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» נקוה • אש קנאה דיא אשו בלבי בועות  ,וחוב
ההורות ,
ההיינה יל?גם ה“ ׳למזכרת  ,מאתי 'יאיי*"

מוכה מהולי דיז »ן ,

ונגוע מ 5געי הבערת •

נאום רורש טוב לעמו .

אמתי השומרוני .
אל עדת ' משכילים חכמים תורניים חברים לדורשי לשון
עכר אשריכם ואסרי חלקכם  ’ ,כי פעלי/ס טוב תכי
משנורמכס שלמה מעם ה" עוסה סמים וארץ •
השבעתי
אמכם  ,ידידי! כאהבת .האית להעמיק אפ
דברי אלה מוך מכמבכס המאסף  ,ולא מגורו
מפני איש ; יכ אס אהבת השלום מדה גמלה  ,אהבמ האחת
גדולה ממנה  ,ומה לנו ולשלום כמקום אין אממ ? נמכונא
אמ ג 5העולה על רוחי כאשר הוא לפניכם מלה כמלה • ואס
לא כמליצמכם מליצתי ,כי חדלה מאמי צחומ לשונכם  ,אל
יגשימו אשם  ,צי האמת אגיד ולא אכחד ואשימה לפניכם
תולדת מליצמי הצעירה לימים  ,הגס כי איש אנכי בן ארבעים
שנה • זה לי כעשרים שנה אשד .אנכי יושב פי  ,ומימי הימה
עבודמ הכמב והמכתב חקי  ,כל העם כבדוני על נועם מליצמי
וקראוני סופר מהיר
ואנכי ־ לחמתן ידיעתי נתתחממי כלבי
לאמור  :מי כמוני מושן בעט סופר'? חי זולמי מצ 'א מחשבומיובלשון
נקי כועס לקוראיו ? הי יראני דבר חדש אסר לא אדע כתוב  ,כי לא
חסרה מאמי מלה ז־דכר ,ואס לא הגיעה יד לשון עברית.
לברר מלתי׳ מלאמי התמתן כמלומ תלמודי ערבי כשדי עני
ובמקום אשר קצרה גס ידיהם  ,פנימי אל מלאכמ הנקוד
והחרוז הדברים אשר צתקמס עליהם כהקדמת חכמככס בצדק*
ולולי מכתבכם  ,עוד היום היימי עומד בשגמגי כי  .ננעלו
כפני שערי הדעת<• נעצם רום לצבי אצ מסבת הרבנים אסר
חיכו את אגרומי וקראוני <?לין  ,עד שהפרזמי עוד מן המדה ,
ואחבר שידים וחרוזיםספעטים -י גם אלה מצאו חן בעיניהם ,
הגס שאתשיס אנכי היום לסירים וחרולים • וחי הכימב !
שנמב עלי גאון אחד מגאוני דורנו  ,ז״ל
איש חכם ועופר
כיועלו מ ממלות כשבת המגיע לנמל ים איש סכרא ר בא מהפרא
דיוקכא בלשון חכמים מרב״ס בלשון זהורית עושה חתזיס
נאים לכבוד ולתפארת וצו׳ *

זדבריבם

גאלה הרהיבו' כנפשי ע« והאמ5תי כיי אדבר
ןתרדיי־־א
מןהארז אשר בלבניה עד האזוב אשר ביער•
געי; בפי  ,וחן הוצק על שפתי *
נהפכתי לאיש אחד אחדי אשר זרחה עלינו איר
אמנבש
המאורות הגדולים חכמי זמננו החכה המוקד ר',
משה דעסויא נ״י והמליץ ר״ הירץ וייזל כ״י  ,ואחריהם דכים
אשר סחו מכארס כאד מיס חיים iויפוצו כישראל מעונותיהם
ממקור החכמה נסעו " ויהי בראותי את דברם  ,תיל ץרעדה
אחזתני  ,פחד קראני ונקלזתי כעיני בהציג את דכרי מול
דבריהם וארא כי ערב רב כלשוני אין כו מתום  ,כלו עלה
קמשוניס • ואפן עורף אל ילדי יל־ידי השכלות וכני הגאות /
וחזרתי בתשובה שלמה ,ואשבע לאמור  :כה יתן ה" זכה
יוסיף אס תיא עש כנפי לכתיב מאומה עד אשר אדרוש דקדוק
הלשון ומהלכה מעל ספר ! וקניתי לי ספרים  ,עשיתי יל
מהלכים לחתור אחדי מהלך לשון העס אשר אנכי יו « בו
ואדמה דבר לדבר למען כ<א עד תכלית תעלומותיה • ומס
יום חדשות ראיתי לא שזפתם עיני עד הנה ,ויותר שהייתי חוקר
עוד במסתרים בכתיל גפשי על אשר עותה מעות אל •יוכל
לתקן  ,כי כפליים לטורח ולמשא היה עמדי  ,ראשון להסיר
מעלי התרפים אשר היו עמי  ,לטהר לשוני ולהוציא מסס כל
שרוע וקליט  ,אשר נושנז בהם מקדם  ,ושנית לצרף מליצתי
למען כתוב ישר ונכון לעתיד • ואס עד תכלית .מליצתה לא
באתי עד הנה כאשר תראו ותכינו  ,מסיגים הצרפתיה '•
ברוכים אתס לה״ ! כי הייתם כעוזרי ,ונחל הבשור מבשר
טיב היה לי  ,וספרכס התאסף הי׳ לי למורה דרך  ,רב הוא
אשר למדתי מתוכו ,לכן כמכתס אשמרהז  ,כספיר אהבהו*
זבחיקי אשאהו  ,חזקו והיו לבני חיל  ,ואל תרף ידכם ממלאנת
הקודש • זה" הטוב ישלם ' משמרתכם וזכות הרבים יהי תלוי
בכס  ,אתם אנשים כערכי אלופי וממדעי מצדיקי הרבים i

»

באתי לשפוך את תחי על דבד השמועה יכ באה
׳רעתה
לגלות את אזנבס ,אס לא ידעתם עד עתהt
ולהעיר את .רוחכם אס תדעו  ,ולבקש מאתכם לשנס את
מפגיגס גג ? איש בער ולא ידע את אשר י עזת fועל ויבר
בצע

בצע כסןי• ' יפיל רכים מן העס אשר כאפרוחים נפתח«
עיניהם ממס או ממיס  ,במהמרות אשר כרס לרגלס
ואס
תשבו דומם  ,משפות הנגע • עליכם אנשי ברית ! לקום
ולהעריד מערכה ; והקטן שבכם יפיל את איש הביניים ; אשר
לא ידע בין ' ימינו לשמאלו ונו" ־

ולולא זאת לריק יגע כל חכם לב ופעלת
מאפע  ,ולסבת הדבר הזה אכתוב את החדש
אשר אגיד לכס < ממסד על דברי המשורר הקדוש ע״ה :

אנשיאמת

כיקשתות יהרסו{ צדיק

מד־־ז פעל־? ,

מי
לנו גדול בדור הזה מחכם דורנו הרב החוקר התורני
והאלהיי
כבוד
מהור״ד
משה
בן
ר
"
מבחם
ז״ל
אשר
האיר אור תורתינו בהעתקה מאין כמוה וכביאור  .כילל ומספיק
לכל דורש את דבר ה* • והי ' העקוב אשר הלך בו עס ה"
בגלותנו למישור  ,לדעת את עצם מחשבות אדון הנביאים והתקיס
והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ? מי האיר לנו
מחשכי המהלכים בדרך הלשון מצב לעומת חכמת ההגיון הנטועה
בשכל המיוחד מתת אלהיס ישאיר כרכה אחיינו ,כאשר עשה
הרב ה ":ל בהקדמתו אור לנתיבה ? מי כמוהו אזן וחקר ותקן
דרכי המלות לכמה פנ -ס ישמש בס בעל הלשון והיתה שפתו
אתת ? מי כמוהו יודע נגן לצרוף ככור התבונה את הטעמים ;
והנגינה אשר עליהם נשענו כל דרכי הסופרים והנביאיס  ,ואשר
אין כמותם ככל לשונות העמיס ? מי כמוהו דיבר צחות כלשון
אשכנזי להציג העתקת פנים הספר ממולו כדברים אחדים ובקוצר
המליצה  ,אשר כמוה לא נהיית ; וכל חכמי הגזים וזקניהם פה
אחד יודו לו שהוא אבי המליצית ומחוקק לשונם ?
מה נעימה
העתקתו ? מה יפה ביאורו ? ומה מלאו לקח וכין כלליו ?
הודו לו  ,כרכו שמו  ,בקהל עס סברו
כבודו ,כי
איש אלהיס קדוש
הואI
כל זאת פעל הצדיק  • ,ועתה השתות יהרש על יד
איש ר" זוסמן גלוגא שמו בפראג אשר עמד להדפיס ,
חומש

מומש עס באור לשון אשכנזי מלה במלה כירך הכאר משה אשר
הי ,לנו מקדס • ואס אמנם לא ידעיגי את .האיש ואת שיחו,
ממעשיו ניכר שאין בידו מאומה מחכמי  /הלשון  ,עאכו״נ מחכמי/
הלמודייות והשמושיוי  • /כי ראיי/י איזה עלין אשר באו לידי
ע״י עוכר ארח אשר נתאכסן בבייתי זנשי/יממי/י על המראה ,
איך חוצפא יסגי להריס לב איש כזה לפי/וח פיו לדבר ולא יכוש
בעתיס הללו כהיות יד ה* טובה עלינו להאיר עיניי הגולה ע״י
המאורות הגדולים ההולכים אחוזי יד להדריך העס דרןישרה ? —
הראות לכל קורא כי כצדק אמרי פי  ,ולא דברתי .
דבר בשום פני׳ אציג הנה איזה פסוקים עם הכעור
אשר יכנה בשם באור  ,כאשר ראיתים אנכי  ,ועל הקורא לשפוט
־ס דברי  ,ומה ראוי לעשות להסיר המכשלה הזאת
אס
בעודה כאבה  ,טרם יגפיץ כארץ ובאה ביד ההמון  ,יהיתה
לבער יונקות המדע אשר התחילו צמות בעתים הללו כיד
זה״ הטובה עלינו •
כראשית נ'

ב׳ דצו יו< 5ף

את

עבדיו

את

הרפאיבם

להנט את אביו דחנטו הרפאים את
'♦  #ריאל :ג דמלאו״לו אויבעיבש יוכם כי כן
ונו"
ימלאו• ימי חחנטיס
הנ״להרפאים  :דעןערצטן ״ החנטיס:

לבארהמתרגם
דען איינגבאלזאמטן •

ועתה יאמר נא ישראל מה יעשה המלמד אשר לא ידע
מדקדוק לשון אשכנזי יתר מהמבאר הנ״ל בלמד  ,את
הנערים עם הרפאים השני הבא בפסוק זה ? כי לא ידע הבדל
בינו יבין הרפאים הראשון ויבאר גס אותו דען ערצטן לפי
שהסתימו המבאר • ולולי ידע המבאר משפט הלשון  ,הי'
יודע שהרופאים הראשון הוא מהגבול שאליו לפי שהוא מיוחס אל מלת
רצו המושך אתריו שס בערך הגמל שאליו  ,והרפאים הש^
חזנתv

מונח השם • על משקל ישר  ( .נאמינאטיף ) ויבואר דיא ערצטי
<א״כ הי׳ לו לכאר שעם הרפאים  :דיא ערצטי  ,כאשר יבואר
בעמדו מיוחד ,והמלמד אשר ידע בטיב הלשון ,מעצמו יבארו במקום
שהוא מיוחס אל פעל המושך או אל א׳ ?? יער המאמרים והגבוליס
ע״פ הנסי׳ הראוי׳ • והמלמד אשר לא ידע דבר מזה ישמר
לפחות משגיון גדול  ,,ולא יאמר על כל רכוי הפרטים דען
עיצטך ׳ דעך הייזרן  ,דען כעשרן וכו  /אשר ישתית הנוגה
וידריכהו לדבר לשו! עלגים •

איינגבאלזאמטע ,
וקכמלתהחכטיס  ,בעמדו סיגס יבאר דיא
וכאן עומדת במאמר הסמיכות .שהוא המצטרף ( געניטיף)
■ימי החנלטים דיא טאגע דער אייבגכאלזאמטן •והחכם
הרמב״מן יצל' מבארו דען איינגבאלזאמסן לפי התקוס אשד הוא
עייד יו ולפי משפט לשון אשכנזי  :דען זא פיל טאגע מישן
דעין אייגגכאלזאמטן פרשטרייכן • ר״ל הימים אשר לסגופים
קחנינדס מיום החניטה עד הגמר צריכים להיות ארבעים •'
והמשכיל יבין את גודל ההשחתה אשר תצא מבאור הזה לילידי
עמנו ולהמלמייס הנערים בדעת •
דער לאגד "
המחנה :
יבאר המתרגם הכ״ל ,
וק
צ״ל דאס לאגר • והנה לך אות נאמן שהתבאר
כעור וריק מחכמת הלשין  ,כי לולי זאת הי׳ לי לדעת ע״י
התאר ( גראסעס ) ,ועל ידי השם כמספר הבלתי מיוחד ( איין)
שהוא שס בינוני ( נייטתס )  ,אמנם על אשר לא מצא■ מלת
יחס שחוש הנטיי ( ארטיקל )  ,כתב דער לאגר • וכן באר
תבת ויבואו אלס זיע קאממן ;צ״לקאמן ) וזהו איננו נכקל׳א
כשיעמוד תבת ויבואו כיחס אל פעל אחר כמו שהוא עומד בק
וטעמו שהתחילו להפזד בבואם ' אל
דספדך• שלאחריו
עיס
גרן האטד ותלוי׳ פעולת ההיספד על פעולת הביאה • ימה
האטד
ובתיבות גרן
יעשה מלמד אשר לא ידע כלל זה ?
לא ידע שתיבת (שיין)
■באר דעך • שיין אדר טענני  -ראשון
בלשון זכי היא הובעת האור  ,וא ! דבר מתדחה  ,ונמצאו
•בו . ,וכשיהי׳  .טעמו גרן תבא כלשון ,בקנה ותקרא דיא  .שייגע *
ב' מדוע אמר ( דען ) הי ' לו לכל הפחות לומר לפי מחשבותיו
(? ער ) ? ועוד שלישית  ,לפי דעתו תהי׳ (שיין ) ולשון וכר
ג א" ג אין תשמש מלת יחוס שעוש הנטיי ' ( דען )  ,על שס טעצגע
שהיא

שהיא נאנס
. %זהי' לו לכעוב -לפי ידיע-יגי  • ,דען שיין אדר
דיא שענני • וכן שגה בפרושו על יזנכת־ דר& ו פסוק ש"*
אלס דא ערקענן ( צ״ל אלס זיא ערקאנשן ) ילא מצא נכון דבר*
הדמב״מן •א לס ויא עדויאגן לפי שהי׳ החאמר הזה ככרי כעיניז
ורצה להשיבו ע״י באורו והשקיע אע הטונה • ?? לבד זה שלא
הי׳ לו נפרש ( אלס זיא ) ביזקוס אשר ימצא שס הפעל מיוחל
מכלי הממכר אליו פעל אתר כאשר הזכירעי לעיל "
יעוד
ואע לו דף אחד מיפ׳ שמוע הבא לידי  ,ואציג הכה
איזה מלוע אש־ מצאעיס די להורוע השתמע הלשון
על יד איש כעד ולא ידע בשיב הלשון מאומה • פסוק א'
וביתן בארו זיין הוחליישי העמיד הככיי  ( ,פראכאמען)
בלשון יחיד ח » ז רבים • ■ והד״ו המחברע לא■בתר כלל • פסוק
ה׳ ,
נפש רנה הגיה אע באור הרמב״חן ועשה שס כלשון
־< .ביס מהבע פערסאו באמילו פערסאנן• ,וזה א־־כנו נכון יפ
עבה זו לא משענה !  -חיל ורבים  ,כעבין כזה
• לפי שמלע
גפש בלס״ק גחו מלע .פע* שאן־כל״א לא ישענו בי,ן ביחיד בין ברביס •
?& ותב £1
פאן זיא  ,והיא נגד דקדוק הלשון שצריך להיוע
פאן איהנן  ,כי מלע פאן עעיתס אל הגבול
שממנו * ־ידע  ,גקאנט אדר • האט וואללען קאנץ " לי ידע
המחבר ההבדל בין פעל קענן  ,ופעל קאענן לא השחיע אע
לרכו •׳י כי קענן היא פעלע הידיעה מההכרה  ,וקאענן היא
פעלע כיכולע וא" כ הי' לו לומר זואללן קענען
אך אין ל־ו
"להמחכר הזה לא• ידיעה ולא ♦יכולע ״־ ער האש מר מאללען
•קאענען
~

זהבדיל! ^ ■ גיב איין
מיסל ,פה י־צה להגיה אע דברי
הרמב״מן שערגס »אלאן ! והיא מלע־ הקריאה
*הזירוז  - ,כאשר ימצאו רכים בלשון הקדש כמז ביער הלשונוע^
־אן לזיוע חסר דעע■ה ע :ץ פגה אל שרשו רשרש אע הטעם .
ראשון לא ידע ההכדtrf
 1תהבמה
מיר וואללן זיך קליגן•
בין מלע ( מיר ) ומלע ( ודר ) שהראשון הוא כנד
הגלף ברבים והוא בא על משקל ישר  ,והשני הוא משקל הנשא
׳ביחיד מדבר כעדו מחוש הגמל שבו  ,שאליו  ,ושממנו -

 1שניע

מי  stכעל דבריס ינא

דאמד ׳אס יאמר האשכנזי

פעל

צב
כזה ( זיךקליגען ) ? יאח״ז פי' מלי ! לן הבא אחריו אדן -איהס,
ומהי׳ אס כן טעם המקרא  :נשב עליו ונפחכמה ? היפפאר לב
נעור וריק כזה לעמול לפגי העלה ולהפחכס בקהל עס ? —
ופבפ
יפרוץ פרגס כדייטטי זיא אויס מי  ,זה ( זיא ) המורה
על ענין כזה על נקבה יחילה? וגס לפי לרכו הי ' צריך להכפג
במקרא
הפרוץכי יפריז הוא לשון זכר ♦ ויקצו עס וואר
זיא עקל •
יד יאמר כן בלשון אשכנז ? הלא עקל וועגרדד
ר״ל לקוץ מפני לכר מה  ,צריך הטייפ כנוי נושא המאחר* ־אל
הגבול שבז וצ״ל איהנן  ,מלכל שעזב באור הרמב״מן שפי׳  :עס
מארד איהנן אנגסט ובכאורו אמר שהוא מלשון קצפי בחיי •
די< בידו פרגס זיא מאכטן ארבייט  ,אין זה כמשפט הלשוןi
ואולי ט״ס הוא וצ״ל ארכייטן  ,אמנס גס זה לאו יספיק להורופ
עצס בנין הפעיל  ,ומדוע סר מני לרך הרב הרמב״מן שפי'
זיא טריבן צור ארכייט אן ?
למילמת פרגס צו דיא
העכאממן • הלא הלמ״ד למילדופ אשר פפורגס צו מושכפ
אתריה נטייפ הכנוי אל הגבול שאליו זצ״ל דען העבאממן •

הן אלה מקצפ השגיאופ אשר מצאפי ככר כאיזהפסוקים
אשר באו לידי  ,ויוה ירבו א?> יעצמו בכל הספר
כלו? אוי לאופה כלימה  ,עס ה" איך נפלפ בהיופ לך מורי
דרך כמו זה  ,מהרסיך ומחריביך ממך יצאו  ,ישחיפו אפ
לשון ילידיך ( יבלבלו אפ מוחס עד אשר אשר לא ידעו ולא יבינו
לא כפג ולא לשון * ואל פאמר  :מה לנו ולדקדוק לשון
אשכנז  ,אנחנו אל לשוננו הקדוש שמני' מגמפ פנינו  ,איפה
נלמוד ובה נדבק כל ימי חיינו ? כי לא מחכמה פענה זאפ,
כי מי זה ידע כצחופ לשון הקודש ויבין במקרא זכמשנה על
ב׳ריו אס אין לו שלמופ בלשון אחפ זולפו ? ידיעפ פכליפ
לשין הקודש אי אפשי להשיגו כי אס על ידי העפקזפ המושגופ
הנאתזופ בכל דבור ודבור ללשון אחר אשר שער בפיני למען
נדמה דבר לדבר ונבינהו • לזאפ היפה סבפ כל הבלבולים
•והבערוע אשר נפלנו בו זה ימים רבים  ,מאפה פשפה הנגע
לדרוש על כל מקרא ומקרא פלי פל׳ין של דברי הבאי ושטיפ ,
וגלוי פניס בפורה שלא כהלכה  ,כאשר יעשו המוכיחים והדרשנים
אשי מקורס פפוח וכובע מאין הפגה פעם יפרשו הכפוב בדרך
'זה ופעם .,כדרך
אאר .,וההמון ישבע לאמור
שזה כוכפ
העסוק

הפקוק0י מעולם לא שמעל שכל צח כמויגה ואיך מטוניס כל
דברי הדרשן אל כל חלק וחלק מהמקרא • ולו ידע עם ׳ל
חכמיג הלשון על בורייו ירגיש צל איש ואיש ת \ כף איג הדוחק
המקרא ,ואיך
והלחץ אשר ילחון המגיד השוטה איג מאמרי
הכל יהבל המשוגע הזה כרב שיח וסיג אשר לו ־* ־ *ודי כזה ,
אחסום פי מרוב שיחי וכעסי— J
נא ידעיגי  ,אתי ומורי ! כי סמר כשרכסכקראכס
ורצה
איג הדברים אשר הציגמגי חול עיניכם  ,וכי תשמעו
׳את דברי■ לפרסם ברבים אח .חרפת .האיש ויגבטלו את דבריו
כאפר * אמנם עוד חדשות בלבי יראתי להעבירם על לשוני
אס לא כי קנאת .ביעורה והחכמה בערה בי ,והאמת יעשה
דרכו  ,יעבור עלי מה ! בה" אשים כסלי הוא בוחן כליותי הוא
יודע כי לפניו אנכי עמל ובמקום שיש חילול השם אין
מולקין כבוד לרב "

נא גס אמס את אשר ספר לי האיש אשר הביא כידו
דען
דוגמת החומש הנ״ל  ,וזה  :כי הרב הגאון אב״ד
דק״ק פראג הסכים עס המחבר הנ״ל על דבר המלאכה השפלה
הזאת ,וניגן לו דיג ודין בחרס שלא יודפס החומש מיום כלויגו
עד משך שתכה שכיס • ואס אמנם לא אחלוס לספרו כדבר
אמת , .לפי שאנכי לא ראייגי הסכמה הזאת  ,אס כל זה אעיר
איגכס לחיגור אחר הדבר אס אחיג אס אץ  ,ע״י אנשי
בריתכם היושבים שמה • אף כי נאמנים דברי האיש המספר
מ" מ לא אאחיג ולא אכחיש •
וביודעי ומכירי קאמינא ,
ומכ״ש שקשה עלי הדבר לאשר ששמעיגי חפי האיש הנ״ל שכתב
העגדק שפה וכוון בזה לומר
הרב הכ׳יל על הרמב״מן נר״ו שהיא
שהוא כיגב כלשון צח תשר לא יבינוהו כ״א הבקיאים והמדקדקים
כל״א • וע״ז יגמהיגי תמיהות הרבה • א ' א ! יאחר אדם
גדול כמזיגו המפורסם לחכם וגאון יגורניי על ענין כזה ,
שפה ? הלא יגניקויג של כייג רבן ידעו כי
השמיק
שפה כלה״ק יאמר על אלס לא יפיגח פיו  ,או ‘
הע״מיק
על משתיג לשון אשר לא יכול להוציא קול הברה מפיו  ,והוא
ההיפך ממה שכוון לומר! ועוד  ,חה  .לו וללשון אשכנז ?
אסהוא תפס לגודכיי ומלא הלנויג ודינים כרמץ  ,הלא שפת

אשמו

צד
אשכנז לא ידע ערוך אס היא צחה אס אין ! <עוד*? מה י* ק1
בהסנמחו להעכיר אח העס מן באור צח לכאור מעוקל אשר
ישחיח אח ידיעח הלסונוח והעניין ! ־ ■ גס הפר לי האיש
קנ״ל שהלא דבר הרה על האנשים המלמדים לבניהם מחוך חומש
הרמביימן  ,ואמר
שהתחכמו בדורינו למרגס המקרא בלשון
אשכנז ,ואמר שלדעחו ,
המחרגס ( הרמב״מן ) מחחרנן
על שגגחו^ בזה  ,ועוד דכריס כהנה אשר אינם מגיעים לנמד
אומרם  .ולד יחן ואדע אס כח במסכים על באור נכאורו של
ד" זוסמן הנ״ל  ,לשפוס על מלאכח הקודש כמלאכח הרמב״מן
אסר לו עשר ידוח ככל חכמה ומדע ? ושכיח מה הבין הרג
הגאון במלח
התחכמו  ,היאמר על איש חכס לב ומפורסם,
כלשון
מתחכם ? נעל כלס חמה אני מה שגג הרמב״מן
בחרגומו שיחחרט עליי ? היקרא זה שגגה שכחבו בלשון צח
לא יבינוהו ני -אס בעל מדע ואיש משכיל  ,א״כ יחחרטו משה
רכינו ע״ה וכל הנביאים על ספריהם  ,כי גס המה לא יבינז
כי אס האנשים המשכילים בעלי דקדוק ומביני מליצה ? ועוד
מאין ידע הרב שהוא מחחרט  ,הכי יעוץ יעץ עמו על אודוחיו ?
ואס חכם הוא  ,נביא איננו  ,כי מיום בטלה עבודחנו כעו״ה
אין חזון נפרן •

צר
לי עליך ההל פראג אס ימצאו בך עוד היום מלמדים
ומורים אשר יבחרו ללכח אחרי חרגוס הזיסמני
וישליכו אחרי גיוס החרגוס המפואר להרמכ״מן  ,אס כה
מעמדך אחרי כל היגיעזח אשר יגע בעדך מלכך׳
הקיסר יר״ה אשר על דבריו כניח לך מדרש
נעריך  ,ויט עליך מחסדו להטיב עמך כיחר שאח וביחד עז
מפל ' אחיך אנשי הגולה ; נא נא קיש עס האספסוף ,אשר
בקרבך והפיל חומוח ביח מדרשך ,בכסיל וכלפוח יהלוחון
פחוחיה  ,הרסהו ושימהו חל עולס ,ועל  .גל  .אכניס שים
לוח חרוח עליו לזכר עולם לאמור :

החסיד

לחנך אח

3ה נקברה חכמתינו הורתנו ומובנו  ,אב □?1א רחמים■
והסד לקחנו החת צל מפיו  ,וישפיע בזטובתו
עלינו  ,בנה לנו בית ספר וישם לנו מורים להדריכנו
במעגלי

{

י = * י=

=

צח1

הליהגו בשרירות
במעגל * החכמה והיושר  ,וגמרה את פינו - ,
לבבנו  ,עצתו לא שמענו ומוסר מפיו לא■ לקחנו ׳ וגתוץ
את ההיכל לחרפת עולכם לנו ולזרענו  .ועד הגל הזה -
אשלב אליכס אחי ורעי ! אנשי חברת דורשי לשון
דצתה
עבר ! והנני מכפיל שבועתי ואשבעיכה נאמונתיכס
«נאהבתכס את האתת שאל תעלימו תלה אחת מן הדבריסאשר
כתבתי ותדפיסו את הכל מלה במלה בדף הראשון היוצא
קמכתבכס המאסף • ובה אדע אס אנשי אמת אתם לאין
אראה כי חנף  .אתכס
אין ,
ואם
פניה •
בלככס
כניס אתס ,
בשער כי
ונושאי
אתכס
אריב
ולא
אתס ואנשיס
חכמים
על
אמנס
הראויס לכבוד •
וחלולכבול
חילול השס
ועל חילול
דבר יחזה לא אחשה ועל
שאעתיק את
הרמ״במן לא אשקוט ־
ל!
וח י/
ואדפיסס ככ
האלה ללשון אשכנז
הדבריס
המגידי חלמית מדי שבוע בשבוע ככל מי
לאל ידי לפרסמו •
ואס יהי חלול השם יהי
יש כבוד ממקום
זה,
אס יש חלול במקום
גס אני יש חלול אשר אין
אבל אם אחשה
בכי ישראל ככל
לנערי
נגע ממארת
כמוהל
.־
אשר יגיע החומש הזה •

ראתם

משמרתכם עמדו והפיצה טוב בישראל
על
כאותכס ונפש אחיכם אהבכם בלא לב ולב •

אמתי השומרוני *

ה תנצ לו ת
המאספיט ״ע ד המנתב הזח .

דקורא
יעיניך

ראו

הכעיס ! אל תשים אשם כצפכו על ישהדפסכו
את המכתב הנאמר בקולות וברקים כאשר
הלא שמעת שהשביעכו כאמונתינו להדפיס! ,
(למען

ולמען לא נהי׳ בעיני העס כנושאי פטם וחונפיס
וכפרס כאשר ראינו אמ דברי האיש על
הדפסנוהו ,
ויישר כחז וחילו על
וצדק,
דבר '׳הכאור אממ
שפרסם אמ המלאכה הנמסה הזאת .ברבים טרם פרן
בארן ומגא ביד מלמדים בוערים ומהי בידיהם לצניניס
ולצדיס לנערי בני ישראל • אמנם על דבר ההסכמה
ח״ו להאמין על חכם
אין לנו חלק ונחלה בו ,
מפורסם כמו הגאון אב״ד מפראג להוציא מפיו עמק
ובפרט בעניניס
על דברי הרמב״מן הנודע בשערים ,
אין זה כי אס מלאכמ
שאין לו בו שוס ידיעה ,
הכמי והגס רות • ואיך ימן הסכמה על מלאכמ
הכסיל אשר לא ידע ולא יבין מאומה ממה שצריך
לכן חלטנוה לשקד
לדעמ טרס ימחיל בלמודיומ •
ונכמכה להכומב הג״ל שנדפיסה אמ כל דבריו חון
ממה שכמי; על אודזמ ההסכמה ,׳ לפי שיפול עלינו
המכשלה ונהי׳ דוברי שקר לעין כל " אך הוא השיב
שההסכמה הזאמ היא
אמרינו לנו וישבע לאמור :
ומוך שני חדשים ישלחה לידינו
נדפסמ בפראג ,
בדפוס או בכמיבמ יד נעמק ע״י עדים נאמנים •
ואס האממ אמו
גלל זאמ הדפסנו דבריו כרצונו ,
<הו א ישלח לנו ההסכמה הנ״ל נציגנה כדף אחד
מדעי המאסף הסמוכים  ,ועל העם לשפוט עליה ;
ןא מ  0ן  ,נפרסם אמ שמו ונשימו נס  ,יראו נערים
< יחר קל יעליל — שן ואנחנו נקיים משבועמנו •
חברת דורשי לשון עכר .

הולדות גדולי ישראל
הזמן
תולדות
נשוררת ספרים חדשים
 -יפקד מקומם

