לבס בידיעועהחכמוע  ,בטוח אני שלא יפסידו להס מאומה • * (
התרגלת הב" הוא ׳תוריי  ,כי יענכרו כמה כעוביס
במקרא ופרקי המשנה וכהנה מאמרי העלמוד
לריס במכמוע וידיעוע האלה • במסעוע נגנכיס המה בארז;/
כידיעע י חלוקע הארץ אין  ,להס חלק ׳  -בקורוע ממלכוע
האומע •• גדולעס ושפלועס הממעדוע ע״י נביאינו ימים רביס
קודם  .:להודיעם קורה בין עיניהם  ,לא ידעו ולא יבינו
מאומה  /ואין בידנו לראוע גדולע ואמעע נביאינו עד שנדע
<י כן קרה באחריע הימיס  •.ורביס ממאמרי חז״ל אשר לא
ודע הקורא עצם כונעס .לסיועם מיוסדיע לע החכמוע,
יזהירו לפניו כעצם השמים לסהר אס ע! סיף לקח בחכמוע •
שאל עאמין הקורא האהוב י שכוגעי בזהילדבר סרה על רבים
מגדולי עמנו אשר לא דרנו בנעיבוע החכמוע האלה ,
'.לי  Iידעעי אע רחב לבבם  ■,וכל ימי מעאבק הייעי בעפר
רגליהם  ,להם יד :ושם■ כתכמע העורה •כדיני האסור והמועד
.גטמא ' והטהור הכשר והפסול ,ואי משוס דלא ידע הא לאו
.גברא רבה הוא ? המה אנשים עלוייס בעלי שכל זך וידעו
לשפוט בין אמע ׳ושקר  ,והמה מודים על האמע לאמור :
אין לנו עסק בעניציס האלה  ,אנחנו סבלנו על שכמנו עול
■העורה לבדה  ,מה לנו ולחקירוע כאלה ? — אמנס  ,לא כל
,גישא צגה׳גכור חיל  ,אנשים■ רבי,ס מהמון העס  ■,המה בעלי
.עורה בעיניהם ,ויחשבו עצמם לאביע התכמוע  ,והמה רקים
ונעורים מכל • במסתרים עבכה נפשי בזכרי אע הויכוחים
שהיו לי מימי עם אנשים  .כאלה  ,אשר תשבעיס בפשק.שפעיהס ,חכמים ונבונים  ,׳כי,פיהם ידבר בגאנע מכל מדע,
ואחרי
ä

* Cאס ינכשיד־ נכשל לנתון אס כניס דבדי  ,ואיך הגבילו • תיל אנשי הי1כמ!
נגד אנשי הזדון האלה  ■ ,והפילו את כל בניניהם  ,קסא קפר רזנ!
הנעתק «׳לשון צניפ׳ת 'ללשון אשכי׳נו וכנמו תתברו•
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ואחרי שמעי כי תריס המת בחכמות השמושיות ( אשר■ ' קראך
.ואותם  .חכמות של מה ככר ) אמרתי • אולי הרוו לכבס■ בהלכות
ו־־כיס לרחבה  .נפשם בתורת אמת אשר דת ישראל נשענת עליהם ,
ודי לו לאדם  .לעסוק בהס לכדס כל ימיו  : ,ושמתי • ילי לןל ן
ך.י לשמוע אס■ כן משפטי  ,אך ! גס  :בזה לא ידעו מאומה ,
* ; יערים פיהס לכלי חוק  ,ומי־ביס דכמס בלי טעם • ובכל
חלה לא כבזו בעיני  ,ואמרתי■ אולי ■ יש להס לב להכין דכר
מפי אחרים  ,ויעז אזן  .לשמוע,מזולתם האמת ממי  .שאמרו
והעיכתי לפניהם דברים בעמקת שאלות  , .והשבתי עליהם
תשובות נכונות  ,אמנם חי אני  £שלא שמו לב  :להבין  * ,בל
■מחשפותיהס  .נטויות • ממשעול האמת■ והולכיס ארחות עקלקלות,
עד שכמעט ישפוט השומע לאמור  :אין להס שכל אנושי *״
יועד הנה נשארתי,כספק  ,אס■ אולתס או עקשות לבס ( תו,לדת
הקנאה ) תסלף דרכס■•* • אך יהיה איך שיהיה  ,המשכיל ידום,
■ואל יתוכת עמהס  ,כי ■ יצא שכרו בהפסדו  ,להיותם .חורשי
■רעה  .על אנשי ישרי לב  , .־והוא" דחוס ( כפר  .בעדם ;!
ו ;* הגה .:כמו שידעתי • אמת ! וברור :שלשלש חוויות המשלש •־יש
מספר ק״פ■ מעלותל;: /כן נכון לבי בטוח בך הקורא
•הנחמד !  :בבמנך • את ד 3רי,שתמצאם אמתיס ונכונים■״ ־ואס
עד גה  ,שמעת  ,לדברי ח״1ל מיראת • העונש -כסורך■ אזן לשמות,
:בהיותך .שלס ; כחכמות■ תשמעם ׳־ .מיראת • רומחותס • ואס דע
כה  ,כבדתס לשמע שמעתם להיותם •אנשי השם  • ,תכבדס עתה
מאהבת חכמתם  ,וילבבוך ־בראותך כי המה מלאים כל■ מדע
■וכל השכל  ,אשר  .לא • יגלה ׳לעין האנשים הנמהרים האלה כל
ימיהם  ,ואפסיק■ מה כי■ נלאתי נשוא על שפתי את העמל
מהכעס אשר תביט בחברתם  ,ואשוב לדבר מן
התועלת הג" והוא
מדיני ׳תפארת לבעליהם ותפארת
להם מן האדם " לדעת ההבדל בין הטוב  .והרע
בעסקי הגופניות במסתור ובמרכולת אשר ימלא את ידיו
להחיות את ביתו ביגיע כפז ידע על ידיהם מקור כל מסחור
וכל מלאכה איה מקום תוצאותם ומקור מחצבתם  ,ויהיה
ערום בדעת לחשוב את היותר קרוב לרווחה • וכבר שמעתי
אנשים רבים מגבירי עמנו והמה כמתלונניס לע אבותיהם
אשר התעצלו מללמדם הידיעות האלה בנעוריהם בראותם
העמל והיגיעה לחקור אחרי מקור הסחורות תכונתם ותקוגס
בלי ידיעת החכמות האלה • ומה מאוד יהיה איש נזה שליו
ועניני ביתו בכלכל את מעשיו על הדר נכון  ,ואין ינעם

,הנהגת!

I
£4 3

הנהגתו
עם
הבריות ,
לשעשועת
חגרת
מרעים
בספורים
באים
ומועילים  ' ,תן
תחבולה
בלב איש
ומועצות
רמות
לנב־עריס  ,נימצא חן ושכל טוב
בעיני
אלהיס
יאדס , ,וכבר
"העיר
בשתי׳

על
התועלת
מכתביו׳ ,

הזה
הרב
המלין  ,ר"
המכונוס דבר '
שלום•

טוב לבית .ישראל י

הירץ
וריזלי כ״י
ואמת , ,
ורב.

התוי׳גלת
הרביעי והוא הראש מכלסי זהי
המוסרי • ־
מה
יתרון לו
לאדם
בכל אשד יעמול
תתא השמש
אס לא
לתכלית תקין הנפש
להיות שלכד ככל
רעיוניו
ומעשיו
י להכיר
המדות
הטובות
והרעות
את
הטוב
ברע ,
והרע
בטיב משתי
קצותיהן• למען יבחר את
הדרך
הממוצע ! מהס •
וזה אי אפשר
לאמש בלי
נסמן :ומשפט השכל :ד
ואס
תאמר
המגונה והכאה המה׳
מפורסמות ואינם צריכיף
ראיה%
אין וה
פי אס
בהתפעלת
ההרגשה
אמכם
לדעת איך
הנאה הוא
טוב
והמגונה
הוא רע
במתלט ,
למען פלס
מעשיו
בצדק
להכיר כאות הכפש
ותכונתיהך ולעמוד על
הטוב מכל צד  ,זה
דבר שכלי בנוי על הנסמך י זאית ועוד אמרת לשפוט בצדק על
מעשה׳ זולתי
אין בידיי לשפוט
עליו דרו
הרגשתי  ,כי לא
תכונת לכ
הנפשית
שוות .7ויש
באומה אתת מך האומות
מדות
מונות
מזולתה ,
הנאה
לזאת
מגונה
לזאת ,
ובראועי זאת
בעיני שכל ,
אדע
לשפוט ,7אס מדת אדכד זה היא
טינעית ,
או
מורגלת  ,אס היא תלויה
במזגו או־
בתולדותיו או
באקלים
אשר נולד בו לכל זה
נצטרך משפט השכל הבנוי על הפסיון ,
ומקורס
ההיסטאד׳יע-
והגעאגרא״פיע ־י
והגה

קורת
העתים תבחן־ לב״'
פנים *
הפן הא"
עס בכלל ד״מ בדורשי את מעשה עס מוקדוני

לקורות־
מראשית

ממלכתו
מלחמותיו ירושת
ארצותיו ישוכיו ובנין עריו
ומציאות
החכמות
והמלאכית  ,ואיך היה מצבו בימי מלך פלוני  ,ואיך
נשתנה
בימי כנו זכו״  ,ואז
תקרא
היסטא״ריע •
הפן ה״ב
לקורות אישי אחד מן העם־  ,ד״מ
בדורשי
לדעת את
תולדת
המלך
אלכסנדר
את
מעשיו
זאת חקרי־ לכו
והנהגת
מלכותו
עד יום מותו  ,ולא אפונה לשאול את אשר קרה לעמו כימיו
כי אס
הדברים
אשר
באו לו
על ידיו לכדו אזי
תקרא
ביאגרא״פיע •־
והיא חלק
מחלקי
ההיסט״אריע כמו שהאיש
חלק מחלקי האומה •י
ידייעת

ההיסטא״ריע
עס

בכלל

בכלל ,
ותסתעף

היא
תועלתיה

מסוגלת
על

כל

לתכלית

מנהיג

החלקים אשר
זכרנו

ל
זכרצר למעלה *־ והכיאגר׳י׳אפיע גס
היא תסמעף מועלמייה
עליהם כאשר מראה בעיי! מעט  ,אמנם כחלק המוסרי
מגליל לעשומ חושיה בלב איש • והנה דלדש מוסד לאלמן אא
הנערים ימצא כה מורה דרך למלאומ נפש מלמידיו כמעשינו
רמים וטוניס ,ויהיה לו׳ מללדומ אויש גדול למראה  ,לאמור :־
בזה ראה יהיה כמלמו י י
 r !JWאמס כחורי חמד הנצמדים לתכרת דורשי לשון עכר !'
אליכם אשים דכרמי  ,כחרמס כטוכ לשוס ראש אחר־
כמלאבנס המאסף לספורי מולדומ גדולי עמנו  ,מה יפה
חלקכם ! הודיעו אמ מפארמס כקרב עס • רכו מהלליהס
כפי מחברי האומומ  ,וכבי מ ישראל מקור מחצכמס אין איש
משים על לב לדעמ מי; היו  ,ואם ימצא זכרונס כספרי הקורוא•
(הדורות המעטים אשר נמצאו בינינו היום ,אינם  .מסודרים
ושלמים כראוי  /דרשו היטב מעל ספרי ההיסטא׳י׳ריע אחד
מולדומ כל גדול בישראל וממצאו כי משרים ישפטו עליהם
האומות ,ואיך פארו חכממס וצדקמס י המשכילים יראו כי
תולדת
■ כל איש מהם  ,מצבו  ,מכונמו  ,ומדות־ אין מולדמו,
ישלח מועלומיו אל הנפש ויכין־ חקרי לכו  ,ויכינו כונמ מאמריו,
ומוכן מחשבותיו • ובלב נער מפעלון מושיה מרהבו כנפשו
עוז לשקוד על דלמי המורה והחכמה ולהכין לנו לחוסר ולדעמ *■
האל אשר בתר • כנו יאזרנס חיל להפיץ טוב• בישראל כאשר עס־
לבככס !

ד
הולדת הזמן יפקד מקומו •

ה

בשורת ספרים חדשים
שלות אלינו מעיר גערן במדינת

קרייאן י

 DTOברוא אלהיס׳ אדם על האדמה וכל שיג תחת רגליו
לראות .מה יקרא לו  ,מהימים ההם הוסדה לשזניני
הקדושה  ,וסביבותיה הארצות אשי נתישכו דכרוה  ,ובה דבר
האלהיס תא האדם וחי במצותיו אשר נתן לאדם ולנח אבני פנה
אשר מהם הושתת העולם iאך כאשד בני האדם גכה לכס
עד להשחית ופתו כשמים פיהם לעשות  .להם יד ושם  ,ולמרות
עיני כבודו  ,נתן עיניו בהם "ובלבל לשונם ולא זכו עוד בה•
והייתה נתונה לבני עבר ; לאברהם למקנה  *. ,כרית ליצחק ,
וליעקב חבל נחלה  ,על כי למשה היתה־למנה׳  ,אשר כה קבל
וכתב התורה והמצלה כאשר צוה יי; /את ; מפה• .

מלכינוושרינו 'נביאינו

מרגלית טובה הזאת נשארה כידי
ושופטינו  ,ובה נבאו הנביאים  ,וכתבו לכ ! חכמי
לור ודור  ,בה  .זימר נעים שמירות ישראל  ,ושר שיריו ומשל
משליו המלךז החכם  ,ובה נכתבו ספרים הרבה ; אשר נאבדו
ממנו בעוונותינו  :אן כאשר גלה יהודה מעל אדמתו נפלה
על אדמתה וגס רעיה בגדו כ? וערבו בה לשונות אחרות  ,דע
כי בניה חצים מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית
כאשר הוכיחו עזרא הסופר ונחמיה הוא  .התרשתא •
כאשד פקל יי ' את עמו ויעלו מכבל  ,אז הופיע את רואו
על אבותינו אנשי כ״הג  ' ,וחזרו צופיס ויסדוה :אך
כבוא עלינו הצפיר השעיר אשר כלנו ואשר הדימנו  ,הסירו?
מגבירה ונפלנו ביון מצולה' • ומעת אפר צרו מלכי חשמונאי
זה על זה ועברו איי כתייס  ,הלכה הלוך וחיסור  ,יכיסמנה
חזיר מיער וזיז שדי ירענה׳  ,על כי לא נשאר ממנה כי אס
שנים שלשה גרגרים כראש אמיר ; ולא הבינוה אחד מעיר
לשנים ממשפחה ונפקדה עם חללים שוכיבי קבר  ,וזה שמה אשר יקיא
לה לשון מת  ,תחת כי כימים הראשונים כל אשר קורא* בה נפש
איה הלא שמו *

באשר

לב
באשר ישר בעיני האלהיס להקימה מעפר דל ומאשפות .י
העיר אח רוחאבי החעודה ר׳ יהודה ; ׳ן תיוג ז״ל
והוא עשה לה דדים׳ במקוס בינה ; ומימיו  .שחו מדקדקי ומשוררי
גלוח ירושלס אשר בספרד  ,ויעשו להם יד .ושס בלשון ובפירי
כידוע לכל  :ועסי כל זה לא עברה הרנה בכל ממנה -העברים,
‘
ורובנו ככולנו׳ נשארנו כבדי פה• וערלי לשון. 9
אך עחה" כבא דור החכמה  /יחיד מחינו נכלחי יקומוך
והלשין הזה נדרש׳* ללא שאלוהו מקדם  ,וגס חכמי
וחסידי‘ אומוח .,העולם אהכיהו־ כחרוהו למנותה הדריכוהו ;
כאשר־ עשד ה־כזיביסל שבהם בכל גלילוח אשכנז  , ,הולנד
■ גיאורגיוס׳ גיינסיוס ,אשר הקדמחר
ואנגלנד  :וכפרט־ החכם׳
החביבה להעחקחו להלכוח דעוח  ,היא ערוכה" ושמורה
כידי  :ובין‘ חכמי׳ איטליא החכם׳ המעולה דירושי איש פרמה
אוהב מכבדי ומפרש החזרה׳  ,והשני החכס הנכון מלאנימא
אישי פי״זה  ,אשר העחיק ללשון רומי פי" הרדק על ישעיה
( אשר־ שניהם כבדוני והריצו לי אגרוחיהס ) ועוד רכים
החכמה ■:ברוך שנחן מחכמחו לבשר
כהס המסחופפיס כצל
ודם• *

אמנולהחזיח־

אבן כן׳ איפה אחיי ורעי נדבר נא שלוס על לב
בידה ולהקימה מעפרה׳  ,ולה חכרע כל ברך חשבע כל
לשון־ ;ל כי כח מלך היא  :עזרוני שמרוני שמרוני  ,המחינו׳
לי עד־ שאכנס בטרקלין׳ ואצא בכי טוב לכרך אח ישראל-
ככחבס ובלשונם וזה החלייבעזרח צור גואלי *

כקולי־ כעוד כפחי רעננה ,

זאתעצחי אס חאכר שמוע׳
לשלות לכס מנתה מזמרח הארש ; מליצוח ושירי
הקדמונים אשר עד כה לא שזפחס" עין חיה והנס טמונים
בחוך האהלי ולשון הזהב חחחיהסל ' אשר רוכס העחקחי
ממקדש מלך וכיח ממלכה  :ונפצחיס־ לפניכם חלק א" לכל
משלש חדשים למשך ז" שנים בע״ה־ שמונים• עמודים לכל חלק
בעד חצי זהוב ; והוא שמיניח :דוקאטו מטבע וויאן ; הנס
שלשים סולדי מטבע פירינצי ; או חמשיס מטבע ויניציאה ,
אשר יוחן לשכר המדפיסים ושכר בטלחי  ,והיה למכולח
לכיחי ; יען כי כל ישעי וכל חפציי היא לחועלח אחי ורעי ,
ולא גבה לכי ולא רמו עיני להחהלל בחכמה ולא שמחי זהב
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אגרת איש נכבד אל רעהו הבחור היקר) * . . . .
לראות .מה טוב לגבר על פני עכל  ,כשומי עין
בפנותי
על כל .המעשים אשר נעשן עיזע השמש ומהטחרון
לאדם
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כאו לידינו אחה אגמע צלוי המליצה וזכי הרעיון על דסר אלון
הנערים ונדפיטס אחעאתע כמכתגכגלעועלעהמשכילים
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לאדם כס rזאדא כי הבל המה ,אן רעית .תת כלמו'  ,לשיא
ציגת בעבורם '  ,הן תמול נולדנו  ,היוס נרכוש רכוש  ,ולמחר
•נמות ומי יודע מי ישמת בעצביגו •
pH
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אמרתי אחת היא  ,נחלת ה״ פרי בטן  ,ובניס ישרים
ברכתו  ,הן ■ זה

שכר ׳צדיק

בארן  ,כי

יראה

כניו

לפניי

ילכון • בדרן הישר  ,מכל מעגל רע יסורו יתיצכון בדרך טוב,
לזאת ישמח לבבו כל ימי חייו והיה כי יבוא מס פקודתו דור
לור יזכר שמו עליהם  ,וחיתה נפשו בגללס •
יוע״תה כיע■הלא ידעת אם לא שמעת
חנן ה" גס אותי  ,ויתן לי
הקדשתיהו לאמר  :אנה ה"  Iהיה עם
*הנער  ,חננהו דעת בינה ,,האר נתיבתו
צדיק •כל  .הימים1י

 ,כי זה שלש שגיס
בן  ,הן מרחם אמי
הילד הזה יכ יגדל
בדרן האמת  ,והיה

:אמנם בהביטי נחלת כני עמי  ,את קוצר ’ ידיעתם בדרן
הגדול הזה הוא החנון  ,כראותי נערי כני ישראל בני
ממש ושש עשרה שנה אשר *' לא ידעו מאום ברע ובחור בטוב
כעת צדק לא למדו  ,על ספר ה״ לא קראו  ,ואת אשר
קראו :לא הבינו  ,ני בטרם יידע הנער דבר מיסודי■ ־דתו ושרשי
אמונתו■ יובא בית איש .זר  ,אשר לא יבין את לשונו דברי
תהפוכות 'ידבר אתו והוא ילמדהו כברי חכמינו ז״ל הקדושים
בטרם  .ידע • מי זה האיש משה ? מה נעשה על ידו לעמו ?
מה הורה ? ומי זה נביאנו האמת והצדק ? מה קרה לאבותינו%
איך נשגבו ואיך נפלו  tוכ״ו  ,הה ! כי5ר לי> מאד על הנער
הזה  ,אשר התפללתי עליו : ,ואס כן הדבר למה זה אנכי ? —
לזאת יצאתי היום לקראתיך * יריע  fמאז ■ ידעתיך מיום
עברי עליך בעיר * * * ראיתי ארחותיך וארח
בניס אהובים אשר גדלת ׳ותתן להס פקודיך ראיתי ואשמת ,
גא ! הורני • גס אותי מה אעשה לחנך את בני מוסר השכל ,
זתורתינו הקדושה ע״פ סדר נכון לרמת נפש כנער במי הקכמה
האמתית  ,אס המצא ימצא במחנתך איש  ,אשר יתאו נפשו
להיות אומן את הנער  ,שלחה« אלי  ,ועלי לשלס מחיר כסף
חלף עבודתו הקודש  ,כל אשר ישאל  ,אמנס שימה בפיו את
אשר ילמוד תס בצי  ,ובפרט בעקרי ויהודי הדת אשר התרשלו
3ו כל אומני בני  :עמינו
גס יחסרו ספריס מוריס דרך
בזה • כי ידעתי את רב כחך בזה הענין  ,ואיך ידעו
תלמידיך

להשיב דבר דבר על כל שאלה אשר הערכים לפגיהס  rנ" ""ל ,ייאי
תלמידיך
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את דברי החכם ,מכל א.דס
השחד מגיני מגדיו  ,לא לכ אשר יפנה ישכיל• אחויבושניוי],
ועל ■המבאר להעתיקם ללשון אשכ׳ ^ו כי שגו בעירושס און שערל נל
דכים
 ?fלאהיה
*)
משרייון<היי

w P>3m

מםנאז ל
בערד זי״י1
נדלח
?יום «!
ההס עירfr
לחי״נה ( «
■לנסא•• :זהי

הולדות גדולי ישראל
13לדומ .הרב

דון

' וידמה שדה
י  \mבביא

ינחין 6נרננאצ *

י׳הדב דון יצאה  .בן  .השר אדון יהודה אברבנאל גולד בשנת ; הנוצרים יפ
ה" אלפים קצז" ליצירה בליסב״אן כירת מלנוע היהודים הז
לסזלימ״ולה
פארט״וגאל • אשר באו אטע ץ לגור שס מארן קאסט"*ליען ;
אשר למלכות שפא״ניען ״ ואל יתמה הקורא אס ימצא פעם ' שדה :אר
בספריו שהוא נולד בליסב״אן  ,יפעם יאמר על קאסט״יליען ‘יאימקלונה
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שלש שאלות  ,׳ובדף הרכיעיגת>חיל לדפנש ת>שןבות> על ^ ממה הו
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 ,גמו שכתב הוא בעצמו בפי" לש" מלכים
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שאר המיס והוליכו מהיהודים אל ארצם
דבריוי1ז מלכים ושרים ממלכי
) שהיה מלך שפרד  ,כי הנה
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הערים אלה מפה ואלה מפה • ולא שבו
\ אשרמ»
עתה ונתפשטו בכל
משכיר
בית שני כי אמרו שלא היתה אותה הפקידה
יין
אל ירושלים בזמן
נמצא פמק ארון כדייל ה" ולא חלה הנבואה
m
אין
־גאולה שלמק ,,ולא
ביניהם
ך היו'®
א«*

מ

ביניהם
ושאריהדכדיס הקדושים לאי היה בקרבישראל piti ,
לא
מאשורישובו כי אס בשוב ה" איג ש*בא |צמן)ושבו ' כניס לגבולם
הימים ומכוש ומאיי הים־ כתו שניגוב כל הספור בספר דברי אחמליי"־*
אשר למלבזא ספרד • ואין ספק שגס כן באו מהיהודים
ההם מחורבן בילג ראשון לצרפא 'ולאינגלט״ירה . )® aglanb (.ממחי מ
פיר
ולארץ אשכנז ולשאר החלכמא • מבני אדום ׳* ועליהם אחר הנביא
(עובדי %כ ) וגלויג החל הזה אשר כנענים עד• צרפאוגלא «ליו ,אונאה
ו \ל ""ל ז י
ירושלים אשד בספרד• ,כי כבר היו שמה היהודים מחרבן
הראשון כמו שנזכר  ,כי עס היוא שנבא זה לע אדום לא להמא אדחתיהעיר
אדום ראש הלוחמים והמחריבים כי אס לפי שעלה מבני[אדום פלנופספרד
אלההדברים
עם הכשדיים על ירושלים לשחאה  ,וכמאשאמר ( שםי״ח ) כמס
עמדך מנגד ביום שבוע זרים חילו ,ונכרים באו ־שעריו ועל ■ואפנהאופה ל
ירושלים ידו גורל גס איפה כאחד מהס * מ" ע״ש * ) וא״כ ■ mמפני לעמדין
א!
אבואיו
פידנר,אינ
יל רגבינחלי:י
דכרפי לא :ל
*( אמד הכואב  ,בספרי קורולג
לא נזכר שסאישפ״אן העיגיס לא נמצא דבר מזה( ,צול 5 :ייצ 7
,
וגס
נמצא
טעס
אחר
למה
יהיו פמיס,
נקרא שם הארץ הזאא שפא״ניען " והוא על שס
:להניאלאיס
השפן ( ) ba£ ftamncbenכי היה הארץ הוה מלא
'פוופו
ולסגל׳
שפנים  ,וגס נקרא מקדםאיכער״יא (  ) 3 &maלע
גחלפו ,יען
שס הנהי הגדול איבע״רוס (
) אשר
יקראו
יפניסועם-ח
אזאו המס עברא (
)
,
וכן
נקרא כספרי אחדים,
שבעי
הקדמונים העספע״ריא ( ) Öefperiaוקיא
מלה
יוכיא
קפץ עלי ר
אורה קצה הארץ לצד מערב ,כי לא ידעו המניס
גלחססגלגל
והרומיים שיש עוד מדינה לצד הזה " אמנם דע כי
אפ לנ קני(
י מדו כואבי ספרי הדוחא אא חסרון יליעאם
ממדינא
קאססילי״א•
שפא״ניען טרם באו אומוא אחרוא לגור שם ,ואס
סעפמו י
אמר המחבר בעצמו שקרא כן בדברי הימים אשר
למלכי
סנינופידצ
ספרד כניס דבריו דברי ־פי צדיק  ( ,אין ספקשהלא
אפ
ידידיפ
מזרע דוד * וכן העיד הכומר טאמאס בזיכחו עס
ואל ידילי1
ההלך אליפו״נזוס אשר
כאבהביאו ר" שלמה כן מירגא
ככן" שבט יהודא וכן
ר״מנשה p
ישראל
בספרי
לרוב יפ
קאנצילי״אטאר • וגס החכם מאמ״ס העאיק אא
הדברים האלה מספר המחבר * ) ובוודאי היה להרב
הנ״ל מכאב סלשלא יחוסו ונאבד ממנו באבדו אא כל
אשר לו כאשר אראה עוד להלן •
אהד מ
Jo . Henr
*) Vita Don Ifaaci Abrabanielis, Auctore
OO . LL. ProrefT. in Acad.
et
Gr.
Fil.
Maio
גרל״יאש׳
Gieff. Francofurti ad Moenum ciwcexi.
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ואלזס■
*)כיוס י
עריו ועל\
וא״מחi
אכועיו ו

:רמזה,
מילמה
ע01 :
רמלי!

קראו
ספרי
;יוניע
מניס
רע ני
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ואס
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אבזעיו עחלה כאתקאסט״יליען ,ולסוף נאי  ,ליסנאנה באד
פורטוגאל  ,לכן יאמר פעס לע קאסטיליען לפעם עלפורטובאי
ארן מולדעו ־•
בחירתו בן עשרים שנה שלם בעורה ובחכמה ' חכר אי3
פירושו על ספר אלה הדברים ופרסמו ברכים לשפוט
עליו  ,אך נאבד ממנו כעיבע ידו כמו שעראה בהקדחעו לספר
הג״ל זז״ל זה לי עשרים שנה בימי בחרותי בהיועי על
אדחעי העיר לושכו״נה עיר ואס במלכוע פזרטוגאל אשר בקצה
מלכוע ספרד  ,מלאני לכי לשאול שאלה גדולה  ,כוללע ספר
אלה הדברים משנה העזרה אשר שם חשה לפני בני ישראל,
׳ואענה אועה לפני כל יודעי ׳דע ודין  ,וכן גדולי חכמי הארן
יושבי על מדין והזלכי נעיטע הטובזע  ,וראשי הישיבוע וישימ
אועי׳דבר  ,איש כאשר עס  .לבבו; [בעטיו׳ וניבו ,וכי לא מעקי
לי רגבי נחלי כהרי דרכיהם  ,דרכםומחשבועיהס  ,חס לבי בקרבי!
דברעי אל לבי  ,שא נא כליך חועמך  ,ופעילך שכמך ומשענעך,
גצודה לי ציד בהער השאלה הזאע  ,ועשה לי מטעמים  - ,יחדז
יהיו עמים  - ,בפירוש הספר הזה כי עע לעשוע ליי" ועשובה
להביא לאיש האלהים  ,רבן של נביאים  ,בהרחבע ביאור משנה
׳ימרעז ולהגלזע לכל עדעז עחיקעו וסערעז  ,ואע[ יקד עפארע
יגדולעו ,.,יעןזכיען קצר מצע פרישעו מהשערע בדברי המפרשים,
ישניס ו- cgחדשים  • •-וכאשר העעסקעי כמלאכע•י״י 'יאע ימים
אחדים ,שכעעי,נדודים : ,יכ מצאוני האימים  ,זעזלדזע הימים,
קעץ עלי  -רגז הזמן  ,זרשעו אשר סמן  ^ ,שבוע המן משמים
נלחם ־הגלגל ורוגזו עלי הע־גלבל  ,לקחע אע נפשי זמם זיקת
אע כל קניני עד עמס  ,ואמלטה רק אני בורח מכל מלכוע
קאסטילי״א ־ברב מקומה  ,כי יגודעי* מפני האף והחמה  ,ובזה
ספו עמו מן כלהוע כל ספדי  ,כי אחי ועמי וכל שכני
םביבועי צרי  ,גס הס עלז ובאו בביעי זכביע מדרשי  ,ויקחו
אע ידידיע נפשי וגס מה שעשיעי כספר הזה נשבר או נשבה,
ואל ידי לא בא  ,ולא ראיעיו עד הנה  ,עכ״ל*
לרוב חכחעו אהב אועו המלך אליפונז״ס החמשי וישימהו
רש בחלנזעו ויהי האיש הולך וגדול דורש טוב
לעמו עד חוע המלך החסיד הזה *
אחרי חוע המלך אליפונזוס קס עחעיו בנו יהאניס השני,
ויגרש אע  .כל השרים אשר עמדו עחע אביו • ועל
הרד״יא שמו עלילוע דברים לאמור  :אע נפשו למסור אע
מלכוע פזרטוגאל ביד מלך קאסטיליען  ,וישלח המלך אליו
ביצי

«־יצר■אותו "לבא חיש לליסכאן הבירה  ,ועל הדרן שמע איג אשר
חשב עליו המלך רעה ויברח מפניו ללכת קאשטיליה " וירדפו
אחריו כמצות המלך לתפשו חיים או להביאו מת  ,והוא גמלע
מפניהס ויבוא ארצה קאסטיליען • ויהי כאשר שכו הררדפיס
אל המלך  ,ויצו■ המלך לשלול את כל אשד ל<  ,ויהי ביעל
ומקנהו■ ורכושו לבו * ופירושו לספר אלה הדברים היה יגון
בשלל •

ןמייז ;£

} טרםזחלי לע

הקיש נ
ן שם®

ן ידע נוM
ענוההיונס י
*' I
\ על כשחר יני

בשבת רמ״ל והוא היה בן ארבעים ושבעה שכה יישב שליו
בארץ קאסט״יליען תחת ממשלת .המלך פערדי״נאנט ? מאז
נין'
והמלכה איזאב״עלא ■,ויכתוב את פירושו על ספרי גביאיס
ראשונים • •וילמד מכמה סע אנשי בריתו ושמו הולך על כל ? גיד אלוניהאי
לחסות
הארץ * ■ ויטב בעיני המלך והמלכה • וישימוהו שר בארצם■ J ,
מקלס
מושלי
וישב שס בתקפו שמונה4שניס  ,עד כי יציאה חמת המלך על  jנעיני
מחסהו
׳עס ה״  ,לגרש את כל היהודים מכער ועד זקן מכל ממלכות  Iאע
איש<
 1על לנ
קאסט״יליען  ,וגס הוא וביתו כתוך הגו^לה • כי ככד לב
המלך לשמוע אל תחנונו ולהטות אוו להפצרתו  ,וילך אל ארן ) מטל<0
האלי
מורע
בעא״עאליס בשנת דנ״ב והיא  pחמש■ וממשים שנה •
חתימה

הסמוך.

בדף

ד
תולדות הזמין •
■הדברים

האלה נעתיךס מה<*י חכם
כתובים אל רעהו •

כזצרי

והמה באגרת

יד*ד לכי 1ורבים ממודעי שאלוני זה כמה פעמים,
על ■דבר בית החניך החדש אשר הקימו היהודים
בברלין לדעת מה טובו ? — כבר כתבתי זה ימים אל כביר
בחלק הראשי! מספרי הנדפס כשנה היה שנתידס בית חנוך
לנערים כזה • ומדאגה מדבר  ,אולי לא באו דברי אלה לידך
אש<ב שנית לחזור על הדברים שכתבתי שם ואלה הים *
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* וימנו
'frנמלע .־
הרוזנים1
יה' ביי» ־
היה■ יעןi

ישבשלח :
י״נאגס .
־י גביאיס:
ל עלכל .
ארצם,
המלך עלv
מלכות •
כבד ל3
אל ארן4

i
Ü
ו
i

עמים,
הודים

ן*מיר

ז תמן
:לידך

דרך

מיסד' יבמי חנוך ומדרש כינינו הנוצרים להרבות
מעשיהם בגלמנות ובספרים
מדרך בדברים ולפרסם את
 yלא כן עשו היהודים האלה  ,זה איזה
טרם החלו לעשות .דבר
לנערי עמס ללמדם חכמה ומוסר מבלי
שנים הקימו בית חמך אשר גדלו והצליחו ועשו פרי  -ככה
ידע בו איש זר עד
יפעול טוב  ,ובמחשכים ישים אור ,
'יעשה החכם  ,במסתרים
יבקע אורו וגפן על פני • כל הארץ *
דע כשחר
הזה מארצו אשר אוה ה" למושב לו נתפזר
מ& ז הגלה העם
אלה צפונה ישכנו ואלה נגבה  ,נמשל כעבד
בין האומות ,
למס עובד  ,כפרה מניקה אשר יתןלה כעליה
ביד אדוני הארן ויהי
למען הניק חלבה ; כן היה העם הזה
מקום לחסות ומרעה ,
 ,בצל הכסף ישכון איש איש <& לס שבעתים
בעיני מושלי האוץ אין לו יכחד קימו • אמנם לא עלה
את מחסהו  ,ולאשר
העם הזה אדס הוא כאחד ממנו  ,איככה
על לב איש לאמור• הן
לאכול את טוב הארן נברא  ,וזאת
געכוד בו  ,כמוהו כמונו
תורת האדםI
■הזה יצאו •אנשים יקרים המזהירים כזהר
 - JPTJDהעס הנדכה
 ,משרים אהבו ויסכימו יחד להקים בית
השמש על הארץ
 , .בו יטיבו למד את הנערים מאשר
בישראל  ,לחנוך נעריהם׳
אנשים טובים  .וחכמים מאלה אשק  .הת
עשו מקדם  ,למען גדל
לפנים •
הדבר הגדול הזה  ,נמצאנו בלב חכם
אם נתור אחרי מקור
עתנו ר" משד .p .מנחם • הוא
דורגו,סוקר״אטעס
אחד עשר שנה
ר"
היה אומן את יצחקי^בן
דניאל טוב • ואנכי
החלפן מזמה ופועל
נהיה תחית ידיו איש
והנער הזה
למלכות  ,אשר כתב עליו לאמוד נ
■קראתי דברי שר קרוב
ליקירי רוח ומכובדי אנשי ברלין •
שהוא אחד מהראשונים

-ר"

יצחק
י ■

ןב

))■ דוד
דניאל הלז  ,ובעל אחותו ר
שמו נודע לתפארת
פרידלעגדראשר

הדבר הגדיל הזה  ,ושניהם קבלו עליהם
בשערי החכמה  ,היו
מיסדי ור" דניאל אבי המיסדיס נדב חמש
להנהיג את החניך הזה •
מלא  ,מלבד אשר נדבו משפחת אפרים
מאית טאלר ככסף
אשר בברלין  ,לתת מדי חדש בחדשו
ויתר בתי אבות היהודים
«לבת לבס לתמוך את החניך הזה *

שני

עיני
המנהיגייס האלה עם שלשה ׳המשגיחיס אשר אחעס «
יבאל
לראוע
עמיד
בעע הלמוד וישימו עין פקוחה על ;
•מורע הנערים ועל
אהבע הנהגעס כדרך ארן ,בלי שפר  ,לבלי פניה ^ ,
<ל מגמעס
האדם ואהבע 1מלכם  ,לשוס כאין אנשים
יקרים
ושלמים
לשובעם
(
לשובע
המדינה
,
אשרי חלקםI
.מספר
הנערים ,הלומדים כעע בכיע
עברים מנון הלה שבעים
־ושלשה  ,מוריהם ■קצעס
שלמים בחכמעס
׳זקצעס נוצרים * -לזה דבר הלמוד  rלשון יעבר  ,לשון אשכנו
ללשון 'צרפע ע״פ ־חכמע הדקדוק  ,חכמע העשבורע וההנדסה<
•מ־יעע הגעאגראפיע וההיגזטא״ריע וסכמע השבע •• *£
-יח ת ־ימ ה

כרף

דנומון -

*

St
׳*
) ־אמו־ המעמיק נעלם ׳מעיני■החכם המחבר■ אגרע הזה,
עצם כונע האנשים היקרים ראשי התנוך  ,אשר
הוציאו מלבם בדף הנדפס זה שנה העברה  ,ולהיועס
דברים הנוגעים כעדע ישראל לכדה אעיניקס הנה ,
בקצור ; דברים יראה הקורא לעגל • כבודווז״ל -
נודהלאל חסדו על השלב אשר :גמלבו
במעשה ידנו בחנוך הנערים אשר הקמנו ר״ת
אייר שנע •עקמ״א כי עעה ידע כל .איש אע העועלע
הגדזל ־אשר
געשה בזה■י הנערים שבעים ושלשה במספר׳,
כלס עפשי עש יודעים לכעיוב בהדור הכעב ובנועם
המליצה בדקדוק הלשון ־בגעאגרא״פיע ובמלאנע הציור
וכד" • בם נשאנו על שכמנו .השרח לעזר אחרי דרן
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לכל
העמיס אשר
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מכיסיהם לכתוב כ״ד ספרי הקודש על קלף כדיו ובשרטוט
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"לי לקטתי כחפץ לבי ולא הנחתי אף מסורה אחת הצריכה
״הג״הה ותקון אשר לא תקנתיס כראוי בעז״ה  ,ולפעמים
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המשכיל
אח הארש והכה נשחחה  ,וכמעט קט חמה נכרחה  < ,ל3
אנשים עד הלום לדרום שלומה וטובקה • ויבואו א׳ יאמת ü
כבריח למכונים»
תוסב על <:
')

מענין ומדברך נאוה

עיירי

ינריתה  ,להיות לה למשען ומשענה  ,אשד אל תהיה עוד
למגה  ,לכל נלעג לשון אין כינה  ,כי אס יארשוה כצדק
וכאמונה * להיות הנחות אתה נאמגיר  ,ועילגי שפה יכינו
יזענה ,ומאשר ישרה כעיני זו דרכיכם  ,אמדתי׳ איישר
חילכס  ,ה" יהיה בכסלכס  ,ושמר מלכד רגליכם "

 c v׳' 1׳‘ הנה

י'

ראו ראיתי מעשי

אצבעותיכם כי״ק אשר

העירות©

כצדק ־על כיאור שני כתובים  ,הנאים כאחד כספר

ושלי א"כיאור פ" הולך אחריה פתאום כשור אל־"*
הפיה«!»!
&ם ",0כ
;צבה ייו ^ ומגכס אל 1-מוסראויר״( 1

 :יאור פ" ומצא חן ושכל טוכ וג' ( שם גי ) ואני אמרתי• כתפזי׳
ימירו  :לא זה הכתוב הנ״ל מכואר היטב ככיאורי לספרי אמת  ,ושם
*< .
:אמר כביאור זה הכתיב על זה התואר  ,הנה כאהכת המלך
;זלמה את עמי  ,לכן על פי מדותיו  ,הוכח יוכיח איתס
ו !ישרם כשני מיני הישרות אשר כהס יחיה האדם חיי דע ,
•הס היראה והחכמה  ,אשר עליהם יאמר המושל ראשית חכמה
יראת ה״  ,כי תיקון המדות המכונה כשם יראת ה" היא
י הצעה לתיקון המעלות השכליות המנונה כשם חכמה כי לא
י הפתח צורה לע האכן ,אס לא תלוטש תחלה י אשר
י:חיבורס' יתד יקנה השלם באדם את עולמו  ,וחי כהס חייסערכייס
? נצחיים כמשה״ג יראת ה״ תוסיף ימיכם  ,ואמר החכמה
•,תחיה בעליה ,וכחנתס ותדעו שנהיות תכליתהיראה
ושועי® לשמור הצדק והיושר כהנהגת כני אדם זה ' עם זה עד יושלם
דיכיס
צמאי 1־הקביץ כיניהס  ,בהיותם נעזרים זה מזה כצדק וכמשפט
לרוות
 6לוס,מע ובחסד וברח> 5יס ,לכן יכונה תיקון המדות שהוא עצם היראה
'כשם חסד להיות שעיקרה ג״ח איש איש עם רעהו שעליהם
 :,־העולם עומד כאמרס ז״ל כי לולי זה העזר המכונה כשם
! היחס  fג״ח אין איש יוכל לחיות בעולם כי זה כונה  ,וזה חופר
1ה ושניה זה אורג וזה תופר  ,זה סותר  ,וזה סופר  ,וזולתם כל
המן -אי& יעזור ברעהו  ,אך תיקון המעלות שהוא עצם החכמה ,
צמדים
לאמולני י מכונה בשם אמת  ,להיות שתכלית החכמה להשכיל האמת
ומישרי^ בכל דבר חכמת בינה ,ותהמכואר שתקון המדות נגלה לעץ
פט
פי< 1כל כבעל המדות ,להיותו חוכת האיברים נמ״שג הרב כעל
חליצה
זי • נרא | יחוכת הלבנות משא״כ תיקון המעלות שהוא ענין שכלי מתונת
תה • לץ הלבבות • לכן לא יגלה לעין בשר כי החכמה חרושה על
והה  3 ,לב המשכיל  ,והיא הדבר שאמר הכתוב הקודם לזה חסד
דמאי א' ואמת &$לדי* \ עזבוך ר״ל אל תעזוב היראה והחכמה

יאמת כאמור*• קשרם

כברייני המכונים בשס חסד
 — —.מוסב על החסד האמור שהוא

!

לע

גרגרותיך,

תפארת ’לעושיהס  ,ונראה ונגלה
לעין

V

דנ

לעין כל  ,כענק אשר במכה הצוואר :
כתבכם על ל ״ י זנמונ''2
לבך  ,מוסב על האמת .האמור  ,שיהיו רשומים ד; לשיכלימר'1
'התושכלות האמתיות כלב משכיליהס ,ומצא ח?  ,מוסבז / 1.ארסw!3
.מקון המדות המכונה בשס חסד  ,שתקון המדית הוא תעא
לעושיהס כמש״הכ מוכיח אדס אחרי חן ימצא ממחליק לש ?1י1הת וניני
ואמי' דבלי פי  ODHח? ר״ל מוסריו כמו שגדרו ד *
ריל
בכמה מקומות  :ושכל טוב מוסב על אמת האמור אשרשלהשיר1
מצאה נמצא הצלחתו הי/מיתית בעולמו  ,כי שכל עיינו הצלי!‘,ן>א לחד•cd
נטעם
למען
תשכילבכל אשר
מעשה׳ דד*ןע כי אי ייוחד^ 5יכ״כי
האדם והצלחתו האמתית הוא קנין החכמה המכונה בזהב®מעהוערל
■?1
אחת  ,והוא זה ששליחותו על כל בעל החיים כמשה״כ ומזרן'

האדם מן

הבהמה אין ,כי הכל הבל  ,פירש ^ 4
דאתי

חכמה אשר מאין תמצא כטעם מכלית שנדעה יאשלא כ  jiי ועזה!j!p
כמו שביארנוהו כהרחבה במ״א  ,הוא זה מותר האדםיהאילי*
עיניכם ,קכעי
מכל בעלי חיים אך שאר המותרות הס הבל  ,הן זאת תקרי  .ן!ןליימצאחן ג
בביאורנו הקצר לס״ אמת ועה הרתבני קצי*• הביאורדע' י; m u>j:i־
Sc
וקחו את ערוגתז ־
'*‘ מד h
ועתה נבוא לבארפה" הב" האמור  ,ואני ידעתי כי ט!־
יגדעו הביאור הכולל  ,צריד אני לפרט איזה ידיעj
פרטיות ומופרחות לדעת
אותה כמו הכלל שהוא צריך לפרט ואו< TOwt !1נ
עבסהלא שס תכשיט ועדי

כמל את תפארתהיככסינ:

והוא המביא לידי תאיה ,
כר־־־יה

באהד ענק

עד״הכ לבבתני אחור;

מצורניךומהידוע

שהשודשריצ :

להביאו לבית הטביחה יכלי עמל ויגיעה יקת אדס מעט א1
אי מספוא כידו ומראה לשור והולך במראה זו לבית הטביל !« / -ךא!
והשור באות נפשו לאכל הולך אחריו עד ימא אל הטבי
נ׳כי!
אשר ככה האויל באות נפשו אשר התעורר מסבת קישוט נ
הנואפת הולך אחריה עד יגל למסד נפשו עדה״כ נוא
* Kל
אשד .הסר לב נגע וקלון ימצא• יהיה טעסמזכר
בזה כטעם ויסרו אותו שענינו יסוריס • והנה זאת התאו י
ננטועה כלב ?אדם  .יקרא עכס ע״ד כיש כשב שמלה שלח? 7 -ר י &ז
נמשה״כ בי לאויל יהרו.
בעסר״ל התשיקה תהרגהו י:
נסר"
הוא ב $ין עס האחור
אתריו
ופותה
תמית
קנאה
•
ואת
לא יזע ׳ני הנו

ותבר־ה מכעס עיני  ,שהוא מטעם כלו עיני ^יהריי
לאלהישענינו כליוןותשוקה • וכפי" אמרו חז״ל לח

נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתו פ1
מעכב על אשתו כטעם תבעה לבת רב חסדא  ,אשר על <
את

'? V

m

תעכסנה תל * ן פעל שהוא מצא
״' ׳< /ל ?מר הכמוב ׳זפרגליהם
'
& ומיס ך, ,שילשי כלומר שהס מעורריס העלוקה • ?לב חושקיהס כאמרס
י[ ׳מוסב 1ל בארס ככועס *
• הוצ זע!}!
במחליקל®
,מעתה זכינו לדין באור הכמוב האמור פי בע ס האייל
ישגדרו
ר״ל משוקמו מביא אומו אל היסוריס כמו שאויב
מ! ואשר
עייי  L ,פשו של השור מביא אומו אל הטבח * והרי • זה בא ללמד
כ״פי הדמיון האמורים כזה נדרשים כחץ
: 17 , •.
מצא מנילמדכ״פיששניהשמי כתובי כסוד  .כפרעהשעלאמס
בוה ב#ומר
:ונה1Z
 *,ז; פרעה לפרעה כתמי •
1ה״כומן
,נירש ?? זאמ ראמה עין פמינמי גבאור מקראי קודש אלה <
Hשלי> ג
ועמה אמס ברוכי ה"  Iאם נא מצא באורי זה חן
אדםהצק :עיניכם  ,קבעוהו בדפוס  / .למען יראו רןיס ויהנו לאורו כי
דברי ידידכם הדורש טוב
!צ?יזקרס זולי ימצא הן כעיני אלהיס ואדם
:ניצורלעי
יצחק
;עמו ודובר שלום • לכל משכילי עם צעיר המלמידיס

י

!דילכיתר־־^ ד איש ססע& ב -

לי כי טו
צחהידיעו
צוש
ערט !

*
הז  8ובה

*

כ" בנאור טלה עכם  .יחעתקת ■ המקרא 8הנ״מ
היקר' ר" יואל ברי״ל מברלין *

ש ל

:שורשחצן
■*
טמעט צ
 23דע ג עי .מ אייהד גאו אין לוממל
אהדה פתאום
ימ המניח%ג ■הו?
איינ&לע
צלהטבח
 L.מכה יבוא
נלייו לעס ציר שלאכטנאנין בלייטטן
כשוי אל
קישוט נ
;
איןשז ;
טיייא 1ויא ליא ! זאללענדע שלעפנע לעל
ה* ננוא ובעכס • אל »וסר אויל־• 1
טעסמוי
עאיזד •,בשנירען< נג •
!צק ה#
 24ביט שנעלל דער שנעדע כפיילדא&
שמלה
שליו :יך*ד עד יפלח . ynכנדר ,
׳העיזצרשפלינורט
?הוגהו<
יא איילט איין פעגליין דער כאננע צי
כטחד צפור ' אלהפ ,
לעש שריטטט כעהרליכיןייט איננוואישט •
ןין •וצמו לא ׳יזעיש מפשו  .הוא ,
:י *!rq
ב ■א ו
מ! יל למן
אשמו פ! &תאובש
מאד הפעל (• אדמערכמס ) • מוסב על ההליכה,
שר '
שרשו פמה וענינו המהירות .ס גלמי מוכנמ בנפש
צי!
הפועל
ט•

׳קרי

א *

'הי

־ע־מקזז *'

לע

נני

«פועל או הפעול ( 4איבר איילן ) ולוה יהי ,שס פתי נופל
הנמהר כמעשיו  ,לפעול קודס שישקול במאזני הפכל והד
אס ישר פעלו ומביאו אל התכלית הנרצה ( איין אונבדאכטזאי
ליימןזינניגר ) וגס אל ; מי שאץ לו כח בנפשו לשפוט ע׳
הסיס
הדברים כדאוי מבלתי יכולת לעמוד על כל משיגיהס מ
!לזה•אי
פרטיהם כפי הצורך ,והוא המכונה בל״א ( איין איינפעלטיג
5לעפ?1
ולאנשים כאלה נקל לפתותם ובודאי יאמינו לכל דבר כי
ש^
לכ 'זי
דרך המפתה להראות כל דבר מצדו הטוב ולהעלים את ה
«;
עגשג׳
שיש בו או הנמשך ממנו  ,והס בעצמם לא ישקלו
בדעתם;
נליא(
הרע הזה  ,לכן יהיו נפתים וממהרים לעשות  ,ובבחינה הז;
הפסיק
יתורגם גס השם הזה בל״א ( איין לייכטגלייביגר ) וכמו
שכמי
'■
מאר הפעל פתאום אס הוא כבחינת הפעול ,יתורגם בג
נן מא
( שנעלל  ,פלעצליך  ,אונפרמוטעט ) אך כבחינת הפועל יתור•!
דנפויגי
(איבר איילט  ,לייפטזעניג ,אונבדאכטזאס  ,אייןפעלטיג * '
אויצ,
כשור  ,ירב 3במשלים לתאר את ההליכה ההיא  ,כדרך המליצ
׳.כ"׳
ויאמר במשל הא' 7שהוא הולך אחריה כשור ה:יה ההולך לתן
טעו
אחרו טובתו  ,ולא ידע כל דבר והוא משל על הבערות • 7 ( ,
6הז!
דומהייט )  :וכעכם  ,לדעת רש״י ז״ל הוא :לשון .נחש ולד ; f
נמהר
אחרים הוא לשון כבל  ,ויש עוד דעות רכות וחלוקות כע< ]
W
השם הזה  ,אך כלס מודים כאחד ( 1זרשי בכללם ) שהואii ,
מגשיט מתכשיטי ' הנשים  ,כי כן כתב ואת תפארת העכם «
(יסעי״נ״י״ח ) ואני אציג לפניכם פי . ,נכון ששמעתי מפי ח< ;
בדול  ,נודע בשערים שמו  ,גס על השם הזה םג על .הפס! f:
%
הנתון לפנינו וזה1הוא מצאנו בדברי הימים הקדמונים שכה «
הנשים להתלבש בצעין> המעטף את כל הראש ומשם היה יור !:
לע כל האחוריס . ,והעודף ממנו היה טרות עוד כאיזה אמו;
b

גתגיעהי
<להגי?
אל
הצש

*)

הארכתי כבאור המלה הזאת מב״ טעמים  ,א" שליי]
מצאתיה עול בשום מקום מבוארת כראוי * ה" ?
להראות כבדות ההעתקה מלשון אל לשון  ,שאס אתרגי ?
פה תיבת פתאום ( אונבדאכטואס ) מרה זה על הפחווי
שבמעשה אבל לא על הבערות שבד  ,ואס אתרגמניI
( איינפעלטיג ) להיפך תורה לע הבערות ולא«<
הפחזות  ,לא כן התיבה העברית שתכלול אצו ב" ההוראי
יחד,מהיא בעצמה תביא את רעיון המלץ אל משג
הבערות שזכר מיד אחריה • ( דש לעיין על זה ) < לנך
בחרתי בטעם האחרון "

I

על פני האיץ * ) וכשהן הולכות .הסרוח הזה מתנועע אחריהן
בתנועה עקומה ועקלקלות  ,דימה לתנועת נחש וזה יפארויקשטאת
כל הגוף  ,ולכן תתגבר על ידי כח התשוקה באיש להתחבראל האשה טובת המראה ההיא ■» ואנו רואים גס החס שיתנו
הנשים סרוח כזה בבגדיהם שקורץ■כל״א ( איינע שלעפפע )
ולזה אמר הנביא ואת תפארת העכסים ( דיא חייעסטעט דער
שלעפפן ) מה שלא \ אמר בשאר התכשיטים שהביא שס לפי
סתנליתס לתת• יקר ותפארת אל הלבוש בו • וכן נבאר וברגליהם
תעכסנה (  ) <\ <ctwשהיו סורתיס ברגליהם  ,כמה שקורץ
בל״א ( איינן,שלעפפענדן גאנג ) • ומעתה נבא לבאר את
הפסוק שלפנינו שהוא המשל הב" על ההליכה יאמר המלץ■בו ,
שכמו שהעפס הזה הנסרח על אחורי האשה ינוע גפי רצונה ,
כן הסכל הזה נמשך אחריה לבל מקום שתרצה והוא משל לעוצס
דבקותו כה • אל מישר אזיל  ,תאר לעכש שהוא לה למוסר
אויל  ,כלומר שבה תאשר את האויל במוסרות התשוקה והתאוה,
1כמו שזכרנו • דע יפלח  ,כי כפתע• יבא כעל המנאפת אל
ביתו ויפלח כחץ כבדו ( מדברי האבן יחייא ) " ואחרים אומרים
שהחץ הוא משל אל התאוה הבלתי הגונה  ,והיא תזיק "
כמהר  ,סיום המליצה כמשל השובב על כל הענץ  ,כמו שב"
-המשלים הראשונים,סובבים על ההליכה בלבד •

יואל פר״יל

ר «ז & 1ה;

ג
תולדות גדולי ישרצל
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־כשמדג פערדינאכדוס מלך געאפאליס את שמע בואו,
וישלח להביאהו אליו וישימהו שד בחצרו וישב שם
שליו ושאנן  ,ויכתוב את פירושו לע ספדי הלכים בהיותו בן
חמשים
*}

ויתכן שכון הנביא לזה

סכזליס בראשיהם •

באמת ( יח! ^ל !  /ט״« ) וסדותי

יומשיס ושש ש&ה הרנ״ג ליציי־ה  ,ואלה דבריו בהקדמתו לסער
הנ״ל  ,במצור ושמי לשון ' מעט • בהיותי שקט■ על שמרי במלכוד
פארטו״גאל  ,ארן מולדתי זברצותי להתחיל בפי׳ ס״חלכיס אל בית
המלך לס) נקראתי הוא מלך ספרד עליון למלכי ארץ המושל במלכות
קאסט״יליא  ,וארא״גאן וקאטא״לאטא ציצ״׳י־ליא ושאר איי סיס*
ובאתי אל חצר בית המלך־והשגל  ,והייתי קרוב אליהס ימיסרביס*
ייתן ה״איתי לתן כעיניהס  ,ובעיני השריס היושבים ראשונה במלכות*
ונתעסקתי בעבודתם שמונה שנה  ,גס עושרבס כבוד אשר יעשה אותם
האדס וחי בהם* קמתי לי כחצריהס וכטירותס* עלכןתפוב תורה*
«המלאכה נעצרה * ומפני עבודת מלכי הגויס אשר לא מבני
ישראל התה * נטשתי את נחלתי מלכות יהודה וישראל * ופירושי
ספריהם * ובשנה התשיעית שנת מז״רה לישראל לכד יזלף ספרד
בל מלכות גרא״נטא (  ) © ronara , © m *at>aוהעיר הגדולה
ברא״נטא רבתי עס שרתי במדינות * ובחזקתו וגובה לבו חלף
רוח ויאשם ,וו כחי לאלוהיו  ,ויאמר עשו בלבו במה אתרצה
לאלוקי המאזרני חיל למלחמה * במה אקדס לקוני אשר נתן
את העיר הזאת בידי ,אס לא בהכניס תחת מפיו העס
ההולמס בחושך שה פזורה -ישראל * ולהשיב לאמונתו ודתו הבת
השובבה או להשליכם לא ארץ אחרת מפני  ,לא ישגו עוד
בארצי; ולא יכונן לנגד עיני  ,ולכן יצא דבר המלך ודתו כדת
מדי ופרס  ,וכרוזא קורא ‘ בחיל * לכון אמרין כל משפחות בית
ישראל כי תעכרון כמיס תפלתון ותסגדון לאלוקי הגויס* טוב
הארץ תאכלו כמונו כיוס ותשבו בארן ותססרוה *,ואס תמאנו
ומדיתס ושס אלקי לא תזכירו ,
ולאלקי לא איתיכון
פלתין  ,קומו כאי חתוך
עמי!
מכל מדינות ממשלתי
וכמשלש חדשים לא
תשאר
■
פרסה
מכל
אשר
יקרא כשס
יעקב  ,ובשס ישראל יכונה בכל מדינות מלכותי " ואנכי יגעתי
:נחר גרוני  ,דברתי אל המלך פעמיס שלש במו ימ אתחנן לו,
לאמר הושיעה המלך ! למה תעשה כה לעבדיך ? הרבה לע
מהד ומתן זהב וכסף  ,וכל אשר לאיש איש מבני ישראל * ייזק
בעד ארצו ; קראתי למאהבי רואי פני המלך לבקש על עמי *
■ורוזניס נוסדו יחד לדבר!■אל המלך בכל עוד להשיב סופרי האף
והחמה * ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים לאבדס
וכמו
•פתן חרש יאטס אזנו לא ישוב מפני כל  ,זהמלאכה עומדת
־על ימינו לשטנו  ,הטתו ברוב לקחה * לעשות מעשיהו החל
■וגמור • ויהי כשמוע העס את הדבר הרע הזה ( יתאבלו  ,ויאמרו
קיש אל אחיי חזק ונתחזק ,בעד דתינו ובעד תורת אלוהינו *
מקול מחרף ומגדף ,מפני אויב ומתנקם * אם יחיונו כחיה *
זאס ימיתונו וחתנו לא נפלל  .בריתנו * לא נסוג אחור לבני*
ואנחנו

«mmturr • .g-sragyM
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ואנחנו נלן כשם ל' אלהינו  ,וילכו בלא כח שלש מאני־; אל1
רגלי העם אשר אנכי בקרבו מנער ועד זקן טף ונשים ביי ס אחל
מכל מדינות המלך  ,אל אשר היהשמה חמה ללכת ילכו  ,ויצאחלכס
לפכיהסמה" בראשם  ,זה יאמר הל אני  .יזה יכתוב■ידו^ לל׳ ,ימיהם
הלכו למלכות פאל׳טנגאל■ ולמלכותנבח״רא( ara׳arr־ ) 9vהקרובים
אליהם  ,והכה צרה וחשכה אפלה מבודח  ,ומצאם צרות רבות
ורעות השוד והשכר ׳ ורעית הדבר  ,ומהם שמו בים דרך#
זנתיבה בתים עזים  ,וגס יד ה" היתה בס להמס ולאבדם כי
רבים בני שוממה לעבדים ולשפחות נמכרו בכל גלילות הגדס,
ורבים טובעו ביס הוף  ,צללו כעופרת במים אדירים  , .דגם
מהם באו באש וכמים  ,ני  .נשרפו האניות  /ותבער בס אש ה" /
סוף דבר מכל משפטיו הרעים איש לא נעדר  ,אשר לחרב למרב,
ואשר לרעב לרעב  ,ואשר לשבי לשבי  ,והדביק ל ,בס את
הדבר  ,והיו לזעוה לכל ממלכות הארץ  ,דע כי הפו תמו
מ,ן בלהות  ,זישארו מעט מהרבה  ,וכמאמר אבותינו הן גועמ
אבדנו בלב ים גלנו אבדנו  ,יהי שס ל' מבורך ! גס אני
אבחר דרכם דרך אניס כלב ים ואני בתוך הגולה באתי עם
:כל ביתי  ,הבנים בני  ,והצאן צאני  ,פה העירה געאפ״ליס
ההוללה אשר מלכיה מלכי חסד המה  ,השנה הזאת  .שנת גל׳יס
הייתם  ,ודברתי ' אל לב ; אשר נדרתי אשלמה -לפרש מפר
י
־
מלכים ונו׳ ע״נל •
כשנה השנית וימת המלך פערדיראכדוכן  ,מקם תחתיו
אליפונזוס וגם הוא אהב את היד״יא ויעמד בתקפו
ויהי גדיל ליהודים עד בא קארל השמיני מלך פראנקרייך ויגרש
זאת המלך אליפונזוס מכסא מלכותו  ,׳מרד הרד״יא עס המלך
׳אל אי ציציליען בשנת הרנ״ד ליצירה  ,והיא יכך חמשיס ישבע י
■< יהי אחרי מות המלך אליפינזוס , .וילך הי־ד״יא לקארפו ( אי
כיס היאניצי אשר תחת ממשלת וייניציא ) ויכתוב שם
את פירושו לס!' ישעיה וה" אנה לידו את פירושו על ס" דברים ,
אשר נאבד ממנו בצאתו תפארטוגאל ילא נודע לי הסבם
ובהקדמתו לס" הנל כתב -וז״ל בס בי התאנף ה" על עווני
לא השיב ידו מבלע  ,זיגמלו אנשי הארן  ,את כל קכיני  ,ויבא
רזון במשמני  ,ויהפפג ליגון כל שמני  ,ני רכות אנחותי,
וכי ראיתי צרת עמי  ,גס שב גס ישיש וכל אשר בשם ישראל
יכנה  ,רצע ה" את אזני במרצע  ,לצאת • מתוך ההפכה הולך
ונוסע  ,ונכנסתי■ באניה בלביס  ,ובחמלת ה" עלי באתי לאי
קלרפו  ,ואשב פה והנה הקרה ם) /לפני מה שעשיתי בפירוש הספר
הזה ,ונפשי צהלה ושמחה  ,החזיקם וב זנשקו לו  ,ותאמר ,
אוסיפה

אוסיפה נא לגדלו וחילו  ,כהנה מבלי לו כי מעט אשר היה
במפעלו ועתה יסכהו צללים צאליס צללו  ,ונו׳ •
בשנה ההיא הלך לאיטאליען  ,והתבודד עצמו לדבר ה" *,
ויכל לעשות .פירושו על ספר דברים  ,ויכתוב סעד
זבח פסח וס" כחלת אבות ואחר זה כתב ס" מעיני ישועה יש"
משמיע ישועה  ,וס" ושועות משיחו והוא כן ששים ואחד שנה ,
כשנת הרנ״ז ליצירה *
אחרישם שנה ותחל הריב בו
על דבר המסחור  ,וישימו אנשי וויניציא את הרד״יא
למלין בינותם ובין הספרדים  ,ויראה שם את גודל חכמתו
לעין כל וישקיט את הריב  ,ויהי לתפארת בין העמיס •

יושבי
וויניציא! למלכותספרד ;

אחרי הדכריס האלה ויחל לכתוב את פירושו על ס"ויקרא,
ועל ס״ ירמיה יחזקאל ותרי עשר כשנת הרס״ל ליצירה,
והיא כן ששים ושבע שנה * ) וימת בשנת ה״רסת  ,בהיותו בן
שבעים ואחד כודניציא  ,וישימו אותו בארון ויהי אכל גדול
הספד ובכי לכל שרי וויניציא ,ולכל היהודים ימים רבים ,
ויעלו את גויתו לפאדמא  ,ויקברו־ אותו מחוץ לעיר  ,ואחריו
נקבר אצלחמ״הרי יזינן זלה״ה  ,אכל בבוא האויב כשנה ההיא
לצור את העיר  ,ויחריב את כל סבוכיתיה  ,נעלם מקום קבורתו
ולא ידע איש איהו עד היום הוה *
ואלה

שמות

מיו

אשר

הולידיהודה ,יוסף ,
ושמואל ,יהודה

היה רופא ומשורר גדול ** ) ושמואל לא הלן בעקבי
אבותיו  ,ויוסף לא ידעתי מה היה לו •

הרב

י-

*)

—

 "“' "־־ *

־־W -

אמר הכותב * יש לנו עוד חבורים חהרד״יא ז״ל אשר
כבד באו בדפוס בימינו ואשר לא העליתי זכרוכס
בפנים הכתב  ,להיות כעלס׳ ממני זמן צאתס אל
האיר  ,והס  ,צדק עולמים  ,ימות העולס  ,עטרת
וקנים׳ מפעלת אלקיס  ,להקת הנביאים  ,שחים חדשים,
מרכבת היישגה  ,ראש אחונה  ,ועוד מצאתי שכתב
תשובות על י '׳ב שאלות להרב ר" שאול הכהן • ונדפסו
וויניציא שנת של״ד ואנכי לא ראיתים מימי  ,אמנם
הפליגו מהם מאוד חכמי האומות •
אמרו חכמי הנוצריס כי זה ר" יהודה הוא הנקרא רא
יהודה

סא
הרב רב יצחק אכרבנאל הלזה היה כל ימיו  ,איש ישר וירא
אלהיס  ,ונעים כחברת מרעים { דורש סוב לעמו ,
<א >7שנראה מכל ספריו איך היה מתנגד לאמונת המצרים ׳
ואין עמל להפיל כל מבצרי דת־ס  ,וע״כז אהב את אנשיה
הישרים בלבותם , .ונהנה בחגורתם ,ובקש שלומם וטובתם ׳
וזה דרך החכם האמתי ממנו יראה וכן יעשה כל דורש חכמה
ואוהב את האדם •

ד
תולדות הזמן -
אנרת נעתק מספר חכם נוצרי

לע

בברלין  .חתימה .

דבר חנוך מערים

וכבר יצאו איזה נערים מחדר החניך הזה שלמים כחכמת
החשבון והכתב לשרת את גדולי עמס במסחרם ,
ותמשן מהם הלכו למדרש הגדול הנקרא ■ ( יאכימסטאלשי
גימנאזיוס ) אלה ללמוד חכמת הרפואה ואלה ללמוד .הדתות ,
כי נמצאו ככר כאיזה מדינות יהודים מליצי משפט  ,ובמדינות
הקיסר
יהודל מיסיר ליאון אשר י חכר ס" הנוצרי הנקרא בלשונם
(  ) Dialog Leonis Judaeiוהוא נקרא בלשונם לעא
העברעאיס (  * ) Leo Hebraeusואשר נקרא כלשון
שפאכיען  ,מעסטרע לעאן אכארכנאל מעדיקא העכרעא
) ( Meftre Leon Abarbanel Medico Hebraeo
והוא חכר מליצות האהבה הנודעים לתפארת כין העמיס
) Dialoghi di amore de Leone Hebraeo Medi-
 eo.וגס הרב ר" עזרי" מן האדומים הביאו כס"
(
מאור עניס אמרי כינה פ" מ״ד דך חמ״ד ע״א ואמר :
הנה החכם מיסיר ליאוני כעל הדיאלוגו פילון וסופיא
 Dialogusולא
(
) inter Philonem et Sophiam.
דבר מאומה שהיה ליאוגי הזה כן הרדיא • ובאמת נראה
שהיהנן שסאיש אחר  ,לפי שאמרו עליו שהיה השוחר גדול
ואס נקיש {מן השיר שחבר לכבוד אביו הנדפס כראש ס׳4
נביאים אקרלניס נראה שלא היתה לו סגולת המשורר כלל •

סב
הקיסר יר״ה יש להם הרשות לשרת ככל שירתי
מידתה *
ובהמבורג הושיבו כעת יהודי מקהל
הספרדים לנאמן הדת
( נאטאריוה ) • יאחד
מתלמידי המדרש
פילאכטראפץ אשר
כדעסויא * ) הוא נעת פה עירינו להוסיף דעת בחכמות אשר
התחיל ללמוד שס  ,והוא נער משכיל אשר אחריתו ישגא מאיד
לתעארתו ותפארת מגדלי? *
זה חצי שנה ויהי המס המיועד לבחינה כוללת לנסות את
למוד
הנעריס ואת מעשיהם ,
ויתאספו בחדר החשוך
הזה ראשי
עדתס יבתיכס החכם ר"
משה 3ן ר" מנאס ,
ורכים מלומדי המצרים וגס אנט הצעיר הייתי בלהקתם י
והנה
ידעת ידיד לבי ! את המנהג במדרשי עמנו להנץ
את הנערים ימים רבים סרס בא יוס הבחינה ,
וללמדם בעל פה למען דעת השיב על כל אשר ישאייוס
מוריהם  ,ואין רשית לאיש « י מן העומדים לשאול דבר ; לא
כן היה פה עם נערי היהודיה * המה
מתהלכים חפשי כאות
נפשם בחדרס  ,להרשות לכל איש מן העומדים לשאול את אשר
יחפוץ • ’ והנה יצאי ראשוכה איזה נערים להבחן
כחכמתהתשכנרת,
ונשתאו כל השומעים איך הגדילו לעשות לכל אשר שאלנו
מאתם " ואיך התירו את השאלות העמוקות בחשבון
ארטת
ובחשבון התכת הכסף כמופת חותך • ואחר זאת שאלנו מאתם
לתת טעס לדבריהם  ,ויעשו כן  ,ונראה כי לא למדו זאת
דרך תפיסת כללים לכד  ,כי אם בהשגה שכליית •
ואחריהם
דאו
אאריס
להראות את
ידיעתם
בתכונת השמים והארץ
(‘ מאטעמאטישע
געאגראפיע ) ויראו
הנערים את ארך כל
חקוס ורחבו על הכדור ועת זריחת השמש ושקיעתה יכו" וכל
דבריהם במופת ובטעם • ואחי־יהס כאו אחרים להבחן בחכמת
הלשון ויקרא האחד איזה
קאפיטולי במקרא
מעתיקם ע״פ
הדקדוק והמליצה ללשנו אשכנ״ז והשני העתיק מלשון צרפ״ת
לל  £ון אש״ככז  ,והשלישי הראה את גדולתו בחכמת
הגעאגרא״פיע,
'ואלה ביופי כתב ידם ואלה בציירים נאים יתיצבו לעין כל  ,סוף דבר
כל
מעשיהסינכוניס  mיושר המחנכים לחפץ החניכים •

ויואל
* )

&

פילאגטראפין הוא פס מורכב משתי מלות ימנית ,
ופירושו אהבת האדם  ,זכנו את המדרש הזה פילאנסראפין,
להורות שתכלית מיסדס הוא אהבת האדם בהלל ללמדו
דעתלמו ,,ואין הבדל בין יהודי לנוצרי והגרי אצליהס •

סג
(יואל אלה! והיה ?אע ככל כעי החניך לבני עמנו •
המשכיל אשר יזכיר יחי עלומיו  ,ויזע איך
יפעלו המורים פרמיה ואיך ילמדו העלמידיס אע כל בעל
פה  ,למען עור אע עיני העומדים  ,יבא הנה לראוי ; אע
מצב התנוך הזה וישעומס • נערי החנוך הזה ימצאו חן ושכל
טוב בעיני רואיהם  ,לרוב נקייעס במלבושיהם  ,ונועם הנהגעס
עם מוריהם  ,אשר יכבדוס מיראע רוממועס ;ולא מאימה ,
נאשר יעשו נערי עמנו נגד מוריהם • האיש דניאל בן ינחין
וניעו ,המה הישרים אשר יעמכו אע הניע הזה ,ויביס
מאנשי קהלם היראים וחרדים לדבר ה" ולא ישימו לב ללמד
לבניהם תכמוע ורוע  ,כראועס אע עכליע התנוך הזה .ויהפך
לבבם ויענדכו גס המה לעע מדי חדש בחדשו סך מקוים
נפי ערכם וכחם  ,זכרה להם אלה לטובה !
בעת נודע ביהודה אע אשר נדבו ראשי החניך הזה סך
המתת לנערי
עשר,ה לויסד״אר לאשר יחבר ס"
בני ישראל ,ור״ת ניסן עקמ״ד הוא יום מיועד לפעוח
אע הספרים אשר יכעבו על זה ולבחור אע הטוב שבהם ,
בינוהבוערים בעם ! ראו אע • כל זאע פעלו היהודיםהנבזים
בעיניכם  ,אשר אמרעס  :הצור פנה אליהם עורף  ,אין להם
יולק כחכמה עוד * הרפו ידכם הקשה הסירו סבלועס מעל
שכמם  ,שימו להם חלק בארצכם והיו כמונו  ,אז עחלא
הארץ דעה !

ה
בשורת ספרים חדשים
רשימה עמהומעלאמה  ,כסידור א״ב חסוימה  ,חןקבוצתי
ספרים ונקראה כשם ביכלמעיקי העעיקה המפורסמה
והתמחה אשר מאז מקדם קבץ ורבה (אסף איש טהור וקדוש
הגבר הקים עולה של יגורה הרב הגאון נשיא אלהיס מוהר״ד
דוד אפנהיים ז״צל אין ערוך אליה  ,והיא מכמה אלפים
ספרים חשובים ורכיס נדפסים על קלף וכמה מאוע כעוביס
יד אשד לגודל חשיכועס ויקרם לא נמצאו זולעם ( והמה הורגו
באחרונה כסידור א״ב ברשימה לכדהס ) הנל בכעב יפה אף
נעים

סד
_נעים  ,ועם רוב משנס עוד לא פגה הוד תפארת מכתכס t
*זיו כריכותס ההדורות לא נשתנה ורמה לא היחה בס  ,כעת .במצוי!
בעליה ל׳ה האלוף והקצין התורכי המחמם כבוד הר״ר אי׳צק
כה] נר״ו בן השר המפורסם הנגיד מוהרי זעליגמן כהןזצ״צי
נדכיסה פה המבורג יעא התקמ״ב נעשה ע״י איש מהיר
במלאכתו כשנת ודבר ה" היה יקר ליצירה *
הרשימה מן ספריס דפוסיס ה" דפיס והרשימה מפיגיבות יל
כ״ד דפיס אין קווארטא י

אל הרשימה הזאת,

אהביהחכמה ומחזיקי לומדיה י הביטו
וראו מלאכת חכמי ישראל אין עחן־ אליה  ,מונחת
כקרן זויות ואין דורש ואין מבקש * קבוצת ספרים הזאת כוללת
כל ספרי הקודש הנכתבים בלשון עכר והכעתקיס אליה כימים
הראשוניס מי יודע תעלומות החכמה אשר נעלמה מעינינו
בהיות קביז ספדי מכמה ^ כזה בידי אנשים אשר לא ידעו
להוציא היקר יון הזולל  ,ולהפיץ בישראל דעת דברי חכמיהם
אשר לא ידעו מלפנים ,י והנני מעתיק לפניכם את דבריס״בלצליס פראפעהר בגעטינגן * ) וז׳י־ל :
החכס ריטטר
הרשימה המפוארה הזאת ראיתי זה שבע שניסבכתיבת
יד  ,כי נשלחה אלי מהילדס״הייס בהיותה מיועדת למכירה ע״י
המשפט • ואנכי כתבתי בעת הזאת כזה הלשון הנה נעלם
הכיבליאטעקע״ תחת ידו למכרה  ,גס
ממני שס השופט אשר
*לא ידעתי הבת מטרתה  ,אבל לו ישמעו לעצתי למלאות
" בקשתי לא ימכרו את הספרים האלה אתת אחת ע״י הכרוז
 ( ,אוקציאהן ) כי יהי" בזה חסרון אשר לא יוכל להמנות ,
" בפזר קבין ספריס יקריס וחשוביס כזה אלה פה ואלה שמה
" ומי מדע אס לא יאסף ספר או כתיבת יד אשר אין ערך
ועתה נשלח אלי
» אל יופיו ביד אין מבין ׳ ויהי  ,לבוז"
הרשימה הזאת הדפוסה  ,מאת ידידי האדון האפראהט היימג*
ראיתי ואשמח •

חתימה

בדף

הסמוך*
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לחדש שבט תקמד
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שירים
ליום הלרת אתננו

המלך

פרידריך

הגדול

גראשון דיחדש עשתי עשר שנת אלןז וחמש מאות וארנעיס
ואוכעד־ז Sיצירר־« f

רחש ייני ובר טוב אומר אנ< פעשי למליך .
*

*

*

^( א לכם המשוךתכם
משכימי קובם  ,מאחת שברת,
לזמר ךעידת  ,להכות נבר־‘ •

?דללי״ז"

י.

מי — יתן כנורך לי  ,המלך !
פרידריך י
מי — עזן מרוחך
עלי הנער י• »זכיר כיום שמך
»זמר גבוךתך •
אבזד־ ; ,קר כנורכש
יכלרו ב»ן אלתר ׳
שירתי ל -יך מלכי!

רותי לך »דון ! — סלתז •
׳
ה ()6

יפ

סו
m

מי 3פריךריךבמלכיס,

ומי
בנבוניכש1
יתהלל t rכמות! ?-
:•
■ ; * -

0י בקכמיס מפדידרין , /
ומי
יתפאר
ברוזנ״ס *Tכמוהו ?:
 T 5 9״״
־
*:

1
!כמה
מאז :ס ־3ד
ד־זיכלזז,
< ;TT־• T
••  T־ד
השך .לשרפלת‘ כפו הדרך
מבו 2> 1ששדה■< לשוא לןךאד*ד,
באין .מביךקו־לדה ^ב;ר &!ן.
שקמת
־“ :
לפתרה■ :לי־ V־י
דלתיה ,־שד ־ ־!:־׳־

־מסרדואל ! £דעוכן0ת

פלידריך

נשי >ה שמך ;־ בתה' שז -י־ז
•ביובש'ד,געים ; ,פיץ• שנניבם/־
:מיהר־ רקיש ; הפיצד־־ז ימשך
י שע<
ליל־*-־•
ג־זרת
אמד*,
י■ ; ״* חד •
• ד־  :דח
•
י9
ותזרוז £ימעו< מזיי ^־ 9עזןז
בע  £נ$ *1ך׳ ( םע זו׳ גא $
■ן
ממופרור־ת סכל ) הראתס דרך׳
מצווית המדי׳ג -׳ ותף^־נ  £פ-צאן
ההת סיבטף• ; פתבונורת פפיך
עוד תנחס —— סלד־!• !■ ’
^
מי במלכיכש
מיפדידרי ך מלכנו,
 .ומי באנשי' ׳שבש ;ולדוגל כמוהו ?

סי בדוזניס ? אדוננו
פרידריך?
וטי
יתפאר
בגבוריס Tכמוהו ? i
* T :
־“ •
•
D5
בגבוריס
פרידרין! לך עם,
גס בלוחמים נודע גדולתך •
אכן הגדיר־ ,מלכותך
" '«
דתן לא הפצת —
טירורת זהב ,גמול דמי גבוריס
סללי חרב ,ה! מידת —
מדת העיר לקרב לבך ?
מי הדריך על־ 1במתי הלליס'
דהרות אביריך — Iאך^רשע שנאךךן
ותפונג־ת אהביו  ,אהבת צרקד־!
ותבז בוזיה  ,נגדס חגרת הרב
ן'תךרוך קשתך  ,אז נבהלו עמיס,
ער־ ,פן ראוך 5היל ז^ההז
נושקי • קשת  ,שם הפילדת
רביס ח’ ךבך  '',ועצומים הרוגיד־ז ־
עדי הבירו ' יושר לבבך " ,
נשבעו לצדק’ תחתשבטך י
ותיקר נפשס לעיניך הצליק !,
 3תךף חרבך לעולם — סלי “׳ *
^
ימ

בטלביס
כפרידריך ;
ומי
בנבוניס
יתהלל Vכמוהו ?
י
* i
•
״ T * :
ה3

מי

I

«יא-הב^ יקבפרידריך ?
וימי
*

יתפאר
בוזכמיס
כמ,1ר? !1
* •* Ti
־ • X-:
X

 9חם
כסאףפרידריך!
^ין מקפד עמיס חסדי צלך
מ ^זתחוים בגיר־־* להדרת כבוךך ,
זרע י ^ קב עכש דל יאיי7ז */
גם ^’ ליו פנית ר -יבך T ,
אף ער 1-זה פקחת ' עיניך,
ותראהו בזוי עם  ,נמאס בלאמיס
לעין בל רואיו  ,אז קרארת ' בגויס
ותצר עליהס ( כספר אל ־־־ חוק,
הדומעת פקודיך )’" הן אב * ד 2חד
״אבי כלנו  ,ומי זדה הלריי *
״בדירת אבות ? הןאל־־־ 1אחד
״הלא בראנו  ,ומי זה המרד ,-
"בעצרת יוצתו ? ־־־־ אז  .קמו
מע,פר אחי ,ותריס מאשפוית
סע אביון  ,עדי דור דוריבש
הכירו* שמך  ,ובהעיר כנורם
לך יזמרו נצח ——  9לד־ז
מי בר ^ים 3
פריךריךצןלכנו,
ומי
באנשי
שם
יתהלד
‘
כמוהו ?
'
 :י* ; •*
*'
•T - S
T

ךיךךיך מושיענו .
«• >להב צדק כ 5
ומי בןבוניס' :תפאר כמוהו ?

ח * * י■י •
^

W

^
»/ P

\ /t
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 ?£סדעל אמרם «"ל יש אס למקרא ואס להסורע ומי
יחשוף לומר כן ?  ,וגס להניד ראש גגד קנלעס
ן"ל חלילה  ,וכן על אשר אמרו אמון פדגוג אמון מוצנע דגו
■בעורה נגלה ונסער ־•
ד! | קצרה מדת ק;שת אמודכש ,
חצים בו כוננוי דע רחוק  ,יעברו5
כן לןצרו הנביאיפש ניב הסופתיס>
רעיונים בם כוננו רבוי־ת :כבירו •
•

־

&י

י

־

מיוסד ע״פ מאמרם  .ז״ל האי בדקא 7מיא כיון דרות רות •
כן הדבר מאשר החלועס לעשוע מעשה פרח שושן
ייעשה .שרש למטה ופרילמעלה  ,ככל עמי האח לשס ולעהלה!
גי כס לשוננו אענו  ,מי אדון לנו ?

ק אף אם ‘שטף פלג פוטר מיבש,
יבשה יעברוחוצד־־־ז_ יאךת ;
כן פל מחליקי לשון רחבת ;דיכש
מהמעט אתנו כלבם !קד־ירו• •
מוסר

השכל

לנעליהשירים  ,מלשאע קול <ק1להנזיר

עתע הסירים •

ה ; לפ -י מטיב נגן  Vr!rאזניבש ,
אך טוביבש דברי שיר יביר־י יעירו;

P

ע

3ן *וחקו
בלהי שם;כש,.
קוךאיכם כלם יח .רתעוי אף ;שירו •
1

לה״ין

׳״-י • -־לוך׳^
יזיי
®ן
שולי!
ואשי

&! סירנדלים׳
ימלטהנמה 0יואלוז מדעסויא ■■ *.בפנוגוהI 5

; -נילא ?י;ג7ל
; '«
ועשי ■
לאה¬
; <עדריעי
השלה
■ •גראשיפי לא

ב
מכתבים
גאגווו

הזאת שילוחה

אלינו כס
תשיבה  Syהפסיק
מוסד אויד• ,

־ <אלמ*ופבירכי
ומוכם

אל

ל • מעולס לאהי
■ מ״מ ?יראה1

[■
זאפ,
אפילי

; * ונחהמפליא
.בחורי חמד למודי שבל- 1
?׳אנקש  ,זחי
 I׳וכוי,וטובט
יהקמשרוס המאה?׳ ■אשר הוצא פה לאיר  ,הגיע לילי
זג־ס* ' •
גזאפאנינט«
ראיפי ואשמח ! — מה מאוד נכספה
כלפה נפשי  ,שיפאמצו כני עמינו  ,וישפדלו בפיקון ,לשננימ ; ■<ן?אפכביד
בדקדוקה  ,ומשפטי .מליצופיה ושיריה  ,להקימה מעפר ,
• להחיופ זלרונה ( ,להשיבה לע גנה ועל משפטה  ,לפפ הל
חואר והדר  ,כאשר היפה מאז • גס בעניני המדע  ,המידופ
והמוסר  ,לא היה דורשומכתש ( על זה -דוה לכי׳ל — ) והיינו
או י דפסור) ה
כצאן פועה  ,אשר אין לו רעה 1ואס ככל לשונופ הארן המדעופ
ה
שאינן נודעופ .ג״א ליחידים אוהבי חכמה ודורסיה  /מ״מ
' j
יאלודנריאלי
רבו כמו רבו פמשפדליס־כפיקונס ובשלימופס יחקרו בעומק • 1יס!ד  ,הל׳
יושפטי הלשון ,
ומעליס פנינים ומרגליופ המ 7עופ  ,מדוע ; עצמה,לפי
יגרע לשונינו
ספהיה
נרלמפ
בירכופיה
,
מוגחפ
.
בקרן
׳וויופ
■לקוחים מיי
שכולה וגלמודה מדורה ומבקש ? מי עור  .ולא יראה פפארפה
<
הס חכבלי1
יגה כפלים ?
 ■ .jהעל
שהזשס
■ jהנל
המפרש
ע״תה  :כאשר
ליושנה קחפס אוהבי חכמה  ,.חפצפס■ להחזיר העטרה  jפשוטוהראו
לרצופ לחודיה ולחונן מליצופיה  ,מי עז
לב
■ רצייה  ,אין
ולא יעזור ידו עמכם ,אס חננו ה" דעה ובינה  ,לאמר  :חזק  • :יאראה אפ
ונפחזק ופבנה ופכונן עמודי,חכמפ לשונינו ! לא ןכ -אנכי וגשפוהמפי
עמדי Jהנה קרכופיכס חפצתי  ,ואני אפנהלה לעטי  ,לרגל
־שכלי אשר ר ס כקרני אני כל  ( ,לרגל הנלדיס •■ —

אשחרכם  ,שתשימו עץ עלמשיריס  ,ושארי מכתבים אשר אמי'אגחי שולח ואשר אשלח עוד  ,להביאס־בכור הבחינה  ,יומצרף השכל,
"להסיר בדילים  ,הגו קגיס ' ויצא כלי חפז • כי השגיאותאל
יימלט מכמה טעמים  ,א״־ ) עודני ;:נער כחליצה  ,וצעיד־
■ ועצןקיס י מנעוני מחקור בעצמי אחר
כתכונות כ" ) טרדות־׳שורש כל רעיון אם זך ואס י& ד פעלו  ,ומה שמן דבר ׳ נמצא
•׳בו  ,יג" ) אין אדם רואה חוב 'לעצמו מלתקן את עותתו י*
■כי לא התגדל ׳באתי ,ולא ׳'להנחיל -יקר וכבוד ־כונתי בהוציא
*«ועשי לאור  ,קר לתוע׳לת צעירים■ לימים  ,וידעתי כי
נעדרתי השלמות ד ־ומעשי מליאיס חסרונות  ,כי* גס החכם
׳כראשיתו לא ידע  • ,ואחריתו יש־גא מאד  ,ואס■ כעלי קטני
•אומנות בירבתיס הרדמו • ,יחבשו •פניהם כטמון ויתחבאו,
*מעולם לא היה יוצא שוס חכמה ,הכוונה הזאת ׳נגדי שמת/
מ"מ היראה לפתח לבי רובן  ,כן אהיה ־'לבוז  ,הלא מלבד
■זאת  ,אפילו •החכם שבחכמים לא ימלט  ,מלעג -השאננים ,
יובוז המתלוצצים ואף ^כי אני ? — ע׳׳כ אתת שאלתי אות1
אבקש  ,דרשו היטב  ,ומאוד מאוד ־היו זהירים לחקור אחרי
דברי  ,וטוב שלא ידפסו מסיודפסו כחסרונות ולצדק תחשב לכם-בזאת אני בטוח ,ויהי שלום בחילכס ממני ידידכם  ,מכיף רא®
״מיראת כבוד׳* * ״ — ותחת מעשה • ידי׳תציגו לבד סימן ־״«  . - *-ם • -

 rrש יו ב יה -
’הפסוק הזה ־באמת חתום הוא ומלת עיכס לא  -ביארו כל
אומר וזה בכה אומר בכה  ,ואע״ע שאלו
י המפרשים  ,זה
מאלו■ דברי אלהי ס חיים < ,התורה.-נדרשת בד" כניס פשט דרש רמז
•וסוד  ,מיו" אין מקרא מצא מדי פשוטו  - ,והדרשה תדרש בפני
עצמה  ,ר״שי יורה דיעה במלת עכס  ,זה ארס של כחש ,דבר*
•לקוחים מהמדרש * ) הדל״בג ואבן יפייא מסכימים  ,שהעכס•©
הס מכבלי ברזל  ,ור" מנחם המאירי יאיר נתיב הנחתו על
הכבל שהושם כדגלי המנאפת  ,גס הוא חושך ולא אור ״ א״כ
יחכל המפרשים שזכרתי  ,אין גס אחד שיבאר הפסוק על
בשוטו הראוי  ,אף כי לע הדרש דבריהם אמת  ,וכוונתם
רצויה אין בהם נפתל ועקש • אחרי כן אמדתי אלכה אנ
•ואראה  ,את פירושי החכמים הנוצרים מה הס אומרים ? —
וגשתוממתי לע המראה  ,כי ישתבשו המלות  ,ויחליפו הקריאה
^ והנקודה
* ) מדרש רנה ויקרא פ״ י״ו הובא שס דרש נחמד ומוסר נעים

!הנקודה להסתייע אל כוונתם והעתיק! הפחית כזה • )
שנעללפאלגט רע איהר ודא איין אקס צור שלאכט געפיהרט וויא
איין הירש אינס גארן היפפט ווא איבס דער עייל דס העיז צררייסן!
ומי שיש לו מות בקדקדו  ,יראה הסתירה מבוארת  ,ראשון
שאין המשל דוחה לנמשל  ,ושנית איפוא יתנו עדיהם «יצדקו
שבושם וחליף הקריאה איל תחת אייל ,ושלישי לא הועילו
בתקנתם  ,כי מ״ח לא ידעתי ביאיר מלת עכס ; ואס בעיניהם
יתכנו דרכיהם  ,לא לנו בני ישראל יתכן  ,כאשר העיר,כבר
החכם ר" חשה דעסויא בהקדמתי לספר נתיבות השלום י
נעזרתי כפירש ה״רדק בס" ישעיה על תפארת כעכסיס שכתב,
היא עדי מפעחוניס המקשקשים ומשמיע קול • ובהיות שעקר
הנחת השם על הקשקוש העתקתיהו אל הבנתי בעבור הדמיון
שכין שני העניניס  ,ני מצאתי כספרי הקדמונים מנהג ישן,
שהאויליס אשר היו בחצרות מלכים להשתעשע במהתלותס היו
נושאים מגבעת חלאה פעמונים ** ) • ואפשר א״כ שכיון שלמה
על המנהג הזה ונשא את משלו עליו  ,וביאור הכתיבים כן
הוא  :והטתו כרוב לקחהוכוי׳ » מיס איהרן פערשווענדרשן ליבקאזן,
״נאהס זיא איה! איין  ,מיס איהרן הייכלערישן ליפפען
״ פרפיהרטע זיא איהן  ,ער פאלגסי איהר שנעלל וויא איין
׳ ,אכס צור שלאכטבאנק געפירט  ,מיא איין נארר צום שעללן
"שחוק זיינר ציכסיגונג • דאן שמעטערס דער פפייל ( דער
״■אייקר זוכט אונד ראכי דעס חאננעס ) זיין איננערשסעס ,
״ זא וויא איין פאגל צור שלינגע איילט  ,אומויסענד דאס עס
"איהס דאס לעבן גילט " — מפני שכל משלי שלמה חן הקצה
אל הקצה  ,והמשל צריך שיהיה דומה לנמשל  ,נחקור עתה אחרי
ההדמות בשניהם " הנער אשר לבו בוער משלהבת התשוקה
לאשר הוא בשגעון וכעורון ינהג לבו  ,ולכו בל עמו  ,בוז יבוז
את כל הון ביתו עד ימלא חפצו  ,אמנם אס מתחלתו
יחשוב להתענג ולהתעלס כאהביה  ,הלא באחריתו ינחם,
וסופו מרה כלענה  ,ויתחרט על הוללות מעשהו תוהה על
פזרזן חילו וקנינו בשביל מנאפת אשר לא אוהבת אותו
מאהבת אמת  ,כ״א מאהבת ממונו  ,ומ״כש במקום יראה
מקנאת הבעל שם רעדה וחלחלה בכל חתניו  ,פן יבוא והכהו
פצע
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עצע ומכורה  ,ע״כ לולא יתבונן הנער כשכלו מקרירת ר־יתי
בטרם המיית ורתיחת התאוה והחשק עליו הוחיס  ,א 1כוודאי
לא ייבוא לידי מקלה י הלא יש בנמשל ג״ עניניס  ,דהיינו
שמחת התענוג כראשונה ׳ וכעם ומכאיבים יוצאי ירך החרטה
והנחמה באחרונה  ,והשלישי תוחלת נכזבה  ,דהיינו שהנער
כוונתו מאהבה  ,והמנאפת מכוונת רק להנאתה ותעגב לתכלית
השגת ממונו • ע״כ המלך התכס רוצה להזהיר הנער  ,שיאטס
אזנו משמוע לקח המנאפת לבל יכול במצודה רעה  ,אז במשל
יפעת פיהו  ,כדי שירדו מוסריו חדרי בטן הנער  ,להיותם
.חרות על לוח לבו  ,כבעט בדיל ועופרת  ,ואומר הנה הנער
אשר ישמע לקול המנאפת  ,הולך אחריה פתאום  ,כשור שהולך
בשמחה וטוב לב בכוונה למלא כריסי בליל ודשא  ,ובסופו
הפך כוונתו לטבח יבוא  ,בוודאי לולא היה יודע שהולך להאכיל
ולא לאכול  ,לא היה מתנהל לאטו • ויפליג חוזק משלו עוד,
.לעשות רושם בנפש הנער  ,כמו האויל שיבוא ללבוש העכס ,
כי וה למוסר לו  ,לגלות .ערות שכלו  ,כי מבלעדי יוכל
.להיות .שחכס הוא כמאמר שלמה גס אייל מחריש חכס יחשב,
ואולם עי" המלבוש הזה  ,פרסס אילתו  ,ואומר לכל שסכל
הוא  ,מ״מ מתחילה ימהר ייחפוז לשפוט משפט מעוקל  ,שנוי
הוא לו ויחמוד ללוכשו  ,ואחרי כן כראותו כשתו  ,וכלימתו
יתחרט  ,כן אתה נער חסר לב  ,יאם תשמע לקול מנאפת ,
ותתפתה מחלקות לשונה  ,יגבר היצר וישתעבד הלב  ,ולא
תעציר כת לעמיד בפרץ  ,אז כמקרה השוד והאויל יקרך ,
וניסן׳ עוד אס בפתע יבוא כעלה  ,הנה חן קנאתו יפלח
לבך ועתה נלכדת במצודה רעה הפך כוונתך כציפור בפח יקושי;
ע״כ קבל עצה ושמע חיסר  ,והשתדל בזריזותך להדיח הרעה
ולקרב המועיל הנרצה לתכלית הכוונה הטובה  ,ותשקול כל
מחשבה ומעשה במאזני שכלך • ,ואז לא תפשיל ובכל מעשיך
ת.צליח ״ * )
 • * ßס*
וי׳ויוגח

י)

עוד כתב המחבר
הנרדפים כסיל
הביאור כראוי ,
והננו מבקשים
לעת אחרת •

הלז הגהה אחת וביאר שס ההבדל בין
ואייל וכי׳ אמנם לקוצר העגין  ,והעדר
אשר ישאיר עוד ספיקות  ,לא הדפסניהו,
מאתו להרחיב לנו הביאור מה ונדפיסס
?גל•
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־חסד ;.הטובה •שיעשה איש לזולהו מאהבה ללא משוס קכלי^
גמול נקראה חטד-,להחפז אל ’ההטבה ההיא הכונה
כל׳א ( דאס וואהלוואללען ) יכן ההולך ■בדרך הישר מאהבה
הטוב שלא על מנע לקבל פרס הוא כקרא חסיד  :קשרס
יענן שהוא על המעשה  ,שהוא נראה לעין ,כל כהנואר  :כהבס
יחנן על המחשבה שהיא הנימי בלב ,כלומר גס מעשיך גס
מחשכוהיך  ,כלס►היו■ בחסד ואמה ואז ממצא וגל׳ ־ :חן עיין
*־מה שכהב הרמ״במן בס" ג הי בה השלוס לע פירש ונח מצא חן :
^שכל הוראה שרש שכל בקל היא לדע־הי על ההצלחה המקריא
שקורץ בל״א ( גליק ) אבל ההצלחה המגעה לאדס על" מעשי1
הישרים והנפוחיס להפליה <זה  ■ ,לקורין לה כל״א ( געליכגן^
יגעדייהן )  -וכן■הוא אלמד (ש״יא י״ח ) ליצאר שרי■פלישהיס ויהי
■יללי צאהס ־שכל דוד מכל עבדי שאול וייקר שמל מאוד  ,ד״ל
יכ הוא הצליח מכולם  ,וזה בהייה עליו רוח אלהיס  ,ובו ידע
להאריך אה המלחמה לע ■ המהכונה הראויה■והמביאה לידי
נצחץ  • ,והוראה בנץ הפעיל יוצאה  ,דהיינו ההכאה לידי
הצלחה  ,ויהיה זה על ב" אופנים  ,הא" שילמוד איש לזילה-ו
הדרך האמה להגיע להכליה מה  ,וכטעם אשכילך ואורך
־ ( ההליס״ל״ב )  ,הב"כ־ש-ילך האדם כעצמו  -כדעהו הישרה בדרכי
החכמה והבינה  -ותגיע לע ידס אל ההכליה הנכון ממנו ואי
יקרא משכיל ( געדייהן דורך איינזיכט ) כמו ויהי דוד בכל
כרכיו משניל ( ש״א ייא ) והמשכילים בכל חכמה (מיאל א" ) ,
<מעהה יש לפהור שס העצם שכל  ,שהוא הפח הנפשיי לעמוד
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עכל דבר• על הדרן הישר והנכון והמביא אל החכלייג המטז*־ ( זיא פערטיגקייט יעדע זאכע אין איהרעס רעכטן געזיכשכו
פזנקט צו פאסן אונד צוס געדייהן צו בריכגן  ,איין געד-ייהענדר
מערשטאנד ) •כמו '* ת? ר -־ץ ה" • ־שכל ומנה (לה”* כ״ב)
והחחברוח אלו ב" הפסוקים שלפנינו לדעחי כן הוא  ,אס
►חחתפוד • עם כל אדם ׳וחחהלך אחס בדרך האמח ־אד -קמצא
<זן בעיני  .כל ואשכיל בכל אשר חעשס * -
. Wב״ייל »

; * גרס

׳?!

להג » ,היקר ו" גווך לינרא
לשון ענו •

בחורי חמד תברח
יהי .פלוס בחילו.,

דורשי לשון

במוני להניח דורשי

עבר

איש

אישלע •מכונו,

׳מסתץ עכר אשר שלח • חצי עכרחו יכאיחן־קשחו על צמת
אדמת ישראל ( ,הבאיש נהרזח  .המליצה ,והדלית
.יכל • ' אורי ההגיון אשד נבעו מקדס יין וחלב צוף דבש חחח
• לשון עבר — עחה עח  .ממיר הגיע והאביב השליך חמודוח
מנגדי והבריק פני חבל .בכנף לבושו סחרחר בנעימים  ,הדודאים
.נחנו ריח . ,המה אצילי  .גער ' בני ישראל מגישי חנחח אמרי
.שפר ; להעיר רוח ־קגאח סופרי® ללמד בני יהודה לשון כאשד
יאחה להם  ,ולהקים גאון עדי חפארק לשונינו הקדושה אשר
.נפלה מקדם זה  -ימיס  -כבירים כנפול בני עמנו— והנה .כאשר
"יצא ראשונה עלה לחרופה רול מבשר משמיע שלום ( מה
נעמו לשמע אזן  ) ,קמו כחורי ממד .גדיבי עם אנשי שס
לסקל מנזילח לשון עמנו ולהראוח חכמתה לעין העמיס  .במעט
•הנשאר לנו לדבר בה בטוב בעינינו על כל דכר מלינה חכמה
ומוסר —  .הוחלחי לדבריכם מחריש ומשחאה עד הגיע פרי
מחשביחיכס אלינו  ,וששון לבי טעחחי ביערח דבשכס שמנתי
עביחי-כשיחי  • ,וחרוב חדוחי גס הקנה בוער ביל׳בח אש החשוקה,
ויחמנה י׳מזימוחי לחרוק עלי לוח עשחונוחי כפי אשר הולידס
ועחה ראו  ,ערכחי לפניכם מחברח •שיר מעבר
רוח עמנו
לדף הזה  ,ויבחנו דברי בכור הבחינה ,וכטוב בעיניכם עשי «
כבדוני נגד זקני עמי  ,או חחדולו  ,ואני לא אחדול חהיוח
אהב נאמן לדרוש אח שלום • איש איש אשר ידמו לבו לב נבון
להוקיף מוז •צבאוח •ישראל לעיני הגדס אשד אנחנו מסחופכיס
בצלם

•בצלם
(ימלא עד ,ייעדה אלינו רוח אפינו■משיח ה"’ ייקכץ גפוצו ^וג Iהנהצ1ימייזמ.
משאלועינו גחפצכס וחפץ המעט מכל ■,בזוי עס mbbh

ברוך לינדא

השיר

הנזכר בעזך האגרע בדף הסמוך

חולדות גדולי ישראל■* )
למליצי ;רעי דורשי
•יברככם ה" !
בעברי דיך איז פו״לין ,מצאעי איש מביע לוי אליקוס
שמו  ,והאיש ההוא מיוצאי ירך יוסף בן שמואל הלד
( אשר הגלה עם הגולה אשר הגלה פערדינאנחם קאטאליקוס
מלך שפאני״ען מארצו ) וזקניו ספרו לו איג אשר עשה לבכי
הגולה הגוי הזה ,ואע אשר הרע להס על לא חמס בכפם ,
לא עליכס אחי ;! מדי דברי בו מסמר שערוע כשרי ולבי יפלג
בקרבי כי אץ מכאוב כמכאובס חיוס גלה ה" מעל אדמעו אע
העם אשר בחר לסגולה לו מכל העמים ( לישועעך קוייגי ה׳ ׳)
אל אזכיר לעיניכם דבר מהעלאה אשר מצאה אויגס  /כי לא
לחסוס לבבכם כעכעי אליכם אע הדברים האלה * אך אעם
אחי  ,ה״ העיר אעכס לשלוח ביעקב דברי משל ומליצה jעל
כן אמרעי אשלח לכס גס אני על ספר המשל |אפר ** ) אשר
כעב קודס מועו יוסף בן שמואל הלוי • כי כאיש אשר אמד
ענחמכו כן ינחם המושל המע וכאיש גמר יעיר קנאה  ,כאשר
•יוכיח ראשו וסופו  ,אף כי כרגע היה בינו לבין המוע וציה
לאמר,
; לשון

*)

אגרע הזאע שלוחה אלינו
די "

עכר ופעחן ;ספרי הקודש *

מאיש זך

הרעיון ובי* לבב השלס

יוסף

ודצנהויזןבברלין  ,ולסיועו ספור איש
גדול הדובר טוב לעמו קודם חועו על דבר גלוע
שפא״ניען  ,הצגכוהו פה אתרי עולדע האכרבנאל •
 7בדי* 0' 9p6p9

** ) זנרוכיכס יישלי אפר לגבי חמר גביכם ( אייב י״ג ) A
אייער נאכרוהס — 4ראכשריפטן  ,שטיינרגי .,לענק*

מעהלר •

 <wיי׳!5,
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וירא טפניהם
ידענמר נ©י
ויאמר נפר לי
מזמר ,לזנרין
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אמר
לע ? סע שני
ונעג כזמנידי
אשרי האישאי
 tר\א לבדושנ ,
י המדג הזה1
 ואנשי P7iעויעלו אפריע
 :מע ונינושיי
®ר מרעדת
; עש :ל1משל'
האיש הזההל
לחי גסאניו
׳ .אפר עשו נ;
; הזקןאולי ה
 :אס לאיחצי
לנער • אן
כן לבבהמו;
:
עיר
בצורי/
היא לנדה1
לנן אםלא
 11לא לרןאזש

 1יסד*ה
 1Iאע

יושן מרו

הנס צוימי את בימי ואיל גני אחרי  ,ועמה האספו א  4רעי
ממי פודי  ,ואנשי כריתי  ,ויהי׳ ני קרבו אליו׳ ויען בקול גדול
לאמר ה״ אלהי ישראל האלהי־ס הרועה־ אומי מעודי  ,הוא
יברך אתפס וכל אשר לכס־ ועתה־ שמעו• משלו וקראוהו עד ינומו
בגילה וברעדה עד כי המשומר גס השתאו ולא קס איש מינחיניו
וירא כי פניהם לא היה להס עוד  ,ויחיל מעט לא כביר ני¬
ידעבמו 4נפשו כי סבבוהו חבלי מ 1מ ,,ויינחזק על ראש החסה
ויאמר כמר לי זעיר ( אמס לו שמעוני  ,חקקו זאיג על לגב
חומר ,לזכרון מלח עולם * והיה כי ישאלו בנינם מיחד לאחר
המ זאמ ואמרמס משל אפר הוא ליוסף בן שמואל הלוי אשר
עלה עם שבי הגולה מארן שפאניען וקודם מומו כמכוהו,
ובעמ כומבו דמה ממ לנפשו י והיה יכ ימלוצצו בניכם׳ ,ומאמרו!
אשרי האיש אשר ישים גס אלהיס גס המומ לנגד עיניו כי אלהיס
הוא לבדו בשמים והמומ על הארץ  ,ואין ימחן לאדם רק אמ
החומ הזה כי סולם המימ מיצב ארצה וראשו מגיע השמיחה
ואנשי צדק עולים בו  ,ויגיע ויממ ויבכי כל העם בכי גדול ,
ויעלו אפר לע ראשם ולא היה כאבל והספד כזה ליהודים חיום
ממ רבינו ׳שלמה בן יצחקי  ,כי גם הוא היה איש מס וישר
סור מרע דובר אממ כלבבו ודורש טוב כל הימים  ,והמושלים
עשו לו תשלים רבומ וקראוהו הילל בן סחר  ,גס בן און כי
האיש הזה־ הצליח מאוד הממו בן עשרים סנה הלך מדחי אל
דחי גס אביו אהבו מכל בניו • ועמה הנה שלחמי לכס המשל
אפר עשו כסוב בעיניכם כי ידעתי אחי אני לקחמיהו מסעם
הזקן אולי המעוני ברוב טעמו ומהודו כינן עליו  ,כי על כן
אס לא ימצא חן בעיניכם שלח משלחנו כאחד הסיגים והי,
לבער י אף גס זאמ כי מליצי ורעי 1זכרו נא כי כשלהבמ יה
כן לבב המושל האהבה עזה כמומ  ,ובשנאמו ! יחרוק שן,ויהפוך
עיר כצורמ חומה  ( ,מקטן או בעיניו כל מחמודיה ז והחכמה
היא לבדה משקול במאזני משפט מגדע שיחו או מוסיף לו •י
לכן אס לא בכל דבריו דבר אליכם נכונה  ,נא דרשו היטב אס
לא דרך מושל ול  ,ונשאמס לו גס בגלל^ הדבר הזה •
והיה לבבכם זה כל הימים לגמור

יסך ה" בעדכם  ,ומי
המחלמס בוימןואל מפנו ימין ושמאל דברי אוהבכסי
אמאשר
מסףכהדר יהודהמיצעןהויזן * מכונה פייט •

משל

אפר.
רגיי זזמוו -

אזזי שטעו

<פדמפי' ^
לגל מ 1רלנ'
>* P5fy

הייתי שבע שמחלע בנעורי  ,וכאשר גדלעי פן׳ סבבוני־ W5
« :Mי
רבות .אעה אלהיס ידיעעס  ,עוד הפזקעי כך על ■p
היזח
נפתחו לי שערי המות  ,אני יוסן עודני יזי  ,נחמו נחמדהורי*
הספריםהזאת
ומורי׳ אבי ואמי־ הנחמל Iידעעי ענועכיס מיום אולד בד עד
יוסי
נתלמיזיס ה5
מדעי הצחמו,׳ עוז יש שכר לפעוליעיכס עוד נשמת* כי' ,
ולפני*
העקהעו״עזיס■
אנשי מעל• צדקתכס וטוכעכס אזכיר כי לא יעימד חסדי ה"
(י אל תשע
ובאפינו נפח
נשמע חיים כדמזעו בצלמו• צלם עדי עד נצלד  !1מועל׳ לא
נצחיס  ,הנחס ביע יעקב כי לא■ יפזב פי עליון עוד יכנה
ערי־
יהודה עלד יקנן נד&יישראל  ,עוד זכור עזכר אע אשרעשה־ ן אן'טונתי נ3
זל שפאניען  ,נא .שמע דברי המע בשח ב״ה רה הזה■
| א ) אלקצי?׳
ואמץ׳ וייטב לך באזזריתך •
ו
 1י־
אחי; י7ו
 jאלהיסנוהג;

\ קלףקנאת

 Iילמדונערה
!jifä
לבחורי

הולדות הזמן יפקד׳ מקומו .
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| ונישנימינו
| שרי
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 jוו)' אל’
מלי!

חדשים

ה .

וידאתי היום להודיע לכל אוהב ספרי העבריים וכתבירבניהם׳•
שהביבלמטעקע הזאע היא היקרה לכל בילבאיטעקד
ע־בריוע הסדעוע לנו  ,וראוי לכל שוקד על דלע העקסעגעזיק
( היא חנמע הבאור במקרא ) ולשונוע הקדם  ,לקנוע ול
רשימהי הזאע משט טעמים א ) אולי עביא הביכליאסעקע•
הלז־ ביל איש נדיב אשר ייפעח שער לכל' כאי החכמה לדרום
כה אע אשר עשאל נפשו  ,ואז טוב לדעע ע״י רשימההזאחי
אע אשר סש לאשר איננו שס  ,ב ) להיוע הרשימה הזאע
חקור הספר המול הנקרא (ואלפס העברעאישע ביבליאטעק
אשר

 :לבקש
 8הזאתאשר ז
׳ ואמשאשים

* אי קאלני1
! החכם י

; ואלהבר
ז rזנו

ני
מוחשון
;■ העירדנמי
 1אס-,
והתהל
י תשגעעין
ינדדסיהל<
י ימיסויניאו
 :ואשמה< ץ

אשר מטו אנו חיים כידיעה ספרי העבריים ותולדותיהם׳ ראוי
לכל משכיל בחכמה זאת לקנות -לז הרשימה הזאת ■.יזהר ערם׳
מאפס •
אמנם; עוד זאת• בשאלתי למען; החכמה ( הוגיה  ,להפיח אש■
החמדה בלב רוזני ארץ וקציניהם לקנות קבוצת-
הסאריס הזאת  ,ולהביאה• למקום י/ורה  ,למען תרוה בס נפש־
התלמידים הצמאה לדעת " .ולא אליכם אחי ורעי אהבי
העקסעגעזיס• ולשינוי  /הקדם -אנט דובר  ,ידעתי גס ידעתי׳
כי לא השיג• יד כלכס להוציא דבר יקר כזה חן הכח אל
הפועל  ,אל לנבוני הפילאלאגיע• עושר לעשות אח■ הכבוד הזה
אך כוונתי בבקשה זאת• ,
א ) אל קציני היהודים הנמצאים בימ^צו  ,ובפרט כעיר מלכות
אחת ידועה  ,שמה חכמים ונבונים וקציני עס אשר ברכס׳
אלהיט ברבבות  ,לתקמן .בעיניהם הדבר הזה• לתת לכסף' מוצא׳
חלף קבוצת ספדיס האלה להקים בישראל בית ספר כזה למען
ילמדו נעריהם הדורשים חכמה מתוכו והיתה• הכיכליאטעקע•
הזאת לבחורי ישראל אשי תכסוף נפשם להבין אמרי בינה ואסר
ישקדו על דלתות הפילאלאגיע והפילאסאפיע כאשר נמצאו חהס כבר
רבים בימינו לחקור נובע חכמה ולתועלת רב ואס יתרשלו
שרי היהודים בדבר הזה ולא -יתירו המשכיות האלה ממיסרותס
ה ) אל מלכי אח ושריהם יאשים דברתי אליהם כפי שטוחות־
לבקש־ חה־ס למען• החכמה ואוהביה  ,ומלבד התועלת
הזאת אשר זכרתי כבר ידעתי עוד תועלת לחכמת המדינותי
ואמנם אשים ידי למו פי כעת  ,למען טעם כמוס אתי  ,יהיו
כי ישאלני איש לדעת מחשבותי ארחיב אליו הדבור "־ ע״כל
החכם *׳

(אלה
דברי ;די?־’ לבנו אופיינו מעמיק סוד׳ הב״ח היקרר"
מודל
פרידלענדר  ,אשר כתב לנו מעיר הנובר
כ״ו מרחשון העבר וז״ל בשובי חקאפנהאגן׳ הלכתי דרך המבורג
העיר רבתי עם ורבת
המסחור  ,והייתי סש
כארבעה עשר
יום 7והתהלכתי בה לראות כל דבר חמד הנמצא בתוכה  ,לא
תשבע עין רואה בכל מחמדיה  ,בניניה וטידותיה גנותיה
ופרדסיה לאין מספר  ,אניותיה מסביב לה עוכרי ארחות
ימים ויביאו מקצה ארץ ועד קצהו כל יקר וכל משכיה  ,ראיתי
ואשמח " ׳אד ככל אלה לא השתעשעתי כאשר שחח לבי ותגל
כבודי

מודי כמפארמ ישראל אשר ראימי הכיצליואיקי הגדולה מספר*
ל״הק אשר ביד הקצין המפורסם השלם ר״איצק כה? נר"« •
וכבר יצאה לאור זה שנמים ימים רשימה ממנה׳ כדפוס  ,שם
ימצאו ספרים מכל חכמה ומדע הן במורה הן בפליסופיא
במכונה  ,בחכממ הכוכבים  ,במש בורח אשר עצמו מלספר • גס
ראימי מספר רב ספרי מוסר ושירים וכמיבימ יד לרוב אשר
עדן לא נדפסו יקרים המה למאוד • שם היימי כחצי יום ,
וקרימי בספרים מספרים שונים שירים מבעלי גמרא נחמדים
לאזן שומעמ פירושים על מנך מגדולי ארן שמס לא נודעו דע
היום  ,והמענגמי מזיו כבודם
והמו" ר" איצק ה״נל הראה
לי אגדמ מאמ חכם דורנו המפורסם ר" משה דעסויא ני"־
שהפליג מאד מיקרמ הכיבליומיקי הלזה  ,ואמר שלא נמצא
כמומה ככל מדינומ איירופא ע״כל "־
ועתה הקורא הנעים ! בבוא הדברים האלה לפניך  ,מי ימן
ויעירו כלבבך אמ האהבה עד שמחפן להרהיב עוו
כנפש גדולי ועשירי עמנו להממבר יחד איזה מהס  ,ולעשויג
מן קבוצמ ספרים הזאמ דבר טוב לעמם • ומה לנו להעמיק
סוד הלא במוך עמנו אנו יושבים
העיר ברלין היא ׳ אס
לקהלי ישראל בימינו  ,היא מקור כל דעמ וכל חכמה וכל
צדק ,מאמה יצא אור על עס ה" להאיר להם הנמיב בגלויג
החשך הזה עליה כוננמ מחשכמ האדון מיכעליס הנזכריג  ,ועליה
להרבומ טוב לשה פזורה ונדחה ישראל י יהי & ל« ס בחילה4
ושלוה בארמנומיה עד עולם !
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הטונה אלחית והיא פונה למולו •
ויתחלחל  ,ותגש ותאמר  :אל תירא ממני,
יהי אדני עמך .,ואני שלמה בן דוד אניי׳
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טייר על הלילה * ) -
על«שרגי בלילרין בנפול הרדמה עלי
אנשיפו ,כל רמשיש<
ו<
וחיתו יער כאס » בטגוהם וקול 1הצפוד לא ישמע  ,אז יגלר
אזני למוסר כאין מפריע  ,בי בריחי האות הדמיונוח נגדעו  ,ובהם סנ
חמו מרוב התלאות אשר הקיפוני יומס ; אמרתי אור נגה יומם  ,לרו
אשו השקט לא אובל  ,לפף רגלי לא אמ *א מנוה  ,מחמרת צג
חפארתו נפשי עלי נשכחה הלא סובה עמנו הלילה  ,שחורה הי.
ונאורה ,נה אדרוש על חלקי נכבדת לשלם את נשיי יב לא להנב
שלחתי הנח יכ ' אם למחית רוחי  ,ל־ייתוד לה מקום מנוחה בעודי בחיי:
חייתי  ,לעלות בנקל 1אחרי הפרדה מגוח אלל מקום חהנותה אש
הכינותי לשנתה •
לכן  vנשף חשקי שירתי  ,ועליה אשים דברתי

1
היום

הולך סועד כסאון רעש אע נפשי ,
גלי היגיעה ישטופו עברי על ראשי •
ללבבי יגון עלי מעצמן ואנחה
ידי הלעיס ( כי המלאכה היעה דיס )
יניעו כאשר ינוד הקנה במיס ,
נפשי עלי עשעותת  ,כי ערגה למנוחה י
2

הוחיל ' כמעט רגע רוחי ! דומי לשמוע,
עד עע כי ינשו צללי ערב לשקוע1
כוכב* נשף יגיהו אור באישון לילה ,
או נתדול מעשלע  ,נשקוט שלל  ,נשב שאנן
חפשי מעבודה  ,נעערה כאזרח רענן ,
לא ישמע עוד קול נוגש  ,נאקה ויללה "

3
השמש

נטה  ,וילט כאדרע אורל ,
חשכע העלטה נטה שמיס מזוהרו,
שפעע

׳* )

השיר הזה שלוח אלינו עס האגרע הדפוסה כדן הקודם,
למחברי הלך כעקבוע המשוררים הבוחרים במשקל ,
ומחלפים הנקזדוע לעשוע שיר שקול  ,לא כן עמנל
היום  ,אוג נפשנו לאסון שירים נמלצוע ורחבי העשעונוע
לכן עזב « אע המשקללהדפסנוסל כלי נקוד •
 7גלי התאקניה •

ספעמ נונביס הבריקו מבין החשכה ;
אן רוחי ומזימומי נעמ משוטטנה ; .
עד ,ממי מתח סבל המלאה מצרחכן f
שובנה ! עוד מעט ונסו יגון ואנחה *

4

זזאספו מורשילבי  ,וסעיפירעיוני נ
הסירו מסך סכלימ הטח מראומ עיני ,
עורו Iעורו ! דברו שיר על חמדמ הלילה •
לך אשיר בשביה ,כי אך אמ רחממיני,/
בך אמצא מרבוע  ,נופש אל נפשי ממני ,
רפאומ כל דכאי רות  ,מזור כל מחלה "

5
ד 1שך כסה ארץ ,וערפל הרקיע "
* עבל אמ כל צאצאיה יחד מרגיע ,
אדס •ובהמה חיה ועוף השמים
אז מרצה שבמומיה  ,ומשבימ המלאכה *
קטן עס גדול ילפמו ארחימ הרוחה ;
ליל חפצי בך ! אך אמ ממן לעמל חיים4

6
רוזני

ארץ Iהקשיבו למוסר מלמי!
גאה עס גאון השפילו ? שמעו לעצמי !
לע מה  ,עד מה  ,איפוא בכבודכס ממימרו ?
אס צבע רקממיס או מלבושי שני •
לבכם יהיר  ,מחמ מחגורמ שק לעני ? —-
לשוא מרהבו וכבוא השמש מתפרו •

?
כי בליל מעס זהב  ,ישנא כמס זוהרו ;
כקטן כגדול אז חשך משחור מוארי «
אך חכ,ממ אדס מאיר פניו  ,במחשכים.
לה לילה כיוס יאיר  ,לאור באור התייס •
כי אזן מלין מבחן  ,אך לא העיניס "
יבתיקה  /ערב ובוקר שמיס זכים •

I

מומי אירי ׳! אח חפארח אדם וגאונו ,
הנוגה משולי המעיל ,מהדרח קונו ,
י
הורני אח דרכך  ,הנתני מעגל צדק ,
העליני מגיא הפחיוח ,אל ראש הפסגה,
אולי אציץ בשביב ממקור מדען  ,אש נוגה,
בי כלעדך אלך חושך במשוכח חדק *

9
פתחי  .שערך רעיחי Iהראיני מראיך ,
הדריכיני בנתיכך ,למא במעוניך ,
א! ארחיב צעדי ,לרון ביי; מלכי׳וקדושי *
3ך אעלה אל במחי עב  ,לחור חעלומה,
לאפו לאפו חנחיני אל גבעח הרמה ,
משס עזרת השמש  ,חהל נר על ראשי י
IO -

 , Dמה יחן ומה מטיף הרבוח מטמונים ,
לצבור עפרוח זהב  - ,כלים מכלים שינים ,
ומומר האדם מן הבהמה לה אין ?
סוב לי כי ענחי אס אך נפשי חחברר ,
{אבחר להיות ,עבד  ,אס אך רוחי משחרר t
כה אחענג  ( ,אמאס כל מחמדי עין *
אם חוק הושם לזמן שבחי קל כמקום ציה ,
נבוך בחזיון  ,כגר בארץ נכריה ,
מה לי ינעם פה עד כי אבוא אל מקדש אל
העח סובב במרוץ  ,חיש כמטחוי קשח ,
דרך ירט נגדי  ,רגלי נלכד כרשח ,
הוי נפשי החחזקי ! כי אין זולחך גואל »־
!12

אחקור כעח לע המיח יום  ,ולרגשח אונו
יקיץ ׳מחממה גלמי  ,רק לחרדח שגעוני -
’
ולעין שכלי יכין חרדמח האולח •
יבריק יפרח סושכיס על חלמי חלאונוח,
חכו ימשך פעם בחון פעם כרחובוח ,
ולחדרי המדע ׳ילאה למצוא הדלח -

n
גם oftמלב ודשן ישביעני ימימה,
•וכבודי לעפר ישכן לבוז וכלימה,
מה זה יגרהב נפשי אס אראה אור פי יהל ?
המלך אסור בזיקים) /מוסגר במשמר ;
מעדנים יאכל  ,ובשרו מפחד סמר ^
יהייטב בו כל עוד מחשתיס יתגהל t $

14
צי אסב בחשך  ,אציץ מחרפים ,
•ירח * קר הולך ,בהיר הוא בשחקים ־,
פניו כסה אופל  ,אך מאור ש-מש יזדת>
•נזכרתי כי גס עלי אצל אל מצבודו
[גלמי ראו עיניו ,ומשחו בשמן הודו ,
מי יעצור דוחי הנה כי יעלה ־גס יצליח £

*5
:אז מכסוף נפשי -לעוף על כנפי מבינה ,
לגבחון הבריאה  ,מארז עד ירק ־גנה •
שחק עס כדוריו ,ארץ עס כל מקריה ,
תכיר■ גס ערכה להיה־ג חלק אל ממעל1
מלעג לשאון הזמן  ,יכ עוד כמעט ומעל r/.
אתר אשוב אל בית .אביה  ,,כנעוריה *
\

#

*

#

•אתכם בנות שיר  tאם תידרו דאם חעוורז א» האהברה
ביני ובין חאשה הכושית אשר בחרתי לדבר על־י לבת,
׳אל תראוה שהיא שחרחורת ! הסירו רק הצעץז אשי בו כסתהפכיר־<
( ובחשכל עשתה זאת לייבלתי קהת לבב  S3סכל אשר רק למראה?
עיניו ישפוט ) אז הראו .כי כמוה כל אבני חפ<ן ויקווה? mVנכד יפיגש
5ירס הוסר מכסת חחרסיח מפני ה- , *3וא? •היש אור נדול־ 1ובריק ננדי
עיני וואט  -אני אני המדבר •
ה"? .ברוך לי «•  fיי

2

שלא '!ע'" י
עס עייהמו:
הפרסי&:לי^ :
כהרגשהלגדה
באדם עצמי1
האדסלשו«
הדברים הנו׳
אנ לתלייה ־
משל«,1
הללוששמע
פתיחד־־ן•
העסלשמש1
שרצי
ומחתי :
כבר 'מצאנו כימים הקדמונים  ,שכל עע שרצה המליץ ; שויכדרכים
לדבר על לב שומעיו לעורר אע נפשם על דבר מה  ,ן בעולת דכי
שמשכמשלים  ,ודבר בדחממע  ,כן הוא משל יומס בימיהשופטים
עצמו עימכ
!
והענין
יכן הוא משל ניגן הנביא בימי דוד מלך ישראל ע״ה ,
כדגיכלכי
כןהוא  ,הנה כל אשר יגיד האדם לרעהו יהיה בהכרח על א"
מעשיו  ,יי
מב" דרכים  ,או שהוא על דרך כללי או ע״ד פרטי ״ כי אס ,
הגשמים מי
נקח ד״מ ענץ למוד מוסר השכל הנה או שיורה הרב אע:
ננהמות חי
דרכי החכמה והמוסר בכלליע  ,מבלי שאפשר לו לפרוט כל !
זכר  ,לכי:
,י
פרטי הקורות  ,אשר בס יוציא העלחיד אע החכמה ההיא אל
גוכיהשומע
הכועל  ,או שיוכיחו על דבר כרטי שעשה כבר  ,לאמר לו ■!
הסכלע עשה  ,או הטבע עשו י ויש בכל אחד מב" הדרכים < משלים  ,א
כעסמושר
הללו  ,צד ' המועיל לקבלת .השומע  ,וכן להיפך ימצא בכל אחד!1
בו,ואני ל
מהס צד המונע את .השומע להכניס אחעע הדברים בלבו ; j
יביסושוני!
מה שלא ימצא ברעהו  ,וזה באשר הוא ידוע לחכמי מה שאחרי ;
כקוראכני.
הטבע ( מעטאפיזיק ) [שכעולויג המואשוע  ,אשר המה יפעילו
עליהס נהו
אע הנפש ע״י ההרגשה לבדה  ,כראוי ; הצבע ושמיעע הקול !! ,
יקודש מאז
וכיוצא בהם  ,היא חזקה יוער בנפש  ,מפעולוע המושנציע ,

מכתבים

שלאi
• ) משלי חוסי האלה שלוחים אלינו מיד כחור משכיל  ,שלם1
בדעע  ,עס הפעיחה הנצבע עמכה בזה • ועוד ידו
נטויה להוסי?׳ עליהס מדי חדש בחדשו  ,דבריס
וערבים לנפש הקורא • גס יש לנו עוד משלים רבים
משחרים הראויים לבא על הספר • וכד?׳ הסמוך אי״ה
נתחיל להציגם אחע אחע עחע חלק השירים • זזה
האוע  ,המשלים אשר יבוא על רגלם סימן כזה;
י • • ל • • • מאעו יצאו  ,ואשר יבא עחעיהס
אתר או שלא יבוא עתעיהס סימן כלל ,המה
דברי המאספים •

* ) ידעי
ב
נאים3
ל
ו
(
;
סימן׳
מזולעוי1
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פט

שלא יפעילו רק בהפשטה  ,ומפני זה לא יבוא כנפש האדם כי
עס ע״י המושפלות לפן תהיה גס פעולתו חלושה מפעולת
הפרט׳ שהוא נמצא כאמת .כמחלט  ,ויפעול כנפש ע״י המוחשות
לכדה  ,אבל גס להיפך  ,כהיות שהתוכחה הפרטית נוגעת
בהרגשהעצמו במעשיו במחשבותיו וברעיוניו אשד על הרב ישפטס
באדם
האדם לטובה  ,לכן תהיה כניסתה בלב השומע עצומה מהכנסת
הדברים הכוללים  ,אשר הס אינס נוגעים בגוף השומע עצחו ;
אבל תלויה היא כרצונו  ,אס להכניס פרטי מקריו תחת הכלליס
הללו ששמע אס לא  ,ולזה יבחרו •כל ידסרי הרביס ומלמדי
העס לשמש כמשלים  ,וזה שתלו כללי המוסך ; בחינת דרכי הנפש
•ומדותיה שרצו להורות בספורים פרטים  ,וחברו בזה כל ־תועלת
שני הדרכים לאחד  ,,ני הפעלת אלו המשלים כלי השומע היא
דבר ׳פרטי  ,מבלי שיהיה הפרטי הזה נוגע בגוף השומע
פעולת ש׳ימנעהו ■מלקבלו  ,וכל איש משכיל ישמור את
עצמו
הדבר כלבו  ,וידמה היא בעצמו פרטי הספור הזה עס פרטי
מעשיו  ,ומקריו  ,וכן בחרו המושלים להחיות במשליהס כל
הגשמים הנמצאים  ,כצומח ודומם  ,ולתת גס בהס  ,גס
כבהמות חיות ועופות . ,שכל ותבונה לחשוב מחשבות ולדביי
■דבר  ,לפי שמקריהס ותולדותיהם הס רחיקיס עוד כיותר ממקרי
.גופי השומעים * ) והנה חבר כבר .רבינו ב׳־־כי׳ הנקדן קפד
משלים אשר קראוהו בשם  ' .משלי שרגלים ילמד בו את
העם מוסר השכל  ,אך שבבל מקום הניח עוד מקום להתגדר
בו  ,ואני לקטתי ואגרתי כמה משלים טובים ונאים ממושלים
מביס ושונים  ,כלס אנשי שס  ,ואציג נא איזה מהם לפניך
בקורא הנעים  ,ואס יטיבו בעיני המשכילים  ,ואוסיף עוד
עליהם כהנה וכהנה  ,ותהי המחברת הזאת מנחה שלוחה לעס
■קודש מאת התע! בשלומו כל הימים •
י • • לי
*)

ידעתי גס ידעתי שיש עוד טעמים אחריה על פעולת
המשל והדמיון בנפש השומע גס על בחירת המושלים,
בגופי הבהמות והצומחים  ,והדוממים  ,יכי יש הבדל
רב בין המשלים הנמצאים בספרי הקדש שאינם כ* אס
מה שנקרא בל״א בשם ( פאראכל ) ובין אלו המשלים
אשר אביהם היה עזאפוס היוני  ,והמכונים בלה׳! ע
בשס ( פאבל ) ואני לא באתי לבאר כל ענץ המשל
ע״ד חכמת מלאכת היופי ( עסטעטיק ) אלא להראות
תועלתו כדרכי המוסר והישרת מדות הנפש ,..ובכן הוא
די במה שאמרתי •

תשובות על שלש השאלות אשר שאלו אנשי חכרת Mr!n
נשו! עבר כשכשה דעיס הראשונים ממנתבס המאסף

משלי

ז״

כ״ב כ״ג •

מקרא*

זז ע nק ה •

הולך אחריה פתאום ,וויא לער אנס צורשלאכטבאנר!
גפיהרט מירד;
כשור אל טבח יבוא ,זא דער טאהר צור ציכטיגונג
גלאקט •
זכתכס אל מוסר
אדל ודא לער פאגל אינס גארן
איילט,
ער יפלח חץ כבדו ,
«א פאלגט דע איהר אין זייכר
איינפאלט נאך •
כמהר צפור אל פח ,מערקט ניכש לאס עס אוסאיהן
פשעה ן זי יא,
ולא ירש כי בנפשודא־א• כיו לער פעיילאיהסיליאלעבר
דורכבאהרט •

באור*

עבס היא המלה אשר תכביד עלים המיג הפסוקים לפי
שאין לה ריע כמקרא * אמכם בלשון אחר נמצא
השרש עכס עוד פעמיס בס׳ ישעיה פעס יבא השס ברביסואת,
תפארת
העבסים (j dc׳  ) Vופעם בפעל  ,וברגליהם
תשכבנה ( שם טי! ) • הרכ ר" לול קם ־זי ז״ה פי׳ שס על
הפסוק הראשון  ,הוא חלי שמקשקש שנושאות ,הנשים • ועל
הפסוק הב" פי׳ תקשקשנה בעכסיס שברגליהם שהם הפעמונים
ומשמיעים קול • וכאן פי'  < ,כן נקרא הכבל עכס לפי שהוא
מתקסקש •־ היוצא מדבריו שהונח קשיש עכס על פעילת
השמעת הקול ע״י הפעמונים והדומה להם  -ובהיות הנחת
השמות והפעלים בלשון מיוסדת על הקולות והתנועות■והפעולות
בבריאה ובברואים כידוע ■למחקרי הלשון  ,יש לפנינו דרך
ישר לחקור אתר מקור כל מלה ומלה אן מזולתה בטבע ,
■ואין תסתעף מלה אחת מן המלות לשמש בה ככמה עניינים,
ולמה בחרו מניחי הלשון במלה זו [ להורות בה פעולה זו או
 5ס מין או איש זה .ופו" ׳• וללשון עבר לרוב יושנה סגולה
מיוחדת

«a—aamaMan)thiw imwi

?ומחדת שישמשו כשרש אתד לכמה עניניה * ונקראה שה-יכח
שרש • עכס על המשכת דבר אל חכרו עיי׳י ■ השמעת הקול
( לאקען ) • וכן בלשון אשכ״נז קראו המשכת אדס לחברו ע״י
פתוי וחלק לשון או ע׳י׳י רמיזה ( לאקען ) והוא דומה להמשכת
הבעלי חייס איש את רעהו • ע״י הקריאה  ,כהמשפת התרגגולת
■ '  5פ5ו.ף • ואולי
$ת האפרוח  ,מהצפור הזכר את הנקבה ע׳'
מלת (1לאקן ) לקוחה מקול ב״ח אחד אשר ימשין אליו אז.
מינו ע״י הברה הדוחה לתנועת ( לאק ) * ושם הפעילה בלמיו
אשפ״נז ( דאס געצאק ) • ומזה כקרא הפעמון בל״א ( דיח
גלאקע ) בתהירע כסוי מבע ( גע־לאקע ) לפי שגס היא
׳ימשיך אליו אע השומע להטות אליו אזן  ,לבא אל מקוס ידוע,
■או לעשוע מלאכה ידועה * וכן ישימו רעי הצאן פעמון על הכבש
ההולך בראש עדר הרחלים להמשיך אמריו אע כל העדר ויקראו
אועו ( לאק האממעל ) • ולפ״ז בלשון הקודש יהיה שם הפעמון
עגצס  ,ויהי עכס הבא
עבס • ומקור פעילת ( .לאקען )
בג עזב שלפנינו שם במקום מקור שהוא שס הפעולה ( ג׳אמען
אקטיאציס  -לאקן ) ופ י /הפסוק וברגליהם עעכסנה הוא ( דירך
•איהרן פוהפוץ לאקען זיא ) • ופי׳ הפסוק ואע תפארט העכסיס
( אוצד דעך שעללנשמוק ) * או שהיו לבנות ציון פארי מגבעות.
עשויות כמ,ץ פעמון כמו שנמצאו עוד י היום כמדינות שונות
וביתוד בארצות הקדם קשוטי הנשים על ראשיהן .עשויות כפעחול *
{ דיא גלאקהויבע ) • ע״יכ דקדוק מלח עכס ופירושו ,ומעתה
נבאר את •המשך הפסוקים שלפכינו -
הנה

במקראות שלפנינו שלם נושאי • המאמר

והס

שורf

■אדל  ,וצפור • ולעיותס שלשה נשואים והמה יבא;
י< בפ  ,מהד• •וזאת כונתשלמה  ,כמו השור אשרלטבח
יובל מבל ; דעת) את המות אשר  .יבא עליו  ,כן נמשך האייל
( הנזכר למעלה ) ע״י פתד האשה המנאפת אלי המוסר ( דיא
ציכטיגונג ) כמו ויסרו אותו  ,כי סוף התאוה להיות תיעבה/,
ימאס כמנאפת הזאת  ,ובין כך זנך יסוריס באים עליו אי
יסוריס טבעיים או חרטה■ יעצב שהס יסודי נפש ■ אין ייחלה
כמותם  • -וכמו ׳הצפוד אשר■ י׳צכד במצודתו  ,מבני ראית את
אשר יהיה לו עד ראותי■ את נפשו סגור מסביב ,כן האויל
הזה הולך בפתייתג • לבלתי הרגיש את הכאב אשר יבא עליז
• וצא ידע כי ! נפשו נאבדת  ,עד יפלח חץ כבדו  ,בל מר עד
סישקעי בלבו חצי החדטה ^ והיסוריס המרים■ חמות "
התשובות על הב" פסיקים האחרונים בדף הס יוון • .
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תולדות גדולי ישראל יפקד מקומם
Svi^ iRSa

ד
תולדות הזמן יפקד מקומם .
ה
בשורת ספרים חדשים
מ < ת הליך הלך וגס ה״ כשבי  ,שבת .מנגינתו • חדלו
הפורטים על פי נבל  ,יקול זמרה אין • נהפך כנורס ותהי
לאבל * עגה מצלתיס ושמינית על ערמת עפריג קודש אבדו קולס •
ידי מנגנים טחון נשאו ואצבעותיהם מחו דמעה מעל פניהם
מאין הפוגה  ,ופי בחורים ובתולות אשר לפנים בשיר יצאו ,
ישאו היום קול יללת גבר עלי שברם ״ נעים זמירות ישראל,
תהלות דוד עבד אלהיס  ,גלו עם עמס  ,כמוהם כמוהם
לאין הרדו • נפלו בנפיל עמס ואין מקים • הן המה עודנס
הפ עמנו היום  ,אסורים בזיקי הסכלות  ,ותחת נתשתי
הבערות כפופות • כאבן הבדלח כידי איש מדברי שוכן קוטב
הצפמי  ,אשר ישתאה עלי זהרו  ,וישמח בראותו כרקו ,אך
עדנו לא ידע ,מלתעת דג לא יתן מחירו ; כן היה ספר
תהליס בידינו בגלותנו  ,שמח בו כל איש  ,עס ועם כלשונו
אלה בשירם ואלה בתפלתם רוממוהו  ,נועם מצאו בו ויאמרו
מן הוא  ,כי לא ידעו מה הוא  ,בשפתם כבדוהו ולבס רחק
ממנו * והיה להם מתק זמירות האלה  ,כאשר יחלום הרעב
והנה .הוא אוכל ־ והקיץ ירקה נפשו  ,כי אל הנפש לא בא לא
ידעו חץ ערכו ,ולא הבינו רוממות
עשתנותיו ,ועומק
מחשבותיו • ואס רבו ; כמו .רבו , .הפירושים עליו לא השיג יד
כלס,
»

כלס  ,להנעים החליצה  ,המיוחדת לסגולת השיר לגד ?  ,אל
נפש הקורא ; כי השיר יחליף טעמו ע״י פירוש רחב אס לא
יהיה הקורא בעצמו בעל לשון ונבון לב למצוא הענין ע״פ' צלו
בקוצר דברים אחדים והרכבתם יחד כידוע לחשניליס •
וההעתקות אשר חברו חכתי הנוצרים  ,קצתם אינם ראויים ,
וקצתם הלכו בדרך זר לנו  ,כי הוסיפו וגרעו והחליפו התיבות
כחפצם  ,ועכ״ז לא הטיבו עשו דבר לתועלת המליצה כי אס
במקומות מיוחדים  ,ולנו בני ישראל נשאר הספר כאשר היה
קשה ההכנה וחסר הטעם •
עתה העיר אלינו ה״ רוח ממרום וישלחהו במשה עבדו  ,הוא
חכם דוקנו הרב החוקר מוהר׳י׳ר משהבן רני מנהס
( ה °יחזקהו לכבוד תורתו ) אשר חקר  ,ואזן  ,ותקן זה עשר
שנים על דברי הספר הזה  ,למצוא כונת המשורר  ,ולבארו
ולהעתיקהו ללשון העם אשר אנו יושבים בקרבו ,ויצא הספר
הזה מתחת״ידו בלשון אשכ״נז צח ומצוחצח  ,כבאור הענין ע׳י׳י
ההעתקה • ומי יפתח פה לספר שבחית כמו  ,די לתפארת
המלאכה הזאת  ,המשכיל יראה דמס  ,כי לו דומיה תהלה י —

היודעיםמליצות

אמנם כל זה לתועלת המשכילים בעם
הלשון ודקדוקה  ,להם לב .להבין  ,איך דרש דרש
החכם המעתיק אחרי מחשבות המשורר  ,ואיך עלה בידו את
אשר כקש • אבל לאיש אשר לא ידע לשון אש״כנז ומשפט
מליצותיה תכבד העבודה להבין את הענין ע״י ההעתקה והיתה
לו ללא הועיל ; לכן אזה חיל ידיד לבי רעי וחביגי הב׳י׳ת
בר״יל* ז״ל מברלין להעלות על
נ״ה יואל
היקר והשלם
הדפוס העתקה הזאת בכתב עברית • וזה דבר הספר • על
צדו האחר יבוא ס " תהליסיהדק היטב ארית  ,על גבי אריח
כעמוד כמשפט כתיבת השיר • ( לעמתו יתיצב העתקת החכם
עובדיה
משה כר״ו וסביבותם יחנו פירש הרב ר"
ר"
ספרנועל העבר מזה  ,ובאורלהב״ת ר" יואל הנ״ל עבר
מזה ,והיו לאחדים{ פנים הספר והעתקתו להטעים את
הקורא נועם המליצה  ,והבאור  ,להורותו הדרך אשי הלך בו
הרב המעתיק וטעם פירושו  ,בקצור הלשון וכטוב טעם  ,מראה
בדף הראשון אשר כבר יצא לאור "
ולדוגמאאציג פה מזמור ג" שהוא הקטן שככלס
והעתקתו כאשר יבא בפנים הספר •

עספירושו
הפורנו

ספורנו
ך.
א גברחו וגו׳ו המפיל
על עצמושיכצ׳ יעל ישראל
פל ? ימות! בהלחמה :
נמה
רבו צלי  ,כל ישראל אתרי
אגשלי : 5
קמים עלי ,
שמעי בן גרא וסיעתו  :י ג
אמריה לנפשי וגו  /אחיתופל
וחבריו שאמרו שחטא בת שבע
היה חעוות לא יוכל לתקן :

ר ואתה

ה׳

מג; יעדי ,

שלא אובד בשביל אייתו החטא
ווה כי אתה  :כבודי וגי ' :
גהתנזנן בתורתך שעסקתי בה
ואין עברה מכבה תורה :
ומו־פ לאשי  ,בתשובה :
ה קופי  ,בתפלה  :ויענני,
כנר בתכלותי וקזיפי שפן יעשה
עתה ולכן  :ו ואני שכבתי,
עתה  ,ואישנה כמו בטוח :
כי ה' יסמכני ובכן :ז
אירא  ,ובהיותי בטוח בך :
 nקומה ה‘  ,כי אמנם
לשעבר  ,הכית את כל אויבי :
ט לה'הישועה  ,גם בלתי
כ לי)ין נ על עמך  ,ולכן
י אני מתפלל על עמך שלא ימות
במלחמה •

באוד

צד

החלים
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3
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ל .א » ומול  ,שם יורה על
גדר השיר ומהותו ( עיין 0
גהקזתתינו )  ,וטעם לדוד ט
שאליו יכונה השיר הוה 1הוא
מחבלו  ,זבלה״ק יבוא לפעמי,
הגבול ש׳1יו חחת יחם המצטרף
(והנכון  ,כי היתם מצורף אל
המיוחם  ,וחלת של לעד שהיא
מימן יחס המצטרף (ששולה
אשר ’ , Iאבל יש לפעמי ,שחלת q
ללזד תורה על כונת המשירר ־׳
שהיתה אל משיחהי  ,ואו יהי‘
הגבול שאליו בעצמ , 1ושעורה
כמו אתרי לי אחי הוא ( ומזמור
?'יי לראי ' ) ונקל להבדילם ,
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על־־־^קף בךכתך סלה:

«< באופן ראשון ישמש המשורר בגוף החלנר בעלו ובאופן השני בגוף הנוכיי
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ציני"« באמצע התיבה
שזאלם רוףיס
סלד 1באור •המלה
הואת תמצא
נאדן? רעו פלוכט שאד זיינם זאהכע אבשלום •
נהקדמתנ!  :ח קיל*
כמו בקולי ותחשל
ביי׳ת השמוש כח!
הנמצא בית ה '  :מ
קומה ,
חמצא
*
אך עוויגר ודא זינד דער פיינדע זא שפתאום ישוב השיר
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הנפש
גאטט
והרגשותויה Sכי
אעפ״י שאתר לא
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דוא אבר עוויגר ביסט איין שילד פיר
אירא מרבבות עס
הנה בכל וה כשראה
■ *.
זעצסט
מיו צו
עוזרן
העבסט מיין
בדמיונו
המון
הויפט עמפאר
האויבים אשר שביב
מיט  :לרטר שטיממע רוף איך אן רען שת! עלי! יפיזד בלב!
s
וירבו ,ולהזיק בטחונו
עו־ויגן
.
אונד ופאן זיינם הייליק בעת ערהשדט יקרא קומה הי
להושיעני כי הם
ער מ ? .
שניבי  ,ולדעתי כון
נון ליו .איך רוהיג
שלאפע
אליו הריהם בהשיתן
ערוואבע דען מיך העלט רער עוויגע* שה 1נח אחר תיבת
פאר מיריאדן פאלקס איזט מיר ניבט (חיך )  ,כי השיח!
הזה הנקרא בלי׳א
באנגע
( קושפענזיאנס
אומהער גלאגרט ווירר מיך •
—־
צייכן ) ,חרה־יבלע״ז
אדף  ,עוויגר דוא רעטטסט ומיך מייל על שתית ' איוה כונה
שכון אליה הכותב אך
גאטט
לא יאמרנה בפירוש:
דאס קין
צערשלענסט
דוא
מיינן
הכית שברת  ,עבר
פיינדן
בחקויהוה  ,והמשורר
צערשמעטרסט דער פררובטן צעהנע לא ישמור את הזמן
( .עייןביזקדיותלו ) ,
ךהילפע פינדט מ ^ן
לה׳  ,דני ברור םוא
דעם עוויק .
שברכת סעס תלויה
וייינן זעעגן איבר
דיין
פאלק
נהצלח ' ממלך  ,ושיים
נכלל כדרך השיר,
וכני ר .עמ 1על זג;

מיו

ומי בכס זרעי קדש ! אשר יסיג ידו אחור לבלתי חתום שמו
לקחת^ את הספר הזה • יקרע ההעמקה הנפלאה הזאת, .
וזכות .הבאור אשר נוכל להוחיל לו בלב בשיח ( כי לא כאחד
המחברים האיש יואל ,כי חי היא רב פעליס נפשו רחבה בידיעת.
הלשון וסגולת .המליצה • יודעו ידעיו כי כניס דברי  ,וזריס לו
יראו את הדפיס אשר יצאו כבר לדוגמא  ,וישפטו על השאר )
המה חזקים ; למדי לבל יתאונן איש על כספו בראותו את המלאכה
הזאת אחרי כלותה • ועוד הקדיס הב״ח הנ״ל הקדמה ערוכה ככל
דרכי השיר ומשפטיו  ,למען הדריך את הקורא לקרוא את ספרי
הזמירות כיתר שאת מאשר קרא אותס מלפנים • ואף שלא ראיתי
עד הנה הקדמה הזאת  ,נכון לבי בטוח בהב״ח הנ״ל  ,שלא
יוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן מכל וכל  ,כי ידעתי את
האיש ואת מעשהו •
תכונת הספר הזה תהיה לשתי פנים ' "  ,א ) על ארדי״נערע
פא״פיר וממנו ימכר כל כא״גן בעד  ,א" וחצי גו״טע
גרא״שן קורא״ננז • ב ) על '־אי״אל פאפיר ומקחו בעד הבא״גן
ב״ גו״טע גרא״שן קורא״נט • ולהיות כלתי אפשרי לכוון ולדעת
כצמצום עד כמה יגיעו מספר הכאגן’ בכל הספר  ,התנה* המחבר
תנאי זה קודם למעשה  :אס יעלו מספרם יתר על שלשים
ושתים באגן  ,אזי על הקונה לשלם בעד הארדי״נערי באג״ן שני
גו״טע גרא״שן  ,ובעד הראי״אל כא״גן כ" גוט״ע גרא״שן ,
ושמנה פפע״ניג • ; אמנס׳ אס לא; יגיעו מספר הכא״גן! לסך
הנ״ל , .יתמעט המקח לפי מעוט הבא״גן •
ואלה שמות האנשים אשר יאספו חתומיס על הספר הזה •
בהמבורג.
בפ״פדמיין
בקאפנוזאגן
בלונדן
בברלין
בקעניגסבערג

•

■

הגיית ר״

פייבל טאקלעסמברלין •

הב״ח ר" משה ברלין •
הג״ח ר" אברהם שעברשין .

הב״יז 'Sמענרל המבורג •
המחבל בענת! •
הבריז

דורשי לשון עכר וי" אלחנן
אתי התחבר

•

וזולת האנשים האלה הנזכרים /,מי שידמו לכו לאסוף חתומים,
ינתן לו בעד כל חמשה עשר ספרים ספר אחד כשכרו •
אחי בית ישראל Iאל תתמהמו  ,חושו לתמוך את ידי חכמי לב
העמלים לטובתכם  ,ולכבוד תורתנו  ,אל תשימו תהלה
בברי לבב אשר ישאלו מאתכם לתת עוז למעשי ידיהם  ,כי חפצי
תועלתכס המה,יקרכס היא יקרתס,וכבוד התורה כבודם • ואשרי
הדור שגדולים שומעים לקטנים  ,קטן כמוני

.
״
איצק אייביד •
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Am Geburtstage Friedrichs des Grossen.
Äst es nicht Friedrichs
gokdener Königsstab,
Den wir , wenn Juda lange dem Thron entstürzt,
Ephod und Krön' im Staub ' beweinet,
Küssen und aufschaun und Lieder tönen f
Und wenn Siona die lang verstummete
Harfe der Weid' an Babylons Fluß enthebt.
Daß ihr die Thrane sanfter rinne;
Zittert ihr tSnendster Laut nicht Friderich t
Sie tönts — und Heller blicket ihr Auge schon.
Und sanfter schleicht die Zähre, und höher hebt
Das Sairensptel die kühn' re Hand — nun
Hallt Jubelruf zu Iehovens Thron auf.
- A
So
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So klagt gepriefner Urväter frühen Staub,
Die Harf an halb zertrümmerter Marmvrsaul ' ,
Der Enckel ; manche Zahr ' entblinkt
Jh « aus dem Aug ' auf die dmnpfte Saite.
Aber , noch lebt ihm ja der Vater — schnell
Strömt er in Jubel , girrt nicht mehr Todtensang:
Er lebt ! Er lebt ! tönt 's in das Thal hin,
Tönt ' s in des nahen Hains fervste Wipfel.
So sang < vor Hry lag Trümmer des Tempels , lag
Davidscher Thürmen Asche) der Seher einst;
Stumm , thranrnlos , stürzt ' mit der Harf ' er,
Hin , auf das Grab wo Iehovens Stadt war.
Ein Blick — und vor ihm strahltKores Gottgestalt,
Das grade Scepter in der gehobnen Hand,
Und ruft der Trümmer : «<Sey gebauet,
.. Thürmet , in Staub gesunknen Mauern !
Wie wenn Iehovens W e rd e1 dem Nichts erschallt
Und Welten rufen : Hier sind wir . Urplötzlich
*
Entstieg der Asche Salems Tempel,
Und Zions Burg und ihre Pforten.
Mit Blumen kränzt sichHermons bethautes Haupt,
Morias Hügel jauchzen , und Ebal blüht.
Melodischer rauscht Kidrons Quelle,
Silberner wallt Jordans hohe Woge.
Dem Dbrn enttriefet Honig , die Ceder hebt
Ihr ftolzres Haupt voll Früchte ; in Strömen rinnt
Milch von des Hügels Rücken ; Blumen
Hauchen im Felsenthal Duft zum Berg ' auf.
Be-

Besänftigt zürnt der Löwe, nicht Neidisch mehr
Dem Parder an der Seite ; das Mutterlanmr
Saugt an der Wölfinn Brust ; und Knaben
Scherzen mir Nattern und Haschen Schlangen,
So dauchts dem heiligen Scher ; so trennt sich jhry
Der Zukunft Wolke ; anbetend sinkt er Hin;
" Noch ist Gott mit uns , noch verwarf er
" Ganz nicht den Stamm der Jakobchen f
ODO
Du dem Jehova . Israels ewiger Gott,
Beute wie Davids Riesenhaupt wunderbar
Hoch in des Ehrentempels Halle
Aufhieng, und Landern befahl ; Gehorcht chmt
Daß Deines Reiches Granze sich weiters.
Ins Land des Feindes, daß unterm Scepter Dir
Sich neue Völker neigten; daß Dir
Tausendmal tausend Jubel tönen.
Du bist uns David , Du bist Ms Salomo,
das Tocht nicht, von Judas sterbender
Leuchte; trittst nicht des Gottgepstanzten
Wemstocks noch unperwehtes Blatt in Staub hin.'

Löschest

Zwar sproßt er nicht mehran Js .rdansQueÜe, sproßt
Nicht mehr auf Zions Hügel, wo ihm der Strahl
Der Frühlingssonne blicket, wo er
Wurzelt und sufblüht zur Ceder Gottes.

Doch decket Friedrichs
Flügel ihn, sproßet er
Nur unter Seinem Himmel, daß ihm Sein Blick
Wie Jovens , wenn-er sich erbarmet,
Leuchte und Frühllng um ihn prahle;
Sls

«

Denn,

Denn , o denn hebt er sich aus dem Starch'

empor,
Dann grossen Reiser chm aus der Wurzel Koch,
Und Ledern die zur Seite buhlen,
Schatten vergebens ihm neidische Schatten.

( Jüngst sah's noch Joseph; fah's — und Le»
wunderte.
Verschlang— Heil Ihm ! — das stablose Reis de«
Baum.
Lang dorte es einsam am Ufer
Spiel jedem Sturm , undMpott der Aue. )
Der Menschheit Rechte wagst Du uns heilig zu
Auf rechter Wage, die nie dem Golde schwankt.
Wir lebm, denken und sind Menschen
Und jeder Strahl der dem Christen leuchtet.
Erheitert uns auch,
Dem Enkel fliestet einst
Wenn nun die Welt —
Don Dir es lernt, daß

*

starrtet auch unser Aug.
noch die vollre Urn!

Dir lange Schüler,
nur Ein Gott herrschet.

*

»

Du , der den Fürsten die goldnen Stabe giebst,
Und ihnen rufest: Weidet die Schafs mir;
Gebeut dem Engel an dem Throne
Daß er Ihn auf den Händen trage;
Gurt' an die Hüft' Ihm fester das Heldenschwert;
Daß Schädel, die er einst noch mit Iüngüngsfuß
Sertrat , dem Greise Ruhe schauern;
Daß jeder Mund rühme: GOTT mit Fried er ich!

—h.

Schrei-

n.

Schreien, die

Erziehung
betreffend
, von Moses
Mendelssohn
. *)
philanthropinische

jüdischer Kinder

Jahr 1778 bezeugte das Dessauer Phitanthropin den Willen, Kinder jüdischer Na¬
tion aufzunehmen
, und desfalls auch jüdische Leh¬
rer anzusetzen
. Ungeachtet es öffentlich bekannt
gemacht wurde, so fanden sich doch keine Juden,
die von diesem menschenfreundlichen Anerbieten
Gebrauch machen wollten
. Das Philanthropm
bezeigte an Herrn Mendelssohn seine Verwunde¬
rung, und von der Empfindung einer mißlunge¬
nen Absicht beseelt
, war der Brief etwas anzüg¬
lich; unter andern Ausdrücken heißt es : „ Der
Fürst von Dessau würde es sehr ungnädig aufneh¬
men, daß seine Wohlthat, und edle Absicht so
verkannt werden sollte! " Hierauf antwortete
Herr Mendelssohn folgendes an Herm Campe,
damaligen Lehrer dieses vortrefiichen Instituts.
Mein mrthester

Freund!

Vorausgesetzt
, daß sich alles wirklich nicht
' anders verhalte, als sich^s ihr etwas ängstlicher
Eifer für die gute Sache vorstellt, daß nehmlich
kein einziger meines Glaubens sich das Anerbieten
A z
des
*) Aus Mcratur und Völkerkunde
, Nro. X.
April rM . S . 897-
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des PHLlanthropins
wird zu Nutze machen , und
daß so manche ihres Glaubens sich dieserhalb ein
schadenfrohes Hohngelachter erlauben werden , die¬
ses alles , sage ich , als ungezweifelt vorausgefttzt,
was folgt daraus ? Daß sie Ursache hätten den
Schritt , den sie gethan , zu bereuen ? Sicherlich
nicht t
Wohl aber , daß vor der Hand weder
Christen noch Juden eine philanthropinische
Er¬
ziehung gehabt , und daß ein solches Institut dem
menschlichen Geschlecht desto nothwendiger sey.
Was der Fürst , mein gnädigster Landesherr * )
dazu sagen wird ? —- Rach den Begriffen , die

ich

von den Gesinnungen dieses Prinzen habe,

wird er denken , die weisem Juden dürften wohl
nicht zugleich die Reichsten seyn ; und wird fort -^
fahren sich derjenigen väterlich anzunehmen , die
nicht reich find , und durch menschliche Bewegung.
Vielleicht weise werden können . Daß aber dieser
Herr auf das Philanthröpin
nun einen minder
gnädigen Blick werfen könnte , läßt sich meines
Erachtens
gar nicht denken.
' Aber bester Freund k war denn der Schritt
wirklich so ausserordentlich , so kühn , den das
Philanthröpin
zum Besten meiner Brüder gerhan?
Liegt es nicht schon im Begriff eines philanthropinischen Instituts , das ihm der Mensch als Mensch
erziehungswürdig
und willkommen seyn muß , ohne
darauf zu sshen , ob er einen beschnittenen oder

un*

*)

Mendelssohn ist aus Dessau Hebürtlg.

'

» >

/

unbeschnittenen Vater gehabt ? ^ Und die Stif^
ker und Vorsteher dieses Instituts haben so äußerst
viel gewagt , daß sie sich einer wesentlichen Be¬
stimmung desselben gemäß erklärt haben ? Wollen
befürchten , durch ein aufrichtiges Bekenntniß
philanthropinischer Grundsätze dem philanthropinischen Erziehungswesen
geschadet , dasselbe zu
Grunde gerichtet zu haben ? — Ich ' muß gestehen,
daß ich diese mehr als melanchtonifthe KleinMuth,
mit ihren und Basedowschen Grundsätzen nicht
recht zusammen reimen kann.
Ich von meiner Seite sitzche das Anerbieten
der philanthropinischen Vorsteher ihrer würdig , aber
nicht ausserordentlich .
Denn daß jüdische Schü¬
ler und Zöglinge ausgenommen werden , dieses ge¬
schieht auf allen nieder « und hohen Schulen
Deutschlands ; und auf die Abschaffung kleiner
pedantischer Unterscheidungszeichen , die bey Pro¬
motionen und Streitübungen
noch auf mancher
Universität im Schwange sind , legt doch wohl
niemand einen Werth . Und daß sie Unchristen
auch zu Lehrern annehmen wollen , ist sicherlich
nicht befremdender , als daß eine königlich preußi¬
sche Akademie der Wissenschaften einen Juden
zum Mitgliede erwählt habe ; daß die Gesellschaft
natursorschender Freunde allhier , Gelehrte vom
ersten Range , geheime Finanzräthe
und Juden
zu Mitgliedern hat ; daß Mendes d'Accosta vor
einigen Jahren Sekretair
der Londner Societät
gewesen ; und daß selbst in den dunkelsten Zeiten,
nicht selten Beschnittene auf den Lehrstühlen der
A 4
orien-

Arrmkalifchm Sprachen , der Medicin und der
Astesttsmie gesessen Habens Am Anfänge dieses
Jahrhunderts berief der Churfürst von der Pfalz,
Spmoftn zum Lehramte in der Philosophie , ohne
dadurch für den Verfall der Akademie besorgt zu
seyn. Ich sthe also in ihrer Erklärung nicht das
mindeste - das ihnen auf irgend eine Weise Scha¬
den oder Verachtung zuziehen könnte. Welcher
Vernünftige Mensch wird Basedow und ihnen die
lächerliche Intoleranz Zutrauen , daß sie ihre Zög¬
linge nicht werden in der Buchhaltung von einem
geschickten Buchhalter unterrichten lassen, weit
er Vas N »T . nicht ^ nehmen zu können glaubt ! - Aber von der andern Seite ist auch dieses so
ausgemacht noch nicht, daß nicht so manche Israe¬
liten die philanthropinische Einladung mit dem
verdienten Dank annehmen , und sich zu Nutze
machen werden . Als ich das Vergnügen hatte,
vor ihrer Abreise mit ihnen selbst , Und einige
Zeit darauf mit Herrn P . Simon von dieser Ma¬
terie zu sprechen, machte ich mir von diesem Pro¬
jekte überhaupt keine sonderliche Hofnung z Herr
Wessely , der besseres Zutrauen hatte , unterzog
sich der Sache mit löblichen Eifer , und fährt noch
immer fort sie zu betreiben .
Ich hoffe seine Be¬
mühungen sollen nicht so ganz fruchtlos seyn. Der
Erfolg gehe etwas langsam von statten ; er wird
aber vielleicht desto sichrer und anhaltender seyn»
Es liegt in den Gemächern der Menschen eine
gewisse vls mertise , die nicht immer durch hefti¬
ge Stöße überwunden seyn will. Ein anhakten-
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der Nachdruck thut zuweilen bessere Wirkung;
und die Familie Wessely hat Federkraft in der
Seele , ihre Unternehmungen
mit Nachdruck zu
treiben . Lassen sie der Sache die gehörige Zeit,
und bedenken sie , daß die mindeste Uebereilung
hierin mehr verderben kann , als beträchtliche
Langsamkeit . Ich möchte nicht gerne , und ihnen
am wenigsten Gemeinörtee vorpredigen , aber ein
Wort zu seiner Zeit geredet , mag immer ein Ioeu § eomnmnis seyn»
Durchdrungen von der Vortreflichkeit
ihres
Vorhabens , scheinen sie z. B - entschlossen zu seyn,
die ersten die besten jüdischen Zöglinge , die sich
anbieten , ohne Auswahl aufzunehmen . Ich von
meiner Seite aber bitte , und beschwöre sie darum,
Anfangs sorgfältig in der Wahl der Subjekte zu
ftyn z denn darauf wird wahrscheinlicherweise in
der Folge alles ankommen , wie sich die ersten Zög¬
linge bilden werden , mit welchen sie die Probe
machenKönnte ich ihnen nur drey Kinder wie der
kleine Wessely * ) empfehlen , so würde ich ihnen
und mir Glück wünschen , und mir von dem Pro¬
bestück überaus viel gutes versprechen . Aber dar¬
auf dächt ich unmaßgeblich müßten sie wenigstens
A s
ft) Dieser ist ein sehr hofnungsvoller Jüngling , Sohn
des Herrn Wessely Kaufmanns jüdischer Nation
zu Berlin , der damals in seinem dreyzehnten
Jahre war , und für fein Alter ausserordentliche
Fähigkeiten besaß.

sehen , daß vorerst nicht lauter reiche Menschengestatten ausgenommen werden , die fruges cotfflunere nati, dieser ihrer Bestimmung gar za treu
zu bleiben pflegen.

m.
Schreiben , des Herrn D . Köhler, Professor
zu Königsberg , an die Herausgeber
des Sammlers.
t^ ie Stelle , Sprüchw . 7 , 22 . 2z . die sie
***•• '״Jünglingen ihrer Nation zum Versuch , den
ihre stärke daran zu prüfen , im ersten Stücke LHrer Monatsschrift aufgeben , hat unter uns Manner beschäftigt , und ist sehr verschieden gelesen
und erklärt worden. Das Wort  שכס/das
nur
hier sich findet , und dem man fälschlich die Bedeutung von  שבסיבשJes . 3 , ! 8. gab , und daß
leicht aus
< אוילward , hat diese Stelle verderbt . Der Thor schickt sich meines Erachtens,
gar nicht hieher , wo von lauter Thieren , die gefangen werden die Rede ist. Salomo schrieb vermuthlich wie noch alle jetzt übrige alte Uebersetzer,
den Symachus und die Vulgate ausgenommen.
Ln ihren Abschriften hatten .
 כח יכא6 כשור אל
 ( ובשכם אל סוסדvt Catenarim, ) wie der Ketten ׳
Hund, u. s. w.  ר.זכאיל אל חץ ; פלזה ככרו כםר
Daß selbst der Chaldäer 1 י,לאכורא ור
<היך כלכא
*דספריח כירא בכבדיד
 אילאhat , wird sie wohl
am

n
am ehesten geneigt machen , diese Aenderung
masorethischen Textes anzunehmen.
Köhler.

des

Antwort , des Herrn Euchel, im Namen dev
Gesellschaft Herausgeber - es Sammlers.
Mein verehrungswürdiger Herr und

Lehrer!

Sie haben für gut befunden , uns Ihre Meynung über die schwere Stelle , die wir im ersten
Bogen unsers Sammlers , der jüdischen Jugend zu
erklären aufgeben schriftlich mitzutheiken , und er¬
lauben uns dieselbe unter Ihren Namen einzurücken.
Ein Beweist Ihrer edlen Gesinnung , der unserm
Vorhaben eine Ehre macht , die wir mit dem derbindlichsten Dank erwiedern.
Einen Mann wie Sie befremdet es , die
Starke unserer Jugend durch eine Stelle versu¬
chen zu wollen , die unter Ihnen Männer beschäf¬
tigt hat . Um desto mehr befremdet es uns , wie
Männer die die Freyheit haben , den Text als
korrumpirt anzusehn , und Lesearten nach Gefallen
zu wählen , eine Schwierigkeit in dieser Stelle
haben finde » können . Rach dem Chaldäer , Sy¬
rer , Araber und der I .XX . bleibt nichts schwieri¬
ges übrig , außer dem unbedeutenden Zweifel , ob
V2I ? im Hebräischen eine Art vom Hunde bedeu¬
wirklich 272 gestan¬
tet , oder ob im Original
den , und durch Abschreiber mit V2F verwechsekt
worden sey. Dennoch haben die Ausleger ^ ihrer
Nation andre Wege gewählt , so daß selbst der

gross-
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grosse R . Michaelis , sich hier eine
Conjektur erlaubt , die sehr wenig für sich hat .
Ihr Einfall
 עכסdurch Oatenarium zu
übersetzen, läßt sich
hören, weil er paßend ist, indessen
zweifle ich sehr,
ob der Dichter daran gedacht
habe. Dem allem
sey aber wie ihm walte ;
können wir  ׳hierinn die
Ehre nicht haben mit Ihnen
übereinzustimmen,
wir haben einmal der Fahne der
Masorechen geschworen, ihr treu zu bleiben ist unsre
erste Pflicht.
Genug daß wir so weit gekommen
sind, Nebenbedeutung von wahren Sinn
unterscheiden zu können , und keine spitzsindige
Auslegung mehr zu besorgen haben , die ein strenger
Canon - nicht selten
hervorzubringen pflegte — ■
Ich wage es meine Meynung
über diese
ke hierbey zu fügen, - die
ich zwar gerne mit einer
bessern austausche , allein bis jetzt
fehlt mirö wirklich daran , und wie gesagt , ich
schreibe sie aus
Mangel einer bessern nieder , und
erwarte daher
Nachsicht und Zurechtweisung sowohl
von Ihnen,
mein verehrungsmüedigee  ׳Lehrer !
als von allen
Kennern und Liebhabern der biblischen
Littetatur^
Aach dem Paealellifmo
entsprechen
“W,
 צפור,

 אוילund אלטבח,  אלמוסר.  אלפח,ein.

ander . Jedes Glied hat sein
besonders Prädikat,
das erste hat  יבאdas
,
dritte INO , und 0  עבist,
meines Erachtens das Prädikat des
zweyten Gliedes. Daß  עבסhier für ein
Zeitwort stehe, will
auch Symachus , der es durch <nt ^
rcw , MNZeN ,

Hüpfen übersetzt
; so übersetzt
. Jes.
3, f6*  וברגליהם תיככסגה, auch Lowth
urto
mir ihrer»

.

Füs-

lz
I

?äffe
» leichtüexit
dahin
, nach
dem
ischen
, undHüpfen
 ע^ כבשin
Avrum
& Aracon'.Mur er«
vertit
.
Es
ließ
sich
hier
also
übersehen ומכבס
Hr lLmsaÜ
, G sch  אל מוסר אוילso wie der Narr zur Zucvr
hinranzer.

Allein ich glaube diesem Worte ganz
eine andre Bedeutung zu geben , und nach dieser
die Steüe so zu übersehen , daß auch der Thor
Himmru, ohne Anstoß hier seine Stelle unter den Thieren
findet. Die Rabinen sagen כס, עsey eine Glocke.
orrchen geKimchi der gewiß der gröste Etymolog unter den
HeWcht.
Rabinen , die wir kennen war , sagt :  גקראpi
. Wendeמעקשקש
 המל עככן לעי שהלא, Der Fessel wird darum
en zu ton*
 ס0 ע, genannt , weil er schallet wie eine Glocke.
!ehr zu deSo übersetzt er auch  וברגליהם תעגסנהnnd m lk
!ich Mm
ihrem Zußpuy schallet»sie. Andere Rabiuen übersetzen, mir threrr ^ üsftn ftffdn
sie , und wieder andere sagen: durch ryre

chichsch,
dem allem
hierinn die

^mit einer
mrswirkbe ft aus
irre daher
»Ihnen,
von allen
teratur.

n M,

אל,ein*
hradikat,

Aüsie vergiften sie.

Dies alles

scheint

mir

nach der Analogie von einem einzigen Begriffe

locke» herzukommen
. Ursprünglich mag0*0%
Locken heissen, daher  ^ ססGlocke * ) .
Wenn von Buhlerinnen die Rede ist, gebraucht
ein jeder Ausleger an der Stelle von locken figürlich ein anderes Wort nach Gefallen , je nachdem
er das Laster der Verführung durch einen hartern

Aus-

wist,

ten Gliehe, will
MMr
th. Jes-

:ifyen
m

* ) Man erinnere sich daß auch in der deutschen Sprache, Glocke von dem Zeitwort locken
, herkömmt.
Adelungs hochdeutsches Wörterbuch, Glocke
und locken.

Ausdruck beschreiben will, dieser sagt also: fefJeUf,
und jener gar vergiften , nur der sprachforschen-

allein, !aßt es allemal bey seiner erstenBedeutung.  כס. עist also locken, nehmlich
das Nomen Adtionis bas hier für ein Zeitwort gebraucht wird, und  אדלbleibt nach der Masora,
der Thor, und zwar der, von dem oben die Rede
ist, der sich von dem Weibe verführen laßt. Und
nun lasten sich die Verse so konstruirm ur-d übersetzen:
de Kimchi

.  בשור אל » נח יבאWie der Ochse zur Schlachtbank
,
,
geführet wird, ׳
.  וכענש אל סוהר »וילEs
>
her Thor zur Züchtigung ge^
,
lockt,
ne כמודד * פור אלWie der Vogel ins Garn eilt,
 הולך אחריה פחאוםSv folgt .er ihr sn seiner Einfalt
(von  )פחהnach,
 ולא ידע כי בנפשו הואMerkt nicht daß es um ihn gefchehtt
< כבדyn  עי יעלהBis

Pfeil ihm die Leber( daHerz) durchbohrt.
rMerayhorifch
, Wieder Veutfchk sagen Wird: Lid tym das Messer am
Hais, stehet)
der

So dächte ich könnte man die Schwierigkeit
Stelle heben, und die Leseart der Masora
beybehalten
. In Erwartung ihres Urthei/s beharret mit aller Hochachtung
dieser

Mein vexchrungswürdiger Herr
«yd

Königsberg
, d׳n

»7r».

3a״u*r

Lehret

Ihr
ergebner Schüler und

Isaac Abraham

Diener

Euchel.
VI.

IV.

Auszug eines Briefes , von einem Judey
an seinen Freund einen Christm.
„ ALo

scheint es mit allen diesem zu gehen , EeS
glanzet so lange es Theorie ist , wenn es
aber zur Ausübung kommen soll, dann lauren be¬
reits Hindernisse genug im Hinterhalt , und wissen
schon zur rechten Zeit ihre Streiche an den Mann
zu bringen .
Geht es mit der lieben Aufklärung,
die in unfern Tagen von Kanzel , Katheder und
Schaubühne so hoch gepriesen wird , besser ? Alles,
ist in Gährung , alles scheint diesem Kleinod ent¬
gegen zu lächlen , kennet keine andre Glückseligkeit
für den Menschen , hienieden als Aufklärung , so
lange nur bloß davon geredet wird , laß es aber
zur Thatsache kommen , gelt ! es tragt ein jeder
sein Schcrstem bey , um dem alten Schlenderjan
nicht ein Haar zu krümmen.
Erst vor einigen Tagen las ich eine Recension
über Dohms Buch , von der bürgerlichen Ver¬
besserung der Juden , in der eine Neuigkeit vor¬
kömmt , die kein vernünftiger Leser hier erwarten
konnte , stellen Sie sich vor, mein
Bester!
in einem Staate
wie Preußen , in einem Orte
wie Berlin , in einem Zeitalter wie das unsrige,
soll ein Mann wie Büsching folgendes schreiben :
(im 42 . Stück der wöchentl . Nachr . v. I . ) „ Ich
„will hierbey ( derStelle , wo Dohm von der Gewohnheit der Juden , ihre Todten am Sterbetage zu
begraben redet ) anmerken , daß mir schon vor lan¬
ger Zeit für gewiß erzählt worden , die Juden
„ lieft

l6
w liessen durch einen Mann , dem sie den Namen
'»»des Engels des Todes geben , den Verstorbenen
״vor dex Beerdigung , den Hals zuschnüren , - a ״mit sie von desselben Tode gewiß seyn könnten;
 ״hierüber laßt sich noch vieles sagen , dazu ich aber
 ״keinen Raum habe . "
Ohne Zweifel hat dieses
der Herr K . R . vor langer Zeit gehört , denn es
schmeckt recht nach der Erzählung
eines Mühmchen aus dem vorigen Jahrhundert ,
War es
aber nicht Pflicht von einem solchen Manne , Vorurtheile die ihm in der Kindheit eingeprägt worden , durch genauere Untersuchung , entweder ab¬
zuschaffen , oder zu bewahren , ehe er sie so blind¬
lings in die Welt schickt ? — Wenn ein Büsching
solch ein Mährchen erzählt , was soll der Unwissen¬
de der es hört , sagen ? — oy® ris e\ sye fjtv9s>y?
b $e T ׳# <wr# Mtvet* Hierüber
—
läßt sich vieles
sagen , sagt Herr B . , freylich sehr vieles, ׳wenn
die Sache sich so verhielt , besonders ein Mann
wie Büsching der für das Wohl der Menschheit
so interessirt ist , hat hier , wenn nicht andre weit
schädlichere Vorurtheile
dawider obwalten , vieles
zu sagen , die Sache betrist Menschenblut , sie
müßte untersucht und bey Bestrafung
untersagt
werden . Allein , glauben Sie Freund ! das Mähr¬
chen gehört mit zu vielen andern , die meinem
Volke leider allzuoft angedichtet werden.
Da ich selbst nie die Ceremonien bey einem
Sterbenden
beygewohnt habe , ließ ich mir daran
gelegen seyn , und erkundigte mich bey einem ehr¬
würdigen Greis der bereits mehrere Jahrzehnden
bey Kranken und Todten , aus blosser Menschenlie-

Namen
'erstorbenen

Mn, da-

kiebe umgeht , und auf dessen Wort und Ansehn
gewiß Herr K . R . B . Verzicht auf seine Erzählung
thun würde , umständlich um alles was bey ei¬
vorgeht . Er erzählte mir alles
nem Sterbefall
pünktlich , und gab mir zugleich ein Buch , in dem
alle Regeln nach denen ein sogenannter 6emilotL
der
clisst-Leiim ZgkLj ( Vorgesetzter des Instituts
Wohlchäter und Krankenverpfleger ) sich zu verhalAus diesem Buche über«
hat , ausgezeichnet sind.
setze ich kürzlich einige Artikel.
1 ) Wenn jemand in den letzten Zügen liegt,
müssen die Aelteste des Instituts , nebst noch neun
männlichen Geschlechtes gegenwärtig
Personen
seyn . Der Sterbende muß ganz genau beobach¬
Ihm das Küssen
tet aber nicht berührt werden .
sich vieles
sonst die kleinste
oder
,
hervorziehen
Kopf
unterm
les, wenn
Bewegung machen , durch die der Tod . befördert
nn Mann
Menschheit werden könnte , wär Blutvergiessung.
2 ) Ist nun die Seele vom Körper geschie¬
lndre weit
legt man ihm eine Pflaurr .feder unter die
,
den
en, vieles
und läßt ihm eine Viertelstunde unberührt
,
Nase
iblut, ft
Bleibt die Feder unbeweglich liegen , so
.
liegen
Erjagt
ihn aus dem Bette , und legt ihn auf
man
hebt
isMahrliegen bleibt
meinem den Boden , wo er drey Stunden
und beständig bewacht wird.
z ) Beym Abwaschen und Beerdigen muß
)ey einem
der Leichnam mit der grosten Behutsamkeit geho¬
nir daran
ben , gedrehet und gewendet werden , damit ihm
inem ehrwiederfahre , was einen Lebendigen beleidi¬
nichts
»rzehnden
könnte.
gen
Menschen'
Alles dieses könnte dem Herrn K . R . zeigen,
der Leute diewie so gar ängstlich das Betragen
ses
B

könnten;
»zu ich aber
l hat dieses
, denn es
rs MühmWar es
me, Vorprägt worWeder abeso blind,
Büschinz
Unwffen-

ses Instituts , die nicht nur ihr Amt unentgeltich
verrichten , sondern noch mit Gelde und durch
gute Aufführung diesen Dienst erkaufen müssen,
bey dergleichen Fallen ist , und ich zweifle nicht ,
daß er seine Erzählung widerruffen wurde .
Was die frühe Beerdigung der Juden überHaupt betrifft , lieget am Gesetze selbst, daß ohne
griffe Roth nicht übertreten werden kann. So
viel glaube ich aber ist gewiß , wer einmal tod ist, der
bleibt tod. Bey andern Nationen ist der Ge brauch , das Absterben eines Mannes vom Stan De, ein-paar Stunden nachher durch Kondolenzbillets anzukündigen , nie habe ich erfahren , daß
solche durch GratulationMllets
zur Wiederaufer stehung widerruffen worden wären .
Dem grossen Manne dem das Wohl dev
Menschheit im Ernst Nahe am Herzen liegt, dächte
ich, blieben weit wichtigre Dinge zur Verbesserung
Derselben übrige ^
_
.

- heit;
Pthe
gele
and
senl
dien
ode
und
Len
E den
sre in
glau
fällt
seyn
sun
ten
-es
kne
^ Ley
und

Recenfronerr^
I er u sa l e m , oder über religiöse Macht und Im
denthum >von Moses Mendelssohn . Berlin
bey Maurer 178 z. Erster Abschnitt 96,
Zweytev 141 Seiten ; 8.
Erwarte keinesweges ^ lieber leser ! hiev ein
Urtheik , über diese in allen Betracht so wichtige
Schrift . Eine ' kleine Freiheit nur erlaubet sich
R . und dieses ist, demjenigen dem es um Wahr heit

Ge
se^
Lrü
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helt zu thun ist, emen wohlgemeynten Rath mitzutheilen
. Herr M . seine Schrift ist von viskn
gelesen
, beurtheilt, und auch bereits durch zwey
andere Schriften ( von denenR . eine schon gele¬
sen und weggelegt hak) widerlegt worden
. Allein
die mehresten haben sie entweder nicht verstanden,
oder aus einem falschen Gesichtspunkt betrachtet
und beurtheilt
. R . hatte die Ehre mit verschie¬
denen Gelehrten darüber zu sprechen
, und gefun¬
den, daß sie manchem nur darum gefällt, weil er
sie nach seiner Lieblingsidee accomodiren zu können
glaubt, und wiederum einem andern darum misfällt, weil sie der seinigen schnurstracks zuwider zu
seyn scheint
. Sein Rath ist daher, sich bey Prü¬
fung dieser Schrift von keines andern Urtheil lei¬
ten zu lassen
. Wer das zwanzigste Hauptstück
des vierten Buches von Lockens Versuch vom
lnenschlichen Verstände zuvor liefet, stimme R.
bey, lese alsdann unsre Schrift , wiederhole sie,
und er wird finden, daß sie so ist, wie man sie
von einem Mendelssohn erwarten konnte
.—
— E — p.

Salomo und Ioseph II. , mit einer Einlei¬
tung von Jsaac Alexander, Rabiner zu
Regensburg. Wien bey von Baumeister
1782.
S . 8.
Ein gutgesinnter Rabi , durchdrungen vom
Gefühle der überschwenklichen Güte, die der wei¬
se Joseph unter tausend andern, auch seine unter¬
drückte Brüder in. seinen Staaten gemessen Laßt,
B 2
opfert

20
opfert sein Händchens oll Mehl .
Er ziehet Pavaßkllen zwischen ihm und seinem vormaligen jüdi«
schen Monarchen Salomo , der gewiß im Kopfe
dieses Rabis das vollkommenste Ideal eines wei¬
sen Regenten ist.
Wir rügen hier keine Fehler,
die in Sprache , Ortographie und Zusammenhang
des Ganzen überhaupt darinn sich finden , und
zeigen das Schriftchen
nur dadum an , weil es
erstlich , die Arbeit des ersten Rabis unsrer Zeit
ist , der Deutsch schreibt , zweytens ist uns be¬
kannt , daß es aus der reinsten Quelle der Em¬
pfindung für das Wol seiner Nation fließt .
Q,
daß doch alle Rabinen so dachten ! —

— E - *p.
Nachricht

an das Publikum.

Die Monatsschrift der Sammler , kommt Stückweise in he»
braischer Sprachs mit rabinischen Schriften heraus ; dann und
wann wird eine deutsche Zugabe deygelegt . Ihr eigentlicher
Inhalt ist : i ) Hebräische Gedichte , theils Originale , theils
Aebersetzungen aus andern Sprachen . 2) Aufsätze und Abhand¬
lungen , der jüdischen Nation , besonders die Erziehung ihrer Iugendketreffende . z) Biographien berühmter Rabinen und ange¬
sehener Männer der Nation . 4) Neuigkeiten vom jetzigen Zu¬
stande der Nation , in verschiedenen Ländern, ; ) Ankündigungen
und Reecnsionen von neuen der jüdischen Nation
interessanten
Büchern , die entweder hebräisch oder in einer andern Sprache
herauskommen . Da der Wunsch der Herausgeber blos zur Be¬
förderung der Aufklärung der Nation abzielt , ersuchen sie einen
jeden edeldcnkenden Gelehrten , ihr Vorhaben mit nützlichen
Veytragen zu unterstützen.
Der Jahrgang wird 12 - is Bogcw stark werden ,
2 Rthl . in Luisd ' or zu ? Rthl . , und ist in Königsberg kostet
bey den
Herausgebern , und in Dessau in der Buchhandlung der Ge¬
lehrten zu haben.

י•
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Nebst einer deutsche!! Zugabe.
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יוד ענפיהם גדלו ,
יא .משתי לי מיס
יג * על רגלי
למד צין
יב הכניס

לחרש
 7וינוס

תפוז

מחוק ציון המפסיק
כשתילי מיס
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הכניס
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א
ש ירים
לגכר משכיל אל הגילה ( *

את גילה ר  $תי ! מבוקר  .עיי נהיירת לי -
מבין שדי א ® הקחני,
.ןתגרלנל ע :ל בר® ־ ;
מנעורי
שבתי וקומי,
וכל דרבי הסכנת:
אם רבש והלב ערבו■
ומגריס היו יל למנרה ,
או שיר ומשל
לאוני ינעכש ,
;־ "י־ ,־; ־י:־ י ::׳י־
(כל ^לןי עדני ראתד־יז:
? ** ' ? ף 8יח קהי־י ׳
יל

רנמף אדלג

בדתך ,

גבינות:

אל מקום תאנה ורמון,
עבותים וינצי המוייכש !
תחת תומר שם ; שבתי ,
ז (© )
; Neustes Buch
Blumenlese

סוס
Ramlers

)*

צח
שם ^רכתי מעזחק ליt
שעשועים בקרב רעי •
הן במצאי חלוקי אבניכם
מחאתי כף לא כף ,
רקדתי במועגר-־/ 1
ברדפי אחרי חגב ,
שממית ואחד הז -בוביפם
ואחרי מי דלקתי ׳.
זולתי אוזריך ?
מצאתי«
ומה "זה
TT
אם לא מצאתיך ?

ואניבףדכר^י,

גם בימי עלומי,
עת חכמה אדרוש,
(כל פועל כוננו ;לי :
את עזרה  ,בצרות נמצאות*
אף בקרב מבאובור־ת1
עמדת מסביב לי:
סבבוני,
תלאות
י-עת
•
X :
X :
אחזת ב:ד ימיני,
ותתני לי מגן ישעך :
אתדיין /
״בני
אמרת •לי
Xאז
T T
;•
 X־ ; t

"אנכי

,אנכי טפףתיך ןרביתיך ,
"שסע בקולי איעצןל,
«  £ליף עיני ׳ לכי׳ ? יגל: ,
,כבוד אל תבקש,
״ עושר לא אתן לף :
״ גם במלא כף ישמח צדיק ,
,ובלחם הקו ייטיב לבו:
,
לבר זאת
תשורתי "
• :
:
* rי
"
אין Tכמוה
ברכדת ,
“* ״1
T T ; T
"אותה ןל ח כעד:
״ מתת אלהים ליוףניו,
«ששון כנור  ,ודזךות " • yp

w
אנא

*׳

*

גילה 1גם־ היום אל תדפי מגי
אל תעזבני ב ^ רב ; מי:
דע זקנה תנחני/
ותהי לי משענית:
חן־לי מני רוגז,
עד
זקנה
דשיבד־ת:
־ t |:
- " :ד
הגת ;מים אשבע,
תביאני אלי קבר *
*גם T .אז בי
תדבקי,
*  :־י •1
אל תלמודי מנגד *״
ז2

הל ׳

אל תתנני׳ מדרך
אנוס נושא זעף /
קשה יום וקשת רוח :
אשכבד־ז,
שושנים
שם בין סבכי
T T, : V
־' -
־T
זאת היא מנוחתי י
את ביך־כתיים תשבי,
ובי; כתפיך אשכון:
מלון אוחזים אהידתv
בקי כפים ובר לבבי:
בגרונם אל ירוממו,
ובפיךס ירצו קושט  ,סירדיז;5
מיוזקו גשרים סביבי,
שמדת יי
ירקדו
מנשירים
T T
 :־ {:
; * *

סוטר

השכר 1-י

מעט בשמים להיךימתקו•
אך ברמתם באש י .ךליקו,
בן הנמנים' בעתיעיחקו•
ישתוקו• *
וברגע
שפתותס ־Tמכות ,
«
j .
- .
V
• :
ך> ך

על כלים בעת ;ריקו•
ויזעקו־ ,
קולם
יתנו
;• I Ti
|• T
;

3ן חבסילים לתעים■ ישחקו
?סוס יצהלו  £ ? ,רא .ינחק? •

ריב השמש

והירח ) * -

'<
■־מימים ימי כציר היו  ,ע־מ המחלפרת■ הזמנים בכל רגע
פעם ממלבש השמים קדחת , .ויעמוד■ סער  ,פעם
מאיר השמש אמ פני הארך  ,ומך בחומה כל משכי מכל  /ויהי
ריב כץ השמש והרוח ,זאמ אומרת . .לי ימר העיז והגבורה,
וזאמ אומרית קטני עבה ממיתני ך ,עודם ׳נצים ,והנה איש
אורח בא בדרן אדרמו  :על שפחו  ,ז וכובע גדולה על ראשו ,
,להידת לו למחסה מפני חממ הרוח  ,ויהי כראומו  ,ומאמר
השמש אל רעומה  ,כעמ בקורמ מהיה  ,לחי האממ׳ל לכס
הארח ,גס להפשיט אמ
ונראה ,מי משנינו יכרוח אמ
האדרמ מעליו  ,גס להסיר אמ הכובע מעל ראשו ? החל
אפי  pאס כעננן עבי
אמה להראומ אמ :כוחך  ,׳< אל יחר
מכסה אמ הוד קרני  ,ויואל הרוח וירס אמ קולו ,
עננים
■ויפת בחזקה ממלוא פיהו  ! ,דך בעפר האדמה • ויעלהו השמימס
ויכס בו אמ עין הארן  ,וירעש בהמיע שאונו כין סבכי היער,
וישבר אמ העציס ; וירעס באפו אמ משברי היס ■,ויפיל גס
חיל גס חומה  ,אך ■ לריק יגיעו  ■ ,כי ככל זה לא יכיל
■להפשיט יאמ האדרמ מעל האורח  ,וכל גמד נסומו אמ כוחו,
אס ־מפנים  ,ואס■ מאחור  ,אס ממעל ואס ׳ממטה  ,מתיל
•מצא שטנה  ,כי הליט האיש לכ נפשו באדרמו  ,ומסגיר בעדו,
ולא עזב גס פמחון קטן אל החח לבוא שמה  ,ויבוש הרות
■ויסיג אחור והנה [השמש יצא על פני הארץ  ,בזהח ובהדרו
■ויפז  ,אמ העננים  ,ויזרח על ראש המהלך  ,ויחס לו ויזע
ויעבר אדרמו ־מעליו  /דטל־ה לע משעגמו בידו  ,וישאס על
אחורי כמפו "

־אם
* )

כמשל הזה הוא ראשון למשלים
הפמיתה שהקדמנו בדף הששי

אשר

עליהם

מסובב

י
■לכדי

המא ?פימ •

&םתשיב אישמאולתו  ,אלתגער בו*
ואל הקצפנו  ,פן יחזק באולתו •
במענה רך תוכיחנו  ,בנחת תלמדנו,
ובמוסר אב תיסרנו  ,אז ישמעךל •
— b.

מכתבים
הוזלומוה

הטה הרהורי דלנא ודרוש היא מפסוק מפורש ;נם"
ורעיונך על משכבך סליק •

ברכוד־ז דף נו •
החלומות .הולכים
חכמינו ז״ל כל

אחריהפה ,

כבד אתרו
וזה שחתולדות נפש האדם כאשר ייטיב לבו  ,יראה
את כל הקורות הבאות עליו בפנים יפות  ,ויחשבס לטובה ,
ולהיפך במר לכו  ,יחשוב הכל לרעתו ,לכן אס יפתור איש
את חלומו אשר חלם לטוב  ,וישמח עליו  ,אז יכין את עצמו
לקבלת כל טוב • וכשיפתור אותו לרע  ,וידאג עליו זה
יוליכנו אל היגון והאנחה  ,ובוודאי יפזל ברעה • אבל באחת
אין לשמוח עליהם ואין לפחוד מהם  ,כי תולדות כל החלומות
הס במה שכבר היה  ,ולא במה שעתיד להיות ר״ל שאלו
הרעיונות אשר נכנסו כבר בנפש החדש ע״י השגת חושי הגיף,
בעת שהוא עד  ,המה ישובו  .גס אליו  ,ויעלו על זכרונו בעת
שיישן  ,אך יבואו בערבוב ובלבול לפי שאין להם הבדל כזמן
ומקום כבנמצאיס חחלסיס  ,ולזה יתחלפו על הרוב רעיון
אחד עס רעיון אחר הדומה לו מעט  ,וירכיבו הרכבות שונות,
יחברו לפעמים דבדיס  ,אשר מעולם לא היו מחברים  ,וגס
לא יחברו עוד כל ימי הארץ  ,אבל אי אפשר להם להמציא
רעיונות חדשות  ,אשר עדן לא היו כנפש החולם  ,ולכן כל
עת שתשמע חלום נפלא  ,הנס קרה לאיש החולם את אשר
תלם  ,אל תבהל ברוחך לאמר  ,כל החלומות אמת ידברו,
ויגיד*

«יגידו לאדם את אשר ייקרה ;לו ; כימיו tלא כן הדבר ,דר 1פ
«חקור ה־טב אז תמצא סבתו • תמי? במה שקדס * ) וכן הדבר
עם כל :חלומות הגס נפלאים המס לפעמים בעינינו * גס
נודע לי החלום אשר .מפר לנו אחד מחכמי העמיס tא״י
אעתיק לךהפ
שגי אמיס היו עוכרים -בדרן• -יחדיו ׳ויבואו אל עיר אחד
ללון שמה האחד סר אל בית חלון אורחים  ,והשני
אל בית מדעו אשר לו כעיר הזאת  ,ויהי אחרי אכלם ואתרי
שעם  ,והאחד אשר הוא לן • בכית מודעו .שוכב • ישן על מטעו
אשר הכין לו רעהו  ,ויחלום .והנה חברו הבא אמו מן הדרן
חושה לעזרתי והצילנו מידי
מכתש ממגל לע נפשו לאחר
בעל המלון ׳ העומד עלי להמיתני  ,ויחרד האיש וייקץ משניגל
״והנה חולם« ויאמר אל לבו לחה אירא ? וישכב ויישן * ויחלים.
.שנית  ,והנו חברו עומד עליו • מגואל בדם ומבקש תמני
לאמר אס גס לא עזרתגי בעודגי חי  ,עשה נא זאת איפוא
,ונקום את מעמי  ,כי הנה בעל המלין הפכי למות  ,ויען
את גופי על העגלה ויכסהו בפרש ובגללי הבקר ,להוציאהו
מן העיר  ,ונק׳ברהו שמה  ,ולכן צא השערה • בבוקר השנס טרס
יבוא שמה המצח עס העגלה  ,וייקץ האיש ותפעם רוחו על
השנות החלוב הזה  ,וישנס בבקר ויצא השערה  ,והנה רועה
אחד לקראת  ,מוליד את העגלה ועליה פרש וגללי בקר  ,וירן
אליו ויגער בו לאמר ? מה לך על העגלה הזאת ? ויחרד
הרועה וינס  ,ויזרוק את הפרש מעל העגלה  ,וימצא איש
שוכב תחתי והוא הרוג ,ויכר האיש את רעהו  ,ויגד את
כל ' הדברים :אלה אל זקני העיר ויבקש הדבר וימצא  ,וימיתו
את בעל המלון הרוצח  /וינקתי ממנו את נקמת המת • ,
#
#
m
ומזה

יכדומה לו יביאו רבים ראייתם  ,ני החלומות יגידו
מ 5שעתיד להיות אכן אחרי העיון ימצא כי גס סבת
מעשה

* ) ידעיגי שיש כזה פלפול רב כין גדולי חכמי מה שאחד
■הטבע לע מה שקורין בל״א ( דען צורייכענדן גרונד)
אס יש גס בחלום נבהקיץ רעיון הקודם סכה המסובבת את
 : .רעיון הבא אתריו ? אס לא  ,אבל אין כאן מקומו
להאריך •
דנל ' הכותב

מעשה שזנמינז במהז שקדס כאשר אגיד לד  :־? עיר 56מ
האורחי®
העיר הייגה יתעה לשכיחי רוצתיס ייהי כאשר הקרי »שניה©
אל
,
ייאמר
האחד
אל
רעהו
"
אשריך וטוב לי שיש •דל
אוהב נאמן
בעיר הואע  ,ועוכל לשכב שקט ושאנן לאני הצרכעי
ללון בביע מלון אורחיס  ,ומי יידע אס אל יהרגוני בלילה
הזה
עליו  ' ,יינחמהו רעהו  ,אך שמר אע הדבר הזה נלוו  ,וידאג
מאוד
,
כי
אהבו
,
וזאע
היעה
קבע
חלומו
•
ועל
ביאע
החלום המי
עוכל אומר לן : .ילזע עדע כי נגד קלוס אהד שיבוא,
הודאי
לספור המה אלפיים שלא •יבואן  ,אב
& אס יהע
גס
מספר
החלומוע
הבאים
פיה
למספר
החלומע שאינם
באיס  ,־ככל■זה ביאע האלוס שחלחע אינו בהכרת vאך שהוא
אפשרי  ,אפשר שיבוא יאפשר שלא יבלא  ,לאס לץ האפשרי
עדאג  ,הלא מצטרך לשומע • בל ימי חייך בצער  ,זלדאג כבל
עע ובכל רגע  ,־שלא עכוא עליך אחע ןמ הקורע המזיקיע
האפשרמע לביא על האדס  ,הכי אל עשב  ,פן ' ישבר הכסא
עחעין • £ולא עצא החוצה פן יפל עליך אכן אי • לג וימיעך?
הלא עבין מזה שא■ ן זה חלק איש חכס מאלהים להשעוע אל
ה־חממוע ודברי שקר
«« וגה W .

• אשד שאלו א 5שי חוללע ב 1אוו
.אבן יון וכ׳ *

הגמוב"

;משל* <ג ח" י•
• « ק ר•יא י

ב& ? חן ,
השוחד
‘
,
, .
בי׳גלץ אל בל
.
*  3גה ׳ישכיל -

 nע-.ח ־ק ה
מ3ינ♦ וואש דער גלאנך ׳זיינעס עדל
שטיינסדעסאויגעאיזנגדאס
אשף
איזט דיא בעשכזעכונג דעס
אונטרנעהמך ראיינעס
פרעמעלערכן  : :דען דעך
מיאגליגגטאיכס־אלגעס .
*3

« ■ ו •ד -

■• רוב♦
המפדפיס הסבו מלע •בעליו  ,אל הדיין השופט  ,אפר
עעיד
להמע
בעל
של
.
שלחל
והביאו
ראיה מכקרא שם
■גאמר(  j״ ״ ) אל עמנע .טוב מבעליו  ,דיל• ממי^ל הטוב
הגס שעל ידי הדחק גוכל להוציא המקרא .מפשוטו  ,מ7־{ העומד
י מריבה

מ׳דוכס על הפריז  ,ומער נאה לפרש שמלע בעליו מוסב ע5
 4הנוע!  ,רק למטה ממנו שס (פסיי! ?ג ) שוחד מתיק רשע יקין
יל בו דבר החכם ממקבל השוחד • זעעה הנני אציג לפניך
דקדוק הקלות .עס באורם  ) * :אבן — עחסר כ״ף הדמיון,
המו ( לס ?  ) /נזם זהב באף חזיר וגז׳ פירש כנזס זהב
‘( ל וכן(  !Wdלד ) כי חטאע קסם מרי וגזמד עפרשהו
החטאת .קסם מרי * חן — שרשו חנן  ,ועחסר אחע מהד־ומוע*
הי כל משקל כעל שעי ענועוע שהנגינה מלעיל ** ) תמיד
משענה הע״ג■ לעגועה קטנה בגנזי■היחיד כמו • :מן עזר נאמר
(נמהלים<!<* ) עזרי מעע!; ׳ל זכו׳ ומן חפץ נאמר (ישעי? לב)
־ממצוא חפצך וכו׳  ,פ״א פעל בענועה קטנה יוע׳יפ בשוא ל׳ת4
וכלל מוכח בידינו  :כל שעי .אועיוע דוחוע רצופוע  ,והראשונה
בשו״א  ,הוא שוא נע  ,וא״כ שני הכללים מענגדיס זה לזה *
הכן עחסר אחע מן הדימוע  ,ודגש השניע יורה על חסרונה,
הי כן היא אומר (בל*™  , ) *Wiייאז חנו ולא חננו *
עלפי שהחסרון בככוי היחיד דבר הכרחי היא  ,לכן גסי משקל
*; נפרד בחסרון אוע הפעל • ושם המקרה  ,ממנו חכינה ,
והיא העכונה בנפש להטיב לזולעו כלי עקוע גמול  ,רק באשר
היא אדס כדחועו ונצלמו  ,ושם ןח היא ההכנה אל ההטבה
ההיא  -עיין בנאור של הרמ״במן (בל^
ושיע !״ י \ ) וגה ( שיווע ליל !' ׳)
ומזה עיכל לאחר  ,שהאבן הטובה הזאע אולוע זוהר הזיקים
יאשר  -עבריק וקרניה ־היוצאים ממנה לעין המביט •בה  ,שיש לה
סגולע חו  - -וכיוצא בזה עוכל לומר על דרך המשל משוחדהיש לו חן ־בעיני ־בעליו חורש רע ידו ערב לפו לרצוח ולגנוב
■ולפעול כל הפעולוע רעוע ואס יגלה הדבר  ,אז ככר כסף
■יביא אל השופט  ,והיא יכסה פשעו יאטיס אזני  ,ועיניו יעצום
מלראוע בפשע ההוא ומלשמעו " ועעה אעיר ןל החלע
גנרדמיע ,׳בכוח המאמר  ,גחן אבן טובה בעיני רואיה  .כן
■חן השוחד בעיני בעליו חורש רע ■ ,כי ; בכוחו  ,אל גל אשר

.מכתב
* ) בסיועו  -כעין לכהי ילדי עמי -נו  ,אתרעי לבאר פה גס
ידקלוק מלוע הפסוק הגם ידועים המה כבד •
.
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מפץ

צדק -

.

או

לנרי .היוב&|ר

•

פעל או מעל כמו
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,מכתבמהחכם צכולל המליןהגדול■ כיטהרר דוד פראנמי
,
מעדים בעלמחבר ס" גמול עתליהועסבאואו
על הפסוק הולך  .אחדיר» פתאום .ומל * * )
:מגמת ודרך • המלך■ מלך בחכמים והכם המלכים

הזה גהי־כבח מאמריו  ,והעמדח פרקיו אלה .נוכח■אלה
נושא ונשואיו ־־־ ( לפי ראוח עיני ■ ).היעה ללמד דעת .לאיש בער
לא■ ידע• ואשס בלהוטו אחר הזנוח כפי פשט הפסוק ( או אחר
האפיקורסוח כפי דרזל ) ; כחגבורח■ הפעלייחו■ ממעקי ערבוח
שפחי,זרה  ,ולהראיח אליו שלא צייר ,הדברים בחחשבחו כאשר
הס באמח רק כאשר חפן בס רצונו ונפשי העשוקה מעישקי
החענוגיס אשר אהב,ובהודע לשלמה מלכנו שערלה■אזן■ הנער
הזה לשמוע כלמודים דברי מוסר והשכל  ,בחר לשון ערומים
ובא לפניו בצדיה ובחחבולה  ,וצייר .ב" ■ חמונוח  .מג" מיני
בעלי החייס א" ממין ההולך בקומה זקופה על שחים ו״א
ממין ההולך על ארבע , ,ו״א מחין המעופף • ,הכילליס לכ
.כעלי התייס פשכיוח חמדה■באופן מוחש  :שלא מכל .להתעלם
עין אדם לראותם  ,ולא יוכל ההחאפק לכלי סחעורר איש
מוסרם אף כי עני הדעח  -והעבירם על פניו לכעביר
יכין ש״ג אלה הנמצאים במוחו בפחייחס טעו מני דרך נטו
מני אורח  ,ולקו הן למוח הן לקלון  :והן להעדר החירוח "
וכפן יראה ורעד יבוא בו וחכסהו פלצוח על מרה חהינה
באחרונה ושב ורפא ול  :והאירו פרקיו חבל ראשונה במשל
.נשוא השור ( ממין כולכי על ארבע הכולל החייח ומרבה
רגליש
*)

הגס רבו באורי הפסוק הלז • בחכחבנו  ,בס אמרנו לא
נוסיף עוד חלאוח אוזן הקורא כביאורו  . ,אכן באו
אלינו דברי פי חכס שמי נודע בשערי המדע והחכמה
אשר מלאם מוסר ודעח על דבר הנחוב הדפסנוס
פה יראה הקורא וחגל נפשו בס •
ומאחכס בחירי עמינו המשכילים כעס ! נבקט שאו
נא אס לא חמצאו דבריכם אשר שלחחס אלינו לבאר
הכחוב הזה במכחבנו  ,דעו כי רבו מארבעים מספרם
אשר שלחו לנו  ,ורבים מהס הסכימו עס הביאורים
אשר הודפסו בבר  ,ואיך נדפיסס כלמו ? ילאה הקורא
בקראוי בו  ,לכן שאו נא הפעם ! גס נבקש לבלחי
שלוח אלינו עוד ביאורים על הכחוב הזה *
לברי המאספים *

׳=E=e
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,דגלים שרצים ונחסיס ) ההולך פ/אוס לטבח * מול■נושא
הלהוט אל מוסרו  ,רגליו יורד  /מוי  , /כי הלהיט הזה בהוע
<פשו הבהמית " הולך אחריה כשור הלוך ילך ושוחק שמח
וטוב לב  ,ב/פאר  /קרניו מצופת צהב • והחליל  -מכה לפניו
והוא חושב לרעו  /בגנים ואתר כל ירוק סדרום  ,ופ/א 1ס
לטבח יבוא לפי /מו  ,וכמקרה השוד הזה יקרה ללהוט נער
פתאוםיכו׳ בלי קח  /מוסר להביא
חסר לב הולך אחריה
במשקל מתשב/ו הרעה הגדולה הזא  /וחטאו לאלהיס • כלי
חלי ומרגיש שסבר הענין בהופך מה שהוא ע/ה בעבור ראו/ו
#ל
במו  /השור  ,לבל/י השוו  /לבעלי ארבע המעו/דיס .למות.
ישכיל טעו </ישוב ונחס ולא יאבד "

על

׳( ישאהשלו השני כשיאו האויל שהוא ממין ההולכים
ש/ים  ,ההולך פ/אוס אל מוסר העכס  ,מול נישא
הלהוט הוסרו הנגע והקלון גלו  /כבודו וחרפ/ו לא  /מחה,
כי הלהוט ההולך אחריה פ/אוס הבלי קח  /יהועד להביא
כמשקל החשב/ו  ,רע/ו וחטאו לאלהיס הוא כאויל אשד
לחוסר דע/ו הולך • ילך וחוגג • מעדני  /ברוב עם המשחקים
ומה/ליס בפניו  ,זה דרכו כסל לו לבי  /האסורים להענו/
בכבל רגלו בלכ/ו לבי  /המש/ה  ,ובמוסרו ׳תפקחנה עיניו
שסבר הענין בהיפך מה שהוא ויראה ורעד יבוא בו  ,לבל/י המיר
.כבודו בקלון כמו/ו בכבלי עוני  .ויצל אח נפשו
׳דוסף עוד שלישיה יישא משלו  :בנשוא■הצפוד והוא חמין
 1המעופף הכולל השח  ,כי גס לו כנפיס לעוף ביסוד
החים  ,כחהר צפור  .אל פח  ,מול נושא הלהוט  ,מוסרו אבדן
חירות  ,כי הלהוט ההילך  -אחריה פ/אוס חבלי קח  /מועד
להביא במשקל מתשכ/ו רע/ו וחטאו לאלהיס  ,הוא כצפוי
אשר לחוסר ידיע/ו פורש כנפיו מהר לעוף ולרדת אל פח
המקשים באו  /נפשו למלאי  /בטנו מעלני ומטעמי הציידים
שהכינו להטעים חנו  ,ולא שם על לבו כי לא לחנה פרושה

הרשע ולאץ יע בי בנפשו■ הוא  ,עי יפלח חץ
באבדון חירות הצפורישכיל
בבדל ,ונול׳ובראי  /הלהוט

שסבר הענין בהפך מה שהוא ו/כסהו פלצות  ,וי/רחק מבית
תענוגיו  ,המוליכים או/ו מחירות לעבדו  • /ולה/כצלו/י
שפרס/י הפסוק הזה האחרון לע דרך סרסהו ודרשהו בהקדיס
המאוחר  ,אגיד שלפי עניו  /דע/י כן מוכרח הוא להבנת טעס
הפסוק כי אין יחס לפסק  /עד יפלח חץ כבדו  ,לא עס נושא
הפסוק שלפניו  ,ולא עס שלפני עניו ( אף אמנם שכן סברי
מרנן

מרנן מפרשינו ) ותמה ־זאת הפסקא אס כן הצעה תלדה בליז*
זכור נושאו • על בוא דברו אחריו זה שמו צפור  ,ואליו חוזר
אחורנית כנוי מלת מידו אס שהוא קולס אליו  ,ולהחזיר ז £ת
הפסקא אל הלהוט ( נלע״ד ) שלא יצדק בעבור שני הנשואיס
( ר״ל שור ואייל ) העוברים לין בתרי שני הפסוקים האלה ,
ז גס כי אין מיתת השור או האויל בחן  ,ואל מה לסליק מינה
(שהואאדל ) סג פן לא יתיחס במשרים " כי מוסר העכס גופיי לא
כפטיי  ,ורק בצפור הכלוא לשעשע אזני אדוניו בצפציפיו הוא יצדק
ומתיחס בנהוג שבעילם•ובהדגש]הצפוד• כאבדן תימתו מד לו ממית
צעדו  ,וכחן יפלח כבדו  ,גדלה כאבו וגעשו עליו תאכל  •,ואינו נושא
עוד קולו בשיר עד שובו אל חפשיותו ודוגמת הקדמתו המאוחר
מצאנו  ,ראינו ,.שפירשו לכו קדמונינז אשד מפיהם אנו חיים
הרא״בע בפסוק זבובי מות יבאיש יביע י ר״שי בפסוק וכר אלהיס
טרם יכבה (ודכוותיהס רבים ) ועדיפא מינה בפסוק ואף לאמתך תעשה
גן שהוא סיף פשק כדברים  Aט״ו שמוכרח להקדימו בביאורו
ב" פסוקים כסוף י״ד שלפניי  ,והיא העיק תענק לו -י :וחכמי
מלתינו קדמוני באקדים המאוחר הזה לבאר הפסוק פמהר
 1פור אל פח ו גו׳ כאשר יראה הריאה בהעתקת ת״נ״ך לאיטליאני
להחכס הגדול טיאידטי " ועדיפא מינה מצאת הוו שמלך
הממשיל  (,.או מפסיק הפסוקים ) מסייע לי בפירושי בהפרידו
פסוק משלי השורוהאויל  ,מפסיק משל הצפוד לבל •יקשר
התחלת האחרון מה דע יפלח חץ וגו׳ עס שלפניו ־י
ב״ל דורש

שלזם חעי׳כ״ת ד!ד תפשי••

מכתב •

להימס הפלס מהודר וואליף
מדינהדא בעל מחבל־ גז"
בשד דבר אשר ' כתב להורות לנער
יראת ה" ולהכירו בדרך ישר *
בד שבר ] יצז ?״ אתכם את הברכה ,.רוח■נדיבה -וטהירה
בקרבכם נמסכה  ,לא יסולא בכתם אופיר וכלי
שכופה • צורכם אור יהי׳ ועטרת תפארת לע פגי כל
1־הארץ *
־הנה אגלה את אזככס הגה • ,פאפלח לנס מאשר חנג* ה"■ /
להשכיל את התלמידים  ,לדעת את ה" יוצר כל  ,בדרךנקלה כנוגה ונאמנה * וטרס שלחי איישר הדורים •
ואומר :
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ואומר  :אחע כי עשוקה כמרצה יש לו לאדם  ,לרדע אל
העמק ולתכור אתרי מטמוב־ס לעור ולדרוש ולחקור אע כל
דבר  ,אהכן■ לא לאדם דרכו להכין צעדו  ,כי תיש קל יבוא אל
המשוכה יקשכו כוכבי כפפו  ,עד אשר לא ידע ללכע  ,וכצפור
רמיזה לנו
אל פח ,לא ידע להניס משתעו • ולדעעי
הקורה כזאע ביום כרןא ה" אדס על הארץ  ,ויען אוקי בעוך,
גן עוזו  ,ועמדו דעה ובינה והשכל  ,להכין הוד היצירה /
והדר ברואיו המה יענו מעדנים לנפשו ,בהם יכיר יוצרו,
המה יודיעוהו כי הפליא לעשוע  ,ונוצר חסד חמל עליו ,
לבלעי רדע שחע •י לכן צוה עליו  ,לבל ישלח עשוקע דעיע
קקירעז חפשי  ,אך יעמוד על הגבול דלן סביב סביב  ,עחילה
יאסף אחע הנה יאחע הנה / ,קו לקו זעיר שם זער שס,
ואחרי צברו מדע אתר תדע  ,אז יבואו יחד  ,יגשו למשפט
החקירה לפניו  ,והחקירה כמשלע לעץ הדעע טוב ורע הנטועה
כעוך הגן  ,כי היא באמע כנקודה בעוך עגולה  ,שכל הקויס
יזצאיס ושביס אליו  ,יהדעע טוב הוא  ,כי זה מלעי האדם
מן הבהמה ,אשר ישאיר אחריו ברכה ,אס הלוך ילך לאט
לאט במעגלי יושר ובנעיבה נכונה  ,ואו הכפש והבשר יחדו
יעחעעו  ,ואולס גס רע בו אס לא ישמר נפשו מלכד והוא
נמהר ללכע  ,אז יופר בריע שניהם ,׳ והמוע יפריד כיניהס *

*\

.

והנה מה קשה פההעע האשה  ,חנק משמן חנה  ,ואל
רפאיס מעגליעיה  ,כל דורך בס לא ידע שליס ,
ותדשיס לבקרים ערבה חמלעה עשאל לכל דבר עדרוש
לכל מעשה  ,והיא שוקקע  ,לדעע הכל  ,וגס היא לקחה איג
בעלה בתלקע שפעיה  ,ומה עז חחמע הנחש  ,הוא בעקב
שף יחמעו עולה ושורף בקדקוד הראש p \ ,העשוקה עחל אט
ועלך הלוך וחזק יעד להשחיע  ,ושניהם עברו בריע ואשמו4
והמוע עלה אז בכלייעיהס  ,והשחיע גס אע צאצאיהם ,
ובהינעס ערומים  ,לקחו עלה עאנה למחגורע  ,ולכסוע אע
ערועס  ,כי אמרו לא עלינו לבד האשם  ,כי עוד זאע נמצא
בזולעינו לשנוע אע הסדר ולהפוך אע הנהוג  ,כי גס העאנה
חנטה פגיה טרם הוציא עליה ז״ה אשר עשה אע הכרובים
לעוף השמימה ימהקצה אל הקצה  ,הוא השכין אע להט החרב
המעהפכע  ,המה מקראי הגוף ופגעיו המה העוצרים כ?
מלהגיע אל דיו  pהחיים  ,לכ עע נבוכו בעמק עכור עד
בואו אל עמק שוה ,הוא עמק המלך  ,אלקיס תייס ומלך
עולם *
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כי באדם רמז רמוז לע יגשוק25
וע  1ד זאע אני אומר
חקירע הנפשי,ובאשה רמוז על עשוקע גופני  ,וכעמו
אומן־ לעשוקע גופני עערחק ועעכור־ הגכול  ,,ועעלה ראש ,
אך הרשוע נעונה לשופה כעקכ — ולאדם
באין חעציר לה׳
הושם מועקה במעניו שיעמול ביגיע כפו עד נזל זיעע אפו ,
ולאשה הושס עצב בהריונה ובצדעה לעצרה לכלעי עשתיע
ועצוד איש במצודיע חרמה  ,ובאין מעציר לרותס  ,אז חמע
העשוקה עעלה מהעקב עד הראש •
מגרד־ לדעע כי פרי עץ הדעע הוא פרי החיים באמע  ,כי
כנפש ( והיא הדעע ) עלויס החיים הנאמנים חיי עד,
לנצח נצחים אך לא יושבו ל׳א בשלנע מצבע גופה ואז הנפש
ואין אני אומר כי כל הגרוב
משוב אל ביע אביה שבשמים
כספור׳ הזה משל הוא  ,חלילה נ״א דברים כפעבס המה רה
עמכעי־ יעדועי׳ על מקומוע נאמנים שבדברי רבועינו זל
האומרים שבעורועינו הקדושה יש פשנ, 1־ .רמז דרוש  ,וסודר
והארעי א ע הרמז בו ■ *

דעתה

אהל

דע בני אלהיס ישכילך כינה  ,אין שיח בארן בלעי שורנן
קדם לו  ,הוא המוציא והוא המביא  ,וכן לכל אשר
אעה רואה לא עשקוט ולא עחשה עד בואך ליסודו  ,ועעה
עלינו לחקור ולדרוש על כל העולם כלו  ,איה יסודו ? ועל
מה אדניו הטבעו ? ואס יוצר ועושה לו ? צורו ומשגבו  ,יסודו
ומשען לו ? אוי אס כל קקיו במקרה  ,אין לו מושל נגיד
קיר י
ומצויה אפס כעור מגשש
וכנשוא' עינינו אל השמים  ,כוכביהם וכסיליהם  ,אנחנו
עמהיס על מרביעה  ,ואשר הולכים סוככים בלי
מקום -אשר אשר בו חברו  ,ואשר׳ עליו יסוכו  /והמיה לא ידחון
איש אע אחיו ולא יעצרנו כמסילעו ,אך איש אל עכר פניו
ילכו  ,ולא יעבטו ארחוע דרכם  ,כי הולכים עמיד במעגלועס
לא ישנו אע עפקידס לעד לעולם  ,ונודע שאין בעולם נע ונד
זולע כח רודה המנידו • גס אי־צנו אשר אנחנו עליה ,עומדע
במצב נכון לעומע השמש  ,לא רחוקה היא למען עזהיר עליה
זהרה  ,ייחמו כל צאצאיה ,וכל אשר עליה • ולא קרובה היא
למען לא ישרפו בשבעס נוכח אשה הגדולה  ,וחסבע מעהפן
בואו ארבעה חלופי הזמן הקזר  ,והחום  ' ,הקיז  ,והחורף ,
ואלה

ואלה־ יולידו ארבעת'י ' העתים התריש והזרע הקציר־ (הבציר /
?להחיות כל חי על פני האדמה ־
חתימה

חעכהב ברן?

הם מיד *

ג
הילדות גדולי ישראל יפקד מקומו•
ד
תולדות

הזמץ י

 DltDה״ לקויו  ,את החיחליס לחסדו לא יעזוב  /אף כאת
העמיס  ,לא מאס ה" בעמו  ,גס על אדמת נכר לא
עזב האל ; את כרס ישראל ,ויטעהו שורק  ,יוס יוס יחדש
נוטריו חדשים לבקרים יקיס כורמיס לו ,ויעזקוהו (יסקלוהו ,
כל שמיר ושית יסירו ממנו  ,למען הגדיל מטעיו לעשות
ערי י
מאז האיר אור המדע כמיס  ,מאז הוסר מסוה הסכלות
מעל פני העמיס אשר אנחנו יושביס בתוכם  ,גס § מ
זכר ה" ויתן כלב שריהם לעשות טובה עמנו וברוב צדקתם
מלאו מצותו  ,כל מחשבת זדון ( אשר חשבו עלינו העמיס אשר
עמדו על נפשותינו בימים הראשונים ) הפירי וכאחיס נחשבנו
פרידריךמלכנו  ,אשר עשה
למו  ,מה רבו חסדי הצדיק
עמנו  ,הן בנתיבותיו הלכו כל מלכי העמיס ושריהם  ,גס
שלום לאחינו היהודים היושבים תחת צלס  ,יוס יוס שמענו זאת,
ואלה חדשות מקרוב באו מעיר מאגע״נצא * ) אלינו "
הן בכל הנזוב אשר עשה ההגמון עם היהודים היושבים
בארצו  ,וזרוע צדקתו אשר הראה להם  ,עוד מחשבות
א בו תם
*)

מאגעגצא היא Sftapnjהגירה על גהר

"

—WC

אבועס בס  ,עוד לא-הסח־מ' מעלליהם הראשונים׳ מקרבם  /לכך.
ידו נטויה שניע לעשוע) טובה עמנו להשיס עין גס על חניך
ילדי עמינו  ,גס ללמד אע בני ישראל עבודע האדמה א ^ר
מקדם לא ידעו  ,ויציר בכל ממשלעו לאדמ •
א ) לכ איש ואיש מבט ישראל אשד יבוא להורות אע ילדיי
עמו  ,יבא מחלה להבחן לפני זקני העיר  ,לדעע היכשר
לדבר עבידעז  ,אס לא i
ב ) כיהודי כערל משפט אח־ע להס בארן
שדויב ולעבוד האדמה כטוב בעיניהם

לקפע

מגיס *u

ג ) משפטי ידושע היהודים  ,וכדומה להס  ,ע" פי שופטי
העמיס ישפטו אך לפי דע עורעינו הקדושה  ,ולרבני־
עמינו אין דבר במשפט  ,גס ככסף גס כנפש איש  /אך עבודלע
הקודש עליהם להורוע לעמם הדרך ילך בו *
ועתה ראו נא אחי ועמי י הנה האדון ה" צכאיע מסיר שנאע.
העמיס ממנו  .נא הסירו גס׳ אעם רוע מחשבועינס׳
עליהס מקרבכם  ,אז מס יוס יגדילו עמנו חשדם  ,ובריע.
שלוס תהיה להכו עמנו גס עס בנינו מחר  ,אף .המה לא ישאו
עוד חרב שנאה על העמיס  ,וכעמו חרכועס לאעיס,j
וחטעועיהכו לימזמרוע אח  ,והיה שלוס וברכה לנו «
מ •־ י
■

כ

! I

בשורת ספרים חדשים
■ יפקיד ממוסר •־

- -

¬ו

המאסף

יי« גן.: :
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לחדש  .אייר

;*לדי
הי »ר

שירים
ראה
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7כס־

:ויי !.

י6או
>
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בסוכה.
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ולרמי!
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הקמד
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זזלנצחתשאףהון,
בבור רוזנים הכסוף לער ?
דע אן תפנה אל רהבים ,
הבל ואין בם מועיד־• ?
עמלת בלי מרגוע,
;געת ולא הונחךל ,
יומם ולילה הו־דוף,
ולא תשיב רגלך ־
דרכת ,
שוא
במתי
לע
r : •t
הה ;
^ •• t : t
לשום במרום קנר,
לבך אל הרים ; ביןT,
אשר ברווז יסודכם,
לכן בעבורהרים נפלת
מבמותיך אל עמק שוחדת :
ע$ד ? ,שפל חשבI
דומה שכנה נ ? שף
עיניך
ה אל )

עינך מראות השש
לשל לכ נתיבותיך חושך י
מני אורח מישור נטו אשורך ׳
גונה מסביב **
_ן ~
־* T
ששון וחדור ,לנגד שיניך ,
לאתה את לבך אחור הקיבורת
לנושס לא התבוננת*
■והואי יושב ממולך *.

שורה !.עורה Iמשנתך י
^ ממסזה כזבים חזירת ,
אל תוסיף לכת ות ^ דת,
למה תשומבם$
הסב וזלום שיניך !
אל גבשת המד מסביב לך \
הנה לבשו דשא כלפס *
’ לחנות שליון  ,כסתה פנימו ־
שגפי אלון וברוש ;סוככום VäJöp
תחתצאלים  :שכונו
למחסה שוברי אורח,
יומם השמש' .יכהו 1 /
מקום שמחת לבי י* ’
*
שבת רודיםגם־גדןר "
.מום

קטו
קום רעי שבד .עמך
* -י וראה בטוב דן־יףi
 .פה מיל פל־־־היוכם
י :שיר חדש ! חד נזמךד־ח
ובשיר נשתה ;ין י
הנה  -נבלי נין אתי ,
מפגר גפן צו־יפדת,
הנבלים ; בולו *,י
וצפונם תמלא בטנך
שים בכוס עיניך ,
;
ואל אל הבד״- 4
שתה אחי ! שתד־ה!
רוחך אליך תשוב •
הלא אם תיטיב לבך ,
אל יפלו עוד פניך,
ןןבר ממך רוח קבאד־ן ,
ונסו יגוז
ואנחדת י
;־ד  Tי “ ;•
־־ TT

 3י תמול נחנו עלי ארץ,
אין רואה בנו ,
מה יולד סהר  ,עתה לא תדע ,
-i
T
T T
־־ T
 -אף
כי
ימים
אחריו
יוצרו י
.
“
I
T
*
'
־י ;
T T

קפזזsss
אם כימי מלך יהיו I
או עוצב ועוני םן *'
אלוה למרחוק .ידע
וציר עין למו תעלומותמפנימי,
#די פרפז ענן לפניהנמ
"יכסמו או ? ל ועיפתדה>
עין בל העיורכם •
ואני בתום לבבי אלך'
יעבור
עלי
מד־*.
* :־*
r״ -
-r
#ובת ונחת אמצז  -ה,
או״רוגז יבא כמהלך:
אני על מ #םךתי אעמוו־דה,
לראות
דבר Xמה
יקרני ־;.
־:
XX
־ • • {:
•

*

•

 3ג  5ר תו?נר
> בדיך
‘עלטה
וערפל  £לי נתיבו,
ארץ צ;ה מגנך
* ערבהוישימון כלו ,
ונפשו עיפה בלי מים,
והוא׳ כגבול תוהו לך ,
בל ^ נע לבבו י
ועתה לאלהיו יתן תודדת ,
ותה 6בעוז
ישמיע
 iיT
י*  • S־^

בר

3ר נרחב .יביטו• עיניו
;ער צומח עציבש,
שס צפרים ;
קנט¬
’ חקירה וכנף
תניס5
■■
קעעות^נכבדי מיבש
קבין סלעיו ;פוצו •
למשיבת נקעו עיף
’ ’ ;גע ורפה ;ך:
שכ .־
לסבלים נעבור בסף ימיהם .

רעשו זהב אלוהיהם .

א

מיממטמוני ארץ משושחפר •/
הן שמחת רוח  ,לא יצמח מעפר,
וזהב אופיר הרי כתם  ,שוא המה :
תקות תום דרך  ,ךב אל מעין חייכם ,
,
מעוזו אתה  ,לך ישא כפיכש
חזק כצור הוא  ,חבלתו נעמדת!
ב

הוי משכימיבבוקר  ,הוןרדפו

עוברים ארחות ימים  ,אוצרות שאפו
עפרות זהב יצבורו  ,לא יועילו •
אל כן צדיק  ,יבןז את רודפי עושר
מצות עליון שומר  ,רודף היושר
לגציר חקו תיו כלעצסותיויגילו !
י
:נ

ג
שמחת חנף! כלילה
ינוח ,
כל ימץ מבאוביסמדע״יוין־מויו
• למה יגע , .לאסוף סייט ורפש *
אך הולך תום  ,מואס בצע ויתד ־.
יראת אל אוצרו  ,׳ולראשו כתר
מישור וצדקה  ,הם מרפא לנפש- 1
ז^

‘;

י

י *

8

וזרועה ו ה מד 1ק ר * )

דחוק הפשאות קריה  ,נטה אהלו אביעזר הרועה  ,שערת
י ראשו כשלג לכן מזוקן  ,ומרוב ימים השיג תבונה ,
דב! בכסף  ,עושר מאסה נפשו  ,קין כפום רעה את1צאנו !
מקור בחורף גדר עדרו  ,ימיי בנעימים יחלמו לו בעבודתו ,
כבוד לא■ רדף  ,קנאה אל ידע ■ ,ויחכם האיש מאוד ושמו
■קולו .בכל האדן •
ויהי המס והכה אבידן המחקר עבר אהלו ( והאיש אבידן
אך מקפריס דרש מדע ,ועליהם הטבעה חמופו)
,ייבא האהלה  ,ויפעת את פיו לקראת .הרועה  ,ויאמר אי מזה
חכמת%
* ) בראותי תפן רעי אהובי לכני אנשי חד״לע ,באשר ע©
לבבם לדפוס .משלי מישר מדי חודש בחדשו •במכתב
■המאסף  ' ,אמרתי אף בזה פפזן ידי עמהס לפת להס
מן המעט אשר .כידי אלה אשר העפקפי מלשון
העמיס  ,ואלה מלבי יכאו • והנה זה יצא ראשנה
אשד העתקתי־מלש ק אכגליטארי * ) וכו • ידובד על
הפועלת אשר תתן לנו הכרת טבעי הברואים
המדברים כמשל י
*) 0 . Fables bv the late Mr. Gay, th.e-Sbeplierd
*and the Philofopher

ספרי מ* דרשת ? הכמוני עמלי* כספרים ,
סכמי* $
מנשף לילה עודך כין זרועותיהם %אס כספרי החכמים הגית ?
הגל לי Iאי* לכרי מי בחנת- ? ,השמיעני נא Iואל מי
בנבונים הכינוי* לבך ? —
<האדצות אשר הי*הלכי* כס איה המה? והעמיס אשר
.ידעתם  ,הורגי גא אי* מעשיהם  ,חוקס ומשפטם
לגוייהס •

לדרוש
דע?הרועה ,מאמר  ,הן,כמושב חנמיס לא ישבתי
ספריהם  ,גס .לשוט בארץ למען דעת מתי תבל  ,לא
גסיתי מעודי  ,כי יצר לב האדם רק מרמה מנעוריו ,
*בתחבולותיו הרעות וגס עיני פקחים • עור  ,ומה לי ולחכמה
לדעת אחריס  ,בטרס דעתי את נפשי ואת מידותי ? מעט
המדע אשר ידעתי חרות ( לעץ קוראיו ) עלי לוח הטבע ושם
מצאת־יהז  ,משס לקחתי מוסר לי  ,אהבתי הצדק  ,הרשע
שנאתי •
'עדת דבורים ־כי אראס יחד  -בעבודתם  ,הן המה משיכת
העצלות יעירוני • אל הנמלה הלכתי ראיתי דרכיה
גאחכמה לאגור מאכלי בטרם בא הרעב • כלבי הנאמז לי
מכיר טובתי  ,הן הוא למדני להשיב לאיש כגמולו  ,לעשות
החסד לגימלים עמדי • צפור  -עת אראה אשר שתה אפרוחיה,
<* חת כנפה מזרס ומטר ,תורים ופני יוכה המה ילמדיני ,
;לכבד את אשתי  ,ג־ם לאהוב את בגי  ,מקטון ועד גדול מכל
עוף למינהו  ,אקח לי מוסר  -לעשות כמעשיהו •
עוד • אלה עלי לבי חקקס הטבע  ,למאוס במעלגים מבזי
פני רעס ״ הכוס בעופות גסה בגאותו  ,לכן אשנא
•צל גאה לבב ורום עיכיס * גמל שמתי לשפתי לבלתי הרסת
דברים - ,כי כקול סאון הנהר ביום הרעש  ,כן המרבה דברים
,לאוזן השומע • עיט ׳וזאבים טורפי טרף לבז בעין כל רואם ,
לכן עושק וגול פגאה גס נפשי • נחש ושפיפון כציד? ס הס
צעינינו  ,אכן קנאה ונקם ודבת חנף  ,שננה לשונם מנחש
ישוך  •-בחן נא  ,הברואים • כלמו יעירון לב האדם לחקור
אתריהם  ,לדרוש תועלתם להבין מעשיהם *

דע?,

אכידןויאמר  ,כצדק נחלתכבוד - ,יושר לבבךתעיד
על חכמתך * צדקת בדברך ,,נספר ככותב יחד .שגו ׳
מרחה

ין«מ יי.זעי

מרמה כלשונם האמת כחדו  ,אך מרש חכמתו מחקי הטבע ,ישאט
את מימו ממקור מיס חייס  ,בס לבדנה יכין דרכו  ,לאהדה
החכמה ,
לשנוא אילת  ,זספריס הרכה אץ קז ם1א המה Iאץ
בם תועלת •

יי

במעשיהם

«/ל ?
צמח /
<ןל החי יי
מולדים<נ
עוליםמר"
מרדאלן
<עולסמלא
לפיהיועי
לחנוניגס י
איג7רנס
גנו!ונשא
ומימיהם ה
ואין חין א
חקו ,ואס
אס אין ח
נערכת,
המגדילים
גפלאיסחנ
הואאלהיס

מ  . . .כ .

כ
מכתבים
להורות לנער יראת הי ולהכירו בדרך ישר .

חתימה •
םג
הירח יריז סביב ארציני  ,ודורו על מפי רות» דע שהוא
דוחה
את
הימים
להורידם
ולהעלותם לעשותם ( עבת
אונד פלוט )  ,ואן
לבלתיכן לא יעברו חוק להשחית • ומי פלג
לשטף תעלה ,
ישטפו יושבי מטה בשטף רב  ,או להגשים
גשם עלי אח די חיה ? ומי רקע את כפפי ריח לאשר
ינסאו עליהם אידי המיס שיהיו למו עב וענן  ,עד אשריגשמז
לעת חוקם ? כל אלה לא יעלו על לב משכיל לאיור שהם
במקרה בלתי רודה ומנהל כ״א ינועו כעורים בחוצות אשר
ימששו באפלה • ובבטן האדן נמצאים מיני מתכות מזהב
ומכסף ,גס גפדית ומלת  ,ואבנים שונות  ,מן הטובים עד
החצץ  ,כל צמח וירק דשא מן האזוב עד הארז אשר בלבנון,
ציצים ופרחים  ,נחמדים למראה מפוך ירקמה  ,החצץ והבדולח,
לא ישנו את תבניתם  ,אף הצמח וכל מזרע מיס יפרחו ואף
יבולו ומראיהס וריסס וטעמם שונים זה מזה • אף כי הארן
אחת  ,וגשם אקד יגדלס  ,יכלם יפרו וירבו כפי קצו וגבולו ,
ולולי פוקד ומחוקק  ,אשר פקדם ושם חקם  ,לא היה כאלה ,
גי אס אחת הולידתס ואס אחת הצמיחה אותם • וכל אלה
הנזכריםלא ימושו • ממקומם אפס על מקום צאתם ועלותם
שס יבלו אף יחלופו ״ אך החיים ינועו געי רצונם  ,יעזבו את
מקומם ילכו כאשר יחפוצו  ,ואף אלה עם מרביתם מינים
ממינים שוגים  ,.ושויס המה לראשונים  ,כי יצמחו ויגדלו
יזונו "

ונפלא

החייםכלו
נמקריהס,
עוד טנש
<גמייעלח
לנגדס,
שליש נפל
יחענגכר
ילניש כגז
נהי
ייגעאר
מניס ,
הוא ?ואי
הנ גפל ר
מחשנחש
יחפוראחו
חניפגאל
למפעלת

1

I

I

קב«

ייוונז יגוע! ו 'סיפו  ,ונבדלים הס למיניהם במאכלם גמשותסק
במעשיהם ומויהס  ,וכל היצורים עולים מעלה מעלה  ,מאבנים
אל הצמח ,ובמחלמ עלומו הוא מצי אכן וחצי צמת ומן הצמיו
אל החי ומחלת .עלומו הוא חצי צמח וחצי חי  ,כמולעיס
הנולדים בכפיסי ץע שם יחיו ושם ימומו ולא יסורו  ,והחיים
עולים מרמש עד חימו ארן  ,ממולעיס קטנים עד בהמויג
בהררי אלף  ,יש מהם שעפר ארץ הקטן מאוד  ,היא ל1
<עולס מלא  ,ויש שהם כהררים הגדולים וכל מבנימס נכונה
לפי היופי הנעימות .והסדר וכן מתימס ומשוקמס אין ' חקר
למכונמס ואין מספר למעצומס  ,ואף שהם בנפעומס לא השכילו
אח דרכם  ,ולא ידעי ממסנמ צלמיהם  ,אף כן ערכם ערן,
נכון ונשא עמהרמנס ועמ לדמם  /מע לגדל  /ולזוךבלחמם,
ומימיהם הנאמנים ,ועמ למומ ואין חי ^ ממינס אשר יכלה ,
ואין חין אשר נהפן למין אחר ,גס לא יגרע ולא יוסיף מד*
חקו  ,ואס הס נכערו מדעמ מיי הוא השם חקס וקצב קצבם ,
אם אין חכם פועל  ,שפעלס אשר הפליא לעשומ  ,לכונגס
בערכומ  ,וביה שמו • וכמה נפליא עוד בהביטנו בכלי מחזה
המגדילים הראומ  ,המה יגלו לעינינו אירן חדשה ,יצורים
נפלאים במבנימס וצלמס מכוגמס ופקודמס ,נלס יעידו ני"ה
בוא אלהיס  ,בוראם ויוצרס •
ונפלא על כל הנפלאים הוא באדם  ,צומח וגדול  5 ,כצמחי
שדה  ,יצמח ויזון חן האין  ,הולך וגדול ככל
החיים כלס  ,ויטה אל רצונו כל אשי חפן עושה  ,ומקראי
נמקריהס  ,מקרה אחד להם בחיים ובמומ  ,וכאשר נשקיף
עוד בו נשכיל  ,כי הוא מלך כל הארץ  ,מצבו נצב הקומה ,
מבגימו למלפיומ  ,מעשיו במוסר השכל  ,והוא כמלאך אלהים
לנגדם  ,בחכממו יבמבונמו  ,בחור במוס  ,ומאוס ברע ;
שליט בכל  ,כאלו הכל בעבורו  ,כי חי ישמה יין זולמי ? ומי
ימענג כריח ומראומ הציצים הפרחים והסמים בלמו ?■־ ומי
ילביש כגדי משי בלעדו ? כאלו מולעמ המשי רק למעט#
ומי ימפאר ביהלום ושהם מלבדו ? ומי ישמעשע ברננמ כנף
רנניס ; ויידע לבחון נעיממו חן המיון קול הינשוף  ,כ״א
הוא ? ואין חי שיכין הוד היצירה כלה בלמי האדם והוא שליט
בה ככל רצונו לבריא אומה בריאה חדשה ע״י מעשיו במלאכיג
חחשבמ שחושב עליה  ,לנקומה  ,לסדרה  ,לעדכנה  ,והוא
יחפור אחרי מטמניס  ,לגלומ מצפונים  ,הוא ימוד אמ השמים
מכוכב אל כוכב  ,והוא ישמור וישכיל אמ הליכומיהס וישמומס
למעעלומ מעשיהם  ,הוא ישים לרות משקל׳ הוא יערוך אקג
בעמיל

העמיד מיל! המה‘ (העבר  ,יבין סמוס יון כמפורש  " /אין דגר
קציץ מ בגבול וקצה ; משיקנמיו | מחשבותיו ומבוממיו  ,כלב*
ממרחבים על איו קץ  ,ומנפשו נובעים הדברים אשר ימענג
ואשר1לא ימענג בהם ונפשו שופטח עליו  ,אס לעלה ; אס
לקלס דממי  ,להצדיק  ,או .שלא להצדיק עלילומיו
ואם נדרוש ונחקור בסדר הנכון מכל למצוא אח מסדרה
ראה השמש נצב בנמיבמו  ,להשליך נצוציו וכיו להאיר
ול׳החס  ,ולהוציא כל פרי מכובה  ,לבשלם  ,ולשום חוס לכל חי
יכלם יחמיון בצלה  ,ומהי להם השמש סזמח י הרוח להנשים
להמציא רוחחדשה  ,לטהר אח הארץ מהאדים  ,העשנים  ,והנבאשים
וינשימו בו החיים  ,יעלה אמ כל צבע וכל הנראה מול עיניס,
בהמנועעו  ,יגיע אמ כל הקולומ כדעדו ע״י שפמ מ7ברמ<
או מכל קשב  ,חל מיתרי האזניס  ,ישא על כנפי הריח  ,מא
הריח היוצא מכל המריחים  ,ויעל במוך האף שגס שם חבלים
ומימריס אשר ירעדו עד השג אל המות  ,כמו שהוא בעיניס
וכן באזניס 'מהלוכומ עד המוח • וגס הוא משא אדי המיס,
אשר ימלכדו ויהיו למי עב וענן  ,והמה ינשאו על כנפיו  ,עד
עח הפגשס לרוח קר ואז יומכו לעמיהיוח מטר  ,ויהיו לגשם
עלי ארן  ,המים לרווח צמאון כל צמת וכל חי להשקומס,
להפרומס להרכומם  ,הארץ היא האס אשר מוליד כל הנולדים
בה  ,דע אין מספר !להמה  ,כי לא יתקורו והאדם משתאה
ומפליא לע חרבימס ומפליאמס■ftאין אחד מהם  ,אשר יחקור
עדי קצו • ובמה גדולים ונפלאים ממעשה השמים •וצבאותיהם
״ינועו עדי עד  ,ירוצו ולא יגעו  ,ילכו ולא ייעפו ,ופלס
לעומח המועלח  ,לא ישנו אח חקס ; • ולא ימושו ממשפטם ,
«מי לא ישיג אח מחוקקם ? ויבין חא ייצרם  ,עושסt
קונס ,
חי ובוראם? ■והיא ■חי חכם יכול  ,כי ממני! היה חיים
לכל
*
■!* המתכונת אשר בהם מסיח ־והמעמיד אומה הס  ,המיס ,
העפר  ,הרוח  ,השמש והכוכבים  ,והמה כלם
ממיס בל יחיו רפאים בל יקומו  ,ואין דבר בענף  ,מה שאין
בכוח שרפו - ,ואף גס? שכלס יחד מונים ןמ הארץ  ,ויכלכלי
מהמים ויחיו מהרוח  ,וימעצמו ןמ השמש  ,אף כן נפרדים
•אלה מאלה  ,כל אחר נבדל■מוזלמו  ,ופקי כלם בחכמה•נפלאה
בסדר נכון  ,כיופי  , ,וכנעימומ  ,והחכמה מאין;ממצא  ,הנה
מפגר־ ממיס  ,ומצבורי חימר  ,דבר לעומח דבר  ,נמת חול
גמח  ,דברים שכל אחד שונה מרעהו ונבדל ^מזולמו, ,[.ואף כן

^סד

*חד״י׳תיוכמ  ,ויתקשרו לפי■? תועלת והנעימות  ’ ,וכל חלת
מהם צריך אל החלקים האחרים  ,ואס לא יהיו החלקים כאלה
שוב לא ימצא בכלו כתבניתו ונתמונתו  ,ולא יהיה כאשר הוא
אס לא פועל חכם שפעלס  ,וכן י±ינס והוא יכול שיוכלו
לעשות|כאלה ״ ' האדם קצוב וכגכל  ,ותשוקתו באין תכלית  ,תמיל
עינו לא תשבע ונפשו נא תמלא  ,ומעולם לא יגיע די חוקו,
ואף אס אלף שטס יחיה  ,הנה הוא כעולל לא ראה אור,
וכל -הושם תחת רגלו  ,צזנה ואלפים כלס  ,וגס בהמות שדה ,
צפור השמים ודגי הים עוכר ארחית ימים ,יביט בצבאות
השמים  ,יבין את מצבם ומהלכם ,ולחדשים יבקר יהפוך ארץ
לאגם מיס וסבכי נבהרות יבקש ויעשה למו ארן יכנה טיועת
רמות  • ,יעוף במחשבתו השמימה  ,ויורד על תהום רבה  ,מלא
מחשבות^ דב תבונות יוסף,חכמה ודעת  ,וכמעט רגע נאסף,
רמה ותולה תכסהו התעיף עיניך בו ואיננו  ,כל חהפוכות אלה
נמצאים בו לא נמצא בזולתו  ,המה נוצרו על משפט אחד ,
רוחם קצרה וגופם כמוהם  ,משפט אחד להמה  ,שניהם קצובים
זה מול זה מדודים אשה אל{איחזתה  ,אץ מחשבותם תתרחב
כמרחב יתר מדי תק גלמס  ,כל אחד על גבוילו יעמוד כל
יחי היותם • גם היושר ומכוחה נטבע בקרב האדם  ,כאלו
דבר נסתר בקרב לכו יסור אותו לאהבת היצורים לאהוב אותם
לעורם ולתמכס  ,שלא להצר להס להרחיקם מן הנזק  ,להביאם
אל התועלת  ,וביותר חכלס האדם כדומה לו ואף ני פעמים
רבים יתגברו עליו תאותיז  ,קנאתו  ,וכבודו  ,המשיאים אותו
בהפך  ,לסור מהיושך ומכוחה  ,המסיתים אותו לאמר מדוע
לא תעדן את נפשך מדשן בית ריעך ? או עשה חפצך בבקמן בו !אן
־מה לך אף אס תגזול  ,תחמוס תנאף תרצח אן למלא רצונך1
•ולהניח את רוחך  ,אכן אז יכה לבו בקרבו  ,יחרד ,וירעד
כאלי תדב חעומתז מישריו ותשוקותיו לוחמים מ  ,ואלה תהפוכות
מאין תמצאו? לא ממצאים כקרב כל חי אם לא היה שופט
רודה אשר שס רוח קדשו בקרנו  ,לתת קו ומשפט לכל מעשהו
וכפי הדעת והתבונה ולבחור טוב מרע  ,וגס הנכוחה תתחזק
בו לפעמים ,לשוס את נפשו בכפו  ,כעבור טובת רבים ,
זלבעבוד הישרה והצדק  ,ויד אתר היא הממשכת אותו.,לעשות
את הנכוחה למען הטיב לו  ,טוב טוב מחייו אלה העוברים ,
לכן שמתהו להיות כחור בטוב ומאוס ברע ( ולילי זה לא
הצר לו צורו ולא הרע לו מחוללו  ,לשוס עליו מתג  .ורסן
לבלום להסיגו_ מן הערב והנעימות לו  ,אכן זאת היא
דמרגעה ,ואלה הס דרכיו להנחותו במסלול ודרך אל דדך
עולמו

עולמו  ,לנצח יעמוד בו  #ואף
היותו כבר  ,יהיה לעילם •

יכ

יעוית ואיננו #אף כ! אאר*

יונסגדיל י
נןלהרג מ
גח®}החיי׳

«מ? יליגקא
 1אף ני יש רשעים הסירדיס מכי טוב  ,ואת היושר
יעקשו; גפאדוכא , /
וככל זאת גדלו ויצליחו * אף כ! תבא
העת
ינחתו
ןה?אהי? יי
כגל מעשיהם  ,וינהמו באחריתם יידו הל * על פשעם  ,וידעו
כחקירההעי
איך רסקו מנתיבי יושר ואכדו דרך  ,פי לא לאנס נטע ה"
כחכס מכס
כקרבנו
להסיב אל הטוב והישר כ״א לצדקה תהיה לכו  ,לעוס
<ןה!ור אם
לנו כל הימים ולקמתינו כיוס הזה *
ין היהודיס  ,נ
(עתה אשים קג5י למילין  ,ובהארין* הצור את חיי  ,אשוב הגערחלוניי
ואטה ידי ,אוסיף דברים יביס נהמה מלים לאלה,
ושם אחי
וידעתי כי לא נעלם מעיניכם דבר
הבאים קטן כזה 7אך לא לזר י
חלצ
יחשב  ,שנעשה לפני תלמידים
אל בית ה" והמבקשים
מסלה לעלות אלהינו  ,ואנכי ארחיב ואעמיק ואמלא תפצי  :קאנדיא •
חהורר אל
הקוראים עד אשר! לא יאמרי כיאש לדברי • אגכי אגני
קשתי ,ניי
הדורש טוב  ,והנאסף על חברתכם חברת יראי ה״זתמימיסV
תלמידיו ס
ן* נ ן< *5ף גן המנגיו* .וג ? ס ו$ל «ודעשז ^ -
| יכ נן נכס

r
r
הן
~ זאעי

ג< 1
הולדות גדולי ישראל .
* / nSiהרג «הורר יוסןז

« קאנריא זכרז לגררה י

בחסשה ועשרים לחדש השלישי הוא חדש סיון  ,שנת
חמשת אלפים  ,ושלש מאות חמשים ואחת ליצירה,
נולד הרב מהורי עסף שלמה העל
מעדיקאהנקרא גם
יש״רייסף שלמה רופא כקאכדיא הכירה על אי
קרעטא*)
לכן נקרא גס קרעטענזיס על שס מולדתו ,והוא בן לאביו
החכם התורני מהירר אליהולעל מעדיקא  ,והאיש הזה היה
חכם
* ) קרעטא או קאכדיא האי בים האמצעי( 'מיטטלענדישעם
מעער ) מקדם היה תמת ממשלת ווענעציאני כעת
*שמאעליס ימשלו בו •

יסדה
ין נימי נעיר
,ןמשניליס כ
;} דכ הייתי
 fלמדחכמי
| לארצי׳ מ
(יהי חיק
ארנה לגג

* ) הה י
ע
ה

ל׳
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יופס גדול כתלמוד רבץ של כל בכי ארצו מגזע ישרים וחכמים
כן להרב הגדול מהירי אל יעזו  /בן | הרנ הפילוסוף האלהי
שמואל מנחם ז״ל  ,אשר נקרא
גרופא המומחה כמהורר
«וקהילת קאנדיא לשוב להרכין להס תורה  ,אתר שכשכה
גפאדובא  ,בעת מלחמת הוועצעציאני  ,ולוקח ממט כספו,
והוא היה ראש ישיבה ליהודים ללמד אותם התלמוד " ולנוצרים
ובחקירה הפילוסופית בפאדובא * ) ושם אביו אלקנההוא
החכם הנכבד שהיה מרבץ תורה כקאנדיא כן להנכבד התורני
מהודר אבא הזקן אשר החל לבנות בית קדש להתפלל שמא
היהודים  ,כי אביו האלוף הגדול כמהורר יהודהיצא ראשונה
קגערמאניען לשבת באי קרעטא •
ושם אמו קשתי

כת יוסף,

והאיט יוסף

גס הואממצאי

חלצי יהודה הנזכר למעלה אשר היה ראשון ליושבי
קאכדיא * אמרו עליו על החכם הפילוסוף התורכי חהורר
מהורר אליהו מחבר ס" בחינת הדת והוא היה אבי אס
קשתי  ,ביום מותו ספדו עליו כל שרים וחכמי העמיס  ,וכל
תלמידיו שרי הנוצרים לווהו לקבורהמלובשים ב»די אבלות ,
גי כן תכבד החכמה את כל מכבליה  ,אן כוויה יקלו •

מאתה״  ,מגזע

צדיקים  ,וזאת ברכתם
הן זאת פרי אבות
ישרים יצאי -״ש״דויהי כמוהם • כי אביו יאחז למדוהו
גס אומניס
כימי נעוריו מאוס בדרן רע ובחור כטוב "
משכילים בחרי לו  ,ויהי עמס  ,המה הורוהו כל מדע ולשון
עד היותו בן שש עשר שנה • ואחרי כן הלן לפאדוכא ,שם
למד חכמת הרפואה והפילוסופיא ( ,אתרי היותו רופא שב
לארצו  ,ויקח לו אשה ( שמה ושס משפחתו לא נודעו לי)
ויהי חונן דלים  ,מבקר עניים נחלים כלתי גמול  ,והיה
מרבה צהס צדקותיו בסתר *

בשנת

*)

הה בזכרי זאת תדאב נפשי בקרבי עת אראה רכים חמורי
עמינו קכזיס כל חכמה ותדע גם כלשון העם אשר
הס יושבים כתוכו אינם מכינים ועוד ידם נטויה
לבזות גס דורשיה למען הפר אותם  ,באתרם נגד ה"
עשו את הדבר הזה  ,ואת תורתו מאסו  ,יביטו נא
ויראו משפחת גזולים יראי ה" אשר הרביצו תורה
כישראל  ,וככל זאת אבו לכת כנתיבי החכמה ובמדע
דבקו  ,מי יתן ישיחו זאת אל לנס והיה לכבוד
ולתפארת לגאון ישראל— i

F

.קבר !■.■■! mg
&
בשנת שלש מאות שבעים וששה ליצירה בהיותו כן עפדלס.
וחמש  ,עזב את ארץ מולדתן לכבות אש המריבה! ,
מעדת מקנאים אשר הביע שמו עליו ויבקשו
רעמו ,ויבא
קאנסטאכטינא  ,ובכפר קרוב לעיר הזאמ  ,מצא אמ הפילוסוף
הגדול  ,כמהורר יעקב ״?
נחמיאש וישב עמו ימים אחדים ,
זידכרו יחד על כל דבר חכמה  ,גס על חכממ הקבלה ( והרב
י״ש״ר מימיו מאם בחכמת הקבלה בחשבו דברי הקבלה אינם
מסכימים עס השכל ) ,אך כשמעו דברי המורני מהורר יעקב
הנ״ל ,
אשר הראה לו כמה ספרים יקרים בחכמה זז
והיה
חמפאר
להורות
שחכממ
הקבלה
דומה
להעילוסופיא
של
אפלטן
*}
והראה לו ספר בכוון .ב״ הדעות  ,אז רוח אחרת הימה סע
יוסף • גס כנסעו משם ללכת פאלאניא פגע את החכס
הקדוש הרופא מהודר
שלמה "? אראורי כארץ מ״אלא״כי *
שהיה עוסק בחכמת הקבלה יומר מארבעים שנה וחבר בה
״ ספרים רביס  ,אז החל גס הוא ללמוד חכמה זז  ,לדרוש כל
ספר ביחזד  ,עדי בא אל עמקה וכל רז לא\ נעלם ממנז,
ביגיעת( הרכה  ,ויחבר ספרים רבים בחכמת הקבלה *
ואחריכן בא פאלאניא ויהיא
בעיר לובלין •
ושם
חכר
ס
"
כתב
להרב מהורר זרח בר כתן  ,תשובה על השאלות אשד שאל
מאתו כעניני התכונה הפילוסופיא והקבלה ,וספרי
מעין
גניםאשר יפרד לארבעה ראשיס ,המאמר הראש׳זן מחכו
על
■המכינה קראו כש® סוד ,היסוד  ,כמאמר השני י.דבר דבריס
על תכונת הארץ אשר העתק מספר
אלמאגעסטו ( אשר
יוכרו החכס בטאלמעאוס על סבוב הארץ ותנועתה ) קראו
בשם המות
שמים•
במאמר ה״גידבר  .על הכוכבים
והגלגלים׳ קראו בשם
גבורת ה" ׳
ובסופסD״ מעין חתוס
ובו יבאר דברים זרים לשומעם בעטן התכונה ( פאראדאקסי )
ויתר .דבריו אשר הזכירם בסוף סערו אילם שיצאו לאור עס
ספרו מעין גנים לא באל לידינו רק איזה מהם כאשר אזכיא
למטה •

רופאבבית‘ ראדזעווילויסב
אילם אשר

נקצוו 1,היו!יאJ

I

אחנההיי

"טוגומי
חקורחי׳

 ff 1זעמו
"הצ
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כי כן יעידי רבים לע הקבלה שהיא דומה
פילוסופים הראשונים ומי שלא { למדה כראוי לא יכין
ירכה • לכן אל תכזוה הבוזיס הלא חכמה היא !

כשורת

לדעות

למדו בטרם תדברו תחקורו לטרס תשפוטו !

!

אל ממנעע

קכז
iAJL-

ובהקדמתו לספרו מעין גנים ידבר כשבח החכמים
ותועלתם מה רבה • כאשר אעמיק פה מדבריו
׳
בקצור  ,והקורא המשכיל יבין תועלתו "
" וגם אמנה המכונה בשס חכמה חצונית  ,כת אבי היא  ,לקח
״טוב וממת .אלהיס החונן שכלנו אשר בו נתעצם ,
"ועמו מקור חייס באורו נראה אור אחרי הפרד הבגדים
" הצואיס מעלינו • אס ההגיון והנלזיס אליו ממלאכי ; הדקדוק ,
״והמליצה והשיר ? להבין הכ״ד ספריס שמליצתס צרה ונתיב
״השיר שבכתובים לא ידעו עיט  ,להשיב למתחילים כנגדנו
 «,כהקשיס נצוחיים הטאעייס  .בכוי׳ס על המקראות 4ומי עמי
״ יסור הנה להלחם בס ־בלי ח1כ פיפיות ? ־— —
 nואכם חכמת הלמודית המגביהי לשכת תכונת הגלגלים
״ לא ידע | אנוש ערכס ומצבס האמתי עד היוס  ,וכל
״איש אשר נשאו לבו  ,יבנה בנינים ויכין ה״למית לפי ודרכו
"בתחבולות נפלאות ועצומות ? אולי יוכל לבוא אל תכונתם
״וסבת תנועתם הס המספרים כבוד אל  ,וחראיס על מעשי
״ה" כי נורא היא ״ • ועוד ידבר על כל החכמות וכסוף
אמר " ואס חכמת המדות כהלכות הנהגת עצמו וביתו
״ ומדינתו  ,חי ראשי ! זו היא דרך ישרה שיכור לוהרוצה
"להשלים נשמתו " והביא שס ראיות רבות מדברי נביאינו
הקדושים ומדברי חכמינו ז״ל "
חחי מ ח

כד

ןז

הסמוך ־

הולדותה

רגם

כשורת ספרים הרשים יפקד מקומו •
המנצלות * ה  rא $ cי ם

אל

.

עמנעבני ישראל הנותנים לב ,אל  ] .מכתכנו זה לתת' לו
כבוד ׳

גזכה
גבול  ,עינינו צופות שלא יחשבו לני לעין
במיחנופה מזן
המכמב תקין החסרונות ,אשרי כפלו בדפים הראשונים  p « ,״
על אומן הנרשמות בלוח הטעות אשר גבר יצא • ידוע חדען
שמסדר האותיות ומדפים אשר לכו נוצרי הוא ועדין אינו מורגל
כמלאכמו  :עס כל גודל השקידה והיגיעה לא נמלטנו מטעות .וחסרון
מימת שלימות  ,אשר בהעדרם כמקלקלו המחשבות • ואס
נאחר חלהגידס עד שיצא לוח לשנה חמימה  ,דאגנו כי רבים
מקוראי חכמכנו  ,לא ישיחו עינם  .אל הלוח הנ״ל  ,ותהינה
הדעוח הנפסדוח ( אשר נגרמו בשגיאות .המדפים ) למכשול
ולפוגה  ,לאחד מבני ישראל > להוציא דכה רעה על אתל
המחברים לאחור תשב מתשבח ' מעתועיס  ,לכן אמרנו לא נכס
אס נציגם פה •

ואלד".

הז

במאסף לחודש שבט כביאור ומצא חן ונו" עמוד ע״ר
שורה ט" הוראת שורש שכל בקל היא לדעתי לע
ההצלחה
המקרית קרא  :הוראת שרש שכל היא לדעתי על
ההצלחה  ,אל על ההצלחה המקרית שחורין ב״ל״א ( גליק ) •
שורה ט״ן להאריך קרא לערוך • תולדות גדולי ישראל עמוד
fy
שורהטובי״ד" כי יאלהיס הוא לכדובשמים" קרא כיאלהיס
הוא לבדו
מאוד כשמים שורה כ״א" כי הא יש הזה הצליח
מאיד היותו בן עשרים שנה"
קרא כי האיש הזה הצליח מאוד
בנעוריו  ,ומיום היותו בן עשרים׳ שנה • שורה לז " האהבה
עזה
כמות״ קרא האהבה עזה לו כמות • במאסף לחודש
אדר דף פ״ט׳ פתיחה שורה א חסר " וכמי כן ידוע שיצר
מחשבות לב האדם ותאריו הנפסדות המה יתעו את שכלו לכלכל
הרעיונות  ,ולאמור על שחור שהוא לבן ,ועל מר שהוא חמוק,
ועל המגונה שהוא נאה וכדומה לזה  ,נמשך מזה ,שבהיות
שהכללי לעולס לא ימצא כמחלט רק בהפשטה " שורה ד" לבדה
וכן עמוד פח שורה יו
קרא גרידא • כמאסף לחודש ניסן,
עמוד קאשורה ל ריב השמש והירח "
קראריב השמש
והרוח  ,עמוד ק״חשורה " ידו ערב לבו ,
קדאכי על ידו
ערב לכו • שורה לז " אעיר לך החלת"
קרא אעיר
לך המלות  ,ועוד איזה ציוני ההפסקות אשר באו ״ שלא כדת ,
ימצאם הקורא בקראו במכתבנו *

המאסף
לחדש

 .סיון

תקמד

שידים
סין מ»*ר קיאחי יה  ,בעבני עלי
עיע דד * וחדד שנחי « עיני *

א
.גלמוד על מסובבי  ,באישון ואפלה
 jרעי י_חד נמו  ,מיודעי עזבוני!
אזעק ךל אר־ ! ,בחצי הלילד־ז
מצרות באו עלי  ,מכאבות הקיפוני,
■אנא המד־* .אזניך לקול אגחותי
בקראי :
אדוני  ,חרמדת ~רבו
צרותי ז
ijx :
:
־x
 Tחד
ב
ליאל חטוב ! ול תשלם לאי® כמעעוהו
מי גבר זע ;ה ; ,קום לפניך !
מעט מקרי מעלליו ׳,
אך  9טע
תקעימהו,
לכן תרעד נפשי בי  ,אזעק אליך
אס מרוב מכאובי  ,עצמו עוונותי
אדוני
אלחים  ,מד־ז *רבו
חטאותי י
« ; T׳
«
:
X
T

ט (G

מי

מייתןעינימקור ך9
הע  ,כנחל
ישטופו•!

אמרר בבכי אעזפכם כמיכש
?; bמי הרעים במד :חלוש ;
בי שחרי הנה עבד  ,נם בא הצהריכש
ובטרם בוא הערב אגועבינורנו־תי
אדוני אלהים  ,מה רבו צרוי ^ יI

ד
אכן הנחמי נפשי ! מה תשתוחחיt
את אשר,
? אהב יוכיח אל  ,אל
אף תעיבאפו  ,ומהר תמחי
לכן ’הנחמי נפשי  ,הנחטי הפעפם I
לטוב לי ,הגמל' גם היום צרותי,
:למען
אסיר
חטאתי ,
אדאג
מעוונותי
“ ’ T I
;* T
*
*
״י T

מלם,

 * « « nכ י. ,

זברון ירידות לגבר משביל בגן ריעו •
«יי׳

אן> ־ב3י  #ויסיר• •

אבחר יום התלונן,
בצללי
בדוש
ואלון
בסצרות ,איש
אטוניכש;
t
;
.. .
.

מדור

מדור בהיבלי עונג
עלי תולעת שני*
בטירות כסל רשע *
עורו דודי !
קומו נא ר ?י "
התעוררו בגיל
מתי  $קומו משמקבכש— t
השמשבגבורד־ייי.
האיד פגי* תבל,
עת הזמיר הגיע
עד מרד תהבקון ;ד :ם t

נבואה ™
לזמר
נעלה משכן ךוךכ2
שם נתעלסה באהביפם
באהל נטה איש  .שלומנו י
ובקרן בן שמן  :סדו
ממבחר עצי ה ; ער
כרתה
ימינו
עמודץ
 T :Tי • :
*
T
ץע

לא ; רקב יבחר -

זכור בלית
ידידוד־:
פרה» בין קונינו .י
ט2
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קלב
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זרעינו לא הופר
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ביית מלח ע \ םל הי 4י* ר
הלבישי דשא סביבץ

אנל גס* fo
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שימה
ישחקו
צעירינו
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דטו « ח ילבנו3ם אנו » ׳

סשפט

!עקה

שחקו מיי

אויל

פבי אתד הלד אל מתל לחות צתאיפר  ,וישא  . 06ידיהי
הוא מביט אח מראהו במוך מי הנחל  ,ויאמר אל לכר,
מה יפה גס נאה הדרת .קרני העצומים Iענפיהם גזלו  ,גם
רכו משתילי מיס  ,שפרה עלי נחלתי  ,יאסרוני החיות ,
.דקנאוני הבהמות על זאת ״ אבל לזה ידוה לכי  ,על שוקי
יג דלו  ,על רגלי כי דקות המה  ,עוד מעט לא ייכלון שאתי,
גתקל תעה מראיהס  ,לא ת 1אר ולא הדר להם • עודו
מדבר אל לכו וירא את הארי מרחוק  ,דשא את רגליו,
ויכרק מפניו  , .והארירדף אחריו כל דרך המישור  ,ולא יכול
השיגו  ,כי עמדה ול קלות מרוצתו • ויקר מקרהו את היער,
מנש שמה להסתר בצלו מפני חוס השמש  ,אשר יצא היום
הזה בגבורתו  ,הוא בא שהה  ,והנה הוא נאחז בקרניו בשככי
האילנות  ,ולא יכול עוד להחלט כרגליו  ,ויבא הארי עליו
ויכהו וימיתהו  ,ובמותו אמר  :אהה לאויל Jהתומר לרע שו3
ולטוב רע  ,כי קללתי את שהחיגי ושבחתי את שהחיתגי •
על wאהר החכם
שקד .ההן ,הבל היופי
השוב והסועיל הואי יתהלל , • .י
י־ •  -י

לp
 Wגאומ

הרהב

הרהב הביט בגאון ובגאוה כראי  ,וירא מראהו ,
ויחשבהו\ גאטת היא,
לאיש ור  ,ואפל ארה בו יג איננו כורע למשתחי * י  $ייי 1 pw
לפניו * ,

למת  ,אכן חמת פניי בס לע הראי עברה  #ויקצו? שנית j
י< ביו יבזהו לז נכר הזה  ,וישנה אי  jמראהו Aוישם עניי
גסיווק אליו לאמר  :הלא קטון כעיני אתה  ,אל ־יעכל כבדני!
אגל בס האיש ברא♦ עשה כנה  ,ולא יבול עוד הרהב כבוש
ועמי  ,יישא את המטה אשר כידי  ,ויך אי ; הראי וישברהו יי
אן יזהר כחס כי ע&ה את הדבר הוה ; ינ מלבנים שחק האחד
ועתה שתקו דגים עליו ויבזוהו •

לע «ה אמיהתנס  :גאות אדם השפלנו« tem
רוח יתמוך כבוד *
«

*

«

«■

egg

כ
מכתבים
*מחו לזזיר*ל*ב עם מכתב על
« «־  gעיוור *

רני מסיו* « נון

אסופות * למוד♦ שכל  ,יחד ישאו ברכה מאת אדון
נל המעעיס■!
□אשד סבותי אתלכי  ,לראות .המעשה הנעשה ממק הסמש
 /בעגיני גדול הבנים והנהגתם בחנון הטבעי והמוסרי*
וארא בהורים ומורים  ,אבינה בבנים האמונים לע חיקם *
«הנה רעה נגד בניהם  ,התורים תעו בדרן השנון * והמים
מתעים על ידיהם  ,ילכו שובב •
 Hftffבא ימעד * אשר זרתה שמש $דקא ומדכא לנדכא
לבב ועם האומלל ,ני העיר ה" אחי רוחו בלכע
•וישלים ויועצי את  ,להשיבם ולחגזתס < לכן ראשית חובת
האבות היא  ,להדריך ולנהל בניהם בדרן ישרה  ,לנטוע בס
צעיוי מימת סוטת ונמיסתת  ,נדי שחנו לחסל השרים,
ויהיו

!& imuדע

ויהיו חפוקנים ראויס והגוטס לקבלו • * ) אמנס אופני חכמי;
ההנהגה הזאפ רחוקה חאפנו  ,לא נסינו באלה  ,ואין אפנו
יודע עד מה  ,כאשר כבר נודע סבפה כאגרפ דברי שלוס ;
אשר א^יד« "
על כן אפס דורשי חכמה ! חפצפס ( כאשר שמעפי מאחורי
מ»ו1כ <ייס
הפרגוד ) שיפיקו אנשי מדע אח מחשנופיהס בענין הזה  ,אס
מעט ואס הרבה  ,הלא ברוב הימיס פהיה אור חכחפ־ החנוך
סכרי חכמיI
נעקטדהס "
בפוכינו כאור שבעפיס וברה כשמש * שמעה אזני ופבן
מכמהp״ ט*
לתאוייכס  ,אמרפי אחוה גס אט דעי אפכם  ,כפי אשר נפן
{«ספרי חכמי1
ה" לי און ועצמה לחשוב תחשכופ אמפ  ,ואף כי קטון ודל
להזכיר  mי
אנכי לא אירא  ,כהיופ שמשרים רציפי וכזונפ לבי טובה,
<קנאפ סופרים פרבה חכמה  ,כי כל כופב דבר חכמה  ,יהיה
הנה הכ מ;
מי שיהיה מגמפו  .להועיל לזולפו ( וכשיקרא המורה או האב
והפעליר
דברי חכמה חפי רבים יוכל לבחור בשקול דעפי הטוב והנאופ
לפי מזג בנו  ,והרככפ גופיזזכוך שכלו  ,כי כן ישפנה החינוך  ,ואס  fסמעמע (
פעלי׳
בעל נפש הוא יוסף מדעפו ) ואס כעפ הזאפ לא יגיע פועלפ ; והבלים  ,יגל
נעיזהון3
לכ• י
החנון למדרגה הראויה לה  ,הלא באתריפ הימים פשגא
;3עפ
ןי/חלזא"
למאוד  ,כי יפעודדו חכמי דור דור  ,ויפעוררו משכילי עס.,
גישור  ,ני"
מורו דעפ להרכופ חכמה  ,להפליא עצה ולהגדיל פושיה ומלאה

" מדהיוו
הטבעי> < י

האת דעה כמים

*}

ליסמכסים •

עוד

סנפ הבוז והשנאה אשר לעמים על היהודים היא משט
דברים  ,אס • שבדלופס משפילים ומכניעים עצמם
יופר מדאי  ,עד שיחשבו לרפע וטיט בעיני העמיס,
או אם יצליחו במוח״  ,ויכורכו ביגיע כפם א! יפגאז
בחילם  ,יפנשאו כגאון וגובה  ,ואפ עיט העמיס
ינקרו כהוד לבושיהם בפפארפ כפיהם וכלי נכיפס •
וסבפ שניהם פצא לכד מהעדר החגוך הטוב נמיסיופ
ודרך ארץ  ,שלא ידעי להפנהג לפי זמן ולפי המקום
כתדה ומשפט • ראו נא מה שאומר בעל שבט יהודה
זזה לשונו  " :לא ראיפי מימי כעל שכל שיהיה ל1
" שנאה עס יהודי ואין חי שישנא אופס ל׳א בללזפ
"העם  ,ויש להם בזה טעם  ,יפ היהודי הנא בעל
״ גאוה ומבקש פחיד המשפרר  ,להדאופ עצמם אדוניס
" ושרים  ,ובזמן שלא נפנו מקום לקנא בהם  ,אהובים
"היו  ,ועפה היהודי חשפרר  ,ואם יש לו מאפיס
"זהובים מיד הוא לובש בגדי משי  ,ולבניו רקמה  ,מה
"שלא •עשו השרים אפר להס הככספ אלף כפולופ
"לשנה ונו״ " •

הושומוחהחיי
המלוח
והנמושי
מעטרה!  ,ק י
אסמדד;
ישופיי
רעויג אזילן
 ,יודזעמומפ י
ודעע
קדושים
סנ

מןהחיוג
)hm

לשונם •

* ) יוס יוס
זללן י
יושביו
הילדוי
וחוזק
לגי ,
מדחס
לעעולו
m
1

ע< ד אודיע לנס אהובי ! שמה שהקדמה זכרון שני
מיני החמה הטבעי והמוסרי  ,לא ארחיב הדבור בעניו
הטבעי « אך אעיר עליו כמעט • ודעו גא .שדברים האלה
אשר<  , vjfלא חמקורי כבעו  ,ולא ממבועי כברו  ,אך דליחי
מבורות .וריס ושאבחי המעין חכמים אתרים  ,דרשחי ׳מעל
ספרי חכמי עמינו  ,ואשר לא מעמינו • והחכמים אשר
בעקבוחיהס הלכתי  ,אשא שמוחם על שפעי  ,ס" ראשיע
חכמה ס" ביח מדוח וס״ דרך אדן ומנורח המאור וכדומה«
ומספרי חכמי העמיס רבים ,והקדמחי זאח נדי שלא אצטרך
להזכיר גשום מקום שס אומרו4
הנה ריב גפשוח הנשתחוח  ,אשר יצר לכס רק רע כל היוס
והפעליוחיהס וחנועוחיהס ' קולכיס וסובבים אל נקידח
המעווח ופחלחול • השחח הדעח היקר ,מחשכיח י כוזבים
והבלים  ,ההליכה כשרירוח לב  ,אבודי החקוה ממגעי
כחמהון לבב  ,ומלומדי המדוח הרעוח וכל שארי חסרוני
הנפש וחחלואיה * ) מקור כלס לבד רוע התנוך וחסרון הנהגה
הישרה ,בהיוח שלב ונפש הנער כלוח אכן אשר יקבל כל
הרשומוח החרוטיח עליו  ,וכפי הלמוד שיקבל ממוריו  ,וכפי
המדוח והנמוסיוח שרואה מאבוחיו  ,ושארי תברח האדם אשר
חעטרהו  ,כן יחחקה בלבו ונפשו עד כי יזקין לא י׳סזר ממרי,
אס מדיח טוכוח עצורוח בלבבו  ,אז יישר לכח  ,אס ממדות.
רעוח אז ילך ארחוח עקלקלזח ; לכן ראוי לרשום בלוח לבו
מדוח טובוח וכמיסיוח ברוח  ,ולמלא נפשו מחשבוח אמח
ודעח קדושים4
גם מן החיוב הוא על היודעים ביכה גחיחון הוגש ומידוחיה
שישחדלו להוציא מתשבחס א ^ הפועל ולא יכחדו חחח
לשונם •
זעחה
*) יום יזם צורוח אנושוח על פני חעבודנה  ,אל חואר
ולא הדר להן נשתח מראיחס  ,ומסמנוח ברשמי
תטאוח נסחרוח  ,יבש פרח  ,כבל צק הנקמן  ,צבע
הילדוח מעל לחים חלפה  ,עששה עיניתי  ,אומן
וחיזק לפעולוח יקרוח לא נצפה מהס ־ לע זה דזה
לכי  ,אסחיד פכי ואבכה על האדם האומלל
• מרחם לככוס לענח היצר בקרבו  ,וחלוש כוחי
לפעולוח יקרוח  ,עורקיו למעצבה ישגבם ,דכניעמו
חחח עול הבלי שוא ומעשי חעחועיס •

*

ועתה

אתל

* * 1יי* י
לכ

מדק

ראשון * )

©י שמוליד בן ילא ישתדל בחנוני  ,אס מעצלות ידים<א
ממחשבת און דאיליב  ,דומה למי שמוציא נקי כפיס הילשג
במחשכים• למען הפילה! כיד האורבים לדמי ! לשפוך לארן
מדירתי
ולאב העושה כאלה שלא משים עינו ילבו על פר*
 3טנו עליז הכתיב אזמר  :עוכר שארו אכזרי " וכמה מקימות
מצאנו  ,והמה בכתובים כדברי חו״ל המזהירים על השתדלות
לחנוך ! ואמרו ג כל המעמיד בן רשע עיניו כהות  ,עוד אמר«
גדולה הצלת בניס לאמת  ,מהצלת אבות לבנים וכד+מה
רכות ( בהיות שאחרית הטוב והרע מתפשט בכל חלקי הזמן
וגופות הכניס ככלל  ,ילא נגכליס לכד בנפש וגו ? הכני®
עצמם כ״א יתפשטו על משפתותיהם תילדותיהס  ,ועל שאדי
חלקי המדיני וחברת אנשים בכלל ) שהבריאות וההליכה בדרך
ישרה  ,והיותו אומן ובקי במלאכות זתכחזת על פי הרו3
תלויס מהתנוך הטוב וא הרע  ,שמקבל הנער מהוריו ומוריו •
הסדעים והמטפחות שימחתלים התינוקות לחממם ולקיחת
חניקות נכריות מנאעות,ועזיבת הילדים לשמירת
שפתות פתיות אשר לשון עלגיס תדברנה  ,ונתינת המטעחות,
*לבישת הבגדים צרים • ודוחקים הגוף  ,המה פחה פעמיםf
מקוד משחת ומעין נרכש לתחלואים שאין תחפה להם  ,עד

* )  :נא ׳הקורא המשכיל ! אל תכהל • בתתו לאמור ! יכ כרוע
לבב ידבר המחבר הלזה ,חלילה לנו להביא • במכתבנו
דברים אשר לא כדת ! ואשר יתחרתרו ריב !,טרס נתנן
לבנו להכחיגס על אבן הבוחן אס כצדק ובמשפט
דבריו * קראו נא מעל ספר ©פחת ערב איך
מאדיר על -הפסיק לדעת הכבה ומוסר  -וגס
•מה שאמרו חז״ל על ■הפסוק
וחכמת
המסכן
בזרה ע״ש • • ועוד כמשלי התלמיד סכם בדברי
חכמינו הקדושים לכלה  ,מה כלה מתקשטת בתכשיטיה
ואס חסרה אתת מהן אינה כלה ! כך ת״ח אס חסר
דבר בתלמודו אינו ת״ת  ,ומי יכחיש"שבתלמודו !,נכלל
&  aדרן אק • ומידות? —י
/
«גרי יימ* פ*י® *

־בסרסק*ס
ונלונז,׳
■^

«ינס ^ימי

■מקום וגמזמי
עשזע בפריכטב
פרציט
"$לי
ילפותיס ׳
לשיני -בניסיי■
<ןלעיר!המרע

זזד " ", 5

כילדים
לשאריממתי י
דנת  /על*
לפרי הממי*
לכעלע ב5בינע
«ונשר ומוגן
סדנכזכראוי ׳
׳* קריםומיטטי
שלימוכולהגדי
שעל יזיאידן
למודומארי י
גפיהחוזק מ
«:מיס ואלצו

מחד• <!

לחב
בעיניהם יגד
מיל ,ויקנו ה
■ושללשוב,
■המפואר ,שק
*מרעים ,הול
לפניעיקלו! ,

* )ידעתי
׳&

*על יפ הרוב הללדים הולכים מלים  ,נגועי • ומוכי המדייס ,
עד בטרם קצם לעפר ישככו  ,ומאין היעה זאיזג ? לא על
הטבע עלונזעיכס גי סא עליכם הורים ,אעם הייעס -כעוכרי
בניכם ,י זבמורדי אוד יקרע כריאועס • יכ הטבע יחכס דרכיו ככל
•מקום ובכל זמן ולא  -ישחיע  ,אן אעם נואלעס והשפלעס
יעשוע בפרי־ בטכיכס החענגד לו  ,הוא בונהי ואעס סוערים1
«עעעללו כרצונכם בככיכס הפך רצונו  ,לע כן צעירי ימים
עוללי עפוחיס ימצו ישעו שמרי אולעכס  ,אבוע אכלו בוסר,
*שיני בניס עקהינה  ,ואס הילדים יזלאי׳ם  ,האשם לבך
■ ,
אל חיק ההורים ישיב -־
^וך « תגדל צורך איוביהחנוך • ,וההרגל הטוב  /בע־ניני נפשו£
הילדים הרכים • אולע  ,גאון לב  ,רוגז  , .קשי עורף*
«שארי מדוע פחועוע אשר עולדועס עמל  ,כעס וצרויג
דבוע  ,על יפ הרוב המה■ ענובוע החנון* המוסרי הרע ,
•ופרי ההנינג׳ה המקולקלע • וכמו שברור שאין יכלע בידיג«
לנטוע בלב נער מכמוע רמוע וידיעוע שכליוע ומטבעו איכן
מוכשר וימכן לקבל ציורים ברורים  .זא שכחזע נפשו לא
פזדככו כראוי  ,לעשוע רושם במו  ,.להולידו ולהצמיחו ציורים
*יקרים ומח& בוע אמע  ,או שעקון כלי גופו החיצונים  ,מונעים
שלימועו להגדיל ולהאדיר כוחועט הפנימיוע  ,כן כרוך גס כן
טעל ידי אורך ההרגל והמנהג שרואה יום יום מחביע הורי«
«מוריו ושארי אנשים העוטרים אועו  ,כוחוע נפשו וציוריו יעגלד
גפי החוזק והחולשה כמעט או ברב  ,וכפי אשר ישמע מוסר
חכמים וא לצון אויליס כן יחודד 1bיקהה כת כינעו ־
ז 1אחרי כל האמור  ,היעלה על דעע האבוע האוהבים בניהם/
וחפצים בשלומם ובטובעס הזמני והנצחי  ,שלא יהי«
בעיניהם הבדל  ,םא  :בפיהם ינחלו כבוד  ,,יעעקו גס יגבר«
חיל  ,ויקנו השקט הנפשיומנלחע הלב  ,מדרכי המדוע היקתע,
«אכל טוב  ,אשר עציירנה מחשבועיהס ע״י ההרגל והחגוך
המפואר  ,שקבלו ! מנעוריהם ; או םא יהיו כליוי לב  ,זרע
־מרעים  ,הולכים בשאט נפש אתרי שרירוע לבס  ,סליי עס
■ושביעי קלון  ,ועכליעס  ,לע עצמם ועל אחריס יהיה למשא *)
והמועיל
*)

ידעעי ג© ידעעי - ,רבים ' יראוני בפנים זועפוע ,ויקצוסו־
■על דברי באמדס  :הלא חסרנו בנינו מנעוריהם ביב
*

י

מורה *־•

*

i
והמועיל
והמזיק  ,יחד פרי החגוך וענובע ההדרכה מנעוריהם,
ואנחנו
רואיס
יום
יום
מן
הנסיון
,
כמה
נערים נפלוכמהמורןע
ההשחע
השגגה מרוע החנוך  ,ואבועיהס היו בעוכריהם « ולפעמים
כחנוך
ילד אחד עעפשט עד סוף כל הדודות , .כי לא
לבד
הנער הזה אשר השחיעו אחי לבבו ע״י אהבע אוליג
וסליחע
השגיאוע
יעזיד
,
יהיה
בעע
בואו
בימים
עקש לב,
בעל מידוע רעוע ,
שמעשי אלא שגס זרעו וזרע זרעו אחריו יעדגלן
אליו  ,מפני
אכועיו בידו  ,ויחנך גס הוא אעצאצאיו
באשר החנך
,
ויעפשסו
המדוע
הרעוע
בזרעו
* והדבר דומה
לגן
עלה אשר לא יזמר ולא יעדר שנה אחע ,ועוד מעט ומה
כלו
קקשוניס
<
כסו
פניו
,
חרולים
/
וקח ודרדר יציית
בו •

לנוווצלנ1פג ׳
?פיי׳ *V
«p
חמים׳ ימת
<רה  ,ל^י
,קיגחוק י^1׳ג
15ה;

נח 1וק יז ׳'ז:
והמזיק " *י,,
נטנס נליז1
<וי1אתגסJ״,
לשטןלנס ל'ינ
1
רל זרבס
יזיזיר
עצמויגינסהמי

לכן האבוע היראים אע ה״  ,ישימו
בניהם,,לבבם ומתשכועס ,וישקדן
להעעסק עצמם בחנוך
ובהיוע
שיודעים
שבניהם
גוצרו לרשע
עורףבאחריע הימים נעיחנע נצת ואושר עמידי ,
לא יפנו
מהשעדל לטרוח לקדש לב צאצאיהם ביראע ה"
הטהורה
,
ומדוע
אנושיע
יקרוע
,
להסיר בדילי הפתיעוע מקרבם,
לברר

מורה  ,ושלתנוס אל ביע הספר  ! ,שס ילמדו עורה
ודרך ארן  ,והון רב בזינו עליהם  ,ללמדם ספר • אך
אל נא עקצופו מהר  ,האזינו טרם עזעמו! לכו נא
ונוכחה מה הועלעס בכל ההוצאוע שהוצאעס על
בניכם ? איה המוסר איה החכמה? כי כזה אין די
שסגרעס הכניס מבוקר עד ערב בביע הכלא  ,שמה
יצפצפו כסוס עגור בלשון עלגיס ושפע בלול  ,וכצאעס
מביע הספר אין עורה ואין חוסר למו  ,וברצועם
שכלם יהיו חכמיס יפוצצו גלגולע הנער הרך בשנים
בדברים אשר ילאה כח נפשו להשיגם  ,והאב אינל
יודע היכשר הזה או זה  ,ובסופם בחשיפה יעהלכו כי
ימוטו
מדרך האמע ודעעס יסכל • וחזל קוראים בגרלן
לא
המדרש
עיקר
כי
אס
המעשה
(
והמעשה
נוהג
בכולם
,
ועל
זה
נצטוינו
חראשיע מעמד הר סיני על
יום
האחרון  " ),וזה הוא נמוסיוע ודברי השכל שבין
אדם לאדם ולא כאן המהום להרחיב הדבור  ,אך
להעיר אוזן באעי ועוד יש לי דברים בזה ,וראו נא
מה שאומר כעל נפש יהודה ( הוא פירוש לספר מנורע
'המאור ) על זה•

אלהסינ

אולם <«*
ל/פי

,m
ואשרי

עיגון  ,מל ו
לאהלראג«׳ א
משאבקרנו ז
חגאריגהעיס
יגדלון  ,הא
גנל הטול יי
אל 7ס ,מגא
רוח  ,לאיקר
מדועמעללי
ראשולענה

׳גי! גוי'
לאי;

מה מעילהל
מטונה ,ואל
אשר יעודהו;
לאישאשר ו
מלננז ,ובע
ומפליג לה,
! עושי מל, :
 !1גהקללדג א;
ו להורישזל;ט

i
i

לכרריוללבן נפשם ולבבם  ,יחד יכונו ללבי ; {* עגל טוב וארח
מישור  ,למען יתענגו לע ה"  ,ויקחז חלקם מנחלת שדי
ממרומים  /ומחכמת ההשגחה נטוע כנפש האבות אהבה וחיבה
•תירה  ,לאשר וליהצלית בניהם על פגי האלמה ומה מאוד
«גתחזק ותתגבר התשוקה אס נגד פניהם שני דרכים  ,האחד
פונה אל הטיב המתמיד והאחד פונה אל הרע הכנתי  ,לנהלם
בחוזק יד  ,ובזרועה נטויה אל הדרך הטוב  ,ולדחותם מהרע
והמזיק • הורים י אס תתרשלו ותתעצלו מהשתדל להדריך
בניכם בדרך הטוב  ,ולחנכם בארחות משרים  ,דעי וראי כי
מטאתכס גדולי , ./וכל רגע שתאכדו חבלתי היעילס  ,יעמוד
לשטן לכס ליום אחרון  ,על אשר נטשתם מלהישירס ולהועילס ,
!לקרבם יותר אל חיי הנפש ונעימות נצח ־ נא תחרדנה
עצמותיכם ממחשבות אלה .י
אללס נאשר יש על כל מעשי צדקה  ,גמול ושכר רב הצפון
באחרית הימים ; כן האב הישר יאכל מפרי טוב חנוך
בניו  ,ואשרי זורע לצדקה זרע כרך  ,ברנה יקצור כבוד ושכר
עתק  ,וכל רואיו יאמרו ברוך שזה גדל ! מה טוב ומה נעים
לאב לראות את בנו הלוך ילך וגדול  ,־מוכתר• ממוסים טובים!
משא בקרנו דמלת המעלות והמדות כליל יופי הדר בחורים
ותפארתהפניס iני ככל מעשי,טובה אשר יעשו הבנים כאשר
יגדלון  ,האבות יקחו את חלקם בתהלה וברכה  ,וישמחו
בכל הטוב  ,יען הדריכו אותם במעגלי מישור  ,שהמה תפארת
לאדם  ,ותפארת להולכים בס  ,לא ידעו מעצבי ן נפש ומירת
רוח  ,לא יקרכ אליהם עמל וכעס  ,אשר יקרה לפעמים לאבות
מדוע מעללי צאצאיהם .,אס״ שורש רוע ' התנוך המעוקש  ,פורה
ראש ולענה *
כן מי שאוהב חייוורוצה' לשכון שלו ושאנן  ,היא יתאמן,
לע
לא ישקיט ולא ימח  ,מבלות ; זמנו הפנאי בתמך  ,כי
מה יועיל לקבוץ על יד  ,ולהרבות אוצרות כסף  ,ולחסר נפשו
מטובה  ,ואל חי יעזוב חילו? מי יירש את יגיע כפו ? p
אשר יפזר הונו באחרית בעניו רע  ,זו רעה חולה ! מה בצע
לאיש אשר לא ישיס עינו ולכו אל כניו  ,למען הסיר תוגה
מלבבו  ,וכעת יזקין  ,המה יהיו לו למורת רוח  ,ויוסיף עצבון
ומתלת לב  ,באין משען לו  ,כי יהיו בניו סורריס משחיתים
עושי נכלה  ,תמיד כלימתס תרדעל קדקוד חבלתם  ,בהיות
שהקללות אשר יקללו  .מפי הכריות  ,יחולו שבעתים לע ראש
להזרים ולפעמים דע לקברות יובלי■f

i

ק®

״י״

.י

ערמו נא על
לבבכם אמרתי  ,למדי מלאני ; החמד ,להיז«$
בקי
ומהיר
לנהל
הילדים
אל
איפגי
הטיב
אי
אשריכם !
קראו כספרי
התמר
הטובים
,
לקחמ
מפיהם
מזרה
,
אי
תרחיקו
האהליגס
עמל
ויגון
ומבניכס
כלימה
ואלה
,
מרעיכם אנחה
ועושק ,
והיה
לכס
העמל< לש , \ <1ונטפס למ& ןע עוו < 1?m
♦&
צדקותיכם לאור עולם
*

#

 Jאמני*י
{י , ,עילי,f
י!! רלf'5’ 1
ס עלעני* ’
;למידיי׳ ני י
:חנחיס
מי/גתי
;!ע!! ילמי
י1מר :הלא
הסלהמי״ס,
ןעאי<י^ מ /יי
אחרים נגופז
<על
התתגאיי
מעידים>אי1

•

שאלד־! •

.

??k״■ 4געדי בני
בדבריישראל  ,נטעי גאמניס  ,העמלים בתורת
׳ל ,
נביאיו
ומשוררי אמיג יה״ נס״וי
א 0ץו
נא אמס הגעימיס ? איך מכרמי דברי  .איובt
באמרי
(
איוב
יט
כה
)
■
ואבי
ידעתי גאלי vn
וכי'  ,ומשם
ילהלן לע סיד פסוח כט ? הודיעונואג ! חבור
המאמרים
ההמה
והעתקתם
ללשון
אשמו
»
למען
יכחגו
«־ברינס
בסכר
למשמרת
למר
אחרון *

ג
הולדות גדולי ישראל •
מולדות הרב מוהרר יוסף

מקאנדיא וכרו לבינה *

חתימת *

 p &fcגס בלובלץ אל עמד •
הלךיחים רבים  ,ני בטרם היומוי
* עוד בן שלשים יחמש
אמשטרדמה
,
ויהי
שם מורה
לספרדיס  ,ובל צמא
מי
למיסמצא חכמה הלן אליו .ומיס טהורים
פאב ול  *-ובאמשטרדם
איג החכס הפלס כמוהרר מגשם
בן מסף בן
וכתבישראל  ,אשר היה מורה הוראה לספרדים כעיג
ההיא ,
ספרו אילם אשרכקשת החנם ל" מנשה הוציא לאור דאשנה
מכרעי
למעלה
,
בבית
ובדפוס
החנם ה״נל *
«בשער,
ספרו תרות צורתו פתותת .לוח נחושת לוכרון עולם
bh

! ביתהניא נ
tpr
יהודה,
אשריה
?
גחגהז
הקבלי
לממס לינאי
 Iאלמד
לעצמי
לשלחועזזלמ

ן.
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ויביא
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אלי!פעמיה
האיש
צל/וצו
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I
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לגל אוהבי המכחה  rפניו כפני מלאך אלהיס לב חאיו ישיזאז
עליו  ’,עיניו כברקים יאירו  ,יעידון לע חכחאו  ,וכל מניג!
אמונאו  ,יבין כי רוח אלהיס בקרבו ; הפרא פניו אעיד
נס לע ענוא האיש ההוא  ,וכן העידו םנ עליו מכיריו
ותלמידיו  ,כי הוא שונא כביד  ,לא היה מאנאה בתכמאו ויכו
גחכחיס מאגאיס על העם  ,באורך זקנם  ,ובעבי כרסם הלוך
ושפוף ילכו ; והוא היה .מרבה לסער שערוא וקני כי בן היה דרכי
לומר  :הלא לא כוון בו השבע לקשט ולהדר כריואיו  ,א1
הבשר השתוסי שאתא הלחיים  ,לרוב לחואו יישלח יונקואיי
ועאי־ואיו  ,ולאכליא אחר היאה יציראו  ,כי נס במקומות
אחרים בגופא האדם נמצא בשר זה  ,לכן רבו יערואיו *
ועל המאגאים נשא משלו לאחר  :לו כרס חקן לע החכמה
מעידים > אין חכס עלי אבל • נאישיס ועאודיסi
בינת ההיא נדפסו נס ספריי0״ מצרף לחכמדיי!  0״ שבד
נובלות חבטהע״י האורני ר״ סמיאל p
יוסף וס״
יהודה  ,אשר היה בביאו ימיס רבים  ,וירא ספרי הרב אשר כאב
בחכמא הקבלה  ,ויפצר בו להביאם אל הדפוס ,וימאן הרב
לאאס לו באתרו  :עד שאלמד לאחרים מה שככר השגאי ,
אלמד לעצמי מה שלא השגאי  ,כי שלמוא עצמי ,קודמת
לשלמוא זילאי  ,ילא היה כרצונו להוציאם לאור  ,אכן ר*
יהודה לקח ממכא־יו כמרמה  ,נאמרו  ,אך למען קרוא בהמה
לקחם  ,ויביאם כאסיליה ושם הדפיסם בלאי רשיון מתברס •

וב  £רם פלה הדפוס כאו קצא הדפיס מס" נוילואחכמה
לידי הרב ויקצוף מאוד  ,וחמאו בערה בו  ,ויכאוב
אליו פעמים ושלש ייצי עליו לבלאי הדפיס ספריו אן לא שמע
האיש לקולו ״ ואלה קצור דברי האגרא אשר כאב הרבt
״אמדתי יחים ידברו  ,ורוב שנים יביעו חכמה  ,ואאה
“ זקנא ושבא כל ימיך גדלא כין החכמים  ,הוגה
״ באורא ה״ אחיחה  ,לכ רואייך אמרו עליך  ,איש צנוע אאה,
"הנמצא כזה איש אשר רוח אלהיס בקרבו  ,שוחר פיו ולשונו?
״ובאמא כן ' היא נם בעיני כל ימי הייאך פה העיר  ,אי
״ לזאא אהבה רבה אהכאיך  ,וכתואס על לבי שמאין  ,איננו
״נבול ממך ככיא  ,אהה ני כחש מעשה זיא ! ואנכי לא
״משנאי ממך מאומה ופל אשר שאלו עיניך  ,ואמרא הנידה
״ לי אל אצלאי מהם  ,הכאאיך תדרי  ,מלון קצי יער כרמלי,
"והראתי

י?מ^פאדסנחל
•מלי/ס  ,י ^ח 1,
<אי אפשל
להעיז־:
יבמגזר ^ הכי"
 * fהספריםההם
 * :צא היה לחבמי
• « לא pעשהעע

"יהיאתי לך את ; צל ובית נכותי  ,לא היה דבר אשר אל
הךאתיך כאונרותי  ,השמעתיך חדשות ' מעתה; *צצורות לא
" ידעתם בחכמת הא״רי  ,כי מששת את כל כלי  ,קנית את
״ כליות '  ,פתיתנייכשפתי חלקות  ,בעתרות נשיקות  ,ואמרות
'“ ׳רמת ,ואפת • כי חזקתני באלות ושבועות ,ולעכל  ,עד
" שנגלו לפניך כל תעלומות והמין נסתרות שמבראשית ומעש?
״ מרכבה ' ,ואתה' כאיש תכונות עלית למרוס שבית אבי לקחת
למתנות  ,למה איעא רמיתני  ,באמרך  ,לך לבדך יהיו ואין
"לזרים אתך ? איך נהפכת לי נעיד פרוצה אץ חומה Iוכי
" מת לרעי מריזוק  ,למה הפרת ברית וחוק ? שמלבד שאתה
"•' מושבע׳ ממני פה אל פה באלות ובקללות נמרצת  1 ,הלא
״• כתבת לך&לשיס במועצות אל תפזר  ,אל תטיף ,ולא הטית
״"אוזן * ,רית דברים כבושים על פני חוצות  ,והוקעת אותם
ל״ה נגד השמש ? הלא איש אתה  ,ומדוע לא שמדת מוצא
״ שפתיך כאיש אמונים ? זכי אין מעשה משכון לדעת בשאול
"יאשר אתה הולך שמה ! — ועתה מי שפרע מדיר המבול
"ודור הפלגה  ,יפרע ממך  ,הכי קרא שחד מכלית חכמהt
״ נמל תכול גס אתה  ,גס חכמתו לא תקום Iואנחנו לא נדע
" מה נעשה  ,אס כבר פזרת ממונך  ,והדפסת מה שהדפסת,
״ אי אפשר לתקן מה שעוית ; ,אך בבקשה ממן שתשים קנצי
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רעתה הקורא הנעים! מדברי האגרת הזה תראה כי לא
בהסכמת הרב הודפסו ספריו אלה  ,לכן במצאך
בהס דברים ..אשר לא כדת מאמרים סותרים ומתנגדים לדבר'
הרב במקומת אחרים  ,אל תחשבס לחטאת לו  ,כי לא כרצונו'
כעשה הדבר הזה  ,לן הדפיסם הרב לא היתה כאלה ,גס מי
יידע אס מעיז יצאו הדברים  . ,אס מפי אחרים ? — ובאגרת
הזאת דבר גס סרה על המחברים ספרים מבני עמינו
המדברים בלשון תהפוכות אשר לא  .יבינם איש
וראויס
הדברים להעתיקם פה לכל קורא  ,ואלה הס :
״ר< וד רעה תולה ראיתי אצל רוב המחברים ממי עמינו,
"שאינם כותבים כלשון צח כדרך .יכל האומות  ,להיות
״כל איש מדבר; בלשון עמו  ,אשר .שפתיהם ברור.־ ייללו ,
״והמבין כאותו לשון יבין לאשורו  ,דתרגמהו בלשון אחר;
״ עד שירוץ הקורא בו  ,זקניס ע'ס נערים * והם נחלקו לב"
״ עיגליג׳ קצתם ; יערבו לשין המקרא עס לשון הגמרא  ,כל
״השומע תצילנה אזניו והיה בעיניו לזרא  ,וקצתם והס
"המתפארים
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כל דבריהם דברי נביאים

עלימו *iw

!מלמם  ,יעקמו הנמוכים להבנה זרה  ,כלס עקודים נקודים,
י .אי אפשר להעמיקס כלשון אחר כמו שהם  ,אפיל* אס משימס
• במגזרומ הברזל  ,בחריצים ובמגרויג  ,כאלו לא נכמכו
״הספרים ההם אלא ליהודים האומללים שה פזורה  ,על כן
״ צא היה לרוב מחברי כני עמי בין הגויס חלק ונחלה וזכירה;
" לא כן עשה עטרמ מפארמ חכמי ישראלי הרמ״בס זל שיימר
“שהיה חכם  ,ונוסף על שלמיומיו וסגולומיו  ,ה" ניגן לו
״לשון למודים  ,לדעת לעלע אמ יעף דבר בלשון הערביים
״והיהודים  ,הוא למד דעמ אמ העם בדרך קלה וקצרה ,
״והלכו גויס לאורו  ,וכבר הועמקו רב דבריו בלט״יין וכן
״ עשה הרב כעל העקרים  ,ושבחוהו חכמיהם כי היא דרך
* סלולה ״  ,עד פה דברי הרב ) * ,

 1יתרספרי הרב אשר עודם כנמוכים ולא יצאולאור ,אלה
הס D :׳׳ בטוהרת הכמה כולל כל סודויב הגמנזריאוע
וראשי מיכומ  ,וכל דרכי המקובלים כאשה הזכיר כהקדממ
שלמהוהוא המבחר
ספרו מצרף לחכמה •ס" בשמת בת
מחבוריו כאשר כמב הרב בעצמו  ,בז ידבר לע כל החכמומ ,כולא
יגמונומ וחידומזפילוסופיא  ,והיה כרצונו להוציאו לאור • ופעמים
רבים אמר למלמידיו על ספר הלז  ,כי צריך לנדוכימ כמו
כסף רב • ובעמ כמבו בקש ממנו מלמידו החכם כמהורר משה
היז ( והוא אשר כמב מסובה בשם הרב על השאלות .אשר שאל
אומו הרב מהורר זרח בר נמן הנזכרים נס" אילם ) להראומ
לו הספר הזה ולא אכה לממו לו כאמרו  :אין לראומ המאכלים
בשעמ מיקונס  ,ובהפצירו בז מאוד  ,נמן לו הספר על זמן
שעה אחמ לקרוא בו  ,וככלומ הזמן מיד לקחו ממנו  ,ואמר:
הפרי שאינו מבושל כאילן  ,יקהה אמ שיני אוכליו * ס׳'׳ יער
לבנון כחלק למאמרים רכים כילל כלחכממההגיון,ההלצה,
אלוהזל ,זפילוסופיא  /משכורומ ומכונומ  ,מחבולמ המלחמ,
יעכודמ
*(

־גס בימינו עדן לא הוסרה המכשלה הזאמ מבני עמנו,
ורכים מבני ישראל היודעים אך דיני משקל השיר ,
ומשפט החרוזים  ,בערס ידעו יסוד המלומ מחשבומס,
וענינס  ,ממפאריס להיומ משוררים ובעלי מליצה,
ובטרם ידעו לכמוב אגרמ צחה  ,יבלו ימיהם כשירים
וחרוזים  ,לכן לא יבואו מעולם עד עמקי הלשון
ויסודו  ,אשר הוא חלק אדם מאל  ,זנחלמ ימר הוא

ועבזדת האדמה טבע העשבים ברפואות  ,מכהנים
ונימוסים  ,עקרי האמונה  ,וענות היערה לכל א(מה (לשון ,
ואחרי כן קצר אומו וקראו בשס באר אחרת * P״ לבבי
הכמה כלי־כן טעס לכל הרפואות שבתלמוד ,׳ ומדבר על'
הסגולות וההשבעית והכישוף ״ ם" נובלות אגרה  ,מכתבים
על חכמת האבלה * קי
רפואות
תעלה על חכמת;
הרפואה מלאכת .הרוכלים  ,מלוקטים מכמה ספרים |* ועוד כמה
גס כללי רפואות בחדוזיס  ,אשר העתיקס מלשון יוני מ״ס,
(  ) AphorifraosHippoeratisובשפתי ישכים כתוב כי נדפסו,
החרמים האלה כ״ס באר מיס ידים ,אכן לא חצאתיס שמה "י
ומלבד ?ה חבר עוד ספרים בחכמת התשבורת והאלגעברא
ועוז מאחרים קסניס בכל החכמות  ,הנוכריםםב " אלס ולא נדפסו *
מספריו אלה נדע מה מאוד הגביר תיל בכל מדע  ,אכן בכל
ואי ! לא שקטה רוחו מחקור  ,ולא הניח דבר קטן אשראל
לישו  ,ובכל זאת הימה ידו נטויה לאסוף ולקבון עוד ספרי
אחרים אשר לא קרא בס • ובעבור זאת עזב גס העיר אמשטרדם,
ללכת אל האדן הקדישה  ,לקרוא שמה בס" זע חיים  ,אשר
חברו התפס הקדוש כמורר תייס קלאכריאס תלמיד הארי ז״ל
בחכמת הקבלה ; אכן כאשר שמעתי לא בא שמה  ,וימת בדו?
בהיותו בן ששים וששה שנה ,ויקבר בעיר פראג •
אלך־ק תולדות יוסף שלתה דעל מעדיקא  ,וכל ואת אשר
ידעתי ממנו כתבתיהו עלי ספר  ,למען היותו לזכר?
עדי עולס גס לאשר איננו קורא בספריו * וספריו אשרגדפסר
ירבו כבודו בפי לכ קורא ס  ,עדי דור דוריס חכיל־ו שמו לע פניי
האדמה ,וחיתה גס נפשו בגללם !
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י* תד מזמור שיר לי נאת לכרך זבת השלמי״ס על נוגן
ישועות אשא בקעודה חפ& ק״ת למוד לילות .החורף
בשלחן ערוך מכל מעדני שלמה  ,ליראי ה" ולתושבי שמו  ,הלא
המה בני ישיבת מקר ^ קודש  ,ועמהס עטרת תפארתם
זמדת לבותס מו״ר שלם* יחי" ויכין נסאו נש״ו 4ביתה
■ושף ה״ה הנדיב העומד ומשרת ביראת חטא  ,שררת האהל
כה״רר יוסף סואשו
ונותז דיוכנילימא יצו" כארז בלבנון ישגה  ,ל 6ן
ורענן יהיה 1הוא
ביתו לאורך ימים כי״ד *

היום בשירנשלמה  ,ויהי נושאנו־,
(רשים המס^ אים בזהב פרדכש ז>
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) השיר הזה שלות לכו מאת החכם המפורסם מחבר *ל
גמול עתליהו  ,עם שירים אחריש אשר נדפיסס אתת
אתת במכתכנו המאסף  ,וגם אגרת צחה כתב לנו,
דברי פי חכם חן־ ואהבה  ,מלאה על כל גדותיה
דברי ידידות  ,ולשמע אוזן שמחה נפשנו יה מצא
המאסף חן בעיניו  ,וכאשר כתב  ,יוסיף שלוח לני
ממכתביו היקרים  ,והיה בבואם אלינו נוציאם לאור
לעין לכ קורא למען ישמח לבבו * ותגל .נפשו בס •
דברי המאספים <
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מה ^ ר)ר נושא זה  ,מדת שמחתנו
שמך נוחיל י_ חדיו  ,אי־־־ 1צור יששנו,
יואל  1-תמיד לגמול אר־ת חסרו לנו ,
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יראתו -
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פנינו • ב)
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על אחת משלש נירא צורנו׳
פן בנים  ,חיים  ,ומזונות גהסורד־־ז *
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א ) יראע שמיס המעולה והננבדע שכמדוע וקמל הפעלים
הנפשיוע ס״
הגדריכם שער מ״ •
ובשקידדת ;
היראה מאמר על ב" מינים הא" הפחד אשר הוא
הפעלוע הנפש החיוניע ,וה״ב אשר היא מפועל הנפש
הדבריע  ,מפני הכרע מעלת .הזולע •
ב ) יראע הריממוע י
ג ) יראה אעפרש לעלע סערין אית דדחיל להקכ״ה  ,בגין
דלא ימועון בנוהי ד ומעונשא לגופיה  ,ואיע דדחיל
מע שי דההוא עלמא ודגהינס  ,ערין אלין לאו עקרא
.דיראה אימן  ,ליראה דאיהו עקרא למדחל בר נש
למאריה  ,בגין דאיהו רג ושליט זוהר דף י״א •
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לתת חוח* ם  ,תחת חטים נזרעו;
גם גלי ;ם בנאונפם ר*,שי הגביהו,
Tשהו
דמכם בגבולות חול
פגיגו " ל)
T . T
־ TT
ממולאיו  ,עזו־פי כסאו זהלו
־־כנפיהם tכסו
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לפני יפ ^ תו מז-ג״ —.׳ .אפיסו • ה)
מפ* ךא.י  ,גס צר ואור ? ד הנו־־ז
לא *rיגלו
מני rים  ,כ׳ ~rשם
ררתמו ׳5
׳*
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גם נטפי אור אהת
אהת
תצאנד־ה
מסביכם בשמדות צנורותימו • ז)
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הקרואים

ד ) -ועשמע הארץ אמרי פי  ,שמא שגעה האין אע תדעה
זרעעס מגויס להעלעה שעורים • שמא אמר היס
אעלה ואצוף אע העולם  ,אלא שמצער ואינו יכול,
שנאת"  :זיעגעשו ולא יפילו •
ספריפי' האזינו •
ה ) והק״וע עומדוע כאימה ויראה כרעע ובזיע  ,ומזיעע
פניהם נהר של אש מושן ויוצא שנא" ונהר די מר
נגיך לנפיק חן קדמלהי  ( ,יראה להס "
פרקיר"

אליעזרפ״ד .

י

ו) השעכלל בשמים שמא שנו מדעם  ,או שמא גלגל חמה
יצא למערב  ( ,ים הוא פאע המערבי דברים ל״ג
נ״נר )
ספדי פ״ האזינו •

הקרואיס י

ממוראו  ,ב | יג פד ,נועךנו
תוך' בית יוסף לןצין  ,ןנ ; ך,יג E'§ y־
ללמוד תורד  ,-עמו שקוד שקלנו
וטקור היינו •
האדם
כי Vזה Tבל־
I :
TT T 1
תורת רןדשו בלתי אימתד־־ז
תלמוד
דומה למהיר בידי סי־ל ובער ,
מפזד־ז
ירהו
 t־ד
חצר ־ד ••
ויאיש -לקנות •• t
ד •
אי״־־׳ החצר יציב דלת ושער * ) 1
הפייטן

•

נירא לאל לנצח בלבבנו
כי הוא עושד־ז תמיר חסר עמבו,
כי הי » ת יודע כל עשתונותינו
לו וב;ד 1נפקד נפש כלנו י
הקרואים •
ןאת היראה

תוסיף כהוי־־־־‘ ;

מינו ח)

עמדת נהיה התת דדה ושרץ ,
עמה
ז ) למה הז מחיר כידי כסיל  ,אלי לשונאיהם שלע״ת שעוסקים
יומאע״ב
כהורה ואץ להם יראי  /שמיס *
תכל על דליה ליה דרעא ,וי/רעא לזרעיה עביד ?
שבת ,דףלא״ •
ח ) יראה ה״ י/וסיף ימים ובזוהר ת״א ףד ת״  :דא אילנא"דתיי •

מסס
עמה נזכה דא־־ 1סוב צפון אלי«
עסה ל־־^ א נירא דע עת הסיר אדץ ! ע)

*

באמשטרדם ז" ניסן שני* ותהלות ה" י״ב״ש״ר״ו

ללק דוד פראנקו
-מספתתי

*$

המקרה

חפשי בישראל *

מינדיס•cd

לדז - 7

תז מז ד

סושביך •במקרה •
שלשה
 OTWDtTWQיאמר שבאו ללמוד שאין ק״וס בהצלחת
האנושיות .לא כעושר אס משמני הארן
ימשבין  ,אל הבריאות ' אס יהיה איתן מושביו זלא בכבוד ,
מושביך,

 • *7יפקד

וביראת ה" שלשתם ::

מסזמן• הארץ מרשביך
םא
בעועור  ’,עוף ; עוף מעץ רואהו ,
בריא אולבש  ,אס איתן מושביך ,
הן האדם כציץ יבול 1-עליהו«

-

גבס 3פ■ כויד  ,ןפקד מ ^ מף"

כי • הבל הו , < 4ורוחיעזאהו•

החזק !*mjארי־י*  .תט מדרכי יוסזר
ושבע חץ הגוף  ,כבוד ; עושר •־דוד פראנק( מינדיס *

ויהי
^

ז* )

—

־

’1מ 5ראכס ׳ואתכם יהיה

^

־־־־־ ' "1
־

על כל תית הארץ -י

 :׳*

האב

ובניו • * )

ויהי איש מס וישר ללי שט
יפמח הסכל ושלמה מן הנגוני®
וכקרוב ימי האיש למויב ,
אחר לשלמה טרס ימית, • .
בניס,

הנה מלאו ימי ואשכב עס אבומי
בט עליך אני מרבה דאממי ,
הן קנימ חכמה ומכונה ,
ליום
מחר מה מהיה ? ואנה מפנה ?
ועמה שמע  ,יש לי במטמונים
זהב לכסן»  ,ורב פנינים
מי אמ הכל קחה לבדך,
ואל ממן מאומה לאחיך י
כשימע הבן חרד חרדה
ויען אמ אביו ברעדה :
אס אני לוקח אמ הכל
מה יעשה אחי בחוסר כל ?
ויען  ,אין אני דואג על אודזמו
כי
׳הוא יעשה ויצליח כסכלומל • ■—
יוסף האלטרען *

הכוכב זזינביכם והרוח •
אל אחי
השמש נטה ורעי אנשי חברמ דורשי לשון עבר !
ללון ,
כוכבי
שחלם
נראו
,
ויהי
גס
ביניהם
כיכב אחד
מצפון בא  ,אשר לא נראה עוד כל
ימי

2fe£ 33
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הבא
ימי האיץ ' ,מיום הוסדה ועד עחה • ייקכאי בו העבים
וידברו איש אל רעיהו לאמוד  :הבה ! נחחכמה מש לעשות.
לו  ,למען לא יכיגוון אליו יושבי עכל  ,נביאה נא יחד נכסה
נגהו  ,לבלעי עע זהרו עלי ארץ  ,עזדס מדכריס  ,והנה רוח
גדולה באה וירעש בחזקה  -,ובטרם רגע נפוצו מעל פכי
השמיס •
כמקחי־׳יז הכוכב יקרה לכל דבר חדש הנעשה חחחהשמש —
וכמקרה העבים יקרה לכל המקנאים •
זי • • • כ

•

השמש "והנשר ־
נשר אחד הגביה עוף  ,יינשא כאכרעו על כנפי הריח
הלוך ונשוא עד מקום מצב השמש  ,ולא סר עיניו
מהביט כה  ,ויען ויאמר  :מה מאוד נפלאע מושלע הייס
ככחך ! אכן אשאלך נא ועודיעני  ,אי מזה עשאב זהרך ?
ומקורו איהו  tזעען השמם ועאמר ? הס בעל הכנכיס !
כיי הקשיע לשאול  ,כמוני כמוך לא  .ידעתי מקורו והכשר עמד
משתאה בדברה  ,ויקרא אליה לאמור  :ואס לא עדעהו אע ,
מי איפוא ? עאירי לכל רואיך ולך לבדךהחשך ,ועעה לא אוס־ף דאוע
פניך כקנאע לב כמעמול שלשום  /ועליך יאמרו החכמים*
אס־ גם זזדרת יפעתך עד « אוד גוכיח ,
לאורך ילכו אישים ,כזיק ך תפיק עננים ;
אך חכ « ח חסרת  ,כינה לך נעדרת,
יתפלאי כך  ,אכן לא יקנאוך נכונים •

י* ־* f

שינרת
שיינה

הרשעים •

לרשעים  ,נאה להם ונאה לעולם •

ויחי כקיץ ! בימי בכורי ענבים  ,־ ויאמר אלי רעי :
לכה ונצא השדה לשוח  ,ונלך  ,והכה השמש חס מאוד ׳
וחך על ראשינו ונתעלף  ,ונבקש עצי רענן לחסות כצלס  ,ויהי
עד נה ועד כה ומצאנום • וגס איש אחד ( רחבעס שתו )
ראיני
/
/

I

ראינו פס סוגה אחא אתד השיחים ויש! " והאיש רח־ע׳©
גורע בכל האין כאיש רע ובליעל ,וכל מידעיו שונאים אלי;5
ומיראים מפניו ״ וישאלני רעי לאמור  ■:איך יוכל האיש הזה
לישן? וכי לא מדד השינה מעיניו בגל הרע■אשר עשה ? ואעד
אומו ואומי  :הלא מדע ידידי ! יכ ה" אלהיס הוא המפיל
שינה על עיני הרשעים  ,למען אהיה כעא השקנ 1וממי?
כגורל הצדיקים ►

-י -לי •

מכתבים
#שוגה מהמכס המלין הגדול כמהורר הירץ מאל נרו לע
השאלה כפסוק נ הולך אמריה ־• *)
•ז זזולך אחייה פחאוס ,
3יבור ■ אל טבח יבוא ,
זבעבס אל מיסו « ויל

י)< נגדי) כט פ ^ גט על ^ יהר <אך ,
וו׳יו) איין אקט צ!ר של 6כט קעחט ,
מיא דער טיזהל ד( לך)14:ל 7געקעטטע ^ פעקלט"

עד

*C

גס
מהחכם הזה באס אלינו אגרע או־גרא דברי חן;
אהבה ׳דדידוא לנו * ואלה דבריו אשר כעב על
אודוא המגאב ־הזה' " ועאה רעיס■ אהוביםז .כראזאישא לאנס לע ׳מקראוא ,הולך אחריה ־פאאוס  ,וכו"
״ רציאי להשיב מיד מה שאני כואב עאה  ,אך מרוב
״ אלאוא ,גברו עלי עצלה ורפיון ידים  ,ועאה כי
 ;,אענה עגל דברים אחרים ששאלאס מידי ארשום גס
" זאא ,זאם כבד דברו משכילי םע על המקראוא
האלה דברי שעם ,עשו דברי סניף לדבריהם ״ *
ועאה קורא נעים ! הגס הבטלזמ לבלאי הדפיס עוד
שוס אשובה לע השאלה הזאא;  .עם כלזה אשובא
־החכם הלזה ,אודוא רוחב ידיעאו׳כהבנא הכאובים ,
וגודל צחואו כלשון עכר  ,יצאה מן הכלל  ,ולחסא
*השב לגו אס,נעלימה מעין קוראינו -
לברי המאספים *

(

ר«

יפלח pn

זאל

ידעי יב

גניי

במהי יצפור אל פח

גיס לינעספייל !« ין לעני «*WJpSf
׳*&׳ 5על $ווי* מין כ* געל רמ

,
נעסצע

הינ* יילע,

בנפ׳פי זזוא

<כגמע *0ע
י4

לס ע«  81* -וייצג ׳עלע l**w

*)יזט •

בארד
המלך שלחה אב להזהיר את .האדם ,שבענץ הזמהישתמר
חצעוד אפילי צעדה קטנה  ,כי אס יתיר לעצמו רק
מעט  ,ילך מדחי אל דתי  ,עד יפול בבאר שחת זו י גהיית
■רות זנונים רוח קשה חבל רוחות היצר העולות לע הלב לע
חסר לב ,והוא נעי
כן החל :אבינה בבנים נער
&למד תורה  ,יודע חומר העון ומשתית נפשו היא יעשנו  ,אבל
עודנו חסר לב  ,לא אמץ לבבו למשול על רוחו  ,יצרו מקשקש
בו  ,זשלהבתו בוערת בלבו  ,אלא שתורתו ופחד אלהיו
■שבקרבו מחרידים אותו מעשות רצון יצרו  ,ובהיותו במלחמה
פנימית כזאת ואץ כחו רב להתגבר לע יצרו מכל וכל ,יתיר
לעצמו מעט  ,לזון עיניו בראיית אשת חן  ,ולדבר עמה
־וכיוצא כזה ויתברך בלבו כי זה יספיק להשביע יצרי  ,ושלא
יבא לידי עבירה  ,ועל זה אחד ג עובר בשיה אצל

פנה  ,ודרך ביתרה יצעד • בנשף בערב' יוכש

־וג״ו  ,כלומר עוכר מהרה כשוק שהמנאפת דרה בו  ,ובלכתי
הולך אצל פנה  ,כצד בשוק ששם ביתה  ,זכהגיעו אל ׳
מקזס כיתה יצעד  ,לא יעבור מהרה  ,אלא צועד לאט לאט
להאריך הזמן להסתכל בה  ,ושתסתכל היא בו  ,וכל זה
עושה בנשף בערב יוס  ,גס כאישון לילה ואפילה  ,והמגאפת
כשתראה מעשה זה הנער תבין קרב לבו  ,שנלחמים בו התאוה
•יהפחד  ,ושלא ימלאנו לכו לגשת אליה ; על כן זאת עצתה ,
יזהו
נאופיס ,,
ודברי
בבערי חלקות
להרעישו
יוירל
; ׳ U ’Vll
 UM־
• JVJJ
היא » WJ
שתחל , ’W
^־  «V׳•
®אומי■ :והנה אשד ,לקראתי שית זוגדיה ונצוריית
1
ל ^ב ,
בלומר מלאה נאופיס •ושכלה שמס  ,שמדעת
־גומה ,
הסמיכים והחזיקה בו וינשקה
בפסוקים

להתעות את
לו
 ,וכמי שיפיש
לו  ,העיזה

פניה ותאמר לו  ,זבחי ,שלמים על* היום שלמתי
גדרי על בן ' צאתי לקראתך  :ואמצאך • יכלומר

קגד

־ = =

=־

? i
חשל הי^ייז

בפגעה כו לא תתחיל לדבר עמו  / -פן מפאד לכו יסור
לדרכו  ,ולא יאבה לשמוע לדבריה 3 ,אלא מיד תחזיק ט
ותשקהו  ,ואז הנער עומד] מחריש משתאה ( /איכרראשט)
ולפי שיראה מתגבורת פחדו  ,וכרגע יגבר וינוס מפניה ,על
למות ח״ח ני
כן בעת הנשיקה שהיא מדרכי הזונה  ,היא מעיזה פניה
; פד מסית
להטעותו שמעשיה אלה לשס מצוה הס  ,ועל זה כופל מליצת
עז פכים כשאדם עושה דבר או מדבר דברים ההפוכים  5וחרמים לב
משקול דעתו ומשקול דעת כל האדם  ,כמו :ה ^ ז איש ‘ ימלט;םם:ד
רשע
בפנינו .וגו" ״ .וכן המנאפת הזאת אומרת
לו  :זבחי שלמים עלי  ,והנה בין נדר כין
נדכה
ובין
ד<ל האסור,,
תודה קרויס זבחי שלמים ,
כמו שהוכחנו בבאורנו לספרויקרא: ,
זבחי
ואלה נקראים לכד זבח  ,לא עולה ולא חטאת ולא
אשם
,
\אזיל ,
להטי*
לפי שמלת  .זבח על סעודה יאכלו שס הקרואים  ,כמג  :וקרא
י זהב למשיט ע
לך ואכלת מזבחו  ,כי זבח
משפחה לנו
וגו״,
י סוברשמשיט
והיטעס לפי שהשלמים כאיסאו על רוב טובה או על ההמלטה
־ האשה לשגר .י
מצרה  ,והיו זוכחי השלמים קוראים ריעיהס לאכול עמהס
 :מצוהשהא מ
כי הס גאכלין לכל אדם  ,כאמת  :והבשר כל
טהור,
זנחו
שאמרנו,
יאכל* 4בשר  ,וכמו שפרשנו שם  ,וזאת הסעודה היא
?רגלים  ,נחו
י בעבור אני דברים  ,האחד להודות לי״י ולספר לקרואים
חסדיו שעשה עמי  ,כאמרו על זה  :ויזבחו זבחי תודה
ויספרו מעשיו ברנד־ת • והשני שלא יביא הבשר לידי
 :ואחר כן
אל^י
נותר  ,כי תודה אינה נאכלת כי אם ליום ולילה  ,ושלמים
לשני ימים ולילה אחד " וזו מאמר הזונה שעל כן יצאתה
 tזה ימר חה
לpראתו  ,לקרוא אותו על זבחה  ,ודבר קצוה הוא •
והנה
*
בלט
שהולך ל
נבאו
הנער כשמעו זאת ירף רוחו  ,ופחדו לא יזכור עוד ,
כי
כן
דרך חסר לב שאיני מבקש רק מזור ותחבושת
למחץ
פחת
,
:
עליז
מאוד•! ,
ושמח עתה ללכת אחריה ואומר בלבו  ,לדבר
מצוה
אני
הולך,
< וכל  ,ולאידע ׳
ואס עיני תשבענה מעט מיפיה ומה בכך ?
חלילה
לי
מעשות
Ü
מ* ׳ אזגל
נכלה  ,בזאת אני בוטח  ,וכשמרגישה
הנואפת
שככר
חל?
| לקהמעליו ל
הלך פחדו  ,על ידי שהחליקה אותו
בעשיית
דבר מצוה או
| יזום • המש
תשמיע לאזניו דברי נאופיס ,
להבעיר
יצרו
עוד
,
ואומרת
:
!
פח פרוש ימע
.לי :נפת משכבי מור
וגד
,
לבה
נרוה
דודים
וגי
"
,
 f״לאטל ■ ,
כי מעתה בטוח ליה שלא יחדל  .עוד מככת אחריה
וכאמרו
:
י [ נן נלכד נו ,
הטתו ברוב
לקחה בחלק שפתיד־־־ז תדיחנו •
| ימהרלבוא י
ראש הכתוב שב על 1ובחי שלמים
עלי
*
וסו
?
הכתוב
שב
על
ן אימי עלדעי;!
נפתי משכבי .וגו"  ,ועתה יאמר * הולך  ,אחריה פתאום
|
כלומר
שעיש¬
בשור אל טבח יבוא  ,כעכס אל מוסר אויר־4
*
ן נקטם אלו1
המקרא הזה נאמר על הליכת הנער אחריה עד ביתה  ,וכולל
כל מה שאמרנו למעלה בשני המפלים הנכבדים האלה •
הנושל

\ ל^רשאיןמ

 iהחענחים נל'
! !דח פן י&
יזייז־
ן ג!ח להטח1

 .יעמהמ

-I
j

המשל הרא׳חון " יגיד  ,כ* הנער הזה בלכתו אחריה  ,דומה
לשור שאין כו דעת  ,שמוליכין אומו לטבחו והולך לבית
המטבחים בלי פחד  ,וכן הנער הזה הולך פתאום ובלי מחשבת
פחד פן ישתית נפשו  ,וכמו השור עקוד ידיו ורגליו שיהא
כוח להטבת  ,כן זה הנער אסור בחבלי האשה הזאת והולך
למות מיתת נפש  ,וכמו שאמר כ״ס קהלי ! •
ומוצא אני
מר
ממות את
האשד־ו ,
אשר היא,
מצותכם
וחרמים לבה ,
אסורים  .ידיה  ,טוב לפגי
אדהים
ימלט ; סמנה ,
וחוטא ילכד בד־־־י• .
ןי< ל האסורי  0האלה עשה חשל שני  ,לפי שאסרה אומו כמאמר :
זבחי שלמים עלי  ,הרי זה דימה למי שרייה ליסר
אייל ,להביא בכבל
רגלו ,ולוקח עכס ,
והוא 5לשלת
זהב לתכשיט על הרגלים  ,ובלב שמח  ,נותן בו האויל רגליו ,
הוכר שתכשיט הוא לו  ,ובין כך הוא אסור בו  ,כן עשתה
האשה לעגר הזה  ,שהטתז כרוב לקחה  ,שמבקשת ממנו לעשות
חציה שהיא תפארת לנפשי  ,ובזה אסרה אותי ללכת אחריה .
וכמו שאמרנו  ,ומלת עכס מן תפארת העכסיס שהוא שעל
הרגלים  ,כמו שבארו המפרשים ז״ל •
ואחר ח אמר  :עוז יפלח חץ כבדו ,
כמהר צפור
אל פח ולא
ידע h
בנפשו הוא ,בנתיב
זה יספר מה יקרנו כבואו אל ביתה כי אס עד הנה התפאר
בלבו שהולך לעשות מציה  ,ושישתמר מעשית המזמתה  ,הנה
כבואו עמה הביתה  ,תשלח חצי אהבה אל קרבו  ,ויתגבר יצרו
עליו מאוד  ,ורוח זנונים תעבור על דעתו ותאפילנה עיניו מכל
וכל ,ולא ידע ולא ישים אל לבו עוד חומר העון  ,ושגורס מיתת
נפש ,אך כל מאוייי להשביע תאותו וינאף עמה  ,וזהו שדומה
לחן המפלח כבדי של אדם וימות ,כי הכבד מלא דס ומוליד
חום • והמשיל מעשה הניאוף למלאות תאותו  ,לצפור הרואה
פח פרוש ומעופף סביבותיו  ,וכשתסתכל היסב בפח מה שיש
בו לאכול  ,ימהר לעוף אל הפח למלאות תאותו  ,יעל ידי
כן נלכד מ  ,כן הנער הזיה כשירגיש חצי האהבה העזים ,
ימהר לבוא אליה למלאות תאותו  ; ,כל כך תאותו העבירה
אותו על דעתו  ,שלא ידע ולא יבין בעת ההיא כי בנפשי הוא ,
כלומר שעושה מעשה להשתית נפשו • ורש״י ז״ל אע" פ  ,שבאר
כתובים אלו באופן אחר ,כתב על יפלח
חן כבדו ,חץ
אהבתה

אהבמה יכן נכין ",נס היא מליצה מורגליגי״בפי״ימשורריס
חדשיס גס ישניס * כך נראה לי •
נפתלי הירן יייול "

ג
תולדות גדולי

ישראל■

ד
דגם תולדות הזמן יפקד מקומם.
ה
בשורת ספרים חדשים ♦
נשורע ^ספר מ 7ית מהחכס המפזרסם המלץ כמהורר הית
ידזל נרי * )
מןדי

אח

 ,ור י ^ •

t

■♦
בדע ^י א״י״ה להוציא לאיר הדפוס מחברת אשר .קראת
כשס ספר מוסר השכל  .אי ספר זזמרוקן
נמלץ
יעל דבר ממידעא  .הואת ; הנה,הוא אומר  ,באגרת אשר

קנז
נחלק לארבעה ימחלקות  ,קשורים אלו כאלו  ,להיות מזרה דרן
משכילים  ,ללמד בז את תלמידיהם  ,כני י  /ואילך,
למלמדים
שהצליחו כמקרא במשנה וכתלמוד  ,להורות להס דבריס מועילים
בחכמת הנפש ,ולמודים יקרים ביראת .ה״ ובאהבתו  ,ובדרכי
וארחותיה  ,שתלויין מהם החיים זהמות והטוב והרע ),
הנפש
להודיעם מה הן הדרכים המביאים את האדם להצלחתו האמתית
ומה הן הארחות המסירים את האדם חדרן התייס ,וללמדם
דברים כדרכי השם ב״ה  ,שעליהן צוה כתורה והלכת כדרכיו
לדעת ההבדלים העצמיים שבין דרך לדרן  ,כמו מה
ולהבינם
בין רחמים תחלה חנינה חקד  ,וכיוצא כהן  ,הכל בדרך
החקירה השכלית 1המתקבלת לע דעת כל אדם ,והאחוזה עם
דרך התורה זחליצותיה fגס עם ביאורי מקראות סתומות
ומאמרי תלמוד יתבארו בריש מלין מדברינו  ,הכל בשדר ישר
וכמליצה ברורה ירון הקורא בה  ,דברים תדשיס הס לא באו
כשפרי
נתב לנו  » :עוד באתי לגלות אזגיכס ,אין בחורף
,העבר שמתי על לכי  ,מה טוב אס יחוברו שפרי
״ מוסר השכל ביעקב  ,הכתובים על הדר יפר  ,להעיר
" לכ המשכילים בתורה להוסיף ולהרחיב הדבריסי  ,אז
״ תרבה הדעת  ,ואז יפרצו החכמה והמוסר בישראל •
,ואס כמתכרזתי שנתפשטו כארצות  ,הרכתי לדבר
* על לחודים כאלה אחת הנה ואתת הצה  ,לא נסיתי
״ להציעם על הסדר  ,ויתלן לבי |עלי להחל במלאכת
״ הקודש הזאת  .ויאחר אלי לבי גסה נא את כחך ,
 ,קום ועשהן .אס יישר בעיני האלהיס  ,יצליח את
״ דרכך  ,ויצא כלי חפן זה למעשהו  ,ואכתוב — וי״י
״ הצליח קפצי כידי  ,ויתן ליעף כמוני כח  ,להשלים
י ארכעה חלקיו  ,טרם עת הזמיר הגיע ,ולולי כי
" שבתה המלאכה מפני מועד כי בא! להדפיס התכתב
״ השלשי \ בכר הייתי מתאמן כעת ההיא  ,לכחש מאת
״גבירי בני עמינו* לתת יד לעזרני להוציא לאורה ;
״ אך הדפסתי מכתב הנ״ל  ,ועוד יגונות שנתוספו
״על יגונותי  ,מנעו הטוב ממני יועתה אני בא
"לשאול מאת חברתכם היקרה לעשות דבר תה לכבוד
״ הספר הנל  ,כי  ,תדפיסי בקונטרס המאסף המלדעא
״שאני שולח כזה  ,ידעתי כי ימצאון אנשי כבוד וטובי
* לב אשר ייטב בעיניהם צאת הספר ?נ״ל לאודה0
» וימלאו כחתימתם את שאלתי "

קנה5s5= =ssaaB5
בספרי המוסר שבידנו  ,וכמו
ואס חכמי  .המוסר שאבאר בע״זה בהקדמתי למחברת
הנ״ל •
לל׳כולס אהלביס כלס תהלות י״י
ידהרו
,
אקוה שדברינו יהיו
תאוה לעיני שכל התלמידים ,
ויכנסו
יותר
בלבם
,
על
כל
פרק
ופרק שבי ואפילו על כל
סעיף וסעיף שבפרקיו  ,יהיה
כיד המורה המשכיל  ,להודיע
יותר חמה שכתוב לתלמידיו ,
כי
כוונתי
היתה לפתוח שערים
חדשים  ,צדיקים יבוא? סכ ,
וירחיכוס כפי רוחב דעתם וגודל
פינתס •
הספד הזה יהיו שגי כרכים
 ,כל כרך יגדל בין שמונים
לתשעים דפים משני
עבריהם ,
מדפי
אקטאווע
אמצעית  ,על נייר יפה
ובאותיות
יפה
ומהודר
בתכניתו כפי
האפשר •  .מקח שני
כרטס
הנ״ל הוא א" ר״ט ח" גראשי!
*  9?# I. 1. <Sr 8כל חפץ כו
יוכל
לחתום
א
"
אל
יותר
כאשר
ידכנו לבו  ,רק בזאת יאיתו לי
המתנדבים כעס  ,לחתום על
פרענאמעראציאן  ,וחלף כספם
אמן להס בעתו בע״זה שני
כרטס ה״נל וכשיהיה הכשף
חתום
מדי
העבודה
למלאכה,
מיד אקח מועד להוציא לאור
,
ולא אשקיט ולא אנוח אי״ס
עד לכלות המלאכה עד
תומה
•
והיה
זה
שלום
אחיכם
ועבדכם החותם פה ברלין
עשק
"
!
״ תמו! תקמד לפק •
נפתלי
היח ממל •

והרוצד־תלקחת את הספר הזה
או
ישלח הכסף לנו
החנם המחיר •

פה קעניגסבערג העיר ,

מאחינו כני ישראל היושבים כארץ
פולין,
גס יודיע את שמו ,
ואנחנו נשלחהו ליל
חברת דורשי לשון עבר

" ונהרו דת
נאגן יי • בה
ננר  #לאוד
הממנו טונה ^

«פוס

אדונםהעוטה

שאביעקב ,
המורם נמי
יומשנומיהס
לה איזה
קדושה ,לי
סע זעם;
אשראל
הזה ואז
 ,היאומכבד
* ,הטובישלי
עשואו<ז
 1וקנאת"ה
ל.

דאי!
עג

ינאי

•

״ מכתב
שלשי ,כתוב
לאחינו בני ישראל בכל מקומית
״
מושבותיהם
,
ה" יגן עליהם  ,כתוכי©
״ בו משפטי
אמת  ,מפי
שבעה מסיבי טעם כולם חכמים
״ וגדולים ,
גאונים
ורבעם
כוללים
,
מורים הוראות כקהלות
"

קדושות שבערי
איטאליא
יע״א  ,אשר שפטו בחכמת לבס,
י בדבר התלונות
שהלינו
מקצת
מאחינו בני ישראל על מכתבנו
"
דביי
שלו□
ואמר־ת .
קראנו שם המכתב הזה עין
!,
משפט
,
■
מאת
נפתלי
הירץ יויזל •
נדפס
בברלין
"בדפוס
האיכשטיטוט
היוד
הנערי□  ,י תחת פקודת יד
» ראשיהם
ומנהיגיהם  ,ה״ה הגבירים הקצינים
התורני ,כ״ה
"איצק

«,יצק«p

והנה
מבורר
גשיוי

אמת
הגדיל
ימה

IP9
«י

סנט
דניאל יפה יצי /
כה״רר
איצקכן פומ" הקצין הנכבד
«
כמות ה״ס מ״י! דפיס לששה
*זכהרר׳דוד פרידלענדר יצי "
המכובים ,אשד
המכתבהזה הוא שלשי .לשני
באגן * * •
ואמת ,ובו דבר
הראשון דברי שלום
ככר יצאו לאור •
המחבר טובה לאחינו כני ישראל היושבים תחת ממשלת .הקיזר
יאזע״פוסהשני יר״ה  , ,למען העיר לכס להכיר טובע
אדונם העושה חסד עמס  ,וכבר מדע ,כי הספר הזה הצית.
אש ביעקב  ,העיר קרב בגבורי ישראל ,הן המה שלשת.
המוריס במדינת פולין  ,אשר מצאו דכריס לא טוביס ( בפי
מחשבותיהם ) במכתב הזה • וכאשר כתב המחבר במכתב
הג" אמרו עליו  :שאתר ,מאמר התורה וסיפוריה אין בהס
קדושה ,ולא ענין אלהי כלל אבל שווין לספורי ד״ה  ,של כל
עם ועם ; וכן אמרו עליו שהקיל בקדושת אברהם ע״ה  ,דברים
אשר לא הזכירם המחבר במכתבו • וכל היודע את החכם
הזה ואת שיחו  ,כי בצדק נהג מנעוריו ועד עתה  ,ירא ה"
הוא ומכבד תורתו ,יבין כי שקר ענו בו הרבניס האלה והאל
הטוב יסלח בעדם  ,ויכפר שגיאותס  ,כי לא כמרד ובמעל
עשו זאת אך שגגה היא בידם  ,יען לא הכינו דברי המחבר ,
וקנאת ה" עלתה כלבם •
ושל־־‘ הדכה אשר הוציאו עליו  ,כתב החכס מוהרר .הירן
לבית
טוב
בשם רב
 ,נרו מכתב שני  ) ,קראו
ישראל•תשוב ה" להחכמיס הנגידים אנשיק״ק טדישסט
על כתב יושר אשר כתבו לו  ,בהגיע אליהם מכתבו .הראשון,
ובו יבאר את דברי המכתב הראשון הסתומים  ,ואתרי כלותו
לבאר יבקש מן המוריס הגאונים להראות את תשובותס
במכתבו ,ועם לא ישיכז כתוך
מחשבותס מה מצאו עוג
מועד שלשת חדשים ,ידע כ הודו לדבריו  ,ומבלי ידעו דבר
החרישו ,גס שמו יד לפה
והנה ככר עכרו שנתיס ימים מיום כתבו המכתב הלז ,
ואין איש דובר דבר כאזניו  ,לכן התעודד החכם
מכתב שלשי ,ובו יבואו
מהודר הידן וויזל להוציא לאור
פסקי דין מהחכמים הגדולים רכני איטאליא ,אשר שפטו דין
אמת על דברי הריב הזה  ,והנה יצא ראשונה פסק דין הגאון
טרישסט,
פורגימיני אב״ד דק״ק
הגדול כמהורר יצחק
זחה מאוד יקרו דבריו על דבר הלמוד ,באמרו ג ללמד לנער
התורה הקדושה  ,ויסודי דקדוק לשונינו ,עד היותו כן עשר
שנים  ,ואחר עשר שנים יתחיל במשנה ,וגס מה טוב שיעיין
באיזה
•'
TV׳

באיזה
חכמות , .אס לכו חפץ בהם  ,ואס חפצו בגמרא  ,מה¬
טיב
ומה ,נעים  ,אשרי איש יבחר כזה  ,ישכון בחצרי
התלמוד
הן זה הדרך זכ ימצא אור  ,והביא ראיות על
דברו
ועל אודות למוד החכמות כי ישר הוא  ,ואחריו  ,יבא
הגאון
הגדול
במהודר
שמואל
ידידיה
נורצי
אכ״ד
דק״ק
פירארא ,גס היא
סמך בדבריו דברי הגאוןהראשון . ,
והוסיף
עוד ראיות על דבריו " אחריו יבואו שלשה החורים
הגאוטס
החכמים
הגדולים
הן
המה
מאורי
ישראל
ה״ה
התורני
מוהרר שמחה
קלימאגי׳ וכבוד מהורר אברהם חיים
קארקוביא ,
ולבוד
מהירי
אברהם
פאציפיקונרם
י? \ר
ראשי ישיבה דק״ק
מימגטציא יע״א  ,מורח ל,
בפיהם ,
וחכמת אנשים בקרבם  ,ובדבריהם ובדברי התורה ,
הצדיקו דברי המכתב
מהחכם קהורר הירץ נרו  ,יבארו כל
מאמריו
כי בצדק המה  ,ה" יגן בעד! צדקתם  ,ישפות שלום
להם ,
כי
אהבו
.
הצדק
,
ובשלום
רדפו
,
ואחריהם יבא
הגאון
מהזרר חיים
ישראל
אבד דלק אנקונד־־ז1 ,
ובדבריו
יחזיק גס הוא דברי החכמים הקודמים לו  yודברי
המחבר
 • .ואחריו באה אגרת מאת החכם הגאון כמהורר
ישראל
בנים
?
בסאן
אב״ד
דלק
רעיו
כתובה
להתומי
מהורר
אליהו  0ארפ 1רגו בלק געךץ ,ובמכתבו הצדיק
גס
דברי
החכם
מהורר
הירץ
נרו
אך
האחת
יאשר
הערה עליו־
באמרו
חכמים  ::קצת טפי דיו נשפכו בו מקולמסו  ,אשר לא כדת
הזהרו כדבריכם  ,וכבר התנצל על wהחכם המחבר
כאשר ימצא הקורא במכתבו -
ואנחנו לא נעיר דבר בזה המכתב  ,כי
מדע צדקת וחכמת המחבר
וצדקת
החכמים המעידים
עליו ,
ומאלה יראו גס המורים במדינת פולין  ,הדין עם מי,
יסירו
כעסם
,
והאל
אוהב
שלום
,
ירכה
שלום
להס ולכל
חכמי ישראל עדי עולם • ׳

בלתיהסכמותיני

ובסוף
הל יבראו
ערד* שירים יקרים לכבוד המחבר ,
י
ותשובתו עליהם  .ואחרון חביב ה״ה החכם הכולל
הרופא
כמהורר
יצהלו
■
לוצאשו
עם
שירו  ,מה מאוד יקרי
דבריו
וכאחד אנשי משפחתו ( הנודעים כמשוררים לשם ולתהלה )
שר
גס
הוא
,
ומה
מאוד
יקרה
גס
תשובת המחבר  ,והחרוז
הראשון משירו בפרט •
*
 * • pיי כ *

המאסף
// it i 1

אבתקניד
א
שירים
לכבוד הקיסר

יאזעפוס השני י״ר׳ד«* * ,־;.
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וגדדךם אין מספר /לכבודך בראת,
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המה
שומרי■
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ותשפיר -י

* )  1לע דבר השיד הזה ( אשר חכר המלץ מהודר׳ הירן
גרד ) הנהו אומר  ,באגרח כחובה אלינו ״ " אחח
הדבר כי שרמי על הטולוראנצי שפקד קיקר רוקי
יר״ה במלנוחו  ,ועל הטוב אשר דבר על ישראל ׳
ואמנם עשי חיו לכקשח כבירי טריעםטי כדיי׳ו כי בשנח
חקמ״ב לפין  ,כאשר הרצנו אגרוח על־ דבר הריב
שרבו בגלל מגחב דברי שלוס ואמח שחברחי ( כמר
שהודעחי כמכחב השלישי שקראחיו עין תשחט ) בעח
ההיא הכינו הגבירים הנ״ל ביח המדרח של חלמוד
חורה ; ללמוד בו כהדרגה מקרא משנה יחלמזד
זלקדנין לשון עברי וצתגחו ( צתוח לשע הארץ שהם
גרי®

ות ^ פיל לראות גם מתחת כר־־ 1עימי .ם,
עד לא צרת אור  nipn ,חוג
מ, 0 :
ותצן ותהי תבל  ,ותצו יכל צאצאיהi
:יכן תבל זאת  ,לבני אד־פם ידעת
מדת אהבת אדם זה  ,אור עליו הופעת «
נשמת
חיים בו ,
נוגה
השכל
עליד־־־י♦
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נת אמר אליו ג * גור ממני  ,מרע ס,ירדה !
" אד* 1מעשי ;די הביטה ודרבי שורדיה
גס דרכי רום ; גם דל־כי שפל בך
התמתי
״ אל תשמאיל לבת  ,פן תבוא במעוובת
* ’" הלק*
* ;מין לך #פעלי ;צור  /ופעל גם אתה צדק
"גכ־ב לדעת טוב גם לדעת רע בך
*עזמוהי

*

מאז ער 1-ס^ עדץ  ,את עיניך פקחת*
ראית
ארם ־*ימה הוא V ,ארת *לבו בחנת"
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חטאת

גרים בהי ושאר עפיפי חכמה  ,ככתוב בספרj»:?p
ס הדפיסו בלשוןאיטאליאכי  ,אז כל מבין כשיר חברו
סם שירים וזמירות .לכבוד השם ולכבוד המלך ולכבוד
מוסד המדרש או ( עקאלע נורמאלי ) הנ״ל ג
ועכוותס העלתני לבקש גס מידי שירה על ענין זה
להיות .כחוכרת .עם שיריהם  ,ובהיות .שאין מהרבין
לגדולים  ,התהלנתי גס אבי לרות ססיר "

חטאת ל§ תח רובץ  ,עז יצר לבנו,
יען זאת< הוצאדת מזרעו ה* ךפי צלק
• ישיב,י עם מעון "",ויחזקובל־־־ '1ברק*
לגדור את פרצת תבל*  ,בל תסוש
שבתנו• •

באשרבימיקדם ,חי?ש מדר־כיףסרו
טרם להבי אפף מסביב בערו•
זרח אור
בחושך ,
אור
אבדהכש
־י־I V
־ T T:
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נודד מבית אביו אמרי דערת הביע,
דרכי אל ומעשיו לבני ארס הודיע
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ותפן אליהצדכןתו באה עדיך •

מורהגם אב לך,מון גויסאותו*עתת
ברך ברכתו ובריתך עמו כרת,
ותפןה את זרעו אחריו לסגולתך ,
מחלציו את משה איש אלהים הוצאי־ת
ובעץ אור עולם  ,אש דת לנו הוה־ת
דהי אור  ,פתאום נגלו דךכי״חכמתך•
אחךיו ושרי לב בנוגה משמש האירו
משכילי עם  ,דור דור פכוכביס הזהירו
כמלח לטעים תפל ; היו למתי סבל
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קסד. . .
לא  :ספיק הרן עשיר  ,םא רבים מוב ; חסת
&ף אל אומץ גבור  ,אם חביבם בר  :הגת
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גי • ?+
^מונו כל״העמים  ,לעבודאדי־־ 4נקראו׳
נברא*
ובצלמו
ידיו ״הם ,
מעשי
בלם
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לא היתה ממלכה דקה מאנשי דעת,/
מזרחה׳
קינפו-צי״וס
צפונה ,
החכים
סיקרא״ש
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 ־ *־גם כדםיעד ;ס תורת האדם גשמיות *־
?פרי חכמתם לבני אדם שי הובילו,
דבר מדבר דעת מז־יערת השכילו,
דברי־ ארי*
דקT 1בנו• לא Tבכם ,
בי
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הופיעו,
דך־שו־ לידוא־ אל ולאהבו־  ,לאהוב אתער
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מוסר
מהיות
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| X־אך מי ראה פרי גמל  ,דע אל פורחרת ?
תוהל ארץ פתאום תלד גוי פ^ם אחרת ?
הפלא (פלאג
:/י;!• ראו זאת,

זזמןם מושל חכם  ,אל» 1-ד״/״רלי ׳
ולהיעיפיר־  -גה•
לאסיר ^ «”^דנין ^פים ^
הוא ; אזעף ה #ני ;דו י ; שתה כ־־1
אלדה *
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 $3לות שחד עין איש אלד־ £ 1את
שואפ  -ת
חפת זהיו מפביב  ,ינוד עליו חופפת
^סיאמת קור חיש קצך תבל־־‘ עגיעו י
בן שחרות ; א ז ע ף חפת אור לןו האידד־־זs
כל מקום דרכה רגלו אות הבמה הגייאירדח/
ובצאתו למשול , 4-מ ^שיו חיש הודי
הודינו •

רובבתתו סובו וגבירתוספדו
;בין .יעש שוב; ,דיו מאריות גברי
מפנ• כל , *-
תשובני— \
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״ו־
מעשהו
ממתיק מרד איבה  ,מעביר שנאה נו  $נרת
חבול כל מטיב לכת  ,יהיה לו משונית
אלדד
עוישד־ח
אלד  «-חבכש<
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אשרוזו!

מתיסדז בדף הסמוך • • )
_הגמד
* }' « לסימ כ' קצרה הידיעה ילהכיל מרי השיד כלמו  ,בלי ;'

הש *ט

קסו
הגמד

הענק♦ * )

אין
קטןב קזפ ני היעסל •
איש קטן בגמד 3 ,ןכל שמו וסכלות עמו  ,קנא מאוד באחי<
הגדולים ממנו כחדה כקומת .איש  ,אף כי צעירים הם
לימים  ,ואס יכול יוכל איש לעשותו כעל מראה וגדול הקומה
גחון יתן ול את כל הון כימו מחירו  ,כי בוז יכחו לו כל
רואיו בחת  ,ויתקלסו כו הנערים לאמר  :ראו זה הגמד ! ראו
זה הגמד ! ויהי כאשר היטיב חרה ול על הדבר הזה  ,ויועץ להסיר
את החרפה הרעה הזאת מאתו  ,זיעש לו שני בדי עץ  ,עשרים
אמה אזרן הכד האחד לשני הבדים  ,ודפים דפים קטנים יוצאים
מצדיהס ,
את וכחצי אמה ריות ביניהם  ,לעלות ולרדת כס  ,גם
להציג
רגליו ילנות עליהם • ותכל המלאכה ויעל ויעמוד
על
המעלה
השישית
,
וייטב
מראהו
בעיניו
ויקס
וילך להראות
כן אל העם  ,ויראו אותו מרחוק  ,ויאמרו איש אל אחיו :
הנה איש
ויאמרוהכינים בא ! ויהי הוא הולך וקרוב  ,ויכירוהו וישחקו
לו
 :איך גבהת אחינו סכל? — העל ראשי האנשים
האלה
תדרוך
?
—
ויגבה
לבו
מאוד
כדברם
אליו
כזאת
ויען
אזתס ויאמר ’• הלא מצער הוא אשר ראיתם הנה אך השפלתי
את גבהי למעניהםי ; ברצוני זאהי כענק לפניכם  ,ואתם
כחגבים בעיניכם  ,הוא כלה לדבר  ,ויעל על המעלה העליונה
ויתיצב שס ויהי כחגב לעיניהם •
על זה אמר החכם נ גאות

אדם תמופילנו •

' • •* ל

הילד
השמט המכתבים מדף הזה  ,לכן עזבנו חלק השני
משיר -הזה אשר ימצאהו הקורא במאסף לחודש

אליל •

דברי המאספים *

י)

•מלשון וגמדים במגדלותיך ( יחזקאל ל׳ח ) ואחרו עליו
המפרשים שהם כני אדם "פעלי יודה קטנה בל״א
{ צווערגי)

הילד

והצד־‘ :

> האירה פני תנל ויזורח עלי נל ציזיו  1 ,עפנ השדה,
העימע ונער קטן מפזז ומכרכר על שדה רענן שמת וטוב
 ,והנה ממונקו כצלמו כצל‘ גדול  ,זישמת על הצל זיצתק
לבב
בפסתז  ppגס הצל עמו י ויסיתהו לבבו לקחת את
בו ,כי
אתריו לתפשו ,אך הצל ץר עמו  ,מכרכר והצל
הצל ,
וירדוף וירא כי אינו מצליח כי לא ישיגהו  ,ויבז כצלס <
כרכר עמו ,
לשמש פניו  ,וילך לדרכו  ,אכן בהתהלכו כה שואט
וישם  ,הביט מאחוריו והנה הצל הולך אתריו • ומה יקיו
ובוטח
על זה דברי חכמינו  :כל הרודף אחרי הכבוד  ,הכבוד
1

ממנו בורוזדת *

י*
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ב
מכתבים
מכתב להחכם המפורסם מחבר ס*
הבורא ובריאת העולס •

פשר דבר ממציאות

ראיתי כי נשאתס את דברי  ,והיו להורות לנערי כצי
מאשר ישראל דרך ה״  ,עתה '.אשלב ונטיתי ידי בלמודים
• מלשבד־■* ,הראשון  ,שאין העולם היה ויצא אל גדר
ההם  ,אחרי שמלפנים לא היה  ,חבלתי שהמציאו אחר מזולתו,
היות שאין להעלות על הרעיון  ,מאין מפיהו וריק ימצא דבר,
לפי
לא יהיה יש  ,ואיך מבלי שורש בארץ יגדל  .עץ ייעשי3
כי מאפס
שורש אין לו גזע איך ימצא ? גס אין להעלות לע לב
פרי  ,,כי העולם כלו כמו שהוא  ,כרה היה לעולמים  ,פרי
איש  ,תולדה חתולדה  ,אלה מאלה ואלה מאלה  ,עד אץ
מפרי ואין חקר לתחילתם ; א״כ אין אחד אשר לא כעשת
חוף
אחר קדם לו ,וגס העושה ההוא גס הוא נעשה,
מעושה
על הכל יחול שס געשה או נפעל  ,אין בהם
ולנצח
נצחים היה נפעל מיד אחר  ,צא וחשוב < אלו היתה
פועל שלא
הלום שרשרת תלויה  ,שאין אנחנו רואים קצה  ,ומקומה הנאחזת
בה

\

קסחי
בה כ״א;?אע ־בלבד
לפגעו  /טבעי! קשומרבטכעע  /היש5
בלב א 7ס לאתר
שנכה
היא
לעולמים
,
ולא
עהיה יעד נאמןt
שכל השרשרע
מנשא
עליז
?
ואס
נשקיף
שאנחנו ואכועינז יעל
דומע
עולמים
כלס
וצאעם לעזלס אחרי בניס הס  ,כי לא היו כ״א אחדי הולדס,
שמלפנים
לא
היו
,
ואיד
א״כ נמצאו מבל♦
אב הראשון אסר
לא  ,נולד ? ונבר אמרנו שאין דבר נמצא
־מנפשו ,מאין
ומאפס
ואף
'
שעעה
חקי
הנמצאים
שיולידו עד
אין סוף ,
ואלה
עולדוע
אלה
עד
אין סוף1אץ עכליע ,על
'יאי* אץ להפליא ,
הואיל
זיוצרס
1
החל
0
ועשם
,
ככה
הנינס
שלא יעמו  ,כמי
•כן נוכל לספור שאס החלונו לספור אחד  ,שנים  ,שלשה
יואז
|
אחור  ,כל עוד שנשוב והלאה ■ עד .בלעי קן  ■ ,אן כשנשוב
לראשיע המספר ,ימעט עד שלא
ימצא לנו כ״א אחד
בלבד  ,סנה ייפנין שיש פה צור העזלס ,
יוצרו וטנגו  /אין
לו
עתלה
יאין
ראשיע
לראשיעו
 ,כי הוא
אחד  ,לא מחובר
מחלקים
,
ולא
מקושר מנעחיס שונים  ,לא כדברים
המייזשלם  ,שבל
חלק
הדק
מדקיז
מעלכד
ומעייזד
סע
רעהו ,.בבת
הנעטף והמיוחד זג
לחבר
חלקיו
,
כ״א
עצס
אחד ' ,לא יושג אל
החמשה חושים,כ״א
ורוחב וגובה  ,דק על דמיון במחשבהשבאדם  ,שאין ט עומק
הוא
אחד
פשוט
,
אין
עעצומו משני דבריס
או יוער  ,כי מי
לו אשד קבץ שעעצומז מער מאחד , ,היה שס עושה טרס
החלקים
ויחדם
עד
שהעאתדו
,
ולפי שהעולס
כלו כן חקו חקזבז
א״כ כיה להס מחלקים תחובר מדקיס  ,מיוחד מנעחיס,
מקבץ
מיחד
םמ
בר
,
אשר
הוא
בנפשו בלעי
מקובץ מיוחד
מחובר  ,כי סוף לב סוף נחקור  ,עד שנמצא
עושה  ,שאין
עושה
ההוא
גל העולם בלו כעשה ולא נעשה  ,כמו שזכרנו למעלה  ,שאס
ימצא
עושה
זולעז
,
מי
המציאו אחר
שלא היה ? כי
אין הדבר עושה אתל עצמו  ,שמקדם היועו היה
אפס ואין  ,ונח לא היה ול
לסמצא
,
כי
סג
כחו
היה נעדר *
דאס עאמר לכי
לא שני דברים  ,המונק דעע ורצון הצור ,הוא הוא בנפשו
וא״כ
באשר
היא
אלקי
קדס
,
כן
קפצו
ורצונו
לא יחודש בו רצון
אמרנו או דעע  ,ואם לא איפוא  J,.הנה יש ול
מחדש ,וככר■
,
שהראשון הוא שאץ פיעל בו ולא מחדש
.שחדש ,בו ,
א״כ
כמו
|
שהוא
נצח
כן
דעעו נצח  ,והואיל וכן,
א"כ איך נוכל
א"כ היעה רצון לאחר שהעולם נברא בזמן  ,אחרי שלא היה,
הבורא בו בעע ההיא ולא מקדם ,ולפי1ה
הלא חודש בו הרצון
אפסההוא  :שיהיה העולם נברא לעע ההיא?
לא יקשה עליך ,
עאמר
ככה
דעע
הצור
היעה
מעולם
שיהיה העולם
נברא
לעע
ההיא
,
והגבילו לזמן ההוא ,כמו
בל■כ-גזלדיס
כלס
*
'
וכל
הצומחים כלס מיועדים  ,להחצא
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*יי

קסם

ת« •אתר♦ מת  ,ולא מלפני העת ההיא 5ככה שיעד היוצר זיץ
להמצא העולם• גלו}  ,שאון תאחר  ,שמחשבתו פועלת תמיד חבל♦
תחלה חבלי קן  ,הואיל והוא וחחשכתו עצס אחד ( לא יפילו
כ״א בלשון כני אדם  ,שקצרה לשונם לכללם כמלה א" ) וכמו
שהוא שם  p ,מחשבתו ורצונו ,א״כ צא וחשוב הוא יודע שכל
בנולדים יחיו ואף ימותו ,ואס עס דעתו ואת הוא פועל ,
יצריך שלא תהיה עת א" כמעט רגע שלא יתיו ושלא ימותו
■והלא החיים והמות דברים  -הפוכים לא יתכנו שניהם בעת
א״ — •  -וראה עוד  ,העולם כלו כאפר הוא לפנינו  ,איננו
צריך להיות • גברא מעתה  ,שהדבר הנעשה כבר איניבו צרין
למעשה עושסו  ,להעשות מחדש  - ,וכן נאמר עליו שככה היה
נצת כצחיס הואיל שלא נאמר עליו שחדשהו עושהו וא״כ לא פעל
בו צורו ואיה איפוא יחדהו הידתד  ,וקבץ חלקיו  ,וסדר
מסדריו יהתאיס נתחיו  ,ושלב משלביו  ,והקביל דקיו  ,זה
מול •זה וזה לעומת ■זה  ,והכל בחכמה  ,והכל בדעת  ,ליופי
ולנעימות ולעומת התועלת  ,ומבלתי עת לא יכול העושה
לעשות דבר ׳ והבונה לבנות  ,הגן רואה  ] ,ני ה" צור העולס
ומשגבו "
הנה זאת היא אשר אמרתי  :כי חפן כצור מאן
ומלפנים היה לברוא העולם לזמן ההוא אשר
בראו  ,לפי ,שכל מעשיו כהשכל ודעת  ,לא כמקרה האש ,
בהפגש בו דברים ישרפו מאתו  ,מכלי דעת האש עליהם  ,וכל
הזמנים שויס לו ; אך הוא יתעלה ברצונו שונה הזמנים* ופועל
בכל זמן מעשים שונים  ,ורבים שואלים  ■ :ומדוע לא היה
העולם מקדם ימים אין מספר להמה  ,הלא ככחו אז כן היה
כתו
לעולמים%
והפתרון נפתר מאליו  ,כי שאלת חלום
היא  . ,שכזאת תמשוך השאלה דע אין קץ  ,זבה גסיה חבר
לאריסט״א ואחוזת מרעיו  ,שהאמינו שהעולם קדמון ועומד
מאז נצח נצחים  ,והלא כבר ראינו * שמעולם לא היה כי אס
*ש לו מוציא ומביא שהביאו הגה ^ הוא אשר ערך ערכו וקצב
אצבז  ,סדר מסדרו  ,שס גתח לעומת נתח במדה אחת וקצב
אחד  ,חשב על משקלם ומגינס להיותם שויס  ,וכונגס במישור,
הכין תכונתם ,פקד צורתם וגס כקבילס אלה באלה  ,אלה לעומת
אלס  ,עד היות העולם כלו גמו תבנית אחת וגזרה אחת
אלה עושים ואלה נעשים  ,ושביס הנעשים והיו לעושים  ,,והעושים
לנעשיס והכל בחק ומשפט  ,וכל איש דעת יודע  ,שמכל ' זמן
לא • יבול הפועל  .לעשות דבר א" כ הדבר נראה מאליו  ,היות
חמן שהינצר פעל ועשה • כל ,אלה  ,יהי" למתי שיהיה זמן לו
להמצאו
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להחצאו  ,יא״כ מטרם הזמן ההיא עלן אל היה  ,מה ראינו
שאין העולם קדמון נ״א נברא לעתו  ,יעלינו להודוי */אהזמן
שבחר לו יה הוא הטוב והנכון ״ והשנית  ,מי שרצה לתת
סכה לדבר וטעם לאמר  ,היא הסנה שממנה נסבה  ,להמצא
העולם לעת ההיא  ,לא יטל לי/ע סבה זטעס  ,חמה שלא
נמצא אי/ו בעולם  ,אחרי שהעולם נבר נמצא ; שמטרס היות
העולם  ,מה השג לאדם בו  ,ואיך יענן ילהרמע צמאונו
מאחרי היוחו על קדם היותו  ,ואיד א*כ נחקור  ,במה שאין
בו חקר  ,אנחנו וכל חכמתנו לא נמצאים נ״א עס העולם
ואחרי היוחו ,ואיך נתערב לגשת במקום אין לנו מעמל בו ,
וכל יודע מדע יסיג אחור ולא יהיה טרוד הרעיון עשוק הלב
בזאת וכזאת ״ והשלישית .כל מעשה היוצר בבחירה ורצון ,
אין שס אונס  ,ומה שברא את עולמו  ,היה למען חסדו
וטובו  ,כי כן דרך הטוב והמטיב אס יש לאל ילו  ,ועתה
בתתנו סבה להמצא העולם לעת ההיא  ,א״כ הסבה ההיא
הסבתהו לברוא העולם ,ולא היה אז מטובו וחסדו  ,כי הטוב
והחסד הנאמן הם המה הנעשים תבלי סבה זמנלי דבר
התלות בו •
ע״תה כחור שא נא עיניך וראה  ,איך נדחו דברי תועי רוח,
האומרים [כל אשר אנחנו רואים פה  ,הכל מתנועזא
מקריות בדרך משל מתנועות הישרה  ,האהבה היא נמצאת,
ומתנועה העקושה  ,השנאה  ,וכן לפי מרבית התנועה ומעוטה
ישתנו הדברים לאשר  /ישתנו  ,ואס אתה מחמד לכי ! תפקח עיניך
על הרכות כח נפשך תשחק תלעג למו  ,תאתר מי נטה קו
לכל אחת שינוע בתנועתו על נכון ומי הצליחס עד שמתנועות
נפרדות כהנה  ,כוננו כלס יחד להיות אני מצוא תמים דעים,
ועשו 'שלום ביניהם עדי כי בשלומם שלם הייתי ,ואין יב
מחסור ? ומ 1ראה על אודות התנועות כלס שנבדלו הבדל רבי
תנועות השמש וכל כוכב משש כוכבי לכת  ,ותנועות הארך,
תנועות הריח ,תנועות הצמח מכל צמח וצמח בתכוכו וגדלו ,
תנועות כל הי  ,תנועות האדם  ,רחוקים אלה מאלה  ,ואין
אתת שוה אל אחותה  ,ואס הס כעורים מגששים קיר  ,אף
כן כלן מתאימות ושכולה אין בהן ,ומכלן יחד העולם מלא,
יניב ונכון וקיס וישר  ,אין זאת  ,כ״א שס אדיר ה* הוא
מחוקקם ושופט את משפטם ״ ־ ,
וראד־־־ן עוד והבן  ,כי כח התחשבה היא השליט זהפוקד על
מעשה הגוף כלו  ,אחרת ימשוך הרצון והחפ׳ן בכל
מלאכי/

ו

מלאכת .הגון -ועבודתה ובו ידמה את העבר כאלי היה הוא
לנגד עיניו ' ,וממכו שופ-ט על העתיד׳ והוא שומר העניניס
שהם לתועלת  ,ונשמר מן העניניס שהס לנזח  ,וכו מזכיר
את הנשכחות ועורך כל מדע לכי הסדר והיופי מתיכס ומפרידם
ומקבצם כפי שקול הדעת גס ככה ישפוט באור עיניס
וכהשמעות אזניס  ,ודברי פיו  ,יתרועעס יחד עד כי יתאימו
על יפיס ותקונס  ,היאמר אומר כי כלס נועדו והתקבצו בהיותם
נבדלים איש מרעהו  ,והתמי־מו יחד  ,היהיה  ,מהתערב מין
צבע שחור ומק צבע לבן  ,אדום ,וירוק  ,ציורים נאים ממפתחי
עיני הראות  ,מכרוביס ותמורים ציצים ופרחים חבלי ציר חכם
שצר אותם בשרד ובמחוגה וכונן הצורה לאשר נדמתה  .ויחדס
לאשר יתאחדו  ,וכן לא ימצא צבע חדש מתערובת הצבעים ,
רח מהיותם מתחלקים לחלקים דקים מאד  ,עינינו לא תשיג
כל דק מדקיהס לראות דק שחור  ,ודק לבן כפי חלקיהם  ,אך
יתלכדו ויאיצו אל בת עינינו  ,ונדמהאלנו כאלו התרכבו והיו
לצבע חדש  ,ואיך א״כ בכח המחשבה להתאח/־ בו את כל הנראה
והנשמע  ,ולקבצם יחד זאת כל כת מנח נפשו ולשפוט עליהם
במשפט וצדק  ,אס צדקו דברי תועי רוח  ,שכל כח יש לו
תנועה נבדלת מזולתו ; אך שקר המה אין בהם מועיל  ,אלקיס
עשה לנו הנפש הזאת  ,אחת היא בתולדתה  .כרה היא
נמדעה •
s
וכל־־ 1איש בריא כדעת כתחלת׳השקפתו  ,יכיר את אלהי
עולם ה״ בעלותו מיוטה למעלה  ,הארץ לפניו תדשא
דשא תוציא עשב  ,תעשה עץ פרי ועצי יער  ,מינים ממינים
שונים עצמו מלספר  ,ולכל אחד עתו לבדו  ,ומהמה יחיו מיני
החיים כלס אין מספר להמה  ,ונפרדים איש מרעהו
כתעצומזתס  ,במאכלם בניהם ובמחסס  ,ואלו היה הכל עשב
אחד  ,או אס אך עשבים כלס ולא עץ  ,או עץ ולא עשב ,
איך היתה היצירה דלה ואומללה וכמה מיני חיים אשר בהם
ימלאו חסרונם  ,נעדרו אז  ,ואסי הוציאו תנובתם לעת אחת ן
לא היה להועיל — הדגים כעבור רוב צידם ידגו הרבה מכמו
התנינים — המקנה שתחת ידי אדם  ,יפרו וירכו מחיתויער—י׳י
משקלי העופות ונצותס  ,לפי ערך היזח שינשאו עליו  ,וכן
ראשם חדוד וכנפיהם פרודות וזנביהס חדות לחתוך את הרוח
ולעוף בו ־— משקלי הדגים ותמונתס לפי החים שהם גרים
בס  ,וכל זכר יכיר את הנקיבה שחמינו  ,וכן בהפך —
ולא נעלם מאתם  ,המינים אשר רכציס עמהס בשלום  ,ואשר
נלחמו אתם  ,וצוררים אותם — וכן הס יודעים כוחם ,במי
יוכלו

מכלו עמוד  ,וללחום עמהס  ,ואי ! כליהם שנהם ילחמו  ,וימסו
יומי שידעו שאין ] להם כח לעצור כנגדם  ,יש מהס כאלו מא1
בחורף  ,וישובו  ,ויחיו בקין  ,ויש מהם אוגרים לחמס בקין
להיוא להס בימי החורף  ,ויש מהם נוסעים לארצויב החמים
כהגיע ימי החרף  ,וכעבור הסאיו ישיבו למקומם  ,ולכל מין
ומין כפי אכינאו ואכניאו  ,הוכן לו מחיאו — וראה אין נשמרים
הם מכליו ן חריץ  ,כי לעולם לא יושחא דבר ; והשחאאו לעאו ,
רק אכוכה להכין נוצר אחר  ,כי אלו לא יושחא הזרע בארן
לא יצמח או יפרה וירבה  ,ואלו לא אשחא הגאה כשאם רובצא
עליה לא ימצא האפרוח  ,ואם ה" אץ שומרם  ,וחושב חשבונם
למקטנס ועד גדולם  ,שיעמדו לעד לעולם שוא שקד שומרם j
אך עיני ה״ עליהם לטוב  ,הוא מגנם ונוצרס לרגעים « הוא
יסדם וגס הוא הכינם הוא שומרם והוא מצילם •
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 T~MTבוא ברוך״ה ! אהדוף אא כל הדוברים עאקלע
ה" אלוהיהם האועים כדברי אוהו  ,ואומרים לא
הוא  ,אפס מוסדי עולם ארבעה אתים המה  ,האש והמים
העפר והמלח מקדם היו  ,שנים אין מספר להמה אין מושל
ואין רודה אין נגיד ואץ מצוה להם  ,אפס חלקי האש ודקיהס
הארועעו יחד ,והיו למו שמש  ,ומדקי העבים שבהם הכוכבים
כלס וכסיליהם  ,והשמם באשו הגדול ראח • אא המיס ואא
העפר והביעס יחד  ,עד אשר האלכדו חלקיהם והיו לאחדים ,
ואלה אויאיא הנמצאים אאנו כלס  ,והיו לזרה  ,הכבדים
שבהם היו להרי אבנים  ,והמאכוא הקלים מהמה לצמח,
והקלים .עוד מהמה  ,לכל חי לפי חלקיהם הנבדלים  ,וקלי
קליס לאדם ,אכעסעוא הגה הגחצאוא כלן שהביעו יחד ,
אאלמנה שפמי שקר  ,עיניס להם ולא יראו  ,אזניס לא ישמעו
מדוע לא יביעו עוד  ,ויאחדשו חדשוא לבקרים %הלא עודם
המה בעולם לא נכחדו היסודוא האלה  ,ועינינו ראינו שאי4
כל חדש אחא השמש רק אשר היה הוא שיהיה  ,לא יחסרו ולא
ירכו * וחי נאן קצבה לכל היצורים שלא הביעו בסרח העודף
על
אמימואס? מי שך בעדם והגבילס בגבול ? ומי ניגן
להם אומץ להביע די חקס באין מחסור לצלמם ואבניאס
אקינס ויפיס ? מי תק חקי כחס ונאחיהס במדה כמשקל
זכמנץ  ,ערן זה מול זה וערך כל כשר לקראא רעהו ? ומי
השכילס דעא להביע שאי גוויוא שווא בכל אבניאס וכמראה
ובקומה צלם דמוא ואמונה רק נבדלים לסיוא זכר ונקבה ,
למען הרמאס ולהפרואס להוציא צאצאיהם כדמואס וצלמס *
ואיך הביע הבעבוע ערן נכון ונשא שהאחעעו תלקי המיס

קיגג
לע שגי מקומוע נבדלים  ,להחצא שעי העי«יס > זלהיייל
כלי קבול האור ! וממוני  /כל הנראה  ,וגם מכנו כמי כן
מאזנים בשני מקומות .לקבל צהלע כל רוח וכל דבר הנשמע*
יכן הכה אס חמשה עוצאועיו לבטא א״ח״ע׳יל׳ ב״ו״ל׳ף‘
ג*י״כ״ק״ ד״ט״ל״נ״יל  , YVpVfוהחוטם למשון ול את .כל
ריח המריחים ולהנשיב להוציא רוח חס והאלים הנבאשים
ולהשיב רוח קר ולהנשיב כנפי הריאה  ,למען םבב אי  /הדס
בכל הגון כלו ולהעמידו לע עמדו להחיועו  ,ולהקימו ? —י
ועוד נפלא הפלא ופלא להביע ולארג ארג נכין בעצמות,
וגידין  ,תבלים ( מיעדים 3 ,שר ולס  ,רוח ועור  ,וכליס
מכלים שונים  ,חלקי הגוף כלו  ,רק ליופי ולכעימוי  , /לעמוד
ולחמת , .וכן לכל צמח ,שרשו זגזעו פרחו וזרעו  ,לכל אחד
כחקו ומשפטו — לעופות .העופפיס כלילה עיניס «נוי  /מאשר
יעופו כיום  ,ועיני יצורי הים שונות .מעיני יצוריהיבשה  ,שנים וקיבע
אוכלי דשא משונים מאוכלי בשר ועצם  ,ומי הוליך הבעבוע באורח
מישור לבל יעעה כאורח חעעה  ,לשאע עין הדג ולעמו כראש הנשר
ולא היה או לעועלעו  ,ופרשוע הסום ברגלי הארי  ,ולא היה
יכול לדרום ולהשליך ארי בטרפו  ,ולמה לא התאימו כל חלקי
הדקים  ,לחבר אחד  ,וכל הכבדים לחומר  ,והיו ממטה
למעלה צמד אחד וחבר אחד  ,חומר על ח׳ומר צפור על
צבור  ,אך נבדלו כאלה הבדלוע דומם צומת חי ומדבר  ,ולכל
החיים צלע ימניע וצלע שמאלי ע  ,ראש אחד עורף אחד גה
אחד והעצה בעוך  ,וכלים לרעיוני הס  ,להגיעם אל עועלעס
ולהמניעס חן נזקם  ,ובכל אחד זרעו למיניהם  ,לא יחלוף
ולא ימיר לזולעו  ,ומי ראה על אודועס וצר צורעס הדקה
בכל הזרעונים  ,כי בכלי המחזה אנחנו מביעים צורעס ,למ״זלי,
לזרע העפות מצויר השרש הגזע הסעיפים העלים והעפוחיס
דע שלא יעשה כארז כ״א להשעלח ולהעגדל במרחב  ,וכן
בכל מין וחין נעטף צורעז בי כאי( קז ועכליע  ,מי היה
הצייר ואיה שופר ואיה שוקל אע כל אנה ? ומדוע לא ימצא
בהיצלריס רגלים על גביהם  ,ואדנים אחורי ראשיהם  ,וככלס
אין מות בלי לב  ,לא • ימששו בלעי יעריס וחבלים  ,לא יגדלו ׳־
בלעי מזון  ,וכלם יחד־» נאחזים ונקשריים  ,צורך האיז אל
המיס ,וצורך המיס אל הרות  ,וצורך הריח אל השמש • אס
אין מיס עיכש הארץ וימוע כל אשר כה  ,ואס אין רות לא
ינשאו אידי המיס  ,וירומו על כנפיו  ,ואס אין שמש אץ
הרות לקוע ועומד לשאע אע אידס  ,ולהגשמס לעעס  ,ואין
עויז

?ער

== = =
&ע

פרת ואין תגובה אין חי ואין אדם  ,ואלי לא תמשוו השמש
במתו כהילי השתים והכוכבים  ,לא ילכו הולכים וסובבים .
ואלו אין להם כת לרין ולנועע  ,אז עמדו מכוחו ילא ימושו
«! מקומם  ,ומי נושא כל כבד העולם כלו  ,כי לע חי
אדניו הנזכעו  ,הנך רואה כי ה" הוא אלהיס בשמים ממעל ועל
הארץ מעחיב —
תמו דברי הפעם  ,עד אשר יניח ה" אותי  0אשוב אורה
אע אשר יורני  ,אני רמלמד להועיל •
ה״ק זאב וואליף בן המנוח כ״ה אברהם
נתן זצל מדעסויא "

ג
תולדות גדולי ישראל .

ד
וגם תולדות הזמן יפקד מקומם׳.

ה
בשורת ספרים חדשים •
בשוררתספר מלוע ההמון

בברלין •

עס באורו
הנדפס .פעם
שלישיע

ספר

ר,׳גת
פפר מלות ההגיון
לנרמבבשעס נאזר מהחנס
הכולל המפורשס כמהור״ר משת
בר C - H2Dנרו  • ,הובא פעס שלישיע לדפוש לטוכע תבית
תנוד ני< ריכם  ,כדכוס החברה  ,בכרלין ; ) ע״י הר״ר
אך,־(־ ?
במהורר זכרי״ ז״ל מק״ק
יעדסלאו • השפר
הזה הודפס ככר שני פעמים  ,ראשונה בשנע יגקכ״ב עי"
הרופא התורני כמהור״ר שמשו? הקאלירי  ,שנית .כשני;
תיכ״ו עי״ החכם העירני כמהזר״ר בי כר מדאלהינוב יצו" ,
אכן ברבוע הימים הלכו השפריס האלה הליך ותסור  ,גס
עצמו השגיאות .אשר הרבו מכשוליע לקוראים בו  ,לכן
העעורר העירני כמהור״ר אהרן הנ״ל להוציאו לאור שלישייג
עם דברים חדשים ששמע מפי הרב המבאר ומפי חכמים
אחרים ,עס מכעב כעוב להנגידיס מנהיגי תכרע חנון
הנערים
יץ
הרועד !*-לקחע אע השפר הזה פה
או מאנשי פולין  ,ימצאהו אצל הב״ח כה
פומנא כבית הגביר הנגיד כ״ה שאמס האלויא יחי" •

קעניגשכערגהעיר

ספר תובהתסמלדי־־.

לההיפא העירני

נטיג

מהירימרדכי

ממפל הלך הנקרא גס פראפעסאר
כגר יצא ;לאור  .בקל' המבורג כבית המדפים

לכורסא?
ומערסל •

1
*)

_

הספר

וה ימים לא רבים הרשיע נענה מאת אדוננו המלך
יר״ה להנגידיס החכמים
כ״ה יצחקבן הנגיד
המפורשס פ״ו
נ״ה דניאלד־ 1יפה ; וכ״ה דלל
פרידלענדר חען פז״ח הנל  ,מנהיג ' החברה ,
להדפיס שפרים כלשון עברי ,גס כלשון העמיס
האחרים יושבי קלס ,כדפושס אשר יכינו להס,
לסוכת החברה אשר הקימו • ובאגרת כעובה
אליהם מאת המלך דכר טוב על דבר חנוך הנערים
הלז  ,כאשר שמענו • ה״ יגן כעדו  ,ובעדם כי
עשו הטובה הגדולה בישראל •

■*"יי

?ט
הספר הזר

מאמר
מהשארת

הוא באור על מגלמ קהלת עס
הנפש ,־ אשר העמיק
■ המחבר מן .הספר־ המפורסםאשדי
הכר נר דורנו רבינו משה בר מנה□בלשון אשכנז ) * ,
ועוד מאמרים מענין ביאמ המשיח ומחיומ הממיס  ,ובראש
הספר מבוא אגרמ כמוכה להאדון גוספזאף השלישי
מלך שמעדן י״רה  ( ,כי המחבר הנהו פראפעסר כאופסאל
במדינמ המלך הנ״ל ) ואחיי האגרמ יבואו עוד חמש הקדמוי/
מדנרו־מ מעטן המורה והלשון  ,וחדשוה ידבר בלשון הקודש
אשר עדן לא נשמעו מפי (ודקדק עברי יקרא הקורא ני דמצאי
מחמדים לנפשו •

מאגרת
" בשיר

*

*

בא  :אנינו מאחד מאנשי ברימנו כעיר רב
שמענו אלה :
דיהרנפורפז יצא

לין

לאור ספר חדש  ,בשס ירישת

"שלמהוהוא

באור

על שמומ

,נרדפים שבלשון
עברי הלק ראשו? ,
■ ימבארו השממן
 ,הממיחסומ אל הזמן , ,המקום ,
׳והתנושה ,ובהקדמיג
" הסער ימן אומר כסבויג מוספימ  .אומיומ האמנתץיבסבח
" גי״ו החהפכמ  ,שם מחברו שלמד־ה
פאפבדדיכשאיש
,לובנוויץבמדינמ שלעזיען • בראומי אמ שער הספר
״ הזה ואמ * שמו ,נכספה וגס כלמה נפשי לדעמ אמ משפטו,
" ומה בו  ,ויהי בקראי כו  /וארא מלוברו כי אי® חכס יודע
,ספר הוא  ,ורוב דבריו נחמליס ויקרים המה ,חדשיס ‘אשר
,לא נשמעו חפי איש עד הנה  ,כולם ־מדר נכוךסדרס  ,וטוניס
״ המה •

אד־ת כל אלה שמענו חפי |אי 5משכיל ,יודע לשק  ,מבין
כדקדוק  ,ובטוחים אנחנו כי כצדק כל אמרי פיו
לכן נודיע לן זאמ הקורא האהוב ! ,אולי מחפון לקחמ איו
כספר הזה ״ ואנחנו לא ראינוהו עד עמה  ,ובעוד ימיס אחדים
כבוא הספר אלינו משמע סג אמ משפטנו ומה מצאנו  .בו •
גכש אס כרצון איש לקחמו  ,יודיע אע מאויו אלינו  ,ועל
ילינו ינא הספר הזה לילו •
חברמ דורשי לשון עבר *
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•דדדאדת זהתקרד״יי .במחזד־ין־4

מהפרימי■אפר מלפו3י

בןעשרים שנה אגני היום ואלה
 * 1מיוה המעי עלי מבל רביס המה  ,׳ואכפי כעד מדעמ
■ מעגלותיה לפני  ■4דדן אלך בו לא ידע **
^ עודני  ,מבל  ,געו
* מנות לבן> דבלי אבקש  ,ומקום המנוחה לא מצאמי ; מברמ
.״נערים אשר סביבי . ,כמוהם כמוני אל ידעוהו ,,ואפן לוקנ״ס
* והמה בל יורוני  ,והים בדול ורחב ידים לפני  ,כלב ים אנני
 ,,עימד  ,ירא וחרד לחיל שאע גלמ  pיספפוני  * ,מי -יושיעני
v
 «,לכל אהיה & לל למו ? u

■בהעלותי אלה לע לבבי  ,בעוד ד ברעי והנה ממונה
לנגד עיני  ,כדמוע אשס וקנה ראימי לקראמי,
ראשה ירעד מזיקן ,אימה כסמה פניה  ,ורעדה אחזתנילימלה  ,ומקרא מלי■ לאמור :קוס נא הנער י ואנכי א נתך,
־אנכי אמנהלה ^לאטי ואמה■ מלך אחרי  ,למען מבא אל מקום
סמנוחה אשר  0ח5צמ •  . (.ומ 1רנז כלמה לדבר והיא החדקה
אומי

4

׳

ר .פב
אותי ללכת אתה  ,זלא יכלתי למס מפניה ) נבהלתי חשמוע
לבדיה אלה ,יאען ואזמר  :אזי לי כי נדמתי ! אץ זה כי
אס לשטן לי בדרן באה האשה לקראי/י  ,אל ארץ1פאיס
תנחני ,
לי אין צלמות לא מגה עליו  /מי יתן החרש החרשתי
ותהי
לחכמהJ
<ודני מדבר והנה תימנה אחרת כמחזה לנגד עיני ,
כדמות נערה יפהפיה ראיתי לקראתי  ,הזד והדר
ללבושה  ,חן וחסד על לשונה  ,ותקרא אלי לאמור :את קולך
שמעתי  ,גם שאננך עלה באזני  ,ועתה קוס נא ללכת אחרי,
אנכי אביאך אל ארן טיבה  ,ארן לא תחסר כל בה  ,עימת
יוצאי בקעה ,,ותהומות בהר יביטון עיניך ,שם תמצא מרגוע
תנוח כאות נפשך -
מד״? מאוד שמחתי לקול דבריה  ,ואשאל לה  ,הגידי גא
לי בתי מי את ? ומה שמך? גס את שס האשה
הזקנה הידעת ? • הגידי לי  -ותען ותאמר :תמוד— ,שנוי *
גס את שס האשה הזקנה ידעתי ׳יראד־־ן ה!א • וארו;
לקראתה לחנק אותה  ,ואומר נ קומי נא הציליני מידי הזקנה
הזאת  ,עס בה גס בחברתה לא חפצתי  ,חשכיגי אתt
אחריך ארוצה ״ אלך לאורך דרך וז • תגחיני • בדברי אלה ,
ויה׳ עס לבבי ללכת עמה  ,והנה האשה הזקנה החזיקה • את
כינף מעילי• ,ותאמר אלי• סויה מהר מן הדרך אשר התקוה
הולכת בו  ,אל תשמע לקולה  ,כחלקות שפתיה אל תדיחך ,
אל ארן טובה ,לא תפיאך ! בימנלך■תראה■אותה .ושתה"אל
תבא  ,,הרי זהב בצורות וגדולות בשמים■תראך מנגד  ,אך מי
זה ידרוך על כמיתמו ? — דרך שמת מחמדי עין  ,גנות
נחלי מים  ,תביאך אל■ ארץ חושך  . ,כלה שמיר ושית tציים
ישכונו שחה  ,ושעירים■ירקדו ,סביבה  ,שם תבלה בבכי עתן
וביגון יחלובוז ־ימיך •*
פליצורס אתזתכי • בשמעי אלה  ,וכרך הלבב ׳כיוס קרב
•בשמעו תרועת מלחמה תרעד נפשו בו  ,לא ידע אל חי
יפנה ?
חי Iיכנע  ,ומי יצליח ? כן עמדתי  ,לא ידעתי לקול
חי אשמע ואל חי אפנה  .ללכתI
יעבדני עומד והנה •רוח ־על פני •יחלוף  ,וקול ברעש שמעתי
מדבר אלי לאמור  tבן אדם שמע בקולי ! בין תבין
את אשר לפניך  ,את שני המאורות האלה גתן לך אל מחותך
הדרך

!

קפג
הדרך יועתה איעצך ויהי אלהיס עמדך  ,גס ־משניהם אל
תנח ידך  ,האחת .יכ תבחר  ,ללכת אחרה  ,גס השניה תנחל <
אי ; ואי־ג תעשה לטוב לו גל הימים  ,גי אז מצליח אמ
דרכיך ואז משכיל י
ארית זאת

חוימיואספרה ,

הקורא

הר 1שמעני Iואמה

דע לן » —

ב
מכתבים
מכתבלח״דל״ע מאת
ל ^ דסא; גת י
שמיכתיומשמח לבי  ,לקול

החכם הכולל

רופא ופראפעסר

מכשר שמחמי

נשמחהבקציר

ומה טוב ומה כעיס שבת אחים גס < חד ,להוציא
את אכן הראשה עטרת מפארת אבותינו והדרמ לשונינו הקדושה,
אשר השלכנו אחרי גוינו  ,להשפיק בילדי נכרים tנטרנו את
הכרמים  ,וכרס שלנו לא נטרנו  ,על זאת היה דוה לבי זה
ייויס לא כביר  ,כאשר גס הרמותי ידי ואקרא בקול גדול
בהיותי כארץ רחבת ידים ויושביה בני חורין ,היא העיר
הגדולה לאנדי כ? רבתי עס שרתי במדינות שמה' כתבתי
וחחבמה ,ועליו ככל הדברים
את ספרי מאמר התורה
אשר אתן לפניכם  ( ,תוכו רצוף אהבה  .מדברי חכמים
ומליצותס )  ,למשה בסוף האגרת הזאת  ,ואס טובים התה
בעיניכם  \ ,נתונים נתונים המה לכס ואספתם אותם לא
תוך בתיכם  ,ומאספיכס ירשוה* ועד הנה לא שקטתי ולא נחתי,
ופלגי מיס ירדו עיני על לא שמרו בני ישראל את משמרת
לשון הקודש  ,ובמסתרים תבכה נפשי  ,ועוד ידי נטויה ללמד
את כני ישראל את דרך לשון הקודש החדשה( ואפן כה יכה ,
וארא כי אין איש תומך בידי ולא מצאתן עזר כנגדי  ,עד
אשר כאתס גס אתס אל המנוחה והנחלה  ,אשר שם משה
מורשה לבני ישראל  ,כאשר ראיתי את נתל הבשור אשר
חלקתם

הפד
חלק עם ביעקב והכצעם בישראל עס המאסף ההולך אתייו,
לאסוף רוח חייס כחפניו  ,ועתי רוחי ,ואומר כחך ה" אשר
לא «השביע ג1אל לאחינו בגי ישראל ! חזקו  -ואמצו אל עראו
מן הכוערים כעס  ,ומנחשים השרופים האש דע למו הנוקמים
והנומריס בקנאע עצמם ,ולא קנאע ה" צבחוע עעשה זאע
להם  ,׳ואל עמפזו מרגשע פועלי און ועמל בקיבס אשר יה«*
לשיכיס בעיניכם ולצניניס בצדכס להפר מעשה ידכס  ,,כי אס
באמע ובעמים אעס עושים אע הדבר הזה ,ולבבכס שלם עם
ה" אלהיכס הלא בחד רמה עצאו במחנה העבריה ,והלך
לפניהם ה" ,
רמאספבס אלהי ישראל ,ומי בעל דברים,
יבש אליכם
ויען
■
לכס
אע
כריעו
שלום
יאמע
,
ויהי
ה
"
עמכם ,
עשואע חן ןח לכס ’!
וגבש אנוכי אל אחדל לשלוח לכס ביד איש בדיעפס  ,אשר
פה עממ המס  ,השר ר" שמואל ויירסהייחער  ,דבריו©
ביומו ככל אשר שאלעס מאע כל איש אוהב האמע  ,ודורש
סוב לעמו «
*
הי& לכס ורע ,חרעעס אע אדמע הקולש -אשר עליו אע©
עומדים  ,ויהי נועם ה" ■ עליכם׳ ומעשה ■ידכם
פנמה .עליכם  ,ומעשה ידכם כונניהו •
אל יתר בעיניכם  ,אס מ& פעיס  -אדבר אעכם
לאמור  ,תלוע עברעס אע פי התכס  ,אשר יען
אתבס גיוב  ,לבלעי העל בדברי אחדיס  ,ולהציגם בדברי
ריבוע בשעריכס? וזצגעס בדבריכם דברי איש :,.( ,שאלעינו
לכל נתועי וגומ ) והיה בעיניכם כמצחק  ,למה עעשון כן ?
ילמה עקישו עתע אבועיכס להעגלע הריב  { ,להכלים־אנשיס
גיוביסלנעכור הר עי מס ? לא זז הדרך ישכון אור  ,אל עוסיפו
לעשוע כדבר הזה עוד ,ואס נכספה וגס כלעהנפשכס להגדיל
עורה ולהאדירה ! אל עביאו עוד מלתמה שערה‘יי• ) *

ועתה

* ) ?-נבר הענצלנו על זה בא גדע געובה .להתכס הרופא
■הכל ג יפ לא היעה דעעגז להעיר ריב או לבזוע
׳;גדולים  ,הכי העלמנז ,שס כזעב האגרע כמבעבנו ;
זבנל זאע יקרו דברי האגס בעינינו  ,סב ראינו
אהכעו אליגו ולבבו כי &לס הוא עמנו  ,ומי יען
והיה

ועתהפי!ע 1נאדגליאשך ינרעי«( : t6מאמר התו־ת
והחבטה לן י\ לאנק המלא לפק ) ועודרעה

אחרת ראיתי  ,והיא רבה מאוד  « ,היא 11יכת לשונינו הקדושה אשי
אץדורש « אין מבקש לה  ,עס ראותינו האיחוד אשר סכיבייכיג!
הקרובים והרחוקים  ,לא ינוחו ולא ישקטו מעשית ספרים אין קץ*
איש ואיש מדבר וחובר חכר בלשון עמו למען הרחיבו ; ומלוע נגרע
מנחלת אבותינו  ,לעזוב לשונינו הקדושה ? נרפים אנחנונרפים/
לבלתי עשות הדבר הטוב הזה ; ואף בהצ<צי דלת■וחסרון לשוני »*
בי אין אתנו מדע לקרוא שם או לתאר דבר כל״הק  ,אשר לא
נמצא כתוב כסבר התורה •והנביאים  ,ואף כזאת מעטו צחי
המליצה ונעימי המדברים  ,ולא ימצא כ״א אחד בעיר ושנים
במשפחה  ,ומספר בני ישראל המדבריס בשפה בתרה מעם
גמה ונער יכתכס  ,ויתרם לשון עלגיס ושפה אחרת ידברו ,
.כי בטרם ידע הנער מאיס ברע ובחור בטוב יכשלוהו עליי^
בלשונם העלג לצפצף ולהגות דברים ולבו כל עמו ,עד *נ
יגדל הנער ( יתבונן מאליו  ,או יזקץ באולתו Lואבד סבר!
הרש״בבם ז״ל בהתחלת פרשת
ותוחלתו  :הביטו וראו דברי
וישב " ישכילו ויבינו אוהבי " וגו" ע״ד שאמר שהתוכת םע
ירש״י חמיו ז״ל ושהודה לו שביאורו אינו מספיק  ,כי אין
מקרא מצא מדי פשוטו ודקדוקו ; ומה יאמרו הגויס אשד
,סביבותינו ׳ בהתוכחס עמנו בלשונינו אשר הכרתס בה יותר
גמורה מהכרתיגו ? הלא נשים יד לפה  ,הלא ינצחו אותנו
הטעמתיהס* הלא יאמרו :רק עס סכל וקטן  ,העם הזה ? ,תחת
.שבא ההבטחה מהבורא י״ת אלינו  :ואמרו רק עס חכס ונבון
הגוי הגדול הזה ; אל טוב הדבר אפר אנחנו עושי® להשליך■אחרי גוינו עטרת תפארת לשוגינו  ,לכו ונתחזקה כעד עמנו
ובעד לשונינו הנתן בידי זרים * ולא נכשיל עוד ילדי כני
ישראל המצפצפים והמהגים נלעג לפון אין בינה  ,ונדבר
.בשפתינו הברורה נגד מלכיס ולא נבוש  ,ונבוא לזה בלמדנו
המקרא כצי מה שיורה עליו פשוטו ודקדוקו  ,והמשנה
והתלמוד הנסמך אליה  ,וההלכות המסתעפים ממנה ויתחזקו עי״ן
הזנרתינו בהם בכת העניגיס המתדעיס  ,וקודם התחלת»
ללמוד
והיה הז לבב כל חכמי עמנו  ,להורות לנו את •אשר
&גינו  ,ואנחנו נטה אוזן לדכריהס  ,להשיר שגגה
ממנו גי וה תפצנז ללמד וללמוד עוד כל הימים •
 7ברי המאספים *

ללמוד התלמוד יאות .ללמוד מכוא הגלמוד « הוא הגיון היגלמוד
מכין בו הכנת פשוטו והגיונו  ,מכלי השבוש והחריפות של
הכל ובהכלות זמן רב על הלכה אחת  ,ואפשר עכ״ז לא נכון
בה האמת ולא נגיע כלל לתועלתיות הנזכרות והמכונות ממנה
ויתעקס שכלנו תחת התישרנו אותו  ,מלה גדלה טעותינו
בדצותיכו לקבץ ולאמת הדברים ההפכיים .המתנגדים בעצמותם
למאמר המתפשט בתלמוד " אלד ואלו דבר '
אלהיכש
היים״ אבל אשמים אנחנו ושגגה נחבר לביאור המאמר הזה ,
פי לא יחלטו החכמים ז״ל 1מה שגזר הפכו המושכל ראשון והוא
"שלא יתקבצו שני הפכים בנושא א" ובזם? א" "
אמנם כונתס יכו מה שאמרו  ,כי ידוע שבעקרי הדתיס לא בא
המחלוקת כלל  ,אבל נפל המחלוקת בסעיפי הדתיס כפי
התחלקות סברות החכמים ; זה יאמר שהסעיף ’ 2ד1מה'£לעקר
למקובל אסורו וזה ידמהו לעקר המקובל התירו  ,וכן בענץ
טומאה וטהרה ודומיהם ולכן סבת פולס מיוסדים על דברי
אלקיס חיים  ,ורצוני  ,על העקרים המקובלים  ,מצורף לזה שהכל
לפי הזמן והמאורע־ באשר הערנו לפנים ויורה גס זה מאמרם
)"ל בתלמוד פסחים פ" מקום שנהגו ,״ תניא  ,בין שאמרן
להדליק כין שאמרו שלא להדליק  ,שניהם לדבר אחד
נתכונו " אבל העקר שבידם" יחיד ורבים הלכה כרכים " מלבד
שהוא עקר מקובל אמרו יתברך אחיי רכים להטות  ,הוא גס
עקרשכליי  ,כי הדעות שאליהם יסכימו רבים המה דעות צדקות,
כי מקור החכמה ויסידה אחד ולכן הסכמת ב" חכמים לדעה
אחד הוא ענין מחנדיי ,
והפכו בפתיים שיתחלקו
בפתיתס  :ומה מאוד צדקו בחכמתם לפי זאת_ההנחה  ,כאמרס
״ הטייתך לרעה ע״פ שנים " כי כמו שגזרה התורה כעדות החוש
שלא יתאמת אפס ע"פ שנים ; כן גזרו החכמים גס הס
בעדות השכל  ,והכן זה מאוד  ,אכל אמרם " הטייתך לטובה
ע"פ אחת״ כבר בא בו הדרש מן והצילו — וכן כל דבריהם
ו״ל מיוסדים על קוטבי השכל וחסכימיס עם החקירה
האמיתית אחר הדקדוק ורעיון הישר כהס  ,ורוב מהי״ג חדות
שהמורה כדרשת בהן’ מיוסדים על עקרים שכליים מבוארים
בחכמת ההגיון״ ע״כ * את הדברים האלה ויתר דברי אחת
תמצאו בסכר מאמר התורה והחכמה י ואתם תחזו ממנו כטוב
כעיניכס לתת להס יד ושם בתוך דברי המאסף וחי יתן והיה
לבבכם זה ליראה את לי כל הימים ולהכין את דבריכם ולסעדם
במשפט ובצדקה  ,ואתם שלום ! דברי הרופא ול״ה הישועה
מרדכי ממפל בן המנוח כחהורר ליב שנאבר ז״ל *

רע ־ 4דבר חנוך  :הבנים כראד •
פרק שניי •
אמר
החכם  :הרעוני מזיתים רכים  ( ,לא מצאתי מזית ל'
כלשוני • ואתר עוד *• ה" נסע באלם ב" אזניס
ו״כ עיניס ולשין אחד שישמע וירא ? ידזר ממה שידבר • ואמר:
המשכיל יספר מה שראה  ,והכסיל מה ששמע • ובפרט הדבור
שהוא שקר שהוא מגונה מאוד  ,כאשר נעשה כהיתר הדבור
הכזב  ,וגניבת .הדעת  ,וחושבים אוחו לדבר מועיל לעצמם ,
(באמת גורמים רעה ! כזיון לעצמם • ועוד רעה חולה ראיתי
רבים מהאנשים בודים מלבם דברים נאים לשמוע  . ,כדי שיהיה
להם מה לספר בשבתם עם הבריות , .ויחשבו חכמים ויודעים
הרכה  ,ויטו הכריות אזנס עליהם  ,ויש שיספרו דברים אמיתיס,
רק שיערכו בהם שקרים
ליפות הענין המסופר  ,וראוי לאיש
השלם להזהר מלהרהר במלים לא יסכן בס  ,כי המחשב והרעיון
הוא מחלק הדבור הפנימי הנתון באדם להיות שועט  ,וישוב
בעניו הנפש השכלי לבד • וכתב אריסטו כ״ס התדות  " ,והדבור
,,המיוחד באדם שני חלקים  ,ה״א שהוא מחשב ושופט ומתבונן
* על יושר ונכונה ואל זה החלק מיוחס הדבור בעצם
וחלק ה״ב
שהוא נקשר
והכליון וכפוף אל המחשב  ,והוא
*וראשונה  :ועקר
השמירה

n
מתעוררi

בז״•*)גס

לתלוי

נעים
*)

באור הדבור כן  ,השתדלות העיון והמחשבה נקרא כפי
בל בעלי ההגיון הדבור הפנימי  ,והדבור ככלי המבטא
נקרא הדבור החצוני  ■ ,ובדרו מליצי אמרו  :הלשון
קולמוס הלב ושלוח המצפון • והדבור הפנימי ר״ל
■המחשבה ומערכי הלב  ,לא יעשה שוס רושם חון
לנפש כי אס אחרי הלבשז מלבוש הגוף באופן שיצא
אל איברי התגועה ומשם אל כלי המבטח  ,וגוסס אל
האויר  ,ונעתק משם אל אוזן השומע להיות נכנס
ללבו  ,ויבין כוונת המדבר אם טובה אס רעה היא,
לפ״ז מה שיצייר איש במחשבתו עכיניס לא ישיגו מזה שוס
נזק לאחרים  ,גי מי יבין מערכי לב איש ומצפוני
רעיוניו ? זולתי אבי כל Iאבל כשיצא לחוץ ידבר אל
אוזן השומע כזה המכשלה קרובה לבוא אס לחסד אס
לשבט  ,וצרין לשמור לשונו שלא יכשל  ,ולכן אמרו

חזי׳ל

'1

קפח
געים זמירות בשיריו< קורא בגרון ז מי האיש היז״ז חיים ,
בציר לשוני מרע — ר,׳ משקר ( טעם הדבר שרע הוא שקר
מבואר באמנה כס* גן געול ) ובהמת שהחטא הוה הוא שאדם
דש בעקביו  ,ויצר כל אדס עקיף  ,על כן הזהיר השמירה
ביותר  ,לכן תשים סוללה בעד לשונך  ,ותסך כדלתיס ניןt
ועל שפתיך תשמור חוק  ,כל יצא ממנו דבר שפתים למותר,
זא תראה טוב ,ותנצל מכל פוקה * וזהו מה שרציתי להקדים
י מגודל הזהרת אמירת השקר לגדול^ ס כדי שנלמוד להקטניס,
ולו הרגילו אותם מקטנותם להגיד האמת  ,ולהרחיקם היחק
מאוד מן השקר וההבל * לא השחיתו התעיכו עלילה גס
בגדולתם " בהמת שנעשה כהרגל לגנוב הדעת לפעמים בעת
הצורך דהיינו ; אם מפאת הכוונה  ,להנצל ממכשול או מדרך
שלום  ,אך הנער לא יבין מאומה מזה • ועוד רעה יותר
שמספרים להנער דברי הבלים ושטות מעשי תעתועים מענינו
מכשפות ורוחות * וימלאו מות התינוק במחשבות משובשות
ופתלתול  ,ובעתו יגדל השורש הזה  ,שדה ראש ולענה ••
 5$ולכ  £החסרון הזה  ,שהנער מורגל לשקר או לער3
האמת והשקר  ,יוצא מכמה סכות וטעמים מפני
ושלפעמים הנער משתוקק לדעת דברים נשגבים ממנו ושואל
עמוקות ,אשר אי אפשר להכינו טעם הדבר
לעתים שאלות
על בוריו שישיג הדעת ברור וצלול  ,בהמת ששכלו ורוחו
רפה וחלוש  ,וקשה לו לצייד כמחשבותיו  ,להבין התשובא
־הבנויה על ידיעות צחות ושכליות מפורסמות  ,הקודמות לה ,
«לפעמים ישאל למי שג״כ אין מ דעת רחבה ותמנה צחה
שיסבור לו התשוגה ענק שיוכל להבין כנחל,והוא ישיג אמרים
לא

יחז^ לו מחשבה רעה אין הקכ״ה מצרף למעשה ומטעם
ב־נ״ל •* וזהו כוונת אריסטו  :הא" שהוא מחשב ר״ל
השתדלות  -המחשבה להוציא הענין הנסתר במעמקי
■הלב ■ על ידי הלבור הפנימי  .שהוא הצמר והמדמה4
■יבוא■השופט לשפוט ולהתבונן על יושר ונכונה מהמחשבה*
מהו באמת הדבור בעצם וראשונה  ,אך זה אינו מזיק
גלים■בין רעה וכין טובה ; אולם חלק ה״ב שאחרי
הצטייר המחשבה בפנימיות יוציאיה מכת אל הפועל
;בכלי המבטא והוא נקשר וכפוף אל המחשבה באמת
עיקר כשמירה תלייה וב ושומר פיו ולשונו שומר מצרות
בפשו "

?זפסו
לא כהשכיל  ,וישכש את מוחו בדברי תפל  ,ויש חי 5לא יוכל
להכניע הנער שיסיר למשמעתו  ,אס לא כיד חזקה ויבקש
להשיג רצונו ע*י מוסר יראה ואימה  ,ויבדא מלכו המצאות
כוזבות והבלים  ,וע״י כן מכחד האמת מלבבו ; או כשרוצה
להעיר תשוקתו כלמוד ובזריזות יבטיח לו דברים נפלאים,
«אחרי כן ירמה אותו כי לא יתן לו מאומה  ,ובסוף מעשי
?אב כיד הבן •
( T)' rQ־  rשהענין הזה כאחרית הימים מזיק לנער ולאחרים
לכן ראוי לכל אב ומורה משכיל שלא להטיל
אימה יתירה על חניכיו  ,וישים מחשכתו ודאגתו להרגילם
תמיד לדבר האמת  ,ולא ירמה אותם בשום דבר  ,כדי שלא
יאבדו הנערים אמונתם וכטחינס בדברי האב או המורהt
מפני שהרבה פעמים מהצורך שיאמינו לבד לדבר המורה
מכלי בקשת המופת והראיה או שוס סעס rואס המורה חרמה
אותם ויהתל בס פעס אחת ,,הלא בשתים לא יאמינו לדבריי5
אבל בדברים שאינו יוכל להגיד האמת לנער< דהיינו שנשגכיס
מדעתו להכין  ,טוב שיפריש וישיבנו על פי דרכו  ,שאס יגדיל
יורהו האמת העמוק • רק כל השתדלות האב או המורה
יהיה להשגיח ולהורות לו שלא יסתיר שוס דבר ולא יכחיד
האמת ואס ישמע שעשה כזה וכז ^  ,ישאל לו  ,בנחת ונועם ,
לא בזעם  ,עד שיודה על האמת  ,ויגיד לו מה שעשה  ,ומדוע ,
עשה  ,ויוכיחהו ג"כ בנחת שלא לעשות כזה עוד  ,ויראהו את
המגוכה שיש בעשיתו זאת  ,למען יראה בעיניו  ,ובלבב(
יכין המעשה הרע  ,ושב ורפא לו •
ואבם חן הצורך להטיל עליו איחה ולהפחידהו  ,כי כלתי
זאת איננו שומע ; לכל הפחות יתעורר פחד4
בדברים מפחידים באמת למען לא יזיד עוד לעשות  ,וכן
כשיבטית לו חתנה  ,צריך להבטיח לו תה שיש בידו לקייםy
כללו של דבר ז צריך שישתדל בכל מאמצי כחו  ,שלא ליטע
בלב הנער שוס מחשבת הכל ושקר  ,ואז באחרית הימיס יתן
פריו גמול יגיעו כפלים  ,ואת אשר זרע בדמעה  ,ברנה
יקצור מאה שערים  ,ותשנה שכר יירש חלף עמלו • אשרי
הגבר יאריך ימים ליאות נטע שעשועיו  ,אשר כעמל ידי«
כטע,יגדלו ויהיו לגפן אדרת  ,יודעי הנחוחתת  ,מלאי© תורקן
( 7רך ארז כרמון* אן ישמתלכן ג© הוא י

■־
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שלשי • :

הקנאד״ין והנקמה נמצאו יחד בנערים
מקטנותם1 ,אף>
שהפעליות האלה  ,לא יזיקו ' לבני אדס בקטנותם;
מכל מקום אס נניח לעשות רצונם  ,ולא כשפיך קוללה בעדם,
אז בעת בואם בימים והכה כפורחת .עלמה נצה הבשילו
אשכלותיה ענבי רוש  ,ופריו שרף מעופף • וחכם אחד מהיר
ובקי כמלאכת החניך  ,לו עצה ומבוכה  ,קפר כתב על שמירי/
הבנים ממדות אכזריות  ,את דבריו קראתי מתקו לחכי ,
דלש וחלב תחת לשוני לכן אמרתי להעתיק דבריו פה  ,קחו
את לחתו  ,לכו לחמו בלחמו  ,ושתו ביין עצתו האזינו את
תורותיו ותזשעון בשובה ונחת • וכה דבר :
הזהרו אלות ותשתדלו למאוד מבלתי הצדיק כעס הנערים
או ליחס סבתו לאנשי זולתם נקיים בדבר הזה ,
או לבעלי חיים בלתי מדברים למען השקיטס מחמתם * )
ראיתי ההרגל המגונה הזה שהוא משתרר עוד בהרבה הורים,
והוא סבה וודאית למדת הנקמה  ,והדיר כאלו בדו ההרגל
בכמנה מיוחדת לכך  ,השמרו אבות ממנו " ההכאה והדחיה
וההשלכה מכעס ( גס חז״ל הרבו להזהיר על ענין הרע הזה
ואמרו ׳• כל הקורע בגדיו כיעזתו  ,או שמשבר כלי כאלו פי ד
עבורה זרה ) יחשב לבניכם לעון אשר לא יכופר ; לכן י  :ו
אותם והוכיחו על פניהם במאוד מאוד  ,אס יוציאו דכה
וילשינו מפני שנאה על אדם  ,או אס ידברו שוס שיזץ ודופי
וגנות  ,וכאפס שנאת האיש ההוא הכחידו הדבר תחת לשונם
ולא הגידו • ואס הצר להם איש  ,יהיה כדברים או במעשה
והמה באים אליכם לצעוק חמס עליהם  ,תלמדו אותם שיסלח(
להאיש ההוא  ,ותהפכו כזכותו לאחור  :שגגה היא מלפניוt
ולא בזדון עשה זאת ואס ישים המעשה על לבי  ,יתנחם מאשר
הצר לכס  ,אל תבקשו שאוכיח אותו  ,כי סוב הוא שיכיר את
קסאו  ,ויראה שאתם סלחתס לו  ,ותהיו יקרים יותר בעיניו,
וישוב לאהוב אתכם כפלים ; אבל אס ראוי ,שתוכיתו אותו t
ולגעור
*)

ההרגל הזה נתפשט עוד עד היום הזה ,כשהנער מרתייז
נ@ יר מתימה ,יבעוט ברגליו ארצה  ,כדי להשקיטד
יאמת לו  :הס הס בני Jהשלחן הזה ,או העבד או
הכלב סיב את הדבר הזה  ,רוק נא כידי  ,ואני אכהן
וגס יכו באמת  < ,בוה יתנו לו די להרבה פשעים

ולגעור בו  ,אז תורו לבניכם שלא נעשתה התוכחה והגערה
על המעשה אשר עשה כ״א בתכלית שלא יזיד לעשות עוד
בכעס אחר ♦ וזה דרך החוסר האמתי ,כי דבר חיוב הוא
למשכיל ללמוד לבכיו שאין מן הראוי לגמול לאדס רעה ולנקום
יזמנו כ״א במקום שהעונש הכרח הוא כדי למנעו מתוספת
העשיה * הוריס ! אין איש בארץ אשר יוכל להתפאר שאין לל
צר ואויב כעולם  ,לכן אם יש לכס ' אויב נגד פני כניכס  ,לא
תראו תאותכס  .לנקום ממנו הן בדבור  ,הן כמעשה  ,כי ממכס
יראו בניכם  ,וילמדו רוע המדה הזאת הנשרשת בקרבכם ,
שאין תקנה להכריתה  ,ואס השעה צריכה לנקמתכס לכל
הפחות תרחיקו אותם כרגע הזאת חנגדכס  ,למען לא יראו
בניס ערות אבותס  ,ולא יעשו כזימתס "
אבם הסתנלתס שבניכם יגילו כאיד זולתם  ,אז תשתדלו
שהאנשים האלה אשר על אידס שמחו בניכם  ,יעשו
טובה להס ,ויסבירו פכים לחו  ,לקנות להס דברי שעשועים
שמשמחיס הלב ואחרי כן תוכיחו אותס בתוכחת מגולה  ,ותזכירו
את חטאתם ואולת שמחתם אשר שמחו כנזק רעיהם  ,אז
יבושו מדרכיהם  ,וזאת היא תרופה נאמנה למכתם «
ש • • • • p
הבאים •
בדפים
'השאר

ג
הולדות גדולי ישראל •
ד
הזמן .

תולדות
ה

כשורת ספרים חדשים יפקד מקומם.
מודעה

ראשידתיזז5א שעתינו לכרך לאל עליון אשר עזמולע
הנה והחמין ידנו להקים את הדבר אשר דברנו׳
לכס אתנו בית ישראל י
חכמיונכזניי

ואחרץ יצאנו בדברי תודהוכרכה« לקראתכם
עמנו ! אשר הייתם לעזר לנו  ,בהאצילכס מרוחפס
עלינו  ,האל הטוב ישלם לפס  ,כי שובה עשיתם  ,ותהי
משכורתכס שלמה מאת ה" אלהי_ישראל י ואתם אנשים יקרים
המתנדבים בעם ! אשר נתתם לכסף מוצא למען חשות
החכמה בצלו  ,תשואות חן חן לנס !

ני לא׳

* היודע ועד ,גס עשתונותינו הוא מדע
האד־
כזהב חפצנו  ,לא צכהף חחדנו ; אן כל מגמתינד
להרים קרן שפת ירודה השוכנת כאפר השכחה  ,ובאשפתנת
כבזמן( אולי ירצה ה" כהשתדלותנו ! ) לכן נודיע לנס אחינו
בית ישראל האהובים! את אשר עם לככנו  ,להוציא לאור
המכתב הזה גם בשנה הבאה כאשר עשינו  ,דף אחד כל״הין
מדי חודש בחדשו  ,וכל מגמתנו תהיה למלאות המכתב הזה
בדברים ייקר־יס אשר בידנו  ,ואשי* יבואו עוד אלינו  ,כאשר
הבטיחו אותנו רבים מחכמי עמנו  ,ובפרט חכמי הספרדיים ,
ולפעמים גס דף אחד כלשון אשכנזי  ,ומדי שנה בשנה נשלחה
אתו שתי צורות חכמים מחכמי עמנו פתוחי לוח נחושת  ,וה־יה
כל איש אשר ימא על החתום יודיע מחשכתו לאנשי בריתנו
אשר לנו בכל עיר ועיר ,והמה ימלאו רצונם •

לסאת עמנו

(זאר־־ק ,לדעת ז בעיר המבורג נטה שכמג
גה 1ר הנגיד המפורסם כ״ה שמואלווירטהיימער
גרו אשר אנחנו נושאים תשואות חן לי  ,והאיש מהעיר הזאת
אשר ברצונו לכא על החתים ,או אס דבר• ול אלינו  ,יודיע
את מחשבתו להנגיד ההוא י

עבדיכם  ,המשתחויס מרחוק מול
דברי
דורשי שלומכם וטוכתכס כל הימים

הדרתכבודכם,
•

חברת דורשי לשון עבר •;
״stN* 4׳«
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Jedidja. (Salomo.)

biblische Idylle . )

Vl) athan , Israels
weiser Seher im Silberhaar,
^
pflegte seinen Jedidja,der einst mit dem goldenen
Stabe , das Volkses Herrn weiden sollte , am liebsten mit der Wundergeschichte - seineS grossen Vaters zu unterhalten . Oft zeigte er ihni aus einem
der Zimmer des königlichen Pallasts , das kleine
Bethlehem , und seine niedere Strohhütken
und
seine bemosten Hürden , unter denen David der

A

Knabe

Knabe einst schlief. Nie lustwandelte er , seinen
königlichen Zögling an der Hand in einem Haine
Jdumens , oder in SaronS duftendes Thal , oder
des aromati¬
in einen der blumenreichen Garten
an dieser
unterwegens
schen Engeddis , ohne ihn
durch
die
,
lassen
zu
oder jener Stelle still stehen
merk¬
Davids
grossen
des
Thaten
irgend eine der
Hier zeigt er ' ihm das schattigte
würdig war .
Thal , wo der königliche Hürtenknabe lag , und der
hüpfenden Heerde auf den nächsten beblümten Hü¬
gel süsse Lieder blies ; hier die Silberquelle ! mit
duftenden Rosenbüschen und hohen Palmen um¬
pflanzet , auf deren dichtbelaubten Zweigen die Vö¬
gel sangen , in deren Concert er seine Harfe stimm¬
te , und mit ihnen den Schöpfer des Frühlings
sang : dort die Weide , an der seine Leyer hing:
dort den Busch in welchem er dem zottigten
Bär das junge Lamm aus der blutigen Klaue riß.
voll hohen Muths:
Da stand denn der Jüngling
rmd höher pochte sein Herz in der Brust , und er
bin ich
seufzte voll rühmlicher Angst : ' ' Warum
noch nicht David ? " Einst da sie unter zärtlichen
Gesprächen über die Wundergeschichten des Volkes
Israel über die Gefilde Pilistäas wandelten , stiessen sie an das Thal , wo das Grabmahl Golliaths,
stolz wie er selbst , über die nächste Hügel hinragte:
ein schmaller Fluß , stoß unter überhangenden Fel¬
sen und gähnenden Holen mit traurendem dumpfen
in den nahen Bach : ums Ufer herum
Gemurmel
lagen i« verworrenen Haufen Gebeine der erschla¬
genen Philister . Auf dem Grabmahl selbst stand
der stolze Speer , groß wie ein Weberbaum , mit
dem

dem der niederträchtige Prahler die Helden Israels
, an demselbigen hing der rosti¬
einst zittern gemacht
, jetzt ni¬
ge Schild mit dem wehenden Roßschweif
durch
heulten
und
,
darunter
Eulen
lichtscheue
steten
-as mitternächtliche Dunkel dem erschrockenen Philister nochmals die traurige Geschichte ins Ohr.

Last uns hier ausruhen, sprach der silberlockigte
Greis , und setzte sich mit seinem Jedidia auf den
Hügel, von dem sie ins Thal hinabsehen konnten.
Schauer» befiel den jungen Salomo, als er unter
den modernden Knochen die räuberische Krähe
krächzen hörte, und die Eulen unter dem Schilde
hervorfliegen sähe. Weißest du sie noch, die große
, sprach zu ihm der Greis, die ich dir so
Geschichte
ost zu erzählen pflegte, von Goliath, der Israel
höhnte und den David zur Erde niederschleiderte?
Ich weiß sie, antwortete Salomo, ists nicht das
Schwerd Goliaths das in dem Vorhofe der Höfe
der Königöburg hängt, bey dessen Anblick ich nur
, und mich in den
noch vor drey Jahren zu weinen
Busen meiner Wärterin zu verstecken pflegte. So
ists, sprach Nathan : aber wohlan, finge mir sie die
grosse Geschichte des Streits des jüngsten Knaben
Jsais mit dem Riesen. Salomo erhohlke sich eine
Weile von seinem Schauer, und nun Hub er an:

Wehet lauter ihr Winde! Brause höher du
Thalfluß! Es hören meinen Gesang Philisteas
Söhne! Es höre ihn Dagon! und stürze zum
, vor Jehovah zur Erde.
zweiten mahl beschämt
, schützte er nicht; und sei¬
Denn die ihm räucherten
ner Verehrer Schmach rächte er nicht.

AL
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Sei¬
Er höhnte Jehovah , er spottete Israel .
nen Schild wähnte undurchdringlich er und unzer¬
brechlich sein Spieß . Da stand er und schmäh¬
te, — sah nicht auf zum Himmel , wo Jehova
donnert , nicht auf zum Libanon , wo er Felsen
zerspaltet . " Wer ist mir gleich in Israel ? wK
bebt mir nicht in den Zelten Jacobs ? ,, So
sprach der Stolze . Und die Krieger -Reihen Is¬
raels bebten , und sein König erschrack.
nicht höher als alles Volk ? ragte
War Saul
über die Krieger hin ? und
nicht sein Haupt
erblaßte dem Prahlenden , und drohete nicht dem
Israels.
Spötter
Wo hmg dein Panzer , o Jonathan ! In
zerbrach dir der Svieß?
welcher Waldfchlacht
Welche Krieger -Reihen umzingeln dich ? Welchen
geschlagenen Helden jagtest du nach ? Daß du
nicht kämpftest den Kampf des Herrn ? Daß du
dir nicht erstrittest den hohen Triumpf ? Ihr Hel¬
den Jacobs , war keine Kraft in euch ? Kein
Much in den Herzen der Diener Israels ? Sie
nahmen nicht den Helm von der Wand und grif¬
fen nach der Lanze nicht.
Groß ist Jehova Israels Gott ! Der Heiden
Hände erschlaffet er , der müden Füffe richtet er
auf ! Wo Jehovah streitet wer ist noch schwach?
die verschmähDie kleinste Judas , Bethlehem
teste der Töchter Israels , sie nahm ihrer Hir«
ten-

*
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ihn
den
Höhner Israels, und tödtete den Verlaumder
Jehovahs.
O Israel ein Knabe wandte dein Schmach,
Ein Jüngling rächte dich!
Nie hatte sein Haupt einen Helm getragen, sei¬
Das
ne Brust nie der Panzer umengt.
hätt'
,
sucht
Mutter
die
das
BlöEen des Lammes
er nur gehört; und das Murmeln des Bachs,
der über den glatten Kiesel hinfleußt. Nicht
Getöse der Schlacht, nicht der Rosse Getümmel,
nicht der Schilde Geklirr. Von den Schaafen
nahm ihn der Vater, aus den Hürden sendete
ihn Isar.
tenknaben einen von der Heerde, und sandte
Ln die Zelte der Krieger; — und er schlug

Mit der Schnelle des Rehes, mit dem Mu«
, lief er daher über dio Flur,
the des Hirschen
und sah nicht den Dorn am Kusse,- und hörte
nicht das nachblöckende Lamm. Das Rauschen
feiner Fasse hörten die Brüder, und sahen mit
den Jünglingen heraus aus dem Zelt, und spot¬
: „Zurück, zurück! zu der
teten des Kommenden
Llöckenden Heerde! Zurück zu der Mutter der
, hier bluten
. Hier brüllen- Löwen
du entliefst
Wen spot¬
"
Schaaf.
Parder, hier blöckt kein
test du Elihab? Wen höhnet chr- JünglingeIsraels?
Der Helden größten, der Sieger-ersten; einst
wirst er weg den Hirtenstab, Md nimmt deinen
Scepker, o Israel ! und du umknieest den.Trotze

Er hörte nicht der Brüder Spott , das Hohn¬
gelächter der Jünglinge
nicht .
( Die Heuchler!
Auch sie bebten ja : Und spotteten aus Kleinmuth nur ! — ) in der Kraft des Herrn schritt der
Knabe daher , und sähe die Zelte der Krieger;
und hörte Seufzen
drinnen , und Klagen
der
Verzweifelnden , und sähe Gesichter unter Hel¬
men erblaßt ; und Lenden zittern , mit dem Schwer¬
te gegürtet . Kaum glaubt er unter Kriegern sich.
Hürden
der Hüter der Schaafe , dünken ihm die
Zelte der Helden : sie sahen den Löwen über die
Flur hinschreiten , und hörten den Donner seines
Gebrülls . — Da flohen sie in die Hürden zurück;
und seufzen , und zittern , bis erHvorüber . ist . War¬
um klagen die Helden ? warum zittern die Krie¬
ger ? so fragte der Hirtenknabe ; und zehn zittern¬
de Stimmen
antworteten
ihm : Hörst du nicht,
sahst du nicht die Schmach Israels ? sieh auf zu
jenem Hügel ; da spottet er Israel , und höhnt
seine Helden , und lacht seines Gottes , und nie¬
mand wehrt es ihm.
Ist Israel
nicht Jehovahs
Volk!
Ist Gott nicht mit Jacob Lm Bund?
Wer höhnte denn Israel?
Wer redte wider den Herrn?
So sprach der Jüngling , und über ihn kam dkv
Geist des Herrn ; und er zog die Kraft des Höch¬
sten an , wie damals , als er , Himmel und Erde
tief unter dem Fuße , in die Leere Schöpfung sang:
der Herr ist mein Theil . Mehr
als Helm und
Spieß dünkt schon sein Hirtenstab ihm ; und seine
Schleuder
ein Köcher voll Pfeile
des Herrn.
,,Füh,

7
„Führet mich hin , so rief er, führt mich zu Saul
Und alls
ich kämpfe den Kampf des Herrn .
des
Feuer
das
alle
sahen die pochende Brust , und
ging
Gedränge
Reihen
der
Heldenaug ' s . Durch
er dahin , wie der Löwe zur Beute , die ihm nicht
fehlen wird . Hinter ihm jauchzten die Jünglings
her ; und Israels Greise segneten ihm nach . Jetzt
Herrscher schlief;
kam er ans Zelt wo Israels
goldenen Tep¬
den
um
ihn sahen die Wächter
vor ihm
weiterten
und
,
ihm
staunten
und
;
pich
weitschimmernden
zum
,
'
Thür
die
voll Ehrfurcht
Gemach . Steh auf vom Stuhl , o Saul , denn
Israels Erretter kömmt ! Mitten unter die Wei¬
sen um den Königsstuhl , mitten unter die vor¬
dersten Führer der Schlacht , trat der Knabe mit
und Hirtenstab ; und redete ( sie staun¬
Schleuder
verlo¬
ten alle , und schwiegen in Verwundrung
ren ) im Namen des Herrn , und verkündigte
den hohen Entschluß , zu kämpfen Jehovah ' s
Kühn dauchte keinem die Rede des
Kampf .
Jünglings ; unmöglich nicht mehr die unnennba¬
re That . Denn mit Gott , ( so sprach er ) will
über die Mau¬
ick) Thaten thun , mit Jehovah
ren springen . „ Hütete Moses nicht in Median?
„und er erlöste Israel ; mit dem Hirtenstab * stand
ist Israels
„er vor Pharo 's Thron . Wunderbar
„Gott ! " So riefen die Weifen Sauls und rühm¬
Da
Knaben »
in Jsais
ten den hohen Muth
nahm Saul feinen Helm von der Wand , und
des goldnen Sttchls,
zur Rechten
den Spieß
und reichte ihn dem erröthenden Knabem . „ Nimm
hm den goldnen Helm ; in der Schiacht mit
AmaA 4.
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Amaleck schmückt
" er mein Haupt ; und diesen
Spieß : mit dem trat ich am Tage der Schlacht
einher vor den Reihen Israels . Komm her, du
Jsai mit der Silberlokke! Erkennst du deinen
jüngsten Sohn ? o Mutter die du den Knaben ge¬
barst, ist dies dein Säugling ? Ihr Knechte! im
Hause Jsaias nennt ihn nicht mehr den kleinen Da»
vid» Diesen Helm, diesen Spieß , gab ihm
eines Königes Hand.
Er nahm den goldnen Helm, und .drückte ihn auf die wallerrDen Purpurlocken
; und schwang den Spieß mit
Der zitternden Hand; und dauchte schwacher sich
und fühlte minder Muth, er neigte sich und gab
Den König die Waffen zurück; und blickte fro¬
her zum Himmel auf.,, „Sey du Jehovah mir
Panzer und Schild.
So rief er, und vieler
Mund segnete ihn: „Gehe hin, dir gescheh
' wie
Du Jehovah vertraust. Und zween der Helden
um den goldenen Thron^ rief der König in Israel
und sie führten David iMs nächste Zelt; denn
Die Sonne trat schon von der Heldenbahn ab>
und Jerusalems Thürme glänzten nicht mehr; un¬
ter Helden schlief der Knabe; in dem Zelt des Kö¬
nigs, der Hüter der Schaafe; aber er schlief den
Schlaf der Helden: der erlöschende Mond sähe
ihn schon ohne Schlaf und die schwindende Ster¬
ne horten seinen Morgengesangund weilten ihm
bänger über dem Haupt. Denn er flehte Jehovah
für Israel Sieg . Schon verscheuchte die Mor¬
gen rot he (zum Heil Israels) unter dem purpernen
Flügel, den horchenden Mond, und die zögern»
Den Sterne z und die Trompete des Herolds rief

de»

den Kampf weit hin über die Zette im Lager Ist
raels , Und höher pochte dem Jüngling das Herz
und wartende Ungeduld stammte sein Aug , er grif
zu der Schleuder ^ mit zitternder
Hand , und
glatte Steine des Bachs legte er hinein ; schon
hängt sie von der Schulter herab , da steht er, und
wartet — der Kämpfer des Herrn .
Nun trat
Saul mit seinen Weisen und Fürsten Israels hin¬
ein , und grüssete den jungen Helden , und segnete
ihn zu der grossen That . An des Königes Hand -,
ging er aus dem Zelte hervor , mitten unter den
Grossen in Jacob trat er daher . Die Greise der
Krieger staunten ihm nach , und jeder Jüngling
neigte sich ihm . So ging er über die weite Flur
bis da wo Goliath schmähete . Da stand der Hohnsprecher Israels , dem stolzesten Hügel der Wüste
gleich . Die wipfelnde Palme im Thal verschmä¬
het er , und den Rosenbusch an seinem Fuß stehet
er nicht .
Das Schweigen der Flur dünkt ihm
Ehrfurcht für ihn . Der Orkan , der von seinem
Haupte herbrauöt und die Palme stü ^ t, und den
Busch entblättert , glaubt er den Schrecken seiner
Macht, — in der kleinen Wolke , die über ihn her¬
webt , hängt schon der Donner der seines Hauptes
Felsen zerspaltet . Furchtbar wehte der Schweif
von dem Helm daher , einen schwebenden Busch
wähnte ihn der Wohner
der Luft, an der Linken
stammte ihm der blinkende Helm ; dem abgerißnen
Monde verglich ihn der Hirte : in der Rechten
schwung er den weitschattenden Speer : bis über
die Zelte Israels reichte er hin .
Sturm ward die
Luft , die den geschwungenen umstoß .
Es sah ' s
A 5
der
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der Knabe ; und bebte nicht , er hörte des Don¬
nernden Hohngelachkers
Gebrüll und ging nicht
zurück : gleich dem schwankenden Rosenbusch unter
der breitlaubigten
Eiche Libanons , stand David
vor dem Riesen da : es sah ihn der Spötter Jehovah ' s , und achtete ihn nicht , er sähe den Hrrtenstab in seiner Hand ; und die Schleuder
auf dem
Rücken des Knaben ; aber den offenen Himmel
über seinem Haupt , und Jehovahs
sieglachelndes
Antlitz , und den Schutzengel Israels vor ihm her,
sähe er nicht .
„ Den Hirtenstab hebst du wider
Goliath
auf ,
mit dem Kiesel der Schleuder
rödtest du ihn ? Wie diese Erdscholle will ich dich
zerschellen , wie diesen Neffelstrauch mit dem Helm
zerdrücken . Den Vögeln will ich dein Fl ffch vor¬
werfen ; und aus deinem Schädel meinen Morgen¬
trunk trinken . Aber soll deine Mutter rncht heute
noch weinen , dann gehe hin und verscheuche mir
dort die Raben von dem todten Reh im Thal und
erschrick nicht vor ihren Gekrachz . " Ich komme zu
dir im Namen des Herrn , im Namen Jehovah ' s,
der Israel hilft . So rief ihm der Streiter Jeho¬
vahs entgegen und fühlte sich starker , indem er es
sprach .
Er sprach noch : da sauste lauter der
Sturm der Flur ; wie aus den Wolken stürzte der
Spieß auf ihn her . Aber David deckte der En¬
gel des Herrn , im Sturm entrückt ' er dem Untergang
ihn : noch tönte die Erde vom schallenden Spieß ; noch
zweifelte der Riese , ob der Geschützte Jehovah ' s noch
war ? Schon schwirrte ihm der glatte Kiesel um die
Schlafe ( ihn lehrte Israels Engel den Weg .) Da ent¬
sank dev Hand der thönende Speer : der Riesenkör --

per

per stürzte zur Erde , einen Morgen Feldes beschat¬
tete er : es hörte den Sturz der Hüter im Thal,
und eilte auf den Hügel , zu sehen von welcher
Bergspitz ein Fels sich losriß , oder welcher
gefallen.
Thurm der Königsburg , in Trümmern
Donner war des Sturzes Getöse dem Ohr des Phi¬
listers . Auf der Heldenbrust - erschlug er den Pan¬
zer, der Kriegerfaust entstürzt er den Spieß , ihr
Angesicht wandten die Männer des Muths : zur
Flucht neigten sich die Ersten der Schlacht : da
fluchten Dagon seine Diener und zerschlugen sein
Da jauch¬
Bild in dem Schaft des Schwerdts .
ten die Zelte Israels , und Zions Hügel sahen
dir o David!
Heil
nach .
den Fliehenden
Geliebter Jehovah 's von Jugend auf ! Ein Jüng¬
ling noch schlugst du Helden in die Flucht : und
Riesen stürzte deine Knabenhand . Wenn ist dir
Salomo gleich?
So sang Jedidja ! es horchten die Vögel im
Thale des Todes ! und leiser wehte zu dem hohen
der Busch auf den Helm des ErTriumphgesang
schlagnen : jugendlicher fühlte der Greis die Wunder
an
Jehovah ' s , und drückte den entzückten Sänger
die Brust , und segnete ihn zum Hirten Israels.
-sch

77.

II
Einige Briefe an Herrn I . A. Eucheküber Massora, Psalmen Uebesetzung

u. s. w. *)
CVa , lieber E ! wir haben einmal der Fahnen
der Massoreten geschworen ; und ich denke
imlner , wir thun am besten, wir bleiben ihr
Denn unter den vielen muthmaßlichen.
treu .
Lesearten , die jene der , מסח— ״verdrängen foU
len , taugen wahrkch die wenigsten einen Pfiffer!ing.
Wenn man m dem
Es ist freylich wahr .
zu drucken, das
Kunst
frühern Zeiten von der
nicht nur.
Geschriebene
heißt , die Kunst das
, sondern
vervielfältigen
zu
schneller
leichter und
—
machen
zu
dauerhafter
und
auch deutlicher
^
wüste
nichts
noch
A
ich
sage
,
wenn man hiervon
desselben
und
eines
Handschriften
wenn zu hundert
Werkes vielleicht eben so viel Abschreiber zu zähken sind, deren jeder , neben einer besonder»
Schreiöeart , auch noch einen besonder» Sinn in.
deö Verfassers Worte , theils findet, theils hinein
bringt ; wenn gar , wie in dernuttlern Zeit , da
die Gelehrsamkeit in die Klöster fluchten muste,
fast immer der Fall war , die Abschreiber solche
Männer sind, die nicht etwa aus Liebe zur Sache. ׳

son^

) Siehe its
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halber schrei¬
sondern blos der leidigen Langenweile
sie schrei¬
wovon
oder
aber was
ben , übrigens
sehr
wenigstens
doch
,
nicht
gar
nicht
ben , wenn
Bewandtnissen,
solchen
bey
:
wissen
uneigentlich
zugehen,
sage ich , müßte es freylich mit Wunder
der Lesearken daraus
wenn nicht Verschiedenheit
sollte ; wenn nicht ein oder das andere
diesen oder jenen Gedanken , dieses oder
, oder Ton , oder
Wort , oder Buchstab
haben
mehr oder weniger , oder anders

entstehen
Exemplar
jenes
Punkt
Me

,

als

ein

drittes

,

viertes

, fünftes

u . s. w.

sehr oft von
nun diese Verschiedenheiten
Da
sind , wie besonders bey Gedichten,
Wichtigkeit
, jede andere Syllbe,
wo jeder andere Versbau
andere
jeder
ja zuweilen
Laut ,
jeder andere
oder
derselben vermehren
Punkt , * ) den Werth
Ueberkann : so wird ein sachkundiger
vermindern
von
setzer oder Ausleger , oder Leser derjenigen
Lesearken
verschiedenen
den wirklich verhandenen
und
bey pflichten , die dem Plan , der Sprache
oder sonstigen Au*
seines Dichters
dem Karakter
tors

Von der Wichtigkeit der Punkte in ebraischen Ge¬
dichten besonders , wird jeder sachverständige
können,
Leser sich am deutlichsten überführen
im aten Buche
wenn er das Gedicht Davids
Cap . 22 . , mit dem demselben Ge¬
Samuelis
Er wrrd
dichte Psalm i8 . gcgenander halt .
bemerken , daß alle 74 Vermit Vergnügen
anderungen , womit letzteres sich vom erstem
Unterscheidet , vermuthlich einer damaligen Ram«ersehen Feile entsprungen sind.

tors ant angemessensten ist : und im Fall keine
von den schon vorhandenen genügen sollte , so stehet es -, einem guten Ueberseher , der sein Öriginal genau kennt , wohl ftey , an deren Stelle sich
eine ganz neue zu erdenken , die ihm die richtigere zu seyn scheint . Doch wird er immer auf
nur
seiner Hut seyn müssen , sich dieses Mittels
höchst selten zu bedienen , weil ein öfterer Gebrauch
leicht bey dem Leser, erstlich den Verdacht rege
machen würde , daß man ihm neue Münze für atte liefere ; die wenn sie schon dem innern Gehalte
nach viel feiner ist , als jene ; doch den Werth
, der bey jener nur zu finden,
des Alterthums
nicht ersehen kann , als worauf es doch in solchen
Fallen fast einzig und allein ankömmt . Zweytens
nach sich ziehen könn -aber auch die Vermuthung
te , als sey noch etwas anders als die unrichtige
Leseart Schuld daran , daß das Original dem Uebescher so unverständlich ist . .
Dieses auf die Bücher des alten Testaments
angewandt , wird die Folge mit sich führen , daß
gewagt werden
da am wenigsten Veränderungen
dürfen . Wenn auch die ן-  מסךד־der Juden nicht
heilig ist , welches denn freylich die wenigsten eingestehen werden , auch sollen : so ist ihr Ausvon nicht
ihres Alters
spruch doch in Betracht
Ihr Stifter , Esra , ein
geringem Gewichte .
Priester , und also ein Mitglied desjenigen Theils
seiner Nation , der damals bey ihr den Stand
der Gelehrten bildete , lebte kurz nach den Zeiten
Cyrus des Großen , vor; welchem bis auf uns

schon mehr als 2000 Jahre verflossen sind . Seit
der Zeit kann man den Juden keine Verschiedenheit in den Lesearten aufweisen , da sie der des
Esra stets mit einer Anhänglichheit
folgten , die
in Fällen dieser Art ganz ohne Beyspiel ist.
Um
jeder Veränderung
vorzubeugen , die nach ihren
Grundsätzen nichts anders als Verfälschung
seyn
konnte , erhüben sie das Abschreiben der sogenannten .וארבע
 עשריםnicht nur zu einer Wissenschaft , indem sie ihr gewisse Regeln Zugaben , die
bey den Juden unter den Namen סופרים
מסכת
bekannt sind ; sondern sie legten diesen Regeln
sogar gesetzmäßige Kraft bey : so daß nicht nur
kein Jude sich des Abschreibens unterziehen darf,
ohne diese Regeln sich bekannt gemacht zu haben;
sondern auch jeder Abschreiber der wider sie verstösse , würde ohnfehlbar für einen Ketzer gehatten , und seine Schrift
nicht angenommen werden . Ob man nun schon nicht laugnen kann , daß
diese ängstliche Einschränkung ein wenig zu weit
geht ; ja , in einem gewissen Betracht wohl gar
schädlich seyn kann , weil sie leicht auf Jrrthümer
gewisser Art führet : so kann man ihr anderseitig
doch auch das Verdienst nicht nehmen , ein so
wichtiges Stück
des Alterthums
mit größter
Treue und Redlichkeit aufbewahrk zu haben ; so
daß es eins ist , die neuesten gedruckten Bibeln der
Juden , oder die mehr als 2,000 jährige Handschuft des Esra zu lesen.
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Wennt
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ake»

sten
und

der wenigen
Handschriften
, die man
hie
da
noch haben
will , reichen
selbst
nach
Angabe
ihrer
Gönner
und Vertheidiger
nicht
höher , als
bis
ins mittlere
Zeitalter
, da sie
vermuthlich
, wie manche
andere
alte Schrift,
der Feder
einiger
Klosterleute
entflossen
sind.
Nun
können wir aber die Genauigkeit
und Gewissenhaftigkeit
dieser Leute zu gut , um ihnen
aus
Unkosten
eines
dritten
Glauben
beyzumessen.
Es würde freylich sehr lachersich
seyn , von
einem
Unjuden
für die מסרדיין
Verehrung
zu
fordern .
Allein , ihr Gerechtigkeit
widerfahren
zu lassen , das
ist doch jedermanns
Schuldigkeit .
Wird
nun bey den Abschriften
eines jeden
andern
vorzeitigen
Produkts
mit
Recht
auch
auf das
Alter
und die Zeit
dieser
Abschristen
Rücksicht
genommen , warum
nicht auch
hier ? —
 ״Wenn
nun
aber die Leseart der מסרד״ין
durchaus
keinen
Sinn
giebt ,
weil
sie keinen
hat ? — ׳Gut
"
denn ! So
wird man diese oder
jene Veränderung
, je nachdem
sie die bessere
jst , wohl
schon zugeben
müssen .
Muß
denn
aber jene darum
durchaus
keinen Sinn
haben,
frage
ich meinerseits
nun wieder , weil
dieser
oder jener Ueöerseher
keinen darin
findet ? Mit
Nichten
! denke ich ; wie jeder andere
der nur
kein zöttingscher
ReMseut
ist , das heißt , nicht
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mit vielem bösen Willen
und gar geringem
Kopfe Dinge beurchestk , die er nicht verstehet.
Wenn
denn also ein anderer Ueberseßer mit
der Lescart der  מסרו־יהeinen
eben so gurerA

0ittrt *)

zu verbinden

weis, als

jener mit

der

abgeanderten : so wird auch wohl schon dieser,
blos der beybehaltenen ieseart wegen , der oeßere und richtigere Ueberseher seyn müssen , wenn
einen bestem gar : wer wird , wer kann noch
länger daran zweifeln ? — Gelt ! mem Bester!
das bedarf keines Erweises ! Ein mehreres habe ich für diesmal auch nicht behaupten wollen.

mn, von |
-ung zu i
Können
oder wollen Sie es aber mir auf
oerfahren Mein bloßes Wort so gerade hin nicht glauben,
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daß es sich mit der  מסרד״ןso gut durchkommen ließe .
Je nun , so darf ich Ihnen
nur
die jüngst von Herrn
Mendelssohn
übesehten
Psalmen
nennen , um meine Behauptung
mit
einem trüftigen und unumstößlichen Beweis z«
belegen .
Herr
Mendelssohn , der sich uns
jüngst wiederum Ln einer neuen Laufbahne , und
zwar wie immer , als Sieger gezeigt ; den wir
als Kunstrichter
zwar schon langst bewundert,
doch aber das von ihm nicht gewußt haben,
daß er selbst der besten Künstler
einer sey;
B
kurz,
*)

Daß ich bey Nebensatzungen einen Sinn
nur
alsdenn erst einen guten nenne , wenn er dem
Karakter des Dichters sowohl , als auch dem
der Originalfprache angemessen ist , erhellt aus
dem was ich hier oben gesagt.

kurz, dessen übersetzte Psalmen, so wie alle sei»
ne Schriften , in ihrer Art die besten sind,

— geUebesetzung

ich
doch in dieser seiner
traue es mir zu sagen, daß rch sie nicht etwa
durchgelesen blos, sondern durchstudirt habe—
der abgeänderten Lesearten höchstens vier bis
fünf nur ; und selbst da , die Abweichung wie
. In allen übrigen bleibt er der
so geringe
§at

treu , mit der er dennoch immer sowohl den
, als den besten Sinn zu treffen gerichtigsten
ivußt. Den richtigsten: weil sein Grund immer in dem Urstoff und den ersten Grundbegriff
fen der ebräischen Sprache selbst zu finden, und
nie erst in einer andern zu suchen ist. Den be«
sten : weil dieser Sinn immer sowohl der Sache, als dem Karakter des originellen Dichters
am passendsten ist. Wozu ihm denn eines
Theils seine gründliche Kenntniß der ebräischen
Sprache, und andern Theils sein feines kritisches Gefühl sehr behülflich waren. Dabey sin«
det man in seinen Psalmen — worunter ich
, nach seiner Erläuterung verselbst die ebräischen
standen haben wiV— kein Wort , keine Sylbe,
keinen Ton, kein Zeichen, das nicht Bezug zum
Ganzen Hatte, nicht ein neues Licht darauf
würfe; keine Wendung, die nicht in dem natätlichen Zusammenhänge der Dinge ihren
Grund hätte, Lein Bild stehet da in einem
; nichts ist zu viel, nichts zu
falschen Lichte
wenig. Ein Beweis, daß Herr M . ganz in
dem Geiste seines Dichters übersetzt hat; ganz
selbst Dichter gewesen-ist. Schon das poetische

Syk

?

^

Gylbenmaaß , in welchem Herr M . übersetzt
hat , beweiset das hinlänglich. ' Jede Leiden¬
schaft, jedes Gefühl , jede besondere Empfin¬
dung, hat auch ihre besondere Versart , die
auf den Leser von gehöriger Würkung ist, und
ihn in die Stimmung versetzt, die der Dichter
bey Verfertigung dieses oder jenes Gedichts
, wenn er sich nicht gar selbst
wirklich abzweckte
Sarin befand, wie bey dem meisten wohl eher
So weinen wir bey seinem
der Fall ist.
ob seiner Freude , bey
jauchzen
und
Schmerzen,
das Herz, und sei¬
uns
seinem Muthe schwillt
ne sanfte Vergnügungen durchströmen es mit
Wonngefühl ; wir staunen ob seine Wunder;
Vir taumeln, sinken, fallen, stehen auf , alles
rnit ihm ; wir fühlen ganz in ihm, und seineEreignisse sind auch die unfern.
Ich stk Ihnen Beystieke hievon anfuhren!
Warlich , st müste ich Ihnen denn das ganze
Merk in die Hände geben, und sprechen: da
mmm ! denn ich weiß sicherlich nicht, was z«
Doch zur Rückermwählen, was zu lassen.
nerung meines eigenen Vergnügens , erlauben
Sie , daß. ich Jhuen einige hier herstelle, st.
wie sie mir beyfallen, oder höchstens, ohne zu
wählen, ich sie aufschlagen werde^ Womit fange ich denn gleich an ? — Sey -s mit der Veskigkeit, die er seinen Versen st gut beyzulegen weis, wenn ihr Karakter es st heischt.
Z . B . in Ps . 9g.
Sostehet ste daBL

Ms

UnerfchütterL stehet dein Thron feit dem;
Du selbst vorizEwigkciL her l

oder Ps . 78 . v. 69Bckut himmelan sein Heiligthum,
Und gründets gleich dem Erdball , ewig.
Seine kraftvolle Kürze Ln den Versen Ps . z z . v. 9,
Denn so er spricht, geschichets;
Gebeut, stehets da!

oder Pst 75 . v. 8.
Nein, Gott

ist

Richter ! niedrigt diesen, hebet
jenen.

oderPst

12z . v. 5. 6.
Wer ist wie unftr Gott , der Herr!
Thront so hoch? —
Schauet so tief ? —
Im Himmel ? — suf .Erden ? —
Ferner der schleppende Gang der Verse , wenn
sie Betrübniß ; aber auch wie hüpfend er , wenn
sie freudiges Wallen beschreiben sotten. Ein auffal¬
lendes Beyspie ! hiervon geben uns die 4 letzten
Verse des i Läten Psalms :
Er gehet hin und weinet
Der Saemann mit seiner Last:
Jauchzend kommet er zurück.
Tragt seine Garben ein.
Wer fühlt in den beyden ersten dieser Verse dis
Drückende Last des bekümmerten ^raemanns nicht:
so wie in den beyden letztem das fteye Athmen des
vergnügten Landmanns ? Jeden dieser Ausdrucke
einzeln findet man noch häufig in mehreren Psal¬
men . Wie Z . B . von der ersten Art Ps . z s.

i s.

Als war'

Freund und Bruder mir , so gieng
ich hm,
Betrübt und eingebückt, wie Hey der Mutter
Tod.
Von
es

2!
Von

der zweyten Art Ps . 96 . v . n . u . iz.
Himmel freue dich!
Erde sey frölich!
Es brause das Meer
Und was es enthält?
Wonnevoll sey Flur
- Mit allem was darauf ist!
Es jauchzen alle Baume des Waldes,
Bor dem Herrn ! — Er kömmt!
Er kömmt , und richtet den Erdball,
Richtet den Weltkreis gerecht.
Nach seiner Treue die Völker l

und Ps. 98 . v. 8Ströme rauschen , Hände klopfen,
Berge jauchzen Wettgefang!

-der Ps . 6s . v. i z. u. i s.
trüfen Auen ' in der Wüste;
Die Hügel gürten sich mit Frölichkeit;
Die Tristen kleiden sich mit Schaafen ;
Kernfrucht hüllt die Thäler ein;
Alles jauchzet , alles singet.
fühlende Leser jauchzet und singet hier
Welcher
: wie leb¬
nicht mit ? — ' Seine Beschreibungen
seiner Bilder , wie fühlbar!
haft ! die Darstellung
es z. B . Ps . 18 . heißt:
Wenn
Dampf stieg auf als er ergrimmte
Aus seinem Munde zehrend Feuer.
Glutflamm lodert davon.
Er neigte den Himmel ; fuhr hernieder;
Unter ftinen Füffen düsteres Gewölk.
Er fahrt auf Cherubs Rücken , fliegt daher.
Schwebend auf Flügeln des Windes
Hüllet sich in Dunkel ein ;
Macht Finsterniß sich zum Gezelte;
Fluten,
Mitternächtliche
Volk auf Wolken.
Es

*

*

*

A»r

Aus richtglanz gegenüber
Durchschlangelt sein Gewölk
Hagel und glühender Blitz :
Der Ewige stürmt im Himmel z
Der Höchste donnert herab
Hagel und glühenden Blitz.
Wirft seine Pfeile , streuet umher;
Schießt Blitze ab , schleudert sie hin
Sichtbar ward der Fluten Urquell;
Aufgedeckt der Erden Grund,
Von deinem Drohn , Ewiger!
Dom Odem deines Zornhauchs.
GO*

Mir reicht er aus der Hohe seine Hand
Ergreift und ziehet mich aus brausenden Fluten ».
so wird jeder i ) die steigende Finsterniß im ersten.
Bilde , die mit dm letzten Versen undurchdring¬
lich wird ; 2 ) den hervorbrechenden lichtstral im
des zweyten Bildes , der die Scene
Anfänge
fürchterlich erhellet , und uns gleichsam der Fluten
Urquell sichtbar macht ; z ) das hervorsprmgende
im Anfänge des dritten Bildes , das rmsere
Mir
Aufmerksamkeit auf einmal auf einen einzigen Ge¬
genstand heftet , und nebst dem darauf folgenden
und ziehet michrc . rc. un^
Verse : Ergreift
so ganz vor Augen stellt : die¬
die Rettungsscene
ses alles , sage ich , wird jeder für Meisterstücke
erkennen Nicht
einer dichterischen Schöpfungskraft
eines
ist die Beschreibung
minder meisterhaft
zur See Pf . 127 . v . 26 . 27.
Sturms
Spricht er : so erregt er Sturmwind;
Meereswogen Lhürmen sich.
(Sie fahren gen Himmel ^
Sie sinken in Liefen:
Die Seele zagt in 2lnM
SLL

Sie taumeln im Schwindel , wie trunken.
Alle ihre Kunst versagt . )
hnd bey der darauf erfolgten Stille
Leitet sie auf sanften Wellen
Froh zu ihres Wunsches Ziel,
findet auch der Leser in einem sanften Wallen

die

Ruhe wieder , die er in den Taumel jener Strophe
nicht habhaft werden konnte.
in jenem KönigögeWelche strozzende Pracht
45.
Des Festes Feyer schmücken Fürstetttöchter.
Zu deiner Rechten straft die Liebe
Im Ophirs Goldgeschmeide.
O
M
G
glanzt das Brautgeschmeitze
Im Frauenzimmer
Die Feyerkleidung goldgestickt.
ebendaselbst:
Welche Würde
Mein Geist beginnt erhabene Lieder!
Monarch ! dir weih ich mein Gedicht!
Dir meine Zunge ? meinen Meistergriffel.

sange Pf

O Held gürt an das Schwert an deine Hüfte f
Es ist dein Schmuck , die Majestät!
Die Majestät ! — so zeuch dahin ! es glückt k

Vder Pf

48 - v. z.
Berg Zion ? zur Mitternacht
Eines - rossen Königs

ihn '
Residenz.

. und welche Naivität «hingegen in dem ländlichen
Stufengesange Pf . 122 . besonders <rm Schluß-effelben.
O wünsche Glück Jerusalem;
Wohl gehe es deinen Freunden!
In deinen Mauern wohne Friede!
In deinen Schlössern Sicherheit!
Am meiner Freund ' und Brüder Willen
Wünsch ich dir Heil und Glück;

Am
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Um unsers Gottes Tempels Willens
Such ich dein Wohlergehen.
So hat fast jeder Psalm seine besondere , ihm
selbst eigene Schönheiten , sowohl im Gange als
Ausdruck , die aber nur ein Mendelssohn uns vor
Augen zu legen gewußt hak. Wie sich denn jeder
vernünftige , unpartheyische
und sachverständige
Leser ( Sie wissen schon was und wen das ausschließt ) sehr leicht davon überzeigen kann , solald
er nur mit einiger Aufmerksamkeit seine Uebesezzung einer jeden andern ins besondere , und allen
insgesamt entgegen hält.
Wenn denn nun aber Herr M . , trotz allen diesen Schönheiten , dennoch der  מסרד־־יוtmi geblie, ben ist : was bedarf es eines gröffern Beweises ,
daß die Unverständlichkeit ihrer Lesearten mehr subjektivisch als objektivisch ist ; mehr in dem Gehirn
der Kommentatoren , als in ihr selbst liegt . Lassen
Sie uns also immer ihrer Fahne treu bleiben , die,
wenn sie auch schon , bey den vielen Baraitlett,
die sie mitzumachen genorhLgt
war , manchen
Schuß erlitten haben mag , doch immer noch nicht
so zerfetzt ist , daß das Wappen darauf nicht mehr
zu erkennen seyn sollte ; doch immer so noch ein
weit ehrwürdigeres
Ansehen behält , als eine geflickte , oder ganz neue gar , an ihrer Stelle.

I ---L
(Die

Fortsetzung

folgt . )

