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קעגעסביכרג שנת תק״מ״ה
נדפס בבית .המדפיס דטאל קריסשא ? קאנסר
כדפלסו (באלתדות התברה "

ץ

נ א כ ר יכ ט •
דאס בילמיס
דורך דען גשיקטען קיכסטלער אומר ווירדיגעס מיטגליד 'ר
בן ר' שמואל ברלין המכונה ליכולת ברייטם אדף דער
קופפרטאפעל פערטיג * דא אבר אבגנאכטער קינסטלער
ערשט בחסד המלך יר״ה לען כפעהל ער האלטען איינע נייאע
קופפר שטין פרעסע היר אנצולעגן ; זא קענטן וואל נאך
אייניגע מאכן פער פליסן עהע זיא אבגדרוקט ווערדן קעכטי *
ודר ביטן אלזא איין רעשפעקטיוועס פוכליקוס פיר דיזע קליינע
פערצעגמנגאוס פערצייהונג *

מהחכםהתליז ר" ד\רץ וייזל ,איזנו

הברת דורשי לשון עבר .
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 0׳ האיש היחפן חייס' הנפשיים והעונג הרוחני המגיע מהישגע
שלימוד הנמצאים  ,החקשרס יחסס וערכים זא״ז  ,אוהבי
*מיס לראות .כאור פני מלך איג כל הנעשה יגחי! השמשי לשקול
הכל במאזני שכלו מאזני צדק  ,ולהיויג כונס כנר נוזלים
 3כח יגחבולועיו מ ^ לח
תרומותבמדבר' ויש ס ארן ציה
למוצאי חייס יאסוף רוחי כחפניו ויעשה לרוח משקל ,ולמראה
עיני שכלו ישפוט על כנין העין ( תכונתו  ,ודרכי הראיה
כניצוצות הנופלות החוזרות והנשכרות באמצעייס שוניס  ,לאחוו
נמפות הארז ( לשער כמת גדלה  ,תמונתה ומצבה כערך אל
הכדורים

הכדורים העליונים ,עד כי יעלה לשחיס שיאו לחבק׳ זיזעו^
עולם  ,וידא על כנפי רות חכתה לכלול בדעתו מהלך צבא
השמים• וכסיליהם  ,ממונע מסלוליהם גדלס מרחכס והשנויי •6
הנופלים כה ם ,לפי משפט-יס ישרים ותקים בלתי משמנים ;
יבא לכרמי כרם חמד נטע שעשועים ויאכל מצריו פרי עץ
הדעת טוב להתענג -על רב שלום  ,ושלח את ידו ולקח גס
מעץ החיים ואכל וחי לעולם •
הזה אשר במהרה יצא לאורה אס -יגזור הבורי!

החבול
הראשון
הס '
בתייס 1יחלק׳ לשני ספרים •
יחלק לחמשה חילקיס החלק הא ' ידבר מחכמת החשבון באותיות
והאלגיכ״דה •־ הב' ידבר מההנדסה היסודייל וחכמת המשולשים
השטחיים והכדודי׳יס • הג' ידבר מההנדסה הרימה וחשבון ההבדלים *
הד׳ ידבר מחכמת הראייה למחלקותיה עם ניצוצות הנופלות.
החוזיות זהנשברות  ,המלק ' הה" ידבר מחכמת התכונה הישנה
וגס החדשה ; מבנין העולם ותנועת הנכבים במסלוליהס מצבם-
כל זה־
ביחס זא״ז גידלם ומרחקיהם ודרכי חשבונותיהם ,
הספל הב׳ יחלק
בלימודים מבוארים ומופתים חותכ-ס •י
חקי
ג״כ -לארבעה חלקים °י החלק הא׳ מחכמת המשקולת
התנועה השיה ; או התנועה הממהרת והמאחרת בשווי כשטחים
אופקיים והנוטים (משווי משקל הגשמים  ,והנעת החשאיים
הכבדים בכת פחות וכיוצא בזה ) • החלק הב׳ ידבר מחכמת
שווי משקל הנוזלים • החלק אב׳ ידבר מחכמת שעור האדר כבחינת
הכובד והקלות החום והקור הלחות והיובש וכיוצא בזה •* החלק
הד׳ ידבר מהגרת המיס בתחבולות זרות וכלים מכלים׳ שלנים.
ורנה• חמה שומכרתי יתכונן המשכיל על גולל החבול הוה דקלתו בכמזתי'
ואינו! »  ,פי לא נלאר כמותו נלשונינו עד היוס  ,וחזה ישפוט נעין׳
שנל 1על הכלח יוקל הוצאת' הדפוס כי' רנא היא  ,ונפרט' הןצאת עשיית לוחות
הציורים הנצרכים להננת דכלי כספל הנוכל ליוקר מלאכתם ; רכן אליכם אישים!
אקל א החל « חושים עולן נא  ,לנא לעולת ה" נגיבוליס להחויר עטרה ליוש^
והחכמה לאכסניא שלה ,לקיים ח״ש עלינו ניעוליס הטונים ; :׳  brfלק עס
חכם ונבון וגו׳ למען' לא נהי' עוד' לחסרון יליעתינו חלפה׳ בגויס' לאשל ולשנינה
»ין העמים  ,עורו נא כל איש אשר נדנה רואו אותו לנא״ על החתום *
פל עקםעמכלאר יהי ,בעד דלית ל״ט יץלאנט  ,ולמעות ישלחו לק״ק נילת
ליד הראש והקצין הנגיד המשכיל נ״ה איצק בן לי דניאל יצו ואחל גמר
י!דפ'ש יקבל כל אחד ספלו כאי המגיע לן מיד הנגד הלי׳ל * וזאת לדעת  ,כ'
גל איש אשר ילבנו לבו אותו לבא לע■ החתום -ולא ירצה לשלם כל הדמים בפעם
אחת _ ,יחת' ום על הסכר הראשון לבל ,נ  0ך '3ל״ט  ,ובקבלו החלק הוה יחתום
עול על~החלק השני וישלם' מעוללי , . ,תכי' נלכה «שילום אתו ואת כל אחינו
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לזמר בליל שמחי ; מורה  ,בעיג השלממ כל פרשיומיה עס
באורי מפרשיה  ,כישיבה המהוללה מקרא קדש ,
אשר בבימ השר הקצין המשכיל מכבד המורה ומופסיה ,
כהר״ר יוסף סזא״סו די לימא יחי" בחברמ יחידי סגולה
שופטי וזקני העדה  ,חכמי ומיוחס׳ הקהלה  . ,והנשיא במוכס
יבא ובמוכס יצא  ,ה״ה מורינו הרב הכולל שלםכשמו יחי״ •
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חברי מקרא קרש פרחיגילנו•
היום ;הדו גשיש :הדר נגלד־־י!
בי בו נשלים תורת צור משגבנו,
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הדרן ^ ל־ תורד־! מחסד נפשי»
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דוד פראנקו מינדיש •

להבל

אדם

דמה ’"

אתמול 1לבושך בוץ ומ?ג' ל סרוח  ,א)
שוכב בתוך עךשף :נדי תול׳^ ת;
היוס לבושך בוז ומשייט סרוח  ,ב)
שובב בתוך ארצךלץ י תולינרת -
משה

eWi

בן גדעון אבודיענטי ס״ט •

^

מ 'כ ת ב י ם
עלדח
והוא שאלה ומשובה

תרופו־־ז * )
בענין יכריעיגהאינאקולאציאהן "

שאר שערים המצוייניס בהלכה  ,ראשיכם לשבטיכם ,
ויבאו פיגחי נדיבים עס מתוקקיס כמשעגומם משען

לחס

א)
ג)
*)

דחי1

מעכין  :וסרח העוד?״ •
מענין  :סרוח על ערשומס ז
שלוח אלינו מאמ המכס הכולל המואר נממרר
בר מגחבש נרו•

סשד־ו

לחס ומשען מיס  ,שאלה קטנה עולה מגף איש עני בדעת,
תורה  ,ודעתו מטה על תרופת מעלה אשר יכינו ואשר יביאו
החכמים הרופאים ׳כקראים ( אוקאליסטין ) לצרעת ממארת
גושנת בעור הכשר ; והיא כמעט מצודה פרוסה על כל חי
מדבר ״ ממשו ! כל אדם בחכה לא תשא פנים לזקן ,ולנער
לא תחון  ,היא חילי הטחורים הנקרא בלשונות ( .מורכילי ,
או פאקין ראבליס או פעטיט וועראל ) ורבים חללים
הפילה  ,ועצומים כל הרוגיה  ,ואף אס תשלחנו חפשי מעמה;
<היתה לי נפשו לשלל ; אס היו ממינים הרעים ח״ו  ,עוד
ישאירו אחריהם רשומים מרים  ,נצרכו יכל פנים קבצו • פארור,
כן משחת מאיש מראהו  ,ותוארו מכני אדס  ,ולפעמים גס־
אור פניו יפילון בעירת או תכלול בעינו  ,וכדומה  ,ואין
להאריך כדועי חולי המפורסם אשר כתן אלהים לבני אדם
לענית כו
•דכתדייין בחמלת ה״ על ברואיו  ,נתן בלב רופאי זמן ,
שהמציאו לזה רפואה כוללת  ,כמעט מחוסרת
סננה  ,והתפארו שמששיס אלף חתו חמשה מב״א " ואופן
מלאכת רפואה זו  ,היא ע״י שמביאים כתחלה החולי לע
האדם • ע״י םד וא לחה מבועת יייורבילי ה״כל שנתיפב־ה ,
או שטובלין בו חוט או ספוג  ,ועושים חבורה קטנה מאוד ,
כמעט שלא ברגש בעור בשר אדס ? מוכן לקבל הרפואה ,
וכחכורתס נרפא ול  ,שאחרי פן משימים מלחה ההיא  ,או
כחוט והספוג על חבורה קטנה ה״נל  ,וע״יז מנשאים החוליבקל על אותו האדם  ,ומקבל הרפואה בקל בלי שוס נזק
לדבריהם  ,ויש שמערבים מלחה ה״נל באיזה משקה ,ומתנים
לעלול לשתות  ,ופועלים בו כ״נל י
עס ל' אל ? ההולכים כדרך כבושה  ,שכבשוהו
■ואנחנו
שלמים יכן רבים מזקני אוחתינז ה״נל hועל
פיהם יהיה כל ריב וכל נגע  ,שאל ישאלו  :אס נשתמש בתרופת
■תעלה זאת שיש בו לפי הנראה סכנה קצת  ,כדי לסלק עי״ו
סכנה הבאה לשעתו  ,אס נחדל ? ולבקשת החברים אשר הלא —
דצוני רגע אדבר הנראה לפ״ענד איזה דרך ישכון אור  ,לבוא
פתחי שערי -צדק « < לאסור או להתיר * וזה החלי כע״ה :
ידיעת החכם ובקיאות הרופא אמנם תהיה חזקה או רפה לפי
בחינת החוילר  ,זר״ל שידיעת החכם לחקור אחה דבר שיזדמן,
?הרופא לרפא איזה חולי שיזדמן  ,החכם כל עוד שיבין חומר
׳ :עצמית  .,הדבר •אשר • אליו ס1א משא את נפשו  ,לבוא על
תכונתו»

ינצזכפז  ,והרופא מומר וצורפ החולי שישפדל לרפא  ,היא מפר
קל ובטוח להשגפ חפצו  ,לכ.ן מן הראוי לחקור מקודם מאיזה
סבה נפחייב וה החולי  ,אולי עי״ז נקבל פזעליג  | ,שלא נכשל
בדברינו לע ענין השאלה שאנו עוסקים כביאורו •
<שלא לבלו פ הזמן
נעפיק דיש
אשר דרש טוב לעמו
בספרו אוצר החיים ,

בחקידופ  ,שאין זה ממלא כפינו פה,
מילין מחכה גדול ורופא מובהק יפורט
בחדינפ איסאליא  ,ה״ה מו״הרי צהלון
ספר ב" חקירה ז׳־ וז״ל בקיצור שס -

שאלד !* ,כ" מה היא שיבפ החולי מירבילי כ״ו ? פשוכה :
סכפ חולי זה היא דם נדופ  ,לפי שכאשר הוולד
בפגדל במעי אמו היה ניזון ומפגדל שם מלס נדו פ < כי
באופן חדשים וכ״ו י < דס ההוא מפערב עם דם הטוב ולא וכאשר
כולד י ,ברוב הימים הטבע מיגיא וכ״ו  ,וכמו שיקרה הדבר
כערי ישמעאל שבא בשנה השלישיפ  ,כן הוא הדק כחולי זה
שבא ל׳ז * ואין נקי  ,כי רוב ב״א יקרה להם  ,ואחד מט
אלף אינו פוגע בו  ,אם מפני שרוע דם הנדה ה/ל יצא
מגופו בחולי אחרכ״ו  ,ואל פפמה האין ישהה 07הרע ההוא
טמון הרכה שנים כ״ו  ,עי' כל  -ויעוץ■ שם שהאריך בדברים
של טעם וסברא ישרה * היוצא לנו מזה שחולי ה״נל הוא בא עס
הויפ אדם ופולדפו מארס 7ס הנדה שנוצר ממנו  ,והוא מקללפ
חוה  :הרבה ארבה עצבונך ,וקבלו ח״זל  ,זה על 7ס הנדה *
<ע״י הרכבה זו ההעדר כרוך כאדם כמדע * גס שאר לח
העלו החוקרים שיש להם איזה לחה רעה ארמיפ פמוו־פ דס
הנדה ואין להאריך  ,ונניח כל זה לחוקרים ולרופאים ונחזור
לענץ השאלה י ועל יפ הדברים האלה ממוה״רי צהלון  ,גיסיף
פפ כח השאלה  ,ופעש לה קרניס  ,האין בפיר לאיש הישראלי
לבקש פחכזלפ להנצל כצבי מיד לאשר הביא אלקיס בידו
מקדמינץ,
כשעפהואקדומי פרענו פ אל
לעונש חריץ  ,ודי לצרה
מאלו אמדו מאחר ין ולא מקדימין ; אולם יש פנים לכאן  :הואיל
ע״יז יצא חפשי מחולי ה/ל כמעט מחוסר סכנה  ,אץ לך
דבר שעומד מפני פקוח נפש  ,והוא מופר  ,והכה מה שיעלה
המזלג מזה ע7׳פ הגמרא והסברא  ,הוא גלו פ פכי האסיר
האחד שזה בלוי לפלמי דים
מכל צד  ,וזה מטעמים ז
המפחיליס  ,שעון גדול לע האדם למסור עצמו לשוס סכנה
בשום צד  ,וכמו שאמרו חז״ל ג" דברים מוכירין עוונופיו של
&דס קיר נטוי ל׳ו * ואמרו* .אל יעמוד אדם במקום סככה ויאמר
שעושץ ול  ,נס 1שמא אץ עושין  ,ואם ע 1שין ול׳ו  ,ואמרו
עול:

ח
עוד  :לעולם יבקש אדס רחחיס
אומרים לו הביא זנות והפשר -

שלא

יתלה  ,שאס יחלה ,

 nuלשון הרמ״כס בע" י״א מהלכות רוצח ושמירת הנפש
פסקא ה״  :הרכה דברים אסרו חכמים מפני שיש
בהם ? סכנות נפשות  ,וכל העובר עליהן ואומר הריני מהכן
בעצמי  ,ומה לאתרים עלי בכך ? או אינו מקפיד בכן  ,מכין
אותו מכות מרדות  ,ע*כל " א״כ זה שהביא עצמו להכנה אף
שהיא -סכנה קשנה לא אריך למעבד הכי •
ואין לומר דאזליכן בתר רוכא כדקיימ״ל ככל דוכתא ,
אפילו כרובא דליתא קמן  ,כמו יבם קטן שבא על
יבמה קטנה ,יגדלו :זה עם זה  ,ולא חיישינן שמא תמצא
איילונית וא -הוא סריס כ״ו  ,אלא הולכין אחר הרוב ; ו"אכ
בג״ד שיוששיס אלף מתו חמשה  ,האחד בא כי״ב אלף וליכא
תששא ? זה איגו  ,שכבר גתברר בכמה מקומית דחמירא
סכנתא מאסורא  ,ועקר מקומו בחולין פ״ק דף ש" ע״ב על
אה דבעו מיני רב אבא •מרב הונא  ,בא זאב ונשל בני
מעיים כ״-ו  ,איתיבי ראה צפוד המנקר בתאנה כ״ו  ,חוששין
שמא במקום נקב כקב fאמר ליה מי קא מדמית אסורא
לסככתא  tסכנה שאני ! א*ל׳ רבא מ״ש ספק סככה
לחומדא  ,ספק אסורא כמי לחומרא ; א״ל אב״  ,ולא שאני
בץ אסורא לקכנתא והא אילו ספק שומאה בר״הר ספקא
טהור ואלו ספק מיס מגולי,ן אסורים ? א״ל התם הלכתא
גמידי ליה ,כ"< ע״כל הגמרא -
ז  2עימי כ -פשוט דאסריכן בספק סכנת' מ״מ  ,אפילו
במקדם שאין ריעות כההיא דמיס מגולין  ,וזה
שטרח אביי דלא סלקא אדעתי׳ טעם החלוק בין ר״הר לר״הי,
להביא ראי' לסתור קושיות רכא  ,שהקשה מאי שנא מההיא
דמים מגולין ; /ולא■ הסתפק מברייתא גופא באותו ענין מצפור
המנקר כתאנה  ,דלשס אין חילוק  ,ואסור מ״מ  ,רק דשם הנקב
הוא לפנינו  .והוא ריעותא וניחא לי׳ דגם באסורא הדין
<-ן  ,כדתמרינץ א״עג דאיתילד כי׳ ריעותא  ,וא״כ אין ראיה
מספק .טומאה כד“-הד ■ ,דאיירי באין שם ריעותא  ,כההיא
דשדק בפי היוולדה ומהלכת ע״ג ככרות  ,שאין ריעות
בנכרית  ,לכן הביא ממיס המגולץ  ,דשם ג״כ אץ
ריעזתא  ,וא״פה אסורים בץ בד״הר ובין כרשות היחיד *
עיון7מאי מקשה רבא ל׳ש ספק
יכגוף העכין יש לי מקוס
ספנתא
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סכנתא לחומרא  ,ספק אמורא נמי לחומרא ? שהרי ממקומו
מוכרע "דשנא ושנא  ,שהרי באסור קיי״מל ספק ספיקא לקולא
אפילו ככמה רעותות  ,וכאן גבי צפו'ר נמי ספק ספיקא,
שהרי אף שנאמר שהיה נקוב  ,עדיין יש לספק  ,אס מנחש* ס
אם משאר שרצים שאין להס ארס  ,וא״פה אסדינן משוס
קומרא דסכנתא  ,א״כ י״ל בעלמא ,ר״ל לענין אסורא  ,אין
מוששין לשמא במקום נקב נקב •
ולבאורד״ן מזה מברא לדעת פרי חדש  ,ב״יד סי׳ ק״י
שחלק על כעל הליכות עולס  ,והרי״בש והאחרון
הש״ך כ״יד אהעלו דס״ס שאינו יכול להתהפך לא מיקרי ס״ס
ונחשב נספק אחד  ,ובכאן א״א להתהפך ג״כ  ,שא״א לומר
שאר שרצים נקבוה  ,וא״תל נחש שמא לא ניקב ; שאת״ל
נחש  ,נכר נאסר  ,וא״כ אמי שפיר לדידהו וקשיא על פרי
חדש  ,אבל באמרי גס לדעת ה״שך קשה  ,דהוקשה לו שס
בסי׳ ק״י מתדושי הרשב״א כא״ל דבנמצא צפורן של ארי יושבת
לו בגבו וספק אס נכנס הארי אס לא  ,מיתר מנזעם ס״ס
ספק לא נכנס  ,וא״תל נכנס  ,שמא צפורן זה לא מיד הארי
הוא  ,אלא בכותל נתחכך  ,ע״כל  ,וזה ג"כ אינו מתהפך  ,ועוד
הקשה שס חכמה דברים  ,והשיב דבענין כזה אין צריך
שיתהפך  ,שהרי כשתרצה לומר שבא חן הארי  ,תתפוס שבוודאי
נכנס  ,וצריך אתה לדין מתחלה אס הוא וודאי שנכנס ומקרי׳
שפיר ס״ס אף שאינו יכול להתהפך  ,ע״כ תורף כוונתו
בקיצור ; א"כ כאן נחי אס כאחר שנחש הטילה ארס בפרי זו ,
צריך אתה לדין אס היה נקוב מקודם  ,וא״כ אמרינן שמא לא
הי׳ נקוב  ,וא״תל נקוב  ,שמא משאר שרצים  ,וזה הס שני
ספקות  ,ול״פז גס לדעת הש״ך לא א״ש  ,וצ״ע •
לעוד ים להאריך בזה בפיר״שי בד״ה ספק מים מגולי ן ,
אבל אין כאן מקומו  .ודברתי עד הנה שלא יהי׳
דברינו נעדרים מפלפלת כל שהוא • היוצא חזה דבסכנה
אזליכן לחומרא בכל אופן • ודלא כהמרדכי וסייעתו שכתב
בדבר שים בז משוס סכנה דינו כאסור  ,וסגי בששים  ,רק
הוא חמור בזה דאפילו יבש ביבש במינו צריך ששים  ,ומשמע
דככל שאר דברים שוה לאסור  ,דזה אינו מסקנת הפוסקים ,
וכמו שהקשה בד״יז כטור סימן קי״ו  ,דתיישינן לגילוי אפילו
כמאה סאה  ,וכן פסק מהר״יל כשלחופית דג שנפל לקדרה
של בשר ״ ויעוין בט״ז י״ל ס״י ה״נל  ,וכפ״ח דחק לחלק
בזה יעיין שס •

יב״עגד
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ומגביר נראה ברור שעד כאן אל חלת המרדכי  ,אלא
בחילי דעלי בטעחא  ,וס״ל דבששיס נעבטל טעם
הארס  ,ונחו כמו האסור בה יער  ,אבל לעכין חששא■ חודה
שלא יחלוק על מסקנע הש״ס דחולין ד?״ יוד  ,ור״שי מוכית
הגירסא  ,ואלו ספק מיס מגולין אסורין  ,וא״עג דאיכא
לחימר אדם כככ^ן לשס שגילה אועה ושאר שרצים כ״ו והוי
להו נחשים מעונ 1ים עליכן בנחשים יאסירא ע״כל ומוכת
הזי דלעלוע ברובא לענין סכנה לא עליכן •
ודבר זה שאסור לאד ס לחמור עצמו לסכנה כידיס  ,כעוב
בעורה ושנוי בנביאים ומשולש ככעוביס  ,בעורה  :מה
שמציכו במעשה מימן שאמר אבינו הזקן ישראל סבא  ,לא ירד
בני עמכם כ״ו וקרהו אסון בדרך ,אף שהיי בסכנע רעב
אס לא יעלו  ,גס שמעון הי׳ כסכנה לפי דעעם  ,וכבר הודיעו
לו שבלעי מימן אי אפשר לה ס להעראוע אל יוסף המשכיר
בד  ,אע״ה לא רצה למסור אע מימן כידיס לספק סכנה
יעד שאמר לו יהודא  ,ונחיה ולא נמוע גס אעה וג׳א והודיע
לו שהיא סכנה וודאיע וסכנע מימן חסופקע  ,ויניח הספק
בשביל הוודאי כמו שפירשו בחומש •
ךךרי? \.יר ~ז  :משמואל הרתע׳  ,מאמר איך אלך ושמע
שאול וכו'  ,וכבר עמהו על זה ח׳ייזל הא
שלוחי מציה אינו נזיקין ? ו ע׳רצו  ,היכא דשכיחי הזיקא שאני,
*לכאורה  ,לא יספוק זה לשמואל הרמתי השקול כמסה ואהרן ,
למתע פכי עליון המשלחו ולומד לא אלך  ,ולמה לא  ,אי
•ילך במלאכע השס  ,הוא יפליט ויציל  .אך נ״ל דשמואל רצה
לידע האין יצוה לו לעשוע נגד המוסכם והדין  ,ולא יפרש לו
הילה ולאמור לו> ואנכי אהי' עמך  ,וכדומה  ,אי למענו
גסכא עיי שיבוא דוד אצלו בסער  ,כמו שנתגלגל ענק
שא«ל אליו ע״י האעונוע  ,והנה השם הסכיס על ידו כאמת :
עגלע בקר עקח בידן וכל•  ,וכל זה נכלל כדברי תז״ל
למבין *
בבתוביפב  :מ^<ד מלך ישראל שבחי־ אחד משלשה שפטיס
הרעים שנאמרו לו ע׳'י גד החמה ,בעוכחע
"
על עין דהסעה  ,ואמר נפלה נא כיד ד" וכי '  ,אף שלפי
הנראה זה היה יוער קשה שבכולם  ,שבזמן קצר מהבוקר עד
יעע מועד כפלי שבעים אלף מישראל  ,ואס ח״ו העמיד זה גא
ימים כפי המיועד מהנביא  .כבר ספו עמו מן בלהוע י ע״כז

אל יבחר הרע במעופו משנים הנשארים  ,להיומ הסכנה
מהם ,אף שבא בגזרמ השם  ,מ״מ מסורה [ ביד אדם לבחיר
בסכנה היומר גדולה להממה ביד ה״ •
 tאר־•} מורע העולה על רעיוני מכל המאובן במחלמ העיון
לאסור איסור על האדם להביא עליו שוס סכנה
קטנה או גדולה בידים  ,אמנס אחרי שובי נח ממי  ,ואחר
העיון הישר נראה לי שאין מכל זה  -ראי" לאסור כלל  ,שהרי
אף אס נאמר נואש לתיןירמ מהו״רי צהלון ה״נל  ,מ״מ לוה כולנו
חכמים כולנו יודעים מה שהחוש מעיד שכמעט אין נקי מזה ?,והכל
חולים אצל שנאה זו מחולי הנ״ל  ,וכל מי שלא עבר עליו עדיין
כוס המרעלה מחולי זה  ,היא תולה בכת בלי ספק  ,על
שיצא לפועל  ,וכל ימיו היא ממחולל ובדאגה ושממון  ,ורבים
שמו לימא כאשר אירע לי בעונמי עס במי היחידה נ״ע  ,אחמ
הימה לאמה  ,כרה ליולדמה  ,שגמגלגל עלי חובה ע״י רופא
אליל ,ובשצף קצף מחולי ה״נל  ,הלכה לעולמה מ״נצב״ה •
והנה אין זכרון לראשונים בעלי הגמרא והגאונים מזה בדבריהם,
אכל האחרונים זעקו מרה על זה  ,ויסדו מחנומ ובקשומ על
*ה  ,וכמב הגאון החסיד הסל״ה ז״ל  ,והובא במ״א הלכומ
מענימ סי׳ מקע״ו שצריך להבריח אמ הילדים  ,אסייהחולי
באומו מקום  ,ומי שלא עשה כן ממחייב כנפשו ע״כל  ,א״כ
גקרא חולה כוודאי כל מי שלא פגע בו עדיין  ,על ,דרך כי
צרה קרובה כי אין עוזר •
מ״אשר גדר המרופה היא שצדק־ להקדים המכה לרפואה,
על -כל פנים מזולמ זה הוא מסוכן היבה לשעמו ,
א״כ המשמדל במרופה בעודו כאבו וכעמו רעננה  ,ס" לא
׳יחשוב לו עון  ,אבל הוא מן הזריזומ  ,ומצזה דוש מרמם לגפשומיכס,
•ועל מה שממו חמשה מששים אלף  ,אין זה כדאי לכנוע
בשביל כן דבר הז בשם סבנה  ,אבל אנו מולין זס שהחולה
•פשע בעצמו  ,או שמשמשיו לא שמרו צמאו מ הרופאים מאזהדומ
חמוץ •ומלוח  ,וכדומה  ,אבל למעוטא דמעוטא כזה אל נחוש
לסלק בשביל זה מועלמ גדול *
למה זה דומה להקזמ הדס או לקיחמ טס המשלשל,
למי שיש לו מיחש מעט  ,או בבריא החשממש בזה
בזמן האביב להממדמ בריאומו  ,וראינו כמה אנשים שיקרה
להם העלוף  ,וגס נשמע על צד הזרומ שאחד מיג בהקזמ
הדם מה שהשם ישמרנו ׳! וע״י טס המשלשל  ,שלא שמר
.עצמו

עצמו מן האדר הקר באומו יוס  ,והלו ע י פ חוצות" .ואפס*
קולי ( הקאליקא ) ימא רחמנא לפיזכון ! האס השכיל זה נחדל
להקיז דס או ליקח רפואה המשלשל כשביל סבה ההוה בשעאן?
ואין דבר בעולם שאינו מעומד למקרי© רעיס רחמנא ליצלן
והאלקיס עשה שיראו מלפניו ככל דבר אפילו הלחם אשר אוכל
האדם להחיות .אח נפשו  ,אינו בטוח מן המקרים  ,וע״ו
הורונו ר״זל להאודוא עי״כ במנחה שמא יארע לכר קלקלה
בבןעודה  ,ומה נאמר עוד — אכל הדרך הישר לפני איש
השלם  ,הוא שישאדל בכל מוקף ועוז להחזיק גופו עס היחול
ורהוא לאדון אלקי עולם  ,וזה האיש הישראלי המשתדל
בתפואה זו ואולה בטחונו באלוקיו הרופא נאמן  ,עס הבקשה
שיסדו לאומרה קודם לקיחא דבר רפואה  ,טוב וישר הוא ,
דשא ברכה ורפואה מאא ד" ע*ז  ,ובאנאי קודס למעשה שיהיה
זה בדוק ובחון ומפורסם לרפואה בין ההמון  ,ואס אח״כ ח״ו
יארע חקרה לא טוב על צד הזמא  ,אין עלינו אשס  ,כן
נראה לי •
ואי? לחטט לומר שע״כז סוב יואר לאלוא הבטחון והרפואה ביד
השם לשעאו,ואס יגזר עליו השס שיחיה יחיה ; וזה שמקדים
עצמו נראה כמי שסר בטחונו מהשם ואולה ברופאים ? זה
דבר בטל ומבוטל כבר  ,מפי רכינו הגדול הרמב״ס כפי'
המשנה פ״ד לפסחים •
ושבש רגז ושחק  ,ואין נחא ול מדיעה וז  ,ויחסה לדיעה
משובשת  ,ובעיני עמל ואון להעמיק דברי ספר
המצד  ( ,יעדן בפי׳ המשנה סשה דבריס עשה חזקי׳ ופו' ,
וגנז ספר הרפואוא כו׳  ,וממציא דבריו  :שגנאי גדיל לחשוב
עין על אדם שישתדל ברפואות גופו  ,ומולה םע זה בטחונו
באלהיו  ,לומר שמסיר ע  0זה בטחונו מהשם  ,ומדמה זה לחולי
רעב וכשיאכל נתרפא מחולי ככד הרעב  ,הא© נאמר שסר
בטחונו מהאל על שהשתדל להציל עצמו מחולי הרעב  ,אבל
האורה אמרה ואכלא ושכעא וברכא את ה" אלקיך שהמציא
המזון  ,כן נודה לאלקינו על חיני רפואה והצלה שאין כהס
איסור עייז וכדומה  ,וזולא זה יהיו כאיזה אופן שיהיה .
■ןר־־ח לפי׳ ר״שי שם בברייתא וז״ל וגנז ספר רפואות,
כדכתיב והטוב והישר בעיניך עשיתי  ,ואחרינן בברכות
שגנזp״ רפואות  ,לפי שלא הי׳ לכם נכנע על חוליים /
אלא מתרפאים מיד עכ״ל • וכן פ״י בברנוא וגנז ספר
רפואוא

רפואוע כדי שיבקשו רחמים ע״כל • חה משמע לכאורה כפ*י
שדחה הרמ״כס  ,זא״כ נפלה כרסיה  ,בבירא שאיו־ -לנז יה *־
לדעיג ר״שי  ,אכל האמע יורה דרכו שחין כוונע ר״שי על, 7
ענין זה כלל  ,וזה שדקדק כלשונו הקצר וצח  ,לפי שלא הי'
לכס נכנע על חוליים אלא | מערפא* ס מיד  ,ומשמע שהי'
זה ע״ד סגולה כלי שוס פעולה והנהגה על דרך הרופאים
רק מערפאיס במהירוע גדול  ,וכזה יש לחוש להמונים שיסירו
הכטחון מהשם  ,שרואים עצמם במענו רגע מתרפאים  ,אכל
וה שממציא עצמו כדאגה ופחד ושמירי; ענאי הרופאים  ,אין
צריך פנים שלא כוון ר״שי לזה כלל •

ואיןלומר אס אמע הדבר שחולי זה הוא משכנואלקיס
" לכל כשר לעונש חרוץ  ,האיד נבקש לפטור מזה ואימעי יגנה
ב״ת אע חובו ? זה דברי בזרוע  ,שהרבה שלוחים למקום ,
צאין לנו להרהר אחר משפטי ה״ האיד  ,ומה  ,ואנה ימצאו ,
אבל נבקש הטרף והלבוש והרפואה בכל כחיגו עם הכטתון
לשס יעכרך  ,והיושב בשפלוע ידים  ,ועולה עיניו לשמים  ,נגזר
מארן החיים  ,ואין להאריך ככל זה כאן י
גכש אין לומר שע״יו אפשר שיעבטל תעפילין איזו יום
או מעפילה הקבועה  ,גס זה הכל  ,בשכבר הורונו
חז״ל מוטב שיעחלל שבע אחד  ,משיעחלל שבעוע הרבה , ,
גס לפי דברי הרופאי •  ,כמעט אינו שוכב במטה כי אס
לפעמים שעה אתע או שעיס •

שנועניס
אולבשבזה יש לדון על אופן אחר שעושים ע״י
מדם או לחע הבועה במשקה  ,כזה אני חונך
להחמיר כגדול היודע מזה שיקח דבר מאוס כזה  ,ומבואר
אס,רו כטור י״ד סימן ק״יו וז׳ל  :ואסור לאכול מאכלים
שנפשו של אדם קצה בהן כגון משקים ואוכלים שנעערב בהם
קיא צואה ולחה סרותא כ<׳  ,שכל אלו בכלל אל עשקצו אע
נפשועיכס •
וכתב הרמ״בס
ול״פז

אכלו
שהוא
נפשו

שהאוכל

מכוע
מאכלים אלו  ,מכיןאועו |

מרדוע עכ״ל הטור  ,ואין לחה גדולה סרוחה מזי ,
יש אסור לגדול בזה  ,ואף שיש לדחוע דזה מייריםא
ברעבענוע  ,ויודע שיש כזה עערזכע דבר מאוס  ,אז
ככלים מאוסים  ,כמו כקרנא דאומנא  ,וכדומה  ,ומפקיר
לעאוע האטלה  ,וזס נקרא ודאי משוקץ ומזוהם  ,אכל
הו

זה ^הלוקח לרפואה  ,ונפשו מרה ול ע״ז הוא מיתי בלי
 ; Kvמ״מ לגזול טוב היומר להשתמש באופן אחד אס
מפל י
אבד־־ ,אין לאסור לקטן או לגזול שאינו מזוג מזה ,
כשביל זס האדם  ,כדקיימ״ל דס שעל הכפר
צריך לגרזו ? גס זה הבל  ,זדס האדס אינו רק משוס מראייג
עין וכ״הג שנמערב מומר בפשיטות .כמבואר בפוסקים  ,ומה
גס שהוא שלא כדרך הנאמו ומומר כאסור מורה ול׳כש כאסור
דרבנן •
רנוד לאלוקים מילין כראי׳ אחרמ להמיר  ,וגדולה היא
אלי שח״זל שלא הניחו דבר קטן וגזול  ,לא דכת
מזה פלוס  ,ומן ההמעקשומ לומר שלא נמצא זה החולי במחוז
3בל שהיו חכמי הגמרא מצויס שס הרחוקים ממחוז ( אייראפא )
ואזדא לה חקירומ מול׳רי צה״לון שהיא חולה דבקי ממולדוע
והוימ האדס ? אבל לחה כחשוב כן  ,אס אנו רואין ככל
אקלימים הנודעים לנו היא נמצא  ,אבל יומר כוח לאמר
מסברא  ,שהי׳ להס ג״כ איזה מרופה שעושים לקטן  ,ומה
שלא נמפשט זה במחוז שלנו  ,אפשר שאין מזג הרככמינו דומה
יפה לזה  ,או לסבמ האקלים  ,עכ״פ אנו דניו מזה שהיו
משממשין במיני הרפואומ קודס זמנם כאין מכלים •
הנשמע ,עוד המנהג היום בערי טורקיא למלות
ולפי
הילדים בשביל זה בצאמס לאויר העולם  ,ופומריס
בזה פ״י המקרא והגמרא  ,והמלח לא החלתמ ( ביחזקאל סי*
ט״ז ) ובמסכמ שבמרף קכט ע״ב  ,כל האמור בפרשמ מוכחה
עושי ; לחיה כשכמ וכ '  ,מכאן שמולחין הוולד בשבמ  ,ומדברי
ר״שי אין הכרת שפירש שמולחין וכשרו כמקשה "
לעוד אני כומב ראיה זו על הספר  ,בא החכם ןמ המערב
׳ ה״ה ידידי האח נפשי החכס השלס המקובל האלון*
כמוהרר שלום ביזאגלו נרו  ,בעל המחבר מקדש מלך והדרמ
מלך וכסא מלך על הזוהר ומיקונס  ,והגיד לי שבארצומ מערב
במפשט רפואה זו ע״ד זה בפשיטומ ,ונשיס משלו בו  ,ע״י
שממלאים יד הילד שנפגע מטחורים וככר הגיעו סמוך לגמר
ב שולם בצחוקים והילד מופס■ הצמוקים בידו לערך רביעית
שעה או פחומ  ,עד שימחחחו מידיו או שינוס ליחה עליהם
ואח״ב נומניס לאתר שלא נפגע חזה לאכול  ,והוא מוציא
אומס

אותם כקל  ( ,נהנתי ע״ז מאוד  ,כאשר נודע שמעולם היו שס אנשי
שס מגדולי ישראל  ,ורכיכו יצחק אלפסי הי׳ דר בכיסא
(בכרבריא ) ולא מיתו בזה  "* ,מ  !*,נתברר להס דרכי
ההיתר •
ו^יגלד" ,פי הדכריס האלה אני דן בקרקצג לפכי רבזתי כעלי
הוראה משכי על מדין ! להלכה ולא למעשה  ,שהוא
מומר לכל ישראל להשתמש כו  ,וכתנאי כפזל שיהי׳ זה כדמן
ומנוסה ובחון כנ״ל • וקראתי למאמר הזה עלה^תרדפה ע״ש
הפסוק יחזקאל סי' מ״ז והי׳ פריז למאכל ועליהו ',לתרופה,
ודמיוני תש ונלאה למצוא תדבר החדש כזה כ״שס ופוסקים,
וולת המעט שהבאתי "
ומעתד״ן אעשה אזני כאפרכסת  ,לשמוע לקול מורי  ,היכן
הדין נוסה  ,והס יבחרו ולא אני • ה״כד ה״ק
שבתלמידים  ,קצר העשתונות ושבע יגונות  ,הכותב בידיס
רפות  ,וכצפרים עפות ; כן יגן ה" צבאות  ,ויעשה עמנו
לסוכה אות • ה״ק אברהם ב״לא״א ה״רר שלמה ז״ל מהמבורג,
החותם פה האג בכית הקצין המפורסם פ 1״מ כ״ה סוניה כועו
שי׳ כיוס א" טוב אדר תק״כח לפ״ק •

ג
תולדות גדולי ישראל -
תולדות החכס

מהודר משה

ההםפם הנעלה
זרחה שמשו

כמהורר משה

רפאל די אגילאר ז5ל י

רפאל

נ״ע

די אגילאר

בקרב ישראלי בק״ק תלמוד תורה
לספרדים באמשטרדם  ,ויחידי סגולה המאושרים תומכי yy
חייםקבלו אותו בכבוד להגותכתורת ה" בחברת שבעחכתי
לב כולם קדושים ובעלי תריסין במדרש הנ״ל כיוס הוסדו בשנת
קצ״ז בהספקה מדי חדש בחדשו •
דחי בשמעו בשנת הת״א שנצחו האזלאנדיזי ( ירום וינשא ה ,
את שמס עדי עד ! ) אתהלזזיסאני ( הס הפורסוגיזי אשר
צררו את ישראל כימים ההם ) כעלי ארצות הבראזיל ושכבשו
אותן הארצות הטובות מידם  ( ,יגרשום וישבו כס תחתס ושיצא

פתגם ופתשגן הכת ! בגזירת הנציבים הכולליםישרי' שנע המדיגזת•.
האלה ,שיקבלי היהודים כמוך כל הבאים שמה לשכון ולטע
אהליהם  ,ברצון טוב ונפש תכצה  ,ושישגיחו עליהם כאשי המן
עושים פה ( בחמלת .ה ' ) בז׳ מדינותיהם ׳ קם ויעתק אהלו
מקרב מחככו בשנת .הת״ב  ,וילך דרך אניה בלב ים דרך שס
בחברת הרב יצחק אבוהב ולה״ה  ,ורכים מכני עמנו הכלויס
עליהם • ויבואו שחה למחוז חפצם בשלוה  ,ונתקבלו שמה בששון
ושמחה איש איש לרב ולראש כקהלתו ככבוד גדול .
האולאנדיזי
התי״ד  ,וישובו הפורטוגיזי ויקחו מיד
ויהיכשנת
את הארצות ההם כיד חזקה  ,ויחמול ה" על עמו  ,ויתן אותו
לחן ולחסד כעיני המושל והשליט בארעפזא (Gouverneur .
 ) Barettsזכורלטוב  ,והשמיע כקול כרוז כקרבמחנהו :בהשמר
מהרע או מהצער אחד מאנשי חילותיו לאחד מכני ישראל  ,והאיש
י אשר יעשה כזדון לעבור מצותו  ,נפשו תחת נפשו  ,וחוק וזמן
נתן להם למכור בתיהם וסחורותיהם כחחוו שלם ובאופן היותר
נכון לתועלתם  ,ויתן רשות לכל אחינו בעלי ברית אכרם ( שעלו
במספר יותר משש מאות נפש ) לשוב למדינותינו אלה • ובהיות
שלא מצאו להם האניות של האולאנדיוי הנמצאים כנמל שהיו
מעטים  ,צוה לתת להם כל כך אניות פורטוגיזי הסרים למשמעתו
שיצטרכו עד שיאחרו די  ,וירדו כל בני עמנו בי״ו אניות הימה
ויפרשו נס  ,וינחם ה" אל מחוז חפצם אל הארץ הזאת  ,ויבואו
אלינו לשלום זולתי אניה אתת ששבו אותה בלב ים האיספאכיאליס,
ויקס ה" להם מושיע רב התוכל ספינה צרפית הנערכת למלחמה׳,
ויצל אותם מיד עושקיהס וחומסיהס שלא כדין  ,וינהל אותם עד
בואם אל קצה ארן נושבת הנקראת ניווהאלאנד( ) Nieuw Holland
ומשם באה גס היא לשלום בקרב מחננו זה ובכן איש לא נעדר
תיל •
חתימה

בלן

ה pמ ( ו
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הזמן•
ת < ל ר ו 1־ r
המבור־ו r, .נתנההרשות
לאחינוהיהודים היושבים בעיר

להיות מהם עשרים ( כספרדי כאשכנזי ) סרסורי מקת
וממכר ; כאשר מקדם היתה הרשות לשנים עשר ספרדים רק בכסף ,
ועתה ישלחו ידם ככל אשר יאבו  ,הן בכסף הן בסחורות • למען
הראות צדקת העמיס אלינו  ,איך יום יום יגדילו חסדם עמנו*
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 LIUVtzkנובח לבם סזינכש
.ואורח נפתל־* נתיבותכם,,
צוררי
עיני
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אולי צדק יכירו,
ויחרדו;
* :ידאו כ  tTst-לס
כ -r
ואס לא מדרכס ^שובה
עוד תהפוכור־ת יהפצק:
תנד־ח למלכי עוז’
ודוחו גו;  : 0בניע •

לא התלמוד עקר אלא המעשד־ת •
הערכי התפס הארוןאד־־ 1ראשידספרחעצחו
חרפי טקדמי מאוד לע דלמומ

לאמור  :גס בימי
החכמה ללמוד דעמ ומלנחמ מוסר  ,ו־ישבמי כל היום כבמי
כנסיויל ' סל חכמים־ לשמוע מורה מפיהם  ,ומרוב אהבמי
אומה גס בלילה לא שקסמי ולא נחמי  ,אכל לרשמי וחקרתי
אומה לאור נר קטן  ,מנין ספרים חדשים גס ישנים  ,כמוקיס
מחכמי קדם ומערב  ,וכזה אספמי ידיעומ הרכה מאוד ואף
כי צעיר היימי לימים  ,חורי שכחוני  ,הורי אהבוני  ,רעי
כבדוני  ,אתי קכאלט  ,והמה יחדיו שמחוני •

עבהלפני  ,ואביוכל

ויחי כלילה אחד  ,ואני יושב ומגלה
אחי שוכבים סכיני  ,ויק׳ן האב משנמו וירא אלמי
ויגבה לבי מאוד  ,ואען ואומר  :ראה נא אבי ! אמ בנך
הקטן כי יעמול וכי יממיד כמורה  ,לכבוד נפשו ולכבוד
בוראו  ,הלא טוב אנכי לך מעשרה כניס yאשר נעמ הס
כלס שוכבים נרדמים  ,ואין אחד מהם מבקש דעמ  ,אין גס
אחד .י ויגער כי אבי ויאמר  :אבל גני ? .לא כן7ברמ

הלא טוב הוא לישן שקט שאנן״מלעור ולהביט
חרפה עליהם .ויסבפניו
במומי אחיו  ,ולשאת

ממני אל הקיר  ,ואני בושמי ונכלממי אל השמועם• אשר
"
שמעמי  ,והדבר שמור בלבי •
ז« י« ל •

גדעון

הרועד־־־« •

גד ערן

ב?  .שש עשרה שנה היה גדעון הריעה  ,בהלכי את .אחי<
* השדה  ,לרעייג איג הצאן אשר לאביו  ,והנער גלעין
רע מאוד  ,אוהב חרמה ישקר *
דהי בעא הצהרים  ,ואחיי ישבי לאציל ולשיגייג  ,אך היא
לבדו נשאר עם הצאן  ,המה יושבים  ,והנה גדעון
צעק צעקה גדילה ימרה לאמור  :מהרי נא אחי קומו
הושיעוני Jכי הגה ! אניס טורפי סר ^ באי מהיער להניא
אואי אא הצאן * ייחרדי חרדה גדולה  ,יחסנו אח לחמס
ללכא לקראאי למען הצילו י ויהי בבואם אליי ,ויצחק
לקראאס לאמיר  :גס עלי גןס על הצאן לא באו הואביס ;
אן .במרמה עשיאי זאא למען קתריד אאכס  ,כנה יעשה
גדעון כל הימים •
וירד היום  ,יישבו אתיו לאכול ילשאוא  ,וגדעון לבדו הלך
עם הצאן דרך היערה  ,והנה זאבים באו עליו מהיער
ויפשיטו לע הצאן  ,ויקרא אל אחיי בפעם בפעם  ,ולא שמעי
אליי  ,ויאמרו איש אל רעהו  :אך שחיק עשה לני  ,נאפל
5לב טיב לחמנו ולא נלך .לקרא או * והזאבים הפשיטי על
הצאן ,,וגדעון נש ההרה ויפיל ארצה וישבור אא מפרקאו
«ימו * *

עייל זה אמרו חכמינו :

« פי&י

עונשו־  ■Wבדאז

אם אומד דבר אסת אין שוט‘כין לו
ת

•

-

•
<

•

ב
מכתבים
תשובה לחדל״ע עי  1-שאלתם .בהסאסף
י1
לחדש סיוןתקמ״ד־ז •
0״ כ״ב

י״ט  nע זו ק ה
א י ו ב
«י  .יוזן איפיא \ יבח  :ין  , f>2Zד* ס ידמע יי 6רמע ־  6ללע
!* Tיפגשרינן  ,אזנזד .אין  .ניכר*
מלי עי יוזןסנ  $ו דורקו ;
#יינגטר ^ גן מיני ן ;
* 3ר

נ<י 3

5

*י״

ג״ה
ג״ו

למי 24אלי <i׳ rעסעע פעלזן <יז<!

נע» =ייל '־עי^יי*
בצור
נחצביז:r
בצור ? חזנגין

ידעייי גואלי
ואני
ואהרון על עשי ינ! ום :
ואחי מוייגק » יא»
 * .חמי אלייי“ :־*
.
אעזר אני אמזזז יל
ראו ולא ^ 2. — u
בחיקי •<-

 2יי

t,
וכי מאמיו  ipvjrwלו

ע®*.

רגי נגיאא כי -י
,
נורו לכם משני

חי25

.
 > nw « dי«1
אייזרנם גריפל אייננעגלאג^ .
יא «יש « איו יאי חיי! יעעמד
לעבש ; נליינט שפעט אדן

עיי? גאז.

ומגעיי  pw 26לא -נע י 6אן חיי! געניין
גרנאגע  ,לא -נע שא! נאששע^
חארט א! מייגס קעלפער -יל«
וילטנאר חעהד אי1ט — -
יעיני « ? 2יא איך זיא יוייאליד לאמיזן
כליו «י
דע 1הע !  ,מי » מיינם « *ןיינ<ז

ושויש 28

וזוב בי tp
חיטה עוניח חרב ל »<^
וידני! שדוןj

פרעמדן אוינע ויא ערועהן
אי ! חיינם איני! ערשסייןענלע
נעדאנאןk
שנדעכט איהר » :אח כלאיייויו
פדפאלגוננ איהם  ,לעג  .ןא
מיל וע 4נגע לער א «־שעאף ניכש ;
וא פיילטט לאם רעכנלע שדעיל!
דע! גיקשינע פרליימדוננ איו»
טאדפעישוללנזע ומדע  -דא איהל
!עלנשש לע! שטראפנד? ייגמר

.לאר V-PP

באור

 F12S1הוא מדה מזכה בנפש האדם  ,שיאהוב דרדו? כלאיש
לקמפ ול שם סוב  ,נס מאי ; אגשי דורו יאשר
ישנס פה עמו על האד?  ? ,נס מא« 1אשר איכס פה עיודו,
והבאים אתריו לדור לורוס  ,באופו ההבדל לכד  ,שהאיש הבר
לבב -ילד כאמפ בדרכים נגותיס וישרים  ,והעקש והפפלפזל
ילכו נדרכים מטעיים * מראים אפ ־עצמם וכיס וטובים
וקרבם עמל זאק " ולזה בל איש ואיש כי יקרה לו דבר
חה אשר י 8לשפוט לדעפו  ,י& פדל להסיר אפ האמונה הזאפ
מלבו פ בגי •האדם  ,יואס הוא רשע באמפ  ,יספיד הפרטים
ויסל?׳ העניניס ויבלבל הדברים  ,כדי לכסופ אפ קלונו ,
ולהיפך סא הוא צדיק ונקי  ,ינלה אפ בל פרטי 3קוחפ
זישימס ננד העס וננד השמש  ,ויתגקה בטענופ בדורו פ
ואז־ופיופ להראופ צדקפו לעין בל • ( 5בבן איוב כשמצאפהו
בל הפלאה הזאפ ,וחשדוהו רעיו שמשפט • ל עליו להענישו
וכי יד אלהיס כנעה בו על ׳שהרבה לפשוע . ,אמר ימ *יפן
ונוי'  ,ואז הנני אדע שנואלי חי  ,וטעס גואל ' הספר■הזה
אשר טעכופיו ה 5ודקופ והנכוחזפ כפימפ עליו • הוא יגאל
איא* ןמ התשד והמלשינופ  .שהלשינו עליו רעיו  ,ונס במד
־ אתחן

הגואל הזה עוד לע עפר  ,בשכבר נאספתי אל
אחרון * תקיים ולנוח תחתיו ; והאריך במליצה לאיור גס אחר
העפר לשכוב
המקפים ( המה התולעי׳ס ) את עורי מהי׳ עוד
שכבר נקפו ולהצדיקיט  :י ^ חר  ,מושך עצמו ואתר עמי ,
ואת לגאלי
נקפו ואתר מבשרי אלמה אלוה  ,וכמו שנאמר עוד י
ואחר עורי
נקפו הנוקפים כענין ויגד המגיד  ,ורכים כן י
לנקבה כמו שכתב החוקר השלם חר׳מבמ״ב
,
תאר נתיבות שלום על מאמר  :מה זאת עשית,
בס״
ג" י״ג) עיין פס  :ומבשרי אחזה אלוה ■,פס אלהאו
(בראשית
בבחינת היותו בעל מתויג כלס מלשון אל
להקב״ה
תאר ,הכת כידוע  ,והנה כאשר בכל נוצר תראה גדולתו
שענינו
 ,כן האדס אשר חננו ה" ברות בינה ודעת ידע
גבורתו
ורוב ידיעה ברורה ע״י הגוף הנתן לו מאת הבורא יתברך
אותה
 .ביותר אל התכלית המעולה אשר לה כיון יב
בצורה המועלת
 ,וזה מעם מליצת  :מבשרו יחזה אלוה כלומר
♦וצר הבל
 ,והוא כנוי אל חיי האדס כעה״ז  ,ויהי ' א* כ
בכורתו
ויכלתו מבשרו יחזה אלוה אתר סילוק הנשמה
מליצת אחר
 ,שלא תכיר עול הנפש את בוראה חן הבשר  .ובזה
מן הגוף
שעורו כאן  :את אשר אני אחזה לי  ,כאשר זכר
הוא
המוכן אלהיס מבשר איש  ,כלומר הגדת עצמותו ע״י מעשיי
חומן
 ,הסיב את המליצה מעטן לענץ לאמר  ,כמו שאני חזיתי
הנפלאים
רוממות ה' ושליחותו כפועל ידיו  :ועיני ראו ,
ני באמת לבדי  ,לכפול ולחזק הענין  ,ואמר זה נגד אלה
אט
כלומר עליו שכפר בה״ ומרד בממשלתו  ,אמנסכלו המתנגדים
כאומרים
בחיקי כלומר שהס סותמים וחוסמים את יפ מלהוציא
הלמתי מן השפה י-לחדן  ,כאשר הס אנשי תהפוכות דוברי
דעמנזתי
הדעת מלהבין אמתת דבר מה על מריה  ,אבל
עקשי
סרה אני בטוח שאס תמאנה על ספר יראו הלל את צדקת*
בזאת
 :כלו מלשון כלאתי רגלי  ,ויהי׳ משפסו כלאו
לבבי
ונקיק
האי  :נליותי  ,מחשבות♦ נענין מחן כליות  :בחיקי
כהעדר כקו ־כי כעס בתיק כסילים ימת נ כי כאשר תאמרו
בקרבי
יש לאלוה לרדוף איש נקי  ,ותגזרז אומר כי
מה תועלת
דבר הרדיפה והעונש נמצא יב  :גורו  ,הנה אט
«לוודאי שורש
לכס מפני החרב הנוקמת נקמת צדיק ,כי ואת
אומר בורו
שאתם מכעיסים אותי בלשון הרע היא תמורה כע־ומת
התמה :למען תדעון  ,באשר שאתם כעצמיכס יודעים ומודים
מרב
דין ודיין שופט ומשביח על בני אדם להענישם על
0דון * שיש
תטאותס

מטאוחס ,
וטעם למצן  ,כטעם
( כראשית י״ח ) ועיין הביאור שם :

למען אשר יצזה את

מיז

שמיכתי הפי' הזה מפי חפס אחד ' יודע ספר  ,וכאשר
ראיתי את דרגו טוב לפט  ,הלכתי
בעקבותיו,
זהעתקתי את הכתזביס האלה ללשון אשכנ״ז ,
גפי עני ן הפי׳
הזה למען השיב על שאלתכם דבר  °ועל אשד תרגמתי עורי
( מיין גב״ן ) ולא ( מייגע הזמו ) וגן נרדף ( דיא פרפאלגינג)
ולא ( ד ער פרפאלגטע ) ועוד ,כהנה  ,והו לצחות המליצה
בצ׳יז  ,ולא שמרתי טעם המלות  ,ני אס טעם
העניניס
לבד "
מאל בריל ־•

ב
מאמר

מפני

.

אור

מכמנו ז״ל בעירו בין  :הללו אוסרא והללו מתירין
אלו ואלו דברי אלהיס חיים י -
שראיתי רבים דחה ו לפרש ' המאמר

 :אוסרי?

געירובין• ,

ותדלי.מתירי? אלו

ואלו דברי

אלודם ־־חיים  ,מהם פרשו ־ 1ר 1נסתר ,
ומהם דרך נגלה
ומהם דביס אשר לא הבינו דברי חז״ל וחשבום לב" הפגים
בנושא אחד » לכן פערו פיהם נגד מז״ל  /ובזה יצא מכשול
לרבים וגולם גטו מדר ! האמת -
לב?
אמרתי אחזה ?סג אט את דעי בזה ^ ואס יאמת אדבר
?בלו האמת  -ממי שאמרו ,
והוא rנאשר רצה הק״ב׳ה
לזכות אותכו ע״י תורה ומצות  ,חומים ומשפטים
להישירנו
במעלות המדזת ־ומעלית השכלות  ,יפ זה תכלית האדם ואושרו
(כאשר הזא כמוס עמדי וחתום באוצרותי ע'ז פ ראיות התורה
וראיית השכל ) כי האדם לא נברא כ״א להשיב השגות בא מנעת
הגשמיות כדי שיביע השכל אחרי הפרדז מן ־הגוף עי״ז אל
השגות רוחניות עליונות  ,אבל הוא מן הנמנע לפריט כל
כרסי • ודקדוקי המצות גי רבים המה
לכן נמסרו לנו מסיט
י שלוש עשרה מדות המסתעפים לשלשיס ושתים כתיבות אסר על
ילס י ת! דעי לנו כל
כרטיהם וסעי פיהם ;
אך האדם
 ,בשגם היא בשד ,רבות מחשבות בלב כל איש ואיש tעי״ן
ירכו
המחלוקת ,אס בפי׳ הכתובים  ,אז בענץ היוצא ע״פ
י״ב מדות הנ״ל  ,ומה שזה אוסר  ,זה מתיר  ,זה מחייב ,
זזה

»ה פוטר  ,זה מטמא  ,זזה מטהר  ,כמו שיוצינן• הרכה
פעמים במשנה  ,שפלוני אוסר בעבור ק״ו אשר למד לדעתו
לאסור  ,אד השני חולק עליו מפני איזה פרכא  ,ובעבור יה
מלקו רבים בעניני התורה  ,וברבות הדעות יתבטל ח״יאחרירביס לחטות ,
התורה לגמרי  ,לכן מצוה הזא לנו :
ובזה חתך לנו התורה שנשמע לבית דין הגדול והס הסנהדרין, :
ועל פיהס מצווים אנו לעסות ; ואף אס נדמה פטועיס הס ,
מ״מ צותה לנו התורה  :לא תסור מן הדבר אשר יגידו!
לך ימין ושמאל  ,לשין קפדי  . :אפילו מראין לך על ימין
שהוא שמאל  ,ועל שמאל שהוא ימין  ,והטעם בזה  :אס גס
«ארע הדבר שיטעה הכ״ו־ בדין פעס אחד  ,ההפסד מהטעות
הזה אינו ויתרבה כל כך  ,נאשר יתרבה אס נלך גל אחד
אחרי שרירות לבנו המדומה  .לפי שכלנו  ,וכל אחד יעשה מה
שעולה על רוחו  ,ובונה בימה לעצמו ; ובפרט שהקטן חן
התלמידים שבשורה  ,גחל מגדול שבקהל  ,כמבואר בסנהדרין
פיק ד״ משנה ד"  ,וכתלמוד שס  ,ואס יקרה שיבא לפני
חכס הדר בירושלים דין שאינו מפורש בתורה  ,והוא תכ&
גדול יודע להכריע בראיות ' ע״פ י״ג מדות  ,או בראיות
שכליות לאסור או לחייב או לטמא  ,יאסור יחייב ויטמא גפי
העולה על רוח מבינתו ואס יזדמן אותי הדין בעצמו לחכם
אחר הדר בבבל וידמה בנפשו להתיר או לפטור או לטהר
הדבר ע״פ י״ג • מדות או ע״י השכל  ,סא הוא חכס גדול
וראוי לכך יתיר יפטר ויטהר  ,ועל זה שניהם יקבלו שכר ,
נמו שקבלנו מפי השמועה • וכן הובא בטור ח״ם וז״ל :
שמא יאמר הדיין :מה לי לצרה הזאת ? ( אחר אמרו שם :
גל דיין שניטל ממין שלא גדין וגו׳  ,גורס רעה לישראל ,
והקב״ה מטל תמנו נפשות ע״ש ) יל׳ל ועיניכם בדבר המשפט,
'אין לדיין אלא מה שעיניו רואות עב״ל  ,ולא נתנה תורהלמי״ה ,
זעפ״ז מבואר לכל משכיל המאמר  :הללו או& דין ופללו
.מתירין אלו ואלו דברי אלהיס סייס  ,והוא על הדיבר שאינו
מפורש כתורה  ,לשפוט ע״י שלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת
י
כהן או ע״פ הפגל -

ולאמדתבאוד*אביא •מרי עקביא גןמהללאל ,שהובאו

בעדיות פרק ה׳ גבי מחלוקת שהיה לו עס
החכמים  ,בשעת  .מיתתו אחר לגנו י -חזור בך בד" דכי; -ם
שהייתי אומר  -אאר לו  :למה לא חזרת בך ? אמד לו :
אני שמעתי חפי המרובים והס שמעו מפי המרובים  ,אני
עמדתי בשמועת׳  .והס עמדו ; אבל אתה שמעת מפי יחיד ,
והם

והס מפי המדובץ  ,מוטב להנית דברי יתיד ,ולאת« כדבר*
המריביז עכ״ל  ,יזה היה אומר  :אזיגן ששמעמי מפיהן היו
הרבה  ,מוכרת אנכי לקיים כפי אשר צוה אומי הבורא י .אתרי
מביס להט׳ימ ; אבל אמה 0מעמ ממני מפי היתיל  ,והדבר
.אינו מפורש במורה  ,מוכרח אמה ללכמ אחרי רביס לפסוק
כחכמים ולא כמומי "
אר״ת כל זאמ העלמי על לבבי כבר מימים רכיס  ,ומצאתי
אח״כ בספר החכם הגדול הפליסוף ׳האלוהי המויגי
מהורי מעוד! ד ^ סויא נרו כי כונמי לדעמו • ואף גס
שהדבר פשוט  ,עס כל ואמ הארכמי פה יען ראימי ^רביס
.
שגו ביה י
כ״ד  INמגר במהורר אריה ליב הלני
מדאלהינב במדינמ ליטא "

ג
תולדות גדולי ישראל -
תולדומ החכם מהודי

משת

רפאלדי אגילאר יצל •

ח ת •  0דית י
אחרי שונו ממסעי« ישב החכם הנ״ל עם כני בריתו
איש איש לבימו לאחזזמ אבומיו בקהלמו על המורה
בשנמ מכ״ו שמוהו פה לראש ישיבת
ועל העמדה ׳•
חסדיבפ  ,ופרנסי הקהלת קמו והושיבו אומו
גמילור־ה
לרב במדרש למוד פירוש דשי״ ללמד אמ פרחי קהלמני ,
ומשם העלוהו למדרש למוד מלמיד בבלי  ,והנה הוא הפליא
.עצה הגדיל מושיה כל ימי חייו בלמוד הדקדוק  ,ומלאכת
השיר ובכמ* בומ הלציומ  ,הגדיל מורה ולא היה מדבר ,עם
מלמידיו מדלמי בימ מדרשו ובימה יכ אס לשון הקודש ,י וגם
תוא שם לילימ כימים בעיון מממיד  ,וחבר ה" ספרים •י
&״ זבר רב
,

כולל על  npא״ב כל מדרשי מלמוד ככלי
וירושלמי ( ' ,ראימיו כמיכמ יד״") * ספר

_ הסדגשס

■
•)

התנס

המלומד

פראפעסר

מאלף

כמב

בספרי

המעמיס כולל כל ספורי מעשיות .מלמוד בבלי וירושלמי,
ואשר הנס ככל המדרשים והמפרשים • ( גס עיני ראתה
ובדיקהנדפס שנמאסד־ז • קצור
אומו ) דיני שחיסר.
דקדוק לשק הקדש עס לע״ז  ,נדפס שנמ מלי־א"
וי*7׳ ספדים חכר בלשון ספרדי  ,כולם מלאים דעת דראת
ה״  ,כולם ׳עידון  ,שהשכיל ככל חכמה • ועוד גס הוא השיב
משוכות נכבדות עד אין מספר  ,על שאלות אשר שאלו«
רבט וחכמי שוכני בכל נפוצות גליומנו  ,עד ששקעהשמשו
לעינינו לאור באוד החיים הנצחיים וקן ושבע ימים •
דוד פראנקו מינדים •

י תולדות י הוסן .
סאגעגצ^ יי!

הועתק מלשון אשכנזי מאגרת כתובה בעיר
במחלת שנה ההיא •
בחבמר־} המושל תבנה ארן וצדקתו תקים גויס hיום
מם ראינו ואת תחת ממשלת אדוננו  ,ועתה
העיר צדקתו כפעם בפעם בהרימו מעפר עס דל  ,ויצו בכל
ממשלתו לאמור  :כיהודי כערל מ £פט אחת להם בארן ;
■ולמען השים עין גס לע חנון ילצוהס נתן רשות לעם
היהודים לשלות סג המה את בניהם תל בתי החנון אשד
הקימו הנוצרים בארצי •

וכברהלכו תשע עשרה מנערי בני ישראל אל בתי החנון
האלה  ,ושם ילמדו מבמתהחשבון  ,ותכונתהארן"
לשון אשכנזי ודקדוקו כמשפטו וכתב הלשון הנ״ל  ,חבלתי הרע
להם אחד מילדי המצרים ( הכי כן יסד האדון ההגמון יר״ה
לבלתי עשות האלה ) ומתווך היהודים דבר לא ישתנו ,
ואת דתיהס המה עושים במקדם בפקודת אדונם החסיד
הסוכה עליהם *
_%

*

ה_

(« " ) BtbKotbeca Hebr»!cהספר הזה וכן ספר
" המעשים נמצאים בקבוץ הספרים להתורני מהורר דוד
#אפפענהייס זצל •ככ״י » אמנם ברשימת קבוץ הספרים
הנ״ל לא נזכר דבר מזה "

ה
בשורת ספרים חדשים
מהעמקתהפר לקח טוב בלשוןאשכנזי •
מוסר כלמתי אשמע מגור מסביב באמרס אלי  :למה
נפלינו אנחנו בני ישראל חימר האומות בסדר הלמוד
וחמן הנערים ? לקשור על לוח לכבס עקר ויסוד האמונה
להכניס אהבת ויראת .המקום ב״ה בלבבם  ,למען ידעו נערי
בני ישראל למי מברכים ,ומה הס היסודות והעקרים בעבודת
ה׳ ומציתיו ? וכבר עמדו על זה הראשונים בספריהם הרב
רמב״ם ,גהחנזיל י״ בחיי בס׳ ח״ה  ,ובעלהעקרים ,
והמה כתבו בקצור ' כפי רוחב לבבם  ,אכל אשמים אנחנו
שיעזבנו את  .הדרו הטוב הזה ואין דורש ואין מבקש  ,ועל .זה
יארד לכי שהיינו לחרפה לסביבותינו  ,שכמעט איז אחד מילדי
העברים יודע להשיב חרפו דבר  ,כאשי ישאלו לי  :מה
העבודה הזאת לכם ? ועל מה הוטבע עקר אמונתכם מחובת
הלבבית ביט ובין קונו ובין איש לרעהו ? ואמרתי  :אין זה
אלא שלא מוכר עדיין ספר המלמד לאדם לעת  ,ואת הדרך
אשר ידרכו המלמידיס על סדר גנון  ,והקצור שנדפס מי״ג
.עקרים להרמ״בס איני מספיק לפתוח לב הנער  ,גס לא נזכר
בוי מאהבת הבורא ויראתו וחהחובות איש לרעהו ; עד שמצאתי
את שאהבה נפשי  .אחד קדוש מדבר ה*ה הרב המפורסם מוהרר
.אברהכש יללממשפחת הגאליקי זצ״ל בספר לקח טוב
לחניך לנערים הכולל עקרי התורה לח זד״א ישרים דרכיו
דרכי ל  . ,וכל מעשהו כאמונה יראה ומוסר נדפס בודניציא
'ואח״כ בלונד? עס פירו * בלשון .תמי מאחד מחכמי נצרים
בפראלקד בשנת ולןלפק וכאשר
השלסי
יעוד לפעם
קראתי בו מצאתי עלהו לתרופה* לשון חכמים מרפא  ,אז
גס בעיני יפלא למה עזבו האיש ? אין קורא בצדק אמריו ,
ואין איש & ס על הלב שיהי' החבור הזה שער בפי התמקות,
וללמדם על פה כי לקח טוב נתן לנו ? וריח מבינתי יענני  :אין
■ זה אלא שקצת המלמדים לא הורגלו בלשון שמשתמש בו הרב ז״ל,
וקצתם המבינים לא יכלו לדבר בלשון אשכנזי כשפה ברורה
להטעים הדברים כראוי  ,ובאמת לא נקל להעתק מלשין
ללשון

כלה״ת נא
אשמו (
ירוןיןירא
וישיםהיכי
ויהי■להם
] לגלאוהב
] ויקרא בי
דרכי¬
וכל
]ולדוגמא
 :והמטר ג
יגראשיןמן
ספרחוב
!§הט (P
■ קמו נא
ן גסף י

 -נאום

lפייבלג

רבי
התרח

תלם

המציי
hm

:כרצו!
ן

עם

; חלקי

W3

יי— 5־» = 5

- .

חי שאינן בקי כשעי ה׳לשומע , /לזאע המעי אני למע1ס
ללשון זאכיא לכיע הדעלס כעז״ה ספר 'הנזכר .מצד האחד התבו^
לדודי
כלה״ק כאשר יצא חפי הממכר ע״ה ; וכצדו השניע כלשון וכעב
אשכנז ( ולא נאשר הוא פה הכעב עברי ) כאר השב > למען
ירון קורא בו ומי שרגל לקרוע יקרא וימצא מרגוע לנפשו,
וישים היבריס בפי הילדים עד שמקטנס ועד גדלס ידעו אע ה'
ויהי• להם דרך סלולה וכל נעיבועיה שלום ואיחל שיהי' לרצון
לכל אוהב האחע  ,וגס הנכרי אשר לא מעם ישראל כי ישמע
ויקרא כספר הזה יאתר דק עס חכס ונבון הגוי הגדול הזה ,
וכל דרכיהם אמע ואמונה וזה דרך הישרה שיבור לו האדם •
ולדוגמא אציג פה דף אחד לה״ק מצד א" יל״א מצדו השניע /
והתבור כולו יחזיק לערך עשרה בוי ^ן והמקח יהי׳ ט״ז גופי ע
גראשין מן החעומיס * וזה החלי לעשוע כל׳ד וכקרוב אוציא לאורה
ספר תובע הלככוע בפי׳ לשון אשכנז אס .יטב הדבר בעיניי
אזהבי ומכירי ויחזיקו אע ידי ועוד חזון  .למועד איה" ועעה
קחו גא אע הברכה אשר הבאעי לכס ני טוב סתרה מסתר
גסף

•

נאובם

הדורש

לביע

,

טוב לעמו ודובר שלוס לכל זרעסהצעיד
כהרר אודי
משד־־זכן לא״א
לוי

מכרונשווייג "
פייבלמאן סג״ל
דף

אחד

לקח
רבי :

ומה הוא

האמונה ,

לוונסא •
טוב 1יא גוטעלשזרע

שורש??

עהרער  « :ואס איזט לעד

גלוע׳נרק;
ושורשגרונדדעס

אונד דעס גזעטצעס?
ההורדה ?
שאלוד־ה שיד ,לעף  :דאס איין גאט
תלמיד :
איזט  ,גלאכט זייא
ברור הו ^ !
המצוי  ,ברא מאי? את זיין נאהמע ! וועלכר דיא וועלט
ערשאפען  ,אונד
דגשה אותואויס ניכטס
דדגולם,
כרצונה  ,ואי? מי י׳גצוה זיא גאך זיינעס וייללען איי ("
בר מלשנותן  ,אם בבלל גריכטעט  ,אונד דס ניכטס ’
איהן פערהינדרעןקאן ענטוועדר
פרטיו י.
חלקיו אל
אללע איהרע טהיילע אדער
אייניגע דערזעלכן צו עער®

ענ7רן י

ר" היש

י*  -ה' ^ זכר ח לע זה יל  -איוש עסמאסוזאדזרך
דער איזראליטדןדעטען
־־? 4
לבני ישראל
עראינרען קאן ?

״ח  :שמירת השבדי:
 ,זכרון הוא בין ה"
ובין .בניישראל־־־‘  ',כי
ששת ימים עשה את
השמים ואת הארץ,ויגח
ביום השביעי ; על בן
ברך אלהיבם את יום
השבת  ,ויקדש בו את
בני ישראל להיות שורש
האמונדת הישראלירת
ועקר התורדת -

דיאפייאעדדעהפבע,
ש" :
דער פבת איזט גהייליג«
צוס אנדענקען צודשען גאט
אונ 7איזראעל  ,דט גאט אין
ז-עכס טאגעןהיממעלאונד ערדע
גשאפפען  ,אונד סא דכנטען
גרוהעט  ,דעטוועגן זעגנעטע
גא ט 7ען זיכנטעו טאג אונל
הייליגטע איזראעל דורן איהן;
ער זאלל דיא וואורצעל דעס
איזראליטישען גלויכענט  ,אונד
דער גרונל לעט גזעטצעט
יי *

:ומה היא האמונה ל״ :

״ר

שפרשת

ועקרד־ז ?
י

י

עראלערע

שרשהמאט איזט

מיר נון*5

לערגלייבע

דעטען גרונד אזנד וואורצעל
דוא מיר אנגעצייגט האטנד I

״ת  :האמונלת היא ש״ :דער גלויבע איזטאיין
גשענק גאטטעטמאמיט
מתנה הנחיר־־־‘
א לחים בנפשותנו,אשרער אונזרע זעלע בשענקטהאט,
אנךדורך דעטען הילפע מיראללעה
באמצעותד־־־*,
גלויכען  ,וואט עד אונט מרן
מאמינים כל הדברים
שאמד לנו ע* י עבדיךזי׳ינע 7יהנר 7יאפראפעטען
האט! וויטעןלאסען •
ועביאיבםי•
ר״  :ומה הם הדברים ל״  :וואט האכען דא אונט
שאנו 7ען גזאגט 7 ,ט ודר
שאמרו
מהרבים להאמין בהם? צו גלויכען שולדיגזינד ?
ה״r

דבריכם

רביבםש״ :

ויא

האבען אונס פילעס

גזאגט  ,פארציגליךאכר
י״ג
אמרו  ,אמנם
גלדבענסארטי"
שהנבנס זיכד דדייאצעהן
«סודות הם
בבלל ישראל  *-צריך קעל דיאאיין• .יעדר 7ערדעך
בייאטריט ,
שיאמץ בהם  ,ויתברר גלויבע איזראעלס
אמונתו בהכם  ,ובשיח* אננעהחןמוט  ,אונזצוואר^אלל

קלי)/

"סלסל א׳־ם שום יסודזיין גלויבע דאראזעפענטלין
היסותו־ת הו* ך  £כקאנט ויין ; » ען אכר יעתאגד
מאלו
הגמרא יוצא  JDהכלל  ,נלר איינען דיזער ארטיקעל
וכוער , .בעקר ז יבשס לייגנעט  ,פאן דעס זאגט הן:
ישראל לא יבלגדה • דש ער אויש דער זינאגאגע
טרעטע  ,דער פערלי־יגנעט
דען גאנצען גלדכן  ,אונד קאן
דען נאהתען איינעס איוראעליטען
ניבט העהר בהויפטען -
ף״ 1 rמדה־ L2Nהי״ג ל״  :ערתלעהדע היר דיש
דסודותדייטליו  .זזעלכע וינד
 ,שרשים
ארעיקעל
אלו? פתח פיך ויאירודען דיא דרייאצעהן
א1דנ דיא גרונגזעטצען ! דעש
י־
דבריך1
״לויכעכש ?
«
י
הךאשו? ש״  :דעד ערשטע ארטיקעל
היסוד
ת״5
איזט דעד גלזיכע ןא
הו ^ ן  ,לד,אמי?
במצלאות האלוה עלה! גאט  ,אלס דיא ערשטע אורואנע
העלות ויסוד ' היסודות  ,אללער אורזאכען  ,אונל לער
הדבדיסם גרונל ווארין אללע א 5לרע
ושכר־*־4
העליון גרינדע ענטהאלטען וינד • דש
שבמציאורת
והתחתון ברואים ממנ< אין דעי אכרע אלכד אוכטרעי
ובחפצו מעלט ( אין לער גיישטר אונד
וקימים בו ,
הפשוש בדאם ובוגגפם אערפד מעלט ) אללעש פאן
יעדת ; איהס ערשאפען מארדען אוגד
ובחפצו
יתברך ערהאלטען מערדע ? דש ער היט
ומציאותו
 2העדרם לא יגרע ולא זיינם איינפאצען מיללען אללעש
מסתפק ערשאפען אוגד כרייטעט האבע>
*שתגרה  ,בי
עצםף א,נד מען! ער מיל מידער
במציאות
הוא
מזולתו צערניכעען קענגע ;  07זיין
ואי? לו צורך
אור,ותעצומורת דאזיין דורך איהרע צערגיכט,נג
הוא
העולמיס  ,י .ולו ניכטש פערליהרע אונד נינט
וסי
לבדו יאתה האדונור־ת פערענדערט מערדע ; זען ער
הםםשלה,כי הוא יחיד ענטהעלט דען גרזנד זיינעש
1
באמת ומלך הכבוד • דאזיינש אין זין זעלכשט א«7
כדארף קיינע איישרע קראפט7אצ 7 j ,ען ער איזט 07ליכש
אוכד ד יא תאכט אגנד דש עמי גע לעכן איהס אללי ין יאיזט גיא
הערליכקייט א,נד דיא רעגיחנג אייגען  ,דען רע איזט7׳ch
גאלקאתענשטע׳ןאיינהייט|;£דיא מאהרע  .מאיישטעט •
*ל,ת י) ליןן > ww * p$pמ*ה עי>?

 V Hprjה ^ י •

ודעה •

מ

נמימ

י״בספרים האלו המה בידי אתד מאנשי כריאנו
יד  ,ואס ברצון איש לקנות .אחד קהס יודיע מאדל
אלינו  ,ועל ידנו יבואו אליו »

שגיונואאשר

התקומם ליואר מאלף ושלוש חאזא
'שפ״ד
כספ׳רי היד החזקה להרמב״ס ז״ל ובמפרשיו
1
נעלמו מעין בחיר התדפיסים ' הגביר היקר כ״ה יוסף עטיאסנ״ע  ,ולעין החכמים המתחנתיס שהגיהו אואס בעיון גדול ,
ולא לבד שהשאירו אואן אשר מקדם נפלו בדפוסים הישנמו
אלא שעל ידם חדשים מקרוב באו  ,כל  -אלה מצאו אנשיי תיל
אא ידיהם לאקן בהגהה מדויקא שאין בה דופי  ,והביאו אואס
עלי ספר  ,והקורא בס" מוגה כזה  ,יחכם ויאכל פרי יגיעם
מבלי עמל ומורח -

זבד רב חברו השלם המקובלהאלהי  .אכ כ״ד ומורהצדק
בק״ק הספרדים אשר באמשטרדם אי״ע בהיואו
בבראזיל כשנא הא״ו  ,ובו אפלוא  ,ודויס ואחנזא אשר חכר
לקרוא לה" בעא צראו וצרא קהלאו כבוא עליהם גדודי פורטוגאל
צוררי ישראל  ,וזכר עשה לנפלאואס בשירים ואושכחוא בהצילו
אואס מכף כל אויביהם ומידס ; ונוסף עליהן קינה ונהי
ליום ט״ב חרבן ביא אפאראנו אוב״ב ; ועוד הכ שלשיה והיאה
לבאר מלאכא הדקדוק בלשון צח ובדרך קצרה לא נעשה
כמוה •
פרדס' משה והוא תבור יקר עדלמאוד  ,אשר חברהרב
המופלג והשלם המקובל האלהי  ,בחיר
משה זכוא זצ״ל אב ב״ד ור״מ בעיר ואס
הפייטנים כמהורר
וויניציאהבו אגחא נחתדוא  ,ושירים נחמדים
בישראל
ויקרים  rרבים מהם החקוקים לע קברוא כדיבי םע ואנשי
שס~ •
שקולואבשקל

אדםבו חמשיס ושאיס שמיניוא
הולדות
הקודש ,בחליצה וצחוא בלשון נפלא  ,מהחכם
.
כמהורר דניאל* ,בליליו״ש ינ״ע
האורגי•  ,הגדול הנעלה
גדזלוא מדובר בו על [ כריאא העולם  ,והוא פיוט לע אדם ,הראשון
«המאויכגן אלהים ישאעשע הקורא בו עד למאוד •
חתימה 3דך

הסמוך *

ה

מאסף
לחדש כסליו תקמח
ש ירים

פרידריככןפעלד.
אגרת כמוכה לת״דל״עמהב^ח היקר כ״ה מד
ם׳
כאמשט ^

•

אלופי ומיודעי  ,עדת המאספים  ,יפן ה" יא ; כרכמו לכס
יוו ^ו־יו י #ד*-
אייזיז^
אמןזII
מעמהל ועד עולם
אלך *-ממנו אמ עבדכם לפני  pבליעל  ,כי לא בך פליעל
אנכי  ,ועוד רוחי עלרותכס  ,ולא כחשמי בכס מעולם •
מקצומכם הקרובים לי באהבמס אומי  ,גס אומי קראו לאמור 5
 ,הסף מליך אלינו  ,מנה לנו משיריך ונעחדס על ספר  ,הלא
" מחשבה מש בגו להוציא לאור מפארמ לשון עבר  ,הסמוכה
* באת  ,בינמ אדם לא דרשה  ,ולב משכיל לא חקרה ,ויקומו
״ נביאי שקר ואנשי רוח עועיס  ,וימחפשו שפמ יהודימ כרות
״ זרה ויפחו באפה נשממ אדם לא חיה  ,דברמ אל חי הש©

״ פה לאדם  ,לשון מלכים ושדים  ,כהניס ונביאים לשימון
* ילדים הימה  ,ושעשע יונק בס מחמ אחד השיחים הנדתי©
״ ככת הקול אומר קרא בגרון  ,והיא ממככרה ,

אדל הנביא

» משוגע איש הרוח ! " וגס אני ידעמי כי דבר אממ בכיב©
«מאז נכונומי ויהי לי מעט להבין משל ומליצה בלשוננו הקדושה,
כמוכם קכאמי גס אני כחחרפי אדרמ מפאדמ ישראל  ,וישימוה
למרמס מזימה נבערה כבלה הסתבנמ אשר היו לדומן לע פגי
האדמה  ,ומאז ראימי :

ח מסליצת יהודית התפאררת
לא יוכל מצו> ת אותה ביובש
מבקשה;
ותהי
)6 ) c

י

לד

י

־■

fflgBg
■■

נודזי ממנו עופת אמתניגדרר־ה
כי בא־ברבריים  ,סזמאו אי־ת מקך $ה ;
ותק כי ? ממס לי כבוד  . ,ומקראוני לעלות כמי^ כסvוהיימי
כאחד מכס  ,וידעמי כי מצאמי חן בעניכס  ,לכן  ,אברך
אמכם  ,לאמור י• ימן ה״ אמ העד? הזאמ למורי דעמ ומבינישמועה
לאורם ילכו נערי בני ישראל ,למען מפקחנה עיניהם לדעת
דרך השכל ועפמונומ הלבבומ  ,והשכילו במליצמ המורה ,
היינו צחומ דברי הנביאים ותלאה הא1ץ דעה אמן !
ועןזד״ה ראיאחי ! • כי קנאת
בה על הבאים להשמחומ בהדרמ קודש  ,וימעביהו
ויגעלוהו  ,כי מצואמס לא רוחצו *

לשוננואחזמני  ,לכןשפכתי;

׳׳

? יכם וד ^י

דיס  3ת§ .לןיי .ב ; פ ; ה,

הנה
אתנן
ומוהר
אהבתכם
עעאד־ז
 •«־ - i Vי
־
־ ; ־־״ ; .
r־ ; T
,
בפ £זה;
אך בני נטדכש tיביאו
גנה
יאכלו
פדיה
* ־י
׳t :
היא השכיבתם בהיד,ה ותבסס בלבושה ,
אל
־ 1תגשו הנה  ,אתם בני שני וצימאון ; .סחבק אשפתות  ,מי שמהו לנדיב מאין ?
אף כי תאמרו נתנה שמזה (
■גם כי נפתגה■
ימדד־ה
האהבה" הת
תבל
לא
תעייגנה ־
xi :x
- X
X
.. .. J
־ ‘ ,״X •.
גם אין תאנה בתאנתכם ,ואין בגפנכם שריגים■.
סבאכם מהול במןם  ,כספיכם היו לסיגים -

?tzLY

לא , nrtpxואין ב?ם הבונד־!
ללןניודת ’ לגי,הה פי לא

תמונד־ז,

ראיתם

ביד1

חורו»

לה

egs1 »a!mg B

חורש במליצד־ה  ,הוא ! שפל בלשוני,
בי !סיף פסל כתבנית איש ; וךב גאונו:
בחכם מקיץ  ,וכבער הנרדכם ,
דששהו כתבנית איש כתפארת אדכם
אשר אם יביט איש בד־ה והכיר מראהו5
לכושי תשהיר עורו  ,ומלך ת$ :הו•
אם כזאת תעשון  ,באמת ובתמיבם ,
וזימיכש •
לכם Tכל
עבד
והייתי
 . TV T
v V
*• • T
דוד פרידביכספעלד

מברלין•

■ig^r^ gia

»zfä

ב
מכתבים י
מאיירץ יביל צ !

פ ת י

הג<

לביי ;

דצרי-

ח • n

באשרהדבור הפנימי והדבור החיצוני הס־ כקשרים־ בקשראמין
וחזק שאי אפשר להפרדו  ,וערך הראשון אל השני כערך
הנפש אל הגוף ; כן ערך ההגיוןאשר הוא יכלול בו משפטי הדבור
הפנימי אל ערך הדקדוקאשר יכלול בו משפטי הדבור החיצוני,
וכללי דקדוק הלשון המה פקועיס ופקופיס בדרכי ההגיון שהוא
יסוד כל מופר אדס מן הבהמה  ,ובאין הגיון ישולל הדבור ,
אלא שיש שישפמש איש בדרכי ההגיון כלי לדעפ אופס בברור,
כמו שישפמש איש כלשון ע״י השמע וההרגל מבלי שידע דרכי
הדקדוק  ,אבל באמפ כיפרון המדקדק מכלפי המדקמן
בדבורו  ,כן יפרון היודע דרכי ההגיון מהנעדר ידיעפס ,׳
ואס הראשון בכל עפ לפגיו יהלך וישס לדרך פעמיו בלי
לפעופ ימין ושמאל  ,השני יפול פעס אחר פעס כמהמורופ
י1ספק ( אין מציל • ( לכן לא זו בלבד שמא ראוי ללמד לנער
דרכי
ג2

*
דרכי הדק.דוקל  ,כן להכינו בספר מורמ ה"  ,כן להרגילו דבר
"*
3לשון צחה ונקיה ; ולא זו כלבד שהוא'1נאה ללמדו דרכיי ההגיון
כן להעמידו ,על עומק .פשוסי הגמוביס־ כך להסיר כל שמנה
דסש 4מ מכלימו הנרצה בז מאמ הבורא ימעלה  :אבל גס ראגי
הוא ונאה לחבר סמי מלמודיומ האילר יחד  ,כי אחים מואמיסי
הס יוצאים׳ מגדר הדבור  ,ואס בשמי אלה -ינוא אל הספר
לדרוס לחקור ולמור  ,הנה־ שכרו בידו■ -

וכבר

םש

חכם דורגו

המשפסיס-י
המורה׳  ,אלה
בהקדתמו לע

לפני בכיי ישראל להיומ ביעקב לחק ללמד לנער דרכי הדקדוק;
וההגיון .צרופים '•אד והציב לו שה יד ככללי יסוד ומי הדקדוק
ע״ד ההגיון  ,אכל הכיח־ עוד מקום להמגדר־בו 7לכל -חי
שידבנז לבו לעסוק במלאכה זאמ  ,ובנן אני באמי להגיד אק
אשר עם לבכי בדברים .האלה במאמרים אחמ אחמ  ,לא כפי-
סדר הענינים  ,אכל כפי העולה על רוחי כפעם בפעס  ,וא®
מקטני יהדעמ אנכי ושפל הערך  ,הנה :אל יעלי המלאכה
לגמור  ' ,אף לא בך חורין .אני להכסל ממנה  < ,גל המוכך ^־
מ3וא עליו כרכה י

י<2י$מיף

׳י־

.ליבוי הפרס -יס׳  ~ ,רב  4י

הכולל -יי

&עור הרג המבאר ס"  .כמדבר על יד מדגום האשכנזי הצייו
והנעים חהפלסוף האלהי החוקר השלם מהיר״מ חדיעסרא
וכ  ,כפע כאהלים נסע ״ה וז״לה ״ לדעמ הגאוךהוא -לשוך אהל  ,כי
*מצאנו נטיעה באהל ויסע אהליאפדמ ובא הרפוי ממנו ע״א
ברךב בשמ  . / 0או
שהרבים־ מהס
גקר
" לא מציינו כפל המקראי מייבא אקל הב נדי היחיד וברבוייי־
וממהאני׳ לע הרב שמפי מדקיא גדול
" רק בחולם (יכו׳"
המוהר יצא כאלה הדברי ס אשר' לא אמץ בס  ' ,ואיך שפא כלי
הפסוקים כמוכי צהס מיגמ אהל‘ כמרי היחיד והפ״א ניקודה
ואדרבא אל מצאנוהו׳ בחולם רק פכס'
קוץ קנץ ע" מ
אחמ< והלגמ לאךתלןה (שופטיסי י^ט ס^ ) וגס םש שי לספקי׳
אס הוא אינו' ממייי הרמי כאסרון יוד הרבים  ,.כי כן
מוינו סאנה כמקרא י׳ ומה שאמר וכרבוין  ,הנה זה אחק
שמפרד

סמעדז־ יממנו אל • ימצא ־כי אס בחולם * ) אכל■ אינו p
בהסמי׳טת עפמייס < .שמציגו ג? ג הפ״א ^ קודה קמץ קטן כמי
אלליככמ *; ,רבי ס כן
באהלי שס  ,שובו  .אל
»ישכון
 t :t״v
• r ; t :י
הכאיס מודאי מן רמי  .אהליכב כמו קדשי  .קדשיככם
יי■  :1״ ן ~«־'  :״ -
■■ - T * :
אדזליסם אזי לא
מרמי
 ,כי אם מא ייבואו
ימן
' T־
• Tl :
ר& תנה מולם הפי׳ ■כמשפט • משקל גודל־‘־‘  ,יוכן חצינו ג״ב
באמת מה טובו ׳אהליך ודכיס כמהו ? לכן אמרתי שגס
׳אוהליב • הא רפוי שם אהל  ,ןא
יאל!יל  2גס מיכה
׳תיבת
־• T
;־ T
^ל אחד געי ־דרגו המיוחד ילו כאשר נראה • כסמוך  ,סא
־*מתחלה  :נעיין עיון המ  -בענין ■ הרמי תמ& יגיו ״ ונאמר :
קבוץ איזה פרטים או ממין אחד או ממינים שונים  ,ההוא
יקרא‘‘לבעלי ההגיון המספרי  ,׳ולבעלי הלשון הרבים או הרמי,
חזה מן הידוע ואנחנו .נביט לע הגמקן ממנו שהוא ־:
?א ) בגל  -רמי יתאחדו הפרטים אשר מהם • מלד הרמי יחוד
מה  ,ויעשו אגודה אחת או  .בזמן או המקום או במץ
( ר'!ל במשיגיהס *מקריהם ) ־או ׳בתגלית ׳«
:ב ) יש להתכונן ברמי בבחינת .ה יומו מורכב מאישיס דביס
הפדטיכש *
בעלי המספר  , .וזה מה שנקרא ־דבר
 ) $דש ’להתגונן י ברמי בבחינת היותו אחד בדרן ןמ
הדרנים שזככנו וזה המ שנקרא אותו רבד הכולל ־״
ךז ) יש דבוי שיתאחדו פרטיו בהחלט התכלית  ,ד־״ל שאי
־אפשרלכל פרט ופרט בפני עצתו להגיע אל התכלית המבוקש
רבד׳הבול/
הי אס בעזר שאד הפרטים  «' ,זהו המ שנקראהו

בפחלט "

)W

ויש

רמי שיתאחדו פרשיו :בשד התכלית  ,ד״ל שתכלית©
הוא

* ) ואהלים דהפאישפיר ופירשוה רשיי והל אליע והרשמים והרד^ק
ותרגום אונקלס והרי המי האשכנזי מלשין מור ואהלות^
בי הת&ך המאמר מזיעתם * i

>

היא אחד כדומה  ,אבל ככר ימצא לכל אחד חהס כפרט/
אחד > וזהו מה שנקראהו רבד הכולל

במופשט

ו ) כל רכוי הכולל כמופשט  ,יבוא ע״מ שס יחיד  ,ההוא
יקרא לבעלי ההגיון כאיש " או הבלמי מספרי ואין ל1
משקל הרבים כדין כל שס מופשט •

ז)

כל שם

עצםכללי ׳«

ממש

שמזש
שמושיס • () 1
שני

הפרטי  ,וכבחינמ השמוש הזה יש לו משקל רבים דהיינו
דמי הפרטים ״ (  ) 2שמוש הרבוי הכולל במופשט ,ובבחינת
השמוש הזה אין לו משקל רכים  ,וחזה הטעם האחרון נאמר:
(יהי לי שור וחמור
 1ז ) הרמי הכולל כמחלט משקלו משקל הרכים ואין לו משקל
יחיד  ,לפי שמכלימו אינו באחד  ,והמכלימ הוא העקר  ,ומז?
הדין שמומ מלקחיים < מםפדיס והדומה להם "

םי ) יש שמומ שישממשו ד״ שמושיס כענץ שם עם• () 1
כבחינמ המצא עמים רבים  ,כל עם ועם כלשונו  ,ישמש
הטעם עם רב( ) 2בכתיגמ היומי
שימש הפרטי  ,ומזה
מורכב מפרטים רכים ממאחדים במכלימס ישמש שמוש הרבו♦
הכולל בחחלט  ,וחזה הטעם הן רבים עמה ע  0הארז*
(  ) 3בכחינמ הממו מורכב מאישיס רבים דוחים במכלימס
מכלימ האדם,ישמש שחוש הרמי המלל במופשט  ,ומזה הטעם
רבתי סע

,

לכ

העבש י (  ) 4כבחינמהרכבי«

לבדו ישמש שמוש רמי הפרטים וחזה הטעם דברי
אשר דברר אליוי

העבש

אהלים

ומעתה נחזור לעניננו הראשון  ( ,נאחד שמיבמ
היא רמי הפרטים לבד  ,וכשנדבד ל״מ מאהל יעקב
ומאהל לבן ומאהל נקור יחדיו נמה אומס בשם אהליםאבל

זמיבמ
• ) עליו אמרו בעלי ההגיון כל כללי הוא במופשט  ,ולא
במחלט  ,לפי שאי אפשר לשני נמצאים ממלטים בלי
הבדל כלל  ,וההבדל יעשה הפרט  ,וכל דמיון ; איני
כי אס הפשטמ ההבדלים בכת לעמנו

תיבת א 1ה ^מ 2היא הרמי המלל במיזלט ר*ל בבמת .לכל
בעל רמש אהלים מיס  ,׳ אבלי ואהלי נשיו ואהל-י שפחותיו
ואהלי עבדיו ואהלי מקנה  ,המתאחדים כתכלית ^ לצורך אדון
אחד  ,עושר שמור לבעליו ,המה יקראו כשם אוהלים ,ופן
לאהליןז  ,ולכן לא נמצא
לנהליו ,איש
כתוב איש .
יחיד *להל־’‘ (סימן ח ) כי והלכת
חהשס הוה■ משקל
לאהלף הנמצא ( שופטים י״ט ט״ )

בודאי שהוא משקל

הרכים כטעם והלכת לאהליך הכתוב במורה ( דברים י*ו ז״)
ובממד־־־"«
ואין לחוש לחסרון מ״ד הרבים כש״א לעיל *
לזה חצינו ' לשם הר רמי הפרטים הדים ,ורמי המלל במחלנו
•T

הדר  ,אך שמשקל הרמי האחרון הוא משקל היחיד ודומה
בזה לעני!

עס ( סימן ט״' ) וכאשר אבאר עפה •

שם

הר שם עצם כללי « ישמש ( ) 1
ההרד״י? המלט -
בטעם
TT

שמוש

() 2

במופשט tומזה הטעם וצדוס  .,מעל כל

הד,

בפרטי ,מזי*
הרמי הכולל
הרד״ת נסר

(סימן ז" ) •
הר יבם *

רמי

בפרטים  ,יקבץ הר

צירן

והר

תגור

והר חרמון  ,ואס הס רחוקים מאוד זה
מזה ״ ויש הרים הסמיכים כמקום ,נאחזים ונשלביס זה בזה
עד שבמקום שיפסוק האחד יפתי ל השני ^ כמה שקורין בל״א
( איין בעבירבע ) ההוא יכונה בשם :
ישמש שם בז ( ו ) שימש הרעי הכולל במקלט ,
הרד
רביס
מפרטים
בבחינת היותו מורכב
בתכליתם  ,כי על הרוב
כמקום סב
חתאיזדיס ר״ל
במקלם ההרר ( אל כהר אחד ) שם יהיה מוצא המתכת  ,וכל
חיני מחצב Kוכן כתוב ומהרריד־־־ז תחצוב נחשת ) 2 ( .
סמוש הפרטי כבחינת היות ההרכבה ההיא אחת כנגד ברכבות
הריס הנמצאות עוד במקזתת אתרים אשר  .עליהם יתד
מפל שס :

דןדריכש • ©חושו שמס דמי הפרטים ©1

זזדדW7

־עמי□ מן  t uyיקבץ הדר © ואב והדר שעיר
«כדומה , pVוטעם ' הררי קדם  ,הררי קלש  ,שיש בארן
הקדם :הררים רכים  ,וכן כאת הקדש •
 r “ Qrtכ" השמות האלו דאיתי למשל על ©ה שאמרתי,
אולי ימצא החוקר ■ המשכיל עוד כהנה • וכהנה ואני
לא באמי אלא לבאר ענק רמי הפרסים ורמי הכולל והבדים,
י  -ב־— ל
־ ובכן די במה שאמרת \ *
דבר ;לחברת

דורשי לשון

עכר ולכל הקורא במכתבם

המאסף ! * )

דאיתי את -האדם ׳והנה כלו תהפוכות בפיו■ ידבר יולבו
כל עמו  ,מוצא שפתיו ידיו מאנו לעשות  ,ואמרת*
וד רעה חולה תחת השמש  ,וי־אזי לעורר יעלת בני ■ אדם t
יבחנו כס מחשכותס ויראו מעשיהם  ,ואו יבינו כי בצדק
דברתי י ושדם לכ אומר יכ אין כונתי להוכיח ימ אדם
«להגיד לאישזעל פניו דרכו ; יכ לא בעל דברים אנוכי  ,גס
לא נהיתי לעשות כאלה י -בם לא אככירה מלק ולא אצכוד
אותם תמרים  ,כי אל יועילו רב דברים ז השומע ישמעקול איש
מדבר  ,והחרש גס קול תרועת מלחמה אל ישמע  -דמי
מרש כאיש אוטם אונו משמו ע ?

אנשי©
אל לבי  ,מס-יום

אמבכםתא יזה דאיתי ונתון
דכים וכן שלחים -ידברו כענין ־חנוך המערים  ,אלו
שפיהם ידברו את רעיהם כשער  ,ואלו בדפוס יוציאו מחשבותם,
אלו ואלוייאמד־ן "• " יכ אין טוב לחברת האנושי אל לחנך
«את בניהם בדרן ישרה מנעוריו  ,ללמדו תורת ה" • ותורת
״ באדס בדרך היותר טוב והמתר נקל  ,וטוב לבחור אנשים
*©לומדים עשות כדבר הזה ; ובהיות כי אין ביכולת כל איש
 ,לבחור לו איש ישר מלא חכמות  ,הן מטעם הכנתו ©,א
״ לא ידע• בתור באיש טוב ומאוס ברע ; והן מטעס כספו ,םא
,לא תשיג ידו יד שכר המלמד והספרים אפר סכ ילמדו r
 ,ואם ־מטעם המלמדים המעטים אשר יכשרו וישכילו ככל דבר
חכמה
• ) המכתב הזה נמ5א בבית סופרנו מעמיק סוד הב״ח■היקר
ל׳ה זנוויל פרידלענדער ולא נודע,חי הביאו שמה * ,

! חכמה ומדע
״ שם אגשים

הוא ליסד בייג מניז ולהושיב

ע״נ3מכ וישר
,
מכינים בדרך  :גדול

בנים ,

בדרך הלמוד וכדרך

<אר,ן״ וכאלה רבו* ; ידברו *

^סך־ 1אס כלס ימאזו מאוה אץ •אחד מון לא מאומז /סא
גס■שי לאל ידו ; חד -יסיס ^ללחס ואץ חורש ואץ
«ורע מאין קוצר  ,מהלחם מאין •ימצא ? •ול ישכילו זאמ זימאספז
*חד כעשיר כאיש אשר חכממו עשרו לדבד לע אודמ הדבר
הזה  ,ואס בכעס אח ח לא ישיבו הדבר על מכוני הראוי ישנו
וישלשו יעד■אב אל תגלימס" גי אס אין מחלה אץ תגלה ־•
^ליבכם חכייצ טובע אחיהם  ,המחנדכיס כעם  ,אורם
דבימי  fהטוב טוב לבס בי מחוגו ד.לג ומשפמבו
«! טוכגס עלי אביון  ,או כי מחובו ילדי העניים בילדותם
למען לא יצטרכו לכס בימים יבואו ? האמנמי ׳! כי אדבר :
טוב האחמן מן הראשון  -ובענין הזה יא 1מ לשמוע מחשכומ
בעניים « וקבלי טובמכס  ,ובלי ספק יענו גלס [הכ אמד :
טובע בניכם האממי קזדממ לטובמס "
; l£U?T״ 1rסא יש א מ גפש איש מכס ( וידעמי כ* דב
מספרכם ) לממ לגעף מוצא ולהיוע ממיסדי
כימ ממן הנערים הן בקן מסוים מידי שנה כשבה  ,אז
לשנה ולשגמיס דברו גא נגד אחיכם  ,הודיעו רצונכם אמלכ ג
למען יראו רב,ם וכן יעשו * ) אחד  .המרבה ואחד הממעי®
לעשות , .רצונכם הטוב שוס וגלכס קוים לטובה •
מפעלו סוב  ,וחמן כסמד בלי •יזכר
<א 0
כמסמריםעליו ץא ינעם לבס  ,.כרוכים כס אמס
.שמכם
לה  ,גי אס אמס מחרישו מעשיכם * דברו פועל מגס
׳*סופד לכל  ,סא גס הפועל לא מדע rואז מדברו לע אוזן
איש נאמן  ,הוא יפרסם הדבר■ ושמכם לא ־יזכיר  -ובדרך הזה
*קובן הכסף( נדבמ יראי ה ' ) על די  ,ואולי בקרב ימים
זטוב
•ירכה ויספיק למלאימ רצונכם ורצון אביכם שבשמים
לגס לג הימים -

ועחה

* ) זטוב לכם גי מריצו אגדמ לתדל״ע [ מס
לבגס בהתאס ! "

* פיצו

מעמי

ועתד־־ין שמעוי נא •גס אתס •דורשי ל״ע  Iנ ^ סי&מזוה
בלבי ,כדבריכם .אשר הפצתם בישראל בנהד־י*
מ! בשור  ,וזה שמו אשר יאות לו  ,כי שאבתם מיס ממעיגי
החכמה  ,והיה לנחל מלא על כל גדותיו דברי בשורות ינחומים
ככל איש משכיל דורש אלהיס ואוהב האדס  ,גי מי׳ ומה יעצור
בו להביא מחשבותיו על לוח  ,אס מלאו ה' רות חכמה  ,תתק
אשר עד עמה לא ידע אל מי יפנה ויערוך דבריו  ,הי דפוס
ספר מיוחד ? לא תשיג יד כל איש לעשות כן * ואס יש
לאל ידו ענותו תעצור זב לאמור  :מי אתה לבוא בקהל ולא
ידעת הינויבו דבריך אס לא ? לא כן הדבר עתה  •,לא יבוש
לדבר אתכס כי מתי מספר אתם ,והמאסף יהיה לו לאבן
בות ז

"

אמנם שמעו גא גס עתה את באשתי  ,אחר אשר שמעתם
משפטי  ,אס בצדק שפטתי מעשיכם  ,אס באמת
ובתמים עשיתם את הדבר הזה  :עשו נא גס את זאת  ,ואו
תגדילו חסדכם האחרון מן הראשון • ידעתי כי יש בכס
אנשים מכנס ה׳ בעושר ' ובלב טוב להטיב עס הצריפים
לטבתס ; גס יש בכס אנשים אשר שקדו מימיהם * ) לע
שערי,תורה ועל דלתות החכמה  ,מהם .בעלי גמרא מהס בעלי
חכמה וימ־עיס בלם ;נות זרות * אס כן הוא  ,שימו נא לעיני
לכ בהחאסף לחודש הראשון אשר תוציאו לאור  ,כי כדבריג®
במעשיכם טובים  ,ואס בפיכם תדברו נכוחות  ,ישרים גס
אתס בלמתיכס • ואת זה תעשו  :איש איש מכס יביא להקריב
נדבת לבו  ,אפר בכסף ככסף  ,ואשר כסף  .אין לו יבוא ותלמודו׳
בידו  ,ללמד נערי בכי ישראל דבר מה  ,הן בתורה ובתלמוד
והן כשאר חכמות ובלשונות אחרים  ,שעה אחת כיוס לשנה
או 'לשנתיס או יותר בלי תשלום גמול כללי י יהיה השומע
וירא את דבר ה׳ יארח בחברתכם  ,ואז תרבה הצדקה ואתם
תהיו לשס ולתפארת לעיני העמים •

וכיתאמרו  :״נקל הוא לדבר ולהוכיחאחרים  ,ואת מי
״אין כמו אלה לקרוא בקהל  :עשו ! עשו ! וידיו
״ תמונות בחיקו "  -לכן אודיע לכס את אשר עם לבבי ,
אס תקום ואס תהיה עצתי ליסד חנוך הנערים פה העיר
קעכיגסבערג  ,גס אנכי הצעיר אבוא עמכם ללמד הנערים
שעה
*)

הס הס דבריכם מחל הבשור דף ג״ •

גמ
^

# _ . ..

» «utk

«msr

!! «

להיויע הראשון אשר קבל עליז העמדה הזתיזג  ( /הנכה « .ני
צדקעי ביוס אחרון כי ימא  ,והיה של< ס!
ךוץךר־-א אכלה לדבר  ,עוד דבר לי אליך הקורא ! בקראו
כקראך
ך< ץךר
משפוט אע צחוע לשוני
איג המכעב הזה אל נא עשפוט
את.
יא עמ 1יופי  .תליצחו• כ״א הדבר הכעוב בו " כי לא ישפט
כצחויג לשונו י והיה לעע מועל
האיש ככגדיו  ,ולא  .הדובר נצחוע
כאיש
אס יבואו עוד אחרים אחדי כדבר הזה  ,אגלה לכס עא שמי;
למופי למען לא אבוש  ,אכן כעע שמי
(אס לא  ,אשים ידי למוכי
ואס
הוא

&w
Bi
אז

נש

תולדות גדולי ישראל

ניס

ני

י

מולדות .החכס מזהרר

זאב

מאלף יצל יזדעקויא

כעשריס לחדש אלול לשנה העברה צוה ה ,המומה
מאלף
לחסידו היקר התורני כמהורר זאב
י
»יי*

זצ״ל
החבכשהזה נולד לאביו היקר כ״האברהם נתן
בעיר דעסויא בחמשה ועשרים לחדש תמוז שנע
לפ״ק  ,ויהי ,איש ישר וסר מרע< מנעוריו אהב
הקי״א

מכמה  ,הגה בתורת ה׳ מס וליל  ,גס כימי יגונו  ,עת צר
ימצוק מצאוהו לא סר ממנה  ,כאשר הראה? בבאורו הנחמד על
ס' איוב אשר הוציא לאור בשנת תקל״ט בהמתו בברלין
קראו בשס ׳• פשר דבר  ,וכבר העידו חכמיס וגדולי ארץ על
יקרתהבאורהלז  ,ובפרט נר דורנו החכסכמהורר פשר ,בר  8בהם
נרו באמרו  " :בקראי בו מצאתי בהם דברים נכוחים וישרים למוצאי
"

דעת,

מיוסדים לע ^ אדני המורה

והחכמה

האמיתית ,

נאמרים בלי להג

 ,הרבה ובלשוןצחות וקל להכין לתלמידים החתאויסלהכיז איג דברי
״ הספר היקר  ,וים בהם חקירות נכבדות ,רבוע התועלת
^ כעניניס דמיס ונשגביס  1 ,ברי מוסר השכל ואמרי כינה "
ואחריי

*אקדיז בא היתד המליץ החורני כמהורר ד \ רץ ורחלנדך ,
במליצחיו הנעימה באמת על המחבר הלז " :אך זה האי®
* ,פלה למעלה ויהי אזר  ,יואל ארץ יביש והנה יצרה■• ומעכה"
<על -זה הוסיף עוד לדבר במליציגו ״ ריע בס בימי י1״ו?ו־.
*לא שכחח פי איש אחה" I
בשגרת חקמ״א הוציא לאור ספר בלשון אשכנזי אשר קרא
בשס  :עקרי דע היהודים * ) וב ידבר על שלש
עמדה■ עקת דח־מ  ,מיוסדים על דברי הקדושים חכמי היעלמוד
ז״ל ועוד היה ברצונו להוציא לאוד ספר גדול  ,על דבר
המורה והיגלמוד כאשר הזכיר כעצמו כהקדמיע לס" עקת
הדח ** ) גס יעל הספר הזה הסכימו דעעס רבים מחכמי
דורנו  ,כאשר עשה גם נד ' דורנו רבנו משה בר&.CTI1
באנדיג כחיובה בלשק אשככזי להחכם המחבר -

ר הי בשנח

התקמ״ד אחדי

הודיע חפצנו

בנחלהכמוד

להוציא לאות •מפיגב המאסף  ,דגם בקשנו מכל איש
מכס יודע הפר במחנה העברים להיוח לעזר לנו Lבא אלינו
«! כעב מהחכם הנל מדוב ענותו הכשיח אומנו לחמוך יד«
בדבר הזה  ,גס הקיס דברו כאשר יראו קוראי המאסף לשנע
היגקמ״ד  ■ ,אמנם אהה ל כי לא ארכו לו כימים ובשרם
בלמה השנה הנ״ל נפל למשכב והנה הוא חלה אח חליו אשד
ימוח בו  ,ואנחנו לא ידעכו מה היה ול  ,גי ימים דכים
עברו אשר לא שמענו איג קולו מדבר עמנו ,ונאמר  :אק
6ה כי אס קרה לו דבר ונכחוב אליו והנה ׳חשובחז באס
אלינו כדברים האלה לאמור :
ד׳עסויא סא א" כ״ח מנחם חקמ״ד " מחעכגו על דוב
״שלום  ,איגס רעי דוברי צתוח ! חכר נועם
*דורשי לשון עבר •חדושכה בשובע שמחו ח Iמחק שפחוחיכם,
<וחין ערכיכס  ,המה חזקוני בחליי " כי זה במו שני חדשי©
*נפלחי למשכב ולא נשאר בי כת דע יכ דחיתד  ,הביע קצי,
״ קרבה פקודחי  ,אן כנועם אמריכס קחאמצחי  ,קמחי
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 #ממשכבי 1אחזתי כעשי  ,חי ראה אלה ייזלו פכים ולא ירצס
 ,ואת אפר גדרתי לאלהי צורי אותו אשלס  ,לעאך הערכות,
»את כערי כני ישראל  ,וללחדס קשת הדעת  ,איך מרו חצים
»למול אויכיה ס  ,אפר בפחו רתם יריבו להמם יפוד י הדת
״ זכו״'  nועוד הרבה לדבר כמכתב הזה על דבר ילציאות
הבורא ; אמנס בחירם כלה לכתוב כשל כמו  .ולא היה בו
רוח לכלות כאשר כתב כעצמו ככוון הכתב  " :אתרי כי נפל
#כחי  ,אל אוכל עוד להוציא דבר מפי עד אפר יהיה ה׳4
 #אתי ויאזרכי תיל יי "

אחדי' כן בא אלינו כתב מחמשה לחדש אלול yבו כלה
לדבר את אשר התל במכתבו הראשון 1ותתי׳ רותכו
באשר שמעכו קולו מדבר אלינו לאחור *  #הנה עד כה עזרני
» ה׳ יהקימני מערש דד יכו "י־ אך בשרם חדש ימים תוחלתנו נכזבה
כבוא אלינו אגרת מאשתו  ,בחר תשא קולה יתכך על אישה
בי לקת אותו אלהי® ואיככו ויושאר היא ושבעה בניה  ,האל
אבי יתומים ודין אלמנות ירחם עליהםI
לזכרו?

החכם הזה נציג פה קצור הדברים אשר צוה לביתו
בשרם מיתי  ,הן המה יעידו ן על •צדקתו וישרת

לבבו  " :בגי ! דעו איפוא אש* -צדתי אתכם,
#בראותי מ נחלתי״ ואפס כהי ; ואולי קרוב
 •#יום לבוא עתי  ,לכן עתה שמעו .לי  .שמעו
* תא וואלף אביכם דרך ה" אתכם יאלף  .נחמו את
» אמכם ,אהבו אותה ירוצו לעבדה 1ולהחיותה ,
#אהבו,את נפשכם  ,גם את אחיותכם  ,היד,
״ עוזר להן  ,אמדו .קדיש לכ השגה כולה  ,אף ,כל
ל* ,ייג
הורש שנים עשר לאי תלבשו מלבוש; שחדר ',
אתם ולא אמכם  ,היו שקם ושאנן אל תרגזו לאיש
;ואשד?  ,קטן וקטנה  .עבד׳ושפחה,מגלים וערלים,
«ואל תמעלו מעל לעשות בשפר לאדם ישראל
#וגוי יהד  .כשתבואו לקחת אשד .אל תקהו
החברה
« מאלה שיצא  .עליהם שם רע י מבני
#אני מבקש להשכיבני,במשכב אבות; ,
#יספרו בשבחי או בפלוני  .גם דורש לא ידרוש
;בכבודי כ״יא ברצותם  ,יעיד אוזן השומעיפם
#לשוב אל ה" בכל לבבם  ,והם וכל הקהל
הקדש  .ירחמו דע  *-א,שתי ההשובד־ז שד\י >*
«בשפחה ספוארה ועל כני וכנותי נקיי השא •

*

תא

ארית הדברים האלה ציה לבייגו  ,ויגוע בטרם קצו כן שלא
 .י ושלשים פנה  ,עס ה" הריס כמספד ■קולך ובכה
השבר ! גי נפל איש כמחנין  ,גס הדת תשא נהי כי נפל
חגן לה  ,לחס את לוחמה בשער  ,אהה כי נפל גבורה
ויאבד כלי מלחמה ; גס אנחנו כל יחי היותנו עלי אח לא
נשכחהו כי עשה טובה עמנו למחוך ידנו במכתביו היקריס,
עדי עולם חתוס זכרונו בלב י
מבריג דורשי לשון עבר -י

ד
•פקד
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בשורת ספרים חדשים
מודעה

מיי־׳ב הפריס

בכתיבת
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<

חתימת י
גורללר־ת החיל*

מבת

אחד

מהגאוניםהקדמונים  ,הנו

צפנת פענח מגלי • חיא אמ העמיד
לבא  ,ואשר יקרה כאחרית הימים נכמב ככמב יפה בעגולים
וציוריה יפיס  ,כדיו אדום נחמד למראה  ,הס" הזה מיוחס
ליב" המזלות ,ו״ז החשרמיס ולמזל השולט כעמו ע״ד סוגיות.
שבמ דף קכ״ח המפורשת באר הטב בלוח מסודר כשלחן ערוך
נחמד להשכיל  ,זאת  .החכמה מודעת ככל הארץ כשמה
.
• G eomaniia
אבני

שלהכש

מאה ושתיס שמיניות יקרות מכל כלי
ממדה ׳והס שירי מוסר השכל אשר תברס

הקכס

קמצס־ הנעלה מדקדק זמוכהק כבוד
אכודיענטז נ״ע •

מהורי

משה כן

ודעו?

הולדור־־ת האר״י והיא ספור דברי הימים להרה המופלג
היחיד בדורו המקובל האלה׳ קדוש יאחר
יל -כמהור״ר יצחק לוריא אשכנזי זצ״ל תלמידו של הרה
הגדול האלה׳ מלאך .ה" צבאות הוא כמורר מעיה
קורדוביירו
הספרדי זצל ,כל הקורא בז יראה מעשה ה" כי נורא הוא
שהיו .בימיו מיום הולדו עד יומו עלותו לאור באור החיים •
בעל ההלומוד־עספור הלציבשיר  ,כמחזה
מגיד לאדם בהבלי העולם והפסדו
ברדפו אחריהם ומעלות ושכר המלות ידיעות הטובות כי
יתום דרכיו •

לילהעחלוס,

חורארת

בעל דין

עקרי -תורת ה' ,

ומסכת
עדיות
האפוסטולי
כאוינ״געליו״ס לקיים ולאמת .י״ג

ועדות פיהם משיחים לפי

תומס לכחיש

ולשרשט" שרשי אמונתם חברו החכם כמהירר דו] דוד נשיא
זצל אס להחכם יוסף כשיא מחבר ס" תורת יוסף בקאנדיא
שנת הקץ לדברי רות •
1

ספרהכלימד־ז אי -<- vכלימת הגויבש (ונח כעל
שפתי ישנים ) חכרו רב הסדאי גאון ,
בו י״ב פרקים נגד המשיח המדומה כבאור מאמרי תלמידיו
ודברי  -המאמינים בו  ,ועמו פירוש נחמד באר הסב על נבואת
הנה ישכיל עבדי להרמב״ן זצ״ל  , ,וגם ויכוח על האמונה שהיה
בין החכם המפואר כמהורר אליהו
מאגישטרא״טו וכין
הממי
פראנסיכקו די
אמנו
פיגדי״נטו  .באת
אודבייטו •
*
•
עדר
האמונד״ז ( גס זה נזכר כס׳ שפתי ישנים ) חכרו
החכם במהודר משה הכה? מטורטילא
נע  ,ובי י״ז פרקים כפלפולים וסתירות אמונות הנוצרים ע״י
פסוקי תנ״ך חברו שנת הקל״ד •
כנפי יונד״־ן ספר משוכח ומפואר כפי כל על דבר נפלאות
פעולותיו וסגולותיו בעתות בצרה בצרופו שמות
הת7מ■ קמיעותושמושיס אקרים על דרו ? סודי ובסוף הספר
 3 §.ע

■ דרן* ס" קפלה *ל  1ימי'
שבע שאלות .תשועות להאר״י וצ״לי על
השבוע

*

שי w

ש
בשידתסער אהבת
פראכקו נרו׳

השללכמהות* דוך:

דוד מהמכס
"

כדת אמר דוד  :קנא קנאתי ללשוננו המקודש והאלהיי
קנאה גדולה בראותי כל העמים קרבות יחפצון  ,לגדר
לכר דבר נברא שירש וענף מכל כמנא הכרוך שמות ופעלוי?
אנשי השס • איש איש בלשון עמו בארצותס לגויהס עשו להס
ספרי מלוין  ,למצוא דברי חפץ בכל מדע ומכמה  ,על לרן
באינסיקלופוד״יא )ורון
" י ( וביער שאיו בזמננו זה
א״ ב
שכפינו אמנו אדש חמדה יבשה אין כל  ,והנמצא בצנצנת ספרי
הגד ריס והמשכי ודכמתייהו  ,ובפמח׳ שערים לספרי פילוסופינו,
אך מצער המה ; לכן בינומי בספרי הקדמונים  ,גס שב גנו
ישיש כנו ובזולמנו ומצאתי׳ הון יל מפוזר ומפורד  ,,חשבתי
דרכי ואשיבה רגלי להתחיל המלאכה אחמ לאחיו אות באופי;
אך פורה דרכמי לבדי ואין איש אמי לא עצרני הגשם  .התלוש
כבדות עיני ונס לחי מפני זקנה ושיבה  ,ולא דעת הנמנע
לבא עד מכליי ! המלאכה בהעדר כח המכונה הנצרך לישא
אמרתי אתגבר כארי אקיצה
קר
סאת ,
עבודה קשה
העצלים בני גילי השוכבים על חמות הבטלנומ להיות לעזר
יל  -ויביאו איש שוס אל עצי • מערכתי ויעשו חיל וימלאו דברנל
על אחת כתה וכמה טובה כעולה ,ומה" תהיה משכורתם שלמה•י
דוד פראכקו׳

מינדיסי׳

מ ר רע דת "
משרת
אס ברצון איש לקחת צורת חכם דורנו כמהור״ר
סנחכ £1נר״ו כאשר באה בשער המאסף לשנת התקמ״י
בר
כ״ה משדת׳
מהצייד המפורסם חבר לחברתנו הב״לז היקר
גראשעל
אצלנו  ,מקחו וי״ו גוטע
ב׳ר״ש  Vימצאה
וכן צורת החכם הרופא כחהור״ר הערך נר״ו מאת הצייר
מ♦ ! ורסס (  ) Ch040wieckiחקחו י״ב גוטע גראשען יי

חכרת

דורשי

לשק עכר י "־

מ

ה

לחדש

טבר־ו

הקמה

שירים
 '.המקים והמשפטים אשר יעשם אוקס ה־אדם ומיי פהס •

שלו־כב! קבד
מיזרז האיששהר-
רע

 4שבת בטח כל־־־ימיו מפער־’,
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בךרבי תלךלא «חטי אל ? בר.
זה• תיבל כיד־־טוב אףהז ה'ש :כד-

$ל ■ ה1ן ת^יעו  ,רק לא תו־זת׳ על  ? $רV
י אתה תהבכב  ,רק לא הבוז אישבעך].
בגעכם תתראת לקראתלב ־ גבר/
את חישיש תהדר  ,תחון הנלד" י
ד (© )
*)

»ל
המגודיס

השירים האלהלקזחיסמש' אלת בני
להריפא אפר יבב לתיאטץ "־ ולהיות כי כעמל
דברי המפר ה!ה על פגי כלו  ( ,איננו חצוי" יבינהו,
כי לא׳ נדפסו יומנו ימיר ממאה מפריס  ,הצגנו פה
איזה שיריס לדוגמא  ,להראות .אא יפיס לעין כל1
אולי נעורר אס לג יקירי כר לא ראשי הדפוס אסר
$חברפ חנק* נערים  ,להדפיס פא הספר מחד^
ליגועלמ הנערים• הת&כיליס אוהבי המליצה «•
דברי המאספים י

אל נא תהגה אכש אל תליפטבדי־־־אמר
אל אנ תק־פט אם ליו הסקר כל־־־טעס,
מחמר- 1
הנטוגב
תחקך תא
אל אנ
v
־* • t :
־V
* ; {
רה
?  E QJעולתה בך אחר לא תכח .
אמם זר שמך נאץ אל תט בזעמם ,
נבח *
£יתה תמיד יראת שרי לא
־*
V
“ “
•ג ^
'* T
*T
ב
׳על כמורי.

ממד לכושי

מכלול העגזבמז אמותמשד *

בי זפ ;חור בחור 5הךת,
ומעט »! ל המושר לבבןההד־! ,
אוי־ מרחוק אראה איכה נגןרחי׳
ולגרל/זואתך אפסי  /אה  $ו־ז.
$8® LÜYKן א 1ן,ןה־ון אצך!*
מםכן& איטו אביון תקןה נזעחד־יז;
הנה ביר׳ £ילל '? צול ¥נ  $ארת,
ולימין קדג.י  YM 0איקד־ז י
,ןא וראתה אסיה  ,יפ פה באד f
 8אל^ הטובות ^ר! ^, k'D .

»’£ל מייחדי ׳ wןךן7Hי
ולבר

ולבד זיטב אל א5ל  ,הנתן W
£ל ע&זר המזמור במרו ^ ,ערץ־4
כאין י
נחשב
בלחו
האדכש
בי
 T־ •*
- ! V
:
TTT
ג
גדכריס ?ייזומיס אל הידכס הנעלה  ,במו״הדר יעקב
הכליות ,.כי‘ הנוקט
גוריציא  ,בחלותו כנאה
 fnכק״ק
ויגרטו ידמיי רכנו וטיט  ,יכל קהל יצוראל עומד כיתי״י
ביים צום להפיל תחנה ' לישיעתיה לי  ,יעתל' רות י״י לעעמן
והוציא תא האבן הראשה כרב תיל *
די

קמ

לאייזכ1

עודה אדון דוה  ,וראה כי' מיס
יזה העס הזך ,דובס כאבן,
ובעובר זמחתכש נעךמו מעש־,
כפים מעץ תצעק  ,מקיר האבן *
א 1אה עתה כביר הטף הפיס.
ובנהת ורוחה הוצא האבן,
כפס
ולבב הנצביס נמס
אל נא "ירך לבך הזק מאבן ר
יזאל הנק ההוא  ,כי נחל סיס
זא בישימון מדבר הזיל מאבן/׳
מס *
ממע;ני .יעגעך יריק .ךל
יגור מסי הבור הסיד האבן,
עוד במזצפט ראפיון תטזקנו מס.
דע בי בהר הטוב ; וסד אבן -

.ד ־

י

מישאל

SS

י

הרועד*) * .

׳־

הבוקר■  .אור  ,ותישאל בא מן היער אשר בירנעי שרי» 4
׳ לקרדומל בימינו י שמה נקף סנפי יער בנחל*
וחקלוע לכלה ברח , .לגדור פרצע גדיל יב נהרסה iלילן שחות
עחע .משאל אשר נשא על שבמל «
ףעז* < 2עיניו וירא  ,למה אלה אתע שעולה על שפע נחל
שוסף  ,והאלה נוע ענו ע * כי כגעע רוח הקדים
בנחל גאו מימיו וישסוף אע האדמה מעל שרשיה  ,והיא
חשבה להשבר  ( ,לנפול אל עון המיס • ויהי כי בא מישאל
עליה ויעחלד ממעיה  ,ליאנח במר רלחל כי עגמה נפשו -
ףי< ן ליאמר  :צר לי עליך< rגץ ארן קלמה ויפה נוף אעה,
אבל ,עוד מעט ימשול עליך אשד הנחל לשרשן מארן,
והיו דליועיןוענפין משחק לשסף מימיו  ,ולא נודע מקומך איה —-
חול  O 8אני  ,אס יקרך אסון ! וישלך אע צרורהסבכים
מעל שכמו  ,קי אני! טרפי צמחיך לא׳יבשל  ,ושרשיך לא
ינמקו ! ויקצב אעצרורו ויאמר* .החסר סנכיס היער ? עלד
אגדע לי מקלוע אחרוע עתעהן « לגדור פרצע גדרי בי

%
נהרסה

ך יקר  , ?-ויחפור  ,ויפעח  ,וישדד האדמה -סביב האלה  ,ייבן
מן המקלוע וימן הסבבים 7ןמ סביבה  ,ואע שרשי ' בסה אדמה,
ויעמל בזרוע בתו ובזעע אפו עד בי שכה | האלה לאיענה
ולמצבה  -ויהי ככלוע אע מלאבעו  ,ויקת אע קרדומו על
כעפו  ,שמא ושוב לב  ,וישב עחע צללי העץ  ,ויצהל פניו
משמן  ,ויאמר ; אשריך אלה אדיע ! עוד יאשרך בל עובר,
ל בצלך יחמד שבע * עוד יברכך איש אורת  ,כי ישאף צל,
עוד מעש בדיס ועשלח פאדע  ,והייע לו לאגן ,גס*בזרות
סערהe
שמש בצהרים עהי עליו

רקם
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אל היעד פניו 4ויהי הוא הולךi
 & p1ללכע ,
ויקרא אליו מלאך ה" עמ 1ך האלה rמשאל עבדה" ?
הטיבוע מ ה ^ עס לבבך — ועמה אעה עקד ע על הען2
וגנות .עליו * באשר יגן איש על בנו להצילו מרעה  ,גס אני
פקד אפקדך • שאל מכי ואענה  ,מגזר אומר ויקס לו ,
הלא ידעתי כי מצער מקנין* וכי רק ממש הנה כל הצאן ich
העדרך *

דפל מישאל על פניו איצהוימאנו  :דחי נא ברזיל*,
מחליו? אס מצאמי חןבעיניך  » ,עיג הקניר נינעל

בחילי שכני

דעתד

״ה

לע

ערש דוי •

ול  ,וברוילי קם

לע

רגליו ויחי מאליו ז

בימו וא*

אולבם גס אע מישאל כקב ה"  ,ויברך אע
מקנהו  ,ויהי נועס ה" עליו ומעשה ידיו כוננהו
ויפת האיש למאוד מאוד *
אמרולצדיק

ניטוב ,

יכ

גמול

ידיו יעשה

לוI
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יחבר משכילים ורבי פעלים יגברו חיילים ללין ולברר מלי©
עדמ דורש* לשון עבר
בספרי קודם הלולים ה״ה
נר״ו  -יגן ה״ בעדם  ,ויהי בויע הודם •

TD

ריעכסה*ה הה*ת יליד נפשי מכס ושוער כמד הר״ר

אעק■

דנ
■איצק א^כלד״‘ כר^ו

דרשפם

אייגיילפרש •אח'ptfnpfl

*זפומדפ שבספר אייב  ,וכס אלו שהודעפס כקונטרס המאסף
■.
מחדש סמן פקמ״ד שבהם חמס איוב מענהו " אמפ יכ
מפומיס הס  ,ומה שנמצא כפוב עליהן כדברי המפדשיס ז״ל ,
אל ישקיט לב המעיין המבקש לפרוש אופס על פי הפשע
הברור  -אך דיעי מה אעשה אני ? אס לפרוש אופס יד
באד  ,׳זכי מגיד < ודופ ומפיר קשריס אנכי ? ואס לשלות
לבס נייר חלק  ,האוכל עשה כזאפ לאזניס קשובופ לשמוע ?
«אומר אדבר וירוה לי  ,כי אפ אשר אדבר פשקלו אפס על
מאזני! דעפכס ועמכם כל הקורא כקונטרס המאסף ודבר מה יבינו
«הגידו לי • ואחל כהצעה אחפ אשימנה ליסוד מוסד לפמשינו
«! אפ היא ־׳
בעובאו על איוב מכאוב וחלי רע הפלא ופלא חאפ ה"  ,החליטו
ו־יעמ ניאון-ועמלבקרבו ,,ואלה גרמו לו • פי אל יכאיב
השס איש צדיק חנס  ,כי צדיקוישר ה" ולא עולפה בו • גס לא כספר
לפס7כדו ! אפ  ,אבל כל דוחס הוציאו  ,להוכיח אפ איוב על פגע
לאמור לצדיק פמוסו רשע אפה  ,וכמו שנזכר מפורש בכל
מעכופיהס *
ויהי 1אפ כרצח כעצמו פ איוב  ,עגמה ,נפשו
לדבריהם כי ידע אפ נפשו היקרה פמיתה היא ומוס אין כה,
ע״כ הפמרמר עליהם גכל כחו  ,ובכל מענופיו כוכיה רוע
לבס על פניהם והחליט שהוא ישר ובר לבב  ,ואיננו אשם
במכאובח  ,יאבל מיד ה" הס  ,ידעפנז קצרה מהשיג סודז
ודרכי משפטיו • ולעזמפ זה כפעס בפעס הפא מצו ריעיז
ללה יע ג לע דבריו  ,באמור לו צרור עינן כלבך ,,וע״ב מבאי{־
הרעופ האלה  ,׳יבאמפ היה איוב איש צדיק < ,מו שהעיד
■עליו הכפוב בפחל פ הספר  ,וכמו שחרה זה גס לאליהוא
—־
כאמת ובשלשפ ריעיז פרה אפו כי לא מצאו מעבה מרשיע«
אפ איוב { ל״ב ג" ) כלומר לא ידעו דרך ה" וע״כ לא מצאז
מענה • ולכסיפ על סבלופס פלו מבע המגאוכופ ברשעת ' איוב
והרשיעוהו  ,וזה עון פלילי להרשיע צדיק  ,וכיופר לרדוף אמו
מוכה אלסי ס ילמעגגה  ,ולהשקופ חומי לצמאו  ,וע״כ אמר
להם השס? ,איוב עבדי יפפלל עליכם ,ל׳א פנץ אשא
לכלפי עשופ עמכס .כבלס 2 ,י לא ,לכרפס אלי נכונה כעבדי
איוב ( מ״ב ח"‘ ) ובראופ אפב כי •ריעיו שמז פניהם כחלמיש,
עומדים על דעפס להרשיע אופו״ שפך במענה זו כל חחי ,
וגבר כח במיליצופיו ,ויאמר עד אכה פוגיון • נפשי ופדכאונגי
במילים הז עשר פעמים פכלימוני לא פכישו פהכרו יל
( י" *

%ס ^ וג״ ) ודברים אלו ממאדים מדבריי  ,סובר עוד ע"*
פסוק ד ‘1ה" ז" א <'כ חזר ילהוכיר רוב •צרותמ והודיע שהן
 5רות כשלוח למן ולנשמה  ,נשחתו ' עלובה ממלע*גיה  ,ובמה
גס מאשתו וממצאי מיעיו  ,יתעבוה וימאסוה עויליס ובני בל*
&ס * וגופו ו ^ורו מוכים עד בלתי השאיר בם מתום  ,ובקשו
שיחוני אותו ואל ירדפוהו עוד גס הט  ,לדק אות
*זריעיו
ברשע אובד ברשעתו,וחתם דבריו במליצות החתומות ששאלתם
עליהם  ,אכל סרס מכירם נציגה תחלה בדרן גןפוד א*ג
הכוונות הכלולות בהן לפי דעתי  ,ואז המליצות תארנה לכת
בפי הספור שהקדמנו,־ וכן הוא -
£למר איוב  ,,אתם ריעי מדוע תרשיעוני ואני הגדתי לכס
פעמים רבות כי דעה אל תמצא בי  ,ואס תאחרו כן ■דרך
גבר לגישת על פשעיו נגד בני אדם כמוהו שנעלם מהם סוד
לבו  -אל כן אתי שמעו נא את אשר אנכי!מבקש  ,והיא שיכתבון
מלי על יספר  ,ויחצבזן כצור חדק  ,למען יעמדו לעד  ,כי ידעתר
שאם כדור זה אין שומע יל ונפשי מתעטפת כל היום ביודפת
«ותרפיה  ,יקום דור אחר  ,וביניהם יולדו בנים העומדים • כסוד
ה״ וכשיקראו מה שחקוק בצור  ,כל הרעה אשר עברה •על*
ש« הכלי מוני גס ריעי  ,ימה עניתי לע דבריהם  -יגידו לבניי
תבל על ■המ היתה ^ ת  ,ויצדיקוגי דאשרובי  ,ואז תמלנו־
נפשי מתרפתה •י כי יודע אני יכ השם יגאלכי -מחרפת*
שלא תהיה חרפת עולם וכלימת נצח  ,יכ הוא גואל נפש•
עבדת באחרית  ,בהודיעו סודו לעמי ארן ויכינו לע •מה יעשם
ה" ככה בדור ההוא לאיש צדי׳ק כמוני  ,ואילו עס אדס בחוכ*
אריב  ,רמה תנסה על שנינו  ,ואס לא יצדיקגי איש ריב*
געודני חי תאבד תקותר להיולט מחרפת׳  ,אן משפטי את ה*
שהוא יח לעד  ,ומכל פיקוס אשד על  .מי האדמה העומדיס׳
לדוד דור  ,יכ המינים לא יבלו רק הפרטים  ,הוא יקום אחרון
לכלס י* בי הוא ושנותיו לא יתיזו  ,לכן באיזו דור אחרון שיהי?
יש בידו לגאול נפשי מכלי מהת  ,ובהמת שאיני פוש .לשאל לע
*את ומבקש אני שיעמדו הדברים לעד  • ,תדעו נחה נכון לבי
ובטוח שלא הרעותי  ,ושאימיאשס בצרותי  ,ולכן כשאני מתבונן
במכאוכות  ■,הן בחרפת נפשי הן במפותשכבשרי  ,תמיד אני 5ופ?
בעין לכי לא השם  ,להסתכל בדרכיו ובהנהגתו העליונה  ,אולי אלי
דבר יגונב  ■ ,לדעת על מה הביא עלי את כל הרעה הזאת«
בהרבה פצעי חנם  -ואל תאמרו גס :זאת יחשב ןל לעון ,
יכ אתה צדיק בעיגין <  3mלן מתר להסתכל בדדניז אולי

צא

אל מוביס■ הס  ,ולפשפש במעשיך  ,לדעע באה נגשלע.
לשכעבות הוכח ע במכאזבוע אלו • דעו כי ■אל מנעעי אע
לבי מעשו ע זאע  ,הסעכלעי על עצמי בעין ,לבי  ,ושקלתי
׳**רכי ומעשי ואר יעי הכל דאייה ברורה  ,אכל לא מצאעי בהן
דופי ולא אוכל להקעכל בהן יוער  ,כי כבר השעזננע כלילחי
למצוא דבר •?ר ולא מצא עי י ( איך אעם ריעי עיעיזו פניכם
להכלימוני  I ,באמרכס מה ■ צורך לעיין ולהסתכל ולבקר בהיכל
ס" למצוא :סודו ולדעת .לתה הסב על איוב הצרוע האלה,
*הסיבה נמצאע באיוב עצמו  ,בי חטא לה"  ,זכי דבר קטן
■עון הז בעיניכם  ,גיות לכם פן ינקס • מכס במרב ,בי עונכם
רב הוא ,ודרך חיחוע הוא כי כרשעעס צדיק שאינכם יודעים
בו רעה « הלכנעס פניי  ,דגעס אועו לחובה Aהכיעס באמרי
עיכס איש מוכה אלהיס ועל כל זאע  ,נפי־עין במרב יכ דס
«חשב לאיש ן כעושה כאלה " אלה הס הכממעששערעי בכעוביס
שנשאלעי עליהם '  ,כלס הולכים משדים כפי הענק שנדבת
•עליו  ,לדאויין להאמר מפי איש צדיק ומכם כאיוב ; ועעס
מ ימס בחיק המליצוע הסעומוע .שכדעעיגו לבארם בס  ,ונראה
אס עונלנה הכיל אלען ■יי
כה

דבר

יה?■ איפו ^ן רבתבח מלי מי ית? בספר
דוחקו* בעט ברזל־־‘ דבופרח לער בצור
־יחצבו?  :בעיבים הללו מבוארים
שהקדמנו •

וא3י « דעהי גואלי .חי ואחרו?

לע

ןמ

הסיפור

עפר יסוכם,

על  pשאלעי פיתצבוץ מלי כצור העומד לעד כי שעיס
*דעתי' ■ ,א" כי *ש יל גיאל והוא ה" יע" יכ לא ^ עזוב נפש
צדיק לכלימע נצת  ,ואס עעה בוש ע פני נסעני  ,כי ימיטו
עלי און  ,בדור אמר יודיע ׳ל דרכו לחסידיו אשר יקרא?
הדברים החצובים בצור ויבינו יעל מה עפה ה" נכה לאיש הזה
המעיד לע נעשו שהיעה נקיה מפשע  ,וכהודע להם האמע
עבא 5נ » 3מכלימעה " ו&גיע ידעעי יכ גואל זה חי לער
ואמתך מכל היקום על עפר יקום ולכן גס אחרי דודוא
לביס יקדה בי׳ אנשים הקוראים מה שחקוק בצור ויבקשו פשר
דבר tידרשו בס" ויודיע להם האמע ונמו שבארנו בדברי
הספור  tולבז ״
' -

' ואחר

כלייזר
ואחר עוד נקפו זאת ומבשרי «חזה אלוה
שאיני אשס בדבר  ,כשאתבינן לע
לעי שברור לי

מכותי בגוף ובגפש  ,אינני תסתגל על עצמי  ,מה מדרכי
(ממעשי גרמו יל זאת  ,אכל אסתכל  ,על השס ב״ה גי
תשוטטנה מחשכזתי לתזות כדרכי ה" ולבאר בהיכלו לדעת
מדוע עשב ככה לאיש ישר כמוני * והמליצה תוכל להתפרש
בדרן תימה  ,אחר שברור לי שאני צדיק  ,יעלא שנקפו
המקפים מכות כאלה אתר עורי  ,ואחרי העור הבשר והגילין
(העצמות ואיך נגעה רעה כזאת בעור צדיק כמוני  ,שבלעה
בשרי ועצמותי וע״כ מסבת בשרי המנוקף אחזה אלוה ואתבונן
למה עשה לי זאת * אז נפרש ראשית הכתוב על מכות
בופו ואחרית הכתוב לע תרפת נשמתו ומלת ואחר מושך לשתיהן,
אתר עורי הוא הבשר והעצמות ואחר הבשר הוא הנפש
וממה שקרה לשתיהן אחזה אלוה ע״ד שפרשנו  ,אל נכרש ואתר
עורי על עלבון הנפש ונקפו זאת על מכת נפשו שזכר במענהו
סנקמה־ל כני אדס  ,וערלים בחרפתס שחרפוהו  ,וכן מבשרי
ממת גופי - ,משתיהן אחזה אלוה ע״ל שפרשנו והכל הולך על
נ 1עס אחד שאין בידו לבקש הסבה רק אצל ה" ית"  ,וזה פי"
מלת אחזה כפי האמת שהונחה תמיד לע החושב מחשבות
שכליות להבין דבר על מריו  ,פעמים יבין ופעמים אל יבין ,
<מ 5ואתה תחזה מכל העס ( שתות י״ק כ״א ) ואחזה אנכי
אשית לבי ( משלי כ״ד ) וכשנזגר אחריו ראיה ידענו שעמל
לע הדבר  ,יכ מלת ראייה על ראיה גמורה שמתברר ןל
דס בר  ,ולכן אחר • ואחזה אנכי אמד ראיתי לקחתי חוסר ,
שבקזותו ראה ועמד על הדבר  ,ולפי שאיוב בחזותו אל השיב
ברור דבר,אמר סתסאחוה אלוה ואץ כן בכתוב הסמוך שנוסרו
גס שניהם  ,וכמו שיתבאר י וכן כן בקודש חזיתך
לראות עוז ! וכבודך ( תהליס ס״ב ג" ) שחזית היה למען יראה
עמו וכבודו  ,גס בתורה נאמר על משה ואהרן ובניו והזקני׳
ויראו את אלהי ישראל ( שמות כ״ג ) אבל על האצילים נאמד
ויחזו את האלהיס ( שם כ״ד ) סג כשחלה נבואה על איוב
אמר ועתה עיני ראתך ( איוב ח״ב ה" ) אבל קולס לכן אמר
אחזה אלוה  ,והכן כי זה ענץ נפלא ולא נאריך במקום זה *
ושמא תאמרו בחזו תך אלוה חטאת  ,כי היה לן לתזות בנפשך מה הן
דרכיה ומעשיה שסבבו לן כרעותיהן את כל הצער הזה  ,דעוי-

אשר אני אהזה לי ועיני ראו ולא זר כלובליות*
התשוטטו
בחימי אני מזיתי את עצמי ומחשבות׳
1

גקל

 3נ* דרכי ובכל מעשי  ,ועמדעי על כל פרט לפרט בביתר
גמור שהיא הראייה ובכל מה שראיעי לא היה ענין רע לזר ,
שיגמס לי הצרה הזאת , .ואל מחשבו שאין אדס רואה !חוב
לעצמו  ,ואינו מעמיק כהסעכלועו על דרכיו  ,ועלומיו למאור
פכיו יע" אין ׳הדבר כן  ,אלא בכל כחי השעומעי כליותי
להבין ולהשכיל עליהן יאעפ״כ לא ראיעי בהן זר וכבר כל,
יוחשכיע לבו בקרבי ואי אפשר לי למצוא השעכלוע חדשוע ,
פסקו כליו מי בתיקי חהסעכל עוד  ,ודוגמעו כס" עהליס
כשדבר על מחקתי כענין צדיק ורע לו אמר ,כיימתמן לבכי וכליומי
אשמלנן ואני בער ולא אדע ( ע״ב כ״א ) כלומר אעפ״י
שהשעונגעי כליומי מאד לחשוב על טעס דבר זה  ,אני כעד
,לא אדע  ,וכאן מוסיף לומר כלו כליומ בחיקי כלומר מרוב
מחשכימי פסק כחס מחשוב עוד • והנך ריאה שמפסוק זה
שמדבר על חזומי בדרכי נפשו ורצה להודיע שעמד על בירור
דבר  ,זכר לשון ראייה אחר מלמ אחזה וכמו שפרשנו כפסוק
שלמעלה י ומה נעיס לפרושינו מליצמ ולא זר ופרושל ענין
דז או דבר זר  ,ודבר זה נופל על דרכי היצר והרשעה שהס
זריס לנפש העליונה שבאדם כמו עיניך יראו זרומ ( משלי כ״ג
ל״ג ) הפכפך דרך איש וזר ( שם ך״ 7ח״ ) כמו זר נחשבו
( הושע ת" י״ב ) וכן כאן שעיניי לא ראי בנפש! דרך זר כלומר
הכל ראו עיני לבד  ,זר לא ראו ,/ומה טעס לפרושי זולמינ,
שעיניו .ראו זאמ ואיש זר לא ראם  ,וכי זה דרך לשון בכי אדס
כשיאמרו עיני ראו זאמ שיוסיפו לימד לא שזר הרואה ואני
מספר על פי ראיימו אלא אני הרואה הלא כל זה כלול כמאמר
ועיני ראו וידענו שאינו מגיד על פי השמועה • ולדדכימ יש
להמעיק המאמר כך  ,מלח ראו חסר הנסמך  ,כדי לסמוך אלי,
דברים רביס ,ראי צדקת \,ראו י& י/ -ראו עמימעי,ראו ענועי טובי וחסת
«* כים כמוהם ועוד מוסך צשיגים עיני ראו אלה שאמרנו [זלא רא,
דרך זר  ,והכל אחד •

ב ,תאמרו מד־־! נרדף לו ושרש דבר נמצאיב

ואתם רעי
מעמים פכיס להרשיע צדיק כמוני
באמרכם עמיד מה נרדף לו  ,מה צורן לחזות .אלוה להעבונן
כעכע ה" למען נדע למה הביא עליו אע הרעה הזאע  ,וסכע
הרעה היא איוב עצמו ונמצא ע בקרבו כי עונו בו  ,איךן! לא
עבלש-ו לימר;' עון פלילי כזה .הממועע[; נכאה לבב] מרוב עלבו(
נפשו הלא עבורו לכס פן יקום השם מכס בחרב וכמו שאפרש
בסמוך  ,וזה עיקר יפ ' מלע) נרדף שבהזכרן על דברים מחשביים
׳שכליים

*שכליים ’ עטנו על המתאמץ לחקור על הדנר להשיגו זלדעת.
אותו  ,כמו ונדעה ונרדפה לדעת את ח" כשחר נכין מוצאן(הושעו״ ) בקש [שלום ורדפהו ( תיליסלד״טו" ) שמעו אלי
רודפי צדק (ישעי Vא א" Cומלת לו כמו למענו עליו בעבורו
כמו אמרי לי אתי הוא וכן כאן מה נרדן׳ לו מה צורך לנו
לחקור לע סבת צרתו ושרש דבר זה וסבתו שצמח ממנו עץ
עושה פרי הרעות האלה נמצא בי

עוגות הרב למען
גורו לבם מפני הרב פ•
הימהלירואשלא ,יביאעליכם
תדעו? שדחראוי לכס

חרב נוקמת נוקם רעתכם זאת  ,כי דרככם היא דרך חמה,
שאתם מדברים עמי כאויבים כשער מרשיעים אותי מלבינים
פני מכאיבים את לבי ומכעיסים אותי על פני ולא תחמלו על
נכאה לבב כמוני אשר גדול כיס שברו  ,כל אלה הס עונות
שנפרעין עליהן כחרב  ,כי דם יחשב לאיש העושה זאת  ,והנה
<י חמה עונות תרב הוא מאמר מוסגר בכתוב זה ומפרש טעם
.שיגורו מפני חרב לפי שדרך חמה שהם נוהגים פה מושכת
אחריה עומת שנפרעין עליהן בחרב  ,ועיקר המאמר גורו לנס
מפני חרב לתע! תדעון שדון ופירשו עליו למען תדעון על
ידי הפורעמות שיש דין  ,דיין על המעשים * ולדעתי אפשר
שענינו בעבור שאתם |כוחריס כשוד להצר ולהכאיב כני אדם
גי חלת למען כמו בשביל או בעבור נמו ינ ידעתיו למען
אשר יצוה ( בראשית י״חי״ט ) ,ומלת תדעון על אהבת הדבר
?דבקותו ־בו וזה ידוע  ,וחלת שדון כמו שוד ושדידה יכ אין אנו
יודעים משקלי השחות כלס  ,וכמו מפני רשעים זו שדוני
(תלים י״ו ) וכן שדון םש מגזרת הבנין הכבד ופרושו גורו לכם
מפני תרב כעבור אהבתם שוד ושבר  ,כי על עומת של תמה
ש* נקמת חרב
זזגר״ת מצאה נפשי להשיב לע שאלתכם  ,ויש לטהר וללבן
הדברים עוד  ,אך רב עמלי לא אוכל לעשות כפי
תפצי  ,ועמכם כזר ומצרף לזקק אותם  ,זהיה זה שלום מאת
המבקש טובתכם ושמח בהשתדלותכס לבקש אחרי [אמרי
משר *

*זזקסן גפתלי זזידץ ידזדי* .

ג
תולדות גדולי ישראל יפקד מקומו.
ד
תולדות הזמן יפקד מקומו .
ה
בשורת ספרים חדשים
ספד יחעריחשלמדי־־־! •
ושא ביאור על שחורג נרדפים שכלש ק עכרי  ,הלק א״ &
יהבארז השמות .המהיתסוה קל תזקן והמקום והכנועה,
וכהקדמה תספר יהן .אומר בסבה הוספוה האמנתי*
ובסיכה וא״ו המהפכה * .דיהרנפורס כדפוס ר" יחיאל
מייא] שנה הקמ״ד ק״ך דפים מרובעים  ,ושם
ה מהבר ר* שלמה במ״ו זעליבמאן פפנהייס *
מסילד־־ין חדשה סלל המחבר הלז  ,ומפיו הוציא מילים
חדשים ,אשר עדן לא כשמעו  ,ואיש אל שס
לבו על ענין הזה  ,ואס רבו ,במו רבו כעלי הדקדוק עצמו
מספר  ,אמכם בדרך הזה אל הלכו  ,אין סב אחד ( זולתי
אחד בדור אשר עקבו היו מדעו על משכנוה הרועים לרעוה
בגני הוראה השרפים  ,ועוד לא בלה אה לכ העולה לע רוחו)
 3״א המחבר הנוכחי ההגדב נפשו  ,לרדה במצולה חקירה
הלשון  ,ויעבוד בההוס רבה  ,לדלוה פניגיס ממיס עמוקים *
*רה אבן פינה ספרו ספיר פזרהו ,,על שרשי הלשון והכתהו
הראשונה ,

הראשונה  ,שלא היחה משלש אותיות דווקא  ( .אף שעוד ייש
מפיקוח .עצומות  ,כאשר הערה המחבר בעצמו  ,שלא ראוי
לחחוך הדין [ על פיו ) וששמוח הנרדפים נילנעיס  ,כאשר העיב
לברר בהקדמתו הארוכה  ,ההולכת לפני השפר *
ב-ל־* 4דבריו נכוחים וישרים למוצאי דעת  ,וחקירותו אשד
אוץ וחקר  ,על דרך כלל טובים ונחמדים מפו  ,אין
3הם נפעל לעקש  ,זולת המעט אשר העמדנו עליו בעיונינו
ונראה• לנו שלא העמיק המחבר לעיין ולפקח על עשאי
החקירה שהוא משחדל להעלו ח דברים צלולים וברורים  ,ועחה
נעיר פה אח אשר מצאנו  ,רק| חאהבת האמח ולהעמידו על האמת,
לא שכנינו עלייח משפטנו .על גל של אבני הגנאי להטיל דופי וגנות
ו ,חולין הוא לנו וחלילה להמתבר לחשוד או חנו בזה ! ולא
3נכחיד ההשגוח ואשר מצאנו כדבריו מהבלתי צודק  .למען יוכל
לייסרם בפעם אתר  ,ויהי החועלח כפליים לנו ולו •
״וכבר אמר החכם המוני  ,שחוש
בהקדסד “• ,דף ה״
המישושע״בחרפה הוא לנו  ,ולא דיבר נבונה
"
י
* אבל יוחד היה לו לומר שחוש הדיבור חרפה הוא לנו *
לא ידענו לכוון אל כוונח המחבר ; בהיוח שהמוני בהשכל
ידבר  ,כמו שהביא הר״מב״ס  ,מורה חלק א״ פ״ מ״ז  ,גס
כ״ י״ל מאמר ה״ג מל׳ המידוח לאריסטוא והיחהכ,ונחו ,
פחוש המישוש באמח מעלחו גדולה בפני עצמו  ,ואנחנו
צריכים אליו למאוד  ,אמנם בערך מעלת שארי החושים הוא
פחוח וגרוע  -מפני שבשאר החושים יש כת חזק בבחינת
העיניניס והכרחס  ,שהמה מקיפים ומשיגים העיניניס על צד
הדקות וההשערה מדעת  ,ולפי שהכת אשר במישוש הוא למטה,
(נד שאין לו מבוא ב״א בכתינח הרך והקשה  ,החלוק והפגום,
(הוא עי נין ממרי ( מאטעריעל ) לזה ייחסו לו ה גריעות
הרפד*‘! לא שכוונו אל התוספות ,
( גראבהייט ) במילת
והחסרון לנו בו לגמרי  ,כי נחמתנו היינו חמרי׳ טובות
הרכה -
סבר־־׳ 4האמור נראה שהימני יפה ?כר  ,ךא המחבר לא
הריבודחרפה
דהר נכונה במה שאמר שחוש
לצו  ( ,זלדעחינו אס ששעות סויד הוא  ,או שהמחבר נפל
במהמורות השגיאה לנחיב  ,ה 1ש הדיבור ( דר וין דר שעראכע)
אשר לא י  -וצה בשס מ  ,ולא סש לו  .לע כני ת 5פ  ,זולתי
התק&ה

סב
החמשה הנסכים כשחיתס  ,והדיבור הוא רק כיו בנפשי 7והיה
מהראוי לכנותו כשס כת הדיבור  ,והיא הפת ( דשפרמעגן)
לבטא את מחשבותיו הפנימיות ע״י קול ההברה ולהודיע
רעיונותיו אל אוזן חבירו השומע ) אס שכיוון המחבר שב־עבוד
זאת חוש הדיבור תרפה לנו  ,שהוא קשה הפעולה  ,ויותר טוס
שנהיה נעדרים ממנו  ,והיתה ידיעתנו את סתרי מי אדם ומה
שבמצפזניה©  ,בהעדר תשמיש המבטא  ,כ״א בהשכלת הנפ;»
והבטה שכל״ת ; באמת היתה זאת מעלה גדולה אצליכו  ,להיות
באלהים מדעי תעלומות לב  ,אבל לפ״ו היו ג״כ החושים בכלל
חרפה לנו כיותר  :מפני כמו שהיינו משכילים ויודעים הציורים
שבמטמוני כני אדם  ,מבלי הצטרכות רשימות והכרות התיבות,
כן היינו יכולים לראות ולהריח המוחשים ולקבלם  ,בלי
פקיחת עין והפגשת החוטם  ,כ״א הכל ע״ד מושכל והיו א* כ
העיניס והאזניס והאף ג״כ מיותרים י ושהדבר נמנע כחקן ,
זאת יראה כל משכיל  ,מפני שה" ית" רצה לברוא בני אדם
ולא שכלים נבדלים  ,וטובה גדולה עשה אתנו לתת לנו כלן
הדיבור
להתגלות על ידו הציורים הפנימים ׳,
ולהודיע
אותם בבירור גמור לנפש תדרשנו  ,וזה מותר האדם חן
הבהמה  -ועוד שכל מחשבות אדם ותחבולותיו מזימותיו
ויצרי לבו הוא שחושב תיבות ומילות המגרות על העיניניס ,
ויצייר בנפשו אותיות וסימנים התתדמי' על צד החקוי אל
הדברים שחושב  ,ואס נשלול ממנו התיבות  ,הנה הוא חסד
ג"כ תחבולות המחשבה * ) ; ואדרבה כח הדיבור פעולתו יותר
דק ומהיר ובמעלה יתרה מכל שארי הכחות והחושים,ומטעם שהזט׳ד
המחבר בעצמו  ,שתשמיש שארי החושים המה בלתי נופלים
תחת הרצון  ,והגוף מתפעל חן המוחשים תמיד בעל כרחו,
לא כן הדיבור  ,שיוכל להנהיג אותר כרצונו  ,תע לחשות ועין
לדבר  ,אפילו ביכו לבין עצמו  ,אולם שארי החושים המכל
להכריח את חוש הריח שידיח דווקא מיני כשמים  ,אס אין
כל מאומה ? או להכריח את חוש השמע לשמעו קול מליל  ,אס מנגן
בחליל אין ? כי המוחשים פוגשים כחושים עצמם  ,והחושים
מתפעלים ומשיגים אותם שלא מרצונם • אס כן מכל הצללים
יופיע זהר מעלת הליכוד  ,ואספנו את חרפתו •י

יריי< ד“י #ג" דף ו" הביא המחבר חקירה לע הזמן והמקום ,
ומאהבת הקיצור לא נעורר על כל הספיקו «
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ונדבר רק ברמיזה לחכימא מכל מה שעלה במצודת .עיונינו *

* M ,1הוא כעצמו אמנם אותו הדיר הנקראהמשך
״ * ( דיא דויאר ) והמקום הוא בעצמו אמנם אותו
מיחק ( דיא ווייטע ) ואין לממן והמקום
«הדבר הנקרא
«שוס יסוד ' והרכב מחלקים מתחלפים בעצמותם כמו שיוו
״ לשאריהנבראיס  ,אבל אמנם הס עצמים מורכבים מחלקיהפשוטי©
« ומתעצמים בנברא על שני אופנים  ,זה ע״צ ההמשךוזה ע״צ
המרהק• מה שכינה צהזמן עצמוהמשך  ,והמקום בעצמובשס
מרחק; הוא כלתי נכונה מפני ששמות האלה מורים על תכונת
עינינס ותוארם התל אחרי הקדם לנו הידיעה מה הוא הזמן ומקים
עצמו ; לא נצייר במחשבותינו מה הוא המשך? נאמר שהוא
שהיית ענין בהתקבצות הזמן הנוכחי העבר  ,והעתיד ; וא״פ
תתחייב מתחילה הידיעה מעצמות הזמן הנוכחי ע״ד שאתר
<ן נוכל לשפוט שהנוכחי יתמשך עד שיתהווה עבר ויתפשט
המשכותז עד היותו עתיד ; כי לא התגלה לנו עדיין רק
ענין וביאור שס המשך לא ענין הזמן העצמי  ,ואותו אנו
מהאשים לדעת י אולם קריאת המקום בשם מרתק זהו מ©
שהסברא אינה מחייבת  ,מפני שעגין מקום הוא התעצמות
נקודת דבר בפגי עצמו בחלל הרקגי ( רוים ) לא לצ הריחות
«התפשטות בו ( עקצטענסיאן ) •
«והסתבאר מדברינו הוא ,שהזמן.והמקום א*נ©כ״א'

«כמיות עיונית המתעצמות כנבראים יכל©
תחניבש הן גשמיםוהם נופלות
* המספרי “ כל תשכיל לא ' יערער על זה שהרוחני לא יפול
תחת הזמן והמקום ולא תחת ההתפשטות  ,וגס שאינו כגדר
הבמות המספרי מפגי שהרוחני אינו מסודר מחלקים ( ארגאנחירט)
וא׳׳כ אינו כעל חלת ; זא׳׳נ לא ידענו פירושו כמה שאמד
הן רוחניס •

בגדר הכמות

*

הקדמד״ין

הראשונה ,צי .ההוית כ* מיצים  ,המין לא

הב׳הרח

דולגר־יז  .והמין
* הרד־־ין
י
#מתלהטת ; הדולגת ( הפתאומית ) הוא שיתהווה המר
« כבת אמת צלו בשליחותו ולא היה שם רגע או מעמד
#מצוע בין ההעדר להויה  ,אבל מיד היה ג״ה נשלם
»בשליחותו « מהות! ( ,לא יה  -שס שוס רגע 6היה חסר כה

#מעיני«

\
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מענינו כלום ,

ינעפ שהיה

במעמד

ההעדר היה ג״כ ממי!*

״ כלו  ,וכעפ שינעפק אל חול ההרה היה ג״כ נמצא כל( *
"המשל כזה הקו ההנדסי ( דיא מאטעמאטישע ליכיע ) שהלא
 ".כמו ש׳ידוע בעל כמופ מורכב מקויס קטני ,יוכו ,סכה היוען
" הקו ההנדסי׳ היא הדיג ביב א<פז שמיד שחלה י הסויה עלי?
" כן היה ג״כ מיד קו שלס בקומפו־ וצביונו ויו׳ אכל אחרי
" שידוע לנו שאפילו מן אלפי אלפים נקלדופ לא יעשה קו כל

* שהוא  ,להמיג הנקודופ בלאי בעליג כ מדג בעצמו־  ,אבל הן
»אמנם סימנים עיונים מגבילים יגחמי  ,הקו בהפפשטפו וכ״ו
" נמצא לפ״ו שמיד שהפתיל הההויה לחול על הקו כבר הצטרכה
״ להיויג דולגלג אלפים ורבבויג קוים וצר"  ,ודה העכין
 ,נקרא הוא אצלינו הדה דולגפ או מציאפ ביג אחיג " מדוע
ידבר המחבר בלשון עלגיס להמציא ולכדיפ מלבו יגואריס
ושמו ע בני כלי שם לא יגואר ולא הדר להם כמי שעשה הרבה
פעמים ולדוגמא נציג הנה מעט מזעיר כמו תוללית ,
שפויים  ,אחד הזמן  ,הויה דולגיג ומפלקשפ ועוד מיגר מאץ
מספר  ,ואף שכבר העיר עייר כסוף הקדמיגו ובקש הדכיג לכף-
זגניג  ,מ״מ אנחנו מבקשים ממנו שיזהר עצמו בכל חי£מצי
נמו מן הגסופ והערבוכיופ  ,שמכבדים הבנע העניו על הקורא
ויכלכל דבריו במשפט המליצה הכאויגה ( וכאשר עינינו פחזינה
מהשיר שעשה  ,יש בכתז הצחופ וההגיון הכעיס  ,יאחז דרכו
כמו כן בכל עניני! ) להיויגס מקובלים כנעי־מופ ונכנסים אל
לב הקורא אופס בטוב טעם ו 7עפ •
מלבך ןא < הנה עמודי ההקדמה אשר ביק חקיריגו נשען
עליהם ירופפו  ,וכשפלדג ידים ימך המקרה אשר
קרה כמיס עליופיו  ,הפזלים־ על בלי מה ל׳א ברות־ והבל
פיו של הממכר • ראשון הוא מבואר הביטול ,שאין שוס
נמצא בטבע שפה׳ה הויפו ומציאופו בבפ אחפ מבלי השפנופ
מעמד או העברפ והעפקפ טע ן מעמד לא מציאופו או
העדרו  ,ואס לפעמים נדמה לנו כאילו הדבר נפהווה ',או
נפעדר בבפ אחפ  ,הלא בבקשפ האמפ אין משגיחים בחושים
זכמראיפ העין ל׳א צריכים לחטט ולחפש אחרי 1האמפ הברור
עד מקום שיד החקירה מגעפ  ,ואם אע״פה כפלא הדבר
מאפנז  ,צריכים אנחנו לפלופ ביזהרון הידיעה בנו ,כי אדם
אנחנו ולאאל * ) •
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א□׳ יום יהי אמון ? ׳ל תולעות׳,
מחר .ישלח אד־י בבריו ועוז י
יותש ודוש יורש בהויוש .קצת ; '
.בהיורת ? שרו מאכל תולדות -

לע 1־־־?; זכור בשתףמו ;ה באות
גם א; קנורת יום יוס ינהל אותך
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דע אן אדל תבחר בחיי הבר־1
לך,יורת בחיי דש במו אורח
10־ ,תזגמוד־׳ד־אוי לך —1בבוא לך חבל־1
ז Tי •
וליום אשר יוכן לך מטבס
ג  0יום תהי נשבר בשבור נבל־1
מבאן ומכאן תיגלדת .קלם
ומקומם חקו ותאו להחזיק בדק
אח שבם ששורת משפט ואיהבר־ת צרק :

V2י־

NÄ

שממפ הןקן כרזילי הגלעד ' כיו $הולדפ אופו והוא
בן פשעי?! * )

סדי“,

. . .

נעים  .יופיע השפר מכין סבני עצי לוו וערמון ,
השוכפיס מלו-׳ ! פמפ קורופ כיפי ישורר העטל?>
עלז

Idyllen2. LandG. 47.

Rach Eeßners

)*

עלז ושמת  ,גס קול התור ישמע מעל פני הרתיע ! הטבע
ומלואו יחדש כנשר נעוריו וכל צמח וכל שיח  .מרסיסי לילה
עדנה תהיה לו — גס אנכי זקן ושכע ימיס חדשתי כנשר
געורי  ,משענת׳ כידי אתנהל* על מזוזות פתחי  ,פה אשכ כי
אמיתי לראות מול שערי מזרת שחש יוצא ועיני יביט ועל פני האתו *

מהנעיס כל אשר מסביב לי  ,למשמע אזן ישמח לבי
יחד קול רנה ותודה  ,עוף יעופף והרועה על פני השדה
יתרועעו אף ישירו עליצתם ; גס הצאן והבקר לע ידיהם
מבין שיתיס ינהקו • יריעו להמצמית מוצא דשא «עד מתי ה" י .עד מתי אראה חסדיך חדשים
לבקרים ? — זה תשעים שנה ראיתי
תקופת יום הלדתי  ,ואם אזכר!  -ז ימים מקדכש
מינתה עד תע נוחי מבטן  ,זא רהש לבי בקרבי
ועצמותי תגלנד־ז — הן אתה ה" ידע -׳ .מערבי
לבי כי אין מלד־־! בלשוני להודוו־ת לך ; תכון
לפניך משאת לבי שיתה ה״ מנחת דמעתי ! —
כה דבר האיש ברזילי  ,ועיניו הורידו כנחל דמעה  ,נזלו לע
לחייו מאין הפוגות •

ויוסףעוד שאת דבריו ויאמר :בהביטי לאהוד דמיתי
שנות חלדי לימי האביב  ,הצרד־י־ז והיגון
אשר מצאתני לרעם כי־ יעבור ; ירוה את האדמה
ויהיה את צמחותיה מעודי לא המעיט משלחת
חיילים רעים את עשתרות צאני /כל עץ השדה
לא נשחתה  ,ובתוך אהל אפתי לא הרגיעדצ
ומצוקה  ,כי אתה אלהים ברכתני בשמחה ורב
טוב! תעלוזנה כליותי לראות בימים תבואינה
עת צאצאי מפזזים ומכרכרים עלי זרועותי  ,וא
ה2
עת

עד־יז ידי יתמונו את מצעדי העולל־ הנושרים;
אם לא בכיתי דסעי־ת• .גיל לחמש אל אחרית
הימים ; יקרה בעיני מהזה העתיד י ) .כי־ יגדלדן
גצר משעי ;— אסרתי בלבי  ,וכבדת ידובבון
שפתי— אשמרם מכל .רע  ,אשים עיני לגדלכם
ולרוממס  ,ואלהים יברן אדת עמלי ן יפרחו
כארזים בגבהבם  ,ויעשו פרי ויגור ינובון ויהע
לעצי רמי'קומיד־־ז׳ ,ובצר־־־ 1דליותיהבם אתענג.
ואתלונן כל ימי שיבתי —
ככד־־יד גדלו עצי׳ התפוחים ברושי' ותדהד אשר
שתלתיסביב אחלי עודנינער ; ותארכנה
פידותיהם׳ ותדבנדת׳ יונקוהיהם \ ובצלם יסתירו
עתה* תא נגה מושבי -
עד־־' 4זה היה דוה לבי  ,לע ' אלה עגמה נפשי
כיי נגזרת את אשת נעורי  ,את אשרת
היל  /-הז שנים עשר פעמיכם׳ הנצו עלי קכרך
פרהי אביב — אמנם עתה קרוב קצי  . ,היש
יבוא יום ישסינו׳ עצמותי עם עצמותיי,׳ אולי
בלילה• הזאת איש;
■ המות— אשיש ראות—
זקני יורד לע פי מדות  ,כשלג ילבין ;׳ פחי׳
רוה קרים בין שערותיו !' יקר הוא כשער העלם
ירקרק חרוץ , ,כקצורת תלתרי שחורורתעל י
צווארי העלמדת !—
היום
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דרום mrtאגיל■ ואשמח* אקרדל אלי פרי  .בטני
מעולל• ועד ענק  ,.ואעלה עולורי־ז לה"  /פד׳ת
לפד אחלי תהיה“ הכסח /.ופה אעלה זבחי בשמחה
ותודה  -צרורי שושנים אקחה  ,אענדם עטרות
לראשי ; בימיני אתפוש בנור  ,עלבה ‘ .אני ונערי
עמי עד
בכנור ,
ןב

נפילה

למו את
בדד,

קרנות מזבחי  ,להודות לה" עלי■הגיון
וגערוץ לאל בשמחה ושידים  ,ואחר
ונשמחה יחד לאכול ולשתות< ואספרה
עלילותיו ואשיחה בכל נפלאותיו -

דבר בררלי הזקן  ,וילך •על ?ופענחו ויקרא  .לכל במל
ובמחמ. tויעש כמשפסו -
■ jiSVwבייז -
״

3

סב ה בים
הג  ,חשך ta <» ,־  r־* )
■אור ״1
מצא יח בספרי המחברים■ ז״ל שקדמוט  ,מדל ׳עצמי בין
שם דבר■ אור לס־ס דרכ בגב  -ד״בק •ז״ל כס" ־השרש ים
אמר יכ שם נגה וכל בזרוחיו עכינס לשון *והר • ואין
הה מספיק להביגגו למה פעמים בזכר אור *פעמים גגה,
חמצאנו גס שחיהן בעסוק אחד  ,אלא שלא גארין בשאלוח,
*ולחי לפרש בקצרה אח7עמינו *

א&

«דד•
פתרו?
*
*)

השרש

הזה ידוע ולדעחי

סמבחב הזה גחון

לידינו ע״י

יב

האוד עצם

יקר נכרא
במעשה

ריעיט איצק אייבל־־/ 1

במעשה כראשית  ,להאיר על ידו ליצורים על דרכים שונים ,
זהארן לא האירה מחנו ,עד .שהושם אורו במאורות השמים,
שהן כלי מאור להאיר על הארץ  ,ודבר1זה דברנו עליו בפרושנו
לס" בראשית , .אין פה המקום להרתיב הדברים ,רק להעיר
כי השמש לכדו מאור מקבל האור בעצם וראשונה  ,לא ממאור
זולתו  ,ואין כן הירח וחמשה הנכבים המאירים לנו  ,כי הם!מקבלים
א 1רס מאור השמש  ,וחוזרים ומאירים לנו • ולכן אעפ״י שעל
דדן כלל יאמר על כלס שהן כעלי אור  ,וכמו שכתוב והיה
אור כלבנה כאוד התמה ( ישעי" ול " נו" ) וכוכבים לא •יקלו
אורם ( שם יג" יוד ) וכמו שיאמר םג על אור הנר  ,כאמרו-
קול ריסים ואור רכ ( ירמי' כ״ה ה" ) אין זה רק כשיסמך
אליו נושא מקרה האור  ,לבנה  ,ככבים  ,נר  ,או אחד
מלשונות .של נגה .וכמו שיתבאר  ,אבל  .שם דכר אור הנזכר
<ןתם * איבנו  .כי אם השמש לבדו  ,כמו ויקרא אלהיס לאור
מ® (בראשית .א" ה" ) אס אראה אור כי יהל וירח יקד הולך
( איוב לאי׳ ד״ז ) על כפים כסה אור ( שם לו" לב") ותעלומה
יוציא אור ( שם ןת״ י"נ ) 1וכן כלס • יכ לא כאצי פה רק
להודיע שמלת אור הזנת בעצם וראשונה על אור השמש כשמאיר
לנו בקויו  ,וממנו הושאל על שאר דברים המאירים לנו  ,וכל
דבר שאינו מאיר כאורו  ,אלא ע*י שמקבל אור ממאור זולתו.
חוזר ומאיר לנו יקרא בשם נגה  ,והוא מה שאנו רוצים לבאר
לבנינו בע״זה *
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 5דבדיבו מצא  ,גי שדש כבה וכל בזרות מיניו  ,לא יאמרו
על השמש  ,לפי ,שאינו מקבל אורו ממאור זולתו,
אבל נכתבו כלס על הירח ותככקיםכמגיהים לנו ע״י אור שמקבלים
ןמ השמש* וכן כתוב ,.לא יהיה לן עוד השמש לאור יומס זלנגח
הירח
בפקודת מחברו ה״ה המלין הגדול ר" ד \ רץ וויזה
־ 4כיי י יראה הקורא גדרי השרשיסיהאלה וימצא מרגוע
לנפשו  ,והוא פרק אחד מהספר הגדול אשר יודפס
בע״זה ע״י הנ״ל ת < זמן  ,מה על כל שרשי לשון
הקודש כאשר יבוא עוד פרטי דבריו מאחד מדפי המאס1
הבאים אי״ה -
רכרי המאהפיס י!>

הירח לא יאיר לך ( ישעי,p׳ י* ט ) פלומר הירח שהיה לך דע
הנה לנגה  ,להגיה לך בחשך ע״י אור שמקבל מן השמ-ש  ,לא
תצטרך אליו עוד • ופעמים כחוב ונכבים אספו נגהס
( יואל ב״י ו״ד ט״ו ) ואין השמש בכלל  ,כי לפניהם אמר שמש
ירח קדרו ( שם שם )  ,שהן שעי המאורות .הגדולים י וכן שמש
ירח עמד וכולה ,־לאור ,חציך יהלכו לגגד־ך! ברק חניתך
(חבקוק ג״ י") מלת לאורשב על שמשומלת .מגה על ירח •
עוד ונגדהכאור תהיה קרגיס מידו לו
והנביא הזה נבא
( שם ג" )• והוא מקרא סתום  ,הוקשה מאוד על מפרשי המקרא
ז״ל לבארו  ,ומיסודנו נגלה ענינו .י כי זאת הנבואה תז  $יי
הנפלאות הגדולות שיעשה השם באחרית הימים  ,שאתת מהן
מצאנוה מפורשת בנבואת ישעי׳ שאמר והיה אור הלבנה כאור
החמה ,שענינו שיחדש השם אור בלבנה; ויאיר באור עצמו ולא
יצטרך עוד לקבלו מן השמש וזהו אומרו ונגה כאור תהיה שבימים
ההם יהיה הנגהשהוא הלמה כאורשהוא החמה  ,וההתדמות
הזאת היא  ,קרסים מידו לו שמאז ואילך יהיו קרני אורו מידי
לו ולא יקבלם עוד מיד החמה כמו שהיה ’ עד העת ההוא •
חשך השמש בצאתו וירא לא יגיד־״י*,״אורו ( ישעי׳ י״ג י" ) קרא
להופעת הירח בלשון יגיה מטעם שנאמו »
 1כ?

גס במס

כשהשמש

מאיר בדבר זולתו  ,ואותי הדבר חוזר

למעלה ,לפי

 1ומאיר לנו  ,יקרא כשם גגהכ־מו שפרשנו
שאין ההארה באה אלינו מקרני השמש בקו ישר  ,אלא ע״י
כפילת קרניו ושבירתן  -ולכן גס האור הזורח לנו מעלית
השחר עד נץ החמה  ,ויוקשיעת החמה עד צאת הפנביס  /לא
יקרא בכתובים אור סתם tאבל סמוך אליו מלת בקר • כמי
הבוקר אור ( כראשית מ״ד ג" ) וכאור בקר יזרח שמש ( ש״ב
ד״ג ד" ) וכמו שיתבאר * ונבוזה בהם עד אור הבקר ( ש״א
י״ד ל״ז) אם אשאיר מכל אשר לו עד אור הבקר[ משתין בקיר
( שם ו"ה| ל״ז ) וחכינו עד אור הבקר ומצאנו עון ( שם ז" ט" )
וכיוצא כהן כלס על ההארה שבין עלות השחר כנך החמה ,
ואילו נאמר כאלה אור סתם היה משמעו על זמן שהשמש על
האופק  ,ועתה שסמך לה מלת בקר  ,ידענו שמדבר על זמן שהוא
קודם לצאת השמש  ,שהוא אור הזורח בבקר מתחת לאופקנו
ונראה לנו מתוך העננים י וכן ביום המעונן שאין קמיהשמש.
מגיעים אלינו במישור אלא ממקומות !• שסקעיס דרך העננים י
יקרא כלשון נגה כמו וכאור בוקר יזרח שטס בקד לא עטת
סנגד־־ז ממטר דשא מארן ( ש״ב ן״ג ד" ) כלומד מלכותי

לא

ילא׳מצמיח מעט־ -מעטע״י שאעמול עמל הרכהכמלתמומובמעשי©
דביס כמו שיצמח הדשא חן הארז מעט עד יגדל  ,׳(הצחיחה
ע״־י מטר השמים  ,שביום ■רדמו יכנסו שמיס בעבים • ,ואור
השמש ימעלס ( יגיה לגיזממוך העכיס  ,כי לא כן»כריתי ע©}לא ,
יג בריח עולס שם לי ערוכה■ככל ושחורה  ,כי כל ישעי וגל
* 1פז  -כי לא יצמיח ( פס נוס ה״ ) כלומר מלכותי מגדל כמאוס
על ליד כלא ע״י בריא עולס ש& ס לי  ,׳ וכל מגמתי כיאליצמח כלשא מארן לכן יהיה כאומו אור בקר שמרח אחריו
השמש כצאתו ,שהוא • בקר טהור ולא עבו מ מנגה שהוא וי סהמעוגן שאון השמש • ביום ההוא מאיר יק • מנגה  ,או ׳מפגי
מטר שיורד להצמית דשא מאת  -וכן  . PtMD .נגדו עכיי
עברו גרד וגחלי -
שא ( מלים •י״ח י״ג ) דבר על יוס גש ס
בר  ,וענגי רעס וברק ותלמ נגדו בש על החשך שזכר בפסוק
©לפניו שהן העבים הח&וכיס הסוככיס לפני אור השמש • ,מה
קרא משך ומפגדו ברקיע עננים קלים מאיריס ואומן קרא נגה
►מגזעםמסאתוך וממוכן יורדומ ברד וגחלישא "
 P1כל לשון נגח הנזכר ־מבואמ הנביא יחזתאל יע״ה ואס
הוא דרך משל  ,כי הנא • ראה מראומ אלהים  ,והשיג
במראה הלב עניניס אלהייס הנעלים מאוד  ,ח* ת לפי שהוצת
להמשיל העניגיס לדברים מוחשים להסבר אוזן שומעמ  ,המשילם
לאש ולמגה •וכמצא  ,כדרך באוקך .נראה אור ( מלים לו י״ )
׳וכמו שאנר השמש חוק ■,ומכהה עין בשר מהביט בו  ,נוכל
לראומ בנגה שלו  ,כשקרני אורו מגיהים ;דבר מלמו  /נאומו
•הדבר המר ומאיר לבו  ,כן ע״ד משל ההשגה בכבוד ה״נשגביג
מכח השגמ׳האדס "־אבל .ע״י הצור המגיה כמלאכיו •ובקדושין,
החמר וחאיר,בנפש האדם  ,ישיג מעט גפי כחו  ,..וכאמרס ז״ל
<ל הנביאים א?צן ממגבאיס אלא ממוך אספלקריא .שאננה מאירה
־«אומו קרא גגה במו ? גגה,לו,סביב ( יחזקאל א״ ד" ) כמראה
הקש מ אשר ־יהי  -כע -ן ביום הגשם גן מראה הנגה סביב ( פס
שם )■ והחבלן יכן ■ ,וכבוד א.להי.ס הסמר נבר  *-ומה ■שיש
לדבר עוד בכמובים שמכר בס  .לגון גגה  ,ימבאר ,עמה כדברנו
-על ההכדל שבק משן לאפלה -
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 TOfTענק השרש הזה * דוע  .לכל  ,ומה■ פכמחדש כביאורו
יהואלהודיע  ,גי םש משך גכמב אמידלעמת•אור
 , .מהו

*זה* אזר וע&ך מזכרים במעשי בראשים  ,וכן חשך ולא אוד ( עיוזם
המ י״ח ) כי אשב בחשך ה״ אור לי ( מיכה ז״ ח״ ) וכן כלס
אבל אין  ., tuבעם אחד שיאמרו חשך * נגה לשני הכעיס לעי
שאפשר לה-יוע אשך * נגה כאחד ומבין זה  pהוא  ,כבר אמרנו
כי שס אור  .נופל ־לבד על השמש והוא הנקרא יו ס ׳נאמרו ויקרא
אלה ים לאור מם ( בראשיע א®ה־ " ) והזמן שאיך בז אור שמש
גקרא חשך והוא הלילה שנאמד ולחשך קרא לילה ( שס א" ו״)
וגס אס •כעלג ההיא ירח ׳יקר הולך או שהאירו המקום שמשכים
שס בנרזע רבוע  ,כל זמן שאין אור שמש לע האבק ההוא
בקרא חשך ולילה אלא שהירח או הנר הגיהו בחושך זה וסוף
קוף חשך שמו שהרי בזמן הלילה אפשר היוע חשך  .גמור בלי
.גגה  ,אס הירח בחסרונו או גפעביס מכסים בגהו ולא יקרה
קן |בממשלע המאור הגדול שהוא עמיד אור  ,ואפילו במס המעונן
•וביום הגשם  ,אל יכשלו בני אדם בחשך  ,ינ אורו חזק ובוקע
הכל  ,וא״כ נכונים דברינו שאץ חשך ונגה .שבי הפכים  ,אבל
הס בתוכרע  ,ע״כ כעוב בבריא ע שני המאורוע  ,ולמשול ביום
•וכלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך ( שם שםי ' ח) ואעה
•עשאל אס שניהם מאורוע  ,איך יבדילו בין אור לחשך ?
־והאמע .כדברנו שגס בזקן שמושלים הירח והכבבים ומפיקים
.בגבס  ,יקרא חשך כעבור שאין אור •
והדבר־ י הזה עצמו מכדילבץ מלע׳השך למלא אפלה  ,חשך
אינו אלא העדר אור .השמש  ,והוא זמן הלילה ,
ולא יעכן היועו םע האור בזמן' אחד • וכן גס אס יגיהז "ירח וככביס בקרא עמיד חשך " ואפלה מורה על מין
משך שגס •האור והירח והכככים בהלם לא מעילו להאירו ולכן
׳• אפשר־המע-ו גס טמן האור  ,כשהשמש יוצא בגבורעו  ,כמו
משנע העור שגס אור שמש בצהרים לא יי הלו לו ,זה וכדומה
לזה בקרא חשך של אפלה  ,ובן כעוב והייע ממשש בצהריםנאשר ימשש העזר באפלה ( דברי׳ ל׳ח ל׳כו ) למדנו שהאפלה
נמו עורון ושאפשר המעה -סג בצהרים  ,וכן למדנו שאפל*נגה גס הס לא יעכני המעס בזמן אחד  ,שאם יש נגה שום
אץ אפלה • והנה אס יחדש השם  .לנגד עיני האדם ענין  -מה
ע״ד פלא שלא יראה עד מה גם בצהרים יקרא חשך כזה
גשס אפלה  ,זזה :היה חשך של מצרים השמש יצא לע הארץ,
וירח יגיה אורו  ,וגרוע מאירוע בחדרים  ,וא ^פ״ג לא ראו
'איש אע אחיו  ,כי השס חדש דמוע אפלה בגד עיני המצרים
גדמוע עכלול שעל עיני העור  ,ויפה בארבוהו בבז” הנמק
שלמה
י ,
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שלמה ( פ °י״ח ) י לק אמר חחלה יהי חשד על אח מצרים
ונו׳ ( שמוי! יי־ ל' כ ) לא חשך לילה שהוא העדר אור שמש,
אלא ' הי הויה חדשה של חשך שישלוט גס בצהרים וחזר ופירשן
בניגוב שלאחריו ויהי חשך אפלה בכל ארן מצרים ( שם שם )
בלומר חשך זה היה חשך של אפלה שלא היעיל האור והירח
והככביס להאיר או להגיה כלל ,יחחס ולכל ב״י היה אור
במושבוחם  ,ומלח אור חמיד  .על השמש כמו שאמרנו ־ללמדנו
בי הארץ האירה מאור השמש ולק ב״י שנצלו ממכח האפלה
הזאח ראו י אור  ,ומלח כמוש מחם שב על המצרים במקום
שישבו מצרים באפלה היה איר לישראל ומטעם שאמרנו * גס
המשורר רמז ע״ז באמרו שלח חשך ויחשיך ( חליס׳ק״ה כ״ח )
ולא יחק לומר כן על העדר האור  ,׳ אבל שלח חשך מאוצר
ועמו והאפיל למצרים ,וכן שמשה האפלה הזאח בין המצרים
בליל שרדפו אחרי ישראל ביס סוף עליה נאמר ויהי הענן
והחשך ( שסי״דב" ) בה״א הידיעה החשך הידוע חשך של
אפלה שסבלו במצרים  ,יהיה כן שלא יראו קחצריס איפוא הס
הולכים ושמימיגס ומשמאלם המיס נצביס כמו נד ויחזרו
לאחוריהם יכן מפורש בכחוב שנאמר וישם מאפל ביניכם ובין
המצרים ויבא עליו אח היס ( יהושע כ" ט  .ט" ) והוא ביאור
נפלא *
ובעימלל איוב אח הלילה שהרחה בו אמו  ,אמר הלילה
*
ההוא יקחהו אופל ( איוב J״ ו" ) כלומר שלא
ישוה לשאר הלילוח שהן חשך וירח וכככיס יגיהו כהן ,כי
הלילה הזה אופל יהיה שלא יועילו בה אור ככבים ואור הנר,
ולפני זה אמר היום ההיא יהי חשך ( שם שם ד1׳ ) כלומר
לא כשאר ימים שהן אור  ,וק ארץ עיפחה כמו אופל צלמוח־
ולא סדרים וחופע כמו אופל ( שם י" ך" כ ) כי חחלה אמר
שילך אל ארן חשך וצלמוח ( שם שס ך״א ) הגדיל עחה כדרך
השיר חשכח הארץ ההיא כי רבה  ,ואמר שחשכחה גדולה מאפלה
הידועה לנו  ,ואי אפשר לנו לצייר ענינה כ״א זריחח הארן
ההיא שזה לאופל  ,וחבין מה איום אופל שלה וזהו ארן עיפחה
ואור שלה כמו אופל כי היא צלמוח ולא סדרים ואין לשער
חשכחה ז ! כן חינע
כמו אופל ,ומה  .שנקרא שם אופל אין
בידינו לכיירו כלל • וכן באפלה ידחו ונפלו כה ( ירמי׳ו׳יג
י״ב ) כי לכי שכאפלה לא  .יועילו האור והנד כשידחו כה יפלו
גלא יקומו ״

וכמו

^כמו האומר קויעי ׳להשיג זהב ולא השגעיי  ,וקויעי עכ״ע
להשיג נחשע  ,וגס זה מנעו ממני  ,כן אעשר בענין
וה שיאמר קוייגי לראוע כאור שהוא אור השמש ולא ראיעיו
גי כא חשך  ,זקזיעי עכ״ע שיהיה כחשכע לילה שירח ונרות.
מגיהי© ארגו וגס זה לא השגעי כי היה אכלה ,ואס יאמר כן
צריך שיאמר חשך נגד אור ואכלה נגד נגה וכן מצאנוס ככעוב
כמו קוינו לאור והנה חושך  ,לנגהוע באפלויג נהלך ( ישעי׳
ג״ט י״ז ) הלא יוס ההוא חושך ולא אור וא<& ולא נגה לו
( עמוס ה״ ן" ) ואס יזכירו שני קצהע ,כאדס האומר קויעי
לעושר רב ,ויבא עחעיו עוני גדול כן אמרו בענין זה קויעי
לאור שתש ויבא אופל וכן כעוב כי סוב או יעי ויבא רע ואיחלה
לאור ויבא אופל ( איוב ל״ו ך" ) כצומר אפילו חשך לא בא
כי אס אופל וכן הדין לטובה כאמרו ואפלעך כצהרים ( ישעי׳
נ״חו" ) כלומר לא לבד שיגה אור באפלעך ויהיה נחשו לילה^
אלא אעהפך לאור צהרים  ,יכן נאמר העס ההולכים בחשך ראו
אזר גדול  ,יושבי בארן צלמוע אור נגה עליהם ( ישעי׳ ט" א" )
נגד הולכים בחשך שהוא לילה אמר שיראו ואיר שמש ונגד
משבי כארץ צלמועשהיא אופל כמו שבארנו אמר שיגה עליהם
אור  ,כמו לילה שיגה חשכו עי׳י אור ירח ונכניס *
וע״ל־־‘ דרן זה השעתשי במליע אלו אור ונגה חשך ואפלה
על נפש האדם  ,כי בהיו ע הנפש היקרה הזאע
קשורה עם גוף שיצר לבו רע  ,וקשה עליו להכין האמע ונקל
לי ללכע בדרכי יצרי ולהכשל בעווגועיי » הרי דומה בעק״ו
להולך בחשך  ,יאס יזכה לטהר לבו ולמשול ברוחו זוכה לעזר
אלהיס ויאיר פניי אליי  ,והרי אור זה כאור נגה המגיה
יושנע לילה  ,וכן להיפך [אס יוסיף !לחטוא ולהרשיע יסחיע
גפשו ולא עכון עוד שיגה בה אור■ יידמה להולך באפילה שאין
כאור מיעיל לי וכן נמצא במקרא כמו ועל דרכיך נגה אוי¬
( איוב ך״ב ן״ה ) רמז שיזכה לנגה ,אור אלהי המגיה חשכע
הישרים בלמעס ועל ההולכים אחר דוחס אמר והכסיל בחשך
הילך ( קהלת .כ" י" ) וכן כי אעה עאיר נרי ה" אלהי יגיה
משני ( עלים י״ח ק״ס ) כלומר איגה האריג גרי שהוא הנשמה
כאמרז נר אלהיס נשמע אדם ( משלי כ" כ״ז ) ובהיותה במסגר
הגוף בחשך ולא עוכל לראוע אור כמו העליונים כי גס יצר
הלב ומנהגי העולם וצרזעיו מכסים אירה והנה ה" אלהי
יגיה חשני כהגיהז עלי רוח דעע ממרומים *

<לפי שהאור הזורח על כשמע החהס הוא אור נגה  ,צרין
כס הוא להחזיק במוסר יראע אלהיס ופחדו  ,להכניע
וה יצרו בעע ששולט עליו ואל יאמר מה יעשה לי יצרי זאכי
&מח ועלז ללכע ב 7ןר טוביס  ,כי אין מקוס לשמחה וז קר
כל עע שהאור הזה מאיר בלבו  ,אבל כשהלב בצרה ועץ אס
מעלים מחשבו ע הבל ליכסוע האור המגיה בו■ ואז אפשר שינשזל
הכל חטאע האדם וזה דימה לנגה הלבנה שלפעמים ענן וערפא
יכסוהו ואץ <5ן אור השמש שהוא בוקע הכל וכמו שאמרנו וזהו
שדבר שלמה עם המכס הצדיק שכבר זכה בצדקעו לעזר אלהים
ואמר בדרך חכמה הזריעיך במעגלי יושר ( משליד״י״א ) החזק
כמוסר אל ערף נצרה כי היא חייך ( שם שם ) ומבואר מדברינו •
ואמר הטעם וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היזם
(שם שם ) כלומר האור האלהי המגיה חשכע הצדיק כעה״ז *
דומה לאור נגה כירח המגיה לעיני בשר בחשכע לילה וכמו
שלפעמים הענן יכס נגהו  pלפעמים ענני הצרה והיגון מחשיכים
גגה נשמע הצדיק וכמו שנגה הירח הולך ואור כל הלילה עד
י נכון המם שיזרת אור בקר ק נגה הנשמה עאיר כל יקי
משבעה כליל העה״ז עד עפרד מגופה ועראה אור כעליונים
הדומה לאור המס
<אחר שרמז על חשכע הצדיק בעה״ז והאור המגיה בארחועיו
הבדיל בינו וכין הרשע והוא חי שהשחיע נפשו שלא
מעיל לה עוד האור וכמו שאמרנו ואמר דרך רשעים כאפלה
לא ידעו במה יכשלו ( שם שם ) כלומר אין דרך רשעים כחשן
שמעיל בו נגה ירח ו ככבי ם אכל דרכו כאפלה שאין האור & ולמ
׳עליו ועבין מזה כי הצדיק גס אס יבשל בחשבו כשישוב האור
להגיה וב יבין המכשול וישוב אל אלהיו וידע להשעמר בעעיד
מהכשל עוד וזה דומה למי שהולך בחשך ונוגף אע רגליו
כשמביאין נר להאיר יראה במה נכשל וישעחר בעעיד מלכע
במקדם המכשול; אבל הרשע ההולך באפילה דוחה לעור המגף 1דגליו שלא מדע ול במה נכשל כי אין האור מועיל ולא ישעמר
מהכשל פעם אתר פעם • חהו שאמר לפי שדרך רשעים כאפלה
לא ידעו • במה ינשלו מהנה העבאר בקצרה העטן כלו *
גפהלי מירי{ וומל־י *

עז

ג
הולדות גדולי ישראל יפקד מקומר.

ד
הולדות .הזמן יפקד מקומו -

ה
בשורת ספרים חדשים
התיסח י
ושמית ראייתו מקו ההנדסה אינה ראיה פלל  ,מפניי פיןז
נקודת  ,ומטח ההנדסה המה לכד בכיו ולא
כפועל  ,רצ״ל שיסודתס כהררי השערת הדמיון  ,והמה רק
מימני עיוני מגבילי אאומיס  ,כי הקו מגביל תחומי שמחים*
והשטח מגביל ממומי שני גופים  ,וכל זה לבד ע״ד ההשערה
ובמושכל לא על צד המציאות עצמי  ,וכמו שאמר המחבר
עצמו להלן דף ט" ע״נ וז״ל אמנם קו פשוט כקו ההנדסה מתעצם
כדבר בבחינת עצמו  ,ונפרד מכל דבר  ,ונמשך בלי שינוי ורושם
תנע \ כלל לישלאו החושים עליו " אולם קו הפועל תחייב
הרכבתו מקלקיס ונקודות וא״פ לא תהיה ככת אחית כ״א
השתנותו מעמל הנקודה היותר דק ? ( סוכטיל ) עז התרבותה
לשאשתנה כהדרגה למציאות קו דק בעל שטח * מה שזה לא
יאות לקו ההנדסה שהוא אפס השטח כלל כידוע י ולמען
ירון הקורא נו  ,וינץ הענין על אמאתו כבירור גמור  ,ולא
י4ש& פעור  ,או כהולן חשכים ואין נפה ,נוטה למשל  ,ואתה
הקורא

עח
הקורא עשה אזצך כאפרכסת הסכת ושמע  ,אס תצייר כחדר*
מדעך שגי דברים העומדים רחוקים זה מזה בחלל הרקני
ותאחז במשפט ידך אז תגזר אומר שיש בין שני המרחקים
קו פשוט  ,וא״כ תי-כ ? כשיעלה במחשבתך הקו  ,תציירהו לך
קו סלם בצביונו וגאמתו ובבת אחת וכי לא תחשוב אותו
מורכב מאלפי אלפים נקודות כמו שתצייר בשכלך שעה אחת
הלא תצייר השעה שלימה ר״ל בחלקיה הכוללים לא בפרטתויה
ר״ל לא תחשוב הרגעים והמעלות והסעקונדין עד החלקים
היותר דקים  ,אולם אס תרצה לעשות קו שלם כזה בפועל
כפיך  ,הלא אין כפחך לעשותו בבת אחת  ,נשגבה היא לא
תופל לה  ,מפני ישמיד כשתתחיל ליגע בעט .ברזל ועופרת על
הנייר מיד יהי הנקודה הקטנה שבקטנה  -וא״כ ככר בטל הקו
השלם בבת אחת ,ואס יש בכחך לצייר עני ן הזמן אז יצא
כנוגה לך ענין קו ההנדקה כי משפט אחד ותורה אחד יהיה
להם *
ושלישיר־ז הלא אין ביד המחבר למצוא לנו שוס נמצא
גשמי שיהיה הויתו והעדרו אפס השתנות הדרגה
והעתקת מעמד למעמד  ,זולתי קו ההנדסי לכדו הנגדר בפח,
דא״כ עד אחד הוא ; ואס אמר יאחר הלא הנמצאים הרוחנים
יעידון ויגידון  ,בזה אין לנו עסק שכבר אמרנו למעלה שהמה
בלתי נופלים תחת הזמן והמקום • ועוד שגס קו ההנדסי
עצמו הוא לבד על צד ההבטה הצרופה' ( ריינה אנשויאונג)
ואפילו אס נודה לדבריו אין להביא ראיה ממנו  ,להתאמת
על ידו ההקדמה שיש הויה כבת אחת  ,כי שס הויה נופל לע
מציאות טבעי בפועל  ,ואיך נביא ראיה ממה שחוז לטבע ,
r.
ומציאותו לכד כדמיון וכנפש פנימה !
הקדמד־א השנית הוא שהנמצאיס כולם ימצאו על א" מב"
"
״ אופנים  ,אס כמציאות מקריי ופו׳ ומהמין
י
«הזה הוא מציאות אותו הדבר הנקרא כמות ונו׳ אמנם ישות
״ זה הסך הכמות אינו ישות פרדי עומד מצד עצמו  ,אבל הוא
״ נשען אמנם על המספר המרובה וכו '  ,אשר לא -׳צמיר היות
«כמות נמצא בפועל חבלי שיהיה שס פרטים שיש להס ישותי
* ועמידה מצד עצמן ופו׳ ועזי חין א" נמצא יש לנו אבל בלתי
«ראוי להכנס בסוג המציאות כלל והוא המציאות על צד
 ,ההתגלות ( מי יורה דעה ומי יכין שמועה ? ) והיא ' הדבר הבלתי
 « ,יצא בישות בע״ע־ ופו' ומעין זה המין הוא מה שנקרא קדימה
« במקום

*כמקום " אס נודה לע האמת  ,לא ידענו לכוון אל דעת
המחבר  ,כי גדר דרנו בגזית  ,פרש ענן למסך  ,ויען
המסוה על פניו  ,משל ומליצה ישא ובחידות ידבר  ,וחי חכם
ויכן זאת ונכון ויודע פשר דבר ? הספיקות .והביטולים שנפלו
גו רחבים מיני יס  ,לא יספרו לרוב  ,ומקצר היריעה מהביל
אס  .נגיד את כל העולה על רוחינו  ,ולדרוש אחרי כל מחשבה
ומחשבה מה תהא עליה * כי ההקדמה הראשונה שהביא אין
לה שחד ואין לה שוס שייכות ותועלת לעצמות .הענין  ,והקדמה
השניה סתומה וחתימה  ,כי מה שאמר " אשר לא יצויר הטת
במות נמצא כפועל ״ מי הרחיק לו דווקא להחליט בפרנל ?
הלא גס זולתו נמצא היות כמות כפ״ע על צד המושכל " י)
המשל אס נאחר שני
פעמיםכ" עולה ד" אמרנו זאת ע״5
העיון והציור המחשביי לא ע״צ הנסיון בפועל כידוע לחכמי
האדטימ״עטיק  ,ומלבד זאת גס האחד העצמי׳ נאמר לבד
׳אחד ע״צ הציור מ* כאמת אותו האתד יוכל להיות נמות,למשל
זהוב אחד אם נצייר על ענין הזהוב הוא אחד [ ,ואס נצייר
&יש בו שלשים גדולים או צ״ טפילים הוא כילות  ,או הקו הוא
אחד  ,נפרטו אמנם כמות ג״כ כענינו  .שהוא מורכב נקודות ♦
ומוי “! שאתר " והמין אשר אין לו הכנס כסוג המציאות
והוא הקדימה במקום ונו׳ ״ מי יפתרנו את זאת ? מה
זאת קדימה כמקוס ? אס כוונתו כמו שהזכיר כפתח דבריו
רף א" בשמות תתלה וראשון וז״ל " שס ראשון ישמש בין על
הקדיחה בזמן ובין על הקדימה במקום ותו ,מ השמע לאזנך
מה סאתה מוצא מפיך  ,ששס נאחר קדימה במקום רצי׳ל
בדגלת
המקומית
והקדימה במדרגה  ,כמו היושבים
האשונה כמלכות ( העהר אים גראד אדר פארצוג דעס ראנגס)
אמנם כאן תתחייב ההבנה כמלת קדימד־־ז ( לפי דעת
המחבר לא לדעתינו יכונה בשים קדימה ) המרחק (הפירוד
שכשני דברים בחלל הרקנו  ,וזהו המציאות יכנס דווקא כסוג
המציאות ויש לו ישות בפ״ע , .ני על איזה אופן נבדיל בין
שתי נופות מים הדומי׳ יחד מכל הצדדים  ,אס לא ע״י
ההרחקה  ,שזה בזוית וז וזה בזוית זו ? יעוד שגם קדיחת
המדרגה ( .לדעת המחבר  ,המקום ) היא מציאות ישית כידוע
לכל משכיל  <,א״נ שקר דיבר המחבר שהוא בלתי ראוי להמס
וכו׳ «
ונפלא

פערו נכר שעסקבחכמת

בעינינו ' אתרי שחכותלי
׳ונפלא
הפילוספיא  ,ותחוייב שתקדם ידיעת .ההגיון  ,הא©
כעלס מעיניו פ" ההגיון להרמ״כם ? והסברא נותנת שלל>
עיין בו Lכי לולא ואת היה מדע משער ך״כ לז׳ כ״פ ע״פ
ממהות} הסדר  ,והיה נזהר מלכתוב השבזשים האלה י ועור
מתר פליאה נשגבה  ,למה שכל מלאכה ופל למוד וכל מעשה
וכל נתירה אמנם יפנו אל Iהנווב הנכפ?> מפאת תכלית
עושיהם  ,והמחבר קשר ראש תכליתו במקום דקדוק הפרשים
וביאור הנרדפים  ,וזהו החפן המכוון  ' ,ומדוע לא שמר את
מזימותיו אשר יען  ,ונטו אשוריו חיני האורח  ,ללכת בנתיב
החקירה העמוקה אשד אל היתה בחינת תכליתו ? וטוב לו כי
יעזוב דרושים ועיונים האלה מספרו  ,וחדל חהתפפק בחקירות
שאינם מענייניו ׳ולא הלך משכים — 1והאלהיס מדע ועד« ,שדרן
אמונה גמרנו  ,מאהבת האמת נקבל האחת  .ממי שאמרו  ,אמנם
לא הבל ורעות רוח  ,ויש לכי עוד השגות כעכין זמן ומועד
וחקירתו בתנועה< אמנם מיראתינו שיאריכו הדברים עד שנמעט
ישובו ג״כ־ לספר פרטי לכן חדלנו מדבר!  ,כי נשאר לנד לפנות
עוד אל למוד הבדלי• הנרדפים  ,לראות מה יש בס חפן
ומועיל  ,השמנה אם רוה ?
דף  .ט'יז! עיב , ,בו יתבארו־השחות על המורות המהירות4
"וההפרש כין מהד ובין חשהוא כיב" מיני המהירות׳,
״ א" ע״צההשכמה  ,׳ל ע״צ ההקטנהוכל׳  ,המשל כזה %היה
״ רגיל לכתוב מהנן החמה עד וי' שעות  ,מיום נזדמנה ול
" עוד מלאכה אמרת שצריך לעסוק כה מחמש ועד שש  ,ושלא לבטל
להשכים שעה קודם כן החמה,וכוי ונאמר
« מעשי הכתיבה  ,צריו
" עליו שמיהר היום לכתוב וכוי ואדם אתר שגם דרגו לכתוב כל
" יום ו* שעות והיום אירע לו ג״כ מלאכה אחרת , .אכל לא השכים
" קודם נן התימה כ״א היה וריד וכוי ועל כ" חיני המהירות
מהרוחש  ,והוכח שם מהר על המהירות
" -אלה הוכחו שחות ,
"בדרך כלל הן על ההקטנה ( חי יתן טעם לשבח במלת
״ ההקטנה ? ) ושם הש לע מהירות ההקטנהכפרט" נפלאת
היא כלינינו׳ מדוע{ השמיט * חות אץ ופחז ? ולמה המציא מילות
שאין להם שחר וצריכות פירוש לפירושם כמו ע״צ השכחה  .מקטנה,
ויותר טוב היה לו לומר ע״צ הזמן־ ו״עצי הפעולה ? ובהוראות
השורש שגה המחבר מחשל שהביא  ,שקר בימינו •

החתיפדז באחד מדפים הסמוביס י

המאסף
לחדש

אדר תקמה

א
שירים
לכבוד הרמבמן נר דורנו * t
אשריך עיר בדלי?  ,ממך יצא לתם
כלך א 7ס פטדה  ,את חלאה חכמה ומכונה לא
מחסר כל כה  ,עמיד עיני ה" אלהיך כה  ,כה מצאו התכמיס
לחס הסוחרים חכמה * ואס עיירומ רבוע ,עשי חיל,
הלא ברלין עלמה על׳ כלנה  ,בעכור האיש העומד
כמוכה כאכן ספיר ופטדה איש מאוד נעלה ,ומי כמוהר בארן
נמצא שלם ככל מדע וחכמה? — הוא במלכים ימקלס ונצכה
אלוממו  ,הוא כחכמים ימרומסי ואין שני לו  ,הוא כסוחרים
׳מעלה ואין ממורמו* ומי ישמע זאמ ולא ידע יכ זה האיש משר,
בר מנחם נר דורנו  ,פאר עמנו ומחמד עינינו  ,שממשה
ועד משה לא קם איש חכם ונכון כמשה ? —
אשריכם
אנשי ברל '?  ,שזכימס׳ אומו  ,ואשריך ישראל אשר איש
כזה לחימה ולמחסה במוך עדמנו • כל איש מכס ונכון יודעי
ספריו יענו אליו במתולומ  ,שיר המעלומ  ,יתדם יאמרו
יחי האיש משה ! כי — איש אלהיס קדוש הואי

דעתודרך י1כיכיינ,

הביטווראו כמה דיוממשמפכומ  ,וכל קפמומיהםדרוכומ
בשיר השירים אשר■ אל משמעמו שרים —
1 (D

•)

וטרם
כל

כמנהג הזה־ ע® הפילים פלזתיס אלמי מאה
הגניר היקי
החכם כמוהל״ר אברחש
מילרולוז
ס׳זפל
הקיפל ירייה
והשניענז נאנזבמו להדעים לגלי( חלה נמלה תוך
חנמנןו
כמאם ?
י דנני החאקפים ,

2O

*aswrnsism

מקראים 'כתבי

כל בינו מה דבר האיש משה בקמרמ
פילאזאפיאה * ) הטור האחד נופך ספיר ויהלום  ,דברי
אמת .ושלום , ,והטור השני ימים אור בקרבו  ,אחלמה ולשם
ראו מה
שבו  ,בהם נמצא חמדת הלבבית .ומעשה אבות •
משהכשכרו הנעלה ' על השארת .הגעש  ,והשכלתה
שבאר
הנקרא בשם פירק ** ) שם הראה מראות אלהיס  ,גלילי זהב
הלא תאמרו
ממולאים  ,מה יפו׳ פעמיו ומי מערה מימיו t
(אס האמת אתכם ) מה טובו אהליו  ,וחן חן אליו  ,שעד
כה הגענו אל משככות מבטחים ועליות מרוחים בהגלות נגלות מור
ואהלות דברים אשי עד הנה היו חתומים וסתומים עד מאד •
עתה חזו כמה מעלית טובות למשה האיש עלינו  ,יען
קס למסע לעני  ,עמנו  ,וכתב לחזק אמונתנו סערו הנכבד
ירושלים ** * ) שמה  ,שמה שפת אמת קמה  ,ונאה לכו
■ מותמכיס ומוחזקים כראי מוצק
לתמוך בימינה  .,יען .דבריו
מיוסדים על אדני זפ כתבי קדש מאל אמונה
אצל כל פנה ,
משובח ומפואר בידיעות שלמות yאבנים יקרות דברי חז״ל
לב שמיו
כראותי זה הספר תעלוזנה כליות׳ ,
הן הנה ,
ומה נכבל
וברכתי ברוך הטוב והמטיב *
כגהה יטיב

משה

כשעלה לשמים שיאו

וישםהשן המשפט**** ) על

וחקר ודרש בשיחה צחה ומציחצחה משפטי תורתנו
לכו
הקדושה  ,דברים אשר יעשה האדם וחי כסם  ,ועמס עיני
העברים יפקחו  ,ויהגו במשרים לעלות לרצון מרומי ערן* ,
תראו נא אתי אחריו בפה מלא
לרכות ההשכל ולעמוד בפרך
ענפיה שפייר ואכביה — 1מה נמלצל דבריו לחיךבעטו
עט דודים בהעתקה לחמשה חומשי תודה ***** ) הלא פי שנים
ברוחו  ,ובכל חכמה ומדע כפלים כטוחו  ,לא תם לריק
ביראת ה" הריחו  ,כמטר יערוף לקחו  ,מיין הרקת
כתו
רקחו 7הלא זה האיש אשר רוח אלהיס בו — Iרמוה טוב
לדוד
ומה נעים ככפת צופים  ,בקחתו בידו את שמן המר ,
מזסןף ( ***** * הלא הוא ם" תהליס שהעתיק והקריב לפני
העם בספל אדירים  ,נרדים עס כפרים כשיר השירים י־

עתרי

*) Philosoph. Schriften .
**) Phädon oder über die
Unsterblichkeit^der Serie.
«***) Jerusalem oder über religiöse Kracht und Juden
Hum .
****) Rirualgesetze der Juden.

******) Die Psalmen.

» נתיבות השלום )*'***

פג
ע״תח הדור ! אעכס אקרא ועמכם אעוכת כמה מעלות לנוכזכיי*
זה האיש וחבוריו  ,שאוני ואנכי אדבר  ,מי עשה
ועם
שיהיו ה" יסעו ממרה למעקה ? שיסחרו בארץ ויאכלו מטובה$
דשנים
ורעננים
כאחד
מבני
העמיס
$
חי
עשה וליהודים
היעה אורה ורוחה  ,והמה רצויים לפני המלך והשררה ויושבים
לפני קהל ועדה ? הלא זה האיש משה אשר העלנו ,מטים
היון לכבוד ולעפארה ! — ועם כל זה ראינו אע המראה
הגדול הזה ולא שערנוהו  ,לבשנו הדר ולא חשבנוהו —
עליכם עלונועי  ,עליכם המדברים משפטים על האיש ועל
שיחו  ,עליכם האומרים לעס ה״ אל עלכו כדרך אעו  ,אל
עשעו חי בארו  ,למה דברעס סרה על איש אשר רוח אלהים
בו ? — למה תשבעו אע העם מספריו ? — אל עמגעל
טוב מבעליו ! — דעו חטאעכס אשר ימצא אעכס  ,לא
טוב הדבר אשר עשיעס  ,הלא יש כזה עאמרו עולה ולא
תדברו רמיה ? מי יען החרש עחרישון ויהי לכס לחכמה— I
מרננים כאלה שמעעי ופחד קראני ורעדה  ,אמרעי הלא
ברב שכיס חכמה  ,אמנם אין בישישים עבונה — • ידעתוt
ידעעי כי לא כל עם ה" נזנרו אחור  ,הקדושים אשר בארץ
המה האומרים לחכמה אתועי אע  ,והנותנים לעכונה קולס
הדוברים אמע כלבבם העמלים לילה ויומם לדעת אע הי׳ ,
היגעים עד היכן יגיע ידם להשפיל מעשה הטבע ׳ גבורת
ה" וחכמתו אשר אין לו קבע  ,ידעעי שהם נענו עידס שנגידיס
משה ידבר ומפתח שפתיו משרים  ,שבצדק כל אתרי פיו
ואין בהם נפתל ועקש  ,שחכוריו כתוכים למבין וישרים למוצאי
דעת
ואיזה — אבל אועס אשר לא ידעו איפא תשכון חכמה ,
מקום בינה ,ההולכים בחשך ומימיהם לא ראו אור
האומדים בקול רמה התורה לני למורשה  ,אףי שאינם יודעים
שחרה עליהם תלונתי — לא זו־ הדרך אשר תלכו בה  ,תנו
אגאנ ראש ושובו אחור לכואנ  :לפני האיש משה ובקשו ממנו  :אל
תשת חטאת עלינו מאשר נואלנו ומאשר חטאנו ! הו
ענות לבו צדקתו אולי ישא׳ פניכם  ,אולי יתפלל בעדכם אל
ה" להסיר את לב האבן מבשרכם ויתן לכס לב חכמה לדעת ;
אז תמצאו כי ה" נתן .בלבו חכמה ומפיו יצא לעת ועבונה ,
אז תתנו תודה־ כי ספריו יצפנו לישרים תושיה ומגן להולכי
תום  ,ואז תבינו לנצור ארחות משפע צדק ומשרים  ,אזי
תאמרו עמנו  ,אשרי אדם שומע לו לשקוד על דבריו,יום] יום
כי בהם נמצא חיים  ,ומהם יפק רצון מה״ *;

ו2

גס

פד
גםאני לא אחשוך פי נחוצא שפפי מהביא לאישכמוהל
פשלרופ שורופי  ,אליו אוביל שי שיר מזחרפ זמיחפי,
מעט דכש מעט נרי עד היכן יגיע ידי  ,ואס אין הקומץ
משה Iפפח דבריך יאיר נרי ואס
משביע אפ הארי הלא
נא מצא עבדך קן בעיניך לקחפ כרכפי ולשעיפ אל מנחפי חן
חן אומר לפניך  ,ואחלה לאלהי מרוס יפן אפ שאלפך ויאריך
ימיך ושנזפיך כלבבך  ,כסא מעלפך ירוס עד שמיס  ,ויוסי?»
פפ חנך בעיני המלך והשרים עד כלי ירח  ,פרכה המשרה
פלמיד
קטון ידידיך - ,
עבדיך
כנפשך וכנפש צעיר
על 7ל
פלמידיך  ,העבד השואן» צל מעלופיך  ,הנרצע
שפפיך  ,האומר אהבפי אפ אדוני לא אצא חפשי —
#ברתם ן דוד מילדולה סופר הקיסר יר״וז .
אשר
הספר 'משלים

זאת היא שירפי השלוחה מעטי על
שס משה  ,לבני ישראל למורשה •

ך!ך_

דרת"
תבל בעוז »

רת יסוד

אות;

אוצר פניני  .פז למופת
ומשפט •*אל -בהוד נאדרה!I
שם דדה
• T S
|
T
שרשי אשיות דת וגם פארות■
ויפים
עפים
•r :
•t

לע

-

קרת,
5מרומי
־־ v *r

דבוגו ••פירות;
לנפש מן
Tמתוק
 :־
' י
VV :
I
>-ז י;??.

ר,ספת וקח מוסר ןעוים משמרת.י
לאור באור חי,ים כפזל אורות
לקחו לקוחה מערפלי טוהר,
הוציא .ידיעותיו קזיקי זליר ־־ ־

מטול

i

פה

משל
האדמה ,

השלג ,
לנצי

והנהר •

שכר גאון באיש ינוח  ,לפני כשלון רום וגנה יוח.
גהנמ

אבלהס *

עיןהארץ  ,ויגבה לכי

השלגירד מן השמים ויכם אע
לאמור  :מי כמוני עתע השמים  ,לכן מראה
מחלב ועוני רצוף בדלת וברקע • ויבז אע האדמה אשר
מעמעיו ויאמר  :היום בלועי אע חרפעך בלבשי אועך למיס
עתע אשר עד עעה חשך משחור עארך •
האדמהלא ענעה מאומה ולא שעה אל לכה " אך נהר
הולך מנגדם שמע גס שמר אע הדבר דע כיאב
מועד "
דודלעע הצהרים והשמש יצא על הארץ ויך בגכורעז אע
השלג וימס ויהי למיס " וכאשר באו מימיו אל הנהר
יישא
מלאים טיט ורפש ומפיקים אשפעוע חוצוע ,
הנהר אע קולו לקראעס ויאמר  :איכה האיש בלשון מדכרע
גדולוע ? איה לבמעך ? ואו פנה טהרך ? — כן דר?
כל דוגר גאוע י כמקרה השלג יקרה לכלס  ,רגע יתלופ1
ואינם — והארך — לעולם עותדע !
<< — -ן *

ב
מכתבים
•שמעה במ^ מל

על

אור

נגה

 %המפת גין?ש

שבע

העני יי

מדברינו עעפרש הסיגיא בפ״ק דברכזע ( דף י״א ע״א)
העם עגן בשקר מברך שעיס לפניה וכו" ואמריכן
בגמרא מאי מברך ? א״ר יעקב א״ר אושעי" יוצר אור ובורא
משך • ועריו לימא יוצר אור ובורא נגה  fומשני כדכעיס
קאמרינן י

קאמרינן • ' ופמך אלא חעעה עושה שלום ונורא דע מ*
קאחרינן כדכעיב אלא כעיב רע וקרינן הכל לישנא מעליא
הכי כמי ליחא נגה לשנא מעליא ? — אלא אחר רבא כדי
להזכיר מדע יום כלילה ' ומדע לילה ביום •
וקשיא טונא
האיך קא סלקא אדעען דנימא ענץ אחד בפול tמה לי
מצר אור  ,יוה יל בורא נגה ? זעו האין מדמה לי" לכורא
הכל ובכלל הכל גס ער הנאמר בכעוב  ,ואץ כן בורא נגה
שאין ככללו משן שבנעוב ? י—
אכן לדברינו ששם יאורלבד על השמש ושם נגהלכד
הירח והכככיס המקבלים אורם ממנו  ,וכשאין השמש
במרומים א״עפ שהירח יגיה אורו נקרא הזמן ההוא בלשון
המקרא חשך
וכאמרו ולהבדיל כין האור ובין התשן וכמו
שפרשגזהו  ,יעה שאל לימא ובורא .נגה כי נגה לע זמן החשך והלילה,
והוי לישנא מעליא עתע ובורא חשך ודמיא ממש לבורא הכל
שהוא לישנא מעליא  ,לפי שכלול בו גס בריאע הרע והכי
נמי ובורא נגה  ,כלול זב החשך והלילה  ,ואנו מעידים שיצר
אור שמש להאיר ביום  ,וברא נגה ירח וכככיס להגיה חשכע
הלילה  ,ומשני אלא אמר דכא וכו" כלומר אי משום כדכעיב
קאמריגן ספיר הוי חצינו למימר יוצר אור ובורא נגה דהוי
כדכעיב כמו ובורא הכל וכמו שפרשנו  ,אלא חלעא אחריעא
איכא כין חשך לנגה והיינו כדי להזכיר מדע יום כלילה ונו" ואי
אמרינן ובורא חשך אנו מזכיר ? מדע לילה ביום  ,ואס נאמר
ובורא גגה ליע בי" הזכרע מדע לילה כיוס • וזה נשען על
דברי רבנו יונה ז״ל שכעב יש שואל ? הלא די כשיאמר מדע
יום ביום ומדע לילה בלילה ?
והיו אומר הרב ר" אלי"
הצרפתי ז״ל שטעם הדבר ־משוס דאמרינן בגמרא האי חינאה
דאמר לרבי חי שברא אור אל ברא חשך ומי שברא חשך לא ברא
אור וכו׳ וע״נ אגו אומרים מדע יום בלילה ומדע לילה ביום
להודיע שבורא אחד ברא הכל " אלו הן דבריו בקצרה והטעם
פשוט והגון  ,והיינו דקאמר עלמודא אעפ״י שבכלל נגה זמן
החשך וקאחרינן כדכעיב לישנא מעליא אין בורא נגה עדוע
שיש בורא אחד לאור ולחשך שגס המינים בעל כרחם חודים
שמי שברא אור ברא גגה
שהרי נגה הוא אור הירח והככבים
שמקבלים ןמ השמש ופשיטא שבורא אחד לשניהן ואנו צריכ?
להעיד שיש בורא אחז־ לאור «מור ולחשך גמור שהן שני הפנים
ואי

על

tÄ
? לשון

; «5אפשר להעיד לע זה אלא כשנאמר
אור ובורא קשך ״ ןפ נראה יל *•

« *.לי

ידי־ז

רצ
הכתוב ממש '(
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פ  V wuה<די
אל ■«* מ‘ י 6ראל יןל ^ יהס היושבים לה!ר1
 &£ר ילל! בה  ,ה"ה הרבנים החפולסתים התיזוריס הגלולי©
►3מזהירי * כ!הל הרקיע בחשכת הגלוי. ,המל  ,איש יזי׳ש .לעי מעליי*
יפלוק ה" שונת שלומו עלי הס עד בלי יריז אמן •

אצאו גא אדוניס הרמים המשכים על מגדלי הצופים למזויף
כנועם ה״ ובטוב עתו! כצאת .לפניכם גער עבד
־עברי לבקש יגורה מפיכם ולשאול מאת כבודכם מענה  .משכיל
אנכי ,לחכמה  ,ארח מבונה אצעד ; אך משעכתכס יסעדני ,
עמו ארון גדוד  ,אתו אדלג שור « תורה היא וללמוד אני
צריך ,ואל חי מקדושים אפנה ? — לכלכס אקרא  ,יחדנז
אדרוש * ואשר ימלא ידו להשיבני לבר ■ויפיק רצון די לקסיר
מעלינו מסוה הבושה  ,אותו אברך בקהל עם  ,,ואשא
■תשואות חן ול ■"
ה? ידעתם כי סבבוני גויס כלעגיהט יקראו מסטין לע דבר
יאמרו
 1מנהג ישראל לקבור את מתיהם כיוס מותם
אין זה כי סא חסרון דעת העם  ,כי נמצאו לפעמים כני
אדם מתעלפים עד שיחשבוס כל רואיהם ( ואפילו הרופאים)
מתים  ,ועכ״ז יקומו אתר זמן מה מתרדמתם ויחיו שנים רבים *
וכבר קראו בחיל לצות על היהודים שלא ימהרו בקבורת מתיהםזשיניחוס לפחות שלשה ימים כמנהגם עד שיבצקו ויולידו ריח
רע למען דעת כי המה מתים וודאיס * אמנם אנחנו נשענים
על תורתנו,ונשיב להם דבר  ,שאסור לע איש ישראל להלין
את מתו והיא משנה ערוכה ( סנהדרין דף מ״ו ) ולא זו בלבד
אמרו אלא שגל המלין את מתו עובר בלא תעשה *
<הנד .זה שנה העברה וחכם מצרי אחד בברלין כתב וז״ל :
ועל דבר מנהג היהודים לקבור תא מתיהם במס מותם
 Mנזה תשש  ,יכ המה קוברים מתיס וודאין  ,ל ^י שיש
להם

פח
להס בקהליהס איש עתי אשר יקראו לו בשס מלאך המחצק,
והוא מחנק את המת \ ס טרס ירדו שאולה למען היות נפשס
בטוח שקוברים מתים וודאין אשר לא יקימו עוד ע״כ״ל .
ויהי כשמעי את דבריו נשתוממתי ואמרתי עת לעשות לה*
להסיר החרפה מישראל  ,לבלתי נהי' חשודים בעיניהם כשופכי
דמים ח״ו * -וכתבתי לו אגרת וקראתי עליו תגר  ,לאמור
שזה מספורי הנשים הטוות לאור הלבנה  ,ואין ז>ה כי אס רוע
לבב  ,אשר יפיץ דברים דברי הבאי כאלו בין ההמון,
וכו״ * והוא האגרת הנדפס בל״א
בהמאסף לחברת דורשי
לשון עבר  ( .צוגאבע  1.וייטע
התק׳' מד ) שמה יראה
הקורא תא דברי באריכות  -וגס השיב לי החכם הנ״ל אגרת
הנדפס בספר הנדפס מדי חדש בחדשו בברלין ( כרלינר
מאנאטספריפט פעברוארי 785ו  108 . ,וייטע ) והודה לדברי,
באתרו שלא פתב זאת כדבר ברור  ,כי אס מפי השמועה
וכו" כאשר יראה מדבריו כספר הנ״ל • ע״כ דברי הויכוח בין
החכם הנוצרי הנ״ל וכיני •
אמנם עתה אלך לדרכי אל גדולי ישראל  ,והמה יהי,
בעוזרי  ,להתיר לי איזה ספיקות עצומות אשר
נפלו לי בעניז הזה  ,וכדאי הדבר הגדול הזה להרבות עליו
העיון  ,ולהורות בברור גמור אס  pעושה עס ה" בקבורת
מתיהם ביוס מותם אס אץ ?
םר  0כל נציע הקדמה אחת והיא  ,גי אין קבורת ישראל
בזמן הזה כאשד היתה בימים הראשונים • כי המה לא
חפרו כזר בקרקע להשיס שס הארון  . ,ולהניח עליו קרקע
ואבנים  ,כמו שאנו עושים היום  ,כי אס כל קבריהם היו או
קברות או כוכין  ,ופריך השה ( מ״ק דף ח" ע״ב ) מאי קברות
ומאי כוכין ? ' א״רי כוכץ בחפירה וקברות בבנין • ופי"
הדמב״ס כופץ שחופרץ קברים כקרקע וקברות הוא שבונין קבר
על גבי קרקע י וכבר ידענו ממס" בבא בתרא ( דף ק' א)
שכוכץ היינו חפירה בכותלי המערה שמניחים שס) הארונות ואין
משימין עליהם קרקע ,וקברות הוא צפי דבריהם ה״נל בנין
לע גבי הקרקע וגס כזה יונת הארון מכלי שוס עליו קרקע •
וא״כ היו יכולץ לראות כל עת אל הנקברין  ,כל זמן שלא בצקו
ולא הולידו ריח  ,אולי יקומו מתרדמתם " דאי לאו הפא
איך יוכלו לפקוד לע הקברות • ותניא (משנה א" מס' שמחות
ת" ) יוצאין לבית הקברות ופזקדין על המתים עד ג" ימיס

ואין

פט
♦אץ חוששץ משום דרכי האחורי ומעשה שפקדו א" וחיה עשרים
♦חמשה שנים ואח״כ מח  ,אחר והוליד ה" כניס ואח״כ חח •
♦אי הוי קכריהס כקרקע וצרורוח על גגיהס כמו שאנו עושים
היוס אי אפשי לפקוד ,וח״כש שיקום המח משנחו אחר שלשה
ימיס " וא׳כ מוכת מזה דאיסור הלנה היינו דוקא כביחע״ג
הקרקע וחוץ לארון  ,אלא שחניחין המחים כארון ומשימים
אוחו כמערה ככזך או כקכר כנין ופוקדין עליו עד שלשה ימים
שמא נחעלף  ,ולפ״ז חמה אני מדוע לא נשאר מנהג אכוחינן
הקדמונים בידינו  ,וכפרח כמקום דאינא חשש שפיכוח דמים
ואפילו אחד חני רכבה ?
ועוד קשיא לי על המשנה ( שחחוח"פ י״א משכה
א" ) עיר שמחו בה שני מחים חוציאין אח הראשון
♦אין מלינץ אע הראשון ומזציאין אח השני מפני שאמרו
כל המלין אח מחו הדי זה מנולי  ,מדוע לא זכר♦
בחחניחין דהחס עובר כלא חעשה ?
ועוד על הגהח אשרי שהביא המעשה דלעילואזמר
מח
של
הקבר
אח
לגלוח
שרוצה
חי
ול׳ו ,
באחד
לקבורחו שרי ♦מעשה
שלשה
כיוס
דחשמע שעד יום שלשה היה סחוס  ,וזה ראשון דבר
שאי אפשי להיוח מונח סחוס כקרקע שלשה ימים
חבלי ׳מוח  ,ושכיח הרי משמע כשחחוח שפוקדין כל
שלשה ימים היינו ששזמרין אח המח כל שלשה יחים
לראזח אולי יעיר מחרדמחו ?
סוף כל

סוף

הדבר

הזה

מאוד

קשה

להעמיד♦
עלי

על בוריי וחי יחן יארע פירוש כל המשנייח האלה י
1
אמנם זאח לדעח כי אנכי חלמיד השואל  ,ועל
לא יצאחי להגביר חיילים
הרב להשיבני ,
♦לפלפל עם הגדולים כי ידעח אח מך ערכי  ,וכי
ולא באחי עד הלום כי אס
קצר דעח אנכי ,
ללמוד וללמד לאיש אשר ישלף
לשמוע
לשאול ,
אח דברי חז״ל אחרי גיוו  ,מה אענה לו דבר .
ויראני
♦היה האיש אשר ידריכני על במחי האמח ,
בטוב טעם ודעח איך היו קכורח הקדמונים ומדוע
פקדו על הקכרוח  ,ואיך היחה פקידחס  ,ולמה שנז
האחרונים הבאים אחריהם אח המנהג  ,ומדוע ימהר♦
לקבור אח מחיהס בקרקע ♦ ,לא יפקד♦ לע הקכרוח
בזמן

בזמן הזה  ,אותו אכבד בקהל עם  ,כעבדהשזאף צל
המכמה ומחבק אשפתות רגני החכמים והיראים באמי*

הססן י— * * *

כל מה דעביד רחמנא לטב עביר )* -
שבתי וראיתי מחי ; השמש אל כל החיי • ,לטוב וטהור
לכסיל ובער יש בטחון כה׳ אלהינז * כי כן בפיה©
ירצו סלה פה אחד בה׳ אבטח מה יעשה אדס לי •'
אשובה ואראה כרבס כן חטאו ביסוד מוסד זה ♦ ויש יתרון
לחכם מן הכסיל כיתרון אור בהיר בשחקים לאפילה מבודח •
יען האיש ההמוני ישוס בה ' כסלו למען יעשיר ויקים חילו •
וכס? -וזהב עם תענוגות בני אדם ירבה ול • בניו יהיו נכון
לאניו וזרעו מלא הגויס •
ואולם לו ינוסה אליו דבר •
גנבים שודדי לילה יבאו עליו ויפשטו אדר ממול
שלמה ,
או
איש
אשר
נשה בו כספו וזהבו
הלו אל ארן אחרת ולא שלם לו •
אניותיו פרשו נס בים
התרשים * וה ' הטיל רות סערה כיס ותשבר האניה • וכל
אשר בתוכה לשטן׳ מיס רבים הגיעי • רוח המושל כי יעלה
עליו להתעולל עלילות ברשע ידו יפרש על כל מחמדיו אס
שור אס שה את הכל ישא • ואותו ישים בכור תחתיות אסור
בנחושתיס ; מות כי יעלה בחלוניו ויהרג מחמדי עין בן ובת אא
ואחות • אשת חיקו  ,וא רעהו אשר כנפשו • אז הכסיל ישב
משומם • חובק את ידיו • בשרו עליו יכאב • ירגן באהלו
על מה עשה ה" לי ככה ? לשוא שמתי כסלי בו ולשקר מבטחי •
וה' עוין איתי • הציב ימינו כצר לבלענ׳ י אור המתוק
לרואי שמש לילה חשך לו •  .ימותתהו תגת לכו כלא עתו •
ואל שאול ירד אבל וחפוי ראש " כמו פתן חרש יאטס הכסיל
אזנו לא ישמע לקול חכם נשפט עמו •
כי כל מעשה ה׳
עמנו לא משנאתו אותנו • לא כאלה דרכיו למאוס יגיע כפיו •
אשר הפליא מאד ביצירתו " והוא לבדו חלקו בעולמו וכל
פעל למענהו  -ואיך לאויב יהפך לו ? לא כן ! אך כל
מעשה ה׳ הוא לטוב לנו ולהחיותנו י או קל מהרה יניס*

יגון
*)

המנתב הוה הוא ממכתב קוזלזז גיוסו־ אשל תבר מקדם בברלין  ,ע*י אשי»
וכי הרעיון  ,וברי לבב  ,ובא לידי  ,:ע״י א* מידידי « שם •
ועבורו נשא תשואות ח! לו ני כלו מתתיןיס
י דברי ד .מאס « יפ י

*גון ואנחה והצלה יעמוד מהס •
אז בהס כישע מרגשות
רעוע החזקוע מהם י
הנה קל מהרה יוציא הכסיל רוחו
ואע קדוש ישראל ימיה • ויאמר חי ה׳ הסיר משפטי ועועכי
בריבו י• ואס לא אפוא הקצור קצרה ידו להרביע טובעו •
או להצילני מרגשוע הצרוע ולא ייסרני במבוע גדולוע כאלה:
אתם רעי סורו נא מעל הכסיל הזה ואל עדמו בעונו -
כי דובר סרה הוא על ה' ויחפה עליו דברים אשד
לא כן • סבו עיניכם ביע אחיטוב חברינו •
וראו כי
הפלה ׳ה חסיד לו • כמה הפליא מכועיו ויכהו מכה בלעי
סרה  -חרב עבר בארצו ויצורו על העיר ויבקיעו אועה
אליהם כחוזק יד • ויעלו איש נגדו העירה לשלל שלל ולבוז בז»
זגס אל כיעו באו אנשים מצבא המלחמה אנשים עשוקים כדס
גפש * וחרבם מרוטה לטבח * ויגזלו אע כל רכשו וקנינו*
כי גס משכבו מעחעיו לקחו וכענעו הפשיטו "
גס בניו
גבנועיו הנאהבים והנעימים ספיר גז רעם נשאו כסירוע דוגה
אל ארן אחרע וימכרו שם לעבדים ולשפתוע ורדו בהם נוגשיהם •
דעיעו אילע אהבים אשע חן מעטססע כדמה לרגליו  -יען
לא אכעה לחלל כריעה אשר כרעה עמו בימי נעורה • בחרה
•מחנק נפשה מוע מעצמועה * כל זאע באעהו ועודנו מחזיק
בעמעו * ויאמר חבלי© נפלו לי בנעימים שוש אשיש בה׳ *
והמנוע האלה הכני מאהבי • באועו להטיב ׳עמדי י או
והצילני מרעוע ה יוער גפלאוע שחע בלי * לוה כאוע לקרא
בוטח בה׳  , .עליו דברו בחזון גביאי ישראל
והבוטח
בה״ אשריו -
<פן
עאמרו בלבבכם פיבל האיש הזה יצוק כמו אבן י
י אל יעאונן לאבוד מאהביו * ובשרו נחוש אל יחלה
להולם פעס * אל עענו פיכם לחטיא אע כשרכס כאיש הזס,
כי -מי יחוש חון ממנו לנגעים אלו הלא מיום קדמוהו ברכי
אמו עד עע הויה בו יד ה׳ * כף רגלו לא נסה הצג לע
הארץ מהעענג ומתן •
על כני כיעו חסה עינו לחמלה
וינהלם לכל כושל המגע בהם כמגע כבכע עינו • ואין ברגע אחל
יהפן לאכזר ׳• מעצים עיניו חראוע  -מכביד אזכיו משמוע
^עקעם ? חי ה׳ כי קול יללעס ירדו אל חדרי בטנו * ומאכבעו
ומחמלעו עליהם יען נפשו כפר נפשם לו יחפצו בה ירי^ ין.
אך מנעורי גדלוהו העורה והחכמה ויכין בספר ושום שכל .
חקרוהכין כי חמן ורחום ׳ה ומטיב לכל בשר * בפי אשר
עשיג

צב
משיג יד האדם לקבל שפעמ טובת!  :יהכה הדבר המשל©
אומנו ואת אודומינו יקרא טוב • ולעומד זה יקרא,רע הדבר
אשר יהיה לנו ולאודומינו לחסרון  :ומדעמינו כי ה' למעשה
ידיו יכסוף כמאמר המשורר ישמח ה׳ במעשיו וממוך השמחה
מולד האהבה  :וידיעמו סובכמ כל מקרה ופגע אשר יקרה
לכל דבר • ואס כן הוא דופי נמן כה׳ אס נחשבהו לכילי :
ירע עיניו לממ לברואיו הנאהבים לו די מחסורם •

חפזחסל

ואחרי אשר הודעמיך אמ כלזאמ * מדע כי ה׳
להטיב לברואיו * ואיך נכזב בעצמינו לחרף ׳ה
v
צכאומ לחשב מחשבומ ברע כי נהפך לאויב לנו אין זה כי אס
רוע לב • אך נשים כסלנו בו כי הוא טרף וירפא  .ין
ויתבש • ויהיו הרעומ סבומ לטוכומ אשר יגיעו לנו על ידם*

מפדומולא

וע״ל דכרמ כני אדם לאמר הקצור קצרה ידו
יכאיבנו ? בדנא מאמרון להון * הלמענכס יעמיק
צוד ממקומו ? מי עמד בסוד אלהיס ויגיד לנו מה הוא
הטוב לנו ? הלא לה׳ לבדו נמכנו עלילומ * והוא יודע
דרך עמנו ״ מה ייטיב לנו באחרימנו :

רבומינוז״ל*

ולדברים האלה יסכימו מאמרים רבים מדברי
וזה אשר חזימי בחפוי להעלומ על ספר * מאחר
אחד מקומו בב״ק עלה ל״ח * רב שמואל בר׳י־י שכיבא ליה
ברמא כו" אמר להו מאי אימ לי גבי נחממא ?בבלאי דגידופא
היא ״ דאמרי מאי אפשר למעבד הא אפשר למעבד עבדו •
הנה ראה עולא כי המה יחשכו הרעה אשר הפגיע ה׳ כנו לרעה
מוחלטמ • ומהי זאמ נחממס מי יכול לדון עם חי שמקיף
הימנו  -וירע כעיני עולא דברי המנחמים ויחשבס לגידופים
על טובמ ה׳ * וילך לו לכדו אל רב שמואל לנוד לו ולנחמו*
והיה סוף דבריו במו של רבינו אס כשרה היא וראוי לצאמ
ממנה דבר טוב על אחמ כמה וכמה דהוה חיה ע״כ " הורה
בזה כי יודע ה׳ כניס אשר יקומו מאחרי במו ינאצו אמ"ה
וינזרו לבשמ והיה בזה -קלון נצחי לרב שמואל לכן לקח אומה
אלהיס יען נבחר מומ בכבוד מחיס בקלון • והיה מומה
סבה להציל אומה ואמ בימ אביה ממוקש רע ממנו :

וע״ודאעמידך לע מאחר יומר נפלא במדרש ויראאלהיס
אח כל אשר עשה והנה טוב מאוד זה המומ • הורו
בזה חכמינו אשר להם ,החכמה למורשה כי גס המומ אשר
חשבנוהו

משכנוהו לרע אין מר מתנו •
כאמת מתת ה' היא לשוב לנוי

קהלת

הוא רק לחסמן בינת « .אבל

מוסרע ר ג

הייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה י

התלאותהתוצאות את האדם יפרדו לארבעהראשים •
מהם ( א ) מאורעות נמשכות לשבע • הקרות
אותנו בשגס אנחנו בשר  :קמצים מחמר הויס ונפסדים • ()ב
ומהם אשר יסודם כרוע המרות אשר בחרנו בהם * ולולי
הסכלנו עשו :
לולי המרנו רע בטוב וטוב כרע :
לא מצאונו כל הרעות האלה * ( ג ) ועוד בה שלישיה י
והס הרעות אשר ישיגו את איש אלהיס תם וישר וסור מרע *
כי ישטמהו אנשי מרי ויארבו לדמו " ( ד ) ולא נופל מאלה
דברי המצר והמריבה אשר לא נמלט מהם  -כי יתחלפו דעות
כני אדם השוכנים סביבותינו " זה אומר ככה ווה אומר ככה
מצד חלוף מזגיהס ותמורת מדותיהס -
והנה
ממצות השם עלינו שנטה את שכמנו לסבול את עול
הצרות המתרגשות י ונדום לתשועתו • ואס יתלונן בן
אדם על הרעה אשר מצאתהו  :על ה ,תלונתו ועל השגחתו .
ומלבד שזה חטא ומרי עצום  :מה טוב לגבר ומה נעים כי
ישא עול אשר נטל עליו ולא יחטא בשפתיו ? יקל מעלינו משאו ולא
יכבד מנשוא * ימתקו ממרות לוס התרעלה אשר שתינו ולא
כקוץ בחיינו *
סורונא מעל איש נדכא ונכאב אשר יהפך באליו החליהרע
ונאמן והכאב האנוש אשר יקרא לו בשם החלי הנופל .
לולי תחושו לעזרתו  -כי עתה יוסיף להכות את בשרו מכה
רבה  -ימרט שער ראשו  :ישחית מאיש מראהו  :ובבשרו
ישרט שרטת ״ ראה כי הוסיף יגון על יגונו • הוה על הוה
שבר על שכרו רבות היו אנחותיו  :והוא הרבה לדאבה
גפשו אולי מצא עזר ותרופה לחליו  :ועתה ד?מבראשו • ידיו
שפכו את דמו או קרבו את קצו *
התלאות הטבעיות הן אלה

אשרקשר הז אלהיםבקשר

אחין אשר לא ינתק עס עסקי בני אדם מוצאיהם ומוכאיהס•
(אס על אלה תלונותיך לכה נא ונוכחה ! אס לא פיך יענה כי חתי
מספר

מספר המה י קוס נא ענה כי ! מדוע תדבר כאלהי ? עלי
חרדת את כל החרדה הזאת ? הלא מעכה על חולשת,
יונקי שדי  :והעצב כהולדס י על היגון נחות אנשי שלוחי:
ועל כחי אשר יעו בני בימי וקנה ושיבה • הודי אשר יהפן
למשחית * ועל המות הזה אשר יהיה בעוכרי י כי שאר
הרעות אשר ימצאוך כל ימי היותך על האדמה  :הס או עזיבת
הבלי הקכיניס המדומים ' אל הן אלה אשר הגיעו עדיך לסכלו תיך
ורוע מעשיך * ומידו היתה ואת לך י
גס כל חלי וכל
מדוה אשר יכאיכך  :על הרוב אתה הכשלת את כחך * אס
כי מאלת ולא שחת אל לב לשמור רגליך מדחי ־י או זדון
לבך השיאך לדשן עצמותיו  :הלכת אתרי הכל תענוגות מי
אדס והמה אך למותר • בלו בשריך ועורי?  :שברו עצמותין •
ראיתי' ונתון אל לבי כי מכל התלאות אשר נשאת אתשמותס
עלי פיך  :אין בהם רע וקר ממיתתנו ומות אנשי
בריתיגוי הן המה ישתרגו יעלו על צואריני " ואמין לב,
בגבודים ירבץ תחת משאס יי אכן נקל עלינו לשאת את מעמנן
שאר הרעות אשד זכרת וגס איש נבוב אל ימת מהמונס .
זח שניס רבות שכחתי את כל התלאות אשר מצאוני ואני רךבשניים
גמל עלי אמי •־ ויהיו מה  :ומדוע אוסיף* לדכרממעשי־
עטף יאדותיו ? הלא אין בהס תבונה ולא מחכמה יעשו את
פל מעשיהם •־ ומה יתן ומה יוסיף לנו בחפשנו אמתחת מדות
הסבלנות  -אס יסבול אנוש עצו כטרס ידע קרא אביו ואמו־
אם אין ? מי נתן ליונק דעת ומזימה ?
■ הלא התאוה לבדה
תמשול כר ותרגיע את כל מעשיו מקסנס עד גדולם •י
לא א • י
■ י • •יהצבוע לבדו סייס יד להכות ,את מ0יקת4
בעולו יונק את שדיה • ואולם הוא ואפסו עוד התנחם
על הדבר ההוא באמת  :והתודה את אשר חג1א י ומי עתי
יסור הנה לעשות כמעשה כסיל
■ באולתו I
נפלאוממני׳ צירי יושבת על האבניםוחבליה  :לא אדע
עד כמה תכבד היגון עליה • ואולם אשובה אראה
כיי לא תכבד מנשוא י בראותי אלמנה׳ עזובה ועצורה תסור
את בגדי אלמנותה ויגלקת לאיש אחר  -וא בהמות שדי וחיתר
ארן יתילדו למשפחזיגיהס  :ואין מחריד את כל• החרדה חזאת-
אבינה

באיש
,אשד

זקן ושיבה  :ולא מצאתי בו כל הרעותהאלה׳
אמרת * יכ בל עוד יעזבנל כתו ותתגבר
החולשה

החולשה עליו  :כן עופר האביונה ולא יוסיף להרגיש את.
יזכאוביו « ובלעדי זאע יערב עליו חיו בראועו כי האריך ימים
על האדחה  :לעחע כל עחלואיו אשר חלה ה׳ בו • לא
עאנח נפש זקן ושבע יחיס כי אס על נטועו למיע  .וקול המויג
הדופק לע פעחו יכעיענו יוער מאיש צעיר לימים • ואולם אס
געדר מחני אוהב או אח  :אב או כן או אשע חיקי • רע
עלי המעשה אשר געשה עמדי ״ ידה היעה בי ונגפה אע לבבי:
הנעח הרך והענוג אשר בקרבי • ולולי יעחזק לבכי ויעאמן
לקראע הרעה הזאע  :כמעט כבדה מנשוא •
אכם
עעלה -ארכה לפצע וחבורה אשד בגו?* חזק ובריא
אולם
.
אולי
אס
היעה
בגוף
נדכא
ונכאב
אין
מזור
לחלי  .כן הדבר בפצעי  .הנפש  .איש חזק מושל ברוחו :
יעאמן זיריס ראש לקראע כל העגוע האלה  .שבע יפיל צדיק
וקס  .כקנה ענוד כמיס אנה ואנה עכוף ראשה לקראע רוח
סועה וסער עד עברו  .גס כל משברי היס וגליו עליה יעבורו:
ואחר עקוס ועעיצב כמו נד  .לא כן חסרי הלב כי אס כמון
אשר עדפנו הרות כן ׳חגו  .ימיקו ברע אשר ימצא אועס יפלו
(לא יוסיפו קוס .
מה עעאונן הגבי־ מה עעלונן על ה  .כי לקח אע אשע
חיקיך  .ואעה כי כעע אע דודך לה  .הלא ידעע כי
מוע עחוע ? ה׳ נען לך אע מחמד עיניך וה׳ לקת  .שא
אליו כפיך והודה לה׳ חסדו לע הימיס האלה אשר כען לך
יגאוע לבך  .שאילה היעה אעך מאע ה' אלהיך rועעה מלאו
ימיה  .והנושה בא לקחע ומדוע ירע לבבך בשלמי ! אע נשייך%
יהמה מי הגיד מראש .כי קרב קצה ? מי האמין כי
עלקח מאעי כזמן קצר ?
ומדוע לא האמנע ? חי הגיד מראש כי ימים רבים
עהיה לו כאין פרן ואין צוחה ? צא וחשוב אע כל
הטוב אשר גמלך ה׳ אלהיד מעודך עד היוס הזה לעמע הרעה
הזאע פלס מעגל דרכיך אע הטוב ואע הרע אשר עשיר; .
ואתר כן משפטים עדבר אע ה ' אלהיך :
ובלעדי זאע לו מלא ה׳ משאלועיך י אעה ירד ע עס מרדי 'בור
והיא עודנו חיה  .הבאלה הרה עלונעיך ? ומה
יש לך עוד לזעוק? מה עכקש מבלעדי אחע משעי אלה י כי
אס שאלע מאע ה׳ אלשהיו לש^ול שניכם י« ס אתל י חי ה׳
כי לא מחכמה שאלע אע זאע .
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הן נשאול נשאלנו חאע אנשי בריענו היושביםכערי©Gott ‘:
הרחוקות .מעירנו פה  ,להרחיק עוד אע גבול חעימיג* :
>ürum
השנה -
מכל
התפלות
על סדר
•

הפדענוחעראציאן
■■?Stil* ,
עד ריס ניסו
אשכנזי• כי קבענוה
תתוכם
ע״פם
הבעל  ,בהמודעה הראשוגה אשר הוצאנו לאור ע״י הדפוסnder " :
וה כארבעת .חדשים  ,אמרנו שס  ,כי אס עעכור העת den :
הזאע יוקר מקחו  ,והיה כל הבא לקפע אומו והוא לא עבר
Wk,
על הפקודים ויוסיף חמישיעו עליו  ,והאנשים האלה אנשי1
גר יענו הנזכרים צעקו עלינו לאמור  :הן זה ימים מעטים, es I
אשר באה עלינו השמועה הזאע כי רב הדרך  ,ואין עודtrtm i
■
לאל ידנו להביא אל המלאכה מלאכע הקדש  ,כי הזמן קצר :
 int׳
*
והמלאכה מרובה לאסוף הסעומיס תסביבועיכו  ,ולחה נגרע Zeis-
:
השאר אחינו ?

לכן הואלנו לעע רשוע בזה לכל מי אשר ידכנו לבו למא -
על החעוס עד ר״ת עשרי הכע״ל ויהיה שכרו גילי !:
לבלעי סלם כי אס המחיר הראשון  ,הוא א ״ ר״ט ח״ית■ !
גדולים פרייסש קוראנט (  ) Rthlr . 1. 8 Ggr .י ברלין מס\
’
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שס נפתלי הירץ ודזל*
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פז * * *
שאלה על הלנת המתים
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 isßהפירים והמכתמס אשר באי
׳ ־׳עס ,שמות המחברי־ם
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׳אדוד פראצקדמיצדיס
מלאכת,הפיר דף
שגא '
ה משה בן גדעון אכודיעצט*
אדם להבל דמה ' :־
עלה לתרופה כעכץ האימקאלאציאן שס אברהם במ״ו שלמה מהאמ2
מרג
"
 iתולדות החכם משה רפאל די
יפי
; ' אגילאר
שם
מולדות הזמן מהמבורג
לפרידריך בצאתו למלחמה
י,
.
'F
כא התלמוד עאר אצא -כמעשה ד י — ל
גדעון הרועה
דא ח — ד ,
שם מאל בר״יל
אשובה על מאור הפסוא כאיוב
כד דוב בער מדאלהיצ3
הללו אושרין והללו מתירי ן־־
תולדות משה רפאל חתימה
וכ דוד פראצקו מיגדיס
כז
תולדות הזמן ממיינן
fei
בשורת יספר לאח טוב
לב
מודעה מי״ב כופרים
לג דוד פרידריצס פעל?
אגרע לח״דל״ע
מאתרי יבל ב<  .הגי למת דמי' להי -־ - 3ל
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Gut liegen ? Lange dachte ich deinem Herkommen,
der Wurzel
deiner Entstehung
nach , vielleicht
kannst du beglücken , vielleicht gebührt dir die
Krone .
Jedoch , ich fand deinen Bau hinfällig,
und deine Entstehung Zerrüttung , in deinem Zu¬
sammenhänge
dein trauriges Ende ; und in dei¬
nen Bestanbtheilen
deinen Untergang . Du ent¬
stehst durch die Fäulniß ; und deine Mutter ist
die Verwesung .
Jezt habe ich deine Mangel er¬
kannt , jezt habe ich deine Schande
aller Welt
entdeckt , und ich sollte dir noch feyern ? noch soll
mich deine Schönheit
bezaubern ? noch soll ich
um deine Liebe buhlen ? Kannst du meinen Au¬
gen gefallen wenn mein Herz dich verachtet ? Wer
vermag aus Wermurh
einen schmackhaften Saft
zu erpreßen ? wer wird den Honig in dem Balge
eines "Löwen suchen ?
r.-.i

Siehel
du liebkosest den Ruchlosen und hastest
würdige Verdienste ; du verwirfst den Kern und
wählest -die ^ chaale.
Versammlest
ein niedriges
Gesindel , den
Pöbel Am dich , winkst dem Nichtswürdigen,
der in der Ferne steht , und stoßest den Recht¬
schaffenen zurück , der sich dir naht . O ! hier¬
durch zeigst du deinen Stand , die du Käu¬
fer herbey lockst und Mängel
und Gefahr
feilbiechest !
hierdurch
rufst
du
mit
der
Fackel in der Hand selbst deinen Meineid
aus ;
wenn du aus überschwenglicher Bosheit Könige
vom Thron stürzst ,
und
den verworffensten
Schalk

Schalk
darauf erhebst .
In die Thüren der
Redlichen gräbst du Unsinnige ! das Zeichen der
r Verwüstung
und des Umsturzes ein . Deine wüLhende Flamme
verzehrt die Wipfel der erha¬
bensten Baume von Libanon , und die Dornsträu¬
che stehen sicher und unverlezt ; du übertünchst
die abscheulichsten Todessünden , verfälschest das
sichtbare , und versenkst die Schandflecken
tief
hinein.
Wem nutzest du erfahrne Betrügerin
? dei¬
nen Lieblingen ? diese Weichlinge
lockst du mit
schlüpfrigen Worten , um ihren Mark zu saugen '
und ihre Gebeine zu zerschlagen .
Geschmückt,
wie der Morgenstern in seinem lichten Glanze ge¬
schmückt , scheinst du dort in jenem Fenster und
verschwindest wenn ein Liebhaber die Augen nach
dir lenkt.
»

Pein Glanz schwärmt einen Augenblick um
ihre Wohnung
und in einem Nu ist er dahin :
bald laßt du das Glück den Zipfel ihres königli - '
chen Pompes nachschleppen ; bald ist ihre Würde
dahin , der Fürst tritt in Lumpen daher , die ein
Ruderknecht
abgelegt .
Jezk strahlt Heiterkeit
und Lächeln um ihre Stirne
und in kurzem sen¬
dest du deinen Zorn über sie daher , er kömmt,
und Jammer , Tod und Verwüstung folgen ihm
nach . Ich erzeige dir Ehre , wenn ich dich ei¬
nem schnöden eigensinnigen Weibe vergleiche ; jezk
reicht sie uns Unterhalt , jezt überhäuft sie uns
mit Wohlthaten ; wir ruhen in ihrem Schooße;
* L
wir
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E .ssjch Hre -bieblmgtz^ jedoch jezt ändert sich die
Laune , die Feindselige bricht , -und -kennt weder
Brredee noch Liebling.
ihre
Die StützM Her Zelt sind wankend
4>eiesmgel>ürge sind -an eurem Haar befestigt , daS
Jeder Augenblick
sich mir -jedem Winde dreht .
wirb ' von tausend Verwandlungm begleitet. Ich
übersiehe ihr stattliches Gefolge , und am Ende
«rkenne ich Eitelkeit und Schande ; ich beschaue
sie selbst und siehe ! eine Schlange hat sich um
ehre Ferse gewunden ..
Je mehr sie mich anlachelt , jemehr versamm¬
le ich meine Gedanken und -rufe ihnen zu : mistet ,
sie sinnt -auf Bosheit ^ Ich aber stehe da wie ein
Derstummteö Lamm » bewmrdre -und schweigez ich
-bedauere das Vergangene ^. erschrecke über das
Wegenwarrige , rrnd zittere für das Zukünftige;
schleppe mich -langsam wohin sie mich leitet , und
evage mit Widerwillen das Joch , daß sie mir
* mrsbücdeL, bis meine Kräfte dahin sind-, bis sich
Welch eine Menge von
mein Mark verzehrt
Veränderungen z in welcher' kurzen Dauer ! ein
-Heer von Schmach , daß sich unter tausend wart»
dclbaren -Gestalten zeigt.
Der Weise hak recht , den ich sonsten'einen
Thoren gescholten, -wenn er sagt : Die Zeit ist
Ein göttliches Wesen , kein Sterblicher kann sie
begrerffem Noch sehe ich einen schwärmerischen
"Hausen ihre Gräuel bewundern und sich im Stau -

I

8« bis -u ihr hmmälzen; noch arbeitet der blinde
Trieb-, so oft er sie betrogen..
Die Zeit tritt des Menschen Würde im
Staub , erhebt seine Gräuel , bis in die Wolken,
mid man freut sich? sie wirst mit Jammer und
dualen tu allen Strajsin um sich her , man siehe
66 , und ist so ruhig , als war es ein Scherz.
Man lauert auf Tänze ;• man kränzt sich mit Re¬
ben ; küßt die Dirnen , versinkt sich in Lüste ;
handelt um Lieder; mau hört den Un-glück.sboten
nicht , und glaubt , er spotte-

!L

f

Auszrrg eines Schreibens Ms Mainz vsm
s>o » September.
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Dieser Nation erlaubt wird , ihre Kinder m dis
christlichen Schulen zu schicken^ hat so gute Würkung gethmr , daß itzt schon- 19 J .denknabeu die
hiesige St . Emeransschule mit. rühmlichen Fleiß
und Fortgang bestehen. Die christliche Schulju¬
gend beleidiget sie nicht im geringsten , und ohn-'
geachtet verschiedene christliche Eitem anfangs ih¬
re Kinder einige Tage M Hause behalten , so ha¬
ben sie sich doch bald eines bestem besinnen , und
ihre Kinder wieder geschickt. Es haben sich nun

* 5
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zweifel«
sehrer,
auf Kosten der Judenschast, für sie anstellen soll?
Ich dächte aber, man sparte dem armen Volke
. Wahrscheinlich wird auch diese An¬
diese Kosten
näherung beyder Nationen von Jugend auf ihre
gegenseitige Abneigung aufheben, die Juden red¬
, und
licher im Handel, arbeitsamer und reinlicher
Stelle
. Folgende
die Christen duldsamer machen
eines Briefs , den ein H - - - Jude darüber an ei¬
nen seiner Glaubensgenossen in F - - - geschrieben,
:
ist mir zufälliger Weisem die Hände gekommen
Hab
und
,
„Ich bin auch durch Mainz kommen
„ gesehen, da machts der Chursürst gerade wie
„der Kaiser. Er läßt die Judenkinder in die
„ Chriftenschulsn gehen, und dürfen nicht gestohrt
„ werden in ihrem Glauben. . Achtzehn gehen schon
„hinein. Und was schadets auch ? Sie lernen
„doch ordentlich Rechnen und Schreiben, auch
„etwas von der Geographie, und lernen sich bester
. Unser Gesetz fourtcri
„in die Christen schicken
„ sie dabey doch behalten. Die Christenbuben
„ werden auch nicht mehr spotten, wenn sie sehep,
„daß ein Judenbube so viel begreiffen kann als
„sie. Wenns nur die Herren Gelehrten nicht
„verderben, und uns die Buben verführen wol„ len. Der durchlauchtige Churfürst meynts recht
„gut rc. re.

, daß man
so viel Judenkinder gemeldet
eigenen
einen
lieber
nicht
man
ob
ist,
Haft

i
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III.

Recerr fronen.
Lesebuch für die jüdische Jugend der deutschen
Schulen
hend
heit ;

im Königreiche

in der Anleitung
zweyte verbeßerte

Seiten . Prag , im Verlag

Böherm ,

beste¬

zur Rechtschaffen¬
Auflage . 8 . 150
der kais. königl.

Normalschule . 1784.
Wieder einmal eins von den wenigen Bü¬
chern , das ein Leser höchst zufrieden mit dem
Verfasser aus Händen legen wird . Ja , er wird
einen Mann in ihm verehren , der mir den
reinsten Begriffen
der Moral
das beste Herz
und das wärmste Gefühl
für das Wohl
der
Menschheit verbindet . Der Gedanke , Kindern
ein moralisches Lesebuch in die Hände zu geben,
ist zwar schon oft behandelt, * aber gewiß noch nie
so gut als in diesem Buche ausgeführet
worden.
Das ganze Werk bestehet aus fünf Stücken oder
Hauptabtheilungen
, deren jede sich wieder in klei¬
nere Zweige vertheilet , von denen wiederum die
meisten ihre Uckerabtheilungen haben . Die Be¬
nennungen oder Überschriften dieser Theile , die
ich zugleich als einen Auszug des ganzen Buches
gebe , und von welchem man zum Theil auf die
innere Güte desselben schlieffen kann , sind ihrer
Ordnung nach folgende:
*

4

Erstes

Erstes Stück . Von der Rechtschaffenheit der
Schüler in der Schule . Einleitung . Von
der Schule . ites Hauprstück. Von der
Glückseligkeit
. 2Les Haupst . Von dem,
was Kinder in Schulen lernen, und was
für einen Nutzen sie davon haben. —
ztes Ha -Ptst. Ven dem , was von Seiten
der Kinder erfordert wird, um von dem
Unterrichte den gewünschten Nutzen zu ha¬
ben. — Anhang zum ersten Stücke. Schul¬
gesetze für die Schüler der deutschen Schslen. — Einleitung zu den Schulgesetzen. —
Schulgesetze. §. i . Wie sich Kinder gegen
Gott überhaupt verhalten sollen. §. 2. Wie
die Schüler in die Schule erscheinen, und
m dieftibe gehen Men. §. Z. Wie sich Schü¬
ler wahrend des Unterrichts verhalten sollen.
$.4 . Wie sich die Schüler bey dem Heraus¬
gehen am der Schule verhalten sollen. §. 5.
Wie sich die Schüler gegen ihre Vorgesetz¬
ten und Lehrer bezeigen, und gegen ihre
Mitschüler verhalten Men . 1 ) gegen ihre
Lehrer. 2^ gegen ihre Mitschüler. §. 6. Was
S chüler noch zu.-beobach ten haben.
Zwsytes Stück . Vmr der Slktsamkert oder
Rechkfchaffmheiteines Menschen in seinem
Gesinnungen, Handlungen , und in seiner
'Auffühnmg. Enlmung . — r tes Haupt st»
Vorr rechtschaffenen Gefmnrmgen die man
haben soff» Von der Rechtschaffenheit. Von
der Ehxltebe. Von der Güaff 'errheij. Don

9
der Wahrhaftigkeit
. ate « Hauptft. * ) Von
rechtschaffenen Handlungen
auf Gott . § . i.
Die Eigenschaften Gottes . § . 2 . Pfiichten
gegen Gott .
ztes Hauptft . Von recht¬
schaffenen Handlungen
gegen Andere . § . r.
Allgemeine Pflichten gegen den ! Nächsten.
§ . 2 . Rechtschaffene Handlungen
gegen den
Nächsten insbesondere . Von der Freund¬

lichkeit. Von der Friedfertigkeit . Von der
Dienstfertigst
. Von der Aufrichtigkeit.
Von der Redlichkeit . Von der Ehrerbietig-

keit. Von dex Wohlthätigkeit . — 4tes
Hauptft . Von rechtschaffenen Handlungen
gegen sich selbst. § . i . Allgemeine Pflichten
gegen sich selbst. § . 2 . Rechtschaffene Hand¬
lungen gegen sich selhst insbesondere . Von
Der Ordnung . Von der Arbeitsamkeit . Von
Der Häuslichkeit . Von der Sparsamkeit,
stes Hauptft . Von dem was ein Rechtschaffe¬
ner meiden muß . In Gesinnungen muß er
meiden : Uebmrtebene
Selbstliebe . Hoch-

muth

und Stolz .

Ehrgeiz .

In

seinen

Handlungen ' muß der Rechtschaffene meiden:

Niederträchtigkeit . Liederlichkeit. Grob¬
heit. Unhöflichkeit. In Worten muß der
Rechtschaffene

5)

meiden : das Wttderfpre
* 5 chm.

Diesen ganzen Thetl , so wie alle übrigen , die ku'er
oben mit *) bezeichnetü'nd hat der Verfasser
mit dahin gehörige« Versen aus der Bibel belegt,
Vermuthlich m der löblichen Absicht dieses Sittenbuch bey den jüdischen Eltern um soviel be¬
liebter und annehmlicher zu machen.

chm, Verachten , Tadeln , Spotten,
die lieblosen Beurteilungen , Verleum¬
dungen, Selbstruym und Prahlerey , Lü¬
gen, Fluchen und Becheurungen, Beneiden
und Verwünschen
. Man muß nicht von
Sachen
reden , die man nicht verstehet:
Andere soll man im Reden nicht unterbre¬
chen . Undeutlichkeit im Sprechen , Schrey-

en, und dergleichen— 6tes Hauptst. Von
dem wa§ zur Artigkeit gehöret. Vom Gel>en. Vom Sitzen. Vom Grüßen : In
Absicht auf gemeine Leute , in Absicht auf
vornehme Personen . — ? tes Hauptst . Von
dem , was sonst zur Artigkeit gehöret . Vonder Artigkeit in Gebacden . Von der Ar¬

tigkeit in

Kleid^ rgen und Sachm.

Drittes Stück . Von der Gesellschaft
, darinn
die Menschen zu leben von Gott bestimmet
sind , und von den gesellschaftlichen Pflichten.
Einleitung; Von der Gesellschaft überhaupt,
ites Hauptst . * ) Von den verschiedenen
Arten der Gesellschaften . Die Eheliche . Die

Väterliche. Die Herrschaftliche
. Die Bür¬
gerliche.— 2tes Hauptst. Mittel , wodurch
Regenten die Glückseligkeit der bürgerlichen
Gesellschaft befördern . — zte6 Hauptst. Wie
die Mitglieder
der bürgerlichen Gesellschaft
durch verschiedene Wissenschaften , Geschick¬
lichkeiten und Gewerbe
wechselweise ihre
Glückseligkeit befördern . Von den Wissen*

schäften. Von Künsten, mechanische Kün-

sie , Handwerke und Gewerbe. - 4kes
Hauptst. *) Betrachtungen über die ver¬
schiedenen Geschöpfe , über die Neigungen
dadurch die
und Arbeiten der Menschen ,
Glückseligkeit der menschlichen Gesellschaft
befördert wird.
Viertes Stück . Von der Haushaltungskunst.
sey , dessen
. Was Haushalten
itesHauplst
Absicht und Verschiedenheit . 2tes Hauprst.
Was erfordert werde , um wohl hauszuhalztes Hauptst.
ten oder zu wirthschaften .
Mangel und Fehler bey dem Haushalten.
4te6 Hauptst . Einige Erinnerungen für die
Haushalter.

Fünftes Glück. Von der Vaterlandsliebe.
Einleitung, i tes Hauptst. Was man un¬
ter dem Vaterlande

und der Vaterlandsliebe

verstehen müsse . 2tes Hauptst . Woher die
gtes
insgemein entstehe ,
Vaterlandsliebe
Hauptst . Besondere Grinde zur Vaterlands¬
liebe in freyen und monarchischen Staaten.
über¬
Patrioten
4kes Hauptst . Wodurch
verbun¬
zeigen
zu
Vaterlandsliebe
haupt die
den sind . steS Hauptst . Wodurch die ver¬
schiedenen Klassen der Mitglieder des Staats,
besonders die ite und 2 te Klasse , das ist ge¬
die
meine kitte und der bürgerliche Stand
Hauptst.
teö
6
.
sollen
zeigen
Vaterlandsliebe
die
Wodurch der Adel und Soldatenstand
fol¬
Darauf
—
soll.
äußern
Vaterlandsliebe
gen
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gen : Stltenlehren

spräche

in Sprüchen . Sitten-

chm
fM
m

und Sprichwörter aus dem Tal¬

mud , und eine Anweisung wie man jeden
Tag mit Klugheit anfangen , und mit Nu¬
tzen befchliejsen könne . Letztlich der Beschluß r
Adams Seegen aus dem Trauerspiele : Der
Tod Adams ; und endet mit den goldenen
Worten : Der sey der gröste Mann unter'
euch, der der menschlichste ist.
Hole ich nun noch das Eltern und Lehrern fr
sehr zu empfehlende Motto , aus dem Cicero , am
Anfänge des Buches nach , .. Wie ein Acker , ob
u er gleich noch so fruchtbar ist , keine Früchte trau gen kann , wenn er nicht angebauet wird : so ist
es auch mit unserer Seele , wenn sie nicht unMerrichtet
(
wird ; ” so stehet ein vollkommenes
iSkelet des ganzen Werkes hier , aus dem man.
doch wenigstens so viel sehen kann , daß der Ver¬
fasser seinen Plan genau durchdacht , und so weit¬
sassend gemacht habe , daß jeder sachverständige
Lehrer leicht dadurch Gelegenheit
nehmen kann^
seinen Schüler ouf jede mir mögliche Lage des ge¬
selligen Lebens , in welche ihn Geburt und Um¬
stande versetzen können , vorzubereiten , und so ihrals ihm eine moralische Bestimmtheit
zu geben»
Was die Ausarbeitung
der einzelnen Thcile betrist : so sind sie von solcher Beschaffenheit ; daß
sie sowohl dem Verstände
als dem Herzen des
Verfassers Ehre machen . Der Vortrag ist edel und
ernst ; von der ßnstern Pedanterie
einerseits , als
andrerseits von dem tändelnden Spiele , zu wel¬
chem
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chem man in neuere Zeilen manche edle Wissen¬
schaft wie Lehre überhaupt herunter zu würdigen
angefangen , gleichwett entfernet . Jedoch hat der
Verfasser um Trockenheit zu vermeiden , hie und
da , auch Blumen
unter die nahrhaften
Kör*
ner gestceuet ; seine Lehren mit Fabeln , Er*
Zahlungen und Gedichten von guten Meistern
gewürzt ^ und an einigen Ortem auch mit prakti¬
schen Beyspielen
erläutert .
Die Sprache
ist
stressend und faßlich . Man siehets dem Manne
an , daß er mehr nützlich seyn , als glanzen woll¬
te . Da er hauptsächlich für die böhmische Ju¬
gend geschrieben ., so ist es sicherlich mehr zu loben
-ate zu tadeln , daß er zuweilen lieber , von solchen
Wörtern und Redensarten
Gebrauch gemacht ', die
da zu Hause gehören , wenn sie auch schön in an¬
dern Provinzen Deutschlands
nicht so gang und »
gebe illaren t als solche zu wählen , die zwar einen
geübten Öhr besser klingen , aber den dortigen
Schulknaben nicht so einleuchten möchten , doch
sind solcher Stellen zu wenige , als daß sie dem
Nutzen dieses trestichen Buches
selbst in dem
Lande sollten hinderlich styu können , wo man in der
reinsten und ausgesuchtesten
Mundart
spricht.
Auch ist die Wiederholung mancher Satze und Be¬
hauptungen an verschiedenen Qvfen in diesem Be¬
tracht lobenswerth , daß es ein Buch für Lehrlin¬
ge ist ; da es weit tathsamer ist dem Schüler je¬
den Theilgang und in allen seinen Möglichen Fal¬
len auf einmal vorzulegen , als ihm auf frühere
Theile zu verweisen , die ihn nur verwirren , und
von dem was eigentlich , itzt zu betrachten ganz abziehen würde .
Dir-
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Dieses kesebuch ist von der Prager Judenschaft
zur Geder kaiserl . königl . Schulkommission
Kommission
der
von
und
;
nehmigung vorgelegt
gebilliget worden.
zum Gebrauch ihrer Schulen
es ein Ernst
dem
,
Vater
jedem
aber
- E6 wäre
moralische
gute
Kindern
seinen
darum ist aus
Buch
dieses
ihnen
:
rachen
zu
Menschen zu bilden ,
gutem
mit
man
Weil
in die Hände zu geben .
Grunde erwarten kann , daß Kinder , die nach
solchen Grundsätzen , als die in mir vorliegendem
Buche sind , erzogen werden , welcherley Standes
oder Religion sie auch seyn mögen , gewiß auch
werden . Und
gute Menschen und gute Bürger
Grunde
gutem
mit
ebenfalls
ma » kann also auch
wärmden
nur
sagen , daß unser Verfasser nicht
der
auch
sondern
,
sten Dank der jüdischen Nation
ganzen deutschen Welt verdienet.

L-e.

IV.

Ankündigung.
Probe , einer Uebersezung des Buchs:
הלבבות

Pom Uebersezer des
Herauögegeben werden soll.

die . künftig

הובת

Buchs : טוב

לקה

Zweyter
Von

der Untersuchung

Erstes
e^
V

Abschnitt.
und ihrer Zuverläßigkeit.

Kapitel.

as Wesen der Untersuchung bestehet darinn
daß man die Merkmale der göttlichen Weisheit

helt an den Geschöpfen wahrnehme , und daß der¬
jenige , welchcr die Untersuchung anstellet , sie
nach allen seinen Se ' lenkrasten , und den Kräften
seines Erkenntnisses schätze.
Denn obgleich die
Weisheit und ihre Merkmale Zerstreuet bey den
Geschöpfen angetroffen
werden , so ist He im
Grunde doch nur dieselbe ; so wie die Sonne nur
eine und dieselbe ist , obgleich sie mancherlei ) Far¬
ben annimmt , wenn man sie durch verschieblich
gefärbte Gläser , als meiste , schwarze , rothe,
grüne u. s. w. , welche ihre Stralen
ungleich bre¬
chen , betrachtet .
Oder wie das Wasser , womit
man einen Blumengarten
begieffet auf jeder besondren Blume eine andre Farbe annimmk.
Denke daher über die Geschöpfe Gottes , von
dem Kleinsten bis zum Größten nach : suche dich
mit dir unbekannten Dingen bekannt zu machen,
bann wirst du alles recht einsehen , was ich im
vorigen Abschnitte *) behauptet habe . Um so viel
aufmersamer müssen wir , zur Beruhigung
unseres
Gemüthes , unsre Untersuchungen anstellen , weil
die Merkmale der göttlichen Weisheit so sehr zer¬
streut bey den Geschöpfen angetroffen
werden.
Wären sie allenthalben in gleichem Maase ausgeth eilt : so würde kein Zweifel statt finden ,
und der
Weise würde nicht rpehr Einsicht wie der Narr
haben.
Die
*)

Dieser Abschnitt handelt von dem Daseyn Got¬
tes und dessen.Beweisen aus der Natur.

r

r6
Die UrsachAieser Ungleichheit ist diese : weil
ein Ding , welches immer gleiche Wirkungen herverbringt , eben dadurch zu erkennen giebt daß es
nicht freywillig handle , sondern seiner ihmertheil«
ken Natur
nach , so und nicht anders zu han¬
deln gezwungen sey , und daß es von etwas außer
ihm dazu genothigt werde : so wie das Feuer nur
erhitzen und das Wasser nur erkalten kann .
Ein
Ding aber , welches freywillig handelt , bringt
verschiedene Wirkungen
zu verschiedenen Zeiten
hervor : also bringt der Schöpfer , nach seiner
höchsten Weisheit Wesen verschiedener Art hervor r
damit diese Verschiedenheit , ( worinn dennoch ei¬
ne genaue Übereinstimmung
der Dinge unter¬
einander herrschet ) von seiner Freyheit und Eim
heit zeugen möge . ( Ps . i zs . ) Alles was er will,
rhuk er , im Himmel und auch auf Erden .
Gott
weis ob nicht auch dies die Ursache ist , warum
nicht alle Geschöpfe gleiche Forme und gleiche Bil¬
dung haben . Und dies ist die Ursache von der
Abänderung
der Merkmale der Weisheit
an den
Geschöpfen . Seine Weisheit
ist zu unbegranzt,
als daß wir sie gänzlich überschauen könnten , es
ist genug daß wir nur Eine dieser vielen Arten
erkläret haben , Hie wir alle zu fassen nicht im
Stande
sind . Er allein besitzt die wahre Weis¬
heit und außer ihm ist kein Gott.
Einige
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הלחיצט
עצמופיי .צמה
עבר ,כמה הפחיד
הלרה הנורא הכה

אחרי עכור ופבערה  ,ורוב בשרי חתרמר  ,ומבועי
דמי  .כאשר יסוכו בלכפס נעצרו ; כי קפאו בקרבי • גס כל
עצי היער אס היו למאנולפ אש  ,וצל אדמפ האללא״נד *)
אס היפה לשרפה  ,ופעל השמימה כשלהכפ יה ׳ ולא יחס לי
אשר הרוח כשערה ישופני • כי אפה אשר בידך פקופפ השמיס  ,ומחקרי
ארץ וחקופכל המעשים  ,הפכפ עלינו היום לערפל  ,ולילה פשלג
בצלמון • — ועפה הכה היפה עדנה לארץ אחרי בלופה ,
ופאמר אחדש נעורי  ,אוציא צמחי ואעש פריי  ,ויצא השמש כרב
כתו
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כחו וישלח נצוציו אש לוהט כמראה כרקמ אדמדמת , .וירא«
ראשי ההרים אם יאדימו כמולע וכל מגיל גבוה חמוץ בגדיס
לטהר  ,גס כני השדה השמנה מראיה  ,ירקרקת .היא ונאוה !
כי אחרי שכבה על כל ככר זריעה ועל כל עץ נטוע כאשר
בין עכאיס מקנן  ,ומעגב אליה עיני חכלילי השמש  ,והנה הנה
מצחקומ אשה אל אחומה ; לכן כל עין רואה הנה נשקכמ " ,
ונכש יודעמ ממענג  ,אסמאכקנה מראה השמים ומראה הארן
ירוד  ,ומחמיהן גלה חציר  ,נראה דשא והשבליס מלאומ ברכה •
אחי ! ראימי ואשמח ! כי שגב לבי בקרבי  ,ויעל לחשוב מחשבומ,
לא כאשר יחשובון אמהן נערי הזמן יום יום  ,כיאסאלהשמיס
נשאמי אמ עיני  ,ואחזה חזיונומ  ,ורעיוני מעל יקרומ ורבויג -
עכרו בקרבי  ,והיו כליומי כנביאי־ס ממנבאיס  ,כי מצכונומ
«! זימי • וכאשר עבר הרוח ממני ( כי במה יזכה נער כמוני  ,להיומ
,כמלאכי שחק הקרובים כסוד עליון ? ) ונשארמי חש מומס
’ וממהלך בעונג נפש •

אז אמרמי אני

אללכי ,

הוי כסילים אל פועל

ה״יביטו ,

 1אמ מעשי ידיו יראו  ,ואומו לא דרשו ומצומיו לא שמרו!
חי אמר ללבנון ויוציא הארזים האדירים המזילים בושם
ריחם לכל אשר נשמה באכו ? ומי שס השקמים כשכלה לרוב ?
ומי הוציא מבועי מיס חן ההרים הגדולים  ,והסלעים הקשים
ויורידוס בעמקים  ,והיו נהרומ נוטומ כין נחלמ שדה וכרס ,
בלבבם מלין דגמ כל מחיה ויהי למחמד עיניס ? ומי צרר
בחכניו רוח גדולה אשר מפיץ הענן הגדול  ,אשר היה כמו גג
נטה ומקרה  ,עלי חצי הארץ ; מדביקה עם מטרומ מבל כחזקה
והיה לקרח נורא  ,והרי כפור יעמדו כמו נד ביס הצפוני לארכו
וליחבו דרך ימים רכים ? — מי מבלעדיך אל נפלא שם
כל אלה לעינינו? אחריש פי — ויהגה לבי — אמנם גם
הגומ לא אוכל  ,הנה צבא השמים לא יכלכלו גכורומיך ; ואן
כי אני צעיר לדעמ ובזוי מבונה • — כן אחי ! יעצוני כליומי,
ואהי כאיש נדהס עומד בעניו מוך מעשי ה׳ בכימ המלך  ,כי לו הארץ
ומלואה  ,ובהיכלו כלו אומר כבוד • ימחשכומ כאלה עוברומ הנה והנה
קרב לבבי ואהי לשלל ביניהם  ,ומשאני רוח גאוני  ,קממי אסי
על עמדי ועוד אחמ נשאמי אמ עיני השמים  ,ראה .הרימימי
לבבי כאיש ממנשא לאמור  :גם אני יצורך אל אתר
גם כל האנשים אשר
אתי• — בכבודו שמתמי אן
הממנגיעי

ובאורית
גרון ,
נטויות
העומדות
«תענג״ ' בדודאי השדה
כלבנה <
ובהדר  .החבצלת יפה
ותייס ,
תאוה
מקטירות
(ביופי השושנה שרתי בין כל פרחי השדה והגן  ,ואעש לי מטעמים
עלזו כיוס כי הארן נתן ׳ל להתענג
כאשר אהבתי • ועתה אחי !
«חכתה בלב איש להתבונן ולהודות לו •
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אראה בעבל אבינה -יצירעה י ■ והנס היא בעיני
כמו ארמון יביע מקדש מלך אשר ימין ס׳ ים7ע
ולמענו לכבודו ולכבוד המלך אשר הושב .כעיכל * והיה מדי
■חדש בחדשו ימיר אע )יזו■ רסנה אע שגיוע החמדה אשר נען
?ו למחמד עץ • עעפלא עין הרואה רוב העמורוע למיניהסעעבלע חכמע כל יושבי עבל ושיכני ארן
■ויקר עפארעס •*
■אשד רדפו1ה חמשע אלפים וחמש מאוח שנים לדעע .כשחר .ככץ
אע מענונע• אפס קציהס
אף כי איש אחד קצר ימים - :ה -עעלה על רוחו " להעענג
בכל מחמדי עכל מגדולס ועד קטכס Iאין מאעני
1
ימדע עד מה ע  .אס בידיעה חלושה י* יהכרה קסכה מהכיל י
זזנצ 3ים למשפחותיהם אף ■הס בראש הבאים לפאר אע ביע
אלהינו • אשר מרוב עפארעס והוד יפיס ש גס
■איש נבער מדעע שגה ופעי יעענג בזיז כבודם -״ כל ימי
<זלדי על הארן לא ראיעי איש עובר לע שדה חמד אשר בה
■הנצני' נראו ועיניו לא ישושסו מראשיעה עד אחדיעה * ה"
אלהים נען לאדם עין לראוע לרו<ע מדשן הענב כעפארע כל
■היצוריא " למענו יפרח פרח ייציז ציץ■ועשביהשדה " ומראוע
הנצניס ומזגיהם ועמירע צלם יעחלפו לאין מספר * למענו
ויעלי הריח הניחח לויפזרי אבקעמ«־ ורוכל מסביב ילמען
יראה

עלוי

ב
ו
ן.

i

*

קדSl
1!—!imyfiiifB
יראה בעיניו וכלככו יכין וישמח אף גילת ורנן בריח המורח
לאפו • הכני עומד כין הנצניס אשר בארץ אלו מזה ואלו מזה
יתערכו המראות השנות אל מול פני  :ועיני ראות ומתעדנות •
חבצלת השרון ושושנת העמקים תתננה שמחה כלבי כי אביט אל
מראיהן | וכי אריח את ריחן *
ואפן כה וכה וארא כי אין
איש ואקח את המגלה לכתב את כל חחרי לבבי על ספר  :ואתה
אס תקרא את דברי אלה קוס לו אל גנת ביתן ותהיה כמני:
הנצנים ופרחי השדה יביאו שמחה ותענוג תס ונקי בלב
ראיהס ואין בהם דופי לא תשבע עין מראות מחמדיהם
כי כל עוד יוסיף אנוש לראותם כן יוסיפו להשביע את נפש<
בטובה ולא יתנחם על שמחת לבבו מעולם •
יצהילו פניו
משמן  :ילך הלוך ושוב כין ערוגות הבשם בגאות רוח ועפעפיו
יחזו את שפעת הטובה ורב כרכות אשר ברכו ה" אלהיו,
שטוחות  $על פני הארץ ומיחלות לעין ראיהס אמרות הננו
למתבשם כנרדם • ראה נא בהמות שדי וחיתו יער יעברו על כל
מחמדי עין ועיניהם השע מראות כרגלי׳ תרמסנה צבי תפארת
האדמה ולא ישימו על לב • גס דבורה אשר תעיף מפרח
לפרח • טרף היא מבקשת ״ ואתה בן אדם ! פועל ה׳ למענך •
בגללך עמקי׳ יעטפו חציר ותחת רגליך יציץ ציץ ועשב השדה •
שא נא עיניך וראה את כל הככר מסביב יתיפה לקראתך כאשת
נעורים אילת אהבי׳ הקורעת בפוך עיניה ותצא כעדי עדיים
לקראת שאהבה  .נפשה • ואף היא אותה לדמות ביפיה אל פרח
וציץ או אשכול הכפר ״ מה אדמה לך גנת חמד צבי תפארה •
בשזב בני אדם להנפש מעבודתם ולהתענג בין השיחים ? בבקר
תשכים ותפרח חבצלת השרון אל עכר פניו • ובערב הדודאים
יתנו ריחם • ויפיחו באפיו נשמת מור ולבונה וכל מיני בשמים •
«היה אס לא יתור איש אחד שרירות לבו  :ואס לא ילד אחר
הבל תשוקתיו • אז תמלא נפשו שמחה וגיל בראותו המון
היצורים למינהס עשויס כסדר מופלא איש לתועלת רעהו וכל
למענו  :והוא רודה בהם כאות נפשו " שמש עשה אלהים
להאיר על הארץ  :להעלות ממני אד י לשמח נפש כל חי:
להמס הקרח • למתק מיץ הצמח • גשם נדבות יניף להשביע
כפש שוקקה  :להשקות את האדמה :
להצמיח חציר וצמח
השדה ; להוציא לחם ויין ; ופרי העץ למינהס " הן כל אלה
עשתה ידו  :מזון לבהמה וחי׳ ורמש  :מאכל לעוף השמים כל
צפור כל כנף • ואל האדם אמר לכה אתה מלוך עליהם התענג
נמראות היקרות *• התבשם בכפרים עס כרדיס  :ומשח את
בשרן

5שרך נכל עזן • חחאע בקר וחלב צאן מאכל לדעיגך • משל
בגאות .הארי • רדה בדגע הים ובעוף השמים  :כי בידך
נעמי אע כל • ולזה יסדו חכמינו עמודי העולם להודיע לה'
אלהיט בחדש האביב בהראות .הנצניס>! לאחר שלא חיסר בעולמו
כלוס וברא בו בריאוע טובוע ואילנוע טיבוע ליהנות .בהם כני
אדס • ומה נפלא המאמר הזה לחבינהו • ונבר העירו חכמינו
ו״ל על שלמוע הברואים וצבי עפארעס והסדר הנפלא אשר
גחערכע צבאועיהס • באמרס כל מעשה בראשיע בצביונם
נבראו בקומען נבראו וכו' ופי ' הרמב -ס כי כל מה שברא השם
אמנם בראו על צד היוער טוב היוער שלם והיוער נאה • וזה
שאמרו בצביונם נבראו חן צבי הוא לכל הארצוע • ואמר עוד
ודע' זה ג"כ כי הוא שרש גדול • ובן האדם אשר יעבונן בכל
אלה ידע ויכיר טובע ה" עליו • ואז יודה לה ,חסדו  :וכל
עצמזעיו עאחרנה ה" חי כמוך " ואף המשורר שם חגחע פניו
נגד הנבראים ענה ואמר מה רבו מעשיך ה" כלס בחכמה עשיע •
אמר רבו מעשיך להורוע על הנבראים אלו מאלו שונים אשר לא
יסהרו מרזב • ואמר כלס בחכמה עשיע כאשר אמרנו כי כלס
נבראו אלו בגלל אלו • העחעון עועלע לאשר עליון לי • וככה
יעלה מעלה שעלה דע האדם כי ראש הוא לכל הברואים הקרוציס מחמר
ואף בקרב האדם לא עשבע המערכה העצומה והסדר הנפלא
כאשר העירו על זה רבים מכני עמינו • ועוד אוסיף לבאר
איך מן הנפלא הזה עולד השמחה כלב האדם אה ימצאו דכריג!
אלה חן בעיניך.

כ
חולדות גדולי ישראל .
יפקד

מקומו .

ד• ה.
הולדות הזמן ובשורת ספרים חדשים•
חסרי •ה" כי לא עמנו כי לא כלו רחמיי מעל עמו ישראל
־ואס על ארבע ככפוע הארץ הפיצהו  ,וכץ העמיס■ פורהו4
משמים ישגיח עליהם לבלע־י הפר בריעו אעם • ■ ואס לפניס
בכל דור ודור עמדו עלינו אנשי בצע ורוע לבב  ,לאדיבאע נפשינו,
ללחוןיאע לגמו ולבוז אע מאודנו■; היום מס■יוס■ יקומו אנשים יקר*
רדו ונדיבי לגב ; לנערן זיקי הגליעהמר  ,לשוס רווחהלישראל
ולעשות עמהס טובה • מי ככס זרע קודש ! אשר קרא אע
דברי החכם גהיימטר״אט דאם  ,ולא כבדהו בקרביו ? ״־׳־־ מי
ראה אע אשר כעבו אליו נכבדי ארן וחכמיו  ,איך הטיבו,דבריי
בעיניהם ♦איך סרו למשמעעו  ,להטיב עם היהודים היושבים
עחעיהס  ,ולא נען שמחה כלבו ? — מי ידע אע אשר פעל
הקיסר
יר״ה והדוכס ממימן ויער רוזני אדן’  ,ולא געןעודה
לא ; אשר שס בלבו לעשוע כה טוב וחסד סע עמו ? ■ י״י־ גס
היום חדשוע אגיד יום בשורה הוא  ,ראו והעאוששו  ,שמעו ויגל
כבודכם ; אלה הדברים השלוחים לנו מיל ת.כס נוצרי אשר שס
אבן פנה לעע כפלים לעושיה חסד וצדקה לעדע ישירו! י

ולמען עדעו אע כל ישעו וכל חפצו  ,נעעיק ןלפניכס אע כל
דבריו מלה כמלה כלשון אשכ״נזי ; ואף שאין מדרכנו להביא
במיעמו מכעב כלשע זולע לשון עבר ; יצאנו בזה חון לג-דרגו,
ולא העעקנוהו ללשון הקודש  ,למען לא יאבד מלה אחע מדבריו
הנעימים  ,כי חפן חסד הוא  ,וכלו רציף אהבה בלעי עלד?
ונדבר כאשר עיניכם עתזינה משרים יוזה לשונוי

אן דאס פובאקובש
גיכט אהני .אינניגהטע ריהרונג אונד ויעהמוהט קאןמא! דיא
מאככערלייא ביריקוגגן ער מעגן  ,אינטר וועלכעןדיא
■יידישע .נא  £יאן שמאכטעטן) כיכט אהני שוידר אונד ענטזעטצן
וןאן מאן דיא גחיזאמקייש בטיאכטען  ,מיט וועלכר מענסן
מידר ,מענש! .מיהט!  ,אובל חיך דעם אדעלש דער מענשהייט
אונווירדיג

אגנודרדיג מאכן ־ פאן מעגשענוועהרט אוגד מעגשעמוידדע
איברצייגט ענטשטיג דאהער שאן לעגגסט אין מיר דער מאונש
דורך בייאכרינגונג מיינעס שערפלייגס דען פאראורטיילן
!ענטגעגען צו ארכייטן  ,אונד דולדוגג אוגד חענשעגליבע געגן
דיזע נאטיאן צו בעפערמץ • דיזע אכויגט ווכפ איך 4עגעגמערטיג
דורך אייגע

יודעגביבאאטעהק
צוס

מגסטן יידיעזר

ארמק

■ערריינען צו קענען • דער איגהאלט דעחעלגן איזט פאלגעכדערו־־*
ארפזע״טצע , ,וועלבי דיאפאלשען אונד באזהאפטען כשולדיגונגן,
וואמיט מאן אויש טיף אייגגמאורצלטען פאר אורטיילן דיא יודן
אגקלאגט ,.מידרלעגן  ,אונד אויש הרינדן ד עש נאטוסאונד
מענשעג־רעכטס ,אונד דורך דארשטעללוכג איהרער אייגנען
ווירדיגקייט דיא טאלעראנן דער זעלבן בגינששיגן .אונד עמס
באורטד \ ילוגג זאלכר
אויסצעע אונד
פעהלען — .
.שריפטן .מעלני דיא פערטיידיגוגג דער יודן צוס געגעגשטאגל
נאבריכטע״ן  ,מעלני רעננשאפט געבען  ,וואט
אאכן • —
.כיז הער ' אין פי 1רשידנען לענדרן צ-וס בעטטן דער  .יודן
האנדלונגן
ע״דליכציג^ ג אונד
"גטאהן זוארדען איוט "
.דער מדן  ,אום דיא פאראורטיילע דיא מאן ווידער זיא האט
אינטאלינראנטע
אודכדליג אוגד
• :צו צערשטערען *
.גזינוגג] אוגד האס־־לונק דער גריסטן געגן יודז  ,אזס דיא
איצטאלעראנץ אין איהרער אבשייאלינקייט דאר צו סטעללן •.

ערלע

אוגד

טאלינראנטע גזינונק

אוגד

האנדלונגן

.דער נרישטן געגן יודן  ,אום דורך דערן פייאשפיל אגדרי צו
גליינער עדלהייט אוגד טאללעראנץ צו ער מינטרן • ׳־—
דיא אויפזעצע אוגד נאנרינטן זינד טיילס אונגדרמ׳ןט טיילט
•איבר זעטצט  ,אדר פלי 4ענדע כלעטטר  ,אדר אויש !גרעשרן
דוערקען איגד פעריאדישען שריפטען  ,איגד הין אוגד ויידר
ציועקמעשיגע בייטרעגע
מיט אגמערקונגן בגלייטעט •
געהמע איך חיט פערגגיגן אוגד דאנק אן • דער גראסע
•גדאגקע מיין שערפליין בייאצוטראגן  ,דיא אוגטר דעס «ךא
דער אונטערדריקזנג זייפצענדע מענשהייט פאן איסרן באגד^גן
צו עכטפעמלן  ,מי< 7מייגען אייפער אנפייארן  ,דיא
שוויריפקייטןi

םמיר״גתייטן ,
לעגן מעכטן ,

מעלני מיר דומהייט אונד כאזהייט אין
יויט בשטעהלטעס מוהטע צו בזיגען •

מעג

רעך איכרשוס נאך אכצוג דער
דרוקקאסטען זאלל אן די#
יידישען
ארחקאסען 7ער שטעדטע ברליז*
דעסדא,
המבורג  ,מיינץ ,
פראג  ,ודן אונד
חעהרערער ,
מעלכע
דיס
אוגטרנעהחן
דורן
בייאפאלל אוכד
אוצטערשטיצונג
בפערדרך
,
רינטיג
איינגשיתט
ווערדן
•
דאחיט עס כיכט שיינען
חעגע ,
אלס מען איך פארטייל בייא דיזער שריפט זוכטע ,
זא
בפאסע
איך
חיך
וועדר
מיט
דער
בזארגונגידעס
דרוקס כאן
דעס פערקויפס  ,זאנדרן איך האבע דעס וועגען 7יא נעטיגע
חאסרעגלען גטראפן  ,אונד ער טהיילע הירצו בלאס מיינען
ראהט "
צוס במייז מיינר
אונאייגעככיטציגקייט זאל לעס
פובליקדס עפנטליך
בערעכנונג
פארגלעגט
ווערדן ,אונד איך
מערדע פאן צייט צו צייט איי־כיגע מעכנער מעלני כייא דעס
בוכליקוס אין אכזעהן ארכד צוטרויאן
שטעהן,
ביטטן ,דיא
ריכטיגקייט דיזער
בדעמונג צו
אונטרזנכן
אונד לעס פובליקוס
עפנטליך צו
בצייגעןי
דיא
העררען המיס געבער פעריאדישער שריפטען ערזוכע
איך
איס
נאהמען
7
ער
מענשהייט
,
דיזע
אנצייגע
וזא
מעגליך
גאנץ דאך
מעניגסטנט אויסצלגס מייזע אין איהרע בלעטטעד
איינצוריקען ;
צו גלייך ער זוכע אין זיא אונד אללע
פאטריאטען אונד
עדעלדענקענדע  ,אין דעס צירקעל איהרער
בקאנדשאפט  ,געגען דיא אין דיזען פעללען גמעהנליכע בדינגונגן,
פאר אויס
בצאהלונג איינצוזאמלן ,
אוגד דען
פרקויףצי
בפערדרן "
!יא
פרענוחעראטיאן יעדעס שטיקס פאן 5באגען אין 8
אין איינען פארכיגן אימשלאג
געהעפטעט
כטרעגנו
»  3 ggrאין לויאס״דאר ,
אונד מירד
אן 7יא
בונהאנדלוכג
דער גלעהרטען אין לייפציג איינגשיקט • דיא
פרעכומעראנטען
מערדן אלס מאלטעהטער דער חענשהייט פארגדריקט •
דא
העד איך עחוכע דיא נאהמען אונד כאראקטער דער
פרענוחעראנטען
לעזערליך גשריכן אייכצוזענדען •
גאנהעד  .קאסטעט לאס שטיק •* . 4 88
זאבאלד דיא צור
בשטרייטונג

נשטחיטונב ’ דער דחק קאסטען פרענימעראטיאנסגעלדער
איינגעגאנגען זינד ולירד דאס ערשטע שטיק ער שיינען "
יליא אפט דיא פארט זעצונג פאלגען מירד  ,הענגט פאן
דעס בייאפאלל אב  ,מיט מעלכעס מאן דיס אלנטערנעהמן
בפערדרן אלכד אונטערשטיצען ולירד "
א? מיך גריכטעטע בריפע כיטטע מיר אונטער דער
דער
הרויסמנבעך
דיג?
אן
אדרעסע :
1
יודנביבליאט ^ הק  ,אבצלגעליען אין דערברכהאגדלונג
לייפציגפראנקא אדס •
דער גלעחרטלן אי?
לייפציגער ־» אסטער  -מעקע• 1785
דער הרויסגעבר .
איין

סלאעעקטאנט אין זאכסען *

#

•

*

זזברת ' דורשי לשרן עבר  ,נימט אליף דיאצלמיא
הרליסצוקאממענדע ערשטע
אלכד קענען זין
העפטע  6 ggr .אין לויאס״דאר אויף •
לוסטהאבענדע דעספאלס בייא איינעס איהרר מיטגלידר
מעלדען • זיא ולערדן אליך דאס פארטא דער בראשירען פיר
איינן גראשען פרייסש א שטיק איכר זיך נעהמן " מאן כיטעט
אבר ואלכס קלדס ר״ח תמוז הב״על צו מעלדן ויייל ניר ביו
דא הין דער פרענומעראטיאנס טערמין אפען שטעהט י
חברת רורשי

לשון עבר .

בקורת ספר
סתר דעתד יצחק ,והיא סדר
התפלה והברכות
«דקדוק ,

אשר

חדש .
הקרכמתוברכי;

תפלות
הגהנין  ,ופסקי הגהות על סדר
הונף ואשר הלברר מארבע מטיבי צעד

הלא המה בכתלבים על

ספר ויעתר

יצחקאשד
בחוברת

בחוכרע כסוף העפלה  ,גס חצויימס כהלכה כעקון סופרים
בסדר העפלה  ,מאע המדקדק הרבני מוהר״ר יצחק לבית
הלוי ממאסכא״ווע ב" ספרים בכרך אחד,
ברלין  ,דפוס
אברע הנוך
נערים  ,שכעהעק״מה ,
שמיניעהעלה .,על נייד
פשוש בעד י״ גדולים  ,על כייר יפה בעד י״ב גדולים •
צביון
הספר הזה ומראיעו יפה מאוד ,ואינו מפל מכל
הסדורים אשר ככר היו לעולמים בכרך הדומה לו <
בדפוס יעשמ׳ן וברלין וכו" * אועיועיו גדולוע ויפוע  ,הפייר
לבן והדיו שחור  ,למען יחץ הקורא בו ולא יחסר לו כל *
אך אין כונע המבקר כאן לקלסר בזה  ,בהיוחו מהודר כמעלוע
יויגר נככדללג ושלמוע  ,כי מלבד אשר הוא מוגה ע״פ דרכי
הדקדוק בעיון הישב  ,הנה הציב לו יד כשלשה אשר עדין לא
נראה כאלה בהסדוריס הראשונים ועל ארבעה לא ינצחנו כל
הבא בעש סופר מהיר •
(א )

הרהיבהרב המחבר לקבוע מקום אחר העפלה לכל
הכרכוע כמשפשס לכל חקוחס ככעוב כדברי הפוסקים
האחרונים  ,אחד ייהס לא כעדר  ,וידא כי טוע
לחלקם לשסע המחלקוע חמשה לחמשה החושים שהם
כלי ההכאה ; ואחד להנאה הרעיוניע  ,והס ברכוע
המצוע שהרעיון ניהנה מהם הנאהרוחנייע ,
ימעענג
על ה״ כהפקע רצונו יעכרך  ,ההוא יקרא בשם עמק
ברכה ,־והנה הוא טוב מאד .

(כ )

שם הציב גס רובי עוחע הברכוע כהלכעס ושאר
שמעעעא אליבא דהלכעא במנהגי לכ השנה .

(ג )
(ד )

יכלול כאור קצר על פרקי אבוע .

׳

ויקר עפארעי כחוברע הראשון בקצה ,

אמרות

צרופותמן הגבר

אשר

הן

מה

כמד השם

עליו זרא והוא נאה לשמו המדע בשער בע
רבים  ,עוכן שלש עשרה יסודי זאמוכה  ,מצורפים
במצרף החכמה האלהיע ככסף צרוף מזוקק שכעעים*
ואלו הן כשמועס

אי?

סוף ,
י1

למקומועס

בורא ,

מציאת

השגהה ,

האל

גמול

,

אחדותו,

מסובב,
השארת

השארת הנפש  ,נבואה  ,תורה מן השמים ,
לא תתחלף  ,גמול נסי  ,משיח  ,תהיה .
מם אל החוברת השנייה "pויעתר יצחק שת המבקר פניו ,
וירא דרך לו כפפתי ההגהות , .בס הרכה הרב דכר
נכונה בנוסחאות כרכות צצסת ,ותפלין  ,וכן במסבות התפלה
הרבה להשכיל ולהטיב  ,ועל כלס בשס חי הי׳גולמים  ,כי
רות אמת דבר בו ומלתה על לשונו * אך גס אי ; זה ראה.
המבקר • ,והנה הוא לדעתו כשגגה היוצא מלפני השליט ,
זשגיאות מי יבין  /ואלו הן :
*  00וצור

חבלי החיי ; בפתח ,

כי כל שס עבותים

»והנגזר ממנו ר״ל התבל והנחלה המה פתוחים
"בנטיתס כמו ליעלי חבלי מנשה ( י«6ע יי! )  ,ומה
"שהוא שס

כיריס ומכאובים הוא בסגול בהטייתו כמו

״חבלישאולסבבוני ( תהליסי״ת) •״
■ 5 V׳*

נראה

למכקר שאין צריך לשכויג כשביל פך

המסחאהישנה

תבלי בסגול החית  ,לפי שגס יש לומר כאן שהס צייים
(מכאובים  ,ובע״ת צרה לעד •
וטעס לצוד או שהוא
מלשון צייר ובורא ,כלומר גס בעת צרתי ידעתי שה" הלא
יסכב את חבלי ומכאובי  ,לבטוח אני בו שהס לטובתי  ,או
*הוא מטעס וצור מעוז להושיעני .
« (ך״ז ) אשר בתר בנו מפל
"כטעם משרת וכי"
״המת בחר מוקפת
"המציאות לעד אשר

העמיס הנה כהיות מלת אשר
חכ״ג לתיבת המקרא יתחייב
למלת בכו ונוי" ,
ואף כי
בהד־־בו ה" (ש"*יו״ל ) אשר

"בהר־־בי מאביך ס״ב !יי! ) ׳״
במחילתכבוד הרב המחבר הכה המבקר לא

מצאמכ״ג

לתיבת המקרא ( כבי׳ צי\*למהל״זה ) התחייבות כלל
על הקפה המלה לאחריה? ונהפוך הוא כמה שאמר שם שבטל
דין' הנסוג מוכח שאינה מוקפת  ,צי אז תבטל הנגינה לגמרי י
גס הביא

ראיה מן

המציאות

כי

1

לא

שנא

"

ז1

הוא (דבליםי״ט ) ,

ואס

קוב — L_ = = g

ו<)ס ל/יעיז הרג כאז

? יה צרין להנקד

אל
ו

עזנא־־הוא •
ו -
,

גס מה שהביא הרב עדוי ; המציאות .מפסוק הראי׳עש אשרבחל־'
בו ה" אינו לראיה בהיוע שס מלע אשר נהשרע יוער עם
יחס הגבול שבו מאשר היא נקשרע עס הפעל כהר  .ני
שעורו הראיעס אע אשר בו בחר ה"  ,ולכן הוקפה מלע
בחר לכו למעט ההפסק  ,מה שאין כן כאן  ,בהיוע מלע
אשר נקשרת .עס הנושא בפעל בהר ,כי שעורו ה" אשר
.הוא בחר  ,ואדרבא מן הנראה שעהיה מלע אשר חוקפע
למלע
בחר ,כמו לימיס הראשונים
אישר״־היו (לנליס?"C
אמנם בכל זה יעחייב נקוד העבות .כאן כסכרעיה  ,חמציאע
הפסוק הב״ שהביא לפני ה" אשר בחר בי מאביו ,אכל לא
מטעמיה  ,והטעס הנכון הוא לדעע המבקר  ,לע היוע כונע
האומר להפליג ענין י״הג שבו יוער מענין הבחירה  ,לאמור
ה" אשר בי בחר יוער מאביך  ,וכן הענין כאן .
" (קל״ח ) כי לן נאהה״אלהכז ,
»יפה מקומו • ״

מלהעלמודייע  ,וכעברי

השתומם המבקר על המראה הזה  ,והלא יש כהנה וכהנה
חן המלה הזאע בעברי  ,וכי שכת הרב לביעך

נאוה
קודש  ,לישרים נאוהעהלהוחבריהם ? ולא יעכן

היוע נמנעו על השענוע המשקל  ,כי אז יהי דרכו לאמור
איננה על משקלה בעברי  ,כאשר יראה המעיין בספרו •
ועוד למה לא אמר ובעכרי נאוהמקומו ? ■— ולא נמצא
ככל המקרא אפלו פעם אחע שס יפה מטעם הזה  ,דוק
ולא עשכח •

חתימה ברף הסמ .ץ י

ד,

מאס
לחדש

ף

איירתלןמא

שירים
ודוח

את* קגוגה ,

זאשר

< j>rjשת• 1

*־

יחצאנה* ,

יגיל לג«

פזלו » 1ג 7כי5$

אביואמי אישאחד  ,ושנים אמיואבי •
אבי אשה והיא אמי  ,ואיש כאנשים אבי♦
ביום שנולדה אמי  ,הוא יום הלדת את אבי •
אמנם לא נולדה אמי  ,ביום שנולד בו אבי •.
יום שגמלתני אמי  ,גם בו גמלתני אבי •
ילד יונק שדי אמי  ,גם הוא יונק שרי אבי •
והממרה את פי אמי  ,הנו ממרה את פי אבי ־
העת בו • שנה אמי  ,נמנע ההקץ אל אבי,
םג בלתי אפשר לאמי  ,ללכת תע שבת אבי •
אוי לי! בי יום מתה אמי  ,היה יום מר מיתת אבי •
אמנם יום תחיית אמי  ,גם וב תחי רוח אבי»
*
ו? ודיש

*

#

במקראיקזדש /
וחוקיה ה1אהמדבר ,
דוד חפשי שסהממנר •
ח < )$

3

ב

אלדד

דברך

ומידדז *X

!ילךשמח
ןישעןשיי

מידד •
 1£לום ךל אלדד מגעים זמירות ? עינ ראייני אית־דישמח
לבי בקרני 5איה נעצרת עד הכ ? מאו שרת
שיר האביב עלי האבן אצל הנאד  r ,לא שזפתן עיני אפר
כלתה תיקל לך י
אלדד*

ה״עתן רעימידד ,
חדש מצל ,

אתה

תטיב נגן !

0

יזו •

בוא

נבואה ונשענה תלוע צללו •

נא כאוד
■אמרי.

 :ק
אתי!

\ עולם

! נל.תע שב

לכל!
ונלכה שתה לע
הגבעה ,אשר שמה שתולה האלה
הגדולה לזצרון
ברזילי \ דליותיה תפשטנה עד
למרחוק  ,ורוח מקיר ונעים נושן שחה תמיד * נשבה בה j
ועדר ינו ידעו מאות דשא; וירדו ן משית השדה .
*

 Iלמה זה
י
«
>f

שא נא עיניו והבט לא האלה הגדולה הזאת תתראבנה
עפאיה  ,ותארכנה םעיפיה  ,כסו 1פני האיז צלם ל
פה על 6כהי השושנים נשטנה  ,ורויו נעים יתהלן בין תלתלי *
פערותינו  .הסכת אלדד! המקום הזה ,בלו אומר ככוד;  ,כי
זיכרון ברזילי־ הוא ,זיכרון חסדו וצדקתו לדור דוריס תעמוד !י— \
מתי מספר הייה הצאן אשר בעדרו  ,וצדקותיו וחסדיו רבו
תאי{ מספר * ־־־־ הקשיבה את־ דבריו והשתומם  ,כי כה אמר:

ן

*גא אלד,י כל בשר !

שלח

ברכותיובעשתרות

ן

; ,צאני  ,למען נחיה אני וביתי־ ונאכל ונשבעואת¬
* אסר אותיר אחלקבין שמי האביונים •11
ד0

*tnuon

י *, ".׳י**

mit

)*

נI

וקגיסימין

דברך אומו אלהים ויפריז מקנהו כהנה וכמס • וילון
 1ברזילי אמ עדרו וימן אמ מתצהו לאכיעזר הפני ,
<ילך שמח וטוב לבב אל הגבעה הזאמ  ,ויטע אמ האלה *
וישפוך שיחו לפני אלהיס ויאמר :

"אלהי כל הרוחות!

היוס הזה

״כי חצאמי חן בעיניך ;

״ וברכמני ;

הראמלעכלו

כי מלאמ משאלומ לבי

כרך גס אמ האלה

הזאמ אשר

נטעמי

» הנה לזכר עולס על חסדך אשר הפלאמ אע עבדך*
״והיו מדי שנה כשנה אקריב אמ מנחמ דתעותץTPP
" צלה ,ני קדוש היוס לי עד עולם * ״

א לדד*

גןאתי !

צדקמ האיש ברזילי

אל

ימוש מפי ומפי

זרעי
פד־

עולם  .ואס מאבה  ,ושמעמ אמ השיר אשד אשיר
נל^ מע שכמי מתמ האלה |

מידדי
למה זה משאל ? הרים קולך והשמיעני אמ שירך הנעים ;
ואנכי אמן לך אמ החליל הזה ,ראה אנכי כממיאמ
וקנים מכין הסוף  ,והדבקתי חלקיו בדונג •

אז

ישיר

״אלהעבה יפמ הענף

מירד •
ונעיממ העפאיס Jמחמל

״צלליו יצהיל לל פניס  ,ישמח כל לב • רוחמב
״נעימומ המנשכומ מוך עפאיך גצתצחומ ,ידחו לבני
״אלים יעופו כסמר סביב לי • — אמס הצאן והבקר
״חוסו ! ואל מהרסו לעלומ הנה  ,אל מלתכו איב
»הירק הצומח סביב גזעה למען מצמית לתעלה ונצר
״תשרשיז יפרה  ,והיה לעז אדרמ • רעס וסופה
"הרפו ! ואל מאיצו להשחימ פארומינ • — היי ברכה
ח ג
"
וגש!

״ מם צדיק לזכר עולם ! יגביו צמרמן הראה!לע
»העננים  ,ואליו יביט הרו-עה מרמות  ,למען יורה
;» האב אמ כנו לאמור  :ראה זה מעללי איש צדיקJ
wאפר
»ויגל למוסר אזנו * מגל האם הרכה והענוגה יכ
 3ן ומי!*׳
״משורך  ,ומביעינה שימיה אמ מפעלי ברזילי אל
' מומיו1
—־
»היונק המשעשע על תיקה  ,ואזניוקשובומ •
לעלוי/ע<
״נטעו הרועים ! י עוד זכרוני צדקה כמוהו  ,ונלכה
"כאחרימ הימים בהדרמ קודשמחמ השיחים  ,ועזוו ו «נימי מי
:מצאמיו•
״מעשי ממימי דרן  ,בג-יל ורנן נספרהI

והנתק

►

ו לחיי עי/

כהשר מידל

מידועי, 1
מע? ממ1

דע

השירה  iמר #׳מ
מס6מ דברי
;ימיי/יו;

ואזני אלדד עודנס קשובומ לשמוע • — ויפמת אלדד
אשמע6
 1כי
אמ פיו ויאמר  :כאור בקר יזרח שמם מעלוזנה כליומי  ,כבא
*עלהלע
האביב כמפארמו ישמח לבי • יעל פלם ישמחוני מפעלומ איש
ן רחיזתיך ז
צדיק Iוימן אמ החליל אל מידד  ,כאשר דבר "
•
«« יון ג״רז
!וחנה

ב¬
מכתבים י
אגרות יצחק אייבל  w »w < ,הכיח "יפי מיכל•
לקאפענהאמגן
פרידלעגדע״ר  ,ימלכו ל« סעיו ניתה מכותיי
קוית -מלך וב«0ד*נח דע״נישאדק * ) "
1.

׳ בל לשני/
א « אס עין
< הקרוהלח

 Iמנעי :לן

■; ע7קיוס •
 jאסגס
 iמזעס י/ק
| אהי 81על

N0.

דאנעיג יום ״ה כ 2אייר תק״מד .

|

»0
alte (* :

מלמידי המקשיב לקולי הבחור הנעים מיכל
לא
פריד־לעגדר יחי׳'׳ יעה« ה" סכמ שלומד עליך ועל
בימך עד עולם .י
כהנתס
״* ) *

1
הגתקבתיל הנעורת בהרימו
י
לבבי כשמעי קול מצהלות הסיס ותרועת איש
עתי אשר יוליכני מן התיר אשר אמה וביתאביךשס  .החזקתי־
בך ונשקתיו לאחור  :זה כני אשר גדלתיו  ,זה מלמידי אשר
סודתיו ; ויה רעי אשר אהבת עולס אהבהו — ופתאום אצוני
לעלות על המרכבה  ,הסום דוהר והאופנים ירוצון ,תיש«
עכרתי מעל פניך התעפתי עיני כך ואינך ,בקשתיך ולא"
מצאתיך  — .עוד לא מחיתי דמעי האהבה אשר הטפת עלי
לחיי תע עמדנו משתאים ונביט איש אל רעהז מבלתי יכולת׳
דבר מאומה ; עוד לא רס תמונתך מנגד עיני כאשר בקודשו
מזיתיך ; על כל הר וגבעה דמיתי ראותך ; כטירות מלכים ז
יכ אשתעשע  ,אתה עמדי ; בחברת מרעים כי אתעלם ; זכרונו*
יעלה על לבי ; ואס במסתרים אשוס קני שם אתה — כיי
רחמתיך
זארחס •י
 T״
אש 5פן כיגתימורשי

<הנה.

ידוע תדע

כי באנו זה שעות שתים

אניואאזיל

מרעותי **) שלוות ושקטות לדאנציו .העיר  ,ונתנו>
לב לשבת .הפ ימים אחדים לראות את ה<גיד ואת מגרשיה *
♦אס עין> ויגע אנכי מטרח הדרך ; וידי כבדים עלי מהרויו
הקר והלח אשר נשב זה הלילה בבלילי טבת  ,לא אחדול
מכתוב לך .ידיד לבי ! ואגיד לך את אשר קראני מיום אתמול
עד היום •
אמנם טרם ’ אחלה לדבר אציע לפניך הנה איזה הקדמות
תדעס תחלה  ,והס יהיו ליסוד כל האגרות אשר אכתוב לך׳
*המס דע שובי לביתך וזה החלי •

,הון

* ) האגרות 3אלה אשר כתבתי לתלמידי 3״נל רכות המה  ,יתולס סמנזריס יוכל מקוס
אשר עברתי חקעניגסבערג עד ק״ה ומשם על מיילתי לין״ב  .ולא־
מיינה ראשית כוונתי בהם כ״א להתעלסות אהבים מני ונין תלמידי
הנ״ל' ורעיו • איינס יעצוני אהבי להוציאם' לאיר ע״י הדפוס למען
הראות איד יסתפק לנו לשוננו הקודש לדבר בה מכל חפן למק «{
יעל  .ג־ול •
ולוה•7יינני .הק 1לא לכף וכות אם ♦מצא נהס לפעעי , #
דנריס של יוה בכך ני לתכלית דורשי הלשון יצאו לאור •
 .דברי
ומ » נ .
 Iהכותב גפע בתגרת הגביל(< /
פרידלענדרחק״ב לברלין •

דע גגי יריומך האל! כי לא מכלימ כל הנוסעים שמיס •
אלה יסעו לראומ ,ואלה להראומ ; זה יסע לקבן
הון  ,חה יסע■ לעזרו ; זה ימור אחרי חכרמ משכילים למען
שמזע דבריהם וללמוד מהם  ,וזה ירוץ למברמם למען ימראה
 04היא חכם כמומס ; זה ישקוד לע דלמומ חכמי כל עיר
ועיר  ,למען שים לב על גנזי ספריהם  ,ועל אסיפמ המינים
הטבעיים  ,ועל מעשי ידי אמן חכמי חרשים ומלא נח מחשביג"
וזה ידרוש אמ שערי החייטים■־*) ושוקי הרוכלים לשוס לב על
השמנות .הבגדים השביסים והשהרונים ואע מפארמ העכסיס ;
זה יחקור אחרי מכונמ כל עיר ועיר ומצב אנשיה ומחכולמס
להביא ברכה אל ביגיהס  ,וזה ייגור אחרי קרגויג שויגי שכר
ובמי ׳השחוק למען דעיג לכמה פנים יפזר הונו • ־׳יי לא כן
אנכי עמדי היום  ,ידעמ רעי ! כי לא נשאמי אמ רגלי יכ
אס לכבוד בימ אבי ולאהבמ שארי < אמנם בכל ואמ אמאמז
לשוס לב על כל אשר אוכל  ,ואס קטונתי לחקור ולשפוט על
כל דבר אשר אראה  ,אקשיב אזן לשמוע מפי משכילים  ,ולא
אבוש לשאול אמ אשד לא אדע י והנה ראשימ מגממ לבי לשום
לב על מכונמ כל עיר ועיר אשר אעבור בה  ,ועל חצב העם
הדר בה  /ועל כלס על אחינו כני ישראל הדרים שם  ,מצבם
ומכונמס  ,אס טוב להס אס אין ,אס המחילו לרעומ בגני
החכמה  ,או ההרפו ידם לנגוע בה  ,או מסבמ עצמומם4
וא מסכמ זולמס  ,אמ כל אביא על הספר ותדעהו .
עוד זאמ אגיד לך  ,כי הסכחמי לנמוב לך אמ כל אגרומי
כלשון עבד  ,לנסימ הנוכל לנמוב בה מכל דברחפן*
ולכן לפעמים יבואו כמכמבי אלה  ,דגריס קטני הערך  ,דברי
הלצה וסיפורי חול כאשר ימהוו כהשמנומ נימוסי הארצומ אשר
אעבור בס  ,יוכהחלף הדעומ כין כאנשיס לעמימ שונומ
איג
גל אביא על הספר כלה״ק  ,ומשפוטו אמה וריעין הנעימים
אס נכונים המה • ומעמה אחל לנמוג אמ מסעי •
ע< ד לא נפקחו עפעפי שחר  ,והשנוי איש כינה להגיד
העמומ  -עודנו יושב על בדו כין נשומיו נמלך ככדור5
ואנחנו יצאנו השערה * אמה ידעמ אמ דודמך הנעימה ואיג
לכנה  ,ומי ימוש בר ממנה אמ אשר עובגו בצאמנו מן המקום אשר
כל
*C

מו<י>ותז <
ילשו 1ע< י * m

ח » um

כל טו 3אגוד גאימועיו ;
במועה כמוני *מ<3ו כאלמיס ,
אל ' פעתמ הנ ^ ׳אס לשוס רמחה ללבבנו הלחין בין אנחוע
הפרידה • כה ישננו$ר בואגו לעיר *

בראביענטרג/החניה ^ *) *
קטנה יושבע על -שפא ^פרישעס האף-
אנשיה מענווה
ודלים כלמז דייגים ואזרגי 6ואברים* לפגים מצודה היעה כה
וכעי ; ראשה מעזי שוממה מבלי מ ;חס *
עוד לא הביאו הסוסים לרעום המרכבה  ,וה»שיס ישבו
לשעוע  ,ואנכי בדד העהלכעי לשוח כשדה אשר על
שפע המיס • השמש יצא על הארץ ופני הרקיע הטהירו כשמלע
עכלע וארגמן משולבוע הנס והגה ; לפני ככר ארן ורועה *
יכלה מראה עיני להביט אל קצהו ; על ימיני היאור גדול
ורחב ידים  ,אניוע אין מספר ישוטטו בו הנה והנה ; ומשמאלי
שדוע דשנוע ורעננזע  ,וגנוע מלאוע כל . pפורח  ,,למראה
עיני כלרית אפי גמלאעי עדנה  ,ועתי רוחי — כי גהייעי כאיש
מענבא עומד במרכז הבריאה להביט אל פעל ה״ ואל מעשהוy
ואען ואומר :
®מה4קר חסדן אלהיס! ביגיע לב באדם לחוש אע גדלך
,,ועפארעך * קטונעי מחקור  ,נבערעי חדעע שמן
«מגפלאוע מעשיך * ,א  5נס נפלאוע אחזה - ,ומי בלעדיך אל
"כימעס יפליא  -ואם השג לא אוכל ,
דעע**) עליון לא
״עקצר ידי < אס ספרם נחו לא אוכל ,בעד עשענלעי מי
״ יציב בריח ודליים ? לע דברעי Iעפשי חזיעיך ועהלעך
*; דומיה *** ) לי1
®מי

קזזנויי ? frםש על משקל •חרבווי  (. ,טיגמו מקיס החגייה • זלור מ!*י
המק 1ס
?cf־ יי1זנ שם העזנרים והשנים להמליד־ %-pfpn pfi
«העבדים ;

)  C © tÄti0nנשס יגיזסחג •

?מ<1ל משג 6ירע *

# £aj>, *5.
»*** tyfalmeR
 k® &e SRcnbeKfנ*? •

*,מי לה״? — אלי יבא; נעלה ונלחמה אמ אדגח
״בשער ! *— הן כעש זוחל עלי שולי מעיל אנכי היו©
"על מוטמ כנף האח והיא כגרגיר בראש אמיר  ,וכגקודה  :ןסייע
" מוך עגולמ הבריאה ; ועשמנומי אמנם עד אין קץ מגיענה ,
י
אשר
״ כנפומ הארץ ככנפי מעילי אחשבס  ,רגע מהומומ מתמנה * : ,כחיו׳
" ושמי השמים מסיקינה ; וככל זאמ מעמודנה משמאומ כהביטן
"
הכביר
״אל עלמ עשב אחמ הצומתמ מחמ רגלי — מוסיפנה
,י1נח /
"השמומס כל עמ מרבנה השכל בה — מבנימה , < ,פקין
״קוממה #גידיה  /ועורקיה  ,כלי יניקמה  ,מראיה —
,קטנה
״אפונה מחקור * כה עוד  7 ,עמ נפלאומ מעשיה לא
,קש מ
״אוכל כי רב
הוא! — ואמה איש נמהר מסכיל
,שטה
״עשו  ,ועל אל אלים מדבר גבה ? — הגד מי
"
ילסכיב
״פעל כל אלה ? שא עיניך וראה צפונה ונגבה ימה
,תטה
״וקדמה *— מי שם פה אמ המאוד הגדול יומס
״Mpp
״ -ברקיע השמים כברקמ שבוץ בין אבני ספיר ואחלמה ? —
"יפיל
" מי עטה אמ פני האדמה ירלןרק חרוז ויאמר לכל
,קולה
*צין ופרת  :צאר והשישי כל עין רואה  ,ומלאו פגי
"על י'
"מבל ריח ניזח ? — מי נמן זמירזמ נעימומ בגרון
«אי! י
"כעלי ■כנף הסובבים אומי ומטיבים נגן  ,אשר חלף
״קולס אחדול שמוע קול עוגב וחלילים ? — —
עוד
״איפה החכם ■בעיניך  ,אשר משען על בינמך ומלין

 », fי»

־ «עיניו ׳

״לצד עלאה

מחלל ?

א;כה ?

—

אב

הנה ואחוך

) ,דעמ fהבט פה  ,וראה זה הים גדול ורחם ידים,
"שמה אכיה גדולה מהלך  ,רב החובל וכל מלחיו כלמי
"גבוריס  ,בהרימס קול ידמו לך כבני אליס ; בנחה
"מהיה בעיניו נעיר כדולה ובצורה כשמים  ,ובפרוש
״עליה אמ נסה לנסוע  ,מדמה שמוע קול רעש גדול
״וחזק ; יגל כבודך לאמור  :מה רבו מעללי איש !
״מה גדלו מחבולימ כני אדס ! — ( פי ממפאר■
״ברוחך לאמור :
אני אדס כמוהו • ) —
אמנס
«זכור  .,לו חסד ה״ החח במתבולומ מבונה  ,יוליכם
״אל מחוז חפצם מה כחס ומה גכורמס ? מחבולמס
״אפס ומעלליהם־ מאפע י ־—י רגע ישב רוחי  7׳יחלויפו
״ואינם* ישלח דברו והיו כלא היו ! — ועמה סור
"הנה ,
הן זה  .טפמ מים עלי החציר  . ,המדע ־ כי
"בה ירמוש רמש אין מספר ,,שקט ושליו .יעבור הנה
״והנה  . ,כי על פי ה* יסע ועל
פיו יחנה• ־■־־
"שמי

5Ä

»ie« #

KJj,

"&< ד נא הנה  ,המצודה החרבה הזאמ העומדמ לנגד
"עיניו  ,ואמ קצוצי המגדל הזה , ,הראימ כי אבני
*גזימ אצניה ? הידעמ כי לפנים ענקים י-שבו בה, )* -
גס המה הרימו לכ
"אשר נהיה כחגבים בעיניהם ;
״כמוך  ,אמרו כחנו ועוצם ידינו עשה לפו אמ כל
ויחד בק אף אלהיס  ,ובין לילה
״הכבוד הזה •
"אבדו  ,שלח אש בחומותיה ובכדי אנשיו רצח ; אמנם
״פקח עיניו ויאה הנה יגחיג האלה הזאת■  ,צפור
״קטנה אשר בכף יונק מנשא  ,קננה שחה  ,חומומיה
והיא יו-שבמ בה לבטח *
״קש מדבק טיט חזצומ ,
בשלום ישכונו ואין חגור
״שמה שקה אפרחומיה ,
עליה 9על כל
" מסביב  ,כי השגחמ בוראיה מחסה
״תטה אשר ממצא טרף לגוזליה ; לע כל שער אשר
,,ממצא להציע מתמנה ; ועל כל זיק שמש אשר
בנעימומ מסא
״יפזל על מצזכנה ויחס אמ ילדיה ;
״קולה זמירומ מאמר  ,רון ושבת ליוצר כל  ,ומשגיח
 ?/על יצוריו — ככה יחטמו עוף השמים  ,ומכהמומ
״אדן אאלפך דעמ — • "
עוד

כלימי שפוף כל נפשי  ,והעבדים קראוני
אל
לעלומ על המרכבה לשוס לדיו פעמינו •

החתימה

נדף ! הסמוך .

ג
הולדות גדולי ישראל .
יפקוד

מקומו •

Stttttbenbm
# mt efcebcm ein Sfötterf
1$, wie w$
bei*pveufiifyen
<3efcbi
$ te betatmt ifJ.

ד•

הולדות
האג כ" ו
&«
אדוננו
לק״ק
וצדקה

?גמו *

הזמן .
אייר "

מס בשורה היוס  ,כי כיוס אעמול כעקדת שמינו
בעביס  ,ונהפך עלינו המס לאבל  .ולמספד על פטירע
הרב הגדול החסיד מוה״רר שאול הלויזצ״ל • אב״ד
אשכנזים פה • ויהי שאול עס וישר עושה משפע
לעמו כל ימיו ,מגזע בן שלש ושבעים שנה ייאסף אל
תג״צב״ה .

שודגרין

במעקלענבורג כ״ט אייר •

שבת העבר העפללו אחינו כני  .ישראל הדריס פה בעס לבכס
עפלע אל מלא רחמיס על פטירע אדוננו הדוכס
.החסיד הטוב ומטיב עס כל איש • אחרי זאע העפללו עפלע
הטען עשועה למלכיס על אדוננו הדוכס אשר קס עחעו
יאריך \ מיס על ממלכעו ! זכיוס  ,א״כ״ד העבר נעאספו כל
.אנשי קהלענו לבושי שחור עוך בה״נ לעפלע המנחה • ומכסה
השלחן  .והפריכע היו שתורוע  ,ונריע שחורוע דולקוע •
וקודס העפלה דרש הרב מוהר״ר מרדכי ' פה אב״ד במדינה
וו  ,דרוש נעיס  ,להזכיר אע צדקע הדוכס ע״ה ואע אשר
עשה ׳טוב עמנו  ,עד כי הורידו כלס כנחל דמעה • — אחר
כן פעח הרב אע פיהו בדברי ע5חומץ  ,ויעורר אע לב השומעים
לעע עודה לה" . .על -הרעה כעל הטובה וכי נפלאים .מעשיו ,
ויברך אע הדוכס *החדש ויאמץ לבב העם לאהבהו ולשמור חקועיו
כל הימיס  ,ולהעפלל בעדו לה" לשמרהו ולנצרהו ולפרוס סנע
שלומו עליו ועל ביען ועל עמו י אתר זאע שרו שני מזמורי
עליס ן״א וע״ב • ו-יעפללו כלס פה אחד לה" בעס לבב עליו
ועל שריו ויועציו  ,וכל ברכועיהס סיימו באמן •

בשורת ספרים חדשים •
« * rי « ח
" (קח״א ) שם מלך מלכי המלכים ,
״המיג מלת מלו מלעיל • "

השין בסגל

בעמי

בזה לא יוכל המנקר להצדיקו  ,כי מה יעשה הרב עס
םג
אשת שאול,נאמר שס ושם א  $ת שאול ( ש״א י״ ) 7זאנחני
לא נמצא מלת שם כספרי תנ״ך נקוד סגול רק וי״ו פעמים
בהיותה מוקפת למלה שלאחריה  ,כי אז נצרכת ההשתנות ההיא
•בהכרח כעכור בסול הנגינה מת״ג שאחריה נח <אה • מה
שאיו ק כאן • כי איך נקיף מלת שם למלת מלך  ,בהיות
שלאחריו  ,דמן
מלךסג ןכ נסמך אל התכה
«;מיד הסמיכות האחרון יותר חן הראשון  ,כמו

שלהבת

הי

שהם כלס סמוכים וטעם

הידועשנחכר
רשפי אש

שלהבת יה במשרת

*ופסיק וטעם אש הוא מפסיק  ,וטעם רשפי במפסיק יותר
בדול ממנו  ,כאשר יבין היודע בבתוח המאמריס וסדר הנגינות *
היותו מסודר בנגיינותיו
 *.גס בזה יהיה הפסוק הנ״ל לעד
ואשת שאול כמונח זקף קטן,
בזה  ,טעס ושם כפשטא ,
ולכן הוצרך גס כאן להנקד שם מלך מלכי המלפיס *
קדשה ■ ,אענה על משקלה בעברי והד״לת
( ,/קמ״ח )
"בחולם גו" • ונכון הוא כי חלת קדושה היא
״תאר לנעימה הסמוכה לה  ,ולא יתכן לאחור
"שמלת קדושה בשו״ג הוא שס לשלש קדושות
״שאומרים וליו  ,פי לא תאמר ראובן הרב את
״שמעין הריגה ול!ו • "

גדאד,

•לחבהר

גאלה,

שמלת קדשהבכאן
ושעותקדשה  .כלס כאחד

היא

בש״וק ע״מ
עוניםביראה

ועד
יכו? , /כי אן שאין אומרים ראובן פעל פעילה מזה
גס לאמיר ראוכן פעל פעלה  ,וכן הוא במציאות גא!«/לך
'אעה אע גאלתי (רוע ד" ) ואן כי הכא שהפעל והשם הס
משרשים שונים  ,והקדשה עונים ,וכמ״שא • ־
( "IIקס״ה
(קס״ה ) I• 1מי
דומה
לךלךהנה עבע ומיהיא’ בנועם
VI
־ד I
״משרע ורעיון הילי״יג■ לעד < ואיני איפה־׳השיע״ע
"יסעור עצמו עס המבואר בסי" כ״ג  .לתיכע
״ המקראיעז״יש • ״ (ר״ל כמה שנקדהז נסוג אחור ) •
נראה להמכקר שלא דייק הרב כאן

היטבבדרכי .נע1ק‘

המאמר ' ,כי הכלל הראשון הוא שלא עהייגה שלש
מלוע מחוברוע ורצופוע  ,כי אס או שיהיה טעם מפסית^
אחר עיכע א"  ,וב" וג" רהוטוע וו לוו או שיהיה עיכע ב®.
בטעם מפסיק. ,וא* וב" רהוטוע וו לוו  ,ומצאנו עוד כלל אחד
במקרא והוא  ,בהיוע שלש העמע האלה הנושא והנשואעחלק מהנשוא
המיוחס לו כיחס מה  ,יהי״ הנושא .כטעם מפסיק  ,והנשוא
עס יחוסו במשדע מפסיק  ,נמו כל אשר .לבן עושה לך
(בראשיע ל״א )  ,הנה נטעם לבן בטפחא ועושה; לך
במרכא סוף פסוק  ,וזהו מה שהשכל מחייבעו כאשר' יבין כל
משכיל מעט מזעיר כדרכי ההגיון  ,גס ראינו שהמרכא גוסגע
 ),חור בעבור קרוב הטעם של לך ,ואץ חוששץ לקח?
טע® של לבןבהיועז טעם מפסיק מט״ו לעיבע המקרא
ילמ״ד של לך דגושה מדין דחיק ;  -ומזה יצא גס  .לאור
משפטנו כאן שמלע ומי(הנושא ) היא בטעם מפסיק ,
ותמה
לך ( הנשוא עם יחוסו ) במשרע׳ מפסיק /
יטעם
י
דומה
נסוג אתור  ,והלמד דגושה ־ ועל רפיון הדלע  ,הנה
באמע נלכה אנ  ,ונלקטה בשכלי שכקע מהרז״ה • ונדגיש
הדלע על דרך ואל מי•
דמית בגדלן ( יחזקאל ל״א Cןמאמד
הנפעם גם כן בטפחא מדכא סוף פסוק י- ,ודוק •
״ (רעט )
בשכבנו ובקומנו  ,אתר שהוא ע״שה״כ
"
^
שבבך
ובקומך
(
דברים
וא
)
,
הנה עהי־ה׳
.״א׳״ג  ^ .שכבגי .דגושה' כמוהו • "

לדעת

לרעתימכקר

זה איפר

מןהמוכרח  ,ט

»« בס

דגשוחשל

בשכבך הנא  .בהיוח שלא הל ף שלפטה שוא נת
בהכרח כדין שט שואין רצופין מה שאינו כן במלח בשבבנר ,
פאפשר היוח שוח הכף שוא נע • כי כן חצינו בזה השרש
כעצמו ויהי
בשכבו ( רוח ג" ) • ואנחנו לא נדע עדיין
ידיעה בחרה  ,למה לפעמים נדגשיג ל" הפעל במקור בל׳לן
זגש ?1קל! נמו בנגפו אח מצריס ( שמוח י״ב ) ולפעמים
גרפיח  .היא כמו

בנקבו שס ( ויקרא כ״ד ) ולכן אין לשמח•

(ש״ג ) מי
ירמה לך  ,הלמד רפויה לפי מה שכחבחג
״בסימן קם״ה ומי ימן ואדע לאיזה  .טעם פה יקיפהד
״ושם יטעימהו
המבקר יודע נזעם ההקפה ידיעה
 1גלוי הוא לעין כל מאה ,
?טעם של לך
 6ס מושג
כהיוח לפניה
מוקפח  .חהי?
ינמצא כמוהו

ברורה ושלחה  ,כיי
והוא להחלנו מקמה

• וא.ימ דומה לההיא דומה לך דלעיל כי
הנגינה ' אחריה מה שאי אפשר כאן ,
נת נראה מי״ז לחה״ח  ,ומעמה כשהמלה
גס  ,הלמד דגושה נחבח חי בטעם חשרח#
מקרא מלא בחזרה מי י ^ לה״״ ^ נו השמימה
•ן
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(דברים? ל" ) כי גס שס אי  .אפשר לקיים דין נסוג אחור
מ״ת .לחה״ס וק״ל •
( #ש״ה )

ובמקהלות המ״ס בפ״חח וה״הא בצר״י כמו
"במקהלות ברכו אלהיס ( חלים ש״ת ) והוא
"אחד כסמוך ובמוכרח וט'< ודרך הבתר בהגהחו
"נפלא ; כי לא נמצא זה המשקל תשחנה מפחת
" אל חיריק ברבזי וכו׳ ואף/כי לא ראינו עוד שנוי
»כזה בכל המשקלים שישחנה הפחת לתירק בעבור
»הממיכוח • "
\

הגהת

קנוזו־ייחי -וי -ז
הגהת ' הכתר אל נפלאים ׳כעיני המנקר מכל וסל ן כי p
תצינו חן והמזלג (ש״א ב" ) ומזרקותמ ומזלגותץ (שימת.
ן;׳ד )  ,וכן מן להוציא ממסגראשיר ( שעיה ת״בי)  ,ויחרג?
ממסגרותיהם ( מלים י״ח) ומן

 Qjכמחוקק

משען

ומשענה (ישעיה

במש ^ נזתם ( כמדבר כ״א ) * ואס גס יטה

הרב דרפו לצד אחר לאחור ,
משקל כפול
משען (הנ״ל) ומשןן כחו ליהי ה״ משיגן לי ( ש״בצ״ב) ,
כסמך עליו לאמור גס במשקל הנקבה משענה
ומשענה
אחרי שמצאנו

את המשענת (ח״ב ד״ ) לעד נמו מלחמה

וישם

ומלחמת • ,

(כן־ נמצא
והמזלגותוהמזרקות (ד״ה א" ל׳ח )
נשפוט ע"מ מזלג ומהם נקיש על השאר ( ,יהי ,זה טעם
אשר

ממנו

החירק ברבויס ,ואם גס שהמבקר חודה לאמתת היפך זה1
פנה ככל זה אין לתמוה על הבחור  ,ודרך איש ישר כעיניו •
י(ש"צד )

ודברותקדשן* הדלי״ת בפ״תחע״מ בלהות
* צלחות זכו' ואשר ירצה להגות בחירק הד" ירפיז
"הבי"ת ע״ח על ךברתכני אדס (קהלת ג" ) י
"וכבר שנינו זה פעמים שאין לעלות לרות משקל
״על לא דבר (כ( ״*+

ההגהה ההיא נפלאת מאוד בעיני המבקר  ,כי איך כדחוק
הכוסחא הישנה וךבר 1ת קדשך בעבור משקל אחר אתי מרחוק,
אחרי אשר נמצא מקרא מלא והךבר־אין גהס (ירמי ,ה" ) ? —
ועל הדנוי וי״ו ת״יו אין להקשות כידוע למתחיל כלמוד הדקדוקיי
ואף כי שהרב בעצתו הביא ראיה חרבוי ישא
מדברותיף
(דברים לג" ) שלדעת המבקר יתכן היות הרכוי חן ואשמע את
מדבר אלי (יחזקאל ב״ ) אשר שעלה כמן את המדבר אלי •
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את

/

מכד
את צל זה ראה המבקר לעורר עליו  ,והוא לא לחלק ולא
למהרא יצא  ,כי אס לנקר בין טוב לרע  ,ולכרר אא
מעט הפסולא מי/וו רוב האוכל אשר ימצא כל הקורא במפר
הזה לשובע נפשו ( ,בזה יאוא לו הרב המחבר  ,כי כך אמר
גמכאבו הן היא הקדמת .ספר הלז וז״ל  " :ואף גס לכבוד
*עצמי לא אחוש ואבטל כבודי מפני כבוד האמא ר״ל לא
*אבוש לחזור ממה שאמרחי ואשיס כבוד לאמח ואאן חודה לה ;
*כי אין כבוד אלא אורח אמח וההודאה היא קנין כספה
"כאמרס ז״ל ומודה על ' האמא זכ״ו י עאה זה שבאי לאור
"אחרי האמא ולקבלה מהאומרה וכן" " וענאה בו צדקאו כי-
גאמא ככר ראה חוב לעצמו באיזה מן ההגהוא אשר כאב לע
יופרו אגרא ביא אפלה  ,אשרהו!

י — ב¬¬ל¬

אן דיא אויס
וחגרפזעען העררען דיא
זיך דא בזארגלנג ד י ז ערי סאנאטסשריפפו
׳ איברגאמען האבען•
אלנזלי׳ג מאנאטספריפט מירד דיזעס יאהר וייא גוועהצליך
איהיע צוועלף באגען לה״ק  ,צווייא אדר דרייא דייטשע צוגאכען
ענטהאלטן* דעס לעצטןשטיקע זאלל דער הויפט= טיטעל אונד
דאס בילדניס מהתכס הייליז ר" ד \ רץ וויזל  ,פאן אוגזרס
מיטגל^ דע דעם גשיקטען מאהלער העררן לע-לו ^ דעסן
פירטרעפליכע ארבייט דעס פיבליקום כרייטס דורך דאס ערשטע
קופפר מהחכם ר״ משה רע״סלי » בקאנט איזט  ,בייאגלעגנו
זוערדן* וויר ווערדן אנין ניכט ערמאנגלן צעגסטנס דאס פרשפראכנע
פערצייכניסדערבפערדרער  ,אונטרשטיצר ,אונד פרענומעראנטן
צו ליפרן ;
אונד כיטען וויר דאהער אונזרי העררען
קאמיסיאגעלהן אןככן  .כאלדמעגליכסט דיא נאהמען דעד
"פרענומעלאנטען
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הכה

פדענלמעראנטען אין יעדם ארטע  ,זאז מאל אלס  7יא נאן
אויסשטעהגדע האכנאראריא איינצלוענדן  •-עס הענגט לעדיבליך
פאן דעס גוטען וויללען לעס פוכליקוחס לאס אונס ביו יעצט
דורך כייא עאלל אלכד אונטרשטיצזנג אזף גיזונטחט האט  ' ,אבt
דיזע שריפט פארט צו זענען אלנד צל פערפאללאאמען " וזיר
מערדען אויך ויגן מיר קודם ר״ח אלול הכע״ל אללעט אין
ריכטיגקייט גבראכט פינדען ווערדן  ,ולכן אונזרע שריפט
קינפטי׳ג אינטערעסאנטער צו מאכן • לא אונס זעהר וזיכטיגע
בייטרעגע צו בשיקט ווארדן  ,דיא אבר וועגען דער קאסטען
ביו יעצט האכען צו רוק בלייכען מיסען •

אויךערזוכן מיר דיא העררען קאמיסיאנערס אונס
אנצלצייגען  ,וייא פילע עקסעמפלאריען פאן דען
׳
ביזהעריגען שטיקען דעס חאס?> נאך אין איהרן הענדען
אונפרקויפט זינד  ,אונד וויר ווערדן איהנען אלס דאן קעלדן
«יא ןיא זין דאמיט צו פרהאלטען האבען •
ודר יגמפפעהלען אונס דער פערנרן גמאגענהייט לעס
אונד פערשפרעכען אלכזד זייטה
פובליקזמס ,
אינטערעסאנט * שטיאע אונד דיא פראמטעסטלג פרופגדונב •

וזנחו

דוחוי

ליון פנר .

®&C3

מ ׳א
לחדש

ס

סיון

ף

הקמה

שירים
פרק

שירה

ליום

ראשון * )

יחאור ישא ההליתו והודו > והארץ האירה

מננודו \

אז ביום ראשון  ,ישרתני המאיר
הגדלת  £ל כל

שמך

אמיתך

t

להיותי.
ראשית
בכורי
יצירתך •
• :
׳
״
•
•
־•
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?ם

נולתהרים בחילך ,

בי הח& ת להראות את
ןאךרי כל י הבדואיפם ימ ^וכו ,
•:־ויי ; באור IV Tפניך
יהלכו* •־׳
; ־ ־•

גדלך
יי

ט ( )3
*)

גלמי

פרק שילה הזה תבל ע״י הרב השלם התוקל ד" איצק סאטנאווע נ״י •
והצגגו פה איזה תרחיש לדוגמא  ,והוא מלא על כל גדותיו בלימודי
חכמת הטבע ,
ופה בפרק הוה אשל על האור שס לבי ,
ידבר
ניזכמת חאפטיר ,היא ההבטה ,
כאשר יבין המשכיל ובצאתהסנזל
ע" פ כלו■ לאור  ,יבין כל קורא את חתשנותיו ע״י הביאור אשר ישיס
מתבלת pביב• «חתו?( ילמו 7צפלאות חתכמח הטבע•

דברי המאספים .

קל

י׳

'
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גלמי לאו עיניך רז החלקיכש !f
במעבה הרקות עימתכש ןצוקיכם ז
אל  .ילכו־ יחדיו־ בלתי אם ניעת .׳. ,
ך&

*

י

t

וטי זה ; קרעם יתפרד( ( לא יתלכדו <
בזנימישש ,
מאורי אור
דיעים
~ t tי
*;
:
להיות לעם עלי אלץ לעיניכש *
מי יודע j’?üהין עךכי ׳ '
מכל עברי מסביב א( יה הסופי <
»ווולנך ,סולל עבעיכש ,
על פני לכ הנראיכם
אתהלך

1önitföä

אתחלק י לחלקים צעיךי & 5׳
לא ; עצרוני המעברים הצרי ¬£2ו
חמרימש ; .
המלי £
בפגעי
אפס
♦TT :
! * TT
 :י* i
.* ■i־
א ^ ר פהותיהס

מעבטים

אולחותכשt,

ןיהוריוזם עקעוים ונלוזים במעגלוןנכש י
אעבוד1
זוז עבודתי לא
בבכור <
הדני Tאתם
§י
י t
* Tf

ואהובה אחור בדרך ! שיה ׳
אורה •
ריתה
לרואים
t
ד־ T :
r־
ולד אתורע במראה נחושה ,
אשר בחלקלקות לשושח ־
השלה ,
במסילה
־אאז א•אשוב
¬דא¬
t
• • :
י ואשוה זרת הכפילה יגם הנפילה *׳
(ם הוא

יל

מהיר
לישועהN ,היותי
• T
*T

התנועה:
א"
: -

בנתיבות שתים אגיער» /זו? היא שיבה זו? היא ביאה•
על הדרך בשנים אה^ך ברנש פנימה ,
מאומה ובו" ובו" "
בצלם :ודמות :תמונת ־ Tכל
גT
*V V

VW' ^ W־*<&>6

ב
מכתבים

מוסר
אל

ידידי

•

השכל •
הקה־א

הרן !

סמר מנננדי ארן ענד מדי שנה פשג? אדת ים ,
איש.
לרכוש רכוש כקצה ארן נכריה  ,אשר עפרויג זהב
עפרה ״ ויהי  .היומ והוא ועבדיו ירדן הימה כאניה  ,ממין
 5זערה כא  ,וירעשו המיס וגליהם נערמו כחומות .כצורזע
ג& מיס  ,וימערו למצוא ארן ולא יכלו כי כמו שמיס כערפל,
וישם
ש2

$׳
*I

דשס חשך ואפלה מסביב  ,ופתאום ה  :יליךהסעראת האטה על
הסלע ותשבר • כל הרכוש נטבע במצולות יס והאנשים השכילו
להמלט על נפשם ( כי ידעו לשחות , ).ויחזק איש כקרש מקדשי
האטה  ,וישוטו עד בואס לא האח • ויהי כבואם שמה ,
־*!
ואחרי שגה רוחס ופחדס שככה  ,ויראו את הארץ אשר המה
ויקתלI
ועודנה כדרך שלשה מיס מביתס ״ וינוחו פה
בה ,
מפרי האיץ לכלכל את נפשס הרעבה • ואחרי כן נשאו את
|
רגלס ללכת • .השמש בא וצללי ערב נטו והמה ביער גדול
מאוד  ,והנה מן השמיס ידד מטר רב  ,זתשיכה גדולה נופלת.
,
עליהם לבלתי יכולת .לראות .איש א ע רעהו • וילאו למצוא
הדרן♦ הס הולכים וחשרת מיס וענני הלילה עוד החשיכו את
פני הרקיע  ,ויפקדו  ,ויפנו כה וכה לראות אס אין שס בית
למצוא מנוח — אך לשוא עמלו  .ויראו עד מאיד ואימה גדילה
טפלת .עליהם • כבר אבדו תקותס ותוחלתם נכזבה חשבו,
למצוא מקוס ללון ומחסה ממטר  ,והנה פתאום ארמון גדול
לפניהם מלא אורה  ,ואך ככרת ארן קטנה מקוס בוא שמה ,
מכל1
וישמחו האנשים מאוד וימהרו לבא שמה למען מצוא מטח
התלאה אשר מצאתס *

שםאיש ,וייכנסו

ויבואושמה וימצאו את השער פתוח ואין
לא הבית וילכו מחדר לא חדר ו־לוד אשה לא ראו •
המה משתאים  ,ופתאום הביטו דביר גדול  ,ועל שערו כתוב:

לעניים .עוברי -ררך •
ויהי שביאס התורה  ,הישיש! השרימס נמלאם שלחן ערין
ובגדי שש וארגמן ,
ככל מיני מטעמים  ,ויין לרוב ,
ומטות מוצעות לשכוב עליהם  .ויאכלו וישתו איש כטוב בעיטו
וישכבו לישן ולהחליף כת לנפשם העיפה  — .הבקר אור והמה
השכיחו ללכת לדרכם  ,וידרושו מחדר לא חדר למצוא את
ובכלס מצאו אותות
האיש אשרי הטיב לעשות כה עמהס :
הנדיבה  ,פה מצאו מיס חמים לרחוץ רגליהם  ,ופה משקים
חזקים ירכו עצמה בגוית שותיהס להבריא • ופה סלים מלאים
מגדנות לשימם צידה לדרך ; ואיש נדיב אשר הכין את כל
זאת לא מצאו * ויפתח האיש האורח את פיו ויאמר ג מי זה
האיש אשר החייתנו בכוננך מטחה לעוברי דרך להחיות את
נפשם השוקקה ! אותותיך ראינו  ,זגדולתך הראיתנו  ,ואותך
לא ידענו — היה אשר תהיה  ,טוב אתה ורב חסד ! מרחוק
נכרע לך על הטוב והחסד אשר עשית את עבדיך * — ויכרעו
כלם

,

.

כלס וישמחו וילכו לדרכם שמחים וטובי
ביתם בשלום •

לבב

ויבואוU

אתהמשל הזה עליךנשאתי  ,ואתה הקורא הרך !נוכחה
יחד ״ לו היית אתה במקום ההלך הזה
לו נתעית
כיער  ,דחסור מחך אוכל  ,משקה  ,ומחסה ; ועתה מצאת
את כל מחשורך ערוך לפניך מיד איש נדיב אשר לא ידעתהו ,
מה  .תאמר  ,ומה תפעל ? הלא יכלו כל ימי חלדך להודות
לו  ,ולשבחהו ; תאמן את כל כחך לדעת את האישולכרכהו*
והנה בן אדס פקח עיניך וראה כי אתה בעולם הזה נמו הלך
נתעה ביער לא יוכל מצוא דרך לצאת  ,לולי חסר האל  ,אשד
שס לפניו את הארמון הגדול היא הבריאה ומליאה  ,לעשות בה
כשוב בעיניו ; ואיך תעשה לכך נחושה  ,לבלתי חקור אתרי
בוראה המשיב עמך ככל עת וככל שעה ?
ולתת תודה לו
ולשמור מצותיו וחקיו ? — מאז יצאת מבשן אמך  ,קדמוך
ברכים לנוח עליהם  ,ישמרוך הוריך  ,יגדלזך ויתנו מתיה
לנפשך<* מצאת אח ואחות לעזר בצרה  ,מצאת רעים ואוהבים
להשתעשע בחברתם  ,ולשמוח בלהקתם  ,מצאת את כל
מחסורך מיד בוראך ; — ואותותיו תנכר? ולא תרבה חקור
אותי לדעתו ? —
ואם אחרת ברוחה יזה לי חקור אחרי
יפלא מייני דעתו כל עוד אוסיף
חקור
?
— דע כי
לא מחכמה דברת כה  ,וכי מלת עצלותך על•לשונך ! — הן
שס בך כת לחשוב מחשבות  ,הבש בנפלאותיו  ,זכור טובותיו,
ודע את מלותיו  ,ואס בלתי בעלי תכלית המה  ,אמז לבן
ברב כח לדעת מהם את אשר תוכל להשיג  ,אל תרף ידך
מן החקירה  ,וכל עוד תחקור תצרף נפשך ותהיה תמים עס
ה" אלהיך תתחזק במדותיו — זזה תהלתו !

דברכעלם  ,הלא

והנה
אחל לכתוב לפניך הכה איזה פרקים ממלת הבורא
יתעלה כאשר מצאנום בכתבי הקדש  ,תרגיל עצמך,
לעיין בס במחשבה זפה ותמצא פתח לבוא kהחקירה "

•ho
א
«« דויו הבורא־ ימעלד

באשד

המה

גנחונים •

ה" נאדר בבח ׳ א)
♦ראןמה" כל הארץ ממנו יגזרו כל משבי תבל,
אמר ויהי ; הוא ציה ויעמוד • ב)

שאו
ואמיץ

כיהיא

מרום עיניכם וראו מי ברא אלה שמש ירח וכוכבים/
המוציא במסכר צבאם לכלס כשס יקרא מרב איני -ס
כת איש לא בעדר * ג)

דסך
חבסוקים הי>לה •ר.יז לך לפיצה עניה  ,זנניאזל הזה  £ציג לפניו דרו
ולמען מלחזד מה® לפזם ל 3
ההשכל נס למען מרד עד לב יזעיים י
תעומי
על כל כתובי המקרא אשל מדרזש ללעמס ,
במו באלה ,
לפניך הפש! קיס כת! :שהש בפקזביגש בפגיה השגר^ !מקיאולה אדע השכ5
בעעחס ונחוקש י

א)

ב)

ג)

כאלהות איצכו כמו שנחשוב אגחנו
הכח,
הכת כגשמיי ( קראפט ) וכמו שנאמר דרך משל
שיש כת כאבן השואבת להחזיק בברזל  ,וכל
עוד שיגדל הכת השואב כאבן הזה  ,יגדל משא
הברזל אשר ישא ; וא) /כ כת כלתי כעל תכלית
ישא גס משא כלתי כת תכלית ; וזה אינו !
כי בזאת עכ״ע צריך הנישא לאמץ כתו לפי
ערן הנשוא ; וכת אלוהות •אמנם אינו צריך
לאמץ כתו בשום דבר ,בי דברו ורצונו יפעל
הכל כלי שוס התאמצות  ,זזה נאדר ככת *
כמי שאמרו במכילתא  /נאה אתה ואדיר בפחי
הפעולות הטבעי יות יתפעלו כל זמן שיפעל
עליהם השבות המשכנות איתן  ,ויחדלו מפעולתם;
לא ןכ פעולות
כהרעות הכת המשובב ־»
אלוהות כי אל ׳יגעו ולא ייעפו כי אס יגזר
אומר ויהך כל .כרצונו  ■ ,הוא אמר ויהי ; הוא
צוה ויעמוד י וחקירת גדולת הכת הזה  ,יפעל
היראה בלב ■ לפני עושה גדולות כאלה •
הפקוק

הזה

הוא

ירבה

עצמה

בלב

התוקר;
ויוליכהו

?לה
בדלמיס יס יכו"
ישימ בגאון גליך

ייאמר
ל)
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מה
:י הוא
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חקף:

ה)

רבי מעשיך ה״ כלס בחכמה עשימ מלאה הארן קכיכיד ו ) •

רבות

ויוליכהו לע כל דרכי החקירה בשבע יבחכמזמ :
חכממו רצונו
יראה החוקר איך ומאחדו
וב
הוא בראם  ,הוא
אחמ,
וכחו ימ" בנקודה
שדרס במהלכם  ,והוא‘ חננס כחומ אשר לא
יעדרו כל ימי עילם ועיין כפי" הרד״ק בפסוק
זה ( ושעי" מ" כו" ) *
מלאכה
אין לך דבר קשה בכל חכמה וככל
כהגבלמ מחומיהס  .כי כשס .שמצטרך לחשוב
בפעולמך שלא יחסזר בה דבר מאשר עלמה
ברצונך הקדוס לה  ,למען היוקה שלחה מצד
זה  ,מצטרך גס לראומ שלא מפריז ימר לע
כרימ לך
המדה מצד השניה י  .ואס ל״מ
למען מסבב אמ אופני הרתיס
מיס
ברכמ
לטחון בה לעמ הצורך ,מדע עשומ בה גם
וזה
בח מונע להשקיט מימיו לעמ החפץ *
מלאכמ מחשבמ להציב בל עמ זה לעוממ זה
אמ הכח המהלך עס הכח המונע למען יפעול בה הפועל
כרצונו  ,והנה נפלאומ נראה בבריאה בהשקיפנו אל הים
יזמו
אל)
הגדול והנורא בשוא גליו כהררי
העננים ובכל זאמ  ,לא
סע
בעיננו כנאבקיס
ילכו ויבואו עד
הארץk
מימיו אמ
ישטפו
שעמם  ,וישוכו לאחור • זזה אחד מנפלאומ הבריאה
הרוממומ בלב החוקר •
אשר יפעל יראמ
מאמר
בחקירמך בדבר אחד ממפעלומ בני אזס ,
אדע כל
מכלימו ,
עד
אבא בו
בלבך ,
ומכלימ
הממציא,
כופמ
ועצם
מחבולומיו ,
לחקור
ממתיל
בטרס
אכל
מלאכמו וכז* *
מדע כי לא משיג כי אס
במפעלי אלהים
לחקור,
זבלא מלאה
זעם כל
?מז מנהו ;
ק& ג
;

רבות

מיושבות בלב

עושה

גדולות .עד אין חקר ונפלאות .עד אין מספר ח ) •
החתימה בדף . *.הסמוך ,

איש

ועצת

ה״

היא

תקום• ) t

אגרות

השג את אשר תמצא ידך די השיגו  ,כי
בכל חקירה וחקירה אשר תעמוד עליה תמצא
^משכורתך בצדה •
 ) 1השרש רבב בעברי יאמר לפעמים על הגדולה
בדבר אחד ( גרעסע ) כמו רב העליליה  ,ולפעמים
על .הרבוי בפרסיים ( דיא מאנניגפאלטיגקייס)
והנה פאן הזכיר ־המשורר שני העניינים האלה
במלת רבי tמה■ רם מעשיך ה"  ,מצד עצמם
כי בהביטנו לא הים הגדול ,
והררי לא ,
לא הפיל הגדול
ואל גבורתו
ועוצם
ידו
נראה כי כלס כחכמה עשית  ,שמת חוק
לכלס  ,גבול בל יעבורון • ואס אמר יאמר
האדם לא מצאתי דרך להביט לא פעולות
• ה" כי ימים לא ירדתי  ,הדרים לא עליתי,
ועם חיתו יער לא גרתי  ,ואיך אשוס לב
לחקור על דברים הרחוקים יימני ? — לכן
אמר מלאה הארץ קניניך  ,תוכל לראות מפעלות
אלהיס ככל מקום אשר תרצה  ,כי גס בנמלה
גס כשממית תמצא אותות החכמה ונפלאות
תכונת הבורא יתעלה •
ז)

הוא

יעורר

את האדם לחרור על

עצמו,

ולראות

את כל תחבולותיו כמתת אלהיס אשר שס
אותם בלבו  ,כי לולי זאת לא יקימו  ,כי אס
נראה תחבלות כני האדם זה בעשרו יזה בחכמתו
יעמול לעשות דבר  ,ולכי הנראה לעניס יהיה
כפי רצונו ; ופתאום ישלח ה" את דברו ייהפך
כל תחבלותיו  ,יכיר מחשבות ערומים  ,ופעלם
מאפע ; כי כן גזרה חכמתו הקדומה על .כל נמצא
להיותה כה  ,ושוא יעמלו כעלי התחבולות לעשות
דבר כנגדה •
וי ) הוא יאמן את לב האדם  ,לראות את,העמל והכעס
אשר

* • |£

1
אגרות

יצחק4
&ייכלי
No. 1.
חמימה

ע״וד לא נתתי לא ליי לדבר מאומה עס אחזת מרעד ; ' ,
אן התה דזבחת אשה לא אחותה כשתי שעות .וחצי
עד ' בואנו
לזזאפענביונע חהנווז כ" .
מלה
אחת על אס הדרך  ,פה נשענו תחת הען לשאוף
צל כחוס המס  ,ואכלנו לחס צהריס  .מאת אשר
הצטידנו  ,וישבנו שס דע אשר כלי העבדיס לאסור את המרכבה/
 1נלן לדרכנו עד
י■ ■ * •

דילינענבייל י

עיר

קטנה מהודרת כבניביס נאים ,
מוכרי שש ימחיתס בריות •

ואנשיה אנשי מסחור

אםנל היוס נפשי הומה ,וסעיפי יעבורו כיס זועףבזכרי
את אהובי אשר עזבתי המס וכי ארחיק נדוד מהס ; ועוד
עיני נגרה  ,ותוסיף בכי בהביטי לא פני דודתך היקרה  ,כי
גס היא במר רוחה תאנח ודמעתה על לחיה ; פה נס יגון
ואנחה ויבא שמחת נפש ; יחלועו דמעות מחרות  ,זתבאינה
תחתן דמעות גיל ; וזאת סיבתן *

אתה

אשר יביט עינו  ,בו וביתר אישי העולם  ,הטובת
אלהיס נעלם להשיגו ; כי בכל פנת שכלו לא ידע
תכלית המעשה אשר ידמה היותה רעה  ,כי אלהיס
עשה זאת לטוב לנו ,ולזה אמר איוב  ,מה יצדק
אנוש עס אל ? — ומה יסכן גבר בריבו עמו ?
הלא הוא עושה גדולות עד אין חקר  ,לא ישיג
עין קרון מחמד שמץ מהס • ונפלאות ( נפלאים
ונעלמים מהשיג תכליתם ) עד אין מספר • וזה
ישקיט את הצדיק בצרתו ויצדיק הדין עליו בזכרו
כי לטובתו היתה גאת •

, 'I,.

קלח
אתה
ידעיג אח * * * .הבחור  ,אשר לומד שס במדר&
■ החכמה  ,יאשר מאהבח נשים אהבתיו לרב חכמת*
ויושר לבבו י הוא מסר לי אגרח .קודס נסיעחי להביאו הנה
לאביו הדר פה  /יביזש ממנו לחסרו לעצם ידו * ) • ויהי
כגיאגו העירה ואצו אח עבדי הרוכב לפני לעמוד פה ואנכי
ירדחי ללכח חון• ביח האיש • ויהי כבואי לא אולם ביחו ומולי
פני איש ארך הקומה זיעה חואר  ,פניו אדמי מפנינים  ,ושערוח
ראשו אמנם משלג הלבינו ,
חלחליס עלי מעיל לבן וסהור;
ולולי זאח לא האמנחי כי
בן
שמונים
סנה
הוא
,
כי
על פניו
ובחמונחו לא נמצא אוח מאוחוח השיבה • כהביטי לא מראהו
שאלחי אח פיו לאמור :
האחנה האיש * * * ? — ויען
האיש ,הן * * * שמי י— ואקח אח הספר ואומר  :הא
לך אגרח ,אשר הבאחי
מקעניגסבערג מבנך יחידך ואנשים
אחים אנחנו • —
כשמעו
זאח
ויעמוד
משחאה  ,ויפן כה
וכה ויקרא אח אשחו הזקנה ממנו ,
גס היא באה לא האולם
כפופח קומה וכשולח הכרכים וחעמוד מימין בעלה בלחי דבר
מאומה אך שבחוה נעוח מזוקן 1ויאמר לה הזקן  ,ראה זה האיש
הביא לני ספר מבננו  ,עודנו חי ! עודני ח• י — זה ימים רבים
חלפו ולא ראיחי ממנו דבר מה  ,גם משלימו לא שמעחי —•
ואען לאמור :
חמול ראיחיו והבטחחמ למסור אח האגרח
הזאח לעצס ידך • גס אבטיחכס שהוא מחמיד בלמודו וקנה
חכמה ושם סוב על כל בחורי המדרש ״ הדבר יצא מפי',׳ ופני הזקן
והזקנה הבהילו; ויכפו שניהם עד כי האשה הגדילה * ) גס
אנכי גס דודחך קיקרה ( אשר באה הביחה בשמעה קול ששון)
נחנו שמחה בלמו ,
ועינינו מלאים דמעיח גיל ,
ואחמ
נלוחייו לדבר ונפקדס לשלום  ,ונפן לדרכנו •
.האח
בני ! מה נעים לנפש  ,שמח נפש נכאה ! מה
נכבד היו® אשר בו כלכלחי שיבח אב ואס ,אשר
כפשע בינם לבין המוח  ,בבשר טוב להס משלים בן אשר יצליק
גיעש פרי • —
פני Jהחעלק באהבים
■ עס ריעיך ,
החענג
בבל טוב הארץ אשר נחן לפניך ה"  ,נסכה לבך בשמחה נאשר
.ייטב בע -־ניך 3אמנם כמוץ יעבירו לפני שקתח עשו טוב •
דרוש חכמה ,
בקש שלו© ,
רדו?י צדק ; ועל בלמו חחור
למצוא דרך עשוח ח© ד פארן • — וזה
שאמרוV'tP
גדולה גמילח חסד מחר  .מן הצדקה ופו" י

עלז•

*)

לעצט ידו ,
כמו בעצס החס  ,והוא בלשון תו״ל גאועו
ולעצם ידו הוא מה שאתרו נלשורס לידו מתש ♦
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זניזוו* ■
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וסעחין :
טהור;
בלפניו;
מראהו1
* ויכןי
י הא ;־
אנשים ;

ויען נהי

1אולם .
יפידגר ■

מאיש
זה

 1יביס י
זי•— \

האגדח

לבס נסענו ; ועינינו עלדוע לע המראה אשר ראינו;
ע״לזי
כי נמלאו כליועינו שמחה • אני אמרעי  :עולם אזכיר על
ראש שמחעי ,שמחע הזקנים אשר הסיבועי היום • ודודתי1
אומרע  :מי יען ומחק בעט ברזל עלי לוח נחשע איג אשר
ראינו היום ! כה דברנו דע בואנו
לנרוינפבויג

קטנה חומה לה מסביב • עוד נראה שמה שאריחימי
ע \ךי
הבערות , .עצבים ופסילים מעשי ידי אדם אשר ישעחוו
להס י וממרים הולכי יחף לענוע אע נקישס בגליי  ,ו כסער
ישבעו אבוסים משמינו מיין ושכר כטוב בעיניהם ; בריע כרעו
לעיניהם לכלעי בעבינן על בעולה  ,ובסחר אהלס יארוכולדכו
נקי — לא העמהמהנו פה כי אם חצי שעה ולא יצאנו חפעת
המלון החוצה י אמנם בעד החלון השקפעי ופני כל עובר זרו
בעיני ; הכרע פניהם יענה כס כי יחודו אחרי עירע עושל
בעל כערע שלישיה  ,ועל פני כל אשה מביס עמונע מריס
בוגדלא שיערנשיא * ) ג עלה נפשי בעיר כמועס האסורה בחבלי
הסכלוע ואור החכמה צא זרת עליה י חשעי לצאח ממנה1
<נלך לדרכנו עד כפל .טרוט ( עחנוע ד" )  ,ומשם עד
עלכינג

שון ) I
ואחרי\

! מה ' {
אשי

־צליח
עענג
:נאסר ׳
סוב •
1חפור

ו

י
.
׳
;

זיייל

ל'? $י

:
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|

|

מחנו » נ" »

תחנות

•

נהדרעבמינים נאים והיא רבע המסחור  ,אלי$
נאה
■ ע \ר
•
ישוטו אניוע מכל הארצוע • באנו פה לעע ערב ,
,ומצאנו אע העיר מלאה סוחרי יהודים אשר יסתרו כה בימי
כשוק • הגדול האלה ; והעמהמהנו פה כחמש שעוע למען חכוע
עע צאן 4הלמה להאיר לגו על קדרך ; אך לשוא חכינו כי
.נעקדרו שמיס בעכיס  ,ומטר רב ירד על הארץ  ,והלכנו כל
הלילה בזרס ובמטר  ,לריק פרשנו אע מכסה העגלה עלינו ,
ללא הועיל עטפנו אע גויוענו בעטופיס ומחלצוע ,כי גבר*
המיס ויבואו דע נפשנו  ,ונבואה גמוסי המטר וסמורי הקר
עיר מאדינבורו( .עחנוע ו" ) היא עיר קטנה בנויה נאה ,
ורבים .מאנשיה בעלי אחונעהאפפיור * גסבייג עגונוע ** ) ראיעי
שס ובו כשלשיםעב < לוע■ המשמח בו לעגוע ולבנוע לע בעוליהן — *
חיגיד
* ) חגיגה דן» ל* ע״ב .י
** Cעגן • ,ענינ 1הסגירה •?* ,חלה הזאח שייש \3בעל לה״ק עיד השאלה
«שיס המיחל^ת לנעל  ,׳או על אותן אשל מהייבל;  wupלבלתי

•חיל

העיר
הזאת משבע על שפע נהר
נאגאפז •
וכצאתך מן
השער ’,
המעברות .לפניך אשר יעבירו את ההולכים
על גשר השטה על פני המים ־ ונעבורה את
הנאגאט , ,ומשם
ככרת ארץ קטנה עד בואך לא הנהר הגדול
ודיבסע״ל  ,אשר
גס עליה תלכנה
המעברות ,
ימשס
הלכנו
עד
דירשרא
תחנות ז" עיר קטנה פרוצה מאין חומה  ,ואנשיה עובדו האדמה ,
שחה התפללנו
ונאכל פת שחרית  ,ומשם הלכנו
לדאנציג
תחנות ח" •
את
תכונת
העיר
הזאת ואת אשר אראה בתוכה אביא על
הספר
אשר
אכתוב
לך
טרס
אצא
מפה
•
אמנס טרם
אחתום את היזגךת הזאת  ,אציג לך הכה מקצת העתקת שיר
מהחכם
האללעך הנתונה לא ידי מאיש אחד אשר בא  .אלי
זה רביעית שעה ובידו מגלה עפה ייאמר אלי :
האתה האיש
אייכל ? ׳־־־־ ואומר הן אדוני ! ומי אתה ני כבדתני ? —■
אנכי איש כמוך ,
ובאתי  ,כי שמעתי עליך לאמור "
אתה
מעדת
המאספים
הנקראים
חברת
•
דורשי
לשון
עבר
;
,
ובאתי
להראותך כי גס לי לב כמוך  ,ולא נופל אנכי ממך ,
ובאתי
להראותך את ההעתקה הזאת אשר
העתקתי מס" השר צבא
האללער  ,ובאתי להבטיחך שאשלח
לכס
חבילות
כתבים מכתבים
שונים
; ובאתי לבקש ממך שתדפסס בם "
המאסך י ובאתי
להודיע
כי
קראתי
את
הקדמת
נחל
הבשור
אשר
כתבת ,והוא
לשון קל יבינוהו הנשים הזקנות ; לא כן כתבי  ,כי הס קשי
ההכנה,
והחכם שבחכמים יאמץ את כל כחות תבונתו טרם
יבינם ; ובאחע לבשרך שאנכי אהיה מגן לך .לפרסם את שמכס
כין חכמי
העמיס ,כי אנכי הולך בחברתם והמה ישאילוני
ספרי חכמיהם ,
כאות נפשי ;
ובאתי לאמי לך כי המה יכנו
אותי היהודי המלומד  ,וככר קראתי רבים מספריהם ,
כמן
הפרי החכם החוקר קרא״כץ ' ושירי גרעקו״אר יספר
האמ״לעט t
' וכעת הבטיחני חכם א״ לתת לי ספרי הקיסר
אריסטו״טלוס  ,ושם
אשתו
קסאנטיפע בת פלאט״א מלך כשדיים ;
ובאתי
להגיד לך כי לא
אשב פה כי אס היוס  ,ומחר אסע דרך ים לעיר ענגלא״נד שמה ידען
ערוך החכמה והלשון ;
ובאתי ליתן את שמי כתוב על הנייר
הזה למען תדע כתוב אלי בהיות דבר קשה במכתבי אשר אלי
תביאו — ויתן לי ' את המגלה אשר בידו  ,וילך לדרכו • ומי
יתן ולא אשמע עוד
מפיו ובאתי ,
ובאתיJ

_

_ירעה

,היות .לאיש •
ופי" הלהן תעגנה
הלהן
הגורות חבלי היות
לאיש • וחו"ל כנו את האשס אשר לא תנשא  ,עגונה • ולכן כנותי
את
סבתיס אשר ישב! שתה הבתולות הנשבעות לבלתי היות לאיש נשם \ i
בית העגונית י
תשבי

והנה
שלשה הכמיס הראשונים אציג לפניך ( לפני ריעיך
לראות .מעשה הכסיל האוהב אמ עצמו  ,והמה מהשיר
הג" היקר והנעים להתנס האללער * ) •
האי? הנחשב  ,הכבוד ההבלי !
* לך יבנה הזקנה מזבחזמ—״
גס היוס אמה אדון עולם —
האפס המכשף  ,מאכל לאזניס •
כמ השגעון  ,וברכמ הכסילים
מה ים לך אשר יפול לפנינו ?

*

*

*

אמה
למדע איזג
להרחיב אוי לנפשם
ומשפס גאומ הדס חשבמ •
מקברים אשר
ממחמ לארץ
המפארמ השגעון על חלצינו
החרב ליום הראשון הבאמ •
הערכים

#

*

כזמני

הזהב

*

אמה למדמ אחדי מערכמ
לצמוא האדם הבל החושים
אשר אף על פי כן המנוחה לנצח יסע •
לאשמ  .כמו הככרומ משאמ היקרים
על כמפומ החולשומ למאוד •
ים  ,על כי בשבע יראו אומד • ** )
הנסיכים ,

**, Uefce
fallet $ ©ebicfcוז 0מ £ emt
>| £
«t>kre
•* )
פה
נמביס
מועיל
נשירים
יחשבו
כאלה

)*

מצאנו מקום
לעורר אמ הכעס אשי עביט עינינו  ,בבוא לכן
מאנשים בלעי ילועיס מלאים לברים כהגה  ,לבלי רוח אין בם
וה ישלח לנו העמקומ דומות להעמקה ה 1אמ  ,ווה ישא קולו
כקול הסירים  ,וירבו עלינו ממן נ?וצא< ק הפארט״א ,
ילא
כי כסף צדקה יחסרו לאבדון *
וחי ימן ונדעה אע המחברים
ונדפיסה אחד חחכמנס
חמום נשתומם ,
למען יבושו פניהם

«ו הינד? .

דברי המאספים •

ק0כ
אק 5א אלא » י.א׳פ אפר ( אס צדנו5לפינו ) אל
אלך,
ידע לפיגוע -איג ? כלב מן העמי * והרחמן יצילנו
מכל פגע רע ועל כלס מן האוהב אא עצמו *
ועתה בני ירחמך האל ! השב אלי דכר * פעע אנוח ,
ואחרי כן אשוט חוצייג לראויג איג העי׳ר ואעיושביה)
ומחר אחל לכעיב אע אשר יקרני היוס • והיה שלוס *
ידידך

אהבו בל נ איצא אייכל «

עודני געו
אהבח
|
‘ Iהצתוכיסבמוד׳

ש א ל ה¬

#חכמהrw ,
ן

לפ  .דורש לשון עבדיע  ,וחוקר ביגעלומוע ש1שיא *
אל
יטוף מליגנו לבקש מאמו מענה  ,בגדרי שרש סכן
כצל הודאועיו כי רמע המה ? ועל המחבל• מכיגב בענין הזה1
לברר יגאלה  ,הראשון לכל הוראת השרש הצ״ל  ,ומשס יצא
ויפרש כל הכיגביס אשר באו ביגוכס מלה משרש הזה • והננו
מבקשים מגל מי שידבנו לבו לשלוח לנו מענהו  ,לשלחו קודס
ר״ה יגק״מוהכ״על  ,כי נבחרה הטובים שבהס ונדפיקס בע״זה *

ג
הולדות  ,גדולי ישראל .

יפקח

 Iדחו כאור הי
 Iהמצזעוגופי ן
 Iאל מול פני אי
ן גהנריאנמי ה
; $נז כרנהנמת!
אמריהם  ,מ!
ב
ולרשעי  ,עלו
j
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מאונים,
| האדס
]יעקש  ,על נ
יענו ני  ,זאו
לחלקם
בדפוס (
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ודי

תולדות

נשול

הזמן .
מקומו .
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; לב ניני גילי,
לשוננוהל!;07
 1נדר נלשור;
; מנולהוואי;
 oi.עליושר
לניסמשושי
אשתמשיספעס
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?מפר -וג<
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נער

באשה

צפ&יי

למצוא

דברי

אפ׳ן ,

גיד *

עלי

אהבת
האמת;
יאאלתי לי הבין
תבונות ואמרי יושר¬
הצת־זבים
בתורת א״
וצדברי נביאיו ,
יל
ידעתי שהן
מקורזל
 $אכמה ,
ומעיינותיהן ילכון
להשקות נפש
האדס ,
ולהחיות
לוחו באור
הדעות
הטהורות ודרכי
המדות
והמוסרים,
ויושר
למצות וגופי
ההלכות ,
המזהירים מכין
מליצותה של תורה ,
אל מול פני איא מבין משל ומליצה דברי חכמים וחדותם • בי־נותי
בספרי חכמי
הדורות אשר היו לפנים ,
וראיתי כי אס הניחו
לנו כרכה
כמחקרותיהס  ,לא סגרו
דלתות התורה בפני הבאים
אחריהם ,
מחקור מילין
ומהפיק
תבונות .
וכאשר
חקרתי
ודרשתי ;
עלו בידי
דברים חדשים  ,אל
ראיתי
באונרתיהס ,
אך יראתי פן
התערבו בהן
רעיונות
מדומות ,
כי אין
בנשמת
האדם
מאזנים  ,ישקול עליהן הגות לבו ,
לדעת ביו צדק
לנפתל
צעקש ,
על כן
גליתי מקצת
הדברים
למביני מדע לשמוע מ?
יענו כי ,
וארא כי נכון דרכי* בעיניהם ,
אז נועצתי
להביאם
בדפוס

ולחלקם

ביעקב

י ואחל

להדפיס

בנעורי

את

ספרי

אשר

קראתיו p
מג 1ל בו
פתחתי
פער
חדש;
בז
עוררת* את
לב כיני גילי ,
והודעתים ' מהטוב לצו לדרוש
ולחקור על שרשי
לשוננו הקדושה  ,שחוברו מהן מליצות התורה
והנביאים !
למצוא
גדר כל שורש
וגבולו ,
עד שלא
תגע
הוראת שורש אחד
בגבול
הוראת שורש זולתו ,
כי אס
נעמוד 1על זה ,
נעמול
י  0Jעל יושר ביאורי
המקראות ,
ותעלומה נוציא אור  /צ*
ד־ביס משרשי הלשון
הזאת
קרובים
בטע־איהן ,
והכתיביס
משתמשים פעם כשרש
זה
ופעם
כזה
,
יצר
הדרך
להבדיל
ביניהן
עד שיהיה
בידינו
לומר כפי
הגבוליס
שהגבלנוס בהם הוצל¬
 3מקרא הזה להשתמש בשרש זה ,
ומקרא אחר בשרש
זולתו/
שעי״כ
נראה אור גס
במקראות
היותר
סתומים *
ואצתוב
הספר —
ובפתיחת
הדברים
כתבתי עשר
כוונות ,
כללתי
גהס
הידיעות
היקרות היוצאות מן המדרש החלש הזה ,
אם
יצל־יא

!

ר,םד ==״■
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יצליח ה״ חפצינו בידינו • גס שממי כו אות משלשה שרשים
בענץ אחד '" והן אחר /
מהמה
 /בוש,
והבדלתי
ביניהן בארח ישר  ,ובארתי כל המקראות המזכירים אחמ
מלשונות .אלו ולמען הודיע כי לא נפלאת היא החקירה הזאת
מבינת האדם  ,ולא רחוקה היא מדעתו •
וכגוף הספר
מנועם TW "^ Fr :
בארנו ראשונה מקצת שרשים עמוקים בטעמיהם ,
שאגיד לפנינו  ,זכצאת ספרי הנ״ל לאור  ,מצא חן בעיני
ישרי לב  ,כנראה מעדותן של חכמי הדור החקוקים על
דלתותיו  ,ומכמה כתבים מגדולי ארן אשר כידי כתובים לתהלת
המלאכה הזאת  ,ראיתי ואשמח  ,כי אמרתי זה התילי לעשות
ואס מצער הוא תחי נפשי כי נגעתי ראשונה בצמר זה אשר
עוד גדולים ממני מעין ישיתוהו  ,והיה פלג אלהיס מלא מיס •

I

יותר
מזה שש לכי ,כראותי ני מאז כתן צנזר זה את
מימיו  ,קמל נדיכי עם  ,כרו במחוקק במשענותיו,
והוציאו גס הס את המיס להשקות את העדה  ,כי אלה
מפה ואלה מכה ,
השמיעו אומר וךכריס בלמודים הללו
וזה לי אות לט 1כה  ,כי נזכרו הדבריס שדברנו בסוד ישרים,
ונגה אורם בחדרי נכונים  ,ולא באתי  ,לצרף דבריהם .,
ולהעלותם על המאזנים  ,כי די נחת לי להריח ריח מנחתםj
כי מנחת קנאות היא מזכרת צדק  ,מעוררת אהבת משרים ,
מה נאוה קנאה זו  ,קנאת סופרים תרבה חכמה  ,ישוטטו
רבים ותרבה הדעת  ,ואס דעותיהם שונות  ,יש שופטים
בארץ  ,לברר ולהבדיל כין נכוחות לפתלתוליס  ,ובין
דברים מתוקים הדומים לענבים בשולות  ,לדברים הדומים
לבוסר המקהה את השנים  ,וכאשר ישפוטו הס יצא האמת
כנוגה והיושר כלפיד ינער *
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עולו חי במרומים איש גבור חיל !
׳עוךןדחי לעאפאלד ! בסקוסאק?

ימס

* £עיליו ישא צהי נמלך כשר  ,כעם בכהן ; ינכה בכי מיולוריס כל
איש דובר משלים  « ,כל לבב הוגה אתת דוי ; תיזדעיו יאנלו
מאין הפוגה  ,ושומעי שמעז בכל ישאלז יצא קול ילליגס ; צבאו
פראנקפווט
אשל עמד על ראשו  ,לא ימצא גחם  ,והעיר
החכמות ישבו !ראשיהן
אשר עמד בה מחנהו ירדה פלאים •
הפוחת חבלי מחבק  ,ואהבי! ילכו גלמוד כי כפל כתרס  .מה !
צמר לוחם יאנחו יתומים  ,כי אפס אב להס ; ועיני אלמנות
אלדיני! פלגי מים כי שנה משיש ! י הוי ! כי ילד נמצולזת ,
ציום י״ י״ז אייר רעבי (  ) fren 2 ?fen 2tjml 1 ^ 85ויגברו
מימי הנהר אדער ויהיו לשמן מים יניס • עד ני עלה קול
העניים המטים למות הדרים על שפחו אל לב הדוכס החסיל
צ« א  :ןסמיליאן יוליאוס לעאפאלד פאן ברונשוריג" וואלפענביטע?*
הושיענו  ,צוה עלינו חסדיך ומהר לשלח
לאמור  :ק1מה !
אנשים להצילנו  ,כי מבלעדי עולתיד צני מוח אנאגו וטפינ»— i 1
טרם קראו  ,נכמרו רחמיו על־הס ( ילד צי פיט לעזרתם • אמנם
עוד לא הג' ע אל עבר הנהר ושבולת חים עבר הצי ויהפכהו ,
שלשים ושמים
כמצולה וימי* בן
והדוכס החסיד ירד
&נה צעיר לימים ורב הפעלים ♦ וכל תעשי עקפו ( גבורתו ואח
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גס מותך לעאפאלד
טוב'הופיע,־
כברק רקיע  ,רעס ולשאון מסמי?
בר

הן הגיד בארץ מעשיס עשית ;
ובכן לצדיקיס כמד הנחלה,
יודע yמה
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אבזדיס בוזי צלמנו;
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מי ;*ר לבך ,תכן בך רוח ? —
לאהוב  03אביוניס מיאהבת נפש i
י לעבור מים עלם הגודשים רפש5
בעבור העל דלים קוטפים מלוח י
6.

איך חיש ירדת שיט אל גיא צלמות;
מפניי צרח י־שים $טים למלת;
ועין גלים הומים־ לבך שמת,

קסה-s= ass־־ s
כי אל —,רני :פלט ! — נשאת עין ,
אם  .נהפך! אני עין© ויהי לאץ
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אינך — אך הי אתה  ,גבור צולח1
•7

איך ןךןךא מות  ,מות זף מפשע *
למד ,יקרא הי״ ,איש אוהב תנוע ? —
חיי לץ אך מות  ,מות »‘ם הגיהו ! —
וסער • —
סואה
הבלנו ?
מה חיי
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•הן ?לנו• מתים .זקן גם נעי • '
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חלקנו;
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אם לא
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בעשות טוב אין מי יךםןד
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תשבח בי נבראת בדמות עועוך ?
]  tאמן גבר בך: ,ד עושה פלא ,
שסף נר בארץ  ,רואה מעעזיך ,
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אמרו :

בטוב ברע מי אדו׳; לנו ?
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להם
אטמו
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גי מומים קוראים 5יל אל עעינוit
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כל עוף ות* ה:םר,משו .ושךץ
כל ודתו ביער ובהמות ארץ,
:ראום■ את  ,בלאי אל  • ,טובו יביעוh
כל צמה ;שיח  ,כל ץע ; דע ׳
מארז דע אזוב  ,הוד אל,ישמיע ; -ר
!רשעים  :לעגו .׳ ראןנוס יניעוj
•? ז

עתה ;רגז לבם ׳ בשתם  :כירו .׳
מקול יבבות עויריס בבכי :זבירו,׳
את חסד• ל ע.א § א לד  .אען העזר ו
אלמנה
הומיה  :״איפה
מושיע?
* ; TT
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^תוםעעק ? הוי אב ! דל ? הוימטיביע*
בל העם סופד  :הוי הוסר מזר ! !
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היו עולם התזה לף שטף המים •
כמלאך מארץ עולה שמ:ם ;
נטשת ** ,בית אל עלית !
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גפתל ’1זדרץ וחורי *

| ^אכרם
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מכתבים
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דברי האיש השואל על דבר מנהו .ד" נת המתים,׳
במאסף לחדש אדר חהט״ה  ,אל רעיו וידידיו
אנשי חברת דורשי לשון עבר •

&ל*נ זגו׳י
*« דהלע
* hוחרד נ
אז ונרי!
אליבאדהלג
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 mא
1
גי
 ,וקבלניבסב
 .אייגיהאמי
אשר נהג נ
«היושר י
«צגועולע
וכבראירע
ואלוקמה
חוץלכשמה
חוץלמשז:
 jגקוללאמו!
! (עליכם סע
 fמימניחייס
ן מדשקמה
| מדיובחי/׳

אתס הראיגם אי  /עבדכם  ,כי מצא חן בעיניכםבשאליזץ
על דבר הלנא המאיס ופדפסו אואו לעין כל
גמכאככס ולא יראאם מפני האף והחימה אשר יוצא עליכם
מבעלי .ריבנס המה החכמים בעיניהס אשר לא יסורו ימין
«שמאל ממנהגי אכואס  ,לא אבוא הראשונים מראשיא
היואס עד סוף כל הדורוא מהאנאיס האמוראים והגאונים
זכרונס לברכה עדי עד  ,,כי אשרי איש שישמע אל מצופס ,
דשים ׳דבריהם אל לבו  ,ואוי לו לאזן סר משמוע פוראס *
כי המה היו בעלי יגורה ובעלי חכמה ומקובלים • איש
מפי
זק שי
איש*
ובן כאמא
הרבנים  ,והגאונים אשר עוד ישבו כסאוא
>nf
למשפט בעדיג ישראל * והישרים
בלבויגס
,
ואס
סר
מאפס
; הארןז
איזה
הקבלה איש חפיחיש  ,הלא עיני שכל להם לעיין בדבריהראשונים
; כזחוהחלי
(לסמוך על דבריהם ; אמנם ההמון יחשוב מנהג אבותיהם
’! יעידשמע
מנהג אביו ואמו זקנו וזקנאו  ,דודו ומסרפז ( ,אס
המה
היו  %לספר(5לכן

1

* 5מ אכריס^ כורמים ויוגבים ומדבר ה" אץ מאומה בידם ,
ומושבם בכפר אשר אץ שס עשרה מישראל ; ומנהגיהם מעשה
הבל  ,יאמר נא ישראל אנחנו לא כשור ממנהג אבועינו
'מין ושמאל • וכבר ראיעי רבים מישראל אשר ידעו הבין
במקרא ומשנה ועלמוד וע״כו דרכיהם שונות .במנהגי ששויג
גמו ששמעו שנהגו במנהג זה אבועס שוכני עפר • וכבר
העירו על זה רבים מחכמי האחרונים כמו הרב בעה״מח ס"
&ל״ה ונו* *  1כל העושק .בעורה לשמה ולא לשס יוהרא ,
.והמודה על האמת .ולא ימצא נועם בדברי קנשורץ > להראוע
*רא וחרד על דבר ה" בדברים של מה בכך  ,יעיד ויצדיק
אע דברי אלה  ,וירד איגי לעמק העיון לברר שמעעעא
&ליכא דהלכעא  ,ולהסיר מעדע קדושים מנהגיםאשר יעגו
דיכי בהנהגע האמעוהחכמה •י
\ד 1נה אחרי כעני אע הדברים הראשונים בס־ עמאסף
נקראעי לבא אל אחד מקנמי ישראל הרופאים ;
וקבלני בסבר פנים יפוע  ,באמת  :אשריך ששמע חלקך עם
ועלך ארח יושר לעור אחרי מוצא המנהג
אוהבי האמע
אשר נהג בו ישראל בקבורע המעיס י כי זה לי כארבעים
שנה אשר אגפי עוסק בחכמע הרפואה  ,ובל ימי הייעי
מצסער לע דבר המהירוע לקבור מעי ישראל כיוס מועם1
וכבר אירע יל מעשה באשה אתע שנעעלפה כשלשע ימים ,
ואח"! קמה על רגלה ועתי רוחה • .ואנכי לא רציעי להוציאה
אמנם אנשי החכרה רבו עלי והדחוני והוציאוה
יזיז למסעה
חון למסעה ויניחוה על הארץ כדרכם * .ולול ' קראעי עליהם
בקול לאחור ; אל עקברוה היום כי חיה אעם קוברים
ועליכם חמס ! קברוה בו ביום ♦ ולמחרעו נמצא בה איזה
.סימני חיים כי מעוך שנעכסה בשמיכע צמר נעחממה  ,ויניחוה
עד שקמה חערדמעה ועתי י ע״כ דברי הרומאי• אשר יען
עדיו בחעימעו על דבריו •
נשמע מהי־לי־ו בחר?> העבר על דבר ריבה אחע שמעה
pt
אחרי אשר נחלעה ימים רבים  ,ואחרי שכבה על
ומי מדע לולי
הארץ ז איזה שעוע מצאו בה סימני חיים /
פעחו התלונוע בחדרה ; ועעסר עליה הקור מה היה לה ?
ועוד נשמע כהנה רביע • ועל כל היודע קאורע כמוהו מצוה
לספרו ולפרסמו בדביס יאלה הדברים  .אשר ראיעי לפעוב
לכס

קני
לכס לתוספות על מכתבי הכ״ל • למה טוב  -אס׳גסייאות© I
מדפסי כמאספכ׳ם * אולי •נוכל למצוא דרך  ,להישיר דדכנ־ן< ] *
וללכת .בארח אבותינו הקדמונים להסיר המכשלה •הזאת
כי\
<־כה היא  ,ואל יצעקו עלינו דמי אחינו אל השמים  ,ואס ]
סגגה היא הרחום יכפר בעדנו  ,־בשובנו מדרכנו  ' ,וכהסיר
ימאחנו ספק נפשות • גזה י• ".7ברי אחיכם דורש ־האמון
■* בלבקש שלום •-
ז 3יורך
-נכו זני •

•עייב•לשון הכותב  ,ומעתה  -יבואו דמעו לעין
העדה •
זקנה לפניכם אגרות ישרות ונחוכות למבץ אשר גאו אלינו
מיד •ה׳־׳ה נר ־•דורנו •החכם ־החוקר■ התורני המפורסם
מוהר -ר מעזה כן ר"  DfTOנ״י  ,והתה על דבר הציד
־אשר יצאה מנס המשפט והצדק אשי־ ■ להחסיד הדוגס
•מעקלג& ירג ע״׳ה • ,אשד■ אהב את כל עמו הדרים עחע
ממשלח! ורתם את היהודים כרחם אב על בניס  ,והיא
ימצא ראשונה ככחבה וכלסגכה  ,להזהיר • אח היהודים לבל
•יקברו אח מתיהם  .במס מותם  ,כאשר עיניכם משרים
יגתזיגה *  -ויהי כאשר .באה הצווי הזאחלא ;היהודים  ,ויחשבו?
•להם לצר  ,להעבירם ממנהגם ומדתם • ויפיל׳ אחחחנחס
לפני הח״כם ר״מכ״מן ה״נל .להיות להם לפה«ולמלין • למן אין
דינם • ולהפר עצת • השר המושל  ,וגס להרב הגאון מוהר״י*
־יע״קב עמדן יכונה יע,״גנץ קראו להירוח להם הדרך ילכו
בק  ,גגס | הוא
קרא אין ,החכם הנ^יל לעמוד לימין אנשי
מעקלנבורג •  -ועחה קראי אח .האגרות האלה וראי
'מחשבות הגאון  ,והחכם  ,והרב •משמערין  ,והי" האיש
אשר יש לאל ידו לחוח דעחי בזה אס לימין או לשמאל ,
ישוס ידו  ,עמנו  .וכעל גמוליח ישלם  .גמול  ,בצאתם ,שער מלי
קרח לדבר  ,נגד■ גדולים חקרי לב  . ,להדריך את החיי 8ן
.ולשבח את המתים
דנדת דורשי לשון פכר . .
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ך פין גאסטס גנאדען
פילכט  <1ווענדען אלכד " שוגערין ראטצענכוחב

ודר  ;:פיגן אי < • דפן ועאטליפן שדו אדען אין אומרן
הערצאכליפן פירשטענטימרן אונד לאמען־הירדורן צו
«אש מאאשן דר אינטר איין מעהרן טיילש
« ,ישן :
כעאבאכטעט יוערדענדע בברויך דיא טאדען קיינה נאפע
אין דעס שטערבע הייזע צו לאסן  ,זאנדרן ויא בליין אס
טאגע איהרש אבשטערכנש צו בעערדיבן  ,זעהר אפס
״דיא פאלגע האבן "קע־ננע , ,דאש איינה »<־ אין איינר שמערץ
אהנמאכט ,אדר דירן אנדרע צו פעללי פער אירזאכטן
אונעמפפיגדליפקייטליגענדע פערזאן  ,אלה ייירקליו פרשטארבן
&נמעהן אונד אל1א מיישר מאאסן לעבענדיג בגדאבן מערד! .
ראיינה אז • אייל פערטיבע בעערדיגינב דר סאדטן
<לייך מאהל צו אייערן גלויבעכס זעטצען ־ניכש
*כעהערט ; זא * וערדעט איהר נאך אימרער היא בייא אדף
 ^ .ייעד אייגנעש בעשטן אונד אויף אייערע אייבנע לעבנש
,ויכדהייט גריכטטעטן  ,העכשטען אבזיכט  ,היאדורך זאמע
 ^ .ונד כואנדערש בפעהליבעט  :איין זאלכר פריהן בעעידימנפ
קינפטיג צי ־עכטהאלטן  ,אינד פון ־מן אן אייערעישאלטן־
 « *:עמבשטענס דרייא טאבע אונבבראבען צו לאשן « ,ארנאד
איהר אייך צו אכטן  .דאטיס אוי? אומדר פעסטונב שוועך^
*ען דריישיג& טן אפריל « 1772
> השאר בדפיכשהסמו׳כיכש . .
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זד* •

תו ל ד ו ת  ,הזמן *
יפקד מקומו •

י לב על הנחית
על יצר הל:

המכשירים את
■ נשגביםפאלי
השישיםהאלי
השרשיסהאלי
וכללים על
ה אלא באינו
של הנמה,
ן ששמנולגדר
לשומתשלעצה
j.נמקרא  ,י:
)שזכרנו  ,יה
בנתונים עס
 :מפיס נ״א
?/לאזיגיע א

'הואי/
מימים

אחריםוגלינו
אץהלמודים
ואחת הנה ני
 1אמריםשאינן

ה
בשורת  :ספרים

חדשים >

מתהש׳

חתימד־ז מרף העבר .

ח

וכאשר
האילו־תי ליגור ולדרוש בענץ זה׳  ,ראיי/י כיי
מי שעניו מועדות לברד וללבן שרשי לה״ק ולהבדל
כין אותן השדשיס שקראו הקדמונים ז■ ל שמוית נרדעיס  ,כמו
שלשה אלה שזכרנו למעלה  ,ובן בין השרשיס הקרובים בטעמיהן
כמו אלו שנזכיר כסמוך  ,לא יוכל עשוהו טרם יברר וילבין
מקצת־שרשי  .הלשון הזאת -העמוקים בהוראותיהם וכוללים עכיניס

רחבים

הארונית נס
ראוי
שישתין:
מחשובעליה
לנד נעזר
שימיוייחג
לתיעלת י1מ
*?
ורות 1 ,

־רהבים מאד והן לשונות .של חכחה"  ,כינה  ,שכל  ,דעת, .
מחשבה,
תחבולה * עצה ,
מזימה! ,
ערמה ,
פקתוע ,
תושיה  ,מוסר ותוכחה ודומיהן ,כי ע״י הבין באלה  ‘ ,ודעת
ההבדלים שכיניהם יתבררו לו הבנת ודעת שרשים רביס זולתם י
וכאשר ראיתי עוד כי אי אבשר להבין ולדעת .ה־וראת השרשיס
שזכרנו  ,סרס יעלו בידינו למודים בחכמה .הנפש  ,כשום
לב על הכחות הנטועות .כנפש האדם  ,ועל הבדל פעולומיהן
ואיזו הן הדברים
על יצר הלב ועל הבחירה האנושית, .
המכשירים את הנפש לחפוץ קרבת אלהיס  ,וכיוצא במחקרים
נשגבים  ,כאלו  ,שמהן מוצאות .דעת  ,לדעת ■.על מה אדני
ולכן הימה ראשימ מלאכמי בביאור
השרשיס האלו הסבעו ,
השרשיס האלו וערכנו החלק הראשון מ״ס גן נעול כהצעות
וע״כי ההצעומ והכללים
וכללים על למודי חכממ הנפש ,
האלה בארנו בחלק השני כל הכמוביס שנזכר בס אחמ מלשונומ
של חכמה  ,כלס על דרך אחד ועל טעם אחד  ,כפי ההוראה
ששמנו לגדר השרש הזה ולגבולו  ,ובחלק השלישי ממנו בארנו
לשונות של עצה ושל מחשבה; ושם מושיה ,עס כל הלשונומ הנמצאים מהם
במקרא  ,ובספר מעין גנים בארנו בשני חלקיו ימר השרשיס
והמקומית כמנ״ך המזכירים אומם  ,והכל אצלי
שזכרנו ,
בכתובים עס חבורים שכתבנו על המדרש הזה  ,פי לא יצאו
בדפוס כ״א שני חלקים מספר גן נעול הנ״ל  ,כי אכפוני
מלאות .עד אין מספר נכשל כחי  ,ע״כ שבתה המלאכה הגדולה
הזאת מימים רבים  ,ואם אחרי כן הוצאתי לאור חבורים
אחרים וגלינו גס בהם רבות בהוראות שרשי הלשון והבדליהם,
אץ הלמודים אמורים סב על הסדר  ,אבל פזרתים אחת הנה
(אחת הנה בין הדברים שכוללים אלה הספרים דברים קצרים וראשי
אמרים שאינן מספיקים להוכיח מהן יושר העניניס «

ועתר ,שמתי אל לכי  ,אם בצל לשונית הגויס חוברו
מחברות על משפטי לשונם  ,יבדילו כס כין החלות
הקרובות בטעמיהם ויודיעו למדברים והמחברים  ,באיזו מקום
ראוי שישתמשו במלה זו או זו  ,ולמה תגרע לשונעו הקדושה
מחשוב עליה מחשבות לבאר גס כה את הזכר הקשה הזה  ,לא
והמשוררים,
וקהל המליצים
לבד בעבור בעלי הלשון ,
שידברו ויחברו מלין  .כדעת  ,אכל רא< י שנעמול במחקרים הללו
לתועלת יותר גדולה מזאת  ,שהוא להכין אמרות ה" אמרות
להורות  ,לכרי התורה והמנויג הספורים וההכנוחות והמוסרים
.והתוכחות ,

ימינו  k jדירמש

 ,יצ הס חיינו ואורן
,אלו דבר דק הוא ממנו
,לכו איש ירא אמו ל ',ןפחו להגדיל כבוד תורתן בארן ? <!
םישי* ■ קודטזנ״ג1
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תוגהמ כדברי תבונות כאלה
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,ךיא יחשהויתאפק
ינלדל ; דחפו! גנח
י
חלקו כין אנשים חקרי לב לחקור ולדרוש־ כעטניהן
לע
•י
 Iקן הדפוסי<
עמוקים
מבא חח
סימה המתוקים
^
 :ילחייביהפצי
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הכאלמכ אשר החילוצו לעשוי
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אלהבדל אזמן השרשים הקרובים בטעמיהן
לבלבתתו ; לשוןשבו
;
אחר מעט
סוקמצו
,
זהמעט
תורקלו כמקוס
!
לעני
לע לבוחח:
*לבא אכלול ככל
/אלו ישיג תכליתמבוקשי
עליו
דעתו
סיראבתמ׳ז ■ נזאתלגז ל
זה על זה ,
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מאמר שרשים שהם־ מעטן אחד
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בכל מאמי ממאמריו
* ןכו
נגה חשךאפלה אצויכ'ו כהן
אשכנזי ) י
זה לזה ונגלה כהן דעתינל בפרקי
םימיוד
'
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רבות
יושר דברינו ממקראות
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,
ההוא
המאמר
ראבל הזנו יגמלואיירי
/
תוארקמ עמוקיםבטעמיהם
,
לשומת השרש ההוא
מה :
0/,
אותם על יפההוראה שחלקצו לשרש ההוא "א״ציצליחצל האל
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היהי
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קנט

לע " גייר משוכח ואומיימ יפומ כדפוס .מכזלן ( מזגה ממ \ אומ ,
חקח כל כרך 1 <&uli>enישולם על פרעמ״מעראציאן נגד
קוויטונ״ג  ,וכשקכל הפרעכ׳זמעראנט אי ; הכרך הראשון• ,
ויחפוץ .בכרך השפי  ,ישוב לשלמו לאבל החפר למועד צאמו
מן הדפיס וכן יעשה מכרך לברך  ,כי אין הפרעכאמעראנטין
מחייבים עצמם על המלאכה כלה  ,אלא משלם כרך אמד  ,ואס
לא יאבה הבאים אחריו  ,הרשומ בידו • ככמה כרכים אפשר
לכלול המלאכה כלה  ,אין כידי להודיע  ,גס אין בכך כלום,
כי כל פרך יימנה יש בו מלאפה ממה בפני עצמה גס לכ מאמר
שבו ספר כפני עצמו הוא  ,מאחר שכולל קבוץ• השרשיס הדומים
זה לזה  ,החכאריס כל מה שיוכל הלב לחשוב בענין ההיא ,
ואינו נצרך להשלממו למאמרים הבאים' אחריו •
וכאשר החלו ידיי כחרף־ זהלעישומ במלאכההיזא'מ ,
עבר עלי ידידי לבי הב״ח המורכי המושלם  ,איש׳ מבין וסופר
כבוד הר״ר איצק א ^ כלניר״ו מבחירי חבר בחורים משטלים
,3עיר־ קעניגסכערג יע״א  ,הנאראיס חברת־ דלריש'
לשון עבר  ,ויהי כראומו־ אי( אשר לבי יופן לעשויג  ,עלו
לע לבו מחשבימ לטיבה לאמור  :מדוע מציה' מלאכה מיפוארה
בזאמ לכד ליחידי -ס»שרידייס  ,והס אלו היודעים הבין בספלים
המחוברים' מאנשי דורנו כלשון הקודש  ,ולא רביס יבינו כס,
ולא יגלה האממ כעדמ ה" כלה ? הן רכים הבקיאיםכלשון■
אשכנזי  ,הניחה לי־ ואעמיק דבריך בלשון זי  ,וצל יודע
לקרומ• במקרא יכין• מספר האשכנזי הדברים שהוצאמ לאור ,
וכזה יגמלו' לנפשם חסד  ,להביך ביראמ ה" והכין מ בצו ני
אמרומ טהורומ שבספרי הקדש  ,הלא כה עשו' אנשי המעידה
לפנים' כישראל  •,שכמכו ספלי חכמה ומוסר כלשון עיר״בילפי
שהיו בקיאים בה אנשי דורס  ,כמו רמ״בס ז״ל שכמב פי׳"
המשנה וספר המורה בלשון ההוא  ,ר" יהלדא הלוי ז״ל היעמיין
ממנה ספר הכוזרי; ירי' בחיי הזקן ז׳יל כמב ביו ספר תובע
הלבב-מו יר" סעדי" גאון ז״ל העמיק אליה ספרי מורמ אלה׳ינו;
ועוד רכים כמוהם עשו והצליחו  ,יקה טוב לצכמ בעקבוימ
ישרי דרך כאלה  ,להאיר נמיבית עולס לפניי עס ה" כלו,
נוסף ע״ז יצאו דבלי־ יזושליס בדורנו  ,לצוומ על אחינו ב״י
שילמדו' א מ בניהם לדכל ציחומ בלשון אשכנזי •,ולאל לכל לחבל
בה ספירי דעמ ויראמ ה"  ,למען ילמדו הלחין הזאמ ממוכס,
«עם למוד הלשון ילמדו" כאח'מ דברי מורה ומצפוני הוראמ
שרשי ;ל& ונעוהקדושה׳ _ לטוב להם • ועוד אח'מ ויכה היא ,
הנה רבים מחטר העמיס העמיקו ספרי' הקדש ללשוגומס ובארו
מליצומיס

מליצותיה כרצון איש ואיש; ורכים לעגו על קבלת • תכמיינן
ז״ל כפי״ המצות  ,באמרס שהיא סרה מדרכי הפשט ; וחלאכעך
בספרים האלה מגן עלינו ; כי ממכה יראו איך נעו מעגלויגי■
שרשי הלשון הזאת ; .בל יודעו נתיבותיהם המחשבה הראשונה,
וממקום שבאים להשיב על דברי אסמינו וקדמונינו זיל משס
מוצאומ פח וגבורה לגדל ולחזק דבריהם 7ולברר פי הס ז״ל
ידעו דרכי הלשון ומשפטיה ; ומעיני החולקים עליהם נעלמו
הנ״ל
הב״ח
דברי
שמעתי את
נמיכומיה * וכאשר
כי נעמו  ,א מרמי לו כל אשר בלבבן לעשומ עשה והצלת
וקרא שם בישראל < כי ידעמיו שהוא חופר מהיר בלה״ק
וכומב צחות בלשון אשכנזי ;• והוא בקי בחכמות ; ובמלאכת
ושתהיה העתקתו נאמנה במפה ביורה ,
הקריט״יקא ;
והוא עצמו יודיע מעשיו לישראל  ,במודעה אשר יקדים למלאכיו ,
והיה כל הרואה אומו וחפץ בהעמקה זי ; מידו יבקשנו ; ואחרי
הדברים והאמת האלה  ,אשתחוה בהדרת כבוד לפני מעלת
אחי וריעי ; וכל איש חכם לב וכל דורש אמת ואוהב צדק ,
כה דבר
יעמדו על הברכה אשר דבר ה״ על ישראל •
י״ח אייל
פה ברלין מם ‘ א"
ועבדיכם <
אחיכם
יי
תק״תה לפק

נפתלי וזירץ וויזיי •
מ ו ד ע א י
הננן באים שנית כקדה לבקש מאת כל  ,ריעיכו אשר קבלן
עליהם להיות בעזרנו ; לאסוף חתומים על מכתבנו,
ולקבץ את הכסף חלף מחירו < לשלוחי לנו' את הכסף בעד'
המאסף משנת המק״מה ושמות האנשים אשר קבלוהו ואשר
יוסיפו ידם לקחתו בשנת תקמ״ו הנעל כי נדפיס אי״ה לות
השמות מהחתומים עם הכרך השני להמאסף משנת התק״חה *
ואיש אשר ירחק ממנו הדרך לבקש מאתנו ס" אחד או ב׳? ,
יודיע את מחשבותיו׳ להמבורג למג> ד ר" שמואל מערטהייס ,
לאמשטרדאס להמליץ ר"' דוד פ" מינדיס או להב״ח ר" שלמה
פראג ,לבילון להל׳ח ר" יואל בר״יל י לשטראסבורג לר'•
לקאפנהאגן
משה חלפון rצהנונר להב״ח ר״ ברוך לינדא׳ *
להב״ח ר" שמעון גענס « לפ״פ דמיין  ,להב״ח ר" משה
ברלין  ,ללייפציג אן דיא בוכהאנדלונג דער גלעהרטן « ועלינו
לשרת לכל איש כאשר יצלה עלינו *
חבור• רוו*ש< לשון

עבר «

ה

מ
לחדש

א

ס

ף

אה תקמה
א

מספד

החת

שירים

אבל
רבתי יקרא  ,כי שבע קול שיר  ,ומהי לאבל
מורנו בחדש הזה • עס ה" .נפל בו ,זטירומיו
היו לשמה ; ויוסף ה" בו כשנה הזאת , .יגון עלינו  ,לבנו
7וי  ,על השמועה כי באה  ,בקול שועת בת עמי מארן
מרחקים ; בחר רוחה יגאנת  ,וביללה עמן קולה  /קהל
עדת ישראל
כעיר מיץ:
הזי אריאל ! ארי אל
איך  ,נפלה עפרת ראשנו  ,נאסף פארנו  ,איש הולך צדקות.
ודובר משרים  ,מואס בבצע מעשקות  ,נוער כפיו מתמוך
בשחל
רטס אזנו משחוע דמיס  ,ועוצם עינו מראות,
ברע  ,הוא אדוננו מורנו ורבנו הרב הגאון האממי כבוד
מוהר" ר אריה
ליב זצ״ל בע״ה״מח ספר שאגת אריה ,
הוא מרומים ישכון  ,ובין ככביס ישיס קנו  ,ואומנו עזב
אומללי היגון  ,נטושי השמתה  ,ושדודי הנחמה • המקום
ינחמנו!

מי ינוד לכס עדת קדושים ? וחי כנו ירים לב לדבר
מנחומיס על לבכם ? כמונו כחזכס טעמנו אמ קבעת
כיס ממרורים אשר שמימס • לא כמות אחד האנשים מומ
איש כזה ; גס בנו אנשים אשר שמעו לקולו זיקתו לקח
מפיהו ־ אל מבקשו נחס בדברינו  ,נבואה אנ יחד לבכימו
ולקפדו  ,נשים ימים כלילות על חשים לילות כימים • יאלה
הדברים אשר יצאו מפי איש מאנשי חברתנו לכבוד האדם הגדול
הזה «
נדברהדרות לנו •
ז־ברי

.יא )(S

המאספים :

ירמיהו

קסב
ירמיהו ״ב ב י׳ .
; »17Ü
• ÖJ

תבכו למת ואל תנודו לו  ,בכו בכה  :ארזמלח
לא יוכל
להולך כי לא
■ ישוב עוד  /וראה m
׳ אשרימצל
ארץ מולדתו "
‘השוכנים
:ומיישיןתס
סמל נל
גמרא מועד קטן דף פ׳ו ערג י
 :נהפרדו ק
אלתבכו למת יותרמראי־ ,
ואל חמדו יל יומל
מבשיעור־ : ,אשלחךימ
הא כיצד ג״ ן « ים לבכי ,
וזי
להספד ולי
לגיחויך' ; אל תוכל
זלחספורת  ,מכאן
ואילך אמר הקב׳ה אי אתם" רה « י\ם בוי
להולך) אמר י״י להולך• בלא■ ; הואחהחז!
יותר מעני .
ככר כבה
בנים  .ר״יב״ל לא אדל לכי אכלא אלא למאן דאויל' ן,הנושטתשי
| לשאתאלי
גלא בגי דכתיג ככד נכה להולך ובו״ •
־ מכחול,
הזה־ ומאמר חז״ל -יתנו לנו מקוסל לשוס בל עלי [ יזעלז ו:
הכתוב
דבר מיתת^ האדם  ,וביחוד האדס הצדיק בכל' ■ ק הדני
 ,הנריאה,
דרכיו  ,ויבאר לנו ענין האבל והבכי וההספד •־
ממעונתה
אחי (רעיI
אשרנכון
הגעצכיס עמדיהמם  ,הטי אזניכם
לשמוע:
את דברי בר קיפוק הספדן ( ח״ק כייה ע"כ)  .כלותומר
האי יומא דנה נפשי ה דוב־כא
אם כאיזים נ־׳לוי־־ \ לחעןשאח
׳«ולהבת" ) xמה יעשו איזובי  .קיר .ף« י לויתן הועלה כהכה tי אשירמאי
ה«
יעשו דני הרקק ?
בנחל
שוטף נפלו הכה  ,מה יעשך  :אוצר  :מר
מי גנים קטנים י
אמר ליה ח?ו
יהגה ו׳שלדנו! בצדיקי
צפרדיס מ׳
אמינא• ?
אלא
מאי
אמרת
ככו־
לאבלים
ולא
דבריך < נצחייםחנ
לאבירה שהיא
,
למנוהד ואנו
לאנחה•
נגינה תא
אשר ידמו לכו בהשקפה ראשונה כאלו שס בלבנו רתת וחיל . .סא הסיח
לפני המות הזה> אמנם אל תרעדימפניו  ,אל יאתז אתכם ; מישהגיע
סא חיי>
אימתו  ,רע רע אל תקראו לו  /כי הנהו טיב מאוד ; ייקר
״עינו ה״ המותה לחסידיו •י ולפן הדחהל ר" אבין'לאמור  f :כאלי גיל
ני יה כל
,* 3י החכה
ושלהבת
כצדיקא
אמינא ?
צי
המות
בעצם
הואי
רק רע דמיוני לטוב בחת־לט • קמו׳ שמצאנו כתוב בתורתך " מזע דוד
מאךטוב מות  :יוהשאמו
של ר״מי(ב״י פינר*ש* 0והנד .פזיב
ר״ל
שהמו!
(ר*ל
לכי 7חיו ו הקריאה נהירתס לכבת
מאד (  Fftöחלפו גמ
הצייקיס1
הכני! להורות
כו
יכ
היא
טוב
ל נר ואים )
י וככר
המשילו
ונאמתהו!
החכמים את נשמת האדם לבן מלך אשר ישלחהו• אביולמרחקים
י״״ל (חג
לנחול ארז בד מלא לנ ! סוב וצל מפד  ,עקדות זהב עפרו
ונחלת נחלי דבש ,מפיקים צל עדן! ושובע שמחות על
כל
י*ימי ץ
 74ותס
סה שנס

גדותם • אחכם טרם יגיע למקום זה  ,יעכיר מדבר רכ
ארן מלחה  ,שרפה כל ארצה מימיו מחרים ,
ולס׳מרתחיס •
לא יוכל איש חי בו בלתי יאמן תא נפשו לשכול כל העלאות,
אשר ימצאנו  ,להרגיל את עצמו בדרכי האנשים המדבריים
השוכנים בו  ,ולאכול ולשתות עמהם ממאכלם קשי העכול
ומחשקותס מרימי התולעים וכאושיס  ,ולמען יוכל בן המלך
סבול כל זאת  ,העטהו אביו מחלצת עור חזק  ,וכן אמר לו
בהפרדו מעמו  :בני ידיעת כי לנחול ארן סוב יצאת  ,ולטובתך
אשלחך מאתי  ,אך בלעדי עברך את המדבר הגדול והנורא
אל תוכל בא שמה  ,לכן שמור את נפשך  ,העטף במחלצת
הזאת החזקה למען שמור< j >tנפשך מן הרוחות הקרות והלחות
הנושבות שמה  ,ועס כל הטרח־ והעמל אשד יהיה לנפשך הדך והענוג
לשאת איתה  ,אל תסירה עד בואך אל קצה הארץ הטוב אשר
תלתול  ,לכל ישחת נפשך כמדבר הזה ; ואחרי כן השירה
מעליך והשלך אותה אחרי גיוך ובא בטח ושאנן אל ארן נחלתך5
 pהדבר הזה •
מתכונת כשמת האדם הקדומה מראשית
הבריאה  ,לנחול טוב בהתענג מזיו ה"  ,וללכת ע״י הפרדה
ממעונתה דרך העולש השפל הזה למחי! חפצה הערוכה לה ,
אשר צפון שמה כל טוב י והעולם הזה הוא דומה למדבר
פלו חומרי וחושי  ,והגוף הוא המחלצת אשר עטפה האלהיס,
למען שאתו כל ימי היותה בעה״ז  ,ואחרי שובה לבית אביה
תשיר מאתה ותלך לרום שמי עליון  ,לנחול יש  ,ולמלאות
א'וצרה מרב טוב הצפין הל *
כי החיים הנצחיים  ,אינם
נפרדים מן החיים הזמניים
ט
אס
כדמיון
}
אבל
כמה חיים
נצחיים נמשכים טדוע לחכמי המחקר " והמיתה איננה כי
אס השרת החומר • לא״ כ המות הזה הוא טוב מאד  ,ואשרי
מי שהגיע אליו והוא שמר את נפשו מהשתיתהו בע״הז ; כי,
אס היה צדיק כל ימיו וחכס ומתבונן במעשה ה" ובחסדיו ׳ ישמת
כאלי גיל במצאו קבר לגופו העכור  ,והוא ( ר״ל נשמתן
יק זה כל האדם ) ישיש כחתן יוצא מתפתו ללכת בית רעייתו
לרות דודיה  ,וכנשר יגביה עוף להתענג כזיו כבוד ה" •
וזה שאמר הספדן :
ח״ו דחכח ושלהנח נעדיקי אמינא י
ר״ל שהמית אינו דימה לחכה ושלהבת ת" , 1וביחוד מיתת
שצדיקים  ,יכ במטל הזה ידמה בעינינו המות לרע מחלטt
ובאמת הוא טוב מאד בעצתו ומה גס לצדיק • כמו שאמרן
חז״ל ( חגיגה י״ד ע״ב ) כן עזאי ה*ןמ ימת  ,עליו מכתוב
אומי
יקד
מניגי ה״
גזה שנכנס לפרדס

ע״י

חמותה
לחסידיו ,
רצו
חקירתו כבריאה ובריאים עד
2
שהשיג

קסד
שהשיג מגדולע הבורא יער על כל חבריו וזה לשון ה^יץ ר״ל
שהסעכל כנורא עצמו  ,ומע  ,לא לעונש ת״ו כי אס לטוב
לו  ,כי עכליע החקירה היא המיעה יהפשטע
החומר ׳
למען הוסיף דעע אע ה" * ועוד יש לנו לדבר כענין הד"
שנכנסו לפרדס  ,ולהסבירו ע״י דברי הרב המורה (ת  /כ" נ״ 0
אך אין כאן מקומו י אמנס על המשל כלו לא הקשה הספדן ,
כי קצעו של המוע ידמה באתע לחכה ישלהבע  ,מצד שהמה
חוטפים פעע פעאוס  ,מבלי שוס לב עליהס  ,כן המוע
הזה הוא יחטוף פעע פעאוס  ,אדס ביקר בל ילין  ,ולכן
העס יזכור עמיד אע המיעה  ,וישוב כעשובה שלמה  /כי
המיעה עכא כפעע ויהיו נצודיס ׳ טיס חזרו כעשובה י וא״כ
יהא המוע רע להס מצד עצמס  ,לא מעצמועו  ,כי טוב הוא *

אכם כן
הדבר ,
אחי ורעי ! מדוע עמיגו כזפחנם
אע המוע ?  1למה יעצב לבכם בתוע איש
יקר לנפשכס ? הלא טוב נחל המע הזה ואעס עקנאו בו ,
ועכנו על טובעו ? אהנס לא עליו עלונעיכס ; כי אס על
חסרונכס אעס בוכיס  ,כתו שאמר הספדן בכו לאבלים ול«^
לאברה עחיא *! נינוחה ואנו לאנהה • כי העצב לאדם יעל
דבר המע  ,הוא כל עע על הטוב אשר חדל להיוע לעצמו «
וה יכ  $על אוהב נאמן  ,אשר העעלס עמו באהבים  ,ומצא
כעס בחכרעו  ,ווה על איש גדול אשר החזיקו והטיב עמו ,
וזה על רבו אשר למד ממט  ,וזה על אשעו אשע נעוריס
אשר אהב ועעה הולך ערירי ; ורכים יבכו על המע מצד
החמלה ,בעזוב אחריו אלמנה ויעימיס פעזכיס כארץ מבלי
מנחם • וזה יבכה מצד מורך הלבב  ,כזכרו אע מעשי אנוש
ועחמלועיו כי הכל התה ,
יפחד לנפשו אולי מהר
יכא יומו * וכן ימצאו סכוע המעוררוע אע האדם להעעצב
על המע  ,אף שצפוניס המה קרבו ולבו יודע מרע נפשן
מבלי שום לב על סבעז * ובעדה אחע מספר עשרה אנשים
עמצא כלס בכים על מע אחד  ,ולכל איש מהס סבה
מיוחדע י זעכ״ז האבל והעצב להיועו דבר המסור אל הלב,
אין לו שיעור • ( כי מי יען עצבה להעפעליוע אשר כנפשו ? )
*ה יחרוש
וידוס ,וזה יוריד דמעוע מאין הפוגה  ,וזה
יריס קול בבכי  ,איש לכי צערו ומדוע נפשו ומזגו  ,וכזה
אין לשוס שיעיר • לכן הזכיר כל עעס הנביא מפלה גדולה
אשר

מסדי
אבל  , TITלא כאבל הרביס אשר
אב  .כעס כמשל
אשר *
ישענו סבועס ומכאובם כפי מצבם ומזגיהם  ,כי אם
כאבל יחיד הנעצב אל לכו אשר יודע מרע נפשו • וזה
והתפלשי
שאחר הנביא סייד ,יי ו״ס בת עמי הגרי שק

באפר אבל יחיד עשי .לך מספד
יאמר(•! ■" !6ט־)

והפכתי

חגיכם

תמרוריס •

לאבל ובל שיריכש

לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש
קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר •
כי האכל היחיד היא מרה מאד •

אמנפב!

אכל רבים אשר יתחייב לני

מצדהקבלה  ,כמי

שנעח־יכנו לכנוע ולספוד ליזח .גדול הדור׳
איננו אלא לכבודו של מע ולהגדיל עורעו ולהאדיר אע
המעשים הטובים אשר עשה • לא כמו שיחשוב ההמון שהחוב
הזה הוא להעאבל בלב כמו האכל יחיד שזרינו  ,זה אינו ,
גי אין עפול צווי מוסר״ע על דבייס שבלב ועלויס כמדע
הנפש • מי יוציא שחוק מפי מבלי יעיר נפפי לשחוק  ,ומי
יועידני לבכוע מכלי הפעיל כנפשי קבה לבכי ,ומבלי היוע
בנפשי עכונה להעצב ולבכוע • אך ההמון לא ישים לב על
וה  ,כי יבכה ע״י צווי משחק ע״י ציווי  /ואס לא יבואו
ההעפעליוע האלה כ״א ממרור אכזב אין בזה לו כלום ,
וראיעי רבים יש להס עע לספוד ועע לשחוק  ,ר״ל שהס עולים
בכייעס ושמתעס בזמן לא כמקורוע וסכוע הפועלים השנוי
ויחשבו לשני־ להס העראוע נעצביס ע״פ הצוי
כקדבס;
זשמחיס ע" פ הצוי  ,כמו שראיעי אנשי ההמון הסכלים,
אשר קראו מה שכעוב בכעבי הארי־י ז״ל ■ ,כל• המוריד
ר» עוח על מיחח שניבני אהרן מובטח לו שבניו א־נן מו! יס בחרי*
המה עומדין ומצפין ביה״כ עד שיצא מפי הקורא  :אחרי
מוע שני בני אהרן  ,ואז יחוגו ייסעו כשכור ישאו קול
יללה וידחקו דמעוע מעיניהם כמוציא מיס מחלמיש צור ;
למען יראו זרע יאריך ימים • וכשמירע בניהם וחניה הם
יתרשלו ,ולא ישגיחו עליהם לשמרם ממקרייס המסורים
ולו חכמו ישכילו יבינו טעם
בידי אדם להשמר מהס ־
בדברי החכם ז״־ל  ,וזה כי בקרוע אדס אע הדכר אש־
קרה לאהרן כהן הגדול משרע אל עליון ומי« כהניס מקריבים
לפס
.
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לפט ה" והמה חשוכים ' ועודם רכים כשנים /
ימתו גסשניה©
מיתה פתאומית יום אחד ; אם הוא רך הלבב ונתעורר בו
מדת החמלה על העצב שהיה לו לאהרן בדבר הזה  ,דע
שיתפעל להוריד עליו
דמעות ,הוא וודאי איש ישר לבב
ומשגיח על כניו ומדריכם להיות צדיקי לב ומחנכס כראוי
ובטחונו כה" להחיות זרעו לפניו "
ני כן כונת כל החכמים
העמוקים בלשונם להעיר לב המכין לשמעם • ולולי זאת מי
יתן טעם לדברי ר״א בפרקיו
באחרוכל האומר פרק שייה

כבל יום » ובטח לו שהוא

ק  aWהנא -

הלא רחקו מאד דבריו

מטעם השכלי ,כי מי יחשוב להאמין שעל דבר קטן כזה.
יקנה לו עה״ב ? אמנם אין כונתו לומר ששכר אמירת "פ
שירה הוא העולם הבא  ,כ״א ע״י אווירת פ" שירה אשר
נכלול בה חכמת הבריאה ויצירת כל נברא למינהו אשר שס
כהס בורא נפשות רכית וחסרונם ,ואיו הציב זה לעמת זה ,
אלה תחת אלה ,
להנהיג את הבריאה המלאה על סדר
החכמה  ,ובהסתכלו זאת יבא למדרגת■ הידיעה במופת חותך
על השארת נפשו וא" כ נכון לבו בטוח הב " שיהא בן עה״ב■־•
ויהא א״כ הבנת הפרק שידה סכה לכטחון על השארת .הנפש-
ולכן שמשו חז״ל בלשון תובטח לו  ,רצו בזה שהוא בטוח ע״י
חקירתו בה" שיהא בן עה״ב " וכן ככל מקוס ששמשו ח״זל
בלשון הזה  ,תחקור על הענין ותמצא כי נכונים דברי  ,כמו
כלהאן »ר תהלח לדוד בכל יום וב״ו ,ובמקוס אחר ארחיב הדבור
כביאור מאמרים דביס כאלה *-
מנתה אחי < רעי נחזור לדבדנו • ראיתם כי ההספד
והבכי באדס גדול שתת ,־לא יהא כ־י
אס לכבודו לתפארת תורתו ומדיתיו הטובים להאדירס לפט
העם למען יראו ני כבוד יעשו לו במותו  ,מה־יעורר התשוקה
לכבד תלמידים חכמיס ולחכבס ולהרהיב עוז בנפש העם לעסוק
בתורה ולהיטיב מלותיי • אך ימצא לפעמים מות אדס גדול,
אשר ישקיע עצב בלב העם מבלי מאן התנחם • והיה אבל
כלס כאבל ■ יי/יד " וזה במות אדס גדול אסר הדבין תורה
בישראל  ,ואשד פעל משרים כעס  ,שורה להס הדרך ילכו
בה{ והיה מכבד את הכריות ,בצע כסף לא לקח  ,וכל
מלאכתו לשס שמים  ,והשתעשע עם כל איש כקטן כגיול
מבלי רוממות הלב זגאוה  ,כדברי מוסר וחכמה כקטן לפי
קטע ובגדול לפי גדלו  ,עליו י יתאונן כל איש ' כעל שרפת
בית אלהיט אשר עוד נשלכת באפר  ,ולא מצאנו נחס עליה -
עליו
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עליו*■ ' חבתי■פין *יספדו וילילו כל עס לאבל יחמי יעשה לו •
אבל  ,כל זה כלא השאיר אחריו איש כמותו  ,או בן או
תלמיד אבל בהשאיר אחריו כן או יגליזיד כמותו או עתיד
להיות כפיהו תהי זאת  .תנחימותס

יהיחצוניי  ,ופנימי  ,כמושמצינ1

׳' ד 1ץצאמדברנו שהאיל
לכל המצוי ; חובת האברים וחובת הלבנות .שזה
חצו.ני~ להעיר על הפנימי נן הוא באבל הזה ,החצוגי הוא
ההספד והבכי כנעשה כרבי.ס משוס כבודו של מת ותפארת
יועשיו ומהם הגיהוץ ' והתספורת דברים המנוולים את תאר
האדם ומעירים עצב לו !לרואיו  ,והאבל הפנימי הוא  .מרת
נפש ויגון הנמסר אל הלב כפי גודל האבדה ומדת
נפש האיבד • וא״ג יתבארו לנו דברי הכתוב ימאמר
ח״זל בחד היטב •

•אל תכבו ׳למת ואל תנודו לו  . ,הבכי והמספד אל יהי
למת  ,כי המת שב
למנוחתו בהסיר■ מאתו את החימר  ,והמות היא לטוב לו,
להולך•
׳שהוא למניחה תדברי כר אבין י אך בכו בכה
הזה כהולךלמדינה אחרתt
ידמה בעיניכם מיתת  -האיש
ואס לו ■לא יגרע דבר  ,כי א׳ס יחליף דע כטוב* וישנו!
במנוחה נכונה  ,אנחנו החיים לאנחה כדברי הספדן  ,והטעם

כי לא ישוב עןד -וריאה את ארץ מולדתו • רצה
לומר לא  .ישוב לבקר בין טוב לרע ,ולהנהיג
מיתה זאת רעה לכס ולא לו *
כי 7קדס ♦
יכינו דברי חז״ל *
י&־ק■־1
«ל

חככו

אתי עדת1
ועל זה

חככו ל«ח רצה לזמר הבכיה  ,ברבים וזה
האבל החצוני שהוא מסוס כבודו של מת *
יותר מראי

ר״ל

יותר

מהראות

שלכבודו

נעשה

■זאת ואל חנודו לו יותר«דאי  ,למען ידע כל הרואה
את גדולת המת היקר ־הזה  ,זלא כיצד ג" ימים לנכי,
להספדוזה לספוד על אבדתכם והוא להזכיר
,n
שבחו של מת ולפרשם את מעשיו  ,ול* לביהיק זחספורח,
המדהA
זאס אתם מפריזים את האבל יתר על
תתראו כאלו אתם מתאבלים על מות המת כאלי
רעה

קסח e

aaaaa

רעה נעשה לו
כמיתה זז ת״ו  ,ויאמר הקב״ה
אי אחם רחמנים
ירחי
«
«
יג
ר״ל
ידמה
כאלו
־
מלינים
לע מדע
הרחמים
ח״ו
ולרע היה מזע המת * יכל
זה
באבלות
החצונית
,
דאל״ה
איך
יקבע לו זמן ,
הלא
עתות יהיה זה דבר המסור אל הלב ולא יפול תחת
קביעות •
אמנס על זאת ספדו והלילו כעס
ככהן
כמלך כעבד  ,במות לכס איש אשר הטיב לכס
והורה
אתכס
דרך
תלכו
בו
,
והוא
הולד למעונתו
הערוכה לו ואתם תשבו פה כצאן בלי רועה ,וזה
גכו

בבח לחולד ,

והוסיפו

שכר

על

שכר

מאנו

התנחם

על הולך כלא
כניםר״ל כלא הניח אחריו בן כמותו,
דאין כיונתס
על
חשוכי
בניס
דוקא
,
כי
אם
על
צדיק שלא
הניח
אחריו
בן
כמותו  ,ולכן קראו ליום
מות איש כזה  /יום
עברה היום ההוא ,

אשר

אי |
חליפות
למן
ר״י וריביל חד אמר כל מי
ישאינו
מניה כן ,
וחד אמר כל מי עאינץ מניח חלמיד
(בנא נתרא <ז'י 1ע׳א ) ופי' רשי"
חליפות חליפין
ממלא

מקומו
מיס  :״ על אלה תבכה נפשנו  ,ועינינו תרדינה פלגי
מי
יורה
דעה
?
ומי
יכין
שמועה
?
— רה
לכס
אחינו המנוגעין המדוכאין באבל הזה ! לקרות
שבר
על
שבר
,
כי
גדול
כיס
שכרכס
,
אמנס
תנו
לבבכם
לחקור
את
זאת
,
היא עומדת לעד נתיב
הוא
הנחמומששת ימי כראשית  ,רביס שתו ,רכים ישתו •
כשמחת
המת
הגדול
אשר
הוא מרוחים ישכון
מצדות
סלעים משגבו  ,לחמו כתן  ,מימיו נאמנים ,
מלך
כיפיו
תחזינה
עיניו
,
ואשרי
איש יאחר כמוהו
לבעל הגמולות :
הנני ,שמרתי את פקודיו  ,ועתה
באתי בשכרי מרב טוב הצפון לך *

כ
מכתבי□ •
אגרור* עלל דגר המנהג לבלי הלין את־המתיבש .
»No. 2

זצנועך ],יום ב" לט״ד למב״י תקלב •
המשרה  ,חכמהומכונה  ,ומודעלמדע  ,באיים
למרבה

שמו יגידו  ,ייפהו במסורות , .גלויים לו שטרי
מזרומ  ,נוגה לי לילה  ,כשמש הלכה  ,מטיב לטובים
ולריעים  ,ה״ה האלוף המורני והרבני המושלם חכס הכולל
כש״מ מהולל כמוהר״ר מעוהנר״ו •

שמועהשמענובגזים ,

להעכיר

אמ עס ה" ללכמבחוקיג

הגוי  ,דרשו אל הממיס מפשו אמונמ אבומס ,
המה יביטו יראו בגו  ,בהמקומס עליע לדוש דיג הקדמונים ,
להרוס כנין נפש כל משוב רוח אל המקום כשהיה עד מלואיג
שלשת .ימים  ,חדלו חתלדו ילממ שארימו כארץ  ,אולי לע
עמדו יפרוץ  ,המה ככמוביס באממחמ הנגיד הקצין פו״מ כ״ה
אברהם שטרעליץ  ,להראומו לכבוד מעלמו פקודיג הפקיד
יר״ה  ,ואנחנו בשס אלהינו נזכיר שיהיה לנולמלין
דוכוס
ולפטרן לפני העמיס ושרים לאממ אממ וחסד לאומים ,
והמכשלה זאלג מחמ ידו החזקה ללשונומס במליצה מרוצה ונחרצה^
ונפלינו מן העמיס כימי עולם  ,אל* שידענו שחכממהמ
להם  ,טח עיניהם מראויג מהשכיל לבומס  ,ואינם נוטים
*ומפורש ככמזב הגלוי  ,אך לזאת .יקרא כישראל לפני כל
רואינו לגודל ידיעמו  ,כולל חכמזיג רבוע ורמות .בגבולי»
<עלמומ  ,אולי נמצא אמו חפץ שלמה להשיב השר מדעיתו *
ושם נאמר גזרה זאמ אחר שאינו חקוק כדמ משה  ,ומסה
שפיר קאמר  ,נדרש כמין חומר  ,קבוע במסמר  ,דור
אתר דור  ,ומי זר כאכזר עלי חומר לעוכר ולבלמי לנבל
למענו ימץ מענה ורסן בפי הקמים העומדים עצינו לדבר מוהו
על

על עדמ הרמים  -מעולם אנשי שה
לו זאיג 'למשמרקגלחשד זלכר־ייג עולם  ,לרואים כנחמומ לבומ ־הנשברימ וכרוב*
שוב הצפון ליריאיו חלקו מיוחד כאחד העס ,כ״ד העומדים
על הפקודים פז׳’ מ ק״ק הנ״ל בצירוף מ״וץ •
ד״ק יוסף נטע «׳ #וועהוקיחיאל מיכי מ״הנל•

*" ק טדדכי בזרטניה כטחור
יפה ז״ל«ברלין •

אליעזד

■ 5£גןשממעלי?) ':הרמ -השי*■נ^ לדיגסט השונה ! נייפר יייר יייוזןהין {*♦
יזס משונה

על

הנכעתל

בייי)

ברינגן

•« v

איעניס !« ידרוס לשרמ< ־ח :כן ,
באשר7יזעש
גיהע  ) 0אייל
מיזע( 1גזאלג!  pp7ה״ו

■?אן ! נ! ! ! )

ייינן
כלל

יועד

גערני בכל

ישראל<tf
נאד גי«

No. 5.

ת ש ו ב ה ¬¬יום

נ* א״ה

ר • שבועות

מ״קלב ברלין ♦-

<יכתבם • הכעיס הן חדש ׳העבר ־הניעני וראימי ממונו עפר
ממושל האדן ההיא נור עליהם להשהוע אמ מעיהם
פלשה ימים טרם הקכרס כקסודה
ואדוני כואבים ומצטערים
על זה כאלו חיו ׳רצה להעבירם על ד ?  ,קי להכשילם בעון
אסור דאורימא זא נזרה דרככן • ואני
בער• ולא אדע מה ץ
ראו על ככה ומה החרדה הגדולה הזאמ אשר חרדו על הדבר v
הזה • ואם אמנם ידעמי  fwעלהס למד ושמשיינ״ח ויודע
להכין ולהורות , .עם  -כל זה לא אמנע פי מלחומ דעי  ,ואס
שגייני מרט וישים לאל הליני  ,כי לע״־ד אץ כדבר הזה שום
כדכוד העברה על דע ח׳,ו כאשד חשבו ־הס ♦ ואס אמרו ח״זל ,
המלין אי 1מינו עובר כל״מ הרי המירו להלין ־משוס כבוד המה
להביא .לו אתן ומכריכין ומקוגנוינ או כדי שיביאו קר-וביס להשמיע
לעיירות ( ■.י״ד סנ״ז )  ,ואס משוס דבר קל כזה המירו להלין עא״פו
אס יש עוד גדנוד ספק כדבר פן נשאר בו־ רות תייס שאין
לקברו ; ואין לך דבר • שעומד בפני פקוח נפש י
ncft

שלא הזכירו חז״ל אמ החששה הזאמ בפירוש נראה
.לע׳* ד פשוט פלא היו ,צריכין לכך בימיהם ,.כי■ היו
קוברים

אובדים את מת \ הס ?מערות .מבכונק  ,והת פוקדים עליהם
שלשה ימיס לראות .אס עודס חיים  ,או אס שב רוחס אל
קרכס  ,כדאי" כח״ס שמתות מצאין לבית הקברות ופוקדיםעל המתיס עד ג" ימיס ואין חוששין משוס דרכי האמורי ,
מעשה ־שפקדו ־אפד וחי ב״ה  .פייס ואיז״ב מת  ,אתל והוליד
ה" כניס ואח״כ חת • ואם הדבר כן יכה אמת כל המדחה מטי»
הרי זה משובח דליכא למיחש למדי ' אבל אנו אחת שאט קוברים
את מתינו בענין שאי אפשר לפקוד עליהם ( עיין פרישה)
בוודאי שראוי לנו להשהות את מתינו עד שיצאו מכלל ספק
חי ואס יארע לנו ת״ו כמעשה .שהובא במ״ס  .שמחות כמה
•נצטדק ?

והנה

כל חכמי הרפואה יעידון יגידון שאין

להם סימן

מובהק למיתה נשלפעחיס יתעלף האדם עד שישקיט
הדפק ותפבת  .הנשימה מכל וכל ויחשבו הרואים שהוא חת ואינו
כן  /כ״א צריך להמתין עד שיתחיל הכשר להתעכל ולהתעפש
יכנראה מדברי אי־ייזל פהס מסכימים בדבר •הזה עס בעלי
הרפואה ממעשה דמס" שמחות שהוציאו את המת לבית הקברות
•יקברוהו בכוכי ( שלהס -ואח״כ קם על דגליו ויחי ; ומהאדתנן
3פ" התינוקות הזב והזבה הנדה והיולדת שמתו מטמאין במשא
עד שימוק הבשר ובגת" מ״ט ,אמר רב גזירה שמא יתעלף,
משמע מדבריהם שקשה הדבר להבדיל בין עילוף למיתה ושאין
׳לנו לעמוד על כתר הדבר עד שימוק .הבשר ואס ־בטומאה
*«טהרה חששו לכך עא״כו כמקוס  .פקוח נפש  .ואף שיש לפקפק
על זה תדלא קאמר חוששץ שמא התעלף אלא .גזירה שמא
"יתעלף משמע שיש סימן מובהק למיתה אלא .שגזרו תז״ל טומאה
משוס •> אינו בקי  ,והנה אין בסברה קלושה ודקה  ,כזו כדאי
להוציא את עצמימ מכלל ספק נפשות "
והגהיראו מעלתם הרחה תא טופס הבקשה אשרלדעתי
ראוי להס לבקש מאת מושל בארץ  ,כמדומהשיתרצה
לזה ,וכל איש על משכנותיו ינוח בשלוס  ,ואולס אס לא
יתרצה  ,הנה אין טוב להס צזלעשות כמעשה קדמונינו ז״ל
לבנות מערה כבה״ק לטהר סש את החתים כמנהג ולפקוד עליהם
&.לשה ׳ימיס ואחר יקברו  .וזהו לדעתי חובה על כל הקהלות
הקדושות שלא לזוז מדרכיהקדמוניס ז״ל ימין ושמאל כי דרכיהם
•דרכי נועס וראוי  .לחכמי הדור לזרזס על זה • ואס אמנם
ידעתי שלא ישמעו לי כי יד המנהג תקיפה ועזה  ,ואפשראהיה בעיניהם כמתעתע  ,הנה אנכי את נפשי הצלתי » והיה
*:ה שלוס •
:וזק"

משה כידעסדא v

<זעב
*

m

לידי אס

ממפל־אצי
זג?דברי

*No. 4

ב״ה אלפזונא ך״ה סיון הקלייב •
לידידינו
האלו? -הק" העיר״ המשכיל יי״א כ״ה משה
'צו״
ע״ם
כל משא הטרלוע הנועדיע עלי היו כילנה כעע מביע
יתחיץ לא אוכל מלט מלבקש מאמי דכר קטן לקל
לגבי לידיה ואצלי כחשב כגדול כהון יקר ( כמי שמבקשיף
ממנו כלי זהב ואין לו ) הלא הוא בענין הנודע לו  ,שנזדקקעי
לאשר שאלונו כני כריח .שבעיר שווערין שבמי׳ב  ,לשוס ידי
ואצבעי ככעב יושר להשיב אע העולה על רוח השר המעחסל
וגזר לשגוע מנהג ב״י כענין קבוריג הככטריס כמצוה עלינו
מפי ח״ז״ל  ,למען יחזור כו כראוחו דברים הנשמעים וישרים
ואנפי במחילה שמעי לאל מלחם באמרי אליהם מה מני יהלוך ?
מה גס לעמוד כפני גדוליס ולהעיצב לפני שרים  ,ואף כי
כבד פה אנכי יכבד לשון עלגיס ,עמהר לדבר זכיע 1 ,שפע
ארן כנען ( כך היא מכונה אצל אבועינז הקדומים ) אשננזיע
לא ידעעי דבר  ,לסדר ולחבר  ,על כן האחיעי אועס
אצל א״ג מעלינו יצ״ז אשר לו יד ושם בחצרי שרים ומלבים
ועשר ידוע לו בלשון הלזו ולעחיע ויודע להסביר ולהמעיק
הענין שיהא נכנס באזגיהס  ,הוא ידבר לפני מלכיה ולא
*בוש  ,כודאי יעשה ויצליח יוער מאיש במוני אשר לא נסה
גאלה  ,אך האנשים ינחצו ויפצירו בי עד בוש  ,לא יכלתי
להשיב פניהם ריקס  ,וכעסעי כמו כו״גץ במהירוע וחפזון
בל ישוער ורובו גע״ע באופן שלא כשאר אצלי העעק כראוי
לידע ■ אס לא נפעיעי בחפזי ככל האדם כוזב  ,וגס נשארו
בו עוללוע נשמטו ממכעב הלז שיצא מעחע ידי בעע שהיו
השואלים נחוצים לשוב לכיעס
ונעע להם בידם שאלעס
גענאי מוחלט על מבע סכעב ישיבו לבעליו אחר שיעעיקוהו
לצרכם  ,או ישלחו לי ■ העעק שלם ומכוון והיה שכרי ,
וה היה מעשה • אחי חג העבר ,ומאז ע״ע לא עלה בידי
להשיג מבוקשי מהם אף אס כעבעי להם שלשים ורבעים ,
אין נודע לי מכי כעבס כי שלחו המכער .לא״נ שי" שישים
עינו עליו אס יועיל מאומה ואס יציל לבטל הגזרה  ,מעעה
בקשעי שטותה לפני מעלעו לעע לי שאלעי למחול לשלות
לידי

מכרתי

גחודעא ו

חועמיס ל
1נל <ןך1י

אדונה א
•רףלעש!
זיהענוד׳
געליכעל
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;
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אנני לא

! מההיה
! מסעה
| יצדיק א

Iעליהס,
; ־«
אדוע

i
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לידי אס אפשר גוף הכמב אס אינו עוד לצורך או העמק
מיושר אצפה לדעמ שלא יהא עליולמשא  ,והנני לטוכמו
גזה דברי המרוד מאד יעקב ישראל מכונה ייכבן"

נזכרתי

מ״ש

א״נ ה״ק ר״אא״ב כשמו שממיירא

פןלא

מהא הדפסמ מ״ג אשר נמן בלבי להודיעו
במודעא רבה  ,נאה ומיופה כל צרכה לולא זאמ היה מוצא
מומחים רבים זממהמי ע״ז איך עלה הזאת .על דעמו בידעו
וכל יודעי חזו לי לא הבטממי מעולם על דבר ות״ל ח״ו
אדרבה אקוה ברצות .ה" דרכי ויגמור בעדי מעשי ידי אל
ירף לעשומ מלאכמ הקודש לכבוד שמו הגדול והקדוש י״מ
די העבודה והומר לספומה ולנאימה הרבה יומר מ״מש כמודעא
גפלי כפלים כי אין כמכמי ומגממי רק להרבומ יקר מפארי;
מורמינו ?קדושה לעיני כל ולהגדיל כבוד שמיס «
#

*

*

*N0, 5
.כ״ה

ברלין יום ו".

כ׳יט

סיון הפ״לב *

דבר ' מורי הנאהבים והנעימים כטל עלי דשא הגיעיכי  ,ונפלאמי
עד מאוד על אנשי ק״ק שמעריןועל מעשיהםהזר  ,מה ראו על ! ככה
לעבור על מצומ אד״מו  ,.כי הס לא שלחו לי אמ הקונטרס
אשר כמב מורי למועלמם  ,אף לא גלו אמ אזני שכמבו
אליו בדבר הזה * כי אם זה חדש ימים נמנו אלי מהמאורע
«המיעצו עמי מה לעשומ להשיב אמ מחשנמ השר ויועציו;
אשר חשב כיהודים להעבירם ממנהג אבומיהם ־ <אני לממי
סלאמי אליהם טופס כמב מליצה ובקשה אל שר ומושל המדינה
כאשר השיגה ידי  ,ומאז ועד עמה לא השיבוני דבר  ,גס
אנכי לא ידעמי אם יעשו והצליחו אס לא * מי ימן ואדע
מה היה להממחכמים הללו ומה הגיע אליהם ! והנה באממ
נכספה גס כלמה נפשי לראימ אמ משובמ אד״מו  ,איך
יצדיק אמ מנהג ישראל בטענומ אמימומ אשר אין להשיב
עליהם  ,כי אני בעניי לא ידעמי איך מצאנו ידינו ורגלימ
־« מדוע סרנו ממנהג אבומינו הקדושים ז״ל « הס קברו איג
ממיהם במערה ונו כין  ,והיו עוקדים עליהם ' ג" יחים
לדעת!

קעד

«==== »

!8
פעמז מ5
; ידילביא
י ,־נוונההי?
;& .חסמירי
צי ידעתי גס
לביפתני
| לחדשאייר
 Iהגדולכחיי
* המשיגמי!
 fאבינזיז /

לדעת
שהובא אס שב דוחס אליהם  ,כדאי׳ כמס׳ סמחומ ' וממעשה
שס
,
נראה
ומוכת
שלא
היו
להס אות ושימן מוחלנו
למיתה*
<כן יעילוושלא עמדו על בדור הדבר כי אס אחר ג" ימיס ,
ויגידו
כל
חכמי
הרפואה
שלפעמים ישקטו הדופקים
וינוח
ושאי הלב ותשבת הנשימה זמן מה גלי מיתה גמורה ומוחלטים
אפשר
לברר
ההבדל
שכין
עילוף
למיתה
עד שיתחיל
הבשר להתעכל
ולהתעפש פענין שאמרו קז״ל כפ׳ התינוקות
הזב והזבה
זכו
"
ע
7
שימוק
הבשר
וכגמ
'
מ״ט
גזירה
שמאי
יתעלף ,
משמע
שאי
אס ע״י עכול הבשר י אפשר להבדיל בין עילוף למיתה כי
ואס הדבר בספק ע 7ג" ימים וודאי
שאין מה משוס הלנת
המת  ,שהרי להביא ארון ותכריכים ־ סא הזק׳
אז שיבואו קרובים
התירו
להלין
,
ח״כש
במקום
ספא י ג' ׳'ת נ:
הצלת נפש < • -א׳׳כ
פליאה
נשגבה
בעיני
מדוע נסגנו אחור ז«
מעל מנהג
הקדושים
הללו ?
המתיםומי ימחה בידנו לכנות 1מערם \
אבי!
בכה״ק
להכניס
שם
את
;• י:
ולפקוד
עליהם עד ג" ימים
כאשר
הזהירנו קז״ל ? והנה הצעתי את הספיקות אשר נולדו
לי־ בדבר הזה
לפני
כבוד
אדמ״ו
הר״ו
ובטחתי
במדת
שלו שלא אהיה עליו למשא כי ללמוד אני צרח־ " הענוי^ ; הןיאאי
.־ נחילה
רי,יל
דבר המקרא אשר התנדב לב אדמ״ו להדפיסו עם
פירושים יקרי" אין ספק שאס יראו הלומדים איום
עלץ או
חומש־הסא"־לאלדוגמא־ שימהרו לקנותו ויחתמו גם על
הנשארים כי
יכינו
בלבבם
תועלת
החבור
היקר
הזם
; משונה
עד אם יראו בעיניהסיי־
הקטן משיז מרעסויא »

השאר

בדפים ה פט ו כים .

י' אמר

; <י
שיניהם
'י

שיש 100

׳ דורי) 1 .

לפתרון .החדה אשד באה
אייר העבר •

בהמאסף׳ לחד&-

ברלין כה" מנחם תקמ״ה לפק יי
עדת משכילים  ,קברת דורשי לשון עבר וכי" •י
®רם
אענה מען
עלילשוני  ,תפל נא תחנתי לפניכם  ,שאל
תשיתו
עלן  ,על אשר יתנשא לב עלם ערל-
שפתים

י יתיוא!

לעהאוצי
י האוצר וש
ז (
ישעי" ל
שהואאזה
להניאוא׳
יע״ד*ה
נעביר ני
יתין

יי■" - . ,־י-

קינין

י■

שפתים כעד כמוט  ,לעמוד כמקום
■ גדילים  ,וא-יך אריס אין
ידי לבוא עס כתבי נגד גדולים תקרי לב ולא אבוש  ,הלא
ד 1וכה הי ? לחשוך אמרי .ולשמור לעי מהסוס ; אבל חנוני ,
אתם מורי Jאל נא מיודעי אל אפ תקצופו תשפטו כועס ,
ידעתי גס ידעתי כי כשלה• לשוני  ,כיי צעיר לימים אנכי רק
לכי פתני ואפת •־ יכ אחרי אשר הגיע לידי קונטרס המאסף
לחדש אייר תקמ״ה■ אשר כתחילתו החדה מהחכם הכולל המלין
הגדול כחוהרי׳ר דור פר אלה א ; אמרתי אסיר את מסוה
הבושת מעל פני  ,אגדע בריחי דומיה ,ואחוה דעי א?
אני בזה  ,ואומר  :טנת המתבר  ,על אבי בת זכרית

אם חזקי׳ סלך יהודה "

יסודתה

במקראיקודש (מלכים

5״ י״ת פסוק ב" ) וחזקי׳ מלך יהודה הוא המדבר י

אבי ואפי איש אחד  ,ושנים אמי ( אבי ובו" ובו" י
זאן זאת ראתה עין בחינתי כביאור חדה הזאת •י שלום יה'
' י גמילנס
ושלוה כארמנותיכס  ,ממני עבדכם •
«?״ק ואלקינר־ בו״ל

כיעא מנרלץ *

משובח לחד״לעבבאור גדר הוראת שרש סבן ופרטי הוראותיו *
אטד הכותב אל רחוק־ הוא מדעתנו היות שרש סב? ושרש
כנס מטפצים■ כאותיותיהס ונרדפים בהוראתיהס ן
י< שניהם מיו על החבור
והאסיפה • ואמנם מיוחד
שרש סב? להורות על הכניסה ואסיפת הדברים אל מקום המסתר
דוקא • ולכן נקראו האוצרות מסבנות' ,
כמו ומסבנות

לתבואות דגןותיריש ויצהר
(ד״־ה ב"ל״ב) יכןהממונה

על האוצר נקרא סוב? ע״ש שהוא אוסף וכונס הדברים אל
האוצר ושומר אותם׳
כמו לך בא אל הסוכן חזה
(ישעי" כ״ב ) וזולתם ידועים  .וכן העני' נקרא מסב? לפי
שהוא אוסף כל דבר ,וכל הדבר הקטן יחשב בעיניו לסגולה
להביאו אל אוצרו * וכדרך שנקרא אביון התאב לכל דבר י
וע״ד השאלה יורה השרש הזה־
על שלימות הדברים ,
נעטר כי ' שלמות כל דבר הוא בהתאסף בו כל העניניס אשר
יצויר יחוסס לא הדבר ההוא  ,וכאלו יהי" הדכר ההוא מקום
האוצר

האוצר לעניניס ההם • ובכ״יל שנמצא השרש הזה כמקרא לדעת
המפרשים מענין התועלת קו ההרגל יהי" ענינו לדעתנו שלמות
הדבראו השלמת הדבי הזולת אס הוא כבניןהפעיל•ואשדר
בה הכתובים שנזכר בהס השרש הזה על ההוראה הזאת לפי סדזרס
הסכנתי (כמדבר כ״ב ) כלומר האס השלמתי
כמקרא ההסב]
ומלאתי את לבי לעשות לך כה  :וכל דרכי הסכנת (תלי" קל״נז)
ושלם (איוב כ״ב)
הסכן נא שמו
ענינו  ,השלמתי .
ר״ל השלם דרכך או לבך עמו ותהיה כשלום • או ותהי" שלם
ואשר הס על ההוראה הזאת כבנין הקל ,
גלי חסרון •
הוכה בקבר לא יסכון(שס ט״ו ) כלייזר דבר שאין בו
הלאל יסכון גבר כי יסכון שלימו משכיר־־־1
שלמות•
(שס כ״ב ) כנוי שלימו מוסב על הדברים שאמר איוב מקודם
צזה .במענהו מענין רשע וטוב לו  ,צדיק ורע לו • ע׳י־ז אתר
חלאל ♦סכו? וגו" ושעורו ובאורו היחשוב אדס להיותשלס
לפני אל  ( ,או שוה לאל ) עד שיהי" המשכיל שלס בדברים
לא יסכת
האלה הרמים והנשגבים מנפש האדם להשיגם •
גבר(שח ל״ל) לא יהי" שלחית לאדם ־כי תאמר מד.
♦סכו? לך ( שם ל״ה) מה שלחות יהי" לך " ואפשר להיות
המסב? תרומה(ישעי" ח") תואר מענין זה וענינו האומן
חי בשם סכנה•
בשלי
השלם  .י ונקרא השלמת ימי
ועקר הנחת השם הזה על הוית האדם בעת כלות ימי חייו
ויגיע עד שערי חות וכאלו היא עת האסף ימי חלדו אל אוצרות
חשך ומטמוני מסתרים  .וכן השתמשו חז״ל כתאר השם הזה
עלהענין הזה  ,ואמר במשנה ( טבול יום כ״ד ) ר״ש שזורי אומר
המסוכן  ,ופ הרע״ב חילה הנוטה למות  ,ובנזיר
א^
(פ״ו ) על בתא שהיתה מסוכנת  .ובמס" ביצה ( פ״ג ) בהמה
מסוכנת שהוא ירא שמא תמות  ,וענין השם הזה כענין
גסיסה המורגל בד״ח ז״ל  :והשתמשו בו בעלי הלשון  ,לע
הקרוב לו בהגיע תור האדם ויקרה מקרהו בפגעו במקום אשר
יצר לו שם  ,כי ינשו צללי חיות ועלה מות בתלונותיו  ,או
שיירא מפני שוד ושבר יד או שבר רגל • ובמקרא לא נמצא
השם הזה כלל ,אכן חז״ל השתמשו בו הרבה • וגס מדרכי
המקרא נוכל להוציאו אחרי שנמצא הפעל יומנו בקע עצים יסכן
ושמת
בס ( קהלת י״ ) • ואפשר להיות מזה השרש והענין
בללשיך(משלי כ״ג ) וענינו ענין סכין הנזכר בד״חז״ל ,
שכין
ונקרא כן בעבור שהוא כלי מוכן לסככה  ,זאע״פ שכתוב כש״ין
ולא נמנה נמסרה ( הושע סי" ב" ) בהדי הנך דחמיין שי״ן וקריין
סמ״ך ? יש כמוהו מלות כמקרא שלא נמנה שם • זהו מ?
ח ־־־“* ס — "
שנראה בביאור השרש הזה•
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שלאיש
וי־איתי חשקו לעמוד על דעתי' איך אצדיק מנהג ישראל 1י עד !ע
ולאת אשיבהו דבר  ,כשתגיע לידי תשובתי לאנשי ק״קשווערין !
לפהוג
1צת 3מלא אתננה ול (אם לא תביאהו ע״י א״ש ) בה יראה כיי
 iאלו%
ממכתי הענין בראיות י <$ת מראה נמתןת למבין,־ מןהמקרא!
! #אס
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זזא׳א עשיתי דין לשופרא דמילתא לבקשת האנשים היהלז העומדים
עלי כהיותס אתנו פה  ,חלר פני' לתא ידי ואצבעי לעשות.
<רצון איש• להפיס דעת הפר שואל להביא לו ראיה מן התורם
או חהככיאיס למנהג הלז התפוס בידינו  ,ונמצאתי לאשר דרשופי לענות•
לאיש
■ ע״פדיכו ולתת שאלתו ועשיחי' סמוכות לדבר גסחת׳נ״ו בס״ד
במהירות נמרץ כמ״של,עס שדברי חכמים אין צרייציס חיזוק ואי אפשל*
לאדם הישראלי לנטות מדכריהס כמלא ניחא הפורש־מהס כפות»,
מחייו  ,מעתה איני נזקק בכך כאן  ,רק להשיב לטענות
*זעלתו אני צריך ולהתיר קשר הספיקות  .שנולדו לו־ בענין זה'*
ראשון תחלה נאמר בצתכו בזה לשונו " לא ידעתי איך מצאנו
 -,ידינו ורגלינו מדוע ארכו ממנהג אבותינו הקדושים  ,הם
,קברו מאיהס בכזכין ומערה והיד פוקדים אותם ג" ימים•
,כדאי ,במ״ש וממעשה שהובא נראה ומוכח שאין סימן־ מוחל; !•
,למיתה כ״א אחר ג״י " לזה אני אומר חלילה חולין הוא להרהר
אחר מנהיג אבותינו הנפוצים בארבע ( עס כל חלופי מנהגיהם
בדברים שאין בהם קפידא כלי צן ) בזאת הושוו אשכנזים
ספרדים מזרחים ומערבים  ,לא נודע ולא נשמע ככל העולם
במקומות אשר נפוצו שמה את-ינו בני ברית שינהגו מנהג אתר
עס קבורת מתיהם ממה שנוהגים אנחנו באיצות האלה ,
ושלא לעכור על -דין המפורש במשנה  ,ואם לפנים -כישראל-
בהיותם יושבים על אדמתם לבטח  ,היו קוברין בכוכיין  ,אך
עתה נשתקע מנהג זה גס בארן׳ הקדושה כפי הנודע ( ואם
בימים ראשונים בהיות הארץ בידינו נקל היה לעשותו כדברי
אהו" לקבור במכין•  ,שהיה להם אחוזת קכר מדווח
ולפי
שהיא־ אח־ הריס וסלעים ומתוקנת ונאה■ בעד מערות  ,מם
שאין כן עכשיו מה• גס בארצות העמקים האלה ובקושי ימצא
להס המקום המוכרת -כשפילה־ ובבקעה ( ועיי׳ טי״ד ס״שס״ב לשוך
בגאון רנ״ט והוא אמנם קשה להולמו ו־בחבולי מו״ק בארתי1
בס״ד } איך שיהא ת״ו וחלילה להעלות ע״פ״ד שוס הרהור ספק
שיטעו בכך כל בני הגולה מסולי סעזלס עז סופי  ,והנא
לישראל אס אינם נביאים בכי נביאים הם  ,והובטחו שלא
תשכח תורה מפיהם ומפי זרעם לעולם
אף כי דבר מסוים
כזה שיש• בו משוס חשש פקוח נפש פל ״ ד מעלתו הס מלהזכיר
שלא שת לדבר הז שוס אחד מגדולי הדודות רועי' הצאך קדשים1
עד עתה•  - ,שנתעורר העניו־ ע״י האימות ומבקשים עלילה
לנהוג מנהגם שגצשוינו להבדל מהם ומחוקותיהם ( וביחיד ענין
אלז שנמשך ובא להס מנהג אבותיהם בידיהם דורשי אל המתים
אף־ אס אלה היום אולי שכחו הסבה והטעם בהמתנת קבורת
יג 3
מתיהם

קם "
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מיגיהס ושרויג הטומאה אצלס בבתיהם מדיג ’ ימים שמונה אן
יומר ) לא כאלה חלק יעקב  ,אנו אין לכי אלא דברי הקדושים
האלהייס חכמי המשנה ז״ל שהורישוכו מסורמ המורה למשה
מסיני ,בה אנו קייס היוס בללה נחיה בגויס ועליה אנו
המיס ומוסרים י נפשותינו כל כשור ימין ושמאל כמצווה עלינו
ומ״ש כמ״ש פוקדים על  .הממיס ומעשה רב כבר עמדתי גס
על זאמ בתשובתי הנ״ל לבני שווערין הארוכה משם יראה שלא
געלס דבר זה ממני  ,ויומו־ מזה ה בא מי שמה  ,לדי שלא
ימפאר עלי אדם לומר אך מצאתי' און לי כדברי חכמי ישראל ,
לכן לא אאריך ולא אעכב עצמי בכך כאן'  ,ועכ״ע אינו דבר
מוכרת בחיוב החלטי  ,אלא היכא דאיכא למיחש' דנקכר איזה
'ממ בחפזון עיון והשגחה ושהות הראוי  /בשעה' דחוקא בההפזכז
לקבור מחמת סבה מקריית  ,אכל כשנהגו עמו כשורה
כממון ובהשגחה הראויה כמנהג הח״ק בזמנים הללו ושעין
שלום  ,לאפשרי רחוק ולמיעוטא דמיעוטא לא חיישינן לגמרי■
בשים דבר  ,ובזה מצאנו ידינו ורגלינו צכיא המדרשי לפרושים'
במלמוד הקדוש לרוב מאוד  ,עס היותם פורשים מכל ספי!
המצוי אף לעיתים רחוקות להתמיד בדיני המורה ולאפרושיי
מאיסורא ( וזוהי כל מלונות האימות עלינו והבוחרים בדרכיהם
מכ״ע דניתא להו בהפקרא ) אף כי בדבר חמוי כזה  ,אך
בלי ספק יש חילוק בין המצוי' קצת לבלתי מצוי כלל רק דרך
פלא כי גם הוא לנמנע יחשב ואין חוששין לו וצמו שהרחכתי
הדבור כזה כספר האגרת * ומ׳י׳ש מעלתו מהסכמת כעל'
הרפואה  ,חלילה לכו לשוה* לב אליהם בנוגע לדיני התורה
כ ' אז ח״ו יסודיה ירופפו ועמודיה יתפלצון ולצורך
בהחלט,
%
זה יסדתי חבור הבקוריג הנקרא ספל־ ואגרת■ לאמתה של תורה
ומה שחשב מעלתו שעלה בידו סמך וראיה לדברי בני אדס
אשר חכמת מה להס < ממשנה פ״י דצדה שא״א לעמוד על
הבירור בין מיתה לעילוף עד שיתוק הבשר < לא דק מעלתו
בפשט הגמרא שס כגזרה דשמא יתעלף קסבר חששא זודעילוף
קאי לע הזב המת דחיישינן דשמא לא מית ליה ולא נפי!
מידי ספק חיי עד שימוק הבשר  ,ולא היא לא פן בני אלא
הנא פירושא דחיישי רבנן שמא יתעלף הזב  .החי הבריא וכך
נחשבהו מת בפתע פתאום  :כעידנו חי ( עילוף מלתא דשכיחא
 4ס בכ ^ ס בפרטות העלולים מזיבה ) ונלך ונעשה' טהרות ע״ג
מסמא שלו  ,והוא חי ומטמא ע״ג אבן מסעא ויש בזה מכשול
עון של תורה  ,לפיכך גזרו ' מחמתו גס על הזב המתהמוחלכו
שיטמא מכל מקום גס הוא עד שימוק הבשר אע״ע
מדאיס
שהמ^

קפא
שהמת הגמור ודא ' אין בו עוד־טומאת .אבן מסמא עשו זאת
לגדי ולסייג כדי להרחיקו מן העביה ביחיד בטהרות עשו יועלה
והרחקה יתירה נמ״ש ביומא שקשה להס טומאת קדשים יותר
מש״דדוק בפי׳רשי׳בגמ׳ דנדה ותבין שכך היא  ,גס מוכרח בל'
הפק שהרי אמרו לספרי ( ומובא בם׳' הר״מ ) שדבר טומאה ,זו
של זב מת■ מד" כץ היא' (וא7׳כ אין שורפץ עליה ת״יק ) ואס היה
מחשש עילוף גס במת
גמור ( .כהבנת מעלתו ) אז לא היתה
טומאתו מגזרא ד״ה בלבד אלא משוס ספק אקוד של תורה
שאסור הוא מן התורה לפ״ד רכיס וגדולים ( עיין קז״כ סל״ג)
פו יפגע כעצמו של איסור וכה"
■ ג ?ישיטא דשורפין עליו ת״ק
.ועוד תדע שכך הוא פירוש ג* ״א זו  ,שאס כדבריך שחשו בכל
מת שמא אינו • מת אלא נתעלף א" כ הוספת קמח הוסף־מיס  ,ותאמר
שכל מת ( שאינו ,זב ) אל ,נחוש לטומאת טהרות וקדשים במגעו
ומשאו (,ואף כי כבר הובל לקבר ) לדוכס כודאי לשוס דגר
לעבור בלאו וכרת ולהתחייב קרבן השוגג עד שימוק הכשר ,
.ולא שמענו עד כה .ולא •אשתל״יט תלמודא מלאשמועינן כי הא
.בשוס דוכתא הא ודאי לאו מלתא  ,אין אלה דברי הבאי •
•ומה שכריס מעלתו לומר בלשון זה " ואס הדבר בספק עד ג״י
" וודאי אץ בי משוס הלנת המת כמ״ש להלין כדי להביא לו
"ארון .וכי ' מכ״ס במקום הצלת נפשות עכ״ד " השמד אל תפן
אל און  ,מי יחשב לומר כן  ,לא אחשוד מעלתו שכוונת
לעקור דין המשנה כל עיקר ,שהיא אומרת כל המלין מתו
עובר יזין יכו ' ולפי׳ד יולד הנמשך כהכרח שכל המלין אינו
עובר ,,ואדרבא יחייב ההפך שגס חובה היא להלין המת תמיד
•כמה לינות ג״י לפתות ח״פ מה שיירת לדין המשנה שאין לו
.ציוד כלל לפי הנחתך  ,קלילה לך אהו" נבכי  ,בלי ספק
שגיאה יצאה מת״י כלי עיון ובחינה  ,אך שמע בכי הוסר אב ,
ואל תט מאמרי פי ואל תכנה אל דברי רופאי אליל  ,כך
אמרו חז״ל לענין פ״נ בגל שנפל על ב״א בשבת ( סע שהחמירו
מאד כעט ן פ״נ כנודע שאין הולכין בו אחר הרוב ואמרו אף
אס מצא עליונים מתיס עדיין מפקחין הגל וחחללין שכת על
הספק ) מ״מ גס הס אמרו שאין כודקץ אלא עד חוטמו וסמכוהו
על הכתוב  ,שכל אשר אין רוח חייס באפיו בידוע שמת ואין
בו עוד משוס פ״נ הא למדת שאין ממס בדברי רופא משולל
מתורה  ,אל ירד כני עמו  ,לשון חכמים הנאמנים עלינו
מרפא לעצם אדס הישראלי הנאמן לאל׳היו  ,המאמין לא יחוש
לספקות הנולדות מבעלי אומדנמת והשערות בלתי  .נאמנות גס
*נסמכות מצטרפות להשגחה פרטית בכלל צדדי מקריהם ככמה

בחינות
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ביזימת שוגויג שמענה ואתה דע לך  ,אוהב נפשך 37יי -דובר,שלום לזרע האממ י ^ קב ♦שראל מקנהי ^ בץכותבבלילה
^{ עס במס,שלא להחמיץ המצ1ה *,
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>* - r0nDהמשרה -ולשלומו -אין קץ  • ,יקר הוא •מעניני־©
וחרון . ,שפתותיו נוטפות חור  ,טעמו לא נמד
 3Vחקגציאל ; לב  -ארי' וקול שחל  -יודע ימילטה -וממעל  ,לפ
,רו ממט לא נעל  ,הוקס על  - /ה״ה  -כבוד רב ידידי-וחכיבי,
.האלוף המורט  -הרבני המופלא חריף ומהיר כפי כל מפואר ע״־נ
^אי״א כש״ת כמוה״דר  .משה נרו׳ יאיריכקפיר המ ;היל •
ערוך  -אלמו  -מילין - ,משר לכו אמרו ודעע שפע«
*הנה
ברור • מללו מראה אופן כמוך אופן במועצות ון  .י
־"גכבדות מדוכר -כו ממגדאץי ומלואה  ,פרי מגדים .פלפולי©
«.ערכיס׳־ -ימינס■ 'סעדנווענומו תרביגו לדכר אל לבנו דכריס
^גווכיס וכתומי סי לנוס • מפחד אף ^ אסדברי -השר הגמר יעמוד^
הלא אינס כגזרת השמד איזן וחיקר כהשכל ודעת ,שאינמאיסור קל גתמור •ז וכאבן הספיד  , .מורה הימר כעצם השמיםי; לטוהי  . ,אס אמנם מסוק הבושה על פני,שאיך א ריס ראש
;בגד  ,אבי החכמה ומדע תופש כל מיני דעה ואני בער מזימה
 .אין אמי  ,יודע עד המ שפלי ונבזה קלומי ומה אענה במו פי־
אמרתי• למור בחכמה הומרה הרצועה ועל כל פשע מכסה האהבה
,מימים -ימימה גדלפי -פאבי־ירצה ניבי לאוהבי וממדעי״ •

^חי

לת

׳דברי פי

חנס

ןצחות
הברורות.
יוצאותמשפתו •

לשון מדברת  -וילה החרדה הגדולה  ,לפי דעמו
►והרחבה אין  -בדבר זה נדנוד אסור ־הרי הס יאמרו חיתו.
מלהלין  -לכבודו עא״כו אס • יש ספק עוד בו נשמתו וכי אין ופו"
«והא  .ללא הזכירו בד” תו״ל,ני .לא ^צוץב< לימים ההס שז־יו
המערוך

mss sswnaun

קפנ

כמערות וכוכין וראיתו באמת ה-יל פוקדץ ל ' מיס כמבואר
* אבוא כחיל להתיצבה היסוד להתרועעה  ,הנה
עכ״ד בטור י״ד ס׳ שס״ב שאלה לר״נ איזה דרך ישר יכו" לא
מטאר
<להארצות .שוות יש מקום שיש ברד כמו כלי קוברי! בכוך
קוברי! אותו בקרקע זניתנץ • עפר לע גביו יע״ש יא״כ
זככבל אין אנו יריכין לדברי פרישה שזה היה •בימיה© •דווקא פ1
לפ״ז
♦אולי עד היוס בא״י כן ת״מ תלמודינו בבלי היא ומתני'
חברייתית שמה נשנית ואין פוצה פה להשמיענו חידוש גלול
משר עו׳סס עיש ברזל לעקור >דבר מן התורה בשו״ת ומל©
לחשש לג ולכל הפחות היה לבעל המלה להגי׳ כדרכי האיךיעשו בארצותינו ואין  -פוצה כה■מדבר זה אע״פ שידעו ממעשה
לשמחות * שנית תולה דברו■באשלי רפרבי מחכמי-הרופאים וסמך
מד״רז״ל מהא דתנן פ" התמקות הזב והזבה והנדה מסמא•}
לזה שימוק ומשמע מגל׳ גזירה שמא יתעלפו שקשה הדבר להבדיל
עד
גמורה כין מיתה לעילגף ואס כטומאה ומהרה כך
כידיעה
• עא״כו במקום פ״נ דברי שכתיס ,אשק •ולעפר רגלו אתאבק לדבריו
הרמ״כס בה" שמחות ד״ס׳ -גבי אין מעמצין אלי$
קסתורדברי
ישהה מעט שמא י תעלך  ,ש״מ בשיהה מעוטת אזיל החשש
ולדברי צריך זקן מרובה כנ״ל  .א״ז דברי קגמ׳ שס כ3שטצ
עילוף ! פר״שי ורמ״בס ורע״ב מאז וקאי שמא יתעלפו אזה
«כפרוש
וכן מבואר הואיל ודומה למת אתי לטהורי ;כי האי דכיו
חי
מהמון העס דלא ידעו לכך מת טהור הואיל ופטור מן
כמדמה
כמצוה יטהרו נלד בעילוף -דשוה .הוא להס למת מאש ,וביאר
כרע״ב יותר יעיין עליו  ,אך לקושייתו ל״ל חששו אפי׳ ליויעס
דאנן עסקינן בגיל ובפוסקיס דלא אזלינן בתד
•עיון 'לב ' נ היכא  ,דאתחזק ישראל כמבואר לזה י״ל
"רוב
מיעוטא 7לא שכיין
;,לפע״נד דעכ״פ מעשה דשמחות הוא
עדיך תשש זה ממשש" גבי רוצח דלמא במקזס שייך נקה
«לא
כוי ואע״ג דכתי ,׳ושפטו מ״מ לא תיישינן לזה אפי׳ לר״מדחייש
למיעוטא כמבואר בחולין ובמכות ואפי׳ לר״ט הא כתבו תאו
דווקא היכא  ,דבדקינן בבדיקה ולא ידעו ’«•"ש ולאוקמי קרא
המית  .מסיק שס דדויןק קוא יע״ש וחלש לדידן דלא
דראה
חיישינן למיעוט דמיעט דלא שכיח כוודאי משוס זה לא יעקור
ידבר תורה דלא ילון  ,וגדולה חזה ראי׳ עצומה דלא חששו
ראשונים דאי ,ביומא הובא כא״ח עד היכן הוא בודק עד
לזה
חוטמו דכתי ,כל אשר נשמת וכו׳ ולכאויה לדבריו כיון דיש תשגו
מראשו ועד רגליו אין בו רוח חיים יש לספק דלמא תי
אפי׳
הי' לנו לפקח כמו בקבוע דלעיל מני׳ א״ו דלא עלס
דנתעלך
ומהצעד להצטדק מתר מהס 4הלא המס
ללבם תשש זה*
יאא1

ראהו
המעשה הי ,להם לאי/מזה ולחדש ההלכה יהדרען לכלליה
מנהו
.
כזה
עורה
היא
לקיים
הלכה
וסעימע
הפזסקי' מסתעי
זהנח
להס
אס
אין
נביאים
כני
נביאים
ואצ״ל לפנים כאס
יכולים להציל
ככל
אשר
להם
כמבואר
בי״ד
ס׳
קנ״ז
דמזטל
עליהם
כסכנה ואפשר דהוי להעביר על ד״י ומחויבים להכניס
כורע כיון דאין לך פרהסיא גדול מזה והחומס עורה בלמודן
כריעו
לראשונים ואחרונים יקיים הבטחעו וחכיעי לו
לבל
יסעיר פניו לא  .ירעו ולא ישחיעז בגבולינו יכירו  .וידעו
כל
יושבי
עכל
.
ולכבוד
שמו
יקר
יענו
במהרה כ״ד המוסיף
אמץ
ונח לקשיי בעבוע אהבע נעוריו ומבקש לנושא פשע
אס
עצמו ובפקודעו שמרה רוחץ דורש טוב ודובר שלום לו
«לזרעו
חק
'
מרדכי
ככה״רר
אליעזר■ יפה ז״ל מברלין
לע״ע מ״ץ בק״ק סנ״ל *
ומחמת
נחיצתי• ומהירות שכחתי בראיע -דאי■ הפשט ל׳פ
העינוקוע
משים
שאי
אפשר לעמוד על הבירור
כנאמר
בשכלו זך ובהיר ' א״כ יקשה למה נתנו חכמים
שיעורא
רבה
עד
שימוק
•
ויעעכל
וחצינו
דזה היי לכעמיס
וחן רב דלא מעעכל
טפי .כמבואר כשבע כהני קפלאי דנחרבהו
ר׳ אחא ב״י יע״ש
הזי
לעע
שיעור
שלא
לרבות
הטומאה
עד אחר ז״י ואז
בדוק
ומנוסה שאץ עוד ׳ ספ״נ כמבואר כה׳
נדרי ' כיון דלוקין
אס
נשבע
שלא
לטעום
עזך
ז״י כיון דאין
יכול לחיוע או
לכל
הפחוע
תרוויהו
כהדדי הוי לסי לכעוב
או עד
שיתעכל
או
ז״י
כנ״ל
ולדעתי
•
"
אין
לפקפק ע״ו
^מבין
יבין
לאמעו
כי
הוא המביט לאשורו ־
%
#

Np.. 8*.
,.גיהבי -ט גדו׳ל
לישראלבזםןשפ" הם" ק; ןכ
יהאב״ב•
,שלום לא״נ האלוף הק׳ התז ,המשכיל החכס המחודד כ״ה
'
משה יצ״י *)  .־
 ©,גלד! עפה
כבוקר נאה ויפה עפה אשר לעת ערב תעופה,
תהיה  . .אורו ! עיני בידעי שחזר לבריאותו
mt

ע״ל"

 .י-י -יי , -
 . . . - ■. .י*■.■ —.
בכל מקים
אשר
תיוצא
באגרת
הזאת ציונים
כזה־־־־ — "י־
תדע כי נשמט!
אחה תיבות אשר הקשתה עליט קליאע®
—.

לתשן ? לי ור! ע 3*79לנרי המאסןי « •

יל׳ל  ,כרין רחמנא דיהבך לן הגדלת השמחה פי ראיתי
ככחך אז כחך עמה לישא ולמן במלחמתה של מורה  ,יעם
שראיתיך ממאמץ להעמיד דבריך בחזקת היד  . ,ונמפעלת
קצת מדברי אגרתי הקודממ  ,מחממ שלא הכחדמי האממ
מחמ לשוני ( כמדומה באמ לכלל כעס ונ 1עומ עד גדר שנראה
לי כמטיל קוצים כעיני  . ,ושדי חכלא בכולא  ,שימבמי
לטובתו ולהצילו מדנמ עס ) דכך מדמי לא אשא כניס במורה
אפילו לגדולים קדמונים שאני ננס כערכם  ,עא׳יכו לבחלריס
<טוכיס■ חשובים אצלי כבנים ומחשיבים א״ע לתלמידי שלא
אעלים מהם דבר כאשר עם לבבי ללמדם ולהעמידם על דרך
האמת והישר כלי חנופה ולא ידעמי מה זה ועל מה זה .חיה
לך והשמעמני חדשימ שדברמ עמך קשומ ( דברים קשים
כגידים ) מה עשימי לך ומה הלאימיך ענה בי  ,הלא הל
דברי בלשון רכה נאמרו  ,והפכמי בזכותך לסבב נ שח
אגרתך הראשונה שלא בממכוין דכרמ כאלה ( הלח כמדומני
כך כמבמי בה שלא אחשוד אומך לעקור דין הממנה ח״ו אף
.אס כאממ המה טטיס לכך אלא שדנמיך לכף זכות שרכבמ
,יורכב המהירימ יבחפזון • יצאה שגגה ממחמ ידיך ) חשבתי
,שמודה על האמת כמו שהיימ רגיל לחבב דברי  ,לפי שידעת
.בבירור  .שאין עסקי כדברים מרבים הבל וחלימומ  ,כהנאמך
,והצעתך  .גס עמה כראשית מגלמך הלזו  ,והן ,נודע לך שכל
•מגמתי אינה אלא דרישמ ,האמת • בכל לבבי ובכל נפשי
»האהובה אצלי מעודי מכל הון -יקר  .-וסגולת מלכים  ,וכאשר
5מעשי  .מוכיחים ככל חבורי השונים כין■ תלמודיים בין זולמס,
 .,מרכז האיות שממי לי למטרה  ,שקר שנאתי' עד מות ,
 :ועס זה חלילה לעקות בנפשי שקר להמפאר שלא יוכל■ אדם
בלמצוא אחרי מאומה שגיאה או העלמה  ,חס לי להונזמ
עצמי  ,הטוב אני מכל גדולי ישראל אשר מעולם■אנשי שס
,גמעט אין חחד מהס  ,נמלט משגיאות■ השכלי הרץ במהירות
וחהעלמת הכח • הוכרוני הישן על משמרו  ,כאשר אנו רואי.ס
.ומוצאים כתבוריהס■ מדיד  ,נחנו מה אט ומה חיינו  ,לקל
ק״ו מהתגדר בכך אף אס לא כשאמי פט שרים הראשונים
מחברים קדמונים  ,אל אדם לא אכנה  ,ולא אתנשא אף
על תלמידים  ,אינני חושב עצמי רב לזרוק בהם מרה ,
(כאשר צוו חז״ל גס אחרו לא קאיס אנש אדעמח דרב־ה עד
מ״ש ) ומאחר שהרגשתי באגרת הזאמ השנית שקשה בעיניך
לכוף ראשך להודות על האמת  ,היה מהראוי שלא לטרוח
#תן עול בזה  ,כי כל לברי טובים ונכוחים ( ישרים למוצאי

7עי4

דרושים בהס ’« כמדומני בך ' מעט מדיד לומדי הזמן (
אשד־
נחלה נפשך בהם לפ״ד ) העומקים בפלפול של הכל  / ,את
כל הישרה יעקשו כדי לנצח בכח  ,מה שגעלה נפשי
כי
למעיין דברי  ;,אגרעיהראשונה  ,להשיב אחזו־ דבריאגי־ייך הלזו
,וכבר נשמרתי מכל התואנות שאתה מבקש 'לגליה  ,היא תשיב
אמריה  ,והמה • יענו ךב כי בעלילה באת אלי■הפעס  ,הכי
אמרתי אהוד לקבור כמכין גס עתה  ,חדל לך בני לשגות
מאמרי דעתו  ,כי דק להוציאך מטעות .ולמחות רושס משובש
שנחקק בדעתך שצריך דווקא לקבור נכוכין •
ושההוברי©
בתפיחיג ע״כ יצטרכו לעקור דץ המשנה לגמרי ,
להלין המת אמה ימים בודאי  ,זהו העולה ממיצוי דבריך
כהכרח
וכתבתי ,ע״ז עניתי מילין שלא עלה כזאת ע״ד אדס מעולםf
לך בכבוד שלא אחשוד אותך בכך •כמזיד
מלילה • ,ועד׳/ז לא היה ראו-י לדבר רכות  ,אך םא שגגה
היא
שלא (ששגגת תלמיד עולה זמין) רק אהבתך קלקלה אתהשורה
לפגוע
בך
ח״הד
(
כמ״ש
על
המראה
הגדולה
)
כי
מי
לא
יתמה ויעמוד משתומם לע כי בבה לכך להשמיע לאזני דבריםכאלה  ,לחדש דבר מעתה  ,להכריח .כל ישראל הנפוצים
בארבע לעשות כוכין אשר לא ידעו ולא ראו ולא שערו©
אבותינו הגוליס בארץ לא להם זה אלפי׳ שנה  ,גס ►איכס לפי
טבע ארצות אלה ירק כא״י לבדה נהגו כזאת לפי שהיא ארן
הריס וסלעים  :ולא תמצא להם האיץ בתפירה בעומק הקרקע
־וכמ״ש אצל המנץ הכל לפי הסלע  ,או היעלה כדעתך
.שלא קברו בא״י אלא ככוכין לא בענין אתר אך במישור
«בבקעה  ,לא כן  ,הלא בב״מ שנו כוכין וקברות (שה©
בחפירה עמוקה) ׳גס נזכר במ״ש שהיו קוברין במהמורות אך
ך׳צ • ציה לקברו
אשרתקלה בבקעה •כדי שיתעכל הבשר מהר  ,ומה
החלום הזה
חלמת מן המכין שבשבילם חרדת כל החרדה
להפוך
קערת
כסף
האמת
הפך
ומתה
על
פיה
י
,
כסבור
היית
שבהן דווקא יכולין לפקוד המתים מש7׳כ בקברות ,לא כן בניr
כי וכרוך אחד עולה לשניהם  ,תדע שהרי גס הטור הניאה
בס׳ שצ״ד ; אף שימה מוחזק כידו המנהג שנתפשט בכל הגולה
שבטלו הכונין  ,וטעות הוא בידך לחשוב שכמכין היה המיג
גלוי
נתנו לעין לפקדי ולחשש \3כמו בחי אין זה אך לדר*ך שלא
עפר מ״מ היו טומנין אותו כעפר והותמין המכין באבנים',
•ותו אה הרמ״בם נפק לאפך שכתבבפירוש (בה׳ אבל פ״ד ) בענץ
קבורת המכין שחוזריך ותשליכץ עפר חפירת המכין והאמים
ל #התת הרי שאין! ןכי; קבורת גופיך לקמרת •חפירה עלום
בעני!

ו

אל הו 5יכו לכוכין אלא מפני ההכרח שלא מצאו
׳(
«ענין -הלז מ °מ  -ד3ר הפקידה אתת היא לשתהן לטכץ
את ישרה )*לקברותv
• גם ׳ראה אס .פנים -דכי־י או היתכ ^ דבריך (’לחיי"
,־א״ב ראה
קשה או להפקיע איסור של  -ח״זל אכל וכל)
גזרה
' אגרתי אחרי מוך  ,אשר נאמדו מחכה יתירה
■•*להשליך כל• דבר
לאיכה ) נדי להסיר ממך עק& ות פה ולחת
,לאהבה־׳ ( לא תהכפס
מקו-ס לרדות (שבלא״ה רבו המתלוננ-יס על מעלתו•שפתים :ולא לתת
 ) משכתי תוסיףבי אהכהכמ״ש vשמגדל כלל ני •לא באתי ילקנטד ולהלתס עמך רק להרמת
/הונח לחכם
בך  -מיתנפש בשמ?4ס שאתה פונה להבלי בני
שלומך שלא יפגעו
מנהג ישראל הגוי הקדוש כולו שא״א שימעל
ככר וחושב 'לשנות וה כל החכמים דעדיפי מחביאים (ונא נעל 0
לכו ולא ישגיחו
על פגים למנהגים משובשים פרסיים שנתחדשו
־ -ממני שאיני נושא
מחמת  .הכלי המיס ונסמכות חדשים .של
,ונחדש עתה החלאיה
יפה ועד היכן מגיע■בדיני תלרתינו t
■רופאים שידוע לנו מהכתם
בהרחבה אצלינו כספר הבקורת .ובאמת אהז'
הלא הכל מכואר
כני יגעת וכנראה עסקת כו י -מיס רכים למען
הרכה יגיעות
בזה לריק ’ שומע •אין לן■חוששני פן
;.דבריך  • ,אך כל-
יימעך להכיל  ,לא יסכון עלימו משכיל ודי
חרבה
\ -ייהא ללעג וקלס • תטיב דעת• אם בינה■שמעה .זאת ותחשפה ׳לסוכה
־ 3זו־לאמן -שומעת
מגעת ; קנצי  .למילין;,לא  .אוסיף עוד בענין
 *.ותדע להיכן היא
הד״שת הטרוד יע» קב ' שראל מכונה
יהלז לעקור ולטעת

< "לא;-אחר  .להשיב חפכי -הכמד אפי/דגעאחד "
*ע> בץ
 ,.חתימת האגרות .

לדז״דל״ ^ על.שאלתם־בגדרי
׳תשובה -

שרשסבן
פאפןעה״ם

^בברהעיר התורני הרב ר' עולמה
לש' הנחמד  -ס׳ יריעית• שלמיה פל
בהקדמתובאחת מאותמתיהן  ,כי יתדמו אז כמוכן
לתדמית השרשיס
קה < שש יעוי ןטעמו  ,יאשר •בא׳ ת
^הוראןת״יה.ס התדמות

קפח

ai— -^ g

הוא כשקד כמושכל
ראשון בקדקוד כל מבין משכיל • בעקכומיו
נלך למור אתרי
שרשי
הלשון ויסודיהס הן שרשי! שרסיהן ; ואין ספק
שעי״כ יומרו
לנו
הרבה
ספקומ
ושאלימ
אשר
נפלו
בה מקדס •
ואס גס
לפעמים
יש
לחלק על פרטי דבריו ,ר״ל על ענין
וא׳יכומ המדמומ
ההוראומ
בעצמן
,
בכל
זה
•
כלל
דבריו
אמע
ונכון • גס ישרש
הזה אשר שאלמכעליו  ,דבר הרב נכונה,
כאשי יעיין הקורא
בספרו
(
חבר־מ
ג״
יריעה
י״ב
)
•
ואני לא
הרמי כ״א מעט
מזעיר
מן
הדרך
השר
דרך כה • והמשכיל
יכין הדבר
לאשורו
•
וזאמ היא המענה אשר אשיס פה לפניכם •
אדביכה

שישים

.סכך,

דומים מאוד

,נסך  ,סכך־• והוראמסהכלליק

לענ״ד היא ענין אסיפה
אבלפלס הוא שס
(דיא1ו««א»

מענגע•)

במאריהס ואלו

הן

סך,

וכן

וקבוץ' »-
סך ענינו

והאח
:

אין

דז '

;׳ חזההטע
* f
שהיא ?
;  1.י,ר ל׳
:
י

+
'3m t

ידועשהוא •קבוץהפרטים

כמוב  .ני ■ אעבור

,.בסךא ) *

,משנהו שס ;נסך.ד) ■ ,יורה ;על שפ ;כומ ?דבר■הנוזל
לדביקות הפרטים הפך על הארץ משפכנן
כמיס  .ר״ל שמקי׳
מנת .השפיכה טלא יפזרו הפרטים אנה ואנה
 ,לא
א)
מלים מ״בי־ ממנו ■ ימהוה שס
סכום בלשון חז״ל
(ריא
צאהל
)
•
•
ממפעל
הסכמך
,
,
וסכסנמי מצרים
במצרים(פר מענגן  .פיוויררן ) •
ב )  ,ומזה ימהוה שס
מסך  ,ובלשון חלל
הסכך,

ד)

:עלהמןט
־ ,לגנטן א׳
 ,י/ציי \[ /

8

הבכור
המסמעף  .ממנו הוא שס סבךענינו עניןסגירה
והגנה (
עניןרעקקען • היטן ׳ ע -צק ־ ) כהיוי ; הענין
הזה נרדן׳ אל
אסיפה ,על דרך ,ואס אל עיר
יאסף כ ) *.
וכן
כמוב
סכות
לראשי
כיוס
״■T
נשק ג ) •-
 j־־ X

ג)

ן יתד

(ריא דעקקע )  ,ושם
סכה(אייני־ג היטשע ) *
מליס ק״ת • דוא
דעקטעסט
מיין
הוייפס
צור
ריסטוכגס ציינו

(מרגוס
הרמכ״מן ) והטעם כמו וגנומי על העיר הזאמ י
גס הוא
יורה
לפעמיס
על
ענין המסך  ,כי כך כמוב ואא
קשומ
הנסך
(במדבר
ל
)
ועיין
מרגום
הרמב״מן
ובאורו שס •

&

כמי נסכי הקרמיי*
ויסוכו על דבר אחד ,
כ״א יתדבר) ו
הדבקות נרדף ג״כ
על המזבח  ,ה ) • וכל ז׳"* בהיות עכין
יאספני המיג שעורו ידביקני
אסיפה ,ע״ל נח׳
ל עני ן

אליו • 0 ,
*

והאחהשלישי סקדומה למשפחתו
והבדלו

כהוספת  .ענין

כענין האסיפהז)

הפקידה והשחירה ( האלטן

אויפגוואזזוען • )

ענטוזאלטן • בייאד,רן •
אי( רך האלטן •
המסכנות  ,וכן לך כא אל הסוכן ח)
חזה הטעם כל
ערי הנהגת הביע ' שלא יצא דבר לפזור  ,וכך
#שהוא המשגיח על

,ותה* לו סוכנת ,כנוי בדרך כבוד כאלו תכלית הויתה
אמנם לשתייה סוכנת על אוצרות המזינות כנהוג בבתי
#אצלו
׳
■ שאשה' ממונה ע׳' כ• ( בשליסרץ ) " ט ) *'
■ החשובים
#

 .נוסף'

ה)

בבחינה' הזאת מצורפת עס הבחינה הקודמת לה יפויל
המשיחה באותו הדבר הנוזל־שיתדבקו
ש׳ס  0ןך על■
פרטיו (א■יני• קלעבויגטע פליסעקייט ) כמה שנאמר ולא
השפיכה
תסוך שמן' (שמיון ) אשר גסי בזה תבדל וון
הפשוטה שהיא (הסיעה ) מוכן לכהייג כל פצי' השטת
המשוח «־ וכעבור שסכין ראש המלך והשריס .,יקרא
השר בשס׳ נסיך בינ״ון הנפעל ( איין גז»לבטר) ע״מ
סיחלן  ,וטעס
גדל ( איין גקרעהנטי ) וזה טעס נסיכי גס טעס

גזאלבט •־איינגזעצט .) .
נסכתימלכי (

מסכה (איין* נזאלבטעס * גווי־הטעם בילד ) ע״ד
י
(יצוק שחן על ראשה  ,לכן הפסל נסךחרש ( מוייהט ) •
ואין לשנות נסך' זה המסתעף מן סך כהוספת נון
הנפעל עס נסךשהבאנו לעיל < אשר נוכל לאמור
עליו שהוא מורכב מן נס סך  /נס בבחינת שהוא
נוזל ע״ד והמיס נכדם לקראתס וסך ע״ד שאמרנו •י
מסכת במ״ם ההפעיל שהיא מאספת
ו ) & ה' טעס שס
ומדבקת פרטי שערות הראש• או פרטי חוסי האריגה
(רעי קאם )  .ויש לעיין במתכונת מערכת השלחן

נוסף לזהנח« ,

הקפדןאשרנס היא' «■ fr׳fä >i
■

? nsD' D5ע״ד ותעש
■ הארז לקמצים  ,זבתיניל
העצירה ע״ ד&  **[10ידיך
(זאממלן
י
עושפאהין• ש2אוזא*5
^ולדןחעלטויש',
ענטהאיטזאכםויין ) והי ' זה שעם שם מסכן
*והלא העני ה בימני שאינו עשיר גיס לאי־ עט מדוכא /
■  .נ״ת
״הוא .כמעמד
הממוצע  ,ונקרא עי״צ עני כשצריךלהסכין׳
[{
הנהגתו"
הביתית
שאינו,שאלי' לא ייסכון ישוב כגדרהרצוהממלט,
״הפך העשייה
מוצע משיפזר לפעמים • ״ ומזה השם המופשט
אשר לא" ( rvföSDDäליא שפאחאאקייט •; ענטהאילטזאמקייט ) ,
"■פי ' ׳שאינו' ציריך קל מך לאכול לחם הארץ׳ בצמצוצז כמו כאומן
*הארצות .אשר אין הלחם מצוי כל כך  ,ני למס הארך רה
"ומצויד » וכן מעם המספן• מרומה עך לא ירקב יכחד
(ישעי׳ מ׳) פי' שהוא מקמך ערומה ונדבה" לכתור אלהיסחדשי®
מעץ לא ירקב  ■,יוד) <־

ואס

b
0

ט)

אס לא יתכן ג׳ס לפרש אשר יסדבהן  ,אשריודבק־
כהן  ,ויהי׳ מוסב על המנקיות כעל הקשות  ,כי
המניס והסניפים גס שציהס היו צריכיס לדביקות,
הלחם זו על Wזו •,והן■ היו העיז מסגר ללחם«־
אך בהיות עקר הסגירה בסניפין שהן לע״ד הקשות ד
לכך אמר במקלם אחי לאת קשות
הנסך (עייך
באורהרמיב״מך) על התורה שמות ל׳ה כ״ג• )1
ובז־׳ה ידמה ג״כ לשרש ההפוך פנס ,ע״יד לאסון?'

ולכנוס
(קהלי /כ")*.
אותן השורות• ב5

.

, , ,

כל
תיי ?אה' שהן מסוסיכין בסימן ( " ) אלו זזך
כע* טן דברי הלב נעל ס' יריעות שלימה ♦

ויותר ראוי" לתרגם ( הויז העלטרין )* אי נאמר שטעם-

סוכנת
שתהיי'

לפואדת עליו

לצלצרכא ,הדרך׳

הרגיל לפקוד על החולה ( איינע ווערטרין) ?
חד) ונראה שיהא המשך
■ הכתובים שם .בזה האופך  ,ואל‘
חי וגו׳  ,מה דמות תערכו לו ( מעלני גשנ ^לנו־
וואלל־ט איהר איהס בייא לעגן ? ) אס דמית
־־־־־־
הפסל נסך חרש ( דעס  ,כילד « עטולא ■ ,דחס דער
קינסטלעך

ההקניה;!היא נרדפא

(אםצ-עיא על כיזינע
■ ונופלי;
אסיפה,

ומ

על האדם

ג״כ לעמן
המהנהלד

<ןכין או מועלמ מה במעשיו  ,או על הדברהאמצעי אשי־
גו יקנה האדם הקנין ההוא ויקרא נס הוא כשם המקנה
■ינק  ,איינעראגן ) ז כלאה שמפן האחי יהי׳ טעם
(זאמלן «* ,
כי יסכןעליימו משכיל  ( ,איוב נ״ב)
<לאל ייסבוןגברי
*כלומר  . :האס זה' שיסמן האדם בדרכיו (המשכילים ) הוא
שג ביל האל ,דהיינו אס יגיע ממנו מועלמ להאל ימברך •*
*"א ) וכן כי אמי לא יסכןגבר כרצומו עס אל ( שסל״ד)
"דהיינו שאיננו מקמן לו פלוס למועלמו אס שהוא מרוצה
*לאלהיס "י״ב") י־ מפן לה כ 1עס הוכח בדבר לא יסכזן
«י״ס וכן כי מאמר מה יסכן לן י״ד ) י ובבחינת הבליו?
אשי־ ג© הוא נרדף אל ענין האסיפה ,
<ההפסד ,
עציס יסכן
ונאסףשמחה ' וגיל ; נאמד ובוקע
<״ד
והושאל
♦
 01ט״י ) «
קינסטלעד■ צור גאטהיייט ווייהט וגו׳ או דמוע)
המסכן' מרומה ען לא ירקב וגו׳ (אדר דערשפא״רזאמרן
י4רל
דעסיעמגן' וגו ' ? ) זהמליז
אעבע
עה מן הנכבד לא הנבזה דהיינו מפסל נדיב לפסל,
אסכן  ,כדי־ לעורר ולחזק־ 3לב שומעיו המפעלי־מ
הכלמי נאה והמגונה *
י״א ) יע ד שיאמרו כל״א ( זאממלט דעז דעי  ,חענש צירי
גאטט ,י חעו עלי רפ נלנפט זיך זאממלט?)
י״ב)  .׳מ כל״א ( דעל מענש גיועננע ניכש א' ז״ ו" )
י״ג ) מ ,בל״א ( איבר איינע זאכע שטרייטן דיא מכסא
איינטרעגט ) *־
הסוכן בעל
אל
**ד ) ולדעת .לשי" ז״ל שפי׳ לך בא
מאסף ומקמץ הנאות,
הטעם
ה נאאי■־ -,יהי׳
כלומר האד© הירונה בזה שכל המוחשים החיצעייס
יפיעילו לא למועלמו ולהינאמי (איין ייאלליסטלינג)
כלומר
סוכנת <
להביא לאי׳ מן ומהי' לו
שתאסוף ומלכה לו הנאות (זיא יאלל איהס׳
ציי מאללוסט דיהנן ) וכן עי׳ אל יסמן גבר אל
■
יחנה• והכל אחד באממ *
*#צ ׳מ בל״א ( קאן בשעדיגט׳ויוערדן ) " וזה טעס שס' סכנה
שהשממשל מ חז״ל• •־ ול 7עמ הרב ר׳ ש״פ נספרו יהי'
היצירה והשמירה הנמצא
*עעס בפס זהקכתינמ

והושאר ־ 1השיש הזה אח״כ על עניו ההרגל ,כי
עצמופ ההרגל שירכה האמז׳ללנפ כדרך אחד
אחר פעםי׳ו) על -שיהי׳ הדרך ההוא פקוע ושמור כלכו ולאיצא
עיד * וזה טעס הנ״ון' ההפעיל בבחינה הזאפ הסכן כמו הסגר

זהבאמ<
פעם

דהיינו• סגירפ ושמידע הכלל• בלה ע" ; אסיפת הפרטיס • ומזה
הטעם הההכן הסכנתיי״ז ) וכל דרכי הסכנתי״ת ).וכן הסב?
נא עמרושלס ( אמב כ״ב) כלומר הרגל נא עצמך ללכפ פמיד כאשר
הוא הולך י״ט ) ואזי פהי׳ שלם ושלום יהי׳ לך' *

זאת אשיר לקטפי ואספתי כענין שאלפכס yואס ייטכו דברי־
בעיעיפס ואספת□ אופס הכיפה • ואס לדכריס אשר לא
יסכנו פחשוכוס  ,שאל כא לפשע אחיכם ; יען כי לא הסכנתי
לכפ כדרכים האלה <וכזאפ אני כוטח  ,שאס לא יסבו? גכר
ברצו־פ אפ דברי  ,גס לא יסכן בס״'
• .
נר״־ק  .אפ זה ידעפייכי יש עוד לרכות .ולהוסיף׳דברים' כהנה
וכהנה כזה' העניו  ,אכל די במה שנראה מפרכן אמרי ,
שכל העניינים האלה ייפאחדו וישלבו זה כזה , -כי הוא מה שרציתי
לאמפי• האמפ תסך בעדכםויה' יפרוס אפ סכת שלומו עליכםv
כאופ נפש איוינם *
1
ן "

יואר־ 1ברי׳׳ר־‘ *

נזה'השרש  ,כאשר" היערכו עליו לעיל  ,דהיינו שיששסי
דבר מצוי ״שצריך השגחה יפירה ולהייפ סובןבעכיכו •
״כי כנטי׳ מעוטה מיד יפהוה שס נזק • " ומי יפן ואדע
טעם הנפעל כפעל יסב] ? ואדרבה הדעפ נוטה שיקי'
כנינו' בניין אב  ,כדברי הרל עצמו " ולהיופ סוב?
נענינו " ?
ו
גם' פעם הוא לשין רגל(איין עיי-יטט) וכן נאמרשלש
פעמים לענין שנאמר שלש רגלי□ ,ויהי' א״כ טעם
הרגל׳ההוילכה בלט רגל אחר רגל ע״דאפנהלה לאטי
לרגל.המלאכה (גיגמלן  ,אנפ -הין ,גיועהנן) *־
י״ז) ׳פ בל״א (האבע איך מיך דען גוועהנט ? ) ואין זה סופר.
כלום לפרגס הר״מב״מן  ( ,בין איך 7ען גוזאהנט)
שכונפ שפי■ המאמרים האלה כאמפ אחפ היא "
י״ח) (פליס קל״ט ) ויפי'הרי׳ימלמ״ן׳ ( אובדי האקט אללע מייסג
וועגע אנגפיהרט ) .
י״ם) ׳פ בל״א ( האלטע דיך צו איהס ) *
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 ״ÄEber wie kömmes, fragen Sie , daß Michaelis und Herder sich doch so oft genöthi ״get sehen, von der jeseart der  מקרחabzuge ״hen ? ja , andere wollen es sogar Herrn Men ״delssohn auf den Kopf Zusagen, daß auch er
 ״ihr sehr oft nicht treu geblieben wäre ? " Ohne
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Frage einzüwich auf den ersten Theil Ihrer
vielleicht
lassen , dßn ich Ihnen , mein 'Wertherl
ein andermal beantworte ; lasten Sie uns für
jenes Rezensenten beleuchten,
ißt die Meinungen
Ihrer
in dem zweyten Theil
auf den Sie
Frage hinznzielen scheinen ; dkr Verfasser jenes
Aufsatzes in den göttingischen gelehrten Anzeides Herrn
dev auf die Aeusserung
gen *) ,
zu seinen Psalmen,
M — n in der Vorrede
„es doppelt für Pflicht hält , wärs auch nur
willen , die er sich davon
„um der Belehrung
„versprechen kann , diesem Werke eine vorzüg¬
zu widmen , und dann
Aufmerksamkeit
liche
zu sagen . "
seine Bedenklichkeiten
„freymüthig
Ob R . mit diesem wärs auch nur zu verste¬
hen geben wollen , oder ob er sich dadurch blos
habe , daß er ausser dem Wunsch der
verrathen
habe?
auch noch andere Ursachen
Belehrung
Ob er dieses blos zu verstehen geben wollen,
oder -deren würklich habe ? und ob diese Ursa¬
chen löblich oder unlöblich sind ? dies alles mag
dahingestellt seyn . Wir wollen blos sehen , ob
er würklich diesem Werke eine so vorzügliche
habe , und db er
gewidmet
Aufmerksamkeit
der Mann sey , auf dessen Vermu*
überhaupt
thung mehr als Gründe wir es gradezu glau¬
ben können , daß Herr M — n dem massorethischeu Texte nicht durchaus treu geblieben,
„Erst-

*)

Siehe Göttingische Anzeigen von gelehrte«
Sachen , unter -der Aufsicht der Königlichen
.83ttsStück .r784.
Gesellschaft derWissenschafttn

„Erstsich alfo , sagt unser R . , müssen wir
bekennen , daß uns die ausserordentliche Menge

/-hebräischer Redensarten befremdet, die wir
„durchweg in dieser Ueberseßung angekroffen ha¬
lben , und die *man bey einem so klastischen
„deutschen Schriftsteller, soll(
heissen klastisch
„deutschen Schriftsteller ) wie Herr M — n, nim„mermehr hatte erwarten sollen. Zwar sagt er
„schon in der Vorrede S . XI. er habe selbst
„die hebräischen Redensarten nicht gescheuet die
.„ Luther einmal in die Sprache ausgenommen;
„ob sie gleich nicht ächtes deutsch seyn mögen.
„Da sie der Gebrauch nun einmal der Sprache
„gleichsam einverleibt , und der Andacht gewei„het habe , so verliere der Uebersetzer viel , der
„sie durchaus vermeiden wolle» Aber nicht zu
„gedenken , daß wir sogar weit mehrere hebräi„sche Rodensarten Ln dieser Ueberseßung ange¬
gossen haben , als in der Lutherischen,- z. E.

„Pft iv . 7. Laß deines Angesichtes Strat,
„0 Herr ! nur wehen über uns ! (soll dieses
„eine Ex. etwa das weit mehrere beweisen?
und sol'ls das nicht : was solls denn ? — Doch,
doch! wärs auch nur um von der vorzüglichen

Aufmerksamkeit zu zeigen
, die R . diesem Werke

gewidmet hat ., wie Sie bald mit mehreren;
sehen werden.) „ Möchten wir , um jetzt blos
„bey denen stehen zu bleiben , die er mit Lu„thern gemein hat , nooM ,ragen, was das heis„sen soll, Luther habe vergleichen Redensarten
„Ln die Sprache ausgenommen ?
In welche
As
„ Spra-

4
„Sprache ? (In die Sprache der Andacht , sagt
„ In die Sprache des Um¬
Herr M — n. )
nicht ? (freyiich nicht, aber
gewiß
doch
ganges
der Andacht ) „ und eben
Sprache
die
doch in
überhaupt;
Büchersprache
die
„so wenig in
Psalmensprache,
die
in
doch
(freylich nicht, aber
wie in der Bibelsprache überhaupt, ) „ wenig„stens wüßten wir in seinem Zeitalter niemand,
„der in Büchern so gesprochen hatte, " ( frey¬
lich nicht ! denn würde man sonst wol sagen
können : Luther habe diese Redensarten in die
Sprache ausgenommen ? ) „und wenn es in
„spätem Zeiten etwa in Andachts - oder über¬
in theologischen Büchern geschehen ist,
haupt
„so war es immer von Leuten, die sich, weil
„sie sie von Jugend auf im Gedächtnisse hatten,
„nichts dabey dachten , oder wohl gar ihren
„Schriften dadurch ein gewisses frömmelndes Anse„hen zu geben meynten ." . ( Weis auch der Mann
wohl , was er spricht ? Wie ? Leute die diese
Redensarten gebraucht , sollten sich nichts , gar
nichts dabey gedacht haben ? Darum nichts
dabey gedacht haben , weil sie sie von Jugend
auf im Gedächtnisse hatten ? Umgekehrt ! Eben
darum , weil sie sie von Jugend auf im Ge¬
dächtnisse hatten , dachten sie sich ein gewisses
etwas dabey , obschon sie was sie dachten sich
deutlich vielleicht nicht bewußt waren ; genug
ihr Geist , oder ihr- Gemüth , wurde auf eine
oder die andere Art dadurch gerühret , in Empsindung gesetzt. Ware das nicht : wie konn¬
ten
x

fett denn, was doch R . selbst behauptet , an¬
dere Leute ihren Schriften dadurch ein gewisses
frömmelndes Ansehen zu geben meynen ? War
es Sprache des Andächtlers : so war es gewiß
Auch Sprache der Andacht ! Und diese eben ist
gewissen Psalmen
es , die Herr M — n, aus
haben will,
verwiesen
gern
nicht
,
wenigstens
Dichters,
ihres
Charakter
dem
sie
eben
weil
wie er ihn dachte , am besten ziemte.) „ Und
„wenn wir denn wieder auf Luthern znrückgehen,
„und fragen , wie er doch zu so vielen Aus¬
drücken möge gekommen seyn, die er gewiß als

„ein feiner Kenner der guten Sprache seiner
„Zeit , in der damaligen Sprache nicht vorge„funden Hatte , so fällt uns die Antwort ent„gegen : weil er so ose sein Original nicht ver¬
band, . und es dann machte , wie cs jeder
„macht, , der die Sprache , aus welcher er über¬
setzt, . nicht vollkommen verstehet — also, wört(Freylich , hak Luther sein
„lich , übersetzte;,"
Original oft eben so- wenig, verstanden , als un¬
ser R . seinen Verfasser . Allein nicht da wo
Luther unrichtig, , sondern da wo er richtig über¬
setzte, ist ihm Herr M. —n gefolgt ; und wer
kann das besser beurtheilen , - als grade Herr
in dieser Sprache Schriftsteller
M — n, der
ist , und noch dazu in dieser Sprache du so
guter als er es in der deutschen ist ? Wo die¬
ser aber richtig übersetzt hat , sagt Herr M — n,
scheine er ihm auch glücklich verdeutscht zu hahaben ; und wer kann das wiederum besser beurtheiA z

6
urkher'len , als grade Herr M — n. Auch Men»
delssohn ist unter den Schriftstellern Deutsch¬
lands schon mündig geworden ; ist Deutschlands
besserer SchriststelLerey MLkvater , und in man¬
chem Betracht Deutschlands Lehrer ; des schä¬
men sich Deutschlands bessern Schriftsteller nid>eI
Haben die schlechtem nichts lernen wollen, nichts
lernen können : so ist die Schuld ihre. WolSie aber Unfug treiben , die Bursche ! — mm>
so. haben sie sichs wiederum selbst zu zu schreib
den , wenn sie für ihren Muchwillen büssen»
Das im Vorbeygehen demnmbescheidenen Klopf¬
fechter ; und nun zu nnserm lrhrbegiengen R.
wieder .) „ Und wo hat sie der Gebrauch nun
„einmal der Sprache gleichsam einverleibt -. (Des
Gebrauch der Lutherischen Bibeln , mein Hem
R . ! hat diese Redensarten in der Sprache der
Andacht gleichsam einverleibt . Merken Sie sich
doch das , und lassen sich nicht eine Frage so ofL
beantworte .) „ Wer spricht unter uns so deutsch
„ohne lächerlich zu werden ? (Will Herr M — n>
rvürklich, daß man so sprechen soll? wo will er
das ? wo sagt er das ?) ,',Wer schreibet unter
„unsern bessern Schriftstellern so, in so fern er
„nicht die Absicht hat Lachen zu erregen ?
(über wen ? — übei' feinen Gegenstand ? oder
über sich selbst? — ist wahr L der arme Herr
M — n! warum mußte er sich doch so lächerlich
machen wollen ? Lesen Sie doch die so grosse
Menge unzuvertherdigender Sprachfehler , denen
R . rhn zeihet , und bedauren ihn mit mir . Hat
sich

P9

V

Psal?
sich da nun durch die so höchst lächerliche

menübersetzung auf einmal um all den Ruhm
gebracht , den er so lange Jahre , als der besten.
—
Schriftsteller Deutschlands einen, behauptet hat .
sa¬
alles
Was man doch aus Lehrbegierde nicht
m
-n
—
M
gen kann ?) „ Leßing, von dem Herr
und
sey
er
,
„der Zuschrift , an Ramler sagt
„bleibe so lang noch Odem in ihm sey, derje¬
nige , nach dessen Beyfall und Aufmunterung
„er rjnge , und bey jeder Zeile die er in philo¬
sich
sophischen . Sachen niederschreibe , werde er
billigen?
dieses
„immer fragen : würde . Leßing
„eben der Leßing, der in Sachen der deutschen
„Sprache betreffend , gewiß, eben so. kompetenter
des
„Richter ist , würde gewiß , diesen Grundsatz
asten
in
denn
;
haben
„Verfassers gemißbilliget
„seinen Schriften zeigt er grade das Gegentheil/<
R.
(eine kleine Unrichtigkeit im .Ausdrucke hätte
-gemis
statt
er
wenn
,
Dadurch vermeiden können
hatte.
gesetzt
.
gebistiget
billiget , lieber nicht
Denn so wie es jetzt stehet , möchte so das derih
als das tzZegentheil nicht so recht passen.) „ Theils
„durch sichtbarsorgfättigste Vermeidung aller
den
„solcher, hebräischen Albdrücke , theils durch
wo
,
Fallen
solchen
in
bloö
„Gebrauch derselben
-Redens?
der
in
.
E
z.
,
will
erregen
„er lachen
„art : jemands ^Angesicht, zu Schanden werden
( Das widersinnige dieser
„lassen u, d. m. "
gedenken, wo das unbezu
nicht
beydew Shells
solcher Ausdrücke de^
aller
Dingte Vermeiden
Gebrauch derselben
bedingten
dem
erstem , mit
A4

'

' ■ in

0a
in gewissen Fällen des andern , gar
nicht stim¬
met ; nicht zu gedenken , daß in der
Redensart

jcmands Angesicht
u. s. w. an und für

sich

selbst

gar nichts lächerliches liege ; daß es also
blos
hieraus noch gar nicht ausgemacht ist , ob
Herr
L. damit habe Lachen erregen wollen ,
so lange
nemlich uns nicht auch der Ort angezeigt
wird,
wo Herr L. sich desselben bedienet ; daß
aber
auch der ernsthafteste Ausdruck durch Ort
und
Gelegenheit
zu dem lächerlichsten umgeschaffen
werden kann ; daß R . also aufs gringste
hier
einen Zirkel im Beweisen annehme ; dieses
alles
nicht zu gedenken : so möchte man R . doch
hier
fragen , hat denn Herr L. auch Psalmen
über¬
setzt ? und hat er das nicht ? wodurch wäre
denn
nun die sorgfältige
Vermeidnng
aller solcher
Ausdrücke sichtbar worden ? Etwa dadurch , daß
er sich allen seinen Schriften
keines derselben
bedienet ? —
Gut denn ! —
Aber auch Herr
M — n hat in allen seinen Schriften
sich keines
derselben bedienet , das gestehet ja R . selbst;
und folglich müßte auch in seinen Schriften
eine
sorgfältige Vermeidung derselben sichtbarseyn.
Wenn nun aber Herr M — n dem
ohngeachtet
bey einer Psalmenüberseßung
den Gebrauch der¬
selben , nach einem gewissen Grundsätze , für
gut,
für nöthig findet : woraus schließt denn R .
, daß
er Psalmen übersetzt
diesen

L,wenn

hätte,

Grundsatz eher gemisbilligek als befolget haben

würde . —
Welchen
Unsinn sich der Mann
nicht zu schreiben erlaubt , wenn er es sich
blos
erlau-

-»»TVnir

O

erlaubet , um nur seine Lehrbegierde zu befriedi¬
solcher Redensarten fahrt
gen !) „ Beybehaltung
also am Ende nichts werwird
,
fort
.
R
„unser
„ter als Spott beym Leichtsinnigen und GedanLeser bewirken:
„kenlosiakeit beym ernsthaften
sollten doch,
und Deutlichkeit
„und Würde
„wie uns deucht , bey einem Psalmenüberseher
„zwey Hauptziele seyn , die er stets vor Augen
„haben , die er stets zu erhalten ringen muß ."
wäre es,
und Würde
Also Deutlichkeit
woran es grade der mendelssohnschen Uebersetzung
der Psalmen , mehr als jeder andern vor ihr
sollte ? Welche unverschämte
erschienenen/fehlen
Dreistheit , eure so derbe Lüge im Angesichte ei¬
ner ganzen lesenden Welt zu sagen ! Welche noch
unverschämtere Lüge in dem Munde eines R . zu
Göttingen, dem doch die Uebersetzung des Herrn
seyn
nicht unbekannt
R . Michaelis
Hofrath
Man
ist *) !
wird , die da zu Hause
halte Psalm vor Psalm in diesen beyden so höchst
verschiedenen Übersetzungen zusammen , und urtheile
As
•)

'

In der vorläufigen Ankündigung sagt R . : „ Auch
„die neuern Uebersetzungen unfers Herrn Hoft
Michaelis rc. rc. „ und soll ich Ihnen
„raths
Ich will es Ihnen
sagen , was ich denke ?
ins Qhr sagen , wenn Sie mich nicht verrat
Ich denke in diesem einzigen
then wollen .
Worte , wenn nicht den Kern der Rezension,
doch die Axr zu erkennen - um die sie sich
drehet.

IO
thetie* Ich
will Ihnen nur zwey Proben her*
fetzen
. Die erste derselben sey. Ps. 9Z» als einr;
Mche, wo beyde UeberseHer einen fast gleichen
Jnnhalt gesunden, Ln welchem man also um so
mehr auf die bloße Ausführung Rücksicht neh¬
men kann; und ich brauche Ihnen wohl nicht
erst zu sagen, daß No. i . die rmchaelische
, Nol
ft. die menhelssohnsche Uebersetzung sey.

No. I,
Ichava ist Bönig , er , hat Hoheit «»gezogen^
Jehova hat die königlichen Bleidex angelegt, und».
sie mit Pracht umgürtet,
Vrim stehet Der Erdboden feste, und.wanket nichts.
Dein Thron ist veste von 2tlters her,.
Und Du bist von Ewigkeit..
Die Ströme erheben, o Jehova !' die Ström*
erheben^ihre Stimme,
Die Ströme erheben ihre stüßigen. Hügel:
prächtiger , als die Stimme grosser Wasser^
Sind die Wellen des Meers:
Jehova ist noch prächtiger Ln der Höhe.
Deine Verordnungen bleiben beständig,
Deinem Tempel geziemet Heiligkeit, o Jehova
auf ewig.
No., r.
Der Herr ist- Bönig , herrlich 'geschmückt
Dev-

und fest umgürtet:

Angelegt
stehet

So

stehet

stlbst

wasserström

.

Die

Brausen
Erhabener
Dein
.

D

heben

noch

Weltmeers:

des

ist Gott

auf

zieret
ewige

empor . .

Getöse,

Ln jener Höhe^

bleibt immer

Tempel

Ungestüm^

die Wellen

die wogen

Herr !

ihr

der Fluten

als

Zeugniß

Deinen

erheben-

erheben

'

Ströme

- Erhabener

her!

Herr !

Wasser ströme ',

ttiet

seitdem ;.

dein Thron

Ewigkeit

von

und wanket

,

die Welt

sie da ,

Unerfchüttert
Du

die Majestät,

,

sein Gewand

Herr hat

Der

treu;

Heiligkeit,
Zeit!

Ich enthalte mich für jetzo aller kritischen Uw
tcrsuchungen der einzelnen Theile derselben , und
will Sie nur auf die Verschiedenheit im Tone und
Ausdruck aufmerksam gemacht haben . Wie leer,
wie kraftlos dieser ; wie seicht , wie platt , jener,
im erstem ! Wie bestimmt hingegen dieser ; wie
edel , wie erhaben jener , im zweyten!
Die andere Probe sey Pf . 87 . , als ein sol¬
ches, . m welchem jeder dieser beyden Uebersetzer
einen besonder » Sinn gefunden ; und wir wollen
auch hier blos auf die Bekleidung der Gedanken
sehen , die beyde Uebersetzer gebraucht , in wiefern
haund Würde
sie Bestimmtheit , Deutlichkeit
Ben , oder nicht.

Hem
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Herr M — n läßt den Dichter , in einem
Ausbruche
des höchsten Patriotismus
, grosse
Dinge von seiner vaterländischen Hauptstadt , die
ihm Gottesstadt ist , rühmen wollen . Wie nun
aber der Dichter , eben wegen der Stärke seiner
innern Empfindung , diese nicht ganz wird äussern
können : so wird er auch nur diese Idee in Wor¬
ten auszudrücken im Stande
seyn , die sich ihm
grade zur Zeit des Ausbruches
am lebhaftesten
vorstellt ; und das ist , nach Herr M — n , in unserm Falle der Umstand , daß wenn gleich andere
berühmte Städte
und Völker auch ihre grosse
Männer gehabt haben , sie doch bey weitem nicht
von der Anzahl waren . als diejenige , welche das
einzige Zion aufzuwessen hätte .
Worüber
sich
nicht zu verwundern , setzt der vom Patriotismus
uns begeisterte Sänger hinzu , da alles was diese
Stadt
angehe gradezu von des Höchsten Hand
selbst herkomme . Um aber das mangelhafte die¬
ser Aeusserung , das doch nur ein kleiner Theit
seiner innern Empfindung
ist , zu ergänzen , und
diese gleichsam in ihrem ganzen Umfange darzu¬
stellen , schließt er damit , daß überhaupt alle Vor¬
stellungen , die ihn dieser Gegenstand
darbietet,
die angenehmsten
Empfindungen
in ihm Hervor¬
bringen . Diesen Jdeengang
hat Herr M — n in
deutscher Sprache folgendermaaßen
eingekieidet:
Seine

Veste auf heil 'gen Bergen,

Zkons Vhore

liebt

Ueber Jacobs

der Herr,

Wohnungen

alle.
Große
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Große Dinge rühmet man
Von dir , Stadt Gottes ! Sela.
Von Rahab , Babel , meld' ich meinen Freunden,
Bezeichne palestina , Zorr und Mohrenlsnd:
„Jener Mann ward da gebohren !"
Von Zion aber spricht der Ruhm:
„wie mancher Mann ward da gebohren !"
-t
Er selbst hat Den Grund gelegt , der Höchst
Als die Völker Gott verzeichnete,
Schrieb er : Dieser werde hier gebohren l
wie Flötenspiel ertönen
Meine Gedanken alle von dir!

Der Herr Ritter Michaelis findet in diesem
Psalm, „ die Bekehrung heidnischer Völker zum
„wahren Gott, die vorgestellt wird, als würden
, daß Gott über
„diese Völker in dem Verzeichnis
, und als
umgeschrieben
,
halt
„seine Unterthanen
sucht
Dieses
."
angezeichnet
„zu Zion gebohren
auszudrücken:
folgendem
er mit
Seine auf den heiligen Bergen gegründete Stadt,
Die Dhore Zions , liebt Jehova,
And ziehet sie allen Wohnungen Jacobs vor.
prächtiges verheisset er dir , du Stadt Gottes:
am
Egypten und Babel will ich unter denen
Zeichnen , die mich kennen.
Siehe»
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Siehe ,

die Philister , die Tyrier ,
die Ethior
pier , sind in ihr gebohren.

Von ZioN wird erzählt werden.
Daß

Leute

aus allerlei
reu sind»

Völkern darinn gebohr

Nnd er ,

der -Höchste , Zion befestiget.
Jehova wird im Verzeichniß der
Völker schreiben:
Der ist hier gebohren.
Sänger und Tänzer werden gleich
feyn:
Alle -meine «Quellen sind in
dir.
Wo wäre nun wohl mehr
Deutlichkeit , mehr
kraftvoller
Ausdrucks
mehr Amnuth
zu finden,
als in diesem
mendelssohnschen Vortrage ? Wo
aber andern Theils mehr
Plattheit , mehr Trocken¬
heit , als in dem des Herrn
Ritter Michaelis?
Wo mehr Unbestimmtheit
als Ln seinem:
Sänger und Tänzer werden gleich
seyn?
Wo mehr Unsinn , als in
seinem:
2llle meine Quellen sind in dir
? —
Will man eine solche
Gegeneinanderhaltung
bey
jedem der übrigen Psalmen
vornehmen : ich sehe
meine Freundschaft für Sie zum
Pfände — Sie
wissen , daß ich damit nicht scherze
da 'ö Resul¬
tat wird eben das seyn. Und
doch vermißt man
grade in Herrn M — n § Psalmen
Deutlichkeit und
Würde
?
O des Sachverständigen
Kunsttichters ! —

Unter

Unter den unzuvertheidigenden HebräismenDie R . hierauf in grosser Menge herzahlt , wird
-der schon üben erwähnte Vers des vierten Psalms :
Laß deines Angesichtes Strahl , o Herr ! nur we¬
hen über uns ! ^ nochmals angeführek , mit dem
Hinzuthun : „ da war doch Luthers Licht des Ant¬
litzes
leuchten noch natürlicher , das auch der
„Verfasser selbst gr . 17 . vorgezogen hat . " Diese
Hinzuthuung , mein Bester ! stellt uns R - in sein
'völliges Licht-: und wir können es ihm warlich nicht
Danks genug wissen , daß er sich hier so deutlich
'erkläret , oder vielleicht wider seinen Willen so
blos gegeben hat . Also vorgezogen hätte Herr

M —n ssnen Ausdruck in Pf Zi . 17 . , bloß vor'Zezvgm ; der Sinn wäre ihm übrigens hier und
Dort völlig gleich , und er hätte an beyden Stellen
eben so füglich eins für das andere setzen können -;
Das vermurhet R . nicht etwa , das weis er ganz
zuverläßig . Zwar möchte in solchem Falle das
Warum dieses Vorzugs vors erste noch nicht am
zugeben seyn. Allein , was kümmert das Rezen¬
senten ? genug , er stehet ihn , ist dessen anschau¬
end überzeugt . O bewundern sie doch den Scharf¬
blick eines Mannes , der auch in die Gedanken der
Schriftsteller so eindringet , daß er nicht nur das,
was sie würklich geschrieben , sondern auch das,
was sie blos schreiben wollten , vollkommen klar
und deutlich stehet . Einem Alltagsauge wäre so
was freylich nicht sichtbar worden , so wenig als
die sorgfältige Vermeidung
der Hebraismen
des
HerrnLeßing » Schade nur ., daß es unftrm R.
hier
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hier so gehen mußte , wie es allen zu scharfen Ge «.
sichtern zu gehen pfleget , die grade das was ihnen
am nächsten liegt um so weniger sehen können .
Würde er sonst wohl die so grosse Verschiedenheit
beyder Texte übersehen ()«be» , die einem Alltags äuge schwerlich entgehen wirh ? die wohl eher die
Ursache
der verschiedentlichen Ueberseßung des
Herrn M -—n seyn könnte ? und deren Verschiede «es wohl auch grösser seyn möchte , als R . glaubt ? —
Wie , Herrn Mendelssohn
sollte
 ה ^ הund
 נסהvon
ganz gleicher Bedeutung
seyn ?— In der That,schon dieseMeinung desR .ein zig und allein könnte mich völlig davon überzeugen ,
daß er auch nicht einmal jene geringe Art von Auf merksamkeit ,
die jeder nur mittelmäßige
Ver«
fasser von seinem Leser erwarten kann , und von seinem Beurrheiler
gar das Recht zu fordern hat ,
diesem mendelssohnschen Werke gewidmet habe .
Er würde sonst gefunden haben , daß schon die
Veränderung
des mindesten Buchstaben
Herrn
M — n zu einem ganz andern Worte , und den
damit verbundenen Sinn des Ganzen zu einem
andern Sinne macht , wenn gleich andere Ueber seßer , wegen der gar zu grossen Ähnlichkeit , die
beyde Satze bis auf diesen kleinen Unterschied mit
einander haben , hier lieber einen Schreibefehlee
Anden wollen *) ; würde schon daraus , auf der
einen

~ *) Dieses ist besonders Ps . 42, 6. 12. 4z , 5. Ps .
49 , 13. 21. Ps . 59, 10. !8. und andern die,
sen ähnlichen Stellen zu sehen, wo ein Ger
baute, jedoch mit kleinen AbändruriZen, mehr
rere Male wiederholet wird.
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einen Seite , die Genauigkeit
gesehen haben,
mit welcher Herr M — n dem mafforethischerr
Texte gefolget : wie auf der andern Seite , die
Unwahrscheinlichkeit , daß bey einem solchen Uebersetzer der Gebrauch zweyer so höchst verschieDenen Stamwörter
,
als
und  נסהnichts
verschiedentliches in dem Sinne verursachen sollte ; würde aber noch früher als dieses alles, schon
aus der mendelssohnschen Übersetzung selbst, die
wörtliche Verschiedenheit
dieser beyden Stellen
f. gesehen
haben .
Ganz etwas anders ist : Laß

|
-

Dein Antlitz

leuchten! ganz etwas anders: Laß
Deines Angesichtes Stral wehen über uns!

*;

Jenes
ist blos Bild
des gnädigen ,
gütigen
Blickes , vom Hellen , heitem Himmel entlehnt.
Das bezeugt sein Parallelismus
: Hilf NM durch

Deine

-

.

Güte. *)

Da hingegen dieses von dem

Bilde einer wehenden Fahne , als das Zeichen
Des obersten
Befehlsherrn
und
Anführers,
genommen ist , und soviel heißt als , laß deine
unmittelbare
Aufsicht die Fahne seyn , deren
Befehle wir folgrn **) ; oder mit andern Worten , Laß uns unter deiner unmittelbaren
Aufsicht stehen . Der Dichter hat nemlich so eben
vorher gesagt , daß viele seiner Mitbürger
über
schlechte Zeit klagten , und setzt mm hinzu , daß
was ihn betrift , er nicht nur niemals klagen,
V
ssn-

*) Ps . 31, 17.
* *) Das

eigentliche נסה

, von

 גסeine

wehende,

fliegende Fahne , daS vielleicht selbst wie/
tau von  נוסlausen, fliehen, herjuleittn ist.

sondern auch unter jeden Umständen mehr wahre
Freude empfinden werde - äI6 jene bey der grüßten Fülle ; in der Voraussetzung - daß alles wsS
dem Menschen
zukömmt unmittelbar
von Gott
selbst herrühke - und in der gewissen Ueberzerrgung , daß dieser nichts als das Wohl seiner
Geschöpfe zur Absicht habe . Hatte Herr M -״- n
dieses wohl deutlicher und bündiger - als in
folgenden Zeilen , darstellen können?
Viele

seufzen

״Wer

giebt

Laß

deines
<D

Mehr
Als

Herr !

Zwar:
uns

Angesichtes
nur

Freude
wenn

beßre

wehen

legst
ihr Rorn

Zeit!
Strak,

du

über
mir

und Most

Uns!
ins

Herz,

sich häuft.

Dieses zwar des ersten, und
dieses nur des
vierten Verses geben dieser Periode
eine Bestimmkheit , eine Rundung , wie sie HerrM — n
immer
seinen Perioden
zu geben weis ,
und
wie er es überhaupt ,
troh dem was R . davon meynt , an diesen und mehrern Vollkommenheiten
auch
seiner
Psalmenübersetzung
wicht hat fehlen lassen.
Sie werden sich
dern , wie R . diesen
habe verfehlen können
daß schon " der Herr

vielleicht noch mehr wunSinn
des Herrn M — n
, wenn ich Ihnen
sage:
Ritter
Michaelis
diesen
Sinn
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Sinn dakinn gefunden;
in folgenden Versen:

nur daß dieser es

Du , Jehova 1 das Licht deines Angesichts sep
unser Feldzeichen! *)
Du glebst eine Freude Ln mein Herz,
Grösser als wenn jener Rorri und Wern gerathen.

B L

so

*) Der Herr Ritter M —6 findet dübey für gut,
ln einer von seinen Anmerkungen für Urige,
lehrte zu sagen: Hier gehe ich von den
Punkten ab , nach denen es heissen würde:
׳,versuche »
über uns das Licht deines Ange»
.
 ״sichre
«» "׳Recht gut , daß der Herr Ritter
'
dieses blo« Ungelehrten gesagt haben; denn
'
Sprachgelehrle möchten ihn hier eines nicht
i kleinen
Fehlers zeihen
» Weil, nicht zu ge,
denken» Laß rad.  גסהnur im conf . kiel
verkömmt, »wovon der imp. , נסר. oder נס
(nach Daniel 1. 13.) heissen müßte : selbst
im conf, Kal doch der impar.  נסהwie נטה
zu punktiern Ware, und dieses unser  נסה,
wie es nach der massoretischen Punktation
heißt, also keineswegs mit Versuch übersetzt
werden könnte. Meynt aber Herr R. M - - S
daß man gleichwiea rad.  נגשitt imp. conf.
feai  גשהso
,
auch a rad.  גסת גסהconTS
Tl
üruiren könnte: so irrt er sich um so mehr,
da die Unähnlichkeit beyder so auffallend ist,
indem in jenem dar ) radicale a«ö§elassen

ist.

so selcht und so unzusammenhängend vorträgk,
daß man fast nicht weiß , was er damit sagen
wollen. Allein , ich denke, daß grade dieses
R . irte geführet habe. Weil Herr M —n
hier nicht mit Herrn M —S gleich verdeutscht,
so wähnt R . , er habe auch mit ihm nicht
gleich übersetzt , sondern sich mehr an Luthern
gehalten ; daher denn sein richterisches da WüL
doch Luthers rc. , daß sich nicht anders als so erklaren laßt , da Herr M —n nun einmal ft: >n
r
gleiches Sinnes mit Luthern ist , so ha iu
>
;>
:;.׳hk
£
zu
Worte
besser gethan auch dessen
Z war hätte R . , nach der von ihm fci f angeführten Aeusserung des Herrn M —n , in Bekracht der lutherischen Sprache , hier vielmehr
das Gegentheil schliessen sollen; hatte — doch
wozu Sie mit all den inconsequenzen ermüden,
die R . sich in diesem Aufsatze schuldig macht,
das doch im Grunde so für mich als Sie eine
»infruchtbare Arbeit wäre . Lassen Sie uns
lieber.
ist , in diesem aber doch beybehalten wird.
Sollte es jenem gleich seyn, so müßte es
nach dem T\7g  משקלconftruivet werden,
nach welchem es NNO, keineswegs aber נסה
T :

t :|

heissen würde. Mag Ihnen dieses im Vor«
beygehen eine kleine Probe seyn, nach welr

chen Gründen zuweilen die massoretische
die arme
Leseart verworfen wird; und
m02 muß oft sehr unschuldig dafür büssen,
daß der Kommentator sich nicht recht Zeit
ließ, richtig zu äeeUuiren und zu conzu^iren.
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dieses
lieber , nach dem wir jetzt den Sinn
den
auch
nun
festgesetzt
streitigen Ausdruckes
wis
Ln
,
untersuchen
Sinnes
dieses
Ausdruck
fern er nehmlich hebräisch ist , oder nicht.
überhaupt die Rede
Wenn von Hebräitmen
ist . so wäre wohl zuferderst hebräische Dtnkungs^
zu unterscheiden;
Mt von hebräischer Redensart
des Ausdruckes / jene
diese bildet bloöHebraismen
Ich erkläre mich.
des Sinnes .
Hebraismen
Volk hat bekanntlich seinen besondern
Jedes
Jdeengang , nach welchem es sowohl die Verhältnisse der Dinge untereinander , als auch des wesentlichen derselben , zu dem was ihnen zukommt,

sich denket, und der das ist, was man gemeinhin
Jedes
nennt . *)
die Analogie seiner Sprache
seine
auch
hat
,
Urvolk
Volk aber , besonders jedes
nach
,
Haupkvorstellungen
eigene Grundideen oder
Denkseiner
welchen der ganze Würkungskreis
kraft sich richtet ; und die den Geist seiner Sprache ausmachen . Ferner : zwey Sprachen könnten
nur einen Geist haben , und doch in ihrer Analogie verschieden seyn ; dies sehen wir bey den meisten europäischen Sprachen neuerer Zeit . Umgekehrt
B z

•} So sagt zum Beispiel der Frranzose: ms fuis
couche statt des deutschen, ich habe mich
gelegt, je nachdem sich jener mehr das pasfivutn, dieser aber das ^ ct!vvm mehr in der
rüstwürkenden Handlung sich denket; da im
Grunde beydes recht ist.
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kehrt aber kann eine Gleichheit im Jdeengange
nur bey einer Gleichheit der Ideen selbst gedacht
werden ; und wenn wir demohnerachtet bey zwey
Sprachen
verschiedenes
Geistes
zuweilen eine
gleiche Analogie finden , so wird das nur bey fol*
chen Ideen seyn können , die beyden gemein sind;
indem Verschiedenheit
einiger Grundideen
noch
nicht die Gleichheit jeder andern Idee unmöglich
macht , da der Mensch überall Mensch doch ist. *)
Wenn nun jemand deutsch nach hebräischer Analogie schriebe, so gäbe das Hebraismen des Aus-

druckes ; schriebe aber jemand im Geist der hebraischen Sprache , so gäbe das Hebraismen des
Sinnes . Hieraus siehet mim deutlich, daß diese
letzte Art der Hebraismen
von der ersten sehr zu.
unterscheiden fty .
Denn , zugegeben — was ich
für ausgemacht
noch nicht halte , doch aber für
jetzt zugebe —  ־dast bey einer Übersetzung aus
dem hebräischen , jene Hebraismen des Ausdruckes
durchaus zu vermeiden wären : so dürften doch diese Hebraismen des Sinnes
keineswegs vermieden
werden , wenn der Geist des Originals
nicht verlohren gehen soll. **)
Ja , sie können nicht einmal

ver»

*)

**)

So wäre z. B . da- Französische 8'en aller
mit dem hebräische
» *הלך לן
von gleicher
Analogie, ohngeachtet der Geist beyder Sprar
chen sehr verschieden ist.
Und das sollte er in die PsalmemUebersetzling
des Herrn M —n gewiß nicht, dessemAbsicht,

wie

vermieden werden , und hremchM nicht vermieden
$u werden . Sie können nicht vermieden werden:
denn was hülfe es am Ende auch in solchem Falle
eine hebräische Analogie in eine deutsche umzribilden ? Der Gedanke bliebe doch immer dem Sinn
Sie brauchen nicht pernach ein Hebraism ,
-wenn wir auf die Ursache
denn
:
Mieden zu werden
zurückgehen , warum , denn ,eigentlich em Gedanke
nach fremder Analogie behandelt in uns eine unso. lsegt der
angenehme Empfindung verursache
Gewohnheit,
der
in
allein
und
einzig
Grund davon
durch welche wir diesen , ydev jenen Gedanken , nach
deutscher Analogie , gerade mit diesen und keinen
gndern deutschen Worten verbinden . * ) Denken

P 4

»

'st

wie R . selhst.- gnführet , ist : den lyrischen
Pichler seiner- Nation , der den Deutschen
tym״fo mgncherley Seiten bekannt ist , auch
von Seiten seiner poetischen Schönheit zu
^rkenuen. zu. geben.. Uebrigens gilt das , was
ich. hier von der Uebersetzung aus dem her
brärschen i-rs deutsche, sage, auch von jeder
andern - ReberMuna , aus, allen und in alle
Sprachen ; wie denn, auch die Erfahrung
zeigt , daß alle gute Nebersetzer diesen Unter»
schied zwischen. Geist und 'Analogie der Sprar
chszr ׳niK aus den Augen gelassen bassen.
Die Falschheit der Ilnalagie selbst kann nicht
etwa schuld seyn ? denn , um bey unseren
ersten Beyspiele zu bleiben , je m' ai couche
würde selbst dem Ohre eines Deutschen nicht
Weniger unangenehm ftpn, als ich bin mich

gelegt

ist Thätigkeit der Seele ; und unsere Seele em^
pfindet immer eine gewisse Unbehaglichkeit , wenn
sw auf eine Art Lhätrg seyn soll , die gegen ihre
Gewohnheitist. Allein
, das ist offenbar nur der
Fall beym Hebraismus
des Ausdruckes .
Bey
jenem des Sinnes , hingegen erhalt die Seele einen ganz neuen Gedanken , den sie noch nie , weder auf diese noch eine andere Art , behandelt hat,
und es kann ihr also völlig gleich seyn, nach
welcher Analogie sie ihn denken soll.
Der Reiz
der Neuheit ist hier grade ein Sporn mehr zur
Thätigkeit : und gesetzt , es wäre möglich einen
neuen Gedanken nach schon bekanter Analogie zu
bilden , so würde er dadurch mehr verlieren als ge»
winnen . Das Neue gienge zum Theil verlohreu:
dafür trete der Fall des Ungewohnten
wieder ein;
die Seele befände sich noch überdem in einer Art
von ungewissem Zustande , irr welchem sie nicht
wüßte , ob sie würklich was neues zu beobachten
hatte ,
oder nicht ; welches alles den Grad des
Eindruckes
nothwendig
sehr schwächen müßte.
Wenn dem nun also ist — und ich glaube , daß
dieses seine Richtigkeit
habe ; wenn ich schon
geste - .

gelegt es ihm ist , wenn schon noch dazu
beyde gleich analogisch richtig sind; wie ich
denn überhaupt glaube ,
zwar manche
Sprache zuweilen eine dunkele, weitherger
holte, keine aber eine durchaus falsche Ariar
logie haben könne; wovon ausführlicher zu
handeln hier aber der Hrt nicht ist.

*,y
gestehen muß, daß es nur einem Herder mögsich ist, Dinge dieser Art mit Gründlichkeit
, und mit Interesse vorzutragen -*־
Zu behandeln

wenn dem also ist, sage ich, müßte R .. nicht
(wenn
bey einer nur geringen Aufmerksamkeit
er nemlich Sachkcnntmß genug hat) gesehen
haben, daß hier in seinem angeführten Exempel ein Hebraismus des Sinnes zum Grunde
liegt, der ohne Verfälschung des Originals gar
nicht weggeschaft werden kann. — Ein ® trat
des Angesichts Gottes als königliches Panier ! —- Dieser Gedanke kann nur in dem
Geiste eines hebräischen Dichters sein Daseyn
erhalten. Kann dieser es aber dahin bringen,
oder hat er es gar schon dahin gebracht, daß
wir mit ihm gleich denken: je nun! so mögen
wir auch immerhin mit ihm gleich sprechen.
Oder würde Herr M —n wohl dadurch ge-Wonnen haben, wenn er sich ein wenig mehr

an einer deutschen Analogie gehalten hatte? wenn
er mit dem Herrn M —ö gesagt hatte:
Du , Jehova , das Licht deines. Angesichts sey
unser Feldzeichen?

Der ®inn , würde nicht weniger hebräisch,
wohl aber der Ausdruck viel seichter und matter seyn, und der Gedanke überhaupt für unfern deutschen Geist, wenn ich mich so ausdrükken darf, nicht Illusion genug haben. Zudem ist der mendelssohnsche Ausdruck ganz und
gar
B s
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gar nicht Hebraismus ; und er Hat
viesmehd
dadurch, daß er die Urbsgriffe Fahnen () נסה
und Acht ( ) אורLn die Nebenbegriffe
und Stral verwandelte, eine ganz neuewehes,
Unslogie gewählt, die, so zu sagen, Mischen
der
deutschen und hebräischen iy der Mitte
stehet.
Vermuthlich, um mit ihm selbst zu sprechen—
denn eigentlich kann doch nur Er am
bestenfür
seine Sache sprechen  ""יvermuthlich muß
er
geglaubet haben, so den Geist seiner Urschrift,
beßer zu erreichen, so dem wahren Sinne
na-:
 ׳her zu kommen, und ihn so in unserer.
Syra*
che besser auszudrücken; und gewiß,
er ha(,
letzteres für jeden fühlenden Leser eben so
ge«

thun, als er erstres für jeden,sachverständigen

Leser

gethan hat^

"yielx stuften Zwar :.

»'Wer gieht uns . beßre. Zei( ! ^
Laß deines Angesichtes Strgl^

>

<y Herr { nur wehen sthep. UNS
Wehr Freude legst du mir ins . HerzAls wenn ihr Born und Most sich häuft. *יי.

Seufzen Sie etwa auch schon? um beßre
Zeit ? Sind meines Geplauders schon
müde,
und harren mit Ungeduld auf das Ende
dieses
endlosen Briefes ? —
Nun , so sey denn zu
Ihrem

«SStasssf
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Ihrem Tröste , hier das Ende deßelben ! und zu
meinem Tröste ! Bin ich es warlich doch schon
selbst ürberdrüßig die Critik einer elenden Critik zu schreiben, und ob schon ich noch manches,
sowohl über die Urtheilskraft als die Aufmerk¬
samkeit unseres R . zu sagen habe ; wenn ich
schon noch nicht das Ziel erreicht , das ich mir
bey meinem Auslaufen gesetzt habe : so werde
ich doch im Betreff dieser Sache keine Feder
mehr anfttzen , bis ich nicht nur Ihre Erlaub¬
nis , sondern Ihren ausdrücklichen Befehl dazu

(Die

Fortsetzung folgt .)

Anhang.
an Sie^
Verschieden»
die
über
Gedanken
niederschrieb , meine
heit der Hebraismen , auch unserm verdienten und ein»
fichtsvollen Herrn D — F — r mittheilte , war er der
des Ausdruckes
Meynung , daß ich für Hehraism
lieber die Benennungen
des Sinnes
und Hebrarsm
hätte brauchen sollen , weil
und Sachfigur
Wortfigur
schon alles das enthalten
in diesen beyden Begriffen
in
wäre , was bey Uebersetzungen aus einer Sprache
Ausdruckes
analogischen
des
die andere , in Betracht
zu beobachten sey. Ich muß gestehen , daß dieses seine
Richtigkeit habe , und daß also diese Namen nicht
pur der Sache mehr angemeßen und charakteristischer,
ich dieser Tagen , da ich eben meinen Brief

ftNt
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sondern auch weit umfassender gewesen waren , als \m,
die höchstens nur bey Ueberfetzungen aus dem hebräischeu ins deutsche zu gebrauchen sind ; und ich war
daher anfänglich
Willens , diese seine Belehrung
zu
nutzen .
Allein , ich fand gar bald , daß diese Be¬
nennungen
eben wegen ihrer größer » Bündigkeit
einer
seits , und größeren Umfaßung anderer seits , auch eine
viel weitläufigere
Erklärung
erfordern würden ; daß
diese mich auf Nebenwege leiten müßte , die von mei«
nem eigentlichen Wege zu sehr seitab liegen ; und daß,
da es in der Hauptsache ohnehin nichts än - ert , es
also für jetzt beßer sey, beym alten zu bleiben.

II.
Deutsche Schulanstalten zur besseren Auss
bildung der hierlandischen Juden . *
i ) 'dln der
deutschen Hauptschule der Prager
JudeNgemeinde
haben sich die Lehrer im verstoffenen Winkerkurse
bestrebt , sich des be¬
reits erhaltenen öffentlichen Lobes immer mehr
würdig zu machen ; die zur Ausbildung
des
weiblichen Geschlechts im verstoffenen Jahre
angelegten Schulanstalten
aber machten bey
der

*)

Ans der , Einladung zur neunzehnten öffentliche»
Prüfung
der 352 Schüler
an der Kayserl.
Königl . Nsrmalschule
in der kleinern Refii
denzstadt Prag , im April Monate 1785»
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. Der dermaligen österlichen Prüfung eine ganz neue
Vielen , auch aus den er¬
< Erscheinung .
mangelte es.
wachsenen jüdischen Weibern ,
Beschäftigung;
nützlichen
an einer
bisher
daher viele Armuth , Un' gesundheit , Müßig¬
gang , auch manche Ausartung . Die kleinen
lernten
Mägdlein , wenige ' ausgenommen ,
nichts.
gar
—
,
viel
nicht
und thaten insgemein
der¬
Unthätigkeit
die
über
öfters
Man klagte
die
müsse
man
,
oft
ihnen
sagte
selben ; man
Er¬
besseren
der
bey
Nation
einer
Besserung
ziehung des weiblichen Geschlechts anfangen;
weil die meisten Menschen aus ihren Armen
die erste Erziehung , und von ihrer Leitung
Allein alle
bekämen .
die erste Richtung
blieben ohne Wir¬
dergleichen Vorstellungen
kung . Der gemeine Mann hatte nicht mehr
einer besseren
von der Nutzbarkeit
Begriffe
die Kinder
als
seiner Talente ,
Verwendung
Lust etwas Besseres zu erlernen ; die Morgenröthe , oder wenigstens einige Strahlen des
Lichts müßten eher ausbrechen ; dieser Boden
! müßte eben erst von der allmählig ausgehen¬
den Sonne erwärmt , und beleuchtet werden,
einer andern Erzie¬
. als man die Vortheile
hung erkennen , und diesen Theil der Men¬
Dies nöthige Licht
schen bearbeiten könnte .
all¬
dieser Nation
unter
verbreitete sich aber
und
,
Hauptschule
deutsche
mählig durch die
Die Väter,
Kanäle .
verschiedene anders
, eini¬
besuchten
selbst
deren einige die Schule
ge

3°
ge gute deutsche Bücher lasen , viele , welche
die mit nach Hause gebrachten Lehren der
Schulkinder
anhörten , und zu Herzen nah¬
men , wurden immer mehr einer besseren Ueberzeugung fähig ; sie erkannten , daß Niemand
Ln einer Gesellschaft dauerhaft glücklich gewe¬
sen , der ihr keine nützliche Dienste geleistet
hat , uud daß man seine eigne Glückseligkeit
auch nie auf festerem Grunde
bauen werde,
als wenn man durch seine Betriebsamkeit,
durch seinen Fleiß , durch seine Einsichten unh
Tugenden
das Glück unsrer Nebenmenschen
stiftet , oder doch zu selbem mitwirket.
Der Probst von Schulstein
trat mit ih¬
ren Vorstehern - Gabriel Frankl , und Lazae
Grünhut
zusammen , machte ihnen die NochWendigkeit und den Nutzen einer Erziehungs¬
anstalt des weiblichen Geschlechts begreiflich,
und den sten Octobee ward diese öffentliche
Erziehungsanstalt
begnehmigt , und beschlossen.
Mit
Anfang
des verflossenen WintermonatS
ward sie eröfnet , bis hundert vierzig Mägd¬
lein warfen sich gleich mit vielem Eifer i«
den Schooß dieser öffentlichen Schule , hör¬
ten da moralische Und zugleich erbauliche Er¬
zählungen , und sie wurden sittsamer ; man
machte ihre Wißbegierde . rege , und sie ver¬
langten aus den Elementarkenntniffen
Unter¬
richt . Sie nahmen auch in wenigen Mona¬
ten im Schreiben , Lesen, Rechnen , und in

msW t^P^
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der Moral so zu, daß sie daraus den 9ten
März, eine öffentliche Prüfung mit vielem
Beyfalle aushielten. Das große, was man dabey allgemein bewunderte ■,bestand in ihrem
sittsamen Betragen, und in der öffentlichen
Ausübung der Handarbeiten denen die heu¬
rige Israelitische Nation bis hieher nicht son¬
derbar geneigt war. Vor allem erlernten
die Judenmägdlein das Strickenf hernach
das Nahen, und nach diesem das Spinnen;
zu dem diese Kinder sich um so leichter ent- .
schloffen haben- weil sie solches in ihrer Ge¬
sellschaft erlernen- und treiben durften. Die
Lehrer unterhielten diese Arbeitsstunden mit
angenehmen Gesängen- und Erzählungen in¬
teressanter Begebenheiten
. Der Gewinnoder der Spinnerlohn, den man diesen arbeit¬
samen Schülerinnen ließ, nahm sie noch mehr
für die Arbeit ein. Die Inden sahen eindaß keine Arbeit, welche Nutzen schast, un¬
anständig sey; und daß man das Anständige
derselben nur nach ihrem Nutzen zu messen
habe. Dadurch ward nun die Schwrerigkeitso die Juden so viele Jahrhunderte von den
Handarbeiten abgehalten, auf einmal gebro¬
chen. Sie arbeiten nun- und diese Arbeiten
treiben sie fast von Kindesbeinen an. Diese
Uebung wird ihnen gleichsam zur Natur- und
bahnt den sichersten Weg zu ihrer sittlichen
Besserung.

Da

Da man
mit den Gemeinschulen
der
Christen , so viel möglich , Arbeitsstunden ver¬
bindet : so hatte man hier um so viel mehr
Ursache der spekulativen Unthätigkeit vorzubeu¬
gen , und die jüdische Jugend frühzeitig zur Ar¬
beitsamkeit zu gewöhnen , damit der erwähnte
Hang zu dieser Unthatigkeit , wenn er national
würde , nicht moralische und physikalische üble
Folgen nach sich zöge.
Durch diese errichteten Arbeitsklassen ge¬
winnet nun die hiesige Judengemeinde
Mittel,
alle arme Kinder , in - und außer dem Wai¬
senhause nützlich zu beschäftigen , dann jene,
so die Arbeit fliehen , und ihre Ausschweifung
gen vorziehen , dazu zu verhalten.
Diese gemeinnützige Anstalt verschast der
israelitischen Nation eine betrachtliche ' Beyhülfe zur Unterhaltung
ihrer wahren
Armen.
Von dieser Einrichtung
laßt sich mit gutem
Grunde
hoffen , daß die Juden ,
so vom
Staate
nur zehrten , und sich bloß durch den
Handel
ernährten , nun auch helfen werden,
das Land mit ihren Handarbeiten
zu berei¬
chern , und dadurch ihren eigenen Wohlstand
zu befördern.
Abermal
eine Bestätigung , daß es erst
verhältnismäßig
lichte werden müsse , ehe man
es mit Einführung
der Jndustrialanstalten

durch-

durchsetzen kann. Im Reiche der Finsterniß
erblickt man wenig Industrie, und mit der
Gelehrtheit und den Wissenschaften giengen
unter den Römern auch Künste und Manufak¬

turen unter.

L) Den r^ ken des Monats Marz unterzog sich
die deutsche Judenschule im Dorfe Lieben der
Diese Schüler bewie¬
öffentlichen Prüfung.
, Schrei¬
sen vor Jedermann, daß sie im Lesen
ben und Rechnen keine mittelmäßige Fertig¬
keit erlangt hatten. Aus der Sitkeniehre^
, die sie mit
und den moralischen Gesprächen
Herz und Mund vortrugen, erhellte/ daß der
, keine
"Lehrer aus ihnen moralische Menschen
Schulgelehrte machen wollte. Die Magdlein
hatten sich im Nahen, und Stricken geübt.
Manches Zuhörers Herz überstoß von Freudenthränen, Jedermann ward gerührt, als
er wahrnahm, mit was für Mühe man die¬
se verwahrlosten Kinder in die Rechte der
, und ihre Vortheile
Menschheit einweihte
Der Gedanke, daß diese
kennen lehrte.
selbst überlassene Jugend
sich
sonst
arme und
ausarten, und nun so unterrichtet dem Staate
nützlich werden müßte, konnte nichts weniger,
Die
als für jeden Zuhörer erfreulich feyn.
Zufriedenheit der Anwesenden war um fv grös¬
ser, weil dieser gute Fortgang der Schule
von einem einzigen Lehrer zufloß, den dek
Eifer der Aufseher noch stets vergrößert.

C
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Michel macht sich
Lehrer Joseph
Der
Fleiß , und
gewiß durch seinen anhaltenden
seiner Lehr¬
durch die glückliche Verwendung
verdient.
sehr
Gemeinde
gabe um die Liebner
Bis hieher langten uns die Nachrichten
der Nationalvon dem , was in Ansehung
Jnduverbundenen
damit
der
und
,
schulcn
be¬
und
,
geschehen
in Böhmen
strjalanstalten
Wir glaubten un§
kannt gemacht worden .
zu dieser öffentlichen Anzeige auch von dar¬
um auf das Heiligste verpfiichtet zu ftyn , da¬
ob
ersehen ,
daraus
mit unsere Wohlthater
ih¬
von
Vaterland
das
und welche Früchte
ren milden Beytragen , und von unseren Be¬
habe ; und andere
zu gewärtigen
mühungen
es erfahren möchten , welchen Fortgang unsere
zum Besten
Schul - und Jndustrialanstalten
der heil . Religion , der Sitten , des Nahrungsstandes , und -der Armen unter der Re¬
bewirken.
Zwepten
des
Joseph
gierung
Könnten mv doch für tie väterliche Sorge
Dank vergrößern,
unfern innersten
dadurch
einleuchtendesten
den
Welt
ynd der ganzen
von dieser lan¬
eben
wir
daß
geben ,
Beweis
sind, als
durchdrungen
so
desfürstlichen Gnade
Vered¬
und
Aufklärung
die
Se . Majestät
lung seiner Völker wünschen!

»I.
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IIL
eines jüdischen Kaufmannes

Schreiben
Frankfurth
May

an der Oder
dieses Jahres

Freund

,

aus

vom zweyten
an seinen

zu Königsberg.

Geheul
P^ kie hat man mitten unter dem wilden
WehelauceS
so
ein
,
des tobenden Sturmwindes
sähe
Nie
;
vernommen
klagen der Menschen
ungestü¬
die
in
Thranen
man solche Fluthen
am vori¬
men Wogen eines Flusses vergiessen , als
zu wett¬
miteinander
schien
gen Mittwochen . Alles
desto
,
tiefer
desto
Schicksal
eifern , um unser
einzuewig
auf
Herzen
schauervoller in unsere
graben . Sie , mein Wehtter ! haben vermuthgelesen,
lich bereits aus öffentlichen Blattern
in
Oder
ausgetretene
die
was für Verwüstung
ge¬
am
Aber
har;
unserer Gegend angerichtet
für
dachten Mittwochen war die Mittagsstunde
t
ss
nie
Denn
.
allertraurigste
die
uns
Menschengeschlechte
dem
Element
des Wassers
dieser
einen ' hartem Streich versetzt als eben in
jam¬
den
,
Ihnen
,
es
übergehe
Stunde . Ich
Faunglücklichen
Hunderte
der
mervollen Zustand
milier,
C%
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mitten , deknakten und dürftigen Wkttwen und
Waisen , der um Brod und Kleid weinendön
Kinder , umständlich zu beschreiben ; denn alles
dieses wird durch die väterliche Fürsorge unseres
grossen Friedrichs
,
und durch Beytrage
edier Menschenft . nnde zu ersetzen seyn ;
aber
ein unersetzlicher Verlust den wir und die ganze
Menschheit
erlitten ,
und selbst dem großen

Monarchen
der unzeitige

polds
büttel

unvergeßlich seyn wird ,
Tod unserS lieben Herzogs

war
Leo¬

von Braunschweig
- Wolfen¬
. Er starb in dem alleredelsten Ge¬

schäfte die Elenden zu retten ,
in der Fluth,
worin er sich, angespornt von der Menschenliebe,
mit heidenmäßiger Künheit wagte.
Ich überlasse es den Zeitungsschreibern,
die Geschichte seines Todesfalles umständlich M
erzählen , und Sie können versichert seyn , daß
alles was diese Herren von dem Charakter die¬
ses Prinzen rühmen werden , nicht übertrieben
sey , denn er war Mensch rm vollkommensten
Sinn
dieses Worts , lebte mehr für andre als
für sich , und sein Tod stempelt dieses Zeugniß auf ewig . Ich werde Ihnen , mein Bester!
hier zwey Anekdoten aus seinem jeden , die un*
mittelbar
Glieder unserer leidenden Brüder
be¬
treffen , mirtheilen .
Lesen Sie sie ,
theilen
sie jedem der diesen großen Mann
näher zu
kennen verlangt , mit , uitd ich bin überzeugt,
sie werden ausrnsen
hören :
wo sinh der

Leopolde

mehrere?

~

der eine
Ein hiesiger armer Israelit ,
bey einem Offizier zu
kleine Geldes - Summe
fordern hatte , konnte durch alles Mahnen nichts
ausrichlen , und sähe sich genökhigt über den¬
Der Herzog
selben beym Herzoge zu klagen .
hörte die Klage an , versicherte ihn , daß er
sein Geld bald bekommen sollte , und frug fer¬
gienge ? —
wie es mit dem Handel
ner ,
Durchlaucht ! war des
schlecht , Ihre
Sehr
Juden Antwort , wenn man nichts in Händen
hak, kann man nichts gewinnen ; ich habe viele
Kinder die leben wollen , u . s. f. klagte er Ihm
wobey Spuren
ganz offenherzig seine Noch ,
der Ambition und Redlichkeit zu merken waren.
dem der Prinz die Stube auf und nieWährend
decgieng und immer schien als sann Er auf et¬
was . Als der Mann sicy empfahl um weg zu
begleitete ihn der Prinz bis zu einem
gehen ,
stand,
der Thüre
welcher ohnweit
Tische ,
ist
Was
.
lagen
or
'
Friedrichsd
worauf zwey.
mich
etwa
er
meynt
,
Prinz
der
das , rief
mit diesem Golde zu bestechen ? —- Der arme
Mann erschrack und versicherte zitternd , daß er
eine solche
nicht
schon ß' it vielen Monaten
gehabt.
beysammen
einmal
auf
Geldssumme
der
versetzte
?
hieher
sonst
denn
Wie käme eö
uns
ausser
und
,
nicht
es
ist
mein
,
Prinz
Beyden war sonst niemand hier , nehm er es
nur zu sich , und suche was damit zu gewin¬
nen , ich habe ietzt nicht länger Zeit , ich

Aber
dieser Zug ? —
gefällt ' Ihnen
Me
die
bewundern
und
,
»
grösser
hören Sie einen
Prinzen.
fteligen
dieses
edle Herablassung
Ein junger Mensch , der Sohn des alten
reifete nach
N . eines hiesigen Schutzjuden ,
um all sein Vermögen gekom¬
dem sein Vater
men war , von hier nach Koppenhagen , und
in
fing an sich mit dem Kleinhandel abzugeben ,
sich
er
daß
,
gebracht
weit
so
ers
,
welchem
dürf¬
seinen
und
,
ernährt
schicklich
kleinen
einer
mit
wann
und
dann
,
Eltern
tigen
Juden¬
geht . Die
an Händen
Unterstützung
auswargerne
nicht
die
Koppenhagen
zu
schaft
. rige Juden um sich duldet , drang darauf , daß
verlassen sollte , weil
dieser junge N . die Stadt
Er
hatte .
Schutzbrief
förmlichen
er keinen
durch
es
,
ihn
bat
unh
schrieb an seinen Vater
bey seiner Tante
des Herzogs Leopolds Fürbitte
auszu¬
Dänneinark
von
Königin
die verwittwece
nicht
ihn
Juden
richten , daß die Koppenhagner
so¬
lief
.
N
alte
Der
.
verfolgen können sollten
zum Herzog Leopold,
gleich mit seiner Bitte
wurde sogleich vorgelassen und angehort . Heute
lieber N . , sagte der Prinz , wird es schwer¬
lich angehen , ich bin heute allzusehr beschäftigt,
a-ber künftigen Posttag kann er sich darauf ver¬
ihn an
lassen , er kann den Brief abholen ,
seinen Sohn schicken, und ihm schreiben : daß
er ihn selbst an die Königin übergeben soll , ich
hoffe er wird den Schutz bekommen . Der alte

/

Mer
die

’rn

N . dankte und gieng voller Freude nach Häuft.
Gegen Avend fand der edle Prinz , eine Vier¬

telstunde übrig, und machte sich an den
Brief , schrieb ihn fertig, steckte ihn zu sich,
t alten: und gieng damit zu dem alten N . Stellen
e nach Sie sich vor mein Bester! was für Gesichter
gefom* der Alte und seine noch ältere und kränkliche
, und: Frau bekamen, als an die Thüre geklopft
n, in , ward, uub wie sie sich aufthat, der Herzog
von Braunschweig in ihrer elenden Wohnstube
rr sichi
. Erschreckt nicht Leutchen! sagte der
stand
toirf*
kleineni Prinz , ich komme des Briefes wegen, ich
- ■ fand noch die Zeit zum Auögehen um eine Vier¬
>den
»w * > telstunde zu früh, und konnte sie zu nichts
beffcrm anwenden, hier ist der Brief an die
iM
weil' Königin, schreibt nun gleich an euren Sohn,
Er i schließt diesen Brief in eurem ein, und schickt
j durch' ihn noch heute fort. — Tausend Dank ! rie¬
laute : fen die beyde Alten, tausend Dank , Ihre
auszu- Durchlaucht! der Himmel vergelte es hoch
nnicht Derselben ! aber schade, fuhr N . fort, es
* : ist für heute schon zu spät, die Post geht um
■lief jo
eine halbe Stunde ab, und wird jetzt schon kein
tt'void,
. — So ! sagte der
Brief mehr angenommen
Heute
und
schwer- Prinz , ( indem er die Uhre herausnahm
so*
euch
setzt
waö,
ihr
darnach sah) nun wißt
Mt , '
hier
lange
so
werde
ich
,
- ^ gleich hin und schreibt
us ver
ohnehin dem Posthause
gehe
ich
,
verweilen
Pan
abtragen, von mir,
selbst
ihn
vorbey, ich will
S i4 <
denk ich, werden sie ihn eine Viertelstunde
II, i-h
-N . setzte
.
auch noch annehmen
spater
« er all
sich
N> i
!

un¬
der Prinz
schrieb ,
und
sich nieder
mit der Frau . und
terhielte sich so lange
versiegelt hatte,
nachdem der Alte den Brief
steckt der Prinz ihn zu sich und gieng damit geradesweges nach dem Posihause,
Den folgenden Morgen , kam N . ZU nur,
seine Augen standen in Master , und erzählte
mir die Geschichte des vorigen Abends in lauter
so voll war sein Herz
abgebrochenen Stücken ,
— Ich
von der Empfindung dieses edlen Zuges . ■
wie es schlagt ' indem Sie
sehe schon das Ihrige
leien Sie es noch einmal , und
dieses lesen ,
lasten es jeden Mann von Gefühl lesen ; den¬
ken davey , daß dieses der grösst , edle und
liebreiche Prinz war , der uns so schnell und
und weihen der
worden ,
enteisten
unzeitig
im Namen de?
Asche seines sterblichen Theils
Menschheit eine Zahre!

Nachricht.
diesem Stücke des Sammlers Wied dies Dikbr
unsemr Mitt
Uiß deS Herrn Hartog Wessly, von
qliede dem geschickten Künstler Herrn Löve folgen,
welches auf der Tafel bereits wohl getroffen. fertig
ist , und sobald obaenannter Künstler seine Kupfett
stichpresse zu Stande gebracht haben wird , abgedruckt
nachgeliefert wett
und den Herren Pränumetanren
den ssss.

